گزیدهها

اعدام عوامل حادثه تروریستی
سال  ۹۷خرمآباد

رییسکل دادگستری لرستان با بیان اینکه عوامل حادثه تروریستی
سال  ۹۷خرمآباد اعدام شــدند ،از اعتراف این افراد به تالش برای
ناامنی گسترده در استان خبر داد.
محمد رزم در مراســم صلح و سازش بین دو خانواده در کوهدشت
اظهار کرد :دو نفر تروریست عملیات تروریستی دهه فجر سال ۹۷
که پمپ بنزین «دره گرم» خرمآباد را به آتش کشــیدند و منجر به
شهادت دو نفر از نیروهای خدوم انتظامی شدند ،از سوی نیروهای
امنیتی در سطح استان لرستان شناسایی و دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه در کمترین زمان این افراد محاکمه شده و مراحل
اجرای حکم محاربه و اعدام آنها طی شــد ،ادامه داد :در نهایت این
افراد اعدام شدند و به سزای اعمال خود رسیدند.
رزم با بیان اینکه این افراد در آســایش و امنیت استان اخالل ایجاد
کرده بودند ،گفت :ایــن افراد در بازجوییها هــم گفته بودند که
میخواســتیم دســت به عملیاتی بزنیم که ناامنی وسیع در سطح
استان لرستان ایجاد کند.

فرآینداخذمجوزبرایسرمایهگذاران
دارایاهلیتبایدکوتاهشود

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان قزوین با بیان اینکه ضوابط
و مقررات بهگونهای است که سرمایهگذاران برای اخذ مجوزهای
قانونی باید به چندین دســتگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند ،گفت:
فرآیند اخذ مجوز برای ســرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت باید
کوتاه شود .محمد قاسمی در نشست تخصصی بررسی و شناسایی
راهکارهای جذب ســرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت ،با بیان
اینکه در قانونــی مدنی به موضوع دارا بودن اهلیت توســط افراد
اشاره شده است ،تاکید کرد :در بسیاری از حوزهها ابتدا باید اهلیت
افراد مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در حوزه صنعت ،تولید و
سرمایهگذاریباید شرط اول بوده و استمرار نیز داشته باشد و باید
بررسی شود که افرادی که وارد این حوزه میشوند ،از اهلیت الزم
برخوردار باشند .وی افزود :طبق قانون هر شخصی برای انجام امور
حقوقی باید دارای ویژگیهایی باشد و افرادی که ادعای تولید دارند،
باید از تواناییهایی برخوردار باشــند و این موضوع که صرف ًا با اخذ
تسهیالت و زمین دولتی بخواهند در این حوزه وارد شوند ،در آینده
برای تولیدکننده و استان مشکلساز خواهد بود .دادستان عمومی و
انقالب مرکز استان قزوین با بیان اینکه ضوابط و مقررات بهگونهای
است که سرمایهگذاران برای اخذ مجوزهای قانونی باید به چندین
دستگاه و نهاد مختلف مراجعه کنند ،گفت :طوالنی بودن فرآیندهای
اداری مشکلساز است و به همین دلیل ،باید فرآیند اخذ مجوز برای
ســرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت کوتاه شود .وی تاکید کرد:
باید یک منشور اخالقی برای سرمایهگذاران واقعی و دارای اهلیت
تهیه شود و از مشوقهایی برخوردار شوند .همچنین باید بهگونهای
برنامهریزی شود که شــاهد افزایش جذب سرمایهگذار در استان
باشیم و دستگاههای متولی نیز باید پیشنهادات خود را ارائه کنند و
یک بسته حمایتی پیشبینی شود و در نشست شورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی به تصویب برســد تا شــیوهنامهای برای
سرمایهگذارانی باشد که قصد فعالیت در استان را دارند و این بسته
حمایتی با وجود دارا بودن جذابیت ،باید قابلیت اجرا نیز داشته باشد.
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رییسکل دادگستری فارس در بازدید از چند واحد تولیدی شهرک صنعتی شیراز مطرح کرد

نقش موثر دستگاه قضا در رفع موانع تولید

رییسکل دادگستری استان فارس گفت:
در راستای تأکید ریاســت قوهقضاییه
مبنی بر حمایت قضایی از تولیدکنندگان
و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی،
دســتگاه قضا نقش مهــم و مؤثری در
جلوگیــری از تعطیلــی کارخانجات و
واحدهای تولیدی و صنعتی ،ایجاد اشتغال
و رفع موانع تولید داشته است.

حجتاالســام سید کاظم موســوی به همراه
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان فارس،
دبیر ســتاد پیگیری اجرای سیاســتهای کلی
اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان ،مسئول
بســیج کارگری و کارخانجات سپاه فجر استان
فارس ضمن بازدید از چند واحد تولیدی ،در آیین
افتتاح بزرگترین کارخانــه تولید ایمپلنتهای
ارتوپــدی و دندانی خاورمیانه در شــیراز حضور
یافت و با تأکید بر حمایــت از کار و تولید اظهار
کرد :در شرایط حاضر کشور ،حمایت همهجانبه

از واحدهای تولیدی از وظایف دســتگاه قضایی
است و دادگستری استان فارس در راستای تأکید
رییس قوهقضاییه مبنی بــر حمایت قضایی از
تولیدکنندگان و اجرای سیاســتهای اقتصاد
مقاومتــی ،نقش مهم و مؤثــری در جلوگیری
از تعطیلی کارخانجــات و واحدهای تولیدی و

آزادی  11زندانی از
ندامتگاه محکومان مواد مخدر مازندران
در جریان بازدید رییسکل دادگستری
استان مازندران و ۶۰نفر از قضات محاکم
از ندامتگاه محکومــان مواد مخدر این
استان ۱۱ ،نفر از مددجویان واجد شرایط
آزاد و  ۲۰۰نفر از مددجویان واجد شرایط
نیز به مرخصی اعزام شدند.

حجتاالسالم محمدصادق اکبری ،رییسکل
دادگستری استان مازندران در حاشیه بازدید از
ندامتگاه محکومان مواد مخدر این استان ،که با
حضور دادستان عمومی و انقالب مرکز استان،
معاونان و  ۶۰نفر از قضــات محاکم مازندران
صورت گرفت ،با بیان اینکه رییس قوهقضاییه
بر بازدید از زندانها تاکید فراوانی داردن ،اظهار
کرد :بر همین اســاس ،یکی از اقدامات مستمر
دادگســتری این اســتان ،بازدید از زندانها و
پیگیری طرح پایش و غربالگری در زندانهاست.
وی با بیان اینکــه بازدید قضــات از زندانها
اهمیت بسزایی در کاهش جمعیت کیفری دارد،
خاطرنشان کرد :در جلسات مختلف ،به قضات
و مسئوالن قضایی استان مازندران تاکید شده
است با بازدیدهای مســتمر از زندان در جریان

امور و مشکالت زندانیان قرار گرفته و در اجرای
دســتورالعملهای صادره اهتمام ویژه داشته
باشــند .رییسکل دادگستری استان مازندران
همچنین در بخش دیگری از سخنانش ،اشتغال
و حرفهآموزی در ندامتگاه محکومان مواد مخدر
را بسیار ضروری برشمرد و تاکید کرد :ندامتگاه
محکومان مواد مخدر باید زمینه حرفهآموزی،
فعالیت ،تالش و آموزش را برای این افراد فراهم
کند تا شرایط مناســب برای بازگشت آنان به
جامعه آماده شود .اکبری همچنین در بازدید از
واحدهای حرفهآمــوزی و تولیدی زندان گفت:
کمک به توسعه اشتغال در جامعه موجب کاهش
بســیاری از جرایم و آسیبهای اجتماعی است
و ادارهکل زندانهــا و اقدامات تامینی و تربیتی
استان مازندران ،توســعه حرف هآموزی در میان
زندانیان را بخشــی از فعالیتهای اصالحی و
تربیتی خود قرار داده است و گامهای خوبی در
این زمینه نیز برداشته شد .در پایان این بازدید،
 ۱۱نفر از مددجویان واجد شرایط آزاد شدند و به
آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتند و ۲۰۰
نفر از مددجویان واجد شــرایط نیز به مرخصی
اعزام شدند.

صنعتی ،ایجاد اشتغال و رفع موانع تولید استان
داشته اســت .وی حمایت حقوقی و قضایی از
واحدهای تولیدی را به عنوان یکی از برنامههای
اولویتدار مجموعه قضایی استان فارس دانست
و افزود :طی چند سال اخیر ستاد پیگیری اجرای
سیاســتهای اقتصاد مقاومتی دادگستری این

اســتان بهصورت فعال ،اقدامات موثری انجام
داده و مشــکالت شــرکتهای تولیدی در این
ستاد بررسی و راهکارهایی برای رفع مشکالت
این واحدها ارائه شده و از تعطیلی آنها جلوگیری
شده است.
رییسکل دادگستری استان فارس با بیان اینکه
بر اساس منویات مقام معظم رهبری ،تمام اجزای
نظام باید برای تحقق این هدف مهم تالش کنند،
عنوان کرد :بیشک تحقق این امر از عهده دولت
به تنهایی برنمیآیــد .از این رو قوهقضاییه نیز با
پیگیری و حمایتهای خود به بخش خصوصی
و دولت کمک میکند تا تولید داخل مورد حمایت
قرار گیرد.
مســئوالن قضایی استان فارس ضمن بازدید از
گروه صنعتی دکوران مبلمان اداری و دکوراسیون
ام دی اف و برخی دیگر از واحدهای تولیدی ،در
مراسم افتتاح و بهرهبرداری از بزرگترین کارخانه
تولید ایمپلنتهای ارتوپدی و دندانی خاورمیانه
شیراز حضور یافتند.

امنیت مردم
خط قرمز دستگاه قضایی است
رییسکل دادگستری استان سیستان
و بلوچســتان گفت :امنیــت مردم خط
قرمز دســتگاه قضایی است و با افرادی
که بخواهند با حمل ،نگهداری و استفاده
غیرمجاز از ســاح ،آرامش مردم را به
مخاطره بیندازند ،برخورد قاطع و قانونی
خواهیم کرد.

حجتاالسالم علی مصطفوینیا بیان کرد :باید
با تشکیل ســتاد ویژه مبارزه با قاچاق سالح که
عامل اصلی ضربه بــه اقتصاد ،امنیت و آرامش
مردم اســت ،تالش کنیم و تا حصول نتیجه به
فعالیت خود ادامه دهیم.
وی ادامه داد :یکــی از راههای مبارزه با قاچاق
اسلحه ،در تسلیح کردن افرادی است که اهلیت
الزم برای دریافت سالح را دارند و باید نظارت
مستمر نیز در قبال آنها صورت پذیرد .رییسکل
دادگستری استان سیستان و بلوچستان افزود:
امنیت مردم خط قرمز دســتگاه قضایی است
و با افرادی که بخواهند بــا حمل ،نگهداری و
استفاده غیرمجاز از ســاح یا به هر نحو دیگر،
آرامش مردم را به مخاطــره بیندازند ،برخورد

قاطع و قانونــی خواهیم کــرد .وی بیان کرد:
وجود سالحهای غیر مجاز در استان سیستان و
بلوچستان بسیار نگرانکننده است و آسیبهای
جدی به دنبال دارد و باید با راهکارهای مناسب
و طرح و اقدام ملی و همهجانبه ،برای این معضل
چارهاندیشــی شــود .مصطفوینیا ،خواستار
تشکیل ستادی با عنوان مقابله با قاچاق سالح
و مهمــات و جمعآوری ســاحهای غیرمجاز
با محوریت دادســتان عمومی و انقالب مرکز
استان سیستان و بلوچســتان شد و تاکید کرد:
برای مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات باید ورود
جدی داشته باشیم و از گسترش بیشتر اسلحه و
مهمات در استان و کشور جلوگیری کنیم .مهدی
شمسآبادی ،دادستان عمومی و انقالب مرکز
استان سیستان و بلوچستان نیز با تاکید بر ورود
جدی دستگاه قضایی به مبارزه با قاچاق اسلحه
و مهمات در این استان افزود :یکی از مطالبههای
جدی مردم ،برقراری نظــم و امنیت در جامعه
اســت .بنابراین برخورد با افرادی که اقداماتی
خارج از چارچوب قوانین انجام میدهند و سبب
ایجاد ناامنی در ســطح جامعه میشوند ،بهطور
ویژه مورد اهتمام قرار دارد.
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تشکیل پرونده قضایی برای
آتشسوزی هتل پارسیان جزیره کیش

ریییسکل دادگســتری استان هرمزگان از تشــکیل پرونده قضایی در
خصوص آتشسوزی هتل پارسیان جزیره کیش خبر داد.
مجتبی قهرمانی در خصوص حادثه آتشسوزی هتل پارسیان جزیره کیش
اظهار کرد :دادستان عمومی و انقالب جزیره کیش در همان دقایق اولیه
وقوع حادثه با حضور در محل ،دستور فوری برای تشکیل پرونده قضایی
صادر کرد و بر این اساس مقرر شــد یک تیم کارشناسی ،این موضوع را
بهصورت دقیق بررسی و درباره آن اظهار نظر کند.
وی تصریح کــرد :بنا به گزارش دادســتان جزیره کیــش ،این حادثه
آتشسوزی در یک واحد فســتفود واقع در طبقه همکف هتل پارسیان
اتفاق افتاده که به علت ریزش سقف موجب مصدومیت چهار نفر شده است
که سه نفر از آنها پس از اعزام به بیمارستان و درمان سرپایی ترخیص شدند؛
ولی حال یک نفر دیگر وخیم است و در کما بهسر میبرد.
رییسکل دادگستری استان هرمزگان خاطرنشان کرد :تحقیقات قضایی
در این خصوص ادامه دارد و نتایج نهایی آن متعاقب ًا اعالم خواهد شد.
بعدازظهر پنجشــنبه ( ۲۳دی مــاه) حادثه انفجار کپســول گاز باعث
آتشســوزی و تخریب در مجتمع خدماتی هتل پارسیان جزیره کیش
شد که مصدومیت تعدادی از حاضران در این محل را به همراه داشت.
توقیف  ۴فروند شناور حامل  ۱۲۰هزار لیتر سوخت قاچاق
قهرمانی همچنین از شناسایی و انهدام  ۴باند قاچاق سازمانیافته سوخت
در استان هرمزگان و بازداشــت  ۲۰نفر در این رابطه خبر داد و گفت :در
راستای اجرای مأموریتهای ابالغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری
و مقابله با قاچاق سوخت این استان ،مأموران دریابانی موفق شدند پس از
شناسایی و توقیف  ۴فروند شناور غیرمجاز حامل سوخت قاچاق ،در بازرسی
از آنها  ۱۲۰هزار لیتر گازوئیل را کشف و ضبط کنند.
وی افزود :قاچاقچیان با تعبیه مخزن اضافه در عرشه این شناورها ،قصد
داشتند محمولههای سوخت را بهمنظور تحویل به مشتریان خود به خارج
از حوزه آبهای سرزمینی ایران منتقل کنند که خوشبختانه با هوشیاری
و اقدام بهموقع مأموران ،ناکام ماندند.
رییسکل دادگستری اســتان هرمزگان تأکید کرد :با تشکیل قرارگاه و
ایجاد تمرکز در اقدامات دستگاههای متولی ،شاهد کارآمدسازی نظارتها
و تشــدید برخورد با متخلفان هستیم که این موضوع ،ساماندهی عرضه
سوخت و کنترل هوشمند مصرف در سطح استان را در پی داشته است.
وی همچنین با اشاره به تأکیدات رییس قوهقضاییه در خصوص لزوم مبارزه
بیامان با پدیده قاچاق بیان کرد :بهمنظور صیانت از منابع ملی ،مقابله با
قاچاق سوخت با جدیت پیگیری میشود و دستگاه قضایی با تمام توان و
بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.

نظریه مشورتی

شرایط طرح دعوا در صورت غیبت همسر
گاهــی اوقات ممکن اســت در زندگی زناشــویی،
مشکالتی رخ دهد و بهدلیل بروز اختالف و عدم تفاهم،
مردی تصمیم بگیرد بدون اطالع دادن به همسر خود،
زندگی مشترک را ترک کند .در این قبیل موارد به دلیل
عدم اطالع زوجه از دلیل رفتن و ترک زندگی توســط
شوهر ،او راه چارهای جز مراجعه به محاکم دادگستری
و طرح دعوا نخواهد داشت.
مطابق با رویه موجود ،وقتی فردی گم میشــود ،در وهله نخست
همسر فرد باید به دادسرا یا کالنتری محل مراجعه کند و گم شدن
او را اطالع دهــد .در این قبیل موارد ،قانون کمک فراوانی به زنانی
انجام میدهد که همسرشان به یکباره ترک زندگی کرده و ممکن
است در این بین فرزند یا فرزندان مشــترک آنان نیز آسیب جدی
متحمل شوند.
یکی دیگر از اقداماتی که زوجه باید در نبود همسر خود انجام دهد،
انجام تامین دلیل است .بدین ترتیب که او باید به شورای حل اختالف
مراجعه کند تا یک کارشــناس تعیین شود و کارشناس با مراجعه به
منزل مشترک آنها و بازدید از آن ،گواهی کند که شوهر ،منزل را ترک
کرده و به اصطالح گم شده است و خانواده از او بیاطالع هستند.
بعد از گذشت مدت زمانی تقریبا طوالنی ،اگر زن به این باور برسد که
همسرش تعمدا ترک منزل کرده است و قصد ادامه زندگی مشترک
را ندارد ،باید از طریق مراجع قانونی ،با توجه به شروط ضمن عقدی
که در عقدنامهها گنجانده شده است ،تقاضای طالق کند .مطابق
با یکی از آن شروط ،وقتی که زوج ،خانه را بدون علت ترک کرده و
 6ماه مســتمر غیبت داشته باشد ،زن اصطالحا در عسر و حرج قرار
میگیرد و میتواند از دادگاه ،درخواست طالق کند.
برای انجام این امر ،در ابتدا زن بهدلیل ترک منزل توسط شوهر ،باید
دادخواست طالق تقدیم دادگاه کند .زن ،خواهان دعوا و شوهرش،
خوانده دعواست و بهدلیل اینکه نشانی دقیقی از شوهر خود ندارد،
لالمکان معرفی کند تا از طریق نشر
باید در دادخواست ،او را مجهو 
آگهی ،وقت رسیدگی ابالغ شود.
بهدلیل عدم حضور مرد ،روند رســیدگی بهصورت غیابی صورت
میگیرد و طالق غیابی صادر میشود.
ناگفته نماند که اجرای حکم غیابی ،منوط به معرفی ضامن معتبر یا

اخذ تامین از محکومله (خواهان) است.
معموال به خانمهایی که همسرشــان بدون دلیــل ،منزل را ترک
کردهاند و اطالعی از آنان در دســت نیست ،توصیه میشود عالوه
بر دادخواست طالق ،دعاوی دیگری از جمله مطالبه مهریه ،نفقه و
اجرتالمثل خود را نیز مطرح کنند تا اگر اموالی از همسرشان یافت
شد ،آن را توقیف کرده و بتوانند به حقوق مالی خود دست پیدا کنند.
نکته مهم این است که اگر بین زن و شوهری ،عقدنامه قدیمی وجود
داشته باشد که شروط ضمن عقد در آن وجود نداشته باشد ،اقدامات
زن قدری با دشواری روبهرو میشود.
در این خصوص ماده  ١٠٢٩قانون مدنی مقرر کرده اســت «هرگاه
شــخصی چهار سال تمام غایب مفقوداالثر باشــد ،زن او میتواند
تقاضای طالق کند .در این صــورت با رعایت ماده  ۱۰۲۳حاکم او
را طالق میدهد».
ترتیب رســیدگی مطابق با ماده  ١٠٢٣قانون مدنی ،به این صورت
است که دادگاه زمانی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر کند
که در یکی از جراید محل و یکی از روزنامههای کثیراالنتشار تهران،
اعالنی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و
اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند ،دعوت کند
تا اگر از او خبر دارند ،به اطالع دادگاه برسانند .اگر یک سال از تاریخ
اولین اعالن بگذرد و حیات غایب ثابت نشــود ،حکم موت فرضی
او داده میشود و بر این اساس زن میتواند درخواست طالق کند.
همچنین قانونگذار مقرر کرده اســت که زنی که شــوهر او غایب
مفقوداالثر بوده و حاکم او را طالق داده باشــد ،باید از تاریخ طالق،
عده وفات نگاه دارد( .ماده  ١١۵۶قانون مدنی)
اگر شوهر قبل از انقضای مدت عده ،مراجعه کند ،حق رجوع به همسر
خود را دارد .اما بعد از انقضای مدت عده ،حق رجوع ندارد.
مستندات قانونی مرتبط
صورتجلسه نشست قضایی استان اردبیل مورخ
 30تیر سال 1383
زمانی که زوجه بــه طرفیت زوج دعوای طالق طرح میکند و زوج
را مجهولالمکان اعالم میکند آیــا دادگاه باید مقررات مربوط به
غایب مفقود االثر را در مورد طالق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟
اساســ ًا چه تفاوتی بین مجهولالمکان بــودن و غایب مفقوداالثر

بودن وجود دارد؟
نظر هیات عالی
ممکن است در دو مورد زوج( ،خوانده دادخواست طالق) ،تقدیمی از
ناحیه زوجه قرار گیرد۱ .ـ در صورتی که تخلف زوج نسبت به یکی
نالعقد محقق شــود که در اینصورت دادگاه با احراز
از شروط ضم 
تخلف از شرط ،حکم طالق صادر میکند۲ .ـ در صورتیکه زوجه
ب ه عنوان عســر و حرج ،زوج مجهولالمکان را خوانده قرار دهد که
در اینصــورت نیز دادگاه پس از احراز عســر و حرج ،حکم طالق
صادر میکند .در این دو مــورد مجهولالمکان بودن زوج ارتباطی
به غایب مفقوداالثر ندارد .امــا در صورتیکه زوجه هیچیک از دو
مورد فوق را جهت تقاضای طالق اعالم نکند و صرف ًا مدعی باشد
که شــوهرش منزل را ترک کرده و از او اطالعی ندارد ،در این مورد
مقررات مربوط به شــخص غایب مفقوداالثر اعمال و سپس حکم
طالق صادر میشود.
نظر اکثریت
مطابق مــاده  ۱۰۱۱قانون مدنی ایران ،غایب مفقوداالثر کســی

است که از غیبـــت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ
وجه خبری نباشد.
بر این اساس میتوان گفت هر مفقوداالثری ،مجهولالمکان است،
لالمکانی مفقوداالثرنیست.
ولی هر مجهو 
ممکن اســت مردی همسر و فرزندان خود را به جهاتی از جمله ایذا
و اذیت آنها ،ترک نفقه ،کینهتوزی و انتقامجویی ترک کند و مکان
خود را از آنها پنهان و مخفی نگه دارد و زوجه به جهت عسر و حرج
دعوای طالق مطرح کنــد .در این حالت نمیتوان به او مفقوداالثر
گفت .زیرا احتما ًال از او خبــری وجود دارد .ولی مکان او و آدرس او
معلوم نیست .بنابراین او مجهولالمکان است و الزم نیست در این
مورد مقررات مربوط بــه غایب مفقوداالثر مخصوص ًا مواد  ۱۰۲۹و
 ۱۰۳۰قانون مدنی ایران رعایت شود و زن او بعد از چهار سال تمام
طالق داده شود .در رسیدگی ،دادخواســت و خواسته زوجه ،مبنا و
مالک است .اگر او شوهر خود را مجهولالمکان اعالم کرد ،از طریق
انتشار آگهی ،ابالغ اخطاریهها و دادنامهها انجام میشود و اگر او را
مفقوداالثر اعالم کرد ،از مقررات مربوط به غایب استفاده میشود.
در هر حال در رســیدگی ،نسبت به اینکه زوج واقع ًا مجهولالمکان
است یا خیر ،تحقیق میشود.

آیا مرد میتواند مانع از اشتغال زوجه شود؟
یک وکیل دادگســتری گفت :اگر در زمان عقد ،حق داشتن
اشــتغال به زوجه داده شده باشــد ،زوج نمیتواند مانع از
اشتغال زوجه شود.

پیمان حاج محمود عطار اظهار کرد :مرد به صرف شــاغل بودن زوجه

نمیتواند مانع از اشتغال وی شود.
وی تصریح کرد :اگر در زمان عقد ازدواج ،حق داشــتن اشتغال به زوجه
داده شده باشد ،مرد نمیتواند مانع از اشتغال او شود.
این وکیل دادگســتری در گفتوگو با میزان ادامــه داد :مرد هنگامی
میتواند مانع از اشتغال زوجه شــود که در دفترخانه ازدواج ،در شروط

ضمن عقد ،حق اشــتغال به زن داده نشده باشد یا اینکه اشتغال زوجه با
موازین عرفی ،حیثیتی و خانوادگی مرد متناسب نباشد.
وی تصریح کرد :البته صالحیت بررســی و تشخیص اینکه شغل زن
متناسب با شرایط عرفی و خانوادگی همســرش باشد یا خیر ،با دادگاه
خانواده است.

حاج محمود عطار همچنین در خصــوص اینکه آیا امکان ثبت طالق
توافقــی بدون مراجعه به دادگاه وجود دارد یــا خیر؟ گفت :طبق قانون
حمایت خانواده ،هرگونه اقدامی در خصوص طالق توافقی مســتلزم
تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه خانواده است
و بعد از پیگیری مراحل قانونی در دادگاه خانواده حکم صادر میشود.

اخیرا عدهاي با ارائه قولنامــه یا برگ خرید اراضی ملی ،با
طرح اعتراض در شعبه ویژه مســتقر در محاکم حقوقی،
به تشخیص ملی شــدن اراضی موضوع تبصره یک ماده
 9قانون افزایش بهرهوري بخش کشــاورزي اعتراض
میکنند و مقام قضایی هم پرونده را براي تشــخیص احیا
یا عــدم احیا بودن عرصه مورد نزاع بــه تاریخ قبل از 27
دی سال  1341مستند به قانون ملی شدن ،به کارشناس
رسمی دادگستري ارجاع میکند .نکته مهم این که موضوع
عرصه مورد اعتراض حسب اعتراض مالک یا مدعی اولیه
در کمیسیون مادهواحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختالفی
موضوع اجراي ماده  56قانــون حفاظت و بهرهبرداري از
جنگلها و مراتع مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد از صدور
راي توسط کمیســیون مادهواحده ،ادارهکل منابع طبیعی
به راي صادره در محاکــم قضایی اعتراض کرده که بعد از
رسیدگی ،راي قطعی دال بر ملی بودن عرصه به دلیل عدم
احیا قبل از تصویب قانونی ملی شــدن صادر شده است.
حال شــخص معترض که راي قطعی صادر و به وی ابالغ
شده است ،بعد از چند سال اقدام به فروش اراضی فوق به
افراد دیگري کرده یا با فوت وی ،ورثه پس از گذشت چند
سال اقدام به طرح اعتراض به ملی شدن و احراز مالکیت
در شــعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده  9قانون افزایش
بهرهوري بخش کشاورزي مصوب سال  1398میکنند.
با توجه به اینکه موضوع اصلی تشخیص احیا یا عدم احیا
بودن اراضی قبل از تاریخ  27دی سال  1341بوده و این
موضوع یک بار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ،آیا
میتوان مجددا با نام جدید و شخص جدید به همان اراضی
مســتند به تبصره یک ماده  9قانون اشارهشده در محاکم
قضایی اعتراض کرد؟
دعواي «اعتراض به تشــخیص منابع طبیعی مبنی بر ملی اعالم شدن
اراضی» از حیــث امکان طرح مجدد تابع عمومات بوده و چنانچه مرجع
رسیدگیکننده احراز کند معترض قائممقام قانونی یا قراردادي شخصی
است که سابق ًا در خصوص ملی اعالم شدن اراضی مورد ادعاي معترض،
اعتراض خود را به مرجع ذيصالح تقدیم کرده و مورد رسیدگی و لحوق
حکم قرار گرفته ،موضوع مشــمول اعتبار امر قضاوتشده است و برابر
عمومات مربوط ،اتخاذ تصمیم میشود.
آیا شــرایط اعمال توبه موضوع ماده  ۱۱۴و  ۱۱۵قانون
مجازات  اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲با توجه به مقررات
شرعی  ،مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
صرف نظر از اينكه گذشــت شــاكي خصوصي در حد قــذف و جرایم
تعزيري قابل گذشت ،خود يكي از موجبات سقوط مجازات است ،اصو ًال
با توجه به مقررات قانوني در خصوص توبــه و بهويژه مواد  ۱۱۴و ۱۱۵
قانون مجازات اسالمي مصوب سال  ۱۳۹۲كه ترتيب اثر دادن به «توبه
متهم» را مشروط به فقدان شاكي خصوصي يا گذشت وي نکرده است و
نيز با توجه به ماده  ۱۱۶قانون فوقالذكر كه توبه را در ديه ،قصاص ،حد
قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته ،بنابراين اعمال مقررات
مواد  ۱۱۴و  ۱۱۵يادشــده در خصوص توبه متهم با شرايط مقرر در مواد
مذكور ،ارتباطي به گذشت شاكي خصوصي ندارد و سقوط مجازات طبق
مواد يادشده ،موجب عدم پرداخت ضرر و زيان شاكي خصوصي در موارد
مذكور نيست.

