فقه و حقوق

10

یک شنبه  14آبان 16. 1396صفر .1439شماره 19676

انفصال ۲۴۰دفتریار
از خدمت

...

گفت وگو
ترویج استفاده از سند رسمی
با کاهش مراحل تنظیم

دانش پور-تردیدی نیست که در زمان انجام یک معامله
 ،اطمینان داشتن به صحت و اعتبار اسناد رد و بدل شده،
بسیار دارای اهمیت است .این امر ،به ویژه در شرایطی که
جعل اسناد و استفاده از سند مجعول ،عامل سلب اعتماد
عمومی شده است و مردم به همین دلیل ،گرفتار بسیاری
از ضررهای مادی و معنوی شده اند و حتی در برخی موارد،
به دلیل اطمینان کــردن به اسناد عــادی ،به حیثیت آن
ها خدشه وارد شده اســت ،بیش از پیش دارای اهمیت
است« .سند» از مهم ترین ادله اثبات دعوا در امور مدنی
محسوب میشود .ماده  ۱۲۸۴قانون مدنی در تعریف
این واژه بیان میکند« :سند عبارت است از هر نوشتهای
که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ».بنابراین،
طبق این تعریف ،دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد
بودن در مقام دعوی و دفاع» ،از ارکان تشکیل دهنده سند
محسوب میشود .ماده  ۱۲۸۶قانون مدنی ،سند را به دو
دسته عادی و رسمی تقسیم میکند و حسب موضوع ،این
اسناد از اعتبار متفاوتی برخوردارند .طبق ماده ۱۲۸۷
قانون مدنی« ،اسنادی که در اداره ثبت اسناد و امالک يا
دفاتر اسناد رسمی يا در نزد ساير مأموران رسمی در حدود
صالحيت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظيم شده باشند،
رسمی است ».با لحاظ قوانین موجود ،آن چه در شرایط
فعلی در سطح جامعه دیده می شود وضعیت متزلزلی است
که اسناد عادی دارند و نگرانی هایی که به دنبال ایجاد آن
ها به وجود می آید .اما با وجود تمام این شرایط ،باز هم مردم
به سمت اسناد عادی گرایش دارنــد .چرایی این مسئله
سوالی است که از دکتر بهرام بهرامی ،قاضی پیشین دیوان
عالی کشور ،حقوق دان و استاد دانشگاه پرسیده ایم .
چرا مردم تنظیم سند عادی را ترجیح می دهند؟
رویکرد مردم به اسناد عادی دالیل مختلفی دارد .یکی از این
دالیل ،ضمانت اجراهایی است که در قانون یا در رویه قضایی،
در برخورد با این مقوله وجود دارد .به عنوان مثال ،اگر شما
محلی را با سند عادی و دو شاهد ،به فردی اجــاره بدهید،
میتوانید پس از اتمام مدت قــرارداد ،ظرف یک هفته آن را
تخلیه کنید .به عبارت بهتر ،می توانید با مراجعه به مراجع
قضایی یا شوراهای حل اختالف ،طی مدت یک هفته ،حکم
تخلیه ملک مورد اجاره را دریافت کنید .ولی اگر برای همین
محل سند رسمی تنظیم کنید ،ساز و کار دیگری پیدا میکند؛
بایددرادارهثبتاجراییهصادروابالغشودوبرایآن هزینهای
را بپردازید؛ ضمن آن که این امر زمان بر هم است و بعد از صدور
اجراییه ،طرف مقابل می تواند به آن اعتراض کند و موضوع،
در دادگستری مورد رسیدگی قرارگیرد .با این شرایط ،وقتی
فردی این فرایند را می بیند ،بدون تردید تمایلی به تنظیم
سند رسمی نخواهد داشت .در عین حال ،گاهی قانون گذار
ضمانت اجرایی خوبی برای اسناد رسمی در نظر گرفته است
از جمله در ماده  22یا مواد  70و  71و  74قانون ثبت .قانون
گذار در ماده  ،70صراحتا مقرر میکند سندی که مطابق
قوانین به ثبت رسیده ،رسمی است و تمامی محتوا و امضاهای
مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر این که مجعول بودن آن
سند ،ثابت شود  .در ادامــه نیز آمده است :انکار مندرجات
اسناد رسمی مسموع نیست و مأموران قضایی و اداری که از
راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار دهند یا به
نحوی از انحا ،مندرجات سند رسمی را نپذیرند ،به 6ماه تا یک
سالانفصالازخدمتمحکوممیشوندکهاینضمانتاجرای
بسیارخوبیاست.ولیدرعملمیبینیدکهگاهیروال،غیراز
این اجرا می شود .به همین دلیل است که مردم به سند عادی
گرایش پیدا می کنند.
چگونه میتوان این مشکل را حل کرد؟
حل کردن مشکل مذکور پیچیده نیست .بخشی از حل این
مسئله ،به اصالح مقررات بر می گردد .مثال باید دید برای
تنظیم یک سند ،چه مراحلی طی می شود تا این مراحل را
کم کنیم و استعالم ها را کاهش بدهیم  .باید بخشی از این
تشریفات زاید و موانعی را که ارتباطی به تنظیم سند ندارد
حذف کنیم  .ضمن آن که مردم باید بدانند وقتی سند عادی
تنظیم می کنند ،این سند ،از سند رسمی تزلزل بیشتری
دارد.دادگاه ها هم باید دقت نظر داشته باشند و نگاه غالب،
باید نگاه اعتبار دادن به اسناد رسمی باشد.

رئیس سازمان ثبت اســناد و امالک گفت :در شش ماه گذشته ۱۶ ،هزار بازرسی از مجموعه ســازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی انجام شده
است .در همین باره ۵۰۶ ،نفر هم مأمور به بازرسی شدند و تخلفاتی هم کشف شده است .به گزارش مهر ،احمد تویسرکانی افزود ۱۵ :نفر
از دفتریاران سلب صالحیت دایم و  ۲۲۵نفر ،انفصال موقت داشتند که عمده تخلفات آن ها هم دریافت وجه اضافه بوده است.

مقابله باآلودگیهوا؛قانونکدامدستگاهها راملزمکرده است؟
جواد نوائیان رودسری

▪منابع آلودهکننده هوا از نظر قانون

اردیبهشت ماه سال « 1374قانون نحوه جلوگیری از
آلودگی هوا» ،به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید.
البته در آن زمان ،هوا مانند امروز کمیاب نبود و به جز مردم
تهران و چند شهر بزرگ و صنعتی کشور ،نفس شهروندان
ایرانی دیگر ،به شماره نیفتاده بود .طبق ماده 2این قانون،
«اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید،
ممنوع است .منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود
و پخش یک یا چندآلودهکننده ،اعم از جامد ،مایع ،گاز،
تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا ،در هوای آزاد ،به مقدار و مدتی
که کیفیت آن را به طوری که زیانآور برای انسان و یا سایر
موجودات زنده یا گیاهان یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».
جالب اینجاست که قانونگذار ،رعایت حق داشتن هوای
پاک را نه فقط برای انسانها ،بلکه برای همه موجودات

					
آلودگی هوا در یکی از روزهای پاییزی مشهد

زنده به رسمیت شناخته است .طبق ماده  ،3عوامل آلوده
کننده هــوا ،به سه دسته تقسیم میشوند -1 :وسایل
نقلیه موتوری -2 ،کارخانجات ،کارگاهها و نیروگاهها،
 -3منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه.
▪مقررات مربوط به وسایل نقلیه موتوری

شاید بتوانیم وسایل نقلیه موتوری را مهم ترین آلودهکننده
هوا در شهرها بدانیم .امیدوارم کسانی که از خودروی
شخصی استفاده میکنند یا راننده خودروهای عمومی
هستند ،ناراحت نشوند اما باور کنید دودی که از اگزوز
خودروهای بــدون کاتالیست یا کنترل کننده آلودگی
شما خارج میشود ،فاتحه ریه خودتان ،خانواده ،اقوام
و همه شهروندانی را کــه حــق نفس کشیدن دارن ــد،
میخواند! به همین دلیل هم ،قانو نگذار در گام اول
برای تشریح چگونگی جلوگیری از آلودگی هوا ،وسایل
نقلیه موتوری را مورد توجه قرار داده است .در ماده 5
«قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» میخوانیم«:هر
وسیله نقلیه موتوری که به کار گرفته میشود ،باید دارای
گواهینامه مخصوصی مبنی بر رعایت حد مجاز خروجی
آلودهکنندههای هواباشد .دارندگان وسایل نقلیه موتوری
مکلف اند همه ساله وسایل نقلیه خود را در مراکز مورد
تأییدسازمانحفاظتمحیطزیستکهتوسطشهرداریها
ایجاد میگردد ،تحت آزمایش و معاینه قرار داده و گواهی
نامه مبنی بر رعایت حد مجاز آلودگی را دریافت نمایند.
در غیر این صورت ،از تردد وسایل نقلیهفاقد گواهینامه
مذکور ،به ترتیبی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین
میشود ،جلوگیری خواهد شد ».بنابراین ،یکی از مهم
ترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست که باید آن
را با کمک شهردار یها انجام دهــد ،تشخیص آلودگی

عکس:خراسان-دهقانی

بیش از حد استاندارد در وسایل نقلیه و جلوگیری از تردد
وسایل آلوده کننده هواست .با این حال ،نباید از یاد برد
که دود اگــزوز وسایل نقلیه ،حتی اگر آلودگی آن ها در
حد استاندارد هم باشد ،در شرایط موجود ،خطر ابتالی
شهروندان به عــوارض ناشی از آن را افزایش میدهد
و به جاست اگر با استفاده کمتر از خــودروی شخصی،
گامی مؤثر برای زدودن آلودگی از هوایی که همه تنفس
میکنیم ،برداریم .البته قانون گذار نیز به این موضوع
مهم توجه کرده است؛ در ماده  7میخوانیم«:در مواقع
اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی ،آلودگی هوای
شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت،
درمان و آموزشپزشکی سالمت انسان و محیط زیست را
شدید ًا به مخاطره بیندازد ،سازمان حفاظت محیط زیست
با همکاری وزارت کشور (شهرداریها و نیرویانتظامی
جمهوری اسالمی ایران) ممنوعیتها یا محدودیتهای
موقت زمانی ،مکانی و نوعی را برای منابع آلودهکننده
برقرار نموده و بالفاصله مراتبرا از طریق رسانههای
همگانی به اطالع عموم خواهد رساند».
▪کارخانه ها و مسئله آلودگی هوا

تردیدی نیست که فعالیت کارخانه ها ،به ویژه در شهرهای
صنعتی ،یکی از دالیل مهم آلودگی هواست .به همین
دلیل ،مراکز صنعتی ،در عین اهمیتی که تداوم فعالیت
آن ها بــرای اقتصاد کشور دارد ،باید ضوابط و مقررات
مربوطرارعایتکنندوتاحدممکن،باعثافزایشآلودگی
هوا نشوند« .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» این
موضوع مهم را مد نظر قرار داده است .در ماده  15این
قانون میخوانیم«:سازمان حفاظت محیط زیست،
کارخانجات و کارگاهها و نیروگاههایی که آلودگی آن ها

مجازات دروغگویی خواستگار درباره تجرد
گزارش حقوقی چنان چه هر یک از زوجین قبل از
عقد ازدواج ،طــرف خــود را به امور
واهــی ،از قبیل داشتن تحصیالت
عالی ،تمکن مالی ،موقعیت اجتماعی ،شغل و سمت
خاص ،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر
یک از آن ها واقع شود ،مرتکب به حبس تعزیری از شش
ماه تا دو سال محکوم میشود .به گزارش خبرگزاری
میزان ،فصل نوزدهم قانون مجازات اسالمی ،به جرایم
ضد حقوق و تکالیف خانوادگی میپردازد .ماده ۶۴۳
بیان میکند«:هرگاه کسی عالم ًا زن شوهردار یا زنی
را که درعده دیگری است ،برای مردی عقد نماید ،به
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سازمان حفاظت محیط زیست،
متولی اصلی در امر مقابله با آلودگی
هواست و دستگاههایی مانند
شهرداری ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و  ...ملزم به همکاری با این
سازمان ،در این زمینه هستند
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این روزها دیگر برای همه ما ،نفسهایی که به شماره افتاد ه
و چشمهایی که دایم اشک از آن ها جاری است ،عادیاند؛
اشتباه نکنید ،درباره غم و غصه مردم صحبت نمیکنم؛
صحبت از آلودگی هواست و آثار وحشتناک آن! هر روز،
وقتیازمیدانبزرگشهرمانعبورمیکنم،چشماننگران
شهروندانی را میبینم که به تابلوی نمایشگر وضعیت هوا
خیره ماندهاست  ...آیا میشود روزی عقربه روی تابلو ،رنگ
سفید را نشان بدهد؟! صحبت از آلودگی هوا و آثار ناشی از
آن ،به نُقل محافل و مجالس خانوادگی و عمومی تبدیل
شده و حتی کودکانمان هم صدایشان درآمده است و از
سوزش چشم و خسخس سینه ،شکایت میکنند؛ پیرها را
که دیگر نگو و نپرس! اگر بخواهم از نفس کشیدن راحت،
به عنوان حق طبیعی هر انسانی صحبت کنم ،حتم ًا خیلی
از شما خواهید خندید« :این که دیگه گفتن نداره!» اما باور
بفرمایید که همین حق بدیهی ،آنقدر نادیده گرفته شده
است و آنقدر بیتوجه از کنار آن گذشتهایم که جا دارد یک
بار دیگر از قوانین و مقرراتی صحبت کنم که برای تحقق این
حق طبیعی و جلوگیری از تجاوز و زیرپا گذاشتن آن ،وضع
شده است و مسئولیتی که برخی نهادها و سازمانها برای
جلوگیری از وخامت اوضاع برعهده دارند .قبل از ورود به
این بحث ،جا دارد به اصل پنجاهم قانون اساسی نیز ،نیم
نگاهی داشته باشیم« :در جمهوری اسالمی ،حفاظت
محیطزیستکهنسلامروزونسلهایبعدبایددرآنحیات
اجتماعی رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی
میگردد .از این رو ،فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با
آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمه
پیدا کند ،ممنوع است ».همچنین ،باید توجه داشته باشیم
که سازمان حفاظت محیط زیست ،متولی اصلی در امر
مقابله با آلودگی هواست و دستگاههایی مانند شهرداری،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و  ...ملزم به همکاری با این
سازمان ،در این زمینه هستند.

حقو

قش

هرون

دی

حبس از  6ماه تا  3سال یا از  3میلیون تا  18میلیون
ریال جزای نقدی و تا  ۷۴ضربه شالق محکوم میشود
و اگر دارای دفتر ازدواج و طالق یا اسناد رسمی باشد،
برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید ».ماده
 ۶۴۴میافزاید« :کسانی که عالم ًا مرتکب یکی از اعمال
زیر شوند به حبس از  6ماه تا  2سال یا از  3تا  12میلیون
ریال جزای نقدی محکوم میشوند -۱ :هر زنی که در
قید زوجیت یا عده دیگری است ،خود را به عقد دیگری
درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد؛  -۲هر
کسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است،
برای خود تزویج نماید ،در صورتی که منتهی به مواقعه

نگردد ».ماده  ۶۴۷تصریح میکند« :چنانچه هر یک از
زوجین ،قبل از عقد ازدواج ،طرف خود را به امور واهی
از قبیل :داشتن تحصیالت عالی ،تمکن مالی ،موقعیت
اجتماعی ،شغل و سمت خاص ،تجرد و امثال آن فریب
دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود ،مرتکب
به حبس تعزیری از  6ماه تا  2سال محکوم میگردد».

بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را
مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به
صاحبان یا مسئوالن کارخانجات و کارگاهها و نیروگاهها
ابالغ خواهد کرد تا در مهلت معینیکه توسط سازمان،
با همکاری و مشارکت دستگاههای ذیرب ــط ،تعیین
میشود ،نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت
خود تا رفع آلودگی ،اقدام نمایند ».همچنین ،طبق تبصره
ماده« ،16در صورتی که صاحبان و مسئوالن کارخانجات
و کارگاهها و نیروگاههای آلودهکننده ،پس از ابالغ سازمان
حفاظت محیط زیست ،از فعالیتو ادامه کار کارخانجات
و کارگاههای مربوط ،ممانعت به عمل نیاورده یا پس از
تعطیلکارخانجاتوکارگاههایمذکوررأس ًاوبدونکسب
اجازهازسازمانیابدونصدوررأیدادگاهصالحه،مبادرت
به بازگشایی و ادامه فعالیت آنها بنمایند ،بر حسب مورد،
به مجازاتهای مقرر در این قانون و سایرمقررات مربوط
به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم
خواهند شد و چنانچه مدیران و مسئوالن مذکور ،اداره و
تصدی کارخانجات و کارگاههای دولتی یا وابسته به دولت
رابرعهدهداشتهباشند،موضوعدرهیئتهایرسیدگیبه
تخلفاتاداریوزارتخانهیادستگاهمتبوعمدیریامسئوالن
نیز مطرح و حکم مقتضی صادر خواهد گردید».
▪منابع خانگی و آلودگی هوا

شاید تا به حال زیاد به این موضوع فکر نکرده باشید که
نحوه استفاده ما از لوازم گرمایشی یا برخی اقداماتی که
برای از بین بردن زباله مانند آتش زدن آن ،انجام میدهیم،
میتواند هوا را به شدت آلوده کند .بنابراین ،به عنوان یک
شهروند مسئولیتپذیر ،او ًال وسایل گرمایشی و پخت و
پز خانه خود را طوری تنظیم کنید که کمترین آلودگی
را داشته باشد و ثانی ًا  ،لطف کنید و کار امحای زباله را
به شهرداری بسپارید! بر اساس ماده « 24قانون نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا»« ،سوزاندن و انباشتن زبالههای
شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای
باز ممنوع میباشد ».همچنین« ،کلیه منابع آلودهکننده
از قبیل حمامها ،نانواییها ،هتلها ،رستورانها و غیره،
مکلف اند ضمن اتخاذ تدابیر الزم جهت جلوگیری از
انتشاردود و دوده و سایر موارد آلودهکننده در هوای آزاد،
از سوخت مناسب ،ترجیح ًا گاز شهری که موجب کاهش
آلودگی هوا میشود ،استفاده نمایند».

...

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 :هزینههای مربوط به طالق در دفاتر ازدواج،
برعهده مرد است یا زن؟ آیا مرد میتواند به صرف اینکه
مایل به طالق نیست ،از پرداخت هزینه خودداری کند
یا در محضر حاضر نشود؟
پاسخ :ثبت طالق توافقی در دفاتر ازدواج و طالق ،صرف ًا
با اجازه دادگاه (ارائه گواهی عدم امکان سازش) ممکن
است .اگر شما و همسرتان درباره اصل طالق و شرایط آن
به توافق رسیده باشید ،می توانید برای طالق توافقی،
همراه یکدیگر به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
مراجعه کنید .شرایطی که باید درباره آن ها توافق کنید،
حضانت فرزند مشترک و شرایط مالی همچون مهریه ،نفقه
و اجرتالمثل ایام زوجیت است .پس از طی مراحل الزم،
نهایت ًا دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است .در
صورتی که در مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش ،به هر
علتی (از جمله عدم توافق درباره هزینه ثبت طالق) صیغه
طالق توسط سردفتر جاری و طالق در دفتر ثبت نشود،
گواهی عدم امکان ســازش و کلیه توافقات ضمن آن ،از
درجه اعتبار ساقط میشود .ماده 34قانون حمایت خانواده
بیان میکند« :مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای
تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طالق سه ماه پس از تاریخ
ابالغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است .چنانچه گواهی
مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به
دفترخانه رسمی طالق تسلیم کرده است ،ظرف سه ماه
از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک الزم را
ارائه نکند ،گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره -هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادر شده بر
اساس توافق زوجین به حکم قانون ،از درجه اعتبار ساقط
شود ،کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر
شده است ملغی میگردد ».در صورتی که زوج گواهی عدم
امکان سازش را به دفتر طالق ارائه کند ،حتی در صورت
عدم حضور زوجه ،صیغه طالق جاری خواهد شد« .هرگاه
زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طالق مراجعه
و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ،درصورتی که
زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود ،سردفتر
به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طالق و ثبت
آن در دفترخانه حاضر شوند .درصورت عدم حضور زوجه،
صیغه طالق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه ،مراتب
به اطالع زوجه میرسد( ».ماده ۳۵قانون حمایت خانواده)
زوجه در صورتی میتواند با ارائه گواهی عدم امکان سازش
(بدون حضور زوج) ،طالق را به ثبت برساند که بنا بر اعالم
دادگاه صادرکننده رأی یا بر اساس سند رسمی در اجرای
صیغه طالق ،وکالت بالعزل داشته باشد( .ماده  36قانون
حمایت خانواده) پیشنهاد میکنم در صورتی که اصل طالق
و شرایط ضمن گواهی عدم امکان سازش به نفع شماست،
دربــاره هزینههای اجــرا که مبلغ قابل توجهی نیست،
سختگیری نکنید.

CMYK

