گزیدهها

حمایت حقوقی و قضایی عدلیه
از تولیدکنندگان

رییسکل دادگستری اســتان خراسان جنوبی گفت :دستگاه قضا
آماده هرگونه حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان است.
حجتاالسالم ابراهیم حمیدی در نشســت ستاد پیگیری اجرای
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگســتری استان خراسان
جنوبی اظهار کرد :این ستاد بهمنظور بررسی مشکالت واحدهای
تولیدی تشکیل میشــود و ما همچنان خود را متعهد میدانیم که
مشکالت واحدهای تولیدی را در این استان پیگیری کنیم که این
پیگیریها با گزارشــی که خود واحدهای تولیدی ارایه میدهند و
حاکی از وجود برخی مشکالت است ،انجام و منتج به نتیجه میشود.
وی ادامه داد :با روی کار آمدن دولت جدید و سیاستهای حمایتی
دولت از واحدهای تولیدی ،امید است کار ما در دستگاه قضایی در
حوزه تولید به حداقل برسد.
رییسکل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود :بهعنوان دستگاه
قضایی ،این آمادگی را داریم که از تولیدکنندگان ،حمایت حقوقی
و قضایی کنیم و در ســالی که به عنوان سال حمایت از تولید و رفع
موانع نامگذاری شده است ،ما هم در دستگاه قضایی بتوانیم نقش
خودمان را بهگونهای عملیاتی کنیم که این شعار عم ً
ال در استان و
شهرستانها بهخوبی محقق شود.
وی تصریــح کرد :وقتــی دادســتانی کل دســتورالعملی صادر
میکند ،قبل از آن جلسات کارشناســی زیادی برگزار میشود که
الزماالجراست و تامین اجتماعی مکلف است در حسابرسی ،سال
آخر را مورد توجه قرار دهد.
حمیدی بیان کرد :کمبود مواد ناریه ،تامین آب و ضبط ضمانتنامه
بانکی ،از مشکالت مطرحشده شــرکت سامان کاوش طبس بود
که مقرر شد دســتگاهها با پیمانکار همکاری الزم را داشته باشند و
تاکید شد که اگر اثبات شود پیمانکاری توان کار ندارد ،دستگاه قضا
یکند ،خلعید صورت میگیرد و
بهعنوان مدعیالعموم ورود پیدا م 
به شرکت بهتری واگذار خواهد شد.
وضعیت جدید افغانستان و مشکالت ارز از مهمترین دغدغههای
شــرکت عایق رطوبتی ســتاره شــرق بیرجند بهعنوان شرکت
صادرکننده محصوالتی نظیر ایزوگام بود که از تیرماه  ۱۴۰۰تعطیل
شده بود و در نشست ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی دادگستری استان خراســان جنوبی ،با پیگیری سازمان
صمت و دادگستری این استان مقرر شد تسهیالت  ۲میلیارد تومانی
برای احیای فعالیت این شرکت اعطا شود.

قلعوقمع  13هزار متر مربع اراضی
کشاورزی استان بوشهر

رییسکل دادگستری استان بوشهر از  ۳۰فقره قلعوقمع بنا و تغییر
کاربری غیرمجاز بیش از  ۱۳هزار مترمربع از اراضی کشــاورزی
بخش امام حسن(ع) شهرستان دیلم خبر داد.
علی جمادی با اشــاره به قلعوقمع بناهای غیرمجاز در بخش امام
حسن(ع) شهرستان دیلم استان بوشــهر اظهار کرد :این موارد با
صدور دستور قضایی و حضور دادستان شهرستان دیلم و مسئوالن
دستگاههای متولی بهصورت صد درصد قلعوقمع و به وضع سابق
اعاده شد.
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رییسکل دادگستری استان تهران تاکید کرد

تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی
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قضایی

رییسکل دادگستری استان تهران ،برخورد با فساد
بهویژه مفاسد اقتصادی را از جمله موضوعاتی عنوان
کرد که در مجموعه دســتگاه قضایی بهعنوان یکی از
اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
علی القاصیمهر در نشستی با قضات مجتمع قضایی رسیدگی به
اخاللگران و مفســدان اقتصادی در مجتمع قضایی امام خمینی
(ره) اظهار کرد :برخورد با فســاد بهویژه مفاسد اقتصادی از جمله
موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضایی بهعنوان یکی از
اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته و از موضوعاتی است که
مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی
قوهقضاییه بوده و دستگاه قضایی نیز در برخورد با مفاسد و مخالن
نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبت ًا خوبی رقم زده است.
وی افزود :در تالش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پروندههای این
مجتمع در یک مســیر مناســبتر و در عین حال با دقت و سرعت
بیشتری انجام شود.
القاصیمهر تصریح کرد :همکاران دادگستری در مجموعه دادگاهها
و دادسرای مجتمع اقتصادی به پروندههایی با ارقام باال و اهمیت
بسیار زیاد رســیدگی کرده و تعدادی از مفسدان و مخالن در نظام
اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم کردهاند ،این
مجازاتها نیز در مورد برخی از این افــراد به اجرا درآمده و بخش
دیگری نیز در حال اجراست و البته با قوت بیشتری باید دنبال شود.
رییسکل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به برگزاری
علنی دادگاههای جرایم اقتصادی گفت :پاســخ افکار عمومی به
اطالعرســانیها و انعکاس دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی
مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه بحق مردم و جامعه از دستگاه
قضایی در مبارزه با افراد مفسد و ذینفوذ است .مردم میخواهند تا
دست افرادی که با سوء استفاده از نفوذ یا جایگاه و منصب خود ،به
اموال مردم و بیتالمال دستدرازی میکنند ،کوتاه شود.
وی بــا بیان اینکه میــزان رســیدگیهای صورتگرفته را کافی
نمیدانیم و باید جریان مبارزه با مفاسد و مفسدان اقتصادی و اداری
یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد ،خاطرنشان کرد:
عزم قوهقضاییه بر آن اســت که با مفسدان نظام و مخالن در نظام
اقتصادی و ارزی کشــور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین
قانونی برخورد شود و آنچه در این رسیدگی حائز اهمیت است ،این
است که بهصورت تخصصی به پروندهها و جرایم رسیدگی میشود.
القاصیمهر یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی را تســریع در رســیدگیها برشــمرد و بیان کرد :شعب
دادگاههای رســیدگی ویژه به مفاســد اقتصادی ایجاد شــد تا به
پروندههای اخاللگران و مفاسد اقتصادی در کوتاهترین زمان و با
دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که
از بیتالمال پایمال شده است ،مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این
مجتمع با سایر دادگاهها ،سرعت در رسیدگی است.
وی در خصوص چگونگی تسریع در روند رسیدگی در این دادگاهها
هم گفت :هر شعبه باید دو عضو ثابت داشته باشد و جریان دادرسی
بعضی از دادگاههــا علیالخصوص پروندههایــی که با موضوع
دســتاندازی به بیتالمــال و تضییع حقوق جامعه بوده اســت،

دوشنبه

اخبار

تعیین تکلیف  ۲هزار و  ۷۰۰کاال
از اموال انبار تکمیلی استان زنجان

بهصورت علنی برگزار شــود تا بتواند برای اقناع افکار عمومی نیز
مفید و موثر باشد.
شــوراهای حل اختــاف فرصت مناســبی برای
جلوگیری از اطاله دادرسی
رییسکل دادگستری استان تهران همچنین در نشست هماندیشی
با سرپرســتان مجتمعهای شــوراهای حل اختالف با بیان اینکه
شوراهای حل اختالف فرصت مناســبی برای جلوگیری از اطاله
دادرســی دارند ،تاکید کرد :دادگســتریها و دادستانیها موظف
هستند حداقل ماهیانه یک جلسه با شوراهای حل اختالف با هدف
برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت برگزار کنند.
القاصیمهر با بیان اینکه شوراهای حل اختالف و مسئوالن حوزه
قضایی یک مسئولیت مشــترک دارند و هر دو مجموعه ،یک کار
که همان رســیدگی به پروندههای مردم است را انجام میدهند،
گفت :روسای حوزه قضایی ،دادستانها و سرپرستان مجتمعهای
شــوراهای حل اختالف ،همگی عهدهدار رسیدگی به امور مردم و
پروندهها هستند.
وی با بیان اینکه تسریع در رسیدگی به پروندهها و جلوگیری از اطاله
دادرسی ،از اولویتهای دادگستری استان تهران است ،تاکید کرد:
اگرچه حجم پروندهها ،نوع پروندهها و نوع مراجعان به دادگستری
اســتان تهران از یک ویژگی خاص و متفاوت برخوردار است؛ اما
اقتضا دارد با وجود همه مشــکالت اعم از کمبــود نیرو و قاضی،
مدیران قضایی پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

رییسکل دادگســتری استان تهران با بیان اینکه رضایت مردم از
اولویتهای سیاستهای قوهقضاییه است ،تصریح کرد :با مراجعه
به مردم و قضاوت باید نسبت به اقدامات قوهقضاییه برای تقویت
نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف تالش کنیم تا شاهد افزایش
رضایت مردم باشیم.
وی ادامــه داد :ماموریت اصلی این دادگســتری ،رســیدگی به
پروندههای مردم است و باید تالش شود این رسیدگی در یک بازه
زمانی مناسب و کوتاه انجام شود و اگر مشکلی وجود دارد با بررسی
نقاط ضعف وضعیت موجود تغییر کند و در جهت رضایت مردم گام
برداریم .القاصیمهر ،استفاده از ظرفیتهای شوراهای حل اختالف
را برای ارتقای رضایت مردم مهم دانست و تصریح کرد :هنر یک
مدیر این است که در زمان سختیها و مشکالت ،مجموعهاش را
طوری هدایت کند که در مسیر ارتقا و پیشرفت مردم قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اســتفاده از ظرفیتهــای داوری در حل و فصل
پروندهها بسیار مهم است ،اظهار کرد :همچنین باید از ظرفیت ائمه
جمعه و جماعات مساجد و صاحبنفوذ در جهت ارتقای شوراهای
حل اختالف استفاده کرد؛ شوراهای حل اختالف فرصت و ظرفیت
بسیار مناسبی برای جلوگیری از اطاله دادرسی دارند.
رییسکل دادگســتری استان تهران با اشاره به ظرفیت شوراهای
حل اختالف برای کنترل ورودی دادگستریها و دادستانیها گفت:
شوراهای حل اختالف نقش مهمی در کاهش پروندههای ورودی
دارند و میتوان با استفاده از ظرفیتهای این شورا در جهت اقنای
مردم گام برداشت.

رییسکل دادگستری اســتان زنجان گفت :اموال انبارهای تکمیلی این
اســتان از موجودی  ۴هزار و  ۲۰۰ردیــف کاال بهیک هزار و  ۵۰۰ردیف
کاال رسیده است.
حجتاالسالم اســماعیل صادقی نیارکی در جلســه بررسی و پیگیری
اقدامات سازمان اموال تملیکی اســتان زنجان اظهار کرد :این جلسه در
راستای بررسی آن دسته از کاالهایی که به لحاظ محدودیتهای قانونی
فعلی تعیین تکلیف نشدهاند ،تشکیل شده است که امیدواریم باقیمانده
کاالها در انبار تملیکی این اســتان با رفع موانع و محدویتها و با دستور
قانونی و قضایی تعیین تکلیف شوند.
وی بیان کرد :ایجاد سازوکار دقیق و تالش برای رفع ایرادت سامانه برای
انجام مزایده کاالها امری ضروری است؛ محدودیت برای مزایده کاالها
بهصورت ماهیانه باید برداشته شده و مزایده بهصورت روزانه برگزار شود
که این امر ضمن تسریع در تعیین تکلیف کاالها ،از تضییع اموال بهویژه
کاالهای سریعالفساد جلوگیری میکند.
رییسکل دادگستری اســتان زنجان با بیان اینکه با ورود قوهقضاییه و
بهویژه شخص رییس دســتگاه قضا به موضوع تعیین تکلیف کاالهای
سازمان اموال تملیکی در سطح کشور اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی
انجام شده است ،گفت :در طول مدت یک ماه از صدور دستور قضایی برای
تعیین تکلیف اموال تملیکی این استان ،اقدامات بسیار خوبی به عمل آمده
که در این راستا از موجودی  ۴هزار و  ۲۰۰ردیف کاال امروز به یکهزار و
 ۵۰۰ردیف کاال رسیده که عدد قابل توجهی است و با پیگیریهای الزم
از سازمان اموال تملیکی کشور و دســتورات قانونی امیدواریم این تعداد
کاال نیز تعیین تکلیف شوند.

اولتیماتوم دادگستری گلستان
به دانشگاه علوم پزشکی

رییسکل دادگستری اســتان گلستان گفت :برای رفع مشکل و باز شدن
مرکز آنژیوگرافی گنبدکاووس ،یک هفته به دانشگاه علوم پزشکی فرصت
دادیم .حیدر آسیابی در بازدید از مرکز آنژیوگرافی گنبدکاووس خطاب به
مسئوالن دانشــگاه علوم پزشکی استان گلستان ،برای رفع مشکل و باز
شدن این مرکز از اعطای مهلت یک هفتهای خبر داد و اظهار کرد :حوزه
سالمت یکی از مصادیق بارز حقوق عامه است و از آنجایی که قبال نیز چند
باری برای راهاندازی این مرکز به دانشگاه مهلت داده بودیم ،این آخرین
فرصت است و اگر پس از مهلت تعیینشــده این مرکز بازگشایی نشود،
دادستان مرکز اســتان گلستان ماموریت دارد علت را بررسی کند و برای
مسئوالن درمانی به اتهام ترک فعل پرونده تشکیل دهد.

نظریه مشورتی

یک حقوقدان در گفتوگو با «حمایت» مطرح کرد

محاکمهآمرانوعامالنترورشهیدسلیمانیطبقموازینبینالمللی
مهدیه سید میرزایی
گروه حقوقی

تروریسم در لغت به معنای هراسافکنی و ایجاد وحشت
است و به استفاده از خشــونت یا تهدید برای دستیابی
به اهداف سیاسی ،مذهبی یا ایدئولوژیک گفته میشود.
تروریسم ،استفاده غیرقانونی از خشونت یا ارعاب ،برای
دنبال کردن اهداف سیاســی نیز معنا میشود و یکی از
جنبههای مهم آن ،تروریسم دولتی است .برای بررسی
ابعاد حقوق بینالمللی جریان تروریســم دولتی و نیز به
مناسبت  13دی ماه ،دومین سالگرد شهادت سردار شهید
قاسم سلیمانی ،با دکتر فرید بیرانوند ،حقوقدان ،پژوهشگر
توگویی انجام دادیم
حقوق بینالملل و مدرس دانشگاه گف 
که در ادامه میخوانید:

دکتر بیرانوند در گفتوگو با «حمایت»
با بیان اینکه ترور شهید سلیمانی توسط
دولت ایاالت متحــده آمریکا ،در فضای
حقوق و روابط بین الملل دارای تبعات و
آثار بسیار زیادی بوده است ،اظهار کرد:
در این رویداد تروریســتی ،نقاط ضعف و
همچنین حســاس نظام حقوق و روابط
بین المللی به چالش کشیده شد.
وی افزود :ســال های زیادی از پایان جنگ جهانی دوم و تصویب
منشور ملل متحد می گذرد و در طول این سال ها ،بازیگران روابط
بین المللی تا حد امکان از فضای جنگ های کالسیک فاصله گرفتند.
به بیان ساده تر ،هر چه از فضای جنگ جهانی دوم فاصله می گیریم
و به روزگار امروز می رسیم ،تعداد جنگ-های رسمی میان کشورها
بسیار کم شده و از طرف دیگر تعداد جنگ ها و شورش های داخلی
افزایش پیدا می کند که در واقع این مساله ،نشان از تحول سیاست
خارجی کشورها در عرصه روابط بین المللی دارد .در واقع دولت ها
ترجیح دادند بهجای توسل به جنگ در فضای روابط دو یا چندجانبه،
به دخالت غیرمستقیم و گاه مستقیم در امور داخلی ،از طریق اقداماتی
مانند تجهیز گروه های مخالف داخلی ،شورشیان و  ...بپردازند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد :ایاالت متحده آمریکا نیز از مبتکران و
پیشگامان این سیاست در افغانستان و خاورمیانه بود .از طرفی عراق
نیز از زمان سقوط صدام تا امروز ،عرصه رقابت گروه های مختلف
بوده و ایاالت متحده آمریکا از این ویژگی در جهت منافع ملی خود
بهره برده است.
وی بیان کرد :نکته جالب توجه این است که ایاالت متحده آمریکا

با ترور شهید سلیمانی در جهتی خالف سیاست مزبور حرکت کرد.
به بیان ساده تر ،دستور ترور شهید سلیمانی از سوی رییسجمهور
ایاالت متحده آمریکا ،عم ً
ال این کشور را در معرض آغاز یک جنگ
جدید قرار داد و به تعبیری ،فرآیند ترور شهید سلیمانی از نظر فنی و
عملیاتی ،نقطه عطفی در سیاست خارجی ایاالت متحده محسوب
می شود.
بیرانوند همچنین عنوان کرد :ناگفته نماند که دولت ایاالت متحده
آمریکا بــا این اقدام ،یک هدف دیگر را نیز دنبال می کرد که همان
ایجاد تنش و تفرقه در فضای سیاسی داخلی عراق و تیره کردن روابط
تهران  -بغداد از طریق فشار افکار عمومی بود.
وی با بیان اینکه آنچه گفته شد ،ابعاد ترور شهید سلیمانی در عرصه
روابط بین المللی است ،اظهار کرد :ترور سردار شهید قاسم سلیمانی،
در فضای حقوق بین الملل نیز دارای آثار و تبعات مهمی بود .در این
حادثه تروریســتی ،ضعف های مهمی از نظام حقوق بین الملل به
چالش کشیده و اصول مهم و بنیادینی از حقوق بین الملل مانند اصل
حاکمیت ملی دولت ها ،اصل برابری حاکمیت ها ،ممنوعیت ارتکاب
مصادیق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت نقض شد.
این حقوقدان با بیان اینکه نقض اصول مزبور ،چالش مهمی برای
فضای مسئولیت بین المللی ایجاد کرد ،گفت :دولت ایاالت متحده
آمریکا با پذیرش و بر عهده گرفتن مسئولیت این اقدام تروریستی،

مهر تأییدی بر مفهوم تروریسم دولتی زد .در حالی که پس از حمالت
یازده سپتامبر ،دولت مزبور خود را بهعنوان یکی از دولت های آسیب
دیده از تروریسم معرفی و با همین بهانه ،جنگ افغانستان را آغاز کرد.
وی ،چالش مهم دیگری که در فرآیند ترور شهید سلیمانی در فضای
حقوق بین الملل ایجاد شد را مساله اقدام به تجاوز و نیز ناکارآمدی
شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان کرد و افزود :در قضیه ترور
شهید سلیمانی ،یک کشــور علیه مقامات رسمی یک دولت دیگر،
متوسل به نیروی نظامی شــد .این عمل با درنظرگرفتن قطعنامه
 3314مجمع عمومی ملل متحد (تحت عنــوان قطعنامه تعریف
تجاوز) ،مصداق تجاوز محســوب می شــود .به بیان ساده تر ،یک
دولت رسم ًا مرتکب اقدام تجاوزکارانه شده و مسئولیت آن را نیز بر
عهده گرفته است؛ اما شورای امنیت که از نظر مقررات منشور ملل
متحد بهعنوان نگهبان اصلی صلح و امنیت بین المللی محســوب
می شــود ،بهدلیل اعمال نفوذ دولت مزبور ،واکنش مناسبی از خود
نشان نمی دهد.
به گفته بیرانوند ،نکته جالب توجه اینجاســت که دولت جمهوری
اسالمی ایران در برابر این تجاوز آشکار ،مطابق با مقررات منشور ملل
متحد و حقوق بین الملل عرفی ،دست به اقدام متقابل زده است که
ایاالت متحده آمریکا و برخی دولت های اروپایی ،این اقدام قانونی و
مشروع دولت جمهوری اسالمی ایران را تقبیح کرده اند .این قبیل

رویه های خالف مقررات معاهده ای و عرفی بین المللی ،قداســت
مقررات حقوق بین الملل و بهطور خاص اصل ممنوعیت توسل به
زور را با چالش هایی بنیادین مواجه کرده است.
این مدرس دانشــگاه با بیان اینکه ذکر یــک نکته را درخصوص
موضوعات و مســایل تکنیکی حقوق بین الملــل الزم میدانم،
خاطرنشان کرد :در چند سال اخیر نقش عرف و رویه بین المللی در
فضای حقوق بین الملل و بهطور خاص در فرآیند هنجارسازی بسیار
مورد بحث قرار گرفته است و بازیگران مهمی مانند کمیسیون حقوق
بین الملل و مؤسسات پژوهشی مهمی مانند آکسفورد و کمبریج به
آن پرداخته اند که این مساله بهعنوان نقطه عطف مهمی در فضای
حقوق و روابط بین المللی محسوب می شود.
وی افزود :به زبان ســاده و غیرحقوقی ،میتــوان موضوع مزبور را
اینگونه تبیین کرد؛ فرض کنید در رویداد ترور شهید سلیمانی که
اصول و قواعد بنیادینی از حقوق بین الملل نقض شده است ،اگر از
زاویه حقوق بین الملل کالسیک به آن بنگریم ،متوجه میشویم که
دولت ایاالت متحده آمریکا به واسطه نقض هنجارهای بین المللی
مسئول است و در نتیجه تبعات مســئولیت بین المللی خود را باید
بپذیرد و می توان عامالن این حادثه تروریستی را در مراجع داخلی و
بین المللی مورد تعقیب قرار داد.
بیرانوند تاکید کرد :حال همین فرض را از زاویه نتایج تحوالت جدید
حقوق بین الملل بررسی کنیم .البته منظور تحوالتی است که هنوز
شکل نگرفته و تالش های گسترده ای برای شکل گیری آن انجام
شده است .دولت ایاالت متحده آمریکا ،مرتکب نقض هنجارهای
حقوق بین الملل شده است؛ اما تعداد قابلتوجهی از بازیگران بین
المللی و متحدان این کشور ،عمل دولت مزبور را با توجه به شرایط
حاکم و اتهاماتی که به دولت ایران وارد می کنند ،کامال مشروع اعالم
کرده یا حتی اقدام تروریستی را با درنظرگرفتن شرایط حاکم و تأکید
بر ضرورت ،توجیه کنند .در اینجا اگر اعتبار زیادی برای رویه های
بین المللی قائل باشیم تا اندازه ای که رویه های مزبور بتواند خالف
قواعد موجود حرکت کند ،عم ً
ال فضای حقوق بین الملل و هنجارهای
آن ،تبدیل به بازیچه ای در دست قدرت های بزرگ خواهد شد ،که با
تطمیع و تهدید ،سایر بازیگران بینالمللی بتوانند از اجرای مقررات
حقوق بین الملل سرپیچی کنند.
وی خاطرنشــان کرد :برای مثال فرض کنید در جامعه فعلی ،من
و شــما و تعداد دیگری از افراد تجمع و تقاضا کنیم که از فردا عبور
از چراغ قرمز ممنوع نباشــد؛ به تعبیری ،این توانایی برای ما وجود
داشته باشد که بتوانیم رویه هایی خالف قوانین موجود ایجاد کنیم.
اگر این سازوکار را به رسمیت بشناسیم ،عم ً
ال نظم جامعه با چالش
های اساسی مواجه می شود .حال همین سازوکار در فضای حقوق
و روابط بین المللی که مناسبات قدرت و سیاست ،حرف نخست را
می زند ،منطقا بسیار حساس و در موارد زیادی خطرناک خواهد بود.

احتراما برابر رویه موجود در محاکم حقوقی ،ابالغ دادخواست
و اوراق قضایی و وقت رسیدگی به اصحاب دعوي موضوع
ماده  64قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در
امور مدنی ،در صورت داشتن وکیل توسط اصحاب دعوي از
طریق سیستم سمپ براي وکال تنظیم و ارسال شده و براي
اصحاب دعوي بهویژه خواهان ارسال و ابالغ نمیشود؛ با
وجودي که ماده  64صراحتا ابالغ به اصحاب دعوي را تکلیف
دفاتر دادگاهها اعالم کرده و واضح است که اصحاب دعوي
خواهان و خوانده بوده و وکالی اصحاب دعوي محســوب
نمیشوند و این اقدام محاکم در عدم احضار خواهان و عدم
ابالغ به ایشــان برابر تاکید مجدد مقنن در ماده  81قانون
مذکور منطبق با قانون نبوده و عم ً
ال از موانع تشکیل جلسه
است .خواهشمند است نظرات ارشادي آن مرجع را در این
خصوص ابالغ فرمایید.
مستنبط از ماده  38و تبصره ذیل ماده  47قانون آیین دادرسی دادگاههاي
عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب سال  1379این است که در صورتی
که هر یک از اصحاب دعوا داراي وکیل باشند ،کلیه اوراق قضایی اعم از
وقت دادرسی و غیر آن باید به وي ابالغ شود و ابالغ اوراق فوق به موکل
فاقد موضوعیت اســت؛ بنابراین در فرض استعالم ،چنانچه اخطاریه به
وکیل ابالغ شده باشد ،دادگاه در صورت فراهم بودن سایر موجبات باید
رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
آیا احضار مشتکیعنه بهعنوان مطلع داراي محمل قانونی
است یا مشتکیعنه صرفا به عنوان متهم قابل احضار است؟
مطابق ماده  204قانون آیین دادرســی کیفري مصوب ســال  1392با
الحاقــات و اصالحات بعدي ،بازپرس میتواند شــخصی را که حضور و
تحقیق از وي براي روشــن شدن موضوع ضروري است ،بهعنوان مطلع
احضار کند .بنابراین تحقیق از مشتکیعنه که فعال دالیل کافی برای توجه
اتهام به وي وجود ندارد ،بهعنوان مطلع و با رعایت حقوق ناظر به تحقیق
از مطلعان از قبیل ماده  213قانون یادشده ،فاقد اشکال قانونی است.
آیا راي صادره در اجراي مفاد ماده  510قانون آیین دادرسی
کیفري قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
با توجه به اینکه در ماده  510قانون آیین دادرســی کیفري مصوب سال
 1392به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نســبت به حکم
واحد صادره در اجراي ماده مزبور تصریح به عمل نیامده اســت ،بنابراین
در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا
قابلیت فرجام نسبت به آراي دادگاهها رجوع شود و لذا با لحاظ مواد ،427
 428و  443قانون فوقالذکر ،آراي دادگاههاي کیفري قابل تجدیدنظر و
فرجام و آراي صادره از سوي دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده
 510قانون صدرالذکر) قطعی است.
آیا مرخصی پایان حبس شــامل بــدل از جزاي نقدي نیز
میشود؟
اصوال برخــورداري محکومان از مرخصی موضوع بخشــنامه اعطاي
مرخصی در هر مورد ،تابع شرایطی است که در بخشنامه مربوطه ،تعیین
و تصریح شده و تطبیق شرایط محکومعلیه با شرایط مندرج در بخشنامه
در هر مورد بر عهده قاضی اجراي احکام است و مواردي که به نظر قاضی
اجراي احکام ،بخشنامه مبهم است ،باید از مرجعی که بخشنامه را صادر
کرده است ،استعالم شود.

