گزیدهها

شناسایی و دستگیری باند سارقان
مسلح منازل و خودرو در خوزستان

رییسکل دادگستری استان خوزســتان از شناسایی و دستگیری
اعضای باند ســارقان مســلح منازل و خودرو در چندین شهر این
استان خبر داد.
حجتاالسالم صادق مرادی گفت :در پی وقوع سرقت مسلحانه و
چند فقره سرقت به عنف طی روزهای گذشته در چندین شهر استان
خوزستان از جمله ســرقتی در یکی از محلههای اهواز که تصاویر
آن در فضای مجازی منتشــر شد ،موضوع بالفاصله در دستور کار
قضایی قرار گرفت .وی ادامه داد :با تدابیر قضایی ،امنیتی ،انتظامی
و اطالعاتی و با جدیت پیگیری نیروهای پلیس ،پس از مدت کوتاهی
ماموران دایره مبارزه با سرقتهای مسلحانه نیروی انتظامی استان،
دو نفر از سارقان را در شهرستان ماهشهر شناسایی کردند و پس از
اخذ نیابت قضایی از اهواز طی عملیاتی موفق به دستگیری این دو
متهم شدند .رییسکل دادگستری استان خوزستان خاطرنشان کرد:
متهمان به مشارکت در چندین فقره سرقت مسلحانه ،قدرتنمایی
با سالح ،حمل و نگهداری اسلحه غیرمجاز و راهزنی اعتراف کردند
و هماکنون با صدور قرار الزم در بازداشت به سر میبرند.
مرادی ضمن هشدار به برهم زنندگان امنیت و آسایش شهروندان،
اظهار کرد :مجرمان بدانند که با ارتکاب به سرقت یا هرگونه اخالل
در نظم و امنیت ،تاوان سختی در انتظار آنها خواهد بود و با پیگیری
دستگاه قضایی و انتظامی ،همه آنها در دام قانون گرفتار خواهند شد.

ضرورت اجرای عادالنه احکام
کمیسیون ماده  ۱۰۰شهرداریها

رییسکل دادگستری اســتان هرمزگان بر اجرای عادالنه و بدون
تبعیض احکام کمیسیون ماده  ۱۰۰قانون شهرداریها تاکید کرد.
علی صالحی در دیدار با شهردار و اعضای شورای شهر بندرعباس
بر اجرای عادالنه و بدون تبعیض احکام کمیسیون ماده  ۱۰۰قانون
شهرداریها تأکید کرد و خاطرنشان کرد :پیگیری رفع مشکالت
محالت کمتر برخوردار و ســاماندهی و رفع معضالت بافتهای
فرسوده ،یکی از موضوعات بسیار مهمی است که باید در اسرع وقت
به آن پرداخته شود .وی با یادآوری لزوم پاسخگویی بهموقع و سریع
به مطالبات شهروندان ،خطاب به شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر بندرعباس ،بیان کرد :نظارت شورای شهر برای پیشبرد اهداف
مدیریت شهری بسیار حائز اهمیت است و پارلمان شهری میتواند
به شهرداری در جهت پیشگیری از تخلفات و ایجاد شفافیت مالی
کمک شایانی کند .رییسکل دادگستری استان هرمزگان در ادامه
با اشاره به برخی مسایل و مشکالت شهر بندرعباس از جمله مشکل
روشنایی معابر در برخی نقاط این شهر و لزوم ساماندهی متکدیان
و معتادان متجاهر ،رسیدگی فوری به این موضوع و افزایش کیفیت
ارائه خدمات در این خصوص را خواســتار شد .وی تصریح کرد :با
پیگیری دادگستری استان هرمزگان ،صنایع غرب بندرعباس ملزم
شدند در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی خود برای هدایت
فاضالب از تصفیهخانه جهــت مصارف صنعتی و همچنین تأمین
منابــع مالی این پروژه اقدام کنند که در این راســتا ،انتظار میرود
شهرداری بندرعباس نیز ضمن مشارکت فعال در این طرح ،کمک
به دستگاههای متولی جهت ساماندهی شبکه فاضالب را به صورت
جدی در دستور کار خود قرار دهد.

دانستنیهای حقوقی

شیوه طرح دعوی الزام به تنظیم
سند ملک در رهن بانک

برای انجام شــیوه صحیح طرح
دعوی الزام به تنظیم سند ملکی
که در رهن بانک قرار دارد ،رعایت
نکات ذیل ضروری است.
در صورتی که با در دست داشتن
مبایعهنامــه عــادی در پی الزام
فروشــنده به تنظیم سند رسمی
ملک خریداریشــده خویش از دیگری باشید اما حسب محتویات
مبایعهنامه تنظیمی ،محرز باشد که فروشنده ،سابق بر انعقاد عقد بیع
با موکل ،مبادرت به اخذ تسهیالت از بانک کرده و در قبال تسهیالت
دریافتی ،پالک ثبتی مورد معامله را در رهن بانک معطی تسهیالت
قرار داده است ،در این صورت نمیتوانیم به صرف تقدیم دادخواست
الزام به تنظیم سند رســمی به طرفیت فروشنده اکتفا کنیم و قطع ًا
چنین دعوایی بهواسطه ایراد در رهن قرار داشتن موضوع دعوی ،به
صورت شکلی رد خواهد شد.
اگر فروشنده قبل از تنظیم مبایعهنامه عادی ،موافقت بانک معطی
تســهیالت را برای انتقال مورد معامله جلب کرده یا در مبایعهنامه
تنظیمی قید شده باشد که مورد معامله با حفظ حقوق مرتهن واگذار
شده است ،در این صورت باید در دادخواست که به خواسته الزام به
تنظیم سند رسمی تقدیم مرجع قضایی میکنیم ،تصریح کنیم که
دادخواست تقدیمی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی «با حفظ
حقوق مرتهن» اســت تا در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر الزام
فروشنده به تنظیم سند رسمی صادر باشد ،دادگاه شیوه اجرای حکم
را به نحوی که منافی حقوق مرتهن نباشد ،مشخص کند.
البته به خاطر داشته باشید که تشخیص منافات نداشتن تنظیم سند
با حقوق مرتهن ،بر عهده دادگاه رسیدگیکننده است.
اما در صورتی که در مبایعهنامه تنظیمی در مورد موافقت بانک معطی
تسهیالت ،نفی ًا یا اثبات ًا مطلبی درج نشده باشد و به انتقال مورد معامله
با حفظ حقوق مرتهن نیز اشارهای نشده یا حتی مرتهن ،به صراحت
مخالفت خود را با انتقال پالک ثبتی موضوع رهن اعالم کرده باشد،
در این صورت دادخواست تقدیمی باید حاوی دو خواسته مجزا دایر
بر الزام خوانده بــه فک رهن از پالک ثبتی و الزام خوانده به تنظیم
سند رسمی انتقال باشد.
اما در مورد خوانده یا خواندگان دعوی الزام به فک رهن ،با توجه به
تشتت رویه محاکم در این خصوص ،بهتر است که بانک نیز به عنوان
مرتهن طرف دعوی قرار گیرد .زیرا برخی از محاکم بر این عقیدهاند
که بدون طرح دعوی به طرفیت مرتهن ،صرف ًا راهن مکلف به فک
رهن میشود؛ در حالی که وظیفه راهن ،پرداخت حقوق مرتهن است
و فک رهن در اختیار و قدرت راهن نبوده و در حیطه اختیارات مرتهن
است و عدم طرح دعوی فک رهن به طرفیت مرتهن ،با حفظ حقوق
مرتهن و امکان تدارک دفاع از ناحیه وی تعارض دارد.
تعدد خواندگان ،لطمهای به اســاس دعوی ما نخواهد زد و حداکثر
آن است که اگر دادگاه ،دعوی را متوجه یکی از خواندگان یا تعدادی
از آنها نداند ،نســبت به آنها دعوی را رد خواهــد کرد؛ اما اگر طرح
دعوی را به طرفیت برخی دیگر ضروری بداند ،مبادرت به رد اصل
دعوی میکند.

آزادی و اعطای مرخصی
به دو هزار نفر از مددجویان گلستان
رییسکل دادگستری استان گلستان
از آزادی و اعطــای مرخصی به بیش از
دو هزار نفر از مددجویان در پی حضور
قضــات در زندانهای این اســتان و
بررسی وضعیت مددجویان از ابتدای
امسال تاکنون خبر داد.
حیدر آسیابی از آزادی و اعطای مرخصی به بیش
از دو هزار نفر از مددجویان در پی حضور قضات
در زندانهای استان گلستان و بررسی وضعیت
مددجویان از ابتدای امســال تاکنون خبر داد و
اظهار کرد :طــرح پایش و غربالگری زندانیان با
دستور رییس قوهقضاییه اجرا میشود و در قالب
این طرح ،روســای دادگستریها ،دادستانها و
قضات با حضور در زندانهای استان گلستان با
همه زندانیان دیدار و پروندههای آنان را بررسی و
در چارچوب قوانین به آنان کمک میکنند.
وی خاطرنشــان کرد :پس از بررسی پروندهها
در صورتی که زندانیان ،مشــمول عفو ،تخفیف
مجازات ،آزادی مشــروط ،تعلیق اجرا و ســایر
تسهیالت قانونی مثل اعطای مرخصی و اشتغال
باشند ،دستور قضایی الزم صادر میشود.

به گزارش روابط عمومی دادگســتری اســتان
گلســتان ،آسیابی افزود :امســال  ۲هزار و ۴۴۲
محکوم با استفاده از تسهیالت قانونی مانند آزادی
مشروط ،مرخصی منجر به آزادی ،عفو ،گذشت
شاکی خصوصی ،اعسار و تقسیط و نظارت با پابند
الکترونیکی آزاد شدند.
رییسکل دادگســتری استان گلســتان ادامه
داد :افــرادی که مرخصی رفتند یا آزاد شــدند،

مددجویانی هستند که آزادی آنان اخاللی در نظم
و امنیت استان ایجاد نمیکند و زندانیان سابقهدار
و محکومان جرایم خاص و مهم از این تسهیالت
مستثنی هستند.
وی عنوان کرد :سرکشــی قضات و مسئوالن
قضایــی اســتان گلســتان از زندانهــا و
بازداشتگاههای این استان بهصورت مستمر در
طول سال ادامه دارد.

صــدور دســتور آزادی  ۵۳نفر از
زندانیان جرایم غیرخشن در قم
حجتاالسالم حسن غریب ،دادستان عمومی
و انقالب مرکز اســتان قم نیز از صدور دستور
آزادی  ۵۳نفر از زندانیان جرایم غیرخشن این
استان با استفاده از نهادهای ارفاقی به مناسبت
والدت حضرت امام حســن عسکری (ع) و در
راستای سیاســت کاهش مجازات حبس خبر
داد و بــا تأکید بر اجرای مســتمر طرح پایش
و غربالگری زندانیان اســتان قم ،اظهار کرد:
از همه ارفاقهای قانونی برای تغییر وضعیت
زندانیان واجد شــرایط و ایجــاد زمینه آزادی
آنان با استفاده از راهکارهای قانونی تخفیف و
تعلیق مجازات ،اعطای مرخصی و موافقت با
مرخصی پایان حبس استفاده میشود.
وی گفــت :رویکرد دســتگاه قضایی در آزادی
زندانیــان ،کاهش جمعیت کیفــری و کاهش
آسیبهای ناشی از حبس بر زندانی و خانواده او
در کنار حفظ و تأمین امنیت جامعه است و در این
راســتا افرادی که سابقهدار ،مخل نظم ،آسایش
شهروندان و امنیت مردم باشند ،از هیچ تخفیف
قانونی بهرهمند نخواهند شد.

ورود دادگستری آذربایجان غربی برای بررسی مشکل کارکنان سازمان همیاری شهرداریها
سازمان همیاری شــهرداریهای استان آذربایجان
غربی در رابطه بــا عدم پرداخت چندین ماهه حقوق
آنها و پیگیــری نماینده ولی فقیه در اســتان و امام
جمعه ارومیه ،دادگستری استان آذربایجان غربی به
موضوع ورود کرد و مدیرعامل این مجموعه احضار
شد و موضوع تحت بررسیهای دقیق قرار گرفت و
کم و کیف امور و مشکالت این سازمان شنیده شد .به

رییسکل دادگستری اســتان آذربایجان
غربی از ورود دادگستری این استان به منظور
بررسی مشکل کارکنان ســازمان همیاری
شــهرداریهای این استان خبر داد و گفت:
مدیرعامل این سازمان احضار شد.

ناصر عتباتی اظهار کرد :به دنبال اعتراضات کارکنان

گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان
غربی ،وی افزود :تسریع و کمک به برگزاری مزایدهها
برای تامین نقدینگی سازمان همیاری شهرداریهای
این استان جهت پرداخت بخشی از معوقات تا پایان
ماه جاری تحت نظارت دادســتانی مرکز اســتان و
بازرسی کل استان ،از تصمیمات اتخادی است تا پس
از برگزاری مزایده قانونی ،کل معوقات در سریعترین

زمان ممکن به کارکنان پرداخت شــود .رییسکل
دادگستری استان آذربایجان غریی به صدور دستور
جهت ورود و نظارت دادســتانی مرکز این استان و
بازرسی کل اســتان برای بررسی دقیق مشکالت
سازمان همیاری شهرداریها و ترک فعل احتمالی
مدیران اشاره کرد و گفت :مقرر شد ظرف مدت یک
ماه نتایج اعالم شود.

ضرورت تعیین تکلیف پروندههای معوق و تسریع رسیدگیها در دادگستری ایالم
در دستگاه قضایی بهویژه خدمت در مناطق محروم
را بزرگ و ارزشمند توصیف و اظهار کرد بازدیدهای
مستمر مسئوالن قضایی این اســتان از حوزههای
قضایی ،به منظور توجه ویژه بــه این حوزهها ،دیدار
مستقیم و بدون واســطه با مردم ،بررسی و احصای
کاستیها و نیازمندیها و برنامهریزی برای رفع موانع
خدمترســانی به مردم عزیز این مناطق است .وی
تکریم ارباب رجوع ،صیانت از حقوق شــهروندی و

رییسکل دادگستری اســتان ایالم بر رفع
اطاله دادرســی ،تعیین تکلیف پروندههای
معوق و تسریع در رسیدگیها و اجرای احکام
تاکیدکرد.

علی دهقانی در ادامه بازدیدهــای خود از حوزههای
قضایی اســتان ایالم ،در حاشــیه بازدیــد از حوزه
قضایی شهرســتان دهلران ،خدمترسانی به مردم

تحقق عدالت آسان برای آحاد مردم را از اهم برنامهها و
راهبردهای قوهقضاییهدردورانتحولوتعالیدانست
و خاطرنشان کرد :رفتار و برخورد کارکنان با مراجعان
به دســتگاه قضایی باید مطابق با اخالق اسالمی،
کرامتمحوریومهربانیدرعینرعایتقانونمداری
باشد .رییسکل دادگستری استان ایالم ،بازدیدهای
ســرزده از حوزههای قضایی را از رویکردهای مهم
نظارتی دادگستری این اســتان برشمرد و گفت :در

این بازدیدها ،حسن جریان امور و میزان رضایتمندی
مردم در همه شهرها و حوزههای قضایی استان ،مورد
سنجش و ارزیابی قرار میگیرد .دهقانی همچنین به
روحیه سازشپذیری و گذشــت در بین مردم استان
ایالم اشاره کرد و گفت :باید تالش شود تا اختالفات
و خصومتها با محوریت شــورای حل اختالف و با
بهرهمندیازظرفیتبزرگان،مصلحان،ریشسفیدان
و متنفذان این شهرستان ،به صلح و سازش ختم شود.
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قضایی
اخبار

برگزاری  781جلسه الکترونیک
رسیدگی قضایی در قزوین

معاون فناوری اطالعات و برنامهریزی دادگستری استان قزوین گفت :در
مهرماه سال جاری  781جلسه رسیدگی قضایی در این استان به صورت
الکترونیکی برگزار شده است.
عمران تقوی اظهار کرد :بر اساس سند تحول قضایی ،از آنجایی که یکی
از سیاستهای دستگاه قضا ،بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهای اینترنتی
جهت کاهش اطاله دادرســی و میانگین زمان رسیدگی است ،این امر با
بهرهمندی از سامانههای الکترونیکی در استان قزوین در دست اجراست.
وی در ادامه با اشاره به تعداد جلسات رسیدگی مجازی بیان کرد :در مهر
ماه سال جاری بالغ بر  ۷۸۱مورد جلسه دادرسی با متهمان زندانی بهصورت
الکترونیکی انجام شــد ،همچنین عالوه بر جلسات رسیدگی ۱۲۶ ،مورد
دیدار قضات با زندانیان جهت بررسی و رفع مشکالت آنان نیز به صورت
غیرحضوری انجام شده است.
معاون فناوری اطالعات و برنامهریزی دادگستری استان قزوین با اشاره به
بهرهمندی خانوادههای زندانیان از امکانات مالقات غیرحضوری گفت :در
ماه گذشته  ۳۰مورد مالقات الکترونیک مددجویان زندان با خانوادههایشان
صورت گرفته که این امر کاهش هزینه برای خانوادهها و امکان مالقات
سریع را به همراه داشته است.

قلعوقمع و آزادسازي  ۵۶هکتار از
اراضی زراعی دشت مشهد مقدس

سرپرست دادسرای ناحیه  7مشــهد از عملیات قلعوقمع و آزادسازي ۵۶
هکتار از اراضی زراعی دشت مشهد مقدس خبر داد.
فرزاد بهشتی توندری از انجام عملیات قلعوقمع و آزادسازي  ۵۶هکتار از
اراضی زراعی دشت مشهد مقدس واقع در منطقه آرامگاه فردوسی ،اراضی
زراعی روستای اخنگان خبر داد و گفت :در ادامه اقدامات پایش ،پیشگیری
و عملیاتی اکیپ گشت مشترک شــورای حفظ حقوق بیتالمال در امور
اراضی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ،با محوریت جهاد کشاورزی
این اســتان ۲۲۹ ،قطعه اراضی دیوارکشی ،پیکنی و ویالسازیشده ،در
چند نقطه (شــهرکهای والیت ،دیاموند و وصال و اراضی مجاور آنها)
در سطح بیش از  ۵۶هکتار از اراضی زراعی که دستخوش تغییر و تبدیل
کاربری قرار گرفته بود ،در قالب اجرای تبصره  2ماده  ،10رفع تخلف شد
و قلعوقمع صورت گرفت.
وی افزود :در این عملیات مشــترک که با دستور قضایی انجام پذیرفت،
ضمن قلعوقمع پیکنی و دیوارهای موصوف  6 ،هزار مترمربع آســفالت
غیرمجاز ( 2کیلومتر راه) نیز جمعآوری شد.

نظریه مشورتی

روشهایوصولچک
را درخواست کرد .پس از درخواست اجرای حکم،
اجراییه صادر میشود.

شیوههای مختلفی در قانون برای وصول
شبینی شده که هر یک از این
چک پی 
روشها دارای مزایا و معایبی اســت.
انتخاب راه نادرســت میتواند وصول
وجه چک را به تاخیر بیاندازد یا شما را از
برخی حقوق قانونی محروم کند.
در صورت عدم پرداخت چک و مواجهه با گواهی
عدم پرداخت یا اصطالحا برگشت چک ،از چهار
طریق میتوان وجه چک را مطالبه کرد.
انتخاب روش وصول وجه چک ،باید با توجه به
ویژگی چک انتخاب شود .ترجیح دارنده هم در
انتخاب هر یک از این روشها مهم است .اما باید
سعی شود بهترین گزینه برای رسیدن به نتیجه
مطلوب ،به کار گرفته شود.
راههای وصول وجه چک
شــیوههای وصول چک شــامل طرح شکایت
کیفری؛ از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه
چک؛ از طریق تقاضای صدور اجراییه در دادگاه و
اقدام از طریق اجرای ثبت است.
اقدام از طریق مراجع کیفری
صــدور چک بالمحــل در قانون چــک ،جرم
محسوب میشود و دارنده چک در صورت وجود
شرایطی میتواند از صادرکننده ،به جهت صدور
چک بالمحل شــکایت کیفری کند .دادسرا به
شکایت شــاکی رســیدگی کرده و در صورت
وجود شرایط و عدم پرداخت وجه چک با صدور
کیفرخواســت و نهایتا صدور دادنامه در دادگاه
کیفری دو ،مجازات حبس در انتظار صادرکننده
چک بالمحل خواهد بود.
دارندگان چکهای برگشتی ،به چند دلیل ،این
روش را بــرای وصول چک انتخاب میکنند که
شامل سرعت روند رسیدگی ،کمهزینه بودن و
ضمانت اجرای قوی دارندگان چک است.
در چه شرایطی امکان طرح شکایت
کیفری از چک برگشتی وجود ندارد؟
بعضی مواقع امکان اســتفاده از این روش وجود
ندارد:
 -1در صورتی که چک دارای وعده باشد .چک
باید بدون وعده و به صورت نقد صادر شود .زیرا
چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی

وصول چک از طریق صدور اجراییه
دادگاه بدون نیاز به صدور حکم
این روش ،روشی جدید و نو در قانون جدید چک
اســت .در این روش ،دیگر نیازی به طی پروسه
طوالنی رسیدگی در دادگاه نیست و دارنده چک
میتواند از دادگاه مستقیما ،صدور اجراییه جهت
وصول وجه چک را درخواســت کند .این روش
صرفا در مورد چکهای صیادی قابلیت اجرا دارد.

باشد .در صورتی که چک دارای وعده باشد ،این
چک ،حقوقی محسوب میشود.
 -2هرگاه چک بابت تضمین انجام معامله یا انجام
تعهد صادر شده باشد.
 -3هرگاه چک ســفید امضا صادر شــده باشد.
یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ ،تاریخ و
نام دارنده ،فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.
هنگامی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده
است ،اگر دارنده چک ،قبل از مراجعه به بانک و
قبل از شکایت مبادرت به درج تاریخ کند ،چنانچه
در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام
صدور ،تاریخ چک را ننوشــته است ،مسئولیت
کیفری متوجه صادرکننده نخواهد شد.
 -4اگر وصول وجه چک به تحقق شرطی منوط
شده باشــد .چه این شرط در متن چک ذکر شده
باشد یا بر اساس یک فقره قولنامه ،صورتجلسه،
شهادت شــهود و  ...صادر شده باشد و این موارد
اثبات شود .مثال شــخصی که اتومبیل خریده و
مبلغ آن یا قســمتی از مبلغ معامله را به صورت
یک فقره چک صادر و در اختیار فروشنده یا بنگاه
بگذارد و در ضمن قید کند که به شرط انتقال سند
در محضر ،فروشــنده یا بنگاه حق دارند به بانک
مراجعه و وجه چک را وصول کند.
 -5چنانچه ثابت شــود چک بابت ربا (بهره) یا
معامالت نامشروع صادر شده است.
 -6اگر دارنــده چک برای وصــول آن پس از
گذشــت  ۶مــاه از تاریخ صدور چــک به بانک
مراجعه کند .همچنیــن اگر ظرف  ۶ماه از تاریخ
صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشــتی از

بانک) شکایت نکند.
وصول چک با تقدیم دادخواست به
دادگاه حقوقی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،در صورتی که
امکان طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده به
دالیل فوق امکانپذیر نباشــد یا دارنده چک به
هر دلیلی تمایلی به طرح شکایت کیفری نداشته
باشد میتوان از طریق تقدیم دادخواست به شعب
حقوقی دادگاه صالح ،وجه چک را مطالبه کند.
رسیدگی در دادگاهها معموال طوالنی و زمانبر
است .رایی که توسط دادگاه بدوی صادر میشود
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است و اغلب
صادرکنندگان چک به منظور طوالنی کردن روند
دادرسی اقدام به طرح دعوای تجدیدنظرخواهی
و اعســار از پرداخت هزینــه تجدیدنظرخواهی
میکنند که حداقل تاخیــری چند ماهه در روند
رســیدگی ایجاد میکند .در ایــن روش توصیه
میشود حتما از نهاد تامین خواسته برای توقیف
اموال صادرکننده چک استفاده شود .در صورت
درخواست دارنده چک ،دادگاه مکلف است اموال
صادرکننده چک را تا ســقف مبلغ چک توقیف
کند .این اموال میتواند حســاب بانکی ،ملک،
ســهام ،و هرچیز دیگری باشد که مالیت داشته
و قابلیت توقیف دارد .مزیت این روش این است
که امکان طرح دعوی علیه همه ظهرنویسان و
ضامنان وجود دارد و بهعالوه میتوان خسارت
تاخیر تادیه وجــه چک را نیز مطالبه کرد .پس از
صدور دادنامه قطعی میتوان اجرای حکم دادگاه

شــرایط درخواســت صدور فوری
اجراییه از دادگاه
نخست چک باید مشمول سامانه صدور یکپارچه
الکترونیکی یا به اصطالح چک صیادی باشد؛ دوم
صدور گواهی عدم پرداخت به همراه کد رهگیری
از ســوی بانک محالالیه و سوم ،تایید مطابقت
امضای صادرکننده با امضای روی چک توسط
بانک .حتی در صورتی که شــرایط فوق وجود
داشته باشــد ،در موارد زیر امکان استفاده از این
روش وجود ندارد:
الف -وصول چک در متن آن مشروط به تحقق
شرطی باشد.
ب -در متن چک قید شــده باشد که چک بابت
تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
پ -گواهینامه عدم پرداخت چک مطابق مقررات
قانونی صادر نشده باشــد .در صورتی که امکان
صدور مستقیم اجراییه از دادگاه وجود نداشته باشد
میتوان از طریق تقدیم دادخواست مطالبه وجه
چک ،وجه آن را مطالبه و وصول کرد.
وصول چک از طریق اجرای ثبت
مطابق با قانون ،چک در حکم سند الزماالجراست
و دارای همان مزایایی است که قانون برای اسناد
رسمی در نظر گرفته است .مهمترین این مزایا،
بینیازی از مراجعه بــه دادگاه حقوقی و کیفری
است .دارنده چک میتواند اجرای مفاد چک را از
دوایر اجرای ثبت تقاضا کند .از مزایای اصلی این
روش ،امکان توقیف اموال و ممنوعالخروج کردن
صادرکننده چک در زمان کوتاه است .در صورتی
دستور اجرا صادر میشــود که گواهی مطابقت
امضای چک با نمونه امضای صادرکننده توسط
بانک ارایه شده باشد.

شــخص «الف» به پرداخت مبلغی وجه در حق شــخص
«ب» محکوم شده است و پس از قطعیت دادنامه و صدور
اجراییــه ،محکومله ،ملکی از محکوم بــه دادگاه معرفی
میکند و دادگاه چهار دانگ از ششدانگ ملک را که کفاف
محکومبه را میکند ،به مزایده میگذارد و دادگاه مالکیت
این چهاردانگ را به نام شخص «ج» به عنوان برنده مزایده
منتقل میکند .پس از این مراحل ،کاشــف به عمل میآید
شرکت ثالثی سابقا مستاجر ملک محکوم بوده و قرارداد آنها
نیز مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
بوده است و شرکت ثالث از طریق رأي دادگاه ،محکوم را
در سال  1393به تنظیم سند رسمی اجاره محکوم کرده و
اجار هنامه رسمی نیز منعقد شده است .همچنین محکوم از
سهامداران شرکت ثالث مســتاجر است .شرکت ثالث با
مسئولیت محدود است و محکوم برنده مزایده مالک چهار
دانگ مشاع اعم از عین و منافع است .اکنون برنده مزایده
به جهت آن که ملک همچنان در تصرف محکوم و شرکت
مستاجر است ،دادخواست مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف
از تاریخ انتقال سند به نام برنده مزایده تقدیم کرده است .آیا
مزایده به درستی برگزار شده است؟ با توجه به اینکه محکوم
مالک منافع نیست ،آیا مکلف به پرداخت اجرتالمثل در حق
برنده مزایده است؟ تکلیف مزایده و سند منتقلشده به نام
برنده مزایده چیست؟
در فرض سؤال که پس از برگزاري مزایده و انتقال سند به نام برنده ،معلوم
شده است که ملک در اجاره شخص ثالث (شرکت) بوده ،مادام که از سوي
برنده مزایده که ذينفع است ،تعرضی نسبت به این موضوع نشده ،موجبی
براي ورود دادگاه و ابطال مزایده نیست .پس از انتقال ملک به برنده مزایده،
وي قائممقام موجر و داراي تمام حقوقی اســت که موجر سابق نسبت به
عین مستأجره داشته و در هر حال ،مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف از ثالث
و محکومعلیه منتفی است

با امعان نظر به قانون بیمه عمر بهویژه ماده  24این قانون
که مقرر میدارد «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته
شود ،به ورثه قانونی متوفی پرداخته میشود ،مگر اینکه در
موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه ،قید دیگري شده
باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود
که در سند بیمه اسم برده شده است»؛ و همچنین ماده 25
قانون فوقالذکر که بیان میکند «بیمهگذار حق دارد ذينفع
در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد؛ مگر آن که آن را به دیگري
انتقال داده و بیمهنامه را هم به منتقلالیه تسلیم کرده باشد»،
چنانچه بیمهگذار در زمان حیات از کلماتی عام همچون افراد
مستحق یا مستضعف استفاده کند ،تشخیص مصداق این
کلمات با کدام مرجع است؟
در فرض سؤال که مشــخصات ذينفع بیمه عمر ذکر نشده و بیمهگذار
عناوینی چون افراد مستحق و مســتضعف را به عنوان ذينفع بیمه ذکر
کرده است ،با عنایت به حکم مقرر در صدر ماده  24قانون بیمه مصوب سال
 ،1316ذکر مشخصات ذينفع وجه بیمه عمر در سند بیمهنامه ضروري
است .لذا وجه بیـمه بر اساس مـاده مـذکور در اخـتیار ورثه قرار میگیرد
تا در راستاي اراده بیمهگذار ،اقدام کنند.

