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 2هزار و  460نفر در آزمون وکالت
امسال پذیرفته می شوند

...

گزارش حقوقی
در چه مواردی امکان تعقیب کیفری
«چک بالمحل» وجود ندارد؟
بر اساس قانون ،دارنده چک امکان تعقیب کیفری را با
توجه به شرایطی از دست می دهد و فقط میتواند برای
وصــول وجه آن ،اقامه دعــوای حقوقی کند .به گزارش
خبرگزاری میزان ،چک یکی از پرکاربردترین وسیلههای
پرداخت بین تجار ،کاسبان و فعاالن اقتصادی است.
گردش چک در بین افراد مختلف و استفاده فراوان آن
به جای وجه نقد ،سبب شده است که بخشی از تراکم
پروندههای دادگاهها به دعاوی مربوط به چک اختصاص
پیدا کند .بر اساس قانون ،اگر یکی از موارد زیر ثابت شود،
دارنده چک امکان تعقیب کیفری آن را از دست می دهد
و فقط میتواند برای وصول وجه آن اقامه دعوای حقوقی
کند-۱ :هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد :یعنی
صادرکننده ،بدون قید مبلغ ،تاریخ و نام دارنــده ،فقط
چک را امضا و به دیگری ارائــه کــرده باشد .در صورت
اثبات این موضوع ،دارنده حق شکایت کیفری و اعمال
مجازات قانونی بــرای صــدور چک بال محل را نخواهد
داشت -۲ .در صورتی که چک دارای وعده باشد :چکی
مورد حمایت قانون گذار برای تعقیب کیفری است که
بدون وعده و به روز صادر شده باشد؛ به این معنا که اگر
تاریخ تأدیه چک بــرای تاریخی بعد از تاریخ صــدور آن،
مثل هفته و ماه آینده باشد ،فقط قابلیت پیگیری حقوقی
خواهد داشت -۳ .هرگاه ثابت شود چک بابت معامالت
نامشروع (مثل معامالت مربوط به قاچاق یا مواد مخدر)
یا ربا (بهره) صادر شده است-۴ .هرگاه دارنده چک تا
شش ماه از تاریخ صدور چک ،برای وصول آن به بانک
مراجعه یا ظرف  ۶ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت
(یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند .اگر دارنده تمایل
به شکایت و تعقیب کیفری علیه صادر کننده چک را دارد،
باید قواعد مندرج در قانون را رعایت کند و ظرف مدتی که
مشخص شده است ،تکالیف قانونی خود را انجام دهد؛
در غیر این صورت مزیت تعقیب کیفری علیه صادرکننده
را از دست خواهد داد -۵ .هرگاه در متن چک ،وصول
وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد یا هرگاه بدون
قید در متن چک ،ثابت شود که وصول وجه آن منوط به
تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا
تعهدی است .با اینکه بانک ،به شروطی که در متن چک
نوشته شده باشد ،ترتیب اثر نمیدهد و حتی در صورتی
که شرط مندرج محقق نشده باشد ،باید مبلغ مندرج در
چک را از حساب صادرکننده پرداخت کند ،اما به لحاظ
تعقیب کیفری ،وجود هر نوع شرطی برای وصول وجه
چک  ،امکان تعقیب کیفری را از دارنده سلب میکند.
-۶چنا نچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت
تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

دو هزار و 460نفر در آزمون آذرماه کانون های وکالی دادگستری پذیرفته می شوند و براساس اطالعیه اتحادیه سراسری کانون های وکالی
دادگستری ،آگهی پذیرش متقاضیان روی سایت این اتحادیه قرار گرفته است .به گزارش ایرنا ،ثبتنام از متقاضیان تنها از طریق اینترنت
و پایگاه اطالعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور انجام می شود .همچنین ،تاریخ برگزاری آزمون ،روز جمعه ،سوم آذر  96خواهد بود.

حقوقمسافران؛از«بهداشت»اماکنبین راهیتا «رزرو»هتل
جواد نوائیان رودسری

▪حداقلهایی که یک هتل باید داشته باشد

اماکن اقامتی به سه نوع هتل ،متل و مهمانپذیر ،تقسیم
میشوند .به لحاظ امکانات و ارائه خدمات ،سطح هتلها
باالتر از دو نوع دیگر اماکن اقامتی است .ارزیابی هتلها،
طبق آییننامه «استاندارد خدمات گردشگری – شرح
ارائه خدمات و مشخصات» با اعطای «ستاره» به واحد
اقامتی ،انجام میشود .این ستار هها بین یک تا پنج
تغییر میکند؛ به دیگر سخن ،حداقل ستارهای که یک
هتل دریافت میکند ،یک است .درجه گذاری هتلها،
بر اساس هفت شاخص «توجه به مهمان»« ،رستوران»،
«اتاق»« ،سرویسهای بهداشتی»« ،کیفیت غذا»« ،فضای
عمومی» و «شرایط عمومی» انجام میشود .هر یک از این
شاخص ها ،دارای جزئیاتی است که ارزیابان ،با بررسی
آن ها ،به هر شاخص ،نمره صفر تا  10میدهند .حداقل
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این حق شماست که از مقررات مربوط به باطل کردن
رزرواسیون ،مطلع باشید .بنابراین ،پیش از اقدام به رزرو
هتل ،ابتدا اطالعاتی از این قبیل را بررسی کنید و در
صورت لزوم ،از مسئوالن هتل بخواهید که آن ها را برای
شما توضیح دهند.
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کنار خیابان ایستادهام و منتظر تاکسی هستم .خودرویی
به من نزدیک میشود که از پالکش پیداست همشهری
نیست .راننده با قیافهای گرفته و در حالی که سعی
میکند به زور بخندد ،به من سالم میکند و من جوابش
را میدهم .معلوم اســت که راه زیــادی را طی کــرده و
حسابی خسته و کوفته است .میپرسد«:آقا ،ببخشید!
این نزدیکیها هتل یا مسافرخونه خوب پیدا میشه؟»
در پاسخ به او تردید دارم؛ میپرسم«:منظورتون از خوب
چیه؟ میخواید چه امکاناتی داشته باشه؟» و این پرسش
میشود موضوع یک بحث  15دقیقهای؛ اینکه واحد
اقامتی خوب ،خواه هتل باشد خواه متل یا مهمانپذیر،
چه شرایطی باید داشته باشد .پس از شنیدن سخنانش
و گفتن نظراتم ،به یکی از مراکز اقامتی خــوب شهر
راهنماییاش میکنم .مرد مسافر لبخندی به نشانه
تشکر میزند ،دنده خودروی خود را عوض میکند ،گاز
میدهد و به سرعت دور میشود .با این حال ،با رفتن او،
موضوع بحث کوتاهی که با هم کردیم ،همچنان ذهنم را
به خود مشغول کرده است .به راستی مسافران ما چقدر
از نحوه ارزیابی و درجهبندی اقامتگا ههای مسافرتی
اطالع دارند؟ آیا میدانند که هر اقامتگاه ،بسته به نوع
درجه بندی اعالم شده ،باید چه خدماتی به مهمانانش
ارائه کند؟ ساختمان و امکانات این اقامتگاهها ،اعم از
هتل ،متل و مهمانپذیر ،باید چه شرایطی داشته باشد؟
رستورانها و مراکز ارائه خدمات بین راهی چطور؟ آن
ها موظف به رعایت چه مقرراتی هستند؟ در این نوشتار،
برآنیم تا به بررسی اجمالی مقررات و آیین نامههای مربوط
به این موضوع بپردازیم.
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▪اماکن بین راهی

سطح کیفی ،مربوط به هتلهای یک ستاره است .در
این هتلها ،باید هر یک از شاخصها ،حداقل نمره یک
بگیرند و میانگین کل نمرات ،نباید از دو کمتر باشد .این
نوع از هتلها ،باید حداقل هشت اتاق داشته باشند که
در  75درصد آن ها ،تسهیالت و سرویسهای بهداشتی
اختصاصی موجود باشد .همچنین ،مطابق آییننامه ،در
هتلهای یک ستاره ،باید مکان مناسب صبحانهخوری
و سیستمهای گرمایش و سرمایش قابل کنترل توسط
مهمان ،پیشبینی شود.در هتلهای باکیفیتتر ،نمره
شاخص نیز ارتقا پیدا میکند؛ مثال در هتلهای پنج
ستاره ،نمره هر شاخص ،نمیتواند کمتر از  9باشد .در
این نوع از هتلها که جنبه بینالمللی نیز دارند ،خدمات
به صورت چند زبانه ارائه میشود و هنگام پذیرش ،هتل
موظف اســت با همراه کــردن یکی از کارکنان خــود با
مهمان ،وسایل وی را به اتاقش انتقال دهد .در هتلهای
پنج ستاره ،باید صورت حساب ،ﺑﺎ جزئیات کامل ،در
ﭘﺎﮐﺖ یا در ﭘﻮﺷﻪ ،ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ داده شود.
همچنین ،باید شیو های ﺑـﺮای اﻃﻼع ﻣﺴﺎﻓﺮ از صورت
حسابش ،در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪای که بخواهد ،در هتل وجود
داشته باشد .نکته دیگری که باید به آن توجه داشت،
این است که مطابق مقررات ،پاسخگویی به پرسشهای
مهمان ،در هر شرایطی ،بر دیگر امور جاری هتل ارجحیت
دارد .بخش پذیرش ،در هر هتلی ،موظف به پاسخگویی
سریع ،فوری و دقیق است .در هتلهای چهار ستاره و
باالتر ،کارمندان بخش پذیرش ،باید لباس متحدالشکل
داشته باشند .در تمام هتلها ،مهمان باید بتواند با

مراجعه به مسئول یا کارمند بخش پذیرش ،اطالعات
مورد نیازش را دریافت کند.
▪مقررات مربوط به رزرواسیون

رزرو کــردن هتل ،یکی از را ههــای اطمینان از تأمین
مکان اقامتی در طــول سفر اســت .ایــن کــار ،عــاوه بر
آنکه خیالتان را بابت پیشبینی مکان مناسب راحت
میکند ،میتواند نقش مؤثری در مدیریت مالی سفر شما
و برنامهریزیهایتان داشته باشد .در هتلهای یک ستاره
که حداقل استانداردها رعایت میشود ،طبق مقررات،
باید هنگام رزرو جا« ،برای مسافران توضیح روشنی درباره
قیمتهای مربوط به مرکز اقامتی ،هزینه غذا و نوشابه،
هزینه خدمات ،مالیات و اضافه بها ،ساعتهای کار،
برنامههای تازه ،برنامهریزیهای انجام شده ،رویدادها و
احتما ًال ممنوعیت مواردی که موجب مزاحمت مهمانان
دیگر می شــود و مــقــررات مربوط به خانه داری(مــثــا
ممنوعیت دخانیات و عدم اجازه ورود حیوانات خانگی)،
ترجیح ًا در «واچر»(تأییدیه رزرو) قید و تالش شود تا نشانی
دقیقهتل،محدودهتسهیالتپارکاتومبیلوغیره،برای
مسافر توضیح داده شود».
بنابراین ،این حق شما به عنوان مسافر است که هنگام
رزرواسیون ،از جزئیترین اطالعات مربوط به خدمات
رسانی در هتل ،از هر نوع ،آگاه باشید .پذیرش هتل موظف
است ،تغییرات ناگهانی یا تعطیلی رستوران یا ضرورت
انجام مجدد رزرواسیون را در مواردی که نیاز به این کار
است ،به هر شکل ممکن ،به شما اطالع دهد .همچنین،

...

مشاوره حقوقی

یکی دیگر از مهم ترین مسائلی که به ویژه در مسافرت با
اتوبوس و خودروی شخصی باید به آن توجه کرد ،مقررات
بهداشتی مربوط به اماکن بین راهی است .معمو ًال در
این اماکن ،محل اقامت طوالنی وجود نــدارد و صرف ًا ،
خدمات مربوط به رستوران و سرویسهای بهداشتی ارائه
میشود .اهمیت موضوع بهداشت اماکن عمومی ،به ویژه
مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،بر کسی پوشیده نیست.
موضوعیکهکمتوجهیبهآنمیتواندپیامدهایناگواری
را در پی داشته باشد .این موضوع به ویژه درباره اماکن بین
راهی از حساسیت مضاعفی برخوردار است.
دور بودن از شهرها و محدودبودن نظارت های دستگاه
های مربوط و همچنین تعدد مشتریانی که به این اماکن
مراجعه مــی کنند ،ض ــرورت توجه جــدی بــه وضعیت
بهداشتی این اماکن را آشکار می کند .ظاهر ًا بازدید و
نظارت بر کیفیت بهداشتی این مراکز ،برعهده واحد
بهداشت محیط و حرفه ای دانشگاه های علوم پزشکی
است .ناظران باید با توجه به دستورالعمل های موجود،
کیفیت و وضعیت بهداشتی رستوران های بین راهی
را بررسی و ارزیــابــی کنند .فصل دوم « قانون اصالح
ماده ( )13قانون مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و
بهداشتی» ،مصوب آذرماه سال  ،1379شرایط عمومی
و بهداشتی ساختمان های اماکن عمومی از جمله مراکز
بین راهی را معین کرده است.
طبق ماده  16این قانون ،کف ساختمان ها باید از جنس
مقاوم ،صاف ،بدون درز و شکاف و قابل شست و شو (مانند
کاشی و سرامیک) باشد؛ تعبیه کف شوی و توری ریز روی
آن الزامی است و شیب کف باید به گونه ای باشد که جریان
آب را به سمت کف شوی هدایت کند .بر اساس تبصره یک
ماده  18قانون یاد شده« ،پوشش بدنه دیوار کارگاه های
تهیه مواد غذایی  ،آشپزخانه ،آبدارخانه ،انبار مواد غذایی،
میوه و سبزی فروشی  ،حمام  ،مستراح  ،دستشویی و
رختشوی خانه باید از کف تا زیر سقف و در مورد کارگاه ها
و کارخانجات تولیدی مواد غذایی تا ارتفاع حداقل چهار
متر کاشی ،سنگ یا سرامیک و دیوار کارخانجات از ارتفاع
چهار متر به باال می تواند از سیمان صاف و صیقلی به رنگ
روشن باشد ».این مراکز به استناد ماده  ،22باید دارای
سیستم جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب مورد تأیید
مقامات بهداشتی باشند.

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 :طبق قـــرارداد اجــاره با مالک مغازه ای که
سرقفلی آن متعلق به من اســت ،قــرار بر این شد که
ساالنه ،وجهی را به عنوان کرایه به وی پرداخت کنم .تا
کنون این اجاره بها پرداخت شده ،اما او به تازگی مدعی
است که این مبلغ کم است و چند سال قبل ،سر او را کاله
گذاشته ام .به همین دلیل دایم برایم مزاحمت ایجاد
میکند .چگونه میتوانم مانع او شوم؟
پاسخ :برای پاسخ به مسائل مربوط به اجــاره ،دانستن
سال تنظیم قرارداد اجاره (یا سرقفلی) و نیز نوع کاربری
ملک موضوع اجاره (یعنی تجاری یا مسکونی بودن ملک)
ضــروری است .دربــاره پرسش شما فرض میکنیم مورد
اجــاره ملک تجاری اســت .همچنین فرض میکنیم که
قرارداد اجاره ،پیش از الزماالجرا شدن قانون روابط موجر
و مستاجر مصوب  ،1376تنظیم شده است .به این ترتیب،
قرارداد شما مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب
سال 1356است .با این فرض و در صورت گذشتن حداقل
سه سال از انعقاد قرارداد اجاره یا آخرین توافق دو طرف
درباره اجارهبها یا آخرین حکم تعدیل اجارهبها ،موجر یا
مستاجر میتواند از دادگــاه حقوقی درخواست کند که
اجاره بهای مقرر در قرارداد به تناسب افزایش یا کاهش
هزینه زندگی ،تعدیل شود .ماده  4قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب  1356در این باره بیان می کند« :موجر
یا مستأجر میتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی
درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید،
مشروط به این کهمدت اجــاره منقضی شده و از تاریخ
استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم
قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده ،سه سال
تمام گذشته باشد« ،دادگاه» با جلب نظر کارشناس ،اجاره
بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد .حکم دادگاه
در این مورد قطعی است ».موجر میتواند مابهالتفاوت
اجاره بها را ضمن دادخواست تعدیل ،مطالبه کند.در این
صورت ،دادگاه ضمن صدور حکم راجع به تعدیل ،مستأجر
را به پرداخت مابهالتفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا
روز صدور حکم ،محکوم میکند .دایره اجرا مکلف است
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم
را بر مبنای  12درصد در سال ،محاسبه و از مستأجروصول
کند و به موجر بپردازد .مستأجر نیز میتواند ضمن تقاضای
تعدیل اجاره بها ،استرداد مابهالتفاوت پرداخت شده را ،به
ح فوق درخواست کند.
عالوه خسارت تأخیر تأدیه ،به شر 
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