
 

1401/08/30    

7/1401/913   

  ح  913-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه زوج به موجب وکالتنامه رسمی به زوجه وکالت در طرح دعواي طالق به خواسته صدور حکم طالق یا 

ه بویژ ها وگواهی عدم امکان سازش اعطا کند و زوجه براي امر دادرسی براي زوج وکیل اختیار کند، آیا اخطاریه

که، برخی محاکم خانواده معتقدند حتی در اخطاریه ابالغ آراي صادره باید به زوج اصالتاً ابالغ شود؟ توضیح آن

فرضی که وکیل اختیار شده براي زوج حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده است، آراي صادره در خصوص 

  طالق باید به زوج ابالغ شود؟

 پاسخ:

که به کالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آندر فرضی که زوجه و -1

، وکیل حاضر در 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 33موجب ماده 

 به عالوه از حیثدادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقرر شده است؛ 

که در کننده دعوا 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 فرضاند دادخواست طالق تقدیم کند. از آنتودادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می

شود و باید نام و مشخصات اقدام زوجه براي طالق از جانب زوج است، زوج اصیل و خواهان در طالق تلقی می

وي (زوج) به عنوان خواهان در دادخواست قید شود؛ اما با توجه به تفویض وکالت از سوي زوج، لزومی به حضور 

  گیرد.) در دادگاه نبوده و دعوت از زوج منتفی است و امر ابالغ به وکیل صورت میموکل (زوج

اوالً، چنانچه زوج به زوجه وکالت رسمی در امر طالق با حق توکیل به غیر و به صورت مطلق اعطاء کرده  -2

تجدید نظرخواهی در  باشد، نیازي به تصریح اسقاط حقجایی که اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز میباشد، از آن

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 35نامه رسمی مزبور نیست و حکم مقرر در ماده وکالت

، ناظر بر وکالي دادگستري است؛ بنابراین، در فرض سؤال که زوجه براي درخواست گواهی 1379مدنی مصوب 

تواند به وکیل مزبور وکالت در کیل دادگستري اعطا کند، میالواسطه) به وعدم امکان سازش باید وکالت (مع



قانون یادشده این است که اسقاط حق  35اسقاط حق تجدید نظرخواهی را نیز اعطا کند و مستفاد از بند یک ماده 

  ت.نامه اسباشد، منوط به تصریح در وکالتتجدید نظرخواهی از سوي وکیل که داراي وکالت در تجدید نظر می

الواسطه زوج، اسقاط حق تجدید نظرخواهی را اعطا کرده است، با توجه اً، در فرض سؤال که زوجه به وکیل معثانی

به آنچه در بند یک آورده شد، لزومی به ابالغ آراء صادره در خصوص طالق به زوج نیست و ابالغ به وکیل 

  واجد آثار قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1401/08/30    

7/1401/892   

  ك  892-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اشند بدر موارد محکومیت به پرداخت دیه (بزه ایراد صدمه بدنی عمدي) که محکومین شناسایی شده، اما متواري می

رغم انجام تمامی اقدامات پس از گذشت مدت مدیدي به و هیچ مشخصات دقیقی از ایشان وجود نداشته و به

المال وجود دارد؟ (با عنایت به از بیتایشان دسترسی حاصل نشده است، آیا امکان صدور حکم به پرداخت دیه 

و  474قانون مجازات اسالمی در خصوص محکومیت به قصاص بوده و نه دیه و همچنین مواد  435اینکه ماده 

  باشد).عمد و خطاي محض میکه مرتبط به جنایات شبه 475

 پاسخ:

، 474، 435ذار به شرح مواد قانونگ«دیوان عالی کشور  10/4/1399مورخ  790برابر رأي وحدت رویه شماره 

و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  487و  475

مال را الکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیتکه به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آن

رتی المال در صوسایی مرتکب و عدم دسترسی به وي، پرداخت دیه از بیتمقرر کرده است که البته در موارد شنا

ممکن است که ترتب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردي که مرتکب صدمه 

؛ بنابراین در فرض سؤال، عدم »المال استعمدي مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت

اهد المال را فراهم خوسی به مرتکب، با رعایت ترتب مورد اشاره در رأي یادشده موجبات پرداخت دیه از بیتدستر

  آورد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/880   

  ك  880-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و قانون آیین  1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانبا لحاظ آیین -1

، چنانچه زندانی از مرخصی استحقاقی خود که ماهانه سه روز است استفاده کرده 1392دادرسی کیفري مصوب 

  پذیر است؟باشد، آیا استفاده از مرخصی پایان حبس امکان

ایی هاي قضان مرکز استان اختیاري در اعطاي مرخصی منتهی به پایان حبس در خصوص دیگر حوزهآیا دادست -2

  باشد؟واقع در استان را دارا می

 پاسخ:

 29/10/1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصالحی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 202و  200اوالً، مواد  -1

قانون آیین دادرسی کیفري  520نامه همسو با ماده این آیین 194به ماده ریاست محترم قوه قضاییه، با عنایت 

باشد و اساساً مربوط به مدت مرخصی و چگونگی اعطاي آن نیست و در خصوص اعطاي می 1392مصوب 

مرخصی و مدت آن، قاضی اجراي احکام کیفري باید مطابق ضوابط مربوطه (نظیر آنچه در مواد قانون آیین 

گفته پیشنامه آیین 198و  197، 196، 195، 194این قانون و همچنین مواد  520دادرسی کیفري و از جمله ماده 

  قانون آیین دادرسی کیفري آمده است) رفتار کند. 520که عیناً مبتنی بر ماده 

توانند گفته، محکومان مینامه پیشآیین 194و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520ثانیاً، وفق ماده 

ی و کسب امتیازات الزم پس هاي اصالحی و تربیتبه شرط رعایت ضوابط و مقررات زندان و مشارکت در برنامه

از سپردن تأمین مناسب، ماهانه حداکثر سه روز از مرخصی برخوردار شوند؛ بنابراین، اعطاي مرخصی به محکومان 

باشد و از سوي ¬از یک سو مشروط به دارا بودن شرایط مقرر در این ماده و منوط به سپردن تأمین مناسب می

در هر ماه؛ در نتیجه به تشخیص » سه روز«در هر ماه است و نه » سه روزحداکثر «دیگر، مدت استفاده از مرخصی 

مقام اعطاکننده ممکن است کمتر از سه روز در هر ماه نیز باشد. با توجه به مراتب یادشده، گرچه از مواد موصوف 

شود، اما میشود که هر زندانی سه روز در هر ماه مرخصی استحقاقی دارد و به طور خودکار ذخیره استفاده نمی

هرگاه شخصی در طول مدت سپري کردن محکومیت، نتواند از تمام یا بخشی از مرخصی که به تشخیص مقام 

 200مند شود، اعطاي مجموع آن در پایان این مدت با لحاظ مواد اعطاکننده واجد شرایط استفاده از آن است؛ بهره



داکثر تواند بیشتر از حاعطاي مرخصی در هر صورت نمی گفته بالمانع است. شایان ذکر استنامه پیشآیین 202و 

نامه یادشده باشد و در خصوص آیین 194و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  520مقرر در ماده 

تمامی جرایم، چنانچه مجموع مرخصی استحقاقی زندانی به میزان مقرر در استعالم باشد، اعطاي آن در قالب 

  مانع است و نوع جرم (محکومیت) از این حیث تأثیري ندارد.زادي بالمرخصی منتهی به آ

هاي آن ها و مقامات قضایی دادسراهاي شهرستاننظارت دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان -2

قانون آیین دادرسی  27استان و اشخاصی که وظایف دادستان را در حوزه قضایی بخش بر عهده دارند، در ماده 

ها نیست؛ با این توضیح که ، به معناي دخالت در امور مربوط به وظایف اداري و قضایی آن1392کیفري مصوب 

 هاي آن استان را نداشتهدادستان شهرستان مرکز استان، حق دخالت در اقدامات قضایی مقامات دادسراهاي شهرستان

مزبور نظارت دارد و عنداللزوم تعلیمات الزم را ارائه و مراتب اجراي  و صرفاً بر اجراي صحیح قانون در دادسراي

هاي مربوط در عمل دخالتی داشته باشد و لذا نظارت مزبور که در روند پروندهدهد؛ بدون آنقانون را تذکر می

صی که ااي باشد که اعمال مدیریت از سوي رئیس دادگستري شهرستان و دادستان شهرستان و اشخباید به گونه

وظایف دادستان را در حوزه قضایی بخش بر عهده دارند، مختل نشود؛ بنابراین اعطاي مرخصی منتهی به پایان 

  هاي قضایی آن استان منتفی استحبس از سوي دادستان مرکز استان به زندانیان دیگر حوزه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/14    

7/1401/874   

  ح  874-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به صورت ارزي است و با توجه به چند نرخی بودن ارز که در مواردي خواسته مطرح شده در پروندهنظر به این

(ارز بانک مرکزي، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزي با دیگر ارزها، جهت محاسبه 

  هزینه دادرسی، کدام نرخ باید مالك عمل قرار گیرد؟ هزینه دادرسی، خواهشمند است اعالم فرمایید جهت محاسبه 

 پاسخ:

اگر خواسته  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 62وفق بند یک ماده 

پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، 

اي رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانههاي غیرشود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخته محسوب میبهاي خواس

یادشده بر اساس اعالم بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران  62منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 

  شود.تعیین می

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



  
 

1401/08/21    

7/1401/861   

  ح  861-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه به پرداخت ششصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و تأخیر تأدیه از زمان مطالبه تا زمان در پرونده اجرایی محکوم

به خودداري به وي ابالغ شده است؛ اما از پرداخت محکوم 1393پرداخت محکوم شده است. اجراییه در تاریخ خرداد سال 

به میزان چهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال  1400کرده است. اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه در سال 

حساب  با مراجعه به دفتر اجراي احکام مبلغ ششصد میلیون ریال را به 1400علیه در سال محاسبه شده است. محکوم

به را پرداخت کرده و نباید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه شود. با سپرده دادگستري واریز کرده و مدعی است اصل محکوم

د به وصول نشده است، آیا این مبلغ بایکه در تاریخ واریز مبلغ ششصد میلیون ریال، مبلغی بابت محکومعنایت به این

ز مبلغ به و ات خسارت تأخیر تأدیه محاسبه نشود یا این مبلغ از کل محکومبابت اصل دین محاسبه شود و پس از پرداخ

 به خسارت تأخیر تأدیه محاسبهچهار میلیارد و ششصد و هفتاد میلیون ریال کسر و همچنان تا زمان پرداخت کامل محکوم

  شود؟

 پاسخ:

کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان خسارت مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی

تلقی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522تأخیر تأدیه موضوع ماده 

اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در کند که شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم می

قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛  282زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس، اعمال ماده 

قانون آیین  522بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده 

علیه پس از مدت محکوم شده است و محکوم 1379ی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومدادرسی دادگاه

به را پرداخت کرده است، تا زمان پرداخت این مبلغ خسارت تأخیر تأدیه زمانی طوالنی صرفاً معادل اصل محکوم

، ر فرض سؤالشود؛ بنابراین، برخالف آنچه در استعالم آمده است، دبه آن تعلق گرفته و محاسبه و وصول می

  به و خسارات تأخیر تأدیه متعلق به آن، موضوعاً منتفی است.محاسبه وجه پرداختی بابت بخشی از مبلغ محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/18    

854/1401/7   

  ك  854-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

یک دهم و کیفرخواست و اتهام متهم ایراد جرح عمدي با چاقو باشد و دادگاه بدوي در مقام اگر دیه کمتر از 

رسیدگی با تغییر عنوان، اتهام متهم را ایراد صدمه بدنی عمدي ساده بدون چاقو دانسته و نسبت به آن رأي صادر 

  ست؟کند، آیا در این فرض رأي صادره از ناحیه دادگاه بدوي قابل تجدید نظرخواهی ا

 پاسخ:

آن قانون و در  612در خصوص قتل عمدي مطابق ماده «.... مقرر داشته  1392قانون مجازات اسالمی  447ماده 

؛ بنابراین در اعمال تعزیر مقرر در این مواد، »و تبصره آن عمل می شود 614سایر جنایات عمدي مطابق ماده 

قانون  612دادگاه باید کلیه شرایط مقرر در این مواد را احراز کند. به عبارت دیگر در اعمال تعزیر مقرر در ماده 

ت و امنیت جامعه ، دادگاه باید احراز نماید که اقدام مرتکب، موجب اخالل در نظم، صیان1375مجازات اسالمی 

قانون اخیرالذکر، چنانچه ضرب و جرح عمدي  614یا بیم تجري مرتکب یا دیگران است و در اعمال تعزیر در ماده 

منجر به یکی از آثار و نتایج مذکور در این ماده شود یا مورد، مشمول تبصره ماده مذکور باشد، در صورت دارا 

 شود؛یه، مطابق این ماده براي مرتکب مجازات تعزیري تعیین میبودن شرایط مذکور در این ماده عالوه بر د

قانون پیش گفته منتهی شود  614بنابراین اگر ایراد ضرب و جرح عمدي به یکی از آثار و نتایج مذکور در ماده 

  قانون آیین دادرسی کیفري قابل تجدیدنظرخواهی است. 429نظر از میزان دیه، رأي صادره به استناد ماده صرف

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/850   

  ح  850-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، در دعاوي مالی که خواسته، وجه نقد نیست، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158بر اساس بند یک ماده 

شود؛ حال که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است، محاسبه میحق اجرا بر اساس بهاي خواسته 

که چنانچه حکم به پرداخت مهریه از نوع مسکوکات طال، در پرونده طالق که غیر مالی است صادر شود، بهاي آن

عشر و مه نیعشر قرار گیرد؛ در این حالت اجراي احکام براي محاسبشود تا مبناي محاسبه نیمخواسته تعیین نمی

  اي دارد؟وصول آن چه وظیفه

 پاسخ:

و نظر به اطالق مفاد ماده قانونی مذکور، زوجه  1391قانون حمایت خانواده مصوب  29اوالً، با توجه به قسمت اخیر ماده 

که خوانده دعواي طالق باشد و یا خواهان آن، براي دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) اعم از آن

  تواند صدور اجراییه وفق مفاد دادنامه را درخواست کند.پس از ثبت طالق، می

، پرداخت حق اجرا پس از انقضاي ده روز از تاریخ 1356اجراي احکام مدنی مصوب قانون  160ثانیاً، مطابق صدر ماده 

قانون حمایت خانواده  29جا که در فرض استعالم در اجراي ماده علیه است؛ بنابراین از آنابالغ اجراییه بر عهده محکوم

طالق مؤثر در مقام نیست و در خصوص حقوق مالی زن اجراییه صادر شده است، غیر مالی بودن دعواي  1391مصوب 

قانون اجراي احکام  158شود و مشمول صدر بند یک ماده به موضوع اجراییه وصول میهزینه اجرایی بر اساس محکوم

  است. 1356مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/21    

7/1401/849   

  ح  849-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک  1401/7/6مورخ  7/1401/333با توجه به نظریه شماره  -1

علیه و مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعالم محکوم

قانون نحوه اجراي  24ماده » هـ«گرفته وسیله کار و امرار معاش وي شناخته شده و در اجراي بند تحقیقات صورت

به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد  1394هاي مالی مصوب محکومیت

  پذیر است؟ شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان

علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به که در بسیاري موارد محکومتوضیح آن

نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن ند مالکیت آن به غیر میفروش یا انتقال س

شود و در قانون یادشده، مانع از اجراي حکم محکومیت مالی می 3اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 

  ه است. بچنین مواردي ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی براي پرداخت اقساط محکوم

توان دستور مسدودي کارت هوشمند رانندگان در مواردي که راهی براي اجراي حکم وجود ندارد، آیا می -2

هاي راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص خودروهاي سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده

  تواند راهگشا باشد.برند، میعلیه در مضیقه مالی به سر میالنفقه محکومواجب

  پاسخ:

خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در  6/7/1401مورخ  333/1401/7گونه که در نظریه شماره همان -1

قانون نحوه اجراي  24ماده » هـ«فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجراي بند 

، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی 1394هاي مالی مصوب محکومیت

و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 523نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 

اي از اجراي و توقیف مال و تداوم آن، مرحله» باشدعلیه ممنوع میاجراي رأي از مستثنیات دین اموال محکوم«

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24که وفق مقررات ماده حکم است؛ بنابراین به محض این



 و در فرض توقیف باید بالفاصله رفع توقیف اعماحراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است 

  از فیزیکی و سیستمی شود.

مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارك داراي مجوز از جمله در فرض سؤال بهره -2

 و کارت هوشمند رانندگان خودروهاي سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصوالً با توجه به اصل بیست

توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، نمی

فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودي کارت هوشمند تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر 

  .د نداردباشند، وجورانندگان خودروهاي سنگین که داراي محکومیت مالی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/21    

7/1401/843   

  ح  843-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به عین معین بوده (براي مثال یک دستگاه خودرو) و در مواردي که در پرونده کیفري بابت اتهام انتقال مال غیر، محکوم

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3له نیز اعمال ماده به دسترسی نباشد و محکومدر حال حاضر به محکوم

  را درخواست کند:  1394

پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، این بازداشت به امکانعلیه به علت عدم پرداخت محکومکوماوالً، آیا بازداشت مح

  تا چه زمانی ادامه دارد؟ 

به ضروري باشد، (در راستاي ماده یک قانون اخیر) آیا این امر مستلزم تقدیم گذاري عین محکومثانیاً، چنانچه ارزش

  بایست در همان پرونده کیفري توسط اجراي احکام کیفري صورت گیرد؟میدادخواست جداگانه است یا امر ارزیابی 

 پاسخ:

 2، 1به رد عین معین (در فرض سؤال یک دستگاه خودرو) باشد؛ وفق مواد اوالً، در فرضی که در پرونده کیفري محکوم

سی کیفري به تقاضاي قانون آیین دادر 540و  537و مواد  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و 

، مکلف به شناسایی و توقیف 1356له، اجراي احکام کیفري وفق مقررات فوق و قانون اجراي احکام مدنی مصوب محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3به، جلب و اعمال ماده له است و با وجود عین محکومو تحویل آن به محکوم

  پذیر نیست.امکان 1394مصوب 

 46که اجراي احکام کیفري مکلف است وفق ماده به احراز شود، نظر به ایننیاً، چنانچه عدم دسترسی به عین محکومثا 

، قیمت مال را با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارزیابی از طریق 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

به را درخواست کرده له وصول عین محکومجا که محکومعلیه وصول کند و از آنکارشناس تعیین و از اموال محکوم

 علیهله براي مطالبه بدل مال و ارزیابی بهاي آن و شناسایی اموال محکوماست، درخواست مجدد و یا دادخواست محکوم

 ايعلیه مکلف به پرداخت آن و یا معرفی اموال خود به اجرجهت وصول بها الزم نیست و با تعیین بهاي مال، محکوم

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3له مبنی بر جلب و اعمال ماده احکام است و در غیر این صورت، درخواست محکوم

  پذیر است.امکان 1394مالی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/07    

7/1401/838   

  ح  838-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9به موجب ماده 

ریال در صالحیت شوراي حل اختالف است. چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با 

هاي بکند و پس از رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس، الحساب با جلب نظر کارشناس تقویم ذکر عبارت فعالً یا علی

  شده اعالم شود، آیا شوراي حل اختالف صالح به رسیدگی است؟ تکلیف چیست؟خواسته خواهان افزون بر نصاب یاد

 پاسخ:

قانون وصول برخی  3ماده  14در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 

کند با اصالحات و الحاقات بعدي، مبلغی را پرداخت می 1373ین مصوب از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد مع

جا که در و پس از تعیین میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان باید مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن

را پذیر نیست؛ زیف امکانزمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراهاي حل اختال

صالحیت شوراهاي حل اختالف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه 

هاي دادگستري است؛ اما اگر در هر حال چنین دعوایی و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل بر صالحیت دادگاه

ف تا مرحله تعیین میزان خواسته رسیدگی کند، پس از تعیین آن در صورتی که ارزش طرح شود و شوراي حل اختال

قانون شوراهاي حل  9ماده » الف«خواسته افزون بر صالحیت شوراي حل اختالف باشد، شورا با لحاظ حکم مقرر در بند 

یست میلیون ریال نصاب مقرر که خواسته مازاد بر دوو صدر تبصره یک ماده مذکور، با احراز این 1394اختالف مصوب 

  کند.قانونی است، قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه صادر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/07    

7/1401/838   

  ح  838-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دعاوي مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  9به موجب ماده 

ریال در صالحیت شوراي حل اختالف است. چنانچه خواهان در زمان تقدیم دادخواست خواسته خود را تا نصاب مزبور با 

رسیدگی و ارجاع امر به کارشناس، بهاي  کند و پس ازالحساب با جلب نظر کارشناس تقویم ذکر عبارت فعالً یا علی

  شده اعالم شود، آیا شوراي حل اختالف صالح به رسیدگی است؟ تکلیف چیست؟خواسته خواهان افزون بر نصاب یاد

 پاسخ:

قانون وصول برخی  3ماده  14در مورد آن دسته از دعاوي که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند 

کند با اصالحات و الحاقات بعدي، مبلغی را پرداخت می 1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

جا که در و پس از تعیین میزان واقعی خواسته و صدور رأي، خواهان باید مابقی هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آن

را پذیر نیست؛ زینیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شوراهاي حل اختالف امکان زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم

صالحیت شوراهاي حل اختالف محدود به مواردي است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه 

اما اگر در هر حال چنین دعوایی  هاي دادگستري است؛و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، اصل بر صالحیت دادگاه

طرح شود و شوراي حل اختالف تا مرحله تعیین میزان خواسته رسیدگی کند، پس از تعیین آن در صورتی که ارزش 

قانون شوراهاي حل  9ماده » الف«خواسته افزون بر صالحیت شوراي حل اختالف باشد، شورا با لحاظ حکم مقرر در بند 

که خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال نصاب مقرر تبصره یک ماده مذکور، با احراز اینو صدر  1394اختالف مصوب 

  کند.قانونی است، قرار عدم صالحیت به شایستگی دادگاه صادر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/833   

  ك  833-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

این قانون است  302قانون آیین دادرسی کیفري که مجازات آنها مشمول ماده  48آیا قید مذکور در تبصره ماده 

به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر میگردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان یافته است؟ به عبارت دیگر در جرایم 

ه تأیید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد یا نکه مقصود جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطلقا می بایست وکیل ب

  این قانون باشد؟ 302امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 

  پاسخ:

از حیث چینش کلمات و عبارات و  1392قانون آیین دادرسی کیفري  48اوال، نحوه نگارش تبصره اصالحی ماده 

 حکایت از آن» یافتهجرایم سازمان«و » جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«عبارت بین دو » همچنین«ذکر کلمه 

به قسمت صدر تبصره مذکور یعنی به » این قانون است 302ها مشمول ماده که مجازات آن«دارد که عبارت 

  جرایم علیه امنیت نیز تسري دارد. 

تثنایی و خالف اصل است و در تفسیر قوانین و یادشده، حکمی اس 48ثانیا، حکم مذکور در تبصره اصالحی ماده 

مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا نموده و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، باید گفت انحصار 

مداخله وکالي مورد تایید رییس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است 

باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه  1392قانون آیین دادرسی کیفري  302مشمول ماده که مجازات آن 

  وکالي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/832   

  ح  832-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص تجویز  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 4ماده 

علیه به جهت عدم پرداخت اقساط شروطی را تعیین کرده است که یکی از این شروط عدم تقدیم بازداشت محکوم

صرفا یک بار و براي نوبت اول از حبس دادخواست جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت است. آیا ارائه دادخواست تعدیل 

علیه دادخواست مبنی بر تعدیل ارائه کند تا کند یا این شرط مطلق بوده و هر بار که محکومعلیه جلوگیري میمحکوم

توان وي را به سبب عدم پرداخت اقساط حبس کرد؟ اگر این شرط مطلق تفسیر تعیین تکلیف نهایی دادخواست تعدیل نمی

ها مانع حبس خود شده و پس از علیه هر بار که اقساط را پرداخت نکند، با تقدیم دادخواست تعدیل تا ماهشود، محکوم

دهد و عمالً اجراي حکم را تعیین تکلیف دادخواست تعدیل مجدد اقساط را پرداخت نکرده و دادخواست تعدیلی ارائه می

  با مشکل مواجه خواهد کرد.

 پاسخ:

رئیس محترم قوه  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 4ده از حکم مقرر در تبصره ما

علیه قضاییه، لزوم تسریع در رسیدگی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادي یا عدم حبس محکوم

 علیهحبس یا بازداشت محکومنامه یادشده، بر منع و تبصره آن از آیین 4در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 

به صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط داللت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت 

حکم  االصولکند و علیکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میعلیه را بررسی میفعلی محکوم

تواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست ط ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتعدیل اقساط، قابل تسري به اقسا

تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأي صادر کند؛ بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به 

أي اط معوق در رکه دادگاه راجع به اقسشود؛ مگر آنعلیه نیز استصحاب میقوت خود باقی است و مسؤولیت محکوم

  خود به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/30    

7/1401/831   

  ك  831-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و در مرحله دادگاه، امکان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48آیا در جرایم امنیتی موضوع تبصره ماده  -1

که مانند انتخاب وکیل رسمی دادگستري به غیر از وکالي مورد تأیید و تعیین شده از سوي قوه قضاییه وجود دارد یا این

  مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا بایستی از وکالي تعیین شده برابر لیست مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب شوند؟

قانون آیین دادرسی کیفري  48در راستاي مقررات مربوط به وکالت تسخیري موضوع تبصره ماده  الوکاله وکیلحق -2

  د؟باشالوکاله مختار میکه وکیل در انعقاد قرارداد بابت حقشود یا اینتوسط قوه قضاییه پرداخت می 1392مصوب 

 پاسخ:

، حکم مقرر در ماده موصوف 1392فري مصوب قانون آیین دادرسی کی 48نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده  -1

، ناظر به »ضرورت انتخاب وکیل یا وکالي طرفین دعوي از بین وکالي رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه«مبنی بر 

جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی (به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن

  در دادگاه نیست.معناي اخص) 

و شرایط  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48در مواردي که بازپرس با لحاظ جرایم مذکور در تبصره ماده  -2

که کند با توجه به ایناین قانون مبادرت به تعیین وکیل تسخیري براي متهم می 190ماده  2این ماده و در اجراي تبصره 

ر الوکاله وي با رعایت قسمت اخیالوکاله مطالبه کند؛ حقل خود ندارد تا بتواند از او حقوکیل تسخیري، قراردادي با موک

  .شوداین قانون از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می 348ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/22    

7/1401/829   

  ك  829-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در جرایمی نظیر خیانت در امانت یا تخریب که حکم به رد مال و خسارات وارده مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی 

است، آیا در مقام صدور قرار تأمین کیفري باید میزان ضرر و زیان ناشی از جرم نیز لحاظ شود یا صرفاً جنبه 

  عمومی جرم باید مدنظر قرار گیرد؟

 پاسخ:

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 136که جانشین ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  219ماده 

مقرر داشته » دیدهمطالبه زیان«شده است، به نحو اطالق و بدون قید  1378و انقالب در امور کیفري مصوب 

ذا در ؛ ل...»دیده کمتر باشد الکفاله و وثیقه نباید در هر حال از خسارت وارده به بزهمبلغ وجه التزام، وجه«است: 

 کم مقرر در مادهدیده مد نظر قرار گیرد و حصدور قرار تأمین کیفري، باید به طور مطلق خسارت وارد به بزه

دیده خسارت وارد شده است؛ اعم موصوف از این حیث ناظر به تمامی جرایمی است که در اثر ارتکاب آن به بزه

از این که صدور حکم به رد مال تکلیف قانونی دادگاه باشد، (مانند کالهبرداري و سرقت) یا صدور حکم به جبران 

  د تخریب و خیانت در امانت مذکور در فرض سؤال).خسارت نیازمند تقدیم دادخواست باشد (مانن

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/22    

7/1401/828   

  ك  828-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تی شود، دیه پرداخچنانچه پدر، نسبت به فرزند غیر رشید ایراد ضرب و جرح عمدي کند و به پرداخت دیه محکوم 

ود یا شتوسط ولی باید به حساب چه کسی واریز شود؟ به حساب مادر که بعضا به عنوان قیم موقت انتخاب می

  که طریق دیگري مد نظر است؟به حساب مسدود به نام طفل تا زمانی که به سن رشد برسد و یا آن

 پاسخ:

همین قانون، والیت ولی قهري  356مستنبط از ماده  و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  358با توجه به ماده 

علیه در خصوص مورد جنایت ساقط است و در این خصوص ولی او، تنها در صورت جنایت عمدي نسبت به مولی

مقام رهبري است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبري و در صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به 

گفته قانون پیش 356علیه صغیر طبق ماده کند و لذا وصول دیه و هزینه کرد آن براي مجنیها تفویض میدادستان

  پذیرد.بر اساس نظر مقامات ذکر شده در این ماده صورت می

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  



 

1401/08/28    

7/1401/826   

  ح  826-61-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر  5آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 

با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردي است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در  1322رسمی مصوب 

شده که وفق رأي وحدت مواردي نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعاي حقی نسبت به مال توقیف

اکم دادگستري است، نیز صدور هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صالحیت مح 26/9/1398مورخ  784رویه شماره 

پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص قرار یادشده امکان

هاي به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 310تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده داشته باشد، آیا معترض ثالث می

  جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟ 1379امور مدنی مصوب عمومی و انقالب در 

 پاسخ:

االجرا و طرز رسیدگی به نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین 169اوالً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 

مورخ  784شماره  با اصالحات و الحاقات بعدي و رأي وحدت رویه 1387شکایت از عملیات اجرایی مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجراي سند رسمی موضوع ماده اول  26/9/1398

است و توقیف عملیات اجرایی  1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

  ل دستور اجرا اعتراض شده باشد.اخیرالذکر، منحصر به موردي است که به اص 5موضوع ماده 

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی  5ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 

هاي عمومی و به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 310، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 1322مصوب 

که یادشده، پس از احراز قوي بودن دالیل خواهان و این 5است. دادگاه وفق ماده  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی در اجراي سند رسمی ضرر جبران

هاي به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 310کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده ی صادر میثبت

  منصرف از فرض سؤال است. 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 

1401/08/18    

7/1401/824   

  ك  824-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قانونی واخواهی و علیه ابالغ شده و به جهت انقضا مهلتدر مورد آرا غیابی که به صورت واقعی به محکوم

تجدید نظرخواهی و عدم اعتراض، پرونده به واحد اجرا ارسال شده باشد، آیا به صرف واخواهی اجراي حکم متوقف 

 2سوي دادگاه است؟ توضیح اینکه در تبصره  خواهد شد یا توقف اجرا منوط به صدور قرار قبولی واخواهی از

تصریح شده؛ لکن در مورد ابالغ واقعی » توقف اجرا«قانون آیین دادرسی کیفري در فرض ابالغ قانونی  406ماده 

  بیانی وجود ندارد.

 پاسخ:

قانون، این  490این ماده و لحاظ ماده  2و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406مستفاد از ماده 

غایب (متهم) ابالغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست  چنانچه حکم غیابی به محکوم

االجرا است بنابراین در فرض استعالم، تقاضاي واخواهی تجدید نظر یا فرجام نشده باشد قطعی محسوب و الزم

  علیه موجب توقف اجراي حکم نیست.محکوم

 مدي باردئیدکتر احمد مح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/15    

7/1401/823   

  ك  823-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه شخص ایرانی در خارج از کشور ایران مورد ضرب و جرح قرار گیرد یا کشته شود و ضارب یا قاتل وي 

  وي را پرداخت کرد؟ المال دیهتوان از بیتشناسایی نشود، آیا می

 پاسخ:

، هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران 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 

جا که در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد و از آن شود که در ایران یافت و یا به ایرانمی

المال نیز امري استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، اعاده نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت

  المال وجود ندارد.هاي ایران و پرداخت دیه از بیتموجبی براي رسیدگی دادگاه

 یروح اله رئیس

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/25    

7/1401/821   

  ك  821-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی محکوم به پرداخت دیه شود؛  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  475و  474چنانچه در راستاي مواد 

علیه پیدا نشود، نحوه پرداخت دیه از گرفته در اجراي احکام کیفري مالی از محکومهاي صورتولی با بررسی

صالح جهت تواند با مراجع ذيالمال توسط اجراي احکام به چه صورت خواهد بود؟ آیا اجراي احکام رأساً میبیت

ادر المال حکم صاتبه نماید؟ یا باید پرونده را به دادگاه کیفري دو اعاده و علیه بیتالمال مکپرداخت دیه از بیت

بایست شاکی جهت طرح دادخواست در محاکم کدام از مراجع مذکور صالح به رسیدگی نبوده و میشود؟ یا هیچ

  حقوقی ارشاد شود؟

 پاسخ:

یکی از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14ماده » پ«اصوالً مسئولیت پرداخت دیه که طبق بند  -1

المال، امري استثنایی است که نیاز هاست، به عهده مرتکب جرم (مقصر حادثه) است و پرداخت دیه از بیتمجازات

ماده  3المال در قانون تصریح شده است؛ مانند تبصره به رسیدگی و صدور حکم دارد و موارد پرداخت دیه از بیت

 1392قانون مجازات اسالمی  487و  485، 484، 477، 475، 474، 473، 470، 435، 334، 333و مواد  156

علیه و عدم توانایی وي نسبت به پرداخت دیه از مواردي نیست که قانونا موجب  و صدور حکم اعسار محکوم

  المال گردد.پرداخت دیه از بیت

، قاضی اجراي احکام وفق 1392قانون آیین دادرسی کیفري  505علیه مطابق ماده در صورت فوت محکوم -2

و  474کند و در موارد شمول مواد قانون مزبور، قرار موقوفی اجراي مجازات را صادر می 13ماده » الف«بند 

علیه متوفی، مالی شود و چنانچه محکوم، دیه از اموال وي پرداخت می1392قانون مجازات اسالمی مصوب  475

گفته، پرونده به دستور قانون پیش 85ماده  1المال طبق تبصره فاي دیه نداشته باشد، با مطالبه دیه از بیتبراي استی

شود و دادگاه کیفري در اجراي دادستان براي صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه مربوط ارسال می

دیه (که با توجه به اینکه اعتبار مربوط  کنندهقانون یادشده نسبت به دعوت از دستگاه پرداخت 342تبصره ماده 

باشد) به منظور دفاع از حقوق به دیه در اعتبارات وزارت دادگستري منظور گردیده است، وزارتخانه مذکور می

  کند.المال اقدام میبیت



ري فعلیه و عدم دسترسی به او، قاضی اجراي احکام کیفري با توجه به قرار تأمین کیبا فراري شدن محکوم -3

گذار قهعلیه اقدام کنند. امتناع کفیل یا وثیکند که نسبت به تسلیم محکومگذار اخطار میصادره، به کفیل یا وثیقه

الکفاله یا ضبط وثیقه موجب اخذ وجه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230با رعایت مقررات ماده 

شده، الکفاله اخذشده یا وثیقه ضبطاین قانون از وجه 233و  232خواهد بود که در این صورت با توجه به مواد 

شده توسط اجراي احکام درخصوص ابالغ اخطاریه به شود؛ اما هرگاه اقدامات انجامدیه مورد حکم پرداخت می

بوده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  474اي نرسیده باشد، موضوع مشمول ماده گذار به نتیجهکفیل یا وثیقه

  المال بالاشکال است.دیه ازبیتو پرداخت 

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/18    

7/1401/820   

  ح  820-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه نیز از کارکنان دولت و داراي حقوق و مزایاي به تعدادي سکه تمام بهار آزادي به عنوان مهریه است و محکوممحکوم

شود؛ وي در دفاعیات خود فیش باشد و در زمان تقدیم دادخواست اعسار یک چهارم از حقوق وي کسر میماهیانه می

کننده به دعواي اعسار ارائه کرده است؛ دادگاه نیز با لحاظ این حقوقی و گواهی کسر از حقوق را به دادگاه رسیدگی

نامه نحوه اجراي آیین 9به (هر شش ماه یک سکه) داده است، آیا به استناد ماده موضوع حکم به تقسیط محکوم

اي قانون اجر 96رئیس محترم قوه قضاییه، در اجراي ماده  18/6/1399هاي مالی و تبصره ذیل آن مصوب محکومیت

که صدور علیه را توقیف کرد یا اینتوان یک چهارم و یک سوم از حقوق و مزایاي محکوممی 1356احکام مدنی مصوب 

  باشد؟حکم اعسار مانع از توقیف این میزان از حقوق و مزایا می

 پاسخ:

از استیفاي بخش  ، تقسیط محکومبه مانع1394قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب  11مطابق تبصره یک ماده 

، توقیف 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  98اجرا نشده آن از سایر اموال محکومعلیه نیست و همچنین مطابق ماده 

قیف به توعلیه معرفی شود، براي استیفاي محکومحقوق و مزایاي استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم

علیه نیست و در مانع توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي مستمر محکومگردد؛ بنابراین صدور حکم اعسار 

که یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایاي ماهانه کمتر از مبلغ هر قسط است، به عنوان بخشی از هر قسط قابل صورتی 

پذیر است. رالذکر امکانقانون اخی 96محاسبه است و به این ترتیب وصول همزمان اقساط و کسر حقوق با رعایت ماده 

به علیه بیشتر از مبلغ یا ارزش هر قسط از محکومهمچنین در فرض استعالم، چنانچه یک چهارم حقوق و مزایاي محکوم

علیه قانون یادشده، توقیف مازاد مبلغ یا ارزش هر قسط تا یک چهارم از حقوق و مزایاي محکوم 96باشد، با رعایت ماده 

رئیس محترم قوه  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 9تبصره ماده بالمانع است. ضمناً 

پس از  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96علیه وفق ماده قضاییه، به معناي منع کسر از حقوق و مزایاي محکوم

 قسیط و تعیین اقساط، کسر حقوقصدور حکم تقسیط نیست و صرفاً در مقام بیان آن است که دادگاه در صدور حکم ت

  علیه در اجراي ماده اخیرالذکر را باید مد نظر قرار دهد تا موجب عسر و حرج وي نشود.محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/17    

7/1401/813   

  ك  813-54-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي متعدد هاي چند الیه و قفلعرضه مواد مخدر که مجهز به دوربین مدار بسته متعدد و درب در خصوص اماکن

کشی گسترده غیر قابل ورود و عرضه مواد مخدر صرفاً از ناپذیر بوده و سقف آن اماکن نیز به صورت آهنو نفوذ

ن اماکن و کشف مواد و دستگیري افتد و این امر موجب سختی کار نفوذ مأموران به آهاي کوچک اتفاق میروزنه

  مجرمین را در پی داشته است:

کنندگان مواد مخدر و کمک آیا با توجه به قوانین و مقررات موجود در راستاي تسهیل امر مبارزه با عرضه -1

  به مأمورین در این راستا صدور دستور تخریب آن اماکن وجاهت قانونی دارد؟ 

ها براي ب و قلع و قمع مکان آیا صدور اجازه کندن و تخریب دربدر صورت عدم امکان دستور تخری -2

  پذیر است؟ یابی به راه ورود به آن مکان امکاندست

  آیا دادستان صالح به صدور چنین دستوراتی است؟ -3

 پاسخ:

ترام اح«مستفاد از اصول بیست و دوم، سی و ششم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبنی بر  -1

جز در مواردي که قانون » به مالکیت مشروع اشخاص و ممنوعیت تعرض به اموال، حقوق و مسکن اشخاص

ت که این اس» قانونی بودن فرایند دادرسی کیفري«قانون آیین دادرسی کیفري مبنی بر 2نماید و ماده تجویز می

گیري پیش«است به معاذیري از قبیل » توزیع مواد مخدر«یا » محل خرید و فروش«در فرض سؤال، تخریب محل که 

هاي مشروع افراد فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا ایجاد محدودیت براي حقوق و آزادي» از وقوع یا تکرار جرم

قانون اصالح  13باید به حکم صریح قانون باشد؛ بدیهی است این امر مانع اعمال ضمانت اجراي مقرر در ماده 

  با فرض فراهم بودن اقتضاي این ماده نیست.قانون مبارزه با مواد مخدر 

کشف جرم، تعقیب متهم و تفتیش و بازرسی منازل و اماکن بسته و تعطیل در مواردي که حسب قرائن و  -2

امارات، ظن قوي به حضور متهم یا کشف اسباب و آالت و ادله وقوع جرم در آن محل باشد (از جمله در فرض 

قانون  145و  137از جمله مواد  1392نون آیین دادرسی کیفري مصوب سؤال) تابع عمومات مذکور در قا

  گفته است.پیش



اصل یکصد  5اي است که طبق بند اگر چه اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصالح مجرمین، وظیفه -3

رم یشگیري از وقوع جو پنجاه و ششم قانون اساسی بر عهده قوه قضاییه قرار دارد، اما تکالیف دادستان در جهت پ

انین داند، در حدود قوبینی شده و باید تدابیري را که به عنوان اقدام تأمینی الزم میهمان است که در قوانین پیش

  براي ضابطین تحت امر خود مقرر کند

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/807   

  ك  807-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هایی که استفاده از قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس 2که حسب ماده با توجه به این

مجازات تعزیري  1365کند مصوب دار میها در مالء عام خالف شرع است و یا عفت عمومی را جریحهآن

هاي مذکور در ماده یک این قانون ذکر شده کنندگان و فروشندگان البسه و نشانتولیدکنندگان داخلی و وارد 

یک از بندهاي اگر مجازاتی با هیچ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3است که با توجه به تبصره 

قانون آیین  340شود و بر اساس ماده گانه این ماده مطابقت نداشته باشد، مجازات درجه هفت محسوب میهشت

شود و مطابق جرایم تعزیري درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می 1392دادرسی کیفري مصوب 

ها در مالء عام خالف هایی که استفاده از آنقانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس 7ماده 

الذکر در صالحیت مستقیم رسیدگی به جرایم فوق 1365کند مصوب دار میشرع است و یا عفت عمومی را جریحه

  دادگاه انقالب اسالمی است. ابهامات:

ها در مالء عام خالف هایی که استفاده از آنآیا قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس -1

هاي مذکور فاقد وصف نسخ شده است و رفتار 1365کند مصوب دار میشرع است و یا عفت عمومی را جریحه

  جزایی است؟

باشد و بایستی در الذکر مینما) مشمول قانون فوقدار (پاره و بدنهاي زاپآیا تولید، واردات و فروش لباس -2

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات  7و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340راستاي ماده 

کند ها در مالء عام خالف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میفاده از آنهایی که استفروشندگان لباس

  ، به طور مستقیم در دادگاه انقالب رسیدگی شود؟1365مصوب 

نما) مشمول قانون نحوه رسیدگی به دار (پاره و بدنهاي زاپدر صورتی که تولید، واردات و فروش لباس -3

ها در مالء عام خالف شرع است و یا عفت عمومی را هایی که استفاده از آنتخلفات و مجازات فروشندگان لباس 

نما) دار (پاره و بدنهاي زاپباشد و رفتارهاي تولید، واردات و فروش لباسنمی 1365کند مصوب دار میجریحه

رسیدگی، دادسرا باشد؟ و مرجع صالح به هاي مذکور مطابق چه ماده قانونی قابل مجازات میباشد، رفتارجرم می



در صالحیت دادگاه انقالب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340یا به صورت مستقیم در راستاي ماده 

  باشد؟یا دادگاه کیفري دو می

 پاسخ:

عام ا در مالءههایی که استفاده از آندلیلی بر نسخ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس -1

وجود ندارد و در موارد تردید در نسخ یا  1365کند مصوب دار میع است یا عفت عمومی را جریحهخالف شر

عدم نسخ قانون، اصل بر عدم نسخ است؛ لذا قانون اشاره شده به اعتبار خود باقی است و تعدیل جزاي نقدي 

  مؤید این نظر است. 1399نامه هیأت وزیران مصوب تصویب 41این قانون به موجب ردیف  3و  2موضوع مواد 

شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نیست و تشخیص مصداق و تطبیق مطرح که پرسشبا توجه به این -3و  2

باشد، کننده میرفتار ارتکابی با عناوین مجرمانه و جرم بودن یا نبودن رفتار و آثار آن بر عهده مرجع رسیدگی

  شده خارج از وظایف این اداره کل است.گویی به استعالم به کیفیت مطرحپاسخ

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/15    

7/1401/805   

  ح  805-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، انتقال مال به دیگري به هر 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21گونه که مستحضرید در ماده همان

نگاري شده انحوي به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوي که باقیمانده اموال براي پرداخت دین کافی نباشد، جرم

است. در خصوص حکم این ماده خواهشمند است اعالم فرمایید آیا ماده مزبور اطالق و عموم داشته و حتی مستثنیات دین 

قانون نحوه اجراي  24که ماده شود؟ و یا آنزار کار مدیون که براي امرار معاش وي ضروري است را شامل میاز جمله اب

یادشده را در بر  21ماده صدرالذکر را با تخصیص مواجه کرده و موضوع ماده  1394هاي مالی مصوب محکومیت

 داد،تري تقلیل میبه وسیله امرار معاش ارزان توان گفت چنانچه مدیون وسیله امرار معاش خود راگیرد؟ آیا مینمی

توانست حداقل بخشی از دین خود را نسبت به دائن اداء کند؛ اما این وسیله را براي فرار از اداي دین به دیگري انتقال می

که » ینکشنده سنگ«شود؟ براي مثال، مالک و راننده قانون می 21داده است و لذا مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 

د؛ از کناز قیمت باالیی برخوردار است، پس از محکومیت مالی به قصد فرار از دین این خودرو را به دیگري منتقل می

توانست این خودرو باشد؛ آیا با این استدالل که مالک کشنده میطرفی خودروي مذکور وسیله امرار معاش وي هم می

تري خریداري و با آن امرار معاش کند و لذا فرار از اداي دین کرده است و قیمترا بفروشد و براي مثال خودروي ارزان

که باید شود و یا آنمی 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده 

  یادشده را منتفی بدانیم؟ 21این قانون، اعمال ماده  24در مورد مستثنیات موضوع ماده 

 پاسخ:

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 21چنانچه انتقال مال واقعاً شرایط مستثنیات دین را داشته باشد، مشمول ماده 

علیه به باشد تا محکومبه نمینیست؛ زیرا مستثنیات دین اصوالً قابل توقیف در قبال محکوم 1394مالی مصوب 

؛ اما اگر تمام مال یا بخشی از آن شرایط مستثنیات دین قصد فرار از اداي دین اقدام به انتقال آن به دیگري نماید

نده کنتواند مشمول ماده یادشده باشد. تشخیص مصداق بر عهده مقام قضایی رسیدگیرا نداشته باشد، موضوع می

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/801   

  ك  801-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  338هستند با توجه به حکم ماده  2در حوزه هاي قضایی که فقط داراي یک شعبه دادگاه کیفري  -الف 

(همانند شهرستان اللی) آیا ارجاع پرونده ها با رئیس حوزه قضایی است؟ ب  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

به تصدي رئیس شعبه دایر باشد و همزمان در آن حوزه دادرس که هم داراي ابالغ کیفري  2اگر شعبه کیفري  -

حوزه  اگر در -باشد ارجاع پرونده هاي کیفري به دادرس با رئیس حوزه قضایی است یا رئیس شعبه کیفري؟ پ

ارجاع  2ري کیفاي فقط یک دادگاه کیفري تشکیل شده باشد و رئیس حوزه قضایی پرونده اي را به رئیس شعبه 

  داده است آیا رئیس شعبه هم می تواند همان پرونده را به دادرس داراي ابالغ کیفري ارجاع دهد؟

 پاسخ:

فرض سؤال را که در یک  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  338اطالق حکم مقرر در صدر ماده  -الف

(کیفري  یافته، تنها یک شعبه به دادگاه کیفريیلحوزه قضایی، شعب متعدد دادگاه تشکیل و از بین شعب متعدد تشک

شود و اختصاص صرفاً یک شعبه از شعب متعدد دادگاه به اختصاص یافته باشد نیز شامل میدو یا انقالب) 

  هاي کیفري (کیفري دو یا انقالب) نافی لزوم ارجاع پرونده از سوي رئیس حوزه قضایی نیست.دادگاه

و سایر مقررات مربوط، آن است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339و  338مستفاد از مواد  -ب

؛ بنابراین رییس دادگستري در مقام ارجاع مجاز به ارجاع »دادرس شعبه«شود و نه ارجاع می» شعبه«پرونده به 

ب به یکی از شعها نبوده و حسب مورد باید پرونده را مستقیم پرونده به اعتبار ابالغ دادرسی هر یک از دادگاه

کننده ربط ارجاع کند و متعاقب ارجاع پرونده به شعبه نیز اتخاذ تصمیم در خصوص قاضی رسیدگیهاي ذيدادگاه

ه هر تواند پرونده را ببر عهده متصدي همان شعبه است و اگر آن شعبه فاقد متصدي باشد، رییس دادگستري می

  اراي این ابالغ است ارجاع کند.البدل و از جمله خودش که دیک از دادرسان علی

البدل جزو اختیارات رئیس حوزه قضایی و یا ) اتخاذ تصمیم در خصوص شعبه محل خدمت دادرس علی1 -پ

تواند گونه که رئیس حوزه قضایی میمقامی است که از سوي رئیس حوزه، این امر به او تفویض شده است و همان

تواند وي را براي مدتی محدود اعم از البدل صادر کند، میرس علیابالغ تصدي شعبه فاقد رئیس را براي داد

ا به تصدي دادگاه ریک روز یا حتی یک ساعت متکفل اداره شعبه بالتصدي کند یا پرونده مربوط به شعب بال



 هاي شعبه را به دادرسوي ارجاع کند و یا در موارد تراکم کار شعبه، به درخواست رئیس شعبه برخی از پرونده

  البدل ارجاع نماید.علی

ام البدل، رسیدگی به تمبا انتصاب یک قاضی به عنوان رئیس شعبه و یا تصدي شعبه توسط دادرس علی -2

  شود.هاي ارجاعی به آن شعبه به متصدي شعبه ارجاع میپرونده

ا به اي آن شعبه رهتواند در غیاب رئیس شعبه و یا بالتصدي بودن شعبه، رسیدگی به پروندهمقام ارجاع می -3

  البدل ارجاع کند.دادرس علی

البدل به رغم حضور و تصدي شعبه توسط رئیس ها از سوي رئیس حوزه قضایی به دادرس علیارجاع پرونده -4

  مغایر با موازین مذکور در بند دوم است.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/798   

  ك  798-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 که این استان با دو کشور بزرگبا توجه به گستردگی استان سیستان و بلوچستان و امنیتی بودن آن و این

 هايپرور هم مرز است و از رتبه باالیی در صدور احکام اعدام در دادگاهکننده مواد مخدر دنیا و تروریسمتأمین

شود با توجه به وجود موارد فوق و حفظ محرمانگی و امنیت ب و کیفري یک برخوردار است، پیشنهاد میانقال

قضات صادرکننده احکام، شماره اختصاصی به قضات مذکور اعطا شود و به جاي مشخصات قضات صادرکننده 

  رأي، از این شماره استفاده شود.

 پاسخ:

مستلزم اطالع اصحاب پرونده از هویت » رد دادرس«اوالً، اجراي برخی احکام قانونی از جمله احکام مقرر براي 

قاضی صادرکننده رأي است و عدم درج نام و نام خانوادگی قاضی صادرکننده رأي در برخی موارد اعمال این 

  سازد. قبیل مقررات را با چالش مواجه می

و تبصره  405که با لحاظ ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  378ماده » ب« ثانیاً، با توجه به بند

الرعایه است و عدم رعایت آن بر اساس هاي کیفري یک و انقالب نیز الزماین قانون در خصوص دادگاه 297ماده 

ا قاضی شود، درج مشخصات قاضی یتخلف محسوب می 1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  14ماده 

صادرکننده رأي و سمت وي در آراء و تصمیمات قضایی الزامی است؛ اهمیت جرایم ارتکابی و مخاطرات ناشی 

باشد. اي دیگر نظیر استفاده از شماره اختصاصی نمیها نافی تکلیف قانونی یادشده یا اقدام به گونهاز رسیدگی به آن

طرق قانونی ممکن تأمین شود. در هر حال اجراي پیشنهاد بدیهی است حفظ امنیت جانی و روانی قضات باید به 

ررات گذاري است و با توجه به قوانین و مقرئیس کل محترم دادگستري استان سیستان و بلوچستان مستلزم قانون

  رسد.فعلی قابل پذیرش به نظر نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/28    

7/1401/797   

  ك  797-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

بینی جزاي نقدي از سه و پیش 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89ماده » ت«با توجه به حکم مقرر در بند 

تا بیست و پنج میلیون ریال یا انجام شصت تا یکصد و هشتاد ساعت خدمات عمومی رایگان براي جرایم تعزیري 

اصالحی همان قانون،  134ارتکابی توسط نوجوانان و با عنایت به رعایت قواعد تعدد جرم موضوع ماده  6درجه 

هاي جزاي نقدي و انجام خدمات عمومی رایگان، کدام یک اشد خواهشمند است اعالم فرمایید از بین مجازات

  است؟

 پاسخ:

فرض پرسش ناظر به ارتکاب دو جرم تعزیري مختلف درجه شش توسط نوجوان است. بدیهی است در چنین 

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89ماده » ت«فرضی، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی به استناد بند 

شود اظ تعدد) تعیین میقانون مجازات اسالمی (به لح 1399اصالحی  134ماده » ب«رعایت ضوابط مقرر در بند 

که کدام یک این ماده فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و براي تشخیص این» ث«و طبق بند 

قانون مجازات  19هاي مقرر در ماده است، باید با عنایت به شاخص» اشد«شده در دادنامه هاي تعییناز مجازات

ها مشخص و با هم مقایسه شود تا مجازات اشد ه هر یک از مجازاتهاي آن، درجو تبصره 1392اسالمی مصوب 

هاي مقرر مشخص گردد؛ لذا در فرض سؤال با توجه به میزان جزاي نقدي مقرر در دادنامه و انطباق آن با شاخص

شود و در خصوص هاي آن، درجه آن مشخص میو تبصره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19در ماده 

یک از بندهاي هشتگانه ماده اخیرالذکر مطابقت ندارد، جا که این مجازات با هیچاز آن» ی رایگانخدمات عموم«

شود و در نهایت با مقایسه محسوب می» مجازات درجه هفت«قانون یادشده  19ماده  3طبق قسمت آخر تبصره 

زات اشد در هر پرونده شود. الزم به ذکر است که تشخیص مجادرجه این دو مجازات، مجازات اشد مشخص می

بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و چنانچه قاضی اجراي احکام کیفري نتواند مجازات اشد را تشخیص 

  دهد، باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/796   

  ك  796-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و  8و  7ها در زمره جرایم تعزیري درجه چنانچه شاکی عناوین مجرمانه متعددي مطرح کند و برخی از آن -1

به باال باشد و به عبارت دیگر، جرایم داخل در صالحیت تحقیقاتی دادگاه به  6برخی دیگر جرایم تعزیري درجه 

) 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340و  306جرایم در دادسرا مطرح شود (مواد صورت توأمان با دیگر 

شود یا بر اساس صالحیت تحقیقاتی دادسرا و دادگاه، جرایم جا در دادسرا رسیدگی میآیا به صورت توأمان و یک

 رار منع یا موقوفیدر صورت عقیده به رسیدگی توأمان، هرگاه نظر مقام تحقیق بر صدور ق -2شود؟ تفکیک می

به باال باشد، آیا قاضی دادسرا ملزم به رسیدگی توأمان و اتخاذ تصمیم  6تعقیب نسبت به جرم تعزیري درجه 

مطروحه در  8و  7قضایی در خصوص دیگر جرایم خارج از صالحیت تحقیقاتی دادسرا (جرایم تعزیري درجه 

  باشد؟) نیز می1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 306شکواییه و یا جرایم موضوع ماده 

 پاسخ:

اوالً، در صورتی که عناوین کیفري متعدد (اعم از تعدد مادي یا معنوي) در پرونده مطرح باشد و برخی از جرایم 

باید به طور مستقیم در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340درجه هفت و هشت باشد که مطابق ماده 

دادگاه مطرح شود و برخی دیگر جرم تعزیري درجه شش و باالتر باشد که انجام تحقیقات مقدماتی آن به عهده 

دادسرا است، با توجه به لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفري واحد نسبت 

قانون یادشده،  92و  64و  22ون و با عنایت به این که مطابق مواد همین قان  313و  218به متهم مطابق مواد 

اصوالً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي دادگاه تنها در 

 و به طور 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  285و تبصره یک ماده  340، 306موارد مصرح نظیر مواد 

قانون  81پذیرد، بنا به مراتب فوق و با عنایت به صدر تبصره یک ماده استثنایی از سوي دادگاه صورت می

گفته، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مقدماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و پیش

مات درجه شش به باال و ارسال بخشی از آن نظر نهایی نسبت به اتها موجب قانونی جهت تفکیک پرونده و اظهار

  شود به دادگاه براي رسیدگی مستقیم وجود ندارد.که جرم تعزیري درجه هفت یا هشت محسوب می



، اصل کلی این است که انجام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  92و  89، 22ثانیاً، با توجه به مواد 

ید در دادسرا صورت پذیرد؛ مگر این که در قانون استثناء و به آن باتحقیقات مقدماتی درخصوص کلیه جرائم 

تصریح شده باشد. بنابراین، در صورتی که متهم عالوه بر ارتکاب جرائمی که مستقیمًا قابل طرح در دادگاه است، 

این  313ه الذکر و لحاظ مادقانون فوق 102متهم به ارتکاب سایر جرائم نیز باشد، در این صورت مستفاد از ماده 

قانون که به موجب آن، به اتهامات متعدد متهم باید توأمان رسیدگی گردد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به کلیه 

  جرائم توسط دادسرا انجام پذیرد.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/28    

7/1401/791   

  ك  791-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مصوب  62هاي الکترونیکی موضوع ماده آیا اعمال نهاد ارفاقی آزادي تحت نظارت سامانه

  علیه است؟مستلزم در زندان بودن محکوم 1392

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی مصوب  62هاي الکترونیکی موضوع ماده به حبس تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم 

شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم ، ناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می1392

این قانون اقدام نکند، با توجه  62محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به اعمال مقررات ماده 

، قرار دادن محکوم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  2مندي دادرسی کیفري مذکور در ماده به اصل قانون

گفته است؛ بنابراین، قانون پیش 553هاي الکترونیکی نیازمند رعایت تشریفات مقرر در ماده تحت نظارت سامانه

در فرضی که دادگاه حین صدور حکم نسبت به  1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 62اعمال مقررات ماده 

  اعمال مقررات این ماده اقدام نکرده باشد، منوط به شروع به اجراي مجازات حبس محکوم خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/08/03    

7/1401-790   

  ك  790-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري صرفاً راجع به احکام  450ماده » الف«آیا صدور قرار رفع نقص تحقیقات موضوع بند 

  شود؟برائت یا محکومیت محاکم کیفري است یا شامل قرارهاي صادره نیز می

 پاسخ:

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

سوي دادگاه تجدید نظر و ارسال پرونده به دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي (نخستین) 

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

  بل تجدید نظر موضوع رسیدگی دادگاه تجدید نظر، مبنی بر محکومیت، برائت یا قرار منع تعقیب باشد.رأي قا

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/788   

  ك  788-16/10-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا امکان مطالبه دیه از سوي اولیاي دم متوفی از شرکت بیمه با وجود تقصیر کامل متوفی به عنوان عابر پیاده در 

  ها و راه آهن وجود دارد؟قانون ایمنی راه 4تصادف خودرو در آزاد راه منجر به قتل وي به استناد قسمت اخیر ماده 

 پاسخ:

دیده که با اصالحات بعدي، نسبت به زیان 1349آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه 4مقررات مذکور در ماده 

 رغم انتساب حادثه بهمقصر در وقوع حادثه است جنبه حمایتی دارد. در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به

ذا مقررات لدیده، ترتیبات و تکالیف خاصی را براي پرداخت زیان از سوي شرکت بیمه مقرر داشته است؛ رفتار زیان

قانون یادشده منصرف از مواردي است که راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه و داراي مسؤولیت کیفري و  4ماده 

گفته قانون پیش 4اي که مطابق مقررات قانونی مذکور در ماده مدنی است. بدیهی است مسؤول دانستن راننده

  است، فاقد وجاهت قانونی است. رفتار کرده

 سیروح اله رئی

ی قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوق



  
 

1401/08/03    

7/1401/786   

  ك  786-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود چیست؟ ضبط نسبت قانون آیین دادرسی کیفري از عبارت ضبط انجام نمی 236ماده  1مفهوم مخالف تبصره 

  الکفاله یا وثیقه؟باشد یا اینکه نسبت به کل مبلغ وجهبه حداکثر تا یک چهارم وجه قرار می

 پاسخ:

 رگذاو تبصره یک آن در صورتی که کفیل یا وثیقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236مستفاد از ماده 

الکفاله یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، متهم یا پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه

علیه را معرفی کند یا متهم خود را معرفی کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط محکوم

ن صورت چنانچه نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام نشود، کند؛ در ایچهارم از وجه قرار را صادر میحداکثر تا یک 

چهارم وجه قرار صادره و انجام مزایده نسبت به مازاد بر مبلغ الکفاله یا ضبط وثیقه به میزان بیش از یک اخذ وجه

  مزبور موجه نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/08/10    

7/1401/785   

  ح  785-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ود ها اعالم شماترك در ردیف خواسته» دستور فروش«که صدور چنانچه دعواي تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن

رد یا توان دستور فروش صادر کو کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می

  ه خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟کاین

 پاسخ:

، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه 1319قانون امور حسبی مصوب  317با توجه به حکم مقرر در ماده 

ها السهم هر یک از آناز طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأي به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدر

اي مستقل کند و بر این اساس نیازي نیست در دعواي تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواستهصادر می

علیه بر اصحاب دعوا (شرکاي مال مشاعی) له و محکومکه در این دعوا، عنوان محکوممطرح شود؛ به ویژه آن

حتی اگر خواهان متقاضی اجراي دستور نباشد، هر یک از وراث کند و در صورت صدور دستور فروش، صدق نمی

  توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجراي احکام خواستار شوند.نفع در فروش هستند، میدیگر که ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/781   

  ك  781-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که قانونگذار به مقام قضایی با  1392و ... از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  213و  204با توجه به مواد 

رعایت شرایط قانونی اختیار احضار شاهد و یا مطلع و همچنین جلب داده است، آیا مقام قضایی در فرایند تحقیقات 

تواند در صورت لزوم و عنه میال در خصوص احراز جرم توسط مشتکیمقدماتی جهت کشف حقیقت و یا ک

ان عنه در مظعنه را به عنوان مطلع احضار کند و در صورتی که بعد از تحقیقات مشتکیضرورت بدواً مشتکی

ند؟ از قانون آیین دادرسی کیفري مجدداً نامبرده را به عنوان متهم احضار ک 213اتهام قرار گرفت در اجراي ماده 

 توان به عنوان مطلع احضار و سپس مجدداً بهعنه را نمییا اینکه قضیه به نحو دیگري است بدین شرح که مشتکی

  عنوان متهم احضار و تفهیم اتهام کرد؟

 پاسخ:

تواند در کلیه جرایم اعم از قابل بازپرس می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  204اوالً، مطابق ماده 

قابل گذشت شخصی را که حضور و تحقیق از وي براي روشن شدن موضوع ضروري است، به  گذشت یا غیر

عنه که فعالً دالیل کافی بر توجه اتهام به وي وجود ندارد به عنوان مطلع احضار کند؛ بنابراین تحقیق از مشتکی

  شده، فاقد اشکال قانونی است.قانون یاد 213عنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق از مطلعان از قبیل ماده 

ناظر به اشخاصی است که در پی احضار مقام قضایی با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  213ثانیاً، ماده 

م توان تفهیم اتهاشوند و به داللت این ماده، صرفاً به شخصی میعنوانی غیر از متهم در مرجع قضایی حاضر می

شده باشد؛ بنابراین اشخاصی از قبیل شاهد، مطلع و شاکی که در پی احضار مقام کرد که به عنوان متهم احضار 

شود، در صورتی که در مظان اتهام قرار گیرند به منظور حفظ حقوق دفاعی ایشان و داشتن قضایی حاضر می

البته  شوند؛ شده و به عنوان متهم براي وقت دیگري احضارفرصت الزم براي تدارك دفاع، باید با رعایت ماده یاد

  باشند.شده خارج میمتهمان جرائم مشهود تخصصاً از شمول ماده یاد

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/774   

  ك 774-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به طور مستقیم در دادگاه کیفري  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  224ماده » ت«چنانچه جرم موضوع بند 

یک رسیدگی و به صدور قرار منع تعقیب منجر شود، رسیدگی به اعتراض به این قرار در صالحیت کدام مرجع 

  است؟

 پاسخ:

یب هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار منع تعق 21/1/1397مورخ  768با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

شود، قابل صادره از دادگاه کیفري یک در خصوص بزه زناي به عنف یا اکراه که مستقیمًا در دادگاه مطرح می

  خواهی در دیوان عالی کشور است.فرجام

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/07    

7/1401/758   

  ح  758-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هرگاه دادخواست واخواهی خارج از مهلت باشد و ضمن واخواهی، دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در 

که قرار رد واخواهی مرحله واخواهی نیز تقدیم شده باشد، آیا باید در ابتدا به ادعاي اعسار رسیدگی شود یا آن

  صادر شود؟

 پاسخ:

اهی یا تجدید نظر، گرچه ناقص باشد، در صورت تقدیم در مهلت قانونی داراي که دادخواست واخوبا عنایت به این

که شروع به اجراي رأي ممکن است شود و با توجه به ایناثر تعلیقی است و مانع شروع به اجراي رأي صادره می

واست رسد در فرضی که خواهان دادخعلیه شود، به نظر میموجب توقیف اموال و حتی بازداشت شخص محکوم

واخواهی را توأم با ادعاي اعسار از هزینه دادرسی، خارج از مهلت مقرر از تاریخ ابالغ رأي غیابی تقدیم کرده 

ادعاي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306است؛ اما وفق ماده 

وارد عدم ابالغ واقعی مدعی عدم اطالع از مفاد رأي عذر موجه نموده و یا برابر ذیل تبصره یک همین ماده، در م

باشد، دادگاه به لحاظ تأثیر این ادعا در ترتب یا عدم ترتب اثر تعلیقی، باید بدواً به این ادعا رسیدگی و قرار 

  مقتضی صادر کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 
 



1401/08/09    

7/1401/755   

  ح  755-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خواهان باید رونوشت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 57وفق ماده 

یا تصویر اسناد خود را به صورت برابر با اصل ضم دادخواست کند و در صورت عدم اجراي این مقرره قانونی، 

نامه اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی آیین 4د خواهد شد. با توجه به ماده دادخواست توسط دفتر ر

رئیس محترم قوه قضاییه که به تبدیل اسناد متقاضی به سند الکترونیک تصریح شده؛ اما  23/5/1401مصوب 

ه ایجاد دفاتر خدمات نامه نسخ شددر خصوص ساز و کار برابر با اصل شدن این اوراق تصریحی ندارد و در آیین

بینی نشده بود و صرفاً به نیز امر تصدیق ضمائم پیش 26/12/1396ها مصوب الکترونیک قضایی و کانون آن

 4الکترونیک کردن اسناد ضمیمه دادخواست تصریح داشت، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا قسمت اخیر ماده 

الذکر مبنی بر مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازي، همان برابر با اصل شدن اوراق و ایجاد نامه صدرآیین

نامه به آن نگریسته شود؟ چنانچه برخالف بایست به عنوان یک خالء در این آییناختیار براي دفاتر است یا می

 57که طبق قانون ماده ق کردن اوراق نماییم، نظر به اینیادشده آن را حمل بر مجوز دفاتر در مصد 4ظاهر ماده 

صرفاً مراجع خاصی مجوز قانونی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه قانون

تواند بر خالف قانون براي دفاتر خدمات نامه یاد شده میها را دارند، آیا آیینبراي برابر با اصل کردن رونوشت

  لکترونیک قضایی صالحیت تصدیق اوراق ابرازي را ایجاد کند؟ا

 پاسخ:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین  3ماده  17اوالً، با توجه به حکم مقرر در بند 

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 57با اصالحات و الحاقات بعدي و همچنین ماده  1373مصوب 

هاي تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق ، اصحاب دعوا باید رونوشت1379در امور مدنی مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  655تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم کنند؛ اما با عنایت به حکم موضوع ماده 

نامه آیین 4پذیرش صورت یا محتواي الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ ماده  و 1392مصوب 

رئیس محترم قوه قضاییه، این دفاتر پس  23/5/1401اجرایی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضایی مصوب 



ایی خدمات الکترونیک قضاز مطابقت اسناد الکترونیکی با اوراق ابرازي از سوي متقاضی، آن را از طریق سامانه 

 57کنند و این اقدام دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منزله تصدیق مندرج در ماده به مرجع صالح ارسال می

است و از این حیث براي شروع به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

  کند.رسیدگی کفایت می

 ردئیدکتر احمد محمدي با

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/08    

7/1401/747   

  ك  747-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الکفاله، گذار تا زمان صدور دستور مبنی بر اخذ وجهرساند کلیه اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقهبه استحضار می

وجه التزام و یا ضبط وثیقه از سوي دادستان یا معاون ایشان در شعبه اجراي احکام دادگاه انقالب زاهدان انجام 

کلیه اقدامات در راستاي اجراي  1392ري مصوب قانون آیین دادرسی کیف 537پذیرد؛ اما حسب ماده می

هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه االجراي دادگاهدستورهاي دادستان و آراي الزم

  باشد. الکفاله یا وثیقه و ... بر عهده معاونت اجراي احکام کیفري می

جع شود، آیا این مرراي احکام کیفري توسط سرپرست اداره میکه معاونت اجنظر به مراتب یادشده و با توجه این

گذار تا زمان صدور دستور ضبط اخذ (دادیاري اجراي احکام انقالب) متعاقب اقدامات اخطار به کفیل یا وثیقه

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537الکفاله یا وجه التزام و یا ضبط وثیقه، رأساً صالحیت اجراي ماده وجه

و  1356و انجام تشریفات ضبط و مزایده اموال و فروش وثایق وفق قانون اجراي احکام مدنی مصوب  1392

ت التزام را دارد یا باید توسط معاونت یا سرپرسالکفاله و یا وجهاجراي دستورات دادستان مبنی بر ضبط وثیقه، وجه

  اجراي احکام کیفري انجام شود؟

 پاسخ:

، اجراي دستورهاي دادستان 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و تبصره ماده  230اوالً، به تصریح ماده 

به  485درخصوص اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و یا وثیقه در معاونت اجراي احکام کیفري که به داللت ماده 

) صورت 1356تعداد الزم قاضی اجراي احکام کیفري در اختیار دارد، مطابق قانون اجراي احکام مدنی (مصوب 

  پذیرد.می

در اموري که از سوي دادستان یا معاون ایشان به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88ثانیاً، مطابق ماده 

 الکفاله،  ضبط وثیقهارات دادستان از جمله صدور دستور اخذ وجهشود، دادیار تمام وظایف و اختیدادیار ارجاع می

باشد؛ لذا در صورت ارجاع دادستان یا معاون ایشان، االجراي کیفري را دارا میو صدور دستور اجراي احکام الزم



ه اجازبه اقدام کند و به کسب دادیار باید نسبت به صدور دستور انجام مزایده، فروش اموال و پرداخت محکوم

  موردي از دادستان یا معاون ایشان نیاز نیست.

 485به ویژه مواد  1392ثالثاً، صرف نظر از این که مستنبط از مواد مختلف قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

این است که قاضی اجراي احکام، قاضی خاص و مشخصی است که از سایر قضات شاغل در دادسرا، نظیر  489و 

متفاوت است؛ با این وجود درصورتی که به هر دلیل چنین قاضی در دادسرا وجود نداشته باشد، دادیار و بازپرس 

قانون یادشده، اجراي احکام به طور کلی به عهده دادستان است، بنابراین و با  484با توجه به این که مطابق ماده 

راي احکام را به معاون یا دادیار، ارجاع تواند وظایف و اختیارات خود در اجاین قانون، دادستان می 88لحاظ ماده 

قانون مارالذکر در حوزه  484کند. ضمناً، بدیهی است که چنانچه، به تشخیص رئیس قوه قضاییه مطابق ماده 

  دار این وظیفه خواهد بود.قضایی، معاونت اجراي احکام کیفري تشکیل شود، قاضی اجراي احکام عهده

بیان شد، در حوزه قضایی که رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد، معاونت اجراي » ثالثاً« گونه که در بندرابعاً، همان    

قضایی،  کند. چنانچه، در حوزهشود و در این معاونت، قاضی اجراي احکام انجام وظیفه میاحکام کیفري تشکیل می

  ت.رجاع دادستان، بالاشکال اساین معاونت تشکیل نشده باشد، اجراي احکام توسط معاونین دادستان یا دادیاران با ا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/741   

  ع  741-212-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، صالحیت کمیسیون رفع تداخالت مربوط به چه 1401قانون بودجه سال  8تبصره » ض«اوالً، با توجه به بند 

  مواردي است؟  

ثانیاً، آیا تصمیمات کمیسیون مذکور قابل ابطال است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع صالح دیوان عدالت 

زي وري بخش کشاورهاي حقوقی؟ همچنین با توجه به تبصره یک ماده یک قانون افزایش بهرهاداري است یا دادگاه

هاي مرکز استان صالح با اصالحات بعدي در صورت صالحیت دادگاه، آیا دادگاه 1389بع طبیعی مصوب و منا

  باشند یا دادگاه محل وقوع ملک؟می

 پاسخ:

هاي کشاورزي مورد اختالف که کاشت زمین 1401قانون بودجه سال  8تبصره » ض«نظر از حکم مقرر در بند صرف -1

 5908ها در نوبت بررسی قرار دارد را با رعایت نظریه شماره ها که پرونده آنکشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان

هاي رفع تداخالت جهاد سازندگی از تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته 24/1/1373فقهاي شوراي نگهبان مورخ 

الحاقی ماده  3نامه اجرایی تبصره آیین« 3ماده  3که به موجب تبصره کشاورز بالمانع دانسته است، نظر به این جانب خود

پذیر و ارتقاي قانون رفع موانع تولید رقابت 54وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی موضوع ماده قانون افزایش بهره 9

ه قانونی کمیسیون رفع تداخالت، تشخیص تداخل در اجراي هیأت وزیران، وظیف 7/4/1394مصوب » نظام مالی کشور

مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و 

 فها و رفع موارد اختالها، سوابق و اسناد مالکیت آناصالح نقشه«در فرض پذیرش تداخل، عنداالقتضاء صدور رأي بر 

باشد، در این موارد وفق تبصره یادشده می» ها و اصالح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزينسبت به آن

هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص هاي تعیین تکلیف اراضی اختالفی به پروندهرسیدگی هیأت

الحاقی یادشده بوده و رسیدگی  3تداخالت موضوع تبصره اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون رفع 

سیون ها با لحاظ رأي کمیهاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع در کمیسیون رفع تداخالت متوقف و سپس این هیأتهیأت

  کنند.رفع تداخالت، رأي مقتضی صادر می



قانون رفع  54زي و منابع طبیعی موضوع ماده وري بخش کشاورقانون افزایش بهره 9الحاقی به ماده  3اوالً، تبصره  -2

، نافی صالحیت محاکم دادگستري در رسیدگی به اعتراض 1394پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

نامه اجرایی یادشده که به موجب آن رسیدگی آیین 3ماده  3اشخاص نسبت به تشخیص منابع طبیعی نیست و مفاد تبصره 

اي تعیین تکلیف اراضی اختالفی موکول به تصمیم کمیسیون رفع تداخل اجراي قوانین و مقررات موازي در اجراي ههیأت

  باشد.هاي دادگستري اعم از بدوي یا تجدید نظر نمینامه شده است، قابل تسري به رسیدگی دادگاهآیین

وري بخش قانون افزایش بهره 9الحاقی به ماده  3ثانیاً، اعتراض به تصمیم قطعی کمیسیون رفع تداخالت موضوع تبصره 

قانون تشکیالت و آیین دادرسی  10ماده  2با اصالحات بعدي، در اجراي بند  1389کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

  قابل رسیدگی در آن دیوان است. 1392دیوان عدالت اداري مصوب 

با اصالحات  1389اورزي و منابع طبیعی مصوب وري بخش کشکه ماده یک قانون افزایش بهرهنظر از آنصرف -3

این قانون است، حکم تبصره اخیر ارتباطی به کمیسیون رفع  9بعدي فاقد تبصره است، چنانچه مقصود تبصره یک ماده 

، رسیدگی به اعتراض به رأي کمیسیون یادشده در 2تداخالت در فرض سؤال ندارد و با عنایت به مراتب یادشده در بند 

یادشده آمده است، راجع به اعتراض به رأي کمیسیون  9دیوان عدالت اداري است و آنچه در تبصره یک ماده صالحیت 

با اصالحات بعدي است که ظرف پنج  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56موضوع ماده 

 شودثبت شده باشد و در همان هیأت رسیدگی می باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده 23/4/1389سال از تاریخ 

هاي ویژه مستقر در مرکز طرح دعوا تواند در دادگاهنفع میو بعد از سپري شدن این مدت برابر ذیل تبصره یادشده ذي

کند. از حکم مقرر در این تبصره چنین مستفاد است که مقصود از مرکز، مرکز استان است و تفسیر این عبارت به مرکز 

  ها، تفسیري خالف حکم مقرر در تبصره یادشده است.شور و یا مراکز شهرستانک

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/733   

  ح  733-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ل کند، در تعیین تمبر مالیاتی وکیالوکاله را کمتر از میزان تعرفه قید میدر مواردي که وکیل مطابق قرارداد حق

  شود؟ سهم صندوق و کانون چگونه عمل می

 پاسخ:

شود که حسب مورد با لحاظ آن که الحساب مالیاتی بر مبناي خواسته تعیین میدر دعاوي مالی میزان تمبر علی

ساب الحه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، مالك محاسبه تمبر علیخواسته وج

رفین الوکاله مقرر بین طالحساب مالیاتی، تمام حقمالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی

 الحساب دریافتی موضوعکاله وصول شده (علیالوالحساب مالیاتی را بر مبناي حقرا دریافت نکرده باشد، علی

رئیس  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3ذیل ماده 

که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر پردازد؛ مگر آنمحترم قوه قضاییه) می

رت الوکاله وکیل به صوه عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقدر تعرفه را ب

  وجه نقد و یا کاال مقرر شده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/08/21    

7/1401/731   

  ح  731-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رئیس محترم قوه قضاییه،  1399/6/18هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 4و  1وفق مواد  -1

به یا اقساط آن داراي عذر موجه باشد، قابل جلب نیست؛ مصادیق عذر علیه در عدم پرداخت محکومهرگاه محکوم

  موجه کدام است؟ 

قانون نحوه  18نامه یادشده را مغایر قسمت اخیر ماده آیین 4بسیاري از واحدهاي اجراي احکام حکم ماده  -2

دانسته و در اجراي اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی از اجراي آن  1394هاي مالی مصوب اجراي محکومیت

  کنند؛ خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید. خودداري می

را براي پرداخت اقساط تعیین نکند و به صورت چنانچه دادگاه بدوي در ضمن حکم تقسیط زمان مشخصی  -3

به کند و و این رأي در دادگاه تجدیدنظر تأیید کلی مدعی اعسار را موظف به پرداخت هر ماه بخشی از محکوم

شود، مبدأ محاسبه یک ماه از چه زمانی است؟ تاریخ صدور حکم بدوي، تاریخ صدور حکم تجدید نظر، تاریخ 

  نظر و یا زمان دیگري؟ ابالغ رأي دادگاه تجدید

هاي اجراي احکام مدنی نیز الذکر، آیا حکم این ماده شامل پروندهنامه صدرآیین 25با توجه به اطالق ماده  -4

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چه توجیهی براي ورود قاضی اجراي احکام کیفري در اخذ تأمین از می

  وجود دارد؟ علیه پرونده حقوقی براي اعطاء مرخصیمحکوم

 پاسخ:

هاي نامه نحوه اجراي محکومیتبه یا اقساط موضوع ماده یک آیینمصادیق عذر موجه در عدم پرداخت محکوم -1

کننده رئیس محترم قوه قضاییه حسب مورد متفاوت و تشخیص آن با قاضی رسیدگی 18/6/1399مالی مصوب 

هاي بانکی یا مقدور نبودن انجام تراکنش مالی و بانکی به جهت است. بر این اساس دسترسی نداشتن به حساب

  تواند از مصادیق عذر موجه محسوب شود.وقوع حوادث قهري از قبیل سیل و زلزله می



نامه این قانون مصوب آیین 4و ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 18اده بین مفاد م -2

علیه در فرضی که محکوم 18رئیس محترم قوه قضاییه تعارضی وجود ندارد؛ وفق بخش دوم ماده  18/6/1399

علیه بابت اقساط داشت محکومقانون و باز 3له اعمال ماده پردازد به تقاضاي محکومتمام یا بخشی از اقساط را ن

تواند دادخواست تعدیل اقساط تقدیم کند؛ اما صرف علیه میپذیر است؛ هرچند در این موقعیت محکوممعوق امکان

نامه آیین 4تقدیم این دادخواست موجب عدم حبس وي بابت اقساط معوق نیست؛ زیرا، از حکم مقرر در تبصره ماده 

علیه ی به دادخواست تعدیل اقساط مستفاد است تا زمینه آزادي یا عدم حبس محکومیادشده، لزوم تسریع در رسیدگ

علیه نامه یادشده، بر منع حبس یا بازداشت محکومو تبصره آن از آیین 4در آینده فراهم شود. بر این اساس حکم ماده 

عیت عدیل اقساط، دادگاه وضبه صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط داللت ندارد؛ بلکه پس از تقدیم دادخواست ت

  کند.علیه را بررسی و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میفعلی محکوم

در فرض سؤال که دادگاه زمان شروع اقساط را در حکم تقسیط مشخص نکرده و صرفاً اعالم کرده است  -3

نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب قانون  11به پرداخت شود؛ با عنایت به ماده ماهانه بخشی از محکوم

علیه از پرداخت یکجاي نماید؛ یکی اعسار محکومبا صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می 1394

به، به صورت اقساط؛ بنابراین با صدور حکم به تقسیط اوالً، به و دیگري تمکن وي به پرداخت محکوممحکوم

به احراز شده است. ثانیاً، از آنجا آزاد شود؛ زیرا اعسار وي از پرداخت یکجاي محکومعلیه باید فوراً بالقید محکوم

که دادگاه بدوي تمکن وي را به پرداخت اقساط احراز کرده است، در فرض سؤال که این حکم از سوي دادگاه 

تقسیط از همین تجدید نظر تأیید شده است، مبدأ محاسبه یک ماه از تاریخ صدور رأي بدوي است و لذا حکم 

  شود.تاریخ اجرا می

و بویژه با توجه  18/6/1399هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 25با عنایت به اطالق ماده  -4

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانآیین 198به صراحت تبصره ماده 

ماده  »د«نامه در تعریف قاضی اجرا و بند ماده یک این آیین» ث«و بند  ریاست محترم قوه قضاییه 20/2/1400

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3همین مقرره، در هر حال اعطاي مرخصی به محکومان مالی که در اجراي ماده  8

ا یان ربرند، بر عهده قاضی اجراي احکام کیفري است که نظارت بر زنداندر حبس به سر می 1394مالی مصوب 

شود و قاضی شورا و دار است و دادرس اجراي احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا مینیز عهده

توانند به این محکومان مرخصی اعطا کنند. لزوم اطالع مراتب قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف نمی



که مؤید این برداشت است. همچنین با توجه به این به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجراي احکام کیفري،

شده نامه یادکه آیینهاي مغایر ملغی است و با توجه به اینالعملنامه یادشده، دستورآیین 342وفق قسمت اخیر ماده 

آخرین مصوبه رئیس محترم قوه قضاییه در فرض سؤال است، لذا اعطاي مرخصی به محکومان مالی توسط دادرس 

العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6بدل دادگاه مجري حکم موضوع ماده العلی

  باشد.مجري نمی 24/7/1398

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/08/10    

7/1401/729   

  ح  729-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

متصرف و مالک منافع  1376االجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مستأجر یک باب مغازه که پیش از الزم

اي بین کند و قرارداد اجارهبا رضایت مالک سرقفلی مغازه را به شخص ثالث منتقل می 1378آن بوده است، در سال 

و انعقاد قرارداد اجاره  1376انون روابط موجر و مستأجر مصوب شود. با توجه به ماده یک قالیه منعقد میمالک و منتقل

توان گفت روابط حقوقی دو شخص اخیرالذکر مشمول قانون روابط موجر ، آیا می1378الیه در سال بین مالک و منتقل

  است؟ 1376و مستأجر مصوب 

 پاسخ:

 حق«ار نرفته است؛ بلکه اصطالح    ، اصطالح سرقفلی به ک1356اوالً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

به کار رفته که عبارت است از؛ حقی که براي مستأجر در اثر فعالیت کسبی وي در » کسب یا پیشه یا تجارت

شود و مستأجر هنگام تخلیه محل اجاره، حق طول مدت رابطه استیجاري در چارچوب قانون یادشده، ایجاد می

رود که مستأجر در ابتداي کند؛ اما اصطالح سرقفلی زمانی به کار میفت میمذکور را مطابق قانون از موجر دریا

کند که در ایجاد حق کسب یا پیشه یا تجارت انعقاد قرارداد اجاره به موجر مبلغی در قبال سرقفلی پرداخت می

شناس اسبه کارشود، مؤثر بوده و مالك محتأثیري ندارد؛ اما در تعیین حق مذکور که توسط کارشناس ارزیابی می

  گیرد.قرار می

است و مستأجر  1356ثانیاً، در فرض پرسش که قرارداد اجاره اول مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

اي بین مالک و حق کسب یا پیشه یا تجارت خود را با رضایت مالک به ثالث واگذار کرده و قرارداد اجاره

د بود مقام مستأجر سابق خواهالیه منعقد شده است، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائممنتقل

باشد. نمی 1356مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مانع از شمول  1378و انعقاد قرارداد در سال 

قانون اخیرالذکر که با رعایت شرایطی مستأجر جدید را از هر حیث نسبت به  19حکم مقرر در ذیل شق دوم ماده 

  مقام مستأجر سابق دانسته است، مؤید این دیدگاه است.تمام شرایط اجاره قائم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/01    

7/1401/717   

  ح  717-3/9-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

الی هاي مکه، دیه، محکومیت کیفري (مجازات) است، آیا وصول و استیفاي آن به مانند دیگر محکومیتبا توجه به این

  است؟ 1365به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

 پاسخ:

این  20ها است؛ اما در ماده ، دیه از جمله مجازات1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14اوالً، هرچند به تصریح ماده 

هاي مقرر براي اشخاص حقوقی، ذکر نشده است و مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی با لحاظ قانون در ردیف مجازات

داخت دیه است؛ اما با عنایت قانون یادشده ناظر به جرایم تعزیري است و منصرف از موارد پر 20و ماده  14تبصره ماده 

و تبصره آن و همچنین مسؤولیت  452مذکور و بعضی مواد دیگر این قانون؛ از جمله ماده  17به تعریف مقرر در ماده 

توان دیه را جبران خسارت ناشی از جنایت هم دانست؛ لذا در صورت وجود رابطه المال در پرداخت دیه، میعاقله یا بیت

ص حقوقی و خسارت واردشده، محکومیت شخص حقوقی (اداره) به پرداخت دیه، بالمانع است؛ اما علیت بین رفتار شخ

نیز مؤید این امر  1369قانون کار مصوب  184شود؛ مفاد ماده شخص حقوقی از حیث پرداخت دیه، متهم محسوب نمی

  است.

دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب به که به موجب ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومثانیاً، نظر به این

و  1393) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 24ماده » ج«و بند  1365

با اصالحات بعدي،  1361ها مصوب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

ها محکوم به پرداخت وجوهی به اشخاص شوند، مکلف به ها، مؤسسات دولتی یا شهرداريکه وزارتخانهیدر صورت

پرداخت هستند و از آنجا که دیه به منظور جبران خسارت ناشی از جنایت مورد حکم قرار گرفته و اشخاص حقوقی  

ات به است و در نتیجه مقررجوه مربوط به محکومکنند؛ بنابراین دیه نیز مشمول ومذکور، مبلغ ریالی دیه را پرداخت می

، 1392به بعد قانون مجازات اسالمی مصوب  488فوق در فرض سؤال نیز جاري است. شایسته ذکر است وفق مواد 

پرداخت دیه داراي مهلت قانونی است؛ از طرفی هرگاه شخص حقوقی وزارتخانه یا  مؤسسه دولتی باشد، از مهلت ماده 

تر است، محاسبه شود و زمان پرداخت دیه، بر اساس هر یک از این دو مهلت که طوالنیمند مینیز بهرهواحده یادشده 

هاي قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی شود. شایسته ذکر است پس از انقضاي مهلتمی



هاي مربوط یا به (دیه) از محل حسابمحکوم تواند مطابق عمومات در مقام اجراي حکم مبادرت به توقیف و برداشتمی

  علیه اصلی نماید.هاي محکومدیگر حساب

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/25    

7/1401/702   

  ك  702-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

که سب النبی (صلی اهللا علیه و آله) در حالت مستی،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  263با توجه به تبصره ماده 

داند، مستدعیست نسبت به ضربه شالق می 74غضب، یا نقل قول از دیگري را در صورت صدق اهانت موجب تعزیر تا 

ا قاضی قل قول از دیگري بوده بکه متهم به سب در حالت مستی، غضبی یا نتشخیص این -ابهامات ذیل پاسخ فرمایید: الف

لنبی اگانه مذکور را نسبت به سبباشد یا دادگاه؟ به عبارتی چنانچه قاضی محترم دادسرا یکی از موارد سهدادسرا می

قانون موصوف اقدام و حسب مورد جرم  263تواند وفق تعزیر مقرر در تبصره ماده احراز نماید آیا از حیث صالحیت می

نبی در الیار رسیدگی و کیفرخواست نیز براي دادگاه کیفري دو صادر شود یا اینکه صرف اتهام سبمذکور توسط داد

  باشد؟صالحیت بازپرس و متعاقبا دادگاه کیفري یک می

کتاب تعزیرات قانون مجازات اسالمی، اهانت به پیامبران عظام الهی (علیهم السالم) را موجب مجازات  513ماده  -ب

قانون مجازات اسالمی و کتاب تعزیرات  513و  263دانسته است؛ حال چنانکه ملحوظ است در مواد  سال حبس 5یک تا 

مجازات متفاوت تعیین شده است. آن اداره محترم سابقا طی  2آن قانون براي اهانت به پیامبر اسالم (صلی اهللا علیه و آله) 

اید سب اخص از توهین است؛ اما این ان داشتهدر حل این تعارض بی 1392/10/14مورخ  7/92/1988نظریه شماره 

کند؛ زیرا به هر حال فردي که به پیامبر اکرم (ص) در حال غضب، مستی یا به نقل قول، ناسزا پاسخ مشکلی را حل نمی

 263اید ماده باشد؛ زیرا چنانکه آن اداره محترم فرمودهنیز می 513(سب) گوید، قطعاً این ناسزا، توهین موضوع ماده 

 513و هم توهین ماده  263اعم است؛ لذا در این مصداق که هم سب موضوع تبصره ماده  513اخص است؛ نتیجتاً ماده 

آن را شامل است، کدامین مجازات را براي متهم باید برگزید؟ بدیهی است صرف اخص بودن سب نسبت به توهین 

سال حبس  5چه اینکه اگر براي توهین به پیامبر (ص) تا براي رفتار متهم باشد؛  263تواند باعث شمول تبصره ماده نمی

بینی شده است سب به ایشان به طریق اولی باید مجازات بیشتر داشته باشد نه کمتر و به عبارتی فرض فرمایید فردي پیش

بق آن ادر حالت مستی یا غضب یا به نقل قول از دیگري به پیامبر (ص) توهین نماید (نه سب). این فرض حسب نظریه س

اید و نتیجتاً مشمول ماده باشد؛ زیرا سب را اخص از توهین دانستهنمی 263اداره محترم که اشاره شد مشمول تبصره ماده 

شود فردي را که در حالت غضب، پیامبر (ص) را سب نموده مستحق صرفا شالق دانست؛ خواهد بود؛ حال چطور می 513

  سال حبس برایش مقدر کرد؟ 5 اما اگر سب نکرد و صرفاً توهین نمود تا

 پاسخ:



، اعدام (حدي) است و رسیدگی به آن 1392قانون مجازات اسالمی  262طبق ماده » النبیساب«مجازات  -الف

در صالحیت دادگاه کیفري یک است و انجام  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302ماده » الف«طبق بند 

گفته الزاماً به عهده بازپرس است و وجود حاالت و شرایط قانون پیش 92تحقیقات مقدماتی آن با توجه به ماده 

تأثیري در تغییر صالحیت دادگاه کیفري یک که قانونًا  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  263مقرر در ماده 

جرم سبّ نبی است، ندارد؛ لذا دادستان، معاون دادستان و دادیار قانوناً مجاز به انجام  مرجع صالح به رسیدگی

قانون مجازات  263تحقیقات مقدماتی درباره این جرم نیستند و چنانچه وجود شرایط و حاالت مقرر در ماده 

بحث، بازپرس با  قانون مورد 263نزد بازپرس ادعا شود و در مورد شمول تبصره ماده  1392اسالمی مصوب 

اه کند و پرونده به دادگشده قرار جلب به دادرسی صادر میانعکاس این امر در نظرنهایی خود بر اساس تبصره یاد

  شود.کیفري یک ارسال می

است به  263و تبصره ماده  263و  262که شامل مواد  1392فصل پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب  -ب

قانون مجازات  513موضوع ماده » اهانت«این قانون غیر از مفهوم عام  262به ماده  است که با عنایت» سبّ نبی«

این  262نیست؛ بلکه با توجه به ماده » سبّ نبی«باشد؛ به عبارت دیگر هر اهانتی می 1375اسالمی (تعزیرات) 

 »سبّ نبی«نبیاء عظام پیامبر اعظم (صلی ا... علیه و اله و سلم) و هر یک از ا» قذف«یا » دشنام«قانون، فقط 

بینی حاالتی از قبیل مستی، غضب شود و چون مجازات ساب النبی اعدام حدي است؛ لذا مقنن با پیشمحسوب می

یا به نقل از دیگري، به صرف ادعاي مرتکب از قاعده درأ استفاده و اجرا و اعمال مجازات حد را ساقط کرده 

د شوحاالتی در وقوع جرم شبهه ایجاد شده و شمول قاعده درأ می است؛ یعنی به صرف ادعاي متهم به وجود چنین

به شالق تعزیري مقرر در این تبصره محکوم  1392قانون مجازات اسالمی  263و مرتکب مطابق تبصره ماده 

آمیز گیرد که مطالب اهانتدر مواردي مورد استناد قرار می 1375قانون مجازات اسالمی  513خواهد شد و ماده 

ه صورت مطابق این مادنباشد که در این» سبّ نبی«یامبر اسالم (ص) یا سایر انبیاء عظام الهی از مصادیق به پ

گفته حکم خاصی است که قانون پیش 263شود به عبارت دیگر مجازات مقرر در تبصره ماده مجازات تعیین می

مالً متفاوت و هر کدام در جاي خود کا 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  513از مجازات مقرر در ماده 

  قابل اعمال است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/25    

7/1401/688   

  ح 688-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا افرادي که به رمالی یا اصطالحًا  1375مکرر قانون مجازات اسالمی(تعزیرات)  500ماده  2با توجه به بند  -1

کنند، ادعاي آنها این است که با اجنه در ارتباط بوده دعانویس شهرت دارند و در خصوص افرادي که به آنها مراجعه می

 شوندشود بدون آنکه فعالیت تبلیغی یا آموزشی داشته باشند، شامل این ماده میو یا از ماوراي عالم ماده به آنها وحی می

  که باید نسبت به اعمال خود فعالیت آموزشی و تبلیغی داشته باشند تا مشمول مقرره قانونی قرار گیرند؟یا این

آیا با توجه به صدر ماده که اشاره به گروه و فرقه یا جمعیت دارد منصرف از مواردي است که فردي به صورت واحد  -2

  اشد؟بکه صدر ماده حصري نبوده و از باب تمثیل میر شود یا اینو خارج از هرگونه فرقه یا گروهی مرتکب اعمال مذکو

  شود؟ مقرره مذکور به چه معناست و شامل چه مواردي می 2در کل قید فعالیت تبلیغی و آموزشی در بند  -3

 پاسخ:

فردي که به رفتار  1375مکرر قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  500ماده  2با توجه به رکن مادي بزه موضوع بند  -1

که گویی دارد، از شمول مقررات این بند خارج است و تشخیص ایندعانویسی اشتغال دارد یا ادعاي ارتباط با اجنه یا غیب

  کننده است.یک از قوانین کیفري منطبق است به عهده قاضی رسیدگیرفتار با کدام این

 که در قالبگفته با عنایت به متن این ماده، در صورتیمکرر قانون پیش 500ماده  2و  1اقدامات مندرج در بندهاي  -2

ها صورت گیرد، مرتکب یا مرتکبان مشمول مجازات مقرر در ماده یادشده هستند؛ ولی گروه، فرقه، جمعیت یا مانند آن

ز شمول ماده مورد بحث شود؛ ا 2و  1اگر فردي در غیر قالب گروه، فرقه، یا جمعیت مرتکب رفتارهاي مذکور در بندهاي 

مقررات این ماده خارج است و ممکن است رفتار وي با عناوین کیفري دیگري قابل پیگرد باشد که تشخیص آن به عهده 

  کننده به موضوع است.قاضی رسیدگی

مکرر قانون یادشده، گسترش دادن و انتشار مطالب و موضوعات انحرافی، مغایر  500ماده  2منظور از تبلیغ در بند  -3

به شرع مقدس اسالم است به هر طریقی که در قالب گروه، فرقه یا جمعیت صورت گیرد و منظور از فعالیت  و یا مخل

آموزشی، تعلیم دادن مطالب و مسائل انحرافی، مغایر یا مخل به شرع مقدس اسالم است به هر طریقی که در قالب گروه 

  شود.یا فرقه یا جمعیت انجام 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/25    

7/1401/678   

  ك 678-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

) و برخی مواد قانونی دیگر به جبران خسارت مالی تصریح 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  596در ماده 

تواند حکم به ابطال رسمی یا عادي باشد، آیا دادگاه کیفري میشده است. چنانچه جبران خسارت منوط به ابطال سند 

  نفع باید در دادگاه حقوقی طرح دعوا کند؟که این امر از خصائص محاکم حقوقی است و ذيصادر کند و یا آن

 پاسخ:

شود و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی -1

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

، صدور حکم به جبران خسارت؛ جز در مواردي که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست 1392

 »عالوه بر جبران خسارات وارده«ت تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست است؛ بنابراین، صرف ذکر عبار

(مذکور در فرض استعالم) به معناي منتفی بودن  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  596در ماده 

  مطالبه و رعایت تشریفات مربوط نیست.

اده م در فرض استعالم، چنانچه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم، منوط به ابطال سند رسمی باشد و در اجراي -2

قانون آیین دادرسی کیفري نتوان تکلیف اسنادي که از  148و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215

 نفع باید با تقدیم دادخواست، ازجرم تحصیل شده است را از حیث استرداد، ضبط یا معدوم کردن تعیین کرد، ذي

  طریق دادگاه حقوقی صالح طرح دعوا کند

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  
 



1401/08/23    

7/1401/673   

  ح  673-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه اجرایی الیحه آیین 6و ماده  1370ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي مصوب  3مطابق تبصره 

رئیس محترم قوه قضاییه، وکیل در مقام دفاع از  2/4/1400قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

  احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است. 

  منظور از تأمینات شغل قضا که وکیل نیز از آن برخوردار است، چیست؟ -1

  آیا وکیل در مقام دفاع داراي مصونیت قضایی است؟ -2

 پاسخ:

مجمع تشخیص مصلحت  1370ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوي مصوب  3حکم مقرر در تبصره  -1

رئیس محترم  2/4/1400نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب آیین 6نظام و ماده 

 تاي حفظقوه قضاییه مبنی بر برخورداري وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا، اوالً، در راس

دستورالعمل حفظ  14و  13اي ایشان است؛ مانند آنچه در مواد کرامت آنان و رفتار با وکال بر اساس جایگاه حرفه

رئیس محترم قوه قضاییه با اصالحات و الحاقات  23/4/1398هاي انسانی در قوه قضاییه مصوب کرامت و ارزش

» تأمینات«رسد عبارت در مقررات یادشده، به نظر می» فاعدر مقام د«بعدي آمده است و ثانیاً، با توجه به قید 

ناظر بر استقالل وکیل در مقام و موضع دفاع و عدم تعرض به وي یا ایجاد محرومیت در امتیازات و حقوق شغلی 

  و مصونیت وکیل در ایراد اتهام به طرف مقابل در پرونده مطروحه است؛.

ه در گونه کنی مصونیت قضایی، در معناي خاص آن نیست و همانمصونیت قضایی وکیل در مقام دفاع به مع -2

رسد مقصود آن است که وکیل در مقام طرح دعوا از سوي موکل یا دفاع از دعوا بند فوق آورده شد، به نظر می

که رفتار وکیل واجد وصف مجرمانه باشد و از حیطه طرح به صرف این موارد مصون از تعقیب است؛ مگر آن

  دفاع بر اساس موازین حقوقی خارج باشد. دعوا و یا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/24    

7/1401/664   

  ك  664-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

س داده است؛ پاي با موضوع تصادف رانندگی، کارشناس اولیه راهنمایی و رانندگی نظر بر رد تصادف در پرونده

از اعتراض شاکی (مصدوم) به این نظریه، قرار ارجاع امر به سه نفر دیگر از کارشناسان راهنمایی و رانندگی همان 

اي از قرار باشند) صادر شده و نسخهشهرستان (کارشناسان خبره که جزو مأمورین راهنمایی و رانندگی می

صدوم مراجعه کرده تا قرار را جهت اجراي کارشناسی به کارشناسی تحویل شخص ثالثی شده است که از طرف م

مأموران راهنمایی و رانندگی ذکر شده در قرار تحویل دهد. شخص مذکور قرارکارشناسی را تحویل یکی دیگر از 

کند که نام وي به عنوان کارشناس در قرار ذکر نشده است. توسط شخص حامل مأموران راهنمایی و رانندگی می

شود و نام مأمور أمور راهنمایی و رانندگی نام یکی از کارشناسان ذکر شده در قرار الك گرفته مینامه و یا م

کننده قرار کارشناسی که جزء کارشناسان تعیینی توسط دادگاه نبوده است به جاي ایشان درج و وي نیز دریافت

  نماید.ظر کارشناسی میبه عنوان کارشناس به همراه دو تن دیگر از کارشناسان (مأموران) اعالم ن

چنانچه مأمور راهنمایی و رانندگی موصوف از شخص معترض مبلغی را بابت این موضوع و اظهارنظر به نفع  -1

که پس از ارائه نظریه کارشناسی توسط این وي دریافت کرده باشد، عنوان اتهامی نامبرده چیست؟ توضیح آن

شود و مجدداً همان سه نفر کارشناس اصلی ه متوجه موضوع میمأمور و دو مأمور دیگر ذکر شده در قرار، شعب

کنند و نظر هر دو هیأت (هیأت اولی با عضویت مأمور متخلف و هیأت دومی با عضویت تعیینی اظهار نظر می

  مأمور اصلی ذکر شده در قرار) مبنی بر پذیرش اعترض معترض و تأیید تصادف است.

ود رشوه دریافتی و نه بزه جعل است) از سوي مأمور راهنمایی و رانندگی عنصر قانونی رفتار ارتکابی (مقص -2

  موصوف کدام ماده قانونی است؟

قانون مجازات جرائم نیروهاي مسلح به چه نحو می باشد  118قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و ماده  -3

ن حاکم می باشد یا قانون مجازات جرایم ؟ و در فرض اخذ رشوه توسط مأمور قانون تشدید بر رفتار ارتکابی ایشا

  نیروهاي مسلح؟

  صالحیت رسیدگی به اتهام مأمور در این فرض با دادسراي نظامی می باشد یا دادسراي عمومی؟ -4

 پاسخ:



 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  17در فرض استعالم که در اجراي قسمت اخیر ماده  -4و  3

موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع شده است و  1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان 166و رعایت ماده 

متهم (مأمور راهنمایی و رانندگی) بدون داشتن سمت به عنوان کارشناس (خبره) اظهار نظر کرده است؛ با توجه به 

مول ه موضوع از شکه رفتار ارتکابی از سوي متهم ارتباطی با وظایف اداري و سازمانی وي ندارد، رسیدگی باین

پذیرد. ضمناً تشخیص موضوع جرایم خاص نظامی و انتظامی خارج بوده و در مراجع عمومی کیفري صورت می

کننده است و در هر صورت از عنوان بزه ارتشاء موضوع ماده اتهام با لحاظ شرایط خاص پرونده با مقام رسیدگی

قانون مجازات جرایم  118و ماده  1367هبرداري مصوب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کال 3

  به لحاظ عدم ارتباط با وظایف اداري و سازمانی متهم خارج است. 1382هاي مسلح مصوب نیرو

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/662   

  ك  662-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی را نسخ ضمنی  73، ماده 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی سال  37آیا تبصره ماده 

  کرده است؟ 

  پاسخ:

چنانچه در اجراي مقررات این ماده یا سایر «دارد که بیان می 1399قانون مجازات اسالمی الحاقی  37تبصره ماده 

یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می

، ممنوعیت تعیین مجازات جایگزین حبس براي جرایم عمدي با مجازات قانونی »شودجایگزین مربوط تبدیل می

که قانون مجازات اسالمی را مرتفع کرده است؛ بنابراین در صورتی  73سال حبس مذکور در ماده یکبیش از 

سال حبس با برخوردار شدن از دو درجه تخفیف به حبس مرتکب جرم عمدي با مجازات قانونی بیش از یک

گفته ملزم به تعیین پیش قانون 37تعزیري به کمتر از نود و یک روز محکوم شود، دادگاه مستند به تبصره ماده 

  مجازات جایگزین حبس است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/09    

7/1401/654   

  ك  654-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

عنصري ، آیا 1354قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  2نظر به بند 

مادي بزه خودداري از کمک به مصدومین به شرط رؤیت و حضور فیزیکی پزشک یا کادر درمان در صحنه است 

رغم ابالغ شیفت کاري و قرار گرفتن در برنامه کشیک مراکز دولتی در محل کار حضور یا شامل پزشکی که به

  شود؟ آیا بزه مذکور جرم آنی است یا مستمر؟نیافته است نیز می

 خ:پاس

ماده واحده قانون مجازات خودداري از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب  2اوالً، مستفاد از بند 

هر فردي از کادر درمان (مانند پرستار یا پزشک) بر حسب وظیفه شخصی یا قانونی مکلف است به اشخاص  1354

داراي ضمانت اجراي کیفري است. بنابراین  دیده یا در معرض خطر جانی کمک کند و خودداري از این اقدامآسیب

صرف عدم حضور پزشک در محل کار علیرغم قرار گرفتن نام وي در فهرست پزشکان کشیک یک بیمارستان 

که پزشک فرض سؤال کند و در هر حال احراز اینموجبات تعقیب کیفري وي برابر مقرره یادشده را فراهم نمی

حادثه و نیاز مصدوم به کمک وي در محل کار حاضر نشده و یا صرفاً ولو بنا به عالماً عامداً و علیرغم اطالع از 

عللی غیرموجه در محل کار حاضر نشده است بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. بدیهی است صرف غیبت از 

  االشعار را نخواهد داشت.محل کار هرچند فاقد عذر موجه باشد ضمانت اجراي کیفري فوق

  گفته از جمله جرایم آنی است.ماده واحده قانون پیش 2و  1موضوع بندهاي ثانیاً، جرایم 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/02    

7/1401/635   

  635-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه چنانچه قرار تعویق صدور حکم از دادگاه بدوي صادر و دادگاه تجدید نظر آن را تأیید کند و متعاقباً محکوم

موجب لغو قرار تعویق شود،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  44مرتکب یکی از جرایمی شود که وفق ماده 

گیرد تا پس از آن وفق مقررات صورت میلغو قرار و صدور حکم محکومیت (تعیین کیفر) توسط دادگاه بدوي 

قابلیت تجدیدنظر خواهی را داشته باشد یا آن که توسط دادگاه تجدید نظر صورت گرفته و رأي صادره قطعی 

  است؟

 پاسخ:

و با احراز شرایط مقرر در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40به استناد ماده  2در فرضی که دادگاه کیفري 

کند و این قرار در دادگاه تجدید نظر تأیید احراز مجرمیت متهم، قرار تعویق صدور حکم صادر می این ماده، پس از

کننده قرار تعویق صدور حکم (دادگاه بدوي) صادر 2شده با همان دادگاه کیفري قانون یاد 45شود، اعمال ماده می

است؛ زیرا همان دادگاه مجرمیت متهم را احراز کرده؛ اما صدور حکم را براي مدتی معین معوق کرده است و با 

همان قانون بر عهده  45سپري شدن مدت تعویق، تعیین کیفر یا صدور حکم به معافیت از کیفر به استناد ماده 

شود و دادگاه بدوي باید در ماهیت ست؛ زیرا قرار تعویق صدور حکم تصمیم ماهیتی محسوب نمیدادگاه بدوي ا

شده توسط دادگاه تجدید نظر قانون یاد 45که، عقیده به اعمال ماده امر مبادرت به صدور حکم نماید. ضمن آن

  را سلب خواهد کرد.کننده قرار تعویق صدور حکم، حق متهم براي رسیدگی در مرحله تجدید نظر تأیید

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/08    

7/1401/633   

  ك  633-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي چهارگانه شریفه سوره مائده، حد محاربه یکی از مجازات 33قانون مجازات اسالمی مقتبس از آیه  282طبق ماده 

همان قانون انتخاب هر یک از امور  283(اعدام، صلب، قطع دست راست و پاي چپ و نفی بلد) است و مطابق ماده 

چهارگانه از حیث تخییر با قاضی است. حال اگر دو نفر در شرایط کامالً مساوي مرتکب بزه محاربه شوند و قاضی 

کننده به پرونده از حیث تخییر براي یک نفر از متهمان حکم به مجازات اعدام و براي دیگري نفی بلد صادر کند، رسیدگی

باشد؟ واقعاً معیار تخییر در جرمی که داراي مجازات حدي است چیست؟ از طرفی در آیا اساساً با عدالت سازگار می

یراه الحاکم ... مخیر به تعیین مقدار مجازات است نه در حدود و این چگونه تعزیرات، قاضی از نظر قاعده ... التعزیر بما 

  (انتخاب مجازات) در محاربه براي دو در نفر شرایط یکسان، قابل تخییر است؟

 پاسخ:

گذاري و قابل توجیه بودن احکام مذکور در قوانین و مقررات و آراء صادره اوالً، اظهارنظر پیرامون فلسفه قانون

جع قضایی و بررسی ارزش این احکام از حیث عدم انطباق یا انطباق آن با عدالت، از وظایف اداره کل از مرا

  حقوقی خارج است.

اعمال مجازات حدود در مورد شرکت در جرم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  125ثانیاً، مطابق تبصره ماده 

این قانون که منطبق با قول مشهور  283گیرد و مطابق ماده (جنایت) با رعایت مواد کتاب دوم این قانون انجام می

در خصوص محارب به تشخیص  282هاي چهارگانه موضوع ماده فقهاي شیعه است، انتخاب هر یک از مجازات

االصول باید این تشخیص موجه باشد و با لحاظ اصول کلی حاکم بر مجازات و لیو صالحدید قاضی است که ع

گیرد. بر این اساس و با در نظر گرفتن ها) صورت ها (تفرید مجازاتاز آن جمله تناسب و فردي سازي مجازات

اجتماعی میزان تأثیر اقدامات و نقش هر یک از شرکاي جرم و با لحاظ سوابق و وضعیت فردي، خانوادگی و 

بین جرم هاي متفاوت براي مرتکمرتکبین و با در نظر گرفتن اقدامات مرتکبین پس از ارتکاب جرم، تعیین مجازات

  واحد با موازین قانونی منطبق است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1401/08/29    

7/1401/630   

  ح  630-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اتخاذ تصمیم در مورد دعواي ابطال دستور اجراي اجراییه ثبتی و ابطال عملیات اجرایی در دعاوي مربوط به مهریه، 

هاي خانواده و یا عمومی حقوقی است که دستور اجراي اداره ثبت اسناد و امالك در صالحیت کدام یک از دادگاه

  در حوزه قضایی آن دادگاه صادر شده است؟

 پاسخ:

قانون حمایت خانواده مصوب   4گانه مذکور در ماده هاي هجدههرچند صالحیت دادگاه خانوده منحصر به بند

آن، هر دعوایی که راجع به مهریه باشد، در صالحیت دادگاه  6و بند  4است؛ اما با توجه به اطالق ماده  1391

رسمی نکاحیه درخواست شده است، با توجه  خانواده است؛ بنابراین، در فرض سؤال که ابطال دستور اجراي سند

باشد، که مبناي این درخواست مربوط به مهریه است و موضوع سند رسمی که مفاد آن در حال اجرا  میبه این

مهریه است، رسیدگی به درخواست ابطال دستور اجراي سند نکاحیه راجع به مهریه نیز با دادگاه خانواده محل 

  صدور اجراییه است.

 احمد محمدي باردئیدکتر 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/23    

7/1401/607   

  ح  607-76-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شود، به به واحد اجراي احکام مدنی معرفی میدر مواردي که مالی از سوي شخص ثالثی جهت استیفاي محکوم

رسمی دادگستري جهت ارزیابی مال ارجاع شود و اعتراض چنانچه مال مذکور توقیف و موضوع به کارشناس 

تواند با تقدیم صاحب مال به میزان ارزیابی شده از سوي قاضی اجرا مردود اعالم شود، آیا صاحب مال می

علیه نیز شناسایی دادخواست ادعاي غبن فاحش و فسخ مزایده را مطرح کند؟ در مواردي که مالی از محکوم

  غبن از سوي وي نیز قابل طرح است؟شود، آیا ادعاي می

 پاسخ:

، مالی را براي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  34در فرض سؤال که شخص ثالث در اجراي تبصره ماده 

علیه برخوردار است و لذا در این فرض به معرفی کرده است، وي از تمام حقوق و تکالیف محکوماستیفاي محکوم

همان قانون مردود شده است،  75ارزیابی مال از سوي دادگاه و در اجراي ماده  که اعتراض این شخص نسبت به

جا که وفق ماده اخیرالذکر تشخیص دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به ارزیابی مال قطعی است، از آن

وع ایی مسمدعواي بعدي این شخص مبنی بر فسخ مزایده به ادعاي غبن و متعاقباً درخواست توقف عملیات اجر

  علیه معرفی شده باشد و یا از سوي ثالث.نیست و در این خصوص تفاوتی نیست که مال از سوي محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/23    

7/1401/605   

  ح  605-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شخص حقوقی دولتی در راستاي تملک ملک شخص حقیقی و بر اساس توافقنامه، متعهد به واگذاري بخشی از 

جا که مالک پیش از تملک ملک توسط سازمان دولتی، ملک مذکور شود؛ از آنملک مورد تملک به مالک می

مان دولتی از واگذاري آن را به موجب اسناد عادي و در قطعات متعدد به اشخاص ثالث واگذار کرده است، ساز

نامه خودداري کرده است. با طرح دعواي مالک و به موجب دادنامه صادره حکم به تنظیم سند رسمی بر مبناي توافق

اصالحی قانون ثبت اسناد و  147صادر شده است. اشخاص خریدار، به موجب اسناد عادي و در راستاي ماده 

بعدي از اداره ثبت اسناد و امالك محل وقوع ملک، صدور سند با اصالحات و الحاقات  1310امالك مصوب 

کنند و مالک اولیه با حضور در کمیسیون هیأت حل اختالف، صحت انتقال ملک به موجب رسمی را درخواست می

قانون یادشده، با انتقال سند موافقت  148ماده  3کننده هم در راستاي تبصره اسناد عادي را تأیید و سازمان تملک

کند. در حال حاضر مالک اجراي حکم را درخواست کرده و به لحاظ انتقال ملک مورد لحوق حکم به موجب یم

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46اسناد رسمی به اشخاص ثالث، اجراي آن ممکن نیست و مالک اعمال ماده 

اي حکم تنظیم سند رسمی، را درخواست کرده است. با توجه به مراتب، آیا در صورت عدم امکان اجر 1356

  پذیر است؟یادشده امکان 46اعمال ماده 

 پاسخ:

نظر از ابهام موجود در سؤال، چنانچه مقصود آن است که حکم الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است؛ صرف

جراي احکام قانون ا 46جا که ماده علیه نیست، قابلیت اجرایی ندارد، از آنکه سند به نام محکوماما به سبب آن

به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد، ناظر بر موردي است که محکوم 1356مدنی مصوب 

  موضوع منصرف از ماده یادشده است و این ماده قابلیت اعمال ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/590   

  ك  590-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد و در مورد این  7چنانچه فردي محکوم و اجراي مجازات وي تعلیق شود و در ایام تعلیق مرتکب بزه درجه 

اتهام پس از احراز مجرمیت، دادگاه حکم به معافیت از کیفر صادر کند، آیا حکم اخیر موجب لغو تعلیق اجراي 

  مجازات تعلیقی خواهد شد؟ 

 پاسخ:

هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  54مطابق ماده 

ز جرایم عمدي موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه مرتکب یکی ا

الوه بر ع«کند. ذیل همین ماده نیز بیان شده است که قرار تعلیق را لغو و دستور اجراي حکم معلق را نیز صادر می

فرض سؤال که فردي در ایام تعلیق، مرتکب ؛ اما در »شودمجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وي اجرا می

جرم درجه هفت شده و دادگاه در خصوص اتهام وي، حکم به معافیت از کیفر صادر کرده است، موضوع تخصصاً 

یین تع«و » محکومیت«که در صدور حکم معافیت از کیفر، اصوالً گفته خارج است؛ چه آنپیش 54از شمول ماده 

  لذا قرار تعلیق اجراي مجازات کماکان معتبر است. موضوعاً منتفی است؛» مجازات

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  



  
 

1401/08/21    

7/1401/587   

  ك  587-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مصوب  429دم، محکوم به قصاص را به یکی از جهات مندرج در ماده  که اولیايدر مواردي

قانون  612گفته و با استناد به ماده کنند و دادگاه کیفري یک به تجویز ماده قانونی پیشمعین رها میدر وضعیت نا 1392

نماید و پس از آن اولیاي دم نسبت به متهم اعالم ) مبادرت به تعزیر مرتکب می1375مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب 

گفته (از باب تعیین پیش 612کنند، با توجه به تعیین تعزیر قبلی، آیا بار دیگر دادگاه باید در راستاي ماده گذشت می

  مجازات به لحاظ جنبه عمومی جرم) اقدام کند؟

 پاسخ:

که محکوم به قصاص در زندان است و اجراي در مواردي 1392مجازات اسالمی مصوب  قانون 429با توجه به ماده 

ت وي برد، با شکایسر میحکم قصاص به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده و مرتکب در وضعیت نامعین به

تعیین حبس تعزیري بر اساس کتاب پنجم شود و اگر در راستاي اجراي این ماده دادگاه اقدام به مقررات این ماده اعمال می

قانون مورد بحث، این تعزیر همان حبسی است که در ماده  447قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) کند، با توجه به ماده 

مقرر شده است و با اعالم گذشت اولیاي دم مقتول حین اجراي حبس یا  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  612

گفته قانون پیش 612موجبی براي ارسال مجدد پرونده به دادگاه جهت تعیین حبس تعزیري موضوع ماده  پس از تحمل آن،

نیست؛ زیرا قبالً دادگاه نسبت به تعیین حبس تعزیري موضوع این ماده اقدام کرده است. بدیهی است پس از اعالم گذشت 

  تقاضاي تخفیف مجازات کند. 1392ادرسی کیفري مصوب قانون آیین د 483تواند به استناد ماده می اولیاي دم، محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/23    

7/1401/580   

  ك  580-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگونه عکسبرداري «دارد که بیان می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  353با توجه به تبصره یک ماده 

 تواند دستور دهد تمام یا بخشی ازیا تصویربرداري یا ضبط صدا در جلسه دادگاه ممنوع است اما رئیس دادگاه می

، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا مراجع »محاکمات تحت نظارت او به صورت صوتی یا تصویري ضبط شود

ند توانها میع حل اختالف کار مستقر در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانقضایی اداري از جمله مراجشبه

  برداري کنند؟از این مقرره قانونی بهره

 پاسخ:

اصوالً مقررات مربوط به قانون آیین دادرسی کیفري که ناظر بر نحوه و چگونگی رسیدگی مراجع قضایی کیفري 

از حیث مبانی، اهداف و ضمانت اجراها متفاوت از مقررات مربوط به  باشد،هاي کیفري) می(دادسراها و دادگاه

 قضایی باید بر اساس قوانین و مقرراتقضایی نظیر مراجع حل اختالف کار است و مراجع شبهرسیدگی مراجع شبه

 که به صورت استثناء در رسیدگی خود به رعایت مقررات وخاص خود به ادعاي مربوطه رسیدگی کنند؛ مگر این

 353قوانین آیین دادرسی مربوط به مراجع قضایی ملزم شده باشند؛ بنابراین، ممنوعیت مقرر در تبصره یک ماده 

در خصوص منع عکسبرداري و تصویربرداري یا ضبط صدا که ناظر بر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

ل قضایی نظیر مراجع حسري به مراجع شبهباشد و قابل تها میهاي کیفري است، مختص این دادگاهجلسات دادگاه

  اختالف کار نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/14    

7/1401/578   

  ح  578-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و وجوه نقد واقع در  برداري از اموال منقول و غیر منقولخواهشمند است در خصوص نحوه استعالم و صورت

  خارج از کشور که متعلق به محجور یا مورث ایشان است، اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

در فرض سؤال که اموال منقول و غیر منقول محجور یا مورث وي در خارج از کشور واقع است، اوالً، وفق مواد 

برداري از ، صورت1319ی مصوب قانون امور حسب 116و  115، 114، 50قانون مدنی و مواد  1230و  1228

این اموال با رعایت مقررات کشور خارجی و عهود و قراردادهاي منعقده بین دولت ایران و دولت مربوط، بر عهده 

  اند.قیم یا امین موقت است که از سوي مأمورین کنسولی یا توسط دادگاه شهرستان تهران منصوب شده

هاي آن کشور، از طریق کنسولگري ایران و در آن ز مراجع قانونی کشور خارجی و بانکثانیاً، انجام استعالم ا

گیرد.کشور صورت می



 

1401/08/09    

7/1401/566   

  ك  566-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 57هاي موضوع ماده قانون مجازات اسالمی، مالك حبس 57و  56در خصوص نظام نیمه آزادي موضوع مواد 

نامه ) مجازات قانونی است یا قضایی؟ و آیا شرایط و ضوابط رأي باز مندرج در آیین7و  6، 5مذکور (درجات 

  ها به نظام نیمه آزادي نیز تسري دارد؟سازمان زندان

  پاسخ:

، مجازات 1392قانون مجازات اسالمی  57در صدر ماده » هاي تعزیري درجه پنج تا هفتحبس«منظور از عبارت  -1

ت محکومی«شود؛ زیرا مقنن در این ماده از عبارت قانونی جرم ارتکابی است نه مجازات قضایی که در دادنامه قید می

این قانون است که در این ماده به جرایم تعزیري اشاره  62استفاده نکرده است و مؤید این نظر، تصریح ماده » به حبس

  شده است.

قانون آیین دادرسی کیفري  554و  553و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  57و  56مستفاد از مواد  -2

گفته به عنوان شیوه اجراي حکم حبس تابع این است که اعمال نهاد نظام نیمه آزادي موضوع مواد قانونی پیش 1392

به کار محکومان احکام و شرایط مقرر در مواد موصوف در صالحیت دادگاه صادرکننده حکم قطعی است و اشتغال 

آموزي و اشتغال با خروج از زندانی در مراکز اشتغال داخل و خارج از مؤسسه کیفري یعنی اشتغال در مراکز حرفه

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نامه اجرایی سازمان زندانماده یک آیین» ب«بند   6مؤسسه (رأي باز) موضوع شق 

ط این ربضاییه با تصویب شوراي طبقه بندي و بر اساس مقررات ذيرئیس محترم قوه ق 28/3/1400کشور مصوب 

قانون  57و  56آن) به مفهوم اعمال نهاد نظام نیمه آزادي موضوع مواد  183و  182، 181نامه (از جمله مواد آیین

فصل  باشد، نیست و نحوه اجراي نظام نیمه آزادي در مقرراتمجازات اسالمی که تابع احکام و شرایط خاصی می

) بیان شده است؛ لذا مقررات 4/2/1398(مصوب  1392قانون مجازات اسالمی  63نامه اجرایی ماده سوم آیین

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در خصوص اشتغال محکومان زندانی نامه اجرایی سازمان زندانمذکور در آیین

  باشد.تسري به محکومان نظام نیمه آزادي نمیآموزي و اشتغال با خروج از مؤسسه قابل در مراکز حرفه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/24    

7/1401/564   

  ك  564-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی مصوب  47و یا  40کننده محکومیت تعلیقی بدون در نظر گرفتن شرایط مواد چنانچه دادگاه صادر

که ماده تواند قرار تعلیق صادر شده را لغو کند؟ با توجه به اینحکم تعلیقی صادر کند، آیا دادگاه تجدید نظر می 1392

صرفاً دو مورد عدم رعایت سابقه مؤثر کیفري و سابقه محکومیت تعلیقی را در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55

پذیر گیرد، آیا پس از قطعیت دادنامه، لغو قرار تعلیق اجراي مجازات به در خواست قاضی اجراي احکام کیفري امکانبر می

  است؟

 پاسخ:

شود و مستقل از امر تعیین جرایی محسوب میاصوالً قرار تعلیق اجراي مجازات، ناظر بر اجراي حکم بوده و امري ا

، این قرار 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  49مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده 

ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن، صادر شود. با وجود این، قرار تعلیق اجراي مجازات به لحاظ ماهیت 

محکومیت کیفري بوده و با منتفی شدن حکم محکومیت (مانند نقض حکم محکومیت در اجرایی آن، متکی بر حکم 

ماده  2شود. همچنین با توجه به تبصره دادگاه تجدیدنظر)، قرار تعلیق اجراي مجازات نیز سالبه به انتفاي موضوع می

ت از جمله آراي قابل با اصالحات بعدي، قرار تعلیق اجراي مجازا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55تجدیدنظر شناخته نشده است؛ اما چنانچه، لغو این قرار، با توجه به ماده 

ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجراي احکام مربوطه، مراتب را براي لغو قرار 

  کند.م میبه دادگاه صادرکننده قرار اعال

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/04    

7/1401/526   

  ك  526-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کننده با مسبب حادثه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه داشته در صورتی که دادرس رسیدگی -1

باشد و نیز در صورتی که دادرس همسر و یا فرزند وي وراث مسبب حادثه باشند، آیا از موارد رد دادرس مذکور 

شده، ماده یاد» پ«و » الف«ي در بندها -2است؟  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421در ماده 

نیز بهره جسته است که » شریک و معاون جرم«، از عباراتی مانند »طرفین دعوي«قانونگذار در کنار عبارت 

دیده باشد وگرنه نیازي به قید عباراتی همچون ، همان بزهکار و بزه»طرفین«شود منظور از چنین استنباط می

» ث«کنندگان در وقوع بزه مانند شریک و معاون از بند س، اوالً، چرا مداخلهشریک یا معاون جرم نبود؛ بر این اسا

  اند؟ ثانیاً، مطابق بند مذکور تکلیف مسبب حادثه چیست؟ ماده مذکور مستثنی شده

 پاسخ:

در صورتی که فردي به اتهام تسبیب در جنایت مورد تعقیب کیفري واقع شود و بین  -2و قسمت ثانیاً از سؤال  1

قانون آیین دادرسی  421کننده به موضوع و متهم یکی از موارد رد دادرس مذکور در ماده س رسیدگیدادر

که متهم (مسبب در جنایت) از جمله طرفین دعوا محسوب وجود داشته باشد، با توجه به این 1392کیفري مصوب 

و » الف«د رد دادرس (بندهاي شود، دادرس باید از رسیدگی امتناع ورزد و در فرض پرسش که برخی از موارمی

  گفته) وجود دارد، دادرس مکلف به امتناع از رسیدگی است.قانون پیش 421ماده » پ«

قانون آیین دادرسی کیفري  421ماده » پ«و » الف«در بندهاي » شریک یا معاون جرم«اوالً، ذکر عبارت  -2

ها از طرفین دعوا نیست؛ بلکه تأکیدي بر این است که عالوه بر شاکی و متهم به معناي خروج آن 1392مصوب 

در » طرفین دعوي«شوند؛ بنابراین عبارت اصلی، شریک و معاون جرم نیز از جمله طرفین دعوا محسوب می

  شود.جرم نیز میاین ماده شامل شریک و معاون » ث«گفته و از جمله بند قانون پیش 421بندهاي ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/17    

7/1401/520   

  ك  520-201-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به موجب قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم 

ماده  11و  10الکشف هستند. همچنین وفق بندهاي ، حسب مورد مستحق دریافت حق1384محیطی مصوب زیست

هیأت وزیران با اصالحات و الحاقات بعدي،  8/10/1398نامه اجرایی قانون شکار و صید مصوب یک آیین

 گیري یا زخمی شدن یا کشتنشکار، عبارت است از تعقیب یا تیراندازي یا هر عمل دیگري که منجر به زنده

نامه (به استثناي آبزیان) شود. صید نیز عبارت است از کشتن یا گرفتن آبزیان جانواران وحشی موضوع این آیین

  ها.به هر کیفیت و وسیله و طریق یا تیراندازي به آن

به لحاظ اطالق تعاریف مذکور در بندهاي یادشده، از نظر این سازمان چنانچه کشتن و یا گرفتن آبزیان و جانوران  

شوند؛ الکشف میوحشی ناشی از آلودگی نیز باشد، منطبق با تعاریف یاد شده مأموران کاشف مشمول دریافت حق

نامه یادشده، اتالف آبزیان ماده یک آیین 10با وجود این، سازمان بازرسی کل کشور معتقد است با توجه به بند 

شود و مأموران سازمان حفاظت یب محسوب میناشی از آالیندگی اساساً مرتبط با تعریف مذکور نبوده و تخر

  شوند.الکشف صید و شکار غیر قانونی نمیمحیط زیست در صورت کشف جرایم فوق مشمول دریافت حق

که اختالف در برداشت مفهومی از مقررات مذکور، از حیث درآمد وصولی موجب ترتب آثار متفاوتی نظر به این

  هاي زیر اعالم نظر فرمایید: شود، خواهشمند است در خصوص پرسشمی

امه نشود یا مطابق با آیینهاي جانوري ناشی از آلودگی محیط زیست تخریب محسوب میآیا اتالف گونه -1

  اجرایی قانون یادشده، شکار و صید غیر مجاز است؟ 

  آیا وجود عنصر عمد یا غیر عمد در تحقق شکار و صید غیر مجاز منشأ اثر قانونی است؟ -2

 پاسخ:

به دام انداختن و مسلط شدن بر حیوان آبزي دارد و فرض سؤال (آلوده «داللت عرفی بر » صید«هر چند واژه 

جا که مطابق ماده شود، اما از آنمحسوب نمی» صید«سازي محل زندگی آبزیان گه منجر به مرگ آنان شود)، 

زیست در ارتباط با جرائم  واحده قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط



به این سازمان اجازه داده شده است تا مبالغی را براي جبران سختی کار و خسارات  1384محیطی مصوب زیست

کمک به مأموران و متصدیان کشف و تعقیب جرائم زیست محیطی و «کارکنان خود بپردازد و مبالغ مذکور براي 

نامه نماده یک آیی» ت«اختصاص یافته است و با توجه به بند » ستجلوگیري از منابع آالینده و مخرب محیط زی

شود که حسب وظایف به کارکنانی گفته می» کاشف«هیأت وزیران  25/9/1397اجرایی آن قانون مصوب 

ین نمایند؛ بنابرارا کشف می» محیطیسایر تخلفات زیست«گیري، شکار، صید و محوله، از جمله کشتار، زنده

بوده و کشف آن » محیطیتخلفات زیست«ها منجر شود، از جمله حل زندگی آبزیان که به مرگ آنسازي مآلوده

  نماید.ها را مستحق دریافت حق کشف موضوع قانون صدرالذکر میتوسط مأموران یادشده، آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/518   

  ك  518-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص افرادي که شغل آنان بالگري است و با انتشار تصاویر مبتذل از خود یا دیگران سعی در جذب مخاطب 

کنندگان خود دارند و از طرفی با قبول تبلیغات در صفحه اینستاگرامی خود امرار معاش نموده و و باال بردن دنبال

ي کالنی از همین طریق دارند، خواهشمند است با توجه به گستردگی روزافزون این حرفه و بعضاً درآمدها

  شود؟ اي بر رفتار ارتکابی بار میهنجارشکنی توسط این افراد اعالم فرمایید چه عنوان مجرمانه

شمول اند، آیا مدادهکه شغل افراد یادشده بالگري بوده و انتشار محتویات مبتذل را حرفه خود قرار با توجه به این

که، باشند؟ توضیح آن) می1388اي مصوب قانون جرایم رایانه 14قانون مجازات اسالمی (ماده  742ماده  3تبصره 

 القاعده نباید موارد تشدید اعالمیبرخی معتقدند هرچند محتویات مبتذل در صدر ماده فوق بیان نشده است و علی

که تبصره مزبور به تشدید مجازات نسبت به برخی د؛ اما با توجه به اینشامل محتویات مبتذل شو 3در تبصره 

کند و نه بر نوع محتوا؛ لذا تشدید مذکور یافته یا حرفه قرار دادن) اشاره میرفتارها (ارتکاب به نحو سازمان

اید حداکثر دتاً بشود. بنابراین، در مقام تشدید نیز قاعافزودن بر محتویات مستهجن شامل محتویات مبتذل نیز می

  یافتگی رفتارهاي مرتبط با محتویات مبتذل تعیین شود. یک مجازات براي حرفه قرار دادن یا سازمان

 742ماده  3که قانونگذار در تبصره هاي فوق و نظر به ایناند که با توجه به استداللبعضی دیگر بر این عقیده

یافتگی و حرفه قرار دادن) حکم خاصی را یادشده و پس از تبصره یک نسبت به برخی رفتارهاي خاص (سازمان

شود و نه فقط صدر ماده؛ لذا صرف نظر از هاي آن مینسبت به کل ماده و تبصره 3وضع کرده و مشمول تبصره 

ذل و هم براي محتویات مستهجن اعمال محتواي منتشر شده بایستی حداکثر هر دو مجازات هم براي محتویات مبت

  شود.

صرفاً مربوط به جرایم مذکور در ماده بوده و شامل تبصره  742ماده  3گروه سوم معتقدند حکم موجود در تبصره 

الذکر صرفاً مربوط به محتویات مستهجن است و ماده فوق 3شود؛ لذا تشدید مذکور در تبصره یک این ماده نمی

  شود.نمی شامل محتویات مبتذل

 پاسخ:



) 1375) تعزیرات 1388اي مصوب قانون جرایم رایانه 14قانون مجازات اسالمی (ماده  742ماده  3حکم تبصره 

شود؛ بر این اساس، تشدید صرفاً مربوط به جرایم مذکور در ماده یادشده بوده و شامل تبصره یک این ماده نمی

مربوط به محتویات مستهجن بوده و شامل محتویات مبتذل  گفته صرفاًماده پیش 3مجازات مذکور در تبصره 

  شود.نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/10    

7/1401/516   

  ك  516-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري  230الکفاله وفق ماده یکی از شرایط صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه -الف

علیه در مراجع قضایی است. چنانچه به لحاظ عدم حضور ، ضرورت حضور متهم یا محکوم1392مصوب 

علیه دستور ضبط وثیقه صادر و متعاقبا رأي صادره به لحاظ خالف شرع بیّن بودن نقض و حکم برائت محکوم

آیا نقض رأي صادره و حکم برائت متهم  -1دهید:  هاي زیر پاسخمتهم صادر شود، خواهشمند است به پرسش

علیه یا آیا به جهت نبود ضرورت حضور محکوم -2علیه است؟ کاشف از فقدان ضرورت حضور متهم یا محکوم

  توان از دستور ضبط صادره عدول کرد؟متهم، می

ر تأمین کیفري، هدف از صدور قرا 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217گونه که در ماده آن -ب

علیه پس از احضار حضور نیابد و محکومیت دسترسی به متهم جهت محاکمه و اجراي حکم است، چنانچه محکوم

که حکم به پرداخت دیه یا جزاي نقدي صادر شده باشد و پس از صدور وي قائم به حضور نامبرده نباشد؛ مانند آن

داخت دیه توان پریز جزاي نقدي یا پرداخت دیه کنند، آیا میدستور ضبط وثیقه، بستگان و کسان وي اقدام به وار

 -قانون یادشده دانست؟ پ 236علیه و مشمول ماده یا جزاي نقدي یا اجراي حکم را به منزله حضور محکوم

عنه دستور علیه ضمانت کنند و به علت عدم معرفی مضمونچنانچه افراد متعددي با توثیق وثیقه از متهم یا محکوم

گذارانی عنه را به مرجع قضایی معرفی کند، آیا دیگر وثیقهگذاران مضمونوثیقه صادر شود و یکی از وثیقه ضبط

  مند شوند؟قانون یادشده بهره 236توانند از مزایاي مندرج در ماده اند نیز میکه اقدامی نکرده

 پاسخ:

تشخیص ضرورت حضور متهم با  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  229، مستبط از ماده 2و  1 –الف 

همان  233کند. حسب ماده اي است که احضار متهم را ایجاب میمقام قضایی احضارکننده و بر اساس قراین و ادله

الکفاله یا ضبط وثیقه ضمانت اجراي تخلف حضور متهم نزد مرجع قضایی است و صدور بعدي قانون اخذ وجه

) در تخلف مذکور و ضمانت 14/12/1380مورخ  657یه شماره حکم برائت یا محکومیت (رأي وحدت رو

 یافت، قرار منعاجراي آن تأثیري ندارد و چه بسا اگر متهم پس از آگاهی از احضار، نزد مرجع قضایی حضور می

  شد. تعقیب یا حکم برائت او صادر می



گذار به معرفی متهم یا وثیقه، ترغیب کفیل 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236فلسفه وضع ماده  -ب

الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداري از امتیازي علیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجهیا محکوم

بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب است که در این ماده پیش

ه هر علیه و بع تصرف یا پرداخت دیه یا جزاي نقدي توسط اشخاصی غیر از محکومیا حکم برائت قطعی و یا رف

این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم  251صورت اجراي کامل دادنامه مطابق ماده 

یل رومیت کفنیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا مح

گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور یا وثیقه

  رسد.قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی 236در ماده 

حضور  1392وب قانون آیین دادرسی کیفري مص 235ماده » ب«و قسمت اخیر بند  236با توجه به مفاد ماده  -پ

علیه) در مرجع قضایی تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اعم از اینکه شخصاً حاضر شده و یا در اثر متهم (یا محکوم

گذاران صورت پذیرفته باشد، موجب اعمال تخفیف مقرر قانونی مذکور در این ماده به تمامی ثیقهمعرفی احد از و

  گذاران خواهد بود.وثیقه

  هاي مختلف خودداري شود.ال استعالم با شمارهلطفاً از ارس

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/18    

7/1401/515   

  ك  515-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي تخفیف جزاي نقدي مقرر  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  71ماده 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115در آن قانون را ممنوع اعالم کرده است. از سوي دیگر مطابق ماده 

احراز توبه متهم موجب سقوط مجازات جرایم تعزیري درجه شش تا هشت است و در خصوص دیگر جرایم نیز با 

  تواند در مجازات تخفیف دهد. احراز توبه دادگاه می

رسد در مورد جرایم درجه شش تا هشت توبه از کیفیات مخففه نیست و در با توجه به مراتب یادشده، به نظر می

زمره معاذیر قانونی مخففه قرار دارد؛ چنانچه با دالیل معتبر توبه متهم در جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق 

این قانون در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات شامل تخفیف  71د، آیا اطالق ماده کاال و ارز احراز شده باش

نیز خواهد بود و مجازات در جرایم درجات شش تا هشت اسقاط  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115ماده 

وع مزبور صرفا تخفیف موض 71که ماده شود و تخفیف مجازات در جرایم شدیدتر نیز ممنوع است و یا آننمی

  را ممنوع کرده است؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  37ماده 

 پاسخ:

، مقررات مربوط به تعلیق 10/11/1400قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اصالحی  63با توجه به صراحت ماده 

رونده در پتعقیب، تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر، تعلیق اجراي مجازات، مروز زمان، توبه و بایگانی کردن 

  شود.مورد جرایم و تخلفات موضوع این قانون اعمال نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/07    

7/1401/510   

  ح  510-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به موجب رأي دادگاه حکم به تخلیه به جهت انتقال به غیر با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت صادر 

شده است. خوانده نیز به عنوان دعواي طاري سرقفلی را مطالبه کرده است که دادگاه در رأي واحد به هر دو 

ارت و سرقفلی صادر کرده است که موضوع رسیدگی و رأي به تخلیه در قبال پرداخت حق کسب یا پیشه یا تج

اجرایی نشده است و بالاثر شده  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28حکم در مهلت مقرر در ماده 

است. آیا حکم نسبت به سرقفلی قابل اجرا است یا به اعتبار عدم پرداخت حق مستأجر، حکم در کل آن فاقد اعتبار 

مان حقوق قبل از حکم براي مستأجر اعاده شده و تجزیه حکم و مطالبه سرقفلی شده و روابط استیجاري گذشته با ه

  باشد؟به اعتبار بقاي رابطه استیجاري صحیح نمی

 پاسخ:

بینی نشده است و آنچه در این قانون آمده حق سرقفلی پیش 1356اوالً، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

ابراین، چنانچه مستأجر در زمان انعقاد قرارداد اجاره مشمول قانون یاد است، حق کسب یا پیشه یا تجارت است؛ بن

شده، مبلغی تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت کرده باشد، این مبلغ مستقل از حق کسب یا پیشه یا تجارت 

کند و قابل مطالبه نیست و تنها کارشناس هنگام تعیین حق کسب یا پیشه یا تجارت مبلغ مزبور را نیز لحاظ می

قانون مزبور، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت حسب مورد به مستأجر  19در مواردي که برابر تبصره یک ماده 

شده به عنوان حق کسب یا پیشه یا کند و نصف مبلغ کل تعیینگیرد، نیز موضوع تفاوتی نمییا متصرف تعلق می

  گیرد.تجارت در قبال تخلیه مورد حکم قرار می

تواند موجر را مستقل از مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت به پرداخت سرقفلی که دادگاه نمینظر از اینثانیاً، صرف

به مستأجر محکوم کند؛ اما در فرض سؤال که دادگاه به جهت انتقال به غیر، حکم به تخلیه با پرداخت حق کسب 

رأي واحد، حکم به پرداخت سرقفلی  یا پیشه یا تجارت صادر و پس از اقامه دعواي طاري توسط مستأجر ضمن

ه وفق کدر قبال تخلیه نیز صادر کرده است و موجر در مهلت مقرر مبالغ فوق را پرداخت نکرده است، نظر به این

االثر شده است و مطابق حکم، پرداخت حق حکم تخلیه ملغی 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  28ماده 

لی منوط به تخلیه بوده است؛ بنابراین با الغاي حکم تخلیه، پرداخت حق کسب یا کسب یا پیشه یا تجارت و سرقف



پیشه یا تجارت و سرقفلی که از ملحقات حکم تخلیه بوده و در دادنامه پرداخت آن به تخلیه منوط شده است، قابل 

  اجرا نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/497   

  ح 497-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

) نظر دادگاه به تأمین خسارت احتمالی بابت توقف 1397قانون صدور چک (اصالحی  23چنانچه در راستاي ماده 

بطال اعملیات اجرایی چک باشد و شخص ثالثی حاضر به پرداخت این خسارت نزد دادگاه باشد و در نهایت دعواي 

تواند از محل تأمین توقیف شده بدون تشریفات اجراییه چک به حکم بطالن دعوا منتهی شود، آیا اجراي احکام می

  به موضوع اجراییه را استیفا کند؟دادخواهی، محکوم

 پاسخ:

) 13/8/1397اصالحی ( 23در فرض سؤال که ثالث بابت توقف عملیات اجرایی وصول مبلغ چک موضوع ماده 

کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده اصالح قانون صدور چک، تأمین سپرده است و ادعاي صادر قانون

علق به شده متتواند مبلغ اجراییه را از محل این تأمین استیفا کند؛ زیرا تأمین سپردهاست، واحد اجراي احکام نمی

را ایداع نکرده است؛ اما این امر مانع از آن  کننده نیست و ثالث هم در راستاي استیفاي مبلغ اجراییه تأمینصادر

کننده و ثالث دعواي مطالبه له) برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی به طرفیت صادرنیست که دارنده چک (محکوم

  خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی را اقامه کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/01    

7/1401/494   

  ك  494-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

احتیاطی در امر رانندگی نسبت به زائران ایرانی اماکن زیارتی در در فرض بروز حادثه از جمله حادثه ناشی از بی

که مرتکب و مقصر حادثه تبعه غیر ایرانی با وسیله نقلیه غیر ایرانی باشد، با توجه خارج از کشور و با فرض آن

هاي زیارتی و ام زائران وظیفه نظارتی بر عملکرد کاروانکه سازمان حج و زیارت به عنوان متولی امر اعزبه آن

المال مسؤول پرداخت خسارت حوادث ایجاد شده براي زائران را دارد، آیا دولت جمهوري اسالمی ایران و بیت

  وارده (دیه) به تبعه ایرانی است؟ 

  قرار گیرد؟ 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  435تواند مشمول حکم مقرر در ماده آیا موضوع می

 پاسخ:

هرگاه شخصی غیر ایرانی در خارج از ایران  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 

گردد و چون در فرض سؤال، متهم در ایران یافت و یا به ایران اعاده  شود که در ایران یافت و یا به ایران اعادهمی

المال نیز یک امر استثنایی و منحصر به موارد مصرح قانونی است، لذا نشده است و موارد پرداخت دیه از بیت

 یز در اینالمال وجود ندارد و سازمان حج و زیارت نهاي 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.تحت پوشش بیمه باشد برابر قرارداد بیمه، رفتار می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/28    

7/1401/493   

  ح  493-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي ثبتی و عملیات اجرایی ثبت اسناد و امالك و دستور اجرا در خصوص مطالبات بانکی، دعواي ابطال اجراییه -1

  دعواي ابطال قرارداد راجع به اعطاي تسهیالت بانکی، مالی است یا غیر مالی؟ -2مالی است یا غیر مالی؟ 

 پاسخ:

غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد. چنانچه  اوالً، تمیز دعاوي مالی و -1

نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت غیرمالی است. بر این اساس، 

یست. معناي نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد ندعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به 

در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده است که 

  دستور اجرا را ایجاب کند.

یر مالی است؛ زیرا صرف ثانیاً، صرف دعواي ابطال سند از جمله سند راجع به قرارداد اعطاي تسهیالت بانکی، دعواي غ

ابطال سندي که بر خالف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان شرایط و 

  ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی براي خواهان ندارد.

که اند در صورتیرا منعقد نموده نکه آقراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی«قانون مدنی  10که وفق ماده نظر به این -2

که دعواي ابطال قرارداد راجع به اعطاي تسهیالت بانکی به ادعاي و با لحاظ آن» مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

روض شود؛ زیرا مفشود، این دعوا همانند ابطال اجراییه غیر مالی تلقی میمغایرت آن با قواعد آمره پولی و بانکی مطرح می

  است که قرارداد باطل فاقد اثر حقوقی است و صدور حکم مبنی بر بطالن قرارداد، جنبه اعالمی دارد.آن 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/08    

7/1401/462   

  ح  462-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، باتوجه سکوت قانونگذار در خصوص 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  83در خصوص حکم مقرر در ماده 

میزان مسؤولیت حافظ در فرض تلف مال نزد وي نسبت به پرداخت قیمت مال توقیفی بر اساس زمان توقیف یا 

له و به سبب فقدان رویه واحد در خصوص موضوع و با در زمان تلف مال و یا زمان تأدیه و تحویل به محکوم

ظر گرفتن قاعده فقهی لیس علی االمین اال الیمین، خواهشمند است اعالم فرمایید در صورت تعدي و تفریط حافظ ن

نسبت به اموال توقیفی و تلف بخشی از آن، حافظ مکلف به پرداخت قیمت مال توقیفی در زمان توقیف است یا 

  قیمت زمان تلف و یا قیمت روز اموال؟

 پاسخ:

قانون مدنی، حافظ اموال در  631و  614و مواد  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  83با عنایت به ماده 

صورت تعدي و تفریط، مسؤول هر گونه تلف یا نقصان مال توقیف شده است؛ بنابراین در فرض سؤال که قسمتی 

  شود.است، معادل قیمت روز پرداخت، از اموال حافظ وصول می از اموال توقیفی نزد حافظ تلف شده

 دکتر احمد محمدي باردئی

  یهمدیر کل حقوقی قوه قضای

  

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/29    

7/1401/454   

  ع  454-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

  با اصالحات و الحاقات بعدي، 1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  20با توجه به بند 

ه کهایی ههاي صنعتی و تولیدي آالینده و کارگاتواند کارخانجات و واحداوالً، آیا کمیسیون موضوع این ماده می

تواند تصمیماتی در خصوص اصالح وضعیت و آالیندگی زیست محیطی دارند را تعطیل کند؟ آیا کمیسیون می

  دستوراتی مبنی بر  نصب فیلتر و ... اتخاذ کند؟

  ثانیاً، محدوده فعالیت کمیسیون مذکور تا چه شعاعی است؟ حریم شهر و یا محدوده (قانونی خدماتی)؟

 پاسخ:

قانون شهرداري مصوب  55ماده  20، بند 1396قانون هواي پاك مصوب  34ماده » الف«مطابق ذیل بند  -الف -1

قانون هواي  12شود و در ماده الذکر اجرایی رفتار میبا اصالحات و الحاقات بعدي، با رعایت قانون صدر 1334

ها تعیین تکلیف شده ع این تبصرههاي موضوآن در خصوص چگونگی تعطیل واحد 2هاي یک و پاك و تبصره

هاي مذکور بر اساس مقررات قانون است. بنا به مراتب یادشده، در خصوص آلودگی هوا ناشی از فعالیت واحد

با  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  20شود و موضوع از صالحیت کمیسیون بند الذکر اقدام میصدر

  اصالحات و الحاقات بعدي خارج است.

قانون هواي  12ها به شرح مقرر در ماده توجه به تعیین تکلیف پیرامون چگونگی رفع آلودگی هوا واحد با -ب

با اصالحات  1334قانون شهرداري مصوب  55ماده  20، موضوع از صالحیت کمیسیون بند 1396پاك مصوب 

  و الحاقات بعدي خارج است.

که  1384ها مصوب ر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنقانون تعاریف محدوده و حریم شه 2مستفاد از ماده  -2

حریم شهر را قسمتی از اراضی بالفصل پیرامون محدوده شهر دانسته که نظارت و کنترل شهرداري در آن ضرورت 

  قانون شهرداري ناظر بر محدوده و حریم شهر است. 55ماده  20دارد، موارد صالحیت کمیسیون موضوع بند 

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/02    

7/1401/441   

  ح  441-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  329و  254آیا تعیین دادرس اجراي احکام مدنی توسط دادگاه به عنوان مدیر ترکه در راستاي اعمال مواد 

اي قاضی است؟ چنانچه نظر داراي وجاهت قانونی و منطبق با اصول حفاظتی و حرفه 1319امور حسبی مصوب 

تواند آن مرجع مبنی بر فاقد اشکال بودن چنین انتصابی با در نظر گرفتن جمیع جهات است، آیا دادرس مذکور می

  از تمامی حقوق و مزایاي قانونی مدیر ترکه برخوردار شود؟

 پاسخ:

قوانین و مقررات حاکم منعی در خصوص تعیین دارندگان پایه قضایی به عنوان مدیر ترکه در فرض سؤال، در 

وجود ندارد. در این صورت، مدیر ترکه منصوب از مزایاي قانونی مقرر براي مدیر ترکه برخوردار است. با این 

ن قضایی، از انجام ای المقدور و به منظور جلوگیري از هرگونه شائبه و تداخل با وظایفحال شایسته است حتی

  کار خودداري شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/14    

7/1401/435   

  ح  435-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد هرگاه ولی قهري منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر قانون مدنی که مقرر می 1187با لحاظ مفاد ماده 

علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین 

موقتاً معین خواهد کرد و با علیه و سایر امور راجع به او العموم براي تصدي و اداره اموال مولیبه پیشنهاد مدعی

  هاي زیر پاسخ دهید:توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش

قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهري است و در فرض نصب  1187آیا حکم ماده  -1

  را اجرا کرد؟  توان حکم این مادهقیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی

قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدري هر دو در قید  1187در ماده » ولی قهري منحصر«با توجه به عبارت  -2

  توان امین موقت تعیین کرد؟ حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می

قانون  1184با توجه به ذیل ماده » سیدگی کندعلیه ربه هر علتی که نتواند به امور مولی«... منظور از عبارت  -3

مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از 

  دیگري متفاوت است؟

 پاسخ:

ست. الفارق ااوالً، مقایسه نهاد والیت و حقوق و تکالیف ولی قهري با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع -1

قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهري و تداوم والیت شرعی وي  1187در فرض موضوع ماده 

بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به ناگزیر از پیش

علیه و ، مواظبت شخص مولیقانون مدنی 1235سبب فقدان والیت وي بر محجور منتفی است. ثانیاً، به صراحت ماده 

نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردي که ناتوان از انجام 

همین قانون از  1248ماده  5تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند چنین وظایفی باشد، نمی

قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال  1187توان در چنین فرضی در اجراي ماده و نمی موارد عزل قیم است

  محجور براي وي امین موقت تعیین کرد.

این قانون، والیت پدر و جد پدري در عرض  1182و  1181قانون مدنی؛ بویژه مواد  1194تا  1180با توجه به مواد  -2

علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا دار امور مولیتوانی یکی از ایشان، دیگري عهدههم قرار دارد و در صورت نا



این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً  1187امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 

جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهري منحصر بنا به 

علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدري و ناتوانی هر دو به امور مولی

  علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند.ها از رسیدگی به امور مولیآن

قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهري و در عین حال ناتوانی وي از  1184اوالً، ضم امین موضوع ذیل ماده  -3

علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماري و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین اداره اموال مولی

اده مین موقت به استناد معلیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب اشود تا در کنار ولی قهري به امور مولیضم می

این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهري منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوي، عبارتی  1187

، حذف شده است. به عبارت »علیه رسیدگی کندبه هر علتی که نتواند به امور مولی«پیش از عبارت » به نحوي«مانند 

علیه ت که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهري به هر علتی، وي نتواند به امور مولیشده آن اسدیگر، حکم ماده یاد

رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده 

 1184شود؛ اما ماده ولی علیه را شامل میقانون مدنی، عام است و تمامی امور م 1187کند. ثانیاً، حکم ماده تعیین می

  علیه است.این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی

علیه و سایر امور راجع به او داراي قانون مدنی، امین موقت در تصدي و اداره اموال مولی 1187ثالثاً، در فرض ماده 

قانون مدنی، هر یک از ولی قهري و یا  1184ده اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ما

دار شود و این اقدامات تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وي را عهدهامین منضم نمی

  باید با مشارکت ولی قهري و امین منضم صورت گیرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییه مدیر کل حقوقی قوه



 

1401/08/24    

7/1401/399   

  ح  399-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ملکی داراي سابقه ثبتی است و بدون اخذ سند رسمی، با تنظیم اسناد عادي بین متعاملین بارها منتقل شده است و 

اند هاز ایادي قبلی فوت کرد الیه قصد دارد دعواي الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند؛ اما تعداديآخرین منتقل

و خواهان به مشخصات وراث آنان و گواهی انحصار وراثت مورث آنان دسترسی ندارد. با عنایت به مراتب 

  هاي زیر پاسخ دهید:یادشده، خواهشمند است به پرسش

ور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در امقانون آیین دادرسی دادگاه 74توان با وحدت مالك از ماده آیا می -1

وراث غیر محصور و غیر قابل شناسایی را با نشر آگهی طرف دادخواست قرار داد و آگهی نشر شده را  1379

صرفاً به وراث معین شده ابالغ کرد و در صورت معین نبودن در ستون خوانده از کلمه وراث مرحوم استفاده کرد؟ 

قانون  336تا  327توان مطابق عموم مواد اند، آیا میدهبا توجه به عدم شناسایی برخی وراث که خود فوت ش -2

  نصب مدیر ترکه را خواستار شد و سپس علیه وي اقامه دعوي کرد؟ 1319امور حسبی مصوب 

 پاسخ:

دعواي الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وي  -2و  1

اند، با توجه به است؛ اما درخصوص دیگر ایادي که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته

ریدار که خدار نهایی نیست؛ مگر اینها از سوي خرینسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن

ها براي خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به بخواهد از طرف قرار دادن آن

 74طرفیت دیگر ایادي از موجبات عدم استماع دعوا نیست و در فرض سؤال موجبی براي اخذ مالك از ماده 

و تلقی وراث شناخته نشده برخی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 1319قانون امور حسبی مصوب  327چنان که حکم مقرر در ماده نیست. هم» غیر محصور«فروشندگان به عنوان 

وعی ضمبنی بر تعیین مدیر ترکه براي اداره ترکه متوفایی که وراث او معلوم نیست، از فرض سؤال خروج مو

  شده، در فرض سؤال نیازي به تعیین مدیر ترکه نیست.که بنا به جهات یاددارد؛ ضمن آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/18    

7/1401/389   

  ك  389-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مت ماده یک قانون ارتقاء سال» ب«که طبق بند در مورد اتهام ارتشاء کارشناسان رسمی دادگستري، با توجه به این

دهنده با اصالحات و الحاقات بعدي، کارشناسان رسمی جزء افراد ارائه 1390نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

قانون  588شود و عمالً ماده کارشناسان رسمی میاند، آیا این ماده شامل تمامی خدمات عمومی معرفی شده

) نسخ شده است یا فقط این ماده هیأت مدیره و اعضاي اداري کانون 1375مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب 

  گیرد؟شود و کارشناسان رسمی دادگستري مشمول این حکم قرار نمیکارشناسان را شامل می

 پاسخ:

، توسط هر یک از کارشناسان رسمی 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) قانون  588ارتکاب جرم موضوع ماده 

ماده یک قانون ارتقاء سالمت نظام » ب«دادگستري مستوجب مجازات مقرر در این ماده است و این امر با بند 

دار خدمات عمومی پرداخته اي عهدهکه به تعریف مؤسسات خصوصی حرفه 1399اداري و مقابله با فساد اصالحی 

شود و هر کدام در گفته مشاهده نمیپیش 588شده با ماده ، منافات ندارد و تعارضی بین مقررات قانون یاداست

  محل خود قابل اجرا است

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/08/28    

7/1401/387   

  ح  387-139-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

جهت تعیین  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 459در اجراي ماده 

داور از طرف شخص ممتنع، آیا تعیین وقت رسیدگی براي این امر ضروري است؟ در صورت تعیین داور توسط 

  گري را تعیین کند؟تواند داور دیدادگاه و انصراف داور از انجام داوري، آیا همان دادگاه می

 پاسخ:

در مواردي « 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 459به موجب ماده  -1

که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز 

اختالف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور 

می نامه رستواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارمحول نشده باشد، یک طرف می به دادگاه یا شخص ثالث نیز

به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند در این صورت طرف 

تعیین داور ثالث تراضی نماید  نامه داور خود را معرفی یا درمقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اظهار

با  ؛»تواند حسب مورد براي تعیین داور به دادگاه مراجعه کندهرگاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود، ذینفع می

که درخواست تعیین داور از سوي دادگاه طرح دعواي ترافعی نیست، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و توجه به این

ه باید وجود قرارداد داوري و استنکاف طرف دیگر از تعیین داور را احراز کند و این امر باشد؛ دادگاصدور حکم نمی

نامه رسمی و پاسخ آن قابل احراز است؛ اما اگر دادگاه احراز این موارد را نیازمند تعیین به طور معمول از مفاد اظهار

  وقت رسیدگی بداند، این امر بالمانع است.

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 460و  459راي مواد چنانچه داوري که در اج -2

این قانون، به  474توسط دادگاه تعیین شده است، انصراف و یا استعفا دهد، با استفاده از مالك ماده  1379مصوب 

  فی یا منصرف از داوري را دارد.ها، دادگاه اختیار تعیین داور جدید به جاي داور مستعدرخواست طرفین یا یکی از آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/21    

7/1401/377   

  ح  377-76-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کند و قبض و اقباض نیز مالک رسمی میزان دویست متر مربع مشاع از یک پالك ثبتی را به شخصی هبه می

گیرد؛ بعد از عقد هبه به سبب تقسیم پالك ثبتی میان متهب و دیگر مالکان مشاعی، دویست متر مربع میصورت 

کند. با عنایت به مراتب یادشده، گیرد و پس از تقسیم، واهب به هبه رجوع میزمین مفروز به متهب تعلق می

  هاي زیر پاسخ دهید:خواهشمند است به پرسش

  بل ترتیب اثر است؟آیا رجوع فوق صحیح و قا -1

توان گفت به سبب تقسیم پالك ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین مرهوبه، به دیگر شرکا انتقال آیا می -2

  یافته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟ 

شرکا دیگر  توان گفت؛ به سبب تقسیم پالك ثبتی فوق، بخشی از حصه مشاعی عین موهوبه، متعلق حقآیا می -3

  قرار گرفته است و به این سبب، رجوع از هبه صحیح نیست؟

 پاسخ:

در فرض سؤال، چنانچه ملک اصطالحاً مفروزالتصرف باشد و پس از هبه با رضایت دیگر شرکاي مال مشاع قبض 

محقق شده باشد، عقد هبه واقع شده است و صرف تقسیم بعدي پالك ثبتی مشاعی مانعی براي رجوع واهب نیست؛ 

قانون مدنی.  803را اوالً، اصل بر قابلیت رجوع عقد هبه است؛ مگر در مورد بندهاي چهارگانه موضوع ماده زی

  باشد.قانون مدنی نمی 803شده در استعالم، از مصادیق بندهاي چهارگانه ماده ثانیاً، صرف تقسیم به نحو مطرح

 دکتر احمد محمدي باردئی

اییهمدیر کل حقوقی قوه قض



 

1401/08/23    

7/1401/348   

  ح  348-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، مستأجر مورد اجاره را بدون دایر 1356چنانچه در قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

  کردن محل کسب براي مدت طوالنی رها کند و بدین نحو از رونق اقتصادي و تجاري مورد اجاره کاسته شود: 

تواند از مصادیق تفریط در مورد اجاره باشد؟ به عبارت دیگر، آیا تفریط صرفاً بعد اوالً، آیا عمل مستأجر می

  شود؟ کسب در مورد اجاره نیز براي مدت طوالنی تفریط محسوب میفیزیکی دارد یا دایر نکردن 

  بها از سوي مستأجر تأثیري در تحقق یا عدم تحقق تفریط دارد؟ ثانیاً، آیا پرداخت اجاره

 1356نامه رسمی به تاریخ قبل از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب که، موجر به موجب اجارهتوضیح آن

  افت نکرده است.وجهی بابت سرقفلی دری

 پاسخ:

قانون مدنی، تفریط عبارت است از ترك عملی که به موجب قرارداد یا متعارف براي  952اوالً، به موجب ماده 

حفظ مال غیر الزم است؛ بنابراین، در فرض سؤال، تفریط هرگونه ترك فعل مستأجر در مورد اجاره را شامل 

)؛ ثانیاً، در 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  14ماده  8شود که براي حفظ آن الزم بوده است (بند می

شود که موجب متروکه شدن و مؤثر در در صورتی تفریط تلقی می فرض سؤال دائر نکردن کسب در مورد اجاره

بها، مؤثر در مقام نیست. تشخیص مصداق با قاضی حفاظت از ملک باشد و پرداخت یا عدم پرداخت اجاره

  است. کنندهرسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/341   

  ح  341-115-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

پس از تشکیل جلسه هیأت مدیره، تصمیم به برگزاري مجمع عادي سالیانه با دستور کار تعیین هیأت مدیره بعدي به لحاظ 

شود؛ اما یک روز پیش شوند و آگهی در روزنامه منتشر میشود؛ سهامداران دعوت میها میانقضاء مدت مأموریت آن

به لغو جلسه گرفته و در نتیجه پیامک عدم تشکیل جلسه براي از تاریخ جلسه، هیأت مدیره با تشکیل جلسه تصمیم 

الیحه قانونی اصالح  120شود. آیا هیأت مدیره حق لغو جلسه مجمع بنا بر قاعده عام مندرج در ماده سهامداران ارسال می

از به اتخاذ را دارد؟ در صورت سکوت اساسنامه، آیا نمایندگان شرکت (وکیل) مج 1347قسمتی از قانون تجارت مصوب 

این تصمیم هستند که در آن نوعی تعارض منافع وجود دارد؟ با توجه به این که در داشتن چنین اختیاري تردید است؛ 

  (مانند معامله با خود توسط وکیل در صورت اطالق وکالت)، آیا چنین اختیاري براي هیأت مدیره وجود دارد؟

 پاسخ:

، هیأت مدیره را 1347ه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب الیح 136و  112قانونگذار به موجب مواد 

موظف به دعوت مجمع عمومی صاحبان سهام حسب مورد براي تکمیل اعضاي هیأت مدیره و یا تعیین مدیران جدید نموده 

ار لغو جلسه آن چنین مستفاد است که هیأت مدیره اختی 120و  118است. از مقررات این الیحه قانونی؛ از جمله مواد 

مجمع عمومی که خود دعوت کرده است را دارد و چنانچه دالیل هیأت مدیره براي عدم برگزاري مجمع در موعد مقرر 

نفع حق دارد حسب مورد از بازرس یا بازرسان شرکت الیحه قانونی یادشده، هر ذي 136و  113موجه نباشد، وفق مواد 

دي براي انتخاب مدیران را تقاضا کند. شایسته ذکر است چنانچه لغو جلسه ها دعوت مجمع عمومی عایا اداره ثبت شرکت

  بدون عذر موجه موجب ورود خسارت به شرکت شود، هیأت مدیره مسؤول جبران خسارات وارده خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  



 
 

1401/08/29    

7/1401/339   

  ك  339-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رغم مردد بودن و به اشتباه اقدام به صدور رأي با در صورتی که قاضی دادگاه تجدید نظر (مستشار دادگاه) به

محتواي تأیید رأي بدوي خودش در کنار قاضی دیگر (رئیس شعبه) بنماید، معترض به این تصمیم باطل (فقدان 

قانون  477که، مهلت یک سال اعمال ماده اري دارد؟ توضیح آنصالحیت شخصی قاضی صادرکننده) چه راهک

سپري شده است. در این زمینه برخی معتقدند رأي کامال باطل و کالعدم است  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

کنند و این امر با و با ورود قاضی سوم چنانچه این قاضی با رئیس شعبه اتفاق نظر دارد، رأي جدید صادر می

اعتبار امر مختومه و فراغ دادرس منافاتی ندارد. برخی دیگر هم معتقدند با تفسیر موسع از اسباب اعاده  قاعده

توان گفت تقصیر سنگین قاضی در حکم تدلیس است و تدلیس از اسباب نقض رأي با اعاده دادرسی دادرسی، می

سی س قاضی نیز باید از اسباب اعاده دادرکه تدلیس طرفین دعوا از اسباب نقض است، به طریق اولی تدلیاست. این

جا که مشابه نظر و رأي قبلی و در دانسته شود. برخی هم معتقدند رأي که توسط مستشار صادر شده است، از آن

توان آن را رأي ترکیبی دو امضائی تلقی کرد؛ حکم عقیده واحد است، انشاء رأي نیست؛ بلکه اخبار است و نمی

کند؛ بنابراین مستلزم الحاق عضو قضایی الحیت و ابالغ قضایی است و رأي صادر میمانند شخصی که فاقد ص

دیگر و انشاء رأي است. گروهی نیز در هر حال آن را رأي تلقی کرده و معتقدند در زمره اسباب اعاده دادرسی 

است در این  نیست؛ هر چند موجب مسئولیت قاضی مردود است؛ اما مانع اجراي حکم نادرست نیست. خواهشمند

  خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال هر چند رأي صادره از دادگاه تجدید نظر توسط قاضی فاقد صالحیت صادر شده است تا 

  زمانی که از طرق قانونی نقض نشود واجد اعتبار قانونی است.

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  434ماده » پ«و بند  430، قسمت اخیر ماده 425ثانیاً، مستنبط از مواد 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 348ماده » د«و بند  333و قسمت اخیر ماده  1392

این است که در فرض سؤال که قاضی مردود دادگاه تجدید نظر بر خالف مقررات قانونی به  1379مدنی مصوب 

نظر از محتواي در صدور رأي این دادگاه مشارکت داشته است، (صرف لحاظ وجود جهات رد دادرس نسبت به وي



تصمیم) چون رأي صادره از مرجع تجدید نظر قطعی است؛ با احراز عدم صالحیت شخصی یکی از قضات دادگاه 

  شود.چه رأي صادره از طرق قانونی قابل نقض باشد براي نقض آن برابر مقررات اقدام میتجدید نظر چنان

  

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

1401/08/03    

7/1401/329   

  ح  329-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ود. شنماید. پس از مدتی کوتاه در نتیجه طالق توافقی عقد ازدواج منحل میدختري با فردي مبادرت به عقد ازدواج می

کند و پس از مدتی زوج باکره بودن زوجه تصریح شده است. پس از آن با فرد دوم ازدواج میدر حکم صادره نیز به 

کند و در مقابل زوجه ادعاي استفاده از حق حبس خود را مطرح کرده و رد دعواي دعواي الزام زوجه به تمکین مطرح می

شود؛ با کند که رد میفسخ نکاح مطرح میشود. پس از رد این دعوا، زوج دادخواستی با عنوان خواهان را خواستار می

اعتراض به رأي صادره، دادگاه تجدید نظر با قرار تلقی کردن حکم صادره، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده و دستور 

کند. در مقام رسیدگی مجدد زوجه مدعی است که با همسرش رابطه زناشویی معرفی زوجه به پزشکی قانونی را صادر می

رد ها در موباشد. با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوجین جهت اتیان سوگند از سوي یکی از آناکره نمیداشته و ب

شود و زوجه براي اتیان سوگند مبنی بر سلب مواقعه یا عدم مواقعه، زوج و یا وکیل وي در جلسه اتیان سوگند حاضر نمی

کند. آیا بدون درخواست و عدم حضور زوج، م آمادگی میبکارت در نتیجه برقراري رابطه زناشویی با همسر دومش اعال

  تواند سوگند یاد کند و دعواي خواهان در مورد فسخ نکاح را رد کند؟زوجه می

 پاسخ:

که در فرض سؤال، زوج مدعی است زوجه حین عقد نکاح زوجه باکره نبوده و به همین اعتبار دعواي فسخ نظر به این

جایی که خواهان (زوج) مدعی است و او درخواست جه منکر این ادعاي زوج است، از آننکاح را مطرح کرده است و زو

اتیان سوگند نکرده و در جلسه دادرسی نیز حاضر نشده است، موجبی براي صدور قرار اتیان سوگند و اداي سوگند از 

  کند.یسوي زوجه وجود ندارد و دادگاه با توجه به محتویات پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ م

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/01    

7/1401/308   

  ح  308-68-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که راننده مسبب حادثه به موجب احکام قطعی کیفري یا حقوقی حسب مورد به پرداخت مقادیري دیه 

نامه معتبر در زمان وقوع حادثه و ارائه حکم قطعی، شرکت شود و به رغم داشتن بیمهمیدیده محکوم در حق زیان

دیده را شخصاً پرداخت و کند راننده مسبب حادثه به ناچار دیه زیاندیده استنکاف میبیمه از پرداخت دیه زیان

ه پرداخت این وجوه را مطرح متعاقباً به استناد قرارداد بیمه و مدارك پرداختی دعواي محکومیت شرکت بیمه ب

  تواند شرکت بیمه را به پرداخت مبالغ مذکور در حق راننده مسبب حادثه محکوم کند؟کند، آیا دادگاه میمی

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به  36و  19، 9و مواد  8ماده  2، تبصره 4با توجه به حکم مقرر در ماده 

و تکلیف شرکت بیمه به پرداخت خسارات بدنی  1395از وسایل نقلیه مصوب  شخص ثالث در اثر حوادث ناشی

همین قانون براي شرکت بیمه مستنکف از پرداخت  57و  33دیده و با عنایت به ضمانت اجراي مقرر در مواد زیان

 خسارات بدنی، در فرض سؤال در صورت امتناع شرکت بیمه از پرداخت خسارات و پرداخت آن توسط راننده

تواند با طرح دعواي حقوقی در دادگاه صالح به طرفیت شرکت بیمه و با لحاظ مواد قانونی می مسبب حادثه، وي

  شده، خسارات پرداختی را مطالبه کند.یاد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/08/21    

7/1401/305   

  ح  305-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي قضایی (سمپ) تنظیم و به در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده -1

شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در همان نحو تصویر آن براي طرفین و همچنین واحد اجراي احکام مدنی ارسال می

  سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟ 

عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم -2

  کند؟ علیه است، کفایت میمحکوم

 لهم برايبه غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکومدر صورتی که محکوم -3

به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از ارت دیگر در فرض محکومصدور اجراییه کافی است؟ به عب

ل به قابلهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوملهم براي صدور اجراییه، نام دیگر محکوممحکوم

  تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟ 

تواند به ثبت کرده باشد، آیا بعداً میي مبنی بر اعالم رضایت و وصول محکوماله الیحهدر صورتی که محکوم -4

  به عذر عدم اجراي کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟ 

رئیس  24/7/1398دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب  6و  1با عنایت به مواد  -5

نی تشکیل واحد اجراي احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب براي اجراي احکام غیابی بیمحترم قوه قضاییه و پیش

  البدل مستقر در واحد اجراي احکام مدنی؟ با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی

در صورتی که در دعواي الزام به تنظیم سند رسمی، اجراي حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط  -6

  علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟منوط شده باشد، آیا محکوم لهمحکوم

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 655با توجه به حکم مقرر در ماده  -1

 13اظ ماده و با لحو کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتواي الکترونیکی اجراییه براي ابالغ اوراق قضایی 

رئیس محترم قوه قضاییه و ابالغ  24/5/1395اي یا مخابراتی مصوب هاي رایانهنامه نحوه استفاده از سامانهآیین



تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربري مخاطب در سامانه ابالغ، در فرض سؤال صدور 

منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربري  برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً 

  شود.علیه ارسال میمحکوم

پرداخت حق اجرا به عهده «، کافی است قید شود 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  6به موجب ماده  -2

ش از کلیفی بیاالجرا در اجراییه ضروري نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تو درج مبلغ حق» باشدعلیه میمحکوم

  آنچه در این ماده آمده است، ندارد.

به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از اوالً، در فرض سؤال که محکوم -3

تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با لهم بالمانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمیمحکوم

به غیر قابل جا که تصرف در محکوم، از آن1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43ك ماده عنایت به مال

رخی لهم شود و اگر ببه باید تسلیم همه محکومتجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم

  ا شود.قانون مدنی باید تحویل دایره اجر 273از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 

در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  6ثانیاً، با توجه به اطالق ماده 

لهم که یکی از محکومعلیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف اینله و محکوماقامت محکوم

له درج کرد و درج مشخصات به عنوان محکوم توان صرفاً نام وي رادرخواست صدور اجراییه کرده است، نمی

  نفع در اجرا هستند.لهم ذيرسد؛ زیرا تمام محکوملهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروري به نظر میمحکوم

که به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به اینثالثاً، چنانچه محکوم

له است، صدور ، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  2وفق ماده 

م در لهلهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوماجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم

  لهم است.مباشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکواجراییه ضروري نمی

علیه و متعاقباً صدور یا عدم له نسبت به محکومدر فرض سؤال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم -4

له و با ادعاي عدم اجراي کامل مفاد دادنامه امري است که بر عهده صدور بعدي اجراییه به درخواست محکوم

  ربط است.واحد اجراي احکام مدنی ذي

قانون نحوه اجراي  2و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  26و  25، 19، 12، 5مطابق مواد  -5

، اجراي احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 1394هاي مالی مصوب محکومیت

در خصوص اجراي  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306ماده  2



ه هاي قضایی کحکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأي نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه

العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام دستور 6واحد اجراي احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 

البدل دادگاه به عنوان دادرس علی رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجراي احکام 24/7/1398مدنی مصوب 

قانون آیین   306ماده  2دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره مجري حکم، عهده

  در خصوص اجراي حکم غیابی است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

یت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال در فرض سؤال که دادگاه حکم بر محکوم -6

له این حکم فقط خریدار (خواهان دعواي الزام به تنظیم سند پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم

که مابقی ثمن را در حساب دادگستري تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آنرسمی) است و وي می

تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خالف 

قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به 

  بتواند صدور اجراییه را درخواست کندشود تا له محسوب نمیپرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/18    

7/1401/280   

  ح  280-115-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

همچنان که حضرت عالی نیز مستحضر می باشید ادارت تصفیه امور ورشکستگی به عنوان یکی از مراجع قانونی مستقر 

در دادگستري متکفل تصفیه پرونده هاي ورشکستگی در سراسر کشور می باشند ولی در برخی از اوقات در مقام ایفاي 

  گردد از جمله  وظایف قانونی خود در تفسیر قوانین با ابهاماتی روبرو می

قانون تجارت تصریح می دارد: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس  565در خصوص اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ماده 

از اثبات صحت عمل درمدت پنج سال از تاریخ اعالن ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در 

ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت  اداره تصفیه امور ورشکستگی بر اساس

پنج سال از تاریخ اعالن ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند رویه متداول در اداره تصفیه امور ورشکستگی 

نج سال و در صورت بر اساس ماده فوق الذکر و پس از تحقق دو شرط صحت عمل در مدت معینه و اتمام مدت پ

درخواست تاجر ورشکسته استوار بوده است که اقدامات الزم جهت اعاده اعتبار شخص را از طریق شعبه صادر کننده 

حکم ورشکستگی معمول می دارد اخیرا از طرف اشخاص ورشکسته درخواست هاي مبنی بر اعاده اعتبار قبل از انقضاي 

است لهرا سوالی که پیش می آید این است که آیا در فرض عدم اتمام مدت مدت پنج سال به این اداره واصل گردیده 

مندرج در قانون امکان اعاده اعتبار مقدور می باشد؟ و سوال دوم اینکه آیا با وحدت مالك از ماده مذکور امکان تسري 

  اعاده اعتبار اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی نیز ممکن بوده است؟

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عالم می دارد با توجه به  1399/3/27مورخ  788ه برابر رأي وحدت رویه شمار

اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون عنه باشد خسارت تأخیر تأدیه فوق الذکر از 

مسئولیت پرداخت وجه چک قانون صدور چک  19ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست و از طرف دیگر ماده 

را متضامنا متوجه شرکت ورشکسته و امضاأ کننده آن بار می کند حال سوال اینجاست که آیا مسئولیت پیش بینی شده 

  در قانون موصوف نیز مشمول وحدت رویه مذکور می باشد؟

قانون اجراي احکام مدنی پس از صدور حکم ورشکستگی کلیه اقدامات اجرایی بر علیه  33مطابق قسمت اخیر ماده 

ورشکسته متوقف گردیده و تمام پرونده هاي اجرایی جهت ادامه عملیات اجرایی بر اساس مقررات ورشکستگی به ادارات 

شعاع حکم صادره قرار گرفته و  تصفیه ارسال می گردد با نایت به این امر که در اکثر موارد احکام صادره قبلی تحت

موارد همچون تأخیر تأدیه و ... مندرج در دادنامه هاي قبلی که خالف مقررات ورشکستگی من جمله رأي وحدت رویه 



دیوان عالی کشور بوده مردود و مابقی مبالغ مورد تصدیق این اداره قرار می گیرد توجها به مراتب معروضه و نیز  155

  االي موارد اعالمی آیا این اداره ملزم به طرح مجدد موضوع به طرق قانونی در محاکم قبلی می باشد؟با توجه به تعداد ب

دیوان عالی کشور کلیه قراردادها و معامالت  561قانون تجارت و رأي وحدت رویه شماره  557و  423بر اساس مادتین 

ز تاریخ توقف که به ضرر غرماء بوده به حکم قانون و نیز عمالیت اجرایی و به طور کلی تمامی اقدامات ورشکسته بعد ا

ابطال و بالاثر می گردد نظر به کثرت باالي موارد اعالمی و با توجه به این امر که ابطال صورت گرفته به حکم قانون 

  بوده آیا ضرورتی براي طرح دعوي با موضوع ابطال قراردادها و معامالت مشابه در دادگاه ها دارد؟

 پاسخ:

، رعایت شرایط مقرر در این 1311قانون تجارت مصوب  565هاي ماده الً، در صورت تحقق هر یک از بنداو -1

ماده براي صدور حکم به اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ضروري است؛ بنابراین، صرف پرداخت تمام وجوهی که 

اعتبار وي پیش از سپري شدن تاجر ورشکسته به موجب قرارداد ارفاقی بر عهده گرفته است، از موجبات اعاده 

  پنج سال از تاریخ اعالن ورشکستگی نخواهد بود.

، شامل شخص حقوقی نیز 1311قانون تجارت مصوب  565در ماده » تجار ورشکسته«ثانیاً، اطالق عبارت 

این قانون، شخص حقوقی داري کلیه حقوق و تکالیفی است که قانون براي افراد قائل  588شود؛ زیرا برابر ماده می

این قانون، با توجه به بند   506شده است. امکان انعقاد قرارداد ارفاقی توسط شرکت ورشکسته به موجب ماده 

  شده مؤید این برداشت است.یاد 565یک ماده 

هاي تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، تأثیري در کتبا توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شر -2

عامل االطالق براي مدیرتعهدات و مسؤولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل در فرض سؤال ندارد و مقنن علی

با اصالحات و  1355قانون صدور چک مصوب  19و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده به موجب ماده 

 27/3/1399مورخ  788بینی کرده است و رأي وحدت رویه شماره الحاقات بعدي، مسؤولیت تضامنی پیش

هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسؤولیت ضامن در رأي وحدت 

درکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از رویه یادشده، قرارداد است؛ در حالی که مسؤولیت مدیرعامل و یا صا

سوي دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تأخیر تأدیه نیز از 

باشد؛ این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یادشده قابل تسري به اشخاص فرض سؤال نمی

ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک، تأثیري در  بنابراین، معافیت شرکت تجاري

  مسؤولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ندارد.



قانون اجراي احکام مدنی  33و ماده  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58مستفاد از ماده  -3

ته ترتیبات خاصی را مقرر داشته است و آن است که مقنن براي استیفاي حقوق طلبکاران ورشکس 1356مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، حق مطالبه  14/12/1347مورخ  155از طرفی وفق رأي وحدت رویه شماره 

خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف سلب شده است؛ لذا در فرض سؤال اجراي رأي دادگاه تابع مقررات 

  شود.سارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول نمیورشکستگی است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، خ

اوالً، چنانچه معامالت و نقل و انتقاالت راجع به اموال تاجر ورشکسته در راستاي اجراي حکم و طی عملیات  -4

، بعد از صدور 1311قانون تجارت مصوب   423که به موجب ماده اجرایی صورت گرفته باشد، با توجه به این

اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آید و هر معامله که مالی از اموال منقول یا حکم توقف، تأدیه قرض 

اجراي ربط (غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، باطل و بالاثر خواهد بود؛ لذا مراجع ذي

اند، رأساً رفع اثر کنند واال ه قبالً اقدام کردهاحکام) موظفند از هرگونه اقدام مغایر با مفاد این ماده امتناع و چنانچ

 شود و در هر حال نیازي به طرح دادخواستبه درخواست اداره تصفیه یا مدیر تصفیه امور ورشکستگی رفع اثر می

باشد. در نهایت در صورت لزوم، دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی در و رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی

  زم را صادر خواهد کرد.این مورد دستور ال

قانون تجارت  557و  423ثانیاً، در صورتی که مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی در اجراي مواد 

، مدعی بطالن معامالت و نقل و انتقاالت بعد از تاریخ توقف باشند، با توجه به ترافعی بودن آن، 1311مصوب 

جعه توانند بدون مرااز دادگاه صالح است و مدیر یا اداره تصفیه نمی احراز این امر مستلزم رسیدگی و صدور حکم

قانون تجارت مصوب  426تا  424به مراجع قضایی، بطالن معامله را اعالم و از آثار آن استفاده کنند. مالك مواد 

  مؤید این برداشت است. 1311

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/08    

7/1401/258   

  ح  258-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه طرفین دعوا در مقام سازش در جلسه دادرسی چنین توافق کنند که شخص ثالثی به عنوان داور 

ادگاه بر دالطرفین مبادرت به تعیین میزان مطالبات ادعایی خواهان نماید و پس از تعیین مبلغ از سوي داور، مرضی

اساس مبلغ تعیینی از سوي داور، گزارش اصالحی صادر کند، آیا پس از وصول نظر داور انتخابی ضرورتی به 

که بر اساس توافق سابق و مبلغ تعیین شده دادگاه مجاز به صدور دعوت طرفین و اخذ توافق مجدد است یا آن

م و خوانده پس از دعوت، مبلغ تعیین شده از گزارش اصالحی است؟ چنانچه قائل به ضرورت توافق مجدد باشی

سوي داور را نپذیرد، آیا بر توافق سابق و داوري صورت گرفته اثري مترتب خواهد بود؟ در فرض عدم ترتب اثر، 

  بایست رأسا وارد رسیدگی شود؟آیا دادگاه می

 پاسخ:

راجع به داوري خارج است و مفروض که موضوع به شرح منعکس در استعالم از شمول مقررات نظر به این - 2و 1

اند و موکول شدن تعیین مبلغ آن است که طرفین در خصوص اصل دعوا و اختالف به توافق رسیده و سازش کرده

کند، متعاقب اعالم نظر ثالث، دادگاه براي صدور گزارش اصالحی از سوي ثالث نیز خللی به این توافق وارد نمی

  ت تعیین مبلغ از سوي ثالث باید به نحو مقتضی براي دادگاه محرز شود.با منعی مواجه نیست. بدیهی اس

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 
  

 



1401/08/18    

7/1401/256   

  ح  256-79-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، تصفیه یا ختم جریان ورشکستگیدر مواردي که با تصفیه فوري یا اختصاري و یا عادي حسب مورد پس از ختم 

د تواننرسند، این افراد چه اقدامی میبه لحاظ عدم کفایت اموال، طلبکاران به تمام یا بخشی از طلب خود نمی

توانند طلب خود را از طریق طرح دعوا در دادگاه صالح به صورت فردي مطالبه کنند؟ در انجام دهند؟ آیا می

ت شود؟ آیا دادخواست به طرفیت تأخیر تأدیه از تاریخ طرح دعوي محاسبه میصورت مثبت بودن پاسخ آیا خسار

له حق جلب اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید اقامه شود؟ آیا در صورت صدور حکم قطعی، محکوم

که طلبکاران حق طرح دعوا به صورت مستقل را ندارند و صرفاً در علیه (ورشکسته) را دارد؟ و یا آنمحکوم

توانند آن مال را به اداره تصفیه جهت ثبت مجدد و تعقیب عملیات تصفیه ورت کشف مال از ورشکسته، میص

  معرفی کنند؟

 پاسخ:

اداره به هر «...  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  47اوالً، وفق قسمت اخیر ماده  -الف و ب

د دهد، بستانکار فقط در موراست، سند عدم کفایت دارایی میها کامال تأدیه نشده یک از بستانکاران که حقوق آن

این قانون  49همچنین به موجب ماده » تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا کند.مالئت ورشکسته می

ها را به تصرف خود درآورده هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود، اداره آن«... 

جایی که مقررات از آن» کند.گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم میصل فروش آن را بدون هیچو حا

ورشکستگی راجع به شخص ورشکسته تا زمان اعاده اعتبار وي جاري است، چنانچه اموالی از ورشکسته کشف 

ي و آن اداره با رعایت تساوتوانند آن اموال را به اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی کنند شود، طلبکاران می

  کند و لذا در فرض سؤال، طرح دعوا در دادگاه منتفی است. حقوق طلبکاران، وجوه حاصله را بین آنان تقسیم می

  ثانیاً، با توجه به مراتب فوق پاسخ، به بقیه سؤاالت منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/238   

  ك  238-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

گرفته طی موضوع ارسال پاسخ استعالم صورت 1401/02/28مورخ  7/1400/1573عطف به نامه شماره 

، ضمن تشکر از پاسخ ارسالی در خصوص سؤال دوم، به استحضار 1400/11/16مورخ  232901نامه شماره 

باشد، که آیا نحوه استفاده از قاضی در سازمان تعزیرات حکومتی واجد ضمانت اجراي قانونی میاینرساند قید می

تفاده از باشد. اسمنظور ضمانت اجراي تخلفاتی یا کیفري است و عدم استفاده از مزایاي سمت قضایی منظور نمی

ط به اشاره شده است، اختصاصاً مربو تعابیر قاضی شعبه، سنوات قضایی و گروه قضایی همانگونه که در عطفیه هم

قضات دادگستري بوده و در صورت عدم ایراد، استفاده از آن براي سایر افراد از جمله اعضاي غیر قضایی مراجع 

که آیا استفاده از کلمه قاضی، همچنین شبه قضایی نیز امکان خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است در خصوص این

در سازمان تعزیرات حکومتی و احکام کارگزینی صادره واجد ضمانت اجراي سنوات قضایی و گروه قضایی 

  باشد، اظهارنظر فرمایید.تخلفاتی یا کیفري می

 پاسخ:

باشد، استفاده از دار امر داوري و قضاوت میکه در معناي اعم کلمه، قاضی کسی است که عهدهاوالً، نظر به این

دار رسیدگی و صدور رأي نسبت و اعضاي شعب تعزیرات که عهده عنوان قاضی در سازمان تعزیرات براي رئیس

  باشند، با منع قانونی مواجه نیست.هاي این سازمان میبه پرونده

العاده ویژه رؤسا و اعضاي نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقاصالحی آیین 17ثانیاً، هرچند که به موجب ماده 

هاي شغلی و العاده مذکور با لحاظ اعداد مبناي گروه، فوق19/2/1395شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 

تعیین شده است؛ اما این امر به معناي تلقی رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی » قضات«ضوابط ارتقاء 

باشد. بنا به مراتب فوق، صرف درج عناوین یادشده در احکام در معناي خاص کلمه نمی» قاضی«به عنوان 

  شود.صدراالشعار جرم و یا تخلف محسوب نمی 17ی صادره از سوي آن سازمان بر اساس برداشت از ماده کارگزین

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/04    

7/1401/232   

  ك  232-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 272در صورتی که درخواست ابطال تصمیم، سند و یا خود شرکت در محکمه حقوقی مطرح و دادگاه در اجراي ماده 

اي تعیین کند و از ، به درخواست خوانده مهلت شش ماهه1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

جلسه مجمع شرکت و ...) در دادگاه کیفري صورت طرف دیگر پرونده کیفري راجع به جعل امضاء و اسناد (اساسنامه،

قانون  215و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148تواند در راستاي ماده مطرح شود، آیا قاضی کیفري می

، مبادرت به صدور حکم و لغو امضاي جعلی و امضاي مرتبط با آن نماید و مهلت شش 1392مجازات اسالمی مصوب 

جا که ماهیت اصلی شکواییه ابطال سند یا تصمیم یا انحالل شرکت است، قاضی کیفري هم ماهه را نادیده بگیرد و یا از آن

کول به تشریفات (امهال) موضوع ماده باید به موازین الیحه قانونی صدرالذکر توجه کند و تصمیم مدنی (ابطال) را مو

  یادشده بنماید؟ 272

 پاسخ:

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت، هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا  272برابر ماده 

فع، نر ذيگردد، رعایت نشود، بنا به درخواست هعملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می

یادشده منوط  272شود. اعطاي مهلت مقرر در ماده بطالن شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعالم می

به طرح دعواي بطالن است که رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه حقوقی است و صدور حکم به بطالن شرکت و اعالم 

  ه بزه جعل سند یا صورتجلسه منتفی است.بطالن از سوي مرجع کیفري در موارد رسیدگی ب

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  



 
 

1401/08/03    

7/1401/185   

  ح  185-28/2-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شده در قراردادهاي تسهیالت بانکی، در واقع خسارت قراردادي است که جایگزین خسارت هاي تعییندر وجه التزام

شده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522تأخیر تأدیه موضوع ماده 

علیه از پرداخت آن معاف و تقسیط، محکومهاي یادشده با صدور حکم اعسار است؛ آیا در خصوص وجه التزام

عیینی که وجه التزام تبه، با توجه به اینشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، در صورت پرداخت قسمتی از محکوممی

به در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است، نحوه محاسبه پرداخت براي کل محکوم

   وجه التزام چگونه است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي؛ از جمله تبصره  1362که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ¬با توجه به این

) بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادي از تاریخ صدور حکم اعسار یا 1376این قانون (الحاقی  15ماده  2

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 522تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطالق ماده 

امی که ادعاي ، مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادي (وجه التزام) براي ای1379در امور مدنی مصوب 

اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون، حکم بر تقسیط آن 

 824صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیالت بانکی باشد، وجاهت قانونی ندارد. رأي وحدت رویه شماره 

  یدگاه است.هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این د 1/6/1401مورخ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/16    

7/1401/165   

  ح  165-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شرکت ملی پست جمهوري اسالمی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و 

از پرداخت  1366قانون تشکیل شرکت پست مصوب  10فناوري اطالعات است. این شرکت به موجب ماده 

لثبت اسناد و اهاي دادرسی، دفتري و اجرایی ناشی از دعاوي مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حقهزینه

قانون اساسنامه شرکت  34و  33الثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد عشر اجرایی حقمعامالت و نیم

رغم درخواست این ابقاء شده است؛ این در حالی است که به  1395ملی پست جمهوري اسالمی ایران مصوب 

عدم پرداخت هزینه دادرسی، مراجع مربوطه توجهی به صالح قضایی در مقام خواهان مبنی بر شرکت از مراجع ذي

دانند؛ هاي مذکور مکلف میصراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینه

امري که موجب تذکر نهادهاي نظارتی شده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص معافیت 

  اسالمی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتري و اجرایی اعالم نظر فرمایید.شرکت پست جمهوري 

 پاسخ:

)، دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده 1318قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب  690مطابق ماده 

از پرداخت هزینه  ها و ادارات دولتیاست. در همین راستا عالوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین، برخی ارگان

اند. بر این اساس، معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی دادرسی معاف اعالم شده

) امري استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است. با تصویب قانون 1366در زمان تشکیل شرکت (

و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق  1379امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در آیین دادرسی دادگاه

مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است.  529) به موجب ماده 1318(

بر این اساس، معافیت شرکت پست جمهوري اسالمی ایران از پرداخت هزینه دادرسی، به موجب مقررات بعدي 

  نسخ شده است.

 احمد محمدي باردئی دکتر

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1401/126   

  ح  126-115-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی دارد که عمل موضوع مذکور، تجارت محسوب در صورتی که شخصی فعالیت تجاري بدون مجوز در رشته

پرتکرار خرید و فروش توسط وي به صورت مخفیانه و زیرزمینی و  شود؛ مانند خرید و فروش ارز، آیا رفتارمی

دهد؟ در صورتی که دعواي ورشکستگی از جانب او مطرح شود، آیا بدون مجوز رسمی به وي وصف تاجر می

این دعوا قابل استماع و صدور رأي است؟  در مواردي که عمل تجاري ذاتا ممنوع شرعی است؛ مانند خرید و 

شود و دعواي ورشکستگی الکلی، وضعیت به چه صورت است؟ آیا این فرد تاجر محسوب میفروش مشروبات 

  وي مسموع است؟

 پاسخ:

پذیر در فرض سؤال باید بین معامالتی که قانوناً ممنوع است و در خصوص انجام آن اخذ مجوز امکان -2و  1

تفکیک شد. در خصوص معامالت قسم دوم نیست و معامالتی که اقدام به آن مستلزم اخذ مجوز است، قائل به 

گونه معامالت قرار داده است، صرف عدم اخذ مجوز موجب تاجر تلقی کردن شخصی که شغل خود را انجام این

  باشد و بر این اساس دعواي ورشکستگی وي نیز مسموع نیستنمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

  
 



1401/08/02    

7/1401/84   

  ع  84-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي بناهاي احداثی مازاد یا فاقد  1334قانون شهرداري مصوب  100ها به استناد ماده شهرداري

پروانه واقع در محدوده شهر یا حریم آن را به کمیسیون مذکور ارجاع و پس از تعیین تکلیف و تمکین مالک نسبت به 

خی اما بر کنند؛کار صادر میپرداخت جریمه، به استناد آراي صادره از سوي کمیسیون مذکور گواهی عدم خالف یا پایان

هاي ساختمانی که فاقد پروانه هستند، در کمیسیون مطرح و با رعایت تشریفات در خصوص قدمت بنا به کارشناس پرونده

 9رسمی دادگستري ارجاع و پس از اعالم نظر کارشناسی مبنی بر احداث بنا پیش از تأسیس شهرداري، به استناد تبصره 

  شود.  ها تنظیم میتجلسه عدم قابلیت طرح در کمیسیون در خصوص این پروندهقانون شهرداري، در نهایت صور 100ماده 

به استناد  توانندها میشود، شهرداريجا که صورتجلسه یادشده نیز به نوعی به منزله تعیین تکلیف نهایی محسوب میاز آن

صادر کنند. لذا خواهشمند است  کارهمان صورتجلسه و به درخواست مالک یا مؤدي پرونده گواهی عدم خالف یا پایان

  در خصوص موضوع این شهرداري را ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

که مالکان اند، با توجه به اینهایی که پیش از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر احداث شدهاوالً، در خصوص ساختمان

با اصالحات و الحاقات بعدي  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  9ها در اجراي تبصره گونه ساختماناین

گذار ابقاء بنا را اجازه داده است. بدیهی است در چنین باشند؛ بنابراین در چنین وضعیتی قانونمعاف از مجازات می

  باشند.وضعیتی مالکان از کلیه حقوق مالکانه از جمله استفاده از خدمات شهرداري برخوردار می

ن مذکور، در مواردي که پروانه ساخت بنا پیش از تصویب نقشه جامع شهر قانو 100ماده  9ثانیاً، مطابق تبصره 

  این قانون معاف است. 100صادر شده باشد، از شمول تبصره یک ماده 

ها پیش از تصویب نقشه جامع شهر بوده و بر اساس گونه ساختمانکه عملیات ساختمانی اینثالثاً، با عنایت به این

ر اساس کار باید بکار الزامی است؛ بنابراین در فرض سؤال پایانساختمانی صدور پایانقانون پس از انجام عملیات 

  سال پیش از تصویب نقشه جامع شهر صادر شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/29    

7/1401/67   

  ع  67-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات بعدي و مسؤولیت کیفري مندرج  1395با توجه به قانون منع به کارگیري بازنشستگان مصوب  -1

در آن، چنانچه فردي جزء استثنانات مندرج در قانون و داراي سوابق ایثارگري باشد و جزو مقامات موضوع ماده 

، به کارگیري این بازنشستگان تا با اصالحات بعدي نیز نباشد 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  71

  چه زمانی است؟ 

در صورتی که مدت خدمت مأمور دولتی داراي سوابق ایثارگري به چهل سال رسیده باشد، وي تا چه زمانی  -2

  تواند ادامه خدمت دهد؟می

  آیا بین استفاده از شرایط ایثارگري در صورت ادامه خدمت یا شروع خدمت تفاوت است؟ -3

 پاسخ:

که فرض پرسش ناظر بر به بکارگیري بازنشستگان ایثارگر است و نه اعاده به خدمت ایشان، با توجه به این -1

غایت بکارگیري بازنشستگان ایثارگر در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیري بازنشستگان مصوب 

سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول با اصالحات بعدي، جانبازان باالي پنجاه درصد، آزادگان باالي  1395

 توان بعد از بازنشستگی به کار گرفت و براي ایناین قانون مستثنی هستند و این افراد از جامعه ایثارگران را می

  ی دارد. هاي فرد بازنشسته ایثارگر بستگموضوع سقفی در نظر گرفته نشده است و این امر به نیاز اداره و توانمندي

قانون مدیریت خدمات کشوري  103که شرایط بازنشستگی در قوانین مختلف؛ از جمله ماده ه به اینبا توج -2

ی شده بینبا اصالحات بعدي با رعایت شرط سابقه و سن به دو صورت اختیاري و تکلیفی پیش 1386مصوب 

بینی نشده ل آنان پیشاست و استثنایی براي ایثارگران به جز در مورد بازنشستگی پیش از موعد و حالت اشتغا

  است، بنابراین شرایط بازنشستگی ایشان حسب مورد تابع مقررات مربوط است.

، »تفاوت استفاده از شرایط ایثارگري در صورت ادامه خدمت و شروع خدمت«مقصود از پرسش راجع به  -3

  مشخص نیست و لذا در وضعیت موجود، پاسخگویی به آن مقدور نیست.

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/04    

7/1401/55   

  ح  55-76-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

که، در قراردادي شرط شود در آیا شرط انفساخ پس از تحقق شرط فاسخ قابل اسقاط و عدول  است؟ مانند آن

شود؛ اما بعدا فروشنده وجه چک را منفسخ میخود صورت عدم کارسازي چک توسط خریدار، معامله خودبه

که فروشنده در خصوص عدم پرداخت وجه چک مطالبه و گواهی عدم پرداخت اخذ و یا طرح دعوا کند و یا آن

توسط خریدار تا مدت طوالنی مثالً یک یا دو سال پس از وقوع عقد واکنشی نشان ندهد، آیا با جمع دیگر قرائن 

  ند آن را عدول ضمنی از شرط فاسخ بداند یا این امر خالف اصول حقوقی است؟تواو امارات دادگاه می

 پاسخ:

  در این خصوص دو دیدگاه مطرح شد:

  دیدگـاه نخست:

در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدي 

که از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط شود؛ مگر آنیکی از طرفین عقد منحل می

که طرفین امکان بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ براي مدت معین احراز شود و یا آن

  در قرارداد، شرط کرده باشند.

  دیدگـاه دوم:

ه از لله از آن است؛ چنانچه مشروطتفاده مشروطکه قصد طرفین از درج شرط، اسدر شرط فاسخ با توجه به این

 چنان که اسقاطاستفاده از شرط منصرف شود، بقاي عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود هم

ند از تواله است و متعهد نمینفع شرط، مشروطکه ذيپذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به اینآن نیز امکان

دم اجراي تعهدات قراردادي منتفع گردد و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو عهدشکنی خود و ع

ه تواند با تحقق موضوع شرط بشروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سؤال فقط ذینفع می

  انحالل قرارداد استناد کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

ه قضاییهمدیر کل حقوقی قو



 

1401/08/02    

7/1401/2   

  ح  2-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون استخدام کشوري (اصالحی  70همانگونه که مستحضرید ایجاد صندوق بازنشستگی کشوري به موجب ماده 

هاي استخدام و امور اقتصادي و دارایی مجلس به تصویب کمیسیون 1354) بوده که اساسنامه آن در سال 1353

ذیل بند یک ماده واحده قانون اصالح برخی از مواد قانون اصالح مقررات  3سنا رسید است. به موجب تبصره 

سازمان بازنشستگی از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت   1380/05/24بازنشستگی کشوري مصوب 

مچنین بینی شده است. هاز طرفی براي مأموریت به صندوق بازنشستگی قانون خاصی پیش مستثنی شده است و

کرد، صندوق بازنشستگی که صندوق را وابسته به تأمین اجتماعی قلمداد می 1387اساسنامه مصوب  4ماده 

 100اده بر متوسط ریاست محترم وقت مجلس مغایر قانون تشخیص داده شد و ابطال گردید. الزم به ذکر است برا

با اصالحات بعدي در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی  1345قانون استخدام کشوري مصوب 

تکلیف دولت به جهت کمک به تأمین منابع مالی صندوق مذکور به منظور حمایت از بازنشستگان کشوري است 

 صورت آنی به حساب بازنشستگانگونه دخل و تصرف از سوي صندوق بالفاصله و به که این واریزي بدون هیچ

گونه انتفاعی از منابع بودجه عمومی ندارد و اداره صندوق از هیچگیرد و عمالً صندوق بازنشستگی صورت می

النسلی متعلق به بازنشستگان و گیرد و اموال این صندوق بینها صورت میمحل منابع داخلی و سود شرکت

شده، خواهشمند است در خصوص ماهیت صندوق بازنشستگی کشوري مشترکین است. با عنایت به مراتب یاد 

  اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

اوالً، قانونگذار به موجب ماده واحده قانون اصالح برخی از مواد قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون  -1

قانون اصالح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوري  11، با اصالح ماده 1380استخدام کشوري مصوب 

جمله صندوق بازنشستگی هاي بازنشستگی و وظیفه؛ از هاي ذیل آن، کلیه صندوقو تبصره 13/12/1368مصوب 

 ها بر اساس ضوابطکشوري را از شمول قوانین و مقررات عمومی دولت مستثنی دانسته و اعالم داشته است این صندوق

  کنند. خود عمل می



با اصالحات بعدي مبنی بر تکلیف دولت به تأمین  1345قانون استخدام کشوري مصوب  100ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

منابع مالی صندوق بازنشستگی کشوري در صورت عدم کفایت وجوه این صندوق، صرفاً به منظور حمایت از بازنشستگان 

  باشد. شده نمیی بودن صندوق یادکشوري است و این امر به معناي دولت

با اصالحات بعدي که به موجب آن  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  113جمله ماده ثالثاً، دیگر موارد؛ از 

هاي بازنشستگی شده است نیز بر دولتی بودن این صندوق داللت ندارد. به عبارت دیگر دولت مکلف به تجمیع صندوق

انونی، دولت مکلف به تأسیس صندوق بازنشستگی واحد نشده است و قانونگذار صرفاً به جهت به موجب این مقرره ق

ین هاي بازنشستگی کشوري و تأمهاي بازنشستگی به تمامی بازنشستگان؛ اعم از مشموالن صندوقهماهنگی در پرداخت

ت وزیران در مصوبه شماره شود، هیأاجتماعی این امر را ملحوظ داشته است. در تأیید این موضوع یادآور می

اجازه خاص جهت مأمور شدن کارکنان دولت به صندوق مزبور را پیشبینی کرده  11/2/1367مورخ  64/ت14518

قانون  11شد، با توجه به ماده است؛ به عبارت دیگر، چنانچه صندوق بازنشستگی در عداد مؤسسات دولتی تلقی می

نامه اجرایی آن، نیازي به تصویب مصوبه خاص در خصوص ي و آیینبا اصالحات بعد 1345استخدام کشوري مصوب 

  مأموریت به آن صندوق وجود نداشت.

اساسنامه صندوق بازنشستگی  18شده و همچنین با عنایت به حکم مقرر در تبصره ذیل ماده رابعاً، با توجه به مراتب یاد 

بیش از پنجاه درصد «که ران مبنی بر اینهیأت وزی 22/8/1387هـ مصوب  37309/ت 147448کشوري به شماره 

، صندوق بازنشستگی کشوري در عداد »منابع بودجه ساالنه صندوق مذکور از طریق منابع غیر دولتی تأمین خواهد شد

قانون مدیریت  3شده از مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی در ماده گیرد و با لحاظ تعریف ارائه مؤسسات دولتی قرار نمی

  با اصالحات بعدي، صندوق بازنشستگی کشوري نهاد عمومی غیر دولتی است. 1386کشوري مصوب خدمات 

قانون  4هاي تابعه صندوق بازنشستگی کشوري حسب مورد، مطابق مقررات ماده در خصوص مالکیت حقوقی شرکت -2

  .شودبا اصالحات بعدي رفتار می 1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/03    

7/1400/1685   

  ع  1685-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي، مجازات  1334قانون شهرداري مصوب  100که وفق تبصره یک ماده با توجه به این

اولیه در صورت عدم رعایت ضوابط شهرداري و فنی و بهداشتی، قلع بنا در صورت احراز ضرورت قلع است؛ 

چنانچه در مواردي تخلف عدم رعایت ضوابط شهرسازي یا فنی و بهداشتی مانند افزایش ارتفاع طبقات باشد؛ از 

شده براي این فرض تعیین تکلیف نشده و ضرورت قلع بنا نیز از قانون یاد جا که در دیگر بندهاي ماده صدآن

نامه ارزش معامالتی ساختمان یا توان طبق آیینسوي اعضاي کمیسیون ماده مذکور احراز نشده است، آیا می

ونی، قانکه موضوع به جهت فقدان رکن اي براي چنین مواردي تعیین کرد یا اینهاي دیگر شهرداري جریمهتعرفه

قانون شهرداري مصوب  100شود؟ اساساً در چنین مواردي شهرداري یا کمیسیون موضوع ماده تخلف محسوب نمی

  با اصالحات و الحاقات بعدي با چه تکلیفی مواجه است؟ 1334

 پاسخ:

 عدم رعایت«مندرج در صدر استعالم مبهم است؛ چنانچه مقصود از آن » عدم رعایت ضوابط شهرداري«عبارت 

باشد، وفق این مقرره موضوع قلع تأسیسات قانون شهرداري می 100مندرج در تبصره یک ماده » اصول شهرسازي

ه شود؛ بنابراین فرضی کیا بناهاي خالف مشخصات مندرج در پروانه به تقاضاي شهرداري در کمیسیون مطرح می

نشود و از سوي دیگر تعیین جریمه بر تخلف از اصول شهرسازي محرز باشد و از یک سو ضرورت قلع بنا احراز 

  پذیر نباشد، متصور نیست؛ لذا فرض سؤال موضوعاً منتفی است.هاي این ماده امکاناساس دیگر تبصره

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/08/23    

7/1400/1623   

  ك  1623-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه از طریق فعالیت در رمز ارزهاي خارجی مقداري ارز از کیف پول مالباخته به طور متقلبانه خارج شود، در 

قانون مجازات اسالمی  214و ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19مقام رد مال با توجه به ماده 

باخته محکوم شود یا مقدار ارزش رده اولیه مالاوالً، آیا متهم در مقام رد مال باید به مقدار آو 1392مصوب 

  شده در لحظه و ساعت خروج از کیف پول الکترونیکی مالك است؟ایجاد

  بایست به مقدار ریالی وجه رایج کشور صورت گیرد یا عین ارز موضوع کالهبرداري؟ثاثیاً، آیا محکومیت می 

اجرا و رد مال، عین ارز خارجی و پایه ارزش آن وجود ثالثاً، در صورت تکلیف به رد عین ارز، چنانچه در مقام 

  نداشته باشد، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

 13قانون مجازات اسالمی (ماده  741قانون مدنی و ماده  312اوالً، با عنایت به مقررات مربوط از جمله ماده 

است، باید به مالباخته مسترد )، معادل آنچه از کیف پول الکترونیکی برده شده 1388اي مصوب قانون جرایم رایانه

شود، دادگاه باید حکم به پرداخت ارز دیجیتال صادر کند و در جا که مال موضوع سؤال مثلی تلقی میشود؛ از آن

اره نامه شمکه معامله ارزهاي دیجیتال بر اساس مقررات بانک مرکزي و تصویبصورت امتناع، با عنایت به این

هیأت وزیران در مبادالت داخلی رسمیت ندارد، لذا توقیف و فروش  6/5/1398هـ مورخ  55637/ت 58144

آن به وسیله اجراي احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که به آن دسترسی نیست و با توجه به مالك 

آن  قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی، بهاي 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46ماده 

  ود.شله پرداخت میعلیه وصول و به محکوماالداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومبه قیمت یوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  
 



1401/08/17    

7/1400/1602   

  ح  1602-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه جهت اجراي چنانچه در جریان اجراي حکم مدنی، مال منقول اعتباري رمز ارز (ارز دیجیتال) از سوي محکوم

حکم معرفی شود، اجراي احکام در خصوص توقیف، تحویل به امین، مزایده و دیگر الزامات قانون اجراي احکام 

  کند؟، چگونه رفتار می1356مدنی مصوب 

 پاسخ:

علیه مکلف است مالی معرفی کند که اجراي حکم و ، محکوم1356ون اجراي احکام مدنی مصوب قان 34مطابق ماده 

به از آن میسر باشد؛ هرچند استفاده از رمز ارز و ارز دیجیتال و معامالت آن به نحو غیر رسمی در استیفاي محکوم

رسمی رایج نیست و از سوي مراجع رسمی که انجام چنین معامالتی به نحو ها و عرف رایج است؛ اما نظر به اینصرافی

هیأت وزیران  6/5/1398مورخ ه 55637/ت 58144نامه شماره و قانونی تأیید نشده است و وفق بند یک تصویب

 گیرد و مشمول حمایت و ضمانتاستفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسؤولیت خطرپذیري از سوي متعاملین صورت می«

جا که در مقام فروش اموال و از آن» دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادالت داخل کشور مجاز نیست

کند و با توجه به عدم تجویز خرید و فروش رجع رسمی اقدام به برگزاري مزایده میعلیه، اجراي احکام به عنوان ممحکوم

ارزهاي دیجیتال از طریق مراجع رسمی و قانونی در مبادالت داخلی و در نتیجه عدم امکان مزایده ارزهاي دیجیتال، توقیف 

  و مزایده ارزهاي دیجیتال در شرایط فعلی ممکن نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 
 



1401/08/25    

7/1400/1555   

  ك 1555-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي، چنانچه مال موضوع جرم از نوع ارز دیجیتال (رمز ارز) باشد و حکم دادگاه در مورد در بزه کالهبرداري رایانه

رد مال نیز بر همان مبنا صادر شود (بر اساس نوع و میزان ارز برده شده)، در شرایط فعلی که ارز دیجیتال از نظر 

است و به رغم استعالمات متعدد از بانک مرکزي و  مراجع قانونی و بانک مرکزي فاقد ارزش ریالی رسمی

یابی نیست و از طرفی با توجه هاي مجاز و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی، معادل ریالی آن قابل دستصرافی

هاي مجاز، ها و صرافیبه سکوت قانون در مورد این نوع از ارز و رسمیت نداشتن معامالت راجع به آن در بانک

 هاي غیر رسمیتوان براي تعیین ارزش معامالتی آن به سایتحکم در این زمینه چیست؟ آیا میتکلیف اجراي 

سازي آن با ارزهاي رایج مانند خرید و فروش ارز دیجیتال استناد کرد؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا معادل

 46که موضوع از مصادیق ماده یورو و دالر آمریکا (بر اساس ارزش ریالی زمان وقوع جرم) وجاهت دارد و یا آن

است و باید مال موضوع جرم را در حکم تلف تلقی کرد و در صورت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

عدم تراضی طرفین راجع به قیمت، مالباخته را به اقامه دعواي خسارت ملزم بدانیم؟ در این صورت، مبناي خواسته 

  (شیوه تقویم) چگونه خواهد بود؟

 پاسخ:

علیه باشد، لذا محکومبه، رمز ارز (ارز دیجیتال) میکه در فرض استعالم به موجب حکم دادگاه محکومبا توجه به این

له تحویل دهد و چنانچه امتناع کند موظف است همان میزان رمز ارز (ارز دیجیتال) مندرج در حکم را به محکوم

/ت 58144نامه شماره مقررات بانک مرکزي و تصویب که معامله ارزهاي دیجیتال بر اساسبا عنایت به این

هیأت وزیران در مبادالت داخلی رسمیت ندارد، لذا امکان توقیف و فروش آن به  6/5/1398ه مورخ  55637

وسیله اجراي احکام ممکن نیست؛ بنابراین در حکم مالی است که دسترسی به آن ممکن نیست و لذا با توجه به 

جراي احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهاي آن به قیمت قانون ا 46مالك ماده 

  شود.له پرداخت میعلیه وصول و به محکوماالداء به وسیله کارشناس و خبره محاسبه و از محکومیوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه


