
 

1401/01/28    

7/1400/1779   

  ح 1779-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

علیه به لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با اي رأي بدوي بر محکومیت مالی فرد صادر شده و محکومدر پرونده

تجدید نظرخواهی، دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار 

ت تجدید نظرخواهی وي نسبت به دادنامه وي در مرحله بدوي و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواس

اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، 

علیه نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ محکوم

که شعبه بدوي پیش از قطعیت رأي اجراییه صادر کرده است، آیا ه است. با توجه به اینتجدید نظرخواهی کرد

  پذیر است؟ صدور اجراییه پیش از قطعیت رأي و قبل از صدور رأي از سوي دادگاه تجدید نظر امکان

 پاسخ:

عسار   تجدید در فرض سؤال که پس از صدور رأي دادگاه تجدید نظر و تأیید رأي بدوي مبنی بر رد دعواي ا

نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوي به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه 

 339ماده  2تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره 

مبنی بر قابل اعتراض بودن این  1379امور مدنی مصوب هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه

مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است،  1356قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجراي احکام مدنی مصوب 

  پذیر نیست.صدور اجراییه نسبت به رأي اصلی متضمن محکومیت تجدید نظرخواه امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

  حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 
 

1401/01/27    

7/1400/1776   

  1776-168/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



توان به کفیل یاوثیقه آ.د.ك  صادر شده باشد، همزمان می 500) آیا چنانچه جلب محکوم علیه برابر تبصره ماده 1

گذار اخطار نمود تا محکوم علیه را براي اجراي راي تسلیم نماید یا اینکه این امر مستلزم وصول نتیجه جلب مبنی 

  بر عدم دستگیري محکوم علیه می باشد ؟

آیین دادرسی  230ه روزه مندرج در ماده ) در صورتی که محکوم علیه خود وثیقه گذار باشد آیا رعایت مهلت س2

  کیفري ،جهت ضبط وجه الوثاقه ضروري می باشد؟

 پاسخ:

و نیز توجه به فلسفه جلب  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  224با توجه به اصل کلی مقرر در ماده  -1

ذار گعلیه است، و اخطار به کفیل و وثیقهقانون یادشده که جلوگیري از فرار محکوم 500ابتدایی در تبصره ماده 

علیه را فراهم کند، بنابراین قبل از مشخص شدن همزمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار محکوم

  نتیجه جلب، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد.

قانون مذکور مربوط به کفیل یا شخص دیگري است که  230ته شده در ماده مهلت یک ماهه در نظر گرف -2

  شود.براي متهم، وثیقه سپرده و این مهلت ارتباطی به متهم ندارد و از حقوق وي تلقی نمی

  

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 

1401/01/29    

7/1400/1775   

  ك  1775-168/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت 

  آیین دادرسی کیفري دارد؟ 236به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 

 پاسخ:

وي الکفاله از سگذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجهدر صورت تخلف کفیل یا وثیقه -2و  1

، مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  230دادستان در اجراي ماده 



، ترغیب 1392درسی کیفري مصوب قانون آیین دا 236شود. با این وجود فلسفه وضع ماده لغو دستور یادشده نمی

اله یا ضبط الکفعلیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجهگذار به معرفی متهم یا محکومکفیل یا وثیقه

بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي وثیقه) با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیش

این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به  251ی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده حکم، قرار منع یا موقوف

معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است 

ت، از سوي وي فاقد اثر اسگذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه

  رسد.قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمی 236از ارفاق قانونی مذکور در ماده 

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 

1401/01/31    

7/1400/1773   

  ح 1773-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

شده باشد و از طرفی متصرف عدوانی بر روي مورد تصرف مبادرت به ساخت چنانچه حکم به رفع تصرف عدوانی صادر 

  و ساز و ایجاد بنا نموده باشد:

که  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 164آیا در اجراي مقررات ماده  -1

انی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد ماند که متصرف عدودارد اشجار و بنا در صورتی باقی میاشعار می

و در ظرف یک ماه از تاریخ اجراي حکم، در باب مالکیت به دادگاه صالحیتدار دادخواست بدهد، جواز تخریب و قلع ابنیه 

  و مستحدثات را دارد؟ 

زمان انشاء رأي  چنانچه تأسیسات زیرزمینی شامل برق، آب و گاز در زمین مورد تصرف وجود داشته باشد که در -2

تواند طی رفع تصرف تکلیف آن مشخص نشده باشد، آیا مورد مشمول رأي مجزا بوده یا دادگاه صادرکننده حکم می

  تصمیم قضایی دستور رفع مانع صادر کند؟

 پاسخ:



حکم رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا تفاوت دارد، اجراي حکم رفع تصرف موجب قلع و قمع بناي موجود 

کند و آن را تحویل شده اخراج میعلیهم را از محل تصرفعلیه یا محکومنخواهد بود؛ بلکه اجراي احکام محکوم

مستحدثات و تأسیسات زیرزمینی نظیر آب،  که رفع تصرف عدوانی با قلع و قمع بنا ودهد؛ مگر آنله میمحکوم

هاي عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاه 164برق و گاز مالزمه داشته باشد. همچنین از حکم مقرر در ماده 

  شود.چنین تالزمی مستفاد نمی 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/30    

7/1400/1766   

  1766-198-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شوراي انقالب،  1358با توجه به الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالك مصوب 

  هاي زیر نظر مشورتی خود را اعالم فرمایید.خواهشمند است در خصوص پرسش

شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، رفع تصرف عدوانی می آیا الیحه قانونی مذکور شامل دعواي حقوقی -1

تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصالح اسناد مالکیت، در مواردي که دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی، 

  شود، چیست؟از ناحیه غیر مالک؛ مثالً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح می

به جاي ساخت و ساز در پالك خود، به » الف«اما مالک پالك  فرضی را که دو پالك ثبتی مجاور هم هستند؛ -2

دعواي خلع ید و قلع و قمع » ب«نماید و مالک پالك می» ب«اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پالك 

  شود؟کند، آیا مشمول الیحه قانونی یادشده میمستحدثات را مطرح می

» ابنیه و مستحدثات«ان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان که ساختمبدون این» دیوارکشی«آیا صرف  -3 

  مندرج در الیحه قانونی مذکور است؟

 پاسخ:

که مفاد الیحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به امالك مصوب با توجه به این -1

امري استثنایی است و با عنایت  شوراي انقالب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک 27/9/1358

به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در 



الیحه قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصالح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون 

رسد لع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر مینسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و ق

الیحه قانونی یادشده شامل دعاوي مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در امالك مجاور با احراز دیگر 

  شرایط قانونی است و منصرف از دعواي رفع تصرف عدوانی است.

حه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به امالك مصوب با توجه به استثنایی بودن مفاد الی -2

که احداث بنا به طور کامل در پالك ثبتی دیگر در اثر اشتباه الذکر و نظر به اینشوراي انقالب به شرح فوق 1358

ده ونی یادشیا لغزش حدود ثبتی، امري غیر از تجاوز جزیی به امالك مجاور است، موضوع مشمول مفاد الیحه قان

  رسد.به نظر نمی

نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در الیحه » دیوارکشی«که در هر حال نظر به این -3

جاوز تواند مصداق تمی» دیوارکشی«قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این الیحه قانونی، 

  یحه قانونی یادشده قرار گیرد.به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد ال

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/28    

7/1400/1761   

  ح 1761-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله

  انتقال است؟ در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفري دارد؟

 پاسخ:

در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوي شخصی » کردبه حواله«زدن عبارت که خطبا توجه به این

غیر است و از  که چک در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به

االصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر جا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علیآن

) حق شکایت کیفري 1372قانون صدور چک (اصالحی  11الیه موضوع ماده نسبت به صادرکننده است و منتقل

امضاي ظهرنویس چک به عنوان سند عادي علیه وي قابل استناد علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به 

  است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  
 

1401/01/17    

7/1400/1751   

  ك  1751-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



) در صالحیت مستقیم 1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب  10ماده  2رسیدگی به اتهام موضوع بند 

  تواند ورود نماید؟دادگاه است یا دادسرا می

 پاسخ:

و از جمله بند دوم  1399قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب  10موضوع ماده » آزار جنسی«چنانچه بزه 

قانون  306موضوع تبصره الحاقی به ماده » یم منافی عفتمصادیق جرا«آن، با توجه به چگونگی رفتار متهم، از 

شود و محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري رسیدگی می 1392آیین دادرسی کیفري مصوب 

  موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

 روح اله رئیسی

معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/29    

7/1400/1750   

  ك  1750-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند. حال دادسرا از قانون آیین دادرسی کیفري، شاکی به وجود گواهی استناد می 278در اجراي قسمت اخیر ماده 

بایست با وصف فاقد رسیدگی بودن اظهارات گواهان را اخذ سپس پرونده را به دادگاه براي اظهار نظر ارسال می

  فرستد؟کند یا صرفا می تواند الیحه شاکی مبنی بر داشتن گواهی را اخذ و پرونده را به دادگاه ب

 پاسخ:

در صورتی که به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل،  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  278مستنبط از ماده 

قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده و پس از آن دلیل جدیدي علیه متهم کشف شود، دادستان باید احراز کند: اوالً، 

ن برخوردار است؛ ثانیاً، ای» دلیل«کشف و ارائه شده است از اعتبار کافی و مؤثر به عنوان » دلیل«آنچه که با نام 

یل در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا که به صدور قرار منع تعقیب منتهی شده است مورد رسیدگی قرار نگرفته دل

اه شود و اگر قرار منع تعقیب در دادگاست. با احراز این دو امر، براي یک بار دیگر با نظر دادستان تعقیب آغاز می

ا شود. در این راستا ارزیابی دلیل یمتهم مجدداً تعقیب میقطعی شده باشد، به درخواست دادستان و تجویز دادگاه، 

هی است کننده است. بدیادله جدید و بررسی میزان تأثیر این ادله در انتساب اتهام به متهم با دادگاه صالح رسیدگی

  کند.صرف اعالم شاکی مبنی بر معرفی گواه، براي دادستان تکلیفی ایجاد نمی

 روح اله رئیسی

  کل حقوقی قوه قضاییه معاون اداره

  

 
 

1401/01/17    

7/1400/1747   

  ك  1747-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

مندي مناطق محروم استان از خدمات قضایی و به منظور ممانعت از تردد غیرضروري هم استانیهاي در راستاي بهره

هاي انقالب اسالمی شهرستان جهت برخی از رؤساي دادگاه عمومی البدل دادگاهمحترم، چند ابالغ تحت عنوان دادرس علی



ست و همکاران محترم ضمن حفظ صمت قضایی اصل خود (به عنوان هاي تابعه دادگستري استان قزوین اصدار یافته ابخش

هاي انقالب اسالمی (نظیر مواد مخدر) رسیدگی و اصدار رئیس دادگاه عمومی بخش) به جرائم موضوع صالحیت دادگاه

  حکم می نمایند.

ایشان  ارچوب جایگاه قضاییبرخی از همکاران محترم قضایی دارنده ابالغ صدرالذکر با این استدالل که ابالغ اخیر در چه

(رئیس دادگاه عمومی بخش) به ایشان اعطاء گردیده است رسیدگی به جرایم ابالغ جدید خود را نیز مانند جرائم در 

صالحیت دادگاه عمومی بخش (از ابتدا تا انتها) انجام داده و بدون صدور کیفرخواست اقدام به دادرسی و صدور حکم 

  متهمان می نمایند.قضایی محکومیت یا برائت 

قانون آیین دادرسی کیفري  299هاي عمومی بخش به شرح مصرح در ماده این در حالی است که اوالً: صالحیت دادگاه 

البدل و تبصره هاي ذیل آن بوده و ثانیا: ابالغ صادره جهت همکاران مذکور تحت عنوان دادرس علی 1392مصوب 

ه و ارتباط موضوعی با ابالغ قضایی اصلی ایشان ندارد و ثالثاً: نحوه رسیدگی هاي انقالب اسالمی شهرستان بوددادگاه

مشخص  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  335هاي کیفري (و از جمله دادگاه انقالب اسالمی) در ماده دادگاه

  شده و جزء قوانین آمره بوده و امکان تخطی یا تفسیر به راي از آن وجود ندارد.

گفته خواهشمند است نظریه مشورتی آن مرجع محترم از حیث صحت استدالل مراجع بدوي به مراتب پیشبا عنایت 

  (دادگاه عمومی بخش) یا تجدیدنظر را امر به ابالغ فرمایند؟

 پاسخ:

، دادگاه انقالب در مرکز هر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  297که مطابق ماده اوالً، با توجه به این

که این دادگاه شود، بنابراین تا زمانیها تشکیل میو به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستاناستان 

هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابالغ دادرس مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان

ستان به معناي تشکیل دادگاه انقالب در هاي قضایی غیر مرکز االبدل دادگاه انقالب براي قاضی یکی از حوزهعلی

شده در حدودي که در ابالغ قضایی وي آمده است، موظف به رسیدگی به آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد

  جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب با رعایت مقررات قانونی مربوط است.

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

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

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

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

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

دگاه، مانع از دادگاه عمومی بخش، دادگاه مذکور باید قرار عدم صالحیت صادر کند؛ لیکن عدم صالحیت این دا



صدور دستورها و اقدامات الزم براي جلوگیري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفی شدن متهم و انجام تحقیقات 

  قانون فوقالذکر در جرایم مشهود نمیباشد. 78ضروري با اتخاذ مالك از ماده 

تعزیري درجه هفت و هشت  ، جرایم1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ثالثاً، با توجه به تصریح ماده 

(و از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان و دیگر موارد داخل در صالحیت دادگاه انقالب که از درجات 

الذکر، انجام قانون فوق 341شود و مطابق قسمت اخیر ماده باشد) به طور مستقیم در دادگاه مطرح میمزبور 

گیرد؛ بنابراین در فرض سوال وسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت میتحقیقات مقدماتی در موارد مذکور ت

باشد، در جرایم درجات هفت که رئیس حوزه قضایی دادگاه بخش داراي ابالغ قضایی دادرس دادگاه انقالب نیز می

ی گگردان به طور مستقیم رسیدو هشت تعزیر مربوط به صالحیت دادگاه انقالب و از جمله مواد مخدر و روان

قانون  302کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب غیر از جرایم موضوع ماده می

الذکر، دادرس یاد شده (رئیس دادگاه عمومی بخش که داراي ابالغ قضایی دادرس دادگاه انقالب است) در فوق

در جرایم راجع به حوزه قضایی صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقالب شهرستان مربوط 

  شده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.بخش یاد

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/29    

7/1400/1727   

  ك  1727-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

تخلف از « 1346اصالحی قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب  13به موجب ماده  

)  500/000)تا پانصد هزار ( 25/000دارنده از بیست و پنج هزار (هاي بازمقررات مذکور مستوجب مجازات

اي قانونی هدر خصوص این مقرره پرسش».ریال جریمه نقدي به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود

  زیر مطرح است :

تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به مراکز توزیع و فروش مواد خوردنی «آیا عنوان مجرمانه در ماده مذکور  -1

که هر شود و درجه مجازات آن هفت است و یا آناست و مجازات مقرر، جزاي نقدي نسبی تلقی می»و آشامیدنی 



هداشت فردي، عدم رعایت وضع ساختمانی و عدم رعایت وسایل کار، یک از مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت ب

  عنوان مجرمانه مستقل محسوب و درجه مجازات آن هشت است؟

آیا مصادیق مذکور یعنی عدم رعایت بهداشت فردي، عدم رعایت وضع ساختمانی، عدم رعایت وسایل کار  -2 

  تمثیلی است یا حصري؟

 پاسخ:

قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی  13اوالً، مجازات نقدي مربوط به قانون اصالح ماده  -2و 1

قانون  28هیأت وزیران در اجراي ماده  25/12/1399نامه مورخ از تصویب 24به موجب ردیف  1379مصوب 

ریال  000/000/10تا  000/600از مبالغ مذکور در فرض استعالم به مبلغ  1399مجازات اسالمی اصالحی 

  تعدیل شده است.

الذکر، قانون صدر 13ثانیاً، مجازات جزاي نقدي تعیین شده به ازاء هر مورد نقض مقررات بهداشتی موضوع ماده 

ین شود و به همتعیین می» تعداد موارد نقض مقررات بهداشتی«با لحاظ مصوبه هیأت وزیران بر اساس و به ازاء 

هیأت عمومی  20/4/1396مورخ  759محسوب و مطابق رأي وحدت رویه شماره » سبیجزاي نقدي ن«جهت 

به  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340محسوب  و به استناد ماده  7دیوان عالی کشور تعزیر درجه 

  شود.طور مستقیم در دادگاه مطرح می

هداشت فردي، وضع ساختمانی، وسایل کار) با گفته (عدم رعایت بقانون پیش 13ثالثاً، مصادیق مذکور در ماده 

  و از مصادیق تخلف (نقض) مقررات بهداشتی است.» تمثیلی«ذکر شده در این ماده » نظیر«عنایت به واژه 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/27    

7/1400/1724   

  ك  1724-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اش صادر شود بعد از صدور چنانچه متهم در تحقیقات دادسرا حاضر شده و دفاع نماید و در نهایت قرار منع تعقیب درباره -1

  اقامه دعوي کند؟ 1400/10/7-818تواند به عنوان معترض ثالث وفق راي وحدت رویه رأي دادگاه می

دادخواست به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم کرده است در صورت  818معترض ثالثی که  مطابق رأي وحدت رویه  -2 

  قانون آیین دادرسی مدنی). 441تواند مجددا طرح دعوي کند؟ (با لحاظ قسمت اخیر ماده استرداد دعوي می

 پاسخ:

و این دفاعیات پرسش مطرح شده مبهم است، چنانچه مقصود آن است که متهم صرفاً در دادسرا دفاعیات خود را مطرح کرده  -1

منتهی به صدور قرار منع تعقیب وي در دادسرا شده است اما حسب مورد متعاقب اعتراض شاکی و یا دادستان این قرار نقض و 

پرونده با قرار جلب به دادرسی در دادگاه مطرح و متهم در این مرحله دفاع نکرده است و رأي دائر بر محکومیت وي صادر شده 

گردد تا ذیل عنوان ثالث قرار گیرد و طریق احقاق حق وي در قانون پیش بینی ي در دادگاه موجب نمیاست، صرف عدم دفاع و

  شده است.

منصرف از فرض پرسش 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 441مقررات ماده  -2

با لحاظ رأي  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  148ه است و مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث در تبصره یک ماد

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 420و 418، 417و مواد  7/10/1400مورخ  818وحدت رویه شماره 

؛ باشدام میمطابق مقررات مربوط به تقدیم دادخواست ابتدایی (و نه مرحله پژوهشی (تجدید نظر) و فرج 1379مدنی مصوب 

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 107بنابراین در فرض سؤال بر اساس شقوق مختلف (الف، ب و ج) ماده 

شود و لذا با توجه به عدم مقید بودن طرح دعواي اعتراض شخص ثالث به زمان معین، جز در مورد رفتار می 1379مدنی مصوب 

شود، طرح دعواي مجدد از سوي شخص ثالث با رعایت ماده ون اخیرالذکر که قرار سقوط دعوا صادر میقان 107ماده » ج«بند 

  این قانون فاقد منع قانونی است. 422

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/27    

7/1400/1723   

  ك  1723-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:



آیین دادرسی کیفري ضرورت دارد، در  511و  510از آنجاکه تعیین تاریخ قطعیت دادنامه براي اعمال ماده 

هاي داراي محکومیت اعدام و ابدکه با اعمال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه خصوص دادنامه

اند و بعضاً محکومت اخیر نیز مجدداً با اعمال ماده دار تقلیل یافته) به محکومیت حبس مدت45با مواد مخدر (ماده 

هاي مذکور مبناي تاریخ قطعیت دادنامه آیین دادرسی کیفري تقلیل یافته است. تاریخ کدام یک از دادنامه 442

  گیرد؟قرار می

 پاسخ:

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

علیه داراي محکومیت دیگري است و اعمال اجراي احکام است) این است که پس از صدور حکم قطعی معلوم شود محکوم

ها را به دادگاه مقررات فوق در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است که در این صورت قاضی اجراي احکام پرونده

کند. در فرض سؤال که محکومیت اعدام یا حبس ابد مربوط به جرم موضوع صادرکننده آخرین حکم قطعی ارسال می

» ب«الحاقی به قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر در اجراي بند  45قانون مبارزه با مواد مخدر که با اعمال ماده 

دار به نفع محکوم) مجازات اعدام یا حبس ابد به حبس مدت قانون مجازات اسالمی (وضع قانون اخف الحق 10ماده 

و  427هاي کیفري مقرر در ماده تبدیل شده است و سپس این مجازات نیز با لحاظ اصل قابلیت تجدید نظر احکام دادگاه

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

 511و  510شود قطعی است و تاریخ صدور این حکم مالك اعمال مواد حکمی که پس از اعمال این ماده صادر می

  یادشده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

 مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

1401/01/30    

7/1400/1721   

  ك   1721-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ،توسط شوراي نگهبان ،غیر  44بینی شده در ماده با توجه به اینکه مجازات پیش

سال اجرایی شده  4به مدت  80شرعی اعالم شده است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت آزمایشی از سال 

  است؛

  از چیست ؟آیا فرقی بین نوع دام در  استناد قانونی وجود دارد ؟مستند قانونی چرا غیر مج -1

با توجه به آزمایشی اجرا شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،آیا تمدید شده یا دایمی می گردیده یا دیگر اعتبار -2

  ندارد و بالتیع ،امکان استناد به آن وجود ندارد؟



 پاسخ:

ها و تعلیف دام در جنگل«) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387(اصالحی  47هرچند به موجب تبصره یک ماده  -1

بینی ، ولی ضمانت اجراي کیفري در خصوص این رفتار به استثناي موارد پیش...»باشد مراتع و آبخیزها مستلزم اخذ پروانه چرا می

 هايچراي غیر مجاز دام در جنگل«ها و مراتع که به ترتیب ناظر به برداري از جنگلت و بهرهقانون حفاظ 44و  50شده در مواد 

باشد، می» ها و مراتعچرانیدن غیر مجاز بز در جنگل«و نیز ناظر به » برداري و مخروبه شدهرویه بهرهسوخته و منابع ملی که بی

ذکر نیز چراي دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه قانون صدرال 47ماده  2بینی نشده است و طبق تبصره پیش

ها نشده است و با توجه به شود و اشاره به چراي غیر مجاز دام در جنگلدر مراتع (اعم از مشجر و غیر مشجر) جرم محسوب می

توان مقررات ها و مراتع، نمیري از جنگلبرداماده یک قانون حفاظت و بهره 7و  6تعریف اصطالحات جنگل و مراتع طبق بندهاي 

به  توان گفتها تسري داد و مرتکبان آن را تعقیب کیفري کرد. در نتیجه میرا به چراي غیر مجاز دام در جنگل 47ماده  2تبصره 

ها به م در جنگلها و مراتع، چراي غیر مجاز دابرداري از جنگلقانون حفاظت و بهره 50و  44بینی شده در مواد جز موارد پیش

ده ها شود، مطابق ماانگاري نشده است؛ البته چنانچه عمل مرتکب در فرض سؤال موجب تخریب جنگلطور صریح یا ضمنی جرم 

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

  از وظایف این اداره کل خارج است. اظهار نظر در خصوص تمدید یا عدم تمدید قانون موضوع استعالم -2

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 

1401/01/17    

7/1400/1720   

  ك  1720-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

کند و پرونده را نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست در صورتی که تحقیقات ناقص باشد قرار رفع نقص صادر می

یا دادگاه صادر کننده رنگ است تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان آن را بدون اظهارنظر کند و یا 

اید از نوع قرار باشد و تحقیقاتی و اقدامات دیگر تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نمدادگاه تجدیدنظر می

ضروري نباشد قرار مطابق مقررات صادر شده باشد آن را تایید و پرونده به دادگاه صادرکننده قرار داده می شود 

و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد پرونده براي رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار 

شود آن دادگاه مکلف از خارج از نوبت رسیدگی کند آیا در صورتی که راي دادگاه بدوي در قالب قرار ده میاعا

منع تعقیب باشد صرفاً باید دادگاه تجدید نظر با استناد به بند به عمل قرار را نقض و جهت رسیدگی به دادگاه 



ات و اقدامات دیگر ضروري نباشد و اطالق بند بدوي عادت نماید یا با توجه به صدر بند به که قید شده تحقیق

الف که در برگیرنده هم قرار است در صورتی که دادگاه تجدیدنظر در پرونده نقص تشخیص دهد انسان باید مطابق 

بند الف را رفع نقص صادر نماید در صورتی که با وجود نقص تحقیقات بر اساس تشخیص دادگاه تجدیدنظر دادگاه 

اند براساس بند ب عمل نماید و قرار مناطق ایران نقض نمایند و دادگاه بدوي پس از انجام تجدید نظر می تو

تحقیقات اعالمی دادگاه تجدیدنظر همچنان عقیده بر منع تعقیب داشته باشد چون امکان تفهیم اتهام و به تبع 

  رسیدگی ماهوي فراهم نیست تکلیف چیست؟

 پاسخ:

 و» الف«اتخاذ تصمیم از سوي دادگاه تجدید نظر موضوع بندهاي در خصوص نحوه رسیدگی و چگونگی  -1

، در مواردي که تحقیقات معمول در پرونده به نظر 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » ب«

که رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به احکام باشد یا دادگاه تجدید نظر ناقص تشخیص داده شود؛ اعم از این

صادر کند. در این صورت پرونده را » قرار رفع نقص«قانون  450ماده » الف«ین دادگاه باید مطابق بند قرارها، ا

فرستد تا پس از تکمیل تحقیقات، آن را بدون نزد دادسراي صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأي می

ه انجام تحقیقات کند و به هر صورت پس از تواند خود مبادرت باظهارنظر اعاده کنند و یا دادگاه تجدید نظر می

قانون یادشده تصمیم  450ماده » ث«و » ت«، »ب«تکمیل تحقیقات، دادگاه تجدید نظر حسب مورد مطابق بندهاي 

 رغم کامل بودن تحقیقات، قرارعنه از نوع قرار باشد و علیکند؛ ولی در صورتی که رأي معترضمقتضی اتخاذ می

صورت دادگاه تجدید نظر باید نسبت به نقض قرار اقدام و پرونده  تشخیص داده شود، در اینصادره برخالف قانون 

را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار عودت دهد؛ بنابراین در فرض سؤال که دادگاه نخستین قرار 

ه اه تجدید نظر با توجه بمنع تعقیب صادر و به لحاظ اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان مطرح شده است، دادگ

کند و چنانچه آن را از موارد نقص تحقیقات بداند، با صدور قرار به شرح فوق عمل می» ب«و » الف«بندهاي 

تواند پرونده را براي تکمیل تحقیقات به دادگاه صادرکننده قرار فرستاده و یا خود رأساً اقدام کند؛ رفع نقص، می

ق قانون تشخیص ندهد، نسبت به نقض قرار (و نه صدور قرار تکمیل تحقیقات و ولی چنانچه قرار صادره را مطاب

  کند.رفع نقص) اقدام و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده قرار ارسال می

، دادگاه 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  450ماده » ب«در فرض پرسش با لحاظ قسمت اخیر بند  -2

که موضوع از مصادیق صدور قرار موقوفی ه ورود در ماهیت و صدور حکم مقتضی است؛ مگر ایننخستین مکلف ب

  تعقیب باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی



مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/20    

7/1400/1718   

  ك  1718-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

آیا بازبینی و استخراج و خارجی نویسی و یا دو جلسه نمودن متن پیامک هاي ارسالی و دریافتی و یا لیست  -1

و فهرست تماس هاي ورودي و خروجی و ثبت شده و یا داده هاي ذخیره شده دیگر محتویات ارتباطات غیر عمومی 

ه و یا تایید اصالت و رسالت ارسال و یا از گوشی تلفن همراه شاکی و متهم و یا فرد مطلع دیگر جهت کشف ادل

قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟  683ناظر به ماده  150دریافت موارد فوق قواعد و احکام ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري بر موارد فوق حاکم باشد و موضوع پرونده نیز از موارد  150در صورتی که  ماده -2

مرقوم نباشد و از موارد ممنوعیت هاي اعالمی از سوي قانونگذار باشد قاضی رسیدگی  مصرحه مندرج در ماده

کننده میتواند با رضایت شخص شاکی و متهم و یا متصرف گوشی تلفن همراه اقدام انجام و یا صدور دستور در 

امک ها و تاریخچه آیا استعالم اعالم و اخذ پرینت فهرست ورودي و خروجی تماس ها و پی -3این موارد نماید؟ 

 158آن بدون دسترسی به مفاد متن پیامک و غیره و جهت بدست آوردن و کشف ادله و غیره نیز با احکام ماده 

  از قانون آیین دادرسی کیفري بر آن بار می باشد؟ 683ناظر به ماده 

 پاسخ:

، 1392ن دادرسی کیفري مصوب قانون آیی 151در ماده » اشخاص«و  150در ماده » افراد«اوالً، منظور از کلمات 

کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است که به نحوي از انحاء در پرونده مورد رسیدگی تحت عناوین مختلف 

ه پرونده، کننده بباشند و حسب تشخیص بازپرس رسیدگینفع میمتهم، مطلع، شاهد و غیره داراي سمت بوده یا ذي

مطلق جرایم و در ماده  151تواند در کشف جرم (در ماده بانکی ایشان میهاي کنترل ارتباط مخابراتی یا حساب

این قانون و نیز جرایم مربوط به امنیت داخلی  302ماده » ت«و » پ«، »ب«، »الف«جرام موضوع بندهاي  150

  و خارجی کشور) مؤثر باشد.

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

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

  قانون فوق الذکر است. 150مربوطه و از جمله مقررات ماده 

ثالثاً، موارد جواز کنترل ارتباطات مخابراتی افراد فقط در مواردي است که در قانون به آن تصریح شده که دو 

مورد نیز بیشتر نیست؛ یکی موارد مربوط به امنیت داخلی و خارجی و دیگري مواردي که براي کشف جرایم 



اي باشد. در سایر موارد چنین اجازهضروري  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  302موضوع بندهاي ماده 

ربط در فرآیند کیفري نیز حکم قانون را به مقامات قضایی داده نشده است و درخواست شاکی و سایر افراد ذي

دهد. ضمناً در جرایمی مانند مزاحمت تلفنی براي کشف جرم و تحصیل دلیل، اخذ پرینت مکالمات و تغییر نمی

  این قانون خروج موضوعی دارد. 150واست وي بالمانع بوده و از شمول ماده هاي تلفنی شاکی به درخپیامک

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

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

است، ممنوعیت موضوع این ماده عالوه بر محتواي ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودي و 

  شود.ها حاصل نشده باشد نیز میهاي متهم اگرچه اطالع بر محتواي آنها و پیامکخروجی تماس

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/16    

7/1400/1706   

  ح  1706-88-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تجارت مشمول مرور زمان می شوند دادگاه در خصوص اینکه چه  318هایی که به اطالعات ماده چک

ها بر اساس راي وحدت رویه تصمیمی در خصوص اصل مبلغ چک اتخاذ نماید خسارت تاخیر تادیه این چک

می باشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه  1400 4 1براي مورخ  812شماره 

  خواهد شد؟

 پاسخ:

قانون تجارت  319و  318هاي مقرر در مواد که در فرض سؤال دارنده چک پس از انقضاء مهلتبا توجه به این 

ز شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده اقدام به طرح دعوا کرده است، لذا دعواي مذکور ا 1311مصوب 

تواند در خصوص مبلغ چک به طرفیت شخصی که با وي رابطه حقوقی داشته است، بر اساس مقررات صرفاً می

هیأت عمومی دیوان  1/4/1400مورخ  812قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین، از شمول رأي وحدت رویه شماره 

قانون آیین دادرسی  522ر تأدیه برابر مقررات عمومی؛ و از جمله ماده عالی کشور خارج است و خسارت تأخی

  شود.محاسبه می 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/22    

7/1400/1705   

  ك  1705-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون مجازات اسالمی از جمله فقد  40قانون مجازات اسالمی و ارسال پرونده به دادگاه فراهم نبودن شرایط ماده 

  سابقه کیفري موثر خودداري نماید

قانون مجازات اسالمی  62قانون مجازات اسالمی مشمول ماده  47آیا جرایم مستثنا از تعلیق و تعویق موضوع ماده 

  رونیک می گردندمراقبت الکت

با توجه به فلسفه اعمال مراقبت الکترونیکی آیا در خصوص محکومین که حکم آنها شروع به اجرا نشده است در 

قانون مجازات اسالمی مجاز می باشند و هم به اینکه رویه  62صورت فراهم بودن سایر شرایط قانون اعمال ماده 

آیین دادرسی کیفري صرفاً در  153هاي قضایی بر این مبنا استوار می باشد که ماده قضایی در برخی از حوزه

خصوص محکومان زندانی می باشد الزام مهمانی به حکم ایشان شروع به اجرا نشده با وسعت داشتن شرایط لزوم 

نین درخواستی پس از ورود به زندان با امارات قانون بازار منافات داشته و لذا در خصوص محکومانی تقویت چ

قانون مجازات  62که حکم ایشان شروع به کار نشده نیز احکام متعددي در سراسر کشور بر پذیرش اعمال ماده 

  اسالمی صادر گردیده است؟

 پاسخ:

تشخیص وجود و تحقق یا عدم تحقق شرایط مقرر  1392المی مصوب قانون مجازات اس 62با عنایت به ماده  -1

هاي الکترونیکی با دادگاه است؛ بنابراین براي برخورداري محکوم به حبس از نظام آزادي تحت نظارت سامانه

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

تواند نظر خود را به دادگاه ارسال که دادستان یا قاضی اجراي احکام کیفري میکند؛ مضافاً به این دادگاه ارسال

  کند.

هاي الکترونیکی، تأسیس حقوقی جدیدي براي اجراي مجازات به حبس تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم  -2

قانون مجازات اسالمی  47و در ماده  حبس است و ارتباطی با تعلیق اجراي مجازات و تعویق صدور حکم ندارد

شده در ذیل این ماده، بیان شده است ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجراي مجازات در جرایم احصاء 1392مصوب 

هاي الکترونیکی در این جرایم ندارد. ضمنًا به حبس تحت نظارت سامانهاي به ممنوعیت قرار دادن محکوم و اشاره

، شرط اعمال مقررات این ماده وجود شرایط مقرر براي تعویق 1392زات اسالمی مصوب قانون مجا 62در ماده 



مراقبتی است و چنانچه مقنن به ممنوعیت آزادي تحت نظارت سامانه الکترونیکی نسبت به جرایم مذکور در ماده 

قانون  47اده کرد؛ بنابراین ممنوعیت موضوع مقانون مورد بحث هم نظر داشت، به این موضوع تصریح می 47

  این قانون نیست. 47در جرایم مذکور در ذیل ماده  62یادشده مانع اعمال مقررات ماده 

قانون مجازات اسالمی  62هاي الکترونیکی موضوع ماده به حبس تحت نظارت سامانهقرار دادن محکوم  -3 

شود و مستقل از امر تعیین مجازات و صدور ناظر به اجراي حکم بوده و امري اجرایی محسوب می 1392مصوب 

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

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

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

منوط به شروع به اجراي  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  62لذا در فرض استعالم، اعمال مقررات ماده 

  مجازات حبس محکوم خواهد بود.

  

 محمدي باردئیدکتر احمد 

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/21    

7/1400/1704   

  ك  1704-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی بزه بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدي، با توجه 

قانون وصول برخی از درآمدهاي  3بند یک ماده  -2و  1375ت قانون مجازات بخش تعزیرا 717ماده  -1به 

و با عنایت به افزایش میزان جزاي نقدي به شرح جدول شماره  1373دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

همچنین تصویب نامه هیات وزیران در خصوص  -3و  1396هاي خدمات قضایی قانون بودجه سال تعرفه 16

 1399/112/25تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدي جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوبه 

قانون وصول و جدول شماره  3استناد به بند یک ماده  1399آیا با توجه به تصویب نامه هیات وزیران مورخ -1

باشد یا خیر؟  و مستند جهت تعیین مجازات بزه مذکور داراي وجاهت قانونی می هاي خدمات قضاییتعرفه 16

  باشد؟قانونی مجازات مذکور چگونه می

ماه حبس تعیین  5قانون مجازات بخش تعزیرات و تعیین مجازات قانونی بزه مذکور تا  717با توجه به ماده  -2

  درجه مجازات بزه موصوف  به چه نحو می باشد؟

مجازات جزاي نقدي بابت بزه مذکور صادر گردد، آیا این مجازات جایگزین حبس است یا خیر؟ به  چنانچه-3

  عبارت دیگر آیا باید در دادنامه قید گردد این میزان جزاي نقدي بدل از مقدار حبس تعزیري است یا خیر؟

 پاسخ:

هیأت وزیران (که ناظر به تعدیل میزان مبالغ جزاي نقدي جرایم و تخلفات  25/12/1399نامه مورخ اوالً، تصویب

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات  717اي در خصوص ماده مندرج در قوانین و مقررات مختلف است) متضمن مقرره

  قانون وصول برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین نیست. 3) و بند یک ماده 1375

قانون مجازات  718، مجازات تعزیري جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثناي موارد مذکور در تبصره ماده ثانیاً

قانون وصول  3ماده  1و بند  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  728با عنایت به ماده  1375اسالمی مصوب 

برخی از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین با اصالحات و الحاقات بعدي مشمول این بند است که در 

سه میلیون و سیصد «تعرفه خدمات قضایی،  16حال حاضر میزان جزاي نقدي بند یادشده بر اساس جدول شماره 

ب قانونی جهت تعیین مجازات جایگزین حبس موضوع است اقدام کند و موج» هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال



قانون مجازات اسالمی مصوب  19وجود ندارد و با توجه به ماده  1392فصل نهم قانون مجازات اسالمی مصوب 

  شود.هاي آن، مجازات مذکور تعزیر درجه شش محسوب میو تبصره 1392

اً؛ پاسخ این قسمت از سؤال مشخص است و محلی براي هاي اوالً و ثانیثالثاً، با عنایت به مراتب مذکور در بند

 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  70موضوع ماده » مدت حبس«و قید » مجازات جایگزین حبس«تعیین 

  وجود ندارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/30    

7/1400/1700   

  ح  1700-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیأت عمومی دیوان عدالت اداري با موضوع ابطال بندهاي  1399/12/2مورخ  1863با توجه به رأي شماره  -1

بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و امالك کشور که ثبت سند رسمی انتقال خودرو به عنوان  3و  2

دادستان محترم کل  1400/6/13مالکیت را مغایر قوانین دانسته است و همچنین با عنایت به بخشنامه مورخ 

ته دفاتر اسناد رسمی را ضروري ندانس کشور که برگ سبز خودرو را به عنوان سند مالکیت تلقی کرده و مراجعه به

که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند، چنانچه در واحد اجراي احکام خودروي است؛ مگر این

قانون  143علیه توقیف شود و پس از برگزاري مزایده، شخص ثالثی برنده مزایده شود و در اجراي ماده محکوم

س از تحویل برگ سبز توسط پلیس راهور، برنده مزایده تنظیم سند رسمی پ 1356اجراي احکام مدنی مصوب 

قانون یادشده و نظریه مشورتی  158ماده  2علیه را درخواست کند، آیا در اجراي بند انتقال خودرو با هزینه محکوم

به هزینه که این امر صرفاً توان اقدام کرد و یا آنآن اداره کل، می 1391/7/16مورخ  7/91/1469شماره 

  پذیر است؟شخصی برنده مزایده امکان

کرده نامه توافقی نچنانچه متعاملین در خصوص تنظیم سند رسمی انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی در بیع -2

باشند و خریدار الزام به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را از دادگاه درخواست کند، آیا با توجه به موارد 

  این دعوا قابلیت استماع دارد؟ذکرشده 

 پاسخ:

  

، تعویض پالك باید پیش از مراجعه به 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  29اوالً، برابر ماده  -1

دفترخانه اسناد رسمی انجام گیرد و صدر ماده یادشده، دارنده پالك جدید را مالک خودرو تلقی کرده است. از 

سوي دیگر تعویض پالك به نام مالک جدید مستلزم تنظیم اسناد مربوط است و در این راستا شناسنامه مالکیت 

قانون حمل و نقل و عبور کاالهاي  22شود. همچنین برابر ماده صادر می» سبز خودرو برگ«وسیله نقلیه موسوم به 

، مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد 17/6/1388خارجی از قلمرو جمهوري اسالمی ایران اصالحی 

ان قرار مالکیت و پالك خودرو در قلمرو جمهوري اسالمی ایران بر عهده نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایر



گرفته است؛ لذا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه صادره از اداره راهنمایی و رانندگی سندي است که طبق قسمت 

صرفاً بر اساس مشخصات مالک «شود. عبارت قانون مدنی در زمره اسناد رسمی محسوب می 1287اخیر ماده 

...» گ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروي انتظامی (بر

  صریح در این معنا است. 1401قانون بودجه سال  6تبصره » ق«مندرج در بند 

که در فرآیند مزایده، تعهدي صریح یا ضمنی مبنی بر تنظیم سند در دفاتر ثانیاً، بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن 

  تقال متعاقب انجام مزایده موضوعاً منتفی است.شود، بحث تنظیم سند رسمی اناسناد رسمی محقق نمی

چنانچه مقصود از پرسش آن باشد که فروشنده به نحو قراردادي ملزم شده باشد تا نسبت به ثبت قرارداد عادي  -2

رغم این تعهد از اجراي داوطلبانه آن استنکاف کند، منع قانونی براي استماع دعواي بین اقدام کند و بهمافی

ع الیه با صدور برگ سبز از سوي مرجدهنده به انجام تعهد وجود ندارد؛ هرچند منتقله مبنی بر الزام انتقالالیمنتقل

  شود.انتظامی، مالک رسمی تلقی می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1689   

  ع  1689-1/11-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون منع مداخله که صرفاً سمت وزرا ،یا معاونت یا مدیریت را مشمول این  1از ماده  8بند  1با عنایت به تبصره 

  جزء از قانون دانسته بر بر فرض سوال  

آیا کارمندي که داراي سمت ریاست قسمتی از دستگاه دولتی غیر از معاونت و مدیریت می باشد (از قبیل -1

  اداري مالی و ... -برنامه ریزي -رئیس حقوقی

قانون مدیریت خدمات کشوري مدیر را کسی می  65ماده  2ناظر بر تعریف صورت گرفته از مدیریت در تبصره 

داند که فوق العاده مدیریت دریافت می کند و الغیر و همچنین به استناد اصل تفسیر مضیق قوانین کیفري ،شمول 

ه در قانون صدرالذکر می باشد و دیگران بمانند فرض سوال در دامنه شمول آن قانون صرفاً همان افراد ذکر شد

  قرار نمی گیرد.؟

 پاسخ:

هاي دولتی، صرف نظر از نوع استخدام (اعم از رسمی، غیر رسمی و قراردادي) رابطه اوالً، کارکنانی که با دستگاه

به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین هاي مصرح در الیحه قانونی راجع استخدامی دارند، مشمول ممنوعیت

  باشند.می 22/10/1337و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

ثانیاٌ، ممنوعیت اشاره شده در تبصره یک ماده یک الیحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین 

، صرفاً ناظر به اقارب نسبی و سببی 22/10/1337و کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوري مصوب 

  باشند.اشخاص مصرح در ماده یک الیحه قانونی موصوف است که داراي سمت وزارت، معاونت و یا مدیریت  می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/28    

7/1400/1687   

  ح  1687-100-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



در صورتی که موضوع  1398/12/25تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  10وفق ماده 

هاي قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه کارشناسی مربوط به سال

  محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ته حسابرسی و امور مالی، به استناد این ماده، براي مثال در مقام عمل، کارشناسان رسمی دادگستري؛ بویژه در رش

باشد، مبلغ محاسبه شده را با استفاده  1380چنانچه مجموعه محاسبات یکصد میلیون تومان باشد و مربوط به سال 

الزحمه را محاسبه یادشده حق 11از شاخص تورم بانک مرکزي به نرخ روز محاسبه کرده و سپس بر اساس ماده 

اده رسد که مکنند. به نظر میتعرفه، پنجاه درصد نیز به دستمزد اضافه و مطالبه می 25و در نهایت بر اساس ماده 

 11یادشده تصریحی در این ندارد که مبلغ محاسبات سالیان قبل ابتدا به نرخ روز شود و سپس بر اساس ماده  10

جا که این شیوه محاسبه موجب تحمیل هزینه زیادي بر طرفین پرونده به شود. از آنتعرفه مذکور دستمزد محاس

  شود، خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.می

 پاسخ:

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 264اوالً، با عنایت به حکم ماده 

عرفه شود، ته کارشناس با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار از جانب دادگاه تعیین میالزحمدارد حقکه مقرر می

تواند به عنوان مالك ریاست محترم قوه قضاییه می 25/12/1398دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

 2د. حکم ماده و مبناي تعیین دستمزد کارشناس براي دادگاه محسوب شود و دادگاه الزامی براي اعمال آن ندار

  این تعرفه ناظر به مواردي مانند تعیین کارشناس براي ارزیابی اموال توسط اجراي احکام است.

، 25/12/1398دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  10ثانیاً، حکم مقرر در ماده 

وع خ انجام کارشناسی بر اساس تعرفه موضهاي قبل از تاریصرفاً راجع به تعیین تعرفه کارشناسی مربوط به سال

این دستورالعمل است و محاسبه مبلغ موضوع کارشناسی به نرخ روز و بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوي 

  کند.شده را تجویز نمیبانک مرکزي و متعاقباً محاسبه تعرفه دستمزد بر اساس مبلغ محاسبه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

کل حقوقی قوه قضاییه مدیر



 

1401/01/21    

7/1400/1684   

  ك  1684-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در پرونده شخصی بابت ضرب و جرح عمدي محکوم به پرداخت دیه گردیده است و بعلت عدم حضور فیزیکی در 

دادگاه و ارائه الیحه از دفتر خدمات الکترونیکی از وي تامین اخذ نشده و محکومیت صادر نیز قطعی می باشد. 

ود. آیا قاضی اجراي احکام کیفري می با این وصف پرونده با محکومیت صرفاً دیه  به اجراي احکام واصل می ش

قانون آیین دادرسی کیفري اقدام نماید  507تواند پیش از حال شدندیه نسبت به اخذ تامین کیفري در راستاي ماده 

؟در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم سپردن تامین مناسب ،محکوم بایستی به زندان اعزام گردد؟( در 

  ست).حالیکه هنوز دیه حال نشده ا

 پاسخ:

و  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  217با توجه به فلسفه صدور قرار تأمین کیفري در ماده  -2و  1  

قانون  14ماده » پ«این قانون، در فرض سؤال با توجه به اینکه برابر بند  406ماده  2اتخاذ مالك از تبصره 

ا است، قاضی اجراي احکام کیفري با لحاظ ماده ه، دیه یکی از اقسام مجازات1392مجازات اسالمی مصوب 

علیه حکم قطعی که موعد الذکر باید نسبت به صدور قرار تأمین کیفري نسبت به محکومقانون صدر 507

علیه که در مورد وي قرار اخذ کفیل یا پرداخت دیه آن نرسیده است اقدام کند و در صورت عدم اقدام محکوم

قانون آیین دادرسی کیفري تا معرفی کفیل یا سپردن  251و  226ق مقررات مواد وثیقه صادر شده باشد، مطاب

  شود.وثیقه یا اجراي کامل دادنامه به زندان معرفی می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 

1401/01/17    

7/1400/1683   

  ع  1683-58-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

هاي اجرایی صرف نظر از نوع بیمه هر ماه مبالغی را بابت حق بیمه دوران بازنشستگی به دستگاه دستگاهکارکنان 

کنند و از سوي دیگر همان دستگاه نیز سهم خود را مطابق مقررات محاسبه و هر دو مبلغ را نزد متبوع پرداخت می

ورت ماهانه براي آنان حقوق منظور شود کنند تا در دوران بازنشستگی به صهاي بازنشستگی واریز میصندوق

ها از خانواده مستخدم هاي مربوط به دستگاهنامهاینکه از آنجا که بر اساس تعاریف بعمل آمده در قوانین و آیین

توانند پس از فوت مستخدم از حقوق وظیفه ،وجه مشترك اینکه صرفاً افراد تحت کفالت کارمندان بازنشسته می

آنجا که حقوق بازنشستگی براي مستخدم جزء حقوق دولت نبوده و در واقع اندوخته شخص وي متمتع شوند از 

رسد کارمند و سهم پرداختی کارفرما در ازاي سهم پرداختی کارمند در طول دوران اشتغال است لذا بنظر می

شسته بازن ماهیت ،حقوق پرداختی بابت بازنشستگی مشمول قاعده ارث باشد و الزم است پس از فوت مستخدم

اعم از مرد و یا زن، حقوق وظیفه به افراد تحت کفالت و در صورت فقدان این افراد مطابق قاعده ارث صرفاً به 

ورثه وي پرداخت شود؛ بدیهی است در صورت عدم اقدام با کیفیت موصوف، بقاي حقوق مورد بحث نزد دستگاه 

  فرمایید.فاقد وجاهت است. خواهشمند است در این خصوص اعالم نظر 

 پاسخ:

شود، جزء ماترك او بوده و لذا اوالً، به طور کلی آنچه به عنوان طلب زمان حیات کارمند متوفی محسوب می

کار، تفاوت حکم تطبیق حقوقی و مانده اش پرداخت شود؛ مانند کارانه، اضافهمطابق قانون مدنی باید به ورثه

  مرخصی.

ق شود و براي بازماندگان واجد شرایط، حقوق بازنشستگی وي قطع میثانیاً، پس از فوت مستخدم بازنشسته حقو

شود؛ آنچه به مناسبت فوت مستخدم بازنشسته و به واسطه رابطه استخدامی او به مستمري و وظیفه برقرار می

باره در ها کههاي زمان حیات این فرد باشد، نظیر پرداخت مستمريگیرد؛ هرچند منشأ آن پرداختیدیگران تعلق می

قانون استخدام  86شود، باید با رعایت شرایط مقرر در ماده ورثه  و افراد تحت تکفل کارمند مزبور برقرار می

با اصالحات و الحاقات بعدي پرداخت شود و از شمول مقررات ارث مذکور در قانون  1345کشوري مصوب 

  مدنی خارج است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییهمدیر کل 



 

1401/01/22    

7/1400/1682   

  ك  1682-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بازنشستگی «) قانون استخدام کشوري ،124)ماده (7همانگونه که استحضار دارید بر اساس حکم مصرح در بند (

بازنشستگی مبادرت  یکی از حالت هاي و استخدامی مستخدمین رسمی است .حال چنانچه مستخدمی در زمان»

به امضاي سندي (براي نمونه حکم کارگزینی یکی از کارکنان ) به تاریخ زمان مسئولیت خود بنماید ،آیا اقدام 

  مستخدم بازنشسته جرم محسوب می شود یا خیر؟

 پاسخ:

عهده  رتشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده ب

  کننده است و اظهارنظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.مرجع رسیدگی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1673   

  ح  1673-29/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر به کارشناسی حق کسب و در صورت صدور حکم تخلیه ملک تجاري با «

پیشه توسط هیئت کارشناسی و تودیع آن از جانب مالک به صندوق سپرده دادگستري در مهلت مقرر و عدم تخلیه عین 

 مستاجره علیرغم قطعیت حکم تخلیه و تودیع حق کسب و پیشه و تجارت ،آیا افزایش بعدي ارزش حق کسب و پیشه و

  »یا انقضاي مدت طوالنی از تاریخ صدور اجراییه در حقوق مکتسبه موجر بر تخلیه موثر است یا خیر؟

 پاسخ:

اوالً، چنانچه مورد تخلیه از موارد پرداخت سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر باشد، مبلغی که در زمان 

شود؛ قطعیت رأي صادره قابل تغییر نخواهد بود و صدور حکم تخلیه به عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت تعیین می

که مربوط به مواردي غیر از آراء  1381دادگستري مصوب  قانون کانون کارشناسان رسمی 19مقررات تبصره ماده 

  باشد.ها است، در این خصوص قابل اعمال نمیقطعی دادگاه

، دادگاه ضمن صدور 1356قانون روابط موجر و مستأجر مصوب  15نظر از این که برابر قسمت اخیر ماده ثانیاً، صرف

حکم خواهد داد؛ اما چنانچه مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت در حکم تخلیه، به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز 

حکم نیامده و در مرحله اجراي حکم تخلیه با ارجاع به کارشناس تعیین شده باشد، نظر ارزیاب در مرحله اجراي احکام، 

است و پس از ظرف سه روز از تاریخ ابالغ ارزیابی قابل اعتراض  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  75وفق ماده 

رغم تودیع مبلغ حق کسب یا پیشه یا تجارت، عین علیه (مستأجر) بهشود. لذا در فرض سؤال که محکومآن قطعی می

مستأجره را تخلیه نکرده است، چنانچه مهلت اعتراض به نظریه هیأت کارشناسی تمام شده باشد، ارجاع مجدد موضوع به 

  ارزیابی مجدد این حق نیست. هیأت کارشناسی بالوجه است و موجبی براي

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/20    

7/1400/1671   

  ح  1671-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



براي جلوگیري از نقل و انتقاالت » درخواست موقت«کند، آیا در مواردي که دادگاه رأي به تقسیم ترکه صادر می

ري که تقسیم ترکه ذاتاً مستلزم جلوگیکه قاضی رأساً با توجه به این(اموال غیر منقول) ضروري است و یا آنترکه 

  کند؟از نقل و انتقال است، دستور عدم نقل و انتقال و را صادر می

 پاسخ:

شد که با نفع اختالفکه میان وراث و اشخاص ذيصرف درخواست تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است؛ مگر آن

عنوان دعوي به خود گیرد؛ در هر دو فرض اعم از ترافعی یا غیر ترافعی بودن تقسیم ترکه، از آنجا که دادگاه بر 

اساس مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم ترکه و نیز مقررات قانون امور حسبی در این خصوص اقدام و اتخاذ 

دگاه براي صدور دستور جلوگیري از نقل و انتقال ترکه کند و در مقررات یادشده اختیاري براي داتصمیم می

بینی نشده است و با عنایت به این که در فاصله زمانی بین فوت مورث و تقسیم ترکه، دخل و تصرف ورثه پیش

)؛ لذا دادگاه در صورتی 1319قانون امور حسبی مصوب  229و یا اشخاص ثالث در ترکه امري متصور است (ماده 

هاي عمومی و دگاهور منع نقل و انتقال ترکه را صادر کند که وفق مقررات قانون آیین دادرسی داتواند دستمی

  درخواستی براي صدور دستور موقت مطرح شده باشد. 1379انقالب در امور مدنی مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 

1401/01/16    

7/1400/1657   

  ك  1657-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه به موارد مذکور در این قانون بدوا  42با توجه به اطالق ماده 

صالح ارجاع می گردد ،آیا این در کمیسیون مربوطه رسیدگی و در صورت احراز جرم مراتب به مرجع قضایی ذي

همین قانون نیز می  40قانون فوق که در این خصوص صراحت دارد، به کلیه بندهاي ماده  41ماده  امر عالوه بر

  باشد یا خیر ؟در صورت طرح شکایت از سوي شاکی خصوصی ،تکلیف دادسرا چیست؟

 پاسخ:



، تخلفات ذکر 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  42در ماده » موارد مذکور«مراد از عبارت  -1

  این قانون، وصف کیفري هم داشته باشند. 46تا  40شده در این قانون است که ممکن است مطابق مواد 

 42، صالحیت کمیسیون مذکور در ماده 1396قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب  49با عنایت به ماده  -2

ن موصوف است و مفاد آن داللتی بر لزوم طرح اولیه جرایم و موارد تخلف مذکور در قانو 41این قانون ناظر به ماده 

ارجاع موارد ارتکاب جرم به «شده ندارد و عبارت این قانون در کمیسیون یاد 46و  45، 44، 40مذکور در مواد 

این قانون، در واقع در راستاي  42مندرج در ماده » صالح توسط کمیسیون موصوف در صورت احرازمرجع قضایی ذي

است. ذاتی بودن احراز ارتکاب وقوع جرم توسط مراجع و مقامات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  72 ماده

قانون آیین دادرسی کیفري  94و  3قضایی و اصل سرعت در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 

یا طرح شکایت از سوي شاکی  42ماده مؤید این استنباط است. بنابراین عدم تشکیل کمیسیون موضوع  1392مصوب 

  خصوصی در مرجع قضایی مانع از رسیدگی مراجع قضایی به جرایم یادشده نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/17    

7/1400/1655   

  ك  1655-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

موضوع قتل عمدي مرد مسلمان، تعدادي از حالفین با تاکید بر اینکه شنیده اند در جریان برگزاري مراسم قسامه با 

الف از سوي بصورت عمدي به قتل رسیده است ،مبادرت به اتیان سوگند نموده اند لیکن به لحاظ نقض دادنامه 

ده ته بودند شنیصادره و انجام دوباره مراسم قسامه بعد از گذشت چندین سال، همان حالفینی که سابقا اظهار داش

اند ،این بار با تاکید بر این که یقین دارند که ب اقدام به قتل عمدي الف نموده است ،اقدام به اتیان سوگند نموده 

اند .حال سوال از این قرار میباشد که آیا سوگند حالفین که سابقاً نه از روي یقین بلکه بر اساس شنیده ها ،مبادرت 

د اکنون و بعد از گذشت چندین سال از قسامه اول ،بصورت قطع یقین اقدام به اتیان به اتیان سوگند نموده بودن

  سوگند مینمایند ،عتبار دارد یا خیر؟

 پاسخ:



قانون مجازات اسالمی این است که الزم نیست  346و  342، 341، 340، 204ناظر به  339مستنبط از مواد 

 340کند (مطابق صدر ماده چه به آن سوگند یاد میوي به آن کننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت باشد و علماداء

چه موضوعیت دارد احراز قطع و یقین (علم) و فقدان احتمال تبانی و دیگر گفته) کافی است؛ بنابراین آنقانون پیش

) در اجراي قسامه است که 342و  341، 340کنندگان سوگند (از جمله موضوع مواد شرایط مقرر براي اداء

  ست.ربط اکنندگان، امري موضوعی و بر عهده مقام قضایی ذيتشخیص و احراز اعتبار یا عدم اعتبار سوگند اداء

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 

1401/01/10    

7/1400/1652   

  ك  1652-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ابزارهایی که در جلوگیري از تهدید سالمت جان عامه مردم و تهدید علیه همانگونه که مستحضرید یکی از 

بهداشت نقش به سزایی دارد  قوانین جزایی می باشد با توجه به خألهاي قانونی موجود نیاز به تحقیقاتی در 

ر بخصوص بازنگري قوانین ضرورت دارد ،که در این خصوص در ابتدا می بایست نیازهاي موجود در قوانین را 

تواند اساس تحقیق شناسایی و برطرف گردد. از این رو این امر ضروري وظیفه اي است بر دوش هر فردي که می

  در این راه گامی بردارد .

از قبیل آلوده "قانون مجازات اسالمی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود  688بر اساس ماده 

  شامیدنی آلوده ...کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آ"

که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می »از قبیل « عبارت

توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست 

د مشمول این ماده خواهد بود .مگر اینکه مرتکب ،بهداشت عمومی را تهدید نماید و محیط زیست را آلوده نمای

توان ماده عامل جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی و مشمول قانون خاص دیگري گردد .نتیجه اینکه ماده را می

  آلودگی محیط زیست دانست .



حاکی از  در صدر ماده مذکور عنوان می گردد که هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود ....که

تاکید جرم تهدید علیه بهداشت عمومی از سوي قانونگذار می باشد لذا براي ارائه تعریف بهداشت به آیین نامه 

تواند از کنترل عوامل از محیط زندگی به گونه بهداشت و محیط را عبارت می 71/5/6بهداشت محیط مصوب 

ارند بنابراین تعریف تهدید علیه بهداشت موثر به اي که روي سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی انسان تاثیر می گذ

  سالمتی یعنی چشم انسان ،روان انسان ،و اجتماعی انسان خواهد بود .

آن، از این آلودگی ها و سایر مصادیق مهم آنکه در جامعه  2و تبصره  688حال بهتر بود که مقنن به ویژه در ماده 

ه که قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته رخ می دهد نام ببرد تا ثابت کرده اید این نکت

  گیرد.است،  نیازمند استدالل نباشد چرا که تمثیل هاي اشاره شده همه مصادیق این ماده را در بر نمی

مواردي که توسط دانشگاه علوم پزشکی به عنوان تهدید علیه بهداشت به دادستانی معرفی می گردد مواردي  

که کارشناسی کردیده و از نظر این وزارت تهدید علیه بهداشت محسوب می گردد ولی متاسفانه گاها این است 

  شود .به طور مثال مواردي ذکر می گردد .موارد در شعب نادیده گرفته می

در مواردي که توسط فرد اقدامات آموزشی درمانی انجام می گیرد که این گونه آموزشات بدون رعایت اصول -1

هداشتی و استریلیتی به روي فرد دیگري که به عنوان نمونه می باشد انجام می گیرد که این امر باعث انتقال ب

هاي مسري( هپاتیت و ایدز) می گردد  که پس از ارجاع پرونده به دادستانی با توجه به نادیده آلودگی و بیماري

  خالی می نمایند. گرفته شدن تهدید علیه سالمت افراد از زیر بار مجازات شانه

عمل هایی که بر اساس آیین نامه موجود در وزارت بهداشت باید در اتاق عمل در شرایط خاص انجام گیرد -2

توسط پزشکان در مطب بدون رعایت شرایط بهداشتی و بخشنامه انجام می گردد که این موارد نیز مشکالت 

  ردد .اي به همراه دارد و تهدید علیه سالمت محسوب می گعدیده

اعالم جرم تشخیص این "اداره کل حقوقی که مورد تایید هیئت عالی است   8734/7طبق نظریه مشورتی شماره 

امر که چنین اقدامی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و.... شناخته می شود یا خیر بر عهده 

باشد بنابراین صرف گزارش یا ر ماده ) میوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ...(نهادهاي عنوان شده د

اعالم جرم مراجع ذیربط براي احراز ماجرا می آید کافی به نظر می رسد مگر اینکه قرائن و اماراتی ایداله بر 

خالف واقع بودن گزارش وجود داشته باشد یا در مدافعات متهم دالیلی باشد که اعالم جرم مراجع ذیصالح را 

ین شرایطی کشف حقیقت به طریق مقتضی بر عهده قاضی رسیدگی کننده به چنین اعالم مخدوش سازد که در چن

  ،"جرم می باشد 



در خصوص اعالم جرم تهدید علیه بهداشت نیز به نظر می رسد که اعالم جرم یک تکلیف شهروندي به شمار می 

غیر از مراجع مشخص شده  رود و هر کس صالحیت این کار را دارد و حتی بعضی موارد ممکن است افراد دیگري

در این ماده از این جور متضرر شوند و واگذاري تشخیص تهدیدآمیز بودن آلودگی به عهده گاه هاي یاد شده در 

  ماده باشد بهتر است .

در صورتی که گزارشی از این دست در مرجع غیر از مراجع یاد شده در ماده به دادگاه هاي محترم ارسال گردد 

اي تشخیص و نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را جویا شد و سپس ن طی نامهتوابه سادگی می

  مبادرت به انشاي نمود .

صدمه به تمامیت جسمانی افراد  چه به صورت عالمانه و عامدانه و چه به صورت خطاي محض در هر حال جرم 

ل مفروض می انگارد و اثبات خالف آن را رود و در برخی از جرایم نیز قانونگذار سوء نیت خود عمبه شمار می

  شود .دهد که متاسفانه این امر در صدور بعضی از آراء بر عکس لحاظ میبر عهده متهم قرار می

سکوت قانون گذار در این ماده باعث شده است که با مراجعه به اصول مسلم حقوق کیفري الزم گردد که وجود 

تهدید علیه بهداشت عمومی الزم به اثبات گردد که این مورد را فقط  امد یا سوء نیت در ارتکاب عمل زیانبار

زمانی می توان در نظر گرفت که تمام شرایط و ضوابط و مالحظات رعایت شده باشد و صرف یک حادثه پیش 

بینی نشده باعث وقوع عمل گردد آنجا که فرد با وجود اطالع از قانون خالف آن عمل نموده و عمالً عمل مادي 

  دهد .دید علیه بهداشت را آگاهانه انجام میته

واژه تهدید که در ماده آمده است و آنچه از مفهوم و منطوق ماده استنباط می گردد این است که تحقق فعل تهدید 

علیه بهداشت عمومی حتی اگر صدمه و آسیب به بهداشت وارد نسازد چرم بوده و مجازات در پی خواهد داشت 

  م در بعضی از شعب این مهم را لحاظ نمی نمایند .که ظاهرا قضات محتر

در مورد مجازات این ماده نیز الزم به توضیح است که مصادیق فراوان تهدید علیه بهداشت باعث شده که درجه 

و قبح آنها متفاوت باشد و با هم قابل مقایسه نمی باشند (آلوده کردن آب آشامیدنی شهر با سم ریختن زباله در 

کند که در قبال جرم مجازات مناسب داده شود که اصل متناسب بودن جرم و مجازات ایجاد می سطح شهر )و

  متاسفانه در این ماده نداشتن حداقل مناسب نیز اشکال دیگري است که نباید نادیده گرفته شود .

واهد اي این جرم ها خآید که آیا اعمال مجازات این ماده پاسخ حمایتی کیفري مناسبی بردر انتها این سوال پیش می

  بود یا خیر؟

کنند و حبس به  جزاي نقدي تبدیل آن هم ناچیز از طرف دیگر آراي قضایی کمتر از مجازات حبس استفاده می

گردد که این مجازات براي مجرمین این ماده که صاحبان و مالکان موسسات مجاز و غیر مجاز می باشند و می



ال می کنند هیچ گونه بازدارندگی نخواهد داشت اکثراً پس از پرداخت جریمه به فواید مالی فراوانی را از این اعم

دهند که مخاطرات جرایم تهدید علیه بهداشت و تاثیر سوء آن به جامعه موضوع مبرهن فعالیت قبلی خود ادامه می

  و واضحی است  نیاز به توضیح ندارد .

خالف هاي چالش هاي ماده قانونی پرکاربرد در سطح  با عنایت به این موضوع حضرتعالی در جریان مشکالت و

کرد در خصوص اصالح موارد و استان و نیز کشور در مورد این ماده هستید و از آن مقام محترم درخواست می

  خالهاي قانونی ذکر شده دستورات الزم را مبذول فرمایید

 پاسخ:

سرپرست محترم  25/10/1400رخ /ص مو1400/پ/34206/706/9که در نامه شماره با توجه به این

دانشگاه شیراز درخواست رفع ابهام از مقررات مطرح نشده است؛ بلکه پیشنهاد افزایش مجازات و اصالح مقررات 

ز شناسی مقررات و نیباشد که پذیرش یا عدم پذیرش آن مستلزم آسیبراجع به تهدید علیه بهداشت عمومی می

شود موضوع جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به اداره باشد، لذا پیشنهاد میمی هاارزیابی تبعات افزایش این مجازات

  کل تدوین و لوایح و مقررات منعکس شود.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/21    

7/1400/1647   

  ك  1647-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش مجازات حبس تعزیري بزه تصرف عدوانی در مواردي که امالك متعلق به بخش  11مطابق با ماده 

خصوصی باشند، قابل گذشت شناخته شده است؛ حال اگر ملک موضوع تصرف، متعلق به دولت باشد لیکن شخص 

 باشد یا خیر؟ شخص ذي سمت جهت طرح دعوي مالک استخصوصی متصرف آن باشد، آیا جرم قابل گذشت می

  یا متصرف؟

 پاسخ:

فقط  1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104اوالً، بزه تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق طبق ماده 

نسبت به امالك و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعالم شده است و این جرایم نسبت به امالك 

که متصرف ملک دولت باشد یا شخصی خصوصی، و اراضی دولتی و عمومی غیر قابل گذشت است؛ اعم از این

موظف  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  11و  9ربط وفق مواد (متصرف از طرف دولت) و دادستان ذي

  به تعقیب کیفري مرتکب است.

منحصر به مالکیت عین  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) مصوب  690در ماده » متعلق به«ثانیاً، عبارت 

تواند موضوع تعلق قرار گیرد. بنابراین مأذون در انتفاع و به طور کلی هر منفعت نیست و اذن به انتفاع نیز می یا

فته اعالم گتواند با استناد به ماده قانونی پیششخصی که هر حق قانونی دیگري غیر از مالکیت داشته باشد می

  شکایت کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  قضاییه مدیر کل حقوقی قوه

  

 
 

1401/01/07    

7/1400/1644   

  ك  1644-168-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

 اي از ارائه تصاویر امتناعدر صورتی که در محل وقوع جرم دوربین مداربسته منصوب باشد و مالک با هر انگیزه

ائه قانونی جهت الزام شخص به ارنماید و از طرفی احراز و انتساب بزه منوط به بازبینی تصاویر باشد، آیا راهکار 

  تصاویر یا توقیف دستگاه وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري   148و  147، 4، 2قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و مواد  22مستفاد از اصل 

در توقیف اشیاء و اموال، ناظر به توقیف اموال و » حدود اختیار قانونی مقام تحقیق«این است که  1392مصوب 

اشیاء مرتبط با جرم است و اموال غیر مرتبط با جرم نظیر دوربین منصوب در محل درگیري که متعلق به شخص 

است. ضمناً چنانچه به تشخیص  این قانون خارج 147مذکور در ماده » دستور توقیف«ثالث است، از قلمرو شمول 

مقام قضایی، حضور یا تحقیق از شخص ثالث (مالک دوربین) به عنوان شاهد یا مطلع ضرورت داشته باشد، در 

قانون  153شود. قابل ذکر است مقامات و مأموران مذکور در ماده قانون یادشده احضار می 204راستاي ماده 

و اطالعات راجع به جرم را به درخواست مراجع قضایی در دسترس آنان  آیین دادرسی کیفري مکلفند اسباب، ادله

  قرار دهند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

 

1401/01/17    

7/1400/1639   

  ح 1639-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

گردد مگر پس از اداي دیون و حقوقی که به ترکه قانون مدنی، مالکیت وراث بر ترکه مستقر نمی 868وفق ماده 

تقسیم ترکه و در صورت غیر قابل تقسیم بودن «میت تعلق گرفته است. چنانچه در جریان رسیدگی به دعواي 

زوجه درخواست کند  که، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه متوفی شود؛ مانند آن»صدور حکم به فروش

مهریه وي از اصل ترکه وصول شود یا زوجه مدعی شود که مهریه وي هنوز پرداخت نشده است، با توجه به لزوم 

کسر دیون از اصل ترکه و سپس تقسیم ترکه، آیا باید بدواً به مدعی حقی بر ترکه متوفی با وحدت مالك ماده 



اخطار شود تا ظرف مدت مقرر  1379الب در امور مدنی مصوب هاي عمومی و انققانون آیین دادرسی دادگاه 19

گفته) اقدام کند و سپس تا زمان تقدیم نسبت به تقدیم دادخواست یا درخواست اجراي مهریه (در مثال پیش

دادخواست یا مطالبه از طریق اجراي ثبت و وصول طلب یا رد دعواي مدعی، قرار توقیف دادرسی صادر شود و 

ن مورد ادعا یا رد آن حکم بر تقسیم ترکه یا فروش آن صادر شود یا آن که باید به شیوه دیگري پس از کسر دیو

اقدام شود؟ در صورت اخیر، خواهشمند است با تبیین شیوه عملی رسیدگی به پرونده با وجود دین مسلم مانند 

  فرمایید.مهریه مندرج در سند نکاحیه یا دین محتمل، بر ترکه متوفی این مرجع را ارشاد 

 پاسخ:

، مالکیت ورثه بر 1319به بعد قانون امور حسبی مصوب  225قانون مدنی و ماده  868اوالً، با توجه به ماده 

تواند شود؛ مگر پس از اداي حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا دادگاه نمیترکه مستقر نمی

  اقدام کند. پیش از پرداخت دیون متوفی نسبت به تقسیم ترکه

ثانیاً، چنانچه پس از درخواست تقسیم ترکه، یکی از وراث مدعی وجود دینی بر ذمه مورث شود؛ مانند آن که 

اي منضم به سند رسمی نکاحیه درخواست احتساب مهریه و کسر آن از ماترك متوفی زوجه متوفی با ارائه الیحه

اد ضی یا طی مراحل تصفیه ترکه برابر مورا بنماید، احراز طلب طلبکار مستلزم رسیدگی پس از طرح دعواي مقت

است؛ بنابراین، در فرض سؤال که هیچ یک از طرق مذکور اتخاذ  1319و بعد قانون امور حسبی مصوب  260

ند با اخذ توانشده است، دادگاه در خصوص رسیدگی به درخواست طلبکار با تکلیفی مواجه نیست و همچنین نمی

رسیدگی به  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 19مالك از ماده 

 870و  869، 868تقسیم ترکه را متوقف بر اتخاذ تصمیم از مرجع صالحیتدار کند. با وجود این، با توجه به مواد 

چه دادگاه احراز کند ، در فرض سؤال چنان1319قانون امور حسبی مصوب  267و  226، 225قانون مدنی و مواد 

قانون مدنی منصرف  606تواند ترکه را تقسیم کند و صدر ماده دیون متوفی از محل ترکه اداء نشده است، نمی

  از تقسیم ترکه به وسیله دادگاه است و ناظر به حالتی است که ورثه خودشان ترکه را با توافق تقسیم کرده باشند.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1632   

  ك  1632-25-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در حوزه قضایی بخش جرمی با موضوع مواد مخدر رخ می دهد.دادسري شهرستان رسیدگی و دادگاه انقالب حکم 

  دادسراي شهرستان است یا دادگاه بخش محل وقوع جرم؟کند اکنون قطعی و آماده اجرا است.اجرا با صادر می

 پاسخ:

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

کند، قضات دادگاه بخش، صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

قانون  303ماده » پ«جلب به دادرسی و اجراي آرایی که در صالحیت ذاتی دادگاه انقالب است (از جمله بند 

با دادسراي  1392قانون آیین دادرسی کیفري  26و  22ت به مواد گفته) را ندارند و اجراي این احکام با عنایپیش

  شهرستان مربوط است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/16    

7/1400/1627   

  ك  1627-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري جهت تجمیع آراء بعضاً مالحظه می گردد که محکوم علیه  510در راستاي اعمال ماده 

اي که در حال تحمل حبس بوده به علت گذشته محکوم له یا علل دیگر قانونی مشمول موقوفی قرار یابت پرونده

طه ارسال که آن هاي دیگر جهت تجمیع آراء به دادگاه مربواجرا می شود و سپس این پرونده به همراه پرونده

دادگاه پرونده اي که قرار موقوفی صادر شده است را به علت اینکه حکمی وجود ندارد مشمول تجمیع آراء نمی 

  ردد.گداند در صورتیکه  که با مشاهده تاریخ وقوع جرم آن پرونده نیز با رعایت تعدد جرم مشمول تجمیع آرا می

 پاسخ:

در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، چنانچه پیش از صدور حکم قطعی در خصوص برخی از جرایم قابل 

 1و تبصره  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  13و  12گذشت به لحاظ گذشت شاکی و به استناد مواد 

قرار موقوفی پیگرد صادر شود، این جرایم که منتهی به صدور  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  100ماده 

تأثیري ندارند و  1399اصالحی  134اند، در اعمال مقررات تعدد جرم موضوع ماده قرار موقوفی پیگرد شده

قانون آیین دادرسی کیفري  510شود؛ در خصوص اعمال ماده مقررات تعدد جرم بدون لحاظ این جرایم اعمال می

که ناظر بر اعمال مقررات تعدد جرم در مرحله اجراي احکام است و نسبت به احکامی که منجر به  1392مصوب 

  صدور قرار موقوفی اجرا شده است نیز همین حکم جاري است.

 روح اله رئیسی

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

 

1401/01/17    

7/1400/1621   

  ك  1621-186/1-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

قانون مجازات  134چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به مجازات هاي مختلف با رعایت ماده 

اسالمی آیا دادگاه می تواند با اخذ رضایت شکات، در خصوص جرایم نیز که فاقد شاکی خصوصی می باشد نسبت 

  آیین دادرسی کیفري اقدام نمایند؟ 483به اعمال ماده 

 پاسخ:

دیده قانون آیین دادرسی کیفري ناظر به جرایمی است که اوالً واجد جنبه خصوصی باشند؛ ثانیاً بزه 483م ماده حک

شکایت کرده باشد؛ بنابراین در جرایمی که صرفاً داراي جنبه عمومی جرم هستند یا جرایمی که با وجود داشتن 

  ماده یادشده منتفی است.دیده شکایت کیفري طرح نکرده باشد، اعمال جنبه خصوصی، بزه

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/23    

7/1400/1612   

  ك  1612-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

 از اي خارجتعزیرات حکومتی شرکت تعاونی دامداران را با مدیرعاملی آقاي الف به اتهام نگهداري سویاي یارانه

ضوابط تعیینی دولت و فروش و عرضه ذرت یارانه اي خارج از ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاري (خارج 

از شبکه) محکوم می نماید، مجدداً علیه نامبرده (الف ) به عنوان تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق نگهداري 

ل از طریق نامشروع به نحو فروش هاي خوراك دام داراي قارچ با و کبک زده و تحصیل ماو عرضه محموله

خوراك دام خارج از شبکه قیمت فروش آزاد کیفرخواست صادر می گردد علی هذا با توجه به این که قبالً اتهام 

نامبرده در مرجع تعزیرات حکومتی رسیدگی و راي مقتضی صادر گردیده است آیا رفتار ارتکابی الف منطبق با 

  عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع میباشد یا خیر؟ تهدید علیه بهداشت عمومی همچنین

 پاسخ:

صالح (مرجع شبه قضایی تعزیرات حکومتی و مرجع اوالً، در فرض پرسش که حسب تشخیص هر یک از مراجع ذي

قضایی) حسب مورد عمل متهم هم جنبه تخلف (فروش خوراك دام خارج از شبکه) و هم جنبه مجرمانه (تحصیل مال از 

) دارد، با 1367قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس و کالهبرداري مصوب  2ریق نامشروع موضوع ماده ط

متهم تحت هر دو عنوان قابل تعقیب و مجازات است  1373نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب آیین 26عنایت به ماده 

و صدور حکم به محکومیت متهم از سوي شعبه سازمان تعزیرات حکومتی مانع تعقیب کیفري متهم از سوي مرجع قضایی 

  باشد.نمی

کننده یثانیاً، تشخیص عنوان مجرمانه و تطبیق آن با قانون، حسب مورد و شرایط خاص هر پرونده با مرجع قضایی رسیدگ

  باشدمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/17    

7/1400/1586   

  ك  1586-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:



 1و با توجه به ماده  1396از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع اصالحی  42با توجه به ماده 

قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی ،آیا قطع درخت خودرو ي جنگلی در اراضی زراعی (مستثنیات 

  شود یا خیر؟)،توسط صاحب زمین زراعی ،جرم علیه محیط زیست یا منابع طبیعی محسوب می

 پاسخ:

تغییري نکرده است  1396سال  ها دربرداري از جنگل) قانون حفاظت و بهره20/1/1348(اصالحی  42متن ماده 

 23/8/1396مورخ  104993ت5447و صرفاً میزان جزاي نقدي جرایم موضوع این ماده طبق مصوبه شماره 

هیأت وزیران افزایش پیدا کرده است و مقررات این ماده ناظر به بریدن، ریشهکن کردن و سوزاندن نهال و درخت 

هاي جنگلی است؛ بنابراین قطع درخت خودرو جنگلی در اراضی زراعی که جزء مستثنیات در منابع ملی و توده

قانون حفظ و حمایت  1نیست و آنچه در ماده  شدهقانون یاد 42منابع طبیعی تشخیص داده شده است، مشمول ماده 

هاي خاصی از درختان در سراسر کشور آمده است، گونه 1371از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 

این  1باشد. طبق تبصره ها ممنوع میاست که جزء ذخایر جنگلی محسوب و از تاریخ تصویب این قانون قطع آن

هاي یادشده را مشخص وزارت جهاد کشاورزي) موظف است مناطق استقرار گونهماده، وزارت جهاد سازندگی (

اي را و حفاظت کرده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند؛ بنابراین چنانچه وزارت جهاد کشاورزي، منطقه

ات زء مستثنیکه در اراضی زراعی که جها معرفی کند، قطع درختان در این منطقه ولو اینمحل استقرار این گونه

ماده  3منابع ملی باشد، بدون مجوز وزارت جهاد کشاورزي ممنوع و با متخلف از این قانون طبق مقررات تبصره 

 دکتر احمد محمدي باردئیشده رفتار خواهد شد.              قانون یاد 1

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/21    

7/1400/1584   

  ك  1584-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

، اگر افسر کاردانی فنی در حادثه  1377/12/20مورخ   7/7147با احترام ؛ نظر به اینکه نظریه مشورتی 

درصد فوت را ناشی % 50مقصر بداند اما پزشکی قانونی % 100تصادف میان وسیله نقلیه و عابر پیاده راننده را 

هاي اخیر از بیماري قلبی اعالم کند راننده باید تمام دیگر را بپردازد خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سال

  نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.



ییه در حال حاضر نظر اداره حقوقی قوه قضا 1392آیا با توجه به تصویب قانون جدید مجازات اسالمی مصوب  -1

همچنان منطبق با نظریه مشورتی فوق الذکر است و در مواردي که تقصیر راننده مقصر حادثه تصادف منجر به 

باشد ولی علت پزشکی فوت عابر پیاده از نظر پزشک قانونی هم صدمه درصد می 100فوت عابر پیاده به میزان 

  ولیت راننده مقصر کامل بوده و باید تمام دیه نفس را بپردازد؟ناشی از تصادف و بیماري قلبی هر دو باهم باشد مسئ

مشورتی فوق الذکر تصریحی به شمول مفاد نظریه 1392قانون مجازات اسالمی   290آیا بند پ از ماده  -2

نسبت به جنایات عمدي است و آیا این ماده از این لحاظ قابل تعمیم نسبت به جنایات غیر عمدي و شبه عمد نیز 

  اشد؟میب

با نظریه مشورتی فوق الذکر منافاتی دارد و یا اینکه هیچ  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  526آیا ماده  -3

  مخالفتی با آن ندارد؟

آیا در مواردي که پزشک قانونی فوت عابر پیاده را ناشی از سه علت پیري ، بیماري قلبی عابر پیاده و صدمه  -4

و میزان تاثیر صدمه ناشی  % 70تاثیر عوامل پیري و بیماري قلبی عابر پیاده را  ناشی از تصادف دانسته و میزان

 % 50و  %30اعالم کند آیا باز هم راننده باید کل دیگر را بپردازد و از این لحاظ تفاوتی بین % 30از تصادف را 

  تاثیر صدمه ناشی از تصادف عابر پیاده وجود ندارد؟

آیا در موارد فوق الذکر که به لحاظ نظر پزشک قانونی و فوت عابر پیاده ناشی از بیماري قلبی و صدمه   -5

ناشی از تصادف است بهره مندي عابر پیاده یا اولیاي دم عابر پیاده از مزایاي بیمه و صندوق تامین صرفاً محدود 

قانون ایمنی راه ها و راه  4و یا اینکه طبق مواد به میزان درصد تاثیر صدمه ناشی از تصادف در وقوع مرگ است 

حسب  مورد بیمه و یا صندوق  1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  26و ماده  1349آهن مصوب 

  تامین باید کل دیگر را به عابر پیاده و یا اولیاي دم عابر پیاده بپردازد؟

صدمات ناشی از تصادف در فوت عابر پیاده  %3و تاثیر  راننده مقصر حادثه تصادف % 100در موارد تقصیر  -6

، بر فرض عدم مسئولیت مقصر حادثه تصادف نسبت به پرداخت کل دیه عابر  پیاده آیاحسب  مورد صندوق تامین 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مکلف به  26آهن و قانون ایمنی راه ها و راه 4و یا شرکت بیمه طبق مواد 

  دیه عابر پیاده می باشند؟پرداخت کل 

 پاسخ:

در حوادث رانندگی، مسؤول جبران خسارت و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  492با توجه به ماده -1

پرداخت دیه، کسی است که بین رفتار او و ایجاد خسارت و جنایت رابطه مستقیم موجود باشد؛ لذا چنانچه تقصیر 

توان بخشی اي متوفی را نمیهاي زمینهمنتهی به فوت عابر پیاده شود، بیماريراننده وسیله نقلیه منجر به تصادف و 



علیه متوفی به علت بیماري قلبی زمینه خطرناکی از از اسباب و عوامل حادثه دانست. در نتیجه هر چند مجنی

د؛ بنابراین مانها زنده میشد چه بسا مشارالیه ساللحاظ جسمانی داشته باشد؛ لکن هرگاه تصادف واقع نمی

  موجب قتل غیر عمدي ناشی از رانندگی شده و پرداخت کل دیه به عهده مقصر حادثه است.» تصادف«

شده در استعالم ارتباطی به نظریه مشورتی اشاره 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  290ماده » پ«بند  -2

ت، ندارد. زیرا این بند در مقام بیان در فرض فوت عابر در اثر حادثه رانندگی صادر شده اس 1377که در سال 

شود و مقررات آن نیز به جنایات غیر عمدي و شبه عمد قابل یکی از مواردي است که جنایت عمدي محسوب می

  تسري نیست و این جنایات (غیر عمد و شبه عمد) تابع احکام خاص خود به شرح مقرر در قانون است.

ناظر به رفتار مرتکبین جنایت (مسبب و مباشر) غیر از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  526ماده  -3

  باشد.علیه است؛ لذا فرض سؤال منصرف از این ماده میمجنی

چه موجب ایجاد مسؤولیت شخص در ، آن1392قانون مجازات اسالمی مصوب  529و  492مستفاد از مواد  -4

است که امري موضوعی بوده و تشخیص آن به  شود استناد وقوع جنایت به رفتار وي (مرتکب)پرداخت دیه می

کننده است که با توجه به دالیل و امارات موجود در پرونده و کسب نظر متخصصین عهده مرجع قضایی رسیدگی

شود؛ لذا صرف تعیین درصد تقصیر در وقوع جنایت به تنهایی مثبت استناد جنایت به انجام دهنده آن امر احراز می

ابراین اگر علت تامه جنایت (فوت) حادثه رانندگی باشد، راننده مقصر حادثه مسؤول پرداخت باشد؛ بنرفتار نمی

  دیه است و سن متوفی (کهولت سن) و داشتن بیماري قلبی مؤثر در قضیه نیست.

قانون رسیدگی  26که مقررات ماده با عنایت به مطالبی که در پاسخ پرسش بند یک اعالم شد و نظر به این -6و  5

نسبت به عابر جنبه حمایتی دارد، در واقع مقنن به منظور جبران زیان وارده به  1389به تخلفات رانندگی مصوب 

هاي عابر در اثر حوادث رانندگی ترتیبات خاصی براي پرداخت دیه از سوي شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت

خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل بدنی طبق ماده مذکور و نیز قانون بیمه اجباري 

نظر از سن متوفی مقرر نموده است؛ لذا در حوادث رانندگی منجر به فوت عابر پیاده  صرف 1395نقلیه مصوب 

اي (مانند عارضه قلبی) پرداخت کل دیه حسب مورد به عهده شرکت بیمه یا صندوق هاي زمینهیا داشتن بیماري

رت هاي بدنی است و میزان درصد تقصیر راننده وسیله نقلیه یا عدم مسؤولیت راننده مقصر حادثه (که تأمین خسا

که احراز گردد که فوت عابر پیاده ناشی از پرسش اشاره شده است) تأثیري در این قضیه ندارد. مگر این 6در بند 

دثه رانندگی صرفاً منجر به ورود صدمه علیه به علت دیگري فوت کرده است و حاحادثه رانندگی نبوده و مجنی

صورت حسب مورد شرکت بیمه یا صندوق تأمین باشد که در اینیا صدماتی شده که مرتبط با فوت نمی



هاي بدنی فقط مسؤول پرداخت دیه صدمات ناشی از حادثه رانندگی است که تشخیص مصداق در هر خسارت

  کننده به پرونده استمورد با قاضی رسیدگی

  

 تر احمد محمدي باردئیدک

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/23    

7/1400/1578   

  ك  1578-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 11/ 6قانون مدنی ( مصوب  948آیا فروش کل ماترك زوج نسبت به آن داراي حق است و با لحاظ ماده 

) با وجود شرایطی امکان استیفاء حق از عین اموال وجود دارد ، بدون اجازه زوجه یا قائم مقام قانونی وي  1387/

  می تواند با فرض وجود رکن معنوي مصداق فروش مال غیر باشد یا خیر؟

 پاسخ:

اموال  بودن زوج، یک هشتم از عیندار ) زوجه در صورت فرزند1387قانون مدنی (اصالحی  946مطابق ماده 

که زوج هیچ فرزندي برد و در صورتیمنقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می

باشد؛ بنابراین اگر سایر ورثه با سوءنیت و نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می

ها به میزان سهم زوجه از این اموال کنند، رفتار آن اقدام» اموال منقول«بدون رضایت زوجه نسبت به فروش 

تلقی شود  1308تواند یکی از مصادیق بزه موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب می

ولی در خصوص اموال غیر منقول، چنانچه سایر ورثه بدون رضایت زوجه نسبت به فروش اموال غیر منقول اقدام 

اعم از » از قیمت اموال غیر منقول«شود؛ زیرا زوجه مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب نمی کنند موضوع از

) قانون مدنی مالک 1387(اصالحی  948که زوجه در اجراي مقررات ماده برد و تا زمانیعرصه و اعیان ارث می

ن است و در صورت فروش عین و عرصه اموال غیر منقول نشده است فقط به میزانی که اعالم شد مالک قیمت آ

  تواند سهم خود را از مبلغ حاصل از فروش، از ورثه مطالبه کند./این اموال می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/27    

7/1400/1572   

  ك  1572-16/10-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



 دارد که وي از کاردیده بیان میفردي بر اثر تصادف قطع نخاع می شود؛ پزشکی قانونی ضمن ذکر دیات زیان

ماده یک قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص » الف«افتادگی به صورت کلی دارد. در راستاي بند 

غیر از دیات ذکر شده، خسارتی تحت  دیده، آیا به زیان1395ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 

  گیرد؟عنوان از کار افتادگی تعلق می

 پاسخ:

ها است؛ اما با توجه به یکی از انواع مجازات» دیه« 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  14هر چند طبق ماده 

این قانون، دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس براي ایراد جنایت غیر  448و  17مواد 

عمدي بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدي در مواردي که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر 

رمان را هاي دتکافوي هزینه که دیه مقررهشود؛ بنابراین براي مصدوم ابتدا چیزي بیش از دیه نیست؛ مگر اینمی

نکند و مصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده الضرر با توجه به مقررات 

باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند.  1339قانون مسؤولیت مدنی مصوب  3و  2، 1مواد 

  داخت خسارت تحت عنوان از کارافتادگی مصدوم منتفی است.بنا به مراتب فوق در فرض سؤال، پر

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 

1401/01/23    

7/1400/1571   

  ع  1571-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها ، از یکسو و  12و  2احتراماً نظر به ماده 

قانون حفظ کاربري  8و ماده  3و ماده  10ماده  2و  1آن و تباصر  1قانون شهرداریها و تبصره  100از طرفی ماده 

  اراضی زراعی و باغها :



ه در ماد" "عاده وضع  و رفع اثر از تخلفات " "هاي ماده صد قانون شهرداریها با توجه به واژه آیا کمیسیون -1

توانند به ساختمانهاي بدون قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعیین آنها ،می 12

  د رایی غیر از راي تخریب صادر نمایند؟پروانه خارج از طرحهاي مصوب و در حریم شهر شناخته میشون

آیا ساخت و سازهاي حریم شهر که بر اساس قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها به شکایت جهاد   -2

کشاورزي ، به دالیل مختلف داراي قرارها یا آرایی غیر از قلع و قمع (اعاده به وضع سابق ) مانند ،جریمه ،منع 

اعاده وضع  " "شهرداري ها با توجه به واژه 100تعقیب ،موقوفی تعقیب و میباشند ،هنگام طرح در کمیسیون ماده 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ،روستا و شهرها و نحوه تعیین آنها  12در ماده  " "و رفع اثر از تخلفات

  ،اعضاي کمیسیون می توانند آراي غیر از تخریب براي این دسته از ساختم سازها صادر نمایند ؟

ظ کاربري اراضی زراعی و باغها در حریم شهرها ،آیا در صورتی که شهرداري با توجه به حاکمیت قانون حف -3 

با درخواست تخریب ساخت و سازهاي غیر مجاز منجر به تغییر کاربري اراضی زراعی و باغها را به کمیسیون 

ر ماده د" "اعاده وضع به رفع اثر از تخلفات " "تواند با توجه به واژه گ ارجاع دهد ،کمیسیون می 100ماده 

قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها ، روستاها و شهرك و نحوه تعیین آنها راي به جریمه این دسته از ساخت  12

  و سازهاي حریم شهر بدهد؟

 پاسخ:

و حریم  اوالً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوي شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده -3و  2، 1

» هاقانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آن« 12طبق ماده شهر و روستا باشد، 

به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه  1384مصوب 

د استنا شود و در غیر این صورت باخاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می

شود؛ بنابراین، مجازات جایگزین حبس براي مرتکب تعیین می 1392قانون مجازات اسالمی مصوب  69به ماده 

با اصالحات و الحاقات بعدي که صرفاً ناظر بر تخلفات  1334مصوب  قانون شهرداري 100و  99مقررات مواد 

و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین قانون تعاریف محدوده  12ساختمانی است، از شمول مقررات ماده 

شده که فرع بر صالحیت رسیدگی به هاي مطرحخارج است. بنا به مراتب فوق، دیگر پرسش 1384ها مصوب آن

  باشد، منتفی است.بزه تغییر کاربري غیر مجاز در کمیسیون ماده صد قانون شهرداري می

هاي واقع در حریم شهر) از ر این اراضی (اراضی زراعی، باغجایی که مرجع صدور پروانه ساخت دثانیاً، از آن

قانون تعاریف محدوده، حریم شهر و روستا  2نظر نحوه ایجاد بنا، شهرداري است و طبق قسمت اخیر ماده 

هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز، یعنی بدون اخذ پروانه ساخت در حریم شهر، تخلف محسوب شده  1384مصوب



قانون  100انی در این اراضی (اراضی واقع در حریم شهر) نیز در کمیسیون مقرر در ماده و به تخلفات ساختم

ها واقع در حریم شهر دومجوز الزم شود. در حقیقت براي ایجاد بنا در اراضی زراعی و باغشهرداري رسیدگی می

ون اصالح حفظ کاربري قان 2ماده  1است؛ مالکین این اراضی باید بدواً نسبت به اخذ مجوز کمیسیون تبصره 

 10ها، مبنی بر ضرورت تغییر کاربري اقدام نمایند؛ چون احداث بنا در این اراضی طبق ماده اراضی زراعی و باغ

گردد و سپس براي اخذ پروانه احداث به شهرداري مراجعه نمایند. نتیجتاً قانون مذکور، تغییر کاربري محسوب می

واقع در حریم شهر، بدون اخذ مجوز کمیسیون مذکور و نیز بدون دریافت  هاچنانچه مالک اراضی زراعی و باغ

پروانه احداث از شهرداري اقدام به احداث بنا نماید، از جهت ارتکاب جرم تغییر کاربري بدون اخذ مجوز قانونی، 

 گیرد وها، موضوع در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار میقانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 1طبق ماده 

از جهت ارتکاب تخلف ساختمانی که همان احداث بنا بدون دریافت پروانه احداث از شهرداري است، مراتب در 

میم در خصوص تخلفات نیز شود و رسیدگی و اتخاذ تصقانون شهرداري رسیدگی می 100کمیسیون مقرر در ماده 

  تابع عمومات است

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 

1401/01/20    

7/1400/1559   

  ح  1559-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي اجرایی موضوع تسهیالت و تسهیم به نسبت مطرح نیست، براي محاسبه خسارت که در پروندهنظر به این

به (دین) را پرداخت علیه در چند مرحله  محکومتأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزي در مواقعی که محکوم

بق شاخص اعالمی بانک مرکزي مبلغی کند، تکلیف چیست؟ آیا باید به تاریخ هر مرحله پرداخت طو تسویه می

که شامل اصل و خسارت تأخیر تأدیه است را تعیین و از مبلغ دین اعم از اصل و خسارت تأخیر تأدیه کم کنیم و 

هاي بعدي دوباره طبق شاخص اعالمی محاسبه کرده و به همین ترتیب تا تسویه مابقی مبلغ را به تاریخ پرداختی

که با هر مرحله پرداخت خسارت تأخیر تادیه براي خیر تأدیه اقدام نماییم؟ و یا آنکامل اصل بدهی و خسارت تأ



به محاسبه و با هر پرداخت به تناسب از اصل و مانده خسارت تأخیر تأدیه مستهلک باقیمانده از اصل محکوم

  شود؟می

 پاسخ:

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

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

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

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

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

 علیه بخشی ازمحکوم شده است و محکوم 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به محکوم

به بر اساس شاخص تورم اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران خواهد پرداخت باقیمانده محکوم

ن گیرد و ای¬نشده است نیز تعلق می به که پرداختبود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم

ارت به و خسفرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم

به ها و بر مبناي میزان مبلغ پرداختی در هر مرحله کسري از اصل محکومتأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت

  شود.به کسر میمیزان محکومو خسارت متعلقه، محاسبه و از 

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/28    

7/1400/1554   

  ح  1554-76-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ثبت ، انجام و 1390قانون خدمت وظیفه عمومی در آذر ماه  10ماده » و «که تا پیش از حذف بند با توجه به این

هرگونه نقل و انتقال غیر قهري اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط متعاملین، مشروط به داشتن کارت 

که آناي که پیش از نسخ الزام مزبور به ثبت رسیده است؛ بیپایان خدمت یا معافیت دائم بوده است، حکم معامله

  ست؟ آیا سند تنظیمی قابل ابطال است؟الیه داراي کارت پایان خدمت یا معافیت باشد، چیمنتقل

 پاسخ:

)، 1390(تا پیش از اصالح آن در سال  1363قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب  10ماده » و«اوالً، وفق بند 

ثبت هرگونه نقل و انتقال غیر قهري اموال به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی در مورد مشمولین 

مستلزم ارائه مدرك دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت از اداره وظیفه عمومی است و نه صرف وظیفه عمومی، 

  ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت به شرحی که در استعالم آمده است.

اعتباري معامله موضوع سند تنظیمی نیست و معامله یادشده موجب بی 10ماده » و«ثانیاً، صرف عدم رعایت بند 

سازد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه معامله از حیث شرایط عمومی صحت و دیگر الزامات ل نمیرا قابل ابطا

  کند.قانونی مربوط مخدوش نباشد، صرف عدم رعایت مقرره صدرالذکر خللی به اعتبار آن وارد نمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

 

1401/01/17    

7/1400/1521   

  ح 1521-3/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



اي حکم به فروش ماترك مشاعی یکی از وراث و تقسیم وجوه حاصله به نسبت سهم صادر و بدون در پرونده

شود؛ پس از برگزاري چندین نوبت مزایده و عدم فروش سهم مشاعی صدور اجراییه به اجراي احکام ارسال می

یه به دفتر شعبه اعاده و پس از صدور اجراییه بر مبناي رأي صادره مزایده مجدد متوفی، پرونده جهت صدور اجرای

شود مشخصات همسر متوفی در اجراییه رسد؛ در زمان تقسیم ثمن مشخص میاالرث به فروش میبرگزار و سهم

ت دید قیمنفع و به سبب نوسان شاي به وي ابالغ نشده است؛ با درخواست ذيدرج نشده و به تبع آن اخطاریه

ي االرث مشاعی واالرث همسر متوفی از اعتبار ساقط شده است و متعاقباً سهمملک، مزایده صرفاً نسبت به سهم

ال طی االرث متوفی ککه، سهمنیز پس از جري تشریفات قانونی از طریق مزایده به فروش رسیده است. توضیح آن

اي ابطال هر دو مزایده را درخواست کرده تقدیم الیحهدو مزایده به یک نفر فروخته شده است. شخص اخیر با 

هاي است. با توجه به تأیید صحت جریان مزایده در هر دو مزایده با اتمام عملیات اجرایی، خواهشمند است به پرسش

  زیر پاسخ  دهید:

  االرث متوفی به شرح فوق موافق مقررات و موازین قانونی است؟آیا مزایده و فروش سهم -1

 نفع به طرح دعوايتواند ابطال مزایده را اعالم دارد و یا باید ذيیا دادگاه در این مرحله و با تصمیم اداري میآ -2

  مناسب ارشاد شود؟

 پاسخ:

دستورالعمل نحوه استعالم « 3سؤال به نحو مطرح شده موردي و ناظر به مصداق خاص است و با توجه به ماده  -1

 گوییریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ» 19/9/1398حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 

هاي مصداقی یا مربوط به پرونده خاص و اعالم نظر پیرامون قانونی یا غیر قانونی بودن مزایده و همچنین به سؤال

  کننده است.ر است. تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگیارائه راهکار به دادگاه معذو

اوالً، طرح دعواي ابطال عملیات اجرایی دادگاه (در فرض سؤال ابطال مزایده)، فاقد وجاهت قانونی است؛  -2

شود، مجوز قانونی براي صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می

آن  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 2ید به استناد ماده ندارد و با

  را مردود اعالم کند.

، دادرس اجراي احکام مدنی موظف به احراز 1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  143ثانیاً، با عنایت به ماده 

اشکال در جریان مزایده شود، باید با دستور مقتضی از  صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه

صدور دستور انتقال سند رسمی خودداري کند و چنانچه این دستور را صادر کرده و متوجه اشتباه بودن آن شود، 

  با احراز اشتباه و به نحو مستدل میتواند از این دستور عدول کند.



 دکتر احمد محمدي باردئی

حقوقی قوه قضاییه مدیر کل



 

1401/01/21    

7/1400/1494   

  ك  1494-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر در اعتراض به قرار منع تعقیب دادسرا ، پرونده به دادگاه ارسال و دادگاه در رسیدگی به اعتراض شاکی به این 

ت ذي سمت نبودن شاکی در جرم قابل نتیجه برسد که موضوع از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب مثالً به عل

گذشت می باشد، در نتیجه قرار منع تعقیب را نقض و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نمایند ، آیا قرار 

دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر می باشد یا چون در راستاي رسیدگی به قرار منع تعقیب صادر 

  تعقیب ، قطعی خواهد بود؟شده همانند تایید قرار منع 

 پاسخ:

و  270در مواردي که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به صدور قرار منع تعقیب موضوع مواد 

) و اصالحات و الحاقات بعدي معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد، 1392قانون آیین دادرسی کیفري ( 274

این قانون، باید با نقض قرار منع تعقیب، مبادرت به صدور قرار موقوفی  13با توجه به موارد مذکور در ماده 

عاده الگفته در مقام رسیدگی به اعتراض در جلسه فوققانون پیش 273تعقیب کند؛ و این تصمیم که در اجراي ماده 

  این قانون منصرف است. 427ماده  2دادگاه اتخاذ شده است قطعی و از اطالق تبصره 

 حمدي باردئیدکتر احمد م

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
 

1401/01/28    

7/1400/1493   

  ح  1493-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



در صورتی که ضرر و زیان ناشی از جرایم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم کیفري  

خواهان حکم کرده باشند،  مالك دادگاه براي محاسبه ضرر و زیان به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق 

  تواند حکم به پرداخت ضرر و زیان بدهد؟چیست و دادگاه از چه تاریخی می

 پاسخ:

تحت عنوان  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  15و  14، 10تواند با توجه به مواد شاکی خصوصی می

مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست مطابق مقررات ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت 

قانونی درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر بر جبران خسارت 

  در دیون پولی (دعاوي مسؤولیت مدنی) است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

اییهمدیر کل حقوقی قوه قض



 

1401/01/28    

7/1400/1491   

  ح  1491-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در صورتی که خسارت تأخیر تادیه ناشی از جرائم به صورت مستقل در محاکم حقوقی مطالبه شده باشد و محاکم 

اریخ تواند تحقوقی میکیفري به پرداخت مبلغ معینی به عنوان رد مال در حق خواهان حکم کرده باشند، آیا دادگاه 

  طرح شکایت کیفري را به عنوان مبدأ خسارت تأخیر تأدیه قرار دهد؟

 پاسخ:

اوالً، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بالمحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، 

که اشعار  1392ري مصوب قانون آیین دادرسی کیف 14به صراحت احکامی را وضع کرده است، با توجه به ماده 

 که¬؛ و با عنایت به این»هاي مادي و ... ناشی از جرم را مطالبه نمایدتواند تمام ضرر و زیانشاکی می«دارد می

گیرد، از مصادیق بارز -خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ¬آیین دادرسی دادگاهقانون  522زیان است که مقنن در ماده 

داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت ¬مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می

 وو کالهبرداري، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت 

قانون  522کالهبرداري (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده 

  اخیرالذکر در خصوص خسارت تأخیر تأدیه حکم صادر خواهد کرد.

قانون  522ثانیاً، تشخیص مطالبه یا عدم مطالبه دین از ناحیه طلبکار و احراز دیگر شرایط قانونی براي اعمال ماده 

امري موضوعی و بر عهده قاضی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ¬آیین دادرسی دادگاه

کننده است؛ و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه و نظایر آن نیست و این امرطریقیت دارد نه رسیدگی

  ت کیفري نیز ممکن است.موضوعیت؛ بنابراین، احراز مورد مطالبه قرار گرفتن دین با طرح شکای

قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کالهبرداري و امثال آن با لحاظ  522ثالثاً، با عنایت به ماده 

تغییر شاخص قیمت ساالنه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجراي حکم) قابل پرداخت 

  است.

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/20    

7/1400/1479   

  ح  1479-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

که هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده ممنوع است، آیا درخواست تقسیم ماترك در این فرض با توجه به این

  رسیدگی، صدور و اجراي حکم چگونه است؟قابلیت استماع دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه 

 پاسخ:

که سؤال مبهم است و مشخص نیست توقیف قبل یا بعد از وفات متوفی (مدیون) صورت گرفته صرف نظر از این

 870و  869، 868است؛ اما اگر منظور این است که ترکه در قبال دیون متوفی توقیف شده است، با توجه به مواد 

شود؛ مگر پس ، مالکیت ورثه بر ترکه مستقر نمی1319به بعد قانون امور حسبی مصوب  225قانون مدنی و مواد 

از اداي حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است؛ لذا تقسیم ترکه یعنی تعیین حصه هر یک از ورثه از 

بودن ترکه  ض توقیفترکه تا پیش از پرداخت و احتساب دیون متوفی ممکن نیست؛ بنابراین، تقسیم ترکه در فر

  ممکن نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/22    

7/1400/1476   

  ح  1476-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی مدنی آیا مطالبه خسارت ناشی از دادرسیاز ناحیه  515با توجه به قسمت ذیل ماده  -الف 

تواند در جریان رسیدگی به دعوي اصلی چنین خسارتی باشد یا این که خوانده میخوانده مستلزم طرح دعوي می

  را مطالبه نماید؟

البه خسارت ناشی از در همان ماده در خصوص مط» با علم به غیر حق بودن « و»عمدا «با توجه به قیود  -ب 

دادرسی از ناحیه خوانده آیا دادگاه صرفاً در صورتیکه این قیود را احراز نماید می تواند خواهان دعوي اصلی را 

محکوم به پرداخت نماید و یا اینکه مطابق با عمومات و قواعد مسئولیت مدنی با صدور راي بر علیه خواهان و 

  تواند خسارت ناشی از دادرسی را مطالبه نماید؟ه میله خوانده اعم از حکم یا قرار خواند

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی  515رسیدگی به ادعاي خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده 

؛ صرفاً ناظر بر خساراتی است که عمداً از طرف خواهان 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادگاه

به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است و نیازي به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی با علم 

تواند در ذیل همان رأي بر بطالن دعواي خواهان، وي را به پرداخت خسارات مذکور در حق ندارد و دادگاه می

  خوانده محکوم کند.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 

1401/01/17    

7/1400/1475   

  ح  1475-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  در شرکت سهامی ؛



آیا مجمع عمومی عادي حق انتخاب مدیرعامل را دارد، و یا اینکه انتخاب مدیرعامل ، منحصراً درصالحیت هیات مدیره -1

  باشد؟می

علی فرض، چناچه مجمع عمومی عادي و هیات مدیر (هر دو) مجاز به انتخاب مدیر عامل فرض شود، در این فرض، اگر - 2

مجمع عمومی عادي شخص معینی را به عنوان مدیرعامل انتخاب کند، و هیات مدیره شخص دیگري را بعنوان مدیرعامل 

  انتخاب کند، در این صورت آیا 

  فقاً و مشترکا باید اعمال مدیریت نمایند؟یک ) هر دو مدیر عامل مت

  دو ) هر یک از مدیران عامل منفردا حق اعمال مدیریت دارد؟

  سه ) هیئت مدیر، حق عزل مدیرعامل منتخب توسط مجمع عمومی را دارد؟

  چهار) مجمع عمومی، حق عزل مدیرعامل منتخب توسط هیئت مدیره را دارد؟

 پاسخ:

، مدیر عامل از طرف هیأت مدیره با 1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب الیحه  124به صراحت ماده  -1

شود؛ هم چنان که به موجب تبصره همین ماده عزل مدیر عامل نیز الزحمه تعیین میتعیین حدود اختیارات و مدت تصدي و حق

این الیحه  86ات مجمع عمومی عادي که وفق ماده با هیأت مدیره است؛ بنابراین، تعیین مدیر عامل اساساً از صالحیت و اختیار

  قانونی، اتخاذ تصمیم نسبت به امور جاري شرکت را بر عهده دارد، خارج است.

تواند مدیر عامل تعیین و معرفی کند؛ با توجه به پاسخ فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است؛ زیرا، مجمع عمومی عادي نمی 

ه راجع به حدود اختیارات هر یک از دو مدیر عامل تعیین شده از سوي هیأت مدیره و هاي مطرح شدبنابراین، دیگر پرسش

  کننده دیگر مدیر عامل، منتفی است.مجمع عمومی عادي و عزل هر یک از این مدیران توسط مرجع تعیین

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/28    

7/1400/1453   

  ح  1453-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

  آیا احکام مستند به سوگند تکمیلی و استظهاري قابل فرجام یا تجدید نظر است؟ -1

 پاسخ:

 331احکام صادره از دادگاه بدوي که قابل درخواست تجدید نظر است و احکام مستثناي از آن، در ماده  اوالً،

و تبصره این ماده احصاء شده است  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

وان با استفاده تالذکر، نمیو احکام مستند به سوگند از جمله آن مستثنیات نیست و با توجه به آمره بودن مقرره فوق



خواهی است، حکم مقرر در این ماده را به مرحله ه فرجاماین قانون که مربوط به مرحل 369ماده  3از مالك بند 

علیه بدوي از دسترسی به یک مرحله دادرسی تجدید نظرخواهی نیز تسري داد؛ زیرا موجب محرومیت محکوم

شود که نص قانونی در این خصوص وجود ندارد؛ بنابراین، احکام بدوي هرچند مستند به سوگند صادر شده می

قانون یادشده قابل درخواست تجدید نظر باشند، قابل رسیدگی در  331ه وفق مقررات ماده باشند، در صورتی ک

  مرجع تجدید نظر خواهند بود.

احکام «، 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 369ماده  3ثانیاً، وفق بند 

رجامی نخواهد بود؛ بنابراین سوگند استظهاري یا تکمیلی قابل رسیدگی ف» مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد

  خواهی نخواهد بود.موجب محرومیت از فرجام

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

 

1401/01/29    

7/1400/1450   

  ع  1450-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

) هر گونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک 1390قانون شهرداري (اصالحی  101ماده  5وفق تبصره  -1

یا افرار اراضی جرم تلقی شده و متخلفین طبق قانون مجازات اسالمی و قانون تخلفات اداري تحت پیگرد قانونی 

فري ز عناوین کیقرار خواهند گرفت. خواهشمند است اعالم فرمایید جرم بیان شده در این تبصره مشمول کدام یک ا

  و مواد قانون مجازات اسالمی است؟

با اصالحات و الحاقات بعدي،  1310قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  147چنانچه مالکان بر اساس ماده  -2

هاي ایجاد شده بر این اساس متعلق به شهرداري است یا طرفین؟ سند اخذ کرده باشند، آیا کوچه، شوارع و خیابان

  متعلق به طرفین باشد، آیا شهرداري از بابت آن باید وجهی پرداخت کند؟ چنانچه شوارع



چنان است و هم چنانچه ملک متعلق به شهرداري باشد، تکلیف سند اصلی که قطعات تفکیکی از آن خارج شده -3

  خیابان و کوچه در سند مالکیت اصلی موجود است، چیست؟

 پاسخ:

ماده  5توان گفت با انطباق مقررات تبصره هر چند بیان مصداق، خارج از وظایف این اداره کل است؛ اما می -1  

قانون  576) با منطوق ماده 28/1/1390قانون شهرداري (اصالحی مصوب  101واحده قانون اصالح ماده 

و نیز مأمورین شهرداري  ، در صورتی که هر یک از مقامات و مأمورین دولتی1375مجازات اسالمی مصوب 

باشند، از مقام خود سوء استفاده کرده و از اجراي که در اجراي قانون صدرالذکر، داراي وظایف و اختیاراتی می

قانون مزبور به نحوي از انحاء جلوگیري کنند، با لحاظ رکن معنوي جرم (عمدي بودن اقدامات مزبور و به قصد 

قانون اخیرالذکر، تحت تعقیب کیفري واقع شده و مطابق  576بر اساس ماده  جلوگیري از اجراي قانون بودن آن)،

شود؛ بدیهی است تشخیص جرم ارتکابی و تطبیق آن با قاضی ها اعمال میاین ماده، مجازات قانونی نسبت به آن

امل ش کننده خواهد بود. شایسته ذکر است جرایم موضوع تبصره صدرالذکر عالوه بر کارکنان اداري،رسیدگی

اصالحی قانون شهرداري، حسب مورد  101گذار در ابتداي ماده شود؛ زیرا قانونکارکنان قضایی نیز می

شده در محدوده و حریم شهرها را هم موظف به رسیدگی به درخواست تفکیک یا افراز اراضی واقع» هادادگاه«

  نموده است.

طعات متعدد و تفکیکی است و مالکان بر اساس ماده در فرض سؤال که ظاهراً یک قطعه پالك ثبتی داراي ق -2

اند، با اصالحات و الحاقات بعدي، مبادرت به اخذ سند نموده 1310اصالحی قانون ثبت اسناد و امالك مصوب  147

بینی شده است، مشمول عنوان طرق، ها، طرق و شوارعی که از سوي مالک اولیه در این پالك ثبتی پیشکوچه

با اصالحات و الحاقات  1334قانون شهرداري مصوب  96ماده  6اموال عمومی مذکور در تبصره  شوارع، معابر و

است و متعلق به شهرداري  1346ها مصوب نامه مالی شهرداريآیین 46و  45قانون مدنی و مواد  24بعدي و ماده 

  است و نه طرفین.

بخشی از ملک و در مالکیت مالک اصلی به در فرض سؤال که در سند اصلی کوچه و شوارع عامه به عنوان  -3

تواند مدعی مالکیت خود بر طرق و شوارع مذکور شود و الذکر مالک نمیثبت رسیده است، بنا به مراتب فوق

، اخراج این بخش 1393قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب  3تواند از جمله در اجراي ماده شهرداري می

  دور سند مالکیت به نام خود را خواستار شود.از اراضی از سند اصلی و ص

  

 دکتر احمد محمدي باردئی



مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/29    

7/1400/1449   

  ح  1449-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

اگر شرکت « 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 23به موجب ماده 

داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی 

  ».که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود

  منظور از شعبه طرف معامله کدام شعبه است؟ -1 

هایی که قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه شهرستان هاي بیمه درهاي محل شعب نمایندگی شرکتآیا دادگاه -2 

الح ها وجود ندارد، صکنند؛ اما شعبه پرداخت خسارت بیمه مربوطه در آن شهرستانبدنه وسیله نقلیه را تنظیم می

  باشند؟گر میهاي بیمهبه رسیدگی به دعاوي اشخاص علیه شرکت

 پاسخ:

اي است که قرارداد را تنظیم صود از شعبه طرف معامله، شعبهاوالً، چنانچه شرکت داراي شعب مختلف باشد، مق

  کرده است.

قانون آیین  23شود، مشمول حکم مقرر در ماده جا که نمایندگی شرکت، شعبه شرکت محسوب نمیثانیاً، از آن

باشد و در فرض سؤال دادگاه محل نمایندگی نمی 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب دادرسی دادگاه

کننده قرارداد بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه وسیله نقلیه، صالح به رسیدگی نیست و طرح دعوا شرکت بیمه تنظیم

  به طرفیت شرکت بیمه تابع عمومات قانون یادشده است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/22    

7/1400/1432   

  ح  1432-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



آیا رسیدگی به ابطال گزارش اصالحی شورا مربوط به مال منقول در صالحیت محل اقامت خوانده است؟ در فرض 

سؤال، محل اقامت خوانده، متفاوت از شوراي حل اختالف رسیدگی کننده است؛ یا در صالحیت همان شوراي 

  صادر کننده رأي است؟ 

 پاسخ:

االصول یا مفاد گزارش اصالحی از دعاوي غیر مالی است، علینامه که دعواي ابطال سازشبا توجه به این 

رسیدگی به آن از صالحیت شوراهاي حل اختالف خارج است؛ مگر سازشی که در خصوص دعاوي موضوع 

انجام شده باشد که در این موارد  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » ث«و » پ«، »ب«هاي بند

 که اینمفاد گزارش اصالحی در صالحیت شوراهاي یاد شده است و با عنایت به اینرسیدگی به دعواي ابطال 

شود، مرجع صالح براي رسیدگی به آن مطابق عمومات آیین دادرسی مدنی تعیین دعوا، دعواي جدیدي تلقی می

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1414   

  ح  1414-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هیات عمومی دیوانعالی کشور و محدود شدن حق اعتراض  1399/4/3-789با توجه به راي وحدت رویه شماره 

اران اند یا سایر طلبکاشخاص ذینفع (غیر تاجر متوقف) اعم از طلبکارانی که از اصحاب دعوي ورشکستگی بوده

قانون تجارت و نظر به اینکه حق اعتراض ثالث مقرر  537و  536یک ماهه و دو ماهه مقرر در ماده  هايبه مهلت

اند قانون آیین دادرسی مدنی نیز براي طلبکارانی که از اصحاب دعوي ورشکستگی نبوده 425تا  417در ماده 

  مورد شناسایی قرار نگرفته است.

قانون تجارت برخوردار هستند؟  426واست اعاده دادرسی مطابق ماده سوال) آیا این دسته از طلبکاران از حق درخ

  باشد؟یا دعواي اعاده دادرسی این گروه از طلبکاران قابل استماع می

 پاسخ:

اي که در ماده ، با توجه به قرینه1311قانون تجارت نصوب  540و  537،  536در مواد » اعتراض«اوالً، کلمه 

آورده است، شامل دو معنی است: نخست. یکی » تمیز«و » استیناف«این قانون آمده و اعتراض را در کنار  540

علیه غایب گذار در قانون آیین دادرسی مدنی براي محکوماز معانی آن در این مواد، همان واخواهی است که قانون

باشد (طلبکار یا دادستان) و تاجر در  چنین حقی را قائل شده است. اگر متقاضی حکم ورشکستگی، غیر تاجر

هاي تواند طبق مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاهدادرسی حضور نداشته باشد، وي می

، از حکم ورشکستگی یا حکم راجع به تاریخ توقف، در مهلتی که 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

همان » اعتراض«آمده است، واخواهی کند. دوم. یکی دیگر از معانی  1379قانون تجارت مصوب  537در ماده 

هاي عمومی و انقالب در امور به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه 417موضوع مواد » اعتراض ثالث محاکماتی«

نفع است که در دادرسی حضور است و این حق مخصوص طلبکاران تاجر و دیگر اشخاص ذي 1379مدنی مصوب 

ت کند. شایسته ذکر اساند و حکم ورشکستگی یا حکم راجع یه تاریخ توقف به حقوق آنان خلل وارد میهنداشت

حاضران در دادرسی اعم از تاجر یا طلبکاران، حق اعتراض به حکم ورشکستگی به شرح فوق را ندارند و در 

 1311قانون تجارت مصوب  540و  539بینی شده در مواد هاي پیشحدود مقررات آیین دادرسی مدنی و مهلت

فقط مختص تاجر و طلبکارانی است که در دادرسی » اعتراض«خواهی دارند و صرفاً حق تجدید نظرخواهی و فرجام



قانون آیین دادرسی  305اند؛ بنابراین مرجع رسیدگی به واخواهی تاجر غایب با عنایت به ماده حضور نداشته

، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است و با توجه به ماده 1379ی مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مدندادگاه

  شود.این قانون، اعتراض ثالث محاکماتی در دادگاه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می 420

ثانیاً، رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی و اعتراض تاجر غایب و بستانکاران غیر طرف دعواي ورشکستگی 

کام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت و مهلت اعتراض، مشمول مواد ثالث نسبت به آن، تابع اح

هیأت عمومی دیوان عالی کشور  3/4/1399مورخ  789این قانون و رأي وحدت رویه شماره  537و  536

  است. 

مدنی مصوب  هاي عمومی و انقالب در امورقانون آیین دادرسی دادگاه 441و ماده  426ماده  4ثالثاً، وفق بند 

توانند تقاضاي اعاده دادرسی نمایند؛ بنابراین هرچند برابر مقررات کنونی ، فقط طرفین (اصحاب) دعوا می1379

 گونه که آورده شد، کلیه اشخاصالزم نیست هیچ یک از طلبکاران، طرف دعواي ورشکستگی قرار گیرند؛ اما همان

قانون تجارت مصوب  537و  536اند، مطابق مواد نبودهنفع از جمله طلبکاران که در دعواي ورشکستگی ذي

توانند به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فقط می 3/4/1399مورخ  789و رأي وحدت رویه شماره  1319

توانند نسبت به رأي ورشکستگی تقاضاي اعاده رأي ورشکستگی در مهلت مقرر در این مواد اعتراض کند و نمی

قانون آیین دادرسی  477ر است در صورتی که حکم ورشکستگی از مصادیق ماده دادرسی کنند. شایسته ذک

  باشد، این امر مانع از اعمال مقررات ماده یادشده و نقض حکم نیست. 1392کیفري مصوب 

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

 

1401/01/22    

7/1400/1396   

  ك  1396-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



میلیون تومان  160با تولیع  وثیقه به مبلغ  1396نست به رفع اثر از قرار ممنوع الخروجی محکوم علیه در سال 

  مبلغ محکوم به تا آن زمان اقدام شده است.

گذار، وثیقه گذار محکوم علیه را حاضر ننموده است و گذار وثیقهعلی رغم ابالغ به وثیقه 1400حال در سال 

  دستور استیفاء صادر شده است.

توان به نرخ میلیون تومان بوده است را می 160با لحاظ تاخیر تادیه  1396آیا مبلغ محکوم به وثیقه که در سال 

  روش وثیقه محکوم به را با تاخیر تادیه روز آن است استیفاء نمود؟روز با لحاظ تاخیر تادیه افزایش داد و با ف

 پاسخ:

که مفروض آن است براي الغاي قرار ممنوع الخروجی فرض سؤال قرار وثیقه با مبلغ معین صادر شده نظر به این

ست؛ اعلیه مسؤولیت وي حداکثر تا سقف مبلغ مورد تعهد گذار از معرفی محکوماست، در صورت تخلف وثیقه

بنابراین خسارت تأخیر تأدیه موضوع سؤال تا حدودي که از سقف یادشده (مبلغ قرار وثیقه) تجاوز نکند از محل 

  فروش مال مورد وثیقه قابل پرداخت است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 

1401/01/24    

7/1400/1369   

  ح  1369-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  در دعواي الزام به فک پالك وسایل نقلیه، اگر وسایل نقلیه در بازداشت یا رهن باشند، این دعاوي مسموع هستند؟

 پاسخ:

که برابر مقررات مربوط، پالك نصب شده بر روي خودرو متعلق به مالک آن است و تردد خودرو با توجه به این

که تخلفات احتمالی به نام صاحب پالك در راه داشته باشد؛ از جمله آنتواند آثاري را به همبا پالك هر فردي می



تواند دعواي الزام به فک شود؛ لذا شخصی که پالك متعلق به وي است، میهاي مربوط ثبت و ضبط میسامانه

  پالك را مطرح کند؛ هر چند خودرو در رهن یا توقیف قضایی باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/28    

7/1400/1360   

  ح  1360-127-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

اي پس از اعالم نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستري در خصوص جعلی بودن سند ابرازي متهم به نظریه در پرونده

کارشناسی پنج نفره ارجاع شده و کارشناسان از حوزه استان هیأت سه نفره کارشناسان اعتراض کرده و موضوع به هیأت 

اند) بالفاصله یک روز پس از ارجاع به هیآت کارشناسی، متهم علیه همه کارشناسان دعواي واهی دیگر انتخاب شده

وارد م مطرح کرده و  جایگزینی کارشناسان را به لحاظ مطرح بودن پرونده آنان خواستار شده است. آیا فرض استعالم از

رد کارشناسی است و باید کارشناسان دیگري تعیین شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه متهم بارها این اقدام را 

  انجام دهد راهکار چیست؟

 پاسخ:

 91ماده » هـ«و عنایت به بند  1381قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري مصوب  18ماده  2با توجه به تبصره 

قانون آیین دادرسی  421ماده » ث«و بند  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

این قانون آنچه موجب رد کارشناس است، مطرح بودن دعواي حقوقی  158و با لحاظ تبصره ماده  1392کیفري مصوب 

اع پرونده به کارشناس جهت اعالم نظر کارشناسی است و یا کیفري بین کارشناس و یکی از اصحاب دعوا در زمان ارج

صرف تقدیم دادخواست یا شکواییه به معناي مطرح بودن دعوا نیست؛ بنابراین، چنانچه یکی از اصحاب پرونده متعاقب 

رشناس اارجاع امر به کارشناس و به منظور استفاده از ایراد رد کارشناس، مبادرت به طرح دعواي حقوقی یا کیفري علیه ک

 261الذکر و همچنین ماده یا هیأت کارشناسان و یا پدر و مادر، همسر یا فرزندان وي نماید، با توجه به مواد قانونی فوق

قانون آیین دادرسی  158و صدر ماده  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه

ص که به تشخیسوء استفاده اشخاص، از جهات رد کارشناس نیست؛ مگر آن و به منظور جلوگیري از 1392کیفري مصوب 

  مقام قضایی مصلحت در پذیرش ایراد رد باشد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/31    

7/1400/1359   

  ع  1359-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:



هیأت عمومی دیوان عدالت اداري مبنی بر عدم پذیرش اسناد عادي  1399/04/17مورخ  555با عنایت به رأي شماره 

اي و متعاقباً صدور در ادارات و ابطال مصوبه شوراي شهر کرج در خصوص اعطاي جواز ساختمانی براي امالك قولنامه

م صدور مجوز ساخت هاي وابسته و عداز سوي استانداري البرز در این خصوص و اجراي آن توسط شهرداري بخشنامه

اي و با توجه به مواد استنادي دیوان عدالت اداري در رأي یادشده، خواهشمند است به ساختمانی براي امالك قولنامه

  هاي زیر پاسخ دهید:پرسش

آیا اشخاصی که داراي اسناد رسمی مشاعی بوده و به طور مثال داراي یک سهم از هزار سهم مشاعی و یا یک دانگ  -1

باشند و اسامی آنان نیز در اداره ثبت اسناد و امالك و یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده  و داراي دانگ میاز شش 

  توانند با مراجعه به شهرداري بر اساس قولنامه جواز ساختمانی اخذ کنند؟مالکیت رسمی هستند، می

  روانه ساختمان دریافت کنند؟توانند با وکالتنامه رسمی فروش، پاي میآیا اشخاص مالک قولنامه -2

 پاسخ:

با عنایت به آثار حقوقی مترتب بر صدور پروانه ساختمانی در حق دیگر شرکاي ملک مشاعی داراي سابقه ثبتی؛ از  -1

 581جمله تجویز ساخت و ساز بعدي در ملک توسط دارنده پروانه و با توجه به قوانین و مقررات حاکم از جمله ماده 

نچه به هر ترتیبی مأذون بودن شریک داراي سند مالکیت مشاعی در تصرفات مادي احراز شود، صدور قانون مدنی، چنا

  اي بالمانع است.چنین پروانه

نامه عادي، ملک داراي سابقه ثبتی را خریداري کرده اعطاي وکالت رسمی انتقال به خریداري که در قالب مبایعه -2

  ذار براي صدور پروانه ساختمانی نیستاست، مبین صدور سند رسمی مد نظر قانونگ

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/22    

7/1400/1344   

  ح  1344-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

در مواردي که در دادخواست خواسته یا بهاي آن به کمتر از دویست  میلیون ریال تقسیم شده و موضوع از موارد 

قانون شوراهاي حل اختالف نباشد ، دادگاه عمومی حقوقی اقدام به صدور قرار عدم صالحیت به صالحیت  10ماده 

که خواهان افزایش خواسته به بیش از مبلغ  نماید ، شوراي حل اختالف با این استداللشوراي حل اختالف می



دویست میلیون ریال داشته است یا ارزش واقعی خواسته بیش از این مبلغ می باشد ، اقدام به صدور قرار عدم 

  صالحیت به صالحیت دادگاه عمومی حقوقی می کند ، تکلیف دادگاه چیست؟

 پاسخ:

سته به صالحیت شوراي حل اختالف نظر داده و پرونده را نزد اوالً، در فرض سؤال که دادگاه به اعتبار میزان خوا

آن مرجع ارسال و متعاقباً خواهان میزان خواسته را به باالتر از نصاب صالحیت آن شورا افزایش داده است، 

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه 26توان به حکم مقرر در ماده نمی

اجع به صالحیت محاکم دادگستري است، استناد کرد و به لحاظ خاص و انحصاري بودن موارد صالحیت آن که ر

و با توجه به  1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  9ماده » الف«شوراها و الزامی بودن حکم مقرر در بند 

 15نشده تا موجب اعمال ماده  اینکه در فرض سؤال و به ترتیب مطروحه در استعالم، اختالف در صالحیت حادث

قانون یاد شده شود، با افزایش بعدي میزان خواسته، شوراي حل اختالف می تواند به صالحیت محاکم دادگستري 

  اتخاذ تصمیم کند و در نهایت مکلف به اقدام بر اساس رأي بعدي محاکم دادگستري است.

دعاوي مالی راجع به اموال منقول  1394ختالف مصوب قانون شوراهاي حل ا 9ماده » الف«ثانیاً، به موجب بند  

تا نصاب دویست میلیون ریال در صالحیت این شورا است و برابر صدر تبصره یک ماده مذکور، بهاي خواسته بر 

شود. بنابراین، در فرض سؤال چنانچه متعاقب ارسال پرونده از سوي دادگاه به اساس نرخ واقعی آن تعیین می

که ارزش واقعی خواسته مازاد بر دویست میلیون ریال است، قرار ف، شوراي مذکور با احراز اینشوراي حل اختال

کند و با توجه به مشخص شدن قیمت واقعی خواسته و خروج آن از عدم صالحیت به شایستگی دادگاه صادر می

عمل آمده از سوي خواهان و تواند با استناد به تقویم به نصاب مقرر در صالحیت شوراي حل اختالف، دادگاه نمی

رغم عدم اعتراض خوانده، قرار عدم صالحیت به صالحیت شوراي یاد شده صادر کند؛ با این حال چنانچه به

مشخص شدن بهاي واقعی خواسته، دادگاه به صالحیت شوراي حل اختالف اصرار داشته باشد و قرار عدم صالحیت 

، شورا ملزم به تبعیت از نظر دادگاه و 1394ي حل اختالف مصوب قانون شوراها 15صادر کند، با توجه به ماده 

  شود.رسیدگی است و تصحیح این روند به بعد از تجدیدنظرخواهی نسبت به رأي قاضی شورا موکول می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1339   

  ح  1339-88-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

آیا در مواردي که حذف گواهی عدم پرداخت صادره از سوي بانک محال علیه امضاي با امضاي صادرکننده در 

  بانک مطابقت نداشته باشد صدور قرار تامین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی جایز میباشد یا خیر؟

استه بدون پرداخت خسارت احتمالی صادر گردد و سپس خوانده دو بر فرض مسابقات امضا چنانچه قرار تامین خو

قرار اعتراض به امضاي خود را زیر چکمه امکان نماید در این خصوص آیا صرف اظهار انکار از موارد نقض قرار 

می باشد یا دادگاه موظف به بررسی ماهیت و حسب مورد نقض و یا تایید قرار و یا دریافت خسارت احتمالی می 

  باشد.

سه به طور کلی وظایف و صالحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض صورت گرفته به قرار تامین خواسته می باشد 

بدین شرح که آیا دادگاه صرفا رعایت یا عدم رعایت مسائل شکلی در صدور قرار تامین خواسته را باید بررسی 

میزان خسارت احتمالی در زمان وصول اعتراض  کند یا اینکه باید وارد رسیدگی ماهوي نیز بشود آیا امکان افزایش

  به قرار تامین خواسته وجود دارد یا خیر؟

 پاسخ:

هاي عمومی و انقالب در امور قانون آیین دادرسی دادگاه 110و صدر ماده  108ماده » ج«مستنبط از بند  -1

این است که براي صدور قرار تأمین خواسته بابت وجه چک واخواست شده (گواهی عدم  1379مدنی مصوب 

  باشد و علت عدم پرداخت وجه چک مؤثر در مقام نیست.پرداخت اخذ شده) نیازي به ایداع خسارت احتمالی نمی

، 1379ی مصوب هاي عمومی و انقالب در امور مدنقانون آیین دادرسی دادگاه 116اوالً، برابر ماده  -3و  2

تواند به قرار تأمین خواسته اعتراض کند و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و خوانده (طرف دعوا) می

که دادگاه در اولین جلسه مکلف به رسیدگی و تعیین تکلیف  کند. با توجه به ایننسبت به آن تعیین تکلیف می

این قانون راهکار جبران خسارت احتمالی وارده به خوانده ناشی  120اعتراض است و با عنایت به این که در ماده 

بینی شده است؛ بنابراین، دادگاه صرفاً در صورت اعتراض به عدم رعایت شرایط از اجراي قرار تأمین خواسته پیش

 اکه خسارت احتمالی تودیع نشده یشکلی یا شرایط عمومی دعوا که مستلزم ورود به ماهیت نیست؛ مانند این

نفع نیست؛ و در صورت وارد دانستن اعتراض، از تصمیم خود در مورد تأمین خواسته عدول و قرار خواهان ذي



کند؛ اما اگر خوانده ایراد ماهوي وارد کند، مانند فرض سؤال که مدعی است امضاي وي در را صادر میالغاي آن 

ند، از آنجا که رسیدگی به این ادعا و بررسی چک مستند تأمین خواسته جعلی است و یا امضاي خود را انکار ک

صحت و سقم آن مستلزم رسیدگی ماهوي و معموالً ارجاع به کارشناس رسمی دادگستري است و در این قبیل 

پذیر نیست، لذا دادگاه در رسیدگی به اعتراض به موارد بررسی اعتراض در اولین جلسه و تعیین تکلیف امکان

کند. در یفی مواجه نیست و ضمن رسیدگی به اصل دعوا به این موضوع نیز رسیدگی میقرار تأمین خواسته با تکل

قانون  120حقی یا بطالن منجر شود، وفق ماده هر حال چنانچه پس از رسیدگی به اصل دعوا، دعواي خواهان به بی

  تواند خسارت وارده را مطالبه کند.یادشده خوانده می

این ماده، صدور قرار تأمین خواسته موکول » د«قانون یادشده ناظر بر بند  108ماده ثانیاً، برابر قسمت اخیر تبصره 

به ایداع خسارت احتمالی است؛ لذا دادگاه پیش از صدور قرار تأمین خواسته باید میزان و مبلغ خسارت احتمالی 

  پذیر نیستانرا با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین کند و پس از صدور این قرار افزایش آن امک

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

 

1401/01/29    

7/1400/1336   

  ع  1336-66-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

یافته به کالن شهرها)، کلیه معامالت و قراردادها از نامه معامالت شهرداري تهران (تسريبا عنایت به اجراي آیین

یق بایستی از طرها میشود و در شروع این فرآیند شهرداريطریق برگزاري تشریفات مناقصه و مزایده انجام می

نامه موصوف، متقاضیان را دعوت کنند. در بسیاري آیین 11نشر آگهی با تعیین مهلت زمان مقرر در بند یک ماده 

ترین متقاضیان و بهترین گیري از مجربها جهت بهرهموارد با وجود اعالم زمان مناسب براي ارائه اسناد، شهرداي

ها، در جهت مصلحت و منافع شهرداري و باال بردن شمار متقاضیان و ظرفیت کیفی ایشان در موضوع گزینه

نامه ناچار به تمدید زمان برگزاري مناقصه و مزایده خواهند بود. از طرفی با توجه به اجمال و ابهام آیینمربوطه، 

هاي مشمول قانون، تجویزي جهت تمدید موصوف، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا قانونگذار براي شهرداري

ه، فرآیند برگزاري مناقصه و مزایده هاي صورت گرفتکه باید به رغم هزینهموضوع لحاظ کرده است و یا آن

  تجدید شود؟

 پاسخ:

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدي و خدماتی کشور و حمایت از کاالي ایرانی  3ماده » ب«با توجه به بند 

همین قانون)  5ماده یک و ماده  2، مؤسسات عمومی غیر دولتی از حیث ارجاع کار (موضوع بند 1398مصوب 

ها طبق بند یک ماده که شهرداريباشند و با عنایت به اینمی 1383برگزاري مناقصات مصوب مشمول قانون 

با اصالحات و الحاقات بعدي، مؤسسه  1373واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 

باشند. بر این یم 1383شوند، لذا مشمول قانون برگزاري مناقصات مصوب و نهاد عمومی غیر دولتی تلقی می

که مقرر  1385رسانی مناقصات مصوب نامه نظام مستندسازي و اطالعآیین 17ماده » پ«اساس با توجه به بند 

ها و مواعد مندرج در برنامه زمانی دارد تغییر در اسناد مناقصه اعم از تغییر در مقادیر موضوع مناقصه یا نشانیمی

اي مناقصه مجاز است؛ تمدید زمان مناقصه با رعایت این ماده پیش از هساعت قبل از افتتاح پاکت 72حداکثر 

ه هاي مناقصه، تمدید زمان مناقصپذیر است. بدیهی است پس از بازگشایی پاکتهاي مناقصه امکانافتتاح پاکت

مشخصی ها، حکم جا که در خصوص تمدید زمان مزایده معامالت شهرداريموضوعاً منتفی است. با وجود این، از آن

رسد بینی نشده است، به نظر میدر قوانین و مقررات وجود ندارد و امکان تمدید مهلت براي برگزاري مزایده پیش

  ها را در تمدید مدت فراخوان مجاز و مخیر دانست.توان شهردارينمی

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/17    

7/1400/1279   

  ح  1279-76-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

زوجه صرفاً از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان  1387قانون مدنی اصالحی  946که مطابق ماده نظر به این

  هاي زیر پاسخ دهید:برد، خواهشمند است به پرسشارث می

  حق است؟المثل اموال غیر منقول موضوع ترکه، ذيت به اجرتآیا مدتی که ترکه تقسیم نشده است، زوجه نسب -1

تواند نسبت به مال غیر منقول موضوع ترکه به طرفیت دیگر وراث یا اشخاص ثالث آیا پیش از تقسیم ترکه زوجه می -2

  متصرف در ملک، دعواي خلع ید اقامه کند؟

 پاسخ:

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

هرگاه ورثه از اداي قیمت امتناع کنند زن «قانون یاد شده  948؛ اما برابر ماده »برداز قیمت اموال غیر منقول ارث می

کی نی است؛ گرچه یکه حق زوجه حقی عیبنا به مراتب فوق با لحاظ آن». استیفا کند» عین اموال«تواند حق خود را از می

فروش آن است؛ اما در اجراي ماده یادشده، این امر مانع از تملک ملک » استیفاي حق از عین یک مال«هاي از جلوه

نامه قانون ثبت امالك آیین 123توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست. حکم مقرر در ماده 

هیأت عمومی  15/1/1396مورخ  23ا اصالحات و الحاقات بعدي و رأي شماره وزیر دادگستري ب 17/8/1317مصوب 

دیوان عدالت اداري که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به 

  رسمیت شناخته است، مؤید این دیدگاه است.

دعواي خلع ید فرع بر آن است که حق زوجه بر عین اموال غیر منقول المثل و نیز اقامه جایی که مطالبه اجرتثانیاً، از آن

المثل موضوع ترکه مستقر شود، در فرض سؤال پیش از استقرار حق عینی زوجه بر عین اموال غیر منقول مطالبه اجرت

  پذیر نیست.ایام تصرف و یا اقامه دعواي خلع ید قانوناً امکان

 دکتر احمد محمدي باردئی

  وقی قوه قضاییهمدیر کل حق
 

1401/01/17    

7/1400/1271   

  ح  1271-3/1-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

اي برگزار و مالی به ثالث فروخته شود، آیا اقاله این قرارداد ممکن است؟ در صورتی که در اجراي احکام مزایده

د؟ علیه دارکند یا نیاز به رضایت محکومعلیه آن را اقاله تواند به جهت مصلحت محکومآیا اجراي احکام رأساً می

  له هم شرط است؟آیا در اقاله رضایت محکوم

 پاسخ:

اوالً، فروش مال از طریق مزایده، بیع تشریفاتی است و مقررات ناظر بر آن در زمره قواعد آمره است و به صرف 

ل شود و تا پیش از تحویعلیه زایل نمیمشخص شدن برنده مزایده و تنظیم صورتمجلس فروش، مالکیت محکوم

 منقول به خریدار، مالکیت برنده مزایده مستقر مال منقول و یا تنفیذ و تأیید صحت مزایده و انتقال رسمی مال غیر

مکلف به  1356شود. ثانیاً، هرچند دادگاه وفق مواد مربوط از قانون اجراي احکام مدنی مصوب و تکمیل نمی

شود تا در اقاله بیع اختیاري داشته برگزاري مزایده و احراز صحت جریان آن است؛ اما طرف قرارداد محسوب نمی

  علیه باشد.ادعاي رعایت مصلحت محکوم باشد؛ هرچند به

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/23    

7/1400/1265   

  ح  1265-11-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

 وحوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم نصب قیم جهت صغیر فاقد ولی قهري خاص نموده است  -1

بع دهد و به تسپس قیم به همراه صغیر به حوزه قضایی ارستان ب نقل مکان نموده و محل اقامتش را تغییر می

 گردد. سپس قیم به حوزه قضاییپرونده سرپرستی از دادسراي شهرستان الف به دادسراي شهرستان ب ارسال می

نماید. د و شخص دیگري تقاضاي قیمومیت مینماینماید و تقاضاي انصراف از قیمومیت میشهرستان ب مراجعه می

ست بایتواند عزل و نصب قیم را انجام دهد یا اینکه پرونده میآیا دادگاه صالح در حوزه قضایی شهرستان ب می

به حوزه قضایی شهرستان الف ارسال گردد تا دادگاه مربوطه اقدام به عزل و نصب قیم نموده و سپس پرونده را 

  ن ب عودت نماید؟به دادسراي شهرستا

محجور در مرکز بهزیستی در حوزه قضایی شهرستان الف اقامت دارد و لذا مادر وي به دادسراي شهرستان  -2

نماید و پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه پزشکی قانونی حکم حجر وي صادر الف مراجعه و اعالم حجر می

نماید با توجه به اینکه محل اقامتش حوزه و اعالم می گردد. سپس مادر وي به دادسراي شهرستان الف مراجعهمی

  باشد، پرونده جهت نصب قیم بر محجور به آن حوزه ارسال گردد. حال تکلیف چیست؟قضایی شهرستان ب می

آیا با توجه به اینکه محل اقامت متقاضی قیمومیت حوزه قضایی شهرستان ب است پرونده جهت نصب قیم باید به 

رسال گردد یا با توجه به اینکه محجور در حوزه قضایی شهرستان الف سکونت دارد باید در آن حوزه قضایی ا

  همان حوزه نسبت به نصب قیم اقدام شود؟

نماید و لیکن قیم به حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به صدور حکم حجر و نصب قیم جهت محجور می -3

ت محجور به حوزه قضایی شهرستان دیگري منتقل شده است نماید محل سکوندادسراي مربوطه مراجعه و اعالم می

در حالی که محل اقامت خودش (قیم)، در همین حوزه قضایی است. حال تکلیف حوزه قضایی شهرستان الف چیست؟ 

  باید به نظارت بر عملکرد قیم ادامه دهد یا اینکه پرونده را به دادسراي محل سکونت محجور ارسال نماید؟

نماید و در ادامه قیم تقاضاي عزل خودش را حوزه قضایی شهرستان الف اقدام به نصب قیم جهت صغیر می -4

باشد، آیا دادسرا و دارد شخص دیگري ساکن حوزه قضایی شهرستان ب متقاضی قیمومیت مینموده و اعالم می

صب قیم جدید که محل اقامتش در حوزه تواند عالوه بر عزل قیم فعلی، نسبت به ندادگاه محل اقامت قیم فعلی می



قضایی دیگري است اقدام بنماید و سپس پرونده را به دادسراي محل اقامت قیم جدید ارسال نماید یا اینکه کارهاي 

  باشد؟مربوط به نصب قیم جدید با دادگاه محل اقامت قیم جدید می

 پاسخ:

گذار در ماده ومی دیوان عالی کشور، قانونهیأت عم 16/9/1400مورخ  816وفق رأي وحدت رویه شماره  -1

قانون امور حسبی، با هدف تسریع در رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه محل اقامت محجور را براي رسیدگی  48

که پس از تعیین قیم، اقامتگاه قانونی محجور تغییر کند، دادگاه به این امور صالح دانسته است؛ بنابراین در مواردي

قانون  54امور مذکور صالح است و مفاد ماده  و دادسراي محل اقامت جدید محجور براي رسیدگی و اقدام به

یادشده با توجه به فلسفه وضع ماده صدرالذکر، منصرف از این موارد است. بنا به مراتب فوق در فرض سؤال که 

متعاقب تعیین قیم، وي به همراه صغیر به حوزه قضایی جدید نقل مکان کرده و محل اقامت محجور تغییر کرده 

راي رسیدگی به درخواست قیم مبنی بر انصراف از قیمومت دادگاه مستقر در حوزه قضایی است، دادگاه صالح ب

  محل اقامت جدید محجور است.

، دادگاه صالح براي رسیدگی به امور قیمومت، دادگاه شهرستانی 1319قانون امور حسبی مصوب  48وفق ماده  -2

 2/6/1395مورخ  753ه رأي وحدت رویه شماره است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است؛ با توجه ب

سکونت دارد » الف«جا که در فرض سؤال محجور در بهزیستی شهرستان هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن

و دادگاه همین شهرستان نیز حکم حجر وي را صادر کرده است، نصب قیم نیز با دادگاه همین شهرستان است؛ 

  متقاضی قیمومت وي است، در حوزه قضایی دیگري ساکن باشد. هرچند مادر محجور که ظاهراً

  ها روشن است.هاي اول و دوم، پاسخ این پرسششده در خصوص پرسشبا توجه به پاسخ ارائه -4و  3

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

 

1401/01/20    

7/1400/1256   

  ح  1256-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:



گونه که استحضار دارید پس از تصویب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع اجراي ماده همان

قانون حفاظت و  56اعتراض اشخاص به اجراي ماده  1367/6/22ها و مراتع در تاریخ قانون جنگل 56

شد که صدور ن معروف شده بود، بررسی میها و مراتع کشور در هیأتی که به همین عنوابرداري از جنگلبهره

رأي بر عهده قاضی هیأت گذاشته شده بود. بر اساس قانون اصالح قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی موضوع 

رأي قاضی هیأت قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوي  1387/3/5ها و مراتع مصوب قانون جنگل 56اجراي ماده 

ش از این آراي هیأت قابل اعتراض در دیوان عدالت اداري دانسته شده بود. در و تجدید نظر دانسته شد؛ تا پی

این  9وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی، تبصره یک ماده با تصویب قانون افزایش بهره 1389/4/23تاریخ 

ر اي دانست که بدین منظوقانون مرجع رسیدگی به اعتراض و تشخیص ملی بودن اراضی را شعب رسیدگی ویژه

شود. در حال حاضر رویه بر این است که رئیس کل استان شعبه یا در مرکز از سوي قوه قضاییه تعیین و ایجاد می

دو شعبه از محاکم مرکز استان را جهت رسیدگی به این نوع دعاوي به رئیس محترم قوه قضاییه معرفی و صرفاً 

 9عب مرکز استان از مقررات تبصره یک ماده کنند؛ تفسیر صالحیت ششعب مرکز استان مجوز رسیدگی پیدا می

هایی از آن قانون یادشده مشکالت بسیاري را براي محاکم مرکز استان و مردم به وجود آورده است که به نمونه

  شود. اشاره می

جا که اغلب هاي مشابه خواهد شد و از آنالف) تمرکز دعاوي در یک یا دو شعبه مرکز استان باعث تراکم پرونده

  شود. بر است، موجب اطاله دادرسی میها مستلزم کارشناسی است که امري زماناین پرونده

هاي عمومی و انقالب در قانون آیین دادرسی دادگاه 12ب) این تفسیر برخالف اصول دادرسی است؛ زیرا ماده 

دادگاه محل وقوع  مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوي مربوط به اموال غیر منقول را 1379امور مدنی مصوب 

  مال غیر منقول اعالم داشته است.

موجب  1389وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9ج) این تفسیر از تبصره یک ماده 

شود که از مناطق دوردست و با صرف هزینه زیاد به محاکم مرکز استان نارضایتی از باب ارباب رجوعی می

کننده در مرکز استان باید جهت معاینه محل به شهرهاي دور از ون بر این، قاضی رسیدگیکنند. افزمراجعه می

  مرکز استان مراجعه کند که امر دشواري است. 

رر در مق» شعب ویژه مرکز«شود عبارت بنا به مراتب فوق و به منظور جلوگیري از مشکالت مردم پیشنهاد می

اي تفسیر شود به گونه 1379وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب قانون افزایش بهره 9تبصره یک ماده 

ها تانها باشد و این تفسیر به اسمنظور از آن، شعب ویژه مرکز استان نبوده و مقصود شعب ویژه مرکز شهرستان«که 



دانید، ه حضرتعالی صالح مینامه شود تا مشکالت شعب مرکز استان و مردم مرتفع شود و یا هر ترتیبی کبخش

  این مشکل را مرتفع فرمایید.

 پاسخ:

وري قانون افزایش بهره 9مقرر در تبصره یک ماده » شعب ویژه مرکز«پیشنهاد مطروحه مبنی بر تفسیر عبارت 

هاي دیگر استان، مغایر نص تبصره با اصالحات بعدي به شهرستان 1389بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 

 شده در مرکز به تعیین رئیسشده را شعب ویژه تعیینصالح در موارد مشمول تبصره یادبوده که مرجع ذي مذکور

 ها نیازمند اصالح قانون است و موجبی برايهاي شهرستانقوه قضاییه دانسته است و تسري این صالحیت به دادگاه

 ها نیز بر حسبعب ویژه در مرکز استانارائه تفسیري خالف قانون وجود ندارد. شایسته ذکر است افزایش ش

  ضرورت بنا به تشخیص و صالحدید ریاست محترم قوه قضاییه با منعی مواجه نیست.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 

1401/01/20    

7/1400/1233   

  ح  1233-218-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

بینی شده پیش» شرط داوري«از جمله قراردادهاي راجع به اموال منقول و غیر منقول در بسیاري از قراردادها؛ 

هاي مشاور امالك، شوراي حل اختالف را به عنوان است و مرسوم است که در برخی موارد طرفین بویژه بنگاه

اع ل اختالف ارجهاي قضایی موضوع به یکی از شعب شوراي حکنند. در همین راستا در برخی حوزهداور تعیین می

که نظر از اینکنند. صرفو اعضاي شورا ضمن تشکیل پرونده و ثبت آن در سامانه در قالب دادنامه رأي صادر می

ثبت موضوع داوریئ قراردادي خصوصی در آمار دادگستري به مفهوم اعم، محل تأمل است، خواهشمند است 

یا انتخاب این شورا به عنوان داور وجاهت قانونی دارد؟ اعالم فرامایید با توجه به ماهیت شوراي حل اختالف، آ

  در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار تعیین شعبه و یا اعالم قبولی داوري چگونه است؟



 پاسخ:

در مواردي که شورا به عنوان داور مورد توافق « 1394قانون شوراهاي حل اختالف مصوب  42اوالً، برابر ماده 

کند، رعایت مقررات مربوط به داوري مطابق قانون آیین دادرسی الفات رسیدگی میطرفین به دعاوي و اخت

  »هاي عمومی و انقالب در امور مدنی الزامی است.دادگاه

اشد و بثانیاً، در فرض سؤال در صورت تعدد شعب شوراهاي حل اختالف، تعیین شعبه بر عهده رئیس آن شورا می

حاظ تواند با لاست. بدیهی است رئیس شوراي حل اختالف مربوط می اخذ قبولی توسط اصحاب پرونده منتفی

  توانمندي شعب شورا و با رعایت تخصص هر شعبه، انجام داوري را صرفاً به یک یا چند شعبه خاص ارجاع دهد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/23    

7/1400/1218   

  ك  1218-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کالهبرداري و با توجه 

در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک «که مقرر می دارد:  15/71399مورخ  799به رأي وحدت رویه شماره 

قانون  667و ماده  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  214از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 

 »تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوي مسئولیت به صورت تساوي می باشد

و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم  1392قانون نجازات اسالمی مصوب  533و  453و  526مستنداً به موا 

کالهبرداري و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و مالك هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت مالك از رأي وحدت رویه 

  مزبور براي جرم مشارکت در کالهبرداري وجود دارد یا خیر؟

 سخ:پا

شود و مطابق حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کالهبرداري واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی

قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوي وي مسؤولیت مدنی دارد و 

 15/7/1399مورخ  799ه از رأي وحدت رویه شماره مسؤولیت تضامنی نیز خالف اصل است. بر این اساس و با استفاد

در جرم مشارکت در کالهبرداري، هر یک از شرکاي جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و 

اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکاي جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوي مسؤولیت که از جمله در 



مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  533و  526، 453مواد 

که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد شرکاي جرم کالهبرداري به طور مساوي است؛ قابل ذکر است در صورتی

ترد له) مسشد به شاکی خصوصی (محکوممال موضوع کالهبرداري صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که با

  شود.می

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/21    

7/1400/1217   

  ك  1217-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

شاکی شکایت قطع درختانش و فروش آن را از سوي مشتکی عنه مطرح می نماید مشتکی عنه قطع درختان 

مقطوعه در زمین شاکی را ناشی از غرس خویش ومتعلق به خود می داند. چنانچه اختالف در مالکیت درباره مال 

به  1392سی کیفري مصوب سال قانون آیین دادر 21غیر منقول باشد، باید قرار اناطه کیفري صادر شود ماده 

این ماده ؛ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند سؤال این است در فرض سؤال و با توجه  2تصریح تبصره 

  به قطع درختان ، باید قرار اناطه صادر شود؟

 پاسخ:

یده یا کنده نشده است هاي آن و نهال و قلمه مادام که برقانون مدنی مطلق اشجار و شاخه 16با توجه به ماده 

غیرمنقول است و در فرض سؤال اختالف طرفین در مالکیت درختان ناظر به زمانی است که هنوز درختان قطع 

قانون آیین دادرسی کیفري  21اند؛ بنابراین به استناد ماده مرقوم غیرمنقول محسوب و مشمول مقررات ماده نشده

  است. این ماده خارج 2است و از شمول حکم تبصره 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 



1401/01/21    

7/1400/1198   

  ك  1198-168-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

قانون آیین دادرسی کیفري در صورت معرفی متهم یا محکوم علیه پیش از اتهام عملیات  236با توجه به ماده 

اجرایی دادستان یا رفع از دستور ضبط صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر 

یفري مجاز به اخذ کند حال در صورت عدم پرداخت تا یک چهارم وجه قرار در مهلت ده روزه آیا اجراي احکام ک

  تمام وجه الکفاله یا وجه الوثاقه می باشد یا فقط حق دارد تا همان میزان یک چهارم اخذ نماید.

به عبارت دیگر اجراي احکام کیفري مقید به اخذ حداکثر تا یک چهارم است یا باید به میزان کل وجه قرار مزایده 

  را برگزار نماید.

 پاسخ:

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

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

ط ه، دستور اخذ یا ضبعلیه را معرفی کند یا متهم خود را معرفی کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادرمحکوم

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

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

  مزبور موجه نیست.

 محمدي باردئیدکتر احمد 

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/31    

7/1400/1151   

  ح  1151-115-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

  شوند یا غیر تجاري؟هاي تعاونی مسکن ادارات تجارتی محسوب میآیا شرکت

 پاسخ:



االطالق هاي تعاونی تولید و مصرف، به طور علی، شرکت1311قانون تجارت مصوب  20ماده  7اوالً، وفق بند 

با اصالحات  1350هاي تعاونی مصوب قانون شرکت 18ماده  2اند و مطابق بند هاي تجارتی آمدهدر عداد شرکت

  هاي تعاونی مصرف قرار گرفته است..و الحاقات بعدي، تعاونی مسکن در رشته شرکت

شوند؛ امابا ، معامالت غیرمنقول، تجارتی محسوب نمی1311ن تجارت مصوب قانو 4ثانیاً، هرچند به موجب ماده 

هاي موضوع با اصالحات و الحاقات بعدي، انواع شرکت 1343ها مصوب قانون تملک آپارتمان 5عنایت به ماده 

 مان وها ساختمان خانه و آپارتهاي تعاونی مسکن که موضوع فعالیت آنقانون تجارت و از جمله شرکت 20ماده 

  شوند.محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش باشد، شرکت تجارتی محسوب می

با اصالحات و الحاقات  1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوري اسالمی ایران مصوب  54ماده  6ثالثاً، برابر بند 

است که در زمان تصویب قانون هاي تعاونی، ورشکستگی است و این در حالی بعدي، از موارد انحالل شرکت

  هاي تجارتی بوده است.مذکور، ورشکستگی مختص به تاجر و شرکت

هاي تعاونی و از جمله شرکت تعاونی مسکن، اجازه داده است به الذکر به شرکتقانون اخیر 28رابعاً، تبصره ماده 

  صادرات و واردات که امري تجاري است، بپردازند. 

  شوند.هاي تعاونی مسکن ادارات، شرکت تجارتی محسوب میمراتب فوق، شرکتبنابراین، با عنایت به 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/21    

7/1400/1099   

  ك  1099-186/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

عنه توان رفتار مشتکیچه بزه خیانت در امانت نسبت به ملک یا خودرو از طریق استعمال محقق گردد، آیا میچنان

الحصول به عنوان یک بزه مستمر تلقی نمود و آن را از شمول مرور زمان مندرج در ماده را نسبت به منافع جدید

عنه را باید تصاحب تلقی و استعمال بعدي را از آثار خارج ساخت یا اقدام اولیه مشتکی 106و تبصره ماده  105

  و توابع تصاحب بدانیم و بزه خیانت در امانت را در هر حالت باید بزه آنی تلقی نمود؟

 پاسخ:



با تخلف امین از شرط امانت به هر طریق اعم از تصاحب، تلف، مفقود و استعمال، ید امانی امین زایل و بزه خیانت 

شود؛ هرچند ممکن است آثار عمل مرتکب استمرار داشته باشد، لذا جرم یادشده آنی است و در امانت محقق می

تداوم آثار جرم، تأثیري در زمان وقوع و اصل تحقق آن ندارد و موجب قانونی براي مستمر تلقی کردن این جرم 

  وجود ندارد.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
 

 

1401/01/28    

7/1400/1090   

  ك  1090-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

احتراما به استحضار عالی می رساند بین دو حوزه قضایی همجوار دادگاه عمومی شهرستان رومشکان و دادسراي 

عمومی و انقالب شهرستان کوهدشت (نزدیک ترین حوزه قضایی) در نحوه رسیدگی و اجراي احکا بعضی 

وعات ابهاماتی به شرح ذیل حادث که موجب اختالف نظرات و برداشت هایی از قانون شده این قضیه مأثر موض

در تصمیمات و اقدامات قضایی بوده حال خواهشمند است با توجه به ضرورت رفع ابهامات پیش آمده در صورت 

  امکان جهت رفع و رویه واحد این دادگاه ارشاد فرمایید:

جراي احکام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد دادسرا است صالحیت اجراي احکام آیا واحد ا-1سؤال 

مربوط به موضوعاتی که در صالحیت دادگاه کیفري یک استان است و دادگاه عمومی به جانشینی از بازپرس 

  رسیدگی می نماید را دارد یا خیر؟



الت دادسرا است در جرایمی که در صالحیت دادگاه در دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکی-2سؤال 

  انقالب با تعدد قاضی می باشد (مرکز استان) دو سؤال مطرح است:

الف: آیا صالحیت تحقیقات مقدماتی به جانشینی از بازپرس را دارد یا خیر (با فرض داشتن ابالغ دادرس دادگاه 

  انقالب توسط رئیس دادگاه شهرستان (بخش))؟

ورت نداشتن دادرس دادگاه انقالب قضات دادگاه عمومی شهرستان یا بخش صالحیت تحقیقات ب: آیا در ص

  مقدماتی به جانشینی از بازپرس دارند یا خیر؟

سؤال این است که اجراي احکام دادگاه عمومی شهرستان (بخش) که فاقد تشکیالت دادسرا است صالحیت اجراي 

قاضی رسیدگی می شود را دارد یا خیر در صورت داشتن ابالغ دادرس  احکام صادره از دادگاه انقالب که با تعدد

  دادگاه انقالب توسط رئیس شعبه اول دادگاه عمومی (شهرستان یا بخش) آیا چنین صالحیتی ایجاد می شود یا خیر؟

یت حج: آیا در صورت داشتن ابالغ دادرس دادگاه انقالب توسط رئیس دادگاه شهرستان یا بخش در جرائم در صال

  دادگاه انقالب که با قضاي واحد رسیدگی می نماید آیا صالحیت اجراي این آرا را دارد یا خیر؟

  (الزم به ذکر است در دادگاه عمومی شهرستان یا بخش شعبه دادگاه انقالب ایجاد نشده است)

  است: خالصه اي از استدالالت همکاران محترم محاکم عمومی (بخش و شهرستان و دادسرا به شرح زیر

  : نظر قضات محاکم عمومی شهرستان رومشکان:1در خصوص سؤال 

رئیس یا دادرس دادگاه عمومی موضوعات در صالحیت دادگاه کیفري یک استان با توجه به عدم تشکیل دادسرا 

در این حوزه قضایی و صراحت قانون صرفاً جانشین بازپرس است نه جانشین دادستان لذا به جانشینی از بازپرس 

را انجام می دهد و کیفرخواست را  همان دادسرا شهرستان مربوطه و تحت نظارت دادستان تحقیقات مقدماتی

دادستان صادر می نماید. لذا اجراي حکم با همان دادسرایی که تحت نظر دادستان می باشد خواهد بود و از طرفی 

دادگاه عمومی شهرستان یا بخش فاقد تشکیالت دادسرا بوده و صرفاً صالحیترسیدگی به جرائم در صالحیت دادگاه 

اجراي احکام این دادگاه نیز بیش از صالحیت ندارد لذا نمی شود دادگاه بخش صالحیتی  کیفري دو را دارد و واحد

قانون آیین  337-299در بحث رسیدگی نداشته باشد اما اجراي احکام آن صالحیت فراتري داشته باشد (مواد 

سلب حیات ،  آیین نامه نحوه اجراي احکام حدود، 3با اصالحیت بعدي) و (ماده  1392دادرسی کیفري مصوب 

اقامت اجباري و منع از اقامت در محل یا قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شالق و تبعید، نفی بلد،

مؤید این قضیه است )تبصره ماده دو آیین » حوزه قضایی«با توجه به بکاربردن ...  1398محل هاي معین مصوب 

  یک یا دادگاه انقالب با تعدد قاضی نمی باشد) نامه مذکور ناظر به موضوعات در صالحیت محاکم کیفري

  نظر قضات دادسراي شهرستان مربوطه (کوهدشت)



دادگاه عمومی شهرستان صالحیت اجراي احکام دادگاه کیفري یک استان را دارد چون حوزه قضایی مستقل است 

با اصالحات  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  484و  24آیین نامه فوق الذکر و مواد  2و استناد ماده 

  بعدي می باشد.

  2در خصوص سؤال 

  نظر محاکم عمومی شهرستان یا بخش (رومشکان)

دادگاه عمومی شهرستان یا بخش که فاقد تشکیالت دادسرا است و دادگاه انقالب ایجاد نشده صالحیت تحقیقات 

ه صالحیت ذاتی است را ندارد مگر اینکه ........ابالغ دادگاه یا رسیدگی به جرائم در صالحیت داگاه انقالب ک

انقالب باشند در این صورت به جانشینی از بازپرس در جرائم در صالحیت دادگاه انقالب با تعدد قاضی و رأسًا 

 در جرائم در صالحیت دادگاه انقالب که با قاضی واحد نماید را دارد و مواد مرتبط در این خصوص می توان به

را با  302ماده » موضوع«قانون رسیدگی می آیین دادرسی کیفري که صراحتاً جرائم  337-302-297-92ماده 

قبل و بعد اصالح ماده این قضیه را تقویت می کند و  92تفکیک نموده (حتی ماده » 302مستوجب ماده «جرائم 

رد نه مستوجب مجازات آن جرائم ، قانون مذکور صرفاً جرائم در صالحیت کیفري یک را مد نظر دا 337ماده 

اشعار داشته به جرائم زیر در دادگاه کیفري یک رسیدگی می شود و صدر این ماده را باید  302چونکه صدر ماده 

  به بندهاي ذیل آن با هم دیده شوند به تفکیک قائل شد.

را) می بایست در جرائم نظر قضات محترم دادسرا (کوهدشت) قضات دادگاه عمومی بخش یا شهرستان (فاقد دادس

در صالحیت دادگاه انقالب که با تعدد قاضی رسیدگی می نماید در حالتی که دادرس انقالب هم نباشد باید به 

  قانون مذکور این اختیارات را داده است. 337جانشینی از بازپرس رسیدگی نماید و ماده 

  3در خصوص سؤال 

  قضات محاکم عمومی (رومشکان)

ام دادگاه عمومی شهرستان (یا بخش) که فاقد تشکیالت دادسرا است به لحاظ اینکه صرفاً صالحیت واحد اجراي احک

رسیدگی به جرائمی که در صالحیت دادگاه کیفري دو است را دارد لذا اجراي احکام این دادگاه نیز بیش از این 

آن دادگاه ایجاد شده صالحیتی صالحیت ندارد و نمی شود اجراي احکام یک حوزه قضایی که براي اجراي احکام 

بیش از این داشته باشد همچنین صالحیت دادگاه انقالب صالحیت داتی است و از طرفی دادسرا در معیت دادگاه 

انقالب تشکیل شده و شامل دادسراي عمومی دادسراي انقالب است و اجراي احکام نیز جزئی اي این عمومی،

حکام انقالب را اجرا نماید لذا اجراي احکام دادسراي انقالب شهرستانی تشکیالت دادسرا می باشد که می بایست ا

که کیفرخواست جرائم در صالحیت دادگاه انقالب با تعدد قاضی را صادر می نمایثد (شهرستان مربوطه) صالحیت 



ادرس اجراي احکام آن را نیز دارد نه اجراي احکام دادگاه عمومی بخش اما چنانچه قضات بخش داراي ابالغ د

دادگاه انقالب باشند می توان اجراي احکامی که دادگاه انقالب با قاضی واحد در همان حوزه صادر می نماید اجرا 

  کند.

  نظر قضات محترم دادسرا شهرستان کوهدشت

قانون  24و ماده  484دادگاه عمومی شهرستان صالحیت اجراي احکام صادره از دادگاه انقالب را دارد چون ماده 

قید نموده دادرس دادگاه بخش وظایف دادستان را دارد لذا اختیار اجراي احکام  1392ادرسی کیفري مصوب آیین د

  در صالحیت دادگاه انقالب را به طور مطلق دارد.

 پاسخ:

که حدود و با عنایت به این 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  401و  337، 299مستفاد از مواد  -1

این قانون در فرایند دادرسی کیفري صرفاً ناظر بر مرحله  302دخالت مقامات قضایی بخش در جرایم موضوع ماده 

قانون یادشده، اجراي حکم صادرشده  484تحقیق است، لذا در فرض سؤال با توجه به مراتب مذکور و اطالق ماده 

انقالب با تعدد قاضی بر عهده دادسراي شهرستان تنظیمکننده کیفرخواست است  از دادگاه کیفري یک و یا دادگاه

این ماده که ناظر به اجراي احکام صادرشده از سوي دادگاه بخش است، خارج  3و موضوع از قلمرو شمول تبصره 

  است.

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

مادام که  شود، بنابراینها تشکیل میدر مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان

هاي غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابالغ این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان

هاي قضایی غیر مرکز استان به معناي تشکیل دادگاه یکی از حوزه البدل دادگاه انقالب براي قاضیدادرس علی

  انقالب در آن حوزه قضایی نیست.

، جرایم تعزیري درجه هفت و هشت 1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  340ثانیاً، با توجه به تصریح ماده 

نون، انجام تحقیقات مقدماتی در این قا 341شود و مطابق قسمت اخیر ماده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می

گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال که رئیس دادگاه عمومی موارد مذکور توسط دادگاه طبق مقررات مربوط صورت می

ابالغ قضایی دادرسی دادگاه  1392قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  299ماده  1شهرستان موضوع تبصره 

هشت تعزیري مربوط به صالحیت دادگاه انقالب به طور مستقیم رسیدگی انقالب نیز دارد، در جرایم درجات هفت و 

این قانون،  302کند و در خصوص دیگر جرایم داخل در صالحیت دادگاه انقالب غیر از جرایم موضوع ماده می

دادرس یادشده (رئیس دادگاه عمومی شهرستان) در صورت صدور کیفرخواست از سوي دادسراي عمومی و انقالب 



کند، در جرایم راجع به حوزه قضایی دادگاه عمومی ستانی که در معیت دادگاه انقالب مربوط انجام وظیفه میشهر

  شهرستان یادشده، مجاز به رسیدگی و صدور حکم خواهد بود.

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

شود، همانند صالحیت دادگاه عمومی بخش است و با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش کیل میشهرستان تش

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

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

تواند به عنوان جانشین بازپرس اقدام کند؛ بنابراین قضات دادگاه که در صالحیت دادگاه کیفري یک است می

بخش یا دادگاه عمومی شهرستان صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار جلب به دادرسی در جرایمی که 

که ابالغ دادرس دادگاه انقالب را داشته باشند ی است را ندارند؛ اعم از آندر صالحیت دادگاه انقالب با تعدد قاض

الذکر به صالحیت قانون فوق 297یا خیر و در صورت وقوع جرایم در صالحیت این دادگاه، باید با لحاظ ماده 

یت ، قرار عدم صالحدادگاه انقالب مرکز استان یا دادگاه انقالبی که شهرستان یادشده در حوزه قضایی آن قرار دارد

  ترین حوزه قضایی منتفی است.صادر کنند و در هر صورت ارسال پرونده به نزدیک

  با توجه به پاسخ سؤال اول، پاسخ به این سؤال روشن است. -الف 3

، به تمام 1392قانون آیین دادرسی کیفري  299با توجه به حوزه صالحیت دادگاه بخش که مطابق ماده  -ب 3

کند، قضات دادگاه بخش، صالحیت انجام تحقیقات مقدماتی و جرایم در صالحیت دادگاه کیفري دو رسیدگی می

ماده » پ«صدور قرار جلب به دادرسی و اجراي آرایی که در صالحیت ذاتی دادگاه انقالب است (از جمله بند 

 1392قانون آیین دادرسی کیفري  26و  22ت به مواد گفته) را ندارند و اجراي این احکام با عنایقانون پیش 303

  با دادسراي شهرستان مربوط است.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

 
  

  



  
  

  
  

  

 
  

  
  
  

 

1401/01/31    

7/1400/1085   

  1085-186/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

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

قانون مجازات اسالمی (تعزیرات) ممکن  696کنند. آیا جلب آنان در اجراي ماده اند، از اجراي حکم امتناع میدیه شده

ها بعد از صدور حکم محکومیت و عدم دسترسی است؟ آیا عدم شناسایی محل اسکان عاقله به دلیل تبعه خارجی بودن آن

المال صادر قانون مجازات اسالمی باشد و حکم به پرداخت دیه از بیت 470تواند از موجبات اعمال ماده ها میبه اموال آن

  شود؟

 پاسخ:

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

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

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

  بنابراین مجوز قانونی براي جلب و بازداشت عاقله وجود ندارد.

المال جلوگیري از هدر رفتن خون انسان است؛ بنابراین در صورتی که ثالثاً، نظر به اینکه هدف ازمسؤولیت عاقله و بیت

ود نداشته باشد و به این علت امکان وصول دیه از وي مقدور نگردد، با اخذ امکان دسترسی به عاقله و یا اموال وي وج

که عدم دسترسی به عاقله را در ردیف عدم  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  470و  469، 435مالك از مواد 

آنان وجود  تمکن مالی قرار داده است، فرض سؤال که به علت عدم دسترسی به عاقله و اموال وي امکان اخذ دیه از

  المال بال اشکال است.الذکر است و پرداخت دیه از بیتقانون فوق 470ندارد، مشمول مقررات ماده 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  



 
 

1401/01/17    

7/1400/1075   

  1075-142-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

گردد و پس از شروع به باشد، در انتخابات شوراي اسالمی شهر و روستا منتخب شورا میفردي که کارمند فرمانداري می

گردد و که حکم مأموریت از فرمانداري محل کار براي وي در شوراي اسالمی شهر و روستا صادر میکار و با توجه به این

گردد و متهم هم از شوراي شهر حقوق مزایا دریافت شغول به کار میوي در شهر مربوطه در سمت شوراي اسالمی شهر م

نموده و هم به دلیل قطع ننمودن حقوق وي از جانب فرمانداري محل خدمت حقوق دریافت نموده است، لذا عنوان اتهامی بر 

تا؛ لذا دادسرا با فرض حسب این رفتار بوده است که هم از فرمانداري حقوق دریافت نموده و هم از سوي شوراي شهر و روس

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا،، اختالف و کالهبرداري  2که سمت شوراي شهر داشتن همان امتیازات مندرج در ماده این

کرد و از دریافت بایست مراتب قطع نمودن حقوق ماهیانه خود را به فرمانداري محل کار خود اعالم میباشد و فرد میمی

  نماید.ینمود، تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع براي وي کیفرخواست صادر محقوق از دو جا استنکاف می

که عدم اعالم متهم به فرمانداري الذکر است و اینقانون فوق 2حال سؤال این است که آیا شورا بودن از موارد امتیازات ماده 

تواند از رفتارهاي مجرمانه مندرج مبنی بر قطع نمودن حقوق وي و دریافت حقوق هم از شوراي شهر و هم از فرمانداري می

  مجازات مرتکبین ارتشا،، اختالس و کالهبرداري باشد؟قانون تشدید  2در ماده 

 پاسخ:

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختالس  2در صدر ماده » گرددامتیازاتی که به اشخاص خاص ... تفویض می«عبارت 

شود گفته مینظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی «با توجه به عبارت  1367و کالهبرداري مصوب 

ود شناظر به آن دسته امتیازات مالی است که نوعاً از طرف دولت به جهت داشتن شرایط مخصوص به افراد خاص داده می...» 

هاي انتخاباتی و کسب و انتخاب شدن فرد به عنوان عضو شوراي شهر یا روستا از سوي مردم که پس از شرکت در رقابت

  یادشده خروج موضوعی دارد. 2گیرد، از شمول حکم صدر ماده می کنندگان انجاماکثریت آراي شرکت

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/21    

7/1400/1059   

  ح  1059-127-1400شماره پرونده:  

  



  استعالم:

دعواي  1400است و دارنده در سال  1388تاریخ صدور و تاریخ گواهی عدم پرداخت چکی مربوط به سال  -الف

هیأت عمومی دیوان  1400/4/1مورخ  812مطالبه چک مطرح کرده است. آیا وفق رأي وحدت رویه شماره 

 شود وعالی کشور در فرض محکومیت صادرکننده چک، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک محاسبه می

  شود؟سارت از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه مییا به سبب شمول مرور زمان بیش از پنج سال، این خ

نشده باشد و شخصی ظهر سفته را به عنوان ضامن امضاء کرده باشد، چنانچه مستند دعوي سفته واخواست -ب

نحوه و میزان مسؤولیت هر یک از صادرکننده و ضامن چگونه باید مورد حکم قرار گیرد؟ آیا ضمانت به نحو 

  واخواست نشدن سفته و سند عادي محسوب شدن آن، نقل ذمه صورت گرفته است؟تضامنی است و یا به سبب 

  دعواي فک پالك خودرو مالی است یا غیر مالی؟ -ج

 پاسخ:

قانون تجارت مصوب  319و  318هاي مقرر در مواد در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلت -الف

تواند ز شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفًا میاقدام به طرح دعوا کرده است، دعواي مذکور ا 1311

به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وي داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر  1/4/1400مورخ  812رأي وحدت رویه شماره 

هاي عمومی و انقالب در امور مدنی قانون آیین دادرسی دادگاه 522رات عمومی؛ از جمله ماده تأدیه برابر مقر

  شود.محاسبه می 1379مصوب 

علیه دهنده یا محالضامنی که ضمانت برات« 1311قانون تجارت مصوب  249به موجب قسمت اخیر ماده  -ب

این  403و وفق ماده » از او ضمانت نموده استنویس را کرده فقط با کسی مسؤولیت تضامنی دارد که یا ظهر

تواند هاي خصوصی ضمانت تضامنی باشد، طلبکار میکلیه مواردي که به موجب قانون یا موافق قرارداد«قانون 

عنه یا ضامن و دهد به مضموناین ضمان به دارنده سند حق می». به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع ... نماید

ترتیب در اسناد تجاري، ضامن در مقابل دارنده، ضامن اً مراجعه و مبلغ سند را وصول کند. بدینیا هر دو مجتمع

آید. در فرض سؤال که شخصی ضمانت صادرکننده سفته را عنه به حساب میبا صاحب امضا یا مضمون متضامن

افق و ضامن به طور ضمنی تو کنندهنموده است، پرداخت وجه سفته را به نحو تضامنی پذیرفته است؛ چرا که صادر

اند که مسؤولیت ایشان در قبال دارنده تضامنی باشد؛ لذا عدم واخواست سفته در مهلت قانونی موجب زایل کرده

  کننده و ضامن نیستشدن این توافق و مسؤولیت تضامنی صادر

  



 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/28    

7/1400/1058   

  ع  1058-66-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

هاي هاي آن مبنی بر وصول قدرالسهم) و تبصره1390/1/28(اصالحی  قانون شهرداري 101در اجراي ماده 

ذیل این ماده شهرداري مجاز است قدرالسهم امالك مورد تفکیک داراي بیش  3عمومی و شوارع بر اساس تبصره 

از پانصد متر مربع مساحت را با توافق مالک و بر اساس قیمت روز طبق نظر کارشناسی رسمی دادگستري دریافت 

انه، شوارع که امکان تأمین انواع سراین ماده مقرر شده است در مواردي 4کند و این در حالی است که در تبصره 

و معابر از زمین مورد تفکیک یا افراز میسر نباشد، شهرداري می تواند با تصویب شوراي اسالمی شهر، معادل 

جا که برخی مالکان پرداخت ریالی قدرالسهم تعیین شده را قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت کند. از آن

هاي مربوطه را در هر هرداري مجاز است قدرالسهمکنند، خواهشمند است اعالم فرمایید آیا شدرخواست می

مساحتی که باشد، به صورت ریالی و بدون نیاز به مصوبه شوراي اسالمی شهر و  فرمانداري وصول کند؟                        

 پاسخ:

قانون شهرداري دو قسمت دارد که قسمت نخست آن راجع به  101) به ماده 28/1/1390(الحاقی  3تبصره 

تأمین سرانه فضاي عمومی و خدماتی است و قسمت دوم آن راجع به تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و 

معابر عمومی شهر است که هر دو در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با لحاظ ارزش 

این ماده  4که تبصره  شود؛ در حالیت میافزوده ناشی از تفکیک که براي مالک ایجاد شده است، از مالک دریاف

را متعلق به  3گونه که عبارت صدر آن داللت دارد؛ اراضی حاصل از تبصره )، همان28/1/1390(الحاقی 

شهرداري دانسته و مقرر داشته است، شهرداري در قبال تصاحب معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در 

وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و در مواردي که تفکیک و  هیچ، شودواقع از اراضی مالک کسر می

شود) باشد، در صورتی ماده مذکور (که بر اساس طرح جامع و تفصیلی انجام می 3افراز خارج از شمول تبصره 

وراي ش تواند با تصویبپذیر نباشد، شهرداري میکه تأمین سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک امکان

 4اسالمی شهر، معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی از مالک دریافت کند. به عبارت دیگر، قسمت اخیر تبصره 

آمده، نیست؛ بلکه صرفاً راجع به مواردي  3مجوز دریافت قیمت سرانه یا شوارع و معابر، عالوه بر آنچه در تبصره 

لزوم جدا کردن شوارع و معابر، در عمل ایجاد یا احداث آن در مورد آن اعمال نشده و با وجود  3است که تبصره 



الذکر، شهرداري صرفاً با تصویب شوراي شهر و با رعایت پذیر نباشد. بر این اساس با رعایت ترتیبات فوقامکان

 1375قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب  80ماده  14بند 

  الحات بعدي، معادل قیمت روز قدرالسهم مربوطه را دریافت خواهد کرد.با اص

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/16    

7/1400/1007   

  ك  1007-16/1-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

ماده  3نامه راهنمایی و رانندگی  دارنده گواهی نامه که یکی از شرایط پزشکی موضوع تبصره آیین 40وفق ماده 

شود و در هاي پزشکی به مراکز پزشکی مجاز معرفی مینامه را ندارد براي انجام معاینات و آزمایشآیین 27

نامه متناسب با ي اخذ و گواهینامه از وصورتی که شرایط و صالحیت رانندگی را از دست داده باشد، گواهی

شود. از سوي دیگر طبق بند نامه به طور کامل ابطال میشود و یا گواهیشرایط جسمی وي صادر و تسلیم می

هاي در کارگیري دستگاهپلیس مجاز است با به 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  10ماده » ب«

روبات الکلی تست الکل اخذ و در صورت  احراز رانندگی در حالت اختیار، از رانندگان مشکوك به مصرف مش

  مستی، نسبت به اعمال قانون و ضبط گواهی نامه به مدت شش ماه اقدا کند.

قانون مذکور را   10ماده » ب«تواند کسانی را که چند نوبت سابقه اعمال بند آیا پلیس راهنمایی و رانندگی می

دانسته و ایشان را به مراکز پزشکی مجاز معرفی کند و با تلقی اعتیاد  40ل ماده دارند، به عنوان رانندگان مشمو

روانی و جسمی، محدودیت یا محرومیت پزشکی مندرج در ماده  -به مواد الکلی تحت عنوان فقد صالحیت روحی

  نامه را در حضور ایشان اعمال کند؟آیین 40

  

 پاسخ:

، مأمورین 1389قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 10ماده » ب«اوالً، در مواردي که به استناد بند 

کنند، نیروي انتظامی باید وفق قسمت نامه راننده را ضبط میاین قانون قبض جریمه صادر و گواهی 2موضوع ماده 

به اتهام راننده مبنی بر ارتکاب جرائم مذکور  گفته، مراتب را جهت رسیدگیقانون پیش 10از ماده » ب«اخیر بند 

در این بند، به مرجع قضایی گزارش کند. چنانچه راننده از حیث ارتکاب این جرائم (مصرف مسکر یا استعمال مواد 

گردان) برائت حاصل کند، صرف صدور حکم برائت به معناي غیر قانونی بودن اقدامات مأمورین مخدر یا روان

نامه نیست و اگر راننده در این خصوص اعتراضی داشته باشد، ر برگ جریمه و ضبط گواهیصالح در صدوذي

قانون  5هاي جریمه موضوع ماده ¬رسیدگی به آن در صالحیت ذاتی واحد رسیدگی به اعتراض نسبت به برگه

  است. 1389رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 



با  1384نامه راهنمایی و رانندگی مصوب آیین 27ماده  3و  2هاي و تبصره 40ثانیاً، اگر چه مستنبط از ماده 

نامه رانندگی و بقاي اصالحات بعدي این است که سالمت جسمی و روانی و بقاء و تداوم آن، شرط صدور گواهی

قانون رسیدگی به  10ماده » ب«اعتبار آن براي رانندگی کردن است، اما فرض سؤال که ناظر به اعمال بند 

گفته نامه پیشآیین 40و حدوث شرایط مقرر در آن است، از قلمرو شمول ماده  1389انندگی مصوب تخلفات ر

  خروج موضوعی دارد.

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/20    

7/1400/962   

  ح  962-127-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

و قانون وصول برخی  1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه -1

با اصالحات و الحاقات بعدي، در پذیرش دعاوي  1373از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 

شود که این موضوع با ارسال میبه تعداد ضمائم و خواندگان دعوي هزینه برابر اصل اوراق از خواهان دریافت 

اتر اندازي دففیزیکی اوراق دادخواست و ضمائم جهت ابالغ به خواندگان دعوي قابل توجیه است، اما با ایجاد و راه

خدمات الکترونیک قضائی و توسعه ابالغ الکترونیک، دلیلی براي دریافت این هزینه وجود ندارد؛ بنابراین با 

ند دریافت هزینه برابر با اصل به تعداد نسخ توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هر الکترونیکی شدن این فرای

  رسد.چند مطابق قانون است اما موجه به نظر نمی

این موضوع به موجب نامه دادگستري کل استان مرکزي در دستور کار این معاونت قرار گرفت و پس از طرح  -2

  زیر اعالم شد: در کارگروه مدیریت قضایی مواردي به شرح

دریافت هزینه برابر با اصل کردن به تعداد اوراق با توجه به الکترونیکی شدن فرایند براي تمام اوراق صحیح  -الف

  نیست و باید هزینه دادرسی مربوط به برابر اصل کردن به هزینه تشکیل پرونده و یا ورودي اوراق تبدیل شود.

 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه قانون 57با توجه به این که در ماده  -ب

بینی نشده است، اصالح این ماده هاي هوشمند احراز اصالت اسناد پیشدفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شیوه

  رسد.ضروري به نظر می

ها ممکن است ین هزینهمرکز آمار و فناوري اطالعات نیز در این خصوص اعالم داشته است: عدم دریافت ا -3

موجب اعاده دادخواست از واحدهاي قضایی به دفاتر خدمات یا صدور اخطار رفع نقص و اطاله دادرسی شود و 

هاي قانون آیین دادرسی دادگاه 57که تشخیص ضرورت یا عدم ضرورت دریافت این هزینه و اصالح ماده دیگر این

ج از اختیارات این مرکز بوده و مستلزم تصمیم گیري از سوي خار 1379عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 

  ریاست محترم قوه قضاییه یا معانت حقوقی است.

قانون  57بنا به مراتب فوق خواهشمند است دستور فرمایید در این زمینه بررسی و در صورت لزوم اصالح ماده 

  در دستور کار قرار گیرد. 1379هاي عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرسی دادگاه



  

 پاسخ:

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

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

هاي تقدیمی خود را با اصل تطبیق داده و پس از الصاق اب دعوا باید رونوشت، اصح1379در امور مدنی مصوب 

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

نامه آیین 6و  5و پذیرش صورت یا محتواي الکترونیکی اسناد در فرایند دادرسی و با لحاظ مواد  1392مصوب 

ریاست محترم قوه قضاییه،  26/12/1396اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب 

این دفاتر صرفاً پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازي از سوي متقاضی، آن را از طریق 

کنند و با کنند و طبیعتاً یک بار نیز هزینه تطبیق را دریافت مییربط ارسال مسامانه خدمات قضایی به مرجع ذي

رسد دریافت هزینه بابت تصدیق الکترونیکی دادخواست و کلیه عنایت به الکترونیکی بودن فرایند به نظر می

  هاي پیوست آن و به تعداد خواندگان به عالوه یک نسخه فاقد وجاهت قانونی است.برگ

که کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کارمند دولت نیستند، دریافت هزینه بابت کاري اینثانیاً، با توجه به 

گیرد براي واریز به حساب خزانه موجبی ندارد؛ لذا پیشنهاد اصالح قانون در این خصوص که توسط ایشان انجام می

  رسد.موجه به نظر می

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  

 

1401/01/28    

7/1400/919   

  ع  919-66-1400شماره پرونده:  

  استعالم:



الثبت امالك و مالیات معاف ها از پرداخت حقبا اصالحات بعدي، شهرداري 1334قانون شهرداري مصوب  109وفق ماده 

هستند؛ با وجود این، به سبب عدم تخصیص و عدم ذکر نوع سند بر اساس نص ماده مذکور و همچنین به لحاظ عام بودن 

 ها از پرداخت، شهرداريتوان آن را تخصیص قلمداد کرد. بر این اساسدر ماده مذکور، نمی» حق الثبت و مالیات«عبارت 

که با مراجعه این شهرداري به اداره ثبت اسناد و امالك و دفاتر الثبت و مالیات به صورت کلی معاف هستند؛ حال آنحق

شود. همچنین در پاسخ به استعالم به عمل آمده، اداره ثبت اسناد و امالك استان با تخصیص اسناد رسمی هزینه دریافت می

الثبت نیستند. خواهشمند است در این ها مشمول معافیت مالیاتی و حقکور، اعالم داشته است شهرداريزدن نص ماده مذ

  خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:

قانون ثبت اسناد و  119الثبت امالك در اداره ثبت اسناد و امالك موضوع ماده ها از پرداخت حقاوالً، معافیت شهرداري

الثبت نقل و انتقاالتی است که در دفاتر اسناد رسمی با اصالحات و الحاقات بعدي، غیر از حق 1310امالك مصوب 

شود، الثبت اسناد نامیده میالثبت نقل و انتقاالت در دفتر اسناد رسمی که حقها از پرداخت حقشود. شهرداريدریافت می

  باشند.معاف نمی

ها نیز منصرف از شهرداري 1398هاي ثبتی مصوب ت دولتی از پرداخت هزینهها و مؤسساثانیاً، قانون معافیت وزارتخانه

  به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی است.

هاي قانون مالیات 2ماده  3با اصالحات و الحاقات بعدي و بند  1334مصوب  قانون شهرداري 109ثالثاً، با توجه به ماده 

  باشند.االطالق از پرداخت مالیات معاف میها علیشهرداري با اصالحات و الحاقات بعدي، 1366مستقیم مصوب 

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
 

1401/01/21    

7/1400/892   

  ك  892-168-1400شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون تشکیل  1ماده  1قانون آیین دادرسی کیفري و بند  136قانون مجازات اسالمی، ماده  449حسب ماده 

سازمان پزشکی قانونی کشور، معاینه جراحات آثار ضرب و جرح، صدمات بدنی و ... توسط پزشکی قانونی به 

شود که آیا نظریه پزشکی قانونی صرفاً از جهت اثباتی داراي ارزش نظریه آید. حال این سؤال مطرح میعمل می

شود؛ به این معنی که شامل کلیه احکام مقرر ب میکارشناس است و یا این که در حکم نظریه کارشناس محسو



قانون آیین دادرسی کیفري)، لزوم  158جمله جهات رد کارشناس (موضوع تبصره ماده در باب کارشناسی من

تعیین مهلت و جواز استمهال براي یک مرتبه و در نهایت ابالغ تمدید مهلت به کارشناس و اصحاب دعوا (ماده 

قانون آیین دادرسی کیفري)  161سی کیفري)، ابالغ نظریه کارشناس به اصحاب دعوا (ماده قانون آیین دادر 159

  شود؟و ... می

 پاسخ:

قانون آیین دادرسی کیفري، پزشک قانونی کارشناس است و به جز چند مقرره خاص که به  128به صراحت ماده 

اجراي وظایف سازمانی سازمان پزشکی قانونی موضوع ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی اصالحی 

ع امر به مربوط بوده و به این دلیل در خصوص این سازمان موضوعیت ندارد (همانند صدور قرار ارجا 1388

کارشناس، انتخاب کارشناس به قید قرعه و تعیین دستمزد کارشناس از سوي بازپرس) در سایر احکام، نظر پزشکی 

  قانونی نیز همانند نظر کارشناس تابع احکام مقرر نظیر ابالغ نظریه کارشناس و ... است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
 

1401/01/31    

7/1400/623   

  ح  623-115-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

که سهام خریداري شده فاقد حق سود است و فقط مالکیت آیا شرط علیه خریدار سهام شرکت سهامی خاص مبنی بر این

نویسی این سهام را طراحی توان با درج چنین شرطی حین پذیرهکند، صحیح است؟ آیا میاسمی براي خریدار ایجاد می

توضیه آن که در این خصوص دو عقیده است، برخی قضات کرد که سهامداران آن فاقد حق مطالبه سود شرکت باشند؟ 

اند که این شرط نادرست است؛ اي بر این عقیدهمعتقدند که مطابق عمومات قانون مدنی این شرط صحیح است؛ اما عده

حه الی 90به این قالب سهام اشاره نشده است و موازین تجارت؛ از جمله ماده  1311زیرا اوالً، در قانون تجارت مصوب 

داللت بر حق اخذ حداقل سود تعلق گرفته به سهام دارد؛ ثانیاً،  1347قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  مصوب 

اقتضاي شرکت، مشارکتو در سود و زیان حداقلی است و محرومیت کامل با ذات عقد شرکت منافات دارد؛ خواهشمند 

  است در این خصوص اعالم نظر فرمایید.

 پاسخ:



نویسی، باطل است؛ زیرا اوالً، تعلق شرط عدم تعلق سود سهام خریداري شده به خریدار یا درج چنین شرطی حین پذیره

الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت  90ترین حقوق وابسته به سهام است؛ ثانیاً، وفق ماده سود به سهام از مهم

رصد از سود ویژه ساالنه بین صاحبان سهام الزامی است. ثالثاً، درج ، در صورت وجود منافع، تقسیم ده د1347مصوب 

چنین شرطی ممکن است با قواعد و الزامات راجع به حمایت از طرف ضعیف قرارداد در تعارض باشد. بدیهی است خریدار 

واگذار کند و یا  تواند پس از تعلق سود به خود، حق هرگونه دخل و تصرف در آن را به غیر از جمله فروشنده سهاممی

  المنفعه تخصیص دهد.آن را به اموري چون تحقیق و پژوهش، توسعه شرکت و یا امور عام

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/28    

7/1400/277   

  ح 277-3/1-1400شماره پرونده:  

  استعالم:

همسر باشد و هر دو نفر در راستاي وصول مهریه از طریق  چنانچه فردي در اثر سانحه فوت کند و داراي دو -1

  اجراي ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند:

  آیا تقدم در توقیف براي زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟ -الف

در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و  -ب

  اجراي احکام مدنی). 149و  153یزان مهریه؟ (مواد م

اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان » الف«چنانچه شخص  -2

» ب«در راستاي مکاتبه شخص » الف«رغم مکاتبه مقدم شخص مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به 

  راي توقیف مقدم چیست؟مال را توقیف کند، مالك ب

آیا مکاتبه مقدم مالك براي توقیف مقدم است و یا این که اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از 

  کننده در راستاي توقیف مالك براي توقیف مقدم است؟اشخاص مکاتبه

 پاسخ:

االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین 58و  56الف، با عنایت به مواد  -1

قانون امور  221رئیس محترم قوه قضاییه با اصالحات و الحاقات بعدي و ماده  1387عملیات اجرایی مصوب 

گونه که برابر پذیر است؛ زیرا اوالً، هماندر فرض سؤال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان 1319حسبی مصوب 



، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است. مقررات، توقیف ترکه منع نشده است

که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفاي طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن ثانیاً، با توجه به این

  فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.حق تقدم در فرض سؤال، موجب بی

 56صود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ب، اگر مق

با  1387االجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب نامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزمآیین

شود؛ اما نسبت طلب تقسیم می، ترکه به 1319قانون امور حسبی مصوب  226اصالحات و الحاقات بعدي و ماده 

اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگري ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد 

  شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.

پس از تنظیم و ارسال اخطار چنین است که  1356قانون اجراي احکام مدنی مصوب  88و  87مستفاد از مواد  -2

توقیف مال نزد شخص ثالث از سوي اجراي احکام و ابالغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع 

؛ علیه یا شخص دیگري دهدله موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوممحکوم

احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سؤال، حق تقدم با طلبکاري است بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجراي 

قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و  87که اجراي احکام پیرو درخواست وي اخطاریه موضوع ماده 

  کند.اخطار مذکور به این شخص ابالغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی

  

 دکتر احمد محمدي باردئی

مدیر کل حقوقی قوه قضاییه



 

1401/01/29    

7/1400/68   

  ح  68-192-1401شماره پرونده:  

  استعالم:

هاي تغییر کاربري در صورتی که دادگاه عقیده بر این داشته باشد که جرم مستمر نیست و در خصوص در پرنده -1

در حکم قانونی نیز مشمول مرور زمان می شود یا باید  جرم مذکور قرار قانونی صادر کند، آیا قلع و قمع موجود

  دادگاه در خصوص آن نیز تصمیم گیري کند؟

در صورتی که پرونده کیفري در خصوص بزه تغییر کاربري با قرار قانونیبه سبب شمول مرور زمان مختومه  -2

ل ب تغییر کاربري متصور و قابشود، آیا دعواي اداره جهاد کشاورزي مبنی بر قلع و قمع بنا و مستحدثات به سب

  سمت در طرح دعواي مذکور به سبب تغییر کاربري است؟نفع و ذياستماع است؟ آیا اساسا اداره مذکور ذي

 پاسخ:

ها مصوب قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغ 3جرم تغییر کاربري غیرمجاز موضوع ماده  -1پاسخ سؤال 

جرایم آنی است؛ زیرا عنصر مادي جرم مذکور در همان زمان تغییر کاربري  با اصالحات و الحاقات بعدي، از 1374

تواند مشمول مرور زمان شود و در مواردي که اراضی محقق شده است؛ لذا با حصول شرایط مقرر در قانون می

عیت طبا احراز تحقق بزه یادشده، حکم محکومیت مرتکب صادر و قطعی شود، با انقضاي مدت پنج سال از تاریخ ق

و  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  107حکم به هر علتی حکم محکومیت اجرا نشده باشد، با توجه به ماده 

شود؛ اما قلع و قمع بنا که جزء آن، اجراي مجازات تعزیري (جزاي نقدي) مندرج در حکم موقوف می» ث«بند 

ت، مشمول مرور زمان موضوع ماده الینفک حکم کیفري است؛ چون ماهیت مجازات ندارد و امري حقوقی اس

  شود.قانون اخیرالذکر نمی 107

 دکتر احمد محمدي باردئی

  مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  
 

1401/01/30    

7/1401/51   

  ك  51-168-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:



آیا حمل چاقو را تحت عنوان جرم تهیه وسیله ارتکاب جرم با وسایلی که قانونگذار در حالی که در مقام بیان بوده 

قانون مجازات اسالمی تعزیرات جرم انگاري نموده و براي چاقو در این تبصره  617و براي اصالح در تبصره ماده 

به مجازات می باشد؟ یا اینکه با وصف مذکور حمل  جرم انگاري نشده است قابل تغییر به رسیدگی و صدور حکم

چاقو تحت هیچ عنوانی و باید مرجع رسیدگی کننده هسته اي مورد مبادرت به صدور حکم برائت یا منع تعقیب 

  نماید؟

 پاسخ:

، اوالً، 1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  664مقصود از هر نوع وسیله براي ارتکاب جرم موضوع ماده 

مطلق وسیله است. ثانیاً، سازنده یا تهیه کننده آن را عالماً و عامداً براي جرم خاصی ساخته یا تهیه کرده باشد که 

مرجع قضایی رسیدگی کننده با توجه به اوضاع و احوال حاکم در پرونده با تطبیق اعمال ارتکابی با مواد قانونی 

صرف  1375قانون مجازات اسالمی (تعزیرات)  617ثالثاً، مطابق ماده کند. نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می

حمل چاقو جرم نبوده و در صورتی که توأم با تظاهر یا قدرت نمایی باشد یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا 

  اخاذي یا تهدید قرار دهد، یا با کسی گالویز شود جرم است.

 دکتر احمد محمدي باردئی

  ضاییهمدیر کل حقوقی قوه ق

  

 
  

  
 

1401/01/24    

7/1401/32   

  ك  32-186/1-1401شماره پرونده:  

  

  استعالم:

قانون کاهش حبس تعزیري در خصوص برخی از جرائم من جمله؛ انتقال  11با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 

از قانون تشدید...، با شرایط مندرج در ماده، جرائم در حکم کالهبرداري و  1مال غیر، کالهبرداري موضوع ماده 

جرائمی که مجازات کالهبرداري دارد یا طبق قانون کالهبرداري محسوب می شود، سرقت و ... شروع به سرقت 

» زه دیده ب«از عبارت در صورت داشتن «سال تمام  18) افراد کمتر از 8الی  5و معاونت در آن، جرائم تعزیري (

آیا منظور قانونگذار در خصوص قابل گذشت بودن این  -1استفاده نموده است، لذا صریحاً اظهار نظر فرمائید: 



اي نداشته باشد، غیر قابل گذشت است جرائم منوط به وجود بزه دیده ناشی از این جرایم می باشد و اگر بزه دیده

توان گفت ماده داراي مفهوم آیا می -2قیب و تحقیق نمود؟ توان شروع به تعیا اینکه بدون شکایت شاکی نمی

اي نداشته باشد، جرم غیر قابل گذشت می باشد؟ و لذا جرم باشد، بدین شرح که اگر این جرایم بزه دیدهمخالف می

  باشد؟قابل تعقیب و تحقیق می

 پاسخ:

در حکم کالهبرداري هستند یا مجازات ، جرایمی که 1399قانون مجازات اسالمی اصالحی  104با توجه به ماده 

دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهکالهبرداري درباره آن

هاي مذکور را انجام داده و در صورت انتساب اتهام به متهم، باشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزهنمی

  کیفرخواست صادر کند.

 اله رئیسیروح 

  معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  

 
  

  
  
  

  
  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  



  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  



 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  

  

 
  

  
  
  

  

  



 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  



  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

 
  

  
  
  



  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  



  

  
  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  

 
  

  
  
  

  
  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  



  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  



  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

  
  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  



  
  
  

  

  

 
  

  
  
  

 
  

  
  
  

  

 
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  

 
  

  
  
  

 


