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انتشار حكم شهردار سابق كرج  از نگاه تيزبين يكي از كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي دور نماند. اين كاربر با اش��اره به حكم 
سبكي كه براي شهردار به دليل سوء استفاده از مقام وي صادر 
شده است، نوش��ت:  دو سال برو تو ويالی ش��مالت كه با پول 
رشوه بساز بفروش ها خريدی زندگی كن، بعد برگرد سه سال 
وقت بذار برای ارتباط  گيری و پارتی س��ازی با مديران جديد و 

دوباره پُست بگير.
از زير وزن س��نگين اين حكم چطور دوباره كمر راس��ت كنه 

بيچاره؟

 طرح چهارشنبه های  قضايي 
در میدان امام حسین)ع(

نخستين طرح چهارشنبه های خدمت جهادی به منظور ارائه 
خدمات حقوقی و قضايی رايگان به شهروندان به همت مركز 
بسيج قوه قضائيه، روز چهارشنبه )اول بهمن ماه( در ميدان امام 

حسين)ع( برگزار شد.
در اين طرح كه با مشاركت حوزه ها و پايگاه های بسيج صورت 
گرفت، نمايندگانی از ديوان عالی كشور، سازمان بازرسی، ديوان 
عدالت اداری، سازمان ثبت اسناد و امالک كشور، دادگستری 
استان تهران، دادسرای تهران، شورای حل اختالف و سازمان 
تعزيرات با استقرار در ميدان امام حسين )ع( به سؤاالت حقوقی 

و قضايی شهروندان پاسخ دادند.
گفتنی است در اين طرح ثبت نام در سامانه ثنا به صورت رايگان 

انجام می شود.

آزادی ١١٦ زندانی جرائم غیرعمد 
استان فارس

رئيس كل دادگس��تری استان فارس در مراس��م آزادی ۱۱۶ 
زندانی جرائم غيرعمد اس��تان فارس كه به همت س��پاه فجر 
استان، ستاد ديه و خيرين نيک انديش فارس برگزار شد، ضمن 
گراميداش��ت ياد و خاطره سردار دل ها، س��پهبد شهيد حاج 
قاسم سليمانی، شهيد حاج محسن فخری زاده و ديگر شهدای 
واالمقام نظام مقدس جمهوری اسالمی بر اهميت اجرای سند 

تحول قضايی تأكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين سيدكاظم موسوی در اين مراسم 
به س��ند تحول قضايی كه در روز های اخير از س��وی رياست 
قوه قضائيه رونمايی شد، اش��اره كرد و گفت: يكی از برنامه ها 
و محور های اين س��ند، همكاری و هم افزايی همه قواس��ت و 
امروز در اين اقدام خداپسندانه مسئوالن سازمان ها و نهاد های 
استان با مش��اركت يكديگر زمينه آزادی ۱۱۶ زندانی جرائم 
غيرعمد استان فارس به طور مستقيم و ۱۶۳ زندانی به صورت 

غيرمستقيم را فراهم كرده اند.
حجت االسالم والمسلمين موس��وی از اهتمام ويژه مجموعه 
دادگستری استان فارس در زمينه آزادسازی زندانيان جرائم 
غيرعمد خبر داد و گفت: قضات فارس از ابتدای سال جاری تا 
كنون بيش از ۶هزار و 200 رأی جايگزين حبس صادر نموده اند 

كه به نسبت سال گذشته ۳۹ درصد افزايش داشته است.
وی در ادامه افزود: در راس��تای سياس��ت های كالن و اجرايی 
قوه قضائيه به قضات تأكيد شده كه با استفاده از ظرفيت های 
قانونی زمينه آزادسازی زندانيان جرائم غيرعمد را فراهم و از 

احكام جايگزين حبس استفاده كنند.
حجت االسالم والمسلمين موسوی با اشاره به استفاده از سامانه 
كنترل الكترونيک زندانيان برای ۹0 نفر از زندانيان در محيط 
خارج از زندان گفت: از ديگر اقدامات مهم دادگستری در اين 
خصوص ارسال بخش��نامه ای مبنی بر اس��تفاده از تأسيسات 
قانونی جهت صدور ۵0 درصدی احكام زن��دان به صورت باز 
و جهادی ب��ه تمام حوزه های قضايی اس��ت .حجت االس��الم 
والمسلمين موسوی گفت: كميسيون عفو دادگستری فارس 
بسيار فعال بوده و بايد تا جايی كه ممكن است از اين تأسيسات 
قانونی اس��تفاده ش��ود .حجت االسالم والمس��لمين موسوی 
بازاجتماعی ك��ردن مددجويان را از اقدامات مناس��ب زندان 
دانس��ت و با اش��اره به طرح غربالگری و پايش زندانيان گفت: 
به تازگی ۱0۷۴ نفر از زندانيان ف��ارس در اجرای طرح پايش 

زندانيان آزاد شده اند.
اسحاق ابراهيمی افزود: با توجه به تفاهمنامه فی مابين سازمان 
بسيج مستضعفين و سازمان زندان ها با همكاری سپاه فجر و 
تمام اركان سپاه و بسيج در سطح استان امروز شاهد برگزاری 
مراسم آزادس��ازی تعداد ۱۱۶ نفر از زندانيان بدهكار مالی از 

زندان های استان هستيم.
مديركل زندان های فارس گفت: با پيگيری سپاه فجر و ستاد 
ديه استان اين برنامه تا پايان سال ادامه دارد و مقرر شده ۵00 

نفر از زندانيان جرائم غيرعمد استان تا پايان سال آزاد شوند.

آزادسازی اراضی آبشار ياسوج
در اجرای دادنامه قطعی صادره از ش��عبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی ياسوج، با پيگيری دادس��تان مركز استان و نظارت و 
پيگيری معاون حقوق عامه، نسبت به قلع و قمع اعيانی احداث 
شده به مقدار ۳ هزار و ۶۵۵ مترمربع از اراضی ملی واقع شده در 

آبشار ياسوج اقدام گرديد.
در پی شكايت اداره منابع طبيعی شهرستان بويراحمد مبنی 
بر تصرف بخشی از زمين های جنگلی در محدوده آبشار شهر 
ياسوج، به مقدار ۳هزار و ۶۵۵ مترمربع از يد سودجويان خارج 
شد .عبدالحسين تمدن، معاون پيگيری حقوق عامه دادستان 
عمومی و انقالب مركز استان كهگيلويه و بويراحمد، با اعالم اين 
خبر در همين زمينه اظهار كرد: يكی از برنامه های دادس��رای 
عمومی و انقالب مركز استان، در اجرای وظيفه احيای حقوق 
عامه و حفظ حقوق بيت المال در اراضی ملی، رصد آرای قطعی 
صادره از محاكم حقوق��ی در خصوص قلع و قمع اعيانی ايجاد 

شده در اراضی ملی می باشد.

از گوشه و کنار

  عليرضا سزاوار
نوبت دهی آنالين ب�رای انجام ام�ور نهايي مهريه 
)يعني ثبت اجرائيه( قرار بود از صف های طوالنی در 
واحدهای سازمان ثبت اسناد بکاهد اما بررسي ها  
نش�ان مي دهد که انجام ه�ر يک از ام�ور مربوط 
به ثبت اجرائيه مهري�ه  به دو ماه زم�ان نياز دارد.

بيشتر از يک سال است كه دادگاه ها دادخواست مهريه 
را نمی پذيرند و زوجه برای وصول مهريه بر اساس بند 
ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه شش��م توسعه، بايد به اداره 
ثبت مراجعه كند. اداره ثبت هم كمتر از دو ماه اس��ت 
كه روند امور را الكترونيكي كرده اس��ت اما بروكراسي 
دست و پا گير همچنان مراجعان را گرفتار كرده است. 
در واقع اين روند در اسم الكترونيكي شده اما در باطن 

همان شيوه قبل است.
  تعيين تکليف در قانون برنامه ششم توسعه

طبق قانون، زوجه می تواند با مراجع��ه به اداره ثبت، 
وصول مهريه و توقي��ف ام��وال زوج را تقاضا كند. در 
اين صورت، اداره ثبت با استعالم از بانک ها، اداره ثبت 
اسناد و امالک و همچنين اس��تعالم از پليس راهور و 
ديگر مراجع صالح، تمامی اموالی را كه متعلق به زوج 

بوده است، توقيف می كند. 
وصول م�هريه از اج�رای ثبت، عالوه بر اينكه موجب 
صرفه جويی در وقت و جلوگيری از اتالف زمان می شود 
و در صورت وجود ام��وال به ن��ام زوج، مهريه وصول 

خواهد شد.
بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه 
مصوب ۱۴ اس��فند ۱۳۹۵ اظهار م��ی دارد كه »مفاد 
اسناد رس��می الزم االجرا از طريق ادارات اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجرای سازمان ثبت اسناد و امالک 
كشور اجرا می شوند. ادارات مذكور مكلفند بالفاصله 
پس از تقاضای اجرائيه نس��بت به شناسايی و توقيف 
اموال مديون اقدام كنند. چنانچه مرجع مذكور نتواند 
ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسايی 
و توقيف اموال متعهد س��ند، يا ظرف مدت شش ماه 
نسبت به اجرای مفاد س��ند اقدام كند، متعهٌدله سند 
می تواند ب��ا انصراف از اج��رای مفاد س��ند به محاكم 

دادگستری رجوع نمايد.«
تا دو ماه قبل صف ه��ای طوالنی برای پيگيری اجرای 
مهري��ه در اداره پنج��م اجرائيات ثبت اس��ناد در اين 
روزهای كروناي��ی كه مردم بيم جانش��ان را دارند، به 
معضلی بزرگ تبديل ش��ده بود؛ صف هايی كه مردم 
برای انجام كارش��ان بايد از نخستين س��اعات بامداد 
حاضر مي شدند. اكنون الكترونيكي شدن اين فرايند 
هم موجب ش��ده ت��ا صف هاي حقيقي ب��ه صف هاي 

مجازي تبديل شوند.
  از دادگستري به ادارات اجرايی

برابر اصل س��ی و چهارم قانون اساس��ی، دادخواهی  
حق  مسلم  هر فرد اس��ت  و هركس  می  تواند به  منظور 
دادخواهی  به  دادگاه  های  صالح  رجوع  كند و همه  افراد 
ملت  حق  دارند اين گونه  دادگاه  ها را در دسترس  داشته  
باشند و هيچكس  را نمی  توان از دادگاهی  كه  به  موجب  

قانون  حق  مراجعه  به  آن  را دارد، منع كرد.
همچنين برابر اصل   يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسی 
مرجع رسمی  تظلمات  و شكايات ، دادگستری  بوده و 
تشكيل  دادگاه  ها و تعيين  صالحيت  آنها منوط به  حكم  

قانون  است .
پرونده های حوزه خانواده در بح��ث مهريه همواره از 
جمله پرونده هايی به ش��مار می رود كه وقت بسياری 
از قوه قضائيه را به خود اش��غال می كند و شايد مقنن 
با اين تصور كه از طريق اج��را در ادارات ثبت از حجم 
پرونده های دادگستری كاسته می شود، اين پرونده ها 
را به سمت ادارات اجرا س��وق داده است اما در عمل با 
لحاظ اين موضوع كه بعد از دو م��اه و در صورت عدم 
امكان اجرا بدون پرداخت نيم عشر، امكان پيگيری از 

دادگستری وجود دارد، بعيد است كه در عمل شاهد 
كاهش واقعی پرونده ها در دادگستری باشيم.

  نفر هفتاد و يکم در ساعت 4 صبح
در همين ارتب��اط ابوذر نصرالهی وكيل دادگس��تری 
يكی از مراجعه كنندگان به اداره پنجم اجرای اسناد به 
خبرگزاری تسنيم گفت: به وكالت از يكی از شهروندان 
برای درخواست اجرای مهريه، سه روز متوالی به اداره 
پنجم اجرای اس��ناد مراجعه داش��تم تا موفق به ثبت 
پرونده شدم. با توجه به امكانات موجود در روز، حداكثر 
امكان ثبت ۱۵0 پرونده وج��ود دارد و با توجه به اين 
محدوديت، شهروندان برای اخذ نوبت ناگزيرند از شب 

قبل در پشت درب اداره منتظر بمانند.
وی افزود: من كه س��اعت ۴ بامداد ب��ه اداره مربوطه 

مراجعه كرده بودم، حدود ۷0 نفر را پيش رو داشتم!
اين وكيل دادگستری اضافه كرد: مشكالت به همين جا 
ختم نمی ش��ود. بعد از تش��كيل پرونده و ل��زوم ابالغ 
اجراييه به متعهد، اداره پنج��م از متقاضی می خواهد 
كه س��ه هفته بعد جهت معرفی اموال مراجعه كند و 
بعد از مراجعه و معرفی اموال عنوان می ش��ود كه سه 
هفته بعد برای پيگيری رجوع كنيد. اين مهلت شش 
هفته ای فرصت مناسبی اس��ت تا متعهد حساب های 
خود را خالی و اموال خود را منتق��ل كند و نتيجه آن 
می شود كه ذينفع بهره ای از سند رسمی آن هم بعد از 

كلی دوندگی و تالش، نمی برد.
وی گفت: حال آنكه سابق بر اين امكان وجود داشت كه 
با توجه به وصف رسمی بودن سند، خواهان بتواند بدون 
پرداخت خسارت احتمالی ظرف مدتی كوتاه كه عموماً 
از سه روز تا يک هفته تجاوز نمی كرد، نسبت به توقيف 
اموال خوانده اقدام كند و در صورت پيروزی در دعوا، 

اميدوار باشد بتواند حقوق خود را استيفا كند.
  روندي که الکترونيکي نيست

اين وكيل دادگستری اضافه كرد: وضعيت ساير ادارات 
مربوط به اجرای اسناد رس��می نيز بهتر از اداره پنجم 
نيس��ت و همين وضعيت در آن اداره ها حاكم اس��ت. 
اين روزها خصوصاً با ش��يوع بيماری كرون��ا  و اينكه 
محل تجمع مردم چ��ه در اداره پنجم واقع در خيابان 
قائم مقام و چه س��اير ادارات واق��ع در چهارراه جهان 
كودک در زيرزمينی با سقف كوتاه پيش بينی شده و 
تجمع بيش از ۱00نفری در اي��ن اماكن و عدم امكان 
رعايت فاصله اجتماعی و عدم رعايت اصول بهداشتی 
توسط شهروندان خطرات جدی را ايجاد كرده است. 
اين درحالی است كه حتی در فرض موجود و با توجه 
به امكان��ات الكترونيكی موجود، می ش��د برگ های 
الزم االجرای صادره توسط دفاتر اسناد رسمی به صورت 
الكترونيک ارسال شود و نيز امكان ارسال درخواست ها 
و پيگيری پرونده به صورت برخط فراهم می ش��د تا از 

مراجعات بيهوده و غيرضروری جلوگيری شود.
وی تصريح كرد: ضمن آن كه بهتر بود مانند گذش��ته 
مراجعه ب��ه ادارات ثبت برای اجرای اس��ناد رس��می 
اختياری باشد تا در صورتی كه ذينفع اميدی به اجرا از 
طريق ثبت نداشته باشد، چندماه وقت خود را در ادارات 

مزبور تلف نكند.
  وعده اي که عملي نشد

چندي قبل هم رئيس س��ازمان ثبت اسناد و امالک 
كش��ور در پاس��خ به انتقادها در اين زمينه به تشريح 
علل ايج��اد صف وصول مهريه و بي��ان راهكار كاهش 

مراجعات پرداخت.
ذبيح اهلل خدائيان گفت: علت ازدحام اين است كه در 
قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا فقط از طريق واحدهای اجرای سازمان ثبت 
اسناد و امالک كشور انجام شود و بر اين اساس مردم 
بدواً از ورود به محاكم ب��رای پيگيری اين امور ممنوع 

شدند. همين عامل باعث شد تعداد پرونده های ورودی 
به واحدهای اجرای س��ازمان ثبت اسناد چندين برابر 

شود و تراكم كار در واحدهای اجرا را به دنبال داشت.
رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالک كشور همچنين 
مهم ترين و اصلی ترين اقدام در اين حوزه را الكترونيكی 
كردن اجرای مفاد اسناد رسمی خواند و افزود: نتيجه 
الكترونيكی ش��دن تمام فرايندهای اجرا، تسريع در 
رس��يدگی و كاهش زمان اجرای مفاد اس��ناد رسمی 
خواهد ب��ود و اين كار از طريق برون س��پاری پذيرش 
تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به دفاتر 

اسناد رسمی صورت گرفته است.
روند اجرای مفاد اس��ناد رسمی به صورت الكترونيک 
هم به اين شرح است كه در اجرای اين طرح از تشكيل 
پرونده فيزيكی در واحدهای اج��رای ثبت خودداری 
ش��ده و متقاضيان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به 
دفاتر اسناد رس��می كه به وفور و در دسترس هستند 
مراجعه كرده و نس��بت به ثبت درخواست خود اقدام 
می كنند. در اين فرايند، متقاضيان اس��ناد و مدارک 
خود را به دفاتر اسناد رسمی می دهند و دفاتر نسبت به 
اسكن از اسناد و مدارک اقدام كرده و اسناد مربوطه را 
به صورت الكترونيكی به واحدهای اجرای احكام ارسال 
می كنند و در اين واحدها نس��بت به تش��كيل پرونده 

الكترونيكی اقدام می شود.
واحدهای اجرا پس از تش��كيل پرونده الكترونيكی به 
شناس��ايی اموال مديون از طريق بانک های اطالعاتی 
موجود اقدام می كنند و تمام اخطارها و ابالغ ها هم كه 
قباًل موجب اطاله اجرا می شد، از اين به بعد به صورت 
الكترونيكی انجام می ش��ود بدون اينكه نياز به حضور 

مردم باشد.
چنانچه واحدهای اجرا موفق به شناس��ايی اموالی از 
مديون شوند، نسبت به توقيف اموال اقدام می كنند و از 
محل اين اموال طلب پرداخت می شود. اگر هم اموالی 
شناخته نشود به بستانكار اعالم می شود تا اگر خود او از 
مديون اموالی می شناسد، معرفی كند و در صورتی كه 
طلبكار نيز اموالی نشناسد، اعالم می شود تا بعد از اين 

مراحل به محاكم قضايی مراجعه كند.
در همين زمينه 2۷ مردادماه امس��ال، نامه مديركل 
دفتر نظارت بر اجرای اس��ناد رس��می درب��اره صدور 
اجرائيه الكترونيكی از س��وی دفاتر اس��ناد رسمی و 
ازدواج و طالق ابالغ ش��د كه بندهای س��ه گانه آن به 

اين شرح است:
۱- حس��ب تكليف مقرر در ماده ۵ آيين نامه اصالحی 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می مبنی بر »صدور اجرائيه 
الكترونيكی از دفاتر اسناد رس��می و ازدواج و طالق« 
همزمان  با صدور اجرائيه، مدارک و مستندات مربوطه 
را اسكن و به انضمام اجرائيه صادره به سند الكترونيكی 
تبديل و حداكثر ظرف ۴8 ساعت حسب مورد )از بستر 
س��امانه ثبت الكترونيک اسناد و س��امانه ثبت وقايع 

ازدواج و طالق( به اداره ثبت محل ارسال نمايند.
2- در اج��رای بند )ب( م��اده 2 آيين نام��ه اصالحی 
فوق الذكر، مبنی بر »پذي��رش تقاضای صدور اجرائيه 
توس��ط دفاتر اس��ناد رس��می« نظر به اينكه در حال 
دسترسی ادارات و واحدهای اجرا در خصوص پذيرش 
تقاضای اجرائيه در س��امانه مديريت پرونده های اجرا 
مس��دود گرديده اس��ت، ضمن اينكه در سامانه ثبت 
آنی اقدام و نس��خه تأييد نهايی شده كه حاوی شماره 
رهگيری پرونده الكترونيكی اجرايی می باشد را جهت 

پيگيری های بعدی به ذينفع ارائه كنند.
۳- در راس��تای تس��هيل ارائه خدمات به متقاضيان 
و كاهش مراجع��ات آنها به ادارات اجرا، س��ران دفاتر 
رس��می و ازدواج و طالق درخواست های بعدی مبنی 
بر ارزيابی، مزايده، تخليه و غيره را تا فراهم شدن بستر 
موقتاً از طري��ق مكاتبات مكانيزه موجود در س��امانه 
ثبت الكترونيک و سامانه وقايع ازدواج و طالق ارسال 

فرمايند.
  با اطاله دادرسي مواجهيم

بنابراين روند پرش��تاب اجرای مفاد اس��ناد رسمی به 
ص��ورت الكترونيک برای گش��ودن گ��ره از كار مردم 
عملی شد اما نواقص آن هنوز وجود دارد و اگر به موقع 
شناسايی و رفع نشوند، ممكن است تبعات متعددی 
برای متقاضی اجرائيه مهريه و حتی خانواده و جامعه 
در پی داشته باشد. از جمله نواقص مورد تأكيد، طوالنی 

بودن نوبت دهی الكترونيک است.
پيگيری های تسنيم و تماس برخی شهروندان نشان 
می دهد نوبت ده��ی آنالين برای انجام ه��ر يک امور 

مربوط به ثبت اجرائيه به دو ماه زمان نياز دارد.
يعنی برای هر يک مراحلی كه متقاضی اجرائيه بايد در 
سامانه نوبت دهی طی كند، نزديک به دو ماه وقت نياز 
دارد و اگر كسی بخواهد صفر تا صد درخواست را طی 

كند، شايد حدود يک سال و نيم انتظار بكشد.
اين زمان طوالن��ی كه به نوعی اطاله )طوالني ش��دن 
رسيدگي( محسوب می شود با روح سند تحول قضائی 
كه به تازگی از سوی رئيس قوه قضائيه به مجموعه های 
دستگاه قضايی ابالغ شده است، در تضاد است و ضمن 
اينكه گ��ره از كار مردم نمی گش��ايد، بلك��ه می تواند 

مشكلی بر مشكالت آنها بيفزايد.
البته می دانيم كه سازمان ثبت اسناد و امالک كشور 
هر چند برای وظيفه قانونی از دفاتر رسمی بهره برده 
است، اما صرف تقبل تمام اجرائيه های مهريه كه قانون 
به آن محول كرده اس��ت، از نظر نيروی انسانی كافی 

دچار كمبود است.
  کمبود نيرو داريم

خداييان رئيس س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک كشور 
پيش از اين گفته بود:» با وجود تصويب قانون، تا كنون 
سازمان اداری و استخدامی كشور، مجوز استخدام به 
تعداد كافی به سازمان ثبت اس��ناد نداده است. با اين 
وصف با انتق��ال كاركنان از واحدهای ديگر، نس��بت 
به افزايش نيروی انس��انی در واحدهای اجرای اسناد 

رسمی اقدام كرديم.«
در نتيجه افزايش تع��داد ميزهای خدمت اس��ت كه 
می توان زمان بندی نوبت های الكترونيک برای انجام 
امور متقاضيان مهريه را كوتاه كرد و البته اين مهم به 

ارائه مجوزهای استخدامی ممكن خواهد بود.
نحوه اجرای مهريه از طريق ثبت پ��س از ابالغ بدين 
شرح است كه برای تشكيل پرونده، عقدنامه، شناسنامه 
زوج��ه و كارت ملی الزم اس��ت. هر زنی ك��ه قصد به 
اجرا گذاش��تن مهريه را دارد، ابتدا بايد به دفتری كه 
ازدواجش را ثبت كرده، مراجعه و از سردفتر تقاضای 
اجراييه كند. سپس اجراييه با ساير مدارک را به اداره 
ثبت ببرد. بعد از تش��كيل پرونده و دريافت پيامک از 
اداره ثبت، اجراييه به زوج ابالغ و پس از ابالغ عمليات 

اجرا شروع  می شود.
پس از ابالغ اجراييه زن بايد اموال همس��رش را برای 
توقيف معرفی كند. اين اموال می تواند خانه و ماشين 
يا حساب بانكی و فيش حقوقی و اموال ديگر باشد. در 
صورتی كه اطالعی از مشخصات اموال همسر نداشته 
باش��د، می تواند از ثبت تقاضای استعالم های سه گانه 
نمايد. بدين ترتيب، می توان ش��ماره پالک ماش��ين، 

پالک ثبتی خانه يا زمين را به دست آورد.
نكته مهم اين اس��ت كه بعد از ابالغ اجراييه و قبل از 
ش��روع عمليات اجرايی مرد می تواند به سرعت اموال 
خود را منتقل نمايد كه اينجا راه سخت تری برای زنان 
شروع می شود. طرح شكايت برای جرم انتقال مال به 
قصد فرار از دين كه قطعاً مس��يری س��خت و طوالنی 
است. همه  اينها در حالی اس��ت كه قباًل با مراجعه به 
دادگاه و گرفتن تأمين خواسته رسيدگی فوری می شد 
خيلی سريع و بدون اطالع مرد اموال را توقيف كرد و 

جلوی تضييع حقوق قانونی زن را گرفت.

صف طوالني مجازي براي اجرائیه های مهريه
نوبت دهی آنالين برای انجام امور نهايي مهريه هم جوابگوي مراجعان نيست

اجراي مهريه چند وقتي مي ش�ود 
که ب�ه عهده ادارات ثبت گذاش�ته 
ش�ده اس�ت. چندي پيش کليپي 
در فضاي مجازي منتش�ر ش�د که 
نش�ان مي داد تش�کيل صف براي 
اج�راي مهري�ه  بس�يار طوالن�ي 
ش�ده اس�ت. براي رفع اين معضل 
نوبت دهي اج�راي مهريه اينترنتي 
شد؛ اما مشکل همچنان پابرجاست

واکنش

براي س��هولت انجام امور مردم گاهی به وس��يله 
برخی قوانين صالحيت عام محاكم به ديگر نهادها 
واگذار مي شود. اين مسئله در برخی موارد بنا به 
سياست های كالن دولت و در راستای قضازدايی، 
اين تخصيص مناس��ب اس��ت و گاه نيز به دليل 
نب��ود زيرس��اخت های الزم، اي��ن قضازدايی جز 
ايجاد دردسر و مشكالت عديده برای شهروندان 

فايده ای ندارد.
يكی از اين موارد دردسرس��از بن��د ب ماده ۱۱۳ 
قانون برنامه شش��م توس��عه اس��ت كه بر اساس 
آن افرادی كه س��ند رس��می الزم االجرا از قبيل 
سند رهن، اجاره، عقد نكاح يا طالق دارند، برای 
اجرای مفاد س��ند خود، اول بايد ب��ه ادارات ثبت 
مراجعه كنند و نمی توانند ابت��دا از طريق دادگاه 

اقدام كنند.
تا پي��ش از تصويب اي��ن قانون ب��رای دارندگان 
اسناد الزم االجرا اين اختيار وجود داشت كه برای 
اجرای مفاد سند خود، به دادگاه يا حسب مورد به 
دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه كنند اما با تصويب 
اين قانون، افرادی كه س��ند رس��می الزم االجرا 
دارند، برای اجرای مفاد سند، اول بايد به دفترخانه 
و ادارات ثبت مراجعه و اس��تيفای حقوقش��ان را 
درخواست كنند و در صورتی كه در ادارات ثبت به 
حق خود نرسند، پس از مهلت هايی كه در قانون 
بيان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی كنند.

يعني در گذش��ته دارندگان اس��ناد رسمی برای 
اجرای مفاد اس��ناد خود مختار بودند به دادگاه يا 

اجرای ثبت مراجعه كنند و صالحيت يكی نافی 
صالحيت مرجع ديگر نبود.

درواقع پيش از اين شخصي كه تمكن مالی مناسب 
داشت و نيز امكان معامله به قصد فرار از دين برای 
او متصور نبود، دارندگان اس��ناد رسمی ترجيح 
می دادند به جای مراحل پيچيده و زمانبر قضايی 
و معطل شدن در راهروی دادگاه ها، اجرای مفاد 

سند رسمی را از ادارات ثبت اسناد بخواهند.
اين روش از آنجايي كه برای ذينفع مخارجی نظير 
هزينه های دادرسی را در بر نداشت و از طرفی به 
لحاظ تقس��يم كار بين ادارات ثبت و دادگستری 
تعداد مراجعان معقول و مناس��ب بود طرفداران 

خاص خود را داشت.
اما پس از تصويب قانون بن��د ب ماده ۱۱۳ قانون 
برنامه ششم توس��عه و به س��بب وجود نداشتن 
زيرس��اخت های الزم در كالنش��هرها به ويژه در 
خصوص اج��رای مهريه، مش��كالت فراوانی را به 

همراه داشته است.
هم اكنون در زمينه وصول مهريه به عنوان يكی 
از  مصاديق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه شش��م 
توسعه، اداره پنجم اجرای اسناد رسمی پيش بينی 
ش��ده اس��ت؛ يک اداره برای كل ش��هر تهران و 
همين مسئله باعث ش��ده روزانه جمعيت زيادی 
برای انجام امور خود به اين اداره س��رازير شوند. 
الكترونيكي كردن امور هم بوروكراس��ي فيزيكي 
را مجازي ك��رده و روند پر پيچ و خ��م و طوالني 

همچنان پابرجاست.

بوروكراسي فیزيكي را مجازي كردند


