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به گزارش ایسنا ،محمد باقر الفت ،معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ،جلسه شــورای سیاست گذاری مراکز مشاوره خانواده
این قوه را از مهم ترین جلسات دستگاه قضایی دانست و گفت :دعاوی و امور مربوط به خانواده به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات ،در این شورا
بررسی می شود .مراکز مشاوره می توانند اختالفات در خانواده ها را به صورت ریشه ای حل کنند.

نقش ویژه مراکز مشاوره قوه قضاییه
در رفع اختالفات خانوادگی
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بررسی آثار حقوقی ماده « ۳۰قانون نظارت بر رفتار قضات »

نکته های حقوقی
اعتبار بیشتر قولنامه محضری
نسبت به قولنامه بنگاهی

گروه اندیشه
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ،بر پیگیری تقصیر یا
اشتباه قاضی تاکید کرده است .به گزارش خبرگزاری
میزان ،کارشناسان وکیلآنالین در ایــن بــاره توضیح
دادهاند .پرسش مخاطب وکیلآنالین درباره چگونگی
پیگیری تقصیر یا اشتباه قاضی این است:
ت هستند؟ من میخواهم علیه
آیا قضات دارای مصونی 
یک قاضی دادخواست بدهم؛ اما میگویند نمیشود؛
باید چه کنم؟
▪پاسخ کارشناسان :

در نظام جمهوری اسالمی ،اصل نظارت قانونی شامل
همه مقامات میشود؛ بنابراین هیچ مقامی از نظارت
قانونی مستثنا نیست .بر اساس اصل  ۱۷۱این قانون،
در صورتی که به دلیل تقصیر یا اشتباه قاضی ،ضرر مادی
یا معنوی به کسی وارد شود ،این ضرر باید جبران شود.
اگر این ضرر ،به دلیل قصور قاضی باشد ،خود او مسئول
جبران خسارت است و در صورتی که به علت اشتباه او
باشد ،دولت مسئول جبران خسارت خواهد بود .حال
پرسش این است که نحوه شکایت از قاضی چگونه است
و بــرای جبران خسارت ناشی از اشتباه او باید به کجا
مراجعه کرد؟

امکانافزایش اقساط مهریه پسازطالق
زن پس از طالق هم میتواند برای افزایش مبلغ قسط مهریه
اقدام کند .به گزارش خبرگزاری میزان ،تغییر وضعیت
مالی ،امری حدوثی و عارضی محسوب میشود؛ لذا احوال
مالی افراد ،هر روز ممکن است به گونهای دیگر رقم بخورد.
بنابراین ،ممکن است معسر امروز ،فردا از اعسار خارج شود.
این تغییر میتواند مقدمهای برای تقدیم دادخواست تعدیل
باشد .تعدیل دو جنبه دارد -1 :جنبه منفی یا همان کاهش
مبلغ-2،جنبهمثبتیاهمانافزایشمبلغ.بهعنواننمونه،
مرد بعد از صدور حکم اعسارش ،صاحب ارثی میشود ،یا
حقوق کارمندیاش افزایش می یابد .با این اوصاف ،وی
را دیگر نمیتوان معسر ،به صورت مطلق ،تلقی کرد؛ لذا
همواره همسر سابق وی این امکان را خواهد داشت تا تغییر
شرایط پرداخت مهریه را از دادگاه بخواهد .دادگاه نیز ،با
درنظر گرفتن اوضاع و احوال ُم َس َّلم قضیه ،در راستای صدور
حکم به تعدیل از جنبه مثبت آن اقدام خواهد کرد.

عکس تزیینی است

سند رسمی الزم االجراست و
بدون اینکه نیاز به طرح دعوا
در دادگاه داشته باشد ،مفاد
آن از طریق دوایر اجرای ثبت،
قابل اجراست .سند رسمی
قابل انکار و تردید نیست و عالوه بر این ،دولت هم از مفاد
سند رسمی حمایت و اجرای آن را تضمین میکند .این در
حالی است که هیچیک از این مزایا ،درباره اسناد عادی،
مانند آنچه در بنگاههای مشاوران امالک تنظیم میشود،
وجود ندارد .مهم ترین کار مشاوران امالک ،معرفی مؤجر
و مستأجر به یکدیگر است و در این زمینه ،حقالزحمه خود
را نیز باید دریافت کنند؛ اما گام بعدی و تنظیم اجاره نامه
را ،بهتر است برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشت و مالک
و مستأجر را برای تنظیم سند رسمی به دفترخانه معرفی
و راهنمایی کرد .مشاوران امالک ،نه مأمور رسمی دولت
هستند و نه تنظیم اسناد در حدود صالحیت آن هاست؛
بنابراین ،آنچه در دفاتر مشاوران امالک تنظیم میشود،
سند عادی خواهد بود .برای اینکه مردم بتوانند سند اجاره
را به صورت رسمی درآورند ،باید آن را در دفتر اسناد رسمی
تنظیم کنند .اگر اجارهنامه رسمی باشد ،به عنوان یک سند
رسمی تلقی و از مزایای اقدام قانونی برای تخلیه یا دریافت
اجور معوقه ،از طریق اجراییه صادرشده از سوی اداره ثبت،
برخوردار میشود و شخص موجر ،میتواند بدون مراجعه به
دادگاه ،از دفترخانه یا اجرای ثبت ،صدور اجراییه را برای
تخلیه یا وصول اجارهبها درخواست کند.

چگونهمیتوانتقصیر یا اشتباه قاضی را پیگیریکرد؟

▪دادگاه عالی انتظامی قضات

برای این منظور ،دادگاه خاصی پیش بینی شده است که
به آن دادگاه عالی انتظامی قضات میگویند .منظور از
وصف انتظامی ،این است که در این دادگاه به تخلفاتی
رسیدگی میشود که قضات به مناسبت شغلشان مرتکب
یشوند.
آن م 
▪رسیدگی به دعاوی بر اساس اصل  171قانون اساسی

در کنار تخلفات قضات ،یکی دیگر از مــواردی که در
صالحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است ،رسیدگی
به دعاوی است که بر اساس اصل  ۱۷۱قانون اساسی

مطرح میشود.
▪ماده  30قانون نظارت بر رفتار قضات

مطابق ماده ۳۰قانون نظارت بر رفتار قضات ،در صورتی
که مدعی هستید به دلیل اشتباه یا تقصیر یک قاضی
ضرری به شما وارد شده است ،ابتدا باید دادخواستی
برایاثباتتقصیریااشتباهقاضیبهدادگاهعالیانتظامی
قضات تقدیم کنید و بعد ،در صورتی که این دادگاه حکم
به وجود تقصیر یا اشتباه مورد ادعای شما صادر کند ،با
این حکم ،مجدد ًا دادخواستی به دادگاه عمومی حقوقی
تهرانبدهیدتابرمبنایاینحکم،میزانخسارتراتعیین
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برای رسیدگی به تقصیر یا اشتباه
قضات ،قانون گذار دادگاه خاصی را
پیش بینی کرده است که به آن دادگاه
عالی انتظامی قضات میگویند.
منظور از وصف انتظامی ،این است که
در این دادگاه ،به تخلفاتی رسیدگی
میشود که قضات به مناسبت
شغلشان مرتکب آن میشوند
کند و حکم به جبران خسارت دهد.
▪الــزام دادگــاه عمومی به تبعیت از رای دادگــاه عالی
انتظامی قضات

بــایــد بــدانــیــد در صــورتــی کــه دادگــــاه عــالــی انتظامی
قضات،تقصیر یا اشتباه قاضی را احراز کرده باشد ،دادگاه
عمومی باید از این نظر تبعیت کند و صرف ًا درباره میزان
خسارت امکان اظهارنظر دارد ،نه اصل جبران خسارت.
حال ،بسته به این که ضرر وارد شده به دلیل اشتباه قاضی
بوده باشد یا تقصیر او ،دولت یا خود قاضی مسئول جبران
خسارت خواهند بود.

چگونگی طرح دعوای «اعاده حیثیت»
اعــاده ،به معنای بازگرداندن است
گزارش حقوقی
و اصــطــاح «اعـــاده حیثیت» ،یعنی
بازگرداندن وضع و حالت افراد ،از نظر
پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آنها در جامعه
که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خالف حقیقت
نسبت به آنها ،اتفاق افتاده است ،به حالت سابق خود  .به
گزارش خبرگزاری میزان ،با این کار تالش میشود تا به
اصطالح ،آب رفته به جوی بازگردد ،زیرا عالوه بر اینکه
جان و اموال مردم ،مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته،
حیثیت و آبروی آنها هم در نظر قانون گذار محترم و مورد
حمایت است؛ بنابراین ،تعرض به آن ،موجب برخورد
قانونی است؛ فردی که در اثر تهمت و ادعای خالف واقع
دیگری ،آبرویش از دست برود ،تالش میکند در افکار

عمومی یا در جمع خاصی ،این آبرو مجدد احیا شود و با
اثبات بی گناهی خود ،موقعیت اجتماعیاش را تا حد
امکان به حالت قبل برگرداند.
▪تعقیب کیفری افترا زننده

پس ،اعــاده حیثیت ،بیشتر ناظر به بازگرداندن اعتبار
معنوی اشخاص است که از طریق اقدام به تعقیب کیفری
شخص مفتری (شخصی که با مطرح کردن شکایت غیر
واقعی ،باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری
شده است) حاصل میشود.
▪استناد به ماده  697قانون مجازات اسالمی

برای مثال ،فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش

میکند ،اما بعد از رسیدگی قضایی روشن میشود که
همسایه بی گناه بــوده و ســارق شخص دیگری است؛
بنابراین ،همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود ،میتواند
مطابق ماده  ۶۹۷از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی،
تحت عنوان مفتری ،شخص شاکی را تعقیب کند .معمو ًال
در این حالت ،شخص با طرح شکایت افترا در دادســرا،
تقاضای تحقیق ،تعقیب و محکومیت مفتری را می کند.
متعاقب این شکایت ،مفتری احضار می شود و چنانچه
دفاعی داشته باشد ،اظهار میکند و در نهایت ،در صورتی
که شاکی از افترا (زیان دیده) ،بتواند سوء نیت مفتری را در
طرح شکایت اثبات کند ،قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر
خواست صادر و پرونده برای رسیدگی به اتهام ،به دادگاه
جزایی ارسال میشود.بنابراین ،با اثبات سوء نیت شاکی

و احراز این موضوع که وی قصد ضرر رساندن به دیگری
را داشته است ،جرم افترا محقق و مفتری به مجازات آن
که یک ماه تا یک سال حبس و تا  ۷۴ضربه شالق یا یکی از
آنها ،حسب مورد ،است ،محکوم خواهد شد.
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مشاوره حقوقی
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خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
89
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :خانهام را به فردی اجاره داده ام .شش ماه اجاره
خانه را پرداخت نکرده است و امروز و فردا میکند.
اجاره نامه منعقد شده بین ما دستی است و در بنگاه یا
محضر امضا نشده است .برای دریافت اجاره بها و نیز،
گرفتن حکم تخلیه چه کار باید بکنم؟
پاسخ :تنظیم اجارهنامه خارج از بنگاه یا محضر ،به اعتبار
آن خللی وارد نمیکند .برای دریافت اجارهبها ،در صورتی
که جمع طلب شما کمتر از  20میلیون تومان است ،به
شورای حل اختالف و در صورتی که بیش از  20میلیون
تومان است ،به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک
مراجعه و علیه مستاجر دادخواستی به خواسته «مطالبه
اجور معوقه» تقدیم کنید .در صورتی که با توجه به قرارداد
اجــاره ،تاخیر در پرداخت اجارهبها برای شما حق فسخ
ایجاد میکند ،میتوانید با ارسال اظهارنامه ،فسخ قرارداد
را به مستاجر اعالم و سپس علیه مستاجر ،به شورای حل
اختالف محل دادخواست «تخلیه مورد اجاره» تقدیم کنید.
ماده  ۳قانون روابط موجر و مستاجر مصوب  1376بیان
میکند«:پس از انقضای مدت اجاره ،بنا به تقاضای موجر
یا قائممقام قانونی وی ،تخلیه عین مستاجره در اجاره با
سند رسمی ،توسط دوایر اجرایثبت ،ظرف یک هفته و در
اجاره با سند عادی ،ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای
تخلیه به دستور مقام قضایی ،در مرجع قضایی ،توسط
ضابطین قوهقضاییه انجام خواهد گرفت ».اگ ر موجر مبلغی
به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرضالحسنه یا سند تعهدآور و
مشابه آن ،از مستاجر دریافت کرده باشد ،تخلیه و تحویل
مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور
به مستاجر یا سپردن آن به دایره اجراست .ماده  19آیین
نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر ،مصوب  ،1376مقرر
کرده است که مستاجر تا زمان استرداد وجه ،میتواند از
تحویل مال مورد اجاره خودداری کند .دعاوی تخلیه مورد
اجــاره ،در صالحیت شــورای حل اختالف است .ماده ۹
قانون شوراهای حل اختالف بیان می کند« :در مـوارد زیر،
قاضی شورا با مشورت اعضای شورا ،رسیدگی و مبادرت
به صدور رأی مینماید :الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال
منقول تا نصاب دویستمیلیون ()۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
ریال ،بهجز مواردی که در تاریخ الزماالجرا شدن این قانون
ی دعاوی مربوط
در دادگستری مطرح میباشند .ب ـ تمام 
به تخلیه عین مستأجره بهجز دعاوی مربوط به سرقفلی و
حق کسب و پیشه ».
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