روسایکل دادگستری استانهای مازندران و ایالم تاکید کردند

گزیدهها

لزوم همت جمعی
برای مبارزه با فساد

رییسکل دادگســتری استان کرمان با تاکید بر لزوم همت جمعی
برای مبارزه با فســاد ،گفت :در برخورد با فساد باید بهنحوی اقدام
شــود که از ایجاد اختالل در روند توسعه کشور بهخصوص توسعه
اقتصادی جلوگیری بهعمل آید.
یداهلل موحد در نشست قضایی با جمعی از قضات دادسرای عمومی و
انقالب مرکز استان کرمان ،با تاکید بر لزوم همت جمعی برای مبارزه
با فســاد ،اظهار کرد :در برخورد با فساد باید بهنحوی اقدام شود که
از ایجاد اختالل در روند توسعه کشور بهخصوص توسعه اقتصادی
جلوگیری بهعمل آید .همچنین روند رسیدگی به برخی پروندههای
مربوط به مفاسد اقتصادی در استان کرمان باید سرعت یابد و تعیین
تکلیف قضایی این پروندهها انجام شود.
وی حمایت از تحقق اقتصاد مقاومتی را از اولویتهای دســتگاه
قضایی برشمرد و ادامه داد :اقدامات دستگاه قضایی در مبارزه با فساد
بهنحوی دنبال میشود که خدشهای در روند تولید این واحدها ایجاد
نشود و نمونه این اقدام در برخورد انجامشده با یکی از شرکتهای
خودروسازی در اســتان ،به خوبی قابل مشاهده است .رییسکل
دادگســتری اســتان کرمان بیان کرد :پیگیری درخواستهای
کارکنان اداری و قضایی در راستای ارتقای وضعیت معیشتی آنها
را وظیفه خود دانسته و در حد توان در این زمینه اقدام خواهیم کرد.
البته در این میان باید توجه داشت که وضعیت اقتصادی و معیشتی
موجود جامعه ،بر تمامی اقشار اجتماعی تاثیر داشته و الزم است که
با درک صحیح شــرایط موجود زمین ه برونرفت از وضعیت کنونی
فراهم شود .وی در پاســخ به درخواست برخی از قضات دادسرای
کرمان مبنی بر توسعه حمایتهای حقوقی از کارکنان قضایی بیان
کرد :ســتادی با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی قوهقضاییه در
مرکز استان به منظور حمایت قانونی از همکاران قضایی تشکیل
شده است اما این روند در صورت ایجاد معاونت حقوقی در دادگستری
استانها ،روند بهتر و مطلوبتری به خود میگیرد .موحد ،نظارت را
عامل تقویت کار و بهبود خدمات قضایی در کشور دانست و اظهار
کرد :اعتبار دستگاه قضایی باید توسط نیروهای اداری و قضایی حفظ
شود .زیرا شأنیت الزم برای دستگاه قضا در قوانین و مقررات کشور
مد نظر قرار گرفته و این شأنیت باید حفظ شود.

اجرای  ۷۸حکم خلعید منجر به
آزادسازی  ۱۹۵هکتار از مراتع
مراوهتپه

رییس حوزه قضایی مراوهتپه استان گلســتان از اجرای  ۷۸حکم
خلعید با رای دادگاههای این شهرستان خبر داد.
سیدمهدی هاشــمی از اجرای  ۷۸حکم خلعید با رای دادگاههای
شهرســتان مراوهتپه خبر داد و عنوان کرد :با اجرای این آرا۱۹۵ ،
هکتار از جنگلها و مرتع این شهرســتان از متجاوزان خلعید و به
منابع طبیعی بازگردانده شد .وی با بیان اینکه  ۲۵درصد از مراتع و ۱۰
درصد از جنگلهای استان گلستان در شهرستان مراوهتپه قرار دارد،
خاطرنشان کرد :برای حفظ این عرصهها ،پروندههای دستاندازان
و متجاوزان به این عرصهها ،خارج از نوبت و با ســرعت و دقت در
دادگاههای این شهرستان رسیدگی میشود.
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ضرورت تعیین تکلیف کاالهای مربوط به انبارهای فروش اموال تملیکی
روســای کل دادگســتری استانهای
مازندران و ایالم ضمن بازدید از انبارهای
اداره جمعآوری و فروش اموال تملیکی ،بر
ضرورت تعیین تکلیف کاالهای این انبارها
تاکید کردند.

حجتاالسالم محمدصادق اکبری ،رییسکل
دادگستری استان مازندران ضمن بازدید سرزده
از انبارهــای اداره جمــعآوری و فروش اموال
تملیکی این اســتان ،بر تعییــن تکلیف فوری
اموال عمومــی بالتکلیف درکوتاهترین زمان و
به بهترین شکل ممکن تاکید کرد.
وی در ایــن بازدید با اشــاره بــه تاکید رییس
قوهقضاییه در خصوص تعییــن تکلیف اموال
انبارهای ســازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی گفت :امروز به همراه دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان مازندران و مسئوالن مرتبط،
بازدیدی از انبارها داشــتیم و متاسفانه وضعیتی
که مشاهده شد ،بسیار رنجآور بود .برخی کاالها
اعم از ســم ،کود شیمیایی و مواد غذایی از سال
 ۹۵تاکنون وجود داشته و بهدلیل کمتوجهیها،
وضعیت بسیار نگران کنندهای را شاهد بودیم.
رییسکل دادگستری اســتان مازندران با اعالم
نارضایتــی از نبود ثبات مدیریت و نیز شــرایط
نگهــداری کاالهــا در انبارها متذکر شــد :این
مشکالت باید سریعا مورد پیگیری قرار گیرند و
اموال موجود در انبار تعیین تکلیف شوند .دادستان
مرکز اســتان نیز بهعنوان مدعیالعموم ،پیگیر
این موضوع خواهد بود و دســتگاههای ذیربط
اعم ازتعزیرات حکومتی ،محیط زیست و کانون
کارشناسان رسمی دادگستری نیز همکاریهای
الزم را تا تعیین تکلیف امــوال تملیکی خواهند
داشت .وی با اعالم تشکیل جلسه ستاد پیگیری
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در هفتههای
آتی برای رسیدگی به برخی موانع تسریع در تعیین
تکلیف اموال گفت :اموال موجود در این انبارها،

متعلق به عموم مردم است و باید در نگهداری و
تعیین تکلیف آن اهتمام الزم وجود داشته باشد.
هرگونه اهمال و سهلانگاری در این زمینه جرم
تلقی میشــود و دادگستری اســتان مازندران،
متخلفان و سهلانگاران امر را تحت پیگرد قانونی
قرار خواهد داد.
لزوم تعیین تکلیف کاالهای مربوط
به سازمان اموال تملیکی
همچنین علی دهقانی ،رییسکل دادگســتری
اســتان ایالم با حضور در شهرســتان مرزی
مهران از گمرک این شهرســتان بازدید کرد و
با حضور در ادارهکل گمرک این شهرســتان ،با
مدیران این اداره دیدار کرد و در جریان آخرین
وضعیت ترخیص و صادرات کاال از این گمرک
قرار گرفت.
وی در دیدار با مدیرکل گمرکات اســتان ایالم
اظهار کــرد :مرز مهران یکــی از مناطق مهم
و استراتژیک کشور در مناســبات اقتصادی و

فرهنگی با کشور عراق است و این مرز به عنوان
امنترین مســیر ترانزیت کاال و تــردد زائران
عتبــات عالیات با توجه به موقعیت اســتثنایی
آن ،فرصتهای ویــژهای را در زمینه تردد زوار
دو کشور و توسعه اقتصاد پایدار در اختیار استان
ایالم قرار میدهد.
وی نقش برجســته گمرک در صادرات کاال و
حمایــت از تولید داخلی را بســیار مهم ارزیابی
کرد و افزود :گمــرک مهران بهعنوان بهترین،
امنتریــن و نزدیکترین مــرز زمینی میهن
عزیزمان با کشور عراق نقش بسزایی در تجارت
و مبادالت کاال با این کشــور و ترانزیت کاال به
سایر کشورها دارد.
رییسکل دادگســتری اســتان ایالم ،اهمیت
تســهیل در مبادالت تجاری و صادرات کاال از
گمرکات این استان را خاطرنشان کرد و گفت:
حمایت از تولید داخلی و توجه ویژه به صادرات
با رعایت دقیق تمام قوانین و مقررات به صورت
ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

دهقانی همچنین ضمــن بازدید از بخشهای
مختلف گمــرک مهــران ،بر لــزوم توجه به
درخواستها و بررسی مشکالت صادرکنندگان،
شرکتها ،رانندگان کامیون و سایر عوامل دخیل
در ترانزیت کاال تاکیــد و بیان کرد :باید تالش
کنیم تا کاالی تولیدشــده در داخل به بهترین و
سریعترین شکل ممکن از مبادی قانونی کشور
صادر شــود ،زیرا این امر به رونق و جهش تولید
منتج میشود.
وی مبــارزه با قاچــاق را از اهــم برنامههای
دادگســتری و دســتگاههای نظارتی و امنیتی
اســتان ایالم عنوان و تصریح کــرد :بهترین
راهکار پیشــگیری و مبارزه با این پدیده شوم،
تســهیل مبــادالت قانونی کاال و گســترش
ظرفیتهای گمرکات اســتان است .رییسکل
دادگستری اســتان ایالم با تاکید بر اینکه همه
سازمانهای مسئول از جمله ادارهکل گمرک و
دادستانی مهران باید بر ورود و خروج کاالها از
مرز نظارت جدی داشته باشند و از هر گونه قاچاق
نیافته جلوگیری کنند ،ادامه داد :در واردات
سازما 
و صادرات کاال باید نیاز کشــور مورد توجه قرار
گیرد تا به تولید داخلی آســیبی وارد نشود.وی
افزود :اگر زیرساختها در مرز مهران مهیا شده
و تشریفات دستوپاگیر اداری حذف شود ،قطعا
تجار نسبت به فعالیت در این مرز رغبت بیشتری
پیدا میکنند و این امر به توسعه اقتصادی استان
منجر میشود.
دهقانی همچنین در بازدید از انبار گمرک مهران
و نظارت بر فرآیند نگهداری اموال در این مرکز،
بر تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبار گمرک
این شهرستان و سایر انبارهای اداره جمعآوری و
فروش اموال تملیکی استان ایالم تاکید و عنوان
کرد :کاالهــای موجود در انبــار باید به عنوان
امانتهای مردم و بیتالمال به بهترین شــکل
ممکن نگهداری شده و مطابق قوانین و مقررات
در سریعترین زمان ممکن ،تعیین تکلیف شوند.

در دیدار رییسکل دادگستری استان مرکزی با پیرمرد تظلمخواه اراکی مطرح شد

صدور قرار توقف اجرای حکم در مورد پرونده  ۳پالک ثبتی
رییسکل دادگســتری استان مرکزی ضمن حضور در محل
سکونت یک پیرمرد تظلمخواه در اراک ،از صدور قرار توقف
اجرای حکم در مورد پرونده سه پالک ثبتی خبر داد.

در پــی پخش کلیپــی از یک پیرمرد ســاکن خیابان جهــرم اراک و
تظلمخواهی وی مبنی بر رفع مشکل مالکیت منزلش ،حجتاالسالم
سید عبدالمهدی موســوی ضمن حضور در محل سکونت این فرد و
احوالپرسی از وی ،بهصورت میدانی ،در جریان موضوع قرار گرفت.

به گزارش مرکز رسانه قوهقضاییه ،وی ضمن استماع اظهارات این فرد،
به وی و اهالی محله اطمینان خاطر داد که دستگاه قضایی از حقوق حقه
آنها دفاع خواهد کرد.
رییسکل دادگستری اســتان مرکزی پیشتر در این زمینه گفته بود:
فردی با مراجعه به دادگســتری مدعی شد که در مورد سه پالک ثبتی
خیابان جهرم ،مالکیت رســمی دارد و به استناد اسناد رسمی ،از دادگاه
خلعید این سه واحد مسکونی را تقاضا میکند .زمانی که یکی از آرای
خلعید قطعی به مرحله اجرا گذاشته میشود ،فرد محکوم نیز با تقاضای

توقف حکم درخواست اعاده دادرسی طرح میکند و بر این اساس قرار
توقف اجرای حکم صادر میشود.
وی بیان کرد :هیاتی از متنفذان شهر اراک و شورای حل اختالف تشکیل
شده تا با شکات و مردم صحبت و موضوع را به مصالحه ختم کنند.
موسوی از ماموریت به یکی از معاونان خود پیرامون بررسی ماهیت
اســناد خبر داد و گفت :در رابطه با پرونده این پالک ثبتی به یکی از
معاونان ماموریت داده شــد که مبنا و ماهیت سند دار شدن شاکی
را بررسی کند.
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موضوع کمبود آب و منابع آبی در استان
زنجان پیگیری شود

رییسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه موضوع کمبود آب در این
استان ،نگرانکننده است ،بر پیگیری جدی موضوع کمبود آب و منابع آبی
در استان زنجان توسط شورای حفظ حقوق بیتالمال این استان تاکید کرد.
حجتاالسالم اســماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای حفظ حقوق
بیتالمال و صیانت از حقوق عامه استان زنجان ،مشکالت کمبود آب در
نکننده برشــمرد و بر مدیریت منابع آبی استان توسط
این استان را نگرا 
مسئوالن امر تأکید کرد.
نها و کره خاکی است،
وی با بیان اینکه آب مایه حیات و نیاز ضروری انسا 
افزود :با کاهش نزوالت آسمانی طی سنوات گذشته و سال جاری و کمبود
آب  ،مشکالتی در کشور و در استان برای مردم بهویژه کشاورزان بهوجود
آمده که در این شرایط کمآبی ،مدیریت مصرف آب توسط مسئوالن امور
آب و دســتگاههای مربوطه ،ضروری است و دستگاه قضایی کوتاهی در
این خصوص را هرگز برنمیتابد.
رییس کل دادگستری اســتان زنجان با بیان اینکه استفاده از روشهای
نوین در آبیاری مزارع کشاورزی ،آن هم بهصورت قطرهای ،ضمن مدیریت
مصرف آب موجب استفاده بهینه از آب برای آبیاری بیشتر مزارع خواهد
بود ،عنوان کرد :نظارت و حمایت از اســتفاده از این روشها موجب عدم
هدررفت آب و کاهش منابع آبی خواهد بود.
صادقی نیارکی ،حفر غیرمجاز چاهها را یکی دیگر از مشکالت و معضالت
در کمبود آب و اســتفاده بیرویه از منابع آبی در استان زنجان بیان کرد و
گفت :هوشمندسازی و کنترل میزان استفاده از منابع آب با نصب کنتورهای
هوشمند ،گامی مهم و موثر در استفاده بهینه از آب است که مسئوالن امر
باید اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند.

آزادی  ۳۲۱مددجو از زندانهای استان
گیالن با تالش شوراهای حل اختالف

رییس شــوراهای حل اختالف اســتان گیالن از آزادی  ۳۲۱زندانی از
زندانهای این استان با تالش شوراهای حل اختالف این استان خبر داد.
حجتاالسالم سید محمد میرمحمدی از آزادی  ۳۲۱زندانی از زندان با
تالش شوراهای حل اختالف استان گیالن خبر داد و گفت :شعب شورای
حل اختالف مستقر در زندانها باید از ظرفیت قانونی خود در افزایش صلح
و سازش بهره برده و از تمام توان خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه در  ۷ماهه ابتدایی ســال جاری  ۱۰۳هزار و  ۱۵۳پرونده
وارد شوراهای حل اختالف استان گیالن شده است ،گفت :در همین بازه
زمانی با توجه به موجودی که از گذشته در شعب شوراهای حل اختالف
وجود داشت ۱۰۹ ،هزار و  ۹۱۳پرونده مختومه شده است.

نظریه مشورتی

ممنوعیتاستفادهازملکبرخالفکاربریآن
با گذشت زمان و افزایش هزینه خرید امالک مسکونی،
به مروز شاهد آن بودهایم که بسیاری از این امالک تغییر
کابری داده و به امالک غیرمســکونی اعم از تجاری و
اداری تبدیل شدهاند.

به استفاده به عنوان «محل کسب و پیشه و تجارت» شده است .با
این وجود ،شهرداری با ســایر موارد تغییر کاربری مخالف پروانه از
جمله تغییر کاربری از مســکونی به اداری که امروزه رواج بیشتری
دارد نیز برخورد میکند.

این وضعیت در حالی است که در بســیاری از قوانین موجود ،تغییر
کاربری ممنوع و غیرقانونی تلقی شده است و در صورتی که چنین
موضوعی به شهرداری و مسئوالن مربوطه گزارش داده شود ،مورد
پیگیری قرار میگیرد .البته این حالت همیشه هم غیرقانونی نیست
و قانونگذار برای آن چند استثنا در نظر گرفته است.
همچنین در قوانین و مقررات شهری در مواردی مالکیت اشخاص
محدود میشود و نظام قواعد شــهری برای تغییر کاربری امالک
موجود در شــهر ،انواع مختلفی از کاربری را تعریف کرده اســت.
بنابراین بهمنظور ایجاد نظم در شهرسازی ،نحوه استفاده از زمین و
ساختمان تعیین میشود.
مالکان اجازه ساخت ساختمان بدون مجوز شهرداری و بدون تعریف
کاربری خاص را ندارند.
با استناد به ماده  100قانون شهرداری ،همه مالکان امالک و اراضی
واقع در شــهر مکلف هستند پیش از هرگونه عملیات ساختمانی ،از
شهرداری محل ،پروانه ساختمان اخذ کنند و بر اساس تبصره ذیل
بند  24ماده  55قانون شهرداری ،شهرداریها ،مکلفند نوع استفاده از
ساختمان را در پروانههای صادره قید کنند و مدام بر آن نظارت داشته
باشند تا تخلفی نسبت به نحوه استفاده از ساختمان صورت نگیرد.
الزم به ذکر است که پروانه ساختمانی ،مجوزی قانونی است که از
طرف شهرداری برای هرگونه ساختوساز از سوی صاحبان امالک
صادر میشود.
با توجه به مطالب فوق باید بگوییم که قانون شهرداری ،اعمال تغییر
در نحوه استفاده از ســاختمان و نقض ضوابط مربوط به کاربری را
ممنوع کرده و کمیسیون ماده  100شهرداری را مرجع رسیدگی به
اینگونه تخلفات دانسته است.

کاربری تجاری و اداری
در تعریــف کاربری تجاری و اداری میتــوان بیان کرد که محلی
اســت که در آن تاجر ،کاسب یا پیشهور به فعالیت تجاری یا کسبی
اشتغال دارد.
همچنین با اســتناد به دســتورالعمل وزارت کشــور بــا عنوان
«دستورالعمل نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای اداری ،تجاری
و صنعتی» واحد تجاری عبارت است از تمام ساختمانهایی که برابر
تبصره ذیل بند  24ماده  55قانون شهرداریها با هدف استفاده کسب،
پیشه و تجارت ساخته شده یا واحدهای صنعتی تحت پوشش قانون
نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت فعالیت داشته باشد.

انواع کاربری
چگونگی و نوع استفاده از زمین و ساختمان که در طرحهای شهری
ی شود ،کاربری نام
و پروانههای صادره از شهرداری ذکر و تاکید م 
دارد که معموال انواع مختلفی از آن در طرحهای تفصیلی شــهرها
پیشبینی میشود.
مهمترین انواع کاربریها به ســه دسته اداری ،تجاری و مسکونی
تقسیم میشوند.
البته در قوانین ما تعریف دقیقی از انواع مختلف کاربری ارائه نشده؛
اما لزوم داشــتن اطالعاتی در رابطه با انواع کاربری ،به این منظور
اســت که افراد مختلف ،در دام ضمانت اجراهای سنگینی که برای
تغییر کاربری خالف قانون در نظر گرفته شده و حتی در صورت عدم
تمکین به رای کمیســیون ماده صد ،ممکن است منتهی به صدور

حکم حبس شود ،نیفتند.
استثناهای استفاده برخالف کاربری مسکونی
همانطور که در ابتدا ذکر شد ،هرچند اصل بر این است که در حالت
کلی ،امکان تغییر کاربــری مندرج در پروانه ملک برای افراد وجود
ندارد و مالکان نمیتوانند اســتفادهای خالف کاربری ملک داشته
باشند ،اما استثناهای متعددی در قوانین پیشبینی شده است .برخی
از استثناهای استفاده غیرمسکونی از ملک مسکونی عبارت از دایر
کردن دفتر وکالت و مطب ،دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طالق ،دفتر
روزنامه و مجله و دفتر مهندســی مستند به تبصره بند  24ماده 55
قانون شهرداری؛ فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف و وابسته
مستند به قانون محل مطب پزشکان مصوب  20دی سال 1366؛
تاسیس دفتر مطبوعات مســتند به ماده  3آییننامه محل تأسیس
دفاتر مطبوعات مصوب  27خرداد ســال  1380و اســتفاده برای
مشاغل خانگی مستند به ماده  2قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل
خانگی مصوب  22اردیبهشت سال  1389است.
استثنائات مذکور دارای شرایط مختلفی هستند که در ادامه به تفصیل
به آنها خواهیم پرداخت.
واحد اداری
با توجه به تعریفات بیانشــده ،واحدهای اداری را میتوان به این
صورت تعریف کرد :تمام ساختمانهای دولتی یا نهادهای انقالب
اسالمی.
همچنین سایر ساختمانهایی که از شمول ساختمانهای تجاری -
مسکونی و صنعتی خارج باشند ،تعریف واحد اداری را در بر میگیرند.
در نتیجه محلی که در آنجا افراد حقیقی یا حقوقی کار کنند و کارهای
خدماتی مربوط به دولت و بخش خصوصی انجام شــود« ،کاربری
اداری» محسوب میشود.

تبصره یک ماده  8قانون روابط موجر و مستاجر سال  1362که دلیلی
برای نسخ آن نیز وجود ندارد ،مقرر کرده است« :در صورتی که عین
مستأجره برای مقصودی غیر از کسب یا پیشه یا تجارت به اجاره داده
شود ،از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است».
مســتند به این تبصره ،میتوان بیان کرد که اگر کاربری ملک به
صورت عملیات تجاری نباشد ،اصل بر این است که ملک ،کاربری
مسکونی دارد .در نتیجه کاربری اداری جنبه استثنایی خواهد داشت و
شامل مواردی است که برای ارائه خدمات بخش دولتی یا خصوصی،
وجهی دریافت میشود.
اصل عدم امکان تغییر کاربری در چارچوب قانونی
تبصره بند  24ماده  55قانون شــهرداری که در سال  1352به این
قانون الحاق شده ،ذکر کرده اســت« :شهرداری در شهرهایی که
نقشه جامع شهر تهیه شده ،مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در
پروانههای ساختمانی ،نوع استفاده از ساختمان را قید کند .درصورتی
که برخالف مندرجات پروانه ساختمانی ،در منطقه غیرتجاری محل
کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود ،شهرداری مورد را در کمیسیون
مقرر در تبصره یک ماده  100این قانون مطرح و کمیسیون در صورت
احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو
ماه تجاوز کند ،در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف
مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند .بنابراین این موضوع وسیلهای
برای اعمال قدرت ماموران شهرداری میشود و اگر کسی عالما از
محل مزبور پس از تعطیل برای کســب و پیشه یا تجارت استفاده
ج هزار
کند ،به حبس جنحهای از  6ماه تا دو سال و جزای نقدی از پن 
و یک ریال تا  10هزار ریال محکوم میشود و محل کسب نیز مجددا
تعطیل میشود ».
با توجه به تبصره بنــد  24ماده  55قانون شــهرداری ،صالحیت
شهرداری محدود به برخورد با تغییر کاربری از استفاده «غیرتجاری»

واحد مسکونی
واحدهای مسکونی ،با هدف اسکان دایم یا موقت اشخاص ایجاد
میشــوند و ترکیب بنای آنها معموال دارای الگوی خاصی است و
چند قسمت مشخص را حتما دارا هستند که شامل اتاق ،آشپزخانه،
سرویس و غیر از آن است و مجموع تمام اینها« ،واحد مسکونی»
نام دارد.
اینکه قصد سازنده چه بوده و نحوه بهرهبرداری فعلی چگونه است،
از ارکان تعریف نیست ،بنابراین کاربری مسکونی ،فضاهای پیوسته
ایجادشده در یک ساختمان به عنوان واحد مسکونی که مناسب برای
سکونت خانواده است را در بر میگیرد.
نحوه تغییر کاربری زمین کشاورزی
به گزارش گروه حقوقی یاسا ،با توجه به قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها ،درمییابیم که اصل بر ممنوعیت تغییر کاربری زمین
کشاورزی است و با استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین،
همه اراضی که تا پیش از تصویب قانون مذکور در سال  ،1374تغییر
کاربری داده شدهاند ،مشمول عنوان کیفری تغییر کاربری زمینهای
کشاورزی نیستند.
همچنین در ادامه باید گفت که شهرداری هیچ اختیاری برای تغییر
کاربری زمین کشــاورزی ندارد و تنها مرجع ذیصالح ،کمیسیون
ماده  ۵شورای عالی شهرسازی و معماری است.
در حالــت کلی ،قانون حفظ کاربری اراضــی زراعی و با غها ،تغییر
کاربری اراضی زراعی را غیرقانونی و جرم دانسته است ،اما قانون و
آییننامه اجرایی حفظ کاربری اراضی زراعی و با غها ،استثنائاتی را
پیشبینی کردهاند.
شایان ذکر است که مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم تغییر
کاربری اراضی زراعی ،دادگاههای کیفری است.

با توجه بــه رأی وحدت
رویه شماره  774مورخ
 20فروردیــن ســال
 1398هیــأت عمومی
دیوان عالی کشور و مفاد
ماده یک قانــون نحوه
اجرای محکومیتهای
مالی مصوب سال  1394که بر اســاس این رأی وحدت
رویه ،بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق
محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده
 23قانون صدور چک مصوب ســال  1355با اصالحات و
الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون
نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رییس قوهقضاییه در خصوص
صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و امالک،
چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق ،مدیون اقدام
به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند ،آیا در این صورت که
حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده ،مدیون مرتکب
بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال
 1394و صراحت ماده  22آن ،قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیتهای
ن که در مــاده  21این قانون جزای
مالی اســت؛ همچنین با عنایت به ای 
نقدی معادل نصف محکومبه ،به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این
ماده ،پیشبینی شده و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقالگیرنده به منظور
استیفای محکومبه پیشبینی شده اســت و با توجه به رأی وحدت رویه
شــماره  774هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،اعمال این ماده در مورد
دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده ،امکانپذیر نیست
و اصو ًال با توجه به اینکه این ماده در مقام جرمانگاری اســت ،نمیتوان
کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصالح مسجل نشده
اســت ،به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار
داد؛ زیرا چهبسا این فرد اصو ًال خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی
اختالف باشد .بر این اساس ،در فرض سؤال ،انتقال مال هرچند به قصد
فرار از ادای دین ،متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع
ماده  23اصالحی ( )1397قانون صدور چک یا مطالبه مهریه توسط دوایر
اجرای ثبت ،مشــمول حکم مقرر در ماده  21قانون صدرالذکر نیست .در
هر حال ،اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است.
ضمن ًا واژه مدیون و (نه محکومعلیه) در صدر ماده  21مذکور با عنایت به
ماده  27این قانون قابل توجیه است.
آیا دانشــگاههاي دولتی از فرجه هیجده ماهه اعطایی به
وزارتخانهها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در
بودجه کل کشور منظور میشود ،مندرج در مادهواحده قانون
نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تامین و توقیف اموال
دولتی مصوب سال  1365بهرهمند میشوند؟
بازگشت به استعالم شماره  1398050000276597مورخ  11تیر سال
 1398به شماره ثبت وارده  630مورخ  25تیر سال  ،1398نظریه مشورتی
این ادارهکل به شرح زیر اعالم میشود :نظر به اینکه مادهواحده قانون نحوه
پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال
 ،1365ناظر بر وزارتخانهها و مؤسســات دولتی است و در موضوع سؤال
«دانشگاههاي دولتی» در زمره «مؤسسات دولتی» محسوب میشوند،
لذا مشمول این مادهواحده هستند.

