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رییس کل دادگستری استان گلستان گفت: مدیرانی که نظارت بر 
زیرمجموعه خود را جدی نمی گیرند، منتظر برخورد قضایی باشند.

به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان گلس��تان، هادی 
هاش��میان در جلسه ش��ورای حفظ حقوق بیت المال این استان، از 
مدیران دس��تگاه های اجرایی خواست نظارت بر زیرمجموعه های 
خ��ود را جدی بگیرند و هرجا حس کردن��د نمی توانند با افرادی که 
سبب ایجاد فس��اد می ش��وند، برخورد کنند، موضوع را به دستگاه 

قضایی ارجاع دهند.
وی افزود: از دادس��تان های سراسر اس��تان گلستان خواسته ایم در 

مواردی مانند برداشت بیشتر از مجوز شن و ماسه، عالوه بر برخورد 
با متخلف��ان، برای مدیرانی نیز که در نظارت بر این بخش کوتاهی 

کرده اند، پرونده تخلف تشکیل دهند .
هاشمیان تاکید کرد: تالش ما بر پیشگیری و برخورد با تخلف هایی 
مانند ساخت وس��ازهای غیرمجاز در اراضی مل��ی، منابع طبیعی و 
کش��اورزی در همان بدو امر اس��ت و برای تحق��ق این هدف باید 

نظارت ها جدی تر شود.
وی ادامه داد: همچنین به دادستان های سراسر استان گلستان اعالم 
کرده ایم کسانی را که در فضای مجازی دروغ پردازی می کنند و بذر 

بی اعتمادی بین مردم و مس��ئوالن می پاش��ند، شناسایی و با آنان 
برخورد کنند.

رییس کل دادگس��تری استان گلستان افزود: کس��انی که دغدغه 
مبارزه با فساد دارند، هر کجا تخلفی از مدیران، کارمندان یا دیگران 
مشاهده کردند، به جای شایعه پردازی، موضوع را به دستگاه قضایی 
اعالم کنند. هاش��میان با بیان اینکه سامانه س��جام آماده دریافت 
گزارش های مردمی اس��ت، خاطرنشان کرد: افراد با ثبت نام در این 
س��امانه، بدون اینکه نام و مشخصاتشان مشخص شود، می توانند 
تخلفات را گزارش کنند تا دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کند .

اتمام حجت  دادگستری گلستان با مدیران سهل انگار
هوشیاری و مراقبت در حوزه 

امنیت زندان ها مقطعی نیست
 مدیرکل زندان های اس��تان هرمزگان 
گفت: هوشیاری، حساسیت و مراقبت در 

حوزه امنیت زندان ها مقطعی نیست.
علی استادی با حضور ش��بانه در زندان 
مرکزی بندرعباس، فعالیت بخش های 
مختلف این زندان در س��اعات غیراداری را مورد بررس��ی قرار داد 
و اظهار ک��رد: زمینه اقدام��ات اصالحی و تربیتی ب��رای زندانیان 
جوان نسبت به س��ایر مددجویان بیشتر  فراهم است و این دسته از 
مددجویان باید در اولویت برنامه های اصالحی و تربیتی قرار گیرند

وی خاطرنش��ان ک��رد: دوری از دین و معنوی��ت، از عوامل اصلی 
بزهکاری جوانان اس��ت و محور تغییر در زندگ��ی و رفتار آنها باید 

ارتقای معنویت و آشتی با دین باشد.
مدیرکل زندان های استان هرمزگان، بر لزوم هشیاری مستمر تمامی 
نیروها در کلیه س��اعات ش��بانه روز تاکید کرد و افزود: هوشیاری، 

حساسیت و مراقبت در حوزه امنیت مقطعی نیست.

 ضرورت  کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها 

 مدیرکل زندان های اس��تان لرس��تان، 
کاهش جمعیت کیف��ری در زندان ها را 

مهمترین اولویت دانست. 
رضا محمدی اصل در جلس��ه ش��ورای 
اداری زندان ه��ای اس��تان لرس��تان در 
خصوص کاهش جمعیت کیفری در زندان ها عنوان کرد: با توجه به 
سیاست های ابالغی سازمان زندان ها، مهمترین اولویت ما کاهش 
جمعیت کیفری زندان ها اس��ت؛ از این رو باید بر اس��اس برنامه ا ی 
تدوین ش��ده پیش برویم و با توجه به سنوات گذشته آمار ورودی ها 
و خروجی های زندانیان را در شهرستان های مختلف بر اساس نوع 

جرم مشخص کنیم تا بتوانیم آنها را طبقه بندی کنیم. 
 اگر این اقدام به درستی انجام شود، می توانیم این برنامه را به عنوان 

پایلوت، برای کل کشور به سازمان زندان ها پیشنهاد دهیم.

لزوم توجه به برنامه مدل سازی 
حمایتی از خانواده های زندانیان 

 مدیرکل زندان های استان گیالن گفت: 
برنام��ه مدل س��ازی حمایت��ی مادی و 
معنوی از خانواده های زندانیان با ایجاد 
نقشه راهی مناسب باید سرلوحه اقدامات 

حمایتی قرار گیرد. 
س��یدحمید حس��ینی در هم اندیش��ی مدیران عامل انجمن های 
حمایت اس��تان گیالن، اظهار ک��رد: باید به گون��ه ای برنامه های 
حمایتی را اولویت بندی کنیم تا بتوانیم پاسخگوی حداقل نیازهای 
خانواده های مددجویان باش��یم. وی عنوان کرد: برنامه مدل سازی 
حمایتی مادی و معنوی با ایجاد نقش��ه راهی مناسب باید سرلوحه 

اقدامات حمایتی قرار گیرد.

به موجب قانون آیین دادرس�ی مدن�ی، پرداخت هزینه 
دادرس�ی برای همه خواهان ها اعم از اشخاص حقوقی 
دولت�ی یا غیردولتی و اش�خاص حقیق�ی تکلیف و مقرر 
ش�ده و ماده ۵۲۹ از قانون آیین دادرس�ی مدنی تمامی 
قوانین مغایر مقدم التصویب اعم از عام و خاص را ملغی 
کرده و بر این مبنا تبصره ذیل ماده ۹ قانون تش�کیالت 
و اختیارات س�ازمان حج و اوق�اف و امور خیریه مصوب 
1363 ک�ه اداره اوق�اف را از پرداخت هزینه دادرس�ی 
معاف کرده، ملغی شده است. با وجود این بعد از تصویب 
قانون آیین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت 
عبدالعظی�م )ع( و حض�رت معصوم�ه )س( و موقوفات 
آنها در تبصره ذیل ماده ۹ قانون تش�کیالت و اختیارات 
س�ازمان حج و اوقاف و امور خیریه از مجلس ش�ورای 
اسالمی استفس�ار شده و مجلس ش�ورای اسالمی در 
مقام استفس�ار تصویب ک�رد که بقاع مذکور مش�مول 
برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه های دادرس�ی 
تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیالت و اختیارات سازمان 
حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 هس�تند.  حال 
با این اوصاف آیا می توان گف�ت مجلس در زمان بعد از 
تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مجددا قانون منسوخ 
قبل�ی ذیل ماده ۹ قانون یادش�ده را احیا کرده اس�ت یا 
اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده ۹ قانون یادشده، 
موض�وع استفس�اریه هم منتفی اس�ت یا اینک�ه آنچه 
به موجب استفس�اریه مورد پذیرش قرار گرفته  ، همان 
بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم )ع( و حضرت معصومه 
)س( و موقوفات آنها اس�ت که این قسمت احیا شده و 
قابل تسری به س�ایر موارد در تبصره ذیل ماده ۹ قانون 

یادشده که قبالً منسوخ شد، نیست؟
با توجه به اینکه تبصره ماده 9 قانون تشکیالت و اختیارات سازمان حج 
و اوقاف و امور خیریه قانون خاص است، با تصویب مقررات قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷9 که قانون عام است، نسخ نشده و به 
قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت 
رضا )ع( و حضرت معصومه )س( نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان 
حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق الذکر 

از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.

ش�خصی به پرداخت مبلغی عالوه بر خسارت تأخیر در 
تأدی�ه در حق بانک محکوم ش�ده و در دادنامه صادره و 
اجراییه محکوم علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است. 
در حی�ن اجرای حکم تقاضای تقس�یط کرده و به لحاظ 
عدم تمکن مالی حکم به تقس�یط آن صادر شده است. 
حال، بانک مدعی است که باید خسارت تأخیر در تأدیه تا 
اجرای کامل حکم پرداخت شود. آیا خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدور حکم اعسار است؟ 
در خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی 
م�صوب سال ۱۳۷9، درص�ورت اثبات اعسار مدی�ون )محکومٌ علیه( 
و تقسیط محکومٌ به،  چون وی ممتنع از پرداخت یا متمکن از پرداخت 

شناخته نمی شود، لذا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از وی جایز نیست.

تقدیر مدیرکل زندان های استان تهران 
از کارکنان نمونه اردوگاه فشافویه 

 مدیرکل زندان های استان تهران از از کارکنان 
نمونه اردوگاه فشافویه تقدیر به عمل آورد.

مصطف��ی محبی در آیین تجلی��ل از کارکنان 
اردوگاه فش��افویه گف��ت: ش��غل زندانبانی از 
مشاغل بسیار س��خت و قابل ستایش است و 
در ش��رایط کنونی نیز با توجه به مشکالت اقتصادی و تحریم ها، بک کار 

جهادی محسوب می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه نهادهای اثرگذار باید نس��بت به احقاق حق این قش��ر 
زحمتک��ش و جهادگر توجه بیش��تری ک��رده و موجبات آس��ایش آنها و 
خانوادهایشان را تأمین کنند، خاطرنشان کرد: باید همواره قدردان زحمات 

و خدمات کارکنان به ویژه در حوزه زندان ها باشیم.

نگاه حمایتی سازمان زندان ها
 نسبت به خانواده های مددجویان

 مدیرکل زندان های اس��تان کرم��ان بر نگاه 
حمایتی سازمان زندان ها نسبت به خانواده های 
مددجویان تاکید کرد. رمضان امیری در مراسم 
معارفه ریی��س زندان ش��هربابک اظهار کرد: 
هدف دس��تگاه قضایی و زندان ه��ا از زندانی 
کردن مجرمان، تنبیه افراد نیس��ت بلکه به دنب��ال تربیت و اصالح آنان 
هس��تیم که در همین راس��تا، س��ازمان زندان ها برنامه های مختلفی در 
زمینه های فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی، روانی و اشتغال زندانیان دارد. 
وی افزود: همچنین سازمان زندان ها به منظور آسیب ندیدن خانواده های 
زندانیان، نگاهی حمایتی به آنان دارد که در این راس��تا تفاهم نامه هایی با 
آموزش وپ��رورش، اداره فنی وحرفه ای و س��ازمان های مرتبط در زمینه 

آموزش فرزندان آنان منعقد کرده است.

بازدید از زندان و پروژه جدیداالحداث اهر 
 مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی 
از زندان و پروژه جدیداالحداث اهر بازدید کرد.

خش��ایار جمش��یدی از پروژه جدیداالحداث 
زن��دان اهر بازدید ک��رد و از نزدیک در جریان 
روند پروژه قرار گرف��ت. وی همچنین ضمن 
بازدید از قس��مت های مختلف این زندان، در جمع مددجویان و سربازان 
وظیفه حضور یافت و به استماع مشکالت آنان پرداخت و دستورات الزم 

را برای رفع آنها صادر کرد.

آزمون سراسری قضاوت ۲7 مهر 
برگزار می شود

معاونت منابع انس��انی قوه قضاییه اعالم کرد: آزمون سراس��ری قضاوت 
سال ۱۳9۷ برای داوطلبان دانش��گاهی و حوزوی به صورت همزمان در 

روز جمعه ۲۷ مهر ماه در سراسر کشور برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، اطالعیه فرایند 
جذب و پذیرش داوطلبان تصدی منصب قضا در سال ۱۳9۷ منتشر شد.

به اطالع عموم داوطلبان تصدی منصب قضاء می رساند، فرایند جذب و 
پذیرش داوطلبان تا پایان س��ال جاری به شرح زیر است: الف- جذب 
عمومی؛ آزمون سراسری قضاوت سال ۱۳9۷ برای داوطلبان دانشگاهی 
و حوزوی )مرد و زن( به ص��ورت همزمان در روز جمعه مورخ ۲۷ مهرماه 
برگزار خواهد ش��د. ثبت نام در آزمون ازطریق س��ایت سازمان سنجش 
آموزش کشور صورت می پذیرد. اطالعیه حاوی جزییات آزمون )شرایط 
و زمان ثبت نام، مواد امتحانی و ..( و راهنمای ثبت نام اینترنتی به زودی در 
سایت آن س��ازمان و همچنین پایگاه اطالع رسانی معاونت منابع انسانی 
منتشر خواهد شد. آزمون داوطلبان دانشگاهی، تستی و آزمون داوطلبان 
حوزوی تشریحی است.  پذیرفته شدگان دانشگاهی روز جمعه مورخ ۳0 
آذرماه در آزمون تشریحی شرکت خواهند کرد و پذیرفته شدگان حوزوی 
به مصاحبه علمی ش��فاهی دعوت می شوند. ب- جذب اختصاصی؛ 
دارندگان ش��رایط جذب اختصاصی از شرکت در آزمون عمومی قضاوت 
معافند لذا می توانند مهرماه سال جاری با بازگشایی سامانه جذب اختصاصی 
در همین سایت نسبت به ثبت نام اقدام کنند. شرایط و ضوابط ثبت نام در 
سامانه جذب اختصاصی مطابق روال سال های قبل خواهد بود و اطالعیه 
تفصیلی شهریورماه از طریق همین س��ایت منتشر خواهد شد. مصاحبه 
علمی ثبت نام کنندگان واجد ش��رایط همزمان با ثبت ن��ام )مهرماه( آغاز 
خواهد ش��د لذا الزم است داوطلبان در این خصوص پیش بینی های الزم 
را داشته باشند. گفتنی است؛ با توجه به جریان پرونده آزمون شورای حل 
اختالف س��ال ۱۳9۶ آزمون ویژه ای برای جذب قضات ش��ورا های حل 
اختالف برگزار نخواهد ش��د. داوطلبان برخوردار از شرایط ایثارگری باید 
حسب ش��رایط در یکی از فرایند های جذب عمومی یا جذب اختصاصی 
شرکت کنند و آزمون ویژه ای برای این دسته از داوطلبان برگزار نخواهد 
ش��د. نتایج آزمون مورخ ۱4 اردیبهش��ت، حداکثر تا تاریخ ۳ مرداد منتشر 

خواهد شد و مصاحبه علمی پذیرفته شدگان شهریورماه آغاز می شود.

اعالم نتایج مصاحبه علمی داوطلبان 
دانشگاهی جذب عمومی 13۹6

نتایج مصاحبه علمی داوطلبان دانش��گاهی جذب عمومی سال ۱۳9۶- 
نوبت اول اعالم شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، نتایج مصاحبه 
علمی داوطلبان دانشگاهی جذب عمومی سال ۱۳9۶- نوبت اول اعالم 
شد. به اطالع می رس��اند، نتایج مصاحبه علمی داوطلبان تصدی منصب 
قضاء که از تاریخ اول تیر لغایت ۲۲ تیر در آزمون مزبور ش��رکت کرده اند، 

اعالم شد و نتایج اعالمی قطعی است و تغییر نخواهد کرد.
همچنی��ن نتایج مصاحب��ه علمی س��ایر داوطلبان به همی��ن ترتیب در 

نوبت های بعدی اعالم و اطالع رسانی خواهد شد.
داوطلبان پذیرفته شده در مصاحبه علمی، حسب برنامه زمانی که به آنها 
ابالغ خواهد شد در آزمون شخصیت که به صورت کتبی و شفاهی برگزار 

می شود شرکت خواهند کرد.

امروزه، مفاهیمی همچون 
گروه

تج�ارت الکترونیک�ی ی�ا حقـــوقی
قراردادهای الکترونیکی به 
گوش�مان  ب�ه  ک�ّرات 
می رس�ند. ای�ن مفاهی�م در پ�ی ظه�ور 
تحوالت عظیم و شگرف در حوزه فناوری 
ارتباطات به وس�یله رایانه و ش�بکه های 
ارتباط الکترونیکی؛ در تمامی عرصه های 
زندگی انسان اعم از اقتصادی، اجتماعی، 
حقوقی و تجاری، متجلی ش�دند. »توران 
الیاسکانلو کارشناس حقوقی« و »فاطمه 
منتظری وکی�ل پایه یک دادگس�تری« با 
ارس�ال یادداش�تی به روزنامه »حمایت« 
موضوع قرارداده�ای الکترونیکی را مورد 

بررسی قرار دادند.

تجارت الکترونیکی، انقالبی از فرصت های جدید 
در اقتصاد و تجارت ایجاد کرده است؛ به طوری که 
از نمونه دستاوردهایش می توان به ارزانی و سرعت 
مبادالت، حذف گمرک ها، مرزها، واسطه ها و تبدیل 
شدن به یک دهکده  جهانی اش��اره کرد. در عصر 
حاضر یکی از چالش های مهمی که افراد مختلف 
و قانونگذاران در تجارت الکترونیکی با آن روبه رو 
هستند چگونگی انعقاد قراردادهای الکترونیکی و 
اعمال قواعد عمومی قراردادها در مورد آنهاس��ت. 
به طوری که در خصوص قراردادهای الکترونیکی 
تعاریف متعدد و متفاوتی ارائه شده است که در قالب 
یک مفهوم کلی می توان گفت: قرارداد الکترونیکی، 
توافقی  است که با تمام شرایط الزم برای تراضی و 
اعمال الزم برای حصول توافق به شیوه الکترونیکی 
و از طریق داده پیام ایجاد شده است که به وسیله رایانه 

یا سایر وسایل الکترونیکی مشابه انجام می گیرد.
الزم به ذکر است قانون تجارت الکترونیک ایران در 
تعریف داده پیام چنین اظهار داشته که: »پیام داده 
ای به معنای اطالعاتی ا ست که به وسیله عملیات 
الکترونیکی، تولید، دریافت یا ذخیره می شود.« در 
بیانی کامل تر، داده پیام هر نمادی از واقعه، اطالعات 
یا مفهوم است که با تجهیزات الکترونیکی، نوری یا 
فناوری های جدید تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا 

پردازش می  شود.
تعیین قانون حاکم ب��ر قراردادهای الکترونیکی 
از جهات مختلفی، حائز اهمیت اس��ت؛ از جمله 
قوانی��ن حاکم بر زمان و مکان ق��رارداد، ویژگی 
های فنی و روش های انعقاد و همچنین مس��اله  
الزام آور بودن قرارداد که قانون باید در مورد آ نها 

نظارت داشته باشد. به بیانی دیگر، می توان گفت 
قراردادهای الکترونیکی از لحاظ شرایط اساسی 
و تنظی��م، تابع احکام و قواع��د عمومی حاکم بر 
قراردادها هس��تند اما به جهت دارا بودن شرایط 
ویژه و خاص نیازمند بازبینی و تطابق دقیق با این 

اصول و قواعد هستند. 
به جهت اینکه روابط تجاری الکترونیکی از امنیت 
و اطمینان کافی برخوردار باشند و حقوق اشخاصی 
که وارد این فضا می ش��وند، مورد تجاوز قرار نگیرد، 
قرارداده��ای الکترونیکی باید مانند ه��ر قراردادی 
که با حضور فیزیکی طرفین منعقد می شود، معتبر 
انگاش��ته ش��وند. در همین راس��تا بند یک ماده ۱۲ 
قانون آنس��یترال مقرر داش��ته: »اعتبار اعالم اراده 
میان فرستنده و گیرنده، داده پیام الکترونیکی یا هر 
اظهار دیگری نباید صرفا به این دلیل که اطالعات 
به شیوه ای الکترونیکی رد و بدل شده، انکار شده یا 
فاقد اثر حقوقی و قابلیت اجرایی باشد.« و طبق ماده 
۵ همین قانون: »اطالعات نباید صرفا به این دلیل که 
به ش��کل داده پیام هستند، فاقد اثر حقوقی شناخته 
شوند.« در نتیجه بر اساس این قانون، هر قراردادی 
که به ش��یوه الکترونیکی منعقد ش��ود، در صورتی 
که ضوابط و ش��رایط قانونی هنگام تشکیل قرارداد 
رعایت شود، دارای صحت خواهد بود و نمی توان آن 

را به دلیل استفاده از وسایل الکترونیکی هنگام عقد، 
بی اعتبار شمرد. 

در حقوق ای��ران نیز بر پایه  برخی مواد قانون مدنی 
می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را 
تضمین کرد. در واقع درپی تصویب قانون تجارت 
الکترونی��ک، معامالت��ی که از طری��ق اینترنت و 
سیستم های ارتباطی جدید انجام می گیرند، دارای 
مشروعیت قانونی هستند. طبق قانون مدنی، قصد 
طرفین اساسی ترین شرط صحت قرارداد است که 
طرفین باید حائز آن باشند. تشکیل قرارداد در فضاي 
مجازي لزوم��اً به معناي انعقاد آن در محیط خیالي 
نیست؛ انعقاد قرارداد در محیط اینترنتی امری رضایی  
است و اشخاص می توانند با اراده  خود و در چارچوب 

قانون هر قراردادی را منعقد کنند.
 در این میان برخی قراردادها از منظر قانونی نیازمند 
فرم رسمی و مکتوب و اجرای تشریفاتی همچون 
امضای رسمی مراجع ذی صالح هستند؛ در حالی 
که این ش��رایط در مورد قراردادهایی که در محیط 
الکترونیکی منعقد می ش��وند امکان اعمال ندارند. 
در جهت حل این مشکل، از لحاظ شکل نوشتاری 
قرارداد، در حقوق ایران و اکثر کشورها طرفین قرارداد 
می توانند با مراجعه به مراکز خدمات رسانی گواهی 
امضای الکترونیکی، شکل کتبی قراردادهای خود 

را با امضای الکترونیکی تاییدش��ده از طرف مرجع 
مزبور، معتبر سازند.

حال الزم اس��ت ب��ه موض��وع چگونگ��ی انعقاد 
قراردادهای الکترونیکی در محیط مجازی بپردازیم 
که چندین روش برای آن وج��ود دارد. یکی از این 
روش ها انعقاد قرارداد از طریق صفحات وب سایت 
است که معموال خدمت یا محصولی عرضه می  شود 
و مشتریان با پذیرش دریافت خدمات یا کاال، اراده 
ایجاب خود را اعالم کرده و قرارداد با رضایت و اراده  
طرفین منعقد می ش��ود. روش دیگر انعقاد قرارداد 
الکترونیکی به واسطه  پست الکترونیکی ا ست که 
می توان آن را جزو عقود مکاتبه ای تلقی کرد. الزم به 
ذکر است که بین قراردادهای الکترونیکی منعقدشده 
به واسطه پست الکترونیکی و قراردادهای منعقده 
به واسطه  فاکس، پست س��نتی و تلفکس تفاوتی 

وجود ندارد. 
و در نهایت باید گفت که در انعقاد قراردادها به وسیله 
تبادل داده ها دخالت مستقیم فیزیکی وجود ندارد 
بلکه در این شیوه، طرفین نحوه مبادله و انعقاد قرارداد 
را از قبل به طور الکترونیکی در رایانه جایگزین کرده 
اند و در نتیجه بر اساس داده های برنامه ریزی شده 
توسط طرفین، رایانه به طور خودکار فرآیند ایجاب و 

قبول و انعقاد قرارداد را اعالم و ایجاد می کند. 
از عمده مش��کالت انعق��اد قرارداده��ا به صورت 
الکترونیکی می توان به نداش��تن اطالعات الزم 
در مورد شخصیت و اهلیت طرف مقابل اشاره کرد؛ 
به طوری که هر یک از طرفین مجبورند به اطالعات 
در دست نفر دیگر اکتفا کنند. برای مثال، اثبات عدم 
اعتبار قرارداد الکترونیکی به دلیل حجر هر یک از 

طرفین، بر عهده مدعی ا ست. 
به طور خالصه، قراردادهای الکترونیکی به اعتبار 
صفت بین المللی ش��بکه اینترنت جنبه  فرامرزی 
دارن��د چرا که در ای��ن محیط صرف نظ��ر از مرز و 
محل جغرافیایی، ورود و استفاده از خدمات برای هر 
شخصی آزاد است. در نتیجه قانونگذاران ایرانی نیز در 
تصویب و تدوین قوانین تجارت الکترونیک به جنبه  
بین المللی قراردادها توجه داشته و مواد آن را مطابق 
با مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال مقرر 
داشته اند.  نکته حائز اهمیت در مورد این بحث این 
است که با توجه به خصوصیت فرامرزِی قراردادهای 
الکترونیکی طرفین جهت حصول اطمینان موظفند، 
ضمن ق��رارداد، زمینه  توافق جهت پیش��گیری از 
اختالفات و دادگاه صالح برای رس��یدگی را تعیین 
کنند چراکه قواعد حاکم جهت تعیین دادگاه صالح 

در قانون برای قراردادهای سنتی تهیه شده است.

 انعقاد و مشروعیت قراردادهای الکترونیکی 

گزیده ها

نظریه مشورتی

رییس کل دادگستری اس�تان کرمان گفت: 
شایعه پراکنی و اتهام به مقام ارشد اجرایی 
سابق این استان بی پایه و اساس بوده و هیچ 
پرونده قضایی علیه وی در سیس�تم قضایی 

ثبت نشده است.

ی��داهلل موحد در جم��ع خبرنگاران ضم��ن تکذیب 
ش��ایعات اخیر در فضای مجازی علی��ه تعدادی از 
قضات مومن و متعهد اظهار کرد: رس��یدگی به این 
موضوع در دس��تور کار ویژه حفاظ��ت و اطالعات 

دادگستری استان کرمان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با مخالن نظم و امنیت روانی جامعه 
و عوام��ل شایعه س��ازی و دروغ پ��ردازی در فضای 
مجازی برخورد خواهد شد، افزود: اجازه نخواهیم داد 

عده ای فرصت طلب و معاند به س��رکردگی استکبار 
جهانی، حس بی اعتمادی بین  مردم و مس��ئوالن و 
دست اندرکاران نظام مقدس اسالمی به وجود آورند.

رییس کل دادگستری اس��تان کرمان تصریح کرد: 
جوس��ازی ها و هجمه ه��ا علیه قض��ات انقالبی با 
هدف تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی صورت 
می گیرد و قضات ش��ریف با وجود همه سختی ها و 
مشکالت، مخلصانه و متعهدانه به وظیفه شرعی و 

قانونی خود عمل خواهند کرد.
به گ��زارش خبرگزاری ه��ا، وی خاطرنش��ان کرد: 
ش��ایعه پراکنی و اتهام به مقام ارش��د اجرایی سابق 
اس��تان کرمان نی��ز بی پایه و اس��اس ب��وده وهیچ 
پرونده قضایی علیه وی در سیس��تم قضایی به ثبت 

نرسیده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان در جمع خبرنگاران:

جوسازی علیه قضات برای فشار به دستگاه قضایی است

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان کرمانش�اه گفت: 
بررسی صحنه جرم نیازمند نگرشی کامال علمی و مبتنی بر 

یافته های کارشناسی است.

به گزارش روابط عمومی دادس��رای عمومی و انقالب استان کرمانشاه، 
محمدحسین صادقی در مراس��م تقدیر از اکیپ بررسی صحنه جرم این 
اس��تان، با بیان اینکه حضور در صحنه وقایع جنایی، سایش های روانی 
و عاطفی و نیز آثاری دارد که در س��ایر حوزه ها مشاهده نمی شود، اظهار 
کرد:  موضوعات جنایی، مستقیما با  احساس امنیت در جامعه ارتباط دارد 
و می تواند یکی از شاخصه های مهم برآورد وضعیت تلقی شود. وی با بیان 
اینکه پژوهشی در خصوص واکاوی وقایع جنایی استان کرمانشاه در بازه 
زمانی پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تاکنون در دست  تدوین 
است که می تواند در ترسیم نمایی واقعی برای برنامه ریزی ها، محل رجوع 
و مرجع قابل اتکایی باشد، افزود: برآیند تحقیقاتی از این دست، در طراحی 

و ارائه نسخه های پیشگیرانه بسیار قابل استفاده است. دادستان عمومی 
و انقالب مرکز استان کرمانشاه تاکید کرد: هرچه تعداد وقایع جنایی که 
مرتکب آنها متواری است، در این استان کمتر باشد یا فاصله وقوع بزه تا 
دستیابی به متهم کوتاه ترباشد، حکایت از عملکرد مثبت درا ین بخش دارد. 

صادقی خاطرنشان کرد: امکان اینکه کسی مرتکب جنایتی شود و ردی 
از خود بر جای نگذارد، بس��یار کم است اما باید به ابزار های علمی دقیق و 
فن آوری های روز کشف جرم  مجهز باشیم. وی تاکید کرد: در بررسی وقایع 
جنایی باید نگرشی کامال علمی و کارشناسی داشته باشیم و از اتکای صرف 
به ادله معنوی فاصله بگیریم. ادله ای که این قابلیت را دارد به قاضی و عوامل 
دخیل در دادرسی یقین دهد که جنایتی رخ داده است یا خیر؟ و توسط چه 
کسی واقع شده و نیز اینکه اقرار یا شهادت چقدر با واقعیت منطبق است؟ 
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه به اهمیت حفظ صحنه 
جرم اشاره کرد و گفت: آثاری که در صحنه جرم وجود دارد، باید به دقت تمام 
محافظت شود. وی تاکید کرد: عالوه بر داشتن نیروهای کارآمد و باانگیزه، 
استفاده از تکنولوژی و مجهز شدن به آخرین یافته های علم بررسی صحنه 
جرم را باید مورد توجه قرار داد. به گفته صادقی، همچنین یکی از اولویت های 
فعلی پزشکی قانونی استان کرمانشاه، استفاده از بانک اطالعات ژنتیک 
است که باید برای مجرمان حرفه ای به  ویژه در جرایم خشن داشته باشیم.

دادستان کرمانشاه:

بررسی صحنه جرم نیازمند نگرش علمی و کارشناسی است


