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دانستنی های حقوقی
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رییس کل دادگس�تری استان البرز گفت: 
نتیجه آموزش های قضایی، افزایش دقت 
در رسیدگی هاست تا جایی که اکنون تنها 
۱۵ درص�د آرای صادره از س�وی قضات 
این استان، در مرحله تجدیدنظر یا باالتر 

نقض می شوند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان البرز، 
احمد فاضلی��ان در آیین توجیهی اس��اتید مدعو 
معاونت منابع انس��انی دادگس��تری این استان، 
بر لزوم در اولویت ق��رار گرفتن آموزش در کلیه 
ش��ئونات ش��غلی و زندگی کارکنان دادگستری 
تاکید و اظهار ک��رد: کارایی یک نظ��ام توانمند 
مرهون نیروی انسانی سرشار از کارآیی و آزموده 
است که نسبت به ماموریت های سازمان و وظایف 
خود آگاهی کامل دارد و آموزش های الزم را فرا 

گرفته است.
وی مهمتری��ن رکن برای ارتقای یک س��ازمان 

را نیروی انس��انی دارای دانش و تخصص کافی 
دانس��ت و افزود: این موض��وع در زمینه مباحث 
قضایی اهمی��ت دوچندان پی��دا می کند. به این 
دلیل که در این حوزه با مسایل پیچیده ای روبه رو 

هستیم و درک موضوع و صدور رای باید توام با 
دانش کافی و به روز باشد.

رییس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ابالغ 
قوانین آیین دادرسی در سال های اخیر، بر لزوم 

برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی قضات 
با این قوانین تاکید کرد و گفت: سرعت در تغییر 
قوانین ممکن اس��ت به بروز خطا در صدور آرای 

قضایی منجر شود.
وی با تبیین سیاست های دادگستری استان البرز 
در زمینه آموزش کارکنان قضایی و اداری تصریح 
کرد: در سال های اخیر مشکالت زیادی در زمینه 
آموزش ه��ای تخصصی همکاران داش��تیم که 
امروز در مسیر صحیحی قرار گرفته ایم و تالش 
می شود برای توانمندسازی همه نیروهای شاغل، 
دوره های تخصصی با دعوت از اس��اتید برجسته 

کشوری و استانی برگزار شود.
فاضلیان خاطرنش��ان کرد: نتیجه آموزش های 
ارایه ش��ده که به صورت هفتگی در مورد قضات 
انجام می شود، افزایش دقت در رسیدگی هاست 
تا جایی که  هم اکنون تنها ۱۵ درصد آرای صادره 
از قضات استان البرز در مرحله تجدیدنظر یا باالتر 

نقض می شوند.

نقض تنها ۱۵ درصد از آرای قضات در مرحله تجدیدنظر
رییس  کل دادگستری استان البرز مطرح کرد

بازدید مدیرکل زندان های فارس 
از زندان الرستان 

 مدیرکل زندان های استان فارس از زندان 
الرس��تان بازدید کرد. س��ید حشمت اله 
حیات الغیب به همراه برخی مس��ئوالن 
اداره کل زندان ه��ای اس��تان فارس از 
زندان الرستان بازدید کردند. وی و هیأت 
همراه، در این بازدید از کلیه نقاط زندان همچون آسایشگاه سربازان 
وظیفه، سالن مالقات، انبار مواد غذایی، سالن ورزشی، بند جوانان و 
قرنطینه و اندرزگاه ها بازدید کردند و با زندانیان دیدار چهره به چهره 
داشتند و از نزدیک در جریان مسایل و مشکالت آنان قرار گرفتند.

492 زندانی چشم انتظار 
مساعدت های مردم هستند

اس��تان  زندان ه��ای  کل  مدی��ر   
آذربایجان غربی گف��ت: ۴۹۲ زندانی با 
بده��ی ح��دود ۳۰ میلی��ارد توم��ان در 
زندان های این استان، چشم امید به ستاد 
دیه و کمک خیرین دوخته اند تا از زندان 
آزاد شوند. میرعلی اکبر بنی هاشمی در نشست مطبوعاتی جشن های 
گلریزان اظهار کرد: در سال جاری، ۴۹۲ زندانی با بدهی حدود ۳۰ 
میلیارد تومان در زندان های استان آذربایجان غربی، چشم امید به 
ستاد دیه و کمک خیرین دوخته اند تا از زندان آزاد شوند.  وی افزود: 
از این تعداد، ۱۳ زندانی به دلیل تصادفات منجر به فوت، ۱۰ نفر به 
دلی��ل تصادفات منجر به صدمه جس��می، ۴ نفر ب��ه دلیل حوادث 
کارگاه��ی، ۳۹۹ نف��ر ب��ه دلیل محکومیت ه��ای مالی ب��ه غیر از 
کالهبرداری، ۴۹ نفر به دلی��ل مهریه و ۱۷ نفر نیز به دلیل  نفقه در 

حبس به سر می برند.

همکاری همه جانبه برای کمک به 
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد

 مدیرکل زندان های استان کهگیلویه و 
بویراحم��د بر ض��رورت همکاری های 
همه جانبه برای کمک به آزادی زندانیان 

جرایم غیرعمد تاکید کرد.
اس��ماعیل جمیاری در نشس��تی با امام 
جمعه گچساران اظهار کرد: سازمان زندان ها خود را یکی از ارکان 
مهم برقراری امنیت اجتماعی می داند که به دلیل این وظیفه خطیر، 

به خود می بالیم.
وی خاطرنشان کرد: هر ساله در ایام ماه مبارک رمضان جشن های 
گلریزان جهت فرهنگ سازی امر انفاق و نیکوکاری و همچنین جلب 
مش��ارکت های خیرین برای آزادس��ازی محکومین مالی غیرعمد 
برگزار می ش��ود لذا انتظار می رود در مساجد و مصالی نماز جمعه 
نسبت به این موضوع فرهنگ سازی ش��ده تا با همت همه جانبه و 
حمایت خیرین و نیکو کاران و همراهی دیگر نهادها و دستگاه های 

حمایتی و اجتماعی بتوانیم این آمار را به حداقل برسانیم.

 آغاز مرحل�ه تجدیدنظر از 
زم�ان ثب�ت دادخواس�ت 
تجدیدنظرخواهی در دفتر 
شعبه بدوی و انجام تبادل 
لوایح بوده ی�ا از زمان ثبت 
پرون�ده در یکی از ش�عب 
دادگاه تجدیدنظر اس�تان 
اس�ت؟ برای برابر با اصل ک�ردن اوراق از ناحیه دفا تر 
دادگاه ها آی�ا به ازای هر مدرک تمبر مقرر باید الصاق و 
ابطال ش�ود یا برای هر برگ حتی اگ�ر در هر برگ چند 
مدرک کپی گرفته شده باش�د، باید این مبلغ پرداخت 
ش�ود؟ مثاًل اگر در برگ A۳ تصویر شناسنامه و کارت 
ملی س�ه نفر کپی گرفته شده باش�د باید به چه میزان 

هزینه بابت برابر با اصل پرداخت شود؟ 
با توجه به م��اده ۳۳۹ قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در امور مدن��ی مصوب ۱۳۷۹ از زمان ثبت دادخواس��ت 
تجدیدنظ��ر در دفت��ر دادگاه صادرکنن��ده رأی یا دفتر ش��عبه اول 
دادگاه تجدیدنظ��ر یا دفتر بازداش��تگاهی ک��ه تجدیدنظرخواه در 
آنجا توقیف اس��ت در صورتی که دادخواس��ت کامل باشد، مرحله 
تجدیدنظر یعنی تکلیف به رسیدگی نسبت به درخواست تجدیدنظر 
)تجدیدنظرخواهی( شروع می شود. برابر بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول 
برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه تطبیق اوراق با اصل 
آنها در دفا تر دادگاه ها در هر مورد وصول می ش��ود بنابراین اگر سه 
مدرک در یک برگ کپی جهت تطبیق با اصل ارایه ش��ده است، در 
حقیقت س��ه مورد تطبیق الزم دارد که برای ه��ر مورد باید هزینه 

تطبیق اخذ شود.

در پرون�ده ای حک�م به اعس�ار محکوم علی�ه به نحوه 
اقساط صادر ش�ده اس�ت. محکوم له با ارایه مدارکی 
اعالم داشته محکوم علیه در قرعه کشی بانک مبلغی را 
برنده شده و وصول کرده و از حالت اعسار خارج شده 
و تقاض�ای تجویز اعم�ال ماده 2 قان�ون نحوه اجرای 
محکومیت ه�ای مال�ی و جل�ب محکوم علی�ه را کرده 
است. مدعی رفع عس�رت محکوم له چه دادخواستی 
باید تقدیم کند که مس�موع باش�د و تح�ت چه عنوان 
و خواس�ته ای؟ آیا با توجه به ماده ۳۱ قانون اعس�ار و 
م�واد 2۶۱ و 2۶۳ قانون مدنی مص�ر و ماده ۷2 قانون 
مدنی عراق و م�اده 2۶۱ قانون مدنی س�وریه، صدور 
حکم به زوال اعس�ار محکوم علیه صحیح است یا باید 
تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند؟ آیا مستلزم تقدیم 

دادخواست و رسیدگی و صدور حکم است یا خیر؟ 
در فرضی که محکومٌ له مدعی رفع عسرت از محکوم ٌعلیه است، اما 
نمی تواند مالی معرفی کند، مادامی که در دادگاه صالحیت دار، رفع 
عسرت از محکومٌ له حکم اعسار از پرداخت محکومٌ به، اثبات نشده 
است، اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 
۱۳۷۷ توس��ط دادگاه مجری حکم به درخواست محکومٌ له ممکن 
نیس��ت و محکومٌ له می تواند با طرح شکایت کیفری برابر ماده ۳۱ 
قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ اقدام یا به طرح دعوی اثبات رفع عسرت 

از محکوم له حکم اعسار از محکوم به مبادرت کند.

بازدید مدیرکل زندان های ایالم 
از زندان دره شهر

 مدیرکل زندان های اس��تان ای��الم از زندان 
شهرس��تان دره ش��هر بازدید کرد.عبدالمجید 
کشوری در بازدید اخیر خود از زندان شهرستان 
دره ش��هر، بهره من��دی زندانی��ان از حق��وق 
اجتماعی و انس��انی را حق حداقلی و اولیه آنها 
عن��وان و بیان کرد: باید ب��ا رعایت این اصول خصوص��ًا در مورد خانواده 
زندانیان و محکومین به عنوان بخشی از جامعه انسانی، به رعایت حقوق 
شهروندی و کرامت انسانی آنها توجه شود.وی افزود: امیدواریم بتوانیم با 
ت��الش و جدیت همکاران در مجموعه زندان، در راس��تای مرتفع کردن 

مشکالت زندانیان گام های موثر برداریم.

اعطای مرخصی تشویقی به زندانی 
درصورت حفظ قرآن توسط خانواده

 مدیرکل زندان های اس��تان خراسان جنوبی  
گفت: اگر اعضای خان��واده زندانیان موفق به 
حفظ قرآن شوند، مرخصی تشویقی به زندانی 
اعطا می شود. علی هاشمی در مسابقات قرآنی 
زندانیان استان خراسان جنوبی که با شرکت ۵۰ 
نفر از زندانیان برگزار ش��د، اظهار کرد: هدف از برگزاری مسابقات قرآنی 
تشویق زندانیان به قرآن آموزی و حفظ قرآن است زیرا زمانی که زندانیان 
با قرآن مانوس شوند، می توانند خود را برای بازگشت سعادتمندانه به جامعه 
آماده کنند. مدیرکل زندان های اس��تان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: 
اگر اعضای خانواده زندانیان موفق به حفظ قرآن شوند، مرخصی تشویقی 

به زندانی اعطا می شود. 

برگزاری 44 جشن گلریزان در 
خوزستان طی ماه مبارک رمضان 

مدیرعامل ستاد دیه خوزس��تان از برگزاری ۴۴ جشن گلریزان در سراسر 
این استان و تالش برای آزادی یکصد زندانی جرایم غیرعمد در ماه مبارک 
رمضان خبر داد. حجت االسالم قدرت هاش��م نیا با اشاره به برنامه ریزی 
جه��ت برگزاری ۴۴ جش��ن گلریزان در م��اه مبارک رمضان در اس��تان 
خوزس��تان اظهار کرد: از این تعداد جشن گلریزان، ۱۵ گلریزان در اهواز و 
۲۹ گلریزان در دیگر شهرستان های این استان برگزار می شود. وی تصریح 
کرد: هم اکنون ۳۰۹ زندانی جرایم غیرعمد در زندان های استان خوزستان 

محبوس هستند که کمتر از ۳ یا ۴ نفر از آنها زن هستند.

مفهوم واخواهی در دادرسی
 واخواهی روش��ی است که به موجب آن کسی 
که حکم غیابی علیه او صادر شده است، به آن 
اعتراض کند و همان دادگاه صادرکننده حکم 
به آن رسیدگی کرده و در مورد آن رأی مقتضی 

صادر کند.
واخواهی طریقه ای عدولی است؛ بدین معنا که اعتراض در همان دادگاهی 
رسیدگی می شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن 
دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می دهد و ممکن است 

در تجدید حکم، از نظر بدوی خود عدول کند. 
در حقیقت مبنا و لزوم واخواهی این است که حق دفاع برای محکوم علیه 
محفوظ بماند زیرا ممکن اس��ت مواردی باش��د ک��ه محکوم علیه بدون 
س��وءنیت غایب بوده و واقعًا در دادرسی نخس��ت شرکت نکرده و چه بسا 
اگر حضور می داش��ت، با اس��تناد به دالیل و مدارک، دعوی خواهان را از 

اعتبار می انداخت.
دلیل دیگری که می توان مبنای واخواهی قرار داد، این است که موقعیت 
اصحاب دعوی در دادرس��ی ثانوی حفظ می شود؛ همانطور که گفته شد، 
اعتراض طریقه ای عدولی اس��ت یعنی بر اثر آن، دعوی نزد همان دادگاه 
برمی گردد و دادگاهی مجدداً رس��یدگی می کند که حکم مورد اعتراض 

را صادر کرده است. 
در نتیجه اصحاب دعوی موقعیت خود را در دادرسی ثانوی حفظ می کنند؛ 
آن طرف که در دادرسی نخس��ت خواهان بوده و معترض علیه واقع شده 
در اینجا باز خواهان باقی می ماند و آن طرفی که خوانده بوده است خوانده 
می ماند؛ هرچند که در دادرسی ثانی دارای سمت معترض می شود و این 
نکته از نظر اجرای قاعده توجه به تکلی��ف اقامه ادله اثبات دعوی کمال 
اهمیت را دارد و در اینجا خوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این 

خواهان است که باید دعوی خود را به اثبات برساند.
سومین دلیلی که مبنای واخواهی قرار می گیرد رعایت اصل تناظر است. 
در نظام های بزرگ دادرسی، ضمن اینکه احترام به اصل تناظر مورد تأکید 
قرار گرفته، مقررات ابالغ به گونه ای تدوین شده که با اجرای آنها خوانده از 

دعوایی که علیه او اقامه شده است، آگاه شود. 
در حقیقت رعایت اصل تناظر به این دلیل است که فرصت و امکان دفاع 

در اختیار خوانده دعوا قرار گیرد و بتواند از خود دفاع کند.
دلیل دیگری که مبنا و لزوم واخواهی را برای ما ثابت می کند، این است که 
همانطور که ذکر کردیم، در واخواهی فرض بر این است که دادرسی هنوز 

پایان نیافته و متهم دفاع الزم از خود را به عمل نیاورده است.
بنابراین باید به متهم فرصت دفاع داده ش��ود و دادرسی به صورت کامل 
انجام پذی��رد. مبنای حق واخواهی در باب صدور حکم غیابی را پاره ای از 
مؤلفین »خطای مفروض« دانسته اند و بر این باورند که در چنین مواردی 
فرض بر این اس��ت که حکم صادره خالی از اش��تباه و خطا نیست لذا باید 
ب��ه همان دادگاه فرصت داده ش��ود تا چنانچه به اش��تباهی پی برد آن را 

اصالح کند.
دلی��ل دیگری که می تواند مبن��ای واخواهی قرار گیرد؛ رفع اش��تباهات 
احتمالی اس��ت زیرا هیچ کس نمی تواند ادعا کند که معصوم است و حکم 
او به عدالت نزدیک تر از دیگران است و ممکن است در مرحله نخست که 
رأی علیه خوانده صادر می کند، وقتی خوانده تقاضای واخواهی می کند و 
به اعتراض او رسیدگی می شود، حق را به واخواه بدهد بنابراین واخواهی 
سبب می ش��ود تا جلوی بسیاری از اشتباهات قاضی که در غیاب خوانده، 

حکم صادر می کند، گرفته شود.

مسئولیت مدنی به معنای 
گروه

ملزم بودن ش�خص به حقـــوقی
جبران خس�ارتی است 
که به دیگری وارد کرده 
و زمانی اتفاق می افتد که ش�خصی بدون 
مجوز قانونی ب�ه حقوق فرد دیگری لطمه 
وارد کند و به همین دلیل، موظف به جبران 
باشد. در چنین مواردی شخص مسئولیت 
مدن�ی دارد و ضام�ن اس�ت. »ت�وران 
الیاسکانلو کارشناس حقوقی« و »فاطمه 
منتظری وکی�ل پایه یک دادگس�تری« با 
ارس�ال یادداش�تی به روزنامه »حمایت« 
انواع مسئولیت را مورد بررسی قرار دادند. 

مس��ئولیت انواع مختلفی دارد ک��ه از جمله آنها 
می توان به مس��ئولیت اخالقی، کیفری و مدنی 
اشاره کرد. مسئولیت اخالقی، در واقع در وجدان 
شخص نمود پیدا می کند و در حقیقت، مسئولیتی 
است که شخص نسبت به خود، خانواده یا جامعه 
خود احس��اس می کند و هیچ گونه موضع گیری 

قانونی برای آن وجود ندارد. 
مس��ئولیت کیفری نیز زمانی به وجود می آید که 
شخص مرتکب جرمی ش��ود که مخالف با نظم 

عمومی و قوانین کشور باشد.
اما در مورد مس��ئولیت حقوقی یا مدنی باید گفت 
در عصر حاضر در تمامی فعالیت های اجتماعی و 
زمینه های کاری، این موضوع مطرح شده است 

و نقش بسزایی دارد. 
مس��ئولیت مدنی عبارت اس��ت از مل��زم بودن 
شخص به جبران خس��ارتی که به دیگری وارد 
کرده اس��ت و زمانی اتفاق می افتد که شخصی 
بدون مج��وز قانونی به حق و حقوق فرد دیگری 
لطمه وارد کند و به جهت زیانی که به آن شخص 
وارد کرده، موظف به جبران باشد. به عبارتی، در 
چنین مواردی گفته می ش��ود شخص مسئولیت 
مدنی دارد و ضامن اس��ت. الزم به ذکر است که 
مسئولیت مدنی شامل سه رکن اصلی و اساسی 

می شود:

 موضوع  محوری در مسئولیت مدنی، 
جبران ضرر است 

نخس��تین رکن، مرتبط با وجود ضرر اس��ت. به 
عبارت��ی موضوع  محوری در مس��ئولیت مدنی، 
جبران ضرر است و در نتیجه باید زیانی به بار آمده 

باشد تا در پی آن مسئولیتی شکل بگیرد. 

ماده یک  قانون مسئولیت مدنی، وجود ضرر را با 
این  عبارت  بی��ان  می کند »هر کس  بدون  مجوز 
قانونی  عمداً ی��ا در نتیج��ه بی احتیاطی  به  جان 
 یا  س��المتی  یا  مال  یا آزادی  یا  حیثیت  یا شهرت  
تجارتی  یا  به  هر  حق  دیگری  که  به  موجب  قانون 
 برای  افراد  ایجاد شده است،  لطمه ای  وارد کند که  
موجب  ضرر مادی  یا  معنوی  دیگری  شود، مسئول 

 جبران  خسارت  ناشی  از عمل  خود است.«
م��اده ۲ این قانون نیز می گوی��د »در موردی  که 
 عمل  وارد کنن��ده  زیان، موجب  خس��ارت  مادی 
 یا معنوی  زیان دیده  ش��ده  باش��د، دادگاه  پس  از 
رس��یدگی  و ثبوت  امر، او را به  جبران  خس��ارات 
 مزبور  محک��وم  می کند و چناچه  عمل  واردکننده 
زیان، موجب  یکی  از خسارات  مزبور باشد،  دادگاه 
 او را به  جبران  همان  نوع  خساراتی  که  وارد کرده 

است،  محکوم  خواهد کرد.«
با توجه به موارد فوق، در صورتی خس��ارت وارده 
قابل مطالبه اس��ت که مسلم، مستقیم، مشروع، 
شخصی، جبران نش��ده و قابل  پیش بینی بوده و 

ناشی از فعل خود شخص زیان دیده نباشد.

 فعل یا عمل زیانبار
رکن دوم این مس��ئولیت در رابطه با فعل یا عمل 
زیانبار اس��ت. طبق ماده یک قانون مس��ئولیت 
مدنی ک��ه در فوق ذک��ر کردیم، ای��راد ضرر به 
دیگری باید با فعل نامش��روع انجام گیرد تا قابل 

جبران باشد. 
ب��ه عبارتی در صورتی که فعل مش��روع باش��د، 
مانند دفاع مش��روع، آن شخص، مسئول جبران 

خسارات نخواهد بود. 
قانونگذار در ماده ۱۵ قانون مس��ئولیت مدنی نیز 
به این مس��اله اشاره کرده اس��ت »کسي که در 
مقام دفاع مشروع موجب خسارات بدني یا مالي 
ش��خص متعدي شود، مس��ئول خسارت نیست 
مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف 

متناسب با دفاع باشد.«

 رابطه سببیت
در رکن س��وم رابطه س��ببیت مورد بحث است. 
در اصطالح، س��بب  و مس��بب  به  اموری  اطالق 
 می ش��ود  که  رابط��ه  وجودی  و عدم��ی  بین  آنها 

وجود داشته باشد. 
به صرف وجود ضرر و ارتکاب عمل نامش��روع، 
مس��اله جبران خس��ارت به وجود نمی آید و باید 
برای  تحقق این مس��ئولیت، احراز شود که  بین 
 ضرر و فعل  زیانبار، رابطه  سببیت  وجود دارد یعنی 

 ضرر از آن  فعل ناشی  شده  است.

 مسئولیت قراردادی و قهری
مسئولیت مدنی را می توان به دو بخش قراردادی 
و قهری تقسیم کرد. در صورتی که بین اشخاصی 
در قالب فرد یا گروه، قراردادی منعقد شود و در آن 
فرد یا افرادی به طرف دوم قرارداد، خسارتی وارد 
کند یا در اجرای قرارداد وقفه بیندازند، در صورتی 
که تحقق این زیان وارده اثبات ش��ود، مسئولیت 
قراردادی به وجود می آید اما در شرایط عکس این 
حالت و در صورت ع��دم احراز موارد فوق الذکر و 

تردید، اصل بر مسئولیت قهری است. 

در واقع مس��ئولیت قه��ری، تکلیف ب��ه جبران 
خس��ارتی اس��ت که بدون رابطه ای ق��راردادی 

ایجاد شده است.
در مورد اهداف هر کدام از این دو مسئولیت باید 
گفت هدف مسئولیت قراردادی تضمین شرایط 
ال��زام آور قرارداده��ا و هدف مس��ئولیت قهری 

تضمین تکالیف عمومی است.
در صورتی که ب��رای هر کدام از این دو مورد نیاز 
به اقامه دعوی باشد، مرجع صالح رسیدگی برای 
مس��ئولیت قراردادی، دادگاه حوزه ای است که 
قرارداد در آنجا منعقد شده یا دادگاه محل اقامت 
خوانده )فردی که مس��بب وقوع خس��ارت شده 

است( که نیازی به اثبات ندارد.
در واقع به صرف عدم انج��ام تعهدات قرادادی، 
قصور محرز می ش��ود و برای دعاوی مسئولیت 
قه��ری، دادگاه مح��ل اقام��ت خوان��ده دارای 
صالحیت است و شخص زیان دیده باید ادله ای 
مبنی بر وقوع خسارت ارایه داده و آن را اثبات کند. 
با توجه به اینکه تفکیک این دو مسئولیت کمی 
دشواری است، تخمین و تعیین خسارت واردشده 
مشکل است همچنین به دلیل دوگانگی احکام 
مرتبط با این دو موضوع ممکن است اشتباهات و 
نتایج نامعقولی به بار آید؛ بدین شکل که اگر نوع 
مسئولیت در دعوی اشتباه فرض شود و ادله اثبات 
بنا بر آن اشتباه تهیه شوند، ممکن است دعوی رد 
ش��ده و به همین دلیل، باید دوباره و از نو، مراحل 

طرح دعوی انجام شود.
همچنین خس��ارت به بارآمده ممکن است از دید 
برخی مس��ئولیت قه��ری و از دی��د برخی دیگر 
مسئولیت قراردادی انگاشته شود که این موضوع 

به دلیل زاویه بررسی موضوع است.
مس��ئولیت قراردادی با توجه ب��ه توافق طرفین 
که ناشی از اراده آنهاس��ت، شکل می گیرد، این 
در حالی اس��ت که اراده قانونگذار در مس��ئولیت 
قهری شرط اس��ت.  چیزی که مساله تشخیص 
قهری یا قراردادی بودن را در دنیای امروز برای 
ما سخت کرده، این است که بسیاری از دولت ها 
در حوزه قراردادها هم وارد شده اند تا برخی شروط 

قراردادها شکل قانونی پیدا کند.
در نهایت ش��باهت مرزهای این دو مس��ئولیت 
دلیلی بر گن��گ بودن تش��خیص نخواهد بود و 
قانونگذار با جداس��ازی نظری این دو مسئولیت، 
راه را برای مطالبه خس��ارت هموار ساخته است؛ 
در واقع قوانین به گونه ای تدوین شده اند که هیچ 

خسارتی بدون جبران باقی نماند.

مسئولیت مدنی؛ قهری یا قراردادی

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادستان مرکز استان مازندران بر ضرورت 
حف�ظ حری�م و حرمت م�اه ضیاف�ت الهی 
تاکی�د ک�رد و گف�ت: در ص�ورت مقاوم�ت 
ساختارشکنان خصوصاً در بحث تظاهر به 
روزه خ�واری و بدحجابی، برخورد قضایی و 

انتظامی صورت خواهد گرفت.

به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
مازندران، س��ید یونس حس��ینی عالمی در جلسه 
امر به مع��روف و نهی از منکر مازندران اظهار کرد: 
به همه مدیران رس��توران ها، سفره خانه ها، اماکن 

پذیرایی، گردشگری و تفریحی تاکید شده است تا 
از هرگونه اقدام که موجبات هتک حرمت این ماه 
را فراهم س��ازد، خوداری کنن��د. وی در خصوص 
وظایف قانونی دس��تگاه قضایی و نیروی انتظامی 
طبق قانون، که خود را موظف به حمایت از آمرین 
ب��ه معروف و ناهیان از منک��ر در چارچوب وظایف 
قانونی می دانند، افزود: دس��تگاه قضایی و نیروی 
انتظامی اقدام به تذکر لسانی و امر به معروف و نهی 
از منکر کنند و در صورت مقاومت ساختارش��کنان 
خصوصاً بح��ث تظاهر به روزه خواری و بدحجابی، 

برخورد قضایی و انتظامی صورت خواهد گرفت.

در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
ابالغ�ی از ناحی�ه مق�ام معظ�م رهب�ری و 
رهنمود ه�ای ریاس�ت قوه قضایی�ه مبنی بر 
استفاده مطلوب از ظرفیت های دادگستری ها، 
دادس�تان عموم�ی و انق�الب مرکز اس�تان 
سیستان و بلوچستان، از کارخانه مینوشرق 

در منطقه جنوب شرقی کشور بازدید کرد.

حجت االس��الم عل��ی موح��دی راد در گفت  وگو با 
میزان در ای��ن زمینه اظهار کرد: س��تاد های اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی در دادگستری های 

کل استان ها تش��کیل ش��ده که یکی از مهمترین 
وظایف آن شناسایی ظرفیت های استان ها در جهت 
کمک به تحقق این سیاست ها است. وی با تاکید بر 
اهمیت بازدید از واحد های تولی��دی و کارخانجات 
ادامه داد: رفع موانع حقوقی سرمایه گذاری و تولید و 
حمایت قضایی یکی از مهمترین وظایف ستاد استانی 
پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
اس��ت؛ به همین منظ��ور طی دس��توری خطاب به 
ش��رکت های آب و برق، از آنها خواس��ته شده است 
از قطع خدمات آب و برق واحد های تولیدی، مگر با 

تدبیر و حکم دادگاه خودداری کنند.

دادس�تان عموم�ی و انق�الب شهرس�تان اسالمش�هر از 
ساماندهی فاضالب شرکت لبنیاتی و رفع بوی نامطبوع در 

شهرک واوان با ورود مدعی العموم خبر داد.

یونس اسدی مقدم از س��اماندهی فاضالب ش��رکت لبنیاتی و رفع بوی 
نامطبوع در ش��هرک واوان با ورود مدعی العموم خب��ر داد و اظهار کرد: با 
پیگیری های انجام شده شرکت بزرگ لبنیاتی فاضالب خود را ساماندهی 
کرد و از ورود پس��ماند های صنعتی به محیط زیست جلوگیری شد. وی 
با اشاره به تش��کیل کارگروه مبارزه با تغییر کاربري اراضي کشاورزي در 

راس��تاي حقوق عامه تصریح کرد: در پی همکاری های صورت گرفته با 
س��ایر نهاد های ذي ربط در فروردین سال جاری توانستیم به طور صد در 
صد از تغییر کاربری حوزه کشاورزی جلوگیری کنیم. دادستان اسالمشهر در 
گفت وگو با میزان با بیان اینکه پیشگیری های الزم در زمینه تخلیه نخاله و 
پسماند های کشاورزی به وجود آمده است، ادامه داد: در حوزه محیط زیست 
کارگروهی تشکیل شده است که با محوریت اداره محیط زیست فعالیت 
می کند و ادارات مختلف نقش خود را ایفا می کنند. اسدی مقدم بیان کرد: 
طبق ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی، دستور ات قضایی 
الزم صادر ش��د و در رابط��ه با مواردی که برخالف حق��وق عامه و قانون 

اقداماتي صورت گرفته، با مس��اعدت اداره محیط زیست پیشگیری های 
الزم انجام ش��ده اس��ت که از جمله آنها مي توان به ب��وي نامطبوع جاده 
فرودگاه حضرت امام )ره( و اتوبان تهران قم )خلیج فارس(، دامداری ها و 
کارخانه ها اشاره کرد.وی در ادامه گفت: همچنین در بحث بوی نامطبوع 
جاده واوان در مسیر فرودگاه ورود پیدا کرده و منشأ آن را شناسایی کردیم که 
موضوع در حال رسیدگی است.دادستان اسالمشهر ادامه داد: با پیگیری های 
انجام شده، شرکت میهن نیز فاضالب خود را ساماندهی کرد و از پسماند های 
صنعتی که به محیط زیست وارد می شد، جلوگیری به عمل آمد و با تجهیز 
فاضالب ها به دستگاه های مناسب، کار تصفیه سازی آن انجام شده است.

تاکید بر ضرورت حفظ حریم 
و حرمت ماه ضیافت الهی

ممنوعیت قطع خدمات و امتیاز برق 
واحد های تولیدی 

ساماندهی فاضالب شرکت لبنیاتی و رفع بوی نامطبوع در شهرک واوان با ورود مدعی العموم


