سخی صمیم
حکم قاضی هلندعلیه زنیکه قرض ٔه شوهرش را تآدیه نمیکرد
انگیزه آنرا ضرورت های شخصی وانمود می سازد و در
زنیکه از شوهر خود مبلغ دو هزار و هشتصد یورو مطالبه و
ٔ
مقابل وعده می سپارد که در آینده پول را به شوهرش مسترد میدارد.مدتی بعد روابط بین ایشان تیره و از هم جدا
میشوند .ولی خانم از تآدی ٔه پول ابا می ورزد و از اخذ پول و قرضدار بودن انکارو استدالل میکند که پول را به عنوان
قرضه ـ نه بلکه روی ضرورت و مصارف خانه و فامیل خود اخذ و شوهر بنا برمسئولیت ومواظبت ازخانم خود بایست
برایش پول می پر داخت .و موضوع به دعوی کشیده میشود .و قضیه به محکمه احاله و دعوی به دوران می افتد.
قاضی از مدعی (شوهر) دالیل اثبات می طلبد؟ شوهراظهارمیکند آری! ثبت آواز خانمش را حین مطالبهٔ پول به عنوان
سند اثبات با خود دارد که خانمش از او پول متذکره را روی ضرورت شخصی به قسم قرضه خواسته است.
زن این بار دفاع دیگری پیشکش محکمه می سازد و به قاضی می گوید :ثبت آواز او غیر قانونی و تجاوز به حریم
شخصی اش محسوب میشود و این نکته را قابل دقت وبررسی می داند.

دادگاه :

قاضی دادگاه محتوای دعوی و مدافعات طرفین را بررسی میکند  :و استدالل خانم مذکوره را که ثبت
آوازش را تجاوز برحریم شخصی می داند .غیر وارد می شمارد .زیرا مدعی علیها از اصل ثبت آواز منکر نبوده ولی
صرف ظبط آنرا غیر قانونی شمرده و آنرا تجاوز بر حریم شخصی می داند.
محکمه تذکار می دهد که در موضوعات حقوقی و مدنی تجاوز بر حریم شخصی مطرح نبوده و چنین قیودات و هدایات
قانونی در قضایای کیفری و جزائی قابل رعایت است .و در موضوعات حقوقی برای حفاظت و تهیهٔ اسناد شخصی
هرکس میتواند از وسایل و دالیل مجاز استفاده و بر آن اتکا نمایند ولی صرف در بسا موضوعات استثنائی که بایست در
مورد آن غورو مداقه صورت گیرد.
متکی بر همین دالیل قاضی پرونده مؤیدات آواز ثبت شده را قابل اعتبار دانسته عالوه می دارد که پول مورد بحث
روی ضرورت شخصی مطالبه و به استرداد آن تعهد سپرده شده است .که برهمین بنیاد موضوع یک معامل ٔه شخصی به
حساب آمده و مکلفیت ادای دَین را بر ذ ٌمهٔ خانم یاد شده ُمبرز و ُمبرم می گرداند.
ُمد لل برهمین دالیل دادگاه حکم خویشرا صادرومدعی علیهارامکلف به استرداد مبلغ طرف دعوی می سازد.
قرار فیصلهٔ ) ECLI:NL:GHAMS:2014:4042 ( :قاضی دادگاه حکم به استرداد مبلغ دوهزار هشتصد یورو
پول مورد دعوی نموده و به زن مکلفیت ادای دین می دهد.

