گزیدهها

 ۳۲۰زندانی جرایم غیرعمد در انتظار
کمکهای خیرین

مدیرکل زندانهای اس��تان البرز گفت:
 ۳۲۰نفر از زندانی��ان جرایم غیرعمد در
انتظ��ار کمکه��ای خیری��ن و آزادی
هستند.
جبار باقری در جشن نسیم مهر انجمن
حمایت زندانیان شهرس��تان فردیس ،با
بیان اینکه نخستین جشن نسیم مهر در استان البرز برگزار شد ،اظهار
کرد :تا پایان ماه مبارک رمضان چندین مراس��م ویژه انجمنهای
حمایت و جش��ن گلریزان ویژه آزادس��ازی جرایم غیرعمد در این
استان برگزار شود.
وی افزود ۴۴۰ :نفر از زندانیان جرایم غیرعمد طی سال گذشته در
استان البرز از زندان آزاد ش��دند و امسال نیز  ۳۲۰نفر از این گروه از
زندانیان در انتظار آزادی هستند.

کمک  ۵۰۰میلیون تومانی
برای آزادی زندانیان گچسارانی

مدیرکل زندانهای استان کهگیلویه و
بویراحمد از کمک  ۵۰۰میلیون تومانی
خیرین و نیکو کاران برای آزادی زندانیان
جرایم غیرعمد گچسارانی خبر داد.
اس��ماعیل جمیاری در جش��ن گلریزان
ویژه آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد
گچساران اظهار کرد :بر اس��اس آمارهای موجود تنها  ۱۰درصد از
خانوادههای زندانیان تحت پوشش نهاد کمیته امداد امام (ره) هستند
و این موضوع میطلبد برای حمایت از این خانوادهها و جلوگیری از
ورود به چرخه جرم ،آنان را رها نکینم.
وی با اشاره به بدهی زندانیان جرایم غیرعمد در کل استان کهگیلویه
و بویراحمد از کمک  ۵۰۰میلیون تومانی خیرین و نیکو کاران برای
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد گچسارانی خبر داد و افزود :در سال
گذش��ته  ۲۱۴زندانی جرایم غیرعمد با پرداخ��ت  ۴میلیارد تومان
بهوسیله کمکهای خیرین و نیکوکاران ،منابع ستاد دیه  ،تسهیالت
بانکی و همچنین گذشت شاکی و …از زندان آزاد شدهاند.

کمک ۲۲میلیارد ریالی خیرین
برای آزادی زندانیان

مدیرکل زندانهای اس��تان مرکزی از
کمک  ۲۲میلی��ارد ریال��ی خیرین این
اس��تان ب��رای آزادی زندانی��ان جرایم
غیرعمد خبر داد.
علیعب��اس فالحتیمطلق در جش��ن
گلریزان استان مرکزی اظهار کرد :مبلغ
 ۷میلیارد و  ۵۰میلیون ریال توسط خیرین شهرستان خمین جهت
آزادسازی زندانیان نیازمند استان مرکزی اهدا شد.
وی همچنی��ن از کمک  ۲۲میلیارد ریالی خیرین این اس��تان برای
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

نظریه مشورتی سازمان قضایی نیروهای مسلح
حسب گزارش حفاظت سپاه صاحباالمر (عج) استان.....
فردي مسئول پايگاه بسيج دانشجويي بوده كه مسئوليت
برگزاري اردوهاي زيارتي به مشهد مقدس را داشته كه در
اين خصوص سوءاس�تفاده كرده و اق�دام به ارتباطگيري
و تلاش در جهت فروش اش�ياي عتيقه ميكن�د .پس از
ارجاع پرونده به اين ش�عبه از سوي داديار وقت ،اقدامات
مقتضي معمول ش�ده و در نهايت نامبرده به همراه اشياي
عتيقه دس�تگير ميش�ود و در جريان تحقيقات نسبت به
اي�ن موضوع نيز اق�رار كردهاس�ت .پرونده با ق�رار عدم
صالحيت به دادسراي عمومي و انقالب ارسال مي شود كه
دادسراي مذكور با اين قرار مخالفت ميكند و نهايتاً ديوان
عالي كش�ور ،دادسراي نظامي اس�تان قزوين را صالح به
رسيدگي اعالم میکند بنابراين با عنايت به قانون مبارزه با
قاچاق كاال و ارز مصوب سال  1392و نظر به تعريف قاچاق
كاال و ارز در م�اده یک آن قان�ون و حمل و نگهداري كاالي
ممنوع قاچاق در ماده  22همان قانون و تبصره آن كه اموال
ِ
تاريخي و فرهنگي را از مصاديق كاالي ممنوعه اعالم كرده
است ،آيا حمل و نگهداري اشياي عتيقه و اموال تاريخي و
فرهنگي اصيل در داخل كشور نظر به موارد مذكور ،قاچاق
محسوب ميشود يا خير؟

برابر بند «الف» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال
 ،1392هر فعل يا ترك فعلي كه موجب نقض تشريفات قانوني مربوط
به ورود و خروج كاال و ارز شود ،قاچاق محسوب ميشود .اموال تاريخي
و فرهنگي ني��ز برابر تبصره « »4ماده  22قان��ون مذكور از مصاديق
كاالي ممنوع تلقي و حمل و نگهداري كاالي ممنوع قاچاق نيز جرم
تلقي ميش��ود ،كه در فرض سؤال چنانچه درخصوص ورود يا خروج
اموال تاريخي و فرهنگي از كش��ور اقدام نشده باشد و صرف ًا در داخل
كشور نگهداري شده باشد و عنوان قاچاق بر آن صدق نكند ،موضوع از
شمول تعريف قاچاق خارج است؛ اما اموال تاريخي  -فرهنگي موضوع
ماده  562بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمي برابر مقررات تبصره
يك ماده قانوني مذكور به نفع دولت ضبط ميشود.
با توجه به ماده  575قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای
مس�لح که اعالم میدارد یگان مکلف اس�ت تم�ام ادله و
م�دارک خود را برای اخ�ذ ضرر و زیان م�ادی به نیروهای
مس�لح به مرجع تعقیب تس�لیم كند و تا قبل از اعالم ختم
دادرسی نیز دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم کند و در
ماده  577نیز تخلف از مقررات ماده  575را موجب انفصال
از شغل از س�ه ماه تا یک سال تعیین كرده است ،بنابراين
آیا برابر تکلیف مواد فوق یگانها میتوانند مانند رویههای
گذشته چنانچه خود متهم حاضر به پرداخت خسارت باشد
خس�ارت را از وی اخذ كنند یا ب�دون رعایت مقررات ماده
 575پس از تعیین خسارت از سوی یگان ،متهم را مجبور
به پرداخت خس�ارت كنند یا خسارت وارد شده را تقسیط
كنند؟ چنانچه این عمل انجام ش�ود برخالف مقررات ماده
 575نيست؟

ارایه دادخواس��ت ضرر و زيان ناش��ي از جرم به منظور محكوميت
خوانده و الزام وي به پرداخت ضرر و زيان مذكور است و در صورتي
ك��ه قبل از محكوميت ،ضرر و زيان ناش��ي از جرم را پرداخت كرده
باشد ،ارایه دادخواست موضوع ًا منتفي است؛ اما هرگونه توافق قبلي
درخصوص نحوه تقسيط در حدود مقررات قانوني مربوط ميسر است.
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بخش زیادی از جمعیتکیفری به دلیل تصادفات رانندگی است

رییسکل دادگستری استان کردستان گفت :بخش زیادی از
جمعیت کیفری در کشور ناشی از تصادفات رانندگی دانست.

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل استان کردستان ،علیاکبر
گروسی در دومین جلسه پیشگیری از وقوع جرم این استان ،با موضوع
کاه��ش جرایم رانندگ��ی و تصادفات ،اظهار کرد :کش��ور م��ا یکی از
پرمخاطرهترین کشورها در زمینه حوادث جادهای است و این موضوع
نیازمند آن است که رانندگان ما از لحاظ روحی ،روانی ،آموزشی و تربیتی

بررسی شوند تا با ریشهیابی علل حوادث رانندگی ،درصدد رفع چالشها
برآییم.ویبابیاناینکههمیشهازعاملانسانیبهعنوانمهمتریندلیل
تصادفات یاد میش��ود ،ادامه داد :عامل انس��انی فقط به خوابآلودگی
منحصرنمیشودبلکهعواملیهمچونپایینبودنسعهصدروجنبههای
روانی و تربیتی نیز در این امر دخیل هستند که باید به صورت ریشهای
و علمی مورد بررسی قرار گیرد تا شاهد کاهش آمار تصادفات باشیم.
رییسکل دادگستری اس��تان کردس��تان افزود :عالوه بر این ،جرایم
بسیاری پیرامون حوادث رانندگی داریم و خسارتهای متعددی از محل

حوادث جادهای به شرکتهای بیمه وارد میشود.
ویبااشارهبهبرخیتبانیهاییکهدرصدورگواهیهایپزشکیدرزمینه
تصادف ساختگی اتفاق میافتد ،خاطر نشان کرد :در استان کردستان،
چندین پرونده در این خصوص داریم که در دست پیگیری است.
گروس��ی با بیان اینکه بخش زیادی از جمعیت کیفری ،کشور ناشی از
تصادفاترانندگیاست،تصریحکرد:دیهوبدهیزندانیانناشیازجرایم
رانندگی،ساالنهمبالغبسیارزیادیرابهخوداختصاصمیدهدکهبخشی
از آن به دلیل عدم پوشش بیمه رانندگی است.

آزادی  ۳۴۴زندانی جرایم غیرعمد
در سال گذشته

به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل استان
زنجان ،جعف��ر گلمحمدی در جش��ن گلریزان
شهرس��تان زنجان با یادآوری اینکه سال گذشته
شاهدآزادسازی ۳۴۴زندانیجرایمغیرعمدبهطرق
مختلف در استان زنجان بودیم ،اظهار کرد :از این
تعداد زندانی که سال گذشته توسط خیران و مردم
نیکوکار و نوعدوست این اس��تان آزاد شدند۳۳۰ ،
نفر مرد و  ۱۴نفر زن بودند .وی با بیان اینکه نحوه
پرداخت مبالغ جمعآوریشده بهگونهای است که
هر دو خانواده زندانی و شاکی از این کار خداپسندانه
مردم استان برخوردار شوند ،ادامه داد :آمار زندانیان

جرایم غیرعمد در استان زنجان حاکی از آن است
که متاسفانه برخی از کسانی که در زندانها به سر
میبرند ،محکومیتش��ان فقط به دلیل  ۴میلیون
تومان بوده است.
رییسکل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه
سال گذش��ته در مجموع ش��اهد جمعآوری ۲۴
میلیارد تومان برای آزادس��ازی زندانیان جرایم
غیرعم��د در این اس��تان بودی��م ،تصریح کرد:
این موضوع در حالی اس��ت ک��ه برگزاری چنین
برنامههایی باعث ترویج فرهنگ نوعدوس��تی
در اس��تان میشود و شاکیان این پروندهها نیز به
دلیل این حرکت انساندوستانه ،از مبلغی معادل
 ۱۰میلیارد تومان چشمپوشی کردند .گلمحمدی
همچنی��ن از پرداخت بیش از  ۳میلیارد تومان در
سال گذش��ته توسط س��تاد دیه برای آزادسازی
زندانیان جرایم غیرعمد در استان زنجان خبر داد.

دادستان کرمان اعالم کرد

آزادسازی  21هکتار زمین از چنگال متصرفان

دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان کرمان گفت 21 :هکتار از اراضی حاشیه شهر کرمان در راستای
اجرای طرح ویژه و مشترک مبارزه با زمینخواری و حاشیهنشینی ،از متجاوزان اراضی دولتی بازپسگیری
ش��د .به گزارش روابط عمومی دادگس��تری کل استان کرمان ،دادخدا س��االری اظهار کرد 79 :عملیات
مشترک توس��ط ماموران انتظامی و عوامل شهرداری کرمان انجام و  21هکتار از اراضی در این عملیات
باز پسگیری شد.
وی ادامه داد :با رصد و عملیات شبانهروزی ،این اراضی دولتی و عمومی شهر کرمان که توسط زمینخواران
محصور شده و در آن احداث بنا شده بود ،از دست متصرفان غیرقانونی آزاد شد و بناهای غیرمجاز نیز قلع
و قمع شد و اراضی به حالت سابق اعاده شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
دادس��تان عمومی و انقالب کرمان افزود :با عنایت به عزم دس��تگاه قضایی در برخورد با زمینخواران و
حاشیهس��ازان ش��هرها ،با عوامل متخلف با قاطعیت و جدیت برخورد قانونی ص��ورت خواهد گرفت و از
تالشهای پلیس و عوامل شهرداری در این راستا تقدیر به عمل میآید.
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رییسکل دادگستری استان زنجان خبر داد

رییسکل دادگس�تری اس�تان زنجان در
گفت :سال گذشته شاهد آزادسازی ۳۴۴
زندانی جرایم غیرعمد به طرق مختلف در
این استان بودیم.

یکشنبه

بیش از  160زندانی جرایم غیرعمد
چشمانتظار کمکهای خیرین

مدیرکل زندان های استان ایالم گفت :بیش از
 ۱۶۰زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای ایالم
به سر میبرند.
عبدالمجید کشوری در جشن گلریزان با هدف
آزادس��ازی زندانیان جرایم غیرعمد در ایالم ،به
شرح عملکرد ستاد دیه این اس��تان در سال ۹۶
پرداخت و عنوان کرد :در سال گذشته ۹۶زندانی توسط ستاد دیه آزاد شدند که
جمع مبلغ بدهی آنها ۸میلیارد و ۳۶۰میلیون تومان بوده است.
وی تصریح کرد ۵۰ :درصد از مبلغ مذکور ،گذشت شکات بوده است و مابقی
از طریق بانکهای عامل ،وجوه س��تاد دیه استان و همت خیرین همچنین
مساعدت ستاد دیه کشور تأمین شده است.
مدیرکل زندانهای اس��تان ایالم گفت :در حال حاضر بیش از  ۱۶۰زندانی
جرایم غیر عمد در زندانهای ایالم به س��ر میبرند و امید اس��ت با تالش و
حمایت همهجانبه مسئوالن ،نهادهای دولتی و مردمی و نیکوکاران همیشه
در صحنه ،این تعداد نیز از زندان آزاد شوند.

برگزاری جشن گلریزان در خرمآباد

دادستان تبریز مطرح کرد

حل و فصل مشکل  ۱۷شرکت تولیدی در سال 96
دادس��تان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی با اش��اره به عملکرد ستاد اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی در سال  ۹۶گفت :مشکل  ۱۷شرکت تولیدی در این ستاد مطرح و اغلب آنها حل و فصل شد.
موسی خلیلالهی اظهار کرد :در راستای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه،
طی جلساتی مسایل و مشکالت شرکت توسعه نساجی آذران ،پاالیشگاه نفت تبریز ،شرکت رخش خودرو
دیزل و  ...بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
وی با اشاره به عملکرد ستاد اجرای سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی در سال  ۹۶گفت :مشکل  ۱۷شرکت
تولیدی در این ستاد مطرح و اغلب آنها حل و فصل شد.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با میزان تاکید کرد :رفع موانع حقوقی
سرمایهگذاری و تولید و حمایت قضایی ،یکی از مهمترین وظایف ستاد استانی پیگیری اجرای سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی است .وی خاطرنشان کرد :از مزایای این ستاد ،نظارت بر نحوه عملکرد دستگاهها در
مقوله اقتصاد مقاومتی و بحث امنیت سرمایهگذاری است.

جشن گلریزان حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد در خرمآباد برگزار شد.
رضا محمدیاصل ،مدیرکل زندانهای اس��تان لرستان در جشن گلریزان
حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد خرمآباد ،تصریح کرد:بنده و همکارانم در
ادارهکل زندانها و ستاد دیه استان لرستان ،با استناد به قانون کاهش جمعیت
کیفری ،کلیه هم و غم خود را برای گرهگشایی از مشکالت زندانیان جرایم
غیرعمد بهکار خواهیم بس��ت .وی افزود :متاس��فانه بیشترین موارد جرایم
غیرعمد شامل مهریه ،نفقه و تصادفات است.

کمک  ۸میلیارد تومانی خیرین شیرازی
در جشن گلریزان

درجشنگلریزانبهمناسبتآزادسازیزندانیانجرایمغیرعمداستانفارس،
خیرین شیرازی  8میلیارد تومان کمک کردند .علی القاصیمهر ،رییسکل
دادگستری اس��تان فارس در جشن گلریزان به مناسبت آزادسازی زندانیان
جرایم غیرعمد اس��تان فارس اظهار کرد :یک هزار و  ۲۹۲نفر زندانی جرایم
غیرعمد با ۳۰۰میلیارد تومان بدهی در زندانهای این استان بهسر میبرند.
وی همچنین از کمک  ۸میلیارد تومانی خیرین شیرازی در جشن گلریزان
خب��ر داد و با بیان اینکه تعدادی از زندانیان به دلیل عجز در پرداخت مهریه و
نفقه ،زندانی هستند ،گفت :در حال حاضر نزدیک به یکهزار و  ۲۹۲زندانی
جرایمغیرعمددرزندانبهسرمیبرندکهبدهیآنها ۳۰۰میلیاردتوماناست.

دانستنیهای حقوقی

شرایط بدهی و آثار قرارداد رهن
ممکن اس�ت قانون ،برای ه�ر قراردادی
ش�رایطی در نظر بگیرد .قرارداد رهن هم
از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی
هم که ب�رای آن رهن داده میش�ود ،باید
شرایطی داش�ته باشد بنابراین نمیتوان
برای هر دینی رهن داد.

از جمله ش��رایطی که دین و بدهی باید داش��ته
باشد ،این است که باید مالی باشد لذا وثیقه مالی
برای دینی به رهن گذاشته میشود که جنبه مالی
داشته باش��د .دین و بدهی باید بر عهده مدیون
قرار گرفته باشد و به بیان دیگر ،دین و بدهی باید
وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل
از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید
جنبه کلی داشته باشد.
مالی بودن دین
وقتی صحبت از مال بودن دین یا بدهی میشود،
ب ه اینمعنا اس��ت که امور عاطفی و اخالقی را با
پول نمیتوان تضمین کرد .صاحب حقی که جنبه
مالی ندارد و در بیشتر موارد با تکلیف آمیخته شده
است ،مثل پدری که وظیفه نگهداری ،والیت و
سرپرستی بر کودک خود را دارد ،نمیتواند از محل
بهای مال مورد رهن ،حق خود را مطالبه کند.
دین یا بدهی و وثیقه باید از یک س��نخ باش��ند تا
طلب��کار با حبس کردن وثیق��ه اطمینان کند که
به حق خویش میرسد بنابراین وثیقه مالی برای
حق مالی به رهن گذاشته میشود.
برعه�ده مدی�ون ق�رار گرفتن دین
و بدهی
یعنی نمیتوانید از کسی که مال شما را به امانت
نگهداری میکند ،وثیقه بگیرید چون وقتی مالتان
را به کس��ی امانت یا به او قرض میدهید تا از آن
استفاده کند و سپس برگرداند ،اگر مال از بین هم
برود ،او مسئولیتی در برابر شما ندارد بنابراین اگر
در نگهداری مال کوتاهی کرده باشد مسئول است
اما قبل از این کوتاهی ،هیچگونه بدهی بر عهده
ندارد تا بتوانیم برای آن رهن بگیریم.
از طرف دیگر وقت��ی میگوییم رهن برای دینی
داده شده اس��ت ،باید بدهی به وجود آمده باشد؛
یعنی قبل از اینکه مالی به رهن داده ش��ود دین و
بدهی به وجود آمده باش��د بنابراین قرارداد رهن
قراردادی تبعی است و به دنبال دینی که به وجود
آمده است ،وثیقهای داده میشود.

آثار قرارداد رهن
به گزارش مهداد ،وقتی صحبت از آثار قراردادها
بهمیانمیآید ،منظور بررسی اختیارات ،وظایف
و تکالی��ف دو طرف عقد اس��ت .در قرارداد رهن
ه��م صحبت از آث��ار قرارداد رهن نس��بت به دو
طرف اس��ت که یک��ی رهندهن��ده و دیگری
رهنگیرنده است.

تمایل خری��داران و قیمت م��ال بکاهد ،به زیان
رهنگیرنده و ممنوع است البته باید دادگاه بنابر
قوانین روابط موجر و مستاجر تشخیص دهد که
آیا به ضرر رهنگیرنده است یا به نفع او؟
در مورد اینکه میتوان در ملک کشاورزی زراعت
ک��رد نیز باید بررس��ی کرد که زراع��ت از تمایل
خریدار کم میکند یا خیر؟ در صورتیکه از تمایل
خریدار کم کند ،باید از رهنگیرنده اجازه گرفت.

حقوق و تکالیف رهندهنده
درست اس��ت که قرارداد رهن از اختیار مالک ،در
تصرف در مال رهنی کم میکند اما حق مالکیت
را از بی��ن نمیبرد .رهندهن��ده همچنان مالک
مال مورد رهن است و منافع مال رهنی نیز برای
اوست .از طرف دیگر رهنگیرنده هم حق استفاده
یا بهره بردن از این مال را پیدا نمیکند.
در نهایت اگر مال رهنی به او سپرده شده باشد باید
از آن نگهداری کند و اگر رهندهنده بدهی خود
را پرداخت نکرد ،رهنگیرنده باید بتواند از محل
فروش مال ،طلب خود را وصول کند.
از ط��رف دیگر حمای��ت از حق��وق رهنگیرنده
ایج��اب میکند که مالک نتوان��د آزادانه در مال
خود تصرف کند و به ضرر رهنگیرنده تمام شود.
البته ممکن است راجع به اینکه رهن دهنده مجاز
به اجاره ،فروش و سکونت در مورد رهن است یا
خیر ،ابهاماتی ایجاد شود.
بای��د گفت ک��ه اگر اج��اره دادن م��ال رهنی ،از

حقوق و تکالیف رهنگیرنده
اگر دو طرف قرارداد رهن با هم توافق کنند که مال
در دست رهنگیرنده بماند ،او امانتدار محسوب
میشود بنابراین اگر رهنگیرنده در نگهداری و
مراقبت از مال کوتاهی کرده باش��د ،مس��ئول از
بین رفتن مال است و باید خسارت را جبران کند.
رهنگیرنده نمیتواند در مال رهنی تصرف کند.
مثال اگر خانه رهن باشد ،نمیتواند در آن ساکن
ش��ود یا آن را اجاره بدهد یا حتی س��وار ماشینی
که به رهن داده شده اس��ت ،بشود؛ مگر اینکه از
رهندهنده اجازه گرفته باشد.
اگر رهنگیرنده بیش��تر از حدی که رهندهنده
ب��ه او اج��ازه داده اس��ت ،در مال تص��رف کند،
مسئول اس��ت و باید خس��ارتهای رهندهنده
را جبران کند.
برای اینکه رهنگیرنده طلب��ش را وصول کند،
روشهایی وجود دارد؛ نخست آنکه رهنگیرنده
برای فروش مال رهنی وکالت داشته باشد .دوم

آنکه رهنگیرن��ده به رهندهن��ده مراجعه کند
و راهن مال را بفروشد و بدهی خود را بپردازد.
راه سوم نیز آن اس��ت که رهنگیرنده به دادگاه
مراجعه کند و اجبار رهندهن��ده به فروش مال
رهنی را بخواهد البته حتی اگر رهنگیرنده برای
فروش مال رهنی وکالت داشته باشد ،حتما باید
به مقامات عمومی مراجعه کند.
باید بدانیم اگر مس��تند رهن ،سند رسمی باشد،
رهنگیرنده میتوان��د برای ص��دور اجراییه به
دفترخان��های ک��ه س��ند را تنظیم کرده اس��ت،
مراجعه کند.
دفتر اس��ناد رس��می ،اجرایی��ه را ب��ه اداره ثبت
میفرس��تد و در مورد ام��وال غیرمنقول بدهکار
از تاریخ ابالغ شدن اجراییه  ۸ماه مهلت دارد که
بدهی خود را بپردازد.
بدهکار هم میتواند ظ��رف  ۶ماه از تاریخ ابالغ
ش��دن اجراییه درخواست کند که ملک از طریق
حراج به فروش برسد.
در مورد ام��وال منقول (مانند ماش��ین که قابل
حرکت است و جای ثابتی ندارد) مهلت پرداخت
بدهی از س��وی رهندهنده  ۴ماه اس��ت و مال
رهنی ب��دون نیاز به درخواس��ت رهندهنده ،به
حراج گذاشته میشود.
همانطور که گفتیم رهن از طرف رهنگیرنده جایز
اس��ت یعنی میتواند هر وقت بخواهد از قرارداد
رهن صرفنظر کرده و بهعن��وان طلبکار عادی
به مال مورد رهن و سایر اموال مدین رجوع کند.

نحوه اثبات جعلی بودن یک سند
در دادگاه

جع��ل به زبان عامیانه به این معنا اس��ت که فردی نوش��ته یا امضایی را
بهوجود آورد یا تغییر دهد؛ بهطوری که نوش��ته و امضای جدید برخالف
حقیقت باشد یعنی فرد جاعل میخواهد دروغ را به جای حقیقت استفاده
کند و فرد را فریب دهد.
سند بهموجب ماده  1284به بعد قانون مدنی عبارت است از هر نوشتهای
که در مقام دعوی یا دفاع قابل اس��تناد باش��د و بر دو نوع رسمی و عادی
تقسیم میشود.
س��ند رسمی سندی است که در اداره ثبت اس��ناد و امالک یا دفاتر اسناد
رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صالحیت آنها بر طبق قانون
تنظیم شده باشد و س��ایر اسناد عادی محسوب میش��وند .این تعریف
تا حدودی مبهم اس��ت و نیاز ب��ه توضیح دارد .مقصود از نوش��ته خط یا
عالمتی اس��ت که روی کاغذ یا چیز دیگری رس��م شده و حاکی از بیان
مطلبی باشد.
نوش��ته باید در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد یعنی او ًال از سوی
یکی از اصحاب دعوی صادر ش��ود یا از س��وی شخص ثالثی صادر شده
باشد که یکی از متداعیین در قبال طرف ضمانت کرده است؛ ثانی ًا نسبت
به اصحاب دعوی الزامآور باشد یعنی به موجب آن تعهدی به نفع طرف
مقابل شده باشد .در غیر این صورت ،هر نوشته ای را نمیتوان سند تلقی
کرد؛ چنانچه ممکن اس��ت نوشتهای تنها حاکی از اطالع نوشته از امری
باشد که البته سند محسوب نمیشود.
در می��ان ادله اثبات دعوی ،هیچ یک از ادله به اندازه س��ند ارزش مثبت
نداش��ته و قابل اعتماد نیستند .اگرچه در سالهای اخیر نظریات شورای
نگهبان و رجوع به منابع فقهی کهن که اعتبار گذشته اسناد را مخدوش
کرده ،مشکالتی برای همگان ایجاد کرده است.
حال به این سوال توجه کنید:
فردی پیش از فوتش قطعه زمینی را در یک روستا به نام یکی از پسرانش
کرده است؛ حال سوال اینجاست که آیا صرف دستنوشته و امضای چند
ش��اهد کفایت میکند که زمین مورد نظر به آن فرد بخشیده شده یا این
مهم باید در دفترخانه ثبت ش��ود؟ حال در نظر بگیریم س��ایر ورثه از این
بخشش اطالعی نداشته باشند و ادعای جعلی بودن سند را مطرح کنند؛
چگونه باید این موضوع را ثابت کنند؟
ادعای این پس��ران این اس��ت که از آنجایی که این زمین در روس��تا از
نظ��ر زراعی به نوعی گل سرس��بد اس��ت و قیمت آن باال اس��ت ،چرا
شاهدان و امضاکنندگان س��ند از معتمدین روستا نیستند و به نوعی اگر
چنین دستنوش��تهای وجود داش��ت ،چرا پس از فوت پدرشان سند رو
شده است؟
حاال سوال اینجاست که این افراد چطور میتوانند ثابت کنند که سندی
که برادرش��ان در اختیار دارد ،جعلی است و باید برای پیگیری آن به کجا
مراجعه و از چه راهی اقدام کنند؟
راه قانونی پیگیری این ادعا ،استعالم از سازمان ثبت است؛ به این طریق
که این افراد در قالب دادخواست تامین دلیل ،نسبت به سابقه تملک ملک
دارای پالک ثبتی اقدام کنند تا مرجع قضایی نسبت به سابقه تملک ملک
از اداره ثبت اس��تعالم کند .سازمان ثبت به استعالم مرجع قضایی پاسخ
میدهد و اگر مالکیتی متصور باشد در اینجا مشخص میشود.
مرحله بعد تشخیص درس��ت بودن امضاها و مفاد اسناد است و اینکه آیا
اسناد معارضی در این زمینه وجود دارد یا خیر؟
در اینجا کیفیت ش��هود قید خاصی در تنظیم اسناد انتقال ندارد و اطالع
همسایگان هم شرط نیست.

