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باالترينسرمايهاجتماعيپليساعتماد
مردمي است

پسري كه در نوجواني مرتكب قتل شده بود از قصاص نجات يافت

 2بار تا پاي چوبهدار رفتهام

فرمان�ده ني�روي انتظامي ب�ا بي�ان اينك�ه اعتماد
م�ردم ب�هپلي�س باالتري�ن س�رمايه اجتماع�ي
ني�روي انتظامي اس�ت ،گفت :باي�د روز ب�ه روز اين
اعتم�اد و س�رمايه بزرگ مردم�ي را ارتقا بخش�يم.

حكم قصاص پسر نوجواني كه در  17سالگي مرتكب قتل شده بود ،با استناد به قانون جديد مجازات اسالمي
متوقف و متهم بار ديگر محاكمه شد.

به گزارش خبرنگار ما متهم كه حاال پس��ري  28س��اله به نام فربد است ،اول ارديبهشتماه س��ال  83در حالي كه
نوجواني  17ساله بود ،در يكي از محلههاي رباط كريم مرتكب قتل شد .او وقتي بازداشت و مورد تحقيق قرار گرفت،
در شرح ماجرا گفت در حال عبور از محل بودم كه متوجه شدم دعوا شده است .براي ميانجيگري ميان طرفين دخالت
كردم و دعوا تمام ش��د .همه چيز خيلي خوب پيش ميرفت تا اينكه كامران ،يكي از طرفين دعوا به طرف كيوسك
روزنامهفروشي دويد و از آنجا چاقو و زنجير برداشت .دوباره دعوا شد .كامران و برادرش شروع به كتك زدن طرفين
كردند .وقتي كامران مقابلم قرار گرفت دس��ت به جيب بردم و چاقويي را كه همراهم بود ،كشيدم .چاقو را مقابل او
گرفتم تا بترسد و جلو نيايد .همه چيز در يك لحظه اتفاق افتاد و چاقويم به بدنش فرو رفت .نميدانم اين اتفاق چطور
رقم خورد؛ چراكه اص ً
ال قصد نداشتم او را بكشم .به هر حال او زخمي شد .بعد او را به بيمارستان منتقل كردند و خبر
رسيد كه فوت شده است.
فربد در مراحل بعدي بازجويي هم اين حادثه را شرح داد .با كامل شدن بررسيها او از طرف بازپرس مجرم شناخته
شد و كيفرخواست به اتهام قتل عمد عليه او صادر شد و پرونده براي رسيدگي روي ميز هيئت قضايي شعبه  74دادگاه
وقت كيفري استان تهران قرار گرفت .در حالي كه اولياي دم براي پس��ر نوجوان درخواست قصاص كردند ،او براي
هيئت قضايي شرح داد كه قصد ميانجيگري داشته و ناخواسته مرتكب قتل شده است .دفاعيات پسر نوجوان از طرف
هيئت قضايي پذيرفته نشد و او به مجازات قصاص محكوم شد .با اعتراض پسر نوجوان به رأي دادگاه ،پرونده در ديوان
عالي كشور بررسي شد ،اما قضات ديوان با رد اعتراض فربد ،رأي قصاص را تأييد كردند.
تالشهاي فربد براي جلب رضايت اولياي دم ثمر نداشت و نام او در ميان محكومان به مرگ ثبت شد تا اينكه با تصويب
قانون جديد مجازات اسالمي ،وكيل او با ارائه اليحهاي از دادگاه درخواست رسيدگي مجدد كرد .براساس ماده 91
در جرائم موجب حد يا قصاص هرگاه افراد بالغ كمتر از  18سال ،ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درك نكنند
يا در رشد و كمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ،حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهاي پيشبيني شده
در اين فصل محكوم ميشوند .دادگاه براي تشخيص رشد و كمال عقل ميتواند نظر پزشكي قانوني را استعالم يا از هر
طريق ديگر كه مقتضي بداند ،استفاده كند.
بنابراين با قبول درخواست وكيل متهم ،رأي قصاص متوقف شد و پرونده براي رسيدگي مجدد روي ميز هيئت قضايي
شعبه چهارم دادگاه كيفري شماره يك استان تهران قرار گرفت.
فربد در جلسه رسيدگي به پرونده به هيئت قضايي گفت من  17ساله بودم و سال سوم دبيرستان درس ميخواندم كه
مرتكب قتل شدم و حاال جواني  28ساله هستم .بهترين دوران زندگيام را در حبس گذراندم به خاطر اينكه خواستم
در يك دعوا ميانجيگري كنم .به خاطر ارتكاب اين قتل دوبار تا پاي چوبهدار رفتم تا اينكه قانون به كمك من آمد و از
مرگ نجات پيدا كردم .در اين مدت در زندان ادامه تحصيل دادم و كارشناسي مديريت گرفتهام .اميدوارم كه از من
گذشت كنيد تا بتوانم براي جامعه و خودم فر د مفيدی باشم .قاضي عبداللهي بعد از شور با اعضاي دادگاه فربد را به 10
سال حبس با احتساب ايام بازداشت و پرداخت ديه محكوم كرد .او به زودي از زندان آزاد ميشود.

آخرين اقرار قاتل خياط باشی
پس�ر جوان�ي ك�ه مته�م اس�ت دوس�ت خياط�ش را در حوال�ي ب�ازار ارامن�ه ب�ه
قت�ل رس�انده و جس�دش را آت�ش زده اس�ت ،ادع�اي ت�ازهاي را مط�رح ك�رد.

اعتياد برادرم زندگيمان را تباه كرد

اعضاي خانوادهاي از پسرخطاكارش�ان كه برادر
معتادشرابهقتلرساندهبود،اعالمگذشتكردند.

به گزارش خبرنگار ما ،صبح ديروز مرد ميانسالي
به همراه دختر جوانش به ش��عبه نهم دادس��راي
جنايي آمد و به قاضي ايلخاني بازپرس ويژه قتل
گفت كه قصد دارد پسر جوانش را كه  26دي ماه
برادر معتادش را به قتل رسانده بود ،ببخشد .اين
مرد پس از ارائه رضايتنامه كتبي به بازپرس گفت:
مقتول پسر بزرگم بود و  34سال داشت .او معتاد
بود و هميشه من ،دختر و پسرم را اذيت ميكرد.
بين همسايهها و بستگان براي ما آبروي نگذاشته
بود و همه از دس��ت او ناراضي بودند .چندين بار
او را به كم��پ ترك اعتياد بردم ت��ا ترك كند ،اما
فايدهاي نداشت .مقتول هميشه با ما درگير بود و
با چاقو مرا تهديد به مرگ ميكرد .روز حادثه پسر
كوچكم پس از درگيري ب��ه صورت اتفاقي او را به
قتل رس��اند و من االن آمدهام تا به عنوان وليدم
رضايت بدهم .
آغاز ماجرا
س��اعت  14و  35دقيق��ه روز  26دي ماه قاضي
ايلخاني با تماس تلفني مأموران كالنترري 159
بيس��يم از قتل م��رد جواني در خان��هاي حوالي
خيابان  17ش��هريور جنوبي باخبر شد .لحظاتي
بعد بازپرس به همراه كارآگاهان اداره دهم پليس
آگاهي در محل به تحقي��ق پرداخت .تيم جنايي
در محل حادثه با جس��د مرد  34سالهاي روبهرو
شدند كه بر اثر فشار بر عناصر حياتي گردن به قتل
رسيده بود .بررسيها نش��ان داد مقتول لحظاتي
قبل با برادر  31س��الهاش به نام ارسالن درگيري

مرگباري را رقم زده است كه در جريان آن ارسالن
وي را به قتل رسانده است.
متهم كه در محل حادثه خودش را تسليم پليس
كرده بود ،گفت :برادرم چندين س��ال است كه به
مواد مخدر شيشه معتاد است .او هميشه ما را اذيت
ميكرد تا جايي كه دو سال قبل مادرم از دست او
دق كرد .پس از اين آزار و اذيتهاي او ادامه داشت
به طوري كه هميشه خواهر و پدرم را كتك ميزد.
من از دست كارهاي او خسته شده بودم تا اينكه
روز حادثه من و پدرم داخ��ل مغازهمان بوديم كه
مقتول وارد و با ما درگير شد .او پس از اينكه پدرم
را با چاقو تهديد به مرگ كرد ،از مغازه خارج شد.
س��اعتي بعد من به خانه رفتم تا ناهار بخورم و به
مغازه برگردم .وقتي به خانه رسيدم متوجه شدم او
خواهرم را كتك زده است .در حالي كه با خواهرم
در حال ح��رف زدن بودم ،ناگه��ان مقتول به من
حمله كرد و قوري آب جوش��ي را به سرم زد .او با
مشت و لگد مرا كتك زد كه من هم چند تا مشت
به او زدم تا اينكه دو نف��ري از روي پلهها به پايين
سقوط كرديم .آنقدر عصباني بودم كه پايين پلهها
گلويش را چند دقيقه فشار دادم تا اينكه متوجه
شدم ،فوت كرده است .وي در پايان گفت :من قصد
قتل برادرم را نداشتم و االن هم پشيمان هستم كه
اين اتفاق ناگوار رخ داد.
متهم در ادام��ه براي تحقيق��ات بيش��تر در اختيار
كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي پايتخت قرار گرفت
تا اينكه صبح ديروز پدر مقتول به دادسراي جنايي آمد
و رضايتنامه كتبي خود را به قاضي ايلخاني ارائه داد.
متهم به دستور بازپرس روانه زندان شد.

صدای آژير سارقان مسلح را فراري داد

دو سارق مسلح پس از شليك به شيشه مغازه يك طالفروشي قصد سرقت داشتند كه با شنيدن
صداي آژير از محل گريختند.

اين حادثه شامگاه يكشنبه در خيابان نبوت بلوار طبرسي مشهد اتفاق افتاد و مأموران پليس با تماس
صاحب مغازه از ماجرا با خبر و در محل حاضر شدند .صاحب مغازه در شرح ماجرا گفت :لحظاتي قبل
ناگهان دو سارق مسلح ش��روع به تيراندازي به ويترين مغازه كردند و قصد سرقت طال داشتند كه به
سرعت آژير را به صدا درآوردم و همزمان كركره مغازه را هم پايين كشيدم تا نتوانند وارد شوند و بعد
به پليس خبر دادم .سارقان بعد از شنيدن صداي آژير ترس��يدند و بدون سرقت از محل فرار كردند.
مأموران پليس همزمان با بررسي دوربينهاي مداربسته محل ،تحقيقات براي بازداشت عامالن حادثه
را شروع كردند.

 پوشالی
مازندران
سرنگونشد

مرگ خاموش 3قرباني گرفت

فرمان�ده انتظام�ي شهرس�تان پاكدش�ت از مرگ
س�ه جوان بر اثر نش�ت گاز منوكس�يد كربن از يك
دستگاه بخاري غير استاندارد در پاكدشت خبر داد.

سرهنگ «سلمان آدينه وند» گفت :مأموران پليس بعد از
اطالع از حادثه در محل حاضر و متوجه شدند سه جوان به
علت استنشاق گاز منوكسيد فوت شدهاند .علت حادثه
غير استاندارد بودن دريچه بخاري و نداشتن كالهك H
اعالم شده است.

گ گرسنهگوسفندهاراتلفكرد
گر 

گ�رگ گرس�نه با حمل�ه ب�ه آغ�ل گوس�فندان در
شهرس�تان بافت 27 ،رأس گوس�فند را تل�ف كرد.

محمودطالبي،شرورمعروفشهرستانبابلكهخودراشاهخودخواندهمازندرانناميده
بود ،سرانجام از تخت پوشالياش به زير كشيده شد .اين مرد به اتهام افساد فياالرض
تحت تعقيب پليس قرار داش�ت كه س�حرگاه ديروز در مخفيگاهش ب�ه دام افتاد.

هفته قبل بود كه خبر رسيد اين مرد شرور يكي از اوباش منطقه گتاب بابل را ربوده و
همزمان با شكنجه وي ،فيلم آن را در شبكههاي اجتماعي منتشر كرده تا اوباش شمال
كشور اقتدار او را به رسميت بشناسند .انتش��ار اين فيلم اما واكنش اوباش شهرهاي
ديگر مازندران را به همراه داشت .آنها هم با برهنه كردن بدنهاي خود و عربدهكشي
از رفتارهايشان فيلم تهيه و آن را در ش��بكههاي اجتماعي منتشر كردند .انتشار اين
فيلمها و رجزخواني اوباش در شبكههاي اجتماعي ،منجر به بروز نگراني عمومي در
شهرهاي مازندران شد و واكنش دس��تگاه قضا و پليس را به همراه داشت و محمود
طالبي به اتهام محاربه و افساد فياالرض تحت تعقيب قرار گرفت .مأموران پليس بعد
از شناسايي همه اوباشي كه اقدام به انتشار فيلم در شبكههاي اجتماعي كرده بودند،
آنها را يك به يك دستگير كردند تا اينكه خبر رسيد ،شاهخودخوانده اوباش هم ساعت
س��ه بامداد ديروز به همراه همدس��تش هانی در مخفيگاهش در يكي از روستاهاي
شهرس��تان بابل به دام پليس افتاد .اين فرد قب ً
ال هم به دليل ارتكاب جرائم مختلف
و ايجاد وحشت عمومي بازداشت و روانه زندان ش��ده بود .متهم با حكم قاضي راهي
تبعيد در سيستان و بلوچستان شده بود ،اما در جريان طي كردن دوران محكوميت
خود يك ماه قبل موفق به جلب رضايت شاكي و آزادي از حبس شده و دوباره اعمال
مجرمانهاش را شروع كرده بود .
سردارمسعود جعفري نسب ،فرمانده انتظامي استان مازندران گفت:متهم داراي  15فقره
سابقه كيفري و شرارت است و در اولين بازجوييها اعتراف كرد با هدف رجزخواني اقدام
به ساخت كليپ كرده بود .وی ادامه داد :همه متهمان که در جریان ساخت کلیپها نقش
داشتند ،دستگیر و پس از تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي
و سپس روانه زندان شدند.

اينحادثهشامگاهيكشنبهاتفاقافتاد.ساعتيبعدازحادثه
وقتي چوپانها براي سركشي به آغل رفتند از ماجرا با خبر
شدند .نبود حفاظ مناسب براي دامداري ،علت نفوذ آسان
گرگ به محل نگهداري دامها اعالم شده است .از ابتداي
پاييز تاكنون گرگها بيش از  400رأس گوس��فند را در
مراتع شهرستانهاي بافت و رابر از بين بردهاند كه به گفته
اهاليدرسالهايگذشتهكمسابقهبودهاست.خبررسيده
اس��ت كه يك گرگ به گروهي از دانشآموزان دختر در
روستاييازتوابعشهرستانرابرحملهكردهوباعثوحشت
آنها شده است .ادارات حفاظت محيط زيست رابر و بافت
اعالم كردهاند گرگها گونه تحت حفاظت هستند و آنها
نميتوانند اجازه از بين بردن اين حيوانات را صادر كنند.

خارج از مدار

خواهراندوقلو جداشدند

دوقلوهاي به هم چسبيده سوئيسي هشت روز بعد از
تولدشان از هم جدا شدند.
به گزارش روزنامه اينديپندنت ،اين دو خواهر به هم
چسبيده دو كيلوگرم وزن داشتند و از ناحيه كبد به
هم چسبيده بودندكهبا عمل جراحي ازهم جدا شدند.
جراحان سوئيسي اين عمل جراحي را با وجود آنكه
تنهايكدرصداحتمالموفقيتآنوجودداشت،انجام
دادند.پزشكانگفتندحجمزياديازخونباكمككبد
از يكي از نوزادان به بدن نوزاد ديگر منتقل ميشد .اين
وضعيت باعث شده بود ،فشار و حجم خون يكي از اين
دوقلوهانسبتبهديگريبيشازحدباالباشد.وضعيت
دو كودك رضايتبخش اعالم شده است.
باشگاه حقوقي

به گزارش خبرنگار ما ،اين پرونده بامداد روز دوشنبه  16شهريور ماه همزمان با كشف جسد سوخته
پسر جواني در بازار ارامنه تهران از سوي كارآگاهان پليس آگاهي به جريان افتاد .ساعت يك و 30دقيقه
بامداد همان روز كارگران كارگاه توليدي پوشاكي با ديدن شعلههاي آتش در زمين خالي موضوع را به
مأموران پليس و آتشنشانان خبر دادند .لحظاتي بعد مأموران كالنتري 113بازار در محل حاضر شدند
و پس از خاموش كردن آتش با جسد پسر  25سالهاي داخل خاكسترهاي آتش روبهرو شدند .همان
ابتدا جسد مقتول كه با ضربه چاقو به قتل رسيده و بعد به آتش كشيده شده بود به نام حسن شناسايي و
مشخص شد مقتول كه خياط بوده در يك كارآگاه خياطي در همان نزديكي كار ميكرده است .پس از
اعالم اين خبر قاضي منافي آذر ،بازپرس ويژه قتل از دادسراي جنايي تهران به همراه تيمي از كارآگاهان
اداره دهم پليس آگاهي در محل به تحقيق پرداختند .بررسيها نشان داد مقتول در مكان ديگري به
قتل رسيده و بعد به اين مكان منتقل و جسدش آتش زده شده است .پسر دايي مقتول كه موضوع را به
پليس خبر داده بود ،گفت :من و مقتول و چند نفر ديگر از شهرستان زنجان براي كار به تهران آمديم و
در كارآگاه خياطي مشغول به كار شديم .امشب حسن قرار بود با يكي از دوستانش به نام شهاب براي
چسباندن آگهي به خيابان بروند .من از او بيخبر بودم تا اينكه متوجه آتشسوزي زبالههاي نزديك
كارگاه خياطي شدم .وقتي آتشنشانان آتش را خاموش كردند با جسد پسرعمهام روبهرو شدم.
پس از اين ،تيم جنايي از شهاب تحقيق كردند .شهاب در بازجوييها منكر اطالع از مرگ دوستش شد.
وي گفت :من و حسن با هم شام خورديم و او به كارگاه خياطياش رفت و قرار بود ساعتي بعد پيش من
بيايد تا با هم براي چسباندن آگهي به خيابان برويم ،اما نيامد تا اينكه از طريق پسر داییاش فهميدم به
قتل رسيده است .مأموران وقتي متوجه تناقضگويي شهاب شدند وي را به عنوان مظنون اين حادثه
بازداشت كردند .پس از اين مأموران براي كشف راز اين حادثه فيلم دوربينهاي مداربسته محل حادثه
را بازبيني كردند .دوربينها چهره پسر جواني را نشان ميداد كه جسد پتوپيچ شدهاي را به زمين باير
منتقل و كنار زبالهها رها ميكرد .در حالي كه بررسيها نشان داد پسر جوان كسي جز شهاب نيست،
وي دوباره مورد بازجويي فني قرار گرفت.
متهم در بازجوييهاي بعدي ه��ر بار ادعاي
تازهاي را مطرح كرد تا اينكه صبح ديروز پس
از گذش��ت حدود پنج م��اه از حادثه ،اعتراف
جديدي را مطرح كرد.
وي در حالي كه مدعي بود قاتل نيست ،گفت:
من و حس��ن با هم دوست بوديم .شب حادثه
قرار بود با حسن شام بخورم .او دو عدد دوغ هم
از بيرون خريده بود .وقتي در دوغها را باز كرد
به صورت پنهاني مقداري پودر به داخل يكي
از دوغها ريخت .از آنجاي��ي كه احتمال دادم
قصد دارد مرا بيهوش كن��د ،دوغ را به طوري
كه متوجه نشود ،جابهجا كردم و حسن همان
دوغي را خورد كه داخلش مادهاي ريخته بود.
بعد از آن من به داخل خيابان رفتم و تعدادي
آگهيچسباندم.ساعتيبعدديدمبيهوشروي
صندلي افتاده اس��ت هر چقدر صدايش زدم
جوابي نداد تا اينكه فهميدم فوت كرده است.
خيلي ترسيدم و ابتدا تصميم گرفتم كه داخل
كارگاه او را دفن كنم ،اما بعد پش��يمان شدم.
از طرف ديگر اگر جس��د در كارآگاه ميماند
همكارانم متوجه ميش��دند به همين دليل
جسدش را پتوپيچ و به داخل زمين بايري در
نزديكي كارگاه منتقل كردم و روي جسد مقدار
زيادي ضايعات ريختم تا كسي متوجه جسد
نشود و من بتوانم در فرصت مناسب جسد را به
مكان ديگري منتقل كنم .وي ادامه داد :سپس
به طرف كارگاه برگشتم .دقايقي بعد متوجه
آتشسوزي داخل زمين باير شدم ،اما نميدانم
كه چه كسي آن را آتش زد.
متهم براي تحقيقات بيش��تر و روشن شدن
زواياي پنهان اين حادثه به دستور قاضي منافي
آذر در اختي��ار كارآگاه��ان اداره دهم پليس
آگاهي قرار گرفت.

متهم :

شاه

به گزارش خبرنگار ما  ،سردار س��رتيپ حسين اشتري
در سي و هفتمين مراس��م دانش آموختگي دانشجويان
دانشگاه علوم انتظامي امين با گراميداشت آغاز دهه فجر
پيروزي انقالب اسالمي گفت :پليس بايد مظهر بزرگي و
عظمت نظام و حضورش مايه دلگرمي و احساس امنيت و
آرامش براي مردم و براي مجرمان و تبهكاران مايه ناامني و
برخورد قاطع باشد .وي ادامه داد :ما در مقابل گردنكشان
و قل��دران و زورگوياني ك��ه برخالف قان��ون و ارزشها و
دس��تاوردهاي نظام اسالمي هس��تند ،مقتدرانه مقابله
خواهيم كرد .وي خطاب به دانشآموختگان دانشگاه علوم
انتظامي امين افزود :در دورهاي كه در اين دانشگاه تحصيل
ميكنيد بايد خود را براي اج��راي مأموريتهاي خطير
آماده كنيد.نظم سازماني و فردي از نظر ظاهري و باطني،
رسالهعمليهماطبقآييننامهانضباطياستكهبايدمورد
توجه قرار دهيم .فرمانده نيروي انتظامي گفت :استفاده از
دانش و علوم پيشرفته روز مبتني بر مباني ديني از ديگر
شاخصههاي پليس جمهوري اسالمي ايران است و امروز
امنيت ،به عنوان بزرگترين سرمايه بشري در جمهوري
اسالمي ايران به بركت خون شهدا و رهبريهاي امام راحل
و مقام معظم رهبري فراوان است.

قتل رفيق هنگام شكار روباه
مردي كه هنگام شكار روباه دوست خود را با شليك گلوله به قتل رسانده بود ،به
جرمش اقرار كرد.

چند روز قبل رهگذراني كه در حال عبور از جاده روس��تايي جوشان اليگودرز بودند با
ديدن خودروي پرايد پارك شده كنار جاده به آن نزديك شدند و با ديدن جسد راننده،
پليس را از ماجرا با خبر كردند.
بررسيهاي پليس بعد از حضور در محل نش��ان داد كه راننده با شليك گلوله اسلحه
شكارياي كه روي صندلي شاگرد قرار داشت ،كشته شده است .بعد از شناسايي هويت
مقتول ،خانوادهاش به پليس گفتند كه او صبح روز حادثه همراه يكي از دوستانش خانه
را براي شكار روباه ترك كرده است.
در شاخه ديگري از بررس��يها مظنون پرونده شناسايي و بازداش��ت شد .او در اولين
بازجوييها به جرمش اقرار كرد و در ش��رح ماجرا گف��ت :روز حادثه با خودروي پرايد
مقتول براي شكار روباه به طرف بيابان حركت كرديم .در حال عبور بوديم كه ناگهان
يك روباه از ميان جاده عبور كرد .مقتول اسلحه را به دست من داد و دنده عقب گرفت تا
بتوانيم روباه را تعقيب و شكار كنيم .ناگهان دستم روي ماشه رفت و گلوله شليك شد كه
به سينه دوستم برخورد كرد و كشته شد .از ترس نميدانستم چه كنم به خاطر همين
اسلحه را همانجا رها كردم و گريختم .تحقيقات بيشتر در اين باره جريان دارد.

اجارهبها و اجارهنامه

در مواردي كه اجارهبها تنظيم شده باشد،
ميزان اجاره همان است كه در اجارهنامه
نوشته شده اس��ت و اگر اجارهنامه تنظيم
نشده باشد ،به اندازهاي است كه بين طرفين نوشته
و يا عملي شده اس��ت و اگر اندازه آن معلوم نشده
باش��د ،از طرف دادگاه به نرخ روز معين ميشود.
در مواردي كه بين صاحب ملك و مستأجر راجع
به تنظيم اجارهنام��ه يا مقدار اج��اره بها اختالف
وجود داشته باش��د ،هر كدام ميتوانند به دادگاه
مراجعه كنند .دادگاه ميزان اجارهبها را از تاريخ دادن
دادخواست تعيين ميكند .همچنين اگر كسي از
ملك ديگري بهره برده باشد و ميزان اجاره بين آنها
معين نشده باشد .بايد اجرت آن را به صاحب ملك
بپردازد و دادگاه ميتواند نسبت به اجرت زمان قبل
از ارائه دادخواست و نيز خسارت تأخير پرداخت آن
حكم صادر كند.
در همه مدتي كه دادرسي در جريان است ،مستأجر
بايد اجاره را بپ��ردازد و از تاريخ ابالغ حكم قطعي،
طرفين مكلف هستند در مدت يك ماه به ترتيب
مقرر در حكم ،اجاره را تنظيم كنند .اگر در اين مدت
اجارهنامه تنظيم نشود ،به تقاضاي يكي از طرفين،
دادگاه رونوشت حكم را براي تنظيم اجارهنامه به
دفتر اسناد رسمي ابالغ و به طرفين اخطار ميكند
كه در ساعت و روز معين براي امضاي اجارهنامه در
دفترخانه حاضر شوند .اگر صاحب ملك حاضر به
امضاي اجارهنامه نشود ،نماينده دادگاه اجارهنامه
را به مدت يكس��ال از طرف او امض��ا ميكند و اگر
مستأجر تا 15روز از تاريخ تعيين شده حاضر به امضا
نشود .دادگاه در صورتي كه عذر مستأجر را موجه
نداند ،به تقاضاي صاحب ملك ،حكم تخليه صادر
ميكند و اين حكم قطعي است.

