
  
 

1401/05/29    

7/1401/512   

  ك  512-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به موضوع دادنامه صادره از دادگاه کیفري دو (محکومیت به آیا رسیدگی به دعواي اعسار از پرداخت محکوم

 پرداخت دیه)، در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا همان دادگاه کیفري دو صادرکننده حکم محکومیت

  کیفري؟

 پاسخ:

، رسیدگی به دعواي اعسار از 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  13با لحاظ مواد 

به (در فرض سؤال، دیه) در صالحیت دادگاه نخستین (دادگاه کیفري دو) است که رأي زیر نظر آن پرداخت محکوم

  شود.اجرا می

 روح اله رئیسی

  قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1401/05/25    

7/1401/499   

  ك  499-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که دادخواستی طرح کنند یا در اثناي دادرسی، نسبت به قاضی دعواي حقوقی اي قبل از اینبرخی از شکات حرفه

ضوع چالشی گاهی ربط مطرح تا ایراد رد دادرس طرح نمایند این مویا کیفري با موضوعات کامالً واهی و بی

  باشد؟شود همه قضات یک حوزه نتوانند به موضوع رسیدگی کنند. آیا از موارد رد دادرسی میباعث می

که تعقیب کیفري آغاز شود؛ بنابراین در مواردي که شود؛ مگر آنصرف شکایت از جهات رد محسوب نمی پاسخ:

قانون نظارت بر رفتار  39جا که وفق ماده د، از آنعلیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرایم عمدي باش

رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفري مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب  1390قضات مصوب 

شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وي منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم آغاز می

قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعالم مرجع کیفري و اجازه دادستان  40توجه به ماده  عمدي باشد، باغیر 

گیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعواي کیفري به جریان افتاده و موضوع انتظامی صورت می

، شکایت 1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی  421از جهات رد قاضی خواهد بود. با عنایت به تبصره ماده 

  انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/25    

7/1401/486   

  ك  486-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که از  قصیتواند پس از برگزاري جلسه یا جلسات جهت رفع نواچنانچه دادگاه وقت رسیدگی تعیین کند آیا می

  ابتدا وجود داشته (در واقع جدید پس از انجام دادرسی دادگاه کشف نشده) از دادسرا رفع آن را بخواهد؟

 پاسخ:

که دادگاه حداکثر ظرف یک ماه ، مبنی بر این1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341تکلیف مقرر در ماده 

بداند یا موارد جدیدي پس از پایان تحقیقات کشف شود که پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص 

مستلزم انجام تحقیق باشد، با ذکر دقیق موارد، تکمیل تحقیقات را از دادسراي مربوط درخواست یا خود اقدام به 

مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوي دادگاه، نقض مقررات اي است براي نظامتکمیل تحقیقات کند، ضابطه

شود؛ اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل ونی محسوب میقان

از  که تحقیقات مقدماتیتحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است، به لحاظ این

  است. وظایف ذاتی دادسرا است، دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/29    

7/1401/485   

  ك  485-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  سال از خدمت وظیفه عمومی در صالحیت کدام مرجع است؟رسیدگی به جرم غیبت بیش از یک

 پاسخ:

هاي نظامی به جرایم مربوط ، دادگاه1382ي مسلح مصوب اوالً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروها

همین » و«کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند رسیدگی می» افراد نظامی«به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه 

شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می

شوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولین خدمت وظیفه عمومی در نظامی تلقی نمی

مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضایی عمومی 

ل از شروع به خدمت تحقق قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قب 58ماده  2است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند

شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی یابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمیمی

است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار 

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا  60و 59گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد می

اصالحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین  58ماده  2مجازات مرتکبین بزه موضوع بند

شود. ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اوالً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی می

  باشد.نامه اجرایی این قانون می، مطابق با آیین1363قانون خدمت وظیفه عمومی  58ماده  2بند  موضوع

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/481   

  ك  481-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی از موارد غیر  47ماده » پ«ر بند د» تهدید«آیا تهدید با چاقو با توجه به عدم قید کلمه 

  قابل تعویق و تعلیق است؟

 پاسخ:

تعویق و تعلیق آن منع شده است، منحصر به  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  47ماده » پ«آنچه در بند 

رح عمدي با چاقو و یا نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر است؛ بنابراین جرم ایراد جقدرت

  تهدید با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر مشمول منع مذکور نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/25    

7/1401/471   

  ك  471-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مرور زمان تعقیب در جرایم  1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 105گونه که مستحضرید به موجب ماده همان

گذشت  که جرایم قابلتعزیري پذیرفته شده است؛ آیا حکم این ماده صرفاً شامل جرایم غیر قابل گذشت است یا آن

  گیرد؟را هم در بر می

 پاسخ:

 کلیه جرایم موجب تعزیر اعم از قابل گذشت و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  105با توجه به اطالق ماده 

قانون مذکور مشمول مرور زمان  115ماده  2و تبصره  109غیرقابل گذشت به استثناي موارد احصاء شده در ماده 

  قانون مذکور هستند. 105ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/19    

7/1401/467   

  ك  467-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون شوراي حل اختالف، جرائم تعزیري که صرفاً مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت  9ده مطابق بند ح ما

  باشد، در صالحیت رسیدگی شوراهاي حل اختالف است.

جاست که چنانچه جرمی داراي مجازات جزاي نقدي درجه هشت و ضبط اموال به نفع دولت باشد، حال سؤال این

  باشد یا محاکم دادگستري؟راي حل اختالف میرسیدگی به این اتهام در صالحیت شو

 پاسخ:

    

صالحیت این شورا در امور کیفري، محدود به جرائم  1394قانون شوراهاي حل اختالف  9ماده »  ح«برابر بند 

مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد؛ بنابراین، شورا مجاز به رسیدگی به » صرفاً«تعزیري است که 

  باشد.م صدور حکم ضبط اموال است، نمیجرائمی که مستلز

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/25    

7/1401/465   

   465-1/11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

که در برخی از آراء قضایی به جاي استفاده از واژه حوزه قضایی از واژه حوزه جغرافیایی استفاده با توجه به این

شود، مستدعی است اوالً، تفاوت این دو واژه را بیان نماید. ثانیاً، آیا بکار بردن واژه حوزه جغرافیایی به جاي می

  باشد یا خیر؟حوزه قضایی در آراء و تصمیات قضایی صحیح می

 پاسخ:

و  ستتبیین تفاوت میان حوزه قضایی و حوزه جغرافیایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه ا -1

بصره در ت» حوزه قضایی«شده از توانند با مراجعه به منابع علمی و مقایسه تعریف ارائهکننده محترم میاستعالم

 3ماده  1و نیز تبصره  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 11ماده 

و مقایسه آن با برخی تعاریف ارائه شده در  15/4/1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه

مفاهیم مورد اشاره در استعالم را مقایسه و  15/4/1362قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 

  هاي آن را بدست آورند.تفاوت

 یاستفاده نشده بلکه از اصطالحات» حوزه جغرافیایی«نظر از آن که در قانون اخیرالذکر از اصطالح صرف -2

» ضاییحوزه ق«استفاده شده است، با توجه به کاربرد عبارت » نقطه جغرافیایی«و یا » محدوده جغرافیایی«همچون 

براي تعیین صالحیت محلی مراجع قضایی، صحیح این است که در آراء و تصمیمات قضایی از اصطالح مزبور 

  به جاي اصطالح یادشده خودداري گردد» یاییحوزه جغراف«استفاده و از استفاده از اصطالحات دیگر نظیر اصطالح 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/18    

7/1401/455   

  ع  455-84-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56در اجراي ماده  -1

، اداره منابع طبیعی مرجع تشخیص اراضی ملی از زراعی است و اراضی ملی که در محدوده قانونی و حریم بعدي

به تملک سازمان ملی زمین و مسکن  1366قانون زمین شهري مصوب  10استحفاظی شهر قرار دارند، وفق ماده 

هاي شود. پس از آن دارندگان نسقآیند و سند ملکیت نیز به همین ترتیب صادر میبه نمایندگی از دولت در می

 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9زراعی در راستاي تبصره یک ماده 

شود. پس از رأي ویژه رسیدگی می توانند به نظریه اداره منابع طبیعی اعتراض کنند و به این اعتراض در شعبهمی

کنند. پرسش این است که الکیت صادره به نام اداره مسکن را درخواست میبر زراعی بودن زمین، ابطال سند م

توان تلف حکمی تلقی کرد؛ چرا که سند آن به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و دولت بهاي آیا زمین را می

  شود؟ زمین را به دارنده نسق بپردازد یا باید آن قسمت از سند که مربوط به زمین مزبور است، باطل اعالم

، اداره جهاد 1389مقصود از دولت در قانون افزایش بهروري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب  -2

  کشاورزي و منابع طبیعی است یا اداره راه و شهر سازي و سازمان ملی زمین و مسکن؟

 پاسخ:

تع و آبخیزداري، ها و مرااوالً، در صورتی که ملکی قبالً به موجب برگ تشخیص صادره از سازمان جنگل -1

نامه اجرایی این آیین 20و ماده  1366قانون زمین شهري مصوب  10ملی اعالم شود و سپس در اجراي ماده 

به لحاظ قرار گرفتن این ملک در حریم و محدوده شهر، در اختیار وزارت راه و شهرسازي  1371قانون مصوب 

نفع به برگ چه با اعتراض ذيمسکن قرار گیرد، چنان و از طریق این وزارتخانه در اختیار سازمان ملی زمین و

نفع صادر شود، سازمان ملی زمین و مسکن تشخیص و سند مالکیت صادره، حکم قطعی دایر بر اعاده ملک به ذي

وري بخش کشاورزي و منابع قانون افزایش بهره 9که زمین را در اختیار دارد، طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده 

صورت با مکلف است به درخواست مالک در صورت امکان، عین زمین و در غیر این 1389طبیعی مصوب 

  رضایت مالک عوض و یا قیمت آن را براساس نظریه کارشناسی پرداخت نماید.



وري بخش قانون افزایش بهره 9ثانیاً، تشخیص مصادیق عدم امکان تحویل و اعاده زمین موضوع تبصره یک ماده 

کننده و نیز تحقق یا عدم تحقق تلف حکمی بر عهده مرجع قضایی رسیدگی 1389بیعی مصوب کشاورزي و منابع ط

  است.

قانون یادشده، نهاد واگذارکننده است که حسب مورد ممکن است  9در تبصره یک ماده » دولت«منظور از  -2

  باشد. هاي تابعه یا سازمان مسکن و شهرسازي و یا بنیاد مسکنوزارت جهاد کشاورزي و سازمان

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/26    

7/1401/446   

  ك 446-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نظر به اینکه در پرونده هاي متعدد اداره کل منابع طبیعی در اجراي تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تعیین تکلیف 

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع، محکوم به اصالح سند و  56ماده  اراضی اختالفی در موضوع اجراي

نقشه کاداستر با هماهنگی با اداره ثبت اسناد و امالك می باشد ولی در زمان اجراي حکم کاشف به عمل می آید که 

نون اراضی شهري به اداره راه قا 10اراضی اختالفی در محدوده هاي شهري از طرف ادارات منابع طبیعی در اجراي ماده 

و شهرسازي واگذار شده است و به تبع هم اداره منابع طبیعی از اجراي رأي اظهار عجز قانونی می کنند و هم ادارات راه 

و شهرسازي به تکلیف قائم مقامی خود به این استدالل که در زمان طرح دعوي (چون در آن زمان ، ملک در تصرف راه 

است قرار رد دعوا به لحاظ عدم توجه آن صادر شده است ) عمال از ایفاي وظیفه قانونی به عنوان و شهرسازي نبوده 

منتقل الیه و قائم مقام قانونی استنکاف می ورزند حال مستدعی است نظر حقوقی آن اداره در خصوص مسئولیت ادارات 

قانون مجازات  576قابلیت یا عدم قابلیت اعمال ماده  راه و شهرسازي به عنوان قائم مقام قانونی ادارات منابع طبیعی و نیز

  اسالمی (تعزیرات) در صورت استنکاف مسئولین راه و شهرسازي اعالم فرمایید.

 پاسخ:

مقام ایشان که اصوالً رأي در مورد آن در فرض سوال ها و ادارات دولتی (و قائمخودداري مقامات و مسؤولین وزارتخانه

جلوگیري «قانون مجازات اسالمی که راجع به  576اي آراء قطعی محاکم دادگستري، مشمول ماده صادر نشده است) از اجر

قی تل» فعل«و خودداري » فعل«شود؛ زیرا جلوگیري مستلزم انجام اقداماتی است به صورت است، نمی» از اجراي احکام

ضی اجراي احکام از شمول این ماده خارج که توسط ذینفع مطرح شده باشد یا قاشود؛ بنابراین شکایت اعم از ایننمی

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/11    

7/1401/437   

  ك  437-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها بدون اینکه مزاحمت براي بانوان و اشخاص ایجاد ها و بوستانآیا صرف سگ گردانی در معابر عمومی، پارك

نماید یا منتهی به ایراد صدمه بدنی به افراد گردد و یا بدون اینکه دفع ادرار یا مدفوع در اماکن عمومی داشته 

  باشد؟باشند، واجد وصف کیفري می

  باشد؟اي میدر صورت مثبت بودن پاسخ مستند قانونی آن چه ماده

 پاسخ:

قانون  2ون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده قان 36با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 

وان تآمده است، مادام که براي رفتاري طبق قانون مجازاتی تعیین نشده باشد، نمی 1392مجازات اسالمی مصوب 

ا بینی نشده است، لذها مجازاتی پیشآن رفتار را جرم تلقی کرد و چون براي همراه داشتن سگ در معابر و پارك

قانون مجازات اسالمی   618اي باشد که مشمول ماده که این رفتار به گونهم نیست؛ مگر ایناین رفتار جر

  (تعزیرات) و یا دیگر قوانین کیفري باشد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/18    

7/1401/424   

  ك  424-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دادگاه تجدیدنظر استان از تشدید مجازات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  458مطابق ماده  احتراما نظر به اینکه

دادنامه و حکم تجدیدنظر خواسته منع شده است خواهشمند است نظریه آن اداره محترم در فرض اینکه دادگاه بدوي در 

 نونی منتسب به رفتار مرتکبین مشمول ذیل مادهتعیین مجازات مرتکب اشتباه گردیده باشد و به مانند اینکه مجازات قا

یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس بوده  متهمین کارمند شهرداري یا از کارکنان مؤسسات دولیت بوده 

والکن دادگاه با مجازات مقرر در صدر ماده مجازات تعیین نموده تشدید مجازات قانونی و انفصال از خدمات دولتی را 

رأي صادره لحاظ نکرده است و یا در سایر مجازات مثال جزاي نقدي تعدیل شده موضوع موصوبه هیأت وزیران  در

را رعایت ننموده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  28در خصوص تعدیل جزاي نقدي موضوع ماده  1399مصوب 

ظ تعدیل جرایم و تشدید جزاي نقدي وفق باشد آیا اصلالح مجازات قانونی و تعیین آن وفق ذیل ماده مذکور یا لحا

قانون آیین دادرسی  458اصالحیه مذکور در رأي دادگاه تجدیدنظر مشمول تشدید مجازات معنون در ماده استنادي 

کیفري بوده و دادگاه تجدیدنظر مختار به این امر نمی باشد یا اصالح و تعیین مجازات قانونی با رعایت موارد فوق تشدید 

قانون فوق الذکر مجازات را اصالح و تذکر قانونی الزم  457سوب نشده و دادگاه تجدیدنظر باید وفق ماده مجازات مح

  را نیز به دادگاه اعالم نماید.

 پاسخ:

، اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر است و 1392قانون آیین دادرسی کیفري  458با توجه به ماده 

که مجازات مقرر در تجدید نظر، امري استثنایی است که مستلزم احراز دو شرط است؛ اول آن تشدید مجازات در مرحله

که حکم مذکور از حکم نخستین برخالف جهات قانونی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته است؛ دوم این

رت تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ و در غیر این صو

ممکن نیست. بنابراین، در فرض سؤال، افزودن مجازات دیگر یا تشدید مجازات مورد حکم در مرحله تجدید نظر، بدون 

شود و دادگاه تجدید نظر تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان نسبت به حکم دادگاه نخستین، تشدید مجازات محسوب می

ت را تشدید کند؛ لیکن چنانچه شاکی یا دادستان نسبت به رأي صادره تجدید نظرخواهی کرده باشند، تواند مجازانمی

  گفته دادگاه تجدید نظر نسبت به اصالح رأي و تعیین مجازات قانونی اقدام خواهد کرد.قانون پیش 457مطابق ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/10    

7/1401/420   

  ك  420-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا در خصوص جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون 

قانون مجازات اسالمی جهت  104شود، رعایت نصاب صد میلیون تومان مندرج در ماده کالهبرداري محسوب می

  موقوفی اجرا مورد نیاز است؟ صدور قرار

 پاسخ:

دیده قابل تصور نیست و در ماده در بزه کالهبرداري که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه

، بزه کالهبرداري فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104

در صورت داشتن «بیشتر نباشد، قابل گذشت اعالم شده است و عبارت  1392ب قانون مجازات اسالمی مصو 36

ها مقرر شده مجازات کالهبرداري درباره آن«و جرایمی است که » در حکم کالهبرداري«ناظر به جرایم » دیدهبزه

ی اصو قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خ» شودطبق قانون کالهبرداري محسوب می«و یا » است

  نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/10    

7/1401/419   

  ك  419-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند بدوا با تقاضاي محکوم علیه مبنی بر حبس تحت مراقبت الکترونیک آیا دادیار اجراي احکام کیفري می

  ت اتخاذ تصمیم به دادگاه خودداري کند؟ مستقیما مخالفت و از ارسال پرونده جه

 پاسخ:

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

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

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

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

  هاي الکترونیکی داللت ندارد.آزادي تحت نظارت سامانه

تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر  1392مجازات اسالمی مصوب قانون  62با عنایت به ماده  -2

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

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

تواند نظر خود را به دادگاه ارسال که دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري میگاه ارسال کند؛ مضافاً به اینداد

  کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/22    

7/1401/418   

  ح  418-155-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت دیوان عالی کشور، آیا تسهیالتی که پیش از تاریخ  1399/5/21مورخ  749با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

اند نیز تحت حاکمیت این رأي وحدت رویه قرار صدور رأي وحدت رویه یادشده تسویه و در نظام بانکی بایگانی شده

  شود؟گیرند یا صرفاً شامل تسهیالت پس از آن تاریخ میمی

 پاسخ:

درسی مدنی، اجراي احکام مدنی و قوانین مدنی مطرح و در خصوص فرض استعالم دو هاي آیین داموضوع در کمیسیون

  دیدگاه زیر مطرح شد:

هیأت عمومی دیوان عالی  21/5/1399مورخ  794که وفق رأي وحدت رویه شماره دیدگاه نخست: با توجه به این

سات اعتباري اعم از دولتی و غیردولتی ها و مؤسکشور، مصوبات بانک مرکزي راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک

که بر خالف این مقررات سود اضافی از  توانند بر خالف آن عمل کنند و در صورتیها نمیجنبه آمره دارد؛ لذا بانک

تسهیالت اعطایی دریافت کنند، نسبت به سود مازاد، باطل و در صورت پرداخت، قابل استرداد است؛ بنابراین در فرض 

نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده ي ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیالت و استرداد مبلغ اضافی، صرفسؤال، دعوا

اعطاي تسهیالت در بانک یا مؤسسه اعتباري، قابل استماع است و دادگاه مکلف است برابر رأي وحدت رویه مزبور، 

  تصمیم مقتضی اتخاذ کند. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختالف  21/5/1399ورخ م 794دیدگاه دوم: رأي وحدت رویه شماره 

گیرندگان در خصوص نرخ سود تسهیالت اعطایی است و محل و موضع صدور آن راجع به ها و تسهیالتمیان بانک

 صهایی که در خصوشده و پروندههاي تسهیالتی تسویهشده نبوده است؛ لذا شامل پروندههاي تسهیالتی تسویهپرونده

  شود. حفظ نظم عمومی اقتصادي نیز اقتضاي این امر را دارد.ها رأي قطعی صادر شده است، نمیآن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/18    

7/1401/416   

  ك  416-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ر یک از اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال ه«قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات  619مطابق ماده 

یا زنان بشود یا با الفاظ یا حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و یا 

حال سوال اینجاست که آیا مباشر و مرتکب این جرم ، افراد » (هفتاد و چهار ضربه شالق ) محکوم خواهد شد.

  می توانند باشند یا خیر؟مؤنث هم 

 پاسخ:

و فلسفه  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  619در صدر ماده » هر کس«با توجه به اطالق عبارت 

تصویب این ماده که حمایت از شأن و حیثیت زنان و کودکان در برابر توهین، تعرض و مزاحمت در اماکن عمومی 

  وسط زنان نیز قابلیت ارتکاب دارد.و معابر است، جرم موضوع این ماده ت

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/05    

7/1401/414   

  ك  414-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

روز حبس و حداکثر آن  91چنین آمده هرگاه حداقل مجازات کمتر از  1396در تعرفه خدمات قضایی مصوب 

یگزین حبس باشد و به اختیار دادگاه جزاي نقدي مورد حکم واقع شود... بیان فرمایید که یک سال یا مجازات جا

روز نیز می باشد و به  91کمتر از «فقط مربوط به مجازات جایگزین حبس است یا قید » به اختیار دادگاه «قید 

یک سال باشد اختیار روز حبس و حد اکثر آن  91عبارت دیگر آیا در جایی که مجازات قانون جرم کمتر از 

  باشد؟مجازات حبس از دادگاه سلب شده؟ در هر صورت این مصوبه ناسخ قانون وصول می

 پاسخ:

اوالً، چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم، بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد،  

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3ماده  2می و یا مشمول بند قانون مجازات اسال 67و  66تواند مشمول مواد موضوع می

باشد که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

ه هاي بعد نیز تغییر نکرد(که در سال 1396یا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 

  است) حکم صادر کند.

هاي خدمات قضایی و جدول تغییر تعرفه 1395هاي خدمات قضایی پیوست قانون بودجه تعرفه 16ثانیاً، طبق جدول شماره 

االجرا است، میزان که در حکم قانون و در سال منظور الزم 1396در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه  1396در سال 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف  3ماده  2جزاي نقدي جرایم مشمول بند 

، آخرین اراده مقنن در این 1396هاي خدمات قضایی در سال سوم جدول یادشده، بیان شده است و جدول تغییر تعرفه

اقی است و کلیه جرایمی که در قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود ب 3ماده  2شود؛ بنابراین، بند خصوص تلقی می

جرایم  "مجازات قانونی"اند و جزاي نقدي موضوع بند مذکور، شدند، کماکان مشمولگذشته مشمول بند مذکور می

در ردیف مزبور، در جدول یادشده به منظور تأکید بر عدم  "مجازات جایگزین حبس"مشمول این بند است و قید عبارت 

ل برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین است؛ بنابراین دادگاه در تعیین قانون وصو 3ماده  2نسخ بند 

گفته قانون پیش 3ماده  2مجازات بیش از سه ماه حبس یا مجازات جایگزین حبس از نوع جزاي نقدي در اجراي بند 

  اختیار دارد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/12    

7/1401/413    

  ك  413-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا کسري بار و یا عدم تحویل بار توسط راننده یا متصدي حمل و نقل موضوع قانون مجازات مختلف در امر 

  حمل و نقل موضوع در امر حمل و نقل کاال قابل گذشت است؟

 پاسخ:

نچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح چنا« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103طبق صدر ماده 

؛ لذا چون در قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل »شود...نشده باشد غیر قابل گذشت محسوب می

به قابل گذشت بودن جرایم موضوع این قانون تصریح نشده است و جرایم قابل گذشت نیز در  1367کاال مصوب 

اند و جرم موضوع استعالم (جرم موضوع ماده یک احصاء شده 1399می اصالحی قانون مجازات اسال 104ماده 

) از جمله آن جرایم نیست، مقتضاي عمل به 1367قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کاال مصوب 

سی قانون آیین دادر 12اصل در فرض سؤال آن است که این جرم، غیر قابل گذشت است ضمناً تبصره ذیل ماده 

  ست.تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است) نیز صریح در این معنا«که مبنی بر این 1392کیفري مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/18    

7/1401-403   

  ك  403-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مجازات اسالمی قسمتی از مجازات (مثال حبس) را تعلیق کرده باشد و  قانون 46چنانچه دادگاه در اجراي ماده 

محکوم علیه جهت تحمل مابقی حبس به زندان معرفی شده باشد آیا محکوم علیه بعد از سپري شدن یک سوم از 

علق م حبس غیر معلق می تواند درخواست تعلیق مابقی آن را بنماید و آیا دادگاه مجاز به تعلیق مابقی مجازات غیر

  می باشد یا خیر؟

 پاسخ:

 مانده در حین اجرايصدور دوبار قرار تعلیق اجراي مجازات (ابتداء قسمتی ضمن صدور حکم و مجدداً قسمت باقی

که در آن به امکان تعلیق اجراي مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46حکم)، اوالً، با توجه به ماده 

رایط مانده محکومیت با لحاظ شده است، تعلیق اجراي مجازات نسبت به باقینسبت به تمام یا قسمتی تصریح ش

مقرر در قانون بالمانع است. ثانیاً، چون طبق قسمت اخیر ماده مذکور، صدور قرار تعلیق اجراي مجازات پس از 

یک سوم اجراي «هاي تعزیري درجه سه تا هشت با وجود شرایط مقرر در قانون منوط به صدور حکم در مجازات

بنابراین به عنوان مثال اگر که متهم به » اجرا یک سوم مجازات غیر معلق«است، نه » مجازات مقرر در حکم

دوازده سال حبس محکوم شده باشد، فقط با اجراي یک سوم این محکومیت (چهار سال حبس) امکان صدور قرار 

  مذکور با احراز سایر شرایط مقرر در قانون وجود دارد.

 رئیسیروح اله 

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



1401/05/05    

7/1401/402   

  ك  402-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در جرایم موجب حد یا قصاص چنانچه فرد بالغ کمتر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  91با توجه به اینکه حسب ماده 

د و یا در رشد و کمال عقل وي شبه وجود داشته باشد ، به مجازاتهاي سال ، ماهیت جرم و یا حرمت آن را درك نکن 18از 

قانون مجازات اسالمی ، صرفا به  89پیش بینی شده در فصل دهم  آن قانون محکوم می گردد و با عنایت به اینکه در ماده 

و عدم احراز رشد و کمال  سال 18جرایم تعزیري اشاره شده است؛ در صورت ارتکاب بزه قتل عمدي توسط فرد بالغ کمتر از 

  عقل وي ، تعیین مجازات بر چه مبنایی خواهد بود؟

 پاسخ:

آمده، حسب  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  91بینی شده در این فصل که در ماده هاي پیشاوالً، منظور از مجازات

(براي افراد نه تا پانزده سال تمام شمسی)  88هاي مقرر در ماده مورد با توجه به سن افراد بالغ کمتر از هجده سال، مجازات

  (براي افراد پانزده تا هجده سال) قانون مذکور است. 89و مجازاتهاي مقرر در ماده 

احراز نماید که فرد نابالغ کمتر از هجده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  91ثانیاً، در مواردي که دادگاه وفق ماده 

کند، حسب مورد با توجه به سن مرتکب و در انتخاب و یا حرمت آن را درك نمیسال ماهیت جرم موجب حد یا قصاص 

شود، معیارهاي مقرر براي همین قانون که به واقع تعزیر نوجوان محسوب می 89و  88یکی از تدابیر مندرج در مواد 

زه مرتکب و وضعیت ذهنی قانون مجازات اسالمی شامل انگی 18تعیین مجازات تعزیري مندرج در بندهاي چهارگانه ماده 

و روانی وي، سوابق و وضعیت فردي و خانوادگی، اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وي، شیوه ارتکاب جرم و ... را باید 

مورد نظر قرار دهد و به هر حال دادگاه در تعیین مجازات نوجوان با رعایت ضرورت تناسب مجازات، هدف اصالحی و 

کند. بدیهی است در این مورد که قصاص منتفی است، صدور ها، به تشخیص خود اقدام میاتدیگر عمومات حاکم بر مجاز

  این قانون الزامی است. 452و  92حکم به پرداخت دیه به داللت مواد 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/10    

7/1401/401   

  ك  401-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شکایتی نزد بازپرس مطرح و نهایتا منجر به قرار منع تعقیب گردیده است. حال چنانچه همان شکایت مجددا نزد 

تواند به لحاظ تحقق اعتبار امر مختوم کیفري مبادرت به صدور قرار بازرپرس مطرح شود، آیا بازپرس میهمان 

قانون آیین دادرسی کیفري بوده و بایستی  421ماده » ت«موقوفی تعقیب کند یا اینکه موضوع از مصادیق بند 

  قرار امتناع از رسیدگی صادر شود؟

 پاسخ:

نظر به اینکه بازپرس در خصوص همان امر کیفري قبالً در قالب قرار منع تعقیب اظهار نظر ماهوي کرده است و 

بازپرس در فرض در این خصوص اطالق دارد، لذا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت« بند 

  همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. 424سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/24    

7/1401/400   

  ح  400-97-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی ،  505به ماده  18/12/1394با عنایت به اینکه به موجب تبصره الحاقی مورخ 

مددجویان مستمري بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مرجع مذبور از پرداخت 

هزینه دادرسی معاف می باشند ، الکن بعضا مشاهده می گردد مدد جویانی که داراي پرونده هاي متعددي در 

  شند با ارائه تأییدیه بهزیستی و ارائه کارت مددجویی از پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردند؛ دادگستري می با

هیچکس نمیتواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع «قانون اساسی  40با توجه به اصل  -1

دادرسی مدنی نیز در راستاي حمایت از قانون آیین  505و نظر به اینکه تبصره الحاقی به ماده » عمومی قرار دهد

مددجویان مستمري بگیر بهزیستی تدوین و تصویب گردیده است، آیا پرونده هاي متعدد متشکله از سوي مشارالیه 

  موجبات معافیت وي از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه پرونده می گردد یا خیر؟

م خمینی ره ضمن معافیت از هزینه دادرسی از دیگر آیا مددجوي مستمري بگیر بهزیستی و کمیته امداد اما -2

  مزایا من جمله معافیت از پرداخت حق الزحمه کارشناسی و وکیل معاضدتی نیز برخوردار خواهد بود؟

 پاسخ:

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 505) به ماده 18/12/1394اوالً، با توجه به اطالق تبصره الحاقی (

مبنی بر معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان  1379دنی مصوب انقالب در امور م

بگیر سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی با ارائه کارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مستمري

فراوانی این دعاوي مؤثر در ها را شامل می شود و تعدد و یادشده، این معافیت تمامی دعاوي حقوقی و کیفري آن

  مقام نیست.

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 502ثانیاً، هزینه دادرسی شامل موارد مذکور در ماده 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و  3این قانون و ماده  503است و با توجه به ماده  1379مدنی مصوب 

هاي کارشناسی و مواردي چون با اصالحات و الحاقات بعدي، هزینه 1373مصوب مصرف آن در موارد معین 

شود و این موارد مشمول عنوان خسارات دادرسی الوکاله وکیل را شامل نمیمعاینه محل و تحقیقات محلی و حق

  همین قانون است. 519مذکور در ماده 



قانون آیین دادرسی  505موضوع تبصره الحاقی به ماده ثالثاً، تعیین وکیل معاضدتی و یا وکیل تسخیري براي افراد 

قانون  24تابع قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

و  190ماده  2و تبصره  13ماده  2، تبصره 1316نامه قانون وکالت مصوب نظام 36، ماده 1315وکالت مصوب 

  است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  415و  384، 348، 347مواد 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/23    

7/1400/397   

  ح  397-97-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دگستري مصوب المشاوره و هزینه سفر وکالي داالوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3گونه که مستحضرید در ماده همان

چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ «رئیس محترم قوه قضاییه آمده است:  28/12/1398

مه رأي خواهد نااکثر میزان تعرفه این آیینعلیه تا حدالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکومحق

ها، قانون مالیات 103الحساب مالیاتی موضوع ماده تی از موکل مبناي ابطال تمبر علیالحساب دریافداد؛ اما مبلغ علی

الحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده در این ماده، محل بحث عبارت علی». باشدسهم کانون، مرکز و صندوق می

نامه فوق تکرار شده است؛ آیین 3ه با اصالحات و الحاقات بعدي عیناً در ماد 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 3

که، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود است. توضیح آن» دریافتی از موکل«آنچه محل تأمل است عبارت 

که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثال به نحو اقساط باشد؛ به نحوي که قسط اول کمتر از 

نامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبناي محاسبه آیین 2توجه به سکوت ماده  تعرفه باشد، با

قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی 

به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل  3/9/1399مورخ  7/99/1257شماره 

برداشت مذکور آن است که اوالً، ضمانت اجرا و نظارتی براي وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه 

موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی براي موضوع 

چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه «این مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت دیگر، مندرج در 

فتی از الحساب دریامبلغ علی«موضوعی است که نیازمند حکم است و » الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشدمبلغ حق

حکمی » باشدن مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق میقانو 103الحساب مالیاتی موضوع موکل مبناي ابطال تمبر علی

است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل 

، ...»شد االوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده بچنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حق«در عبارت 

الوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت نیامده و اطالق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حق

شود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه شده باشد، می

اتی رسد مبناي ابطال تمبر مالینامه اشاره نشده است. بنا به مراتب یادشده، به نظر میباشد؛ هرچند به این موضوع در آیین

ت نامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند اساستحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امري که در آیین

  در این خصوص اعالم نظر فرمایید.



 پاسخ:

شود که حسب مورد با لحاظ آن که الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین مین تمبر علیاوالً، در دعاوي مالی میزا

اتی الحساب مالیخواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، مالك محاسبه تمبر علی

الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت تمام حقالحساب مالیاتی، وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

نامه آیین 3الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده الوکاله وصول شده (علیالحساب مالیاتی را بر مبناي حقنکرده باشد، علی

ریاست محترم قوه قضاییه)  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقتعرفه حق

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر د؛ مگر آنپردازمی

الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد. مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق

ت الوکاله اسرسد و مقصود آن میزان از حقریافتی) ابهامی به نظر نمیالحساب دشده، در خصوص (علیبنا به مراتب یاد

  شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.که با لحاظ شرایط یاد

با اصالحات و الحاقات بعدي، وکالي دادگستري مکلفند  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103ثانیاً، مطابق ماده 

ر نامه تمبالحساب مالیاتی روي وکالتالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیاي خود رقم حقهنامهدر وکالت

ه کنند که ممکن است بالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میالصاق و ابطال کنند. رقم حق

» الف«هاي در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛

 هاي چاپی از سوي کانوننامه که معموالً به صورت برگالوکاله در وکالتاین ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق» د«تا 

قرر مبناي ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، وکال در اختیار آنان قرار می

شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در نامه یادآیین 9شده خواهد بود. در هر صورت با لحاظ ماده نامه یاددر آیین

فه رالوکاله مورد توافق بیش از تعکه حقشود؛ مگر آنشود، اخذ و ابطال میدعوایی که خواسته از سوي خواهان تقدیم می

  باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، مالك ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/18    

7/1401/390   

  ح  390-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رونده از شعبه و ارجاع آن به شعبه دیگر قانون آیین دادرسی و ممنوعیت اخذ پ 339نظر به مفاد تبصره ماده 

خواهشمند است اعالم فرمایید که آیا ارجاع پرونده براي رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین به شعبه دادگاه کیفري 

دو شامل ممنوعیت ماده می شود یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می توان پرونده اي که براي اعتراض به قرار تأمین 

جاع شده و شعبه مذکور تصمیم گرفته و پرونده را به دادسرا اعاده نموده است را براي رسیدگی به شعبه اي ار

ماهیتی به شعبه دیگر ارجاع داد آیا پرونده الزاما باید به همان شعبه رسیدگی کننده به اعتراض به قرار تأمین 

را پس از صدور کیفرخواست که شعبه (اظهار نظر شکلی ) ارجاع داده شود اساسا آیا پرونده اعاده شده از دادس

دادگاه کیفري دو قبال در مورد قرار تأمین آن اظهار نظر کرده است نیاز به ارجاع جدید دارد یا باید پرونده از 

  دادسرا پس از صدور کیفرخواست مستقیما به شعبه ارجاع شده قبلی (براي رسیدگی به قرار تأمین) ارسال گردد؟

 پاسخ:

در فرض پرسش که پرونده امر متعاقب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  338و  273مستفاد از مواد 

شود، ارجاع پرونده به شعبه دادگاه کیفري جهت رسیدگی به اتهام صدور کیفرخواست به دادگاه کیفري ارسال می

اه کیفري ه دادگباشد و صرف رسیدگی قبلی یک شعبمتهم با رئیس حوزه قضایی یا مقام قضایی جانشین وي می

به اعتراض متهم نسبت به قرار تأمین کیفري موجب الزام مقام ارجاع به ارجاع پرونده به همان شعبه نبوده و 

قانون یادشده خارج است؛ زیرا ارجاع قبلی پرونده صرفاً معطوف به رسیدگی  339موضوع از شمول مقررات ماده 

  است. نسبت به اعتراض نسبت به قرار تأمین کیفري بوده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/05    

7/1401/388   

  ح  388-16/10-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورت تصادف دو وسیله نقلیه آیا افت قیمت و کارکرد ماشین در ایام خواب ماشین جهت تعمیر قابل محاسبه 

ماشین داراي بیمه نامه و دعواي علیه مقصر و شرکت بیمه مطرح شود و مطالبه از مقصر حادثه است؟ چنانچه 

  دعوي و محکومیت متوجه مقصر است یا شرکت بیمه یا هر دو به چه میزان؟

 پاسخ:

شده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی ناشی ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد» ب«اوالً، به موجب بند 

هایی است که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به ، خسارت مالی زیان1395از وسایل نقلیه مصوب 

شود؛ اموال شخص ثالث وارد شود؛ لذا خسارت مربوط به کسر قیمت خودرو نیز نوعی خسارت مالی محسوب می

هاي فنی ارداننیز ک 1345قانون رسیدگی فوري به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی مصوب  2که، ماده بویژه آن

راهنمایی و رانندگی و پلیس راه را به تعیین میزان خسارات وارده به وسیله نقلیه، اعم از هزینه تعمیر و کسر قیمتی 

کلیه  1395قانون بیمه اجباري ... مصوب  2چنین ماده شود، مکلف نموده است. همکه در نتیجه تصادف حاصل می

ن را مکلف نموده است که وسایل نقلیه خود را در قبال خسارات بدنی و مالی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانو

این قانون نزد شرکت  8شود حداقل به مقدار مندرج در ماده که در اثر حوادث وسایل نقلیه به اشخاص ثالث وارد می

 ن، بر اساس تأیید کارشناسدیده عالوه بر خسارات وارده به بدنه آچه خودروي شخص زیاناي بیمه کنند. لذا چنانبیمه

متحمل افت قیمت عرفی ناشی از تصادف باشد، در این صورت از باب تسبیب، کاهش قیمت حاصله قابل مطالبه و 

  فاقد اشکال است.

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث  8ماده  3مذکور در تبصره » خسارت مالی«ثانیاً، اطالق عبارت 

» افت قیمت خودرو«ماده یک این قانون، شامل » ب«با لحاظ بند  1395از وسایل نقلیه مصوب  در اثر حوادث ناشی

 شود؛ با عنایتنیز می» افت قیمت خودرو«گردد و لذا محدودیت پرداخت خسارت مقرر در این تبصره شامل نیز می

ر نامه شخص ثالث را صادمهبه تصریح حکم مقنن محدودیت مذکور در این تبصره، هم شامل شرکت بیمه است که بی

  کرده و هم راننده مقصر.

الحصول که بر آن صدق زوال منافع ممکن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14ماده  2ثالثاً، برابر تبصره 

ناشی از  هاياتالف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاري راننده تاکسی به علت توقف براي انجام تعمیر آسیب

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر » ب«دف؛ همچنین با لحاظ اطالق بند تصا



، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتالف مال 1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

ه یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتادگیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و تلقی شود را در بر می

  باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وي یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص  50و ماده  4ماده » ب«و » الف«رابعاً، مستفاد از جمع مفاد بندهاي 

باشد، این است که اگر که مبتنی بر اصول دادرسی نیز می 1395قلیه مصوب ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل ن

هاي بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه گر یا صندوق تأمین خسارتدیده بخواهد حسب مورد علیه بیمهزیان

بب حادثه طرح دعوا دیده بخواهد علیه مسرا نیز طرف دعوا قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان

هاي بدنی (حسب مورد) الزم نیست؛ بنابراین دعوایی که گر یا صندوق تأمین خسارتکند، طرف دعوا قرار دادن بیمه

هاي بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به گر یا صندوق تأمین خسارتبه تنهایی علیه بیمه

یاد شده قابلیت استماع ندارد، اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح  4ماده » ب«و » الف«استناد بندهاي 

گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت این قانون قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه 50شده، با توجه به ماده 

  شوند.

دنی هاي بمه یا صندوق تأمین خسارتخامساً، در فرضی که خواهان، دعوا را به طرفیت مسبب ورود زیان و شرکت بی

مطرح نموده است، محکومیت مسبب و شرکت بیمه به پرداخت خسارت به صورت تضامنی با توجه به اصل عدم 

د، رسها باشد به نظر میاالصول فاقد وجاهت قانونی است و اگر مقصود خواهان محکومیت تضامنی آنتضامن، علی

قصود محکومیت تضامنی نباشد، طرف دعوا بودن مسبب به عنوان خوانده از جهت چنین دعوایی مردود است؛ اما اگر م

  باشد، قابل توجیه است.احراز ورود خسارت و استناد آن به وي و نیز تا حدودي که مشمول قرارداد بیمه نمی

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/03    

7/1401/385   

  ك  385-168-1401 شماره پرونده: 

  

  استعالم:

قانون آیین  230علیه از سوي کفیل دستور ضبط در راستاي ماده اردي که به لحاظ عدم معرفی محکومدر مو

دادرسی کیفري از سوي دادستان صادر شود و پس از صدور دستور ضبط و قبل از انقضاي مهلت ده روزه کفیل 

قانون مزبور باید دادستان تا یک چهارم  236ن صورت آیا وفق ماده محکوم را به اجراي احکام معرفی نماید در ای

تواند عدول کند؟ در فرض سوال در صورتی که کفیل در اید یا اینکه بدون تعیین مبلغ میوجه الکفاله را تعیین نم

  مهلت مقرر به دستور اعتراض نماید پاسخ چیست؟

 پاسخ:

قانون آیین  230ماه مهلت قانونی موضوع ماده  ت یکعلیه از سوي کفیل بعد از گذشصرف معرفی محکوم

علیه از سوي کفیل در الکفاله نیست و معرفی محکوممجوز لغو دستور اخذ وجه 1392دادرسی کیفري مصوب 

ز تواند االکفاله از این حیث مؤثر در مقام نیست و کفیل میمهلت قانونی ده روزه اعتراض به دستور اخذ وجه

  مند شود.این قانون (اخذ حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار) بهره 236ضوع ماده ارفاق قانونی مو

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/04    

7/1401/384   

  ك  384-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

امکان مکاتبه قضایی از سوي ادارات  »سمپ«هاي قضایی موسوم به که در سامانه مدیریت پروندهبا توجه به این

ثبت اسناد و امالك کشور وجود دارد، در مواردي که ملکی که جهت آزادي متهم یا محکوم توقیف شده است در 

تواند بدون اعطاي نیابت به اي که پرونده نزد آن قرار دارد میحوزه قضایی استان دیگر قرار دارد، آیا شعبه

قیماً با اداره ثبت اسناد و امالك آن محل جهت رفع بازداشت سند مکاتبه کند؟ در دادسراي محل وقوع ملک مست

  فرض وقوع ملک در شهرستان دیگري از همان استان پاسخ چیست؟

چنانچه کفیل در حوزه قضایی دیگري مستقر باشد، اعم از حوزه قضایی دیگري در همان استان یا استان دیگر، آیا  

هت توان مستقیماً با اداره متبوع کفیل جکه میطاي نیابت قضایی ضروري است یا اینبراي کسر از حقوق کفیل اع

  کسر از حقوق وي مکاتبه کرد؟

 پاسخ:

کننده به پرونده، (همچون ادارات مواردي نظیر اقدام از سوي ادارات واقع در خارج از حوزه قضایی مرجع رسیدگی

هاي قیق قضایی توسط مراجع قضایی محل استقرار ادارات و دستگاهها) که نیازمند انجام اقدام یا تحثبت یا بانک

 و ماده 1379قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب  290باشد، از شمول مقررات مواد اجرایی یادشده نمی

ها از طریق اعطاي نیابت قضایی خارج است و مرجع مبنی بر انجام آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري  119

ها و دوایر مربوط اقدام تواند رأسًا  نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاهکننده میرسیدگی قضایی

  کند؛ اعم از این که در حوزه قضایی یک استان یا دو استان مختلف باشند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/05    

7/1401/383   

  ك  383-18/6/1-1401 شماره پرونده: 

  

  استعالم:

، پس از قطعیت حکم 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38که جهات تخفیف مندرج در ماده در مواردي

محکومیت حادث شود؛ از قبیل جبران ضرر و زیان ناشی از جرم از سوي محکوم یا ابراز ندامت محکوم و این امر 

و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483م مقرر در ماده براي دادگاه احراز شود، آیا به غیر از حک

محملی براي تخفیف مجازات از سوي دادگاه  1376قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  38ماده 

  وجود دارد؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38و  37صادر کننده حکم قطعی وفق مواد 

 پاسخ:

همزمان با صدور حکم (اعم از بدوي یا  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ع ماده تخفیف مجازات موضو

ده را در این ماده بکار بر» متهم«گیرد نه پس از قطعیت آن؛ به همین علت قانونگذار کلمه تجدید نظر) صورت می

 یار دادگاه است و چون ایناست. به عالوه تخفیف مذکور (چه در قانون سابق و چه در قانون اخیرالتصویب) در اخت

  شود؛ لذا در مورد احکام قطعی قابل اعمال نیست.امر، تخفیف مجازات قانونی جرم محسوب نمی

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/08    

7/1401/381   

  ح  381-11-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قوانین و مقررات احراز کفالت و سرپرستی کارمند بر افراد خانواده از  گونه که مستحضرید به موجب برخیهمان

مندي از امکانات و خدمات درمانی و مانند آن است. خواهشمند جمله نوادگان، برادر، خواهر و والدین شرط بهره

  است اعالم فرمایید:

  ؟کندراجع قضایی کفایت مینامه صادره از مآیا براي احراز این قسم از کفالت و سرپرستی، صرف قیم -1 

  آیا براي احراز چنین کفالتی اخذ مجوز از مراجع قضایی ضروري است؟ -2

 پاسخ:

قانون  86قانونگذار ایران با هدف حمایت از اشخاص نیازمند حمایت در برخی مواد قانونی؛ از جمله ماده  -2و 1

، حسب مورد 1391یت خانواده مصوب قانون حما 48با اصالحات بعدي و ماده  1345استخدام کشوري مصوب 

هاي اجرایی حقوق و مزایایی را براي کفیل یا افراد تحت تکفل وي به رسمیت شناخته است؛ گاهی نیز برخی دستگاه

نند؛ کبینی میو یا دیگر مراجع بر اساس ضوابط و مقررات خاص خود، براي این افراد، حقوق و مزایایی را پیش

ربط است که این امر از جمله با انجام تحقیقات، لت و تحت تکفل بودن افراد با مرجع ذيدر این موارد، احراز کفا

گیرد و نیازي به مراجعه به مرجع قضایی نیست. با این حال چنانچه نامه صورت میارائه استشهادیه محلی و یا قیم

به منظور احراز و اثبات کفالت و نفع و اداره مربوطه اختالفی روي دهد، دادخواهی از مرجع صالح قضایی بین ذي

  سرپرستی منع قانونی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/11    

7/1401/378   

  ك  378-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

یا قیمت مال مسروقه در ) مبنی بر رد مثل 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  677با عنایت به تصریح ماده 

صورت فقدان عین و عدم تصریح آن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

، در صورت فقدان مال موضوع بزه مندرج در ماده یک قانون اخیرالذکر، آیا صدور حکم به رد مثل یا قیمت 1367

  براي احقاق حقوق بزهدیده چیست؟پذیر است؟ در هر صورت راهکار امکان

 پاسخ:

آمده است،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  667که در قسمت آخر ماده » جبران خسارت وارده«اوالً، 

شود و مطالبه آن باشد که از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمیهمان ضرر و زیان ناشی از جرایم موضوع این ماده می

، صدور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15ی دارد که با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده عنوان دعواي حقوق

و نیز حکم به پرداخت قیمت یا رد مثل مال مسروقه (در مواردي که مال مسروقه تلف » جبران خسارت وارده«حکم به 

مدنی از جمله تقدیم دادخواست است؛ لکن شده و موجود نباشد) مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور 

  موجود باشد هر چند در تصرف دیگري، صدور حکم به رد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.» عین مال مسروقه«چنانچه 

ثانیاً، با لحاظ اینکه حکم به رد مال یا جبران خسارت ماهیت مجازات ندارد؛ در بزه کالهبرداري موضوع ماده یک قانون 

در صورتیکه عین مال مورد کالهبرداري تلف  1367د مجازات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مصوب تشدی

قانون آیین دادرسی کیفري، صدور حکم به پرداخت قیمت یا مثل مال  15شده باشد با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

نانچه عین مال مورد کالهبرداري موجود باشد هر چند در مورد کالهبرداري مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است؛ ولی چ

  تصرف دیگري، صدور حکم به رد مال نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/22    

7/1401/375   

  ح  375-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  55و  54علیه که در توقیف شخص دیگري است، از آن جا که مواد در خصوص توقیف مازاد مال محکوم

، راهکارهایی ارائه نموده و حصري بودن این راهکارها امري محتمل است و با 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

فته گبینی شده در مواد پیشهاي دیگري خارج از فروض پیشلهم درخواستکه گاهی برخی محکومتوجه به این

 هايکنند که فاقد پاسخ صریح و روشن در قانون اجراي احکام مدنی است، خواهشمند است به پرسشطرح میم

له انجام عملیات اجرایی (کارشناسی، مزایده و ...) نسبت به مالی را بنماید که چنانچه محکوم -1زیر پاسخ دهید: 

که آن مال ابتدائاً به نفع اشخاص توجه به اینمازاد آن به درخواست وي توسط اجراي احکام توقیف شده است، با 

ها توقیف شده یا به رهن گرفته شده و رفع توقیف یا دیگري توسط اجراي احکام یا شعب دیگر دادگاه یا بانک

در صورت مثبت بودن پاسخ،  -2فک رهن نشده است، آیا اجراي احکام مجاز به انجام عملیات اجرایی است؟ 

اند؛ بدون اطالع واحد اجراي احکام اخیر وارد ، توسط مراجعی که قبالً آن را توقیف کردهچنانچه مال مورد اشاره

بایست توسط واحدهاي اجراي احکام فرآیند مزایده شود و در اثناء عملیات متوجه موضوع شوند، چه تصمیمی می

 لهی، آیا انصراف محکومدر صورت منفی بودن پاسخ و مقدور نبودن عملیات اجرای -3مقدم و مؤخر اتخاذ شود؟ 

(بازداشت  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3از توقیف مازاد مال و درخواست اعمال ماده 

  پذیر است؟  علیه) امکانمحکوم

  پاسخ:

علیه که در ، توقیف مازاد مال محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  54اوالً، هر چند وفق ماده  -1

دم کننده مقپذیر است؛ اما مزایده و فروش مال مزبور، بدون رضایت توقیفشخص دیگري است، امکانتوقیف 

  ممکن نیست.

در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  55ثانیاً، به موجب ماده  

ات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در تواند تمام دیون و خسارله میمطالباتی توقیف شده باشد، محکوم

ابراین، در ؛ بن»صندوق ثبت یا دادگستري تودیع نموده، تقاضاي توقیف مال و استیفاء حقوق خود را از آن بنماید

له بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند، باید قبالً دیون و خسارات قانونی و حقوقی صورتی که محکوم



هاي ع کند؛ به همین سبب در قسمت آخر ماده تصریح شده است که در این صورت وثیقه و توقیفدولت را تودی

شود؛ زیرا اگر مراد مقنن غیر از سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بالفاصله توقیف می

رورت نداشت؛ بنابراین در ض» وجوه تودیع شده«این بود و از محل وجوه مزایده امکان پرداخت بود، درج عبارت 

  پذیر نیست.فرض سؤال، انجام مزایده بدون اخذ رضایت طلبکاران مقدم و یا بدون تودیع وجوه مذکور امکان

  با  توجه به بند یک پاسخ به این سؤال منتفی است. -2

قانون  54 درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگري است، وفق ماده  -3

له است و نه تکلیف وي؛ این قانون، حق محکوم 55یا درخواست اعمال ماده  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

نشود،  علیه یافتبنابراین، هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگري در توقیف است مال دیگري از محکوم

ز محل به اکنندگان مقدم استیفاي محکومایت توقیفچنانچه به تشخیص اجراي احکام به دالیلی همچون عدم رض

  بالمانع است. 1394هاي مالی مصوبقانون نحوه اجراي محکومیت 3پذیر نباشد، اعمال ماده این مال امکان

له از توقیف یادشده فرع بر آن است که محکوم 3توضیح آن که، در فرض سؤال پذیرش درخواست اعمال ماده 

به از محل آن میسر نشده است، اعالم انصراف کند و چنانچه توقیف مال با معرفی ي محکوممازاد مالی که استیفا

علیه از مال یادشده، به درخواست محکوم 3علیه صورت گرفته باشد، در صورت درخواست اعمال ماده محکوم

  شود.رفع توقیف می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/373   

  ع  373-16/10-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي بدنی در تصادفات منتهی به جرح و فوتی که پس از قانون بیمه اجباري تعهدات صندوق تأمین خسارت

تا زمان تصویب قانون  1347مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 

یمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب اصالح قانون ب

گیرد، آیا داراي سقف پرداخت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سقف تعهدات در خصوص صورت می 1387

  صدمات جرحی و منتهی به فوت اشخاص ثالث چه میزان است؟

 پاسخ:

جرا شدن قانون اصالح قانون بیمه اجباري دارندگان وسیله نقلیه در مقابل شخص ثالث االاوالً، چنانچه از زمان الزم

نشده باشد،  1347قانون بیمه اجباري سال  12، خسارات مربوطه مشمول مرور زمان موضوع ماده 1387مصوب 

  شود.موضوع مشمول مقررات این قانون بوده و مرور زمان شامل آن نمی

قانون بیمه اجباري  4ماده » ب«و » الف«ناظر به بندهاي  65و قسمت اخیر ماده  13اده ثانیاً، به لحاظ اطالق م

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

هاي بدنی مسؤول گر یا صندوق تأمین خسارتکه بیمهاالداء) اعم از ایناین قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم

ها پرداخت االجراء شدن این قانون که خسارت آنهاي صادره پیش از الزمنامهپرداخت آن باشد، نسبت به بیمه

این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسري  21نشده است و نیز دیگر مواردي که صندوق موضوع ماده 

  ن برداشتی را دارد. شده نیز اقتضاي چنیو اعمال است. روح قانون یاد

شده به قانون بیمه اجباري خسارت وارد 21هاي بدنی موضوع ماده ثالثاً، میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت

 13و  10، 8در تبصره یک این ماده ناظر به مواد  1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

» االداءبه قیمت یوم«است که باید » هاي حرامدیه مرد مسلمان در ماهحداقل ریالی «همان قانون،  9و تبصره ماده 

  پرداخت شود.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/09    

7/1401/371   

  ح  371-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

تأدیه تا زمان اجراي حکم صادر در صورتی که حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر 

به صادر شود، خسارت تأخیر و با قطعیت این رأي اجراییه نیز صادر شود و پس از آن حکم بر تقسیط محکوم

تأدیه تا چه تاریخی باید محاسبه شود؟ تا زمان اجرا یا تا تاریخ صدور رأي اعسار و تقسیط و یا تا تاریخ قطعیت 

  حکم اعسار و تقسیط؟

 پاسخ:

آن است که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522فاد از ماده مست

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

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

شود؛ بنابراین، در پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمی

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

کند، از تاریخ صدور حکم نخستین، خسارت تأخیر تأدیه صادر می احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن

ی شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالعلیه در پرداخت اقساط تعیینکه، چنانچه محکومگیرد. توضیح آنتعلق نمی

ل اعمال یادشده قاب 522پرداخت) تأخیر کند، ماده علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیشمحکوم

  رسد.به نظر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/31    

7/1401/369   

  ك  369-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند نیز آیا جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستانی که براي دفاع از کیفرخواست به دادگاه مراجعه می -1

که در مرحله دادگاه چون نماینده دادستان در کنار شاکی و شود یا آنات رد وي محسوب میوجود دارد و از جه

  کند جهات رد دادرس براي وي موضوعیتی ندارد؟ متهم یکی از اصحاب پرونده است و اساسا رسیدگی نمی

ارد آنگاه چنانچه اگر پاسخ به سؤال فوق این است که جهات رد دادرس در مورد نماینده دادستان نیز وجود د -2

نماینده دادستان در جلسه حضور یافت تکلیفش چیست؟ باید اعالم حضور کند یا اصال نباید اعالم حضور کند؟ 

حال اگر اعالم حضور کرد تکلیف دادگاه چیست؟ چنانچه متهم ایراد رد را نسبت به نماینده دادستان مطرح نمود 

ري نماید و جلسه را بدون حضور او تشکیل دهد یا باید جلسه را با دادگاه باید از پذیرش نماینده دادستان خوددا

که باید جلسه را تجدید و تقاضاي حضور حضور او تشکیل دهد هرچند جهات رد در مورد ایشان صادق باشد یا آن

  نماینده دیگري را از دادستان بنماید؟

 پاسخ:

قانون آیین  3مل مقامات قضایی است که در ماده طرفی کاهاي کیفري، اصل بییکی از اصول بنیادین دادرسی -1

این قانون نیز حفظ و  421دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گرفته است. فلسفه وضع موارد رد دادرس در ماده 

دارد مقامات قضایی دادسرا گفته مقرر میقانون پیش 424طرفی است. در این راستا ماده حراست از همین اصل بی

جا که وظایف مقامات قضایی دادسرا رت وجود جهات رد دادرس از رسیدگی امتناع کنند؛ از آننیز باید در صو

راین و شود؛ بنابگسترده بوده و شامل امر تعقیب، تحقیق، دفاع از کیفرخواست، اجراي احکام، امور حسبی و ... می

در صورت وجود یکی از جهات  یاد شده، 424طرفی و با عنایت به عموم و اطالق ماده جهت حراست از اصل بی

رد دادرس نسبت به هر یک از مقامات قضایی دادسرا و از آن جمله نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست، 

  حسب مورد باید از رسیدگی و مداخله امتناع کند.

گاه، خود را قانون آیین دادرسی کیفري آن است که اگر نماینده دادستان در داد 425و  424مستنبط از مواد  -2

مشمول موارد رد بداند؛ قبول رد و امتناع خود از مداخله در دادرسی را حسب مورد به دادستان یا دادگاه اعالم 

شود. در این صورت باید دفاع از کیفرخواست به نماینده دیگري کند و مراتب توسط دادگاه صورتمجلس میمی



یک و یا دادگاه کیفري دو در مواردي که دادگاه حضور  از دادستان محول شود. بدیهی است در دادگاه کیفري

شود؛ اما نماینده دادستان را الزم بداند، اگر نماینده دیگري از دادستان حضور نداشته باشد، جلسه دادگاه تجدید می

م ادگاه اعالاگر نماینده دادستان خود را مشمول موارد رد نداند و یا ایراد رد را نپذیرد، با ذکر دلیل موضوع را به د

شود و چنانچه مدعی به عدم پذیرش ایراد رد معترض کند. عدم پذیرش ایراد رد توسط دادگاه به مدعی ابالغ میمی

  کندباشد، همان دادگاه به اعتراض رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/04    

7/1401/365   

  ك  365-168-1401پرونده:   شماره

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري منحصر به شخص  418الف آیا پیشنهاد دادستان و رئیس حوزه قضایی مندرج در ماده 

دادستان و رئیس حوزه قضایی است یا از طرف معاون قضایی آنان و سرپرستان مجتمع قابل اعمال است؟ ب اگر 

ست نیاز به تصریح در تفویض اختیار دارد یا صرف صدور ابالغ معاونت و سرپرستی از طرف معاونین قابل اعمال ا

  کند؟مجتمع کفایت می

 پاسخ:

الف) مطابق اصول حقوق اداري، تفویض اختیار از سوي مقامات مافوق به مقامات مادون به جز در موارد منصوص 

نیز در این راستا تنظیم شده است؛  1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 338و  88جایز است و مقررات مواد 

گفته قانون پیش 418توانند اختیار مذکور در ماده بنابراین در فرض سؤال نیز رئیس حوزه قضایی یا دادستان می

  هاي قضایی که واجد سمت معاونت هستند) تفویض کنند.را به معاونین خود (و سرپرستان مجتمع

کند گفته شد، صرف صدور ابالغ معاونت یا سرپرستی مجتمع کفایت نمی» الف«با توجه به آنچه در پاسخ بند  -ب

و تفویض اختیار به ایشان ضرورت دارد. بدیهی است در مواردي که مشمول نهاد کفالت اداري (عدم اشتغال فرد 

کفالت  دشود موضوع تفویض اختیار منتفی بوده و بر اساس نهامعین در سمت رئیس حوزه قضایی یا دادستان) می

  شود.اداري اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/02    

7/1401/358   

  ك  358-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

(تعزیرات)، در صورتی که فردي مرتکب  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  638مطابق قسمت اخیر ماده 

ل داراي کیفر نیست؛ اما عفت عمومی را جریحه دار کند، آیا فقط به حبس از ده روز عملی شود که نفس آن عم

تا دو ماه یا تا هفتاد و چهار ضربه شالق محکوم خواهد شد؟ خواهشمند است در خصوص مصادیق این قسمت از 

  ماده مذکور پنج مثال را بیان فرمایید.

 پاسخ:

ناظر به تظاهر به عمل حرامی است که در  1375یرات) مصوب قانون مجازات اسالمی (تعز 638قسمت دوم ماده 

باشد؛ لیکن تظاهر به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی و معابر، باعث قوانین کیفري داراي مجازات نمی

دار شدن عفت جریحه«شده شود؛ بنابراین، شرط اعمال کیفر ذیل ماده یادمی» شدن عفت عمومیدار جریحه«

شده خارج از که احراز آن امري قضایی است و اعالم مصادیق جرم موضوع قسمت اخیر ماده یاد است» عمومی

  باشد.وظایف این اداره کل می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/01    

7/1401/356   

  ك  356-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جده سال سن دارد، مرتکب جرم تعزیري و بالفاصله پس از رسیدن به سن هیجده چنانچه فردي که کمتر از هی

سالگی نیز مرتکب جرم تعزیري دیگري شود، تکلیف تعدد جرم و در نظر گرفتن مجازات جرائم مشابه و غیر مشابه 

  در فرض مذکور چگونه است؟

 پاسخ:

هاي مطلق است و ناظر به مجازات 1399الحی قانون مجازات اسالمی اص 134مقررات تعدد به شرح مقرر در ماده 

تعزیري است؛ لذا در خصوص کلیه مرتکبان جرایم تعزیري (به استثناي اطفال که قانوناً مجازات تعزیري در 

اقدامات تأمینی و تربیتی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  148شود بلکه طبق ماده ها تعیین نمیخصوص آن

ل است؛ بنابراین، فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد جرم است و مجازات مرتکب شود) قابل اعمااعمال می

قانون مجازات اسالمی  134ماده » الف«چنانچه دو جرم ارتکابی وي مشابه (غیر مختلف) باشد بر اساس بند 

یکی  ابشود و ارتکاین ماده تعیین می» ب«و اگر جرایم ارتکابی وي مختلف باشد بر اساس بند  1399اصالحی 

سالگی تأثیري در اعمال مقررات تعدد ندارد و صرفاً مجازات (جرمی که  18از این دو جرم قبل از رسیدن به سن 

قانون  89ماده » ث«و » ت«، »پ«سال مرتکب شده است) این جرم بر اساس بندهاي  18قبل از رسیده به سن 

  شود.و لحاظ مقررات تعدد تعیین می 1392مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/29    

7/1401/355   

  ك  355-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي منتهی توسط دادگاه تجدید نظر به پرونده 1392قانون آیین دادرسی کیفري  450ماده » الف«اجراي مفاد بند 

پذیر که در فرض صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نیز امکانبه صدور حکم محکومیت اختصاص دارد یا این

  است؟

 پاسخ:

(ناظر به صدور قرار رفع نقص از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » الف«حکم موضوع بند 

دوي) ب سوي دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به دادسراي صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادر کننده رأي

این قانون اعم از این است  427ماده  2گفته و به داللت تبصره مذکور در بند پیش» رأي«با عنایت به اطالق واژه 

که رأي قابل تجدید نظر موضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، مبنی بر محکومیت، برائت یا قرار منع تعقیب (مذکور 

  در فرض استعالم) باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/04    

7/1401/349   

  ك  349-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا رسیدگی به اعتراض ثالث کیفري مستلزم درخواست است یا دادخواست؟ -1

أي رچنانچه دادگاه کیفري در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث به رد مال دادنامه کیفري و در راستاي تجویز -2

هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأي به پذیرش اعتراض ثالث صادر  1400/10/7مورخ  818وحدت رویه 

نماید حال آیا الف) دادگاه می تواند در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص محکومیت محکوم علیه مبادرت 

بودن ادله نماید. در صورت نظر  به صدور حکم به الغاء و نقض دادنامه محکومیت و تبرئه وي در صورت فراهم

 425مخالف مراد از عبارت اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد تمام آن الغاء خواهد شد در قسمت اخیر ماده 

قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟  ب) در خصوص رد مالی که بر اساس حکم کیفري انجام شده است اجراي 

سابق و استرداد و یا رد مال به ثالث دارد یا اینکه این امر مستلزم احکام کیفري وظیفه اي جهت اعاده به وضع 

صدور اجراییه و اجراي حکم در اجراي احکام مدنی می باشد و نیز آیا صرف پذیرش اعتراض ثالث از سوي دادگاه 

  کفایت می کند یا اینکه مستلزم حکم ایجابی مبنی بر رد مال به ثالث و اعاده به وضع سابق می باشد؟

 اسخ:پ

هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مالك ماده  7/10/1400مورخ  818با توجه به رأي وحدت رویه شماره  -1

این قانون،  148ماده  2در تبصره » طبق مقررات«و لحاظ عبارت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15

هاي عمومی و انقالب در دادگاهقانون آیین دادرسی  418و  417طرح دعواي اعتراض شخص ثالث موضوع مواد 

) نسبت به تصمیم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ماده  2(و تبصره  1379امور مدنی مصوب 

هاي کیفري اعم از بدوي و تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادگاه

  و از جمله لزوم تقدیم دادخواست است. 1379ر مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در امودادرسی دادگاه

اوالً، در فرض پرسش، اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر به جنبه مدنی رأي دادگاه کیفري (رد مال و ...) است  -2

  باشد.و منصرف از رأي دادگاه مزبور در خصوص مجازات می



چه ¬چنان 1379ومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمقانون آیین دادرسی دادگاه 425ثانیاً، وفق ماده  

دادگاه پس از رسیدگی اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته 

نماید و اگر مفاد حکم غیر قابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. بنابراین، در مقام رسیدگی به نقض می

کند و به همین علت با صدور ، دادگاه جز الغاي کلی یا جزیی رأي صادره، حکمی صادر نمیدعواي معترض ثالث

اعاده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39این رأي تنها اقدامات اجرایی انجام شده قبلی در اجراي ماده 

  شود و تحویل مال به معترض ثالث منتفی است.به وضع سابق می

دعوي اعتراض شخص ثالث و الغاي رأي دادگاه کیفري در خصوص رد مال، اجراي احکام  ثالثاً، با فرض پذیرش

قانون نحوه اجراي  22و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  540و  537کیفري باید مطابق مواد 

دور بدون نیاز به ص 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39و وفق ماده  1394هاي مالی مصوب محکومیت

  اجراییه، نسبت به اعاده عملیات اجرایی به وضع سابق اقدام کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



1401/05/05    

7/1401/346   

  ك  346-210-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یر عمدي و بدون عذر موجه در اعزام باشند؛ اما به دلیل تأخدر خصوص اشخاصی که مشمول خدمت سربازي می

قانون خدمت  58شوند، خواهشمند است اعالم فرمایید اوالً، با توجه به ماده به خدمت سربازي غایب محسوب می

گذار از مراجع صالح قضایی چیست؟ ثانیاً، با توجه این ماده، منظور قانون 2و بند  1363وظیفه عمومی مصوب 

انگاري کرده جرم و میزان مجازات را مشخص نکرده و صرفاً رفتار ارتکابی را جرمگذار درجه به اینکه قانون

 69و ماده  1392است، آیا شخص غایب از حیث تعقیب و تعیین مجازات مشمول قانون مجازات اسالمی مصوب 

انچه است؟ ثالثاً، چن 1382که مشمول قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب شود؟ یا آناین قانون می

 که میزان مجازاتمرتکب را باید مطابق قانون مجازات اسالمی مورد تعقیب و مجازات قرار دهیم، با توجه به این

)، آیا بزه ارتکابی 19گانه ماده شود؛ (از حیث عدم انطباق با بندهاي هشتاین قانون می 19ماده  3مشمول تبصره 

، در صالحیت مستقیم دادگاه 1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 340درجه هفت محسوب و وفق ماده 

بوده و درجه شش محسوب  1382که مشمول قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب است یا این 2کیفري 

است رسیدگی به  1382شود؟ رابعاً، چنانچه بزه موصوف مشمول قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب می

است یا دادسراي عمومی؟ اگر در صالحیت دادسراي عمومی است، مجازات آن  آن در صالحیت دادسراي نظامی

  منطبق است؟ 1382با کدام یک از مواد قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح مصوب 

 پاسخ:

هاي نظامی به جرایم مربوط ، دادگاه1382اوالً، با توجه به ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مصوب 

همین » و«کنند وکارکنان وظیفه، طبق بند رسیدگی می» افراد نظامی«ص نظامی و انتظامی کلیه به وظایف خا

شوند و مادام که شروع به خدمت نکرده، فرد ماده ازتاریخ شروع خدمت تا پایان آن، فرد نظامی محسوب می

ر ن خدمت وظیفه عمومی دشوند و رسیدگی به جرایم ارتکابی آنان، از جمله عدم معرفی مشمولینظامی تلقی نمی

مهلت یا موعد مقرر قانونی به عنوان غایب و ارتکاب بزه غیبت از خدمت سربازي به عهده مراجع قضایی عمومی 

قانون خدمت وظیفه عمومی نیز قبل از شروع به خدمت تحقق  58ماده  2است و با توجه به اینکه بزه موضوع بند

شود و در حقیقت بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی امی محسوب نمییابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظمی



است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب نموده است، در مراجع قضایی عمومی مورد رسیدگی قرار 

قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح تعیین شده است؛ لذا  60و 59گیرد و مجازات فرار از خدمت هم در مواد می

اصالحی قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین  58ماده  2ات مرتکبین بزه موضوع بندمجاز

شود. ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اوالً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی می

  باشد.ه اجرایی این قانون مینام، مطابق با آیین1363قانون خدمت وظیفه عمومی  58ماده  2موضوع بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/31    

7/1401/340   

  ك  340-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به عنوان مدیرتصفیه تعیین شده است؛ کارهاي » ب«حسب رأي دادگاه ورشکسته اعالم شده و آقاي » الف«شرکت 

 در» ج«و ملک شرکت در مزایده به غیر واگذار شده و پس از واگذاري ملک، مدیران شرکت تصفیه انجام شده 

نامه عادي به طرفیت مدیران شرکت ورشکسته و همچنین مدیر ، با ارائه مبایعه»الف«همسایگی و همجوار شرکت 

و » ج« ران شرکتتصفیه آن شرکت، مدعی مالکیت ملک هستند. بعد از سپري شدن مدتی، مدیر تصفیه علیه مدی

بابت جعل سند مبادرت به شکایت کیفري نموده است. این شکایت از » الف«همچنین مدیران شرکت ورشکسته 

سوي مدیران شرکت همجوار با ایراد شمول مرور زمان مواجه شده و بازپرس پرونده به همین استناد قرار موقوفی 

ین که مدارکی در دست نداشته که به قطع و یقمبنی بر اینتعقیب صادر کرده است. با توجه به ادعاي مدیر تصفیه 

از مجعول بودن اسناد مطلع باشد و به تازگی مدارك و مستندات را به دست آورده است، در مقام رسیدگی دادگاه 

  هاي زیر پاسخ دهید:به اعتراض مدیر تصفیه به قرار موقوفی تعقیب خواهشمند است به پرسش

  تواند شکایت جعل مطرح کند؟فیه میآیا اساساً مدیر تص -1

نفع محسوب مدیر تصفیه ذي 1392و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسالمی مصوب  106آیا وفق ماده  -2

  شود تا یک سال مهلت شکایت براي وي متصور شویم؟می

  آیا در فرض سؤال، تاریخ ابالغ دادخواست و ضمایم حقوقی مبدأ شروع مرور زمان است؟ -3

 خ:پاس

» نامههمبایع«دیده شخص حقوقی ورشکسته است و تعقیب کیفري جرم جعل سند عادي در فرض سؤال که بزه -1

  ند.تواند شکایت کمی» دیدهنماینده قانونی بزه«به لحاظ قابل گذشت بودن بزه، منوط به شکایت شاکی است، 

این است که تکلیف مقرر  1392صوب و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسالمی م 106مستنبط از ماده  -2

مبنی بر طرح شکایت در مواعد مقرر در جرایم قابل گذشت از تاریخ اطالع از وقوع جرم جهت جلوگیري از شمول 

مذکور در ماده » ورثه«شود. کلمه مرور زمان شکایت، عالوه بر متضرر از جرم، نماینده قانونی ایشان را شامل می

باط ، مؤید این استن»الغاء خصوصیت از آن«ه که نماینده قانونی مورث خود هستند، با گفتپیش 106و تبصره ماده 

  است.



و تبصره ذیل آن از قانون مجازات اسالمی، مالك شمول مرور زمان طرح شکایت، تاریخ  106مستفاد از ماده  -3

که آگاهی وي پیش از انقضاي نباشد؛ مشروط به ایاطالع متضرر از جرم یا نماینده قانونی ایشان از وقوع جرم می

مهلت و مواعد مرور زمان تعقیب باشد؛ لذا در فرض سؤال، صرف ابالغ دادخواست و ضمایم آن فاقد خصوصیت 

دیده از وقوع جرم ندارد و احراز این و موضوعیت است و این امر به تنهایی داللتی بر آگاهی نماینده قانونی بزه

  صالح است.تشخیص آن حسب مورد با مقام ذيامر اساساً امري موضوعی است که 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/08    

7/1401/332   

  ح  332-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

باید سرقفلی به نرخ روز به مستأجر پرداخت در زمان تخلیه  1376وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

چنانچه حکم بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان سرقفلی صادر شود و با قطعیت حکم، شود. 

له براي اجراي حکم مراجعه له) تقاضاي تخلیه ندهد و پس از مدتی طوالنی (دو تا سه سال) محکومموجر (محکوم

جر مدعی افزایش قیمت سرقفلی شود و به و اعالم کند حاضر است مبلغ مندرج در حکم را پرداخت کند؛ اما مستأ

، ارزیابی مجدد سرقفلی توسط 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19استناد تبصره ماده 

 19و تبصره ماده  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28واحد اجرا را درخواست کند، با توجه به ماده 

ها، خواهشمند و با لحاظ افزایش شدید قیمت امالك و در نتیجه سرقفلی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  است در خصوص موضوع اعالم نظر فرمایید؟

 پاسخ:

، تخلیه را به 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2اوالً، چنانچه دادگاه ضمن حکم تخلیه به استناد تبصره 

االصول نباید مبلغی را به عنوان سرقفلی تعیین کند؛ زیرا زمان کرده باشد، علی پرداخت سرقفلی به قیمت عادله روز منوط

قطعی شدن و اجراي حکم تخلیه در هنگام صدور رأي معلوم نیست و آنچه موجر مکلف به پرداخت آن است، سرقفلی به 

  قیمت عادله روز تخلیه است و نه پیش از آن.

د میزان سرقفلی را تعیین کرده است؛ اما موجر دو تا سه سال پس از قطعیت ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه در رأي خو

قانون کارشناسان رسمی دادگستري  19حکم جهت اجراي آن و پرداخت سرقفلی مراجعه کرده است، از شمول تبصره ماده 

 ادله روز است؛خروج موضوعی دارد و در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت ع 1381مصوب 

اي است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض گرفته از مقررهزیرا این تکلیف نشأت

گفته، دادگاه در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع امر به کارشناس قیمت عادله سؤال با توجه به تکلیف قانونی پیش

 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28نین موجبی براي اخذ مالك از ماده کند. همچروز سرقفلی را تعیین می

دن االثر شتوان با اخذ مالك از حکم این ماده، موارد ملغیباشد و نمیکه ناظر بر حق کسب یا پیشه یا تجارت است، نمی

  رأي دادگاه پس از مهلت سه ماهه قانونی را به فرض سؤال توسعه و تسري داد.

 احمد محمدي باردئیدکتر 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

71400/326   

  ح  326-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

که دعاوي خانواده راجع به جهیزیه، مهریه  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ج«با توجه به بند 

صورت مطلق در صالحیت شوراي حل اختالف دانسته است؛ این ماده را به » الف«و نفقه تا نصاب مقرر در بند 

چنانچه موضوع مهریه مال غیر منقول (شش دانگ یک باب منزل مسکونی) باشد که به میزانی کمتر از نصاب 

  تقویم شده باشد، رسیدگی به موضوع در صالحیت شوراي حل اختالف است یا دادگاه خانواده؟» الف«مقرر در بند 

 پاسخ:

، بهاي خواسته بر اساس نرخ واقعی 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9صراحت تبصره یک ماده اوالً، به 

شود و چنانچه شوراي حل اختالف احراز کند ارزش واقعی خواسته مازاد بر نصاب شورا است، قرار آن تعیین می

  کند.عدم صالحیت به شایستگی دادگاه صادر می

ن یادشده صرفاً دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال را قانو 9ماده » الف«ثانیاً، بند 

این ماده » ج«در صالحیت این شورا دانسته است و در مورد اموال غیر منقول تصریحی ندارد؛ هرچند وفق بند 

خانواده مصوب قانون حمایت  29یادشده، در صورتی که مشمول ماده » الف«مهریه زوجه تا نصاب مذکور در بند 

نباشد، در صالحیت آن شورا دانسته شده است؛ اما در فرض سؤال که مهریه زوجه، مال غیر منقول است،  1391

شده براي آن و با توجه به استثنایی بودن صالحیت قاضی شوراي حل اختالف، رسیدگی نظر از بهاي تقویمصرف

  به آن از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است.

 د محمدي باردئیدکتر احم

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/324   

  ك  324-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

این قانون آیا در رسیدگی از  450و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده  2با توجه به تبصره  

واهی و رد درخواست تجدیدنظرخواهی تهیه گزارش باب تجدید نظرخواهی از قرارهاي اناطه و رد درخواست واخ

  در دادگاه تجدید نظر الزامی است؟

 پاسخ:

و سپس دادگاه به شرح زیر «و عبارت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450با عنایت به صدر ماده  

 آراي صادره از سوي در مواردي که دادگاه تجدید نظر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به» نمایداتخاذ تصمیم می

شود، بدواً باید نسبت به تهیه گزارش و قرائت آن و نیز دادگاه نخستین (اعم از حکم یا قرار) وارد رسیدگی می

اي از گزارش قرائت شده در پرونده اقدام و سپس نسبت به اتخاذ تصمیم و اعمال مقررات هر یک از درج خالصه

  د.هاي پنجگانه ماده مذکور مبادرت ورزبند

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/23    

7/1401/323   

  ك  323-51-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 »محکومیت قطعی شده است«اصالحی قانون قاچاق کاال و ارز را تفسیر فرمایید که عبارت  63ماده  1تبصره 

  بوده است؟ گذارقه لحاظ خواهد شد یا تفسیر دیگري مد نظر قانونیعنی اگر فرد تبرئه شده باشد، موضوع جرء ساب

 پاسخ:

در مقام بیان تعدد ارتکاب  1400قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  63حکم موضوع تبصره یک ماده 

مل یا حجرایم و تخلفات موضوع این قانون و چگونگی تعیین جزاي نقدي یا جریمه یا ضبط کاال یا ارز یا وسیله 

ها است و مجموع ارزش دفعات ارتکاب جرم یا تخلف، مالك تعیین میزان جریمه محل نگهداري یا اخذ معادل آن

یا جزاي نقدي و ... است. بر این اساس، برائت متهم از ارتکاب جرم یا تخلف انتسابی، با عنایت به ذیل تبصره 

ر د» تج به صدور رأي محکومیت قطعی نشده استمن«شده از شمول این حکم تخصصاً خارج است و عبارت یاد

  ذیل این تبصره، بر خروج مصادیق تکرار جرم از حکم این تبصره تأکید دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



1401/05/19    

7/1400/322   

  ك  322-51-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) خواهشمند است 1400انون اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز (اصالحی ق 20ماده  7در خصوص تبصره 

  هاي زیر پاسخ دهید:به پرسش

قانون صدرالذکر نسبت به خودرو یا مرتکب یا هر دو است یعنی اگر  20ماده  7منظور از تکرار در تبصره  -1

رتکبان تغییر کنند، آیا مشمول حکم به ضبط اي مکرر در امر قاچاق استفاده شود و اصالح نیز شود؛ اما موسیله

  بایست مرتکب سابقه تکرار داشته باشد؟خواهد شد یا می

شود، آیا جاساز که در قانون کش از (مشک) براي حمل سوخت استفاده میجا که در خودروهاي سوختاز آن -2

ن نقل و جدا کردن آن از وسیله شود یا منظور از جاساز محلی است که امکاتصریح شده است براي آن اطالق می

  پذیر نباشد؟به راحتی امکان

شود، چنانچه هاي خودرو تقویت میکش موتور خودرو و سوپاپکه در خودروهاي سوختبا توجه به این -3

م بر توان تصمیتوان اتخاذ کرد؟ آیا میکارشناس اعالم کند خودرو و موتور قابلیت اصالح ندارد، چه تصمیمی می

جا که امکان استفاده مجدد موتور گرفت یا باید ضبط شود؟ در صورت تخریب و اره کردن موتور، از آنتخریب 

 بایست به نحوي تخریب شود که قابل استفادهبایست تحویل مالک شود یا میوجود دارد، آیا تجهیزات و وسایل می

  فقط به عنوان ضایعات باشد؟

وخت باشد، آیا رسیدگی به بزه حمل سوخت غیر مجاز که در صالحیت چنانچه خودرو تغییر وضع یافته حامل س -4

بایست شعب آن سازمان آورد یا میسازمان تعزیرات حکومتی است، در صالحیت آن سازمان تغییري به وجود می

که انتهاي ویژه با توجه به این به تخلف مذکور رسیدگی و سپس دادسرا به بزه مذکور در ماده رسیدگی کند؟ به

  ها در قوانین جمع خواهد شد. ماده تأکید بر آن دارد که این مجازات با دیگر مجازات

رداشت توان چنین بکند یا تمثیلی است و میآیا عبارت (مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز) افاده حصر می -5

ر ؛ مانند تبدیل کانتینر غیشودکرد که هر تغییر وسیله نقلیه به صورت نامتعارف جهت قاچاق کاال را شامل می

  دار به صورت غیر مجاز بدون اطالع و بدون مجوز قانونی و به منظور قاچاق گوشت مرغ.دار به یخچالیخچال



که، در یک باشد؟ مانند آنشده میآیا صرف تعبیه هر نوع جاسازي جهت قاچاق کاال مشمول حکم ماده یاد -6

ده و در آن نفت سفید حمل شود. آیا از مصادیقی چون تعبیه جاساز که تریلی یک باك به صورت مخفیانه اضافه ش

که خودروهاي سبک توان این حکم را صرفاً نسبت به خودروهاي بزرگ دانست یا آندر ماده نوشته شده است می

 ازشده واجد اهمیت است؟ الزم به ذکر است در خصوص جاسشود؟ آیا موضوع جاساز در قانون یادرا نیز شامل می

  اصالحی قانون صدرالذکر نیز متضمن احکامی است. 65ماده 

 پاسخ:

تغییر وسیله نقلیه به «آمده است:  1400قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  20ماده  7در تبصره  -1

 صورت نامتعارف ... عالوه بر آن مرتکب در مرتبه اول به اصالح وسیله نقلیه و در صورت تکرار به ضبط وسیله

در این تبصره ناظر به مرتکب است نه وسیله نقلیه؛ زیرا وسیله » تکرار«؛ بنابراین کلمه ...»نقلیه محکوم خواهد شد 

نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق کاال و ارز در هر بار ممکن است متفاوت باشد؛ بنابراین اگر مرتکبی در مرتبه 

ته یه محکوم شود، چنانچه در دفعه دیگر نیز از وسیله نقلیه تغییریافاول به استناد تبصره مذکور به اصالح وسیله نقل

 که این وسیله نقلیه، وسیله نقلیه دیگري باشدصورت نامتعارف در امر قاچاق کاال و ارز استفاده کند (اعم از اینبه 

در  ت) به لحاظ تکرارشده حکم به اصالح آن صادر شده اساي که قبالً به استناد تبصره یادیا همان وسیله نقلیه

یافته نامتعارف، محکوم به ضبط وسیله نقلیه خواهد شد؛ ولی اگر فرد دیگر اولین بار استفاده از وسیله نقلیه تغییر

یافته به صورت نامتعارف در امر قاچاق کاال و ارز، استفاده کند؛ حتی اگر قبالً حکم به اصالح از وسیله نقلیه تغییر

ست که اي اشود (اولین مرتبهد تبصره مذکور صادر شده باشد، چون مرتبه اول محسوب میوسیله نقلیه به استنا

  شود.کند) حکم به اصالح وسیله نقلیه صادر مییافته استفاده میمرتکب از وسیله نقلیه تغییر

ها بیه صندوقتعمنظور از تغییر وسیله نقلیه، انجام اقداماتی است که براي آن وسیله نقلیه متعارف نیست؛ مثل  -2

هاي غیر متعارف و نامشهود؛ بنابراین، اگر براي حمل سوخت قاچاق از مشک یا منبعی مجزا از وسیله و جاسازي

  شود.نقلیه استفاده شود، تغییر وسیله محسوب نمی

 و همچنین امکان یا عدم امکان اصالح و نحوه آن پس از جلب» نامتعارف بودن تغییر وسیله نقلیه«تشخیص  -3

  کننده است.نظر کارشناسی با قاضی رسیدگی

با اصالحات بعدي، رسیدگی به جرایم  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  44با عنایت به ماده  -4

قاچاق کاال و ارز در صالحیت دادگاه انقالب و رسیدگی به تخلفات در صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی است 

  صورت نامتعارف، تأثیري در صالحیت ندارد.یافته بهیله نقلیه تغییرو استفاده مرتکب از وس



توان اصالحی که در این بند از استعالم به آن اشاره شده است، می 20ماده  7در خصوص عبارت انتهاي تبصره 

ه قلیاستفاده از وسیله ن«گفت که مقنن طبق این تبصره براي مرتکب جرم یا تخلف موضوع این قانون به جهت 

 هاي مقرر در این قانوناي مقرر نموده است که این مجازات با سایر مجازاتمجازات جداگانه» یافته نامتعارفتغییر

  ها نیست.یا سایر قوانین براي مرتکب جمع و مانع اجراي آن

ارز اصالحی  قانون مبارزه با قاچاق کاال و 20ماده  7در تبصره » مانند افزایش ارتفاع یا تعبیه جاساز«عبارت  -5

، تمثیلی است و هر تغییر نامتعارف در وسیله نقلیه به منظور ارتکاب جرم یا تخلف قاچاق کاال و ارز صورت 1400

اصالحی  20ماده  5گرفته باشد، مشمول تبصره مذکور است. در خصوص بارگنج (کانتیر)، چنانچه مشمول تبصره 

  گفته است.پیش 3ر وسیله نقلیه مطابق بند گفته نباشد، تشخیص نامتعارف بودن تغییقانون پیش

متعارف در وسیله نقلیه براي قاچاق کاال و ارز است منظور از تعبیه جاساز در تبصره مورد بحث، تغییرات غیر -6

هایی اضافه شود و براي که حسب مورد ممکن است متفاوت باشد؛ مثالً براي حمل بنزین قاچاق ممکن است باك

هایی در بدنه وسیله نقلیه جهت اختفاي ارز تعبیه شود. بزرگی یا کوچکی وسیله نقلیه تأثیري قاچاق ارز، سوراخ

  در قضیه ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/23    

7/1401/319   

  ح  319-62-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین  522و برات است، با احراز عدم تمکن مالی مدیون وفق ماده  آیا در دعوایی که مستند به سفته، چک

علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ، محکوم1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

با  1355و قانون صدور چک مصوب  1311که به سبب خاص بودن قانون تجارت مصوب شود و یا آنمعاف می

حات و الحاقات بعدي و ساکت بودن این قوانین راجع به شرط تمکن مدیون، چنین شرطی نباید براي این اصال

  دیون در نظر گرفته شود؟

 پاسخ:

است  آن 1379اي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هقانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، مستفاد از ماده 

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

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

شود؛ بنابراین، در ن از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وي مستنکف از پرداخت تلقی نمیپرداخت دی

صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین (در فرض سؤال نسبت به وجه 

کند، از تاریخ صادر میکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن  سفته یا برات) نسبت به میزانی

رداخت علیه در پکه، چنانچه محکومگیرد. توضیح آنصدور حکم اولیه و نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی

علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوماقساط تعیین

  رسد.ده قابل اعمال به نظر مییادش 522پرداخت) تأخیر کند، ماده (پیش

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522ثانیاً، 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 خسارت معاف نمی علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیهمحکوم

  شود.تأخیر تأدیه آن قسط نیز محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



   

1401/05/29    

7/1041/312   

  ح  312-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي آن در با اصالحات و الحاقات بعدي و همچنین تبصره 1355قانون صدور چک مصوب  14در اجراي ماده 

هاي آن ها مفقود و یا سرقت شده است، براي اعمال این ماده به دادسرا مراجعه و از دادستانی عمل افرادي که چک

کنند؛ در حالی که به صراحت ماده یاد شده این موضوع وجه دیگري دارد، در خصوص حکم ماده گواهی اخذ می

  هاي زیر را پاسخ دهید:هاي آن، خواهشمند است پرسشو تبصرهمذکور 

بایست متوقف بر اقدام قضایی و یا اخذ دستور مقام قضایی باشد و یا آیا دستور عدم پرداخت وجه چک می -الف

مطابق  -چک اقدام به مسدودسازي نماید؟ ب 1355قانون صدور مصوب  4تواند وفق ماده آن که بانک رأسا می

بایست ظرف یک هفته گواهی طرح شکایت ارائه شود؛ آیا در موارد مفقودي این الذکر میماده اخیر 2تبصره 

موضوع باز هم باید طرح شود و یا در فرضی که فرد مدعی مفقود شدن چک است و بر این اساس مسدودسازي 

  است.کرده است، نیازي به ارائه گواهی مذکور نیست و موضوع منصرف از گواهی طرح دعوا 

 پاسخ:

) 14/10/1376و  11/8/1372و تبصره یک آن از قانون صدور چک (اصالحی  14ه وفق ماد -لفا 

ها است و دادگاه (مرجع قضایی) صرفاً گواهی مقام قانونی آنکننده یا قائمدستوردهنده مسدودي چک، دارنده، صادر

تور عدم بنا بر دسکند و بانک نیز کند و اصوًال دستوري مبنی بر عدم پرداخت صادر نمیتقدیم شکایت صادر می

کند و این دستور براي بانک قابل کننده یا دارنده اقدام به مسدودي چک میپرداخت وجه چک از ناحیه صادر

  تواند اقدام به مسدودي چک کند.ترتیب اثر است؛ لذا بانک رأساً و بدون دستور اشخاص یاد شده نمی

با اصالحات و الحاقات  1355صدور چک مصوب قانون  14ماده  2موضوع تبصره » شکایت«اوالً، واژه  -ب

بعدي ناظر بر طرح دعواي کیفري یا حقوقی در مرجع قضایی صالح است؛ بنابراین، در خصوص مفقود نمودن چک 

علیه که متضمن وقوع جرمی باشد، باید با طرح دعوا در مرجع قضایی حقوقی، گواهی آن تقدیم بانک محالبدون آن

فع باید احتمال وقوع جرم را هم مد نظر داشته باشد تا به این اعتبار بتواند مراتب مفقودي نشود و در هر حال، ذي

چک را به مرجع قضایی کیفري اعالم دارد و این مرجع هم مکلف است در صورت احراز وقوع جرم، مطابق 

  صادر کند.مقررات اقدام و چنانچه پس از بررسی الزم، دلیلی بر وقوع جرم نباشد، قرار منع پیگیرد 



در صورت طرح شکایت از سوي  1392قانون آیین دارسی کیفري مصوب  68و  64ثانیاً، با عنایت به مواد 

اشخاص، صرف نظر از وجود یا فقدان وصف مجرمانه براي موضوع شکایت، دادسرا مکلف به رسیدگی و اظهار 

  نظر نهایی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/304   

  ك  304-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به جرایم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  298در مواردي که دادگاه عمومی بخش وفق تبصره ماده 

کند، آیا مقررات اختصاصی رسیدگی در دادگاه اطفال و اشخاص داراي کمتر از هیجده سال سن رسیدگی می

قانون یادشده مشتمل بر لزوم تشکیل  287و  286این قانون و همچنین مواد  417تا  412وانان به شرح مواد نوج

پرونده شخصیت در جرایم درجه پنج و شش، تعیین وکیل تسخیري، ابالغ وقت رسیدگی به اولیاي قانونی  و ... 

 گاه اطفال و نوجوانان دارد یا ناظر بر نوعباید رعایت شود؟ به عبارت دیگر، آیا ترتیبات یادشده اختصاص به داد

  کننده آن، است؟نظر از مرجع رسیدگیو نحوه رسیدگی صرف

 پاسخ:

این قانون در مواردي  298و لحاظ تبصره ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري  315مستفاد از قسمت اخیر ماده 

اه بخش که وظایف آن سال تمام) در دادگاه کیفري دو یا دادگ 18که به اتهامات اطفال و نوجوانان (اشخاص زیر 

بینی شود، رعایت امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان براي متهمان مزبور پیشدهد رسیدگی میرا انجام می

شده است نظیر چگونگی ابالغ وقت رسیدگی و آراي صادره، ضرورت تعیین وکیل، تشکیل پرونده شخصیت و 

  گفته الزامی است.قانون پیش 286و  285، 417، 415، 412چگونگی و نوع قرار تأمین کیفري موضوع مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/303   

  ك  303-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یثح گردیده با قانون آیین دادرسی کیفري که طی آن تصر 477دستورالعمل اجرایی ماده  9با توجه به تبصره ماده 

تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست قوه قضاییه اجراء حکم تا حصول نتیجه به تعویق می افتد اعالم دارند آیا تبصره 

قانون آیین دادرسی کیفري منحصرا مشمول احکام اجرا نشده می گردد؟ تبصره  477دستورالعمل اجرایی ماده  9

ادرسی آن توسط ریاست قوه قضائیه تجویز شده بعد از اجراي حکم این دستورالعمل نست به احکامی که اعاده د 9

  است یا قبل از اجرا؟

 پاسخ:

که تعویق اجراي حکم نسبت به حکمی که به طور کامل اجرا شده است، سالبه به انتفاي موضوع است، نظر به این

 7/9/1398سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 477العمل اجرایی ماده دستور 9لذا حکم مقرر در تبصره ماده 

قانون یادشده است، صرفاً نسبت به احکامی قابلیت  478رئیس محترم قوه قضاییه که همسو با حکم مقرر در ماده 

  باشد.اعمال و اجرا دارد که اجراي آن شروع نشده و یا در جریان اجرا می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/26    

7/1401/300   

  ك  300-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مکرري از اقدامات برخی دهیاران مبنی بر جلوگیري از اجراي مقررات آمره قانونی که گزارشنظر به این

قانون مجازات اسالمی  576شود، آیا اصوالً دهیار مشمول اشخاص موضوع ماده جهت تعقیب قانونی واصل می

  است؟ 1375ت مصوب تعزیرا

 پاسخ:

قانون  5و ماده  1377کفا در روستاهاي کشور مصوب هاي خودماده واحده قانون تأسیس دهیاريبه موجب 

شود و با توجه به اینکه محسوب می» نهاد عمومی غیر دولتی«دهیاري  1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

ت) صرفا ناظر به (که در استعالم آمده اس 1375قانون مجازات اسالمی تعزیرات مصوب  576حکم مقرر در ماده 

است؛ لذا دهیاري که داراي » ها ... هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداري«

شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی است، (با عنایت به تفسیر مضیق قوانین کیفري و 

  قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) نخواهد بود. 576ماده  اینکه در مقررات جزایی باید به نص اکتفا نمود) مشمول

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/09    

7/1401/286   

  286-9/8-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس محترم  1400/4/2نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري و تبصره آن مصوب آیین 80ماده 

باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل مذکور نموده قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طالق که داراي پروانه وکالت می

به صراحت مقرر داشته است ممنوعیت  1401/2/10نظامنامه دفاتر ازدواج و طالق مصوب  4و از طرفی تبصره ماده 

شود. با عنایت نمی 1394می ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج شاغل قبل از دي ماه اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رس

به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر تاریخ تصویب، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا با 

حه قانونی استقالل کانون وکالي نامه اجرایی الیآیین 80نظامنامه دفاتر ازدواج و طالق، ماده  4تصویب تبصره ماده 

  شود؟ شده محسوب مییادشده، نسخ  4دادگستري و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده 

 پاسخ:

ییه ریاست محترم قوه قضا 10/2/1401نامه دفاتر ازدواج و طالق مصوب با توجه به مؤخرالتصویب بودن نظام

همان مراجع  2/4/1400نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب نسبت به آیین

الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتري ازدواج و طالق نامه اخیرآیین 80محدودیت مقرر در ماده 

اشتغال  1394ماه سال تران ازدواج که پیش از دينامه یادشده، شامل سردفنظام 4با عنایت به مفاد تبصره ماده 

نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و نظام 2به ماده  22/9/1394الحاقی  5اند (با لحاظ تبصره داشته

شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیز مؤید با اصالحات و الحاقات بعدي) نمی 1378طالق مصوب 

  این نظر است.

 د محمدي باردئیدکتر احم

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

282/1401/7   

  ح  282-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له در مرحله اجراي حکم اعالم گذشت کرده و پیش از تقسیم ترکه و اجراي در دعواي تقسیم ترکه، چنانچه محکوم

  است صدور اجراییه را دارند؟علیهم) حق درخوحکم پرونده مختومه شود، آیا دیگر ورثه (محکوم

 پاسخ:

اوالً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه 

نیاً، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست کرده اما خواهان قابل طرح است. ثا

نفع بوده و میتوانند تقاضاي که هر یک از ورثه ذياز ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است، با توجه به این

بوده و  1356احکام مدنی مصوب قانون اجراي  2اجراي آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوع منصرف از ماده 

اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي 

  هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك قابل اجراست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/02    

7/1401/281   

  ك  281-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایمی مانند سرقت و خیانت در امانت، چنانچه وقوع بزه نسبت به تمام اموال ادعایی شاکی براي دادسرا محرز 

ست ایبنشود و تنها راجع به قسمتی از آن ثابت شده و براي همان قسمت قرار جلب به دادرسی صادر شود، آیا می

در خصوص بخش ثابت نشده قرار منع پیگرد صادر شود یا به صرف توضیحی در رابطه با آن در متن قرار جلب 

  به دادرسی بسنده شود؟

 پاسخ:

باید در خصوص مطروحه، ارتکاب رفتار واحد از سوي متهم باشد، تنها یک قرار نهایی چنانچه موضوع اتهام 

رفتار مزبور، صادر شود و صدور قرارهاي نهایی متعدد نظیر قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب نسبت به همان 

کیفري متهم به نسبت تواند در فرض مطروحه که مسؤولیت رفتار فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین، دادسرا نمی

بخشی از اموال موضوع شکایت احراز شده است، مبادرت به صدور دو قرار نهایی کند؛ بنابراین در صورت احراز 

باید نسبت به صدور قرار جلب به دادرسی با تذکر میزان مسؤولیت وقوع بزه نسبت به اصل رفتار مجرمانه، تنها 

  عقیب، صحیح نیست.کیفري متهم اقدام شود و صدور قرار منع ت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/12    

7/1401/270   

  ك  270-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ارجاعی رسیدگی نموده است. در سال ایجاد و به پرونده 1386دادگاه کیفري دو تبریز در سال  120شعبه 

دادگاه حقوقی تبریز ایجاد و به عنوان  28ت سازمانی شعبه مذکور غیر فعال و شعبه به لحاظ تغییرات چار 1389

دار شده است و در این راستا هاي جریانی آن را عهدهکیفري دو ادامه رسیدگی به پرونده 120جانشین شعبه 

ومی و انقالب مبادرت به صدور رأي نموده است و پرونده جهت اجراي حکم به اجراي احکام کیفري دادسراي عم

عملیاتی شده است حال پرونده  1396دادگاه کیفري دو تبریز در سال  120تبریز ارسال شده است . مجدداً شعبه 

دادگاه حقوقی اتخاذ تصمیم شده بود جهت اتخاذ تصمیم قانونی از اجراي احکام کیفري  28یک کیفري که در شعبه 

  به شعبه اعاده شده  است. 

که شعبه دادگاه حقوقی تبریز (شعبه صادر کننده رأي) است و یا این 28خاذ تصمیم شعبه آیا مرجع ات -1سوال 

دادگاه حقوقی تبریز،  28در صورت تشخیص صالحیت شعبه  -2دادگاه کیفري دو که فعال فعال است؟ سوال  120

یت ست آیا صالحقاضی صادر کننده رأي (رئیس شعبه) فاقد ابالغ کیفري بوده ولی رأي به امضاي همان شخص ا

  اتخاذ تصمیم به آن را دارد؟

 پاسخ:

که یک امر استثنایی  1392قانون آیین دارسی کیفري  296ماده  3فرض استعالم منصرف ازمقررات تبصره  -1

هاي کیفري استان و عمومی جزایی است که در زمان باشد و شأن تأسیس آن مربوط به دادگاهبوده است؛ می

شوند و در ) به دادگاه هاي کیفري یک و دو تبدیل می1/4/1394شدن قانون آیین دادرسی کیفري (االجرا الزم

قانون  11ماده » الف«فرض استعالم که در حوزه قضایی، دادگاه کیفري دو تشکیل شده است باید مطابق بند 

ی به صدور رأي منتهی رفتار شود، یعنی پرونده هاي کیفري که در دادگاه عمومی حقوق 1392مجازات اسالمی 

نشده باشد به واسطه اجراي فوري قوانین شکلی (صالحیت) باید با صدور قرار عدم صالحیت به دادگاه کیفري دو 

  التاسیس ارسال شود.جدید



در خصوص پرونده هاي کیفري که در خصوص آنها از سوي دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه کیفري رأي صادر 

قانون آیین  483و نیز ماده  1394هاي مالی  قانون نحوه اجراي محکومیت 3ات ماده شده است؛ اجراي مقرر

و سایر موارد مربوط به مرحله اجراي احکام کیفري که دادگاه نخستین باید اعالم نظر کند  1392دادرسی کیفري 

  همچنان توسط دادگاه صادر کننده رأي صورت خواهد پذیرفت.

هر صورت اتخاذ تصمیم حسب مورد با دادگاه مذکور در فرض پرسش است و  با توجه به مراتب فوق، در -2

  وجود ابالغ خاص در امور کیفري منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/264   

  ك  264-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گذشت در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در زمان رسیدگی در  چنانچه در اثناي رسیدگی به جرایم قابل

دادگاه شاکی خصوصی فوت کند و ورثه وي جهت پیگیري مراجعه نکنند، با توجه به قابل گذشت بودن بزه 

موضوع شکایت، آیا ادامه تعقیب و صدور قرار نهایی جلب به دادرسی یا محکومیت در صورت وجود دالیل اثباتی، 

  موجه است؟ امري

 پاسخ:

، چنانچه شاکی خصوصی پس از طرح شکایت فوت نماید، 1392قانون آیین دادرسی کیفري  13با توجه به ماده 

صرف فوت وي از موارد توقیف دادرسی یا مختومه شدن پرونده نیست و مرجع قضایی مکلف است وفق مقررات 

مجازات اسالمی حق گذشت، به وراث  قانون 102نسبت به تعقیب و شناسایی متهم اقدام کند و طبق تبصره ماده 

قانونی متضرر از جرم منتقل و عدم شناسایی ورثه و عدم پیگیري ایشان نیز مانع ادامه رسیدگی نیست. در این 

  مورد تفاوتی بین جرائم قابل گذشت یا غیر قابل گذشت وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 

  

  

  
 



1401/05/29    

7/1401/260   

  ح  260-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزي قابلیت اجابت دارد؟ در صورتی 

  که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراري را صادر نماید؟

 پاسخ:

قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزي ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن  کهصرف نظر از آن

د و باشگیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود میباشد و در برخی موارد صرفاً این مرجع تصمیم

ا فرض اع ندارد، باساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یادشده قابلیت استم

که پرسش ناظر بر موردي است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزي آن

تواند با خواسته دعواي اصلی منطبق باشد، لذا خروج جایی که خواسته دستور موقت نمیقابلیت استماع دارد، از آن

است دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد. شایسته ذکر است در تواند در قالب درخواز فهرست یادشده نمی

مندي شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم چنین مواردي صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره

راجع به دعواي الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزي، در صورت احراز شرایط قانونی صدور 

  رسد.، فاقد اشکال قانونی به نظر میدستور موقت

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/259   

  ح  259-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چیست؟ آیا صرف معرفی مال که  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 4مراد از تکافو در ماده 

 علیه (دربه ارزش دارد، جهت جلوگیري از حبس و یا آزادي از حبس محکومکارشناس به میزان محکومطبق نظر 

که قابلیت فروش، مزایده و خریداري مال از سوي خریدار ضروري قانون مذکور) کافی است یا آن 3اجراي ماده 

یک ملک مشاع را جهت رد مال علیه چند سهم مشاع از چند ده سهم مشاع از است؟ براي مثال، چنانچه محکوم

معرفی کند یا از وي شناسایی شود، در حالی که ملک مذکور افراز نشده و عمالً به لحاظ وضعیت مشاعی ملک 

به است، آیا این امر جهت جلوگیري از خریداري نخواهد داشت و بنا به نظر کارشناس ارزش آن به میزان محکوم

  فی است؟علیه یا استمرار حبس وي کاحبس محکوم

 پاسخ:

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 4و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34مطابق ماده 

 به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبقعلیه باید اوالً، مالی معرفی کند که اجراي حکم و استیفاي محکوم، محکوم1394

هاي اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با به و هزینهافوي محکومنظر کارشناس رسمی دادگستري، مال مزبور تک

هاي اجرایی برابري کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین  چنانچه مال معرفی شده عرفاً به و هزینهمیزان محکوم

تشخیص  نیست و به از آنقابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفاي محکوم

  مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/30    

7/1401/244   

  ح  244-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ادرسی قانون آیین د 368پذیر موضوع ماده آیا قرارهاي رد دعوا و عدم استماع دعوا مشمول قرارهاي فرجام

که صرفاً قرار ابطال یا رد دادخواست است و یا آن 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  مشمول این ماده است و دیگر قرارها از شمول آن خارج هستند؟

 پاسخ:

 1379هاي عمومی وانقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 368و  367که مواد با توجه به این

و تجدید نظر استان را غیر قابل فرجام دانسته است؛ مگر مواردي که استثناء شده باشد و با  هاي بدويآراء دادگاه

که مقنن در مواد یادشده و در مقام بیان، قرارهاي قابل فرجام را احصاء کرده است، دیگر قرارهایی عنایت به این

  رسند.استماع دعوا قابل فرجام به نظر نمیاند؛ از جمله قرارهاي رد دعوا یا عدم که در این مواد قانونی ذکر نشده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/230   

  ح  230-79-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تجاري ورشکسته الخروجی اشخاص حقیقی ورشکسته و همچنین مدیران شرکتدر خصوص جواز یا عدم جواز ممنوع

وي ادارات تصفیه امور ورشکستگی بین همکاران قضایی اختالف نظر وجود دارد. برخی معتقدند آزادي رفت و آمد از س

از حقوق اساسی اشخاص است و سلب آن مستلزم وجود نص قانونی است؛ اما به منظور تصفیه امور ورشکستگی چنین 

و دیگر قوانین پیش بینی  1318ستگی مصوب و قانون اداره تصفیه امور ورشک 1311حکمی در قانون تجارت مصوب 

ته هاي تجاري ورشکسالخروجی شخص حقیقی ورشکسته و نیز مدیران شرکتنشده است؛ بر این اساس صدور قرار ممنوع

 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  21مجوز قانونی ندارد. گروه دوم معتقدند از آن جا که وفق ماده 

ذیر پر مدت تصفیه خود را در اختیار اداره تصفیه قرار دهد و حتی بازداشت وي در این مدت امکانمتوقف مکلف است د

ها است و با توجه به این که این امکان وجود دارد که برخی اموال و اسناد در اختیار تاجر ورشکسته باشد و از تحویل آن

  ها اعالم نظر فرمایید.ت در خصوص هر یک از این دیدگاهالخروج کرد. خواهشمند استوان وي را ممنوعخودداري کند، می

  پاسخ:

پذیر ها منافات دارد و فقط در موارد مصرح قانونی، این امر امکانالخروج کردن افراد با حقوق قانونی آنوالً، ممنوعا  

انونی وجود ندارد. ثانیاً، ماده الخروج کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته نص قاست و در خصوص ممنوع

ناظر بر محکومان مالی است و از حکم ورشکستگی که صرفًا  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 23

بیانگر وضعیت تاجر و نه محکومیت وي است، خروج موضوعی دارد و در هر حال، اداره تصفیه امور ورشکستگی اصوالً 

کردن تاجر ورشکسته یا مدیران شرکت ورشکسته ندارد و چنین اقدامی فاقد مجوز قانونی  الخروج اختیاري در ممنوع

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/10    

7/1401/228   

  ك  228-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه تجویز اعاده دادرسی صادر شود، آیا دادگاه قانون آیین دادرسی کیفري چنانچه در پروند 480بر اساس ماده 

بدوي و تجدید نظر، الزامی به تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات طرفین (رسیدگی ترافعی) دارد؟ یا اینکه 

  تواند مبادرت به صدور حکم ماهوي کند؟در صورت نیاز بدون تعیین وقت رسیدگی، می

 پاسخ:

دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  480با عنایت به ماده 

قانون یادشده، پرونده جهت رسیدگی ماهوي به  474که متعاقب تجویز اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 

 رسیدگیباشد؛ زیرا آن ارجاع شده است، مکلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوي کیفري می

قانون یادشده، مالزمه با انجام تحقیق و استماع اظهارات طرفین دعوي  359و  342ماهوي به دعوي با لحاظ مواد 

با رعایت اصل تناظر دارد. بدیهی است دادگاه مربوط پس از انجام رسیدگی، حسب مورد رأي مقتضی را صادر 

  خواهد نمود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 

  

  

  

  

 

  

  

  
 



1401/05/30    

7/1401/225   

  ح  225-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابالغ دادرسی حقوقی باشد، در فرض نبود دادرس دیگري در  -1

  ند؟ اتخاذ تصمیم ک تواند به عنوان قاضی اجراي احکام مدنی متمرکز به امور مربوط رسیدگی ودادگستري آیا می

رئیس محترم قوه  24/7/1398با توجه به دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  -2

توانند به عنوان قاضی اجراي احکام نسبت به قضاییه، آیا در صورت نبود دادرس در دادگستري رؤساي شعبه می

  ن شعبه صادر شده است اقدام نمایند؟هایی که اجراییه آن از همااتخاذ تصمیم در پرونده

 پاسخ:

نامه قانون اصالحی آیین 34در فرض سؤال که رئیس دادگستري شهرستان فاقد ابالغ دادرسی است، هرچند وفق ماده  -1

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام  2) و ماده 22/1/1395هاي عمومی و انقالب (اصالحی تشکیل دادگاه

رئیس واحد اجرا است؛ اما با توجه به تبصره یک همین ماده،  رئیس محترم قوه قضاییه وي 24/7/1398مدنی مصوب 

رسد انجام وظایف اجراي احکام دیگر شعب غیر از شعبه اول مستلزم صدور ابالغ دادرس اجراي احکام براي به نظر می

  رئیس دادگستري است. 

هاي عمومی و انقالب، دگاهنامه اصالحی قانون تشکیل دا) آیین22/1/1395(اصالحی  34مطابق بخش اخیر ماده  -2

هاي اجراي احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي بدوي مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب پرونده

شود؛ بنابراین و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می 1394هاي مالی مصوب و قانون نحوه اجراي محکومیت 1356

  ل، اتخاذ تصمیم در خصوص اجراي احکام با رئیس شعبه صادرکننده رأي نخستین است.البددر فرض نبود دادرس علی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/222   

  ك  222-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که کب جرم غیبت شود، در فرض اینعلیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتاگر محکوم

قاضی ناظر زندان، قاضی اجراي احکام کیفري باشد، و اعطا مرخصی با وي بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ 

هاي مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان ها و قانون نحوه اجراي محکومیتنامه سازمان امور زنداننمودن آیین

گذار با دستور قاضی اجراي احکام مدنی است و اقدامات اموال کفیل و وثیقهجریمه و برگزاري مزایده براي 

که به دستور قاضی اجراي احکام کیفري که قاضی گیرد یا ایناجرایی در واحد اجراي احکام مدنی صورت می

  گیرد؟ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجراي احکام کیفري صورت می

 پاسخ:

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اجرایی سازمان زندان آیین نامه 8ماده » ذ«با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند 

هاي قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده براي اعطاي نامه، اقداماین آیین 206و نیز ماده  1400کشور مصوب 

نامه نحوه اجراي آیین 25نامه مذکور و ماده آیین 198مرخصی محکومان مالی که در اجراي تبصره ماده 

اند با قاضی اند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شدهبه مرخصی رفته 1399الی مصوب هاي ممحکومیت

اجراي احکام کیفري و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وي را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور 

  مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

همدیر کل حقوقی قوه قضایی



 

1401/05/29    

7/1401/219   

  ح 219-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورت صدور حکم قطعی توسط دادگاه تجدید نظر و طرح دعواي اعتراض ثالث نسبت به آن و صدور حکم 

 هايقانون آیین دادرسی دادگاه 424بر بطالن دعواي اخیر توسط دادگاه یادشده، در مورد تأمین موضوع ماده 

  هاي زیر پاسخ دهید: ، خواهشمند است به پرسش1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

تا چه مدت از تاریخ صدور حکم بر بطالن دعواي اعتراض ثالث، اگر دادخواست مطالبه خسارت مطرح نشود،  -1

  تواند دستور رفع توقیف از مال مورد تأمین صادر کند؟ دادگاه می

  از مال مورد تأمین، باید توسط دادگاه تجدید نظر صادر شود یا دادگاه بدوي؟ دستور رفع توقیف -2

 پاسخ:

، بر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 424جا که مقنن در ماده از آن

این قانون، مهلت خاصی را جهت طرح دعواي مطالبه خسارت و متعاقباً  324و  120خالف حکم مقرر در مواد 

بینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی از قرار تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیش رفع اثر

  کند.قانون یاد شده آن را تعیین می 324کننده است که با لحاظ مالك ماده به نظر مقام قضایی رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/05    

7/1401/202   

  ك  202-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع  1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  3گونه که مستحضرید در ماده همان

دولتی یا سایر نهادهاي مذکور در این » مستخدمین و مأمورین«تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارتشاء هر یک از 

تواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است. با که می» هرشخص«یین کیفر شده و از الفاظی نظیر ماده، تع

ي اي عام در حقوق کیفرکه در زمان تصویب قانون مذکور، مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی به عنوان قاعدهتوجه به این

مند به مسؤولیت کیفري به صورت قاعده 1392مصوب ها در قانون مجازات اسالمی ایران پذیرفته نشده بود و بعد

اشخاص حقوقی پرداخته شده است، چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستاي 

قانون مجازات اسالمی مصوب  143توان با تمسک به مقررات ماده منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند، آیا می

یت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال، ممکن است در موردي، شهردار در قبال اعمال ، مسؤول1392

ساز متخلف، ملکی را براي شهرداري دریافت کند و سند تخفیف خالف قانون در مورد تخلفات ساختمانی، از ساختمان

  جرم را منتسب به شهرداري و شخص شهردار دانست؟ توانملک نیز به نام شهرداري انتقال داده شود؛ آیا در این حالت می

 پاسخ:

، چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي منافع 1392قانون مجازات اسالمی  143مطابق ماده 

قانون تشدید  3آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفري متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 

در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی (مستخدمین،  1367ات مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداري مجاز

 143مأمورین دولتی یا عمومی) است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستاي اعمال ماده 

  شده نیست.یاد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/11    

7/1401/200   

  ع 200-97-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

االجرا شدن این قانون در زمان و الزم 1400نظر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب 

که العاده مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و با توجه به ایناعالم نتایج آزمون فوق

نامه این مرکز مالك عمل پذیرش داوطلبان بوده است و براساس آن پس از قبولی در آزمون کتبی، هر ساله آیین

پذیرش در آزمون شفاهی و طی مراحل گزینش و اخذ استعالمات مربوطه  و در نهایت نظر مثبت هیأت تعیین 

ن نشده است، خواهشمند است نظریه صالحیت جهت صدور پروانه ضروري است و این موارد در قانون یادشده بیا

  هاي زیر اعالم فرمایید:مشورتی خود را در خصوص پرسش

 1400العاده وکالت بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار مصوب آیا باید نتایج آزمون فوق -1

  اعالم شود؟ 

  ار شود؟العاده وکالت، آیا باید آزمون شفاهی برگزدر مورد داوطلبان آزمون فوق -2

العاده وکالت، آیا باید انجام تحقیقات محلی، اعمال نتیجه استعالمات قانونی و در مورد داوطلبان آزمون فوق -3

  نظر هیأت تعیین صالحیت مدنظر قرار گیرد؟

هاي وکالت و کارشناسان رسمی توسط این مرکز، روند اجراي فرایند جذب با توجه به برگزاري مداوم آزمون -4

شفاهی عمومی و تخصصی، تحقیقات محلی، استعالمات قانونی، اخذ نظر هیأت تعیین صالحیت) چگونه  (مصاحبه

  خواهد بود؟

هاي با توجه به تبعات انحصار در مرجع برگزارکننده آزمون، آیا امکان برگزاري آزمون از طریق سازمان -5

  دیگري غیر از سازمان سنجش آموزش کشور وجود دارد؟

 پاسخ:

که آزمون وکالت مرکز وکالء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش از نظر به این -3و  2، 1

)، برگزار شده است، 1401االجرا در اردیبهشت االجرا شدن قانون تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار (الزمالزم

زمان برگزاري آن است. به عبارت دیگر مالك، زمان برگزاري است و نه زمان این آزمون تابع مقررات و ضوابط 

  اعالم نتیجه؛ زیرا اعالم نتیجه آزمون صرفاً جنبه کاشفیت دارد.



مفید معناي تسهیل در صدور مجوز و  1400مصوب » تسهیل صدور مجوزهاي کسب و کار«عنوان قانون  -4

هاي اشتغال و کوتاه شدن این فرآیند اهم شدن هرچه بیشتر زمینهاجتناب از اقدامات موازي و زاید در جهت فر

قانون یادشده پس از انجام آزمون کتبی و موفقیت  در کسب نصاب مقرر،  5است. بر این اساس اوالً، وفق ماده 

 شود. ثانیاً، توفیق در آزمون و تحصیل حد نصاب آزمونشده محسوب میداوطلب از حیث علمی به عنوان پذیرفته

اي الزم که وفق مقررات و هاي عمومی و حرفههاي دیگر از جمله صالحیتکتبی، به معناي احراز صالحیت

داوطلبانی «قانون یادشده تصریح شده است  5چنان که در ماده باشد؛ همهاي مربوط تدوین شده است، نمینامهآیین

اند، به ) حائزان باالترین امتیاز را کسب کرده%1) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%70که حداقل هفتاد درصد (

؛ از جمله این مراحل، »گردندشده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی میعنوان پذیرفته

که، نوع حرفه مورد تصدي (وکالت) و اهمیت اي است؛ بویژه آنمراحل راجع به احراز صالحیت عمومی و حرفه

ر رسد دها را دارد. بر این اساس، به نظر میرداشتی و عقیده به ضرورت احراز این صالحیتآن اقتضاي چنین ب

قانون برنامه سوم توسعه  187نامه اجرایی ماده آیین 9فرض سوال، اظهار نظر هیأت تعیین صالحیت موضوع ماده 

ییه با اصالحات و رئیس محترم قوه قضا 9/12/1397اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی مصوب 

شدگان پس از انجام آزمون، تحقیق و گزینش الحاقات بعدي در خصوص صالحیت اخالقی و رفتاري پذیرفته

  بالمانع باشد. 

االجرا با توجه به نص قانون مبنی بر لزوم برگزاري آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور، پس از الزم -5

  ه طریق دیگر مغایر قانون است.شدن قانون یادشده، برگزاري آزمون ب

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/09    

7/1401/192   

  ح  192-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه در زمان تقدیم دادخواست حقی براي خواهان به وجود نیامده باشد؛ اما در جریان رسیدگی به پرونده، حق 

که با توجه به تواند به نفع خواهان حکم صادر کند یا آنعاي خواهان براي وي محقق شود، آیا دادگاه میمورد اد

که در زمان تقدیم دادخواست عدم وجود حقی در زمان تقدیم دادخواست، دعواي خواهان مردود خواهد بود؛ مانند آن

سپري شود و این شبهه به وجود آید که آیا  مدت اجاره سپري نشده باشد؛ اما در زمان رسیدگی به پرونده مدت

تواند در حال حاضر که مدت سپري شده است، به درخواست خواهان (موجر) حکم تخلیه صادر کند یا دادگاه می

  با توجه به عدم سپري شدن مدت در زمان تقدیم دادخواست دعواي خواهان مردود است؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که خواهان حقی را مطالبه کرده که در زمان تقدیم دادخواست این حق موجود نبوده، اما در اثناي 

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 2رسد با توجه به ماده رسیدگی ایجاد شده است، به نظر می

تواند دعواي خواهان به جهت یادشده، غیر قابل استماع و مردود است و خواهان می 1379امور مدنی مصوب 

  زمانی که منجزاً حق براي وي ایجاد شده است، اقامه دعوي کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  

 

1401/05/12    

7/1401/184   

  ع  184-61-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رئیس  1400/4/2نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري و تبصره آن مصوب آیین 80ماده 

باشند را مکلف به انتخاب یکی از مشاغل محترم قوه قضاییه، سردفتران ازدواج و طالق که داراي پروانه وکالت می

همان مرجع به  1401/2/10دفاتر ازدواج و طالق مصوب  نظامنامه 4مذکور نموده و از طرفی تبصره ماده 

صراحت اعالم داشته است ممنوعیت اشتغال به وکالت و داشتن دفتر رسمی ازدواج مشمول سران دفاتر ازدواج 

شود، با عنایت به مرجع واحد تصویب هر دو مقرره یادشده و صرف تقدم و تأخر نمی 1394شاغل قبل از دي ماه 

نظامنامه دفاتر ازدواج و طالق، ماده  4واهشمند است اعالم فرمایید آیا با تصویب تبصره ماده تاریخ تصویب، خ

نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري و تبصره آن، در بخش معارض با تبصره ماده آیین 80

  شود؟یادشده، نسخ شده محسوب می 4

 پاسخ:

ریاست محترم قوه قضاییه نسبت  10/2/1401نامه دفاتر ازدواج و طالق مصوب با توجه به مؤخرالتصویب بودن نظام

همان مراجع محدودیت مقرر در  2/4/1400نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب به آیین

الذکر در منع اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتري ازدواج و طالق با عنایت به مفاد تبصره نامه اخیرآیین 80ماده 

الحاقی  5اند (با لحاظ تبصره اشتغال داشته 1394ماه سال نامه یادشده، شامل سردفتران ازدواج که پیش از دينظام 4ماده 

با اصالحات و الحاقات  1378نامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طالق مصوب نظام 2به ماده  22/9/1394

  ز مؤید این نظر است.شود. ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص نیبعدي) نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/22    

7/1401/175    

  ح  175-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با عنایت به صدور چک در وجه حامل و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی و بدون ثبت مشخصات دارنده، که نتیجه آن 

 ها برها مطالبه وجه آنصدور چک نسبت به آن است، خواهشمند است اعالم کنید این قبیل چک عدم شمول قانون جدید

که موضوع در قالب سند مدنی و خارج از ضوابط قانون تجارت اساس مقررات سابق قانون صدور چک خواهد بود و آن

  قابل رسیدگی است؟

 پاسخ:

) 13/8/1397نون صدور چک و تبصره یک آن (الحاقی مکرر قانون اصالح قا 21اوالً، چنانچه بانک در اجراي مقررات ماده 

، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی 29/1/1400و با لحاظ اصالحیه مصوب 

عدم پرداخت خودداري و دارنده، وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ از 

شود، وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است که سند مذکور به عنوان سند عادي و غیر تجاري محسوب میجا آن

  و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست.

قانون اصالح  6ر در ماده ، مهلت مقر29/1/1400اصالحی قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  6ثانیاً، به موجب ماده 

چک) حذف هاي سابق (حداکثر سه سال از زمان دریافت دستهدر خصوص مدت اعتبار چک 1397قانون صدور چک مصوب 

هایی چک هاي صادر شده از دسته، چک29/1/1400شده است. همچنین وفق تبصره یک اصالحی قانون صدور چک مصوب 

ها ز زمان مذکور در این تبصره است، تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها پیش اچک که تاریخ ارائه آن دسته

غیر صیادي  که چککنند؛ بنابراین در صورتیبدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام می

)، به عنوان 29/1/1400(اصالحی مکرر قانون صدور چک  21باشد، وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصالحی ماده 

  چک (نه سند عادي) معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودي بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1401/05/05    

7/1401/170   

  ح  170-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، چنانچه مستأجر داراي حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به 1376وابط موجر و مستأجر مصوب بر اساس قانون ر

درخواست مالک، رأي بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی براي تودیع مبلغ سرقفلی از سوي 

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28مالک تعیین نشود، با توجه به ارزش روز سرقفلی، آیا با اخذ مالك از ماده 

اثر است یا باید هنگام اجراي احکام قیمت روز سرقفلی دوباره ، در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه، حکم بی1356

  تعیین شود؟

 پاسخ:

ما صادر؛ ا در فرض سؤال که مستأجر داراي حق سرقفلی است و دادگاه رأي بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  6ماده  2جا که وفق تبصره مهلتی براي تعیین سرقفلی تعیین نکرده است، از آن

 28سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اوًال، موجبی براي اخذ مالك از ماده  1376

توان با اخذ باشد و نمیکه ناظر بر حق کسب، پیشه یا تجارت است، نمی 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

االثر شدن رأي دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و مالك از حکم این ماده، موارد ملغی

  تسري داد.

خروج موضوعی دارد  1381وب قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مص 19ثانیاً، موضوع از شمول تبصره ماده 

ته از گرفو در فرض سؤال، دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأت

اي است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از مقرره

رجاع گفته، در صورت عدم تراضی طرفین، با ااخت نکرده است، با توجه به تکلیف قانونی پیشتاریخ رأي سرقفلی را پرد

  شود.امر به کارشناس، قیمت عادله روز سرقفلی تعیین می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/05    

164/1401/7    

  ح  164-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

گونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص مالك تعیین قیمت در دعاوي که رد عین یا مثل ممکن همان

گذاري قرار داده است و اعطاي ارجاع امر به نباشد، قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزش

مدن للغیر درآوجه به جهت مستحقکارشناسی در مرحله اجراي حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوي استرداد 

قانون آیین  19مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد. اما به تصریح تبصره ماده 

باید مالك عمل باشد و نه زمان صدور » قیمت زمان اجراي حکم«در موارد مذکور 1392دادرسی کیفري مصوب 

  حکم.

  قانون آیین دادرسی کیفري نیست؟ 19ر این موارد مخالف صریح تبصره ماده آیا نظرات اداره حقوقی د -1

للغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع در موارد فوق (استرداد وجه به علت مستحق -2

  خیانت در امانت) قیمت چه زمانی باید مالك قرار گیرد؟

هستید، این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود (دادگاه  اگر چنانچه به قیمت زمان اجراي حکم قائل -3

  یا اجراي احکام)؟

، صرفاً در محاکم کیفري 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده  -4

  االتباع باشد؟ زمکند نیز باید القابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا می

 پاسخ:

مربوط به جایی است که حکم به پرداخت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19اوالً، تبصره ماده  -1

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

  مال صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.

مغایرتی ندارد؛ زیرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19اره کل حقوقی با تبصره ماده ثانیاً، نظریات اد 

 46در دعاوي حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 

قیمت روز اجراي ، در صورت عدم تراضی طرفین، با ارجاع به کارشناس 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

گیرد. نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین، مجراي اعمال علیه قرار میحکم در ذمه محکوم



 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19تبصره ماده 

  متفاوت است.

للغیر بودن مبیع، اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن ه به علت مستحقاوالً، در خصوص موضوع استرداد وج -2

گیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود، در صورت حصول معامله باشد، همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار می

 811و شماره  15/7/1393مورخ  733قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره  391شرایط مقرر در ماده 

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد. 1/4/1400رخ مو

 19ثانیاً، هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 

 کلیف، میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد، اجراي احکام با ت1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  دیگري مواجه نیست.

  پاسخ به این سؤاالت روشن است. 2و  1هاي با توجه به پاسخ به پرسش -4و  3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/02    

7/1401/160   

  ك  160-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توان شریک غیر مطلع را به مجازات رم ارتکاب یابد، آیا میچنانچه جرمی شدیدتر از جرم مورد توافق شرکاي ج

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126گذار در تبصره ماده جرم کمتر محکوم کرد و همانند وضعیتی که قانون

براي معاون در نظر گرفته است، براي شریک هم به همان نحو عمل کرد؟ براي مثال، چنانچه یکی از سارقان زمان 

برخالف توافق اسلحه به همراه داشته باشد و شریک دیگر از این موضوع اطالع نداشته و قصدي براي  سرقت

توان شریک مسلح را به کرد، آیا میسرقت مسلحانه نداشته است و در صورت اطالع در سرقت شرکت نمی

  مجازات سرقت مسلحانه و شریک دوم را به سرقت غیر مشدد محکوم کرد؟

 پاسخ:

کنند ، اشخاصی که در عملیات اجرایی جرمی مشارکت می1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 125طبق ماده 

ها است، شریک در جرم محسوب و مجازات هر یک، مجازات فاعل مستقل و جرم ارتکابی مستند به رفتار همه آن

جرم و کافی بودن یا نبودن رفتار هر یک از شرکا » مشارکت در جرم«آن جرم است و در صورت تحقق عنوان 

مساوي بودن یا نبودن اثر کار آنان، تأثیري در موضوع اعمال مجازات شریک در جرم ندارد؛ لذا در فرض سؤال 

قانون مجازات اسالمی  652چنانچه احراز شود که یکی از سارقین مسلح است چون سرقت ارتکابی مشمول ماده 

شود و عدم اطالع سارق دیگر از مسلح ین میاست مجازات هر دو سارق بر اساس این ماده تعی 1375(تعزیرات) 

  بودن شریک دیگر، تأثیري در تحقق عنوان شرکت در جرم سرقت مسلحانه ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/05/10    

7/1401/158   

  ك  158-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

یب دهد و پزشک به تصور اینکه وي واقعا بیمار است براي او گواهی معافیت اگر شخصی با تمارض، پزشک را فر

توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوي بزه موضوع از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می

ماده  قانون تعزیرات تو را شناخت و او را بر همین اساس مجازات کرد؟ منظور از ادارات رسمی در 539ماده 

  شود؟هاي خصوصی نیز میقانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت 539

 پاسخ:

 2ها موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات -1

و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعالم، صرف تمارض  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  12و 

نامه براي معافیت از خدمت شود، ات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیقشخص مشمول مقرر

قانون یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوي  128فاقد وصف کیفري است و رفتار فرد مذکور از شمول ماده 

  تخصصاً خارج است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  539است و ماده 

قانون مجازات اسالمی ادارات دولتی و نیز مؤسسات عمومی  539صود از ادارات رسمی مذکور در ماده مق -2

  شودهاي خصوصی را شامل نمیغیر دولتی است و شرکت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/132   

  ح  132-1/12-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 ریاست محترم قوه قضاییه، 98/05/28مورخ 9000/6394/100همانطور که مسحضرید حسب بند اول بخشنامه شماره 

گري که منجر به صلح و سازش میجیدر خصوص پرونده هاي ارسالی دادسرا و دادگاه به شوراي حل اختالف جهت میان

 15ل اختالف بایگانی شوند. از طرفی ماده شوند، باید مراتب سازش در صورتجلسه تنظیم و پرونده در شوراي ح

اي در بایگانی راکد بدون دستور قضایی دارد چنانچه پروندههاي بایگانی راکد اشعار میدستورالعمل ساماندهی پرونده

که بایگانی شده و مشمول مرور زمان نشده باشد باید جهت ادامه رسیدگی به مرجع قانونی اعاده گردد. لذا نظر به این

ب صلح و سازش شوراي حل اختالف فاقد مقام قضایی است، خواهشمند است در خصوص موارد ذیل امر به ارشاد شع

ها باید جهت ادامه رسیدگی{و صدور قرار موقوفی تعقیب} به دادسرا ارسال شوند یا علیرغم بفرمایید: اوالً، آیا این پرونده

ه مرجع قانون جهت رسیدگی، کماکان بدون تصمیم قضایی در دستور العمل مبنی بر اعاده پرونده ب 15صراحت ماده 

بایگانی راکد شوراي حل اختالف نگهداري شوند؟  ثانیاً، در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، مدت زمان نگهداري 

ها وندهرکه در دستور العمل ساماندهی براي این دسته از پها در بایگانی شورا چه میزان می باشد؟ توضیح اینفیزیکی آن

ها نیز (بنده دستور العمل ساماندهی) با توجه به قابل گذشت ساله آن 15بینی نشده و نگهداري و زمان نگهداري پیش

  بودن جرایم و فضاي محدود بایگانی رایگانی امري نامتعارف است.

 پاسخ:

در  1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز 100و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13مطابق مواد  -1

صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، باید قرار موقوفی پیگرد صادر شود و حصول گذشت در شوراي حل 

نیز مبین  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  82اختالف، نافی تکلیف قانونی مرجع قضایی نیست؛ ماده 

  همین معناست.

العمل موضوع استعالم نیز در روزنامه رسمی منتشر نشده است؛ لذا سؤال حقوقی مطرح نشده است و دستور -2

گویی پاسخ 19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب  3و  2مطابق مواد 

  به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/125   

  ك  125-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خالف بین موازین شرعی صادر گردد، امکان استفاده از طرفیت  ،دره از دادگاه عالی انتظامی قضاتاگر آراء صا

  ؟توسط ریاست محترم قوه قضاییه وجود دارد قانون آیین دادرسی کیفري، مبنی بر خالف بین شرع بودن، 477ماده 

 پاسخ:

، 13، 6، بند یک ماده 1الی انتظامی قضات که از مراجع انتظامی است و به داللت مواد آراي صادره از دادگاه ع

ناظر به رسیدگی و صدور رأي راجع به تخلفات انتظامی  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  36و  35

هاي یک و و تبصره 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477قضات و مجازات مربوط است از قلمرو ماده 

  دو این ماده که ناظر بر مراجع قضایی حقوقی و کیفري است خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/117   

  ح  117-44-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 489وفق نظرات متعدد آن اداره کل بر اساس ماده 

، رأي داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، اساساً باطل بوده و 1379مصوب 

چنانچه درخواست اجراي رأي داور تقدیم شود، دادگاه باید از صدور اجراییه خودداري کند. الزم به ذکر است در 

دادخواست تقدیمی جهت ابطال رأي داوري مشتمل بر ادعاهایی است که بدون رسیدگی  اکثر قریب به اتفاق موارد،

ماهوي و بازبینی مجدد اختالف طرفین، رسیدگی قضایی، استماع اظهارات ایشان، صدور قرار کارشناسی و به 

 الن رأيپذیرد، رسیدگی به ادعاي بططور کلی هرگونه اقدامی که در راستاي یک دعواي تمام عیار صورت می

که، موضوع خواسته داوري ممکن نیست؛ به عبارت دیگر گاه بطالن رأي داور به وضوح مشخص است؛ مانند آن

تقاضاي فسخ قرارداد باشد؛ اما داور رأي بر بطالن قرارداد صادر کرده باشد؛ اما در اکثر موارد و بویژه در فرضی 

نماید، این امر نیازمند بررسی قوانین موجد حق را می که یک طرف ادعاي بطالن رأي داور به سبب تعارض آن با

و رسیدگی قضایی و استماع اظهارات طرفین و ورود ماهوي به اختالف طرفین بوده و اساساً مرجع قضایی به 

  صرف ادعاي یک طرف امکان تأیید یا رد ادعاي وي را نخواهد داشت. 

نظر از این امر که محدوده مداخله دادگاه در ادعاي صرف با توجه به نظریات متعدد اداره حقوقی قوه قضاییه و 

ویژه در فرض ادعاي تعارض رأي با قوانین موجد حق، آیا در چنین  بطالن رأي داوري مشخص نشده است؛ به

مواردي دادگاه باید به صرف درخواست یکی از اصحاب دعوا بدون تقدیم دادخواست نسبت به رسیدگی قضایی؛ 

لسه، استماع اظهارات طرفین، اظهارات گواهان، صدور قرار کارشناسی بنماید یا اساساً دادگاه از جمله تشکیل ج

فاقد چنین حقی است و نظریات متعدد آن اداره کل ناظر بر فرضی است که با بررسی ابتدایی رأي داور، دادگاه 

  پی به بطالن آن ببرد؟

 پاسخ:

شود، دعوا اوالً، اعتراض به رأي داوري که از آن با عنوان درخواست صدور حکم به بطالن رأي داور نیز یاد می

به بعد قانون آیین دادرسی  48بینی شده در مواد است و باید در قالب دادخواست و با رعایت مقررات پیش

  مطرح شود.  1379ومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمدادگاه



در  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 490ثانیاً، با عنایت به ماده 

صورتی که یکی از طرفین ظرف مهلت مقرر صدور حکم به بطالن رأي داور را بخواهد، دادگاه مکلف است به 

همین قانون باشد، حکم به بطالن آن دهد؛  489کند و هرگاه رأي از موارد مذکور در ماده گی خواست رسیداین در

خواست حکم به بطالن رأي داور تنها در محدوده موارد مذکور در ماده بنابراین، دادگاه در مقام رسیدگی به در

قانون  491الذکر و تبصره ماده رکند و رسیدگی به اصل دعوي با توجه به ذیل ماده اخییاد شده رسیدگی می 489

پذیر است؛ اما اگر دعواي ابطال رأي یاد شده، پس از قطعی شدن حکم به بطالن رأي داور، برابر مقررات امکان

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 489داور به استناد بند یک ماده 

تواند جهت احراز مخالفت رأي صادره با این قوانین، اقدام تحقیقی الزم گاه میمطرح شده باشد؛ حسب مورد داد

که داور بر اساس سندي رأي دهد و شخصی که رأي علیه او صادر شده است، دعواي ابطال را انجام دهد؛ مانند آن

سیدگی کند و رأي داور به لحاظ مجعول بودن سند را مطرح کند؛ در این صورت دادگاه باید به این موضوع ر

که سند مجعول قانوناً فاقد اعتبار چنانچه تشخیص دهد داور بر اساس سند مجعول رأي داده است، به لحاظ آن

است، رأي داور را ابطال کند و یا هرگاه داور نظر کارشناس را مخالف اوضاع و احوال محقق مسأله نداند و رأي 

ابطال رأي داور، نظر کارشناس مزبور را بر خالف اوضاع و صادر کند؛ اما دادگاه در مقام رسیدگی به دعواي 

  تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد و سپس تصمیم مقتضی اتخاذ کند.احوال محقق مسأله بداند، می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1401/05/02    

7/1401/115   

  ح  115-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

المثل ایام تصرف را مطالبه کرده زوجه به استناد مالکیت خود در دو دانگ خانه که منشأ آن مهریه است، اجرت

  است. رسیدگی به این دعوا در صالحیت دادگاه خانواده است یا دادگاه حقوقی؟

 پاسخ:

قانون حمایت خانواده  4گانه ماده هرچند موضوعات داخل در صالحیت دادگاه خانواده منحصر به بندهاي هجده

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان  36و  29و برخی موارد مندرج در دیگر قوانین حاکم مانند مواد  1391مصوب 

ي برخی دعاوي مطروحه از سوي زوجه اعالم است؛ اما چنانچه براي مثال، مهریه به عنوان مبنا 1399مصوب 

المثل مهریه غیر منقول، اثبات مالکیت و یا افراز شود؛ مانند دعاوي الزام به تنظیم سند رسمی مهریه، مطالبه اجرت

گونه دعاوي دادگاه باید ادعاي زوجه جا که در اینمهریه غیر منقول (در موارد داخل در صالحیت دادگاه)، از آن

قانون حمایت خانواده  4ماده  6انتقال مال تحت عنوان مهریه را احراز کند، با توجه به اطالق بند در خصوص 

گونه دعاوي در صالحیت دادگاه خانواده است؛ بنابراین، در فرض سؤال، دعواي زوجه راجع به این 1391مصوب 

 31با لحاظ رأي وحدت رویه شماره المثل ایام تصرف مهریه غیر منقول (دو دانگ از منزل مشترك) مطالبه اجرت

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در صالحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیر منقول است. 5/9/1363مورخ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1401/113   

  ك  113-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، چنانچه در حوزه قضایی، شعبه متعدد دادگاه حقوقی تشکیل اما  338اده با عنایت به م

صرفاً یک شعبه کیفري دو یا یک شعبه انقالب تشکیل شده باشد، آیا رسیدگی در دادگاههاي مذکور(کیفري یا 

ها یک شعبه تشکیل و کلیه پروندهانقالب) نیاز به ارجاع از سوي رئیس دادگستري دارد یا به لحاظ اینکه صرفاً 

باشد و پرونده بدون ارجاع در این شعب نیز در آن شعبه مورد رسیدگی قرار میگیرند ارجاع به انتفاي موضوع می

  ثبت و مورد رسیدگی قرار گیرند؟

 پاسخ:

فرض سؤال را که در یک حوزه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  338الق حکم مقرر در صدر ماده اط

قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشکیل یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفري (کیفري دو 

هاي به از شعب متعدد دادگاه به دادگاهشود و اختصاص صرفاً یک شعاختصاص یافته باشد نیز شامل مییا انقالب) 

  کیفري (کیفري دو یا انقالب) نافی لزوم ارجاع پرونده از سوي رئیس حوزه قضایی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/02    

7/1401/88   

  ح  88-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

انون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب ق 113ماده  » ب«وفق بند 

در مقام اجراي مفاد اسناد رسمی چنانچه ظرف دو ماه از تاریخ تقاضاي اجراییه، اجراي ثبت نتواند اموال  1395

اجعه حاکم دادگستري مرتواند با انصراف از اجراي مفاد سند به منفع میمتعهد سند را شناسایی و توقیف کند، ذي

کند. گاهی ادارات اجراي ثبت پیش از سپري شدن مهلت دو ماه مذکور گواهی عدم شناسایی اموال و قابلیت 

  کنند. آیا پیش از سپري شدن مهلت دو ماهه، دعواي خواهان در محاکم قابلیت استماع دارد؟ اجراي سند صادر می

 پاسخ:

ه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري قانون برنام 113ماده » ب«با عنایت به مفهوم بند 

نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی آیین 8و ماده  1395اسالمی مصوب 

ریاست محترم قوه قضاییه، در صورت تقاضاي اجراي مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات  22/4/1398مصوب 

شده، دعواي مطالبه مفاد سند رسمی در مرجع یاد 113ماده » ب«هاي مقرر در بند ایان مهلتاجراي ثبت، تا پ

قضایی مسموع نیست. همچنین تعیین وضعیت دارایی مدیون پیش از سپري شدن مهلت دو ماهه، در حکم قضیه 

  تأثیري ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/05/26    

7/1401/56   

  ح  56-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در قرارداد اجاره ذکر شود مستأجر مکلف است در تاریخ معینی نسبت به تخلیه ملک اقدام کند و در غیر 

این صورت مکلف است روزانه مبلغی به عنوان وجه التزام بپردازد، در صورت عدم تخلیه ملک توسط مستأجر 

الحسنه که در عرف جامعه از آن به عنوان پول که موجر ودیعه یا وجه قرضن شده و با توجه به ایندر موعد تعیی

شود را نپرداخته باشد و آن را به پس از تخلیه ملک موکول کند، آیا وي مستحق پیش یا مبلغ رهن کامل یاد می

  دریافت وجه التزام است؟

 پاسخ:

نامه اجرایی این آیین 20و همچنین ماده  1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  4با توجه به اطالق ماده 

هیأت وزیران که تخلیه عین مستأجره را منوط به استرداد ودیعه، سند و یا وجهی  19/2/1378قانون مصوب 

دانسته است که وفق قرارداد اجاره توسط موجر از مستأجر اخذ شده است، در صورتی که طرفین قرارداد مطابق 

تواند تا آن قانون نیز توافق نکرده باشند؛ مستأجر می 4را منعقد کرده و بر خالف ماده قانون یادشده عقد اجاره 

المثل ایام تصرف اخذ ودیعه، سند و یا وجه از موجر از تخلیه عین مستأجره خودداري کند و موجر مستحق اجرت

ه کاره نخواهد بود؛ مگر آنیا خسارت تأخیر در تخلیه و یا در فرض سؤال، وجه التزام تعیین شده در قراداد اج

نامه اجرایی یادشده، ودیعه و یا وجه مقرر بین طرفین را حسب مورد به دایره آیین 20موجر در اجراي ذیل ماده 

اجراي ثبت و یا دادگستري (در حال حاضر شوراي حل اختالف) تحویل داده و یا به حساب سپرده واریز کرده 

  باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1401/05/03    

7/1401/46   

  ك  46-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

صدور اخطاریه به  1353قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست مصوب  11نظر به اینکه حسب مقررات ماده 

ا ابالغ ست است ،آیمنظور رفع آالیندگی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی جزء وظایف سازمان حفاظت محیط زی

  باشد؟الکترونیک به اشخاص مذکور در این خصوص موجه و واجد آثار قانونی مربوط می

 پاسخ:

صوالً در اخطارهاي اداري اطالع مخاطب از محتواي اخطار موضوعیت دارد نه شیوه اخطار. لذا در فرض سؤال ا 

و سازمان محیط زیست جهت اخطار الکترونیکی هماهنگی و توافق به عمل  در صورتی که از قبل بین مخاطب

آمده باشد و یا از هر طریق دیگري اطمینان حاصل شود که مخاطب از محتواي اخطار الکترونیکی اطالع یافته 

و اطالق آن، ابالغ  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655است، با در نظر گرفتن مالك و مبناي ماده 

  الکترونیکی بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

همدیر کل حقوقی قوه قضایی



 

1401/05/23    

7/1401/42   

  ح  42-76-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاري) را 

جراي احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراییه درخواست کرده و ا

دارد بابت بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می

اخت شود. موجر در این بایست مطالبات وي پرداجاره بهاي معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاري، ابتدا می

خصوص در شوراي حل اختالف طرح دعوا کرده و تحصیل رأي نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند 

  هاي زیر پاسخ دهید: است به پرسش

  در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟ -1

  موجر به عنوان جبران اجاره بهاي معوقه است؟ آیا مبلغ (رهن) نزد -2

  له)؟در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکوم -3

 پاسخ:

شود، بر حسب اراده طرفین و ماهیت حقوقی وجهی که از سوي مستأجر در ابتداي قرارداد اجاره به موجر پرداخت می -1

آمده است،  1376بط موجر و مستأجر مصوب قانون روا 4گونه که در ماده توافق صورت گرفته متفاوت است و همان

الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرض

  کننده است. آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی

، مبلغی که در ضمن عقد 1394ي مالی مصوب هاقانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » ز«اوالً، با عنایت به بند  -3و 2

بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره که پرداخت اجارهشود، مشروط بر ایناجاره به موجر پرداخت می

  مورد نیاز مدیون بوده و باالتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست.

ر فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از سوي موجر به مستأجر فرع بر آن است که در زمان تخلیه با لحاظ ثانیاً، د

ین مورد مابگرفته از قرارداد اجاره فیوقوع یا عدم وقوع تهاتر بین مطالبات موجر و مستأجر نسبت به یکدیگر نشأت

کننده ثالث دارد که متعاقب این محاسبه موجر مکلف به وقیفمحاسبه قرار گیرد و صرفاً مبلغی قابلیت وصول از ناحیه ت

  رد آن به مستأجر باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/02    

7/1401/16   

  ح  16-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي رده به محاکم حقوقی و خانواده به پروندههاي واهمچنان که استحضار دارید ساالنه صدها پرونده از مجموع پرونده

با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی، موضوع از 

نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147مصادیق ماده 

قانون مزبور است. در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام  25اشکاالت اجرایی موضوع ماده  مشمول عنوان

قانون یادشده، اساساً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی  62و  61اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد 

د را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعاي مالکیت دار

گیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد. بدین نحو که توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار می

ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپري شدن مدت طوالنی نسبت به رفع توقیف خودروي آنان 

قانون مدنی، اتخاذ تصمیم  35شده و با لحاظ ماده شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یاداقدام 

ائل تر به حق خود نهایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریعکند. بدین نحو از ورودي چنین پرونده

قانون ثبت  48و  46منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد شود برخالف اموال غیر شوند. ضمناً یادآور میمی

با اصالحات و الحاقات بعدي الزامی است، در اموال منقول از جمله خودرو چنین  1310اسناد و امالك کشور مصوب 

می انتقال و که، اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسالزام قانونی وجود ندارد. ضمن آن

  نمایند.صرفاً با تنظیم سند عادي بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو می

 پاسخ:

علیه باشد و که در تصرف محکوم، توقیف خودرو اعم از این1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  62و  61وفق مواد 

یا سند رسمی آن به نام وي باشد، بالمانع است و در هر صورت چنانچه ادعاي حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، 

علیه نباشد و ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکومشود. شایسته قانون یادشده رفتار می 147و  146مطابق مواد 

رسماً نیز به نام وي نباشد و با این حال توقیف شود، چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 

  شود.بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  25

 دکتر احمد محمدي باردئی

دیر کل حقوقی قوه قضاییهم



 

1401/05/01    

7/1400/1774   

  ك 1774-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه جرم صدور چک بالمحل عالوه بر پرداخت وجه چک، آیا براي صدور قرار موقوفی اجرا نسبت به محکوم

  پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نیز ضروري است؟

 پاسخ:

علیه بخواهد با پرداخت وجه چک اکی نبوده و محکومکه صدور قرار موقوفی اجرا به جهت رضایت شدر صورتی

) و 1382قانون صدور چک (اصالحی  12موجبات موقوفی اجراي حکم را فراهم آورد، با توجه به نص ماده 

علیه مکلف است موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات تبصره الحاقی به آن، محکوم

  ماید.مندرج در حکم را فراهم ن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/23    

7/1400/1765   

  ح  1765-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دهد؛ کند و در جلسه اول دادرسی نیز خواسته خود را افزایش میخواهان به موجب یک دادخواست، چند خواسته مطرح می

یافته کند و نسبت به خواسته افزایشهاي اولیه مندرج در دادخواست اظهارنظر میبه خواستهاما دادگاه بدوي صرفاً نسبت 

ا هاي خواهان ضرورت داشته است. بیافته براي پذیرش دیگر خواستهکند؛ خواسته افزایشاظهارنظر و اتخاذ تصمیم نمی

  هید:هاي زیر پاسخ دتوجه به تجدید نظرخواهی خواهان، خواهشمند است به پرسش

یافته بایست پرونده را جهت اظهارنظر نسبت به خواسته افزایشتکلیف دادگاه تجدید نظر در این خصوص چیست؟ آیا می

خواهان و جلوگیري از تعارض و تهافت آراء به دادگاه بدوي اعاده کند تا پس از اظهارنظر در این خصوص، در خصوص 

ته قرار یافع به تجدید نظرخواهی اظهارنظر و نسبت به خواسته افزایشکه راجتجدید نظرخواهی اتخاذ تصمیم کند یا آن

  یافته معلوم شود؟توقف دادرسی صادر کند یا اساساً تجدید نظرخواهی را متوقف کند تا تکلیف خواسته افزایش

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور گاهقانون آیین دادرسی داد 17اوالً، طرح خواسته جدید از سوي خواهان با عنایت به ماده 

  شده خارج است.قانون یاد 98شود و از شمول ماده ، دعواي اضافی تلقی می1379مدنی مصوب 

ثانیاً، در فرض سؤال که بنا به تشخیص دادگاه تجدید نظر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آنچه مورد لحوق حکم دادگاه 

شده در مرحله بدوي است که راجع به آن سبت به آن بخش از خواسته مطرحبدوي قرار گرفته است فرع بر رسیدگی ن

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 19دادگاه اخیرالذکر اظهار نظري نکرده است، با عنایت به مالك ماده 

 ، رسیدگی به درخواست، دادگاه تجدید نظر با تذکر به دادگاه بدوي جهت صدور رأي تکمیلی1379در امور مدنی مصوب 

  نماید.تجدید نظر را تا تعیین تکلیف آن خواسته متوقف می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1400/1756   

  ح  1756-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

م شرکت هستند؛ حال چنانچه شخصی هاي سهامی خاص فاقد دفتر ثبت سهاکه مستحضرید اغلب شرکتگونه همان

نامه عادي یا رسمی سهام یکی از سهامداران شرکت سهامی خاص را خریداري کرده باشد و به صورت مبایعه

  انتقال سهام نیز به موافقت دیگر شرکا منوط نباشد، با توجه به عدم وجود دفتر ثبت سهام شرکت: 

  ملزم و محکوم کند؟ بایست چه شخصی را به انتقال سهامدادگاه می -1

  شود؟ در فرض سؤال، انتقال سهام چگونه انجام می -2

 ها، اداره موصوفشایان ذکر است پس از الزام فروشنده به انتقال سهام و اعالم این موضوع به اداره ثبت شرکت

رده و آن را به با این استدالل که انتقال سهام از حیطه وظایف آن اداره خارج است، از انتقال سهام خودداري ک

  داند.ها منوط میثبت در دفتر ثبت شرکت

 پاسخ:

، وجود 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  40نظر از آن که به موجب ماده صرف -2و  1

قت فهاي سهامی الزامی است، در فرض سؤال که انتقال سهام شرکت سهامی خاص، به موادفتر ثبت سهام در شرکت

تواند الزام فروشنده به انتقال سهام را بخواهد و در فرض سؤال الیه سهام میدیگر شرکا منوط نشده است، منتقل

که شرکت سهامی فاقد دفتر ثبت سهام است، این امر مانع اجراي حکم دادگاه نیست و واحد اجراي احکام ضمن 

کند و از تاریخ اعالم، له را به شرکت اعالم میاي مراتب انتقال سهام به محکومتنظیم صورتجلسه، طی نامه

  شود.مند میله از تمامی حقوق سهامداري بهرهمحکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1400/1738   

  ح  1738-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؛ سپس به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم میاي خوانده دعوي که شخص حقوقی است، در پرونده

خوانده دعواي بدوي ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و 

قانون نحوه  15که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده دادگاه بدوي با توجه به این

کند. تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وي را رد مینمی 1394لی مصوب هاي مااجراي محکومیت

با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وي مجدد درخواست اعسار از 

شمند است اعالم شود، خواهجا که این امر موجب اطاله دادرسی میکند؛ از آنپرداخت هزینه دادرسی را مطرح می

هاي مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟ آیا دادگاه فرمایید تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست

هاي مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر مکلف است در هر حال نسبت به درخواست

  کند؟

 پاسخ:

رفاً ناظر بر دادخواست اعسار از ص 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 15اوالً، مقررات ماده 

  به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.پرداخت محکوم

ثانیاً، در صورتی که خواهان دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا 

  اخیر معاف است. هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعواي

ثالثاً، خواهان (یا تجدید نظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر 

کند و در صورت رد آن، خواهان (یا مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می

مجدد دعواي اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی  تجدیدنظرخواه) باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح

هاي مختلف متفاوت است، اما در بالوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان

دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست مالك اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض 

  لی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.سؤال به وضعیت ما



رابعاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به مالك ذیل ماده 

بدون نیاز به اخطار رفع نقص،  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 55

اه) باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند و در صورت خواهان (تجدید نظرخو

قانون یادشده قرار  339ماده  2عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجراي تبصره 

دعواي اعسار از پرداخت  کند. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال کهرد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می

هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعالم شده و وي نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ، 

  موجبی براي عدم رسیدگی به اعتراض وي وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعالم منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1401/05/25    

7/1400/1726   

  ك  1726-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، آیا صدور قرار کارشناسی هیأت نه نفره، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  165با عنایت به مفاد ماده 

  یازده نفره و غیره داراي وجاهت قانونی است؟

 پاسخ:

، متفاوت از 1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 165کسب نظر متخصص توسط بازپرس، موضوع ماده 

این   165این قانون است؛ زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده  166ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 

قانون، به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختالف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع 

ینکه نظریه کارشناس یا کارشناسان بر خالف اوضاع و احوال محقق و مسلم است یا خیر، بازپرس، هنوز راجع به ا

قانون یادشده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع  166اي نرسیده است تا با اعمال ماده به نتیجه

اظر به موارد موضوع این قانون یادشده، ن 165نماید؛ بنابراین در فرض سؤال، محدودیت دو بار مذکور در ماده 

  یادشده است. 166ماده و منصرف از موارد موضوع ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1400/1674   

  ح  1674-2/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مالی که به دادگاه عمومی حقوقی ارجاع هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر از آراي شوراي حل اختالف در دعاوي 

  شود، در مواردي که شوراي حل اختالف در محدوده صالحیت خود رسیدگی کرده باشد، چه میزان است؟می

 پاسخ:

مرجع تجدید نظر از آراي قاضی شورا حسب مورد،  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  27اوالً، به موجب ماده 

ه قضایی است و چنانچه مرجع تجدید نظر، آراي صادره را نقض کند، رأسًا دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو همان حوز

همین ماده، هزینه دادرسی رسیدگی در مراحل تجدید نظرخواهی حسب  3کند و برابر تبصره مبادرت به صدور رأي می

شوراي حل اختالف  مورد بر اساس هزینه دادرسی طرح دعوا در آن مرجع است؛ بنابراین، هزینه تجدید نظرخواهی از آراء

این قانون حسب مورد، مطابق مقررات مربوط  27ماده  3قانون یادشده خارج است و بر اساس تبصره  23از شمول ماده 

  شود. هاي عمومی حقوقی و یا کیفري دو اخذ میبه رسیدگی در دادگاه

، به علت حکم خاص مقنن در 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  23مذکور در صدر ماده » مراحل«ثانیاً، واژه 

همین قانون راجع به مرحله تجدید نظر، منصرف از این مرحله است و ناظر به مراحلی مانند واخواهی و  27ماده  3تبصره 

قانون بودجه سال  16هاي مندرج در جدول ، تعرفه1401جا که در قانون بودجه سال اعاده دادرسی است؛ همچنین از آن

هاي دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در شوراهاي حل شده، براي هزینهشده است و در جدول یاد کل کشور ابقاء 1400

قانون شوراهاي حل اختالف  27ماده  3بینی نشده است؛ بر این اساس، مالك همان تبصره اختالف ردیف خاصی پیش

  است. 1394مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



   

1401/05/29    

7/1400/1594   

  ح  1594-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا عدم حضور هر یک از طرفین پرونده در رأس ساعت مقرر در اخطاریه ارسالی بابت رسیدگی، مانع تشکیل جلسه در رأس 

گرفته شده براي آن توان پیش از اتمام وقت در نظر که نمیساعت مقرر و اعالم ختم جلسه پیش از اتمام وقت است یا آن

دقیقه در نظر گرفته شود  30و  9تا  9جلسه، ختم جلسه را اعالم کرد؛ به عنوان مثال، چنانچه وقت جلسه دادرسی از ساعت 

در شعبه حضور پیدا کند؛ اما با گذشت مدت زمان عرفی، خوانده حاضر نشود و اظهارات خواهان  9و خواهان رأس ساعت 

که باید تا پایان وقت در نظر گرفته توان ختم جلسه را اعالم کرد یا آنقه به پایان برسد، آیا میدقی 20و  9اخذ و در ساعت 

  شده جهت حضور خوانده از اعالم ختم جلسه خودداري کرد؟

 پاسخ:

ها و دیگر مرتبطین پرونده در رأس ساعت مشخصی را ابالغ دگاه باید حضور اصحاب دعوا و وکالي آنکه دانظر از آنصرف

کند و تعیین زمان تقریبی براي رسیدگی صرفاً از سوي دفتر دادگاه و به منظور تدبیر و تنظیم اوقات رسیدگی و تعداد 

قانون آیین  64که مطابق ماده دو خلط شود، نظر به اینگیرد و نباید میان این هاي قابل طرح در هر روز صورت میپرونده

شود شامل ، وقت رسیدگی که به اصحاب دعوا ابالغ می1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

 شود؛ لذا اشخاصیساعت، روز، ماه و سال است و مدت جلسه رسیدگی با توجه به مذاکرات و تحقیقات دادگاه مشخص می

این قانون عدم حضور هر یک از  95شوند، باید در ساعت مقرر حاضر شوند. وفق ماده که براي جلسه رسیدگی دعوت می

صورت دادگاه پس از انتظار وقت کافی و متعارف، اصحاب دعوا یا وکیل آنان مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در این

ن، در صورت احراز کفایت مذاکرات ختم جلسه را اعالم و مطابق ماده جلسه رسیدگی را آغاز و با استماع دفاعیات حاضرا

شده و اخذ اظهارات طرف کند و حضور بعدي طرف پس از سپري شدن زمان متعارف یادشده اتخاذ تصمیم میقانون یاد 104

  مقابل مؤثر در مقام نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/23    

7/1400/1590   

  ح  1590-83-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با الحاقات و اصالحات بعدي و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29ماده » ب«که مطابق بند با توجه به این

و آبخیزداري با اصالحات، مأمورین ادارات منابع طبیعی  1346برداري از جنگلها و مراتع مصوب قانون حفاظت و بهره 54

که تشخیص اراضی ها داراي اعتبار و مورد وثوق است. نظر به اینهاي آنشوند، گزارشضابط خاص دادگستري محسوب می

 681برداري از جنگلها و مراتع و رأي وحدت رویه شماره قانون حفاظت و بهره 56ملی شده از مستثنیات وفق مفاد ماده 

ها و مراتع کشور قرار گرفته عالی کشور در صالحیت ذاتی و قانونی سازمان جنگلهیأت عمومی دیوان  26/7/1384مورخ 

ص بینی شده است، تشخیو در صورت وجود هرگونه اعتراض به این تشخیص نیز راهکار رسیدگی به آن در ماده مذکور پیش

 مستنداتی که توسط نمایندگان اداراتآن سازمان مبنی بر ملی بودن اراضی داللت بر مالکیت دولت دارد. با توجه به دالیل و 

هاي رقومی شود و شامل نقشههاي با موضوع تخریب یا تغییر کاربري اراضی ارائه میمنابع طبیعی به عنوان شاکی در پرونده

ولت، برگی مثبت مالکیت دصالح ادارات صورت گرفته و همچنین اسناد تکاراضی است که ترسیم آن توسط کارشناسان ذي

امر به کارشناس ضرورت ندارد. با این وجود چنانچه مستندات از سوي متهم مورد اعتراض قرار بگیرد، وفق مفاد ماده ارجاع 

پذیر خواهد بود و ارجاع امر به کارشناس با درخواست و هزینه متهم امکان 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  155

فیه در محدوده حدود ذکر شده در اسناد رسمی از کارشناس محدوده متنازعدر این حالت نیز صرفاً بررسی شمول یا عدم شمول 

پذیر است و همکاران محترم قضایی باید از ارجاع کلی موضوع به کارشناس و یا طرح مباحثی خارج از موضوع پرونده امکان

یح بودن تشخیص ادارات منابع فیه و یا صحمانند درخواست اعالم نظر راجع به ملی یا جزء مستثنیات بودن اراضی متنازع

طبیعی خودداري کنند؛ با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص معتبر دانستن تشخیص اداره منابع طبیعی و 

  جلوگیري از تحمیل هزینه کارشناسی بر این اداره کل اعالم نظر و تعیین تکلیف فرمایید. 

 پاسخ:

کننده به اتهامات انتسابی (تخریب اراضی ملی و که استعالم خاصی به عمل نیامده است، مرجع رسیدگیصرف نظر از آن

شناس جاع امر به کارکه جلب نظر کارشناسی را احراز کند، منع قانونی براي اریا تغییر کاربري اراضی زراعی) در صورتی

شود. بنا به مراتب فوق و با لحاظ تکثر موضوعات و ندارد و مسؤول پرداخت هزینه مربوط نیز وفق عمومات تعیین می

  توان به نحو اطالق هزینه کارشناسی را به متهم تحمیل کرد.موجبات ارجاع امر به کارشناس، در فرض سؤال نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

وقی قوه قضاییهمدیر کل حق



 

1401/05/11    

7/1400/1574   

  ك  1574-53-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که خودروي حامل متعلق به شخص ثالث بوده و مالک خودرو از حمل در بزه حمل مشروبات الکلی داخلی به سبب آن

) حکم 1375می (تعزیرات مصوب قانون مجازات اسال 703مشروبات الکلی مطلع نبوده است، در اجراي تبصره یک ماده 

علیه در مرحله اجراي احکام از پرداخت مبلغ مذکور اظهار به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه صادر شده است و محکوم

کند. ماهیت مبلغ مذکور چیست و نحوه اجراي حکم در این خصوص چگونه است؟ آیا مبلغ مذکور به عنوان عجز می

رفتار شود یا اقدام  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529ترتیبات مقرر در ماده  جزاي نقدي است و باید وفق

  دیگري باید صورت گیرد؟

 پاسخ:

قانون  703محکومیت مرتکب بزه حمل مشروب الکلی به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع تبصره یک ماده  -1

  و در حکم ضبط مال است و نه جزاي نقدي. به عنوان مجازات 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

گفته از پیش 703محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع قسمت اخیر تبصره یک ماده  -2 

این قانون که به صراحت ماده یک  22و  3و از جمله مواد  1394هاي مالی مصوب مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

باشد، منصرف است، همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومین به پرداخت مال به دیگري می قانون یادشده، مختص

) که مختص 1392به بعد قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529محکومان به پرداخت جزاي نقدي (موضوع ماده 

ي حکم برابر قواعد عمومی باشد بنا به مراتب فوق در مقام اجرامحکومان به پرداخت جزاي نقدي است، نیز خارج می

  شود.نسبت به استیفاي حقوق دولت، با لحاظ مقررات قانون اجراي احکام مدنی از اموال مرتکب برداشت می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/08    

7/1400/1569   

  ع  1569-215-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات بعدي کمیسیون نظارت در  1382قانون نظام صنفی کشور مصوب  48 ماده» الف«طبق بند 

ها (در ها و نهادهاي استانی یا معاونان آنها مرکب از مدیران کل و رؤساي سازمانهاي مراکز استانشهرستان

می استان این ماده رئیس شوراي اسال» الف«از قسمت  11که بند شود. با توجه به اینصورت وجود) تشکیل می

را یکی از اعضاي کمیسیون نظارت دانسته است، آیا نایب رئیس شوراي اسالمی استان در غیاب رئیس شوراي 

اسالمی استان حق حضور در جلسه کمیسیون نظارت را دارد؟ آیا حضور نایب رئیس شوراي اسالمی استان در 

  جلسات کمیسیون نظارت قانونی و داراي رأي واحد است؟

 پاسخ:

هیأت وزیران، صراحت دارد که در  24/1/1384استان مصوب نامه داخلی شوراي اسالمی آیین 9اوالً، ماده 

غیاب رئیس شورا، نایب رئیس وظایف و اختیارات او را بر عهده خواهد داشت و در مقابل شورا مسؤول است؛ به 

تواند حتی هنگام حضور خود، اداره جلسه رسمی را بر عهده نایب رئیس رئیس شورا می«موجب تبصره این ماده: 

ر د -لذا در این مقرره وظایف و اختیارات رئیس شوراي استان بدون محدودیت بر عهده نایب رئیس». بگذارد

نامه یادشده، در بیان وظایف و اختیارات رئیس شوراي آیین 12قرار گرفته است. همچنین ماده  -مواقع غیبت

صریح دارد که در مورد ت» هاي کشور اعم از دولتی و غیر دولتیشرکت در جلسات رسمی دستگاه«استان، به 

  استعالم موضوعیت دارد.

دستورالعمل شرح وظایف هیأت رئیسه شوراهاي اسالمی بخش، شهر، روستا، استان و عالی  3ثانیاً، به موجب ماده 

نامه داخلی شوراي اسالمی استان) آیین 13ها (موضوع ماده شوراي عالی استان 10/12/1385ها مصوب استان

شأن أت وزیران حضور رئیس یا نایب رئیس در جلسات الزامی است؛ این حکم مؤید همهی 24/1/1384مصوب 

بصره که، به موجب تبودن این دو نفر و انجام وظایف رئیس در هنگام غیبت وي توسط نایب رئیس است. ضمن آن

 هاي داخلینامهآیینهاي مربوطه، ملزم به رعایت قانون شوراها، اعضاي هیأت رئیسه در انجام فعالیت«این ماده  4

؛ این حکم در راستاي تأیید مجوز حضور نایب رئیس شوراي استان در غیاب »باشندو سایر مقررات موضوعه می

  رئیس، در کمیسیون نظارت مورد استعالم است.



با اصالحات بعدي، واژه  1382قانون نظام صنفی کشور مصوب  48ماده » الف«ثالثاً، هر چند در صدر بند 

که شوراهاي اسالمی استان فاقد تشکیالت آمده است و موضوع استعالم، نایب رئیس است؛ اما نظر به آن» انمعاون«

مصوب سازمانی است و در صورت داشتن معاون در عمل هم معاونان مربوطه فاقد شأن رئیس شوراي استان 

استان حضور دارد و در غیاب  الذکر، نایب رئیس در جلسات شورايکه وفق مواد فوقهستند و با توجه به این

گو بودن نایب رئیس هم تأکید شده است رئیس تمامی وظایف و اختیارات رئیس شورا بر عهده اوست و بر پاسخ

طلبد که نایب رئیس شورا که به جا که، حضور رئیس شورا در جلسات کمیسیون نظارت اشرافی را میو از آن

بیان دیگر، جایگزین معاون رئیس شوراي اسالمی استان است، از این مانند خود رئیس، عضو انتخابی شورا و به 

اشراف برخوردار است، بنا به مراتب یادشده در زمان غیبت رئیس شوراي اسالمی استان، نایب رئیس شوراي 

قانون  48ماده » الف«شق  11تواند، بلکه باید در جلسات کمیسیون نظارت (موضوع بند اسالمی استان نه تنها می

  با اصالحات بعدي) شرکت کند و حق رأي نیز دارد. 1382نظام صنفی کشور مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/22    

7/1400/1563   

  ح  1563-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1389ورزي و منابع طبیعی مصوب وري بخش کشاقانون افزایش بهره 9گونه که مستحضرید در تبصره ماده همان

قانون حفاظت و  56با اصالحات بعدي، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء هیأت حل اختالف موضوع ماده 

اي دانسته شده که بدین با اصالحات بعدي، شعب رسیدگی ویژه 1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلبهره

در این تبصره ابهام دارد و » مرکز«شود. عبارت تعیین و ایجاد می منظور در مرکز از سوي رئیس قوه قضاییه

ایی در هاي قضمشخص نیست مقصود، مرکز استان است یا مرکز کشور؛ لذا به منظور جلوگیري از انباشت پرونده

 وها و به منظور جلوگیري از اطاله دادرسی و با هدف پیشگیري از سردرگمی اصحاب دعوا تهران و مراکز استان

شده در تبصره یاد» مرکز«شود عبارت اتالف وقت و هزینه و همچنین اختالل در عملکرد نظام قضایی پیشنهاد می

  به مرکز شهرستان تعبیر و مراتب به مراجع قضایی اعالم شود.

 پاسخ:

با  1346ها و مراتع مصوب رداري از جنگلبقانون 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 نفع مید و بعد از سپري شدن این مدت برابر ذیل تبصره یاد شده، ذيشوباشد و در همان هیأت رسیدگی می

هاي ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از در دادگاه

م مقرر در حکها، تفسیري خالف مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز کشور و یا مراکز شهرستان

به رؤساي  18/10/1390مورخ  9000/48167/100چنان که برابر بخشنامه شماره تبصره یادشده است؛ هم

با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صالحیت و تجارب «هاي استان ابالغ شده است: محترم کل دادگستري

وقی در شهرستان مرکز استان براي هاي عمومی حققضات نسبت به اختصاص شعبه و عنداللزوم شعبی از دادگاه

  ».ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعالم نمایند.رسیدگی به این نوع پرونده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1400/1518   

  ك  1518-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اسالمی براي از بین بردن ناخن در دو فرض که به صورت سالم بروید یا آنکه  قانون مجازات 645در ماده  -1

دیگر نروید، دیه تعیین شده اما اشاره به اینکه قسمتی از ناخن آن کنده شده باشد، نشده و لذا اگر نصف ناخن یک 

 خن را براي آنرسد: اول، باید دیه سقوط کل ناانگشت ساقط شود چهار حکم متفاوت در این خصوص به ذهن می

توان گفت هنوز ناخن به طور کامل سقوط ، سوم، میتعیین نمود؛ دوم، معادل نصف دیه ناخن در نظر گرفته شود

اي صحیح نیست و فاقد دیه است؛ چهارم، باید براي این صدمه ارش نکرده و اطالق سقوط ناخن به چنین صدمه

  هاي فوق صحیح است؟تعیین شود. کدام یک از استنباط

براي تغییر رنگ پوست صورت یا سایر اعضا، مقادیر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  714در ماده  -2

رسد این است که صورت همان مقداري است که در وضو شسته مختلف دیه تعیین شده است. آنچه به ذهن می

است  ر زیبایی ظاهري بزه دیدهشود و ظاهر است و تعیین دیه براي تغییر رنگ آن نیز براي جبران نقص موقت دمی

شود، قسمتی از پوست صورت شود و در وضو نیز شسته نمیرا که در ظاهر دیده نمی» مخاط لب«توان و لذا نمی

چنان که در برخی منابع فقهی براي آن، ارش دانست. آیا این تفسیر صحیح است؟ اگر صحیح است، آیا باید آن

اي معادل ماده مذکور است و دیه» ب«که مشمول اطالق بند شود یا آن تعیین شده، حکم به پرداخت ارش صادر

  نصف دیه تغییر رنگ پوست صورت دارد؟ 

 پاسخ:

در دو حالت  139قانون مجازات اسالمی مصوب  645همانطور که در استعالم نیز اشاره شده است در ماده  -1

بروید یک درصد دیه کامل و اگر ...دیگر نروید یا فاسد یا معیوب -1بینی شده است دیه از بین بردن ناخن پیش

گیرد و به حالتی که قسمتی از ناخن در اثر صدمه از بین برود بدون عیب بروید نیم درصد دیه کامل تعلق می

الذکر همان کندن ناخن در ماده صدر» از بین بردن ناخن«که منظور از عبارت اي نشده است؛ با عنایت به ایناشاره

باشد اگر مقداري از آن کنده شود با عنایت به سکوت قانون مطابق ت در اثر ضربه مییعنی جدا شدن ناخن از گوش

  قانون مذکور موجب تعلق ارش است. 559قسمت آخر ماده 



همان گردي صورت است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  714ماده » الف«منظور از صورت در بند  -2

ز لب که در قسمت داخلی حفره دهان قرار دارد و قابل مشاهده باشد؛ بنابراین آن قسمت اکه مورد مشاهده می

 714ماده » ب«شود و تغییر رنگ پوست این قسمت از لب در اثر ضربه مشمول بند نیست شامل صورت نمی

  است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/23    

7/1400/1509   

  ك  1509-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که شخصی به موجب دادنامه صادره به رد وجهی به نفع دولت محکوم شود؛ نظیر مال ناشی از رشوه یا حکم 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) که مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله  703مقرر در تبصره یک الحاقی به ماده 

قانون نحوه اجراي  3علیه را در اجراي ماده توان محکومشود، آیا در صورت عدم شناسایی مال، میم مینقلیه محکو

که صرفاً دهنده کدام است؟ یا اینبازداشت کرد؟ در این صورت، مرجع درخواست 1394هاي مالی مصوب محکومیت

  موال انجام دهد و نه بیش از آن.تواند اقدامات الزم را جهت شناسایی و توقیف ااجراي احکام کیفري می

 پاسخ:

 540و ماده   537و تبصره ماده  1394هاي مالی مصوب  قانون نحوه اجراي محکومیت 22با توجه به مقررات ماده  -1

این قانون  3، در فرض سؤال، مطابق مقررات قانون صدرالذکر و از جمله ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  شود.¬رفتار می

محکومیت به رد وجوه (مال) فرض سؤال از جمله محکومیت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه موضوع  -2

از مقررات قانون نحوه اجراي  1375الحاقی به قانون مجازات اسالمی مصوب  703قسمت اخیر تبصره یک ماده 

منصرف است که به صراحت ماده یک این قانون،  این قانون 22و  3و از جمله مواد  1394هاي مالی مصوب محکومیت

مختص محکومان به پرداخت مال به دیگري، است و همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزاي 

بینی شده است) که مختص محکومان به پیش 1392به بعد قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529نقدي (موضوع ماده 

ست، خارج است و در مقام اجراي حکم بنا به قواعد عمومی نسبت به استیفاي حقوق دولت، مطابق پرداخت جزاي نقدي ا

  شود.از طریق برداشت از اموال مرتکب اقدام می 1356مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1400/1506   

  1506-168-1400ه:  شماره پروند

  

  استعالم:

احتراماً در پرونده هاي مربوط به تغییر کاربري غیرمجاز اراضی زراعی و کشاورزي در صورت طرح شکایت در 

آیا دادگاه بدون تقدیم دادخواست، ملزم به صدور  -1محاکم کیفري و صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت 

در صورت تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا توسط اداره جهاد کشاورزي  -2حکم به قلع و قمع بنا است یا خیر ؟

آیا با فرض احراز تخلف ، دادگاه مجاز به صدور حکم قلع و قمع بنا هست یا خیر ؟ زمان تصویر نظریه شماره 

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در همین خصوص که ازجمله مقرر نموده   1398/11/30با مرخصی  7/ 98/ 1851

مالحظه و مزید استحضار  به منظور...» قلع و قمع بنا ...ماهیت مجازات را ندارد و امور حقوقی است و «... : 

  باشد.پیوست می

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صدور حکم مبنی بر قلع و  21/12/1386مورخ  707برابر رأي وحدت رویه شماره 

ها، بري اراضی زراعی و باغ) قانون حفظ کار1/8/1385(اصالحی  3قمع بنا جزء الینفک حکم کیفري و برابر ماده 

قانون مذکور،  1ماده  1ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره مرتکب بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ

شود؛ لذا صدور حکم قانون مزبورمحکوم می 3، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده »قلع و قمع بنا«عالوه بر 

پذیر در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان به قلع و قمع بنا صرفاً

کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم، است؛ بنابراین، در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می

  .به طور کلی منتفی است» لع و قمع بناق«بزه تغییر کاربري غیر مجاز اساساً قابل تعقیب نیست، صدور حکم به 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1400/1459   

  ك  1459-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تعزیري محکوم و پس از ابالغ رأي وفق الیحه تقدیمی حق تجدید نظرخواهی علیه به مجازاتچنانچه محکوم

تخفیف در مجازات را  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442را اسقاط کند و به استناد ماده خود 

کند، دادگاه بدوي چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا پس درخواست کند؛ اما با استرداد الیحه قبلی تجدید نظرخواهی 

 شده، لوایح بعدي وي قابلماده یادعلیه و تقاضاي تخفیف مطابق از اسقاط حق تجدید نظرخواهی توسط محکوم

  استماع است؟

 پاسخ:

  هاي مختلف مطرح و دو دیدگاه وجود دارد؛موضوع در کمیسیون

  دیدگاه نخست: -الف

خواهی مستلزم است که اسقاط حق تجدید نظر و فرجام آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442مستفاد از ماده 

ده است؛ بنابراین با اسقاط حق از سوي محکوم، دادگاه باید به ایجاد تکلیف براي دادگاه به اعمال تخفیف موضوع این ما

که داخل یا خارج از تکلیف قانونی خود عمل کند و انصراف بعدي محکوم و تقاضاي تجدید نظر یا فرجام (اعم از آن

  مهلت باشد)، مؤثر در مقام نیست. 

  دیدگاه دوم: -ب

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442در اجراي ماده  علیهکه اسقاط حق تجدید نظرخواهی محکومنظر به این

مشروط به اعمال تخفیف در مجازات است، عدول از اسقاط حق تجدید نظر قبل از انقضاي مهلت قانونی تجدید نظرخواهی 

  ی است.علیه فاقد منع قانونو تا زمانی که دادگاه در اعمال ماده یادشده حکم قطعی صادر نکرده است، از سوي محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1400/1398   

  ع  1398-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ها صادر شده برداري سازمان زندانسند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوري اسالمی ایران و با نمایندگی و بهره

نامه مستندسازي اموال قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین 69اده است، متعاقباً در اجراي مقررات م

دولتی، براي بخشی از این پالك ثبتی، سند مالکیت مجزا به نام دولت جمهوري اسالمی ایران به نمایندگی 

یه به دو اول گردد. (در عمل پالك ثبتیشود و سند مالکیت اولیه نیز از حیث متراژ اصالح میدادگستري صادر می

  پالك ثبتی تفکیک و اسناد مجزا براي دو قطعه صادر می شود).

 69ها و در راستاي اعمال مقررات ماده شهرداري 101که پروسه تفکیک خارج از مقررات ماده با توجه به این 

اساً استعالمی قانون زمین شهري بوده است به این نحو که اس 11قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 

هاي تفکیکی و شهرسازي با از شهرداري به عمل نیامده و موافقت شهرداري نیز اخذ نشده است و تطبیق نقشه

قانون زمین شهري از طریق وزارت مسکن و  11هاي جامع و تفصیلی و هادي و تصویب آن نیز، وفق ماده طرح

کیک از مالک مطالبه نمایند؟ به فرض مثبت بودن تواند عوارض تفشهرسازي انجام شده است، آیا شهرداري می

ها) است یا بر اساس متراژ بنا بر عهده پاسخ، پرداخت عوارض تفکیک بر عهده دارنده سند مادر (سازمان زندان

که مبناي محاسبه عوارض، سال وقوع ها) و سند مجزاشده (دادگستري)؟ و ایندارنده سند مادر (سازمان زندان

  ال مطالبه عوارض؟تفکیک است یا س

 پاسخ:

قانون  69اوالً، در قوانین و مقررات جاري نظیر اصل هشتاد و سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي در خصوص نقل و انتقال و  1380تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 

ها، مقررات و ضوابط و ترتیبات خاصی تعیین نواگذاري اموال غیرمنقول متعلق به دولت به لحاظ اهمیت خاص آ

ها نیست و این شده است و اساساً این اموال در مالکیت دستگاه دولتی خاصی و به صورت اموال اختصاصی آن

نامه آیین 6بردار، اراضی، امالك و ابنیه موضوع این ماده را در اختیار دارند. (ماده ها به عنوان بهرهدستگاه

  هیأت وزیران) 27/3/1380هاي اجرایی مصوب ال غیر منقول دستگاهمستندسازي امو

) 1در مورد اراضی دولتی مطابق تبصره () «1390قانون شهرداري (اصالحی  101ماده  2ثانیاً، به موجب تبصره 

قانون زمین  11؛ همچنین وفق تبصره یک ماده »اقدام خواهد شد 1366) قانون زمین شهري مصوب 11ماده (



هاي جامع و تفصیلی و هادي هاي تفکیکی و شهرسازي اراضی دولتی با طرحتطبیق نقشه« 1366وب شهري مص

  ».ها به عهده وزارت مسکن و شهرسازي استقانون شهرداري 101و تصویب آن، موضوع ماده 

دولت مصوب  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 69ثالثاً، بنا به مراتب یادشده، در فرض سؤال که در اجراي ماده 

هاي اجرایی مصوب نامه مستندسازي اموال غیر منقول دستگاهبا اصالحات و الحاقات بعدي و آیین 1380

 برداريهیأت وزیران، سند مالکیت ملکی به نام دولت جمهوري اسالمی ایران با نمایندگی و بهره 27/3/1380

ی از ملک، بردار بخشعاقباً سند مزبور تفکیک و بهرهها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صادر و متسازمان زندان

هاي که هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامهنظر از آندادگستري اعالم و ثبت شده است؛ صرف

وضع عوارض براي تفکیک  13/4/1396مورخ  315و  28/5/1399مورخ  724هاي متعدد از جمله به شماره

بات شوراهاي اسالمی شهرها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهاي در تمام اشکال آن در مصو

با اصالحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  101اسالمی شهر دانسته است، موجبی براي اعمال ماده 

  بعدي نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/10    

7/1400/1345   

  ك  1345-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اره کل نظر آن اد» قابل گذشت بودن جرم اتباط نا مشروع توسط اطفال و نوجوانان«پیرامون قابل گذشت یا غیر 

  را جهت بهره برداري همکاران قضایی اعالم فرمایید.

 پاسخ:

نبودن، ناظر به جرم است  قابل گذشت بودن یا 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ماده  2و  1طبق تبصره 

قانون یادشده اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است مگر این که در  103و نه مرتکب و با عنایت به ماده 

قانون یادشده کلیه جرایم  104قانون به قابل گذشت بودن جرم تصریح شده باشد. به موجب قسمت آخر ماده 

ت و دیده قابل گذشت اسفراد زیر هجده سال، در صورت داشتن بزهتر ارتکابی توسط اتعزیري درجه پنج و پایین

هاي با توجه به مجازات قانونی آن بر اساس شاخص 1375قانون مجازات اسالمی  637چون جرم موضوع ماده 

جرم درجه شش است صرفاً نسبت به مرتکب زیر هجده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19مقرر در ماده 

قانون  31شود. مگر این که جرم در محدوده ماده دیده قابل گذشت محسوب میداشتن بزهسال و در صورت 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  102بوده یا با لحاظ ماده  1399حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 

  یافته ارتکاب یابد.در مرئی و منظر عام، به عنف و یا سازمان

 دکتر احمد محمدي باردئی

یر کل حقوقی قوه قضاییهمد



 

1401/05/30    

7/1400/1249   

  ك  1249-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در عفو «دارد مقرر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25ماده  3که قانونگذار در تبصره با عنایت به این

ن عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط هاي فوق از زماو آزادي مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت

شود. محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم رفع می

هاي که در برخی از موارد، محاکم در آراء خود حکم به تعلیق مجازاتبا عنایت به تبصره مذکور و این». می گردد

علیه در مدت زمان تعلیق نیز مشمول مجازات تبعی اعالم فرمایید آیا محکوم  نمایند، خواهشمند استحبس می

  شود یا خیر و امکان صدور گواهی سوء پیشینه براي وي وجود دارد؟محرومیت از حقوق اجتماعی می

 پاسخ:

ع این ماده صرفاً پس از اجراي حکم هاي موضو، در محکومیت1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25با توجه به ماده 

شود؛ در آن قانون اعمال می 26یا شمول مرور زمان، آثار تبعی یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مقرر در ماده 

غیر این موارد از جمله در مجازات تعلیقی چون نص صریحی براي اعمال مجازات تبعی وجود ندارد و سلب حقوق اجتماعی 

مذکور  25ماده  3وق بنیادین مقرر در قانون اساسی نیاز به نص صریح قانون دارد و از طرفی توجه به تبصره به عنوان حق

نماید و در مورد که به اعمال مجازات تبعی در زمان قبل از انقضاء و اتمام مدت آزادي مشروط و شمول عفو تصریح می

اي هاست، بنابراین درزمان تعلیق مجازات اصلی، مجازات مدت تعلیق ساکت است و اصل بر عدم اعمال این نوع مجازات

قانون مجازات اسالمی که مقرر داشته است  1399اصالحی  134ماده » ث«باشد. قابل ذکر است بند تبعی قابل اعمال نمی

به  تعلیق مجازات در حکم اجرا است ناظر به نحوه اعمال مقررات تعدد است و در سایر موارد از مالك آن به خصوص

  علیه و براي اعمال مجازات تبعی که اصل بر عدم آن است قابلیت استناد ندارد.ضرر محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/25    

7/1400/1077   

  1077-239-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي در خصوص دعواي اعسار از محکومیت 1394 هاي مالی مصوبقانون نحوه اجراي محکومیت 27آیا مفاد ماده 

 شود؟ به عبارتمدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می

  ها در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟گونه محکومیتدیگر، رسیدگی به این

 پاسخ:

قانون  27به است، مستفاد از ماده دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعواي اعسار از پرداخت محکوم

و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی  1394هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

به در خصوص آراي مدنی ي اعسار و تقسیط محکومبه و رسیدگی به دعوااجراي حکم، نحوه استیفاي محکوم

گفته در خصوص آراء مدنی قانون پیش 13شعب تعزیرات حکومتی نیز مجري است، بنابراین با عنایت به ماده 

که این آرا مطابق اصول کلی که اجراي رأي با مراجع صدور آن است شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این

عی از به نیز در واقع تابشود و رسیدگی به ادعاي اعسار و تقسیط محکوماجرا میتوسط شعب تعزیرات حکومتی 

شود، رسیدگی به دعواي مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع شیوه اجراي رأي محسوب می

  پذیرد.نخستین صالح به رسیدگی به دعواي اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می

به منظور  1394هاي مالی مصوب به برابر قانون نحوه اجراي محکومیترح دعواي اعسار از محکومدیدگاه دوم، ط

که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات علیه است. با توجه به اینجلوگیري از بازداشت و یا آزادي محکوم

اال و به جز شعب ویژه قاچاق کقضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاري دارند و شعب تعزیرات حکومتی 

قانون یادشده در خصوص  3ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صالحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 

یت علیه است از صالحآراي مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعواي اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم

 1قانون اساسی و تبصره  159حیت مراجع قضایی مربوط است. اصل شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صال

  با اصالحات و الحاقات بعدي، مؤید این برداشت است. 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/01    

7/1400/1012   

  ك  1012-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که غریق تلف شود، وي چنانچه نجات غریق تعمداً به وظیفه خود براي نجات غریق عمل نکند و پیش از این -1

محقق  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  295توسط فرد دیگري نجات یابد، آیا شروع به جرم موضوع ماده 

  شده است؟

رتکب صورت گرفته و منتهی به نتیجه نشده است، در حد شروع به جرم اي که توسط مچنانچه رفتار مجرمانه -2

باشد و اقدام صورت گرفته عنوان خاص جزایی در قانون داشته باشد، آیا متهم باید به عنوان شروع به جرم تعقیب 

زات اشود و یا ارتکاب جرم تام صورت گرفته است؟ هرگاه مجازات شروع به جرم بیش از جرم واقع شده باشد، مج

  کدام یک از جرایم باید تعیین شود؛ شروع به جرم یا جرم خاص؟ 

که مورد نصیحت واقع شده و چنانچه در شروع به جرم، شخصی که در حال ارتکاب جرم است به واسطه این -3

یا براي مثال با شنیدن صداي آژیر خودروي مأموران، از ادامه رفتار مجرمانه منصرف شود، انصراف وي ارادي 

  شود یا غیر ارادي؟ حسوب میم

ها در نشانی که براي خاموش کردن آتش در یک مسجد تعمداً اقدام نکرده تا قرآندر مورد اقدام آتش -4

توان اقدام متهم را شروع به توهین به سوزي از بین بروند؛ اما آتش توسط فردي دیگر خاموش شود، آیا میآتش

  مقدسات دانست؟ 

 پاسخ:

، رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترك فعل است  و 1392ی مصوب قانون مجازات اسالم 2اوالً، طبق ماده   -4و  1

شود، که تحقق جرم تامی که با ترك فعل انجام میامکان ارتکاب جرایم تام با ترك فعل وجود دارد؛ با عنایت به این

نیاً، در اپذیر است. ثبدون شروع به اجراي آن متصور نیست؛ در نتیجه، شروع به اجراي جرم نیز با ترك فعل امکان

غریق توانایی نجات دادن فرد فرض سؤال را داشته باشد، با این حال به قصد قتل یا ایراد فرض سؤال، چنانچه نجات

نشان فرض سؤال با قصد توهین به مقدسات و به رغم صدمه بدنی به وي براي نجات او اقدامی نکند و یا آتش

و  122از دیگر شرایط قانونی از جمله شرایط موضوع مواد توانایی، از خاموش کردن آتش خودداري کند، با احر

  قانون یادشده مرتکب، تحت عنوان شروع به جرم قابل تعقیب و مجازات است. 295



چنانچه شخصی که شروع به ارتکاب جرمی کرده است، به علت وجود عامل خارجی موفق به تکمیل عمل  -3

ب به نحوي باشد که مرتکب جرم اصوالً قادر به اتمام عملیات مجرمانه نشود، چنانچه عامل خارج از اراده مرتک

اجرایی جرم نباشد (همانند دستگیري وي توسط پلیس)، موضوع به عنوان شروع به جرم قابل تعقیب است؛ اما اگر 

  عامل خارج از اراده مرتکب، عامل مادي مؤثر و بازدارنده از جرم نباشد؛ 

احساس ترحم، احساس گناه و یا ترس از مجازات به نحوي که مرتکب  (مانند نصیحت مرتکب توسط فرد ثالث،

توانسته عمل مجرمانه را تکمیل کند؛ اما با اراده آزاد خود از ادامه عملیات مجرمانه در این حالت همچنان می

منصرف شود)، موضوع، شروع به جرم نخواهد بود و چنین انصرافی، انصراف ارادي از ارتکاب جرم است. در 

رضی که فرد به علت وجود عامل خارجی همانند شنیدن صداي آژیر خودروي پلیس یا دزدگیر منزل دچار ترس ف

 کننده باید به صورتشده و از تکمیل عمل مجرمانه باز ماند، چنین مواردي، امور موضوعی است و قاضی رسیدگی

  ارجی بوده است یا خیر.موردي بررسی کند که آیا عدم تکمیل عمل مجرمانه، معلول تأثیر عامل خ

  ، متعاقباً اعالم نظر خواهد شد2ضمناً در خصوص سؤال 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/24    

7/1400/952   

  ك  952-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کند. آیا در صورت تحقق ریافت می، از ایشان د»ب«مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص » الف«شخص  

  طرح کند؟» ب«تواند تحت این عنوان شکایت کیفري علیه شخص می» الف«جرم ربا، شخص 

 پاسخ:

) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه 2هاي سؤاالت خاص کیفري و آیین دادرسی کیفري (موضوع در کمیسیون

  وجود دارد:

) باشد، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  595ماده  2دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 

 گیرنده، خسارات واردهتواند شاکی خصوصی واقع شود و عالوه بر درخواست مجازات ربابه سبب معافیت از مجازات، می

ه قانون یاد شد 595و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 

شود؛ مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی

یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکاب

هت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این ج

که، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وي اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه آن

  کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است.

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  595مصرح در ماده » عالوه بر رد اضافه به صاحب مال«به عبارت دیدگاه دوم: با توجه 

گذار آن است که ، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانون1375مصوب 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10اده ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق م

  گیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.تواند به عنوان شاکی از رباوي می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/23    

7/1400/802   

  ح 802-127-1400شماره پرونده:  

  تعالم:اس

مالك محاسبه هزینه دادرسی مرحله واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث اصلی، جلب  -1

اي زمان تقدیم دادخواست بدوي یا اصلی ثالث و ورود ثالث در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، ارزش منطقه

  ظرخواهی و امثال آن؟ هاي واخواهی، تجدید ناست یا زمان تقدیم هر یک از دادخواست

اي عشر دولتی در دعاوي راجع به اموال غیر منقول، آیا مبلغ خواسته مالك است یا ارزش منطقهدر محاسبه نیم -2

  اي زمان اجراي حکم؟ زمان تقدیم دادخواست یا ارزش منطقه

 پاسخ:

به ار محکوماوالً، هر چند در خصوص معیار تعیین هزینه دادرسی در مراحل اعتراض به دعاوي مالی، معی -2و  1

که موضوع دعوا وجه نقد نباشد و مال منقول مشخصی باشد و همان مال موضوع حکم قرار است؛ اما در صورتی 

که شود. بر همین مبنا، با توجه به اینشده در مرحله بدوي محاسبه میگیرد، هزینه دادرسی بر مبناي خواسته تقویم 

ي ارزش معامالتی امالك در زمان تقدیم دادخواست بدوي، تقویم شده خواسته غیر منقول نیز به حکم قانون بر مبنا

اي زمان تقدیم دادخواست تجدید نظر قانوناً مجاز نبوده و معیار است، تقویم مجدد خواسته بر مبناي قیمت منطقه

  .ستاي زمان تقدیم دادخواست بدوي اعشر اجرایی، قیمت منطقهمحاسبه هزینه دادرسی مراحل اعتراضی و نیم

ها در کنار دعواي دیگر نافی این استقالل ثانیاً، دعاوي طاري اصوالً از دعواي اصلی مستقل هستند و طرح آن

اي زمان تقدیم دادخواست ورود نیست؛ لذا در دعاوي ورود و جلب ثالث، هزینه دادرسی باید بر اساس قیمت منطقه

  یا جلب ثالث محاسبه شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1401/05/01    

7/1400/286   

  ح  286-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به علت کم سوادي پذیرفته است؟ آیا مالك ماده » به فوري بودن خیار غبن«آیا ادعاي بایع مبنی بر جهل  -1

که ابل پذیرش است و یا آنقانون مدنی براي دیگر خیارات و دیگر معامالت به عنوان یک قاعده عام ق 1131

  استثناء است؟

در صورتی که این ادعا را قابل پذیرش بدانیم، نحوه اثبات جهل به فوریت قانون چگونه است؟ آیا نیاز به ادله  -2

گند با سو» الیعلم الّا من قبله«جا که از درونیات و امور شخصی است، مطابق قاعده اثبات مستقل دارد و یا از آن

  اثبات است؟  بایع قابل

 پاسخ:

قانون مدنی مبنی بر اشتراط علم به حق فسخ و فوریت آن براي ساقط شدن خیار  1131مالك حکم مقرر در ماده 

اي کلی در دیگر عقود از جمله فسخ نکاح، در موارد مشابه قابل تمسک و استفاده است و این حکم به عنوان قاعده

جایی که در فرض سؤال اماره قانونی آگاهی افراد از فرض سؤال، قابلیت اعمال و اجرا دارد. با وجود این، از آن

اطالعی از قانون و به عبارتی اثبات خالف این اماره بر عهده مدعی باشد، بار اثبات بیحکم قانون نیز مجرا می

به امور وجودي که با جهل وي نسبت به حکم مالزمه جهل است و وي باید همانند هر امر عدمی دیگر با تمسک 

دارد و همچنین با توسل به امور حسی و آثار آن، جهل خود را به اثبات برساند و براي تمسک به احکام مترتب 

  محملی وجود ندارد.» ال یعلم اال من قبله«بر قاعده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/24    

7/1400/281   

  ح 281-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي زیر اعالم نظر فرمایید:خواهشمند است در خصوص پرسش

ها به قبول صرفاً دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن به طرفیت سازمان امکان الزام دادگاه -1

  مذکور؛ 

  سازي استان به طرفیت سازمان ملی زمین و مسکن. اجراي آراء صادره علیه اداره کل راه و شهر -2

 پاسخ:

هرچند دعاوي ناشی از مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن باید به طرفیت آن سازمان مطرح شود، با  -2و  1

هیأت وزیران  24/9/1387شده با لحاظ ماده یک اساسنامه این سازمان مصوب جا که سازمان یادوجود این، از آن

الحاقات بعدي در طول وزارت راه و شهرسازي قرار دارد، چنانچه دعوایی مرتبط با شرح وظایف با اصالحات و 

سازمان موضوع فصل دوم اساسنامه آن سازمان به طرفیت آن وزارتخانه و یا ادارات کل راه و شهرسازي مطرح 

اع از دعوا هماهنگی الزم را شود، موجبی براي عدم استماع آن وجود ندارد و ادارات کل استانی نیز باید براي دف

با سازمان به عمل آورند و در فرض صدور حکم نیز وزارت راه و شهرسازي مکلف است از طریق سازمان ملی 

  زمین و مسکن، احکام صادره را اجرا نماید

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/05/29    

7/1401/476   

  ك  476-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در پرونده اي محکوم داراي دو محکومیت جزاي نقدي در دو پرونده بوده (در حال حاضر لف یکدیگر) در احدي 

 529ماده  3جزاي نقدي به میزان ریال بوده که با توجه به اخطار مفاد تبصره  1400از پرونده ها مربوط به سال 

در این شعبه  1401/4/11بدون لحاظ تخفیف و در تاریخ  1400/7/20قانون آیین دادرسی کیفري در تاریخ 

جزاي نقدي به میزان ریال بوده و  1398وصول شده است و اما در خصوص محکومیت دیگر وي مربوطه به سال 

صرفا احضاریه فرستاده و علی رغم دستور قاضی محترم شعبه  1399/2/20شعبه سوم اجراي احکام در تاریخ 

فاد تبصره پیش گفته در متن ابالغیه موجود نمی باشد لذا با توجه به این که در حال حاضر رأي مبنی بر ابالغ م

اعسار نیز صادر گردیده و خانواده محکوم تقاضا دارند مبلغ جزاي نقدي اخیر را با لحاظ تبصره مارالذکر (بهره 

ونده د فرمایید ابالغ تبصره در پرمندي از تخفیف بیست درصدي) پرداخت نمایند مستدعی است این شعبه را ارشا

دیگر به محکوم واحد براي دو محکومیت صادر شده مجزا کفایت می کند یا خیر؟ به بیان دیگر ابالغ تبصره یه 

صورت مجزا و در هر پرونده موضوعیت داشته و یا داراي طریقیت است و مهم علم و آگاهی محکوم می باشد؟ 

ه بدون اشاره به مبلغ جزاي نقدي و دادنامه الزم االجرا براي از بین بردن حق یعنی صرفا ابالغ در احدي از پروند

  تخفیف محکوم کافی است یا خیر؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  529ماده  3در تبصره » تواندمی«اوالً، با توجه به امري بودن قواعد آیین دادرسی کیفري، واژه 

راي احکام به رعایت تخفیف است؛ مضافاً به اینکه عبارت ذیل تبصره بیانگر تکلیف قاضی اج 1392کیفري مصوب 

در برگ احضاریه نیز موید این مطلب است و عدم رعایت تخفیف » معافیت مزبور«مزبور مبنی بر ضرورت قید 

  تواند، موجب نقض غرض و بی اعتمادي مردم به دستگاه قضایی شود.مزبور می

ین باشد، بنابراین کلیه موازقانون آیین دادرسی کیفري از جمله مقررات آمره میثانیاً، با توجه به اینکه مقررات 

الرعایه بوده و تخطی از آن جایز نیست و لذا در فرض سؤال، تنظیم مجدد برگ احضاریه به نحوي که در آن الزم

جراء نشده است قانون آیین دادرسی کیفري آمده است براي محکومیت دیگر که ا 529ماده  3قسمت اخیر تبصره 

  نیز الزامی است.



) جزاي نقدي نسبت به کلیه محکومان، اعم %20ثالثاً، برخورداري از معافیت (تخفیف) از پرداخت بیست درصد (

از این که در زندان و یا آزاد باشند، به شرط پرداخت آن در مهلت ده روز از تاریخ ابالغ مراتب از سوي اجراي 

قانون آیین دادرسی کیفري  529ماده  3ت؛ بنابراین در فرض استعالم مطابق تبصره احکام کیفري، حقی قانونی اس

علیه ابالغ و مندي از تخفیف مجدداً به محکومباید احضاریه جهت پرداخت جزاي نقدي و بهره 1392مصوب 

یت وي از علیه جزاي نقدي را پرداخت، موجب قانونی جهت محرومچنانچه در مهلت ده روز پس از ابالغ، محکوم

  تخفیف به صرف ابالغ مراتب در پرونده محکومیت قطعی اجرا شده دیگر، وجود ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/05/25    

7/1401/470   

  ك  470-168-1401شماره پرونده:  

        

  استعالم:

تی و دادرسی جرائم، به موجب قانون آیین دادرسی کیفري به نحوي با توجه به تفکیک مراحل رسیدگی تحقیقات مقدما

که حسب فصل پنجم الی نهم از بخش دوم قانون یاد شده قانونگذار رسیدگی تحقیقات مقدماتی را به عهده دادسرا گذاشته 

انان و نوجوو حسب فصل سوم الی ششم از بخش سوم رسیدگی مرحله دادرسی را به عهده محاکم کیفري یک و دو اطفال 

  و نظامی و انقالب گذاشته است.

  باشد.دار هر دو مرحله میقانون مذکور دادگاه بخش عهده 337و  336و حسب ماده 

اعالم فرمایید دادگاه بخش نیز باید مرحله رسیدگی مقدماتی و دادرسی را به تفکیک انجام دهد. یعنی پس از تکمیل  -اوالً

  گی و دستور تعیین وقت و دادرسی شود؟تحقیقات مقدماتی وارد مرحله رسید

اگر متهم در مرحله رسیدگی حضور پیدا نکرد، ولو اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی حاضر بوده، آیا متهم از امتیاز  -ثانیاً

  قانون یاد شده یعنی غیابی بودن رأي نسبت به وي برخوردار است یا خیر؟ 406ماده 

 پاسخ:

باشد که حسب قانون ادرسی به معناي اخص) میاصوالً رسیدگی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و د

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

که پرونده مستقیماً در دادگاه پذیرد؛ اما در مواردياین قانون صورت می 294هاي کیفري مذکور در ماده دادگاه

، انجام تحقیقات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341قسمت اخیر ماده  شود، مطابقکیفري مطرح می

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

اید بمیکند، بدواً الذکر به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میقانون فوق 299مطابق ماده 

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

وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات رسیدگی 

دفاعیه هم نفرستاده باشد، حکم صادره چنانچه بر دادگاه (که در مرحله دادرسی است) حضور نیابد و الیحه 

  شود.قانون یادشده غیابی محسوب می 406محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/05/11    

7/1401/421   

  ك  421-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیین دادرسی کیفري)  251آیین دادرسی کیفري (توجها به ماده  507توان به استناد ماده آیا در تعلیق مراقبتی می

  علیه تأمین اخذ نمود؟از محکوم

 پاسخ:

مبنی بر لغو قرار تأمین و نظارت قضایی در صورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري  251با توجه به تصریح ماده 

شود، در موارد صدور شامل تعلیق ساده و مراقبتی (هردو) می صدور قرار تعلیق اجراي مجازات و اطالق آن که

این قانون اقدام کند  551قرار تعلیق اجراي مجازات از نوع مراقبتی، قاضی اجراي احکام باید مطابق مقررات ماده 

  ج است.شود، خاراین قانون به لحاظ اینکه اساساً مجازاتی به مورد اجرا گذاشته نمی 507و موضوع از شمول ماده 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  
 



1401/05/10    

7/1401/391   

  ك  391-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

بوده (چه در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302در مواردي که جرم ارتکابی از موارد موضوع ماده 

یک بوده و  چه در مواردي که دادگاه انقالب اسالمی با تعدد قاضی اقدام مواردي که در صالحیت دادگاه کیفري 

نماید) و جرم نیز در حوزه قضایی بخش واقع شده باشد و دادرس حوزه قضایی بخش پس از انجام به رسیدگی می

نی بر صدور قانون مارالبیان مب 337تحقیقات مقدماتی اقدام به صدور قرار نهایی نمایدو با توجه به تکلیف ماده 

کیفرخواست توسط دادستان، دادستان اقدام به صدور کیفرخواست و سپس ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی 

نماید؛ حال سوال  مطروحه این است که پس از رسیدگی و  صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، اجراي حکم 

گیرد یا مرجع قضایی صادر کننده ت میاصداري توسط مرجع قضایی محل وقوع جرم (حوزه قضایی بخش) صور

  آن قانون؟ 401قانون صدرالذکر مالك عمل است یا ماده  26کیفرخواست؟ به عبارت دیگر ماده 

 پاسخ:

که حدود دخالت و با عنایت به این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  401و  337، 299مستفاد از مواد 

این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفاً ناظر بر مرحله تحقیق  302ه مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماد

قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده از دادگاه  484است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطالق ماده 

وضوع از ت و مکیفري یک و یا دادگاه انقالب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست اس

  این ماده که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج است. 3قلمرو شمول تبصره 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

 


