
 

1401/10/28    

7/1401/1166   

  ح1166-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

صادره از آن اداره کل اعالم شده است که  1400/5/20مورخ  7/1400/459در نظریه مشورتی شماره 

العمل دستور 18ماده » ح«علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند الخدمات کردن محکومممنوع

پذیر نیست و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی امکان

قانون نحوه اجراي  18و  17و فناوري اطالعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت الزم جهت اعمال مواد 

تواند به دادیار اجراي احکام کیفري می است با توجه به این نظریه، آیا 1394هاي مالی مصوب محکومیت

علیه بابت اجراي حکم دستور ممنوع الخدمات کردن (مسدودي شماره ملی) منظور دسترسی به محکوم

 علیه پروندهعلیه را صادر کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مسدود کردن شماره ملی محکوممحکوم

تهی شود، آیا اجراي احکام مواجه با تکلیف قانونی رفع موقت کیفري به تضییع حقوق قانونی شخص ثالث من

مسدودي جهت عدم تضییع حقوق شخص ثالث است؟ به عنوان مثال، دادیار اجراي احکام کیفري شماره ملی 

شود؛ اما اداره ثبت احوال علیه متولد میعلیه پرونده را مسدود کرده و در دوران مسدودي فرزند محکوممحکوم

از  علیه،باشد و اجراي احکام کیفري هم با هدف دسترسی به محکومدور شناسنامه براي نوزاد نمیقادر به ص

  علیه جهت صدور شناسنامه براي نوزاد وي خودداري کند.رفع مسدودي موقت شماره ملی محکوم

 پاسخ:

از جمله حقوق مدنی  مندي اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی (کارت ملی و شناسنامه)اوالً، بهره

ا توان کسی رهر شخص است و اصوالً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، نمی

از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردي که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز 

  ندارد. فعال کردن شماره ملی محکومان مالی و یا کیفري وجودغیر

گرفته شده که ناظر بر فرض امکان مسدود کردن شماره ملی اشخاص و ظاهراً نشأتهاي مطرحثانیاً، دیگر پرسش

  از برداشت ناصواب از نظریه مورد اشاره در استعالم است؛ با توجه به پاسخ بند اوالً، منتفی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1401/10/20    

7/1401/1120   

  ح1120-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

به در مواقع محکومیت شهرداري بر اساس الیحه قانونی با توجه به مهلت شهرداري براي پرداخت محکوم -1

 1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه

  شوراي انقالب با اصالحات بعدي، مالك تعیین قیمت روز ملک چه زمانی است؟

که زمان صدور رأي قطعی مالك توان زمان اجراییه را مالك تعیین قیمت روز قرار داد و یا آنآیا می -2

  است؟

 پاسخ:

هاي عمومی، برنامهالیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي «اوالً، مطابق ماده یک 

همین قانون، تصرف اراضی  8و ماده » شوراي انقالب با اصالحات بعدي 1358عمرانی و نظامی دولت مصوب 

اشخاص و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر 

عتبار آن را قبالً تأمین کنند. در موارد فوریت ها باید اهاي دولتی و شهرداريمقررات ممنوع است و دستگاه

الیحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي  9اجراي طرح نیز وفق ماده 

  ملک باید به مالک پرداخت شود.

ها مصوب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداري 7ثانیاً، مطابق تبصره 

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي  5و آن قسمت از ماده  4، ماده 28/8/1370

ین شوراي انقالب که مربوط به نحوه تعی 27/11/1358هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب برنامه

ها لغو شده است؛ لذا تصویب این تبصره حکایت از آن دارد که باشد، در مورد شهرداريقیمت عادله اراضی می

ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب دیگر مقررات مربوطه در الیحه قانونی صدرالذکر، در مورد شهرداري

هاي عمومی، عمرانی و ك در اجراي برنامهالیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال 9شده، ماده یاد

ها قابلیت اعمال دارد و در شوراي انقالب با اصالحات بعدي در مورد شهرداري 1358نظامی دولت مصوب 

رغم اجراي طرح از ناحیه شهرداري، ظرف مهلت سه ماه این الیحه قانونی بوده و به 9مواردي که مشمول ماده 

ت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام نکرده و مالک از تاریخ تصرف نسبت به پرداخ

ناگزیر از اقامه دعوي شده و حکم قطعی بر محکومیت شهرداري به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک 



به، مورد منصرف از ماده واحده قانون راجع صادر شده است، در صورت استنکاف شهرداري از پرداخت محکوم

با اصالحات بعدي است و توقیف  1361ها مصوب توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداريبه منع 

به، مشروط به سپري شدن مواعد مذکور در این ماده واحده نبوده و پس از اموال شهرداري و استیفاي محکوم

ي احکام دادگاه، توقیف و سپري شدن ده روز از تاریخ ابالغ اجراییه و عدم اقدام شهرداري، از ناحیه اجرا

به، فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا منوط کردن اجرا به انقضاي مواعد مذکور در ماده واحده وصول محکوم

  اخیرالذکر به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/1118   

  1118-28/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه حضور نیابد، در مواردي تأمین کیفري ایشان وثیقه بوده و در اجراي احکام کیفري در صورتی که محکوم

  شود:به مرحله مزایده واصل می

  ؟تکه دفعات متعدد مزایده برگزار و کسی جهت این امر مراجعه ننماید، تکلیف قانونی چیسدر صورتی -1

له جهت دریافت طلب خود از ملک مورد قانون اجراي احکام مدنی، محکوم 131که حسب ماده در صورتی -2

  مزایده و یا شرکت در مزایده مراجعه ننماید، مرحله بعدي اجراي حکم چیست؟

آیا امکان مصادره ملک به نفع دولت وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سند به نام چه ارگانی  -3

  شود؟صادر می

 پاسخ:

این نیست  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230در ماده » ضبط وثیقه«معنی و مفهوم  -) الف2و  1

گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وي خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه منظور که سند وثیقه

ي احکام کیفري طبق مقررات اجراي احکام مدنی این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرا

اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از نسبت به فروش ملک مورد وثیقه 

و  شودقانون یادشده، اگر چیزي از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به خزانه دولت واریز می 233 اعمال ماده

  شود.گذار مسترد میفروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه مابقی وجه حاصل از

در فرض سئوال که با انجام دوباره مزایده مال مورد وثیقه خریداري نداشته و به فروش نرفته است، از  -ب

به و شود؛ زیرا فروش این مال در راستاي اجراي دستور قطعی مبنی بر استیفاي محکوممال رفع توقیف نمی

 132شود و از شمول مقررات ماده گذار انجام میهاي اجرایی از محل وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقههزینه

رسد آن است که در صورت خارج است و راهکاري که به نظر می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

 رد نظر، با توجه به مبلغ و میزانله و بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال موتقاضاي محکوم

د و له آورده شوبه، به تملک محکوموثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن تا مبلغ محکوم



گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و امالك یا دیگر مراجع مربوط مابقی همچنان در مالکیت وثیقه

  اعالم شود.

له، وثیقه را بابت طلب خود قبول نکند و درخواست تجدید مزایده را ننماید و یا که محکومدر صورتی  -پ

  هزینه کارشناسی براي ارزیابی وثیقه را نپردازد، موجبی براي رفع توقیف از وثیقه نیست.

م ک) مقررات مربوط به اجراي حکم مصادره با مقررات مربوط به اجراي ضبط وثیقه متفاوت است و اجراي ح3

  اي با فروش آن ندارد.مصادره ملک مالزمه

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/1114   

  ح  1114-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

التسلیم نبودن، تواند در خصوص دیگر جهات بطالن بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدورآیا خواهان می

معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس 

کشور مطالبه کند؟ خواهشمند  هیأت عمومی دیوان عالی 1/4/1400مورخ  811رأي وحدت رویه شماره 

 للغیر بودن مبیع؛است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطالن قرارداد به جهتی غیر از مستحق

  فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض  365اوالً، مطابق ماده 

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

ع به اس، چنانچه بیوضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اس

للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و جهتی غیر از مستحق

قانون مدنی (الحاقی  1082که حکم مقرر در تبصره ماده چنانخسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم

 811و  15/7/1393مورخ  733حدت رویه شماره این قانون با لحاظ آراء و 391) و ماده 29/4/1376

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. 1/4/1400مورخ 

ر درآید للغیثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق

مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراي وحدت رویه شماره 

 ايهیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه 1/4/1400

  که معوض و در مقام بیع باشد.مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن

 الفارق است و محلی برايقرارداد، قیاس معثالثاً، قیاس فسخ و اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه با موارد بطالن 

  تسري رأي وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطالن قرارداد وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/1109   

  ك  1109-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

علیه رأي غیابی مبنی بر حبس، جزاي نقدي و رد مال صادره از دادگاه بدوي بعد محکومرسیدگی به واخواهی 

از قطعیت دادنامه در دادگاه تجدید نظر راجع به اعتراض شاکی نسبت به رد مال بر عهده دادگاه بدوي است یا 

  دارد؟تجدید نظر؟ آیا رسیدگی به واخواهی با قطعیت دادنامه در دادگاه تجدید نظر منافاتی ن

 پاسخ:

در فرض استعالم که شاکی نسبت به رأي صادره از سوي دادگاه بدوي که مبنی بر محکومیت غیابی متهم بوده 

علیه (متهم) در مرحله که محکوماست، درخواست تجدید نظر نموده است و دادگاه تجدید نظر نیز بدون این

به صدور حکم بر تأیید دادنامه بدوي نموده است؛  تجدید نظر حضور یافته یا الیحه دفاعیه داده باشد، مبادرت

با لحاظ مداخله دادگاه تجدید نظر استان و متعاقباً صدور رأي بر تأیید دادنامه بدوي که به منزله صدور حکم 

قانون آیین دادرسی کیفري  461علیه) غایب است، فرض مطروحه از مصادیق ماده بر محکومیت متهم (محکوم

علیه غایب حق واخواهی نسبت به حکم محکومیت صادره از سوي دادگاه لذا محکوم بوده و 1392مصوب 

  تجدید نظر را دارد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/19    

7/1401/1104   

  1104-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مبنی بر تقاضاي استفاده از پابند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62در خصوص حکم مقرر در ماده 

هاي الکترونیکی) که منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده است، آیا به صرف الکترونیکی (سامانه

علیه، قاضی اجراي احکام کیفري مکلف است بدون بررسی شرایط، آن را جهت بررسی به درخواست محکوم

ه صادرکننده رأي قطعی ارسال نماید یا اینکه قاضی اجراي احکام کیفري نیز وظیفه بررسی شرایط قانونی دادگا

علیه منوط به یادشده در خصوص تقاضاي محکوم 62مندرج در تعویق را دارد؟ به عبارتی آیا حکم ماده 

همان قانون) یا  77م ماده پیشنهاد قاضی اجراي احکام کیفري به دادگاه صادرکننده رأي قطعی است (مثل حک

لیه، علیه و بدون بررسی اواینکه قاضی اجراي احکام کیفري مکلف است به صرف حتی تقاضاهاي مکرر محکوم

  درخواست وي را جهت بررسی به دادگاه صادر کننده رأي قطعی ارسال نماید؟

 پاسخ:

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

و  40هاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده نظام آزادي تحت نظارت سامانه

این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و  41ماده » ب«بند 

نیز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553ماده 

  هاي الکترونیکی داللت ندارد.جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه

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

هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ ورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانهمقرر براي برخ

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

ا به د نظر خود رتوانکه دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري میموصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافًا به این

  دادگاه ارسال کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/1102   

  1102-25-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که محکوم جهت تحمل محکومیت حبس به زندان معرفی و در خصوص اجراي ادامه حبس، تحت 

شود و با اتمام حبس در خصوص جزاي نقدي گیرد و از زندان آزاد میهاي الکترونیکی قرار مینظارت سامانه

ی کیفري نامبرده را تحت قانون آیین دادرس 529توان به لحاظ عجز از پرداخت جزاي نقدي طبق ماده آیا می

  هاي الکترونیکی قرار داد؟نظارت سامانه

 پاسخ:

نامه آیین 2ماده  2و بند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62با عنایت به صراحت حکم موضوع ماده 

هاي قضاییه، آزادي تحت نظارت سامانهرئیس قوه 10/4/1397هاي الکترونیکی مصوب اجرایی مراقبت

این قانون، ویژه محکومان به حبس است و محکومان به جزاي نقدي موضوع ماده  62الکترونیکی موضوع ماده 

قانون مجازات اسالمی) خروج موضوعی  62قانون آیین دادرسی کیفري از قلمرو شمول ماده مذکور (ماده  529

  دارند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/1092   

  ك 1092-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري بیان شده است. حال سؤال اینجاست که در  474جهات اعاده دادرسی در ماده 

هاي سرقت یا کالهبرداري، ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار مال یا جزاي نقدي یا وجود یا عدم پرونده

تواند عالوه بر موارد عرض میوجود برخی از شکات و غیره پذیرفته شود. آیا در این فروض دادگاه هم

علیه تشکیک ایجاد کرده و مبادرت به صدور حکم برائت نماید الذکر، در اصل اتهام و محکومیت محکومفوق

  گیري در موارد تجویز اعاده دادرسی را دارد؟که صرفاً اختیار تصمیمو یا این

 پاسخ:

کند؛ بلکه نمیدر رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور حکم مورد اعاده دادرسی را نقض 

عرض در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، مبادرت به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع آن به شعب هم

الیه، بر اساس تمام یا آن قسمت از حکم مورد نماید. در فرض سوال، معیار رسیدگی ماهوي دادگاه مرجوعمی

آن را تجویز کرده است. النهایه چنانچه  اعاده دادرسی است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نسبت به

قانون آیین دادرسی  480درخواست اعاده دادرسی تنها نسبت به قسمتی از حکم باشد، مطابق قسمت اخیر ماده

نماید؛ به عبارت دیگر، الیه تنها همان قسمت از حکم را نقض یا اصالح می، دادگاه مرجوع1392کیفري مصوب 

عرض که به تجویز دیوان عالی کشور لعاده اعتراض به احکام است و مرجع همااعاده دادرسی از طرق فوق

قانون آیین دادرسی  480کند، به استناد ماده اجازه دخل و تصرف در رأي موضوع اعاده دادرسی را پیدا می

  کیفري صرفاً در حد تجویزشده از سوي دیوان، مجاز به رسیدگی مجدد است. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/21    

7/1401/1080   

  ح 1080-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در فرضی که پس از فوت پدر، فرزندان به همراه مادرشان مالکان مشاعی پالك ثبتی باشند، آیا پس از فوت 

مشاع (کل شش دانگ پالك ثبتی) و تقسیم بهاي مادر و پیش از تقسیم ترکه وي، صدور دستور فروش مال 

  آن بین شرکا (با فرض صدور گواهی عدم امکان افراز از ناحیه شهرداري و اداره ثبت) امکان پذیر است؟

 پاسخ:

چنانچه مقصود از استعالم آن است که ورثه نسبت به تقسیم ترکه تراضی ندارند، درخواست صدور دستور 

تمام یا بخشی از ماترك قابلیت اجابت ندارد و متقاضی باید ابتدا تقسیم ترکه  فروش نسبت به ملک به عنوان

را درخواست کند؛ هرچند ابتدا به مرجع ثبتی مراجعه کرده و گواهی غیر قابل افراز بودن آن ملک را اخذ کرده 

به  بتباشد؛ زیرا در فرض سؤال که فروش ملک مشاع از ترکه درخواست شده است، صدور دستور فروش نس

پذیر است که در مقام تقسیم، امکان تعدیل یا رد آن نباشد و همچنان متقاضی دستور آن در صورتی امکان

فروش به همراه دیگر ورثه مالک مشاعی آن مال باشد. در صورتی که در مقام تقسیم به تعدیل یا رد، مالکیت 

ه قرار گیرد، درخواست دستور فروش مال موضوع سؤال از حالت اشاعه خارج شود و در ملکیت یکی از ورث

و رسیدگی به آن موضوعًا منتفی است. بدیهی است استماع دعواي تقسیم ترکه، فرع بر تصفیه ترکه و پرداخت 

  دیون و حقوق بر عهده متوفی و خارج کردن مورد وصیت از ماترك است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

  



 
 

1401/10/27    

7/1401/1077   

  ك1077-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که بزه ارتکابی داراي رد مال است؛ مانند سرقت یا کالهبرداري که اصل مال وجه نقد است و در 

جریان تحقیق و محاکمه به سبب عجز از تودیع تأمین، متهم بازداشت شده است و این بازداشت با رعایت موارد 

شود با مدت بازداشت تا لحظه انشاي حکم بدوي ادامه داشته است و مجازاتی که در دادگاه تعیین می قانونی

متهم مستهلک شده باشد و رد مال نیز موضوع حکم بوده باشد و موضوع صدور دادنامه غیر قطعی و استهالك 

 وجود بقاي محکومیت غیر قطعی بازداشت و حبس و احیاناً جزاي نقدي یا شالق به اطالع اجراي احکام برسد، با

آقا قاضی اجرا باید زندانی را با قرار التزام یا بدون قرار آزاد و درموقع قطعیت حکم مجدداً  -رد مال، الف

یا سقف آ -یابد؟ بعلیه با قرار تأمین سابق ادامه میکه بازداشت محکومایشان را احضار یا جلب نمایند و یا این

قل مجازات حبس بعد از صدور حکم غیر قطعی هم جاري است یا مربوط به زمان مدت بازداشت به قدر حدا

اگر قاضی اجراي احکام، زندانی را با قرار التزام آزاد نماید، تکلیف رد مال و  -تحقیق و محاکمه است؟ پ

همچنین در مورد احکام قطعی و غیر  -متناسب نبودن قرار با جنبه خصوصی رد مال موضوع جرم چیست؟ ت

طعی صادره در ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در جنایات عمدي قبل از یک سال از تاریخ ق

جنایات و در جنایت شبه عمدي و خطاي محض پیش از دو یا سه سال از تاریخ جنایت که هنوز مهلت قانونی 

اجراي  مین، تکلیف قاضیعلیه با قرار تأپرداخت دیه توسط جانی منقضی نشده باشد، در فرض بازداشت محکوم

علیه وجهی دارد؟ در صورت قائل بودن احکام در مورد بازداشت چیست؟ آیا با بقاي مهلت بازداشت محکوم

  به عدم جواز بازداشت، تکلیف تأمین براي پرداخت دیه با توجه به فلسفه تأمین چیست؟

 پاسخ:

صرفاً ناظر به جایی است که با لحاظ  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507مقررات ماده  -الف و پ

این قانون، با شروع به اجراي مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجراي  251ماده 

ظیر شود، نگردد؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردي که مجازات تلقی نمیمجازات مذکور صادر می

قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد  507جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده  ضرر و زیان ناشی از

آن) رفتار شود.  4و  3(به ویژه مواد  1394هاي مالی مصوب باید مطابق مقررات قانون نحوه اجراي محکومیت

نون مجازات قا 14ماده » پ«بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجازات تلقی شدن آن طبق بند 



با رعایت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  507و  251، اعمال مقررات مواد 1392اسالمی مصوب 

  شرایط مربوط بالمانع است.

تا زمانی که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده  -1 -ب

  ، به قوت خود باقی است. االجرا نشده باشدحکم صادره، قطعی و الزم

با توجه به اطالق موجود  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  242تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده  -2

که باشد؛ هرچند الذکر، متوجه مقام قضایی است که پرونده امر نزد وي مطرح میو مفاد تبصره یک ماده فوق

رف صدور حکم از سوي دادگاه یا صدور قرار نهایی از سوي منتهی به صدور حکم (غیر قطعی) شده باشد و ص

دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم 

شود؛ بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی االجرا در خصوص وي وجود ندارد، نمیقطعی و الزم

اموري نظیر قرارهاي تأمین کیفري قابلیت تسري و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت ماهوي است، به 

  کند.پیدا نمی

قانون آیین دادرسی  534و  491و مواد  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488مستفاد از ماده  -1 -ت

تلزم سپري شدن مهلت علیه به پرداخت دیه، مس، الزام به اجراي حکم محکومیت محکوم1392کیفري مصوب 

قانون آیین  541االجرا نشده باشد، موضوعاً از شمول مقررات ماده پرداخت آن است و تا زمانی که حکم الزم

  خارج است. 1392دادرسی کیفري مصوب 

لغو قرار تأمین کیفري و آزادي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  251و  226با توجه به مواد  -2

علیه حکم غیر قطعی که به لحاظ صدور قرار تأمین در بازداشت است و موعد پرداخت دیه او فرا محکوم

 باشد، منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقهاالجرا نمینرسیده و یا در هر صورت حکم صادره نسبت به وي الزم

قانون نحوه اجراي  3باشد و مقررات ماده به) میداخت محکومو ... و یا اجراي کامل رأي صادره (پر

علیه بدون تعیین تکلیف قانونی در خصوص قرار ، مجوز آزادي محکوم1394هاي مالی مصوب محکومیت

  تأمین کیفري نیست.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/1076   

  1076-54-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اگر پرونده درباره حمل سی گرم ماده مخدر شیشه باشد و حامل مواد مخدر با مالک آن براي جابجایی سی 

کیلوگرم ماده مخدر تریاك توافق کرده باشد؛ ولی مالک درغیاب حامل و بدون اطالع او مقدار سی کیلوگرم 

جاسازي کرده و بعد اتومبیل را براي حمل به حامل تحویل دهد و در هنگام ماده مخدر شیشه در اتومبیل حامل 

کشف جرم و دستگیري حامل، مقدار سی گرم ماده مخدر شیشه از اتومبیل وي کشف گردد و متهم مدعی 

اطالعی جاسازي شیشه به جاي تریاك است و ادعاي وي مقرون به صحت است، چه اتهامی متوجه حامل بی

  است؟

 پاسخ:

، براي تحقق جرایم عمدي، عالوه بر علم مرتکب به 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  144ابق ماده مط

موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز شود و لذا در فرض سؤال که مرجع قضایی 

حمل تریاك را داشته و  کننده با توجه به دالیل متقن موجود در پرونده، احراز نموده که متهم قصدرسیدگی

توان او را به صرف رفتار مادي ارتکابی به لحاظ حمل قصد حمل مواد مخدر از نوع شیشه نداشته است، نمی

قانون یادشده و تبصره آن، عمل ارتکابی  122شیشه مجازات نمود ولیکن با تطبیق فرض سؤال با مقررات ماده 

اك به میزان منظور) بوده و مطابق آن قابل مجازات خواهد از مصادیق شروع به جرم (شروع به جرم حمل تری

قانون آیین دادرسی کیفري  148بود. ضمناً در خصوص مواد مخدر شیشه مکشوفه باید مطابق مقررات ماده 

  تعیین تکلیف شود. 1392مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/07    

7/1401/1072   

  ك  1072-25-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 ها، قابل فرجام در دیوانهاي کیفري یک استان که احکام صادره از این دادگاهبا توجه به صالحیت ذاتی دادگاه

هاي کیفري یک استان است در مرکز استان رسیدگی هایی که در صالحیت دادگاهعالی کشور بوده و پرونده

آیا آراي صادره قطعی باید توسط اجراي احکام کیفري محل وقوع جرم اجرا شود و یا اجراي احکام  شود،می

  کیفري مرکز استان؟ 

 پاسخ:

که تمام وظایف و اختیارات دادسرا، از  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  401باتوجه به تصریح ماده 

مواردي که به جرایم موضوع صالحیت دادگاه کیفري جمله شرکت در جلسه محاکمه و دفاع از کیفرخواست در 

شود، بر عهده دادسراي محل وقوع جرم یک، در خارج از حوزه قضایی دادسراي محل وقوع جرم رسیدگی می

االصول به صورت استانی است، لذا است، بنابراین و با لحاظ این که حوزه صالحیت دادگاه کیفري یک، علی

گفته قانون پیش 26در معیت این دادگاه قرار داشته و فرض مذکور از ماده دادسراي محل وقوع جرم نیز 

، اجراي احکام به عهده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484منصرف است. همچنین با توجه به ماده 

االصول دادستان صادر کننده کیفرخواست مدنظر است و اجراي حکم دادگاه کیفري یک  ¬دادستان است که علی

گفته، قانون پیش 401کند؛ بنابراین، در فرض ماده نیز با دادسرایی است که در معیت آن انجام وظیفه می

حیت الدادسراي مجري حکم دادگاه کیفري یک، دادسراي محل وقوع جرم و صادرکننده کیفرخواست است که ص

رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را داشته است؛ ولی این امر مانع از آن نیست که در صورت ضرورت اجراي 

و  119حکم سلب حیات در زندان محل نگهداري محکوم، به تشخیص دادسراي مجري حکم، بر اساس مواد 

آن واقع  ه زندان در حوزهشده، با اعطاي نیابت قضایی، اجراي آن از دادسراي محلی کقانون یاد 558مالك 

  شده است، درخواست شود.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/1070   

  ك  1070-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آزادي و آزادي تحت نیمهم تواند ... پیشنهاد اجراي نظاقاضی اجراي احکم کیفري می«با توجه به عبارت 

قانون آیین دادرسی کیفري، آیا قاضی اجراي احکام  553مندرج در ماده » اي الکترونیکی ... دهدهسامانه

  تواند از پیشنهاد موارد مذکور به دادگاه خودداري و با آن مخالف کند؟می

 پاسخ:

خورداري محکوم به حبس از نظام ، شرایط مقرر براي بر1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62مطابق ماده 

و بند  40هاي الکترونیکی همان شرایط مقرر در تعویق مراقبتی مذکور در ماده آزادي تحت نظارت سامانه

این قانون است و موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري جزء آن شرایط نیست و ماده  41ماده » ب«

یز بر لزوم موافقت دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري ن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  553

قانون  62هاي الکترونیکی داللت ندارد و با عنایت به ماده جهت اعمال نظام آزادي تحت نظارت سامانه

گفته، تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي پیش

اي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري موظف هتحت نظارت سامانه

که دادستان یا است تقاضاي محکوم را جهت برخورداري از نظام موصوف به دادگاه ارسال کند؛ مضافًا به این

  تواند نظر خود را به دادگاه ارسال کند.قاضی اجراي احکام کیفري می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/1069   

  ك  1069-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اریخ قطعیت دادنامه چه تاریخی میقانون آیین دادرسی کیفري، ت 442در خصوص آراي مشمول ماده  -1

روز تجدید نظرخواهی یا تاریخ اعالم تسلیم به رأي یا تاریخ صدور دادنامه  20باشد؟ تاریخ انقضاي مهلت 

  قانون آیین دادرسی کیفري؟ 442موضوع ماده 

علیه در مهلت تجدید نظرخواهی را به عنوان تواند صرف عدم تجدید نظرخواهی محکومآیا دادگاه بدوي می -2

قانون آیین  442علیه را بر اساس ماده ي تخفیف محکومتسلیم به رأي عملی تلقی نماید و در این راستا تقاضا

  روز تجدید نظرخواهی مورد پذیرش قرار دهد؟ 20دادرسی کیفري پس از انقضاي مهلت 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و تکرار  511و  510شرط اعمال مواد  -1

علیه داراي محکومیت ن است که پس از صدور حکم قطعی معلوم شود محکومدر مرحله اجراي احکام است) ای

دیگري است و اعمال مقررات فوق در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است که در این صورت قاضی اجراي 

کند. در فرض سؤال که مجازات مورد ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم قطعی ارسال میاحکام پرونده

 442و با اعمال ماده  427هاي کیفري مقرر در ماده لحاظ اصل قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه حکم، با

یادشده حکمی که  442قانون آیین دادرسی کیفري مورد تخفیف قرار گرفته است، به صراحت قسمت اخیر ماده 

 511و  510ل مواد شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم مالك اعماپس از اعمال این ماده صادر می

  یادشده است.

قانون آیین  442چنانچه محکوم بعد از انقضاي مهلت تجدید نظرخواهی و قطعیت رأي، به استناد ماده  -2

درخواست تخفیف مجازات کند، موضوع از شمول مقررات یادشده خارج بوده  1392دادرسی کیفري مصوب 

  و این تقاضا قابلیت ترتیب اثر ندارد

  

 حمدي باردئیدکتر احمد م

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/18    

7/1401/1067   

  ح  1067-9/16-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال 

باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات می 1312شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 

  عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟

 پاسخ:

ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  6تبصره » ب«اوالً، مبناي قانونی تعیین نحله بند 

ي مواردي مقرر شده است که طالق به مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برا 1371

درخواست زوجه نبوده و تقاضاي طالق ناشی از تخلف زن از وظایف همسري یا سوء اخالق وي نباشد و قانوناً 

المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج امکان تعیین اجرت

دت شود؛ رأي وحالمثل تلقی میقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرتالزم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تح

المثل هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت 15/5/1398مورخ  779رویه شماره 

  ایام زوجیت تصریح دارد. 

بینی شده است و در ماده پیش المثل از باب استیفاقانون مدنی، اجرت 336جا که در تبصره ذیل ماده ثانیاً، از آن

المثل جزو احوال شخصیه به این تبصره ارجاع شده است، اجرت 1391قانون حمایت خانواده مصوب  29

المثل است و قانونگذار به نحو اطالق با رعایت شرایطی باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرتنمی

» ب«که قیود مندرج در بند باشد؛ ضمن آنزوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی

(با توجه به سنوات زندگی مشترك،  1371ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق مصوب  6 تبصره

نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج) نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند 

  له به زوجه تأثیري ندارد.المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحاجرت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/1057   

  ح  1057-97-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که  1355با توجه به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستري مصوب 

تعدادي از وکال از جمله وکالي بازنشسته را از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی دانسته است، آیا این 

باشند؟ به عبارت دیگر، آیا تکلیف مقرر قانون یادشده می 8عده از وکال موظف به پرداخت وجوه موضوع ماده 

  ز حمایت صندوق، مرتبط است؟قانون مذکور با برخورداري یا عدم برخورداري ا 8در ماده 

 پاسخ:

با  1355با توجه به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستري مصوب 

اصالحات و الحاقات بعدي، وکالي دادگستري که از حیث مقررات بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام 

مین اجتماعی و یا مقررات بازنشستگی دیگري هستند، از کشوري، قانون استخدام نیروهاي مسلح، قانون تأ

 8باشند و لذا تکلیفی در پرداخت حق بیمه موضوع ماده شمول مقررات حمایتی موضوع این قانون مستثنی می

این قانون، با  8به ماده  1375قانون یادشده ندارند؛ اما در خصوص پرداخت وجوه مذکور در تبصـره الحـاقی 

این وجوه در ارتباط با حق عضویت و خدمات مربوط به کانون وکال است، تمامی وکال مکلف  توجه به اینکه

  باشند. به پرداخت آن مطابق مقررات مربوطه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/1055   

  ك  1055-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در امور کیفري شرایط حصول امر مختوم چیست؟ آیا در صورت وحدت موضوع و سبب و تعدد شکات در 

داري اي با موضوع کالهبرکه مثالً پروندههاي مختلف، اعتبار امر مختوم وجود دارد؟ توضیح تکمیلی اینپرونده

دیگري با همان موضوع و سبب،  باختهشود و پس از مدتی مالتشکیل و منتهی به صدور حکم قطعی می

  کند. آیا در این فرض اعتبار امر مختوم حکمفرما است؟مبادرت به طرح شکایت کالهبرداري می

 پاسخ:

، تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  22و  11مستند به مواد  -1

کلیه امور کیفري، شاکی اصلی دادستان است و بر این اساس، عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در 

اگر متهم حسب شکایت شاکی محاکمه شده و در این خصوص حکم قطعی صادر شده باشد؛ چون طبق اصول 

 شده از سويپذیرد و نه عناوین مجرمانه اعالمحقوق کیفري، رسیدگی نسبت به رفتار مجرمانه صورت می

نابراین شود، ببراي ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمیشاکی؛ و از طرفی، یک شخص 

نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان طرح شکایت مجدد از سوي شاکی قبلی یا دیگر افراد ذي

 افتادن مجدد تعقیب کیفري نیست؛ بلکه به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت

قانون آیین  13ماده » چ«سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفري، نسبت به شکایت جدید به استناد بند 

شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران دادرسی کیفري قرار موقوفی تعقیب صادر می

  دیدگان ممکن خواهد بود.آن از طریق دادگاه حقوقی براي دیگر زیان

که جرایم متعدد مانند کالهبرداري از چند شخص واقع شده است، حق شکایت براي هر شاکی موارديدر  -2

  مفروض است و مطابق قواعد تعدد جرم اقدام خواهد شد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/26    

7/1401/1049   

  ح  1049-68-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون بیمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  39با توجه به ماده 

دیده را تا سقف تعهدات مالی شرکت بیمه که ساز و کار و نحوه پرداخت خسارت وارده به زیان 1395مصوب 

باشد و  از سقف تعهدات شرکت بیمهمشخص کرده است، چنانچه میزان خسارت وارده به شخص ثالث کمتر 

دیده) اختالفی در اصل موضوع خسارت نداشته باشند و شرکت بیمه نیز تنها به طرفین (راننده مقصر و زیان

دیده (بدون رعایت ساز و کار یادشده) جهت مطالبه میزان خسارت معترض باشد، آیا دعواي ابتدایی زیان

  حل اختالف، قابل استماع است؟خسارت، حسب مورد در دادگاه یا شوراي 

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  39مقنن در ماده 

در صورتی که اختالف از طریق مذکور (در متن ماده) حل و فصل نشود «مقرر کرده است  1395مصوب 

دیده موضوع به یک ارزیاب خسارت (داراي مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزي) به انتخاب و هزینه زیان

ع د در مرجتواننشود. هر یک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعالم نظر کتبی ارزیاب میارجاع می

صالح اقامه دعوا کنند. در صورت عدم طرح دعوا توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و 

؛ بنابراین، در فرض سؤال ارجاع به ارزیاب و اخذ نظر وي موضوعیت دارد و در راستاي »االجرا استالزم

قانون یادشده و تبصره آن  39در ماده باشد و طرح دعوا بدون طی فرآیند مذکور سیاست قضازدایی مقنن می

برخالف نظر مقنن است و در حقیقت فرآیند مذکور از مقدمات الزم براي طرح دعواست که بدون طی آن دعوا 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 2قابل استماع نیست و دادگاه باید به استناد ماده 

که خواهان عللی مانند در دسترس نبودن ارزیاب ماع دعوا صادر کند؛ مگر آنقرار عدم است 1379مدنی مصوب 

خسارت داراي مجوز بیمه مرکزي و یا اهمال و عدم همکاري شرکت بیمه در ارجاع امر به ارزیاب را مطرح 

  کند و براي دادگاه صحت آن احراز شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1401/10/21    

7/1401/1045   

  ك  1045-54-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الحاقی به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر که اشعار داشته است  45با توجه به صراحت تبصره ماده 

سال دارد، در صورتی که حکم به حداقل  5در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 

، مرتکب از تعلیق اجراي مجازات آزادي 38مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 

اصل یکصد و دهم قانون  11مشروط و سایر نهادهاي ارفاقی به استثناي عفو مقام معظم رهبري مذکور در بند 

ی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه مند نخواهد شد و در صورتاساسی بهره

  سال تعلیق نماید. 10تا  5تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت می

منظور از حداقل مجازات قانونی چیست؟ با این توضیح که در صدور مجازات حبس در جرایم موضوع این  -1

گردد، چنانچه با رعایت تناسب به بیش از حداقل مجازات ن رعایت تناسب بین مواد مکشوفه و مجازات میقانو

که چون رعایت تناسب شده حداقل همین باشد یا اینمقرر در هر بند، رأي صادر شود آیا بیش از حداقل می

  باشد؟مجازات با رعایت تناسب می

آیا دادگاه در مواردي که حکم به بیش از پنج سال حبس در جرایم با توجه به محدودیت مقرر در تبصره،  -2

نماید، اجازه تخفیف یا تعلیق مجازات را در مقام صدور رأي قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر می

  باشد)دارد؟ (در حال حاضر رویه برخی از شعب دادگاه بر اعمال مقررات تخفیف می

قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، آیا مربوط به نقطه صفر مرزي  17در خصوص اعمال ماده  -3

 17که در هر نقطه از کشور شخصی مرتکب حمل یا نگهداري مواد مخدر گردد مشمول ماده باشد یا اینمی

ه وجه بباشد و آیا امکان تعلیق این مجازات با تالخروجی میقانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و ممنوع

  ماهیت آن وجود دارد؟

 پاسخ:

گردان قانون مبارزه با مواد مخدر و روان 8و  5، 4اوالً، رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد  -1

با اصالحات و الحاقات بعدي آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند 

مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی از سه ماده یادشده، 



این قانون، لزوماً یک ضربه شالق باشد؛  5ماده  1که مرتکب حمل و نگهداري یک گرم تریاك شده، طبق بند 

کننده دگیکه مالك رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیچه این

  است. 

داللتی  1396واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب چنین مفاد تبصره ماده ثانیاً، هم

قانون  8و  5، 4بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده مبارزه با مواد مخدر و روان

  به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است.

ثالثاً، در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی یادشده، ناظر به مواردي است که دادگاه حکم به حداقل مجازات  

ن شده (بدوگردان و مجازات تعیینکند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روانقانونی صادر می

 شود و از شمول تبصره یادشدهثابت تلقی میلحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم 

  کند.خروج موضوعی پیدا می

اوالً، با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -2

، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، 12/7/1396

تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال اه میدادگ

تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. 

یق اجراي بخشی از مجازات شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلکه تبصره یادهمچنین با توجه به این

، رفتار شود 1392بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب حبس، حکم خاصی پیش

یه علو در فرض سؤال، پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجراي احکام کیفري یا محکوم

  توانند تعلیق اجراي مجازات را درخواست کنند.می

، اصطالح 12/7/1396ثانیاً، مقنن در ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده » نهادهاي ارفاقی«

و عفو  38است (مصادیق تبصره ماده است (تعلیق اجراي مجازات و آزادي مشروط) و استثناهایی که آورده 

» حکم ... صادر شود«قانون اساسی)، و با توجه به عبارت  110) اصل 11مقام معظم رهبري مذکور در بند (

رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اوالً، پس از صدور حکم مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می

ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطاي آن نباشد  علیه اعطا شود.(تعیین مجازات) به محکوم

گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعالم، ناظر به پس از صدور (اختیاري باشد)؛ لذا همان



حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تأکید بر حتمیت اجراي مجازات مورد حکم است؛ بنابراین، تخفیف 

  شود، فاقد منع قانونی است.ه برابر مقررات مربوط و در هنگام صدور حکم (تعیین مجازات) داده میمجازات ک

) قانون اصالح قانون مبارزه با موادمخدر، 9/5/1389(الحاقی  17اوالً، با توجه به صراحت مقررات ماده  -3

هر مقدار از مواد موضوع این  الخروج شدن در مورد جرایم نگهداري، حمل یا قاچاقابطال گذرنامه و ممنوع

باشد و به سایر جرایم موضوع این قانون تسري ندارد و محل کشف مواد قانون به داخل یا خارج از کشور می

  گردان موضوعیت ندارد.مخدر و روان

بینی شده و دادگاه مکلف به ذکر آن در حکم است، ثانیاً، مجازاتی که براي ارتکاب جرایم در قانون پیش

قانون اصالح  17الخروج کردن محکومان موضوع ماده شود. ابطال گذرنامه و ممنوعات اصلی محسوب میمجاز

) در زمره مجازات اصلی نیست و مجازات تکمیلی الزامی است که 1389قانون مبارزه با مواد مخدر( اصالحی

ذرنامه و شود مدت ابطال گمیرعایت آن الزام قانونی است و قابل تبدیل، تخفیف و تعلیق نیست. ضمناً متذکر 

  ممنوع الخروج شدن باید توسط دادگاه معین شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/04    

7/1401/1037   

  ك  1037-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد، چنانچه تمامی اولیاي دم در مرحله تحقیقات در پرونده قتل عمدي که در صالحیت دادگاه کیفري یک می

مقدماتی و دادسرا اعالم رضایت کنند و در نتیجه پرونده منتهی به قرار موقوفی تعقیب در خصوص جنبه 

قانون  612ومی جرم وفق ماده الناسی و پرداخت دیه در دادسرا شود، در این فرض، رسیدگی به جنبه عمحق

  باشد یا محاکم کیفري دو؟مجازات اسالمی (تعزیرات) در صالحیت محاکم کیفري یک می

 پاسخ:

در جرایم غیر قابل گذشت در صورت اعالم گذشت شاکی خصوصی مرجع قضایی باید به تحقیقات خود  -1

به دادرسی و اال قرار منع تعقیب صادر کند. ادامه دهد و در صورت وجود ادله کافی بر ارتکاب بزه، قرار جلب 

 خواهد بود و در هر حال» سالبه به انتفاء موضوع«بدیهی است جنبه خصوصی جرم با توجه به گذشت شاکی 

اعالم گذشت شاکی خصوصی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به جنبه خصوصی جرایم یادشده 

  شود.نمی

مالك تعیین صالحیت  1392قانون آیین دادرسی کیفري  428و  427و مواد  302ماده » الف«مستفاد از بند  -2

هاي کیفري، مجازات قانونی جرم است؛ بنابراین در بزه قتل عمدي که مجازات آن  قصاص نفس است، دادگاه

عوامل و شرایط تغییردهنده مجازات نظیر گذشت شاکی و سایر کیفیات مخففه یا مشدده موثر در مجازات و 

ی مانند قتل فرزند از سوي پدر، تأثیري در تعیین صالحیت دادگاه کیفري ندارد و لذا رسیدگی به بزه شرایط

  مذکور در فرض استعالم (قتل عمدي)، در هر حال در صالحیت دادگاه کیفري یک است

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/27    

7/1401/1035   

  ح  1035-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

ی به، مال توقیفدر فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکوم

له نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداري پیدا نشود و محکوم

  علیه باشد:شده از محکومشناساییتنها مال 

علیه باید مبنی بر استرداد مال به محکوم 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132آیا قسمت اخیر ماده  -1

  اجرا شود؟

علیه جهت و بازداشت محکوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3آیا اعمال ماده  -2

  ر است؟پذیمحکومیت به رد مال امکان

 پاسخ:

، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداري نباشد 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  132و  131به موجب مواد  -1

له نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفاي طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده و محکوم

شده له مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابینوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداري پیدا نشود و محکوم

  علیه مسترد شود. قبول نکند، اموال مذکور باید به محکوم

له، مال مورد مزایده به گونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوي محکومهمان -2

 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3که اعمال ماده شود. با توجه به اینعلیه مسترد میمحکوم

علیه را توان با اعمال ماده یادشده محکومعلیه مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمیموکول به این است که محکوم

  جلب و بازداشت کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/1032   

  ك  1032-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دایر بر خرید مال غیر، شکایتی » ب«دایر بر فروش مال غیر و علیه آقاي » الف«در پرونده کیفري شاکی علیه آقاي 

ت و در قرار مجرمی» الف«نماید. مقام قضایی پس از انجام تحقیقات و با احراز اتهام انتسابی به آقاي تقدیم دادسرا می

نماید. پس از صدور حکم بر محکومیت قطعی ت، قرار منع تعقیب صادر میبه لحاظ فقدان سوء نی» ب«خصوص آقاي 

که در خصوص وي قرار منع تعقیب صادر شده بود به عنوان ثالث نسبت به رأي » ب«، آقاي »الف«متهم ردیف 

  کند.  کیفري قطعی دادخواست اعتراض ثالث تقدیم دادگاه صادر کننده حکم قطعی می

به عنوان یکی از اصحاب دعوا در پرونده کیفري حضور داشته و در خصوص وي به » ب«که آقاي با توجه به این

تواند به عنوان شخص ثالث در خصوص رد مال دعواي لحاظ فقدان سوء نیت قرار منع تعقیب صادر شده است؛ آیا می

  اعتراض ثالث تقدیم دادگاه کند؟

 پاسخ:

یین دادرسی کیفري به رأي دادگاه کیفري در خصوص قانون آ 148ماده  2شخص ثالثی که در اجراي تبصره 

علیه اصلی است که در فرایند دادرسی ضبط، معدوم شدن، رد مال و ... معترض باشد، کسی غیر از محکوم

شود؛ بنابراین در این ماده شامل طرفین و اشخاص ثالث می 2در تبصره » متضرر«حضور داشته است و واژه 

، نافی حق اعتراض شخص ثالث در اجراي مقررات »ب«سرا به اتهام شخص فرض سؤال، رسیدگی قبلی داد

  ) نیست.1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215قانون یادشده (تبصره یک ماده  148ماده  2تبصره 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/1027   

  ح  1027-192-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1343ها مصوب مکرر قانون تملک آپارتمان 10گذار در ماده گونه که مستحضرید قانونهمان

گانه آن، براي مطالبه بدهی و قرض هر کدام از مالکان و ساکنان واحدهاي هاي پنجالحاقات بعدي و تبصره

هاي خاصی؛ از جمله صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را وشهاي مشترك ساختمان، رآپارتمانی از هزینه

هاي ها قرار داده است. آیا با وجود ماده فوق و تبصرهها و آپارتمانبینی کرده و در اختیار نمایندگان ساختمانپیش

مًا ، مستقیهاي مشتركها از هزینههاي ساکنان آپارتمانتوانند جهت مطالبه بدهیها میآن، نمایندگان ساختمان

به دادگاه عمومی حقوقی یا شوراي حل اختالف مراجعه کنند؟ در صورت طرح دعوا، آیا قاضی دادگاه یا شوراي 

حل اختالف مکلف به رسیدگی ماهوي هستند یا باید به علت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم طرح دعوا به 

  شکل صحیح، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند؟

 پاسخ:

مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مستفاد از آراي متعدد وحدت  اوالً،

، دادگستري 16/3/1360مورخ  12رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ از جمله رأي وحدت رویه شماره 

 کننده ممتنع ازا استفادهمرجع عام تظلمات است و حق مدیر یا مدیران آپارتمان در ارسال اظهارنامه به مالک ی

هاي مشترك ساختمان و همچنین اختیار قطع خدمات مشترك و در نهایت درخواست صدور پرداخت هزینه

ها (الحاقی مکرر قانون تملک آپارتمان 10اجراییه و وصول آن وفق مقررات اجراي اسناد رسمی، مطابق ماده 

سمت به مراجع قضایی نیست؛ زیرا امتیاز شخص ذي)، نافی مراجعه مستقیم 1359و اصالحی  16/8/1351

بینی هاي مشترك ساختمان در قانون مذکور پیشقانونی فوق در جهت تسهیل و تسریع در روند وصول هزینه

سمت به مراجع قضایی نیست؛ بنابراین هرچند شده است و این امر نافی حق قانونی مراجعه مستقیم اشخاص ذي

ب فوق، شرط اقدام مدیر ساختمان در قطع خدمات مشترك و درخواست صدور اجراییه ارسال اظهارنامه به ترتی

هاي مشترك است؛ اما مانع از مراجعه و مطالبه مستقیم و مراجعه به واحد اجراي ثبت جهت وصول هزینه

  هاي مشترك و اقامه دعوا نزد مراجع قضایی نیست.هزینه



ه مستقیم مدیر یا مدیران ساختمان حسب مورد به دادگاه عمومی ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، در فرض مراجع

هاي مشترك ساختمان، این مراجع با رعایت مقررات قانونی حقوقی و یا شوراي حل اختالف جهت وصول هزینه

  باشند.حاکم بر امر صالحیت، مکلف به رسیدگی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

یهمدیر کل حقوقی قوه قضای



 

1401/10/14    

7/1401/1023   

  ح  1023-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادي « 1393/7/8قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  575به موجب ماده 

به نیروهاي مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارك خود را به مرجع تعقیب تسلیم کند و 

نیز تا قبل از اعالم ختم دادرسی، خواسته ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی 

  ».  ایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازي به پرداخت هزینه دادرسی نداردبه آن، مستلزم رع

که هدف از وضع این مقرره تعیین تکلیف در خصوص چگونگی پیگیري جبران ضرر و زیان وارده به نظر به این

ه تفی دانسته شدهاي نیروهاي مسلح است و نیز در شق پایانی آن پرداخت هزینه دادرسی در این راستا منسازمان

هاي نظامی ساري و جاري است؛ خواهشمند است اعالم فرمایید آیا حکم ماده یادشده ماهیتاً در خصوص دادگاه

است یا چنانچه رسیدگی به جرم در صالحیت دادگاه عمومی و انقالب باشد، باز هم پرداخت هزینه دادرسی منتفی 

این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 15که مطابق ماده است یا این

  دادرسی مدنی است؟ 

 پاسخ:

چنین مستفاد است که هرگاه در اثر وقوع  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  648و  575، 15از مواد 

یم ن تسلجرم، ضرر و زیان مادي به نیروهاي مسلح وارد شود و به تبع آن، یگان مربوط دادخواست ضرر و زیا

دادگاه کند، رسیدگی به دعواي مزبور نیازي به پرداخت هزینه دادرسی ندارد؛ بنابراین، معافیت مذکور اعم از 

آن است که مراجع قضایی نظامی و یا مراجع کیفري عمومی به دعواي ضرر و زیان ناشی از جرم رسیدگی 

  کنند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهحقوقی مدیر کل 



 

1401/10/14    

7/1401/1022   

  ح  1022-3/1-1401شماره پرونده:  

ها با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري -1

تواند برابر مقررات نسبت به استیفاي طلب نفع میدر غیر این صورت ذي«... دارد: که مقرر می 1361مصوب 

ها از ، آیا منظور این است که معافیت شهرداري...»خود از اموال شهرداري تأمین یا توقیف و یا برداشت نماید 

آتی است؟ به عبارت دیگر، به از محل بودجه سال پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به پرداخت محکوم

به از محل بودجه سال آتی پرداخت نشود، آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دوره توقف عملیات چنانچه محکوم

  گیرد؟ اجرایی تعلق می

قانون برگزاري مناقصات  10و  9و مواد  1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  20با توجه به ماده  -2

ها) را مکلف کرده است هاي اجرایی (از جمله شهرداريت و الحاقات بعدي که دستگاهبا اصالحا 1383مصوب 

بینی و تأمین منابع مالی نمایند و سپس اجراي طرح را از طریق هاي عمرانی ابتدا مبادرت به پیشدر طرح

مل یا سال ال عبه در بودجه سبینی محکومبرگزاري مناقصه به پیمانکار واگذار کنند؛ دیگر موجبی براي پیش

هاي عمرانی) موضوع مشمول ماده واحده گونه موارد هم (طرحآتی وجود ندارد. آیا با وجود این مقررات در این

شود؟ به عبارت می 1361ها مصوب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پس از قطعیت رأي معاف گونه موارد شهرداري از توقیف اموال دیگر، در این

  شود؟ می

چنانچه دادگاه اجراکننده حکم، در مقام رفع اختالف، تصمیم خویش را در مرحله اجراي حکم دایر بر تعلق  -3

تواند متعاقباً از تصمیم خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف یک ساله عملیات اجرا اعالم کرده باشد، آیا می

و مفهوم ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  29و  26که با توجه به مواد لی خود عدول کند یا اینقب

  قانون یادشده، تصمیم اولیه دادگاه در مقام رفع اختالف قاطع و غیر قابل عدول است؟ 155

 پاسخ:

با  1361ها مصوب در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري -1

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

خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه،  به نداشته باشند، از بودجه سال آتیالزم را براي پرداخت وجه محکوم

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



قطعی و اجراییه صادر و ابالغ شده است، شهرداري مکلف است در صورت داشتن اعتبار الزم براي  1397

به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه حکومبه، در همان سال وجه مپرداخت محکوم

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

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

به، موجب تعلق خسارت تأخیر پذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکومشهرداري امکان اموال

  شود.تأدیه می

در ماده واحده قانون راجع به منع » هابه احکام قطعی صادره از دادگاهمحکوم«با توجه به اطالق عبارت  -2

با اصالحات و الحاقات بعدي، این ماده  1361ب ها مصوتوقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري

هاي عمرانی به مربوط به طرحها است؛ هرچند محکومواحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداري

و  9با اصالحات بعدي و مواد  1351قانون برنامه و بودجه کشور مصوب  20شهرداري باشد که وفق ماده 

بایست اعتبار آن تا پایان کار به با اصالحات و الحاقات بعدي می 1383قانون برگزاري مناقصات مصوب  10

گذار گردد، تعیین شود و دستگاه مناقصهتفکیک ساالنه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور می

اس، سبینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند. بر این امکلف است به نحو مقتضی از پیش

گونه احکام از شمول ماده شود اینهاي عمرانی وفق مقررات یادشده موجب نمیصرف لزوم تأمین اعتبار طرح

د شوواحده صدرالذکر خارج شود؛ زیرا، میزان محکومیت و قطعیت آن پس از صدور رأي و اجراییه مشخص می

طاي اي ماده واحده یادشده مبنی بر لزوم اعبینی نیست و از این حیث فلسفه و مبنو این امر در گذشته قابل پیش

هاي عمرانی به ناشی از اجراي طرحبه؛ همچنان در خصوص محکوممهلت به شهرداري در پرداخت محکوم

به در حدود مقدورات مالی ضرورت پرداخت محکوم«... ها به قوت خود باقی است. همچنین عبارت شهرداري

در ماده واحده، مفید این ...» در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی  از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و

هاي عمرانی از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده معناست که صرف تأمین اعتبار در خصوص طرح

  شود.واحده مذکور نمی

، در دوره توقفتصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختالف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در  -3

و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  26و  25اجراي مواد 

  باشداالصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول میتصمیم علی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/10    

7/1401/1021   

  ك  1021-160-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه بخش تشکیل شده  299هایی که بر اساس تبصره یک ماده در شهرستان

چه رسیدگی به اتهامی در صالحیت دادگاه کیفري یک باشد و دادگاه بخش تشکیل شده در شهرستان است، چنان

  س تحقیقات مقدماتی را انجام دهد، صدور کیفرخواست با کدام دادستان است؟به جانشینی بازپر

 پاسخ:

در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299ماده  1صالحیت دادگاه عمومی که در اجراي تبصره 

شود، همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش شهرستان تشکیل می

کند و با عنایت به این قانون به تمام جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می 299مطابق ماده که 

این قانون  302قانون یادشده، رئیس دادگاه بخش یا دادرس آن، تنها در حوزه جرایم موضوع ماده  337ماده 

دام کند؛ بنابراین در صورت تواند به عنوان جانشین بازپرس اقکه در صالحیت دادگاه کیفري یک است می

در  شود وصدور قرار جلب به دادرسی، پرونده نزد دادستان شهرستانی که حوزه بخش تابع آن است ارسال می

  صورت موافقت با قرار جلب به دادرسی، صدور کیفرخواست به عهده دادستان شهرستان مربوط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییه مدیر کل حقوقی



  
 

1401/10/07    

7/1401/1019   

  ك  1019-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد، دادگاه بدوي حکم بر محکومیت راننده مقصر به پرداخت جزاي اي که موضوع آن تصادف رانندگی میدر پرونده

نقدي بدل از حبس تعزیري به عالوه پرداخت دیه کمتر از یک دهم دیه در حق سرنشین مجروح حادثه صادر و اعالم 

شد، صرفاً در خصوص کم بودن میزان دیه تجدید باکرده است. اکنون شاکی پرونده که همان سرنشین مجروح می

  نظرخواهی نموده و هیچگونه اعتراضی راجع به محکومیت راننده مقصر که اتفاقاً تعمدي بوده است نداشته است. 

قانون آیین دادرسی کیفري به تبع قابلیت تجدید نظرخواهی  429حال سؤال این است که بایستی با در نظر گرفتن ماده 

احتیاطی در امر رانندگی منجر به جرح، به موضوع مورد اعتراض رسیدگی نمود یا با توجه به جنبه عمومی جرم بی

قانون  427ماده » ب«اینکه شاکی صرفاً در خصوص دیه کمتر از یک دهم دیه کامل اعتراض دارد، مستندا به بند 

  قوم، تجدید نظرخواهی را مردود دانست؟مر

 پاسخ:

صرف نظر از ابهاماتی که در استعالم از حیث تطبیق اتهام مطروحه با قانون وجود دارد، با توجه به تصریح ماده 

در مواردي که رأي دادگاه توأم با محکومیت به پرداخت دیه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  429

هاي رأي قابل تجدید نظر یا فرجام باشد، جنبه دیگر رأي نیز به تبع آن حسب مورد نبهباشد، هرگاه یکی از ج

قابل تجدید نظر یا فرجام است؛ بنابراین در فرض استعالم که میزان دیه کمتر از یک دهم دیه کامل است و جنبه 

ید ه دیگر رأي، تجدکه نسبت به جنبدیگر رأي قابل تجدید نظر است، رأي صادره در خصوص دیه نیز ولو آن

  باشد.نظرخواهی به عمل نیاید، قابل تجدید نظر می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/05    

7/1401/1018   

  ك  1018-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي، اکثریت عقیده به چنانچه قضات دادگاه کیفري یک در مقام رسیدگی و صدور حکم در خصوص پرونده

محکومیت متهم و اقلیت، نظر به برائت وي داشته باشند و پس از صدور رأي و حصول قطعیت، پرونده جهت 

ط، تعلیق اجراي یا اعطاي آزادي مشرو 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  483یا  442اعمال ماده 

مجازات یا ادغام احکام و ... به همان شعبه دادگاه ارجاع شود، آیا شخصی که عقیده بر برائت داشته است و در 

  تواند در موارد اخیر اعالم نظر کند؟زمره اقلیت بوده، می

 پاسخ:

از » نظریه اقلیت«در فرض استعالم، اظهار عقیده یکی از قضات دادگاه کیفري یک در برائت متهم به عنوان 

قانون آیین دادرسی  483و  442موارد امتناع دادرس از رسیدگی به تقاضاي تخفیف در مجازات موضوع مواد 

یا اعمال مقررات مربوط به اعطاي آزادي مشروط، تعلیق اجراي مجازات یا صدور حکم  1392کیفري مصوب 

  تجمیعی و نظایر آن نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/1015   

  ح  1015-218-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، حداقل سی سال سن تمام براي عضویت 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  6ماده » ج«با توجه به بند 

مندرج در ماده مذکور صرفاً اختصاص به اعضاي شوراي حل اختالف تعیین و تصریح شده است. آیا شرط 

  شود؟اعضاي شورا دارد یا شامل کلیه کارکنان شورا اعم از اعضا، مسئول دفتر و شورا نیز می

 پاسخ:

شرط حداقل سی « 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  6با عنایت به صراحت حکم مقرر در صدر ماده 

اعضاي شوراي حل اختالف به مفهوم مقرر در ماده «گفته، ناظر به ماده پیش» ج«موضوع بند » سال سن تمام

نامه اجرایی قانون شوراهاي حل آیین 7و  5این قانون است و به دیگر کارکنان شورا تسري ندارد. مواد » 3

  سیري است.مؤید این استنباط و مقتضی چنین تف 1395اختالف مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/05    

7/1401/1014   

  ح  1014-3/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون اجراي احکام مدنی  142نفع خارج از مهلت مقرر در ماده چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذي

، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعالم کند، آیا ابطال سند انتقال 1356مصوب 

تواند با اخذ که دادگاه میاجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعواي ابطال سند است و یا آن

  قال اجرایی اقدام کند؟قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انت 39مالك از ماده 

 پاسخ:

اي مقید به مهلت یک هفته 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  142هر چند حق شکایت موضوع ماده 

این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده  143مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 

جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در 

تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال کند و در صورت صدور چنین دستوري می

بع اجا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تاجرایی، از آن

قانون اجراي  39باشد و در اجراي ماده تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی

صرفاً با دستور قاضی اجراي احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی  1356احکام مدنی مصوب 

  شود.اعاده می

 دکتر احمد محمدي باردئی

ی قوه قضاییهمدیر کل حقوق



 

1401/10/04    

7/1401/1012   

  ع  1012-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آن مرجع، براي قضاتی که طبق قانون نظارت بر  1398/9/4مورخ  7/98/1050به موجب نظریه مشورتی شماره 

 که مقرراتشود، به سبب آنبه عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدي ایشان صادر می 1390رفتار قضات مصوب 

قانون رسیدگی به تخلفات  9ماده » ح«خاصی براي حق سنوات مورد بازخریدي وجود ندارد، با اتخاذ مالك از بند 

ستخدام کشوري مصوب قانون ا 2با اصالحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره یک ذیل ماده  1371اداري مصوب 

کننده رأي بین سی تا چهل و پنج روز در قبال ، همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادر1345

هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعالم نموده است قدر 

ضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأي مرجع قضایی به خاتمه خدمت از متیقن مبلغ بازخریدي قابل پرداخت به ق

که محاسبه بر مبناي چهل و رغم آناند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. بهطریق بازخریدي محکوم شده

، منوط به درخواست کتبی مستخدم است 1345قانون استخدام کشوري مصوب  74پنج روز طبق تبصره یک ماده 

ی حسابی مبنی بر ارائه مقرره قانوناداره کل کارگزینی قضات برخالف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذي

معاون محترم  1401/5/22براي محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعالم داشته است دستور مورخ 

عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبناي محاسبه بازخریدي منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به 

  قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعالم نظر شود.

 پاسخ:

به معناي آن است که دستگاه متبوع کارمند در ازاي پرداخت مبلغی، سنوات خدمت » بازخریدي خدمت«که نظر به این

تواند به عنوان مجازات اداري و انتظامی یا به صرف تقاضاي به خدمت وي خاتمه دهد و بازخریدي می وي را خریده و

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  13ماده  10کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند 

که مقررات خاصی شود، با لحاظ اینر میها از خدمت صادو به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدي آن 1390

قانون رسیدگی به  9ماده » ح«در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات ایشان وجود ندارد، با اتخاذ مالك از بند 

قانون استخدام کشوري  2با اصالحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره یک ذیل ماده  1371تخلفات اداري مصوب 

روز در قبال  45تا  30کنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأي بین ، همانند دیگر کار1345مصوب 

  هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/1006   

  ك  1006-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي ارجاع شود و آن شعبه در خصوص موضوع، رسیدگی و اي به صورت سیستمی به شعبهپروندهچنانچه 

اي دیگر، فیزیک پرونده از طریق اظهارنظر نهایی کرده باشد و با اعتراض شاکی قطعی شده باشد و در مرحله

ی مختوم قرار موقوفضابطین از طریق معاونت ارجاع دادسرا به شعبه دیگري ارجاع و آن شعبه به اعتبار امر 

تعقیب صادر کند، آیا این تصمیم صحیح است؟ اگر این تصمیم با اعتراض شاکی به قرار، توسط دادگاه نقض 

تواند وارد ماهیت موضوع شکایت شده و شود و دادگاه مرقوم نماید تصمیم مقتضی اخذ شود، آیا دادسرا می

  باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟رسیدگی ماهوي کند؟ در صورت منفی بودن پاسخ، دادسرا 

 پاسخ:

در فرض پرسش که پرونده به صورت سیستمی (از طریق سامانه) به شعبه بازپرسی یا دادیاري ارجاع  -2و  1

و منتهی به صدور قرار نهایی (منع تعقیب یا موقوفی تعقیب) در دادسرا و تأیید آن در دادگاه کیفري قرار گرفته 

رونده به صورت فیزیکی به شعبه دیگري در دادسرا ارجاع و به لحاظ اعتبار امر است و متعاقباً اصل همان پ

قرار موقوفی تعقیب صادر شده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13ماده » چ«مختومه به استناد بند 

 ظهار نظربار شکایت کرده و نسبت به آن شکایت نیز اامر تنها شاکی یک که در پروندهاست، با توجه به این

نهایی و قطعی شده است؛ بنابراین پرونده فیزیکی مربوطه قابلیت رسیدگی مجدد را نداشته و باید ضم سابقه 

گردید و لذا با فرض نقض قرار موقوفی تعقیب از سوي دادگاه کیفري، پرونده امر باید بایگانی شود بایگانی می

  و صدور قرار دیگري متصور نیست.

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/1004   

  ح  1004-139-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  57ماده  14با توجه به بند 

ها الحاقات بعدي، آیا رجوع اختالف به مرکز داوري اتاق تعاون باید به درخواست طرفین و یا یکی از آن

رغم شرط داوري، مکلف که چنانچه موضوع اختالف ابتدا در دادگاه مطرح شود، دادگاه بهصورت گیرد و یا آن

  به رسیدگی است؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي، یکی  1370قانون بخش تعاونی جمهوري اسالمی ایران مصوب  57ماده  14بند 

اي بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با داوري در امور حرفه«هاي تعاون را از وظایف اتاق

اوري دسایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز 

ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به  6اعالم کرده است و در تبصره » اتاق

داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، اوالً، ارجاع اختالف به داوري اتاق تعاون باید 

، در فرض ارجاع اختالف به داوري اتاق تعاون در ها با توافق طرفین صورت گیرد. ثانیاًهمانند دیگر داوري

اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی یا با توافق طرفین اختالف، اعم از حقیقی و حقوقی، دادگاه در محدوده شرط 

توانند از مرکز داوري اتاق تعاون، رسیدگی به اختالف داوري ممنوع از رسیدگی است و هر یک از طرفین می

  را درخواست کنند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

  

 
 



1401/10/11    

7/1401/977   

  ح  977-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 خواه، پیش از تبادل لوایح فرجامیخواهی توسط فرجامچنانچه در پرونده حقوقی الیحه استرداد دادخواست فرجام

شود، آیا قرار مقتضی باید توسط دادگاه صادرکننده رأي صادر شود یا تقدیم دادگاه بدوي (صادرکننده رأي) 

  پس از تبادل لوایح، پرونده نزد دیوان عالی کشور ارسال تا از سوي این مرجع قرار مقتضی صادر شود؟

 پاسخ:

اي هقانون آیین دادرسی دادگاه 385تا  379خواسته در مواد تکلیف مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأي فرجام

تا  366که حسب مقررات مواد مقرر شده است. با توجه به این 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

عالی کشور است و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه  خواهی دیواناین قانون، مرجع رسیدگی به فرجام 416

دم رفع نقص از دادخواست خواهی خارج از نوبت یا عخواسته، صرفاً در مورد فرجامصادرکننده رأي فرجام

قانون یادشده است؛ در دیگر موارد از قبیل  384و  383خواهی در مهلت قانونی به تصریح مواد فرجام

خواهی، هرچند پیش از تبادل لوایح خواهی نسبت به آراي غیر قابل فرجام یا استرداد دادخواست فرجامفرجام

  عالی کشور است.در صالحیت دیوان  باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/05    

7/1401/975   

  ح  975-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه رأي محکومیت کیفري قطعی بابت بزه انتقال مال غیر صادر و سپس شاکی با مراجعه به دادگاه حقوقی، ابطال 

سند منتقل شده را به استناد رأي کیفري موصوف تقاضا نماید و دادگاه حقوقی پس از تحقیقات احراز کند معامله شاکی 

تهم مبادرت به انتقال مال نموده و اساسا بزه انتقال مال غیر صورت با فروشنده صوري بوده یا اقاله شده و بعد از آن م

نگرفته و رأي قطعی کیفري بدون رسیدگی به جوانب حقوقی معامله اول مانند صوري بودن یا اقاله آن صادر شده 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18تواند رأي کیفري مذکور را مطابق ماده است، آیا دادگاه حقوقی می

  مورد توجه قرار نداده و حکم بر بطالن دعواي خواهان صادر کند؟

 پاسخ:

اوالً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کالهبرداري است، دادگاه باید عالوه بر صدور 

د، رد مال حکم قانونی است حکم به مجازات حبس و جزاي نقدي، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند؛ در این موار

و تعیین تکلیف مال تحصیلشده از جرم مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رد مال غیر منقول موضوع سند رسمی، 

و تبصره  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  215مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضایی طبق ماده 

و تبصره یک آن مکلف است هنگام صدور حکم به رد  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148یک آن و ماده 

مال، در خصوص ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند؛ بنابراین، طرح دعواي حقوقی ابطال سند رسمی در 

  فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است.

رتیبات فوق در خصوص ابطال سند مالکیت اتخاذ تصمیم نکرده است، ثانیاً، در فرض سؤال که دادگاه کیفري برخالف ت

، هرگاه رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18با توجه به ماده 

ر مباشد، براي دادگاه حقوقی الزماالتباع است؛ بنابراین آنچه مهم است آن است که رأي قطعی کیفري در ماهیت ا

حقوقی مؤثر باشد و در فرض سؤال که رأي محکومیت قطعی کیفري به سبب ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر شده 

است، دادگاه حقوقی نمیتواند به دعواي راجع به شرایط صحت معامله رسیدگی کند؛ زیرا رسیدگی ماهوي دادگاه 

کیفري منتهی شود. بنا به مراتب یادشده، تا  حقوقی در همان موضوع ممکن است به صدور رأي برخالف مدلول رأي

زمانی که به یکی از طرق قانونی رأي کیفري نقض نشده باشد، دادگاه حقوقی نمیتواند در خصوص همان موضوع 

  رسیدگی و رأیی مغایر با رأي دادگاه کیفري صادر کند. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/959   

  ح  959-9/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

شود و در این جلسه در عرف استان گیالن معمول است که پیش از عقد نکاح، مراسم صورتگیري انجام می

شود و براي مثال تهیه برخی اقالم ضروري براي زندگی مشترك بر میزان مهریه و دیگر تعهدات زوج قید می

  گیرد.زوج قرار می عهده

  پس از خرید کاالهاي یادشده توسط زوج، آیا این اجناس متعلق به زوجه است؟ -1

چنانچه اقالمی که زوج خریداري کرده است، در فهرست جهیزیه عروس قید شده باشد و زوج نیز ذیل آن  -2 

  را امضا کرده باشد، آیا این اقالم جزء جهیزیه است؟ 

 پاسخ:

پذیرد) یا به موجب عرف محل که بر اساس توافق زوجین (که غالباً با تنظیم سیاهه صورت میهر مالی  -2و  1

تواند داخل در جهیزیه قلمداد شود (هر چند از سوي زوج خریداري شده و در سیاهه جهیزیه درج شده باشد)، می

اري شده از سوي زوج که در فرض سؤال اقالم خریدموضوع دعواي استرداد جهیزیه قرار گیرد و تشخیص این

در مالکیت زوجه بوده و به عنوان جهیزیه تحویل زوج شده است و یا توسط زوج به زوجه تملیک شده و یا 

صرفاً مفید اباحه تصرف است، با لحاظ مندرجات پرونده، مالحظه عرف محل و احراز قصد مشترك طرفین 

  کننده استبرعهده دادگاه رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/10/05    

7/1401/939   

  ح  939-218-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ب«که دستور تخلیه اماکن مسکونی به موجب بند با توجه به این

نامه اجرایی قانون تواند در اجراي آییندر صالحیت قاضی شوراي حل اختالف است، آیا دادگاه می 1394

هیأت وزیران) عملیات اجرایی موضوع دستور  1378/2/19(مصوب  1376روابط موجر و مستأجر سال 

  تخلیه را متوقف کند؟

 پاسخ:

قانون روابط  5تالف، مورد مشمول ماده در صورت اعتراض مستأجر به دستور تخلیه صادره از شوراي حل اخ

هیأت وزیران است  19/2/1378آییننامه اجرایی آن مصوب  18و  17و مواد  1376موجر و مستأجر مصوب 

و مستأجر باید شکایت یا دعواي حقوقی خود را با توجه به نوع حق مورد ادعا و با لحاظ عمومات از جمله 

به مرجع  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9در ماده  موارد صالحیت شوراهاي حل اختالف مندرج

صالح تقدیم کند. همچنین عدول از دستور تخلیه در صورت احراز اشتباه بودن آن از سوي مرجع صادرکننده ذي

فاقد اشکال است؛ بنابراین، چنانچه مستأجر مدعی آن باشد که دستور تخلیه صادره از سوي شوراي حل اختالف 

تواند مراتب را از شوراي حل اختالف موازین قانونی بوده و تقاضاي عدول از آن را داشته باشد، میمغایر با 

  صادرکننده دستور تخلیه درخواست کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/26    

7/1401/926   

  ح  926-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اند که زوجه در سال یک سکه طال اي به عنوان گزارش اصالحی توافق کردهله طی صورتجلسهعلیه و محکوممحکوم

علیه را با این ادعا که وي منزل لها منزل مسکونی محکومبه عنوان مهریه دریافت کند. پس از این مصالحه محکوم

لها دریافت طلب خود معرفی کرده است. آیا محکومباشد، جهت دیگري دارد و این مسکن جزء مستثنیات دین نمی

علیه را جهت توقیف و استیفاي مهریه معرفی کند؟ توضیح تواند پس از توافق به شرح یادشده، مالی از محکوممی

  علیه در توقیف بوده است.لها مدعی است پیش از حصول توافق، منزل مسکونی محکومکه، محکومآن

 پاسخ:

علیه دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و در اثناء رسیدگی به دعواي اعسار، ست، هرگاه محکومگرچه سؤال مبهم ا

به، به نحو اقساط توافق نمایند و دادگاه در این مورد گزارش اصالحی صادر کند، طرفین راجع به پرداخت محکوم

شود. ار میاصالحی صادره رفت به با توافق طرفین صورت گرفته است و بر اساس گزارشدر حقیقت تقسیط محکوم

علیه معرفی شود، مانع از استیفاي بخش اجرانشده آن از اموال به دست آمده یا حال چنانچه متعاقباً مالی از محکوم

ه طور که دین بعلیه است؛ نه آنمطالبات وي نیست؛ زیرا توافق طرفین در فرض فوق ناظر به وضع مالی محکوم

که براي دادگاه قصد طرفین مبنی بر تقسیط دین به طور مطلق و ؤجل شود؛ مگر آنمطلق و به صورت اقساطی، م

علیه احراز شود که در این صورت، استیفاي بخش اجرانشده آن از اموال وي جایز نظر از وضع مالی محکومصرف

 معرفی کند. در تواند نسبت به آن مقدار از اقساط که موعد آن فرا رسیده است، ماللها فقط مینیست و محکوم

  هر صورت احراز اراده طرفین و حدود و ثغور آن، بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/19    

7/1401/903   

  ح  903-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اي سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین با کاربري زراعی توسط اجراي احکام در اجراي حکم پرونده

که در موعد مقرر اعتراضی به نظریه کارشناسی صورت نپذیرفته بازداشت شده و پس از ارزیابی با توجه به این

ر به مزایده گذاشته شده و سه است، با این فرض که کل ملک اعم از عرصه و اعیان مشاع است، ملک مزبو

شده فروخته شده است و پس از سپري کردن مراحل علیه به شخص ثالثی به قیمت ارزیابیدانگ سهم محکوم

علیه به برنده مزایده منتقل شده است؛ اما پس قانونی و عدم اعتراض به اجراي مزایده، سه دانگ سهم محکوم

اعیانی احداثی متعلق به ایشان بوده و شریک مشاع دیگر سهم و علیه مدعی است شش دانگ از انتقال محکوم

اند و تمامی اعیان در سهم مالکیتی در آن نداشته و شرکاي مشاع ملک را به صورت مساوي تقسیم کرده

  علیه است. محکوم

علیه جا که اعیانی به صورت مشاع فرض و نصف آن به عنوان مال محکومبا عنایت به مراتب یادشده و از آن

قلمداد شده و به تبع آن نصف قیمت کارشناسی از برنده مزایده اخذ شده است؛ اما تمامی اعیان در سهم 

علیه است و به برنده مزایده انتقال پیدا کرده است، آیا موجبی براي ابطال مزایده وجود دارد یا با توجه محکوم

به برنده مزایده مطرح شده است، اجراي احکام  که ادعاي مالکیت شش دانگ اعیانی پس از انتقال ملکبه این

  باشد؟در این خصوص با تکلیفی مواجه نمی

 پاسخ:

علیه، صرفاً در فرض سؤال که در مقام ارزیابی ملک مشاعی و اعیانی آن به نسبت سه دانگ سهم محکوم

مهلت مقرر اعتراض  رغم ابالغ نظریه کارشناس، درارزش سه دانگ ملک و اعیانی محاسبه و برآورد شده و به

علیه صورت نگرفته و با برگزاري مزایده و طی تشریفات قانونی، سه دانگ مشاعی از عرصه از سوي محکوم

علیه مبنی بر تعلق شش دانگ اعیانی به وي و و اعیان به برنده مزایده انتقال یافته است، ادعاي بعدي محکوم

  رساند.صحت جریان مزایده خللی وارد نمی عدم محاسبه ارزش شش دانگ در نظریه کارشناسی، به

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/900   

  ح  900-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

گاهی به موجب رأي حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجراي احکام تحویل 

شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر شود؛ اما بعداً به موجب رأي کیفري معلوم میله میمحکوم

رض گیرد. در این فده کیفري قرار میله خارج و در اختیار شاکی پرونبوده و با حکم کیفري ملک از ید محکوم

در  1346قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46که امکان طرح دعواي مجدد وجود ندارد، آیا اجراي ماده 

  پذیر است؟پرونده اجراي مدنی امکان

 پاسخ:

و به عین معین بوده محکوم«ناظر به موردي است که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  46اجراي ماده 

له در اجراي رأي قطعی فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم». تلف شده یا به آن دسترسی نباشد

کیفري بعدي، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجراي مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی 

له، عملیات و تحویل ملک به محکوماالجراي حقوقی که، با اجراي رأي الزمپذیر نیست؛ ضمن آنمدنی امکان

اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی براي به جریان افتادن بعدي پرونده به سبب رأي 

  کیفري فرض سؤال نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 
 

1401/10/20    

7/1401/889   

  ك  889-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص کنترل مخابراتی و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  150ماده  2با توجه به مفاد بند 

 زنی) مصداقیابی و نقطهدهی (نقطهاطالق عبارت محکومان در تبصره یاد شده؛ اوالً، آیا بررسی نقاط آنتن

  شود؟تبصره مذکور شامل محکومان اجراي احکام مدنی نیز میکنترل مخابراتی است؟ ثانیاً، در فرض یاد شده 

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  150در ماده » کنترل ارتباطات مخابراتی افراد«اوالً، با عنایت به اطالق عبارت 

که در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب  1392مصوب 

ممنوعیت موضوع این ماده شامل محتواي ارتباطات مخابراتی و همچنین اخذ پرینت فهرست ورودي شده است، 

زنی) یابی و نقطهشود؛ اما ردیابی از طریق تلفن همراه (موسوم به نقطههاي متهم میها و پیامکو خروجی تماس

و  1392ادرسی کیفري مصوب قانون آیین د 150موضوع ماده » کنترل ارتباطات مخابراتی افراد«از مفهوم 

  این ماده خارج است. 2تبصره 

  ثانیاً، با توجه به پاسخ بند اوالً، پاسخ به این سؤال روشن است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/17    

7/1401/888   

  ح  888-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مشتمل بر عرصه و اعیان باشد و صرفاً براي چهار دانگ آن سند رسمی مالکیت صادر و دو  چنانچه ملکی

تواند در صورت مقدور نبودن افراز اي باشد، آیا دادگاه میدانگ دیگر فاقد سند رسمی و به صورت قولنامه

  ملک، دستور فروش آن را صادر کند؟

 پاسخ:

، افراز امالك مشاع 1357افراز و فروش امالك مشاع مصوب  که طبق مدلول ماده یک قانونبا توجه به این

که شش دانگ آنها ثبت شده و جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محلی است که ملک در حوزه آن 

واقع شده است، لذا در فرض سؤال که ظاهراً جریان ثبتی دو دانگ مشاع از ملک خاتمه نیافته است، افراز آن 

هاي دادگستري داره ثبت محل خارج بوده و با توجه به عمومات قانونی در صالحیت عام دادگاهاز صالحیت ا

ته و ها خاتمه یافتوان به طرفیت تمامی مالکان ملک مشاع؛ اعم از آنان که جریان ثبتی نسبت به آناست و می

نامه آیین 9ودن ملک، وفق ماده یا نیافته باشد، تقاضاي افراز کرد و دادگاه در صورت احراز غیر قابل تقسیم ب

  کند.، دستور فروش آن را صادر می20/2/1358اجرایی قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

 

1401/10/05    

7/1401/881   

  ح  881-44-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اتخاذي در داوري از حیث مالی و یا غیر مالی بودن خواسته و دعوا و هزینه دادرسی، متفاوت از آیا معیار 

 اي موضوعفرایند رسیدگی در دادگاه است؟ براي مثال، هزینه دادرسی دعواي خلع ید بر مبناي ارزش منطقه

یار که معی مدنی است یا آناست. آیا هزینه داوري در این خصوص نیز تابع معیار اعالمی در قانون آیین دادرس

  تواند مبنا قرار گیرد؟متفاوتی از جمله ارزش واقعی ملک می

 پاسخ:

قانون وصول برخی از  3ماده  12بند » ج«مقررات راجع به تقویم بهاي خواسته؛ از جمله حکم مقرر در شق 

با اصالحات و الحاقات بعدي، ناظر بر طرح دعوا  1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

هاي داوري در دعاوي مالی همواره در دادگاه است و نسبت به داوري تسري ندارد؛ بر این اساس در تعیین هزینه

الزحمه داوري مصوب نامه حقارزش واقعی خواسته مالك عمل است و در دعاوي غیر مالی هم مطابق آیین

  شود.قوه قضاییه اقدام میرئیس محترم  5/6/1401

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/04    

7/1401/864   

  ك  864-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا براي اطفال و نوجوانانی که مرتکب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  415و  48با توجه به مواد 

که مجازات آنها اند، در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ولو اینجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی شده

ائل به که قباشد باید وکیل از بین وکالي مورد تأیید رئیس محترم قوه قضاییه انتخاب نمود یا این 6درجه 

که چنانچه جرایم ارتکابی علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان ینتفکیک شده مبنی بر ا

قانون آیین دادرسی کیفري باشند از بین وکالي مورد تأیید رئیس قوه  302گیرد، مشمول ماده صورت می

کال استفاده که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است از سایر وقضاییه انجام و در سایر موارد هر چند این

  شود؟

  ایم: رویه دادسراي عمومی و انقالب قزوین بدین صورت است که قائل به تفکیک شده

 302مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که توسط اطفال و نوجوانان صورت گرفته، مشمول ماده 

شوند قضاییه انتخاب میقانون آیین دادرسی کیفري است و وکال از بین وکالي مورد تأیید رئیس محترم قوه 

  و در سایر موارد از بین وکالي دیگر.

 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 

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

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

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

به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز » این قانون است 302که مجازات آنها مشمول ماده «

  تسري دارد.

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

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

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



باشد و در سایر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 

جرایم علیه امنیت، کلیه وکالي دادگستري طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره 

هاي شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی یادشده، صرف نظر از ویژگی 48ذیل ماده 

  تی نیست.سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاو 18تا  15است؛ لذا بین افراد بین 

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/14    

7/1401/855   

  ك  855-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، آراء دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  445وفق ماده 

چنانچه در پرونده مطروحه در دادگاه اطفال و نوجوانان، شاکی بزرگسال و متهم از تجدید نظرخواهی است. 

اطفال و نوجوان باشد، آیا رأي صادره از دادگاه از جانب فرد بزرگسال در تمامی فروض قابل تجدید نظرخواهی 

  که صرفاً از سوي اطفال و نوجوانان قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است؟است یا آن

 پاسخ:

که جنبه حمایتی از اطفال و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  445با توجه به فلسفه وضع ماده 

نوجوانان دارد، اطالق این ماده مبنی بر قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه اطفال و نوجوانان تنها ناظر به این 

این قانون پیش بینی شده است،  447ه متهمان بوده و تجدید نظرخواهی شاکی یا مدعی خصوصی که در ذیل ماد

همان قانون و جرائم مقرر در این ماده است. همچنین در جرائم اخیر، شاکی  427تابع مقررات عمومی یعنی ماده 

تواند فقط از حکم مربوط به ضرر و زیان، برائت، قرار منع، موقوفی و یا تعلیق تعقیب یا مدعی خصوصی می

ارد و یا قرار بایگانی کردن پرونده با رعایت مقررات مربوط به این موارد تجدید نظرخواهی کند و در مو

  محکومیت متهم، حق تجدید نظرخواهی ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/848   

  ك  848-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

باشد و نسبی می در صورتی که یکی از احکام صادره، حکم محکومیت در مورد جرایمی باشد که داراي جزاي نقدي

باشد؛ در صورتی که حکم صادره در خصوص جرم داراي مجازات دیگري در مورد جرایمی باشد که حکم آن ثابت می

جزاي نقدي نسبی (مجازات مندرج در حکم) از لحاظ درجه، باالتر از حکم صادره در خصوص جرم داراي جزاي نقدي 

  شود؟محسوب می غیر نسبی (مجازات مندرج در حکم) باشد کدام اشد

  باشد:مثال فردي مرتکب دو جرم به شرح ذیل می

  میلیون تومان جزاي نقدي (درجه سه) محکوم گردیده است. 100نگهداري صد عدد پایپ که به  -1

توهین که به شش میلیون تومان جزاي نقدي (درجه شش) محکوم گردیده است. آیا با توجه به رأي وحدت رویه  -2

باشد، درجه هفت دانست؛ هرچند جازات نگهداري پایپ را که داراي مجازات جزاي نقدي نسبی میباید م 759شماره 

باشد، اشد و قابل اجرا دانست و یا باشد و مجازات توهین را که درجه شش میمجازات مندرج در حکم درجه سه می

د مندرج در دادنامه را قابل اجرا قانون کاهش مجازات حبس تعزیري صراحتاً مجازات اش 12با توجه به اینکه ماده 

داند، مجازات نگهداري صد عدد پایپ را اشد و قابل اجرا دانست و رأي وحدت رویه مذکور را ناظر بر زمانی می

باشد؟ دانست که حکمی صادر نگردیده و به علت عدم تعیین مجازات جزاي نقدي، درجه مجازات دقیقًا مشخص نمی

صدور رأي وحدت رویه مذکور نیز همین مورد بوده است و عالوه بر آن مجازات  همانطور که اختالف آراي علت

  باشد.نسبی زمانی که مورد حکم قرار گرفت و ثابت و مشخص گردید اطالق نسبی بر آن قابل توجیه نمی

 پاسخ:

م در مورد اجراي مجازات در جرائ 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ذیل ماده » ث«به موجب بند 

تعزیري متعدد، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و در فرض استعالم جزاي نقدي به مبلغ 

گردان مورد حکم قرار گرفته یک میلیارد ریال که براي نگهداري آالت و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان

اً بندي جرائم تعزیري لزومت و درجهاست، شدیدتر از مبلغ شصت میلیون ریال مورد حکم براي جرم توهین اس

  در اجراي مجازات اشد تأثیري ندارد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/18    

7/1401/825   

  ك  825-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگاه متهم ساعت هجده عصر تحت نظر قرار بگیرد و روز بعد ساعت ده صبح با سپردن تأمین کیفري آزاد 

، ایام بازداشتی و تحت نظر بودن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  515شود، در راستاي تبصره ماده 

یست که کمتر از با به جهت اینکه تاریخ تقویم تغییر کرده است، دو روز محاسبه خواهد شد یوي به لحاظ این

  ود؟شو چهار ساعت تحت نظر بوده است؛ هر چند تاریخ تقویم تغییر کرده است، صرفاً یک روز محاسبه می

 پاسخ:

  شود:) این اداره کل، به شرح زیر اعالم می1نظریه مشورتی اکثریت و اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

  نظر اکثریت:

مبنی بر محاسبه مدت زمان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  515بصره ماده با توجه به تصریح ت

تحت نظر یا بازداشت کمتر از بیست و چهار ساعت به میزان یک روز؛ در فرض استعالم که متهم در ساعت 

هجده بازداشت و روز بعد در ساعت ده صبح آزاد شده است، مدت زمان بازداشت متهم بر اساس میزان ساعات 

  شود.بازداشت وي، محاسبه می

  نظر اقلیت:

، اگر مدت تحت نظر یا بازداشت شدن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  515ره ذیل ماده وفق تبص

شود و در فرض متهم کمتر از بیست و چهار ساعت باشد، در احتساب ایام بازداشت، یک روز محاسبه می

که لحاظ ایناستعالم که متهم ساعت هجده تحت نظر قرار گرفته و روز بعد ساعت ده صبح آزاد شده است، به 

نامه اجرایی سازمان آیین 242مدت تحت نظر بودن متهم در دو روز واقع شده است، با توجه به مالك ماده 

رئیس محترم قوه قضاییه با اصالحات و الحاقات  20/2/1400ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب زندان

شود و در م بازداشت، یک روز محاسبه میهاي بازداشت و آزادي متهم در احتساب ایابعدي هر یک از روز

  شود.نتیجه در فرض سؤال، مدت بازداشت وي دو روز محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/822   

  ك  822-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

کشی، حساب آنان را خالی اي که با اشخاص تماس و با ادعاي برنده شدن در قرعهرایانههاي کالهبرداري در پرونده

  کنند:کنند و با وجوه کالهبرداري شده اقدام به خرید طال و گوشی میمی

  آیا با خرید طال و گوشی بزه پولشویی محقق شده است؟ -الف

ولشویی (چنانچه مبلغ کمتر از ده میلیارد ریال باشد) که مجازات پدر صورت تحقق بزه پولشویی، با عنایت به این -ب

باشد و حداکثر مجازات حبس هر دو بزه (در صورتی که کالهبرداري می 5اي، هر دو درجه و کالهبرداري رایانه

نج سال) باشد)، یکسان (پاي را غیر قابل گذشت تلقی نماییم که نظریات اداره متبوع مؤید قابل گذشت بودن میرایانه

اي (یک سال) است در صورتی که ولیکن حداقل مجازات حبس بزه پولشویی (دو سال) و بیشتر از کالهبرداري رایانه

اي در یک مرجع قضایی مثالً تهران و پولشویی در مرجع قضایی دیگر مثالً کرمانشاه صورت گیرد، کالهبرداري رایانه

  باشد؟یک از مراجع قضایی صالح به رسیدگی میکدام

 خ:پاس

قانون مجازات  19ماده  3چنانچه دو جرم از حیث مجازات حبس در یک درجه قرار گیرند، مستند به تبصره  -1

هیأت عمومی دیوان عالی  19/8/1394مورخ  744و لحاظ مالك رأي وحدت رویه شماره  1392اسالمی مصوب 

وي حداکثر مجازات حبس، جرمی کشور که مجازات حبس را معیار تشخیص شدت مجازات دانسته است، با فرض تسا

محسوب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  310تر موضوع ماده که حداقل حبس آن بیشتر است، جرم مهم

  شود.می

هاي کالهبرداري مرتبط با رایانه و پولشویی هر دو به لحاظ میزان حبس مقرر به عنوان مجازات در هر چند بزه -2

که حداقل مجازات حبس بزه پولشویی از حداقل مجازات حبس کالهبرداري ما با توجه به اینگیرند، ادرجه پنج قرار می

مرتبط با رایانه بیشتر و در نتیجه اختیار تعیین مجازات حداقل توسط قاضی محدودتر است و نیز در این جرم، مجازات 

رر براي بزه کالهبرداري مرتبط با رایانه بینی شده است، اما جزاي نقدي مقمصادره اموال و جزاي نقدي الزامی هم پیش

حسوب تر مجنبه تخییري دارد، نه الزامی؛ بنابراین، بزه پولشویی نسبت به کالهبرداري مرتبط با رایانه، جرم مهم

که رفتار مذکور در سؤال از مصادیق کالهبرداري مرتبط با رایانه باشد، بر شود. شایسته ذکر است تشخیص اینمی

  .کننده استسیدگیعهده مرجع ر

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/818   

  ح  818-84-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اخیرا ادارات دولتی متولی اراضی به ویژه ادارات کل منابع طبیعی، جهاد کشاورزي و ... در کشور به استناد 

 1399/12/19المال در مورخ دستور شفاهی ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جلسه شوراي عالی حفظ بیت

که بر همین مبنا از  1399/12/29مورخ  99/1/45900در شهرستان دماوند و بر اساس بخشنامه شماره 

ها، مراتع و آبخیزداري کشور صادر گردیده، از اجراي حکم قلع و قمع در اراضی که در سوي سازمان جنگل

نمایند و درخواست ضبط این درختان به نفع آن بعد از تصرف غیر قانونی درخت غرس گردیده خودداري می

  :دولت دارند. این امر تبعات ذیل را در پی داشته است

مین باشند به لحاظ هاحکام قطعی صادره که عالوه بر خلع ید و رفع تصرف، متضمن حکم قلع و قمع نیز می -1

  هاي اجرایی، تاکنون اجرا نشده و کماکان بالتکلیف هستند.دیدگاه دستگاه

، طرح دعويهاي اجرایی به همین بهانه سوء استفاده نموده و در اراضی که درختکاري شده باشد از دستگاه -2

  نمایند.خصوصاً جهت قلع و قمع خودداري می

  دهند.متصرفان غیر قانونی نیز به همین لحاظ کماکان به تصرفات غیر قانونی خود ادامه می -3

ها و مراتع خالف قانون برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 55ضبط اشجار نیز به استناد تبصره ماده  -4

  شود.باشد و حسب نظر اداره حقوقی شامل اشجار نمیمشمول مستحدثات می بوده و قانون موصوف صرفا

ي توسط کارنیز علیرغم وجود قانون، متفاوت بوده و بعضاً صرف نهال» درخت«هاي متولی از تفسیر دستگاه - 

متصرفین را درخت تفسیر نموده و به لحاظ عدم تمایل با درگیري و تنش با مردم از طرح دعوي و اجراي 

  نمایند.احکام امتناع می

در مواردي که آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت نباشد، تمایلی براي پیگیري و فراهم نمودن اسباب  -6

اجراي حکم ندارند تا پس از گذشت چندین سال، آنچه غرس شده مشمول تعریف درخت شده و موضوع مشمول 

  بخشنامه گردد. 

در اجراي این آراء هرچند این استان اعتقاد دارد اجراي آراي قطعی  هاهاي متفاوت استانبا توجه به رویه

تواند تأثیر به سزایی در جلوگیري از تصرفات غیر قانونی سایر افراد داشته باشد و در همین راستا از می



واگذاري اشجار به افراد نیز خودداري نموده است، لکن استدعا دارد این استان را در خصوص چگونگی اقدام 

  این موضوع ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي و  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 55اوالً، ماده 

قانون مجازات اسالمی  134، با تصویب ماده 26/4/1354و اصالحی  20/1/1348تبصره الحاقی مورخ 

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690نسخ شده است و متعاقباً ماده  1362(تعزیرات) مصوب 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) شده است؛ بنابراین هرگونه تجاوز و  134هاي آن، جایگزین ماده و تبصره

ات) قانون مجازات اسالمی (تعزیر 690ها و مراتع ملی شده مشمول مقررات ماده تصرف عدوانی در جنگل

  باشد.می 1375مصوب 

قانون اصالح قانون حفاظت  55موجود در ذیل تبصره ماده » اعیانی«یادشده، واژه  55نظر از ماده ثانیاً، صرف

ناظر فقط به اعیانی است و شامل درختان و » احداث شود«برداري از جنگلها و مراتع با توجه به کلمه و بهره

کلی ضبط مال، مجازات است و در پرونده کیفري امکان صدور حکم به شود و به طور هاي مغروسه نمینهال

  مجازات وجود دارد.

قانون مجازات اسالمی  690ثالثاً، اجراي حکم رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حال سابق به استناد ماده 

ي احکام فقط ، مستلزم قلع و قمع بنا و اشجار و مستحدثات نیست؛ بلکه واحد اجرا1375(تعزیرات) مصوب 

نماید و قلع و قمع موارد مذکور با ¬له می¬علیه خارج و تحویل محکوم¬محل مورد تصرف را از ید محکوم

ماده یادشده منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه و صدور حکم در این خصوص  2توجه به مقررات تبصره 

  است.

پذیر است که با تقدیم دادخواست که قطع درختان فرض سؤال در صورتی امکانبنا به مراتب فوق و لحاظ آن 

این امر از دادگاه درخواست شده باشد و یا در صورتی که رأي قطعی صادر شده باشد، اجراي آن از طرف 

ا رختان تقدیم نشده باشد و یدستگاه ذیربط درخواست گردد، مادامی که حسب مورد دادخواست مبنی بر قطع د

  اجراي رأي در این خصوص درخواست نگردد موجبی براي قطع درختان وجود ندارد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/21    

7/1401/817   

  ح  817-3/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قبل به صدور حکم پرداخت بهاي روز اراضی و امالك به نفع مالک منجر هاي هایی که طی سالدر پرونده

للغیر درآمدن مبیع باشد و یا تصرف امالك توسط شهرداري یا دولت؛ که به سبب مستحقشده است؛ اعم از آن

به توسط کارشناس رسمی در اثناي رسیدگی برآورد و حکم نیز بر مبناي آن صادر شده است؛ و میزان محکوم

تا به حال به حیطه وصول درنیامده است، با عنایت به کاهش شدید ارزش پول و افزایش قیمت ملک، آیا  اما

مطالبه خسارت بر اساس ارزش روز یا هر مقیاس دیگري و یا جبران ضرر و زیان مالک تحت هر عنوان دیگري 

رت تأخیر تأدیه در دعواي پذیر است؟ در صورت مقدور بودن جبران خسارت و در فرض عدم مطالبه خساامکان

  ابتدایی، خواهشمند است در خصوص نحوه جبران ارشاد شود.

اي اشاره کرد که حسب محتویات پرونده، توان به پروندهکه به عنوان یکی از مصادیق فرض سؤال میتوضیح آن

نموده  متوفیان هاي گذشته اداره اوقاف با تصور وقفی بودن ملک مبادرت به ایجاد قبرستان و تدفیندر سال

است؛ اما با اقدام بعدي مالک رسمی حکم بر محکومیت آن اداره به پرداخت بهاي روز ملک حسب نظریه 

به را کارشناس صادر شده است و دادگاه در زمان صدور رأي بر اساس نظر کارشناسی، مبلغ ریالی محکوم

ریفات قانونی از قبیل تجدید نظرخواهی علیه و همچنین طی تشمشخص کرده است؛ اما به واسطه تأخیر محکوم

به حدود ده سال با تأخیر مواجه شده است و در حال حاضر و اعاده دادرسی، اجراي حکم و پرداخت وجه محکوم

  شود؟خواهی نموده است؛ در این فرض، خسارت چگونه جبران و تدارك میمالک تظلم

 پاسخ:

هاي عمومی، عمرانی و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه الیحه قانونی نحوه خرید«اوالً، مطابق ماده یک 

همین قانون، تصرف اراضی اشخاص  8و ماده » شوراي انقالب با اصالحات بعدي 1358و نظامی دولت مصوب 

و خلع ید مالک پیش از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک مطابق تشریفات قانون موصوف و دیگر مقررات 

ها باید اعتبار آن را قبالً تامین کنند. در موارد فوریت اجراي طرح هاي دولتی و شهرداريگاهممنوع است و دست

الیحه قانونی مذکور، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصرف و اجراي طرح، بهاي ملک باید به  9نیز وفق ماده 

انونی اقدام به تصرف و مالک پرداخت شود. بر این اساس در فرضی که دستگاه دولتی بدون رعایت ضوابط ق

تملک ملک کرده و مالک بهاي ملک را مطالبه و دادگاه پس از رسیدگی و جلب نظر کارشناس، به پرداخت مبلغ 



معین در حق مالک حکم صادر کرده است، هر چند با توجه به قوانین حاکم بر موضوع، قیمت روز ملک باید 

رداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی پرداخت شود؛ اما با توجه به صدور حکم قطعی به پ

جهت تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي مطلق حکم مطابق 

  رأي صادره خواهد بود.

که در متن  گونههمان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19ثانیاً، مقررات تبصره ذیل ماده 

آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادالنه روز از طرف کارشناس 

کنند؛ اما چنانچه به استناد رأي وحدت رویه شماره رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق 1/4/1400مورخ  811

وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش 

وند به دلیل طوالنی شدن ر قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند، ولی

واند ت¬تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می

یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در 	با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش

ندارد و در اجراي رأي وحدت رویه  1381اسان رسمی دادگستري مصوب قانون کانون کارشن 19تبصره ماده 

یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، 

 ا موردضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی ر

قانون کانون  19لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به جهت یادشده موجبی براي اعمال تبصره ماده 

نیست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي  1381کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

  احکام جز اجراي رأي قطعی، اختیار و تکلیف دیگري ندارد.

ثاً، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجراي احکام به شرح مذکور در بند اوالً، مانع از مراجعه ثال

  نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/04    

7/1401/802   

  ك  802-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 11در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب، با استناد به مالك بند  2اگر دادگاه کیفري 

اقدام به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 89و ماده  84ماده 

صدور قرار رد اعتراض به علت خارج از وقت بودن کند، چون دادگاه رأیی ماهوي در تأیید قرار منع تعقیب 

  دادسرا صادر نکر

 پاسخ:

که فلسفه لزوم اخذ اجازه دادگاه صالح براي تعقیب مجدد متهم پس از کشف دلیل جدید مطابق با توجه به این

تعقیب ، اظهارنظر قبلی دادگاه درباره ادله اتهام در قرار منع 1392ي مصوب قانون آیین دادرسی کیفر 278ماده 

تعقیب به لحاظ طرح اعتراض خارج از باشد؛ بنابراین در مواردي که قرار منع صادره از سوي بازپرس می

یاز اه نمهلت قانونی از سوي دادگاه رد شده باشد، تعقیب مجدد متهم به لحاظ کشف دلیل جدید، به اجازه دادگ

ندارد و تصمیم قطعی دادگاه مبنی بر رد اعتراض شاکی به لحاظ خارج از مهلت بودن، به معناي اظهار نظر 

  دادگاه نسبت به اصل قرار نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/03    

7/1401/799   

  ك  799-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

عنه ها، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران یا به عنوان شاکی یا به عنوان مشتکیدر برخی از پرونده

دهنده جرم بوده و به همین جهت افرادي از مرکز صیانت و حفاظت سازمان کننده و گزارشیا به عنوان اعالم

نند. حال سؤال این است که آیا مرکز صیانت و کمذکور خود را به عنوان ضابط خاص دادگستري معرفی می

  شود؟حفاظت سازمان مذکور ضابط خاص تلقی می

 پاسخ:

تعیین ضابطان خاص دادگستري به موجب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  29ماده » ب«مطابق بند 

هاي اديبر حقوق و آز قانون است و با توجه به اختیارات و وظایف ضابطان دادگستري در تحقیقات مقدماتی که

فردي مؤثر است تا زمانی که مقنن به طور صریح مقامات و مأمورانی را به عنوان ضابط خاص تعیین نکرده 

دادگستري وجود ندارد. شایسته ذکر است با » ضابط خاص«باشد موجب قانونی براي احتساب آنها به عنوان 

می قانونی در خصوص ضابط خاص بودن کارکنان مرکز بررسی به عمل آمده در قوانین منتشره در روزنامه رس

  صیانت و حفاظت سازمان صدا و سیماي جهموري اسالمی مالحظه نشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/784   

  ك  784-186/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي مستقیم در خصوص قانون مالیات 201در ماده » ها و مجازات مقرر در این قانونجریمه«عبارت  -1

  واقع شده است، اشاره به کدامین مجازات دارد؟  1394رفتارهاي موضوع این ماده که قبل از سال 

 انی دیگري اقدامیک شرکت بازرگانی با سوء استفاده از کارت بازرگ 1393و  1392توضیح اینکه در سالهاي 

به واردات کاال به کشور نموده؛ ولی به منظور فرار مالیاتی در اسناد و مدارك و دفاتري که در اداره امور 

ضابط خاص در این  1399مالیاتی به آنها استناد نموده، این فعالیت تجارتی را کتمان نموده است. در سال 

ه که استحضار دارید با توجه به اینکه موضوع از خصوص اعالم جرم نموده است. در این خصوص همانگون

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مشمول مرور زمان  2جهت امکان اعمال ماده 

تعقیب شده است، از این طریق قابل پیگرد نیست؛ همچنین با توجه به اینکه زمان بروز رفتار ارتکابی سالهاي 

بوده و از ابتداي سال  1394هاي مستقیم الحاقی قانون مالیات 274ماده  7باشد و بند می 1393و  1392

  توان رفتار قبلی را مجازات کرد.الزم االجرا گردیده است، به استناد قانونی بعدي نمی 1395

قید  هاي مستقیم که اشاره بر محکومیت به مجازات دارد وقانون مالیات 201اما در خصوص اعمال ماده 

قانون مجازات اسالمی مصوب  109ماده » ب«مجازات براي رفتار داللت بر تلقی جرم از آن دارد، با لحاظ بند 

 201ماه تا دو سال حبسی که در ماده  3، موضوع قابل بررسی است؛ اما این در حالی است که مجازت 1392

از ماده حذف شده است  1380حات سال بینی شده بود، در اصالکه پیش 1366هاي مستقیم سال قانون مالیات

بینی آمده است. در زمان حکومت آن مقرره مجازات پیش» مجازات مقرر در این قانون«و به جاي آن عبارت 

این مجازات  1394ماه تا دو سال بوده است که در اصالحات  3ایضاً همان  199ماده  2شده در قانون در تبصره 

  و ماده نیز حذف گردیده است.

باشد تا بر اساس آن مورد ارتکاب یافته داراي عنصر قانونی می 1392آیا اساساً رفتار اعالمی که در سال  -2

  مجازات قرار گیرد؟

 پاسخ:

مباشرت و معاونت در استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر که به منظور فرار مالیاتی و تنظیم اسناد خالف 

شود جرم مالیاتی محسوب می 1394هاي مستقیم اصالحی قانون مالیات 274ماده  7و  1واقع به استناد بندهاي 



یعنی تاریخ اجراي قانون اصالحی  1/1/1395این قانون چنانچه اعمال یادشده از تاریخ  281و با توجه به ماده 

 نیادشده واقع شده باشد قابلیت تعقیب کیفري و مجازات دارد و در فرض استعالم چنانچه تاریخ ارتکاب ای

باشد، به لحاظ فقد عنصر قانونی قابل تعقیب نیست و فاقد وصف مجرمانه  1/1/1395جرایم، قبل از تاریخ 

انجام  1395است. بدیهی است چنانچه استفاده از کارت بازرگانی دیگري به منظور فرار از مالیات بعد از سال 

جرم مالیاتی  31/4/1394یم مصوب هاي مستققانون اصالح قانون مالیات 274ماده  7شده باشد طبق بند 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  126شود و دارنده کارت بازرگانی را نیز با عنایت به ماده محسوب می

قانون  201توان تحت پیگرد قرار داد. ضمناً ماده در صورت تطبیق با این ماده به عنوان معاون جرم می

 ها وانگاري و تعیین مجازات نیست و صرفاً شرایط محرومیت از معافیتهاي مستقیم در مقام جرممالیات

توان رفتاري را جرم تلقی کرد و منظور هاي قانونی را اعالم کرده است؛ لذا به استناد این ماده نمیبخشودگی

ن ماده، مواردي است که صراحتاً رفتاري در این در ای» هاي مقرر در این قانونعالوه بر مجازات«از عبارت 

  .1394هاي مستقیم الحاقی قانون مالیات 274انگاري شده است؛ از جمله موارد ذکر شده در ماده قانون جرم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/04    

7/1401/780   

  ك  780-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

اظهارنظر فرمایید اگر بعد از اخذ آخرین دفاع از متهم، بازپرس اقدام تحقیقی انجام دهد و دلیل جدیدي به نفع 

یا ضرر متهم تحصیل نشود و ادله اتهام، کماکان همان ادله سابق باشد، با توجه به عدم تحصیل دلیل جدید له 

بایستی پذیرفته، مجدداً جهت اخذ آخرین دفاع میبا توجه به اقدام تحقیقی صورتیا علیه متهم، آیا مقام قضایی 

  متهم را احضار کند؟

 پاسخ:

آخرین دفاع، آخرین اظهاري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  371و  263، 262مستفاد از مواد 

هم شود؛ اما چنانچه متانجام نمی کند و پس از آن تحقیق دیگرياست که متهم در قبال اتهام انتسابی بیان می

در آخرین دفاع مطلبی بیان کند یا مدرکی ابراز نماید که در برائت یا کشف حقیقت مؤثر باشد، بازپرس مکلف 

به رسیدگی است؛ چرا که ممکن است در انجام تحقیقات اخیر مسائلی مطرح شود که حقوق دفاعی متهم در آن 

تحقیق، مجدد آخرین دفاع متهم را اخذ کند؛ هر چند که از نظر بازپرس،  نهفته باشد و باید پس از انجام آن

شده یا مدارك ابرازشده از سوي متهم در برائت وي یا کشف حقیقت نتیجه تحقیقات در خصوص مطالب بیان

تم ختأثیر بوده باشد. شایسته ذکر است؛ آخرین دفاع، آخرین اقدام تحقیقی یا دادرسی و آخرین اقدام پیش از بی

  شود.دادرسی است و یکی از اصول دادرسی محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/13    

7/1401/764   

  ح  764-76-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه مالک ملکی به دیگري وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع 

و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگري جز وکالت اعطایی براي دادگاه احراز نشود و وکیل ملک 

  ر پاسخ دهید: را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤاالت زی

قانون مدنی،  668که ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به داللت ماده آیا مالک پیش از این -1

الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجراییه و عدم اجراي مفاد 

تواند این دو خواسته را درخواست که توأمان مییا آن تواند ثمن را مطالبه کند وحکم توسط وکیل، وي می

توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل کند؟ آیا می

  تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟ می

الت را به هر مبلغ و به هر نحوي که صالح تواند مورد وکنامه قید شده باشد که وکیل میچنانچه در وکالت -2

بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگري یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما 

نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصالً قراردادي وجود نداشته باشد، مبایعه

تواند مبلغ مندرج در سند رسمی که صرفاً میند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا اینتواآیا مالک می

  که قیمت بازار در زمان انتقال مالك است؟ تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا این

ذار اگتواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی ونامه قید شده باشد که وکیل میچنانچه در وکالت -3

نامه را کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگري انتقال دهد و وکیل مبایعه

واند تکه صرفاً مینامه را مطالبه کند یا اینتواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعهارائه کند، آیا مالک می

تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت رخواست کند یا میمبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را د

  موکل معامله را باطل کند؟

  تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟در فرض سؤال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می -4

 پاسخ:



شده وي مستقیماً و مستقالً قابل طرح و استماع است و دعواي موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته -1

قانون مدنی  668منوط به طرح دعواي مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 

  نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است.

در فرض سؤال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وي را به هر قیمت و به هر  -3 و 2

نامه یا قرارداد فروشی که مبایعهنظر از آن نحوي که صالح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف

که م است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آندر دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛ اوالً، وکیل ملز

موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قراین و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین 

، باز هم ضرورت »دهدفروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص می«رغم درج عبارت چنین مستفاد شود که به

و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مد نظر بوده است که در  رعایت غبطه

  صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معامالت فضولی است.

از  به قیمتی بیشکه احراز شود معامله ثانیاً، در فرض سؤال، قیمت مندرج در سند رسمی مالك و معتبر است؛ مگر آن

  قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، مالك عمل نخواهد بود.

 اي مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمترنامهگونه که در فرض استعالم آمده است، مبایعهثالثاً، چنانچه وکیل آن

قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعاي عدم رعایت از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از 

گفته غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش

  است.

شرط  زوجود یا فقدان خیار غبن براي موکل، امري موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که ا -4

آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهاي قبلی به عمل می

وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاري در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن 

شود. هیأت عمومی دیوان عالی کشور رفتار می 20/2/1401مورخ  821افحش با رعایت رأي وحدت رویه شماره 

، معامله را با علم به 3و  2رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند همچنین چنانچه موکل به

  قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعواي بعدي وي مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود

 حمدي باردئیدکتر احمد م

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/20    

7/1401/751   

  ك  751-51-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

جرم نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره، در صالحیت مستقیم دادگاه است یا در صالحیت شوراي حل  -الف

  اختالف؟

 3شود؛ برخی شعب به استناد تبصره ماده در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات مذکور دو شیوه اعمال می -ب

حکم به ضبط به نفع سازمان صدا و  1373کارگیري تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب قانون ممنوعیت به

بارزه با قاچاق کاال و ارز قانون م 77که به موجب ماده کنند و برخی دیگر با استناد به اینسیما صادر می

کارگیري تجهیزات دریافت قانون ممنوعیت به 3با اصالحات و الحاقات بعدي، تبصره ذیل ماده  1392مصوب 

با  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  23ماده  4نسخ شده و تبصره  1373از ماهواره مصوب 

ادیق کاالي ممنوع دانسته است، حکم به معدوم کردن آن اصالحات و الحاقات بعدي این تجهیزات را از مص

  کنند. خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.تجهیزات صادر می

 پاسخ:

، صالحیت این شورا در امور 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ح«اوالً، برابر بند  -الف

مستوجب مجازات جزاي نقدي درجه هشت باشد؛ بنابراین،  »صرفاً«کیفري محدود به جرائم تعزیري است که 

  شوراي حل اختالف صالحیت رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم به ضبط اموال است را ندارد.

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22ماده  4ثانیاً، نگهداري تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 

شود، و جرم نگهداري این تجهیزات حاقات بعدي از مصادیق کاالي ممنوع محسوب میبا اصالحات و ال 1392

این قانون است  22ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«حسب مورد، مشمول مجازات مقرر در هر یک از بندهاي 

که با توجه به مجازات موضوع این بندها، از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است؛ زیرا موارد مشمول 

نیز که فقط جزاي نقدي » ب«و » الف«مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهاي » ت«و » پ«بندهاي 

، مجازات درجه هفت 1392صوب قانون مجازات اسالمی م 19ماده  3نسبی است، مطابق قسمت اخیر تبصره 

  شود.محسوب می



در خصوص تعیین تکلیف کاالهاي قاچاق از نوع تجهیزات دریافت از ماهواره، با توجه به کاالي ممنوع  -ب

با اصالحات و الحاقات  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  22ماده  4ها به موجب تبصره بودن آن

  شود.این قانون رفتار می 56ماده  3بعدي، مطابق بند 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/26    

7/1401/725   

  ح  725-97-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 چنانچه به موجب وکالتنامه تنظیمی وکیل حق دفاع در برابر دعواي تقابل را داشته باشد و خوانده در جلسه اول

  رسیدگی دعواي تقابل با چند خواسته مطرح کند:

  آیا وکیل الزامی به ارائه وکالتنامه جدید جهت این دعاوي دارد؟  -1

هاي در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دفاع در این دعاوي مستلزم ابطال تمبر مالیاتی بر مبناي خواسته -2

  است؟ مطروحه در دادخواست متقابل در وکالتنامه سابق ارائه شده

  پاسخ:

در فرضی که وکیل خواهان دعواي اصلی در قرارداد وکالت خود اختیار دفاع از دعواي تقابل را نیز داشته باشد، 

اعالم وکالت وي در این دعوا مستلزم ارائه وکالتنامه جدید نیست و صرف اعالم وکالت کافی است؛ اما پذیرش 

خواسته دعواي تقابل است که حسب مورد، در صورت ارائه وکالت منوط به ابطال تمبر مالیاتی نسبت به 

  شود.الوکاله برابر مقررات مربوط ابطال میقرارداد جدید و یا عدم ارائه آن، تمبر حق

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/26    

7/1401/723   

  ح  723-152-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رساند در حال حاضر این شرکت در جابجایی مرسوالت داخله و خارجه خود براي پرداخت به استحضار می

غرامات و خسارات به مالکان مرسوالت از دو ماده قانونی خاص به شرح ذیل در ارتباط با مرور زمان استفاده 

  کند: می

ام حقوق و غراماتی که راجع به مرسوالت تم« 1294قانون پستی مصوب سال  47به موجب ماده  -نخست

داخله به داخله است باید در ظرف یک سال که ابتداي آن روز تحویل امانات و مرسوالت به پستخانه است 

  » مطالبه شود پس از انقضاي یک سال صاحبان آن حق مطالبه نخواهند داشت.

قانون « 24ماده  2-7در مورد غرامات و خسارات مرسوالت داخله به خارجه یا برعکس بر اساس بند  -دوم

» میالدي) 2012 -تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه 

اگر فرستنده در «ت که به تصویب رسیده است مقرر شده اس 1395که در مجلس شوراي اسالمی نیز در سال 

یک مهلت شش ماهه از تاریخ فرداي روز تحویل مرسوله به پست پیگیري نکرده باشد کشورهاي عضو و 

  »  مجریان منتخب مسؤولیتی ندارند.

با عنایت به مقررات و قوانین خاص مورد اشاره درباره مرسوالت داخله به داخله و داخله به خارجه و برعکس، 

نفع را به ترتیب یک سال و شش زمان پیگیري براي وصول خسارت و غرامات از جانب ذيقانونگذار، مرور 

آن مرجع مبنی بر پذیرش  8/2/1386مورخ  540/7ماه تعیین کرده است. با توجه به نظریه مشورتی شماره 

شده تعیینتوان مواعد بینی شده در برخی قوانین خاص، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا میمرور زمان پیش

  در قوانین صدرالذکر را در زمره مصادیق مرور زمان مقرر قوانین خاص تلقی کرد و واجد اعتبار دانست؟

 پاسخ:

بینی مرور زمان، پیش 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه

وراي محترم نگهبان موضوع مرور زمان در ش 27/11/1371مورخ  7357نشده است و مطابق نظریه شماره 

ی بیندعاوي حقوقی منتفی شده است؛ اما در مواردي که به موجب قانون خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش

مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود  1294قانون پستی مصوب  47شده است؛ از جمله ماده 

اتحادیه جهانی  قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره 24ماده  2-7باقی است؛ همچنین بند 



که متضمن حکم عدم  1395هجري شمسی) مصوب  1391میالدي برابر  2012 -پست (منعقدشده در دوحه

مسؤولیت کشورهاي عضو و مجریان منتخب در صورت عدم پیگیري فرستنده در یک مهلت شش ماهه از 

وله به پست است، از سوي شوراي محترم نگهبان خالف شرع تشخیص داده نشده تاریخ فرداي روز تحویل مرس

  و واجد اعتبار قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/26    

7/1401/712   

  ح  712-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  67و  66، 64صالح مبنی بر عدم رعایت مقررات مواد آیا احراز تخلفات سردفتر اسناد رسمی در مراجع ذي -1

با اصالحات و الحاقات بعدي هنگام تنظیم سند رسمی، از موارد ابطال سند  1310ثبت اسناد و امالك کشور مصوب 

  رسمی مذکور در دادگاه عمومی حقوقی است؟ 

 تواند ابتدائاً درصالح، میمومی حقوقی بدون ارائه رأیی مبنی بر احراز تخلفات مذکور در مراجع ذيآیا دادگاه ع -2

  راستاي ابطال سند رسمی به ماهیت دعوا ورود کند؟

 پاسخ:

سواد موضوع صرف عدم رعایت ترتیبات و الزامات قانونی راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابینا، ناشنوا و گنگ بی -1

با اصالحات و الحاقات بعدي؛ هرچند تخلف  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  67و  66، 64 مواد

نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون آیین 65ماده » پ«از شق  2محسوب و مستوجب محکومیت انتظامی است (بند 

بی قانونی براي ابطال سند رسمی ریاست محترم قوه قضاییه)، موج 28/12/1399سردفتران و دفتریاران مصوب 

تنظیمی نیست؛ هرچند در فرضی که ادعاي بطالن سند به دالیلی مانند جعل مفادي مطرح شود، عدم رعایت این 

  اي قوي در کنار دیگر قرائن مورد ارزیابی قرار گیرد. تواند به عنوان قرینهتشریفات می

ي اسالمی ایران، دادگستري مرجع رسمی تظلمات است و به وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهور -2

ها مکلف قضات دادگاه 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 3موجب ماده 

به رسیدگی به دعاوي مطابق قانون و فصل خصومت هستند و بر اساس عمومات آیین دادرسی مدنی، اصل بر قابلیت 

نظر از نتیجه آن، منوط به احراز تخلفات سردفتر عاوي است؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی به دعاوي صرفاستماع د

  در محکمه انتظامی سردفتران و محکومیت  انتظامی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/26    

7/1401/709   

  ح  709-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

: در مواردي 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 28به موجب ماده 

ها اعم از عمومی انقالب و نظامی به صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت کنند یا خود که دادگاه

قانون  14را صالح بدانند پرونده براي حل اختالف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده 

در صورت بروز اختالف در صالحیت شوراي حل اختالف با سایر مراجع  1394شوراهاي حل اختالف مصوب 

غیر دادگستري در یک حوزه قضایی، حل اختالف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است. با 

شود؛ به عنوان مثال چنانچه شوراي حل اختالف به مالحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می

مراجع غیر دادگستري مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صالحیت کند و یا خود را صالح صالحیت 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 28بداند، آیا باید وفق ماده 

قانون شوراهاي  14که مطابق ماده موضوع را جهت تشخیص صالحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن

قرار عدم صالحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستري صادر کند و در صورت  1394حل اختالف مصوب 

ایجاد اختالف بین شوراي حل اختالف و مراجع غیر دادگستري، پرونده را جهت حل اختالف نزد شعبه اول 

قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد  28دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟ آیا در چنین مواردي ماده 

که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع قانون شوراهاي حل اختالف و یا آن 14شد و یا ماده 

  است؟

 پاسخ:

 28که مفاد ماده و با عنایت به این 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  18اوالً، با توجه به مفاد ماده 

، در زمره اصول دادرسی مربوط 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه قانون آیین

که در واقع تکرار ماده  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  14رسد ماده به صالحیت است، به نظر می

اعضاي  است، ناظر به مواردي است که موضوع در صالحیت 1387قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  16

شوراي حل اختالف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستري اختالف در صالحیت باشد؛ در 



، مصداقی 1394حال حاضر به دلیل حذف صالحیت رسیدگی اعضاي شوراي حل اختالف در قانون مصوب 

  رسد.براي آن قابل ذکر به نظر نمی

، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد 1394ختالف مصوب قانون شوراهاي حل ا 18ثانیاً، وفق ماده 

تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفري است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به 

صالحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوي قاضی شورا قرار عدم صالحیت به 

قانون آیین  28دادگستري مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده  شایستگی مراجع غیر

  رفتار شود. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/686   

  ح 686-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 54و ماده  53ماده  2، بند 51ماده  5وفق بند 

، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید 1379مصوب 

خواهان ابالغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعالم فرمایید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به 

شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می

  رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابالغ کند.

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 51ماده  5در بند » رخواست داردآنچه که خواهان از دادگاه د«منظور از عبارت 

این است که خواهان باید به طور مشخص از دادگاه، صدور  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

رأي مورد نظر راجع به خواسته را درخواست کند؛ به همین منظور در فرم دادخواست قسمتی براي شرح 

بینی شده است. بر این اساس، اگر قسمت شرح دادخواست خالی باشد و مطلبی دگاه پیشدادخواست خطاب به دا

  قانون یادشده اخطار رفع نقص صادر کند. 51ماده  5در آن ذکر نشود، مدیر دفتر باید به استناد بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/27    

7/1401/672   

  ح  672-127-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، کسی که راجع 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 163وفق ماده 

که تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوي کند؛ با توجه به اینبه مالکیت اقامه دعوي کرده باشد، نمی

منوط به احراز مالکیت شاکی است، آیا شخصی که در خصوص ملکی شکایت پذیرش شکایت تصرف عدوانی 

  تواند دعواي تصرف عدوانی حقوقی مطرح کند؟تصرف عدوانی مطرح کرده است، می

 پاسخ:

، منصرف 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 163حکم مقرر در ماده 

) است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب  690از طرح شکایت رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 

قانون اخیرالذکر، مانع از اقامه دعواي حقوقی  690بر این اساس، طرح شکایت رفع تصرف عدوانی وفق ماده 

  رفع تصرف عدوانی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییهمدیر 



 

1401/10/27    

7/1401/621   

  ح  621-2/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات  1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  10توان به استناد ماده آیا می

ویژه شرکت عمران جدید پردیس و الحاقات بعدي و یا قوانین موضوعه دیگر، شرکت عمران شهرهاي جدید؛ به

را به طور کلی از پرداخت هزینه دادرسی جهت طرح تمامی شکایات یا دعاوي حقوقی که آن شرکت در اجراي 

  کند، معاف دانست؟وظایف قانونی خود مطرح می

 پاسخ:

با  1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  10در ماده » دولت«ظور از اوالً، من

  دار انجام وظیفه باشند.هاي دولتی است که در اجراي این قانون عهدهاصالحات و الحاقات بعدي، تمامی بخش

ن ایفی که در اجراي قانوهاي عمران شهرهاي جدید به عنوان شرکتی دولتی در دعاوي مرتبط با وظثانیاً، شرکت

  یادشده بر عهده دارد، از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/618   

  ح  618-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

، نصب قیم براي محجور به قطعیت حکم حجر 1319قانون امور حسبی مصوب  65که در ماده با توجه به این

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی موکول شده است و از طرفی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه

این قانون، در مواردي که دعاوي ارتباط کامل با یکدیگر دارند، دادگاه به  103؛ از جمله ماده 1379مصوب 

کند و با عنایت به ماده یک قانون اخیرالذکر که مقررات این قانون ورت یکجا به تمامی دعاوي رسیدگی میص

داند، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا رسیدگی همزمان به درخواست صدور را در امور حسبی نیز جاري می

  حکم حجر و نصب قیم مجوز قانونی دارد؟

 پاسخ:

بعد از قطعی شدن حکم حجر «دارد که مقرر می 1319قانون امور حسبی مصوب  65با توجه به صراحت ماده 

بینی شترتیب پی» گرددبه واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر، اقدام به تعیین قیم می

شده در این مقرره موضوعیت دارد و در فرض سؤال موجبی براي رسیدگی همزمان به درخواست صدور حکم 

قانون یادشده مبنی بر تعیین امین موقت براي فاصله  64ر و نصب قیم وجود ندارد. حکم مقرر در ماده حج

  زمانی پس از صدور حکم حجر و پیش از قطعی شدن آن نیز مؤید این دیدگاه است. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/17    

7/1401/613   

  ح 613-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

مدعی معافیت از پرداخت هزینه دادرسی  1390قانون بودجه کل کشور در سال  132ها به استناد بند شهرداري

 19/6/1399بوده و اعالم میدارند در فهرست اعالمی قوانین و احکام منسوخ در حوزه محیط زیست مصوب 

 132قانون صدرالذکر اشاره شده است؛ اما در خصوص بند  133و  134مجلس شوراي اسالمی به بندهاي 

هیأت عمومی دیوانعالی کشور که  16/5/1397مورخ  771یادشده تصریحی ندارد؛ رأي وحدت رویه شماره 

قانون بودجه کل کشور در سال  132حق نمایندگی نمایندگان حقوقی را بیان داشته است به حکم مقرر در بند 

شده است که دلیل بر اعتبار این بند است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است اعالم  استناد 1390

  فرمایید آیا شهرداري از پرداخت هزینه دادرسی جزئاً یا کال معاف است؟

 پاسخ:

حث ب اوالً، آن دسته از قوانین که صرفاً در برهه زمانی خاص قابلیت اعمال دارند و با پایان یافتن مدت اعتبار،

اجراي آن منتفی است، اساساً از عنوان قوانین منسوخ خروج موضوعی دارند و ذکر یا عـدم ذکر آنها در فهرست 

  قوانین منسوخ مؤثر در مقام نیست.

ثانیاً، اصل بر پرداخت هزینههاي دادرسی توسط دستگاههاي اجرایی است و استثناء از شمول این اصل مستلزم 

  تصریح قانونی است.

 1390احکام این قانون فقط در سال «کل کشور،  1390) قانون بودجه سال 136، با توجه به تصریح بند (ثالثاً

هیأت عمومی دیوان  13/11/1394مورخ  1255و  1254شماره  ؛ بنابراین و با عنایت به رأي»قابل اجراست.

المال ) قانون مذکور، فقط در خصوص دعاوي مربوط به حفظ حقوق بیت132عدالت اداري، حکم مقرر در بند (

  هاي بعد قابل اجرا نیست.قابل اعمال بوده است و در سال 1390در سال 

ینه ها از پرداخت هزبنا به مراتب یادشده، در حال حاضر به سبب فقدان نص قانونی مبنی بر معافیت شهرداري

المال مطرح شده باشد، ها هرچند در راستاي حفظ بیتز سوي شهرداريدادرسی، رسیدگی به دعاوي مطروحه ا

  دادرسی است. مستلزم پرداخت هزینه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/28    

7/1401/601   

  ح  601-139-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

داور راجع به تأیید فسخ قرارداد صادر کند و خواهان پرونده داوري بار دیگر چنانچه دادگاه حکم بر ابطال رأي 

به داور مراجعه و رأي داوري را به همان ترتیب قبلی اخذ کند و مجدد ابطال رأي اخیرالصدور از دادگاه خواسته 

خالف  ید فسخ،شود، با توجه به وحدت سبب ادعایی بابت فسخ قرارداد، آیا تصمیم داور در صدور رأي بر تأی

رأي قطعی دادگاه، داراي وجهه قانونی است؟ با توجه به سابقه امر، داور دادگاه در پرونده جدیدالطرح باید به 

  چه نحو رفتار کند؟

 پاسخ:

در فرض سؤال که دادگاه رأي داوري راجع به تأیید فسخ قرارداد را ابطال کرده و بار دیگر دعواي فسخ به 

 491ورد رسیدگی قرار گرفته است، در مرجع داوري مطرح شده است، با عنایت به ماده همان سببی که سابقاً م

  داور صالحیت رسیدگی ندارد. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/19    

7/1401/513   

  ح  513-209/4-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات  1377قانون اساسنامه بنیاد شهید انقالب اسالمی مصوب  5ماده » ج«از قسمت  3با عنایت به بند 

توانند در تمامی دعاوي حقوقی و کیفري به وکالت از و الحاقات بعدي، آیا نمایندگان حقوقی بنیاد شهید می

که صرفاً در دعاوي که در بند مذکور احصا جامعه هدف بنیاد شهید؛ از جمله فرزندان شهدا دفاع کنند یا این

  شده است، حق دفاع دارند؟

 پاسخ:

قانون اساسنامه بنیاد  5ماده » ج«قسمت  3مندرج در بند » حقوقی و قضایی«اطالق عبارت که نظر از آنصرف

با اصالحات و الحاقات بعدي، تمامی دعاوي جامعه هدف؛ اعم از حقوقی  1377شهید انقالب اسالمی مصوب 

ها از از دستگاهبه قانون استفاده بعضی  13/2/1379الحاقی  2گیرد، با عنایت به تبصره و کیفري را در برمی

نماینده حقوقی در مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقالب اسالمی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت 

که به صراحت از دعاوي کیفري و حقوقی جامعه هدف نام برده است، در فرض  1374هزینه دادرسی مصوب 

  کیفري تردیدي نیست. سؤال در تسري دعاوي به مطلق دعاوي؛ اعم از حقوقی و

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/14    

7/1401/504   

  ح  504-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

  درخواست نظریه مشورتی، با این توضیح که: 

قانون  19چنانچه یکی از وراث قدرالسهم یکی دیگر از ورثه از حق کسب یا پیشه یا تجارت و سرقفلی مشمول ماده 

ینی بکه در این فرض امکان انتقال به غیر پیشرا توقیف کند، با توجه به این 1356روابط موجر و مستأجر مصوب 

یت مالک است، آیا انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت نشده است و انتقال حق کسب یا پیشه یا تجارت منوط به رضا

 7/924بینی شده در نظریه مشورتی شماره گفته واجد ایراد است؟ همچنین با توجه به منع پیشبین وراث به شرح پیش

  هاي زیر پاسخ دهید:آن اداره کل، خواهشمند است به پرسش 1391/5/11مورخ 

می وراث و مالک دعوت شوند و در آگهی مزایده قید شود در صورتی که آیا برگزاري مزایده به نحوي که تما -1

  بایست موافقت مالک جلب شود، صحیح است؟اگر غیر از وراث و مالک برنده مزایده شود، می

له باشد و یا در فرضی که کسی در مزایده شرکت نکند و در فرض فوق در صورتی که برنده مزایده خود محکوم -2

  علیه قبول کند، آیا نیاز به اجازه مالک است؟ب یا پیشه یا تجارت را به میزان قدرالسهم محکومله حق کسمحکوم

 پاسخ:

اوالً، در فرض سؤال که مفروض آن است پرداخت هزینه برگزاري مزایده به شرح منعکس در استعالم مورد 

خللی  ،»مالک عین مستأجرهالتزام برنده مزایده به جلب رضایت «پذیرش قرار گرفته است، صرف درج شرط 

  کند.در صحت مزایده ایجاد نمی

ب، لها حق کسثانیاً، چنانچه پس از برگزاري مزایده به شرح مندرج در استعالم به علت فقدان خریدار، محکوم

علیه به نسبت طلب خود قبول کند، نیازي به جلب رضایت مالک پیشه یا تجارت معادل قدرالسهم محکوم

این فرض اساساً انتقال مورد اجاره به غیر، تحقق نیافته است و شخصیت مستأجر متوفی در ورثه نیست، زیرا در 

، اشخاصی غیر 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  19، در ماده »غیر«ادامه یافته است و مقصود از 

  شود.ها منتقل میاز ورثه هستند که به صورت قراردادي منافع مورد اجاره به آن

  

 تر احمد محمدي باردئیدک

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/19    

7/1401/491   

  ع  491-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

دارد: در صورت شرکت اعضاء و کارکنان که مقرر می 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  40با عنایت به تبصره 

) سهمیه %20هاي استخدام اداري دادگستري از بیست درصد (شوراهاي حل اختالف موضوع این ماده در آزمون

استخدام برخوردار و مدت خدمت آنان با تأیید رئیس شوراي حل اختالف استان از شرایط سنی کسر و همچنین این 

سابقه قبلی مبنی بر پرداخت حق بیمه مطابق مقررات مربوطه جزء سنوات خدمت آنان محسوب  مدت در صورت وجود

  هاي زیر پاسخ دهید:شود، خواهشمند است به پرسشمی

باشند، جهت آیا سابقه قبلی اعضاء و کارکنان شوراهاي حل اختالف که در حال حاضر عضو و کارمند شورا نمی -1

  هاي استخدامی قوه قضاییه، قابل محاسبه است؟ سر از شرط سنی در آزموناختصاص سهمیه بیست درصدي و ک

 »داراي ابالغ داخلی«و » با ابالغ«چنانچه برخی مشموالن تبصره یادشده، سوابق خدمتی خود را تحت عناوینی  -2

  ارائه کنند، کدام یک از سوابق با عناوین مذکور قابل محاسبه است؟ 

و کارکنان شوراي حل اختالف در سهمیه دیگري از جمله ایثارگران در آزمون پذیرفته چنانچه تعدادي از اعضاء  -3

  توان مدت خدمت آنان را جهت کسر از شرط سنی محاسبه کرد؟شوند، آیا می

 پاسخ:

قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  40در تبصره ماده » اعضا و کارکنان شوراهاي حل اختالف«عبارت  -1

اشتغال فعلی آنان در شوراي حل اختالف جهت برخورداري از امتیاز مندرج در این ، مبین ضرورت 1394

نام در آزمون استخدام اداري دادگستري شاغل تبصره است؛ بنابراین، این حکم شامل اشخاصی که در زمان ثبت

  شود.اند، نمینبوده

گذار اشتغال فرد به عنوان نون، از نظر قا1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  40با توجه به ماده  -2

بط است راعضا و کارکنان موضوعیت دارد و مرجع تأیید سابقه اشتغال نیز رئیس شوراي حل اختالف استان ذي

  و نحوه ابالغ مؤثر در مقام نیست.

، استفاده از سهمیه ایثارگري 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  40با توجه به اطالق تبصره ماده  -3

  دباشاز برخورداري از مزایاي مذکور در این تبصره (کسر از شرط سنی و احتساب سابقه خدمت) نمی مانع

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/17    

7/1401/466   

  ح  466-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 28گونه که مستحضرید در برخی مواد قانونی از جمله ماده همان

  به مراجع غیر قضایی اشاره شده است.   1379انقالب در امور مدنی مصوب 

  قضایی وجود دارد؟ اوالً، آیا تفاوتی بین مراجع غیر قضایی و شبه

  شود؟ قضایی محسوب میاز مراجع غیر قضایی یا شبه ثانیاً، آیا سازمان تعزیرات حکومتی

هاي تنظیمی و حدود و اختیارت خود به مراجع غیر قضایی یا ثالثاً، چنانچه وکالي دادگستري در وکالتنامه

که باید به صراحت عنوان سازمان تعزیرات حکومتی را قید کنند. کند یا آنقضایی اشاره کنند، کفایت میشبه

فرض قید شده و اضافه و تغییر در این قضایی به عنوان پیشدر سامانه عدل ایران، مراجع شبهکه توضیح آن

  پذیر نیست.عنوان به سادگی امکان

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 28مندرج در ماده » مراجع غیر قضایی«اوالً، عبارت 

اي از قوانین دادگستري قانون اصالح پاره 16گذاري؛ از جمله ماده ونبا لحاظ پیشینه قان 1379مدنی مصوب 

  باشد.با اصالحات و الحاقات بعدي، مراجع غیر دادگستري می 1356مصوب 

که صرفاً در ادبیات دکترین حقوقی استفاده » قضاییمراجع شبه«ثانیاً، ارائه تعریف و بیان مصادیق عبارت 

، از وظایف این اداره کل »مراجع غیر قضایی«عمال نشده است و مقایسه آن با شود و در مقرره قانونی استمی

  خارج است.

  قانون صدرالذکر است. 28ثالثاً، بنا به مراتب فوق، سازمان تعزیرات حکومتی مشمول حکم مقرر در ماده 

ازمان م وکالت وکیل در سها، براي اعالقضایی در وکالتنامهرابعاً، قید اختیار وکالت در مراجع غیر قضایی و شبه

تعزیرات حکومتی کافی است و بر این اساس، عدم تصریح به نام سازمان تعزیرات حکومتی در وکالتنامه مذکور 

  باشد.مانع پذیرش وکالتنامه وکیل نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/18    

7/1401/456   

  ح  456-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

و مستأجر داراي حق سرقفلی  1376چنانچه عقد اجاره محل تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

  باشد، آیا با اتمام مدت قرارداد اجاره: 

  ره را مطالبه کند؟المثل ایام تصرف پس از سپري شدن مدت عقد اجاتواند به طرفیت مستأجر اجرتموجر می -الف

شده از آثار حق سرقفلی آیا تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپري شدن مدت آن با همان شرایط اولیه توافق -ب

  است؟ 

در صورتی که تمدید خودکار عقد اجاره پس از سپري شدن مدت آن از شرایط مالکیت بر سرقفلی باشد، آیا  -ج

  قابل استماع است؟ 1376وابط موجر و مستأجر مصوب بها ذیل قانون ردادخواست تعدیل اجاره

  در صورت صالحدید تعریف جامعی از حق سرقفلی ارائه فرمایید. -د

 پاسخ:

رغم سپري شدن مدت اجاره تقاضاي تخلیه نکرده باشد، موضوع مشمول در فرض سؤال، چنانچه موجر به -الف

  قانون مدنی خواهد بود. 501بخش اخیر ماده 

تمدید هر قراردادي؛ از جمله قرارداد اجاره فرض سؤال، منوط به توافق طرفین است و صرف وجود سرقفلی  -ب

، به خودي خود تمدید 1376قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  7با عنایت به مقررات مربوط؛ از جمله ماده 

  قرارداد را در پی نخواهد داشت.

فاً نسبت به اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب بها صردر فرض سؤال، تعدیل اجاره -ج

اصالحی این قانون قابل پذیرش است و در قراردادهاي مشمول قانون روابط موجر  4و در محدوده ماده  1356

  آورده شد، موضوعًا منتفی است.» الف«، با توجه به آنچه در بند 1376و مستأجر مصوب 

گونه که در استعالم آمده است، از وظایف این اداره کل خارج است. با این ز سرقفلی آنارائه تعریفی جامع ا -د

این اداره، اوصاف حق کسب  10/8/1401مورخ  729/1401/7وصف در بند اوالً نظریه مشورتی شماره 

ت ارسال برداري به پیوساند که تصویر آن جهت بهرهیا پیشه یا تجارت و سرقفلی، تشریح و از هم تفکیک شده

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/28    

7/1401/448   

  ك 448-239-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1373/8/1نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین 23به موجب تبصره ماده 

  : 1374/6/11الحاقات بعدي و اصالحی 

هاي تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراي قطعی شعب تعزیرات علیه و یا رؤساي سازمانهرگاه محکوم«

توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستري تقاضاي رسیدگی مجدد نمایند. حکومتی را خالف قانون بدانند، می

رأي را غیر قانونی بداند پرونده را جهت  چنانچه وزیر دادگستري تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا

ه گردد ارجاع خواهد داد. رأي این شعبرسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می

که، با توجه به این». قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجراي حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود

تجدید نظر تعزیرات حکومتی در امور صنفی و ارزي به موجب قانون قابل اعتراض آراي قطعی شعب بدوي و 

  هاي زیر پاسخ دهید: در دیوان عدالت اداري است، خواهشمند است به پرسش

در مهلت  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  10ماده  2چنانچه وفق بند  -1

این قانون به رأي قطعی شعب تعزیرات حکومتی اعتراض شود و دیوان  16ماده  2 سه ماهه تعیین شده در تبصره

ها، اعتراض را رد و عدالت اداري نیز در حدود مقرر قانونی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن

نامه آیین 23تواند به استناد تبصره ماده دادنامه صادره از تعزیرات حکومتی را تأیید کند، آیا معترض می

الذکر، با این استدالل که رأي صادره خالف قانون است، رسیدگی به دادنامه صادره از شعبه تعزیرات صدر

  حکومتی را از وزیر دادگستري درخواست کند؟

چنانچه وزیر دادگستري با وجود شرایط یادشده، رأي صادره از شعبه تعزیرات حکومتی را خالف قانون  -2

  واند رسیدگی به موضوع را از شعب عالی تجدیدنظر درخواست کند؟ تبداند، آیا می

نامه اجرایی آیین 23چنانچه رسیدگی به درخواست متقاضی در شعبه عالی تجدید نظر در اجراي تبصره ماده  -3

با اصالحات و الحاقات بعدي در جریان رسیدگی باشد؛ اما  1373/8/1سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 

اداري نیز در این فاصله به موضوع رسیدگی و اعتراض معترض را وارد ندانسته و دادنامه را  دیوان عدالت

تواند رسیدگی به موضوع را ادامه دهد و بر خالف نظر دیوان تأیید کند، آیا شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات می

  عدالت اداري رأي صادر کند؟



 پاسخ:

  نظریه اکثریت: -3و  2، 1

عتراض نسبت به رأي قطعی شعب بدوي یا تجدید نظر تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اوالً، در فرض ا

اداري، موجب قانونی جهت طرح پرونده مزبور در شعبه عالی تجدید نظر این سازمان بر اساس تبصره ذیل ماده 

  ود ندارد. با اصالحات و الحاقات بعدي وج 1/8/1373نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین 23

ثانیاً، چنانچه به هر دلیل؛ از جمله به سبب عدم اطالع دو مرجع یادشده در بند فوق از جریان پرونده در مرجع 

قانون تشکیالت و آیین  63دیگر و یا به هر دلیل دیگري پرونده در دو مرجع مطرح شود، با لحاظ مالك ماده 

هیأت عمومی  19/1/1382مورخ  660رویه شماره و رأي وحدت  1392دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 

ضایی، رأي قـدیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتري تصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آراي مراجـع شبه

  باشد. االجرا میقطعی شعب دیوان عدالت اداري الزم

  نظـریه اقـلیت: 

حکومتی در دیوان عدالت اداري به سبب رسیدگی به اعتراض نسبت به رأي صادره از سوي شعبه تعزیرات 

نامه سازمان آیین 23ها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن

العاده شکایت عنوان یک طریق فوقبا اصالحات و الحاقات بعدي به  1/8/1373تعزیرات حکومتی مصوب 

 23کند و اعمال تبصره ماده اداري در این خصوص رأي ماهوي صادر نمی از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت

آید و در هر حال رأي شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأي شعبه تعزیرات حکومتی به عمل مییاد

جا که دیوان عدالت اداري در خصوص رأي شعبه عالی االجرا است و از آنشعبه عالی تعزیرات حکومتی الزم

  زیرات حکومتی اظهارنظري نکرده اسـت، بحث تعـارض آراء به شرح مطرح شده در استعالم منتفی استتع

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/07    

7/1401/442   

  ك  442-168-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

رسد واحد سرپرستی دادسرا با شعب تحقیق دادسرا و دادگاه، به نظر میبا لحاظ تفاوت بنیادین ماهیت کار در 

تسري مقررات شکلی آیین دادرسی کیفري یا مدنی به واحد سرپرستی با اشکال مواجه است؛ همچنین در قانون 

امور حسبی نیز که گاه داراي مقررات شکلی همچون صالحیت، حدوث اختالف در صالحیت، نیابت و جهات 

است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسري داده نشده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند  رد دادرس

  هاي زیر پاسخ دهید:است به پرسش

به صالحیت مرجع دیگر عقیده دارد،  1319در مواردي که واحد سرپرستی به موجب قانون امور حسبی مصوب 

باید پرونده با پیشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال  تواند رأسا قرار عدم صالحیت صادر کند یاآیا می

شود تا در صورت اعتقاد به عدم صالحیت، دادگاه قرار عدم صالحیت صادر کند؟ چنانچه واحد سرپرستی رأسا 

تواند در خصوص عدم صالحیت اظهار نظر کند، آیا باید پرونده با دستور قضایی همراه با استدالل از آمار می

نزد مرجع صالح ارسال شود یا با صدور قرار عدم صالحیت و موافقت دادستان؟ در صورت اختالف در  کسر و

  شود؟صالحیت بین دو دادسرا (در واحد سرپرستی)، چگونه رفع اختالف می

 پاسخ:

که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب اوالً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه

صول و مقررات آیین دادرسی مدنی را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، در هر مورد که مقنن در خصوص ا

نهادي عام در قانون آیین دادرسی یادشده تعیین تکلیف کرده و مختص امور حسبی نیست؛ مانند موارد رد 

 1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالدادرس یا نیابت، موضوع تابع قانون آیین دادرسی دادگاه

است و لذا بر خالف آنچه در مقدمه استعالم آمده است، جهات رد دادرس و نیابت در امور حسبی تابع مواد 

مربوط از قانون آیین دادرسی یادشده است؛ اما در مواردي که مختص امور حسبی است؛ مانند امور راجع به 

ردي چون قابلیت اعتراض یا قطعیت آراء صادره در این خصوص تحریر، مهر و موم، تصفیه و تقسیم ترکه، موا

  است. 1319تابع قانون امور حسبی مصوب 



قانون آیین دادرسی کیفري  317و  22و مواد  1319قانون امور حسبی مصوب  21و  20ثانیاً، مستفاد از مواد 

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 26و لحاظ ماده  1392مصوب 

در مواردي که دادسرا در امور حسبی صالح به اقدام و رسیدگی است، تشخیص صالحیت مزبور با دادسرایی 

است که امور یادشده (امور حسبی) نزد وي مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صالحیت خود براي رسیدگی 

کند و در معیت دادگاه بودن دادسرا، نافی این امر (صدور عتقاد داشته باشد، رأساً قرار عدم صالحیت صادر میا

باشد؛ بر این اساس، در فرض پرسش موجب قانونی جهت ارسال پرونده نزد دادگاه قرار عدم صالحیت) نمی

  خانواده و صدور قرار عدم صالحیت از سوي این دادگاه وجود ندارد.

لثاً، در خصوص صالحیت یا عدم صالحیت دادسراي محل، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادستان است؛ بنابراین ثا

  در فرض سؤال ، قرار صادره از سوي دادیار مبنی بر عدم صالحیت دادسرا باید به تأیید دادستان برسد.

، 1392ن دادرسی کیفري مصوب قانون آیی 317رابعاً، حل اختالف در صالحیت بین دادسراها با لحاظ ماده 

  است. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب مطابق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/28    

7/1401/434   

  ح  434-11-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 1187که اختیارات امین منضم به ولی قهري و همچنین امین تعیینی به صورت موقت (موضوع مواد نظر به این

قانون امور حسبی مصوب  119قانون مدنی) همتراز اختیارات ولی قهري است و از طرفی وفق ماده  1184و 

شود و ذکري از جنین هم می، مقررات راجع به وظایف، اختیارات و مسؤولیت قیم شامل امین غایب و 1319

  به میان نیامده است، خواهشمند است اعالم فرمایید:» امین«دیگر مصادیق قانونی 

 توان با صدورآیا دادستان مکلف به نظارت بر عملکرد امین منضم به ولی قهري و امین موقت است؟ آیا می

ري، با این استدالل که دادستان با تکلیف رأي از دادگاه خانواده و تعیین امین موقت و یا ضم امین به ولی قه

  دیگري مواجه نیست، پرونده را از آمار کسر و بایگانی کرد؟

 پاسخ:

به آن  مرجع محترم اعالم شد،  14/8/1401مورخ  435/1401/7گونه که در نظریه مشورتی شماره همان

قهري و در عین حال ناتوانی قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی  1184اوالً، ضم امین موضوع ذیل ماده 

علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماري و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب وي از اداره اموال مولی

علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که شود تا در کنار ولی قهري به امور مولیاست که صرفاً امین ضم می

قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهري منحصر به سبب غیبت  این 1187نصب امین موقت به استناد ماده 

ر به هر علتی که نتواند به امو«پیش از عبارت » به نحوي که«یا حبس است و به قرینه معنوي، عبارتی مانند 

شده آن است که چنانچه به سبب ، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد»علیه رسیدگی کندمولی

علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود س ولی قهري به هر علتی، وي نتواند به امور مولیغیبت یا حب

  کند. معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می

این  1184ماده  شود؛ اماعلیه را شامل میقانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی 1187ثانیاً، حکم ماده 

  علیه است.قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی

علیه و دیگر امور راجع به قانون مدنی، امین موقت در تصدي و اداره اموال مولی 1187ثالثاً، در فرض ماده 

قانون مدنی، هر یک  1184او داراي اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 



تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وي را ولی قهري و یا امین منضم نمی از

  دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهري و امین منضم صورت گیرد.عهده

ن صرفاً در موارد ، اقدام و دخالت دادستا1319قانون امور حسبی مصوب  20جا که به موجب ماده رابعاً، از آن

قانون یادشده، وظایف، اختیارات  119که مقنن در ماده مصرح قانونی مجاز دانسته شده است و با توجه به این

همین قانون، تصرفات  123و  118و مسؤولیت قیم را صرفاً به امین غایب و جنین تسري داده و به موجب مواد 

هري ناتوان را به منزله وکیل عاجز تلقی کرده است، در فرض عاجز در اداره اموال را نافذ و امین بر ولی ق

قانون مدنی و  1184سؤال متعاقب معرفی شخصی از سوي دادستان به دادگاه به عنوان امین و در اجراي ماده 

قانون امور حسبی و پس از ضم امین، دادستان مکلف به نظارت بر اعمال و اقدامات امین منضم  108ماده 

  باشد.نمی

که رعایت غبطه و مصلحت  1391قانون حمایت خانواده مصوب  45خامساً، با عنایت به حکم مقرر در ماده 

ها و مقامات اجرایی را الزامی دانسته است و همچنین با توجه به کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه

ف و اختیارات و مسؤولیت قیم را که مقررات راجع به وظای 1319قانون امور حسبی مصوب  119اطالق ماده 

قانون مدنی  1187از جمله شامل امین غایب هم دانسته است، اختیارات و مسؤولیت امین موقت موضوع ماده 

علیه و سایر امور راجع به او داراي اختیار است، همان اختیارات و مسؤولیت که در تصدي و اداره اموال مولی

االثر را همان هاي امین بر غایب مفقودانون مدنی که وظایف و مسؤولیتق 1015قیم است؛ حکم مقرر در ماده 

  دانسته است که براي قیم مقرر است، نیز مؤید این استدالل است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/03    

7/1401/405   

  ح  405-29/1-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

تواند علیه تصرف غیر قانونی متصرف دعواي خلع ید مطرح آیا مستأجر (که مالک منافع ملک است) می -1

  کند؟ 

آیا بین مستأجري که داراي حق سرقفلی بوده و رابطه قراردادي وي مشمول قانون روابط موجر و مستأجر  -2

  است، تفاوتی وجود دارد؟  1376است، با قراردادي که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

که در صورت عادي بودن قرارداد، در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا قرارداد اجاره باید رسمی باشد یا آن -3

  خواهان باید اثبات عقد اجاره یا اثبات حق سرقفلی را نیز خواستار شود؟ ارکان این دعوا، کدام است؟ 

تواند حقوق خود را استیفا و به محاکم اي میبا چه خواستهحق چگونه و در صورت منفی بودن پاسخ، ذي -4

  خواهی هستند، مراجعه کند؟دادگستري که مرجع تظلم

 پاسخ:

همان قانون، اگر ثالثی مورد اجاره را از ید مستأجر  308قانون مدنی و ماده  489و  488با توجه به مواد  -1

تواند علیه متصرف دعواي خلع ید ف کند، وي میکه مالک منافع مورد اجاره است، خارج و عدوانًا تصر

غاصبانه مطرح کند؛ بنابراین در فرض سؤال با احراز رابطه استیجاري و مالکیت خواهان بر منافع عین مستأجره، 

  باشد.مرجع قضایی مجاز به رسیدگی می

حق کسب یا داراي  1356در فرض مذکور بین مستأجري که وفق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  -2

تفاوتی نیست و مالك،  1376پیشه یا تجارت است و مستأجر مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

  احراز مالکیت خواهان بر منافع ملک است.

، در فرض سؤال وجود 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 62با عنایت به ماده  -3

  باشد.اع دعواي مستأجر نمیقرارداد اجاره رسمی، شرط استم

  با توجه به پاسخ بندهاي قبلی، پاسخ به این سؤال منتفی است -4

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/19    

7/1401/398   

  ك  398-239-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و  1/8/1373نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین 23مطابق تبصره ذیل ماده 

هاي تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراي قطعی علیه و یا رؤساي سازمانالحاقات بعدي هرگاه محکوم

توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستري تقاضاي رسیدگی شعب تعزیرات حکومتی را خالف قانون بدانند، می

مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستري تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأسا رأي را غیر قانونی بداند، پرونده 

گردد، ارجاع خواهد داد. رأي را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می

تجدیدنظر خواسته نخواهد بود . اکنون این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجراي حکم 

  پرسش این است:  

عنه بوده و رأي از دیوان عدالت اداري و شعبه عالی تجدید نظر در مواردي که پرونده داراي شاکی و مشتکی

سازمان تعزیرات حکومتی صادر شود که مفاد آراي این مراجع با یکدیگر متفاوت باشد، تکلیف چیست؟ از 

تواند انفصال رت عدم اجراي رأي دیوان عدالت اداري با در دست داشتن اخطاریه مییک سو شاکی در صو

زیر عنه در محاکم عمومی، ناگباالترین مقام دستگاه را درخواست کند و از سوي دیگر، به لحاظ شکایت مشتکی

  ست؟جرا و معتبر ایک از این دو رأي قابل ااز اجراي رأي شعبه عالی تجدید نظر هستیم. در چنین وضعیتی کدام

 پاسخ:

نظریه اکثریت: در صورت تعارض رأي شعبه دیوان عدالت اداري با رأي شعبه عالی تجدیدنظر تعزیرات 

و رأي  1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب  63حکومتی با لحاظ مالك ماده 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر تفوق و برتري  19/1/1382مورخ  660وحدت رویه شماره 

االجرا قـضایی، رأي قطعی شعب دیوان عدالت اداري الزمتصمیمـات مراجع قـضایی نسبت به آراي مراجـع شبه

  باشد. می

نظریه اقلیت: رسیدگی به اعتراض نسبت به رأي صادره از سوي شعبه تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت 

 23هت نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها و رد این اعتراض، مانع از اعمال تبصره ماده اداري در ج

عنوان یک طریق با اصالحات و الحاقات بعدي به  1/8/1373نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین

کند و اعمال نمی العاده شکایت از آراء نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداري در این خصوص رأي ماهوي صادرفوق



و  آیدیاد شده نوعی اعاده دادرسی است که نسبت به رأي شعبه تعزیرات حکومتی به عمل می 23تبصره ماده 

االجرا است و چون دیوان عدالت اداري در خصوص رأي در هر حال رأي شعبه عالی تعزیرات حکومتی الزم

ارض آراء به شرح مطرح شده در استعالم منتفی شعبه عالی تعزیرات حکومتی اظهارنظري نکرده اسـت بحث تعـ

  است. 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/386   

  ح  386-100-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1/4/1400مورخ  818چنانچه خریدار در اجراي رأي وحدت رویه شماره 

مطالبه قیمت روز ملک بر اساس نظر کارشناس را مطرح کرده باشد و دادگاه پس از ارجاع به کارشناس، حکم 

  صادر کرده باشد؛ اما به دلیل روند تجدید نظرخواهی از تاریخ کارشناسی مدت زمان زیادي سپري شده باشد:

است؟ آیا  1381نون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب قا 19آیا موضوع مشمول تبصره ماده  -الف

  پذیر است؟ در مرحله اجراي احکام تعدیل قیمت روز ملک امکان

التفاوت را با طرح دعواي مجدد و تواند مابهدر صورت عدم امکان تعدیل کارشناسی، آیا خریدار می -ب

  کارشناسی مجدد مطالبه کند؟ 

تأخیر تأدیه از تاریخ کارشناسی پرونده سابق یا تقدیم دادخواست قابل استماع آیا دعواي مطالبه خسارت  -ج

  است؟

 پاسخ:

که در  گونههمان 1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19مقررات تبصره ذیل ماده  -الف

نه روز از طرف متن آن آمده است، در مواردي قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادال

کنند؛ اما در فرض سؤال که در اجراي کارشناس رسمی است و نه در همه مواردي که کارشناسان اظهارنظر می

للغیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق 1/4/1400مورخ  811رأي وحدت رویه شماره 

د بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه میزان غرامت وار

و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کرده 

است، چنانچه به دلیل طوالنی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی 

یافته را مورد لحوق حکم ¬تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش¬نظر میمواجه شود، دادگاه تجدید 

قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  19قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 

افزایش  ندارد و در اجراي رأي وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان 1381

قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروري دانسته است و در هر حال چنانچه دادگاه تجدید 

نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجراي حکم بنا به 



 1381رشناسان رسمی دادگستري مصوب قانون کانون کا 19جهت یادشده موجبی براي اعمال تبصره ماده 

نیست و رأي صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجراي احکام جز اجراي رأي قطعی، اختیار و 

  تکلیف دیگري ندارد.

شده در فرض تعیین قیمت عادله روز از سوي دادگاه تجدید ، پرسش مطرح»الف«اوالً، با توجه به پاسخ بند  -ب

  رسد.ه نظر مینظر، منتفی ب

ثانیاً، با توجه به صدور حکم قطعی به پرداخت مبلغ معین، موجب قانونی جهت ارجاع امر به کارشناسی جهت 

تعیین قیمت روز از سوي اجراي احکام مدنی وجود ندارد و اجراي احکام مکلف به اجراي رأي صادره خواهد 

  بود.

، مانع از مراجعه »ب«اجراي احکام به شرح مذکور در بند عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله  -ج

  نفع جهت احقاق (جبران خسارت) نخواهد بود.ذي

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/18    

7/1401/372   

  ح  372-79-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نحو تضامنی به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ  چنانچه مدیون اصلی و ضامنان او به

سررسید تا زمان اجراي کامل محکوم شوند و پس از قطعیت دادنامه، حکم ورشکستگی مدیون اصلی با تاریخ 

  توقیف پیش از صدور رأي محکومیت صادر شود:

ستگی مقررات راجع به تصفیه امور ورشک تواند طبقآیا اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه می -الف

در باب تشخیص طلب، خسارت تأخیر تأدیه دین را به عنوان طلب از ورشکسته تصدیق نکرده و این قسمت از 

طلب را با وجود صدور حکم محکومیت ورشکسته رد کند؟ در این صورت، تکلیف حکم صادره در بخش راجع 

  به خسارت تأخیر تأدیه چیست؟

تواند به جهت تبعیت دین ضامن از دین مدیون اصلی، با توجه به رأي وحدت رویه ي احکام میآیا اجرا -ب

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص ضامنان، اجراي خسارت تأخیر  1399/3/27مورخ  788شماره 

  تأدیه را تا تاریخ توقف مدیون اصلی محاسبه و از آن تاریخ به بعد آن را منتفی اعالم کند؟

 اسخ:پ

االجرایی در اختیار دارد، هر چند متعاقباً حکم ورشکستگی در فرض سؤال که بستانکار حکم قطعی الزم -الف

محکومعلیه صادر شود و تاریخ توقف تاجر را مقدم بر تاریخ صدور حکم مبنی بر تشخیص مطالبات طلبکار 

ر شده است؛ این فرض از اطالق ماده االجرا صاداعالم دارد، از آنجا که در خصوص موضوع، رأي قطعی الزم

تواند به استناد رسد و اداره تصفیه نمیخارج به نظر می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  30

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 8اطالق این ماده، مطالبات موضوع حکم یاد شده را رد کند؛ حکم مقرر در ماده 

نیز مؤید  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  24و ماده  1379دنی مصوب عمومی و انقالب در امور م

  این دیدگاه است. 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، از ضامن  27/3/1399مورخ  788با توجه به رأي وحدت رویه شماره  -ب

البه س از مطتوان خسارت تأخیر تأدیه دین تاجر ورشکسته را مطالبه کرد؛ اما چنانچه پتاجر ورشکسته نمی

دین اصلی از ضامن و تحقق مسؤولیت، از پرداخت امتناع کند و از او مطالبه خسارت تأخیر تأدیه شود، دادگاه 

و دیگر مقررات  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522وفق ماده 



کند و در این فرض، ارت تأخیر تأدیه صادر میمربوط، از تاریخ مطالبه دین از ضامن حکم به پرداخت خس

ورشکستگی تاجر در مسؤولیت ضامن تأثیري ندارد؛ زیرا این خسارت ناشی از تأخیر خود ضامن است و نه 

  مدیون اصلی (تاجر).

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/07    

7/1401/364   

  ح  364-127-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

خواهان دعوایی به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه زمین با پالك ثبتی مشخص مطرح 

هاي نوبتی در خصوص این ملک منتشر شده؛ اما به دلیل عدم حضور مالک کند؛ برابر سوابق ثبتی آگهیمی

جریان رسیدگی دادگاه وضعیت ثبتی ملک یادشده را از اداره ثبت استعالم تحدید حدود آن انجام نشده است. در 

کند و آن اداره در پاسخ استعالم به جاي پالك یادشده، سهواً وضعیت پالك دیگر را که مربوط به ملکی می

هت به جکند و دادگاه بر مبناي گزارش نادرست اداره ثبت اسناد و امالك، دیگر بوده است، به دادگاه اعالم می

نفع نبودن خواهان در پالك اخیر حکم بر بطالن دعواي خواهان صادر کرده است؛ دادنامه صادره در دادگاه ذي

  تجدید نظر تأیید شده است.

جا که خواسته خواهان اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به یک قطعه سؤال: با عنایت به مراتب یادشده و از آن

ده آمست؛ در حالی که مدلول و منطوق رأي دادگاه حسب استعالم به عملزمین با پالك ثبتی مشخص بوده ا

  راجع به پالك ثبتی دیگري است، آیا دعواي مجدد خواهان مشمول اعتبار امر مختوم است؟

 پاسخ:

د و شبایست قرار رد دعوا صادر میاوالً، با توصیفی که راجع به فرض استعالم به عمل آمده است، اصوالً می

  حقی.ر بینه حکم ب

کننده، دادگاه در موضوع خواسته رأي صادر کرده باشد؛ هرچند این ثانیاً، چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی

آمده از سوي مرجع ثبتی باشد، تا زمانی که به طرق قانونی نقض نشود، محملی رأي مبتنی بر اشتباه به عمل

  براي رسیدگی مجدد به موضوع دعوا وجود ندارد.

کننده، دادگاه در موضوع خواسته رأي صادر نکرده باشد، فارغ از انچه به تشخیص مرجع رسیدگیثالثاً، چن

  شود و ملزم به رسیدگی و صدور رأي در همان پرونده است.رسیدگی تلقی نمی

  دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیرکل حقوقی قوه قضاییه
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  ع  268-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

 1345در حوزه اداري و استخدامی سازمان تبلیغات اسالمی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوري مصوب 

نامه با اصالحات و الحاقات بعدي و یا آیین 1386با اصالحات بعدي، قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

که، سازمان تبلیغات اسالمی به موجب قانون شمول قانون استخدام داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن

مشمول قانون استخدام کشوري شده و کارکنان دائمی  1375کشوري به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصوب 

اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده رسمی تبدیل وضع یافته و تمام وقت آن به مستخدم

با اصالحات و الحاقات بعدي، مبنی بر مستثنی بودن  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117

خود را شوند از احکام آن قانون، هاي اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري (دام عزه) اداره میدستگاه

داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مشمول قانون مزبور نمی

اعالم داشته است از آنجا که وضعیت  1387/12/13مورخ  1604/108460ریاست جمهوري طی نامه شماره 

قانون مدیریت  3ولتی موضوع ماده حقوقی سازمان تبلیغات اسالمی منطبق با تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر د

تار گیرد و تعیین ساخگفته قرار میباشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیشخدمات کشوري نمی

تشکیالتی سازمان مورد بحث باید بر مبناي قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور 

نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام  1392/7/3خ /د مور231/92/118225به شماره 

اختیارات هیأت امناي سازمان تبلیغات  1387/9/17مورخ  14806/1معظم رهبري (مدظله العالی) به شماره 

م در امقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مقاسالمی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم

با تبعیت از قانون مدیریت  1388/2/30مورخ  388/2838گردشکار نامه معاون اداري و مالی وقت به شماره 

موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداري و استخدامی  1388/1/1خدمات کشوري تاریخ 

یک از بلیغات اسالمی با هیچآمده است که سازمان ت 1400/9/10مورخ  48760کشور موضوع نامه شماره 

این قانون  5قانون مدیریت خدمات کشوري همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده  4تا  1شقوق مواد 

باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است نمی

ت خدمات کشوري توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداري و و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیری

 10ماده  9استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوري به طور کامل مجري است؛ این در حالی است که در بند 

گردد، هاي سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد مینامهاساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین



که ضوابط اداري و استخدامی آن سازمان وظایف هیأت امناي سازمان دانسته شده است. با عنایت به این در زمره

تعیین  1375قبال به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوري به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصوب 

ن ا دارنده تفویض اختیارات آتکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگري در این بخش از اختیارات هیأت امنا و ی

با اصالحات بعدي بر  1386هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

قانون  117سازمان تبلیغات اسالمی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده 

هاي اجرایی به حات و الحاقات بعدي تصریح دارد که کلیه دستگاهبا اصال 1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

 شوند وهایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبري اداره میاستثناي نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمان

شوند. تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می  3نهادهاي عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 

 ها به تصویبکه اساسنامه آنشوند، به واسطه اینهایی که زیر نظر مقام معظم رهبري اداره میرخی از دستگاهب

دانند؛ به عبارتی شوند، خود را مشمول این ماده میله رسیده است و رؤساي آنان با حکم ایشان منصوب میمعظم

م که اداره مستقیشوند؛ حال آن(دام عزه) اداره می کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبريچنین استنباط می

کرد اعتبارت (مراحل خرج) جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینهاصوالً به مدیریت همه

، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  22تا  17موضوع مواد 

که مقام معظم رهبري صرفاً در اغلب نهادهاي که انتصاب مستقیم دارند، شود؛ در حالیاطالق می زیرمجموعه و ...

اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و رؤسا باید در برابر عملکرد خودشان دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده

  پاسخگو باشند. 

ا که رؤساي شوند؛ چرله اداره میت این قوا نیز زیر نظر مستقیم معظمثانیاً، در مورد قوه قضاییه و قوه مجریه باید گف

زیر  هاي اجرایی کشورشوند. در این فرض اکثر دستگاهاین قوا نیز در نهایت توسط مقام معظم رهبري منصوب می

  نظر مستقیم رهبري اداره خواهند شد. 

مقام  تحت نظر«... ه کرده است؛ مانند این عبارت که ثالثاً، قانون گذار در دیگر قوانین از عباراتی دیگر استفاد

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی  2در تبصره ». له خواهد بودوالیت فقیه هستند با اذن معظم

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی  2ماده  3با اصالحات و الحاقات بعدي و یا تبصره  1373مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدي آمده است شمول احکام این قانون به  1398از کاالي ایرانی مصوب  و حمایت

این قانون و با  19هاي زیر نظر مقام معظم رهبري منوط به اخذ استعالم رئیس هیأت نظارت موضوع ماده دستگاه

ت؛ ها مد نظر بوده اسله بر آن دستگاهباشد. به عبارتی در این قوانین فقط نظارت معظماذن مقام معظم رهبري می

با اصالحالت بعدي اداره  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117که مقصود مقنن در ماده حال آن

هوم مخالف عبارت نهادهاي عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور له بوده است. مستفاد از مفمستقیم زیر نظر معظم



قانون مدیریت خدمات کشوري، مقنن دسته دیگري از مؤسسات و نهادهاي  117تطبیق دارند، در ماده  3در ماده 

این قانون هستند را به رسمیت شناخته و  3عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 

مول قانون دانسته است؛ اما در آن قانون به طور صریح این نوع مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی را مش

توان گفت تعریف این دسته از مؤسسات در دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و تعریف نکرده است. می

  ده است. با اصالحات و الحاقات بعدي قید ش 1373مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

از  1375به موجب ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوري به کارکنان سازمان تبلیغات اسالمی مصوب 

شود و تاریخ تصویب این قانون سازمان تبلیغات اسالمی که تحت نظر مقام معظم رهبري (مد ظله العالی) اداره می

ل قانون استخدام کشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت شود، مشمواز این پس در این قانون سازمان نامیده می

ها و سایر مقررات مربوط به مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوري کارکنان دولت و اصالحات بعد آن

یابند. از این رو سازمان تبلیغات اسالمی بوده و کارکنان دایمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع می

اکمیت قانون استخدام کشوري و اصالحات بعدي آن، مشمول قانون اخیرالذکر بوده و از زمان تصویب تا زمان ح

با اصالحات بعدي با عنایت به عبارت سایر مقررات مربوط به  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 

خصوص  مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوري است و شمول قانون مدیریت خدمات کشوري در

  مستخدمین رسمی آن سازمان قابل بحث و بررسی است.

با اصالحات بعدي نسخ شده  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  127که، آنچه در ماده توضیح آن

است، قوانین عام و خاص مغایر با این قانون است؛ در حالی که ماده واحده قانون شمول قانون استخدام کشوري 

، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوري نبوده تا به 1375ن تبلیغات اسالمی مصوب به کارکنان سازما

که بیش از پنجاه درصد از اعتبارات سازمان تبلیغات این قانون نسخ شده باشد. با توجه به این 127حکم ماده 

قانون مدیریت  5وع ماده شود، آیا این سازمان دستگاه موضاسالمی از محل منابع بودجه عمومی کشور تأمین می

که، قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب شود؟ توضیح آنبا اصالحات بعدي شناخته می 1386کشوري مصوب 

راجع به  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  5تعریفی متفاوت از ماده  3با اصالحات بعدي در ماده  1386

قانون اخیرالذکر، مؤسسات و نهادهاي عمومی  5اده مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی ارائه کرده است: م

غیر دولتی را از نظر این قانون واحدهاي سازمانی مشخصی دانسته است که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف 

شود. در تبصره ذیل این ماده آمده است فهرست این قبیل و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می

هادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شوراي اسالمی مؤسسات و ن

با اصالحات و الحاقات  1373موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب خواهد رسید. به 

مؤسسات و نهادهاي عمومی ها بعدي واحدهاي سازمانی مشروحه ذیل این ماده واحده و مؤسسات وابسته به آن



باشند؛ از جمله این واحدها، می 1366قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  5غیر دولتی موضوع تبصره ماده 

ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تأکید  2سازمان تبلیغات اسالمی است. در تبصره 

هادهاي عمومی که تحت نظر مقام والیت فقیه هستند، با اذن شده است که اجراي قانون در مورد مؤسسات و ن

له خواهد بود. بنا به مستندات موجود تاکنون اذنی در این خصوص صادر نشده است. از طرف دیگر وفق ماده معظم

با اصالحات بعدي، مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی واحد  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3

شود است که داراي استقالل حقوقی است و با تصویب مجلس شوراي اسالمی ایجاد شده یا می سازمانی مشخصی

دار وظایف و خدماتی است و بیش از پنجاه درصد بودجه ساالنه آن از محل منابع غیر دولتی تأمین گردد و عهده

حاسبات عمومی، نهاد عمومی که جنبه عمومی دارد. بنا به مراتب یاد شده، برخی اشخاص حقوقی با تعریف قانون م

قانون مدیریت  3شوند؛ اما به واسطه فقدان یکی از شروط چهارگانه مذکور در ماده غیر دولتی محسوب می

با اصالحات بعدي بویژه دریافت بودجه دولتی بیش از پنجاه درصد، از تعریف ماده  1386خدمات کشوري مصوب 

سازمان تبلیغات اسالمی را نام برد آخرین اساسنامه این سازمان در توان مذکور خارج هستند؛ به عنوان مثال، می

اساسنامه سازمان، نهادي  2به تأیید مقام معظم رهبري (مدظله العالی) رسیده است. در ماده  1387/8/15تاریخ 

م هاي مقام معظدینی و فرهنگی تعریف شده است که داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و در چارچوب سیاست

شود. از طرفی در حال حاضر بالغ بر پنجاه درصد کل بودجه آن سازمان را منابع بودجه دولتی بري اداره میره

خارج است. این  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3دهد که در این شرایط از تعریف ماده تشکیل می

قانون  5هاي موضوع ماده ها دستگاهآنوضعیت به عدم تمکین این سازمان از اجراي برخی از قوانین که مشمولین 

هاي قانون احکام دائمی برنامه 37ماده » چ«باشند، منجر شده است؛ از جمله بند مدیریت خدمات کشوري می

ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قانون برنامه پنج 10ماده » پ«، بند 1395توسعه کشور مصوب 

قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقررات  31ماده » ب«، بند 1395جمهوري اسالمی ایران مصوب 

که هدف مقنن از ارائه تعریف جدید از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی .  حال آن1393) مصوب 2دولت (

، با اصالحات بعدي آن است که انضباط مالی کشور 1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3در ماده 

هاي مالی این مؤسسات بر دوش بودجه عمومی نباشد. افزون بر این، تصویب و تخصیص رتقا یافته و از طرفی هزینها

بودجه دولتی به سازمان تبلیغات اسالمی بیش از پنجاه درصد کل بودجه این سازمان به جهت تقویت و کمک این 

تواند ماهیت آن سازمان که همان مؤسسه میسازمان در راستاي اصل استمرار خدمات عمومی بوده و این کمک ن

  و نهاد عمومی غیر دولتی است را تغییر دهد.

قانون یادشده به سبب دریافت بیش از  5همچنین خروج سازمان تبلیغات اسالمی از تعریف دستگاه اجرایی در ماده 

اکثر بودجه خود را از بودجه حد مجاز بودجه، به این معنی است که دستگاهی در حقوق اداري کشور وجود دارد که 



کند؛ اما با هیچ یک از اشخاص حقوق اداري مصرح در قانون مدیریت خدمات کشوري قابل عمومی دریافت می

قانون  3انطباق نیست. مستفاد از مفهوم مخالف عبارت نهادهاي عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده 

این قانون مقنن دسته دیگري  117حات بعدي تطبیق دارند، در ماده با اصال 1386مدیریت خدمات کشوري مصوب 

قانون هستند را به  3از مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که فاقد یکی از ارکان چهارگانه منظور در ماده 

رسمیت شناخته و مشمول قانون دانسته است؛ اما به طور صریح و روشن به این نوع مؤسسات و نهادهاي عمومی 

غیر دولتی اشاره نکرده است. با رجوع به دیگر قوانین از جمله قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی 

  توان تعریف این دسته از مؤسسات و نهادها را به دست آورد.می

با اصالحات بعدي بیان داشته است  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  117که، ماده موضوع دیگر آن 

هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم هاي اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیالت و سازمانکلیه دستگاه

تطبیق دارند،  3شوند، وزارت اطالعات و نهادهاي عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده رهبري اداره می

شوند. مقنن در این ماده صرفاً بخشی از مؤسسات و نهادهاي عمومی را که با ماده ن میمشمول مقررات این قانو

قانون یاد شده تطبیق دارند، مورد حکم قرار داده و از شمول احکام قانون مدیریت خدمات کشوري مستثنی  3

ي قید شده است قانون مدیریت خدمات کشور 5که در تعریف دستگاه اجرایی موضوع ماده دانسته است؛ حال آن

ه گونه کها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیر دولتی است و هماندستگاه اجرایی کلیه وزارتخانه

این قانون، عبارت مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی  117قانون یادشده برخالف ماده  5واضح است در ماده 

قانون مدیریت خدمات کشوري،  3وقی است که به واسطه ماده به طور عام بیان شده است و شامل کلیه اشخاص حق

عنوان مؤسسات ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و یا قانون و اساسنامه تشکیل به

هاي یادشده، نهاد رسد سازمان تبلیغات اسالمی وفق استداللشوند؛ لذا به نظر میو نهادهاي عمومی شناخته می

قانون مدیریت خدمات کشوري است. با بررسی  5ی غیر دولتی و در نتیجه دستگاه اجرایی موضوع ماده عموم

قانون مدیریت خدمات کشوري به  5مستندات و سوابق مشخص شد استنباط مذکور مبنی بر تسري تعریف ماده 

فنی و حقوقی دیوان ستاد مشاوره  2695و  2941سازمان تبلیغات اسالمی، به طور مشابه در نظریه شماره 

اداره کل نظارت بر اجراي بودجه وزارت اقتصاد و دارایی، نظریه  1394/8/16محاسبات کشور، نظریه مورخ 

 1395/10/11هاي فنی دیوان محاسبات کشور، نظریه مورخ مدیر کل رسیدگی و بررسی 1395/7/2مورخ 

معاون حقوقی مجلس  1396/8/14مورخ  20000/1200معاونت حقوقی ریاست جمهوري و همچنین نامه شماره 

و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور آماده است؛ اما این مهم مورد پذیرش سازمان تبلیغات اسالمی قرار نگرفته 

  است. 

 پاسخ:



قانون مدیریت  117هاي اجرایی هستند و با توجه ماده اوالً، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی از اقسام دستگاه

نهادهاي عمومی غیر دولتی که با تعریف «با اصالحات بعدي مبنی بر مستثنی نمودن  1386خدمات کشوري مصوب 

قانون مذکور  3از شمول این قانون، نهادهاي عمومی غیردولتی که مشمول تعریف ماده » تطبیق دارند 3مذکور در ماده 

با اصالحات بعدي هستند. بنا به مراتب یادشده،  1386مصوب شوند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري نمی

سازمان تبلیغات اسالمی که فاقد شرط تأسیس به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی است و به فرمان حضرت 

با اصالحات بعدي انطباق  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  3امام خمینی (ره) تأسیس شده و با ماده 

ماده واحده قانون  9گیرد؛ هرچند این سازمان به صراحت بند رد، مشمول استثنائات این قانون قرار نمیکاملی ندا

با اصالحات و الحاقات بعدي، ماهیت عمومی غیر دولتی  1373فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

  دارد. 

شمول قانون استخدام کشوري به کارکنان سازمان « ثانیاً، با وجود آنچه در بند فوق آورده شد، نظر به قانون خاص

با اصالحات  1386، قانون عام الحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب 1375مصوب » تبلیغات اسالمی

بعدي، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون خاص یعنی قانون شمول قانون استخدام 

است. لذا به رغم آنکه این سازمان مستند به مواد متعددي  1375مان تبلیغات اسالمی مصوب کشوري به کارکنان ساز

ه له اداربه تأیید مقام معظم رهبري رسیده است، تحت نظر مستقیم معظم 29/8/1387از اساسنامه خود که در تاریخ 

به پیشنهاد رییس و تأیید هیـأت امنا نامهها را اساسنامه این سازمان، تصویب آیین 9ماده  9شود و هر چند بند می

نامه دانسـته است، در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شوراي اسالمی به شرح پیشگفته وجود دارد، تصویب آیین

اداري و استخدامی توسط هیأت امناي سازمان، سالبه به انتفاي موضوع است و هیأت امناي این سازمان، چنین صالحیتی 

شمول قانون استخدام کشوري به کارکنان سازمان «سازمان تبلیغات اسالمی همچنان مشمول قانون  ندارد. بدین لحاظ،

  است. » 1375تبلیغات اسالمی مصوب 

  

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/10/05    

7/1401/267   

  ع  267-118-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بالعوض) توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی به آیا  -4

هاي تحت نظر خود چه از نظر مالکیت، نظارت اداري و یا عضویت نمایندگان این نهادها در مؤسسات و شرکت

  هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟

هاي تجاري که امکان فعالیت اقتصادي و شرکت آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بالعوض) به -5

کسب سود دارند، مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است: با 

مورخ ه  31281ت  27862هاي غیر دولتی شماره نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانوحدت مالك از آیین

نامه و ماده یک این آیین 2به تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره هیأت وزیران و با توجه  1384/5/8

در خصوص پرداخت کمک توسط  1366قانون محاسبات عمومی مصوب  68که ماده همچنین با عنایت به این

مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروي از قانون ضوابط پرداخت 

، 1378قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  71افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده  کمک یا اعانه به

توانند به رسد نهادهاي عمومی غیر دولتی نمیهاي بودجه کل کشور الزامی است، به نظر میبراي همه ردیف

هاي خاص پرداخت، مبادرت نامهبا تدوین آیین 1366قانون محاسبات عمومی مصوب  72ماده  3استناد تبصره 

  به کمک نمایند. تبصره مذکور به این شرح است: 

که مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی داراي مقررات قانونی خاصی براي مصرف اعتبارات در صورتی«

کشور در اختیار آنها  توانند اعتبارات جاري را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کلخود باشند می

که در این قانون صراحتاً براي آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط شود جز در موارديگذارده می

به خود به مصرف برسانند. در مواردي که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه 

تیار مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی گذارده ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اخوزارتخانه

کننده کننده کمک، وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافتشود، ذیحساب دستگاه پرداختمی

قانون  71توان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده بر این اساس، می». به هزینه قطعی منظور خواهد نمود

، نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شؤون 1366 محاسبات عمومی مصوب

گفته را ابالغ کرده است. بنابراین، مقررات پیش 1385هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال 



قانون  72ماده  3تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این مؤسسات وفق تبصره 

مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین  1366ت عمومی مصوب محاسبا

  کند.هاي خاص موضوعیت پیدا نمینامهآیین

دارد دریافت که بیان می 1366مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب  71از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 

قانون مدیریت خدمات  5هاي اجرایی موضوع ماده و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه

قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت  5کشوري و ماده 

و پرداخت برخالف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئوالن و مقامات 

باشند. هرگونه پرداخت مدیران مالی حسب مورد مسئول اجراي این حکم می حسابان وربط، مدیران، ذيذي

کمک توسط مؤسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی  31افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در ماده 

مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی  1393) مصوب 2قررات مالی دولت (از م

هاي اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد توسط دستگاه

عت و مشابه آن شـامل اي از جمله عین، منفهاي سرمایهقانونی هرگونه کمک غیر نقدي و واگذاري دارایی

هاي ها، شرایط و دستورالعملامـوال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم

ریزي کشور مجاز است ... احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات ابالغی سازمان مدیریت و برنامه

االجرا قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن الزم عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در

ول هاي اجرایی مشمگونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاهتوان ایناست. از این مقررات می

باشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف بخش خصوصی دریافت اعتبارات کمک نمی

گذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص شود که با اهداف قانونو تعاونی کشور می

هاي تجاري جزء جامعه رسد شرکتصد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر می

هاي تشرکاند و کمک به شود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شدههدف دریافت کمک محسوب نمی

 71تجاري مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 

ده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر به معنی زیان 1378قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 

گفته نیز پیش 71ده است. در ماده پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید ش

موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و 

، عبارت مؤسسه به 1378قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  71مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 



تواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین شود که میاشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطالق می

غیر تجاري انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنري و .... است که در بند 

ها هاي فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها و انجمنضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون 10ماده  2

یی نامه اجراماده یک آیین» الف«شود. همچنین وفق بند که شامل شرکت تجاري نمیبر آن تصریح شده است 

هاي مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند. بر این اساس، هاي غیر دولتی سازمانتأسیس و فعالیت سازمان

ماده  »پ«رج در بند رسد مشمول مقررات و تسهیالت مندها انتفاعی هستند، به نظر میکه شرکتبه دلیل این

  باشند.نامه مزبور نمیآیین 30و ماده  6ماده » الف«و بند  4

 پاسخ:

) مصوب 2قانون الحاق برخی مواد به تنظـیم بخشی از مقررات مـالی دولت ( 31با توجه به ماده  -5و  4

هاي اجرایی به نهادها و مؤسسات عمـومی غیر دولتی براي در مواردي که کمک مالی از سوي دستگاه 1393

 ها وها از سوي این نهادها و مؤسسات به شرکتمصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک

که در ونی است؛ مگر اینالذکر فاقد منع قانقانون فوق 31نامه موضوع ماده مؤسسات تابعه بر اساس موافقت

  قوانین و مقررات به نحو دیگري تعیین تکلیف شده باشد. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1401/10/10    

7/1401/171   

  ع  171-58-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه شماره نامه استخدام پیمانی موضوع تصویبآیین 12ماده  3همانگونه که مستحضرید تبصره 

ها مکلف هستند به مستخدمین دستگاه«دارد: هیأت وزیران، مقرر می 24/6/1381مورخ  27026/5/ت/79981

پیمانی به هنگام خاتمه قرارداد (در صورت عدم تمدید) به ازاي هر سال سابقه خدمت قابل قبول، عالوه بر حقوق و 

 ؛ مفاد این ماده براي»شده، یک ماه آخرین حقوق و مزایا پرداخت نمایندربوط به مرخصی استحقاقی ذخیرهالعاده مفوق

که دفتر حقوقی و دبیرخانه هیأت عالی نظارت و امور حقوق و االجرا است؛ نظر به اینهاي مشمول، الزمتمامی دستگاه

 16/14153هاي شماره نی ریاست جمهوري، برابر نظریهمزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسا

مستخدمین پیمانی که به موجب «اعالم داشته است:  1392/5/14مورخ  222/92/9533و  1385/2/10مورخ 

هاي رسیدگی به تخلفات اداري کارمندان، محاکم قضایی، نظریه منفی گزینش یا غیبت از دستگاه آراي صادره از هیأت

 12ماده  3و با توجه به اطالق تبصره » باشندنامه استخدام پیمانی نمیآیین 12ماده  3مشمول تبصره شوند، اخراج می

نامه استخدام پیمانی در تعارض است، خواهشمند است که نظریه دبیرخانه مذکور، با اطالق آییننامه یادشده و اینآیین

 12ماده  3از دستگاه از شمول حکم مقرر در تبصره  شدهدر خصوص جواز یا عدم جواز مستثنی کردن کارکنان اخراج

  نامه استخدام پیمانی صدرالذکر اعالم نظر فرمایید.آیین

 پاسخ:

هیأت وزیران  24/6/1381مورخ  79981نامه شماره نامه استخدام پیمانی موضوع تصویبآیین 12ماده  3تبصره 

ر شود. دربط با عدم تمدید قرارداد خاتمه داده میناظر بر مواردي است که به قرارداد مستخدم پیمانی و دستگاه ذي

شود. بدیهی است صدور نظر از علت عدم تمدید قرارداد، موضوع مشمول تبصره یادشده تلقی میاین صورت صرف

شود و از شمول تبصره یادشده قرارداد به سبب عدم تمدید تلقی نمی حکم مبنی بر اخراج و انفصال از خدمت، خاتمه

 دکتر احمد محمدي باردئی                                           خارج است.

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



  
 

1401/10/21    

7/1400/1631   

  ع  1631-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ها به لحاظ ارزش افزوده ملک ناشی از احداث بلوار، مبلغی را از مالکان با عنوان موارد شهرداريدر بسیاري 

کنند و مالکان با طرح دعوا در مراجع دریافت می» یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک«حق مشرفیت 

 ستند. آیا اخذ حق مشرفیتقضایی حق مشرفیت را غیرقانونی دانسته و خواهان استرداد این وجوه از شهرداري ه

  ها وجاهت قانونی دارد؟توسط شهرداري» یا مرغوبیت یا ارزش افزوده قیمت ملک«

 پاسخ:

گرفتن هرگونه وجهی به عنوان حق مرغوبیت  1360اوالً، ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 

غیر » عوارض حق مرغوبیت«است؛ اما ها را ملغی کرده چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداري

شوراي محترم  2/5/1395مورخ  1660/102/95چنانکه در نظریه شماره است؛ هم» حق مرغوبیت«از 

ت که همان حق مرغوبی -اخذ حق مشرفیت«نگهبان خطاب به رئیس وقت دیوان عدالت اداري تصریح شده است: 

در فرض وجود حق جعل عوارض توسط مقنن شرعًا  -باشد ولی جعل عوارض بر این حقشرعاً حرام می -است

  » مانعی ندارد.

وز اخذ تواند مجثانیاً، تغییر عناوین از حق مرغوبیت یا حق مشرفیت به دیگر عناوین نظیر ارزش افزوده نمی

  عوارض قرار گیرد.

اي اسالمی کشور و قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراه 76ماده  16که وفق بند ثالثاً، با عنایت به این

با اصالحات و الحاقات بعدي، یکی از وظایف شوراي اسالمی شهر تصویب  1375انتخاب شهرداران مصوب 

لوایح برقراري یا لغو عوارض شهر است و با توجه به نامه شوراي محترم نگهبان مبنی بر ممنوع ندانستن اخذ 

 4/5/1383مورخ  181هاي هاي شمارهبه دادنامهگفته و همچنین با توجه عوارض بر حق مشرفیت به شرح پیش

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله  23/10/1386مورخ  1229و 

شوراي اسالمی شهر را در محدوده اختیارات قانونی شوراي مذکور و موافق قانون دانسته است و نیز با عنایت 

مورخ  10183هاي شماره راهاي اسالمی دیوان عدالت اداري از جمله دادنامهبه برخی آراء هیأت تخصصی شو



، وضع عوارض بر حق مشرفیت توسط شوراهاي اسالمی مغایر 1/6/1400مورخ  10761و  5/4/1401

  رسد.ها به نظر نمیقانون و خارج از حدود اختیارات این شورا

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  


