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برای جلوگیری از رودخانهخواری

گزیدهها

مالقاتالکترونیکرییسکل
دادگستری استان ایالم با 20مددجو

رییسکل دادگستری استان ایالم با  20نفر از مددجویان این استان
به صورت الکترونیکی مالقات کرد.
در راســتای اجرای سیاستهای کالن دستگاه قضایی و به منظور
تحقق شعار «قوهقضاییه هوشمند در تراز انقالب اسالمی» جلسه
مالقات الکترونیک  20نفر از زندانیان اســتان ایالم با رییسکل
دادگستری این استان برگزار شد.
در این جلســه این مددجویان ،بهصورت ویدیویی درخواستهای
خود را با علی دهقانی ،رییسکل دادگستری استان ایالم در میان
گذاشتند که پس از بررسی دستور پیگیری صادر شد.
دهقانی طی سخنانی در این جلسه خاطرنشان کرد :برگزاری جلسات
مالقات الکترونیک مددجویان زندانی در راستای تحقق برنامههای
تحولی قوهقضاییه ،کاهش زمان رســیدگی به پروندهها ،مدیریت
هزینهها و بهرهوری مطلوب از سامانههای فناوری اطالعات دستگاه
قضایی انجام میشود.

کاهش مجازات کشاورز خوزستانی
متهم به تخریب بالگرد اورژانس

مجازات کشاورز روستایی اهل دزپارت استان خوزستان که اقدام
به تخریب بالگرد اورژانس هوایی کرده بود ،کاهش یافت و وی از
زندان آزاد شد.
مجازات کشاورز روستایی اهل دزپارت استان خوزستان که اقدام به
تخریب بالگرد اورژانس هوایی کرده بود ،با رأفت اسالمی به موجب
قانون کاهش یافت و نامبرده از زندان آزاد شد.
در پی شکایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
جندیشاپور اهواز و شبکه بهداشت دهدز در خردادماه سال گذشته
علیه یک کشــاورز به اتهام تخریب شیشــههای بالگرد اورژانس
هوایی ،پرونده در این دادگاه تشکیل شد.
این بالگرد برای انتقال بیمار قلبی به منطقه صعبالعبور اعزام شده
و به ناچار در زمین کشاورزی متهم فرود آمده بود.
با توجــه به عدم حضور متهم در دادگاه بدوی و تجدیدنظر ،رأی در
خصوص وی به صورت غیابی صادر و با ارســال پرونده به اجرای
احکام ،حکم جلب متهــم در خردادماه جاری صادر و محکومعلیه
روانه زندان رامهرمز شد.

بخشش هفتصد میلیون تومانی و
آزادی محکومعلیه اردبیلی از زندان

خواهان یــک پرونده در اردبیل ،از طلــب هفتصد میلیون تومانی
خود گذشت کرد.
در پروندهای با موضوع مطالبه وجــه به ارزش ریالی هفت میلیارد
ریال معادل هفتصد میلیون تومان با تالش اعضای شعبه  ۲۰واحد
مصالحه شهرستان اردبیل با توجه به عدم توانایی پرداخت خوانده
پرونده و دعوت و رایزنی اعضای شــعبه به بخشش خواسته و حق
خود ،خواهان ضمن گذشت از طلب خود و با اعالم رضایت کامل،
خواستار توقف اجراییه و آزادی محکومعلیه از زندان و بازگشت به
آغوش خانواده شد.

نخستین رودخانه گلستان سنددار شد
رییسکل دادگستری اســتان گلستان از صدور سند
مالکیــت رودخانه گز وطنا به مســاحت  ۳۴هکتار ،با
پیگیریهای شورای حفظ حقوق بیتالمال و تالشهای
ادارهکل ثبت اسناد و امالک این استان خبر داد.

حیدر آســیابی اظهار کرد :با پیگیریهای شورای حفظ حقوق
بیتالمال و تالشهای ادارهکل ثبت اســناد و امالک اســتان
گلستان ،ســند مالکیت رودخانه گز وطنا به مساحت  ۳۴هکتار
صادر شد.
به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه ،وی افزود :برای حفظ حریم
و بســتر این رودخانه و جلوگیری از رودخانهخواری ،ســه فقره
سند مالکیت این رودخانه در شهرســتانهای بندرگز ،ترکمن
و کردکوی به نام دولت جمهوری اســامی ایران به نمایندگی
شرکت آب منطقهای گلستان صادر شد.

رییسکل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه تثبیت حریم
و بستر رودخانهها برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز
و کاستن از خسارتهای سیل ضروری است ،از مسئوالن اداره
آب منطقهای این اســتان خواســت تا برای سنددار شدن همه
رودخانههای گلستان ،با ادارهکل ثبت اسناد و امالک این استان
همکاری کنند.
آسیابی ادامه داد :صدور سند تاالبها ،جنگلها ،مراتع و سواحل
استان گلســتان نیز در حال انجام است و تاکنون یکمیلیون و
 ۲۵۴هزار هکتار یعنی معادل  ۹۹درصد این عرصهها ،حدنگاری
و تثبیت شــده است و کار یک درصد باقیمانده نیز تا پایان آبان
ماه امسال انجام میشود.
گفتنی است ،یک ماه پیش نیز سند تاالبهای بینالمللی آالگل
و آلما گل گنبدکاووس به مساحت  ۲هزار هکتار به نام سازمان
جنگلها و مراتع کشور صادر شد.

دادخدا ســاالری اظهار کرد :بر اســاس رصد اطالعاتی و مستندات
جمعآوریشده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر تخلفات
شرکتهای خودروساز در زمینه عدم پرداخت حقوق بیتالمال و ارجاع
موضوع به بازپرس ویژه و بر اســاس کارشناســیهای صورتگرفته،

اطالعات اســتان کرمان ،زمینهای فراهم شد تا ضمن چرخیدن چرخ
تولید ۴۲ ،هزار میلیارد ریال از حقوق عمومی ،به بیتالمال اعاده شود.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان با بیان اینکه دادگستری
این استان در راستای رسیدگی به این پرونده ،بر اساس منافع عمومی
اقدام کرده اســت ،تاکید کرد :در این پرونده بــرای مدیر متخلف قرار
متناسب قانونی صادر و بخشی از حقوق مردم و دولت به بیتالمال اعاده
شد .ساالری بیان کرد :تاکید اصلی دستگاه قضایی بر این است که ضمن
حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور ،اجازه ندهد که حقوق عمومی
مردم و بیتالمال پایمال شود.

تشکیل پرونده برای مسببان تخریب کارخانه چای گیالن
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیالن،
به بازدید رییسکل دادگســتری این استان از کارخانه
تخریبشده چای فجر الهیجان اشاره کرد و گفت :این
کارخانه سالها پیش به شــرکت سهامی خاص واگذار
شــد و قرار بود که با حفظ کاربری به فرد دیگری منتقل
شــود که این وعده محقق نشده و پس از واگذاری ،تمام
دستگاههای آن به فروش رفته و سولههای آن نیز تخریب
شد.

حجتاالسالم حمزه خلیلی ،رییسکل دادگستری استان گیالن به
همراه تعدادی از مسئوالن قضایی این استان ،از فاضالب نخجیر

کالیه شهرســتان الهیجان و نیز کارخانه تخریبشده چای فجر
الهیجان بازدید کردند.
احمد آقایی ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان گیالن که در این بازدید حضور داشت ،با بیان اینکه در راستای
حفظ حقوق شهروندی و مسایل زیستمحیطی ،بازدید میدانی از
فاضالب نخجیر کالیه الهیجان صورت گرفت ،اظهار کرد :نگرانی
مردم در خصوص فاضالبها و پســماندهایی که سالمت آنان را
تهدید میکند ،بهحق اســت و باید برای رفع این مشکل تمهیداتی
اندیشیده شود .وی با بیان اینکه حسب دستور رییسکل دادگستری
استان گیالن ،برای کسانی که در آلوده کردن محیط زیست نقش
داشــته و ترک فعل کردهاند ،پرونده قضایی تشــکیل شده است،
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قضایی

روشنگری دستگاه قضایی پیرامون
ادعای محکومیت حبس ب هدلیل
افشاگری در لرستان

رسیدگی به تخلفات یک شرکت خودروساز بدون ایجاد خلل در روند کارخانه
دادستـان عمومی و انقـالب مرکز استان کـرمان با اشاره به
بازداشـت مدیـر یک شـرکت خودروسازی در این استان،
گفت :در راستای رسیدگی به این پرونده و با صدور دستورات
قاطع قضایی ۴۲ ،هزار میلیارد ریال به بیتالمال اعاده شد.
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اخبار

دادستان کرمان مطرح کرد

تحقیقات بازپرس و احراز تخلفات این واحد خودروســازی درباره عدم
پرداخت حقوق و عــوارض گمرکی ،پرونده مربوطه مورد رســیدگی
قضایی قرار گرفت.
وی ضمن تاکید بر اینکه دستورات ویژه قضایی برای جلوگیری از ادامه
تخلفات یک شرکت خودروساز ،در جهت استیفای حقوق بیتالمال صادر
شده است ،افزود :در روند رسیدگی به این پرونده بهنحوی اقدام شد که
ضمن رعایت مصالح عمومی و اجتماعی ،به روند تولید این کارخانه خللی
وارد نشود و کارگران این مجموعه نیز با مشکل مواجه نشوند که با همین
رویکرد و بر اساس صدور دســتورات قضایی و پیگیریهای ادارهکل

پنج شنبه

تصریح کرد :در چارچوب قانون ،با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
آقایی در ادامه خاطرنشان کرد :در این بازدید ،آب شرب شهروندان
نیز رویت شده و برای احراز سالمت مورد آزمایش قرار خواهد گرفت
و در صورت آلودگی ،متولیان مربوطه مکلف هســتند آب شهری
تصفیهشده و سالم را در اختیار آنان قرار دهند.
وی همچنین به بازدید رییسکل دادگســتری اســتان گلستان از
کارخانه تخریبشــده چای فجر الهیجان اشاره کرد و گفت :این
کارخانه سالها پیش به شرکت سهامی خاص واگذار شد و قرار بود
که با حفظ کاربری به فرد دیگری منتقل شود که این وعده محقق
نشــده و پس از واگذاری ،تمام دســتگاههای آن به فروش رفته و
سولههای آن نیز تخریب شد.

در پی انتشــار خبری مبنی بر محکومیت فردی در استان لرستان و طرح
ادعای حبس به دلیل افشاگری یک قتل ،روابط عمومی دادگستری این
استان ،به بیان توضیحاتی در این رابطه پرداخت.
در گزارش دادگســتری لرســتان درخصوص انتشــار خبری مبنی بر
محکومیت یک فرد در این استان و طرح ادعای حبس بهدلیل افشاگری
یک قتل ،آمده است که در پی شکایت خانواده مقتول دایر بر انتشار تصاویر
خصوصی دخترشان در فضای مجازی ،این فرد بازداشت و اتهامات نشر
اکاذیب رایانهای و پخش تصاویر خصوصی ،به وی تفهیم شد .متهم در
بازجویی اولیه مدعی شد که تصاویر را منتشر نکرده است ،ولی با اقدامات
فنی پلیس فتا ،محرز شــد که متهم ابتدا این تصاویر را انتشار داده است
و سپس کانالها و خبرگزاریها ،اقدام به انتشار بیشتر تصاویر کردهاند.
این گزارش میافزاید :این فرد در مورد خبر قتل نیز اخبار متناقضی را منتشر
کرده است .متهم پس از دوازده روز بازداشــت و علیرغم عدم رضایت
خانواده مقتول ،با قرار قانونی آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه
ارسال شــد .متهم با وجود ابالغ زمان دادگاه به وی ،در جلسه محاکمه
حاضر نشد و قاضی رای غیابی صادر کرد و دو محکومیت سیزده ماه حبس
برای وی درنظر گرفت.روابط عمومی دادگستری استان لرستان با تکذیب
ادعای اخذ رضایت از خانواده مقتول ،خاطرنشان کرد که دادستان با شکایت
خانواده مقتول به موضوع ورود کرده و شــکات در راستای اعاده حیثیت،
بر شکایت خود پافشاری دارند و مصمم هستند تا محکومیت قطعی ،این
شکایت را ادامه دهند .این فرد درصورت اعتراض به رای میتواند تقاضای
واخواهی خود را در مرجع قانونی به ثبت برساند ،البته با وجود گذشت  6روز
از صدور رای ،هنوز این تقاضا را ثبت نکرده است.

شکارچی متخلف به ساخت ۳۰
آبشخور برای پرندگان مکلف شد

دادرس دادگاه عمومی بخش شبانکاره در بوشهر گفت :یک متخلف محیط
زیست به ساخت  ۳۰آبشخور برای پرندگان مکلف شد.
مجتبی سهرابی از مکلف شدن یک متخلف محیط زیست به ساخت ۳۰
آبشخور برای پرندگان در منطقه گلدشت و میلک شهرستان دشتستان خبر
داد و با بیان اینکه این متخلف ،متهم به شکار غیرمجاز  ۱۰قطعه تیهو بود،
اظهار کرد :این شکارچی متخلف باید آبشخورها را با نظارت اداره حفاظت
محیط زیست شهرستان دشتستان و انجمن حیات سبز لیان بوشهر طی ۲
ماه بهعنوان حکم جایگزین  ۶ماه حبس تعزیری خود بسازد.

نظریه مشورتی

بررسیچگونگیصدوردستورموقت

دادرســی فوری که از آن به دســتور موقت نیز تعبیر
شده ،نوعی از رسیدگی است که سرعت ،عدم ورود در
ماهیت دعوا و حذف تشریفات ،ویژگیهای اصلی آن
محسوب میشود.
دادرســی فوری یک دادرسی استثنایی اســت که در موارد خاص
انجام میشود .در اینگونه موارد ،اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی
اختصاری متداول عمل کند ،نهتنها به نتیجه مطلوبی نمیرســد
بلکه ممکن است خسارت جبرانناپذیری نیز متوجه خواهان شود.
از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب
میکند تا بدون تشریفات دادرسی به درخواست خواهان رسیدگی و
تصمیمی عاجل اتخاذ شود.
دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از
امری باشد .درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی
باشد .درخواست شفاهی در صورتمجلس قید میشود و به امضای
درخواستکننده میرسد.
درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوای اصلی
پس از صدور دســتور موقــت ،در صورتی که از قبــل ،اقامه دعوا
نشده باشد ،درخواستکننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ
صدور دستور ،به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه
و دادخواســت خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور
صادر کرده است ،تسلیم کند .در غیر این صورت ،دادگاه صادرکننده
دستور ،به درخواست طرف ،از آن رفع اثر خواهد کرد.
چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشــد ،مرجع درخواســت
دستور موقت ،همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع
درخواست ،دادگاهی اســت که صالحیت رسیدگی به اصل دعوا
را دارد.
اگر موضوع دســتور موقت در مقر دادگاهی باشــد که صالحیت
رســیدگی به اصل دعوا را ندارد ،باز هم باید درخواســت دستور از
آن دادگاه بهعمــل آید؛ اگرچه صالحیت رســیدگی به اصل دعوا
را نداشته باشد.
وقت رسیدگی به دادرسی فوری
برای رسیدگی به امور فوری ،دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و
طرفین را به دادگاه دعوت میکند .در مواردی که فوریت کار اقتضا
کند ،میتوان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات
تعطیل یا در غیر محل دادگاه ،به امور یادشده رسیدگی کرد.
دادرســی فوری پس از ابالغ قابل اجراســت و نظر به فوریت کار،
دادگاه میتواند مقرر دارد که قبل از ابالغ ،اجرا شــود .درخواست
صدور این دستور مســتلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی
غیرمالی است.
لغو یا رفع اثر قرار دستور موقت
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ،دادگاه

مستندات قانونی مرتبط
نظریــه مشــورتی ادارهکل حقوقی قوه قضاییه ،شــماره نظریه:
 ۱۴۴/۹۹/۷شــماره پرونــده۱۴۴-۱/۳-۹۹ :ح تاریخ نظریه31 :
اردیبهشــت ســال  1399با توجه به ماده  ۲۴قانون اجرای احکام
مدنی مصوب ســال  ۱۳۵۶و دیگر مقررات قانونی حاکم ،آیا حکم
قطعی و الزماالجرا که در واحد اجرای احکام مدنی در حال اجراست
را میتوان به وسیله دستور موقت متوقف کرد؟
با عنایت به ماده  ۸قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی مصوب ســال  ،۱۳۷۹صدور دستور موقت به منظور
جلوگیری از اجرای آرای دادگاهها مجاز نیســت و این امر صرف ًا در
مورد اجراییههای ثبتی امکانپذیر است.
لذا صدور دســتور موقت برای جلوگیری از عملیات اجرایی شعبه
دیگر ،توجیه قانونی ندارد.
صادرکننده دستور موقت ،آن را لغو میکند و اگر اصل دعوا در دادگاه
مطرح باشد ،دادگاه رسیدگیکننده ،دستور را لغو خواهد کرد.
برای رسیدگی به این دستور ،وجود تمامی شرایط اقامه دعوا ،الزم و
ضروری است .دادگاه عالوه بر احراز شرایط عمومی اقامه دعوا باید
فوریت موضوع را نیز احراز کند .همچنین درخواست دستور موقت،
قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدیدنظر را دارد.
سپردن خسارت احتمالی در دستور موقت
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت
حاصل میشود ،از خواهان ،تامین مناسبی اخذ کند؛ بنابراین صدور
قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تامین دارد.
خسارت احتمالی ممکن است وجه نقد باشد و تنها متناسب بودن آن،
شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و عنداالقتضا به صندوق
دادگستری تسلیم یا تادیه میشود.
در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان بهموجب رای
نهایی ،محکوم به بطالن دعوا یا بیحقی شود (شکست خواهان)،
خوانده حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ رای نهایی و با رعایت
تشریفات دادرسی ،با ارائه مستندات نســبت به خسارت وارده به
خود ،طرح دعوا کند.
در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با تشریفات و شرایط
فوق ،به دستور دادگاه از مال مورد تامین ،رفع توقیف میشود.
نکات حقوقی مرتبط
به گزارش عدالتسرا ،در رهن بودن سند ،مانع صدور دستور موقت
مبنی بر بازداشت ملک و منع نقل و انتقال تا تعیین تکلیف و صدور
حکم در ماهیت موضوع دعوا نیست.
توقف اجرای رأی مبنی بر اعزام به زندان ،حائز شرایط صدور است.
دعوای ابطال عملیات اجرایــی ثبت در صالحیت دادگاه ،و توقف
عملیات اجرایی در صالحیت رییس اداره ثبت اســت؛ هرچند که
به عنوان دســتور موقت ،بهتبع دعوای ابطــال عملیات اجرایی

درخواست شده باشد.
جلوگیری از اجرای رأی تنزل مقام به مدت یک سال ،حائز شرایط
صدور دستور موقت است.
دســتور موقت مربــوط بــه حضانت فرزنــد ،از لحــاظ قابلیت
تجدیدنظرخواهی و فرجامخواهی ،تابع قوانین آیین دادرسی مدنی
بوده و مستق ً
ال قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
قبول یا رد درخواست دستور موقت ،مستق ً
ال قابل تجدیدنظرخواهی
نیست .دســتور موقت مستق ً
ال قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست و
متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی ،نسبت به
دستور موقت نیز اعتراض و تقاضای رسیدگی کند.
درخواســت منع مداخله ضم از جهت حیف و میل نشــدن اموال
موقوفه ،حائز شرایط صدور دستور موقت نیست .جلوگیری از اجرای
رأی کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداری مبنی بر اعاده به حالت پروانه
نیز واجد شرایط صدور دستور موقت است.
جلوگیری از حکم تخلیه منزل ،حائز شــرایط صدور دستور موقت
نیســت .همچنین جلوگیری از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
شــهرداری ،مشــعر بر تبدیل به وضع مجاز ،واجد شرایط صدور
دستور موقت اســت .فک پلمپ مغازه ،حائز شرایط صدور دستور
موقت نیست.
توقف اجرای احکام مراجع شبهقضایی مبنی بر پرداخت جریمه و
جزای نقدی ،اعتراض به جلوگیری از ادامه فعالیت به لحاظ ســد
معبر از سوی کمیسیون بند  ۲ماده  ۵۵قانون شهرداری و نیز توقف
اجرای حکم محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی،
حائز شرایط دستور موقت است.
تخلیه خانههای سازمانی در صالحیت دادستان محل وقوع ملک
بوده و صدور دستور موقت نسبت به این موضوع خارج از صالحیت
دیوان است .اما توقف قلع بنا با توجه به ماده  ۱۵قانون دیوان ،حائز
شرایط صدور است.
همچنیــن موضوع دســتور موقــت از مصادیق اعتــراض ثالث
نیست.

صورتجلسه نشست قضایی استان فارس /شهر
شیراز مورخ  30فروردین سال 1380
چنانچه خواهان بــدوی در مرحله تجدیدنظــر ،تقاضای صدور
دستور موقت کنـد ،آیـا دادگـاه تجدیدنظر میتواند دستور موقت
صادر کند؟
نظر هیات عالی
با توجه به ضوابط مقرر در آیین دادرســی مدنی (اطالق ماده ۳۱۱
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و
مفاد ماده  ۳۵۶همـین قـانون) رسیدگی به درخواست دستور موقت
در دادگاه تجدیدنظر استان منعی ندارد.
صورتجلسه نشســت قضایی استان کردستان/
شهر سقز مورخ  29مهر سال 1383
آیا اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار دستور موقت قابلیت استماع
و پذیرش ضمن صدور دستور موقت را دارد؟
نظر هیات عالی
دستور موقت ،زمانی صادر میشود کـه فوریت آن به وسیله دادرس
دادگاه احراز شــود .در این مورد دادگاه بر حسب مقررات ماده ۳۱۹
قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی
مصوب سال  ،1379تأمین مناسبی برای جبران خسارت احتمالی
طرف اخذ میکند و با توجه به فوریت موضـوع و اخذ تأمین مقتضی،
دیگر مجالی برای اعتراض ثالث نیست.
در هـر حال متقاضی دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا
نکرده باشد ،موظف است ظرف بیسـت روز از تـاریخ صـدور دستور
موقت به منظور اثبات ادعا دادخواستی به دادگاه صالح تقدیم کند.
در غیر این صورت ،بـه تقاضـای مدعیعلیه از دستور موقت رفع
اثر خواهد شد .بدیهی است در صورت طـرح دعـوا ،بـاب ورود ثالث
باز است و دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد.

شــخصی علیه پزشــک به علت قصور پزشکی منتهی به
بیماري و صدمه طرح شکایت کرده و مطالبه دیه کرده است.
در مورد احراز قصور پزشک ،آیا باید مراتب از طریق سازمان
پزشکی قانونی پیگیري شــود یا از طریق سازمان نظام
پزشکی کشور؟ در مورد نوع صدمات و میزان دیه چطور؟
الف) هرچند مطابق بند «ز» ماده  3قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی،
یکی از وظایف ســازمان مذکور ،اظهار نظر کارشناســی در مورد جرایم
پزشکی است که به موجب تبصره  3ماده  35این قانون ،هیأتهاي بدوي
انتظامی پزشــکی شهرســتانها ،مرجع صالح به اعالم نظر کارشناسی
هستند و نیز طبق تبصره  5ماده مذکور ،مراجع قضایی میتوانند در صورت
لزوم ،نظریه هیأت تجدید نظر یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ کنند،
اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره یک ماده  41این قانون
مشورتی است و چنانچه برخالف ماده  166قانون آیین دادرسی کیفري
مصوب ســال  1392با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشــته
باشــد ،قابل رد است .در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهاي فوقالذکر
براي مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ لذا مرجع قضایی
ذيربط میتوانند موضوع را جهت کارشناســی به کارشناسان دیگر (در
فرض استعالم ،پزشکی قانونی) ارجاع کنند .ب) مقررات بند «ز» ماده 3
قانون فوقالذکر ،منصــرف از تعیین نوع صدمات و میزان دیه متعلقه (به
بیمار و  )...اســت .زیرا با عنایت به اختیارات مذکور در قسمت دوم تبصره
 3ماده  3قانون مارالذکر ،صالحیت هیأتهاي انتظامی پزشــکی صرف ًا،
اعالم نظر کارشناســی و تخصصی در خصــوص تخلفات غیرصنفی و
غیرحرفهاي و جرایم شاغالن به حرف پزشکی و وابسته پزشکی در موارد
ارجاع مراجع قضایی است.
برابر حکم دادگاه ،فردي به تکمیل ســاختمان و اخذ پایان
کار محکوم شده و از طرف دیگر برابر راي کمیسیون ماده
صد شهرداري ،این فرد به تخریب ساختمان موضوع حکم
محکوم شده است .تعارض آراء در مقام اجراي چگونه قابل
رفع است؟ و تکلیف اجراي احکام مدنی چیست؟
در فرض سوال که راي کمیسیون ماده  100قانون شهرداريها مبنی بر
تخریب بنا و حکم دادگاه مبنی بر تکمیل همان بنا صادر شده است ،به نظر
میرسد با توجه به اینکه اجراي حکم دادگاه مبنی بر تکمیل بنا در هر حال
منوط به رعایت مقررات مربوطه است و با صدور راي کمیسیون ماده 100
معلوم میشود که بناي ناقص بدون رعایت ضوابط و مقررات مربوط ایجاد
شده و بالطبع تکمیل آن با این وضع قانونا ممنوع و متعذر است و حتی در
صورت تکمیل ،بناي تکمیلشده نیز باید تخریب شود ،چنین عملی عالوه
بر آنکه خـالف قانون اسـت ،برخـالف عقل سلیـم نیز است.
آیا طرح دعوي از ســوي خواهانهــاي متعدد به طرفیت
خوانده واحد یا متعدد با موضوع واحد به عنوان مثال اعسار
امکانپذیر است؟
مســتفاد از ماده  65قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در
امور مدنی مصوب سال  ،1379اصل ،اســتقالل دعاوي است و دعاوي
متعدد اعم از آن که خواهان و خوانده آن ،واحد یا متعدد باشد ،علیاالصول
باید مستق ً
ال مطرح شــود؛ مگر آن که ارتباط کامل داشته باشند .بنابراین
در فرض ســؤال ،دعواي اعسار با توجه به ماده  24قانون یادشده دعواي
تبعی (فرعی) است و طرح توامان دعاوي اعسار ،تابع طرح توامان دعاوي
اصلی است.

