مورد1
سوال آیا زن و مرد نامحرمی که صیغه نکاح بین آنها جاری نشده ولی با همدیگر زندگی می کنند از نظر قانونی و
شرعی ایرادی دارد؟
جوابازدواج سفید پدیده ای است که زن و مرد بدون خواندن صیغه نکاح با یکدیگر هم خانه اند این نوع ازدواج
غیرقانونی ،نامشروع و خالف آداب و رسوم حاکم بر جامعه ماست و از نظر حمایت قانونی و شرعی هیچگونه
جایگاهی در کشور ما ندارد در واقع رابطه آنها در صورت اثبات ممکن است زنا یا رابطه نامشروع مادون زنا تلقی
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صرف رضایت قلبی طرفین کافی نیست و ازدواج نیاز به ایجاد قصد و اراده و بیان کردن آن دارد که شرط صحیح
بودن نکاح طبق ماده  ۱۰۶۲قانون مدنی مبتنی بر لفظ است و ازدواج بدون لفظ مجاز نیست و در فقه اسالم به چنین
ازدواجی که زن و مرد بدون صیغه ازدواج با هم زندگی می کنند نکاح معاطاتی میگویند و فرزندی که از آنها متولد
میشود نیز نامشروع و حسب مورد ولد الزنا یا ولدالشبهه تلقی میشود.

مورد2
سوال:چک کیفری به چه معناست و کدام چک ها کیفری نیستند
جواب:اصل بر این است که چک به روز و کیفری است و صادرکننده باید ثابت کند که چک به روز نیست .اگر
چک در همان روز صدور برای نقد شدن در بانک برگشت بخورد ،چک کیفری است چک کیفری نسبت به چک
حقوقی مزیت هایی دارد :از جمله اینکه در صورت عدم وصول چک از بانک می توان در دفاتر خدمات قضایی
علیه صادرکننده چک شکایت کرد و از طریق دادسرا و دادگاه کیفری پیش رفت تا زودتر به پول خود برسیم .که
اگر صادر کننده مرتکب صدور چک بالمحل شود طبق ماده  ۷قانون صدور چک بسته به مبلغ چک از  ۶ماه تا ۲
سال به حبس محکوم می شود ولی در مقابل چک حقوقی اینگونه نیست.
مواردی هستند که الزاماً باید به شکل حقوقی مطرح گردند چون امکان تعقیب کیفری وجود ندارد که طبق ماده ۱۳
قانون صدور چک عبارتند از:
 -۱در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده( .چک سفید امضا یعنی شما چکی را به صورت سفید
امضاء صادر می کنید و در واقع اعالم می دارید که بدهکار هستید ولی اینکه چه مقدار و یا به چه کسی بدهکاری را

مشخص نکرده اید)
 -۲هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد( مثالً در متن چک قید شود در صورتی این
چک پرداخت خواهد شد که دارنده چک منزل خود را به نام اینجانب کند)
 -۳چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است( مثالً بابت معاملهای که با
شما انجام دادم اگر کاال معیوب بود ،از طریق این چک جبران خسارت کن )
 -۴هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین
انجام معامله یا تعهدی است.
 -۵در صورتی که ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج
در متن چک باشد یعنی ثابت شود که چک وعده دار بوده و مثال آبان چک کشیده برای بهمن در این صورت
دیگر از طریق دادسرا و شکایت کیفری قابل تعقیب نیست و اگر چک به روز باشد مثالً اول بهمن چک کشیده شده
برای همان روز در اینجا به جرم صدور چک بالمحل می توان صادر کننده چک را از طریق شکایت کیفری مورد
تعقیب قرار داد.
همچنین عالوه بر اقدام کیفری و حقوقی ،میتوان از طریق اجرای ثبت مطابق ماده  ۲قانون صدور چک و صدور
اجراییه مستقیم توسط دادگاه مطابق ماده  ۲۳قانون مذبور اقدام کرد.

مورد3
حق حبس زن در ازدواج چیست؟
مطابق ماده  ۱۰۸۵قانون مدنی حقی را تنها برای زن در جهت حمایت از او به نام حق حبس زوجه در نظر گرفته
است که هم در نکاح دائم و هم در نکاح موقت راه دارد .به این صورت که زن میتواند تا وقتی که تمام مهریه اش
را دریافت نکرده وظایفی را که قانوناً و شرعاً در مقابل شوهرش دارد را انجام ندهد و در واقع به حق حبس خود
استناد کند و حتی در تمام این مدت نفقه را نیز بگیرد اما برای اینکه بتواند به حق حبس خود استناد کند باید مهریه
حال یا عندالمطالبه باشد و عنداالستطاعه نباشد و عدم تمکین خاص برای استفاده از این حق حبس کافی است حال
اگر شوهرش توانایی مالی نداشته و درخواست قسطی شدن مهریه را بکند هر موقع اقساط تمام شد زن موظف به
انجام وظایف زناشویی خود می شود اما توجه داشته باشید مطابق ماده  ۱۰۸۶قانون مدنی ،اگر زن حتی یکبار با

رضایت و نه از روی اکراه و اجبار اقدام تمکین خاص یعنی برقراری رابطه جنسی با شوهر کند ،حق حبس او ساقط
می شود و همچنین زن در هر ازدواجی بصورت جداگانه میتواند به این حق خود استناد کند و باکره بودن یا نبودن
وی تاثیری در خصوص حق حبس او ندارد.

مورد4

سوال :مخدوش یا پنهان کردن کردن پالک خودرو برای جریمه نشدن چه مجازاتی در بر دارد؟
جواب :امروزه با توجه به محدودیت های کرونایی از ساعت  9شب الی  ۴بامداد مشاهده می کنیم که بعضی از
رانندگان برای دور زدن قانون و عدم اعمال جریمه نقدی ،پالک خودرو خود را مخدوش می کنند تا دوربین های
راهنمایی و رانندگی نتوانند تخلفات آن ها را ثبت کنند .مخدوش کردن پالک خودرو یک عنوان مجرمانه است که
ممکن است این ذهنیت را به وجود آورد که راننده قصد دارد با خودروی خود تخلف خاصی را انجام دهد .
موارد مخدوش کردن پالک شامل  :گذاشتن پالک غیر مجاز روی پالک اصلی  ،ناخوانا کردن پالک  ،گذاشتن
عمدی پالک پشت شیشه  ،پنهان کردن پالک و مواردی از این قبیل می باشد .
ماموران راهنمایی و رانندگی ضمن جلوگیری از تردد اینگونه خودروها عالوه بر اعمال جریمه نقدی و توقیف
خودرو در پارکینگ  ،راننده متخلف را برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی می کنند و همچنین طبق
ماده  ۷۲۰قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ،هرگونه تغییر و دست کاری در پالک خودرو جرم است و فرد
متخلف به حبس از  ۶ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

مورد5
سوال :اشتباهاً پولی را به حساب شخص دیگری واریز کرده ام!! آیا میتوانم آن را پس بگیرم؟؟
جواب :طبق ماده  ۳۰۱قانون مدنی کسی که چیزی را مستحق آن نبوده و یا عمداً دریافت کند وظیفه دارد آن را به
مالک تسلیم کند  .هم چنین طبق ماده  ۳۰۳قانون مدنی کسی که مالی را به اشتباه دریافت کند ضامن عین و منافع
آن است خواه به عدم استحقاق خود آگاه باشد یا جاهل .

برای پیگیری این موضوع باید به بانک مراجعه کنید و شماره تماس فردی که اشتباها پول به حسابش واریز شده را از
بانک بگیرید و اگر بانک به دلیل حفظ حریم خصوصی مشتریان حاضر به انجام این کار نشد از کارمندان بانک
بخواهید که خودشان با فرد گیرنده پول تماس بگیرند و از او بخواهند پول را مسترد کند.
بهتر است ابتدا به شخصی که سهواً به حسابش مبلغی را واریز کرده اید اظهارنامه بفرستین و از او هم چنین
درخواست کنید طی مهلت اعالم شده مبلغ را به حساب شما مسترد کند و ضمانت اجرای عدم استرداد وجه را در
اظهارنامه ذکر کنید مثال بگویید در صورت عدم استرداد وجه از مراجع قانونی اقدامات الزم را به عمل می آورید.
سپس می توانید به شورای حل اختالف یا دادگاه مراجعه و به فیش های واریزی و اظهارنامه استناد کرده و برای پس
گرفتن وجه خود اقدام کنید .
باید دقت کنید وقتی شما پول را به اشتباه به حساب دیگری واریز و به مراجع قضایی مراجعه می کنید  ،اثبات کردن
وقوع اشتباه و این که شما به آن فرد بدهکار نیستید  ،بعهده شماست.

