رییسکل دادگستری استان لرستان تشریح کرد

گزیدهها

لزوم استفاده از ظرفیت رسانهها
برای تحول و تعالی عدلیه

رییسکل دادگستری استان کردســتان گفت :دستگاه قضایی از
ظرفیت رسانهها به نحو احسن در راستای پیشبرد اهداف و تحقق
سند تحول قضایی استفاده میکند.
حجتاالسالم سیدحسین حسینی به تشریح سیاستهای دستگاه
قضا و نقش رسانه در پیشبرد اهداف آن پرداخت و اظهار کرد :دستگاه
قضایی به عنوان یکی از سه رکن حاکمیتی نظام ،از ظرفیت رسانه
به نحو احسن در راستای پیشبرد اهداف و تحقق سند تحول قضایی
اســتفاده خواهد کرد.وی در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه رسانه
میتواند در آگاهسازی مردم نســبت به حقوق شهروندی ،وظایف
و تکالیف خود نقش ویژهای داشــته باشــد ،افزود :اصحاب رسانه
میتوانند قوانین و مقررات و مباحــث مدنی و کیفری را منعکس
کنند تا شهروندان دچار سردرگمی نشوند.

اجرای حکم خلع ید هزار مترمربع
در مراوه تپه

رییس حوزه قضایی شهرستان مراوهتپه از اجرای حکم خلعید هزار
مترمربع از مراتع این شهرستان خبر داد.
سید مهدی هاشمی گفت :با شکایت منابع طبیعی ،حکم خلعید و
قلعوقمع یک دامداری با مســاحت حدود یکهزار و  ۲۰۰مترمربع
که از  ۲۰سال پیش در مراتع یکی از روستاهای شهرستان مراوهتپه
ساخته شده بود ،صادر شد.
وی خاطرنشــان کرد :متخلفان هر سال بخشی از مراتع اطراف را
به دامداری خود ملحق میکردند و به این ترتیب مســاحت زمین
تصرفشده را گسترش میدادند.
رییس حوزه قضایی شهرســتان مراوهتپه با تاکید بر برخورد بدون
اغماض با دستاندازان به عرصههای ملی و طبیعی این شهرستان
بیان کرد :مسئوالن منابع طبیعی این شهرستان را مکلف کردهایم
متخلفان و دســتاندازان به مراتع و اراضی ملی این شهرستان را
شناسایی کنند و برای آنان پرونده قضایی تشکیل دهند.

کشف  ۲۲۳تن گندم احتکاری
در شهرستان ملکان

دادستان عمومی و انقالب شهرستان ملکان از کشف  ۲۲۳تن گندم
احتکاری در این شهرستان خبر داد .مرتضی فرجامپور از کشف ۲۲۳
تن گندم احتکاری در شهرستان ملکان خبر داد و اظهار کرد :سازمان
اطالعات ســپاه و اداره صنعت ،معدن و تجارت این شهرستان ،از
وجود چند انبار گندم احتکارشده در یکی از روستاهای این شهرستان
مطلع و بالفاصله بهمنظور بررسی موضوع وارد عمل شدند.
وی افزود :پس از بررســیهای الزم با هماهنگی مراجع قضایی
نســبت به بازرســی محل ذخیره گندم اقدامات الزم انجام شد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان ملکان ادامه داد :در بازرسی از
انبار مذکور حدود  ۲۲۳تن گندم ۳ ،هزار کیلوگرم کنسانتره شیری،
 ۲هزار کیلوگرم سبوس گندم و  ۲۵کیسه کود کشف و ضبط شد.
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آخرین وضعیت عظیم خودرو ،فوالد ازنا و صدر فوالد
رییسکل دادگســتری استان لرستان،
آخرین وضعیت کارخانههای عظیمخودرو،
فوالد ازنا و صدر فوالد را تشریح کرد.

محمــد رزم در نشســتی خبری ،با اشــاره به
سیاســتهای ابالغی مقام معظــم رهبری و
دستورالعملهای ریاســت قوهقضاییه مبنی بر
حمایت از تولید و رشــد و توسعه سرمایهگذاری،
بر حمایت از کارخانجات تولیدی استان لرستان
برای ایجاد اشتغال و خروج از رکود تاکید کرد.
وی همچنین با اشاره به بازدید مجموعه قضایی
استان لرستان از کارخانجات راکد این استان از
جمله عظیم خــودرو ،گفت :این کارخانه از ۲۵۰
هکتار زمین برخوردار اســت و  ۶۰هزار مترمربع
فضای مسقف دارد و هماکنون همه فازهای آن
فعال است ،اما در سالهای قبل ،تعدادی خودرو
به صورت پیشفروش فروخته و دارای شکایاتی
با عنوان پیشفروش بدون مجوز بیش از ظرفیت
بود و مالک سابق این کارخانه ،هماکنون در حبس
به سر میبرد.
رییسکل دادگستری استان لرستان در خصوص
آخرین وضعیت کارخانه فوالد ازنا نیز بیان کرد:
پیگیر تسهیالت ارزی و ریالی که از بانک گرفته
شده است ،هســتیم ،ضمن اینکه سرمایهگذار

جدیدی درصــدد خرید این کارخانــه با ارزش
 ۶هزار میلیارد اســت .به گــزارش فارس ،وی
تصریح کرد ۲ :فاز از  ۶فاز صنایع غذایی گهر نیز
با  ۱۲۰کارگر هماکنون فعال است .با این وجود
در حال حاضر کارخانه به تملک بانک ملی درآمده
و درصدد است به سرمایهگدار جدید منتقل شود.
چندین بار مزایده انجام شده اما تاکنون به نتیجه
نهایی و فعال کردن  ۴فاز دیگر نرسیده است.

رزم همچنین با اشــاره به بازدید از کارخانه صدر
فوالد ،از نیاز به ســرمایه در گردش این کارخانه
با مبلغ  ۱۵۰میلیارد تومان خبر داد و اظهار کرد:
اقدامات انتقال به سرمایهگذار جدید و همچنین
ترخیص دستگاهها و تجهیزات انجام شده است
و بر اســاس پیشبینیها طی  ۲ماه آینده شاهد
فعالیت این کارخانه خواهیم بود
وی افزود :کارخانه پارســیلون نیز درصدد تغییر

تولید و کاربری با توجه بــه وضعیت کریدوری
منطقــه و عبور خط انتقال گاز و پتروشــیمی به
عنوان منطقه ویژه است و در حال حاضر در مرحله
حسابرسی است.
رییسکل دادگستری استان لرستان در ادامه از
شناسایی  ۷هزار میلیارد تومان پروژه نیمهتمام
در حوزههای مختلف این استان و پیگیریهای
الزم برای جذب این اعتبار با ســفر آتی ریاست
جمهوری خبر داد.
رزم همچنیــن تصریح کرد :در دو ســال اخیر
 ۴۸فقره سازش قتل عمدی داشتیم ،ضمن اینکه
 ۶۰درصد محکومان استان لرستان دارای اشتغال
تولیدی درآمدزا هستند.
وی با اشاره به آزادی  ۶۵۰زندانی جرایم غیرعمد
طی سال گذشــته ،اطهار کرد ۱۴۷ :زندانی نیز
هماکنون دارای دســتبند و پابنــد الکترونیکی
هستند.
رییسکل دادگســتری استان لرستان ادامه داد:
در  ۶ماه گذشــته یکهزار و  ۵۳۲مورد بازدید از
زندانهای این استان انجام شده ۳۰ ،هزار مورد
حکم صادر شده است و بیش از یکهزار و ۷۰۰
نفر نیز مشمول عفو شدند.
رزم همچنیــن از میانگین رشــد  ۹۵درصدی
ابالغهای الکترونیکی در استان لرستان خبر داد.

نهای این استان دستور داد
رییسکل دادگستری مازندران به دادستا 

تشدید نظارت بر عملکرد دستگاههای مرتبط با منابع طبیعی و انفال
رییسکل دادگستری استان مازندران از صدور دستور ویژه
به دادستانهای سراسر این استان برای تشدید نظارت بر
عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با حوزه منابع طبیعی و
انفال خبر داد.

حجتاالســام محمدصادق اکبری در نشســت ســتاد پیگیری
اجرای سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،تضییع بیتالمال را مصداق
بارز خیانت در امانت دانســت و خاطرنشان کرد :ترک فعل مدیران
جرمانگاری شــده است ،لذا دادگســتری اســتان مازندران بنا به
وظیفه ذاتی خود ،هرگونه ترک فعل مدیران متخلف را که با صدور
مجوزهــای غیرقانونی و عدم نظارت کافی ،ســوء جریان اداری را
رقم زدند ،شناســایی و با اعالم جرم ،رسیدگیهای قضایی در این
رابطه را دنبال خواهد کرد.
وی از صدور دستور ویژه به دادستانهای سراسر استان مازندران برای
تشدید نظارت بر عملکرد دســتگاههای اجرایی مرتبط با حوزه منابع
طبیعی و انفال خبر داد و تصریح کــرد :در بخشهای مختلف قوانین،
به اقدام فوری دســتگاههای مجری در حفظ و نگهداری منابع طبیعی

با هماهنگی دادســتانها حتی بدون رأی محکمه اشاره شده است و
عدم اقدام بهموقع در پیشــگیری از احداث بناهــای غیرمجاز و ایجاد
هزینههای ســنگین هم برای اشخاص و هم برای حاکمیت ،تخلف و
نقض صریح قانون است.
رییسکل دادگســتری اســتان مازندران اظهار کرد :ســودجویان و
سوداگرانی که به نوعی با سوءاســتفاده از برخی خالهای مدیریتی در
پی دستاندازی به بیتالمال هستند ،شرایط را برای خود ناامن بدانند،
زیرا قطعا دســتگاه قضا در هر مرحلهای از تجاوز به انفال و بیتالمال،
شدیدترین برخورد را در این زمینه اعمال خواهد کرد.
ورود جدی برای مقابله با تعرض به
اراضی ملی و منابع طبیعی
حجتاالســام رضا براتیزاده ،رییسکل دادگستری استان خراسان
شمالی نیز در نشست شــورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و
منابع طبیعی این استان ،قاطعیت در اجرای احکام الزماالجرا را در کنار
تقویت رویکردها و راهبردهای پیشگیرانه از جمله سازوکارهای دقیق و
مؤثر در صیانت از حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی در این

استان برشــمرد و با تأکید بر ضرورت تقویت نظارتها و مراقبتهای
قانونی از سوی مســئوالن مرتبط ،از ورود جدی شورای حفظ حقوق
بیتالمال اســتان خراسان شــمالی در مقابله با مصادیق تعرض افراد
فرصتطلب نسبت به اراضی ملی و منابع طبیعی ،محیط زیست و نیز
تغییر کاربریهای غیرمجاز در این استان خبر داد.
وی ضمن هشــدار به فرصتطلبان و ســودجویان ،از مدیران برخی
دستگاههایی که در حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی
استان خراسان شمالی ،رســالت ذاتی و وظایف قانونی بر عهده دارند،
خواست با بستن منافذ فسادزا و مجاری اعمال نفوذ اجازه ندهند این افراد
عرضاندام کنند و افزود :با وجود تذکرات مکرر و اقدامات پیشگیرانه،
همچنان عدهای ســودجو با تخطــی از مقررات یــا دور زدن قانون و
سوء استفاده از برخی فرصتهای قانونی ،مبادرت به تصرف یا تخریب
اراضی ملی و منابع طبیعی میکنند.
رییسکل دادگستری استان خراسان شمالی اظهار کرد :مدیرانی هم
وجود دارند که در این خصوص مرتکب ترک فعل میشوند؛ لذا دستگاه
قضایی در این حوزهها با کسی تعارف ندارد و قطعا در برخورد قانونی با
این اشخاص هیچگونه مسامحهای در کار نخواهد بود.
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ضرورتتعیینتکلیف
اموالتملیکیآذربایجانشرقی

رییسکل دادگستری استان آذربایجان شــرقی گفت :اموال موجود در
انبارهای متعلق به ســازمان اموال تملیکی باید تا پایان آذرماه به صورت
مناسب تعیین تکلیف شود.
موسی خلیلاللهی در نشستی با ناظر گمرکات استان آذربایجان شرقی و
مدیرکل گمرک سهالن در خصوص فعالیتهای گمرکات این استان و
بررسی موانع و مشکالت موجود ،با اشاره به وضعیت نامناسب انیارهای
متعلق به سازمان اموال تملیکی این استان در گمرک ،تاکید کرد :نباید به
دلیل نبود انبار ،اموال موجود به شکل نامناسب از بین برود.
وی خاطرنشــان کرد :تا پایان آذرماه اموال موجود در انبارهای متعلق به
سازمان اموال تملیکی باید به صورت مناسب تعیین تکلیف شود؛ چرا که
تعیین تکلیف نشــدن این اموال فســادزا بوده و این سازمان را در مظان
تهمت قرار میدهد.

بازدید از انبارهای ادارهکل بنادر و دریانوردی گیالن
سید مهدی فالحمیری ،دادستان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن نیز
در جریان بازدید رییسکل دادگستری این استان از انبارهای ادارهکل بنادر
و دریانوردی این استان در مجتمع بندری انزلی و در نشست ترخیص کاال
و اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از انباشت کاالهای اساسی و
ضروری ،رفع موانع و سرعت بخشیدن به آن تصریح کرد :رسوب کاال در
انبارها نارضایتی زیادی برای تجار و مدیران بنادر استان ایجاد کرده است و
در جلساتی که در دادگستری گیالن به همین منظور تشکیل شد ،دستورات
الزم صادر و به مسئوالن ابالغ شد .وی با بیان اینکه اکنون آمار توقف کاال
نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته است ،اظهار کرد :دستگاه قضایی
از تجار و سرمایهگذارانی که از بنادر گیالن استفاده میکنند ،حمایت کرده
و دستورات قضایی الزم را در خصوص کاهش بروکراسی اداری و تجهیز
بنادر در جهت استفاده مطلوب تجار صادر کرده است .فالح میری ،متروکه
و فاسد شدن برخی کاالها در انبارهای اداره اموال تملیکی خصوصا ارزاق
عمومی را از لحاظ بهداشــتی قابل بررسی دانست و تصریح کرد :ادارات
جهاد کشاورزی ،استاندارد و دامپزشکی در چنین مواردی باید نقش و حضور
لتری داشته باشند.
پررنگ و فعا 
دادستان عمومی و انقالب مرکز اســتان گیالن با بیان اینکه کاالهای
رســوبی در انبارها بــه یکپنجم کاهش یافته و در خصوص تاســیس
آزمایشــگاه در بندر و احداث ســوله اقدامات خوبی صورت گرفته است،
عنوان کرد :مدیران و مسئوالن باید امکانات و زیرساختها را در راستای
جذب تجار و انجام امور گمرکی فراهم کنند .همچنین سالمت عمومی
مردم در انجام آزمایشات الزم پیرامون کاالهای اساسی و ارزاق عمومی
در رأس اولویت کاری مسئوالن گمرک استان گیالن باشد.

نظریه مشورتی

هر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد ،ملزم است آن را
اثبات کند و بر همین اساس ،زن یا مردی نیز که مدعی
رابطه زوجیت هستند ،باید ادعای خود را به کمک دالیل
محکم اثبات کنند.
مطابق با اصول قانونی و قوانین مدون ،هر کســی مدعی حقی بر
دیگری باشد ،ملزم است آن را اثبات کند.
در این راســتا ماده  ١٢۵٧قانون مدنی بیان کرده است« :هر کس
مدعی حقی باشد ،باید آن را اثبات کند و مدعیعلیه هرگاه در مقام
دفاع ،مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد ،اثبات امر بر عهده
اوست».
مستفاد از ماده فوقالذکر ،میتوان اینگونه استدالل کرد که دعوای
اثبات زوجیت نیــز از همین قاعده پیروی میکند و زن یا مردی که
مدعی اثبات زوجیت اســت ،باید با ارائه دالیل و مدارک کافی ،این
امر را اثبات کند.
روشهای اثبات زوجیت در دادگاه
روشهای اثبات زوجیت در دادگاه شــامل اقرار ،وجود سند کتبی،
شهادت شهود ،سوگند و معاشرت و مساکنت زوجین است.
اقرار
در میان ادله اثبات دعوا ،اقرار جزء مهمترین آنان اســت .مســلم ًا
وقتی که زوج یا زوجه اقرار بر وقوع و اثبات زوجیت میکند ،این امر
مهمترین دلیل محسوب میشود.
بنابراین اگر اقرار وی همراه با شــرایط صحت اقرار باشــد و حکم
بر مبنای آن صادر شــود ،چنین حکمی قابل تجدیدنظرخواهی یا
فرجامخواهی هم نخواهد بود.
وجود سند کتبی
گاهی اوقات ممکن است زوج و زوجه در اوایل رابطه زناشویی ،سند
کتبی اعم از عادی یا رسمی ،بین خود تنظیم کرده باشند.
ســند رســمی مورد توافق طرفین ،اگر در قالب قباله ازدواج باشد،
چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد ،یک دلیل کامال محکمهپسند
برای اثبات امر زوجیت اســت .وجود این سند در فقه نیز مورد قبول
و تایید علماست.
مطابق با ماده  ۶۴۵بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب

ثبت طالق زوجین مستلزم رسیدگی قضایی در محاکم ایران
است و ایرانیان مقیم خارج از کشور که در محاکم خارجی طالق
میگیرند ،باید طالق خود را در شناسنامه ایرانی ثبت کنند.

مطابــق مقررات قانون مدنــی و قانون حمایت خانــواده ،ثبت طالق
زوجین مستلزم رسیدگی قضایی در محاکم ایران است و ایرانیان مقیم
خارج از کشــور که در محاکم خارجی طالق میگیرند ،باید طالق خود

اثبات زوجیت در دادگاه

سال  ،1375عدم ثبت واقعه ازدواج جرمانگاری شده بود .این ماده
مقرر کرده بود که «به منظور حفظ کیان خانواده ،ثبت واقعه ازدواج
دائم ،طالق و رجوع طبق مقررات الزامی است .چنانچه مردی بدون
ثبت در دفاتر رسمی ،مبادرت به ازدواج دائم ،طالق و رجوع کند ،به
مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم میشود».
با تصویب قانون حمایت خانواده در ســال  ،1391ماده  645قانون
مجازات اسالمی نسخ شد.
در ماده  ۴٩قانون حمایت خانواده ســال  1391بیان شــده است:
«چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رســمی به ازدواج دائم ،طالق
یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا
در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند،
ضمن الزام به ثبت واقعه ،به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس
تعزیری درجه هفت محکوم میشــود .این مجازات در مورد مردی
که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق استنکاف کند،
نیز مقرر است».

دادگاه صالح برای طرح دعوی اثبات زوجیت
رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صالحیت دادگاه خانواده است.
در شهرســتانهایی که دادگاه خانواده وجود ندارد ،دادگاه عمومی
حقوقی مســتقر در آنجا مطابق قانون حمایــت خانواده به دعاوی
خانواده رسیدگی میکند.

شهادت شهود
شــهادت شــهود نیز یکی از راههای اثبات زوجیت است .بنابراین
اگر در حین عقد ازدواج ،شــهود واجد شرایطی وجود داشته باشند،
میتوانند با حضور در دادگاه و ادای شــهادت ،کمک کنند تا رابطه
زوجیت اثبات شود.

اثبات زوجیت در صورت فوت زوج
به گزارش عدالت سرا  ،اگر عقد ازدواج در حضور شهود انجام شود اما
شوهر بدون ثبت آن ،فوت کند ،زن باید در مقام مدعی زوجیت ،ورثه
متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار دهد و دالیل و مدارک خود
را تقدیم دادگاه کند تا بتواند رابطه زوجیت خود با متوفی را ثابت کند.

سوگند
ســوگند در میان ادله اثبات دعوا ،جزء ضعیفترین دالیل در اثبات
رابطه زوجیت است.
معاشرت و مساکنت زوجین
همزیستی زن و شوهروار در یک محل و مکان واحد ،میتواند دلیلی،
مبنی بر اثبات رابطه زوجیت میان طرفین باشد.
در این صورت باید رفتار میان آن دو نفر ،کامال یکسان با رفتار سایر
زوجین تلقی شود.

تنفیذ طالق ایرانیان مقیم خارج از کشور
را در شناسنامه ایرانی ثبت کنند که این مهم مستلزم پیمودن دو مسیر
متفاوت است.
نخست اینکه زوجین پس از طالق خارجی میتوانند با مدارک مربوط

به طالق و شناسنامه خود به سفارت و کنسولگریهای ایران در کشور
محل اقامت مراجعه کنند و پس از اجرای صیغه طالق توســط شخص
صالحیتدار ،سفارتخانه یا کنسولگری ایران با رعایت مقررات قانونی،

مستندات قانونی
صورتجلسه نشســت قضایی استان گلستان /شهر
گرگان مورخ  9آبان سال 1397
خانمی بــه طرفیت وراث متوفی ،دادخواســت اثبات زوجیت و
مطالبه مهریه به تعداد یکهزار ســکه را تقدیم کرده و حال آن
که عقدنامه کتبی وجود نداشــته و دلیل خواهان ،گواهی عاقد
اســت که به ایجاد عقد گواهی داده است و ضمن ًا یکی از دالیل
خواهان ،گواهی بر اقرار متوفی است که متوفی در زمان حیات
نزد فردی اقرار کرده که دارای همســر دوم اســت و ضمن ًا فرد
دیگری هم در جلســه دادگاه گواهی داده که متوفی و خواهان
را گاهی اوقات که با هم حضور داشــتهاند ،مشاهده کرده است؛
تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیات عالی
دادگاه تکلیف به رسیدگی و صدور رای مقتضی (نفی ًا یا اثبات ًا) دارد؛
چه قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه برای اثبات زوجیت بین
زوج و زوجه اعتقاد به اصل آزادی دالیل اثباتی دارد و در این خصوص
میتوان به هر یک از دالیل اثباتی عنوانشده در ماده  ۱۲۵۸قانون
مدنی رجوع و استناد کرد.
در نتیجه مجموعه دالیل و اماراتی که در فرض مساله طرح و بیان
شده اســت ،میتواند مبنای ارزیابی دادگاه قرار گرفته و در نهایت
محکمه به استناد ماده  ۱۹۹قانون آیین دادرسی مدنی پس از ارزیابی
دالیل و مستندات ابرازی خواهان ،مبادرت به انشای حکم کند.
صورتجلسه نشست قضایی استان هرمزگان /شهر
قشم مورخ  6اسفند سال 1386
زنی که همســرش فوت کرده و ازدواج او رســمی نبوده اســت،
دادخواســت الزام به ثبت واقعه ازدواج را به طرفیت چه کسی یا چه
کسانی میتواند مطرح کند؟ آیا به طرفیت وراث متوفی میتواند این
دعوا را طرح کند؟ (با ذکر مستندات)
نظر هیات عالی
دعوی اثبات زوجیــت و وراثت به طرفیت وراث متوفی ،در محاکم
خانواده و عمومی حقوقی کافی است و با صدور حکم قطعی بر اثبات
زوجیت سابق و در عداد ورثه قرار گرفتن زوجه دایم ،مراجع قانونی
به شناسایی زوجه قانونی متوفی مکلف میشوند.
طالق را در شناسنامه زوجین ثبت میکند.
در این فرض ،دیگر نیاز نیست زوجین بهمنظور ثبت طالق به دادگستری
ایران مراجعه کنند.
دوم اینکــه در فرضــی که زوجین نخواهنــد یا نتوانند به ســفارت یا
کنسولگریهای ایران به منظور ثبت طالق خارجی مراجعه کنند ،باید با
مدارک مربوط به طالق خارجی و اجرای صیغه طالق شرعی ،دادخواست
تنفیذ طالق خارجی را تقدیم دادگستری ایران کنند.

آیا مبناي محاسبه خســارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522
قانون آیین دادرسی مدنی بر اساس شاخص ساالنه بانک
مرکزي است یا محاسبه آن به صورت ماهیانه است؟ منظور
از عبارت «بر مبناي شاخص سالیانه» چیست؟
طبق ماده  522قانون آیین دادرســی مدنی ،مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از
زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص ساالنه بانک مرکزي
تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص ساالنه ،عدد هر ماه
به تفکیک مشخص میشود ،در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به
همان ماه ،مبناي محاسبه قرار گیرد .با بررسی بهعملآمده ،بانک مرکزي
جمهوري اســامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی
اعالم نرخ تورم اســت ،این نرخ را به صورت نقطهاي و ساالنه براي هر
ماه مشخص و اعالم میکنند .نرخ تورم ساالنه بر اساس میانگین تغییر
اعداد شاخص قیمت در یک ســال منتهی به هر ماه مشخص میشود.
لذا با عنایت به اینکه در ماده  522قانون مذکور ،رعایت تناســب تغییر
شاخص ساالنه براي محاســبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط
تعلق خسارت تأخیر تأدیه ،تغییر فاحش شاخص قیمت ساالنه است ،لذا
براي محاسبه خســارت تأخیر تأدیه ،نرخ تورم ساالنه باید لحاظ شود و
نه نرخ تورم نقطهاي.
با توجه به تبصره  ۲ماده  ۵آییننامه اجرای مفاد اســناد
رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات
اجرایی ،آیا امکان صدور اجراییه در خصوص اسناد رهنی
بانکی منوط به تعیین صریح و بیقید و شــرط رقم بدهی
گیرنده تسهیالت در سند رهنی و در تاریخ تنظیم آن است؟
با توجه به اینکــه مطابق تبصره  ۲ماده  ۵آییننامه اجرای مفاد اســناد
رسمی الزماالجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی رییس
قوهقضاییه ،ورقه اجرایی را فقط نســبت به تعهداتی میتوان صادر کرد
که در ســند منجزا قید شده باشــد و مطابق ماده  ۹۲قانون ثبت ،اسناد
رســمی راجع به دیون و اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم
عدلیه الزماالجراســت ،لذا در فرض سوال ،صدور اجراییه در خصوص
اسناد رهنی بانک موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به تعهدات
منجز که شامل مبلغ تعیینشده به اضافه جریمه مقرر در قرارداد میشود
بالاشکال است؛ ولی نسبت به تعهدات مشروط یا مجمل و مبهم ،امکان
صدور اجراییه ثبتی وجود ندارد.
با عنایت به ماده  11قانون بیمه شخص ثالث ،در تصادفات
خســارتی در صورت مراجعه زیاندیده به بیمهگر و اخذ
خسارت کمتر از مزایاي مندرج در بیمهنامه و اعالم رضایت
صرفا نسبت به بیمهگر ،آیا زیاندیده میتواند با طرح دعوي
براي مازاد ،خســارت خود را از بیمهگذار مطالبه کند؟ در
فرض سوال ،تعهد بیمه تا سقف بیست میلیون تومان بوده،
اما زیاندیده با اخذ خسارت کمتر به مبلغ  10میلیون تومان
نسبت به شرکت بیمه رضایت داده و  10میلیون مازاد را از
شخص مقصر مطالبه کرده است.
در فرض سؤال که زیاندیده بخشی از خسارات و کمتر از مزایاي مندرج
در بیمهنامه را از شرکت بیمه دریافت کرده و صرف ًا نسبت به بیمهگر اعالم
رضایت کرده است ،با توجه به مغایرت چنین رضایتنامهاي با صریح ماده
 11قانون بیمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث
رانندگی مصوب سال  ،1395فاقد اعتبار و برخالف ماده فوقالذکر است؛
لذا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابقی خسارت تا سقف بیمهنامه است.

