گزیدهها

آزادی  ۱۸۳زندانی در  ۶ماهه
نخست سال  ۱۴۰۰در خوزستان

رییسکل دادگستری استان خوزستان گفت :ستاد دیه این استان
با همکاری و مساعدت خیرین ،توانست در  ۶ماهه نخست امسال،
 ۱۸۳نفر از محکومان مالــی را از زندان آزاد کند و آنان را به آغوش
گرم خانواده بازگرداند.
حجتاالسالم صادق مرادی در نشســتی با مدیرعامل ستاد دیه
کشور ،بیان کرد :بیش از  ۱۸۳نفر از زندانیان جرایم مالی غیرعمد،
به دلیل محکومیتهای غیراز کالهبرداری ،به واسطه ناتوانی در
پرداخت بدهیهــای مربوط به دیه ،نفقه ،مهریه و چک بالمحل و
دیون و تعهدات مالی در زندان به سر میبرند که خوشبختانه با کمک
خیرین و همت و تالش ستاد دیه استان خوزستان در  ۶ماهه نخست
سال  ۱۴۰۰از زندان رها و به کانون گرم خانواده بازگشتند.
وی حجم بدهی این تعــداد زندانی را بیــش از  ۶۳۹میلیارد ریال
اعالم کرد و افزود :زندانیان جرایم مالی غیرعمد در واقع خالفکار و
مجرم نیستند و بدون اینکه در ارتکاب به جرم نقشی داشته باشند،
متحمل ضرر و خسارتهای مادی و معنوی بسیار شدهاند که انتظار
میرود کمک خیران و نیکوکاران بتوانــد زندگی تازهای را به این
زندانیان ببخشد.
رییسکل دادگستری استان خوزستان ادامه داد :در حال حاضر ۳۰۴
نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در زندانهای این استان در حال تحمل
کیفر هستند که به سخاوت خیرین و نیکوکاران هماستانی نیاز دارند.

بازداشت اعضای باند جعل اسناد
رسمی در البرز

رییسکل دادگستری استان البرز از شناسایی و بازداشت  ۱۹عضو
یک باند جعل اسناد رسمی توسط حفاظت و اطالعات دادگستری
این استان خبر داد.
حسین فاضلی هریکندی با اعالم خبر بازداشت  ۱۹نفر از اعضای
باندی که به صورت گســترده در زمینه جعل اســناد رســمی در
استانهای البرز و تهران فعالیت میکردند ،اظهار کرد :اعضای این
شبکه پس از شناسایی امالک بالصاحب یا امالکی که مالکان آن
برای مدتهای طوالنی در خارج از کشور به سر میبردند ،با همکاری
دو نفر از سردفتران اسناد رسمی ،اقدام به تنظیم اسناد صوری انتقال
در قالب صلحنامه و وکالتنامه میکردند.
رییسکل دادگستری اســتان البرز با بیان اینکه این باند در ادامه،
سند رســمی جدید دریافت و با استفاده از آن ،امالک را به دیگران
منتقل میکرد ،افزود :این اقدامات در  ۱۳پالک ثبتی در استانهای
البرز و تهران به ارزش حدود  ۵۰۰میلیارد تومان انجام شــده است؛
در برخی از موارد ،متهمان با همکاری کارکنان شاغل و بازنشسته
اداره ثبت احوال ،گواهی فوت صوری برای مالکان پالکهای ثبتی
نیز تنظیم کرده بودند.
وی با اشاره به شناسایی و بازداشت ۱۹عضو این شبکه با اقدامات
اطالعاتی حفاظت و اطالعات دادگســتری استان البرز بیان کرد:
در بین افراد بازداشــتی ،کارکنان ادارات ثبت اسناد و امالک ،ثبت
احوال ،سردفتران اسناد رسمی و تعدادی از اشخاص عادی و جاعالن
حرفهای هستند که با اتهامات ارتشا ،جعل در اسناد رسمی و انتقال
مال متعلق به غیر بازداشت شدند.

مهلت یک هفتهای برای تعیینتکلیف کاالها
در انبارهای اموال تملیکی زنجان
را همراهی میکردند ،با بیان اینکه بخشی از پروندههای تشکیلشده
در ســازمان اموال تملیکی ،نتیجه بازرسیهای بازرسان سازمان
صمت اســت ،ادامه داد :با مشــاهده این پروندهها و کاالها ،شاهد
وجود تبعیض در توقیف برخی کاالها هستیم که مشابه آن در اکثر
مغازهها و فروشگاهها وجود دارد و ادارهکل تعزیرات حکومتی استان
باید نظارت و بازرسیهای الزم را مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشــان کرد :بیش از  ۴هزار قلــم از اموال توقیفی در این
انبار نگهداری میشود که به مســئوالن سازمان اموال تملیکی و
تعزیرات حکومتی ماموریت داده شــد ظرف یک هفته نســبت به
تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

رییسکل دادگستری استان زنجان از مهلت یک هفتهای
برای تعیین تکلیف  ۴هزار قلــم از اموال توقیفی در این
استان خبر داد و گفت :در شرایط التهاب بازار در افزایش
قیمت برخی کاالها از جمله روغن ،شــکر و آرد ،شــاهد
نگهداری  ۱۵تن روغن نباتی ۱۰ ،تن شــکر و  14هزار
و  ۴۶۰کیلوگرم آرد در این انبارها هستیم که تحت هیچ
شرایطی قصور در عرضه این کاالها در بازار را نمیپذیریم.

حجتاالسالم اسماعیل صادقی نیارکی در بازدید سرزده از انبارهای
ســازمان اموال تملیکی زنجــان اظهار کرد :ایــن دومین بازدید
مسئوالن قضایی از این محل در سال جاری است .این بازدید سرزده
در راستای تاکیدات رییس قوهقضاییه مبنی بر تعیین تکلیف اموال
یشده در انبار سازمان اموال تملیکی ،ستاد اجرایی فرمان
نگهدار 
حضرت امام (ره) و گمرکهاست که متاسفانه در این بازدید میدانی،
شاهد برخی نابسامانیها در نگهداری اموال هستیم.
وی ادامه داد :در سامانه ثبت اموال تملیکی ،در انباری با کاالهایی
مواجه شدیم که از سال  ۹۳تحویل ستاد شده ،اما تا به امروز تعیین
تکلیف نشدهاند که دستور داده شــد در کمترین زمان این کاالها
تعیین تکلیف شوند.
رییسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه به گفته مدیرکل
اموال تملیکی این استان ،بخشــی از علل عدم تعیین تکلیف این
کاالها ،عدم تسریع در پاسخگویی از سوی دانشگاه علوم پزشکی

دستور فروش فوری  3هزار و  119قلم کاالی موجود
در انبارهای اموال تملیکی کرمان
دادخدا ساالری ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان نیز
از صدور دســتور فروش فوری سه هزار و  119قلم اموال موجود در
انبارهای اموال تملیکی این اســتان به منظور جلوگیری از تضییع
اموال توقیفی و رفع نیاز جامعه خبر داد و گفت :برخی از این کاالها
بالغ بر  10سال در انبارهای این ســازمان موجود بودهاند؛ اما اقدام
عملی درباره تعیین تکلیف آنها انجام نشده بود.
وی در حاشــیه بازدید از انبارهای اموال تملیکی در کرمان در جمع
خبرنگاران افزود :صدور دســتورات قضایی الزم به منظور فروش
کاالهای موجود در انبارهای اموال تملیکی در راستای تبصره  2ماده
 215قانون مجازات اسالمی و ماده  149قانون آیین دادرسی کیفری
انجام شده که در قالب دو مزایده در حال انجام است.
ســاالری افزود :تاکنون بالغ بر  300میلیارد ریال از اموال موجود
در انبارهای اموال تملیکی استان کرمان به فروش رسیده است.
دادســتان عمومی و انقالب مرکز اســتان کرمــان ،به نگهداری
غیراصولی کاالهای موجود در انبارهای اموال تملیکی اشاره و بیان
کرد :شیوه نگهداری غیراصولی کاالها در انبارهای اموال تملیکی
موجب کســر فاحش قیمت و کیفیت کاالهای موجود در این انبار
میشد که مصداق تضییع اموال بیتالمال به شمار میرود.
وی بیان کرد :در چندین جلسه استانی بر لزوم تعیین تکلیف اموال
موجود در انبارهای اموال تملیکــی و نگهداری مطلوب کاالهای
موجود تاکید شده بود .اما به دلیل عدم انجام اقدام اجرایی الزم ،ناچارا
دادگستری استان کرمان به موضوع ورود کرده است.

به اســتعالمات ستاد اســت ،گفت :در این خصوص بهطور جدی
یهای الزم از مراجع پاسخگو را انجام خواهیم داد تا تضییع
پیگیر 
حقوق بیتالمال و اموال مردم بهوجود نیاید.
صادقی نیارکی اظهار کرد :در شرایط التهاب بازار در افزایش قیمت
برخی کاالها از جمله روغن ،شــکر و آرد ،شاهد نگهداری  ۱۵تن
روغن نباتی ۱۰ ،تن شــکر و  14هــزار و  ۴۶۰کیلوگرم آرد در این
انبار هستیم و تحت هیچ شرایطی ،قصور در عرضه این کاالها در
بازار را نمیپذیریم.
وی با بیان اینکه برای فروش برخی کاالهای نگهداریشده در این
انبار ،نیاز به حکم تعزیرات حکومتی نیســت ،عنوان کرد :ادارهکل
اموال تملیکی اســتان زنجان میتوانســت با تایید دانشگاه علوم
پزشکی زنجان نسبت به فروش کاالهایی که سریع فاسد میشدند،
اما تاریخ مصرف داشتند ،اقدام کند .متاسفانه در این موضوع ترک
فعل صورت گرفته اســت و پیگیریهای الزم در این خصوص در
دستور کار قرار خو اهد گرفت.
رییسکل دادگستری اســتان زنجان با بیان اینکه وجود اشکال
ســاختاری ،مقرراتی و نگاه سختگیرانه اداره استاندارد ،در تعیین
تکلیف برخــی کاالها از جمله خودرو و موتورســیکلت موثر بوده
اســت ،افزود :اصالح ســاختار و فرایند نگهداری کاالها و تسریع
در پاسخگویی به استعالمات باید در دستور کار جدی قرار گیرد.
صادقی نیارکی در ادامه این بازدید که دادستان عمومی و انقالب
مرکز استان زنجان و مدیرکل تعزیرات حکومتی این استان نیز وی

رفع تصرف یک میلیون و  ۲۰۰هزار متر مربع اراضی ملی و منابع طبیعی در خراسان رضوی
رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی از رفع تصرف و
اعاده به وضع سابق بیش از یک میلیون و  ۲۰۰هزار مترمربع از
اراضی ملی و منابع طبیعی این استان خبر داد.

غالمعلی صادقی از رفع تصرف و اعاده به وضع سابق بیش از یک میلیون
و  ۲۰۰هزار مترمربع از اراضی ملی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
خبر داد و گفت :در راســتای جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی
کشــاورزی مطابق ماده  ۱۰قانون حفظ کاربری اراضی زراعی ،در  6ماه

ابتدایی سال جاری  ۶۰۰هزار مترمربع از اراضی کشاورزی که به صورت
غیر مجــاز در منطقه گلبهار تغییر کاربری پیدا کــرده بود ،با حضور تیم
تالمال به حالت سابق اعاده شد و در اختیار
اجرایی شورای حفظ حقوق بی 
کشاورزان قرار گرفت.
وی افزود :همچنین طی اقدامی دیگر با پیگیریهای مســتمر و حضور
میدانی دادســتانی ،بیش از  ۶۸۰هــزار مترمربع از ساختوســازها و
دیوارکشیهای غیرمجاز زمینهای کشــاورزی در منطقه «طرقبه» و
«شاندیز» قلعوقمع شد.

رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی همچنین با اشاره به اقدامات
اخیر دادگستری و شورای حفظ حقوق بیتالمال این استان ،از عملیات
قلعوقمع و آزادسازی هفت هزار مترمربع از اراضی زراعی و اراضی ملی،
واقع در پهنه ارتفاعات جنوب مشهد خبر داد و افزود :به تمامی مدیران و
دستاندرکاران هشدار داده شده تا به دقت به وظایف قانونی خود عمل
کنند و با اقدامات پیشگیرانه مانع دستاندازی به اموال دولتی شوند .در
غیر این صورت با هرگونه ترک فعل که منجر به تضییع حقوق بیتالمال
شود ،در چارچوب موازین قانونی برخورد خواهد شد.
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پیگیریهایدادگستریآذربایجانغربی
برایحمایتهمهجانبهازتولید

سکل دادگستری استان آذربایجان غربی ،شناسایی واحدهای تولیدی
ریی 
مشکلدار را گام نخست دادگستری برای حمایت از تولید برشمرد.
ناصر عتباتی گفت :دستگاه قضایی اســتان آذربایجان غربی در اجرای
منویات مقام معظم رهبری و در راســتای حمایــت از تولید ،کارگاهها و
واحدهای تولیدی این استان را که به علل مختلف دچار رکود یا تعطیل
شــده بودند را تحت رصد قــرار داده و با شناســایی واحدهای تولیدی
مشکلدار در گام نخست برای بررسی دقیق مشکالت به صورت میدانی
این واحدهای تولیدی را مورد بازدید قرار داده و ســپس این مشکالت
در جلســات تخصصی کمیته حمایت از سرمایهگذاری استان ،با حضور
مالکان ،بانکهای عامل و سایر ادارات و نهادهای مرتبط مطرح شده و
با ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکالت و بازگشت واحد تولیدی به
چرخه تولید تالش میکند.
وی با اشــاره به اینکه در  6ماهه سال جاری مشکالت چند واحد تولیدی
بزرگ این استان با طرح در کمیته حمایت از سرمایهگذاری استان از طریق
تفاهم با بانکهای عامل و سایر اقدامات عملیاتی مرتفع شده است ،افزود:
یکی از مشکالتی که ســه واحد تولیدی استان که در زمینه محصوالت
غذایی فعالیت میکنند ،با آن مواجه شده بودند ،مدیریت پسماند و تخلیه
پسآب آنها بود که مورد حمایت قرار گرفت و پسآب این واحدهای تولیدی
که به هدر میرفــت ،با ورود بخش خصوصی و لولهگذاری و هدایت این
سآب در امر کاشت درختان غیرمثمر برای مصارف صنعتی اختصاص
پ 
یافته که هم مشکل زیستمحیطی و هم مشکل این واحدهای تولیدی و
روستاهای منطقه مرتفع شد.

هشدار به مدیران دستگاههای نظارتی
برای حفظ اراضی ملی

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان سیستان و بلوچستان به مدیران
دستگاههای نظارتی برای حفظ اراضی ملی هشدار داد.
مهدی شمسآبادی در نشست شــورای حفاظت از اراضی ملی و منابع
طبیعی استان سیستان و بلوچستان به مدیران دستگاههای متولی که در
خصوص حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی در حیطه نظارت خود کوتاهی
میکنند ،هشدار داد تا در حفظ و نگهداری اراضی ملی که متعلق به عموم
مردم و نسل آینده است ،تالش کرده و نسبت به رفع تصرف اراضی ملی
اقدام کنند .وی افزود :دســتگاههای متولی حفظ اراضی ملی موظفند در
حیطه نظارت خود از هر گونه تصــرف اراضی ملی جلوگیری کنند و اگر
در این کار کوتاهی کنند ،دســتگاه قضایی بهعنوان ترک فعل با مدیران
متخلف برخورد میکند.

نظریه مشورتی

سند ذمهای چیست؟

سند ذمهای سندی اســت که بر اساس آن ،شخص
متعهد در مقابل متعهدله ،انجــام تعهدی را بر عهده
میگیرد و این تعهــد میتواند پرداخت پول ،پرداخت
جنس ،انجام عمل و  ...باشد.
در تعریف سند ذمهای ،میتوان اینگونه بیان کرد که ،سند ذمهای
سندی است که بر اساس آن ،شخص متعهد در مقابل متعهدله ،انجام
تعهدی را بر عهده (ذمه) میگیرد.
این تعهد میتواند پرداخت پــول ،پرداخت جنس ،انجام عمل و ...
باشد.
به دیگر ســخن ،ســند ذمهای ،ســندی حاکی از تعهد مدیون به
پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین است که در

اصطالحات ثبتی در معنای مقابل اسناد مربوط به معامالت با حق
استرداد یا سند شرطی (سند وثیقهای) به کار میرود.
در این نوع اسناد ،اگر مدیون ،دین خود را ادا نکند ،توقیف اموال وی
ممکن است و طلبکار میتواند همه اموال بدهکار به جز مستثنیات
دین را توقیف و طلب خود را بهطور کامل وصول کند.
در اســناد ذمهای ،بدهکار مکلف است ظرف  10روز از تاریخ ابالغ
اجراییه ،لیست اموال خود را اعالم کرده یا در صورت نداشتن توانایی
مالی الزم ،دادخواست اعســار خود تقدیم و صراحتا اعالم کند که
هیچ اموالی ندارد.
شخص بدهکار که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین نبوده باشد،
مکلف است هر زمان که قادر بر پرداخت است ،اقدام کند.
طلبکار نیز میتواند هر زمان که مالی از مدیون به دست آورد ،اقدامات

الزم جهت تعقیب اجراییه و گرفتن طلب خود را انجام دهد.
نکته دیگر اینکه متعهد (بدهــکار) میتواند به جای معرفی اموال
خود ،مطالبات خود را معرفی کند؛ به این شرط که متعهدله (طلبکار)
آن را قبول کند.
در این صورت فرقی بین طلب حال و موجل نیست.
الزم به ذکر است که شــخص ثالث نیز میتواند مال خود را جهت
پرداخت دین مدیون ،معرفی کند.
در این صورت نیز اجراییه از محل آن مال اجرا میشود و شخص ثالث
حق انصراف نخواهد داشت.
مدیون نیز میتواند مالی از شــخص ثالث معرفی کند؛ به این شرط
که دارای اختیارات قانونی مانند داشتن وکالتنامه رسمی از سوی
شخص ثالث باشد.
نکته دیگر اینکه طلبکار نیز میتواند درخواست بازداشت یا توقیف
اموال دیگری از بدهکار را مطرح کند و معرفی مال از طرف بدهکار
یا شخص ثالث ،مانع از این حق طلبکار نخواهد بود؛ بدین شرط که
مالی که طلبکار معرفی کرده است ،سهلالوصولتر باشد.
استفاده از این حق برای طلبکار تنها یک مرتبه و تا قبل از انتشار آگهی
مزایده ممکن خواهد بود .در این صورت اجرای ثبت ،تقاضای طلبکار
را پذیرفته و معادل آن از اموالی که قب ً
ال به معرفی مدیون یا شخص
ثالث بازداشت شده اســت ،رفع بازداشت میکند .اگر مالی که قب ً
ال
بازداشت شده ،به آسانی قابل فروش باشد ،تبدیل آن به مالی دیگر
مجاز نیست؛ مگر با رضایت ذینفع .با توجه به توضیحات فوق در
شرایط کلی ،دو نوع از اسناد وجود دارند که برای اجرای اسناد ذمهای
بکار می روند .این اسناد عبارتند از:
تمامی اسناد تنظیمشــده در دفاتر اسناد رســمی و دفاتر ازدواج و
طالق که دربردارنده تعهد منجز هستند و مالی نیز به عنوان وثیقه
نزد بســتانکار یا متعهدله قرار داده نشده است؛ مانند مهریه مندرج
در سند ازدواج.
همچنین تمامی اسنادی که به موجب قوانین خاص در حکم اسناد
الزماالجرا هستند؛ مانند چک.

تفاوت سند ذمهای با سند وثیقهای
به گزارش عدالتسرا ،در سند ذمهای ،وصول طلب طلبکار از تمام
اموال مدیون (به غیر از مســتثنیات دین) صورت میپذیرد ،اما در
سند وثیقهای ،وصول طلب تنها از مالی که وثیقه طلب بوده است،
صورت میپذیرد.
نکته مهم اینکه در سند وثیقهای ،حتی مستثنیات دین نیز مدنظر قرار
میگیرد .چرا که این امر ناشی از قاعده اقدام است.
بدین معنا که شخص مدیون (راهن) حاضر شده است که مال خود
حتی مستثنیات دین را وثیقه طلب قرار دهد.
اما در سند ذمهای ،مستثنیات دین قابل توقیف و مطالبه نیست.
ناگفته نماند که مســتثنیات دین ناظر به زمان حیات بدهکار است؛
یعنی اینکه پس از فوت او وصول طلب از محل آنها بهعمل خواهد
آمد.
نکته دیگر اینکه در سند ذمهای ،مدیون میتواند درخواست اعسار
کند؛ اما در سند وثیقهای ،اعسار پذیرفته نیست و طلب از محل وثیقه
برداشت میشود.

مستندات قانونی مرتبط با سند ذمهای
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ماهیت اوراقی که موسسات مالی و اعتباری صادر و به عنوان حواله
در اختیار مشتریانشان قرار میدهند ،چیست؟ آیا ماهیت حواله دارد؟
در صورتــی که ماهیت آن حواله یا چک باشــد ،چه احکامی بر آن
مترتب است؟ در صورتی که چک تلقی شود ،آیا جنبه کیفری دارد؟
نظر هیات عالی
حواله در زمره اسناد برواتی همچون برات ،سفته و چک نیست و از
قواعد ،احکام ،شــرایط و تشریفات حاکم بر اسناد بازرگانی از جمله
چک تبعیت نمیکند؛ بلکه نوعی ســند ذمــهای دایر بر مدیونیت
صادرکننده محسوب میشود.

قانونی که معامله را به نفع مستاجر تمام میکند
یک وکیل پایهیک دادگستری گفت :هر زمانی که به دلیل یک عیب ،منفعت مال مورد
اجاره ،غیرقابل استفاده باشد و نتوان این عیب را برطرف کرد ،به شرطی که عیب به
علت قصور مستاجر رخ نداده باشد ،عقد اجاره باطل میشود .زیرا هدف اجاره ،استفاده
از منفعت آن بوده که حال ممکن نیست.

میالد مطهرینژاد درباره عقد اجاره و امکان فســخ آن اظهار کرد :مطابق ماده  ۴۶۶قانون مدنی،
اجاره عقدی است که به موجب آن شخصی (مستاجر) مالک منفعت مالی که مورد اجاره قرار گرفته
است ،میشود.
وی افزود :برای مثال ،منفعت یک خانه اســتفاده سکونت در آن ،اســتفاده از آشپزخانه و حمام و
استراحت کردن در آن است که به موجب عقد اجاره ،مستاجر برای مدتی صاحب این منافع میشود.

مطهرینژاد بیان کرد :بنابراین مشخص شد که هدف از اجاره ،استفاده از منفعت آن مال است ،اما
گاهی شرایطی پیش میآید که منفعت مال از بین میرود.
این وکیل پایهیک دادگســتری ادامه داد :اگر منفعت مال مورد اجاره ،از بین برود یا اســتفاده از آن
ممکن نبوده ،به شرطی که این وضعیت به علت قصور مستاجر نباشد ،این موضوع برای او حقوقی
ایجاد میکند.
وی بیان کــرد :مطابق قانون ،هر زمانی که به دلیل یک عیب ،منفعــت مال مورد اجاره ،غیرقابل
اســتفاده باشد و نتوان این عیب را برطرف کرد ،به شرطی که عیب به علت قصور مستاجر رخ نداده
باشد ،عقد اجاره باطل میشود ،زیرا همانطور که بیان شد هدف اجاره استفاده از منفعت آن بوده که
حال ممکن نیست.
مطهرینژاد در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران عنوان کرد :برای مثال ممکن است ملکی را برای

استفاده بیمارستان اجاره کنند و بیمارســتان در این ملک دایر شود ،اما پس از مدتی ،ارتش میدان
تیری را کنار این بیمارستان بسازد .در این صورت واضح است که یک بیمارستان در کنار میدان تیر
نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد و استفاده کامل از مورد اجاره مقدور نیست.
وی گفت :این موضع از اختیار مستاجر خارج بوده و از حوادث قهری به شمار میرود .به همین دلیل
برای مســتاجر حق فسخ ایجاد میشود .حتی در صورتی که مستاجر اختیارات معامله از جمله خیار
فسخ را از خود ساقط کرده باشد.
این وکیل پایهیک دادگستری اظهار کرد :گاهی حادثه ایجادشده تنها باعث از بین رفتن بخشی از
منفعت مال مورد اجاره میشود .برای مثال به علت حادثهای  ۳هزار متر از یک سوله  ۱۰هزار متری
غیرقابل استفاده میشود .در این حالت انفساخ (فسخ شدن خود به خودی قرارداد) نسبت به همان
بخشی که استفاده از آن ممکن نیست ،اتفاق میفتد.

در پرونده ترك نفقه ،چنانچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه
و نشوز وي شود ،آیا باید دادخواست برای این مطلب اقامه و
اثبات کند یا میتواند در اجراي احکام نیز به اثبات برساند؟
در خصوص نفقه فرزند مشترك که حضانت آن با مادر بوده،
گزارش اصالحی تنظیم شده است که ماهیانه سیصد هزار
تومان بدهد .هماکنون پدر حکم لغو حضانت مادر را گرفته
است .در این خصوص توقف عملیات اجرایی با دادگاه است
یا اجراي احکام؟ چنانچه مادر از تحویل فرزند امتناع کند،
پرداخت نفقه فرزند به چه نحــو خواهد بود؟ چنانچه مادر
که مسئول حضانت است از نگهداري طفل زیر هفت سال
خودداري کند ،چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
در فرض سؤال که دادگاه حکم به پرداخت نفقه معوقه زوجه مربوط به یک
بازه زمانی معین در گذشــته صادر کرده است ،با توجه به اینکه تکلیف به
انفاق زوجه ،فرع بر تمکین وي است و مفروض آن است که دادگاه با احراز
تمکین زوجــه ،حکم به پرداخت نفقه معوقه در آن بازه زمانی صادر کرده
است ،لذا اوال ادعاي زوج در واحد اجراي احکام ،مبنی بر ناشزه بودن زوجه
در بازه زمانی موضوع حکم ،مؤثر در مقام نیست .ثانیا دعواي بعدي زوج
دائر بر نشوز زوجه در همان بازه زمانی به لحاظ شمول اعتبار امر مختومه
به استناد بند  6ماده  84قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب
در امور مدنی مصوب سال  1379قابل استماع نیست .در فرض سؤال که
والدین در خصوص نفقه فرزند مشترك سازش کرد هاند و در این خصوص
گزارش اصالحی صادر شده و در مرحله اجراي حکم است و سپس حکم
بر ســلب صالحیت حضانت ،از مادر صادر شده و مادر از تحویل طفل به
پدر استنکاف میکند ،پرداخت نفقه در هر حال بر عهده پدر است و عدم
اســترداد طفل از ســوي مادر موجب تأخیر یا توقف اجراي مفاد گزارش
اصالحی نمیشود .در هر حال زوج میتواند وفق ماده  40قانون حمایت
خانواده مصوب سال  1391درخواســت تعقیب مادر مستنکف از اجراي
حکم حضانت را مطرح کند .چنانچه مادر که مســئول حضانت است ،از
نگهداري طفل زیر هفت ســال خودداري کند ،دادگاه وفق مواد  1172و
 1173قانون مدنی و قســمت اخیر ماده  41قانون حمایت خانواده سال
 1391در خصوص الــزام مادر به نگهداري طفل عمل کرده و در صورت
عدم امکان الزام یا مؤثر نبودن آن ،در مورد انجام حضانت توسط ثالث به
خرج والدین (حـسب مورد) اتخاذ تصمـیم میکند .همچنین مستنکف از
حضانت با تحقق شرایط مندرج در ماده  54قانون حمایت خانواده مصوب
سال  1391قابل تعقیب کیفري است.
ماده  528قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392مقرر
میدارد« :در برخورد دو وســیله نقلیه در صورت انتساب
برخورد به هر دو راننده ،هر یک مســئول نصف دیه راننده
مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است» .آیا در تصادف،
قاعده تاثیر میزان رفتار و تقصیر مرتکب اســتثنا شده و به
هر میزان که مقصر باشند دادگاه حکم به تساوي مسئولیت
صادر خواهد کرد؟
بر اساس ماده  528قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392در موارد
برخورد دو وســیله نقلیه زمینی ،آبی یا هوایی ،هرگاه راننده یا سرنشینان
آنها کشته شوند یا آسیب ببینند ،در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده،
صرفنظر از میزان تقصیر ،هر یک مســئول نصف دیــه راننده مقابل و
سرنشینان هر دو وسیله نقلیه است .راي وحدترویه شماره  717مورخ 6
اسفند سال  1390هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این نظر است.

