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ارجاع پرونده ضاربان افسر پلیس به شعبه ویژه دادسرای شیراز

گزیدهها

ضرورت استفاده از فضای آموزشی
برای بازگشت به زندگی شرافتمندانه

مدیرکل زندانهای اس��تان کرمانشاه بر
ضرورت اس��تفاده از فض��ای فرهنگی و
آموزش��ی زندان ب��رای اصالحپذیری و
بازگشت زندانیان به زندگی شرافتمندانه
تأکی��د کرد .منصور بیگل��ری در بازدید از
زن��دان اس�لامآبادغرب و در دی��دار ب��ا
مددجویان ،استفاده زندانیان از فرصتها و فضای فرهنگی و تربیتی
زندان به ویژه ش��رکت در برنامههای آموزش��ی و فن��ی و حرفهای را
فرآین��دی مه��م در اصالحپذیری و بازگش��ت زندانی��ان به زندگی
ش��رافتمندانه ،توصیف و بر مش��ارکت بیش از پیش زندانیان در این
عرصهها تاکید کرد .وی سپس از پروژه جدید زندان اسالمآباد بازدید
کرد و ضمن آگاهی از روند اجرای این طرح عمرانی ،تسریع در انجام
امور و آمادهسازی این پروژه را خواستار شد.

آزادی  ۲۱محکوم غیرعمد با
کمکهای مردمی برنامه ماه عسل

مدی��رکل زندانهای اس��تان مرکزی از
آزادی  ۲۱محک��وم غیرعم��د و بدهکار
مالی ،از طریق حمایته��ای برنامه ماه
عسل خبر داد.
علیعب��اس فالحتیمطل��ق ضم��ن
قدردانی از فراخوان ارزش��مند و معنوی
برنامه ماه عس��ل در ماه مبارک رمضان گفت :با توجه به س��همیه
تعیینش��ده برای ادارهکل زندانهای استان مرکزی از کمکهای
جمعآوریشده در برنامه ماهعسل در مدت تعیینشده با استفاده از
ظرفیت و توانمندی مددکاران ،کارشناس��ان شورای حل اختالف
و اعضای کمیته صلح و س��ازش جهت جلب رضایت ش��کات ،در
نهای��ت تاکنون  ۲۱نف��ر از زندانیان جرایم غیرعم��د از زندانهای
استان مرکزی آزاد شدهاند.
وی مبلغ هزینهش��ده برای آزادی ای��ن  ۲۱زندانی از محل کمکهای
مردمی را ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال عنوان کرد.

لزوم رسیدگی به خانوادههای مددجویان
تحت پوشش انجمن حمایت

مدیرکل زندانهای همدان بر رسیدگی به
خانوادههای زندانیان نیازمند تحت پوشش
انجمنحمایت زندانیان تاکید کرد.
حسن محمدیاری در نشست هماندیشی
مدیران عامل انجم��ن حمایت زندانیان
گف��ت :رس��یدگی ب��ه خانوادهه��ای
مددجویان نیازمند تحت پوش��ش انجمن حمایت زندانیان اس��تان
همدان ضروری است.
وی همچنین بر اجرای دس��تورالعمل های ارسالی از سوی سازمان
زندانه��ا در خصوص دس��تمزد و بیمه زندانیان رایب��از و ثبتنام
خانوادههای زندانیان در سیستم جامع حمایت از زندانیان تاکید کرد.

دادستانعمومیوانقالبمرکزاستانفارسبابیاناینکهپروندهضاربانافسرپلیسراهنماییورانندگیبهشعبه
ویژه در دادسرای شیراز ارجاع شده است ،از دستگیری سه نفر از عوامل این حادثه خبر داد.
بهگزارشروابطعمومیدادگستریاستانفارس،علیصالحیبابیاناینکهپروندهضاربانافسرپلیسراهنمایی
و رانندگی به شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقالب شیراز ارجاع شده است ،از دستگیری سه نفر از عوامل این
حادثه خبر داد و با اش��اره به اینکه همه ابعاد این حادثه ،تحت نظارت بازپرس ویژه پرونده در حال بررسی است
گفت :ضاربان در این حادثه در سه مرحله ،افسر پلیس راهنمایی و رانندگی را مورد هجوم و تعرض قرار دادند که

تصاویر پخششده در فضای مجازی ،تنها بخشی از این حادثه را به تصویر کشیده است.
وی با تأکید بر اینکه با متعرضان به افسر پلیس در چارچوب قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد ،ادامه داد :افراد
دستگیرشده خساراتی نیز به اتومبیل و تجهیزات پلیس وارد کردند.
دادستان عمومی و انقالب مرکز استان فارس همچنین از احتمال افزایش دستگیرشدگان این حادثه خبر داد و
خاطرنشانکرد:حفظاقتدارپلیسونیروهاینظامیوامنیتی،مسئلهمهمیاستودستگاهقضاییموضوعهتک
حرمت صورتگرفته را با حساسیت ویژه پیگیری و نتایج را به عموم اطالعرسانی خواهد کرد.

نوبلوچستان با اشاره به تشکیل شعبه ویژه بازرسی برای مقابله با احتکار و گرانفروشی:
رییسکل دادگستری سیستا 

 10اخاللگر اقتصادی دستگیر شدند

رییسکل دادگس�تری اس�تان سیستا 
ن
وبلوچس�تان با اش�اره به تش�کیل شعبه
وی�ژه بازرس�ی ب�رای مقابله ب�ا احتکار و
گرانفروش�ی ،از دس�تگیری  10اخاللگر
اقتصادی خبر داد.

حجتاالسالم ابراهیم حمیدی در جلسه شورای
پیش��گیری از وقوع جرم دادگس��تری اس��تان
سیستان و بلوچس��تان با هدف مبارزه با احتکار،
گرانفروش��ی و بررس��ی علل تصادفات جادهای
اظهار کرد :مس��ایل اقتصادی ازجمله مهمترین
مسایل روز کش��ور بوده و توجه به این مسایل از
جنبه پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است.
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان
سیستان و بلوچستان ،وی ضمن مطلوب ارزیابی
کردن اقدامات صورتگرفت��ه در زمینه مقابله با
احتکار و کمفروش��ی افزود :در بح��ث مبارزه با
احتکار و گرانفروش��ی متولیان بسیار خوب عمل

کردهاند و توفیقات بسیار خوبی حاصل شده است
اما انتظار و توقعی که مردم دارند ،این اس��ت که
این اقدامات را قبل از وقوع حوادث انجام دهیم.
حمیدی با بیان اینکه اگ��ر همین همت را زودتر
انجام میدادیم ،ام��روز هزینه کمتری پرداخت

میکردیم ،ادامه داد :همی��ن نظارتهای امروز
باید قبل از وقوع جرم انجام ش��ود .در واقع ما هم
در پیشبینیه��ا و هم در پیش��گیریها ضعیف
عمل کردهایم ک��ه نتیجه آن وضعیت امروز بازار
ش��ده اس��ت .وی با تاکید بر اینک��ه نفس وجود

کاالها در انب��ار با توجه به نیاز جامعه و ش��رایط
امروزی کار درستی نیست و این کاالها باید وارد
بازار توزیع ش��وند ،عنوان کرد :عوامل توزیع باید
شناسایی شوند تا کاالی احتکارشده به ویژه برنج
در سفره مردم بیایید .رییسکل دادگستری استان
سیس��تان و بلوچستان با اش��اره به عزم دستگاه
قضایی در زمینه مقابله ب��ا اخاللگران اقتصادی
نی��ز بیان کرد :در دادس��رای عموم��ی و انقالب
مراکز استان ،ش��عبه ویژه بازرسی در این زمینه
ش��کل گرفته و در دادگاهها نیز تعدادی از قضات
استان معرفی شدهاند تا ابالغ برای آنها صادر شود
و اگر پروندهای در استان تشکیل شد ،طبق قانون
به آن رسیدگی شود و جلسات را به صورت علنی
و با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهیم کرد.
حمیدی همچنین از تشکیل پرونده اقتصادی در
این زمینه و دستگیری  10اخاللگر اقتصادی خبر
داد و خاطرنشان کرد :به زودی اطالعات مربوطه
در این زمینه به اطالع مردم خواهد رسید.

تشکیل پرونده قضایی برای فوت دختر  ۱۴ساله
در یکی از بیمارستانهای یزد

صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانکها
برای  17درصد چکهای مبادلهای کرمانشاه

در بیمارس��تان تحت نظارت دادس��را و نیز جلسه
فوقالعاده نظامپزش��کی برای بررسی علت فوت
دختر نوجوان تش��کیل ش��د ،ادامه داد :تشخیص
اعضایاینکمیته،کوتاهیدردرمانبیماریدختر
نوجوان تشخیص داده شد که منتهی به برخورد و
جابهجایی کادر پرستاری و پزشکان اورژانس شد
و بخش��نامهای مبنی بر بازبینی در نحوه پذیرش
اورژانس بیمارس��تانها ،به کل بیمارس��تانهای
استان یزد ابالغ شد.
دادس��تان عمومی و انق�لاب مرکز اس��تان یزد
خاطرنشانکرد:اینبیمارباتشخیصاولیهمشکل
قلبی در اورژانس بستری ش��د اما ظاهرا اقدامات
پزش��کی کافی و بهموقع نبود .پرونده در سازمان
نظام پزشکی مطرح شده و در دست بررسی است.

چکهای بالمحل و جلوگیری از طرح شکایات و
دعاوی متعدد مرتبط با چک موثر اس��ت .به گفته
وی ،بهص��ورت میانگی��ن  21درصد از چکهای
صادره در کشور و  17درصد از چکهای مبادلهای
استان کرمانش��اه به دلیل کسر یا فقدان موجودی
با برگش��ت مواجه میش��وند .دادستان عمومی و
انقالب استان کرمانش��اه با بیان اینکه بیش از 14
سال اس��ت که از آخرین اصالحات قانون چک در
کشور میگذرد ،عنوان کرد :اصالحات قانون چک
درقوهمقننهدردستورکارقرارگرفتهکهامیداستبا
بهروزرسانیقوانینوآسببشناسیموضوعبهویژه
ازمنظراقتصادیوقضایی،شاهدبهبودنقشچک
در مبادالت بانکی و تجاری و کاستن از مداخالت
کیفریباشیم.

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان
یزد از تش�کیل پرونده قضایی برای فوت
دختر  ۱۴س�اله در یکی از بیمارستانهای
یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی دادس��تانی کل کش��ور،
علیاکبر ش��مس ب��ا اش��اره به تش��کیل پرونده
قضایی ب��رای فوت دخت��ر  ۱۴س��اله در یکی از
بیمارستانهای یزد ،اظهار کرد 4:روز پیش در یکی
ازبیمارستانهایاستانیزد،دختر ۱۴سالهایفوت
شد که بر اساس ادعای خانواده و اولیای دم ،قصور
پزشکیصورتگرفتهوکادراورژانسمراقبتهای
الزم را از فرزند آنها انجام ندادهاند.
وی ب��ا بیان اینکه ب��ا ورود دادس��تانی ،کمیتهای

دادس�تان عمومی و انقالب مرکز اس�تان
کرمانش�اه گف�ت 17 :درص�د از چکهای
مبادلهای این استان به دلیل کسر یا فقدان
موجودی ،با گواهی ع�دم پرداخت مواجه
میشوند.

به گزارش رواب��ط عمومی دادس��رای عمومی و
انقالب استان کرمانش��اه ،محمدحسین صادقی
درخص��وص اجرای طرح «صیاد» توس��ط بانک
مرکزی و نقش آن در کاهش پروندههای ورودی
مربوط به چک این استان ،اظهار کرد :اقدام بانک
مرکزی در یکسانس��ازی ابعاد و ظاهر چکهای
بانکیهمچنینافزایشضریباطمینانچکهای
صادره در قالب سامانه «صیاد» در کاهش صدور
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بازدید از زندان جدید تربتجام

مدیرکلزندانهایاستانخراسانرضویاززندانجدیدتربتجامبازدیدکرد.
سیدمحمد موسوی بههمراهحقی ،معاون قضاییدادگستری استان خراسان
رضوی از زندان جدید تربتجام بازدید کردند.
در این بازدید ،بر این موضوع تاکید شد که مجموعه قضایی استان خراسان
رضوی آمادگی دارد با تمام توان و بضاعت خود جهت آمادهسازی این پروژه
بزرگ و ملی همیاری کند.

بهرهمندی مددجويان ندامتگاه كرج
از مالقات حضوري

مددجويان ندامتگاه كرج به مناسبتهفتهدولت از مالقاتحضوري بهرهمند
شدند .همزمان با ايام هفته دولت و به منظور تشويق مددجويان و ایجاد زمينه
و ارتباط عاطفي با خانواده ،مدير ندامتگاه مرکزی كرج دس��تور اعطاي يك
نوبت مالقات حضوري مددجويان اندرزگاههای  8 ،7 ،6و  9را صادر کرد.

دیدار روسای دادگستری
و دادگاه انقالب گرگان با مددجویان

روسایدادگستریودادگاهانقالبگرگانبامددجویانزندانمرکزیگرگان
دیدارکردند.بهمنظوررسیدگیبهجرایمومشکالتمددجویانزندانمرکزی
شهرستانگرگان،مسئوالنقضاییاینشهرستاندراینزندانحضوریافتند
و به صورت حضوری با مددجویان گفتوگو کردند.
در ایندیدار ،مومنی رییسدادگستریگرگان،حجتاالسالم اسعدی معاون
دادگستری ،حجتاالسالم قربانی رییس دادگاه انقالب شهرستان گرگان و
جمعی از قضات این شهرستان به زندان مرکزی گرگان آمدند تا از نزدیک با
مددجویانمحکومقضاییاینشهرستانبهصورتچهرهبهچهرهدیدارکنند.

برگزاری نشست خیرین سالمت
با مسئوالن زندان بروجرد

نشس��ت خیرین سالمت شهرس��تان بروجرد با مس��ئوالن زندان مرکزی
بروجرد برگزار شد.
معتقد ،رییس زندان مرکزی بروجرد در نشست خیرین سالمت با مسئوالن
ای��ن زندان ،گفت :نظر به وظایف چند بعدی زندانها در زمینههای مختلف
برای تعداد زیادی افراد در بند ،فراهم کردن بسترهای مناسب جهت پیشبرد
برنامههای ابالغی و وظایف انسانی ،با همکاری دیگر دستگاههای اجتماعی
و حمایتی و نیز خیرین جهت یاری رساندن به این قشر از جامعه و خانوادههای
آنان میسر خواهد شد.

نظریه مشورتی

نگاه حقوقی به ناباروری تا فرزندخواندگی
عشق و دلبستگی خانوادگی تربیت و بزرگ میشوند در آینده در معرض بحرانهای عاطفی و
روحی بسیاری قرار خواهند گرفت بنابراین با وصف آنکه موسسات قانونی موظف به نگهداری از
کودکانبیسرپرستهستند،مقننباحصولشرایطیکهذی ً
البهآنهاپرداختهمیشود،بهزوجین
فاقد فرزند اجازه نگهداری از کودکان و نوجوانان نابالغ یا بالغ زیر شانزده سال اما غیررشید را داده
است .بنا به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست مصوب سال،1392
همه اتباع مقیم ایران و خارج از کشور در صورت توافق با یکدیگر میتوانند سرپرستی طفل صغیر
را برعهده بگیرند؛ مشروط بر آنکه منافع مادی و معنوی وی را تأمین کنند.
همچنین در یکی از بندهای ماده  5قانون فوق تصریح ش��ده است دختران و زنان بدون شوهر
دارای حداقل 30سال سن که از موقعیت و جایگاه مطلوب اقتصادی و اجتماعی برخوردارند اما به
هر علت ازدواج نکردهاند ،در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند ،که در این مورد شناسنامه
کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر میشود.

از آنجایی که یکی از اهداف ازدواج و تش�کیل خانواده ،بقای نس�ل است و حل
مشکل نازایی مورد عالقه وافر برخی زوجهای جوانی است که ضمن پایبندی به
یکدیگر ،تمایل به داشتن فرزند نیز دارند ،در شرایط کنونی و همگام با گسترش
حوزه دانش بشري و ظهور دستاوردهاي نو در قلمرو علوم تجربي ،حقوق اسالمی
تبلور تازهای یافته و درصدد پاسخگویی به چنین مسایلی برآمده و راهحلهاي
مناسبی ارایه داده است.

فرزندآوری از طریق لقاح مصنوعی
تلقيح مصنوعي يا اهدای جنين جزو مسایل مستحدثه و جدیدی است که در آثار فقهاي معاصر
به آن پرداخته شده و با مراجعه به منابع و كتب فقهي ،ديدگاههاي مختلفي در اين خصوص مطرح
استاماقدرمتیقنایناستکهدرصورتیکهجنينمتعلقبهصاحباناسپرموتخمكباشدامادر
تکوینآنبهجهاتیازطریقمتداولیعنیمقاربتبیندوهمسرتبعیتنشدهباشد،بامالحظاتی
در مشروعیت این گونه تلقیح اختالف نظر چندانی وجود ندارد زیرا از این رهگذر هیچ خدشهای
به اصول و قواعد حاکم بر روابط مشروع زوجین وارد نشده و ضمن انطباق آن با مصالح عمومی،
دارای مقبولیت اجتماعی نیز است همچنین بر این مبنا رابطه نسبي بين صاحبان جنین یعنی پدر
و مادر واقعی و كودك متولدشده ايجاد میش��ود و بالتبع كليه آثار آن از جمله واليت ،حضانت،
محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق ميافتد.
اماهرگاه بهدلیل ناتوانی زنو مرد یادالیلدیگر ،امکان باردار شدن شخصیوجود نداشته باشد ،از
روشهای غیرطبیعی از قبیل تزریق جنین مزدوجین شرعی و امثال آن میتوان استفاده کرد .این
امر موضوعی است که با حصول شرایطی مورد تجویز قانونگذار فعلی نیز قرار گرفته است .بدین
توضیح که بنا به قانون نحوه اهدای جنین مصوب سال  1382مجلس شورای اسالمی ،زوجین
متقاضیمیتوانندپسازمراجعهبهدادگاههایخانوادهواحرازشرایطینزدیکبهفرزندخواندگی،
دریافت جنین از اهداکنندگان آن با شرایطی مشابه را تقاضا کنند .در این خصوص ماده یک قانون
مزبور مقرر میدارد :کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصالح مجازخواهند بود با رعایت
ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقالجنینهای حاصله از تلقیح خارج از
رحم زوجهای قانونی و شرعی پساز موافقت کتبیزوجین صاحب جنین ،به رحم زنانی که پس
ی آنها(هر یک به تنهایی یا هر دو) بهاثبات رسیده است،
از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی نابارور 
اقدام کنند .اما مسبوق به آن الزم است جهت احراز اين مسئله كه با هيچكدام از روشهاي درمان
ناباروري ،امكان درمانشان وجود ندارد ،به مركز ناباروري مراجعه کنند .روند کار چنین است که با
ارجاع امر به واحد مددکاری ابتدا توضیحاتی کامل درباره مسایل مختلف ،ناشناس ماندن ،طول
زمانانتظارو...بهآنانارایهمیشودوپسازطیمدتانتظار،نامهايبرايدادگاهخانوادهوپزشكي
قانونيجهتاحرازصالحیتاخالقی،جسمیواجتماعیدريافتميكنند.بااینتوصیفزوجین
پس از صدور مجوز و موافقت حقوقی میتوانند در سیکل درمانی قرار بگیرند.
براساسماده ۳قانونمذکور،وظايفوتكاليفزوجيناهداگيرندهجنينوطفلمتولدشدهازلحاظ
نگهداري ،تربيت ،نفقه و احترام ،نظير وظايف و تكاليف اوالد و پدر و مادر واقعی است اما موضوع
قابل توجه این است که ،ماده اشارهش��ده فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداگيرنده جنين در
خصوص موارد مذکور سخن گفته و درباره مسایل الحاق كامل طفل به دريافتكنندگان جنين
همچنين مواردی نظير واليت ،ارث ،محرميت در نكاح و  ...سكوت كرده است.
حسبآییننامهقانونمذکورجنین،نطفهحاصلازتلقیحخارجازرحمىزوجهاىقانونیوشرعى
اس��ت که از مرحله بارورى تا حداکثر پنج روز خواهد بود .این جنین مىتواند به دو صورت تازه و
منجمد باشد همچنین اهدای جنین باید با موافقت و رضایت کتبى زوجهاى اهداکننده و در مراکز
مجاز تخصصى درمان نابارورى ،با احراز هویت آنان و به صورت کام ً
ال محرمانه انجام گیرد .در هر
صورت در شرایط موجود از نظر قانونی ،هيچگونه نسبي بين طفل و صاحب رحم وجود ندارد زيرا
صاحب رحم هيچگونه نقشي در ايجاد جنين نداشته است و فقط جنين در دستگاه رحم وی رشد
ميكند و نميتوان به او مصداق مادر داد.

آثار نسب
به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوهقضاییه ،نسب در اصطالح حقوقی عبارت است
از رابطه خویش��اوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و
به طور کلی به معنای منتهی ش��دن دو نفر به منشأ واحد است .این نسب به معنی عام است .اما
نسب به معنای خاص عبارت از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان
دو نفر اس��ت که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.
بدون تردید در خصوص نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی و مشروعیت و الحاق نسب وی به
زوجین واحد چنانچه بیان شد ،اختالف نظر بسیار کمتر است حتی صاحبنظرانی که عمل لقاح
مصنوعی به روش فوق را مجاز نمیدانند ،در مشروعیت نسب ناشی از این روش تردیدی ندارند.
احکام نسب
توارث یکی از موجبات ارث اس��ت و بدین معناست که اشخاصی به موجب قانون از یکدیگر ارث
میبرندکهنسبآنهادارایمنشأواحدباشد.بهعالوهیکیازاحکامنسب،نفقهبودهکهعبارتازتهیه
و تأمین مسکن ،البسه ،غذا و اثاثالبیت به قدر نیاز است ،که با توجه به درجه استطاعت نفقهدهنده
درنظر گرفته میش��ود البته هماکنون و بهموجب قانون این نفقه شامل نفقه اوالد حاصل از لقاح
مصنوعی نیز میشود .سومین حکم نسب ،حضانت است که به معنای نگاه داشتن طفل ،مواظبت
و مراقبت او و تنظیم روابط او با خارج است .قانونگذار ایران نگهداری و تربیت اطفال را به پدر و مادر
آنها اعطا کرده است .نگهداری به معنای عام کلمه شامل همه کارهایی است که برای سرپرستی
و مواظبت از طفل و کودک الزم است البته حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمی از کودک است؛
هرچندحمایتروحیواخالقیطفلدرایننهادحقوقی،دیدهشدهاست.یکیدیگرازاحکامنسب،
والیت بر اطفال است .والیت در روابط خانوادگی عبارت است از اقتداری که قانونگذار به منظور اداره
امور مالی و گاه تربیت کودک و طفل به اشتراک به پدر و جد پدری اعطا کرده است اما مادر نسبت
به اداره اموال فرزند خود هیچ س��متی ندارد .آخرین حکم نسب ،حرمت نکاح با اقارب نسبی است.
در نهایت اینکه فززند حاصل از لقاح مصنوعی با شخص ثالث یعنی کسی که نطفه درون رحم وی
کاشته شده ،و شوهرش ،محرم است؛ هرچند صاحبان نطفه پدر و مادر اصلی او به حساب میآیند.
فرزندخواندگی
فرزندخواندگی عبارت اس��ت از اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست شناختهشده تحت
سرپرستی سازمان بهزیس��تی به خانوادههای متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از
کودکان بیسرپرست باشند .این موضوع ریشه در این امر دارد که فرزندانی که در محیط خالی از

شرایط فرزندخواندگی
دادگاه های خانواده قبل از واگذاری فرزند به افراد متقاضی ،باید شرایط ذیل را احراز کنند:
زوجین بدون فرزند در صورتی که پنج س��ال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت
صاحب فرزندی نشده باش��ند ،و نیز زوجین دارای فرزند درصورتیکه یکی از آنها  30سال سن
داش��ته باشد؛ زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشند؛ هیچ یک از زوجین محجور
نباشند؛ زوجین صالحیت اخالقی داشته باشند؛ به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی اعتقاد
داشته و نیز به انجام واجبات و ترک محرمات تقید داشته باشند؛ زوجین یا یکی از آنها امکان مالی
برای نگهداری کودک بیسرپرست را داشته باشند؛ سالمتی جسمی و روانی و نیز عدم ابتال به
هیچیک از بیماری واگیر یا صعبالعالج شرط است؛ اعتیاد به مواد مخدر ،مواد روانگردان و الکل
نداش��ته باشند؛ اشتراکات دینی بین سرپرس��ت و افراد تحت سرپرستی رعیت شود و نیز اینکه
هیچیک از والدین یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد یا آنکه از کودکانی باشند
که به موسسات خیریه سپرده شده و دو سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند.
به موجب ماده 11قانون فوقالذکر در ابتدا تقاضانامه درخواستکنندگان سرپرستی باید به سازمان
بهزیستی ارایه شود البته افراد مقیم خارج از کشور تقاضای خود را میتوانند از طریق سفارتخانهها
به سازمان تقدیم کنند .متعاقب ًا ظرف دو ماه سازمان نظر خود را به دادگاه اعالم میدارد تا قرار دوره
آزمایشی یا همان حکم سرپرستی موقت صادر شود .بعد از صدور حکم سرپرستی ،کودک انتخابی
طی صورتجلسهای به والدین تحویل داده میشود و طی دوره آزمایشی ۶ماهه ،حداقل ۳بازدید از
طرف مددکاران اجتماعی از خانواده فرزندپذیر انجام میشود تا از صالحیت و نوع رفتار با کودک از
جانب مسئوالن بهزیستی اطمینان حاصل شود .در صورت تایید وضعیت مراقبت از فرزند و توانایی
خانواده،گزارشنهاییتهیهشدهونظریهبهزیستیبهدادگاهمربوطهمنعکسمیشودتاحکمقطعی
صادر ش��ود .در پی گذراندن دوره  ۶ماهه آزمایشی و صدور حکم قطعی ،سرانجام والدین قانونی
میتوانند با مشخصات خودشان برای کودک شناسنامه بگیرند .الزم به یادآوری است که با توجه به
اینکهاز نظرقانونیفرزندخواندهازپدرومادرقانونیخودحتی باوجودداشتنشناسنامهارثنمیبرد،
بایدصلحیکسوماموالوالدینبهفرزندخواندهازطریقدفترخانههایرسمییامراجعقضاییانجام
شود .ثانی ًا افتتاح حساب پسانداز ،بیمه آتیه یا روشهای قانونی اطمینانبخش دیگر نیز میتوانند
از راهکارهایی باشند که به موازات صلح اموال انجام میشود همچنین به هر نحو که دادگاه صالح
بداند با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده ،سهمی برای فرزندخوانده باید در نظر گرفته
ش��ود ،که از جمله جایگزینهای ارث هستند .ثالث ًا :برخورداری مادرخوانده از حق اوالد ،مرخصی
دوره مراقبت برای کودکان زیر سه سال معادل مرخصی دوره زایمان ،بهرهمند شدن کودک از بیمه
و بیمه تکمیلی ،استفاده از مستمری افراد تحت تکفل بازماندگان تا تعیین تکلیف سرپرست جدید،
از مزایای قانونی است .رابع ًا حکم سرپرستی ابدی و ازلی نیست و اگر سازمان بهزیستی تشخیص
دهدکودکدرزندگیجدیدآسیبیمیبیندوعدمشایستگیوالدینبههردلیلیاثباتشودیاوالدین
حقیقی کودک مراجعه کنند ،حکم سرپرستی با هماهنگی دادگاه قابل فسخ است.

چنانچه  ۲نف�ر بهعنوان صادرکننده روی چ�ک را امضا کنند،
مسؤولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک،
نسبی است یا تضامنی؟ چنانچه بیـن  ۲نفر صادرکننده چک
فوق توافـق شود که مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30درصد
و  70درصد مبلغ چک اس�ت (درمواردی که کارتکس افتتاح
حس�اب بانکها وجود دارد) این توافق چه تأثیری در حقوق
اشخاصثالثکهاطالعیازتوافقمذکورنداردخواهدداشت؟
با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده  ۲۴۹قانون تجارت ناظر به مسئولیت
امضاکنندگان در خط طولی اس��ت و نه عرضی ،و اصل عدم تضامن است،
بنابراین مسئولیت هریک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به
میزانیاستکهدرهنگامافتتاححسابتعیینشدهواگرمیزانمسئولیتمزبور
تعییننشدهباشد،اصلبرتنصیفاست.درفرضسؤالتوافقصادرکنندگان
در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بیاطالع است ،تأثیری در
مورد وی ندارد و در برابر ثالث ،اصل تنصیف مسئولیت جاری است.
شاکی در ش�کواییه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف
عدوان�ی و مزاحمت علیه مش�تکیعنه طرح ش�کایت کرده
است.درجریانتحقیقاتدادیارتحقیقموضوعراازمصادیق
ممانعت از حق تشخیص میدهد .با توجه به اینکه کلیه جرایم
مذکورقابلگذشتبودهوبدونشکایتخصوصیقابلتحقیق
و رس�یدگی نیس�ت ،حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در
خصوص بزه ممانعت از ح�ق تحقیقات کرده و ضمن تعقیب
متهم قرار نهایی صادر کند یا ش�اکی باید شکایت جدیدی با
عنوان ممانعت از حق علیه متهم ط�رح کند و در فرض اینکه
ش�اکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت
در جریان تحقیقات کالنتری یا دادسـرا ،بزه مـمانعت از حق
را به شکایـت اولیه خود اضـافه کند ،با توجه به اینکه شکایت
مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی نیز پرداخت
نشدهوارجاعموضوعتوسطمقامارجاعصورتنگرفتهاست،
آیا دادیار تحقیق مجاز به انج�ام تحقیقات و تعقیب متهم از
جهت بزه ممانعت از حق است یا خیر؟
آنچه مورد تحقیق و رس��یدگی قرار میگیرد ،رفتار مجرمانه است و عناوین
مجرمانهای که از سوی شکات بر آن رفتار اطالق میشود ،مبنای کار و ارجاع
بهقضاتدادسرانیستبلکهمهمآناستکهرفتارمجرمان هبهقاضیمربوطه
ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار
دارد ،بر عهده قاضی رسیدگیکننده است.
محکومعلیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی،
اگر
ٌ
طیالیحهایاعتراضخودرااعالمکردهباشد،آیاقابلترتیب
اثر است؟
با توجه به ماده  ۳۳۹و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب
در امور مدنی ،تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی
تقدیم ش��ود .صرف دادن الیحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواس��ت قابل
ترتیباثرنیست.

