انعقاد ،رعایت ،و فسخ قراردادها .نحوه کار قانون مدنی در آلمان چگونه است.
آلمان کشور است که برای آزادی ارزش زیاد قائل است .عالوه بر آزادی عقیده و مذهب آزادی قرارداد نیز وجود دارد.
این مسئله برای زنده گی روزمره شما به چه معنی است ؟ مثالا ،اگر میخواهید از یک تلیفون هوشمند استفاده کنید ،یک آپارتمان
اجاره نمایید یا در یک کلپ ورزشی ،به ورزش بپردازید ،باید یک قرارداد را به صورت شفاهی یا کتبی منعقد کنید.
بهطور کلی مفاد چنین قراردادها مربوط به انتخاب آزادانه خود شما است .بهطور معمول ،ایالت هیچگونه محدودیت را تحمیل
نمیکند و به بررسی محتوا قرارداد نمیپردازد .با این حال این آزادی مستلزم مسئولیتهای است.
مثالا ،اگر میخواهید یک قرارداد برای خرید یک تلیفون جدید هوشمند منعقد کنید ،باید بهدقت به محتوا آن توجه نمایید.
حتما ا بررسی کنید که قیمت خرید کل شامل کدام موارد است .آیا مصارف ماهوار دیگر عالوه بر پرداخت اولیه وجود دارد؟
اگر متوجه شدید که نمیتوانید مصرف را پرداخت کنید ،به انعقاد قرارداد نپردازید .در غیر این صورت بنابر قانون مجازات
خواهید شد .رعایت قراردادها الزامی است و تنها در شرایط استثنایی میتوان آنها را از قبل فسخ کرد ،مثالا اگر در خارج از محل
یک فروشگاه منعقد شده باشند :چه دفعتا ا ،با تلیفون یا در سرک .فسخ زودهنگام قراردادهای منعقد شده در انترنت نیز امکانپذیر
است .با این حال ،ظرف مدت  14روز باید خودتان به تنهایی نسبت به فسخ آنها اقدام کنید.
اگر نتوانید قرارداد را رعایت کنید ،چی واقع میشود؟
ممکن است طرف قرارداد شما با محکمه تماس بگیرد .سپس محکمه مأمور اجرایی را نزد شما میفرستد و او سعی خواهد کرد از
شما پول بگیرد.
ا
در صورت که مأمور اجرایی متوجه شود که اساسا قادر به پرداخت مصرف قرارداد تلیفون هوشمند نیستید ،ممکن است دیگر
هرگز نتوانید قرارداد دیگر را منعقد کنید .اما با وجود تمام این تعهدات ،قرارداد امنیت را نیز فراهم میکند .اگر فریب خورده باشید،
میتوانید با یک وکیل مشوره کنید.
اگر طرف قرارداد شما موفق به انجام تعهدات خود نشود  -مثالا ،اگر تلیفون که مصرف آن را پرداخت کردهاید را هرگز دریافت
نکنید شما هم میتوانید با محکمه تماس بگیرید .با این حال ،هرگز مجاز نیستید خودتان قانون را به اجرا درآورید .اعمال عدالت
توسط خود فرد در آلمان ممنوع است .محکمه وضعیت را بهطور دقیق در محاکمه عمومی بررسی میکند.
اگر امکان حل و فصل وجود داشته باشد ،محکمه حکم را صادر میکند.
محکمه در انجام این کار کامالا مستقل بوده و تنها ملزم به رعایت قوانین پارلمان است.
وزارت عدلیه ایالت باواریا .عدالت برای مردم.

