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رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی خبر داد

خبر

ضرورت تسریع در پاسخ
به استعالمات اموال تملیکی

رییسکل دادگستری اســتان البرز گفت :رفع ابهامات و تسریع در
پاسخ به استعالمات اموال تملیکی ضرورت دارد و عدم اقدام ب هموقع
توسط دستگاهها میتواند از مصادیق ترک فعل محسوب شود.
حسین فاضلی هریکندی در نشست کمیته استانی نظارت بر اجرای
احکام پروندههای قاچاق کاال و ارز ،با محوریت «بررســی موانع و
چالشهای تســریع در تعیین تکلیف کاالهای رسوبی موجود در
انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی» اظهار کرد:
مبارزه با قاچاق کاال و ارز بهعنوان یکی از الزامات حمایت از تولید،
موضوعی ملی است که بارها توسط رهبر معظم انقالب مورد تاکید
قرار گرفته است.
وی ادامه داد :بر این اساس ،اصل مبارزه با قاچاق با هدف حمایت از
تولید داخلی ،ضروری است و از طرف دیگر تکالیف قانونی و شرعی
ایجاب میکند که همه در قبال اموال توقیفی که مطابق قانون به
عنوان قاچاق در انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی
نگهداری میشود ،مسئولیت داشته باشند.
فاضلی هریکندی با اشاره به جایگاه سیاستگذاری ،برنامهریزی،
هماهنگی و نظارت ســتاد مرکزی مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز که
نمایندگان همه دستگاههای حاکمیتی در آن عضویت دارند و نیز
کمیسیونهای استانی مربوطه ،بیان کرد :دستگاه قضایی مصمم
به تعیین تکلیف سریع اموال موجود در انبارهاست و ادعای ابهام یا
سکوت مقررات ،توجیهکننده متولیان و دستگاهای مسئول در این
زمینه نخواهد بــود و نهادهای متولی نیز در صورت وجود هرگونه
ابهام احتمالی از طریق کمیســیون استانی ســتاد یا دستگاههای
ملــی خود برای رفع موانــع یا ابهامات قانونــی ،پیگیری الزم را
داشته باشند.
رییسکل دادگســتری اســتان البرز با اشــاره به مواضع رییس
قوهقضاییه مبنی بر اینکه هدف قوهقضاییه در طرح مشکل ،اتخاذ
راهکارهای الزم برای حل آن اســت ،بیان کرد :استان البرز جزء
استانهایی اســت که پرونده مسن در حوزه قاچاق کاال و ارز ندارد
و احکام الزم برای اجرای حکم حسب مورد از سوی دادگستری و
تعزیرات استان البرز صادر شدهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه دادگســتری استان البرز در شرایط فعلی،
فقط به دنبال مقصر نیست و رفع مشکل اولویت دارد ،گفت :در بازدید
از انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی این استان،
به مواردی برخوردیم که بعضا تاخیر در پاسخ به استعالمات ،باعث
تاخیر در امحا یا فروش کاالها و تعیین تکلیف اقالم شدهاست؛ در
حالی که ماهیت برخی کاالها بهگونهای است که ایجاب میکند،
دســتگاههای مسئول نظیر جهاد کشــاورزی ،استاندارد ،گمرک،
دانشگاه علوم پزشکی و محیط زیست باید سریعا به استعالمات پاسخ
دهند و به همین جهت الزم است تا این دستگاهها ظرف حداکثر دو
هفته به استعالمهای صورتگرفته پاسخ دهند.
فاضلی هریکندی همچنین با بیان اینکه مشکالت دستگاهها نباید
موجب اتالف اموال توقیفشــده در انبارهای سازمان جمعآوری
و فروش اموال تملیکی شــود ،اظهار کرد :حل مشکالت آماری،
تســریع در تعیین تکلیف کاالهایی که باید امحا شود یا به فروش
برسد ،رفع ابهامات و تسریع در پاسخ به استعالمات در شرایط کنونی
ضرورت دارد و عدم اقــدام در این موارد میتواند از مصادیق ترک
فعل محسوب شود.

رفعمشکل 121واحدتولیدی
باپیگیریهایقضایی

باید مســایل زیستمحیطی بررســی و در نظر
گرفته شود.

رییسکل دادگستری استان آذربایجان
شــرقی گفــت :در  6ماهه نخســت
ســال جاری با تالش همه همکاران
دادگستری ،مشکالت  121واحد بزرگ
و کوچک دارای مشکل در این استان،
بررسی و رفع شده است.
موسی خلیلاللهی در نشست بررسی مشکالت
و رفع موانع تولید واحدهــای صنعتی و تولیدی
شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر
بیان کرد :در بحث تولیــد و واحدهای صنعتی،
تشــکیالت قضایی خود را برای رفع مشکالت
واحدهای تولیدی و تضمین اشــتغال در استان
مکلف و در کنار دولت میداند.
وی اضافه کرد :طی چند سال گذشته با همکاری
همه مدیران اســتانی اقدامات مثبتی در استان
آذربایجان شــرقی انجام شده است و واحدهای
تولیدی متعدد دارای مشکل احیا شده و به چرخه
تولید بازگشــته و حتی بعضا به مرحله صادرات
نیز رســیدهاند .خلیلاللهی ادامه داد :در  6ماهه

نخســت ســال جاری با تالش همه همکاران
دادگستری مشکالت  121واحد بزرگ و کوچک
دارای مشکل در استان آذربایجان شرقی بررسی
و رفع شده است.
وی با اشــاره به بحث مســایل زیستمحیطی
تاکید کرد :در کنار این موضــوع که حمایت از

کاشت بیش از  ۸هزار اصله نهال با صدور
آرای جایگزین حبس در گلستان

رییسکل دادگســتری استان گلستان ،از کاشت بیش از هشت هزار اصله نهال با صدور آرای جایگزین
حبس توسط محکومان این استان خبر داد.
حیدر آسیابی بیان کرد :با رای قضات استان گلســتان ،طی سال گذشته و امسال تعدادی از محکومان
به جای تحمل حبس در مجموع به کاشــت هشت هزار و  ۱۰۴نهال مکلف شدند که از این تعداد  ۳هزار
اصله نهال ،سال گذشته کاشته شد.
وی خاطرنشــان کرد :با نظارت و برنامهریزی ادارهکل منابع طبیعی ،کاشت  ۵هزار اصله نهال دیگر نیز
همزمان با آغاز فصل درختکاری ،توسط محکومان آغاز میشود.
رییسکل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه گلســتان از استانهای پیشرو کشور در صدور آرای
جایگزین حبس اســت ،اظهار کرد :این مجازاتها برای کســانی که جرایم سبک مرتکب میشوند و
سابقهدار نیستند ،صادر میشود.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان ،وی عنوان کرد :مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا
با هدف جلوگیری از برچسبزنی به افراد ،آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی از دیگر نهادهای پیشبینیشده
در قانون است که قضات گلستانی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان در جرایم سبک اعمال میکنند.
آســیابی در جلسه شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم استان گلســتان نیز گفت :ظرفیت تنها مرکز
ی که تعداد معتــادان متجاهر نیازمند
نگهداری معتادان متجاهر این اســتان ،یکصد نفر اســت؛ در حال 
نگهداری ،بین هزار تا هزار و  ۲۰۰نفر است.
رییسکل دادگستری استان گلستان در ادامه خاطرنشان کرد :باید ظرفیت همه دستگاههای مرتبط با
این حوزه ،برای افزایش مراکز نگهداری معتادان متجاهر به کار گرفته شود.
وی عنوان کرد :نگهداری و ساماندهی این افراد از یکسو آسیبهای اجتماعی و سرقتهای خرد را کمتر
میکند و از طرفی نیاز این معتادان به غذا و امکانات بهداشتی و سرپناه را تامین میکند.

تولیــد و واحدهای صنعتی جزء سیاســتهای
اصلی دســتگاه قضایی بوده ،رعایت مســایل
زیستمحیطی از اهمیت خاصی برخوردار است.
رییسکل دادگستری استان آذربایجان شرقی
خاطرنشان کرد :در صورت جانمایی برای ایجاد
شهرکهای صنعتی یا واحد تولیدی و صنعتی

احیای ســه واحد تولیــدی راکد با
حمایتهای قضایی و ایجاد شغل برای
 120نفر
در راستای مصوبات ستاد استانی پیگیری اجرای
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری
استان آذربایجان شرقی ،سه واحد تولیدی راکد در
شهرک صنعتی شهید سلیمی شهرستان آذرشهر،
با حمایتهای قضایی ،به چرخه تولید بازگشت.
یکی از این واحدهای راکد ،واحد روغنکشی است
که به دلیل مشکالت مالی که در شرف اجرا بود،
با ورود دادگستری استان و همکاری بانک ،این
واحد تولیدی احیا شد و به چرخه تولید بازگشت و
واحدهای تولیدی دیگر نیز شامل واحد تولیدی
نان صنعتی و نیز واحد تولیدکننده لوازم خانگی
بود که احیــا و به مدیریت جدید واگذار شــد .با
احیای این سه واحد تولیدی برای  120نفر شغل
ایجاد شد.

رفع تصرف  ۲۸۴هکتار از اراضی ملی زنجان
از ابتدای سال  ۱۴۰۰تاکنون

رییسکل دادگستری اســتان زنجان از رفع تصرف  ۲۸۴هکتار از اراضی ملی این استان از ابتدای سال
 ۱۴۰۰تاکنون خبر داد.
حجتاالسالم اسماعیل صادقی نیارکی با تبیین نقش سازنده و راهگشای دستگاه قضایی در صیانت از
حقوق عامه و حفظ و حراست از حقوق بیتالمال بهویژه در اراضی ملی و منابع طبیعی ،از رفع تصرف ۲۸۴
هکتار از اراضی ملی زنجان از ابتدای سال جاری خبر داد.
وی با بیان اینکه برخورد با دســتاندازی به اراضی ملی و منابع طبیعی ،ساختوســازهای غیرمجاز و
جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز ،یکی از اهداف و محورهای مهم دادگســتری اســتان زنجان
است ،افزود :با افرادی که به صورت غیرقانونی و بدون هرگونه دلیل مالکیت ،نسبت به تصرفات غیرمجاز
اقدام کنند ،وفق مقررات برخورد و از تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری میشود.
صادقی نیارکی اضافه کرد :در برخورد با زمینخواری ،منتظر تغییر کاربری ،ساختوسازهای غیرمجاز و
شکایت دستگاههای متولی نمیمانیم و با دریافت گزارشهای مردمی ،برای متخلفان پرونده تشکیل
میدهیم .به گزارش روابط عمومی دادگستری استان زنجان ،وی اقدامات پیشگیرانه در زمینه جلوگیری
از تضییع حقوق بیتالمال را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد :حتما باید اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده در
بحث حفاظت از بیتالمال در دستور کار قرار گرفته و اجازه بروز تخلف را به متخلفان ندهیم.
رییسکل دادگستری استان زنجان در جلسه شورای قضایی این استان نیز برخورد با فساد را از وظایف
اصلی ســازمان بازرسی برشمرد و بیان کرد :امروز برخورد با فســاد به یک باور و مطالبه عمومی تبدیل
شده است.
وی با بیان اینکه اقدام بهنگام ،فوری و دقیق در خصوص نظارت و بازرســی از دستگاهها باید در دستور
کار ادارهکل بازرسی استان زنجان قرار گیرد ،عنوان کرد :اگر اقدامات بهنگام نباشد ،شاهد تضییع حقوق
مردم و بیتالمال خواهیم بود.
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بررسی یک پرونده کثیرالشاکی
با بیش از یکصد شاکی در ارومیه

جلسه بررســی یک پرونده کثیرالشاکی با بیش از یکصد شاکی با حضور
رییسکل دادگستری استان آذربایجان غربی در ارومیه برگزار شد.
ناصر عتباتی ،رییسکل دادگستری اســتان آذربایجان غربی در جلسه
بررسی یک پرونده کثیرالشاکی با بیش از یکصد شاکی گفت :عدم رعایت
الزامات قانونی در معامالت و قراردادهای مردم موجب دردسر برای آنها
و افزایش مراجعه به دادگستریها میشود؛ در حالی که اگر در ابتدای کار
و در زمان انعقاد قرارداد و انجام معامله وفــق ضوابط و مقررات قانونی،
خصوص ًا به موجب سند رسمی معامله کنند ،اینگونه طعمه کالهبرداران
قرار نمیگیرند .وی افزود :در این پرونده شخص محکومعلیه با توسل به
وسایل متقلبانه و فریب تعداد کثیری از همشهریان مرتکب کالهبرداری
شده و با فروش هر واحد آپارتمان به چندین نفر موجب شده است این تعداد
از همشهریان ،اموال خود را ازدست دهند و با مشکل جدی مواجه شوند.
عتباتی ادامه داد :با توجه به تعدد شکات و ادعای چندین نفر در خصوص
یک واحد آپارتمان در خصوص رد مال و تحویل آپارتمانهای موجود که
تکافوی محکوملهم را نمیکند ،اجرای حکم در عمل با مشــکل و ابهام
مواجه شده است که با دعوت از قضات دادگاه بدوی ،تجدیدنظر ،اجرای
احکام کیفری و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان غربی و
تعدادی از شکات ،موضوع به لحاظ قضایی مورد بررسی دقیق و کارشناسانه
قرار گرفت و مقرر شد هر یک از واحدهای آپارتمانی با اولویت مالکیت با
حضور کارشناسان تعیینی دادگاه تحویل شوند و دادگاه نیز در تصمیم خود
با شفافیت و بدون ابهام اظهار نظر کند.

استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی
در خوزستان افزایش یابد

رییسکل دادگستری استان خوزســتان گفت :استفاده بهینه از ظرفیت
پابند الکترونیکی در کاهش چشــمگیر جمعیت زندانیان نقش بسزایی
دارد و این روند باید گسترش یابد .حجتاالسالم صادق مرادی در جلسه
ستاد ساماندهی امور زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان خوزستان،
بر ضرورت استفاده از ظرفیت پابند الکترونیکی بهمنظور کاهش جمعیت
زندانهای این اســتان تاکید و اظهار کرد :یکی از راهکارهای مناسب و
قانونی در زمینه کاهش جمعیت زندانیان ،استفاده بهینه از پابند الکترونیکی
است و قضات میتوانند در اعمال مجازات برای افراد مجرم متناسب با جرم
ارتکابی در راستای کاهش جمعیت کیفری از مجازات پابند الکترونیکی
استفاده کنند .وی عنوان کرد :استفاده بهینه از ظرفیت پابند الکترونیکی
در کاهش چشــمگیر جمعیت زندانیان نقش بسزایی دارد و این روند باید
گسترش یابد.

نظریه مشورتی

موارد و مسایل ممنوعالخروجی

بانک مرکزی است .این بانک با بررسی میزان بدهی افراد میتواند
تعییــن کند تا چه میزان بدهی موجب ممنوعالخروجی شــود و در
صورتی که میزان بدهی اشخاص از میزان مشخصی بیشتر باشد،
حکم به عدم خروج اشخاص خواهد داد.
به عنوان مثال یک بانک اعالم میکند که شــخصی با مشخصات
بهخصوص جزء بدهکاران عمده این بانک اســت و ممکن اســت
با توجه به رقم باالی بدهیاش از کشــور خارج شــود .با توجه به
این شــرایط بانک مرکزی از طریق دادستانی کل کشور نسبت به
ممنوعالخروج کردن شخص مورد نظر اقدام خواهد کرد.

ممنوعالخروجی به وضعیتی گفته میشود که به برخی افراد
نسبت داده شده و بر حسب شرایطی ،از خروج این افراد
از منطقه خاصی که معموال محدوده جغرافیایی یک کشور
است ،جلوگیری میشود.

ممنوعالخروجی وضعیتی است که به برخی افراد نسبت داده شده
و بر حسب شرایطی ،از خروج این افراد از منطقه خاصی ،جلوگیری
میشود .این منطقه معموال محدوده جغرافیایی یک کشور است.
بدین معنا که ممنوعالخروجی معموال افرادی را شــامل میشــود
که به هر دلیلی نباید از مرزهای جغرافیایی یک کشور بهخصوص
خارج شوند.
دالیل ممنوعالخروجی
بدهکاران بانکی ،از جمله افرادی هستند که طی الیحه قانونی خروج
بدهکاران بانکی مصوب سال  1359نباید از کشور خارج شوند.
این گروه از افراد با حکم دادگاه محکوم شــده و با توجه به شرایط و
قوانین باید از خروج آنها جلوگیری شود.
افرادی که به دالیل گوناگون دارای سوء شهرت هستند ،چنانچه در
کشور باشند ،نمیتوانند از کشور خارج شوند و در صورتی که خارج از
کشور باشند و به کشور بازگردند ،هم دیگر نمیتوانند از کشور خارج
شوند و ممنوعالخروج هستند.
همچنین افرادی که خروج از کشــور و داشتن پاسپورت آنها طبق
قانون به شخص دیگری واگذار شده است مانند پدر ،همسر و  ،بدون
رضایت آنها نمیتوانند اقدام به خروج از کشور کنند.
برخی افراد هم به هر دلیلی ممکن است خروجشان از کشور بر خالف
مصلحت آن کشور باشــد .معموال ممنوعالخروج بودن این افراد بر
طبق قانون و با توجه به تشخیص مقامات قضایی آن کشور است و
به صورت کتبی از سوی مقامات قضایی صادر میشود.
با بررســی این گروهها میتوان نتیجه گرفت که اشــخاصی که با
خروجشان باعث بروز مشکالتی برای آن کشور میشوند ،با توجه
به قوانین موجود از حق خروج از کشور منع میشوند.
البته ممنوعالخروجی در اغلب اوقات پس از گذشــت مدت زمان
مشخص رفع خواهد شد.
رفع ممنوعالخروجی نیز به واسطه تغییر شرایط و قوانین و رفع عاملی
است که منجر به ممنوعالخروجی شود.
مدت اعتبار ممنوعالخروجی
مدت زمان ممنوعالخروج بودن افراد محدود است .حکمی که دادگاه
بــرای ممنوعالخروجی یک متهم صادر میکند 6 ،ماه اعتبار دارد و
دادگاه این اجازه را دارد که این حکم را تمدید کند.
باید توجه داشــت که پــس از گذشــت  20روز از زمانی که حکم
ممنوعالخروجی صادر میشود ،افراد میتوانند به این حکم اعتراض
کنند تا مجددا مورد بررسی قرار گیرد.

در صورتی که در بررسی مجدد مراجع ذیصالح ،خروج بالمانع باشد،
باید هر چه ســریعتر اقدامات بعدی در جهت رفع ممنوعالخروجی
صورت گیرد.
ارگانهایی که ممنوعالخروج میکنند
ارگانهایی که ممنوعالخروج میکنند برحسب نوع ممنوعالخروجی،
انواع متفاوتی دارند .این ارگانها به عنوان نوعی مجازات یا عاملی
بازدارنده ،از خروج افراد از مرزهای یک کشور فعالیت میکنند و تعداد
آنها در جوامع گوناگون متفاوت است.
دادسرا
میتوان گفت مهمتریــن ارگانی که در حوزه ممنوعالخروج کردن
اشخاص فعالیت دارد ،دادسراست.
دادسرا پس از رسیدگی به اتهام اشخاص ،در صورتی که مشخص
شــود اتهام شــخص از درجه باالیی برخوردار بوده و ممکن است
شخصی که مرتکب این جرم شده ،از کشور خارج شود و از دید مقامات
رسیدگیکننده مخفی بماند ،به سرعت نسبت به ممنوعالخروج کردن
این شخص از طریق دادستانی کل کشور اقدام میکند .در این صورت
مجوز خروج شخص از کشور سلب میشود.
دادگاههای حقوقی
مرجع دیگری که میتواند اقدام به ممنوعالخروج کردن افراد کند،
دادگاههای حقوقی است .دادگاههای حقوقی فقط و فقط در مرحله

اجرای احکام میتوانند نســبت به ممنوعالخروج کردن شــخص
اقدام کنند.
به این معنا که شخصی ممکن است بهواسطه بدهی یا عدم اجرای
تعهــدات قانونی در صورتی که به عنوان مثال مبلغ زیاد یا حتی کم
هم باشد ،به تقاضای شخص طلبکار ،دادگاه حقوقی و اجرای احکام
نسبت به ممنوعالخروج کردن شخص متعهد یا بدهکار اقدام میکند
تا مبادا که شخص از کشور خارج شود و تعهدش بالاجرا بماند.
اداره ثبت
اداره ثبت نیز از جمله مراجعی است که قادر به ممنوعالخروج کردن
اشخاص اســت .البته اداره ثبت این اقدام را برای بدهکاران با سند
رسمی و در صورت تقاضای شخص متعهدله انجام میدهد.
این اداره در مورد مهریه در صورت تقاضای زوجه ،در مورد بدهکاران
بانکی در صورتی که بانک تقاضا کند ،در مورد بدهکارانی که با سند
رسمی بدهکارند و همچنین در مورد بدهکارانی که به واسطه چک
بدهکار محسوب میشــوند ،در صورت تقاضای شخص متعهدله
میتواند نســبت به ممنوعالخروج کردن این اشــخاص بدهکار
اقدام کند.
این اداره در مورد ســایر افراد و حتی سایر بدهکارانی که بدهی آنها
بهواسطه سند نیست ،نمیتواند اقدامات مشابهی انجام دهد.
بانک مرکزی
مرجعی که میتواند اقدام به ممنوعالخروجی بدهکاران بانکی کند،

اداره مالیات
از جمله افرادی که میتوانند با خروجشــان از کشــور ،باعث بروز
مشکالت بزرگی شوند ،افرادی هستند که فرار مالیاتی داشتهاند.
در نتیجه اداره مالیات با بررســی میزان این بدهی میتواند حکمی
در راستای عدم خروج اشخاصی که شامل این مورد میشوند دهد.
بدهکاران مالیاتی نیز از دیگر دســتههایی هســتند که در معرض
ممنوعالخروجی قرار دارند.
اداره دارایی در مورد بدهکاران عمــده مالیاتی برای اینکه متواری
نشوند ،بحث ممنوعالخروجی را مطرح میکند و از طریق دادستانی
کل کشور از خروج اشخاص جلوگیری به عمل میآورد.
همچنین اداره تامین اجتماعی در مورد بدهکاران بیمه و بدهکاران
حقوق بیمــهای میتواند همیــن اقدام را انجام دهد و نســبت به
ممنوعالخروج کردن اشخاص اقدامکند.
رفع ممنوعالخروجی
ممنو عالخروجی به هر دلیل و از طرف هر ارگانی ایجاد شده باشد،
باید از طریق همان ارگان رفع شود.
به عنوان مثال در مورد بدهکاران باید گفت که این افراد باید به طور
کامل بدهی خود را پرداخته و اجازه نهاد مربوطه را دریافت یا رضایت
طلبکار را جلب کنند .به عنوان مثال اگر شخصی ممنوعالخروج شده
باشد ،میتواند از طریق تامین وثیقه معتبر از بازپرس تقاضا کند که
اجازه خروج وی را به صورت موقت بدهد.
در بسیاری از موارد بازپرسها با این موضوع موافقت میکنند که در
قبال تامین یک مال باارزش که بتواند جرم را بپوشاند ،شخص مورد
نظر ممنوعالخروج نباشد.
در مورد بدهکارانی نیز که حکم اعسارشان صادر شده و بدهیهایشان
تقسیط میشود ،میتوان تقاضای برداشتن ممنوعالخروجی کرد.
در مورد مهریه نیز این مورد صدق میکند .یعنی در صورت تقسیط
دادگاه و احراز اعسار ،وکیل شخص میتواند از دادگاه تقاضای رفع
ممنوعالخروجی کند.
از دیگر موارد میتوان به بدهکاران مالیاتی و بدهکاران تجاری اشاره
کرد که با اخذ حکم ورشکستگی ممکن است بر حسب مورد نسبت به
رفع ممنو عالخروجیشان اقدام شود.

طبق بند «الف» ماده  27قانــون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،
قاچاق دارو مشمول مجازات قاچاق کاالهاي ممنوع موضوع
ماده  22همان قانون اســت .همچنین طبق بند «ب» ماده
 27مرقوم ،چنانچه کاالهاي قاچاق مکشوفه شامل مواد و
فراوردههاي خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی باشد
و موفق به اخذ مجوزهاي بهداشــتی و درمانی در خصوص
مصرف انسانی نشود ،مشــمول مجازات قاچاق کاالهاي
ممنوع اســت و وفق ماده  44قانون مارالبیــان نیز صرفاً
رسیدگی به جرایم قاچاق کاال و ارز سازمانیافته و حرفهاي،
قاچاق کاالهاي ممنوع و قاچاق کاال و ارز مستلزم حبس یا
انفصال از خدمات دولتی در صالحیت دادسرا و دادگاه انقالب
است .حال با توجه به اینکه مقنن در ماده  27مرقوم صرفاً
مجازات بزه را مشمول مجازات قاچاق کاالي ممنوع دانسته
و نسبت به مرجع ذيصالح اتخاذ تصمیم نکرده و در تبصره
 4ماده  22همان قانون نیز دارو و فراوردههاي بهداشــتی
جزء کاالهاي ممنوع احصا نشــده ،در مــواردي که دارو یا
فراوردههاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی با ارزش
کمتر از یکصد میلیون ریال که فاقد مجازات حبس اســت
کشف شده باشد ،کدام مرجع برای رسیدگی صالح است؟
نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مواد مخدر و قاچاق این مقررات مذکور
در مواد  26 ،25و  27قانون قاچاق کاال و ارز مصوب ســال  1392ناظر به
کاالي مجاز مشــروط اســت (که به موجب آنها مرتکبان اعمال مذکور
در ایــن مواد به «مجازات قاچاق کاالي ممنوع» محکوم یا «مشــمول
مجازات قاچاق کاالي ممنوع» میشوند ،در مقام تعیین مرجع صالح جهت
رســیدگی به موارد مذکور در این مواد نیست ،بلکه صرفا میزان مجازات
مرتکبان را تعیین کرده است ،لذا در خصوص «تعیین مرجع صالح براي
رسیدگی» باید مطابق مقررات مذکور در ماده  44این قانون با لحاظ مواد
قانونی مرتبط رفتار شود ،بنابراین در فرض استعالم که ارزش کاالي قاچاق
مکشوفه (دارو یا فراوردههاي بهداشتی فاقد مجوز مصرف انسانی) با ارزش
کمتر از یکصد میلیون ریال است (مستلزم حبس یا انفصال نیست) با توجه
به بند ب ماده  22و ماده  44قانون موصوف ،رسیدگی به تخلف مزبور در
صالحیت سازمان تعزیرات حکومتی (شعب ویژه قاچاق کاال و ارز) است.
هرگاه شخص ثالث با داشتن ســند عادي نسبت به مال
بازداشتشــده اعم از منقول یا غیرمنقول توسط متعهدله
از اجراي ثبت اظهار حقی کند ،در راســتاي بند  4ماده 96
آییننامه اجراي مفاد اســناد رســمی الزماالجرا مصوب
سال  1387دادخواستی باید طرح کند؟ نحوه اقدام و طرح
خواسته در تبصره  2ماده فوقالذکر که اعالم داشته شخص
ثالث میتواند به دادگاه مراجعه کند ،چگونه است؟
اوال ،در صورتی که شخص ثالث نســبت به ملک توقیفشده در اجراي
مفاد اسناد رسمی به استناد مبایعهنامه عادي ،ادعاي مالکیت داشته باشد،
رسیدگی به دعواي وي چون جنبه ترافعی دارد ،در صالحیت دادگاه صالح
اســت و در صورت صدور حکم به نفع معترض ثالث برابر بند  4ماده 96
آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت
از عملیات اجرایی ،رفتار میشود .ثانیا ،برابر ماده  29قانون مدنی ،حقوق
اشخاص در اموال اعم از حق مالکیت است .بنابراین منظور از «اظهار حق»
در ماده  96آییننامه اجراي مفاد اسناد رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به
شکایت از عملیات اجرایی شامل ادعاي مالکیت نسبت به عین یا منفعت
یا حقوقی مانند حق ارتفاق و انتفاع که توقیف شده است ،نیز میشود.

