
  
 

1400/09/30    

7/1400/1225   

  ح  1225-9/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي ضمن عقد خارج الزم بدون قید و شرط ،زوج به زوجه وکالت داده که هر زمان بخواهد را مطلقه در عقد نامه

یل و رافع کند. آیا این امر به معنی عزل وکنماید و در حین اجراي شرط، زوج عدم رضایتخود را اعالم می

  شود؟وکالت تلقی می

 پاسخ:

شود و از چنانچه زوج ضمن عقد خارج الزم به زوجه وکالت در امر طالق دهد، آثار عقد الزم بر آن مترتب می

سوي زوج قابل فسخ نیست و مخالفت بعدي زوج در زمان استفاده زوجه از وکالتنامه یادشده، مؤثر در مقام 

  نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  



 

1400/09/28    

7/1400/1209   

  ك  1209-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادگاه قبالً حکم به محکومیت متهم از حیث جنبه خصوصی جرم و یا جنبه عمومی جرم صادر کرده باشد 

ن محکومیتها صحیح نباشد (مثل حکم به محکومیت و بعداً آراي وحدت رویه اي صادر شود که بر اساس آن آرا ای

مورخ  804پرداخت دیه در جراحتی که در اثر معالجات پزشکی ایجاد شده باشد که رأي وحدت رویه شماره 

بیان می دارد که محکوم له مستحق دیه این جراحات نیست و مثل حکم به محکومیت متهم از  2/10/1399

دي با چاقو در صورتی که جرم با قسامه ثابت شود که رأي وحدت رویه حیث جنبه عمومی جرم ایراد جرح عم

که بیان می دارد با قسامه جنبه عمومی جرم  18/8/1400مورخ  815هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 

و تعزیر متهم ثابت نمی شود) آیا دادگاه صادر کننده رأي قطعی بعد از صدور رأي وحدت روهی و بر اساس بند 

قانون مجازات اسالمی بایستی نسبت به اصالح رأي اقدام نماید؟ یا این موضوع مختص قانون الحق  10ده ب ما

  است؟

 پاسخ:

، در صورتی که مطابق رأي وحدت رویه هیأت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471برابر ذیل ماده 

، علیه باشدهاتی مساعد به حال محکومعمومی دیوان عالی کشور عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأي به ج

 10اده م» ب«نسبت به آراي اجرانشده یا در حال اجرا قابل تسري است و قاضی اجراي احکام کیفري برابر بند 

  کند.قانون مجازات اسالمی اقدام می

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/30    

7/1400/1205   

  ك  1205-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از  127اق قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ارتشا و کالهبرداري و بند ت از ماده  1با توجه به ماده 

در باب نحوه تعیین تجازات معاون جرم در صورت ارتکاب معاونت در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

الوه بر مجازات حبس تعزیري) براي معاون جرم کالهبرداري که جرم تعزیري آیا تعیین مجازات جزاي نقدي (ع

  معاون از وقوع جرم مالی را تحصیل نکرده و نفع مالی نبرده است صحیح می باشد؟

 پاسخ:

و اطالق ماده مذکور، در مواردي که در قانون  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  127با توجه به نص ماده 

هاي متعدد ذکر شده است، مجازات معاون جرم نیز یک یا دو درجه کمتر از مجازات هايبراي مباشر جرم، مجازات

ظیر که در جرایمی نمذکور است و از این حیث تفاوتی بین جزاي نقدي ثابت و نسبی وجود ندارد. اعتقاد به این

ي محکوم شود، کالهبرداري، ارتشاء و اختالس، چون معاون جرم مالی تحصیل نکرده است، نباید به جزاي نقد

شویی که جزاي نقدي نسبی تنها شود در جرایمی مانند برخی از مصادیق قاچاق کاال و ارز و پولموجب می

  مجازات مباشر است، معاون جرم قابل مجازات نباشد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/1200   

  ك  1200-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به ایکه در بسیاري از موارد مشاهده گردیده در متن نیابت هاي ارسالی که دادنامه نیز به صورت غیابی 

صادر شده است اعالم می شود که نسبت به جلب محکوم علیه اقدام در صورت عدم اعتراض نسبت به اجراي 

خواهی محکوم علیه بعه صورت تحت الحفظ به این شعبه حکم اقدام و در صورت عدم اطالع از مفاد دادنامه و وا

اجرا به همراه اوراق پرونده اعزام گردد که در بسیاري از موارد با توجه به بعد مسافت و کمبود نیروي انسانی 

  این موضوع وقت هزینه گزاف و مشکالت جانبی زیادي را در پی دارد.

ح به اعزام محکوم علیه شده است، قاضی مجري نیابت می آیا در چنین مواردي که در متن نیابت صرفاً تصری

تواند پس از اخذ واخواهی محکوم علیه و اخذ تأمین مناسب به آزادي وي اقدام و اوراق را به شعبه معطی نیابت 

  اعاده و ارسال نماید یا اینکه باید همچنان در راستاي متن نیابت اقدام نماید؟

 پاسخ:

به حکم غیابی، اجراي حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به واخواهی  علیه غایببا اعتراض محکوم

علیه تأمین مناسب اخذ شده باشد، مشکلی بروز نخواهد کرد، اما در متوقف شود. در این فرض چنانچه از محکوم

حق اخذ تأمین که مقامات دادسرا و اجراي احکام در این حالت صورت عدم اخذ تأمین از متهم، با توجه به این

اي جز انعکاس درخواست واخواهی علیه را ندارند، قاضی اجراي احکام کیفري یا مجري نیابت وظیفهاز محکوم

  علیه و اعزام وي به دادگاه ندارد.محکوم

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/30    

7/1400/1191   

  ك  1191-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آقاي الف مباشر جرم درجه شش (مانند توهین یا تهدید به قتل) و آقاي ب معاون در همان جرم می باشند. با 

از قانون مجازات اسالمی که در خصوص مجازات معاون بیان می دارد در  127توجه به صراحت بند ت ماده 

قانون آیین دادرسی  340تکابی و با توجه به ماده جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ار

کیفري که بیان می دارد جرایم تعزیري درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود در فرض 

سؤال آیا به اتهام معاون باید همزمان با با اتهام مباشر جرم در دادسرا رسیدگی شود و در صورت اثبات اتهام 

فرخواست صادر شود یا اینکه با در نظر گرفتن میزان مجازات معاون که درجه هفت یا هشت براي معاون هم کی

است دادسرا صالحیت رسیدگی به اتهام معاون جرم را ندارد و در خصوص اتهام معاون جرم باید بدون ورود در 

  ماهیت پرونده را به دادگاه کیفري دو ارسال کند؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  92و  64، 22ام تحقیقات مقدماتی که با توجه به مواد اصوالً کلیه جرایم پس از انج

گیرد و مواردي ، از وظایف دادسرا است، با صدور کیفرخواست در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می1392

ن مذکور قانو 285و تبصره یک ماده  340و 306شود، در مواد که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

جرایم تعزیري درجه هفت وهشت به طور مستقیم در دادگاه « قانون مذکور  340تصریح شده است. طبق ماده 

شده از جرایم تعزیري درجه شش و باالتر باشد، رسیدگی به اتهامات ؛ بنابراین، اگر جرم اعالم»شودمطرح می

معاونت دخالت داشته باشند، باید پس از انجام همه کسانی که به نحوي در ارتکاب آن جرم، اعم از مباشرت یا 

شده در دادگاهی که قانون یاد 311تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا و صدور کیفرخواست با توجه به ماده 

متهم  که بزه ارتکابی از سويصالحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد صورت گیرد؛ بنابراین، با فرض این

قانون آیین دادرسی کیفري، رسیدگی به اتهام  92ري قرار داشته باشد، با لحاظ ماده اصلی در درجه شش تعزی

معاون این جرم نیز در دادسرا باید بدواً با انجام تحقیقات مقدماتی صورت پذیرد و در صورت صدور کیفرخواست، 

  پرونده به دادگاه صالح ارسال شود.



 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/09/23    

7/1400/1164   

  ك  1164-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند پرونده را در راستاي بند در مواردي که رأي صادره غیابی است، آیا قاضی اجراي احکام کیفري می -1

گاه داد«کر عبارت قانون  مجازات اسالمی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کند یا با عنایت  به ذ 10ماده » ب«

  کند؟در این بند پس از  واخواهی محکوم، دادگاه  در این خصوص اتخاذ تصمیم می» صادر کننده حکم قطعی

قانون آیین دادرسی  کیفري جهت ادغام آراء  510هاي متعدد محکوم در راستاي ماده در مواردي که پرونده -2

  ابل تجدید نظرخواهی است؟شود  آیا راي صادر شده قبه دادگاه بدوي ارسال می

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«): بند 1نظریه اکثریت کمیسیون آیین دادرسی کیفري ( -1

د؛ با شواست و نسبت به آراء غیابی که فاقد وصف قطعیت است، اعمال نمی» االجراآراء قطعی و الزم«ناظر به 

شود؛ نظیر قانون کاهش ع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف مجازات وضع که پس از وقواین وجود، در مواردي 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10، آراء غیابی مشمول صدر ماده 1399مجازات حبس تعزیري مصوب 

این قانون، پرونده را نزد  10(تا صدور حکم قطعی) است. لذا قاضی اجراي احکام باید در اجراي صدر ماده 

  کننده ارسال کند.دادگاه صادر

 10ذیل ماده » االجراحکم قطعی الزم«): با عنایت به عبارات 1نظریه اقلیت کمیسیون آیین دادرسی کیفري (

این ماده، اصالح حکم و » ب«در بند » دادگاه صادرکننده حکم قطعی«و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 406ماده  2بینی اجراي احکام غیابی در تبصره پیشاالجراست و تخفیف مجازات، ناظر به احکام قطعی الزم

که به متهم ابالغ قانونی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن، واخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشده باشد، امري استثنایی است. بنابراین چون حکم غیابی قطعی محسوب 

قانون مجازات اسالمی خارج است. بدیهی است چنانچه حکم غیابی به متهم  10ماده » ب«بند  شود، از شمولنمی

ابالغ واقعی شده و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدید نظر یا فرجام نشود یا درخواست 

  انون یادشده است.ق 10ماده » ب«تجدید نظر یا فرجام آن رد شده باشد، به لحاظ قطعی شدن، مشمول بند 



به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510با توجه به اینکه در ماده  -2

و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، در خصوص این مورد 

 ها رجوع شود و لذا با لحاظبلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهباید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قا

هاي کیفري قابل تجدید نظر و فرجام و آراي صادره از الذکر، آراي دادگاهقانون فوق 443و  428، 427مواد 

  قانون صدرالذکر) قطعی است. 510سوي دادگاه تجدید نظر (در خصوص موضوع ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

ل حقوقی قوه قضاییهیر کمد



 

1400/09/21    

7/1400/1134   

  ك 1134-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در پرونده اي الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی 

جاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به غیر عمدي طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ار

محکومیت ب به پرداخت جزاي نقدي، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به 

اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوري بوده است و دلیل ذي سمتی و ذي نفعی 

  تعهدات کارفرما اعالم نموده است. حال  خویش را پوشش بیمه این

  آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأي کیفري وجود دارد؟ -1

  اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفري هم لغو می گردد؟ -2

  غو می گردد؟در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوي ل-3

  پاسخ:

قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب  418و  417هاي کیفري، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد در پرونده -1

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی  50فاقد موضوعیت است و مقررات ماده  1379

امون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر پیر 1395از وسایل نقلیه موتوري مصوب 

الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق

اي ناشی از آن بیمه و تعهدات 1369قانون کار مصوب  171و  95و مواد  1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  13و  12

  قانون آیین دادرسی کیفري در محل خود قابل اعمال است. 148ماده  2است. بدیهی است مقررات تبصره 

  ها منتفی است.با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال -3و  2

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/20    

7/1400/1132   

  ك  1132-25-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در موارد قصور در امر پزشکی منجر به فوت غیر عمد متوفی و یا به صورت کلی تمامی موارد قتل غیر عمد 

نانچه تمامی اولیاء دم نسبت به شکایت از محکوم علیه اقدام ننمایند ولکن بیمه محکوم، دیه را به صورت کامل 

صرف درخواست تمامی اولیاء دم در مرحله اجراي حکم (ولو آن اشخاصی که شکایت نکرده  واریز نماید آیا به

اند) اجراي احکام ملزم به پرداخت دیه به نسبت سهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به نسبت 

شان د به نسبت سهم ایسهم به ایشان می باشد یا باید نسبت به پرداخت دیه به اولیاء دمی که شکایت کرده ان

  اقدام نماید؟

  در صورت فرض دوم باقی مانده دیه باید به حساب بیمه عودت گردد یا در حساب سپرده دادگستري باقی بماند.

در صورتی که باقی مانده دیه در حساب دادگستري باقی بماند آیا اجراي احکام وظیفه اي در خصوص آگاه 

که اولیاء دم از واریز دیه اطالع ندارند) و ارشاد اولیاء دم به ثبت شکایت  سازي نسبت به واریز دیه (در مواردي

  دارد یا خیر؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  11و ماده  9ماده » ب«الناس است و با توجه به قسمت دوم بند اوالً، دیه از حقوق

قانون مجازات اسالمی مصوب  452و  450چنین مستند به مواد همین قانون و هم 12و نیز ماده  1392مصوب 

، صدور حکم به پرداخت دیه بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعالم در حق اولیاي دمی که مطالبه 1392

  اند)، فاقد مجوز قانونی است.و شکایت نکرده

ادگاه ی که دثانیاً، اگرچه که صدور حکم به پرداخت دیه نفس متوقف بر مطالبه همه اولیاي دم است، اما در فرض

به این امر توجه نداشته و حکم به پرداخت دیه نفس به صورت کامل داده و این حکم قطعی شده است، با هدف 

پرهیز از توالی مماطله در رسیدگی، اجراي حکم تحت نظر دادگاه و استیفاي حق ورثه بدون اشکال به نظر 

  رسد.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  همدیر کل حقوقی قوه قضایی

 



1400/09/10    

7/1400/1128   

   1128-186/2-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات  28با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزاي نقدي آیا با عنایت به ماده 

بعد  هاسالمی که بیان داشته است که تعدیل جزاي نقدي که به تصویب هیئت وزیران رسیده در مورد احکامی ک

قانون مذکور نسبت به جرایمی که قبل از  10توان با توجه به ماده باشد، میاالجرا میاز آن صادر گردیده الزم

  االجرا شدن قانون فوق انجام شده تسري داد یا خیر؟تاریخ الزم

 پاسخ:

هم قانون که با لحاظ اصول سی و ششم و یکصد و شصت و ن1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10طبق ماده 

اساسی جمهوري اسالمی ایران وضع و تصویب شده است، حکم به مجازات باید به موجب قانونی باشد که پیش 

از تاریخ وقوع جرم وضع شده است و مرتکب هیچ رفتاري، اعم از فعل یا ترك فعل به موجب قانون مؤخر به 

جرم و مجازات و قاعده قبح عقاب بالبیان،  شود؛ بنابراین و با عنایت به اصل قانونی بودنمجازات محکوم نمی

قانون مجازات اسالمی ناظر به سایر مبالغ مورد نظر در آن ماده و منصرف از مبالغ  28عبارت قسمت اخیر ماده 

جزاي نقدي است که قلمرو زمانی اجراي آن تابع قواعد مندرج در قانون اساسی است؛ به عبارت دیگر، حکم 

  یادشده منصرف از جرایمی است که قبل از مصوبه هیأت وزیران واقع شده است. 28ه مذکور در قسمت اخیر ماد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/1125   

   1125-251-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چه در  مسیر و حریم خطوط چنان الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، 9موضوع: وفق ماده 

ها و انهار آبیاري، احداث ساختمان یا درختکاري و هر نوع تصرف انتقال و توزیع نیروي برق و حریم کانال

خالف مقررات شده یا بشود سازمان آب و برق بر حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان 

  فع تجاوز خواهند نمود.مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و ر

چه اشخاص به نظر سازمان آب و برق معترض بوده و بیان نمایند که قبل از ایجاد خطوط انتقال و سوال: چنان

  اند؛ها و انهار آبیاري مستحدثات ایجاد نمودهتوزیع برق در این مدل و یا مشخص شدن حریم کانال

  باشد یا خیر؟ز بابت این موضوع میآیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس ا -1

که تصرفات قبل از ایجاد خطوط انتقال و در صورت مجاز بودن دادسرا و نظریه کارشناسی مبنی بر این -2

  توزیع نیروي برق بوده است دادسرا چه اقدامی باید انجام دهد؟

 پاسخ:

شوراي  1359برق کشور مصوب  الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و 9اوالً، اعمال مقررات ماده 

انقالب در مواردي است که تصرفات برخالف مقررات از سوي اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل 

مواردي که پیش از ایجاد حریم، از سوي اشخاص در امالك و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، 

  شود.نمی

دستور دادگاه یا دادستان نبوده و فقط حضور نماینده دادستان  ذکر شده مستلزم 9ثانیاً، قلع و قمع موضوع ماده 

  ضروري است.

ثالثاً، چنانچه دادستان پیش از حضور یا معرفی نماینده و یا متعاقب آن متوجه شود که موضوع از شمول موارد 

  قلع و قمع خارج است، تکلیفی براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همکاري در این خصوص ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/17    

7/1400/1124   

  ح  1124-16/10-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا امکان مطالبه دیه از سوي راننده مقصر در تصادف با خودروي متواري (غیر مقصر) از صندوق تامین هاي 

  خسارتهاي بدنی وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

قانون بیمه اجباري خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه  21 اوال، به تصریح ماده

، تنها خسارت بدنی مربوط به اشخاص ثالث هاي بدنی موضوع این ماده، صندوق تأمین خسارت1395مصوب 

ت بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه کند و نه خساررا با تحقق شرایط قانونی مذکور در این ماده پرداخت می

  شود. یک قانون موصوف، اساساً شخص ثالث تلقی نمی ماده» ت«را که به موجب بند 

اي حوادث خسارات بدنی مربوط به راننده مسبب حادثه خریداري شده ثانیاً، چنانچه در فرض سؤال پوشش بیمه

منعقده با شرکت بیمه است و در هر حال پرداخت خسارت  باشد، مطالبه غرامت از سوي راننده مقصر تابع قرارداد

  هاي بدنی منتفی است و متواري بودن راننده غیر مقصر نیز مؤثر در مقام نیست.از سوي صندوق تأمین خسارت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/1123   

  ح  1123-248-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون رسیدگی به تخلفات  26ها و راه آهن و با لحاظ ماده قانون ایمنی راه 4توان به استناد ماده آیا می -1

قانون بیمه اجباري خسارت وارده شده به شخص ثالث و رأي  21و  17رانندگی و تبصره آن و همچنین مواد 

به ورثه عابر مقصري که با عبور از آزاد راه، با ، »ال یبطل دم امري مسلم«و قاعده  790وحدت رویه شماره 

  خودروها تصادف و فوت کرده و راننده هم شناسایی نشده است، دیه پرداخت شود؟

  المال است یا صندوق خسارت؟در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اول، پرداخت دیه به عهده بیت -2

 پاسخ:

ماده یک قانون » ث«و » ت«، »پ«در بندهاي » الثشخص ث«و » وسیله نقلیه» «حوادث«با عنایت به تعریف 

و قسمت اخیر  1395بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

گفته، فرض استعالم که ناظر به فوت عابر در اثر حوادث قانون پیش 36و  32، 31، 9و مواد  2ماده  2تبصره 

است و عابر (متوفی) مقصر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور بوده و دیه فوت ناشی از وسایل نقلیه 

نامه وسیله نقلیه در صورت وجود یا شناسایی و در صورت عدم شخص ثالث (عابر) حسب مورد از محل بیمه

اث انونی (ورمقام قهاي بدنی به اولیاي دم یا قائمنامه یا عدم شناسایی از محل صندوق تأمین خسارتوجود بیمه

قانونی متوفی) قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متصدي حمل و نقل یا عدم شناسایی وي، مانع استفاده وراث 

متوفی از مزایاي قانونی بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث که جنبه حمایتی از زیان دیدگان حوادث 

  مزبور را دارد نخواهد بود.

 روح اله رئیسی

اره کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اد



 

1400/09/21    

7/1400/1111   

  ح  1111-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شرط جلب و  1377هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 2که سابق بر این به موجب ماده از انجایی

 اجراي احکام نسبت به تحقیق راجععلیه) بود و بر این اساس علیه، (عدم دسترسی به مال محکومبازداشت محکوم

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3نمود، لیکن در حال حاضر به موجب ماده علیه اقدام میبه اموال محکوم

روز پس از ابالغ اجراییه، دعوي اعسار  30علیه ظرف که محکوم، این قید حذف و در صورتی1394مصوب 

اخیر، آیا در حال  3واهد شد، علیهذا با توجه به سیاق و  نحوه نگارش ماده اقامه نکرده باشد، جلب و بازداشت خ

علیه هست یا صرف عدم اقامه دعوي حاضر ضرورتی به تحقیق پیرامون وجود مال یا اموال متعلق به محکوم

  علیه را فراهم خواهد کرد؟روز پس از ابالغ اجراییه، امکان جلب و بازداشت محکوم 30اعسار ظرف 

 :پاسخ

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

تا سی روز پس از ابالغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعواي اعسار خویش را اقامه کرده باشد، 

راي عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی نیز بعلیه به تکلیف قانونی خود شود؛ بنابراین هرگاه محکومحبس نمی

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

علیه، مانع استفاده این قانون مبنی بر تقاضاي شناسایی اموال محکوم 2له از اختیار مقرر در ماده استفاده محکوم

باشد و دادگاه بدون درخواست علیه نمییادشده مبنی بر تقاضاي بازداشت محکوم 3مقرر براي وي در ماده  از حق

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  49علیه ندارد؛ زیرا وفق ماده ¬له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم¬محکوم

شناسایی، استعالم و توقیف اموال ، لزوم 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 2و ماده  1356

  له دارد.علیه توسط اجراي احکام نیاز به درخواست محکوممحکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/21    

7/1400/1110   

  ح  1110-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ه شود که این قرار به اشتباه صادر شده و خود دادگاه چنانچه دادگاه قرار عدم صالحیت کند و متعاقباً متوج

  تواند از قرار عدم صالحیت صادره عدول کند؟صادرکننده قرار صالح به رسیدگی است، آیا دادگاه می

 پاسخ:

که پس  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 28و  27در موارد مشمول مواد 

کنند، مقنن مرجع ها به صالحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صالحیت میختالف یا در مواردي که دادگاهاز حدوث ا

ه اعتبار کننده صالحیت بکننده یا نفیکننده مرجع صالح را معین و حسب مورد مرجع قضایی اختالفحل اختالف یا تعیین

کننده صالحیت کرده است. مرجع قضایی الف یا تعیینمرجع غیر قضایی را مکلف به ارسال پرونده به مرجع حل اخت

تواند از قرار عدم صالحیت خود عدول کند؛ زیرا عدول مزبور تکلیفی جز ارسال پرونده به مراجع یادشده ندارد و نمی

قانون شواهاي حل  15از قرار بر خالف ترتیب مقرر قانونی مذکور است؛ اما در مواردي مانند موارد مشمول ماده 

تر را مکلف به که مقنن مرجع حل اختالف را تعیین نکرده و پس از حدوث اختالف، مرجع پایین 1394تالف مصوب اخ

رسد هرگاه متعاقب حدوث اختالف، مرجع باالتر پی به اشتباه خود در تبعیت از نظر مرجع باالتر دانسته است، به نظر می

از قرار مزبور و رسیدگی به موضوع نیست؛ زیرا در صورت صدور قرار عدم صالحیت ببرد، منع قانونی براي عدول 

تر به موضوع و صدور رأي، در صورت تجدید عدم عدول مرجع باالتر از نظر خود و رسیدگی ماهوي مرجع پایین

این قانون به موضوع رسیدگی ماهوي  27ماده  2نظرخواهی، مرجع باالتر مکلف است رأي صادره را نقض و برابر تبصره 

صادر کند و رأي اخیر به عنوان رأي شعبه بدوي تلقی و حسب مورد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی و  و رأي

  کیفري قابل تجدید نظر خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/20    

7/1400/1109   

  ح  1109-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سرپرست سازمان مهندسی عمران شهر  26/8/1400مورخ  809986/750ر نامه شماره ضمن پیوست تصوی

تهران و ضمائم آن در خصوص مشمولیت سازمان مهندسی و عمران شهر تهران از قانون منع توقیف اموال منقول 

ها شهرداريو غیرمنقول متعلق به شهرداریها مقتضی است با توجه به نهادهاي دولتی، وزارتخانهها، سازمانها و 

در راستاي انجام وظایف خود و رویه حاکم بر آنها در استفاده از تمام امکانات هاي قانونی اعتراض به آراء 

از قانون آیین دادرسی  477کنند و از آن جمله تقاضاي اعمال ماده صادره علیه اداره متبوع خود استفاده می

شود تا بررسی نهایی صورت گیرد در ور موقت صادر میکیفري و در راستاي اعمال این ماده معموالً هم دست

شود و اجرا میرسد آیا مدتی که با دستور مقام قضایی و مواردي که با راي سابق الصدور علیه ادارات تایید می

  قانونی توقف صورت پذیرفته باید در مبلغ خسارت تأخیر لحاظ گردد یا خیر؟

صادر می کند مانند مانند مدت قانونی واقعی یا تجدید نظر خواهی از آنجایی که این دستور قانونی توقف را  

  که اثر تأکیدي نسبت به اجرا دارد می توان قائل شد یا خیر؟

 شود معاونت اجرايمقتضی است نسبت به پاسخ به این سوال در جلسهاي که توسط آن اداره محترم منعقد می 

  احکام مدنی ستاد محاکم حضور داشته باشند.

 پاسخ:

صرفاً در مورد  1361اوالً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري ها مصوب 

علیه یا محدودیت آن امري که عدم توقیف اموال محکومها قابل اعمال است و با توجه به ایناموال شهرداري

ه دیگر ء شود. لذا تسري مقررات قانون یادشده باستثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفا

هاي وابسته به دهند و داراي استقالل مالی هستند یا سازمانها را انجام میمؤسساتی که وظیفه شهرداري

هاي وابسته به ها و شرکتها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمانشهرداري

  راي شخصیت حقوقی مستقل از شهرداري باشند، وجود ندارد.شهرداري در صورتی که دا

اي بوده ثانیاً، توقف اجراي حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله

چنان که استفاده از تقدیم کرده است؛ هم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477که متقاضی اعمال ماده 



علیه براي مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت شود تا محکومید نظرخواهی موجب نمیحق تجد

رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجراي احکام 

قانون آیین دادرسی  477اده دستورالعمل اجرایی م 9یادشده (موضوع تبصره ماده  477در مقام تجویز اعمال ماده 

علیه از پرداخت خسارت تأخیر ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم 7/9/1398کیفري مصوب 

  تأدیه براي ایام توقف نخواهد بود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/13    

7/1400/1108   

  ك  1108-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک «قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  12مطابق بند الف ماده 

مجازات تعیین می شود و در این صورت دادگاه می تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که براي تعدد جرایم 

  »مختلف ذکر شده مجازات را تشدید کند

در هر یک از بند هاي فوق فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجرا است و «ده مذکور و مطابق بند ث ما

  ....»اگر 

قانون مجازات اسالمی  657و  656حل سؤال اینجاست که در جرائم متعدد مشابه فی المثل سرقت موضوع مواد 

د یا اینکه می بایست مجازات بخش تعزیرات دادگاه مخیر به انتخاب یکی از مجازات هاي این دو جرم می باش

  جرم اشد را در نظر بگیرد؟

 پاسخ:

هاي تعزیري با تعدد عنصر قانونی و در فرض پرسش که ناظر به ارتکاب جرایم تعزیري غیرمختلف (سرقت

، 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  134ماده » الف«متفاوت در میزان مجازات) است، با توجه به بند 

شود و تعیین ها تعیین میهم شدیدترین مجازات در میان آنها، فقط یک مجازات و آن د آننظر از تعداصرف

مجازات اشد بر اساس معیارها و ضوابط مربوط نظیر جرمی که حداکثر مجازات حبس آن بیشتر است صورت 

  پذیرد.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/21    

7/1400/1105   

  ح  1105-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی حکمی بر اثر فسخ، نقض، یا اعاده دادرسی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39به موجب ماده 

به عین گردد. در صورتی که محکومبه موجب حکم نهایی بالاثر شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا بر می

  نماید.ترداد آن ممکن نباشد، دادورز یا مأمور اجرا مثل یا قیمت آن را وصول میمعین بوده و اس

گذار بوده است؟ آیا قیمت زمان اجراي حکم که پرسش این است که جهت وصول قیمت، چه زمانی مدنظر قانون

  بعدا نقض شده است، باید وصول شود یا قیمت زمان اعاده به حالت قبل؟

 پاسخ:

، عین اموال وجود ندارد و امکان 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39اجراي ماده  در فرض سؤال که در

قانون مذکور  46ها نیست، قیمت روز زمان اعاده اموال وفق تشریفات مقرر در ماده اعاده عین اموال یا مثل آن

  شود؛ نه قیمت روز اجراي حکم که نقض شده است.تعیین و پرداخت می

 باردئیدکتر احمد محمدي 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/1101   

  1101-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ر پذیدر صورتی که شخصی به انجام عمل معین محکوم شده باشد و انجام این عمل توسط شخص دیگر امکان

ذیر است؟ در صورت اعتقاد به نسخ پامکان 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  729نباشد، آیا اعمال ماده 

هاي قانون نحوه اجراي محکومیت 3که آن مرجع معتقد است در این فرض اعمال ماده این ماده و با توجه به این

  پذیر نیست، نحوه اجراي حکم یادشده چگونه است؟نیز امکان 1394مالی مصوب 

 پاسخ:

 کند و انجامعلیه از انجام آن امتناع میت که محکومبه، انجام عمل معینی اسبه طور کلی در فرضی که محکوم

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  47عمل توسط شخص دیگري نیز ممکن نباشد، دادگاه مطابق تبصره ذیل ماده 

کند؛ زیرا اگرچه قانون ارجاع داده است عمل می 1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  729که به ماده  1356

نویسی به آن نسخ شده است؛ اما در تبصره یادشده از حیث رعایت اختصار در قانون 729اده مذکور از جمله م

  آن قانون ارجاع داده و مفاد ماده را در متن تبصره ذکر نکرده است. 729ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/1100   

  ح  1100-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانونی اصالح پاره اي از مقررات ثبت صادر می شود به معنی  5آیا توقیف عملیات اجرایی که به استناد ماده -1

  رفع توقیف از مال در اداره ثبت و تحویل مال توقیف شده به درخواست کننده است.

  تأمین مناسب جهت صدور قرار چقدر است؟-2

قانون اجراي احکام مدنی رفع توقیف از مال توقیف  147رایی موضوع ماده صدور قرار توقیف عملیات اج-3

  شده است یا خیر و تأمین مناسب چقدر است؟

 پاسخ:

قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و  5هرگاه پیش از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، مطابق ماده  -1

باشد، با صدور قرار مزبور فقط ادامه عملیات اجرایی مالی توقیف شده  1322قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

  که از مال مزبور رفع توقیف به عمل آید.شود؛ نه این¬متوقف می

که مقرر  1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  5با توجه به ماده  -2

، چنانچه »ین دادرسی مدنی براي تأمین خواسته مقرر استترتیب  تأمین همان است که در قوانین آی«داشته است: 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 108ماده » د«االجرا وجه نقد باشد، با عنایت به بند موضوع تعهد سند الزم

، براي صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

انون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجراییه ثبتی است. همچنین در مواردي که متعهد، ق 5موضوع ماده 

له سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است، ¬سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد

ازي راییه ثبتی را بنماید، نیچنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوي اصل و فرع بدهی موضوع اج

  التفاوت، باید تأمین اخذ شود.بهبه اخذ تأمین دیگري نیست و در صورت عدم تکافو به میزان ما

در صورتی که (دادگاه) دالیل شکایت « 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147وفق بخش میانی ماده  -3

ساس اوالً، بر این ا». نمایدن تکلیف نهایی شکایت صادر میرا قوي یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیی

صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفاً براي 

رفع توقیف از مال منقول و تحویل مال به معترض ضروري است و از طرفی در قانون، صدور قرار توقیف 



نشده است؛ بنابراین صرف صدور قرار توقیف عملیات ایی منوط به تودیع خسارت احتمالی و تأمین عملیات اجر

نیازمند تودیع خسارت  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  147اجرایی در فرض حصول شرایط وفق ماده 

  احتمالی و اخذ تأمین نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/28    

7/1400/1098   

  ك  1098-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

زش ار«هاي حبس تعزیري قابل گذشت بودن بزه سرقت را منوط به احراز دو شرط قانون کاهش مجازات 11ماده 

 داند چنانچه سارقمی» فقد سابقه محکومیت مؤثر کیفري«و » مالی زیر بیست میلیون تومان اموال مسروقه

 توان با استناد به اصل عدم سابقهشناسایی نشود و شاکی اعالم رضایت یا تقاضاي ترك تعقیب کند، آیا می

  محکومیت مؤثر کیفري، بزه موضوع شکایت را جرم قابل گذشت تلقی کرد؟

 پاسخ:

و  ، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103با توجه به ماده  -1 

به  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104شده در استعالم با فرض وقوع، با توجه به ماده سرقت اشاره

شود و لذا در فرض سؤال که شاکی گذشت شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل گذشت محسوب می

نون آیین دادرسی کیفري قا 104کرده است، اما متهم و پیشینه کیفري وي نامشخص است، با عنایت به ماده 

یابد و کیفیت و نوع قرار نهایی قابل صدور مانند تعقیب کیفري و تحقیقات مقدماتی ادامه می 1392مصوب 

  منع تعقیب، موقوفی تعقیب و غیره، تابع اقتضاي ادله و محتواي پرونده است.

ترك تعقیب که به صراحت با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به بند یک، پاسخ در خصوص صدور قرار  -2

  است، مشخص (منفی) است.» مختص جرایم قابل گذشت«قانون آیین دادرسی کیفري  79ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/09/10    

7/1400/1092   

  ك  1092-120-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع  1367ات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداري مصوب قانون تشدید مجاز 3احتراما بر اساس ماده 

تشخیص مصلحت نظام دهیار روستا که در استخدام هیچ یک از نهادهاي دولتی و انقالبی و خدمات عمومی نمی 

باشد. اگر در ارتباط با شغل و انجام کار از پیمانکار وجوهی دریافت نماید آیا مشمول ماده صدرالذکر می گردد؟ 

  ا اساسا عنوان مرتشی در خصوص وي صدق می کند؟و آی

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري، از مأموران به خدمات عمومی (رسمی یا  3ماده 

هاي خودکفا در روستاهاي کشور مصوب واحده قانون تأسیس دهیاريماده«غیر رسمی) نیز نام برده است و طبق 

اند و با ها داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهاي عمومی غیر دولتی محسوب شدهي، دهیار»1377

مؤسسه  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  30قانون محاسبات عمومی کشور و ماده  5لحاظ ماده 

اي عمومی دار خدمات عمومی هستند و افرادي که در این مؤسسات یا نهادهیا نهاد عمومی غیر دولتی عهده

شوند و در نتیجه دهیار مشغول فعالیت اند (اعم از رسمی یا غیر رسمی)، مأمور به خدمات عمومی محسوب می

کنند، مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت ها نیز که در چنین نهادي فعالیت میو کارکنان دهیاري

و مربوط به آن، رفتار ارتکابی ایشان ممکن است  وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجراي وظایف قانونی

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري شود و به هر حال،  3مشمول مقررات ماده 

  کننده است.تشخیص و تطبیق عمل ارتکابی با مواد قانونی به عهده قاضی رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/1089   

  ح  1089-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در خصوص حضوري و یا غیابی  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  25مندرج در ماده  با توجه به مالك

واقعی  نحوبودن آراي صادره از سوي  این مرجع، در فرضی که از طریق سامانه ابالغ الکترونیکی (ثنا) ابالغ به 

به خوانده صورت گرفته است و به رغم  اطالع وي از زمان تشکیل جلسه دادرسی نامبرده، در جلسه حضور 

  شود یا حضوري؟ اي نیز تقدیم نکرده است، رأي صادره غیابی محسوب مینیافته و الیحه دفاعیه

 پاسخ:

ه مقررات ناظر به صدور رأي، ک 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  18ماده  2با توجه به تبصره 

واخواهی و ... را تابع این قانون قرار داده و از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی خارج کرده است، و با 

علیه یا قانون یادشده که صرفاً عدم حضور محکوم 25لحاظ تعریف ارائه شده از آراء حضوري و غیابی در ماده 

م دفاع کتبی را موجب غیابی بودن رأي دانسته است؛ در فرض سؤال که امر وکیل او در جلسات رسیدگی و عد

ابالغ واقعی به خوانده از طریق سامانه ابالغ الکترونیکی (ثنا) صورت گرفته است؛ اما خوانده در جلسه رسیدگی 

  حاضر نشده و یا به طور کتبی دفاع نکرده است، رأي صادره از شوراي حل اختالف غیابی است.

 احمد محمدي باردئیدکتر 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/22    

7/1400/1085   

  1085-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

احتیاطی در امر رانندگی با دوچرخه، عاقله طفل که محکوم در پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدي ناشی از بی

قانون مجازات اسالمی  696کنند. آیا جلب آنان در اجراي ماده میاند، از اجراي حکم امتناع به پرداخت دیه شده

 ها بعد از صدور حکم(تعزیرات) ممکن است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن

قانون مجازات اسالمی باشد و  470تواند از موجبات اعمال ماده ها میمحکومیت و عدم دسترسی به اموال آن

  المال صادر شود؟کم به پرداخت دیه از بیتح

 پاسخ:

قانون  696و انطباق آن با ماده  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 22و  3اوالً، با توجه به مواد 

  این قانون وجود ندارد.  696، نیازي به استناد به ماده 1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

ه به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است؛ و نه ناشی از جرم یا مسؤولیت کیفري؛ ثانیاً، مسؤولیت عاقل

بنابراین مجوز قانونی براي جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد. در مواردي که مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله 

وجود دالیل کافی، به وي اخطار میدر صورت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  85ماده  2است، طبق تبصره 

شود که براي دفاع از خود حضور یابد؛ ولی عدم حضور عاقله به هر علت از جمله در دسترس نبودن وي به صراحت 

مذکور مانع از رسیدگی و صدور حکم به محکومیت وي نیست و با قطعیت حکم  85ماده  2قسمت اخیر تبصره 

شود و اگر شود و در صورت عدم تمکن وي، دیه توسط مرتکب پرداخت میمیمحکومیت، دیه از اموال وي استیفاء 

  شود.المال پرداخت میاز بیت 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470مرتکب نیز تمکن مالی نداشته باشد، طبق ماده 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/1083   

  1083-168-1400  شماره پرونده:

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري قرار امتناع از رسیدگی  421چنانچه پس از ارجاع پرونده به شعبه، دادگاه در اجراي ماده  -1

تواند با این قرار مخالفت صادر کند و مقام اجراء با استناد و استدالل، قرار صادره را خالف قوانین تشخیص دهد، آیا می

  ن دادگاه را مکلف به رسیدگی کند؟کرده و هما

در فرض سوال، اگر مقام ارجاع پرونده را به شعبه دیگري ارجاع نکند و شعبه مرجوع الیه قرار صادر شده را خالف  -2

قانون تشخیص دهد و نظر به رسیدگی  شعبه صادرکننده قرار امتناع داشته باشد، تکلیف چیست؟ بر فرض قائل شدن به 

  کند؟مرجعی حل اختالف می حدوث اختالف، چه

 پاسخ:

تشخیص صالحیت یا عدم صالحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است، با خود قاضی است و اگر  -1

کند. با این حال چنانچه مقام دادرس خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می

د جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است معتقد باشد، مراتب را به قاضی صادرکننده ارجاع به نبو

رغم این یادآوري، قاضی صادرکننده از قراري که سابقاً صادر کرده عدول نکند و که بهکند؛ در صورتیقرار یادآوري می

تواند وي را مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب

  مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد موجد صالحیت براي قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نیست.

تشخیص صالحیت هر قاضی با خود اوست و هرگاه دادرس، ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر کند، دادگاه  -2

تواند براي آن قاضی که خود را مردود الیه مکلف به رسیدگی است و حق اختالف در خصوص ایراد را ندارد و نمیرجوعم

  دانسته، اعالم صالحیت کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/24    

7/1400/1078   

  1078-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

متعدد  هاينامهعاوي مختلفی در مراجع قضایی طرح و وکیل واحد اختیار کند، آیا تنظیم وکالتچنانچه شخصی د

که برخی صرفاً پرداخت و ابطال تمبر براي ارائه در هر دعوا اعم از حقوقی و کیفري ضرورت دارد؟ توضیح آن

نامه جدید براي هر دعوا به جهت اي عالوه بر ابطال تمبر، تنظیم وکالتدانند و عدهبراي هر دعوا را ضروري می

  دانند.شناسایی امور مالیاتی وکیل را الزامی می

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده 

حساب مالیاتی بر اساس الهاي تنظیمی و ابطال تمبر علینامهالوکاله در وکالتبعدي در خصوص درج رقم حق

الوکاله و و الزام وکال به تنظیم قرارداد حق 1315قانون وکالت مصوب  32بندهاي این ماده و با عنایت به ماده 

نامه آیین 84و ماده  76ماده  2که برابر بند تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به این

ریاست محترم قوه قضاییه در حال  2/4/1400کانون وکالي دادگستري مصوب  اجرایی الیحه قانونی استقالل

نامه و قرارداد مالی راجع به آن به ترتیب و باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت حاضر وکالت

اوي متعدد عشود، در فرض سؤال که شخصی بابت دقرارداد مالی وکال به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می

ت هاي متعدد براي ثبنامهمطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت

  در سامانه و ارائه در هر دعوا الزامی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/20    

7/1400/1074   

  1074-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در خصوص سند عادي در محکمه حقوقی خوانده ادعاي جعل نماید و موضوع کارشناسی شده که کارشناس تا 

هیأت کارشناسی سه نفر نظر به جعلیت سند دهند و دادگاه حقوقی بدوي رأي به عدم اصالت آن سند دهد و آن رأي در 

ه از خواهان شکایت جعل سند عادي و استفاده از آن را مطرح نماید دادگاه تجدیدنظر قطعی شود که بعد از آن خ واند

آیا دادسرا یا دادگاه کیفري لزومی به ارجاع امر به کارشناسی مجدد را دارد یا خیر؟ و همان نظریه کارشناسی سه نفره 

اسی ه حقوقی هیاأت کارشندر پرونده حقوقی کفایت می کند؟ و آیا دادسرا می تواند موضوع را با توجه به اینکه در دادگا

سه نفر نظر داده آن نظریه سه نفره در پرونده حقوقی قطعی شده بوده بدواً به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد؟ 

چنانچه به هیأت کارشناسی پنج نفره ارجاع دهد و آن هیأت نظر به عدم جعل دهند آیا دادسرا یا دادگاه می توانند بدون 

  مه قطعی صادره از دادگاه تجدیدنظر در پرونده حقوقی قرار منع تعقیب یا برائت صادر نمایند؟در نظر داشتن دادنا

 پاسخ:

رسیدگی به بزه جعل و احراز عناصر و ارکان آن در صالحیت مرجع کیفري است؛ بنابراین به رغم صدور حکم 

وي،  نیتمتهم و احراز سوء  به جعلیت سند توسط دادگاه حقوقی، دادگاه کیفري باید از نظر انتساب عمل به

رسیدگی الزم را به عمل آورد و در این خصوص ارجاع امر به کارشناس یا هیأت کارشناسان یا استفاده از 

هاي کارشناسی موجود در پرونده حقوقی، حسب مورد بالمانع است که تشخیص لزوم هر یک از این نظریه

  مقررات مربوط به عهده قاضی رسیدگیکننده است./ اقدامات و مطالبه پرونده حقوقی یا عدم آن، وفق

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/1073   

  1073-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شخصی مرتکب دو جرم با تعدد مادي شود و مجازات یکی از جرایم جزاي نقدي درجه چهار و مجازات 

شود، جزاي نقدي درجه م دیگر شالق درجه شش باشد و در حکم صادره قید شود که مجازات اشد اجرا میجر

  چهار اشد است یا شالق درجه شش؟

 پاسخ:

هاي متعدد تعزیري براي تشخیص مجازات اشد باید مجازات هر یک از جرایم ارتکابی بر اساس در محکومیت

بندي شود و مجازات مربوط هاي آن درجهو تبصره 1392مصوب قانون مجازات اسالمی  19هاي ماده شاخص

شود؛ لذا در فرض سؤال، جزاي نقدي درجه چهار نسبت به به جرمی که از درجه باالتر است، اشد محسوب می

  شود.شالق درجه شش اشد محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/14    

7/1400/1072   

  ح 1072-9/1-1400ماره پرونده:  ش

  استعالم:

در دادگستري  1391هاي خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب احتراماً، با عنایت به عدم تشکیل دادگاه

هاي قضایی بخش چگونه است؟ استان تهران، نحوه رسیدگی به دعاوي راجع به اصل نکاح و انحالل آن در حوزه

  الحیت رسیدگی دارد یا پرونده در مرجع دیگري باید رسیدگی شود؟.آیا دادگاه بخش رأساً ص

 پاسخ:

در استان تهران تشکیل نشده است  1391که تاکنون دادگاه موضوع قانون حمایت خانواده مصوب نظر به این -1

خانواده هایی که دادگاه در حوزه قضایی بخش«قانون یاد شده:  1ماده  2که به موجب تبصره و با عنایت به این

دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و تشکیل نشده است، 

ین ترکند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحالل آن که در دادگاه خانواده نزدیکدعاوي خانوادگی رسیدگی می

پرونده قضایی مربوط به اصل نکاح و اصل انحالل ؛ بنابراین در صورت تشکیل »شودحوزه قضایی رسیدگی می

  ترین دادگاه عمومی حقوقی، صالحیت رسیدگی به این دعاوي را دارد.نکاح در حوزه قضایی بخش، نزدیک

شده تشکیل شود، با توجه به تبصره یک ماده یک هاي قضایی استان، دادگاه یاددر فرضی که در برخی حوزه -2

که در فرض عدم تشکیل دادگاه خانواده، دادگاه عمومی حقوقی را جانشین  1391ب قانون حمایت خانواده مصو

این ماده، در دادگاه  2هاي مربوط به اصل نکاح و طالق موضوع تبصره آن قرار داده است، رسیدگی به پرونده

یري ، تأثشود و تشکیل دادگاه خانواده در خارج از شهرستان مربوطعمومی حقوقی همان شهرستان رسیدگی می

  در موضوع ندارد./

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/1071   

  1071-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي کیفري از مراجع انتظامی به از اردیبهشت ماه سال جاري در راستاي حذف پرونده کاغذي، قریب به اتفاق پرونده 

هاي سیستمی شود و به لحاظ حجم کار و محدودیتهاي اسکن شده به دادسرا واصل میکی و فایلصورت الکترونی

بررسی ماهوي و ارزیابی اوراق پرونده از لحاظ تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی براي مقام ارجاع و  اعاده مجدد به 

قیقات در دادرسی کیفري، آیا ناپذیري امر تحضابط جهت تکمیل ممکن نیست و با توجه به اصول سرعت و توقف

خودداري از ارجاع پرونده به شعب دادسرا در روزهاي پایانی ماه با هدف مدیریت آمار دادسرا، تخلف انتظامی (خودداري 

  قانون نظارت بر رفتار قضات است؟  15از انجام وظیفه و فراهم نمودن موجبات اطاله دادرسی) موضوع ماده 

 پاسخ:

در منع مراجع قضایی از هر اقدامی که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  3ماده اوالً، با توجه به  

این قانون که بر اصل  94و  35باعث ایجاد اختالل یا طوالنی شدن فرایند دادرسی کیفري شود؛ و با لحاظ مواد 

ید دادگستري تأک سرعت و استمرار رسیدگی و عدم وقفه در انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و نزد ضابطان

کرده است، خودداري از ارجاع پرونده به شعب تحقیق (بازپرسی و دادیاري) از سوي مقام ارجاع (موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري) به عذر مدیریت آمار ورودي دادسرا، با اصل سرعت و عدم وقفه در رسیدگی  89

  یرش نیست.به دعاوي کیفري در دادسراها منافات داشته و قابل پذ

ثانیاً، تشخیص تخلف انتظامی و انطباق آن با قانون بر عهده دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است و از وظایف 

  این اداره کل خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/1069   

   1069-1/18-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به استحضار می رساند رئیس کل محترم دادگستري استان مازندران به موجب نامه شماره  احتراما

(تصویر پیوست) تغییر در صالحیت محلی رسیدگی به پرونده هاي بخش  13/8/1400مورخ  102135/9018

تب اکوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان تنکابن را به درخواست نموده است. مر

  پس از بررسی نتیجه به شرح ذیل تقدیم می گردد.

  تجزیه و تحلیل 

از ترکیب دهستان هاي  12/8/1399مورخ  056842/ت 912101بر اساس مصوبه هیأت وزیران به شماره 

وهزار ویاندامان و سه هزار که قبال در تابعیت بخش خرم آباد شهرستان تنکابن ایجاد گردیده است. به استناد 

قانوون تقسیمات کشوري، رعایت محوده کلیه واحدهاي تقسیماتی براي تمامی واحدها و سازمان هاي  14ماده 

اداري (اجرایی و قضایی) الزامی است. بر این اساس پرونده هاي وارده از بخش کوهستان با توجه به انتزاع این 

و  رد. ولیکن همچنان کلیه دعاويبخش از خرم آباد باید در دادگستري شهرستان تنکابن مورد رسیدگی قرار گی

شکایت مربوط به ساکنین بخش کوهستان کما فی السابق در دادگاه عمومی بخش خرم آباد مطرح می کنند که 

با صدور قرار عدم صالحیت پرونده هاي مطروحه جهت رسیدگی به دادگستري شهرستان تنکابن ارسال می 

ها به هر دو حوزه قضایی خرم آباد و تنکابن باعث سردرگمی  گردد این موضوع عالوه بر افزایش ورودي پروندده

قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب که تعیین  2و نارضایتی مراجعین نیز شده است لذا با عنایت به ماده 

قلمرو محلی به تشخیص رئیس قوه قضائیه می باشد در صورت صالحدید و براي حل مشکالت قضایی منطقه 

رسیدگی به پرونده هاي بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان صالحیت محلی 

  تنکابن تغییر گردد.

  پیشنهاد 

قانون وظایف و اختیارات » یک«ماده » الف«قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و بند  158در اجراي اصل 

هاي عمومی و انقالب خواهشمند است در صورت قانون تشکیل دادگاه 2رئیس قوه قضائیه و در اجراي ماده 

  موافقت اجازه فرمایید:



صالحیت محلی رسیدگی به پرونده هاي بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان 

  تنکابن تغییر گردد.

  مراتب جهت مالحظه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. منوط به نظرر حضرتعالی است.

 خ:پاس

 1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 3با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده  

با اصالحات بعدي،  15/3/1373نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 6با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده 

هاي دادگاه شهرستانی که بخش مالك تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوري است و طبق اصل،

فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستاي حکم مقرر در تبصره 

هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور «دارد: نامه اجرایی همان قانون که مقرر میآیین 6ماده 

، رسیدگی به ...»گاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است ترین دادقضایی آن به عهده نزدیک

رین تهاي حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکپرونده

  حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1400/09/27    

7/1400/1068   

  ح  1068-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه شخصی به استناد سند اجاره مقید به زمان خود علیه مالک یا متصرف دیگري، دعواي کیفري رفع تصرف 

وانی مالک یا متصرف حکم عدوانی مطرح کند و دادگاه نیز به استناد مفاد همان سند اجاره به رفع تصرف عد

بدهد، آیا پس از قطعیت این حکم و پایان یافتن مدت اجاره (پایان مالکیت بر منافع) یا ابطال قرارداد اجاره، شاکی 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18تواند در دعواي حقوقی به رأي کیفري استناد و اعمال ماده این پرونده می

  را درخواست کند؟  1392

تواند این رأي را در دعواي حقوقی دیگري در خصوص همان ملک مؤثر دادگاه پس از پایان مدت اجاره میآیا 

  دانسته و به آن استناد کند؟

 پاسخ:

و الحاقات و اصالحات بعدي، هرگاه رأي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  18اوالً، به موجب ماده 

کند، د، براي دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی میقطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی باش

  االتباع است؛ بنابراین، آنچه مهم است، این است که رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد.الزم

کایت شثانیاً، در فرض سؤال که مستأجر به استناد سند اجاره مقید به زمان قرارداد اجاره، علیه مالک یا متصرف 

رفع تصرف عدوانی نموده است و بعد از قطعیت حکم و انقضاي مدت قرارداد اجاره یا ابطال آن، شاکی (مستأجر) 

قانون آیین دادرسی کیفري به رأي قطعی کیفري موصوف  18در دعواي حقوقی در خصوص همان ملک وفق ماده 

ط تبعیت دادگاه حقوقی از رأي قطعی کیفري در گونه که به شرح بند اوالً آمده است، شراستناد کرده است، همان

رسیدگی به  دعواي حقوقی یا ضرر و زیان، مؤثر بودن رأي قطعی کیفري در ماهیت امر حقوقی است؛ بنابراین 

علیه حکم قطعی کیفري، ناشی از حقوق در فرض سؤال چنانچه دعواي حقوقی شاکی (مستأجر) به طرفیت محکوم

طول مدت قرارداد اجاره باشد؛ مانند دعواي خسارت و ضرر و زیان ناشی از عدم  استیجاري و یا ضرر و زیان

امکان استیفاي منافع در مدت قرارداد اجاره در اثر تصرف عدوانی و استیالي ید متصرف عدوانی؛ هرچند دعواي 

ده به مستأجر حقوقی بعد از پایان مدت قرارداد اجاره طرح شود، چون دعواي حقوقی مربوط به ضرر و زیان وار

قانون  18در طول مدت قرارداد است، رأي قطعی کیفري مؤثر در ماهیت دعواي حقوقی است. در نتیجه وفق ماده 



. االتباع است، رأي قطعی کیفري رفع تصرف عدوانی براي دادگاه حقوقی الزم1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

ي در ماهیت دعواي حقوقی، امري قضایی است که بر با این وصف  تشخیص تأثیر یا عدم تأثیر رأي قطعی کیفر

  کننده است.عهده مرجع قضایی رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/09/24    

7/1400/1063   

  ح  1063-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خصوص ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و  نظر به اینکه این شرکت در راستاي ایفاي وظایف قانونی خود در

مابین مالکان اراضی  باشد و اختالفات موجود فیها میها و شهرستاننقل کشور داراي فعالیت در سراسر استان

گردد که پروژه روي آنها اجرا شده و یا پیمانکاران و مشاوران در موراد بسیاري در محاکم قضایی مطرح می

ها را از تهران داشته باشد که متاسفانه هاي دادرسی به کلیه دادگاهامکان واریز هزینهضرورت دارد این ذیحسابی 

دارند باید بر روي دستگاه پوز ها از ارائه شماره شباي حساب و شناسه ملی خودداري نموده و اعالم میدادگاه

) قانون 19تبصره (» ز«بند » 5«دادگاه کارت کشیده شود که با توجه به دولتی بودن این شرکت در اجراي جزء 

صرفاً  1400هاي دولتی از ابتداي خرداد ماه سال هاي شرکتکلیه پرداخت«دارد بودجه سال جاري که مقرر می

ی نفع نهایهاي نزد بانک مرکزي و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذياز طریق حساب

ا ها وجاهت قانونی ندارد و از طرفی دیگر عدم امکان پرداخت هزینه دادرسیهاین خواسته دادگاه» شود.انجام می

گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ضمن بررسی مراتب با المال میموجب بروز خسارات فراوانی به بیت

را که صد  شرکتها این قید فوریت یا با اخذ دستور مقام عالی ریاست محترم قوه قضاییه و  ابالغ به کلیه دادگاه

اي دولت انجام هاي سرمایههاي تملک دارائیدر صد دولتی است از پرداخت هزینه دادرسی که باید از محل طرح

شود معاف نمایند و یا راهکار عملی جهت امکان پرداخت با رعایت ماده قانونی صدراالشاره به این ذیحسابی 

  ابالغ گردد.

 پاسخ:

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب شدن قانون آیین دادرسی دادگاهاالجرا اوالً، از تاریخ الزم

 3قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده  503یکی از شرایط رسیدگی به دعاوي وفق ماده 

داول با اصالحات بعدي و ج 1373قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

پیوست بودجه ساالنه است و در حال حاضر، اصل بر این است که هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از 

که به موجب قانون خاص از پرداخت این هزینه معاف شده باشد و پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست؛ مگر این

 ¬د همین معنی است؛ لذا شرکتدیوان عالی کشور نیز مؤی 28/1/8013مورخ  652رأي وحدت رویه شماره 



مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف نبوده و باید هزینه 

  دادرسی را پرداخت نماید.

گیري در خصوص شیوه پرداخت هزینه دادرسی و اختصاص شماره حساب یا شبا و دیگر موارد در ثانیاً، تصمیم

 19ماده » ز«بند  5هاي دولتی از جمله جزء هاي شرکتحظه الزامات قانونی نحوه پرداختاین خصوص با مال

، امري مدیریتی و جزء وظایف و اختیارات معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه 1400قانون بودجه سال 

  قضاییه است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/29    

7/1400/1055   

  ح  1055-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیین نامه  2قانون مدنی و ماده  1082از آنجایی که محاسبه مهریه وجه نقد به نرخ روز بر اساس تبصره الحاقی به ماده 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522هیأت وزیران صورت می گیرد و منصرف از ماده  13/2/1377اجرایی آن مصوب 

است چنانچه محکوم علیه در طول چندین سال مبالفی از مهریه را در  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

فواصل زمانی مختلف بپردازد یا اموالی از وي توقیف و به دفعات بخشی از محکوم به وصول شود آیا اجراي احکام 

به » محکوم به«ن سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع باید هر یک از مبالغ پرداختی را بر اساس نرخ مهریه هما

صورت درصدي کسر نماید یا اینکه مبلغ محاسبه شده براي اولین وجه وصول شده تا پایان ثابت باقی می ماند و در 

  صد باقیمانده از مهریه در مواعد وصولی آتی، دیگر به نرخ روز پرداخت محاسبه نمی شود؟

 پاسخ:

که مالك محاسبه به نرخ روز  1384قانون مدنی مصوب  1082واحده قانون استفساریه تبصره ذیل ماده  حکم مقرر در ماده

االجرا دانسته است، ناظر بر فرض غالب است که مهریه مهریه موضوع تبصره یادشده را زمان اجراي حکم قطعی و الزم

نامه اجرایی قانون آیین 2و با عنایت به صریح ماده شود؛ بنابراین االجرا شدن آن پرداخت میمتعاقب قطعیت رأي و الزم

دارد مرجع صالح، مهریه هیأت وزیران که مقرر می 13/2/1377) قانون مدنی مصوب 1082الحاق یک تبصره به ماده (

 فرض نماید؛ دروجه رایج را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تأدیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می

هایی از مهریه زوجه وصول شده است، اجراي احکام سؤال که به تناوب و در طی سنوات و فواصل زمانی مختلف بخش

  کند. به کسرباید مبالغ پرداختی را بر اساس تغییر شاخص قیمت در سال پرداخت محاسبه و به نسبت از مجموع محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/13    

7/1400/1053   

  ك  1053-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري هر گاه حین رسیدگی، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند،  304ماده  2مطابق تبصره 

ن ز شروع به رسیدگی، سیابد چنانچه قبل ارسیدگی به اتهام وي مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می

گیرد. در این متهم از هجده سال تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وي حسب مورد در دادگاه کیفري صالح صورت می

 444گردد و مطابق ماده شود بهره مند میصورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می

اه اي از دادگاست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان، شعبهقانون مذکور، مرجع رسیدگی به درخو

  گردد.تجدیدنظر استان است که مطابق با شرایط مقرر در این قانون و با ابالغ رئیس قوه قضاییه تعیین می

اوز ز هجده سال تجحال این سوال مطرح است که اگر رسیدگی به پرونده متهمی که قبل از شروع به رسیدگی، سن وي ا

کرده در دادگاه بدوي غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص صورت گیرد، آیا تجدید نظر از رأي این دادگاه هم 

بایست در دادگاهی که که لزوماً میتواند در دادگاه غیر اطفال و نوجوانان با تشریفات خاص خود انجام شود یا اینمی

  شده، رسیدگی شود؟ویژه اطفال و نوجوانان تشکیل 

 پاسخ:

هرچند با رعایت برخی تشریفات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  304ماده  2دادگاه کیفري موضوع ذیل تبصره 

قانون یادشده خارج است و  444مندرج در ماده » دادگاه اطفال و نوجوانان«کند، ولی از عنوان اقدام به رسیدگی می

نظر  هاي تجدیدء و تصمیمات دادگاه یادشده، برابر عمومات حاکم بر رسیدگی در دادگاهتجدید نظرخواهی نسبت به آرا

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/1052   

  ح 1052-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

از نظر احتساب  1379الب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انققانون آیین دادرسی دادگاه 433مطابق ماده 

روز بیست و چهار ساعت است و مطابق موارد قانونی سال دوازده  ماه ،ماه سی روز،  هفته هفت روز و شبانه

قانون مذکور موعدي که ابتداي آن تاریخ ابالغ یا اعالم ذکر شده است، روز ابالغ و اعالم و همچنین  445ماده 

به تجدید   1400/4/10شود، در هر حال چنانچه رأي صادره در تاریخ محسوب نمی روز اقدام جزء مدت

اعتراض کرده باشد، روز اقدام با احتساب سی روزه مواعد، تاریخ   1400/5/1نظرخواه ابالغ و وي در تاریخ 

  ؟1400/4/31است یا   1400/5/1

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی رسی دادگاهقانون آیین داد 445و  443با عنایت به حکم مقرر در مواد 

این قانون، مهلت تجدید نظرخواهی براي اشخاص مقیم ایران بیست روز از  336و با توجه به ذیل ماده  1379

جا که مدت تجدید نظرخواهی با احتساب روز ابالغ و اقدام تاریخ ابالغ یا انقضاي مدت واخواهی است و از آن

ابالغ شده است، مهلت قانونی  10/4/1400بنابراین در فرض سؤال که دادنامه در تاریخ  بیست و دو روز است؛

  است. 31/4/1400براي تجدید نظرخواهی 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1400/09/24    

7/1400/1044   

  ح  1044-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند، چیست؟ آیا این امر نشینی امالك تصویب میهایی که شهرداري در جهت عقبطرحماهیت تصمیمات و  -1

شود و به تبع آن باید قیمت شود و به محض تصویب طرح ملک از مالکیت اشخاص خارج میتملک محسوب می

  ملک به مالک پرداخت شود؟

ملک است؛ اما همچنان در در خصوص معامالت امالکی که داراي طرح عقب نشینی نسبت به قسمتی از  -2

شود یا عدم مالکیت نشینی این امر از موارد عیب مبیع محسوب میتصرف مالک است، آیا با وجود طرح عقب

  نشینی موجب خیار تبعض صفقه است؟فروشنده نسبت به قسمت عقب

 پاسخ:

و امالك مردم به قیمت ها در اجراي قوانین تملکی جهت اجراي طرح، مکلف به خرید اراضی اوالً، شهرداري -1

روز هستند. ثانیاً، مالکیت اشخاص قابل احترام است و اعمال حقوق مالکانه جزو حقوق قانونی آنان است و صرف 

قرار گرفتن ملک در محدوده طرح شهرداري، به معناي تملک آن از سوي شهرداري نیست؛ همچنین صرف 

طرح شهرداري، از موجبات اسقاط حقوق مالکانه جهت نشینی جهت اجراي احداث بنا توسط مالک و اعمال عقب

چنان سند مالکیت آن قسمت از ملک مطالبه بهاء و قیمت روز اراضی و امالك واقع در طرح نیست؛ زیرا هم

مالک که داخل طرح شهرداري قرار گرفته است به نام مالک بوده و خارج کردن مالکیت مالک بدون پرداخت 

  ت وي برخالف مقررات قانونی است.قیمت روز آن یا جلب رضای

در فرض پرسش، چنانچه مشتري جاهل بر این باشد که ملک در محدوده طرح شهرداري قرار گرفته است،  -2

تواند به استناد خیار عیب با حصول شرایط قانونی معامله را فسخ شود و خریدار میعرفاً مبیع معیوب تلقی می

  یا مطالبه ارش نماید.

 مدي باردئیدکتر احمد مح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/13    

7/1400/1043   

  ح  1043-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین  1400/4/1مورخ  811با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

جا که بیع با جلب نظر کارشناس، از آنللغیر بودن مبیع بر اساس بهاي روز ممبناي خسارات ناشی از مستحق

ما اند؛ ابرخی اشخاص این خسارات را بر مبناي خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله مطالبه و رأي قطعی اخذ کرده

 تواند بر مبناياین مبلغ با قیمت روز مبیع در زمان دریافت این خسارت تفاوت فاحشی دارد، آیا شخص می

  التفاوت این مبلغ را در یک دعواي جداگانه مطالبه کند؟ی مابهعمومات و قواعد مسؤولیت مدن

 پاسخ:

اثر است؛ رأي وحدت رویه نسبت به رأي قطعی بی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، برابر ماده 

یاق عبارات به س یافته است و استثناي قسمت اخیر ماده یادشده با توجه بهبنابراین اصل بر اجراي حکم قطعی یا قطعیت

، ناظر بر احکام کیفري بوده و از »شودمطابق مقررات قانون مجازات اسالمی عمل می«کار رفته در آن و قید عبارت 

  فرض سؤال که واجد جنبه حقوقی است، منصرف است. 

ده و ده اقامه کرللغیر بودن مبیع را علیه فروشنثانیاً، در فرض سؤال که قبالً خریدار، دعواي مطالبه خسارت مستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر به صدور  15/7/1393مورخ  733پرونده به استناد رأي وحدت رویه شماره 

حکم قطعی محکومیت فروشنده به پرداخت غرامت بر مبناي خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله شده است، موضوع واجد 

التفاوت میزان افزایش قیمت به همان موضوع دائر بر مطالبه مابهاعتبار امر مختومه بوده و طرح دعواي مجدد نسبت 

مورخ  811(تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، به استناد رأي وحدت رویه شماره 

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز قواعد مسؤولیت مدنی فاقد وجاهت قانونی است. 1/4/1400

 ي باردئیدکتر احمد محمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/1039   

  ك  1039-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شخصی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي منجر به صدمات جسمانی، به پرداخت مبلغ مشخصی دیه محکوم و 

ه جهت عجز از تودیع تامین در بازداشت شود. محکوم حین تحقیقات مقدماتی بپرونده به اجراي احکام ارسال می

بوده است. در صورتی که مهلت پرداخت دیه تمام نشده باشد تکلیف اجراي احکام نسبت به پرونده حاضر 

  چیست؟

قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام پس از اخذ تامین  507آیا فرض فوق مشمول ماده  -الف

  کند؟جهت عدم تودیع تامین، وي را تا زمان حلول دیه به زندان معرفی میعلیه را آزاد یا به متناسب، محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري است و اجراي احکام با توجه به این که زمان  541آیا فرض فوق مشمول ماده  -ب

پرداخت دیه حال نشده است، باید پرونده را در وقت نظارت قرار دهد و شاکی را پس از حلول موعد جهت 

  البه دیه احضار کند؟مط

هاي مالی است و به جهت عدم پذیرش اعمال قانون نحوه اجراي محکومیت 3آیا فرض فوق مشمول ماده  -پ

  شود؟به خاطر عدم حلول دیه، محکوم تا زمان موعد پرداخت آزاد می 3ماده 

است و با توجه به این علیه پیش از حلول موعد دیه داراي وجاهت قانونی آیا پذیرش ادعاي اعسار محکوم -ت 

  تواند نسبت به رأي دادگاه مبنی بر پذیرش اعسار اعتراض کند؟فرض شاکی می

 پاسخ:

، متهمی که در مورد او قرار وثیقه صادر شده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  226مطابق ماده  -الف

این قانون، با اجراي کامل  251ه شود؛ و نیز بر اساس ماداست، تا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می

لحاظ عجز از سپردن  شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم بههایی نظیر دیه، قرار تأمین کیفري لغو میمجازات

برد و پرونده منتهی به صدور حکم محکومیت وي به پرداخت دیه در حق مجنی وثیقه در بازداشت به سر می

 شده بهاخت دیه فرا نرسیده باشد، موجب قانونی جهت الغاي قرار تأمین یادعلیه شده است، هر چند موعد پرد

واسطه صدور حکم یا عدم حصول موعد پرداخت دیه وجود ندارد؛ با این وجود، قاضی اجراي احکام کیفري در 

سازي قرار تأمین و ایجاد مقدمات آزادي این قانون، نسبت به متناسب 508صورت اقتضاء مطابق ماده 

  این قانون خارج است. 507کند و موضوع از شمول ماده تر اقدام میعلیه با اخذ تأمین خفیفوممحک



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

دن مهلت پرداخت علیه به پرداخت دیه، مستلزم سپري شالزام به اجراي حکم محکومیت محکوم 1392مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري خارج  541االجرا نشده است، از شمول مقررات ماده آن است و مادام که حکم الزم

  است.

قانون مجازات اسالمی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا  452با عنایت به ماده  -پ و ت

قانون نحوه اجراي  22در ماده » ي دیهاطالق واژه«و  قانون آیین دادرسی کیفري 540ضمان) و ماده 

از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطاي محض)،  1394هاي مالی مصوب محکومیت

عمدي قطعی شده باشد، اقامه دعواي اعسار از چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) چنان

موضوع بند » یک سال از زمان وقوع جنایت«دیه بالمانع است؛ هر چند مهلت  به یا درخواست تقسیطمحکوم

قانون  534منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  488ذیل ماده » الف«

ن عدم نیچداللتی بر خالف این امر ندارد. هم» کنداثبات شیء نفی ماعدا نمی«آیین دادرسی کیفري  به مقتضاي 

قانون آیین دادرسی کیفري بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم  534ذکر جنایت عمدي در تبصره ماده 

  باشد.قصاص می

به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضاي با عنایت به مراتب مذکور، در صورت اقامه دعواي اعسار از محکوم 

ح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعواي صالمهلت یک سال در جرایم عمدي، مرجع قضایی ذي

به دعواي اقامه شده رسیدگی  1394هاي مالی مصوب اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجراي محکومیت

ه علیکند. بدیهی است در صورت پذیرش دعواي اعسار یا تقسیط، موجب قانونی جهت ادامه بازداشت محکوم

  وجود ندارد.

 یروح اله رئیس

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/1037   

  ع  1037-68-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

راننده کامیونی جهت بازرسی وضعیت الستیک از کامیون پیاده شده که در حین بررسی آن الستیک ترکیده  -15

ه کارشناس حوادث علت حادثه را قصور راننده شود چنانچبیند از آن جایی که کارشناسان میو راننده آسیب می

قانون بیمه اجباري حوادث  1ماده » پ«و مالک خودرو به صورت توام تشخیص دهد با توجه به این که بند 

موضوع آن قانون را به صورت کلی هر گونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه ذکر کرده است آیا بیمه مربوطه وظیفه 

  خواهد داشت؟اي در قبال پرداخت دیات 

 پاسخ:

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی » پ«با توجه به عموم بند 

ها از که هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع این قانون و محموالت آن 1395از وسایل نقلیه مصوب 

فجار و به طور کلی هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه سوزي، انقبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش

بر اثر حوادث غیر مترقبه را مشمول عنوان حوادث موضوع این قانون دانسته و آن را منحصر در فرض بروز 

تصادف ندانسته است، فرض سؤال که به موجب آن ترکیدن الستیک خودرو و در واقع نقص فنی آن موجب 

که این امر در حین رانندگی و به سبب بروز تصادف رخ داده باشد، ه است؛ بدون آنورود خسارت بر راننده شد

  ماده یک این قانون است و دیه فرض سؤال قابل پرداخت است.» پ«مشمول عموم بند 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/16    

7/1400/1035   

  ك  1035-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در حوادث کار  چنانچه حادثه به صورت قهري رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) 

قانون آیین دادرسی کیفري، شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت  14توان به استناد تبصره ماده را احراز نکند، آیا می

 توان منظور از عبارتاین که شخص حقوقی فعل یا ترك فعل ندارد، آیا میدیه محکوم کرد؟ به عبارتی، با توجه به 

قانون آیین دادرسی کیفري را وقوع  14در تبصره ماده » وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده«

  ت؟یسحادثه در راستاي رفتار اقتصادي شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است، منظور تبصره یادشده چ

 پاسخ:

جنایت در صورتی موجب ایجاد ضمان است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  500و  492مستفاد از مواد 

که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب بوده و در صورت فقدان استناد در موردي نظیر وقوع حادثه به لحاظ 

ی وجود ندارد و به تصریح تبصره ماده علل قهري، موجب قانونی جهت مسؤول شناختن اشخاص حقیقی یا حقوق

قانون یادشده در مسؤولیت شخص حقوقی به پرداخت خسارت، وجود رابطه استناد بین رفتار شخص حقوقی  14

و خسارت وارده شرط است و لذا صرف ورود خسارت بدنی به کارگر یا فوت وي در اثر وقوع حادثه حین کار 

قوقی (کارفرما) در پرداخت دیه یا خسارت نخواهد بود. بدیهی به علل قهري، موجد مسؤولیت براي شخص ح

اي تأمین اجتماعی مطابق هاي بیمهاست این امر مانع از برخورداري کارگر یا ورثه وي از تسهیالت و حمایت

  قانون کار نخواهد بود. 32یا ماده  1354قانون تأمین اجتماعی مصوب  60و  3قوانین مربوط نظیر مواد 

 محمدي باردئی دکتر احمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/24    

7/1400/1034   

  ح  1034-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

عالی کشور آیا راي مذکور قابل تسري هیات عمومی دیوان 4/3/1400مورخ  810در تحلیل راي وحدت رویه شماره 

  گیري و تسري به دیگر موارد است؟ماً قابل مفهوم و مناطبه دیگر جهات فسخ است، آیا اساساً راي وحدت رویه الزا

 پاسخ:

، رأي وحدت رویه در موارد مشابه براي شعب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  471اوالً، به موجب به ماده 

 طوق رأي وحدتاالتباع است. بر این اساس منها و سایر مراجع، اعم از  قضایی و غیر آن الزمدیوان عالی کشور و دادگاه

االتباع است اما مفهوم و تنقیح مناط از رأي وحدت رویه صرفاً رویه در موارد مشابه براي محاکم قابل استناد و الزم

  براي تقویت استدالل، قابل استفاده است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور داراي  4/3/1400مورخ  810ثانیاً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رویه شماره 

رط استرداد مبیع در صورت فسخ قرارداد و در نتیجه متضمن شرط ضمنی طرفین بر حفظ مبیع در وضعیت موجود و ش

عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنین شرطی در متن قرارداد است که عدم اطالع خریدار بعدي از این شرط 

ط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال اثر شدن شربه اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بی

دانسته نشده است؛ بنابراین، در دیگر عقود معاوضی و حسب مورد دیگر موجبات فسخ، چنانچه جهات و شرایط مندرج 

در این رأي وحدت رویه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصریح شده باشد که متضمن تکلیف به حفظ 

ال آن است و یا به صراحت شرط عدم انتقال شده باشد، مالك رأي وحدت رویه قابل استفاده است. معوض و عدم انتق

االتباع است و در فرض گونه که در بند فوق آورده شد، صرفاً، منطوق رأي وحدت رویه الزمشایسته ذکر است همان

  ادشده در دیگر عقود معاوضی نیست.گیري از آن به معناي الزام به مترتب کردن رأي یسؤال مجاز بودن به مالك

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/08    

7/1400/1033   

  ح  1033-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 ي بدوي اقدام و در دادخواست تجدیدنظر به شهادت شهود به عنوانتجدیدنظرخواه نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه -9

ها را ذکر کرده است؟ با توجه تجدیدنظرخواهی به شهادت استناد و اسامی آن یکی از ادله استناد نکرده است؛ اما در الیحه

  به عدم ذکر و استناد به گواهی گواهان در ستون دالیل، آیا دادگاه تجدیدنظر ملزم به استماع اظهارات گواهان است؟

 پاسخ:

ت دعواي خود را در دادخواست ذکر نماید و خوانده نیز به همان ترتیب دالیل خود را خواهان مکلف است ادله اثبا     

در اولین جلسه دادرسی مطرح نماید؛ بنابراین اصوالً دادگاه مکلف نیست به ادله و وسایلی که اصحاب دعوا، خارج از 

هاي عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 199نمایند، رسیدگی کند؛ اما با توجه به ماده مواعد مقرر به دادگاه عرضه می

در کلیه امور حقوقی، دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد «دارد که مقرر می 1379و انقالب در امور مدنی مصوب 

گاه ، در مواردي که داد»استناد طرفین دعوي، هر گونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد

شود براي کشف حقیقت الزم بداند، نظر رسیدگی به دالیلی را که خارج از مواعد مذکور ارائه میبدوي یا تجدید  اعم از

شود حضور داشته اي که ادله جدید ارائه میکند. در این صورت، چنانچه طرف مقابل در جلسهوفق این ماده اقدام می

د اعالم نماید، جلسه تجدید نخواهد شد؛ اما در صورت عدم حضور باشد و آمادگی خود را براي دفاع در برابر ادله جدی

طرف مقابل در جلسه یا نداشتن آمادگی دفاع، دادگاه باید در اجراي اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید نماید. شایسته 

ید، ادعاي قانون مذکور، ادعاي جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست؛ اما ابراز دلیل جد 362ذکر است وفق ماده 

  شود.جدید محسوب نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/1032   

  ح  1032-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، شخصی مبادرت به اعتراض ثالث »ب«و » الف«اي پس از صدور حکم به اثبات وقوع بیع بین در پرونده -7

شود؛ اما در دادگاه تجدید نظر حقی معترض ثالث صادر میکند. در مرحله بدوي حکم بر بیمی به دادنامه صادره

که معترض ثالث شود؛ با توجه به ایندعواي اعتراض ثالث مورد پذیرش قرار گرفته و دادنامه بدوي لغو می

  خسارت دادرسی را مطالبه کرده است:

  پذیر است؟انکانآیا اساساً مطالبه خسارت دادرسی براي وي  -1

  کدام یک از خواهان یا خوانده دعوي اصلی باید به پرداخت خسارات دادرسی محکوم شود؟ -2

در فرض پذیرش محکومیت به پرداخت خسارت دادرسی، آیا پرداخت خسارت مرحله تجدید نظر هم بر عهده  -3

  طرفین یا هر کدام از خواهان و خوانده است یا صرفًا مرحله بدوي؟

 پاسخ:

در راستاي عمومات مسؤولیت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 520ماده 

مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه باید با بررسی اسناد و مدارك اصحاب دعواي اصلی و دعواي معترض ثالث، 

ص دهد و بر این اساس وي را به پرداخت خسارت دادرسی عامل اصلی بروز خسارت دادرسی دعواي اخیرالذکر را تشخی

  که خسارت دادرسی مربوط به مرحله بدوي باشد یا تجدید نظر.محکوم کند؛ اعم از آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/08    

7/1400/1028   

  ح  1028-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود یا به طرفیت مجلوب ثالث و دیگر اصحاب لب ثالث به طرفیت صرفاً مجلوب ثالث اقامه میدادخواست ج -2

  دعواي اصلی؟

 پاسخ:

مقرر  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 137با توجه به اینکه ماده 

تعداد اصحاب دعوا به عالوه یک نسخه  دادخواست جلب ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم باید به«دارد می

اي از این دادخواست و ضمائم آن براي کلیه اصحاب دعواي اصلی ارسال شود؛ اما ، در نتیجه باید نسخه»باشد

قید نام ایشان به عنوان خوانده در دادخواست گرچه ممکن است؛ اما ضرورت ندارد؛ زیرا مفهوم جلب ثالث این 

اصلی، ثالثی را به دادرسی در حال انجام فرا بخواند؛ بنابراین دیگر اصحاب دعوا  است که یکی از اصحاب دعواي

حق  شود ودر برابر این اقدام (جلب ثالث) داراي حق دفاع هستند و این حق از نفس اقدام به جلب ثالث ناشی می

در ستون خوانده درج  ها توسط جالب ثالثکه مشخصات آندفاع آنان در برابر این اقدام باقی است؛ اعم از آن

  شده و یا نشده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/1027   

  ك  1027-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري میزان بازداشت متهم به موجب یکی از قرارهاي تأمین منتهی به  242مطابق ماده  

ازداشت نباید از حداقل حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نماید. حال چنانچه مثالً در شعبه هفتم بازپرسی ب

(شش ماه تا سه سال حبس در  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  656براي بزه موضوع ماده 

م عدم تکمیل تحقیقات مقدماتی به رغفرض غیر قابل گذشت) متهم به میزان شش ماه در بازداشت باشد و علی

لحاظ صراحت ماده اخیرالذکر با تبدیل قرار تأمین منتهی به بازداشت به قرار التزام آزاد شود؛ لیکن پس از چندي 

اي دیگر به دلیل ارتکاب جرم دستگیر و براي وي قرار تأمین منتهی به بازداشت صادر و همین متهم در شعبه

عبه اخیر به لحاظ سبق تعقیب، پرونده را به شعبه ابتدایی (هفتم بازپرسی) ارجاع بازداشت شده است و قاضی ش

که در شعبه هفتم بازپرسی متهم حداقل حبس مندرج در قانون براي جرم را متحمل شده داده است با توجه به این

تعدد غیر و جرایم ماست، در برابر بازداشت متهم  تکلیف چیست؟ آیا پاسخ در فرض ارتکاب جرایم متعدد مشابه 

  مشابه تفاوت دارد؟

 پاسخ:

  شود:، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم می1موضوع سوال 

لیه که قرار تأمین کیفري صادره از بابت کنظر اکثریت: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوي متهم، نظر به این

نابراین تعیین حداکثر مدت بازداشت وي به لحاظ صدور قرار تأمین، بر اساس باالترین جرایم ارتکابی است، ب

حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون براي جرایم مذکور، مالك محاسبه خواهد بود و مختلف یا غیرمختلف 

  بودن جرایم متعدد، موثر در مقام نیست.

که صدور قرار تأمین متناسب و  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 218نظر اقلیت: با توجه به ماده 

شد هاي مختلف بامستقل در مورد اتهامات متعدد متهم که رسیدگی به جرایم ارتکابی در صالحیت ذاتی دادگاه

بینی شده است و متعاقب آن، مدت بازداشت متهم تا حداقل مجازات حبس هر یک از جرایم خواهد بود؛ و پیش

اصوالً مدت زمان الزم براي انجام تحقیقات مقدماتی و دادرسی در جرم واحد و جرایم متعدد با عنایت به این که 

یکسان نیست و همچنین غیر منطقی خواهد بود که مدت بازداشت فردي که مرتکب جرم واحد یا جرایم متعدد 



ه نظر باشد، بنابراین ب (دو یا سه رفتار یا بیشتر اعم از مختلف یا غیرمختلف) شده است، به یک اندازه و مساوي

قانون مذکور، ناظر به جرم واحد بوده و جرایم متعدد از شمول آن خارج است و اتخاذ تصمیم  242رسد ماده می

در مورد نوع قرار تأمین و مدت بازداشت، با لحاظ اصول کلی مربوط به قرارهاي تأمین و از جمله اصل تناسب 

  تأمین با قاضی مربوط خواهد بود.

  

 احمد محمدي باردئی دکتر

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/08    

7/1400/1025   

  ك  1025-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخصی به اتهام چهار فقره سرقت به تحمل سه سال و یک روز حبس و هفتاد و پنج ضربه شالق تعزیري محکوم  

دیگري به اتهام چهار فقره خیانت در امانت به تحمل هجده  زمان به علت طرح پرونده دیگري در شعبهشده و هم

شود و در هر دو پرونده به جهت تسلیم به حکم، یک چهارم از مجازات کسر ماه و یک روز حبس محکوم می

و پرونده به اجراي احکام کیفري ارسال و پس از اجراي احکام کیفري به جهت ادغام پرونده، پرونده به آخرین 

تواند تخفیف یک چهارم از مجازات تجمیع ارسال شود، آیا دادگاه اخیر در مقام تجمیع احکام میدادگاه جهت 

  مورد حکم را در دادنامه تجمیع احکام اعمال کند و به مجازات کمتر از سه سال حبس راجع به سرقت حکم دهد؟

 پاسخ:

به قطعیت یا قابلیت تجدید نظرخواهی ، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510که در ماده با توجه به این

گفته تصریح به عمل نیامده است، در خصوص خواهی نسبت به حکم واحد صادر شده در اجراي ماده پیشو فرجام

ها رجوع شود مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدید نظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاه

هاي کیفري قابل تجدیدنظر و فرجام و آراي الذکر، آراي دادگاهقانون فوق 443و  428، 427و لذا با لحاظ مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري قطعی است؛ بنابراین  510صادره از سوي دادگاه تجدید نظر در خصوص موضوع ماده 

خواهی است؛ امقانون یادشده حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرج 510در مواردي که رأي صادره در اجراي ماده 

همین قانون که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است؛ در فرض سؤال نیز که  442اعمال مقررات ماده 

تواند از ارفاق موضوع علیه در صورت تمایل میرأي صادره تجمیعی قابلیت تجدید نظر را دارد، چون محکوم

شود و از این رو ابراین خللی به حقوق وي وارد نمیقانون آیین دادرسی کیفري برخوردار شود، بن 442ماده 

  نماید.دادگاه صادر کننده حکم تجمیعی بدون لحاظ تخفیف قبلی مبادرت به صدور رأي می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/08    

7/1400/1019   

  ح  1019-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به طرفیت بانک به خواسته ابطال نرخ سود تسهیالت بانکی فراتر از مصوبات شوراي پول و  در طرح دعوا

ود و شجا که گاهی قراردادهاي منعقده تسهیالتی براي تسویه اصل و سود قرارداد قبلی منعقد میاعتبار؛ از آن

نانچه خواهان هر قرارداد را کند؛ چخواهان به موجب یک دادخواست ابطال نرخ سود همه قراردادها را مطالبه می

تواند به کمتر از بیست میلیون تومان تقوي کند؛ اما جمع تقویم قراردادها بیش از این مبلغ باشد، آیا دادگاه می

براي ابطال هر کدام از قراردادها به واسطه تقویم به کمتر از بیست میلیون تومان، قرار عدم صالحیت به شایستگی 

کند یا این که به واسطه ارتباط همه قراردادها، دادگاه باید به صورت یک جا به  شوراي حل اختالف صادر

  موضوع رسیدگی کند؟

 پاسخ:

ها مالك صالحیت است؛ شود، جمع ارزش آندر مواردي که چند خواسته مرتبط طی یک دادخواست مطرح می

ار مندرج در سلسله قراردادهاي بنابراین در فرض سؤال (ابطال سود باالتر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتب

ها افزون بر نصاب صالحیت شوراي حل که مجموع خواستهاعطاي تسهیالت بانکی به خواهان) با لحاظ آن

است، رسیدگی به این دعوا در  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » الف«اختالف موضوع بند 

  صالحیت دادگاه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ر کل حقوقی قوه قضاییهمدی

    



 

1400/09/24    

7/1400/1018   

  ح  1018-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له توقیف فیزیکی شده و علیه بابت مهریه توسط محکومحدود چهل ماه است که یک دستگاه خودرو از محکوم

علیه خواستار مزایده خودرو را  له حاضر به مزایده و یا فروش آن نیست؛ اما محکومدر پارکینگ است؛ محکوم

 له خودروتواند بدون درخواست و رضایت محکومو پرداخت وجه آن بابت قسمتی از مهریه است  آیا دادگاه می

  را به مزایده گذاشته و به فروش برساند؟

 پاسخ:

ق باید وف علیه، مال مزبور توقیف شده است، اجراي احکامدر فرض سؤال که پس از معرفی مال توسط محکوم

به علیه توسط کارشناس ارزیابی و از طریق مزایده به فروش برساند و محکوممقررات مال را با هزینه محکوم

له پرداخت کند؛ بنابراین در این فرض اصوالً عدم تعقیب فرایند اجراي حکم را از محل آن وصول و به محکوم

قانون اجراي احکام  131که در مواردي چون ماده آنله مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر توسط محکوم

له در جلسه مزایده و عدم اعالم یکی از سه اختیار قانونی خود، به علت عدم شرکت محکوم 1356مدنی مصوب 

له، وي مستحق مطالبه خسارت مال مزبور مدتی در توقیف بماند که در این صورت به دلیل قصور خود محکوم

  مدت نیست.تأخیر تأدیه در این 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/01    

7/1400/1017   

  ك  1017-54-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات  3) و ماده 1396/7/12قانون مبارزه با مواد مخدر (الحاقی مصوب  45با توجه به ماده 

، محرومیت محکومان از 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ه و همچنین ماد 1399حبس تعزیري مصوب 

صدرالذکر صرفاً زمانی ممکن است که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر  45نهادهاي ارفاقی مذکور در ماده 

قانون مبارزه با مواد مخدر  38شود؛ این محرومیت حسب استثناي مقرر در خود ماده مشمول مصادیق تبصره ماده 

ود و چنانچه قاضی به بیش از حداقل مجازات قانونی حکم دهد، استفاده از نهادهاي ارفاقی در خصوص شنمی

اخیرالذکر ممکن است. در مورد محکومان به حبس ابد نیز که به حبس بیش از بیست و پنج  45محکومان ماده 

نوط به گذراندن مدت خاصی سال تبدیل شده است و قانونی هم که استفاده از آزادي مشروط در حبس ابد را م

کرده باشد، وجود ندارد؛ همچنین با توجه به پذیرش اصل مشمولیت آزادي مشروط با عنایت به مفهوم مخالف 

هاي ابد ممنوعیت قانونی ندارد و رسد استفاده از این نهاد در حبسقانون صدرالذکر به نظر می 45صدر ماده 

مندي از مجازات صرفاً الزام گذراندن حداقل حبس را جهت بهرهدر خصوص تعلیق اجراي  45قسمت اخیر ماده 

قانون  46آن بیان کرده است که خود استثنایی از جهت زمان تحمل حبس بر اصل کلی تعلیق مقرر در ماده 

هاي مختلف، الذکر و با عنایت به وجود رویهاست، با توجه به ترجمات فوق 1392مجازات اسالمی مصوب 

گردان محکومان به حبس ابد بابت ارتکاب عالم فرمایید که آیا در جرایم مواد مخدر و روانخواهشمند است ا

ه پس علیپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محکوماین جرایم، استفاده از نهاد ارفاقی آزادي مشروط امکان

  تواند از این نهاد استفاده کند؟از تحمل چه مدت ازحبس می

 پاسخ:

  شود:کمیسیون سواالت خاص کیفري این اداره کل به شرح زیر اعالم مینظریه مشورتی 

نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجراي مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون 

ن ای، مورد بحث مد نظر مقنن بوده است و نیز دیگر عبارات به کار رفته در 1396مبارزه با مواد مخدر مصوب 

رفاً شود و در ذیل تبصره، صتبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادي مشروط شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می

اي هتعلیق اجراي بخشی از مجازات حبس پس از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت



امل محکومانی که مجازات اعدام و مقرر از جمله ممنوعیت اعطاي نظام آزادي مشروط در تبصره مذکور، ش

  شود.یابد نیز میها به حبس تعزیري درجه یک و دو تخفیف میحبس ابد آن

، راجع به 1396نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 

که حکم به حداقل مجازات مشروط به این» جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد«

قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجراي مجازات، آزادي 

هاي ارفاقی محروم دانسته است؛ مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از مشروط و دیگر نهاد

رومیت وجود ندارد و آنچه ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع حداقل قانونی صادر شود، این مح

(بند ت) قانون مجازات  47و  46به تعلیق اجراي مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 

آن را نسخ کرده است؛ اما در خصوص آزادي مشروط و دیگر نهادهاي ارفاقی در موارد  1392اسالمی مصوب 

کند، که اثبات شی نفی ماعدا نمییل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینمشمول ذ

ماده » ب«رفتار شود و اشخاصی که در اجراي بند  1392باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسالمی مصوب 

 . تفسیر نصوص جزایی در موضعشوند نیز مشمول این تبصره هستندمیاین قانون  به مجازات حبس محکوم  10

) نیز اقتضاي همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان شک به نفع متهم (محکوم

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  113ماده » ت«بند  3مصرح در شق 

  د.باشنیز می 1375اسالمی ایران مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/1015   

  ك  1015-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه نسبت به اجراي مفاد حکم مجازات جایگزین حبس اقدام نکند و همچنین از اجراي مجازات اگر محکوم -1

اسالمی تعیین شده است خودداري کند، آیا باید دو ضمانت اجراي منرج قانون مجازات   87تکمیلی که طبق ماده 

  قابل اجرا است؟ 81قانون یادشده اجرا شود و یا فقط ضمانت اجراي موضوع ماده  81و  24در مواد 

قانون مبارزه با قاچاق کاال وارز ضمانت اجراي موضوع  69آیا براي تخلف از مجازات تکمیلی موضوع ماده  -2

  قانون مجازات اسالمی قابل استناد است؟ 24ماده 

  تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند؟قانون آیین دادرسی کیفري می 510آیا دادگاه در مقام اعمال ماده  -3

 پاسخ:

» به تفکیک«با الحاقات و اصالحات بعدي،  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  81و  24مقنن در مواد  -1

تخلف محکوم از اجراي مفاد حکم یا دستورهاي «و » مفاد حکم مجازات تکمیلی عدم رعایت«ضمانت اجراي 

هاي جایگزین حبس را تعیین کرده است؛ بنابراین در موردي نظیر فرض سؤال (که محکوم در مجازات» دادگاه

حکم  ، مفاد81به مجازات جایگزین حبس عالوه بر تخلف از اجراي مفاد حکم یا دستورهاي دادگاه موضوع ماده 

گفته تعیین شدهه، رعایت نکرده است)، مشمول هر دو قانون پیش 87مجازات تکمیلی را که در اجراي ماده 

قانون مجازات اسالمی مؤید این  76و ماده  23ماده  2ضمانت اجراي مقرر در مواد موصوف است. تبصره 

  استنباط (جمع دو ضمانت اجراء) است.

با اصالحات بعدي،  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  63مطابق تصریح حکم مقنن در ماده  -2

قانون  69مطابق قانون مجازات اسالمی است؛ بنابراین در مواردي که در اجراي ماده » حکم ... مجازات تکمیلی«

 عدم رعایت مفاد حکم مجازات تکمیلی توسط«شود مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مجازات تکمیلی تعیین می

  قانون مجازات اسالمی است. 24مشمول ضمانت اجراي مقرر در ماده » محکوم طی مدت اجرا

با الحاقات و اصالحات بعدي  1392و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مستنبط از ماده  -3

مرحله اجراي این است که مقررات مذکور صرفاً ناظر به فرض اعمال قواعد تعدد جرم (تشدید مجازات) در 

جا که رسیدگی و صدور حکم موصوف احکام، توسط دادگاه صادر کننده حکم واحد (تجمیعی) است و از آن



ر اساس هاي تکمیلی برسد که تعیین مجازات، به نظر می»باشدرسیدگی ماهیتی و احکام ناظر به آن نمی«متضمن 

  یعی)، فاقد وجاهت قانونی استقانون مجازات اسالمی در مقام صدور رأي واحد (تجم 23ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/1013   

  ك  1013-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر کارمند دفتر اسناد رسمی طبق دستور سردفتر سند را به صورت غیر واقعی در دفتر اسناد قید کند و بعد از 

قانون تعزیرات انطباق داشته باشد  534ردفتر آن سند ثبت شود، در فرضی که رفتار سردفتر با ماده امضاي س

کارمند مزبور به چه عنوان قابل تعقیب است؟ اگر سردفتر را مأمور به خدمات عمومی بدانیم آیا کارمند دفتر 

  اسناد رسمی را می توانیم مأمور خدمات عمومی دانست؟

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات بعدي و بند اوالً  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  100اده با توجه به م

این ماده، عمل (رفتار) سردفتر اسناد رسمی که سند مجعوله یا مزوره را با علم به مجعول و مزوره بودن آن امضا 

ت اسالمی (تعزیرات) مصوب قانون مجازا 533کند، جعل در سند رسمی محسوب و مجازات آن مشمول ماده می

است و کارمند دفتر اسناد رسمی هم که عالماً مقدمات امضا و ثبت سند مجعولی را فراهم کرده است، به  1375

عنوان معاونت در این جرم قابل مجازات است. ضمناً افراد مذکور (سردفتر و کارمند دفتر اسناد رسمی) با لحاظ 

با اصالحات بعدي در زمره کارکنان دولت و  1386کشوري مصوب  قانون مدیریت خدمات 3و  2،  1مواد 

  شوند.مأمورین به خدمات عمومی محسوب نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/1005   

  ك  1005-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

یه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترک

کند. متهمه در همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودي حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می

نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره

است، به دادگاه ارائه و مبناي شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان  تنظیم گردیده

  اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟

 پاسخ:

حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  7اوالً، صراحت مفاد ماده 

 در ایران یافت و یا به ایران«.... ه در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: ایرانی ک

و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسالمی ایران است و بدون حضور ...» اعاده گردد 

ب کیفري متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از وي در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقی

  شود.مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می

قانون  316شود، با توجه به ماده ثانیاً، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می

  دستگیري است.حسب مورد در صالحیت دادگاه محل  1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/999   

  ك  999-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ح احتیاطی در امر رانندگی طرعلیه یکدیگر شکایت ایراد صدمه بدنی غیرعمدي در اثر بی» ب«و » الف«آقایان 

پایان دادرسی و قطعیت حکم پرونده به اجراي احکام رفته است اکنون شرکت  و مورد رسیدگی قرار گرفته و با

بیمه علیه افراد مزبور تحت عنوان کالهبرداري از طریق تشکیل پرونده با تصادف ساختگی و درو غین اقامه 

  شکایت نموده است. 

  سوال: آیا رسیدگی به شکایت و شرکت بیمه با مانع قانونی مواجه است؟

 پاسخ:

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

؛ شده از سوي شاکی نیستکننده مکلف و مقید به پذیرش عنوان مجرمانه مطرحاست که مرجع قضایی رسیدگی

 ویات پرونده با قاضیبلکه تشخیص و تطبیق رفتار مجرمانه مورد شکایت با مواد قانون، با توجه به محت

عنوانی  کننده است و نهکننده است؛ یعنی در هر صورت، تفهیم اتهام به تشخیص مقام قضایی رسیدگیرسیدگی

  که شاکی در شکایت خود اعالم داشته است.

قانون بیمه  61کننده رفتار ارتکابی را منطبق با بزه موضوع ماده ثانیاً، در فرض سؤال چنانچه مرجع رسیدگی

شده به شخص ثالث تشخیص دهد، نسبت به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ باري خسارات وارداج

  خواهد کرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/17    

7/1400/997   

  ح  997-7/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عیان و عرصه به زوجه دائمی متوفی امتناع کنند، استیفاي حق زوجه چنانچه ورثه متوفایی از تأدیه ثمنیه قیمت ا

نی که فقط حق عیکنند و یا آناز عین اموال چگونه است؟ آیا بر عین اموال به نسبت حق خود مالکیت پیدا  می

  نظیر فروش و یا استیفا از منافع دارد؟

 پاسخ:

 25/5/1389تبصره الحاقی به آن مصوب  قانون مدنی و 6/11/1387اصالحی  946هر چند برابر ماده  

هرگاه ورثه از اداي قیمت «قانون یاد شده  948؛ اما برابر ماده »بردزوجه از قیمت اموال غیرمنقول ارث می«

 که حق زوجهبنا به مراتب فوق با لحاظ آن». استیفا کند» عین اموال«تواند حق خود را از امتناع کنند زن می

فروش آن است؛ اما در اجراي ماده » استیفاي حق از عین یک مال«هاي کی از جلوهحقی عینی است؛ گرچه ی

یاد شده، این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیرمنقول نیست. 

وزیر دادگستري با اصالحات و  17/8/1317نامه قانون ثبت امالك مصوب آیین 123حکم مقرر در ماده 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري که صدور سند  15/1/1396مورخ  23حاقات بعدي و رأي شماره ال

مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است، مؤید 

  این دیدگاه است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/09/09    

7/1400/995   

  ح  995-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در دعواي الزام بایع به تسلیم مبیع و یا در اجراي دیگر تعهدات قراردادي ناظر بر اموال غیرمنقول، آیا به  -7

مانند فرآیند رسیدگی به دعواي خلع ید مبتنی بر غصب لزوماً باید مالکیت فروشنده نسبت به مبیع با لحاظ 

ت ثبتی احراز شود؟ به ویژه در فرضی که بطالن بیع مورد ادعا به عنوان دفاع به معنی اخص آن و یا به مقررا

  عنوان طرح دعواي تقابل مطرح نشده باشد؟

 پاسخ:

یع که مستلزم  احراز وقوع باوالً، اصوالً دعواي الزام به تحویل مبیع غیر منقول به استناد سند عادي، به سبب آن

یت خواهان است، به تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک داراي سند رسمی باشد، پیش از و اثبات مالک

هیأت  1/10/1383مورخ  672طرح دعواي الزام به تنظیم سند رسمی، با توجه به رأي وحدت رویه شماره 

کرد؛ بنابراین در توان دعواي مزبور (الزام به تحویل مبیع) را مطرح و استماع عمومی دیوان عالی کشور، نمی

رسمی انتقال  باشد، دعواي الزام به تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند» الف«نام چه سند ملک به فرض سؤال چنان

شود؛ وگرنه دعواي الزام به تحویل مبیع به اقامه می» الف«(ید ماقبل خواهان) و شخص » ب«توأمان به طرفیت 

  قابلیت استماع دارد.» ب«طرفیت 

پذیر شده امکانالشمول است، پاسخ به کیفیت مطرحعبارت عام» دیگر تعهدات«که عبارت ، نظر به اینثانیاً

  باشد.نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/993   

  ح  993-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

متعدد باشند و حکم بر محکومیت آنان صادر شود بعضی از آنان فرجام  اگر خواندگان دعوي غیر قابل تفکیکی - 14

خواهی و دیگران تجدیدنظر خواهی کنند رسیدگی به تجدیدنظرخواهی مقدم است یا رسیدگی به فرجام خواهی؟ چنانچه 

ه نحوي از د بدیوان عالی کشور پیش از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر حکم بر ابرام صادر کند آیا مرجع تجدیدنظر بای

  نظر دیوان و حکم آن تبعیت کند و یا در فرض اقتضاء حکم بر خالف حکم دیوان صادر کند؟

 پاسخ:

ي خواهی از سواوالً، در فرض صدور حکم غیر قابل تفکیک و تجزیه علیه خواندگان متعدد و تقدیم دادخواست فرجام

ه از آرا العادخواهی طریق شکایت فوقکه فرجامبه این برخی و تقدیم دادخواست تجدید نظرخواهی از سوي دیگران، نظر

العاده است؛ همچنین تجدید است و تجدید نظرخواهی طریق عادي شکایت از آرا است و طریق عادي مقدم بر طریق فوق

خیر أتر نسبت به تجدید نظرخواهی، زمینه تخواهی واجد اثر تعلیقی است و تعیین تکلیف سریعنظرخواهی برخالف فرجام

  برد؛ لذا در فرض سؤال رسیدگی تجدید نظرخواهی مقدم بر رسیدگی فرجامی است.در اجراي حکم را از بین می

خواهی رسیدگی و پیش از رسیدگی به دادخواست تجدید نظر، ثانیاً، در فرضی که به هر دلیلی نسبت به فرجام

ها و نیز مستقل بودن مرحله تجدید اي بودن رسیدگیخواهی رد شود، با توجه به لزوم پایبندي به اصل دو درجهفرجام

نظر از مرحله فرجام، موجبی براي محروم کردن تجدید نظرخواه از حقوق قانونی وي وجود ندارد. شایسته ذکر است در 

صورت نقض رأي در شعبه دیوان عالی کشور، چنانچه دعوا غیر قابل تجزیه باشد، موجبی براي رسیدگی به تجدید 

  ی وجود نخواهد داشت.نظرخواه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/991   

  ح  991-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مقرر  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 17گذار در ماده گونه که مستحضرید قانونهمان

هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وي گردد  شخصی را که با«... داشته است 

با توجه به میزان بدهی نوع تقصیر متعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا  دو سال به یک یا چند مورد از 

ه شده در این کبا توجه به اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و ابهام حادث». کندهاي زیر محکوم میمحرومیت

قانون مذکور نسبت به تقصیر کدام یک از افراد (خواهان دعواي اعسار یا گواهان  17شده در ماده مجازات تعیین

تعرفه شده) قابل اعمال است، خواهشمند است اعالم نظر فرمایید که مخاطب قانونگذار در متن ماده یادشده در 

  چه فرد یا افرادي است؟» وي«و » شخصی«عبارات 

 پاسخ:

کننده ، ناظر به موردي است که دادگاه رسیدگی1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 17 ماده 

کند، اعسار وي را ناشی از ارتکاب تقصیري به ادعاي اعسار با وجودي که اعسار مدعی اعسار را احراز می

اي مندرج در این ماده را براي هداند که با هدف فرار از پرداخت دین انجام شده است؛ بدین لحاظ محرومیتمی

دهد؛ بنابراین، منظور از شخصی که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده وي مورد حکم قرار می

  است.» مدعی اعسار«است، 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/09/16    

7/1400/978   

  ك  978-168-1400شماره پرونده:  

  

  تعالم:اس

آیا وکیل تسخیري در مقام فرجام خواهی یا تجدیدنظر خواهی نسبت به آراي کیفري از پرداخت هزینه دادرسی 

  معاف است؟

 پاسخ:

خواه از پرداخت هزینه تجدید نظرخواه یا فرجام 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  438با عنایت به ماده 

ي که به موجب آن زندانی است، معاف است؛ بنابراین، موجب قانونی دادرسی مرحله تجدید نظر یا فرجام در امر

براي پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر یا فرجام در مواردي که متهم، زندانی است، وجود ندارد؛ اما 

در صورت آزاد بودن متهم، پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدید نظر و فرجام ضرورت دارد و در صورت 

  خواهی وکیل تسخیري نیز هزینه دادرسی باید پرداخت شود.ظرخواهی یا فرجامتجدید ن

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/08    

7/1400/976   

  ك  976-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي تکمیلی ذکر جزو مجازات قانون مجازات اسالمی که انتشار حکم محکومیت قطعی را 23با توجه به ماده 

و تبصره  36کرده است و در این موارد انتشار حکم باید توسط اجراي احکام صورت پذیرد، در خصوص ماده 

آن که در مواردي انتشار حکم محکومیت را الزامی دانسته و در دادنامه در این خصوص تعیین تکلیف نشده 

دادگاه است یا اجراي احکام کیفري باید نسبت به انتشار حکم است، آیا تکلیف انتشار حکم محکومیت بر عهده 

نویس آگهی در سمپ و در قسمت اجراي به تشخیص خود عمل نماید الزم به ذکر است که موضوع در فرم پیش

  بینی نشده، لکن براي دادگاه این کد طراحی و قابل اقدام است.احکام کیفري پیش

 پاسخ:

نامه راجع به نحوه اجراي آیین« 21ماده  1و تبصره  1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز 36مستفاد از ماده 

رئیس قوه قضاییه، صدور  26/11/1393مصوب » قانون مجازات اسالمی 23هاي تکمیلی موضوع ماده مجازات

قانون یادشده و تبصره آن، مجازات اصلی  36حکم به انتشار حکم محکومیت قطعی در موارد مذکور در ماده 

که دادگاه صادرکننده حکم با حصول شرایط مذکور در این ماده، دستور انتشار آن را ضمن صدور حکم  است

نماید و لذا اجراي احکام کیفري تنها در صورت درج در حکم مجاز به انتشار حکم محکومیت قطعی صادر می

  است و رأسا در این خصوص تکلیفی ندارد.

 روح اله رئیسی

  قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوقی 

    



 

1400/09/17    

7/1400/974   

  ح  974-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون صدور چک از دادگاه صالح صدور اجراییه را درخواست کند  1397اصالحی  23چنانچه دارنده چک مطابق ماده 

 حکم بر ابطال اجراییه و توقف و متعاقباً پس از صدور اجراییه، صادرکننده چک با تقدیم دادخواست و درخواست صدور

عملیات اجرایی، مدعی مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کالهبرداري یا خیانت در امانت یا 

  جرایم دیگر شود آیا این دعوي قابلیت استماع دارد؟ آیا تصمیم دادگاه در این خصوص قابل اعتراض است؟

 پاسخ:

مقام قانونی کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصالحی  23 اوالً، برابر قسمت اخیر ماده

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

ه موضوع ایی ککند؛ بنابراین از آنجکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میاین ماده، مرجع قضایی رسیدگی

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

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

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

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

کننده اجراییه رأساً یا به درخواست ، صادر1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23ماده 

  کند.اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا می کننده بهصادر

  ثانیاً، با توجه به پاسخ قسمت اوالً، پاسخ به این قسمت از سؤال (قابلیت اعتراض تصمیم دادگاه) منتفی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/970   

  ك  970-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به مشخص بودن شرح وظایف اجراي احکام کیفري در قانون آیین دادرسی کیفري و تصریح به اجراي  -1

قانون  81قرار تعلیق اجراي مجازات که داللت بر احکام دادگاه دارد، آیا اجراي قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده 

دستورات قرار تعلیق مذکور در صالحیت و وظایف اجراي احکام کیفري  آیین دادرسی کیفري و نظارت بر اجراي

  است یا شعبه صادرکننده قرار یابد بر اجراي دستور نظارت کند؟

قانون آیین دادرسی کیفري اخذ تامین کیفري در آراي غیابی بر عهده دادگاه است  406ماده  2وفق تبصره  -2

شود که جلب حکام کیفري درخواست اخذ تامین از محکومینی میدر مواردي در اعطاي نیابت از شعب اجراي ا

ها وجود ندارد. آیا در اند یا در زندان حوزه قضایی مجري نیابت حاضر به خواب هستند و امکان اعزام آنشده

  این موارد امکان صدور قرار تامین کیفري توسط مرجع مجري نیابت وجود دارد؟

 پاسخ:

این   81ماده  6و به ویژه تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537و  88، 81مستفاد از مواد  -1

قانون، اجراي مقررات مربوط به قرار تعلیق تعقیب به عهده معاونت اجراي احکام کیفري دادسراي مربوط است 

  کند.که تحت نظارت دادستان مربوط اقدام می

ی، اجراي حکم باید به طور موقت و تا پایان رسیدگی به علیه غایب به حکم غیاباوالً، با اعتراض محکوم -2

واخواهی او متوقف بماند و چنانچه قبالً از متهم تأمینی اخذ نشده باشد، با توجه به این که مقامات دادسرا و 

علیه را ندارند، بنابراین قاضی اجراي احکام کیفري یا مجري اجراي احکام در این حالت حق اخذ تأمین از محکوم

  اي ندارد.علیه با اعزام وي به دادگاه وظیفهیابت، جز انعکاس درخواست واخواهی محکومن

علیه غیابی از وظایف دادگاه است؛ بنابراین مراجع مجري حکم و نیز مجري نیابت در ثانیاً، اخذ تأمین از محکوم

بودن یا -ي به علت زندانی علیه و نیز عدم امکان اعزام وخصوص اجراي رأي، غیر از گزارش واخواهی محکوم

علیه ¬تواند با اعطاي نیابت به دادگاهی که محکومربط تکلیفی ندارد و دادگاه میبه جهات دیگر به دادگاه ذي

  غیابی در حوزه قضایی آن بازداشت است، انجام اقدامات الزم را درخواست کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/21    

7/1400/968   

  ح  968-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

زوجه قسمتی از مهریه خود را از طریق واحد اجراییات ثبت و قسمتی دیگر را از طریق دادگاه حقوقی محل 

به، دادگاه حکم به پرداخت به نحو اقساط مبادرت مطالبه کرده است. با طرح دعواي اعسار از پرداخت محکوم

علیه کسر و به حساب حکم به مرحله اجرا درآمده و مبالغ اقساط به صورت ماهیانه از حقوق محکومکرده و این 

شود؛ از طرف دیگر واحد اجراییات ثبت نیز همزمان در راستاي تأدیه آن قسمت از اعالمی دادگستري واریز می

ماهیانه از حقوق زوج یک چهارم  علیه مکاتبه کرده و در همین راستامهریه مطالبه شده با اداره متبوع محکوم

  شود:آن کسر و به حساب اعالمی اجراییات ثبتی واریز می

  علیه کسر کرد؟توان همزمان دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومآیا به خاطر دین واحد مهریه می -1

شود، چنانچه می علیه کسرکه در حال حاضر همزمان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکومبا توجه به این -2

علیه کسر کرد، حق اجرا با اجراییات پاسخ سؤال اول منفی باشد و نتوان هر ماه دو نوبت از حقوق ماهیانه محکوم

  ثبت است یا واحد اجراي احکام مدنی دادگستري؟

 پاسخ:

سمی نامه اجراي مفاد اسناد رآیین 83و ماده  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96مطابق ماده  -1

با اصالحات بعدي، فقط تا یک چهارم  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب الزم

توان بیش از یک چهارم یا یک یا یک سوم از حقوق مستخدم بابت بدهی وي قابل توقیف و کسر است و نمی

ابراین، در فرض سؤال تا زمانی که سوم از حقوق مستخدم را در اجراي مقررات این مواد توقیف و کسر کرد؛ بن

توان همزمان یک چهارم یا یک سوم دیگر از حقوق کل مهریه موضوع اجراییه اول وصول نشده است، نمی

  مستخدم را بابت اجراییه دیگر کسر کرد.

 نامه مذکور، در فرضی که در عملیاتآیین 58و  56قانون اجراي احکام مدنی و مواد  148هرچند وفق ماده  -2

له یا بستانکاران متعدد علیه یک نفر اقدام به توقیف حقوق یا اموال وي نمایند، مالك حق تقدم، اجرایی، محکوم

له یا بستانکار یک نفر باشد، موضوع رعایت حق تقدم منتفی است؛ اما در تاریخ توقیف است و چنانچه محکوم

دهکار، کدام یک از این دو اجراییه مقدم فرض سؤال، چنانچه منظور این است که در توقیف و کسر حقوق ب

 84و ماده  58و  56قانون اجراي احکام مدنی و مالك مواد  148ماده  1و مالك بند  97است، وفق ماده 



اي که از واحد اجراییات ثبت یا اجراي احکام دادگستري نامهنامه موصوف، باید حسب مورد به مفاد بازداشتآیین

  بدهکار ابالغ و وصول شده است، ترتیب اثر داده شود.ابتدائاً به شرکت متبوع 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/02    

7/1400/967   

  ع  967-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

حات و با اصال 1361به موجب قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداري ها مصوب 

که در تصرف شهرداري و یا نزد ها اعم از اینوجوه و اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداري Tالحاقات بعدي

نامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت شخص ثالث و یا به صورت ضمانت

ها و یا اوراق اجرایی ثبتی یا به احکام قطعی صادره از دادگاهکومباشد. شهرداري ها مکلفند وجوه مربوط به محنمی

ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در اجراي دادگاه

یند. در غیر لهم پرداخت نماصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم

نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمین یا توقیف یا برداشت این صورت ذي

با اصالاحات و الحاقات بعدي سال مالی  1334ها مصوب قانون شهرداري 66نماید. از طرف دیگر به موجب ماده 

  یابد.ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه میشهرداري یک سال شمسی است که از اول فروردین 

  هاي زیر پاسخ دهید:شده، خواهشمند است به پرسشبا عنایت به مراتب یاد

قطعی شده  1399به ریالی در آخرین روز اداري سال در صورتی که راي محکومیت شهرداري به پرداخت محکوم -1

له بالفاصله ابتداي محکومیت تأمین نشده باشد، آیا محکوم این 1399که در بودجه سال مورد عمل باشد در فرض این

تواند تقاضاي توقیف اموال شهرداري را درخواست کند یا اینکه  با می 1400سال بعد یعنی روز اداري آغازین سال 

ق شهرداري به مدت یک سال کامل ح»  در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود  پرداخت نمایند« توجه به قید 

  تواند توقیف اموال شهرداري را درخواست کند؟می 1401له در سال تنفس در پرداخت دارد و محکوم

قطعیت یافته باشد و شهرداري در سال مورد عمل  1399در صورتی که رأي محکومیت شهرداري در اوایل سال  -2

تواند توقیف اموال ) می1400سال بعد(  علیه بالفاصله در آغازبه را نداشته باشد،آیا محکومتوانایی پرداخت محکوم

مهلت پرداخت دارد، هرچند که از قطعیت رأي بیش   1400که شهرداري تا پایان سال شهرداري را درخواست کند یا این

  از یک سال بگذرد؟

 پاسخ:

ها ه شهردارياوالً، با توجه به مفاد ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق ب - 1

ها، موکول به صدور حکم قطعی با اصالحات و الحاقات بعدي، تأمین و توقیف اموال شهرداري 1361مصوب 

ها مهلت داده شده است که اگر در سال مورد عمل، شهرداري اعتبار به، به شهرداريشده و براي پرداخت محکوم



ز بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر به نداشته باشد، باید االزم را براي پرداخت وجه محکوم

  له پرداخت کند.به را به محکومتأدیه، وجه محکوم

ثانیاً، منظور از سال مورد عمل مذکور در قانون یاد شده، سال ابالغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادرشده از 

مرحله عملی نرسیده است؛ بنابراین  دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابالغ اجراییه، وصول مطالبات به

معافیت موضوع این قانون راجع به خسارت تأخیر تأدیه صرفاً ناظر به سال مورد عمل و تا زمان پایدار شدن 

به در سال مورد عمل در حدود مقررات بودجه در سال آتی است؛ زیرا برابر ماده واحده مذکور، پرداخت محکوم

به توسط میسر و مقدور است و مفروض آن است که عدم پرداخت محکوم مالی شهرداري و در صورت امکان

قانون آیین دادرسی  522شهرداري در سال مورد عمل به دلیل عدم تمکن شهرداري است؛ لذا برابر ماده 

از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. شایسته  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قطعیت حکم تابع حکم دادگاه است. ذکر است که

قطعی شده؛ اما اجراییه ابالغ  1399ثالثاً، در فرض سؤال که رأي محکومیت شهرداري در آخرین روز اداري سال 

 منشده است، مالك سال ابالغ اجراییه این حکم است و شهرداري مکلف است که در صورت داشتن اعتبار الز

به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف ) وجه محکوم1400به، در سال ابالغ اجراییه (براي پرداخت محکوم

از تأمین اموال  1401است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی تا پایان سال 

توقیف و تأمین اموال شهرداري  1402ي سال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است؛ در این فرض از ابتدا

  شود.به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میپذیر است و تأخیر در پرداخت محکومامکان

  پاسخ به این پرسش نیز بر اساس توضیحات فوق روشن است. -2

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/966   

  ح  966-3/1-1400ونده:  شماره پر

  استعالم:

شامل تمامی موارد مندرج در 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96آیا حقوق و مزایاي مذکور در ماده 

العاده، پاداش و عیدي و سنوات کاري، فوقکاري، تعطیلکاري، جمعهفیش حقوقی کارمند است؟ آیا شامل اضافه

توان کل مبلغ شود؟ آیا مییانه در طول سال به کارمند پرداخت میشود که بعضاً به صورت ماهخدمت می

ه را شود یا حق سنوات سالیانهایی که بعضاً به صورت فصلی یا کل مبلغ عیدي که پایان سال پرداخت میپاداش

  توقیف کرد؟

 پاسخ:

گیرد و نیز ان تعلق میهاي به کارمند نظیر پاداش پایان خدمت که در زمان بازنشستگی به بازنشستگکل پرداختی

کار، تشویقی، عیدي، کارانه و حق مأموریت و به طور کلی مزایایی که به طور مستمر به کارمند وجوه اضافه

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96شود، غیر از حقوق و مزایاي مستمر بوده و مقررات ماده پرداخت نمی

ها مل آنبه شاا ثلث از حقوق و مزایا جهت استیفاء محکومراجع به ممنوعیت توقیف و کسر بیش از ربع ی 1356

توان از محل موارد فوق و به را مینبوده و فقط ناظر به حقوق و مزایاي مستمر کارمند است؛ بنابراین محکوم

االصول به نحو مستمر العاده پرداخت که علییادشده استیفاء کرد؛ اما عنوان فوق 96بدون محدودیت موضوع ماده 

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96شود، مشمول ممنوعیت توقیف مذکور در ماده به کارمند پرداخت می

  است. 1356

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/06    

7/1400/960   

  ح  960-16/11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  9000/44633/1400/140شور طی بخشنامه شماره رساند دادستان محترم کل کبه استحضار می

مرقوم داشته است که برگ سبز صادره توسط نیروي انتظامی سند مالکیت محسوب و مردم جهت  1400/6/13

نقل و انتقال خودرو ضرورتی به حضور در دفاتر اسناد رسمی ندارند. این امر مورد اعتراض سردفتران اسناد 

نان قرار گرفته و حسب اظهارات کانون سردفتران و دفتریاران برخی اشخاص که رسمی و بسیاري از حقوقدا

اند، درخواست استرداد وجوهی را دارند نسبت به تفویض وکالت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی اقدام نموده

  ت:به شرح زیر اساند. بخشنامه یادشده داراي ایراداتی التحریر پرداخت کردهکه از بابت حقوق دولتی و یا حق

اوالً، صدور بخشنامه در خصوص تلقی یا عدم تلقی برگ سبز صادره توسط نیروي انتظامی به عنوان سند مالکیت 

و ضرورت یا عدم ضرورت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یا در نیروي انتظامی، خارج از صالحیت 

شور مرجع تفسیر قانون عادي نیست تا بخشنامه تفسیري که دادستانی کل کدادستانی کل کشور است؛ ضمن این

  صادر کند.

ثانیاً، دادستان محترم کل کشور در این بخشنامه برگ سبز صادره توسط نیروي انتظامی را که هنگام نقل و انتقال 

 شود، سند مالکیت تلقی و مرقوم داشته است ضرورتی به حضور مردم در دفاتر نیست و مستندخودرو صادر می

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري ذکر کرده  1399/2/12مورخ  1863نظر خود را رأي وحدت رویه شماره 

است؛ در حالی که رأي وحدت رویه یادشده منصرف از این موضوع بوده و راجع به ابطال بندهایی از بخشنامه 

ز صدور وکالت نقل و انتقال و معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور است که دفاتر اسناد رسمی را ا

بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت «... یا تفویض پالك خودرو منع کرده بود؛ در این رأي مقرر شده است؛ 

هاي تعویض پالك و که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداري از درج اختیار تفویض وکالت

ك که کسانی که تعویض پالسوم بخشنامه یاد شده مبنی بر این هاي فروش خودرو است و همچنین بندنامهوکالت

توانند به عنوان مالک براي تعویض مجدد پالك و ها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میبه نام آن

انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگري وکالت دهند مغایر قوانین یاد شده و از آن حیث که محدودیتی براي 

 88و  12و ماده  1به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهاي مذکور هستند به بند  توکیل



شود منطوق مالحظه می». شودابطال می 1392قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب سال 

  و مفهوم رأي مذکور راجغ به وکالت است.

المال می شود؛ زیرا دفاتر اسناد رسمی هنگام صدور سند مالکیت وق بیتثالثاً، بخشنامه صادره موجب تضییع حق

صد نمایند و حدود نود درالمال از قبیل مالیات نقل و انتقال و حق الثبت اسناد میاقدام به اخذ حقوق قانونی بیت

به اخذ مالیات و  شود؛ در حالی که نیروي انتظامی نسبتشود، به خزانه واریز میاز مبالغی که از مردم اخذ می

کند و در واقع با صدور این بخشنامه هر سال هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی صورت الثبت اقدام نمیحق

  گیرد.می

 1395/12/21مورخ  100/6900/9000رابعاً، بخشنامه دادستان محترم کل کشور مغایر بخشنامه شماره 

لی در تاکید بر مفاد آن بخشنامه است؛ زیرا جنابعالی در زمان ریاست محترم وقت قوه قضاییه و اظهارات حضرتعا

صدور آن بخشنامه در مقام سخنگویی قوه قضاییه بر صحت آن تأکید داشته و برگ سبز صادره توسط نیروي 

  اید.انتظامی را سند رسمی مالکیت تلقی نکرده

خودرو توسط کارخانه سازنده و یا برگ که برگ سبزي را که نیروي انتظامی هنگام تحویل خامساً، با فرض این

کند، سند مالکیت خودرو بدانیم، با توجه به صراحت ترخیص گمرکی براي خودروهاي ساخت خارج صادر می

که مقرر داشته است: نقل وانتقال خودرو به موجب  1386قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29ماده 

نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر  شود دارندگان وسایلسند رسمی انجام می

اسناد رسمی ابتدا در ادارات راهنمایی و رانندگی براي بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک، پرداخت جریمه 

در  دها و دیون معوق و تعویض پالك به نام مالک جدید مراجعه نمایند و نقل و انتقال بعدي وسایل نقلیه بای

دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و این وضعیت نیز به مانند نقل و انتقال اموال غیر منقول است؛ زیرا سند اولیه 

شود و دفاتر اسناد رسمی در این خصوص نقشی ندارند؛ اما پس از صدور امالك توسط واحدهاي ثبتی انجام می

ید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد و مردم براي سند مالکیت طبق مقررات هر گونه نقل وانتقال بعدي ملک با

مورخ  7/94/2910کنند؛ همچنین نظریه شماره ثبت نقل وانتقال ملک خود به واحدهاي ثبتی مراجعه نمی

  اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر این امر داللت دارد. 1394/10/26

بز صادره که برگ سمحترم کل کشور مبنی بر این که بخشنامه دادستانالذکر و با عنایت به اینبنا به جهات فوق

شود، مغایر بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضاییه توسط نیروي انتظامی سند رسمی مالکیت محسوب می



است، خواهشمند است دستور فرمایید با ارجاع موضوع به هیأتی از کارشناسان مورد وثوق و یا به هر طریقی که 

  قضاییه را در این خصوص در اسرع وقت اعالم نمایند.دانید، نظر قوه صالح می

  

 پاسخ:

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

دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پالك جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از 

گر تعویض پالك به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت سوي دی

قانون حمل و نقل و عبور  22شود. همچنین برابر ماده صادر می» برگ سبز خودرو«وسیله نقلیه موسوم به 

ور گواهینامه رانندگی، ، مسؤولیت صد17/6/1388کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

اسناد مالکیت و پالك خودرو در قلمرو جمهوري اسالمی ایران بر عهده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران 

قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي است که طبق 

شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ اسناد رسمی محسوب میقانون مدنی در زمره  1287قسمت اخیر ماده 

 26/10/94مورخ  2910/94/7هاي متعددي از جمله شماره سبز خودرو در سنوات مختلف و در قالب نظریه

  تر اعالم شده است.پیش 19/8/99مورخ  935/99/7و  15/5/1397مورخ  1135/97/7و 

 هاي اسناد رسمی متعاقب صدورسند رسمی نقل و انتقال در دفترخانهثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم 

االشعار فوق 29شناسنامه مالکیت خودرو از سوي اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده 

  در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛

  دیدگاه نخست:

که و لحاظ آن 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 

گذار دارنده پالك جدید را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از قانون

شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پالك و صدور شناسنامه مالکیت نیروي انتظامی نیز سند رسمی تلقی می

ندرج م» قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد رسمی«تحقق یافته است، لذا عبارت  خودرو

نامه رسمی و ناظر بر نامه رسمی، صلحیادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادي همچون مبایعه 29در صدر ماده 

  مواردي دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.

  دیدگاه دوم:



اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي 

که شود، ولی نظر به اینقانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می 1287است که طبق قسمت اخیر ماده 

نقل و انتقال خودرو به موجب سند  1389وب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مص 29مطابق صدر ماده 

شود، از عبارت بعدي این ماده که به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد رسمی انجام می

یادشده که به اختیار نیروي انتظامی براي همکاري با سازمان ثبت اسناد و  29و همچنین از تبصره یک ماده 

آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پالك راهمامالك کشور جهت ف

خودرو تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند 

روشنده ه یا فرسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکنند

شود، شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و جا که معموالً سند رسمی تنظیم نمیاز آن

می و شود، سند رسرانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می

ز هاي موجود پیرامون قضیه، تعیین تکلیف آن ااختالف دیدگاهدلیل مالکیت است. با وجود این و نظر به تشتت و 

  رسد. طریق مداخله مقنن ضروري به نظر می

و  1389قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب  29شود مراتب ابهام ماده در پایان یادآور می

 13/5/1400مورخ  1471/99/7ضرورت اخذ نظر تفسیري مجلس شوراي اسالمی در این خصوص طی نامه 

  مقام محترم معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعالم شده است.به قائم

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/02    

7/1400/956   

  ح  956-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الیه اقدام به انتقال کند، وضعیت معامله از حیث صحت، لچنانچه مدیون با قصد فرار از اداي دین و با علم منتق

الیه نسبت به وضعیت و قصد ناقل، آثار عدم نفوذ و یا بطالن چگونه است؟ در صورت عدم علم و اطالع منتقل

  این معامله چگونه است؟

 پاسخ:

قانون مدنی به علت  195و  218اوالً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دین صوري باشد، به داللت مواد 

  فقدان قصد باطل است. 

، انتقال مال به دیگري با انگیزه فرار از 1394هاي مالی مصوب ¬قانون نحوه اجراي محکومیت 21ثانیاً، ماده 

اداي دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل حبس تعزیري یا پرداخت 

(حکم تکلیفی)؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به  جزاي نقدي دانسته است

  ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: 

اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی که، جرم دانستن عمل یا معاملهنخست این

ه، اصل صحت معامالت نیز اقتضاي آن را دارد که معامالت باطل کاي با حکم وضعی ندارد. دوم آنمالزمه

دنی به از باب جریمه مالیه به پرداخت محکومکه، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقلدانسته نشوند. سوم این

ع از علیه (ناقل) کرده و مانالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به محکومکه منتقلاشاره دارد؛ به این معنی

له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده اجراي حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکوم

به کل این عبارت باز » به عنوان جریمه«به برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده ¬پرداخت محکوم

مال  الیه باشد، اینال موجود و در ید منتقلگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقمی

به از آن پرداخت شود؛ الیه اخذ و محکوم(عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل

ومالیه از باب جریمه و پرداخت محکدر حالی که اگر نظر مقنن بر بطالن این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقل

گرفت الیه قرار نمیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطالن معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقلز آن بیبه ا

الیه، قانون مزبور، در فرض علم منتقل 21که، مطابق قسمت اخیر ماده تا از باب جریمه از او گرفته شود. چهارم آن



به الیه اخذ و محکومل، مثل یا قیمت آن از اموال منتقلدر صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقا

الیه مال را به دیگري (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفاي شود. مقنن، در صورتی که منتقلاز آن پرداخت می

ل وبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال امحکوم

و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معامالت فضولی، انتقاالت بعدي نیز باطل 

الیه و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. شایسته ذکر است علم و جهل منتقل

مراجعه وي به ایادي قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفري و یا حدود و ثغور 

  صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/14    

7/1400/952   

  ك  952-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند آیا در صورت ایشان دریافت می ، از»ب«مبلغی را با شرط پرداخت سود ماهیانه به شخص » الف«شخص  

  طرح کند؟» ب«تواند تحت این عنوان شکایت کیفري علیه شخص می» الف«تحقق جرم ربا، شخص 

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی باشد، چون از مجازات معاف است  595ماده  2اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 

گیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان است مجازات رباتواند شاکی خصوصی واقع شود و عالوه بر درخومی

قانون مرقوم مجرم است  595ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 

شود؛ زیرا و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمی

سی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، شاکی خصوصی ک

ربادهنده بدون اضطرار اقدام به ارتکاب جرم و ضرر خود کرده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی 

ان وارده را اعم از که، اگر او را شاکی خصوصی بدانیم، باید اجازه دهیم که ضرر و زیخارج است؛ مضافاً بر این

مادي و معنوي مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است مغایر 

  است.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/30    

7/1400/950   

  ك  950-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ه سه سال حبس محکوم شود و حین تحمل حبس و در زمان مرخصی و یا یک سال پس در صورتی که شخصی ب

از اتمام مدت حبس مرتکب جرم دیگري شود آیا در در زمان ارتکاب جرم دوم داراي سابقه کیفري موثر محسوب 

راي شود؛ از زمان شروع به اجراي حکم یا اتمام اجشود؟ در واقع مجازات تبعی از چه تاریخی شروع میمی

  حکم؟

 پاسخ:

، صرفاً محکومیت قطعی در جرایم عمدي، پس از اجراي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25اوالً، طبق ماده 

هاي مقرر در ذیل این ماده به عنوان مجازات تبعی از حقوق علیه را در مدتحکم یا شمول مرور زمان، محکوم

اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نگردیده، آثار تبعی آن هم کند؛ بنابراین تا زمانی که حکم اجتماعی محروم می

یادشده، محکوم در زمان اجراي حکم نیز از  25ماده  3قابل اجرا نیست؛ هرچند به تصریح قسمت اخیر تبصره 

  حقوق اجتماعی محروم است.

اشتن سابقه مالك اعمال مقررات تکرار جرم د 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  137ثانیاً، طبق ماده 

هاي تعزیري از درجه یک تا پنج و ارتکاب ¬محکومیت قطعی به علت ارتکاب جرم عمدي به یکی از مجازات

جرم عمدي تعزیري درجه یک تا شش دیگر از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان 

جرم عمدي محکومیت قطعی به حبس اجراي مجازات است؛ بنابراین در فرض سؤال، فردي که به علت ارتکاب 

درجه پنج دارد، چنانچه پیش از اجراي حکم یا حین اجراي مجازات، مرتکب جرم عمدي تعزیري دیگري از درجه 

شود و چنانچه پس از اتمام اجراي ¬یک تا شش شود، مجازات جرم اخیر بر اساس مقررات تکرار جرم تعیین می

دیگري از درجه یک تا شش  شود، مجازات این جرم صرفاً در محکومیت قبلی، مرتکب جرم عمدي تعزیري 

گفته خواهد بود که محکومیت سابق از درجه یک پیش 137صورتی مشمول مقررات تکرار جرم موضوع ماده 

  قانون مذکور، اعاده حیثیت نیز حاصل نکرده باشد. 25ماده  2تا پنج باشد و طبق تبصره 

 روح اله رئیسی

ی قوه قضاییهمعاون اداره کل حقوق



 

1400/09/28    

7/1400/948   

  ك  948-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراري ترتیبات جبران)، آیا  40ماده » پ«با توجه به بند  

گرفته و شاکی هم رضایت سرقت عادي از منزل مسکونی که رد مال صورت ن -1حرایم زیر قابل تعلیق است؟  

  نداده است؛

  صدور چک بالمحل چطور؟ -2

 پاسخ:

، اعم از ضرر 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  40ماده » پ«در بند » ضرر و زیان«منظور از عبارت  -1

، دیه و ردّ مال است که لزوماً باید مورد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14و زیان موضوع ماده 

  شاکی خصوصی قرار گرفته باشد.مطالبه 

قانون مجازات اسالمی در جرایم تعزیري درجه سه تا هشت و در  46تعلیق اجراي مجازات بر اساس ماده  -2

شود که گذشت شاکی جزء آن شرایط نیست؛ اما صورت وجود شرایط مقرر براي تعویق صدور حکم صادر می

و زیان یا برقراري ترتیبات جبران آن، یکی از شرایط است قانون مذکور، جبران ضرر  40ماده » پ«مطابق بند 

گفته، امکان تعلیق اجراي مجازات مستند که در صورت حصول این شرط و وجود دیگر شرایط مقرر در ماده پیش

وجود دارد و از این حیث بین جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت تفاوتی نیست. با عنایت به مراتب  46به ماده 

  ، پاسخ سؤال مشخص (منفی) است.2و  1در بندهاي مرقوم 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/02    

7/1400/946   

  ك  946-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي کیفري ناشی از حوادث رانندگی نظر به طرح شکایت اعتراض ثالث اصلی از سوي شرکت بیمه در پرونده

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث  50سایل نقلیه موتوري با لحاظ ماده با و

  ، آیا دعواي اعتراض ثالث اصلی کیفري مصداق دارد؟1395ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

 پاسخ:

ایانی شرح قسمت پهاي بدنی که به ورود به دعوا یا اعتراض ثالث از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

قانون بیمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب  50ماده 

ي بدنی هابینی شده است، اختصاص به دادگاه حقوقی ندارد و شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارتپیش 1395

ه خسارات بدنی و مالی در دادگاه کیفري یا تواند با توجه به دعواي اصلی مطروحه، حسب مورد نسبت بمی

  ربط مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا کند.حقوقی ذي

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1400/09/24    

7/1400/942   

  ح  942-9/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه در امر طالق، زوج حق ضم وکیل را  به موجب عقد خارج الزم در وکالتنامه ضمن اعطاي وکالت به زوج -1

از خود ساقط کرده است؛ حال چنانچه زوج وکیل مستقیم به دادگاه معرفی کند، آیا دادگاه می تواند وکالت وي 

  را نپذیرد؟

 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8در دعواي طالق به درخواست زوجه، با توجه به حکم مقرر در ماده  -2

پذیر و عدم رعایت تشریفات در دادگاه خانواده، آیا تغییر خواسته به طالق توافقی بعد از جلسه اول دادرسی اماکن

  است؟

 پاسخ:

که اوالً، در فرضی که زوجه وکالت در مطلقه نمودن خویش را با کلیه اختیارات اخذ کرده است، به لحاظ آن -1

، وکیل حاضر 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دگاهقانون آیین دادرسی دا 33به موجب ماده 

در دادگاه باید داراي شرایطی باشد که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه مقررگردیده، به عالوه از حیث 

کننده دعوي و هم در قبال آن پاسخگو باشد؛ لذا در فرض مذکور تواند هم طرحاصول دادرسی، یک شخص نمی

نامه تنظیمی، وکالت با حق توکیل به غیر باشد، زوجه با تفویض وکالت اعطایی از ر صورتی که در وکالتد

  تواند دادخواست طالق تقدیم کند.سوي زوج به وکیل دادگستري براي قرار گرفتن در جایگاه خوانده، می

شود و الواسطه زوج محسوب میشود، وکیل معثانیاً، وکیلی که به ترتیب فوق توسط زوجه تعیین و معرفی می

که در فرض سؤال، زوج به موجب عقد ضرورتی به ضمیمه کردن وکیل دیگري از سوي زوج نیست؛ بویژه آن

  خارج الزم، حق ضم وکیل را از خود سلب کرده است.

 در فرض سؤال که زوجه به وکالت از زوج دعواي طالق را مطرح کرده و پس از جلسه اول دادرسی زوجین -2

، رسیدگی در 1391قانون حمایت خانواده مصوب  8که وفق ماده اند، نظر به اینبر طالق توافقی موافقت کرده

خواسته  شود، تغییردادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می

  عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.به طالق توافقی مسموع بوده و در این صورت دادگاه، گواهی 

 دکتر احمد محمدي باردئی



مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/939   

   939-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا دعوي بیمه گر از باب قائم مقامی زیان دیده علیه مقصر ورود ضرر مشمول مرور زمان دو ساله دعاوي -17

  ردد و یا خیر؟گبیمه اي هم می

 پاسخ:

مرور زمان دعاوي ناشی از بیمه دو سال است و ابتداي آن از تاریخ « 1316قانون بیمه مصوب  36برابر ماده 

گر گر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمهو دعواي بیمه» وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود

  ضوعی دارد.قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج مو

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/938   

   938-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي طرح دعاوي طاري، صدور قرار عدم استماع دعوا است و یا تفکیک دعاوي ضمانت اجراي عدم رعایت مهلت -18

  و رسیدگی جداگانه؟

 1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  148و  147ل اسناد مالکیت صادره در اجراي مواد آیا جهت ابطا -19

  با اصالحات و الحاقات بعدي باید ابطال رأي هیأت حل اختالف ثبتی هم مورد خواسته قرار گیرد؟

 پاسخ:

 139، 135و مواد  1379مصوب  هاي عمومی و انقالب در امور مدنیقانون آیین دادرسی دادگاه 103مستفاد از ماده  -18

این قانون، چنانچه حسب مورد دادخواست ورود، جلب ثالث و یا تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شود،  141و 

که با دعواي اصلی مشمول مقررات دعاوي طاري نبوده و باید جداي از دعواي اصلی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ مگر آن

که در این صورت باید توأم با دعواي اصلی رسیدگی شود. بنا به مراتب فوق صرف طرح دعواي  ارتباط کامل داشته باشد

  فرض سؤال در خارج از مهلت مقرر قانونی از موجبات صدور قرار عدم استماع دعوا نیست.

امالك قانون ثبت اسناد و  148و  147دعواي ابطال سند مالکیت موضوع رأي هیأت حل اختالف مندرج در مواد  -19

با اصالحات و الحاقات بعدي و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  1310مصوب 

ماده یک قانون الحاق موادي به قانون ساماندهی و  2و یا هیأت موضوع بند  1390هاي فاقد سند رسمی مصوب ساختمان

هاي مشابه، بدون طرح دعواي ابطال رأي هیأت قابل استماع و دیگر هیأت 1388حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأي هیأت نیست؛ زیرا به داللت التزامی، دعواي ابطال سند ناشی از 

أي با صدور رباشد و وقوع اشتباه در رأي صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأي هیأت یادشده نیز می

  شود.بر ابطال چنین سندي که نتیجه رأي هیأت حل اختالف است، رأي مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/937   

  ح 937-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  تجریدي بودن اسناد برواتی را استنباط کرد؟ از کدام مواد قانونی می توان اصل -22

آیا تفویض اختیار هیات مدیره شرکت به مدیر عامل جهت طرح دعوا از سوي شرکت، مستلزم نشر آگهی  -23

  است؟

 پاسخ:

که سؤال مطروحه ناظر بر استنباط صحیح از مقررات و مربوط به یک موضوع حقوقی نظر از اینصرف -22

با اصالحات و  1355با اصالحات بعدي، قانون صدور چک مصوب  1311مصوب  نیست، در قانون تجارت

الحاقات بعدي  و دیگر قوانین و مقررات حاکم، مقنن به وصف تجریدي اسناد تجاري و آثار آن از جمله غیر 

ست؛ ا قابل طرح بودن ایرادات مربوط به رابطه حقوقی مبنا (تعهد پایه) در مقابل شخص دارنده سند تصریح نکرده

ان توبلکه این وصف را به عنوان یکی از خصوصیات این اسناد از روح کلی حاکم بر برخی مواد قانونی می

که به ترتیب توافقات مقرر  1311قانون تجارت مصوب  257و  253استنباط کرد؛ مانند حکم مقرر در مواد 

غیر از آن نوع که در برات تعیین شده  دهنده برات در خصوص پرداخت پولیبین دارنده و صادرکننده یا انتقال

یر بر گاست را به دیگر مسؤوالن پرداخت وجه قابل تسري ندانسته است و یا توافق میان دارنده برات و برات

قانون  14افزایش مهلت پرداخت را در مقابل دیگر مسؤوالن برات مسموع ندانسته است. هم چنان که از ماده 

ات و الحاقات بعدي، استثناء وارد بر وصف تجریدي اسناد تجاري مستفاد با اصالح 1355صدور چک مصوب 

  است. 

، اداره شرکت بر 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  118و  107مطابق مواد  -23

الیحه قانونی یاد شده، مدیر عامل منتخب هیأت مدیره در  125و  124عهده هیأت مدیره است و مطابق مواد 

رح شود؛ لذا اگر طحدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به وي تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب می

دعوي یا دفاع از آن و تقدیم الیحه دفاعیه به مدیر عامل تفویض شده باشد، ایشان در طرح دعوا و تقدیم الیحه 

  صالح قضایی نماینده شرکت است؛ دفاعیه به مراجع ذي



 هاالیحه قانونی یاد شده، حدود اختیارات مدیر عامل باید به مرجع ثبت شرکت 128ند مطابق ماده بنابراین هرچ

الیحه قانونی مذکور  270و  135، 125اعالم و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود؛ اما مستفاد از مواد 

ها و عدم آگهی ثبت شرکت، عدم اعالم تصمیمات شرکت به اداره 1310قانون ثبت شرکتها مصوب   7و ماده 

ماده  3در روزنانه رسمی از موجبات بی اعتباري تصمیمات متخذه نیست و صرفًا متخلف یا متخلفین مطابق بند 

قابل مجازات خواهند بود؛ بنابراین، چنانچه اختیار اقامه و دفاع از دعوا از سوي الیحه قانونی صدرالذکر  243

ها اعالم نشود و در روزنامه رسمی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شود، اما این تصمیم به اداره ثبت شرکت

  نیز آگهی نشود، این امر مانع اقامه یا دفاع از دعوا توسط مدیر عامل نخواهد بود.

  

 ر احمد محمدي باردئیدکت

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/936   

   936-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ق مدنی مستلزم اقامت مجاز پدر و یا مادر خارجی  976ماده  4آیا ایرانی محسوب نمودن افراد موضوع بند -15

  ی شود؟در ایران است و یا آن که شامل اقامت غیر مجاز هم م

 پاسخ:

گذار در این بند به صورت استثنایی خاك که قانونقانون مدنی و لحاظ آن 976ماده  4با عنایت به اطالق بند 

را مالك و معیار تابعیت قرار داده است و در مقام بیان، قید خاصی از جمله حضور یا اقامت قانونی یکی از 

یاد شده قرار نداده است؛  4تابعیت به اشخاص موضوع بند فرض اعطاي والدین یا جد و جده در ایران را پیش

قانون مدنی در  976ماده  4مندي از تابعیت موضوع این بند مستلزم اقامت مجاز افراد خارجی موضوع بند بهره

ایران نیست. اطالق ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان 

که بدون لحاظ مجاز یا غیر مجاز بودن ورود و اقامت زوج غیر ایرانی، فرزند حاصل  1398نی مصوب غیرایرا

از ازدواج وي با زن ایرانی را با تحقق شرایطی ایرانی تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است. التزام به رعایت 

  چنین تفسیري دارد.قانون حمایت از خانواده نیز اقتضاي ارائه  45مصلحت کودك موضوع ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/21    

7/1400/933   

  ك  933-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

سه هزار و میاندامان در مجاورت بخش خرم آباد  -نظر به تشکیل بخش کوهستان متشکل از دهستان دو هزار

بر اساس مصوبه هیات  1399/10/27از این بخش به صورت مستقل از تاریخ  استان مازندران که با جدایی

شهرستان  هايوزیران شروع به فعالیت نموده و از حیث تقسیمات کشوري به عنوان یک بخش جدید به دیگر بخش

ا ب آباد و نشتارود اضافه شده و در موقعیت کنونی هم فاقد دادگاه بخش است؛تنکابن از جمله بخش مرکزي خرم

قانون  11و تبصره ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299توجه به مقررات مربوطه از جمله ماده 

هاي قانون تشکیل دادگاه 3و  2مواد  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه

قانون تعاریف  7و  6آن و همچنین مواد  نامه قانون اخیر و تبصرهآیین 6و ماده  1373عمومی و انقالب مصوب 

هاي بخش کوهستان در کدام حوزه قضایی به رسیدگی به پرونده 1362و ضوابط تقسیمات کشوري مصوب 

  آید؟عمل می

 پاسخ:

 1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 3با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 

با اصالحات بعدي،  15/3/1373نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 6ت بعدي و ماده با اصالحات و الحاقا

هاي مالك تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوري است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش

ره تبص فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستاي حکم مقرر در

هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور «دارد: نامه اجرایی همان قانون که مقرر میآیین 6ماده 

، رسیدگی به ...»ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است قضایی آن به عهده نزدیک

رین تضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکهاي حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قپرونده

  حوزه قضایی، با جلب نظر موافق ریاست محترم قوه قضاییه بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/29    

7/1400/932   

  ح  932-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کنند و طرف دیگر از مفاد آن مطلع لسه دادرسی تقدیم مرجع قضایی میآیا لوایحی که طرفین خارج از وقت ج 

نیست، باید مورد قبول مرجع قضایی قرار گیرد و به مفاد آن توجه شود؟ در صورت پذیرش اقدام و تصمیم 

  دادگاه چه خواهد بود؟

 پاسخ:

و خوانده نیز به همان ترتیب  کند که خواهان ادله اثبات دعواي خود را در دادخواست ذکرنظم دادرسی ایجاب می

دالیل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین اصوًال دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی 

قانون  199نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده که اصحاب دعوي خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می

در کلیه امور حقوقی، «دارد که مقرر می 1379و انقالب در امور مدنی مصوب  هاي عمومیآیین دادرسی دادگاه

دادگاه عالوه بر رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوي، هرگونه تحقیق یا اقدامی که براي کشف حقیقت 

حه خارج از ، در مواردي که دادگاه رسیدگی به دالیلی را که طرفین با تقدیم الی»الزم باشد انجام خواهد داد

کند. در این صورت، چنانچه کنند براي کشف حقیقت الزم بداند، وفق ماده مزبور اقدام میمواعد مذکور ارائه می

شود، حضور داشته باشد و آمادگی خود را براي دفاع در برابر اي که ادله جدید ارائه میطرف مقابل در جلسه

ما چنانچه طرف مقابل در آن جلسه حضور نداشته باشد یا ادله جدید اعالم کند، جلسه تجدید نخواهد شد؛ ا

  آمادگی دفاع نداشته باشد، دادگاه باید در اجراي اصل تناظر وقت دادرسی را تجدید کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/930   

  ك  930-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي هیات عمومی دیوان عالی کشور کارکنان بانک 1399/7/15مورخ  798ي وحدت رویه شماره مطابق را

شوند؛ حال خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزي هستند، از مصادیق مأموران به خدمات عمومی محسوب می

 308ده چنانچه رئیس بانک خصوصی شهرستان مرتکب جرایمی همچون اختالس و ارتشاء شود، آیا در اجراي ما

  باید قرار عدم صالحیت به شایستگی دادسراي مرکز استان صادر شود؟ 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

 پاسخ:

قانون آیین  308ها از مصادیق اشخاص مذکور در ماده هاي دولتی و خصوصی در شهرستانروساي شعب بانک

ند باششود، نمیکیفري مرکز استان رسیدگی میهاي که به اتهامات آنان در دادگاه 1392دادرسی کیفري مصوب 

 798هاي خصوصی به موجب رأي وحدت رویه شماره و مأمور به خدمت عمومی محسوب شدن کارکنان بانک

  هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تأثیري در این امر ندارد. 15/7/1399مورخ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/23    

7/1400/915   

  ح  915-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) باید نام دارنده چک در سامانه صیاد 1397مکرر قانون اصالح قانون صدور چک ( 21وفق تبصره یک از ماده 

ثبت شده باشد و همچنین صدور چک در وجه حامل ممنوع است و در صورت عدم رعایت موارد مذکور چک 

هاي صدور چک نیست. حال در صورت درخواست صدور اجراییه و طرح دعوي نسبت به چک مشمول قانون

  شمسی که زمان اجرایی شدن اصالحیه قانون صدور چک است. 1400صیادي صادره از ابتداي سال 

آیا دادگاه مکلف است از باتک مربوطه در خصوص ثبت یا عدم ثبت نام خواهان به عنوان دارنده چک  -1

نفع محسوب شدن خواهان در ند؟ آیا صرف برگشت چک به نام خواهان براي صدور اجراییه یا ذياستعالم ک

  کند؟طرح دعوي کفایت می

در صورتی که نام خواهان به عنوان دارنده چک  در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آیا چک از امتیازات  -2

ق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک قانون یاد شده از جمله صدور اجراییه به درخواست و نیز تعل

  محروم است؟

در صورت مثبت بودن پاسخ بند دوم، آیا باید در مورد چک نه به عنوان سند تجاري، بلکه حسب عمومات  -3

  قانون مدنی اتخاذ تصمیم قضایی شود و چک  فاقد امتیاز اسناد تجاري دانسته شود؟

 پاسخ:

مکرر قانون اصالج قانون صدور چک مصوب  21) ماده 29/1/1400به موجب تبصره یک اصالحی ( -1

ها (دارنده) در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و در صورتی که مالکیت آن«، 1397

نویسی چک بدون درج در ها خودداري نمایند. در این موارد صدور و پشتها مکلفند از پرداخت وجه آنبانک

) قانون یاد شده هرگاه وجه 13/8/1397اصالحی ( 5و  4؛ همچنین وفق مواد »اقد اعتبار استسامانه صیاد ف

پرداخت نگردد یا موجودي حساب صادرکننده نزد بانک کمتر از مبلغ  3چک به علتی از علل مندرج در ماده 

ي ارچه بانک مرکزچک باشد، بانک مکلف است به درخواست دارنده غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپ

 جایی که ضمانت اجراي عدمثبت نماید و با دریافت کد رهگیري، گواهی عدم پرداخت صادر کند؛ بنابراین از آن

درج و ثبت نام دارنده در سامانه صیاد، مشخص شده است و در این صورت بانک اساساً گواهی عدم پرداخت 



کند نامه عدم پرداخت صادر میقاضاي دارنده گواهیکند، لذا در فرض سؤال بانک در صورتی به تصادر نمی

نامه به معناي ثبت نام و مشخصات که نام و مشخصات وي در سامانه صیاد ثبت شده باشد؛ صدور این گواهی

  دارنده در این سامانه است و دادگاه تکلیفی به استعالم از بانک در این خصوص ندارد.

مکرر قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  21) ماده 29/1/1400برابر تبصره یک اصالحی ( -3و  2

شوند، صادر می 1399هاي ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال هایی که از دسته چک، در مورد برگه چک1397

سی نوینویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشتصدور و پشت

نویسی که به طریق مقرر در این قانون انجام نتیجه پس از اجراي مقررات مزبور صرفًا پشتچک خواهد بود. در 

نویسی از طریق مذکور صورت نگرفته باشد، از شمول مقررات قانون که پشتشود، معتبر است و در صورتی

ال راین در فرض سؤیادشده و اسناد تجاري خارج است و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی خواهد بود. بناب

) 1397(اصالحی  23که نام و مشخصات دارنده در سامانه صیاد ثبت نشده است، چک مزبور مشمول ماده 

رض که دارنده فتواند تقاضاي صدور اجراییه نماید. همچنین با توجه به اینباشد و دارنده نمیقانون یادشده نمی

قانون آیین  522، خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده شودسؤال، دارنده موضوع قانون صدور چک محسوب نمی

  شودمحاسبه می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/914   

  ع  914-57-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

جناب عالی مبنی بر ارائه گزارش جامع از اداره دعاوي و قراردادها در خصوص  1400/8/1عنایت به مرقومه مورخ 

  معاونت اول قوه قضاییه نکات زیر به استحضار می رساند: 1400/7/27مورخ  9000/11241/500پیوست هاي نامه 

وراي اسالمی که در مجلس ش 1387قانون ارتقاء و سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  3ماده » ب«برابر بند 

به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است متن قراردادهاي مربوط به معامالت متوسط و  1390/8/7تاریخ 

باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه مزایده ترك تشریفات و غیره توسط دستگاه هاي مشمول 

گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هر گونه الحاق اصالح قد میاین قانون منع 2ماده » ج«و» ب» «الف«بندهاي 

ها باید به پگاه اطالعات قراردادها وارد گردد فسخ ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت

یز مواردي که به موجب ماده یاد شده قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و ن 1از سوي دیگر برابر تبصره 

باشد و یا قراردادهاي محرمانه از مشمول این حکم مستثنی است تشخیص محرمانه قوانین افشاء اطالعات آنها ممنوع می

بودن قراردادهاي مذکور بر عهده کارگروهی مرکب از معاونین وزراء اطالعات و امور اقتصادي و دارایی و معاون 

 1رئیس جمهوري و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است همچنین برابر ذیل ماده برنامه ریزي و نظارت راهبردي 

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی اسناد دولتی محرمانه اسنادي است که افشاي آنها مغایر با 

ماده  1به حکم مقرر در تبصره هاي مذکور در این ماده باشد بنا به مراتب فوق و با عنایت مصالح خاص اداري سازمان

قانون ارتقاء و سالمت نظام اداري و مقابله با فساد قوه قضاییه مکلف به قراردادن اسناد مربوط به قراردادهایی که  3

قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتی باشند در پایگاه اطالعات قراردادها نخواهد  1مشمول ماده 

سایر قراردادها رعایت مالحظات مطرح شده در نامه حفاظت و اطالعات قوه قضاییه از حیث نظارت بر  بود در خصوص

رسد شایسته ذکر است در خصوص انعقاد قراردادها در حال حاضر این اداره کل هیچ قراردادها قابل پذیرش به نظر می

ه اقامه گردد حسب مورد اطالعات راجع به گونه مداخله اي ندارد و صرفا در مواردي که دعوایی علیه قوه قضایی

 گردد به پیوست مقررات مربوطربط مطالبه میهاي ذيباشد از بخشقراردادهایی که دفاع از دعوا مستلزم بررسی آن می

که در آن ضمن  1393/8/17مورخ  900/7934/9000و نیز تصویري از نامه معاونت محترم راهبردي به شماره 

کار متناسب براي نظارت بر قراردادها و نیز پیشنهاد تشکیل هیاتی متشکل از مدیران کل ذي حسابی تبیین فقدان ساز و 

اشد هر چند ببودجه و حقوقی براي نظارت بر انعقاد قراردادها به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس شده است پیوست می

  است. در خصوص پیشنهاد یاد شده تصمیم خاصی به این اداره کل ابالغ نشده



 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1390قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  3ماده » ب«برابر بند 

هاي مربوط به معامالت متوسط و باالتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش بعدي، متن قرارداد

این قانون  2ماده » ح«و » ب«، »الف«هاي مول بندهاي مشمناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره توسط دستگاه

نامه اجرایی پایگاه آیین 3و  2ها وارد شود. به موجب مواد گردد، باید در پایگاه اطالعات قراردادمنعقد می

نامه ها و مؤسسات دولتی مشمول آیینهیأت وزیران، کلیه وزارتخانه 1392هاي کشور مصوب اطالعات قرارداد

هایی که مشمول این نامه مزبور، قراردادآیین 3هاي فوق را در پایگاه ثبت نمایند. تبصره ماده دقراردا بوده و باید

 3هاي مستثنی شده در تبصره ماده رسد به جز قراردادالزام نیستند را احصاء کرده است؛ بنابراین به نظر می

ها مشمول بند سناد محرمانه و سري، دیگر قراردادهاي موضوع قوانین خاص از جمله انامه یادشده و قراردادآیین

انه گنامه یادشده هستند و قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قواي سهآیین 3قانون صدرالذکر و ماده  3ماده » ب«

اییه هاي مالی قوه قضحاکمیتی و دستگاه اجرایی مشمول این حکم قانونی است و دلیلی بر استثنا کردن قرارداد

با اصالحات  1386قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  5هاي اجرایی موضوع ماده دارد، الزام دستگاهوجود ن

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب  29بعدي و ماده 

قانون  18و  15و مواد  4ماده  3صره هاي پیمانکاري در سامانه مؤدیان برابر تببه ثبت معامالت و قرارداد 1395

االجرا خواهد شد، مؤید این الزم 12/10/1400که از تاریخ  2/3/1400بر ارزش افزوده مصوب  مالیات

سط هاي مالی توبرداشت است. برابر مقررات یادشده، رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن قرارداد

هاي اد و ارتقاء سالمت اداري کشور است و مشمول بودن کلیه دستگاههاي اجرایی جهت جلوگیري از فسدستگاه

  اجرایی از جمله قوه قضاییه در راستاي تحقق این رویکرد است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/09    

7/1400/913   

  ك  913-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مثال ده گرم مواد مخدر به عنوان شیشه کشف شود و نتیجه آزمایشگاه حاکی از مخدر  چنانچه از فردي براي

نبودن مواد آن باشد، لیکن دالیل و اطالعات فنی مبین و مؤید انجام معامله و خرید مواد مکشوفه به عنوان شیشه 

را در حکم شروع به  که جرم محال 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122باشد، آیا با توجه به تبصره ماده 

  توان فرد مورد نظر را تعقیب و مجازات کرد؟جرم دانسته است، می

 پاسخ:

در مقام بیان جرم محال، مطلق مواردي را که  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122اطالق تبصره ماده 

لی به جهات مادي که رساند، وکند و به اتمام میمرتکب با قصد ارتکاب جرم، عملیات اجرایی آن را شروع می

شود؛ بنابراین در فرض سؤال که متهم با اطالع بوده، وقوع جرم غیر ممکن است را شامل میمرتکب از آن بی

قصد خرید مواد مخدر از نوع شیشه، عملیات اجرایی خرید آن را شروع و به اتمام رسانیده است، ولی مواد 

ه خریداري مواد مخدر محقق نشده است، اما با عنایت به شده به وي مخدر نبوده است، هرچند وقوع بزتحویل

  شده با عنوان شروع به جرم خرید مواد مخدر قابل تعقیب و مجازات است.االشعار، اقدام انجامتبصره فوق

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

 

1400/09/15    

7/1400/906   

  ك  906-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

» ب«فروشد. شخص به مبلغ یکصد میلیون تومان می» ب«خانه غیر را به آقاي  1395در سال » الف«شخص 

به اتهام انتقال مال غیر شکایت » الف«شود که مال غیر را خریداري کرده و علیه آقاي متوجه می 1400در سال 

عالوه «یارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: پنج میل 1400کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال می

مذکور در ماده یک قانون تشدید » بر رد اصل مال به صاحبش ... جزاي نقدي معادل مالی که اخذ کرده است

  مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري:

  رد تومان؟در حکم کیفري، رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیا -1

  باشد؟چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد، آیا نیازي به تقدیم دادخواست نیز می -2

  جزاي نقدي چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان) -3

 پاسخ:

، 1367بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  -4و  2، 1

ل اص«هاي انتقال مال غیر و کالهبرداري را عالوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد دادگاه مکلف است مرتکب بزه

، حسب مورد همان اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کالهبرداري »اصل مال«نیز محکوم کند و منظور از » مال

شود؛ در فرضی که مال موضوع نمی التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کالهبردارياست و شامل مابه

قانون آیین دادرسی کیفري و آراي وحدت رویه به  15و  14، 10کالهبرداري وجه نقد باشد، با توجه به مواد 

باخته هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مال 1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733هاي شماره

، محکومیت مرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرممی

یادشده درخواست کند که با تقدیم دادخواست و حسب  15التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را مطابق ماده بهما

  کننده به جرم یا دادگاه حقوقی خواهد بود.مورد از دادگاه کیفري رسیدگی

قانون تشدید مجازات  1و ماده  1308ه انتقال مال غیر مصوب قانون مجازات راجع ب 1با توجه به ماده  -3

، در فرضی که متهم مبادرت به دریافت وجه نقد در 1367مرتکبین ارتشا، اختالس و کالهبرداري مصوب 

  ارتکاب بزه انتقال مال غیر کرده باشد، میزان جزاي نقدي معادل وجهی است که دریافت کرده است

 روح اله رئیسی



  ه کل حقوقی قوه قضاییهمعاون ادار

  

    



 

1400/09/15    

7/1400/904   

  ح  904-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آباد مازندران که از توابع شهرستان تنکابن است و قلمروي قضایی رساند که حوزه قضایی خرمبه استحضار می

بیش از  1399یات وزیران در آبان شده است، با مصوبه هآن شامل ارتفاعات دو مزار سه هزار میان دامان می

آباد از آن منتزع و بخش جدیدي به نام بخش کوهستان از توابع شهرستان تنکابن تشکیل هفتاد درصد بخش خرم

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299که تشکیل دادگاه عمومی بخش بر اساس ماده شده است. نظر بر آن

قانون تشکیل  2که بر اساس تصریح ماده است و با عنایت به اینبه تشخیص ریاست محترم قوه قضاییه  1392

ي قضایی نیز با ایشان است و از سویی با هاي عمومی و انقالب تعیین قلمروي صالحیت محلی هر حوزهدادگاه

له آباد واقع شده و فاصکه بخش کوهستان در ارتفاعات بخش خرمعنایت به فلسفه تشکیل دادگاه بخش و این

آباد تا دادگستري شهرستان تنکابن دارد و با عنایت به مکاتبه با ریاست کل محترم دورتري از بخش خرمبسیار 

ریزي استان و استفسار موضوع و دادگستري استان مازندران و ارجاع ایشان به معاونت محترم قضایی و برنامه

آباد حیت محلی دادگاه عمومی خرمآن معاونت به استان مازندران مبنی بر ادامه صال 1400/7/28پاسخ مورخ 

قانون تشکیل  2نسبت به بخش کوهستان تا وصول نظر و مصوبه جدید ریاست محترم قوه قضاییه مستند به ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  299با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1373هاي عمومی و انقالب مصوب دادگاه

ات مربوط به قلمروي صالحیت حاکمیتی بوده و اتخاذ نظرهاي متفاوت جایی که تصمیمو از آن 1392مصوب 

و مخالف با مقررات مطروحه از نقطه نظر تصمیم قضایی خروج موضوعی دارد و منجر به مختل شدن نظام 

شود، خواهشمند است در خصوص ادامه جهت دادرسی میرسیدگی و سرگردانی و نارضایتی مردم و اطاله بی

  آباد نسبت به بخش کوهستان اعالم نظر فرمایید.صالحیت دادگاه عمومی خرمصالحیت یا عدم 

 پاسخ:

 1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 3با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده 

بعدي،  با اصالحات 15/3/1373نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 6با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده 

هاي مالك تعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوري است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش

فاقد حوزه قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. با این حال در راستاي حکم مقرر در تبصره 

کز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور هرگاه مر«دارد: نامه اجرایی همان قانون که مقرر میآیین 6ماده 



، رسیدگی به ...»ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است قضایی آن به عهده نزدیک

رین تهاي حوزه قضایی بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیکپرونده

  فق ریاست محترم قوه قضاییه بالمانع است.حوزه قضایی، با جلب نظر موا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/89   

  ك  893-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به معناي اقرار به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  81مذکور در ماده » اخذ موافقت متهم«آیا عبارت 

ب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان ارتکا

  صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟

 پاسخ:

 164در ماده » اقرار«که اقرار در امور کیفري طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف صرف نظر از آن

 به ارتکاب جرم محسوب» اقرار«م موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، قانون مجازات اسالمی، صرف اعال

شود و اتهام وي منتهی  81شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده نمی

قرار  ببه صدور کیفرخواست شود یا دستورهاي مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقی

گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که می

اگر با انجام تحقیقات الزم از سوي دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده براي 

یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا 

  کند.اقدام می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

 

1400/09/02    

7/1400/869   

  ح  869-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یت مدیران در مدت مدیر 1347الیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  109مطابق ماده 

الیحه قانونی مذکور  136شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد و به موجب ماده اساسنامه معین می

در صورت انقضاء مدت مدیریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت 

ت مدیریت مدیران از دو سال تجاوز کرده باشد و مدیران و اداره آن خواهند بود. بنا به مراتب فوق چنانچه مد

تواند بیش از جا که  طبق مقرره آمره مدت مدیریت نمیبخواهند در محاکم دادگستري طرح دعوي کنند از آن

                                                                                                                             دو سال باشد، آیا مدیران یادشده حق طرح دعوي دارند؟                                                            

 پاسخ:

، پس از 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  136و 109اوالً، با توجه به مقررات مواد 

مدیران مذکور تا زمان  مدیران شرکت سهامی که حداکثر دو سال تعیین شده است،انقضاي مدت مأموریت 

چنان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود و در صورتی که مطابق اساسنامه انتخاب مدیران جدید هم

ف وي از طرشرکت مدیران یادشده اختیار دفاع یا طرح دعوي را در مراجع قضایی داشته باشند، دفاع یا اقامه دع

  آنان در محاکم بالمانع است. 

، مدیر عامل از 1347الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب  124ثانیاً، باتوجه به مقررات ماده 

شود و چنانچه مدیر عامل الزحمه معرفی میطرف هیأت مدیره با تعیین حدود اختیارات و مدت تصدي و حق

ره مدیریت عاملی او از مدت عضویت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود. با عضو هیأت مدیره نیز باشد، دو

که عزل نشده و یا مدت تصدي او در توجه به جمله اخیر و عنایت به تبصره ذیل این ماده، مدیر عامل تا زمانی

او تفویض شده، این الیحه قانونی به  125سمت مدیر عامل پایان نیافته است، در حدود اختیاراتی که طبق ماده 

این الیجه قانونی، صرفاً  128جا که طبق ماده کند و از آننماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت امضاء می

اي از صورتجلسه هیأت مدیره جهت انتشار آگهی نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل با ارسال نسخه

شود، لذا تا زمانی که مدیر عامل از ¬ل ذکر نمیشود و مدت تصدي مدیر عام¬در روزنامه رسمی فرستاده می

سمت خود عزل نشده و یا مدتی که از طرف هیأت مدیره تعیین شده پایان نیافته باشد، صرف سپري شدن دو 



تواند به نام ¬الیحه قانونی یاد شده موجب سلب سمت مدیر عامل نخواهد بود و او می 128سال موضوع ماده 

  د. شرکت دفاع یا طرح دعوي کن

  هاي تجاري نیز تسري دارد.ثالثاً، مقررات مذکور در خصوص انواع شرکت

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/09    

7/1400/864   

  ك  864-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قدي جایگزین حبس، در خصوص جزاي ن 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86و  83با توجه به مواد 

آن  86، مبادرت به تعیین جزاي نقدي معادل در ماده 83هاي تعیین شده در ماده قانونگذار بابت میزان حبس

قانون کرده است. آیا قاضی دادگاه کیفري نیز به هنگام تعیین مجازات جزاي نقدي جایگزین حبس ملزم به رعایت 

به عنوان مثال، در صورت تعیین حداقل مجازات حبس، آیا  تناسب بین میزان حبس و جزاي نقدي مربوط است؟

  آن قانون را دارد؟ 86اختیار تعیین جزاي نقدي بیشتر از حداقل جزاي نقدي تعیین شده در ماده 

 پاسخ:

(و جدول تعرفه خدمات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86جزاي نقدي جایگزین حبس موضوع ماده 

این  83گفته (بندهاي ذیل ماده که با عنایت به میزان حبس مقرر در قانون پیشقضایی پیوست قانون بودجه) 

ز ؛ بنابراین چنانچه دادگاه ا»هاستدر راستاي اصل رعایت تناسب مجازات«قانون) تعیین گردیده است، به نوعی 

م، ون براي آن جرانواع مجازات جایگزین حبس، جزاي نقدي را اختیار کند، با عنایت به میزان حبس مقرر در قان

هاي جدول پیوست قانون بر اساس میزان و چهارچوب جزاي نقدي مقرر در بندهاي قانون موصوف و ردیف

  کند.بودجه، جزاي نقدي جایگزین حبس را تعیین می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/09/27    

7/1400/847   

  ح  847-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان  1385/3/23مورخ  688آیا رأي وحدت رویه به شماره 

اي که محل پرداخت آن قید علیه، در خصوص سفتهطرح دعواي مطالبه وجه چک در محل استقرار بانک محال

توان دعواي مطالبه سفته را در دادگاه یشده است، اعم از واخواست یا عدم واخواست آن، قابلیت اعمال دارد و م

  محل پرداخت آن اقامه کرد؟

 پاسخ:

، خواهان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 13با عنایت به ماده 

ري ر سند تجاتواند دعواي مطالبه وجه سند تجاري (سفته) را در دادگاه محل انجام تعهد نیز اقامه کند؛ اما اگ¬می

(سفته) در مهلت مقرر قانونی واخواست نشود، در حکم اسناد عادي بوده و جنبه تجاري نخواهد داشت؛ بنابراین، 

قانون یادشده، دعواي مطالبه وجه چنین سندي باید در دادگاه محل اقامت خوانده  11با عنایت به مقررات ماده 

این قانون خواهان  13اد باشد که در این صورت بر اساس ماده که طلب، ناشی از قرارددعوي مطرح شود؛ مگر این

  مخیر به طرح دعوي در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محلی است که تعهد باید انجام شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1400/09/29    

7/1400/819   

  ح  819-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي استنادي و ابطال سند انتقال یک باب منزل مسکونی صادر شده است؛ اما در نامهحکم بر ابطال مبایعه 

اند، نسبت به ثمن گیرنده که ملک را مورد معامله قرار دادهخصوص ایادي بعدي به استثناي ربا دهنده و ربا

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 361و  309به حکم مقرر در مواد  معامله تعیین تکلیف نشده است. آیا با توجه

حکم صادره قابلیت اصالح دارد؟ یا این تعیین تکلیف در این  1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  خصوص مستلزم طرح دعواي دیگري است؟

 پاسخ:

محکومیت قطعی کیفري مؤثر در  در فرض سؤال که در دعواي حقوقی حکم بر ابطال سند انتقال ملک به جهت

 ها منتقل شده تعیینامر حقوقی به نفع خواهان صادر؛ اما در خصوص استرداد ثمن به ایادي بعدي که ملک به آن

قانون آیین دادرسی  361و  309تکلیف نشده است، مورد منصرف از صدور حکم تصحیحی موضوع مواد 

است؛ زیرا صدور حکم تصحیحی حقوقی وفق مواد  1379 هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوبدادگاه

یادشده ناظر به موارد سهو قلم یا اشتباه در محاسبه است و حکم به استرداد ثمن ایادي بعدي واجد وصف ماهیتی 

  نفع است.بوده و مستلزم اقامه دعوا از سوي ذي

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/09/17    

7/1400/818   

  ع  818-58-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدیریت خدمات کشوري  103ماده » الف«گونه که مستحضرید قانون اصالح بند همان

) مقرر داشته است: ایثارگرانی که به موجب قوانین و مقررات مربوط از امتیاز یک 1395/11/24(اصالحی

توانند تا باشند و میبا داشتن مدرك کارشناسی مشمول حکم این ماده می مقطع تحصیلی باالتر برخوردارند نیز

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و  87ماده » ر«سال خدمت نمایند. همچنین بند  35

ریه که قانون استفساچنانحکمی مشابه آن را اعالم داشته است؛ هم 1395فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مصوب 

مجلس شوراي اسالمی در پاسخ به این پرسش که آیا مدرك کارشناسی در   1399/2/15بند مذکور مورخ 

گیرد؟ مقرر قانون مدیریت خدمات کشوري مدرك کارشناسی معادل را نیز در برمی 103ماده » الف«تبصره 

کشوري شامل مدرك قانون مدیریت خدمات  103ماده » الف«داشته است: مدرك کارشناسی در تبصره بند 

  شود.کارشناسی معادل که ارزش استخدامی دارد نیز می

با عنایت به مستندات قانونی یادشده، در خصوص ایثارگران داراي مدرك کارشناسی دانشگاهی و یا معادل 

 هاي اجرایی که با اخذ مجوز ازها سازمان امور اداري و استخدامی کشور و نیز دستگاهکارشناسی که دانشگاه

ربط را اجرا و به فارغ التحصیالن آن مدرك هاي آموزش ذيسازمان مذکور یا دیگر مراجع قانونی دوره

ل توانستند تا سی و پنج سامند بوده و میاند و تاکنون از مزایاي استخدامی آن بهرهکارشناسی معادل ارائه نموده

خدمات کشوري به خدمت خود ادامه دهند؛  قانون مدیریت 103ماده » الف«از زمان تصویب قانون اصالح بند 

اند، توسط اداره اما به لحاظ احکام صادره از دیوان عدالت اداري که مدرك معادل را مشمول این قانون ندانسته

اند، شان پیش از تکمیل سی و پنج سال و قبل از قانون استفساریه مذکور از خدمت بازنشسته شدهمحل خدمت

قانون برنامه پنجم ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  87صریح مندرج در ماده آیا با وجود امتیازات 

) 1395/11/24قانون مدیریت خدمات کشوري (اصالحی  103ماده » الف«جمهوري اسالمی ایران و نیز بند 

اند، بوده و قانون استفساریه این گروه از ایثارگران که داراي مدرك کارشناسی معادل با ارزش استخدامی

  توانند به خدمت خود اعاده شوند و خدمت سی و پنج ساله ساله اداري خود را تکمیل کنند؟می

 پاسخ:



شوراي نگهبان در خصوص اصل هفتاد و  10/3/1376مورخ  583/21/76با عنایت به نظر تفسیري شماره 

زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد تفسیر از «... دارد: سوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران که اعالم می

اند و االجرا است. بنابراین در مواردي که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگري از قانون داشتهالزم

؛ اعمال مفاد قوانین »یابداند، تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور، تسري نمیآن را به مرحله اجرا گذاشته

بصره قانون تفسیر ت«مه قبلی، فاقد وجاهت قانونی است. بدین لحاظ افرادي که پیش از تفسیري در موارد مختو

قانون یادشده و به دلیل  103، وفق ماده »1399قانون مدیریت خدمات کشوري مصوب  103ماده » الف«بند 

مکان یادشده، ااند، بر اساس قانون تفسیري داشتن مدرك معادل، مشمول این ماده قرار نگرفته و بازنشسته شده

  اعاده و ادامه خدمت ندارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/810   

  ح  810-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود 1397قانون صدور چک (اصالحی  23چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 

  تواند از تصمیم خود عدول کند؟این  تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می که

 پاسخ:

، 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23در فرض سؤال که دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده 

رأساً یا به ، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده 

کند و در این مورد درخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا می

  دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراییه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1400/09/23    

7/1400/810   

  ح  810-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) را صادر و اجرا کند، اما متوجه شود 1397قانون صدور چک (اصالحی  23چنانچه دادگاه اجراییه موضوع ماده 

  تواند از تصمیم خود عدول کند؟که این  تصمیم اشتباه بوده است، آیا دادگاه می

 پاسخ:

، 1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23دادگاه پس از صدور اجراییه موضوع ماده  در فرض سؤال که

، رأساً یا به 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11متوجه اشتباه در صدور اجراییه شده است، برابر ماده 

کند و در این مورد میدرخواست هر یک از طرفین به اقتضاء مورد، اجراییه را باطل یا عملیات اجرایی را الغا 

  دستور دادگاه صادرکننده اجراییه کافی است و نیازي به طرح دعواي مستقل ابطال اجراییه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



 

1400/09/13    

7/1400/809   

  ح  809-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

توان اجراییه موضوع شده باشد آیا می 1311ذکور در قانون تجارت مصوب چنانچه چک مشمول مرور زمان م

  قانون صدور چک را صادر کرد؟ 23ماده 

 پاسخ:

قانون تجارت مصوب   319و   318هاي مقرر در مواد در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاي مهلت

جا را درخواست کرده است، از آن) 1397قانون صدور چک (اصالحی  23، صدور اجراییه موضوع ماده 1311

که سند مزبور از شمول قانون تجارت خارج و به عنوان سند عادي مدنی مشمول مقررات عمومی است، از شمول 

  یادشده خارج است. 23ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1400/09/27    

7/1400/807   

  ح  807-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ه الینامه عدم پرداخت، دارنده چک را به دیگري انتقال دهد، آیا به درخواست منتقچنانچه پس از صدور گواهی

  ) را صادر کرد؟1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23توان اجراییه موضوع ماده می

 پاسخ:

چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه  نامه عدم پرداخت،در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی

به دیگري انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع 

شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده با اصالحات و الحاقات بعدي محسوب نمی 1355قانون صدور چک مصوب 

  پذیر نیست.) امکان1397این قانون (اصالحی  23

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1400/09/24    

7/1400/804   

  ح  804-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه اسناد طرفین  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 96وفق ماده 

سه اول رسیدگی نسبت به آن ادعاي انکار یا تردید به عمل آید و استنادکننده به سند اصل عادي باشد و در جل

گردد. آیا دادگاه باید در اخطاریه خود به این موضوع سند را حاضر ننماید، سند از عداد دالیل ایشان خارج می

حکم در اخطاریه، موجب  اشاره کند یا آن که تکلیفی در این خصوص متوجه دادگاه نیست؟ آیا عدم درج این

  تجدید جلسه یا صدور اخطاریه مجزا براي ارائه مدارك است؟

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 96که ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی به حکم ماده با توجه به این

ت، لذا این وظیفه به مقرر گردیده و جهل به قانون مسموع نیس 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

خطار نامه یا اعنوان تکلیف قانونی براي اصحاب دعوا با ابالغ قانون مقرر شده است و نیازي به ذکر آن در ابالغ

  جداگانه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/22    

7/1400/799   

  ك  799-16/10-1400شماره پرونده:  

  

  م:استعال

قانون اصالح قانون بیمه اجباري مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه  10هایی که به موجب ماده در پرونده

جهت مطالبه  1393/7/22مورخ  734موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستاي رأي وحدت رویه 

  شود:هاي بدنی به دادگاه کیفري ارسال میدیه از صندوق تأمین خسارت

  علیه جهت رسیدگی الزم است؟هاي بدنی درخواست مجنییا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارتآ -1

کند، شناسد لیکن از معرفی او خودداري میاگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواري را می -2

  آیا تاثیري در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟

هاي بدنی، حقوقی است یا کیفري و تصمیم دادگاه در صورت صندوق تأمین خسارتماهیت مطالبه دیه از  -3

  حقی است؟عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأي بر بی

در مواردي که وقوع تصادف براي دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواري در  -4

  حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟

 پاسخ:

علیه یا ولی ، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی1392قانون مجازات اسالمی مصوب  452ا عنایت به ماده ب -1

قانون یادشده، پرداخت دیه  450دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده 

قانون بیمه اجباري  21ماده علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع منوط به درخواست مجنی

  شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.خسارات وارد

بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر «قانون  21و ماده  4ماده » ب«اگرچه مفاد بند  -3و  2

دیده در از زیان براي حمایت» هاي بدنیصندوق تأمین خسارت«دهد نشان می» حوادث ناشی از وسایل نقلیه

هاي واردشده به او جبران شود، ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارتنظر گرفته شده است تا در کوتاه

دهد نباید مسؤولیت و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می 31، 30مواد 

بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی واردکننده زیان دانست؛ 

صندوق مکلف است بدون «این قانون مقرر داشته است:  25گذار صریحاً در ماده دیده تفسیر کرد و قانونزیان



دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح دیده یا مسبب زیان، خسارت زیاناخذ تضمین از زیان

با این حال تحقق ...». شده را بازیافت کند دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداختیانمقامی ززیر به قائم

مسؤولیت صندوق یادشده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است 

طالع از هویت راننده رغم او چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا براي دادگاه محرز شود که شاکی به 

کند، موجبی براي صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می

  ندارد.

هاي داند تا دیه فرض استعالم را از صندوق تأمین خسارتنفع را مجاز میگذار با تحقق شرایطی، ذيقانون -4

راستاي این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در 

خصوص حکم صادر کند و در  درخواست را از حیث ماهوي غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این

را سصورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوي دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور الزم به داد

  کند.اعاده می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1400/09/30    

7/1400/798   

  ك  798-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مجازات  569الی  558و  517قانون کاهش مجازات حبس تعزیري ذکري از این که مواد  11در ماده 

باشند یا خیر نشده است لکن اشاره شده جرائمی که به موجب قوانین خاص می اسالمی تعزیرات قابل گذشت

قانون مجازات  517شود این سوال مطرح است در تبصره ماده باشد قابل گذشت محسوب میقابل گذشت می

اسالمی تعزیرات توهین به رئیس کشور  خارجی یا نماینده سیاسی آن مرقوم شده در صورت استرداد تقاضا 

قانون مذکور میراث فرهنگی اشاره شده در کلیه جرائم  568ب جزائی نیز موقوف خواهد شد و یا در ماده تعقی

مذکور در این فصل سازمان میراث فرهنگی با سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی 

ا خیر؟ شوند یقی میشوند آیا با گذشت شاکی خصوصی جرائم مذکور در زمره جرایم قابل گذشت تلمحسوب می

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري  11در صورت تلقی شدن به جرایم قابل گذشت آیا مشمول تبصره ماده 

  شوند؟می

 پاسخ:

  اعالم شده است. 22/9/1400مورخ  119/1400/7پاسخ همان است که طی نظریه شماره 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/09/21    

7/1400/793   

  ك  793-9/7-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آزار و سوء استفاده جنسی از طفل یا نوجوان  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  10وفق ماده 

جرم قلمداد شده است در بیان مصادیق، به آزار جنسی و سایر آزارهاي جنسی غیر تماسی اشاره شده است. با 

ماده یک قانون مذکور که سوء رفتار را اعم از آزار جنسی توهین یا تهدید قلمداد کرده است، » ت«بند توجه به 

قانون مجازات اسالمی  608بایست وفق ماده آیا توهین به اطفال نیز مصداق آزار جنسی غیر تماسی است یا می

  جازات کرد؟کتاب تعزیرات در صورتی که در اماکن عمومی یا معابر نباشد، متهم را م

 پاسخ:

منظور از رفتار جنسی غیر تماسی، رفتارهایی است که بدون تماس فیزیکی با مخاطب، به قصد التذاذ از وي یا 

برد یا تصویر و صوت با این ماهیت براي او ارسال آزار جنسی او، الفاظ مرتبط با روابط جنسی را به کار می

، آزار جنسی و توهین به 1399ایت از اطفال و نوجوانان مصوب قانون حم 1ماده » ت«کند. از طرفی در بند می

عنوان دو رفتار مجرمانه جداگانه ذکر شده است. توهین به کار بردن الفاظی یا ارتکاب اعمالی است که با لحاظ 

عرف جامعه و با در نظرگرفتن شرایط زمانی و مکانی وموقعیت اشخاص و دیگر اوضاع و احوال موجود موجب 

یا تحقیر مخاطب شود؛ بنابراین چنانچه در اداي توهین به قصد تحقیر و تخفیف مخاطب از الفاظ مرتبط تخفیف 

قانون  10با رفتارهاي جنسی استفاده شود و قصد التذاذ  یا آزار جنسی مخاطب نباشد، از شمول مقررات ماده 

  شود.شده خارج است و در صورت وجود سایر شرایط قانونی، توهین محسوب مییاد

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/782   

  ك  782-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی، در موارد  390و  391دیوان عالی کشور با عنایت به مواد  811مطابق رأي وحدت رویه شماره 

مورخ  33گونه که در رأي وحدت رویه شماره  جود فساد، همانللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به ومستحق

هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به  1393/7/15

خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق 

 1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  3مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده عمومات قانونی 

عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه 

ومی و انقالب در هاي عمقانون آیین دادرسی دادگاه 533کند و موضوع از شمول ماده همان مبیع است تعیین می

  خارج است.  1379امور مدنی مصوب 

نامه از وي جهت خرید یک قطعه زمین اي شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالتدر پرونده

در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وي مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان 

مین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوي وفق کیفرخواست رأي کالهبرداري و این که ز

اهی کند. با واخوغیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزاي نقدي صادر می

کند دادگاه متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می

دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعاي شاکی را مشخص کند و با موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می

اعالم نظر کارشناسی، رأي بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ 

  .کندمندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزاي نقدي صادر می

قانون  15هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده  811با وجود رأي وحدت رویه شماره  -1

  آیین دادرسی کیفري تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوي شاکی تا قبل از اعالم ختم دادرسی الزم است؟

رداخت شده از سوي شاکی در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوي شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پ -2

  گردد؟باید مالك صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می



بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثالً یک قطعه در صورتی که متهم می -3

متر مربع زمین در خیابان  200و مبیع مشخص  مثالً  زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهداي قم

  شهداي قم واقع در پالك ثبتی فالن و قطعه فالن تفاوتی وجود دارد؟

و  733قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه  522قانون آیین دادرسی کیفري و  19جایگاه مواد  -4

  دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 811

واقع شده است آیا رأي  1395که جرم انتسابی به متهم در سال قانون مدنی و نظر به این 4ه ماده با توجه ب -5

  به عمل متهم تسري دارد؟  811وحدت رویه شماره 

 پاسخ:

هیأت عمومی  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733هاي آراي وحدت رویه به شماره -2و  1

یع (فساد للغیر بودن مببیان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام

در مواردي که ثمن وجه رایج است، » کیفیت تعیین میزان غرامت«بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و 

 تدر پرداخت غرام» لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست«نظیر » منصرف از مباحث شکلی دادرسی«باشد و می

الوصف در فرض سؤال (کالهبرداري) باشد. مع) قانون مدنی در پرونده کیفري می391موصوف (موضوع ماده 

دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

وم نماید و اصل مال در ، مرتکب جرم را عالوه بر حبس و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محک1367

التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کالهبرداري) است نه مابه

قانون آیین دادرسی کیفري تحت عنوان ضرر و زیان ناشی  15و  14، 10مانع از آن نیست که با توجه به مواد 

التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با انونی از جمله مابهاز جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات ق

کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست تقدیم دادخواست از دادگاه کیفري رسیدگی

کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون 

  لی (دعاوي مسؤولیت مدنی) است.پو

  ، پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است.2و  1با عنایت به پاسخ سؤال  -3

  ، پاسخ این قسمت از استعالم مشخص است.2و  1با عنایت به پاسخ سؤال  -4

ی هیأت عمومی دیوان عال 1/4/1400مورخ  811فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رویه شماره  -5

  کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوي شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است



  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/24    

7/1400/777   

  ح  777-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

کند؛ اما دادگاه رد  یا عدم استماع دعوي  صادر می دادگاه بدوي پس از تشکیل یک یا چند جلسه رسیدگی، قرار

  دارد دادگاه بدوي وارد در ماهیت دعوا شود تجدیدنظر با نقض قرار صادره، مقرر می

  تواند بدون تشکیل جلسه حکم صادر کند؟ در صورتی که پرونده معد صدور حکم باشد، آیا دادگاه می -الف

این جلسه، جلسه اول تلقی خواهد شد و طرفین دعوا از حقوقی جلسه اول در صورت لزوم به تشکیل جلسه، آیا  -ب 

  برخوردارند؟

 پاسخ:

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

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

کننده است؛ بنابراین دادگاه بدوي در این فرض مجدد دادرسی یا ادامه رسیدگی بدون تشکیل جلسه با دادگاه رسیدگی

  الزامی به تعیین وقت رسیدگی مجدد ندارد.

 پرونده به مرجع بدويثانیاً، در فرض سؤال چنانچه بعد از نقض قرار دادگاه نخستین توسط مرجع تجدید نظر و اعاده 

جا که دادگاه بدوي یک بار با تشکیل جهت رسیدگی ماهوي، نظر دادگاه بدوي بر تشکیل جلسه رسیدگی باشد، از آن

که در جلسه جلسه رسیدگی اظهارات و مدافعات طرفین را استماع و در نهایت قرار صادر کرده است و نظر به این

استماع دعواي طرفین فراهم بوده است و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته مذکور موجبات قانونی رسیدگی و طرح و 

است، بنابراین همان جلسه، جلسه اول رسیدگی بوده است و جلسه رسیدگی بعدي متعاقب نقض قرار مرجع بدوي، جلسه 

  شود.اول رسیدگی محسوب نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/23    

7/1400/770   

  ح  770-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تصویب  1347الیحه قانونی اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  116و  114که مطابق مواد با توجه به این

نفعی دعواي ابطال ترازنامه را علیه شرکت مطرح ترازنامه به معناي تسویه حساب مدیران وقت اس؛ چنانچه ذي

که  با  توجه به آثار ابطال ترازنامه، مدیران هم باید به عنوان خوانده طرف دعوا  قرار گیرند و یا این کند، آیا

  نیازي به حضور و طرف دعوا قرار گرفتن مدیران نیست؟

 پاسخ:

نامه علیه شرکت سهامی مطرح شده است، ضرورتی به طرف دعوا قرار در فرض سؤال که دعواي ابطال تراز

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  232و  138وقت وجود ندارد؛ زیرا اوالً، برابر مواد  دادن مدیران

دار است و تصویب نامه را عهده، هیأت مدیره صرفاً وظیفه دعوت از مجمع عمومی و تنظیم تراز1347مصوب 

ها تصمیم شرکت و تصمیم آن نامه با مجمع عمومی است. ثانیاً، مدیران و مجمع عمومی، رکن شرکت بودهتراز

ه با نامشود؛ لذا دعوا توجهی به مدیران شرکت ندارد. شایسته ذکر است هرچند ممکن است ابطال ترازتلقی می

الیحه قانونی یادشده واجد آثاري از جمله مسؤولیت احتمالی مدیران باشد، صرف این احتمال  116توجه به ماده 

  نامه متوجه مدیران شرکت شود.زشود تا دعواي ابطال تراموجب نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/17    

7/1400/767   

  ح  767-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

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

اوت التفبعدي در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مابهاصالحات و الحاقات 

  شود.هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت می

آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعواي اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نسبت به مابه التفاوت  -1

  هزینه دادرسی؟

له حاضر به پرداخت هزینه دادرسی نباشد و از طرفی صدور اجراییه را درخواست که محکومدر صورتی  -2

  التفاوت هزینه دادرسی از موجبات عدم صدور اجراییه است؟کند، آیا عدم پرداخت مابه

  التفاوت هزینه دادرسی پس از صدور رأي چیست؟ضمانت اجراي عدم پرداخت مابه -3

 پاسخ:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3ماده  14بند  اوالً، برابر -2و  1

با اصالحات و الحاقات بعدي که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوي مالی در موقع تقدیم  1373

ت) و افزایش یافته اسشود (این مبلغ بعداً دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می

بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را 

پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم 

ت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعاي اعسار آید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخبه عمل می

از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم 

قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار  3ماده  14راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 

  شود.زینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل میاز پرداخت ه

له همان خواهان بدوي باشد و بخشی از هزینه دادرسی را ثانیاً، با توجه به مراتب فوق در فرضی که محکوم

التفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال نپرداخته باشد و تا پیش از اجراي حکم نیز اموالی از وي جهت وصول مابه



شود و به وصول مینیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجراي حکم از محل محکومدست به

  در هر حال موجبی براي عدم صدور اجراییه نیست.

  با توجه به پاسخ ارائه شده در بندهاي پیشین، پاسخ این بند روشن است -3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

1400/7/765   

  ح  765-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  آیا تصمیم دادگاه راجع به تقسیم ماترك که از امور حسبی است، اعتبار امر مختومه دارد؟-1

آیا در صورت انصراف خواهان  از ادامه عملیات اجرایی فروش مال به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ترکه -2

  شود؟مه میپرونده اجرایی مختو

ت توانند ادامه عملیاآیا دیگر ورثه درصورت با انصراف متقاضی تقسیم از ادامه عملیات اجرایی فروش، می-3

  اجرایی را خواستار شوند؟

  

 پاسخ:

دادگاه بر طبق صورت «... دارد که مقرر می 1319قانون امور حسبی مصوب  324با توجه به ذیل ماده  -1 

، »نمایدها ابالغ و تسلیم مینامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنفوق تقسیممجلس مذکور در دو ماده 

بینی شده در قانون نقض نشود، تصمیم دادگاه در این خصوص قابل عدول نیست و تا زمانی که از طرق پیش

  طرح مجدد آن قابلیت استماع ندارد.

ست و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت اوالً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی ا -3و  2

دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، در فرض سؤال که یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ماترك را درخواست 

قانون امور حسبی  317کرده و دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و احراز غیر قابل تقسیم بودن آن وفق ماده 

کم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک ح 1319مصوب 

که هر یک از از ادامه عملیات اجرایی منصرف شده است؛ با توجه به اینها صادر کرده است؛ اما خواهان از آن

قانون اجراي  2منصرف از ماده  نفع بوده و میتوانند تقاضاي اجراي آن را بنمایند، به نظر میرسد موضوعورثه ذي

بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهان نیست و نیازي به  1356احکام مدنی مصوب 

  صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضاي هر یک از ورثه حکم بر تقسیم ترکه از طریق فروش ماترك قابل اجراست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1400/09/15    

7/1400/759   

  ك  759-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري، جرایم قابل گذشت احصاء شده و در تبصره این ماده ذکر  11مطابق ماده 

راي جرایم قابل هاي حبس تعزیري درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون بشده که حداقل و حداکثر مجازات

و  11یابد. حال سؤال این است که آیا این تبصره صرفاً شامل جرایم مندرج در ماده گذشت، به نصف تقلیل می

قانون حمایت خانواده را نیز شامل  53قانون مجازات اسالمی است یا این که قوانین خاص قابل گذشت مانند ماده 

  شود؟می

 پاسخ:

، حکم مقرر در این تبصره شامل کلیه 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به اطالق تبصره ماده 

  هاي حبس تعزیري درجه چهار تا هشت براي جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است.مجازات

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

    



 

1400/09/22    

7/1400/750   

  ك  750-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي کیفري که متهم با دو اتهام مواجه است که در صالحیت دادسرا و اتهام دیگر از مصادیق جرایم در پرونده

  درجه هفت و هشت و در صالحیت مستقیم محاکم است، چگونه باید اقدام کرد؟ 

 پاسخ:

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

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

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

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

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

ها در دادگاه تناصوالً انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم از وظایف دادسرا است و انجام این تحقیقات از سوي 

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

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

دماتی باید به صورت توأمان در دادسرا انجام شود و اخیرالذکر، رسیدگی به جرایم مذکور در مرحله تحقیقات مق

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

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

 روح اله رئیسی

  کل حقوقی قوه قضاییهمعاون اداره 



 

1400/09/20    

7/1400/743   

  ع  743-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شهرداري موضوع بناهاي داراي قدمت زیاد که کارشناسی رسمی  100هاي کمیسیون ماده در رسیدگی به پرونده

رات د بر اساس ضوابط و مقرشود، آیا کارشناس بایجهت اعالم نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می

  سال احداث بنا اعالم نظر کند یا بر مبناي ضوابط و مقررات حاکم و جاري؟

 پاسخ:

با توجه به ضرورت رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و جلوگیري از ایجاد دعاوي مختلف علیه شهرداري و از هم 

 تحکام و ایستایی بناهایی که درپاشیدن نظامات شهري، اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستري در خصوص اس

  شود، باید بر مبناي مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.قانون شهرداري طرح می 100کمیسیون ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1400/09/24    

7/1400/701   

  ح  701-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي متعدد با خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو و وجه به وجود پروندهبا ت

که به دلیل فقدان بانک اطالعاتی متمرکز در اداره ثبت اسناد و امالك کل کشور، تنها مرجعی که با توجه به این

کنند، ستاد ترخیص پلیس ودرو از آن استعالم میها جهت احراز آخرین مالکیت خگونه پروندهها در ایندادگاه

که اخیراً دادستان هاي پلیس راهنمایی و رانندگی است و با عنایت به اینراهور فاتب است که از زیر مجموعه

اند که برگ سبز خودرو مالك احراز مالکیت خودرو است و نیازي به حضور در محترم کل کشور اعالم نموده

گونه دعاوي در حال حاضر در محاکم حقوقی باشد؛ آیا رسیدگی به اینند رسمی خودرو نمیدفترخانه و تنظیم س

 ها را بهگونه پروندهتوان ایندادگستري اساسا داراي منشأ اثر خواهد بود؟ چنانچه پاسخ منفی است، آیا می

  مختومه کرد؟ 84ماده  7صورت شکلی و به استناد بند 

 پاسخ:

، تعویض پالك باید پیش از مراجعه به 1389انون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ق 29اوالً، برابر ماده 

دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پالك جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از 

ه مالکیت اسنامسوي دیگر تعویض پالك به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شن

قانون حمل و نقل و عبور  22شود. همچنین برابر ماده صادر می» برگ سبز خودرو«وسیله نقلیه موسوم به 

، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، 17/6/1388کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

بر عهده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران اسناد مالکیت و پالك خودرو در قلمرو جمهوري اسالمی ایران 

قرار گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي است که طبق 

شود. شایسته ذکر است رسمی بودن برگ قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می 1287قسمت اخیر ماده 

 26/10/94مورخ  2910/94/7هاي متعددي از جمله شماره ف و در قالب نظریهسبز خودرو در سنوات مختل

  تر اعالم شده است.پیش 19/8/99مورخ  935/99/7و  15/5/1397مورخ  1135/97/7و 



 هاي اسناد رسمی متعاقب صدورثانیاً، در خصوص لزوم یا عدم لزوم تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفترخانه

یادشده در این  29خودرو از سوي اداره راهنمایی و رانندگی، با توجه به ابهام موجود در ماده شناسنامه مالکیت 

  اداره کل دو دیدگاه وجود دارد؛

  دیدگاه نخست:

که و لحاظ آن 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29با توجه به تعابیر به کار گرفته شده در ماده 

د را مالک خودرو تلقی کرده است و شناسنامه خودرو (برگ مالکیت) صادره از گذار دارنده پالك جدیقانون

شود و به عبارتی انتقال رسمی با تعویض پالك و صدور شناسنامه مالکیت نیروي انتظامی نیز سند رسمی تلقی می

ندرج م» سمیقبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتراسناد ر«خودرو تحقق یافته است، لذا عبارت 

نامه رسمی و ناظر بر نامه رسمی، صلحیادشده را باید حمل بر تنظیم اسنادي همچون مبایعه 29در صدر ماده 

  مواردي دانست که طرفین بر انجام آن توافق داشته یا ملتزم شده باشند.

  دیدگاه دوم:

اداره راهنمایی و رانندگی سندي اگر چه شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، مشهور به برگ سبز خودرو، صادره از 

که شود، ولی نظر به اینقانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می 1287است که طبق قسمت اخیر ماده 

نقل و انتقال خودرو به موجب سند  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29مطابق صدر ماده 

ه به نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی تصریح دارد شود، از عبارت بعدي این ماده کرسمی انجام می

یادشده که به اختیار نیروي انتظامی براي همکاري با سازمان ثبت اسناد و  29و همچنین از تبصره یک ماده 

آوردن موجبات استقرار دفاتر اسناد رسمی به تعداد کافی در مراکز تعویض پالك امالك کشور جهت فراهم 

و تصریح دارد، چنین مستفاد است که مقصود از صدر ماده یادشده، نقل و انتقال خودرو به موجب سند خودر

رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است؛ اما نسبت به اولین خریدار خودرو از شرکت تولیدکننده یا فروشنده 

رگ سبز) صادره از اداره راهنمایی و شود، شناسنامه مالکیت خودرو (بجا که معموالً سند رسمی تنظیم نمیاز آن

می و شود، سند رسرانندگی که بر اساس سند مالکیت خودرو صادره از شرکت تولیدکننده یا فروشنده صادر می

  دلیل مالکیت است. 

یک از  کننده قائل به کدامکه مرجع رسیدگیبنا به مراتب فوق در فرض سؤال حسب مورد و با لحاظ آن

کند. بدیهی است در فرضی که نظریه عدم الزام باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ میدر قسمت ثانیاً  هاي مندرجدیدگاه

کننده باشد و برابر تعهد قراردادي، قانونی اشخاص به تنظیم سند رسمی انتقال مورد پذیرش مرجع رسیدگی



یم یی که انتقال رسمی با تنظجاخوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملزم نشده باشد، از آن

برگ سبز خودرو انجام گرفته است؛ چنانچه خواسته الزام به انتقال رسمی باشد، یعنی خواهان با اعتقاد بر عدم 

، نامه و مانند آن باشدانتقال رسمی اقامه دعوا کرده باشد، قرار عدم استماع و اگر خواسته، الزام به ثبت مبایعه

  شود.حقی خواهان صادر میدادي حکم بر بیدر فرض فقدان تعهد قرار

و ضرورت اخذ نظر تفسیري  1389قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب  29مراتب ابهام ماده 

مقام محترم معاونت به قائم 13/5/1400مورخ  1471/99/7مجلس شوراي اسالمی در این خصوص طی نامه 

جهت  700م شده است. شایسته ذکر است طرح استفساریه به شماره ثبت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعال

  رفع ابهام از ماده یادشده در دستور کار مجلس شوراي اسالمی قرار دارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

  

    



1400/09/30    

7/1400/696   

   696-98-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1400/6/15نامه اجرایی الیحه قانون استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب االجرا شدن آیینوجه به الزمبا ت

که با هدف پیشگیري از هرگونه سوء استفاده احتمالی و رفع تعارض منافع به موجب تبصره و با عنایت به این

کانون وکالي دادگستري داوطلب بینی شده است که در صورتی که رئیس نامه پیشاین آیین 11یک ماده 

عضویت در هیأت مدیره آتی باشد، انتخاب رئیس هیأت نظارت با تصمیم هیأت مدیره با لحاظ شرایط این ماده 

جا که در برگزاري انتخابات هیأت مدیره کانون وکالي دادگستري دو استان کشور،حکم انجام خواهد شد و از آن

الذکر و نامه فوقآیین 163شود در صورت صالحدید در اجراي ماده یادشده رعایت نشده است، پیشنهاد می

الم هاي پیوست استعهاي وکالي دادگستري استاننظارت بر حسن اجراي آن،  ابطال انتخابات هیأت مدیره کانون

هاي مربوطه به دادستان از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست و گزارش تخلفات اعضاي هیأت مدیره کانون

  کل کشور اعالم شود.

 پاسخ:

نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالي و تبصره یک این ماده از آیین 11اوالً، از حکم مقرر در ماده 

تواند همزمان ریاست چنین مستفاد است که رئیس کانون وکالي دادگستري نمی 2/4/1400دادگستري مصوب 

شد و همچنین داوطلب عضویت در هیأت مدیره دوره بعدي باشد. بر این دار باهیأت نظارت بر انتخابات را عهده

اساس، چنانچه انتخابات بدون لحاظ این ممنوعیت برگزار و رئیس هیأت نظارت به عنوان عضو هیأت مدیره 

دوره بعد انتخاب شده باشد، انتخاب ایشان به دلیل عدم توجه به حکم یادشده، قابلیت ابطال در دادگاه عالی 

  تظامی قضات را دارد.ان

ثانیاً، در خصوص دیگر اعضاي منتخب هیأت مدیره، صرف تخلف رئیس هیأت نظارت بر انتخابات و عدم انصراف 

شده در استعالم موجبات ابطال انتخابات را فراهم نخواهد آورد. بدیهی است وي از این سمت به شرح مطرح

یگري انتخابات را مخدوش قلمداد کند، برابر مقررات مربوط چنانچه دادگاه عالی انتظامی قضات بنا به دالیل د

  حکم بر ابطال انتخابات صادر خواهد کرد.

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

    



 

1400/09/13    

7/1400/694   

  ك  694-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

صادر و قطعی شود، در اجراي احکام کیفري نیز پس از طی مراحل اي حکم قصاص نفس یا اعدام اگر در پرونده

قانونی و استیذان از رئیس قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه، مورد اعاده دادرسی قرار گیرد و اعاده دادرسی 

  کند؟نیز در دیوان عالی رد شود، آیا نیازمند به استیذان مجدد است یا همان استیذان سابق کفایت می

 پاسخ:

 549و 544، 543ومواد 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  419و  418، 417، 216اوالً، مستفاد از مواد

نامه نحوه اجراي احکام حدود، سلب حیات، آیین« 70و 33، 9و مواد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

جباري و منع از اقامت در محل یا قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق، تبعید، نفی بلد، اقامت ا

هاي سالب حیات، ، به استثناي اجراي مجازات قصاص، اجراي مجازات»27/3/1398هاي معین مصوب محل

  رهبري یا نماینده ایشان نیست.مستلزم اذن مقام معظم 

خواست مجرد در«این است که  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  480و  476ثانیاً، مستفاد از مواد 

اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور داللت بر پذیرش و نقض حکم محکومیت قطعی موضوع درخواست اعاده 

؛ بنابراین در فرض سؤال که متعاقب صدور اذن مبنی بر اجراي قصاص، اعاده دادرسی درخواست »دادرسی ندارد

اعاده دادرسی با موارد مذکور در شده است و دیوان عالی کشور به علت عدم احراز انطباق موضوع درخواست 

لزوم استیذان «این قانون، قرار رد اعاده دادرسی صادر کرده است،  476قانون موصوف، در اجراي ماده  474ماده 

  جهت اجراي قصاص نفس منتفی است.» مجدد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/692   

  ك  692-168-1400:  شماره پرونده

  

  استعالم:

چنانچه متهم در جلسه دادرسی حضور پیدا نکند ولی الیحه دفاعیه ارسال کند و دادگاه پس از رسیدگی، راي 

حضوري صادر  و متهم به تصور این که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، از راي دادگاه واخواهی کند و از 

ی خود را ارسال نماید، آیا دادگاه میتواند واخواهی را تجدید طریق دفتر خدمات قضایی درخواست واخواه

  نظرخواهی تلقی نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کند؟ 

 پاسخ:

واخواهی اختصاص به رأي غیابی دارد و در فرض استعالم که رأي حضوري است و در دادنامه نیز به آن تصریح 

بودن رأي، در مهلت تجدید نظر، واخواهی کرده است، باید آن را قابل شده است، اما محکوم با تلقی غیابی 

رسیدگی در مرحله تجدید نظر دانست و لذا دادگاه بدوي که الیحه واخواهی را از طریق دفتر خدمات الکترونیک 

سال رقضایی دریافت کرده است، باید با تلقی واخواهی به تجدید نظرخواهی، پرونده را به دادگاه تجدید نظر ا

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306ماده  3کند. وحدت مالك از تبصره 

  نیز مؤید همین نظر است 1379

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1400/09/15    

7/1400/681   

  ك  681-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دگی به پرونده جنایی موضوع قتل عمد که نظریه گزارش پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی تلقی در رسی

  گردد؟ آیا علت تامه فوت باید مدنظر و استعالم شود؟ و یا علت فوت؟می

آیا اصوال در قوانین موضوعه ایران علت تامه قید شده و آمده است یا ذکر و بسنده نموده به عبارت علت 

  کافیست؟

  

 پاسخ:

در ماده » رابطه استناد«همگی معادل عبارت » رابطه علیت«و » رابطه سببیت» «علت تامه» «علت«هاي واژه

است. مطابق این ماده، پس از ارتکاب رفتار از سوي مرتکب و وقوع  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492

ارت ان جنایت را به مرتکب منتسب کرد. به عبنتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود تا بتو

دیگر، باید نتیجه مجرمانه معلول رفتار مرتکب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بدیهی است احراز رابطه استناد 

شود، اختصاص به جنایات ندارد و در تمامی جرایم باید احراز شود؛ بنابراین که در حقوق جزاي عمومی بحث می

  هاي گوناگون در ماهیت لزوم احراز رابطه استناد مؤثر نیست./ق.اژهبه کارگیري وا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/01    

7/1400/680   

  ح  680-97-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هزینه سفر وکالي دادگستري المشاوره و الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 31گونه که مستحضرید در ماده همان

ریاست محترم قوه قضاییه، مقرر شده است در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر  1399/12/28مصوب 

الوکاله مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوي مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق

ست پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ کننده مکلف انگردد مدیر دفتر شعبه رسیدگی

هاي دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی تواند این گواهی را با همان میزان در پروندهمازاد را صادر نماید و وکیل می

ا لیاتی ارائه تابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره ما

ی هاي متفاوتجا که در این خصوص در برخی محاکم و دفاتر رویهاز میزان تمبرهاي مالیاتی وي کسر شود؛ از آن

  وجود دارد، خواهشمند است در خصوص نحوه اجراي این ماده و سواالت ذیل ارشاد فرمایید:

حکامی که الی منتهی به نتیجه نشده یا ایناي است که به لحاظ شکآیا منظور از پرونده مختومه شده پرونده -1

شود؟ به عنوان مثال، وکیل دادخواستی به خواسته که به میزان خواسته داده شده است نیز مشمول این ماده می

کیل در شود؛ آیا وپانصد میلیون تومان تقدیم و در نهایت حکم به پرداخت مبلغ دویست میلیون تومان صادر می

  یصد میلیون تومان مستحق دریافت گواهی مذکور است؟این مورد نسبت به س

شده میزان سهم صندوق و سهم کانون که توسط وکیل پرداخت شده است، باید آیا  در محاسبه تمبر ابطال -2

  لحاظ شود؟

 پاسخ:

 الوکالهشده مستحق دریافت حقپرونده به نحوي مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال«مقصود از عبارت:  -1

المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 31در ماده » نگردد

رئیس قوه قضاییه، مواردي است که پرونده با تصمیم شکلی موضوع بندهاي الف، ب، پ، ت و  28/12/1398

صادر شده یا حکم بر بطالن نامه مختومه شود؛ و شامل احکامی که کمتر از میزان خواسته این آیین 12ث ماده 

  شود.حقی خواهان صادر شده است، نمیدعوي یا بی

شده، باید میزان سهم صندوق حمایت نامه یادشده، در محاسبه میزان تمبر ابطالآیین 31در موارد مشمول ماده  -2

  وکال و سهم کانون وکالي دادگستري که توسط وکیل پرداخت شده است، لحاظ شود.



 مدي باردئیدکتر احمد مح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/30    

7/1400/670   

  ع  670-1/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مورخ  39و   38، 37به موجب آراء وحدت رویه متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداري از جمله؛ آراء شماره 

اعتراضات و شکایات  1399/2/16مورخ  226و  1380/1/26مورخ  12، 1374/7/15مورخ  120، 1368/7/10

هاي ها و کمیسیونهاي مختلف اداري و غیر دادگستري اعم از هیأتها و کمیسیونهاي دولتی نسبت به آراء هیأتدستگاه

 گونه مواردقانون کار، قانون شهرداري و ... قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري نیست؛ چرا که صالحیت دیوان در این

هیات عمومی دیوان  1386/3/22مورخ  699ویژه رسیدگی به اعتراضات مردم است و وفق رأي وحدت رویه شماره 

که دادگستري مرجع تظلم عمومی است، اعتراضات هاي دولتی باید با توجه به اینگونه موارد دستگاهعالی کشور در این

هیأت عمومی  1399/4/24مورخ  792وحدت رویه شماره  خود در این باره را در دادگستري مطرح کنند؛ اما وفق رأي

اي نافی لزوم رسیدگی به تجدید نظرخواهی این شرکت نسبت به دیوان عالی کشور دولتی بودن شرکت سهامی آب منطقه

در دیوان عدالت اداري  1398برداري مصوب هاي آب فاقد پروانه بهرهرأي کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف چاه

هاي نها و کمیسیوتواندد به آراء صادره از سوي هیاتهاي دولتی میته است. خواهشمند است اعالم فرمایید آیا دستگاهندانس

مختلف موضوع قوانین در دیوان عدالت اداري اعتراض کنند و آیا این مرجع صالحیت رسیدگی به چنین اعتراضاتی را دارا 

  باشد؟می

 پاسخ:

، رسیدگی به شکایات و تظلمات 1392ن تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب قانو 10ماده  10برابر بند 

این بند به نحو مطلق در صالحیت » ب«و » الف«و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهاي 

انون یادشده اشخاص حقوقی اعم از ق 11مندرج در ماده » اشخاص«دیوان عدالت اداري قرار گرفته است و نیز اطالق واژه 

 1مندرج در ماده » مردم«توان با استناد به داللت معنی لغوي گیرد؛ لذا همچنان که نمیدولتی و غیر دولتی را در بر می

قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صالحیت دیوان عدالت اداري خارج دانست 

این  11در ماده » اشخاص«در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، اطالق واژه » مردم«ه آن شد که واژه و باید قائل ب

گیرد. رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهاي دولتی را در بر می

که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به  18/9/1399مورخ  803و  24/4/1399مورخ  792وحدت رویه شماره 



هایی که مطابق قانون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت آراء صادره از کمیسیون

  اداري تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه است. 

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/663   

  ك  663-142-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شخص کالهبرداري از طریق رایانه، اقدام به برداشت وجه از حساب دیگران و خرید کاال (پولشویی) و انتقال وجه 

  الیه (فروشندگان کاال):به حساب فروشندگان کرد است. پس از مسدود کردن حساب منتقل

  ودي در حساب فروشنده باید به حساب فرد مالباخته عودت شود؟آیا موجودي مسد -1

  در صورت تعلق وجه به مالباخته، تکلیف فروشنده با حسن نیت چیست؟ -2

 پاسخ:

اي پس از برداشت وجه از حساب دیگران، به خرید کاال با در فرض سؤال که مرتکب جرم کالهبرداري رایانه -1

، 1397شویی مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پول 2ماده » ب«به بند  این وجوه اقدام کرده است، با توجه

شویی نیز شده است و فروشنده کاال که بدون تبانی با مرتکب و بدون اطالع از منشاء مجرمانه مرتکب جرم پول

ین شنده عشده به فروتحصیل وجوه، اقدام به فروش کاال کرده است، اتهامی متوجه وي نیست و چون وجوه پرداخت

قانون یادشده، پاسخ پرسش این  9ماده  1نبوده تا توقیف و استرداد آن به صاحبش ممکن باشد و با عنایت به تبصره 

  شود.باخته، اخذ میشده از حساب مالبند منتفی است و از مرتکب جرم، معادل وجوه برداشت

  این بند از استعالم نیست.گویی به با توجه به آنچه در بند یک بیان شد، نیازي به پاسخ -2

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



1400/09/20    

7/1400/654   

  ح  654-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 21ماده  5اي در مرجع بدوي صادر و وفق بند چنانچه دادنامه

ات و الحاقات بعدي در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد، در حال حاضر با حاکمیت با اصالح 1373

، مرجع رسیدگی اعتراض ثالث نسبت 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

 ل که مطابق قانون آیینکه برخی شعب دیوان عالی کشور با این استدالبه دادنامه بدوي کدام است؟ توضیح این

دانند؛ از طرف دیگر دادرسی یادشده دیوان عالی کشور حق ورود در ماهیت ندارد، خود را صالح به رسیدگی نمی

تواند رأي قطعی شده در دیوان عالی کشور را مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مطرح نشده و دادگاه بدوي نمی

  ن خصوص اعالم نظر فرمایید.رسیدگی قرار دهد. خواهشمند است در ای

 پاسخ:

بینی کنند، در مقررات قانونی پیشاوال،ً اعتراض ثالث نسبت به آراء شعب دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می

هاي قانون تشکیل دادگاه 21ماده  5نشده است؛ ثانیاً، در فرض سؤال که حکم صادرشده از دادگاه بدوي در اجراي بند 

با اصالحات و الحاقات بعدي مورد تأیید شعبه دیوان عالی کشور قرار گرفته است،  1373صوب عمومی و انقالب م

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 417وفق مقررات ماده 

  است. رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به این حکم بر عهده دادگاه صادرکننده رأي یا جانشین آن

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/09/16    

7/1400/624   

  ع  624-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون شهرداري  100هایی که شهرداري از بابت جریمه کمیسیون موضوع ماده در صورت تأخیر در پرداخت چک

ها شهروندان اخذ می کند، آیا خسارت تأخیر تأدیه به این چکبا اصالحات و الحاقات بعدي از  1334مصوب 

و  2ها با توجه به ضمانت اجراي خاص مذکور در تبصره که براي این چکگیرد و یا اینمطابق قواعد عام تعلق می

با  گیرد؟قانون شهرداري یعنی لزوم طرح مجدد در کمیسیون براي تخریب، خسارت تأخیر تعلق نمی 100ماده  3

  وجه به اختالف نظر موجود در این خصوص، خواهشمند است اعالم نظر فرمایید.ت

 پاسخ:

 1334قانون شهرداري مصوب  100در فرض سؤال که شهرداري بابت جریمه صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 

ن وسیله کند، با توجه به توافق طرفین که چک را به عنوابا اصالحات و الحاقات بعدي، از مالک چک اخذ می

چه در پرداخت وجه چک تأخیري شود و چناناند، آثار چک به عنوان سندي تجاري جاري میپرداخت انتخاب کرده

قانون صدور چک مصوب  2تواند خسارت تأخیر تأدیه را مطابق تبصره الحاقی به ماده صورت گیرد، شهرداري می

همان مرجع و رأي وحدت رویه  1377ه مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه این تبصر 1376

که، عدم وصول وجه چک هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ توضیح آن 1/4/1400مورخ  812شماره 

و  2هاي به هر دلیل مانع از طرح مجدد موضوع توسط شهرداري در کمیسیون یادشده حسب مورد بر اساس تبصره

  .قانون صدرالذکر نیست 100ماده  3

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/596   

  ك  596-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات  759گونه که مستحضرید طبق رأي وحدت رویه شماره همان

مجازات اسالمی تعزیر  19ماده  3به حکم مقرر در تبصره  جرایمی که طبق قانون جزاي نقدي نسبی است با توجه

شود آیا حکم مقرر در رأي وحدت رویه صرفاً در خصوص تعیین تکلیف مرجع صالحه براي درجه هفت محسوب می

که با توجه به درجه هفت اعالم کردن بزه براي مثال تغییر غیر مجاز کاربري اراضی رسیدگی به اتهام است یا این

قانون مجازات  19ها امکان تعیین جزاي نقدي خارج از جزاي نقدي تعیین شده در درجه هفت از ماده باغ زراعی و

  اسالمی براي دادگاه رسیدگی کننده به موضوع اتهامی وجود ندارد؟

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مجازات جرایمی که طبق  20/4/1396مورخ  759رأي وحدت رویه شماره 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19ماده  3جزاي نقدي نسبی است را با توجه به حکم مقرر در تبصره قانون 

طور که هایی است و هماندرجه هفت محسوب کرده است، صرفاً در مقام تعیین درجه جرایم داراي چنین مجازات

مذکور در قانون براي جرایم با مجازات  این قانون مقرر شده است، تأثیري در میزان جزاي نقدي 19ماده  4در تبصره 

ها، دادگاه در تعیین مجازات براي جرم گفته و لحاظ اصل قانونی بودن مجازاتاز این نوع ندارد. بنا به مراتب پیش

ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3ها باید طبق ماده تغییر غیر مجاز کاربري اراضی زراعی و باغ

 یافته، مرتکب را به جزاي نقدي از یک تا سه برابرحات بعدي، با توجه به بهاي اراضی تغییر کاربريبا اصال 1374

  تواند براي مرتکب جزاي نقدي درجه هفت تعیین کند.ارزش روز اراضی محکوم کند و نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/594   

  ك  594-168-1400ده:  شماره پرون

  استعالم:

این ماده یکی از جهات رد دادرس اظهار نظر ماهوي قبلی در همان امر » ت«قانون آیین دادرسی کیفري و بند  421مطابق ماده 

کیفري است با توجه به فلسفه وضع این ماده و موارد مندرج در آن در مواردي که دادیار یا بازپرس قبال درباره موضوعی 

به اظهار نظر شکلی و ماهوي در قالب صدور قرار نهایی کرده و پرونده مختومه شده است و مجدد شاکی اقدام به طرح  اقدام

اي که قبال اقدام به صدور قرار نهایی راجع به همان موضوع نموده ارجاع شکایت راجع به همان موضوع قبلی و پرونده به شعبه

کننده در هر دو پرونده یکسان و واحد است، آیا از موارد صدور قرار امتناع دگیشود و موضوع و طرفین و شعبه و قاضی رسی

قانون آیین دادرسی کیفري است یا با توجه به این مقام قضایی در فرض رسیدگی در  421ماده » ت«از رسیدگی به استناد بند 

قانون  421هد نمود که با فلسفه وضع ماده موضوع دوم صرفا مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم خوا

طرفی است منافاتی ندارد آیین دادرسی کیفري که همانا دوري از موضع تهمت و پرهیز از رسیدگی جانبدارانه و خروج از بی

بایست مبادرت به رسیدگی و صدور قرار موقوفی شود، قاضی شعبه میو نهایتاً این موضوع از جهت رد دادرس محسوب نمی

  عقیب به استناد اعتبار امر مختوم کند؟ت

 پاسخ:

که بازپرس و دادیار در خصوص همان امر کیفري قبالً در قالب قرار منع تعقیب یا قرار جلب به دادرسی اظهار اوالً، نظر به این

لذا  در این خصوص اطالق دارد، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت« نظر ماهوي کرده است و بند 

همان قانون، قرار امتناع از رسیدگی صادر  424بازپرس و دادیار (مقام تحقیق) در فرض سؤال، باید به استناد بند مذکور و ماده 

  کند.

شود؛ ثانیاً، در فرض سؤال، صدور قرار موقوفی تعقیب (به عنوان قرار نهایی شکلی) از موارد اظهارنظر ماهیتی محسوب نمی

  خارج است. 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  421ماده » ت«شمول بند بنابراین موضوع از 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/01    

7/1400/593   

  ح  593-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ی توجه به این که  سند رسم علیه خودرو توقیف و به مزایده گذاشته می شود، بازمانی که بر اساس تصرف محکوم

علیه، خودرو را توقیف کرده است، خودرو به نام شخص ثالث است و اجراي احکام صرفاً به سبب تصرف محکوم

  له انتقال داد؟توان سند مالکیت آن را به محکومآیا پس از فروش خودرو می

 پاسخ:

ات مربوط به توقیف و فروش این نوع اموال که توقیف خودرو به لحاظ منقول بودن مشمول مقرربا توجه به این

له است، در صورتی که نسبت به توقیف و فروش آن اعتراضی نشده باشد، انتقال سند به نام برنده مزایده یا محکوم

  در صورت قبول آن بابت طلب خود بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/15    

7/1400/586   

  ك  586-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا قاعده (الزرع للزارع و لو کان غاصباْ) صرفاْ جنبه حقوقی دارد یا مسؤولیت کیفري نیز به دنبال دارد؛ به عبارت 

که  محصول ناشی از بذر متعلق به دیگري است، آن را تخریب کند، آیا صرفًا دیگر، اگر مالک زمین با علم به این

  امن خسارت وارده است یا مسؤولیت کیفري نیز دارد؟ض

 پاسخ:

قانون  48هاي عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون آیین دادرسی دادگاه 165قانون مدنی و  33مستفاد از مواد 

ري گ، محصولی که از کاشتن بذر در ملک دی»الزَرعُ للزارع و لو کان غاصباً«اجراي احکام مدنی و نیز قاعده فقهی 

شود، متعلق به صاحب بذر (زارع) است؛ هرچند زارع غاصب بوده و بدون رضایت مالک زمین اقدام به حاصل می

المثل زمین است. از سوي دیگر، کاشت بذر در ملک غیر کرده باشد و صاحب ملک نیز مستحق دریافت اجرت

از سوي افراد جهت احقاق حقوق  مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستري است و انجام اقدامات خودسرانه

احتمالی خود ممنوع است؛ همچنین با توجه به ارتباط جرم با نظم عمومی، هر کسی عمداً محصول مذکور را تخریب 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  684که مالک زمین باشد یا چنین نباشد، رفتار وي طبق ماده کند، اعم از این

ل مجازات مقرر در این ماده است. در فرض سؤال هم، اگر مالک زمین عمداً جرم محسوب و مشمو 1375مصوب 

 کننده است. بدیهیباشد که تشخیص آن با قاضی رسیدگیمحصول زارع را تخریب کند، از مصادیق این ماده می

  م کند.تواند جهت احقاق حقوق خود و جلوگیري از اقدامات زارع، از طریق مراجع قضایی اقدااست مالک زمین می

 روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/13    

7/1400/585   

  ك  585-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شده، ولی در مورد اسناد موضوع جرم به عنوان پرونده

رأي در دادگاه تجدیدنظر عیناً تأیید شده است، تکلیف اسناد موضوع جرم مثال سند مجعول تعیین تکلیف نشده و 

توسط کدام دادگاه باید تعیین شود؟ آیا در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب توسط قاضی دادگاه کیفري دو در 

 پرونده جعل سند عادي، باید رأي بر معدوم شدن سند نیز صادر شود؟ چون امکان داشت پس از رسیدگی ماهوي

  در فرض عدم رضایت، رأي برائت صادر شود.

 پاسخ:

قانون مجازات  215و ذیل ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148اوالً، با توجه به تبصره یک ماده 

، در تمام امور کیفري، دادگاه باید ضمن صدور رأي اعم از محکومیت یا برائت، منع یا 1392اسالمی مصوب 

از آن، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده و یا  موقوفی تعقیب یا پس

حین ارتکاب، استعمال و یا براي استعمال اختصاص یافته است، تعیین تکلیف کند؛ بنابراین، در مورد سندي که 

قانون آیین دادرسی  221برابر ماده  جعلیت آن احراز شده است، دادگاه باید برابر همین ماده رفتار کند؛ همچنان که

، دادگاه در صورتی که سند را مجعول بداند، در این 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

خصوص که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده 

رد. اما اگر بدون احراز جعلیت، قرار موقوفی تعقیب صادر شود، تصمیم بر معدوم کردن شود، تعیین تکلیف خواهد ک

  سند منتفی است.

شود و ثانیاً، چنانچه دادگاه نخستین هنگام صدور رأي به تکلیف فوق عمل نکند، تکلیف قانونی مذکور ساقط نمی

اند. قطعی شدن رأي نخستین در دادگاه  دادگاه موظف است با صدور رأي تکمیلی، تکلیف مقرر را به انجام برس

قانون آیین  381تجدید نظر نیز مانع از اجراي این وظیفه قانونی نیست و در هر حال موضوع سؤال از شمول ماده 

  دادرسی کیفري راجع به صدور حکم اصالحی خارج است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/13    

7/1400/579   

  ك  579-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بندي، قانون آیین دادرسی کیفري در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارك طبقه 100 ماده 2 آیا تبصره -1

  شود؟شامل نظر کارشناس رسمی دادگستري که حاوي اطالعات داراي  به کلی سري است نیز می

در قانون آیین دادرسی کیفري به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا  100 ماده 2آیا حکم مذکور در تبصره -2

  اختصاص است  یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟

  

 پاسخ:

بندي شده به شاکی را ارائه اسناد و مدارك طبقه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  100ماده  2تبصره  -1

نامه طرز نگهداري اسناد سري و محرمانه دولتی آیین«ت. بر این اساس و با لحاظ ماده یک ممنوع اعالم کرده اس

بندي باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع چنانچه پرونده حاوي هرگونه اسناد، مدارك و اطالعات داراي طبقه...» و 

  است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

ناظر به مرحله تحقیقات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  100ماده  2وع تبصره هاي موضممنوعیت -2

مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسري ندارد؛ در 

  شود.این قانون رفتار می 351مرحله اخیر مطابق تبصره ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    دیر کل حقوقی قوه قضاییهم



 

1400/09/06    

7/1400/575   

  ك  575-51-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گذاري اموال موضوع قاچاق را قاچاق پس از صدور حکم قطعی، محکوم اعتراض خود نسبت به ارزش در پرونده

کند. ي اموال تعیین و اعالم میگیري و در نهایت کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی ارزش کمتري را براپی

که ارزش اموال مبناي محاسبه جزاي نقدي بوده است، تکلیف محکومیت قطعی از حیث میزان جزاي نقدي نظر به این

  چیست؟

 پاسخ:

در فرض استعالم که جزاي نقدي بر اساس ارزش کاالي قاچاق مکشوفه تعیین و حکم نیز بر همین اساس صادر و 

چه بعد از صدور حکم قطعی مشخص شود ارزش کاالي قاچاق کمتر از میزان اعالمی بوده و قطعی شده است، چنان

در نتیجه جزاي نقدي مورد حکم بیش از استحقاق محکوم تعیین شده است، موضوع از مصادیق اعاده دادرسی (بند 

  قانون آیین دادرسی کیفري) است. 474ماده » چ«

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 

  

    



 

1400/09/08    

7/1400/567   

  ك  567-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مورد جرم افساد فی االرض چنین مقرر داشته  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  286ماده  مقنن در تبصره

جاد ناامنی، ایراد خسارت عمده هر گاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی، ای«است: 

شده را احراز نکند و جرم ارتکابی و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام

بار جرم، مرتکب به حبس تعزیري درجه پنج یا مشمول مجازات قانونی دیگري نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان

صالح براي رسیدگی به بزه مندرج در این تبصره، دادگاه انقالب است یا دادگاه کیفري  مرجع». شودشش محکوم می

قانون مذکور در مورد گروه باغی که  288دو؟ همین سؤال در مورد مرجع صالح به رسیدگی به جرم موضوع ماده 

  اند نیز مطرح است.قبل از درگیري و استفاده از سالح دستگیر شده

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  303ماده » الف«االرض و بغی مستند به بند که رسیدگی به جرایم افساد فینبا توجه به ای

قانون  288و ماده  286، در صالحیت دادگاه انقالب است و جرایم موضوع تبصره ماده 1392کیفري مصوب 

ي انگاراالرض جرمساد فی، در ذیل فصل نهم کتاب دوم این قانون، با عنوان بغی و اف1392مجازات اسالمی مصوب 

شده است و با عنایت به سیاق تبصره مرقوم و به منظور جلوگیري از صدور آراي متهافت، به جرایم مذکور در 

  شود.دادگاه انقالب رسیدگی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/549   

  ك  549-143-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  دارد:مقرر می 1369قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصادي کشور مصوب  2ماده  2تبصره 

در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده یک این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوص «

در این موارد مدیر یا مدیران و بازرس یا یا دولتی انجام گیرد ... به مجازات مقرر دراین ماده محکوم خواهند شد و 

اي از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع ربط که به گونهبازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئوولین ذي

شوند مکلفند در زمینه جلوگیري از آن به آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیري از این اقدامات هستند 

فوري و موثري انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره خودداري نمایند معاون جرم اقدام 

مدیران و بازرسان «در تعریف عبارت » شوند.محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر براي معاون جرم محکوم می

این عبارت را شامل تمام افرادي اي دو تفسیر مختلف ارائه شده است؛ عده» ربطو به طور کلی مسئوولین ذي

اند؛ اعم از کارکنان بانک عامل، بانک دانند که به هر نحو با شرکت مجرم مرتبط شده و از جرم آن اطالع یافتهمی

مرکزي، وزارت صمت، وزارت بازرگانی، گمرك، شرکت متصدي حمل، شرکت فروشنده و .... تفسیر دوم عبارت 

داند و معتقد است تکلیف مدیران خارج بوط را به کارکنان داخل شرکت منحصر میمدیران، بازرسان و مسئوولین مر

قانون ارتقاء  13قانون آیین دادرسی کیفري و ماده  72ها در قوانین دیگري از جمله ماده از شرکت از جمله بانک

بینی شده ي پیشیا مجموعه مقررات ارزي بانک مرکز  1390/2/29سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 

گران در نظام اقتصادي است و تصویب این قوانین دلیل بر آن است که تبصره است که موخر بر قانون مجازات اخالل

ها نبوده است؛ در غیر این صورت نیازي به تصویب قانون ارتقاء سالمت نظام اداري نبوده و شامل مدیران بانک 2

ها نیز قابل اجرا بود. همچنین اگر قائل باشیم که منظور از عبارت مذکور در خصوص مدیران بانک 2حکم تبصره 

مدیران و مسئووالن، افراد خارج از شرکت است، دلیلی وجود ندارد که مجرمین حقیقی از اعالم جرم معاف شوند. 

نجام آمده است در مواردي که اقدامات مذکور در ماده یک از طرف اشخاص حقوقی ا 2به عبارت دیگر، در تبصره 

گیرد، مدیران مطلع از جرم مکلف به اعالم جرم هستند. حال اگر منظور از این مدیران کارکنان بانک باشد، چرا باید 

  کارکنان بانک تخلف و جرم اشخاص حقوقی را اعالم کنند، اما در مورد جرم اشخاص حقیقی اجازه سکوت دارند.

 پاسخ:



، حکم مقرر در 1369گران در نظام اقتصادي کشور مصوب ات اخاللقانون مجاز 2ماده  2با عنایت به سیاق تبصره 

این تبصره شامل کلیه مدیران، بازرسان و مسؤوالنی است که در ارتباط با شخص حقوقی داراي وظایف و 

  که این افراد از کارکنان شخص حقوقی باشند یا نباشند.هاي قانونی هستند؛ اعم از اینمسؤولیت

 دئیدکتر احمد محمدي بار

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/03    

7/1400/524   

  ع  524-251-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شوراي انقالب، چنانچه در مسیر و حریم  1359الیحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب، برق کشور مصوب  9وفق ماده 

اري، احداث ساختمان یا درختکاري و هر نوع تصرف خالف ها و انهار آبیخطوط انتقال و توزیع نیروي برق، حریم کانال

مقررات شده یا بشود، سازمان آب و برق حسب مورد با اعطاء مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر 

ش یباشند که پمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند کرد چنانچه اشخاص به نظر این سازمان  معترض بوده و مدعی می

ها و انهار آبیاري، مستحدثات ایجاد از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروي برق در این محل و یا مشخص شدن حریم کانال

اند آیا دادسرا مجاز به ارجاع موضوع به کارشناس از بابت این موضوع است؟ در صورت مجاز بودن دادسرا، چنانچه کرده

فات قبل از ایجاد خطوط انتقال و توزیع نیروي برق بوده است، دادسرا چه اقدامی نظریه کارشناس مبنی بر این باشد که تصر

  باید انجام دهد؟

 پاسخ:

شوراي انقالب در  1359الیحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب  9اوالً، اعمال مقررات ماده 

ه است و لذا شامل مواردي که پیش از ایجاد مواردي است که تصرفات برخالف مقررات از سوي اشخاص صورت پذیرفت

  شود.حریم، از سوي اشخاص در امالك و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی

ذکر شده مستلزم دستور دادگاه یا دادستان نبوده و فقط حضور نماینده دادستان ضروري  9ثانیاً، قلع و قمع موضوع ماده 

  است.

از حضور یا معرفی نماینده و یا متعاقب آن متوجه شود که موضوع از شمول موارد قلع و قمع  ثالثاً، چنانچه دادستان پیش

  خارج است، تکلیفی براي موافقت با درخواست قلع و قمع و همکاري در این خصوص ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/06    

7/1400/514   

  ح  514-115-1400:  شماره پرونده

  

  استعالم:

  که مقرر داشته است: 1311قانون تجارت مصوب  15با توجه به حکم مقرر در ماده 

مستلزم پنج هزار و یک تا ده هزار ریال جزاي نقدي است این مجازات را محکمه حقوق  11و ماده  6تخلف از ماده 

اي راء آن مانع اجراء مقررات راجع به تاجر ورشکستهتواند حکم بدهد و اجالعموم میرأساً و بدون تقاضاي مدعی

تواند علیه خواهان یا خوانده این مجازات را که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود؛  آیا دادگاه حقوقی بدون ارجاع  می

 ؟اعمال کند؟ آیا در زمان تصویب قانون یادشده دادگاه جنجه و جنایی و دادگاه استان و شهرستان وجود داشته است

قانون مجازات اسالمی  28هیأت وزیران در راستاي ماده  1399/12/25نامه مورخ که طبق تصویببویژه آن

  جزاي نقدي موضوع این ماده به مبلغ ده تا شصت میلیون ریال افزایش یافته است. 1392مصوب 

 پاسخ:

قانون تجارت  15در ماده » رأساً«در فرض سؤال با توجه به اصل سرعت در رسیدگی به دعاوي تجاري و عبارت 

، چنانچه پرونده به هر جهت در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و دادگاه در حین رسیدگی 1311مصوب 

این قانون تخلف کرده است، بدون نیاز به ارجاع و یا دخالت دادستان  11و  6متوجه شود که تاجر از مقررات مواد 

  یادشده را اعمال کند. 15ماده تواند علیه متخلف، مجازات موضوع می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/09    

7/1400/434   

  ك 434-54-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دارد: خرید، فروش،حمل یا نگهداري قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز که بیان می 18ماده  4حسب تبصره -1

هاي نفتی و دارویی خارج از ضوابط گیرند به صورت تجاري مانند فرآوردهوع قاچاق قرار میکاالهایی که موض

تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب عالوه بر ضبط کاالي مزبور به حداقل جریمه نقدي مقرر در این ماده محکوم 

رید و فروش و حمل و نگهداري االجرا شدن این قانون، خشود، دولت مکلف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ الزممی

دارو خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف دانسته شده و رسیدگی به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق کاال 

همین قانون،  27و تبصره یک ماده » الف«باشد؛ از سوي دیگر، حسب بند و ارز در صالحیت سازمان تعزیرات می

فروش دارو مشمول مجازات قاچاق کاالي ممنوع دانسته شده است؛ بنابراین  ساخت و حمل و نگهداري و عرضه و

باید رسیدگی به بزه در دادسرا میلیون تومان باشد با توجه به مجازات آن می 10در مواردي که ارزش کاال بیش از 

ست، چگونه ا تصویب شده 1394/4/21انجام شود. تعارض موجود بین دو مقرره مذکور که هر دو در یک تاریخ 

  قابل حل است؟

هر کس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خرید، فروش، « قانون مبارزه با مواد مخدر 40با توجه به ذیل ماده  -2

ساخت، مصرف نگهداري یا صدور متادون اقدام نماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به 

  »مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.قانون  5هاي مقرر در ماده مجازات

دارد:ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و این قانون  اعالم می 41و نیز ماده 

حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشکی تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش 

ثنی است.چنانچه یک مرکز درمان ترك اعتیاد داروي متادونی که از طریق وزارت پزشکی از شمول این قانون مست

 40بهداشت در اختیارش قرار گرفته  را به صورت غیر مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 

ی این قرص، حکم آن قانون مذکور و نظر به ماهیت داروی 41قانون مبارزه با مواد مخدر است و یا با توجه به ماده 

  را باید در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز جست و جو کرد؟

فهرست اقالم روانگردان ذکر شده و براي نگهداري؛ساخت و فروش اقالم  2نام داروي بوپرنورفین در ردیف -3

ها وانگردانقانون مبارزه با ر 9و  8و     7و  6و  4موجود در فهرست سوم داروهاي روانگردان طبق ماده 



(پسیکوتروپ) مقررات خاصی وضع شده است آیا خرید، فروش و نگهداري  قرص یا آمپول بوپرنورفین  مشمول 

  هاست قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز ؟قانون مبارزه با روانگردان

جع دولتی جهت اي معین جهت دریافت دارو از مراچنانچه یک مرکز مجاز درمان ترك اعتیاد که داراي سهمیه -4

عرضه بین بیماران است، به صورت غیر مجاز میزان بیشتري از سهمیه مصوب خود داروي متادون و بوپرنورفین 

دریافت نماید، آیا در عنوان اتهامی منتسب به مدیر این مرکز درمانی، در فرضی کهداروهاي مازاد بر سهمیه را با 

داده، با حالتی که این داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، همان قیمت دولتی در اختیار بیماران خود قرار 

  تفاوتی وجود دارد؟

 پاسخ:

با اصالحات بعدي و  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  18الحاقی ماده  4با عنایت به تبصره  -1

این  18الحاقی ماده  4تبصره گفته، حکم موضوع قانون پیش 18الحاقی ماده  4دستورالعمل تبصره  2و  1مواد 

وع موض«و به صورت تجاري و بر خالف ضوابط تعیینی دولت » هایی است که قاچاق نبودهناظر به کاال«قانون، 

هایی است که بر خالف تشریفات کاال«این قانون، ناظر به  27گیرند، اما حکم تبصره یک ماده قرار می» قاچاق

و حکم تبصره  18الحاقی ماده  4؛ بنابراین بین تبصره »شوندنگهداري می قانونی عرضه یا فروش، ساخت، حمل و

تعارضی موجود نیست و هر کدام در محل و مجراي  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27یک ماده 

  خود قابل اعمال هستند.

با مواد مخدر با اصالحات بعدي، الحاقی قانون اصالح قانون مبارزه  40بر اساس تبصره یک ماده یک و ماده  -2

گفته به فروش برسد، قانون پیش 41متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خالف مقررات موضوع ماده 

خارج  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 

  باشد.می

در مقام وضع مقررات  5/8/1399معتبر در حوزه سالمت مصوب فهرست قوانین و احکام نا قانونگذار در -3

االجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که تأسیسی و نسخ قانون الزم

 جراي آن موضوعاً منتفی شدهسابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجراي آن منقضی شده و یا ا

قانون مربوط به  4تا  1هاي جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه 419است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 

هاي زمانی هاي بعدي در برههنامهاست که به موجب تصویب 8/2/1354گردان (پسیکوتروپ) مصوب مواد روان

نسخ شده است و لذا با  5/8/1399ام نامعتبر در حوزه سالمت مصوب سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احک

گردان مصوب هاي چهارگانه اقالم به روز شده مواد روانتوجه به ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرست



مذکور در فرض استعالم از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به » بوپرونورفین« 13/9/1384

گفته، عدول از بند سوم نظریه مشورتی است. بنا به مطالب پیش 8/2/1354(پسیکوتروپ) مصوب گردان روان

  شود.به آن مرجع محترم اعالم می 19/7/1400مورخ  434/1400/7شماره 

د شوو در خصوص بوپرنورفین بر اساس پاسخ سؤال سوم رفتار می 2در خصوص متادون بر اساس پاسخ سؤال  -4

  ربط استانطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضایی ذيو تشخیص مصداق و 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/07    

7/1400/410   

  ك 410-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یخ و موعد مشخصی در خصوص بزه خیانت در امانت، چنانچه توافق طرفین بر استرداد مال موضوع امانت در تار

باشد و شاکی مدعی مطالبه مال از طریق ارسال اظهارنامه و با گذشت زمان مدیدي از تاریخ تعیین شده باشد، 

  موعد تحقق بزه مربوط جهت شمول مرور زمان، تاریخ تعیین شده میان طرفین است یا تاریخ مطالبه از سوي شاکی؟

 پاسخ:

قانون مجازات  674ب عمدي یکی از افعال چهارگانه مذکور در ماده معیار تحقق جرم خیانت در امانت، ارتکا

مابین و به ضرر مالک یا متصرف قانونی است؛ اسالمی (استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن) برخالف توافق فی

تحقق  مبنابراین صرف عدم استرداد مال امانی در زمان مقرر به معنی تحقق جرم نیست، بلکه براي احراز تحقق یا عد

مالك عمل قرار گیرد و هر زمان که یکی از اعمال خالف توافق، عمداً از سوي امین » مابینتوافق فی«جرم باید 

  شود.ارتکاب یابد، جرم محقق شده و مرور زمان تعقیب نیز از این تاریخ محاسبه می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/07    

7/1400/406   

  ك 406-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه بزه توهین و تهدید از طریق پیامک واقع شده باشد و ارسال کننده پیامک و مخاطب در دو حوزه قضایی 

  باشند، مرجع قضایی کدام حوزه صالح به رسیدگی است؟

 پاسخ:

اي یا مخابراتی منوط به ابراز و افشاي مفاد رایانههاي که تحقق جرایم توهین یا تهدید از طریق سامانهنظر به این

  شود.توهین و تهدید است؛ بنابراین محل وقوع این جرایم، محلی است که پیام توسط مخاطب دریافت می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

    



 

1400/09/16    

7/1400/390   

  ك 390-168-1400شماره پرونده:  

  

  م:استعال

هاي نیروهاي مسلح در اثر چنانچه در اجراي ماموریت« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  631مطابق ماده 

گناهی مقتول یا مجروح شوند یا خسارت مالی به آنان وارد شود و درباره تیراندازي یا غیر آن شخص یا اشخاص بی

اولیاي دم یا متضرر، بدون تقدیم دادخواست پرونده جهت  اتهام ماموران قرار منع تعقیب صادر شود، بنا به تقاضاي

ه شود. دادگاتعیین تکلیف در خصوص پرداخت دیه و خسارت توسط سازمان متبوع به دادگاه نظامی ارسال می

نماید عدم حضور نماینده مانع رسیدگی و صدور نماینده یگان مربوط را براي شرکت در جلسه رسیدگی دعوت می

  »رأي نیست.

ربط دادگستري دانسته است، آیا اصول و قواعد که برآورد خسارت را مستلزم ارجاع امر به کارشناس ذياین -1

قانون  269الی  257قانون مرقوم در این رابطه مجراست یا مواد  166الی  155ناظر بر کارشناسی به شرح مواد 

قانون آیین دادرسی کیفري  165بط از ماده هاي عمومی و انقالب در امور مدنی؟ آیا مستنآیین دادرسی دادگاه

  غایت مراحل ارجاع به کارشناسی، هیات پنج نفره است؟

در صورت دعوت طرفین و عدم حضور و عدم ارائه عذر موجه یا الیحه دفاعیه و متکی نبودن درخواست مورد  -2

ات کیفري یا قانون مدنی و آیین اشاره به دالیل متقن و مثبت ادعا، نوع تصمیم دادگاه نظامی و مستند آن (مقرر

  دادرسی مدنی) چیست؟

قانون  14ماده » پ«در صورتی که تقاضاي شاکی صرفاً متضمن مطالبه دیه باشد و از آن جا که مستند به بند  -3

ها ذکر شده و از سویی دیگر واجد ماهیت مدنی هم است، دیه از انواع مجازات 1392مجازات اسالمی مصوب 

قانون  488دادگاه بر محکومیت یگان متبوع باشد، آیا اشاره به مهلت پرداخت دیه مقرر در ماده چنانچه تصمیم 

که پس از قطعیت رأي صادره، اجراي آن تابع قواعد عمومی ضروري است؟ یا این 1392مجازات اسالمی مصوب 

  قانون اجراي احکام مدنی است؟ 

  

 پاسخ:



ه کیفري مختومه شده و براي رسیدگی به دیه و خسارت، پرونده حقوقی که در فرض سؤال، پرونداوالً، نظر به این

گذار از باب تسریع و تسهیل، دادگاه نظامی را مجاز به رسیدگی دانسته و متضرر که قانونمفتوح شده است و این

ر امور مقر گذار براي سهولت انجامرا نیز از تقدیم دادخواست معاف کرده است، در واقع امتیازاتی است که قانون

هاي کیفري و تابع قانون آیین شود موضوع مشمول مقررات حاکم بر دادرسیکرده است و این امر موجب نمی

  دادرسی کیفري باشد.

 هايقانون مجازات اسالمی که منبعث از مبانی فقهی است، مقید به مهلت 488ثانیاً، مسؤولیت پرداخت دیه برابر ماده 

ماده یادشده است و از این حیث تفاوتی بین رسیدگی و صدور حکم به پرداخت » پ«تا » الف«مقرر در بندهاي 

  هاي کیفري و مدنی وجود ندارد.دیه در رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
    



1400/09/30    

7/1400/376   

  ح 376-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مرجع صادرکننده رأي قطعی پس از رسیدگی، اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به  عرضچنانچه شعبه هم -1

قانون آیین دادرسی کیفري  497رد آن صادر کند، مرجع اظهار نظر درباره رفع ابهام و اجمال از رأي موضوع ماده 

رأي قطعی اولیه است یا  قانون مجازات اسالمی، دادگاه صادرکننده 46و  58و 62و نیز از موارد راجع به مواد 

  عرض؟دادگاه هم

  قانون آیین دادرسی کیفري قابلیت اعاده دادرسی دارد؟ 483آیا احکام قطعی صادر شده بر اساس ماده  -2

 پاسخ:

عرض درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض در فرض سؤال که دادگاه هم -1

أي صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه در خصوص تعلیق اجراي حکم قبلی نشده و لذا ر

 62و  58، 46هاي الکترونیکی موضوع مواد مجازات، آزادي مشروط و قراردادن محکوم تحت نظارت سامانه

یفري قانون آیین دادرسی ک 497یا رفع ابهام و اجمال از حکم موضوع ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

گونه موارد، در صالحیت دادگاه صادر کننده حکم محکومیت ، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این1392مصوب 

  عرض آن.است و نه شعب هم

شامل احکام (محکومیت) قطعی صادر شده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477و  474اطالق مواد  -2

  شود.این قانون نیز می 483در اجراي ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/356   

  ح 356-79-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در مواردي که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزاي نقدي و رد  -1

علیه به اتمام تاریخ توقف باشد و مدت حبس محکوممال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از 

رسیده باشد، آیا پرداخت جزاي نقدي و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 

  در مورد جزاي نقدي؛

ید انجام با 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58که پرداخت دیون وفق ماده با عنایت به این -الف

  له در مورد جزاي نقدي و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟شود، آیا دولت و محکوم

تا زمان پرداخت  تمام  یا بخشی از جزاي نقدي از سوي اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجراي احکام کیفري  -ب

اید تا زمان پرداخت جزاي نقدي توسط اداره تصفیه چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزاي نقدي دارد؟ آیا ب

  علیه را به زندان معرفی کند؟محکوم

در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف (اطالع ورشکسته از حکم ورشکستگی) خود باشد، آیا در  -ج

  شود؟اتخاذ تصمیم در موارد فوق (الف و ب) تغییري ایجاد می

مقام ورشکسته علیه فرد یا افرادي دعواي حقوي در امور ورشکستگی به عنوان قائم در مواردي که اداره تصفیه -2

کند، مرجع صالح به رسیدگی، شوراي حل اختالف است یا میلیون ریال ) مطرح می 200مورد مال منقول (کمتر از 

  محاکم عمومی حقوقی؟

 پاسخ:

جرم پیش از تاریخ توقف به جزاي نقدي و رد مال  در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب -1

که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این

که مقرر  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  529پذیر است و در خصوص جزاي نقدي، از ماده ورشکسته امکان

وي به وسیله مرجع اجراي حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش  دارد اموالمی

ت؛ پذیر اسعلیه امکانشود، چنین مستفاد است که برداشت جزاي نقدي از اموال محکومها نسبت به اجراي حکم اقدام میآن

دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی دستور می در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی

  جزاي نقدي را پرداخت کند.



، قانونگذار براي دولت اولویتی قائل نشده 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  58با عنایت به ماده  -الف

  گیرد.ر میاست؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرا

 47و  46و مواد  1311قانون تجارت مصوب  522پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده  -ب

جا که تا تقسیم نامه قانون مذکور است و از آنآیین 56و  54و مواد  1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

توان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه آنان مشخص نیست، لذا نمیقطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی 

قانون آیین   529توان وي را با رعایت ماده دهد، میپس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جراي نقدي را نمی

مانده جزاي نقدي اقیبه عنوان حبس بدل از جزاي نقدي بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه ب 1392دادرسی کیفري مصوب 

الذکر باشد، جزاي نقدي به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده ماده اخیر» الف«تا میزان سقف مندرج در بند 

  شود.تبدیل می

شده است، از  در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزاي نقدي محکوم -ج

چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی  1311قانون تجارت مصوب  473و  462مفاد مواد 

این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است  557و ماده  426تا  423ها با رعایت مواد است که منشأ طلب آن

شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر است، نمیها بعد از صدور حکم ورشکستگی و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن

و بعد  528توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد نمی

  شود.باشد، مطابق آن مواد عمل می 1311قانون تجارت مصوب 

داره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته صرف دعواي مطالبه مال در فرض استعالم هرچند از سوي ا -2

 1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  10ماده » ب«شود و از بند طرح شود، دعواي راجع به ورشکستگی تلقی نمی

خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صالحیت شوراي حل اختالف است. بدیهی است چنانچه متقابالً دعوایی مطرح 

قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صالحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد  21موضوع مشمول ماده  شود که

  بود

 دکتر احمد محمدي باردئی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/27    

7/1400/348   

  ح 348-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

عشر اجرایی اخذ خواهد نیم 1319قانون امور حسبی مصوب  317ماده  آیا در حکم به فروش ماترك بر اساس -1

  شود؟شد می

  شود؟عشر اجرایی اخذ خواهد شد میآیا در حکم به فروش مال مشاعی (نه دستور فروش) غیر از ماترك، نیم -2

  یر مالی؟شود یا غعشر بر اساس دعواي مالی اخذ میهاي یک و دو، نیمدر صورت مثبت بودن پاسخ سؤال -3

 پاسخ:

قانون امور حسبی  317در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ماترك و صدور حکم بر فروش آن وفق ماده  -1

 ها از طریق، دادگاه حکم به فروش ماترك و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن1319مصوب 

این حکم و تقسیم ثمن حاصله بین وراث جنبه اجرایی دارد کند؛ هرچند مزایده به درخواست احد از وراث صادر می

قانون  2نفع بوده و میتوانند اجراي آن را درخواست کنند، موضوع از ماده که هر یک از ورثه ذيو با توجه به این

منصرف بوده و اجراي حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضاي خواهانها نیست  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

عشر اجرایی (هزینه اجرا) در فرض سؤال قابلیت وصول ندارد و ازي به صدور اجراییه هم ندارد؛ بنابراین نیمو نی

  منتفی است.

ملکی که به موجب  1357که وفق ماده چهارم قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب اوالً، صرف نظر از این -2 

 (نه حکم) دادگاه فروخته» دستور«هر یک از شرکا به  تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به درخواست

کند. تغییري در ماهیت و آثار تصمیم دادگاه ایجاد نمی» دستور«به جاي » حکم«کارگیري عبارت خواهد شد و به

به ثانیاً،  دستور فروش، حکم نیست تا اجراي آن نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ بنابراین پنج درصد مبلغ محکوم

شود، که بابت حق اجراي حکم بعد از اجرا وصول می 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158موضوع ماده 

  در فرض سؤال قابلیت وصول نداشته و وصول حق اجرا در این فرض سؤال منتفی است.

  هاي فوق، پاسخ به این سؤال منتفی استبا توجه به پاسخ -3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

وقی قوه قضاییهمدیر کل حق



 

1400/09/06    

7/1400/274   

  ك 274-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و صدور رأي با رعایت مقررات تکرار جرم، آیا حکم جدید  511پس از اعمال ماده  -1

دشده و مقررات تعدد جرم است اقانون ی 510شود یا این که مشمول ماده و قبلی هر دو جداگانه به اجرا گذاشته می

  و در نتیجه مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود؟

قانون مجازات اسالمی در صورتی که جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم قبلی تا حصول اعاده  137طبق ماده  -2

یثیت ،اعاده ححیثیت ارتکاب یافته باشد، مقررات تشدید مجازات راجع به تکرار جرم قابلیت اعمال دارد. از طرفی

قانون مذکور پس از اجراي  25قانون مجازات اسالمی به آن اشاره شده است، وفق ماده  26ماده  2که در تبصره 

الرعایه خواهد شد، به قیاس مذکور، آیا اعمال مقررات تکرار جرم هم مستلزم اجراي حکم قطعی قبلی حکم الزم

قانون مجازات اسالمی در حصول اعاده حیثیت را در باب  25ده است یا آن که مقنن فقط مراعات مواعد مقرر در ما

  تکرار جرم الزم دانسته و ارتباطی به اجراي حکم ندارد؟

 پاسخ:

هر چند تعدد و تکرار جرم هر دو از عوامل تشدید مجازات است؛ اما کامالً متفاوت از یکدیگر بوده و در فرضی  -1

قانون مجازات اسالمی و  23/2/1399اصالحی  137ضوع ماده که جرم ارتکابی مشمول احکام تکرار جرم مو

است، نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  511ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  134مجازات اشد موضوع مواد 

ا عالوه بر محکومیت اخیر که مبتنی بر مقررات تکرار جرم است، محکومیت سابق نیز منتفی است و لذ 1392

  االجرا است.الزم

، مالك اعمال مقررات تکرار جرم داشتن محکومیت 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  137مطابق ماده  -2

و ارتکاب جرم عمدي از  هاي تعزیري از درجه یک تا پنجقطعی از بابت ارتکاب جرم عمدي مستوجب مجازات

درجه یک تا شش از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجراي مجازات سابق است؛ 

بنابراین در خصوص احکامی که اجرا شده است، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت 

کام اجرا نشده که مشمول مرور زمان اجراي مجازات مشمول مقررات تکرار جرم خواهد شد و در خصوص اح



شود، ارتکاب جرم جدید از تاریخ قطعیت حکم تا شمول مرور زمان اجراي مجازات، مشمول مقررات تکرار جرم می

  است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/09    

7/1400/245   

  ك 245-186/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کارمند دولت که فاقد سابقه کیفري است و بیش از بیست و هفت سال سابقه خدمت دارد، به علت ارتکاب یکی از 

نی، هاي قانوجرایم مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري، عالوه بر سایر مجازات

علیه در سال قطعی شده است و محکوم 1398و حکم در سال  به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شد،

  فوت کرده است: 1399

قانون کاهش  9قانون مجازات اسالمی مطابق ماده  37که بر اساس اصالح صورت گرفته در ماده با توجه به این -1

اهم شده است، سال فرمجازات حبس تعزیري، امکان تقلیل و تخفیف انفصال دائم به انفصال موقت بین پنج تا پانزده 

توانند از طریق دادستان و از شعبه صادرکننده حکم قطعی تقاضاي تخفیف مجازات علیه متوفی میآیا ورثه محکوم

  انفصال دائم به موقت را نمایند؟

علیه از حکم قطعی اعاده دادرسی تقاضا کرده باشد و پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان چنانچه محکوم -2

عرض و قبل از صدور حکم مجدد، فوت کند، تصمیم دادگاه چه خواهد بود؛ کشور و ارجاع پرونده به شعبه همعالی 

عقیب شود، باید قرار موقوفی تآیا با توجه به این که با تجویز اعاده دادرسی به نوعی متهم فاقد رأي قطعی تلقی می

علیه باید رسیدگی را ادامه دهد و حکم مقتضی کومعرض بدون توجه به فوت محکه دادگاه همصادر شود و یا این

  را صادر کند؟

  

 پاسخ:

  

، تخفیف مجازات قانونی جرم نیست؛ بلکه تخفیف 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  37ماده » ت«بند  -1

االجرا مقضایی است و اعمال کیفیات مخففه نیز الزامی نیست، بنابراین در مورد احکام قطعی که پیش از تاریخ  الز

اند، قابل اعمال نیست و موجبی هم براي اعمال صادر شده 1399شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیري مصوب 

  باشد.نمی 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  10ماده » ب«بند 



ي اعلیه به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده و نسبت به حکم صادره تقاضدر فرض استعالم که محکوم -2

عرض، اعاده دادرسی کرده و پس از تجویز اعاده دادرسی از سوي دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم

قانون آیین دادرسی کیفري مانع  475ماده » الف«علیه) فوت کرده است، فوت محکوم با عنایت به بند (محکوم

از سوي دیوان عالی کشور نیست. در صورتی  الیه به درخواست اعاده دادرسی تجویزشدهرسیدگی دادگاه مرجوع

گفته قانون پیش 480الیه در مقام رسیدگی، حکم صادره را نقض کند، صدور رأي با توجه به ماده که شعبه مرجوع

تابع عمومات رسیدگی از جمله صدور حکم برائت یا محکومیت و عنداالقتضا اعمال تخفیف، تعلیق و مانند آن است. 

  ه در این مقام مجاز به تشدید مجازات نیست.بدیهی است دادگا

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

    



 

1400/09/10    

7/1400/203   

  ك  203-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ند مکلف هست هاي دولتی و نهادهاي عمومی غیر دولتیقانون آیین دادرسی کیفري کلیه سازمان 496با توجه به ماده 

در مقام اجراي رأي و در حدود رأي صادره، دستورات قاضی اجراي احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف، به 

در قسمت » شودبه مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می«شوند. منظور از عبارت مجازات مقرر در قانون محکوم می

  ي دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟هاگفته، در خصوص مقامات دستگاهپایانی ماده پیش

 پاسخ:

انگاري مستقل تخلف از اجراي مقررات این ماده در مقام جرم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  496ماده 

ر ددر این ماده، مجازاتی است که براي رفتار ارتکابی » مجازات مقرر قانونی«نیست؛ بنابراین منظور از عبارت 

  مقرر شده است. 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  576قوانین کیفري مربوط، مانند ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/22    

7/1400/119   

  ك 119-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نی یا نمایندگان وي مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این باها و مراتع، رئیس جنگلقانون جنگل 59وفق ماده 

باشد، با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط براي یک مرتبه صرف نظر کنند و قانون جنحه می

قانون مجازات اسالمی  567تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است. همچنین وفق ماده 

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)، سازمان میراث فرهنگی  566الی  558زیرات) در کلیه جرایم مذکور در مواد (تع

شوند. آیا در موارد مذکور، جرایم مورد یا سایر دوایر دولتی حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی محسوب می

  شوند؟قانون کاهش مجازات حبس تعزیري می 11اشاره مشمول ماده 

  

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري در مقام  12با لحاظ ماده  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104مفاد ماده  -1

ها و مراتع که ساز و برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 59احصاء جرایم قابل گذشت است و از مقررات ماده 

راف موضوع این ماده بیان داشته است، انص کار حقوقی خاصی را در خصوص چگونگی تعقیب کیفري مرتکبین جرایم

گفته، رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که کتباً از طرف قانون پیش 59دارد؛ بنابراین در جرایم موضوع ماده 

شوند، با احراز شرایط مذکور در این ماده مجازند با وصول جرایم و خسارات وارده براي یک مرتبه وي تعیین می

  فري متهم صرف نظر کنند.از تعقیب کی

فرهنگی یا سایر دوایر دولتی در کلیه جرایم مذکور در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اگرچه سازمان میراث  -2

شوند؛ اما با توجه به صدر خصوصی محسوب می ، حسب مورد شاکی یا مدعی1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و تعیین جرایم قابل 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  103ماده 

و سایر قوانین نیز به قابل  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104گذشت نیز به موجب قانون است. در ماده 

قانون مجازات اسالمی  104گذشت بودن جرایم مذکور در این فصل تصریح نشده است؛ لذا این جرایم مشمول ماده 

  شوند.نبوده و غیرقابل گذشت محسوب می 1399الحی اص

 دکتر احمد محمدي باردئی



مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/21    

7/1400/47   

  ع 47-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ):1390قانون شهرداري (اصالحی  101با توجه به ماده 

آمده است که  1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريقانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح 4در تبصره  -1

 101ماده  3درصد از اراضی مورد نظر به طور رایگان قابل دریافت است. آیا این تبصره با تبصره  20حداکثر تا 

هاي مقرر در این تبصره از مالکان نسخ شده است یا به قوت ) دایر بر اخذ نصاب1390قانون شهرداري (اصالحی 

ماده  3ست؟ به عبارت دیگر، آیا شهرداري براي تأمین اراضی مورد نیاز خود صرفاً محدود به تبصره خود باقی ا

  قانون صدرالذکر برخوردار است؟ 4چنان از حقوق تبصره یادشده است یا این که هم 101

  

 پاسخ:

با مقررات  1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريقانون تعیین وضعیت امالك واقع در طرح 4مقررات تبصره 

) متفاوت بوده و هر یک در محل خود مجري است؛ زیرا قانون 1390قانون شهرداري (اصالحی  101ماده  3تبصره 

ها، مؤسسات ناظر بر تکلیف وزارتخانه 1367ها مصوب هاي دولتی و شهرداريتعیین وضعیت امالك واقع در طرح

امله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض و دیگر مراجع مذکور در صدر ماده واحده به انجام مع

این ماده واحده  4هاي عمومی یا عمرانی است و تبصره اراضی و امالك شرعی و قانونی اشخاص براي اجراي طرح

ناظر بر وارد کردن اراضی مذکور به محدوده توسعه و عمران شهر و در جهت مقاصد فوق است؛ در این صورت 

توانند به جهت ارزش افزوده ناشی از ورود این اراضی به محدوده توسعه و عمران شهري، با مراجع مذکور می

هاي رعایت شرایط موضوع این تبصره، حداکثر تا بیست درصد از اراضی را براي تأمین عوض اراضی واقع در طرح

دریافت کنند؛ این در هاي نوسازي و بهسازي شهري به طور رایگان موضوع این قانون و نیز اراضی عوض طرح

) ناظر بر افراز و تفکیک اراضی 1390قانون شهرداري (اصالحی  101ماده  3حالی است که حکم مقرر در تبصره 

با مساحت بیش از پانصد متر مربع و دریافت درصدهاي موضوع این تبصره از باقیمانده اراضی توسط شهرداري یا 

تري در ازاي ارزش افزوده ایجادشده از محل تفکیک براي مالک قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگس



و حسب مورد براي تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی یا تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی 

  شهر است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

  

    



 

1400/09/20    

7/1400/4   

  ح  4-82-1400ونده:  شماره پر

  استعالم:

 شود،هاي عمرانی توسط شهرداري بدون اخذ موافقت اوقاف تملک میدر خصوص اراضی موقوفه که در اجراي طرح

مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبناي قیمت وقف باید صورت پذیرد 

  گري با همان شرایط و وقف کردن آن؟یا قیمت طلق ملک جهت خریداري ملک دی

 پاسخ:

قانون مدنی و تبصره  89و  88اوالً، فروش و تملک اراضی و امالك موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 

هاي عمومی، عمرانی و نظامی دولت الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 5ماده  4

صالحات بعدي، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه با ا 1358مصوب 

اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف  5ماده  4توسط شهرداري صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره 

رعاً مجاز نیست، به اجاره به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردي که این امر ش

  المدت داده شود.طویل

ثانیاً، در فرض سؤال که متعاقب تملک ملک موقوفه توسط شهرداري، سازمان اوقاف به تشخیص خود و در راستاي 

به شرح مذکور در فرض سؤال » قیمت عادله«تبدیل به احسن کردن ملک، قیمت آن را مطالبه کرده است، پرداخت 

ها ندارد؛ زیرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، امالك و اراضی مورد نیاز شهرداريموضوعیت قانونی 

هاي الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالك براي اجراي برنامه 5، فقط آن قسمت از ماده 1370مصوب 

براي » قیمت عادله«مربوط به  با اصالحات بعدي نسخ شده است که 1358عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 

را مالك قرار داده است؛ لذا با رعایت این امر باید قیمت » قیمت روز«تملک امالك است و ماده واحده صدرالذکر 

روز امالك براي تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداري جهت اجراي طرح 

  عمرانی پرداخت شود.

  

 باردئیدکتر احمد محمدي 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 
    



 

1400/09/20    

7/1400/1115   

  ك  1115-54-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اجرایی آن و تصویب نامه راجع به نامهبا توجه به اینکه در قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر آیین

وع گل که بسیار همسایه شده است و از نوع خطرناك و فهرست مواد مخدر اشاره به جرم بودن مواد مخدر از ن

باشد و در برگ توزیع از سوي پلیس محترم و مواد مخدر نیز داراي آسیب فراوان جسمی و روحی و روانی نیز می

  نام عملی و علمی آن گل درج می گردد آیا داراي توصیف مجرمانه از سوي قانون گذار می باشد و یا خیر؟

 پاسخ:

جوانا، علف، گراس، بنگ، حشیش، کانابیس و چرس نامیده اد مخدري که به اسامی مختلف مانند ماريگروه مو  

شوند، همگی مشتقات گیاه شاهدانه هستند که شامل برگ، ریشه، گل و ساقه است که حسب مورد بر اساس می

مجمع تشخیص  1371قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب  5و  4مواد 

  مصلحت نظام، قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
    



 

1400/09/20     

7/1400/1103   

   ح  1103-9/1-1400شماره پرونده:  

 

تواند دعوا دادگاه میدر صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب  1391قانون حمایت خانواده مصوب  5به صراحت ماده  

الزحمه داوري الزحمه کارشناسی، حقپس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال وي را از پرداخت هزینه دادرسی، حق

ها را به زمان اجراي حکم موکول کند؛ بنابراین، اوالً، درخواست مهلت و یا معافیت از ها معاف یا پرداخت آنو سایر هزینه

، طرح دعوا نبوده و منصرف از حکم 27/11/1393نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 5هاي این ماده و ماده نهپرداخت هزی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است و دادگاه بدون تشریفات دادرسی، در خصوص این درخواست نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم 

 کند.می

هاي دادرسی اعم درسی موضوع ماده یادشده و تبصره ذیل آن اطالق دارد و تمامی هزینههاي داثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه

  شود.هاي تصدیق اوراق و ورودي دادخواست و نظایر آن را شامل میاز دعاوي حقوقی و کیفري و هزینه

ینی(ره) و مددجویان سازمان ثالثاً، عالوه بر ماده یادشده، به حکم تبصره همین ماده افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خم

قانون آیین  505به ماده  18/12/1394بگیر و غیر آن) و همچنین به موجب تبصره الحاقی بهزیستی کشور (اعم از مستمري

، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و مددجویان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

هاي دادرسی معاف هستند؛ چنین معافیتی به حکم قانون است و به تشخیص ازمان بهزیستی از پرداخت هزینهبگیر سمستمري

  قاضی موکول نیست.

توانند در امور و دعاوي خانوادگی خود به استناد هر یک از مقررات با عنایت به مراتب یادشده، زنان زندانی در فرض سؤال، می

  سا/هاي دادرسی را درخواست کنند.از پرداخت هزینهالذکر، معافیت خود قانونی فوق

  دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

    



 

1400/09/15    

7/1400/1069   

   1069-1/18-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 102135/9018احتراما به استحضرا می رساند رئیس کل محترم دادگستري استان مازندران به موجب نامه شماره 

(تصویر پیوست) تغییر در صالحیت محلی رسیدگی به پرونده هاي بخش کوهستان از دادگاه  13/8/1400مورخ 

عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان تنکابن را به درخواست نموده است. مراتب پس از بررسی نتیجه به 

  شرح ذیل تقدیم می گردد.

  تجزیه و تحلیل 

از ترکیب دهستان هاي وهزار  12/8/1399مورخ  056842/ت 912101وزیران به شماره بر اساس مصوبه هیأت 

 14ویاندامان و سه هزار که قبال در تابعیت بخش خرم آباد شهرستان تنکابن ایجاد گردیده است. به استناد ماده 

 ن هاي اداري (اجراییقانوون تقسیمات کشوري، رعایت محوده کلیه واحدهاي تقسیماتی براي تمامی واحدها و سازما

و قضایی) الزامی است. بر این اساس پرونده هاي وارده از بخش کوهستان با توجه به انتزاع این بخش از خرم آباد 

باید در دادگستري شهرستان تنکابن مورد رسیدگی قرار گیرد. ولیکن همچنان کلیه دعاوي و شکایت مربوط به 

ادگاه عمومی بخش خرم آباد مطرح می کنند که با صدور قرار عدم ساکنین بخش کوهستان کما فی السابق در د

صالحیت پرونده هاي مطروحه جهت رسیدگی به دادگستري شهرستان تنکابن ارسال می گردد این موضوع عالوه 

بر افزایش ورودي پروندده ها به هر دو حوزه قضایی خرم آباد و تنکابن باعث سردرگمی و نارضایتی مراجعین نیز 

قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب که تعیین قلمرو محلی به تشخیص  2است لذا با عنایت به ماده شده 

رئیس قوه قضائیه می باشد در صورت صالحدید و براي حل مشکالت قضایی منطقه صالحیت محلی رسیدگی به 

  تنکابن تغییر گردد.پرونده هاي بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان 

  پیشنهاد 

قانون وظایف و اختیارات رئیس » یک«ماده » الف«قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و بند  158در اجراي اصل 

قانون تشکیل دادگاههاي عمومی و انقالب خواهشمند است در صورت موافقت اجازه  2قوه قضائیه و در اجراي ماده 

  فرمایید:



ه پرونده هاي بخش کوهستان از دادگاه عمومی بخش خرم آباد به دادگستري شهرستان صالحیت محلی رسیدگی ب

  تنکابن تغییر گردد.

  مراتب جهت مالحظه و صدور دستور مقتضی تقدیم می گردد. منوط به نظرر حضرتعالی است.

 پاسخ:

با  1373انقالب مصوب هاي عمومی و قانون تشکیل دادگاه 3با توجه به تعریف حوزه قضایی در تبصره یک ماده  

با اصالحات بعدي، مالك  15/3/1373نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 6اصالحات و الحاقات بعدي و ماده 

اقد حوزه هاي فتعیین قلمرو حوزه قضایی، ضوابط تقسیمات کشوري است و طبق اصل، دادگاه شهرستانی که بخش

نامه آیین 6ست. با این حال در راستاي حکم مقرر در تبصره ماده قضایی در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی ا

هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضایی آن به عهده «دارد: اجرایی همان قانون که مقرر می

ی یهاي حوزه قضا، رسیدگی به پرونده...»ترین دادگاه همان استان یا حوزه قضایی شهرستان مربوط است نزدیک

ترین حوزه قضایی، با جلب نظر بخشی که فاقد دادگاه است در حوزه قضایی دادگاه بخش مجاور به عنوان نزدیک

  موافق ریاست محترم قوه قضاییه بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/09/10    

7/1400/987   

  ك  987-51-1400شماره پرونده:  

  

  :استعالم

رسیدگی به دادسرا و  5360 14آیین نامه دادسراها و دادگاههاي ویژه روحانیت مصوب  2مطابق بند جیم ماده 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و  44باشد مطابق ماده دادگاه ویژه روحانیت می

کاال و ارز مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی در اي قاچاق کاالي ممنوع و قاچاق ارز سازمان یافته و حرفه

هاي قاچاق کاال و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صالحیت صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب از سایر پرونده

سازمان تعزیرات حکومتی است حال سوال اینجاست که چنانچه فردي روحانی مرتکب قاچاق کاال و ارز از نوع 

حیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است گردد به اتهام بی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می تخلف در صال

  گردد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت

ن باشد ایدر پرونده شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعالم شده است حال سوالی که مطرح می 1334اعالم 

قانون متوجه مدیرعامل شرکت بوده و یا اینکه بر  616یفري ماده است که آیا وفق مقررات قانون کار مسئولیت ک

تعزیرات هم متوجه  616قانون مجازات اسالمی مسئولیت کیفري در خصوص جنبه عمومی ماده  143اساس ماده 

قانون مجازات اسالمی متوجه  14مدیرعامل و هم شخص حقوقی و در خصوص جنبه خصوصی دیه تبصره ماده 

  شد؟شخص حقوقی می با

  

 پاسخ:

نامه مقرر در آیین 14و  13هاي ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد موارد صالحیت دادسراها و دادگاه

و ماده  2ماده » ج«است و با عنایت به صراحت بند  14/5/1369هاي ویژه روحانیت مصوب دادسراها و دادگاه

کند که مطابق این قانون در صالحیت دادسرا و دادگاه دگی میرسی» جرائمی«گفته، دادگاه ویژه به نامه پیشآیین 39

ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به 

 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  44موضوع قسمت اخیر ماده » تخلف قاچاق کاال و ارز«ارتکاب 

سازمان «هاي ویژه روحانیت خارج و در صالحیت از ناحیه شخص روحانی است، از صالحیت دادسراها و دادگاه

است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی » تعزیرات حکومتی



روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده)  نافی رسیدگی به اتهام وي دایر بر انجام رفتار خالف شؤون و حیثیت

  در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  



 

1400/09/27    

7/1400/907   

  ك  907-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ین دادرسی کیفري بفرمایید که چنانچه محکوم علیه به از قانون آی 135 444خواهشمند است با عنایت به موارد 

حکم محکومیت خود اعتراض کند دادگاه اعتراض را خارج از پروژه قانونی تشخیص دهد و قرار دارد 

تجدیدنظرخواهی صادر کند و محکوم علیه این قرار اعتراض نماید و مرجع تجدیدنظر تشخیص دهد که اعتراض 

تواند به اصل اعتراض به حکم رسیدگی قرار شد تجربه خاکی را نقض کند آیا می خارج از حوزه قانونی نیست و

کند و از این حیث وارد ماهیت رسیدگی به اعتراض به حکم شود یا اینکه مکلف از پرونده را براي مرجع بدوي 

نوبت  ید زیرا دراعاده کند و در صورتی که اعتراض در این قسمت نیز به آن شعبه تجدید نظر اجرا شد رسیدگی نما

  اول آنچه ارجاع شده بود تنها اعتراض به تصمیم دادگاه مبنی بر خارج از فورجه بودن اعتراض بود

 پاسخ:

تواند به درخواست تجدید در موارد نقض قرار رد درخواست تجدید نظر، دادگاه تجدید نظر با اخذ ارجاع مجدد می

  خواست، اعاده پرونده به دادگاه نخستین را ایجاب کند.نظرخواهی رسیدگی کند؛ مگر آن که رفع نقص از در

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/09/28    

7/1400/566   

  ك  566-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به تعیین  راجع 400یک هزار و  17مورخ  809احتراماً در خصوص راي وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 

در خصوص بزه نگهداري مشروبات الکلی خارجی نظر به اینکه دادگاه کیفري دو  2صالحیت دادگاههاي کیفري 

هاي تهران مستقر در مجتمع قضایی ارشاد تهران به صورت تخصصی در این موضوع رسیدگی می نماید لذا پرونده

دادسراي ارشاد  38قالب و نیز از دادسراي ناحیه متعددي متعاقب راي وحدت رویه فوق جهت رسیدگی از دادگاه ان

به این دادگاه ارسال و همکاران در استودیوي هاي مختلف را اتخاذ می نمایند لذا خواهشمند است دستور فرمایید 

  دبرداري به این مجتمع قضایی ارسال شوموضوع سواالت و فرضیات مرتبط به شرح ذیل بررسی و نتیجه جهت بهره

به راي وحدت رویه صادره مذکور صرفاً به بزه نگهداري مشروبات الکلی خارجی در صالحیت دادگاه  آیا با توجه

می باشد یا سایر افعال از قبیل خرید حمل و فروش مشروبات الکلی خارجی نیز در صالحیت دادگاه کیفري  2کیفري 

  می باشد 2

قانون مبارزه با قاچاق کاال  22د قانونی ماده در خصوص تعیین مجازات نگهداري مشروبات الکلی خارجی آیا مستن

  قانون مجازات اسالمی می باشد 702و ارز میباشد یا همچنان مبناي تعیین مجازات ماده 

ساز و خارجی کشف شود و اتهام متهم نگهداري مشروبات در مواردي که همزمان از متهمین مشروبات الکلی دست

تعیین مجازات و صدور حکم می باشد آیا یک مجازات براي اتهام باشد مستند الکلی دست ساز و خارجی می

قانون مجازات اسالمی و یک مجازات هم براي اتهام نگهداري  702نگهداري مشروب دست ساز مطابق ماده 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تعیین گردد و مجازات اشد اجرا شود یا یک  22مشروب خارجی مطابق ماده 

  ي آن تعیین شودمجازات برا

قانون مجازات اسالمی باشد  131در خصوص بند سوم فوق چنانچه ایده براي تعیین مجازات ارشد به استناد ماده 

 10مجازاتش چگونه تعیین می شود به عنوان نمونه از منزل متهم همزمان با مشروبات الکلی خارجی به ارزش 

ماه تا یک  6هداري یک لیتر مشروبات الکلی دست ساز مجازات نگ 702میلیون تومان کشف شده که طبق ماده 

هزار تومان جزاي نقدي  350هزار تومان معادل  70برابر ارزش ریالی مشروع به عنوان جزاي نقدي  5سال حبس و 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و  22ضربه شالق می باشد و مجازات نگهداري مشروبات خارجی طبق ماده  74و تا 



میلیون ریال جزاي  500میلیون ریال تا  300برابر ارزش مشروبات جزاي نقدي  5تا  73ا یک سال ماه ت 6ارز 

محسوب  6نقدي می باشد و همانطور که من مالحظه می شود مجازات همسر هر دو اتهام به یک میزان و درجه 

ار دارد و براي قر 8و جزاي نقدي مشروب دست ساز درجه  5می شود و جزاي نقدي مشروب خارجی در درجه 

نیز باید تعیین شود لذا با کیفیت  6ضربه درجه  74مشروب دست ساز عالوه بر مجازات هاي فوق مجازات شالق تا 

مذکور کدام یک از مجازات هاي فوق راجع به مشروبات الکلی و خارجی با میزان فوق الذکر ارشد محسوب می 

  شود و در آن کدام است

از متهم حادث شود به عنوان نمونه متهم مرتکب خرید حمل نگهداري و فروش در صورتی که افعال مختلفی 

مشروب دست ساز شده و همزمان مشروبات الکلی خارجی را نیز نگهداري می نموده است و در کیفرخواست تمام 

ید قانون با 4افعال فوق قید شده است در این فرض تعیین مجازات و اجراي حکم می باشد مقررات تعیین ماده 

ها در رعایت شده و براي هر یک از افعال به استناد ماده اسنادي مربوط مجازات جداگانه تعیین گردد و مجازات

شود و یا صرفاً در حکم یک مجازات به عنوان ارشد باید تعیین شود با سند حکم قید و صرفا مجازات ارشد اجرا می

  تعیین مجازات چیست

  

 پاسخ:

، رسیدگی به شکایات و 1392ون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب قان 10ماده  10برابر بند 

لق این بند به نحو مط» ب«و » الف«تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مشمول بندهاي 

قانون یادشده  11مندرج در ماده » اشخاص«در صالحیت دیوان عدالت اداري قرار گرفته است و نیز اطالق واژه 

 توان با استناد به داللت معنی لغويگیرد؛ لذا همچنان که نمیاشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را در بر می

قانون یادشده، رسیدگی به شکایات اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را از شمول صالحیت  1مندرج در ماده » مردم«

در ماده یادشده با تسامح به کار رفته است، » مردم«به آن شد که واژه دیوان عدالت اداري خارج دانست و باید قائل 

گیرد. این قانون نیز تمامی اشخاص حقوقی، از جمله واحدهاي دولتی را در بر می 11در ماده » اشخاص«اطالق واژه 

مورخ  803و  24/4/1399مورخ  792رویکرد دیوان عالی کشور در صدور آراء وحدت رویه شماره 

هایی که مطابق قانون قابل که اعتراض اشخاص حقوقی دولتی نسبت به آراء صادره از کمیسیون 18/9/1399

اعتراض در دیوان عدالت اداري هستند را قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداري تلقی کرده است، مؤید این دیدگاه 

  است. 

 دکتر احمد محمدي باردئی



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  


