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رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور گفت :با راه اندازی  ۹۶۵دفتر اسناد رســمی جدید ،بعد از اعالم نتایج آزمون سردفتری اسناد رسمی،
امسال دو هزار و ۹۰۰نفر در این دفاتر مشغول به کار خواهند شد .به گزارش میزان ،احمد تویسرکانی افزود :دفاتر اسناد رسمی از جمله نهادهایی
ن سروکار دارند و در سال ،حدود  ۲۰میلیون سند از سوی این دفاتر صادر می شود.
است که مردم بسیار با آ 

 965دفتر ثبت اسناد جدید
تأسیس می شود

...

گزارش حقوقی
نحوه رسیدگی به درخواست «اعسار»

در پرونده های طالق

«سجام»؛سامانهای براینظارت عمومی برمردم و مسئوالن
قضایی افزود :گزارشهای مردمی را برای این مقامات
ارسال و درخواست میکنیم که نقص گزارش شده توسط
شهروندان در کوتاه ترین فرصت ممکن برطرف شود.
رفاهی تأکید کرد :گاه می بینیم افرادی با سوءاستفاده از
شرایط و به ویژه در ایام تعطیالت که امکان نظارت بهتر ،کم
میشود،دستبهاقداماتغیرقانونیمیزنندکهبارزترین
آن ها ،مسئله زمینخواری و تصرف عدوانی ملک است .در
چنین حالتی ،شهروندانی که از نزدیک شاهد این اقدام
هستند ،با آگاهی از این امر خالف ،میتوانند مسئوالن را
مطلع کنند و مانع از تداوم تخلف و جرم شوند و نیز ،حقوق
سایر شهروندان را از تعرض متخلفان ،حفظ کنند .این
مقام قضایی خاطرنشان کرد :در چنین حالتی ،اگر فردی
که این تخلفات را دیده است ،موضوع را از طریق سامانه
سجام ،برای ما به صورت مستند گزارش کند ،مث ً
ال عکس
یا فیلمی بگیرد ،ما بالفاصله این موضوع را به باالترین
مقامات قضایی و اجرایی چه در مرکز ،چه در استان و چه
درشهرستانمربوطگزارشوپیگیریمیکنیمتابهنتیجه
مدنظر برسد.

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

مدیرکل پیشگیر یهای مردمی معاونت اجتماعی قوه
قضاییه ،در تشریح عملکرد سامانه «سجام» گفت :در این
سامانه مردم میتوانند تخلفاتی را که میبینند ،گزارش
کنند تا ما از طریق دستگاههای مربوط ،پیگیر رسیدگی به
آن گزارش شویم و نهایت ًا از وقوع جرم پیشگیری کنیم .به
گزارش خبرگزاری میزان ،سید علی اصغر رفاهی ،در باره
معرفی سامانه «سجام» و عملکرد این سامانه افزود :سامانه
سجام ،مخفف سامانه جمع آوری اطالعات مردمی است.
وی گفت :نظر ما این است که باید به سمتی حرکت کنیم
که مردم در فرایند نظارت ،حضور فعال و مؤثری داشته
باشند .این مقام قضایی تصریح کرد :در این سامانه ،هدف
این است که شهروندان ،در صورتی که معضل یا اقدام
خالفی را مشاهده میکنند ،آن را گزارش دهند و با این
اقدام ،مانع از تداوم تخلف و بروز مشکالت بعدی شوند.
▪همه مردم ناظر باشند

رفاهی اظهار کــرد :مــردم با استفاده از سامانه سجام،
دیــد هبــان بــرنــامــه پیشگیری از وقـــوع جــرم خواهند
بود .مدیرکل پیشگیری و مشارکت های مردمی معاونت
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد:
پیشنهاد من این است که همه مردم شریف ایران ،در این
سامانه ثبت نام کنند و همه ناظر باشند تا انشاءا ...نظارت
مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئوالن ،با کمک این
سامانه ،محقق شود .وی خاطرنشان کرد :بعد از ثبت نام
در این سامانه ،مردم یا همان ناظران پیشگیری ،میتوانند

تخلفها و آسیبهای احتمالی را به ما منتقل کنند.
▪پیگیری گزارشها

رفاهی دربــاره نحوه پیگیری گزارشهای مردمی بیان
کرد :کاری که ما انجام میدهیم ،این است که معضل و
مشکلگزارششدهرا،دراولینفرصتممکن،بهباالترین
مقامات اجرایی و قضایی کشور ،استان و حتی شهرستان،
منعکس و به تعبیری مطالبهگری میکنیم .این مستشار

▪رسیدگی سریع به تخلفات

مدیرکل پیشگیری هــای مردمی معاونت اجتماعی
قوه قضاییه افزود :در این باره ،ما سعی میکنیم بدون
تشکیل پــرونــده ،کــاری کنیم کــه آن فــرد زمین خــوار
نتواند به اقداماتش که منجر به وقــوع جــرم در آینده
میشود ،ادامــه دهد و به عبارت بهتر ،از این اقدامش
جلوگیری میکنیم .این امر ،باعث تسریع در رسیدگی
به تخلفات نیز ،میشود .وی گفت :آدرس این سامانه،
« »sajam.adliran.irاست که شهروندان میتوانند به
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خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
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.

آدرس سامانه»sajam.adliran.ir«،
است که شهروندان میتوانند به عنوان
ناظر پیشگیری از وقوع جرم ،در آن ثبت
نام کنند و گزارشهای خود را برای ما
بفرستند
مردم با استفاده از سامانه سجام،
دیده بان برنامه پیشگیری از وقوع
جرم خواهند بود .پیشنهاد من این
است که همه مردم شریف ایران ،در
این سامانه ثبت نام کنند و همه ناظر
باشند تا نظارت« مردم بر مردم »و
نظارت «مردم بر مسئوالن» ،با کمک
این سامانه ،محقق شود
عنوان ناظر پیشگیری از وقوع جرم ،در آن ثبت نام کنند و
گزارشهای خود را برای ما بفرستند.

شکایت ازصادرکننده «چک بی محل»؛ کجا و چگونه؟
بــــــــرای شــــکــــایــــت از
نکته حقوقی
صــــادرکــــنــــنــــده چــک
بیمحل ،ابــتــدا باید از
بانک ،گواهی عدم پرداخت چک را دریافت
کنید .به گــزارش خبرگزاری میزان ،طرح
شکایت علیه صادر کننده چک بیمحل ،با
سه روش امکان پذیر است:
-1طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده
چک  :دارنده چک در صورت پرداخت نشدن
وجه چک ،میتواند علیه صادرکننده ،به
جرم صدور چک پرداخت نشدنی ،شکایت
کیفری کند .وی باید گواهی عدم پرداخت
را ،ظرف شش ماه از تاریخ پرداخت چک،

دریافت و سپس ،ظرف شش ماه از تاریخ
دریافت گواهی عدم پرداخت ،اقدام به طرح
شکایت کیفری کند؛ در غیر این صــورت و
با گذشت زمــان شش ماهه ،حق شکایت
کیفری نخواهد داشت.
-2صدور اجراییه علیه صادرکننده چک
پرداخت نشده :دارنــده چک میتواند در
صورت پرداخت نشدن وجه چک ،از طریق
دوایر اجرایی ثبت ،علیه صادرکننده چک
بی محل ،درخواست صدور اجراییه کند.
این درخواست تنها برای وصول وجه چک
پذیرفته میشود ،نه هزینههای اعتراض
وخسارت تاخیر تادیه و . ...

 -3اقامه دعوا در دادگاه حقوقی :دارنده
چک میتواند علیه صادرکننده ،ظهرنویسان
و ضامنان آن ها ،با تقدیم دادخواست ،در
دادگاه عمومی اقامه دعوا کند .در صورت
احــراز مسئولیت هرکدام از این اشخاص،
وی محکوم به پرداخت وجه مندرج در چک
می شــود و دادگ ــاه به موجب قانون نحوه
اجرای محکومیتهای مالی ،او را محکوم به
پرداخت وجه چک و دیگر هزینهها ،از جمله
هزینه دادرســی ،خسارت تاخیر تادیه و ...
میکند و چنانچه مالی از فرد محکوم شده
در دسترس باشد ،آن را ضبط و به میزان
محکومیت ،از محل مال ضبط شده ،حکم

عکس تزیینی است

یکی از مسائلی که در مبحث
مــربــوط بــه پــرداخــت مهریه
مورد توجه زوج قرار میگیرد،
تقاضای اعسار است؛ اعسار را
میتوان به دو نوع اعسار مطلق
و اعسار به تقسیط تقسیم کرد.
به گــزارش میزان ،معسر به کسی گفته میشود که به
واسطه نداشتن دارایـــی یا دسترسی نداشتن به مال
خودش ،توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیوناش را
ندارد .در اعسار مطلق ،زوج ضمن اینکه تصمیم به طالق
دادن همسرش دارد ،ادعا میکند که اصال مالی ندارد و
نمیتواند مهریه و سایر حقوقی مالی همسرش را پرداخت
کند .این در حالی است که در اعسار به تقسیط ،اینگونه
نیست و زوج ادعا میکند توانایی پرداخت یک جای حقوق
مالی زوجه را ،قبل از اجــرای صیغه طالق ندارد.موارد
اعسار مطلق ،نادر است و به طور معمول دادگاه آن را احراز
نمیکند؛ زیرا اگرچه در برخی دیون مثل دیه ،قانون گذار
محلی مانند بیتالمال را مشخص کرده است تا در صورت
اعسار محکوم ،مبلغ دیه از آن محل تأمین و به اولیای دم
پرداخت شود؛ اما درباره دیونی مانند مهریه ،از ناحیه قانون
گــذار ،محلی بــرای پرداخت ،در صــورت اعسار محکوم،
پیشبینی نشده است .این در حالی است که حتی پس از
قبول اعسار و صدور رأی ،هیچ تضمینی برای پرداخت آن
در قوانین موضوعه پیشبینی نشده است زیرا چنا نچه
تقاضای طــاق ،ناشی از سوءاخالق و رفتار یا تخلف از
وظایف همسری توسط زوجه باشد و بر همین اساس ،زوجه
به تقدیم دادخواست طالق مبادرت ورزد ،غیر از مهریه،
دیگر حقوق مالی به زوجه تعلق نمیگیرد که نیاز به تقدیم
دادخواست اعسار باشد.اما اگر زن در زندگی مشترک ،به
وظیفه خود در قبال شوهر ،آشنا و در انجام آن وظیفهشناس
باشد و سوءرفتار و اخالق نداشته باشد ،مرد دلیلی برای
پرداخت نکردن حق و حقوق زن نخواهد داشت .در این
صورت ،اگر مرد مبادرت به تقدیم دادخواست طالق کرد
و دربــاره حقوق مالی زوجه ،تقاضای اعسار داشت ،این
اعسار پذیرفتنی نیست؛ مگر اینکه دلیل موجهی به دادگاه
ارائه کند که با وجود این که همسرش وظیفه خود را انجام
میدهد اما به لحاظ وضعیت شخصی ،قادر به ادامه زندگی
مشترک با وی نیست .به عنوان مثال ،ادعا کند که به لحاظ
از کار افتادن کلیه یا دیالیز کردن دو بار در هفته ،امکان
هرگونه فعالیت مثبت در زندگی از وی سلب شده است و
قادر به ادامه زندگی نیست و از طرفی ،وضعیت جسمانی
یا مالی خوبی هم ندارد .به نظر میرسد در این صورت،
چنانچه صحت ادعا و اظهارات وی احــراز شود ،مانعی
برای رسیدگی و صدور رای اعسار زوج وجود نداشته باشد.

...

انتقال گزارش های مردمی به قوه قضاییه ،چه ساز و کاری دارد؟

مشاوره حقوقی

را اجــرا میکند .در غیر این صــورت ،بنا به
تقاضای محکوم له ،فرد محکوم را در صورتی

که معسر نباشد ،تا زمان تادیه مال ،حبس
خواهد کرد.

پرسش :پس از ازدواج متوجه شدم همسرم دارای
بیماری خطرناکی است و نمیتواند بچهدار شود .او و
خانوادهاش این ماجرا را میدانستند؛ چرا که ابتالی
وی به بیماری از دوران نوجوانی شروع شده و پرونده آن
موجود است .آیا میتوانم تقاضای طالق کنم؟ با توجه به
ن که بین ما رابطه زناشویی برقرار نبوده است ،چه حق
ای 
و حقوقی را باید به او بپردازم؟
پاسخ :مــرد میتواند هرگاه بخواهد ،با پرداخت حقوق
مالی زن و با رعایت تشریفات قانونی ،همسر خود را طالق
دهد .همچنین ،در مــوارد خاصی ،زن یا شوهر میتوانند
عقد نکاح را فسخ کنند .اگر چه اثر طالق و فسخ نکاح ،از
جهت خاتمه زندگی مشترک یکی است اما دو عمل حقوقی
متفاوت محسوب می شود؛ یعنی شرایط ایجاد حق طالق و
حق فسخ نکاح و آثار و نتایج آن ها ،متفاوت است .به عنوان
مثال ،در طالق پیش از نزدیکی ،زن مستحق نصف مهریه
است؛ اما در فسخ نکاح ،پیش از نزدیکی ،عموم ًا مهریهای به
زن تعلق نمیگیرد .هرگاه شخصی در ازدواج تدلیس کند،
برای همسرش حق فسخ ازدواج (فسخ نکاح) ایجاد میشود.
تدلیس،یعنیشخصعیبخودراپنهانیاخودرادارایصفت
مطلوبی که فاقد آن است ،معرفی کند .فرزندآوری ،یکی از
علتهای اصلی تشکیل خانواده است .سالمتی جسمی و
قدرت باروری دو طرف ،از شرایطی است که در صورت بیان
نشدن ضمن عقد نیز ،مد نظر دوطرف بوده است .اگرفردی
که نابارور بوده ،به این موضوع آگاهی داشته باشد و قبل از
ازدواج آن را به طرف دیگر اطالع ندهد ،مرتکب تدلیس شده
است .بنابراین ،در فرض بیماری زن قبل از ازدواج و اطالع
نداشتنمردازآن،مردمیتوانددادخواستیبهخواستهاعالم
فسخ نکاح به طرفیت همسرش ،به دادگاه محل اقامت همسر
تقدیم کند .دادگاه زن را به پزشکی قانونی ارجاع میدهد .در
صورت تأیید ناباروری و اثبات آگاهی پیشین زن و بی اطالعی
مرد از این موضوع ،عقد ازدواج با درخواست مرد و به حکم
دادگاه فسخ میشود .اعمال حق فسخ فوری است؛ بنابراین
دارنده حق فسخ باید بعد از اطالع از تدلیس ،فور ًا فسخ خود را
به طرف مقابل اعالم کند .بنابراین ،در صورت تعلل و تأخیر در
تصمیم گیری و اعالم آن ،حق فسخ از بین می رود .تشخیص
مدتی که برای امکان استفاده از این حق الزم بوده ،بسته به
عرف و عادت است .در صورتی که فسخ قبل از رابطه زناشویی
واقع شود ،زن مستحق مهریه نیست اما در صورت نزدیکی،
مهریه به ایشان تعلق خواهد گرفت.
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