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سهشنبه  2آذر 1400

◾جعفر کوشا باز هم رئیس «اسکودا» شد
انتخابات هیئت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکالی
دادگستری ای ـران (اس ـکــودا) همزمان با چهلمین همایش
این اتحادیه در هرمزگان برگزار شد .این انتخابات با حضور
تمدیرههایکانونهایوکالیکشوربرگزارودرآن
اعضایهیئ 
جعفر کوشا ،برای دو سال دیگر به عنوان رئیس انتخاب شد.
کوشا دراینانتخابات 84رأی کسب کرد .دیگر نامزد ریاست
اسکوداسیدمهدیحجتیبودکه 56رأیبدستآورد.

شکا
ی
ت
ا
ز
ق
م
ا
رب
از

 17ربیعالثانی 1443

◾

 23نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9678

◾اژهای :انتقادهای خود از عدلیه را مطرح کنید
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر اینکه نمی خواهیم مچ گیری
کنیم ،گفت :اصناف سراسر کشور اشکاالت و انتقادهای
خود از قوه قضائیه را برای بهبود عملکرد عدلیه مطرح کنند
و مطمئن باشند به نظرات و پیشنهادها توجه میشود.
حجتاالسالم والمسلمین محسنی اژهای افزود :منتقدان
مأیوسهمنشوندومطمئنباشندبهنظراتوپیشنهادهای
آنها توجه و عمل میشود.

◾

◾تفاوت افراز و تفکیک در چیست؟
در اف ــراز سهم شریک از مــال مشخص مـیشــود ،امــا در
تفکیک تنها خود زمین به قطعههای کوچکتر تقسیم
میشود و سهم شرکا جدا نمیشود؛ بنابراین میتوان گفت
افرازتنهاوقتیوجودداردکهملکچندشریکداشتهباشد.
تفاوت دیگر اینکه برای افراز و جداسازی سهم طرفین حتی
یکی از شرکا درخواست بدهد کافی است ،اما در تفکیک
همه شرکا باید موافق باشند.

تاپیشازتصویبکلیاتطرحاصالحماده ۷۰۵قانون ایناستکهدرحقوقماعقوداحتمالیاصو ً
الباطل
تعزیراتکهبهتازگیدرمجلسانجامشده،درقوانین هستند.امااینمسئلهیکظرافتحقوقیدارد؛بنابر
مفادماده ۶۵۴قانونمدنیاگرشخصیمطالبهای
ماازقمارتعریفیارائهنشدهبود،امادرموادمذکور
راجع به مال بردهشدهدرقمارداشته باشد،ایندعوارد
کهکلیاتآنتوسطنمایندگانمجلستصویبشده،
تعریفخاصیازجرمبیانشدهاست.نکتهقابلتوجه میشودوعلتآنباطلبودن قماراست.اساس ًامنشأ

◾

◾تشکیل هیئت منصفه در همه مراکز استان ها
حجت االسالم والمسلمین مصدق معاون اول قوهقضائیه
با اشــاره به اصــل  ۱۶۸قانون اساسی و مــاده  ۴قانون جرم
سیاسی مصوب  ۱۳۹۵که بر رسیدگی به پرونده های جرم
سیاسی با حضور هیئت منصفه تأکید دارد ،گفت :در
حال حاضر هیئت منصفه در استانهای مختلف تشکیل
شده و در مراکز استانها رسیدگی به جرم سیاسی با حضور
هیئتمنصفهصورتمیگیرد.

ِ
(تعهدپرداختمالبهبرنده)مشروعنبوده ناشی از قماروجود دارد که فرد اغفال شده یا کاری را از
ایجادتعهد
است،امادعوایبازندهتحتعنواناستردادمالازباب رویسهووجهلبهموضوعانجامدادهباشد؛بنابراین
اگرشخصمالباختهدرجرمشرطبندیسهیمبودهو
ایفایناروا(انجامتعهدیکهوجهقانونینداشته)
ِ
قصدشرطبندیاینعملراانجام
شنیدهخواهدشد.درفضایحقیقیومجازیتنها
باعلمبهموضوعو
درصورتیامکانمطالبهوطرحدعوایاستردادوجه دادهباشدخودشنیزمشمولقوانینفعلیخواهدبود.

باال گرفتن دوباره جنجال برگ سبز خودرو

یادداشت
محدودیتهایحقوقی
در نصب دوربین مداربسته

البی سردفتران دست بردار نیست
گروه حقوق چند هفتهای
بــود کــه م ــردم از شــر دعــوای
بــرگ سبز و سند محضری
خــاص شــده بــودنــد و حتی
نیروی انتظامی هم عبارت
«سند رسمی نقل و انتقال
خودرو» را به باالی برگ سبز اضافه کرده بود،
اما یک خبرسازی جدید توسط البیهای فعال
حامی حقوق سردفتران در مجلس دوباره روی
اعصاب مردم رفت؛ خبری که «کانون سردفتران
و دفتریاران» آن را به نقل از ادارهکل تنقیح
مجلس منتشر کرد(!) و مدعی بود مجلس در
استفساریه خود درباره سند خودرو بر ضرورت
ثبت معامالت در دفاتر اسناد رسمی تأکید
کرده است .این در حالی بود که ساعتی بعد،
ایــن خبر توسط مجلس تکذیب شــد .البته
اعــام نشد که نظر یک اداره چطور به بیرون
از مجلس درز داده شده و چرا در این نظر به
نظرات متناقض همین اداره در موضوع مربوط
اشاره نشده است.
«اســتــفــســاریــه» کــلــیــدواژه تعیین تکلیف
سندخودرو اســت که رئیس قــوه قضائیه در
جریان سفر استانی به قزوین ،آن را مطرح کرد
و در ادامــه ،سخنگوی دستگاه قضا از ارسال
استفساریه به مجلس خبر داد .براساس قانون
معاونت حقوقی مجلس باید با پاسخ به این
استفساریه ،اعالم کند بر اساس ماده  29قانون
رسیدگی به جرایم رانندگی آیا باید سند خودرو

◾

در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و صادر شود یا
اینکه برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض
پالک یا همان پلیس راهنمایی و رانندگی ،در
حکم سند رسمی و مورد قبول محاکم قضایی
اســت .امــا خبری کــه کــانــون ســردفــتــران آن را
منتشر کرده ،در واقع نظر مشورتی اظهارنظر
ادارهکل تنقیح و لوایح مجلس اســت بدون
هرگونه طرح یا تصویب در مجلس.

◾

◾برگ سبز هم سند رسمی است
دراینباره حسین میرمحمدصادقی حقوقدان
برجسته کــه خــود پیشتر معاونت قوانین
مجلس را هم برعهده داشته ،به تسنیم گفته
است« :سند خودرو را چه دفاتر تنظیم کنند

نمیتوانید کسی را از ارث محروم کنید!
هیچکس نمیتواند وصیت
و ادعــا کند کــه از میان وراث
همه اموالش فقط به یک تن
بــرســد! همه اف ــراد میتوانند
اموال خود را تا قبل از مرگ مورد استفاده
قرار دهند و در عین حال ،هنگام زنده بودن،
همان امــوال را به شخصی انتقال دهند،
حتی اگر تنها یک نفر از ورثه باشد ،برای
همین اگــر میخواهید ام ــوال خــود را به
یکی از ورثــه بدهید باید آن را همین حاال
و در زمــان حیات به او منتقل کنید ،البته
میتوانید شرط کنید که تا زمان زنده ماندن
حق انتفاع از این امــوال با خودتان باشد.
در م ــاده  ۸۴۳قــانــون مــدنــی ،آم ــده است
وصیت زیــاده بر ثلث ،تــرک نافذ نیست.

امید ادیب به دلیل ویژگیهایی
ک ــه اس ــت ــف ــاده از دورب ــیـ ـنه ــای
مداربسته برای ثبت دقیق وقایع
و همچنین ایجاد نوعی امنیت روانــی دارد،
استفاده از این تجهیزات در حال تبدیل شدن
به روشــی عمومی بــرای ایجاد امنیت است.
برای نصب دوربین مداربسته در هر مکانی،
قوانین خاصی مدنظر اســت که باید رعایت
شود.
بــر اســاس مــاده  41منشور حقوق شهروندی
«کنترلهای صوتی و تصویری خــاف قانون
در محیطهای کار ،اماکن عمومی ،فروشگاهها
و ســایــر محیطهای ارائـ ــه خــدمــت بــه عموم،
ممنوع است» .این ماده ضمن آنکه به نصب
خــافقــانــون دوربــیــن یــا تجهیزات مشابه در
محیطها اشاره کرده به مجاز بودن نصب دوربین
بــا رعــایــت شــرایــط و قوانین نیز تأکید نموده
است.
در عین حــال نصب دوربــیــن مداربسته در
محیطهای عمومی و محیطهایی که روزانــه
اف ـ ــراد مــتــعــددی از آن ج ــا عــبــور مـیکــنــنــد،
مــانــنــد مــجــتــمـعهــای ت ــج ــاری ،فــروشــگــاههــا،
سطح خیابا نها و بزرگرا هها ممنوع نیست.
ام ــا اســتــفــاده از ای ــن تــجــهــیــزات در بــرخــی
مکانهای عمومی که از حساسیتهای باالیی
برخوردارند ممنوع و باید برای نصب دوربین
مداربسته ،مجوز اختصاصی دریافت شود.
از حساسترین مکانهای عمومی میتوان به
پایگا ههای هوایی ،پادگا نها ،سفارتخانهها،
محیطهای نظامی و… اشاره کرد.
طبعا ًکوچهها به جهت اینکه محل عبور و مرور
عابران و مردم هستند ،زیرمجموعه محلهای
عمومی قرار میگیرند ،ولی طبیعتا ًنسبت به
مراکز خرید و… افــراد کمتری تردد میکنند و
جامعه کوچکتری در آن رفــت و آمــد دارنــد.
نصب دوربــیــن بــرای مجتمعهای مسکونی
مستلزم اطالعرسانی به سایر افرادی است که
در کوچه ساکن هستند.
ب ــرای اط ــاع دادن از وج ــود ای ــن دوربــی ـنهــا
بــه ســایــریــن از تــابــلــوهــای شماتیک دوربــیــن
مداربسته استفاده میشود.
هــمــچــنــیــن نــصــب دوربـ ــیـ ــن در مــشــاعــات
ساختمانهای مسکونی مانند راهپله ،حیاط
یــا پارکینگ ،بــه تائید کتبی اعــضــای مجمع
ساختمان نیازمند اس ــت؛ بنابراین تمامی
مراحل تهیه و نصب دوربینهای مداربسته
باید زیــر نظر مدیر ساختمان انــجــام گیرد و
در واقــع مدیر ساختمان باید با توجه به نیاز
آپارتمان ،تعداد و محل قرارگیری دوربینها
را تعیین کند.

جریان های حامی دفاتر ثبت اسناد در شرایطی
اســت کــه مــهــرداد گ ــودرزون ــد نماینده طــراح
استفساریه مربوط به بــرگ سبز با اشــاره به
اینکه ایــن استفساریه هنوز به صحن علنی
نرسیده ،گفته است :تقریبا ً همه نمایندگان
موافق کفایت برگ سبز هستند.

مگر به اجــازه وراث و اگر یکی یا بعضی از
ورثــه اج ــازه دهــنــد ،فقط نسبت بــه سهم
او نافذ اســت .بنابراین مــاده پس از فوت
فرد ،ابتدا هزینه کفن و دفن ،سپس دیون
و بدهیهای او مانند اقساط و مهریه را
میپردازند و بعد از این مخارج تا یک سوم
وصــیــت وی م ــورد عــمــل واق ــع م ـیشــود و
مابقی به وراث میرسد.

◾راه حل در کجاست؟
دع ــوای دو نــهــاد نــاجــا و دفــاتــر اســنــاد رسمی
تاکنون چند بار به شکل پینگ پنگی اوج گرفته
و هــر بــار هــم تنها حــاصــل آن بــر هــم خــوردن
آرامش روانی مردم بوده است .به نظر میرسد
راه حل اصلی همان است که پیش تر رئیس
دستگاه قضا تأکید کرده بود؛ مجلس سریعتر
تفسیر خــود را از مــاده  29قانون رسیدگی به
جرایم رانندگی در رابطه با بــرگ سبز خــودرو
اعــام کند .البته در ایــن بین دادســتــانــی هم
باید با دفاتر اسناد رسمی که برگ سبز را سند
رسمی نمیدانند برخورد کند.
رونــد بــرخــورد بــا ایــن دفــاتــر از حــدود یــک ماه
پیش بــا پلمب یــک محضر در هــمــدان آغــاز
شــد ،امــا به نظر میرسد قاطعیت الزم دیده
نشده اســت .همچنین بسیار مهم است که
سازمان ثبت اسناد که درآمد باالیی هم از نقل
و انتقال خودرو دارد ،هزینههای این موضوع را
کاهش دهد تا خود مردم برای ثبت خودروهای
خ ــود در دف ــات ــر اس ــن ــاد رســمــی رغــبــت پــیــدا
کنند.

و چــه نــیــروی انتظامی ،سند رسمی اســت و
اتفاقا ً بــرگ سبز هــم سند رسمی محسوب
میشود .وی تأکید کرده است :در بعضی از
کشورها بعد از معامله خودرو نیازی نیست
در محضرخانه سند تنظیم شود و سندی که
توسط پلیس صادر میشود کافی است؛ در
کشور ما هم قانون باید تکلیف را روشن کند
که مردم هم سرگردان نباشند».
همان طــور که حقوقدانان طی روزه ــای اخیر
تصریح کرده اند هر سندی که مأموران دولت
در محدوده وظایف خــود تنظیم کنند ،سند
رسمی اســت؛ بنابراین هم سند دفاتر اسناد
و هــم بــرگ سبز نــیــروی انتظامی هــر دو سند
رسمی هستند ،از طرفی خبرسازی ناشیانه

صفحه 5

نفقه و مهریه از لحظه عقد است
حین عقد ،جــاری شــدن ایــن آثــار حقوقی را
شرط کنند و حتی تراضی بر خالف ایجاد آن
نافذ نیست ،مگر اینکه خود قانون اجازه داده
باشد .مثال ًمرد میتواند قبل از عقد نکاح،
شرط مستطیع بودن را برای پرداخت مهریه
قرار دهد .درباره ساقط شدن نفقه با شرط هم
اختالف نظر است اما رویه حقوقی کشورمان
این شرط را از سوی مرد میپذیرد.

به محض جــاری شــدن صیغه
عقد بین زوجین ،شوهر مکلف
بــه پــرداخــت نفقه و نیمی از
مهریه به زوج اســت .براساس
ماده  ۱۱۰۲قانون مدنی ،همین که نکاح بهطور
صحیح واقع شد ،روابط زوجیت بین طرفین
موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل
همدیگر برقرار میشود .تکلیف به مهر و نفقه
دادن از تاریخ نکاح شروع میشود ،هر چند که
ممکناستدراثرعواملیمانندنشوزیاطالق
پیش از نزدیکی ،همه یا بخشی از آن تکالیف،
از بین بروند .بنا بر این ماده ضرورتی ندارد که
ایجادحقوقوتکالیفزناشویی،موضوعقصد
انشا قرار گیرد یا دو طرف به آن توجه داشته
باشند؛ به این معنا که نیازی نیست طرفین

خبر
روز

5
حقوق

آگهیمفقودی

,1408060ح

آگهیمفقودی

آگهیمفقودی

برگ سبز وکارت خودرو سمند  L Xمدل  1389به
رنگ سفید – روغنی به شماره پاک  861ق  79ایران
 32به ش���ماره شاس���ی NAACJ1JC1AF260913
وش���ماره موت���ور  14789002882مفق���ود
واز درج���ه اعتب���ار س���اقط م���ی باش���د.

آگهیمفقودی

1408084

آگهیمفقودی

,1408090ح

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو  206م���دل  1399رن���گ
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 758ق 18ای���ران 84
ش���ماره موت���ور  165A0177739و ش���ماره شاس���ی
 NAAP03EEXLJ029128ب���ه مالکی���ت کب���ری
عاش���ورپور دریانی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

/1407482ک

برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ جی تی ایکس
آی رنگ عنابی روغنی س���ال  1384به ش���ماره
ش���هربانی  51ه  642ای���ران  74و ش���ماره بدن���ه
 S1412284474172وش���ماره موت���ور01094405
ب���ه مالکیت رضا پردل مفق���ود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می گردد.

آگهیمفقودی

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودرو س���واری تیبا مدل
 95به رنگ س���فید به ش���ماره پ���اک 839ی 31ایران
 36به ش���ماره موتور  8246481و ش���ماره شاس���ی
 NAS811100F5873989به مالکیت رامین خدادادی
مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبارس���اقط م���ی گردد.

,1408089ح

برگ س���بز خودروی پژو اردی مدل  1384رنگ س���بز
یشمی به شماره انتظامی 421س 59ایران  12شماره
موتور  11784072206و شماره شاسی  13474529به
مالکی���ت منوچهر طاهریان مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

/1408082ر

/1408062ف

/1408058ف

ش��هرداریسلطانآباددرنظرداردبهاستناد
مصوبهشمارههفتممورخه1400/6/17شورای
اسالمیشهرسلطانآبادنسبتبهفروشیک
دس��تگاهتراکتوررومانیویکدستگاهغلطک
کشش��یازطریقمزایدهعمومیاقدامنماید.
لذاکلیهمتقاضیانم��یتوانندجهتدریافت
اس��نادمزایدهظرفمدتیکهفت��هازتاریخ
انتش��ارآگهیبهامورمالیشهرداریمراجعه
نمایندویاجهتکسباطالعاتبیشترباشماره
تلفن45024606:و45024630تماسحاصل
نمایند.
شهرداریسلطانآباد

سمیه رفیعی رئیس
فراکسیون حمایت از
محیط زیست مجلس
در پاسخ به پرسشی
درباره طرحی که
برخی رسانهها از
آن به عنوان طرح
مجلس برای حفاظت
از حقوق عامه در
مقابل حیوانات
خطرناک یاد
میکنند ،اظهار کرد:
فراکسیون محیط
زیست یا صحن
مجلس تاکنون
چنین طرحی در
دستور کار نداشته
و این فضاسازیها
علیه مجلس دروغ و
شایعه سازی است.

آگهیمفقودی

آگهی مزایده عمومی

شهرداریگناباددرنظردارددررعایتماده15
آئیننامهمالیشهرداریهانسبتبهشناسایی
مشاورانحقوقیدرحوزهخدماتمدیریتطرح
درپروژهبازنگریوتدقیننقشههایاجرایی
موجودمدیریتعملیاتآمادهس��ازیواجرای
کلیهزیرساختهاوفضاهایموردنیازپروژه
ش��هرککارآفرینگنابادبعنوانیکمجموعه
صنعتی.کارگاهی.طبقطرحمصوبومصوبات
کمیتهتخصصیاقدامنماید.لذاازشرکتهای
دارایصالحیتوتجرب��هدراینزمینهدعوت
میش��ودنس��بتبهاع��المآمادگیوارس��ال
رزوم��هوس��وابقکاریش��رکتظ��رفم��دت
10روزازتاری��خدرجآگه��ینوبتدومازطریق
سامانهستاداقدامنمایند.
متعاقباًبررسیسوابقکاریداوطلبانشرکتهای
واج��دصالحیتتعینواس��تعالممربوطهجهت
انتخابمدیرطرحبهعملخواهدآمد.
حمیدزارعحسینیشهردارگناباد

آگهیمفقودی

فراخوان شناسایی
و انتخاب مدیر طرح

1408083

م���درک موق���ت فارغالتحصیل���ی غ���ام نب���ی
پیرمحم���دی فرزن���د نورمحمد ص���ادره از تایباد
ش���ماره شناسنامه  9213در مقطع کاردانی رشته
امور گمرکی صادره از تربت جام با شماره مدرک
 83118599730مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د
اعتبار میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی ترب���ت جام به نش���انی :تربت جام
 ،کیلومت���ر  4ج���اده فریم���ان س���ازمان مرک���زی
دانش���گاه آزاد اس���امی ترب���ت ج���ام اداره ام���ور
فارغ التحصیان ارسال نمایید.

,1408064ک

ب���رگ س���بز خ���ودروی تیب���ا م���دل  1400رنگ س���فید
ب���ه ش���ماره انتظام���ی 685ی 63ای���ران  74ش���ماره
موت���ور  M15/9277004و ش���ماره شاس���ی
 NAS811100M5753360به مالکیت مهناز مرادمند
طرق���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط
میباشد.

م���درک فارغالتحصیلی رضا جهان بانی فر فرزند
عباسعلی صادره از سبزوار به شماره شناسنامه
 1964در مقط���ع کارشناس���ی ناپیوس���ته رش���ته
مهندس���ی ب���رق الکترونی���ک ب���ا ش���ماره مدرک
 128818200228ص���ادره از واح���د دانش���گاهی
بجن���ورد مفق���ود گردی���ده اس���ت و فاق���د اعتب���ار
میباشد.
از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به دانشگاه
آزاد اس���امی بجنورد به نشانی :استان خراسان
ش���مالی  ،شهرس���تان بجنورد ،خیابان دانش���گاه
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی بجنورد اداره
امور فارغ التحصیان ارسال نمایید.

طرحی در
مجلس درباره
حیوانات نداریم

