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رییس کل دادگستری استان کرمان از شناسایی و کشف ۱۳ 
انبار بزرگ کاال های احتکارشده در این استان طی چند روز 
گذشته خبر داد و گفت: در بازرسی از این انبار ها بالغ بر ۷ هزار 

و ۸۰۰ قلم کاال کشف شده است.

ی��داهلل موحد در برنامه گفت وگوی ویژه خبری اظهار کرد: همزمان با 
آغاز طرح ویژه مبارزه با احتکار و اخالل گران در نظام اقتصادی کشور 
)بازار( ش��عب ویژه ای در دادگاه انقالب و همچنین دادسرای عمومی 
و انقالب مرکز این اس��تان جهت رس��یدگی خارج از نوبت به مفاسد 

اقتصادی تخصیص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه اراده قوه قضاییه در برخرد با مفاس��د اقتصادی و 
اخاللگران بازار بس��یار جدی است، افزود: بخش عمده کاالهایی که 
از هفته گذشته تاکنون کشف شده، مربوط به لوازم خانگی، الستیک، 

برنج، دارو های غیرمجاز و قاچاق و اقالم خوراکی بوده است.
رییس کل دادگس��تری اس��تان کرمان با تاکید بر اینکه اراده دستگاه 
قضای��ی در برخورد با مفاس��د اقتصادی جدی و قاطع اس��ت، گفت: 
برخورد های انجام شده با انبار های احتکار کاال در کاهش احتکار نقش 
موثری داشته، اما بازار اقتصادی همچنان ملتهب است و امیدواریم به 

زودی شاهد رفع مشکالت اقتصادی نیز باشیم.
موحد با اشاره به اینکه شواهد موجود حکایت از این دارد که برخی افراد 
همچنان به احتکار یا گران فروشی مبادرت می ورزند، افزود: دستگاه 

قضایی با این تخلفات با سرعت و قاطعیت رسیدگی خواهد کرد.
وی بی��ان کرد: برخ��ی از گزارش ها نیز حاکی از آن اس��ت که بعضی 
اشخاص انبار های خود را تخلیه کرده و کاالی خود را در منزل نگهداری 
می کنند. این افراد باید توجه داش��ته باش��ند که هیچ جای مطمئنی 
برای مخفی کردن کاال ها وجود ن��دارد و عواقب خطرناکی در انتظار 
س��ودجویان خواهد بود لذا ضرورت دارد این افراد با مردم همراه شوند 
و در کنار مردم قرار گیرند. موحد با بیان اینکه کشور در مقطع حساس 

کنونی در وضعیت جنگ اقتصادی قرار دارد، اضافه کرد: انصاف نیست 
افرادی در این شرایط اقتصادی، زالوصفتانه خون مردم را بمکند و نگاه 
به جیب مردم داشته باشند.  رییس کل دادگستری استان کرمان، کسبه 
و بازاریان را اف��رادی مومن، متعهد و وفادار به نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران برشمرد و گفت: در وضعیت فعلی بیش از گذشته نیازمند 

همراهی و کمک بازاریان برای برخورد با اندک افراد سود جو هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در رس��یدگی به پرونده ه��ای مربوط به احتکار و 
گران فروشی سرعت و قاطعیت در رس��یدگی ها همواره مد نظر قرار 
دارد، عنوان کرد: با تمام توان در خدمت مردم خواهیم بود و الزم است 
ک��ه همه ما این جنگ اقتصادی را باور کرده و برای گذر از آن کمک و 
همکاری کنیم. موحد با بیان اینکه قانون مجازات اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشور در آذرماه سال ۱۳۶۹ تصویب شده است، افزود: در این 
قانون برای اخاللگران در نظام اقتصادی کشور مجازات هایی از جمله 

اعدام، ۲۰ تا ۷۴ ضربه شالق، ضبط اموال، حبس های بلند مدت ۲۰ تا 
۲۵ سال و حبس های کوتاه مدت ۶ ماه تا ۳ سال پیش بینی شده است.

رییس کل دادگستری اس��تان کرمان همچنین تاکید کرد: بر اساس 
موافقت مقام معظم رهبری دادگاه های انقالب ویژه اخاللگران در نظام 
اقتصادی کشور، در تهران تشکیل شده و در صورت صالحدید ریاست 
قوه قضاییه این دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی و اخالل 
در نظام اقتصادی در کرمان تشکیل و به طور ویژه و علنی، محاکمات 
برگزار خواهد شد. به گزارش باش��گاه خبرنگاران، وی افزود: پس از 
نوسانات و نابس��امانی های اقتصادی، دستگاه های قضایی، اجرایی، 
نظامی، امنیتی و انتظامی استان کرمان تشکیل جلسه دادند و مقرر شد 
به گونه ای همدل و هماهنگ کار شود که فرد یا افرادی نتوانند از فضای 
ایجادشده سوءاستفاده کنند. در این رابطه هشدار ها و اطالع رسانی های 

مورد نیاز از طریق رسانه ها اعالم شد.

کشف 13 انبار  احتکار کاال
رییس کل دادگستری استان کرمان خبر داد

برگزاری 65۰۰ نفر ساعت آموزش 
برای توانمندسازی کارکنان 

 مدیرکل زندان های استان کردستان از 
برگ��زاری بی��ش از ۶ ه��زار و ۵۰۰ نفر 
ساعت آموزش در راستای توانمندسازی 
کارکنان زندان های این استان خبر داد.

اسحاق ابراهیمی از برگزاری بیش از ۶ 
هزار و ۵۰۰ نفر ساعت آموزش در راستای توانمندسازی کارکنان 
زندان های اس��تان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد 
و اظهار کرد: کمیته آموزش و توانمندسازی زندان های کردستان، 
هرساله با برگزاری جلسات متعدد، نیازمندی های مراکز اصالحی و 
تربیتی استان را در حوزه های مختلف زندان بانی نوین بررسی کرده 
و بر اساس این نیازمندی ها اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با 

به کارگیری اساتید خبره و کارآزموده می کند.

ضرورت اهتمام ویژه روسای 
زندان ها در مطالعه پرونده مددجویان

 مدیرکل زندان های اس��تان آذربایجان 
شرقی گفت: روسای زندان ها در مطالعه 
پرونده زندانی��ان اهتمام ویژه داش��ته 

باشند.
خشایار جمشیدی در جلسه ستاد کاهش 
جمعیت کیفری بر جدیت مطالعه پرونده ها برای آزادسازی زندانیان 
واجد ش��رایط تاکید کرد و افزود: با توجه به حساس��یت موضوع و 
تاکیدات ریاست س��ازمان  زندان ها، روس��ای زندان ها با ورود به 
جزییات پرونده مددجویان و تشکیل جلسات صلح و سازش و اخذ 
رضایت شکات، بیش��ترین بهره را از کمک های مردمی در جهت 

آزادسازی زندانیان ببرند.

آموزش پرسنل نوعی سرمایه گذاری 
برای افزایش بهره وری است

 مدیرکل زندان های استان زنجان گفت: 
آموزش پرسنل، س��رمایه گذاری برای 
افزایش بهره وری و کارآیی س��ازمانی 

است.
عالءالدین کریمی در پایان دوره آموزش 
عملی با مراکز اقدامات تامینی و تربیتی با اشاره با نقش روزافزون 
گسترش ارتباطات در ایجاد تغییرات سریع و شتابان در جامعه، به 
پیچیدگی های رخ داده در سازمان ها و حرکت آموزش های سازمانی 

متناسب با پیشرفت های جامعه تأکید کرد.
وی ادامه داد: آموزش نیروی انسانی متناسب با تغییرات سازمانی 
و محیطی در کارآیی افراد بس��یار مؤثر بوده و ارتباط مؤثر و مثبت 
س��رمایه گذاری برای آموزش و بهره وری س��ازمانی کاماًل ثابت 

شده است. 
به گونه ای ک��ه افراد متخصص و آموزش دی��ده یکی از مؤثرترین 
 عوامل در توس��عه اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی هر کش��ور 

هستند.

دیدارمدیرکل زندان های بوشهر 
با مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 

 مدیرکل زندان های استان بوشهر با مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی این استان دیدار کرد.

سید قاس��م طباطبایی مهر در دیدار با مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر، با اشاره به 
حساسیت ها و سختی کار امور زندان بانی اظهار 
کرد: با توجه به اهمیت و رسالت اصالحی تامینی و تربیتی سازمان زندان ها 
انتظار داریم که همه دستگاه های اداری و اجرایی این استان، با زندان های 

استان بوشهر تعامل و همکاری مثمرثمری داشته باشد.  
وی همچنین با اشاره به تراکم جمعیت کیفری و مشکالت و نواقص عدیده 
در روند امور، خواستار کمک و توجه ویژه اداره کل امور اقتصادی و دارایی با 

اداره کل زندان های استان بوشهر شد.

بازدید از بزرگترین پروژه فرهنگی 
و تاریخی استان خراسان جنوبی

 مدیرکل زندان های استان خراسان جنوبی از 
بزرگترین پروژه فرهنگی و تاریخی این استان 
که به مناسبت کنگره ۲ هزار شهید این استان 

در حال ساخت و اجرا است، بازدید کرد.
 علی هاش��می از پروژه نمایش��گاه »از حرا تا 
حرم« کنگره ۲ هزار ش��هید استان خراس��ان جنوبی که بزرگترین پروژه 
 فرهنگ��ی و تاریخ��ی این اس��تان بوده و در حال س��اخت و اجرا اس��ت، 

بازدید کرد.

بازدید از زندان مرکزی بروجرد
مدیرکل زندان  های استان لرس��تان با حضور در زندان مرکزی بروجرد، 
از این زندان بازدید ک��رد. رضا محمدی اصل از زن��دان مرکزی بروجرد 

بازدید کرد.

رهایی یک زندانی از طناب دار
رییس زندان شهرکرد گفت: با گذشت اولیای دم، یک زندانی محکوم به 

قصاص نفس، از طناب دار رهایی یافت. 
حمید کریمی گفت: یکی از زندانی��ان محکوم به قصاص نفس پس از ۳ 
س��ال تحمل حبس، با اعالم رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت و از 

زندان شهرکرد آزاد شد.

 رأی وحدت رویه ۷۳۴ـ  
مـورخ 2۱ مهـر سـال 
۱۳9۳  هیـات عمومـی 
دیـوان عالـی کشـور، 
دادگاه عمومی جزایی را 
صالح بـه رسـیدگی به 
دعـوای پرداخـت دیـه 
ز  ا رده  وا جراحـات 
صندوق تأمین خسارات 
بدنـی می دانـد امـا در 
فرض عدم شناسـایی راننده مقصر در دادسـرا، به منظور 
پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمین خسارات بدنی 
در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصالح قانون بیمه اجباری 
مسئولیت مدنی دارندگان وسـایل نقلیه موتوری زمینی در 
مقابل اشخاص ثالث مصوب سال ۱۳۸۷، آیا پرونده باید با 
صدور قرار منع تعقیب به دادگاه ارسال شود یا با صدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست خطاب به صندوق فوق الذکر یا تنها 
یک صورت جلسـه و بدون صـدور قرار نهایی؟ آیا ارسـال 
پرونده به دادگاه با یک صورت جلسـه وجهـه قانونی دارد؟ 
همچنین در مواردی که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون 
باید از بیت المال یا اموال عاقله پرداخت شـود، پس از ختم 
تحقیقـات در دادسـرا پرونده باید بـا صدور کـدام یک از 
قرار های نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال شود؟ آیا در این 
موارد جلب و بازداشت و تفهیم اتهام به عاقله ممکن است؟ 
چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر 
نا شناس متواری شود، مطابق ماده ۱۰ قانون اصالح قانون بیمه اجباری 
اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل 
اشخاص ثالث مصوب س��ال ۱۳۸۷، پرداخت خس��ارت بدنی اشخاص 
ثالث به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است که اشخاص ثالث 
زیان دیده مس��تنداً به ماده ۱۴   همان قانون حق دارند با ارایه مدارک الزم 
از جمله گزارش افس��ر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه 
برای دریافت خس��ارت، مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی 
به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست ندارد بلکه دادسرا یا دادگاه می  توانند 
زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده داللت کنند 
و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خ��ودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم 
می  توانند با عنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ � مورخ ۲۱ مهر س��ال ۱۳۹۳ 
جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف 
دیگ��ری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دس��تگیری 
متهم، پرونده در دادس��را مفتوح می  ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت 
نا ش��ناس بودن راننده مقصر، وجهه قانونی ندارد. در صورت مطالبه دیه 
توسط ش��اکی یا اولیای دم از بیت المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون 
مجازات اسالمی مصوب س��ال ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار 
مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می شود و دادگاه 
با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال 
را صادر می کند. مس��ئولیت عاقله به پرداخت دیه، ناش��ی از قانون و یک 
حکم تکلیفی اس��ت، نه ناشی از جرم یا مس��ئولیت جزایی عاقله بنابراین 
مجوزی برای جلب، بازداش��ت و تفهیم اتهام به عاقله، قانونًا وجود ندارد. 
اگر عاقله متمکن باش��د، می  توان دیه را از اموال وی استیفا کرد و در غیر 
این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ 

از بیت المال پرداخت می  شود.

دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی صادره 
ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی 

رای داد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به دنبال کش و قوس های فراوان بین ش��رکت 
مخابرات و کارگزاران مخابرات روس��تایی و صدور بخشنامه توس��ط وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روس��تایی طبق ماده ۸۳ قانون اصالح 
برخی مواد قانون تنظیم بخش��ی از مقررات مالی دولت مصوب س��ال ۱۳۹۳، سرانجام دیوان 

عدالت اداری با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارگزاران مخابرات روستایی 
سراس��ر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست. به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال 
بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی،  هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین 
اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررس��ی در این مورد با اس��تناد به ماده ۸۳ قانون 
اصالح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت 
مخابرات ایران را خالف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد 
شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی آمده است نظر به اینکه 

استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات 
روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده ۸۳ قانون اصالح برخی مواد 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، داللت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در 
تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده ۸۳ قانون مذکور تنظیم شده، لذا خالف قانون و خارج از 
اختیارات مرجع نبوده و به استناد بند )ب( ماده ۸۴ قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت 
اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می شود. گفتنی است با رأی دیوان عدالت 
اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی

گزیده ها

از زمـان پیدایش بشـر در کره  
گروه

خاکی، مساله تعامل و ارتباط در حقوقی
نیازهـا،  بـرآوردن  جهـت 
احتیاجات و رسیدن به منفعت و 
هدف نیز شکل گرفت. این روحیه  منفعت طلبی در 
انسان ها باعث شد تا برای رسیدن به خواسته های 
خود گاهی اقداماتی خـالف نظم اجتماعی انجام 
دهند که بـه این قبیل افعال، عنـوان جرم اطالق 
می شود بنابراین می توان گفت جرم از زمان خلقت 
بشر و شـکل گیری روابط اجتماعی آغاز شد البته 
جامعه نیز از همان ابتدا در برابر افعال شرورانه  این 
افراد اقدامات و واکنش های اجتماعی مقتضی را 
به کار گرفته است. »توران الیاسکانلو کارشناس 
حقوقـی« و »فاطمـه منتظـری وکیـل پایه یـک 
دادگسـتری« با ارسـال یادداشـتی بـه روزنامه 
»حمایت« مفهوم مباشـرت، معاونت و مشارکت 

در جرم را مورد بررسی قرار دادند.

دو واژه  ج��رم و در مقابل آن مجازات همانند دو روی یک 

سکه هستند که همواره و در طول تاریخ بشریت، به صورت 
موازی کنار هم قرار گرفته اند. جرم در لغت به معنای گناه، 
بزه و خطا بوده و در اصطالح عبارت است از هر نوع عملی 
که در شرع ممنوع، و دارای کیفر دنیوی همچون حد، تعزیر، 
قصاص، دیه و کّفاره یا کیفر اخروی باشد؛ خواه در ارتباط با 
خود مجرم باشد، مانند ترک نماز و روزه و نوشیدن شراب یا 
در ارتباط با دیگری، همچون ضرب و جرح و کشتن کسی. 
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲، 
ه��ر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن 
مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود. حال اگر 
جرم به وسیله چند نفر تحقق یابد، با سه مفهوم »معاونت 
در جرم«، »مش��ارکت در جرم« و »مباش��رت در جرم« 

روبه رو خواهیم بود.
مباشر در جرم کسی ا س��ت که عملیات اجرایی جرم را به 
تنهایی یا با مش��ارکت افراد دیگر مرتکب شود و آن عمل 

مجرمانه مستند به رفتار و فعل آن فرد یا افراد باشد.
مشارکت در جرم نیز به حالتی گفته می شود که از مجموعه 
اقدامات دو یا چند نفر، جرمی محقق شود؛ که به ارتکاب 
فعلی از افعال اصلی جرم توسط هر یک از مجرمان، عنوان 

شرکت در جرم اطالق می شود. به طور مثال در مورد قتل، 
درصورتی که کس��ی دس��ت و پای مقتول را نگه دارد تا 
دیگری به وسیله ای او را به قتل برساند، مشارکت در جرم 

به وقوع پیوسته است.
قانونگذار مجازات اسالمی در سال ۱۳۹۲، شریک جرم را 
در ماده ۱۲۵ چنین تعریف کرده است: هر کس با شخص 
یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند 
و جرم، مس��تند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک 
به تنهایی برای وقوع جرم کافی باش��د خواه نباشد و خواه 
اثر کار آنان مساوی باش��د خواه متفاوت، شریک در جرم 
محسوب می شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن 
جرم اس��ت. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، 
مس��تند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در 
جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات 

فاعل مستقل آن جرم است.
مشارکت در جرم در انواع مختلفی قابل وقوع است. به طور 
مثال ممکن است که مشارکت در فعل رخ دهد یعنی همه 

شرکا با مداخله در عمل واحدی موجب جنایت شوند.
گاه نیز شرکت در جنایت با انجام افعال متعدد واقع می شود 
بدون آنکه افراد در انجام هر یک از آنها با یکدیگر مشارکت 
کرده باش��ند. در واقع هر کدام به صورت جداگانه و بدون 
مشارکت، فعلی را مرتکب می شوند اما در نتیجه ای که از 
مجموع اقدامات هر یک حاصل می شود، شراکت دارند که 

به این صورت از مشارکت، شرکت در نتیجه فعل گویند.
از دیگر انواع مشارکت در جرم، اجتماع سبب و مباشر است؛ 
به طوری که سبب و مباشر در عرض یکدیگر با هم اجتماع 
کرده و جنایت مستند به هر یک از آنهاست و هر دو شریک 
در جنایت خواهند بود. برای مثال اگر در جنایت علیه فردی، 
یکی غذای وی را آلوده به سم کند و دیگری او را به شدت 
مجروح سازد و مرگ ناش��ی از هر دو عمل یعنی جراحت 

و مسمومیت باشد، شرکت در جنایت محقق شده است.
طبق قانون مجازات اس��المی، هم زمانی یا قرابت وقوع 
فعل شرکا، شرط تحقق مش��ارکت در جرم نیست یعنی 

ممکن است اقدامات شرکا در زمان های نزدیک به هم یا 
دور از یکدیگر انجام شود اما با توجه به نتیجه  اقدامات آنها، 
شراکت در جرم محقق شود. مثال س��ه نفر در زمان های 
متفاوت شخصی را به ش��دت مجروح سازند و مقتول در 

نتیجه فعل هر  سه  آنها با هم، به قتل رسیده باشد.
و در نهایت معاونت در جرم در جایی تحقق می یابد که فرد 
یا افرادی بدون اینکه در تحقق فعل مجرمانه دخیل باشند، 
در سایر مراحل مختلف جرم، ایفای نقش می کنند. به طور 
مثال معاون جرم شخصی ا س��ت که ابزار و آالت جرم را 
مهیا می کند و در اختیار مباشر یا شرکای جرم قرار می دهد.

برای معاونت در جرم همانند خود جرم، وجود سه عنصر 
قانونی، مادی و روانی مطرح اس��ت. معاونت در جرم در 
صورتی قابل مجازات اس��ت که شخص، مرتکب اصلی 
جرم��ی را که در قان��ون برای آن مجازات تعیین ش��ده 
است، یاری و مس��اعدت کند.  ماده ۱۲۶ قانون مجازات 
اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص عنصر قانونی 
معاونت در جرم اس��ت و معاونان ج��رم را به ترتیب زیر 
تشریح کرده اس��ت: هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، 
تطمی��ع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیس��ه یا 
فریب یا سوءاس��تفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود؛ 
هرکس وس��ایل ارتکاب جرم را بس��ازد ی��ا تهیه کند یا 
طریق ارت��کاب جرم را به مرتکب ارای��ه دهد همچنین 
هرکس وقوع جرم را تسهیل کند. عنصر مادی معاونت 
در ج��رم بیان کننده این موضوع اس��ت که صرف قصد 
گناه، معصی��ت و جرم برای اثبات جرم کافی نیس��ت و 
مج��رم باید عالوه بر قص��د، آن را به عرص��ه ظهور نیز 
برساند. الزم به ذکر است که در تحقق این رکن از جرم، 
چهار عامل دخیل هس��تند که عبارتن��د از: تحقق عمل 
مادی مثب��ت: بدین معنا که ترک فع��ل از جمله عناصر 
مادی معاونت در جرم نیس��ت و در صورتی که شخصی 
از وقوع جرمی مطلع باش��د و مرتکب آن را معرفی نکند، 
معاون ج��رم نخواهد بود. تحقق فعل مجرمانه در خارج: 
در صورتی که شخصی پس از شروع به معاونت در جرم 

به دلیل عوامل خارجی که خارج از اراده   وی است، از عمل 
خود منصرف ش��ود و معاونت واقع نشود، صرف شروع 
به معاونت قابل مجازات نیس��ت. وحدت وجود قصد: در 
ارتکاب جرم معاونت، الزم اس��ت که معاون با چگونگی 
عمل و کیفیت مجرمانه آن آش��نایی داش��ته باش��د و با 
تهیه مقدمات، همکاری در فعل ارتکابی را اراده کرده و 
خواستار حصول نتیجه مجرمانه از طرف مباشر جرم نیز 
باشد. تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم: 
درصورتی که اقدام معاون در مساعدت به مباشر پس از 
وقوع جرم توسط مرتکب اصلی صورت بگیرد، معاونت 
در جرم تلقی نمی ش��ود. در مورد عنصر روانی یا معنوی 
معاونت در جرم باید گفت، شخص باید اراده  ارتکاب آن 
عمل را داشته باش��د. از جمله موضوعات مورد بحث در 
خصوص معاونت در جرم این است که آیا معاونت، خود 
جرمی مس��تقل اس��ت یا خیر؟ برخی آن را جرم مستقل 
دانسته و معتقدند به تعداد شرکت کنندگان در جرم، جرایم 
مس��تقل پدید می آید و برخی دیگر معاونت را وابسته به 
جرم اصلی  دانس��ته و معتقدند که مع��اون جرم از مجرم 
اصلی یا مباش��ر جرم، »اکتس��اب مجرمیت« می کند. 
به ط��ور کلی موضوع معاونت در جرم براي بس��یاري از 
قضات به عنوان یک موضوع چالش��ي مطرح شده است 
به طوری که در برخي از موارد، قضات بر س��ر اینکه چه 
ن��وع عملي را به عنوان مجرمی��ت در وقوع یک جرم در 
نظر بگیرند نظرات متفاوتي دارند. بدون تردید در احکام 
مربوط به معاونت و شرکت در جرایم غیرعمدی، مقنن 
ایران نه تنها به صورت منس��جم به تدوین پرداخته بلکه 
در مواقعی قانون ما بهتر و دقیقتر از قوانین سایر کشورها 
عمل کرده اس��ت. به طور کلی به غیر از یک مورد و آن 
هم ع��دم قبول معاونت در جرای��م غیرعمدی در ایران، 
می  توان اذعان کرد که قانون ای��ران در مورد معاونت و 
نیز شرکت در جرم مشابهت های زیادی با قوانین کیفری 
نوین دنیا دارد و حتی در پاره ای از موارد فراتر از حد انتظار 

ظاهر شده است.

تفاوت های  حقوقی مباشرت، معاونت و مشارکت در جرم

رییس کل دادگستری اس��تان مرکزی با تاکید بر 
اینک��ه دولت بر نرخ کاالها نظارت دقیق داش��ته 
باش��د، گفت: مجموعه دولت با اتخ��اذ تدابیری 
ویژه راهکار هایی در راستای کاهش نگرانی های 

مردم ارائه دهد.
حجت االسالم قاس��م عبداللهی در نشست ستاد 
تنظیم بازار اس��تان مرکزی با بی��ان اینکه مردم 
انتظ��ار دارند دولت بر نرخ کاال ه��ا نظارت دقیق 
داش��ته باش��د، اظهار کرد: رها کردن بازار، حس 

ناامنی را در مردم ایجاد می کند.

به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
مرک��زی، وی خاطرنش��ان کرد: ب��ا اتفاقاتی که 
درحوزه مسایل اقتصادی کش��ور رخ داده است، 
مجموعه دولت باید تالش کند با اتخاذ تدابیری 
ویژه، راهکار هایی در راستای کاهش مشکالت و 

نگرانی های مردم ارائه دهد.
 به  گفته عبداللهی، ازطریق اتحاد و انس��جام باید 
اعتماد ازبین رفته میان مردم را دوباره بازگردانیم 
زیرا اگر اعتماد و امنیت بر جامعه حکمفرما باش��د 

هیچ گونه نگرانی مشاهده نخواهد شد.

رییس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد

ضرورت نظارت دقیق دولت
بر نرخ کاالها 

رییس کل دادگستری استان گلستان خواستار شد

لزوم مشارکت مردم برای شناسایی 
سوءاستفاده کنندگان از بیت المال

رییس کل دادگس��تری استان گلس��تان از مردم 
این استان برای کمک به شناسایی هر چه زودتر 
محتکران و سوءاس��تفاده کنندگان از بیت المال و 

معرفی آنها به دستگاه قضایی دعوت کرد .
به گ��زارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان 
گلستان، هادی هاشمیان از شهروندان گلستانی 
خواس��ت محتکران و سوء اس��تفاده کنندگان از 
بیت المال را به دستگاه قضایی معرفی کنند که به 
این منظور سامانه اطالع رسانی اینترنتی به نشانی  
sajam.adliran.ir در دسترس شهروندان 

استان گلستان است .
وی اف��زود: اف��راد می توانن��د نش��انی انبارهای 
احتکارشده و مواردی از سوءاستفاده از بیت المال 
که در اط��راف خود می بینند را ب��ا مراجعه به این 
پای��گاه اینترنتی ثبت کنند . ب��ه گفته رییس کل 
دادگستری استان گلستان، گزارش های ارسالی 
مردم، به ص��ورت برخط )آنالین(، دریافت  و پس 
از بررسی صحت آنها، اقدامات قضایی و انتظامی 
انجام می شود همچنین تمامی اطالعات افراد در 

سامانه سجام، محرمانه است.


