
 

1400/11/30    

7/1400/1610   

  ك  1610-84-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با توجه به متن صریح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مبنی بر پرداخت غرامت توسط 

صاحب دام، آیا چراي دام واجد وصف کیفري است یا خیر؟ اگر داراي جنبه کیفري است آیا منطبق بر ماده 

  برداري از جنگلها و مراتع است یا خیر؟مکرر قانون حفاظت و بهره 44

 پاسخ:

-8657ها و مراتع به موجب نظریه شماره مکرر قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل 44اوالً، ماده 

  شوراي نگهبان مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده و غیر قابل اعمال و اجراء است. 11/4/1366

) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387(اصالحی  47چند به موجب تبصره یک ماده ثانیاً، هر

، ولی ضمانت اجراي کیفري ...»باشد ها و مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا میتعلیف دام در جنگل«

برداري از بهرهقانون حفاظت و  44و  50بینی شده در مواد در خصوص این رفتار به استثناي موارد پیش

چراي غیر مجاز دام «با اصالحات و الحاقات بعدي که به ترتیب ناظر بر  1346ها و مراتع مصوب جنگل

چرانیدن غیر مجاز بز در «و نیز » برداري و مخروبه شدهرویه بهرههاي سوخته و منابع ملی که بیدر جنگل

قانون صدرالذکر نیز چراي دام  47ماده  2ره بینی نشده است و طبق تبصباشد، پیشمی» ها و مراتعجنگل

بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه در مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب 

ها نشده است و با توجه به تعریف اصطالحات جنگل و شود و اشاره به چراي غیر مجاز دام در جنگلمی

با  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره ماده یک 7و  6مراتع طبق بندهاي 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  47ماده  2توان مقررات تبصره اصالحات و الحاقات بعدي، نمی



ها تسري داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفري کرد. در ) را به چراي غیر مجاز دام در جنگل1387(اصالحی 

ها برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 50و  44بینی شده در مواد وان گفت به جز موارد پیشتنتیجه می

ها به طور صریح یا با اصالحات و الحاقات بعدي، چراي غیر مجاز دام در جنگل 1346و مراتع مصوب 

طابق ود، مها شانگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلضمنی جرم

  ، موضوع قابل تعقیب کیفري است.1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  



 

1400/11/30    

7/1400/1597   

  ك  1597-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیین دادرسی کیفري، با توجه به متن ماده مذکور و  قانون 79در خصوص قرار ترك تعقیب موضوع ماده 

به کار بردن لفظ دادستان در متن ماده، آیا صدور قرار ترك تعقیب صرفاً توسط دادستان امکان پذیر است 

  تواند قرار ترك تعقیب صادر نماید؟یا دادیار رسیدگی کننده به پرونده نیز می

 پاسخ:

، انجام اموري را به 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  88ماده اوالً، در مواردي که دادستان برابر 

کند، این تفویض اختیار مطلق بوده و زمان حضور و غیاب وي را در معاونان یا دادیاران دادسرا محول می

  که مقید به زمان حضور شده باشد.گیرد؛ مگر آنبر می

تعلیق «و  1392آیین دادرسی کیفري مصوب قانون  79موضوع ماده » قرار ترك تعقیب«ثانیاً، صدور 

موضوع ماده » قرار توقف تحقیقات«این قانون و لزوم موافقت دادستان با   82و  81موضوع مواد » تعقیب

 و» قرار ترك تعقیب«تواند در موارد صدور قانون یادشده از اختیارات دادستان است و دادستان می 104

نیز پرونده را به معاون خود یا دادیار ارجاع کند » توقف تحقیقات«ار و لزوم موافقت با قر» تعلیق تعقیب«

شود، آنان این قانون، در اموري که از طرف دادستان به معاون وي یا دادیار ارجاع می 88و با توجه به ماده 

  در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییهمدیر کل حقوقی 



 

1400/11/30    

7/1400/1588   

   1588-75-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قراردادي تحت عنوان (قرارداد یکساله مدیریت  1399ماه سال پرونده هاي طرفین خواهان و خوانده در اردیبهشت 

ومان در کدبورسی خودش میلیون ت 400و سود گیري کد بورسی اوراق بهادار) تنظیم نموده و مالک سرمایه مبلغ 

قرار داده است کد کاربري و رمز عبور را در اختیار کد گردان قرار داده وکدگردان براي ایشان به مدت یک سال 

مالک سرمایه ضرر وارد معامالت بورسی انجام داده است.اما توجه به وضعیت نامتناسب بورس اوراق بهادار به

درصد  8شده شرط اول مبنی بر اینکه در صورت محقق نشدن سود شرط ذکر  2شده است .درقرار داد طرفین 

درصد را حتی در صورت زیان به حساب مالک  4ماهیانه در هر صورت خودگردان متعهد می گردد سود ماهیانه 

واریز نماید و دومین شرط ذکر شده که این قرارداد صاحب کد (مالک سرمایه)در ضرر شریکی نمیباشد و کد 

درصدي در  48یگردد اصل سرمایه اولیه را در پایان قرارداد تحویل صاحب کد نموده و حداقل سود گردان متعهد م

 4میلیون تومان ضرر کرد خود را بر اساس سود 200ماه براي صاحب کد بورسی محقق نماید اکنون مطالبه  12

  درصد ماهیانه در طول یک سال مطالبه نموده است.

  نب به اشکاالت ذیل را توضیح دهید :مستدعی است جهت راهنمایی اینجا

  ماهیت قرارداد چیست ؟ -1

درصد سود ماهیانه و شرط عدم ضرر مالک موجب بطالن عقد میگردد در صورتی که موجب  4آیا وجود شرك  -2

  بطالن عقد می گردد چه ضمانتی براي کد گردان یا خوانده متصور است ؟

  میلیون تومان با کیفیت قرارداد متناسب می باشد یا خیر؟ 200لبه در صورتی که معامله صحیح میباشد آیا مطا -3

 پاسخ:



که تفسیر قرارداد طرفین و تعیین ماهیت حقوقی آن و نیز احراز صحت یا بطالن آن بر عهده مرجع نظر به این

 3و  2باشد، با لحاظ مواد شده در مقام رفع ابهام از مقررات نمیکننده است و استعالم مطرحرسیدگی

گویی ، قابلیت پاسخ»19/9/1398العمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب دستور«

  ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضایی



 

1400/11/24    

7/1400/1567   

  ك  1567-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  ت ملی ، محتواي تلفن همراه(پیامک) را نیز در بر می گیرد یا خیر؟آیا دایره شمول مصوبه شوراي عالی امنی 

 پاسخ:

، دسترسی به محتواي 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  683اوالً، با توجه به صراحت تبصره ماده 

 نگار یا پیامک در حکم کنترل ارتباطات مخابراتی بوده و مستلزمارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پیام

 150که ماده قانون یادشده است و با عنایت به این 150رعایت مقررات مربوط و از جمله مفاد ماده 

گفته، در راستاي نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران تصویب شده و پیش

اعالم  و ... ممنوع در متن این اصل، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشاي مخابرات تلگرافی و تلکس

طه شامل هرگونه وسیله برقراري راب» ارتباطات مخابراتی افراد«شود که عبارت شده است، چنین استنباط می

  شود.بین افراد اعم از مکالمه، پیامک، ایمیل، فاکس و ... می

مصوب » هقضاییدستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه « 2ثانیاً، با توجه به ماده 

که استعالم حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است  19/9/1398

که مصوبه شوراي عالی امنیت ملی موضوع استعالم در روزنامه رسمی منتشر نشده است، و با عنایت به این

  این اداره کل از اظهار نظر راجع به آن معذور است.

 ي باردئیدکتر احمد محمد

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/24    

7/1400/1566   

  ع  1566-59-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي ) قانون مالیات 244ماده ( 2آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره -1

  سته و حقوقدانان می باشد.مستقیم وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ یا صرفاً منحصر به قضات بازنش

 پاسخ:

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2که قانونگذار در بند با توجه به این

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50الحاقات بعدي (پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده 

ل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ ) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت ح2/3/1400

اما در اصالح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت 

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بناي که از حیث حقوقدان بودن نمیبه این

تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به گذار بر استفاده از قانون

هاي حل اختالف مالیاتی موضوع ماده وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  د.رسبا اصالحات و الحاقات بعدي، منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

 ر احمد محمدي باردئیدکت

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/24    

7/1400/1562   

  ح  1562-9/2-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که زوج به زوجه وکالت بالعزل جهت اجراي صیغه طالق و تشریفات آن اعطا می نماید و 

زوج طرح دعوي طالق می نماید آیا حضور زوج  زوجه بر اساس آن با اختیار کردن وکیل  مع الواسطه براي

و دعوت از وي در جلسه ضروري بوده است یا خیر؟ و آیا با فرض حضور در جلسه امکان استرداد دعوي 

از ناحیه زوج وجود دارد یا خیر؟ و به عبارتی آیا استرداد دعوي مطروحه از ناحیه زوجه که به صورت مع 

ودن اختیارات وکالت مطرح شده است از طرف زوج قابلیت استماع دارد یا الواسطه  از ناحیه زوج با دارا ب

  خیر؟

 پاسخ:

اوالً در فرضی که زوج به موجب سند رسمی، وکالت بالعزل در طالق به زوجه داده است، مقدمه اجراي 

جا صیغه طالق به وسیله زوجه از سوي زوج، تقدیم دادخواست به دادگاه وفق مقررات مربوط است و از آن

که وکالت دعاوي در دادگستري مستلزم مداخله وکیل دادگستري است، لزوماً زوجه باید با اعطاي وکالت 

به وکیل رسمی دادگستري در حدود وکالت تفویض شده و رعایت غبطه موکل، حقوق خود را استیفاء کند 

ل و خواهان در طالق که در این فرض اقدام زوجه براي طالق از جانب زوج است، زوج اصیو نظر به این

  شود و باید نام وي (زوج) در دادخواست به عنوان خواهان قید شود.تلقی می

ثانیاً، با توجه به تفویض وکالت از سوي زوج، لزومی به حضور موکل (شخص زوج) در دادگاه نبوده و با 

  .این وصف دعوت از زوج نیز منتفی است؛ اما در هر حال، تعیین وقت رسیدگی الزم است



که در فرض سؤال، وکالت در طالق به صورت بالعزل داده شده است و اعمال این ثالثاً، با توجه به این

وکالت مستلزم طرح دعوا و در نهایت اجراي صیغه توسط وکیل به وکالت از اصیل (زوج) است؛ بنابراین، 

چنان که اقدام یر نیست؛ همپذاسترداد دادخواست از سوي زوج، مغایر وکالت بالعزل اعطایی است و امکان

الواسطه انتخاب شده است، مغایر زوج مبنی بر عزل وکیلی که توسط زوجه به وکالت از زوج به صورت مع

  وکالت بالعزل اعطایی است و مقدور نیست.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1561   

  ح  1561-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شرکتی طی دادنامه قطعی محکوم به پرداخت مبلغی به همراه خسارت تأخیر تأدیه گردید و در همین راستا 

آیین دادرسی کیفري را از ریاست محترم وقت قوه قضائیه  477رسیدگی مجدد و نقض حکم ، وفق  ماده 

اجراي حکم تا بررسی "یان نمودند درخواست نمود که ریاست محترم قوه نیز طی دستوري به صراحت ب

  "پرونده و تهیه گزارش و اعالم نتیجه متوقف گردد 

قانون آیین دادرسی کیفري از سوي ریاست  477در همین خصوص و با توجه به رد درخواست اعمال ماده 

 محترم قوه قضاییه قطعیت دادنامه خواهشمند است دستور فرمایید در رابطه با سوال زین ارشاد صورت

  پذیرد:

قانون آیین دادرسی مدنی محکوم به  522با توجه به اینکه محکوم علیه در دادنامه قطعی به استناد ماده  -

پرداخت محکوم به ،به همراه با تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواست بدوي گردیده است ، آیا در مدت زمانی که 

بود ، به مبلغ محکومیت ،خسارت تأخیر  اجراي حکم به دستور ریاست محترم قوه قضاییه متوقف گردیده

  تأدیه تعلق می گیرد یا خیر؟

 پاسخ:

در فرض سؤال توقف اجراي حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به 

 چنانتقدیم کرده است؛ هم 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477اي بوده که متقاضی اعمال ماده ادله

علیه براي مدت زمانی که پرونده در دادگاه شود تا محکومکه استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی

تجدیدنظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود، در فرض سؤال نیز صدور دستور 

دستورالعمل اجرایی  9یاد شده (موضوع تبصره ماده  477توقف اجراي احکام در مقام تجویز اعمال ماده 



ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه  7/9/1398قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  477ماده 

  علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براي ایام توقف نخواهد بود.محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1551   

  ع  1551-96-1400ونده:  شماره پر

  

  استعالم:

توان از قضات شاغل به ، آیا می1400/3/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50با توجه به ماده 

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 

  استفاده کرد؟ الحاقات بعدي و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی

 پاسخ:

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2گذار در بند که قانونبا توجه به این

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50الحاقات بعدي (پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده 

الیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ ) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف م2/3/1400

اما در اصالح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت 

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بناي که از حیث حقوقدان بودن نمیبه این

دانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به گذار بر استفاده از تمامی حقوققانون

هاي حل اختالف مالیاتی موضوع ماده وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  د.رسبا اصالحات و الحاقات بعدي، منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

 دي باردئیدکتر احمد محم

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/27    

7/1400/1547   

  ك  1547-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري رسیدگی در  409و 408همانگونه که استحضار دارید قانونگذار بر اساس ماده  

ی شعبه قرار داده است ، مع الوصف در دادگاه اطفال و نوجوانان را تابع تشریفات خاص در گزینش قاض

خصوص اینکه آیا شعب دادگاه اطفال شعب تخصصی یا اختصاصی هستند اختالف نظرهایی وجود دارد 

  مستدعی  است در خصوص سواالت  ذیل این مرجع را ارشاد فرمایید  :

  آیا شعب دادگاه اطفال و نوجوانان شعب اختصاصی هستند یا تخصصی ؟-1

سال)  به این شعب با منع  18صاصی بودن آیا ارجاع پرونده هاي عمومی( اشخاص باالي در صورت اخت-2

قانونی مواجه است یا خیر ؟ زیرا در بسیاري از موارد میزان وارد این شعب بسیار کمتر از دیگر شعب کیفري 

  می باشد . 2

اوراق قضایی و دادنامه در  صورت فقدان مانع براي ارجاع پرونده هاي عمومی آیا می باید سربرگ  -3

  باشد.همان سربرگ اوراق قضایی شعبه اطفال و نوجوانان در سیستم سمپ می

 پاسخ:

در مقام تقسیم دادگاه هاي کیفري به دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري  294با عنایت به ماده  -1

هاي نظامی و مشخص شدن  کیفري یک، کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه

و مفهوم مخالف  304صالحیت هر یک از مراجع موصوف در رسیدگی به امور کیفري، و مستفاد از ماده 

قانون یادشده این است که دادگاه اطفال و نوجوانان (که صرفاً صالحیت رسیدگی به  298تبصره یک ماده 

و نه بیشتر و شعبه یا شعبی از دادگاه کیفري دو سال تمام شمسی را دارد  18جرایم اطفال و افراد کمتر از 



قانون  411و  402باشد، مفاد مواد نیست) از دادگاه هاي اختصاصی است. بنابراین صالحیت آن نیز ذاتی می

  مؤید این نظر است. 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

مربوط به (در صالحیت) سایر هاي با توجه به اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، ارجاع پرونده -2

  هاي کیفري به دادگاه اطفال و نوجوانان فاقد وجاهت قانونی است.دادگاه

  پاسخ به این سؤال منتفی است. 2و  1با توجه به پاسخ سؤاالت  -3

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1546   

  ك  1546-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره یک از ماده فوق آیا اخذ پرونده از دادیار و  339با توجه به مفاد ماده 

  ارجاع آن به دادیار دیگر توسط دادستان داراي ممنوعیت قانونی است یا مجاز می باشد؟

 پاسخ:

است که دادیار تحت ریاست و نظارت  ، این1392قانون آیین دادرسی کیفري  92و  88مستفاد از مواد 

تواند در صورت اقتضاء و وجود مصلحت پرونده ارجاعی کند؛ بنابراین، دادستان میدادستان انجام وظیفه می

قانون یادشده اخذ و به شعبه دیگري (دادیاري  339به دادیار را به لحاظ خروج از شمول تبصره یک ماده 

  یا بازپرسی) ارجاع کند.

 ئیسیروح اله ر

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/23    

7/1400/1544   

  ك  1544-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

/  هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به دعاوي مربوط 1372/01/06مورخ  580مطابق با راي وحدت رویه شماره

به اموال نامشروع مصادره شده توسط دادگاه انقالب در صالحیت به هرگونه حقی از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت 

باشد. سوال اینکه آیا مقصود از ادعاي هرگونه حقی مربوط به ادعاها و دعاوي که منشأ آن به دادگاه صادر کننده حکم می

مال قبل از صدور باشد؟ مثالً فردي ادعاي مالکیت نسبت به زمان  قبل از مصادره و مربوط به اصل مصادره است ، می

حکم مصادره دارد یا اینکه کلیه دعاوي مربوط به این اموال مانند دعوي الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت بنیاد مستضعفان 

  یا دعاوي متصرفین فعلی جهت اثبات تصرف براي انعقاد قرارداد واگذاري با بنیاد نیز در صالحیت آن مرجع می باشد؟

 پاسخ:

حکم صادر شده از دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوري در فرضی که طبق 

اسالمی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، رسیدگی به هرگونه ادعاي حقی نسبت به 

 م والیهنفع و منتقلامالك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهاي ذي

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  2/12/1371مورخ  581ایادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رویه شماره 

قانون نحوه اجراي اصل  9در صالحیت همان دادگاه انقالب ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده 

الیهم در خصوص منتقلاین قانون  3با اصالحات بعدي ناظر به ماده  1363چهل و نهم قانون اساسی مصوب 

  مؤید این امر است.

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/17    

7/1400/1541   

  ح  1541-7/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

برند چنانچه جهول  قانون مدنی اشخاصی که از یکدیگر ارث می 873احتراماً با توجه به اینکه به موجب ماده 

وده و تقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند ، مگر آنکه موجب به ب

سبب غرق یا هدم در واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند و از طرفی به موجب نظریه 

فتواي حضرت  که با استناد به 1377/5/27مورخ  7/3275اداره کل حقوقی قوه محترم قضائیه به شماره

که  اشعار می دارد نظر به اینکه در قانون مدنی تعریف  401امام خمینی (ره)  مسئله سوم جلد دوم صفحه 

خاصی از هدم نشده است انهدام به وسیله مانند اتومبیل ، ترن،  هواپیما و...و یا در مکان به علت شدت 

قانون مدنی است ولی  873دم مشمول ماده رخورد ،انفجار،  اصابت بمب، موشک و نظایر آن از مصادیق ه

زلزله اگر موجب خرابی نشود از مصادیق آن نیست با عنایت به اینکه شعبه انحصار وراثت این مجتمع در 

هنگام صدور گواهی انحصار وراثت و در برخورد با چنین مواردي دچار ابهام گردیده اما ممکن است گواهی 

ست به منظور رفع ابهام موجود و جلوگیري از تضییع حقوق راث و  هاي متعارض صادر نمایند. مستدعی ا

  ذینفعان دستور فرمایید موضوع بررسی و نتیجه جهت اتخاذ رویه واحد به این مجتمع اعالم گردد.

 پاسخ:

در قانون مدنی تعریف نشده است و اداره کل حقوقی در نظریات مشورتی متعددي از جمله » هدم«واژه 

مواردي همچون انفجار و انهدام وسیله نقلیه را با استناد  23/7/1397مورخ  2011/97/7نظریه شماره 

به مبحث میراث الغرقی و المهدوم علیهم از کتاب مواریث تحریرالوسیله حضرت امام (ره) از مصادیق هدم 

مع م مجتکه همکار محترم آقاي محمدهادي طاهري سرپرست محتربرشمرده است با این حال و با توجه به این

شماره یک شوراي حل اختالف شیراز با اطالع، از دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه و اشاره به نظریه 



هاي مختلف را متذکر و اتخاذ تصمیم مقتضی این اداره کل، وجود رویه 27/5/1377مورخ  3275/7شماره 

ره کل تدوین لوایح قوه قضاییه شود در صورت صالحدید موضوع به ادارا خواستار شده است؛ پیشنهاد می

  ارجاع شود تا در اصالح قانون مجازات اسالمی مورد بررسی قرار گیرد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  

    



 

1400/11/17    

7/1400/1540   

   1540-96-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

؛ در خصوص معرفی  1400/10/26مورخ   9000/16611/500با احترام بازگشت به نامه شماره  

قانون مالیات هاي مستقیم ؛ به استحضار می  244ماده  2نمایندگان دادگستري در کمیسیون موضوع بند 

نفر از قضات بازنشسته دادگستري استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور  36رساند قبال 

قانون مذکور  50ماده  2شده اند.همچنین در بازگشت به متن بند مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی 

آیا می توان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی "،

  خواهشمند است در این زمینه نظریه ارشادي را امر به ابالغ فرمایید . "استفاده کرد ؟یا خیر

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2که قانونگذار در بند این با توجه به

) تعیین 2/3/1400قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50بعدي (پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده 

 د؛ اما در اصالح اخیر تنها بهقضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بو

ن که از حیث حقوقدان بودعضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت به این

قدانان گذار بر استفاده از تمامی حقوتوان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بناي قانوننمی

ضات وجود نداشت؛ لذا عضویت ق» قضات بازنشسته«ته بود، ضرورتی به تصریح به اعم از قضات شاغل و بازنشس

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244هاي حل اختالف مالیاتی موضوع ماده شاغل در هیأت

  رسد.الحاقات بعدي، منطبق بر قانون به نظر نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

ییهمدیر کل حقوقی قوه قضا



 

 

1400/11/17    

7/1400/1532   

   1532-9/16-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون حمایت خانواده در خصوص ازدواج مجدد مرد هم چنان معتبر  17و  16آیا احراز شرایط موضوع ماده 

  است؟

 پاسخ:

که  1353مصوب  ، موادي از قانون حمایت خانواده1391قانون حمایت خانواده مصوب  58با توجه به ماده 

به موجب قوانین بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خالف شرع بودن آن را اعالم نکرده است، از جمله 

  ، به اعتبار و قوت خود باقی است.1353قانون حمایت خانواده مصوب  17و قسمت اول ماده  16ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1531   

  ح  1531-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در خصوص احوال شخصیه شخص بهایی و کافر ذمی ، قانون مورد اجرا کدام قانون است؟

 پاسخ:

کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود «قانون مدنی   5به موجب ماده 

قوانین مربوط به احوال شخصیه از «این قانون   6و برابر ماده » ون استثنا کرده باشدمگر در مواردي که قان

قببیل نکاح و طالق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند 

تشتی، همچنین مطابق اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، ایرانیان زر» مجري خواهد بود

 اند که در احوال شخصیه و تعلیمات دینی تابع آیین خودشانکلیمی و مسیحی تنها اقلیتهاي دینی شناخته شده

هستند؛ بنا به مراتب یاد شده ایرانیانی که پیرو ادیان شناخته شده نیستند، در کلیه قوانین و مقررات از جمله 

قانون حمایت خانواده مصوب  4شمول تبصره ماده  احوال شخصیه تابع قوانین و مقررات کشور هستند. و از

قانون مدنی  881خروج موضوعی دارند. بدیهی است احکام خاص مربوط به کفر و اسالم مانند ماده  1391

  (عدم ارث کافر از مسلم و نیز به ارث رسیدن تمام میراث کافر به وارث مسلم وي)  باید رعایت شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  حقوقی قوه قضاییه مدیر کل

  

    



 

1400/11/20    

7/1400/1530   

  ك  1530-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که قاتل یا جارج مسلمان و مقتول بهایی و کافر ذمی باشدمسلمان قصاص می شود یا خیر یا باید 

  دیه بده؟ میزان دیه چه قدر است؟

 پاسخ:

تساوي در دین بین  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  301اده با توجه به تصریح قسمت اخیر م -1

  علیه از شرایط عمومی قصاص است.مرتکب و مجنی

تساوي دیه مسلمان و غیر مسلمان  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  554که در ماده نظر به این -2

یران است و نص خاصی صرفاً ناظر به غیر مسلمان موضوع اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوري اسالمی ا

در خصوص غیر مسلمانان دیگر وجود ندارد، با توجه به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوري 

اسالمی ایران که قاضی مکلف شده است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص 

 حکم قضیه را صادر کند، در خصوص دیه غیر مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوي معتبر

  مسلمانان دیگر باید با توجه به منابع معتبر فقهی حکم قضیه را تعیین و بر آن اساس اتخاذ تصمیم کند

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/20    

7/1400/1529   

  ك  1529-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  قانون مجازات اسالمی چیست؟ 705ظور از قماربازي و آالت و وسائل مخصوص قماربازي موضوع ماده من

 پاسخ:

قانون مجازات  707تا  705اوالً، در قوانین کیفري، قماربازي تعریف نشده است ولی با توجه به مواد 

با آالتی است که به این ، قماربازي به معناي برد و باخت به وسیله بازي 1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

بندي که این ابزار سنتی باشد یا مدرن. شایسته ذکر است شرط¬منظور (قمار) ساخته شده است؛ اعم از آن

باشد  به جز سبق و رمایه به شرح مذکور در که در آن برد و باخت وجود دارد و فاقد وسیله مخصوص می

قانون مدنی، باطل و دعاوي  654تصریح مقنن در ماده قانون مدنی، از نظر شرعی حرام و بنا به  656ماده 

قانون مجازات اسالمی  705بندي مشمول مقررات ماده راجع به آن مسموع نخواهد بود. با این وصف، شرط

که عملی بندي تسري داد. در هر حال تشخیص اینتوان این ماده را به شرطنیست و نمی 1375(تعزیرات) 

  ا لحاظ محتویات پرونده بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.بندي است، بقمار یا شرط

گونه که در کتاب مکاسب آمده، ثانیاً، در مورد آالت قمار باید به وضع عرفی توجه شود و ضابطه نیز آن

عبارت است از هر چیزي که معد براي قمار باشد به نحوي که مقصود از آن با توجه به خصوصیات آن، غیر 

  د.قمار نباش

 روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1528   

  ك  1528-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  مجازات جرم عقیم و محال مطابق قانون مجازات اسالمی چیست؟

 پاسخ:

فردي که مرتکب جرم  شود؛ بنابراینشامل جرم عقیم نیز می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  122ماده 

شود. همچنین طبق تبصره ماده عقیم شده است، مجازات وي حسب مورد طبق بندهاي ذیل این ماده تعیین می

شده براي ارتکاب جرم محال در حکم شروع به جرم تلقی شده است؛ لذا مجازات یادشده، اقدامات انجام

  شود.گفته تعیین میانون پیشق 122مرتکب جرم محال نیز حسب مورد طبق بندهاي ذیل ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/24    

7/1400/1523   

  ح  1523-98-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی  88ماده » چ«همانگونه که مستحضرید به موجب بند 

در مورد ایثارگران متقاضی وکالت به غیر از شرط سنی، احراز دیگر  1395ان مصوب جمهوري اسالمی ایر

الیحه قانونی استقالل کانون وکالي  10ماده  3شرایط ضرورت دارد؛ این در حالی است که وفق بند 

اعطاي پروانه وکالت به افراد داراي کمتر از بیست و پنج سال سن ممنوع است؛  1333دادگستري مصوب 

نامه اجرایی الیحه آیین 38مین سبب شرط سنی داشتن بیست و چهار سال تمام شمسی در تبصره ماده به ه

  ریاست محترم قوه قضاییه گنجانده شده است. 1400قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

» چ«بند الیحه قانونی مذکور توسط  10ماده  3در خصوص مقررات یادشده، یک دیدگاه این است که بند 

قانون برنامه ششم توسعه نسخ شده است و در واقع در مورد ایثارگران شرط سنی وجود ندارد و  88ماده 

توانند پروانه وکالت دریافت کنند؛ دیدگاه دیگر این است لذا ایثارگران در هر سنی با داشتن دیگر شرایط می

وارد ممنوعیت را ذکر کرده است، شرط که م 1333الیحه قانونی استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

سنی را در کنار عدم حجر آورده و در واقع شرایط اساسی وکالت را ذکر و افراد محجور و افراد داراي 

کند. قائل نشدن به این شرط کمتر از بیست و پنج  سال سن را در هر حال از داشتن پروانه وکالت منع می

  نسبت به دیگر افراد جامعه، متضمن نوعی تبعیض است. در مورد ایثارگران با وجود حکومت آن 

الیحه قانونی  10ماده  3با توجه به اختالف دیدگاه موجود خواهشمند است در خصوص نسخ یا عدم نسخ بند 

قانون برنامه ششم توسعه  88ماده » چ«توسط بند  1333استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 



و دیگر مقررات مشابه در قانون جامع  1395ري اسالمی ایران مصوب اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهو

  با اصالحات بعدي، اعالم نظر شود. 1391رسانی به ایثارگران مصوب خدمات

 پاسخ:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري  88ماده » چ«مفاد قسمت اخیر بند 

مکرر)  59رسانی به ایثارگران تحت شماره ماده اقی به قانون جامع خدمات(الح 1395اسالمی ایران مصوب 

الیحه قانونی استقالل کانون وکالي  10ماده  3دایر بر معافیت ایثارگران مشمول از شرط سنی، بند 

  در خصوص ایثارگران را با تخصیص مواجه کرده است. 1333دادگستري مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

قی قوه قضاییهمدیر کل حقو



 

1400/11/19    

7/1400/1520   

  ك  1520-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در موارد متعددي پس از صدور حکم محکومیت غیابی در امور کیفري ، محکوم علیه پیش از انقضاي مهلت 

 تجدید نظرواخواهی ،درخواست تجدید نظر نسبت به راي را ثبت می نماید و مخاطب درخواست را دادگاه 

د که کنکند و در الیحه خود نیز اشاره میاستان قید می نماید ، همچنین هزینه تجدید نظرخواهی پرداخت می

از قضات دادگاه تجدیدنظر،  تقاضا دارد حکم بدوي نقض شود .در این موارد که همه ي قرائن نشان میدهد 

ین ، پرونده را به دادگاه تجدید نظر استان که محکوم علیه حق واخواهی را اسقاط نموده ، دادگاه  نخست

شود این کنند که این درخواست واخواهی تلقی میارسال می نماید اما دادگاه هاي تجدیدنظر، اعالم می

  پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می نمایند. با این وصف :

قانونی صحیح است ، مواد قانونی اوال مستند قانونی براي دادگاه تجدید نظر وجود دارد ؟ چنانچه اقدام 

  مرتبط را اعالم فرمایید .

ثانیا چنانچه این اقدام منطبق با قانون نباشد ،آیا دادگاه نخستین می تواند آن را اجرا نموده و پرونده را به 

  دادگاه تجدیدنظر  اعاده نماید اگر دادگاه تجدید نظر مجدد پرونده را اعاده نمود، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

دیم درخواست یا دادخواست تجدید نظرخواهی در مهلت واخواهی به معناي انصراف از واخواهی است؛ تق

مگر آنکه خالف آن احراز شود. بنابراین در فرض سؤال بالفاصله پس از تقدیم درخواست یا دادخواست 

دید . اگر دادگاه تجشودتجدید نظرخواهی، نسبت به تبادل لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدید نظر اقدام می



نظر، درخواست یا دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند، برابر نظر آن مرجع که دادگاه عالی است، 

  دادگاه نخستین باید نسبت به واخواهی رسیدگی و رأي مقتضی صادر کند.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1519   

  ك  1519-168-1400رونده:  شماره پ

  

  استعالم:

در شهرستانی دادگاه انقالب تشکیل نشده در ساختار دادگستري شهرستان ، شعبه دادگاه انقالب تعریف نشده 

است لیکن رئیس قوه قضاییه ، با صدور ابالغ ، یکی از دادرسان دادگاه کیفري دو را با حفظ سمت به عنوان 

بوده است .در این شرایط با توجه به اینکه شعبه دادگاه انقالب تعریف نشده دادرس دادگاه انقالب منصوب  ن

تواند پرونده هاي در صالحیت دادگاه انقالب را که با ارجاع رئیس حوزه ، در شعبه ، آیا دادرس مزبور می

رفاً ص اند ، با همان دسترسی دادرس دادگاه کیفري دو مورد رسیدگی قرار دهد ودادگاه کیفري دو ثبت شده

در ذیل اوراق ، عنوان دادرس دادگاه انقالب را درج نمایند؟ آیا کارمندان شعبه دادگاه کیفري دو بدون ابالغ 

جدید از سوي کارگزینی یا ابالغ داخلی از سوي رئیس دادگستري شهرستان ، مجاز به انجام امور مربوط 

  ؟به پرونده هاي دادگاه انقالب که در آن شعبه ثبت شده ،هستند

 پاسخ:

، دادگاه انقالب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297که مطابق ماده اوالً، با توجه به این -2و  1

نابراین تا شود، بها تشکیل میدر مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان

اشد، هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده بنکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستازمانی

هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي البدل دادگاه انقالب براي قاضی یکی از حوزهصدور ابالغ دادرس علی

شده در حدودي که در ابالغ قضایی وي آمده تشکیل دادگاه انقالب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد

  داخل در صالحیت دادگاه انقالب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.است، موظف به رسیدگی به جرایم 



ثانیاً، در حوزههاي قضایی فاقد دادگاه انقالب که برخی از قضات دادگستري شهرستان داراي ابالغ دادرس 

البدل دادگاه انقالب هستند، رئیس دادگستري شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به علی

هاي در صالحیت دادگاه انقالب با رئیس ن دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پروندههمی

هاي هاي مختلف همانند ارجاع از طریق سیستمتواند به شیوههاي شهرستان مرکز استان است که میکل دادگاه

بوط به آن حوزه قضایی انجام هاي مرالکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده

شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقالب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداري رئیس 

  دادگستري شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت.

خصیت مراجع قضائی است و نه به اعتبار شها بر اساس شخصیت حقوقی ثالثاً، فرآیند رسیدگی و ثبت پرونده

نسبت به  1392قاضی رسیدگی کننده، بنابراین در هر مورد باید مطابق مقررات قانون آئین دادرسی کیفري 

هاي در صالحیت دادگاه کیفري دو و انقالب به طور صدور قرار تأمین مستقل، کیفرخواست و ثبت پرونده

اي هبه مرجع مربوط ارسال شود، بنابراین اشتغال قاضی واحد در دادگاهاي جداگانه اقدام شود و هر پرونده

  الذکر ندارد.مذکور، تأثیري در اعمال مقررات فوق

  هاي مطرح شده منتفی استرابعاً، بنا به مراتب فوق دیگر پرسش

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



1400/11/30    

7/1400/1517   

  ح  1517-3/1-1400:  شماره پرونده

  استعالم:

چنانچه فردي به استرداد سند غیر مالی محکوم شود و از اجراي رأي خودداري کند، آیا صدور برگ جلب 

پذیر است؟ در صورت امکان 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3علیه به استناد ماده محکوم

  ه چیست؟منفی بودن پاسخ، راهکار اجراي کامل دادنام

 پاسخ:

، بازداشت و حبس 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3و  1اوالً، باتوجه به مواد  -الف

له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است؛ بنابراین محکومینی محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکوم

  اند. قانون خارج این 3اند، از شمول ماده که به استرداد سند محکوم شده

گیرد؛ مثالً چنانچه سند موضوع حکم له صورت میثانیاً، در این موارد حسب مورد، اقدام مناسب توسط محکوم

با  1317نامه قانون ثبت اسناد و امالك مصوب آیین 120ماده  2تواند به استناد تبصره سند مالکیت باشد، وي می

  ند مالکیت المثنی بنماید.اصالحات و الحاقات بعدي، تقاضاي صدور س

 کند وعلیه از انجام آن امتناع میبه، انجام عمل معینی است که محکومثالثاً، به طور کلی در فرضی که محکوم

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

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

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

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

  خصوص مشکالت اجرایی خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ارائه راهکار در -ب

    دکتر احمد محمدي باردئی



 

1400/11/27    

7/1400/1516   

  1516-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به  1040که در آن مرجع به شماره   1400/ 8/ 17مورخه   161224/203/026احتراما ؛ پیرو نامه شماره 

است ضمن پیوست نمودن این نامه به نامه فوق الذکر ، اعالم فرمایید در صورتی که  ثبت رسیده ، خواهشمند

قانون شوراي حل اختالف  9موضوع قابل تجدید نظر باشد تکلیف دادگاه تجدید نظر چیست ؟ آیا با توجه به ماده 

با وحدت مالك از بایست را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهوي به شوراي حل اختالف ارسال نمایند یا می

قانون آیین دادرسی کیفري ، رسیدگی دادگاه کیفري دو معتبر بوده و دادگاه تجدید نظر می  314ماده  2تبصره 

  بایست راسا رسیدگی ماهوي انجام دهد؟

این قانون در  302قانون آیین دادرسی کیفري : چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهاي ماده  314ماده  2تبصره  

اه کیفري یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی ، تشخیص دهد عمل دادگ

از دادگاه کیفري یک به این  2ارتکابی عنوان مجرمانه دیگري دارد چه رسیدگی به آن در صالحیت دادگاه کیفري 

  جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید)

 پاسخ:

هاي آراء صادر شده از سوي دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده » الف«برابر بند 

جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید کیفري دو در خصوص جرایم تعزیري درجه هشت قطعی است و از آن

تواند با تمسک به عدم صالحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض نظر مجوز ورود به پرونده را ندارد نمی

  قانون یادشده متذکر شود. 477تواند مراتب را جهت اعمال ماده کند و صرفاً میرأي اقدام 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1514   

  1514-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و  1394اصالحی سال  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  276و  179با عنایت به مفاد مواد 

با التفات به این که برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون 

شوند عذر موجه در نزد مقام قضایی ( اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می

هاي ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به ) حاضر نشود الزامی به جلب وي نیست حال سوال 

  این دادگاه ارسال نمایید:

آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه حوزه موجه الزامی است یا اینکه جلب - 1

وي بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعالم کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی 

  دون جلب متهم وجود دارد؟ب

در مرحله اي که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام -2

قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وي ضروري و از تکالیف مقام قضایی  276تکالیف مقرر در ماده 

  دادسرا می باشد یا خیر؟

 پاسخ:

در فرض وجود  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  263و  179، 178، 168، 90مواد مستفاد از  -1

دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوي مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وي بدون 

به ادامه قانون یادشده و تبصره آن، مقام قضایی موظف  179عذر موجه یا عدم اعالم عذر موجه مطابق ماده 

باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می



رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وي جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است 

  ه دادرسی بالاشکال است.با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وي جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب ب

این قانون، در صورت  179و لحاظ ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  276مستفاد از ماده  -2

صدور قرار جلب به دادرسی از سوي دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، 

ست و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وي ا

  و یا عدم اعالم عذر موجه، جلب وي، وظیفه بازپرس است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1506   

  1506-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

جاز اراضی زراعی و کشاورزي در صورت طرح شکایت در احتراماً در پرونده هاي مربوط به تغییر کاربري غیرم

آیا دادگاه بدون تقدیم دادخواست ، ملزم به صدور حکم  -1محاکم کیفري و صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت 

در صورت تقدیم دادخواست قلع و قمع بنا توسط اداره جهاد کشاورزي آیا با فرض  -2به قلع و قمع بنا است یا خیر ؟

با  7/ 98/ 1851راز تخلف ، دادگاه مجاز به صدور حکم قلع و قمع بنا هست یا خیر ؟ زمان تصویر نظریه شماره اح

قلع و قمع بنا «... اداره کل حقوقی قوه قضاییه در همین خصوص که ازجمله مقرر نموده :   1398/11/30مرخصی 

  مالحظه و مزید استحضار پیوست می باشد. به منظور...» ...ماهیت مجازات را ندارد و امور حقوقی است و 

 پاسخ:

ها در صورت احراز هر چند صدور حکم بر قلع و قمع بناي غیر مجاز در بزه تغییر غیر مجاز کاربري اراضی و باغ

کننده به بزه موصوف است و تقدیم دادخواست منتفی است. با این وقوع بزه، تکلیف قانونی دادگاه کیفري رسیدگی

ها، مرتکب بزه تغییر کاربري ) قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ1/8/1385(اصالحی  3ده حال طبق ما

قلع و قمع «قانون مذکور، عالوه بر  1ماده  1ها بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره اراضی زراعی و باغ

؛ لذا صدور حکم به قلع و قمع بنا شودقانون مزبورمحکوم می 3، به پرداخت جزاي نقدي به شرح مقرر در ماده »بنا

. پذیر استصرفا در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی، امکان

کند یا به لحاظ شمول مرور زمان، فوت یا جنون متهم،  بنابراین، در مواردي که دادگاه حکم برائت متهم را صادر می

  نیز منتفی است.» قلع و قمع بنا«سا قابل تعقیب نیست، صدور حکم به بزه تغییر کاربري غیرمجاز اسا

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1502   

  ك  1502-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1392 412صوب احتراماً همانگونه که مستحضر هستید در اجراي مقررات قانون آیین دادرسی کیفري م

و تقسیم و صالحیت هر یک از  2به بعد دادگاه هاي کیفري به دادگاه کیفري یک دادگاه کیفري  294مواد 

محاکمه نیز مطابق موازین موضوع احصا شده است که دادگاه کیفري یک جانشین دادگاه کیفري استان سابق 

السف در فرآیند ارجاع پرونده ها به محاکم گردید و قاطبا در مراکز استانها تشکیل و مستقر می باشند مع 

در سطح کشور رویه واحدي حسب استطالع وجود ندارد در برخی از استانها ارجاع پرونده ها  1کیفري 

 3و  2به شعب دادگاههاي کیفري یک توستر دادگستري استان ها به استناد تبصره هاي  302موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی  338ی و انقالب مرکز استان به استناد ماده توسط رئیس کل دادگاههاي عموم 296ماده 

شود و از آنجایی که استقرار رویکرد مذکور حدوث دوگانگی در امور را به همراه داشته کیفري انجام می

از همین روي و در راستاي حل بنیادي این موضوع اتخاذ رویه واحد در سراسر کشور ارشاد الزم و ارائه 

  استدعاست.طریق مورد 

 پاسخ:

هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، ، دادگاه1392قانون آئین دادرسی کیفري مصوب  294به موجب ماده 

شوند و مطابق ماده دادگاه کیفري دو، دادگاه انقالب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می

شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه تشکیل می هایی که شعب متعدد دادگاهالذکر، در حوزهقانون فوق 338

ت باشد، تحت ریاست و نظارهاي نخستین میقضائی است. بنابراین دادگاه کیفري یک که در ردیف دادگاه

هاي عمومی و انقالب اصالحی قانون تشکیل دادگاه 12رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده 

هاي مرکز استان، رئیس کل شهرستان و در شهرستان، در شهرستانها، رئیس دادگستري 28/7/1381



قانون صدرالذکر و  448هاي نخستین، ریاست و نظارت اداري دارد و نیز مطابق ماده ها بر دادگاهدادگاه

 هاي تجدیدنظر استان است. بنا بهقانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستري استان، رئیس کل دادگاه 12ماده 

ک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهاي استان تشکیل شود، مراتب، دادگاه کیفري ی

از حیث تشکیالت اداري، وابسته به تشکیالت دادگستري شهرستان مرکز استان یا همان دادگستري است که 

در حوزه آن تشکیل گردیده است و موجب قانونی جهت انفکاك دادگاه کیفري یک از تشکیالت اداري 

ستري مرکز استان یا دادگستري شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بدیهی است که این امر نافی دادگ

هاي کیفري یک و مداخله در امور تشکیالتی ریاست و نظارت کلی رئیس کل دادگستري استان بر دادگاه

 1392کیفري  قانون آئین دادرسی 296ماده  2مربوط به این دادگاه در موارد مصرح قانونی نظیر تبصره 

شود، ارجاع هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل میقانون یادشده، در حوزه 338نیست. بنابراین مطابق ماده 

حاظ گردند، با لپرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفري یک دادگاه نخستین محسوب می

هاي عمومی و انقالب اصالحی قانون اصالح قانون تشکیل دادگاه 20ماده  7و تبصره  405ماده 

هاي شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر ، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه28/7/1381

  مرکز استان، رئیس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه کیفري یک را به عهده دارد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/18    

7/1400/1501   

  ع  1501-100-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

، الزاماً مکلف است ظرف 1380قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  12آیا کمیسیون موضوع ماده 

نظریه قطعی خود را  1382/2/7نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 6ماده  2اي مندرج در تبصره مهلت یک هفته

مون اعتراضات داوطلبان کانون کارشناسان رسمی دادگستري و صالحیت آنها و استعالمات  ، اعالم دارد و یا پیرا

صالح اعالم نظر قطعی ظرف این مهلت که چنانچه به هر علت از جمله عدم وصول پاسخ استعالم از مراجع ذيآن

  لت یک هفته  است؟پذیر نباشد، کمیسیون یادشده مجاز به اعالم نظر خارج از مهامکان

  نصاب اتخاذ تصمیم از سوي اعضاي کمیسیون یادشده چیست؟ -2

 پاسخ:

مذکور  ايربط) قید مهلت یک هفتهبا توجه به ضرورت تعیین تکلیف اعتراض اشخاص مربوطه (کارشناسان ذي

نافی تکلیف  ،7/2/1382نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب آیین 6ماده  2در تبصره 

قانون یادشده در اعالم نظر نسبت به اعتراضات به عمل آمده نبوده و چنانچه به هر  13کمیسیون موضوع ماده 

علتی در مهلت مزبور براي کمیسیون موصوف امکان اتخاذ تصمیم فراهم نشود، این کمیسیون در هر صورت ملزم 

با توجه به قوانین و مقررات مربوطه که نصاب خاصی را  به رسیدگی به اعتراضات و اعالم نظر خواهد بود. ضمناً

  گیري کمیسیون اکثریت نسبی خواهد بود.براي اتخاذ تصمیم کمیسیون مقرر نداشته است و نصاب تصمیم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/11    

7/1400/1489   

  ح 1489-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  م:استعال

در موارد هفتگاه   1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  489با عنایت به اینکه راي داوري برابر ماده 

روز بعد از ابالغ  20از همین قانون هر یک از طرفین می توانند ظرف مدت  490باطل بوده و برابر ماده 

صالحیت رسیدگی به اصل دعوي  راي داوري از دادگاهی که دعوي را ارجاع به داوري کرده یا دادگاهی که

از قانون مارالذکر ،در صورتی که درخواست ابطال  492را دارد حکم بربطالن  راي داوري بخواهد برابرماده

راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد  درخواست را صادر می نماید و این راي قطعی است . 

داوري در مهلت مقرر ابطال راي داوري را به عمل نیاورند  حال با توجه به مراتب ، چنانچه طرفین راي

له جهت اجراي راي داوري اجراییه صادر گردد آیا در مرحله اجراي راي داوري ، حسب درخواست محکوم

 489محکوم علیه راي داوري می تواند مدعی شود که راي داوري مشمول یکی از موارد هفتگانه ماده 

دگاه بخواهد که از اجراي راي داوري جلوگیري نماید یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قانون مزبور بوده و از دا

قاضی اجرا کننده راي داوري هم دارد که چنانچه تشخیص دهد کرایه داوري منطبق با یکی از شقوق ماده 

  می باشد از اجراي آن خودداري نماید یا خیر؟ 489

 پاسخ:

قانون آیین دادرسـی  490ال رأي داور مقید به مهلت مقرر در ماده اوالً، اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابط

شده مبنی بر و تبصره آن است و جهت اعالم 1379دادگاههاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

اعتباري رأي داور از سوي معترض از این حیث تأثیري ندارد. با این حال چنانچه مهلت یادشده سپري بی

تواند علیـه رأي داوري میان که تقاضاي اجراي رأي داور از دادگاه به عمل آید، محـکومشده باشد، هر زم



بطالن ذاتی رأي را به دادگاه خاطر نشان سازد. بدیهی است در چنین فرضی دادگاه با عنایت به صدر ماده 

  کند.قانون یادشده در صورت احراز بطالن رأي داور از صدور دستور اجراي آن خودداري می 489

ثانیاً، هرگاه دادگاه رأي داور را غیر قابل اجرا بداند، نمیتواند صرفاً دستور بایگانی کردن درخواست را صادر 

کند؛ بلکه باید تصمیم قضایی خود را به نحو مستدل و مستند به قانون اتخاذ نماید و از آنجا که براي طرفین 

ان ابالغ شود. در خصوص قابل تجدید نظر بودن این رأي داوري این تصمیم داراي آثار است، باید به آن

این تصمیم  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  175تصمیم هرچند ممکن است با توجه به مالك ماده 

 330هاي عمومی مذکور در مادهقابل تجدید نظر دانسته شود، اما به لحاظ اصل قطعی بودن آراء دادگاه

و عدم احصاء تصمیم مذکور  1379مومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاههاي ع

  این قانون، باید معتقد به قطعی بودن آن بود. 332در ماده 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1488   

  ك  1488-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و در فصل کیفیت رسیدگی در دادگاه هاي کیفري بحث  378مطابق بند ت ماده 

به بعد قانون آیین دادرسی کیفري ،کیفیت  448ذکر روش کار و متن کامل راي بیان شده است و مطابق مواد 

هاي  هرسیدگی دادگاه تجدید نظر استان اعالم گردیده است.  حال سوال اینجاست که با توجه به اینکه دادگا

قانون آیین دادرسی کیفري ،گزارش جامع از  450ها ، طبق ماده تجدید نظر در مقام رسیدگی به پرونده

  پرونده تشکیل می شود ،آیا لزومی به تهیه گزارش کار نیز می باشد یا خیر؟

 پاسخ:

گاه صدور رأي و سایر ترتیبات در داد«... 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  454مطابق ماده 

؛ بنابراین در مواردي که دادگاه تجدید نظر »تجدیدنظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستین است

  این قانون در دادنامه الزامی است. 378ماده » ت«کار موضوع بند کند، درج گردشاستان انشاء رأي می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1486   

  ك  1486-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  3ماده  1در قتل شبه عمدي ناشی از بی احتیاطی در رانندگی براي تعیین جزاي نقدي باید به بند -1

وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین (جزاي نقدي از سه میلیون و سیصد هزار تا 

( مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  86ل)  استناد کرد یا به بند ت ماده سی و سه میلیون ریا

  جایگزین حبس) 

اگر متهم  بطور غیابی محاکمه و راي بر برائت وي صادر شود الزم است در ذیل دادنامه عبارت (قابل  -2

  واخواهی بودن) قید شود یا خیر؟

 پاسخ:

این قانون  718و  714، جرایم موضوع مواد 1375می مصوب قانون مجازات اسال 718طبق تبصره ماده  -1

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  3از شمول بند یک ماده 

قانون صدرالذکر (شش  714اند. با توجه به میزان حبس مقرر در ماده با اصالحات بعدي مستثنی شده 1373

 3ماده  2این ماده (قتل غیرعمدي در اثر تصادفات رانندگی) مشمول بند  ماه تا سه سال) جرایم موضوع

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

و لحاظ رأي وحدت رویه  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  68نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده 

تواند جزاي نقدي جایگزین حبس هیأت  عمومی دیوان عالی کشور، می 29/10/1394مورخ  746شماره 

  قانون اخیرالذکر تعیین کند. 86را طبق ماده 

، اعتراض »حق واخواهی« 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  406مستنبط از قسمت اخیر ماده  -2

سؤال که ناظر به صدور رأي برائت علیه غایب نسبت به حکم محکومیت است؛ بنابراین در فرض محکوم



قابلیت «و » غیابی بودن«این قانون است، قید عبارت  406ماده  3بدون حضور متهم در اجراي تبصره 

این قانون) اساساً سالبه به انتفاء موضوع  375(موضوع تکلیف ماده » واخواهی ظرف مواعد قانونی در رأي

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

قوه قضاییه مدیر کل حقوقی



 

1400/11/11    

7/1400/1484   

  ح 1484-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

از گر، مجکه مقرر کرده است اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و امالك و سایر مراجع قانونی دی 1365

ها و موسسات دولتی که اعتبار و بودجه الزم را جهت پرداخت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه

یز و ن"محکوم به ندارند، تا تصویب و ابالغ بودجه، یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود 

) 2ن تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت () قانون الحاق برخی مواد به قانو24مستفاد از بند (ج) ماده (

... سازمان مذکور {سازمان مدیریت و برنامه ریزي سابق، سازمان "دارد: که اشعار می 1393مصوب 

به را بدون رعایت محدودیت هاي جابجایی برنامه و بودجه فعلی} موظف است ظرف مدت سه ماه محکوم

اي از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً محکوم اي و هزینههاي سرمایهدر بودجه تملک دارایی

) 522له یا اجراي احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند. باتوجه به این که ماده (

قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را منوط به تمکن 

اند، از اینرو اگر وزارتخانه ها و موسسه دولتی به لحاظ عدم اعتبار الزم و نبود امکان دمالی مدیون می

هاي قانونی دیگر از مهلت یک سال و نیم قانونی استفاده کند به منزله عدم تمکن آن اداره در تأمین از محل

مهلت یک سال و پرداخت دین است بنابراین محکومیت اداره دولتی به پرداخت خسارت تادیه حداقل در 

قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در  522نیم مهلت قانونی برخالف شرایط مقرر در ماده 

قانون یاد شده جهت  24مورد مهلت سه ماهه پیش بینی شده براي سازمان برنامه و بودجه در بند ج ماده 

به حساب اعالمی دادگستري، با توجه به انجام اقدامات الزم براي جابجایی اعتبار از دستگاه محکوم علیه 

هاي تاخیر تادیه و هاي قانونی ذکر شده (یک سال و نیم و سه ماه) مشمول خسارتمراتب فوق مهلت

  تغییرات شاخص هاي بانک مرکزي نخواهد بود.



با عنایت به مراتب معنونه و همچنین با توجه به وصول پرونده هاي متعدد از سوي شعب اجراي احکام  

ادگاه ها به این سازمان، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد که به کلیه مراجع قضایی و د

هاي ثبتی و شعب اجراي احکام و واحدهاي اجراي اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ گردد تا از ارسال پرونده

  ودداري نمایند.هاي قانونی مذکور به این سازمان خهاي یاد شده در مهلتمربوط به خسارت

 پاسخ:

از جمله  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، طبق ماده 

علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص ساالنه بانک مرکزي، تمکن مدیون شرایط امکان محکومیت محکوم

به دولت و واحده قانون نحوه پرداخت محکوماست که در مورد ادارات و مؤسسات دولتی با لحاظ ماده 

به در بودجه شود که محکومشرط تمکن زمانی محقق می 1365عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 

منظور و پایدار شده باشد. اساساً با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده مزبور حتی در صورت تأمین اعتبار در 

به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف، به انفصال از اخت محکومبودجه، چنانچه مسؤول مربوطه از پرد

له باشد، مستنکف خدمت دولت محکوم خواهد شد و اگر این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم

ضامن خسارت وارده است که با این ترتیب از آنجا که کیفیت اجراي احکام قطعی علیه دولت و مؤسسات 

علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجراي حکم  دولتی با احکام صادره

علیه دولت و مؤسسات دولتی منوط به تأمین اعتبار در بودجه خواهد بود، لذا مستلزم پرداخت خسارت 

له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از تأخیر تأدیه نیست و ضمان خسارت وارده بر محکوم

به دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی درج در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومگذشت مدت من

  صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بالمانع است. 1365مصوب سال 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  24ماده » ج«ثانیاً، هدف مقنن از وضع بند 

علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه هاي محکوم، ایجاد امتیاز جدیدي براي دستگاه1393 )، مصوب2دولت (

االجراي ثبتی نیست؛ بلکه هدف تسهیل و تسریع در اجراي احکام ها و اوراق الزماجراي احکام قطعی دادگاه

ریزي کشور (در علیه و سازمان مدیریت و برنامهیا اوراق یادشده است؛ بنابراین، چنانچه دستگاه محکوم



به را پرداخت نکنند، دادگاه (واحد هاي قانونی محکومحال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور) در مهلت

به علیه را معادل محکومهاي محکومتواند برابر عمومات مقررات اجراي احکام مدنی، اموال و حساباجرا) می

یادشده براي  24ماده » ج«د. تکلیف مقرر در بند هاي اجرایی، توقیف و از محل آن وصول نمایو هزینه

االجراي ثبتی مقرر شده است و سازمان مزبور، به منظور تسهیل و تسریع در اجراي احکام یا اوراق الزم

به از علیه شده و در نتیجه وصول محکوممقام محکوماین تکلیف به معناي آن نیست که سازمان مزبور قائم

باشد؛ بنابراین در فرض سؤال با حصول شرایط قانونی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه  اموال این سازمان جایز

  علیه است.بر عهده سازمان محکوم

بنا به مراتب فوق درخواست مطرح شده از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر عدم ارسال 

  منطبق با موازین قانونی است هاي مربوط به خسارت تأخیر تأدیه به شرح مطرح شده در استعالمپرونده

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/10    

7/140/1480   

  ح  1480-16/10-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ساله این نوع  2ناظر بر مرور زمان  1316قانون بیمه مصوب  36سوال : آیا در دعاوي راجع به بیمه، ماده 

  نون نیز مجري و قابل استناد است یا خیر؟دعاوي، هم اک

 پاسخ:

به قوت خود باقی و از شمول نظریه  1316مرور زمان موضوع قوانین خاص از جمله قانون بیمه مصوب 

که دعوا ناشی از بیمه باشد؛ شوراي نگهبان خارج است؛ مشروط بر آن 27/11/1361مورخ  7357شماره 

طرح گر مگر بر عامل زیان که متعاقب جبران خسارت توسط بیمهمهبر این اساس، دعوایی مانند دعواي بی

  شود، از شمول حکم این ماده خروج موضوعی دارد.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1477   

  ح  1477-96-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 50مجلس شوراي اسالمی و ماده   1400/3/2ارزش افزوده مصوب  با عنایت به تصویب قانون مالیات بر

) قانون مالیاتهاي مستقیم و تبصره هاي آن  244متن زیر جایگزین ماده («قانون موجود که اشعار میدارد : 

مرجع رسیدگی به کلیه اختالف هاي مالیاتی جز در - 244یابد : ماده شود و به این قانون تسري میمی

من مقررات این قانون مرجع دیگري پیش بینی شده ، هیئت حالختالف هاي مالیاتی تشکیل مواردي که ض

یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان -2یک  نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور-1شود : می

رئیس کل  مطلع  در امور مالیاتی با شرط  وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب

خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادي آن مرجع محترم را پیرامون ...»دادگستري 

پرسش ذیل اعالم فرمایید . تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است .توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند 

  متعال مسیلت می کنم . 

می توان جهت عضویت در هیات حل اختالف مالیاتی موضوع ماده  سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را

مجلس شوراي اسالمی به سازمان امور مالیاتی  1400/ 3/ 2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50

  معرفی کرد؟

 پاسخ:

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2که قانونگذار در بند با توجه به این

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50حاقات بعدي (پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده ال

) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته 2/3/1400



با  همچنینبود؛ اما در اصالح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و 

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر که از حیث حقوقدان بودن نمیعنایت به این

گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به بناي قانون

هاي حل اختالف مالیاتی موضوع ماده وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  رسد.با اصالحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1474   

  ك  1474-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی (کیفري لزوم تعیین وقت رسیدگی در محاکم کیفري )  346ر اساس ماده نظر به اینکه ب

قانون یادشده استثنا شده است که یکی  341و340دو مورد براي عدم لزوم تعیین وقت رسیدگی در مواد 

 ( مثل جرایمیعنی در مواردي که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود  341از این موارد ذیل ماده 

در دادگاه بخش ) که فلسفه استثنا اخیر(م  2وکلیه جرایم در صالحیت کیفري  2دادگاه کیفري 8و 7درجه

) میتواند این باشد که اظهارات و دفاعیات شاکی و متهم یکبار توسط قاضی رسیدگی کننده در مرحله  341

ي جبات اطاله باشد ؛ زیرا در محاکم کیفرتحقیقات اخذ شده است و لزوم تعیین وقت رسیدگی می تواند از مو

دادگاه در صورت بدون تعیین وقت رسیدگی، امکان استماع اظهارات اصحاب دعوا  342بر اساس ماده  2

را ندارد ولی در دادگاه بخش این امر سالبه به انتفاع موضوع است ، چون در دادگاه بخش بر اساس مواد 

مستقیم کلیه تحقیقات ،رسیدگی و صدور راي توسط یک قاضی قانون یاد شده را راسا  و  336و  299

می تواند  2یگیرد حال سوال این است که آیا دادگاه بخش در جرایم در صالحیت کیفري واحد صورت می

در صورت اخذ اظهارات شاکی و متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم لزوم مواجهه حضوري بدون 

)آخرین دفاع متهم را اخذ نماید و سپس مبادرت  341نطوق و مفهوم ماده تشکیل جلسه رسیدگی (بر اساس م

  به صدور راي نماید؟

 پاسخ:

مرحله «ضابطه تفکیک  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ماده » ب«اوالً، با عنایت به بند

نده به طور در مواردي نظیر فرض سؤال که پرو» مرحله دادرسی به معناي اخص«از » تحقیقات مقدماتی



شود، صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابالغ مراتب به اصحاب دعوي و مستقیم در دادگاه مطرح می

  دیگر اشخاصی است که متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی باید در دادگاه حاضر شوند.

اخل در ، به جرائم د1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299دادگاه بخش که مطابق ماده ثانیاً، 

این قانون، ابتدا باید تحقیقات  341کند، با عنایت به قسمت اخیر ماده صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از آن چنانچه انجام دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به تعیین 

  وقت رسیدگی و ابالغ به طرفین اقدام کند.

گی کیفري داراي دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معناي اخص) است که حسب ثالثاً، اصوالً رسید

) و دادرسی از 92و  22، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

پذیرد؛ اما در مواردیکه پرونده به این قانون صورت می 294سوي دادگاههاي کیفري مذکور در ماده 

قانون یادشده انجام تحقیقات  341رمستقیم در دادگاه کیفري مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده طو

مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، دادگاه بخش که 

دواً دگی میکند، بقانون فوقالذکر به تمامی جرایم داخل در صالحیت دادگاه کیفري دو رسی 299مطابق ماده 

باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام دهد و پس از آن، چنانچه دادرسی را ضروري تشخیص دهد، نسبت به 

  تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند.

  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/25    

7/1400/1469   

  ح 1469-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 1400/ 7/ 1الی  1399/ 7/ 1قاضی محترم شوراي حل اختالف رشت و اینکه یک خانه ویالیی است تاریخ 

با  1400/ 8/ 3شود. مدرسه داراي مجوز از آموزش و پرورش می باشد. در تاریخبعنوان مدرسه اجاره داده می

می شود . آیا جهت اجراي دستور تخلیه در راستاي توجه به انقضاء مدت اجاره با تقاضاي موجر دستور تخلیه صادر 

 2و  1یعنی تخلیه باید در تابستان صورت گیرد؟ یا طبق مواد  1356قانون روابط موجر و مستاجر سال  27ماده 

آیین نامه آن ، اجراي دستور تخلیه بایستی پس از ابالغ به  6و ماده  1376قانون روابط موجر و مستاجر سال  3و 

  روز نسبت به اجراي مفاد دستور اقدام گردد. 3ف مدت مستاجر ظر

 پاسخ:

است و  1376در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

قانون مذکور قوانین و مقررات مغایر با  13دستور تخلیه بر مبناي این قانون صادر شده است، هرچند مطابق ماده 

قانون روابط موجر و مستأجر  27که حکم مقرر در بخش دوم ماده ن لغو شده است؛ اما با توجه به ایناین قانو

مبنی بر لزوم اجراي حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان، در این مورد خاص مغایرتی با قانون  1356مصوب 

طول سال تحصیلی موجب  که تخلیه مدارس درندارد و با عنایت به این 1376روابط موجر و مستأجر مصوب 

ها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، با لحاظ آموزان و سردرگمی آنبروز مشکالتی براي دانش

، اجراي دستور تخلیه موضوع سؤال 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  27حکم مقرر در بخش دوم ماده 

  پذیر است.در فصل تابستان امکان

 مدي باردئیدکتر احمد مح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1461   

  ك  1461-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هرگونه اکتشاف یا بهره برداري  1390/ 8/ 22قانون معادن الحاقی مصوب  19با احترام ، نظر به اینکه بر اساس ماده 

و عمومی اعالم شده است . از سویی جرم تصرف در اموال عمومی  غیر مجاز مواد معدنی و...تصرف در اموال دولتی

قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مربوط به جرایم مرتبط با کارمندان و کارکنان  598و دولتی موضوع ماده 

ال ورسد جرم بهره برداري غیر مجاز معادن از حیث موضوعی ارتباطی با جرم تصرف امدولت و....می باشد . به نظر می

قانون مجازات اسالمی  690عمومی و دولتی مذکور ندارد . لذا آیا امکان رسیدگی به بزه مذکور بر اساس ماده 

  تعزیرات ( تصرف عدوانی اراضی عمومی و دولتی ) وجود دارد؟

 پاسخ:

با  1377قانون معادن مصوب  19مذکور در صدر ماده » متصرف در اموال عمومی و دولتی«منظور از عبارت 

) آمده است و لذا هر کس 22/8/1390این ماده (الحاقی  3و  2هاي اصالحات بعدي همان است که در تبصره

هاي اکتشافی، استخراج، برداشت و برداري و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاريبدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره

قانون  690رم تصرف عدوانی موضوع ماده برداري مواد معدنی کند، حسب مورد و با لحاظ شرایط تحقق جبهره

با  1377قانون معادن مصوب  19ماده  3و یا مزاحمت موضوع تبصره  1375مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

اصالحات بعدي، قابل تعقیب و مجازات است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز در اموال 

است؛ زیرا جرم اخیر ذیل  1375ون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب قان 598دولتی و عمومی مذکور در ماده 

وسط آمده و صرفاً ت» تعدیات مأمورین دولتی نسبت به اموال دولتی«فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان 

  مامور دولت و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وي سپرده شده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1460   

  ك  1460-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختالس و کالهبرداري، متهم به جزاي نقدي، معادل مجموع  4ماده 

مطابق ماده   -2کالهبرداري ) و  آن اموال(  تشکیل یا رهبري شبکه چند نفري به همراه ارتشاء اختالس و

  قانون مذکور متهم به جزاي نقدي معادل دو برابر آن (در وجه یا مال مورد اختالس ) محکوم می شود. 5

قانون آیین دادرسی کیفري در صورتی که حکم به پرداخت قیمت  19از طرفی هم با توجه به تبصره ماده 

  است.مال صادر شود،  قیمت زمان اجراي حکم  مالك 

بلغ گیرد، متهم مبه فرض مثال، در پرونده اي  متهمی به اختالس صد میلیارد تومان تحت تعقیب قرار می

گذاري قیمت ملک، مذکور را در خرید منزل و زمین سرمایه گذاري می نماید ، بالفاصله پس از سرمایه

  نماید .مورد اختالس اقدام می چندین برابر می شود، متهم قبل از صدور کیفرخواست نسبت به استرداد وجه

حال این سوال مطرح می شود، با توجه به اینکه از این مال مورد اختالس چندین برابر گردیده است و متهم  

قانون آیین دادرسی  19توان با استفاده از تبصره ماده نسبت به استرداداصل مال  اقدام نموده است، آیا می

  گذاري مذکور حاصل شده است اقدام نمود؟ه طور نا مشروع از سرمایهکیفري، نسبت به ضبط اموالی که ب

 پاسخ:

  اوالً، صدور حکم به رد مال در خصوص اتهام اختالس، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن مترتب شود.

مربوط به جایی است که حکم به پرداخت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19ثانیاً، تبصره ماده 

مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجراي حکم، مالك است؛ اما اگر دادگاه رأي به رد قیمت 

  وجه یا مال مورد اختالس (وجه نقد) صادر کند، از این تبصره خروج موضوعی دارد.



ثالثاً، اصوالً ضبط مال و عواید ناشی از جرم در صورتی جایز است که در قانون تصریح شده باشد؛ اما این 

بر رفتار مرتکب، مقررات ناظر به » تشخیص مرجع قضایی«مر مانع از این نیست که در مواردي که به ا

و تبصره  9و ماده  2ماده » پ«و » ب«با اصالحات بعدي (بندهاي  1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب 

و نهم قانون اساسی  یک این ماده) حاکم و صادق باشد، با لحاظ این قانون یا عمومات مربوط به اصل چهل

جمهوري اسالمی ایران، اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم موضوع رسیدگی و صدور حکم مقتضی 

  (ضبط) قرار گیرد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1456   

  ح  1456-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اجراي آراي قطعی  1394قانون شوراي حل اختالف مصوب  29ضرید به موجب ماده گونه که مستحهمان

نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات در امور مدنی به درخواست ذي

مربوط به اجراي احکام مدنی و اجراي احکام قطعی در امور کیفري طبق مقررات آیین دادرسی کیفري 

دستورالعمل  16آید. همچنین ماده واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف محل به عمل میتوسط قاضی 

علیه در دارد: چنانچه محکوممقرر می 1398ها مصوب ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفري زندان

ت و اخذ هاي مالی در زندان باشد، قاضی اجراي احکام با موافققانون نحوه اجراي محکومیت 3اجراي ماده 

ایت به یا جلب رضعلیه جهت پرداخت محکومنماید، به محکومتأمین مناسب براي مدتی که دادگاه تعیین می

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام  6کند و همچنین به موجب ماده له مرخصی اعطا میمحکوم

البدل اي احکام به عنوان دادرس علی: پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرسی اجر1398مدنی مصوب 

باشد. این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه دادگاه مجري اجراي احکام در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می

هاي مالی مصوب نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 25باشد. ماده صادرکننده رأي بر فرایند اجراي حکم نمی

ندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت اعزام ز«دارد: نیز مقرر می 1399

و همچنین اعطاي مرخصی به آنان با اخذ تأمین مناسب به تشخیص و بر عهده قاضی اجراي احکام کیفري 

جا که در اولین دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی تصریحی به نحوه و از آن» است

یا اجراي احکام شوراهاي حل اختالف ندارد و تشکیالت اجراي احکام شوراي حل اختالف از  ساماندهی و

تشکیالت اجراي احکام مدنی محاکم جدا است؛ اما هر دو مرجع با استناد به قانون اجراي احکام مدنی 

را، و قوانین خاص دیگر در حوزه اج 1394هاي مالی مصوب و قانون نحوه اجراي محکومیت 1356مصوب 



که در اعطاي مرخصی به زندانیان به لحاظ کنند و همچنین با توجه به اینعملیات اجرایی را مدیریت می

گفته تعارض وجود دارد، خواهشمند است اعالم هاي پیشنامه و دستورالعملگیرنده در آیینمقام تصمیم

  فرمایید:

  لبدل اجراي احکام مدنی است؟اآیا قاضی اجراي احکام شوراي حل اختالف همان دادرس علی -1

الذکر به قاضی شوراي حل اختالف که فاقد ابالغ البدل فوقهاي دادرس علیآیا وظایف و مسؤولیت -2

دادرس در این خصوص است و فقط داراي ابالغ قاضی ویژه شوراي حل اختالف شهرستان است، قابل تسري 

  است؟

در اجراي احکام همان شهرستان نیز مشغول به اجراي  آیا قاضی شوراي حل اختالف که به شرح یادشده -3

که وظیفه مزبور در هر حال با احکام مدنی و کیفري است، مجاز به اعطاي مرخصی به زندان است یا این

  قاضی اجراي احکام کیفري است که در حوزه قضایی داراي ابالغ مربوط است؟

 پاسخ:

، اجراي آراي قطعی 1394اهاي حل اختالف مصوب قانون شور 29گذار به موجب ماده قانون -2و  1

ها واحد اجراي احکام (مستقل از دادگستري) شوراهاي مزبور را به همین شوراها محول کرده و براي آن

بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهاي مزبور عالوه بر صالحیت رسیدگی، پیش

این قانون، اعمال قانون نحوه  30ت اجرایی نیز دارند. همچنین برابر ماده براي اجراي آراي صادره صالحی

پذیرد و نفع و دستور قاضی شورا انجام میآن با تقاضاي ذي 3هاي مالی از جمله ماده اجراي محکومیت

مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی براي قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف در 

بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي خصوص اجراي احکام مدنی پیش

ها و منصرف از رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجراي احکام دادگاه 24/7/1397احکام مدنی مصوب 

اختالف  اجراي احکام شوراي حل اختالف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجراي احکام شوراي حل

این دستورالعمل براي  6شده در ماده بینیغیر از دادرس اجراي احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش

دادرس اجراي احکام قابل تسري به قاضی اجراي احکام مدنی شوراي حل اختالف نیست و بر این اساس، 



ذ تصمیم در خصوص اعتراض به و اتخا 1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 3اعمال ماده 

گیري نحوه اجراي حکم و تأیید صحت مزایده با قاضی اجراي احکام مدنی شوراي حل اختالف نیست و تصمیم

  راجع به این امور با قاضی شوراي مذکور است.

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی نامه اجرایی سازمان زندانآیین 198با عنایت به صراحت تبصره ماده  -3

» د«در تعریف قاضی اجرا و بند  1ماده » ث«ریاست محترم قوه قضاییه، بند  20/2/1400کشور مصوب 

قانون نحوه اجراي  3نامه، در هر حال اعطاي مرخصی به محکومان مالی که در اجراي ماده این آیین 8ماده 

م کیفري است که برند، بر عهده قاضی اجراي احکادر حبس به سر می 1394هاي مالی مصوب محکومیت

دار است و دادرس اجراي احکام مدنی و یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن نظارت بر زندانیان را نیز عهده

توانند به این محکومان شود و قاضی شورا و قاضی واحد اجراي احکام شوراي حل اختالف نمیاجرا می

توسط قاضی اجراي احکام کیفري، مؤید مرخصی اعطا کنند.لزوم اطالع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم 

هاي العملنامه یادشده، دستورآیین 342که وفق قسمت اخیر ماده این برداشت است. همچنین با توجه به این

نامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض که آیینمغایر ملغی است و با توجه به این

  نامه یادشده در این مورد قابل اجرا استآیین 198تبصره ماده  و 8ماده » د«سؤال است، لذا بند 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/30    

7/1400/1455   

  ع  1455-193-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

خانه سازمانی «  1346/03/16قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازمانی مصوب  1احتراما با عنایت به ماده 

اي است که از طرف وزارت خانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل خانه

.با توجه به اینکه شرکت راه آهن شهري "شود معینی در دوره تصدي آن شغل براي سکونت گذارده می

الح قانونی تاسیس شرکت راه آهن شهري اص "تهران و حومه( مترو ) به موجب ماده یک الیحه قانون 

شوراي انقالب اسالمی تاسیس گردیده و به موجب مصوبه  1359/ 4/ 15مصوب "تهران و حومه ( مترو)  

 4مورخ - 23081/ ت  17766و مصوبه شماره  1379/ 3/ 24مورخ -ه22986/ ت   10036شماره 

قانون "و به موجب بند یک ماده واحده هیئت وزیران وابسته به شهرداري تهران می باشد  1379/ 5/

شرکت هاي تابعه و وابسته به شهرداري مادامی که بیش "فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی 

درصد سهام و سرمایه آن متعلق به آنها باشد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد . لذا با عنایت به  50از 

مستدعی  است دستور فرمایید نظریه اساتید -به پیوست ) ضمن ارسال الیحه شرکت مترو( -مراتب فوق 

محترم اداره حقوقی در خصوص مرجع صالحیت دار جهت تخلیه منازل در اختیار پرسنل شرکت فوق الذکر 

  را ، امر به ابالغ فرمایید.

 پاسخ:

ا اصالحات و ب 1346هاي سازمانی مصوب که ماده یک قانون نحوه استفاده از خانهاوالً، با توجه به این

هاي سازمانی مصوب نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانهالحاقات بعدي و ماده یک آیین

ها یا مؤسسات هایی است که از طرف وزارتخانهبا اصالحات و الحاقات بعدي، ناظر به خانه 19/10/1363

ته تصدي آن شغل براي سکونت گذاشدولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره 



هاي وابسته (نظیر شرکت مترو) مشمول تعریف ها و شرکتهاي سازمانی شهردارشود، بنابراین خانهمی

  نامه مربوط نخواهد بود.الذکر و آیینهاي سازمانی موضوع ماده یک قانون فوقخانه

اي وابسته به آن جهت سکونت در اختیار ههاي سازمانی که از طرف شهرداري یا شرکتثانیاً، تخلیه خانه

ماده واحده الیحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداري در مورد «گیرد، از شمول ها قرار میکارکنان آن

ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه  و اعیان از شمول قانون مالک و واگذاري قسمتی از پارك

ورد تابع عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر خارج است و حسب م» 1356مستاجر مصوب 

  و دیگر قوانین مرتبط است. 1376مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/30    

7/1400/1454   

  ح  1454-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  توان رأي به اتیان سوگند صادر کرد؟ا میدر صورتی که خوانده یا خواهان شخص حقوقی باشد، آی

 پاسخ:

تواند تقاضاي قسم علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی میمدعی یا مدعی«قانون مدنی  1327وفق ماده 

از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین در دعاوي بر صغیر 

ها ولی یا وصی یا قیم متوجه کرد؛ مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آنتوان قسم را بر و مجنون نمی

آن هم مادامی که به والیت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردي که امر 

؛ بنابراین با توجه به اطالق صدر این ماده و عموم و اطالق ذیل آن و مالك »منتسب به یک طرف باشد...

کند، سطی آن، در دعواي مطرح شده علیه شخص حقوقی و یا دعاوي که شخص حقوقی طرح میقسمت و

توان مدیر (نماینده) شخص حقوقی را سوگند داد که اوالً عمل، منتسب به او باشد و ثانیاً تنها در صورتی می

  در زمان اتیان سوگند هنوز مدیریت شخص حقوقی را بر عهده داشته باشد.

 دي باردئیدکتر احمد محم

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/17    

7/1400/1451   

  ك  1451-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، شرایط تعلیق اجراي مجازات و اعطاي آزادي 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58و  46در مواد 

ه درخواست آزادي مشروط و یا علیبینی شده است؛ چنانچه در مرحله اجراي حکم محکوممشروط پیش

تعلیق اجراي مجازات نماید و دادستان یا معاون وي و یا دادیار اجراي حکم با اعطاي آزادي مشروط یا 

  تعلیق مخالفت کند، آیا باید پرونده جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال شود؟

 پاسخ:

علیه در خصوص تعلیق اجراي مجازات را ف است تقاضاي محکومدادستان یا قاضی اجراي احکام موظ -1

، تشخیص تحقق 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  46به دادگاه ارسال کند و در هر حال مطابق ماده 

تواند نظر خود را پیوست تقاضاي شرایط تعلیق اجراي مجازات یا عدم آن با دادگاه است. ضمناً دادستان می

  گاه ارسال کند.علیه به دادمحکوم

قانون مجازات اسالمی مصوب  58ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«تشخیص شرایط مقرر در بندهاي  -2

و پیشنهاد صدور حکم آزادي مشروط، وظیفه دادستان یا قاضی اجراي احکام است و پیشنهاد دادستان  1392

است آزادي مشروط یا قاضی اجراي احکام در این خصوص موضوعیت دارد؛ بنابراین صرف درخو

  کندعلیه از دادگاه کفایت نمیمحکوم

 روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/09    

7/1400/1446   

  ك  1446-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ادره ت صهرگاه پس از ارسال پرونده از سوي دادسراي به دادگاه، دادگاه کیفري با تأیید قرار بازداشت موق

از دادسرا و نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی کند و همچنین با نقض قرار 

موقوفی تعقیب، پرونده را به دادسرا ارسال کند و دادسرا بعد از انجام تحقیقات پرونده را به دادگاه اعاده 

مواجه است و  1392کیفري مصوب  قانون آیین دادرسی 339کند، آیا مقام ارجاع با محدودیت ماده 

که در این مرحله مقام بایست پرونده را به همان شعبه که سابقاً اظهار نظر کرده است، ارجاع دهد یا اینمی

  تواند پرونده را به هر یک از شعب دادگاه ارجاع دهد؟ارجاع محدودیتی در ارجاع ندارد و می

 پاسخ:

، راجع به اختالف 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  273 در مواردي که دادگاه در اجراي ماده -1

بین بازپرس و دادستان و یا اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، اتخاذ تصمیم کرده و 

پرونده به دادسرا اعاده شده است، چنانچه متعاقب اقدامات و تصمیمات دادسرا، پرونده مجدد به دادگاه ارسال 

ه گفته رسیدگی و اتخاذ تصمیم کرداي که قبالً به موارد پیشزام قانونی به ارجاع مجدد آن به شعبهشود، ال

منصرف است.  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  339است، وجود ندارد و موضوع از مقررات ماده 

، الزاماً تکمیل تحقیقاتشود، پس از اي که براي تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال میشایان ذکر است پرونده

  شود.الیه اعاده میبه شعبه دادگاه مرجوع

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  276در ذیل ماده » دادگاه«با عنایت به اطالق کلمه  -3و  2

اي نیست که نسبت به نقض قرار موقوفی یا منع همین قانون، الزاماً مقصود همان شعبه 335ماده » ب«بند 

  قدام و یا قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.تعقیب ا



  

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1444   

  ح  1444-2/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون  28ماده  1387قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب  10با عنایت به ماده 

ها و ائمی برنامه هاي توسعه کشور که به صراحت سازمانهایی چون سازمان راه و شهرسازي،جنگلاحکام د

المال و حفظ حقوق دولتی و عمومی از پرداخت مراتع و محیط زیست و غیره را در دعاوي مربوط به بیت

دائمی برنامه هاي توسعه قانون احکام  65که برابر بند الف ماده و نظر به این هاي دادرسی معاف دانستههزینه

هاي فوق االشعار) در مناطق هاي اجرایی دولتی (اعم از دستگاهاي کشور وظایف، حقوق و تکالیف دستگاه

صنعتی به مدیرعامل سازمان منطقه انتقال یافته و به نوعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد -آزاد تجاري 

ل و حفظ المادولت نسبت به طرح دعاوي مربوط به بیت ترین مقام اجرایی به نیابت ازکیش به عنوان عالی

الذکر و نظر به درجه اهمیت حقوق دولت اقدام می نماید لذا  پرداخت هزینه دادرسی از بابت پرونده فوق

این پرونده توسط سازمان منطقه آزاد کیش سالبه به انتفاء موضوع بوده ، ضمن  اینکه منجر به هزینه مالی 

  هد شد که از توان سازمان یادشده خارج می باشد .بسیار سنگین خوا

بنا به مراتب فوق مستدعی است با توجه به وضوح قوانین و مقررات فوق االشعار دستور فرمایید سازمان 

منطقه آزاد کیش را از پرداخت هزینه دادرسی در این پرونده سنگین و بسیار حیاتی براي منافع دولت معاف 

  نمایند.

 پاسخ:

، مدیران 1395هاي توسعه کشور مصوب قانون احکام دائمی برنامه 65ماده » الف«به موجب بند اوالً، 

، شوند و کلیه وظایفهاي مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، باالترین مقام منطقه محسوب میسازمان



ي نهادهاي تی به استثناهاي اجرایی دولتی مستقر در این مناطق تجاري، صنعهاي دستگاهاختیارات و مسؤولیت

ها است. بنا به مراتب، فوق مناطق آزاد تجاري، صنعتی در مواردي که وظایف، دفاعی و امنیتی به عهده آن

هاي اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند، مشمول معافیت از اختیارات و مسؤولیت دستگاه

دهی و قانون سامان 10رر قانونی مانند موارد مشمول ماده پرداخت هزینههاي دادرسی (صرفاً) در موارد مق

وري بخش کشاورزي و منابع قانون افزایش بهره 9و ماده  1387حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 

  باشند.می 1389طبیعی مصوب 

لمال به ادعاوي راجع به حفظ بیت« 1390ماده واحده  قانون بودجه سال  132ثانیاً، هر چند به موجب بند 

هاي مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف ویژه در پرونده

احکام این قانون فقط در «شده قانون بودجه یاد 136که مطابق بند ؛ اما با عنایت به این»معاف است

 13/11/1394مورخ  1255-1254هاي و با توجه به رأي شماره دادنامه» قابل اجرا است 1390سال

بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا  1390هیأت عمومی دیوان عدالت اداري حکم مذکور منحصر به سال 

  ندارد

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1442   

  ح  1442-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

وش ملک مشاع صادر شده است. این ملک از سالیان پیشین بابت مهریه همسر یکی اي دستور فردر پرونده

از مالکان مشاعی در توقیف اجرایی بوده است و با توجه به محتواي پرونده محرز است که توقیف اجرایی 

به منظور جلوگیري از کمال انتفاع دیگر شرکا صورت گرفته است. در حال حاضر به درخواست شرکاي 

ه سهم آنان توقیف نبوده است، ملک از طریق مزایده به فروش رسیده و مزایده نیز مورد تنفیذ دادگاه دیگر ک

  قرار گرفته است.

شده آیا باید ملک به برنده مزایده به صورت شش دانگ و طلق و بدون توقیف منتقل شود و میزان توقیف 

  ه مزایده با قید حق توقیف انتقال یابد؟که به نام برندکننده اولیه پرداخت شود یا آندر حق توقیف

  چنانچه غیر از این دو مورد راهکار دیگري وجود دارد، این مرجع را ارشاد فرمایید.

 پاسخ:

، ترتیب فروش و تقسیم وجوه 1357قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب  5اوالً، با توجه به ماده 

نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ¬قانون، طبق آیینحاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این 

هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق  20/2/1358نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ¬آیین 9ماده 

مقررات قانون اجراي احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در 

پذیر است و در هر قانون اخیرالذکر امکان  55مقررات ماده  توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت

 پذیر¬کننده مقدم امکانحال فروش و مزایده مال مزبورکه در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف

  نیست.



یعنی حمایت از حقوق کسی  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  56ثانیاً، با توجه به فلسفه وضع ماده 

وي توقیف شده است، در فرض سؤال که زوجه بابت مهریه، سهم مشاعی شوهرش از یک  که مال به نفع

ملک را توقیف کرده است، درخواست دیگر شرکا براي فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته 

کننده منع قانونی ندارد و نیاز به جلب رضایت زوجه نیست؛ زیرا فروش باشد، با حفظ حقوق شخصی توقیف

قانون  56کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده شده مشاعی با دستور دادگاه با حقوق توقیفتوقیف مال

خارج است؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از صدور دستور فروش، فروش  1356اجراي احکام مدنی مصوب 

ري منع قانونی مشاعی توقیفی زوجه به حساب سپرده دادگست پالك توقیفی از طریق مزایده و واریز سهم

  ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/05    

7/1400/1441   

  ح  1441-9/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا رسیدگی به دعوي  تعدیل نفقه فرزند در صالحیت دادگاه اي است که راي نفقه سابق را صادر کرده است یا -1

  صالحیت استتابع قواعد عمومی 

رعم عدم صالحیت به قوت خود باقی است و دادگاه علی 1353قانون حمایت خانواده سابق  19آیا تبصره ماده  -2

  می تواند در راي  سابق تجدید نظر کند.

 پاسخ:

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

آن تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداري اطفال، حضانت اطفال و حق مالقات با اطفال را قطعی اعالم نموده  4و  3، 2

. بینی کرده استبند، امکان تجدیدنظر دادگاه در تصمیم قبلی خود را پیش 3است و در تبصره این ماده، در خصوص این 

به لحاظ غیرمالی بودن، قطعی نیست؛ بنابراین، تبصره این ماده که در شرایط فعلی، دعاوي موضوع بندهاي یاد شده 

مبتنی بر قطعیت آراء مربوط به موضوع بندهاي یاد شده است، نیز فلسفه وجودي خود را از دست داده است. با این 

شده ر قضاوتگاه مشمول اعتبار اماي است که هیچحال ماهیت حقوقی راجع به نفقه، حضانت و مالقات اطفال، به گونه

نفع وجود شود و به علت حدوث شرایط جدید، امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعواي مربوط از سوي ذينمی

ه اي کدارد که در این صورت باید دعواي طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود. بنابراین، گرچه شعبه

باشد، اما ارجاع آن به این ه لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت میقبالً در این خصوص اتخاذ تصمیم کرده است، ب

  شعبه الزامی نیست

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1439   

  ك  1439-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

رفتار ارتکابی را مشمول شروع به  در صورت طرح بزه ارتباط نامشروع ، چنانچه دادگاه در خالل رسیدگی

 10قانون مجازات اسالمی ) یا آزار جنسی ( موضوع ماده  122تجاوز جرم حدي ( موضوع بند پ ماده 

بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به دادسرا قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ) تلقی نماید ، آیا می

آیین دادرسی کیفري راسا مبادرت به رسیدگی و صدور حکم  قانون 306اعاده گردد یا دادگاه وفق  ماده 

  نماید؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  306و  102در مواد » جرائم منافی عفت«با عنایت به استعمال عنوان عام و مطلق  -1

نع اشاعه م پوشی در این جرایم وگونه جرائم مبنی بر لزوم بزهو فلسفه ممنوعیت تحقیق و تعقیب این 1392مصوب 

گونه هاي حقوق کیفري اسالم است، نه تنها جرم تام منافی عفت؛ بلکه شروع به اینگرفته از آموزهفحشاء که بر

جرائم نیز در صالحیت مستقیم دادگاه کیفري است و از این جهت تفاوتی بین رسیدگی به جرم تام و شروع به جرائم 

  امشروع تعزیري) نیست تا موجب تفکیک مرجع رسیدگی شود.منافی عفت (جرایم جنسی حدي و جرایم رابطه ن

با توجه به  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  10موضوع ماده » آزار جنسی«چنانچه بزه  -2

قانون آیین دادرسی  306موضوع تبصره الحاقی به ماده » مصادیق جرایم منافی عفت«چگونگی رفتار متهم، از 

شود و موجب قانونی محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري رسیدگی می 1392کیفري مصوب 

  .جهت ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/09    

7/1400/1438   

  ك  1438-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ونی بزهی درجه چهار یا پنج باشد و دادگاه در حکم صادره حداقل مجازات بزه موصوف را براي چنانچه مجازات قان

متهم در نظر بگیرد یا با اعمال تخفیف از حداقل نیز کمتر در نظر گرفته شود ،  مثالً در بزه کالهبرداري دادگاه براي 

  ت دیگر قرار بگیرد( درجه شش ) ، متهم یک سال حبس در نظر گرفته و مجازات در نظر گرفته شده در درجا

اوال آیا تعیین مجازات موجب تغییر درجه بزه می گردد یا خیر به عبارت دیگر آیا تعیین یکسال حبس موجب درجه 

  شش تلقی شدن بزه موصوف می گردد یا خیر ، 

  قانون مجازات اسالمی، مجازات موصوف موثر تلقی می گردد یا خیر ؟ 25ثانیا  وفق ماده 

 خ:پاس

قانون  19هاي مقرر در ماده مجازات قانونی جرم است که بر اساس شاخص» درجه جرم«اوالً، مالك تشخیص 

که قاضی در مقام صدور حکم نظر از اینشود؛ صرفهاي آن مشخص میو تبصره 1392مجازات اسالمی مصوب 

جهات تخفیف) چه مجازاتی براي  با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار یا وجود

  کند.مرتکب تعیین می

محکومیت قطعی کیفري «که: مبنی بر این 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  25ثانیاً، با عنایت به تصریح ماده 

در جرایم عمدي پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان در مدت مقرر در این ماده، محکوم را از حقوق اجتماعی 

، مالك داشتن یا نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفري، همان محکومیت »کندمجازات تبعی محروم میبه عنوان 

قطعی کیفري مندرج در حکم است؛ هرچند در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی مقررات تخفیف یا تشدید 

  اعمال شده باشد.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/09    

7/1400/1429   

  ع 1429-96-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قید گردیده  نمایندگان   1400/3/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50که در ماده با توجه به این

دادگستري باید از بین قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع انتخاب شوند و با عنایت به کمبود قضات 

توان از و نیز اعالم تمایل تعداد موردي از قضات بازنشسته جهت همکاري، آیا میبازنشسته در استان 

  قضات شاغل نیز به عنوان نماینده تحت عنوان حقوقدان مطلع استفاده نمود./

 پاسخ:

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2که قانونگذار در بند با توجه به این

قانون مالیات برارزش افزوده مصوب  50پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده الحاقات بعدي (

) تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته بود؛ 2/3/1400

اما در اصالح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با عنایت 

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر بناي که از حیث حقوقدان بودن نمیبه این

گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به قانون

الیاتی موضوع ماده هاي حل اختالف موجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  د.رسبا اصالحات و الحاقات بعدي، منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/1428   

  ك  1428-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

بخش تعزیرات (به ترتیب با موضوعات  -قانون مجازات اسالمی  669و  609نظیر مواد   برخی از عناوین مجرمانه

،  46اهانت به مامورین دولت حین انجام وظیفه و تهدید) عینا در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح به موجب مواد 

 1399/2/23حبس تعزیري مصوب قانون کاهش مجازات 11اند که با توجه به ماده انگاري شدهنیز جرم 50، 49،  48

قانون مارالذکر، در زمره  669و  609اصالحی قانون مجازات اسالمی)، رفتارهاي مجرمانه مذکور در مواد  104(ماده 

قانون مجازات  103جرایم قابل گذشت به شمار می آیند با وصف فوق و با توجه به معیارهاي مورد اشاره در ماده 

شت و این که خصوصیتی در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح براي رفتارهاي ما وجود اسالمی براي جرایم قابل گذ

ی هاي متفاوتی بین همکاران قضایندارد تا آنها را ملحق و در شمول جرایم غیرقابل گذشت بدانیم در این رابطه برداشت

  مند فرمایند.مرجع را بهره وجود دارد که مراتب اعالم، خواهشمند است مقرر فرمایید از نظریه ارشادي این

 پاسخ:

 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  609هاي میان ارکان متشکله جرم موضوع ماده صرف نظر از تفاوت

این قانون  46قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح (با این توضیح که جرم موضوع ماده  50و  49، 48، 46با مواد 

اهانت فرد نظامی به مافوق  48ن یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه است؛ جرم موضوع ماده اهانت فرد نظامی به نگهبا

اهانت فرماندهان و مسؤوالن نظامی به افراد  49خود حین انجام وظیفه یا در ارتباط با آن است؛ جرم موضوع ماده 

ت یا در ارتباط با آن است)، مطابق تهدید مافوق یا نگهبان یا مراقب حین خدم 50تحت امر خود و جرم موضوع ماده 

اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و قابل گذشت بودن جرایم  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  103ماده 

این قانون محتاج نص است و در قانون مجازات جرایم نیروهاي مسلح نصی بر قابل گذشت بودن  104مطابق ماده 

  شوند.وجود ندارد؛ بنابراین جرایم یادشده غیر قابل گذشت محسوب می 50و  49، 48، 46جرایم موضوع مواد 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1400/11/03    

7/1400/1425   

  ح  1425-26-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مالی ( نسبت به رنمال و دیه ) و  با عنایت به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجراي محکومیت هاي

  رویه  وجود دارد ، مرقوم فرمایید ، کدام رویه صحیح می باشد؟

آیین نامه قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوي می  2و  1با عنایت  ماده  -1

  باشد.

اي آراي کیفري به دستور و تحت نظارت قاضی اجراي احکام قانون آیین دادرسی کیفري ، اجر 495با عنایت به ماده  -2

کیفري می باشد و طرفی اذن در شی ، اذن در لوازم آن نیز خواهد بود لذا دستور پیرامون جذب و سایر قسمت هاي راي 

  است. هکیفري از اختیارت و وظایف قاضی اجراي احکام کیفري می باشد و آیین نامه فوق الذکر خالف قانون صادر گردید

 پاسخ:

هاي مالی تابع ، مقررات و ترتیبات راجع به اجراي محکومیت1392قانون آیین دارسی کیفري مصوب  540مطابق ماده 

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

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

علیه هاي مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکومهاي اجراي احکام کیفري راجع به جنبهدر پرونده

اونت کننده رأي نخستین است و معبر عهده دادگاه صادر 1394هاي مالی مصوب وفق قانون نحوه اجراي محکومیت

هاي مالی نامه نحوه اجراي محکومیتآیین 2اجراي احکام دادسرا در این خصوص اختیاري ندارد و حکم موضوع ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري  495در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده  18/6/1399مصوب 

این  540نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده (که از کلیات مربوط به اجراي آراء کیفري است)  1392مصوب 

  باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.هاي مالی است، نمیقانون که حاکم بر اجراي محکومیت

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1423   

  ك  1423-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

پرونده در دادسرا مورد رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفته و با صدور » الف«در حوزه قضایی  -اولسؤال 

 که ارکان وقرار جلب به دادرسی به محاکم کیفري آن حوزه ارسال شده است؛ اما دادگاه کیفري با عقیده به این

قرار عدم صالحیت به آن حوزه قضایی عناصر بزه در حوزه قضایی دیگري واقع شده است، پرونده را با صدور 

که از  کندهایی رسیدگی میبا این عقیده که صرفاً به پرونده» ب«ارسال کرده است؛ دادگاه کیفري دو شهرستان 

بایست می» ب«که دادستان شهرستان و با کیفرخواست واصل شده باشد و با توجه به این» ب«دادسراي شهرستان 

ارسال کرده تا کیفرخواست صادر کند؛خواهشمند » ب«رونده را به دادسراي شهرستان از کیفرخواست دفاع کند، پ

  هاي زیر پاسخ دهید:است به پرسش

ا صدور ب» ب«به صالحیت دادگاه کیفري دو شهرستان » الف«هنگامی که پرونده از دادگاه کیفري دو شهرستان  -1

تواند با استدالل مزبور پرونده را براي می» ب«رستان شود، آیا دادگاه کیفري دو شهقرار عدم صالحیت ارسال می

  صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادسراي در معیت ارسال کند؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه بازپرس یا دادیار دادسراي مزبور عقیده بر صدور قرار منع تعقیب به  -2

  تواند مبادرت به صدور این قرار نماید؟یا میلحاظ فقدان یا عدم کفایت ادله داشته باشد، آ

مورد رسیدگی قرار گرفته و با صدور قرار جلب به دادرسی و » الف«پرونده در دادسراي شهرستان  -سؤال دوم

قانون  419و  418شود؛ این دادگاه از رئیس حوزه قضایی اعمال مواد کیفرخواست به دادگاه کیفري دو ارسال می

کند و پرونده حسب مورد به دیوان عالی و احاله پرونده را درخواست می 1392مصوب  آیین دادرسی کیفري

» ب«شود؛ چنانچه مراجع مزبور با احاله پرونده به حوزه قضایی شهرستان کشور یا محاکم تجدید نظر ارسال می

  موافقت کنند:

  ارسال شود؟ ») ب«شهرستان  و یا محاکم کیفري دو» ب«پرونده باید به کدام مرجع (دادسراي شهرستان  -1



تواند با این استدالل که ارسال شود، آیا قاضی دادگاه می» ب«چنانچه پرونده به محاکم کیفري دو شهرستان  -2

ده صادر نش» ب«جا که کیفرخواست از سوي دادستان شهرستان دادستان باید از کیفرخواست دفاع کند و از آن

  د؟است، پرونده را به دادسرا ارسال کن

تواند با همان کیفرخواست صادره از شهرستان قائل به این باشد که می» ب«چنانچه دادگاه کیفري دو شهرستان  -3

موظف است از کیفرخواستی که خود صادر نکرده » ب«به پرونده رسیدگی کند، آیا دادستان شهرستان » الف«

  است، دفاع کند؟

ود، آیا ارسال ش» ب«دور کیفرخواست باید به دادسراي شهرستان چنانچه قائل به این باشیم که پرونده جهت ص -4

توانند به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادره توجه نکرده و براي مثال به لحاظ عدم بازپرس یا دادیار می

  کفایت ادله، قرار منع تعقیب صادر کند؟

 پاسخ:

حقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور در فرض مطروحه که متعاقب پایان مرحله ت -2و  1سؤال اول) 

، ارسال و سپس از سوي این دادگاه با قرار عدم صالحیت »الف«کیفرخواست به دادگاه کیفري دو شهرستان 

، صالحیت خود را پذیرفته است» ب«، ارسال و دادگاه کیفري شهرستان »ب«به دادگاه کیفري دو شهرستان 

مبادرت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  335ماده » الف« این دادگاه باید با توجه به اطالق بند

به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوي دادسراي فاقد صالحیت محلی، مجوز عدم رسیدگی 

که مرحله باشد؛ ضمن آنکند، نمیدادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می

ود و شصدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معناي اخص آغاز میتحقیقات مقدماتی با 

تجدید مراحل رسیدگی به پرونده در واقع تجویز رسیدگی به آن در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی 

تواند موجب اخالل در نظم است که بر خالف اصول حاکم بر دادرسی کیفري است و این امر همچنین می

رسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض شود و لذا بدون نص قانون، ارسال پرونده از داد

سوي دادگاه کیفري دو صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست، فاقد وجاهت قانونی 

  است.



، احاله پرونده 1392 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 418با توجه به تصریح ماده  -4تا  1سؤال دوم) 

به حوزه قضایی دیگر ناظر بر مراحل رسیـدگی کیفري است؛ بنابراین چنانچه با درخواست احاله در مرحله 

رسیدگی در دادگاه کیفري دو موافقت شده باشد، پرونده جهت رسیدگی در دادگاه کیفري دو، به حوزه 

این  342و ماده  335ماده » الف«جه به اطالق بند شود؛ این دادگاه باید با توشونده ارسال میقضایی احاله

قانون، دادستان را براي شرکت در جلسه رسیدگی احضار و مبادرت به رسیدگی کند و با توجه به آنچه در 

پاسخ به سؤال اول گفته شد، صرف صدور کیفرخواست از سوي دادسراي حوزه قضایی دیگر، مجوز عدم 

  کند، نیست.دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1422   

  ك  1422-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

بند  قکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفدر صورتی

تواند تعلیق مجازات را الغاء و قانون دادرسی کیفري اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می 433ب ماده 

  حکم به اجراي مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري  458ور در ماده اوالً، منع تشدید مجازات تعزیري یا اقدام تأمینی و تربیتی مذک

ها را نیز ها و یا لغو تعلیق اجراي تمام مجازاتعام است و حذف تعلیق اجراي برخی مجازات 1392مصوب 

  شود.شامل می

ل شود و مستقثانیاً، اصوالً قرار تعلیق اجراي مجازات، ناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می

قانون قانون مجازات اسالمی  49زات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده از تعیین مجا

  ، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.1392مصوب 

، قرار تعلیق اجراي مجازات 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده  2ثالثاً، با توجه به تبصره 

تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه  از جمله آراي قابل

ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  55به ماده 

  د.کنم میدادستان یا قاضی اجراي احکام مربوطه، مراتب را براي لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعال

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/04    

7/1400/1420   

  ح  1420-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  هاي با موضوع مالی که منجر به صدور رأي داور شده است، چگونه است؟عشر پروندهنحوه محاسبه نیم -1

چگونه  1397قانون اصالح قانون صدور چک مصوب  23موضوع ماده  عشر اجرایی راجع به اجراییهنیم -2

  شود؟محاسبه می

 پاسخ:

، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 488و  485مطابق مواد  -1

اً ه او، طوععلیه تا بیست روز پس از ابالغ رأي برأي داور مانند حکم دادگاه قابل اجراست و هرگاه محکوم

کننده دعوي به داوري و یا دادگاهی که صالحیت رسیدگی به اصل دعوي حکم را اجرا نکند، دادگاه ارجاع

نفع بر طبق رأي داور، اجراییه صادر کند. بدیهی است پس از انقضاي را دارد، مکلف است به درخواست ذي

گیرد؛ بنابراین در مواردي که علیه قرارمیمعشر دولتی بر عهده محکوده روز از تاریخ ابالغ اجراییه، نیم

شود. در موارد غیر مالی عشر بر اساس مبلغ مندرج در رأي محاسبه میموضوع رأي داور مالی است، نیم

به مبلغ معینی در نظر گرفته نشده است، یا مواردي که بهاي خواسته مشخص نشده و در نتیجه براي محکوم

با  1373برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  قانون وصول 3ماده  22طبق بند 

ریال  000/800/1ریال تا  000/400هاي خدمات قضایی از اصالحات بعدي موضوع جدول تغییر تعرفه

  شود.و مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه وصول می

کرده است که اجراییه طبق تصریح  )1397قانون اصالح قانون صدور چک (اصالحی  23مقنن در ماده  -2

به وسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجرا  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت



است و از جمله در ماده  1356شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجراي احکام مدنی مصوب گذاشته می

هاي اجرایی آن به استیفاي هزینه 3ی و در تبصره یک ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجراي احکام مدن

قانون  23رسد اجراي اجراییه موضوع ماده به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر میعالوه بر محکوم

قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158عشر اجرایی برابر بند یک ماده صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم

  است. 1356

  

 مدي باردئیدکتر احمد مح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/12    

7/1400/1419   

  ح  1419-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  6ماده  2احتراماً ( منظور از ( قیمت عادله روز)  مندرج در تبصره 

نظور ، محاسبه مبلغ پرداختی سرقفلی چیست ؟ و نحوه محاسبه آن به چه نحو است ؟ آیا م  26/5/1376

به قیمت روز تخلیه است که بر اساس شاخص بانک مرکزي (به عنوان وسیله اي که در تقویم معادل ریالی 

آن موثر است ) و با ارجاع موضوع به کارشناس حسابداري مشخص می گردد یا مفهوم دیگري دارد که در 

ادله روز چیست و چه کارشناسی و با چه صالحیتی می این صورت ، مبناي محاسبه سرقفلی به قیمت ع

  بایست در این خصوص اظهار نظر نماید ؟

 پاسخ:

، با توجه به ذیل تبصره 1376اوالً، در خصوص اجاره اماکن تجاري مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

وز رداخت شود و در تعیین قیمت عادله راین قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز تخلیه پ 6ماده  2

اي ¬سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با عنایت به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه

  شود.که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می

ربط صادر شده است و براي اي است که از سوي مرجع ذير اساس پروانهثانیاً، حدود صالحیت کارشناس رسمی ب

تواند با مراجعه به کتب فهرست کارشناسان رسمی دادگستري، ربط، مقام قضایی میتشخیص کارشناس ذي

  ها و حوزه تخصصی هر کارشناس را مالحظه کند.گرایش

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/24    

7/1400/1417   

  ح  1417-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9گذار به موجب تبصره ماده قانون

ها و مراتع جنگلبرداري از قانون حفاظت و بهره 56بعدي، مهلتی یک ساله جهت اعتراض مالکان به آراي کمیسیون ماده 

با اصالحات بعدي و یا برگ تشخیص و یا آراي کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع  1346مصوب 

را تعیین کرده است. خواهشمند است اعالم فرمایید آیا اعتراض به  1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56اجراي ماده 

  شود یا غیر مالی؟سوب میآراي موضوع تبصره یادشده، مالی مح

 پاسخ:

پذیر و ارتقاي قانون رفع موانع تولید رقابت 45اوالً، برخالف آنچه در متن استعالم آمده است، با عنایت به بند یک ماده 

که صالحیت هیأت موضوع قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي  1394نظام مالی کشور مصوب 

وري بخش کشاورزي و را پنج سال از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره 1367ها و مراتع مصوب ن جنگلقانو 56ماده 

براي ثبت اعتراض در دبیرخانه  23/4/1394نفع تا تاریخ معین کرده است، اشخاص ذي 23/4/1389منابع طبیعی مصوب 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  5/5/1395مورخ  750اند و مطابق رأي وحدت رویه شماره هیأت مزبور مهلت داشته

هاي مطروحه در مرجع قضایی در این خصوص که به صدور رأي قطعی منتهی ظرف پنج سال یادشده، رسیدگی به پرونده

  نشده است، در صالحیت هیأت مذکور است.

 جا که دعواي اعتراض به رأينثانیاً، براي تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوا باید نتیجه آن مورد توجه قرار گیرد؛ از آ

ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56قاضی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

  شود.با اصالحات بعدي، در واقع اعتراض به برگ تشخیص است، دعواي یادشده غیر مالی محسوب می 1367

 دکتر احمد محمدي باردئی

    حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1400/11/05    

7/1400/1413   

  ح  1413-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ساله از آخرین اقدام بالثر شده و نیاز به صدور  5چنانچه اجراییه صادره به جهت گذشت مهلت قانونی

بخش اجرا نشده  له درخواست صدور اجراییه و ادامه عملیات اجرایی را دراجراییه جدید باشد و محکوم

بنماید الکن حسب گزارش بایگانی راکد پرونده قدیمی بوده و در بایگانی  راکد  موجود نمی باشد  و 

قطعیت یافته و اجراییه   له صرفاً دادنامه برابر اصلنیز مقدور نباشد و محکوم CMSدسترسی به دفاتر و 

  پرونده امکان صدور اجراییه وجود دارد یا خیر ؟ شده قبلی را ارائه نماید  آیا بدون پیدا شدن برابر اصل

 پاسخ:

)  CMS( هاي قضاییدر فرض مفقود شدن پرونده و مقدور نبودن دسترسی به دفاتر و سیستم مدیریت پرونده

و مختومه شدن پرونده اجرایی به جهت سپري شدن بیش از پنج سال از تاریخ صدور اجراییه و تعقیب نکردن 

)، در صورت 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  168له (موضوع ماده ط محکومعملیات اجرایی توس

له و ارائه تصویر برابر اصل شده دادنامه و اجراییه قبلی، احراز مقدور بودن یا نبودن صدور مراجعه محکوم

 مصالح مربوطه است که به هر طریق ممکن با بررسی سوابق موضوع، تصمیاجراییه جدید، با محکمه ذي

  مقتضی اتخاذ کند و در صورت احراز شرایط، صدور اجراییه جدید فاقد اشکال است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1412   

  ك  1412-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد این است که در ی که مطرح میقانون آیین دادرسی کیفري سوال 510مورد تجمیع آرا در راستاي ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري باشد لکن یکی از  510صورتی که شخص داراي دو پرونده قابل تجمیع  ماده 

هاي مختومه شده باشد و پس از مختومه شدن پرونده مشخص شود که محکوم علیه داراي دو پرونده پرونده

حال سوالی که هست این است که آیا به لحاظ مختومه بودن قابل تجمیع می باشد و درخواست تجمیع نماید، 

قانون آیین  510پرونده می توان نظر داد که امکان تجمیع  ندارد؟ یا این که در صورت وجود شرایط ماده 

  باشد؟دادرسی کیفري مفتوحه بودن پرونده مانع تجمیع نمی

 پاسخ:

، مالك اعمال این ماده (که ناظر به اعمال 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510مستفاد از ماده 

مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است) آن است که اعمال مقررات تعدد جرم در میزان مجازات 

که اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي قابل اجرا مؤثر باشد؛ بنابراین در فرض سؤال (با فرض این

ل اجراست) اجرا یا عدم اجراي یکی از احکام موضوع محکومیت قطعی احکام مؤثر در میزان مجازات قاب

  رأي تجمیعی در صورت فراهم بودن اقتضاء، مؤثر در مقام نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1410   

  ك  1410-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ل خیانت در امانت که بدون تقدیم دادخواست حکم بر رد مال یا جبران ضرر و در خصوص جرایمی از قبی

شود، چنانچه چنین دادخواستی تقدیم نشده و حکم بر رد مال و جبران ضرر و زیان صادر زیان صادر نمی

قانون مجازات  58ماده » پ«نشده باشد و محکوم درخواست آزادي مشروط کند، آیا باید در راستاي بند 

علیه ضرر و زیان شاکی را بپردازد و یا قراري براي پرداخت ترتیب دهد؟ در محکوم 1392می مصوب اسال

علیه صورت مثبت بودن پاسخ، میزان ضرر و زیان به چه صورت تعیین خواهد شد و اگر بین شاکی و محکوم

ت رد موافقیا مو«در خصوص میزان خسارت توافق نشود، تکلیف چیست؟ به طور کلی منظور از عبارت 

  چیست؟» مدعی خصوصی را بپردازد یا قراري براي پرداخت آن ترتیب دهد

 پاسخ:

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  58ماده » پ«در بند » مدعی خصوصی«با توجه به تصریح به عبارت 

ه علیو برگشت تمام مندرجات بند یادشده به آن، در صورت صدور حکم بر پرداخت ضرر و زیان، محکوم

جا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که موضوع حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی تکلیف دارد تا آن

خصوصی واقع شده است را بپردازد و یا قراري براي پرداخت آن ترتیب دهد؛ اما اگر حکم بر پرداخت ضرر 

ماده یادشده » پ«علیه در خصوص بند و زیان صادر نشده باشد، اساساً موضوع آن منتفی بوده و محکوم

  تکلیفی نخواهد داشت؛ بنابراین با جمع بودن دیگر شرایط، صدور حکم آزادي مشروط فاقد اشکال است.

 روح اله رئیسی

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/03    

7/1400/1409   

  ك  1409-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي الکترونیکی (پابند الکترونیک) در مواردي که شخص به هدر خصوص محکومیت تحت نظارت سامان

شود، آیا صدور احکام پابند الکترونیک مستلزم معرفی محکوم به زندان می حبس تعزیريِ منجز محکوم می

بندي زندان موضوع بررسی و به دادگاه صادرکننده رأي قطعی ارسال شود یا باشد تا از طریق شوراي طبقه

  باشد.م در این خصوص مستلزم معرفی محکوم  به زندان از طریق اجراي احکام کیفري نمیکه صدور حکاین

 پاسخ:

وع هاي الکترونیکی موضبه حبس در جرایم تعزیري درجه پنج تا هشت تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم 

شود سوب میناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی مح 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62ماده 

و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است و چنانچه دادگاه حین صدور حکم نسبت به 

مندي دادرسی کیفري مذکور در ماده این قانون اقدام نکند، با توجه به اصل قانون 62اعمال مقررات ماده 

هاي الکترونیکی نیازمند ت سامانه، قرار دادن محکوم تحت نظار1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  2

 62گفته است؛ لذا در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده قانون پیش 553رعایت تشریفات مقرر در ماده 

  منوط به شروع به اجراي مجازات حبس محکوم خواهد بود. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب 

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1406   

  ك  1406-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري و ارفاقی بودن آن از یک سو و  442با احترام، با عنایت به فلسفه وجودي ماده 

کاهش یک مرحله از دادرسی در تصویب رسیدگی و قطعیت آرا ء از سوي دیگر و همچنین توجه به انواع 

و ماهیت ضبط اشیاء و اموال ناشی  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  19هاي تعزیري در ماده مجازات 

  از ارتکاب جرم ، مستدعی در این خصوص ارشاد نمایید  .

در مواردي که محکوم علیه در جرایم مواد مخدر نسبت به دادنامه صادره از دادگاه انقالب به حبس و ضبط 

قانون اصالح مبارزه با مواد مخدر  30بوده (موضوع ماده وسیله نقلیه حامل مواد مخدر 

گردد و پیش از پایان مهلت تجدید نظرخواهی با رجوع به دادگاه ) محکوم می1389/5/9اصالحی

صادرکننده حکم بدوي، حق تجدید نظر خواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد  و تقاضاي 

صادرکننده نیز با توجه به شرایط پیش بینی شده نسبت به اعمال ماده  کند و دادگاه تخفیف مجازات می

تواند در خصوص ضبط خودرو که حامل مواد و تخفیف مجازات اقدام می نماید، آیا محکوم علیه می 442

، اعتراض خود را جهت تجدید نظر خواهی یا فرجام 442مخدر بوده است بعد از تسلیم به راي و اعمال ماده 

یه علر این خصوص ( ضبط خودرو ) به دادگاه تقدیم نماید؟ و در صورت تجدید نظر خواهی محکومخواهی د

قانون آیین دادرسی کیفري  442بینی ماده به دادگاه بدوي چیست؟ با عنایت به سیاست و قانونگذار در پیش

انین و اینکه از یک به شرح صدرالذکر و علم و اطالع بسیاري از مرتکبین و قاچاقچیان مواد مخدر از قو

نمایند و از طرفی با اعتراض به راي صادره از ارفاق موضوع این ماده استفاده می 442طرف با اعمال ماده 



در خصوص ضبط خودرو، سعی در اطاله دادرسی و رسیدگی می نمایند که با فلسفه وجودي این ماده قانونی 

  یید .خوانی ندارد، مستدعی است در این خصوص ارشاد نماهم

 پاسخ:

که کاهش یک مرحله  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442با عنایت به فلسفه حکم مقرر در  ماده 

حق  اسقاط«وجه و قطعیت آراء است، از دادرسی و تسریع در رسیدگی و جلوگیري از تجدید نظرخواهی بی

مندي لت تجدید نظرخواهی جهت بهرهپیش از پایان مه» استرداد درخواست تجدید نظر«یا » تجدید نظرخواهی

هاي موضوع محکومیت تعدد مجازات«قانون یادشده در فرض  442از تخفیف مجازات موضوع ماده 

هاي متعدد کل مجازات«نسبت به » استرداد درخواست تجدید نظر«یا » اسقاط حق«، ناظر بر »تعزیري

در فرض سؤال که متهم به علت ارتکاب جرم ؛ بنابراین »موضوع محکومیت تعزیري (مقرر در دادنامه) است

هاي متعدد حبس، شالق، جزاي نقدي و ضبط وسیله نقلیه حامل مواد مخدر مربوط به مواد مخدر به مجازات

مند شده است، رأي صادره محکوم و متعاقب اسقاط حق تجدید نظرخواهی از تخفیف موضوع این ماده بهره

قسمتی از مجازات موضوع محکومیت تعزیري (ضبط وسیله نقلیه قطعی است و تجدید نظرخواهی نسبت به 

با اصالحات و الحاقات بعدي)  1367قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  30حامل مواد مخدر موضوع ماده 

فاقد وجاهت  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  442متعاقب قطعیت رأي صادره در اجراي ماده 

این قانون، در صورت  2موضوع ماده » اصل قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفري« قانونی است و با عنایت به

  خواهی، دادگاه بدوي صادرکننده رأي با تکلیفی مواجه نیست.درخواست تجدید نظرخواهی یا فرجام

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/06    

7/1400/1404   

  ح  1404-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

به مالک اجازه داده است ظرف ده روز از تاریخ مزایده،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  144ماده 

له شود. پرسش این هاي اجرایی را پرداخت کند و مانع انتقال ملک به محکومکلیه بدهی، خسارات و هزینه

له خود به عنوان خریدار وارد مزایده شده که محکومشود است که آیا حکم این ماده فرضی را نیز شامل می

کند؟ آیا در این فرض نیز مهلت دو ماهه براي مالک جهت پرداخت بدهی، خسارات و ملک را خریداري می

له) تواند بدین ترتیب مانع از انتقال ملک به خریدار (محکومهاي اجرایی وجود دارد و مالک میو هزینه

  شود؟

 پاسخ:

توان آن را به حکمی استثنایی است و نمی 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  144ر ماده حکم مقرر د

این قانون همانند  127له مطابق ماده موارد خارج از شرایط مقرر در این ماده؛ از جمله فرضی که محکوم

 م مزایده به نحودیگران به عنوان خریدار در مزایده شرکت کرده است، تسري داد؛ بنابراین در صورت انجا

له حکومبه به میکن کردن آن با پرداخت محکوملمعلیه مبنی بر کانصحیح و قانونی، درخواست بعدي محکوم

  له که در فرض سؤال برنده مزایده است.قابل ترتیب اثر نیست؛ مگر با رضایت محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/17    

7/1400/1402   

  ك 1402-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه دادگاه بدوي با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما -1

به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وي حکم برائت صادر گردد، حال با این 

به وم علیهی که محکومیت وي قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوموصف، محک

  را دارد؟

توان از محل وجهی که در راستاي اعمال آیین دادرسی کیفري می 538و  232و  233آیا مستنبط از مواد  -2

  یه و رد مال را پرداخت نمود؟ شود دگذار اخذ و ضبط میآیین دادرسی کیفري از کفیل یا وثیقه 236ماده 

 پاسخ:

االجراي دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و حکم قطعی و الزم -1

ه باي جز اجراي حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوماجراي احکام وظیفه

  به به کل آن) در مرحله اجراي حکم وجود ندارد.علیه (رد مال از نصف محکومکومو افزایش مسؤولیت مح

چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538و  233، 232از مواد  -2

قانون، دستور این  236گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده علیه یا وثیقهاجراي حکم به لحاظ تخطی محکوم

الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان اخذ وجه

ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفاي حق مدعی خصوصی از محل 

  موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.

 ي باردئیدکتر احمد محمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/12    

7/1400/1397   

  ك  1397-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه در صورتی که حکم به رد مال کیفري مطابق ثمن مأخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم -1

تواند له میع آن را پرداخت نماید، آیا محکومصرفاً بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجمو

هیأت عمومی دیوان عالی  کشور عالوه بر راي کیفري قیمت روز را  811مطابق رأي وحدت رویه شماره 

  درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟

شد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را در صورتی که  ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده با -2

هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه  811بر اساس رأي وحدت رویه شماره 

  گذاري و ارزیابی شود؟قیمت

 پاسخ:

، دادگاه 1367بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  -1

اصل «هاي انتقال مال غیر و کالهبرداري را عالوه بر حبس و جزاي نقدي، به رد رتکب بزهمکلف است م

، حسب مورد اصل ثمن پرداختی یا مال موضوع کالهبرداري »اصل مال«نیز محکوم کند و منظور از » مال

ی در فرضشود؛ شایسته ذکر است التفاوت کاهش ارزش ثمن یا مال مورد کالهبرداري نمیاست و شامل مابه

قانون آیین دادرسی کیفري و  15و  14، 10که مال موضوع کالهبرداري وجه نقد است، با توجه به مواد 

هیأت عمومی دیوان  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733هاي آراي وحدت رویه به شماره

دادخواست محکومیت  تواند تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم و با تقدیمباخته میعالی کشور، مال

التفاوت ارزش وجه موضوع جرم را حسب مورد از بهمرتکب بزه به پرداخت خسارات قانونی از جمله ما

  کننده به جرم و یا دادگاه حقوقی درخواست کند.دادگاه کیفري رسیدگی



ر، هیأت عمومی دیوان عالی کشو 1/4/1400مورخ  811منظور از غرامت در رأي وحدت رویه شماره  -2

، غرامت ناشی 15/7/1393مورخ  733با توجه به سوابق مربوط به این رأي و رأي وحدت رویه شماره 

که خواهان وجه نقد را در قبال مبیعی پرداخت است؛ بنابراین در فرض سؤال، این از کاهش ارزش ثمن معامله

  کرده که بعداً کشف شده جزء اراضی ملی بوده است، مؤثر در مقام نیست.

  

 تر احمد محمدي باردئیدک

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1393   

  ح  1393-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تواند تقاضاي اجراي حکم علیه میدر صورتی که حکم به خلع ید مشاعی صادر شده باشد، آیا محکوم

  راي حکم درخواستی ارائه نداده است.له در راستاي اجکه در این فرض محکومبنماید؟ توضیح آن

 پاسخ:

له ها با تقاضاي محکوم، اجراي احکام دادگاه1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  4و  2با عنایت به مواد 

که در قانون ترتیب دیگري آید؛ مگر آنمقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل مییا نماینده و یا قائم

بنابراین اجراي حکم دادگاه و صدور اجراییه منوط به تقاضاي کتبی وي است و  بینی شده باشد؛پیش

تواند چنین تقاضایی کند؛ بنابراین در فرض مسأله و صدور حکم خلع ید مشاعی، خلع ید علیه نمیمحکوم

  علیه است.له و صدور اجراییه منوط به اقامه دعواي خلع ید از سوي محکوممحکوم

 ردئیدکتر احمد محمدي با

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  



 

1400/11/17    

7/1400/1390   

  ع  1390-63/4-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات  1366قانون مالیات مستقیم مصوب  224ماده  2گونه که مستحضرید بند همان -الف

 -2بند «دارد: ) مقرر می1400/3/2صوب قانون مالیات بر ارزش افزوده م 50ماده  2بعدي (موضوع بند 

دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق

  ».سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستري هر استان

  داشت:این ماده مقرر می 2که در قانون سابق بند توضیح این 

ها یا ضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستانیک نفر قا«

ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر مراکز استان

  » کند.قاضی شاغل را براي عضو هیأت معرفی می

ل شامل قضات شاغ» حقوقدان مطلع«ند است اعالم نظر بفرمایید آیا الذکر، خواهشمبا هنایت به مقرر فوق

  است؟

طرفی کلیه انشاي رأي با رعایت اصل عدالت و بی«این ماده نیز آمده است:  2در قسمتی از تبصره  -ب

اعضا و متکی به اسناد و مدارك مثبته و دالیل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز 

) این ماده به عمل آمده و به امضاي تمامی اعضا 2از برگزاري جلسه، توسط نماینده بند (کاري پس 

  »رسد.می

 کننده رأي قاطع است یا اکثریت آراءپرسش این است که در صورت اختالف نظر بین اعضا، نظر قاضی انشا

  مالك اتخاذ تصمیم و انشاي رأي است؟



 پاسخ:

با اصالحات  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2در بند که قانونگذار با توجه به این -الف

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50و الحاقات بعدي (پیش از اصالح بند یادشده به موجب ماده 

) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته 2/3/1400

اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با  بود؛ اما در اصالح

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر که از حیث حقوقدان بودن نمیعنایت به این

تصریح به  بهگذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی بناي قانون

هاي حل اختالف مالیاتی موضوع ماده وجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  رسد.با اصالحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

ریت شوند، نصاب رأي اکثتشکیل میقضایی که با اعضاي متعدد که اصوالً در مراجع شبهبا توجه به این -ب

است؛ بنابراین در فرض پرسش نیز که مقنن حکم خاصی را بیان نکرده است، رأي اکثریت اعضاي هیأت 

هاي مستقیم قانون مالیات 244ماده  2مالك است. همچنین، صرف انشاي رأي توسط نماینده موضوع بند 

  نافی نصاب فوق نیست. 1400اصالحی 

  

 ي باردئیدکتر احمد محمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  



 

1400/11/12    

7/1400/1386   

  ك  1386-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه زندانی را تسلیم به رأي و تقاضاي تخفیف تشخیص داده و در دادگاه کیفري دو الیحه اعتراض محکوم

دهد و سپس ک چهارم از مجازات را تخفیف میقانون آیین دادرسی کیفري رأي صادر و ی 442اجراي ماده 

شود که محکوم به حکم صادره تسلیم نشده، بلکه اعتراض کرده است؛ از این رو نسبت به حکم متوجه می

، اعالم اشتباه نموده و پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض محکوم به 442اخیر صادره در اجراي ماده 

 442تواند رأي قطعی صادر شده در اجراي ماده دادگاه تجدید نظر می کند. آیادادگاه تجدید نظر ارسال می

  علیه رسیدگی کند؟را نادیده گرفته و به اعتراض محکوم

 پاسخ:

  442در صورتی که قاضی دادگاه صادرکننده رأي به هر علت و از جمله در فرض سؤال که ناظر به ماده 

ر رأي دچار اشتباه شده باشد و پی به اشتباه خود است، در صدو 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 

قانون آیین دادرسی کیفري  477ببرد، در صورتی که حکم صادره قطعیت یافته باشد و آن را مشمول ماده 

کند و در هر حال، با توجه به قضاییه اعالم میربط در قوه بداند، مراتب را به مقامات ذي 1392مصوب 

ی صادرکننده رأي مجاز به عدول از رأي خود و یا درخواست تجدید نظر نسبت موازین قانونی فعلی، قاض

  به آن نیست و دادگاه تجدید نظر نیز پیش از نقض رأي اشتباه، مجاز به رسیدگی به تجدید نظرخواهی نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1400/11/30    

7/1400/1376   

  ح  1376-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ها و مراتع کشور مصوب نامه قانون ملی شدن جنگلگونه که مستحضرید به موجب تصویبهمان

هاي طبیعی، ملی و جزء اموال عمومی محسوب ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه، کلیه جنگل1341/10/27

ها، مراتع، پیش از این تاریخ جنگل نامه یادشده، اشخاصی که تاماده یک تصویب 3شد؛ اما وفق تبصره 

هاي طبیعی و اراضی جنگلی را احیاء و آن را تبدیل به زمین زراعی، مسکونی و باغی و ... کرده باشند، بیشه

نامه مستثنی هستند؛ پرسش این است که چنانچه احیاي موصوف از شمول حکم مقرر در ماده یک این تصویب

ی، یهودي، ارمنی و بهایی و .... انجام شده باشد؛ آیا این احیاء موجب توسط فرد غیر مسلمان اعم از مسیح

تملک است؟ آیا شعبه ویژه رسیدگی به دعاوي منابع طبیعی یا کمیسیون موضوع ماده واحده تعیین تکلیف 

توانند بر اساس احیاي می 1367ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

  کم بر مستثنیات بودن ملک احیاشده توسط غیر مسلمان صادر کنند؟مذکور، ح

 پاسخ:

 هاي طبیعی و اراضیها، مراتع و بیشهکه در مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر ملی شدن جنگلنظر بر این

ها و مراتع کشور نامه قانون ملی شدن جنگلتصویب 2ماده  3جنگلی کشور از جمله ماده یک و تبصره 

، قانون حفاظت و 1342هاي کشور مصوب نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل، آیین1341مصوب 

با اصالحات و الحاقات بعدي به نحو اطالق و صرف  1346ها و مراتع کشور مصوب برداري از جنگلبهره

هاي روستایی از نظر از دین و مذهب اشخاص، برخی اراضی، باغات و عرصه و محاوط تأسیسات و خانه

و با  اي به رسمیت شناخته شده استمول قوانین یادشده مستثنا شده و براي مالک مستثنیات، حق مکتسبهش

قانون مدنی و همچنین تأکید بر تساوي حقوق اشخاص در اصول متعدد قانون اساسی  27توجه به ماده 



 2ماده  3در تبصره  جمهوري اسالمی ایران؛ از جمله اصول سوم، چهاردهم، نوزدهم و بیستم آن، حکم مقرر

شود؛ لذا موجبی براي ها مینامه قانونی یادشده، شامل تمامی ایرانیان صرف نظر از دین و مذهب آنتصویب

محروم کردن اشخاص غیر مسلمان از حقوق قانونی مقرر در قوانین فرض سؤال وجود ندارد و شعب ویژه 

و نیز  1389ورزي و منابع طبیعی مصوب وري بخش کشاقانون افزایش بهره 9موضوع تبصره یک ماده 

ها و قانون جنگل 56هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

در صورت احراز شرایط مقرر قانونی و صرف نظر از دین اشخاص، رأي بر احراز  1367مراتع مصوب 

  کند.مالکیت اشخاص بر این اراضی صادر می

 مد محمدي باردئیدکتر اح

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1375   

  ح  1375-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون مدنی شرط می کنند بناي احداثی یا اشجار غرس شده ؛  504متعاقدین عقد اجاره در راستاي ماده 

  ن شرطی باطل و مبطل عقد است؟حتی بعد از اتمام مدت عقد اجاره نیز باقی بمانند آیا چنی

 پاسخ:

تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن موجر نمی«که قانون مدنی مبنی بر آن 504حکم مقرر در ماده 

..» .بعد از انقضاي مدت اجاره اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند «و نیز عبارت » اجبار کند

شده توسط مستأجر و بعد از عقد شده و یا اشجار غرسبناي احداث بقاي«صریح در آن است که درج شرط 

در قرارداد اجاره، فاقد هرگونه ایراد قانونی است و موجبی قانونی براي باطل یا مبطل تلقی کردن آن » اجاره

  وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



1400/11/06    

7/1400/1373   

  ح  1373-3/1-1400نده:  شماره پرو

  استعالم:

گاهی مراجع قضایی در سالیان دور مبادرت به توقیف اموال به ویژه امالك اشخاص به دالیل گوناگون مانند استیفاء 

 اي در بایگانیاند در حال حاضر به علت امحاي پرونده، سابقهبه، اخذ تأمین و خسارت احتمالی اقدام نمودهمحکوم

ه اصحاب پرونده نیز دسترسی نیست. آیا عدم پیگیري پرونده در طول مدت بیست سال و عدم وجود نداشته و ب

  شده دانست و از آن رفع توقیف کرد؟توان اماره رفع نیاز از مال توقیفشده را میتعرض نسبت به مال توقیف

 پاسخ:

که مالی در آن توقیف شده است و  اياوالً، در فرضی که به لحاظ امحاي پرونده قضایی، دسترسی به سوابق پرونده

که نفع تقاضاي رفع توقیف از آن را دارد، ممکن نباشد و سوابق الکترونیکی هم نداشته باشد، صرف نظر از اینذي

ر معمول شود و به طوهاي قضایی طبق ترتیبات قانونی مربوط انجام و به اسناد الکترونیکی تبدیل میامحاي پرونده

ها و د، دادگاه مکلف به بررسی موضوع به طریق مقتضی از جمله مراجعه به دفتر ثبت دادنامهآیاین فرض پیش نمی

  سوابق اجراي احکام و ابالغ است.

ثانیاً، مفروض آن است که امحاي پرونده قضایی بدون بایگانی شدن آن انجام نشده و در صورت بایگانی شدن پرونده 

ت و یا آن که دستور و یا رأي اجرا شده است؛ زیرا با فرض صدور چنین نیز اساساً دستور و یا رأي صادر نشده اس

بایست از مال رفع توقیف به عمل آمده یا رأي القاعده میشده در استعالم علیرأي یا دستوري با توجه به مدت مطرح

ع صدور دستور رف اي به دست نیاید،رغم بررسی موضوع، سابقهشد؛ بنابراین در فرض استعالم چنانچه به اجرا می

شده با منع قانونی مواجه نیست. با این حال، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی توقیف از ملک توقیف

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1372   

  ح  1372-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات و الحاقات بعدي و مشروح  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  48و  47،  22اد با توجه به مو

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از  1394/ 10/ 29مورخ  747مذاکرات رأي وحدت رویه شماره 

مشمول این رأي مالکان اراضی مندرج در رأي وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص داراي سند عادي  نیز 

شوند؟ آیا اساسا اشخاص داراي سند عادي می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداري وحدت رویه می

  برآیند؟ .

 پاسخ:

هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن  است  29/10/1394مورخ  747رأي وحدت رویه شماره 

شده از سوي شهرداري با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه ف و تملککه در مواردي که مالکان اراضی تصر

شرطی ها بدون پیشکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداري باشند، دعواي آنکنند، بدون اینمی

دادرسی  قانون تشکیالت و آیین 10قابل استماع است و موضوع از شمول بندهاي یک و دو و تبصره بند سه ماده 

خارج است و منوط کردن استماع دعواي مطالبه قیمت به صدور رأي بر احراز  1392دیوان عدالت اداري مصوب 

تقصیر و تخلف شهرداري در دیوان عدالت اداري موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار 

با  1310قانون ثبت اسناد و امالك کشور مصوب  48و  47، 46، 22نظري نشده و در این مورد  با توجه به مواد 

شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به امالك اصالحات و الحاقات بعدي نسبت به امالك ثبت

  صالح قضایی ارائه کند.فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذي

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1368   

  ح  1368-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون صدور چک و صالحیت دادگاه یا شوراي حل اختالف براي چک هایی که طبق  2در مورد تبصره ماده 

غ که مبل"ارت تاخیر تادیه خس"اجراییه براي آن صادر شده، براي خواسته مطالبه  1397مقررات اصالحی 

میلیون  19آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ 

تومان در صالحیت شوراي حل اختالف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در 

الف هر چند اصل خواسته در صالحیت شورا کجاست؟ برخی متتقدند  که بر اساس قانون شوراي حل اخت

نبوده، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صالحیت شورا نیست ولی برخی 

گویند که مالك ، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده دیگر می

قانون صدور چک با شوراي  2، دعواي تبعی  هم طبق تبصره است و مرجع صالح ژ، اصل دعوا شورا بوده 

  حل اختالف است .نظر آن مرجع کدام است؟

 پاسخ:

) صرفاً از طریق 1397قانون صدور چک (اصالحی  23که صدور اجراییه موضوع ماده صرف نظر از آن

در استعالم، چنانچه  دادگاه میسر است و از صالحیت شوراي حل اختالف خارج است و عنایت به ابهام موجود

مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صالحیت شوراي حل اختالف را موضوع خواسته خود قرار داده 

که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبناي استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان نظر از آناست، صرف

نصاب مقرر قانونی صالحیت شوراي حل که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از کرده باشد، با لحاظ آن

د که خواهان خواسته خواختالف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این

را بیش از نصاب مقرر براي صالحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبناي استحقاق خود را خسارت تأخیر 



ثر در باشد، مؤآن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال میتأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل 

  مقام نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/1364   

  ع  1364-120-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

محوله اداري)  فرد شاغل در آموزش و پرورش مرتکب بزه کالهبرداري (غیر مرتبط با شغل و وظایف

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختالس و  7شود. آیا با صدور کیفرخواست، به موجب ماده می

  شود؟کالهبرداري متهم از شغل سازمانی معلق می

 پاسخ:

در «دارد: که مقرر می 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  7ماده 

هاي مندرج در این قانون که مجازات حبس براي آن مقرر شده، در صورتی که مرتکب از بزه هر مورد از

 ارتباط...» مأمورین مذکور در این قانون باشد از تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد 

اتب ت. بنا به مررفتار مجرمانه با شغل و وظایف محوله اداري را شرط تعلیق متهمِ فرض سؤال قرار نداده اس

فوق و با لحاظ اطالق ماده یادشده، عدم ارتباط بزه ارتکابی با شغل و وظایف اداري متهم مانع از اعمال 

  نخواهد بود. 7ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/03    

7/1400/1362   

   1362-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون معادن ، پروانه هاي بهره برداري معادن سند رسمی ، الزم  9، همانطور که مستحضرید به استناد ماده  احتراماً

االجرا ، قابل معامله و ثوثیق  می باشند ،  برخی از محاکم قضایی و همچنین بانک نسبت به اجراي این ماده 

  ورزند . و .....استنکاف میهاي موصوف به عنوان وثیقه مالحظاتی دارند و از پذیرش پروانه

گذاران این بخش مبنی بر اعمال این ماده قانونی ، مقرر فرمایید در خواهشمند است با توجه به درخواست سرمایه

  .و نظریه رهگشا را ارائه فرمایند این خصوص بررسی الزم معمول

 پاسخ:

برداري از پروانه بهره«قرر داشته است که م 1390اصالحی  1377قانون معادن مصوب  9با عنایت به اطالق ماده 

که، و همچنین تصریح تبصره یک این ماده به این» االجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق استمعادن، سند رسمی، الزم

برداري را به عنوان وثیقه و تضمینِ اعطاي تسهیالت ها مکلفند معادن داراي پروانه بهرهمؤسسات مالی نظیر بانک

ده از طریق گیرنبرداري معادن که قابل معامله بوده و حق وثیقهازپرداخت آن بپذیرند، بنابراین پروانه بهرهمالی و ب

ضبط و انتقال آن قابل وصول است (با در نظر گرفتن وضعیت خاص پروانه از جمله زمان اعتبار آن) عالوه بر 

ها، ر بانکگذاري دصوصیت از وثائق بانکی و وثیقهها و مؤسسات مالی قابل توثیق است، با الغاء خکه در بانکاین

  توثیق آن در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفري نیز بالمانع است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/20    

7/1400/1361   

  ح  1361-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

داخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت در دعواي الزام خوانده به پر

  شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟اخیرالذکر در رأي دادگاه از چه زمانی محاسبه می

 پاسخ:

ی و انقالب هاي عمومقانون آیین دادرسی دادگاه 522با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده 

، در غیر مواردي که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده 1379در امور مدنی مصوب 

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

ور که خسارت هیأت عمومی دیوان عالی کش 1/4/1400مورخ  812نظام و رأي وحدت رویه شماره 

البه گیرد؛ اما مطشود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق میتأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می

منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد. شایسته ذکر 

ها با صدور حکم قطعی و ابالغ آن به است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تن

به در حکم دین محسوب و در صورت علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوممحکوم

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522علیه مشمول حکم مقرر در ماده تأخیر در پرداخت از سوي محکوم

  شود.می 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/1354   

  ك  1354-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی  236آیا رفع اثر از دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله یا وجه التزام موضوع ماده  -1

  گذار، کفیل و...) است؟ مند درخواست (وثیقهکیفري جزء قواعد آمره است یا نیاز

رفع اثر از دستور ضبط ضمانت منوط به عدم اتمام عملیات اجرایی است. چنانچه پس از صدور دستور  -2

ضبط و انجام تشریفات مزایده، خریدار براي وثیقه مراجعه نکند و نهایتاً سند به نام دولت منتقل شود، آیا 

نتقال سند به نام دولت محقق شده است یا اقدامات بعدي سازمان اموال تملیکی در اتمام عملیات اجرایی با ا

شود و تا زمان انتقال سند توسط سازمان هاي بعدي جهت پیدا کردن خریدار، عملیات اجرایی تلقی میمزایده

  (رفع اثر از دستور ضبط) ممکن است؟ 236اموال تملیکی به نام خریدار اعمال ماده 

  

 پاسخ:

که متهم  آمره است؛ بنابراین در صورتی 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236مقررات ماده  -1

الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات التزام یا وجهپس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه

که ادستان صرف نظر از ایناجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقهگذار او را حاضر کند، د

اند یا خیر، باید از دستور از قانون یادشده را ارائه داده 236گذار درخواست اعمال ماده متهم، کفیل یا وثیقه

  صادره رفع اثر کند.

، 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236در ماده » اتمام عملیات اجرایی«اوالً، منظور از عبارت  -2

الکفاله یا ضبط مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به اخذ وجه التزام یا وجهخاتمه عملیات 



و در نهایت وصول وجوه مربوط است که منتهی به  1356وثیقه مطابق قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  شود.ختم پرونده اجرایی می

این نیست که  1392سی کیفري مصوب قانون آیین دادر 230در ماده » ضبط وثیقه«ثانیاً، معنی و مفهوم 

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

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

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

قانون مذکور، اگر چیزي از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی  233 از اعمال ماده

ذار مسترد گشود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقهتحویل می

  شود.می

با  اي ندارد و، اصوالً سازمان فروش اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفهثالثاً

و تبصره آن، اجراي دستورهاي دادستان در  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537توجه به ماده 

رات اجراي احکام خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، به عهده معاونت اجراي احکام کیفري و مطابق با مقر

  مدنی است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/05    

7/1400/1353   

  ح 1353-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه پدر وصیت یا مدرکی عادي تنظیم کند که دختر وي به مانند برادران از ماترك سهم  ببرد، آیا این 

  ر است؟امر قابل ترتیب اث

 پاسخ:

ر جانبه بتوانند به صورت توافقی و یا یکاحکام مقرر قانونی در خصوص ارث آمره است و اشخاص نمی

خالف قانون، قدرالسهم ورثه را تغییر دهند. بدیهی است وصیت با رعایت مقررات مربوط تا ثلث دارایی 

انونی است یا خیر، بر عهده مرجع که اقدام فرض استعالم وصیت و داراي آثار قنافذ است و تشخیص این

  کننده است.رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/06    

7/1400/1350   

  ح  1350-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دور ر صجا که پس از صدور رأي بر اثبات نسب، اداره ثبت احوال به سبب رأي دادگاه حقوقی مبنی باز آن

تواند به رأي دادگاه دایر بر اثبات نسب، به شناسنامه، ملزم به صدور شناسنامه است، آیا اداره مذکور می

  عنوان معترض ثالث اعتراض کند؟

 پاسخ:

صدور شناسنامه براي اشخاص تکلیف اداري سازمان ثبت احوال کشور است و از این حیث نفع یا ضرري 

نفع در طرح دعواي اعتراض ثالث باشد؛ بنا به مراتب فوق، اداره یادشده ذيبراي سازمان مذکور متصور نمی

شود و مجاز به طرح دعوایی به خواسته اعتراض به رأي صادره در این نسبت به حکم اثبات نسب تلقی نمی

  خصوص نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/12    

7/1400/1334   

  ك  1334-186/1-1400رونده:  شماره پ

  استعالم:

چنانچه در پرونده حادثه کار منجر به فوت کارگر، وفق نظریه بازرسی اداره کار، شخصیت حقوقی شرکت 

قانون  616کارفرما مقصر اعالم شده باشد، آیا وفق مقررات قانون کار، مسؤولیت کیفري موضوع ماده 

مدیرعامل شرکت و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه شخص  ) متوجه1375مجازات اسالمی (تعزیرات مصوب 

مسؤولیت کیفري  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143که بر اساس ماده حقوقی شرکت است یا این

یادشده هم متوجه مدیرعامل و هم شخص حقوقی است و  616در خصوص جنبه عمومی جرم موضوع ماده 

مسؤولیت  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14در خصوص جنبه خصوصی (دیه) وفق تبصره ماده 

  متوجه شخص حقوقی است؟

 پاسخ:

در مسؤولیت کیفري، اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  143مطابق ماده 

و شخص حقوقی در صورتی داراي مسؤولیت کیفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستاي 

فع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسؤولیت کیفري اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب منا

، در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی 1369قانون کار مصوب  184جرم نیست و نیز به موجب ماده 

خت شود؛ ولی مسؤولیت کیفري شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداالمثل کار انجامباشد، اجرت

اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت، متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی است که تخلف به 

دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤوالن مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی از کار که به 

قانون مجازات  616و ماده  1369قانون کار مصوب  176و 171، 96، 91موجب قوانین جاري و از جمله مواد 

مستلزم مجازات تعزیري و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب بزه به اشخاص  1375اسالمی (تعزیرات) مصوب 

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14و تبصره ماده  143، 20حقیقی یا حقوقی (حسب مورد) با لحاظ مواد 



قانون یادشده آمده است، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و  14طور که در تبصره ماده باشد، همانمی

 20خسارت واردشده احراز شود، دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیري نیز مطابق ماده 

)، ها (شخص حقوقیدر یکی از شرکت باشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتیاین قانون می

لف باید نسبت به احراز وقوع تخحادثه ناشی از کار منجــر به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران شود، ابتدا می

 مدخل در شرکت اعمسمت و ذيمنتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذي

مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین جنایت واقع شده و رفتار از مدیرعامل یا دیگر مسؤوالن 

گفته اعم از فعل یا ترك فعل احراز شود، چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد، مطابق اشخاص پیش

حقوقی اقدام گردد؛ یعنی حتماً باید به شخص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  696تا  688مقررات مواد 

اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی، مطابق 

شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت گفته، اتهام وفق مقررات براي وي تبیین میقانون پیش 689ماده 

 هاي مقرر در قانونیک از الزامات و محدودیتت و هیچانجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی اس

شود، اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤوالن براي متهم در مورد وي اعمال نمی

شوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق شرکت باشد، آنان متهم محسوب می

ها ساري و جاري خواهد بود. بدیهی است نسبت به آن 1392ابق قانون آیین دادرسی کیفري مصوب از آنان، مط

که چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد، نحوه احضار یا 

ه اتهام، مشترکاً متوجه هر دو شود و کها خواهد بود؛ ولو آنتحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن

قانون کار نیز که مجازات جزاي نقدي و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص  184مقررات ماده 

حقوقی دانسته است، ناظر به جایی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا در صورتی که اتهام متوجه مدیر 

سب شود، موجب قانونی جهت تحمیل مجازات حبس و جزاي نقدي به مدیر شخص نباشد، بلکه به شخص حقوقی منت

  حقوقی وجود نخواهد داشت.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1324   

  ح  1324-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اي همسرش خریداري کند، آیا هدایاي مذکور ، قابل چنانچه مرد پیشاز ازدواج و یا بعد از آن، هدایایی بر

  استرداد است؟

 پاسخ:

که بین طرفین رابطه زوجیت ایجاد شده است؛ هدایاي خریداري شده در در فرض سؤال با عنایت به این

قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا؛ و نیز هدایایی  1037دوران نامزدي از شمول حکم مقرر در ماده 

قانون یادشده است. بدیهی  803پس از عقد ازدواج خریداري شده است، تابع عمومات مقرر در ماده که 

است در فرضی که دادگاه احراز کند رابطه فیمابین طرفین، قراردادي غیر از هبه بوده است با تعیین ماهیت 

  حقوقی موضوع و احکام مترتب بر آن تصمیم مقتضی را ایجاد می کند.

 حمدي باردئیدکتر احمد م

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/20    

7/1400/1323   

  ح  1323-59-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون ثبت اسناد 16چنانچه پس از درخواست ثبت ملک فاقد سابقه ثبتی و نشر آگهی اعالن نوبتی وفق ماده 

ملک اعتراض نشود و پس از تحدید حدود  با اصالحات و الحاقات بعدي، به ثبت 1310و امالك مصوب 

این قانون ملک به ثبت رسد، آیا دعواي  ابطال سند مالکیت یا اثبات مالکیت و ابطال سند  22وفق ماده 

  قانون یادشده قابلیت استماع دارد؟ 24مذکور با توجه به ماده 

 پاسخ:

با اصالحات و الحاقات  1310وب قانون ثبت اسناد و امالك کشور مص 24اوالً، مقررات مذکور در ماده 

بعدي، ناظر بر ثبت عمومی امالك و از آثار ثبت ملک است که متعاقب عملیات مقدماتی ثبت صورت 

 148و  147پذیرد و اساساً منصرف از مواردي است که در اجراي برخی الزامات قانونی از جمله مواد می

، 1390هاي فاقد سند رسمی مصوب راضی و ساختمانقانون یادشده و یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ا

نماید. در این موارد دعواي متضرر به لحاظ اداره ثبت اسناد و امالك مبادرت به صدور سند مالکیت می

هاي دادگستري در رسیدگی به دعاوي و شکایات مطابق با اصل یکصد و پنجاه و نهم صالحیت عام دادگاه

و  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاهقانون  10قانون اساسی و ماده 

هاي عمومی به منظور تضمین اصل سی و چهارم قانون اساسی در رعایت حق دادخواهی مردم در دادگاه

که به لحاظ اعتراض به رأي هیأت، ظرف مهلت قانونی، موضوع در دادگاه حقوقی قابل استماع است؛ مگر آن

االتباع دگی و بر اساس رأي دادگاه سند مالکیت صادر شده باشد که براي طرفین نافذ و الزمصالح رسیذي

  خواهد بود؛ اما از طرف اشخاص ثالث وفق مقررات قانونی قابل اعتراض خواهد بود.



هاي نوبتی وانقضاء مهلت قانونی اعتراض و ثانیاً، پس از پذیرش درخواست ثبت متقاضی و انتشار آگهی

قانون ثبت اسناد و امالك  22ول اعتراض در موعد قانونی و صدور سند مالکیت بر اساس ماده عدم وص

که حقی از کسی ضایع این قانون، دعواي این 24با اصالحات و الحاقات بعدي، طبق ماده  1310مصوب 

به  109اد که مشمول یکی از موشده است، نه به عنوان عین و نه به عنوان قیمت پذیرفته نیست؛ مگر این

  بعد آن قانون باشد که آن هم فقط قابل شکایت کیفري است و تأثیري در مالکیت متقاضی ثبت مذکور ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1319   

  ح  1319-93-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رده سکه طال بابت مهریه محکوم شود و پس از طرح دعواي اگر شخصی به پرداخت یکصد و چها -11

به از قرار ماهیانه ربع سکه بهار آزادي صادر به، دادگاه حکم بر تقسیط محکوماعسار و تقسیط از محکوم

علیه علیه تعدادي از اقساط به تعویق بیفتد و درخواست تعدیل محکومکند و به دلیل عدم تمکن مالی محکوم

  افتاده قابلیت استماع دارد؟نشود، آیا دعواي اعسار از اقساط به تعویقنیز پذیرفته 

 پاسخ:

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

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

پذیر است؛ با وجود این، از آنجایی که ایسار و اعسار اشخاص امکان 1394هاي مالی مصوب تمحکومی

هاي متعددي از جمله تورم و ... بر آن مؤثر است؛ در فرض سؤال چنانچه به هر امري متغیر است و مؤلفه

 و یا اعسار ازدلیل اقساط مقرر در حکم دادگاه پرداخت نشده باشد، استماع دعواي تقسیط اقساط معوقه 

پرداخت آن با منع قانونی مواجه نیست؛ هرچند این ادعا خالف اصل است و بار اثبات آن بر عهده مدعی 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/16    

7/1400/1318   

  ح  1318-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 که سند رسمی ملکاي بفروشد و قبل از اینبه شخص ب به صورت قولنامه اگر شخص الف ملکی را -10

  به خریدار منتقل شود، دعواي تسلیم مبیع قابلیت استماع دارد؟

 پاسخ:

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

تنهایی قابل استماع نیست و چنانچه ملک داراي سند رسمی باشد، با توجه  اثبات مالکیت خواهان است، به

هیأت عمومی دیوان عالی کشور، پیش از طرح  1/10/1383مورخ  672به رأي وحدت رویه شماره 

توان دعواي الزام به تحویل مبیع را مطرح و استماع کرد؛ بنابراین در دعواي الزام به تنظیم سند رسمی، نمی

چنانچه ملک داراي سابقه ثبتی باشد، دعواي الزام به تحویل مبیع بدون طرح دعواي الزام به  فرض سؤال

تنظیم سند رسمی انتقال، قابلیت طرح ندارد؛ در غیر این صورت منعی براي استماع دعواي الزام به تحویل 

  مبیع وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



 

1400/11/11    

7/1400/1306   

  ح  1306-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دعواي اثبات بیع و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال، یکی از خواندگان دعوي وفق خواسته محکوم 

شده؛ اما نسبت به دیگر خوانده دعوا قرار رد دعوي صادر شده است. پس از تأیید رأي  در دادگاه تجدید 

اي که نسبت به وي قرار رد دعوي صادر شده است؛ و صدور اجراییه و اجراي کامل آن، متعاقبًا خوانده نظر

یم سند علیه پرونده قبلی) و تنظله و محکومدعوایی به خواسته اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی (بین محکوم

، با وجود حکم قطعی اجرا شده قبلی رسمی انتقال را مطرح کرده است، آیا دادگاه مرجوع الیه پرونده جدید

  تواند به این دعوا رسیدگی ماهوي کند؟می

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 335ماده » الف«اوالً، با عنایت به بند 

صالحات با ا 1373هاي عمومی و انقالب مصوب قانون تشکیل دادگاه 26و نیز بند یک ماده  1379مصوب 

و الحاقات بعدي، هر یک از طرفین که از رأي دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدید نظرخواهی دارند؛ 

بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم 

ا شود تمتضرر از حکم تلقی نمی اي که دعواي خواهان نسبت به وي رد شده است، اصوالًصادر کند، خوانده

به این لحاظ امکان تجدید نظرخواهی از سوي وي وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعواي 

الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت شخصی که سند به نام وي است و نیز ایادي بعدي، چنانچه دادگاه 

که سند به نام ایادي بعدي نیست، دعواي الزام سند، به لحاظ این ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم

رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادي بعدي این دعوا به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می

 را مردود دانسته است، اما مقدمه دعواي الزام به تنظیم سند، دعواي وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را



احراز و بر مبناي آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بنابراین ایادي بعدي در مورد احراز وقوع 

رغم رد دعواي الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط نفع هستند و بهبیع، ذي

و در هر حال شخصی که طرف دعوا به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت 

  شود.قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی

ثانیاً، در فرض سؤال که حکم بر اثبات بیع و الزام به تنظیم سند علیه مالک صادر؛ اما نسبت به خوانده دیگر 

اي تأیید و اجرا شده است و متعاقباً خوانده قرار رد دعوي صادر شده و رأي صادره در دادگاه تجدید نظر نیز

له و که نسبت به وي قرار رد دعوي صادر شده است، دعواي اثبات بیع خود و ابطال بیع اولی بین محکوم

که پذیرش دعواي اخیر مغایر با رأي قطعی علیه و الزام به تنظیم سند اقامه کرده است، به لحاظ اینمحکوم

  استماع ندارد. باشد، قابلیتیادشده می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1302   

  ح  1302-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

له محکوم است؛ در راستاي اجراي حکم، علیه به پرداخت وجه در حق محکومدر پرونده اجرایی، محکوم

به معرفی شده و پس از توقیف و برگزاري مزایده و انجام محکومملکی از ناحیه شخص ثالث جهت وصول 

تشریفات آن به برنده مزایده واگذار و سند نیز به نام ایشان منتقل شده است. پس از انتقال سند، ملک را به 

ه علیه نسبت به رأي اعادشخص دیگري واگذار و سند به نام آن شخص انتقال یافته است. از طرفی محکوم

هاي منتهی به نموده است که در اثر آن به موجب دادنامه صادره از شعبه دیوان عالی کشور دادنامه دادرسی

علیه دادخواست ابطال خواهان بدوي صادر شده است؛ متعاقب آن محکومصدور اجراییه نقض و حکم بر بی

 39دگی، مستفاد از ماده اجراییه و ابطال سند انتقال اجرایی تقدیم دادگاه کرده است و دادگاه پس از رسی

که در صورت بالاثر شدن حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

گردد؛ اقامه دعوا را محمول بر صحت ندانسته و عملیات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل از اجرا برمی

، قرار عدم 1379مومی و انقالب در امور مدنی مصوب هاي عقانون آیین دادرسی دادگاه 2به استناد ماده 

  استماع دعوا صادر کرده است؛ رأي صادره در دادگاه تجدید نظر تأیید و قطعی شده است.

تواند مبادرت به ابطال سند انتقال اجرایی نماید و با عنایت به مراتب فوق، آیا واحد اجراي احکام مدنی می

واحد اجراي احکام مدنی مواجه با تکلیفی  1356ن اجراي احکام مدنی مصوب قانو 4که مستفاد از ماده یا آن

به عین معین بوده و استرداد آن ممکن قانون یادشده محکوم 39در این خصوص نیست؟ آیا مطابق ماده 

 نیست و دادورز (مأمور اجرا) باید مثل یا قیمت آن را وصول کند؟ آیا باید مثل یا قیمت را از برنده مزایده

ها انتقال یافته است؟ در صورتی که بتوانیم قیمت را وصول کرد یا اشخاص و ایادي بعدي که ملک به آن



تواند به ایادي بعدي رجوع کند؟ آیا مستلزم تقدیم دادخواست از برنده مزایده وصول کنیم، آیا او نیز می

بود؟ خسارات وارده به خریدار و  که مستقیماً از طریق اجراي احکام مدنی قابل اجرا خواهداست و یا این

توان خسارت وارده را از خواهان ایادي بعدي چگونه و توسط کدام مرجع قابل جبران خواهد بود؟ آیا می

  بدوي مطالبه کرد؟

 پاسخ:

که در هر حال اجازه اعاده به وضع  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  39اوالً، با توجه به اطالق ماده 

و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجراي حکم صورت گرفته را زایل  سابق را داده

ه جا کسازد؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگري انتقال داده است، از آنمی

با دستور قاضی اجراي قانون یادشده  39اسناد بعدي انتقال متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده 

  شود.احکام، اسناد انتقالی باطل و عملیات اجرایی اعاده می

ثانیاً، طرح دعواي مطالبه خسارت از سوي خریدار یا ایادي بعدي تابع عمومات مقررات آیین دادرسی مدنی 

  صالح خواهد بود.و قوانین ماهوي دعواي مسؤولیت مدنی و خسارت در مرجع ذي

  به پاسخ بند الف، پاسخ به دیگر موارد استعالم منتفی است.ثالثاً، با توجه 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1295   

  ع  1295-96-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون  50اد ماده و این که برابر مف 1400/03/02با توجه به اصالحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 

مذکور که در آن راجع به اعضاء هیات حل اختالف مالیاتی تصریح گردید: (یک نفر نماینده از میان قضات باز 

نشسته یا حقوق دان مطلع در امور مالیاتی با شرط ثاقت و امانت به در خواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب 

ارشاد فرمایید آیا کلمه حقوقدان شامل قضات شاغل در قوه قضائیه رئیس کل دادگستري هر استان )خواهشمند  است 

  نیز می باشد ؟یا این که صدور ابالغ نمایندگی براي قضات شاغل ممنوع است.

 پاسخ:

با اصالحات و  1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244ماده  2که قانونگذار در بند با توجه به این

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  50ند یادشده به موجب ماده الحاقات بعدي (پیش از اصالح ب

) که تعیین قضات شاغل به عنوان عضو هیأت حل اختالف مالیاتی را تحت شرایطی پذیرفته 2/3/1400

بود؛ اما در اصالح اخیر تنها به عضویت قضات بازنشسته در این هیأت اعالم نظر کرده است و همچنین با 

توان بین قضات شاغل و بازنشسته قائل به تفکیک شد و اگر از حیث حقوقدان بودن نمیکه عنایت به این

گذار بر استفاده از تمامی حقوقدانان اعم از قضات شاغل و بازنشسته بود، ضرورتی به تصریح به بناي قانون

اده وع مهاي حل اختالف مالیاتی موضوجود نداشت؛ لذا عضویت قضات شاغل در هیأت» قضات بازنشسته«

  رسد.با اصالحات و الحاقات منطبق بر قانون به نظر نمی 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 244

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1292   

  ك  1292-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که مجازات آن دیگه می باشد در صورت عدم حضور محکوم  احتراما نظر به اینکه در پرونده هاي کیفري

قانون آیین دادرسی کیفري دستور اخذ وجه الکفاله  230علیه و عدم معرفی وي از ناحیه کفیل وفق ماده 

قانون اجراي احکام مدنی نسبت به توقیف  96شود که به جهت عدم شناسایی اموال کفیل ماده صادر می

میگردد و اداره مذکور به صورت ماهیانه آن را از حقوق کفیل کسر و به حساب  بخشی از حقوق کفیل اقدام

اعالمی دادگستري واریز و فیش آن را ارسال می نماید نظرت اینکه قبل از اتمام عملیات اجرایی کفیل حق 

که  را دارد و این 236معرفی محکوم علیه و درخواست رفع اثر از دستور اخذ وجه الکفاله و اجراي ماده 

رویه جاري در واحدهاي ضبط وثیقه به لحاظ تغییر ساالنه میزان ریالی دیه یوم االدا  بودن آن پرداخت 

دیه به ضرر محکومان علیه نباشد وجوه واریزي به محکوم له  به عنوان دیه می باشد تا افزایش ساالنه میزان

  ی مورد استدعاستبا عنایت به مراتب در خصوص موارد ذیل درخواست ارائه نظر مشورت

آیا پرداخت مبالغ اخذ شده به محکوم له به عنوان بخشی از دیه به شکل اعالمی صحیح می باشد یا اینکه  

واحد ضبط وثیقه مکلف است که تمامی مبلغ وجه الکفاله اخذ و سپس به واحد اجراي احکام مربوطه از 

  سال تا بعدا حقوق محکوم له از آن پرداخت شود

اخذ شده از کفیل بیش از یک چهارم محکوم به باشد که به عنوان دیه به محکوم له پرداخت چنانچه مبلغ 

شده آیا با توجه به اینکه سقف میزان اخذ مبلغ وجه الکفاله حداکثر یک چهارم است بایستی مبلغ مازاد به 

  وي مسترد شود یا خیر



از یک چهارم تلقی نمود یا اینکه یک  آیا مبالغ پرداخت شده به عنوان دیه را می توان به عنوان بخشی

چهارم مذکور به عنوان جریمه بوده و بایستی به نفع دولت اخذ شود در این صورت نحوه رفع اثر از دستور 

رام اقدام و در ارتباط با مبالغ پرداختی  14چگونه خواهد بود و آیا کفیل را باید نسبت به پرداخت حداکثر تا 

  طرفیت محکوم علیه یا محکوم له نمود؟ارشاد تقدیم دادخواست به 

  

 پاسخ:

 488و همچنین مستفاد از ماده  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538و  534مستفاد از مواد  -ا

، در فرض پرسش واریز ماهیانه وجوه وصولی از محل 1392قانون مجازات اسالمی و تبصره آن مصوب 

له ) به حساب محکوم1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  96الکفاله (مطابق مقررات ماده اخذ وجه

  باشد.صحیح می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  236در ماده » پیش از اتمام عملیات اجرایی«با توجه به عبارت  -2

 شدهعلیه واریز شده است، مشمول عبارت یادالکفاله مأخوذه که به حساب محکوم، آن قسمت از وجه1392

تواند از ارفاقات قانونی مذکور در ماده مانده که وصول نشده است، کفیل مینسبت به مبلغ باقیمحسوب و 

  شده برخوردار شود.قانون یاد 236

هر چند تقدم پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از تأمین اخذ شده بر ضبط آن به نفع دولت  -3

این قانون بیان  233و  232، با اشاره به دو ماده 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  538در ماده 

گفته، جبران قانون پیش 217جا که یکی از دالیل اصلی اخذ تأمین به شرح مقرر در ماده شده است؛ اما از آن

گذار و یا کفیل در راستاي اعمال ماده دیده است، این مالك باید در قبال وجهی که متهم، وثیقهخسارت بزه

کند، نیز اعمال شود؛ زیرا این به صندوق دولت واریز می 1392آیین دادرسی کیفري مصوب  قانون 236

آید و همان آثار ضبط تأمین وجه با شرایط مقرر در این ماده به جایگزینی از ضبط خود تأمین به عمل می

  را دارد.



 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/12    

7/1400/1280   

  ك  1280-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا جرائم بسیط می باشد یا مرکب از نظر عمومی و خصوصی؟ -1

شوددآیا پرونده در مواردي که به لحاظ شمول مرور زمان جرم مشمول قرار موقوفی تعقیب یا اجرا می-2 

  طریق حقوقی اقدام کند؟ گردد و شاکی جهت جنبه خصوصی باید ازبه صورت کامل مختومه می

 پاسخ:

که مرکب یا بسیط بودن رفتار مجرمانه، با داشتن یا نداشتن جنبه عمومی نظر از خلط مباحث و لحاظ آنصرف 

  شده به شرح زیر است:هاي مطرحارتباطی ندارد، پاسخ پرسش

، استعالم »19/9/1398صوب دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه م« 2برابر ماده  -1

که حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است. بنا به مراتب فوق و لحاظ آن

تواند براي مالحظه تقسیم بندي کننده محترم میپرسش مطرح شده در مقام رفع ابهام از مقررات نبوده، استعالم

و مرکب و جنبه عمومی و خصوصی جرایم (دعاوي ناشی از جرم) به کتب و  جرایم از حیث رکن مادي به بسیط

  منابع دانشگاهی مراجعه.کند.

سقوط دعواي عمومی موجب سقوط دعواي خصوصی  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  20مطابق ماده -2

در فرض استعالم) موضوع  نیست؛ هرگاه تعقیب امر کیفري به جهاتی از جهات قانونی (از جمله مرور زمان مذکور

گفته موقوف شود، دادگاه کیفري در صورتی که دعواي خصوصی در آن دادگاه مطرح قانون پیش 13ماده » ث«بند 

  مکلف است رسیدگی و صدور رأي کند.شده باشد، 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/12    

7/1400/1272   

  ك  1272-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  فروشد:کند و سپس آن را به ثالث میفردي اتومبیلی را بابت رشوه از دیگري دریافت می

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري که مال  3ماده  2با عنایت به تبصره  -1

توان اتومبیل خریداري شده شود، آیا میناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط می

شود و نه راشی. به عبارت دیگر، آیا توسط ثالث را ضبط کرد؛ زیرا در این صورت ثالث مجازات می

  توان اتومبیل مذکور را در حکم تلف دانست و ثمن دریافتی توسط مرتشی را علیه راشی ضبط کرد؟می

توان وي را به اتهام مخفی کردن ادله ل خودداري کند، آیا میچنانچه خریدار اتومبیل از استرداد اتومبی -2

  جرم تحت تعقیب قرار داد اتومبیل را شناسایی و توقیف کرد؟

 پاسخ:

که ناظر به فروش (انتقال) مال موضوع رشوه از ناحیه مرتشی به شخص ثالث است و در فرض سؤال  -1

 9خریدار از منشاء مجرمانه آن علم و اطالع نداشته باشد (ثالث با حسن نیت)، با عنایت به تبصره یک ماده 

استیفاي اخذ مال از ایشان منتفی است و جهت  3/11/1397شویی مصوب قانون اصالح قانون مبارزه با پول

  شود.حقوق دولت معادل آن مطابق قواعد عمومی از اموال مرتکب (مرتشی) ضبط می

  با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سوال یک، پاسخ این قسمت از استعالم سالبه به انتفاء موضوع است. -2

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/19    

7/1400/1263   

  ح  1263-115-1400ه پرونده:  شمار

  استعالم:

علیه همچون رد مال قابل تسري است؟ بزاي مثال، هاي جزایی محکومآیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت

چنانچه فردي بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه عالوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت 

سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وي صادر شود، آیا آثار حکم ورشکستگی  جزاي نقدي محکوم شود و

  هاي کیفري وي همچون رد مال و یا جزاي نقدي قابلیت تسري دارد؟به محکومیت

 پاسخ:

در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزاي 

که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی کوم شده است، در خصوص رد مال اعم از ایننقدي و رد مال مح

قانون آیین دادرسی کیفري  529پذیر است و در خصوص جزاي نقدي، از ماده برداشت آن از اموال ورشکسته امکان

ا رعایت مقررات راجع دارد اموال وي به وسیله مرجع اجراي حکم، شناسایی، توقیف و بکه مقرر می 1392مصوب 

شود، چنین مستفاد است که برداشت جزاي ها نسبت به اجراي حکم اقدام میبه مستثنیات دین از محل فروش آن

دهد پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور میعلیه امکاننقدي از اموال محکوم

 58که، با عنایت به ماده رمایی جزاي نقدي را پرداخت کند. توضیح آنکه از اموال ورشکسته در حدود سهم غ

گذار براي دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در ، قانون1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 

  گیرد.استیفاي جزاي نقدي حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می

 حمد محمدي باردئیدکتر ا

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/10    

7/1400/1253   

  ك  1253-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آن اداره، این  1400-7/906مذکور در نظریه شماره » التفاوت ارزش وجه موضوع جرممابه«عبارت  -2

این بوده که متضرر از جرم  811ه شماره کند که مراد صادرکنندگان راي وحدت رویشائبه را ایجاد می

التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي مطالبه کند که میتواند مابه

شد هیأت عمومی دیوان عالی کشور بود که موجب می 733این برداشت قضات از رأي وحدت رویه شماره 

خسارت  811رآیند. بر اساس مفاد رأي وحدت رویه شماره درصد اصالح ب 811با رأي وحدت رویه شماره 

قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزي؛ 

لغو بود و همان رأي وحدت رویه  811که اگر قسمت دوم مد نظر بود، تصویب رأي وحدت رویه شماره 

رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعالم اول آمده د اخیر را میمنظور و مقصو 733شماره 

  است، صریحاً بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟

مذکور در آراء وحدت رویه مذکور، تردیدي نیست که این شامل » للغیرمستحق«با توجه به عبارت  -3

شود، للغیر است میمال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم،

گوید فروشد، به عنوان مثال میاما در جایی که مرتکب جرم، مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می

 ها فروشی استکند یکی از زمینبنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادي نیز ارائه و اعالم می

 خرد، چنانچه طبق نظر کارشناسفروشم و خریدار زمین را همین مبلغ میقیمت یکصد میلیون تومان میو به 

زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت، در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت، ولی در 

 شد و به عبارت دیگر،هنگام تحویل زمین، به علت تورم اقتصادي، ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان با



مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد، باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد، آیا رأي وحدت رویه 

  شود؟ شامل چنین موردي نیز می

قانون آیین دادرسی کیفري، در الیحه تعزیرات  15و  14و  10در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد  -4

ثل سرقت، کالهبرداري و تحصیل مال نامشروع و ربا، قسمت رد مال حذف شد تا الیحه در جرایمی م

قانون آیین دادرسی کیفري انطباق داشته باشد. به بیان دیگر، بنا بود  15و  14و  11و  10تعزیرات با مواد 

ر افتاد و یکه با تصویب قانون آیین دادرسی کیفري جدید، الیحه تعزیرات جدیدي نیز تصویب شود که تأخ

همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت، کالهبرداري، تحصیل مال نامشروع و ربا باقی 

بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضاي گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن الیحه تعزیرات 

ت به گونه جرایم یک ارفاقی نسباین جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق، در

التفاوت شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه

ارزش نیازمند دادخواست است، یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کالهبرداري دو نوع رد مال مطرح است 

دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر  یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با

رسد تا قبل از نهایی شدن الیحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص می

  یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد، چنین نظري مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

 :پاسخ

در فرضی که مبیع مستحق للغیر باشد و فروشنده با شکایت خریدار مال غیر که حین معامله عالم به  -2

دهنده نبوده است، به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب قرار گیرد، فروشنده مال غیر با عدم مالکیت انتقال

شود و طبق کالهبردار محسوب می 1308عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 

به حبس و رد مال  1367ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب 

گیرنده (خریدار مال شود. لذا در فرض سؤال که انتقالموضوع جرم و معادل آن به جزاي نقدي محکوم می

پرداخت کرده است، رد مال و جزاي نقدي معادل همین  غیر) مبلغ یکصد میلیون تومان بابت خرید مال غیر

کننده است، نیازي به تقدیم دادخواست ندارد مبلغ است و صدور حکم به رد مال که تکلیف دادگاه رسیدگی



و چنانچه مال موضوع جرم انتقال مال غیر افزایش قیمت یافته و خریدار از این جهت متضرر شده باشد، با 

هیأت  1/4/1400مورخ  811و  15/7/1393مورخ  733هاي ویه به شمارهتوجه به آراي وحدت ر

تواند با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، تفاوت قیمت مبیع از زمان عمومی دیوان عالی کشور، خریدار می

و  14، 10معامله تا استرداد ثمنِ بیع فاسد را به عنوان غرامت حسب مورد از دادگاه کیفري (مطابق مواد 

  ) یا از دادگاه حقوقی مطالبه کند.1392ون آیین دادرسی کیفري مصوب قان 15

موضوع این سؤال، کالهبرداري از طریق ادعاي فروش یک قطعه زمین موهوم است و اصوالً بحث خرید  -3

و فروش مطرح نیست. در این فرض، ادعاي فروش زمین توسط مرتکب، در واقع همان توسل به وسایل 

  ل غیر است.تقلبی براي بردن ما

شود و ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت، مجازات محسوب نمی -4 

قانون آیین دادرسی  15مطالبه آن، عنوان دعواي حقوقی را دارد و با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 

به صدور چنین احکامی بدون ، صدور حکم به جبران خسارت جز در مواردي که مقنن 1392کیفري مصوب 

در هر «باشد؛ بنابراین صرف ذکر عبارت تقدیم دادخواست تصریح کرده است، نیازمند تقدیم دادخواست می

، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  689در مواردي مانند ماده » حال به تأدیه خسارات وارده

گفته، قانون پیش 667ات مربوط نیست. قابل ذکر است ماده به معناي نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریف

بین رد مال مسروقه و خسارت ناشی از جرم قائل به تفکیک شده است؛ بدین توضیح که حکم به رد مال 

مسروقه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی در صورتی که شاکی عالوه بر آن، مدعی خسارت هم باشد، 

  به تقدیم دادخواست استرسیدگی به این ادعا منوط 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/1250   

  ع  1250-16/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند از آبان ماه سال جاري متاسفانه نیروي انتظامی پس از تعویض پالك احتراماً به استحضار عالی می

اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صالحیت ذاتی  خودرو اقدام به صدور

) قانون 29باشد همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد خودرو می

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام «) که مقرر نموده 89رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (

شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، می

ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوي راهنمایی و رانندگی براي بررسی اصالت 

پالك به نام مالک جدید مراجعه ها و دیون معوق و تعویض وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه

لذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موضوع به شرح ذیل تبیین و تشریح » نمایند.

  می گردد:

  الف) سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی

می تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، نیروي انتظامی «)قانون مزبور: 29) ماده (1تبصره ( 

  »امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پالك فراهم آورد.

اي و با رعایت نوبت نامه نحوه اجراي این ماده و نحوه حضور دورهآیین«) قانون مزبور: 29)ماده (2تبصره (

هاي دادگستري و کشور و نیروي ی در مراکز تعویض پالك توسط وزارتخانهبراي تمامی دفاتر اسناد رسم

  »رسد.انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می



به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده 1391/05/15قانون مزبور در تاریخ  29آیین نامه اجرایی ماده 

گونه اند قبل از هرگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفدارند«دارد: ) آیین نامه مارالذکر اشعار می2(

نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالکیت وسیله نقلیه به ادارات 

  »راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پالك مراجعه نمایند.

و مراکز تعویض پالك مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله  ادارات راهنمایی و رانندگی-)3ماده (

نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه هاي 

  رانندگی و تعویض پالك به نام مالک جدید اقدام نمایند.

تقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و ان -)4ماده (

  نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پالك نمی باشند.

)مالحظه می فرمایند که قانونگذار 29) قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده (29با تدقیق و مداقه در ماده (

اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح  حدود و ثغور و صالحیت هردو مرجع یعنی دفاتر

) قانون فوق االشاره اداره راهنمایی و رانندگی صالحیت 29تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (

ها با دیون معوق و تعویض پالك به نام مالک بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه

) قانون مارالذکر صالحیت 29شت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده (جدید را خواهند دا

  ذاتی و قانونی جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت.

) قانون رسیدگی به تخلفات 29) آیین نامه اجرایی ماده (4با توجه به اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (

اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصالح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین   رانندگی در دفاتر

بایست قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت می

 جهتمالک و پرداخت جریمه هاي احتمالی و تعویض پالك به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس 

تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی 

به هیچ وجه صالحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که داراي آثار و 

  تبعات حقوقی می باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است.



) قانون ثبت اسناد 46) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (29رغم نص صریح ماده ( اما علی 

اید باعتقاد به ثبت اختیاري وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می 1310/12/26و امالك مصوب 

تخصیص خورده  )قانون ثبت اسناد و امالك در ادوار مختلف توسط قانونگذار46متذکر گردید که ماده (

  است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادي از آنها اشاره می گردد.

  باشد؛می1343/06/29) قانون دریایی مصوب 24اولین مخصص مربوط به ماده ( -1

  )انتقاالت و معامالت کشتی:24ماده (- 2

 آنها در صورتی هاي مشمول این قانون همچنین منافعانتقاالت و معامالت و اقاله راجع به این کشتی -الف 

که مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباري است و منحصراً به وسیله دفاتر اسناد رسمی که 

شود در صورتی براي این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه مخصوص دارند انجام می

ق مقررات کشور محل وقوع آن باید که معامالت مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طب

توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در دفتر کنسولگري نیز منعکس 

  روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعالم شود. 15و ظرف 

وچک و بزرگ هاي ک) قانون مدنی انواع کشتی21مالحظه می فرمایید با وجودي که به صراحت ماده (

)قانون ثبت اسناد و امالك ثبت آنها اجباري نمی 46ها جزء اموال منقول می باشد و بر اساس ماده (قایق

باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباري و به صراحت مرجع ذیصالح براي 

  ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعالم نموده است.

) قانون 42گذار حتی رهن اینگونه اموال را  به موجب سند رسمی دانسته است ماده (شایان الذکر است قانون

کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان «دریایی مقرر نموده 

ت رد و قبض شرط صحت ره نیسبرداري نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیو یا کشتی آماده براي بهره

لنگرها،  -دوارها  -دکلها  -در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه 

هی بدی» موتورها  و کلیه وسایلی خواهد بود که براي تحرك و دریانوردي به کار برده می شود. -هاسکان



رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم  است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند

) قانون دریایی 28آیین نامه اجرایی ماده ( 96/03/26می گردد، همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 

  ) آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید.19ایران را تصویب و در ماده (

نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی آییننقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهاي موضوع این  -)19ماده (

گیرد دفترخانه موظف است ظرف پنج روز پس از صدور سند یک نسخه و با استعالم از سازمان صورت می

از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و 

ریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش وا

  دفتر ثبت شناورها درج می گردد.

دومین مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می باشد که با وجود این که - 2

ل را در دفاتر اسناد باشد ولی قانونگذار ثبت اینگونه امواآالت در زمره اموال منقول میاینگونه ماشین

) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی در مبحوث 5رسمی اجباري اعالم نموده است ماده (

عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین هاي چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ 

می انجام شود نقل و انتقاالت مذکور در شناسنامه و ارشاد اسالمی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رس

مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه می 

  گردد منعکس می شود.

زند )قانون ثبت اسناد و امالك کشور را تخصیص می46سومین موردي که اطالق و عمومیت ماده ( -3

می باشد که قانونگذار ثبت هرگونه  1389/ 12/8ون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ) قان29ماده (

  وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی را اجباري اعالم نموده است.

) قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد 29وفق ماده (

) 30) و ایضاً تبصره یک ماده (29)ماده (5با این وجود قانونگذار در تبصره ( رسمی پیش بینی گردیده است

گونه شک و شبهه اي مرجع صراحتاً و بدون هیچ 1400/03/2قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

) 29) ماده (5دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعالم نموده است تبصره (صالحیت



ثبت سند انتقال وسائط «درما نحن فیه اشعار می دارد: 1400/03/02ون مالیات بر ارزش افزوده مصوب قان

نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالك توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران (معاونت 

ه وسایط نقلیه این ماده مربوط ب» ب«و » الف«راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهاي 

  »مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.

ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط «) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد: 30تبصره یک ماده ( 

ضوع الیات نقل و انتقال مودفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالك توسط نیروي انتظامی منوط به پرداخت م

کند مراجع مزبور در صورت تخلف از این حکم ملزم به این ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می

  »پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

همانگونه که مالحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق 

حتاً بر صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صالحیت نیروي صرا

) 29انتظامی جمهوري اسالمی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پالك اعالم نموده است لذا با وجود ماده (

نسخ  و یا ضمنی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح

) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 30و  29نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (

بر صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جاي  1400/03/02

  اي را باقی نمی گذارد.هیچ گونه شک و شبهه

مورخ  1863داري توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره اما در خصوص دادنامه اص 

 هاي کلکه دادستان محترم کل کشور بر اساس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستان1399/12/24

بخشنامه شماره  3و  2اند الزم به ذکر است که راي مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهاي کشور نموده

معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در  1394/8/27مورخ  94/147204

هاي تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده خصوص وکالتنامه

 و 10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصوالً دیوان عدالت اداري بر اساس مادتین (29(

صالحیت تعدیل و تفسیر قوانین  1392) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 12



عادي را ندارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر 

سیر قوانین عادي در شرح و تف« قوانین عادي مجلس شوراي اسالمی باشد در این اصل مقرر گردیده است 

صالحیت مجلس شوراي اسالمی است. مفاد این اصل مانع از تفسیري که دادرسان در مقام تمیز حق از 

لذا استناد دادستان محترم کل کشور به راي وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت » کنند نیست.قوانین می

و انتقاالت وسایط نقلیه به هیچ وجه  اداري در خصوص صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل

در مقام رئیس هیئت عمومی  1392/7/1الذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ قانونی نداشته شایان

) قانون رسیدگی به تخلفات 29و بر اساس ماده (  422 - 421دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  اند.صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در

) قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري 22اما در خصوص قانون اصالح ماده ( 

اسالمی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصالحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پالك 

) قانون حمل و نقل عبور 22در تاریخ تصویب قانون اصالحی ماده (باشد با مداقه خودروهاي ترانزیت می

) 29و ایضاً تاریخ تصویب ماده ( 1388/6/17کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران به تاریخ 

)قانون اصالح 22مکشوف می گردد که ماده (1389/12/8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 

) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است 29ه (حمل و نقل به وسیله ماد

  لذا استناد به قانون منسوخ به هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت.

همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص 

اعالم و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح براي نقل و انتقال خودرو نقل و انتقال وسایط نقلیه 

  تشخیص می دهد.

) قانون رسیدگی به 29مع الوصف با التفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهًا به صراحت ماده (

و  1400/03/02) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 30و  29تخلفات رانندگی و تبصره هاي ماده (

سایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صالحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقلیه 

  واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می باشد.



  وظایف نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -ب)

هاي نیروي محترم ن، وظایف و مأموریت)قانون تشکیل نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایرا4مطابق ماده (

هاي باید در چارچوب صالحیتاي میانتظامی مخصوصاً مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفه

تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروي انتظامی که هیچگونه سنخیتی با 

توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو  وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد

تواند ساله دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسئله حادث نمی 80در دفاتر اسناد رسمی سابقه 

  مورد پذیرش قرار گیرد.

 اتخاذ تصمیم قاطع وهاي اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از پالك در سالمتاسفانه موضوع تعویض 

فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی بسیاري از 

کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پالك و در نتیجه ضرورت 

داوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پالك و نهایتاً ت

  در دفاتر اسناد رسمی است.

مگر اعمال حقوقی مرتبط با وسائط نقلیه در فروش آن خالصه می شود که نیروي محترم انتظامی از سایر  

است،  اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و ... بیگانه تلقی شده

  آیا بیع شرط یا بیع خیاري و همچنین فسخ و اقاله معامالت نیز در صالحیت نیروي انتظامی خواهد بود؟

  االجرا در مورد وسائط نقلیه چگونه خواهد بود؟ها و اسناد الزماجراي احکام دادگاه

  ج)صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی:

، دفاتر اسناد رسمی 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30) و (29() سابق و 42برابر ماده (

) 73باشند که ساز و کارهاي نظارتی و بازرسی آن در ماده (مرجع صالح جهت اخذ مالیات نقل و انتقال می

  قانون دفاتر اسناد رسمی براي وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است.

  ر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروي انتظامی:د) ایرادات وارده ب



با عنایت به تحت امر بودن نیروي محترم انتظامی و انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبري، 

بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پالك نیروي انتظامی براي صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی 

  چگونه انجام خواهد شد.

اجراي دقیق قانون سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاري  امور غیر حاکمیتی  

از بخش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاري صالحیت بخش خصوصی به 

  باشد.هاي مذکور در مغایرت آشکار میبخش عمومی با سیاست

کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود تأمین قسمتی از بودجه عمومی 

درصد از حق الثبت  42بودجه اجراي قانون حدنگار پیشنهاد مذکور نادیده گرفته شده است عالوه بر آن 

درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداري را  8وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هالل احمر و 

دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم تشکیل می

الزم از طریق مجلس محترم شوراي اسالمی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس 

در صدور شوراي اسالمی اظهار نظري پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروي انتظامی 

را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به » سند رسمی«برگ سبز وسائط نقلیه عبارت 

این  شودتغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می» سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه«

ار عمومی جامعه نسبت به باعث تردید افک» سند رسمی«استفاده ابزاري نیروي محترم انتظامی از درج 

ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کاهش خواهد 

یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروي محترم انتظامی 

 -10102800177می خاص) به شماره شناسه ملی امور محوله را به شرکت راه گشاي ناجی پارس (سها

ها و مؤسسات ثبت شده در اداره کل ثبت شرکت239163و به شماره ثبت  1383/10/27تاریخ تأسیس 

غیرتجاري می باشد واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پالك و غیره به شرکت مزبور 

  واسپاري شده است.



امور مالی که می بایست از شفافیت الزم برخوردار باشد داراي ابهام می باشد  علی هذا اقدامات من جمله

  تقاضاي انحالل نموده که هنوز در جریان می باشد. 1395/11/17و شرکت منظور از مورخ 

لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکالت اقتصادي و مالی و 

مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستاي تنظیم خودرو ایجاد شده است سرگردانی عموم 

  پیشنهاداتی به شرح ذیل محضر مقام عالی تقدیم می گردد:

  پیشنهادت:

  الثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر.کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حق 1

در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادي که براي یکبار انجام معامله اقدام  اتخاذ تمهیدات الزم -2

  کنند و سایر افراد نسبت به معامالت متعدد (دالل).می

حذف مراکز تعویض پالك با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شوراي اسالمی مبنی بر مراجعه  3

ري ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقرا

اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروي انتظامی از طریق اخذ استعالمات الزم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال 

خالصه معامله پس از تنظیم به نیروي انتظامی جهت تکمیل بانک هاي اطالعاتی و شناسایی آخرین مالکین 

  وسایط نقلیه.

الوصف با توجه به آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروي انتظامی عم

و متحمل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صالحیت ذاتی 

ط ند رسمی مالکیت توسدفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور س

  نیروي انتظامی می باشد.

  

 پاسخ:

  



واجد ابهام و ایرادهاي جدي  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29که ماده با توجه به این

م هاي متفاوت از حکاست که منشاء بروز مشکالت بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت

ر احکام معارض و درخواست صدور رأي وحدت رویه از سوي هیأت عمومی مقرر در این ماده و صدو

هاي این اداره کل نیز مطرح که موضوع در کمیسیوندیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظر به این

منعکس شده است؛ به  6/9/1400مورخ  1061/1400/7هاي معارض به شرح نظریه شماره و دیدگاه

ت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مبنی بر صدور بخشنامه نظر موجبی براي اجاب

منع ادارات راهنمایی و رانندگی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان 

اص خهاي قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سؤاالت سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیونمی

جلسه الملل نیز مطرح شد که برابر صورتاین اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین

  بر صحت آن تأکید شده است. 1400-1/16-1250مضبوط در پرونده کالسه  4/11/1400مورخ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/11    

7/1400/1250   

  ع  1250-16/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

رساند از آبان ماه سال جاري متاسفانه نیروي انتظامی پس از تعویض پالك احتراماً به استحضار عالی می

خودرو اقدام به صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو نموده است که این اقدام نادیده گرفتن صالحیت ذاتی 

) قانون 29باشد همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده (اسناد خودرو می دفاتر اسناد رسمی در تنظیم

نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام «) که مقرر نموده 89رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب (

 شود دارندگان وسایل نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی،می

ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوي راهنمایی و رانندگی براي بررسی اصالت 

ها و دیون معوق و تعویض پالك به نام مالک جدید مراجعه وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه

 وع به شرح ذیل تبیین و تشریحلذا با لحاظ این ماده مزبور، سایر قوانین و مقررات ناظر بر موض» نمایند.

  می گردد:

  الف) سایر الزامات قانونی مدنی بر تنظیم سند رسمی خودرو در دفتر اسناد رسمی

نیروي انتظامی می تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و امالك کشور، «)قانون مزبور: 29) ماده (1تبصره ( 

  »در مراکز تعویض پالك فراهم آورد.امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی 

اي و با رعایت نوبت نامه نحوه اجراي این ماده و نحوه حضور دورهآیین«) قانون مزبور: 29)ماده (2تبصره (

هاي دادگستري و کشور و نیروي براي تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پالك توسط وزارتخانه

  »رسد.ب هیأت وزیران میانتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصوی



به تصویب هیأت وزیران رسیده که ماده 1391/05/15قانون مزبور در تاریخ  29آیین نامه اجرایی ماده 

گونه اند قبل از هردارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلف«دارد: ) آیین نامه مارالذکر اشعار می2(

ناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارك مالکیت وسیله نقلیه به ادارات نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اس

  »راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پالك مراجعه نمایند.

ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پالك مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله -)3ماده (

ت دارندگان وسایل نقلیه اخذ گواهی دیون معوق، جریمه هاي نقلیه، هویت دارندگان وسایل نقلیه، هوی

  رانندگی و تعویض پالك به نام مالک جدید اقدام نمایند.

دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسایل  -)4ماده (

  پالك نمی باشند.نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض 

)مالحظه می فرمایند که قانونگذار 29) قانون مزبور و آیین نامه اجرایی ماده (29با تدقیق و مداقه در ماده (

حدود و ثغور و صالحیت هردو مرجع یعنی دفاتر اسناد رسمی و ادارات راهنمایی و رانندگی را به وضوح 

قانون فوق االشاره اداره راهنمایی و رانندگی صالحیت  )29تبیین نموده است بدین توضیح که بر اساس ماده (

ها با دیون معوق و تعویض پالك به نام مالک بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه

) قانون مارالذکر صالحیت 29جدید را خواهند داشت و دفاتر اسناد رسمی بر اساس از قسمت اخیر ماده (

  انتقال وسایل نقلیه و یا خودرو را خواهند داشت. ذاتی و قانونی جهت نقل و

) قانون رسیدگی به تخلفات 29) آیین نامه اجرایی ماده (4با توجه به اینکه هیأت وزیران نیز در ماده (

رانندگی در دفاتر اسناد رسمی را تنها مرجع ذیصالح جهت نقل و انتقال خودرو دانسته است. متعاملین  

سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ابتدا جهت بررسی اصالت وسیله نقلیه و هویت  بایست قبل از تنظیممی

مالک و پرداخت جریمه هاي احتمالی و تعویض پالك به ادارات راهنمایی و رانندگی مراجعه و سپس جهت 

 تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند واضح و مبرهن است که ادارات راهنمایی و رانندگی

به هیچ وجه صالحیت تنظیم سند رسمی نسبت به وسایط نقلیه را نداشته بلکه این مهم که داراي آثار و 

  تبعات حقوقی می باشد به دفاتر اسناد رسمی محول گردیده است.



) قانون ثبت اسناد 46) قانون بعضی از مراجع و اشخاص به استناد ماده (29اما علی رغم نص صریح ماده ( 

اید باعتقاد به ثبت اختیاري وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی دارند می 1310/12/26ب و امالك مصو

)قانون ثبت اسناد و امالك در ادوار مختلف توسط قانونگذار تخصیص خورده 46متذکر گردید که ماده (

  است که جهت تشحیذ ذهن به تعدادي از آنها اشاره می گردد.

  باشد؛می1343/06/29) قانون دریایی مصوب 24اولین مخصص مربوط به ماده ( -1

  )انتقاالت و معامالت کشتی:24ماده (- 2

هاي مشمول این قانون همچنین منافع آنها در صورتی انتقاالت و معامالت و اقاله راجع به این کشتی -الف 

ه د رسمی ککه مدت آن زائد بر دو سال باشد در داخل کشور اجباري است و منحصراً به وسیله دفاتر اسنا

شود در صورتی براي این کار از طرف سازمان ثبت اسناد و امالك کشور اجازه مخصوص دارند انجام می

که معامالت مزبور در خارج از کشور صورت گیرد انجام معامله طبق مقررات کشور محل وقوع آن باید 

نعکس دفتر کنسولگري نیز م توسط نزدیکترین نمایندگی کنسولی ایران به محل معامله گواهی و مراتب در

  روز به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران اعالم شود. 15و ظرف 

هاي کوچک و بزرگ ) قانون مدنی انواع کشتی21مالحظه می فرمایید با وجودي که به صراحت ماده (

اري نمی )قانون ثبت اسناد و امالك ثبت آنها اجب46ها جزء اموال منقول می باشد و بر اساس ماده (قایق

باشد، ولی قانونگذار بنا به مصالحی ثبت اینگونه اموال منقول را اجباري و به صراحت مرجع ذیصالح براي 

  ثبت اینگونه اموال را دفاتر اسناد رسمی اعالم نموده است.

) قانون 42گذار حتی رهن اینگونه اموال را  به موجب سند رسمی دانسته است ماده (شایان الذکر است قانون

کشتی مال منقول و رهن آن تابع احکام این قانون است رهن کشتی و در حال ساختمان «دریایی مقرر نموده 

برداري نیز وسیله سند رسمی باید صورت گیرد و قبض شرط صحت ره نیست و یا کشتی آماده براي بهره

لنگرها،  -دوارها  - دکلها -در صورتی که کشتی در اسناد رسمی توصیف نشده باشد منظور از کشتی بدنه 

هی بدی» موتورها  و کلیه وسایلی خواهد بود که براي تحرك و دریانوردي به کار برده می شود. -هاسکان



است که مراد از سند رسمی در خصوص رهن کشتی سند رسمی است که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم 

) قانون دریایی 28مه اجرایی ماده (آیین نا 96/03/26می گردد، همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 

  ) آیین نامه مرقوم چنین تصویب می نماید.19ایران را تصویب و در ماده (

نامه صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی نقل و انتقال مالکیت و ترهین شناورهاي موضوع این آیین -)19ماده (

پنج روز پس از صدور سند یک نسخه  گیرد دفترخانه موظف است ظرفو با استعالم از سازمان صورت می

از سند تنظیمی را به انضمام تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک (در مورد اشخاص حقوقی اساسنامه و 

آخرین روزنامه رسمی) به انضمام فیش واریز هزینه درج تغییرات به سازمان ارسال نماید این تغییرات در 

  دفتر ثبت شناورها درج می گردد.

مورد مربوط به نقل و انتقال ماشین چاپ لیتوگرافی و صحافی می باشد که با وجود این که دومین - 2

باشد ولی قانونگذار ثبت اینگونه اموال را در دفاتر اسناد آالت در زمره اموال منقول میاینگونه ماشین

اد رسمی در مبحوث ) قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسن5رسمی اجباري اعالم نموده است ماده (

عنه اشاره می دارد نقل و انتقال ماشین هاي چاپ لیتوگرافی و صحافی پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسالمی توسط مالک باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود نقل و انتقاالت مذکور در شناسنامه 

ر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهیه می مالکیت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و امالك کشو

  گردد منعکس می شود.

زند )قانون ثبت اسناد و امالك کشور را تخصیص می46سومین موردي که اطالق و عمومیت ماده ( -3

می باشد که قانونگذار ثبت هرگونه  1389/ 12/8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 29ماده (

  سناد رسمی را اجباري اعالم نموده است.وسایل نقلیه در دفاتر ا

) قانون اخیر الذکر تنها مرجع ثبت نقل و انتقال وسایط نقلیه توسط قانونگذار دفاتر اسناد 29وفق ماده (

) 30) و ایضاً تبصره یک ماده (29)ماده (5رسمی پیش بینی گردیده است با این وجود قانونگذار در تبصره (

گونه شک و شبهه اي مرجع صراحتاً و بدون هیچ 1400/03/2ه مصوب قانون مالیات بر ارزش افزود

) 29) ماده (5دار جهت نقل و انتقال وسایط نقلیه را دفاتر اسناد رسمی اعالم نموده است تبصره (صالحیت



ثبت سند انتقال وسائط «درما نحن فیه اشعار می دارد: 1400/03/02قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 

سط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالك توسط نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران (معاونت نقلیه تو

این ماده مربوط به وسایط نقلیه » ب«و » الف«راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض سندهاي 

  »مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال دهنده و انتقال گیرنده است.

ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط «) قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شعار می دارد: 30ماده ( تبصره یک 

دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پالك توسط نیروي انتظامی منوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع 

ز این حکم ملزم به کند مراجع مزبور در صورت تخلف ااین ماده و به ترتیبی است که سازمان مقرر می

  »پرداخت دو برابر مالیات پرداخت نشده هستند.

همانگونه که مالحظه می فرمایید قانونگذار به عنوان فصل الخطاب و آخرین اراده خود در دو تبصره فوق 

صراحتاً بر صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال خودرو تأکید و صالحیت نیروي 

) 29ي اسالمی ایران را صرفاً ناظر به تعویض پالك اعالم نموده است لذا با وجود ماده (انتظامی جمهور

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و از آنجایی که این ماده تاکنون چه به صورت صریح و یا ضمنی نسخ 

مصوب  ) قانون مالیات بر ارزش افزوده30و  29نگردیده است قانونگذار مجدداً در دو تبصره ماده (

بر صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید و جاي  1400/03/02

  اي را باقی نمی گذارد.هیچ گونه شک و شبهه

مورخ  1863اما در خصوص دادنامه اصداري توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به شماره  

 هاي کلاس آن مبادرت به صدور بخشنامه به دادستانکه دادستان محترم کل کشور بر اس1399/12/24

بخشنامه شماره  3و  2اند الزم به ذکر است که راي مزبور ناظر به ابطال یا نسخه بندهاي کشور نموده

معاونت محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور در  1394/8/27مورخ  94/147204

اسناد رسمی در رابطه با وسایط نقلیه بوده که هیچ ارتباطی به ماده  هاي تنظیمی در دفاترخصوص وکالتنامه

و  10) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد چرا که اصوالً دیوان عدالت اداري بر اساس مادتین (29(

صالحیت تعدیل و تفسیر قوانین  1392) قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداري مصوب 12



دارد و بدیهی است به استناد اصل هفتاد و سوم قانون اساسی تنها مرجع صالح جهت شرح و تفسیر عادي را ن

شرح و تفسیر قوانین عادي در « قوانین عادي مجلس شوراي اسالمی باشد در این اصل مقرر گردیده است 

یز حق از صالحیت مجلس شوراي اسالمی است. مفاد این اصل مانع از تفسیري که دادرسان در مقام تم

لذا استناد دادستان محترم کل کشور به راي وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت » کنند نیست.قوانین می

اداري در خصوص صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی نسبت به نقل و انتقاالت وسایط نقلیه به هیچ وجه 

در مقام رئیس هیئت عمومی  1392/7/1الذکر که دادستان کل محترم کشور در تاریخ قانونی نداشته شایان

) قانون رسیدگی به تخلفات 29و بر اساس ماده (  422 - 421دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

  اند.رانندگی و نقل و انتقال خودرو را در صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی دانسته

ر کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري ) قانون حمل و نقل و عبو22اما در خصوص قانون اصالح ماده ( 

اسالمی ایران صرف نظر از اینکه به نظر قانون اصالحی ماده مارالذکر ناظر به اسناد مالکیت و پالك 

) قانون حمل و نقل عبور 22باشد با مداقه در تاریخ تصویب قانون اصالحی ماده (خودروهاي ترانزیت می

) 29و ایضاً تاریخ تصویب ماده ( 1388/6/17ران به تاریخ کاالهاي خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ای

)قانون اصالح 22مکشوف می گردد که ماده (1389/12/8قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 

) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قانون موخرالتصویب نسخ گردیده است 29حمل و نقل به وسیله ماده (

  ه هیچ وجه وجاهت قانونی و شرعی نخواهد داشت.لذا استناد به قانون منسوخ ب

همچنین در همین راستا کمیسیون اصل نود اظهارنظر خود به صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در خصوص 

نقل و انتقال وسایط نقلیه اعالم و منحصراً دفاتر اسناد رسمی را مرجع صالح براي نقل و انتقال خودرو 

  تشخیص می دهد.

) قانون رسیدگی به 29تفات به مراتب معنونه در مانحن فیه و توجهًا به صراحت ماده (مع الوصف با ال

و  1400/03/02) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 30و  29تخلفات رانندگی و تبصره هاي ماده (

ه یسایر قوانین و مقررات موضوعه و مرتبط صالحیت دفاتر اسناد رسمی در خصوص نقل و انتقال وسایل نقل

  واضح و مبرهن و خالی از هرگونه شائبه و ایراد می باشد.



  وظایف نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران -ب)

هاي نیروي محترم )قانون تشکیل نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، وظایف و مأموریت4مطابق ماده (

هاي باید در چارچوب صالحیتاي میانتظامی مخصوصاً مقید گردیده است. محول نمودن هر نوع وظیفه

تعریف شده انجام پذیرد و سپردن امر حقوقی نقل و انتقال خودرو به نیروي انتظامی که هیچگونه سنخیتی با 

وظایف ذاتی و امنیتی نیرو ندارد فاقد توجیه قانونی است. در حالیکه تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو 

تواند ه دارد و تغییر این روند بدون توجیه منطقی و مسئله حادث نمیسال 80در دفاتر اسناد رسمی سابقه 

  مورد پذیرش قرار گیرد.

هاي اخیر با برچسب امنیتی حاکمیت را از اتخاذ تصمیم قاطع و پالك در سالمتاسفانه موضوع تعویض 

یاري از رسمی بس فرابخشی دور نموده است تنظیم و ثبت اسناد نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد

کشورها و عدم مداخله پلیس در روند نقل و انتقال بیانگر کم اهمیت بودن تعویض پالك و در نتیجه ضرورت 

اتخاذ تصمیم مناسب در حذف تعویض پالك و نهایتاً تداوم روند هشتاد ساله تنظیم سند رسمی نقل و انتقال 

  در دفاتر اسناد رسمی است.

ا وسائط نقلیه در فروش آن خالصه می شود که نیروي محترم انتظامی از سایر مگر اعمال حقوقی مرتبط ب 

اعمال حقوقی همچون صلح، هبه، اجاره، رهن، وکالت، مشارکت، ودیعه، عاریه و ... بیگانه تلقی شده است، 

  آیا بیع شرط یا بیع خیاري و همچنین فسخ و اقاله معامالت نیز در صالحیت نیروي انتظامی خواهد بود؟

  االجرا در مورد وسائط نقلیه چگونه خواهد بود؟ها و اسناد الزماجراي احکام دادگاه

  ج)صالحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در جهت وصول حقوق دولتی:

، دفاتر اسناد رسمی 1400) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 30) و (29) سابق و (42برابر ماده (

) 73باشند که ساز و کارهاي نظارتی و بازرسی آن در ماده (قل و انتقال میمرجع صالح جهت اخذ مالیات ن

  قانون دفاتر اسناد رسمی براي وزارت امور اقتصاد و دارایی تعریف کرده است.

  د) ایرادات وارده بر صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروي انتظامی:



انتصاب فرماندهی نیرو با فرمان مقام معظم رهبري، با عنایت به تحت امر بودن نیروي محترم انتظامی و 

بازرسی از اسناد تنظیمی در مراکز تعویض پالك نیروي انتظامی براي صحت و سقم محاسبه وجوه عمومی 

  چگونه انجام خواهد شد.

اجراي دقیق قانون سیاستهاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مستلزم واسپاري  امور غیر حاکمیتی  

خش عمومی و دولتی به بخش خصوصی است و تغییر رویکرد واگذاري صالحیت بخش خصوصی به از ب

  باشد.هاي مذکور در مغایرت آشکار میبخش عمومی با سیاست

تأمین قسمتی از بودجه عمومی کشور از محل حق الثبت اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و جبران کمبود 

درصد از حق الثبت  42اد مذکور نادیده گرفته شده است عالوه بر آن بودجه اجراي قانون حدنگار پیشنه

درصد از حق الثبت قسمتی از بودجه شهرداري را  8وصولی به عنوان قسمت اصلی بودجه هالل احمر و 

دهد که محل جبران آن نامشخص است. در این اثنا که سازمان موضوع را جهت اتخاذ تصمیم تشکیل می

محترم شوراي اسالمی استفسار نموده است و هنوز به طور قطع و یقین از ناحیه مجلس الزم از طریق مجلس 

شوراي اسالمی اظهار نظري پیرامون موضوع نشده است. در اقدامی قابل تأمل نیروي انتظامی در صدور 

 را به مفاد برگ سبز خود الحاق نموده و برگ سبز خودرو به» سند رسمی«برگ سبز وسائط نقلیه عبارت 

این  شودتغییر عنوان شده است و تحویل مالک یا مالکین خودرو می» سند رسمی مالکیت وسیله نقلیه«

باعث تردید افکار عمومی جامعه نسبت به » سند رسمی«استفاده ابزاري نیروي محترم انتظامی از درج 

رسمی کاهش خواهد  ماهیت سند رسمی خواهد شد و تمایل آحاد جامعه به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد

یافت و این امر خدشه به اعتبار سند رسمی را در پی خواهد داشت. که در این راستا نیروي محترم انتظامی 

 -10102800177امور محوله را به شرکت راه گشاي ناجی پارس (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 

ها و مؤسسات ره کل ثبت شرکتثبت شده در ادا239163و به شماره ثبت  1383/10/27تاریخ تأسیس 

غیرتجاري می باشد واگذار نموده است که کلیه فرآیندها در خصوص تعویض پالك و غیره به شرکت مزبور 

  واسپاري شده است.



علی هذا اقدامات من جمله امور مالی که می بایست از شفافیت الزم برخوردار باشد داراي ابهام می باشد 

  تقاضاي انحالل نموده که هنوز در جریان می باشد. 1395/11/17و شرکت منظور از مورخ 

لذا با عنایت به مراتب معنونه در جهت برون رفت از موضوع مزبور که باعث مشکالت اقتصادي و مالی و 

سرگردانی عموم مردم به خصوص مراجعین به دفاتر اسناد رسمی در راستاي تنظیم خودرو ایجاد شده است 

  محضر مقام عالی تقدیم می گردد: پیشنهاداتی به شرح ذیل

  پیشنهادت:

  الثبت، مالیات و سایر حقوق متعلقه دولتی و حق التحریر.کاهش میزان پرداختی حقوق دولتی از جمله حق 1

اتخاذ تمهیدات الزم در خصوص تفکیک پرداخت هزینه ها بین افرادي که براي یکبار انجام معامله اقدام  -2

  بت به معامالت متعدد (دالل).کنند و سایر افراد نسمی

حذف مراکز تعویض پالك با توجه به طرح وصول در مجلس محترم شوراي اسالمی مبنی بر مراجعه  3

صرفاً افراد به دفاتر اسناد رسمی از طریق برقراري ارتباط برخط سامانه تنظیم الکترونیک اسناد در دفاتر 

یق اخذ استعالمات الزم قبل از تنظیم سند و نیز ارسال اسناد رسمی و سامانه مرتبط نیروي انتظامی از طر

خالصه معامله پس از تنظیم به نیروي انتظامی جهت تکمیل بانک هاي اطالعاتی و شناسایی آخرین مالکین 

  وسایط نقلیه.

الوصف با توجه به آثار و تبعات منفی ناشی از صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو توسط نیروي انتظامی مع

مل بودن برخی سوء جریانات ناشی از این اقدام که مسبوق به سابقه بوده و توجهاً به صالحیت ذاتی و متح

دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی نیازمند دستور عالی در توقف صدور سند رسمی مالکیت توسط 

  نیروي انتظامی می باشد.

 پاسخ:

واجد ابهام و ایرادهاي جدي  1389رانندگی مصوب قانون رسیدگی به تخلفات  29که ماده با توجه به این

م هاي متفاوت از حکاست که منشاء بروز مشکالت بسیار شده است و همچنین در رویه قضایی به برداشت



مقرر در این ماده و صدور احکام معارض و درخواست صدور رأي وحدت رویه از سوي هیأت عمومی 

هاي این اداره کل نیز مطرح که موضوع در کمیسیونر به ایندیوان محترم عالی کشور منجر شده است و نظ

منعکس شده است؛ به  6/9/1400مورخ  1061/1400/7هاي معارض به شرح نظریه شماره و دیدگاه

نظر موجبی براي اجابت درخواست ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مبنی بر صدور بخشنامه 

گی از تنظیم اسناد مربوط به نقل و انتقال خودرو وجود ندارد. خاطر نشان منع ادارات راهنمایی و رانند

هاي قوانین مدنی، آیین دادرسی مدنی و سؤاالت خاص سازد نظریه یادشده که مبتنی بر نظر کمیسیونمی

جلسه الملل نیز مطرح شد که برابر صورتاین اداره کل صادر شده بود، بار دیگر در کمیسیون عمومی و بین

  بر صحت آن تأکید شده است. 1400-1/16-1250مضبوط در پرونده کالسه  4/11/1400مورخ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/13    

7/1400/1247   

  ع  1247-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون ایمنی  10ح، متوفی ماده شخصی در اثر تصادف با قطار فوت کرده و حسب نظر کمیسیون عالی سوان

با اصالحات بعدي را رعایت نکرده و از محل غیرمجاز عبور کرده است و  1349آهن مصوب ها و راهراه

اینقانون  14صد درصد به عنوان مسؤول حادثه (علت تامه) شناخته شده است؛ ورثه متوفی به استناد ماده 

هاي مطالبه دیه را علیه صندوق تأمین خسارت 1389صوب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی م 26و ماده 

  اند.آهن شمال و بیمه ملت مطرح کردهبدنی و شرکت راه

آهن و شرکت بیمه ملت به این سبب است که شرکت بیمه داراي قرارداد طرح دعوي به طرفیت شرکت راه

کنان حداکثر خسارت بدنی و آهن است و در این قرارداد قید شده، در صورت عدم قصور کاربا شرکت راه

  گر است.مالی هر نفر عابر در حادثه یک میلیارد ریال تعهدات بیمه

حال چنانچه در یک حادثه رانندگی وسیله نقلیه مقصر حادثه نباشد و عابر مصدوم شود، آیا خسارت بدنی 

رد شده به شخص قانون بیمه اجباري خسارت وا 21وارده به مصدوم (شخص ثالث) با در نظر گرفتن ماده 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی  26و ماده  1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

با اصالحات بعدي، باید توسط صندوق  1349آهن مصوب ها و راهقانون ایمنی راه 4و ماده  1389مصوب 

توان سؤول پرداخت دیه است؟ آیا میهاي بدنی جبران شود؟ به عبارت دیگر، آیا این صندوق متأمین خسارت

  شرکت بیمه را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال محکوم کرد؟

 پاسخ:



ماده » ث«و » ت«، »پ«در بندهاي » شخص ثالث«و » وسیله نقلیه«، »حوادث«اوالً، با عنایت به تعریف 

ایل نقلیه مصوب یک قانون بیمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وس

این قانون، فرض استعالم که ناظر بر فوت  36و  32، 31، 9و مواد  2ماده  2و قسمت اخیر تبصره  1395

عابر پیاده در اثر حوادث مربوط به قطارهاي بین شهري است و حسب نظر کمیسیون جلوگیري از سوانح 

، »دیه فوت شخص ثالث (عابر)«بوده و آهن عابر (متوفی) مقصر است، مشمول بیمه موضوع قانون مذکور راه

در صورت فقدان «و » نامه وسیله نقلیه موضوع استعالم (قطار) در صورت وجودمحل بیمه«حسب مورد از 

مقام قانونی (وراث قانونی متوفی) هاي بدنی به اولیاي دم یا قائماز محل صندوق تأمین خسارت» نامهبیمه

دي حمل و نقل ریلی (لوکوموتیوران)، مانع استفاده وراث متوفی قابل پرداخت است و عدم مسؤولیت متص

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

  مزبور را دارد، نخواهد بود.

راز قرارداد و احثانیاً، در فرض سؤال تفسیر قرارداد و تعیین حدود مسؤولیت شرکت بیمه با لحاظ مفاد 

انطباق یا عدم انطباق قرارداد استنادي شرکت بیمه با موازین قانونی و قابلیت ترتیب اثر دادن به آن، بر عهده 

  کننده استمرجع رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/1222   

  ح  1222-76-1400شماره پرونده:  

  

  م:استعال

اي براي فروش سهم خود از ملک تنظیم کند، آیا شریک در موردي که شریک ملک مشاع قولنامه -11

  دیگر حق شفعه دارد؟

 پاسخ:

که اعمال حق شفعه فرع بر وقوع بیع (انتقال مالکیت) است؛ چنانچه قرارداد فرض سؤال مفید انتقال نظر به این

قانون مدنی، اعمال حق شفعه  808یگر شرایط مقرر در ماده مالکیت و در قالب عقد بیع باشد، با رعایت د

  کننده است.پذیر است. تفسیر قرارداد در هر حال بر عهده مرجع رسیدگیامکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

16/11/1400     

7/1400/1202   

  ح 1202-97-1400شماره پرونده:  

  

 

 

ر خوانی دارد؛ بنابراین با لحاظ حکم مقرر دباید به نحوي تفسیر شود که با قانون هم نامهکه آییننظر به این

 331ماده » ب«و با لحاظ بند  1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  6ماده  3تبصره 

رویه و با لحاظ رأي وحدت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

نامه آیین 54ماده  2هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر درتبصره  19/3/1383مورخ  666شماره 

دارد: ریاست محترم قوه قضاییه که مقرر می 1400الیحه قانونی استقالل وکالي دادگستري مصوب 

بول ونده را در ماه قتوانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرکارآموزان در دوره سوم می«

ها ها قابل فرجام است یا مرجع تجدید نظر از احکام آنهایی که احکام آنکنند. وکالت کارآموزان در پرونده

دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفري، منفرداً یا به همراه وکیل سرپرست و سایر وکال 

 خواهی غیر قابل پذیرش است./ت موزان در فرایند فرجام، محمول بر آن است که وکالت کارآ»ممنوع است

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/11/27    

7/1400/1201   

  ك  1201-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

غی از این ه مبلفردي در کانال تلگرام اقدام به تبلیغ سایت هاي شرط بندي متعلق به دیگري نموده و ماهیان

  طریق کسب کرده است:

  عنوان اتهامی منتسب به متهم چیست؟-1

قانون اساسی جمهوري اسالمی  49در خصوص اموال کسب شده نظر به اینکه موضوع مشمول اصل  -2

ایران است در صورتی که دادستان رسیدگی به موضوع را از دادگاه انقالب تقاضا نکرده باشد و صرفاً 

عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع خطاب به دادگاه کیفري دو صادر نموده باشد کیفرخواست با 

و دادگاه کیفري دو نیز موضوع را منصرف از عنوان اتهامی مذکور در کیفرخواست بداند، آیا دادگاه کیفري 

صادر دو می تواند در خصوص اموال کسب شده قرار عدم صالحیت به اعتبار صالحیت دادگاه انقالب 

  نماید؟

 پاسخ:

، 19/9/1398دستورالعمل نحوه استعالم حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب  2برابر ماده  -1

استعالم حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسمًا منتشر شده است. بنا به مراتب فوق 

مقررات نبوده، بلکه ناظر بر تطبیق حکم قانونی شده در مقام رفع ابهام از هاي مطرحکه پرسشو لحاظ آن

گویی به آن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. (نظریه شماره بر مصادیق خارجی است، پاسخ

  گردد)جهت استحضار ارسال می 8/7/1398مورخ  2584/97/7



 5ایران و ماده  با توجه به مقررات قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوري اسالمی -2

رئیس قوه قضاییه،  1380ها مصوب سال گونه پروندهنامه نحوه رسیدگی به ایناین قانون و اصالحیه آیین

 49هاي اصل هاي اصل چهل و نهم قانون اساسی به موضوع، جنبه حقوقی دارد و دادگاهرسیدگی دادگاه

که رسیدگی به جنبه جزایی جرائم  حالی نمایند؛ درصرفاً به تحصیل ثروت از راه نامشروع رسیدگی می

مشمول این قانون که مربوط به اسباب نامشروع تحصیل ثروت از قبیل آنچه که در اصل چهل و نهم قانون 

 6/10/1384مورخ  682اساسی ذکر شده، طبق قواعد و اصول کلی و با عنایت به رأي وحدت رویه شماره 

  اي عمومی جزایی است.هکشور با دادگاههیأت عمومی دیوان عالی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

  

  

  

  

  

1400/11/12     

7/1400/1161   

  ك  1161-25-1400شماره پرونده:  

  

 

 شود،اوالً، در سابقه مورد اشاره در استعالم، گفته نشده است که مال به وزارت اقتصاد و دارایی داده می

 آید.تملک دولت در می بلکه تصریح شده است که به

هاي دولتی است و مقصود از تملک دولت آوري و فروش اموال تملیکی یکی از شرکتثانیاً، سازمان جمع

  شده به نمایندگی از دولت تملک کند.در نظریه اداره کل حقوقی نیز آن بوده که سازمان یاد

در راستاي وصول جزاي نقدي به تملک دولت ثالثاً، منظور از صدر سابقه، مبالغ جزایی است و نه اموالی که 

  ق.اآید./در می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

  

  

    



 

 

1400/11/16    

7/1400/1153   

   1153-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دن صورت مثبت بوبینی شده است؟ در آیا در مقررات موضوعه، مفهوم و نحوه شکایت از طرز کار قوا پیش

  پاسخ، کدام مرجع صالح به رسیدگی است؟

 پاسخ:

در اصل نودم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مبهم است و رفع ابهام » طرز کار قوا«عبارت  -2و  1

از آن مستلزم اخذ نظریه تفسیري شوراي محترم نگهبان است. بنا به مراتب فوق پیش از اخذ نظریه یادشده، 

  گویی به سؤاالت مطروحه وجود ندارد.امکان پاسخ

  باشد.)مرتبط با فرض سؤال نیز پیوست می 14/10/1400مورخ  687/1400/7(تصویر نظریه شماره 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

ه قضاییهمدیر کل حقوقی قو



1400/11/30    

7/1400/1143   

  ح  1143-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي درج آگهی مانند دیوار و یا شیپور مشمول قانون تجارت الکترونیکی است؟ سایتآیا معامالت در بستر 

  این قانون است؟  70و  39شود مشمول مواد ها معامله میآیا عدم تحویل کاالیی که از طریق این سایت

 پاسخ:

با توجه  1382کی مصوب قانون تجارت الکترونی 39ناظر بر ماده  70مقرر در ماده » کنندهتأمین«اوالً، منظور از 

فوق  کند. تعریفاي فعالیت میاین قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاري، صنفی یا حرفه 2ماده » ع«به بند 

 2، تاجر محسوب و یا برابر ماده 1311قانون تجارت مصوب  20و  1شامل اشخاصی است که به موجب مواد 

 2شوند. فرد صنفی برابر ماده اقات بعدي، فرد صنفی تلقی میبا اصالحات و الح 1382قانون نظام صنفی مصوب 

کند. ور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت مییاد شده، هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه

هاي فکري و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و حرفه عرفاً نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت

؛ بنابراین کندبه دیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت میمشاوره 

  شوند.کننده محسوب  میاشخاصی که داراي چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین

شخصی که خود الذکر بر قانون صدر 2ماده » ع«کننده مقرر در بند ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین

  ننده است.ککند، با مقام قضایی رسیدگیکننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وي خرید اینترنتی میرا تأمین

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1138   

  ك  1138-133-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون ارتقاء سالمت نظام اداري و مبارزه  13مرتبط با مفاسد اقتصادي مندرج در ماده مقصود از سایر جرایم 

شوند؟ با اصالحات و الحاقات بعدي کدام یک از جرایم است و چگونه شناخته می 1390با فساد مصوب 

  گیرد؟آیا جرم جعل و استفاده از سند مجعول نیز در زمره این جرایم قرار می

 پاسخ:

ریفی از جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادي وجود ندارد؛ اما با توجه به ذکر جرایم اقتصادي در مواد  در قانون تع

با اصالحات و الحاقات بعدي و بند  1390قانون ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب  3و  1

رتکاب جرایم اقتصادي ، جرایمی که مقدمه یا الزمه ا1392قانون مجازات اسالمی مصوب  109ماده » ب«

هستند؛ از قبیل جعل و استفاده از سند مجعول در کالهبرداري و اختالس توأم با جعل یا جرایمی که موضوع 

ها را در گذار به طور صریح آنآن اقتصادي است؛ مانند جرایم مرتبط با بورس و غیر مواردي که قانون

ست؛ مانند جرایم مندرج در فصل ششم قانون مبارزه با زمره جرایم مرتبط با جرایم اقتصادي قلمداد کرده ا

با اصالحات و الحاقات بعدي، از جمله جرایم مرتبط با مفاسد  3/10/1392قاچاق کاال و ارز مصوب 

  شوند.اقتصادي محسوب می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  
 



1400/11/27    

7/1400/1130   

  ح  1130-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي استرداد سند غیر منقول؛ استرداد چک؛ استرداد سفته؛ ابطال اجرائیه احتراماً اعالم فرمایید خواسته -1

  ثبتی؛ ابطال اجرائیه چک و

ابطال چک هر یک به تفکیک مالی است یا غیر مالی و در صورتی که مالی است، تقویم آن بر عهده خواهان 

  شود؟قعی آن محاسبه میاست یا مبلغ وا

، ماده 386ماده » ب«و » الف«، بندهاي 306ماده  2و تبصره  144، 322، 319، 109در خصوص مواد  -2

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 437ماده » ب«و بند  424

ن اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانو 5) و ماده 1379قانون صدور چک (اصالحی  23و ذیل ماده 

خواهشمند است به تفکیک اعالم فرمایید منظور از اخذ تأمین اخذ  1322قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 

به؟ درصدي از مبلغ به صورت خسارت احتمالی است یا اخذ وجه نقد به میزان واقعی مبلغ سند یا محکوم

  است؟ آیا اخذ وثیقه و توقیف غیرمنقول نیز ممکن

 پاسخ:

اوالً، تمیز دعاوي مالی و غیرمالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت  -1

پذیرد. چنانچه نتیجه حاصله از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعواي مطروحه مالی و در غیر این صورت 

چک و یا سفته غیرمالی است؛ همچنین  غیرمالی است. بر این اساس، دعواي استرداد سند و استرداد الشه

دعوا به خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معناي نفی مالکیت یا منتفی 

شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند 

  ر اجرا را ایجاب کند.در شرایط قانونی نبوده است که دستو



مقام کننده یا قائمقانون صدور چک، اگر صادر 13/8/1397اصالحی  23ثانیاً، برابر قسمت اخیر ماده 

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

 کند؛ بنابراین ازتوقف عملیات اجرایی را صادر میکننده قرار مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی

ود، شصالح حقوقی یا کیفري طرح میآنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذي

اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي 

کننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط رسیدگیمذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی 

کننده به موجب که ادعاي صادرکند. بدیهی است در صورتیمقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می

، 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  11یادشده و ماده  23حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 

کننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را کننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادررصاد

کند. بر این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این الغا می

  دعوا موضوعاً منتفی است.

د مالکیت و چک و غیرآن، دعواي غیر مالی است؛ زیرا صرف ابطال ثالثاً، صرف دعواي ابطال سند اعم از سن

سندي که بر خالف مقررات یا به صورت جعلی تنظیم شده و یا عمل حقوقی موضوع آن به دلیل فقدان 

  شرایط و ارکان اساسی باطل بوده است، نتیجه مالی براي خواهان ندارد.

هاي عمومی و انقالب د مختلف قانون آیین دادرسی دادگاهاوالً، به طور کلی مقصود از اخذ تأمین در موا -2

است که به تشخیص  ، اعم از مال یا وجه نقد و میزان آن بر اساس خساراتی1379در امور مدنی مصوب 

  دادگاه ممکن است وارد شود. 

، اجراي آراء قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب  در امور مدنی 306ماده  2ثانیاً، برابر تبصره 

له باید تأمین باشد و تشخیص این که محکومغیابی موکول به معرفی ضامن معتبر یا سپردن تأمین مناسب می

بسپارد یا ضامن معرفی کند و نیز تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار ضامن به صورت مطلق به مرجع قضائی 

این ماده پذیرش ضمانت هیچ گذار در خصوص ضمانت موضوع مجري حکم واگذار شده است و قانون

  شخص خاصی از جمله وکیل را منع نکرده است.



 1322قانون اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب  5ثالثاً، با توجه به ماده 

ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی براي تأمین خواسته مقرر «که مقرر داشته است: 

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

، براي صدور قرار توقیف عملیات اجرایی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

غ اجراییه ثبتی است. همچنین قانون یادشده در هر حال وجه نقد معادل مبل 5ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده 

له سپرده است یا اداره ثبت مالی در مواردي که متعهد، سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهد

را توقیف کرده است، چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوي اصل و فرع بدهی موضوع 

التفاوت، بهن دیگري نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مااجراییه ثبتی را بنماید، نیازي به اخذ تأمی

  باید تأمین اخذ شود.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/10    

7/1400/1118   

  ح  1118-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 و» حیوانات ضاله«ون مدنی در رابطه با در خصوص احشام سرگردان در شهرها و روستاها با توجه به مقررات قان

آوري حیوانات بالصاحب و دفع حیوانات ولگرد حسب مورد که طبق مقررات موضوعه وظیفه جمعبا عنایت به این

پذیر است؟ در صورت مثبت ها است، آیا مزایده احشام سرگردان بالصاحب امکانها و دهیاريبر عهده شهرداري

  ونه است و آیا باید با نظارت دادستانی صورت گیرد؟بودن پاسخ، روش مزایده چگ

 پاسخ:

المالک است، در اجراي ماده یک قانون راجع به اموال در فرض سؤال چنانچه احراز شود احشام سرگردان، مجهول

این قانون، در صورتی که نگاهداري احشام موجب فساد یا کسر قیمت و  3و وفق ماده  1313بالصاحب مصوب 

قانون  66مخارج غیر متناسب باشد، از سوي دادسراي محل و با نظارت دادستان و با اخذ مالك از ماده یا مستلزم 

یادشده با  3در ماده » مزایده«که مقصود از لفظ رسد. توضیح آنبه فروش می 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

فروش از طریق حراج است و مشمول  اخیرالذکر، 66لحاظ وضعیت و نوع اموال موضوع این ماده و به قرینه ماده 

  نیست. 1356به بعد قانون اجراي احکام مدنی مصوب  114مقررات و تشریفات حاکم بر مزایده موضوع مواد 

قانون راجع به اموال بالصاحب  4که، وجه حاصل از فروش احشام پس از سپري شدن مهلت مقرر در ماده توضیح آن

در  1370آوري و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب مان جمعقانون تأسیس ساز 3و در اجراي ماده 

  گیرد.اختیار مرجع مربوط قرار می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/1116   

  ح  1116-29/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

باشد و  1376ول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب چنانچه قرارداد اجاره مکان آموزشی (مدرسه) مشم

دستور تخلیه صادر شده باشد، آیا واحد اجراي احکام مکلف به اجراي دستور تخلیه در هر فصلی از سال است 

مبنی بر اجراي تخلیه مدارس در تعطیالت  1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  27یا مقررات ماده 

  ي خواهد دارد؟تابستان بر فرض سؤال تسر

 پاسخ:

است  1376در فرض سؤال که قرارداد مکان آموزشی (مدرسه) مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

قانون مذکور قوانین و مقررات  13و دستور تخلیه بر مبناي این قانون صادر شده است، هرچند مطابق ماده 

قانون روابط موجر و  27حکم مقرر در بخش دوم ماده  کهمغایر با این قانون لغو شده است اما با توجه به این

مبنی بر لزوم اجراي حکم تخلیه مدارس در فصل تابستان، در این مورد خاص مغایرتی  1356مستأجر مصوب 

که تخلیه مدارس در طول سال تحصیلی ندارد و با عنایت به این 1376با قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 

ها و در نهایت وقفه در امر تحصیل آنان خواهد شد، آموزان و سردرگمی آناي دانشموجب بروز مشکالتی بر

، اجراي دستور تخلیه 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  27با لحاظ حکم مقرر در بخش دوم ماده 

  باشد.پذیر میموضوع سؤال در فصل تابستان امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ییهمدیر کل حقوقی قوه قضا

 

1400/11/17    



7/1400/1113   

   1113-33-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با اصالحات بعدي، مالکیت رسمی یا عادي اشخاص در حریم و  1361آیا به موجب قانون توزیع عادالنه آب مصوب  -1

  ها از آنان سلب شده و به مالکیت دولت درآمده است؟بستر رودخانه

با اصالحات بعدي مستلزم پرداخت بهاي زمین و  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  4ه ماد 2آیا اجراي تبصره  -2

بنا و خسارات وارده به مالک و متصرف شرعی است؟ مسؤول پرداخت خسارات چه شخصی است؟ آیا اجراي تبصره پیش 

  پذیر است؟از پرداخت خسارات وارده امکان

المثل احراز مالکیت خواهان است، آیا با طرح دعواي مطالبه مطالبه اجرتبا توجه به این که یکی از ارکان دعواي  -3

اي به نمایندگی دولت، موجب محکومیت مالک به پرداخت المثل علیه مالک یا متصرف از طرف شرکت آب منطقهاجرت

؟ آیا ثل محکوم شودالمشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، از چه تاریخی باید به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف میاجرت

  بین شخصی که داراي سند رسمی است یا کسی که مالکیت وي عادي است، تفاوتی وجود دارد؟

 پاسخ:

با  1361و همچنین قانون توزیع عادالنه آب مصوب  1347اوالً، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب  -2و  1

لق ها متعشده است؛ ولی در قانون نخست بستر رودخانه ها جزء مشترکات عمومی دانستهاصالحات بعدي، بستر رودخانه

 هايها، انهار، برکهبه دولت ذکر شده و در قانون اخیرالذکر در اختیار دولت قرار گرفته است؛ اما در مورد حریم رودخانه

ها، ریم رودخانهنامه مربوط به بستر و حآیین 1ماده » خ«طبیعی، گرچه حریم در مالکیت مالک قرار دارد، ولی طبق بند 

هیأت وزیران  11/8/1379هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب هاي طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابانهار، مسیل

با اصالحات بعدي، وزارت نیرو داراي حق ارتفاق است و لذا هر نوع اقدام و ایجاد مستحدثات که مانع استفاده از حق 

  خانه ممنوع است.ن وزارتارتفاق دولت باشد، بدون اجازه ای

ها و انهار به ثبت رسیده و مالک داراي سند رسمی است و در سند ثانیاً، در خصوص ملکی که در بستر و حریم رودخانه

مالکیت مستحدثات نیز ذکر شده باشد، چنانچه اعیانی موجود آن براي امور مربوط به آب یا برق، مزاحم باشد، به موجب 

با اصالحات بعدي به وزارت نیرو اجازه داده شده است که با  1361ن توزیع عادالنه آب مصوب قانو 2ماده  4تبصره 



هاي موجود با اجازه اجازه و نظارت دادستان نسبت به تخلیه و قلع بناي موجود اقدام کند. در این صورت چنانچه اعیانی

این قانون به مالک پرداخت  44و  43بق مواد شده طهاي قلعصالح بوده باشد، خسارت وارده بابت اعیانیمقامات ذي

نامه مربوط به خواهد شد؛ اما سند مالکیت مالک در هر حال به قوت خود باقی خواهد ماند. بدیهی است رعایت مفاد آیین

هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشی مصوب هاي طبیعی و شبکهها، برکهها، مردابها، انهار، مسیلبستر و حریم رودخانه

  هیأت وزیران با اصالحات بعدي، ضروري است. 11/8/1379

 1347با اصالحات بعدي و قانون ملی شدن آب مصوب  1361ثالثاً، با توجه به مقررات قانون توزیع عادالنه آب مصوب 

قانون نخست، سبق و لحوق تصرفات نسبت به سال تصویب قوانین و  44و  43و مواد  2ماده  4و بویژه اطالق تبصره 

تن سند رسمی مالکیت یا عادي تأثیري در موضوع نخواهد داشت؛ اما در هر حال مالکیت اشخاص موضوع قانون فوق داش

  باید احراز شود.

هاي عمومی بستر انهار طبیعی و کانال«با اصالحات بعدي  1361قانون توزیع عادالنه آب مصوب  2اوالً، وفق ماده  -3

 هاي طبیعی در اختیار حکومتها و برکهها و بستر مردابیا فصلی داشته باشند و مسیلکه آب دائم ها اعم از اینو رودخانه

  ...».جمهوري اسالمی ایران است 

 هاي طبیعیها، برکهها، مردابها، انهار مسیلنامه مربوط به بستر و حریم رودخانهماده یک آیین» ح«ثانیاً به موجب بند 

تغییرات طبیعی بستر «هیأت وزیران با اصالحات بعدي  11/8/1379ی مصوب هاي آبرسانی، آبیاري و زهکشو شبکه

  .»ها یا انهار طبیعی در بستر سابق تأثیري نداشته و بستر سابق کماکان در اختیار حکومت اسالمی استرودخانه

طبیعی تغییر نماید و چنانچه بستر رودخانه، نهر طبیعی و مسیل به صورت «...نامه یادشده آیین 8ثالثاً، به موجب ماده 

فاده هاي آب و برق قابل استشود و کماکان در اختیار دولت است براي اجراي طرحباقیمانده بستر که بستر مرده نامیده می

ندي بسازي، کنارهباشد با حدود مشخصی از طریق وزارت نیرو به دستگاه متقاضی به صورت اجاره واگذار و نحوه آماده

؛ به صراحت این ماده بستر مرده همچنان در اختیار دولت است »در سند واگذاري قید خواهد گردیدو سایر شرایط مربوط 

 المثل (حسبالمسمی و یا اجرتو از این حکم چنین مستفاد است که اجاره این نوع از بستر و به تبع آن مطالبه اجرت

  پذیر است.مورد) امکان

نامه مذکور، بدون اجازه دولت آیین 8ها (بستر مرده) موضوع ماده طبیعی و مسیلها، انهار ثانیاً، چنانچه در بستر رودخانه

این ماده مبنی بر تخلیه و قلع اعیانی، مانع از طرح دعواي  4با نمایندگی وزارت نیرو تصرف صورت گیرد، اجراي تبصره 

  .خانه یادشده نیستالمثل از سوي وزارتمطالبه اجرت



 دکتر احمد محمدي باردئی

    یر کل حقوقی قوه قضاییهمد



    



 

1400/11/17    

7/1400/1112   

  ح  1112-9/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه زوج درخواست طالق را مطرح و در اثناي رسیدگی، زوجه قسمتی از مهریه را به زوج بذل کند،  -1

  شود؟آیا طالق به طالق خلع تبدیل می

اقعه ازدواج دوم مطرح شود و این ازدواج بدون رضایت همسر قبلی چنانچه دعواي اثبات زوجیت و ثبت و -2

قانون  17و بدون اذن دادگاه صورت گرفته باشد، آیا این دعوا قابل استماع است و آیا باید در اجراي ماده 

  زوجه قبلی طرف دعوا قرار گیرد؟  1353حمایت خانواده مصوب 

مورخ  666طالق، در اجراي رأي وحدت رویه شماره توانند طالق و اصل آیا کارآموزان وکالت می -3

هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل فرجام است، در دعاوي راجع به طالق و اصل طالق  19/3/1383

  وکالت کنند؟

 پاسخ:

شده از سوي زوج، زوجه تمام یا قسمتی از مهریه را چنانچه در جریان رسیدگی به درخواست طالق مطرح -1

قانون حمایت خانواده  8قدام ظهور در توافق طرفین بر طالق دارد و با لحاظ حکم مقرر در ماده بذل کند، این ا

مبنی بر عدم لزوم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی(بجز تقدیم دادخواست)،  1391مصوب 

حراز یا نونی مواجه نیست و اترتیب اثر دادن به این توافق و ترتب احکام راجع به طالق توافقی بر آن با منع قا

عدم احراز بذل انجام شده به سبب کراهت زوجه نسبت به زوج و تأثیر آن بر نوع طالق، امري قضایی و بر 

  کننده است.عهده مرجع رسیدگی



ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با  1391قانون حمایت خانواده مصوب  20جا که وفق ماده از آن -2

ریاست محترم قوه قضاییه، در فرض  27/11/1393نامه اجرایی این قانون مصوب آیین 29ماده  لحاظ تبصره

سؤال که زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد کرده است؛ 

وان ی به عنکه نیازي باشد که زوجه قبلدعواي اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است؛ بدون آن

و با توجه به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72خوانده طرف دعوا قرار گیرند؛ اما در اجراي ماده 

، دادگاه خانواده که به دعواي 1391قانون حمایت خانواده مصوب  49غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع ماده 

ر الذکر (دب وقوع جرم موضوع ماده اخیرکند، مکلف است مراتاثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی می

  فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن) را به دادستان اطالع دهد.

، کارآموزان وکالت حق 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب  6ماده  3وفق تبصره  -3

ست را، ندارند؛ اما قبول وکالت در ها دیوانعالی کشور اوکالت در دعوایی که مرجع تجدید نظر از احکام آن

ها در صالحیت دادگاه تجدید تمامی دعاوي مدنی و کیفري که رسیدگی به درخواست تجدید نظر از احکام آن

قانون  331ماده » ب«نظر استان است، توسط کارآموزان وکالت قانوناً فاقد اشکال است. همچنین طبق بند 

کلیه احکام صادره در دعاوي غیرمالی  1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالآیین دادرسی دادگاه

همین قانون دادگاه تجدید  334قابل تجدید نظر و مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز به موجب ماده 

نظر مرکز همان استان است؛ بنابراین در خصوص اعتراض به احکام مربوط به فسخ نکاح و طالق که قبالً 

عالی کشور بوده است، اکنون با افزایش صالحیت دادگاه تجدید نظر، در صالحیت این  آن در دیوان رسیدگی به

مرجع قرار گرفته وکارآموزان وکالت حق قبول وکالت این دعاوي را دارند. با این وجود و با توجه به رأي 

ن وکالت اجازه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کارآموزا 19/3/1383مورخ  666وحدت رویه شماره 

خواهی نسبت به احکام صادره در خصوص این دعاوي در دیوان عالی کشور و یا ورود به پروندههایی فرجام

  که در این مرجع مطرح است را ندارند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/1095   

  ك  1095-120-1400شماره پرونده:  

  م:استعال

، متهم 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  7چنانچه در اجراي ماده 

بابت عنوان مجرمانه اختالس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وي به 

قانون کار 18مستنداً به تبصره ماده  الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت)طور علی

  پذیر است؟امکان 1369مصوب 

 پاسخ:

ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر  1369قانون کار مصوب  18که تبصره ماده با تذکر این

س قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختال 7با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده 

الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی 1367و کالهبرداري مصوب 

  باشد.نمی 1369قانون کار مصوب  18ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/06    

7/1400/1086   

  1086-26-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، قید در حد نیاز بودن 1394قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب  24ماده  1ه اینکه در بند با توجه ب

 علیه جزو مستثنیات دین تلقیمنزل مسکونی نیامده است، آیا در هر یک از فروض زیر، منزل مسکونی محکوم

  شود؟می

ک منزل مسکونی داشته باشد ولی از سؤال: در این بند قید مورد نیاز ذکر نشده است اگر محکوم علیه فقز ی

  آن استفاده ننموده باشد از باب مثال در فرض هاي ذیل لطفا ارشاد و پاسخ داده شود:

علیه) چند سال منزل مسکونی را خالی و بدون استفاده گذاشته است و خود در جاي دیگري زوج (محکوم -1

  سکونت دارد.

 کند و خود دراي یک یا دو روز از منزل استفاده میمنزل، هفته البیت درعلیه با وجود داشتن اثاثمحکوم -2

  شهر دیگري سکونت دائم دارد.

علیه به دلیل کاري یا به هر دلیل دیگري در شهر دیگري غیر از محل استقرار منزل مسکونی، سکونت محکوم -3

  کند.داري میدارد و منزل مسکونی خود را اجاره داده  یا خالی نگه

 پاسخ:

در حد نیاز «قید عبارت  1394هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 24ماده » الف«چند در بند  هر

علیه مندرج نشده است؛ اما با توجه به قیود مندرج در تبصره یک این ماده، منزل منزل مسکونی محکوم» بودن

صورتی جزء مستثنیات دین علیه در حالت اعسارش است، در مسکونی که در حد نیاز و شأن عرفی محکوم

یه ملک علاالصول محل سکونت بالفعل وي باشد. بر این اساس، در فرض سؤال که محکومشود که علیتلقی می



کند و یا آن را به  اجاره کند و ملک خالی از سکنه است یا در هفته یک یا دو روز استفاده میرا استفاده نمی

ایی که مرجع قضست و کل ملک قابل توقیف و مزایده است؛ مگر اینیا رهن داده است، جزو مستثنیات دین نی

مندي کننده بر اساس موضوعاتی چون خصوصیات زمانی، مکانی، وضعیت اعاشه، تأهل و عائلهرسیدگی

  علیه تشخیص دیگري داشته باشد.محکوم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/05    

7/1400/1080   

  1080-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که براي مقام تحقیق ظن قوي در خصوص ارتکاب جرم توسط متهم حاصل شود (براي مثال این 

تواند شائبه شاکی، شهادت شهود یا تحقیقات محلی باشد)؛ لیکن متهم مدعی باشد که میظن ناشی از شکایت بی

ها، اتهام انتسابی مورد تردید قرار گرفته و موجب استماع اظهارات آن شهودي را معرفی کند که در صورت 

هادت بایست شکه میتواند شهادت شهود را استماع نکند یا اینرفع اتهام از متهم خواهد شد، آیا مقام تحقیق می

  را استماع و سپس در خصوص صحت و سقم آن اظهار نظر کند؟

 پاسخ:

شده به عنوان شاهد یا مطلع، در واقع امر نیز واجد این عنوان است یا خیر، یکه فرد معرفتحقیق در خصوص این

باشد؛ اما بازپرس با لحاظ جمیع جهات از جمله بر عهده مقام قضایی نیست و عمالً نیز این امر همواره میسر نمی

درسی کیفري در قانون آیین دا 204شده و سایر اوضاع و احوال، برابر ماده سن و سال و جنسیت فرد معرفی

شده را احضار و در صورت لزوم با رعایت مقررات جلب کند که تشخیص دهد تواند فرد معرفیصورتی می

  حضور و تحقیق از وي، براي روشن شدن موضوع ضروري است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/27    

7/1400/1054   

  ح  1054-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شود که گاهی وکالي دادگستري به استناد قراردادهاي خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به مالحظه می

اي که سابقاً وکیل وکالت کنند و این در حالی است که در پروندهدادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می

الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی شده به دادگاه میزان حق نامه ارائهآن را بر عهده داشته است، در وکالت

  یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟

 پاسخ:

الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوي وکیل با قرارداد خصوصی بین صرف تفاوت بین مبالغ حق

الوکاله فرض سؤال مستلزم الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حقحقوي و موکل، مانع از رسیدگی و احراز 

  هاي حقوقی است.رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضایی



1400/11/30    

7/1400/1047   

  ح  1047-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در دعاوي مالی که خواسته وجه نقد نیست،  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158ق ماده که وفبا توجه به این

عشر اجرایی) بهاي خواسته است که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته است مبناي محاسبه حق اجراي حکم (نیم

شود؛ در حالی که غیر واقعی و ناچیز ذکر میجا که در دعواي مطالبه مهریه از نوع سکه، بهاي خواسته به صورت و از آن

علیه توقیف و هاي مورد حکم، اجراي احکام باید معادل ریالی به نرخ روز سکه را از اموال محکومبراي وصول سکه

ها همان بهاي خواسته مذکور در دادخواست است یا قیمت روز عشر اجرایی این پروندهوصول کند؛ آیا مبناي محاسبه نیم

  سکه؟

 پاسخ:

علیه موظف به تأدیه همان تعداد سکه به که حکم به پرداخت تعدادي سکه طال صادر شده باشد، محکوماوالً، در مواردي

علیه دسترسی نباشد، معادل که از اجراي حکم امتناع کند و به مسکوکات طال نزد محکومله است و در صورتیمحکوم

  رسد.فروش میها از دیگر اموال وي توقیف و به قیمت سکه

االجرا (نیم عشر) عبارت است از پنج درصد مبلغ ، حق1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  158ثانیاً، طبق ماده 

به؛ در صورتی که خواسته وجه نقد باشد و در صورتی که دعوي مالی باشد؛ اما خواسته آن وجه نقد نباشد، محکوم

که دادگاه قیمت دیگري براي گردد؛ مگر اینشود، وصول میواست معین میاالجرا به مأخذ بهاي خواسته که در دادخحق

سته االجرا، مبلغ بهاي خواجا که خواسته وجه نقد نیست، مأخذ حقخواسته معین نموده باشد. بنابراین در مورد استعالم، از آن

  االجرا نیست.حقاست که در دادخواست ذکر شده و موردي براي تقویم مسکوکات طال براي تشخیص مبلغ 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/1040   

  ك  1040-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احدي از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزاي نقدي است قاضی 

قانون آیین دادرسی کیفري خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن  307ده دادگاه کیفري دو مستندا به ما

قانون  9محکوم نمودن متهم به جزاي نقدي حکم خود را قطعی اعالم کرده است این در حالی است که ماده 

رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزاي نقدي می  1394شوراهاي حل اختالف مصوب 

نماید: تمام همان قانون به صراحت عنوان می 27در صالحیت شوراي حل اختالف دانسته است و ماده باشد را 

باشد ماده روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی می 20این قانون ظرف مدت  9آراي صادره موضوع ماده 

صرف نظر از مرجع  قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزاي نقدي است 27

رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهاي حل 

اي اختالف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفري و این که رسیدگی به این گونه جرایم براي افراد عادي دو مرحله

  اي و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟و قابل تجدیدنظر است آیا براي قضات یک مرحله

 پاسخ:

که (مگر مبنی بر این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  307با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده 

» ح«که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صالحیت مراجع دیگري باشد) و لحاظ اطالق بند آن

(ناظر به صالحیت شوراي حل اختالف در رسیدگی به  16/9/1394حل اختالف مصوب  قانون شوراي 9ماده 

بین شوراي حل » رابطه صالحیت ذاتی«جرایم تعزیري که صرفاً مستوجب جزاي نقدي درجه هشت است) و 

که مقام قضایی مرتکب جرمی هاي کیفري در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر ایناختالف و دادگاه

و تبصره یک ماده  18؛ با توجه به ماده »مجازات قانونی آن صرفاً جزاي نقدي درجه هشت باشد«ردد که گ



گفته، رسیدگی در صالحیت شوراي حل اختالف تهران است و رأي شورا در مورد موصوف از قانون پیش

ربط (دادگاه ذيقانون شوراي حل اختالف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی  27مذکور مطابق ماده 

  کیفري دو تهران) است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/1030   

  ك  1030-32-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

نامه اجرایی آن، هزینه خدمات خاص و آیین 1372قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب  3طبق ماده 

  هاي زیر پاسخ دهید:انونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسشپزشکی ق

  خدمات غیرخاص پزشکی قانونی چه مواردي هستند که مشمول پرداخت هزینه نیستند؟ -1

تواند به استناد عدم پرداخت هزینه از پاسخ به استعالم مواردي که از سوي مقام قضایی آیا پزشکی قانونی می -2

  ستنکاف کند و در صورت استنکاف پزشکی قانونی ضمانت اجراي آن چیست؟شود، اارجاع می

 پاسخ:

نامه تعرفه خدمات خاص پزشکی قانونی، خدماتی است مندرج در عنوان آیین» خدمات خاص«منظور از عبارت  -1

 وظایفنامه درج شده و مشتمل بر خدماتی است که پزشکی قانونی در راستاي که در فهرست مندرج در این آیین

هاي پزشکی است که حسب مورد، پزشکان در دهد و نقطه مقابل آن، تعرفهمقرر به عنوان پزشکی قانونی انجام می

راي هاي مقرر براستاي ارائه خدمات عام پزشکی و برابر مصوبات وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی و یا تعرفه

  وط مجاز به دریافت باشند.کارشناسان رسمی دادگستري در مقام انجام وظایف مرب

شود و در قانون آیین دادرسی کیفري اقدام می 560هاي مرتبط با دادرسی نیز مطابق ماده در مورد تأمین هزینه -2

 1ماده  2هر صورت پزشکی قانونی مکلف به اجراي دستور مقام قضایی است و در صورت استنکاف، مطابق تبصره 

قانون آیین دادرسی کیفري  63شود. ضمناً در حال حاضر ماده کشور رفتار می قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی

  شده است. 1291قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  19جایگزین ماده  1392مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/1024   

  ح  1024-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند یا گزارش اصالحی صادر در مواردي که خواهان حسب مورد دادخواست یا دعواي خود را مسترد می

  تواند  به تقاضاي خواهان دستور استرداد هزینه دادرسی را به تقاضاي خواهان صادر کند؟شود آیا دادگاه میمی

 پاسخ:

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 107در فرض سؤال که خواهان با استفاده از اختیار مذکور در ماده 

دادخواست یا دعواي خود را مسترد کرده است یا دعوا به صدور گزارش  1379انقالب در امور مدنی مصوب 

اصالحی منجر شده است، موجبی براي استرداد هزینه دادرسی اخذ شده در زمان تقدیم دادخواست وجود ندارد؛ 

ادرسی به عنوان یکی از درآمدهاي دولت نیازمند نص قانونی است، استرداد آن گونه که اخذ هزینه دزیرا همان

نیز مستلزم تصریح قانونی است. در نتیجه در فرض سؤال که هزینه دادرسی برابر قانون وصول شده و اشتباهی 

 شود. شایسته ذکر است استرداد هزینه دادرسی در فرض صدور گزارشنیز صورت نگرفته است؛ مسترد نمی

  اصالحی در جهت ترغیب و تشویق سازش، مستلزم پیشنهاد اصالح یا وضع قانون است./ق.ا

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/1022   

  ك  1022-142-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ون مبارزه با پولشویی مقرر داشته است که اصل ) قان1397(اصالحی  9که مقنن در یک حکم کلی در ماده نظر به این

شود و شویی و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن مصادره میمال و درآمد حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول

این ماده به استرداد آن به مالباخته حکم داده است، پرسش  6در صورتی که این اموال متعلق به غیر باشد، در تبصره 

که حکم موصوف هم در خصوص ت که با توجه به تعریف جرم منشأ وفق ماده یک همین قانون و نظر به ایناین اس

با اصالحات و الحاقات بعدي  1386شویی مصوب قانون مبارزه با پول 9شویی و هم به صراحت منطوق ماده جرم پول

شویی رخ نداده است؛ اما ه  جرم پولدر خصوص جرم منشأ نیز تعیین تکلیف کرده است، در مواردي که در پروند

نیت منتقل کرده است، آیا مشمول این قانون تلقی و مرتکب جرم مالی عواید حاصله از جرم را به ثالث داراي حسن

  یادشده، حسب مورد حکم بر رد مثل یا قیمت مال صادر شود؟ 9بایست وفق حکم مقرر در طی تبصره یک ماده می

 پاسخ:

با اصالحات  1386شویی مصوب قانون مبارزه با پول 9و  3و مواد  2ماده » ب«ماده یک، بند » لفا«با توجه به بند 

تقیم که به طور مسکردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینهاي آن، انتقال عواید به منظور پنهان یا کتمان بعدي و تبصره

ر صورت ارتکاب این رفتار مجرمانه توسط مرتکب شویی است و ددست آمده، پولیا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به 

شود؛ شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره میجرم منشأ، عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول

  شود.نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط میاما در صورت انتقال این اموال به ثالث داراي حسن

 ئیدکتر احمد محمدي بارد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/25    

7/1400/1009   

  ح  1009-88-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي با موضوع مطالبه وجه چک حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل خواسته صادر شده اگر در دادنامه

داخت کرده باشد، آیا مبلغ پرداخت شده بابت باشد و محکوم علیه پس از صدور اجراییه بخشی از محکوم به را پر

 شود یا مبلغ پرداخت شدهشود و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی وجه چک محاسبه میاصل وجه چک محاسبه می

به تا زمان پرداخت آن محاسبه از مجموع محکوم به محاسبه  و خسارت تأخیر تأدیه نسبت به مابقی مجموع محکوم

  شود؟می

 پاسخ:

خسارت  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522گذار در ماده الً، قانوناو

بینی کرده است که مبناي محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن خاصی را پیش

  فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است.

کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان یی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیثانیاً، مرجع قضا

 کند کهخسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می

قانون  282ر این اساس اعمال ماده اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. ب

مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل 

محکوم شده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522ارزش پول طبق ماده 

به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به کومعلیه بخشی از محاست و محکوم

به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم

  ت.ث خسارت مرکب اسبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحبه آن بخش از محکوم

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/1003   

  ك  1003-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

ن بینی شده است؛ لیکاي از قوانین پیش از انقالب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیشدر پاره

ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مجازات 1392ات اسالمی مصوب قانون مجاز 14حسب ماده 

توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیري دانست تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می

نتفی میا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟ در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار 

  قانون مجازات اسالمی خواهد بود؟ 69است یا موضوع مشمول ماده 

 پاسخ:

، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و »تأدیب«اوالً، در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی 

تأدیب «زیر عبارت در تعریف تع 1370قانون مجازات اسالمی مصوب  16باشد. مقنن در ماده عذاب و مجازات نیز می

همان حبس  1357را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقالب اسالمی ...» یا عقوبتی است 

  تعریف شده است. 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  18تعزیري است که در ماده 

است تا زمانی که به موجب قوانین بعدي صریحاً یا  به تصویب رسیده 1357ثانیاً، قوانینی که پیش از انقالب اسالمی 

ها را اعالم نکرده باشد، به اعتبار خود باقی به طور ضمنی نسخ نشده است و شوراي نگهبان هم خالف شرع بودن آن

مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شوراي نگهبان نیز خالف » حبس تأدیبی«است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات 

بودن آن را اعالم نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس شرع 

  است. که در استعالم آمده است، خارج 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  69تعزیري است و از شمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/25    

7/1400/1002   

  ح  1002-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1398/12/28المشاوره و هزینه وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقنامه تعرفه حقآیین 3وفق قسمت آخر ماده 

وب هاي مستقیم مصقانون مالیات 103الحساب مالیاتی موضوع ماده ریاست محترم قوه قضاییه مبناي ابطال تمبر علی

الحساب دریافتی از موکل است؛ از طرفی آن اداره کل در نظریات با اصالحات و الحاقات بعدي، مبلغ علی 1366

اعالم داشته است که در صورتی که  1399/5/23مورخ  7/99/43ابرازي در این خصوص از جمله نظریه شماره 

 نونی است. این در حالی است که از مقررات موجود ازاین مبلغ کمتر از تعرفه قانونی باشد، مبناي ابطال تمبر تعرفه قا

د و این امر موجب شونامه مذکور چنین تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر بر مبناي تعرفه قانونی استنباط نمیجمله مواد آیین

 اختالف نظر محاکم در خصوص این موضوع شده است؛ لذا خواهشمند است مبنا و مستند قانونی این تکلیف مبنی بر

  ابطال تمبر بر اساس تعرفه را بیان فرمایید.

 پاسخ:

نامه تعرفه آیین 3ها باید همسو با قوانین تفسیر شود، وجه جمع احکام مقرر در ماده نامهکه همواره آیینبا عنایت به این

ماده ریاست محترم قوه قضاییه و  28/12/1398المشاوره و هزینه سفر وکالي دادگستري مصوب الوکاله، حقحق

الوکاله دریافتی با اصالحات و الحاقات بعدي آن است که چنانچه حق 1366هاي مستقیم مصوب قانون مالیات 103

الحساب دریافتی مناط محاسبه تمبر مالیاتی است؛ الحساب بیش از حداقل تعرفه مقرر باشد، مبلغ علیبه صورت علی

  الوکاله مقرر در تعرفه مالك ابطال تمبر خواهد بود.قل حقیادشده حدا 103در غیر این صورت، با عنایت به ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/989   

  ح  989-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در چند ماه اخیر  کرده واي مشخص یا قنات استفاده میمدعی است که در سالیان گذشته از آب چشمه» الف«فرد  -1

کند و مانع استفاده خواهان از آب چشمه یا قنات شده است. حال در بحث به تنهایی از آب چشمه استفاده می» ب«شخص 

دعاوي ثالث و با در نظر گرفتن تعریف حق و حق ارتفاق، عنوان صحیح دعواي قابل طرح از جانب خواهان، رفع ممانعت 

که موضوع دعوي و سؤال فعلی خود حق استفاده از آب چشمه یا قنات توضیح آناز حق است یا رفع تصرف عدوانی؟ 

  است و نه مسیر جریان آب تا زمین خواهان.

ماه  6شخصی با طرح دعواي تصرف عدوانی مدعی است که مورث او سالیان سال از زمین زراعی استفاده کرده و در  -2

عدوانی کرده است؛ الزم به ذکر است که خواهان راسًا زمین را تصرف » ب«پیش که مورث فوت کرده است، شخص

که دعاوي ثالث براي موارد ضروري و فوري گونه سابقه تصرفی در زمین موضوع پرونده نداشته است؛ با توجه به اینهیچ

 قبینی شده است، آیا در بحث احراز سبق تصرف، تصرفات سابق مورث خواهان براي شخص خواهان نیز سبدر قانون پیش

گذار، تصرفی است که رأساً که سبق تصرف مد نظر قانونمقامی خواهان از مورث) یا آنشود (قائمتصرف محسوب می

  توسط خود خواهان صورت گرفته باشد؟

 پاسخ:

هاي کیفري دو در آراء صادر شده از سوي دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  427ماده » الف«برابر بند 

جا که در فرض سؤال دادگاه تجدید نظر مجوز ورود به پرونده را تعزیري درجه هشت قطعی است و از آن خصوص جرایم

ا جهت تواند مراتب رتواند با تمسک به عدم صالحیت دادگاه نخستین، نسبت به نقض رأي اقدام کند و صرفاً میندارد نمی

  قانون یادشده متذکر شود. 477اعمال ماده 

 باردئیدکتر احمد محمدي 

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/20    

7/1400/988   

  ك  988-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دایر بر انتقال مال غیر نسبت به یک واحد آپارتمان » ب«علیه آقاي » الف«پرونده با موضوع شکایت آقاي 

و رد مال در حق شاکی صادر و  مطرح، دادگاه بدوي رأي بر محکومیت متهم به تحمل حبس و جزاي نقدي

رأي صادره در تجدید نظر تأیید و قطعی و ملک موضوع شکایت در واحد اجراي احکام کیفري به شاکی تحویل 

گردد متهم تقاضاي اعاده دادرسی نموده و با پذیرش تقاضاي وي از سوي دیوان عالی کشور پرونده به شعبه می

شعبه مذکور رأي مورد درخواست اعاده دادرسی نقض و حکم بر هم عرض ارجاع و پس از رسیدگی مجدد در 

شود. متهم به موجب رأي اخیر از قاضی اجراي احکام تقاضاي استرداد ملک تحویل شده برائت متهم صادر می

  به شاکی دارد.

اگر  نماید؟تواند نسبت به اعاده به وضع سابق ملک (استرداد) اقدام آیا اجراي احکام رأساً بدون نظر دادگاه می

پاسخ منفی است، وظیفه کدام مرجع قضایی است که به درخواست متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیم 

  گردد؟دادگاه باید در قالب رأي باشد یا با دستور دادگاه ملک به متهم مسترد می

 پاسخ:

 39قانون و مطابق نص ماده  این 550قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره آن و ماده  537با توجه به ماده 

، هرگاه حکمی به موقع اجرا گذارده شده و بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

دادرسی، به موجب حکم نهایی بالاثر شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از 

ه به علیل که تقاضاي اعاده دادرسی نسبت به حکم محکومیت محکومگردد؛ بنابراین در فرض سؤااجرا برمی

عرض پس از رسیدگی ماهوي درخواست اتهام انتقال مال غیر در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و شعبه هم

اعاده دادرسی را وارد تشخیص داده و حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم برائت متهم از اتهام انتسابی 



گفته، قاضی اجراي احکام دستور اعاده پیش 39کرده و این حکم نیز قطعی شده است، به استناد ماده  را صادر

کند و چنانچه در این راستا اسناد رسمی نیز صادر شده باشد، کلیه عملیات اجرایی به وضع سابق را صادر می

  شود.فیه ابطال میاسناد تنظیمی در خصوص ملک متنازع

 اردئیدکتر احمد محمدي ب

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/17    

7/1400/983   

  ك ك  983-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا  2/12/1371مورخ  581با عنایت به مفاد رأي وحدت رویه شماره  -1

امام (ره) علیه اشخاص را نیز  دادگاه انقالب اسالمی صالحیت رسیدگی به دعواي ستاد اجراي فرمان حضرت

  دارد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) حقوق ادعایی خود را به غیر  -2

  الیهم نیز حق اقامه دعوي در دادگاه انقالب اسالمی را دارند؟واگذار کند، آیا ایادي بعدي ومنتقل

یا دادگاه انقالب اسالمی صالحیت رسیدگی به دعاوي حقوقی ستاد در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آ -3

  الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟یادشده و ایادي بعدي و منتقل

در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجراي حکم مطابق قانون اجراي احکام مدنی خواهد بود یا  -4

  ضوابط کیفري؟

شف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال (به طور چنانچه پس از صدور حکم مصادره ک -5

  اخص بستر رودخانه) است، تکلیف چیست؟

 پاسخ:

در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقالب اسالمی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی  -3و  2، 1

سیدگی به هرگونه ادعاي حقی جمهوري اسالمی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، ر

نفع و نسبت به امالك نامشروع و مصادره شده از سوي اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهاي ذي

هیأت عمومی دیوان  2/12/1371مورخ  581الیهم و ایادي متعاقب آن طبق رأي وحدت رویه شماره منتقل

قانون  9اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده عالی کشور در صالحیت همان دادگاه انقالب اسالمی ویژه 



این قانون در  3با اصالحات بعدي ناظر به ماده  1363نحوه اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب 

  الیهم مؤید این امر است.خصوص منتقل

هم قانون هاي اصل چهل و نهاي حقوقی ویژه رسیدگی به پروندهاجراي احکام مصادره صادره از دادگاه -4

تخصصاً خارج است و اجراي این  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  537اساسی از قلمرو شمول ماده 

 نامه مربوط)آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجراي اصل چهل و نهم (آیین

ون الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل قان 22و مقررات ناظر به اجراي احکام مدنی است؛ تبصره ماده 

  نامه اجرایی مربوط) مؤید این استنباط است.و مقررات (آیین 1398چهل و نهم مصوب 

شود که قسمتی از موضوع حکم در فرض سؤال که پس از صدور حکم مصادره امالك نامشروع کشف می -5

با اصالحات بعدي  1361عادالنه آب مصوب  قانون توزیع 2و  1مصادره  بستر رودخانه است که طبق مواد 

نفع (وزارت جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت (وزارت نیرو) قرار دارد، نهاد متولی ذي

به بعد قانون آیین دادرسی  417موضوع مواد » اعتراض شخص ثالث«تواند مطابق مقررات ناظر به نیرو) می

  به رأي صادره اعتراض کند. 1379امور مدنی مصوب  هاي عمومی و انقالب دردادگاه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/24    

7/1400/971   

  ح  971-82-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  اداره موقوفات عام فاقد متولی و مجهول التولیه با ولی فقیه است یا دولت؟ -1

با  1363قانون تشکیالت و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب  12وجوه منظور در ماده  -2

  اصالحات و الحاقات بعدي، وجوه دولتی است یا شرعی؟

آیا سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مؤسسه دولتی و حاکمیتی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد  -3

هار هزار پست سازمانی مصوب که اداره موقوفات اسالمی و داراي ردیف بودجه عمومی مستقل و داراي چ

تواند با تشخیص رئیس آن سازمان مأذون از سوي ولی فقیه عام فاقد متولی و بقاع متبرکه را بر عهده دارد، می

له است، بخشی از عواید آن موقوفات و بقاع متبرکه را به میزانی که الزم در اموري که متوقف بر اذن معظم

هاي جاري ادارات اوقاف استانی و شهرستانی ت پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و دیگر هزینهداند، در جهمی

  نظیر هزینه آب، برق، اجاره، پذیرایی، ایاب و ذهاب و دیگر موارد مشابه هزینه کند؟

 پاسخ:

 1363ب با توجه به بند یک ماده یک قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصو -1

التولیه با سازمان حج و اوقاف و با اصالحات و الحاقات بعدي، اداره امور موقوفات عام فاقد متولی یا مجهول

  امور خیریه (در حال حاضر سازمان اوقاف و امور خیریه) است.

ذکور شود که سازمان مقانون یادشده، حکم این ماده صرفاً وجوهی را شامل می 12با توجه به صریح ماده  -2

  شود.کند و و جوه دولتی را شامل نمیالنظاره دریافت میالتولیه و حقاز محل هدایاي مستقل و حق

آن و  18و ماده  14، ماده 7ماده  4، تبصره 6، ماده 5ماده  2الذکر؛ مانند تبصره از مواد مختلف قانون فوق -3

آن چنین مستفاد است که عواید  31و  21، 19، 11نامه اجرایی این قانون مانند مواد مواد متعددي از آیین



موقوفات و بقاع تبرکه باید در راستاي عمران و آبادي موقوفات و دیگر مقاصد مذکور در مواد یادشده مصرف 

تواند شود و لذا مادام که مجوز خاص شرعی و قانونی وجود نداشته باشد، سازمان اوقاف و امور خیریه نمی

  هاي جاري سازمان اختصاص دهد.ون پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و هزینهاین عواید را به اموري چ

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/969   

  ك  969-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

متهم یا وکیل وي «... موده است که قانونگذار بیان ن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  263با توجه به ماده 

اعالم فرمایید » گرددبدون عذر موجه جهت اخذ آخرین دفاع... حضور نیابد بدون اخذ آخرین دفاع اتخاذ تصمیم می

اوالً: آیا امکان اخذ آخرین دفاع در فرضی که صرفا وکیل متهم در شعبه تحقیق حاضر باشد میسور می باشد یا خیر؟ 

یر است طریقه اخذ آخرین دفاع از وکیل متهم به چه نحوي است آیا به شکل تبیین  اتهام است در صورتی که امکان پذ

باشد ثانیاً: در صورتی که امکان اخذ آخرین دفاع از وکیل متهم امکان پذیر نباشد به نحو و یا صرفا اخذ توضیح می

  فه مقام تحقیق چیست؟تفهیم اتهام و وکیل متهم در شعبه تحقیق بدون حضور متهم حاضر باشد وظی

 پاسخ:

احضار متهم  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  263و مطابق نص ماده  262مستفاد از ماده  -1اوالً، 

کند. بنابراین در صورت احضار وکیل متهم، ضرورتی به حضور یا وکیل وي جهت اخذ آخرین دفاع کفایت می

  متهم جهت اخذ آخرین دفاع نیست.

م صرفاً به موارد منصوص قانونی شامل نماینده قانونی شخص حقوقی و عاقله اختصاص دارد. تبیین اتها -2

بنابراین اگر وکیل متهم جهت اخذ آخرین دفاع حاضر شود، بازپرس باید اتهام موکل او را تفهیم و از او بخواهد 

  به عنوان آخرین دفاع در دفاع از موکل خود مطالب خود را بیان کند.

  توجه به آنچه در سؤاالت باال گفته شد پاسخ به این سؤال منتفی است. ثانیاً، با

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/964   

  ح  964-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 1379در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب قانون آیین دادرسی دادگاه  522با توجه به این که ماده  

د، شومقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص ساالنه تورمی که توسط بانک مرکزي اعالم می

کند و رویه قضایی نیز هاي ماهانه را اعالم میجا که بانک مرکزي همواره شاخصشود و از آنمحاسبه می

کند؛ خواهشمند است اعالم یر تأدیه را محاسبه میهاي ماهانه میزان خسارت تأخهمواره بر مبناي شاخص

ص ماه که شاخپذیر است یا اینهاي ساالنه امکانفرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبناي میانگین شاخص

شود؟ شایان ذکر است سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می

  اخص میانگین ساالنه متضمن تعیین مبلغ کمتري نسبت به شاخص ماهیانه است؟که محاسبه بر مبناي ش

 پاسخ:

، مبلغ 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522اوالً، طبق ماده 

ود و شخسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي تعیین می

شود، در زمان محاسبه خسارت که در جدول شاخص ساالنه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میبا عنایت به این

  باید عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر 

 کند. نرخاي و ساالنه براي هر ماه مشخص و اعالم میم نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطهمتولی اعال

ذا با گردد. لتورم ساالنه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می

براي محاسبه نرخ تورم الزامی قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه  522که در ماده عنایت به این



است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است، لذا براي محاسبه 

  اي.خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم ساالنه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/06    

7/1400/961   

  ح  961-82-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

مستاجرین امالك موقوفه بدون اخذ اجازه قبلی یا فعلی موقوفه در قالب عقودي چون بیع حقوق خود را انتقال 

ها، آیا اداره اوقاف و امور خیریه یا ملزم تنظیم سند رسمی اجاره براي نظر از عناوین این قرارداددهند. صرفمی

ه تکلیفی شدقل الیه است؟ آیا انتقال اعیان  که ملک شخصی است به اشخاص ثالث، تکلیفی براي اداره یادمنت

  کند؟جهت تنظیم اجاره عرصه ملک ایجاد می

 پاسخ:

قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگردر  30اوالً، وفق ماده 

تواند عین مستأجره همین قانون مستأجر می 474که به موجب ماده چناناء کرده باشد؛ هممواردي که قانون استثن

  که در عقد اجاره خالف آن شرط شده باشد.را به دیگري اجاره دهد؛ مگر این

با  1365نامه نحوه ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب آیین 5و  4 -3 -2 -1ثانیاً، هر چند اطالق مواد 

هیأت عمومی دیوان  21/12/1397مورخ  2162و  2161هاي شماره ي به موجب دادنامهاصالحات بعد

عدالت اداري در مواردي که نظر واقف بر عدم اخذ پذیره یا اخذ پذیره به نحو خاص باشد به شرح مضبوط در 

اي که حق تملک نامه اختیار مستأجر عرصهاین آیین 2الذکر ابطال شده است؛ اما از حکم ماده هاي فوقدادنامه

اعیان داشته و احداث اعیان کرده است، در انتقال مورد اجاره به غیر بدون نیاز به اخذ موافقت متولی و یا اداره 

  اوقاف و امور خیریه مستفاد است.

 4، با ابطال تبصره 3/8/1376مورخ  100ثالثاً، هیأت عمومی دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 

هیأت  3/2/1374نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب نآیی 6ماده 



وزیران با اصالحات بعدي که مفهم نفی حق اولویت مکتسبه قانونی در صورت تغییر کاربري ملک بود، اعالم 

راضی موقوفه هاي ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و احکم مقرر در تبصره«داشت: 

االطالق مفید تثبیت حق اولویت متصرفین اموال غیر منقول موقوفه در انعقاد عقد اجاره با رعایت صرفه و علی

  ».صالح وقف است

رابعاً، بنا به مراتب مذکور، در فرض سؤال که مستأجر امالك موقوفه، مالک اعیان است و حقوق خود را در 

ار کرده است، این انتقال منشاء اثر بوده و مستأجر جدید که مالک اعیان قالب بیع، صلح و ... به دیگري واگذ

مقام مستأجر قبلی است و به اعتبار مالکیت وي بر اعیان احداثی، اداره اوقاف و امور خیریه شده است، قائم

  الیه است./مکلف به تنظیم قرارداد اجاره با منتقل

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

قضاییهمدیر کل حقوقی قوه 



 

1400/11/30    

7/1400/958   

  ع  958-209/4-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایاي  1391رسانی به ایثارگران مصوب قانون جامع خدمات 39به استناد ماده 

ري و ها اعم از کشوکلی دستگاهحالت اشتغال مستخدمان شهید، مفقود االثر، اسرا، آزادگان و جانبازان از کارافتادگی 

نامه آیین 5شود. بر همین اساس به استناد ماده لشکري بر اساس قوانین و مقررات استخدامی نیروهاي مسلح محاسبه می

از تاریخ تصویب  1379/8/23ه مورخ 22731/ت/25969اجرایی قانون حالت اشتغال موضوع تصویب نامه شماره 

ربط تعیین هاي ذيتراز توسط دستگاهقانون همانند مستخدمان شاغل هم 6والن تبصره قانون، حقوق حالت اشتغال مشم

هاي پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران العاده خاص کارمندان سازمانشود. از آن جایی که قانون تسري فوقمی

پس از  1391تی کشور مصوب ها و اقدامات تأمینی و تربیبه کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان

ود، شسال از زمان تصویب از ابتداي سال جاري به عنوان مزایاي غیر مستمر به کارکنان شاغل پرداخت می 9گذشت 

العاده موضوع این قانون نسبت به بازنشستگان خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص شمول یا عدم شمول فوق

  فرمایید.جانباز یا حالت اشتغال، اعالم نظر 

 پاسخ:

هاي نظام پزشکی قانونی العاده خاص کارمندان سازمانکه مزایاي غیر مستمر موضوع قانون تسري فوقنظر به این

ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان

شود؛ لذا پرداخت آن به کسانی که بازنشسته هستند، فاقد مجوز قانونی ت میاز ابتداي سال جاري پرداخ 1391مصوب 

گذار وضعیت ایشان را تابع افراد شاغل قرار داده که قانوناست؛ اما در خصوص اشخاص حالت اشتغال با لحاظ آن

  باشند.است، مشمول قانون یادشده می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/951   

  ح  951-97-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

(وکیل دادگستري) اعالم دارد که زمین زراعی وي از جانب کمیسیون » ب«با مراجعه به شخص » الف«چنانچه شخص 

شده با اصالحات بعدي، ملی اعالم  1346ها و مراتع مصوب برداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 56موضوع ماده 

قانون  56است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده 

و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در  1367ها و مراتع مصوب جنگل

ن شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیینتیجه توافق، حق

صدور رأي قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستري با طرح دعوا اثبات 

مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور 

الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان ، آیا با توجه به قرارداد فوقرا خواستار شود

  پذیر است؟بیست درصد اراضی امکان

 پاسخ:

، شرکت در مدعابه براي وکالي عدلیه ممنوع است و 1316نامه قانون وکالت مصوب نظام 80اگرچه مطابق ماده 

شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد درجه چهار به باال محکوم می متخلف به مجازات انتظامی از

قانون مدنی منعقد شده است، وارد  190وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده 

 کننده است.رجع رسیدگیکه قرارداد موضوع سؤال عهدي بوده یا تملیکی، بر عهده مکند. با این حال، احراز ایننمی

بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدي توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند 

  رسمی انتقال وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/12    

7/1400/945   

  ح  945-97-1400شماره پرونده:  

  

  م:استعال

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 35چنانچه وکیل دادگستري داراي تمام اختیارات مندرج در ماده 

تواند جهت تودیع خسارت احتمالی ناشی از اجراي قرار باشد، آیا می 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

ت کتبی خود موکل و یا تصریح در که این امر نیازمند درخواسدستور موقت امالك موکل را تعرفه کند یا آن

  وکالتنامه است؟

 پاسخ:

معرفی امالك خواهان توسط وکیل وي براي تودیع خسارت احتمالی ناشی از اجراي قرار دستور موقت از جمله 

قانون آیین دادرسی  35شود و از اختیارات مندرج در ماده اختیارات وکیل در امر دادرسی محسوب نمی

باشد که در وکالتنامه تصریح شده است نیز خارج می 1379انقالب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و دادگاه

که چنین اختیاري مشخصاً به وکیل تفویض و این امر مستلزم درخواست کتبی شخص خواهان است؛ مگر این

  شده باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  
 

1400/11/30    



7/1400/941   

  ع  941-68-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در تصادفات  و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف 

بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا 

  ل است؟هاي بیمه قابل وصوشرکت

 پاسخ:

الحصول که بر آن صدق زوال منافع ممکن 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  14ماده  2برابر تبصره 

هاي ناشی اتالف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاري راننده تاکسی به علت توقف براي انجام تعمیر آسیب

نون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث ماده یک قا» ب«از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطالق بند 

، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان 1395در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات اتالف مال تلقی شود را در بر می

  ه سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وي یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.به تأخیر افتاده باشد، ب

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/19    

7/1400/927   

  ح  927-3/9-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

را  1394هاي مالی مصوب اي محکومیتقانون نحوه اجر 3آیا قاضی اجراي احکام اختیار اعمال ماده  -1

دستورالعمل ساماندهی و تسریع  6داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده 

  ریاست محترم قوه قضاییه) 1398/7/24در اجراي احکام مدنی مصوب 

تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت چنانچه براي مثال محکوم -2

ر که در این فرض دشود؟ مانند آناز اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می

توان مبلغ واریزي را بابت چهارصد علیه، آیا میصورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوي محکوم

رد و شود، محاسبه کخسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان میمیلیون تومان اصل خواسته و 

به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت مانده از اصل محکومراجع به یکصد میلیون تومان باقی

  تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟

 پاسخ:

  جناب آقاي رزاقی

  گلرئیس محترم دادگستري شهرستان آران و بید

  با سالم و دعاي خیر؛

مورخ  927به شماره ثبت وارده  1400/8/6مورخ  9016/1936/46001بازگشت به استعالم شماره       

  شود:، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعالم می1400/8/8



یاست ر 24/7/1398العمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی مصوب دستور 6به موجب ماده  -1

البدل دادگاه پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احکام به عنوان دادرس علی«محترم قوه قضاییه 

هاي مالی قانون نحوه اجراي محکومیت 3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اجراي ماده مجري حکم، عهده

باشد، این صوص اعتراض به نحوه اجرا می، اعطاي مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خ1394مصوب 

دستورالعمل موصوف در ». باشدامر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأي بر فرآیند اجراي حکم نمی

 22/1/1395اصالحی   34هاي عمومی و انقالب و ماده اصالحی قانون تشکیل دادگاه 10اجراي ماده 

هاي قضایی که واحد ترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزهنامه قانون مذکور از سوي رئیس محآیین

شود؛ بنابراین دادرس اجراي احکام مدنی به عنوان دادرس متمرکز اجراي احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می

قانون نحوه اجراي  3دار کلیه امور اجراي احکام از جمله اعمال ماده البدل دادگاه مجري حکم، عهدهعلی

یادشده  3البدل باشد، اعمال ماده هاي مالی است و چنانچه قاضی اجراي احکام فاقد ابالغ دادرس علیمیتمحکو

  بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است. 

کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگري به عنوان مرجع قضایی ضمن رأي خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی -2

ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر خسارت موضوع 

کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال می

اب اخت دین با احتسقانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرد 282ماده 

به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را علیه بخشی از محکومخسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم

 به بر اساس شاخص تورمپرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم

یرد گبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میمحکومخواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از 

  و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/23    

7/1400/926   

  ح  926-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

طرح نمود. پس از رسیدگی حکم بر اثبات مالکیت م» ب«دعواي اثبات مالکیت و خلع ید به طرفیت شخص » الف«شخص

خواهان بر خلع ید خوانده از مالک صادر و قطعیت یافته، متعاقب آن از ملک خلع ید گردید و ملک تحویل خواهان شد؛ 

در ملک اقدامات مادي شامل احداث حصار سنگ بلوکی در بخشی از پیرامون ملک و نصب سیم » الف«سپس شخص 

از پیرامون ملک و احداث ساختمان مسکونی و غرس نهال صنوبر و نصب دروازه آهنی در ورودي خاردار در بخشی 

قانون آیین دادرسی کیفري را نمود و پس از طی فرآیند  477تقاضاي اعمال ماده » ب«ملک انجام داده است. شخص 

دره سابق نقض و حکم بر بطالن قانونی در نهایت به موجب حکم قطعی شعبه ویژه دیوان عالی کشور دادنامه قطعی صا

  صادر گشت. حالیه:» الف«دعواي شخص

با ارائه دادنامه قطعی دیوان عالی کشور به واحد اجراي احکام مدنی تقاضاي اعاده عملیات اجرایی » ب«چنانچه شخص  -1

قابل اعاده » الف«شخص و اعاده وضع به قبل از اجراي حکم را نماید، آیا اقدامات اجرایی اجراي احکام و اقدامات مادي 

  باشند؟باشد؟ آیا در این حالت اعیانات و حصار و غیره، قابل تخریب میاست؟ کدام یک قابل اعاده می

» الف«در واحد اجراي احکام مدنی قابل اعاده نباشد و شخص » الف«شده از سوي شخص چنانچه اقدامات مادي انجام -2

غاصبانه محسوب » ب«یانات را در دادگاه صالح مطرح نماید، آیا اقدامات شخص دعواي خلع ید از اعیانات و قلع و قمع اع

  گردد و ارکان دعاوي خلع ید و قلع و قمع در این فرض محقق است؟می

اعاده عملیات اجرایی صرفاً ناظر به اعمالی است که در مقام اجراي حکم صورت گرفته است؛ بنابراین اعمال  -1پاسخ:

  شود.احکام مدنی شامل قلع و قمع بناي احداثی نمی قانون اجراي 39ماده 

  گویی ندارد.شده قابلیت پاسخبا توجه به ابهام موجود در استعالم، به کیفیت مطرح -2

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/20    

7/1400/921   

  ح 921-155-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون پنج ساله ششم توسعه ج.ا.ا که مقرر داشته مفاد اسناد رسمی الزم االجرا  113ماده » ب«ند با عنایت به ب

بدوا از طریق ادارات اجراي مفاد اسناد رسمی الزم االجراي سازمان ثبت اسناد و امالك کشور مورد اقدام قرار 

قدامی ننمود با انصراف از اجراي گیرد و متعاقبا چنانچه تعهد ظرف مدت شش ماه نسبت به اجراي مفاد سند ا

قانون  34مفاد سند به محاکم دادگستري مراجعه نمایند و در همین راستا متاسفانه علی رغم صراحت اصل 

دارند: دادخواهی حق مسلم هر که به ترتیب مقرر می 1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  2اساسی و ماده 

خواهی به دادگاه هاي صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند فرد است و هر کس می تواند به منظور داد

توان از دادگاهی که به موجب قانون حق ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیاین گونه دادگاه

مراجعه به آن را دارد منع کرد و هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص 

فع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند و ذي ن

معاون امور استان سازمان ثبت اسناد و امالك کشور  1396/2/14مورخ  96/296990ایضا نامه شماره 

شم توسعه ج.ا.ا به اسناد قانون برنامه پنج ساله ش 113ماده » ب«تصویر پیوست در خصوص عدم تسري بند 

  1287عادي الزم االجرا با این توضیح که ماده مزبور صرفا راجع به اسناد رسمی بوده که مطابق مدلول ماده 

ردد گقانون مدنی تنظیم شده باشد و مشمول اسناد عادي الزم االجرا از جمله قراردادهاي بانکی چک و غیره نمی

محاکم دادگستري به استناد اسناد اخیرالذکرو پیگیري موضوع در مراجع و محدودیتی براي ثبت دادخواست در 

هاي بانک در دفاتر خدمات قضائی هاي کشور از ثبت دادخواستقضائی وجود ندارد همچنان در اغلب استان

آید حالیه با عنایت به توضیحات فوق و نظر به تایید موارد مطروحه در نامه شماره الکترونیک به عمل می

هاي حقوقی بانک مرکزي ج.ا.ا تصویر پیوست و پیشنهاد اداره محترم بررسی 1400/8/1مورخ  00/216583



استفسار موضوع فوق الذکر از آن اداره محترم خواهشمند است دستور فرمایید به نحو مقتضی در راستاي حل 

  اعالم فرمایند. معضل یاد شده نظر ارشادي آن مرجع محترم را در خصوص موضوع معنونه به این بانک

 پاسخ:

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جهموري اسالمی ایران مصوب  113ماده » ب«بند 

االجرا و االجرا است و اشعاري به دیگر اسناد از جمله اسناد عادي الزم، صرفاً ناظر بر سند رسمی الزم1395

االجرا از جمله چک و آن ناظر به اسناد الزم 3و  2هاي صرهاالجرا ندارد؛ اما تباسناد در حکم سند الزم

قانون  7و ماده  1365اصالحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  15قراردادهاي بانکی موضوع ماده 

هاي تولیدي و افزایش منابع هاي طرح و تسریع در اجراي طرحتسهیل اعطاي تسهیالت بانکی و کاهش هزینه

که وفق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی است. با عنایت به این 1386ها مصوب انکمالی و کارایی ب

ماده » ب«بند  3و 2هاي جمهوري اسالمی ایران، دادگستري مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره

، در ارد، بنابراینله اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و امالك ندیادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه متعهد

نامه آیین 2توانند ابتدا دعاوي خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. ماده فرض سؤال اشخاص مزبور می

ریاست محترم قوه  22/4/1398اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجراي مفاد اسناد رسمی مصوب 

  د، مؤید این برداشت است.االجرا دارقضاییه که صرفاً اشاره به سند رسمی الزم

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/18    

7/1400/902   

  ح  902-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  اي از دادگاه مطالبه شده است که تاریخ سررسید پرداخت ذکر نشده است، تکلیف دادگاه چیست؟وجه سفته 

 پاسخ:

ري (در فرض سؤال سفته) موضوع قانون تجارت، فاقد شرایط شکلی از جمله تاریخ تأدیه چنانچه اسناد تجا

وجه (سررسید) قانون مذکور باشند و یا طبق مقررات مربوط واخواست نشده باشند، صرفاً سند عادي محسوب 

م رعایت  ها قابل استماع است و احراز رعایت یا عدو مشمول قانون مدنی هستند و دعواي مطالبه وجه آن

  کننده است.شرایط قانونی در خصوص این اسناد، با مرجع قضایی رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/30    

7/1400/897   

   897-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

به تجدید جلسه به  1379مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مدنی در نصوص فعلی قانون آیین دادرسی دادگاه

این قانون مذکور و بویژه بند یک همان ماده و نیز مواد  306اي نشده است؛ ماده علت بیماري اصحاب پرونده اشاره

قانون  47هاي اعتراض به آراء است؛ مفاد ماده نیز در خصوص مهلت 306ناظر بر ماده  490و  452، 427، 340

صورت وقوع قوه قهریه براي وکیل نیز ناظر بر مهلت تجدیدنظرخواهی و  یادشده در خصوص تجدید مهلت در

این قانون، قوه قاهره متفاوت از امراض است؛  آیا  306خواهی است؛ همچنین به داللت بندهاي یک و سه ماده فرجام

که نیا آ سکوت قانونگذار به آن معنی است که ابتالي اصحاب پرونده به بیماري از موجبات تجدید جلسه نیست

دارد دادگاه ... مانعی براي همان قانون دانست که مقرر می 100توان بیماري اآنان را مشمول قسمت اخیر ماده می

تواند رسیدگی داشته باشد؛ بویژه با توجه به مفهوم مخالف تبصره این ماده که نشان دهنده آن است که عدم تشکیل می

  این استدالل مبادرت به تجدید جلسه دادرسی نمود؟توان با منتسب به طرفین باشد. آیا می

 پاسخ:

در فرض سؤال هر چند صرف بیماري اصحاب پرونده موجب تجدید جلسه نیست؛ با این حال با استفاده از مالك مواد 

که ، دادگاه بر حسب آن1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 306و  106

امکان حضور در جلسه دادرسی و تقدیم الیحه و یا تعرفه وکیل را از فرد گرفته باشد یا خیر و نیز با لحاظ  بیماري

ضرورت یا عدم ضرورت حضور فرد در جلسه دادرسی در خصوص درخواست تجدید جلسه به علت بیماري هریک 

  کند.از اصحاب پرونده تصمیم مقتضی را اتخاذ می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 

1400/11/10    



7/1400/896   

  ح  896-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مجمع تشخیص مصلحت نظام  1376/3/10قانون صدور چک مصوب  2با توجه به ابهامات موجود در ماده 

  هید:هاي زیر پاسخ دهمان مرجع خواهشمند است به پرسش 1377/9/21و استفساریه آن در مصوب 

قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت  2علیه در دعاوي چک مطابق ماده که محکومدر صورتی -1

علیه تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وي نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم

بوده و  1379ب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالقانون آیین دادرسی دادگاه 522معسر مشمول ماده 

 1355قانون صدور چک مصوب  2که حکم مقرر در ماده شود یا آناز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می

علیه معسر قانون یادشده است و محکوم 522با اصالحات و الحاقات بعدي منصرف از شرایط مقرر در ماده 

  باشد؟ می مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک نیز

اخت کند، آیا این پردبه و نه تمام آن اقدام میعلیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکومدر فرضی که محکوم -2

جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تأخیر تأدیه و 

علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده که محکوممابقی براي اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن

 به را پوشش دهد وبه است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوماست؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم

که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب باید محاسبه بابت آن محاسبه شود یا آن

به شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید نسبت به مابقی محکومز مطرح میشود. سؤال دیگري نی

  یرد؟گبه دیگر خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمیمحاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم

غایت خ چک لالذکر خسارت تأخیر تأدیه بر مبناي نرخ تورم از تاریکه بر اساس ماده فوقبا عنایت به این -3

هاي اعالمی بانک مرکزي، شاخص کاالي مصرفی هم به صورت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص

شود و در احتساب خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه و ساالنه رقم ساالنه و هم به صورت ماهانه اعالم می

که  1394/7/9مورخ  1934/99/7ه حاصله داراي تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شمار



مالك  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522در خصوص ماده 

 2احتساب را شاخص ساالنه اعالم کرده است، آیا در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دعواي چک مضوع ماده 

 2ا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده قانون صدور چک نیز شاخص ساالنه باید محاسبه شود ی

  قانون مزبور، شاخص تأخیر تأدیه در دعاوي چک بر اساس شاخص ماهانه اعالمی محاسبه شود؟ 

  

 پاسخ:

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده  -1

را ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط،  1379نی مصوب عمومی و انقالب در امور مد

شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیمحکوم

دیوان عالی  1/4/1400مورخ  812شود؛ رأي وحدت رویه شماره خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می

  ن دیدگاه است.کشور مؤید ای

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522گذار در ماده اوالً، قانون -2

بینی کرده است که مبناي محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان خسارت خاصی را پیش 1379

  ت.نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده اس

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

خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر 

حاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا ممی

قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با  282ماده 

به را پرداخت علیه بخشی از محکوماحتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم

نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده  کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت

به که به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوممحکوم

  گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.¬پرداخت نشده است نیز تعلق می



تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده  هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر -3

مجمع  1377و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب  1376قانون صدور چک مصوب  2

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  1/4/1400مورخ  812تشخیص مصلحت نظام و رأي وحدت رویه شماره 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 522ارزش پول با حکم مقرر در ماده است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش 

کند؛ بنابراین در مورد چک بالمحل نیز با توجه به تفاوتی نمی 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

گیرد و به مانند یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می 2اطالق تبصره الحاقی به ماده 

  دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر شاخص ساالنه مالك است

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/06    

7/1400/895   

  ك  895-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

دادي مال نامشروع علیه تع اداره کل مالیات استان اقدام به تشکیل پرونده قضایی در خصوص فرار مالیاتی و تحصیل

هاي بازرگانی کدام مرجع قضایی (محل صدور کارت نماید. براي رسیدگی به جرایم  شرکتاز مودیان خود می

بازرگانی، محل فعالیت اقتصادي شرکت، محل استقرار شرکت بازرگانی، محل استفاده از کارت بازرگانی، محل تنظیم 

، محل سکونت دارنده کارت بازرگانی یا محل ترخیص کاال) صالح به رسیدگی نامه و واگذاري کارت بازرگانیوکالت

  است؟

  پاسخ:

هاي به بعد قانون مالیات 274اوالً، در فرض سؤال که شرکت تجارتی مرتکب فرار مالیاتی موضوع مواد 

که مدیران قانون یادشده  110با اصالحات و الحاقات بعدي شده است، با عنایت به ماده  1366مستقیم مصوب 

شرکت مکلفند مالیات را به اداره دارایی مستقر در مرکز اصلی (اقامتگاه) شرکت پرداخت کنند، مرجع قضایی 

که شرکت تجارتی داراي واحد تولیدي محل اقامتگاه شرکت، صالحیت رسیدگی به این جرایم را دارد؛ مگر این

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  39ماده  4 مستقر در محلی غیر از مرکز اصلی آن باشد که برابر تبصره

، مالیات بر ارزش افزوده باید در محل استقرار واحد تولیدي پرداخت شود؛ لذا رسیدگی به جرم فرار 1400

  آید.عمل میمالیاتی مذکور، در مرجع قضایی محل استقرار واحد تولیدي به

ل نامشروع مال بر رفتار متهم انطباق دارد یا خیر، با که در فرض سؤال، عنوان تحصینظر از اینثانیاً، صرف

  توجه به مراتب فوق، پاسخ روشن است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/16    

7/1400/890   

  ع  890-62-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

الحی الهه کنوانسیون  مربوط به یکسان  سازي هاي اصبا توجه به الحاق ایران به کنوانسیون ورشو و پروتکل

اپیمایی هاي هوبرخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی از یک سو و قانون تعیین حدود مسئوولیت شرکت

  ایرانی از سوي دیگر:

هاي هواپیمایی ایرانی در قبال حادثه منجر به ایراد صدمه بدنی نسبت به مسافر در مسئوولیت شرکت -الف

  هزار فرانک؟ 125است یا  SDR 16600روازهاي به مقصد خارج ازکشور پ

سقف تعیین شده براي پوشش حداکثر غرامات است درواقع شخص مصدوم صرف نظر از میزان صدمات -ب

  وارده مستحق دریافت کل مبلغ مذکور است یا به نسبت میزان صدمات مستحق دریافت غرامت است؟

  

 پاسخ:

مسؤولیت » 1391هاي هواپیمایی ایرانی مصوب تعیین حدود مسؤولیت شرکت«ون الف) طبق ماده یک قان

د المللی فقط در حدوهاي هواپیمایی ایرانی در مورد حمل و نقل مسافران، بار و اثاثیه در پروازهاي بینشرکت

ه مربوط ب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون«المللی مذکور در مسؤولیت مقرر در پروازهاي بین

هاي اصالحی میالدي) و پروتکل 1929» (المللی ورشویکسان سازي برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین

کنوانسیون ورشو مبلغ یکصد و  22آن است. میزان مسؤولیت متصدیان حمل و نقل براي هر مسافر در ماده 

هزار فرانک  250روتکل اصالحی الهه به بیست و پنج هزار فرانک فرانسه تعیین شده بود و سپس با توجه به پ

کنوانسیون حذف و  22پروتکل اصالحی گواتماال ماده  8میالدي نیز طبق ماده  1971افزایش یافت و در سال 



هزار  500المللی به یک میلیون و در متن جایگزین این ماده، مسؤولیت متصدي حمل و نقل در پروازهاي بین

المللی هواپیمایی ایکائو و پیشنهادهایی که شوراي از تأسیس سازمان بینفرانک محدود شد و در نهایت پس 

المللی ارائه کرد در کنفرانس دیپلماتیکی که در سازي مقررات حمل و نقل بیناین سازمان در خصوص یکسان

 تصویب شد و» هاي اضافیپروتکل«میالدي در مونترال تشکیل شد چهار پروتکل تحت عنوان  1975سال 

هاي آن جایگزین فرانک مذکور در کنوانسیون ورشو و پروتکل SDR3ها، واحد پولی بنام ین پروتکلطبق ا

  SDR3 (special drawing rights)شود و ارزش این واحد پولی ترجمه می» حق برداشت ویژه«شد که به 

ون ه ماده یک قانشود و به همین جهت در تبصرالمللی پول زمان صدور حکم مشخص میبه وسیله صندوق بین 

اشاره شده SDR3نیز به واحد پول    11/5/1391هاي هواپیمایی ایران مصوب تعیین حدود مسؤولیت شرکت

میالدي واحد   1975المللی در سال است؛ بنابراین مبناي تعیین مسؤولیت متصدي حمل و نقل در پروازهاي بین

SDR3 .است  

 المللی براي حمل مسافر درحمل و نقل در پروازهاي بین کیفیت و نحوه تعیین میزان مسؤولیت متصدي -ب

 1996مصوبه کنوانسیون  21اعالم گردید مورد تصریح قرار نگرفته است و در ماده » الف«مقرراتی که در بند 

المللی مقرر گردیده است؛ اي براي متصدي حمل و نقل در پروازهاي بینمیالدي در مونترال مسؤولیت دوگانه

مسؤولیت مطلق است و در مقابل خسارت بیشتر از این محدوده بر مبناي SDR3زان یکصد هزار یعنی تا می

 دیده در دادگاه صالحتقصیر خواهد بود و چون این مسؤولیت صرفاً مسؤولیت مدنی است که با مطالبه زیان

زان با توجه به می گیرد لذا تعیین میزان خسارت وارده براي هر مسافر در صدمات بدنیمورد رسیدگی قرار می

مطالبه شده و شرایط و اوضاع و احوال و نظریه پزشکی قانونی و عنداالقتضا  کسب نظر کارشناس مربوطه، 

  کننده استبه عهده دادگاه رسیدگی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

    



  



1400/11/12    

7/1400/889   

  ك  889-168-1400شماره پرونده:  

  

  تعالم:اس

آیا مقامات قضایی دادسرا در راستاي پیشگیري از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش 

ع هاي مخابراتی واقتوانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاهدیدگان، میآالم بزه

ت تلفنی، نسبت به مسدودسازي خط تلفن تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صور -شود مثل توهینمی

  مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟

 پاسخ:

ادر مواردي که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا براي استعمال 

چنانچه  1392صوب قانون آیین دادرسی کیفري م 671و  147، 98، 90اختصاص داده شده است، مطابق مواد

ظن قوي به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و 

  مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/11/02    

7/1400/881   

  ح  881-115-1400:  شماره پرونده

  استعالم:

همین قانون براي تامین کننده اي که علی رغم عدم ایفاي تعهد  39قانون تجارت الکترونیک ناظر به ماده  70در ماده 

مبلغ دریافتی را مسترد نکرده یا از ابتدا عدم امکان ایفاي تعهد را نداشته مجازات تعیین نموده لیکن تعریفی که در 

کننده ارائه شده مبهم است و مشخص نیست مبناي تشخیص اهلیت تجاري، صنفی و نون از تامینهمین قا 2ماده 

کند و خریدار به همین اعتبار از او خرید کننده معرفی میاي چیست؟ آیا مواردي که طرف خودش را تامینحرفه

  خیر؟کند هم مشمول این ماده می شود یا ها میاینترنتی در سایت دیوار یا سایر سایت

 پاسخ:

با توجه به  1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب  39ناظر بر ماده  70مقرر در ماده » کنندهتأمین«اوالً، منظور از 

امل کند. تعریف فوق شاي فعالیت میاین قانون، شخصی است که بنا به اهلیت تجاري، صنفی یا حرفه 2ماده » ع«بند 

قانون نظام  2، تاجر محسوب و یا برابر ماده 1311انون تجارت مصوب ق 20و  1اشخاصی است که به موجب مواد 

یاد شده، هر  2شوند. فرد صنفی برابر ماده با اصالحات و الحاقات بعدي، فرد صنفی تلقی می 1382صنفی مصوب 

اً فکند. حرفه عرور و صاحب حرفه و شغل آزاد فعالیت میشخصی اعم از حقیقی و حقوقی است که به عنوان پیشه

هاي فکري و تخصصی است و هدف آن ارائه خدمات و مشاوره به نوعی شغل است که مبتنی بر دانش و مهارت

ی کند؛ بنابراین اشخاصدیگران در مقابل دستمزد است و صاحب حرفه شخصی است که در چنین مشاغلی فعالیت می

  .شوندکننده محسوب  میکه داراي چنین ظرفیت و توانایی هستند، تأمین

الذکر بر شخصی که خود را قانون صدر 2ماده » ع«کننده مقرر در بند ثانیاً، تشخیص شمول یا عدم شمول عنوان تأمین

  ست.کننده اکند، با مقام قضایی رسیدگیکننده معرفی و خریدار به همین اعتبار از وي خرید اینترنتی میتأمین

 دکتر احمد محمدي باردئی

  همدیر کل حقوقی قوه قضایی

 



1400/11/02    

7/1400/867   

  ح  867-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا صدور گذرنامه براي شخص صغیر توسط مأموران کنسولی بنا به درخواست امین موقت که (در اجراي 

قانون امور حسبی تعیین شده است پیش از تنفیذ در دادگاه) منع  115قانون مدنی و ماده  1229و  1387مواد 

  انونی دارد یا خیر؟ق

 پاسخ:

علیه و همچنین قانون مدنی که تعیین امین در فرض این ماده را براي تصدي و اداره اموال مولی 1187با توجه به ماده 

سایر امور راجع به او دانسته است، دامنه اختیارات امین موقت، فراتر از امور مالی است و بر این اساس و مستند به 

با اصالحات و  1351قانون گذرنامه مصوب  18و  1319قانون امور حسبی مصوب  115مدنی، قانون  1229مواد 

تواند براي صغیر؛ صدور مجوز خروج از کشور قانون مدنی، امین منصوب می 1015الحاقات بعدي و با لحاظ ماده 

با وجود این، با توجه به  دهند؛(گذرنامه) را درخواست کند و مأمورین کنسولی نیز به این درخواست ترتیب اثر می

که اختیار تعیین نصب امین را به نحو موقت به مأموران کنسولی  1319قانون امور حسبی مصوب  114صریح ماده 

ایران داده و در عین حال نصب امین را زمانی قطعی دانسته است که دادگاه شهرستان تهران تصمیم مأمور کنسولی را 

قانون گذرنامه، امین منصوب از سوي مأموران کنسولی  18لحاقی به ذیل بند یک ماده ا 3تنفیذ کند و با لحاظ تبصره 

تا زمانی که نصب وي توسط دادگاه تنفیذ نشده است، اختیاري در درخواست صدور گذرنامه براي صغیر ندارد و 

  موجبی قانونی براي ترتیب اثر دادن به این درخواست از سوي مأموران کنسولی وجود ندارد.

 وح اله رئیسیر

    معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/16    

7/1400/866   

  ح  866-97-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي مطروحه در دیگر شعب توانند در خصوص پروندهآیا کارکنان دادگستري اعم از قضات و کارمندان می

ها قرارداد نون مدنی با طرفین پرونده یا خانواده آنقا 10ها تحت عنوان ماده محل خدمت خود یا دیگر شهرستان

ها مشاوره حقوقی بدهند و در صورت لزوم الیحه اعتراضیه به آراي صادره را تنظیم و به منعقد کرده و به آن

امضاي اشخاص اصیل پرونده برسانند؟ در صورت تنظیم چنین قراردادي، آیا این قرارداد ماهیتا وکالت تلقی 

  شود؟ آیا قرارداد مذکور خالف نظم عمومی و اخالق حسنه است؟گردد میمی

 پاسخ:

هرگونه تظاهر و «با اصالحات و الحاقات بعدي،  1315قانون وکالت مصوب  55که ماده اوالً، با عنایت به این

را ممنوع دانسته است و اختیار کردن عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوق را به » مداخله در عمل وکالت

که عمل وکالت عالوه بر وکالت احت مشمول این ماده و مستوجب مجازات دانسته است و با توجه به اینصر

شود؛ لذا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی مشمول ممنوعیت دعاوي در مراجع قضایی، شامل مشاوره حقوقی نیز می

  مندرج در ماده یادشده است.

وضوع شود، مشده در استعالم از مصادیق مداخله در امر وکالت تلقی میکه انعقاد قرارداد مطرحثانیاً، نظر به این

  مشمول عمومات مربوط به ممنوعیت دخالت در امر وکالت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

    مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/11    

7/1400/863   

  ك  863-1400168شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ي پرونده جاري در یک حوزه قضایی است و در پرونده موضوع اتهامی وي اشخاص در مواردي که متهم دارا

باشند، متعاقباً و پس از گذشت مدتی، علیه متهم مذکور دیگري تحت عنوان شرکا و معاونین تحت تعقیب 

تهم مپرونده دومی با اتهامات متفاوت از پرونده اول در حوزه قضایی دیگري تشکیل شود و در این پرونده نیز 

شرکا و معاونینی داشته و هر دو پرونده نیز از حیث صالحیت در صالحیت مرجع عمومی دادگاه کیفري دو 

  باشند:

تکلیف مرجع دوم در این پرونده چیست؟ آیا مرجع دوم در راستاي رسیدگی توامان به اتهامات متعدد یک  -1

دهند و در دگی را به نحو مجزا ادامه میبایست قرار عدم صالحیت صادر کند یا هر دو مرجع رسیمتهم می

  شود؟قانون آیین دادرسی کیفري ادغام می 510مرحله اجرا، آراي صادره وفق ماده 

  چنانچه مرجع دوم مکلف به صدور قرار عدم صالحیت است، تکلیف دیگر شرکا و معاونین جرم چیست؟ -2

  

 پاسخ:

، به اتهام متهم اصلی، 1392دادرسی کیفري مصوب قانون آیین  313و  311، 310مستفاد از مواد  -2و  1

شود که مهمترین جرم در حوزه آن شرکاء و معاونان وي، با رعایت صالحیت ذاتی در دادگاهی رسیدگی می

هاي قضایی مختلف با مشارکت و معاونت اشخاصی دیگر، واقع شده است؛ بنابراین چنانچه متهم اصلی در حوزه

کننده به مهمترین جرمِ متهم اصلی، صالحیت رسیدگی توأمان به ادگاه رسیدگیمرتکب جرایم متعدد شود، د



ها باید با صدور قرار عدم صالحیت در خصوص اتهام شرکا و معاونان وي را نیز دارد؛ در نتیجه دیگر دادگاه

  دار مذکور ارسال کنند.متهم اصلی، شرکا و معاونان او، پرونده را به دادگاه صالحیت

 محمدي باردئی دکتر احمد

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/27    

7/1400/860   

  ك  860-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

دیده باشد تکلیف رد ي غارت بردن اموال زیانقانون تعزیرات چنانچه مقصود از واژه 683در خصوص ماده 

  مال به چه نحوي خواهد بود؟

 پاسخ:

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) از حیث جبران خسارت، ملحق به بزه سرقت  683 غارت اموال موضوع ماده

  است و صدور حکم به رد مال در خصوص این جرم نیز تابع احکام مقرر براي رد مال در بزه سرقت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/18    

7/1400/857   

  ح  857-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هایی که پس از گذشت دو سال ) در مورد چک1397قانون صدور چک (اصالحی  21مطابق تبصره یک ماده  

از الزم االجرا شدن این قانون  صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوك) طبق مبلغ 

ها در سامانه صیاد ثبت نشده رتی که مالکیت آنو تاریخ مندرج در سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صو

ها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداري کنند. حال چنانچه شخصی با باشد، مشمول قانون مذکور نبوده و بانک

اي چکی صادر کند و به بایع تحویل دهد؛ اما صدور چک و انتقال علم و اطالع از این حکم در ازاي ثمن معامله

صیاد ثبت نکند؛ به طوري که بانک از پرداخت وجه آن خودداري کند، آیا صادرکننده چک  آن را در سامانه

  مرتکب جرمی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، عنوان مجرمانه چیست؟

 پاسخ:

اصالح شده  29/1/1400مکرر قانون صدور چک در تاریخ  21شود که تبصره یک ماده اوالً، یادآوري می

  است. 

تصریح  29/1/1400آمده بود و در اصالحی  13/8/1397گونه که در تبصره یک الحاقی مصوب نثانیاً، هما

هاي پیش از زمان مذکور در تبصره، مشمول قانون زمان ارائه دسته هاي صادره از دسته چکشده است، چک

ر این نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد، فاقد اعتبار است که دچک است و از طرفی صدور و پشت

صورت روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است؛ بنابراین مقنن عدم ثبت در سامانه صیاد را صرفاً از 

موجبات خارج شدن چک از شمول قانون صدور چک و مشمول مقررات عام قانون مدنی دانسته است و 

ودن عنایت به اصل قانونی ببینی نکرده است؛ لذا با ضمانت اجراي کیفري براي عدم ثبت در این سامانه پیش



نویسی ، صرف عدم ثبت صدور یا پشت1392قانون مجازات اسالمی مصوب  2ها و ماده جرایم و مجازات

  چک در سامانه صیاد وصف مجرمانه ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/25    

7/1400/848   

  ح  848-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

چنانچه یکی از مشخصات سجلی خوانده اعم از نام و نام خانوادگی بر روي دادخواست اشتباه درج شده باشد، 

بینی این موضوع در قانون آیین دادرسی ها و عدم پیشآیا با توجه به الکترونیکی شدن تمامی دادخواست

آن بعد از تقدیم دادخواست امکان پذیر  ، اصالح1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

  است؟

 پاسخ:

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

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

که حسب بررسی به عمل آمده امکان اصالح دادخواست از طریق سامانه مدیریت نظر از آنثانیاً، صرف

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

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

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/12    

7/1400/841   

  ك  841-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفري دو و دیگري در دادگاه کیفري یک استان قطعی شده 

گاه کیفري دو یا دادگاه انقالب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر باشد و در حالت دیگر، دادنامه صادره از داد

در دادگاه کیفري یک استان قطعی شده باشد، جهت صدور دادنامه ادغامی، بر اساس کدام یک از بندهاي ماده 

  شود؟قانون آیین دادرسی کیفري عمل می 510

 پاسخ:

هاي کیفري دو و کیفري یک صادر و به لحاظ عدم ي دادگاههاي مربوط از سواوالً، در حالت اول سؤال که دادنامه

، دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510ماده » الف«تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند 

شود و صدور رأي واحد بر عهده آن دادگاه کیفري یک داراي صالحیت باالتر نسبت به دادگاه کیفري دو محسوب می

  .است

که قانونگذار در قانون و این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  510ماده » ب«ثانیاً، با توجه به اطالق بند 

مذکور براي دادگاه تجدید نظر استان شأن باالتري نسبت به دادگاه کیفري یک قائل شده است و رأي وحدت رویه 

که حل اختالف بین دو دادگاه کیفري یک و دو واقع هیأت عمومی دیوان عالی کشور  2/6/1395مورخ  752شماره 

باشد؛ بنابراین در فرض سؤال در یک استان را در صالحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن می

که یکی از آراء در دادگاه کیفري یک و رأي دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات 

  قانون مذکور در صالحیت دادگاه تجدید نظر استان است. 510ده ما

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/12    

7/1400/838   

  ك  838-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ح فري یک مطرهاي کیهاي منافی عفت حدي (زناي به عنف و لواط) که به صورت مستقیم در دادگاهدر پرونده

گردد حین تحقیقات مقدماتی، دیگر اتهامات متهم مربوطه که به صورت جداگانه در شود، بعضا مالحظه میمی

پرونده دیگري و با صدور کیفرخواست در مرحله رسیدگی دادگاه کیفري دو قرار دارد، با صدور قرار عدم 

شود؛ تر به این دادگاه ارسال میرعایت بزه مهم صالحیت به منظور رسیدگی توامان به اتهامات متهم واحد و با

در حالی که دادگاه کیفري یک در مرحله رسیدگی نبوده و چه بسا پس از تحقیقات مقدماتی قرار منع تعقیب 

  صادر و وارد رسیدگی نشود:

  آیا بین دادگاه کیفري یک و دادگاه کیفري دو از حیث صالحیت ذاتی تفاوت وجود دارد؟ -1

صرفاً ناظر به جرائم تعزیري متعدد یک متهم است یا جرائم حدي  314ماده  1و تبصره  313مال مواد آیا اع -2

  شود؟و تعزیري که قواعد تعدد جرم ندارند را نیز شامل می

آیا اعمال مقررات مواد مذکور در مواردي است که هر دو دادگاه در یک مرحله تحقیقات مقدماتی یا  -3

فرقی بین مرحله رسیدگی  و تحقیقات مقدماتی جهت اعمال این مواد وجود ندارد؟ به  رسیدگی قرار دارند یا

د تواند مطابق مواعبارتی، آیا دادگاه کیفري دو که در مرحله رسیدگی پس از صدور کیفرخواست است، می

اتی دمیادشده، رسیدگی به اتهامات مندرج در کیفرخواست را به دادگاه کیفري یک که در حال تحقیقات مق

  جرایم منافی عفت حدي است محول کند؟

 پاسخ:



هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صالحیت  3/6/1395مورخ  752با توجه رأي وحدت رویه شماره  -1

  هاي کیفري یک و دو نسبت به یکدیگر نسبی است. دادگاه

شامل همه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  314و تبصره یک ماده  313اطالق مقررات ماده  -2

  شود.جرائم اعم از حدي و تعزیري می

قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  403و ماده  383، ذیل ماده 314، تبصره یک ماده 313مستفاد از ماده  -3

هاي مربوط به اتهامات متعدد متهم واحد در دادگاه کیفري یک، آن است که رسیدگی توأمان به پرونده 1392

ها به اتمام رسیده و دادگاه کیفري یک نسبت ر است که مرحله تحقیقات مقدماتی پروندهپذیدر صورتی امکان

  به اتهاماتی که در صالحیت آن مرجع است، قرار رسیدگی صادر کرده باشد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/18    

7/1400/815   

  ح  815-62-1400شماره پرونده:  

  

  الم:استع

چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و براي مثال تاریخ برداشت 

باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا  1400و تاریخ تقدیم دادخواست سال  1398وجه سال 

خ  اخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریمؤسسه مالی و اعتباري به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرد

قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب  303تا  301برداشت غیر قانونی (در راستاي مواد 

  صحیح است؟ 1398) یعنی از سال 1339

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522شرط مطالبه مذکور در ماده 

، منصرف از مواردي است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري به صورت غیر قانونی 1379

قانون مسؤولیت  2و  1قانون مدنی و مواد  303و  302، 301برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد 

مربوط بازگرداند؛ بنابراین کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب برداشت 1339مدنی مصوب 

در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباري از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت 

  گیرد.کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  
 



1400/11/30    

7/1400/808   

  ح  808-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

نامه عدم پرداخت، بانک گواهی کند امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده مطابقت ندارد، چنانچه در گواهی

  ) را صادر کرد؟1397قانون صدور چک (اصالحی  23توان اجراییه موضوع ماده آیا می

 پاسخ:

اجراي ثبت در صورتی «با اصالحات و الحاقات بعدي  1355قانون صدور چک مصوب  2برابر ذیل ماده 

کننده در بانک از طرف بانک گواهی کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادردستور اجرا صادر می

االجراء و طرز رسیدگی به شکایت نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 188و همچنین وفق ماده » شده باشد

اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضاي «با اصالحات بعدي:  1387ی مصوب از عملیات اجرای

زیر چک با امضاي کسی که حق صدور چک را دارد و همچنین فقدان مهر در اشخاص جقوقی باشد در اداره 

در فرض  ه،کننده اجرایی؛ بنا بر مراتب فوق و با الغاي خصوصیت از مرجع صادر»ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.

سؤال که به علت عدم انطباق امضاء گواهی عدم پرداخت چک صادر شده است، صدور اجراییه  موضوع ماده 

  باشد.) قانوناً میسر نمی1397قانون صدور چک (اصالحی  23

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

    



 

1400/11/13    

7/1400/794   

  ح  794-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

بر اساس رویه حاکم در ادارات تصفیه امور ورشکستگی کشور، مطالبات غیر ریالی مورد ادعاي بستانکاران ورشکسته 

 شود؛ اما در این که مبنايآالت و خودرو تقویم و به ریال تبدیل شده و به بستانکاران پرداخت میمانند ارز، طال، آهن

  ، اختالف نظر وجود دارد و شش تاریخ متصور است.محاسبه ریالی چه تاریخی است

تاریخ توقیف؛ تاریخ اعالم طلب؛ تاریخ تصدیق طلب؛ تاریخ انتشار صورت طلبکاران؛ تاریخ قطعیت صورت طلبکاران 

  و تاریخ واریز به حساب طلبکاران. خواهشمند است نظر آن اداره کل محترم را بیان فرمایید.

 پاسخ:

قانون  473آالت، طال و ...) است، اوالً، از ماده ته متعهد به تحویل مالی معادل (آهندر فرض سؤال که ورشکس

شود که اداره برداشت می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  29و ماده  1311تجارت مصوب 

ه حاصل د و وجوالذمه مورد تعهد بوده است، ندارتصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی

  کند.از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می

، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف 1311قانون تجارت مصوب  418ثانیاً، وفق ماده 

شود و در این تاریخ وجهی معادل در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می

گیرد و تشخیص طلب بر اساس ارزیابی کارشناسی هم براي تعیین له به او تعلق میارزش سهم غرمایی متعهد

شود؛ بنابراین کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را همین مبلغ انجام می

  مالك ارزیابی قرار دهد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق

 



1400/11/10    

7/1400/771   

  ح  771-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در صورتی که ورشکسته به موجب قراردادي متعهد به تحویل  یک تن میلگرد شده باشد و طلبکار در اداره تصفیه 

یم در محاسبات تقساعالم طلب نماید با توجه به ضوابط حاکم بر نظام  تصفیه در صورت فقدان امکان اجراي تعهد 

توسط اداره تصفیه کدام زمان براي قیمت گذاري مالك است در رویه قضایی چندین نظر وجود دارد قیمت زمان اعالم 

طلب از سوي طلبکار قیمت زمان کارشناسی در زمان فرآیند تصدیق قیمت زمان قطعی شدن تصدیق  قیمت زمان 

ه تصفیه طلب طلبکار ( یک تن میلگرد) را به صورت کلی تصدیق انتشار لیست طلبکاران تصدیق شده؟ چنانچه ادار

ه مثال ککند و دارایی باقی مانده کفاف دیون و تعهدات را نکند چه زمانی باید معیار قیمت گذاري باشد توضیح این

  طلبکار با پرداخت وجه به تاجر ورشکسته کاالیی را پیش خرید کرده است.

 پاسخ:

قانون تجارت  473متعهد به تحویل مالی معادل (یک تن میلگرد) است، اوالً، از ماده  در فرض سؤال که ورشکسته 

شود که اداره تصفیه تکلیفی برداشت می 1318قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب  29و ماده  1311مصوب 

حاصل از دارایی ورشکسته الذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فی

  کند.را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می

، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در 1311قانون تجارت مصوب  418ثانیاً، وفق ماده 

شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد، عملیات تصفیه آغاز می

گیرد و تشخیص طلب بر اساس ارزیابی کارشناسی هم براي تعیین همین مبلغ انجام له به او تعلق میغرمایی متعهد

  شود؛ بنابراین کارشناس نیز باید قیمت همین روز یعنی تاریخ صدور حکم ورشکستگی را مالك ارزیابی قرار دهد.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

 



1400/11/20    

7/1400/757   

  ح  757-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در دعواي الزام به فک رهن خریدار باید راهن (فروشنده ملک) و مرتهن (بانک) را طرف دعوا قرار دهد یا 

  صرف طرف دعوا قرار دادن راهن کافی است؟

 پاسخ:

دایر بر فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی، الزام  گاه مقصود از دعواي خریدار علیه فروشنده ملک (راهن)هر

خوانده به انجام تعهدات خود و ایجاد مقدمات الزم براي فک رهن باشد، این دعوا قابل استماع است و طرف 

دعوا قرار نگرفتن مرتهن، مانع استماع دعوا و صدور رأي نیست؛ در نهایت رأي با حفظ حقوق مرتهن صادر 

  شود.می

 محمدي باردئی دکتر احمد

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

    



 

1400/11/13    

7/1400/712   

  ح 712-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت  3ماده  14در مواردي که خواسته مالی و مشخص نیست و مشمول بند 

الحاقات بعدي است و خواهان خسارت تأخیر تأدیه با اصالحات و  1373و مصرف آن در موارد معین مصوب 

کند، آیا دادگاه مجوزي براي پرداخت خسارت از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجراي دادنامه را درخواست می

  تأخیر تأدیه دارد؟

 پاسخ:

ر دیونی ناظر ب 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 522مقررات ماده 

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

علیه شود، چنانچه محکومکرده باشد؛ لذا در مورد استعالم که با صدور حکم از سوي دادگاه میزان دین تعیین می

به تأخیر کند، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از کومپس از صدور حکم راجع به موضوع دعوا، در پرداخت مح

پذیر است؛ بنابراین در فرض سؤال منعی تاریخ ابالغ رأي قطعی یا قطعیت آن به موجب دعواي جداگانه امکان

براي صدور حکم نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اجرا وجود ندارد و نسبت به 

  رأي موجبی براي تعیین خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد. ماقبل از تاریخ قطعیت

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

    



 

1400/11/11    

7/1400/684   

  ك  684-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ا یاي استقالل ب» فحشاء«و » فساد«الفاظ  1375قانون مجازات اسالمی مصوب  639در بندهاي اول و دوم ماده 

  در متن ماده موصوف گنجانده شده است: 

هاي اخالقی از عالوه بر مسائل جنسی، شامل سایر رفتارهاي ضد ارزشی و ناهنجاري 639آیا مفاد ماده  -1

هاي مختلط، برگزاري محتواي مستهجن و قبیل سرو مشروب الکلی در اماکن عمومی، برگزاري مستمر جشن

مچون تصاویر یا فیلم اختالط زن و مرد در مراسمات با پوشش نامناسب یا مصرف مبتذل در فضاي مجازي ه

ا شود؛ یا باي که جنبه تبلیغاتی و ترغیب به رفتارهاي موصوف دارد) میگردان (به گونهمواد مخدر و روان

ئل جنسی االذکر و به قرینه رفتار ارتکابی موضوع تبصره (قوادي) صرفاً شامل مستوجه به تبصره ماده فوق

  است؟

قانون  780با عنایت به ماده  1375قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب  639آیا مفاد ماده  -2

اي و که بیان داشته چنانچه وسیله ارتکاب جرم سامانه رایانه 1392مجازات اسالمی بخش تعزیرات مصوب 

ی بینی نشده باشد، مطابق قوانین جزایاتی پیشاي مجازمخابراتی بوده و رفتار ارتکابی در قانون جرایم رایانه

 بایست رفتار در محیطگردد، اعم از ارتکاب رفتار در محیط واقعی یا مجازي بوده یا صرفاً میمربوط عمل می

  واقعی و مکانی که وجود خارجی دارد محقق شود؟

  

 پاسخ:



و » فساد«، دو اصطالح 1375 قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 639گذار در ماده قانون -2و  1

را به کار برده و براي هر دو، یک مجازات تعیین کرده است که این ترتیب نشان از تجانس مفهومی » فحشاء«

شود و فساد اعم از فحشاء است؛ لیکن با این دو عنوان دارد و اگرچه که مفهوم عام فساد شامل فحشاء نیز می

طالح فحشاء در صدر این ماده، منظور از فساد، جرایم جنسی غیر از عنایت به استعمال واژه فساد پس از اص

فحشاء است و به هر حال منصرف از جرایم داخل در حوزه فساد اداري، فساد اقتصادي امنیتی و مانند آن است. 

(جرایم ضد عفت و اخالق عمومی) که  1375عنوان فصل هیجدهم قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب 

در این عنوان و نیز نوع جرایم » عفت«به واژه » اخالق عمومی«ذیل آن آمده است و عطف اصطالح  639ماده 

در این ماده، صرفاً زنا و دیگر جرایم داراي » فساد«گذار از ذیل این فصل، همگی مؤید آن است که منظور قانون

(که از جمله جرایم جنسی) » يقواد«دائر بر صدق عنوان  639ماهیت جنسی است. حکم مذکور در تبصره ماده 

این ماده و نیز ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفري هم مؤید » ب«و » الف«است بر اقدامات به شرح بندهاي 

این نظر است. ضمناً دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء موضوع این ماده، مستلزم تهیه محلی با هدف 

ها هرچند موازین شرعی ها و عروسیهاي خانوادگی و میهمانیي جشنانجام جرایم جنسی است و لذا برگزار

  خروج موضوعی دارد. 639در آن رعایت نشود، از شمول ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/13    

7/1400/645   

  ك  645-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات  در صورت اعتراض به قرار منع

دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله دیگر و جدیدي را ارائه دهد و یا موجود مورد بررسی قرار می

  شده اتخاذ تصمیم نماید؟ ادعا نماید دادگاه باید به ادله ادعا شده جدید توجه نماید و با توجه به ادله ادعا

 پاسخ:

آن است که دادگاه در مقام  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  277و  276، 275، 274مستفاد از مواد 

رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع یا موقوفی تعقیب، به تمامی ادله موجود در پرونده و دیگر ادله 

  کند.یابرازي شاکی رسیدگی و اتخاذ تصمیم م

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  

  

  

  



 

1400/11/17    

7/1400/606   

  ك  606-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 یشاک یفریک یدادرس نییآ ٣٤٦و  ٣٨٥و  ١٩٠مواد  یدر راستا
بھ دادسرا  تواندیم لیچند نفر وک یمقدمات قاتیدر مرحلھ تحق

 .ندینما یمعرف

 پاسخ:

 لینفر وک کیهمراه داشتن  تی، محدود1392مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ 190اوالً، با توجه به ماده 

  .یمتهم است و نه شاک يبرا یمقدمات قاتیدر مرحله تحق

حق دارد در  یشاک 1392مصوب  يفریک یدادرس نییقانون آ 346و تبصره ماده  385مستفاد از مواد  اً،یثان

و، د يفریدادگاه ک تیدر صالح میو در جرا لیحداکثر سه وک ک،ی يفریدادگاه ک تیصالحموضوع  میجرا

 کند. یبه دادسرا معرف یمقدمات قاتیدر مرحله تحق لیحداکثر دو وک

 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1400/11/03    

7/1400/604   

   ع 604-66-1400شماره پرونده:  

  

   استعالم:

 یقانون حھینانچھ ملک مالک بدون در نظر گرفتن مقررات الچ
 یھابرنامھ یاجرا یو امالک برا یو تملک اراض دینحوه خر

 تیوضع نییو قانون تع ١٣٥٨مصوب  یو نظام یعمران ،یعموم
با  ١٣٦٧مصوب  ھایو شھردار یدولت یھاامالک واقع در طرح

 یو اراض کو امال ھیابن میو قانون نحوه تقو یاصالحات بعد
تصرف و در  یتوسط شھردار ١٣٧٠مصوب  ھایشھردار ازیمورد ن

 اجرا شود. یو گذرگاه عموم ابانیآن طرح معابر و خ

 یقانون شھردار ١٠١طرح وفق مفاد ماده  یچنانچھ اجرا -١
 دیبا یشھردار ایسال باشد، آ نیاز ا شیو پ ١٣٩٠ یاصالح

ک ملک پرداخت روز آن بھ مال یرا بھ بھا یتصرف یاراض متیق
 کند؟

 یاصالح یقانون شھردار ١٠١طرح وفق ماده  یچنانچھ اجرا -٢
پس از کسر سطوح  یشھردار ایباشد، آ ١٣٩٠بعد از سال  ١٣٩٠

از کل  یمربوط بھ خدمات عموم یمعابر و قدرالسھم شھردار
روز آن  یرا بھ بھا یتصرف یاراض متیق یالباق دیبا نیزم

 بھ مالک ملک پرداخت کند؟

و  یطرح معابر و گذرگاه عموم یچنانچھ مالک از اجرا -٣
طرح موجب  یصورت کھ اجرا نیمنتفع شود؛ بھ ا یاصل ابانیخ

 یامالک مالک واقع در اطراف طرح شھردار یمابق متیق شیافزا
امالک واقع در طرح  متیق شیالتفاوت افزامابھ ایشود، آ

 د؟شوروز امالک واقع  در طرح کسر  یبھا متیاز ق دیبا

 

  پاسخ:

مقررات  تیبدون رعا یاوال�، چنانچھ شھردار -٣و  ٢، ١
از  شیپ کھنیملک اشخاص را تصرف کند؛ اعم از ا یقانون



باشد  ١٣٩٠در سال  یقانون شھردار یاصالح ١٠١ماده  بیتصو
ملک مورد تصرف را بھ  متیق دیبا یپس از آن؛ شھردار ای

 ١٠١ت ماده اعمال مقررا راینرخ روز بھ مالک بپردازد؛ ز
است کھ اوال�،  نیموکول بھ ا یقانون مزبور توسط شھردار

 ا�،یملک خود را کرده باشد. ثان کیافراز و تفک یمالک تقاضا
از پانصد متر مربع مساحت داشتھ باشد.  شیملک مالک ب

تا سقف  یاصالح ١٠١با اعمال مقررات ماده  یثالثا�، شھردار
و  یعموم یسرانھ فضا نیتأم یو پنج درصد ملک را برا ستیب

را  نیزم ماندهیو پنج درصد از باق ستیو تا سقف ب یخدمات
 یاحداث شوارع و معابر عموم ازیمورد ن یاراض نیتأم یبرا

شھر کسر کرده باشد. بنا بھ مراتب فوق و صرف نظر از 

ملک  یمابق متیق شیطرح در افزا یاجرا ریعدم تأث ای ریتأث
 متیبخش مورد تصرف را بھ ق تمیق دیبا یدر ھر حال شھردار

 روز محاسبھ و پرداخت کند.

 میمصرح در قانون نحوه تقو» روز متیق«منظور از  ا�،یثان
مصوب  ھایشھردار ازیمورد ن یامالک و اراض ھ،یابن
بدون » زمان پرداخت متیق« ،یبا اصالحات بعد ٢٨/٨/١٣٧٠

. ارزش افزوده ملک مالک باشدیلحاظ ارزش افزوده طرح م

است؛ چون در اثر اقدامات  یمردم) متعلق بھ شھردار(
کرده است،  دایملک مالک (مردم) ارزش افزوده پ ،یرشھردا
مقررات قانون مزبور بدون  تیزمان پرداخت با رعا متیلذا ق
 .شودیو پرداخت م میطرح، تقو ریتأث

  

  

  

 

  

 

    



1400/11/13    

7/1400/458   

  ك 604-168-1400شماره پرونده:  

  

   استعالم:

توسط دادگاه، چنانچھ  بیقرار منع تعق دییدر صورت تا
 یدادرس نییقانون آ ٢٧٨مقررات ماده  تیدادستان بدون رعا

بھ  یمجدد متھم کند و منتھ بیرأسا� مبادرت بھ تعق ،یفریک
 د؟یاتخاذ نما دیبا یمیشود، دادگاه چھ تصم فرخواستیک

  پاسخ:

 بیتعق یشکل فاتیتشر تیعدم رعا بھ تیدر فرض سؤال، با عنا
قانون  ٢٧٨مجدد متھم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده 

کھ از قواعد آمره است، با  ١٣٩٢مصوب  یفریک یدادرس نییآ
 ٣٨٣و  ٣٤١و مواد  ٣٤٠ماده » الف«استفاده از مالک بند 

. کندیصادر م بیتعق یدادگاه قرار موقوف شده،ادیقانون 
 یدر فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفذکر است  ستھیشا

 ستیمواجھ ن یاز طرف دادگاه، دادستان با منع قانون بیتعق
 ٢٧٨مقرر در ماده  فاتیبرابر تشر د،یجد لیتا با لحاظ دال

مجدد متھم  بیاز دادگاه درخواست کند تا مجوز تعق شده،ادی
 را صادر کند.

 

  

    



  

 

  

    



 

1400/11/24    

7/1400/1570   

  ح  1570-3/1-1400پرونده:   شماره

  استعالم:

نظر به درخواست مکرر محکوم لهم مبنی بر انسداد کارت ملی به منظور تسهیل و تسریع و دسترسی به 

محکوم علیهم ؛ مقتضی است بررسی مبناي قانونی دستور انسداد کارت ملی محکوم علیه و چگونگی ادامه 

  فرمایید.روند اجراي احکام را به این معاونت اعالم 

 پاسخ:

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

ی توان کسهر شخص است و اصوالً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نمی

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

  فعال کردن شماره ملی محکومان مالی وجود ندارد.غیر

دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجراي احکام مدنی  18که تکالیف مقرر در ماده ثانیاً، صرف نظر از آن

قوه قضاییه در ارتباط با آوري اطالعات صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن 24/7/1398مصوب 

دشده ماده یا» ح«باشد، بند دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی

هاي مالی مصوب قانون نحوه اجراي محکومیت 19و  17به صراحت ایجاد ظرفیت الزم جهت اعمال مواد 

توان فراتر از مقررات مذکور، ناد این بند نمیرا از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به است 1394

  هاي اجتماعی (همانند انسداد کارت ملی از طریق اداره ثبت احوال) را تجویز کرد.محرومیت

ثالثاً، با توجه به منفی بودن پاسخ به سؤال اول به شرح فوق، پاسخ به سؤال دوم مبنی بر چگونگی اجراي 

  فی است.حکم مسدود کردن کارت ملی اشخاص منت

 دکتر احمد محمدي باردئی



  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

  


