یکدقیقهتامل

گــزاش تحلیلی-خبــری دادنمــا مشــتمل بــر تحــوالت و اخبــار مهــم حــوزه قضایــی کشــور در آذر مــاه  1396مــی باشــد .در
ایــن گــزارش مبتنــی بــر شــبکه مســائل احصــا شــده از نظــام حقوقــی و قضایــی کشــور ،افزایــش حجــم پروند ههــای ورودی
و ضعفهــای فراینــدی قــوه قضائیــه بــه عنــوان دو ریشــه اصلــی مشــکالت جــاری در نظــر گرفتــه شــده و بــر اســاس ایــن دو
مســئله اخبــار و تحــوالت نظــام قضایــی کشــور بررســی شــده اســت.
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خبرهای برگزیده قضایی
آغاز به کار نظام ارزیابی الکترونیکی عملکرد کارکنان اداری
قوهقضاییه
میــر حســینی ،مدیــرکل نظــارت و ارزشــیابی کارکنــان اداری قــوه
قضاییــه :بــا ابــاغ معاون منابع انســانی قوه قضاییه اجــرای ارزیابی
الکترونیکــی در دســتور کار دادگســتریهای سراســر کشــور از اول آذر
ماه قرار گرفته است .در ارزشیابی کارکنان اداری مسئولیت ارزیابی
کارکنــان ،نظــارت بــر رفتــار و عملکــرد و همچنیــن پاســخگویی بــه
شــکایات مــردم از کارکنــان اداری ســه وظیفــه عمــدهای اســت کــه
در اداره کل نظــارت و ارزشــیابی کارکنــان اداری قــوه قضاییــه دنبال
یشــود .بــرای ارزیابــی رفتــار و عملکــرد کارکنــان از یک نظــام واحد
م 
بر اســاس اطالعات جمع آوری شــده از حدود  ۴۰هزار نفر از کارکنان
اداری اســتفاده شــده اســت ،ســعی شــده اســت کــه ارزیابیهــا بــا یک
داوری منصفانــه انجام شــود.
منبع خبر :میزان
اخذ تاییده های صدور دسته چک متمرکز می شود
نوروزی ،ســخنگوی کمیســیون قضایی :براســاس ماده دوم طرح
اصــاح قانــون چــک کــه در کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس
مصــوب شــده ،تاییدیههــای صــدور دســته چــک ،تقریبــا متمرکــز
مــی شــود کــه بیانگــر ایــن نکتــه اســت اگر کســی در یــک بانک چک
برگشــتی داشــته باشــد تا سه ســال دیگر براســاس نظر بانک مرکزی
نمــی توانــد از هیــچ بانــک دیگــری دســته چــک دریافــت کنــد.
متمرکز شــدن موضوع تاییدیه برای صدور دســته چک در راســتای
بازگشــت اعتبــار بــه دســته چــک و نظاممنــد کــردن سیســتم بانکــی
کشــور محســوب مــی شــود.
منبع خبر :خانه ملت
اول وکالت بعدا قضاوت!
نــوروزی ،ســخنگوی کمیســیون قضایــی :بــرای اســتخدام قاضــی
بایــد شــرایطی در نظــر گرفتــه شــود کــه قاضــی حداقــل پنــج ســال
تجربــه وکالــت داشــته باشــد و اگــر در طــول ایــن مــدت حتــی یــک
اخطــار در پرونــدهاش نبــود در ادامــه بــه کار قضــاوت بپــردازد.
همچنیــن کســی کــه قــرار اســت در کالن شــهرها بخصــوص تهــران
قضاوت کند باید  10ســال در شهرســتانهای دیگر ســابقه قضاوت
داشــته باشــد تــا مشــکالتی کــه امــروز شــاهد آن هســتیم دیگــر پیــش
نیایــد .اکنــون وضعیــت بــه گونـهای شــده کــه دیگــر چیــزی بــرای
دســتگاه قضایــی و وکالــت باقــی نمانــده ،بایــد ایــن شــیوه اصــاح
شــود.
منبعخبر:ایسنا

ضرورت ارزیابی هویتی و مالی افراد در زمان درخواست
دسته چک
کمالیپــور ،عضــو هیــات رئیســه کمیســیون قضایــی :افــراد در
زمــان درخواســت بــرای دریافــت دســته چــک از نظــر هویتــی
و همچنیــن تمــول اقتصــادی بایــد ارزیابــی شــوند در غیــر ایــن
صــورت رونــد چــک هــای برگشــتی ســیر صعــودی پیــدا مــی کنــد.
در طــرح اصــاح قانــون چــک ،اجراییــات را بــه جــای اینکــه
بــه محاکــم بدهیــم و باعــث افزایــش پروندههــای حقوقــی
و قضایــی در کشــور شــود ،اجــرای آنهــا بــه بانکهــا وا گــذار و
نهایتــا یــک ضمانــت اجرایــی هــم گذاشــته شــده اســت .در 7
ماهــه ســال جــاری در حــدود  17میلیــون چــک برگشــتی در کشــور
داشــتیم کــه ایــن میــزان بــه اذعــان کارشناســان بانکــی تنهــا 5
درصــد چکهــای صــادره در دســت مــردم اســت.
منبع خبر :خانه ملت

رانت خواری جرم می شود!
خداییــان ،معــاون حقوقــی قــوه قضائیــه :در الیحــه اصــاح قانــون
آییــن دادرســی کیفــری مقــررات جدیــدی بــرای رانــت خــواران و
ویــژه خواریهــا و بــه طــور کلــی کســانی کــه از موقعیــت و پســت
خــود ســوء اســتفاده میکننــد ،پیــش بینــی شــده اســت .در حــال
حاضــر موضــوع رانــت خــواری و جرائــم و مجــازات مرتبــط بــا آن در
حالــت پیــش نویــس قــرار دارد و هنــوز نهایــی نشــده اســت.

منبع خبر :مهر

استعالم چک های مفقودی و سرقتی ممکن شد!
ســاوری ،مدیــر کل پیشــگیریهای وضعــی معاونــت اجتماعــی
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضاییــه :در ســامانه چکهــای
ســرقتی اگــر فــردی چکــش مفقــود شــود یــا مــورد ســرقت قــرار گیــرد
میتوانــد بالفاصلــه در ایــن ســامانه ایــن موضــوع را اعــام کنــد
تــا ســایر مــردم از ایــن موضــوع آ گاه شــوند .در بخــش دیگــر ایــن
ســامانه مــردم میتواننــد قبــل از انجــام هرگونــه معاملـهای نســبت
بــه مفقــودی یــا ســرقتی بــودن چــک صــادر شــده اســتعالم بگیرنــد
و در صــورت اینکــه ایــن چــک ســرقتی و یــا مفقــودی اعــام شــده
بــود از دریافــت آن خــودداری کننــد لــذا بــا اســتفاده از ایــن ســامانه
مــردم میتواننــد مطلــع شــوند کــه آیا ایــن چک مفقودی و ســرقتی
اســت یــا نــه.
منبعخبر:ایسنا
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تجربه موفق اصالح قانون اجاره در کاهش دعاوی ،پیش روی اصالح قانون چک
چکیده:

بخشــی از اطالــه دادرســی و بــار پرونــده دادگا ههــا ناشــی از روی ههــای ناکارآمد
رســیدگی بــه دعــاوی در دادگا ههــای حقوقــی اســت کــه اقــدام جهــت تامیــن
یکــه
حقــوق خواهــان را منــوط بــه رســیدگی اولیــه قضایــی میکنــد ،در حال 
بــا الگوبــرداری از مــدل حا کــم بــر قانــون روابــط موجــر و مســتاجر یعنــی مــدل
ترکیبــی رســیدگی شــکلی و دســتور موقــت اجــرا در برخــی دعــاوی حقوقــی از
یتــوان اطالــه دادرســی را کاهــش داد.
جملــه دعــاوی مطالبــه وجــه چــک ،م 
***
عــدم وجــود رویکــرد فراینــدی و سیســتماتیک در طراحــی برخــی رویههــای
قضایــی و رســیدگی در دادگاههــا ،کارآمــدی نظــام قضایــی در رســیدگی ســریع و
عادالنــه بــه اختالفــات را دچــار چالــش کــرده اســت و حتــی در پــارهای از مواقــع
یشــود .یکــی از معروفتریــن مصادیــق ایــن
منجــر بــه تضییــع حقــوق افــراد م 
ضعــف فراینــدی ،رویــه رســیدگی بــه دعــوای مطالبــه وجــه چــک در دادگاههــای
حقوقــی اســت .بــر اســاس رویــه موجــود ،دارنــده چــک (ذی حــق) بــا مراجعــه بــه
دادگاه و تنظیــم دادخواســت مربوطــه و پرداخــت هزینــه دادرســی اقامــه دعــوا
مینمایــد و بعــد از صــرف یــک تــا دو ســال زمــان و هزین هکــرد حــدود  ۱۲درصــد
مبلــغ چــک (بــا توجــه بــه هزینههــای دادرســی ،تجدیــد نظــر و اجــرای حکــم) به
حــق خــود دســت پیــدا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه ا گــر چــک و گواهــی عــدم
پرداخــت صــادره توســط بانــک ،مــدرک و ســندی دال بــر بدهــکاری صادرکننــده
چک تلقی شــود ،فرایند و رویه رســیدگی به دعوای مطالبه وجه چک کارآمدتر
خواهــد شــد .بــا ایجــاد چنیــن تلقــی نســبت بــه چــک ،دادگاه میتوانــد بــه جــای
رســیدگی ماهــوی در بــدو امــر ،از طریــق رســیدگی شــکلی اصالت چک برگشــتی را
احــراز کــرده و پــس از آن قاضــی میتوانــد از ظرفیتهــای حقوقــی دســتور موقــت
اســتفاده کــرده و دســتور اجــرای چــک را صــادر کنــد .بدیهــی اســت کــه بــا اعمــال
چنیــن تحوالتــی ،رســیدگی ماهــوی بــه دعــوای مطالبــه وجــه چــک تنهــا در
یشــود کــه صادرکننــده چــک نســبت به اجــرای چــک اعتراض
صورتــی انجــام م 
مســتدل داشــته باشــد و دادخواســت الزم را به دادگاه ارائه کند .چنین تحولی در
رویههــای قضایــی مســبوق بــه ســابقه اســت و ســیر تحــول قانــون «روابــط موجر
و مســتاجر» کارآمــد بــودن آن را نشــان میدهد .بنابراین بررســی تحــوالت قانون
روابــط موجــر و مســتاجر میتوانــد بــه فهــم بیشــتر ضعفهــای رویــه رســیدگی در
خصــوص دعــوای مطالبــه وجــه چــک و راهکارهــای اصــاح آن کمــک کنــد.

رســیدگی اولیــه در دعــوای موجــر و مســتاجر محــدود به موارد شــکلی
است
مشخص نبودن مبنا و نحوهی تشخیص رابطه حقوقی بین موجر (صاحب
ن ســابق در خصــوص روابــط موجر و
ملــک) و مســتاجر یکــی از ضعفهــای قانــو 
مســتاجر بــود کــه رویــه رســیدگی قضایــی را تحتالشــعاع قرار مـیداد و رســیدگی
ماهــوی بــه دعــاوی مربوطه را الزم مینمود .به همین دلیل قانونگذار در ســال
 ،1374تشــریفات تنظیــم اجارهنامــه عــادی را در اصــاح قانــون «روابــط موجــر
و مســتاجر» مشــخص کــرد .بــر اســاس اصالحــات صــورت گرفتــه ،قراردادهــای

عــادی اجــاره بایــد مشــتمل بــر مــدت اجــاره و امضــای موجــر ،مســتاجر و دو نفــر
شــهود باشــد و در دو نســخه تهیــه گــردد.
ضابطهمنــد شــدن رابطــه حقوقــی موجــر و مســتاجر ،دادگاه را از ارزیابیهــای
ماهــوی فــارغ کــرده و ایــن امــکان را فراهــم میکنــد کــه از طریــق ارزیابــی شــکلی
مــدارک و مســتندات نســبت بــه موضــوع اعــام نظــر کنــد .بنابرایــن بــا اصــاح
قانــون روابــط موجــر و مســتاجر برخــی از رویههــای زائــد در رســیدگی بــه دعــاوی
مربوطــه حــذف شــده اســت کــه دســتاورد بزرگــی بــرای قانونگذار تلقی میشــود.

کاهــش اطالــه دادرســی در دعــاوی موجــر و مســتاجر به واســطه جابه
جایــی بـ ِـار اثبات

قبــل از اصــاح قانــون روابــط موجــر و مســتاجر ،تخلیــه ملــک اجارهشــده منــوط
بــه پایــان رویــه رســیدگی در دادگاه و اخــذ حکــم تخلیــه بــود .ایــن رویــه در ســال
 1374اصــاح شــد کــه بــر اســاس اصالحــات صورتگرفتــه ،در صورتــی کــه
اجارهنامــه عــادی باشــد (قولنامــه تنظیمی توســط بنگاه مشــاور امالک) تخلیه
ملــک از طریــق تقدیــم تقاضــای تخلیــه بــه مرجــع قضایــی و بــه دســتور مقــام
قضایــی اجــرا خواهــد شــد .قابــل ذکــر اســت کــه بــر اســاس مــاده  5قانــون مذکــور،
هرگونــه ادعــای احتمالــی مســتاجر مبنــی بــر داشــتن حقــی نســبت بــه ملــک یــا
مالــک نمیتوانــد مانــع اجــرای دســتور تخلیــه شــود و مســتاجر بایــد ادعــای
خــود را بــه صــورت مســتقل در دادگاه طــرح کنــد .همچنیــن مطابــق مــاده 3
آییننامــه اجرایــی قانــون روابــط موجــر و مســتاجر مصــوب  ،1374رســیدگی بــه
درخواســت تخلیــه توســط مقــام قضایــی نیازمنــد تقدیــم دادخواســت و رعایــت
تشــریفات آئیــن دادرســی نیســت .بنابرایــن ،مقــام قضایــی بایــد پایــان مــدت
اجــاره را از روی مفــاد ســند احــراز كنــد و دســتور تخلیــه بدهــد.
قابــل ذکــر اســت کــه رســیدگی ماهــوی در دادگاه منــوط بــه تقدیــم دادخواســت
اســت کــه آییــن دادرســی ویــژه از جملــه احضــار دو طــرف و رســیدگی بــه دالیــل
مدعــی و دفاعهــای منكــر دارد .بنابرایــن ،رســیدگی ماهوی ماههــا طول خواهد
کشــید .بــه منظــور حــل ایــن موضــوع ،یکــی از مهمتریــن ابتــکارات قانونگــذار
در اصــاح قانــون روابــط موجــر و مســتاجر ایــن اســت کــه دســتور اجــرا در مــورد
درخواســت تخلیه را در شــمار دســتورهای اجرایی یا موقت دادگاه آورده و حكم
تلقــی نکــرده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،قانونگــذار صــدور دســتور اجــرا را منــوط به
رســیدگی ماهــوی نکــرده اســت.
نچــه گفتــه شــد ،رویــه قضایــی در بســیاری از دعــاوی حقوقــی
بــا توجــه بــه آ 
خصوصــا دعــوای مطالبــه وجــه چــک نیازمنــد بازنگــری و اصــاح بــه نفــع فــرد
ذی حــق اســت تــا بدیــن طریــق ضمــن کاهــش اطالــه دادرســی ،از انباشــت
پرونــده در دادگاههــا و تبعــات اقتصــادی و اجتماعــی آن نیــز جلوگیری شــود .به
همیــن منظــور الزم اســت رســیدگی اولیــه بــه دعــوای مطالبــه وجــه چک شــکلی
باشــد و پس از احراز اصالت چک ،دســتور اجرای آن توســط دادگاه صادر شــود.
بنابرایــن ،انتظــار میرود نمایندگان محترم مجلس شــورای اســامی در جریان
بررســی طــرح اصــاح قانــون چــک ،توجــه ویــژهای به رویه رســیدگی بــه دعاوی
مربوطــه داشــته و اصــاح آن را مدنظــر قــرار دهنــد.

