گزیدهها

قطع چرخه تولید جرایم خشن
با تکمیل اطالعات مجرمان حرفهای

رییسکل دادگســتری اســتان مرکزی گفت :بــا تکمیل بانک
اطالعاتی مجرمان حرفهای و سابقهدار ،چرخه تولید جرایم خشن
و خطرناک در جامعه قطع خواهد شد.
حجتاالسالم سید عبدالمهدی موســوی در جلسه ستاد کنترل
مجرمان حرفهای و سابقهدار استان مرکزی ،با بیان اینکه تشکیل
بانک اطالعاتی در خصوص مجرمان حرفهای و سابق ه دار ،یکی از
وظایفی است که دستورالعمل اجرایی آن بر عهده این ستاد گذاشته
شده اســت ،اظهار کرد :این بانک اطالعاتی ،ابعاد متعددی دارد و
تکمیل آن یک رویه کشــوری اســت که باید انجام شود و مساله
بعدی که نشأتگرفته از تکمیل آن محسوب میشود ،بحث کنترل
مجرمان است؛ آن هم مجرمان با جرایم خاص ،خشن و خطرناک
و آنهایی که احساس امنیت و آسایش را از مردم سلب میکنند.
وی با بیان اینکه هدف از تکمیل بانک اطالعاتی این است که چرخه
تولید جرایم خشن و خطرناک را قطع کنیم ،افزود :با تکمیل بانک
اطالعاتی مجرمان حرفهای و سابقهدار ،چرخه تولید جرایم خشن
و خطرناک در جامعه قطع خواهد شد.
رییسکل دادگستری استان مرکزی بیان کرد :در خصوص مجرمان
ترویه وجود داشته باشد و در
حرفهای و ســابقهدار باید یک وحد 
مرحله کشــف ،تحقیق و تعقیب ،هیچگونه تسهیالتی به اینگونه
مجرمان اعطا نشــود و در مرحله صدور حکم ،این مجرمان متوجه
شوند که احکام صادره قاطع و محکم خواهد بود.

دستگیریاعضایباندسازمانیافته
قاچاق ۸هزارداممولد
رییسکل دادگســتری استان فارس از
دستگیری پنج نفر به اتهام قاچاق  ٨هزار
رأس دام مولد به کشورهای حوزه خلیج
فارس خبر داد.

حجتاالسالم سید کاظم موسوی از دستگیری
پنج نفر بــه اتهام قاچاق  ٨هزار رأس دام مولد به
کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد و بیان کرد:
دو تن از متهمــان اصلی این پرونده ،از کارکنان
دامپزشکی دو شهرستان شمالی و جنوبی استان
فارس هستند.
به گزارش مرکز رســانه قوه قضاییه ،وی افزود:
این افراد با سوءاســتفاده از موقعیــت اداری و
اخذ رشــوه ،زمینه قاچاق دامهای مولد در سطح
وسیعی را ایجاد کرده بودند که با رصد اطالعاتی
و تالش سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی

و با دستور قضایی بازپرس ویژه دادسرای انقالب
شیراز دستگیر شدند .رییسکل دادگستری استان
فارس با اشــاره به حوزه فعالیت اعضای این باند
تصریح کرد :عوامل این باند قاچاق سازمانیافته
با فعالیتهای خود در استانهای لرستان ،ایالم و
خوزستان ،دامهای مولد را جمعآوری و به شمال
اســتان فارس منتقل میکردند و پس از تخلیه
دامها در شمال این استان و پالکسازی و تنظیم
صورتجلسه صوری پس از خروج محمولههای
دامهای مولد از مدار رصد ســازمانی ،دامها را به
جنوب استان فارس و در نهایت کشورهای حاشیه
خلیج فارس منتقل میکردند.
موســوی گفت :تاکنــون  ۱۳۰میلیــارد ریال
سوءاستفاده مالی توســط کارشناسان در فرایند
قاچاق محمولههای دام مولد کشــف شده است
که این میزان با توجه به سوءاستفاده قاچاقچیان

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان آذربایجان شــرقی گفت :در صورت رفع نشدن مشکالت
موجود در نیروگاه حرارتی تبریز ،این نیروگاه پلمپ خواهد شد.
احمد موقری در نشست بررسی مشکالت پیرامون آلودگی شدید
هوای تبریز و بناب ناشی از استفاده از سوخت مازوت توسط نیروگاه
حرارتی اظهار کرد :بهانه مسئوالن نیروگاه مبنی بر مصوبه نهادهای
باالدستی برای استفاده از سوخت مازوت پذیرفتنی نیست ،چرا که
هیچ مرجعی در کشور این اجازه را به خود نمیدهد که ناقض حقوق
مردم و بسترساز وقوع جرم باشد.
وی در ادامه افزود :موضوع استفاده از سوخت مازوت حتی بر فرض
اینکه بر اساس دستورات باالدستی برای تامین نیروی برق باشد،
ل کار ،تهیه و نصب فیلترهای
توجیهی برای آلودگی هوا نبوده و حداق 
الزم بود که در این مدت بنا بــه بهانههای متعدد مورد غفلت واقع
شده است و این مساله مورد قبول مراجع قضایی نیست و مراجع و
افراد مسئول باید پاسخگو باشند و در صورت عدم ارائه توضیحات
قابل قبول ،بهطرق مقتضی جلوی انتشار آلودگی و ادامه وقوع جرم
را خواهیم گرفت.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
استان آذربایجان شرقی بیان کرد :موضوع رفع مشکالت نیروگاه
حرارتی تبریز و بناب مورد غفلت و بیتوجهی قرار گرفته است که
در صورت رفع نشدن فوری مشــکالت آن ،اقدامات قانونی الزم
ازجمله برخــورد قضایی با عامالن اصلــی و عنداالقتضا تعطیلی
نیروگاه بهعمل خواهد آمد.

رییسکل دادگستری استان کرمان از نظارت
ویژه دســتگاه قضایی برای تعیین تکلیف
کاالهای توقیفی و رسوبی در این استان تا
رسیدن به وضعیت مطلوب خبر داد.

یداهلل موحد در نشســت بررسی وضعیت کاالهای
رسوبی و توقیفی در گمرکات ،مناطق ویژه اقتصادی
(بم ،رفسنجان و سیرجان) ،پارکینگ و انبار شورای
هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر و انبار ســازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تاکیدات
و دســتور رییس قوهقضاییه بــرای تعیین تکلیف
اموال توقیفی و ضبطی اظهار کرد :اموال موجود در
انبارهای گمرکات ،سازمان جمعآوری و نگهداری
اموال تملیکی ،انبارها و پارکینگهای شــوراهای
مبارزه با مواد مخدر و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و
سایر دستگاههایی که متولی حفظ و نگهداری اموال
توقیفی هستند ،باید تعیین تکلیف شوند.
وی خاطرنشان کرد :کاالهای توقیفی باید بر مبنای
مواد  53و  ۷۴قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ماده
 ۲۱۵قانون مجازات اســامی سریعا تعیین تکلیف
شــوند؛ زیرا معطل ماندن این اموال موجب تضییع
آنها خواهد شد.
رییسکل دادگســتری اســتان کرمان بر تسریع

رون د قضایی بهمنظور تعیین تکلیف اموال توقیفی
نیز تاکید کــرد و ادامه داد :دســتگاههایی که باید
پاسخ اســتعالمات قضایی بهمنظور تعیین تکلیف
کاالهای رســوبی و توقیفی را بدهند ،باید این کار
را در اولویت قرار داده و در سریعترین زمان ممکن
اعالم نظر کنند.
موحد بیان کرد :باید برنامهریزی دقیق ،بازرســی
و بررســی جدیتری از این انبارها داشته باشیم و
گزارش جامعی به ریاست قوهقضاییه ارایه دهیم.
وی بــا بیان اینکه بیشــترین نگرانــی در رابطه با
نگهداری اموال توقیفی در انبارهای استان کرمان،
مربوط به پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر است،
تصریح کرد :وضعیت ما در اموال توقیفی ستاد مبارزه
با مواد مخدر ،وضعیت مناسبی نیست و باید به صورت
ویژه روی این موضوع کار شود.
رییسکل دادگستری اســتان کرمان با بیان اینکه
کاالهای سریعالفساد را میتوان بر اساس قانون در
سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف کرد ،تصریح
کرد :برای فروش کاالهــای خوراکی توقیفی باید
مجوز ســازمان غذا و دارو و سازمانهای مرتبط با
سالمت دریافت شود.
موحد بر تعیین تیمهای بازرسی از انبارهای مربوط
به گمرکات ،مناطق ویژه اقتصادی (بم ،سیرجان و
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رهایی  ۳۲محکوم به قصاص از ابتدای
امسال در مازندران

از منابع اعتباری بانکها و تسهیالت اعطایی به
دامداران افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه میزان دقیق سوءاستفاده این
افراد توسط کارشناسان در دست بررسی است،

عنوان کرد :ضمن بازداشت پنج تن از عوامل این
قاچاق سازمانیافته ،با دستور قضایی متهمان با
نظارت بازپرس ویژه دادسرای انقالب اسالمی
شیراز پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

نظارت ویژه دستگاه قضا برای تعیین تکلیف کاالهای توقیفی و رسوبی در کرمان

پلمپ نیروگاه حرارتی تبریز
در صورت رفع نشدن مشکالت
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رفسنجان) ،پارکینگ و انبار شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر و انبار سازمان جمعآوری و فروش اموال
تملیکی تاکید کــرد و گفت :در این مقطع و با توجه
به وضعیت موجود در سطح کشوری همه باید همت
کنیم تا مشکالت موجود در راستای تعیین تکلیف
اموال توقیفی رفع شود.
وی بر اعمال دقیق تشــریفات مزایده برای تعیین
تکلیــف کاالهای موجــود در انبارهای ســازمان
جمعآوری و فروش امــوال تملیکی تاکید و عنوان
کرد :کاالهایی که در مزایدهها به فروش نمیرسد،
با نظارت سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی
مربوطه و با دســتور دادســتان کرمان باید تعیین
تکلیف شوند.
رییسکل دادگستری استان کرمان تاکید کرد :همه
سازمانها و نهادهایی که اموال قاچاق یا اموالی که
باید به تملک دولت درآید ،یا امــوال متروکه را در
اختیار دارند ،باید ظرف  ۴۸ساعت آینده آدرس همه
انبارها را در اختیار دادگستری قرار دهند و اگر انباری
مخفی بماند ،از باب ترک فعل مورد برخورد قانونی
قرار میگیرد.
موحد ادامه داد :لیست کاالهای هر انبار نیز باید ظرف
 ۱۰روز آینده به دادگســتری استان کرمان ،سرتیم
بازرسی و استانداری ارائه شود.

وی تصریح کرد :چهار تیم مرکب از معاون دادستان،
دادســتان شهرســتان مربوطه ،نماینده گمرک،
نماینده اداره اطالعات ،نماینده ادارهکل بازرســی
استان کرمان ،نماینده سازمانهای مربوطه ،نماینده
تعزیــرات حکومتی و نماینــده معاونت اقتصادی
استانداری تشکیل میشود که ظرف یک ماه آینده
بازدیدهای تخصصی از انبارهای موجود را انجام داده
و گزارشات خود را به دادگستری استان کرمان اعالم
کنند تا برنامهریزی دقیق برای ساماندهی کاالهای
توقیفی و رسوبی انجام شود.
رییسکل دادگســتری اســتان کرمان یادآور شد:
همزمان با اقدامــات نظارتی بر انبارهای موجود در
این استان ،سازمانهای مربوطه باید نسبت به بهبود
وضعیت انبارداری ،مزایده و تعیین تکلیف کاالهای
موجود بر اساس روال مستمر اقدام کنند.
موحد خاطرنشان کرد :عدم هماهنگی دستگاههای
مختلف بهمنظور تعیین تکلیف کاالهای توقیفی و
رسوبی را نمیپذیریم و این موارد باید در اسرع وقت
مورد رســیدگی قرار گیرد؛ زیرا همــه ما برای حل
مشکالت موجود در کشور وظیفه و مسئولیت داریم.
وی عنوان کرد :الزم است که فضای متناسب با نیاز
ســازمان جمعآوری و نگهداری اموال تملیکی نیز
توسط استانداری کرمان تامین شود.

رییسکل دادگستری استان مازندران از رهایی  ۳۲محکوم به قصاص از
ابتدای امسال تاکنون در این استان خبر داد.
حجتاالسالم محمدصادق اکبری اظهار کرد :در اجرای منویات ریاست
قو هقضاییه مبنی بر پیگیری پروندههــای قصاص جهت جلب رضایت
اولیایدم و ترویج فرهنگ صلح و سازش با تالشهای بیوقفه دادگستری
کل ،اعضای شــورای حل اختالف اســتان و ادارهکل زندانهای استان
مازندران با تشکیل جلسات متعدد و پیگیریهای مستمر با کسب رضایت
اولیایدم ۳۲ ،محکوم از  ۴۷رای قطعی قصاص از ابتدای امسال تاکنون از
چوبه دار رهایی یافتند .در مورد  ۱۵نفر دیگر از محکومان به قصاص نفس
نیز اقدامات اولیه برای کسب رضایت از اولیای دم صورت پذیرفته است.

آزادی  ۲۵محکوم مالی و
جرایم غیرعمد در گلستان

رییسکل دادگستری استان گلستان از آزادسازی  ۲۵محکوم مالی و جرایم
غیرعمد در این استان خبر داد.
حیدر آســیابی از آزادی  ۲۵محکوم مالی و جرایم غیرعمد در هفته بسیج
در استان گلستان خبر داد و گفت :این زندانیان با کمک بسیج حقوقدانان
از زندان آزاد میشــوند .وی افزود :از ابتدای امسال تاکنون نیز  ۳۶نفر از
محکومان زندانی با کمک مستقیم بســیج حقوقدانان استان گلستان و
 ۸۷نفر دیگر با مشارکت بسیج حقوقدانان ،ستاد دیه استان و خیرین و در
مجموع  ۱۲۳نفر از زندان آزاد شدند و به آغوش خانوادههایشان بازگشتند.

محکومیت یک واحد تولیدی به ساخت
فیلم آموزشی با موضوع کارگران

رییس حوزه قضایی شهرســتان اردکان در اســتان یــزد از محکومیت
یک واحد تولیدی در این شهرســتان به ساخت فیلم آموزشی با موضوع
کارگران خبر داد.
علی زارع اظهار کرد :با شکایت علیه یکی از واحدهای تولیدی شهرستان
اردکان در خصــوص ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین کار ناشــی از
رعایت نکردن نظامات دولتی به میزان  ۱۰۰درصد از نظر جنبه عمومی
جرم ،جلسه دادگاه در وقت فوقالعاده برگزار و شرکت متهم از حیث جنبه
عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیارد و  ۱۸میلیون ریال جزای نقدی به
نفع صندوق دولت محکوم شــد .وی افزود :اما دادرس شعبه  ۱۰۱دادگاه
کیفری دو اردکان ،در یک حکم جایگزین حبس ،این واحد تولیدی را به
ساخت فیلم آموزشی با موضوع مشکالت جامعه کارگری محکوم کرد.

نظریه مشورتی

آیا ثبت ازدواج الزامی است؟
اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رســمی ازدواج امتناع
و خودداری کند ،طبق ماده  ۴۹قانون حمایت خانواده
مصوب سال ،1391مرتکب جرم شده و پس از شکایت
زوجه ،عالوه بر محکومیت کیفری مقرر در قوانین ،ملزم
به ثبت نکاح نیز خواهد بود.
انســانها از بدو پیدایش نیازهای گوناگونی داشــتهاند که یکی از
مهمترین نیازهای اساسی هر انسان در طول زندگی ،نیاز به تشکیل
خانواده و ایجاد و تداوم نسل بوده است .ازدواج ،از ابزارهای تشکیل
خانواده بوده و در جوامع مختلف نیز با آداب و رسوم متنوعی صورت
میگرفت که در این میان پیشــرفتهای حاصلشــده در زندگی
اجتماعی و گســترش جوامع بشری ،انواع جدیدی از روابط را برای
انسانها به وجود آورده است.
هرچند که ازدواج مقولهای کامال شــخصی است ،ولی لزوم حفظ
نظم در جوامع و اخالق حســنه و حقوق عمومی ،باعث شده است
که دولتها مقررات الزامآوری برای اینگونه روابط تعیین کنند.
این الزامات معموال از جمله قواعد آمره به حساب میآیند که تخلف
از آنها حسب مورد ممکن است ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری برای
افراد یک جامعه را در پی داشته باشد و دولتها نیز اساسا با اقتداری
که دارند ،از این قواعد آمره پشتیبانی و حمایت کرده و عموم مردم را
مجبور به اجرای این تصمیمات میکنند.
الزام افراد به ثبت ازدواج نیز یکی از همین قواعد آمره است که دولت
جهت حفظ نظم اجتماعی و اخالق حسنه ،آن را وضع کرده است و
با برقراری ضمانت اجراهایی ،از آن حمایت میکند.
ثبت ،مقرره تازهتاسیسی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ
کشورهای اروپایی وارد کشور ما شده است .اما اصوال علم ثبت ،ریشه
در فرهنگ قرآنی دارد.
در آیه  282سوره بقره بیان شده است «ای اهل ایمان ،وقتی که به
قرض یا نسیه ،تا مهلت معین معامله میکنید ،حتما آن را ثبت کنید و
باید نویسنده راستگو و درستکاری این معامله میان شما را ثبت کند و
از نوشتن و ثبت کردن هیچ گاه خودداری نکنید .آن چنان که خدا به
شما نوشتن آموخته است ،پس باید بنویسد و ثبت کنید و مدیون آن
سند را امضا کند و فقط از خدا بیم داشته باشید حتما دو تن از مردان
را شاهد بیاورید و اگر دو مرد نبود ،یک مرد و دو زن را از بین کسانی
که رضایت دارند ،گواه بگیرید و هر وقت شــاهدان را به محکمه یا
مجلسی فراخواندند از رفتن به آن محکمه خودداری نکنند و در ثبت
سند و تاریخ معین آن سهلانگاری نکنید ،هر معامله چه کوچک و
چه بزرگ باشد ،ثبت آن نزد خداوند متعال عادالنهتر و برای شهادت
مستحک م تر است».
نخستین گام در خصوص تشکیل سازمانها و نهادهای ثبت نوین
در ایران را به اواخر ســلطنت فتحعلی شاه نسبت میدهند که برای
تنظیم قراردادهای تجاری ایران و همسایههای شمالی ،دفاتری در
کارگزاریها تشکیل شد و بعد از آن ناصرالدین شاه به میرزا حسین

خان سپهساالر دستور داد که نهادی به ریاست خود تشکیل دهد تا
مرجعی برای نوشتهها باشد.
نخستین قوانین ثبتی در ســال  ۱۲۹۰در  ۱۳۹ماده تصویب شد و
بعد از آن در ســال  ۱۳۰۲قانون مشــابهی در  ۱۲۶ماده به تصویب
رســید که البته مربوط به ثبت امالک بود .قانون اصلی ثبت اسناد و
امالک ،مصوب  ۲۶اسفند  ۱۳۱۰در  ۱۴۲ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱
الزم االجرا شــد و در حال حاضر همان قانون با انجام اصالحاتی
اجرا میشود.
قانون ثبت احوال نیز از ســال  ۱۳۵۵تصویب و اجرا شد .این قانون
به ثبت وقایع چهارگانه والدت ،ازدواج ،طالق و فوت پرداخته و این
وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور ،قرار داده است.
آیا در قوانین ،الزامی به ثبت واقعه نکاح وجود دارد؟
به گزارش گروه حقوقی یاسا ،بر اساس حقوق و قوانین ایران ،بعداز
اینکه نکاح دایم بین زن و مرد ب ه صورت صحیح واقع و صیغه آن نیز
جاری شد ،این واقعه باید در دفتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت برسد
و در شناسنامه زن و مرد نیز درج شود.
برای ثبــت واقعه ازدواج ،زوجین باید مــدارک هویتی خود را ارائه
کنند و زوجه اگر باکره باشــد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد
پدری یا گواهی فوت این دو را به ســر دفتر ارائه دهد .سردفتر واقعه
ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت میکند و زوجین یا وکیل آنها ،دفتر
و سند ازدواج را امضا میکنند ،که این سند به عنوان سندی رسمی
محسوب میشود .حال اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج
امتناع و خودداری کند ،طبق ماده  ۴۹قانون حمایت خانواده مصوب

سال  ،1391مرتکب جرم شده و پس از شــکایت زوجه ،عالوه بر
محکومیت کیفری مقرر در قوانین ،ملزم به ثبت نکاح نیز خواهد بود.
بر اساس ماده  ۲۰قانون حمایت خانواده ،ثبت کردن واقعه ازدواج در
دفاتر ازدواج الزامی اســت و ب ه موجب ماده  ۴۹این قانون ،تکلیف و
وظیفه ثبت ازدواج بر عهده زوج گذاشته شده و در صورت عدم ثبت
این واقعه ،برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت ه شده است.
در صورت خــودداری زوج از ثبت واقعــه ازدواج ،زوجه میتواند با
مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری ،تعقیب جزایی زوج و صدور
حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند.
آیا قانونگذار برای ثبــت ازدواج موقت نیز الزامی
قرارداده است؟
ثبت ازدواج یا نکاح موقت ،که در اصطالح ،عوام آن را صیغه مینامند،
مطابق با ماده  ۲۱قانون حمایت خانواده ،فقط در صورت وقوع حاالت
ذیل الزامی است و در سایر موارد ثبت آن اختیاری است .موارد الزامی
بودن ثبت ازدواج موقت عبارت از موارد ذیل است:
باردار شدن زوجه :الزم به توضیح است که تفاوت نمیکند که این
بارداری منتهی به تولد فرزند شود یا خیر .همچنین اگر بعد از انقضای
مدت ازدواج موقت ،زوجه باردار شده و مشخص شود که این حاملگی
مربوط به دوران صیغه او بوده ،ثبت آن الزامی است.
توافق طرفین :یعنی اینکه طرفین بر ثبت واقعه ازدواج توافق دارند.
شرط ضمن عقد :در این حالت زوجین هنگام وقوع عقد ازدواج موقت،
ثبت آن را در دفترخانه شرط میکنند.
در ماده  ۴۹قانون حمایت خانواده آمده است :در صورتی که مردی

بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم ،طالق یا فسخ نکاح اقدام
کند یا پس از رجوع از آن تا یک ماه از ثبت آن امتناع یا در مواردی که
ثبت نکاح موقت ضروری است از ثبت آن امتناع کند ،ضمن الزام به
ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (معادل بیش از هشت
میلیون تومان تا هجده میلیون تومان) یا حبس تعزیری درجه هفت
(از  ۹۱روز تا  ۶ماه) محکوم میشود .این مجازات در خصوص مردی
که از ثبت انفساخ نکاح و اعالم بطالن نکاح یا طالق نیز استنکاف
کند نیز مجری خواهد بود.
بطالن نکاح چه آثاری به همراه دارد؟
در صورتی که نکاح باطل شود ،اگر این ازدواج در دفاتر ازدواج و طالق
به ثبت رسیده باشد ،برای ابطال ثبت واقعه ازدواج اقدامات الزم به
عمل میآید .برای ابطال ثبت واقعه ازدواج ،همراه داشــتن تصویر
مصدق سند رسمی ازدواج و همچنین کارت ملی برای احراز هویت
الزم و ضروری است و باید در دادگاه دالیل و مستندات خود را برای
ابطال ثبت واقعه ازدواج ارائه کنید .در صورت تشخیص دادگاه ،حکم
بر ابطال ثبت واقعه ازدواج صادر خواهد شد.
مراجع رسیدگی به عدم ثبت ازدواج
مطابق با ماده  ۴۹قانون حمایت خانواده ،طرح شکایت از عدم ثبت
ازدواج ،در دادسراهای عمومی انجام میشود و پس از رسیدگی ،در
دادگاه کیفری  ۲هم در مورد مجازات و هم در خصوص ثبت واقعه
ازدواج حکم صادر میشود .اما فقط دادخواست ثبت واقعه ازدواج در
دادگاه خانواده رسیدگی میشود.

به لحاظ تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربري اراضی
زراعی ،شکایت توســط منابع طبیعی و جهاد کشاورزي
مطرح میشود و پس از رســیدگی ،مرجع قضایی راي بر
محکومیــت متهم مبنی بر قلعوقمع بنــاي احداثی صادر
میکند .پس از قطعیت حکم ،بر اساس مقررات ،با توسعه
و اجراي طرح هادي روســتا ،اراضی مذکور داخل در طرح
قرار میگیرد ،لذا مدیریت اراضی فوق اعم از اراضی داراي
مستحدثات و غیره به بنیاد مســکن منتقل میشود .آیا با
فرض مذکور ،حکم قطعی قابلیت اجرا دارد یا اینکه در هر
صورت اعم از آن که حکم به واگذاري اراضی به متصرفان
صادر شده باشد یا غیر از آن ،قابلیت اجرا نخواهد داشت؟
به صراحت ماده  690بخش تعزیرات قانون مجازات اسالمی مصوب سال
« ،1375اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف نسبت به مراتع و منابع طبیعی
مشــمول مقررات این ماده و تبصرههاي آن است» .بنابراین در فرض
ســؤال ،تصرف عدوانی اراضی ملی صرف ًا مشمول مقررات ماده مذکور
بوده و از شمول قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب سال
 1374با اصالحات و الحاقات بعدي که صرف ًا در اراضی زراعی و باغهاي
موضوع این قانون اعمال میشود ،خارج است و چون با توسعه و اجراي
طرحهاي هادي روستا و قرار گرفتن اراضی مورد تصرف عدوانی داخل در
طرح ،مدیریت اراضی فوق به بنیاد مسکن انقالب اسالمی واگذار میشود،
در چنین حالتی حکم قلعوقمع بناي احداثی که در اجراي قســمت اخیر
تبصره  2ماده  690قانون صدرالذکر و با تقاضاي اداره منابع طبیعی صادر
شده ،تا زمانی که به طریق قانونی لغو نشده ،قابل اجراست؛ اما اجراي آن
با درخواست و تعقیب بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عمل میآید .الزم
به ذکر است که بخشنامه شماره /20/4790م مورخ  5اسفند سال 1386
وزیر وقت جهاد کشــاورزي در خصوص واگذاري اراضی خلعیدشده به
متصرفان عدوانی به موجب راي شماره  373مورخ  24آبان سال 1389
دیوان عدالت اداري ابطال شده است.
چنانچه از سوي یکی از شرکاي مال مشاعی ،درخواست
صدور دستور فروش طرح شــود ،در رهن یا بازداشت و
توقیف بودن ملک به نفــع افراد ثالث ،چه تاثیري در نحوه
رسیدگی ،صدور دستور فروش یا اجراي آن توسط دادگاه
دارد؟
اوال ،با توجه به ماده  5قانون افراز و فروش امالك مشــاع مصوب سال
 ،1357ترتیب فروش و تقســیم وجوه حاصل بین شــرکا و به طورکلی
مقــررات اجرایی این قانــون ،طبق آییننامه اجرایــی آن خواهد بود و
مطابق ماده  9آییننامه اجرایی قانون یادشــده ،فروش ملک مشاع بر
وفق مقررات قانون اجراي احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال،
امکان اعمال مقررات ماده  55قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هر حال
فروش و مـزایده مـال مـــزبور که در رهن بانـک است ،بدون رعایت
حقوق مرتهن امکانپذیر نیست .ثانیا ،به صراحت ماده  55قانون اجراي
احکام مدنی مصوب سال  ،1356در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل
طلبی توقیف شده باشد ،محکومله میتواند تمام دیون و خسارات قانونی
را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستري تودیع کرده و
توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن تقاضا کند .بنابراین در صورتی
که متقاضی فروش بخواهد از امکان مقرر در این ماده استفاده کند ،باید
قب ً
ال دیون و خسارات قانونی و حقوق دولت را تودیع کند.

