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دادستان زنجان:

گزیدهها

بهرهبرداری از ساختمان جدید
کانون اصالح و تربیت بندرعباس

مدیرکل زندانهای استان هرمزگان گفت :ساختمان جدید کانون
اصالح و تربی��ت بندرعباس ب��ه زودی به بهرهبرداری میرس��د.
علیاس��تادی در بازدید از روند بهسازی و مناسبسازی ساختمان
جدی��د کانون اصالح و تربیت بندرعباس ،اظه��ار کرد :با تکمیل و
بهسازی هر چه سریعتر ساختمان جدید در آینده نزدیک این مرکز
به بهرهبرداری میرسد .وی افزود :اکثر قسمتهای این ساختمان
از نظر امنیتی ،فرهنگی ،آموزشی و س��ایر بخشها مناسبسازی
شده است .مدیرکل زندانهای استان هرمزگان بیان کرد :امکانات
و تجهیزات بسیار خوبی برای رفاه و اصالح و تربیت مددجویان در
این مرکز پیشبینی شده است .استادی تصریح کرد :سالن بدنسازی
با امکانات بس��یار خوب ،س��الن اجتماعات و کالسهای مختلف
یوحرفهای از جمله امکاناتی است که در ساختمان جدید کانون
فن 
اصالح و تربیت بندرعباس راهاندازی میشود.

مشارکت مددجویان خراسان جنوبی
در رونق تولید

مدیرکل زندانهای استان خراس��ان جنوبی گفت :مددجویان این
استان در  ۳ماه گذشته ،انواع محصوالت به ارزش یک میلیارد و ۲۰
میلیون تومان تولید کردند.
علی هاش��می در جلسه اش��تغال و حرفهآموزی زندانهای استان
خراس��ان جنوبی با بی��ان اینکه مددجوی��ان این اس��تان در  ۳ماه
گذشته ،انواع محصوالت به ارزش یک میلیارد و  ۲۰میلیون تومان
تولید کردند ،اظهار کرد ۷۹۲ :نفر از زندانیان اس��تان دارای اشتغال
مولد هس��تند که از این تعداد در سه ماه نخست امسال  ۲۷۹نفر در
کارگاههای تولیدی مس��تقر در زندان ،مشغول فعالیت هستند که
بیشترین مشاغل در بخشهای قالیبافی ،صنایعدستی ،خیاطی،
نانوایی ،گلخانه و پرورش شترمرغ است.
وی با اشاره به گسترش حرفهآموزی در زندانهای استان ادامه داد:
سعی میکنیم در مراکز حرفهآموزی مستقر در زندانها ،مهارتهایی
به زندانیان بیاموزیم که بازار کار خوبی در جامعه داشته باشد.
مدیرکل زندانهای اس��تان خراس��ان جنوبی عنوان کرد :مطابق
دستورالعملهای سازمانی ،باید زمینه حرفهآموزی را برای زندانیان
فراهم کنیم تا پس از آزادی با مهارتی که کس��ب میکنند ،بتوانند
صاحب ش��غل ش��وند و زندگی آبرومندی برای خود و خانواده مهیا
کنند.

بازدید از ندامتگاه کرج

مدیرکل زندانهای اس��تان البرز از ندامتگاه کرج بازدید کرد .سید
عبداهلل مرتضوی در حاشیه بازدید از ندامتگاه کرج اظهار کرد :بازدید
و نظ��ارت از وظایف ذاتی بنده و تمامی اعضای ش��ورای معاونان و
روسای ادارات است و در این بازدید عالوه بر بررسی روند فعالیتهای
اصالحی و تربیتی ،با مددجوی��ان در اندرزگاهها دیدار کردیم .وی
افزود :عمده مش��کالت مطرحشده توسط زندانیان مربوط به اطاله
دادرسی و پرونده قضایی آنان است و تعدادی هم از شرایط خانوادگی
خود گلهمند هستند که مددکاران اجتماعی هر اندرزگاه مکلف شدند
مشکالت مطرحشده را پیگیری و نتیجه را به ما اطالع دهند .

اخاللگر بازار شکر روانه زندان شد

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان از برخورد با اخاللگران
نظم بازار خبر داد و گفت :یکی از برهم زنندگان نظم بازار ش��کر در
زنجان ،روانه زندان شد.
حجتاالسالم محسن کرمی با اشاره به دستگیری یکی از مخالن
بازار ش��کر در زنجان اظهار کرد :یکی از افرادی که مرکز قندریزی
داش��ت ،به جرم اخ�لال در بازار و نظم اقتصادی دس��تگیر و روانه
زندان شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان زنجان ،وی افزود :این
فرد که س��هیمه شکر دولتی را از سازمان صمت دریافت میکرد ،با
تعویض کیس��هها و با تقلب ،شکرها در کیسههای تقلبی آزاد جای
داده و به اسم شکر آزاد به تدریج در بازار عرضه میکرد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان با بیان اینکه در سابقه
این فرد ،چنین تخلفی وجود داش��ته است ،ادامه داد :این فرد که به

میزان  600تن شکر دولتی دریافت کرده بود ،در مرحله نخست 10
تن را به قیمت آزاد روانه بازار کرده است.
وی بیان کرد :این شخص در دومین مرحله از تخلف خود یعنی روانه
کردن کیسههای شکر دولتی که قرار بود به قیمت آزاد در بازار عرضه

رییسکل دادگستری استان هرمزگان مطرح کرد

شود ،دستگیر شد .به گفته کرمی ،پرونده متهم به جرم اخالل در نظم
اقتصادی برای رسیدگی به مراجع ذیصالح ارسال شد و با توجه به
اقراری که صورت گرفته ،وی روانه زندان شده است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز اس��تان زنجان با اشاره به تفاوت
قیمت شکر آزاد و دولتی خاطرنشان کرد :دستگاه قضایی این استان
برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و اخالل در نظم بازار ،برخورد
قاطعی با متخلفان این حوزه خواهد داشت.
وی این اطمینان را به مردم داد که دس��تگاه قضایی اس��تان اجازه
نخواهد داد عدهای سودجو این چنین از اعتماد عمومی سوء استفاده
کرده و سبب به هم خوردن آرامش اقتصادی جامعه شوند.
کرمی بر ضرورت نظارت دقیق مسئوالن ذیربط نسبت به توزیع
صحیح اقالم یارانهای و مورد نیاز مردم تاکید کرد و یادآور ش��د که
مدیران نیز در قبال چنین تخلفاتی باید پاسخگو باشند.

رییسکل دادگستری استان فارس تاکید کرد

برخورد قضایی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

ضرورت برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خشن

رییسکل دادگس��تری اس��تان هرمزگان از برخورد قضایی با هرگونه تغییر کارب��ری غیرقانونی اراضی
کشاورزی خبر داد.
علی صالحی در دیدار با رییس جهاد کشاورزی استان هرمزگان ،از برخورد قضایی با هرگونه تغییر کاربری
غیرقانونی اراضی کشاورزی در این استان خبر داد و اظهار کرد :تغییر کاربری اراضی کشاورزی ،موضوع
مهمی است و باید با برخورد قاطعانه ،جلوی اقدامات غیرقانونی فرصتطلبان گرفته شود.
وی ادامه داد :دستگاه قضایی در جهت حفظ عرصههای طبیعی و اراضی کشاورزی به عنوان سرمایههای
نظام و تحویل آن به نسلهای آینده به صورت شبانهروزی آماده همکاری با دستگاههای متولی است.
رییسکل دادگس��تری اس��تان هرمزگان با تأکید بر لزوم مقابله با دس��تاندازی س��ودجویان به اراضی
کشاورزی ،خواستار همافزایی و تشریک مساعی در جهت تقویت توان گشتزنی همه دستگاهها اعم از
منابع طبیعی ،امور اراضی و مسکن و شهرسازی شد.

رییسکل دادگس��تری اس��تان فارس بر ضرورت برخورد قاطع با مرتکبان جرایم مهم و خشن و ارتقای
امنیت تاکید کرد.
حجتاالسالم سید کاظم موسوی در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستان الرستان ،بر ضرورت
برخورد قاطع با مرتکبان جرایم مهم و خش��ن تأکید و اظهار ک��رد :کار در مجموعه قضایی مقید به زمان
اداری نیست و تا زمان به سرانجام رسیدن احقاق حق و تظلمخواهی حتی یک اربابرجوع ،کار و خدمت
با جدیت ادامه دارد.
وی ادامه داد :در س��الی که با تأکیدات رهب��ر معظم انقالب ،رونق تولید نامگذاری ش��ده و اولویت همه
دس��تگاهها حمایت از تولیدات داخلی اس��ت ،دادگس��تری اس��تان فارس عالوه بر حمای��ت قضایی از
سرمایهگذاریهای مشروع و قانونی ،موضوع مبارزه قاطع با قاچاق کاال را در دستور کار قرار داده ست تا
از این طریق نیز زمینههای حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود.

تشدید نظارتها در حوزه سالمت و بهداشت در راستای احیای حقوق عامه
دادس�تان عموم�ی و انقالب مرکز اس�تان قزوین از تش�دید
نظارتها در حوزه سالمت ،بهداشت و امنیت غذایی در راستای
احیای حقوق عامه در این استان خبر داد.

محمد قاسمی گفت :دادستانی در راستای احیای حقوق عامه که وظیفه
ذاتی و قانونی دس��تگاه قضایی اس��ت ،در حوزههای مختلفی ورود پیدا
کرده که یکی از این موارد ،حوزه بهداشت و سالمت عمومی است که از
حساسیت و اهمیت باالیی برخوردار است.
وی افزود :بر اساس مکاتباتی که با دانشگاه علوم پزشکی قزوین صورت
گرفته ،مقرر شده اس��ت که این دانش��گاه نظارتهای خود را در حوزه
سالمت ،بهداشت و امنیت غذایی در استان تشدید و اقدامات متعددی را
پیگیری و دنبال کند و گزارش اقدامات انجامشده را برای اتخاذ تصمیمات
مقتضی در اختیار دادستانی قرار دهد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد :بر همین
اساس دانش��گاه علوم پزشکی قزوین به همراه کارشناسان مطلع جهاد

کشاورزی و پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره ورزش و جوانان ،بازدیدهای
مس��تمری از عطاریها ،باشگاههای ورزشی و استخرها خواهند داشت
تا چنانچه فاقد جواز کس��ب یا مجوزهای قانونی بودن��د از فعالیت آنان
جلوگیری شود و چنانچه عالوه بر فقدان جوازهای الزم ،مرتکب افعال
خالف مقررات نظیر توزیع ،خرید و فروش یا عرضه خارج از شبکه برخی
مواد شوند ،ضمن خودداری از فعالیت ،به مراجع قضایی همچون دادسرا
و سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
قاس��می در ادامه بیان کرد :به تمامی عرضهکنن��دگان قلیان در اماکن
عمومی یا به اطفال و نوجوانان ،یا به واحدهای فاقد عاملیت مجاز پخش
مواد دخانی ابالغ میش��ود که ظرف م��دت  15روز از فعالیت غیرمجاز
خودداری کنند و چنانچه اصرار به عمل داش��ته باش��ند از فعالیت آنان
جلوگیری و حسب مورد پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و
دادسرا تشکیل خواهد شد.
وی ب��ا بیان اینکه رصد فضای مجازی در حوزه بهداش��ت و س�لامت
عمومی نیز افزایش مییابد ،عنوان کرد :دانش��گاه علوم پزشکی قزوین

با همکاری پلیس فتا دایما فضای مجازی را از حیث تبلیغات مضر انواع
داروها ،مکملها ،مطب یا مراکز درمان��ی غیرمجاز و ...مورد رصد قرار
خواهند داد تا برخوردهای قانونی الزم انجام شده و در صورت ضرورت
پرونده قضایی متناسب تشکیل شود.
دادس��تان عموم��ی و انقالب مرکز اس��تان قزوی��ن در ادامه افزود:
نظارتها و بازدیدها به صورت محسوس و غیرمحسوس از مطبها،
مراکز درمانی ،س��ونوگرافی ،فیزیوتراپی و نظایر آن بهطور مس��تمر
انجام میشود تا مراکز مذکور دستگاه کارتخوان فعال داشته باشند
و هیچکدام از مس��ئوالن پذیرش یا کارکنان و ...مردم را به پرداخت
وجه نقد یا واریز به حس��اب خارج از مرک��ز و رفتارهای نظیر آن که
دون شأن حرفه پزش��کی و پیراپزشکی است ،ترغیب یا اجبار نکنند.
در خصوص موضوع فوق الذکر از ابتدای مرداد ماه ضمن خودداری
از ادامه فعالیت متخلفان ،حس��ب مورد به دادس��را یا س��ازمان نظام
پزش��کی معرفی خواهند شد تا در صورت مس��امحه منجر به تضییع
حقوق دولتی یا نارضایتی مردم ،برخورد قانونی انجام ش��ود.
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اجرای حکم  ۲۸مورد تغییر کاربری
اراضی در پردیس

دادستان پردیس گفت :طی چند روز گذش��ته با دستور قضایی حکم ۲۸
مورد تغییر کاربری اراضی اجرا و اراضی مزروعی به وضع سابق اعاده شد.
علیرضا آغاجری با بیان اینکه حکم  ۲۸مورد تغییر کاربری با دستور قضایی
در شهرستان پردیس اجرا شد ،اظهار کرد :در یک سال گذشته ،آزادسازی
بی��ش از  ۵۰۰هزار مترمربع از اراضی ملی و قل��ع و قمع حدود  ۱۲۸مورد
حکم در این شهرستان انجام شده که نسبت به سالهای گذشته افزایش
قابلتوجهی داش��ته است .وی همچنین از آزادس��ازی  ۸هکتار از اراضی
کش��اورزی خبر داد و گفت :در این اراضی با ساخت و ساز غیرمجاز اقدام
به تغییر کاربری ش��ده بود .دادس��تان پردیس در ادامه عنوان کرد :در سه
ماه پایانی سال  ،۹۷هیچگونه تجاوز و تعدی به رودخانه جاجرود نداشتیم.
وی به متجاوزان به اراضی کشاورزی هشدار داد :با اقتدار دستگاه قضایی
قلع و قمع اراضی غیرمجاز بهصورت مستمر انجام میشود.

حکم  ۴میلیارد ریالی تعزیرات
برای قاچاقچی سوخت

مدی��رکل تعزیرات حکومتی اس��تان البرز از جریمه چه��ار میلیارد ریالی
قاچاقچی سوخت در این استان خبر داد .علیاکبر مختاری از جریمه چهار
میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در اس��تان البرز خبر داد و گفت :مأموران
اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این استان در حین گشتزنی در
جاده مخصوص کرج  -تهران از یک دستگاه خودرو کشنده تانکر اسکانیا
 32هزار و  500لیتر نفت گاز یارانهای غیرمجاز و قاچاق کشف کردند .وی
افزود :پس از تش��کیل پرونده در شعبه هفتم ویژه رسیدگی به امور قاچاق
کاال و ارز استان البرز و احراز تخلف ،متهم پرونده به ضبط سوخت مکشوفه
و پرداخت چهار میلیارد و پانزده میلیون و  895هزار ریال جزای نقدی در
حق دولت محکوم شد که حکم صادره قطعی است.

آزادی  340زندانی کرمانی

رییس شوراهای حل اختالف اس��تان کرمان گفت :در سه ماهه نخست
امسال ۳۴۰ ،زندانی از زندانهای این استان آزاد شدند .مهدی تقیزاده از
آزادی  ۳۴۰زندانی از زندانهای استان کرمان با همت اعضای شوراهای
حل اختالف ویژه زندان خبر داد و بیان کرد :در س��ه ماهه نخست امسال،
یکهزار و  132فقره پرونده توس��ط مراجع قضایی استان یا با درخواست
ش��اکی پرونده برای صلح و سازش به شعب شوراهای حل اختالف ویژه
زندانیان مس��تقر در زندانهای استان ارجاع شد که با تالش اعضای این
شعب بیش از یکهزار و  32فقره پرونده مختومه و  ۵۹۲فقره پرونده منجر
به صلح و سازش شده است.

نظریه مشورتی

آشنایی با دعاوی مالی و غیرمالی

دع�وای مالی به دعوایی گفته میش�ود که
خواسته آن مال بوده و دعوای غیرمالی نیز
دعوایی است که خواسته آن غیرمالی باشد.
در تعری��ف حق مال��ی باید گفت که حقی اس��ت که
اجرای آن به طور غیرمستقیم برای دارنده آن منفعتی
ایجاد کند و بتواند آن را به پول ارزیابی کند .مانند حق
مالکیت نسبت به خانه اما حق غیرمالی آن است که
اجرای منفعتی را ایجاد نکند که بتوان به طور مستقیم
آن را با پ��ول ارزیابی کرد ،مانند حق زوجیت و بنوت.
بنابرای��ن در تمام م��واردی که حق تضییعش��ده یا
انکارشده ،مالی باشد ،دعوا مالی است؛ در نتیجه مالی
بودن دعوای فسخ ،بطالن معامله و بیاعتباری سند
و ...در صورتی که مربوط به حقوق مالی باشند ،نباید
مورد تردید قرار گیرد .در حقیقت دعاوی مالی همواره
به طور مستقیم واجد آثار مالی است.
ح��ق غیرمال��ی امتیازی اس��ت که ه��دف آن رفع
نیازمندیهای عاطفی و اخالقی انسان است .موضوع
این حق ،روابط غیرمالی اشخاص است ،ارزش داد و
ستد ندارد و به طور مس��تقیم ،قابل ارزیابی به پول و
مبادله با آن نیست.

تعیی�ن ن�وع دع�وا توس�ط خواه�ان در
دادخواست
بر اساس بند  ۳ماده  ۵۱قانون آیین دادرسی مدنی ،در
تعیین شرایط دادخواست آمده است« :تعیین خواسته و
بهای آن ،مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده یا خواسته،
مالی نباش��د ».قانونگذار از این تکلیف س��ه هدف را
دنبال میکند :هدف اول الزام خواهان به تعیین بهای
خواسته در دعاوی مالی اس��ت .هدف دوم این است
که وقتی نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن آن
مشخص شده است ،مساله قابلیت تجدیدنظر یا فرجام
بودن رای صادره از سوی دادگاه در دعوی مطروحه
نیز مشخص خواهد شد .هدف سوم نیز الزام و تکلیف
خواهان به پرداخت هزینه دادرسی در هر دعوای مالی
بر اساس ارزش خواسته دعوا است.
هر دادخواستی دارای خواسته معین است اما خواسته
دادخواس��تی که دعوای مالی را دنب��ال میکند ،باید
تقویم شده باش��د ،مگر اینکه خواس��ته قابل تقویم
نباشد .تقویم خواسته آثار متعددی همچون مشخص
ش��دن هزینه دادرسی ،مشخص ش��دن هزینههای
اجرایی و مشخص شدن امکان تجدیدنظرخواهی و
فرجامخواهی به دنبال دارد.
بر اس��اس ماده  ۳۳۱قانون آیین دادرس��ی مدنی ،در

مورد احکام قابل تجدیدنظر ،احکام صادره در دعاوی
مالی تنها در صورتی قابل تجدیدنظرند که خواس��ته
دعوی یا ارزش آن از  ۳میلیون ریال متجاوز باش��د.
(بند الف) همچنین مطابق بن��د ب این ماده ،تمامی
احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرند.
مطابق بند ج این ماده نیز احکام راجع به متفرعات دعوا
در صورتی قابل تجدیدنظرند که حکم راجع به اصل
دعوی قابل تجدیدنظر باشد .معیار تجدیدنظرپذیری
حکم ،خواسته دعوا است نه محکومبه .هنگامی که
خواهان در دعوا خواسته خود را تعیین میکند ،ممکن
اس��ت دادگاه همه آن را مورد حکم قرار دهد ،ممکن
است بخش��ی از آن را مورد حکم قرار دهد یا ممکن
است خواس��ته مورد ادعا را رد کند .در هر صورت اگر
در دعوایی مالی ،حکمی صادر ش��ود ،در تش��خیص
تجدیدنظرپذیری آن باید به خواس��ته دعوی توجه
کرد نه ب��ه محکومبه .لذا میتوان گف��ت که تعیین
نوع دعوی از لح��اظ مالی یا غیر مال��ی بودن آن در
سرنوشت احکام صادره راجع به متفرعات دعوا نیز از
لحاظ قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظر موثر است .در
رابطه ب��ا فرجامخواهی نیز مطابق بند یک ماده ۳۶۷
قانون آیین دادرسی مدنی ،در دعاوی مالی احکامی
که خواسته دعوی آن بیش از  20میلیون ریال باشد،
قابل فرجامخواهی است و در مورد دعاوی غیرمالی
نیز مطابق بند  ۲همین ماده و بند الف ماده  ۳۶۸همین
قانون تنها تعداد محدودی از این دعاوی قابل فرجام
هستند .مساله مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب
خواسته در رابطه با قرارهای قابل تجدیدنظر یا فرجام
نیز موثر اس��ت .زیرا ماده  ۳۳۲قانون آیین دادرس��ی
مدنی و نیز بند ب ماده  ۳۶۷همین قانون به این مورد
اش��اره دارد که تنها تعدادی از آنها قابل تجدیدنظر یا
فرجامند و این محدودیت ناشی از قابل تجدیدنظر یا
فرجام بودن احکام ص��ادره در دعاوی مربوط به آنها
است و چون مالی یا غیرمالی بودن دعوا و نیز نصاب
خواس��ته در دعاوی مالی در قابل تجدیدنظر بودن یا
قابل فرجام بودن احکام صادره موثر اس��ت ،بنابراین
به صورت غیرمستقیم این ضوابط در قابل تجدیدنظر
یا فرجام بودن قرارها نیز موثر است.
کارکرد س��ومی که مدنظ��ر قانونگذار قرار داش��ته،
پرداخت هزینه دادرس��ی در دعاوی مالی بر اس��اس
ارزش خواس��ته دعوی اس��ت .برابر ماده  ۶۱قانون
آیین دادرس��ی مدنی ،بهای خواس��ته از نظر هزینه
دادرس��ی همان مبلغی اس��ت که در دادخواست قید

شده و از طرفی مطابق ماده  ۵۰۳همین قانون هزینه
دادخواست همان است که در ماده سوم قانون نحوه


وصول برخ��ی از درآمدهای دول��ت و مصرف آن در
موارد معین مصوب سال  ۱۳۷۳یا سایر قوانین تعیین
شده است.

تقویم خواس�ته در دعاوی مالی توس�ط
خواهان
مطابق بند  ۳ماده  ۵۱قانون آیین دادرس��ی مدنی ،از
جمله مواردی که باید خواهان در دادخواس��ت به آن
تصری��ح کند ،تقویم بهای خواس��ته در دعاوی مالی
اس��ت چرا که در دعاوی غیرمالی نی��ازی به تقویم
خواسته نیست .بند الف ماده  ۳۳۱همین قانون ،معیار
را مبلغ خواسته یا ارزش خواسته قرار داده است .با این
توضیح که در مواردی ،خواس��ته خواهان مبلغی پول
از نوع وجه رایج کشور است ،در این صورت اگر مبلغ
مورد مطالبه که در دادخواست تعیین شده است ،بیش
از حد نصاب مذکور باش��د ،حکم صادره در آن دعوی
قابل تجدیدنظر خواهد بود اما اگر کمتر از مبلغ مورد
اشاره باشد ،حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر است.
چنانچه خواس��ته دعوا پول خارجی (ارز) باش��د ،باید
به نرخ رس��می بان��ک مرکزی جمهوری اس�لامی
ایران تقویم ش��ود تا ارزش ریالی آن در تاریخ تقویم
دادخواس��ت مش��خص ش��ود و بدین طریق بهای
خواس��ته تعیین میش��ود .در دعاوی راجع به اموال،
بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست
تعیی��ن کرده اس��ت .به عن��وان مثال اگر خواس��ته
خواهان یک دستگاه تلویزیون است ،خواهان ضمن
تعیین مش��خصات تلویزیون باید قیمت آن را نیز در
دادخواست قید کند .در بعضی دعاوی ممکن است به
هنگام تقویم دادخواست ،تعیین بهای خواسته ممکن
نباشد .در این صورت برابر بند  ۱۴ماده  ۳قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و نحوه مصرف آن ،خواهان
باید یکصد ه��زار ریال به صورت علیالحس��اب به
عنوان هزینه دادرسی بپردازد .در چنین مواردی ،معیار
تجدیدنظرپذیری مبلغی است که خواهان فع ً
ال آن را
به عنوان بهای غیرقطعی خواسته تعیین کرده است
اما اگر خواهان بهای غیرقطعی خواسته را ذکر نکند،
به نظر میرسد معیار را باید میزان محکومبه قرار داد.
بنابراین اگر در نهایت دادگاه در مورد خواس��ته دعوا
حکمی صادر کرد که محکومبه آن افزون بر حدنصاب
آرای قابل تجدیدنظر باش��د ،حکم ص��ادره نیز قابل
تجدیدنظر خواهد بود .در غیر این صورت باید قائل به
عدم قابلیت تجدیدنظر حکم صادره شد.
ن م��وارد ،مطابق بند  ۴م��اده  ۶۲قانون
ع�لاوه بر ای 
آیین دادرس��ی مدنی ،چنانچه خواهان خواسته دعوا

را ب��ه نحوی تقوی��م کند که موث��ر در مراحل بعدی
رسیدگی باشد ،خوانده حق اعتراض داشته و میتواند
تا نخستین جلسه رسیدگی اعتراض خود را عنوان کند.
در این صورت دادگاه قبل از شروع به رسیدگی با جلب
نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
مطابق ماده  ۵۰۲قانون آیین دادرس��ی مدنی ،هزینه
دادرسی عبارت است از هزینه برگههایی که به دادگاه
تقدیم میش��ود که هزینه قرارها و احکام دادگاهها را
نیز شامل میشود .ماده  ۵۰۳همین قانون میافزاید:
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست
بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل ،ورود و جلب
ثالث و اعتراض شخص ثالث ،دادخواست تجدیدنظر
و فرجام ،اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه ،برگههای
غیره همان است که در ماده  ۳قانون وصول
اجرایی و 
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
مصوب س��ال  ۱۳۷۳یا سایر قوانین تعیین شده است
که به ص��ورت الصاق و ابطال تمبر ی��ا واریز وجه به
حساب خزانه پرداخت میشود.
بنابرای��ن همانگونه که مالحظه میش��ود ،یکی از
مس��ایل مهمی ک��ه درباره تفکیک دع��اوی مالی و
غیرمالی در قانون آیین دادرس��ی مدنی عنوان شده
اس��ت ،به لزوم پرداخت هزینه دادرس��ی در دعاوی
مالی بر مبنای ارزش خواسته دعوی مربوط میشود.
قابلیت تجدید نظر یا فرجام بودن آرای
دادگاهها در دعاوی مالی و غیرمالی
ب��ا توجه به م��اده  ۳۳۱قانون آیین دادرس��ی مدنی،
تمامی اح��کام ص��ادره در دعاوی غی��ر مالی قابل
تجدیدنظرخواهی هس��تند ،اما دع��اوی مالی فقط

زمانی قاب��ل تجدید نظرخواهی هس��تند که میزان
خواس��ته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
همچنین مطابق بند ج همین م��اده ،احکام راجع به
متفرعات دعوی در صورت��ی قابل تجدیدنظرند که
حک��م راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باش��د .در
رابطه ب��ا قرارهای قابل تجدید نظ��ر نیز در صورتی
میت��وان از آنه��ا تجدیدنظرخواهی ک��رد که حکم
راجع به اص��ل دعوی قابل تجدیدنظر باش��د( .ماده
 ۳۳۲قانون آیین دادرس��ی مدنی) مطابق ماده ۳۶۷
قانون آیین دادرس��ی مدنی ،احکام مالی که خواسته
آن (و نه ارزش خواسته) بیش از دو میلیون ریال باشد،
قابل فرجامخواهی هستند و از میان دعاوی غیرمالی،
احکام راجع به اصل نکاح و فس��خ آن ،طالق ،نسب،
حجر ،وقف ،ثلث ،حبس و تولیت قابلیت فرجامخواهی
دارند .همچنین در مورد قرارهای قابل فرجام صادره از
دادگاه بدوی نیز که در بند ب ماده  ۳۶۷مشخص شده،
شرط است که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی
فرجامی باشد .بنابراین در مورد دعاوی مالی ،نصاب
خواسته دعوا در قابل فرجام بودن یا نبودن قرارهای
صادره از دادگاههای بدوی نیز مؤثر اس��ت .در مورد
آرای صادره از دادگاههای تجدیدنظر استان ،مطابق
بند الف ماده  ۳۶۸قانون آیین دادرسی مدنی ،احکام
دعاوی مالی قابل فرجامخواهی نبوده و تنها تعدادی از
احکام دعاوی غیرمالی قابل فرجا م هستند .همچنین
مطابق بندهای یک و  ۲قس��مت ب م��اده  ۳۶۸این
قانون ،تعداد مح��دودی از قرارهای صادره از دادگاه
تجدیدنظر مرکز اس��تان قابل فرجام بوده که آن هم
به شرط آن اس��ت که اصل حکم راجع به این قرارها
قابل فرجام باشد.

در اجرای احکام مدنی دیده میش�ود که حکم اجرا شده اما
به علت عدم دسترسی به محکومعلیه ،با وجود گذشت چند
سال ،نیم عشر قابل وصول نیست .بر اساس مالک ماده ۱۶۸
قانون اجرای احکام مدنی آیا میتوان گفت پس از انقضای
 ۵سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم عشر وصول
نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است ،پرونده بایگانی
میشود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طوالنی شدن وصول نیم
عشر ممکن است یا خیر؟
در مقررات قان��ون اجرای احکام مدنی ،راهکاری ب��رای مختومه کردن
پروندههای اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حقاالجرای موضوع
ماده  ۱۵۸قانون یاد ش��ده (نیم عش��ر اجرایی) مفتوح مان��ده ،بدون اخذ
حقاالجرای پیشبینی نشده است و با عنایت به مواد  ۱۵۸تا  ۱۶۱همان
قانون ،حقاالج��را در هر حال باید از محکو ٌمعلیه وصول ش��ود و هزینه
داشتن وصول آن ،جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمیشود.
نظر به اینکه تبصره  ۲ماده  ۳۱قانون اصالح قانون مبارزه با
مواد مخدر مقرر داشته است طول مدت حبس بدل از جزای
نقدی به هر حال بیش�تر از ۱۰س�ال نخواهد بود و ماده ۲۹
قانون مجازات اسلامی مقرر داشته اس�ت … .در هر حال
مدت بازداش�ت بدل از جزای نقدی نباید از سه سال تجاوز
کند درمورد جرایم مواد مخدر  10س�ال مالک عمل است یا
سه سال؟
با استدالل فوق در جرایم موضوع قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر
با اصالح��ات و الحاقات بعدی باید وفق تبص��ره  ۲ماده  ۳۱همین قانون
عمل ش��ود و طول مدت حبس بدل از جزای نقدی درهر حال بیش��تر از
 ۱۰سال نخواهد بود و در تعیین میزان تخفیف مجازات در اینگونه جرایم
در صورت وجود جهات مخففه باید مق��ررات ماده  ۳۸قانون مرقوم مورد
استناد و مالک قرار گیرد.
آیا وکالی بازنشس�ته میتوانند در ش�رکتهایخصوصی
و دولتی یا ادارات و س�ازمانهای وابس�ته به دولت و مأمور
ب�ه خدمات عمومی به عنوان مش�اور حقوق�ی ارایه خدمت
کنند یا خیر؟ به صورت اس�تقاللی مث ً
ال در محل دفتر وکالت
س�ابق مجاز به ارایه مشاورههای حقوقی هستند یا خیر؟ بر
اساس ماده  ۳۵آییننامه قانون وکالت مصوب  ۱۳۱۶وکالی
بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره میتوانند در دایره
معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و
تعیین وکیل معاضدتی باشند؟
وکالی بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی یا انجام
وکالت ،مشمول ممنوعیت مقرر در ماده  ۵۵قانون وکالت مص ّوب ۱۳۱۵
و ماده  ۱۴قانون تشکیل صندوق حمایت وکال و کارگشایان دادگستری
مص ّوب  ۱۳۵۵با اصالحات بعدی هس��تند .برای ارایه مشاوره حقوقی به
ش��رکتهای خصوصی و دولتی و ادارات و سازمانهای وابسته به دولت
و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعالم که صرف ًا مستلزم دارا بودن
دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است ،منعی به نظر نمیرسد .داشتن دفتر،
تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در
عمل وکالت تلقی میش��ود .با عنـایت به اینـکه ماده  ۳۵نظامنامه قانون
وکـالت مص ّوب  19خرداد سال  1316تصریح دارد که کارکنان معاضدت
قضایی باید حتی المقدور از بین وکالی عدلیه انتخاب شوند ،بنابراین در
فرض استعالم استفاده از وکالی بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه
نیستند نیز بالمانع است.

