
 

1401/09/29    

7/1401/1042   

  ح 1042-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 505همانگونه که مستحضرید به موجب تبصره الحاقی به ماده 

بهزیستی با ارائه کارت و یا ، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان 1379مدنی مصوب 

تأییدیه رسمی مراجع مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند. چنانچه پس از رسیدگی دادگاه در دعوا حکم به نفع 

علیه واقع شده است،  قابل وصول است و دادگاه و این اشخاص صادر شود، آیا هزینه دادرسی از طرف مقابل که محکوم

علیه است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن به وصول هزینه دادرسی از محکوم یا اجراي احکام مکلف

  چیست؟

 پاسخ:

قانون حمایت  5 معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجراي حکم موضوع ماده

کننده است و منصرف از حکم اعسار به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی 1391خانواده مصوب 

شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعواي اعسار و رسیدگی به آن صادر می

قانون آیین  505به ماده  18/12/1394قانون مذکور و تبصره الحاقی  5 از هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده

که اخذ ، به حکم قانون است و با توجه به این1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالدادرسی دادگاه

توان با اتخاذ مالك از ذیل هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، بنابراین در موارد مذکور نمی

ت با اصالحا 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  23بند 

علیه وصول کرد. شایسته له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی را از محکومو الحاقات بعدي، در صورت محکوم

قابلیت  1391قانون حمایت خانواده مصوب  5با لحاظ ماده  1353قانون حمایت خانواده مصوب  4ذکر است ماده 

  استناد و اعمال ندارد و نسخ ضمنی شده است.

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/28    

7/1401/1025   

  ك  1025-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دیده در جرایم در حوزه منابع طبیعی از جمله فروش اموال دولتی (فروش مال غیر) آیا اداره منابع طبیعی حسب تعاریف بزه

  قانون کاهش مجازات حق رضایت داشته باشد؟ 11شود تا حسب ماده در آیین دادرسی کیفري شاکی خصوصی تعریف می

 پاسخ:

هر شخصی، اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10اوالً، با توجه به ماده 

تعقیب مرتکب را درخواست کند. اداره منابع طبیعی قانوناً متولی » شاکی«تواند به عنوان متحمل ضرر و زیان شود، می

عنوان شاکی،  انتقال آن به غیر به اراضی و منابع طبیعی است و در صورت تخریب، تصرف، تجاوز به اراضی ملی یا

  کند.تعقیب مرتکب را درخواست می

بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به امالك و اراضی  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ثانیاً، با عنایت به ماده 

ومی تی و عممتعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم نسبت به امالك و اراضی اشخاص دول

  و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.

، جرایم کالهبرداري و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104ثالثاً، طبق ماده 

کلیه  ،گفتهشود و نیز مطابق ماده پیشاین قانون بیشتر نباشد قابل گذشت محسوب می 36از حد نصاب مقرر در ماده 

جرایم در حکم کالهبرداري و جرایمی که مجازات کالهبرداري درباره آنها مقرر شده است یا طبق این قانون کالهبرداري 

  قابل گذشت هستند.» دیدهدر صورت داشتن بزه«شود، محسوب می

اشخاص خصوصی  قابل گذشت بودن این جرایم به شرحی که اعالم شد، اعم از آن است که این جرایم نسبت به اموال

  ارتکاب یابد یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/14    

7/1401/990   

  ح  990-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 11/4/1336مورخ  800، رأي وحدت رویه شماره 1319قانون امور حسبی مصوب  44و  27با عنایت به مواد 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 367و  330هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 

  ، آیا رأي دادگاه مبنی بر نصب قیم قابل   تجدید نظر است؟ 1379مدنی مصوب 

 پاسخ:

در زمره تصمیمات قابل  1319قانون امورحسبی مصوب  65قانون مدنی و ماده  1222نصب قیم موضوع ماده 

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 331ماده » ب«الذکر نیست. در بند قانون اخیر 66تجدید نظر موضوع ماده 

احکام صادره در دعاوي غیر مالی قابل تجدید نظر دانسته شده و در این  1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدید نظرخواهی » امور«ماده در خصوص 

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
  

 

1401/09/14    

7/1401/986   

  ح  986-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي فرهنگی ورزشی که منجر به پرداخت وجه در حق شخص که در دعاوي مطروحه علیه باشگاهبا عنایت به این

هاي خود را واجد خصیصه شود و موضوع اجراي حکم و محکومیت آنها در حال پیگیري است؛ باشگاهثالث می

ن و توقیف اموال دولتی مصوب به دولت و عدم تأمیدولتی و مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم

هاي جا که این امر مورد اختالف شعب اجراي احکام در مجتمعدانند و توقف اجرا را خواستارند؛ از آنمی 1365

  قضایی است، خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

ها منحصراً شامل وزارتخانه 1365ب به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوقانون نحوه پرداخت محکوم

هاي دولتی و شود و به شرکتو مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می

نهادها و بنیادها تسري ندارد؛ هرچند درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور شده باشد؛ بنابراین در فرض 

نگی ورزشی موضوع استعالم، شرکت دولتی نیز باشند از شمول قانون یادشده خروج هاي فرهسؤال، چنانچه باشگاه

  موضوعی دارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/22    

7/1401/982   

  ك  982-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دادگاه عمومی بخش صرفًا  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299که در اجراي ماده با توجه به این

که در دادگاه عمومی بخش، صالحیت رسیدگی به تمامی جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو را دارد، در صورتی

 پرونده همراه با متهم تحت نظر جرائم در صالحیت دادگاه کیفري دو و دادگاه انقالب به یکی از شعب ارجاع شود،

کننده به سبب فقدان صالحیت ذاتی نسبت به جرم در صالحیت دادگاه انقالب، باید بالفاصله آیا قاضی رسیدگی

پس از ارجاع با صدور قرار عدم صالحیت، بدل پرونده را به همراه متهم به مرجع صالح ارسال کند و اقدام تحقیقی 

صرفاً تحقیقات مقدماتی راجع به بزه در صالحیت خاصی راجع به جرم در صالحیت دادگاه انقالب انجام ندهد و 

که باید مبادرت به تفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفري نسبت به هر دو جرم بنماید دادگاه کیفري دو را انجام دهد یا آن

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  117و  116و سپس همانند مبحث صالحیت محلی در راستاي مواد 

  ساعت در خصوص جرم در صالحیت دادگاه انقالب، قرار عدم صالحیت صادر کند؟ ظرف چهل و هشت 

 پاسخ:

، به تمام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده  

این قانون که رئیس دادگاه بخش یا  337جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی میکند و با عنایت به ماده 

قانون مذکور که در صالحیت دادگاه کیفري یک است، به عنوان  302دادرس آن، تنها در جرایم موضوع ماده 

کند، بنابراین قضات دادگاه بخش، صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب جانشین بازپرس اقدام می

الحیت دادگاه انقالب است، ندارند و در صورت طرح چنین پروندههایی در به دادرسی را در جرایمی که در ص

دادگاه عمومی بخش، این دادگاه باید قرار عدم صالحیت صادر کند؛ با این وجود، عدم صالحیت این دادگاه، مانع 

صورت از صدور دستورها و اقدامات الزم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و در 

گفته قانون پیش 78لزوم تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفري و انجام تحقیقات ضروري با اتخاذ مالك از ماده 

  در جرایم مشهود نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/26    

7/1401/981   

  ك  981-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه در مهلت  1401/4/28مورخ  823مطابق رأي وحدت رویه شماره 

 442خواهی کند، ماده قانونی متهم تسلیم به رأي را اعالم و شاکی نیز نسبت به رأي صادره اعتراض یا فرجام

خواهی شاکی رد شود، با توجه امشود. چنانچه اعتراض یا فرجاعمال نمی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

به حق مکتسب ایجاد شده براي متهم به لحاظ تسلیم به رأي اعالمی و تفسیر مضیق نصوص جزایی و تفسیر به 

به نفع متهم و   442نفع متهم، آیا پس از بازگشت پرونده از دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور، اعمال ماده 

  پذیر است؟اناعمال تخفیف تا یک چهارم امک

 پاسخ:

با توجه به فلسفه وجودي آن که کاهش یک مرحله از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442فرض ماده 

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

علیه، به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی از سوي دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست نظرخواهی محکوم

وي نامبردگان، قابلیت طرح در مرجع تجدید نظر را نداشته باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال که تجدید نظر از س

مورخ  823شاکی خصوصی از حکم محکومیت، تجدید نظرخواهی کرده است، با لحاظ رأي وحدت رویه شماره 

وده و دادگاه گفته خارج بقانون پیش 442هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد از مصادیق ماده  28/4/1401

 459تجدید نظر، مطابق مقررات رسیدگی و رأي صادر خواهد کرد. بدیهی است دادگاه تجدید نظر مطابق ماده 

  ، در مجازات وي تخفیف خواهد داد.قانون یادشده، در صورت استحقاق محکوم

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/27    

7/1401/968   

  ح  968-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

االرث خود از یک باب ، سهم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  101علیه در اجراي ماده چنانچه محکوم

 باشد را جهت فروش و پرداخت بدهیمنزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می

  هاي زیر پاسخ دهید: موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش

ن ورت منفی بودن پاسخ، علت را بیاآیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در ص -الف

  فرمایید. 

که به  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  140و  51در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد  -ب

به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی علیه به میزان محکومتوقیف مال محکوم

پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، وش به میزان مشاع امکاناست و توقیف و فر

علیه از محل سهم وي و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم

  پذیر است؟امکان

نجایی که صدور حکم به خلع ید علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آاالرث محکومدر فرض فروش سهم -ج

پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض مشاعی و صدور دستور فروش در امالك فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان

  قبول چنین سهمی چگونه است؟

 پاسخ:

االرث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که علیه سهماوالً، در فرض پرسش که محکوم -الف و ب 

به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم

ه بر مال غیر منقول به میزان محکومعلیه داالرث مشاعی محکومقانون اجراي احکام مدنی، توقیف سهم 140ماده 

  االرث مشاعی وي جایز است. و سهم

 101علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم

  با منع قانونی مواجه نیست. 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 



باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وي در منزل علیه نمیملک در تصرف محکوم ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند

علیه به نسبت االرث مشاعی محکوممسکونی و تعلق آن به مورث و ماترك بودن آن محرز باشد، توقیف سهم

مجاز  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  140و  101، 51سهم وي در منزل مسکونی (ماترك) وفق مواد 

  قانون مدنی بالمانع است.  871و  868است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد 

، توقیف سهم مشاع 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  51بنا به مراتب یادشده و در اجراي بخش اخیر ماده 

االرث وي در منزل مسکونی (ماترك) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه علیه به نسبت سهممحکوم

ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده 

  گیرد. مدنی صورت میقانون  871و  868قانـون یادشده و نیز مواد  140

علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف االرث محکومدر فرض فروش سهم -ج

در ملک، چنانچه طرح دعواي خلع ید ضروري باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده 

ل شود و چون ملک فرض سؤادلیل مالکیت وي تلقی می جلسه تنظیمیو این سهم به وي منتقل شده است، صورت

تندات جلسه مزایده و مسفاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت

 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  43قانون مدنی و ماده  581تواند با لحاظ ماده موجود در پرونده می

  ید اقامه کند.  دعواي خلع

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  

 
 



1401/09/13    

7/1401/967   

  ح 967-139-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شرایط عمومی پیمان اجباري است یا اختیاري؟ نحوه اعتراض به رأي صادره از شوراي  53داوري مندرج در ماده 

  عالی فنی از سوي طرفین پرونده چگونه است؟

 پاسخ:

ماده » ج«اوالً، حل اختالف بین کارفرماي دولتی با پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، وفق بند 

یادشده و با توجه  53عالی فنی موضوع ماده  اختالفات به داوري شورايشرایط عمومی پیمان از طریق ارجاع  53

هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل  12/3/1382مورخ  28591/ت 5005به مصوبه شماره 

  یکصد و سی و نهم قانون اساسی جهموري اسالمی ایران است، فاقد اشکال است.

شرایط عمومی پیمان ناظر بر حق هر یک از طرفین قرارداد براي  53ماده » ج« در بند» توانندمی«ثانیاً، قید 

مراجعه به مرجع حل اختالف غیر قضایی بوده است و از آن حق انتخاب نوع مرجع حل اختالف (داوري و مرجع 

ایط اس شرشود. بر این اساس، چنانچه طرفین در قرارداد منعقده توافق کرده باشند که بر اسقضایی) افاده نمی

شرایط مذکور هستند و مراجع قضایی اختیار  53ماده » ج«عمومی پیمان عمل کنند، ملزم به حل اختالف وفق بند 

  رسیدگی ابتدایی به اختالفات طرفین پیمان را ندارند. 

پیش  اعالی فنی یادشده به مانند دیگر آراء داوري قابل اعتراض در محاکم دادگستري است؛ امثالثاً، رأي شوراي 

عالی فنی، دعواي موضوع پیمان در محاکم دادگستري قابل استماع  از اظهار نظر و صدور رأي از سوي شوراي

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/15    

7/1401/966   

  ك  966-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادگاه تجدید  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  457و ماده  455از ماده » پ«با توجه به بند  -1

نظر صرفاً در مقام رسیدگی به اعتراض تجدید نظرخواهی متهم باشد (شاکی خصوصی یا دادستان اعتراض به رأي 

ص دهند که رأي دادگاه بدوي از حیث تعیین بدوي ندارد) و در مرحله رسیدگی دادگاه تجدید نظر قضات شعبه تشخی

عنوان مجرمانه یا اعمال مقررات تعدد مادي جرم متضمن اشکال است چنانچه اصالح رأي مستلزم تشدید مجازات 

تعزیري باشد این امکان براي دادگاه تجدید نظر فراهم است که با اصالح عنوان مجرمانه منطبق بر رفتار مجرمانه متهم 

 458که موضوع مشمول ماده نحوه اعمال مقررات تعدد مادي جرم مجازات تعزیري را تشدید نماید یا اینیا با اصالح 

  قانون آیین دادرسی کیفري است و دادگاه تجدید نظر در مقام اعمال اصالحات فوق ممنوع از تشدید مجازات است؟

است و در فرضی که دادگاه تجدید نظر در حالتی که در رأي دادگاه بدوي عنوان مجرمانه صحیح تعیین نشده  -2

بایست عنوان مجرمانه توسط دادگاه تجدید براي اصالح عنوان مجرمانه ممنوع از تشدید مجازات تعزیري باشد آیا می

نظر اصالح ولی به مجازات موضوع دادنامه بدوي اکتفا شود (حتی اگر مجازات قانونی عنوان مجرمانه موضوع رأي 

و متناسب با مجازات قانونی عنوان صحیح نباشد)؟ یا اینکه دادگاه تجدیدنظر صرفاً به ارائه  دادگاه بدوي متجانس

  نماید و تکلیفی بر اصالح عنوان مجرمانه ندارد؟تذکر اکتفا می

  پاسخ:

در فرضی که دادستان یا شاکی خصوصی تجدید نظرخواهی نکرده باشد، دادگاه تجدید نظر استان با وجود  -2و 1

قانون آیین دادرسی  458تواند مجازات را تشدید کند؛ زیرا مستفاد از ماده اصالح عنوان مجرمانه، نمیتغییر و 

این است که اصل بر ممنوعیت تشدید مجازات متهم در مرحله تجدید نظر است و خالف  1392کیفري مصوب 

راز دو شرط است؛ نخست آن، یعنی تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر، امري استثنایی است که مستلزم اح

که حکم که مجازات مقرر در حکم نخستین، بر خالف قانون و کمتر از حداقل مقرر قانونی باشد و دوم اینآن

صورت، تشدید مجازات در  دادگاه از این حیث مورد اعتراض شاکی یا دادستان قرار گرفته باشد؛ در غیر این

  پذیر نیست.مرحله تجدید نظر امکان

 ه رئیسیروح ال

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/19    

7/1401/964   

  ح  964-192-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی، چنانچه شرکت دولتی بدون رعایت مقررات الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه

شوراي انقالب با اصالحات و الحاقات بعدي، اراضی متعلق به شخص حقیقی (حقوق  1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

ربط به خلع ید از خصوصی) را تصرف کند و متعاقباً با طرح دعوا از سوي مالک و به موجب حکم قطعی دستگاه ذي

حه قانونی یاد شده اراضی مورد تصرف و مستحدثات ایجادشده محکوم شود، آیا اجراي تبصره الحاقی به ماده یک الی

جایگاه قانونی و قضایی دارد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، در حین عملیات اجرا و پس از اجراي حکم خلع ید، 

  الیحه قانونی مذکور چگونه خواهد بود؟ 9و  8موقعیت اجرایی مواد 

 پاسخ:

هاي عمومی، ) به ماده یک الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی براي اجراي برنامه2/2/1388مفاد تبصره الحاقی (

شوراي انقالب با اصالحات و الحاقات بعدي، ناظر به موردي است که دستگاه  1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

ست ظرف شش ماه از تاریخ علیه، توقف حکم خلع ید و قلع و قمع را از دادگاه درخواست کند و مکلف ااجرایی محکوم

صدور دستور موقت (توقف اجراي حکم) قیمت روز امالك را پرداخت یا تودیع کند. در این صورت دستگاه اجرایی 

موظف است ظرف شش ماه نسبت به تملک ملک، طبق مقررات قانونی یادشده اقدام کند و در صورت سپري شدن این 

شود و مانعی براي اجراي حکم خلع ید یا قلع و قمع جراي حکم منتفی میمدت و عدم تملک قانونی ملک، دستور توقف ا

بنا وجود نخواهد داشت. بدیهی است الزمه تملک مطابق قانون صدرالذکر، پرداخت قیمت ملک به مالک است که ذیل 

کت دولتی و رتبصره الحاقی نیز به این امر تصریح دارد و لذا فرض سؤال (تملک اراضی متعلق به شخص حقیقی توسط ش

بدون رعایت الیحه قانونی صدرالذکر) نیز مشمول حکم تبصره الحاقی به ماده یک این الیحه قانونی است و این فرض از 

  نونی یادشده خروج موضوعی دارد.الیحه قا 9و  8حکم مقرر در مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/21    

7/1401/963   

  ك  963-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند 

رؤساي شعب در صالحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی 

  ؟تهران

 پاسخ:

العاده ویژه رؤسا و اعضاي نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوقآیین 19/2/1395اصالحی   17اوالً، هرچند به موجب ماده 

العاده مذکور با لحاظ اعداد هیأت وزیران با اصالحات بعدي، فوق 28/8/1393شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 

هاي شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام نامه تعیین گروههاي شغلی یک تا هشت موضوع آیینمبناي گروه

رئیس محترم قوه قضاییه با اصالحات بعدي تعیین شده است؛ اما این امر به معناي تلقی  20/2/1389قضات مصوب 

  باشد.در معناي خاص کلمه نمی» قاضی«رؤسا و اعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان 

هاي قاچاق کاال و ارز ، رؤساي شعب عادي (بدوي، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوي ویژه رسیدگی به پروندهثانیاً

باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  49به موجب ماده  باشد؛ امااعطاي پایه قضایی قضات دادگستري به آنان نمی

هاي قاچاق کاال و ارز داراي پایه با اصالحات و الحاقات بعدي، رؤساي شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده 1392

هاي کیفري به جرایم ایشان در دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  307قضایی هستند که با توجه به ماده 

  شود.تهران رسیدگی می

با اصالحات و الحاقات بعدي و با لحاظ  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  46ماده  2ثالثاً، بر اساس تبصره 

رؤسا و  هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات 2/8/1396مورخ  762رأي وحدت رویه شماره 

شوند، در هاي قاچاق کاال و ارز مرتکب میاعضاي شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده

هاي تهران است و تعیین صالحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین صالحیت دادسرا و دادگاه

  دادرسی کیفري است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/14    

7/1401/958   

  ح  958-93-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا در مقام رسیدگی به دعواي تعدیل تقسیط، دادگاه این اختیار را دارد تا نسبت به تعدیل اقساط گذشته و 

تواند در خصوص تعدیل اقساط آتی، رأي صادر صرفاً میکه دادگاه علیه اقدام کند یا آننشده محکومپرداخت

  کند؟

 پاسخ:

علیه مبنی بر پرداخت به، توانایی محکومهرچند مفروض آن است دادگاه در زمان صدور حکم به تقسیط محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3اقساط را احراز کرده است و در فرض عدم پرداخت اقساط اعمال ماده 

 هايپذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امري متغیر است و مؤلفهامکان 1394ب مصو

باشد؛ در فرض سؤال و در صورت طرح دعواي تعدیل تقسیط از گذار میمتعددي از جمله تورم و ... بر آن اثر

شده نیز نبر تعدیل اقساط معوق پرداخت علیه مبنیتواند نسبت به درخواست محکومعلیه، دادگاه میسوي محکوم

تعیین تکلیف کند و در صورت احراز ناتوانی از پرداخت اقساط معوقه، در این خصوص نیز در رأي خود به 

  صراحت تعیین تکلیف کند. شایسته ذکر است این ادعا خالف اصل و بار اثبات آن بر عهده مدعی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/12    

7/1401/955   

  ك  955-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و صدور حکم تجمیعی شاکی نسبت به یکی از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510پس از اعمال ماده 

این قانون و  483علیه اعمال ماده کند و محکوممواردي که مجازات آن جرم غیر اشد است، اعالم گذشت می

  کند. تخفیف در مجازات را درخواست می

  آیا باید فقط مجازات جرم غیر اشد تخفیف داده شده یا به مجازات دیگر تبدیل شود؟ -1

توان مجازات جرم اشد که شاکی آن رضایت نداده است را هم ه بر تخفیف مجازات جرم غیر اشد، آیا میعالو -2

هاي مندرج در رأي تجمیعی را تخفیف داد یا به مجازات توان تمامی محکومیتآیا می -3کاهش داد یا تبدیل کرد؟ 

  دیگر تبدیل کرد؟

 پاسخ:

قانون مجازات  134ماده » خ«، ناظر به بند 1392کیفري مصوب قانون آیین دادرسی   510از ماده  -3و  2، 1

)، مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد جرم، چنین مستفاد است که در فرض سؤال، از 1399اسالمی (اصالحی 

با توجه به فراهم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483حیث امکان یا عدم امکان اعمال مقررات ماده 

دن موجبات تخفیف و قطعیت یا عدم قطعیت حکم، موضوع مشمول مقررات عام قانون مجازات اسالمی بودن یا نبو

گفته است و مطابق عمومات مذکور در قوانین پیش 1392و قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1392مصوب 

به تمام یا برخی از جرایم گفته نسبت قانون پیش 483شود؛ بنابراین در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده رفتار می

  ادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است.ارتکابی با توجه به فراهم بودن یا نبودن موجبات تخفیف، از اختیارات د

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/13    

7/1401/953   

  ك  953-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ها است که ظرف مدت یک تا رساند یکی از موضوعات مبتالبه، معرفی متهمان به زنداناحتراماً؛ به استحضار می

ها و اقدامات تأمینی و جا که حسب اعالم سازمان زندانشوند؛ از آنچند روز با سپردن تأمین کیفري آزاد می

 ها است، خواهشمند استرد تأیید اداره کل زندانهاي انتظامی داخل استان موتربیتی کشور برخی از بازداشتگاه

  هاي یادشده داراي وجاهت قانونی است؟شدگان به بازداشتگاهاعالم فرمایید آیا اعزام این عده از بازداشت

  پاسخ:

متهمی که در مورد او قرار اخذ کفیل یا وثیقه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  226به صراحت ماده 

اللت شود؛ همچنین به دمعرفی می» بازداشتگاه«شود، در صورت عجز از معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به صادر می

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب نامه اجرایی سازمان زندانماده یک آیین» ب«بند  3شق 

وه قضاییه بازداشتگاه، محل نگهداري موقت متهم تحت قرار تأمین کیفري است که رئیس محترم ق 20/2/1400

ها جا معرفی شده و تحت مدیریت یا نظارت سازمان زنداندار، به آنبا دستور کتبی مقام قضایی یا قانونی صالحیت

براین، باشد؛ بناامی میهاي عمومی، امنیتی، انتظامی یا نظو اقدامات تأمینی و تربیتی است و شامل بازداشتگاه

نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و ماده یک آیین» د«موضوع بند » تحت نظرگاه«معرفی این عده از متهمان به 

رئیس محترم قوه قضاییه که مکانی غیر از بازداشتگاه  7/12/1391هاي انتظامی مصوب نظارت بر بازداشتگاه

) است، با 1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب مان زنداننامه اجرایی ساز(به مفهوم مقرر در آیین

  توجه به آمره بودن مقررات قانون آیین دادرسی کیفري فاقد وجاهت قانونی است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/28    

7/1401/945   

  ح  945-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

الوارث باشد و براي دعواي الزام به تنظیم سند رسمی به عنوان خوانده باید در صورتی که شخص متوفی مجهول

طرف دعوا قرار گیرد و اطالعاتی از ورثه وي در ثبت احوال نباشد، وظیفه خواهان براي رعایت اصل تناظر و 

  حضور ورثه احتمالی شخص متوفی چیست؟ 

از به طرح اند که نیمعتقدند که دعوا باید به طرفیت دادستان مطرح شود و برخی بر این عقیده که، برخیتوضیح آن

جا که این اموال مرتبط با اند که از آناي به این عقیدهدعوا به طرفیت شخص خاصی نیست و در مقابل عده

شود ایع متوفی و خوانده) تلقی میمقام (بعنوان قائمالمالک است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بهمجهول

  و دعوا باید به طرفیت این ستاد مطرح شود؛ خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید. 

 پاسخ:

قانون امور حسبی  327الوارث)، ابتدا باید در اجراي ماده در فرض سؤال که وراث متوفی معلوم نیست (مجهول

این قانون  334از دادگاه صالح درخواست تعیین مدیر ترکه شود. چنانچه مدیر ترکه برابر ماده  1319مصوب 

قانون  336ادعاي خریدار را با ادله ابرازي و سوابق امر منطبق بداند، با رعایت مقررات مربوط از جمله ماده 

دام و در فرض سؤال سند رسمی انتقال یادشده، در مقام اداي دیون متوفی وفق مقررات نسبت به انجام این تعهد اق

قانون یادشده به طرفیت مدیر ترکه اقامه  238ملک را تنظیم میکند و در غیر این صورت، خریدار وفق مالك ماده 

  دعوا میکند. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

  
 



1401/09/09    

7/1401/941   

  ك  941-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کلیه مالکان یا متصرفان «با اصالحات و الحاقات بعدي  1374ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3وفق ماده 

... اقدام به تغییر کاربري نمایند عالوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و 

که، در آراي ضیح آنتو». ها به قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است، ... محکوم خواهند شدباغ

، محکوم و میزان جزاي »یک تا سه برابر قیمت روز زمین«صادره از محاکم غالباً در خصوص میزان جریمه، مرتکب را به 

کنند؛ این در حالی است که فلسفه مجازات مقرر براي بزه تغییر کاربري اراضی زراعی و باغی، نقدي را در رأي قید نمی

نماید؛ از دیگر سو در برخی اوم امر کشاورزي است که شدت در برخورد قضایی را اقتضاء میبازدارندگی مرتکبان و تد

شود و قیمت اراضی زراعی و هاي کیفري از زمان وقوع جرم تا زمان قطعیت رأي، مدت زمان قابل توجهی سپري میپرونده

که ایت به مراتب یادشده و با توجه به اینباغی با کاربري جدید، به نسبت زمان صدور حکم تغییر چشمگیري دارد؛ با عن

 ، داراي»ها به قیمت روز زمین با کاربري جدیدپرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغ«عبارت 

؛ »قیمت روز زمان اجراي رأي قطعی«است یا » قیمت روز زمان صدور حکم«ابهام است و مشخص نکرده است مالك 

  در این خصوص اعالم نظر فرمایید. خواهشمند است

 پاسخ:

قانون حفظ  3مذکور در ماده » قیمت روز زمین با کاربري جدید که مورد نظر متخلف بوده است«منظور از عبارت 

با اصالحات بعدي که مبناي تعیین جزاي نقدي براي مرتکب جرم است،  1374ها مصوب کاربري اراضی زراعی و باغ

قیمت روز زمین با کاربري جدید در زمان وقوع جرم است و لذا مالك قرار دادن بهاي زمین حین صدور حکم یا هنگام 

  .اجراي آن، فاقد وجاهت قانونی است

 روح اله رئیسی

همعاون اداره کل حقوقی قوه قضایی



  
 

1401/09/16    

7/1401/940   

  ع  940-84-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  9ناظر بر ماده  1394پذیر و ارتقاي مالی کشور مصوب قانون رفع موانع تولید رقابت 54با توجه به تصویب ماده 

قانون  9الحاقی ماده  3نامه اجرایی تبصره و نیز آیین 1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب افزایش بهره

ها و مراتع کشور مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56هیأت وزیران، آیا ماده  7/4/1394مذکور مصوب 

نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده آیین 6ماده  3با اصالحات بعدي و نیز تبصره  1346

هیأت وزیران با اصالحات بعدي نسخ شده  26/2/1390ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56

  است؟

لذکر و رأي وحدت رویه شماره نامه اجرایی اخیراآیین 6ماده  3که، ادارات کل منابع طبیعی با استناد به تبصره توضیح آن

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري، به منظور اعاده منابع طبیعی ناشی از نحوه اجراي مقررات  1381/7/7مورخ  236

، 1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رفع موانع تولید رقابت 54رغم تصویب ماده ملی شدن اراضی و به 

با اصالحات بعدي  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56ه اعتراض خود را در کمیسیون ماد

) قانون 56کنند و قضات ماده واحده هیأت رسیدگی به قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده (مطرح می

باً کنند؛ متعاقو برخی دیگر تأیید میها را رد با اصالحات و الحاقات بعدي، برخی اعتراض 1367ها و مراتع مصوب جنگل

قانون رفع  54شود؛ اما پرسش این است که با توجه به ماده ها در محاکم بدوي و تجدید نظر رسیدگی میبه این اعتراض

تعیین کمیسیون رفع تداخالت در ادارات جهاد  1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب موانع تولید رقابت

یادشده مطرح کنند؟  56توانند اعتراض خود را در کمیسیون موضوع ماده چنان میارات منابع طبیعی همکشاورزي، آیا اد

شور پذیر و ارتقاي نظام مالی کآیا تشکیل کمیسیون موضوع ماده اخیرالذکر با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت

  وجاهت دارد؟ 1394مصوب 

 پاسخ:

با  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56ضوع ماده اوالً، اعتراض به رأي کمیسیون مو

ها و مراتع است که قانون ملی شدن جنگل 2شده و مستثنیات موضوع ماده اصالحات بعدي راجع به تشخیص منابع ملی

با اصالحات بعدي، ظرف  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9وفق تبصره یک ماده 

باید در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع  23/4/1389پنج سال از تاریخ 



با اصالحات و الحاقات بعدي ثبت شده باشد و در همان هیأت  1367ها و مراتع مصوب ) قانون جنگل56اجراي ماده (

قانون رفع موانع تولید  45دن این مدت وفق ذیل تبصره یادشده و بند یک ماده شود و پس از سپري شرسیدگی می

هاي ویژه مستقر در تواند در دادگاهنفع میبا اصالحات بعدي، ذي 1394پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور مصوب رقابت

  مرکز استان طرح دعوا کند.

وري بخش کشاورزي و قانون افزایش بهره 9الحاقی ماده  3 نامه اجرایی تبصرهآیین« 3ماده  3ثانیاً، به موجب تبصره 

هیأت  7/4/1394مصوب » پذیر و ارتقاي نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت 54منابع طبیعی موضوع ماده 

 ووزیران، وظیفه قانونی کمیسیون رفع تداخالت، تشخیص تداخل در اجراي مقررات ملی شدن اراضی با مقررات موازي 

حسب مورد اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا عدم تداخل مقررات مذکور و در فرض پذیرش تداخل، عنداالقتضاء صدور 

ها و اصالح اسناد مالکیت و صدور ها و رفع موارد اختالف نسبت به آنها، سوابق و اسناد مالکیت آناصالح نقشه«رأي بر 

ه هاي تعیین تکلیف اراضی اختالفی بد، در این موارد رسیدگی هیأتباشوفق تبصره یادشده می» اسناد اراضی کشاورزي

هاي مطروحه مربوط به اعتراضات اشخاص نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی، موکول به تصمیم قطعی کمیسیون پرونده

ون کمیسی هاي مذکور تا تعیین تکلیف موضوع درالحاقی یادشده بوده و رسیدگی هیأت 3رفع تداخالت موضوع تبصره 

  کنند.ها با لحاظ رأي کمیسیون رفع تداخالت، رأي مقتضی صادر میرفع تداخالت متوقف و سپس این هیأت

نامه آیین 6ماده  3ثالثاً، اعتراض ادارات منابع طبیعی به تشخیص منابع ملی به عنوان مستثنیات قانونی موضوع تبصره 

ها و مراتع برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56اجراي ماده اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع 

هیأت وزیران با اصالحات بعدي نیز مشمول حکم مقرر در بند فوق است و باید ظرف پنج سال از  26/2/1390مصوب 

) 56( در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 23/4/1389تاریخ 

با اصالحات و الحاقات بعدي به ثبت رسیده باشد و پس از سپري شدن این مدت،  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل

  هاي ویژه مستقر در مرکز استان طرح دعوا کنند.این ادارات باید در دادگاه

ها و مراتع مصوب اري از جنگلبردقانون حفاظت و بهره 56رابعاً، بنا به جهات یادشده موجب قانونی براي نسخ ماده 

  با اصالحات بعدي نیست. 1346

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  



 
 

1401/09/05    

7/1401/938   

  ك  938-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 13ماده » ج«بر اساس بند  6در جرایم تعزیري درجه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  118با توجه به ماده 

پس از احراز توبه متهم در شعبه تحقیق آیا مقامات دادسرا می توانند  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

  قرار موقوفی تعقیب صادر کنند؟

 پاسخ:

با قاضی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  115و  114احراز توبه متهم و ندامت و اصالح وي، طبق مواد 

ه است و دادسرا حق مداخله در آن را ندارد و لذا در صورت توبه متهم، دادسرا باید پرونده را با صدور قرار دادگا

  جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه ارسال کند.

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/19    

7/1401/934   

  ك 934-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، دادیار اجراي احکام کیفري قرار تأمین 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507چنانچه در اجراي ماده 

ار که تشریفات مربوط به صدور قرکیفري صادر و یا آن را تشدید کند، آیا قرار تأمین صادره قطعی است و یا آن

ید دادستان، ابالغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمین و یا بازیابی تأمین کیفري در مراحل تحقیق نظیر تأی

چنانچه  -2الرعایه است؟ قانون یادشده در مرحله اجراي احکام کیفري الزم 242قرار تأمین صادره وفق ماده 

» لفا«هاي بندعلیه از پرداخت جزاي نقدي مقرر در حکم به عنوان جزاي نقدي بدل از حبس امتناع کند، آیا محکوم

جا که این باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529ماده » ب«و 

یادشده را رأسًا  529تواند ماده اقدام یکی از اشکال اجراي احکام کیفري است، قاضی اجراي احکام کیفري می

  اي نقدي حبس کند؟علیه را به لحاظ عجز از پرداخت جزاعمال و محکوم

 پاسخ:

قاضی (دادیار) اجراي احکام کیفري در صدور  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507به تصریح ماده  -1

این  270و  226، 217، 92، 88قرار تأمین کیفري باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد 

اجراي قرار تأمین کیفري؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد  قانون، رعایت تشریفات مقرر براي صدور و

علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم

قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات  242بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفري موضوع صدر ماده 

  پیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجراي احکام فاقد موضوعیت است.مقدماتی و 

که براي تقسیط جزاي ، این1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529اوالً، مستنبط از مفاد ذیل ماده  -2

دور یگر، مستلزم صشده و تبدیل آن به نوع دنقدي، حکم دادگاه الزم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیین

که، ذیل تبصره یک این ماده، به صراحت وظیفه قاضی اجراي احکام کیفري حکم از ناحیه دادگاه است؛ ضمن آن

  را نظارت بر اجراي صحیح حکم اعالم کرده است.

ن قانون آیی 529ماده » ب«در بند » این ماده» الف«در صورت عدم شرایط اجراي بند «ثانیاً، با توجه به عبارت 

» الف«، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند 1392دادرسی کیفري مصوب 

گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزاي نقدي مذکور در حکم اصلی، پیش 529ماده 



» الف«هاي یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجراي احکام کیفري اختیاري در اعمال بند

  ندارد. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529ماده » ب«و 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/16    

7/1401/933   

  ح  933-16/10-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي بدنی از تصمیم و آراي دادسرا، محاکم بدوي و تجدید نظر و اوقات چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات  50رسیدگی و ابالغ دادنامه اطالع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجراي ماده 

، طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت 1395شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب دوار

  پذیر است؟هاي بدنی امکانبیمه یا صندوق تأمین خسارت

 پاسخ:

 قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 50اوالً، مطابق ماده 

یا  هاي بدنیکه در مواردي که صندوق تأمین خسارتبراي مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این 1395

ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن

  ها ابالغ کنند.ناي از رأي صادره را به آاطالع داده و نسخه

هاي بدنی براي تقدیم الیحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان هاي بیمه یا صندوق تأمین خسارتثانیاً، هر چند شرکت

ها مؤثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آنبیمه

ها دههاي بدنی در این پرونها و صندوق تأمین خسارتجایی که این شرکتی مواجه نیستند؛ اما از آنپزشکی قانونی، با منع

صرفاً » اظهارات مطلع«ندارد؛ بلکه از باب » دفاع«ها عنوان شده از سوي آنشوند، مطالب مطرحطرف دعوا تلقی نمی

  تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد.براي کشف حقیقت و روشن

هاي بدنی، طرف دعوا نیست تا حق الذکر، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتقانون صدر 50الثاً، در فرض ماده ث

  بینی نشده است. ها پیشتجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن

 1395یل نقلیه مصوب قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسا 50رابعاً، در ماده 

به نحو اطالق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی 

بینی شده است و صرف اطالع از جریان رسیدگی و هاي بدنی پیشهاي بیمه و صندوق تأمین خسارتبراي شرکت

ق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، مانع از تصمیمات و آراي صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندو

  یا صندوق تأمین خسارت بدنی نسبت به رأي قطعی صادره نخواهد بود. طرح دعواي اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/22    

7/1401/932   

  ك  932-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

» ب«و » الف«هاي علیه داراي سه فقره محکومیت است که تاریخ وقوع جرایم محکومیتاي محکومدر پرونده

 1400/6/28» ب«و محکومیت  1400/5/24» الف«و تاریخ صدور رأي قطعی محکومیت  1399/10/7

 1401/3/16و تاریخ صدور رأي قطعی  1400/6/13» پ«است؛ همچنین تاریخ وقوع جرم موضوع محکومیت 

اعده مشمول ق» ب«با بزه » پ«که بزه ارتکابی است. در صورت تحقق شرایط قواعد تعدد و تکرار و با لحاظ آن

بایست ماده می» ب«مشمول قاعده تکرار است، در خصوص محکومیت » الف«با رفتار مجرمانه » پ«تعدد و بزه 

جا که فرض سؤال این قانون؟ از آن 511لحاظ شود یا ماده  1392ب قانون آیین دادرسی کیفري مصو 510

همزمان مشمول قواعد تعدد و تکرار جرم با دو محکومیت دیگر است، مجازات آن به نحو جمع باید اجرا شود یا 

  به صورت اشد؟

 پاسخ:

ه قطعی صادر شددر فرض سؤال که در خصوص فردي به لحاظ ارتکاب سه جرم، سه فقره رأي دایر بر محکومیت 

است، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و چنانچه یکی از جرایم ارتکابی مشمول مقررات تکرار جرم نیز 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511و  510ها) جهت اعمال مقررات مواد باشد، پرونده (یا پرونده

قانون مجازات اسالمی  134ن یادشده ناظر به ماده قانو 510شود و دادگاه بدواً مطابق مقررات ماده ارسال می

) مقررات تعدد جرم را اعمال و در خصوص جرمی که مشمول مقررات تکرار جرم است، در 1399(اصالحی 

قانون آیین دادرسی  511) و وفق ماده 1399قانون مجازات اسالمی (اصالحی  137صورت انطباق با مقررات ماده 

شود. به عبارت کند و در مرحله اجرا فقط مجازات (اشد) اجرا میی را صادر میحکم مقتض 1392کیفري مصوب 

ود؛ شباشد، از دو جهت یعنی تعدد و تکرار، تشدید میدیگر، مجازات جرمی که مشمول عنوان تکرار جرم نیز می

ه جرم ارتکابی جا که در خصوص هر سدر خصوص این جرم وجود دارد و از آن کننده مجازاتزیرا دو عامل تشدید

) فقط مجازات 1399قانون مجازات اسالمی (اصالحی  137ماده » ث«مقررات تعدد اعمال شده است، طبق بند 

  اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/07    

7/1401/924   

  ك  924-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات توهین به مقامات دولتی مذکور در این ماده جرم شناخته شده و  609مطابق ماده 

  قانون کاهش مجازات حبس تعزیري جرم موضوع این ماده قابل گذشت اعالم شده است.  11مطابق ماده 

مقامات دولتی مورد توهین یا افتراء واقع شوند، آیا ادارات حقوقی و نمایندگان حال سؤال اینجاست که در صورتی که 

توانند از طرف مسؤول مورد تعرض (شخصیت حقیقی یا حقوقی) اقامه شکایت هاي مربوطه میحقوقی و وکالي وزارتخانه

  کرده یا اعالم گذشت نمایند؟

 پاسخ:

با اصالحات بعدي،  1376ن دولت و پرسنل نیروهاي مسلح مصوب وفق صدر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنا

شود یا به نحوي ارائه خدمات حقوقی به کارکنان در رابطه با دعاوي و شکایات که از انجام وظیفه اداري آنان ناشی می

ل وکی با وظایف ایشان مرتبط است، منوط به درخواست کتبی آنان است و در این موارد کارشناس حقوقی به عنوان

باشند؛ ولی هرگاه کارشناس کارمند اقدام و مراجع قضایی مکلف به پذیرش کارشناس حقوقی مربوط به همین عنوان می

شده رأساً و بدون درخواست کتبی کارمند طرح شکایت کند، چنانچه جرم انتسابی از جرایم قابل گذشت موضوع حقوقی یاد

قانون  698و  697و 609) از قبیل افترا و نشر اکاذیب و توهین مواد 1399قانون مجازات اسالمی (اصالحی  104ماده 

باشد قابل تعقیب نیست؛ ولی در صورت غیر قابل گذشت بودن جرم، اقدام  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

فوق  اردشود و باید تعقیب قانونی الزم صورت گیرد. بدیهی است در مودستگاه مربوط به عنوان اعالم جرم تلقی می

توانند با معرفی نماینده دیده واقع شوند، میواحده، مستقالً به عنوان شخص حقوقی بزه هاي مشمول این مادهچنانچه دستگاه

  گفته خارج است.حقوقی به نمایندگی دستگاه مذکور طرح شکایت کنند؛ ولی موضوع از شمول ماده واحده پیش

 دکتر احمد محمدي باردئی

دیر کل حقوقی قوه قضاییهم



  
 

1401/09/02    

7/1401/922   

  ك  922-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که در قانون حکم ضبط وسیله نقلیه دخیل در ارتکاب بزه وجود دارد، مثل ضبط خودروي حامل مواد 

 که حتیمخدر یا مشروب الکلی خارجی، آیا صدور حکم ضبط منوط به درخواست در کیفرخواست است یا این

  توان حکم ضبط صادر کرد؟ در صورت عدم تصریح در کیفرخواست می

  پاسخ:

باید در کیفرخواست ، دادستان 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  279ماده » ث«رچند با توجه به بند ه -1

مستندات قانونی اتهام را تصریح کند؛ اما عدم تقاضاي ضبط و تعیین تکلیف اموال در کیفرخواست دادسرا، مانع 

  ست.  از رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت به اموال مربوطه از سوي دادگاه نی

در تمام امور کیفري، دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 148با توجه به تصریح تبصره یک ماده  -2

باید ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده (و از جمله اشیاي 

بوده  کلیف نسبت به موضوع ماده یادشده، وظیفه دادگاهوسیله ارتکاب جرم) تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، تعیین ت

  و ضرورتی به تقاضاي دادسرا نیست.

اي که حامل مواد مخدر قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر شده است، وسایط نقلیه 30در ماده  -3

کیفرخواست، تقاضاي ضبط شوند؛ لذا دادگاه صرف نظر از این که در شوند، به نفع دولت ضبط میشناخته می

  خودرو شده یا نشده باشد، الزاماً باید مطابق همین ماده درخصوص خودروي حامل موادمخدر تعیین تکلیف کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/07    

7/1401/919   

  ك  919-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با دستورالعمل ساماندهی  1388دستورالعمل ساماندهی واحدهاي اجراي احکام کیفري مصوب  11آیا ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري به طور کامل منسوخ شده  541و ماده  1391واحدهاي اجراي احکام کیفري مصوب 

 ی) به قوت خود باقی است؟ دراست یا نسخ جزئی شده یا اینکه به لحاظ عدم تصریح در نسخ (اعم از جزئی یا کل

  صورت نظریه نسخ جزئی، نسبت به چه مواردي نسخ نشده است؟

 پاسخ:

، عملیات اجراي رأي با دستور قاضی اجراي احکام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  494به موجب ماده 

شود؛ مگر در مواردي که قانون مقرر نماید و لذا توقف اجراي وجه متوقف نمیشود و به هیچکیفري شروع می

  الذکر.قانون فوق 541االجرا گردیده) منوط به تجویز قانون است؛ نظیر مورد مذکور در ماده آراي کیفري (که الزم

 محمدي باردئی دکتر احمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



1401/09/07    

7/1401/918   

  ك  918-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد؟ به االجرا میدر مرحله اجراي حکم نیز الزم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48آیا تبصره ماده 

  کند نیازي به تأیید از سوي رئیس قوه قضاییه دارد؟عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعالم وکالت می

  پاسخ:

، حکم مقرر در ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده 

ضرورت انتخاب وکیل یا وکالي طرفین دعوا از بین وکالي رسمی مورد تأیید رئیس قوه «موصوف مبنی بر 

جا که این حکم، حکمی استثنایی است، ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن»قضاییه

  شامل مرحله رسیدگی به (معناي اخص) در دادگاه و اجراي احکام نیست.

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/02    

7/1401/914   

  ك  914-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آآیا قلع و قمع، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق مضبوط در دادنامه محکومیت در جرایم تصرف منابع طبیعی و 

  شود؟مشمول مرور زمان اجراي مجازات میها، تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی و باغ

 پاسخ:

حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده به وضع سابق که به تبع احراز جرم تصرف عدوانی و تعیین مجازات  -1

 107شود، امري حقوقی است و ماهیت مجازات ندارد؛ لذا مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده صادر می

  شود.نیز نمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور ذکر  21/12/1386مورخ  707طور که در رأي وحدت رویه شماره همان -2

) جزء 1/8/1385ها (اصالحی قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3شده است، قلع و قمع بنا موضوع ماده 

ه موضوع است و ماهیت مجازات ندارد و امري کننده بالینفک حکم کیفري و تکلیف قانونی دادگاه رسیدگی

نیز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107حقوقی است؛ لذا مشمول مرور زمان اجراي حکم موضوع ماده 

  .شودنمی

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  

 

  



  
 

1401/09/12    

7/1401/912   

  ح  912-75/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

فروش بر این امر تأکید شده است که قرارداد پیش 1389فروش ساختمان مصوب قانون پیش  3که در ماده ه به اینبا توج 

فروش را از طریق سند این قانون براي شخصی که پیش 23ساختمان باید به صورت سند رسمی تنظیم شود و در ماده 

فروش کننده سند عادي پیشقانون نیز براي مشاور امالك تنظیم 25رسمی انجام ندهد، مجازات تعیین شده و در ماده 

فروش ساختمان معتبر و داراي اثر قانونی است و قانون ساختمان مجازات تعیین شده است، آیا تنظیم سند عادي پیش

فروش ساختمان، که در صورت تنظیم سند عادي پیشدر این خصوص آمره نیست یا آن 1389فروش ساختمان مصوب یشپ

ند فروش ساختمان ملزم کند و پس از تنظیم سفروشنده را به تنظیم سند رسمی پیشنفع باید ابتدا با طرح دعوا پیشذي

فروش ساختمان فاقد هرگونه که اساساً قراردادهاي عادي پیشفروش از آثار قانونی آن استفاده کند و یا آنرسمی پیش

  کند؟فروشنده نمیاثر و اعتباري است و تعهدي را متوجه پیش

 پاسخ:

قانون  10فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی و به طور عادي منعقد شود، هر چند بر اساس ماده هرگاه قرارداد پیش

مقرر  1389فروش ساختمان مصوب قانون پیش 3که قانونگذار در ماده وجه به اینمدنی قراردادي معتبر است؛ اما با ت

این قانون از  2فروش و نیز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده قرارداد پیش«کرده است 

 »ه اداره ثبت محل صورت گیردطریق سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خالصه آن ب

براي تشویق تنظیم این  5این قانون، تنظیم این قرارداد را به ارائه مدارك خاصی منوط کرده است و در ماده  4و در ماده 

همین قانون براي عدم تنظیم رسمی  23قراردادها به صورت رسمی تسهیالتی قائل شده است و همچنین به موجب ماده 

قانون یادشده، مشاوران امالك را از تنظیم این قرارداد منع کرده است،  24یفري مقرر کرده و در ماده آن، ضمانت اجراي ک

فروش ساختمان است که به صورت رسمی تنظیم هاي پیشرسد امتیازات خاص مقرر در این قانون براي قراردادبه نظر می

االجرا ها در حد مقررات عام قانون مدنی معتبر و الزمردادگونه قراشود و اینشده است و قراردادهاي عادي را شامل نمی

، فروشتواند با طرح دعوا و پس از تنظیم سند رسمی پیشنفع میالذکر، ذياست. از سوي دیگر با توجه به مواد قانونی فوق

  از مزایاي مقرر در این قانون استفاده کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1401/09/02    

7/1401/909   

  ك  909-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که اشاره بر اخذ تأمین کیفري مستقل در خصوص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  218با توجه به ماده 

جرایم ارتکابی با صالحیت ذاتی مختلف متهم دارد و با امعان نظر به مقررات خاص مربوط به رسیدگی جرایم 

قانون مذکور، آیا تشریفات اخذ تأمین  315و  298و تبصره آن و ماده  285اطفال و نوجوانان خصوصاً ماده 

سال شمسی که رسیدگی به اتهامات  18ت ذاتی جرایم) نسبت به اطفال و نوجوانان کمتر از کیفري متعدد (با صالحی

ویژه نوجوانان) صورت  1ها صرفاً در یک دادگاه کیفري (حسب مورد دادگاه کیفري اطفال و نوجوانان یا کیفري آن

ت متعدد ري نسبت به اتهاماپذیرد، ضروري است یا نظر به فلسفه اخذ تأمین کیفري صرفاً اخذ یک تأمین کیفمی

  کند؟سال شمسی (با صالحیت ذاتی متفاوت جرایم ارتکابی) کفایت می 18متهم کمتر از 

 پاسخ:

در صدور قرار تأمین کیفري جداگانه،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  218مقررات قسمت اخیر ماده 

 هاي مختلف باشد؛ بنابراین درصالحیت ذاتی دادگاهناظر به مواردي است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در 

قانون آیین دادرسی  315و  298و تبصره یک آن و مواد  285مواردي نظیر فرض استعالم که در اجراي ماده 

گردد، سال) در یک دادگاه رسیدگی می 18رسیدگی به کلیه اتهامات متهم نوجوان (بالغ زیر  1392کیفري مصوب 

 287یفري متعدد در خصوص متهم نوجوان منتفی است و با رعایت مقررات مربوط (نظیر ماده صدور قرار تأمین ک

  شود.قانون آیین دادرسی کیفري) تنها یک قرار تأمین کیفري صادر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/01    

7/1401/908   

  ح  908-62-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو به سبب وقوع تصادف است و خواهان پیش از تقدیم دادخواست، 

از طریق شوراي حل اختالف تأمین دلیل نموده و پس از آن و پیش از تقدیم دادخواست خودروي خود را تعمیر کرده باشد 

خواسته در دادخواست فعلی درج کند، آیا خواسته صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه  و مبلغ معینی را به عنوان

ده که مبلغ معینی به عنوان خواسته مطرح شبا این استدالل که خسارت قابل مطالبه نیست، باید رد شود یا با توجه به این

 ، خواهان مستحق بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیهو خودرو نیز تعمیر شده است و بنا نیست خسارت به نرخ روز تعیین شود

  است؟

 پاسخ:

ناظر بر دیونی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، مقررات ماده 

کرده  است که میزان و موعد پرداخت آن مشخص بوده و مدیون با رعایت شرایط مقرر در این ماده از تأدیه آن امتناع

  باشد.

ل علیه قابثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابالغ آن به محکوم

به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوي مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522علیه مشمول حکم مقرر در ماده محکوم

شود و نسبت به قبل از تاریخ قطعیت رأي موجبی براي تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. شایسته ذکر می 1379

ي ناشی از تعمیر هااست صرف تعیین خواسته معین در دادخواست (در موضوع استعالم خسارت وارده به خودرو و هزینه

  آن) به معناي دین (مسلم) نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/07    

7/1401/901   

  ك  901-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مربوط به  1379/12/10اصالحی  3با توجه به اینکه افرادي بدون داشتن پروانه رسمی مذکور در ماده 

نمایند و پس از تشکیل پرونده به اتهام دخالت در مقررات امور پزشکی و دارویی اقدام به عمل لیزر پوست می

گیرند، در صورت محکومیت با توجه به این که امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی تحت تعقیب قرار می

اب توان دستگاه لیزر را به عنوان وسیله ارتکساکت است آیا می گفته در خصوص ضبط دستگاه لیزرقانون پیش

قانون آیین دادرسی کیفري ضبط کرد؟ در صورت  148قانون مجازات اسالمی و ماده  215جرم بر اساس ماده 

  ضبط آیا تحویل دانشگاه علوم پزشکی شود؟

 پاسخ:

لیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل مفهوم عام آالت و ادوات جرم شامل کلیه اشیاء و اموالی است که د

شده، حین ارتکاب استعمال یا براي استعمال اختصاص یافته است. برخی اشیاء ذاتاً وسیله ارتکاب جرمند و یا از 

شوند؛ همانند انواع مواد مخدر، اسکناس و اسناد مجعول، سکه تقلبی و ... که در صدور دستور جرم تحصیل می

توسط دادگاه تردیدي نیست؛ اما برخی اشیاء دیگر، ذاتاً این خصیصه را ندارند اما ممکن است حین  ضبط این اموال

هاي داده، وسایل نقلیه، آالت ارتکاب جرم استعمال یا براي استعمال اختصاص داده شوند همانند رایانه، حامل

مجازات اصلی تصریح کرده است؛  گذار در مواردي به ضبط وسایل ارتکاب جرم به عنوانموسیقی و ... قانون

همانند ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره موضوع قانون ممنوعیت به کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره یا 

زي برداري از منابع آبقانون حفاظت و بهره 22ماده » ج«ضبط محصوالت صیادي و ابزار آالت صید موضوع بند 

قانون  148مواردي که قانون به ضبط اموال تصریح نکرده است مطابق ماده  جمهوري اسالمی ایران. اما در سایر

  شود.قانون مجازات اسالمی) عمل می 215آیین دادرسی کیفري (

بر این اساس در فرض سؤال موجب قانونی براي ضبط تجهیزات پزشکی از جمله دستگاه لیزر که در ارتکاب جرم 

ور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (مصوب قانون مربوط به مقررات ام 3موضوع ماده 

  اند و ذاتاً وسیله ارتکاب جرم نیستند، وجود ندارد.با اصالحات و الحاقات بعدي) استفاده شده 29/3/1334

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/23    

7/1401/896   

  ح  896-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  32با توجه به ماده 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 445آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 

قانون اجراي  119اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده  که روز ابالغ یا اعالم و روز 1379مصوب 

که تصریح دارد موعد فروش باید طوري معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و  1356احکام مدنی مصوب 

روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد، آیا روز ابالغ و اعالم و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید 

محاسبه شود؟ به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابالغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از 

  شود؟که روز ابالغ و اعالم و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمیسی و دو روز باشد یا آن

 پاسخ:

علیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و اوالً، نشر آگهی براي انجام مزایده منصرف از بحث ابالغ به محکوم

یادشده مقرر کرده  119که ماده قانون اجراي احکام مدنی رعایت شود. ثانیاً، با لحاظ آن 119روز فروش باید مطابق ماده 

فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز موعد فروش باید طوري معین شود که «است: 

شود و عبارت ، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمی»نباشد

ر، ست. به عبارت دیگشده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش ابینیقانون صریح در آن است که مهلت پیش

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 445روزهاي اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 

محاسبه  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  119، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 1379در امور مدنی مصوب 

  شود.نمی

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/12    

7/1401/895   

  ح  895-115-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در  1347/12/14مورخ  155با توجه به مفاد رأي وحدت رویه شماره 

خصوص عدم استحقاق طلبکاران داراي وثیقه یا فاقد آن، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف ورشکسته، 

شود؟ به عبارت دیگر، با توجه به استدالل آیا خسارت و وجه التزام قراردادي نیز مشمول این رأي وحدت رویه می

یاد شده و مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور که عموما با این استدالل بوده به عمل آمده در رأي 

چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوطه به خود ممنوع «... است که 

وقف را ید و مطالبات متنمامقام ورشکسته طلب طلبکاران را تشخیص و تصدیق میو اداره تصفیه به عنوان قائم

قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی  421کند و طبق ماده وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وي می

امل شود و این حکم شصادر شد، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می

ي وحدت رویه یاد شده را با الغاي خصوصیت شامل وجه التزام توان رأ، آیا می...»حال عموم طلبکاران است و 

  قراردادي نیز دانست؟

 پاسخ:

 14/12/1347مورخ  155وجه التزام قراردادي، نوعی خسارت تأخیر تأدیه و مشمول رأي وحدت رویه شماره 

سته) ع مدیون (ورشکهیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار، امتنا

از انجام تعهد قراردادي است؛ در حالی که انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، 

  پذیر نیست.ممکن نیست؛ لذا از تاریخ توقف، مطالبه وجه التزام قراردادي امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/05    

7/1401/894   

  ك  894-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

جعل مهر دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با استفاده از مهر مجعول مذکور بر اساس کدامیک از مواد قانونی 

  قابل مجازات می باشد؟

 پاسخ:

وضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ ا

هاي کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً نظریهمرجع رسیدگی

برداري جهت بهره 24/12/1400مورخ  1046/1400/7و  9/6/1393مورخ  1341/93/7مشورتی شماره 

  شود.آن مرجع محترم به پیوست ارسال می

 ر احمد محمدي باردئیدکت

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/23    

7/1401/890   

  ح  890-26-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در این صورت «دارد: که مقرر می 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21با توجه به ذیل ماده 

به گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومعین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال

ن به، قیمت آچنانچه پس از اخذ مال یا مثل یا قیمت آن و سپس استیفاي محکوم» از محل آن استیفاء خواهد شد

قانون  21شود یا به عنوان جریمه وفق مفاد ماده گیرنده مسترد میشد، آیا مابقی به انتقالبه بامال بیش از محکوم

  شود؟یادشده اخذ و به حساب دولت واریز می

 پاسخ:

، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 21مذکور در ماده » جریمه«که اصطالح اوالً، با توجه به این

ها است، وجوه یا اموال اخذشده از متفاوت از جزاي نقدي به عنوان یکی از انواع مجازاتمدنی است و نه کیفري و 

 شود و لذا واریز آن به خزانهله به وي پرداخت میبه و به تقاضاي محکومالیه، صرفاً در راستاي وصول محکوممنتقل

  کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

که  الیهسؤال، در صورت وجود عین مال مورد انتقال، آن مال به عنوان جریمه مدنی (نه کیفري) منتقل ثانیاً، در فرض

شود به مزایده گذاشته می 1356با علم به موضوع اقدام کرده است، برابر مقررات قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

گونه که شود و همانالیه مسترد میبه منتقل هاي اجرایی از محل فروش مال وصول و مازاد آنبه و هزینهو محکوم

  آورده شد، واریز آن به خزانه کل یا تملک این اموال به وسیله دولت موضوعاً منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/07    

7/1401/867   

  ح  867-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص مزایده حق سرقفلی، چه کسی باید حق مالکانه مالک جهت موافقت با برگزاري مزایده را پرداخت  -1

  علیه و یا برنده مزایده؟ له، محکومکند؟ محکوم

  مبلغ حق مالکانه چند درصد از ارزش حق سرقفلی است و محاسبه آن بر چه مبنایی است؟  -2

خصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع  مجري نیابت است یا معطی  علیه دررسیدگی به اعتراض محکوم -3

  نیابت؟

  پاسخ:

بینی شده باشد، این حق با عنایت به ماده اوالً، اگر در قرارداد، حق مالکانه براي مالک عین مستأجره پیش -2و  1

قانون مدنی معتبر است و در هر حال باید پرداخت شود و توقیف ملک از سوي اجراي احکام، حق مزبور را  10

  کند.زایل نمی

ثانیاً، در فرض سوال که سرقفلی از سوي دادگاه توقیف شده است، نحوه پرداخت حق مالکانه مزبور به مالک عین 

قفلی فاوت است؛ به عنوان مثال، اگر در قرارداد، انتقال سرمستأجره به مفاد قرارداد بستگی دارد و حسب مورد مت

توسط مستأجر به پرداخت مبلغ مشخصی منوط شده باشد، پیش از پرداخت آن مبلغ، امکان مزایده سرقفلی وجود 

ندارد؛ اما اگر در قرارداد، توافق شده باشد درصدي از مبلغ سرقفلی به مالک عین مستأجره داده شود، بدیهی است 

ا پس از فروش آن، امکان تعیین این درصد وجود ندارد و چنانچه در قرارداد طرفین مبلغ و یا درصد خاصی ت

مشخص نشده باشد، تعیین حق مالکانه بر اساس اوضاع و احوال قرارداد و نیز عرف حاکم بر عهده مرجع قضایی 

ه (مستأجر) است و برنده مزایده در علیکننده است؛ در هر صورت پرداخت حق مالکانه بر عهده محکومرسیدگی

  این خصوص تکلیفی ندارد.

علیه به طور کلی نیابت داده شده باشد، در فرض سؤال چنانچه براي شناسایی، توقیف و مزایده اموال محکوم -3

  علیه در خصوص میزان حق مالکانه بر عهده مرجع مجري نیابت است.رسیدگی به اعتراض محکوم

 ردئیدکتر احمد محمدي با

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/19    

7/1401/866   

  ك  866-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  659مقصود از وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مندرج در ماده 

ها، درب هاي فلزي تعبیه شده در پاركوسایلی از قبیل صندلی) چه وسایلی است؟ آیا 1375(تعزیرات مصوب 

شود؟ در صورت منفی بودن پاسخ، خواهشمند است اعالم فرمایید مواردي سرویس بهداشتی مشمول این ماده می

  از این قبیل بر اساس کدام ماده یا مواد قانونی قابل رسیدگی است؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی  659در ماده » وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی«منظور از 

برداري عموم مردم باشد؛ بلکه ، آن دسته از وسایلی نیست که به طور مستقیم مورد بهره1375(تعزیرات) مصوب 

ها. همچنین گاههاي آب یا سدها و نیروخانهکنند؛ مانند تصفیهمقصود، تأسیساتی است که خدمات عمومی ارائه می

ورد م» تأسیسات«ربایش اموال دولتی و عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ بلکه مال مسروقه باید بخشی از 

و مصادیق آن در این ماده (تأسیسات آب، » تأسیسات«استفاده عموم مردم باشد. بر این اساس و با توجه به واژه 

این قانون، مواردي چون سرقت خودروي دولتی از یک نیروگاه، صندلی مورد استفاده  687برق و گاز) و ماده 

هاي بهداشتی عمومی مشمول حکم این ماده نیست؛ افزون بر این، وسایل و ها یا درب سرویسعموم در پارك

ل از ت این وسایشده باشد؛ لذا سرق» نصب«یا » ایجاد«متعلقات مربوطه باید در تأسیسات مورد استفاده عموم، 

ها یا انبار تأسیسات از شمول حکم این ماده خارج است و در هر حال تشخیص مصداق با قاضی فروشگاه

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/14    

7/1401/862   

  ح  862-88-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون صدور چک که مصادیقی از امکان طرح دعوا از سوي  13/8/1397اصالحی  23با توجه به ماده 

صادرکننده چک علیه دارنده را مطرح کرده است و با عنایت به این که در این مقرره نحوه طرح دعوا و مرجع 

  سخ دهید:هاي زیر پاصالح براي رسیدگی به روشنی اعالم نشده است، خواهشمند است به پرسش

شده باشد، آیا اساسًا یاد 23که خواسته اصلی خواهان کدام یک از مصادیق مذکور در ماده صرف نظر از این -1

  طرح دعواي ابطال اجراییه صادره از دادگاه در خصوص چک قابلیت استماع دارد؟

ود صادرکننده اجراییه رسیدگی شچنانچه پاسخ پرسش اول مثبت باشد، آیا این دعوا تنها باید در شعبه دادگاه  -2

  یا هر یک از شعب محاکم حقوقی در این خصوص صالح به رسیدگی هستند؟

آیا صرف طرح دعواي ابطال اجراییه چک با این ادعا که چک موضوع اجراییه بابت ضمانت بوده یا مشروط  -3

به تحقق شرطی بوده است، بدون طرح خواسته اثبات ضمانتی بودن چک یا اثبات مشروط بودن آن مطابق ماده 

اثبات ضمانتی یا مشروط بودن چک شده قابل استماع است یا خواهان باید در دادخواست تقدیمی خواسته یاد 23

  هاي خود قرار دهد؟را به صراحت به عنوان یکی از خواسته

در صورتی که خواهان (صادرکننده چک) مدعی بازپرداخت مبلغ چک به دارنده پس از صدور گواهینامه  -4

این مصداق در ماده که عدم پرداخت باشد، آیا صرف خواسته ابطال اجراییه چک به دلیل مذکور (با توجه به این

  قانون صدور چک ذکر نشده است) قابل استماع است؟ 13/8/1397اصالحی  23

شده شکایت تحصیل چک از طریق کالهبرداري یا خیانت در امانت یاد 23چنانچه صادرکننده چک مطابق ماده  -5

ابه، ت اجرایی یا با دستوري مشتواند با صدور قرار توقف عملیاو یا جرایم دیگر را مطرح کند، آیا مرجع کیفري می

مستقیمًا و رأسًا عملیات اجرایی تحت نظر دادگاه حقوقی (صادرکننده اجراییه) در واحد اجراي احکام مدنی را 

  متوقف کند؟

در صورت منفی بودن پاسخ پرسش فوق، مرجع و یا دادگاه صالحی که دستور توقف عملیات اجرایی چک را  -6

آیا صادرکننده چک باید همزمان با طرح شکایت کیفري، دعواي حقوقی ابطال اجراییه کند، کدام است؟ صادر می

چک به جهت تحصیل از طریق مجرمانه را مطرح و از دادگاه حقوقی توقف عملیات اجرایی را درخواست کند؟ در 



اکم تمامی شعب مح این صورت این دعوا در کدام دادگاه قابلیت رسیدگی دارد؛ شعبه دادگاه صادرکننده اجراییه یا

  حقوقی؟

 پاسخ:

مقام قانونی او کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصالحی  23وفق قسمت اخیر ماده  -1

دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این 

کند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع ر توقف عملیات اجرایی را صادر میکننده قراماده، مرجع قضایی رسیدگی

شود، اقامه دعواي مستقل ابطال صالح حقوقی یا کیفري طرح میدعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

 یاجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضای

کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را رسیدگی

کننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل که ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیصادر می

کننده اجراییه رأساً یا به درخواست ادر، ص1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23ماده 

کند. بر این اساس، در فرض سؤال کننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میصادر

  دعواي مستقل ابطال اجراییه چک موضوعاً منتفی است.

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

قانون صدور چک، طرح دعاوي حقوقی  13/8/1397اصالحی  23که مقنن در ذیل ماده به اینبا عنایت  -4و  3

با توجه  بینی کرده است ومقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشیا کیفري متعددي را از سوي صادرکننده یا قائم

قانون  24یا  11یت به مواد به این که پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنا

کند؛ ، حسب مورد دستور ابطال، اصالح اجراییه و یا تعطیل اجرا را صادر می1356اجراي احکام مدنی مصوب 

االصول نیازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراییه نیست و در فرض استعالم که صادرکننده چک مدعی علی

اي اثبات تضمینی یا مشروط بودن چک و در فرضی که مدعی تواند دعوتضمینی یا مشروط بودن آن است، می

تواند دعواي مقتضی مانند استرداد الشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت پرداخت تمام وجه چک باشد، می

تواند دعواي مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختالف باشد، می

کند؛ در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصالح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش چک را مطرح 

  یابد.مانده ادامه میباقی

مقام قانونی او در دادسرا شکایت کیفري مبنی بر خیانت در امانت کننده چک یا قائمدر فرض استعالم که صادر -5

 23ست و همزمان در اجراي احکام حقوقی در راستاي ماده یا کالهبرداري در خصوص چک مزبور مطرح کرده ا



قانون صدور چک براي چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به  13/8/1397اصالحی 

 شده اموريدر ماده یاد» ناپذیر وارد گردداز اجراي سند مذکور ضرر جبران«و » ظن قوي پیدا کند«که عبارات این

ننده ککننده احراز شود و اصوالً این امر توسط مرجع قضایی صادرتوسط مرجع قضایی رسیدگی است که باید

کننده باشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادراجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهاي طرفین نمی

  .کندي  مذکور رسیدگی میقرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا یا دادگاه کیفري است که به دعاو

  با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. -6

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/08    

7/1401/856   

  ك  856-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و روح حاکم بر قانون بیمه اجباري خسارات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85با توجه به ماده 

که غایت نهایی از وضع قانون مزبور  1395واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

هاي زیر اعالم نظر دیدگان ناشی از سوانح رانندگی است، خواهشمند است در خصوص پرسشحمایت از آسیب

  فرمایید:

سیله نقلیه مسبب (اعم از خودرو و یا موتورسیکلت) سانحه رانندگی منجر به جرح (اعم از منجر چنانچه صرفاً و 

نامه معتبر در زمان تصادف و مالک وسیله به فوت و یا جرحی غیر فوتی) شناسایی شود و این وسیله داراي بیمه

ا صر حادثه وجود نداشته باشد، بنقلیه هم مشخص باشد؛ اما با وجود تحقیقات گسترده امکان شناسایی راننده مق

نحوه ارسال پرونده به دادگاه  -1که تعقیب و مجازات مالک وسیله نقلیه فاقد وجاهت قانونی است؛ توجه به این

نامه (از حیث جنبه خصوصی بزه) چگونه است؟ با این توضیح که راننده براي پرداخت دیه مصدوم از محل بیمه

قانون صدرالذکر حاضر به پرداخت دیه کامل  36و  34، 31ه هم مطابق مواد مقصر قابل شناسایی و شرکت بیم

د کند وفق موامصدوم (اعم از فوتی و یا غیر فوتی) بدون رأي قطعی دادگاه نیست و به مرجع قضایی اعالم می

  ی).قانونی یادشده باید رأي قطعی صادر شود تا دیه کامل پرداخت شود (اعم از مصدوم فوتی و یا غیر فوت

در صورت ارسال پرونده به دادگاه به هر نحوي و با هر عنوانی، آیا دادگاه باید شرکت بیمه را به پرداخت دیه  -2

  محکوم کند؟

توان پس از انجام تحقیقات به طور کامل می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  94آیا با توجه به ماده  -3

قانون  719تا  714خصوص جنبه عمومی بزه تصادف (موضوع مواد  و پس از سپري شدن دو سال از تحقیقات در

) پرونده را با قرار توقف تحقیقات به طور موقت مختومه و بایگانی و در 1375مجازات اسالمی تعزیرات مصوب 

پرونده را جهت صدور حکم دیه علیه شرکت بیمه به  1392آیین دادرسی کیفري مصوب قانون  85اجراي ماده 

  رسال کرد؟دادگاه ا

 پاسخ:



قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه « 36مطابق ماده  -1

گر نیاز به رأي مرجع ، در حوادث منجر به فوت، پرداخت خسارات بدنی از سوي بیمه»20/2/1395مصوب 

دگاه کیفري به این منظور منتفی است و اگر شرکت قضایی ندارد؛ بنابراین در فرض استعالم، طرح پرونده در دا

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85بیمه از پرداخت خسارت امتناع کند، در اجراي تبصره یک ماده 

مورخ  734شود، تا دادگاه تعیین تکلیف کند. ضمناً رأي وحدت رویه شماره پرونده به دادگاه ارسال می

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این معناست. شایسته ذکر است که در هر حال محکومیت  21/7/1393

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

نون آیین دادرسی کیفري قا 9و  8کیفري) تفاوتی بین فرض شناخته شدن یا نشدن راننده مقصر وجود ندارد و مواد 

  مؤید این امر است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  145و  143و مواد  1392مصوب 

در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي رخ داده است و راننده مقصر، ناشناس و  -2

و  2یک و قسمت اخیر تبصره دو ماده  شود، مطابق تبصرهمتواري است؛ اما وسیله نقلیه مسبب حادثه شناخته می

گر است و اشخاص مستند گفته، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده بیمهقانون پیش 4ماده » الف«بند 

همان قانون، حق دارند با ارائه مدارك الزم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی  34به ماده 

فت خسارت، مستقیماً به بیمه مذکور مراجعه کنند و نیازي به صدور حکم دادگاه و یا پلیس راه براي دریا

دم را جهت دریافت دیه به شرکت بیمه دیده یا اولیايتوانند، زیانکیفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می

دیده میشد زیان ک گفتهگونه که در بند یداللت کنند و چنانچه شرکت بیمه از پرداخت دیه خودداري کند، همان

جهت مطالبه دیه اقدام کند و در هر  21/7/1393مورخ  734تواند با عنایت به مالك رأي وحدت رویه شماره 

حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگري ندارد؛ اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیري متهم، 

  قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.ماند و صدور پرونده در دادسرا مفتوح می

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از  32ماده  3هرچند وفق تبصره  -3

، مالك قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما با توجه به 1395وسایل نقلیه مصوب 

هیأت وزیران و  28/4/1396قانون یادشده مصوب  3نامه اجرایی ماده آیین 10ماده  4مفهوم مخالف تبصره 

صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختالف طرفین در تعیین مقصر  32ماده  2تبصره 

دادنامه  تواند پیش از قطعیتیمه مییا میزان تقصیر و یا صرف تجدید نظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت ب

  و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستري واریز کند.



متفاوت است و هر یک در خصوص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  104و  85موضوعات مواد  -4

قانون  104گفته ناظر به دیه است؛ اما موضوع ماده پیش 85مورد قابل اجرا است؛ با این توضیح که موضوع ماده 

الذکر مربوط به جرایم تعزیري مذکور در این ماده است و لذا چنانچه در فرض استعالم نیز شرایط اعمال فوق

مقررات این ماده وجود داشته باشد، صدور قرار توقف تحقیقات نسبت به جنبه تعزیري جرم، فاقد منع قانونی است 

اخت دیه توسط بیمه و یا صدور حکم از سوي دادگاه به الزام شرکت بیمه به پرداخت دیه منوط به صدور و پرد

  ت نسبت به جنبه تعزیري جرم نیست.قرار توقف تحقیقا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/22    

7/1401/846   

  ك  846-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع  12/7/1396الحاقی  45مطابق تبصره ماده 

این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهاي ارفاقی مانند آزادي 

قانون مذکور شود؛  5ماده  4حال چنانچه فردي مرتکب جرم موضوع بند  مشروط و تعلیق اجراي مجازات است؛

مانند حمل و نگهداري هشت کیلوگرم تریاك که مطابق قانون داراي مجازات شش سال حبس است و دادگاه با 

، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  38لحاظ شرایط مقرر در ماده 

به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأي اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأي تسلیم شود وي را 

یک چهارم از مدت حبس را کسر کند،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442و دادگاه در اجراي ماده 

  هاي زیر پاسخ دهید:خواهمشند است به پرسش

مذکور به آزادي مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از  که در تبصرهبا توجه به این -1

تواند در زمان صدور رأي، تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را صدور رأي است، آیا دادگاه می

  تعلیق کند؟

دن است، آیا پس از گذرانکه پس از تسلیم محکوم به رأي، میزان حبس کمتر از پنج سال شده با توجه به این -2

پذیر است؟ به عبارت دیگر، براي یک سوم از مجازات، اعطاي آزادي مشروط و تعلیق اجراي مجازات، امکان

  استفاده از ارفاقات قانونی مالك مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟

شود؟ چنانچه نهاد ارفاقی رفاقی محسوب میهاي الکترونیکی جزء نهادهاي اآیا آزادي تحت نظارت سامانه -3

جا که مجازات مندرج در است و پس از تسلیم محکوم به رأي میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود، از آن

هاي شود، آیا تحمل یک چهارم مدت حبس براي آزادي تحت نظارت سامانهدادنامه درجه پنج محسوب می

  الکترونیکی ضروري است؟

 پاسخ:

، 12/7/1396با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -1

تواند در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می

پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت 



که تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این

ینی بشده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیشتبصره یاد

، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از 1392انون مجازات اسالمی مصوب نکرده است، باید وفق عمومات ق

توانند تعلیق اجراي مجازات را علیه میگذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجراي احکام کیفري یا محکوم

  درخواست کنند.

، مالك 12/7/1396در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -2

هاي ارفاقی؛ با لحاظ محرومیت محکوم از برخورداري از تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط و دیگر نهاد

است؛ بنابراین مالك، مجازات مندرج » حداقل مجازات قانونی«به » صدور حکم«استثناي مذکور در این تبصره، 

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442ماده در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات 

ادل گفته معشده تأثیري در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیشکسر تا یک چهارم مجازات تعیین

حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیري مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به 

قانون آیین  442قانونی صادر کند، اعمال ماده عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل 

، موجب سلب امکان تعلیق اجراي بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره 1392دادرسی کیفري مصوب 

الذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطاي آزادي مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر صدر

  شود.برداري به پیوست ارسال میجهت بهره 1/9/1400مورخ  1017/1400/7نظریه مشورتی شماره 

هاي الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره که اجراي مجازات حبس تحت نظارت سامانهبا توجه به این -3

ها منافات ندارد، به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجراي مجازات 1396الحاقی  45ماده 

اجراي مجازات حبس است از قلمرو  هاي الکترونیکی که ناظر به شیوهمال نظام آزادي تحت نظارت سامانهاع

  گفته خارج است.قانون پیش 45مصادیق نهادهاي ارفاقی موضوع تبصره ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/21    

7/1401/839   

  ح  839-218-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که شوراي حل اختالف قرار رد دعوا به سبب اعتبار امر مختومه یا فقدان سمت خواهان صادر و این 

پذیرد یا جهت رسیدگی به شوراي حل اختالف اعاده قرار در دادگاه نقض شود، آیا رسیدگی در دادگاه صورت می

  شود؟می

 پاسخ:

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

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

رده است. در نتیجه دادگاه عمومی در مقام بینی کاست که مقنن براي تجدیدنظر از آراء شوراهاي حل اختالف پیش

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

هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه 351کند و مقررات ماده رسیدگی ماهوي نموده و انشاء رأي می

راجع به دادگاه هاي تجدید نظر استان بوده و قابل تسري به مرجع تجدیدنظر آراء  1379در امور مدنی مصوب 

  باشد.هاي عمومی) نمیشوراهاي حل اختالف (دادگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/23    

7/1401/815   

  ح  815-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دعواي طالق از جانب زوجه به جهت عسر و حرج ناشی از ایراد ضرب و جرح از سوي زوج و یا دیگر اعمال  در

که در آمیز، آیا حکم قطعی کیفري دایر بر محکومیت زوج به سبب ارتکاب چنین رفتاري، ضروري است و یا آنخشونت

شونت و ضرب) توسط دادگاه خانواده قابل صورت ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، این ادعاي مقدماتی (خ

ور که برخی قضات صدبررسی و احراز است و نیاز به حکم محکمه کیفري مؤید اثبات ضرب و جرح نیست؟ توضیح آن

و ارائه حکم کیفري را ضروري دانسته و معتقدند دادگاه خانواده حق احراز ضرب و جرح ندارد؛ اما برخی دیگر معتقدند 

حکم کیفري نیست و دادگاه خانواده صالحیت رسیدگی به متفرعات و جهات ادعایی زوجه را دارد و با  نیازي به ارائه

  پذیر است؟احراز جرح، صدور حکم طالق عسر و حرجی امکان

 پاسخ:

قانون مدنی صرف احراز عسر و حرج زوجه در نتیجه دوام زوجیت، براي حکم به طالق وي کافی  1130وفق ماده 

کند و در این راستا، عالوه است و دادگاه براي احراز این امر، وضعیت موجود زوجه را در زمان رسیدگی، ارزیابی می

راد ضرب و خشونت نسبت به زوجه)، بر رسیدگی به ادله ابرازي (در فرض سؤال گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ای

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 199هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت الزم باشد، انجام خواهد داد (ماده 

). بنابراین، در فرض سؤال دادگاه در صورت احراز هرگونه سوء رفتار 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

کند و در مقام احراز ایراد جه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد، حکم به طالق صادر میمستمر زوج که با تو

ضرب و جرح از سوي زوج نسبت به زوجه، ضرورتی به وجود حکم قطعی کیفري مبنی بر محکومیت زوج نیست و 

  کند.دادگاه به هر طریق دیگر که این امور را احراز کند، وفق ماده یادشده اقدام می

 تر احمد محمدي باردئیدک

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/21    

7/1401/812   

  ح  812-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

سهم پدر و مادرش را  هر یک به میزان » تعیین استفادهکننده از سرمایه بیمه عمر«زوج پیش از فوت در فرم 

درصد) قرار داده و اعالم داشته مابقی بین همسر و سه فرزند ذکور وي به نوزده درصد (در مجموع سی و هشت 

  هاي مشخص تقسیم شود.نسبت

گذار با فاصله زمانی بعد از پدر و مادر فوت کنند؛ و بیمهکه پس از تکمیل این فرم، پدر و مادر فوت میدر حالی

  کند.می

  زیر پاسخ دهید:هاي با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش

درصد تعیینی توسط بیمه شده (نوزده درصد پدر و نوزده درصد مادر) به چه کسی تعلق دارد؟ ورثه پدر و  -1

بر اساس قواعد ارث » زوج«که این سهم باید بین دیگر ورثه المالک؛ و یا آنمادر؛ بیتالمال از باب اموال مجهول

  تقسیم شود؟

ناشویی با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح کل مهریه خود (تعداد یکصد سکه زوجه پیش از برقراري رابطه ز -2

کند؛ تکلیف دادگاه در صورت حکم بر پرداخت مهریه چیست؟ آیا باید با توجه بهار آزادي) را از زوج مطالبه می

این  1092ماده که با توجه به قانون مدنی، حکم بر پرداخت تمام مهریه صادر کند یا آن 1085و  1082به مواد 

  قانون، دادگاه باید حکم به پرداخت نصف مهریه صادر کند؟

 پاسخ:

وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه « 1316قانون بیمه مصوب  24اوالً، مطابق ماده  -1

شد که یگري شده باکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دقانونی متوفی پرداخت میشود؛ مگر این

ند ؛ بنابراین چنانچه در س»در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است

بیمه مشخصات اشخاصی به عنوان ذینفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شود، حق بیمه باید به همین 

شود و از شمول عنوان ترکه متوفی و تقسیم بر اساس قواعد ارث اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت 

  خارج است.



نفعان بیمه، دو تن از آنان (پدر ومادر) پیش از ثانیاً، در فرض سؤال که با وجود تعیین درصد مشخصی براي ذي

، نسبت نکرده است گذار متعاقباً در قرارداد بیمه در مورد حصه آنان تعیین تکلیفاند و بیمهگذار فوت کردهبیمه

تواند از جمله قراین براي تشخیص نحوه تقسیم نفعان آن میتعیین شده در مورد تقسیم وجه بیمه عمر در مورد ذي

ار، گذنفعان در قید حیات باشد و در صورت تعارض قراین در احراز اراده بیمهسهم پدر و مادر فوت شده بین ذي

گفته و با عنایت به عدم شمول مقررات ارث بر وجه به شرح پیش 1316قانون بیمه مصوب  24با توجه به ماده 

ناشی از بیمه عمر و با توجه به حاکمیت اصل تساوي (مگر در صورت درج شرط خالف)، حصه تعیینی براي 

نفعان مندرج در قرارداد بیمه عمر به نسبت مساوي اند، بین دیگر ذيگذار فوت کردهنفعانی که پیش از بیمهذي

المال به شود و فرض سؤال از موارد تقسیم بر اساس قواعد ارث و یا تعلق این بخش از بیمه عمر به بیتسیم میتق

المالک بودن آن خارج است. در هر صورت تشخیص موضوع، امري قضایی و بر عهده مرجع سبب مجهول

  کننده است.رسیدگی

هور فقها است، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک قانون مدنی که منبعث از قول مش 1082باتوجه به ماده  -2

قانون مدنی)، باعث تقلیل میزان مهریه متعلقه به  1085شود و صرف استفاده از حق حبس (موضوع ماده مهریه می

همان قانون، چنانچه شوهر پیش از برقراري رابطه زناشویی، زن خود  1092شود؛ بلکه در اجراي ماده زوجه نمی

شود و اگر زوج قبالً بیش از نصف مهریه را داده باشد، حق دارد مازاد زن مستحق نصف مهریه میرا طالق دهد، 

کند تا بر نصف را استرداد کند. لذا با عنایت به مراتب یادشده، زوجه غیر مدخوله که از حق حبس خود استفاده می

  وي وي قابل پذیرش استپیش از وقوع طالق، مستحق کل مهریه است و دعواي مطالبه کل مهریه از س

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/15    

7/1401/803   

  ك  803-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی  490االدا پرداخت شود (ماده نظر به اینکه دیه اعم از مقدر و غیر مقدر باید به قیمت یوم

المثل زن پرداخت که در صورت کندن یا از بین بردن موي سر زن و رویش مجدد، مهر) و این1392مصوب 

قانون فوق الذکر) در صورت تعیین مهرالمثل زن به مبلغ مشخص و صدور حکم بر اساس آن،  577شود (ماده می

طور مثال جنایت شبه عمدي موجب از بین رفتن و رویش در زمان پرداخت، نحوه پرداخت چگونه خواهد بود؟ به 

  مجدد موي زنی شده و هر پرداختی باید به قیمت روز باشد؛ حال چگونه باید قیمت روز هر قسط را تعیین کرد؟

 پاسخ:

که نروید  کندن یا از بین بردن تمام موي سر زن در صورتی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  577طبق ماده 

را  المثل است؛ بنابراین در فرض استعالم که دادگاه محکومه کامل است و اگر دوباره بروید موجب مهرموجب دی

المثل محکوم کرده است، محکوم، مکلف به پرداخت همان مبلغ است و موضوع به پرداخت مبلغ معینی به عنوان مهر

انواع دیه یا پرداخت دیه به صورت اقساط قانون مجازات اسالمی که ناظر به پرداخت یکی از  490از شمول ماده 

به، مطالبه است خروج موضوعی دارد. الزم به ذکر است در صورت عدم پرداخت یا تأخیر در پرداخت محکوم

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 522خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 

  است.بالمانع  1379مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

 

  
 



1401/09/30    

7/1401/800   

  ك  800-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادي از کننده و گزارشها قرارگاه ثاراهللا به عنوان اعالمدر برخی از پرونده

سازمان  کهکنند. آیا قرارگاه ثاراهللا با توجه به اینقرارگاه مذکور، خود را به عنوان ضابط دادگستري معرفی می

ضابط بوده و این  1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 29ماده » ب«اطالعات سپاه به صراحت در بند 

  شود؟باشد، ضابط خاص تلقی میمجموعه نیز زیر مجموعه سپاه می

 پاسخ:

ضابطان خاص «دارد: در تعریف ضابطان خاص مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29ماده » ب«بند 

؛ »شوندشده ضابط دادگستري محسوب میشامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول

اند و یا ضابطان خاص دادگستري، خارج مفهوم این عبارت این است که سایر مقامات و مأموران که ضابط شمرده نشده

شوند؛ بنابراین سپاه پاسدران انقالب اسالمی، از جمله قرارگاه شده، ضابط دادگستري محسوب نمیوظایف محولاز حدود 

صرفاً در زمینه جرایم موضوع  1361اساسنامه سپاه پاسداران انقالب اسالمی مصوب  5اهللا، به صراحت تبصره ماده ثار

قانون تأسیس وزارت  6ماده  2ز در انجام وظایف مقرر در بند اساسنامه و نی 5و  4، 3، 2هاي مذکور در مواد مأموریت

کنند. ضمناً، چنانچه شوند و در حدود مذکور در قانون اقدام میضابط دادگستري محسوب می 1362اطالعات مصوب 

جب ه به موقرارگاه ثاراهللا به عنوان بخشی از سازمان اطالعات سپاه اقدام کند، صرفاً در زمینه جرائمی که اطالعات سپا

، 1397مکرر قانون مبارزه با پولشویی اصالحی  7ماده  3قوانین خاص در آنها ضابط شناخته شده است، مانند تبصره 

  آید.شود و در سایر جرایم ضابط دادگستري به شمار نمیضابط دادگستري محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/30    

7/1401/778   

  ك  778-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص عنوان بزه  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  583که قانونگذار در ماده با توجه به این

استفاده نموده، مستدعی است اظهار » مخفی کردن«و » حبس«، »توقیف«ارتکابی مقرر در این ماده از سه واژه 

که این الفاظ صرفاً مترادف بوده و همگی به نظر فرمایید آیا این واژگان هر یک بار مفهوم خاصی دارند و یا این

رتی که شخصی در خیابان در حال قدم زدن یا حتی رانندگی باشد، باشد؟ همچنین در صومعناي همان حبس می

نفر وي را متوقف کرده و یا به تعبیري جلوي وي را مسدود کرده و مانع فرار وي شوند یا در جایی  3اي مثالً عده

با  پساي مانع فرار وي شوند و جلوي او را بگیرند و سکه شخصی قصد فرار از مکانی یا محلی را دارد ولی عده

وي درگیر شوند، صرف نظر از تعدد عناوین اتهامی در مثال مورد اشاره، آیا عنوان توقیف غیر قانونی بر عمل 

  که الزمه تحقق اعمال ارتکابی فوق، استمرار زمان است؟کند؟ یا اینارتکابی صدق می

 پاسخ:

قانون به نحو دیگري مقرر شده باشد. که در مفهوم واژگان مذکور در قانون محمول بر معانی عرفی است؛ مگر این

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  583که در ماده » توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف«واژگان 

  اند، مترادف نیستند و ماهیت این رفتارها با یکدیگر متفاوت است.آمده است و در قانون تعریف نشده

ي موقتی رفت و آمد بدون مجوز قانونی است که با دستگیر کردن به معنی سلب آزاد» بازداشت«یا » توقیف«

گیرد و نباید لزوماً در مکان شخص و جلوگیري از رفت و آمد آزادانه وي در مدت نسبتاً کوتاهی صورت می

  محصوري باشد.

نوعاً به معنی نگهداري کسی در زندان در غیر مواردي است که قانون تجویز نموده و » حبس یا زندانی کردن«

که با وصف انقضاي محکومیت حبس، گیرد؛ مانند ایندر مکان معین و محصوري همانند اتاق یا خودرو انجام می

قانون  583مسؤولین زندان عمداً از آزادي شخص محکوم، جلوگیري کنند یا یکی از مسؤولین مذکور در ماده 

  ز شده، صادر کند.گفته، دستور حبس کسی را در غیر مواردي که در قانون تجویپیش

به معناي پنهان کردن فرد از دید و اطالع دیگران بدون رضاي او است و الزمه این کار، » مخفی کردن به عنف«

تواند سربسته نباشد؛ البته این رفتار گاهی ممکن است تدارك محلی براي مخفی کردن است؛ هرچند این محل می



قانون  583موضوع ماده » توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف« با عنوان توقیف غیر قانونی همسو باشد. قطعاً

 ها ویادشده باید در مدتی باشد که عرفاً این عناوین به آن صدق کند و در نهایت احراز تحقق هر یک از رفتار

  کننده است.انطباق مصادیق با قانون با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/29    

7/1401/777   

  ك  777-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم  48مطابق تبصره ماده 

این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل  302یافته که مجازات آنها مشمول ماده سازمان

  نمایند. یا وکالي خود را از بین وکالي دادگستري که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می

در جرایم علیه امنیت داخلی  - 48تبصره ماده «که مابین این عبارت به کار برده شده » و«سؤال اینجاست آیا کلمه 

واو عطف محسوب » این قانون است 302یافته که مجازات آنها مشمول ماده ا خارجی و همچنین جرایم سازمانی

  شود؟ اگر واو عطف محسوب شود: می

  گردد.سال نمی 18قانون آیین دادرسی کیفري مشمول اطفال زیر  48تبصره ذیل ماده 

 15، در خصوص مجازات حبس اطفال بین 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  89با توجه به نص صریح ماده 

  بینی شده است.سال نگهداري در کانون اصالح و تربیت پیش 5، حداکثر 3سال در جرایم درجه یک تا  18تا 

قانون آیین دادرسی  302فرمایید هیچ یک از جرایم تعزیري اطفال داراي مجازات مذکور در ماده مالحظه می

قانون آیین دادرسی کیفري خروجی موضوعی دارد.  48شمول تبصره ذیل ماده  کیفري نبوده، جرایم اطفال از

جرایم ارتکابی متهمین اخیر عمدتاً عبارتند از  302سال نیز با رعایت ماده  18همچنین در خصوص افراد باالي 

هبري توهین به ر -2ماه تا یک سال)  3قانون مجازات اسالمی حبس از  618اخالل در نظم عمومی (ماده  -1

قانون مجازات اسالمی  610اجتماع و تبانی (ماده  -3سال)  2ماه تا  6قانون مجازات اسالمی حبس  514ماده (

تبلیغ علیه نظام  -5سال)  3ماه تا  6قانون مجازات اسالمی حبس از  676تخریب (ماده  -4سال)  5تا  2حبس 

باشند که با توجه به استدالل باال مشمول تبصره ماه تا یک سال) می 3قانون مجازات اسالمی حبس از  500(ماده 

  باشد. نمی 48ذیل ماده 

  تواند مشمول تبصره مذکور گردد.هاي معاند علیه نظام میجات و گروهصرفاً جرایم محاربه و عضویت در دسته

 پاسخ:

 5اوالً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل، و ماده 

که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 



گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصالحی  بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدي این قانون مورد توجه قرار

بین » همچنین«از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  48ماده 

که «حکایت از آن دارد که عبارت » یافتهجرایم سازمان«و » جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی«دو عبارت 

به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسري » انون استاین ق 302مجازات آنها مشمول ماده 

  دارد.

یادشده، حکمی استثنایی و خالف اصل است و در تفسیر قوانین و  48ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصالحی ماده 

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

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

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

یادشده،  48د و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده کلیه وکالي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارن

 15هاي شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین صرف نظر از ویژگی

  سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست. 18تا 

  

 روح اله رئیسی

قضاییهمعاون اداره کل حقوقی قوه 



 

1401/09/01    

7/1401/776   

  ك  776-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا شکایت متقابل افراد علیه همدیگر و طرح شکایت در دو شعبه متفاوت از موجبات رسیدگی توأمان است؟ -1

نامه و بخشنامه یا با رویه به لحاظ سکوت قانونی، به طوري که از آیا در قالب تصمیمات مدیریتی و آیین -2

توان پرونده را از نباشد، می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339تخلفات مربوط به تبصره یک ماده 

  یک شعبه گرفته و در شعبه دیگر به صورت توأمان رسیدگی کرد؟

 پاسخ:

، شکایات متقابل اشخاص از 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339ماده  1با توجه به تبصره  -2و  1

ها یکدیگر که به شعب مختلف بازپرسی ارجاع شده است، موجب اخذ پرونده از یکی از شعب و تجمیع پرونده

وضوع دو پرونده با یکدیگر مرتبط قانون یادشده، جرایم م 312که با توجه به مالك تبصره ماده نیست؛ مگر این

باشند به نحوي که اتخاذ تصمیم در یک پرونده در پرونده دیگر نیز مؤثر باشد که در این صورت هر دو پرونده 

  شودتجمیع می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/15    

7/1401/772   

  ك  772-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند موجب تغییر مجازات اشد ، می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442آیا تخفیف مجازات وفق ماده 

که اشد اولیه با وصف تخفیف و نیز تقلیل مجازات نسبت به مجازات دیگر اجرا و اجراي اشد بعدي شود یا این

  شود؟می

 پاسخ:

با  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » ث«در بند » مجازات اشد مندرج در دادنامه«منظور از 

اگر مجازات اشد به یکی از «و عبارت » فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است«توجه به عبارت 

که درج در حکم قطعی است؛ چه این؛ مجازات اشد من»شودعلل قانونی غیر قابل اجرا گردد اشد بعدي اجرا می

علیه در مهلت تجدید نظرخواهی حق تجدید حکم غیر قطعی اصوالً قابلیت اجرا ندارد. بر این اساس اگر محکوم

قانون  442نظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و دادگاه در راستاي اعمال ماده 

دنامه غیر قطعی را تخفیف دهد، مجازات قابل اجرا، مجازات اشد مندرج در گفته مجازات اشد مندرج در داپیش

  حکم قطعی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/27    

7/1401/771   

  ح  771-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الوکاله وکیل در دو هاي دادرسی حقبه و خسارت تأخیر تأدیه و هزینهچنانچه اجراییه داوري صادر و مبلغ محکوم

قانون اجراي  39مرحله به حساب وکیل و موکل واریز شده باشد؛ اما رأي داوري ابطال و در اجراي اعمال ماده 

ها و اموال وکیل نیز داراي آیا توقیف حسابها و اموال موکل توقیف شود، ، حساب1356احکام مدنی مصوب 

به و وجوه ایداعی به نام موکل که وفق وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق اخذ محکوموجاهت قانونی است؟ توضیح آن

  را دارد.

 پاسخ:

قانون مدنی اجراي کلیه تعهداتی که وکیل در حدود وکالت داده است، بر عهده موکل است و در  674وفق ماده 

وجوه یا اموالی که وکیل در راستاي اجراي حکم و در حدود اختیارات حاصل از وکالت اخذ کرده است  خصوص

قانون اجراي احکام  39باشد؛ بر این اساس، توقیف حساب یا اموال وکیل در اجراي ماده نیز به همین ترتیب می

است در فرض سؤال چنانچه اموال  و اعاده عملیات اجرایی فاقد جایگاه قانونی است. بدیهی 1356مدنی مصوب 

به بعد قانون اجراي  87متعلق به اصیل نزد وکیل معرفی شود، برابر مقررات راجع به توقیف اموال نزد ثالث (مواد 

  شود.) رفتار می1356احکام مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/27    

7/1401/770   

  ح  770-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي که توسط شعبه اجراي احکام کیفري برگزار شده است، با کدام مرجع است؟ تنفیذ و تأیید صحت اجراي مزایده -1

  دادستان؛ دادگاه صادرکننده حکم قطعی و یا دادگاه بدوي که حکم در آن مرجع صادر شده است؟ 

دستور  کهبه موضوع محکومیت مالی، با توجه به اینمزایده در راستاي ضبط وثیقه و یا وصول محکومآیا برگزاري  -2

شود و ارتباطی به دادگاه ندارد، در مرجع تنفیذکننده مزایده مؤثر است و موجب ضبط وثیقه توسط دادستان صادر می

  شود؟تغییر این مرجع می

 پاسخ:

هاي مالی ، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت1392ی کیفري مصوب قانون آیین دارس 540مطابق ماده  -1

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22هاي مالی است و به موجب ماده تابع قانون نحوه اجراي محکومیت

است. همچنین وفق هاي مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون ، کلیه محکومیت1394

ماده یک این قانون، اجراي حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجراي احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین 

هاي مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجراي احکام کیفري هاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبهدر پرونده

  کننده رأي نخستین است.بر عهده دادگاه صادر 1356ي احکام مدنی مصوب قانون اجرا 143وفق ماده 

دستور دادستان پس از قطعیت «دارد: که مقرر می 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230با عنایت به ذیل ماده  -2

 537و با توجه به ماده ؛ »شودبدون صدور اجراییه در اجراي احکام کیفري و مطابق مقررات اجراي احکام مدنی اجرا می

هاي کیفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه االجراي دادگاهاین قانون که اجراي دستورهاي دادستان و آراي الزم

الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجراي احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز التزام، وجه

  ن مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجراي احکام کیفري) استصحت جریا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/22    

7/1401/767   

  ك  767-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شود، در اجراي احکام کیفري به مزایده گذاشته شده میالکفاله ضامنین که ضبط وفق مقررات حاکم وثیقه و وجه

که شود. نظر به اینشود و پرونده نزد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ارسال نمییا وجوه از کفیل توقیف می

بین همکاران قضایی در این خصوص اختالف رویه است، خواهشمند است اعالم فرمایید وجود حاصله باید به چه 

  واریز شود؟حسابی 

 پاسخ:

اي ندارد آوري و فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفهاوالً، اصوالً سازمان جمع

و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب   537و با توجه به ماده 

خصوص ضبط وثیقه و فروش آن بر عهده معاونت اجراي احکام کیفري است که مطابق مقررات اجراي احکام 

گیرد؛ بنابراین، مسایل مطروحه در با اصالحات بعدي) صورت می 1356مدنی (قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

هاي برگزاري فروش اموال تملیکی در فروش وثیقه ضبط شده و هزینهآوري و خصوص اقدامات سازمان جمع

  مزایده، منتفی است.

الکفاله و یا وثیقه اخذ یا ضبط شود؛            التزام، وجهثانیاً، در صورتی که در اجراي قرارهاي تأمین کیفري، وجه

بخشی از آن ضبط  1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 236که تمام وجه قرار و یا در اجراي ماده اعم از آن

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،  118شود، در جرائمی که صرفاً جنبه عمومی دارد، به استناد ماده 

این وجوه باید به حساب صندوق دولت که از طرف  1395اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

و  233، 232یز شود؛ اما چنانچه پرونده داراي شاکی خصوصی باشد، از مواد شود، وارداري کل تعیین میخزانه

چنین مستفاد است که وجوه مذکور باید به حسابی واریز شود که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538

در صورت ضرورت، پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی و دیه از محل آن به سهولت امکان پذیر باشد که در 

  ف بانکداري به حساب سپرده معروف است.عر

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/13    

7/1401/762   

  ك  762-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

گونه که مستحضرید تولید کاالهاي مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون دریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد همان

انگاري شده است و جرم 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  40ایران و یا تأییدیه آن به موجب ماده 

ی ها، همگها، ملزومات و تجهیزات پزشکی و قطعات آنتولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و دارو، مکمل

با  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27مشمول مقررات استاندارد اجباري است؛ از سویی دیگر، ماده 

انگاري کرده و الذکر را بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط جرمساخت کاالهاي فوقاصالحات و الحاقات بعدي، 

که از جمله تشریفات و مقررات تولید کاالهاي یادشده، اخذ پروانه کاربرد مشمول قانون اخیرالذکر دانسته است؛ نظر به این

با اصالحات و  1392ا قاچاق کاال و ارز مصوب عالمت استاندارد ایران یا تأییدیه آن است که در فرض قانون مبارزه ب

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27الحاقات بعدي رعایت نشده است، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا ماده 

را نسخ کرده  1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  40با اصالحات و الحاقات بعدي، بند یک ماده  1392

  است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، بند یک  1392) قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب 1400(اصالحی  27ماده 

را نسخ نکرده است؛ بلکه آن را تخصیص داده است.  1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  40ماده 

اطالق دارد و ناظر  1396عه نظام استاندارد مصوب قانون تقویت و توس 40که، مقررات بند یک ماده توضیح آن

بر تولید کلیه کاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري بدون دریافت پروانه کاربرد عالمت 

) قانون مبارزه با قاچاق کاال و 1400اصالحی  27که قانون مؤخر (ماده استاندارد ایران یا تأیید آن است؛ در حالی

و یا مبادرت به ساخت کاالهاي مذکور «... با اصالحات و الحاقات بعدي با توجه به عبارت  1392ارز مصوب 

، صرفاً ناظر بر کاالهاي مذکور در این ماده است که در صورت »بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوط نماید...

در ماده و » عدم رعایت تشریفات و مقررات مربوطه«جباري، مشمول عنوان عدم رعایت مقررات استاندارد ا

شوند و در خصوص دیگر کاالها و ارائه خدمات مشمول مقررات استاندارد اجباري، همچنان ضمانت اجراي آن می

  ) باید اقدام شود.1396قانون مقدم (قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  40مطابق بند یک ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/28    

7/1401/757   

  ك  757-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شاکی در جرایم غیر قابل گذشت در دادسرا و یا دادگاه اعالم گذشت کند آیا حق تجدید نظرخواهی نسبت 

قرار دادسرا را دارد یا سمت ایشان در پرونده منتفی شده و حق اعتراض وي ساقط  به رأي دادگاه یا اعتراض به

شود؟ در صورتی که حق اعتراض ندارد، دادگاه بدوي یا تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض یا تجدید می

  نظرخواهی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

 پاسخ:

اي است که تعقیب مرتکب جرم را دیدهشاکی، بزه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  10مطابق ماده 

کند؛ لذا هرچند که در جرایم غیر قابل گذشت در صورت گذشت شاکی خصوصی تعقیب کیفري درخواست می

شود. بنابراین حق اعتراض نسبت به قرار دادسرا یا تجدید نظرخواهی نسبت یابد، ولی سمت شاکی زایل میادامه می

قانون آیین دادرسی  441و  440، 432ارد و در صورت اعتراض، با استناد به مالك مواد به رأي دادگاه را ند

  کیفري قرار رد اعتراض یا تجدید نظرخواهی صادر می شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/01    

7/1401/752   

  ك  752-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به قانون مبارزه  45که مطابق آن ماده  1396/8/1اساس قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب بر 

با مواد مخدر الحاق گردید مالحظه می گردد در تبصره این ماده مقرر شده در مورد جراپم موضوع این قانون که مجازات 

 38سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده  5حبس بیش از 

مرتکب از تعلیق اجراي مجازات ازادي مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی به استثناي عقو مقام معظم رهبري مذکور در بند 

آیین نامه اجرایی سازمان زندان  195نکه مطابق ماده قانون اساسی بهره مند نخواهد شد حال با عنایت به ای 110اصل  11

محکومینی که مشمول مقررات تعلیق اجراي مجازات نمی  1400/2/28ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

شوند پس از تحمل یک سوم از میزان مجازات در هر چهار ماه حداکثر پنج روز از مرخصی برخوردار خواهند شد در 

سال است به طور کل از تمامی ارفاقات  5مرخصی به محکومین مواد مخدر که مجازات آن ها بیش از  خصوص اعطاي

قانون مذکور و همچنین اعطاي مرخصی قبل از تحمل یک سوم از میزان حبس بهره مند  45قانونی به شرح تبصره ماده 

  این موارد باید مورد لحاظ قرار گیرد؟نخواهند شد یا شرط ماده مبنی بر لزوم حکم بر حداقل مجازات قانونی در 

  پاسخ:

نهادهاي «، اصطالح 12/7/1396مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق را به» ارفاقی

و عفو مقام معظم رهبري  38زادي مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده اجراي مجازات و آ

حکم صادر «) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموري اسالمی ایران) و با توجه به عبارت 11مذکور در بند (

کم (تعیین مجازات) مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اوالً، پس از صدور ح» شود

علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد (اختیاري باشد)؛ بنابراین، به محکوم

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  528و  520اعطاي مرخصی به زندانیان و مالقات با آنان موضوع مواد 

از سوي دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون که اصوالً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی 

  ، خروج موضوعی دارد.12/7/1396الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/23    

7/1401/740   

  ك  740-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، عدم بازگشت زندانی به زندان پس 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  547با عنایت به اینکه تبصره ماده 

از پایان مرخصی را تحت عنوان فرار از زندان جرم انگاري کرده است و با عنایت به اینکه شرایط اعطاي مرخصی به 

ها و اقدامات تأمینی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 209تا  194قانون آیین دادرسی کیفري و مواد  520زندانی در ماده 

ریاست محترم قوه قضاییه بیان شده است و با در نظر قرار دادن این موضوع که در حال  1400و تربیتی کشور مصوب 

به حبس با عنوان رأي باز و با سپردن تأمین، در خارج ) برخی از محکومین 175الذکر (ماده نامه فوقحاضر مستند به آیین

قانون آیین دادرسی کیفري) از زندان خارج  502شوند و یا برخی با تعویق اجراي حکم (ماده از زندان مشغول به کار می

ا با عنوان ها افراد فوق رکنند و سازمان زندانشوند و سپس از حضور در محل کار یا بازگشت به زندان خودداري میمی

کند، آیا عدم بازگشت زندانی رأي باز یا زندانی که با تعویق اجراي حکم از زندان آزاد شده فراري به دادسرا معرفی می

  گفته تحت عنوان فرار از زندان قابل مجازات است؟پیش 547است، مستند به ماده 

 پاسخ:

ها به نامه سازمان زندانانیانی که مطابق آیینقانون مجازات اسالمی (تعزیرات) زند 547به موجب تبصره ماده 

شوند. مقررات مربوط به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراري محسوب می

ها و نامه اجرایی سازمان زندانآیین 209تا  192قانون آیین دادرسی کیفري و مواد  520مرخصی محکومان نیز در ماده 

بینی شده است؛ بنابراین توسعه رفتار مجرمانه مذکور در تبصره ماده پیش 1400ت تأمینی و تربیتی کشور مصوب اقداما

آموزي، گفته در مراکز حرفهنامه پیشماده یک آیین» ب«بند  6یادشده نسبت به محکومانی که در اجراي شق  547

 کار داشته و پس از اتمام ساعتو خارج از زندان اشتغال به تحصیل علوم و فنون و اشتغال یا زندان باز، با سپردن تأمین

کنند؛ همچنین نسبت به محکومان به حبسی که با احراز شرایط مقرر در ماده کار، از بازگشت به ندامتگاه خودداري می

ودداري متگاه خگفته، قرار تعویق اجراي مجازات آنها صادر شده است و پس از بهبودي، از بازگشت به نداقانون پیش 502

کنند به دلیل آنکه در چنین وضعیتی محکوم در حال تحمل حبس و یا در حال مرخصی نیست؛ با عنایت به اصل تفسیر می

ها و نامه سازمان زندانآیین 182مضیق و منع قیاس در امور کیفري، موجه نیست. قابل ذکر است عبارت ذیل ماده 

خلفات در مقام تعیین مصادیق مجرمانه نیست و صرفاً ناظر به اعمال ت 1400اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 

  انضباطی محکومان است. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/28    

7/1401/738   

  ك 738-53-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نیت و قصد مجرمانه و علم و اطالع متخلف (مجرم)، شرط ارز، داشتن سوءآیا مطابق قانون مبارزه با قاچاق کاال و 

  اثبات تخلفات مندرج در این قانون است یا اینکه سوء نیت و قصد مجرمانه مفروض است؟

  پاسخ:

مکرر الحاقی قانون مبارزه با قاچاق  25مکرر الحاقی و ذیل ماده  2ماده  5و مالك تبصره  63، 2مستفاد از مواد 

جرایم قاچاق کاال و ارز  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144و مستند به ماده  1400کاال و ارز اصالحی 

عمدي است و عالوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود. ولی 

گذار وجود عمد را هم که قانوناال و ارز اصوالً علم به موضوع کافیست؛ مگر آندر تخلفات مربوط به قاچاق ک

  ضروري بداند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/07    

7/1401/736   

  ك  736-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعالم شده و در تبصره آن  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  434در ماده 

نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود 

 هاي زیر پاسخره آن، خواهشمند است به پرسشجهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبص

  دهید: 

اوالً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهاي ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضاي تخفیف در مجازات را بنماید، 

  آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟ 

تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهاي ماده فوق اعالم کند، آیا ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و 

  پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  434ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«اوالً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهاي 

به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید  1392مصوب 

نظرخواه را به مواردي که در اعتراض وي نسبت به رأي تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی 

از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن  که تأثیري در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی

قانون آیین دادرسی کیفري)  442تقاضاي تخفیف در مجازات از سوي تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 

باشد؛ در صورت ادعاي وجود جهات تخفیف اعم از قانونی باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوي مرجع تجدید نظر نمی

الذکر است؛ قانون فوق 434ماده » ب«قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند و 

  تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.هرچند دادگاه تجدید نظر می

قید جهات تجدید نظرخواهی (عدم  عدم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  433ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 

این قانون  440رعایت و ذکر بندهاي مذکور در این ماده) در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 

قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً  433تواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده نبوده و دادگاه تجدید نظر می

  د نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدیها توجه به آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/30    

7/1401/721   

  ك  721-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا خشونت کالمی یا گفتاري قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته 

(مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف  1375شده در قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  7آیا به استناد ماده  تواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگرانتظامی است یا می

خشونت گفتاري  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  570و ارجاع مجازات به ماده  1392مصوب 

هاي مشروع و حفظ حقوق قانون احترام به آزادي» 6«یک قاضی در صورتی که با رفتارهاي موضوع بند 

  م محسوب شده و قابل مجازات کیفري است؟منطبق باشد جر 1382شهروندي مصوب 

 پاسخ:

، عدم رعایت حقوق 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب آیین دادرسی کیفري مصوب  7به موجب ماده 

از سوي تمام  1383هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب شهروندي مقرر در قانون احترام به آزادي

مقامات قضایی، ضابطان دادگستري و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات 

است؛ بنابراین در فرض استعالم،  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  570آن به شرح مقرر در ماده 

ضابطان یا افرادي که در فرایند دادرسی مداخله دارند، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، 

رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفري و مشمول 

  گفته است.قانون پیش 570ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/01    

7/1401/718   

  ك  718-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

» ب«مال دیگري را به شخص » الف«که در جایی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  311با توجه به تبصره ماده 

رساند، نظر به ذکر عبارات شریک و معاون در تبصره به فروش می» ج«(رئیس اداره شهرستان) و ایشان نیز به شخص 

شوند؟ آیا بایستی تمامی خریداران و اده مرقوم، آیا خریدار یا فروشنده و ایادي بعدي شریک یا معاون محسوب میم

  فروشندگان حسب ماده مرقوم به مرکز استان ارسال شود یا صرفا رئیس اداره مربوطه؟

 پاسخ:

شوند که ، شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  311مطابق ماده 

به  باشد، ناظررا دارد و تبصره ماده مزبور که استثنایی بر ماده یادشده می» متهم اصلی«صالحیت رسیدگی به اتهام 

معاونت  قانون، مباشر بوده یا در ارتکاب جرم با متهم اصلی 308و  307مواردي است که یکی از مقامات مذکور در مواد 

شود که صالحیت رسیدگی به اتهام مقام یا مشارکت کند که در این صورت به اتهام همه آنان در دادگاهی رسیدگی می

مشارکت یا معاونت در  308و  307یادشده را دارد؛ بنابراین حکم تبصره در مواردي که اتهام مقامات مذکور در مواد 

» جرائم مرتبط«همچنین در جرائمی مانند انتقال مال غیر نیز که ال دارد؛ جرم (خاص) با سایر اشخاص باشد، قابلیت اعم

ها صادق باشد و یا داراي مجازات مستقلی که عناوین شرکت یا معاونت در جرم نسبت به آننظر از آنباشد، صرفمی

چه یکی از متهمان از را دارد و چنان» متهم اصلی«پذیرد که صالحیت رسیدگی به اتهام باشند در دادگاهی صورت می

گفته باشد بر اساس قواعد کلی مربوط به لزوم وحدت مرجع رسیدگی قانون پیش 308یا  307مقامات مذکور در مواد 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 103در جرم مشترك و احتراز از صدور احکام متباین در امر واحد، و با استفاده از ماده 

قانون  312و مالك تبصره ماده  311و بر اساس هدف مقنن از وضع ماده  1379نی مصوب عمومی و انقالب در امور مد

هاي کیفري تهران قانون یادشده حسب مورد در دادگاه 311گفته، رسیدگی به اتهامات سایر متهمان مطابق تبصره ماده پیش

 یدکتر احمد محمدي باردئ                    یا مراکز استان انجام خواهد شد.

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/05    

7/1401/684   

  ك  684-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مورخ  19604مندرج در روزنامه رسمی شماره  1391/3/20این بانک به موجب آگهی تغییرات مورخ  -1

با شخصیت حقوقی سهامی عام و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و  1391/4/5

  نماید.در چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می

 1367/9/15در خصوص جرائم مندرج در قانون تشدید مجازات کالهبرداري، اختالس و ارتشاء مصوب  -2

مات دولتی را به عنوان مجازات مرتکبین جرائم مذکور احصاء قانونگذار مجازات انفصال دائم و یا موقت از خد

  نموده است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان  1399/7/15مورخ  798مطابق رأي وحدت رویه شماره  -3

ند، از پردازهاي خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم میبانک

شوند؛ لذا در صورت ارتکاب جرائم کالهبرداري، اختالس و یا أمورین به خدمات عمومی محسوب میمصادیق م

ارتشاء بر اساس رأي وحدت رویه مذکور مجازات انفصال از خدمات دولتی مندرج در قانون مورد اشاره بار 

  گردد.می

کار به صورت قرارداد کار (دائم و یا با عنایت به اینکه رابطه استخدامی بانک و کارکنان در چارچوب قانون  -4

  باشند. باشد؛ لذا کارکنان بانک تحت استخدام دولت نمیموقت) برقرار می

در این خصوص چنانچه رأي قطعی از مراجع محترم قضایی راجع به کارکنان بانک مبنی بر انفصال از خدمات  -5

گردد، نحوه اجراي آن براي این بانک مشخص  دولتی بابت مجازات جرائم کالهبرداري، اختالس و ارتشاء صادر

باشد که آیا با صدور رأي انفصال از خدمات دولتی بانک مکلف به قطع رابطه استخدامی با کارکنان مشمول نمی

میم بایست تصکه عنوان خدمات دولتی تعریف قانونی مشخص را دارد میباشد و یا با توجه به اینحکم صادره می

  نامه انضباطی کارکنان بانک اتخاذ گردد.یینمقتضی در چارچوب آ

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارکنان  15/7/1399مورخ  798هرچند که طبق رأي وحدت رویه شماره 

د از پردازنهاي خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي به ارائه خدمت گسترده پولی و بانکی به مردم میبانک

شوند و در صورت ارتکاب بزه ارتشاء و اختالس موضوع مواد مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می



در  »مأمورین به خدمات عمومی«ارتشاء و اختالس با عنایت به تصریح  قانون تشدید مجازات مرتکبین 5و  3

خصوصی،  باشند؛ با این وجود چون خدمت در بانکگفته میهاي مقرر در مواد پیشاین مواد مشمول مجازات

هاي مذکور باشد؛ چنانچه در این خصوص شود تا موجب انفصال از خدمت در بانکمحسوب نمی» خدمت دولتی«

هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (موضوعًا منتفی است). بدیهی است چنانچه محکومیت کارمند بانک حکمی 

باشد در این صورت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  26و  25خصوصی داراي آثار تبعی موضوع مواد 

» چ«با عنایت به بند گفته به عنوان مجازات تبعی قانون پیش 25ادامه اشتغال وي در مدت زمان مقرر در ماده 

هاي خصوصی این قانون ممنوع است؛ یعنی از خدمت در مؤسسات مأمور به خدمت عمومی مانند بانک 26ماده 

قانون کار مصوب  18و  17محروم و منفصل خواهند شد. شایسته ذکر است در صورت وجود شرایط مقرر در مواد 

  ات مذکور در این مواد اقدام کند.تواند بر اساس مقرر، کارفرما (بانک خصوصی) می1369

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/22    

7/1401/676   

  ع  676-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مطروحه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداري که پس از صدور رأي بر پرداخت در خصوص برخی پرونده

جریمه، پیگیري الزم توسط مالک در مهلت مقرر صورت نگرفته و مبلغ جریمه پرداخت نشده است، شهرداري به 

عدي، پرونده را با پیشنهاد تخریب با اصالحات و الحاقات ب 1334ماده صد قانون شهرداري مصوب  2استناد تبصره 

شود؛ چنانچه مالک پس از صدور رأي قلع دهد و رأي بر قلع بناهاي مازاد صادر میبه همان کمیسیون ارجاع می

در  هاي یاد شدهبنا، جهت پرداخت جریمه به شهرداري مراجعه کند، با توجه به اختالف نظر قضات عضو کمیسیون

 هايصدور رأي تخریب در صورت عدم پرداخت جریمه مقرر و با عنایت به دشواري گونه موارد وبرخورد با این

روي شهرداري در اجراي آراي تخریب صادره، خواهشمند است در این خصوص، اعالم نظر و رویه درست و پیش

  قانونی را بیان نمایید.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  2با صدور رأي تخریب در اجراي ذیل تبصره 

این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأي قبلی کمیسیون  100بعدي به وسیله کمیسیون موضوع ماده 

نامه با مالک، از اجراي رأي تواند با تنظیم توافقنیست و شهرداري مکلف به اجراي رأي تخریب است و نمی

ون خودداري کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده الصدور کمیسیقطعی اخیر

  پرداخت جریمه وجود ندارد.  شهرداري جهت تبدیل حکم تخریب به 100

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/16    

7/1401/652   

  ح  652-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا زوال اجراي حکم در مرحله اجراي احکام مدنی مصداق دارد؟ قانون در این خصوص ساکت است و در برخی 

ه، تواند به استناد این ضابطموارد که موضوع اجراي حکم منتفی میشود، پرسش است که آیا اجراي احکام مدنی می

اي دیگر رأي صادر شده و در حال اجرا است و در پروندهکه، حکم بر خلع ید اي را مختومه کند؛ مانند آنپرونده

قطعی بر ابطال همان سند ملک و انتقال سند به نام دیگري صادر شود. آیا حکم دوم که در حکم اول مؤثر است، 

ر االثتواند از اسباب زوال اجرا تلقی شود و بدون نیاز به دادخواهی دیگر، مانند اعاده دادرسی حکم اول ملغیمی

  ود؟ش

 پاسخ:

که پس از چنانچه در مرحله اجراي حکم مدنی، رویدادي محقق شود که اجراي حکم را  منتفی سازد؛ مانند آن

صدور حکم الزام به تمکین، یکی از زوجین فوت کند؛ در این صورت، مختومه کردن پرونده با تمسک به زوال 

  کننده است.مرجع رسیدگی اجراي حکم با منع قانونی مواجه نیست. تشخیص مصداق بر عهده

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/16    

7/1401/638   

  638-26-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه در مقام معرفی مال جهت اجراي حکم، طلب قطعی خود از شخص ثالث (شهرداري و در صورتی که محکوم

یا مراجع دولتی) که داراي مهلت در پرداخت است را معرفی کند، آیا با معرفی این طلب که عمالً مواعد پرداخت 

  شود؟منتفی می 1394لی مصوب هاي ماقانون نحوه اجراي محکومیت 3آن فرا نرسیده است، اجراي ماده 

 پاسخ:

علیه مبنی بر معرفی طلب قطعی خود نزد شخص ثالث (شهرداري و یا مراجع دولتی) که داراي مهلت اقدام محکوم

ت، به از آن میسر نیسکه، تا زمان فرا رسیدن موعد، استیفاي محکومبوده و موعد آن فرا نرسیده است، به سبب آن

با رعایت مقررات  1394هاي مالی مصوب محکومیتقانون نحوه اجراي  3علیه وفق ماده مانع از بازداشت محکوم

  این قانون نخواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/15    

7/1401/557   

  ك  557-51-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی «دارد: که اعالم می 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60با توجه به حکم مقرر در ماده 

هاي نقدي مقرر در این قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ حکم قطعی به پرداخت که محکومان به جریمه

علیه شده محکومهاي سپرده شده و یا فروش اموال شناساییهاي مقرر اقدام ننمایند جریمه نقدي از محل وثیقهجریمه

  هاي زیر پاسخ دهید:خواهشمند است به پرسش...» شود اخذ و مابقی به مالک مسترد می

علیه خود ایداع وثیقه کرده باشد یا شده صرفاً ناظر به مواردي است که محکومهاي سپردهاوالً، آیا منظور از وثیقه

  شود؟نیز می هاي تودیعی از سوي اشخاص ثالثکه حکم ماده شامل وثیقهآن

شده مستلزم تشریفات مقرر مربوط به ضبط وثیقه مندرج در هاي سپردهثانیاً، آیا اخذ جریمه نقدي از محل وثیقه

  است؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230ماده 

  پاسخ:

، ناظر به استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  60مقررات ماده 

علیه است که ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نکرده است و نیازي به صدور متعلق به شخص محکوم

االجرا نیست؛ اما از تاریخ الزم 1392دستور ضبط وثیقه به شرح مذکور در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

، امکان برداشت جزاي نقدي و یا 10/11/1400بارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب شدن قانون اصالح قانون م

ماده  که وفقشده توسط متهم یا دیگري وجود دارد. بدیهی است با توجه به اینجریمه نقدي از محل وثیقه تودیع

شده یقه تودیعقانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، برداشت جزاي نقدي و یا جریمه نقدي از محل وث 4

االجرا شدن قانون اخیر و به شرط تفهیم آن به شده پس از تاریخ الزمتوسط دیگري تنها نسبت به وثایق تودیع

پذیر است و نیازي به صدور دستور ضبط وثیقه از سوي دادستان نیست؛ شخص مذکور در هنگام اخذ وثیقه امکان

شده مستلزم رعایت مقررات قانون اجراي احکام مدنی تودیع اما در هر صورت استیفاي جزاي نقدي از محل وثیقه

  است. ضمناً صدور اجرائیه در فرض سؤال منتفی است 1356مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/13    

7/1401/549   

  ح  549-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

تا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت «مندرج در سند نکاحیه، چنانچه زوج وفق شرط هشتم 

، از موجبات وکالت زوجه در امر طالق است. آیا منظور از عبارت غیبت، همان ترك منزل است یا امر »نماید

  چیست؟» از نظر دادگاه«دیگري است؟ همچنین در این شرط، منظور از عبارت 

 پاسخ:

مفهومی متفاوت از غیبت دارد؛ در ترك زندگی خانوادگی موضوع شق نخست شرط هشتم مندرج » زندگی ترك«

سند نکاحیه، زوج به نحو ارادي زندگی مشترك و زوجه را ترك کرده است و در محلی دیگر » ب«در بخش 

اه به محل زندگی کند؛ اما مقصود از غیبت زوج در شق دوم این شرط آن است که زوج به مدت شش مزندگی می

که به هر سبب، که به نحو ارادي و به قصد ترك زندگی مشترك باشد و یا آنمشترك مراجعه نکند؛ اعم از آن

هرچند به نحو غیر ارادي این امر محقق شود. بدیهی است در این فرض، دادگاه باید غیبت زوج به مدت شش ماه 

  ند.متوالی و موجه بودن یا نبودن عذر وي را احراز ک

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/05    

7/1401/530   

  ح  530-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه فوت کند و ورثه دیه وي را دریافت کنند و اي با موضوع پرداخت مهریه (سکه)، محکومچنانچه در پرونده

به (مهریه) از محل دیه دریافتی را درخواست کند، آیا مهریه بر مبناي نرخ سکه در زمان لها وصول محکوممحکوم

  شود؟ دریافت دیه توسط وراث محاسبه و وصول می

 پاسخ:

فرض سؤال که دیه زوج متوفی بر خالف الزامات قانونی حاکم، پیش از اجراي محکومیت مالی وي به پرداخت در 

االرث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه مهریه زوجه بین وراث تقسیم شده است و ورثه زوج به نسبت سهم

ترسی به مسکوکات طال نزد ایشان، لها (زوجه) هستند، در صورت امتناع از اجراي حکم و عدم دسسکه به محکوم

  شود.ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان محاسبه و وصول میمعادل قیمت سکه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/26    

7/1401/508   

  ك  508-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از مواد مربوط به قانون آیین دادرسی کیفري استفاده از فرم در آراء و تصمیمات قضایی منع نشده یک در هیچ

  است. حال سؤال اینجاست که آیا استفاده از فرم در تنظیم آراء و تصمیمات قضایی داراي اشکال قانونی است؟

 پاسخ:

قانون  404و  378، 374مستفاد از اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد 

این است که آراي مراجع قضایی باید با توجه به مندرجات و موضوع هر  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

ی انشاء و صادر شود؛ پرونده به صورت خاص و موردي به نحو مستدل، موجه و مستند به قانون و اصول حقوق

  بنابراین استفاده یا عدم استفاده از فرم  موضوعیتی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/16    

7/1401/487   

  ع  487-245-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

پذیرد، خواهشمند است اعالم نامه مالی شهرداري صورت میکه انجام معامالت شهرداري مطابق آییننظر به این

هاي دولتی یا وابسته به دولت فرمایید آیا دانشگاه آزاد اسالمی مشمول مصادیق وزارتخانه، مؤسسات و شرکت

  است؟  1346/4/12نامه مالی شهرداري مصوب آیین 19موضوع ماده 

  اسخ:پ

و بعد از حدود یک دهه از تأسیس  1373اوالً، هرچند قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در سال 

دانشگاه آزاد اسالمی تصویب شده است، اما دانشگاه یادشده را در فهرست مذکور احصا نکرده است و در 

ها به این فهرست، ذکري از دانشگاه آزاد رغم افزودن برخی نهادها و سازمانهاي بعدي این قانون نیز بهاصالحیه

بر این امر  11/8/1389اساسنامه دانشگاه مذکور اصالحی  5وجود این، ماده  اسالمی به میان نیامده است. با

» غیر خصوصی و غیر دولتی«عبارت ». اي غیر خصوصی و غیر دولتی استمؤسسه«تصریح دارد که این دانشگاه 

  است. » عمومی غیر دولتی«تعبیري دیگر از همان عبارت 

با اصالحات بعدي، تنها از  12/4/1366ها مصوب امه مالی شهردارينآیین 19که در ماده ثانیاً، با توجه به این

نام برده شده و دانشگاه آزاد اسالمی در زمره » هاي دولتی یا وابسته به دولتها و مؤسسات و شرکتوزارتخانه«

یادشده استثنایی بر فرایند قانونی و تشریفات معامالت است، معامله  19باشد و از طرفی ماده این موارد نمی

  یادشده نیست. 19شهرداري با دانشگاه آزاد اسالمی مشمول حکم مقرر در ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/14    

7/1401/477   

  ح  477-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود؛ اما دادگاه تجدید نظر با این تصور که دادگاه بدوي نفیاً یا اي، حکم بر بطالن دعوا صادر مینسبت به خواسته

ت کند. با عنایاثباتاً در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم نکرده است، قرار رد تجدید نظرخواهی خواهان را صادر می

گاه که دادذمه دادگاه تجدید نظر به رسیدگی و نیز با توجه به اینبه تجدید نظرخواهی از رأي صادره و اشتغال 

تجدید نظر به اعتبار عدم صدور رأي از دادگاه بدوي، قرار یادشده را صادر کرده است، آیا بررسی مجدد موضوع 

  در این دادگاه مقدور است؟ نحوه رسیدگی به تجدید نظرخواهی را بیان فرمایید.

 پاسخ:

دادگاه بدوي حکم بر بطالن دعوا صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدید نظر با این تصور که دادگاه در فرض سؤال که 

که قرار نظر از آنبدوي نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم نکرده است، قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کرده است، صرف

ن قرار ندارد و تا زمانی که به طرق قانونی صادره مبتنی بر تصور اشتباه است؛ اما این امر تأثیري در اعتبار ای

  نقض نشود، محملی براي ورود مجدد دادگاه صادرکننده قرار وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/23    

7/1401/417   

  ح  417-44-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  برابر رأي داوري حکم به تنظیم سند و تحویل آن به ذي نفع که خواهان داوري است صادر گردیده است  -1

  برابر رأي دادگاه حکم به تعلق ملک موضوع دعوي به نفع ثالث صادر گردیده است -2

  اجراي رأي از ناحیه محکوم علیه رأي داوري مقدور نمی باشد .-3

از قانون آیین دادرسی مدنی را بیان فرمایید.  489با عنایت به جهات یاد شده تکلیف رأي صادره با عنایت به ماده 

  و اگر عقیده به عدم اجراي رأي داوري است خواهان حق خود را به چه صورت تدارك خواهد نمود.

 پاسخ:

علیه آراء داوري و ص نیست محکومکه فروض مختلفی براي پرسش مطرح است، به نحوي که مشخنظر به این

دادگاه، یک فرد است یا بیش از آن و نیز تقدم و تأخر آراء صادره از مرجع داوري و دادگاه مشخص نیست و 

ز به به نیهمچنین مقصود از رأي دادگاه مبنی بر تعلق ملک موضوع دعوا به نفع ثالث مشخص نیست و محکوم

کم بر تعلق ملک موضوع دعوا به ثالث بدون صدور حکم بر الزام به روشنی بیان نشده است و عبارت صدور ح

  گویی نیست.تنظیم سند رسمی نیز محل تأمل است، پرسش مطروحه مبهم است و قابل پاسخ

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



1401/09/21    

7/1401/408   

  ح 408-79-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یک از مجامع عمومی و جلسات هیأت مدیره چنانچه شرکت سهامی خاص چندین سال فعالیت نداشته باشد و هیچ

یک از سهامداران و بستانکاران شرکت حاضر به درخواست ها تشکیل نشده باشد و از طرفی هیچدر این سال

دور تواند رأسا صنباشند، آیا دادستان می ورشکستگی یا انحالل شرکت بر طبق اساسنامه یا مواد قانون تجارت

  حکم مبنی بر ورشکستگی و یا انحالل شرکت را درخواست کند؟

 پاسخ:

، چنانچه دادستان تشخیص دهد که وقفه 1311قانون تجارت مصوب  413و ماده  415ماده » ج«اوالً، وفق بند 

صدور حکم ورشکستگی آن را درخواست  تواند از دادگاه،در تأدیه دیون شرکت سهامی خاص رخ داده است، می

  کند و صرف عدم مطالبه طلبکاران مانع از این درخواست نیست.

، چنانچه 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  201ماده  2و  1هاي ثانیاً، به موجب بند

بر مقررات تشکیل نشود، شرکت سهامی خاص جهت انجام موضوع آن اقدامی صورت ندهد و یا مجمع عمومی برا

تواند انحالل شرکت را از دادگاه بخواهد؛ اما در فرض سؤال که شرکت سهامی خاص چندین سال نفعی میهر ذي

اند، در مقررات قانونی یک از سهامداران و بستانکاران، انحالل شرکت را درخواست نکردهفعالیت نداشته و هیچ

  بینی نشده است.حاکم چنین اختیاري براي دادستان پیش

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/09/30    

7/1401/407   

  ح  407-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

راییه گیرنده ابطال اجچنانچه اجراییه ثبتی در خصوص مطالبات بانک، مازاد بر مبلغ واقعی صادر شده باشد و وام

درخواست کند و پس از ارجاع موضوع توسط دادگاه به کارشناسی، محرز شود که اجراییه ثبتی مازاد بر  ثبتی را

  طلب واقعی بانک صادر شده است:

آیا دادگاه باید صرفاً بخشی از اجراییه و در واقع مبلغ مازاد بر طلب واقعی را ابطال کند یا کل اجراییه باید  -1

  است بانک صادر شود؟ابطال و اجراییه جدید به درخو

چنانچه نظر بر این است که کل اجراییه باید ابطال شود، در صورت صدور اجراییه جدید به مبلغ واقعی،  -2

متفرعات از قبیل خسارت تأخیر تأدیه و سود ناشی از دیرکرد، از تاریخ صدور اجراییه اولیه باید محاسبه شود یا 

  از تاریخ صدور اجراییه جدید؟

عملیات اجرایی به پایان رسیده و ملک مورد وثیقه در اثر برگزاري مزایده توسط بانک تملک شده و چنانچه  -3

متعاقب آن بانک نیز ملک را به شخص ثالثی انتقال داده باشد، با ابطال قسمتی از اجراییه یا کل اجراییه ثبتی، 

  ل از بانک به شخص ثالث) چه خواهد شد؟سرنوشت این دو انتقال (مزایده صورت گرفته و انتقال به بانک و انتقا

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که دعواي ابطال  1398/9/26مورخ  784با توجه با رأي وحدت رویه شماره 

عملیات اجرایی ثبتی را در صالحیت رئیس اداره ثبت محل دانسته است، دعواي ابطال سند نقل و انتقال اولیه 

رسمی نقل و انتقال دومی (مربوط به انتقال به شخص ثالث) به ترتیب در صالحیت (مربوط به مزایده) و ابطال سند 

  چه مرجعی است؟

 پاسخ:

االجرا گیرنده موضوع سند الزمدر فرض سؤال که در اجراییه ثبتی محاسبه میزان مطالبات بانک از تسهیالت -1

بینی کرده که تصحیح اجراییه را پیش 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11اشتباه شده است، مستفاد از ماده 

  کند.است، دادگاه حکم به ابطال اجراییه ثبتی نسبت به قسمت زائد بر طلب واقعی بانک صادر می

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



ده با دار برنده مزایابطال مزایده نسبت به قسمتی از ملک مستلزم ابطال مزایده قسمت دیگر نیست؛ اما خری -3

قانون مدنی حق اعمال فسخ را دارد و در این خصوص تفاوتی بین انتقال اول و انتقاالت بعدي  441توجه به ماده 

  نیست.

االجرا و نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 172و ماده  96در فرض سؤال، مستفاد از تبصره یک ماده  -4

با اصالحات و الحاقات بعدي، ابطال سند نقل و انتقال  1387اجرایی مصوب  طرز رسیدگی به شکایت از عملیات

ناشی از مزایده و ابطال انتقاالت بعدي، در هر حال از صالحیت اداره ثبت خارج و موکول به اتخاذ تصمیم قضایی 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/27    

7/1401/366   

  ح  366-97-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کند که موکل حق مصالحه و اعالم رضایت و عزل الوکاله تعیین و شرط میعنوان حق وکیلی منبع کالنی را به

الوکاله است. پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل براي مصالحه، موکل با وي ندارد واال وکیل مستحق حق

اله، الوکشود. در صورت طرح دعوا از سوي وکیل براي مطالبه حقکند و پرونده مختومه میح میطرف مقابل صل

نجا که تالش در جهت مصالحه از تکالیف وکال است، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟ از آ

خالف نظم عمومی و یا تراشی براي تحقق سازش و مصالحه است، شرط آیا درج این شروط که به نوعی مانع

و ایجاد خطر براي مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوي) » نهی از غرر«اخالق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده 

  توان شرط را نامشروع دانست؟می

 پاسخ:

، وکالي دادگستري باید در 1356اي از قوانین دادگستري مصوب قانون اصالح پاره 31اوالً، به موجب ماده 

شود، قبل از اقامه دعوا دعاوي حقوقی و یا در دعاوي جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می

سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح نمایند. 

ن زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در ای

که موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، سؤال، شرط وکیل دادگستري با موکل مبنی بر این

  خالف مقرره آمره یادشده و باطل است.

الوکاله را که در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حقثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر این

المشاوره و هزینه الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 2رسد. در واقع مطابق ماده دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می

الوکاله بین وکیل و موکل معتبر رئیس قوه قضاییه قرارداد حق 28/12/1398سفر وکالي دادگستري مصوب 

شود الوکاله دعاوي که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم میحق«... نامه یادشده: آیین 23است و وفق ماده 

الوکاله کل دعوا میزان حقکه به صلح و سازش ختم شود، به و نیز در خصوص مطلق دعاوي خانواده در مواردي

  » است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/08    

7/1401/353   

  ع  353-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

) شهرداري مکلف شده است در 1358/6/27قانون شهرداري (اصالحی  100ماده  3و  2هاي در قسمت اخیر تبصره

کننده نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادرصورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأي این کمیسیون توسط ذي

کند.  با عنایت به مراتب رأي تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأي بر تخریب صادر میرأي ارجاع و صدور 

  یادشده خواهشمند است در خصوص سؤاالت زیر اعالم نظر فرمایید:

قانون شهرداري مصوب  100هاي ماده با عنایت به تکلیف شهرداري مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون -1

نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجراي ات و الحاقات بعدي، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذيبا اصالح 1334

نفع، به رأي کمیسیون پس از صدور رأي تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذي -2صدور رأي تخریب چه مدت است؟ 

داري مجاز به وصول جریمه است؟ در نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرگفته، آیا با درخواست مالک یا ذيبه شرح پیش

  شود؟که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأي تخریب (مؤخرالصدور) منتفی و بالاثر میصورتی

شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین -3

  شود؟سیون و مانع از صدور رأي بر تخریب میطرح مجدد پرونده در این کمی

با اصالحات  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  3و  2هاي جا که ضمانت اجراي جریمه تعیینی در تبصرهاز آن -4

همان قانون از طریق  77و الحاقات بعدي و همچنین ضمانت اجراي عدم پرداخت عوارض توسط مؤدي موضوع ماده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري نیز مؤید این  1396/9/14مورخ  885بینی شده است (رأي شماره اجراي ثبت پیش

و ماده  100هاي ماده امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صالحیت کمیسیون

مستقر در شهرداري و اتخاذ  77خت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده قانون شهرداري، آیا عدم پردا 77

تصمیم در خصوص اختالف مؤدي و شهرداري بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهاي مغایر یا فاقد 

  شود؟پروانه توسط کمیسیون یادشده می

 پاسخ:

هاي آن، مهلت معلوم و مشخصی صالحات و الحاقات بعدي و تبصرهبا ا 1334قانون شهرداري مصوب  100در ماده  -1

بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش

ت، نی اسجا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأي راجع به تخلفات ساختمانعهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ

لذا شهرداري مرجع تعیین مهلت براي پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدي است و در صورتی که متخلف 



ا کند تجریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوي شهرداري نپردازد، شهرداري پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می

  حکم بر تخریب بناي مربوطه صادر شود.

با اصالحات و الحاقات بعدي  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  2صدور رأي تخریب در اجراي ذیل تبصره با  -2

این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأي قبلی کمیسیون نیست و شهرداري  100به وسیله کمیسیون موضوع ماده 

یون الصدور کمیسبا مالک، از اجراي رأي قطعی اخیرنامه تواند با تنظیم توافقمکلف به اجراي رأي تخریب است و نمی

شهرداري جهت تبدیل حکم  100خودداري کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 

  تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد.

اط مقرر استنکاف کند، علیه در مهلت مقرر از سوي شهرداري از تأدیه تمام یا بخشی از اقسدر صورتی که محکوم -3

با اصالحات و  1334قانون شهرداري مصوب  100ماده  3و  2هاي خودداري وي از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره

 100هاي یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده الحاقات بعدي محقق شده و شهرداري مکلف است در اجراي تبصره

  ي بر تخریب را درخواست کند.قانون شهرداري ارجاع دهد و صدور رأ

هاي رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت ها و آیینبا توجه به تفاوت ماهوي جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایند -4

یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختالفات احتمالی مؤدي و شهرداري  100جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 

قانون  77هاي وابسته به آن توسط کمیسیون ماده دمات ارائه شده توسط شهرداري و سازماندرباره عوارض و بهاي خ

با اصالحات و الحاقات بعدي نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع  1334شهرداري مصوب 

و صدور رأي بر تخریب منجر  100قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده  100ماده  3و  2هاي تبصره

 گفته دربه اختالفات داخل در صالحیت این کمیسیون به شرح پیش 77شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 

  .حدودي که با اجراي رأي صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصوالً منتفی خواهد شد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



  
 

1401/09/23    

7/1401/351   

  ح  351-9/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ري اي حکم به پرداخت نفقه جاهمانگونه که مستحضرید نفقه معوقه فرزند قابل مطالبه نیست؛ چنانچه در پرونده

مراجعه و صدور اجراییه را درخواست فرزند صادر و قطعی شود و زوجه پس از هفت سال به شعبه صادرکننده رأي 

ال که باید براي اقساط حپذیر است یا آنکند، با توجه به معوق شدن اقساط نفقه فرزند، آیا صدور اجراییه امکان

  نشده اجراییه صادر کرد؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که در خصوص نفقه فرزند حکم صادر شده است، گذشت مدت زمانی هرچند طوالنی از تاریخ 

قطعیت حکم صادره مبنی بر الزام پدر به پرداخت نفقه فرزند، مانع از درخواست صدور اجراییه نسبت به آن 

  با منع قانونی مواجه نیست.  باشد؛ بنابراین، در فرض سؤال صدور اجراییه به شرح مندرج در حکم،نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/29    

7/1401/335   

  ح  335-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

تاکنون به لحاظ قصور در امر پزشکی در حالت زندگی نباتی قرار دارد و پس از صدور  1395شخصی از سال 

 یحکم حجر، براي وي قیم تعیین شده است؛ تمام دارایی این فرد حدود سیصد و پنجاه میلیون تومان سپرده بانک

هاي بیماري و زندگی وي از محل اصل و (دیه مربوط به قصور پزشکی) و یک دستگاه کامیون است که هزینه

هاي پزشکی (به استثناء هزینه پرستار) جهت ادامه شود و وفق نظر کارشناس هزینهسود سپرده مذکور تأمین می

ایی مربوط به مطالبه مهریه، خودروي محجور حیات این فرد ماهیانه حدود هفده میلیون تومان است؛ در پرونده اجر

  لها تقاضاي مزایده خودرو و همچنین برداشت سپرده بانکی را دارد.علیه) توقیف شده است و محکوم(محکوم

هاي زندگی و بقاي حیات شخص؟ با عنایت به مراتب یادشده، آیا پرداخت مهریه همسر اولویت دارد یا تأمین هزینه

علیه در زمان بهبودي همین یک دستگاه اخت دین، با توجه به این که تنها راه درآمد محکومدر صورت اولویت پرد

توان آن را جزء مستثنیات دین قلمداد کرد؟ آیا کامیون بوده است، آیا در حال حاضر با توجه به شرایط وي می

ه توان بشود، را مید میهاي ضروري این فرکه سود آن صرف هزینهسپرده بانکی شخص مذکور با توجه به این

  عنوان ممر درآمد و مستثنیات دین محسوب کرد؟

 پاسخ:

احصاء شده و چنانچه  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24موارد مستثنیات دین در ماده  -الف

» هـ«علیه و افراد تحت تکفل وي باشد، مشمول بند وسیله نقلیه (کامیون)، وسیله امرار معاش ضروري محکوم

  ماده یادشده است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

سود آن تأمین هاي الزم براي بقاي حیات محجور از محل علیه که هزینهدر خصوص سپرده بانکی محکوم -ب

  هاي متعدد این اداره کل مطرح و در این خصوص دو دیدگاه به شرح زیر بیان شد:شود، موضوع در کمیسیونمی

  دیدگاه نخست:

ل سود برد و از محدر خصوص سود سپرده بانکی متعلق به شخص موضوع استعالم که در زندگی نباتی به سر می

 24که مستثنیات دین در ماده شود، با توجه به اینیات وي تأمین میهاي الزم براي بقاي حسپرده بانکی هزینه

قانون یادشده احصاء شده است و مبلغ پرداختی بابت دیه مربوط به قصور پزشکی که در فرض استعالم 

اد در صدر ماده ی» صرفاً«گذار با ذکر کلمه گذاري شده است، در زمره مستثنیات دین نیامده است و قانونسپرده



سد ره، بر حصري بودن موارد مستثنیات دین تأکید کرده است و با لحاظ اصل وجوب اداي دین، به نظر میشد

له مبنی توقیف و برداشت این مبلغ بابت دین (مهریه زوجه) بالمانع و مبتنی بر قانون است؛ گرچه تقاضاي محکوم

لقی اي تان خود، ممکن است عرفاً عمل شایستهعلیه به آن براي درمرغم اطالع وي از نیاز محکومبر توقیف آن به

  نشود.

  دیدگاه دوم: 

ناظر بر مورد غالب است که  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24که ماده با عنایت به این

فرد توان انجام فعالیت در راستاي تأمین معاش خود را دارا است و شخصی که در وضعیت زندگی نباتی است و 

ایه حداقلی وي در اختیار دیگران قرار گرفته تا در فرآیند اقتصادي به کار گرفته شود و سود حاصل از آن سرم

یادشده خارج است؛ لذا قاضی  24جهت تأمین نیازهاي حیاتی صاحب سرمایه مصرف شود، از شمول ماده 

تکلیف  ت در خصوص موضوع تعیینبایسکننده با لحاظ اصول حقوقی و با مراجعه به منابع معتبر فقهی میرسیدگی

  کند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/13    

7/1401/327   

  ع  327-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، هرگاه کارآموزان قضایی 1341اصالحی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزي مصوب  5به موجب ماده 

امتحانات دوره کارآموزي و تمدید شش ماهه دوره مذکور مورد پذیرش قرار نگیرند، به کارآموزي آنها خاتمه در 

تواند این اشخاص را بدون آزمون و طی دوره آموزشی به شغل اداري منصوب داده شده و وزارت دادگستري می

  نماید.

ی دیوان عدالت اداري در خصوص احتساب هیأت عموم 1399/9/29مورخ  1171با توجه به به دادنامه شماره 

سوابق دوره کارآموزي و همچنین ایام تحصیل در دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري به عنوان سنوات خدمت 

دولتی و درج در احکام کارگزینی، خواهشمند است در خصوص فرض انتصاب کارآموزان یادشده به سمت اداري 

  دوره به عنوان سنوات خدمات دولتی اعالم نظر فرمایید. و احتساب یا عدم احتساب سوابق این

 پاسخ:

صدور «هیأت عمومی دیوان عدالت اداري  29/9/1399مورخ  1171اوالً، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

ن باشد. بنابرایآموز قضایی میآموزان قضایی از سوي قوه قضاییه حاکی از استخدام کارحکم کارگزینی کار

آموز قضایی با از سوي دیگر، در فرض سؤال که براي کار». شودقضایی مستخدم دولت محسوب می آموزکار

آموزي، ابالغ اداري قانون استخدام قضات و شرایط کار 27/12/1347اصالحی  5استفاده از حکم مقرر در ماده 

سابقه  شد؛ بنابراین در این فرضتوان قائل به تفکیک شود، بین صدور ابالغ استخدام قضایی و اداري نمیصادر می

  شود.دوره کارآموزي به عنوان سابقه خدمت دولتی محاسبه می

ثانیاً، چنانچه بر اساس مقررات حاکم بر پذیرش داوطلبان تحصیل در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري در 

ان این دانشگاه مندرج زمان پذیرش و از جمله شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مربوط به پذیرش دانشجوی

در دفترچه آزمون سراسري (که آگهی شده است)، مدت تحصیل در دانشگاه به عنوان سابقه خدمت در نظر گرفته 

سابقه خدمت دولتی محسوب  شده باشد، در این صورت مدت تحصیل اشخاص مذکور در فرض استعالم به عنوان

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

ر کل حقوقی قوه قضاییهمدی



 

1401/09/07    

7/1401/266   

  ع  266-118-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي (کمک بالعوض) تابع ضوابط عمومی آیا نهادهاي عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه

  مصرف کنند؟هاي داخلی نامهتوانند مطابق مصوبات و آیینکه وجوه مذکور را میهستند یا آن

بیان داشته است پرداخت کمک و  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  71گذار در ماده که، قانونتوضیح آن 

هاي دولتی جز در ها و مؤسسات دولتی و شرکتیا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه

 باشند ممنوع است. ضوابط پرداختأدیه چنین وجوهی میمواردي که به اقتضاي وظایف قانونی مربوط ناگزیر از ت

ها و اعانات به تصویب مجلس شوراي اسالمی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط این قبیل کمک

کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر کننده با اخذ رسید از دریافتهاي پرداختذیحسابان دستگاه

بط مذکور ترتیب دیگري مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات که در ضواآن

 71به تصویب مجلس شوراي اسالمی رسیده است. در ماده  1378/8/7غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 

دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر

کننده از نهادهاي عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک 1378) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 71(

کننده نبوده و بلکه آید که اساساً این نهادها، کمکنامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  31گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده کمک

هاي اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار اي، دستگاهو جداول اعتبارات هزینه 1393) مصوب 2(

 رسد مقنن برخالف قانون محاسبات عمومی مصوباي، به نظر میمصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه

کننده به عنوان نهاد کمک 71در قوانین مؤخر نهادهاي عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده  1366

یادشده  71شود. در تبصره ذیل ماده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی

 ها وعنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به

هاي بودجه کل کشور به هاي دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفمؤسسات دولتی و شرکت

نا اي است که بنامهشود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیینمؤسسات غیر دولتی پرداخت می

ادي و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به پیشنهاد وزارت امور اقتص

هاي پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکآیین



به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعالم داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک  1385/3/24

 اي منظورهاي دولتی یا از محل اعتبارت هزینهها، مؤسسات دولتی و شرکتاي وزارتخانهاز محل اعتبارات هزینه

هاي بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) براي کمک به در سایر ردیف

نیز  2نامه خواهد بود. در ماده این آیین شود، مشمول مقرراتعملیات جاري به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می

نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا هاي موضوع این آیینتأکید شده است پرداخت کمک

است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات  1378اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 

ص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداري نیز واقع نشده است. دولت با قوانین مغایر با قانون تشخی

و قانون ضوابط پرداخت  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  71توان استدالل کرد که هر چند ماده لذا می

 1378) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 71کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (

 ریزيهاي ابالغی سازمان مدیریت و برنامهها، شرایط و دستورالعملدر مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم

اي دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینهاي از این فرمکشور مجاز است نسخه

د اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدو

العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون االجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبري (مد ظلهازا یا معوض آن الزم

ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر  2موضوع تبصره  1373فهرست مؤسسات و نهادهاي غیر دولتی مصوب 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري و با  1387/5/25مورخ  457د؛ اما مطابق رأي وحدت رویه شماره اننفرموده

 130هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده  1396/3/9مورخ  202وحدت مالك از دادنامه شماره 

خشی از مقررات مالی قانون الحاق موادي به قانون تنظیم ب 50، ماده 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

، فارغ 1393) مصوب 2قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 40) و ماده 1دولت (

قانون محاسبات عمومی  5از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسالمی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 

اي هاي اعتبارات هزینهازمان برنامه و بودجه در موافقت نامهکه، سشود. توضیح آنشناخته می 1366کشور مصوب 

قانون محاسبات عمومی و  71هاي بالعوض با رعایت ماده کند اعتبارات کمکسازمان تبلیغات اسالمی قید می

 ) و سایر قوانین و مقررات مربوط2قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 31ماده 

باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسالمی معتقد است شرط مذکور بر خالف قانون بوده کرد میدر قبال هزینه

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

  فاقد اعتبار است. 1393

 پاسخ:



آن از قانون محاسبات عمومی  3و تبصره  72مکرر و تبصره آن، ماده  71ماده و تبصره آن،  71با توجه به ماده 

هاي عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسالمی مکلف به رعایت این قانون، ، نهاد1366کشور مصوب 

ومی قانون محاسبات عم 71قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 

هاي پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب نامه نحوه نظارت بر مصرف کمکو آیین 1378کشور مصوب 

ها هاي دریافتی این نهادهیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک 24/3/1385

نامه مالی مستقل نیز، موجبی براي خروج از جمله سازمان تبلیغات اسالمی، الزامی است؛ لذا برخورداري از آیین

کمک و یا اعانه به افراد و  و قانون ضوابط پرداخت 1366از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

نبوده و شروط مذکور در  1378قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  71مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 

عالم گونه که در استآن–اي سازمان تبلیغات اسالمی توسط سازمان برنامه و بودجه هاي اعتبارات هزینهنامهموافقت

قانون الحاق برخی مواد به قانون  24ماده » الف«از قسمت اخیر بند  خالف قانون نبوده و مصداقی -آمده است

  نیست. 1393) مصوب 2تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/12    

7/1401/173   

  ع  173-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رسانی به ایثارگران  مندرج در بند (ذ) قانون جامع خدمات 21اصالحی ماده  2گونه که مستحضرید تبصره همان

مقرر  1395قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  87ماده 

دگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در دارد: والدین، فرزندان و همسران شهدا و جانبازان، آزادگان و رزمنمی

ر که تنزل پست در اثهاي اجرایی در صورت تنزل از پست سازمانی باالتر؛ مشروط بر آنجبهه شاغل در دستگاه

ها بر اساس آراء مراجع قضایی و اداري نباشد، از کلیه حقوق و مزایاي همان پست سازمانی و یا محکومیت آن

شوند. از آنجا که به صراحت تبصره یادشده افراد مشمول امتیاز مندرج در وردار میهمتراز شغل و پست قبلی برخ

این مقرره قانونی فقط فرزندان، همسران و والدین شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و رزمندگان هستند، 

ان و رزمندگان االصول این حکم شامل دیگر اشخاص؛ از جمله فرزندان، همسران و والدین جانبازان، آزادگعلی

هاي موجود پیرامون حکم تبصره یادشده، متفاوت است. با توجه به مراتب باشد؛ این در حالی است که دیدگاهنمی

یادشده، خواهشمند است در خصوص تسري یا عدم تسري حکم آن نسبت به این مقرره قانونی مبنی بر فرزندان، 

  عالم نظر فرمایید.همسران و والدین جانبازان، آزادگان و رزمندگان ا

 پاسخ:

 87ماده » ذ«قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، (موضوع  بند  21اصالحی ماده  2با توجه به سیاق عبارت تبصره 

)، امتیاز مقرر در 1395قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

ود باشد و فقط نسبت به خوالدین، همسران و فرزندان جانبازان، آزادگان و رزمندگان قابل تسري نمیتبصره یادشده به 

  شود.جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره اعمال می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/07    

7/1401/153   

  ع  153-16/10-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اداره کل صندوق بازنشستگی استان تهران از برقراري حقوق بازنشستگی برخی قضات سلب صالحیت شده قضایی که 

مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته و مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی آنان به بازنشستگی تبدیل شده است، 

با اصالحات بعدي، امتناع  1345قانون استخدام کشوري مصوب  102نامه اجرایی ماده نبه بهانه عدم رعایت مفاد آیی

کند؛ این در حالی است که قضات یادشده به موجب آراي صادره از دادگاه عالی و تجدید نظر رسیدگی به صالحیت می

به سلب صالحیت قضایی و انفصال دائم از  1390قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  46ماده  5قضات به استناد بند 

اند و سپس صرفاً مجازات انفصال دائم آنان از خدمات دولتی به بازنشستگی تبدیل شده است خدمات دولتی محکوم شده

نامه مذکور شود و و بدین ترتیب همان ابالغ، اصالح شده و ابالغ جدیدي صادر نشده که باعث عدم رعایت مفاد آیین

رسد وع سلب صالحیت قضایی آنان که ناظر به آینده است، به قوت و اعتبار خود باقی است؛ لذا به نظر میهمچنان موض

بایست بر ابالغ بازنشستگی قضات یادشده به درستی و وفق مقررات صادر شده است و حقوق بازنشستگی آنان نیز می

ب صالحیت قضایی آنان بوده است، توسط صندوق اساس احکام زمان اشتغال و با پایه قضایی که مربوط به پیش از سل

  بازنشستگی تسجیل و از همان تاریخ پرداخت شود. 

با اصالحات بعدي)،  1345با توجه به مراتب یادشده قانون حاکم بر استخدام قضات (قانون استخدام کشوري مصوب 

ره صندوق بازنشستگی کشوري خواهشمند است در خصوص صحت و یا سقم موضوع رعایت قوانین و مقررات مورد اشا

  الذکر اعالم نظر فرمایید.براي برقراري حقوق بازنشستگی قضات صدر

  پاسخ:

اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، محکومیت دارنده  11در فرض استعالم که در اجراي بند 

نفصال دائم از خدمت دولتی به مجازات پایه قضایی با اعمال عفو اعطایی از سوي مقام معظم رهبري، از مجازات ا

بازنشستگی تبدیل شده و تغییر یافته است، در خصوص وي مطابق مقررات بازنشستگی کارکنان دولت رفتار 

شود. بدیهی است مالك تشخیص شغل و مبانی تعیین مستمري بازنشستگی بر اساس آخرین ابالغ کارگزینی می

اصله زمانی قطع اشتغال تا تاریخ اجراي عفو، حقوق و مزایاي اشتغال یا زمان اشتغال این فرد است. همچنین در ف

  گیرد.مستمري بازنشستگی تعلق نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/22    

7/1401/100   

  ع  100-66-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 99چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر، محل  1334مصوب  قانون شهرداري

ساختمان وارد محدوده یا حریم شهر شده باشد و اکنون پرونده تخلفات ساختمانی؛ مانند احداث بناي مازاد بر پروانه یا 

وع شوند، رسیدگی به موضاجرا می که مقررات شکلی و صالحیت دادرسی فوراًحذف پارکینگ مطرح شود، با توجه به این

  قانون یادشده مطرح شود؟  99که باید پرونده در کمیسیون ماده شهرداري است یا آن 100در صالحیت کمیسیون ماده 

د ها فاقاند و طبیعتًا این ساختمانهایی ساخته شدهدر موارد متعددي در شهرها، پیش از تأسیس شهرداري، ساختمان -2

که بر فرض وقوع تخلف، زمان وقوع پیش از تأسیس شهرداري بوده ه ساخت هستند؛ اما با توجه به اینمجوز یا پروان

شود. پس از تأسیس شهرداري، گاه پروانه ساخت نیز صادر نمیشود و هیچاي در این خصوص تشکیل نمیاست، پرونده

جه کنند. با توو احداث مستحدثات جدید می مالکان ساختمان بدون دریافت پروانه مبادرت به افزایش مساحت ساختمان

در مورد احداث «با اصالحات و الحاقات بعدي مقرر نموده  1334مصوب  قانون شهرداري 100ماده  4که تبصره به این

تواند با صدور رأي اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز یک دهم ارزش بناي بدون پروانه ... کمیسیون می

د ، آیا در این موار...»نفع، بالمانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداري اعالم کند تی ساختمان ... از ذيمعامال

کمیسیون باید مستحدثات سابق را به عنوان بناي داراي پروانه تلقی نموده و مستحدثات جدید را به عنوان اضافه بناي 

که کل ساخت و ساز بدون مجوز قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند یا این 100ه ماد 2مازاد بر پروانه محسوب و وفق تبصره 

ماده یادشده  4و پروانه تلقی شده و بدون ورود به موضوع مستحدثات قدیمی، در خصوص مستحدثات جدید وفق تبصره 

  اتخاذ تصمیم نماید؟ 

عدم احداث پارکینگ یا غیر «ت بعدي با اصالحات و الحاقا 1334مصوب  قانون شهرداري 100ماده  5در تبصره  -3

در ردیف تخلفات ساختمانی احصاء شده است؛ بر این اساس، اوالً، چنانچه فضاي مسقف و مشخصی » قابل استفاده بودن آن

به عنوان پارکینگ تعیین نشده باشد؛ اما امکان پارك خودرو در حیاط ساختمان به راحتی فراهم باشد، آیا ساختمان بدون 

متر مربع  25شود؟ ثانیاً، چنانچه پارکینگ احداث شده باشد؛ اما مساحت آن با احتساب گردش کمتر از تلقی میپارکینگ 

باشد و ساکنان ساختمان به راحتی قادر به پارك خودرو در آن باشند، آیا تخلف واقع شده و مستوجب پرداخت جریمه 

  است؟ 

 پاسخ:



نسبت به اراضی که قبالً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم  -1

هیأت عمومی دیوان  8/5/1385مورخ  266اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأي وحدت رویه شماره 

با اصالحات  1334ها مصوب داريقانون شهر 99الحاقی به ماده  3بند  2عدالت اداري، کمیسیون موضوع تبصره 

و الحاقات بعدي مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز 

بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صالحیت کمیسیون 

  ها خواهد بود.قانون شهرداري 100ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي، هرگونه احداث بنا در  1334قانون شهرداري مصوب  100بر اساس صدر ماده  -2

محدوده شهر و حریم آن، نیاز به اخذ پروانه از شهرداري دارد و لذا در فرض استعالم که ساختمان و بنا پیش از 

خذ پروانه ساختمان، مبادرت به افزایش تأسیس شهرداري احداث شده و پس از تأسیس شهرداري، مالک، بدون ا

این  100که بناي قدیم از شمول ماده مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است، با عنایت به این

این قانون است. بدیهی است در فرض  100ماده  4االحداث مشمول تبصره قانون شهرداري خارج است، بناي جدید

  شود.شده، بناي قدیمی نیز محاسبه میبناي زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یاد سؤال، در مقام محاسبه جریمه

اوالً، پارکینگ بر اساس مقررات شهرسازي تعریف خاص خود را دارد و صرف قابلیت پارك خودرو در حیاط  -3

  باشد.ساختمان به منزله تأمین پارکینگ نمی

با اصالحات و الحاقات بعدي، در مورد احداث  1334مصوب قانون شهرداري  100ماده  5ثانیاً، طبق تبصره 

تواند رأي به پرداخت جریمه صادر پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصالح آن، کمیسیون می

کند و شهرداري در چنین وضعیتی مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است؛ بنابراین، 

گذار صرف پرداخت جریمه را از موجبات صدور پایان ساختمان اعالم کرده است، شهرداري به این که قانون با توجه

هاي باشد. آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شمارهمجاز به اخذ عوارض کسري پارکینگ نمی

 116، 16/2/1392ورخ م 100الی  97، 18/10/1391مورخ  770، 12/12/1386مورخ  1480الی  1447

مؤید خالف قانون بودن اخذ عوارض  21/2/1395مورخ  79و  14/7/1394مورخ  869، 23/2/1392مورخ 

  کسري پارکینگ عالوه بر جریمه است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/09/29    

7/1400/928   

  ح  928-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  علیه در زمره مستثنیات دین قرار دارد؟ آیا ساختمان در حال ساخت یا امتیاز تعاونی مسکن متعلق به محکوم -1

رفًا علیه صعلیه در منزل مسکونی متعلق به وي موضوعیت دارد یا در صورتی که محکومآیا سکونت محکوم -2

  شود؟ مسثنیات دین محسوب  میمالک یک باب منزل مسکونی باشد، منزل مذکور جزء 

 پاسخ:

و تبصره یک آن، منزل  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«با عنایت به بند  -1

باشد، جزو مستثنیات دین است و منظور علیه در حالت اعسارش میمسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم

علیه و افراد تحت تکفل او را داشته باشد؛ همچنین، از منزل مسکونی، محلی است که قابلیت سکونت محکوم

شده است، اموال مشمول مستثنیات دین، حصري و استثنایی بوده این قانون تأکید  24گونه که در صدر ماده همان

علیه نیسـت و با عنایـت به اصل لزوم اداي دین، مستثنیات دین را باید و قابل تسري به دیـگر امـوال محکوم

ن یا مسک علیه در شرکت تعاونی مسکنمحدود و مضیق تفسیر کرد؛ بنابراین، امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم

شـود و هر در حال در حال ساخت که تکمیل نشده و قابلیت سکونت ندارد، جزو مستثنیات دین محسـوب نمی

ر گذار دکننده است. شایسته ذکر است قانونتشـخیص مصـداق حسـب مـورد بر عهده مرجع قضایی رسیدگی

مسکن را جزو مستثنیات دین قانون یادشده، با شرایطی خاص وجه اختصاصیافته براي ساخت  24ماده  2تبصره 

محسوب نکرده است؛ بنابراین، به قیاس اولویت اگر منزل مسکونی مدیون نیازمند بازسازي باشد و وي به علت 

باشد، جزو مستثنیات بازسازي آن ناچار از ترك محل یادشده باشد، در ایام ساخت که ناگزیر از عدم سکونت می

  شود.دین تلقی می

، 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«سکونی مذکور در بند مقصود از منزل م -2

  علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. منزلی است که عرفاً محل سکونت محکوم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
  


