گزیدهها

برخورد بدون اغماض
با متخلفان حوزه زمین

رییسکل دادگستری اســتان قزوین گفت :دســتگاه قضایی با
متخلفان حوزه زمین بدون اغماض برخورد خواهد کرد.
علی شعبانی در نشست دستگاههای متولی مقابله با تغییر کاربری
غیرمجاز اراضی ،که در محل دادگاه عمومی بخش الموت شرقی
برگزار شد ،اظهار کرد :موضوع تغییر کاربری یکی از موضوعات حائز
اهمیت است که استان قزوین در این خصوص و در برخی مناطق با
چالشهایی مواجه است و دستگاه قضایی نیز مسایل و موضوعات
این حوزه را با جدیت پیگیری میکند.
وی افزود :تغییر کاربری غیرمجاز به منابع طبیعی و محیط زیست
آسیبها و خسارات جبرانناپذیری وارد میکند و اگر پیشگیریهای
الزم صورت نگیرد ،در آینده شاهد بحرانهایی در این زمینه خواهیم
بود .شعبانی در ادامه تصریح کرد :دستگاههای متولی حوزه زمین،
تمامی ابزارهای قانونی الزم برای پیشگیری و برخورد با تخلفات
و تعرضات حوزه زمیــن را در اختیار دارند و در بدو وقوع تخلف باید
اقدامات قانونی خود را اجرایی کنند .رییسکل دادگستری استان
قزوین خاطرنشان کرد :دستگاهها و نهادهای متولی باید از اقدامات
و برخوردهای سلیقهای جداً خودداری کنند و مالک عمل آنها باید
مر قانون باشد .همچنین باید از ظرفیتهای محلی بهخوبی استفاده
شود و قطع ًا دستگاه قضایی نیز با متخلفان حوزه زمین بدون اغماض
برخورد خواهد کرد.

عامل به آتش کشیدن تندیس
سردار سلیمانی دستگیر شد

رییسکل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری از شناسایی و
دستگیری عامل به آتش کشیدن تندیس سردار سلیمانی خبر داد.
احمدرضــا بهرامی اظهار کــرد :در پی هتک حرمــت کوردالن
ضدانقالب در شــب شــهادت حضرت فاطمه زهــرا (س) و به
آتش کشاندن تندیس سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی و صدور
دستورات الزم به دادسرا ،ضابطین قضایی و دستگاههای ذیربط
جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عوامل مربوط ،با تالشهای
شبانهروزی دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری و سربازان
گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطالعات ،اطالعات سپاه پاسدارن
و نیروی انتظامی استان و نیز همکاری مردم قدرشناس استان ،عامل
این اقدام دستگیر شد .وی گفت :دادگستـری استان چهارمحال و
بختیاری در اسرع وقت و با دقت تمام ،وفق موازین شرعی و قانونی
به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

بازداشت تمام عامالن تیراندازی
در یکی از خیابانهای ایذه

دادستان شهرســتان ایذه گفت :تمامی عامالن تیراندازی در یکی
از خیابانهای ایذه که منجر به جان باختن شــهردار دهدز شــده
بود ،دستگیر شدند .یارمحمد رســالتی اظهار کرد :تمامی عامالن
تیراندازی در ایذه که منجر به جان باختن شهردار دهدز شده بود ،با
تالش شبانهروزی ماموران انتظامی دستگیر و به مقامات قضایی
معرفی شدند .وی تاکید کرد :دستگاه قضایی با مخالن امنیت جامعه
برخورد صریح و قاطعی دارد.

تحققوعدهدستگاهقضاییبرایشناسنامهدارشدن
اهالیچراغآباد

با تحقق وعده دستگاه قضایی در خصوص
صدور شناســنامه برای اهالی روستای
چراغآباد ،طی مراسمی با حضور رییسکل
دادگستری استان هرمزگان ،شناسنامهها
و اوراق هویت مردم این روســتا به آنها
تقدیم شد.

رییسکل دادگستری استان هرمزگان با حضور
در روســتای چراغآباد از توابع بخش توکهور و
هشتبندی شهرســتان میناب ،شناسنامههای
اهالی این روســتا را که ســالهای طوالنی از
نداشــتن اوراق هویت رنج میبردنــد ،به آنها
تقدیم کرد.
مجتبی قهرمانی در جریان این مراسم با اشاره به
انتشار خبر شناسنامه نداشتن اهالی این روستا در
رسانهها و فضای مجازی اظهار کرد :به محض
اطالع دستگاه قضایی از مشکل اهالی این روستا،
با صدور دستورات ویژهای در این خصوص ،ضمن
تشکیل تیمی متشــکل از ادارات و دستگاههای
مرتبط با موضــوع ،از جمله ادارهکل ثبت احوال
استان هرمزگان بهمنظور تسریع در حل مشکالت
و موانع بهوجودآمده برای اهالی روستای مذکور
و چند نقطه دیگر از این اســتان ،تمهیدات الزم

اتخاذ و اجرایی شد.
وی همچنین تصریح کرد :در راستای صیانت از
حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین ،با
صدور دستور قضایی ،اعضای این تیم ویژه مکلف
شدند برای بررسی دقیق و کارشناسی علل عدم
صدور شناسنامه برای اهالی این روستا و تسریع
در حل مشکل آنها اقدام کنند.
رییسکل دادگستری اســتان هرمزگان افزود:
به علت عدم احراز هویت و شناســنامه نداشتن

تعدادی از اهالی روســتای چراغآباد ،این مردم
از دریافت بسیاری از خدمات آموزشی ،رفاهی و
درمانی محروم بودند که همین موضوع ،ضرورت
تسریع در مراحل قانونی برای حل این مشکل را
اجتنابناپذیر میکرد.
قهرمانی ادامه داد :بر همین اساس ،دادگستری
اســتان هرمزگان با استفاده از تمامی امکانات و
اختیارات قانونی بهصورت فوقالعاده و ویژه برای
گرهگشایی از مشــکالت و محرومیتهای این

هموطنان عزیز اقدام کرد .وی با بیان اینکه پیش
از این ،موضوع عدم صدور شناسنامه برای اهالی
این روستا در دستگاههای اجرایی مختلف مورد
بررسی قرار گرفته و متأسفانه روند رسیدگی به
آن در پیچوخمهای اداری ،بســیار طوالنی شده
بود ،اظهار کرد :خوشبختانه با اقدام دادگستری
استان هرمزگان ،این مشکل ظرف کمتر از چهار
ماه بهصورت کامل حل شــد و اهالی این روستا
دیگر دغدغهای برای برخورداری از اوراق هویت
و بهرهمندی از مزایای آن نخواهند داشت.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان با تأکید
بر اینکه کرامت هموطنان عزیز ما در اقصینقاط
کشور بهویژه مناطق دوردست و کمتربرخوردار
باید به بهترین شــکل ممکن حفظ شود ،عنوان
کرد :با توجه بــه تأکیدات رییــس قوهقضاییه
درخصوص لزوم حضور مسئوالن در میان مردم
و رسیدگی به مشکالت آنها و با عنایت به مشکل
اهالی چراغآباد برای ایاب و ذهاب و پیگیری امور
مربوط به اوراق هویت خود ،مسئوالن و متولیان
امر در تمام این مدت  ۴ماه ،با سرکشی و حضور
در محل سکونت مردم این روستا به مطالباتشان
رســیدگی کردند و هماکنون نیز شناسنامهها و
اوراق هویت اهالی این روستا به آنها تقدیم شد.

پاالیش و امحای  ۵میلیون پرونده راکد دادگستری استان مازندران
رییسکل دادگستری استان مازندران گفت :تاکنون  ۵میلیون
و  ۸۰۰هزار پرونده راکد دادگســتری این استان بهصورت
مکانیزه ،پاالیش و امحا شده است.

حجتاالسالم محمدصادق اکبری در جلسه تعیین تکلیف پروندههای
بایگانی راکد ،ساماندهی و پاالیش پروندههای حوزههای قضایی استان
مازندران را ضروری و از دغدغهها دانست و اظهار کرد :خوشبختانه برخی
شعب ،اقدامات خوبی نســبت به پاالیش و ساماندهی پروندهها انجام
دادند .رســیدگی و پاالیش مناسب پروندهها باید بهعنوان حقوق عامه

مورد اهتمام و توجه قرارگیرد و تا پایان ســال پروندههای بالتکلیف،
تعیین تکلیف شوند.
وی تصریح کرد :حفظ و نگهداری پروندهها بهعنوان مهمترین ســند
قضایی ،جایگاه و اهمیت خاصی دارد که با اجرای دســتورالعملهای
مربوط بــه پاالیش مکانیزه و امحای پروندههــای موجود در بایگانی
راکد دادگستری استان مازندران ،تاکنون  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار پرونده
بهصورت مکانیزه پاالیش و امحا شده و با توجه به حجم رو به افزایش
پرونده در هر ســال و خروجی و مختومه شــدن آن به همین میزان،
برنامهریزی در جهت سرعت بخشیدن به پاالیش مکانیزه و امحای آن

ضروری اســت .اکبری افزود :از ابتدای امسال تاکنون با اجرایی شدن
سیاستهای بایگانی و پاالیش پروندهها در سطح استان مازندران ،بیش
از  ۲هزار مترمربع از فضاهای بایگانی راکد آزاد شده و به عنوان فضای
مفید مورد بهرهبرداری قرار گرفته و مســاحت آزادشده نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،رشد بسیار خوبی داشته است .وی ،جذب و بهکارگیری
نیروهای متخصص و آموزشدیده ،تشکیل بانک اطالعاتی پروندههای
پاالیششده و لزوم آموزش مدیران دفاتر محاکم بهمنظور آمادهسازی
اولیه پرونده از بدو ورود به محاکم تا زمان خروج و مختومه شــدن را از
جمله اقدامات الزم و مهم در رسیدن به این هدف اعالم کرد.

آزادی  ۲۴۶زندانی جرایم مالی غیرعمد در استان خوزستان
رییسکل دادگستری استان خوزستان گفت :به همت ستاد
دیه اســتان و کمک خیران در  ۱۰ماهه امسال  ۲۴۶نفر از
زندانیان جرایم مالی غیرعمد آزاد شــدند و به کانون گرم
خانوادههای خود بازگشتند.

حجتاالســام صادق مرادی اظهــار کرد :به همت ســتاد دیه و

کمکهای خیران و بسیج حقوقدانان اســتان خوزستان ۴۲ ،نفر از
زندانیان معســر و بدهکار مالی و جرایم مالی غیرعمد از زندانهای
این استان آزاد شدند و به کانون گرم خانوادههای خود بازگشتند که
با احتساب این تعداد ،از ابتدای امسال تاکنون در مجموع  ۲۴۶نفر از
زندانیان جرایم مالی غیرعمد خوزستانی از بند زندان رهایی یافتند.
وی افزود :بسیج حقوقدانان استان خوزســتان بالغ بر  ۵۰۰میلیون

تومان جهت پرداخت بدهی این  ۴۲زندانی معسر و بدهکار کمک کرد.
رییسکل دادگســتری استان خوزســتان با بیان اینکه بدهی این
زندانیان در مجموع  ۲۶میلیارد تومان بوده اســت ،گفت :حدود ۲۰
میلیارد تومان از این بدهی با پذیرش اعســار از ســوی دادگستری
استان فراهم شد .همچنین شکات بیش از  ۳میلیارد و  ۲۰۰میلیون
تومان از طلبشان گذشت کردند.
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ارائه دوباره خدمات درمانی در مرکز
آنژیوگرافی شرق گلستان

رییسکل دادگستری استان گلستان از ارائه دوباره خدمات درمانی در مرکز
آنژیوگرافی شرق این استان ،با پیگیریهای قضایی خبر داد.
حیدر آسیابی اظهار کرد :مرکز آنژیوگرافی گنبد کاووس با وجود تجهیز و
آمادگی کامل برای ارائه خدمات درمانی ،به روی بیماران قلبی بسته بود
که با پیگیریهای قضایی فعالیتش از سر گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان گلستان ،وی در ادامه گفت:
هفته گذشــته در بازدید از مرکز آنژیوگرافی گنبدکاووس ،به مسئوالن
درمانی این اســتان ،برای رفع مشکالت این مرکز یک هفته مهلت داده
شد که خوشبختانه از روز گذشته (چهارشنبه) بیماران در این مرکز پذیرش
میشوند و خدمات میگیرند.
آســیابی بیان کرد :درصد قابل توجهی از بیماران قلبی استان گلستان،
مربوط به شرق این استان هســتند که تا پیش از این برای بهرهمندی از
خدمات آنژیوگرافی با طی مسافتهای طوالنی به مرکز استان مراجعه
میکردند که زمانبر و هزینهبر بود.

قاچاق کاال از معضالت اساسی
در مسیر رونق تولید و اشتغال

رییسکل دادگســتری اســتان اردبیل با بیان اینکه قاچاق کاال یکی از
معضالت اساسی در مسیر رونق تولید و اشتغال است ،گفت :مبارزه جدی
و قاطعانه با قاچاق کاال از جمله مبارزه با دانهدرشــتها ،بهترین راهکار
برای حمایت از تولید داخلی اســت و این امر بهطور جدی در این استان
پیگیری میشود.
حجتاالسالم حسین کثیرلو در نشستی با مسئوالن ستاد مرکزی مبارزه
با قاچاق کاال و ارز نهاد ریاستجمهوری ،با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کاال
یکی از اولویتهای اصلی قوهقضاییه است ،خاطرنشان کرد :دادگستری
اســتان اردبیل بر همین مبنا و در تعامل ،همکاری و هماهنگی با ســایر
دستگاههای اجرایی ،همواره از تمام ظرفیتهای خود برای مقابله با قاچاق
یکند.
کاال و ارز استفاده م 
وی در ادامه تصریح کرد :با توجه به اینکه قاچاق کاال یکی از معضالت
اساسی در مســیر رونق تولید و اشتغال اســت ،مبارزه جدی و قاطعانه
بــا قاچاق کاال از جمله مبارزه با دانهدرشــتها ،بهتریــن راهکار برای
حمایت از تولید داخلی اســت و این امر به طور جدی در اســتان اردبیل
پیگیری میشود.
رییسکل دادگستری استان اردبیل ،با توجه به مسایل و مشکالت موجود
در ســازمان اموال تملیکی بهویژه در بحث ورود و خروج اموال ،بر لزوم
استفاده از سیستمهای الکترونیکی در این سازمان تأکید کرد.

نظریه مشورتی

یک حقوقدان در گفتوگو با «حمایت» بررسی کرد

راههای ابطال یا توقیف عملیات اجرایی ثبت

عملیــات اجرایی،
مهدیه سید میرزایی
اصطالحــی کامال
گروه حقوقی
حقوقی اســت که
معموال به عملیات اجرای سند یا حکمی اشاره دارد که
توسط اجرای ثبت یا دادگاههای دادگستری صادر شده
است .گاهی ،بنا به درخواست شخص خواهان و نیز طی
حکم دادگاه ،دستور توقف یا ابطال عملیات اجرایی صادر
میشود که در نهایت منجر به ابطال عملیات اجرایی نیز
خواهد شد .دکتر وحید قاسمیعهد ،عضو هیاتعلمی
دانشگاه و وکیل پایهیک دادگســتری در گفتوگو با
«حمایت» این موضوع را بررســی کرده است که در
ادامه میخوانید:
دکتر قاســمیعهد با بیان اینکه
در قانون برنامه ششم توسعه ،به
اجرای ثبت ،توجه خاصی شــده
است ،گفت :در ماده  ۱۱۳قانون
مزبور و بند «ب» آن مقرر شــده
است که «بهمنظور افزایش دقت
و سرعت در ارائه خدمات قضایی،
تحقق عدالــت قضایی و احیای
حقوق عامه ،ارتقــای کیفیت و
کاهــش اطاله دادرســی ،ایجاد
فرصت برابر برای دسترسی آحاد
مردم به خدمات قضایی ،کاهش ورودی پروندهها و پیشــگیری از
وقوع جرم و دعاوی ،اصالح مجرمان و کاهش جمعیت کیفری ،مفاد
اسناد رســمی الزماالجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی
الزماالجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اجرا میشوند .ادارات
مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی
و توقیف اموال مدیون اقدام کنند .چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف
مدت دو ماه از تقاضای اجرا ،نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد
سند ،اقدام کند یا ظرف مدت  6ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام
کند ،متعهدله سند میتواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم
دادگستری رجوع کند».
وی افزود :قانونگــذار در تبصره  2این ماده ،بــرای تقویت اجرا از
طریق ثبت ،برای بدهکاران از روش تشــویق و تنبیه استفاده کرده
است .بدان سان که در مقام تشویق مقرر میدارد «چنانچه متعهد
سند الزماالجرا ،ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود یا
جلب رضایت متعهدله سند اقدام کند ،از پرداخت هزینههای اجرایی
معاف خواهد بود.».
این عضو هیات علمی دانشــگاه بیان کرد :قانونگذار در ادامه این
تبصره نیز بیان کرده اســت که اگر متعهد ،از پرداخت امتناع کند،
عالوه بر اینکــه عملیات اجرایی ادامه مییابد و هزینههای اجرایی

نیز باید پرداخت شود ،نام بدهکار در سامانه سجل محکومیتهای
مالــی درج و متعاقب آن ،از انعقاد هرگونه قــرارداد مالی و پرداخت
تسهیالت ،موافقت اصولی ،صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات
و واردات با کلیه دســتگاههای اجرایی ،بانکها و مؤسسات مالی و
اعتباری منع میشود.
اعتراض نسبت به اجراییات ثبت
قاسمیعهد عنوان کرد :در خصوص اینکه شخصی نسبت به عملیات
اجرایی اعتراضی داشته باشد نیز باید گفت موافق ماده  169آییننامه
اجرای مفاد اسناد رســمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،اگر کسی ،اعم
از متعهد سند و هر شخص ثالثی ،از عملیات اجرایی شکایت داشته
باشد ،مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ،رییس
ثبت محل است و رییس ثبت مکلف است فورا به موضوع رسیدگی
کرده و با ذکر دلیــل رأی صادر کند .نظر رییس ثبت ،ظرف  10روز
قابل اعتراض در هیأت نظارت است.
وی ادامه داد :برای نمونه ،اگر در جریان عملیات اجرایی ،مال شخص
دیگری را توقیف کنند یا اینکه مامــور ثبت به هر طریقی قانون را
رعایت نکند ،هر ذینفعی میتواند نزد رییس ثبت محل ،شکایت
خود را مطرح کند.
به گفته این وکیل پایهیک دادگستری ،در خصوص اینکه چنانچه
اشــخاص ثالث مدعی حقی نســبت به مال توقیفشده باشند ،آیا
میتوانند به دادگاه مراجعه کنند یا خیر ،رای وحدترویه شــماره
ت عمومی دیوانعالیکشور
۷۸۴ـ مورخ  26آذر ســال  1398هیأ 
مقرر میدارد که درست اســت که ماده  ۱۶۹آییننامه اجرای مفاد
اسناد رســمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شــکایت از عملیات

اجرایی سازمان ثبت اســناد و امالک کشــور ،مرجع صالح برای
رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رییس ثبت محل میداند،
اما در مواردی که ثالث نســبت به مال توقیفشده ادعای حق کند،
این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات
حقانیت خود نیست.
وی با بیان اینکه این رای وحدترویه ،بخش زیادی از مشکالت را
برطرف میکند ،توضیح داد :برخی از مواقع ،مالک ،ملک خود را به
شخصی میفروخت و همین ملک از سوی ثالث توقیف میشد .زیرا
از یکسو ،اگر خریدار به اداره ثبت مراجعه میکرد ،رییس ثبت محل
به علت فقدان سند رسمی و عدم احراز مالکیت او ،شکایت ثالث را
رد میکرد و از سوی دیگر ،چنانچه به دادگاه مراجعه میکرد ،دادگاه
نیز به استناد ماده  169آییننامه مزبور ،قرار عدم صالحیت خود را به
اعتبار رسیدگی رییس اداره ثبت صادر میکرد و به تعبیر دیگر ،ثالث
در یک دور باطل قرار میگرفت.
قاسمیعهد در پاسخ به این پرسش که اگر شخصی مدعی باشد که
سند الزماالجرا دارای ایراد ماهوی است ،باید به اداره ثبت مراجعه
کند یا دادگاه ،اظهار کرد :برای پاسخ به این پرسش ،چند مثال بیان
میشــود .فرض کنیم چکی علیه صادرکننده در حال اجراســت و
صاحب حساب مدعی است که امضا او جعل شده است یا اینکه بانک
برای مطالبه طلب خود بهواسطه اجراییه صادره از دفترخانه ،قصد دارد
مال توقیفشده را بفروشد و متعهد سند (وامگیرنده) مدعی است که
بانک در محاسبه سود و خسارت ،محاسبه خطایی انجام داده است.
در این صورت ،اوال ،ما با یک امر ماهوی و قضاوتی سروکار داریم و
ثانیا اینکه این امر ،مربوط به عملیات اجرایی نیست ،بلکه مربوط به
دستور اجراست .وی بیان کرد :مطابق ماده یک قانون اصالح بعضی
از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اســناد رسمی مصوب سال ،۱۳۲۲

«هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف
قانون دانسته یا از جهت دیگری ،شکایت از دستور اجرای سند رسمی
داشته باشــد ،میتواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی ،اقامه
دعوی کند ».بین عملیات اجرایی و دستور اجرا تفاوت است .دستور
اجرا وفق ماده یک آییننامه اجرای مفاد اســناد رسمی الزماالجرا
و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و
امالک کشــور ،عبارت است از «دستور به اجرای سند رسمی (یا در
حکم سند رســمی مانند چک) که حسب مورد توسط مراجع صالح
ثبت یا سردفتر تنظیمکننده سند صادر میشود».
این حقوقدان همچنین در خصوص اینکه آیا با اعتراض به عملیات
اجرایی نزد رییس ثبت یا ارایه دادخواست ابطال دستور اجرا ،عملیات
اجرایی متوقف میشود یا خیر ،تصریح کرد :بر اساس ماده  4قانون
اصالح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ،صرف
دادخواست ابطال دستور اجرا مانع ادامه عملیات اجرایی نیست؛ مگر
در صورتی که دادگاه حکم به بطالن دستور اجرا بدهد یا اینکه قراری
ف عملیات اجرایی صادر کند.
دایر به توقی 
وی افزود :در خصوص اعتراض به شــیوه اجرا نیز به نظر میرسد
عملیات اجرایــی ادامه مییابد اما اعتراض بــه نظریه رییس ثبت
ننامه اجرای مفاد
تا صدور رأی هیأت نظارت وفق مــاده  143آیی 
اسناد رســمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شــکایت از عملیات
اجرایی ســازمان ثبت اسناد و امالک کشور ،موجب توقف عملیات
مزایده میشود.
اصل بر عدم توقف عملیات اجرایی است
قاســمیعهد با تاکید بر اینکه به جز موارد استثناشده در مواد  96و
 143آییننامه مزبور ،بهطور کلی میتــوان گفت که اصل بر عدم
توقف عملیات اجرایی است ،گفت :بر اســاس ماده  96آییننامه،
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشتشده (اعم از منقول یا
غیرمنقول) اظهار حقی کند ،در موارد زیر از مزایده خودداری میشود:
در موردی که متعهدله اعتراض شخص ثالث را قبول کند؛ در موردی
که شخص ثالث سند رسمی مقدم بر تاریخ بازداشت ارائه کند ،مبنی
بر اینکه مال مورد بازداشــت به او منتقل شده یا رهن یا وثیقه طلب
اوســت؛ در صورتی که مال قبل از تاریخ بازداشــت به موجب قرار
تأمین یا دســتور اجرای دادگاه یا اجــرای ثبت بابت طلب معترض
توقیف شد ه باشد؛ هرگاه شخص ثالث حکم دادگاه اعم از قطعی یا
غیرقطعی بر حقانیت خود ارائه کند؛ در صورتی که قبل از بازداشت،
از معترض قبول تقاضای ثبت به عنوان ملکیت یا وقفیت شد ه باشد
و در موردی که بر اثر شکایت معترض موضوع قابل طرح در هیأت
نظارت یا شورای عالی ثبت تشخیص شدهباشد».
وی خاطرنشان کرد :برای کاهش تعداد پروندهها و دعاوی به نظر
میرسد تمام قوا باید با دستگاه قضا همکاری داشته باشند .به عنوان
مثال ،قوه مقننه ،قواعد ماهوی و شــکلی که موجب ایجاد دعوی
میشود را حذف یا اصالح کند.

مطابق ماده 21قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري،
درصورت صدور قرار منع تعقیب از ناحیه دادسراي انتظامی
کانون ،قرار مذکور ظــرف  30روز از تاریخ ابالغ ،از طرف
شاکی یا رییس هیاتمدیره کانون قابل اعتراض در دادگاه
انتظامی کانون مربوطه اســت .از طرفی مطابق تبصره 4
ماده  23قانون مذکور ،تصمیمات اتخاذشده ازسوي دادگاه
انتظامی ظرف یک ماه قابل تجدیدنظرخواهی بوده و مرجع
صالح دادگاه تجدیدنظر کارشناســان رسمی دادگستري
است .تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب دادسراي
انتظامی قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟
مقنن از یکسو برابر ماده  21قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستري
مصوب سال  ،1381براي شاکی انتظامی ،حق اعتراض به قرار منع تعقیب
دادسرا قائل شده و از سوي دیگر در تبصره  7ماده  23قانون یادشده ،وي را
مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی در موارد مشمول این تبصره دانسته
است .بهنظر میرسد مقنن براي شــاکی انتظامی در فرایند رسیدگی به
تخلف کارشناس ،حقوق و تکالیفی مقرر کرده است .بنابراین باید اطالق
واژه «محکومعلیه» مذکور در تبصره  4ماده  23این قانون را شامل شاکی
انتظامی که حکم به رد شکایت وي صادر شده است ،نیز دانست.
به موجب تبصره یک ذیل ماده  10قانون تشکیالت و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداري ،تعیین میزان خسارات وارده
از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهاي یک و  2این
ماده پس از صــدور راي در دیوان بر وقوع تخلف ،با دادگاه
عمومی است .با توجه به اینکه طبق تبصره یادشده وظیفه
دادگاه صرفاً تعیین خسارت و وظیفه دیوان عدالت اداري نیز
احراز وقوع تخلف است ،احراز رابطه علیت بین تخلف و ورود
خسارت ،با دیوان عدالت اداري است یا دادگاه؟
قانونگذار در تبصره یک ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان
عدالت اداري مصوب ســال  ،1392تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه
مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي یک و دو این ماده را پس از صدور
راي در دیوان بر وقوع تخلف ،در صالحیت دادگاه عمومی دانسته است .با
توجه به سابقه تقنینی این حکم و تبدیل عبارت «تصدیق دیوان» مذکور
در تبصره یک ماده  11قانون دیوان عدالت اداري مصوب ســال  1360و
تبصره ماده  13قانون دیوان عدالت اداري مصوب سال  1385به عبارت
«وقوع تخلف» در تبصره یک ماده  10قانون تشکیالت و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداري ســال  1392و تفاوت معنایی این دو عبارت ،به نظر
میرسد در حال حاضر دیوان عدالت اداري صرفا تخلف از حدود مقررات و
وظایف دستگاههاي موضوع این ماده را اعالم میکند و احراز ورود خسارت
و رابطه علیت بین تخلف و خسارت وارده و نوع جبران و میزان آن بر عهده
محاکم عمومی است.
درخصوص بزه تحریق در جایی که بهعلت نســوز بودن
شیء موضوع جرم ،آتش شعلهور شده و پس از اتمام ماده
اشــتغالزا ،خود فروکش کرده و شیء مزبور آسیب بینند و
صرفاً دوداندود شود ،آیا بزه تحریق محقق است؟
طبق تبصره ماده  122قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392هرگاه
رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته ،اما به جهات مادي که
مرتکب از آنها بیاطالع بوده ،وقوع جرم غیرممکن باشد ،اقدام انجامشده
در حکم شروع به جرم اســت .در فرض سوال ،اگر فرد از نسوز بودن مال
آگاهی نداشته باشد ،رفتار شخص در حکم شروع به احراق بوده که مجازات
آن بر اساس ماده  122قانون پیشگفته تعیین میشود.

