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معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت :دادگاه های تخصصی در کشــورهای دیگر ،کارایی خوبی دارنداما در کشور ما دچار
آسیب شده اند .به گزارش ایرنا ،محمدباقر الفت افزود :متاسفانه این دادگاه ها که باید به اجرای عدالت کمک کنند ،به نوعی دچار آفت شدهاند و
فردی که در این محاکم به عنوان متهم حضور دارد ،تا حدود زیادی حق دفاع از خود را از دست می دهد.

دادگاه های تخصصی
دچار آسیب شده اند

...

درخواست مدیرکل پیشگیری های مردمی قوه قضاییه از مردم

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 :از فردی شکایت کردم و او در دادگاه محکوم و
مکلف به پرداخت هزینه دادرسی نیز شد .آیا حقالوکاله
جزئی از هزینههای دادرســی است؟ من مبلغی را که
باالتر از تعرفه وکالی دادگستری است ،به وکیلی دادم و
او پرونده را پیش برد و به نتیجه رساند .آیا میتوانم پولی
را که بابت وکیل دادهام ،از محکوم مطالبه کنم؟

مــدیــرکــل پیشگیر یهای مردمی
گزارش حقوقی
معاونت اجتماعی قوه قضاییه با بیان
ایــن که گــزار شهــای مردمی که در
سامانه سجام ثبت میشود ،تا حصول نتیجه مطلوب
پیگیری خواهد شد ،گفت :مردم جرایم زیست محیطی،
زمینخواری و تصرفات غیرقانونی را به سامانه سجام
گزارش کنند تا به آن ها رسیدگی جدی شود .به گزارش
میزان ،علی اصغر رفاهی به کارکرد سامانه سجام در
پیشگیری از وقــوع زمینخواری و تصرفات عدوانی
اشاره کرد و گفت :یکی از جرایمی که امروزه مردم با آن
رو به رو هستند ،بحث تصرف عدوانی است که در زبان
عامه ،معمو ًال از آن با عناوینی همچون زمینخواری،
کوهخواری ،دریاخواری ،ساحل خواری و  ...یاد میشود.
▪تقویت نقش نظارتی مردم

وی گفت :یکی از برنامههایی که امسال در اداره کل
پیشگیر یهای مردمی معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضاییه در نظر گرفته شده است که ان
شاءا ،...هم در سطح ستاد و هم در سطح استانها ،به طور

کامل عملیاتی و اجرایی شود ،برنامه استفاده از ظرفیت
دید هبانان یا ناظران پیشگیری ،بر بستر سامانه سجام
است .این مقام قضایی بیان کرد :سجام مخفف سامانه
جامع اطالعات مردمی است؛ با این کارکرد که مردم
میتوانند به عنوان ناظر ،به صورت داوطلبانه ،نظارت
غیرمتمرکز مردم بر مردم و نظارت مردم بر مسئوالن را
داشته باشند یعنی مردم میتوانند اقداماتی را که اگر از
وقوع آن جلوگیری نشود ،به زودی یک جرم یا یک آسیب
اجتماعی رخ خواهد داد ،مستندسازی و از طریق سامانه
سجام به ما منعکس کنند.
▪همکاری داوطلبانه برای حفاظت از محیط زیست

رفاهی تصریح کرد :یکی از کارکردهای سامانه سجام
این است که مردم هر شهر و استانی ،میتوانند در این
سامانه به عنوان ناظر پیشگیری ثبت نام کنند و تخلفات
را داوطلبانه گــزارش دهند .مدیرکل پیشگیر یهای
مردمی معاونت اجتماعی قوه قضاییه خاطرنشان کرد:
برای مثال ،ممکن است افرادی باشند که تخلفاتی علیه
محیط زیست انجام دهند که باید جلوی آن گرفته شود.

میکند .بعد این عکس و مستندات را در سامانه برای ما
میفرستد و به نوعی ،این تخلف را به اطالع ما میرساند.
مدیرکل پیشگیر یهای مردمی معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقــوع جرم قوه قضاییه اظهار کــرد :البته
درخور توضیح است که این گزارش ،کامال محرمانه است
و به هیچ عنوان توسط شخصی غیر از گزارش گیرنده،
دیده نمیشود .به عبارت دیگر ،اصال مشخص نخواهد
بود که این گزارش از جانب چه کسی فرستاده شده است؛
لذا بحث محرمانه بودن هویت و شخصیت آن دیدهبان ،به
دقت در این سامانه رعایت شده است.وی تصریح کرد :ما
گزارشی را که از طریق سامانه سجام ارسال شده است،
در سه سطح مرکز ،استان و شهرستان ،برای باالترین
مقامات اجرایی و قضایی ارسال و سعی میکنیم بدون
تشکیل پرونده ،مانع از ادامه اقدام شوند؛ اقدامی که اگر
جلوی آن گرفته نشود ،منجر به جرمی مثل زمینخواری
خواهد شد .این مقام قضایی گفت :قطع ًا با این روش
استفاده از ظرفیت مردمی ،هم از تشکیل پرونده قضایی
جلوگیری میشود و هم از وقوع بسیاری از جرایم علیه
منابع طبیعی و اراضی دولتی پیشگیری خواهد شد.

▪محرمانه بودن گزارش ها

وی افـــزود :بــه عــنــوان مــثــال ،مــردم یــک شهر یــا محله
میدانند که ایــن منطقه مشخص ،مربوط به اراضــی
ملی و جزو امــوال دولتی است که کسی نباید عدوان ًا
تجاوز و تصرفی در آن انجام دهد .اما با این حال ،فردی
میآید و اقــدام به تصرف آن زمین ،ساحل ،کوه یا ...
میکند .رفاهی تصریح کــرد :در اینباره ،دید هبان یا
ناظر پیشگیری که در سامانه سجام ثبت نام کرده است،
موضوع را میبیند ،سپس عکس میگیرد و آن را مستند

امضای «پشت چک»؛انواع و مسئولیت ها
گروه اندیشه

info@khorasannews.com

در اسناد تجاری« ،امضا» جایگاه ویژهای دارد و موضوعات
متعددی ،همواره درباره آن قابل طرح و بحث بودهاست .در
ترین این موضوعات ،یعنی
این نوشتار به بررسی یکی از مهم ِ
انواع امضاهایی که ممکن است در َظ ْهر (پشت) چک درج
شود و همچنین آثار هر یک از این امضاها خواهیم پرداخت.
▪چند پرسش کلیدی درباره امضای چک

به گزارش خبرگزاری میزان ،چک یکی از مهمترین و
پرکاربردترین اسناد تجاری است؛ سندی که از حیث
ماهیت ،یک سند عــادی اســت ،زیــرا اشخاص عادی
جامعه ،بدون نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ،آن را
تنظیم میکنند؛ اما قانون گذار امتیازات اسناد رسمی
را ،مانند الزماالجرا بودن ،برای آن در نظر گرفتهاست.
«امضا» به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم در عرصه
مسائل مربوط به چک همواره مطرح بودهاست .در این
زمینه ،پرسشها و نکتههای قابل تأملی قابل طرح و
بحث است؛ نخست اینکه آیا وجود امضا روی این اسناد،
ضــرورت دارد یا اینکه هنگام صــدور یا تنظیم آ نها،
میتوان به جای امضا ،از اثر انگشت نیز استفاده کرد؟
دیگر آنکه امضاهایی که در َظ ْهر (پشت) اسناد تجاری
وجود دارد ،دارای چه ماهیتی است؟ به دیگر سخن،
انواع مختلف امضاهای مندرج در َظ ْهر اسناد تجاری
کدام است؟ هر یک از این امضاها دارای چه آثاری است؟
در صورتی که قید نشده باشد که امضا با چه قصدی
در َظهر چک درج شد هاست ،باید چگونه نوع امضا را
تشخیص داد؟
▪امضا برای انتقال یا امضا برای ضمانت؟

در اسناد تجاری ،ممکن است امضاهای متعددی وجود
داشته باشد که یکی از این امضاها ،هنگام صدور این
اسناد در آن درج میشود و نقش بسیار مهمی در آن ایفا
میکند .این امضا که باعث میشود یک سند تجاری
موجودیت پیدا کند و آثار حقوقی بر آن بار شود ،توسط

عکس تزیینی است

پاسخ :خواهان میتواند همزمان با تقدیم دادخواست
اصلی یا طی رسیدگی به دعوای اصلی یا به صورت دعوای
جداگانه ،تمام خساراتی را که به دلیل نداشتن وفای به
عهد خوانده به او وارد آمده است ،از وی مطالبه کند .این
خسارات شامل خسارت تاخیر در پرداخت دین یا تاخیر
تادیه(خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به علت تورم،
مطابق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی) و خسارات
دادرسی است .خسارات دادرسی (یا هزینههای طرح
دعوا) نیز شامل هزینه دادرسی ،حقالوکاله وکیل ،هزینه
تحقیقات محلی ،هزینه کارشناسی و  ...است .ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است« :خواهان
حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی
یا بهطور مستقل ،جبران خسارات ناشی از دادرسی یا
تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را که به علت تقصیر
خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده
یا خواهد شد ،همچنین اجر تالمثل را بهلحاظ عدم
تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتالف و تسبیب
از خوانده مطالبه نماید ...دادگاه در موارد یاد شده میزان
خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع
به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به
تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود.در صورتی که قرارداد
خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد،
برابر قرارداد رفتار خواهد شد ».ماده  519قانون آیین
دادرسی مدنی بیان میکند« :خسارت دادرسی عبارت
است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینههای
دیگر که بهطور مستقیم مربوط به دادرســـی و برای
اثبات دعوی یا دفاع الزم بوده است از قبیل حقالزحمه
کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی».
بنابراین ،میتوان حقالوکاله وکیل را به عنوان بخشی
از هزینههای طــرح و پیگیری دع ــوا ،از محکو معلیه
مطالبه کرد .اما این هزینهها صرف ًا تا سقف تعرفه قابل
پرداخت است .ماده  19الیحه استقالل کانون وکالی
دادگــســتــری ،مصوب  1333/12/5مقرر میکند
که «میزان حقالوکاله در صورتی که قب ً
ال بین طرفین
توافق نشده باشد ،طبق تعرفهای است که با پیشنهاد
کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در
قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود ،مگر
در صورتی که قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه
وکالتی باشد ».به عبارت دیگر ،صرف ًا تا سقف مبلغ مقرر
در آییننامه تعرفه وکال ،میتوانید به عنوان حقالوکاله از
محکومعلیه دریافت کنید؛ حتی اگر بر اساس قراردادتان
با وکیل دادگستری ،مبلغی بیش از آ نچــه در تعرفه
مشخص شده است ،به او پرداخت کرد ه باشید .ماده
 521قانون آیین دادرســی مدنی نیز ،همین قاعده را
بیان میکند« :هزینه هایی را که برای اثبات دعوا یا دفاع
ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود».

جرایم «زیست محیطی» را در«سجام»گزارشکنید
به عنوان نمونه ،برخی شهروندان گزارش میدهند که
در برخی نقاط کشور ،زبالهها به رودخانه یا به دریا ریخته
میشود؛ این اقدام باعث آلودگی محیط زیست میشود
و کار نادرستی است؛ بنابراین ،اگر شهروندان همان
محل یا شهر ،این معضل را در سامانه سجام به آدرس
« ،» sajam.adliran.irطی یک گزارش دو ،سه خطی
ارسال کنند  ،ما سعی میکنیم این موضوع را به باالترین
مقامات قضایی و اجرایی آن استان و شهرستان اطالع
دهیم تا از آن معضل جلوگیری شود.

صادرکنند ه سند ،در سند تجاری درج میشود .عالوه
بر این امضا ،امضاهای متعددی نیز ،میتواند در َظهر
(پشت) این اسناد وجود داشته باشد که ممکن است برای
انتقال َ
(ظهرنویسی) یا ضمانت در آن درج شده باشد.
در صورتی که هدف از امضای سند ،انتقال آن به دیگری
باشد ،شخصی که سند به نفع او امضا شدهاست ،از آن پس
دارند ه چک تلقی میشود و تمامی حقوق و مزایای آن چک
به او انتقال می یابد .انتقال چک به دیگری ،تنها از طریق
َظهرنویسی امکانپذیر است .گاه امضای مندرج در َظهر
چک ،نه برای انتقال چک به دیگری ،بلکه برای ضمانت
است؛ یعنی وقتی که شخصی چکی را صادر میکند،
ممکن است ذینفع (دارند ه چک یا کسی که چک به نام او
صادر میشود) از او ضامن بخواهد .در این حالت ،شخص
ثالثیَ ،ظهر چک را به عنوان ضامن امضا و به این ترتیب،
تضمین میکند که در صورت پرداخت نشدن مبلغ چک از
سوی صادرکنند هآن ،وجه مربوط را تمام ًا بپردازد .این نوع
امضا ،زمانی در چک درج میشود که صادرکننده چک،
از حیث اعتبار مورد تأیید دارنده چک نباشد و بخواهد از
این طریق ،تضمینی برای وصول مبلغ چک به دست آورد.

▪تفاوت آثار امضا در َظ ْهرنویسی برای ضمانت

هر یک از امضاهای مندرج در َظهر اسناد تجاری ،از جمله
چک ،دارای آثاری متفاوت با دیگری است؛ اما باید توجه
داشت که در هر دو نوع امضایی که توضیحاتی درباره
آنها ارائه شد ،اگر صادرکنند ه سند تجاری ،مبلغ مندرج
در سند را به دارنده چک نپردازد ،فرد امضاکننده در برابر
دارنده چک ،برای پرداخت وجه آن ،مسئولیت دارد؛ اما
شرایط مسئولیت در هر یک از این دو نوع امضا ،متفاوت
از دیگری است .دو تفاوت موجود در شرایط مسئولیت به
این شرح است -1 :طبق مقررات قانون تجارت ،دارنده
چک در صورتی میتواند به َظهرنویس مراجعه و مبلغ
مندرج روی چک را مطالبه کند که ظرف مدت  ۱۰روز
از تاریخ سررسید ،اعتراض کرده و ظرف مدت یک سال
از تاریخ اعتراض ،اقامه دعوا کرده باشد .در غیر این
صورت ،نمیتواند برای وصول مبلغ چک به ظهرنویسان
مراجعه کند .این در حالی است که رعایت این موارد،
برای مراجعه به ضامن الزامی نیست و دارند ه چک در هر
صورت میتواند برای وصول مبلغ چک به ضامن مراجعه
کند؛ خواه این موارد را رعایت کرده و خواه رعایت نکرده

...

نکته حقوقی

باشد .در این حالت ،اگر موارد را رعایت نکرده باشد،
نمیتواند به َظهرنویس مراجعه کند و همچنین ،اگر
َظهرنویس دارای ضامن باشد ،حق مراجعه به او را نیز،
نخواهد داشت -2 .مسئولیت ضامن ،تابع مسئولیت
کسی است که از او ضمانت شدهاست .اگر شخص «الف»
از شخص «ب» ضمانت کرده باشد و مسئولیت شخص
«ب» ،به دالیلی از بین برود ،این امر موجب از بین رفتن
مسئولیت ضامن هم میشود؛ یعنی اگر دارند ه چک به هر
علتی ،حق مراجعه به مضمونعنه (کسی که از او ضمانت
شدهاست) را از دست بدهد ،به ت ََبع آن ،دیگر حق مراجعه
به ضامن را هم نخواهد داشت؛ اما درباره َظهرنویس ،این
گونه نیست و اگر حق مراجعه به صادرکننده چک از بین
برود ،دارنده چک همچنان حق مراجعه به َظهرنویس را
خواهد داشت.
▪تشخیص نوع امضای موجود در َظهر چک

با توجه به این که هر یک از این امضاها ،آثار متفاوتی دارد،
باید با دلیل اثبات شود که آیا این امضا بابت ظهرنویسی
بوده است یا بابت ضمانت .در اثبات نوع امضا ،گاهی
کسی که قصد امضای ظهر چک را دارد ،صراحت ًا قید
میکند که به چه منظور پشت چک را امضا کرده است.
در این حالت ،مشکلی برای اثبات این مطلب که امضا از
چه نوعی است ،وجود ندارد.
در برخی مــوارد ،امضاکننده تصریح نمیکند که چرا
َظهر چک را امضا کرده است؛ در این حالت ،اگر قرینه
و نشانهای وجود داشته باشد؛ مثل اینکه شخص ثالث
َظهر چک را امضا کرده یا شخصی که از قبل با دارنده
چک ارتباط معامالتی داشته آن را امضا کرد هاست،
میتواند به دادگاه کمک کند که نوع چک را تشخیص
دهــد .اگــر هیچ تصریحی از ســوی امضاکننده وجود
نداشته باشد و دادگاه هم نتواند قرینهای به دست آورد،
در این حالت گفته میشود باید اصل را بر این بدانیم که
این امضا ،برای ظهرنویسی بوده است و هر کس ادعا
دارد امضاکننده برای ضمانت آن را امضا کرد هاست،
باید ادعای خودش را اثبات کند.

پروانه ساختمانی برای «امالک مشاعی »
چگونه صادر می شود؟

تقاضای صدور پروانه برای امالک مشاعی ،باید از طرف کلی ه
مالکان ارائه شود .به گزارش خبرگزاری میزان ،در یکی از
آرای دیوان عدالت اداری آمده است«:چنانکه مالحظه
میگردد شاکی فوقالذکر به طرفیت شهرداری منطقه ۴
شهر به خواست ه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به صدور
پروانه ،اعالم شکایت نمودهاست که با عنایت به محتویات
پرونده و پاسخ واصله ،نظر به این که ملک شاکی مشاعی
اســت و وفــق مــاده ۱۰۰قانون شــهــرداریهــا ،در امالک
مشاعی در صورت فقد موانع دیگر قانونی ،کلی ه مالکین باید
تقاضای صدور پروانه نمایند؛ لذا در وضعیت موجود ،شکایت
شاکی قابل استماع نمیباشد و قرار رد آن صادر میگردد».
آقای منطوقیزاده ،شاکی این پرونده ،در سال ۱۳۹۳
تصمیم گرفت برای ملک خود که مشاعی هم بود ،پروانه
ساختمانی دریافت کند .با توجه به اینکه تقاضای صدور
پروانه ساختمانی ،ابتدا باید در شهرداری مطرح شود،
آقای منطوقیزاده هم ابتدا به شهرداری منطقه  ۴شهر
محل سکونت خود مراجعه کرد .شهرداری پس از بررسی
پرونده آقــای منطوقیزاده ،تقاضای او را دربــاره صدور
پروانه ساختمانی نپذیرفت .آقــای منطوقیزاده نیز،
دادخواستی به طرفیت شهرداری منطقه  ۴شهر محل
سکونت خود تنظیم و به تصمیم شهرداری اعتراض کرد؛
زیــرا طبق مــاده  ۱۰قانون دیــوان عدالت اداری ،دیوان
صالحیت رسیدگی به اعتراضات همه اشخاص از تصمیم
ها و اقدامات شهرداری را دارد .خواست ه آقای منطوقیزاده
در اعتراض به تصمیم شهرداری این بود که دیوان با صدور
حکم ،شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساختمانی کند.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی پرونده ،اعتراض آقای
منطوقیزاده را نپذیرفت زیــرا طبق مــاده  ۱۰۰قانون
شهرداری ،در صورت مشاعی بودن ملک ،کلی ه مالکان باید
تقاضای صدور پروانه را مطرح کنند .پس از درخواست کلیه
مالکانملکمشاعبرایصدور پروان هساختمانی ،اگر موانع
قانونی دیگر وجود نداشته باشد ،شهرداری ملزم خواهد بود
پروان ه ساختمانی را صادر کند؛ در حالی که در این پرونده،
با این که ملک ،مشاعی است اما تقاضای صــدور پروانه
ساختمانی ،فقط توسط یکی از مالکان مطرح شدهاست.
به همین دلیل ،اعتراض آقای منطوقیزاده رد شد.
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