
 

1401/07/04    

7/1400/1661   

  ح  1661-192-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجرایی آن و آیین 1393با توجه به قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب 

د هیأت وزیران، چنانچه در محدوده حریم امنیتی مراکز نظامی واقع در خارج شهر واح 11/7/1397مصوب 

  تواند پیش از پرداخت حقوق مالی مالک از وي رفع تصرف کند؟مسکونی روستایی احداث شود، مرکز نظامی می

 پاسخ:

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی  6در فرض استعالم چنانچه مالک بدون مجوز قانونی و رعایت مقررات ماده 

یم (که قبالً تعیین شده است) نماید، رفتار مبادرت به احداث بنا در حر 1393اماکن و تأسیسات کشور مصوب 

با  1334قانون شهرداري مصوب  100هاي موضوع ماده مالک تخلف محسوب شده و حسب مورد در کمیسیون

این قانون (در خارج  99ماده  3ها تعیین شده است) و تبصره اصالحات و الحاقات بعدي (در شهرهایی که حریم آن

تواند رأساً ابل طرح و رسیدگی خواهد بود. در هر حال در فرض سؤال مرکز نظامی نمیها) قآن ها و حریماز شهر

  و بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط از مالک رفع تصرف نماید.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/02    

7/1400/1634   

  ح  1634-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، صدور حکم بر 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 11که طبق تبصره یک ماده ا توجه به اینب -1

آید، علیه به دست میبه یا اعطاي مهلت به مدیون مانع استیفاي بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکومتقسیط محکوم

به ارائه و تمامی اقساط ماه اول را پرداخت عسار و تقسیط محکوماي مبنی بر پذیرش انامهعلیه دادنیست؛ چنانچه محکوم

که علیه است یا با توجه به اینهاي محکومکند (اقساط آینده باقی است)، آیا اجراي احکام مکلف به رفع توقیف از حساب

حساب واریز شود هاي بعدي است و ممکن است در آینده وجوهی به این رفع توقیف از حساب به منظور انجام تراکنش

  پذیر نباشد، باید از رفع توقیف خودداري کند؟که استعالم آنالین و توقیف و برداشت سریع براي اجراي احکام امکان

علیه قرار قبولی واخواهی یا قرار قبولی علیه در اجراي اجراییه توقیف باشد و محکومچنانچه حساب و اموال محکوم -2

هاي بانکی خود را بنماید، با عنایت به م ارائه و درخواست رفع توقیف از اموال و حسابتجدیدنظرخواهی به اجراي احکا

شود، آیا توقف عملیات اجرایی خواهی موجب توقف عملیات اجرایی میکه صدور قرار قبولی واخواهی یا تجدید نظراین

یا تنها مانع ادامه عملیات اجرایی؛ اعم از هاي توقیفی است به معناي اعاده به وضع سابق و رفع توقیف از اموال و حساب

  مزایده، برداشت وجه و بازداشت خواهد بود؟ 

 پاسخ:

ه هاي بانکی و مجموععلیه و از جمله وضعیت حسابکه دادگاه با بررسی وضعیت مالی محکومبا توجه به این -1

ین حکم، موجبی براي ادامه توقیف االصول با صدور اکند؛ لذا علیدرآمد وي، حکم به اعسار یا تقسیط صادر می

  علیه وجود ندارد.هاي بانکی محکومحساب

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306چنانچه به استناد تبصره یک ماده  -2

حکم و علیه از حکم غیابی واخواهی کند، با صدور قرار قبولی واخواهی تا رسیدگی و صدور ، محکوم1379

اي ندارد؛ به عبارت شود و توقف اجراي حکم، با اعاده عملیات اجرایی مالزمهقطعیت آن اجراي حکم متوقف می

هاي بانکی وي نیست و از شمول علیه موجب رفع توقیف از اموال و حسابدیگر، صرف قبولی واخواهی محکوم

  خارج است. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39ماده 

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/27    

7/1401/753   

  ح  753-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

س، برد. با صدور حکم قطعی به حبعلیه به جهت سرقت تعزیري و عجز از سپردن تأمین کیفري در حبس به سر میمحکوم

وصول پرونده به اجراي احکام کیفري حبس و شالق با ایام بازداشت شالق و رد مال محکوم شده است. در زمان ارجاع و 

یح علیه باید بالقید آزاد شود؟ توضکه صرفاً رد مال باقی مانده است، آیا محکومقبلی مستهلک شده است. با توجه به این

شده و از سوي سپري ن 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3که، فرصت سی روزه مقرر در ماده آن

ها لغو شده با اجراي کامل مجازات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251دیگر قرار تأمین کیفري در اجراي ماده 

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه تا اعمال ماده است. در صورتی که نظر بر ادامه حبس محکوم

  علیه تا سپري شدن مهلت سی روزه اعالم شود.بس محکومباشد، خواهشمند است مستند ادامه ح 1394

 پاسخ:

قانون آیین  251 باشد، از شمول مادهکه رد مال، ماهیتاً امري حقوقی است و مجازات نمیاوالً، با توجه به این

این قانون، پس از اتمام مدت حبس  518 خارج است و در نتیجه با عنایت به ماده 1392دادرسی کیفري مصوب 

فراهم  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه، مادام که شرایط اعمال مقررات ماده محکوم

  علیه وجود ندارد.بازداشت محکوم نشده باشد، موجب قانونی جهت ادامه

اشت ، یکی از شروط جواز بازد1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ثانیاً، قانونگذار در ماده 

علیه را عدم طرح دعواي اعسار ظرف سی روز پس از ابالغ اجراییه برشمرده است؛ بنابراین در فرض محکوم

علیه سؤال، تا زمانی که مهلت سی روزه مزبور سپري نشده و طرح یا عدم طرح دعواي اعسار توسط محکوم

 12همچنین مطابق تبصره ماده  له وجود ندارد.رغم تقاضاي محکوممشخص نشود، امکان بازداشت وي حتی به

 3رئیس محترم قوه قضاییه، مهلت مقرر در ماده  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین

اي است که توسط قاضی اجراي احکام کیفري صادر هاي مالی از تاریخ ابالغ اخطاریهقانون نحوه اجراي محکومیت

  شود.می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/27    

7/1401/742   

  ح  742-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 96/1/29سازي در اخذ هزینه دادرسی ریاست محترم قوه قضاییه به مورخ بخشنامه یکنواخت» هـ«با توجه به بند 

مرکزي مالك اخذ هزینه دادرسی بوده و که در مورد سکه و طال و ارز مبلغ واقعی اعالمی از سوي مبنی بر این

  آیا در حال حاضر نیز بند مذکور همچنان داراي اعتبار بوده یا نسخ گردیده است؟

 پاسخ:

در دعاوي «، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62ماده  4اوالً، به موجب بند 

ست که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغی ا

طال و » دعاوي راجع به اموال«؛ اطالق »ایراد و یا اعتراض نکرده، مگر اینکه قانون ترتیب دیگري معین کرده باشد

اشد، یب دیگري معین کرده بگیرد و تاکنون قانونی که راجع به طال و مسکوکات طال ترتمسکوکات طال را نیز در بر می

، بهاي خواسته بر اساس نرخ 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9تصویب نشده است؛ البته وفق تبصره یک ماده 

شود؛ بنابراین، تقویم طال و سکه طال در شوراهاي یاد شده مانند دیگر اموال باید بر مبناي بهاي واقعی واقعی آن تعیین می

که، حسب بررسی به عمل آمده، اعالم قیمت طال و سکه طال بر عهده بانک مرکزي نیست و ن آنآن صورت گیرد. ضم

  کند.عمالً هم اتحادیه صنف مربوط به این امر اقدام می

الذکر تقویم آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قانون صدر 62ثانیاً، راجع به ارز وفق بند یک ماده 

هاي ریاست محترم قوه قضاییه؛ از جمله همچنین در صورت ابهام راجع به مفاد و قلمرو اجراي بخشنامه آید؛به عمل می

، شایسته است از حوزه ریاست قوه قضاییه 28/1/1396مصوب » سازي در اخذ هزینه دادرسییکنواخت«بخشنامه 

  استعالم شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

  

  
 



1401/07/25    

7/1401/737   

  ك  737-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه رأي صادره از ناحیه دادگاه بدوي مبنی بر برائت متهم باشد آیا قید حضوري بودن در رأي اصداري وجاهت 

  دارد؟

 پاسخ:

ام مبتنی بر محکومیت ، آراي غیابی ناظر به احک1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406باعنایت به ماده 

ذکر  ها (کیفري) است و لذامتهم است؛ بنابراین آراي غیابی کیفري منصرف از رأي برائت یا قرارهاي نهایی دادگاه

رسد و موضوعاً از تکلیف مقرر در ماده غیابی یا حضوري بودن آراي مذکور در رأي کیفري منتفی به نظر می

  وري یا غیابی بودن رأي خارج است.قانون یادشده مبنی بر تصریح به حض 375

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/30    

7/1401/730   

  ح  730-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

پس از صدور حکم به تقسیم ترکه و قطعیت آن و انجام عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، یکی از وراث در 

ها پرداخت شده است. چنانچه پس از اعاده امی ماترك را خریداري کرده و سهم دیگر وراث به آنجریان مزایده تم

دو نفر از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39دادرسی و نقض حکم تقسیم ترکه، در مقام اجراي ماده 

 1394هاي مالی مصوب ومیتقانون نحوه اجراي محک 3وراث حاضر به اعاده سهم دریافتی نباشند، آیا اعمال ماده 

  پذیر است؟نسبت به این اشخاص در جهت وصول این مبالغ امکان

 پاسخ:

و به دستور دادگاه از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39که مبلغی که در اجراي ماده با توجه به این

هاي انون نحوه اجراي محکومیتق 3به ندارد، از شمول ماده شود، عنوان محکومله قبلی بازپس گرفته میمحکوم

 توان چنین فردي را بازداشت کرد.خارج است و نمی 1394مالی مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

  

  

 
  

  
  
  

 



1401/07/27    

7/1401/727   

  ك  727-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

د صدمه وارده به صورت شخص مصدوم، شکستگی منقله سمت در صورتی که گواهی پزشکی قانونی در مور

راست پیشانی با امتداد به کاسه چشم راست و شکستگی منقله سمت چپ پیشانی با امتداد به استخوان کاسه چشم 

و گونه چپ ذکر شده باشد، آیا شکستگی منقله براي هر عضو مثالً پیشانی، کاسه چشم و گونه چپ هر کدام یک 

  شود؟که هر شکستگی منقله ولو با امتداد در مجموع یک منقله محسوب میشود یا اینیمنقله حساب م

 پاسخ:

هاي متعددي) که در اثر یک ضربه ، جراحات (آسیب1392قانون مجازات اسالمی مصوب  541با توجه به ماده 

عضاي مختلف بدن باشد؛ آید، در صورتی که هر یک از جراحات در ایا هر رفتار دیگر در اعضاي بدن به وجود می

ها متفاوت باشد و یا همه جراحات از یک نوع باشد؛ اما در دو یا چند همه جراحات در یک عضو باشد؛ اما نوع آن

قانون  543اي دارد. همچنین به موجب ماده محل جداگانه از یک عضو باشند، هر آسیب (جراحت) دیه جداگانه

که، همه جراحات از یک نوع انه مقرر در این ماده؛ یعنی آنمذکور، در صورت حصول مجموع شرایط چهارگ

اي نزدیک به هم باشد که عرفاً یک ها متصل به هم یا به گونهها در یک عضو باشند؛ آسیبباشند؛ همه آسیب

ند کهاي متعدد تداخل میآسیب محسوب شود و مجموع آسیب ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید، دیه آسیب

شود. بنا به مراتب یادشده، جراحت واحد یا متعدد بر اثر یک رفتار مجرمانه بر دیه آسیب ثابت می و تنها یک

شود و در نهایت، تطبیق رفتار ارتکابی متهم با قانون در هر مورد با اساس مواد قانونی یادشده تشخیص داده می

  کننده است.با قاضی رسیدگیعنایت به اوضاع و احوال و محتویات پرونده و کسب نظر پزشکی قانونی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/23    

7/1401/726   

  ح  726-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در احکامی که متضمن عدم پذیرش دعوا هستند، گاهی دادگاه تجدید نظر دادنامه صادره را قرار تلقی و جهت 

شده احکام مربوط به پذیرش خواسته که ممکن است دادگاه یادکند؛ در حاله مرجع بدوي اعاده میرسیدگی مجدد ب

و محکومیت مانند حکم خلع ید از ملک، حکم به پرداخت وجه، حکم الزام به ایفاي تعهد و مانند آن را قرار تلقی 

  هاي زیر مطرح است:کند؛ در خصوص چنین مواردي پرسش

تواند حکم محکومیت را که بر اساس استدالل و نتیجه حکم، در ماهیت قضیه صادر د نظر میآیا دادگاه تجدی -1

  شده است، قرار تلقی کند؟

  در صورت انجام چنین امري، آیا دادگاه بدوي مکلف به تبعیت از دادگاه تجدید نظر است؟  -2

 مکلف به تبعیت از تمامی تصمیمات حدود تبعیت دادگاه بدوي از دادگاه تجدید نظر چیست؟ آیا دادگاه بدوي -3

  دادگاه تجدید نظر است؛ هرچند تصمیمات آن دادگاه مخالف صریح قانون باشد؟ 

که تشخیص پذیر است؟ با توجه اینآیا رسیدگی مجدد دادگاه بدوي به رغم اظهار نظر ماهوي سابق امکان -4

تواند در این فرض آیا دادگاه بدوي می کننده است،صالحیت شخصی و موارد رد دادرس به نظر قاضی رسیدگی

  قرار امتناع از رسیدگی صادر کند؟ 

توانند به علت نقص تحقیقات و نه به سبب ماهیت تصمیم، حکم صادره را نقض و آیا محاکم تجدید نظر می -5

  جهت رسیدگی مجدد اعاده کند؟

 پاسخ:

قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه  تواند حکم دادگاه بدوي رامواردي که دادگاه تجدید نظر می -1

بدوي صادرکننده رأي جهت رسیدگی ماهوي ارسال کند، در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر 

که رأي دادگاه بدوي در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود االصول در مواردي بستگی دارد و علی

تواند حکم دادگاه بدوي قالب حکم مبادرت به صدور رأي کرده باشد، دادگاه تجدید نظر میبه ماهیت دعوي در 

  را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. 



که دادگاه تجدید نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقی و پس از نقض، پرونده را جهت در مواردي -4و  3، 2

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 253کند، با توجه به ماده دادگاه بدوي ارسال میرسیدگی ماهوي به 

، دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » ب«و بند  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ذیرش عالی، پ بدوي مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و در فرض سؤال، اقتضاي تبعیت از مرجع

عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احکام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي 

  مقرر براي آن، یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزیر از رسیدگی خواهد بود.

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 356و ، 259، 256، 199با توجه به حکم مقرر در مواد  -5

بینی انجام تحقیقات مورد نیاز براي کشف حقیقت در مرحله تجدید نظر، نقص و پیش 1379امور مدنی مصوب 

  تحقیقات از جهات قانونی براي نقض حکم تجدید نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوي نیست.

 یدکتر احمد محمدي باردئ

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/24    

7/1401/724   

  ك 724-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با عنایت به عدم تعیین ضمانت اجراي قانونی در جایی که اصل اسناد مجعول در اختیار محکوم است و جهت 

رایی ممکن در این زمینه تقاضاي کند در خصوص اقدام اجشود لکن توجهی نمیمعدوم کردن آنها به وي اخطار می

  نظر مشورتی دارم.

 پاسخ:

که اصوالً معدوم شدن سند در مواردي موضوعیت دارد که سند مجعول در دسترس باشد؛ در نظر از اینصرف

که حکم به استرداد سند صادر نشده است با صدور حکم بر ابطال سند، از لحاظ قانونی، فرض پرسش با لحاظ این

ز درجه اعتبار ساقط است و اجراي احکام کیفري در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات سند مزبور ا

  ربط کسب تکلیف کند.از دادگاه کیفري ذي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  497و  491مواد 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/25    

7/1401/720   

  ح  720-3/1-1401رونده:  شماره پ

  استعالم:

قانون اجراي  143چنانچه مزایده برگزار و دستور انتقال سند توسط دادرس اجراي احکام مدنی به موجب ماده 

علیه مدعی بطالن مزایده به جهت مستثنیات دین بودن ملک صادر شود و محکوم 1356احکام مدنی مصوب 

ابل طرح و رسیدگی است؟ آیا نیاز به دادخواست دارد؟ آیا این امر توسط (منزل مسکونی) باشد، این ادعا چگونه ق

که باید با تقدیم دادخواست دادرس اجراي احکام مدنی و در قالب دستور ابطال مزایده قابل بررسی است و یا آن

  و در محکمه مستقل مطرح و توسط قاضی مستقر در دادگاه رسیدگی شود؟

 پاسخ:

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

شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می

عمومی و انقالب در امور مدنی هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 2ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده 

  آن را مردود اعالم کند. 1379مصوب 

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

ال کصحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله عدم رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین متوجه اش

در جریان مزایده شود، بدون نیاز به تقدیم دادخواست از سوي متقاضی، باید با دستور مقتضی از صدور دستور 

انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، با احراز اشتباه 

  تواند از این دستور عدول کند.و به نحو مستدل می

  ر احمد محمدي باردئیدکت

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/20    

7/1401/719   

  ح  719-16/10-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  4ماده » الف«که بند نظر به این

گر و مسبب حادثه مطرح بایست به طرفیت شرکت بیمهوي میصراحت دارد که دع 1395وسیله نقلیه مصوب 

دارد که اگر شرکت بیمه طرف دعوي نباشد باید دادگاه به وي اطالع این قانون اعالم می 50شود؛ اما در ماده 

دهد، خواهشمند است اعالم فرمایید چنانچه دعوا تنها به طرفیت مسبب حادثه مطرح شود، آیا قابلیت رسیدگی و 

  ع دارد؟ آیا این دو ماده تعارض دارند؟استما

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث  50و ماده  4ماده » ب«و » الف«از جمع مفاد بندهاي 

واهد دیده بخباشد، چنین مستفاد است که اگر زیانکه مبتنی بر اصول دادرسی نیز می 1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي بدنی طرح دعوا کند، لزوماً باید مسبب حادثه را نیز طرف دعوا گر یا صندوق تأمین خسارتحسب مورد علیه بیمه

دیده بخواهد علیه مسبب حادثه طرح دعوا کند، طرف دعوا قرار قرار دهد؛ اما عکس قضیه صادق نیست؛ یعنی اگر زیان

گر یا مورد) الزم نیست؛ بنابراین دعوایی که به تنهایی علیه بیمه هاي بدنی (حسبگر یا صندوق تأمین خسارتدادن بیمه

» ب«و » الف«هاي بدنی (بدون طرف قرار دادن مسبب حادثه) طرح شده باشد، به استناد بندهاي صندوق تأمین خسارت

این قانون  50ه به ماده یاد شده قابلیت استماع ندارد؛ اما دعوایی که به تنهایی علیه مسبب حادثه طرح شده، با توج 4ماده 

  گر یا صندوق به عنوان مطلع باید دعوت شوند.قابلیت استماع دارد؛ اما حسب مورد، بیمه

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

  

  
 



1401/07/24    

7/1401/716   

  ك  716-192-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه قانون مذکور آیا آیین 13نون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها و ماده قا 10ماده  2با توجه به تبصره 

توانند اقدام به قلع و قمع مستحدثات به موجب مأمورین جهاد کشاورزي رأسا و بدون صدور حکم قضایی می

  مقررات مذکور کنند؟

 پاسخ:

ها، قلع و قمع بنا موضوع راعی و باغقانون حفظ کاربري اراضی ز 3در بزه تغییر کاربري غیر مجاز موضوع ماده 

این قانون توسط مأموران جهاد کشاورزي، پس از رسیدگی قضایی و صدور حکم به تبع امر  10ماده  2تبصره 

) این اداره کل نیز 2پذیر است و دالیل این نظر که نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (کیفري امکان

  :شودباشد، ذیالً اعالم میمی

عالوه بر قلع و «...ها آمده است ) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ1/8/1385اصالحی ( 3در ماده  -1

شامل قلع و قمع بنا و جزاي » محکوم خواهند شد«عبارت ». قمع بنا به پرداخت جزاي نقدي ... محکوم خواهند شد

هیأت عمومی  21/12/1386مورخ  707اره باشد که مختص دادگاه است. رأي وحدت رویه شمنقدي (هر دو) می

  دیوان عالی کشور نیز قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربري غیر مجاز را جزء الینفک حکم کیفري دانسته است.

نامه اجرایی آن، اختیار مأمورین جهاد آیین 12) قانون مورد بحث و ماده 1/8/1385الحاقی ( 10مطابق ماده - 2

جهت انعکاس به » گزارش به اداره متبوع«مجلس و و تنظیم صورت» توقف عملیات«کشاورزي صرفاً در حد 

چه نامه اجرایی آن، چنانآیین 12ماده  1قانون مذکور و تبصره  10ماده  1مراجع قضایی است و طبق تبصره 

است با  مرتکب پس از اعالم مأمورین جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، نیروي انتظامی ایران موظف

ع و قل«درخواست مأمورین جهاد کشاورزي از ادامه عملیات متخلف جلوگیري نماید؛ این امر نیز داللت به اختیار 

قلع و قمع «شده غیر از در مواد اشاره» توقف عملیات«توسط مأمورین جهاد کشاورزي ندارد؛ زیرا » قمع بنا

  است.» مستحدثات

نامه اجرایی آن آمده آیین 13ها و ماده ظ کاربري اراضی زراعی و باغقانون حف 10ماده  2آنچه در تبصره  -3

است (رأساً نسبت به قلع و قمع بنا اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند)، ناظر به چگونگی اجراي 



 1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 484حکم صادره از مراجع قضایی در این خصوص است؛ زیرا طبق ماده 

هاي این ماده، اجراي احکام کیفري صادره از دادگاه 3اجراي احکام کیفري بر عهده دادستان است و طبق تبصره 

قانون حفظ  10ماده  2البدل است؛ اما مقنن در تبصره بخش بر عهده رئیس دادگاه و در غیاب وي با دادرس علی

بعدي، اجراي حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا با اصالحات  1374ها مصوب کاربري اراضی زراعی و باغ

  در این تبصره به کار رفته است.» رأساً«را بر عهده مأموران جهاد کشاورزي قرار داده است و به همین علت کلمه 

  باشد: ) این اداره کل نیز به شرح ذیل می2نظر اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

هرگونه مجازات و واکنش و تعدي بر اموال اشخاص، منوط به صدور حکم هرچند مطابق اصول حقوقی، اعمال 

قانون حفظ  10ها در ماده قطعی است؛ اما قانونگذار به دلیل ضرورت حفظ کاربري اراضی کشاورزي و باغ

هاي آن، احکام خاصی وضع کرده است؛ و الحاقات بعدي و تبصره 1374ها مصوب کاربري اراضی زراعی و باغ

توضیح که مطابق صدر ماده مذکور، مأموران جهاد کشاورزي مکلف به توقیف عملیات هستند و چنانچه با این 

ماده مذکور نیروي  1مرتکب، پس از اعالم سازمان جهاد کشاورزي به اقدامات خود ادامه دهد، مطابق تبصره 

ه اقدامات خود ادامه دهد، انتظامی مکلف به جلوگیري از ادامه عملیات است و در صورتی که مرتکب باز هم ب

ماده مذکور مأموران جهاد کشاورزي با حضور نماینده دادسرا یا دادگاه، رأساً نسبت به قلع و قمع  2برابر تبصره 

نیاز به صدور حکم ندارد. ضمناً رأي  2کنند و این اقدام با توجه به صراحت تبصره بنا و مستحدثات اقدام می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر بر عدم لزوم تقدیم  21/12/1386مورخ  707وحدت رویه شماره 

دادخواست براي صدور حکم قلع و قمع است. بدیهی است صدور حکم از طرف مرجع قضایی مربوط به مواردي 

است که مرتکب به تذکرات مأموران جهاد کشاورزي و نیروي انتظامی توجه کرده و اقدامات خود را متوقف 

  شد.کرده با

 روح اله رئیسی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  

  

 
 



1401/07/16    

7/1401/713   

  ح  713-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و  1353قانون حمایت خانواده مصوب  19خواهشمند است در خصوص نسخ صریح یا ضمنی یا عدم نسخ ماده 

که یده به نسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید. توضیح آنتبصره ذیل آن  اظهارنظر فرمایید و در صورت عق

ن چنان به ایها در تصمیمات و آراء قضایی خود همهاي خانواده این شهرستان و دیگر شهرستانبرخی شعب دادگاه

 ههاي بدوي و محاکم تجدیدنظر استان معتقد به نسخ ماده یاد شدماده و تبصره آن استناد و برخی شعب دادگاه

  هستند.

 پاسخ:

در مقام احصاي آراي قطعی در امور خانواده بوده که در  1353قانون حمایت خانواده مصوب  19ماده  -2و  1

آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق مالقات با  4و  3، 2بندهاي 

بند، امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی خود  3ه، در خصوص اطفال را قطعی اعالم کرده و در تبصره این ماد

قانون آیین  331ماده » ب«بینی کرده است. در شرایط فعلی، دعاوي موضوع بندهاي یاد شده مستند به بند را پیش

 و به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست و ماده 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

در مقام بیان مهلت اعتبار گواهی  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34چنان که در ماده مذکور منسوخ است. هم

عدم امکان سازش، به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعی شدن رأي تصریح دارد که بر قابل 

ر داللت دارد. همچنین تبصره این ماده که قانون صدرالذک 19اعتراض بودن گواهی یادشده و نسخ بند یک ماده 

مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهاي یادشده است، فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با وجود این، ماهیت 

ده شگاه مشمول اعتبار امر قضاوتاي است که هیچگونهحقوقی آراء راجع به نفقه، حضانت و مالقات اطفال، به

نفع حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذيشود و به علت نمی

  وجود دارد که در این صورت باید دعواي طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/20    

7/1401/711   

  ك  711-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي بخش و حضور متهم در دادگاه به اخذ تأمین به موجب احضار نامبرده اعالم گردد که در نظر به رسیدگی در دادگاه

عنه در جلسه رسیدگی به منظور اخذ آخرین دفاع در دادگاه بخش آیا موجب غیابی بودن رأي صورت عدم حضور مشتکی

ور و اخذ تأمین یا حضور در هر یک از مرحله رسیدگی و تحقیقات در دادگاه بخش که به صرف حضکیفري است؟ یا این

  اي بودن رسیدگی موجب حضوري بودن رأي است؟با توجه به تک مرحله

 پاسخ:

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

هاي کیفري مذکور در ) و دادرسی از سوي دادگاه92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392کیفري مصوب 

شود، مطابق قسمت که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفري مطرح میپذیرد؛ اما در مواردياین قانون صورت می 294ماده 

ت مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط ، انجام تحقیقا1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  341اخیر ماده 

الذکر به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو قانون فوق 299صورت گیرد؛ بنابراین دادگاه بخش که مطابق ماده 

 صچه انجام دادرسی را ضروري تشخیکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانرسیدگی می

داد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت، چنانچه متهم یا وکیل او در جلسه یا جلسات 

رسیدگی دادگاه که در مرحله دادرسی است حضور نیابد و الیحه دفاعیه هم ارسال نکرده باشد، حکم صادره چنانچه بر 

شود. به عبارت دیگر، با توجه به قانون یادشده غیابی محسوب می 407محکومیت کیفري وي صادر شود، مطابق ماده 

این قانون، جلساتی است  406در ماده » جلسات دادگاه«تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی، منظور از 

رونده پ که متعاقب صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و پس از طی مرحله تحقیقات مقدماتی تشکیل شده و طی آن طرفین

شوند؛ بنابراین چنانچه متهم یا وکیل وي در مرحله تحقیقات براي رسیدگی (مرحله دادرسی به معناي اخص) احضار می

مقدماتی حاضر شوند ولی در مرحله رسیدگی (دادرسی) در جلسات دادگاه حضور نیابند و الیحه دفاعیه نیز تقدیم نکنند، 

مقامی قانون آیین دادرسی کیفري که دادگاه بخش به قائم 299ا توجه به ماده شود. ضمناً برأي صادره غیابی محسوب می

قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه بخش  340ماده » ب«کند، در صورت وجود شرایط بند دادگاه کیفري دو رسیدگی می

  کند.به کیفیت مذکور در این ماده رسیدگی و حکم مقتضی صادر می

 روح اله رئیسی

ره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادا



 

1401/07/16    

7/1401/710   

  ح  710-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306ماده  2آیا ضمانت مقرر در تبصره 

) هم تسري دارد؟ 1397قانون صدور چک (اصالحی  23به درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده  1379

  قانون صدرالذکر اخذ شود؟ 306ماده  2آیا در مورد این درخواست هم باید ضمانت موضوع تبصره 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  306ماده  2که ابالغ واقعی دادنامه یا اجراییه و اخذ تضمین موضوع تبصره نظر به این

 23هاست و در ماده ناظر بر احکام  غیابی دادگاه 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

 هايبینی نشده است، لذا اجراییه) قانون صدور چک رعایت این مقرره در مورد اجراییه چک پیش1397(اصالحی 

قانون یادشده، بدون نیاز به ابالغ واقعی آن یا اخذ تضمین از دارنده چک قابل اجراء،  23صادره موضوع ماده 

  یفا است.وصول و است

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  
 



1401/07/19    

7/1401/708   

  ح  708-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ضمن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طالق که موضوع دعواي غیر مالی بوده و ذکر بهاي خواسته و تقویم آن 

یت نداشته است، حکم به پرداخت مهریه یا نفقه صادر شده است. آیا اقدامات اجرایی براي در دادخواست موضوع

ه کعشر (هزینه اجرایی) انجام شود یا اینوصول مهریه یا نفقه مورد حکم در مرحله اجرا، باید بدون دریافت نیم

  شود؟عشر به نحو دیگري محاسبه و وصول مینیم

 پاسخ:

دادگاه را ضمن صدور رأي به طالق؛ از جمله به تعیین حقوق  1391انون حمایت خانواده مصوب ق 29گذار در ماده قانون

المثل ایام زوجیت) بر اساس شروط ضمن عقد و مندرجات سند مالی (جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اطفال و حمل و اجرت

ثبت طالق رضایت دهد، به تصریح ذیل  نکاحیه مکلف کرده است. چنانچه زن بدون دریافت حقوق مالی مندرج در رأي به

تواند پس از ثبت طالق براي دریافت این حقوق از طریق اجراي احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط می«این ماده 

، مقررات راجع به نحوه وصول حقوق مالی زوجه مانند صدور »مطابق مقررات مربوط«مقصود از عبارت ». اقدام کند

 علیه است؛هاي اجرایی از محکومو دیگر مقررات حاکم بر فرآیند اجرا؛ از جمله از حیث وصول هزینهاجراییه و ابالغ آن 

چنانچه مرد ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه مفاد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34بر این اساس، وفق ماده 

ایی بر هاي اجرو یا مالی معرفی نکند، ملزم به پرداخت هزینهبه ندهد آن را به اجرا نگذارد یا ترتیبی براي پرداخت محکوم

جا که اجراییه پیرامون حقوق مالی زن صادر شده است، غیر مالی بودن همین قانون است و از آن 160و  158اساس مواد 

  شود.به موضوع اجراییه وصول میرأي طالق مؤثر در مقام نیست و هزینه اجرایی بر اساس محکوم

 مد محمدي باردئیدکتر اح

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

  
 



1401/07/24    

7/1401/706   

  ك  706-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در زمانی که پرونده بی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85احتراما در خصوص تبصره یک ماده 

غیر عمدي در شرایطی که راننده مقصر حادثه در دم  احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت و ایراد صدمه بدنی

اي تشکیل نشده است و پس از فوت ایشان پرونده کیفري و در حین تصادف فوت نموده و هنوز هیچ پرونده

ملزم  2شود در فرض این حالت آیا دادگاه کیفري تشکیل که در دادسرا منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب می

اید باشد؟ و یا بم بر پرداخت دیه توسط شرکت بیمه یا از محل ماترك مقرر حادثه میبه رسیدگی و صدور حک

  ورثه شکات نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی در جهت مطالبه دیه اقدام کنند؟

 پاسخ:

، تعقیب امر کیفري 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » الف«درصورت فوت متهم به قتل، مطابق بند 

شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه مصدومین یا اولیاي دم مقتول نبوده و اگر می موقوف

قانون مذکور، به دستور دادستان براي صدور حکم مقتضی درخصوص  85ماده  1پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 

نیست و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه مستلزم  شود و نیازي به تقدیم دادخواستدیه به دادگاه ارسال می

رسیدگی و احراز مسؤولیت متهم متوفی است، دادگاه ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب 

 کند و در هر حالحکم صادر می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  476و  462قتل به مورث آنان، برابر مواد 

االصول منتفی است و در انتفاي این امر (محکومیت شرکت بیمه در پرونده محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفري علی

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  9و  8کیفري) تفاوتی بین فرض حیات و ممات راننده مقصر وجود ندارد و مواد 

  ید این امر است.قانون مجازات اسالمی به خوبی مؤ 145و  143و مواد 

 روح اله رئیسی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/24    

7/1401/703   

  ح  703-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به اجراي احکام ارسال شده است؛ در همان تاریخ وجوهی از  1392/3/29پرونده با اجراي قرار تأمین خواسته مورخ 

به حساب سپرده دادگستري واریز شده است و پس از  1392/10/3ه و این وجوه در تاریخ حساب خوانده توقیف شد

اي با طی مکاتبه 1395/1/17به اجراي احکام حقوقی، اجراي احکام در تاریخ  15/12/1394ارسال اجراییه در تاریخ 

اي با طی مکاتبه 1393/3/5ریخ که خوانده در تاله را دستور داده است. توضیح آنحسابی پرداخت وجه به محکومذي

ربط اعالم داشته خواسته خواهان از محل وجه توقیفی پرداخت شود؛ اما شعبه دادگاه مراتب را به اجراي دادگستري ذي

 1394/12/15احکام اعالم نکرده و خسارت تأخیر تأدیه را تا زمان ارسال اجراییه به اجراي احکام حقوقی یعنی تاریخ 

. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است ارشاد فرمایید در فرض سؤال، خسارت تأخیر تأدیه از محاسبه کرده است

باید محاسبه شود و یا زمان وصول اجراییه به اجراي احکام  1393/3/5ربط یعنی تاریخ زمان اعالم خواهان به دادگاه ذي

  باید مبناي محاسبه قرار گیرد؟ 1394/12/15یعنی تاریخ 

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522که مطابق مقررات از جمله ماده ر به ایننظ

مجمع تشخیص  1377قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب  2) به ماده 1376و تبصره الحاقی ( 1379

شود و اجراي احکام باید مطابق یا اجراي حکم محاسبه میبه مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان وصول محکوم

مفاد دادنامه و مقررات موصوف اقدام کند؛ بنابراین صرف توقیف وجه در اجراي قرار تأمین خواسته یا صرف اعالم خوانده 

ان ممبنی بر برداشت مبلغی از وجوه توقیفی پیش از صدور اجراییه به معنی وصول و اجراي حکم محکومیت بعدي ه

شود و بر این اساس، در فرض سؤال خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجراي حکم له تلقی نمیخوانده و پرداخت به محکوم

  شود.محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

  
 



1401/07/06    

7/1401/701   

  ك  701-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  461تالف رویه در محاکم تجدید نظر و بدوي و با عنایت به ماده با توجه به اخ

، متهمی که در هیچ یک از مراحل دادرسی نخستین حاضر نبوده وکیل نداشته و الیحه نیز نداده است، چنانچه 1392

تجدید نظر نیز محکومیت را تأیید کند، غیاباً محکوم و شاکی یا دادستان از رأي بدوي تجدید نظرخواهی و دادگاه 

  در صورت واخواهی متهم، مرجع صالح براي رسیدگی به واخواهی، دادگاه بدوي است یا دادگاه تجدید نظر؟

 پاسخ:

در فرض استعالم که دادستان یا شاکی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه نخستین متضمن محکومیت غیابی 

که محکومعلیه در مرحله تجدید نظر حضور یابد یا الیحه دفاعیه است و بدون این متهم، درخواست تجدید نظر کرده

داده باشد، آن دادگاه حکم بر تأیید دادنامه بدوي صادر کرده است؛ با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و 

ن ) غایب است، ایصدور رأي بر تأیید دادنامه نخستین که به منزله صدور حکم بر محکومیت متهم (محکومعلیه

بوده و محکومعلیه غایب حق دارد نسبت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  461فرض از مصادیق ماده 

به حکم محکومیت صادره از سوي دادگاه تجدیدنظر نزد این دادگاه واخواهی کند و رسیدگی به واخواهی در دادگاه 

  نخستین فاقد وجاهت قانونی است.

 روح اله رئیسی

  ون اداره کل حقوقی قوه قضاییهمعا

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 



1401/07/17    

7/1401/700   

  ك  700-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  277و  274توجها به مادتین 

یکی از قرارهاي منع تعقیب قرار اناطه ترك تعقیب و یا توقف تحقیقات داشته  اعتراض نموده ولکن دادگاه عقیده به صدور

باشد قاعدتا دادگاه قرار موقوفی را نقض تا دادسرا مجدد به پرونده رسیدگی نماید حال اگر دادسرا در تصمیم بعدي نیز عقیده 

اقدامی خواهد کرد آن اداره محترم طی  به موقوفی تعقیب داشت و آن قرار را صادر نمود و مجدد اعتراض شد دادگاه چه

تواند دادسرا را ملزم به تغییر قرار موقوفی تعقیب و اید دادگاه نمیبیان داشته 1396/11/15مورخ  7/96/2800نظریه 

 صدور منع تعقیب نماید اگر چنین است که ظاهرا منطبق با مواد قانونی نیز خواهد بود این چرخه {اصرار دادسرا به موقوفی و

نقض آن توسط دادگاه} تا چه زمان ادامه خواهد داشت، این چرخه و تسلسل در موضوع نقض قرار تأمین وثیقه دادسرا توسط 

گردد و بعضا دادگاه به دفعات متعدد قرار تأمین وثیقه را به علت مبلغ باال نقض لکن چون قانوناً دادگاه نیز به وفور مشاهده می

ند که چه میزان ریالی وثیقه صادر نماید دادسرا نیز از طرفی اصرار به مبلغ مدنظر خود دارد و تواند دادسرا را تکلیف کنمی

شود نهایتا پس از نقض قرار تأمین وثیقه مبادرت به تخفیف اندك قرار تأمین وثیقه نموده و مجدد مورد اعتراض متهم واقع می

  باشد.نیازمند حل مسأله می و هکذا که این معضل گریبان گیر محاکم و دادسرا می باشد و

 پاسخ:

اوالً، در صورتی که دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به قرار موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آن را مغایر قانون 

قانون یادشده  277تشخیص دهد (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) در این صورت به استناد ماده 

کند. ض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات الزم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینسبت به نق

قانون یاد شده صدور قرار نهایی پس از اتمام تحقیقات الزم با عنایت  277در ماده » تصمیم مقتضی«بنابراین منظور از 

  جه.به اقتضاي ادله و محتواي پرونده است نه تصمیم غیر مو

قانون آیین دادرسی کیفري  226ثانیاً، درصورت اعتراض متهم به قرار تأمین کیفري منتهی به بازداشت موضوع ماده 

ند کالذکر رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ میقانون فوق 273و  271ربط، مطابق مواد، دادگاه کیفري ذي1392مصوب 

دم تناسب قرار تأمین، دادگاه کیفري تکلیفی به صدور قرار تأمین و در این خصوص در صورت پذیرش اعتراض متهم به ع

دهد ندارد؛ ولکن دادسرا باید با مالحظه جهات کیفري جدید و یا تعیین نوع و میزان قرار تأمین که متناسب تشخیص می

که موجب  به نحويو مبانی تصمیم دادگاه در غیر متناسب تشخیص دادن قرار تأمین، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب 

  نقض غرض از تصمیم دادگاه نگردد، اقدام کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/25    

7/1401/698   

  ح  698-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند؛ هد امتناع میرغم گذشت حدود دو سال از انجام تعاي شهرداري به انجام تعهد محکوم شده و بهدر پرونده

تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47له در اجراي ماده لذا محکوم

علیه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از محکوم

  هاي زیر پاسخ دهید: است در این خصوص به پرسش شهرداري هزینه را وصول کند. خواهشمند

  ارزیاب تعیین کرد؟  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47توان در راستاي ماده آیا می -1

در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع  -2

با اصالحات و الحاقات بعدي چگونه  1361ها مصوب غیر منقول متعلق به شهرداري به منع توقیف اموال منقول و

شود یا تاریخ است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه می

  آخرین نظریه ارزیابی مالك است؟

 پاسخ:

له شده است و به جهت امتناع شهرداري از ر حق محکومدر فرض سؤال که شهرداري محکوم به انجام تعهد د -1

درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47له وفق ماده اجراي حکم، محکوم

وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس 

  ی هزینه اجراي تعهد و حکم بالمانع است.جهت ارزیاب

 1361ها مصوب اوالً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري -2

ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار با اصالحات و الحاقات بعدي به شهرداري

به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، خت وجه محکومالزم را براي پردا

 1397لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال به را به محکوموجه محکوم

ر الزم براي پرداخت قطعی و اجراییه صادر و ابالغ شده است، شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبا

 1398به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال به، در همان سال  وجه محکوممحکوم

از تأمین اموال و  1398آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابالغ اجراییه تا پایان سال 



هم توقیف و تأمین اموال شهرداري  1399ن فرض از ابتداي سال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در ای

  شود. به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میپذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکومامکان

و ارزیابی هزینه اجراي  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47ثانیاً، در صورت اجراي حکم مقرر در ماده 

هاي مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداري، در هر حال رعایت مهلت مقرر در ت وصول هزینهتعهد جه

با اصالحات و الحاقات  1361ها مصوب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

سال ابالغ اجراییه مربوط  بعدي ضروري است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل،

به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابالغ اجراییه، انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول 

  مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/24    

7/1401/696   

  ك  696-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دیوان عالی کشور صرفاً در مرحله تحقیقات مقدماتی و تعیین مرجع صالح مجراست یا در  744آیا رأي وحدت رویه 

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري نیز باید اجرا  12مرحله اجراي احکام و تعیین مجازات اشد در راستاي بند ث ماده 

میلیارد ریال جزاي  3یک سال حبس و » ب«سال حبس و براي جرم  3» الف«براي جرم شود؟ به عنوان مثال اگر دادگاه 

 »الف«الذکر را در مرحله اجرا نیز جاري بدانیم در آن صورت مجازات جرم نقدي تعیین نماید اگر رأي وحدت رویه فوق

رآن باشد دتعیین مرجع صالح میاست اشد خواهد بود، اما اگر بگوییم این رأي وحدت رویه صرفاً براي  5که حبس درجه 

  که داراي جزاي نقدي درجه یک است اشد خواهد بود.» ب«صورت مجازات جرم 

 پاسخ:

قابل اجرا » مجازات اشد«فقط  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134در تعدد جرائم تعزیري و اعمال مقررات ماده 

اه صادرکننده حکم قطعی است. لذا اگر قاضی اجراي احکام که کدام مجازات اشد است به عهده دادگاست و تشخیص این

را تشخیص دهد باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و براي تشخیص مجازات اشد در » مجازات اشد«نتواند 

ته گفقانون پیش 19هاي ماده هاي هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهاي متعدد تعزیري باید مجازاتمحکومیت

شود و بندي شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه باالتر است، مجازات اشد محسوب میهاي آن درجهو تبصره

هایی که به لحاظ ارتکاب همان جرم تعیین شده به عنوان مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود و در موارد عدم کل مجازات

ماده  3مورد به عهده قاضی مربوطه است با توجه به صراحت تبصره امکان تشخیص مجازات اشد که احراز آن نیز در هر 

هیأت  19/8/1394مورخ  744قانون مذکور، مجازات حبس مالك است. در خصوص رأي وحدت رویه شماره  19

طور که در متن آن عمومی دیوان عالی کشور که در استعالم به آن اشاره شده است، رأي وحدت رویه مذکور، همان

در مواردي که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي تعیین گردیده کیفر حبس، مالك تشخیص درجه «... ه تصریح شد

، صرفاً ناظر به مواردي است که مجازات بزه حبس توأم با جزاي نقدي است و قابل »مجازات و صالحیت دادگاه است

حبس و جرم دیگر داراي مجازات حبس و جزاي  تسري به سایر موارد نیست؛ بنابراین، چنانچه جرمی فقط داراي مجازات

هاي آن مشخص و قانون یادشده و تبصره 19هاي ماده ها بر اساس شاخصنقدي باشد، باید درجه هر یک از این مجازات

هاي مورد هر کدام که در درجه باالتري قرار گیرد، مجازات اشد محسوب می شود و در مرحله اجرا نیز نسبت به مجازات

  شود.همین نحو عمل می حکم به

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/20    

7/1401/695   

  ك  695-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قضایی در مورد دو ) هیأت عالی نشست1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  663در خصوص ماده 

  معارضی اعالم کرده است که به شرح زیر است:  پرسش با مضمون مشابه نظریات

  :1397/5/2نخست: نشست استان یزد مورخ 

پرسش: هرگاه قاضی اجراي احکام مدنی بابت محکومیت مالی یا تأمین خواسته، دستور توقیف خودرویی را صادر  

رج نیروي انتظامی نیز ثبت و دعلیه یا خوانده قرار تأمین خواسته به ثبت رسیده  و در سامانه کند که به نام محکوم

شده است، چنانچه مالک با علم و اطالع از این موضوع خودرو را به دیگري انتقال دهد، آیا فعل وي مصداق جرم 

) است؟  نظریه هیأت 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  663شده موضوع ماده مداخله در اموال توقیف

) در فصل بیست و یکم تحت 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  663عالی: با تذکر به این که ماده 

عنوان سرقت و ربودن مال غیر آمده است، مراد از توقیف، توقیف فیزیکی (اموال منقول) است، بر این اساس در فرض 

   گردد.می شود؛ نتیجتاً به صحت نظریه اکثریت اعالم عقیدهسوال موضوع از مصادیق ماده اشعاري محسوب نمی

   1398/5/24دوم: نشست قضایی استان مازندران شهرستان قائم شهر مورخ 

پرسش: اگر ملکی از طریق اجراي احکام توقیف شود یا خودرویی به صورت سیستمی توقیف یا اموالی به صورت  

قانون  663اده فیزیکی توقیف شود، آیا فروش آن بدون جابجایی جرم است؟ نظریه هیأت عالی: مورد از مصادیق م

شده صرفاً ناظر به توقیف باشد. تحقق مداخله در اموال توقیفمی 1375مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 

  فیزیکی نیست. 

بنا به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص شمول یا عدم شمول نقل و انتقال حقوقی بر مال توقیف شده موضوع 

  ) اعالم نظر فرمایید.1375عزیرات مصوب قانون مجازات اسالمی (ت 663ماده 

 پاسخ:

نقل و انتقاالت حقوقی اعم از قطعی، شرطی یا رهنی نسبت به مالی که به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی توقیف 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  663شده باشد، از مصادیق دخالت و تصرف منافی با توقیف موضوع ماده 

  ود.ش) محسوب می1375

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/09    

7/1401/693   

  ك  693-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

گاهی دادیار با تشخیص عنوان اتهامی، قرار جلب به دادرسی صادر و در خصوص عنوان اتهامی ذکر شده از سوي 

شود و دادگاه عنوان اتهامی را با کیفرخواست نزد دادگاه ارسال می کند و پروندهشاکی قرار منع تعقیب صادر می

تعقیب صادر کرده است. به عنوان مثال،  دهد که دادسرا در خصوص آن قرار منعهمان عنوان اتهامی تشخیص می

 شاکی شکایت ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح کرده و دادیار آن را ایراد ضرب و جرح غیر عمدي تشخیص

داده و نسبت به عنوان ارائه شده شاکی قرار منع تعقیب و نسبت به عنوان مدنظر خود قرار جلب به دادرسی صادر 

  کرده است.

اوالً، آیا اقدام دادسرا در این موارد مطابق قانون است؟ ثانیاً، با توجه به صدور قرار منع تعقیب در دادسرا نسبت 

ی و تشخیص دادگاه مبنی بر همان عنوان اتهامی، دادگاه باید چه اقدامی به عنوان اتهامی اعالم شده از سوي شاک

تواند عنوان اتهامی دادگاه می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  280انجام دهد؟ از یک طرف وفق ماده 

ر شده و ادرا تغییر دهد و به متهم تفهیم کند؛ از طرفی نسبت به این عنوان اتهامی در دادسرا قرار منع تعقیب ص

  شاکی نیز به این قرار اعتراض کرده است.

 پاسخ:

، این است 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457و  280، 272، 264، 262، 98، 64اوالً، مستفاد از مواد 

کننده، مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه که شاکی تحت هر عنوانی شکایت کند، مرجع قضایی رسیدگی

سوي وي نیست؛ بلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به  مطرح شده از

کننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی محتویات پرونده با قاضی رسیدگی

  کننده است و نه عنوانی که شاکی در شکایت خود اعالم داشته است. رسیدگی

و قرار نهایی مختلف از سوي دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوي دادگاه در مورد یک واقعه ثانیاً، صدور د

اي که به آن اعتقاد ندارند در فرض سؤال مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه

  در خصوص عنوان اتهامی اعالمی از سوي شاکی قرار منع تعقیب صادر نماید.

، چنانچه دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد، این امر نافی تشخیص نوع اتهام از سوي دادگاه نیست و با ثالثاً

آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به رفتاري است  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  280توجه به ماده 



در این خصوص مقید به عناوین کیفري و  جا که دادگاهکه در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و از آن

موارد استنادي مندرج در کیفرخواست نیست و بر اساس تشخیص خود و تطبیق رفتار مرتکب با مواد قانونی انشاء 

کند؛ بنابراین در فرض سؤال دادگاه ضمن اعالم نقض قرار منع تعقیب دادسرا، در خصوص اتهام ایراد جرح رأي می

کند و قرار منع تعقیب صادره از سوي دادسرا نافی صالحیت ص خود رأي مقتضی صادر میعمدي با چاقو به تشخی

دادگاه در رسیدگی به رفتار ارتکابی متهم و صدور حکم به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر 

  .مختومه خارج است؛ در این حالت نیازي به اصالح کیفرخواست و یا صدور کیفرخواست مجدد نیست

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  

 
  



  
 

1401/07/06    

7/1401/692   

  ك  692-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کننده از خدمت سربازي در زمان ) فرد مشمول غیبت1390قانون خدمت وظیفه عمومی (اصالحی  58ماده  2بند 

قانون مجازات جرایم  59محسوب و مقرر کرده است که به مراجع قضایی صالح معرفی شوند. ماده  صلح را فراري

، کارکنان این نیروها را که در زمان صلح بدون عذر موجه غیبت کنند، فراري 1382نیروهاي مسلح مصوب 

، فردي که سن داند. بر این اساسمحسوب و مستحق تا یک سال حبس یا سه ماه تا یک سال اضافه خدمت می

خدمت سربازي وي رسیده و مشمول شده است؛ اما تا یک سال براي سربازي اقدام نکرده است، عیناً مصداق بند 

قانون مجازات  59با اصالحات بعدي است و به موجب ماده  1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58ماده  2

ست و در این ماده  نیز  به صراحت قید شده است، چنانکه از عنوان آن پیدا 1382جرایم نیروهاي مسلح مصوب 

فرد موضوع ماده یاد شده باید از کارکنان نیروهاي مسلح باشد تا غیبت وي فرار محسوب و مستوجب مجازات 

باشد؛ اما فردي که اساساً هنوز لباس خدمت بر تن نکرده است و صرفا سن وي مشمول خدمت است و عمال جزء 

قانون مجازات جرایم نیروهاي  59نیست، آیا غیبت وي مشمول مجازات موضوع ماده کارکنان نیروهاي مسلح 

) غیبت 1390قانون خدمت وظیفه عمومی (اصالحی  58ماده  2است؟ به عبارت دیگر، بند  1382مسلح مصوب 

ی (اضافه مفرد مشمول را فراري محسوب کرده است؛ اما براي این فراري مجازاتی تعیین نکرده و صرفاً تنبیه انتظا

خدمت) و معرفی به مراجع صالح قضایی را مقرر نموده که در مورد تنبیه انتظامی یگان مربوطه اقدام و در مورد 

که مجازاتی مقرر نشده است، مقام قضایی تکلیفی نخواهد داشت؛ زیرا معرفی به مراجع قضایی نیز با توجه به این

را که در قانون براي آن مجازات تعیین شده است، جرم  رفتاري 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2ماده 

 70انگاري صورت نگرفته است تا مشمول ماده بینی نشده و اساساً جرمداند و براي این رفتار مجازاتی پیشمی

قانون سابق خدمت وظیفه عمومی این عمل را  58که مقنن در ماده قانون مجازات اسالمی نیز باشد. توضیح آن

خ رسد خود دلیل بر نسیر را به اختیار قاضی گذاشته بود و حذف این بخش در قانون جدید به نظر میجرم و تعز

مجازات است. با توجه به رویه جاري در سیستم قضایی کشور که غیبت فرد مشمول از خدمت سربازي (که 

با اصالحات بعدي  1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58ماده  2اکثریت قریب به اتفاق نیز مشمول بند 

کنند، قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح مجازات می 59قانون خدمت وظیفه عمومی و  58است) با مواد 



خواهشمند است اعالم فرمایید آیا غیبت فرد مشمول از خدمت سربازي (بدون عذر موجه) جرم است؟ چنانچه جرم 

هاي ارجاعی با موضوع اتهامی غیبت دادگاه) در پرونده است، مجازات کدام است و تکلیف مقام قضایی (دادسرا و

  از خدمت وظیفه عمومی چیست؟

 پاسخ:

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

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

اند، فرد شوند و مادام که شروع به خدمت نکردهماده از تاریخ 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

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

با اصالحات بعدي  1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58ماده  2که بزه موضوع بند است و با توجه به این

 تشود و در حقیقیابد و مرتکب در زمان ارتکاب، فرد نظامی محسوب نمینیز پیش از شروع به خدمت تحقق می

بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی است که مقنن، مرتکب آن را به عنوان فراري محسوب کرده است، در مراجع 

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

) 1390(اصالحی  58ماده  2ع بندتعیین شده است؛ لذا مجازات مرتکبین بزه موضو 1382نیروهاي مسلح مصوب 

  شود. قانون خدمت وظیفه عمومی نیز مطابق همین مواد تعیین می

 2ثانیاً، با توجه به آنچه در بند اوالً آورده شد، ترتیب رسیدگی به بزه غیبت از خدمت وظیفه عمومی موضوع بند 

  نامه اجرایی این قانون است.ا آیینبا اصالحات بعدي، مطابق ب 1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  58ماده 

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1401/07/10    

7/1401/690   

  ك  690-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کالهبرداري نسبت به یک دستگاه خودروي سواري بی ام و، با

صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی 

شود؛ سپس متهم درخواست جا مختومه میارسال در آن 2از سوي محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفري 

واست متقاضی، ریاست محترم شعبه کند. متعاقب درخرفع توقیف از خودروي خویش را نزد شعبه دادگاه می

نماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه متقاضی را داللت می

عنه از وظایف دادسرا قانون مجازات اسالمی رفع توقیف از خودروي مشتکی 215کند. با در نظر گرفتن ماده 

  کم برائت متهم؟است یا دادگاه صادر کننده ح

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  148و تبصره یک ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215با عنایت به ذیل ماده 

، دادگاه کیفري باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، 1392کیفري مصوب 

ی این در فرض سؤال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسنسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابر

به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه 

  کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق (دادسرا) وجود ندارد.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ر کل حقوقی قوه قضاییهمدی

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



1401/07/16    

7/1401/687   

  ح  687-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گر مکلف به پرداخت خسارت وارده تا سقف تعهد است و به حکم قانونگذار خسارت که شرکت بیمهبا توجه به این

باري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر قانون بیمه اج 63وارده تضمین شده است و با عنایت به ماده 

  ، آیا صدور قرار تأمین خواسته جایز است؟1395حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 پاسخ:

ورت به است، در صکه درخواست تأمین خواسته اقدامی احتیاطی جهت وصول بعدي خواسته و یا محکومنظر به این

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به  49الت آن، مستفاد از ماده نامه معتبر و کافی و احراز اصوجود بیمه

  ، صدور قرار تأمین خواسته منتفی است.1395شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/23    

7/1401/680   

  ح  680-168-1401نده:  شماره پرو

  

  استعالم:

قانون  353آیا پس از نقض قرار توسط دادگاه تجدید نظر استان و اعاده پرونده جهت رسیدگی ماهوي وفق ماده 

تواند مجدد تشکیل ، دادگاه بدوي می1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

  اخذ توضیح در ماهیت دعوت کند؟جلسه دادرسی بدهد و طرفین را جهت 

 پاسخ:

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

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

کننده است و دادگاه بدوي اي بر عهده دادگاه رسیدگیتشکیل چنین جلسه مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون

  در این فرض الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 



1401/07/19    

7/1401/677   

  ح  677-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي در مورد آراي صادره از  1334مصوب  قانون شهرداري 100ماده  10اد تبصره وفق مف

مقام او از تاریخ ابالغ رأي ظرف مدت ده روز کمیسیون موضوع ماده صد این قانون، هرگاه شهرداري یا مالک یا قائم

سیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضاي آن باید نسبت به رأي صادره اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض کمی

اند. با توجه به عدم تعیین مقررات ابالغ به شهرداري و مالک، غیر از افرادي باشند که در صدور رأي قبلی شرکت داشته

در خصوص موعد قانونی و مهلت اعتراض شهرداري اختالف نظر است؛ برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداري 

 100أي صادره از تاریخ صدور رأي ظرف مدت ده روز خواهد بود و استدالل آنان حکم مقرر در تبصره یک ماده به ر

ود. شقانون شهرداري است که به موجب آن نماینده شهرداري در جلسه حضور داشته و رأي صادره ابالغ حضوري تلقی می

صادره از تاریخ ثبت رأي صادره در دبیرخانه شهرداري  در مقابل برخی معتقدند موعد قانونی اعتراض شهرداري به رأي

اي معتقدند موعد قانونی ده روزه است و مقررات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مالك عمل خواهد بود؛ اما عده

ت به شود؛ با عنایمقام او آغاز میبراي شهرداري جهت اعتراض به رأي صادره از تاریخ ابالغ واقعی به مالک یا قائم

  مراتب یادشده، خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

مصوب  قانون شهرداري 100قضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع ماده اوالً، اصوالً آراي صادره از سوي مراجع شبه

ماده  10و  1هاي با اصالحات و الحاقات بعدي باید به اصحاب پرونده ابالغ شود؛ بنابراین، با لحاظ تبصره 1334

مقام قانونی وي قانون یادشده، آراي این کمیسیون باید به طرفین دعوي؛ از جمله شهرداري، مالک یا قائم 100

  ابالغ شود.

)، مهلت اعتراض شهرداري به 27/6/1358قانون شهرداري (الحاقی  100ماده  10ثانیاً، با توجه به نص تبصره 

ده روز از تاریخ ابالغ رأي کمیسیون به شهرداري است و بر این اساس،  رأي کمیسیون بدوي موضوع این ماده،

هاي مطروحه در فرض استعالم مبنی بر آغاز مهلت اعتراض شهرداري از تاریخ ثبت رأي در دبیرخانه دیگر دیدگاه

  و یا از تاریخ صدور رأي، موضوعاً منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 



1401/07/09    

7/1401/674   

  ح  674-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه دادخواست اعسار مطرح پس از صدور حکم بر محکومیت نسبت به اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه، محکوم

ت رقسط و اقساط ماهیانه صادر شده است. آیا در صوکرده و رأي قطعی مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان پیش

رسید تعیینی در حکم اعسار تا زمان پرداخت آن علیه در پرداخت هر یک از اقساط از زمان سرتأخیر محکوم

که به محض صدور حکم اعسار دیگر به آن دین کالً خسارت تأخیر تأدیه گیرد یا اینخسارات تأخیر تأدیه تعلق می

  گیرد؟تعلق نمی

 پاسخ:

آن است که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سی دادگاهقانون آیین دادر 522مستفاد از ماده 

الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر تمکن مالی و امتناع از پرداخت دین است؛ بنابراین در صورت 

ز عدم اکه دادگاه با احرصدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی

گیرد؛ کند، از تاریخ صدور حکم نخستین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیتمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می

علیه را براي پرداخت اقساط تعیین شده به، دادگاه تمکن و توانایی محکوماما با صدور حکم به تقسیط محکوم

راي وصول خسارت تأخیر تأدیه فراهم است؛ لذا احراز کرده و در صورت عدم پرداخت هر قسط، شرایط مقرر ب

ت به علیه نسبعلیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومدر فرضی که محکوم

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

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/26    

7/1401/671   

  ع  671-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود ، صدور چک ذاتاً عمل تجاري محسوب نمی1311قانون تجارت مصوب  314که مطابق  ماده با توجه به این

چک از طرف تجار براي امور تجارتی صادر نشده باشد؛ همان قانون، در صورتی که  319و  312و نظر به مواد 

مانند آن که توسط شخص غیر تاجر براي پرداخت عوارض شهرداري صادر شده باشد، آیا مشمول مرور زمان 

شود یا بر اساس ماده شود؟ آیا پس از گذشت پنج سال خسارت تأخیر تأدیه آن از زمان سررسید محاسبه میمی

از تاریخ مطالبه که همان  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سی دادگاهقانون آیین دادر  522

  شود؟تاریخ تقدیم دادخواست است، این خسارت محاسبه می

 پاسخ:

از شمول قانون تجارت  1311قانون تجارت مصوب  319و  318هاي مقرر در مواد چک پس از انقضاء مهلت

در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است،  تواندخارج بوده و دارنده صرفًا می

 1/4/1400مورخ  812بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره 

 522هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 

  شود.محاسبه می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب یین دادرسی دادگاهقانون آ

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



 

1401/07/09    

7/1401/669   

  ح  669-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شود؛ ي ایراد بوده و باعث تداعی هویت فرد دیگر میدر مواردي که نام خوانده یا خواندگان در دادخواست دارا

شود، تکلیف دادگاه چیست و دادگاه چه امکانی براي اصالح نام که به جاي نام حسن، نام حسین قید میمانند آن

  قرار عدم استماع دعوا صادر شود؟ بایست به علت ایراد در طرح دعوا،دارد؟ آیا در این موارد می

 پاسخ:

خواهان ادعا کند که نام خوانده را در دادخواست اشتباه قید کرده است، چنانچه دعوا متوجه همان  اوالً، هرگاه

  خوانده باشد و وي نسبت به توجه دعوا به خود ایرادي نکند، اصالح نام خوانده با منعی مواجه نیست. 

هاي یق سامانه مدیریت پروندهکه حسب بررسی به عمل آمده امکان اصالح دادخواست از طرنظر از آنثانیاً، صرف

قضایی (سمپ) وجود دارد، در فرض سؤال چنانچه به لحاظ مشکالت فنی امکان اصالح دادخواست وجود نداشته 

  ربط (مرکز انفورماتیک قوه قضاییه) حل مشکل شود.بایست از طریق مرجع ذيباشد، می

  صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.شده، در فرض سؤال موجبی براي ثالثاً، با توجه به مراتب یاد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
  

  
 



1401/07/09    

7/1401/663   

  ح  663-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 که موضوع پرونده تحویل مال معین و متضمن حکم به محکومیت شهرداري باشد و به سبب عدمدر صورتی

، بهاي مال معین تعیین شود، آیا از 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46به، وفق ماده دسترسی به محکوم

تاریخ تعیین بهاي مال، موضوع مشمول یک سال مهلت مندرج در قانون راجع به منع به توقیف اموال منقول و 

که از تاریخ شود و یا با توجه به ایني میبا اصالحات و الحاقات بعد 1361غیر منقول متعلق به شهرداري مصوب 

شود و موضوع تحویل مال معین الذکر نمیقطعیت حکم مدت زمان زیادي سپري شده است، مشمول قانون فوق

، از شمول مهلت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46حتی در صورت عدم دسترسی به آن و استناد به ماده 

  مال خارج است؟ یک ساله از تاریخ تعیین بهاي

 پاسخ:

به استرداد عین معین است، از شمول ماده واحده قانون راجع به منع توقیف چه اصوالً در مواردي که محکومگر

با اصالحات و الحاقات بعدي خارج است؛ اما چنانچه  1361ها مصوب اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

قانون اجراي احکام  46ن عین یا در دسترس نبودن آن در اجراي ماده در مرحله اجراي حکم به واسطه تلف شد

، قیمت آن مشخص شود، تاریخی که قیمت آن مشخص شده است مالك محاسبه مهلت موضوع 1356مدنی مصوب 

ماده واحده صدرالذکر نبوده و شروع مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال صدور اجراییه 

  تواند موجب افزایش مهلت مزبور شود.آن است و این امر نمیو ابالغ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/17    

7/1401/655   

  ح  655-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواست و بدون صدور قرار در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی خارج از مهلت، با پذیرش داد

واخواهی و دستور توقف عملیات اجرایی مبادرت به رسیدگی به اعتراض نموده و النهایه پس از گذشت مدت 

  طوالنی، دادنامه بدوي صادره تأیید شده باشد، سؤال این است که:  

الواقع دادنامه، قطعی شده در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است و فیآیا عملیات اجرایی انجام -1

  باشد؟ نبوده است علی رغم تأیید رأي بدوي در خور ابطال می

  آیا این ابطال مستلزم تقدیم دادخواست است یا با دستور شعبه صادرکننده رأي، امکان ابطال آن وجود دارد؟ -2

 پاسخ:

ن رعایت تبصره یک ماده رغم پذیرش دادخواست واخواهی خارج از مهلت بدودر فرض سؤال که دادگاه به -1

و صدور قرار قبولی و توقف  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306

عملیات اجرایی، اقدام به رسیدگی نموده و در نهایت دادنامه بدوي را تأیید کرده است، هرچند اقدام دادگاه به شرح 

قانون اجراي احکام  24قانون یادشده و ماده  8که مستفاد از ماده ما نظر به اینرسد، افوق مغایر قانون به نظر می

با شروع عملیات اجرایی، اصل بر تداوم آن است و در فرض سؤال در نهایت رأي نخستین  1356مدنی مصوب 

این  به گرفته در زمانی که واخواهی در حال رسیدگی بوده است، صرفاًتأیید شده است، عملیات اجرایی صورت

  دلیل (تداوم در زمان رسیدگی به واخواهی) قابل ابطال نیست.

  با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. -2

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/30    

7/1401/649   

  ك  649-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از پایان مدت حبس، صرفا داراي محکومیت به رد مال و تحمل شالق باشد، با عنایت به علیه چنانچه محکوم

صرفاً بابت ایام بازداشت قبلی، محاسبه و کسر سه ضربه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27که ماده این

رد  ازداشت فرد بابتشالق تعزیري به ازاي هر روز بازداشت را تجویز کرده است، آیا این حکم قابل تسري به ب

باشد و مدت زمان حبس فرد بابت این موضوع نیز باید از مجازات شالق تعزیري وي کسر شود یا در مال نیز می

  هر صورت کل مجازات شالق باید اجرا شود؟ 

 پاسخ:

شود و حبس (توقیف) محکوم به صدور حکم به رد مال اساساً واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی

در اجراي مواد » لهجلب رضایت محکوم«یا » شدن ادعاي اعسار ويپذیرفته «یا » زمان اجراي حکم«مال تا  رد

این قانون، ساز و کاري  3و با عنایت به صدر ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3

چنین توقیفی، محکومیت به حبس به عنوان به مالی) است و جهت فراهم آوردن زمینه اجراي حکم (استیفاي محکوم

و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27شود و از شمول حکم مقرر در ذیل ماده مجازات محسوب نمی

خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، احتساب مدت توقیف محکوم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  516

شالق «و کسر آن از مجازات  1394هاي مالی مصوب وه اجراي محکومیتقانون نح 3به رد مال در اجراي ماده 

ها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زندانآیین 241فاقد وجاهت قانونی است. مفاد ماده » جزاي نقدي«یا » تعزیري

  رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است. 20/2/1400تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

 باردئیدکتر احمد محمدي 

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

  
 



1401/07/02    

7/1401/639   

  639-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود، با قرار رفع نقص از هایی که با صدور کیفرخواست از دادسرا نزد محاکم کیفري ارسال میچنانچه پرونده

پرونده و حلول موعد ابقاء قرار تأمین کیفري در  دار بودنسوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، در فرض زندانی

زمانی که پرونده جهت رفع نقص در دادسرا در حال رسیدگی است، وظیفه ابقاء قرار تأمین با کدام مرجع است؟ 

دادسرا (شعبه بازپرسی یا دادیاري تحقیق) یا دادگاه (دادگاهی که پرونده به آن ارجاع شده است)؟ اعتراض متهم 

  رار تأمین کیفري در کدام مرجع رسیدگی خواهد شد؟به ابقاء ق

 پاسخ:

مقررات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242اوالً، در خصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده  -1

مذکور (فک، تخفیف یا ابقاي قرار تأمین کیفري) صرفاً ناظر به مرحله پیش از صدور کیفرخواست در دادسرا است؛ 

ر مواردي که پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است هرچند به لحاظ نقص بنابراین، د

  تحقیقاتی، از سوي دادگاه به دادسرا اعاده شود، از این حیث تکلیفی متوجه مقام قضایی دادسرا نیست.

مفاد تبصره یک این ماده، گفته با توجه به اطالق موجود و قانون پیش 242ثانیاً، تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 

متوجه مقام قضایی است که پرونده نزد وي مطرح است و صرف صدور قرار نهایی از سوي دادسرا، با فرض اعاده 

باشد، پرونده به دادسرا جهت رفع نقص تحقیقاتی، رافع تکلیف بازپرس تا زمانی که پرونده نزد وي مطرح می

  نیست.

  ال یک آمده است، پاسخ به این سؤال منتفی استبا توجه به آنچه در پاسخ به سؤ -2

 روح اله رئیسی

 معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/17    

7/1401/632   

  ع  632-1/12-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کم ر محااوالً، مطابق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نظارت بر اجراي صحیح قوانین د

 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  12و  11دادگستري از اختیارات دیوان عالی کشور است و به موجب مواد 

نظارت انتظامی و عملکردي بر قضات نیز از اختیارات و وظایف دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات است. ثانیاً، بر 

با اصالحات و الحاقات بعدي جایگاه  1373مومی و انقالب مصوب هاي عقانون تشکیل دادگاه 12و  11اساس مواد 

هاي قضایی فقط براي رئیس کل دادگستري استان دانسته شده و رؤساي ها و واحدنظارت و ریاست اداري بر دادگاه

ها دارند ههاي قضایی در شهرستان مرکز استان صرفاً ریاست اداري بر دادگاهاي قضایی شهرستان و سرپرستان مجتمعحوزه

قانون نظارت بر رفتار قضات  14ماده  5و  4بینی نشده است. ثالثاً، به موجب بندهاي ها پیشو نظارت قضایی براي آن

، آنچه به عنوان عدم نظارت براي مدیران قضایی تخلف انتظامی شمرده شده است، فقط عدم نظارت بر 1390مصوب 

ها نظمی متصدیان امور شعب شود و عدم نظارت بر عملکرد قضایی آنبی عملکرد اداري شعب است؛ به نحوي که منجر به

جزأ تخلفات انتظامی نیست. رابعاً، تنها مواردي که در مقررات فعلی اختیار نظارت بر عملکرد قضات براي مدیران قضایی 

با  1373ب مصوب هاي عمومی و انقالقانون تشکیل دادگاه 12مطرح شده است، غیر از عنوان کلی نظارت در ماده 

قانون نظارت بر رفتار قضات است که رؤساي کل  12نامه اجرایی ماده آیین 28اصالحات و الحاقات بعدي،  مفاد ماده 

نامه این آیین  24هاي نظارت و بازرسی براي اعمال نظارت در حدود ماده ها را مکلف به تشکیل هیأتدادگستري استان

ها اختیارات دادسراي انتظامی قضات در این بخش را به رؤساي کل دادگستري استانکرده است و در واقع قسمتی از 

ها نیز اعمال این اختیار و تکلیف را به یکی از معاونان خود به عنوان تفویض کرده و معموالً رؤساي کل دادگستري استان

هاي قضایی و به رؤساي حوزهگونه تفویض اختیاري در این خصوص کنند و هیچمعاون نظارت و بازرسی محول می

آیا  -1ها به شرح زیر مطرح است: شود. با عنایت به مراتب یادشده، برخی پرسشهاي قضایی انجام نمیسرپرستان مجتمع

ها و واحدهاي قضایی صحیح است و مبناي قانونی دارد؟ در اساسا تفکیک میان نظارت اداري و نظارت قضایی بر دادگاه

  ترین مصادیق نظارت قضایی چیست؟خ، مهمصورت مثبت بودن پاس

ها وجاهت قانونی دارد یا چنین هاي قضایی و سرپرستان مجتمعها توسط رؤساي حوزهآیا نظارت قضایی بر دادگاه -2 

نامه اجرایی آیین 28که ایشان اختیارات موضوع ماده نظارتی فقط از اختیارات رئیس کل دادگستري استان است؛ مگر آن

  ها نیز واگذار کند؟هاي قضایی و سرپرستان مجتمعظارت بر رفتار قضات را به رؤساي حوزهقانون ن



ت ها جهها توسط رؤساي حوزه قضایی و سرپرستان مجتمعآیا رویه کنونی در مطالبه و اخذ پرونده از شعب دادگاه -3 

عدم رعایت مقررات در جریان رسیدگی  شود و ناظر بههاي عمومی ارائه میهاي مردمی که در مالقاتبررسی عرض حال

  به پرونده است، وجاهت قانونی دارد؟

قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومی و  64آیا با وجود اختیارات دادگاه در تعیین اوقات رسیدگی مطابق ماده  -4 

گی یین اوقات رسیدنظارت رئیس حوزه قضایی و سرپرست مجتمع قضایی بر نحوه تع 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

روزانه در شعب دادگاه از حیث کافی یا ناکافی بودن تعداد اوقات روزانه و جلوگیري از طوالنی شدن مدت زمان رسیدگی 

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي،  113ماده » د«ها توجیه قانونی دارد؟ آیا در همین خصوص الزامات بند به پرونده

هاي همان قانون موضوع شاخص 16ناظر به جدول شماره  1395المی ایران مصوب اجتماعی و فرهنگی جمهوري اس

ریاست محترم قوه قضاییه مجوز  25/3/1399توسعه قضایی و نیز دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی مصوب 

  اعمال چنین نظارتی است؟

قانون  14که در ماده جبات اعالم ختم دادرسی و اینبا وجود اختیار قانونی دادگاه در تشخیص فراهم بودن یا نبودن مو -5 

آنچه تخلف انتظامی دانسته شده است، عدم اعالم ختم دادرسی است و نه تأخیر  1390نظارت بر رفتار قضات مصوب 

یر خها تأها در شعب دادگاهدر اعالم ختم دادرسی؛ در حالیکه یکی از دالیل عمده اطاله دادرسی و بالتکلیف ماندن پرونده

غیر متعارف در اعالم ختم دادرسی توسط دادگاه است تا تکلیف صدور رأي حداکثر ظرف یک هفته پس از آن براي 

ها توانند در راستاي نظارت بر عملکرد دادگاهها میهاي قضایی و سرپرستان مجتمعدادگاه ایجاد نشود ؛آیا رؤساي حوزه

موده و علت تأخیر نامتعارف دادگاه در اعالم ختم دادرسی را بررسی و جلوگیري از اطاله دادرسی در این خصوص ورود ن

  و عنداللزوم تذکر مقتضی بدهند؟

، استماع 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  359هاي کیفري که مطابق ماده که برخالف دادرسیبا توجه به این -6 

قانون  200چنین الزامی بجز موارد موضوع ماده  هاي مدنیاظهارات طرفین در جلسه رسیدگی ضروري است، در دادرسی

وجود ندارد، چنانچه طرفین دعواي مدنی به هر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

دلیل اصرار بر استماع اظهاراتشان توسط دادگاه به جهت کشف واقع داشته باشند، آیا رئیس حوزه قضایی یا سرپرست 

  تواند از باب نظارت قضایی استماع اظهارات را از دادگاه مطالبه کند؟ قضایی میمجتمع 

هاي متعدد براي ارسال ها از واحدهاي قضایی و درخواستکننده وضعیت پروندهبا عنایت به کثرت مراجع استعالم -7

مع س حوزه قضایی یا سرپرست مجتاصل یا بدل پرونده یا تهیه گزارش آن، آیا مطالبه پرونده از شعبه دادگاه توسط رئی

یک از مراجع  براي اجابت خواسته مراجع یاد شده اعمال نظارت قضایی تلقی شده و مجاز است؟ اجابت خواسته کدام

  ها الزامی است؟مذکور براي رؤساي حوزه قضایی و سرپرستان مجتمع

هاي قضایی و سرپرستان و رؤساي حوزه چنانچه مصادیق یادشده در بندهاي فوق از مصادیق نظارت قضایی باشد -8 

 28ها قانوناً اختیاري در امر نظارت قضایی نداشته باشند و رئیس کل دادگستري استان نیز اختیارات موضوع ماده مجتمع



 قانون نظارت بر رفتار قضات را صریحاً به آنان تفویض نکرده باشد؛ اما در مکاتبات اداري و یا 12نامه اجرایی ماده آیین

هاي عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان به مراتبی (مانند دستور رئیس کل دادگاهدستورات شفاهی به صورت سلسله

اي در حدود یکی از مصادیق مذکور مطرح شود، آیا عدم اجابت آن سرپرستان مجتمع قضایی در همان شهرستان) خواسته

 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  14ماده  8منطبق بر بند که بدون اقدام گذاشتن آن فاقد اشکال است؟ و یا آن

  شود؟تلقی شده و به عنوان اهمال در انجام وظایف محوله تخلف محسوب می

 پاسخ:

، 1381هاي عمومی و انقالب اصالحی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 12در ماده » نظارت اداري«منظور از عبارت 

اهیت اداري از قبیل نظارت بر اجراي صحیح مقررات اداري در مراجع قضایی و حفظ نظم و انجام امور نظارتی با م

ها صرفاً ها از حیث چگونگی تعیین اوقات رسیدگی و نیز مطالبه پروندهترتیبات اداري و از جمله نظارت بر دفاتر دادگاه

ر باشد و دی و حضور و غیاب و امثالهم میاز حیث نظارت بر امور اداري و تهیه گزارش و اقداماتی نظیر تنظیم مرخص

قانون اساسی  161اي جداي از نظارت قضایی و نظارت انتظامی است که مطابق اصل هر صورت نظارت اداري، مقوله

، قوانین جاري، برعهده مقامات و مراجع عالی قضایی نظیر دیوان عالی کشور و 1368جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

نظر استان و دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات حسب مورد با رعایت شرایط مذکور در قوانین و دادگاههاي تجدید 

  باشد.مقررات مربوط می

  باشد.هاي مطرح شده خارج از وظایف این اداره کل میگویی به دیگر پرسشضمناً پاسخ

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/06    

7/1401/629   

  ح  629-139-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 489در خصوص حکم مقرر در ماده 

دخواست (موارد ابطال رأي داور)، چنانچه خواهان یکی از جهات مندرج در این ماده را به عنوان جهت ابطال در دا

قید کند؛ اما پس از دادرسی مشخص شود مورد دیگر از موارد جهت ابطال رأي داوري وجود دارد، آیا دادگاه 

  تواند رأي داور را بر اساس جهت اخیر که مورد درخواست خواهان نبوده است، ابطال کند؟می

 پاسخ:

، رأي 1379الب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انققانون آیین دادرسی دادگاه 489با توجه به صدر ماده 

داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابراین 

همان گونه که هرگاه از سوي یکی از طرفین، درخواست اجراي رأي داور شود، دادگاه مکلف است رأي داور را 

شده، بررسی کند، هرگاه یکی از طرفین دعواي ابطال رأي داور را مطرح کند نیز  از جهات مذکوردر ماده یاد

  بررسی رأي داور از همه جهات مذکور، تکلیف دادگاه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/17    

7/1401/627   

  ح  627-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

  تواند به دعوا رسیدگی کند؟ صورت عدم صالحیت محلی و عدم ایراد طرف مقابل، آیا دادگاه می در -1

  در صورت مغایرت آدرس واقعی و آدرس ثنا مالك تعیین صالحیت آدرس ثنا است یا آدرس واقعی؟ -2

  آیا در صورت ایراد طرف مقابل به آدرس و صالحیت محلی، دادگاه موظف به تحقیق است؟ -3

 :پاسخ

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 371با عنایت به بند یک ماده  -1

حیت انده نسبت به صالاالصول در زمره قواعد تکمیلی است؛ بنابراین مادام که خومقررات ناظر به صالحیت محلی علی

محلی دادگاه ایراد نکرده است، دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست؛ مگر در موارد خاصی مانند صالحیت 

قانون داوري  6و یا ماده  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  30دادگاه در رسیدگی به دعاوي موضوع ماده 

ن موارد مقررات صالحیت محلی نیز جنبه آمره دارد و دادگاه بدون ایراد که در ای 1376المللی مصوب تجاري بین

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 352خوانده نیز باید آن را رعایت کند. شایسته ذکر است مقنن در ماده 

 دیدنظر پس از نقضبه قرینه مواد قبل و بعد از آن در مقام بیان تکلیف دادگاه تج 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

رأي دادگاه بدوي به لحاظ عدم رعایت صالحیت محلی یا ذاتی است و نه در مقام بیان موجب عدم صالحیت دادگاه؛ 

بنابراین، براي تشخیص موارد و موجبات صدور قرار عدم صالحیت محلی، دادگاه باید به دیگر مقررات این قانون 

صدرالذکر است که ایراد  371اظ کند؛ از جمله این مقررات بند یک ماده مراجعه و فلسفه وضع این مقررات را نیز لح

  داند. خوانده را موجب عدم صالحیت محلی دادگاه می

دعوا باید در  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 11به موجب ماده  -2

اقامتگاه دارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه براي دادگاه محرز  دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن

شده در سامانه ثنا مقیم است، محل اقامتگاه خوانده مالك صالحیت دادگاه شود خوانده در محلی غیر از نشانی اعالم

  خواهد بود.

ت اعالمی، دادگاه موظف به شده، در صورت ایراد خوانده به صالحیت دادگاه و محل اقامبا عنایت به مراتب یاد -3

  الذکر است.فوق 2تحقیق و بررسی و اقدام بر اساس بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/07/06    

7/1401/620   

  ح  620-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس محترم قوه قضاییه، موافقت  1399/6/18هاي مالی مصوب راي محکومیتنامه نحوه اجماده یک آیین 4بند 

علیه را به عدم شناسایی و بازداشت محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3با اعمال ماده 

اضاي علیه منوط کرده است؛ در صورتی که در اجراي احکام مدنی شناسایی اموال به تقهرگونه مال از محکوم

نامه یادشده که قید عدم شناسایی هرگونه مال از ماده یک آیین 4گیرد، آیا با توجه به بند له صورت میمحکوم

له شناسایی اموال را درخواست نکند، تکلیف اجراي احکام چیست؟ علیه را ذکر کرده است، چنانچه محکوممحکوم

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3ال ماده تواند با اعمآیا اجراي احکام بدون شناسایی اموال می

  موافقت کند؟ 1394

 پاسخ:

علیه تا ، چنانچه محکوم1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3که به موجب ماده با عنایت به این

 د، حبسسی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را اقامه کرده باش

علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز براي تقدیم شود؛ بنابراین هرگاه محکومنمی

باشد و عدم استفاده قانون اخیرالذکر فراهم می 3دادخواست اعسار استفاده نکند، امکان بازداشت وي برابر ماده 

هاي نامه نحوه اجراي محکومیتون و همچنین بند یک ماده یک آییناین قان 2له از اختیار مقرر در ماده محکوم

علیه، له براي شناسایی اموال محکومرئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضاي محکوم 18/6/1399مالی مصوب 

باشد و دادگاه علیه نمییادشده جهت درخواست بازداشت محکوم 3مانع استفاده از حق مقرر براي وي در ماده 

 49علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین ماده له تکلیفی به شناسایی اموال محکومدون درخواست محکومب

علیه توسط اجراي احکام ، لزوم شناسایی، استعالم و توقیف اموال محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه آیینماده یک  4له دارد. بر این اساس بند نیاز به درخواست محکوم

علیه توسط قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم 3علیه جهت اعمال ماده مال از محکوم

  له است.محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/07/25    

7/1401/619   

  ع  619-58-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، سرپرست از حق 1392سرپرست مصوب سرپرست و بدقانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی 21وفق ماده 

شده، اداره ثبت احوال مکلف است مشخصات قانون یاد 22مند است و به موجب ماده اوالد و مزایاي قانونی بهره

جهات و دالیلی که صرفاً مربوط به فرآیند اداري و  افراد معلول را در شناسنامه سرپرست قید کند؛ چنانچه به

قرر در پذیر نباشد، با لحاظ حکم مموقتی است، ثبت مشخصات افراد تحت سرپرستی در شناسنامه سرپرست امکان

، آیا اعمال مزایاي حق اوالد ناشی از سرپرستی در حکم کارگزینی 1391قانون حمایت خانواده مصوب  45ماده 

اه که صرف صدور رأي قطعی دادگصات افراد معلول در شناسنامه سرپرست قانونی است و یا آنمستلزم ثبت مشخ

  کند؟ یادشده کفایت می 21مندي از مزایاي حق اوالد موضوع ماده مبنی بر سرپرستی براي بهره

 پاسخ:

و  1392سرپرست مصوب سرپرست و بدبا توجه به فلسفه و شأن حمایتی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی

این قانون که بدون هر گونه قیدي به برخورداري سرپرست از مزایاي حمایتی حق  21با عنایت به اطالق ماده 

اوالد و مرخصی دوره مراقبت براي کودکان زیر سه سال تصریح کرده است، در فرض سؤال، برخورداري سرپرست 

الذکر و ثبت مفاد حکم قانون صدر 22ده از مزایاي حق اوالد ناشی از سرپرستی مشروط به اجراي مقررات ما

دن رأي االجرا شباشد و قطعیت یا الزمسرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست نمی

  کند.صادره از سوي دادگاه مبنی بر تعیین سرپرست کفایت می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  

  
 



1401/07/06    

7/1401/611   

  ح  611-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 126به موجب ماده 

رئیس محترم قوه قضاییه با اصالحات بعدي، در صورتی که مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه  1387مصوب 

شود به االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع میر پیدا نکند، مال با دریافت حقمزایده خریدا

الجرا و اشود؛ چنانچه مال موضوع مزایده خریدار پیدا نکند و به بستانکار منتقل شود و حقبستانکار واگذار می

زایده پس از تاریخ انتقال مال به بستانکار االجرا و حق محق مزایده در روز مزایده وصول نشود یا تاریخ وصول حق

االجرا و حق مزایده تا تاریخ دادخواست ابطال عملیات اجرایی و مزایده وصول نشود، آیا از باشد یا اساساً حق

  موارد ابطال مزایده و عملیات اجرایی است؟

 پاسخ:

یدگی به شکایت از عملیات االجرا و طرز رسنامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 126در فرض سؤال که در اجراي ماده 

) به جهت فقدان خریدار در جلسه مزایده، مال 6/12/1398رئیس محترم قوه قضاییه (اصالحی  1387اجرایی مصوب 

شود) به بستانکار واگذار شده است، اوالً، به تصریح این ماده، مال موضوع مزایده (به قیمتی که مزایده از آن شروع می

االجرا و حق مزایده در جلسه شود؛ ثانیاً، عدم دریافت حقمزایده به بستانکار واگذار می حق االجرا وپس از دریافت حق

اعتباري اقدام اجرایی و انتقال مال مزایده یا وصول آن پس از جلسه مزایده یا عدم وصول مبالغ فوق، موجب بطالن یا بی

بینی نشده است و این موضوع  از موارد بطالن ر پیشنامه مذکوبه بستانکار نیست؛ زیرا چنین ضمانت اجرایی در آیین

االجرا نامه، وصول حقهمین آیین 156نامه یادشده تلقی نشده است و به صراحت ماده آیین 138مزایده مندرج در ماده 

  به همان طریقی به عمل خواهد آمد که براي وصول موضوع تعهد مقرر است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 قوه قضاییه مدیر کل حقوقی

 

 

 

 

  
 



1401/07/02    

7/1401/609   

  ح  609-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، چنانچه پس از صدور رأي قطعی مبنی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 16با توجه به ماده 

واقع خود را معسر قلمداد له پرونده اعسار بر خالف کند که محکومله دلیلی ارائه علیه، محکومبر اعسار محکوم

ه لتواند به صرف درخواست محکومکرده است و در زمان صدور حکم اعسار، وي معسر نبوده است، آیا دادگاه می

که رفع اثر از حکم باید به موجب دادخواست انجام شود؟ در صورت اخیر از حکم اعسار خود رفع اثرکند. یا آن

  موضوع خواسته چیست؟

 پاسخ:

انگاري وضع شده است؛ تعیین مجازات در مقام جرم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 16ماده 

جا که مطابق قواعد کلی آیین دادرسی در این ماده نیز مؤید این نظر است؛ بر این اساس و از آن 7تعزیري درجه 

ون آیین قان 340که وفق ماده در صالحیت مرجع قضایی کیفري است و با توجه به این» جرم«کیفري، رسیدگی به 

مستقیماً در دادگاه کیفري  7این قانون، به بزه تعزیري درجه  301و با لحاظ ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

قانون صدرالذکر داللتی بر ایجاد صالحیت در رسیدگی به جرم از سوي  16شود، مقررات ماده دو رسیدگی می

عیین شده است، ندارد. و در این خصوص نیز قواعد دادگاهی، غیر از آنچه به موجب قانون آیین دادرسی کیفري ت

عام صالحیت مراجع کیفري و مقررات مربوط به چگونگی رسیدگی حاکم است. همچنین دادگاه کیفري 

انون صادره مطابق نص ق» رفع  اثر از حکم اعسار«الذکر پس از احراز وقوع بزه تنها به کننده به بزه فوقرسیدگی

  ه حکم اعسار سابق را لغو کند.ککند و نه آناقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/06    

7/1401/602   

  ح  602-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اجراي رأي داوري مبنی بر الزام فرد به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو درخواست شده است؛ اما خوانده این دعوا 

دارد که برگ سبز به نام وي نیست؛ استعالم پلیس راهور نیز مؤید این ادعا است. تکلیف دادگاه در اعالم می

  خصوص درخواست اجراي رأي داوري چیست؟

 پاسخ:

، تعویض پالك باید پیش از مراجعه به دفترخانه 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29اوالً، به موجب ماده 

دشده، دارنده پالك جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از سوي دیگر تعویض اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یا

برگ «پالك به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه موسوم به 

ی از قلمرو جمهوري اسالمی قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارج 22شود. همچنین وفق ماده صادر می» سبز خودرو

، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پالك خودرو در قلمرو جمهوري 17/6/1388ایران اصالحی 

اسالمی ایران بر عهده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره 

قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب  1287دگی سندي است که طبق قسمت اخیر ماده از اداره راهنمایی و رانن

صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروي انتظامی (برگ «شود. عبارت می

  صریح در این معنا است. 1401قانون بودجه سال  6تبصره » ف«مندرج در ذیل بند ...» سبز) به عنوان سند رسمی خودرو 

ظر به علیه نیست، نثانیاً، بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که سند شناسنامه خودرو (برگ سبز) و پالك به نام محکوم

دهنده) و علیه (انتقالکه اجراي رأي داور مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال خودرو فرع بر احراز مالکیت رسمی محکوماین

  پذیر نیست.خودرو و انجام مقدمات در راهنمایی و رانندگی است، اجراي رأي داوري امکانتعویض پالك 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/06    

7/1401/600   

  ح  600-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34پس از درخواست صدور اجراییه و در مهلت ده روز موضوع ماده 

کند. آیا به صرف درخواست صدور الوکاله را پرداخت میبه و متفرعات آن از جمله حقعلیه اصل محکوممحکوم

 34به در مهلت ده روز مندرج در ماده اجراییه و انتفاي ارسال پرونده به اجراي احکام به اعتبار پرداخت محکوم

  یل در اجراي احکام به طور کامل قابل پرداخت است؟الوکاله وکیادشده، حق

 پاسخ:

المشاوره الوکاله، حقنامه حقآیین 24الوکاله به تناسب کاري که انجام شده است، صرفاً در ماده تعلق میزان حق

ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل،  28/12/1398و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب 

و فرض  بینی شده استوکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأي)، پیش استعفاي وکیل، انتفاي موضوع

سؤال منصرف از هر یک این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختالف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر 

ورد توسط الوکاله حسب میادشده، میزان حق نامهآیین 24و  11الوکاله مرحله اجرا، با اخذ مالك از مواد حق

کانون وکالي دادگستري، مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و یا مرجع قضایی تعیین 

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/26    

7/1401/597   

  ح  597-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به مبلغ چهارصد میلیون ریال صادر و در سامانه صیاد ثبت شده است.  2/4/1401یک فقره چک به سررسید 

دارنده چک نیز به علت عدم موجودي از بانک مربوطه گواهی عدم پرداخت دریافت کرده و پس از دریافت این 

ل اگواهی بدون آن که چک را در سامانه صیاد ثبت کند، صرفاً با ظهرنویسی آن چک را به شخص دیگري انتق

که چک در سامانه صیاد داده و نامبرده نیز دعواي مطالبه وجه چک از صادرکننده را مطرح کرده است؛ بدون آن

  ثبت شده باشد.

) در 1400و  1397مکرر قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  21که طبق تبصره یک ماده اوالً، نظر به این

قال چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است؛ آیا متن چک قید شده است که هرگونه ظهرنویسی و انت

قانون صدور چک که اخیرالتصویب است، در خصوص رعایت شرایط شکلی سند تجاري از جمله چک قانون 

تجارت را با تخصیص مواجه کرده است؟ این پرسش بدین جهت است که در قانون تجارت عدم رعایت شرایط 

  شود.خارج شدن آن از اسناد تجاري میشکلی در صدور سند تجاري موجب 

جا که از ابتداي مکرر قانون اصالح قانون صدور چک و از آن 21ثانیاً، با توجه به عدم رعایت تبصره یک ماده 

هاي صادره باید در سامانه به ثبت برسد، آیا چک مذکور وصف تجاري خود را حفظ تمامی چک 1401سال 

  کند یا در حد سند عادي است؟ می

الیه اخیر به صورت سند عادي و یا سند تجاري را دارد و یا ثالثاً، آیا چک مذکور قابلیت مطالبه از ناحیه منتقل

که در صورت طرح دعوا در این خصوص به لحاظ عدم رعایت شرایط شکلی سند، دادگاه باید قرار عدم استماع آن

  دعوا صادر کند؟ 

خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی محاسبه خواهد شد؟ خامساً، در رابعاً، در صورت طرح دعوي و پذیرش آن، 

  صورت درخواست تأمین خواسته، آیا دادگاه مکلف به اخذ خسارت احتمالی است؟

 پاسخ:

در مقام تغییر اساسی  29/1/1400و  23/8/1397اوالً، ثانیاً و ثالثاً، قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی 

باشد و صرفاً شیوه انتقال چک را جایگزین شیوه اري نمیدر مقررات قانون تجارت و اصول حاکم بر اسناد تج

نموده است. در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی عدم پرداخت،  1311انتقال در قانون تجارت مصوب 



بدون ثبت در سامانه صیاد، چک را از طریق ظهرنویسی به دیگري انتقال داده است، با عنایت به تبصره یک ماده 

شده و )، این انتقال از شمول مقررات قانون یاد29/1/1400ون اصالح قانون صدور چک (اصالحی مکرر قان 21

شود و روابط شده محسوب نمیخارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد 1311قانون تجارت مصوب 

  ون مدنی مطالبه کند.تواند وجه آن را وفق مقررات قانطرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده فعلی می

قانون صدور چک (الحاقی  2شده، فرض سؤال از شمول تبصره الحاقی به ذیل ماده رابعاً و خامساً، بنا به مراتب یاد

مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره  1377) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376

ر که خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ سررسید را به هیأت عمومی دیوان عالی کشو 1/4/1400مورخ  812

قانون آیین  522رسمیت شناخته است، خارج است و محاسبه این خسارت بر اساس عمومات حاکم؛ از جمله ماده 

گیرد؛ همچنان که در فرض سؤال صورت می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

قانون  108ماده » ج«ه مستلزم پرداخت خسارت احتمالی است و این فرض از شمول بند صدور قرار تأمین خواست

  الذکر خارج است.اخیر

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 



1401/07/19    

7/1401/586   

  ك 586-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ضربه شالق تعزیري و نیز مجازات تکمیلی تبعید  99ع به مجازات اصلی اگر فردي بابت جرم رابطه نامشرو

محکوم شده باشد و پس از مدتی مجازات اصلی مشمول مرور زمان شود آیا مجازات تکمیلی نیز به تبع آن 

  شود؟مشمول مرور زمان می

 پاسخ:

کننده، مجازات تکمیلی است نه مجازات تبعی و با توجه به رسد که منظور استعالمنظر میکه به با توضیح این

ات کننده مجازشود، در واقع تکمیلکه مجازات تکمیلی عالوه بر مجازات اصلی تعیین و در حکم تصریح میاین

، مجازات تکمیلی به نوعی مجازات 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18باشد و با لحاظ ماده میاصلی 

، اجراي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107شود و چون مرور زمان موضوع ماده تعزیري محسوب می

هاي مقرر در ذیل کند؛ لذا چنانچه حکمی پس از صدور به هر علتی با انقضاي مهلتاحکام تعزیري را موقوف می

قانون مزبور شده و اجراي  107قانون مورد بحث اجراء نشده باشد، مشمول مرور زمان موضوع ماده  107بندهاي 

  شود.هاي مندرج در حکم اعم از مجازات اصلی و مجازات تکمیلی موقوف میکلیه مجازات

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/09    

7/1401/583   

  ح  583-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تقویم خواسته حداقل داراي هفت اثر حقوقی از جمله تعیین هزینه دادرسی، تعیین صالحیت یا عدم صالحیت شوراي 

ویم و تق خواهیالوکاله وکیل، میزان تمبر وکالت، قابلیت تجدیدنظرخواهی، قابلیت فرجامحل اختالف، تعیین حق

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 51ماده  3خسارات دادرسی است؛ لذا در بند 

که تعیین بهاء آن ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد، به عنوان تعیین خواسته و بهاي آن مگر آن 1379مصوب 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و  3ماده  14یکی از شرایط دادخواست آمده است. از سوي دیگر در بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي مقرر شده است در صورتی که قیمت  1373مصرف آن در موارد معین مصوب 

خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال (که به یک میلیون و پانصد 

شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور تمبر الصاق و ابطال می هزار ریال افزایش یافته است)

حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. اعمال مقرره 

عیین ت تواند تحت پوشش قرار دهد وکند و شش اثر دیگر را نمیاخیر فقط تکلیف هزینه دادرسی را مشخص می

ویژه در مواردي که پرونده پیش از ورود به ماهیت به صدور قرارهایی نظیر رد دعوا یا عدم تکلیف نماید؛ به

ن حقی یا بطالکه ارکان دعوا محقق نبوده و بدون ارجاع به کارشناس رأي بر بیشود و یا آناستماع دعوا منجر می

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سی دادگاهشود. از سوي دیگر، قانون آیین دادردعوا صادر می

تواند الحساب خواسته توسط خواهان که میالتصویب است. پرسش این است آیا در چنین مواردي تقویم علیمؤخر

  تمام هفت اثر مذکور را به نحوي محقق کند، قابل پذیرش است؟

 پاسخ:

ت و مصرف آن در موارد معین مصوب آمدهاي دولقانون وصول برخی از در 3ماده  14اوالً، مستنبط از بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي، دادگاه بدوي باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهاي خواسته اقدام و  1373

  فاصله براي اخذ آن (هزینه دادرسی) دستور الزم را صادر کند.پس از صدور حکم بال

 3ماده  14حقی صادر کند، مستنبط از بند واسته حکم بر بیثانیاً، چنانچه دادگاه بدوي سهواً بدون تعیین ارزش خ

ند که با لحاظ بشده تعیین بهاي خواسته پیش از صدور حکم از وظایف دادگاه بدوي است و با توجه به اینیاد

، میزان ارزش 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 331ماده » الف«



قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي مؤثر است، بنابراین  خواسته در

  در صورت ارسال پرونده نزد دادگاه تجدیدنظر پرونده باید جهت تعیین بهاي خواسته به دادگاه بدوي اعاده شود.

پیش از صدور رأي بهاي خواسته را تعیین و  جا که دادگاه بدوي مکلف استثالثاً، بنا به مراتب یادشده و از آن

قانون آیین  398و  367بالفاصله بعد از صدور رأي دستور وصول آن را صادر کند، مطابق حکم مقرر در مواد 

اي که دادگاه تعیین و بر اساس میزان خواسته 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

چنان که بر اساس میزان هزینه دادرسی تعیین شده از سوي صورت خواهد گرفت؛ همخواهی کرده است، فرجام

الوکاله وکیل و خسارات دادرسی نیز قابل تعیین و محاسبه است و به همین سبب، بر خالف آنچه در دادگاه، حق

  ب نیست.الذکر از این حیث ایرادي مترتقانون صدر 3ماده  14استعالم آمده است، بر حکم مقرر در بند 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 



1401/07/04    

7/1401/581   

  ح  581-115-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه چک توسط مدیر عامل شرکت از حساب شرکت صادر شود و شرایط قانونی اعتبار را دارا باشد، از آن جا 

با اصالحات و الحاقات بعدي،  مدیر عامل و شرکت هر دو متضامناً  1355وب که وفق قانون صدور چک مص

مورخ  788مسؤول پرداخت وجه چک هستند، در صورت ورشکستگی شرکت، آیا رأي وحدت رویه شماره 

داند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ورشکسته را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می 27/3/1399

شود؟ به عبارت دیگر، آیا مدیر عامل نسبت به ر عامل شرکت که چک را امضا کرده است نیز میشامل حال مدی

  شرکت ضامن است یا مسؤولیت مستقل دارد؟

 پاسخ:

هاي تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیري در تعهدات و با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت

عامل و یا صادرکننده االطالق براي مدیرصادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علیمسؤولیت 

با اصالحات و الحاقات بعدي، مسؤولیت  1355قانون صدور چک مصوب  19چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی  27/3/1399مورخ  788بینی کرده است. همچنین رأي وحدت رویه شماره تضامنی پیش

کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأي وحدت رویه یادشده، قرارداد است؛ در 

مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوي دیگر اصل بر الزام اشخاص به  حالی که

جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر 

نابراین، معافیت شرکت تجاري ورشکسته باشد؛ بورشکسته از حکم یاد شده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمی

  صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، در مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک تأثیري ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

  

  
 



1401/07/06    

7/1401/574   

  ح  574-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14بند  با عنایت به

و الحاقات بعدي که در فرض مشخص نبودن قیمت خواسته در دعاوي مالی در زمان تقدیم دادخواست، دریافت هزینه 

مشخص کردن قیمت خواسته پیش از صدور حکم  دادرسی را به بعد از تعیین خواسته و صدور حکم موکول و دادگاه را به

مکلف کرده است، هرچند برخی نظریات مشورتی با مضمون وصول هزینه دادرسی در مرحله اجراي احکام صادر شده 

  است، اما در این راستا برخی مشکالت از جمله به شرح زیر وجود دارد:

حق شناخته شده مواردي که خواهان حسب مورد بی مشکالت و زحمت دوچندان شعبه براي وصول هزینه دادرسی، در -1

علیه واقع شده و تمایلی به پرداخت هزینه دادرسی نداشته باشد و اجراي احکام ناگزیر براي جلوگیري از تضییع یا محکوم

  المال، باید اموال خواهان را شناسایی و توقیف کند که مشکالت خاص خود را به دنبال دارد. بیت

کند که از نظر اکثریت شعب س از قطعیت حکم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم میله پمحکوم -2

  امکان رسیدگی ندارد.

کنند که ممکن علیه با هزینه دادرسی در مرحله اجرا را درخواست میها تهاتر مطالبات وصولی از محکومبرخی خواهان -3

  به پس از تقدیم دادخواست، امکان وصول نباشد.پرداخت محکوم علیه ازاست به علت معسر شناخته شدن محکوم

 345و همچنین ماده  339هاي بدوي و تجدید نظر مندرج در تبصره دو ماده رسد به نوعی اختیارات دادگاهبه نظر می -4

  گیرد.الشعاع قرار میتحت 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

به علت وصول هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل در پرونده اجرایی پرونده اصلی از این حیث ناقص و دفتر شعبه  -5

  شود.هاي ارسال به بایگانی راکد با مشکالتی مواجه میبدوي در تکمیل فرم

با  1373عین مصوب قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد م 3ماده  14فلسفه تدوین بند  -6

اصالحات و الحاقات بعدي مشخص نبودن قیمت خواسته است و دلیلی ندارد پس از مشخص شدن قیمت خواسته توسط 

یادشده تفاوتی قایل  3ماده  14کند با خواهان موضوع بند کارشناس، بین خواهانی که از ابتدا قیمت خواسته را تعیین می

  ه از حیث تأخیر در پرداخت هزینه، امتیازي براي وي قلمداد شود. شویم و عدم امکان تعیین قیمت خواست

با توجه به مراتب و مشکالت یادشده و با عنایت به عقیده برخی حقوقدانان مبنی بر جواز مکلف کردن خواهان به پرداخت 

در همین مرحله،  هزینه دادرسی به محض قطعیت نظریه کارشناسی یا ارائه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

  خواهشمند است در این خصوص اظهار نظر فرمایید.

 پاسخ:



با اصالحات  1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اوالً، برابر بند 

و الحاقات بعدي که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، 

شود (این مبلغ بعداً افزایش یافته است) و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین و هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال میمبلغ د

خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند؛ بنابراین 

آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت دور حکم به عمل میدر موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از ص

آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از 

نون یادشده، قا 3ماده  14پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 

  شود.آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل می

له همان خواهان بدوي باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم

دست نیامده باشد،  التفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال بهي جهت وصول مابهو تا پیش از اجراي حکم نیز اموالی از و

  شود.به وصول میبخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجراي حکم از محل محکوم

قانون نحوه وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14ثالثاً، با اعمال مفاد بند 

الذکر، هزینه دادرسی پس از صدور حکم بدوي بدون نیاز به صدور حات و الحاقات بعدي به ترتیب فوقبا اصال 1373

شود و مورد از موارد رفع نقص و در نهایت صدور قرار رد دادخواست از اجراییه از محل اموال خواهان بدوي وصول می

دادرسی قانون آیین 345و ماده  339ماده  2ه گونه که در استعالم آمده است، اعمال تبصرسوي دادگاه نیست تا آن

  الشعاع خود قرار دهد.را تحت 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

گونه که در استعالم آمده است، مانع از اجراي حکم قانون به رابعاً، برخی مشکالت اجرایی در وصول هزینه دادرسی آن

  .باشدترتیبی که شرح آن آمد، نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/02    

7/1401/568   

  ح  568-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص اموال غیر منقول اتخاذ تصمیم کرده باشد و به لحاظ عدم  1392چنانچه شوراي حل اختالف در سال 

که  1394ان حاکمیت قانون جدید شوراهاي حل اختالف مصوب اعتراض طرفین، رأي صادره قطعی شود و در زم

این شوراها حق رسیدگی به دعاوي راجع به اموال غیر منقول را ندارند، از سوي ثالث به رأي مذکور اعتراض 

کننده حکم قطعی است یا باید شود، آیا رسیدگی به اعتراض ثالث اصلی در صالحیت شوراي حل اختالف صادر

  هاي عمومی حقوقی ارسال شود؟یدگی به این اعتراض نزد دادگاهپرونده جهت رس

 پاسخ:

و عدم صالحیت این شوراها در رسیدگی  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » الف«با توجه به بند 

به دعاوي راجع به اموال غیر منقول و با عنایت به استثنایی بودن صالحیت قاضی شوراهاي حل اختالف، رسیدگی 

، 1387در مورد احکامی که شوراي حل اختالف به موجب قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  به اعتراض ثالث

  در مورد اموال غیر منقول صادر کرده است، در صالحیت دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیر منقول است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/10    

7/1401/554   

  ك  554-168-1401ه پرونده:  شمار

  

  استعالم:

چنانچه دادسرا، صالحیت محلی رسیدگی به جرمی را نداشته باشد و قرار منع تعقیب صادر کند و سپس شاکی در 

  دادسرایی که صالحیت محلی دارد شکایت کند و آن مرجع، قرار جلب به دادرسی صادر کند:

  لی رسیدگی به جرم را نداشته باطل است؟ آیا تحقیقات و قرار دادسرایی که صالحیت مح -1

اگر مرجعی که صالحیت محلی رسیدگی به جرم را دارد  قرار جلب به دادرسی صادر کند، این قرار معتبر  -2

  است؟

 پاسخ:

در فرض استعالم که دادسراي فاقد صالحیت محلی به جرمی رسیدگی و قرار منع پیگرد صادر و این قرار قطعی 

ی نقض نشود، به لحاظ حصول امر مختومه کیفري شده است، تا زمانی که قرار صادر شده به یکی از طرق قانون

  رسیدگی مجدد به این اتهام در دادسراي دیگر وجاهت قانونی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1401/07/02    

7/1401/552   

  ح  552-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  114یا عدم معافیت اتباع کشور ترکیه از دادن تأمین موضوع ماده خواهشمند است در خصوص معافیت 

  ، اعالم نظر شود.1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

 پاسخ:

قانون موافقتنامه همکاري حقوقی در امور مدنی و کیفري بین جمهوري اسالمی ایران و جمهوري  15به موجب ماده 

که تبعه خارجی هستند و در قلمرو هاي متعاهد صرفاً به دلیل آنهیچ یک از طرف اتباع: «1389ترکیه مصوب 

وع ؛ بر این اساس تأمین موض»طرف دیگر داراي محل اقامت یا سکونت نیستند، ملزم به پرداخت تأمین نخواهند شد

ر بر اخذ تأمین که ناظ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 114ماده 

بابت طلب یا مال معینی است که موعد تسلیم آن نرسیده و حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط 

  قانون صدرالذکر خارج است. 15است، حکمی عام است و اختصاص به اتباع خارجی ندارد و از شمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/04    

7/1401/551   

  ح  551-88-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبدأ محاسبه خسارت  1/4/1400مورخ  812به موجب رأي وحدت رویه شماره 

ون تجارت قان 319و  318تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است و نه از تاریخ مطالبه آن؛ از طرفی مطابق مواد 

مرور زمان نسبت به چک، برات و فته طلب پذیرفته و در صورت سپري شدن مهلت پنج ساله از  1311مصوب 

شود. آیا رأي وحدت رویه تاریخ سررسید، چک از مزایاي اسناد تجاري خارج و به صورت سند عادي تلقی می

مثال، چنانچه چک در تاریخ  شود؟ به عنوانهایی که مشمول مرور زمان است نیز میمذکور شامل چک

گواهی عدم پرداخت دریافت و مبادرت به اقامه دعوا  1/4/1400صادر و دارنده آن در تاریخ   20/2/1382

در مراجع قضایی نماید، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک است یا به علت شمول مرور 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522ه زمان، چک به عنوان سند عادي تلقی و مطابق ماد

شود؟ چنانچه چک موصوف در تاریخ از تاریخ مطالبه (تقدیم دادخواست) محاسبه می 1379مدنی مصوب 

یعنی همزمان با  سررسید به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود؛ اما دارنده در این مدت اقامه  20/2/1382

دعواي حقوقی اقامه کند، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از  تاریخ سررسید  1/4/1400ر تاریخ دعوا نکند و د

  است یا زمان گواهی عدم پرداخت و یا زمان تقدیم دادخواست؟

 پاسخ:

قانون  319و  318هاي مقرر در مواد ل دارنده چک پس از سپري شدن مهلتکه در فرض سؤاا توجه به اینب  

اقدام به طرح دعوا کرده است، دعواي مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده  1311تجارت مصوب 

تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات صرفاً می

هیأت عمومی دیوان  1/4/1400مورخ  812ن مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره قانو

قانون آیین دادرسی  522عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ از جمله ماده 

چک در مهلت مقرر در ماده  شود. واخواستمحاسبه می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  الذکر یا خارج از آن مهلت، مؤثر در مقام نیست.قانون صدر 315

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/07/09    

7/1401/550   

  ك  550-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورت عدم حضور رئیس  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  399و  397، 396، 296با توجه به مواد 

دادگاه کیفري یک، آیا لزوماً عضو مستشار با سابقه قضایی بیشتر باید تفهیم اتهام و شروع به رسیدگی کند و در 

تواند شد میشار اراین صورت حتی صورتجلسه نیز باید با عضوي که سابقه بیشتر دارد، انجام شود؟ آیا عضو مست

  سابقه ارجاع تا او صورتجلسه کند؟پرونده را به عضو مستشار کم

 پاسخ:

در صورت عدم حضور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  397و  396، 357، 296با عنایت به مواد 

یس ات رئرئیس دادگاه کیفري یک و رسمیت جلسه با حضور دو عضو مستشار دیگر، تمامی وظایف و اختیار

قانون  359دادگاه از جمله تفهیم اتهام، شروع به رسیدگی و ریاست جلسه رسیدگی به کیفیت مذکور در ماده 

یادشده بر عهده مستشاري است که سابقه قضایی بیشتري دارد و موجب قانونی جهت اقدام به کیفیت دیگري 

این قانون، صورتمجلس  368و  359ماده » ت«قانون یادشده ناظر به بند  405نیست. همچنین با توجه به ماده 

شود و در صورت عدم امکان، تنظیم صورتمجلس توسط رئیس جلسه و رسیدگی توسط منشی دادگاه نوشته می

  شود.یا با ارجاع وي توسط مستشار دیگر انجام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/02    

7/1401/548   

  ح  548-127-1401ه پرونده:  شمار

  

  استعالم:

  الواسطه که زوج وکالت طالق به زوجه داده است.آیا در طالق توافقی با وکالت مع

  آیا ابالغ به زوج در دادرسی ضروري است؟ -1

  آیا زوج هم باید طرف دعوا قرار گیرد؟ -2

ج الواسطه زوداده باشد، آیا وکیل مع خواهی به وکیلچنانچه زوج در دفتر اسناد رسمی حق اسقاط تجدیدنظر -3

  تواند حق تجدیدنظر خواهی خود را اسقاط کند و در صورت مخالفت زوج، آیا رأي قطعی است؟می

  پذیر است؟آیا استرداد درخواست طالق توافقی از سوي زوج امکان -4

 پاسخ:

 کهدر فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن -2و  1

، وکیل حاضر در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 33به موجب ماده 

الت در دادگاه مقرر شده است؛ به عالوه از حیث دادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وک

 که درکننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در صورتیتواند هم طرحاصول دادرسی، یک شخص نمی

نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از سوي زوج به وکیل وکالت

 جا که در این فرضتواند دادخواست طالق تقدیم کند. از آنرفتن در جایگاه خوانده، میدادگستري براي قرار گ

شود و باید نام و مشخصات اقدام زوجه براي طالق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طالق تلقی می

زوج، لزومی به حضور وي (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوي 

  گیرد.موکل (زوج) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابالغ به وکیل صورت می

چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طالق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده باشد،  -3

ازي به تصریح اسقاط حق تجدید نظرخواهی در باشد، نیجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میاز آن

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 35نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده وکالت

، ناظر به وکالي دادگستري است. بنابراین، در فرض سؤال که زوجه براي درخواست گواهی 1379مدنی مصوب 

تواند به وکیل مزبور وکالت در الواسطه) به وکیل دادگستري اعطا کند، میالت (مععدم امکان سازش باید وک



قانون یادشده این است که اسقاط حق  35اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 

  ت.نامه اسوکالت باشد، منوط به تصریح درتجدید نظرخواهی از سوي وکیل که داراي وکالت در تجدید نظر می

جا که اعمال این در فرض سؤال، چنانچه زوج وکالت در طالق را به صورت بالعزل به زوجه داده باشد، از آن -4

وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجراي صیغه طالق توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است، استرداد 

تواند دادخواست تقدیمی از یی است و به همین علت زوج نمیدادخواست از سوي زوج، مغایر وکالت بالعزل اعطا

  ناحیه زوجه را مسترد کند

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1401/07/16    

7/1401/538   

  ح  538-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خسارت تأخیر تأدیه اصوالً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول گونه که مستحضرید هزینه دادرسی همان

شود؛ آیا مالك محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه می

  زمان اجراي حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟

 پاسخ:

، تکلیف 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب رسی دادگاهقانون آیین داد 53مستفاد از بند یک ماده 

خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت 

تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردي که به تجویز قانون و بنا به 

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14اتی مانند اعمال بند جه

با اصالحات و الحاقات بعدي یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم  1373

یر شود و تغیست محاسبه و وصول میدادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخوا

نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجراي آن، موجب و محملی براي محاسبه هزینه دادرسی بر اساس 

  یافته نیست.نرخ افزایش

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

1401/07/06    

7/1401/535   

  ح  535-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اداره کل حقوقی قوه قضاییه،  1401/5/2مورخ  7/1401/16در خصوص قسمت اخیر نظریه مشورتی شماره 

علیه نباشد و رسماً نیز به نام وي نباشد، در عمل رساند؛ این فرض که خودرو در تصرف محکومبه استحضار می

له چنین دهد تا عملی شود و نه محکومري میتاکنون مشاهده نشده است و اساساً نه واحد اجرا چنین دستو

کند که اموال اشخاص ثالث توقیف شود و همچنان که از صدر نظریه مشورتی ارسالی پیداست بر درخواستی می

علیه باشد؛ حتی ، چنانچه خودرو در تصرف محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  62و  61اساس مواد 

مزبور در  61که به صراحت ماده باشد، قابل توقیف خواهد بود. موضوع دیگر ایناگر مالکیت رسمی هم نداشته 

صورتی که متصرف خودرو ادعاي مالکیت آن را داشته باشد، به صرف ادعا و بدون ضرورت الزام به ارائه اسناد 

 حکام طبقو مدارك مالکیت نباید توقیف صورت گیرد. در همین راستا باید گفت همچنان که واحدهاي اجراي ا

کنند در صورتی امر توقیف صورت گیرد که رویه جاري در موارد توقیف پالك ثبتی با ذکر شماره پالك قید می

علیه باشد، در مورد توقیف مال منقول نیز واحدهاي اجراي احکام ملزم هستند صراحت ماده یادشده به نام محکوم

ر و مکاتبات توقیف درج کنند چنانچه متصرف خودرو ادعاي را در مکاتبات خود قید کنند؛ به این نحو که در دستو

اي که واحدهاي اجرمالکیت داشته باشد، به هیچ وجه مورد توقیف قرار نگیرد تا حق وي تضییع نشود؛ در حالی 

ارمند شوند و با تخلف کاحکام به این تکلیف مصرح و قانونی خود عمل نکرده و به عبارت دیگر مرتکب تخلف می

گیرد. بر این اساس نباید دیگران را ملزم به تقدیم دادخواست و ی اجرا حقوق اشخاص مورد تعرض قرار مییا قاض

کرد؛ بلکه قاضی اجرا یا قاضی دادگاه مکلف  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147رسیدگی بر اساس ماده 

الفاصله رد، ثانیًا پس از توقیف غیر قانونی باست اوالً ترتیبی اتخاذ کند تا دستور توقیف به طور قانونی انجام گی

قانون اجراي  147قانون یادشده اقدام به رفع اشتباه کند. الزم به ذکر است ماده  25و  61بر اساس صراحت مواد 

بینی است وگرنه چنانچه ناظر به مواردي جز تخلف واحد اجرا و حوادثی غیر قابل پیش 1356احکام مدنی مصوب 

ر توقیف خودروي شخص ثالث به لزوم تقدیم دادخواست اعتراض ثالث توسط وي قائل باشیم، در با هر تخلفی د

فرضی هم که واحد اجرا با ارتکاب تخلف به صراحت در مکاتبه با نیروي انتظامی توقیف خودروي متعلق به 

قانون  156ك از ماده شخص ثالث را دستور دهد، نیز باید همین قاعده را جاري کنیم؛ در صورتی که با وحدت مال



آید که چنانچه واحد اجرا مرتکب تخلف و اشتباه شود، بدون ضرورت تقدیم دادخواست یادشده چنین به دست می

  یا صدور اجراییه راساً یا توسط دادگاه اشتباه خود را رفع و اصالح کند.

 پاسخ:

این اداره کل آمده است توقیف خودرو  2/5/1401مورخ  16/1401/7گونه که در نظریه مشورتی شماره همان

که، حسب سوابق و پاسخ استعالم و مدارك رسمی خودرو متعلق به ضعیت ممکن است؛ نخست آندر دو و

علیه است. چنانچه اجراي احکام برخالف مقررات که، خودرو در تصرف شخص محکومعلیه است و دیگر آنمحکوم

ق است و از حکم منطب 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  25اقدام به توقیف خودرو کند، موضوع با ماده 

  همین قانون خارج است و باید رفع توقیف شود. 147و  146اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

  

  

 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
  

  



1401/07/02    

7/1401/528   

  ح  528-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در ایام حیات توسط ورثه قابل استماع است؟آیا طرح دعواي حجر متوفی 

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی  4/9/1353مورخ  72رویه شماره  با عنایت به آثار حقوقی حکم حجر و رأي وحدت

  کشور، امکان صدور حکم حجر متوفی وجود دارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



1401/07/04    

7/1401/514   

  ح  514-88-1401ه:  شماره پروند

  

  استعالم:

ثآیا ثبت چک صیادي در سیستم یکپارچه توسط صادرکننده پس از تحریر امضاي کتبی ذیل آن، تشریفاتی تبعی 

آور باشد و یا آن که رکن است و در حکم است تا در صورت غفلت در آن یا ترك فعل عالمانه صادرکننده الزام

  عواي الزام صادرکننده به ثبت چک صیادي در شبکه مسموع است؟عدم قصد در صورت عدم ثبت است؟ آیا د

 پاسخ:

در فرض سؤال که صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و به دارنده تحویل داده  -2و  1

یرا اوالً، مستفاد از تواند دعواي الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زاست، دارنده نمی

)  قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک 29/1/1400مکرر ( 21تبصره اصالحی ماده 

است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک 

نویسی چک بدون درج در سامانه صدور و پشت«ت خارج است. ثانیاً، برابر تبصره اصالحی یادشده، قید عبار

اي که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت در متن چک الزامی است و دارنده» صیاد فاقد اعتبار است

این ترتیبات چک را پذیرفته است، عمالً خود را از مزایاي قانونی محروم کرده است و لذا دعواي وي دایر بر الزام 

  ه ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.صادرکننده ب

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/26    

7/1401/490   

  ك  490-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دادگاه بدوي قرار تعویق صدور حکم را در خصوص متهم صادر کند و این قرار مورد اعتراض شاکی قرار  چنانچه

قانون مجازات اسالمی مبنی  45گیرد و دادگاه تجدید نظر با رد اعتراض، قرار را تأیید کند، اجراي مقررات ماده 

بر صدور حکم پس از اتمام مدت تعویق، در صالحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه تجدید نظر باید حکم صادر 

  نماید؟

 پاسخ:

و با احراز شرایط مقرر در  1392می مصوب قانون مجازات اسال 40به استناد ماده  2در فرضی که دادگاه کیفري 

کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید این ماده، پس از احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می

کننده قرار تعویق صدور حکم (دادگاه بدوي) صادر 2شده با همان دادگاه کیفري قانون یاد 45شود، اعمال ماده می

همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را براي مدتی معین معوق کرده است و با است؛ زیرا 

همان قانون بر عهده  45سپري شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده 

و دادگاه بدوي باید در ماهیت شود دادگاه بدوي است؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمی

شده توسط دادگاه تجدید نظر قانون یاد 45که، عقیده به اعمال ماده امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آن

  کننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم براي رسیدگی در مرحله تجدید نظر را سلب خواهد کرد.تأیید

 دکتر احمد محمدي باردئی

  وه قضاییهمدیر کل حقوقی ق

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/25    

7/1401/472   

  ك  472-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دستورات ناظر بر تعلیق مراقبتی در چند بند احصاء شده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  43مستفاد از ماده  -1

جا که برخی دستورات صادره در اجراي هاي زندگی یاد شده است. از آناین ماده از یادگیري مهارت» ج«است. در بند 

علیه منجر شود، آیا صرف تحمیل هزینه موجب نوع ممکن است به تحمیل هزینه بر محکوماین بند از قبیل کمک به هم

آن یعنی گذراندن » ح«این ماده و یا بند » ت«که به مانند بند الذکر خواهد شد یا آنخروج این موارد از اطالق بند سابق

هاي اساسی زندگی، صرف تحمیل هزینه موجب خروج از اطالق هاي خاص آموزش و یادگیري مهارتیا دوره دوره

  نصوص نخواهد بود؟

کننده بر از لزوم ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  43ماده » ب«بند  -2

بند مثبت لزوم تعیین مددکار اجتماعی ناظر بر رفتار محکوم در مرحله نظارت به مددکار اجتماعی یاد نموده است. آیا این 

  اجراي حکم توسط مقام اجراء است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  43و  42تدابیر و دستورات مراقبتی منحصر به مواردي است که در مواد  -1

دشده، مستلزم پرداخت هزینه قانون یا 43ماده » ح«ها مانند بند بینی شده است و اجراي برخی از آنپیش 1392

 »نوعکمک به هم«از سوي متهم است؛ بنابراین، صدور دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ همانند 

که مستلزم پرداخت هزینه باشد یا خیر، به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و که موضوع سؤال است؛ اعم از این

  است.هاي فردي، فاقد وجاهت قانونی آزادي

کننده نظارت بر اجراي تعهدات محکوم براي مددکار از ارائه اطالعات و اسناد و مدارك تسهیل«منظور  -2

، ارائه اطالعات و اسناد به مددکاري 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  42ماده » ب«موضوع بند » اجتماعی

در حوزه قضایی هر شهرستان  1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 486اجتماعی است که در اجراي ماده 

این قانون، معاونت اجراي احکام کیفري نیز به تعداد الزم مددکار اجتماعی در  485شود و مطابق ماده تشکیل می

که چنین تشکیالتی در حوزه قضایی شهرستان ایجاد نشده باشد، تا زمان ایجاد اطالعات اختیار دارد. در صورتی

  اجراي احکام کیفري ارائه شود. مورد اشاره باید به قاضی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/07/02    

7/1401/464   

  ع  464-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ت تعداد چهار صد و زوجه با معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی، حکم قطعی بر محکومیت زوج به پرداخ

پنجاه سکه طال دریافت کرده است؛ اما در مقام اجراي حکم و پرداخت هزینه دادرسی، مدعی است از مجموع 

ر علیه مابقی را پرداخت نکرده است؛ ببه مبلغ یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت کرده و محکوممحکوم

که به را درخواست کرده است؛ در حالیسی تا آخرین دریافتی محکوماین اساس، اوالً، تأخیر در دریافت هزینه دادر

ممکن است آخرین قسمت امکان دریافت نداشته نباشد. ثانیاً، در صورت مقدور نبودن تاخیر در دریافت تا آخرین 

 مبلغ، تقسیط در پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مبلغ (مقدار دریافت شده) را درخواست کرده است؛ آیا این

لها مبنی بر معافیت از پرداخت هزینه اجرایی قابل خواسته قابل استماع و اقدام است؟ ثالثاً، آیا تقاضاي محکوم

که مال به دست آمده وجه نقد ها، قابل پذیرش است؟ توضیح آنپذیرش است؟ آیا تقاضاي تقسیط این هزینه

  موتور سیکلت است.باشد و یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو و یک دستگاه نمی

 پاسخ:

والً و ثانیاً، در فرض سؤال که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر شده است و در جریان اجراي حکم به ا

قانون آیین دادرسی  514و  511علیه دسترسی حاصل شده است، با عنایت به مواد تدریج به اموال محکوم

ص دادگاه با استیفاي هر بخش از ، چنانچه با تشخی1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

له نسبت به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن شود، به همان نسبت هزینه دادرسی به، محکوممحکوم

له از اعسار نشود، با به موجب خروج محکومکه، هرگاه استیفاي بخشی از محکوموصول خواهد شد. توضیح آن

  اي وصول هزینه دادرسی از بخش استیفا شده وجود ندارد.توجه به مقررات مذکور، موجبی بر

قانون اجراي احکام مدنی  160که مطابق ماده ثالثاً، در خصوص معافیت از پرداخت هزینه اجرایی با توجه به این

که علیه است؛ لذا پاسخ به این پرسش منتفی است. ضمن آن، پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم1356مصوب 

عشر) است و در این قانون علیه مکلف به پرداخت هزینه اجرا (نیمهمین قانون محکوم 162و  160ب مواد به موج

  علیه از پرداخت هزینه اجرا پیش بینی نشده است.و دیگر قوانین نصی بر معافیت محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/07/20    

7/1401/458   

  ح  458-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کند و دادگاه با قطعه سکه طال از کل مهریه خود (پانصد سکه طال) تقاضاي طالق  450چنانچه زوجه با ابراء 

افت ق دریباشد و در اصل استحقاکه زوجه باکره میکند، با عنایت به اینپذیرش این ابراء حکم بر طالق صادر 

کند، آیا اجراي نصف مهریه را دارد، در مرحله اجراي حکم که زوجه تعداد پنجاه سکه طالي باقیمانده را مطالبه می

که زوجه به سبب ابراء قسمت عمده مهریه احکام مکلف به اقدام در جهت وصول این تعداد سکه طال است یا آن

که اجراي احکام مواجه با یست و پنج سکه است و یا آنالمسمی، مستحق دریافت تعداد بو بیش از نصف مهر

  تکلیفی نیست؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که زوجه غیر مدخوله در ازاي طالق، ذمه زوج نسبت به تعداد چهار صد و پنجاه سکه طال از کل 

ر تالمسمی کممهر (تعداد پانصد سکه طال) را ابراء کرده است، حق زوجه بر دریافت باقیمانده مهر که از نصف مهر

 1092است، به قوت خود باقی است؛ زیرا زوجه هیچ قسمتی از مهر را وصول نکرده و موضوع از شمول ذیل ماده 

  باشد.قانون مدنی که ناظر بر پرداخت بیش از نصف مهر به زوجه است، خارج می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/09    

7/1401/452   

  ك  452-168-1401ه پرونده:  شمار

  استعالم:

که تعلیق اجراي مجازات منوط به وجود شرایط مقرر براي تعلیق صدور حکم است و از جمله با توجه به این -1

شرایط تعلیق صدور حکم، جبران ضرر و زیان یا برقراري ترتیبات جبران است، آیا مراد از شرط مذکور، ضرر و 

شود یا است که با تقدیم دادخواست مطالبه می 1392ن آیین دادرسی کیفري مصوب قانو 15زیان موضوع ماده 

اي که همراه با مجازات جنبه که اعم از آن است؛ یعنی شامل رد مال در جرایم سرقت و کالهبرداري و نیز دیهآن

  پذیر نخواهد بود؟ شود و در نتیجه بدون رد مال و پرداخت دیه، تعلیق اجراي مجازات امکانعمومی است نیز می

احضار، جلب رسیدگی به ادله، صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457که طبق ماده نظر به این -2

رأي و سایر ترتیبات در دادگاه تجدید نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است؛ آیا مراد از مرحله 

که شامل بینی شده است یا آنو نیز فصل سوم قانون مذکور پیشنخستین صرفاً مقرراتی است که در بخش دوم 

هاي کیفري یک و اختصاصات آن مانند قابل تجدیدنظر بودن قرار عدم صالحیت و تکلیف رسیدگی در دادگاه

رئیس دادگاه به انشاي رأي و متفرق نشدن اعضاي دادگاه در صورتی که ناظر به صدور رأي در همان جلسه باشد 

  ود؟شنیز می

 پاسخ:

، اعم از ضرر و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40ماده » پ«در بند » ضرر و زیان«منظور از عبارت  -1

، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد مطالبه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14زیان موضوع ماده 

  شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.

یدگی دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوي و پژوهشی است، بر این اساس تمام قواعد و که رسنظر به این -2

 شود و در مرحله تجدید نظر مقرراتهاي کیفري رعایت میمقرراتی که در مرحله نخستین براي رسیدگی در دادگاه

که به  اه کیفري یکالرعایه است. شایسته ذکر است، مقررات مربوط به دادگبینی نشده، الزمخاصی براي آن پیش

ها مقرر است (مانند انشاء رأي توسط رئیس دادگاه کیفري یک و صورت خاص براي رسیدگی در این دادگاه

  قابلیت تجدید نظر قرار عدم صالحیت این دادگاه) در مرحله تجدید نظرخواهی قابل اعمال نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 



1401/07/25    

7/1401/445   

  ك445-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

احتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بی

جه وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توکه مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با خارج از کشور و با فرض آن

هاي زیارتی و که سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروانبه آن

المال مسؤول پرداخت خسارت حوادث ایجاد شده براي زائران را دارد، آیا دولت جمهوري اسالمی ایران و بیت

  ایرانی است؟وارده (دیه) به تبعه 

  قرار گیرد؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435تواند مشمول حکم مقرر در ماده آیا موضوع می 

 پاسخ:

ارج از ایران هرگاه شخصی غیر ایرانی در خ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  8که مطابق ماده نظر به این

علیه شخص ایرانی مرتکب جرمی شود، در صورتی مطابق قوانین کیفري جمهوري اسالمی ایران به جرم او رسیدگی 

شود که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده می

ل نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا المانشده است و موارد پرداخت دیه از بیت

المال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نیز در این هاي ایران و پرداخت دیه از بیتموجبی براي رسیدگی دادگاه

خصوص مسؤولیتی ندارد. قابل ذکر است در صورتی که شخص مصدوم یا متوفی براي حوادث خارج از کشور 

  شود.پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار میتحت 

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

  
 



1401/07/02    

7/1401/439   

  ح 439-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

می  که مقرر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2با عنایت به ماده 

مقام نفع یا وکیل یا قائمتواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذيهیچ دادگاهی نمی«دارد 

، پس از خاتمه رسیدگی و صدور حکم، براي »قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند

تواند هر شخصی (حتی غیر از وکیل له میکوماجراي حکم که صرفا امري اداري و غیر قضایی است، آیا مح

  دادگستري ) را که صالح بداند براي اجراي حکم معرفی کند؟

 پاسخ:

ها با توجه به مقررات مربوط به دخالت وکالي دادگستري در مورد رسیدگی به دعاوي مطروحه و یا دفاع از آن

د درخواست صدور اجراییه و اخذ دستور جلب رسو نیز وظایف وکیل دادگستري در اجراي احکام، به نظر می

راي تواند بمنحصراً باید توسط اصیل یا وکیل دادگستري صورت گیرد؛ اما در ادامه عملیات اجرایی، اصیل می

  مزایده و یا هر نوع عملی که فقط جنبه اجرایی دارد، نماینده معرفی کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



1401/07/19    

7/1401/438   

  ك  438-192-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متر یا بیشتر در  6یا  5با توجه به این که برداشت شن و ماسه به صورت غیر مجاز از طریق گودبرداري (گاهی تا 

قانون حفظ  3ه سطح بسیار وسیع) حسب تشخیص اداره جهاد کشاورزي از مصادیق بزه تغییر کاربري موضوع ماد

یه علشود و با توجه به این که در این مورد هیچ بنایی توسط محکومها محسوب میکاربري اراضی زراعی و باغ

  الذکر چه تکلیفی دارد؟قانون فوق 3احداث نشده است، دادگاه در خصوص قلع و قمع بنا مندرج در ماده 

و قمع بنا همان اعاده وضع به سابق بوده است لذا دادگاه باید که هدف مقنن از قلع توان گفت با توجه به اینآیا می

  قانون اخیرالذکر حکم به اعاده به وضع سابق بدهد؟ 10ماده  2حسب منطوق قسمت انتهایی تبصره 

رد و آوهاي جسمی نسبت به شهروندان را فراهم میها زمینه آسیببا توجه به این که بسیاري از این گودبرداري

  باشد لذا این مرجع را ارشاد نمایید.ودن آن بسیار باال و سرسام آور میهزینه پر نم

 پاسخ:

با اصالحات بعدي با  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3قلع و قمع بنا موضوع ماده 

اصالحات با  1386نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 13این قانون و ماده  10ماده  2عنایت به قسمت اخیر تبصره 

بینی شده است؛ بنابراین با توجه به تفسیر غایی مقررات فوق در فرض بعدي با هدف اعاده وضع به حال سابق پیش

سؤال که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزي تغییر کاربري در قالب برداشتن شن و ماسه صورت گرفته است نه 

تأمین  گذار را(قبل از برداشتن شن و ماسه) نظر قانونایجاد بنا، صدور حکم به اعاده وضعیت زمین به حالت اولیه 

  کند.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/19    

7/1401/436   

  ح  436-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 45ه مقررات ماده هاي غیر مجاز، با توجه بالمنفعه کردن چاهدر خصوص آراي صادره قطعی متضمن پر و مسلوب

با اصالحات و الحاقات بعدي مبنی بر اعاده به وضع سابق و جبران  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

علیه از اجراي حکم خودداري کند، آیا قاضی اجراي احکام علیه، چنانچه محکومخسارت وارده از سوي محکوم

با جلب نظر  1356انون اجراي احکام مدنی مصوب ق 47تواند در اجراي ماده دادسراي عمومی و انقالب می

ا ها رعلیه، این هزینهکارشناسی، هزینه مسدود کردن چاه غیر مجاز را محاسبه و سپس با شناسایی اموال محکوم

  وصول کند؟

 پاسخ:

 

با اصالحات و الحاقات بعدي، حکم  1361عادالنه آب مصوب  قانون توزیع 45در فرض سؤال که در اجراي ماده 

د، کنعلیه از اجراي حکم خودداري میالمنفعه کردن چاه غیر مجاز صادر شده است و محکومقطعی بر پر و مسلوب

علیه است، اجراي که اجراي حکم یادشده در جهت حفظ مصالح عمومی و امري الزامی و بر عهده محکومنظر به این

نسبت به اجراي حکم اقدام و مطابق  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47ام دادسرا با لحاظ مالك ماده احک

علیه بر اساس مقررات اجراي احکام مدنی هاي اجراي حکم را از طریق توقیف اموال محکومنظر کارشناس هزینه

  کند.وصول می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  

  
 



1401/07/19    

7/1401/411   

  ح  411-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، در فرض لزوم انجام تغییرات اساسی در 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  21که به صراحت ماده نظر به این

ب موجر بگذارد و از سوي بها به حساتواند مخارج آن را تا حداکثر معادل شش ماه اجارهمورد اجاره، مستأجر صرفاً می

هاي الزم براي انجام تعمیرات، این المسمی در قراردادهاي اجاره و تورم موجود در هزینهدیگر با لحاظ ناچیز بودن اجرت

شود که آیا محاکم محق به انجام کارشناسی (در مرحله دادرسی و یا مرحله اجراي احکام با اعمال ماده پرسش مطرح می

هاي مربوط به تعمیرات اساسی و اخذ آن از موجر ) براي به روزرسانی هزینه1356حکام مدنی مصوب قانون اجراي ا 47

  باشند؟صدرالذکر می 21بهاي مندرج در ماده هستند یا ملزم به همان مبلغ حداکثر اجاره

 پاسخ:

گذار در این حکمی خاص و آمره است. قانون 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  21حکم مقرر در ماده 

ماده به منظور رفع ضرر از مستأجر به سبب عدم انجام تعمیرات کلی مورد اجاره توسط موجر براي مستأجر حق 

ت تواند مخارج تعمیراین حق، مستأجر صرفاً میبینی کرده است و در صورت عدم استفاده از افسخ اجاره را پیش

کم تواند به استناد حبها به حساب موجر بگذارد؛ بر این اساس مستأجر نمیکلی را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره

و الزام موجر به انجام تعمیرات  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47قانون مدنی، اعمال ماده  486کلی ماده 

بها از موجر را خواستار شود و هاي مازاد بر معادل شش ماه اجارهجام تعمیرات توسط خود و اخذ هزینهو یا ان

  دعواي مستأجر در این خصوص محکوم به رد است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

  

  
 



1401/07/23    

7/1401/374   

  ح  374-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

) از دادگاه حقوقی صدور اجراییه چک 1397قانون صدور چک (اصالحی  23ورتی که دارنده چک مطابق ماده در ص

شده دعواي صیادي را درخواست کند و اجراییه نیز صادر شود و پس از آن، صادرکننده چک مستند به ماده قانونی یاد

حقوقی و همزمان شکواییه کیفري دایر بر کالهبرداري توقف عملیات اجرایی و صدور حکم بر ابطال اجراییه را در دادگاه 

ها در دادگاه کیفري مطرح کند و در این راستا دادگاه حقوقی با اخذ و تحصیل مال از طریق نامشروع را در خصوص چک

اهان وتأمین (وثیقه) قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کند؛ اما در خصوص خواسته ابطال اجراییه چک، قرار رد دعواي خ

(صادر کننده چک) را صادر کند و این رأي قطعی شود؛ اما پرونده کیفري به صدور رأي قطعی منجر نشود؛ اوالً، آیا 

ادامه عملیات اجرایی چک موصوف در واحد اجراي احکام حقوقی منوط به صدور رأي قطعی کیفري است یا صدور قرار 

کند؟ ثانیاً، با حقوقی، جهت ادامه عملیات اجرایی چک کفایت می رد دعواي ابطال اجراییه چک و قطعیت آن در دادگاه

توجه به ابهام قانون، در خصوص تأمین اخذ شده (وثیقه) جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی چه باید کرد؟ و دادگاه 

  ؟ در خصوص این تأمین و عملیات اجرایی مربوط در واحد اجراي احکام حقوقی چه اقدامی باید انجام دهد

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال که دادگاه حقوقی با اخذ تأمین (وثیقه) قرار توقف عملیات اجرایی راجع به چک موضوع ماده 

قانون صدور چک را صادر کرده و متعاقباً دعواي ابطال اجراییه چک به موجب رأي قطعی  1397اصالحی  23

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 322بر مالك ماده رد شده است، موجبی براي بقاء قرار مزبور وجود ندارد؛ دادگاه برا

کند؛ هر چند پرونده کیفري راجع به کالهبرداري و آن را لغو می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  تحصیل مال از طریق نامشروع به صدور رأي قطعی منجر نشده باشد. 

 324و  120صدور چک، بر خالف حکم مقرر در مواد قانون  1397اصالحی  23ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده 

، مهلت خاصی را جهت طرح دعواي 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، 

قانون یادشده آن را تعیین   324به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ مالك ماده تعیین چنین مهلتی 

  میکند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/07/19    

7/1401/357   

  ك  357-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري با نظر به صدر آن که هرگاه اجراي حکم به طرق  529ماده » فال«در اجراي بند 

ز شود آیا نیامذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط مجازات هاي جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می

ا قابل تبدیل به باشد؟ در صورت عدم اجرا از سوي محکوم علیه آیبه دستور یا حکم دادگاه جهت اجراي آن می

با توجه به صراحت قانونی هر یک میلیون ریال به » ب«حبس است؟ و به طور کلی و به خصوص در مورد بند 

  شود آیا اذن دادگاه به جهت بازداشت مورد نیاز است؟یک روز حبس تبدیل می

 پاسخ:

، آنگاه که براي تقسیط جزاي نقدي، حکم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529اوالً، مستنبط از مفاد ذیل ماده 

شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه دادگاه الزم است به طریق اولی، تغییر مجازات تعیین

ن ماده، صراحتاً وظیفه قاضی اجراي احکام را نظارت بر اجراي صحیح حکم اعالم کرده آ 1که ذیل تبصره است؛ مضافاً این

  است.

قانون آیین دادرسی  529ماده » ب«در بند » این ماده» الف«در صورت عدم شرایط اجراي بند «ثانیاً، با توجه به عبارت 

گفته پیش 529ماده » الف«ضوع بند ، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان مو1392کیفري مصوب 

با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزاي نقدي مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد 

هیأت وزیران در حال حاضر مبلغ یک روز  20/11/1398نامه مورخ شود با توجه به تصویبشد. ضمناً متذکر می

  از چهارصد هزار ریال به یک میلیون ریال تعدیل شده است.بازداشت بدل از جزاي نقدي 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 



1401/07/02    

7/1401/344   

  ح 344-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و به تملک  پدر زوج در زمان عقد نکاح، ملکی به مساحت دویست متر مربع را به عنوان مهریه زوجه قرار داده

زوجه طالق غیابی گرفته است؛ در  1393منعقد شده و در سال  1383وي در آورده است؛ عقد ازدواج در سال 

دادنامه صادره ذکر شده است زوجه اقرار به دریافت مهریه نموده و زوجه غیرمدخوله و زوج محجور بوده است. 

حال حاضر پدر نصف قیمت ملک یادشده  توسط زوجه به فروش رسیده است. در 1395ملک موصوف در سال 

  صد متر مربع باید به پدر زوج مسترد شود یا قیمت زمان فروش آن؟ را مطالبه کرده است. آیا قیمت روز یک

 پاسخ:

که ارائه پاسخ به فرض سؤال فرع بر داشتن اطالعاتی جامع از موضوعات مطرح شده در پرونده است؛ از جمله آن

که ه است یا صرفاً بخشی از آن را و نیز اینتمام مهریه چه اموالی بوده است و آیا زوجه تمام مهریه را وصول کرد

که آیا زوج از ابتدا محجور بوده و تعیین بخش وصول شده چه نسبتی از کل مهریه وي بوده است؛ همچنین این

مهریه توسط ولی وي انجام شده یا متعاقب ازدواج محجور شده است و در فرضی که از ابتدا محجور بوده است، 

امر مطلع بوده است یا خیر؛ همچنین با توجه به مدت زمان طوالنی زوجیت، بررسی و احراز  آیا زوجه نسبت به این

ه گیري باشد. بنا بتواند مؤثر در تصمیمکه طالق زوجه در اثر عسر و حرج ناشی از عنن زوج بوده یا خیر میاین

ی بیق قانون با مصادیق خارجمراتب یادشده پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده؛ بلکه تط

  گویی به آن به کیفیت مطرح شده از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.شود و پاسخقلمداد می

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

 

 

  
 



1401/07/09    

7/1401/337   

  ح  337-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1385/2/23مورخ  688وحدت رویه شماره در خصوص مطالبه وجه چک مطابق رأي 

، دارنده چک مخیر است در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 13و ماده 

چنانچه دارنده علیه یا محل اقامت خوانده طرح دعوا کند. هاي محل صدور چک یا محل استقرار بانک محالیکی از دادگاه

) درباره اصل مبلغ چک درخواست صدور اجراییه کرده باشد؛ 1397چک بر اساس قانون جدید صدور چک (اصالحی 

اما در خصوص خسارت تأخیر تأدیه مستقالً طرح دعوا کند، آیا این دعوا (دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه) مشمول 

شود یا با توجه به منفک شدن اصل مبلغ چک که قبالً در خصوص صدرالذکر می 13رأي وحدت رویه یادشده و ماده 

قانون آیین دادرسی  11آن اجراییه صادر شده است، دعواي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صرفاً مشمول حکم مقرر در ماده 

   بوده و فقط باید در محل اقامت خوانده مطرح شود؟ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

 پاسخ:

) نسبت به وجه چک صدور 1397قانون صدور چک (اصالحی  23که در فرض سؤال دارنده چک وفق ماده نظر به این

جا که دارنده چک، حق خود در خصوص اجراییه را درخواست کرده و مرجع صالح نیز اجراییه صادر کرده است و از آن

 13علیه یا محل اجراي تعهد) را وفق مفاد ماده حل بانک محالمراجعه به یکی از مراجع قضایی (محل صدور چک، م

مورخ  688و رأي وحدت رویه شماره  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 عکه فرع تابهیأت عمومی دیوان عالی کشور اعمال کرده است؛ وفق قاعده تبعیت در صالحیت محلی و این 23/2/1385

مجمع تشخیص مصلحت  10/3/1376قانون صدور چک (الحاقی  2اصل است و با توجه به بخش اخیر تبصره ماده 

نظام)، دعواي بعدي مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک که به صورت مستقل مطرح شده است، در صالحیت دادگاه 

  محل صدور اجراییه در خصوص اصل وجه چک است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 دیر کل حقوقی قوه قضاییهم

 

 

 

  
 



1401/07/06    

7/1401/333   

  ح  333-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 526جا که طبق ماده از آن

 علیه راملک مسکونی محکوم تواندعلیه جاري است، آیا اجراي احکام میمستثنیات دین تا زمان حیات محکوم

که مشمول مستثنیات دین شناخته شده است، به منظور جلوگیري از انتقال آن به غیر، صرفاً در توقیف ثبتی نگاه 

  به از آن فراهم شود؟دارد تا چنانچه در آینده از شمول مستثنیات دین خارج شد، امکان وصول محکوم

 پاسخ:

لک تواند معلیه جزء مستثنیات دین شناخته شده است، اجراي احکام نمیدر فرض سؤال که ملک مسکونی محکوم

اي عمومی و انقالب در امور مدنی هقانون آیین دادرسی دادگاه 523را در توقیف ثبتی نگه دارد؛ زیرا وفق ماده 

و توقیف مال و تداوم آن، » باشدعلیه ممنوع میاجراي رأي از مستثنیات دین اموال محکوم« 1379مصوب 

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 24که وفق مقررات ماده اي از اجراي حکم است؛ بنابراین به محض اینمرحله

ستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید احراز شود مال جزء م 1394مالی مصوب 

توان علیه نمیقانون صدرالذکر، در زمان حیات محکوم 526که وفق ماده بالفاصله رفع توقیف شود؛ ضمن آن

  ملکی که جزء مستثنیات دین است را توقیف کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/18    

7/1401/330   

  ح  330-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

عیار و نیز بیش از یکصد و  18در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اقالم متعددي از جمله مقادیر قابل توجهی طالي 

این ده سکه بهار آزادي است که حسب مورد بر عهده زوج، پدر و یا مادر وي قرار گرفته است؛ حکم بر محکومیت 

عدد  110اشخاص به پرداخت مهریه به ترتیب مندرج در سند نکاحیه صادر شده و با صدور اجراییه، زوج معادل تعداد 

پذیر االصول صدور دستور حبس زوج امکانگرفته از سوي زوج، علیسکه طال را پرداخت کرده است. با پرداخت صورت

، آیا صدور 1391قانون حمایت خانواده مصوب  22ه به ماده علیه دیگر با توجنیست؛ اما در خصوص دو نفر محکوم

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3دستور حبس (جلب) این اشخاص (پدر و مادر زوج) موضوع ماده 

  داراي وجاهت قانونی است؟

 پاسخ:

قانون  2مبنی بر شمول ماده  1391قانون حمایت خانواده مصوب  22گذار از تدوین حکم مقرر در ماده اوالً، هدف قانون

) نسبت به مهریه تا یکصد 1394این قانون مصوب  3(در حال حاضر ماده  1377هاي مالی مصوب نحوه اجراي محکومیت

  هاي مازاد بر این میزان است.و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن، جلوگیري از بازداشت زوج در قبال مهریه

زوج در صورت پرداخت یکصد و ده سکه تمام بهار آزادي یا معادل آن مفید استقالل تعهد  ثانیاً، عدم امکان بازداشت

اشخاص ثالث از تعهد مدیون اصلی مهریه (زوج) نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که عالوه بر زوج، پدر و مادر وي نیز 

ه تمام بهار آزادي یا معادل آن توسط اند، با پرداخت یکصد و ده سکپرداخت قسمتی از مهریه زوجه را به عهده گرفته

نسبت به دیگر متعهدین پرداخت مهریه منتفی  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3زوج اعمال ماده 

که، حبس اشخاص در نتیجه ها به پرداخت مهریه موضوع حکم به قوت خود باقی است. ضمن آناست؛ هرچند تکلیف آن

  مالی، امري استثنایی است که باید در موارد تردید، به اصل عدم بازداشت قائل بود.به عدم پرداخت محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/02    

7/1401/317   

  ح  317-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

می انتقال صادر و عملیات اجرایی نیز تا دایر بر محکومیت خواندگان به تنظیم سند رس 1389اي در سال اجراییه

نویس سند انتقال، ادامه یافته است؛ اما به دلیل عدم پیگیري مرحله معرفی به دفترخانه اسناد رسمی تهیه و پیش

له و سپري شدن مدت زمان مدیدي، پرونده محاکماتی و اجرایی، بدون اجراي کامل مفاد دادنامه قطعی، محکوم

است. در حال حاضر تنها اوراق موجود از پرونده، تصویر اجراییه و دستور تنظیم سند و برگ پاالیش و خمیر شده 

له نیز به اجراي احکام مدنی براي ادامه عملیات اجرایی به دلیل استعالم از اداره ثبت است؛ مراجعات مکرر محکوم

. خواهشمند است اعالم فرمایید خمیر شدن پرونده و عدم قبول دایره اجراي احکام مدنی مثمر ثمر نبوده است

  راهکار اجراي حکم در وضعیت فعلی چیست؟

 پاسخ:

هاي قضایی، در صورت مراجعه در فرض امحاي پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سامانه مدیریت پرونده

راییه قبلی، مرجع قضایی مربوط به هر طریق ممکن با بررسی شده دادنامه و اجله و ارائه تصویر برابر اصلمحکوم

قانون اجراي  168دهد و یا اجراییه جدید موضوع ماده سوابق موجود، حسب مورد عملیات اجرایی را ادامه می

  کند.صادر می 1356احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 



1401/07/10    

7/1401/315   

  ك  315-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص جرایمی که دادگاه کیفري مکلف به صدور حکم بر رد مال می باشد مانند کالهبرداري اختالس یا 

سرقت چنانچه شاکی دادخواست ضرر و زیان مبنی بر رد مال در کالهبرداري یا اختالس یا سرقت تقدیم کند 

یا با توجه به اینکه رد مال در کالهبرداري و سرقت یا رد مال اختالس شده باید در حکم تکلیف دادگاه چیست؟ آ

  بایست قرار رد دعوي یا عدم استماع دعوي صادر کند یا حکم به محکومیت؟کیفري صادر شود دادگاه می

 پاسخ:

که در خصوص محکومیت به رد مال، نیازي به تقدیم در جرایمی نظیر کالهبرداري، سرقت یا اختالس با وجود این

ست، چنانچه خواهان دادخواست تقدیم کرده باشد، دادگاه ضمن صدور حکم کیفري به موضوع دادخواست نی

کند و به اظهارنظر جداگانه درخواست و دادخواست شاکی در خصوص رد مال اشاره و حکم به رد مال صادر می

 همان در خصوص دادخواست تقدیمی نیاز نیست؛ چون صرف تقدیم دادخواست، دعوي دیگري نیست و منظور

  درخواست رد مال بوده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/25    

7/1401/313   

  ح  313-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بینی شده و در حال حاضر دفاتر خواهی از احکام حقوقی با تسلیم دادخواست پیشکه تجدید نظربا توجه به این

کنند که عنوان دادخواست باال هایی جهت تجدید نظرخواهی حقوقی استفاده میمات الکترونیک قضایی از فرمخد

و در متن آن قید نشده است و فقط عنوان تجدید نظرخواهی در صدر آن نوشته شده است، آیا رویه یاد شده مواجه 

  ث عدم رعایت نص قانون و اصالح آن ندارد؟ با اشکال قانونی است؟ آیا دادگاه تجدید نظر استان تکلیفی از حی

 پاسخ:

و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 341و  51با عنایت به مواد  -1

نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات آیین 4و  3و مواد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  655ماده 

وه قضاییه، طرح دعوا یا تجدید نظرخواهی باید به موجب رئیس محترم ق 23/5/1401الکترونیک قضایی مصوب 

برگ کاغذي یا الکترونیکی دادخواست که حاوي نکات مقرر در قانون باشد به عمل آید و چون اوراق دادخواست 

هاي الکترونیکی قوه قضاییه با رعایت نکات قانونی طراحی شده است، ذکر یا عدم ذکر عنوان موجود در سامانه

مؤثر در مقام نیست. در نتیجه، عدم ذکر عنوان دادخواست تجدید نظرخواهی در فرم الکترونیکی نقص دادخواست 

  شود.محسوب نمی

شده خارج از وظایف این اداره کل است. ضمناً تشخیص تخلف انتظامی و گویی پرسش به کیفیت مطرحپاسخ -2

  ست.انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات ا

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/19    

7/1401/301   

  ع  301-1/5-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  1ماده » ب«شده در بند آیا مؤسسات و نهادهاي عمومی تعریف

شود؟ یا صرفاً ناظر به شخص ضاي آن مؤسسه یا نهاد ارائه کننده خدمت عمومی نیز میبا اصالحات بعدي، شامل اع 1390

حقوقی و مدیران و کارکنان شخص حقوقی در راستاي وظیفه سازمانی شخص حقوقی است؟ به طور مثال آیا بزه مذکور 

ه رسمی نیز مأمور ب در خصوص کارشناسان رسمی که عضوي از کانون هستند نیز قابل تسري است؟ یعنی کارشناسان

  شوند؟خدمات عمومی محسوب می

 پاسخ:

با اصالحات  1390قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  2ماده » ج«و بند  1ماده » ب«مستفاد از بند 

دار یک یا ظور از مأمورین به خدمات عمومی کسانی می باشند که در مؤسسات تحت نظارت دولت که عهدهبعدي، من

ی هاي صنفباشند؛ بنابراین کارکنان کانونالمنفعه داشته مشغول خدمت میها جنبه عامچند امر عمومی بوده و خدمات آن

دار بخشی از امور عمومی ها عهدهقوانین تأسیس آناي نظیر کانون کارشناسان رسمی دادگستري که بر اساس و حرفه

قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله  2ماده » ج«شوند مشمول بند باشند، مأمور به خدمت عمومی محسوب میمی

 هايگردند؛ ولیکن اشخاصی نظیر کارشناسان رسمی که صرفاً عضو کانونو اصالحات بعدي می 1390با فساد مصوب 

هاي گردد. بدیهی است در خصوص بزهباشند و از شمول کارکنان آن مؤسسات خارج هستند را شامل نمیمی یادشده

قانون کانون کارشناسان  37الذکر یا بزه موضوع ماده قانون فوق 14ارتکابی اشخاص اخیرالذکر در موارد خاص مانند ماده 

  گردد.می مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار 1381رسمی دادگستري مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/09    

7/1401/293   

  ح  293-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1311قانون تجارت مصوب  307تواند مستفاد از ماده اي که متعهدله آن مشخص نیست، آیا دادگاه میدر سفته

  کم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سفته به نفع خواهان صادر کند؟این سفته را در وجه حامل تلقی و ح

 پاسخ:

، درج گیرنده وجه را از جمله الزامات مندرج 1311قانون تجارت مصوب  308هرچند قانونگذار به موجب ماده 

نون صدور سفته در همین قا 307در سفته قرار داده است؛ اما از آنجا که ضمانت اجرایی مشخص نکرده و در ماده 

وجه حامل را نیز به رسمیت شناخته است؛ لذا در فرض سؤال، عدم ذکر گیرنده در سفته، داللت بر امکان مطالبه 

  تواند وجه سفته را مطالبه کند.کننده، دارنده مجسوب و میکننده سفته دارد. در نتیجه ارائهوجه آن توسط ارائه

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قی قوه قضاییهمدیر کل حقو

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/09    

7/1401/277   

  ح  277-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دعواي اثبات رجوع زن به عوض دعواي مالی است یا غیر مالی؟

 پاسخ:

ها مؤثر است. به عبارت دیگر، صرف اثبات رجوع زوجه به عوض، جنبه غیر مالی دارد و در روابط زوجیت آن

نماید و در نتیجه آن، نوع صیغه طالق از بائن به رجعی تغییر را اثبات می در دعواي مذکور زوجه رجوع به عوض

کند؛ بنابراین، دعواي اثبات رجوع زوجه به عوض غیر مالی است؛ چرا که نتیجه مستقیم این دعوا غیر مالی می

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

  

 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/02    

7/1401/275   

  ح  275-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وي به تنهایی از س» ابطال اجراییه یا بطالن عملیات اجرایی«هاي ثبتی، آیا خواسته در دعاوي مربوط به اجراییه

  داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟را مخل حقوق خود می» دستور اجراء«خواهانی که 

 پاسخ:

 169هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده  26/9/1398مورخ  784با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

با  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین

یدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از اصالحات و الحاقات بعدي رئیس محترم قوه قضاییه، رس

گونه که در ذیل رأي وحدت رویه یادشده تصریح سوي معترض ثالث در صالحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما همان

شده ادعاي حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه شده است، در مواردي که ثالث نسبت به مال توقیف

امه دعواي مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی براي اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به صالح و اق

ادعاي مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگري از دستور اجراي ثبت شکایت 

، رسیدگی 1322دفاتر اسناد رسمی مصوب  شود، مطابق ماده یک قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون

ستور بطالن د«به آن در صالحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته 

از سوي شخصی که در اجراي ماده یک قانون یادشده از دستور اجراي سند رسمی شکایت » ابطال اجراییه«یا » اجرا

  دارد، تفاوتی ندارد.

 تر احمد محمدي باردئیدک

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  

  
 



1401/07/02    

7/1401/224   

  ح  224-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مورد توقیف حقوق و «دارد: ، بیان می1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96که ماده با عنایت به این

ها و ها و بانکهاي دولتی و شهرداريبسته به دولت و شرکتها، مؤسسات دولتی یا وامزایاي کارکنان سازمان

هاي خصوصی و نظائر آن در صورتی که داراي زن یا فرزند باشند ربع و اال ثلث توقیف می ها و بنگاهشرکت

  هاي زیر پاسخ دهید:، خواهشمند است به پرسش»شود

ي مستمر است یا مزایاي غیر مستمر؛ اعم از منظور مقنن از تصریح عبارت مزایا در ماده مذکور صرفا مزایا -1

کاري، حق مأموریت ومانند آن که به صورت غیر مستمر و مازاد بر حکم کاري، نوبتکاري، تعطیلاضافه

  شود؟شود را نیز شامل میکارگزینی مستخدم به وي پرداخت می

پیش از کسر حق بیمه سازمان  بایست از ناخالص حقوق دریافتی وتوقیف مورد نظر در ماده صدرالذکر می -2

ده و از شبایست پس از کسر کسور یادکه توقیف میگر و مالیات متعلقه مورد محاسبه قرار گیرد و یا آنبیمه

  له پرداخت شود؟باقیمانده (خالص پرداختی) محاسبه و به محکوم

ل ود، آیا حق اوالد دریافتی مشموشعلیه داراي فرزند تحت تکفل باشد و به وي نفقه پرداخت میچنانچه محکوم -3

  ، خارج است؟ 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96توقیف است یا از دایره شمول ماده 

 پاسخ:

گیرد و هاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگان تعلق میکل پرداختی -1

ارمند به ک کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمرنیز وجوه اضافه

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده پرداخت نمی

نبوده و  هابه شامل آنراجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع یا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکوم

توان از محل موارد فوق و بدون به را مینابراین محکومفقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛ ب

االصول به نحو مستمر به العاده پرداخت که علییادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق 96محدودیت موضوع ماده 

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده کارمند پرداخت می

  است.



، یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96اد از ماده مستف -2

شود و مقصود از کسور قانونی، کسوري مانند مالیات و بازنشستگی است کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می

ام و دیگر تعهداتی که با شود؛ اما مبلغ اقساط وکه به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وي کسر می

شود، در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق و مزایا تأثیري اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وي کسر می

ده، شعلیه به شرح یادندارد؛ بنابراین، اجراي احکام پس از کسر کسور قانونی از میزان حقوق و مزایاي محکوم

  کند.م اقدام مینسبت به اعمال ماده مذکور و اجراي حک

شود، داخل در حقوق و با توجه به توضیحات فوق، حق اوالد که به صورت مستمر به مستخدم پرداخت می -3

  است. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مزایاي موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
  

 



1401/07/06    

7/1401/221   

  ح  221-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجرایی آیین«هاي پرداختی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله یارانه پرداختی موضوع آیا یارانه

هیأت وزیران جزء دارایی این  19/8/1384مصوب » هاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارآفرینگسترش بنگاه

نامه یادشده که، بر اساس آییننقانون مدنی واقع شود؟ توضیح آ 282د تا مصداق ماده شواشخاص محسوب می

کند. هرگاه فردي چند بدهی هاي تولیدي زودبازده پرداخت میهاي عامل یارانه نقدي به طرحدولت از طریق بانک

تواند یارانه فوق است و مبگیر مالک یتسهیالتی مرتبط با طرح داشته باشد، آیا شخص حقیقی یا حقوقی یارانه

تعیین کند که یارانه پرداختی بابت کدام بدهی محاسبه شود؟ آیا اساساً بانک حق دارد بدون کسب نظر و موافقت 

هاي صاحب یارانه منظور کند یا باید نظر صاحب یارانه آن را به دلخواه خود به حساب اقساط هر یک از وام

  مالک یارانه کسب شود؟

 پاسخ:

ب آفرین مصوهاي کوچک اقتصادي زودبازده و کارنامه اجرایی گسترش بنگاهآیین 5اده با توجه به حکم مقرر در م

هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدي مبنی بر تخصیص یارانه سود و کارمزد تسهیالت  19/8/1384

 5/9/1384ب نامه یادشده مصوآیین 5دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  3نامه و ماده هاي موضوع این آیینطرح

درصد از سهم تسهیالت  15همان مرجع، یارانه موضوع مواد فوق در واقع تخفیفی است که حداکثر به میزان 

بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترك با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیالت 

ه یادشده را وجهی دانست که مستقیمًا به حساب توان یارانتلقی شده و بر این اساس، نمی 5موضوع ماده 

یرنده یاد کرد؛ گشود تا بتوان از توقیف و برداشت آن توسط بانک بابت بدهی تسهیالتگیرنده واریز میتسهیالت

هاي تسهیالتی در نتیجه، در فرض سؤال اختیار یا عدم اختیار بانک در محاسبه این وجه بابت هریک از بدهی

  قانون مدنی موضوعاً منتفی است. 282ارانه و یا اعمال ماده کننده یدریافت

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  



  
 

1401/07/04    

7/1401/217   

  ح  217-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تصمیمات شرکت باید به اکثریت «... ، آیا عبارت 1311قانون تجارت مصوب  106در خصوص حکم مقرر در ماده 

اي است یا با لحاظ دیگر مواد این قانون؛ از جمله ، صرفاً ناظر بر اکثریت سرمایه...»القل نصف سرمایه اتخاذ شود 

آن که بیان داشته است شرکت مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر براي امور تجارتی  94ماده 

که اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی همواره فرع بر شده (تعیین حداقل عددي براي تشکیل شرکت) و اینتشکیل 

 یادشده، قانونگذار به هر دو نصاب 106هاي قانونی است، در صدر ماده تشکیل جلسه با رعایت تشریفات و نصاب

  اي به صورت توأمان نظر داشته است؟عددي و سرمایه

 پاسخ:

تصمیمات راجع به شرکت باید «دارد که اعالم می 1311قانون تجارت مصوب  106از حکم مقرر در صدر ماده 

، چنین مستفاد است که تصمیمات راجع به شرکت با مسؤولیت محدود »به اکثریت الاقل نصف سرمایه اتخاذ شود...

ا باشند؛ هر چند این میزان از سرمایه متعلق باید از طرف شرکایی اتخاذ شود که بیش از نصف سرمایه شرکت را دار

اي نظر از نصاب سرمایهبه یکی از شرکا باشد. نصاب عددي مقرر در قسمت دوم ماده یادشده در نوبت دوم، صرف

میمات اي براي اتخاذ تصمؤید این برداشت است؛ بنابراین در فرض سؤال در نوبت اول، صرفاً تحقق نصاب سرمایه

  شرکت کافی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1401/07/26    

7/1401/216   

  ح  216-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الیحه اصالحی قانون تجارت اشخاصی را که نمی توانند به  147با توجه به اینکه قانونگذار به صراحت در ماده 

الخصوص عبارت اشخاص خص نموده است و نیز از ظاهر ماده علیسمت بازرسی  شرکت سهامی انتخاب شوند مش

توانند استفاده نموده حال سوال این است که چنانچه با تشکیل جلسه مجمع عمومی عادي بازرسی انتخاب زیر نمی

گردد که فاقد شرایط مقرر قانونی باشد آیا ضمانت اجراي تخلف از مقررات این ماده بطالن صورتجلسه مجمع 

باشد یا خیر؟ چنانچه با حضور بازرس فاقد شرایط مقرر ماده مذکور جلسه مجمع انتخاب بازرس می عمومی

عمومی تشکیل شود و تصمیماتی از قبیل تصویب تراز هاي مالی یا افزایش سرمایه اتخاذ گردد آیا مصوبات مذکور 

  باشد یا خیر؟باطل می

 پاسخ:

، شرایطی را براي سمت 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  147اوالً، مقنن در ماده 

بازرس شرکت معین کرده است که مجمع عمومی عادي باید در انتخاب بازرس یا بازرسان شرایط مذکور را 

رعایت کند. در فرض سؤال که بازرس منتخب مجمع عمومی عادي فاقد شرایط قانونی است، با توجه به مالك 

نفع، یازرس یا بازرسان مزبور توسط شده، به تقاضاي هر ذيالیحه قانونی یاد 153و مالك ماده  111صره ماده تب

دار قابل عزل هستند؛ بنابراین، موجبی براي ابطال صورتجلسه مجمع عمومی عادي در خصوص دادگاه صالحیت

  انتخاب بازرس یا بازرسان وجود ندارد. 

که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس در صورتی«شده یحه قانونی یادال 152ثانیاً، برابر ماده 

اند، صورت دارایی و ترازنامه و این قانون به عنوان بازرس تعیین شده 147گزارش اشخاصی که بر خالف ماده 

ار شته از درجه اعتبحساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد، این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی ندا

شده، بطالن آن را از دادگاه صالح الیحه قانونی یاد 270تواند وفق ماده نفع میبنابراین، ذي». ساقط خواهد بود

شده، به دیگر الیحه قانونی یاد 152تقاضا کند؛ اما حکم فوق با توجه به انحصاري بودن موارد بطالن در ماده 

  یش سرمایه تسري ندارد.مصوبات مجامع عمومی از جمله افزا

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/07/04    

7/1401/156   

  ع  156-118-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یر دولتی مصوب ها در اعداد قانون فهرست مؤسسات و نهادهاي عمومی غآیا کلیه کارکنان مؤسساتی که نام آن

ه توان ببا اصالحات و الحاقات بعدي آمده است (همانند کارکنان کتابخانه آیت اهللا نجفی مرعشی) را می 1373

عنوان مأمور رسمی شناخت؟ اگر پاسخ منفی باشد، چه معیاري براي تفکیک مؤسسات داخل در این فهرست 

  توان ارائه کرد؟می

 پاسخ:

و  5هاي اجرایی موضوع مواد مندان دستگاهقانون مدنی، کار 1287مذکور در ماده » مأمورین رسمی«منظور از 

، با اصالحات و الحاقات بعدي 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  124و ماده 32و تبصره ماده  7

کنند. بدیهی است چنانچه به موجب هستند که در حدود صالحیت خود و طبق مقررات قانونی سندي را تنظیم می

الذکر (کارمندان دستگاه اجرایی) واگذار م سند به افرادي غیر از اشخاص فوققوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظی

ن شوند؛ بنابرایدر محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته می» مأمور رسمی«شده باشد، این اشخاص نیز به عنوان 

ه قانون فهرست ماده واحد 14اله نجفی مرعشی در بند که کتابخانه مرحوم آیتدر فرض پرسش، با توجه به این

با اصالحات و الحاقات بعدي قرار دارد، کارکنان این نهاد  1373ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب نهاد

  شوند.نیز مأمور رسمی محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1401/07/06    

7/1401/155   

  ح 155-100-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و تبصره آن موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی  46هاي مالی و غیرمالی در ماده اوالً، مقصود از پرونده 

هاي هاي مالی، پروندهرئیس محترم قوه قضاییه چیست؟ آیا منظور از پرونده 25/12/1398دادگستري مصوب 

رت تعدد کارشناسان رسمی دادگستري، هاي کیفري است؟ ثانیاً، در صوحقوقی و منظور از غیر مالی، پرونده

که دستمزد براي هر کارشناس بر اساس حداقل یا دستمزد مقرر براي یک مستند به نسبت تقسیم می شود و یا آن

  شود؟حداکثر تعیین می

 پاسخ:

 209گونه که ماده اناوالً، تفکیک دعاوي به مالی و غیر مالی به جهت کیفري یا حقوقی بودن دعوا نیست؛ هم

شود اشاره نیز در بیان مصادیق دعاوي مالی به جنایاتی که موجب دیه می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

شده از آن بررسی شود. چنانچه دارد. براي تشخیص دعاوي مالی و غیر مالی از یکدیگر باید آثار و نتایج حاصل

  دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است.  نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد،

که مقرر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 499ثانیاً، برخالف ماده 

شود، در مقررات راجع به کارشناسی الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میداشته است در صورت تعدد داوران، حق

نامه آیین 11ماده  7ه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري چنین تصریحی وجود ندارد؛ لذا با رعایت تبصره و تعرف

رئیس محترم قوه قضاییه، در صورت تعدد  25/12/1398تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  گیرد.کارشناسان به هر یک دستمزد مستقل و جداگانه تعلق می

 باردئی دکتر احمد محمدي

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/04    

7/1401/154   

  ع  154-57-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه به موجب رأي قطعی دادگاه، کارمند قرارداد کار معین سازمان دولتی به تحمل دو سال حبس تعزیري 

واند تخص محکوم شود، آیا سازمان دولتی میهاي الکترونیکی در محدوده استان مش) تحت نظارت سامانه6(درجه 

  قرارداد کارمند مذکور را تمدید کند؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  553و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62و  57، 56مستفاد از مواد 

ي آزادعلیه حکم کیفري است، تحت نظام نیمه) کارمند دولت که محکوم، به کارگیري (ادامه خدمت1392مصوب 

 25هاي الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد یا آزادي تحت نظارت سامانه

ام قانون صدرالذکر یا انفصال دائم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احک 23ماده » پ«یا بند  26و 

نامه نحوه اجراي قرار تعلیق اجراي مجازات، آزادي آیین 14قطعی کیفري) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 

هاي هاي الکترونیکی و جایگزینآزادي و آزادي تحت نظارت سامانهمشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه

  .رئیس محترم قوه قضاییه مؤید این نظر است 3/2/1398حبس مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



1401/07/06    

7/1401/142   

  ح  142-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؛ اما سهواً و با تصور عدم صدور رأي، به موجب دادنامه دیگري حکم بر محکومیت خوانده دعوا صادر می

أي اخیر تجدید نظرخواهی به عمل آمده و دادگاه تجدید نظر به شود؛ از ررأي بر محکومیت خوانده صادر می

الصدور نزد دادگاه اعتبار قاعده فراغ دادرس رأي صادره را نقض و پرونده را براي اقدام در خصوص دادنامه سابق

 علیه در تجدیدکه هزینه تجدید نظرخواهی دعاوي مالی توسط محکومبدوي اعاده کرده است. با عنایت به این

نظرخواهی قبلی پرداخت شده است، آیا در تجدید نظرخواهی جدید نیز باید هزینه دادرسی اخذ شود و با عنایت به 

  گیرد؟علیه بدوي مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی قرار میسهو دادگاه بدوي، آیا محکوم

 پاسخ:

اشتباه اقدام به صدور رأي مجدد نموده است و پرونده در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور رأي، مجدداً و به 

جهت تجدید نظرخواهی به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و این دادگاه با استناد به قاعده فراغ دادرس رأي 

باشد؛ بلکه ریشه در اشتباهات و اقدامات گرفته از مقررات نمیشده نشأتدوم را نقض کرده است، ابهام مطرح

شود؛ لذا اظهارنظر پیرامون ه در پرونده دارد و موضوع مصداقی و از ابهام در مقررات حاکم نیز ناشی نمیشدانجام

شود مطابق قاعده جهت تجدید نظرخواهی یک بار هزینه آن از وظایف این اداره کل خارج است؛ اما یادآور می

اشتباه دادگاه مغایر مقررات و موازین حقوقی شود و دریافت دو بار هزینه تجدید نظرخواهی در اثر دادرسی اخذ می

  کننده است.است. با این حال، اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع با دادگاه رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/02    

7/1401/78   

  ح  78-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رئیس محترم قوه قضاییه که  27/11/1393ه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب نامآیین 20با عنایت به ماده 

چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم «مقرر داشته است. 

و تقسیط  کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار

به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف 

؛ در مواردي که به دادخواست اعسار رسیدگی و به صدور دادنامه منجر »اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند

نامه مشخص نشده است که پس از قطعیت ر آیینشود، دشود و پس از قطعیت به دفتر رسمی طالق ارائه میمی

حکم، گواهی عدم امکان سازش تا چه تاریخی داراي اعتبار است؛ آیا از تاریخ ارائه تا تاریخ تعیین تکلیف، مهلت 

شود شود یا به همان میزانی که از مهلت باقی مانده است، بعد از تعیین تکلیف مهلت داده میاعتبار گواهی معلق می

که همان مهلت سه ماه پس از تعیین تکلیف مالك است؟ خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر نو یا آ

  فرمایید.

 پاسخ:

عمل کرده و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34در فرض سؤال که زوج به تکلیف قانونی مقرر در ماده 

ین در اجراي گواهی عدم امکان سازش و مدارك الزم را در مهلت قانونی به دفتر رسمی طالق ارائه داده و همچن

رئیس محترم قوه قضاییه گواهی مبنی بر ارائه دعواي  27/11/1393نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 20ماده 

یادشده است  34هاي سه ماهه مذکور در ماده اعسار یا تقسیط را ارائه کرده است، این اقدامات زوج قاطع مهلت

ه، گواهی عدم امکان سازش قابل ثبت است؛ در این صورت، و با صدور حکم مبنی بر اعسار زوج یا تقسیط مهری

ه محاسبه علیمهلت مقرر قانونی براي اعتبار گواهی یادشده از تاریخ ابالغ رأي قطعی دایر بر پذیرش اعسار محکوم

  شود؛ زیرا: می

هلت مقرر در ماده نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، به نحو اطالق در فرض حضور زوج در مآیین 20اوالً، ماده 

در دفتر رسمی طالق واظهار عجز از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه و  1391قانون حمایت خانواده مصوب  34

طرح دعواي راجع به اعسار در دادگاه و ارائه گواهی مربوط به تقدیم دادخواست به دفترخانه، تا زمان تعیین 

  خود باقی دانسته است.تکلیف اعسار، گواهی عدم امکان سازش را به اعتبار 



بینی چنین حکمی در ماده یادشده مستلزم آن است که از تاریخ ابالغ رأي قطعی راجع به اعسار، زوج ثانیاً، پیش

مهلت معقول و متعارفی در اختیار داشته باشد تا حسب مورد نسبت به تکمیل مدارك و یا تأدیه مهریه اقدام کند 

ارفی را مدت باقیمانده از مهلت اعتبار گواهی عدم امکان سازش تلقی کرد؛ توان چنین مهلت معقول و متعو نمی

چرا که در مواردي و در عمل مدت چندانی از آن مهلت باقی نمانده و در صورت عقیده به محاسبه مابقی مدت، 

  ازد.سفایده میدر عمل ثبت و اجراي صیغه طالق را دشوار یا غیر ممکن و هدف از طرح چنین دعوایی را بی

  نیز مؤید دیدگاه فوق است.  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  32ثالثاً، مالك حکم مقرر در ماده 

بنا به مراتب یادشده در فرض سؤال، ابتداي مهلت مقرر قانونی براي اعتبار گواهی عدم امکان سازش از تاریخ 

جا که در فرض سؤال زوج سابقاً شود و از آنابالغ رأي قطعی دایر بر پذیرش یا رد دعواي اعسار زوج محاسبه می

گواهی عدم امکان سازش را به دفتر رسمی طالق ارائه کرده است، مکلف است از تاریخ ابالغ رأي قطعی راجع 

به دعواي اعسار ظرف سه ماه در دفترخانه حاضر شود و مدارك الزم را ارائه کند وگرنه گواهی عدم امکان 

  ار ساقط است.سازش صادره از درجه اعتب

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 



1401/07/04    

7/1401/63   

  ح  63-79-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 36و ماده  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  28در خصوص ماده 

  صفیه ادعاي ثالث نسبت به اموال مورد مطالبه وي را رد کند:چنانچه اداره ت 1318

آیا دادخواستی که ثالث ظرف ده روز از تاریخ ابالغ تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی به دادگاه حقوقی تقدیم  -الف

  ؟کند باید به خواسته اعتراض به تصمیم اداره یادشده باشد یا خواسته الزام آن اداره به تسلیم مالمی

، دادگاه صالح، دادگاه صادرکننده حکم توقف است 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  5مطابق ماده  -ب

  یا دادگاه دیگري؟ 

 پاسخ:

امور  نامه اداره تصفیهآیین 36و ماده  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  28مطابق ماده  -الف

وزیر دادگستري، تصمیم اداره تصفیه نسبت به ادعاي اشخاص ثالث در خصوص اشیاء مورد  1318ورشکستگی مصوب 

مطالبه، ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است؛ بنابراین، صرف اعتراض معترض نسبت به تصمیم اداره تصفیه 

  عنوان یا قید دیگري در دادخواست نیست.  امور ورشکستگی در دادخواست کافی است و ضرورتی به ذکر

، مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه، دادگاهی 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  5به موجب ماده  -ب

است که حکم توقف (ورشکستگی) را صادر کرده است. اطالق حکم مقرر در این ماده بر دیگر مواد این قانون که امکان 

دار در ماده بینی کرده، حاکم است؛ لذا منظور از دادگاه صالحیتتصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی را پیش اعتراض به

همین قانون مرجع صالح  36چنان که در ماده این قانون، دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است؛ هم 28

ود شده است، دادگاه صادرکننده حکم توقف دانسته شده ها مردبراي رسیدگی به اعتراض بستانکاران که مطالبات آن

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



1401/07/02    

7/1401/53   

  ح 53-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دویست در فرض کاهش میزان خواسته به  1399/9/19مورخ  7/99/1267رساند در نظریه مشورتی به استحضار می

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 26میلیون ریال یا کمتر از آن در جریان دادرسی به تداوم صالحیت دادگاه به استناد ماده 

نظر داده شده است، این در حالی است که ماده یاد شده ناظر بر صالحیت  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

رسد در فرض سؤال که بحث صالحیت ذاتی شوراي حل اختالف و حکم آمره  محلی محاکم دادگستري است و به نظر می

که این در میان است، قابلیت استناد ندارد؛ ضمن آن 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9ماده » الف«مقرر در بند 

دي میزان خواسته در فرض مقابل، در صورت افزایش بع 1344نویس نهایی تهیه شده در پرونده کالسه اداره کل در پیش

در جریان رسیدگی در شوراي حل اختالف این شورا را صالح به ادامه رسیدگی ندانسته و به ضرورت ارسال پرونده نزد 

محاکم دادگستري نظر داده است؛ خواهشمند است در صورت صالحدید دستور فرمایید نسبت به نظریه مشورتی صدرالذکر 

  بررسی مجدد صورت گیرد.

 پاسخ:
 

که خواسته از اي حل اختالف صالحیت رسیدگی به دعاوي بیش از بیست میلیون را ندارد؛ اعم از آندر دعاوي مالی، شور

همان اول در حد نصاب شوراي حل اختالف باشد یا خیر. صرف نظر از آن که صالحیت شوراي حل اختالف نسبت به دادگاه 

ن نظریات مطرح شده در استعالم (گزارش) تعارضی که بیدر امور مالی صالحیت نسبی است و نه ذاتی و نیز صرف نظر از آن

وجود ندارد، با توجه به حدود صالحیت شوراي حل اختالف چنانچه خواهان پس از تقدیم دادخواست اقدام به افزایش خواسته 

ر داي که از صالحیت شورا خارج باشد، شوراي حل اختالف باید قرار عدم صالحیت به صالحیت دادگاه صانماید؛ به گونه

  باشد.کند؛ اما کاهش خواسته در دادگاه متعاقب تقلیل خواسته، موجب خروج موضوع از صالحیت دادگاه نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

 

 

 

  
 



1401/07/26    

7/1401/26   

  ح  26-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ومات قانونی حاکم تا سن خاصی بر عهده هر یک از ابوین گونه که مستحضرید حضانت کودکان بر اساس عمهمان

است و در صورت به شهادت رسیدن پدر، نگهداري کودکان بر عهده همسران شهدا است؛ اما والیت قهري همچنان 

شود. دوگانگی حضانت و والیت در نظام قضایی و بیش از آن در نظام اداري کشور، از سوي جد پدري اعمال می

کالت متعددي در خصوص تعیین قلمرو حقوق و تکالیف هر یک از افراد شده است. خواهشمند موجب بروز مش

است از مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در خصوص محورهاي زیر تحقیقات فقهی مستوفی صورت گیرد و با 

  ر گیرد.برداري در اختیار این بنیاد قراآسیب شناسی قوانین و همچنین تفسیر مقررات موجود، جهت بهره

تحصیل کودکان و انجام امور اداري مربوط به مقدمات مالی هر یک از این اقدامات؛ مانند تهیه لوازم آموزش  -1

گیرد یا حضانت؟ بدیهی است از آنجا که و پرداخت هزینه آموزش و امثال آن در قلمرو والیت قهري قرار می

واسطه مانند خرید آذوقه، افتتاح حساب براي ی بیحضانت بر عهده مادر است، موکول کردن انجام مقدمات مال

ست بتهیه خوراك و پوشاك و لوازم تحصیل به مداخله ولی قهري، عمالً امر حضانت و نگهداري تربیت را با بن

توان مقدمات مالی که الزمه اقدامات مربوط به حضانت است را داخل در مفهوم حضانت سازد. آیا میمواجه می

هاي مربوط به تغذیه و مدرسه اقدام هاي ضروري از جمله هزینهال به مادر اجازه داد براي هزینهتلقی و براي مث

به افتتاح حساب کند و ولی قهري نفقه الزم را در این حساب واریز کند و مادر به صالحدید خود و به اقتضاء 

  حضانت، از این محل برداشت و مصرف کند؟  

ناپذیر حضانت است. در نتیجه دار حضانت هستند، از لوازم اجتنابکه عهده بودن کودکان در معیت مادران -2

رسد موکول کردن جابجایی و سفر کودکان باید در محلی زندگی کنند که حاضن در آنجا استقرار دارد. به نظر می

آیا از نظر داخل کشور و حتی خارج از آن به اجازه ولی قهري و جد پدري با مفهوم حضانت نیز سازگار نیست. 

توان به عدم ضرورت کسب اجازه از جد پدري در جابجایی اطفال در داخل و یا حتی خارج از فقهی و حقوقی می

  کشور قائل شد؟ 

که برخی از اعمال پزشکی روزمره انجام اعمال پزشکی موکول به اجازه ولی قهري دانسته شده است؛ حال آن -3

توان اعمال پزشکی را به طور مطلق در موارد غیر هستند. چگونه میاز مفهوم نگهداري و حضانت جداناپذیر 



که معموالً اختالفات خانوادگی و دوري جغرافیایی مانع همکاري اورژانس به اذن جد پدري موکول کرد؛ حال آن

 سازنده مادر و جد پدري در مراقبت از صغار است. چه میزان از اختیارات جد پدري در اعمال پزشکی داخل در

  ناپذیر است. مقدمات و لوازم اجتناب

آیا اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مدرسه محل تحصیل، اخذ مدارك تحصیلی و اقدامات غیر مالی مربوط به  -4

  تحصیل در مدرسه و روابط با مدیران و مسؤوالن آموزشی داخل در مفهوم حضانت است یا والیت؟ 

در خصوص والیت قهري جد پدري صورت  1392خانواده در سال آیا با اصالحاتی که در قانون حمایت از  -5

گرفته است، والیت مادر نیز به قوت خود باقی است و در صورت باقی ماندن والیت مادر، در صورت تزاحم، 

  اولویت والیت با چه کسی است؟ 

 پاسخ:

گیري در خصوص تربیت روحی و جسمی داري حضانت به معنی داشتن سلطه و اختیار تصمیماوالً، عهده -4و  1

د در اختیار حاضن کودك است؛ لذا هر آنچه اسباب اعمال این سلطه و اختیارات است و با آن مالزمه دارد، بای

قرارگیرد؛ مانند اختیار تعیین مدرسه محل تحصیل و ثبت نام کودك در آن مدرسه و انجام مقدمات اداري آن و یا 

قانون تأمین  3و  2هاي تحصیل و آموزش در حدود متعارف به شخص حاضن؛ همچنان که مواد پرداخت هزینه

با اصالحات و الحاقات بعدي، پدر، مادر و یا  1350مصوب وسایل و امکانات تحصیل اطفال و نوجوانان ایرانی 

اهم نام و فرباشد را ملزم به ثبتسرپرست قانونی کودك که وظیفه نگاهداري و تربیت کودك بر عهده او می

 1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  7آوردن موجبات تحصیل کودك تحت سرپرستی دانسته و ماده 

بینی ز انجام وظایف موضوع مواد یادشده و یا جلوگیري از تحصیل کودك ضمانت اجراي کیفري پیشبراي امتناع ا

  کرده است.

 1204نظر از موارد یادشده و با وجود مواد قانونی مذکور و دیگر مواد قانونی حاکم؛ از جمله ماده ثانیاً، صرف 

انداز براي اطفال مصوب اجازه افتتاح حساب پس ، قانون1391قانون حمایت خانواده مصوب  44قانون مدنی، ماده 

و دیگر مقررات بانکی نظیر دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور مصوب  1357

اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، در حال  22/8/1400

وق و تکالیف ناشی از والیت قهري و حضانت تزاحماتی وجود دارد که در عمل هم حاضر در خصوص اعمال حق

ها از خأل در قوانین و این اشخاص و هم مراجع قضایی را با مشکالت بسیاري مواجه کرده است که بسیاري از آن

  کند.شود و ورود به حوزه تقنین را ایجاب میمقررات حاکم ناشی می



نت حاضن و کودك تحت حضانت در داخل کشور باید با رعایت حق مالقات ولی قهري اوالً، تغییر محل سکو -2

قانون حمایت خانواده  45که به تشخیص دادگاه و در اجراي ماده (در فرض سؤال جد پدري) صورت گیرد؛ مگر آن

تهیه  ها وهمان قانون) که در این صورت هزینه 42، چنین تغییري به مصلحت طفل باشد (ماده 1391مصوب 

که به نحو اطالق و در تمامی موارد جابجایی طفل و یا مقدمات مالقات بر عهده دارنده حق مالقات است؛ اما این

به مسافرت بردن وي منوط به اخذ اذن از ولی قهري باشد، با انجام تکالیف حضانتی و حدود و اختیارات حاضن 

لحت که مصضرورتی به چنین اذنی نیست؛ مگر آندر نگهداري و تربیت جسمی و روحی طفل در تعارض است و 

طفل اقتضاي چنین امري را داشته باشد که این امر مستلزم طرح دعوا از سوي مدعی و احراز مصلحت طفل از 

  سوي دادگاه است. 

ثانیاً، خارج کردن طفل تحت حضانت از کشور در فرض سؤال که پدر در قید حیات نیست، مشمول اطالق و عموم 

قانون  1380اصالحی  18جا که وفق بند یک ماده است؛ اما از آن 1391قانون حمایت خانواده مصوب  42ماده 

گذرنامه، صدور گذرنامه براي اشخاصی که کمتر از هیجده سال تمام دارند و کسانی که تحت والیت یا قیمومیت 

  پذیر است.هستند، با اجازه کتبی ولی یا قیم آنان امکان

که بند سوم دربردارنده پرسش خاصی نیست و در واقع، بیان ایرادات قانونی مترتب بر انجام صرفنظر از آن -3

اعمال پزشکی کودك است، با توجه به تکالیف حضانتی مادر در امر نگهداري و تربیت روحی و جسمی طفل، 

مراکز درمانی و  انجام امور درمانی و رسیدگی و توجه به امر بهداشت و سالمت وي و عنداللزوم مراجعه به

پزشک در موارد جزئی و متعارف، مستلزم اخذ اذن از ولی قهري نیست؛ زیرا، این امر با دشواري همراه بوده و 

ماده  2و تبصره  158ماده » ج«متضمن تأخیر در امور راجع به بهداشت و سالمت کودك است؛ اما مطابق بند 

ذن ولی قهري جهت انجام عمل جراحی یا طبی مشروع ، در هر حال ا1392قانون مجازات اسالمی مصوب  495

در موارد غیر فوري، ضروري است و در موارد فوري اخذ اذن و رضایت ولی قهري ضروري نیست. با وجود این، 

قانون مذکور در مواردي که به ولی قهري (در فرض سؤال جد پدري) دسترسی  495ماده  2با لحاظ مالك تبصره 

شکی ضرورت داشته؛ اما فوریت نداشته باشد، با مراجعه مادر که حضانت طفل بر عهده نیست و انجام عمل  پز

  اوست به دادستان محل و تجویز از سوي وي این امر ممکن خواهد بود.

و در این قانون مقرره خاصی در  1392است و نه  1391که قانون حمایت خانواده مصوب نظر از آنصرف -5

 1353قانون حمایت خانواده مصوب  15بینی نشده است، چنانچه مقصود ماده یشخصوص والیت قهري جد پدري پ

این قانون در صورت ثبوت حجر یا خیانت یا عدم لیاقت پدر در اداره امور صغیر یا فوت  15است، هرچند ماده 

اخته میت شنپدر، به تقاضاي دادستان و به تشخیص دادگاه، حق والیت را براي هر یک از جد پدري یا مادر به رس



قانون مدنی مبنی  1180است؛ مگر در صورت احراز عدم صالحیت آنان؛ اما حکم این ماده قانونی با اطالق ماده 

بر والیت پدر و جد پدري بر طفل صغیر و یا طفل غیر رشید یا مجنون متصل به ایام صغر و همچنین حکم ماده 

پدري و وصی منصوب از طرف یکی از آنان و همچنین  همین قانون مبنی بر انحصار ولی خاص در پدر، جد 1194

آراي فقهاي امامیه به شرح مضبوط در منابع معتبر اسالمی و فتاواي معتبر در تعارض است و با توجه به فرمان 

مبنی بر اعتبار نداشتن کلیه قوانین و مقررات که برخالف موازین  31/5/1361تاریخی مرحوم امام (ره) مورخ 

همچنین با توجه به اطالق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، در حال حاضر  اسالم باشد و

شوراي  1/6/1361که جد پدري در قید حیات باشد یا نباشد، فاقد والیت است. بخشنامه مورخ مادر؛ اعم از آن

ته یکن دانستن کلیه قوانین گذشملعالی قضایی جمهوري اسالمی به پشتوانه فرمان حضرت امام (ره) و ملغی و کان

  که برخالف اسالم باشد مؤید این دیدگاه است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  
  
 


