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هنگامی که از چالشها و مشکالت مربوط به اسناد عادی
بحث میشود ،معمو ًال برخی با استناد به ماده  10قانون
مدنی که بر اساس آن «قراردادهای خصوصی نسبت به
کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در صورتی که مخالف
صریح قانون نباشد ،نافذ است» ،بر اثبات اعتبار اسناد
عادی تأکید میکنند؛ غافل از این که موضوع اعتبار یا
عدم اعتبار اسناد عــادی نیست ،بلکه معضالتی است
که از این رهگذر ،طرفین معامله با آن درگیر میشوند و
مصائبی است که باید برای استیفای حقشان ،با استناد
به اسناد عادی ،تحمل کنند .البته ،این تنها یک روی سکه
است و اگر سوءاستفادههایی که با استناد به اسنادعادی
جعلی روی میدهد ،از قبیل زمینخواری ،کوه خواری و
مانند آن را هم مد نظر قرار دهیم ،در مییابیم که چالشها
و معضالتی که در حــوزه استناد به اسناد عــادی مطرح
میشود ،جدی است و باید مورد توجه و تأمل قرار گیرد.
با وجود آنکه مطابق ماده « 22قانون ثبت» ،مالک ملک
تنها کسی است که سند رسمی به نام او صادر شده باشد
و طبق نظریه مشورتی شماره  7/5337اداره حقوقی
دادگستری ،مورخ « ،1362/11/10خریدار ملک با
قولنامه ،اعم از اینکه ملک از اراضی موات و بایر شهری
یا غیر آن باشد ،قانون ًا مالک نیست ،مگر در موارد خاص»،
اما هم اکنون ،شاهد معمول شدن استناد به اسناد عادی
و استفاده از آنها در خرید و فروش امالک هستیم و بالطبع،
نمیتوان به حل معضالت ناشی از این رویکرد ،دستکم در
کوتاه مدت ،خوش بین بود.
▪رویه ای که همچنان ادامه دارد

دلیل تــداوم چنین روی ـهای را باید از چند منظر بررسی
کرد؛ نخست اینکه ،طبق نظر شورای محترم نگهبان و نیز
مطابق ماده « 62قانون احکام دائمی برنامههای توسعه
کشور» ،مصوب  ،1395/12/1در صورتی که اسناد
عــادی ،راجــع به امــوال غیرمنقول ،بر اســاس تشخیص

تکمیل زیرساخت ها
۲
الزمه استفاده فراگیرازاسناد رسمی
معض
الت

دادگاه ،دارای اعتبار شرعی باشد ،میتواند در دادگاهها
و در برابر اشخاص ثالث مورد استفاده قرار بگیرد .این
تأکید صحیح بر مقوله بررسی شرعی بودن اعتبار اسناد
عادی ،خود به وسیلهای برای سوءاستفاده و تبانی برخی
افراد سودجو و فرصت طلب تبدیل شده است .طوری که با
استفاده از اسناد عادی و طرح دعاوی صوری ،اقدام به ثبت
زمینها و اراضی دارای مالک حقیقی و حقوقی میکنند.
به همین دلیل ،با وجــود تأکید قانون بر توجه به اسناد
رسمی و اصل قرار دادن آنها در محاکم ،در رویه قضایی ما
جدیتی برای اهتمام صرف به اسناد رسمی وجود ندارد.
به دیگر سخن ،افرادی که طرح دعوا میکنند ،به راحتی
میتوانند اسناد عادی را به عنوان سند ادعایشان طرح
کنند؛ اسنادی که اگر دارای اعتبار شرعی باشد ،یعنی
با استفاده از ادله شرعی ،مانند شهادت شهود ،بتوان

معاون قوه قضاییه خبر داد:

کاهش یک درصدی ورودی پرونده های طالق توافقی
حقوق خانواده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
ج ــرم ق ــوه قــضــایــیــه ،از کــاهــش یک
درصــدی ورودی پرونده های طالق
توافقیدرسالگذشتهخبرداد.بهگزارشایرنا،محمدباقر
الفتدربارهاقداماتمعاونتاجتماعیوپیشگیریازوقوع
جرم قوه قضاییه نسبت به چهار آسیب اجتماعی طالق،
اعتیاد،مفاسداخالقیوحاشیهنشینیکهموردتأکیدمقام
معظم رهبری نیز است ،افزود :برایند همکاری و اقدامات
این معاونت با همکاری دیگر دستگاه های ذی ربط در این
حوزه ،مانند سازمان بهزیستی ،شهرداری ،شورای عالی
انقالب فرهنگی و نیروی انتظامی ،کاهش یک درصدی

ورودی پرونده های طالق توافقی بود .وی با بیان اینکه
خوشبختانه ،دستور مقام معظم رهبری دربــاره کنترل
آسیب ها ،محقق و نرخ رشد آسیب های اجتماعی متوقف
شده است ،اظهار کرد :این توقف نرخ رشد در هر چهار
اولویت آسیب های اجتماعی ،از جمله بزرگ ترین فعالیت
ها در قوه قضاییه با همکاری دیگر دستگاه ها بود و برای به
سوی صفر بردن آمار این آسیب ها در تالش هستیم .وی
ابراز امیدواری کرد با همفکری و هم افزایی ،نخست در
قوه قضاییه و سپس در دیگر دستگاه ها ،مطالبه مقام معظم
رهبری درباره کاهش آسیب های اجتماعی هر چه زودتر
محقق شود.الفت با ارائه گزارشی از فعالیت این معاونت

پروند
ه وی
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هرکس در جنگل عمد ًا آتشسوزی ایجاد کند ،به حبس
از سه تا  ۱۰ســال محکوم خواهد شد و در صورتی که
مرتکب ،مأمور جنگلبانی باشد ،به حداکثر مجازات مذکور
محکوم میشود .به گــزارش خبرگزاری میزان ،جنگل
بخشی از محیط زیست طبیعی و میراث کهن و ارزشمند
برجایمانده از گذشتگان ما محسوب میشود .با وجود
این ،در سالهای اخیر ،تهدیدهای گوناگونی ،همچون
برداشت بیرویه چوب ،تغییرکاربری و آتشسوز یها،
حیات جنگلها را تهدید میکند .محیط زیست طبیعی
به آن بخش از محیط زیست اطالق میشود که در تشکیل
آن ،بشر نقشی نداشته است و شامل جنگلها ،مراتع،
کویرها ،کوهها ،دشتها ،دریاها و مانند اینها میشود.
یک وکیل دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه ،با
بیان این مطلب ،درباره آتشافروزی در جنگلها گفت:
اصل  ۵۰قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران به خوبی
متوجه اهمیت این موضوع بــوده و مؤکد ًا تصریح کرده
است که در جمهوری اسالمی ،حفاظت محیط زیست که
نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو
به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی میشود .از
این رو ،فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط
ع
ن مالزم ه پیدا کند ،ممنو 
ن ناپذیر آ 
ت یا تخریب جبرا 
زیس 
است .وی افزود :تخریب و آتش زدن جنگلها ،براساس
قانون ،عملی مجرمانه و ممنوع است و برای مرتکبان آن،
مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته شده است .در حقوق
داخلی ،این ضمانت اجراها شامل دو بخش کیفری و مدنی
میشود .بخش کیفری مشتمل بر مجازاتهایی است که
برایمجرماندرنظرگرفتهشدهاستومصادیقیراازقبیل
حبس ،جزای نقدی ،لغو پروانه اشتغال و  ...در بر میگیرد.
بخش مدنی نیز ،به نوبه خود ،مسئله مسئولیت مدنی و
جبران خسارات ناشی از تحریق را که به طور عمده مبتنی
بر معیار یا َاماره تقصیر است ،تحت پوشش قرار میدهد.
این حقوق دان تأکید کرد :مهم ترین مصوبهای که در زمینه
آتش زدن عمدی جنگلها ،به عنوان جرمی عمومی و غیر
قابل گذشت ،وجود دارد ،ماده  ۴۷قانون خاص حفاظت و
بهرهبرداری از جنگلها و مراتع ،مصوب سال  ۱۳۴۶است
که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده
است .بر اساس این ماده قانونی «هر کس در جنگل عمد ًا
آتشسوزی ایجاد کند ،به حبس از  3تا  ۱۰سال محکوم
خواهد شد و در صورتی که مرتکب ،مأمور جنگلبانی باشد،
به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود ».وی گفت:
بر اســاس تبصره مــاده مذکور« ،در موقع آتشسوزی در
جنگلها ،تمامی مأموران دولتی ،اعم از لشکری و کشوری
و شهردار یها که در نزدیکی آن محل باشند ،در مقابل
تقاضای مأموران جنگلبانی در آتشنشانی کمک کنند.

معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک گفت :با اجرای ســامانه های نوین الکترونیکی و آنالین ،مراجعه حضوری مردم به
سازمان ثبت اسناد و امالک کاهش یافته است .به گزارش ایرنا ،احمد تویسرکانی افزود :در گذشته ،ساالنه 10میلیون مکاتبه بین دفترخانه
ها و ادارات ثبت انجام می شد که با راه اندازی اتوماسیون اداری ،ضمن حذف مکاتبات دستی ،سرعت و دقت کار نیز افزایش یافته است.
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صحت آنها را ثابت کرد ،از سوی قاضی پذیرفته و به آنها
ترتیب اثر داده میشود .این رویکرد ،باعث شده است که
در سطح جامعه ،عزمی جدی برای ثبت قراردادها و به
ویژه قراردادهای مربوط به امالک ،در دفاتر اسناد رسمی
وجود نداشته باشد و برخی ،با توجه به اعتبار اسناد عادی
در محاکم عمومی ،بدون توجه به آسیب و خطری که ممکن
است حقوقشان را تهدید کند و صرف ًا با این استدالل که
هزینه کمتری را برای به دست آوردن ملک مورد نظرشان
صرف خواهند کرد ،از ثبت رسمی معامالت خودداری و به
امضای سند عادی ،با حضور شهود ،اکتفا میکنند.

مربوط به استفاده از اسناد عادی است .بسیاری از مردم،
اطالعی از مباحث حقوقی ندارند و زمانی به زیا نهای
ناشی از این کار پی میبرند که دیگر کار از کار گذشته
است و برای استیفای حقشان با مشکالت عدیدهای روبهرو
شد هاند .هرچند در سا لهای اخیر ،اقدامات مؤثری در
زمینه ترویج فرهنگ استناد به اسناد رسمی و اکتفا نکردن
به تنظیم سند عادی در معامالت ملکی ،انجام شده ،اما
واقعیت آن است که این موضوع ،هنوز در جامعه نهادینه
نیست و رسانههای گروهی ،مسئولیتی سنگین برای
تنویر افکار عمومی در این عرصه ،برعهده دارند .بسیاری
از شهروندان ،اطالعی از این موضوع ندارند که افزون بر
امکان جعل و کالهبرداری در معامالت مبتنی بر اسناد
عادی ،ادعای آنها با استناد به این قبیل اسناد در دادگاهها،
به شدت قابل تشکیک و ممکن است به محروم شدن کامل
آنها از حقوقشان منتهی شــود .حال آ نکــه مطابق ماده
 1292قانون مدنی« ،در مقابل اسناد رسمی یا سندی که
اعتبار سند رسمی را دارد ،انکار و تردید مسموع نیست و
طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند
یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی یا
از اعتبار افتاده است ».بدیهی است که اثبات جعلی بودن
اسناد رسمی ،بسیار سخت و برعهده فردی است که ادعای
جعلی بودن آنها را مطرح کرده است.
▪ضرورت تکمیل و توسعه زیرساختها

دلیل دیگری که باعث تــداوم اتخاذ چنین رویکردی در
جامعه شــده اســت ،ناآگاهی مــردم از عواقب و عــوارض

عامل دیگری که باعث تداوم استناد و استفاده از اسناد
عادی در معامالت امالک شده ،فقدان زیرساختهای
مناسب برای فراگیر کردن استفاده از اسناد رسمی در
این عرصه است .البته در سالهای اخیر ،او ًال با توجه جدی
به سامان دهی فعالیتهای مشاوران امالک و الزام این
صنف به استفاده از سامانه ثبت معامالت امالک و ثانی ًا،
اهتمام به تکمیل و اجــرای طرح کاداستر ،از معضالت
موجود در این بخش ،به شکل قابل توجهی کاسته شده
است ،اما هنوز تا رسیدن به مطلوب فاصله زیادی داریم
و باید برای تسریع در اجرای بهینه آن ،چاره ای اندیشید.

درباره موضوع آسیب های اجتماعی ،گفت :در پی ارسال
گزارش های متعددی از مراجع ذ یربط به مقام معظم
رهبری ،درباره گسترش آسیب های اجتماعی ،ایشان به
معاونت اجتماعی وزارت کشور دستور دادند درباره همه
عناوین آسیب ها ،گــزارش مبسوطی تهیه کند تا تالش
مؤثری در این زمینه انجام شود که معاون اجتماعی وزارت
کشور با صرف زمانی قابل توجه ،یعنی حدود یک سال و
نیم ،توانست به یک جمع بندی از وضعیت کشور درباره
آسیب های اجتماعی برسد و در سال  ،1394این جمع
بندی با حضور مقامات کشوری ،در محضر مقام معظم
رهبری ارائه شد که گزارش تکان دهنده ای بود و رهبر
انقالب دستورات قطعی برای پیگیری آن صادر کردند.
به گفته وی ،نتیجه مطالبه رهبر انقالب این شد که شورای
اجتماعی کشور به صورت فعال تر و با روحیه جهادی ،به
کنترل آسیب های اجتماعی بپردازد .معاون اجتماعی

و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان این که بعد از
مشخص شدن برنامه ها بین دستگاه ها ،ستادی هم در
معاونت قوه قضاییه تشکیل و جلسات متعددی با وزارت
کشور برگزار شد ،اظهار کرد :در این نشست ها ،سهم قوه
قضاییه از این اولویت ها ،اعالم و برنامه های قوه قضاییه
مشخص شد .به گفته وی ،دادگستری ها ،سازمان های
تابعهوزیرمجموعهقوهقضاییه،مانندسازمانزندانهاهم،
در این سهم بندی قرار گرفتند و عمده کار انجام شده در
این حوزه ،متوجه دادگستری ها شد .الفت گفت :با گروه
های مختلف کارشناسی که در ارتباط با توانمندسازی
روستا و روستاییان فعالیت می کنند ،تفاهم نامه های
خوبی امضا شده است که امیدواریم نگاه مدیریتی در
استان ها ،شهرها و بخش ها را به سمت روستاها معطوف و
به فعالیت های اقتصادی ،بهداشتی و آموزشی روستاییان
توجه کنیم.

▪ناآگاهی زیانبار از مباحث حقوقی

...

مشاوره حقوقی

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.

پرسش :با خودرو دیگری تصادف کردم .آسیب وارد
شده به وسیله نقلیه من ،بیش از تعهد بیمه مقصر است
و مبلغ آن کمتر از  20میلیون تومان .اگر ممکن است
توضیح دهید که چگونه و از چه طریقی باید مقصر را
وادار به پرداخت مابه التفاوت خسارت کنم؟ آیا راهکاری
وجود دارد که زمان رسیدگی به پرونده و صدور حکم،
کاهش پیدا کند؟
پاسخ :طرف مقصر هر تصادف ،باید تمامی خسارت وارد
شده به طرف دیگر را جبران کند .با توجه به اینکه مبلغ
خواسته کمتر از بیست میلیون تومان است ،می توانید به
شورای حل اختالف مراجعه و علیه مقصر ،دعوای الزام به
جبران خسارت طرح کنید .همچنین می توانید در قسمت
خواسته تقاضا کنید که خوانده به جبران خسارات دادرسی
(هزینه دادرسی ،هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) نیز
محکوم شود .در قسمت شرح دادخواست ،حتما قید کنید
که عالوه بر جبران هزینه تعمیر و برگرداندن خودرو به وضع
سابق ،درخواست دارید که خسارات ناشی از کاهش قیمت
خودرو نیز جبران شود .نظریه کارشناس تصادفات (افسر
راهنمایی و رانندگی) را همراه دادخواست به شورا ارائه
دهید .شورای حل اختالف در رسیدگی به دادخواست
شما ،جهت تعیین میزان خسارت ،موضوع را به کارشناس
رسمی دادگستری ارجــاع می دهد .در صورتی که پس
از وصول نظریه کارشناسی ،طرفین دعوا (شما و طرف
مقابل) به آن اعتراضی نداشته باشند ،شورای حل اختالف
در جلسه رسیدگی که وقت آن قب ً
ال به طرفین ابالغ شده
است ،به موضوع رسیدگی و خوانده (مقصر) را به جبران
خسارت محکوم می کند .هر یک از طرفین در صورتی که به
نظریه کارشناس در تعیین میزان خسارت اعتراضی داشته
باشد ،می تواند در مهلت تعیین شده اعتراض خود را به
طور کتبی به شورا اعالم کند .در این صورت شورا موضوع
را به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع خواهد داد .بدیهی
است پرداخت حق الزحمه هر یک از مراحل کارشناسی با
متقاضی آن مرحله است .ابالغ دیرهنگام یا ابالغ نشدن
وقت رسیدگی یا نظریه کارشناس به هر یک از طرفین،
تأخیر در اعــام نظریه کارشناسی از سوی کارشناس،
اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس یا به رأی
شورا ،از جمله عللی هستند که می تواند موجب طوالنی تر
شدن زمان اجرای رأی و در نتیجه ،موجب طوالنی تر شدن
زمان جبران خسارت شما شود.
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