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کمبود قاضی  ،یکی از علل
آمار باالی مجازات زندان
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دانشنامهحقوقی

پاسخ حقوقی به یکی از سواالت رایج کسبه

تفاوت «متشاکی»« ،متهم» و «مجرم» چیست؟

اصطالحات حقوقی ،دارای مفاهیم تعریف شده خاصی
هستند که اطالع از آن ها برای عموم مردم مفید است .به
گزارش خبرگزاری میزان ،از نظر قانونگذار میان فردی
که مورد اتهامی است ،پیش از آن که اتهام وارد شده به او
ثابت شود و پس از آن ،تفاوت وجود دارد .همه ما ،بارها
اصطالحی همچون شاکی ،متهم ،مجرم و از این قبیل را
شنیده ایم و بسیار نیز اتفاق افتاده است که این الفاظ را ،در
جایی که باید استعمال شود ،استفاده نکرده و هر یک را در
جایدیگریبهکاربردهایم.مثالشخصیراکهتازهشکایتی
علیه وی ثبت شده است ،متهم یا مجرم خوانده ایم .درحالی
که از نظر قانونی ،میان این الفاظ تفاوت وجود دارد و باید هر
لفظ را در جای خود به کار برد.
▪مظنون به چه کسی اطالق می شود؟

از همین رو ،باید گفت که چنان چه شاکی یا به عبارتی ،همان
شخصیکهجرمرویاوواقعمیشود،تعقیبمرتکبرابخواهد
و اقدام به شکایت کند ،به فردی که علیه وی شکایت مطرح
میشود،متشاکی(مشتکیعنه)یاهمانمظنونمیگویند.
استعمال لفظ مظنون ،به این دلیل است که شاکی فع ً
ال ادعا
میکندوهنوزادعایویبهاثباتنرسیدهاست؛پسنمیتوان
صرف ًاباتکیهبرادعایشاکی،بهافرادعنوانمجرمراکهدارای
آثــار حقوقی فراوانی اســت ،نسبت داد .در ادامــه تحقیق و
رسیدگیبهشکایتشاکی،مظنوناحضاروبهویتفهیماتهام
میشودواودرجریانموضوعشکایتقرارمیگیرد.
▪«متهم» کیست؟

چنانچه مشخص شود که اتهام وارد شده ،متوجه مظنون
اســت ،در این مقطع است که به وی عنوان متهم اطالق
میشود .متعاقب این اتفاق ،متهم به حکم قانون ،دارای
حقوقی از جمله حق سکوت ،حق داشتن وکیل و ...
میشود .البته این مطلب ،به معنای عدم امکان استفاده از
وکیل دادگستری توسط مظنون نیست؛ بلکه منظور حقی
است که توسط مقام قضایی ،باید به اطالع متهم برسد .اما
همان طور که متهم دارای حقوقی است ،بازپرس نیز ،بعد از
وارد دانستن موضوع اتهام و تلقی کردن عنوان متهم بر فرد
مظنون ،باید اقدام به صدور قرار تأمین مناسب درباره متهم
کند.درنهایت،پسازآنکهاتهاممتوجهشخصمشتکیعنه
شود و وی متهم شناخته شود ،تحقیق و رسیدگی درباره وی
شروع خواهد شد و در صورتی که مسلم شود که متهم واقع ًا
عمل مجرمانه را انجام داده است ،عنوان مجرم درباره وی
به کار برده میشود .در برخی جرایم ،اثبات جرم به گونهای
است که تحقیقات مربوط به آن را میتوان در غیاب متهم
انجام داد و اثبات جرم نیز ،بعض ًا نیاز به حضور وی ندارد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

ﻣﺠﻠﻪ

ﮔﺮﯾﺪ

ﮐﺘﺎﺏ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

ﻟﻮﮔﻮ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

برای این که مالک سرقفلی حق انتقال به
غیر را داشته باشد ،الزم است این عبارت
به صراحت در سند ذکر شده باشد« :حق
انتقال به غیر را دارد ».بنابراین ،مسکوت
گذاشتن موضوع انتقال و ذکر نشدن این
عبارت ،به معنی ممنوعیت انتقال خواهد
بود .در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی
مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود،
مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را ندارد

فوتوفنهای
انتقال
سرقفلی
«

حق انتقال به غیر را داشته باشد ،میتواند با سند رسمی،
حقوققانونیخودرابهشخصثالثمنتقلکند.البتهحتی
باوجودحقانتقالبهغیر،مالکسرقفلینمیتواندباسند
عادی،سرقفلیرابهشخصثالثانتقالدهدودراینمواقع،
مالک سرقفلی الزام ًا باید با سند رسمی به انتقال سرقفلی
ملکاقدامکند.

»
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سرقفلی ،مبلغی است که موجر در ابتدای مدت اجاره ،از
مستأجر دریافت میکند و موجر ،طبق قانون ،در انتهای
مدت ،مبلغ مزبور را متناسب با قیمت روز محاسبه می
کند و به مستأجر برمیگرداند .به گــزارش میزان ،این
حق مربوط به اجاره اماکن تجاری است و در مورد اماکن
مسکونی مصداق ندارد .منظور از اماکن تجاری اماکنی
است که اشخاص برای فعالیتهای تجاری ،کسب ،کار و
پیشه مورد استفاده قرار میدهند .هم اکنون به افرادی که
ملکی تجاری را در اختیار دارند و در پی اجاره آن هستند،
توصیه میشود اگر میخواهند قرارداد اجاره خود را طبق
قانون روابط موجر و مستأجر سال  ۷۶تنظیم کنند ،حتم ًا
به مسئله سرقفلی و شرایط آن در قانون جدید توجه کنند.
▪نکاتی برای فروش سرقفلی

برای فروش سرقفلی یک ملک ،باید موارد زیر را رعایت
کنید -1 :اطالع به مالک در صورت نبود حق انتقال به
غیر:درمواقعیکهقصدداریدسرقفلیملکیکهخریداری
کردهاید یا حق کسب و پیشهای را که برای شما حاصل
شده است ،واگذار کنید ،بهتر است این موضوع را رسم ًا با
اظهارنامهبهاطالعمالکملکبرسانیدتادرصورتتمایل،

▪نداشتنحقانتقالبهغیر

هر
وندی

اگر مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را
داشته باشد ،میتواند با سند رسمی ،حقوق
قانونی خود را به شخص ثالث منتقل کند.
البته حتی با وجود حق انتقال به غیر ،مالک
سرقفلی نمیتواند با سند عادی ،سرقفلی را
به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع،
مالک سرقفلی الزام ًا باید با سند رسمی به
انتقال سرقفلی ملک اقدام کند
با وی وارد معامله شوید -2 .اخذ مجوز انتقال از مالک در
صورت نبود رضایت :در صورتی که مالک به انتقال ملک
راضینباشد،مالکسرقفلی(مستاجر)میتواندبامراجعه
به دادگاه و اخذ مجوز انتقال ،به صورت قانونی به انتقال
سرقفلی(حق کسب و پیشه) اقدام کند -3 .توجه به مدت
اجاره در صورت وجود حق انتقال :در صورتی که مالک
سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد ،باید توجه کنید
که آیا مدت اجارهاش منقضی شده است یا خیر؟ در صورت
انقضایمدت،بهتراستابتداازطریقمراجعقضاییعلیه
مالک ،دعوای الزام به تنظیم اجاره نامه را مطرح کنید و
سپس انتقال ملک را انجام دهید.

مدیرکلپیشگیریهایقضاییمعاونتاجتماعیقوهقضاییهگفت:یکیازعللآمارپایینصدوراحکاممجازاتجایگزینزندانوباالبودناحکامزندان،کمبود
قاضیاست؛چونصدورایننوعاحکام،نیازمندفرصتوتفکراست.بهگزارشایرنا،علیافتخاریافزود:باتوجهبهحجمباالیپروندههایورودیبهمحاکم،
قضات،زمانوتمرکزکافیرابرایرسیدگیبهآنهاندارند.همچنینمعرفیمحکومانبهنهادها،تاحدودیوقتگیراست.

▪چگونگی انتقال سرقفلی

انتقال سرقفلی ح ــاالت مختلفی دارد ،از جمله این
حالت ها میتوان به این مــوارد اشــاره کــرد :الــف .انتقال
اختیاری:سرقفلییکملکگاهیاختیاریوبامیلورغبت
مالک سرقفلی ،به فرد دیگری منتقل میشود که ممکن
است با سند عادی باشد یا با سند رسمی .ب .انتقال قهری:
زمانی انتقال قهری مطرح میشود که شخص فوت کند و
حقوق حاصل از اجاره(حق کسب و پیشه) به ورثه او انتقال
یابد .ج .انتقال قضایی :وقتی از طرف مقام قضایی حکم به
انتقال سرقفلی ملک داده میشود ،این انتقال را «انتقال
قضایی»میگویند.
▪انتقالسرقفلیباسندعادی

اگر سند سرقفلی عادی و حق انتقال در آن قید شده باشد،
صاحب سرقفلی میتواند آن را منتقل کند ،مشروط به این
که انتقال جدید با سند رسمی باشد .به عبارت دیگر ،حتی
با وجود حق انتقال ،مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه)
نمیتواندباسندعادیسرقفلیرامنتقلکند.
▪انتقالسرقفلیباسندرسمی

در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد ،باید دید مالک
سرقفلیحقانتقالبهغیرراداردیاخیر؟اگرمالکسرقفلی

انتقال غیرقانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق
سرقفلی را ساقط میکند .اشخاصی که بــدون داشتن
حق انتقال سرقفلی ،آن را انتقال میدهند ،مرتکب تخلف
شدهاندوباطرحدعواازطرفمالک،سقوطنصفحقکسب
و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است .عالوه بر این ،نصف
دیگر حق کسب و پیشه ،به قیمت روز ،به مستاجر متخلف
پرداختخواهدشد.
▪توجهبهیکعبارتمهمدرسند

برای این که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد،
الزم است این عبارت به صراحت در سند ذکر شده باشد:
«حق انتقال به غیر را دارد ».بنابراین ،مسکوت گذاشتن
موضوع انتقال و ذکر نشدن این عبارت ،به معنی ممنوعیت
انتقال خواهد بود .در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی
مبنی بر انتقال سند سرقفلی قید نشود ،مالک سرقفلی حق
انتقال سرقفلی را ندارد .حال این پرسش مطرح می شود که
بدون حق انتقال و رضایت مالک برای انتقال سرقفلی ،چه
باید کرد؟ در صورتی که حق انتقال به غیر در سند سرقفلی
تصریحنشدهباشدومالکهمراضیبهانتقالسرقفلینباشد
و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری کند ،برابر قانون ،مالک
سرقفلیمیتواندبرایاخذمجوزانتقالبهدادگاهرجوعکند.
اگر هم به مالک دسترسی نباشد ،مالک سرقفلی میتواند با
مجهولالمکاناعالمکردنمالک،ازطریقدادگاه،برایاخذ
مجوزانتقالسرقفلیبهطرفیتمالکملکاقدامکند.

جزای وارد کردن خسارت در «تخریب عمدی»
چنانکهمیدانیم،هیچکسحقنداردبه
گزارش حقوقی
مالکیت دیگری تعرض یا امــوال وی را
تخریبکند.دراینزمینه،قانونگذاربرای
حفظنظمعمومیوبهمنظورمقابلهباچنینرفتارهایی،ضمن
تعیینمجازاتدرقانونمجازاتاسالمی،مرتکبرامک ّلفبه
جبران خسارات وارد شده نیز میکند .به گزارش میزان،
تخریب ،عبارت از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزئی ،به
مالیاشیءمتعلقبهشخصحقیقییاحقوقی،بهروشهای
مذکوردرقانوناست.بهعبارتدیگر،تخریبعبارتازایراد
صدمهعمدیاستکهمنتهیبهنقصانیاازبینرفتنمالیا
شیءمتعلقبهغیرشود.امابایددانستکهدرقانون،معیارو
ضابطهای برای میزان خرابی یا صدمه زدن مشخص نشده
است.درنتیجه،ضابطهتشخیصلطمهزدنُ ،عرفاستکه
بر اساس آن در هر مورد میتوان به عرف مراجعه کرد .بدون
تردید،جرمتخریب،ماننداغلبجرایمعمدی،ناشیازرفتار
مجرمانه و انجام فعلی در قالب عمل فیزیکی از بین بردن یا
لطمهزدنبهمالی،ظهوروبروزپیدامیکند.بااینتوصیف،
ترک فعل ،هرچند موجب از بین رفتن یا ورود ضرر به مال
متعلقبهغیرشود،عنصرمادیتخریبمحسوبنخواهدشد.
برای مثال ،اگر مستاجر محلی مسکونی یا تجاری ،از پارو
کردنبرفپشتبامخودداریکندودراثرآنبهعینمستاجره
خسارتی وارد شود ،ترک فعل او ،عنصر مادی جرم تخریب
محسوبنخواهدشد،هرچنددارایمسئولیتمدنیوملزم
بهجبرانخساراتواردشدهخواهدبود.
▪عمدی بودن جرم تخریب

به طور کلی ،لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که

موجب از بین رفتن اموال یا نوشتهها و اسناد دولتی یا
تجارتی یا غیردولتی شود ،تخریب یا اتالف عمدی نامیده
میشود.
در نظام حقوقی ما ،لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق
به دیگری ،نه تنها موجب مسئولیت مدنی ،بلکه موجب
مسئولیت جزایی اشخاص نیز خواهد شد .جرم تخریب،
از جمله جرایم عمدی است که صرف ایراد ضرر از ناحیه
مرتکب ،در صورت حصول ضرر ،برای مجرمیت فاعل
کفایت میکند .صر فنظر از ایــن که فاعل صدمه در
حین ارتکاب ،خواهان نتیجه مجرمانه حاصله باشد یا
نباشد .مانند این که فــردی عمد ًا اقــدام به پــاره کردن
بیعنامه توافقشد های کند یا به قصد تخریب اطالعات
فایلهای باارزشی ،اقدام به انتقال ویروسی به رایانه
حاوی اطالعات کند که به از بین رفتن آنها منجر شود.
در غیر این صورت و در فرضهایی مانند ایراد خسارت
غیرعمدی ،ازقبیل تصادفات رانندگی ،مسئولیت مدنی
به معنای پرداخت خسارت است که بر عهده فاعل آن
خواهد بود.

به طور کلی ،لطمه زدن عمدی به مالکیت
اشخاص که موجب از بین رفتن اموال
یا نوشتهها و اسناد دولتی یا تجارتی یا
غیردولتی شود ،تخریب یا اتالف عمدی
نامیده میشود

▪مال مورد تعرض

بیگمان آن چه از ناحیه مرتکب جــرم ،مــورد تعدی و
تجاوز قرار میگیرد ،عبارت از هر چیز باارزشی است که
اختصاص آن به شخص حقیقی یا حقوقی ممکن باشد.
اعم از اینکه آن شیء ،مال منقول باشد یا غیرمنقول.
به عــاوه ،از نظر تعلق مال به غیر نیز ،برحسب مورد،
موضوع تخریب ممکن است در مالکیت افراد خصوصی
یا عمومی باشد.
▪تخریب اموال دولتی و عمومی

دولت نماینده مردم و مسئول اداره امور جامعه است
و بــرای این امــر ،اموالی در اختیار دارد .برخی از این
امــوال ،در مالکیت دولت است که به آن امــوال دولتی
گفته میشود .اما در برخی دیگر ،دولت تنها متصرف و
ادارهکننده آن است که اموال عمومی نام دارد .در تفکیک
بین آنها ،باید گفت؛ آن بخش از اموال و داراییهایی که
به موسسات عمومی و دولتی تعلق دارد و جزو اموال آن
نهاد و سازمان است ،مانند اموال متعلق به وزارتخانه و
دستگاههای اجرایی ،جزو اموال دولتی است .اما اموال
عمومی ،به اموالی اطالق میشود که در مالکیت عموم
قرار دارد .از قبیل :بناهای تاریخی و اماکن مذهبی،
مجسمههای نصبشده در میدان ها ،پارکها و اماکن
عمومی ،سینماها ،آسانسورها ،پارکها و فضاهای سبز
عمومی ،چرا غهای راهنمایی ،صندلیهای اتوبوس
و مترو ،کتا بهای کتابخانهها ،تلفنهای عمومی،
صندو قهای پست و  ...که قانونگذار از این امــوال به
عنوان اموالی که مالک خاص ندارد ،یاد میکند .یکی از
مواردی که قانون در این زمینه جرمانگاری کرده ،ماده
 ۶۸۶بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی ،مصوب
سال  ۱۳۹۲است که بر اساس این ماده قانونی« ،هرکس
درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را
عالم ًا ،عامد ًا و برخالف قانون مذکور ،قطع یا موجبات از
بین رفتن آنها را فراهم آورد ،عالوه بر جبران خسارت
وارده ،حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال
یا جزای نقدی از سه میلیون تا  18میلیون ریال محکوم
خواهد شد».
▪تخریب اموال خصوصی

در مقابل اموالی که در مالکیت عمومی یا دولتی است،
اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد است .چنانچه فردی
اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد ،بر اساس
قانون مجازات خواهد شد .در این باره ،طبق ماده ۶۷۷
بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی« ،هر کس عمد ًا
اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب
کند یا به هر نحو ،ک ً
ال یا بعضا تلف کند و از کار اندازد ،به
حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
▪مرجع رسیدگی

مراجع صالح برای رسیدگی به جرایمی که اشاره شد،
بــدو ًا ،دادســرا و سپس دادگــاه عمومی محل وقوع جرم
است .دادستان بهعنوان مدعیالعموم و در مقام صیانت
از منافع جامعه ،شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود.
پرونده امر ،پس از رسیدگی ،با صدور کیفرخواست علیه
متهم ،به دادگاه کیفری دو ارسال میشود .عالوه بر این،
در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد ،مرتکب
به غیر از مجازات مقرر در قوانین ،باید از عهده جبران
خسارت پیشآمده نیز برآید ،زیرا به موجب قانون مدنی
و قواعد عام مسئولیت ،اتالف و تسبیب در زمره موجبات
ضمان و مسئولیت قهری است .از سوی دیگر ،هر کس
مال غیر را تلف کند ،ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن
را بدهد ،اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون

در نظام حقوقی ما ،لطمه زدن به اموال
یا اسناد متعلق به دیگری ،نه تنها موجب
مسئولیت مدنی ،بلکه موجب مسئولیت
جزایی اشخاص نیز خواهد شد .جرم
تخریب ،از جمله جرایم عمدی است که
صرف ایراد ضرر از ناحیه مرتکب ،در صورت
حصول ضرر ،برای مجرمیت فاعل کفایت
میکند .صرفنظر از این که فاعل صدمه
در حین ارتکاب ،خواهان نتیجه مجرمانه
حاصله باشد یا نباشد
عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص
یا معیوب کرده باشد ،ضامن نقص قیمت آن مال است.
شکل عملی دادخواهی به این طریق است که زیاندیده
میتواند برای اخذ خسارت« ،دادخــواســت» خود را به
دادگاه رسیدگیکننده به جرم ارائه دهد تا ضمن حکم
به یکی از مجازاتهای قانونی ،جبران خسارت واردشده
نیز ،در نظر گرفته شود .عالوه بر اشخاص خصوصی،
زیاندیده ممکن است به طور مثال یک شخص حقوقی
مانند شهرداری یا اداره مخابرات باشد که در این صورت،
باید با ارائــه دادخواستی به دادگ ــاه کیفری ،جبران
خسارات ناشی از جــرم را بخواهد .البته در مــواردی
که زیا ندیده نتواند در حین رسیدگی به اتهام اصلی،
دادخواست جبران خسارت ارائه کند ،میتواند پس از
صدور حکم دادگاه کیفری ،تا نصاب  20میلیون تومان،
در شورای حل اختالف و زاید بر آن ،به محاکم حقوقی
مراجعه کند .با این توصیف ،دو راه برای دریافت خسارت
وجود دارد؛ نخست این که ضرر و زیانهای مادی که در
نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده ،مانند خسارتی که در اثر
تصادف به اتومبیل شاکی وارد میآید ،در همان دادگاه
جزایی که صالح به رسیدگی شکایت کیفری است ،مورد
حکم واقع میشود .راه دوم این است که اگر زیاندیده
نتوانست یا این که نخواست در حین رسیدگی به اتهام
اصلی ،دادخواست جبران خسارت ارائه کند ،میتواند
پس از صــدور حکم دادگــاه کیفری ،به مراجع حقوقی
صالح مراجعه و با استناد به حکم صادر شده ،دادخواست
جبران خسارت خود را تقدیم کند.
▪بیمه مازاد بر شخص ثالث

اگر شخص ثالث دچار خسارت مالی مازاد بر حداقل مبلغ
بیمه شود ،دارنده اتومبیل مقصر ،خود باید مابه التفاوت
این خسارت و حداقل مبلغ بیمه را بپردازد .در غیر این
صورت ،از نظر قضایی مسئول خواهد بود .بیمهگران با
ارائه بیمه مکمل بر بیمه اجباری ،خسارت مالی شخص
ثالث ،پرداخت اینگونه خسارت مازاد بر حداقل مبلغ
بیمه را تعهد میکنند .چو ن دارندگان اتومبیل الزام
قانونی به خریدن این بیمه مکمل را ندارند ،بیم ه اختیاری
شخص ثالث محسوب میشود.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
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.

پرسش :صاحبخانه به صورت شفاهی به من اجازه داد تا
خانه را رنگ آمیزی و مرتب کنم .در آن زمان صحبتی از
هزینه این کار نشد و من ،این موضوع را حمل بر اختیار
خودم مبنی بر هزینه کردن متعارف برای رنگ آمیزی
ساختمانکردم.حال،صاحبخانهمیگویدکهفقطنیمی
ازهزینهرنگآمیزیرامیپردازد.چارهچیست؟
پاسخ :پیشنهاد میکنم با مذاکره و چانهزنی ،راهحلی
مرضیالطرفین پیدا کنید .از مقررات قانون مدنی در باب
اجــاره استفاده میشود که اگر صاحبخانه (موجر) اجازه
رنگآمیزیدادهباشد،هزینهرنگآمیزیباموجراست.البته
اگر کار به دادگاه برسد ممکن است موجر صداقت را کنار
بگذارد و ک ً
ال منکر اجازه رنگآمیزی شود .از این رو ،سازش
به مصلحت هر دو طرف است .ماده  ۵۰۲قانون مدنی مقرر
میکند«:اگر مستأجر در عین مستأجره ،بدون اذن موجر
تعمیراتی نماید ،حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت».
به عبارت دیگر ،اگر مستأجر در عین مستأجره با اذن (یعنی
اجازه قبلی) موجر تعمیراتی کند ،حق مطالبه قیمت آن را
خواهد داشت .این را اصطالح ًا مفهوم مخالف ماده 502
میگویند.بهطورکلی«،تعمیراتوکلی همخارجیکهدرعین
مستأجره برای امکان انتفاع از آن الزم است ،به عهد ه مالک
است مگر آن که شرط خالف شده یا عرف بلد بر خالف آن
جاری باشد و همچنین است آالت و ادواتی که برای امکان
انتفاع از عین مستأجره الزم میباشد( ».ماده  ۴۸۶قانون
مدنی) تا زمانی که مستاجر تعدی و تفریط نکرده و امانتدار
باشد ،درباره خسارات احتمالی در مورد اجاره ،مسئولیتی
ندارد و ضامن نیست .اگر مستاجر ،بدون اجازه مالک در
ملکتغییراتغیرضروریایجادکند،نهتنهاهزینهتغییرات
بر عهده خود اوست ،بلکه از آن پس به دلیل این که امانتدار
نبودهاست،ضامنهرگونهخسارتواردشدهبهملکخواهد
بود؛ حتی اگر آن خسارات به او منتسب نباشد .طبق ماده
 ۴۹۰قانون مدنی« ،مستأجر باید :او ًال -در استعمال عین
مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکند.
ثانی ًا-عینمستأجرهرابرایهمانمصرفیکهدراجارهمقرر
شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضاع و
احوالاستنباطمیشود،استعمالنماید.ثالث ًا–مالاالجاره
رادرمواعدیکهبینطرفینمقرراستتأدیهکندودرصورت
عدمتعیینموعد،نقد ًابایدبپردازد».
پرسش :با فردی معاملهای برای فروش اجناس انجام
دادم .طبق قرارداد کتبی ،وی باید ثمن معامله را با دالر
به من پرداخت می کرد .حال او مدعی است که به دلیل
باال رفتن قیمت دالر ،تنها باید مبلغ معادل ریالی آن را
به نرخ روز خرید به من پرداخت کند؛ آیا میتوانم علیه او
شکایتکنم؟
پاسخ :میتوانید علیه خریدار دعوای الزام به ایفای تعهد
قراردادی اقامه کنید .اگر ارزش دالر مورد تعهد در روز اقامه
دعوا بیشتر از بیست میلیون تومان است ،دادخواست را به
دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کنید .اگر ارزش آن کمتر از
بیست میلیون تومان است ،دادخواست باید به شورای حل
اختالفارائهشود.درمتندادخواست،موضوعرابهاختصار
شرحدهید.دادگاهبهموضوعرسیدگیمیکندودرصورتی
که شما را محق تشخیص دهــد ،حکم به الــزام خریدار به
پرداختثمنمعاملهبهدالرصادرخواهدکرد.درمرحلهاجرا،
اگرخریدارازاجرایرایوپرداختدالرموردتعهدخودداری
کند،حکمازمحلاموالویاجراخواهدشد.بهعنوانمثال
اگرخریدارحسابارزیداشتهباشدیانزدثالث،دالرسپرده
باشد ،دالرهای متعلق به وی ،با درخواست شما و به اندازه
مقرر در حکم ،توقیف و در نهایت به شما تحویل میشود .در
صورتی که دالری از ایشان یافت نشود ،اموال وی توقیف و
از محل عواید حاصل از مزایده ،به اندازه مقرر در حکم ،دالر
خریداریوبهشماتحویلمیشود.درصورتیکهبههردلیل،
مث ً
ال منع قانونی در زمان اجرای حکم ،خرید و فروش دالر
ممکن نباشد ،از محل عواید حاصل از مزایده ،قیمت دالر به
نرخ روز اجرای رای به شما پرداخت میشود .به هر حال در
اجرایرای،قیمتدالردرروزاجرامالکخواهدبود.
پرسش :ملکی را خریداری کردم که طبق سند 90متر
بود.امابعد ًامعلومشدکهسهمترکمترازمقدارثبتشده
در سند است .وقتی به فروشنده مراجعه کردم ،مدعی
شد که سند ملکی است و نمیتوانم اعتراضی داشته
باشم.لطف ًاراهنماییامکنید.
پاسخ :فروشنده مسئول پاسخگویی به شماست .با توجه به
مندرجات قرارداد بیع ،شما میتوانید معامله را فسخ کنید
یا از فروشنده بخواهید که مبلغ اضافه پرداختی را به شما
بازگرداند .انتقال اموال شخصی ،بدون دلیل موجه قانونی،
به شخص دیگر را «دارا شدن ناعادالنه» یا « َاکل مال به باطل»
میگویند .وجدان بیدار ،این موضوع را نمیپذیرد .آیه ۲۹
سورهنساءمیفرماید«:یاایهاالذینآمنواالتأکلوااموالکمبینکم
بالباطل اال ان تکون تجاره عن تراض منکم و ال تقتلوا انفسکم
ان ا ...کان بکم رحیما» (یعنی ای کسانی که ایمان آوردهاید
اموال یکدیگر را به ناحق نخورید مگر آن چه تجارتی باشد که
هر دو به آن رضایت داده باشید و یکدیگر را مکشید هر آیینه
خداوندباشمامهرباناست).اصل ۴۷قانوناساسینیزمقرر
میکند«:مالکیتشخصیکهازراهمشروعباشد،محترماست
وضوابطآنراقانونمعینمیکند».اصـل ۴۹قانوناساسـی
تأکیدمیکند«:دولتمـوظفاستثروتهای...غـیرمـشروع
راگرفتهوبهصاحبحق،ردکند».همچنینماده 301قانون
مدنی مقرر میکند« :کسی که عمد ًا یا اشتباه ًا چیزی را که
مستحق نبوده است ،دریافت کند ملزم است آن را به مالک
تسلیم کند ».اگر در قرارداد فروش ،مساحت ملک به عنوان
شرط ذکر شده باشد و بعد ًا مشخص شود که مساحت ملک
کمترازمقدارشرطشدهاست،خریدارمیتواندمعاملهرافسخ
کند .در این صورت ،ملک متعلق به فروشنده خواهد بود .در
مقابل،فروشندهمکلفاستمبلغدریافتیرابهخریدارمسترد
کند.ماده ۳۵۵قانونمدنیبیانمیکند«:اگرملکیبهشرط
داشتنمساحتمعینفروختهشدهباشدوبعدمعلومشودکه
کمتر از آن مقدار است ،مشتری حق فسخ معامله را خواهد
داشتواگرمعلومشودکهبیشتراست،بایعمیتواندآنرافسخ
کند؛ مگر این که در هر دو صورت ،طرفین به محاسبه زیاده یا
نقیصهتراضینمایند».امااگرهنگاممعامله،زمینرابامساحت
معینخریدهومبلغیرابهعنوانثمنپرداختهباشید،میتوانید
معاملهرافسخکنیدیااضافهپرداختیرابازپسگیرید.
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