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مدیرکل پزش��کی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: پیکر 
همه جانباختگان سانحه هوایی تهران - یاسوج، شناسایی شده است 

و هم اکنون شرایط تحویل به خانواده هایشان را دارند.
کامروز امینی در گفت وگو با ایرنا در خصوص آخرین وضعیت سانحه 
هوایی تهران � یاسوج اظهار کرد: آخرین نتایج آزمایش ها بر روی 

نمونه بافت های انس��انی، جمع بندی کدهای شناس��ایی و بررسی 
کارشناسی بر روی تمامی محموله های دریافتی به دست آمده است.

وی اف��زود: تاکنون 61 پیکر جانباختگان س��انحه هوایی تهران - 
یاس��وج به خانواده ها تحویل داده شده اس��ت و پنج پیکر دیگر نیز 
آماده تحویل هس��تند. وی در ادامه بیان ک��رد: پنج پیکر باقیمانده 

طی روزهای آینده ضمن هماهنگی با خانواده هایشان تحویل داده 
خواهند شد. مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشان کرد: اعالم نظر در خصوص پایان عملیات جست و جوی 
بقایای پیکر جانباختگان پرواز تهران- یاسوج بر مبنای تصمیم ستاد 

بحران این استان خواهد بود.

شناسایی پیکر همه جانباختگان سانحه هوایی تهرانـ  یاسوج 
مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد

عدم گرایش مجدد به بزهکاری های 
اجتماعی با اشاعه فرهنگ نماز

 مدیرکل زندان های اس��تان مرکزی 
گفت: اش��اعه فرهنگ نم��از موجب 
کاهش ارتکاب ج��رم و عدم گرایش 
مجدد ب��ه بزهکاری ه��ای اجتماعی 

است.
علی عباس فالحتی مطلق در جلس��ه 
ستاد اقامه نماز زندان های اس��تان مرکزی با تشریح ضروت توجه 
به اشاعه فرهنگ نماز به عنوان رابط مستقیم بین خالق و مخلوق و 
اثرات ارزشمند آن بر قشر خاصی مانند زندانیان، بازخورد مهم این 
امر را کاهش ارت��کاب جرم و عدم گرایش مجدد به بزهکاری های 

اجتماعی عنوان کرد.
وی با اشاره به نقش معنوی نماز در بازتوانی روحی و اخالقی و ایجاد 
امید به زندگی و انگیزه در زندانیان و قش��ر جوان س��ربازان وظیفه، 
توسعه برنامه های فرهنگی و تربیتی با این رویکرد و بهره گیری از 
تمام ظرفیت ها و توان موجود با هدف اثربخش��ی و بازدهی هرچه 

بیشتر را مورد تاکید قرار داد.

خروجی مثبت نیمی از پرونده های 
ارجاعی به شورای حل اختالف زندان

اس��تان  زندان ه��ای  مدی��رکل   
خراس��ان جنوبی گفت: نیم��ی از ۹۷ 
پرونده ای که به شورای حل اختالف 
زندان ه��ای این اس��تان وارد ش��د، 

خروجی مثبت داشت.
علی هاشمی در نشست خبری مدیران 
دس��تگاه های اجرایی مرتبط اظهار کرد: نیمی از ۹۷ پرونده ای که 
به شورای حل اختالف زندان های استان خراسان جنوبی وارد شد، 

خروجی مثبت داشت. 
وی از برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی برای کاهش آس��یب های 
اجتماعی برای خانواده های زندانیان خب��ر داد و افزود: این دوره ها 
در حوزه های پیش��گیری از طالق، پیش��گیری از اعتیاد و ارتقای 

مهارت های زندگی برگزار شد.

تاکید بر شفافیت به عنوان مهمترین 
مولفه در امر زندانبانی

  مدیرکل زندان های اس��تان لرستان 
گفت: پاس��خگویی و ش��فافیت باید 
مهمترین مولفه م��ا در امر زندانبانی 
باش��د. رضا محمدی اصل در جلس��ه 
ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه در 
اداره کل زندان های اس��تان لرستان 
اظهار کرد: این هفته فرصت مناسبی است که عالوه بر پاسخگویی 
و ایجاد شفافیت، مردم و مس��ئولین را با سختی کار زندانبانی آشنا 
کنیم تا بتوانیم با پشتیبانی مادی و معنوی مسئولین و دلگرمی بیشتر، 

خدمت کرده و روحیه پاسخگویی را در خود تقویت دهیم.

آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی )ماده۶۹۰ 
کتـاب تعزیرات قانـون مجازات اسـالمی( که ارزش 
زمین تصرف شـده بیش از یکصد میلیون تومان است 
بر اساس قسـمت )ز( تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات 
اسـالمی ۱۳۹۲ انتشار حکم الزامی اسـت یا خیر؟ آیا 
هفته نامه های شهرسـتانی، کثیراالنتشـار محسـوب 
می شـود و می توان در آن حکم را منتشـر کرد یا خیر؟ 
این وظیفه بر عهده قاضی صادرکننده اسـت یا اجرای 

احکام کیفری و طبق دستور دادستان؟
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ کتاب 
تعزیرات قانون مجازات اسالمی 1۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق 
با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 6۹۰ همان قانون نیست و چون 
بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاشده در تبصره ذیل ماده ۳6 
قانون مجازات اسالمی 1۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده 
نخواهد بود. عالوه بر اینکه هفته نامه، روزنامه محس��وب نمی شود 
و ب��ه قرینه صدر ماده ۳6 قان��ون مذکور روزنام��ه محلی، روزنامه 
کثیراالنتشار محسوب نمی شود. صدور حکم انتشار محکومیت در 
روزنامه کثیراالنتشار بر عهده دادگاه صادرکننده حکم بوده و اجرای 

آن بر عهده دادستان مجری حکم است.

آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می  توان 
با ظهرنویسـی آن را به دیگری انتقـال داد یا خیر؟ اگر 
صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و 
مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است 
یا خیر؟ دارنده چک در موعد مقرر به بانک برای مطالبه 
مبلغ مراجعه نمی  کند، در حالی که وجه چک موجود بوده 
است و پس از ۱۰ سال مراجعه می  کند. حسب استعالم 
بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است. 
اما در سـال دهم موجودی حسـاب برداشت شده و به 
لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی 
چک برگشـت می  خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده 
و مدعی مطالبه خسـارت از تاریخ سررسید یعنی ۱۰ 
سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت 
تأخیر از تاریخ سررسید است یا اینکه به جهت قصور 
دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده 

نبوده و تا ۹ سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی  گیرد؟
پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث 
برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷1 قانون تجارت پیش بینی 
شده است، به عمل می  آید و به صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست. 
با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می  آید، برای 
امضاکننده برابر مقررات عام حق��وق مدنی واجد آثاری خواهد بود 
که احراز آن با مرجع قضایی رس��یدگی کننده است. در فرض سؤال 
که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود 
بوده و تا ۹ سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان 
چک بالمحل در این مورد صادق نیس��ت و دارنده چک به هر قصد 
و نیتی به مدت ۹ س��ال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، 
به نظر می  رسد خس��ارت تأخیر تأدیه مدت مزبور )۹ سال( که چک 
دارای محل بوده است، به آن تعلق نمی  گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصواًل 

صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

تجدید میثاق کارکنان 
زندان های قزوین با شهدا

به مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه، مدیرکل و مسئوالن زندان های 
استان قزوین با حضور در گلزار شهدا، با آرمان های انقالب و شهدا تجدید 
میثاق کردند. به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه، مدیرکل و جمعی از 
مسئوالن زندان های استان قزوین به همراه سایر مدیران دستگاه قضایی با 
حضور در گلزار مطهر شهدا، به مقام شامخ شهدا اداي احترام و با آنها تجدید 
میثاق کردند. در این مراس��م، حجت االس��الم نوراهلل قدرتی، رییس کل 
دادگس��تري استان قزوین بیان کرد: شهید بهش��تی به تمام معنا در همه 
بخش های زندگانی و مدیریتی، قابل اقتدا بود و آنچنان در این ویژگی ها 

و ابعاد، برجسته و ممتاز بود که امام راحل وی را یک ملت خطاب کرد.

معارفه سرپرست 
اداره کل زندان های خوزستان

طی مراسمی، ضمن تکریم مدیرکل سابق زندان های استان خوزستان، 
سرپرست این اداره کل معرفی شد. طی مراسمی با حضور برخی مقامات 
و مسئوالن اداره کل زندان های استان خوزستان،  ضمن تقدیر از خدمات 
هفت ساله رضا پوس��تچی، مدیرکل زندان های این استان که به افتخار 
بازنشس��تگی نایل آمد، حمزه علی بروجنی به عنوان سرپرست اداره کل 
زندان های استان خوزستان معرفی و مش��غول به کار شد. در این مراسم 
ابوالفضل حجتی پور معاون سالمت، اصالح و تربیت سازمان زندان های 
کشور با تاکید بر اینکه خوزستان اس��تانی مهم و حساس از ابعاد مختلف 
به ویژه امنیتی برای کشور محسوب می ش��ود، حسن عملکرد در تمامی 
بخش های اداری این استان را تاثیرگذار بر امنیت کشور عنوان و تصریح 
کرد: عملکرد خوب اداره کل زندان های این استان در حوزه های مختلف، 
جایگاه سازمانی را در این استان ارتقا داده و حواشی پیرامونی را به حداقل 

رسانده است.

اخذ رضایت اولیای دم با تالش 
شورای حل اختالف زندان قائمشهر

با تالش مس��ئوالن ش��ورای حل اختالف زندان قائمشهر، اخذ رضایت 
اولیای دم یک زندانی محکوم به اعدام، محقق شد و وی از طناب دار رهایی 
یافت. سید سعید رحمتی، رییس زندان شهرستان قائمشهر با بیان اینکه 
یک زندانی محکوم به قصاص نف��س و اعدام، از طناب دار رهایی یافت، 
اظهار کرد: تالش ها و پیگیری های مس��تمر و انساندوس��تانه مددکاران 
اجتماعی و اعضای ش��ورای حل اختالف زندان، منجر به صلح و سازش 

و رضایت اولیای دم شد.

چگونه می توان سابقه چک برگشتی 
را پاک کرد؟

اگر فردی چکی داش��ته باشد که پس از برگش��ت مفقود شود و سابقه در 
بانک مرکزی برای وی درج شده است، چگونه می تواند آن را از سابقه اش 

پاک کند؟
درصورتی که چک بنا به دالیلی، با گواهی عدم پرداخت از س��وی بانک 
مواجه ش��ود، دارنده   چک برای مطالبه  وجه آن و رسیدن به حقوق خود، از 

»چهار طریق« می تواند اقدام کند:
اقدام از طریق تقدیم ش��کایت کیفری: با توجه ب��ه قانون صدور چک با 
اصالحات س��ال 1۳۸۲، دارنده  چک می تواند بعد از دریافت گواهی عدم 
پرداخت از بانک مربوط، به طرفّیت صادرکننده   چک، اقدام به طرح شکایت 
کیفری کند البته طرح شکایت کیفری منوط به این است که دارنده   چک 
مواعد 6 ماهه را رعایت کرده باشد. یعنی اوال: ظرف 6 ماه از تاریخ صدور 
چک، برای وصول وجه آن به بانک مراجعه کرده باشد؛ ثانیاً: بعد از مراجعه 
به بانک و دریافت گواهی عدم پرداخت، اقدام به طرح ش��کایت کیفری 
کند. بدیهی است شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده   چک امکان پذیر 
است بنابراین علیه سایر اش��خاص یعنی ضامن و ظهرنویس، نمی توان 

اقدام به شکایت کیفری کرد.
از طرفی، براساس اصالحات قانون صدور چک در سال 1۳۸۲، چک های 
وعده دار، بدون تاریخ، س��فیدامضا، مشروط و بابت تضمین انجام معامله، 
فاقد جنبه  کیفری اعالم شده است بنابراین در صورتی که هر کدام از این 
موارد، اثبات شود، طرح ش��کایت کیفری به نتیجه نخواهد رسید زیرا در 

این موارد، صادرکننده  چک قابل تعقیب کیفری نیست.
در نتیجه، اقدام به صدور چک از س��وی صادرکننده و برگشت آن توسط 
دارنده، در صورتی دارای اوصاف کیفری است که فرضا به تاریخ روز بوده 
و بدون وعده صادر شده باشد و از طرفی، سایر شرایط نیز رعایت شده باشد.

اقدام از طریق دایره  اجرای ثبت: با توجه به اینکه چک »در حکم اس��ناد 
الزم االجرا« اس��ت، لذا دارنده  چک می تواند از طریق دایره  اجرای ثبت، 
درخواست صدور اجراییه علیه صادر کننده  چک کند. )ماده ۲ قانون صدور 
چک( البته اقدام ثبتی از طریق ادارات ثبت اسناد و امالک، نیازمند وجود 
و تحقق شرایطی اس��ت. از جمله  این  شرایط آن است که فقط اقدام علیه 
صادرکننده  چک امکان پذیر اس��ت؛ باید مطابق��ت امضای چک با نمونه 
امضای صادر کننده در بانک، گواهی شده باشد ؛ صادر کننده  چک اموالی 
داشته باشد و دارنده  چک نیز آن اموال را به اجرای ثبت معرفی کند؛ دارنده 
چک باید نیم ُعشر اجرایی را بپردازد.  ضمن این که الشه  چک هم در این 
مرحله، از دارنده  چک دریافت می شود. اقامه  دعوای تجاری از طریق تقدیم 
دادخواس��ت : با توجه به این که چک همانند سفته و برات از جمله »اسناد 
تجاری« مندرج در قانون تجارت محسوب می شود، بنابراین دارنده  چک 
می تواند علیه همه  مس��ئوالن، اعم از صادرکننده و ظهرنویس��ان، تحت 
ش��رایطی، با تقدیم دادخواس��ت مربوط، اقامه  دعوای تجاری کند.  اقامه  
دعوای مدنی از طریق تقدیم دادخواس��ت: دارنده  چک، در هر حال، حق 
اقامه  دعوا علیه صادرکننده  چک را دارد که این امر، با تقدیم دادخواست به 
دادگاه های عمومی حقوقی و طبق تش��ریفات قانون آیین دادرسی مدنی 
صورت می گیرد و عموما دارندگان چک از ای��ن روش، به عنوان آخرین 
مرحله اس��تفاده می کنند. حال اگر فردی چکی داش��ته باش��د که پس از 
برگشت، مفقود و سابقه در بانک مرکزی برای وی درج شده است، چگونه 
می تواند آن را از سابقه اش پاک کند؟ در این صورت الزم است فرد از دارنده 
چک که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده است، رضایت نامه رسمی 

اخذ و به بانک ارایه کند تا با انعکاس آن به بانک مرکزی اقدام شود.

امروزه با مفهومی به نام 
گروه

الکترونیـک حقـــوقی تجـارت 
روبـه رو هسـتیم که در 
سـال های اخیـر رشـد 
روزافزونی داشته و پیش بینی رشد فراتر 
آن نیز مـی رود. این تکنولـوژی جدید در 
کشور ما بسیار نوپا بوده و در مراحل اولیه 
به سـر می برد اما به جهت اهمیت فناوری 
اطالعات، تدوین و اجرای قوانین و لوایح 
مـورد نیاز در ایـن عرصه همـواره مدنظر 
مسـئوالن قـرار داشـته اسـت.»توران 
الیاسکانلو کارشناس حقوقی« و »فاطمه 
منتظری وکیـل پایه یک دادگسـتری« با 
ارسـال یادداشـتی به روزنامه »حمایت« 
موضوع تجارت الکترونیک را مورد بررسی 

قرار دادند.

در تعریف تج��ارت الکترونیک بای��د گفت، این 
تکنولوژی نس��بتا جدید، عب��ارت از فرایند خرید 
و فروش کاال و خدم��ات به صورت الکترونیکی 
با استفاده از ابزاری همچون اینترنت، شبکه ها و 

سایر فناوری های دیجیتالی است.
تجهیزات الکترونیکی مدت مدیدی اس��ت که 
در امر تجارت مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند اما 
اصط��الح تج��ارت الکترونیک از زم��ان ورود 
س��امانه های رایانه ای در مبادله پیام ها، مرسوم 
ش��ده و در پ��ی آن مب��ادالت الکترونیکی رایج 
شده اس��ت. تجارت الکترونیک به بیانی دیگر، 
مبادل��ه الکترونیکی داده ها خوانده می ش��ود که 
م��راد از آن، تولی��د، پ��ردازش، کارب��رد و تبادل 
اطالعات و اسناد به شیوه الکترونیکی و خودکار 
بین سیس��تم های کامپیوتری و بر اس��اس زبان 
مشترک، اس��تانداردهای مشخص و با کمترین 
دخالت عامل انس��انی است. به طور کلی تجارت 
الکترونیک، ترکیب��ی از فناوری های اینترنتی، 
تجارت تلف��ن همراه، انتقال پ��ول الکترونیکی، 
خدمات انش��عابی، تبادل الکترونیک��ی داده ها، 
مدیریت زنجیره تامین، سیس��تم های مدیریت 
موج��ودی، بازاریاب��ی اینترنتی، سیس��تم های 
جم��ع آوری داده ه��ا و بس��یاری از فناوری های 
دیگ��ر و سیس��تم های تجاری نوآورانه اس��ت و 
فعالیت های مختلفی از قبیل مبادله، تحویل فوری 
مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله 
الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرح های 
تجاری، مهندس��ی و خدمات پس از فروش را در 

برمی گیرد. آنچه به عنوان مزایای این س��بک از 
تجارت می توان بیان کرد، تس��هیل فرآیندهای 
تجاری، حذف فرآیندهای غیرضروری و زائد در 
انجام ام��ور بازرگانی و کاهش هزینه ها از طریق 
بهبود و افزای��ش هماهنگی، کاهش هزینه های 
اداری خصوص��اً هزین��ه مکاتبات و نی��ز بهبود 
دسترسی به بازار و افزایش تنوع برای مشتریان 
است. در این بین، فناوری های نوین ارتباطی مانند 
اینترنت، اکسترانت، پست الکترونیک و تلفن های 
همراه در گس��ترش و توسعه تجارت الکترونیک 
نقش بسزایی دارند. تجارت الکترونیک را بسته 
به میزان دیجیتالی ش��دن فرآیندها، می توان به 
اش��کال مختلفی دس��ته بندی کرد که عبارت از 
محصول یا خدمت فروخته شده و فرآیند فروش، 
تحویل و خدمات پس از فروش است؛ که هر کدام 
از این سه مورد می توانند از حالت فیزیکی و کامال 
ملموس تا حالت الکترونیکی و نرم افزاری متغیر 
باشند.  در تجارت سنتی همه این عوامل به صورت 
فیزیکی و ملموس هستند؛ در حالی که در تجارت 
الکترونی��ک هر کدام از این س��ه ش��کل، حالت 
الکترونیکی دارند.  گفتنی است ترکیبات گوناگون 
از حالت های فیزیکی و الکترونیکی این عوامل، 
س��طوح مختلف تجارت الکترونیکی را ش��کل 
می دهند لذا تجارت الکترونیک می تواند در تمام یا 
بخشی از مراحل چرخه تجاری به کار گرفته شود. 
طی سالیان اخیر، با گسترش تکنولوژی و سرایت 
آن به اغلب فعالیت های زندگی بش��ر و در پی آن 
اعمال و رفتارهای حاصل از اینترنت که مخالف 
صریح قانون و عرف اجتماعی هستند، تعارضات 
حقوقی و قضایی بسیاری به وجود آمده است که 

این امر موجب شده تا در تدوین قانون و مجازات 
مناسب، مشکالت فراوانی ایجاد شود.

در واقع جهت ایمن س��ازی تمام��ی فعالیت ها و 
اعمال تجاری که ب��ه صورت الکترونیکی انجام 
می ش��وند، الزم اس��ت قوانین متناس��ب با آنها 
نگاش��ته و تدوین ش��وند که در نتیجه آن حقوق 
تج��ارت الکترونی��ک پدید خواهد آم��د. حقوق 
تجارت الکترونیک حقوقی اس��ت که بر جریان 
خرید و فروش بین مصرف کننده و تولیدکننده یا 
معامله بین دو مصرف کننده یا دو تولیدکننده در 

فضای الکترونیکی، نظارت دارد.
برای مثال همانطور که در عالم حقوقی، قراردادی 
دارای آثار حقوقی است که هم وجود داشته باشد و 
هم منتسب به اشخاص معینی باشد، این موضوع 
در حوزه تجارت الکترونیک نیز صادق اس��ت؛ با 
این تفاوت که در این فضا س��ند مکتوب نداریم 
و هرگاه س��خنی از اس��ناد کتبی ب��ه میان رفته، 
داده پیام جایگزین آن می ش��ود. در واقع اس��ناد 
مرتبط با قرارداده��ا از جایگاه قدیمی خود یعنی 
کاغ��ذ به مکان جدی��د خود یعنی رایان��ه انتقال 
یافته اند. در نتیجه مبن��ای اصلی حقوق تجارت 
الکترونیک شناس��ایی حقوق داده  پیام هاس��ت 
چراکه اگر مطلوب، همسانی قرارداد الکترونیکی 
با قرارداد کتبی باش��د، باید حقوق داده پیام ها به 
رسمیت شناخته ش��ود که این امر نیازمند تدوین 

سازوکارهای حقوقی در این مقوله است.
کشورمان ایران نیز سرانجام، همگام با پیشرفت 
تکنولوژی در جهان، مفهوم تجارت الکترونیک 
را در قالب برنامه ای راهبردی، وارد دستگاه های 
دولتی، نهادها و ش��رکت های خصوصی تجاری 

کرده و مورد توجه قرار داده اس��ت و همچنین با 
تصویب قانون تجارت الکترونیک، حقوق تجارت 

ایران را وارد عرصه جدیدی کرده است.
ب��ه عنوان نمون��ه در بند ۹ م��اده ۲ قانون نمونه 
تجارت الکترونیک چنین آمده است: »پیام داده  
به معنای اطالعاتی اس��ت که به وسیله عملیات 
الکترونیکی، تولید، دریافت، یا ذخیره می شود.« 
در بیانی کاملت��ر، داده پیام هر نم��ادی از واقعه، 
اطالع��ات یا مفهوم اس��ت ک��ه ب��ا تجهیزات 
الکترونیکی، نوری ی��ا فناوری های جدید تولید، 

ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
همچنین م��اده ۳۳ قانون مذکور در باب حمایت 
از حقوق مصرف کننده، چنین اظهار داشته است: 
»فروشندگان کاال و ارایه دهندگان خدمات باید 
اطالعات موثر در  تصمیم گیری مصرف کنندگان 
جهت خرید یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل 

از عقد  در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.«
در نهایت طبق قانون تجارت الکترونیک هرکس 
در بس��تر مبادالت الکترونیکی، با سوء اس��تفاده 
یا اس��تفاده  غیرمجاز از » داده پیام ها«، برنامه ها 
و سیس��تم  های رایانه  ای و وس��ایل ارتباط از راه 
دور و  ارت��کاب افعالی نظی��ِر ورود، محو، توقف 
» داده پیام«، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم  
رایان��ه ای و غیره، دیگ��ران را بفریبد یا س��بب 
گمراهی سیس��تم های پردازش خودکار و نظایر 
 آن ش��ود و از ای��ن طریق برای خ��ود یا دیگری 
وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و  اموال 
دیگران را برباید، مجرم محس��وب شده و عالوه 
بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا  سه 
سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه 

محکوم می شود.
 آنچه در این نوش��ته بیان ش��د نمای��ی اجمالی 
از تج��ارت الکترونی��ک بود و نی��ز، نمونه قواعد 
حقوقی که باید در روابط تجاری الکترونیکی در 
نظر گرفت. اما متاس��فانه قوانین مدنی و تجارت 
قابلیت پاس��خگویی به تمامی نیازهای تجارت 
الکترونی��ک را نداش��ته و در بخش��ی از رواب��ط 
تجاری دارای خال است و در نتیجه برای حل این 
معضالت حقوقی نیازمند شفافیت و روشنگری 
قانونگذاران و تدوین قانونی جامع و مانع هستیم. 
مضافاً اینکه قوانین تخصصی، سازمان قضایی 
خ��اص خود را می طلبند لذا باید در رس��یدگی به 
دعاوی تج��ارت الکترونیک از دادرس��ان خبره، 
اهل فن و آگاه به مس��ایل تج��ارت الکترونیک 

استفاده کرد.

برخی قواعد حقوقی مرتبط با تجارت الکترونیک

گزیده ها

نظریه مشورتی

دادگسـتری  رییـس کل 
گروه
قضایی

اسـتان خراسـان رضوی 
برخورد قاطـع با مرتکبان 
از  را  خـاص  جرایـم 
اولویت های دادگستری این استان برشمرد و 
گفت: پرونده هایی که مربـوط به جان، مال و 
امنیت شهروندان باشند، به صورت فوق العاده 

و در کوتاهترین زمان رسیدگی می شوند.
 

حجت االس��الم علی مظفری در نشستی خبری به 
مناسبت هفته قوه قضاییه با تاکید بر اینکه  بیشترین 
پرونده های دعاوی قضایی مربوط به اموال در استان 
خراس��ان رضوی، درخص��وص قولنامه های عادی 
اس��ت، اظهار کرد: قولنامه های بنگاه ها درخصوص 
زمین، مغازه و منزل سند رسمی محسوب نمی شوند 
و قولنامه های عادی اعتبار قانونی نداش��ته و داللتی 

بر مالکیت ندارند.
وی با اشاره به اینکه س��ندهای دفترچه ای و قدیمی 
چندبرگی نیز باید به سند تک برگی تبدیل شوند، افزود: 
مردم پس از مراجعه به بنگاه ها و انجام پیش مقدمات 
خرید، باید معامالت  خود را به ثبت محضری برسانند.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان 
اینکه در س��ال گذشته قضایی، بیش از یک میلیون و 
۵۰۰ هزار پرونده بدوی، حقوق��ی، کیفری، خانواده، 
تجدیدنظر و شورای حل اختالف وارد دستگاه قضایی 
این استان شد، خاطرنشان کرد: عالوه بر رسیدگی و 
مختومه شدن تعداد وارده از ابتدای تیرماه سال 1۳۹6 
تا  انتهای خرداد سال جاری، 1۲ هزار پرونده رسوبی از 

سال های پیش نیز مختومه شده اند.
وی افزود: امروز ام��کان دعوت از طرفین دعوا به 1۵ 
روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی 
است و زمان دادرس��ی در دادگاه ها محدودیت زمانی 
ندارد. این میزان در گذشته 1۵ تا ۲۰ دقیقه بود و تعداد 

جلسات دادگاه ها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه 
پرونده افزایش یابد و چه بسا در همان جلسه اول پرونده 

رسیدگی و مختومه شود. 
مظفری با تقدیر از ش��ورای حف��ظ حقوق بیت  المال 
اف��زود: اقدامات موثری در این ش��ورا صورت گرفته 
است که در یک مورد  آن در سال گذشته با همکاری 
دستگاه های ذی  ربط بدون تشکیل پرونده 1۳ هزار 
هکتار زمین از متجاوزان به حقوق عامه، پس گرفته 

شد و به بیت المال بازگشت.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال هم اکنون 
عالوه بر مشهد در شهرهای چناران، کاشمر، سبزوار، 
تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور و شهرستان طرقبه و 

شاندیز ایجاد شده است.
رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح 
کرد: در بخش های مختلف مانند اجرای احکام مدنی و 
کیفری به صورت متمرکز، اقدامات در سطح این استان 

مدیریت شده و امروز هیچ پرونده ای بعد از صدور حکم 
نداریم که در روند اجرای احکام قرار نگیرد. در اجرای 
احکام کیفری تمام پرونده ها در حال اجراست و بخش 
عمده ای از جمعیت کیفری ما که طی این ۲ تا ۳ سال 
جمعیت ثابتی بوده و افزایش نداشته، ناشی از اجرای 

احکام است.
وی برخ��ورد قاطع ب��ا مرتکبین جرایم خ��اص را از 
اولویت های دادگستری این استان برشمرد و گفت: 
پرونده هایی که مربوط به جان، مال و امنیت شهروندان 
باش��ند، به صورت فوق الع��اده و در کوتاهترین زمان 
رسیدگی می شوند. مظفری با اش��اره به پرونده قتل 
دختربچه هفت س��اله افغان و قتل پس��ر 1۰ س��اله 
خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و برخورد 
قاطعی که با جرایم خاص در س��طح استان خراسان 
رضوی صورت می گیرد، برای این دو پرونده نیز خارج 
از نوبت دستور رسیدگی صادر شد و برای متهمین هر 

دو پرونده حکم قصاص صادر شد که در اولین فرصت 
اجرا خواهد شد. وی از کسب رتبه نخست دادگستری 
استان خراسان رضوی در حوزه ابالغ الکترونیکی در 
س��طح کش��ور خبر داد و گفت: هم اکنون ۸۰ درصد 
ابالغیه ها به صورت الکترونیکی انجام می شوند و 1۲ 
دفتر خدمات الکترونیک در مش��هد و 16 دفتر هم در 
شهرهای این استان فعال است. رییس کل دادگستری 
استان خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی 
طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را 
دنبال می کرد، عنوان کرد: مساله حقوق عامه و نظارت 
بر حسن اجرای قوانین، موضوعی بود که سال گذشته 
به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال می شود. مظفری 
گفت: در دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه ایجاد 
شد و در استان ها نیز به تبع آن، این معاونت راه اندازی 
ش��ده اس��ت. در هر جایی و در هر بخشی، در رابطه با 
اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای دولتی و عمومی، 
وقوع مساله ای احساس شود و شکایتی واصل شود یا 
خود ما متوجه تضییع حقوق عمومی شویم، طبق این 
قوانین وارد عمل خواهیم شد. یکی از موضوعاتی که 
مصداق حقوق عمومی است، مساله اصل ۵۰ قانون 
اساسی یعنی محیط زیست است. در این اصل حفظ 
محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و این وظیفه 
عمومی حقوق عموم��ی را به دنبال دارد. این موضوع 
بدین معنا است که هم آحاد جامعه و هم همه دستگاه ها 
باید در رابطه با حفظ محیط زیس��ت و سالم سازی آن 
همکاری کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین 
اصل، هر جا احساس شود افرادی در قالب فعالیت های 
اقتصادی یا غیر از آن، موجب آلودگی محیط زیست 
ش��ده اند، آن فعالیت ممنوع اعالم می ش��ود. این ها 
مصداق تضییع حقوق عمومی اس��ت و وظیفه خود 
می دانیم با آن برخورد کنیم. البته در همه مواردی که 
برای رشد اقتصاد کشور اقدامی صورت گیرد، دستگاه 
قضایی از آن، به صورت تمام عیار حمایت خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی تاکید کرد

رسیدگی فوق العاده به پرونده های مرتبط 
با امنیت شهروندان


