گزیدهها

ضرورت استفاده بهینه
از مشاوران کالنتریها

رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری بر استفاده بهینه
از مشــاوران کالنتریها به منظور صلح و سازش در میان مردم و
کاهش آمار پروندههای ورودی به دادگستری تاکید کرد.
احمدرضا بهرامی در جلســه شــورای پیشــگیری از وقوع جرم
دادگستری اســتان چهارمحال و بختیاری ،با اشاره به نقش موثر
مشــاوران در ایجاد صلح و سازش اظهار کرد :مشاوران در راستای
ارتقای ســطح ســامت روان جامعه و برقراری صلح و آرامش در
میان مردم میتوانند در جهت کاستن از ورودی پروندهها به محاکم
یاریگر دادگستری باشند .وی تأکید کرد :البته کسانی که مبادرت به
امر مشاوره میکنند باید خودشان در زمینههای مختلف روانشناسی
و امور تربیتی خبره باشند و بتوانند برای حل مشکالت و اختالفات
مردم راهکار ارائه کنند .بهرامی با تاکید بر استفاده بهینه از مشاوران
کالنتریها به منظور صلح و ســازش در میان مردم و کاهش آمار
پروندههای ورودی به دادگستری ،همکاری دستگاههایی همچون
بهزیســتی و اداره ورزش و جوانان را در این طرح بســیار ضروری
دانست و از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
اســتان چهارمحال و بختیاری خواست ضمن برگزاری جلسات با
نهادهای مرتبط ،به منظور پیشبرد بهتر امور با مشاوران مجرب و با
سابقه نیز تعامل و ارتباط مستمر داشته باشد.

اخذ رضایت اولیای دم
در  ۱۵پرونده قتل در استان البرز

رییسکل دادگستری استان البرز گفت :در یک سال گذشته با تالش
شورای حل اختالف ۱۵ ،محکوم به قصاص نفس از مجازات رهایی
یافتند .حسین فاضلی هریکندی با اشاره به تالشهای انجامشده
در شورای حل اختالف اســتان البرز برای ایجاد صلح و سازش در
پروندههای مختلف گفت :در یک سال اخیر یعنی از آبان سال گذشته
تا آبان امسال ۱۵ ،فقره قصاص نفس با تالش شورای حل اختالف
استان منجر به رضایت شده است ،یعنی  ۱۵نفر از افرادی که طبق
مقررات باید قصاص میشدند با همت شورای حل اختالف و البته
مناعت طبع اولیای دم از اعدام رهایی یافته و عمدتا پس از تحمل
جنبه عمومی جرم به آغوش خانواده باز میگردند .وی افزود :هرچند
قتل عمد به لحاظ اهمیت جرم و میزان مجازات ،در صالحیت شورای
حل اختالف نیست ،ولی در برخی موارد رییس شورای حل اختالف
استان شخصا به منازل افراد مراجعه کرده و ساعتها مذاکره و گفتگو
جهت جلب رضایت از اولیای دم داشته است .رییسکل دادگستری
استان البرز با تقدیر از تالش مجموعه شورای حل اختالف این استان
متذکر شد :وقتی از شورای حل اختالف و نهاد صلح و سازش صحبت
میکنیم منظور مجموعهای از افراد هستند که در این مسیر گام بر
میدارند و شورای حل اختالف نقش محوری بر عهده دارد؛ یعنی
عالوه بر معتمدین ،ریش سفیدان و خیرین ،قضات اجرای احکام نیز
در این مجموعه نقش مهم و حیاتی دارند .وی اضافه کرد :این نهاد
ی است و تعداد زیادی از پروندهها ،به جای اینکه به
کمک دادگستر 
دادگستری بیاید ،در شورای حل اختالف رسیدگی میشوند؛ عالوه
بر این ،هر جا امکان صلح و سازش باشد ،ولو اینکه موضوع ذات ًا در
صالحیت شورا نباشد ،مذاکرات اصالحی برای حصول سازش میان
طرفین از سوی شورا صورت میگیرد.
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با اقدامات قضایی و در راستای حمایت از تولید صورت گرفت

احیایدوواحدتولیدیدرکردستان

رییسکل دادگستری استان کردستان از احیای مجتمع
فوالد بیجار گروس و کشتارگاه طیورآمین فیروزه در این
استان ،در راستای حمایت قضایی از تولید خبر داد.

حجتاالسالم سید حسین حسینی به همراه اعضای ستاد پیگیری
اجرای سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان
کردستان و در راستای حمایت قضایی از تولید ،از دو کارخانه تولیدی
واقع در شهرستان بیجار بازدید به عمل آورد.
وی در حاشیه این بازدید گفت :ستاد پیگیری اجرای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان کردســتان ،پیگیر تمام
مشکالت کارخانجات و شرکتهای تولیدی این استان است و در
چارچوب قوانین و مقررات از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری
میکند.
رییسکل دادگستری استان کردســتان افزود :معضل بیکاری از
دالیل عمده ورود پرونده به دادگســتری است و اگر اشتغال مولد و
واقعی برای جوانان ایجاد شود ،به همان اندازه از افزایش پروندههای
قضایی در کشور جلوگیری خواهد شد.
حسینی ادامه داد :دستگاه قضایی در سطح کالن و دادگستریهای
استانها از هر اقدامی در راســتای حمایت از تولید حمایت کرده و
بر اساس مقررات و قوانین از تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری
میکنند .وی بیان کرد :مشکالت پیش روی مجتمع فوالد بیجار
گروس با حمایتهای قضایی دادگستری استان کردستان برطرف
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قضایی

پیگیریمشکل ۲۰ساله ۲۴خانواردر
روستای«لوه»باوروددادستانگالیکش

شده و تعداد اشتغال این کارخانه تا یک ماه آینده از  ۶۵نفر به یکصد
نفر افزایش پیدا خواهد کرد.
رییسکل دادگستری استان کردســتان تاکید کرد :در خصوص
کشتارگاه طیور آمین فیروزه بیجار نیز با رفع موانع تولید توسط ستاد
پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری این
استان ،هماکنون یکصد نفر بهصورت مستقیم در این واحد مشغول

بهکار هستند و در آینده نزدیک ،این تعداد به  ۳۰۰نفر خواهد رسید.
وی عنوان کرد :در ســال تولید ،پشــتیبانیها و مانعزداییها ،اگر
دادگستری استان کردســتان در جایی با سستی و اهمال مسئولی
در زمینه رفع موانع تولید مواجه شود ،در راستای دستورالعمل ترک
فعل مدیران ،موضوع را با جدیت بررسی میکند و با هیچ فردی در
این زمینه مماشات نخواهد کرد.

تالش برای جلب رضایت اولیای دم در پرونده یک محیط بان
پرویز توسلیزاده در مورد چرایی صدور حکم قصاص برای یک محیط
بان گفت :پرونده این فرد به اتهام مباشرت در قتل عمد رسیدگی و پس
از بررسیهای دقیق حکم قصاص صادر شده است.
وی افــزود :تمامی قرائن و امــارات موجود در پرونــده به انضمام
اقاریر متعدد متهم حکایت از این دارد کــه مقتول بر اثر تیراندازی
صورتگرفته با سالح سازمانی توســط آقای برومند نجفی به قتل
رســیده و پزشــکی قانونی نیز علت تامه فوت را خونریزی مغزی
و خونریزی وســیع داخلی متعاقب پارگی ریه بدنبال اصابت شــی
پرتابهای اعالم کرده است.
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه در پاسخ به برخی ادعاها مبنی
بر اینکه تیراندازی از ناحیه متهم با ســاح سازمانی در راستای انجام
وظیفه منبعث از قانون حمایت قضایــی و بیمهای از مأموران حفاظت
محیط زیست و جنگلبانی ،تصریح کرد :این فرد پس از کسب خبر در
خصوص شکار غیرمجاز توسط سرنشینان خودرویی به محل عزیمت
و به محض مشاهده خودروی خاطی به سمت خودرو تیراندازی میکند
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رییسکل دادگستری کرمانشاه مطرح کرد

رییسکل دادگستری استان کرمانشاه از تالش برای جلب
رضایت اولیای دم در پرونده یک محیط بان خبر داد.

چهارشنبه

که منجر به فوت احدی از شهروندان میشود.
وی یادآور شد :بر اساس قانون حمایت قضایی و بیمهای از مأموران یگان
حفاظت محیط زیست و جنگلبانی ،مأمورین مربوطه در صورت دفاع از
خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم حمل کند ،برای دفاع از خود
در برابر یک یا چند نفر که بدون ســاح حمله میآورند ،ولی اوضاع و
احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سالح مدافعه شخصی امکان
نداشته باشــد و همچنین در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند
که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است مجاز
به استفاده از سالح هستند که بر اساس بررسی مستندات ،اقدام متهم
با هیچکدام از موارد فوق منطبق نیست چرا که هیچگونه حملهای چه
با سالح سرد و چه ســاح گرم به مأمورین صورت نگرفته و جان هیچ
شخص در خطر نبوده است.
سالح یا ابزار شکار غیرمجاز نیز از سرنشینان خودرو
کشف نشده است
توسلی زاده با اشاره به اظهارات سرنشینان خودرو مبنی بر اینکه برای
جمع آوری گیاهان دارویی به این منطقه رفته بودند و در مسیر برگشت
سه نفر با لباس شخصی و با سالح بدون در دست داشتن هیچگونه عالئم

هشدار دهنده به جلوی آنها آمدهاند و فکر کردهاند که راهزن هستند و
متوقف نشدهاند ،گفت :نکته مهم اینکه محل برخورد در محلی مسکونی
و خارج از هرگونه منطقه حفاظت شده و بر روی جاده اصلی و ترانزیتی
کرمانشاه تهران بوده است.
وی یادآور شد :هیچگونه اقالم غیرمجاز از جمله سالح یا ابزار شکار
غیرمجاز نیز از سرنشــینان خودرو کشف نشده و مأمورین هیچگونه
دلیلــی حتی برای توقیف خودرو پراید و یا بازرســی آن نداشــتند.
حتی میتوانســتند در صورت عدم توقف از طریق مقامات انتظامی
و گشــت بازرســی در محل دیگر وی را متوقف کنند و موضوع تیر
اندازی به ســمت خودرو فاقد هرگونه توجیه قانونی است چراکه نه
تنها جان متهم بلکه جــان همراهان وی نیز در معرض خطر حتمی
قرار نگرفته است.
رییسکل دادگستری استان کرمانشاه تاکید کرد :دادگاه بنا بر تقاضای
اولیای دم و با توجه به مستندات موجود رای به قصاص صادر کرده که
این رای قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
به گزارش میزان ،توسلی زاده خاطرنشــان کرد :بنابر تاکیدات رییس
قوهقضاییه مبنی بر ایجاد سازش ،اقدامات این دادگستری در این راستا
و به منظور جلب رضایت اولیای دم در حال انجام است.

دادستان عمومی و انقالب شهرستان گالیکش از اعطای فرصت دو ماهه
به بنیاد مسکن و منابع طبیعی بهمنظور حل مشکل تعدادی از اهالی یکی
از روستاهای گالیکش خبر داد.
سید سعید جباری از اعطای فرصت دو ماهه به بنیاد مسکن و منابع طبیعی
بهمنظور حل مشــکل تعدادی از اهالی یکی از روستاهای گالیکش خبر
داد و اظهار کرد :تعدادی از اهالی روســتای «لوه» شهرستان گالیکش با
مراجعه به دادسرای این شهرستان خواســتار ورود دادستانی برای حل
مشکل خود شدند.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان گالیکش خاطرنشان کرد ۲۰ :سال
پیش در پی وقوع سیل در روستای «لوه» تعدادی از خانههای اهالی آسیب
دید و به ناچار  ۲۴خانوار از اهالی روســتا از مسیر سیل جابجا و در زمینی
که منابع طبیعی و بنیاد مســکن در همان روستا اختصاص دادند ،مستقر
شدند و خانه ساختند.
وی افزود :پس از گذشــت نزدیــک به دو دهه ،ایــن خانوادهها با وجود
پیگیریهای زیاد هنوز نتوانستهاند برای خانههای جدید خود سند بگیرند.
جباری در بازدید از این روســتا و در پی درخواست اهالی ،به بنیاد مسکن
و منابع طبیعی  ۲ماه فرصت داد اسناد این خانهها را تعیین تکلیف کنند و
به مردم تحویل دهند.

ارائه  ۱۸هزار مشاوره حقوقی و قضایی
طی  6ماهه ابتدایی امسال در یزد

مدیر روابط عمومی دادگستری استان یزد از ارائه  ۱۸هزار مشاوره حقوقی
و قضایی طی  6ماهه ابتدایی امسال در یزد خبر داد.
حســین عباسزاده بیان کرد :در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به
برنامه زمانبندیشده جهت حضور وکال در واحد ارشاد و معاضدت قضایی
در  6ماهه ابتدای سال  ۱۴۰۰به طور میانگین روزانه یکصد نفر به این واحد
مراجعه کردند و از مشاوره حقوقی بهره گرفتند.
وی افزود :از تعداد  ۱۸هزار مشــاوره ،بالغ بر  ۱۴هزار مشاوره به صورت
حضوری و قریب به  ۴هزار مشاوره نیز به صورت تلفنی انجام شده است.
مدیر روابط عمومی دادگستری اســتان یزد بیشترین آمار اخذ مشاوره را
مربوط به موضوعات حقوقی دانســت و افزود :قریب به  ۱۳هزار مشاوره
در امور حقوقی و  ۶هزار مشاوره در مسایل کیفری صورت گرفته است.
عباسزاده هدف اصلی مراجعه مردم به دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی را
آشنایی با روند پیگیری پروندهها در دستگاه قضایی ذکر کرد.

نظریه مشورتی

توافقبروضعخیاردرصورتتخلفازشرط
در برخی از قراردادها ،چنین شرطی یا مشابه آن مورد توافق
قرار میگیرد که « :در صورتی که هر یک از چکها برگشت
خورد ،فروشــنده حق فســخ معامله را دارد» .هماکنون
پرسش این است که اوال خیار ایجادشده در صورت تخلف
از شرط ،خیار تخلف از شــرط فعل است یا خیار شرط؟
ثانیا آیا مشــروط علیه میتواند قبل از ایفای شرط ،مورد
معامله را بفروشد؟ و اگر اقدام به انتقال مبیع کند ،انتقال
صورتگرفته باطل یا صحیح است؟

خیاری که در شرط «در صورتی که هر یک از چکها برگشت خورد،
فروشنده حق فسخ معامله را دارد» مورد توافق قرار میگیرد ،ماهیت
مشخص و واضحی ندارد و مورد اختالف حقوقدانان است .چرا که از
یک طرف در مورد وضع آن توافق شده است و همانند «خیار شرط»
است و از سوی دیگر تحقق خیار بعد از تخلف از یک شرط فعل است
و به «خیار تخلف از شرط فعل» شــبیه است .توضیح این که خیار
تخلف از شرط فعل موضوع ماده  ۲۳۹قانون مدنی ،به موجب قانون
ایجاد میشود نه با توافق طرفین.
مشخص کردن ماهیت این خیار مشکوکالهویه آثار متعددی دارد
که مهمترین اثر عملی و کاربــردی آن ،ضمانت اجرای تصرف در
مورد معامله تا قبل از ایفای شرط است .اگر خیار فوقالذکر خیار شرط
باشد ،یقین ًا تصرف در دوره زمانی خیار شرط طبق ماده  ۴۶۰و ۵۰۰
قانون مدنی غیرنافذ است و با اعمال خیار توسط مشروط له ،انتقال
صورتگرفته باطل میشود .اما اگر خیار را خیار تخلف از شرط فعل
بدانیم ،آیا میتوان گفت مشــمول قسمت نخست ماده  ۴۵۴قانون

مدنی میشود و انتقال صورتگرفته (بیع دوم) صحیح است و نهایت ًا
فروشنده اول باید بر اساس نظریه تلف حکمی ،مثل یا قیمت مبیع
را از مشتری مسترد کند؟
قسمت نخست ماده  ۴۵۴قانون مدنی ،یقین ًا در مورد خیارات قانونی

مثل غبن ،تدلیس ،عیب و تخلف از شرط فعل اجرا میشود و یقین ًا در
مورد خیار شرط اجرا نمیشود.
در اینجا میخواهیم اثبات کنیم که اگر این خیار ،نوع خاصی از خیار
تخلف از شرط فعل باشد ،مشمول قسمت نخست ماده  ۴۵۴قانون

چک مشروط چیست؟

چک مشروط ،چکی است که پرداخت مبلغ آن منوط به تحقق امر یا شرطی شده
است و تا زمانی که آن شرط محقق نشود ،چک پرداخت نمیشود.

موارد در واقع سبب و علتی که چک برای آن صادر شده است را توضیح میدهند؛ نه این که وصول
چک را منوط به امری کنند.

چک از جمله اسناد تجاری است و فلسفه وجود اسناد تجاری این است که برای تسهیل در معامالت
و سایر موارد ،جایگزین پول باشند.
طبق قانون تجارت ،چک نیز همانند سایر اسناد تجاری در راستای جایگزینی پول باید بهصورت
چک روز باشد .یعنی مثال همان زمان و همان روزی که چک صادر میشود ،قابل وصول باشد ،اما
با گذشت زمان ،چک وعدهدار نیز به رسمیت شناخته شد.
با این وجود چک دارای نکات مختلفی اســت که هر کدام میتواند نتایج و احکامی دربر داشــته
باشــد .برای مثال اگر در چکی که صادر شده ،شرطی درج شده باشد ،بسیاری از مزایای چک را از
دست میدهد.
برای مثال در متن چک اینگونه شرط شده که وصول چک مشروط یا منوط به این است که دارنده
چک ،سند ملکی را به نام فروشنده منتقل کند.
گاهی ،آنچه در متن چک درج میشود ،شرط نیست و فقط علت صدور چک درج میشود که در این
صورت ،ایرادی متوجه چک نیست و نباید عبارت مورد نظر را «شرط» در نظر گرفت.
برای مثال ،اگر در متن چک آمده است که «برای معامله ماشین» یا «برای فروختن ملک» و این

وصول چک مشروط در بانک
اگر چک مشروط در تاریخ و سررسید معین مندرج در آن ،به بانک برود ،بانک کاری به وجود شرط
و ندارد و اگر حساب فرد ،موجودی داشته باشد ،آن را پرداخت میکند.
اما همین چک اگر با عدم موجودی همراه شود ،آثار دیگری دارد که به آن خواهیم پرداخت.
برای وصول چک مشروط نمیتوان از دادگاه درخواست صدور اجراییه کرد
فرض کنیم چک مشروط شما وصول نشــده و شما به عنوان دارنده جک ،از سوی بانک از لحاظ
قانونی حمایت میشــوید .به همین دلیل قانون مقرر کرده اســت که اگر چک برگشت خورد با
گواهی عدم پرداخت صادر شــد ،میتوان از دادگاه بدون رســیدگی ،برای وصول آن درخواست
صدور اجراییه کرد.
اما مشکل اینجاست که این مزیت هم در قانون جدید صدور چک برای چک مشروط وضع نشده
است؛ یعنی اگر چک شما مشروط باشد ،نمیتوان از مزیت قانون جدید که اجراییه مستقیم باشد،
برخوردار شوید و تنها راه موجود ،اقامه دعواست و دادگاه نیز زمانی ،حکم به نفع شما صادر میکند

مدنی نیست .چرا که از ابتدای قرارداد بر وضع خیار توافق شده و به
این جهت ،مشروط له (فروشنده) بهطور ضمنی ،عدم تصرفات ناقله
را بر مشروط علیه (خریدار) شرط کرده است.
بنابراین طبق قسمت اخیر ماده  ۴۵۴قانون مدنی ،انتقال انجامشده
در زمان قبل از ایفای شــرط غیرنافذ اســت و با اعمال خیار توسط
مشروط له باطل میشود.
به گزارش ایران قرارداد ،این در حالی است که اگر مبیع مورد انتقال
قرار گیرد و سپس فروشنده با خیار سنتی تخلف از شرط فعل (ماده
 ۲۳۹قانون مدنی) عقد بیع را فســخ کند ،بیع دوم صحیح اســت و
نمیتوان تعرضی به آن کرد .چــرا که در این حالت ،عدم تصرفات
ناقله حتی به طور ضمنی هم بر مشتری شرط نشده است.
بنابراین بهتر است صراحت ًا حق انتقال به غیر را تا زمان ایفای شرط
از خریدار سلب و ساقط کنید تا مبادا قبل از ایفای تعهد ،خریدار زیرک
اقدام به انتقال مورد معامله کرده و فروشنده با وجود تخلف خریدار
عم ً
ال دستش به جایی بند نباشد و فقط امیدوار به دریافت مثل یا قیمت
مبیع باشد؛ بدون آن که بتواند به بیع بعدی تعرضی کند.
در نتیجه باید گفت که انتقال مبیع قبل از اعمال خیار قانونی تخلف
از شرط فعل ،مساوی با صحت بیع دوم و انتقال مبیع قبل از اعمال
خیار توافقی تخلف از شرط فعل ،مساوی با عدم نفوذ بیع دوم است
که با اعمال خیار ،بیع دوم باطل میشود.
بر اســاس ماده  ۴۵۴قانون مدنی ،هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده
باشد و بیع فسخ شود ،اجاره باطل نمیشود؛ مگر اینکه عدم تصرفات
ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریح ًا یا ضمن ًا شرط شده باشد که
در این صورت اجاره باطل است.

که شرط مزبور مثال سند زدن یا تسلیم کردن ومحقق شده باشد.
چک مشروط قابلیت مطالبه از اداره ثبت ندارد
از آثار دیگری که چک مشــروط دارد ،این است که از طریق اداره ثبت نیز قابل مطالبه نیست .لذا
اگر چه بانک به بررسی چک نمیپردازد و وجه چک را تادیه میکند ،اما در صورت عدم وصول آن،
تنها راه دارنده از میان راههای مختلف برای مطالبه چک ،اقامه دعوای حقوقی اســت که بسته به
مبلغ چک در شورای حل اختالف یا در دادگاه رسیدگی میشود.
به این صورت که اگر تا  50میلیون تومان باشــد در شورای حل اختالف باید طرح دعوا شود و اگر
بیشتر از این مبلغ باشد باید در دادگاه طرح دعوا شود.
چک مشروط دارای احکام و آثار خاصی است و بیشتر مزیتهای چک بهخصوص بهترین مزیت
آن که اجراییه مستقیم از طریق دادگاه است را ندارد.
در نهایت به طور کلی باید گفت چک مشروط ،چکی است که پرداخت مبلغ آن منوط به تحقق امر
یا شرطی شده است و تا زمانی که آن شرط محقق نشود ،چک پرداخت نمیشود.
البتــه اگر به بانک مراجعه شــود و صادرکننده موجودی داشــته باشــد ،بانک کاری به
تحقق شــرط ندارد و وجه چک را پرداخــت میکند .اما اگر چک پرداخت نشــد تنها راه
موجود ،اقامه دعواست.

در خصوص بزه تغییر کاربري غیرمجاز اراضی زراعی و باغی
که مستوجب جزاي نقدي و قلعوقمع بناي غیرمجاز است ،با
توجه به اینکه طبق راي وحدترویه شماره  730مورخ 28
خرداد سال  1392قلعوقمع بنا جزء الینفک حکم کیفري
است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره  3ماده  19قانون
مجازات اسالمی اســت ،با این وصف قلعوقمع مجازات
است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟ با
توجه به پاسخ سؤال قبل و با توجه به اینکه مجازات جنبه
شخصی دارد و اشخاص ثالث را متأثر نمیکند ،آیا دعواي
اعتراض ثالث صرفاً نســبت به قلعوقمع بنا قابل پذیرش
است؟ چنانچه دعواي اعتراض ثالث قابل پذیرش باشد
با پذیرش اعتراض حکم صرفاً نســبت به قلعوقمع نقض
میشــود یا با توجه به اینکه قابل تفکیک نیست ،کل حکم
باید الغا شود و در این صورت حکم محکومیت محکومعلیه
که بدون اعتراض قطعیت یافته است ،چه میشود؟
در تقســیمبندي مجازاتهاي تعزیري به شرح ماده  19قانون مجازات
اسالمی مصوب ســال  ،1392مجازاتی تحت عنوان «قلعوقمع» وجود
ندارد؛ لذا قلعوقمع بنا موضوع ماده  3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی
و باغها مصوب ســال  1374با اصالحــات و الحاقات بعدي نیز ماهیت
مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و تکلیف دادگاه ،رسیدگی به بزه
تغییر کاربري غیرمجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه ،حکم به
قلعوقمع بنا به استناد ماده  3قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها
صادر کند .درصورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفري راجع
به قلعوقمع بنا و مســتحدثات ،به ادعاي مالکیت معترض باشد ،مطابق
تبصره  2ماده  148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال  1392رفتار
خواهد شد و چنانچه شخص ثالث ،متصرف ملک مربوطه باشد ،با توجه به
اعتراض وي تا تعیین تکلیف قطعی از سوي دادگاه کیفري رسیدگیکننده
به اعتراض ،با اتخاذ مالك از تبصره ماده  478قانون یادشــده ،اجراي
حکم قلعوقمع متوقف خواهد شد .توقف اجراي حکم کیفري محتاج نص
است و اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدنی راي کیفري مطابق ماده 494
قانون آیین دادرسی کیفري ،از موارد توقف اجراي بخش کیفري دادنامه
نیست .بدیهی است در صورت تحقق شرایط قانونی ،این امر میتواند از
موجبات اعاده دادرسی باشد.
در صورتی که وکیل دادگستري در حین کار مرتکب پرداخت
رشوه شود و تحت تعقیب کیفري قرار گیرد و بازپرس بر
اساس بند «پ» ماده  247قانون آیین دادرسی کیفري ،قرار
نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند ،آیا از
مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است یا
اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمیشود و
یک امر مدنی و اجتماعی است؟
با عنایت به اصل بیســت و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و
مواد  4و  114قانون آیین دادرســی کیفري مصوب سال  ،1392منظور
از بند «پ» ماده  247قانون یادشــده ،منع متهم از فعالیتهاي مرتبط
با جرم ارتکابی اســت و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس
رســمی از شــغل خود؛ بنابراین در فرض ســؤال ،در خصوص وکال و
کارشناسان رسمی در مواردي که متهم به ارتکاب جرم میشوند و براي
آنها قرار نظارت قضایی صادر میشود ،ممنوعیت از فعالیت شغلی آنها،
حتیالمقدور باید به فعالیتهایی محدود شود که جرم ارتکابی ،مرتبط با
آن نوع از فعالیت است.

