گزیدهها

دستورات ویژه قضایی
برای حمایت از زلزلهزدگان

رییسکل دادگستری استان هرمزگان ،دستورات ویژهای به منظور
تسریع در اسکان و جبران خسارات زلزلهزدگان این استان صادر کرد.
علی صالحی در بازدید از مناطق زلزلهزده شــهر فین و روستاهای
مجاور آن ،ضمن ابراز همدردی با آسیبدیدگان ،از نزدیک میزان
خسارات و نحوه خدماترســانی به مردم را مورد ارزیابی قرار داد و
دستورات ویژهای به منظور تسریع در امدادرسانی ،جبران خسارات
زلزلهزدگان و نیز تسهیل در استقرار و اسکان موقت آنها صادر کرد.
وی با اشاره به تأکیدات ریاست قوهقضاییه مبنی بر لزوم رسیدگی
فوری به مشکالت مردم ،اظهار کرد :در برخی از مناطق زلزلهزده
مردم در خصوص عدالت در توزیع امکانات ،خصوص ًا نحوه توزیع
چادر و اقالم رفاهی گالیههایی داشتند که در این خصوص با توجه
به وقوع پسلرزههای مکرر و سردی هوا به مسئوالن مربوطه تأکید
شد فوراً تمهیدات الزم را جهت توزیع عادالنه چادر و فراهم کردن
امکان تغذیه با غذای گرم توســط هالل احمر ،بخشداری و سایر
نهادها اتخاذ کنند .وی یادآور شــد :چندین روستا از این زمینلرزه
متأثر شدهاند و بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از منازل
مردم ،محلهــای نگهداری دام و همچنین تأسیســات جادهای
و زیربنایی شامل خانههای بهداشــت ،پایگاههای امداد جادهای
و برخــی مدارس در این مناطق آســیب دیدهاند .صالحی بر لزوم
ارزیابی خســارات وارده به زیرســاختهای جادهای خصوص ًا در
محور بندرعباس به سیرجان تأکید و بیان کرد :در چند نقطه بهویژه
محدوده ایســت بازرسی شهید میرزایی و تونل  ۱۷شهریور (تنگه
زاغ) ،به دلیل ریزش کوه و رانش زمین ،آسیبهایی جدی به ابنیه
فنی ،پلها و رویه آسفالت وارد شده است .وی عنوان کرد :از آنجایی
که محور مذکور یکی از مسیرهای اصلی در کریدور شمال به جنوب
محسوب میشود و نقش حائز اهمیتی در تأمین کاالهای اساسی
و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات کشور ایفا میکند ،ایمنسازی،
ترمیم و بهســازی این مسیر بســیار ضروری است ،لذا دستورات
ویژهای در این خصوص صادر شد.

برنامه ریزی برای
کاهش ورود پرونده ها به عدلیه

رییسکل دادگستری اســتان قزوین گفت :یکی از ثمرات بسیار
خوب فعالیت کمیسیون رفع تداخالت ،کاهش پروندههای ورودی
به دســتگاه قضایی است .علی شــعبانی در نشست شورای حفظ
حقوق بیتالمال استان قزوین اظهار کرد :اقدامات کمیسیون رفع
تداخالت در راستای فعالیت شورای حفظ حقوق بیتالمال بوده و این
کمیسیون ،یک مرجع اداری برای رسیدگی به اعتراضات اشخاص
به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است.
وی بیان کرد :این کمیسیون با توجه به آییننامههای تعریفشده و با
دراختیارداشتن تجهیزات و امکانات فنی و سوابق عکسهای هوایی
در دهههای گذشته ،بررســیهای کارشناسانه انجام داده و نهایتا
نظر را اعالم میکند و اگر اختالفی در صدور اسناد مالکیت مربوط
به دولت و ملت اتفاق وجود داشــته باشد ،از طریق اداره ثبت اسناد
تصحیح شده و به این ترتیب اختالف بین دولت و ملت رفع میشود.
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رییسکل دادگستری البرز از آزادسازی پنج هزار و  ۷۹۳هکتار از اراضی طی هفت ماه خبر داد

رکوردشکنیمقابلهباتغییرکاربریهایغیرمجاز
از اراضی ملی استان البرز اجرایی شده است.

رییسکل دادگســتری استان البرز از
رکوردشکنی مقابله با تغییر کاربریهای
غیرمجاز در این استان خبر داد و گفت:
حجم آزادسازیها در  ۱۹ماه اخیر سه
برابر کل آزادسازیهای انجامشده در
 ۶۰ماهه سالهای  ۹۴تا  ۹۸بوده است.
حســین فاضلی هریکندی در دیدار با استاندار
البرز ،تشــکیل دو قرارگاه پیشگیری و مقابله با
جرایم خاص و صیانت از بیتالمال و مقابله با تغییر
کاربری را دو تجربه موفق دادگستری این استان
برشمرد و اظهار کرد :با تشکیل قرارگاه صیانت
از بیتالمال و مقابله بــا تغییر کاربری غیرمجاز
در این اســتان ،حجم آزادسازی اراضی زراعی و
باغی از  3هزار و  ۱۹۷هکتار در فاصله سالهای
 1394تا  1398به  3هزار و  ۷۷۳هکتار در ســال
 ۱۳۹۹رســید و در هفت ماهه امسال نیز 5هزار
و  ۷۹۳هکتار از اراضی آزادســازی شدند ،یعنی
حجم آزادســازیها در  ۱۹ماه اخیر سه برابر کل
آزادسازیهای انجامشده در  ۶۰ماهه سالهای

 1394تا  1398بوده است.
وی با بیان اینکه فعالیتهــای قرارگاه صیانت
در پنج محور متمرکز بوده اســت ،افزود :عالوه
بر اینکه روند آزادســازیها رشد زیادی داشته،
در چهار محور آزادســازی اراضی ملی و تثبیت

مالکیت دولت در اراضی ملی ،آزادسازی حریم
و بســتر رودخانهها ،انسداد چاههای غیرمجاز و
جرایم محیط زیست اقدامات شاخصی انجام شده
است؛ در  ۷ماهه امسال  ۷۹۰هکتار از اراضی ملی
آزادسازی شده و همچنین کاداستر در  ۹۷درصد

صدور ســند مالکیت بــرای بیش
از  ۵میلیون مترمربع از اراضی بســتر
رودخانههای شهریار
حمید عســگریپور ،دادستان عمومی و انقالب
شهریار نیز از صدور ســند مالکیت بیش از پنج
میلیون مترمربع از اراضی بســتر رودخانههای
شهریار با پیگیری دادستانی خبر داد و اظهار کرد:
طی یک سال گذشته اسناد مالکیت پنج میلیون
و  ۵۵۳هــزار و  ۱۰۰متر مربع از اراضی بســتر
رودخانههای مذکور با پیگیریهای دادســتانی
از طریق اداره ثبت اســناد و امالک به نام وزارت
نیرو اخذ شد.
وی خاطرنشان کرد :همچنین در راستای صیانت
از حقوق عامه و اعمــال ماده یک و تبصرههای
 ۳و  ۴ماده  ۲قانون توزیــع عادالنه آب ،با ورود
دادستانی نســبت به رفع تصرف از حریم و بستر
رودخانههای شهرستان شهریار به مساحت ۱۷
هزار و  ۳۰متر مربع اقدام شد.

تداوم پیگیری های قضایی برای رفع موانع تولید
رئیسکل دادگســتری آذربایجانغربی
گفت :دستگاه قضایی تمام ظرفیت و توان
خود را برای حمایت از واحدهای تولیدی
بهکار خواهد بست و با همدلی تمام نهادها
و ارگانهای مربوطه ،موانــع تولید را از
پیش روی صنعت استان آذربایجان غربی
بر میدارد.
ناصر عتباتی در بازدید چهار ســاعته از ســه واحد
تولیدی دارای مشــکل در ارومیه اظهار کرد :از این
ســه واحد تولیدی ،دو واحد شامل شرکت «آذران
اروم فــوالد» بهطــور کامل متوقــف و راکد بوده
و شــرکت «جهان ورق آذربایجــان» نیز با وجود
امکانات الزم برای تولید ،تعطیل است .اما شرکت
«آذر شهد ارومیه» با ظرفیت  ۴۵۰نفر در حال تولید
مناسب است.
وی افزود :هر کدام از ایــن واحدها میتوانند تعداد
کثیری از افراد را بهعنوان نیروی کار جذب کنند .اما
به علت بدهیهای معوق بانکی ،دو شرکت ابتدایی
کام ً
ال تعطیل و دســتگاهها و سیستمهای تولیدی
آنها در حال خاک خوردن اســت و شــرکت «آذر
شــهد» هم با وجود وسعت و توان تولید باال ،تنها از

یکسوم ظرفیت خود استفاده میکند؛ در حالی که
حسب اظهار مدیران شرکت و آنچه از نزدیک رویت
شد ،امکان اشتغال برای دو هزار نیروی کار در این
واحد تولیدی فراهم است.
وی تاکید کرد :دستگاه قضایی تمام ظرفیت و توان
خود را بــرای حمایت از واحدهــای تولیدی بهکار
خواهد بســت و با همدلی تمام نهادها و ارگانهای
مربوطه ،موانع تولید را از پیش روی صنعت اســتان
آذربایجان غربی بر میدارد.
رییسکل دادگستری اســتان آذربایجان غربی
در نشســتی با مدیران شــرکت «آذر شهد» ،از
تصمیمات متخذه در خصوص ســه واحد تولیدی
مزبــور خبر داد و گفت :در خصوص دو شــرکت
«آذران اروم فوالد» و «جهان ورق آذربایجان»
مقرر شــد که در نخستین جلسه ســتاد پیگیری
اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی این استان،
مشکالت این شــرکتها طرح شده و تصمیمات
الزم اتخاذ شود.
وی ادامه داد :همچنین در مورد شرکت «آذر شهد»
مقرر شد جهت تقویت سرمایه در گردش این واحد
تولیدی ،مصوب شد در خصوص عفو و بخشودگی
جرایم و اعطای مهلت از ســوی ســازمان تامین

اجتماعی و ادارهکل امور مالیاتی استان ،مساعدت
الزم معمول شود و در رابطه با پروندههای قضایی
مطروحــه این واحــد در دیوان عدالــت اداری نیز
دادگستری استان آذربایجان غربی ،پیگیریهای
الزم را انجام داده و از لحاظ ارتقای وضعیت تولید و
جذب نیروی انسانی این شرکت نیز همکاریهای
الزم انجام شود.
جذب بیــش از یکصد محکوم در یک
شرکت تولیدی
عتباتی با بیان اینکه شــرکت تولیدی «آذر شــهد
ارومیه» با جذب بیش از یکصــد نفر از محکومان
که هماکنون در حال اشتغال هستند ،کمک شایانی
به امر اشــتغال زندانیان داشته اســت ،عنوان کرد:
اشــتغالآفرینی در جامعه ،ا ایجاد امنیت برای همه
افراد اجتماع برابر اســت .چرا که ریشه بسیاری از
بزهکاریها و آســیبهای اجتماعی در بیکاری و
کمبود امکانات مالی است و هماکنون مدیران این
شرکت و بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر اعالم
آمادگی کردهاند که تعداد زیــادی از محکومان را
بهعنوان نیروی کار جذب و اســتخدام کنند و همه

مدیران باید نگاهی ویژه بــه مقوله تولید و حمایت
از آن داشته باشند.
رییسکل دادگستری اســتان آذربایجان غربیاز
مدیران نهادهای مرتبط خصوص ًا بانکها خواست
در خصوص واحدهای تولیــدی ،دیدگاه حمایتی
داشــته باشد و در راســتای رفع مشکالت آنها گام
بردارند .چرا که تاکنون توقیفها و تعطیلی واحدهای
تولیدی ،حاصلی جز رکود صنعت اســتان نداشته و
حتی بانکها آنگونه که باید ،به حق و حقوق خود
نرسیدهاند و فقط ثمره آن ،ازکارافتادن چرخ تولید و
صنعت استان بوده است.
بازگشت به تولید کارخانه سنگشکن
شهرکرد
همچنین با تالشها و پیگیریهای اعضای شورای
حل اختالف اتاق بازرگانی شــهرکرد و تشــکیل
جلســات متعدد ،پرونــده اختالف مالــی کارخانه
سنگشکن به سازش ختم شد.
با ایجاد ســازش در این پرونده و اختالف مالی به
ارزش هفت میلیارد و  ۸۰۰میلیون تومان ،موجبات
راهاندازی مجدد کارخانه سنگشکن با حدود  ۵۰نفر
نیروی کار مجدداً فراهم شد.
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پیگیری دادستانی نسبت به وقوع
انحراف در واگذاری اراضی ملی
منطقه «امند»

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان از وقوع انحراف در واگذاری
اراضی ملی منطقه «امند» به بنیاد مسکن خبر داد و گفت :دادستانی پیگیر
وقوع انحراف در واگذاری این اراضی است.
حجتاالسالم محسن کرمی در جلسه شــورای حفظ حقوق بیتالمال
استان زنجان ،از وقوع انحراف در واگذاری اراضی ملی منطقه «امند» به
بنیاد مسکن خبر داد و گفت :در خصوص اراضی که از طریق منابع طبیعی
در اختیار بنیاد مسکن استان زنجان گذاشته شده ،متاسفانه بنیاد مسکن
وظیفه خود را بهخوبی انجام نداده و انحرافی در این زمینه صورت گرفته
که نمونه اخیر آن واگذاری اراضی در روستای «امند» است.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان خاطرنشان کرد :اهالی این
روســتا ،حدود  ۲۵سال است که روســتا را رها کرده و رفتهاند؛ اما سئوال
اصلی این است که اراضی به چه عنوانی به بنیاد مسکن داده شده است؟
وی به ادارهکل بازرسی استان زنجان ،نیروی انتظامی و اداره اطالعات
ماموریت داد تا ضمن بررســی اصل این واگذاریها ،اقدام به جمعآوری
دادههایی کنند تا مشــخص شــود که واگذاری اراضی این روستا به چه
کسانی صورت میگیرد .کرمی همچنین دستگاههای ذیربط را ملکف
کرد تا در خصوص موضوع کوهتراشی بررسیهای الزم را انجام دهند و
نتیجه بررسیهای خود را به شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی
گزارش کنند تا اقدامات الزم انجام شود.

ورود مدعیالعموم به یک حادثه تلخ
در کرمانشاه

دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه در پی سقوط یک مادر
همراه نوزاد  ۲۷ماههاش به داخل چاه فاضالب بهدنبال فرونشست زمین
در پیادهرو از تشکیل پرونده قضایی در این خصوص خبر داد.
در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی مبنی بر سقوط یک مادر همراه نوزاد
 ۲۷ماههاش به داخل چاه فاضالب بهدنبال فرونشست زمین در پیادهرو
دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان کرمانشاه از پیگیری مدعیالعموم
در خصــوص این حادثه خبر داد و اعالم کــرد :پرونده این حادثه با توجه
به ابعاد آن و دســتور دادستان کرمانشــاه در دادسرای عمومی و انقالب
مرکز استان کرمانشاه در حال رسیدگی است و با توجه به اهمال پیمانکار
شهرداری در عدم پر کردن این چاه از ردهخارجشده ،موضوع در دادسرا در
حال بررسی کاملتر است.

نظریه مشورتی

تبانی با هدف تصاحب مال دیگری

تبانی برای بردن مال دیگری به این معناســت که دو یا
چند نفر با یکدیگر برنامهای ترتیب دهند تا مال دیگری
را تصاحب کنند.

تبانی برای بردن مال دیگری به این معناســت که دو یا چند نفر با
یکدیگر برنامــهای ترتیب دهند تا مال دیگــری را تصاحب کنند.
قانونگذار در قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی
میکنند ،مصوب  3مرداد ســال  ،1307ضمانت اجرای تبانی برای
بردن مال غیر را مشخص کرده است.
در ارکان تبانی برای بردن مال دیگری ،باید عناصر تشکیلدهنده
این جرم در کنار یکدیگر جمع باشند.
جرم تبانی برای بردن مــال دیگری از مصادیق جرم کالهبرداری
است و مجرم در حکم کالهبردار است.
این جرم با روشهای مختلفی ممکن است رخ دهد .گاهی ممکن
است اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مال دیگری،علیه
همدیگر اقامه دعوای صوری کنند .در این مواقع دعوای صوری که
مطرح میشود ،در حقیقت ابزاری برای بردن مال دیگری است.
گاهی نیز ممکن اســت دعوایی در محکمه مطرح باشد و فردی با
تبانی یکی از طرفین دعوا ،علیه طرف دیگر دعوا به عنوان شخص
ثالث وارد دعوا شود.
قانونگذار در ماده  2قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر
تبانی میکنند ،چنین مقرر داشته است که «اشخاصی که به عنوان
شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی
اعتراض کرده یا بر محکومبه حکمی ،مستقیم ًا اقامه دعوی کنند و
این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن
مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشــد ،کالهبردارمحسوب
و عالوه بر تأدیه خســارات وارده به مجازات کالهبرداری محکوم
خواهند شد .تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق
نیز در حکم کالهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکور محکوم

عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم تبانی برای بردن مال غیر ،بدین معناســت که
مجرم قصد و نیت مجرمانــه در ارتکاب جرم تبانی برای بردن مال
دیگری را داشته باشد و با انگیزه به این عمل اقدام کند.
در ارتکاب جرم مزبــور باید ارکان تبانی برای بردن مال دیگری در
کنار یکدیگر جمع باشند تا بدین وسیله ،امکان شکایت تبانی برای
بردن مال دیگری وجود داشته باشد.

میشود».
همچنین در تبصره این ماده آمده است که «اشخاصی که اقدامات
مذکور در فوق را قبل از تاریخ اجرای ایــن قانون انجام دادهاند ،در
صورتی مجازات خواهند شد که پس از تاریخ اجرایاین قانون نیز،
آن اقدامات را تعقیب کنند».

با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است ،بر
همدیگر اقامه دعوی کنند ،این اقدام آنها جزء تشبث (چنگ زدن)
به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده 238
قانون مجازات عمومی ،پیشبینی شده است ،محسوب میشود و
به مجازات مندرج در ماد ه مزبوره محکوم خواهند شد».
الزم به ذکر است که ماده مذکور در باب کیفر کالهبرداری بود ،اما
با نســخ قانون مجازات عمومی ،مرتکبین کالهبرداری طبق ماده
یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس ،ارتشا و کالهبرداری
محاکمه میشوند.

عنصر قانونی
قانونگــذار در ماده یک قانون مجازات اشــخاصی که برای بردن
مال غیر تبانــی میکنند ،جرم تبانی برای بردن مال غیر را در حکم
کالهبرداری میداند و چنین مقرر داشته است که «هرگاه اشخاصی

عنصر مادی
عنصر مادی جرم تبانی برای بردن مال غیر ،هر عملی است که به
وسیله آن جهت بردن مال دیگری ،شــراکت و همکاری و در کل
تبانی صورت گیرد.

ارکان تبانی برای بردن مال دیگری
جرم تبانی برای بردن مال دیگری همچون همه جرایم کیفری دارای
سه رکن و عنصر قانونی ،مادی و معنوی است.

شکایت تبانی برای بردن مال دیگری
از جمله جرایمی که در حکم کالهبرداری هستند ،تبانی برای بردن
مال دیگری است که اگرچه شکایت در خصوص تبانی برای بردن
مال دیگری باید اقامه شود ،اما مجازات جرم مزبور ،به مجازات جرم
کالهبرداری تسری مییابد.
همانطور که گفته شــد ،مــاده  238قانون مجــازات عمومی ،به
مجازات جرم کالهبرداری اشاره داشت و جرایمی نیز که در حکم
کالهبرداری بودند نیز با همین ماده مورد مجازات قرار میگرفتند.
اما با توجه به اینکه قانون مجازات عمومی منســوخ شــده است،
افرادی که مستند به ماده  238قانون مجازات عمومی مورد حکم
واقع میشــدند ،در حال حاضر مجازات ماده یک قانون تشــدید
مجازات مرتکبین اختالس ،ارتشــا و کالهبرداری ،نسبت به آنها
حکم فرماست.
در این قانون ،مجازات کالهبرداری ساده از یک تا  7سال و مجازات
کالهبرداری مشدد از  2تا  10سال در نظر گرفته شده است.
بنابراین در قانون مجازات اشــخاصی کــه برای بردن مال غیر
تبانی میکننــد ،ضمانت اجرای عمل تبانــی ،ماده  238قانون
مجازات عمومی اســت و در حال حاضر ،چنانچه شکایت تبانی
برای بردن مال دیگری مطرح شــود ،مجرمان جرم مزبور طبق
ماده یک قانون تشــدید مجازات مرتکبین اختالس ،ارتشــا و
کالهبرداری ،محاکمه میشوند.

افزایش مهریه بعد از عقد امکانپذیر است؟
یک وکیل پایهیک دادگستری با بیان اینکه زمانی که برای زن
مهرالمسمی تعیین شده باشد ،زن یا شوهر نمیتوانند پس از
ازدواج در قالب عقد ،میزان مهریه را افزایش دهند ،گفت :این
در حالی است که شوهر میتواند در صورت تمایل ،مالی را در
قابل عقود هبه یا صلح ،به همسرش منتقل کند.

صالح یوسفی درباره مهریه اظهار کرد :مهریه یا صداق ،مالی است که
زن در پی عقد ازدواج ،مالک آن میشــود .تعیین میزان مهریه در عقد
دائم شرط صحت عقد نیست؛ یعنی ممکن است زمانی که ازدواج دائم

صورت میگیرد مهریهای برای زوجه تعیین نشده باشد یا این مهر به علل
مختلفی باطل باشد که در این صورت خللی به عقد ازدواج وارد نمیشود.
وی ادامه داد :در این شرایط مطابق ماده  ۱۰۸۷قانون مدنی ،زن و شوهر
پس از جاری شدن صیغه عقد میتوانند با توافق خود ،مالی را به عنوان
مهر تعیین کنند که به آن مهرالمسمی میگویند ،اما اگر زوجین درباره
مهریه توافق نکنند ،ممکن است به زوجه مهرالمثل تعلق گیرد.
این وکیل پایهیک دادگستری گفت :مهرالمثل مطابق ماده  ۱۰۹۱قانون
مدنی تعیین میشود ،یعنی بر اساس مواردی مانند جایگاه خانوادگی زن،
صفات و شرایط وی میزان ،مهریه او مشخص میشود.

وی در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران بیان کرد :اما در اکثر ازدواجها،
میزان صداق پیش از جاری شدن صیغه عقد مشخص میشود که به این
نوع صداق ،مهرالمسمی میگویند .زمانی که برای زن مهرالمسمی تعیین
شده باشد ،زن یا شوهر نمیتوانند پس از ازدواج در قالب عقد ،میزان مهریه
را افزایش دهند ،اما اگر زن از مقدار مهریه راضی نباشد ،میتواند مال مورد
نظر را در صورت موافقت همسرش در قالب عقد دیگری از او بخواهد.
یوسفی تصریح کرد :برای مثال زن میتواند از همسرش بخواهد که مالی
را در قالب عقد هبه به او ببخشــد .بر اساس ماده  ۷۹۵قانون مدنی ،هبه
عقدی اســت که یک فرد مالی را به صورت رایگان به شخص دیگری

تملیک میکند .یعنی آن مال را به وی میبخشد؛ بنابراین اگر شوهر با
بخشیدن مال به همسرش موافق باشد میتواند این کار را در قالب عقد
هبه انجام دهد.
این وکیل پایهیک دادگستری در خصوص اینکه به جز عقد هبه ،زوجه
در چه قالب دیگری میتواند از همسرش مالی را دریافت کند گفت :صلح
در لغت به معنای سازش و در اصطالح حقوقی عقدی است که به موجب
آن هر نوع مال یا منفعت آن به کســی تملیک میشود .بنابر این زن در
صورت رضایت همسرش میتواند از وی بخواهد مالی را در قالب عقد
صلح به او انتقال دهد.

در مادهواحده منع توقیف اموال شــهرداري مصوب سال
 ،1361کلمه «بانکها» ذکر شــده بود که در سال 1389
این کلمه توسط مجلس شوراي اســامی از مادهواحده
حذف شد و این شــبهه ب هوجود آمد که چنانچه محکومله،
شــخص حقیقی و محکومعلیه شهرداري باشد ،آیا قبل از
پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه ،محکومله
میتواند وجوه متعلق به شــهرداري را که در بانکهاست،
توقیف کند؟ در صورتی که محکومله شهرداري را بهعنوان
شــخص ثالث معرفی کرده است که از محکومعلیه طلب
دارد و شهرداري نیز در پاسخ اجراي احکام اعالم کند که
به محکومعلیه بدهکار است ،اما هماکنون وجه نقد جهت
پرداخت ندارد ،آیا اموال شهرداري قابل توقیف است؟ آیا این
موضوع که شهرداري اعالم میکند وجه نقد جهت پرداخت
ندارد ،ممتنع محسوب و مشــمول ماده  93قانون اجراي
احکام مدنی میشود؟ اگر موضوع محکومیت ،پول خارجی
باشد و محکومعلیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه کند،
مالك ،قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعالمی توسط
بانک مرکزي؟
مقررات مادهواحده قانون اصالح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و
غیرمنقول متعلق به شهرداري و الحاق دو تبصره به آن مصوب سال ،1389
صرف ًا بهمنظور ایجاد موجبات بهرهمندي شهرداريها از تسهیالت و منابع
بانکی برای اجراي خدمات شهري و ترغیب بانکها به دادن تسهیالت
به شهرداريها با مجاز اعالم کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق
اخذشده از شهرداريها بوده و حذف عبارت «در بانکها و یا» از مادهواحده
سال  1361در مادهواحده اصالحی سال  1389به قرینه تبصرههاي یک
و دو ذیل آن و اطالق عبارت اشخاص ثالث در متن آن ،داللتی بر امکان
توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهاي شهرداريها نزد بانکها،
خارج از چارچوب مادهواحده ســال  1361ندارد .در فرض ســؤال که در
اجراي ماده  87قانون اجراي احکام مدنی مصوب سال  1356به شهرداري
بهعنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداري ضمن پذیرش دین خود به
محکومعلیه اعالم کرده که وجه الزم براي پرداخت طلب محکومعلیه
را ندارد ،با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول
متعلق به شهرداري مصوب سال  ،1361توقیف اموال شهرداري پیش از
انقضای مهلت مقرر در قانون یادشده (با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده 87
قانون صدرالذکر) جایز نیست .مطابق ماده  111قانون اجراي احکام مدنی
مصوب سال  ،1356مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی ،حسب
مورد موقت ًا به مالک یا متصرف ملک تحویل میشــود و این فرد مکلف
اســت ملک را همانگونه که طبق صورت تحویل گرفته است ،تحویل
دهد .بنابراین هرگاه اجراي احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم
صورتجلســه موقت ًا به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد ،اجراي
احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف
و تحویل آن به برنده مزایده ،اقدام کند .بدیهی اســت ،اگر ملک ،تحویل
متصرفی غیر از محکومعلیه (مالک) باشد و وي به ادعاي حقی حاضر به
تخلیه نباشد ،تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است .با
توجه به اینکه در فرض استعالم به موجب حکم دادگاه ،محکومبه ،پول
خارجی (ارز) است ،لذا محکومعلیه موظف است همان میزان پول خارجی
(ارز) مندرج در حکم را به محکومله تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر
باشــد ،با توجه به مالك ماده  46قانون اجراي احکام مدنی ،قیمت آن به
تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهاي آن به قیمت یوماالداء به نرخ
بازار آزاد محاسبه و از محکومعلیه وصول و به محکومله پرداخت میشود.

