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صدور  4600رای جایگزین حبس در محاکم دادگستری استان گلستان

گزیدهها

انهدام یک باند سرقت از شناورها
در لنگرگاه بندرعباس

رییسکل دادگستری استان هرمزگان از انهدام یک باند سرقت از
شناورها در لنگرگاه بندرعباس خبر داد.
مجتبی قهرمانی اظهار کرد :بــا هماهنگی مقام قضایی ،مرزبانان
پایگاه دریابانی ،اعضای باندی را که از شناورها در لنگرگاه بندرعباس
سرقت میکردند ،شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود :در جریان این عملیات مقادیر زیادی اقالم مســروقه به
همراه یک فروند شناور و یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد.
رییسکل دادگســتری اســتان هرمزگان همچنین با اشــاره به
دســتگیری  ۳نفر در این رابطــه ،گفت :رونــد تکمیل تحقیقات
بهمنظور شناسایی مالباختگان همچنان ادامه دارد و به همین منظور،
پروندهای در یکی از شعب قضایی تشکیل شده است.
بازداشت عامل جنایت مسلحانه در میناب
قهرمانی همچنین گفت :به دستور مقام قضایی و طی عملیاتی توسط
پلیس آگاهی شهرستان میناب ،عامل جنایت مسلحانه در روستای
درپهن این شهرستان دستگیر شد.
وی تصریح کرد :فرد دستگیرشده پس از تحقیقات تکمیلی با صدور
قرار تأمین کیفری و به دستور مقام قضایی روانه زندان شده است.
رییسکل دادگســتری اســتان هرمزگان همچنین با هشدار به
اخاللگران امنیت عمومی تصریح کرد :افرادی که ســودای چنین
اقداماتی را در سر میپرورانند ،بدانند که دستگاه قضایی برای حفظ
امنیت مردم با کسی تعارف ندارد و مجازات اینگونه افراد ،قاطع و
بدون اغماض خواهد بود.
گفتنی است ،بامداد روز  ۲۹شهریور  ،۱۴۰۰فردی مسلح با شلیک
چند گلوله یکی از ســاکنان روستای درپهن شهرستان میناب را در
مقابل چشمان فرزند  ۱۲سالهاش به قتل رسانده و متواری شده بود
که این موضوع به دلیل نوع جنایت و جریحهدار شــدن عواطف و
احساسات عمومی ،بازتاب گستردهای در رسانهها داشت.

بازدید رییسکل دادگستری استان
خراسان شمالی از زندان اسفراین

تهای
رییسکل دادگســتری اســتان خراسان شــمالی از قسم 
مختلف زندان شهرستان اســفراین بازدید و با مددجویان ،دیدار و
گفتوگو کرد .حجتاالســام رضا براتیزاده در جریان بازدید از
زندان شهرســتان اسفراین ،از قســمتهای مختلف این زندان از
جمله بخش اشتغال و حرفهآموزی دیدن کرد و در دیدار عمومی با
مددجویان و نیز گفتوگوی اختصاصی و چهره به چهره با  15نفر از
مددجویان ،به درخواستها و مشکالت طرحشده از سوی زندانیان
رسیدگی و در راســتای تداوم روند پیگیریهای الزم ،حسب مورد
دستورهای مقتضی صادر کرد .وی هدف از این بازدید را تقویت ساز
و کارهای نظارتی و رسیدگی دقیق به مشکالت مددجویان عنوان
و تصریح کرد :وقتی طی گفتوگوی چهره به چهره با مددجویان،
مشکالت طرحشده مورد بررســی قرار میگیرد ،طبعا میتوان به
سهولت و با ســرعت بیشتری ،به خواســتههای آنان توجه کرد و
در صورت وجود اقتضائات و شرایط قانونی ،زمینههای بهرهمندی
مددجویان از امتیازات پیشبینیشده قانونی از قبیل اعطای مرخصی
را فراهم کرد.

رییسکل دادگستری اســتان گلستان گفت :قضات این استان در
سال جاری برای چهار هزار و  ۶۰۷محکوم ،بهجای مجازات حبس،
مجازاتهای جایگزین صادر کردند .حیدر آسیابی از صدور  4هزار
و  607رای جایگزین حبس در محاکم دادگستری استان گلستان
در سال جاری خبر داد و اظهار کرد :الزام به خدمات عمومی رایگان،
دوره مراقبت ،جزای نقدی و نظارت با پابندهای الکترونیکی از جمله

آرای جایگزین حبس بودند که قضات برای محکومان صادر کردند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان ،وی افزود :این
آرا برای کســانی صادر شده است که مرتکب جرایم سبک شدهاند
و آزادی آنها ،امنیت شــهروندان را به خطر نمیاندازد .رییسکل
دادگستری استان گلستان ادامه داد :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 گلســتانی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان ،در جرایم
سبک اعمال کردند .آسیابی بیان کرد :همچنین در زمستان امسال
با آرای جایگزین قضات ،تعــدادی از محکومان به جای زندان ،با
نظارت و برنامهریزی ادارهکل منابع طبیعی استان گلستان ۵ ،هزار
اصله نهال خواهند کاشت.

روسای کل دادگستری بوشهر و فارس تاکید کردند

ضرورتاهتمامبیشترنسبتبهمختومهکردنپروندههایمسن
روسای کل دادگستری استانهای بوشهر و فارس بر ضرورت
اهتمام بیشتر نسبت به مختومه کردن پروندهها بهخصوص
پروندههای مسن و کاهش اطاله دادرسی تاکید کردند.

علــی جمادی ،رییسکل دادگســتری اســتان بوشــهر در بازدید از
دادگستری شهرســتان عسلویه ،با حضور در شــعب مختلف از روند
فعالیتهای انجامشده مطلع شد و توصیههای الزم را بهمنظور ارتقای
کمی و کیفی عملکرد این شعب ارائه و اظهار کرد :رسیدگی عادالنه و
صدور احکام ،توجه به حقوق مردم و حقوق عامه ،مورد توجه دســتگاه
قضایی است.
وی افزود :شعب برای رســیدگی و مختومه کردن پروندههای مسن
تالش کنند ،زیرا از جمله دغدغهها و درخواستهای ،مردم رسیدگی به
اینگونه پروندههاست .همچنین برای رفع و کاهش اطاله دادرسی نیز
باید اهتمام بیشتری صورت گیرد.
رییسکل دادگستری استان بوشهر با تاکید به اهمیت حفظ حقوق عامه
و بیتالمال تصریح کرد :یکی از دغدغههای دستگاه قضایی ،صیانت و
تالمال است و عزم جدی در مسئوالن قضایی وجود
حفاظت از حقوق بی 
دارد تا با قاطعیت با زمینخواران مقابله شود و در این زمینه ،هیچگونه
اغماضی صورت نخواهد گرفت.
جمادی همچنین با تاکید بر توجه به پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه
قضا بیان کرد :پیشگیری از وقوع جرم ،از اولویتهای دستگاه قضاست
که تحقــق این مهم در برقراری امنیت و جلوگیری از بزهکاری ،نقش

مهم و تاثیرگذاری دارد.
وی با اشــاره به مقوله امنیت پایدار در جامعه ،تاکیــد کرد :با هرگونه
بینظمی ،ناامنــی و هر آنچه باعث اخالل در نظــم و امنیت عمومی
شود ،برخورد میشود.
ضرورت مختومه شدن پروندههای مسن در استان
فارس
حجتاالسالم سید کاظم موسوی ،رییسکل دادگستری استان فارس
نیز از حوزه قضایی بیضا بازدید و روند رسیدگی به پروندههای قضایی و

عملکرد قضات و کارکنان این مجموعه قضایی را از نزدیک بررسی کرد.
وی بازدید از حوزههای قضایی را از رویکردهای مهم نظارتی دستگاه
قضایی دانســت و گفت :میزان رضایتمندی مردم در همه شهرها و
بخشهای استان فارس باید مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.
رییسکل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه مسئولیت نظارت
بر حســن انجام امور در حوزه قضایی بر عهده روســا و دادستانهای
حوزههای قضایی است ،خواستار نظارت حداکثری مدیران واحدهای
قضایی شهرستانها و دادستانها بر زیرمجموعههای خود شد و تصریح
کرد :با اعمال مدیریت صحیح و دقیق میتوان ضمن برقراری نظم در
ارائــه خدمات ،رضایت عمومی از ارائه خدمــت قضایی را به باالترین
سطح افزایش داد.
وی به موضوع آمار عملکردی شــعب نیز اشــاره کرد و گفت :قضات
و کارکنان حوزههای قضایی اســتان فارس نسبت به آمار عملکردی
ماهانه حساســیت ویژهای داشته و در مختومه کردن پروندهها بهویژه
پروندههای مسن تا پایان سال جاری و رفع و کاهش اطاله دادرسی نیز
اهتمام بیشتری داشته باشند.
موســوی بر نظارت دقیق رییس حوزه قضایــی و قضات بر عملکرد
کارکنان و رعایت ضوابــط اداری نیز تأکید و عنوان کرد :اجرای دقیق
دســتورالعملها و بخشــنامهها بهخصوص کاهش جمعیت کیفری،
اســتفاده از مجازاتهای جایگزین حبس ،ساماندهی اجرای احکام و
بایگانیها و نیز موضوع تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی
مراجعان در دوران تحول و تعالی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

با دستور دادستانی
محصوالت تاریخ مصرفگذشته کشتارگاه طیور زنجان معدوم شد
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان از صدور
دســتوری مبنی بر معدوم کردن حجــم قابل توجهی از
خمصرفگذشــته موجود در کشتارگاه
محصوالت تاری 
طیور زنجان خبر داد.

حجتاالسالم محسن کرمی در بازدید از شرکت تعاونی کشتارگاه
صنعتی طیور زنجان ،از صدور دستوری مبنی بر معدوم کردن حجم
قابلتوجهی از محصوالت تاریخمصرفگذشته موجود در کشتارگاه
طیور زنجان خبــر داد و تاکید کرد :اتفاقاتی کــه در این مجموعه
مشاهده شــد ،قابل قبول نیست .تاریخ مصرف حجم زیادی از این

محصوالت گذشته یا در حال انقضاست.
وی افزود :در زمانی که بازار حتی به یک یا چند عدد مرغ محتاج بود،
حجم قابلتوجهی مرغ ،جوجه و بوقلون در این مکان احتکار شده
اســت؛ در صورتی که این شرکت از نهادههای دامی یارانهای و ارز
 4هزار و  ۲۰۰تومانی استفاده کرده و این اقدامات مجرمانه با هدف
سوءاستفاده از شرایط بازار بوده است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان ادامه داد :وضعیت
نامناســب نگهداری محصوالت ،وجود الشه حیوانات در محل و
نگهداری محصوالت فاســد با محصوالت سالم در یک محیط و
انتشار بوی تعفن در ســردخانه ،از جمله موارد کوتاهی مسئوالن

دامپزشکی این استان است .را این سازمان بهصورت تخصصیتر
نسبت به بازرسی از این مجموعه اقدام نکرده است؟ اگر بازدیدی هم
توسط بازرسان دامپزشکی صورت گرفته ،بیشتر نمایشی بوده است.
کرمی با تاکید بر اینکه سالمت و معیشت مردم نباید به کوتاهیهای
تخلف و ترک فعل مسئوالن گره بخورد ،تصریح کرد :آنچه امروز در
سامانه انبار ثبت شده است ،با موجودی این سردخانه تطبیق ندارد.
حجم محصول آماده در این کشتارگاه به لحاظ دپو و مسایل بهداشتی
قابل قبول نیست و به همین علت برای افراد متخلف در صمت ،جهاد
کشاورزی و دامپزشکی ،پرونده تشکیل میشود و با مدیران دولتی
که نسبت به این موضوع کوتاهی کردهاند ،برخورد قانونی خواهد شد.
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دستورات قضایی برای رسیدگی به
تصادف زنجیرهای بهبهان -اهواز
صادر شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان بهبهان از صدور دستورات قضایی
الزم برای رسیدگی به تصادف زنجیرهای در محور بهبهان -اهواز خبر داد
و گفت :اقدامات الزم در خصوص رفع انسداد جاده صورت گرفته است.
علیرضا قاسمی در خصوص جزییات حادثه تصادف زنجیرهای در محور
بهبهان  -اهواز گفت :صبح روز گذشته (دوشنبه  20دی ماه) در کیلومتر
 ۱۰محور بهبهان به اهواز یک تصادف زنجی رهای رخ داد که در این تصادف
نزدیک به  ۵۰خودرو با هم تصادف کردند و ســه خودرو به صورت کامل
در آتش سوخت.
وی در ادامه با بیان اینکه در این حادثه  ۴نفر فوت کردهاند ،ادامه داد :در این
تصادف زنجیرهای  ۳۱نفر مصدوم شدهاند که حال دو نفر از آنها وخیم است.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان بهبهان از صدور دستورات قضایی
الزم برای رســیدگی به این تصادف زنجیرهای خبر داد و گفت :اقدامات
الزم در خصوص رفع انسداد جاده صورت گرفته است.

تشریح جزییات فوت شهردار دهدز
در جریان تیراندازی

دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان ایذه در خصــوص جان باختن
شهردار دهدز در جریان تیراندازی در یکی از خیابانهای این شهرستان،
توضیحاتی ارائه داد.
یارمحمد رسالتی گفت :دستگاه قضایی در پی جان باختن شهردار دهدز در
جریان تیراندازی در یکی از خیابانهای ایذه ،پرونده تشکیل داد.
وی درباره جزییات این حادثه عنوان کرد :حدود ساعت  ۱۴روز یکشنبه 19
دی ماه ،ماموران نیروی انتظامی در حال گشتزنی به خودرویی که حامل
سارقان مسلح بود مشکوک شدند .رســالتی افزود :پس از دستور ایست
ماموران پلیس ،افراد مسلح درون خودرو با ماموران نیروی انتظامی درگیر
میشوند و در این درگیری تیراندازی از سوی طرفین صورت میگیرد.
وی اظهار کرد :در پی این تیراندازی شهردار دهدز که در رستورانی در طرف
دیگر خیابان حضور داشت به صورت اتفاقی مورد اصابت گلوله قرار میگیرد
که پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست میدهد.
دادستان عمومی و انقالب شهرســتان ایذه با بیان اینکه سارقان مسلح
پس از درگیری از محل حادثه متواری شــدند ،اظهار کــرد :در پی این
اتفاق دادستان جهت بررسیهای تخصصی در محل حادثه حضور یافت.
وی با بیان اینکه در خصوص دستگیری سارقان دستورات الزم صادر شده
است ،افزود :در خصوص این حادثه پرونده قضایی تشکیل شده است و در
حداقل زمان ممکن رسیدگی خواهد شد.

نظریه مشورتی

تفاوتهای بطالن و فسخ قرارداد

بطالن قرارداد به این معناســت که گویی قراردادی که بین طرفین
منعقد شــده ،از ابتدا فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصال
وجود خارجی پیدا نکرده است .اما در خصوص فسخ باید گفت که آثار
قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ باقی میماند.
قراردادها بنا بر اراده طرفین قرارداد و نیز در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم میشوند
و بسته به موضوع قرارداد ،دارای شرایط و ویژگیهایی هستند که طرفین ملزمند مفاد
آنها را رعایت کنند .اما گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی رخ دهد یا تخلفاتی صورت
گیرد که در این شرایط ،قرارداد دچار بطالن یا فسخ شود.
بطالن قرارداد چیست؟
بطالن قرارداد به معنای این است که از ابتدا قراردادی که بین طرفین منعقد شده ،فاقد
اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصال وجود خارجی پیدا نکرده و فیالواقع مانند این
است که هیچگونه قراردادی میان طرفین از ابتدا بهوجود نیامده است.
مانند اینکه اگر در یک قرارداد خرید و فروش مشــخص شــود که بیع جاریشده از
ابتدا باطل بوده اســت ،فروشنده باید ثمن را مســترد و خریدار نیز باید مورد معامله
را مسترد کند.
موارد بطالن قرارداد
موارد ذیل سبب بطالن قرارداد میشوند:
زمانی که هر یک از طرفین معامله ،فاقد اهلیت قانونی الزم در زمان معامله باشد ،مانند
اینکه یکی از طرفین محجور (مجنون ،صغیر ،سفیه و…) باشد.
در این صورت اگر قراردادی در آن زمان منعقد شود ،آن قرارداد باطل است.
در صورتی که هر یک از طرفین دارای انگیزه نامشروع جهت تنظیم قرارداد باشند و

انگیزه و نیت خود از تنظیم قرارداد را در آن ذکر کنند ،نیز مورد ،شامل بطالن قرارداد
میشود.

فسخ قرارداد
در فســخ قرارداد ،شــرایطی بهوجود میآید که یکی از طرفین ،میتواند قرارداد را
بهصورت یکطرفه فســخ کند و برای انجام این کار ،نیازی به توافق با طرف مقابل
ندارد.
آثار عقدی که فســخ میشود ،تا لحظه فسخ ،از سوی کسی که حق فسخ دارد ،باقی
میماند.
تفاوت میان بطالن و فسخ قرارداد
در بطالن قرارداد ،قرارداد فاقد اثر و اعتبار حقوقی اســت .اما در فسخ ،آثار قرارداد از
زمان انعقاد تا زمان فسخ ،باقی میماند.
به طور مثال فرض کنید قرارداد اجاره یک ملک تجاری ،بین موجر و مستاجر با مبلغ
اجاره ماهیانه  ۵٠٠هزار تومان منعقد و در قرارداد قید میشود که هر یک از طرفین در
هر زمان میتواند قرارداد را فسخ کند.
مستاجر اجاره یک ســاله یعنی  ۶میلیون تومان را به موجر پرداخت میکند و بعد از
گذشت  ۶ماه تصمیم میگیرد قرارداد را فسخ کند .در این صورت موجر باید سه میلیون
تومان اجارهبها را به مســتاجر عودت دهد .اما اگر مشخص شود که قرارداد از ابتدا
باطل بوده است ،در این صورت موجر باید  ۶میلیون تومان را به مستاجر عودت داده و
مستاجر نیز بابت  ۶ماه اجاره ،باید طبق نظر دادگاه ،به موجر اجرتالمثل پرداخت کند.
در فسخ قرارداد ،حتما باید فسخ از سوی طرف قراردادی که خواهان فسخ است ،اعالم
شود و تا زمانی که فسخ اعالم شود ،قرارداد دارای اثر حقوقی خواهد بود .اما بطالن
قرارداد بر اثر وجود برخی از شرایط خود به خود ایجاد میشود و نیازی به اعالم ندارد.

اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری
یکی از مهمتریــن ادله اثبات دعوا ،ارجــاع پرونده به
کارشناس است .ارجاع امر به کارشناس بهخصوص در
مواردی که پرونده جنبههای فنی و تخصصی دارد ،برای
دادگاه ضروری است.
برای اعتراض به نظر کارشناس رســمی دادگستری ،اصحاب
دعــوا میتواننــد در مهلت زمانی مشــخص ،نظــر خود را در
خصــوص نظر کارشــناس اعــام کننــد .بعد از اعــام نظر
کارشــناس ،اگر دادگاه اگــر نظر را مطابق بــا اوضاع و احوال
بداند ،به آن ترتیب اثــر داده و رای صادر می کند و در غیر این
صورت به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
در مواردی که تصمیم دادگاه بر اســاس نظر کارشناس خواهد بود و
موضوع به کارشناس ارجاع شده باشد ،پس از ابالغ اخطاریه به شخص
جهت مالحظه نظر کارشــناس ،الزم است وی فوراً در مهلت قانونی
به شعبه مربوطه که اخطاریه را ارسال کرده است ،مراجعه کند و نظر

کارشناســی را مالحظه و از آن کپی تهیه کند و در صورتی که نسبت
به نظر کارشناس اعتراضی داشته باشــد در مهلت مقرر و به صورت
مکتوب اعتراض خود را تقدیم شعبه کند.
مهلت اعتراض به نظر کارشــناس در دادگاه عمومی
حقوقی
مهلت اعتراض به نظر کارشناس رسمی دادگستری در پرونده مطروحه
در دادگاه عمومی حقوقی ،ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ اخطاریه است
و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ اخطار ،به دفتر دادگاه
مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس ،چنانچه اعتراضی داشته باشد،
بهطور کتبی اعتراض خود را اعالم کنند.
قانونگــذار در ماده  260قانون آیین دادرســی دادگاههای عمومی و
انقالب در امور مدنی مصوب سال  1379در این خصوص مقرر میکند
«پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد،
دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیینشده در قرار

کارشناسی ،نظر خود را تقدیم کند .وصول نظر کارشناس به طرفین
ابالغ خواهد شد و طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ به
دفتر دادگاه مراجعه کرده و با مالحظه نظر کارشناس ،چناچه مطلبی
دارند ،نفی ًا یــا اثبات ًا به طور کتبی اظهار کننــد .پس از انقضای مدت
یادشده ،دادگاه پرونده را مالحظه و در صورت آماده بودن ،مبادرت به
انشای رأی میکند».
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی
پرونده در دادسرا
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله مقدماتی پرونده در دادسرا،
ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ اخطار است.
در ماده  161قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال  1392در این
خصوص آمده اســت «جز در موارد فوری ،پس از پرداخت دستمزد،
به کارشــناس اخطار میشــود که ظرف مهلت تعیینشــده در قرار
کارشناســی ،نظر خود را تقدیم کند .مراتب وصول نظر کارشناس به

طرفین ابالغ میشود .طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ،
جهت مالحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را
به طور کتبی اعالم کنند».
مهلت اعتراض به نظر کارشــناس در مرحله اجرای
احکام مدنی
مهلت اعتراض به نظر کارشناس در مرحله اجرای احکام مدنی ،ظرف
 3روز از تاریخ ابالغ اخطاریه است.
قانونگذار در ماده  ۷۵قانون اجرای احکام مدنی مصوب ســال 1356
در این خصوص مقرر میکند «قســمت اجرا ارزیابی را بالفاصله به
یتواند ظرف سه روز از تاریخ
طرفین ابالغ میکند .هر یک از طرفین م 
ابالغ ارزیابی ،به نظریه ارزیاب اعتراض کند .این اعتراض در دادگاهی
یگیرد و در
که حکم به وســیله آن اجرا میشود ،مورد رسیدگی قرار م 
صورت ضرورت با تجدید ارزیابی ،قیمت مال معین میشود .تشخیص
دادگاه در این مورد قطعی است».

 -1منظور از بســتگان
مــادري در تبصره ماده
 452قانــون مجازات
اســامی مصوب سال
 1392تمام بســتگان
منسوب به مادر اعم از جد
 ،جده ،عمو ،عمه ،خاله و
دایی است یا فقط شامل
برادر و خواهــر مادري
(کالله امی) میشود؟ آیا
در بزه خیانت در امانت با استناد به ماده  215قانون مجازات
اسالمی مصوب سال  1392میتوان حکم به رد مال صادر
کرد؟ با توجه به اینکه رد مال در ماده  674بخش تعزیرات
قانون مجازات اسالمی مصـــوب سال  1375پیشبینی
نشده است و از طرفی شخص تقاضاي استرداد مال را دارد،
آیا باید اقدام به طرح دعواي حقوقی کند؟
 -1مقصود مقنن از عبارت «بستگان مادري» مذکور در تبصره ماده 452
قانون مجازات اسالمی مصوب سال « ،1392خویشاوندان منسوب به مادر
هستند» و اطالق عبارت موصوف ،مطلق خویشاوندان مادري اعم از برادر
و خواهر و اوالد آنها و اجداد ،اعمام و عمات و اخوال و خاالت مادري را شامل
میشود -2 .مستفاد از مواد  15و  148قانون آیین دادرسی کیفري مصوب
سال  ،1392رد عین مال مکشوفه نزد متهم موضوع بزه خیانت در امانت،
نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و در مرحله رسیدگی به شکایت ،چنانچه در
مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،به شاکی مسترد نشده باشد ،باید در
حکم دادگاه کیفري مورد تعیین تکلیف قرار گیرد .مگر اینکه عین مال ،از
بین رفته باشــد که در این صورت ،با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده
 15قانون یادشده ،مطالبه قیمت آن و خسارات ناشیشده ،مستلزم تقدیم
دادخواست ضررو زیان است.
آیا در مجازاتهاي تعلیقی جهت صدور گواهی سوءپیشینه،
مشابه آزادي مشروط ،رعایت موارد مندرج در ماده  25قانون
مجازات اسالمی و اتمام مدت تعلیق الزم است؟
با توجــه به ماده  25قانون مجازات اســامی مصوب ســال  ،1392در
محکومیتهاي موضوع این ماده صرف ًا پس از اجراي حکم یا شمول مرور
زمان ،آثار تبعی محکومیت کیفري شروع میشود .بنابراین تا زمانی که
حکم محکومیت اجرا نشده یا مشمول مرور زمان نشده است ،آثار تبعی آن
هم قابل اجرا نیست؛ لذا در مواردي که با صدور قرار تعلیق اجراي مجازات،
مجازات اصلی اجرا نمیشود ،مجازات تبعی نیز در مدت تعلیق قابل اجرا
نخواهد بود و صدور گواهی عدم سوءپیشینه کیفري به تقاضاي محکوم
در مدت تعلیق تا زمانی که قرار تعلیق و لغو نشده ،بدون اشکال است.
چنانچه در صلحنامه ،خيار فسخ براي مدت عمر مصالح شرط
شود ،آيا اين شرط مشمول ماده  401قانون مدني است؟
عالوه بر آن كه ماده  ٧٥٨قانون مدنی به صراحت مقرر داشته ،صلح در مقام
معامالت هرچند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است میدهد،
اما شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد ،در عقد بيع نيز چنانچه خيار
فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود ،چون ابتدای شرط از زمان عقد بيع
و انتهای آن موقع فوت فروشنده است ،شرط مدتدار بوده و مشمول ماده
 ٣٩٩قانون مدنی است .لذا شرط مذكور در صلحنامه موضوع استعالم از
شمول ماده  ٤٠١قانون مدنی خارج است.

