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حقوقی

پلمب  30آرایشگاه زنانه در استان البرز
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز گفت :پس از گذشت یک ماه و نیم از اجرای طرح نظارتی
بر آرایشگاههای زنانه 30،مرکز پلمب شدند .علی اکبر مختاری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران
جوان؛ اظهار داشت :بعضی از واحدهای متخلف 2میلیارد ریال اضافه دریافتی کردهاند .متاسفانه
درآرایشگاههامشاهدهشدکهکارهایغیرتخصصیهمچونسوالر،هیدرودرمیومیکروانجام
میشود .در بعضی از آرایشگاهها موادمخدر از نوع شیشه نیز عرضه میشد.

خانواده

چگونهمطمئنشویم
خواستگار،مجرداست؟

چگونه میتــوان از مجرد بودن خواســتگار
مطمئن شد؟ اگر خالف این امر پس از ازدواج
روشن شد ،قانون در این مورد چه میگوید؟
به گزارش میزان ،وکال در پاســخ به این سوال
میگوینــد :در خصوص ســوال اول باید بیان
داشــت که یکی از مصادیق بسیار شایع جر ِم
فریب در ازدواج ،عدم اعالم سابقه ازدواج یکی
از طرفین عقد میباشد .به عبارت دیگر تجرد
یکی از مواردی اســت که عقــد بر مبنای آن
واقع میگــردد .به منظور جلوگیری از گرفتار
شــدن در چنین دامهایی و نیز حفظ حرمت
حریم این ســنت مقدس راهکارهایی وجود
و
ِ
دارد .یکی از ایــن راهکارها اخذ گواهی تجرد
پیش از وقوع عقد ازدواج میباشد .گواهی تجرد
تاییدیهای است که بر مبنای اطالعات مندرج
در ســند سجلی شــخص صرفاً برای صاحب
سند و براساس درخواست وی یا وکیل قانونی
ایشان صادر میشود .این درخواست به صورت
اینترنتی نیز امکان پذیر خواهد بود .زمانی که
ازدواج بر مبنای مجرد بودن طرفین واقع شده
باشــد و بعدا ً خالف آن ثابت گردد این عمل
جرم بوده و قابل مجازات خواهد بود .از همین
رو مــاده  647از کتاب پنجــم قانون مجازات
اســامیمیگوید :چنانچه هریک از زوجین
قبــل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی
از قبیل داشتن تحصیالت عالی ،تمکن مالی،
موقعیت اجتماعی ،شغل و سمت خاص ،تجرد
و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک
از آنها واقع شــود مرتکب به حبس تعزیری از
شش ماه تا دو سال محکوم میگردد .به عبارتی
دیگر تحقق جرم مذکور در این ماده منوط به
این اســت که زوج یا زوجه امری خالف واقع
و حقیقت را که وجود و واقعیت نداشته است
صراحتاً اعالم نمایند که وجود دارد( .فعل مادی
مثبت) اما قانون مدنی برای شــخص فریب
خــورده در ازدواج نیز عالوه بر جزای کیفری
مقرر در قانون مجازات اسالمیامکان فسخ نکاح
را پیش بینی نموده اســت و از این رهگذر در
ماده  1128خود بیان میدارد:
هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط
شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور
فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق
فســخ خواهد بود .خواه وصف مذکور در عقد
تصریح شــده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده
باشد .این حق فسخ از موجبات و علل انحالل
ازدواج محســوب میگردد ،خواه ازدواج دائم
باشــد خواه موقت .این حق فسخ و نیز اعمال
آن که بر مبنای جلوگیری از زیان همســری
است که حق فسخ برای او شناخته شده است،
همانند قاعده با هر لفظ یا فعلی واقع میشود،
لذا اعمال آن نیازمند به رعایت تشریفات خاصی
از جمله رعایت تشــریفات طالق نمیباشــد.
عالوه آنکه برای تحقق فســخ و انحالل نکاح
از این طریق ،حکم دادگاه نیز شرط نمیباشد.
بنابراین کســی که دارای حق فسخ میباشد
(حســب مورد زوج یا زوجه) ،باید اراده خود را
بر فســخ به گونه ای اعمال کند .به طور مثال
این امکان را خواهد داشــت تا از طریق ارسال
اظهارنامه رســمییا پست سفارشی این کار را
انجام دهد .البته به منظور آنکه بتواند انحالل
نکاح را در دفتر رسمیو در شناسنامه خود به
ثبت برساند و نیز برای حل اختالف که اغلب
در این گونه موارد پیش میآید رجوع به دادگاه
الزم میشود .این درحالی است که اعمال حق
فسخ ناشی از تدلیس در ازدواج فوری میباشد،
بنابراین اعمال این حق بدون رعایت فوریت آن
واجد آثار قانونی نخواهد بود.

حبس به دلیل ناتوانی
در پرداخت بدهی

کســی که توان پرداخت بدهیاش را نداشته
باشد ،تکلیفش چیست؟
به گزارش میــزان ،وکال در جواب این مورد
میگویند« :مطابق ماده  ۱قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی هرکس به موجب حکم
دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم
شود و از اجرای حکم خودداری کند ،هر گاه
محکو ٌم به عین معین باشد آن مال اخذ و به
محکو ٌم له تسلیم میشود و در صورتی که ر ّد
عین ممکن نباشــد یا محکو ٌم به عین معین
نباشد ،اموال محکو ٌم علیه با رعایت مستثنیات
دیــن و مطابق قانون اجــرای احکام مدنی و
ســایر مقررات مربوط ،توقیف و از محل آن
حســب مورد محکو ٌم به یا مثل یا قیمت آن
استیفا میشــود .از طرفی دیگر مطابق ماده
 ۳قانــون موصوف اگر اســتیفای محکو ٌم به
از طرق مذکور در ایــن قانون ممکن نگردد
محکو ٌم علیه به تقاضــای محکو ٌم له تا زمان
اجرای حکم یا پذیرفته شــدن ادعای اعسار
او یا جلب رضایت محکو ٌم له حبس میشود.
چنانچه محکو ٌم علیه تا سی روز پس از ابالغ
اجراییه ،ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود،
دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس
نمیشود ،مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به
موجب حکم قطعی رد شود».

مجلس
طبق مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی

حذف مجازات اعدام
حاملینموادمخدر

آفتاب یزد -گروه حقوقی :ششم آذرماه امسال
بود که مجلس شــورای اسالمیبا یک فوریت
طرح کاهش مجــازات اعــدام در موادمخدر
موافقــت کرد .یک فوریت ایــن طرح با ۱۴۷
رأی موافــق ۲۱ ،رأی مخالف و  ۴رأی ممتنع
از مجموع  ۱۹۵نماینده به تصویب رسید و قرار
بر این شــد که کلیات و جزئیات آن نیز پس
از بررســی و تصویب در کمیســیون حقوقی
و قضایی در صحن مجلس مورد بررســی قرار
گیرد .حاال که بیــش از دو ماه از تصویب یک
فوریت طرح کاهش مجازات اعدام در موادمخدر
میگذرد سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسالمیاز مصوبه این کمیسیون
برای حذف مجازات اعدام حاملین مواد مخدر
از قانون خبر میدهد .به گزارش ایسنا ،حسن
نوروزی میگوید :طبق مصوبه امروز کمیسیون
قضایــی مجلس یک ماده به عنــوان ماده 46
قانون اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق
میشــود که بر اســاس آن مرتکبین جرایم
موضوع این قانون که برای آنان مجازات اعدام
یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی
از شرایط زیر مفسد فی االرض محسوب شده و
به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از قاچاق
مواد مخدر محکوم میشوند و در سایر مواردی
که در قانون مذکور آمده مرتکبین حسب مورد
به  25تا  30سال حبس و جزای نقدی درجه
یک از یک میلیارد ریال تا دو برابر آن محکوم
میشوند و مشموالن حبس درجه دو به جزای
نقدی درجه دو محکوم میشوند .نماینده رباط
کریم میافزود :به موجب مصوبه کمیســیون
قضایی مجلس که در راستای کاهش مجازات
اعدام برای قاچاقچیان موادمخدر است ،از این به
بعد حاملین مواد مخدر اعدام نمیشوند.

قضایی

جشنواره غذا ،برای
آزادی یک زندانی

تالش بانوان اســتان خوزستان در جشنواره
غذاهای محلی شهر اهواز آزادی یک محکوم
مالی تحت حمایت ستاد دیه را فراهم کرد.
جشنواره خیریه فروش غذا با هدف کمک به
آزادســازی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد
برگزار شد.
حجتاالســام قــدرت هاشــمنیا مدیــر
نمایندگی ســتاد دیه اســتان خوزســتان
در مــورد این اقــدام خیرخواهانــه گفت:
این جشــنواه خیریه با همت پایگاه بســیج
خواهران حضــرت نرجــس (س) دایر و با
عواید  65میلیون ریالی حاصل از آن زمینه
آزادی یک سرپرســت خانواده که به دلیل
بدهی مالی  4ماه در حبس حضور داشــت
فراهــم و این مددجو به آغوش گرم خانواده
بازگشت.
وی با اشــاره به آمار آزادیهای این ســتاد
حمایتی در ســال جاری گفت :امســال به
برکت کمکهای معنوی و مادی نیکوکاران
بیش از  200زندانی غیرعمد واجد شــرایط
از بنــد حبــس رهایی یافتهانــد که جالب
اســت بخش قابــل توجهــی از اعتبار الزم
برای این آزادیها از طریق برگزاری چنین
جشــنوارههای فرهنگی ،تخصیص گیشــه
فــروش یک فیلــم ســینمایی ،کمکهای
دانشــجویی و حمایتهــای مالــی صنوف
مختلف اقتصادی فراهم شده است.

بخشــی از قضیه با نظر دادســتان و مدعی العموم
شروع شده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود :تاکنون دو نفر بازداشت
هستند که کسانی بودند که در مرحله اول تشخیص
داده شــد که در جهت ایجاد شــروع آتش سوزی،
احتماال اتهام متوجه آنها بوده اســت .در مورد ســایر عوامل که
باعث گســترش آتش سوزی و فروریختن ساختمان شده است،
هیئتی مرکب از کارشناسان مختلف تشکیل شده تا ابعاد موضوع

را بررسی کنند.
حجت االسالم والمســلمین محســنی اژهای خاطرنشان کرد:
این هیئت از لحاظ فنی ،آتش گرفتن ســاختمان،توسعه آتش،
فروریختن ساختمان و مواردی که احتمال میرفت با رعایت آن
ضایعه کمتری رخ دهد را طی گزارشــی باید به دادستان اعالم
کنند که هنوز این هیئت گزارش خود را نداده است و تا زمانی که
این گزارش ارائه نشــود ،نمیتوان کسی را به عنوان متهم احضار
کرد.

گزارش آفتاب یزد از فرمهای ثبتنام عجیب

سلطهگری دانشگاه آزاد
بردانشجویان
بهمن کشاورز :آنجا که بحث امنیت کشور و مبارزه با دشمنان خارجی مطرح
باشد اقدامات تامینی و احتیاطی قابل قبول است .اما در مورد مطروح ،بحث
دانشجو و دانشگاه و درس خواندن و مسائلی از این قبیل مطرح است ،لذا
گرفتن تعهد و ضمانتنامه و چک و سفته باالطبع با این امور سازگاری ندارد
آفتاب یزد – پریساهاشــمی :دانشــگاه آزاد
اسالمیبا وجود هزینههای زیادی که روی دست
دانشجویان و خانوادههای آنها میگذارد ،هر ترم
دانشجویان را مجبور به امضای فرمهایی میکند
کــه گاه تاملبرانگیزند .دانشــجو هم فقط برای
دریافت مدرک مجبور اســت تــن به امضای این
فرمها دهد .به گفته وکالی پایه یک دادگستری
این آییننامه و دستورالعملها که مختص دانشگاه
آزاد است به مسئوالن اجازه مداخله بیش از اندازه
در حوزه دانشجویی را صادر میکند .فرمهایی که
اجازه شکایت و پیگیری را از دانشجو سلب کرده و
دانشجویان این دانشگاه ابتدای هر ترم این فرمها
را امضا میکنند تا حق و حقوق خود را با دســت
خودشان از بین ببرند.
سفتهاطمینان

قبول شدگان مقطع کارشناســی ارشد دانشگاه
آزاد اسالمیو گاه کارشناسی مجبورند برای اثبات
گواهی مقطع ماقبل کارشناســی ارشــد یا ارشد
به دانشگاه ســفته ارائه کنند .این سفتهها ،با نام
سفتههای اطمینان شناخته میشود.
حسین احمدی نیاز در مورد سفتههای اطمینان
به آفتــاب یزد میگویــد« :این بخشــنامههای
داخلی دانشــگاه آزاد اســت که با هیــچ کدام از
مراکز دانشــگاهی معتبر ایران و جهانی مطابقت
ندارد .اینگونه دســتورالعملها «مندرآوردی»
است که توهین مســتقیم به سطح علمیجامعه
و دانشجویان محسوب میشود .شما ببینید چند
میلیون نفر دانشجو در این دانشگاه شرکت میکند
و باید ســفته ارائه کند .این مسئله با معیارهای
منشور حقوق شهروندی و قانون منطبق نیست».
این حقوقدان با اشــاره به اصل  19قانون اساسی
ایــران ،میافزاید« :در این ماده تصریحا بر برابری
آحاد مردم تاکید دارد .این برابری شــامل جوامع
دانشگاهی هم هست .آیا دانشگاههای دولتی هم
چنین موضوعی را از دانشجو طلب میکنند؟ این
میتواند یک تبعیض تلقی شــده و اساسا با روح
و اصول حقوق و منشــور شهروندی منافات دارد.
بنابراین هر کس از ذینفعان (دانشجویان) میتواند
به علت تعارض و تضاد با اصل  19قانون اساســی
دادخواســت ابطال چنین مصوبهای را به دیوان
عدالت اداری ارائه دهد».
از حضور در دانشگاه خودداری میکنم

در فرم پیوست شــماره  9دانشگاه آزاد ،دانشجو
پس از ثبت مشــخصاتش متعهد میشــود «با
مطالعــه و آگاهی کامل از نــکات مندرج در فرم
پیوســت شــماره ( )1شــامل خالصه مقررات و
ضوابط آموزشی ،اجتماعی و اخالقی دانشگاه آزاد
اسالمی ،بدینوسیله متعهد میشوم کلیه مقررات
و آئیننامههای دانشگاه را رعایت نموده و هر زمان
از نظر آموزشــی ،انضباطی و به ویژه از نظر دفتر

گزینش صالحیتهای عمومیســازمان مرکزی
دانشگاه منعی برای ادامه تحصیل اینجانب اعالم
گــردد ،از حضور در محل دانشــگاهی خودداری
نمــوده و چنانچه در این مورد اعتراضی داشــته
باشــم ،کتباً از طریق قسمتهای ذیربط دانشگاه
موضوع را پیگیری نمایم».
احمدی نیاز با اشــاره به ایــن که در کل این نوع
فرمها با نگاه پیشــداوری و گزینشی تنظیم شده
که با روح و اصول علمیدانشــگاه مخالفت دارد،
میگوید« :من در تعجب هســتم که دانشــگاه
آزاد چگونه به خــودش اجازه داده چنین فرمها،
دستورالعملها یا ضوابطی را برای کنترل بیشتر
دانشــجویان یا بــه قولی گزینشــی عمل کردن
در دســتور کار خود قــرار دهد؟ هیــچ کدام از
اینهــا نمیتواند با روح و اصــول علمییک مرکز
دانشگاهی منطبق باشد .یادمان نرود که دانشگاه
آزاد اســامیباید دانشــگاهی باشد که بر حسب
اصــول اولیه برای علم ،دانــش و افزایش کرامت
انسانی و تقویت روح دانشجویان عمل کند .مگر
عدهای بچه دانشآموز در دانشــگاه هســتند که
مسئوالن دانشــگاه آزاد مانند بچ ه دبستانیها با
دانشجویان رفتار میکنند؟ این رفتار میتواند با
فرامین مقامات رسمیکشور هم در منافات باشد».

فرمها هیچکدام از این موارد محقق نمیشــود.
به گمان مــن این نوع فرمها یــک نوع توهین
به شعور اجتماعی دانشــجویان دانشگاه آزاد به
حساب میآید».
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که از دانشجو
امضا میگیرند که حق شــکایت نــدارد ،آیا این
ســلب حق قانونی است یا خیر؟ میگوید« :اصل
سوم قانون اساســی تاکید بر رفع تبعیض دارد و
چــون این موضوع در هیچکدام از دانشــگاههای
دیگر اجرا نمیشود یک نوع تبعیض واضح است و
یک قرارداد اجباری به حساب میآید .هر کدام از
دانشجویان دانشگاه آزاد میتوانند در این مورد هم
دادخواست ابطال آییننامه ،دستورالعمل و چنین
مصوبــات را به هیئت عمومیدیوان عدالت اداری
تقدیم کنند .یکی از دانشــجویان دانشــگاه آزاد
اســامیدر بحث دیگری به دیوان عدالت اداری
مراجعه کرد و نتیجه گرفت .دانشجویان هم این
اختیار را دارند که درخواســت ابطال بدهند یا به
وزارت علوم مراجعه کنند .چنین موضوعاتی قطعا
منطبق با اصول کلــی دولت تدبیر آقای روحانی
نخواهد بود .جای تعجب دارد که ریاست دانشگاه
آزاد اســامیاجازه چنین اقداماتی را داده که با
روح ،چارچوبها ،اهداف و اصول حقوق اساسی و
منشور حقوق شهروندی منطبق نیست».

در فرم پیوست شماره  12دانشگاه آزاد ،دانشجو
پس از ثبت مشــخصاتش متعهد میشود؛ «کلیه
مقــررات و آئیننامههای آموزشــی و انضباطی
دانشــگاه و نظام مقــدس ج.ا.ا را رعایت نموده و
در صــورت عدم تأیید صالحیت عمومیاینجانب
جهت ادامه تحصیل در دانشــگاه آزاد اسالمیاز
حضور در محل دانشــگاهی خــودداری نموده و
حق هرگونه شــکایت در خصوص ادامه تحصیل
و اســترداد مبالغ واریزی (شهریه) و ضرر و زیان
ناشــی از آن را از خود سلب و عواقب ناشی از آن
را به عهده میگیرم».
احمدی نیاز در مورد فرم شــماره  12میگوید:
«ایــن فرم هــم در همان راستاســت .در اصل
37قانون اساســی ایــران اصل بر برائت اســت
و همه بیگناه هســتند .اصل بر احراز شــرایط
عمومیهمه دانشجویان دانشــگاه آزاد است در
غیراین صورت باید خالفش اثبات شود و اثبات
آن هم باید توسط مراجع قانونی و قضایی صورت
گیرد .دوران صالحیت عمومی ،سیستم گزینش
و این شرایط گذشته است و حتی میتواند یک
نوع تفتیش عقاید محســوب شود .این فرمهای
که دانشــجو مجبور است آن را امضا کند ،بسیار
عجیب و غریب اســت .دانشــجو که قرار نیست
در دانشگاه اســتخدام شود بلکه دانشگاه محلی
برای تحصیل اوست .دانشجویان ما طبق فرامین
مقامات رسمیکشورمان باید پویا ،کوشا ،فعال و
در حوزههای مختلف صاحبنظر باشــند .با این

چنین تعهداتی باطل است

حق شکایت را از خودم سلب میکنم

رئیــس اتحادیه سراســری کانونهــای وکالی
دادگســتری هم در این باره به آفتاب یزد گفت:
«در خصوص فرمهایی که شــنیده شده دانشگاه
آزاد اسالمیدر موقع ثبتنام دانشجویان را وادار به
امضای آن میکند و در صورت عدم امضا از ثبتنام
آنان خودداری مینماید نکاتی گفتنی است».
بهمن کشــاورز در ادامه میافزاید« :اوال؛ شــبهه
وجود «اســقاط مالم یجــب» در این مورد وجود
دارد زیرا دانشــجو چیزی را از خود سلب میکند
که موجب آن هنوز وجود پیدا نکرده و بسیاری بر
این عقیدهاند که چنین تعهدی باطل است .ثانیا؛
موکول کردن ثبتنام به امضای چنین سندی از
جهت تعارض با اصل بیست و دوم و سیام قانون
اساســی در خور تامل است .زیرا به نظر میرسد
دانشــجویی که قصد ورود به تحصیالت عالی را
دارد و چه بســا برای رسیدن به این مرحله انواع
سختیها را تحمل کرده عمال با اضطراری در حد
اجبــار ناچار به امضا میشــود .حال آن که اصل
سیام قانون اساسی دولت را موظف کرده وسایل
آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان
دوره متوســط فراهم ســازد و وسایل تحصیالت
عالی را تا ســر حــد خودکفایی کشــور به طور
رایگان گســترش دهد .بنابراین این که در حالی
که هنو اصل ســیام اجرا نشده راه ادامه تحصیل
بر کســانی که خود هزینه خویش را میدهند به
نوعی مسدود شــود و یا در معرض انسداد باشد

احمدی نیاز:
دانشجو که قرار نیست
در دانشگاه استخدام
شود بلکه دانشگاه
محلی برای تحصیل
اوست .دانشجویان ما
طبق فرامین مقامات
رسمیکشورمانباید
پویا ،کوشا ،فعال و
در حوزههای مختلف
صاحبنظر باشند .با
این فرمها هیچکدام
از این موارد محقق
نمیشود .به گمان من
این نوع فرمها یک
نوع توهین به شعور
اجتماعیدانشجویان
دانشگاه آزاد به حساب
میآید
قابل قبول نیســت به ویــژه باتوجه به این که در
اصل بیســت و دوم قانون اساسی حقوق اشخاص
مصون از تعرض اعالم شده است.
وی تاکیــد میکند« :به موجب بند «ج» شــق
ششم اصل دوم قانون اساسی هر گونه ستمگری،
ستمکشــی ،سلطهگری و سلطهپذیری نفی شده
است و همین طور به موجب بند سوم اصل سوم
قانون اساسی دولت موظف شــده همه امکانات
خود را بــرای آموزش و پــرورش و تربیت بدنی
رایگان برای همه در تمام ســطوح و تســهیل و
تعمیــم آموزش عالی به کار بــرد و همچنین به
موجــب بند  9همین اصل دولت باید تالش خود
را برای رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه
بــرای همه در تمام زمینههای مــادی و معنوی
مصروف کند».
کشــاورز با اشــاره به این که اگر به مقدمه قانون
اساسی مراجعه کنیم ،میگوید« :آنجا که صحبت
از شــیوه حکومت در اسالم است ،مواردی مطرح
شــده که با این قبیل محدودیتها و تضعییقات
ســازگار نیســت .به عبارت دیگر آنجا که بحث
امنیت کشور و مبارزه با دشمنان خارجی مطرح
باشد اقدامات تامینی و احتیاطی قابل قبول است.
اما در مورد مطروح ،بحث دانشــجو و دانشگاه و
درس خواندن و مسائلی از این قبیل مطرح است،
لــذا گرفتن تعهد و ضمانتنامه و چک و ســفته
باالطبع با این امور سازگاری ندارد».

فرم های دانشگاه آزاد که در زمان ثبت نام دانشجویان آن را پر می کنند

حقوقی

ســخنگوی قوه قضاییه گفت :دو مظنون دخالت در
شکلگیری حادثه ساختمان پالســکو در بازداشت
هستند و پرونده این حادثه از حیث شناسایی عوامل
موثر در آتشسوزی و فروریختن ساختمان در دست
بررسی است.
به گزارش میزان ،محســنی اژهای در پاســخ به سوال خبرنگار
دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه پالســکو اظهار
کرد :در این زمینه پرونده در دادســرای تهران تشــکیل شده و

بازداشت دو مظنون دخیل در شکلگیری حادثه پالسکو

جوابهای حقوقی
مهریه

خانمی که متارکــه کرده و مهریه خود را به
صورت قســطی دریافت میکند اگر دوباره
ازدواج کند ،میتواند بقیه مهریهاش را بگیرد
یا خیر؟
ازدواج مجــدد مانــع دریافت مهریه
نمیشــود و خانمی کــه متارکه کرده
میتواند به صورت کامل مهریهاش را از
همسر سابقش دریافت کند.
سیمکارت

سیمکارت ارزانی داشــتم که گم شده ،این
سیمکارت میتواند برایم دردسر ایجاد کند؟
اگر شخصی سیمکارت فعال شما را پیدا
کند و مرتکب عمل مجرمانهای شود شما
مسئول هستید و باید اثبات کنید که آن
زمان سیمکارت را در اختیار نداشتید.
به همین دلیل پیشــنهاد میشود در
یکی از مراجع قانونی (کالنتری) اعالم
مفقودی کنید تا در صورت بروز مشکل،
اثبات بیگناهیتان آسان شود.

رئیس دیوان عالی کشور در پی درخواست مادر
یک زندانی ،پرونده مذکور را مورد بررسی قرار داد.
به گزارش دیوان عالی کشــور ،در پی درخواست
مادر یک نوجوان زندانــی از رئیس دیوان عالی
کشــور مبنی بر بیگناهی فرزندش و رسیدگی
به پرونده مطروحه در مراجع قضایی ،با دســتور

رسیدگی به درخواست مادر یک محکوم به حبس
حجت االسالم والمسلمین حسین کریمیرییس
دیوان عالی کشــور این درخواست بررسی شد.
این در حالی بود کــه پرونده موردنظر در دیوان
عالی کشور قبال رســیدگی شده و با صدور قرار
رددرخواست اعاده دادرسی خاتمه یافته بود.
در این پرونده پسری متهم شده بود که دو سال

قبل دوســت خود را به همراه چند نفر ربوده و
مــورد آزار و اذیت قرار داده بــود که در نهایت
به  15ســال حبس محکوم شد .به حکم صادره
ن بار متهم تبرئه شــد ،اما این
اعتراض شــد و ای 
بار پرونده مورد اعتراض دادستان و شاکی پرونده
قرار گرفت و یکبار دیگر رأی صادره نقض و در

دادگاه تجدیدنظر متهم به تحمل  ١٥سال حبس
محکوم شد .وکیلمدافع این متهم یکبار دیگر
به رأی صادره اعتراض و درخواست اعاده دادرسی
کرد که درخواســت اعاده دادرسی که به دیوان
عالی کشور ارسال شده بود ،از سوی قضات مورد
تایید قرار نگرفت.

