حجتاالسالم قدرتی مطرح کرد

گزیدهها

بازسازگاری اجتماعی زندانیان
ضمن رعایت کرامت انسانی

مدیرکل زندانهای استان ایالم گفت:
تمام��ی فعالیتهای��ی ک��ه در س��طح
زندانهای این اس��تان انجام میشود با
ه��دف رفع مش��کالت زندانیان ،ضمن
رعایت کرامت انس��انی اس��ت و فلسفه
وج��ودی آن ،بازس��ازگاری اجتماع��ی
زندانیان است .عبدالمجید کشوری در جشن نسیم مهر استان ایالم
با اش��اره به تاریخچه زندانبانی و خدماتی که در زندانبانی امروزی
اس�لامی ارایه میشود ،بیان کرد :تمامی فعالیتهایی که در سطح
زندانهای این استان انجام میشود با هدف رفع مشکالت زندانیان،
ضمن رعایت حقوق ش��هروندی و کرامت انس��انی است و فلسفه
وجودی آن ،اصالح و بازسازگاری اجتماعی زندانیان است.

بازتوانی خانوادههای زندانیان
از طریق ایجاد اقتصاد پایدار

مدیر کل زندانهای اس��تان س��منان،
بازتوانی و توانمندس��ازی خانوادههای
زندانی��ان از طریق ایج��اد اقتصاد پایدار
برای آنه��ا را از اهداف اصلی س��ازمان
زندانها برشمرد.محمود باهنر در جشن
نسیم مهر استان سمنان ،با تاکید بر اینکه
یکی از اهداف مجازات حبس ،اصالح و تربیت اس��ت ،اظهار کرد:
خوشبختانه برنامههای خوب اصالحی و تربیتی سازمان زندانها
کامال منس��جم و کارآم��د اس��ت .وی بازتوانی و توانمندس��ازی
خانوادهه��ای زندانیان از طریق ایجاد اقتص��اد پایدار برای آنها را از
اهداف اصلی این سازمان برشمرد و عنوان کرد :با کمک نهادهای
حمایتی از جمله کمیته امداد امام (ره) ،بهزیستی ،دبیرخانه شورای
مواد مخ��در و ادارهکل امور بانوان و خانواده اس��تانداری در تالش
هستیم در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی بهویژه در حوزه اعتیاد
و طالق ،با ارایه خدمات آموزشی و پیشگیری اقدام کنیم.

پرداخت  ۱۸میلیارد ریال تسهیالت
اشتغالزایی به مددجویان

مدیرکل زندانهای اس��تان هرمزگان
گفت :از چهار سال گذشته تاکنون بیش
از  ۱۸میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی
به مددجویان��ی ک��ه از زندانهای این
استان آزاد شدند ،پرداخت شده است.
علی اس��تادی با بیان اینکه از چهار سال
گذش��ته تاکنون بیش از  ۱۸میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی به
مددجویانی که از زندانهای این اس��تان آزاد شدند ،پرداخت شده
اس��ت ،اظهار کرد ۵۰۰ :نف��ر از مددجویان موفق ب��ه دریافت این
تس��هیالت ش��دند.وی بیان کرد :از مجموع مددجویانی که از این
تس��هیالت استفاده کردند از چهار سال گذش��ته تاکنون تنها  ۵نفر
بازگشت مجدد به زندان داشتهاند که نشاندهنده تحقق برنامههای
اصالحی و تربیتی است.
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معرفی استان قزوین
به عنوان پایلوت دفاع از حقوق عامه

رییسکل دادگستری استان قزوین با بیان
اینکه در تالش هستیم تا این استان را به
عنوان پایل�وت دفاع از حقوق عامه مطرح
کنیم ،گفت :با پایلوت ش�دن این اس�تان
به عنوان مدافع حقوق عامه ،بس�یاری از
مسایل زیس�ت محیطی ،کشاورزی ،آب،
فاضالب و سایر منابع ،مورد توجه جدیتر
مسئوالن قرار میگیرد.

حجتاالس�لام نوراهلل قدرتی در جلسه شورای
مس��ئوالن قضایی اس��تان قزوین اظه��ار کرد:
ادارهکل تعزی��رات حکومت��ی ای��ن اس��تان در
سالهای گذش��ته فعالیتهای بسیاری داشته و
جایگاه خوبی در کش��ور به دست آورده و کارنامه
قابل قبولی را کسب کرده است اما مشکالتی نیز
وج��ود دارد که باید با تالش و همفکری برطرف
شود .به گزارش روابط عمومی دادگستری استان
قزوین ،وی بیان ک��رد :اگر در تنظیم بازار و نظم
دادن به این حوزه فعالیتهای مطلوبی داش��ته
باشیم ،روزی مردم نیز تامین خواهد شد و با این
روند دینداری مردم نیز تقویت میشود .رییسکل

دادگستری استان قزوین در ادامه عنوان کرد :در
تالشیم با بررس��ی نیازهای مناطق مختلف این
استان بتوانیم ساختمانی برای اداره تعزیرات در
شهرس��تانها احداث کنیم چون قطعا مردم به
زحمت کمتری میافتند و رسیدگی به پروندههای
حوزه تعزیرات نیز در کمترین زمان انجام میشود
و امیدواریم در سه سال آینده بتوانیم همه نیازها
را تامین کنیم .وی افزود :با اقدامات بسیار خوبی

که دادس��تان قزوین در ماهه��ای اخیر در جهت
احیای حقوق عامه داش��تند ،در تالش هس��تیم
تا این اس��تان را به عنوان پایلوت دفاع از حقوق
عامه مطرح کنیم .قدرتی با بیان اینکه هفته قوه
قضاییه امس��ال نزدیک اس��ت و به همین دلیل
باید تالش کنیم این هفته باشکوهتر از سالهای
قبل گرامی داشته ش��ود ،اضافه کرد :این هفته،
فرصت مناسبی اس��ت تا با حضور در بین مردم،

آنها را ب��ا فعالیتها و اقدامات مختلف دس��تگاه
قضایی آشنا کنیم.
رییسکل دادگستری استان قزوین بیان کرد :به
مناس��بت هفته قوه قضاییه برنامههای مختلفی
در ای��ن اس��تان پیشبینی ش��ده ک��ه مصاحبه
مطبوعاتی مقامات قضایی این اس��تان از جمله
رییسکل دادگس��تری و دادستان ،دیدار با وکال
و کارشناسان ،عطرافشانی وغبارروبی مزارشهدا،
دیدار مردمی شورای مسئوالن قضایی با مردم،
س��خنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه ،دیدار
با نماینده ول��ی فقیه در اس��تان ،همایش نقش
رس��انهها در احیای حقوق عامه و بازدید از زندان
از جمله این برنامهها محس��وب میش��ود .وی
خاطرنش��ان کرد :همچنین جلس��ه رییسکل
دادگستری با کارمندان و تقدیر از قضات نمونه،
شرکت در همایش مس��ئوالن قضایی با حضور
رییس قوهقضاییه ،دیدار با خانواده ش��هدا ،ارایه
مش��اوره حقوقی رایگان به ش��هروندان ،برپایی
غرفه مشاوره خانواده و نمایشگاه کتاب ،از جمله
برنامههایی است که به مناسبت هفته قوه قضاییه
در استان قزوین پیشبینی شده است.

اعطای مرخصی تشویقی به زندانیان حافظ قرآن
زندانهای اس��تان زنجان ،حافظ یک جزء تا سی جزء قرآن کریم هستند
و بیش از یکهزار و  752زندان��ی و به تعبیری  85درصد کل محکومان
این استان در کالسهای قرآنی در رش��تههای مختلف قرائت ،تفسیر و
مفاهیم ،روخوانی و روانخوانی شرکت کردهاند  .به گزارش روابط عمومی
دادستانی کل کشور ،وی افزود :بهکارگیری سیاستهای تشویقی برای
زندانیان حافظ قرآن کریم ،نقش اصالحی و تربیتی بسیار مهمی در محیط

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان زنجان از اعطای
مرخصیتشویقیبهمددجویانحافظقرآنکریموفراگیران
اح�کام قرآن�ی و اخالقی در جه�ت ترغیب هر چه بیش�تر
زندانیان به یادگیری آموزههای دینی خبر داد .
حجتاالسالم حسن مظفری گفت :در حال حاضر  202نفر از مددجویان

زندانهاودربینمددجویانداشتهاست.مظفریدرخصوصادامهتحصیل
مددجویان زندانهای استان زنجان نیز خاطر نشان کرد :با حمایتهای
صورتگرفت��ه در حال حاضر نزدی��ک به  160نف��ر از زندانیان ( 8درصد
محکومان) مشغول به تحصیل در مقاطع مختلف هستند .در همین رابطه
برای ترغیب زندانیان به ادامه تحصیل در محیط زندان ،برای مددجویان
فعال در زمینه علمآموزی نیز مرخصی تشویقی مد نظر قرار گرفت.

صدور احکام پرونده پنج متهم اختالس در شعبه سرپرستی بانک ملی البرز
تخلف را در شعبه جهانشهر مشاهده و گزارش میکنند.
وی افزود :افراد دخیل در پرونده که یکی از آنها معاون شعبه جهانشهر و
دیگری کارمند بازنشسته همان بانک بود ،با همدستی تعدادی شرکت
کاغذی ،اقدام به اخذ وامهای کالن میکردند.
حس��نوند در مورد این پرونده توضیح داد :پس از تشکیل پرونده برای
 5متهم در دادسرای عمومی و انقالب کرج ،مستنداتی جمعآوری و با
صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد که با توجه به محرز بودن موارد
اتهامی ،احکام متهمان به جرم اختالس و تحصیل مال نامشروع صادر

رییس ش�عبه  112کیفری  2کرج از ص�دور احکام پرونده
پنج متهم اختالس در ش�عبه مرکزی (جهانشهر) بانک ملی
خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری اس��تان البرز ،صادق حسنوند از
صدور احکام پرونده پنج متهم اختالس در ش��عبه مرکزی جهانشهر
بانک ملی خبر داد و گفت :در س��ال  95بر اس��اس بازرس��یهایی که
ادارهکل بازرس��ی امور ش��عب بانک ملی انجام میدهند ،مواردی از

شد .وی ادامه داد :در این راس��تا متهم اول که معاون شعبه جهانشهر
بوده ،به جرم اختالس به مبلغ بیش از  200میلیون تومان به مجازات
حبس طویلالمدت ،انفصال دایم از خدم��ات دولتی ،جزای نقدی به
میزان  320میلیون تومان و رد مال به مبلغ  160میلیون تومان محکوم
شد .رییس شعبه  112کیفری  2کرج در مورد دیگر متهمان این پرونده
نیز گفت :متهم ردیف دوم که با شناسایی دیگر متهمان و تهیه و ارایه
مدارک به بانک ،معاونت در وقوع جرم داشت ،به دو سال حبس تعزیری
و رد مال به مبلغ  234میلیون تومان محکوم شد.
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بازدید مدیرکل زندانهای
خراسانرضوی از زندان تایباد

مدیرکل زندانهای استان خراسان رضوی وهیات همراه از زندان تایباد
بازدید کردند .سید محمد موسوی در بازدید زندان تایباد ،ضمن دیدار چهره
به چهره با مددجویان به بررسی مسایل و پاسخ به سواالت آنان پرداخت.
وی ب��ا حضور در پروژه جدید زندان تایباد از قس��متهای مختلف زندان
بازدید و بر حفاظت فیزیکی زن��دان و رعایت نکات امنیتی تاکید و اظهار
کرد :ادارهکل زندانهای اس��تان خراس��ان رضوی با تم��ام توان خود در
تالش اس��ت تا این پروژه مهم و ملی با سرعت بیشتری پیشرفت کرده و
به بهرهبرداری برسد.

رهایی  ۵محکوم به قصاص نفس
با گذشت اولیای دم در زندان رجاییشهر

با پیگیری و تالش مس��تمر واحد مددکاری زندان رجاییش��هر ،طی دو
ماهه نخس��ت س��الجاری  ۵نفر از محکومانی که به ج��رم قتل عمد به
قصاص محکوم شده بودند ،با رضایت اولیای دم از مجازات اعدام رهایی
و حیات دوباره یافتند.
 5نف��ر از محکومانی که در جریان درگیری و نزاع دس��ته جمعی مرتکب
قتل ش��ده بود ،با مس��اعدت واحد مددکاری زن��دان از مجازات قصاص
رهایی یافتند .
ضیایی سرپرست زندان رجاییشهر ضمن تقدیر از عملکرد واحد مددکاری
گفت :عفو و گذشت یکی از فضیلتها و منشهای نیک در رفتار و اخالق
انس��انی است و انس��ان با عفو و گذش��ت میتواند ارزش و جایگاه واقعی
خویش را به دس��ت آورد .این مس��ئله به ویژه در شداید و سختیها مانند
مجازات قاتلین خود را نشان میدهد.

آزادی  ۳۰۵نفر از زندانیان جرایم
غیرعمد گلستان از زندانها

معاون اداری و مالی زندانهای اس��تان گلس��تان گف��ت :با همت مردم
نوعدوست و نیکوکار این استان ،در سال گذشته  ۳۰۵نفر از زندانیان جرایم
غیرعمد از زندانها آزاد شدند.
حمید وسکویی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیمای گلستان گفت :به
منظور آگاهیبخشی و ارتقای سطح اطالعات مددجویان دو مرکز یادگیری
محلی با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش در زندانهای استان گلستان
راهاندازی و افتتاح شد .وی ادامه داد:همچنین فرزندان ترکتحصیلکرده
زندانیان با همکاری ادارهکل آموزش و پرورش و پیگیری اداره فرهنگی و
تربیتی این استان به مراکز تحصیلی مربوطه بازگشتند.

نظریه مشورتی

شرایط تجدیدنظرخواهی برای اعتراض به آرا
تجدیدنظرخواه�ی ب�ه معنای درخواس�ت رس�یدگی
مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه بوده و یکی
از رایجترین ش�یوههایی است که برای اعتراض به آرا
وجود دارد.
تمامی آرایی که صادر میش��وند قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند و
دادگاهی ک��ه در رأی صادره ،تجدیدنظر میکند ،دادگاه تجدیدنظر
نام دارد.
به گزارش مهداد ،هنگامی که یک شخص برای طرح شکایت خود
به دادگستری مراجعه میکند تا از مقامات قضایی درخواست کند که
به شکایت او رسیدگی کنند ،طبق قانون این مقامات قضایی وظیفه
دارند تحقیقات الزم را انجام دهند و با توجه به آنچه در پرونده آمده
است ،حکم مناسب و شایستهای صادر کنند.
ق��رار گرفتن این وظیفه بر عهد ه مقامات قضایی به این معنا اس��ت
که اگر آنها از انجام ای��ن وظیفه خودداری کنند ،تخلف کردهاند و با
مجازاتی که قانون پیشبینی کردهاست ،مواجه خواهند شد.
اظهارنظر و تصمیمگیری در خصوص پروندههای قضایی در قالب
صدور رأی انجام میش��ود .حال پرسش این اس��ت که اگر رأیی از
جانب قاضی صادر ش��ود ،آیا میتوان به آن اعتراض کرد؟ یا اینکه
طرفین باید از رأی صادرشده به هر نحوی که هست ،اطاعت کنند
و به آن گردن نهند؟
پاس��خ این پرسش ،منفی اس��ت و راههای مختلفی برای اعتراض
به آرای ص��ادره در قوانی��ن پیشبینی ش��د ه که رایجتری��ن آنها،
تجدیدنظرخواهی است.
تجدیدنظرخواهی یعنی اینکه ش��خص معترض به رأی صادره ،از
دادگاه دیگری بخواهد که رأی صادرش��ده توس��ط ی��ک دادگاه را
مجدداً مورد بررسی قرار دهد.
در واقع تجدیدنظرخواهی یکی از شیوههایی است که برای اعتراض

معترض ادعا کند که رأی صادره مخالف قانون اس��ت؛ در صورتی
که ش��خص معترض ادعا کند که دادگاه یا قاضی ،صالحیت صادر
کردن رأی نداشت ه است و نیز در صورتی که شخص متعرض ادعا کند
که دادگاه به ادلهای که او ارایه کرده ،توجهی نداشتهاست ،میتوان
نسبت به رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی مطرح کرد.

به آرا وجود دارد و قاعده این است که تمامی آرایی که صادر میشوند،
قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند.
دادگاهی که در رأی ص��ادره تجدیدنظر میکند ،دادگاه تجدیدنظر
نام دارد .حال باید دید که در پروندههای سرقت ،تجدیدنظرخواهی
کردن دارای چه شرایطیاس��ت و اساس ًا چه مواقعی میتوان از این
روش برای اعتراض به رأیی که صادرشدهاست ،استفاده کرد؟

چه کسانی میتوانند تقاضای تجدیدنظر کنند؟
ش��خصی که حکم به زیان او صادر شدهاست ،میتواند شخص ًا یا از
طریق وکیل یا نماینده قانونی خود اقدام کرده و تقاضای تجدیدنظر
را مطرح کند همچنین شاکی یا مدعیخصوصی میتواند شخص ًا یا
از طریق وکیل یا نماینده قانونی خود؛ این درخواست را مطرح کند؛
در نهایت نیز دادستان است که میتواند تقاضای تجدیدنظر کند.

جهات تجدیدنظرخواهی
در صورتی که یکی از موارد زیر وجود داشته باشد ،میتوان نسبت به
رأی صادرشده درخواست تجدیدنظرخواهی مطرح کرد:
در صورتی که شخص معترض ادعا کند که دالیل و مدارکی که رأی
بر اساس آن صادر شدهاس��ت ،اعتبار ندارد؛ در صورتی که شخص

مهلت تجدیدنظرخواهی
همیش��ه امکان تجدیدنظرخواهی نس��بت به آرا وجود ندارد بلکه
این فرصت بس��یار محدود است و باید به این فرصت توجه کرد زیرا
اگر بگذرد ،رأی قطعی میش��ود؛ یعنی دیگر نمیتوان نسبت به آن
تجدیدنظرخواهی کرد.
پرسشی که مطرح میشود ،این است که این مهلت چقدر است؟ اگر
شخص معترض در ایران اقامت داش��ته باشد ۲۰ ،روز و در صورتی
که در خارج از کشور اقامت داشته باشد ۲ ،ماه فرصت دارد تا نسبت
به رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند.
حال ممکن است مهلت تجدیدنظرخواهی سپری شود و فرد بعد از
آن بخواهد اعتراض خود را مطرح کند .در این صورت قاعده بر این
است که دادگاه درخواس��ت او را نمیپذیرد مگر اینکه عذر موجهی
داشته باش��د؛ مانند اینکه خود او یا والدین یا همسر یا فرزند او دچار
بیماری سختی باشند؛ بهگونهای که این بیماری مانع حضور او شود
یا اینکه حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله بروز کند و امکان رفتوآمد
وجود نداشته باشد.
باید توجه داشته باش��ید که اگر تصمیم به تجدیدنظرخواهی دارید،
بای��د این درخواس��ت را به صورت کتبی (نوش��ته) تنظی��م کنید و
همچنین هزین��های را به عنوان هزینهدادرس��ی بپردازید اما جای
نگرانی وجود ندارد.
اگر توانایی پرداخت هزین��ه را ندارید ،میتوانی��د ادعای خود را در
خصوص اعس��ار مطرح کنید یعنی ادعا کنید که توانایی مالی برای
پرداختن هزینهدادرس��ی را ندارید .دادگاه موظف است در ابتدا این
درخواست را بررسی کند.
همچنی��ن طرفین دعوا میتوانند به ص��ورت کتبی توافق کنند که
حق تجدیدنظرخواهی نداشته باشند .در این حالت دیگر نمیتوانند
از این طریق به رأی اعتراض کنند مگر اینکه اعتراض آنها مربوط به
صالحیت دادگاه یا قاضی باشد.

با انواع احضاریه آشنا شويد
هنگامی که قاضی دالیل کافی در اختیار داشته باشد ،میتواند
متهم را احضار کند .اش�خاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی
عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب
میشوند.

قاض��ی میتواند در م��وارد زیر بدون اینکه احضاریه فرس��تاده باش��د،
دس��تور جلب متهم را صادر کند :الف) در جرایم��ی که مجازات قانونی
آنها ،قصاص ،اعدام و قطع عضو باشد .ب) متهمینی که محل اقامت یا
شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم
به نتیجه نرسیده باشد.

احضار شاهد
دادگاه میتواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا ،همچنین در صورتی
که مقتضی بداند گواهان را احضار کند .در ابالغ احضاریه ،مقرراتی که
برای ابالغ اوراق قضایی تعیین شده ،رعایت میشود و باید حداقل یک
هفته قبل از تشکیل به گواه یا گواهان ابالغ شود و گواهی که برابر قانون
احضار شده است ،چناچه در موعد مقرر حضور نیابد ،دوباره احضار خواهد
شد .هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند و
در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار میشوند؛ چنانچه بدون عذر
موجه حضور نیابند ،به دستور دادگاه جلب میشوند.

احضار برای سازش
هر کس میتواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی در
خواست کند که طرف او را برای سازش دعوت کند .ترتیب دعوت برای
سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است اما در دعوتنامه
باید قید شود که طرف برای سازش به دادگاه دعوت میشود.
احضار برای اتیان سوگند
در مواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی است ،دادگاه
به درخواس��ت متقاضی ،قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن ،موضوع
سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین میکند.

در صورتی که طرفین حاضر نباش��ند ،دادگاه محل ادای سوگند ،تعیین
وقت کرده و طرفین را احضار میکند.
در احضارنامه علت حضور قید میشود .بعد از صدور قرار اتیان سوگند،
در صورتی که ش��خصی که باید س��وگند یاد کند حاضر باشد ،دادگاه در
همان جلسه سوگند میدهد و در صورت عدم حضور تعیین وقت کرده،
طرفین را دعوت میکند.
اگر کسی که باید س��وگند یاد کند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از
حضور ،از سوگند امتناع کند ،نکول محسوب شده و دادگاه اتیان سوگند
را به طرف دعوا رد میکند و با اتیان س��وگند ،حکم صادر خواهد شد؛ در
غیر این صورت ،دعوا س��اقط میشود .در برگ احضاریه جهت حضور و

مس�تنبط از مبحث چه�ارم از فصل یازده�م قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مبحث
واخواه�ی بین دادگاههای ب�دوی و محاک�م تجدیدنظر،
در خص�وص اینکه اگر در مهل�ت واخواهی ،واخواه بدون
اش�اره به واخواه�ی و اس�قاط آن و با اس�تفاده از عنوان
تجدیدنظرخواهی و پرداخت هزینه دادرسی ،دادخواست
خود را خطاب به دادگاههای تجدیدنظر تحریر و از ناحیه
دادگاههای تجدیدنظر به واس�طه اینکه مهلت واخواهی
منقضی نشـده و حق واخواهی همچنان به قوت خود باقی
است و اش�ارهای به اس�قاط واخواهی نش�ده ،پرونده را
جهت رس�یدگی به واخواهی به محاکم بدوی اعاده کنند،
تکلیفچیس�ت؟
تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت واخواهی به معنای انصراف
از واخواهی است ،مگر آنکه خالف آن احراز شود بنابراین در فرض سؤال
بالفاصله پس از تقـدیم دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی ،نسبت به تبادل
لوایح و ارسال آن به دادگاه تجدیدنظر اقدام میشود .اگر دادگاه تجدیدنظر،
دادخواست تقدیمی را واخواهی احراز کند ،برابر نظر آن مرجع ،دادگاه بدوی
باید نسبت به واخواهی رسیدگی کند.
احتراماً همانطور که اس�تحضار دارید بند الف ماده  ۹قانون
شوراهای حل اختالف مصوب س�ال  ۱۳۹۴دعاوی مالی تا
سقف بیس�ت میلیون تومان را در خصوص اموال منقول در
صالحیت قاضی شورا قرار داده است ،فلذا آیا دعاوی مطالبه
اجرتالمثل ،مالاالجاره ،خسارات وارده و… نسبت به اموال
غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صالحیت رسیدگی قاضی
شورا است یا خیر؟
با توجه به ماده  ۲۰قانون مدنی و ضابطه ارایهشده در رأی وحدت رویه
شماره  ۳۱مورخ  5آذر سال  ،1363دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط
به اموال غیرمنقول ناش��ی از عقود و قراردادها از جمله مالاالجاره تا
نصاب مقرر در بند الف ماده  ۹قانون ش��وراهای حل اختالف مصوب
س��ال  ۱۳۹۴در صالحیت ش��وراهای مزبور اس��ت و دعاوی راجع به
خس��ارات وارده به اموال غیرمنق��ول و نیز اجرتالمث��ل ایام تصرف
اموال یادشده که فاقد منشأ قراردادی اس��ت ،از صالحیت شوراهای
یادش��ده ،خارج اس��ت.

نتیجه عدم حضور باید قید شود.
احضار کارشناس
دادگاه میتواند رأس ًا به درخواس��ت هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع
به کارش��ناس را صادر کند .در قرار دادگاه ،موضوعی که نظر کارشناس
نس��بت به آن الزم اس��ت و نیز مدتی که کارش��ناس باید اظهار عقیده
ن میش��ود .در صورت لزوم تکمیل تحقیقات با اخذ توضیح از
کند ،تعیی 
کارشناس ،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورتمجلس منعکس
و به کارش��ناس اعالم و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت میکند.
در صورت عدم حضور ،کارشناس جلب خواهد شد.

