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هشدار

راز  7ساله فرار از آسایشگاه روانی

شرایط مطالبه
خسارت تأخیر تأدیه
رامین مردانی
وکیل پای ه یک
دادگستری

اگرچــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی ،مطالبــه
خســارت تأخیــر تأدیــه غیــر شــرعی شــناخته شــد
ولیکــن بــا تصویــب قانــون آئیــن دادرســی در امــور
مدنــی در ســال  ،1379قانونگــذار در مــاده  522ایــن
قانــون مطالبــه خســارت تأخیــر تأدیــه را در صــورت
وجــود شــرایطی (کــه در ایــن مــاده ذکــر گردیــده
اســت) مجــاز تلقــی نمــود.
بــا توجــه بــه مــاده مذکــور ،جــواز مطالبــه خســارت
تأخیــر تأدیــه منــوط بــه وجــود شــرایط ذیــل اســت:
-1موضوع دعوا دین باشد:
بنابرایــن ،خســارت تأخیــر تأدیــه بــه دعــاوی کــه
موضــوع آنهــا عیــن باشــد (ماننــد دعــوای خلــع یــد،
تســری پیــدا
دعــوای اســترداد امــوال و امثــال آنهــا) ّ
نمیکنــد.
-2موضــوع دعــوا از نــوع وجــه رایــج
باشــد:
منظــور از وجــه رایــج ،وجــه نقــد (پــول رایــج
کشــور) میباشــد .بنابرایــن خســارت تأخیــر تأدیــه
بــه واحدهــای پولــی قدیــم کــه از رواج افتــاده
اســت (ماننــد قــران ،شــاهی و امثــال آنهــا) تعلــق
نمیگیــر د .
-3دایــن (طلبــکار) دیــن را مطالبــه کــرده
باشــد:
ایــن شــرط راجــع بــه دیونــی اســت کــه طرفیــن
موعــدی بــرای پرداخــت مشــخص نکــرده باشــند
و لیکــن در خصــوص دیونــی کــه موعــد پرداخــت
دارد ،حلــول موعــد و عــدم وصــول ،بــه منزلــه
اســتنکاف مدیــون از پرداخــت میباشــد.
-4مدیــون باوجــود ت ّمکــن مالــی ،از تأدیــه
دیــن امتنــاع کنــد:
علّــت تعییــن چنیــن شــرطی از ســوی قانــون گــذار
آن اســت کــه در مــورد مدیــون غیــر متمکــن ،عــدم
تأدیــه بــه اختیــار مدیــون نبــوده اســت و بنابرایــن
قصــد وارد کــردن خســارت در مــورد چنیــن مدیونــی
منتفــی اســت .بنابرایــن چنانچــه مدیــون بــه لحــاظ
افــاس و نــداری ،قــادر بــه تأدیــه نشــده باشــد،
ملــزم بــه پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه نخواهــد
بــود.
-5تغییــر فاحــش شــاخص قیمــت ســاالنه
از زمــان سررســید تــا هنــگام پرداخــت
بــا عنایــت بــه مــاده  522قانــون آئیــن دادرســی
در امــور مدنــی (مصــوب  )1379مبنــای محاســبه
میــزان خســارت تأخیــر تأدیــه ،شــاخص ســاالنه
ای اســت کــه هــر ســاله از ســوی بانــک مرکــزی
تعییــن و اعــام میگــردد .بنابرایــن میتــوان
گفــت میــزان خســارت تأخیــر تأدیــه بــا میــزان
تــورم ســاالنه ارتبــاط تنگاتنگــی دارد.
اگرچــه در ایــن مــاده بــه «تغییــر فاحــش» اشــاره
گردیــده و ممکــن اســت ایــن امــر را بــه ذهــن
متبــادر کنــد کــه تغییــر غیــر فاحــش مجــوز
محاســبه خســارت تأخیــر تأدیــه نمیباشــد و لیکــن
در رویــه قضایــی ،تغییــر اعــم از فاحــش و غیــر
فاحــش مبنــای محاســبه خســارت تأخیــر تأدیــه
قــرار میگیــرد و از آنجــا کــه در دعــاوی راجــع
بــه دیــون پولــی ،زمــان پرداخــت (وصــول محکــوم
بــه از ســوی اجــرای احــکام مدنــی) نــا معلــوم
اســت بنابرایــن محاکــم در آراء خــود ،محاســبه
خســارت تأخیــر تأدیــه را بــه اجــرای احــکام محــول
مینماینــد تــا اجــرای احــکام در زمــان وصــول
اصــل محکــوم بــه ،خســارت تأخیــر تأدیــه را نیــز
محاســبه و از محکــوم علیــه وصــول نمایــد.

زن جــوان کــه پــس از قتــل فرزنــدش روانــه
آسایشــگاه روانــی شــده بــود پــا بــه فــرار
گذاشــت و پــس از  7ســال در دومیــن ســناریوی
زندگــی اش بــه خاطــر کتــک کاری پســر 2
ماهــه اش دســتگیر شــد.
ســال  89مــرد جوانــی در تمــاس بــا پلیــس از
قتــل دختــر  9ماهــهاش خبــر داد .بهدنبــال
اعــام ایــن خبــر ،بازپــرس کشــیک قتــل
پایتخــت و تیــم تحقیــق راهــی محــل حادثــه
شــدند .آنهــا پــس از ورود بــه خانــه بــا جســد
دختربچــهای روبهروشــدند کــه آثــار کبــودی
روی گردنــش نشــان مـیداد او را خفــه کردهانــد.
در بررسـیهای بعــدی هــم مشــخص شــد مــادر
نــوزاد پــس از درگیــری بــا همســرش ،دختــرک
را بــا روســری خفــه کــرده اســت .بدیــن ترتیــب
زن جــوان بازداشــت شــد .مینــا دربازجویــی
گفــت« :همســرم بــه مــن شــک داشــت و مــدام
بهانههــای مختلــف میگرفــت .تــا اینکــه بــا
او درگیــر شــدم و از شــدت عصبانیــت بچــهام
را خفــه کــردم».
باتوجــه بــه اینکــه پزشــکی قانونــی مشــکل

روحــی زن جــوان را تأییــد کــرده بــود او روانــه
آسایشــگاه شــد.مدتی بعــد هــم همســر مینــا بــه
دادســرا رفــت و از قصــاص او گذشــت کــرد.
امــا همســرش را طــاق داد .تــا اینکــه چنــدی
بعــد خبــر رســید زن جــوان از غفلــت مســئوالن
آسایشــگاه اســتفاده کــرده و از آنجــا گریختــه
اســت.
بــا فــرار مینــا ،دســتور بازداشــتش صــادر شــد و
کارآگاهــان درنخســتین گام بــه ســراغ خانــواده
مینــا رفتنــد .امــا آنهــا مدعــی بودنــد کــه از
سرنوشــت دختــر فراریشــان بیخبــر هســتند.
تحقیقــات در ایــن خصــوص ادامــه داشــت تــا
اینکــه پــدر مینــا چنــد روز قبــل بــه شــعبه
دهــم بازپرســی دادســرای امــور جنایــی تهــران
رفــت و محــل زندگــی دختــرش را فــاش کــرد.
او گفــت« :دختــرم بعــد از فــرار بــه یکــی از
شــهرهای شــمال غربــی کشــور رفــت و بــا
مــرد جوانــی ازدواج کــرد .حاصــل ایــن زندگــی
پســری دو ماهــه اســت .مــا تصــور میکردیــم
حــال دختــرم خــوب شــده اســت امــا چنــد
روز قبــل پســر دو ماهــهاش را بشــدت کتــک

زد .بــه طــوری کــه دوبــاره بــه ناچــار او را بــه
آسایشــگاه بردیــم و هماکنــون در آسایشــگاه
بســتری اســت».
بهدنبــال اظهــارات مــرد میانســال ،بازپــرس
«دشــتبان» دســتور تحقیقــات تخصصــی در
ایــن خصــوص را صــادر کــرد و بــا تأییــد ایــن
موضــوع از ســوی آسایشــگاه روانــی ،متهــم بــه
دادســرای جنایــی تهــران منتقــل شــد.
زن جــوان زمانــی کــه در مقابــل بازپــرس جنایــی
ایســتاد منکــر کتــک زدن پســرش شــد و گفــت:
مــن بچــهام را کتــک نــزدهام و مشــکلی هــم
نــدارم .از شــما میخواهــم اجــازه دهیــد کــه
فرزنــدم را نــزد خــودم در زنــدان نگــه دارم .و...
باتوجــه بــه اینکــه زن جــوان در خصــوص قتــل
فرزنــدش از جنبــه عمومــی جــرم محاکمــه
نشــده بــود بــه دســتور بازپــرس جنایــی ،مینــا
بــرای بررســی وضعیــت روان ـیاش بــه پزشــکی
قانونــی معرفــی شــد .تــا مشــخص شــود کــه
بایــد بــه آسایشــگاه برگــردد یــا منتظــر صــدور
حکــم از ســوی دادگاه کیفــری اســتان تهــران
بــه خاطــر قتــل فرزنــدش باشــد.

نامه پدر ستایش پس از اعدام قاتل دخترش

پــدر ســتایش قریشــی پــس از اعــدام قاتــل
دختــرش کــه صبــح روز پنجشــنبه اجــرا شــد،
نام ـهای را خطــاب بــه مــردم ایــران و مهاجــران
افغــان ســاکن ایــران نوشــت.
پــدر ســتایش قریشــی دختربچـ ه  6ســالهای کــه
فروردیــن ســال  95بــه دســت پســر  17ســاله
همســایه پــس از تجــاوز بــه طــرز هولناکــی
بــه قتــل رســید ،پــس از اجــرای حکــم قصــاص
قاتــل دختــرش کــه صبــح روز پنجشــنبه اعــدام
شــد ،نامــهای را خطــاب بــه مــردم ایــران و
مهاجــران افغــان نوشــت .متــن ایــن نامــه بــه
شــرح زیــر اســت:
«دیــروز صبــح قاتــل دختــر عزیــزم ،ســتایش،
قصــاص شــد ،برطبــق قوانیــن ایــران ،کشــوری
کــه بیشــتر عمــر مــن و فرزندانــم در آن گذشــته
اســت .تقریبـ ًا یــک ســال و  10مــاه اســت کــه از
آن اتفــاق میگــذرد و هــر روز بــرای مــا ســخت
گذشــته اســت .خبــر قتــل دختــر دیگــرم ،آتنــا
اصالنــی داغ مــا را تــازه و همــه مــردم ایــران
را ناراحــت کــرد و قصــاص قاتــل او درخواســت
همــه مــردم ایــران بــود .ولــی امــروز کــه حکــم
قصــاص قاتــل ســتایش عزیــزم اجــرا شــد ،بــرای
مــا مایــه خوشــحالی نبــود .چــون امــروز خانــواده
دیگــری ،مثــل مــا ،فرزنــدش را از دســت داد.
فرزنــدان مــا ،هــر چــه باشــند و هــر کاری کــه
کــرده باشــند ،حاصــل عمــر و زندگــی ما هســتند

و دوستشــان داریــم .ســتایش مــا بــه ناحــق
از میــان مــا رفــت ،ولــی قاتــل او هــم فرزنــد
خانــوادهای مثــل خانــواده مــا بــود .درســت اســت
کــه قصــاص حــق اســت و بایــد تســلیم خواســت
خــدا و قانــون بــود ،ولــی بــه هر حــال خانــوادهای
از بــرادران ایرانـیام ،امــروز در غــم فرزند نشســته
اســت .قصــاص درخواســت مــن و خانــواده مــن
بــود تــا مرهمــی باشــد بــر زخــم از دســت دادن
دختــر کوچکــم .و بــرای مــا افغانهــای ســاکن
ایــران ،اجــرای عدالــت آرزوی بزرگــی اســت.
تمــام عمــر در میــان بــرادران ایرانیمــان بــا
آرامــش زندگــی کردهایــم و بــرای خــود اعتبــار
و آبــرو خریدهایــم .مــردم محلــه مــا در ورامیــن
بــه مــا احتــرام میگذارنــد ،چــون چیــزی
جــز تــاش صادقانــه از مــا ندیدهانــد و ســعی
کردهایــم در ســرزمین بــرادران هــم دیــن و هــم
زبانمــان ،کــه بــا بزرگــی مــا را پذیرفتهانــد ،نــان
حــال بــرای خانوادهمــان ببریــم.
ایــن قصــاص ،بــرای مــن و خانــوادهام و بــرای
ســتایش عزیــزم ،و البتــه بــرای کل ملــت ایــران
و مهاجریــن افغــان ،آرامــش و عــزت بــه همــراه
خواهــد آورد .از همــه هموطنــان افغــان و بــرادران
ایرانـیام کــه مــا را در ایــن غــم همراهــی کردنــد
سپاســگزارم .امیــدوارم دیگــر هیــچ وقــت و بــرای
هیــچ خانــوادهای ،چنیــن روزهــای ســختی پیــش
نیاید».

توصیههایی در خصوص خدمات بانکی غیر حضوری

فنــاوری ابــزار مفیــدی اســت بــه شــرط آنکــه بــه
درســتی از آن اســتفاده کنیــد.
-1خریــد اینترنتــی از طریــق فروشــگاههای مطمئــن
ودارای نمــاد الکترونیکــی صــورت گیــرد .بســیاری از
سوءاســتفادهها از طریــق ســایت جعلــی  ،درج آرم
بانکهــا ،بنرهــای تبلیغاتــی بــا محتــوای امنیتــی در
ســایتهای مزبــور و اخــذ اطالعــات محرمانــه کارت
انجــام میشــود.
-2همــواره بــه  URLنــگاه کنیــد تــا متوجــه شــوید
آیــا در وب ســایت اصلــی هســتید یــا یــک وب ســایت
فیشــینگ (وب ســایت تقلبــی).
-3هیــچ ســایتی بــه جــز درگاه اینترنتــی بانکهــا
مجــاز بــه دریافــت اطالعــات محرمانــه کارت نیســت.
-4در صــورت نیــاز بــه نصــب نــرم افزارهــای همــراه
بانــک و مرتبــط بــا کارتهــای بانکــی از طریــق بانــک
یــا وب ســایت اصلــی بانــک اقــدام شــود.
-5از ذخیــره کــردن اطالعــات مالــی و بانکــی خــود در
رایانــه ،موبایــل و  ...خــودداری شــود.
-6هنــگام اســتفاده از درگاه اینترنتــی بانکهــا ،از درج
عبــارت  httpsدر ابتــدای نشــانی ســایت ،اطمینــان

حاصــل شــود.
-7پــس از اتمــام انجــام عملیــات بانکــی حتمــا از درگاه
اینترنتــی بانــک مــورد نظــر خــود خــارج شــوید (log
.)out
-8توصیــه اکیــد میشــود بــه هنــگام ورود اطالعــات
در درگاه پرداخــت اینترنتــی بانــک بــه جــای اســتفاده
از صفحــه کلیــد و تایــپ اطالعــات صرفــ ًا از صفحــه
کلیــد مجــازی کــه در تمــام ایــن درگاههــا تعبیــه شــده
اســت اســتفاده شــود.
-9از عــدم نصــب key loggerهــای ســخت
افــزاری بــر روی رایانــه ای کــه ثبــت اطالعــات حســاب
بانکــی از طریــق آن صــورت میگیــرد ،اطمینــان
حاصــل شــود.
-10از عــدم نصــب اســکیمر بــر روی دهانــه ورودی
دســتگاههای POS، ATMاطمینــان حاصــل شــود.
-11بــه هــر مــورد مشــکوک از قبیــل شکســتگی،
گیرکــردن کارت در دســتگاه (کــه بــر اثــر دســتکاری
خودپــرداز توســط کالهبــرداران صــورت گرفتــه) و ...
توجــه نماییــد.
-12از پاســخگویی بــه ایمیــل و پیامکــی کــه حتــی

بــه ظاهــر از ســوی بانــک ارســال شــده و از شــما
مشــخصات و جزئیــات کارت بانکــی را درخواســت
مینمایــد جــدا اجتنــاب شــود.
-13توصیــه میشــود از مکانهــای عمومــی ارائــه دهنــده
خدمــات اینترنتــی و ســایر محلهــای نامطمئــن ،بــرای
اســتفاده از خدمــات بانکــی اینترنتــی اســتفاده نشــود.
ممکــن اســت در رایانههــای ایــن گونــه مراکــز ســخت
افــزار و نــرم افزارهــای خاصــی بــرای ســرقت نــام کاربری
و رمــز عبــور نصــب شــده باشــد.
-14هنــگام اســتفاده از اتصــاالت بــی ســیم
( )wirelessامــکان خطــر شــنود اطالعــات افزایــش
مییابــد .تنهــا زمانــی از اتصــاالت بــی ســیم اســتفاده
شــود کــه کامــا از امنیــت ارتبــاط اینترنتــی اطمینــان
حاصــل شــده باشــد .همچنیــن نفــوذ میتوانــد بــا
هــدف حملــه قــراردادن دیگــران از طریــق خطــوط
اینترنتــی شــما باشــد و مســئولیت آن گریبانگیــر شــما
شــود بنابرایــن تنظیمــات امنیتــی مودمهــای خــود را
جهــت جلوگیــری از ایــن ســوء اســتفاده برقــرار نماییــد.
-15قبــل از اتصــال بــه اینترنــت بانــک یــا بانکــداری
همــراه ،از صحــت عملکــرد ضــد ویــروس ودیــواره
آتــش نصــب شــده بــرروی سیســتم و بــه روز بــودن
آن اطمینــان حاصــل شــود.
-16بــا ارائــه خدمــات پیامکــی امــکان اطــاع آنــی
مشــتری از تراکنشهــا فراهــم شــده اســت .هنگامــی
کــه خریــد انجــام داده باشــید میتوانیــد مبلــغ پرداخــت
شــده را بــا دریافــت پیامــک بانکــی مشــاهده کنیــد.
امــا اگــر ایــن خریــد توســط شــما انجــام نشــده باشــد
هــر چــه ســریعتر نســبت بــه مســدود ســازی آن اقــدام
کنیــد.
-17تمــام اطالعــات الزم مربــوط بــه کارت جهــت
مســدود کــردن حســاب هنــگام ســرقت یــا مفقــود
شــدن کارت داشــته باشــید و همچنیــن روشــهای
مســدود کــردن کارت بانــک خــود را فــرا بگیریــد.
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-18در اســتفاده از خدمــات پرداخــت ســیار و بانکــداری
همــراه بایــد تنظیمــات تلفــن همــراه بــا هــر دســتگاه
قابــل حمــل دیگــری در حالتــی قــرار گیــرد کــه هنــگام
روشــن شــدن ،کاربــر ملــزم بــه وارد نمــودن رمــز عبــور
بــوده و از تنظیــم نمــودن آنهــا در حالتــی کــه بــه
صــورت خــودکار بــا حســاب بانکــی ارتبــاط برقــرار
کنــد ،جــدا خــودداری شــود.
-19در صــورت مفقــود شــدن یــا بــه ســرقت رفتــن
تلفــن همراهــی کــه بــه منظــور پرداخــت ســیار و
بانکــداری همــراه از آن اســتفاده مینماییــد ،الزم اســت
مراتــب فــوراً بــه شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات تلفــن
همــراه و بانــک اطــاع داده شــود.
-20پاکــت صــدور کارت کــه بــه مشــتری تحویــل داده
میشــود حــاوی اطالعــات مهــم کارت بــوده بنابرایــن
بــه محــض دریافــت کارت جهــت جلوگیــری از هــر نوع
ســوء اســتفاده از اطالعــات پاکــت کارت بــه تغییــر
رمزهــا و همچنیــن بــه صــورت دوره ای اقــدام نماییــد.
-21بنــا بــه درخواســت ســایرین از کارت خــود بــه
افــراد ناشــناس انتقــال وجــه انجــام ندهیــد ،زیــرا ایــن
تراکنــش میتوانــد بــه واســطه انجــام یــک ســوء
اســتفاده وخریــد مــواد ممنوعــه و یــا حتــی ممکــن
اســت کارت فــرد مزبــور ســرقتی باشــد.
-22اجــازه خریــد شــارژ و یــا پرداخــت قبــض از طریــق
کارتهــای خــود را بــه مراکــز فــروش یــا افــراد
ناشــناس ندهیــد.
-23تماسهــا و پیامکهایــی بــا مضمــون برنــده
شــدن در قرعــه کشــی بانــک ،برنامههــای تلویزیونــی
و رادیویــی و یــا پیامکهایــی مشــابه ،بــه منظــور ســوء
اســتفاده و ســرقت ارســال میشــود بــه نحــوی کــه
ســارقین معمــو ًال بــا اخــذ اطالعــات از قربانــی و بــا
هدایــت آنــان بــه دســتگاههای خودپــرداز بــا ســواالت
متعــدد و ایجــاد ســردرگمی شــرایط بــروز خطــا و ســوء
اســتفاده را فراهــم مینماینــد.
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سرایت جنایت از دیدگاه
قانون مجازات اسالمی
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صابر رضایی ندئی
وکیل پای ه یک دادگستری و مشاور
حقوقی قوه قضائیه ،دانشجوی مقطع
دکترای حقوق و جزا و جرم شناسی،
مدرس دانشگاه
تــا قبــل ازتصویــب قانــون مجــازات
اســامی مصــوب ،1392قوانیــن مجــازات،
احــکام خاصــی راجــع بــه ســرایت نداشــته
و تنهــا دربرخــی مــواد بــه مســاله ســرایت
پرداختــه بودنــد امــا در قانــون مارالذکــر
مســاله ســرایت و احــکام آن مــورد توجــه
قانــون گــذار قرارگرفتــه اســت.
* سرایت جنایت به نفس
در قانــون مجــازات اســامی مصــوب
 1392مســاله ســرایت و احــکام آن در بــاب
قصــاص و دیــات ،آمــده اســت و مــوادی
را بــه ایــن مهــم اختصــاص داده اســت.
در ادامــه قصــد دارم آثــار ســرایت جنایــت
عمــدی و غیرعمــدی بــه نفــس و عضــو را
در چنــد فــرض بررســی نمائیــم.
* حکم ضربه واحد
 .1اگرکســی بردیگــری یــک ضربــه عمــدی
وارد کنــد و ایــن ضربــه ســرایت کــرده و
منجربــه مــرگ گــردد ،درصورتــی کــه
قصــد قتــل وجــود داشــته باشــد یــا اینکــه
ســرایت غالب ـ ًا کشــنده باشــد ،جانــی فقــط
بــه قصــاص نفــس محکــوم میشــود و
بــه علــت جــرح یــا ضربــی کــه ســبب
قتــل شــده ،بــه قصــاص یــا دیــه محکــوم

نمیشــود ماننــد اینکــه کســی بــه قصــد
ســرایت جنایــت بــه نفــس ،عمــداً بــر ســر
دیگــری ضربــه وارد آورد و ایــن ضربــه
منجــر بــه خونریــزی مغــزی و در نهایــت
قتــل گــردد ،قتــل ارتکابــی عمــدی بــه
حســاب آمــده و آثــار قتــل عمــدی یعنــی
قصــاص بــر او بــار میشــود و دراینجــا
قصــاص عضــو در قصــاص نفــس تداخــل
میکنــد .در مــاده  297قانــون مجــازات
اســامی آمــده اســت «:اگــر مرتکــب بــا
یــک ضربــه عمــدی ،موجــب جنایتــی
برعضــو شــود کــه منجربــه قتــل مجنــی
علیــه گــردد ،چنانچــه جنایــت واقــع شــده
مشــمول تعریــف جنایــات عمــدی باشــد،
قتــل عمــدی محســوب میشــود و بــه
علــت نقــص عضــو بــا جراحتــی کــه
ســبب قتــل شــده اســت ،بــه قصــاص یــا
دیــه محکــوم نمیگــردد» .از ایــن رو،
بــه خاطرضربــه یــا جراحتــی کــه در ابتــدا
وارد کــرده اســت بــه قصــاص محکــوم
نمیشــود و تنهــا بــه قصــاص نفــس
محکــوم میگــردد و درصورتــی کــه صدمــه
غیرعمــد باشــد و بــه نفــس او ســرایت کنــد،
فقــط دیــه نفــس ثابــت میشــود .بنــد

الــف مــاده  539قانــون مجــازات اســامی
مصوب1392مویــد ایــن مطلــب اســت .بنــد
الــف مــاده  539بــه ایــن شــرح اســت«:
هــرگاه مجنــی علیــه دراثــر ســرایت صدمــه
یــا صدمــات غیرعمــدی فــوت کندیــا
عضــوی از اعضــای او قطــع شــود یــا
آســیب بزرگتــری ببینــد بــه ترتیــب ذیــل
دیــه تعییــن میشــود:
الــف -درصورتــی کــه صدمــه وارد شــده
یکــی باشــد ،تنهــا دیــه نفــس یــا عضــو یــا
آســیب بزرگتــر ثابــت میشــود» ...
 .2مســاله دوم بدیــن صــورت اســت کــه
کســی بــا یــک ضربــه ،جنایــات متعــددی
بردیگــری واردکنــد و آنــگاه همــه ایــن
جنایــات بــا هــم ســرایت کنــد و موجــب
مــرگ مجنــی علیــه شــود ،اگرجنایــت
عمــدی باشــد( ،یعنــی هــم جنایــت اولیــه
و هــم ســرایت کــه جنایــت ثانویــه اســت،
عمــدی باشــد) مطابــق مــاده  298قانــون
مجــازات اســامی ،جانــی فقــط بــه قصــاص
نفــس محکــوم میشــود.ماده مذکــور مقــرر
مـیدارد «:اگرکســی بایــک ضربــه عمــدی،
موجــب جنایــات متعــدد بــر اعضــاء مجنــی
علیــه شــود ،چنانچــه همــه آنهــا بــه طــور
مشــترک موجــب قتــل او شــود و قتــل
نیــز مشــمول تعریــف جنایــات عمــدی
باشــد ،فقــط بــه قصــاص نفــس محکــوم
میشــود ».و اگرجنایــت غیــر عمــد باشــد
جانــی فقــط بــه دیــه نفــس محکــوم

میشــود ،درمــاده  539قانــون مجــازات
اســامی بــه طــور مطلــق مقــرر شــده،
اگرکســی بــر اثــر ســرایت صدمــه واحــد
فــوت کنــد ،درایــن صــورت جانــی تنهــا بــه
دیــه نفــس محکــوم میشــود .امــا هــرگاه
کســی بردیگــری صدمــه ای عمــدی وارد
کندکــه ایــن صدمــه مقصــود او نیســت یــا
نوعـ ًا موجــب قتــل یــا قطــع عضــو یا آســیب
بیشــتر نمیشــود ،امــا بــه طــور اتفاقــی بــه
نقــص یــا عضــو ســرایت میکنــد .ســوال
ایــن اســت کــه آیــا در ایــن فــرض ،نیــز
هماننــد مــوارد الــف و ب تداخــل جنایــت
صــورت میگیــرد یــا نــه؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت :چنــان
کــه قبــا یادآورشــدیم ،تداخــل قصــاص یــا
تداخــل دیــات زمانــی اســت کــه هــم
جنایــت اولیــه و هــم جنایــت ثانویــه اصالتــا
ً از یــک نــوع باشــند؛ یعنــی در بــاب تداخــل
قصــاص هــم جنایــت اولیــه بایــد عمد باشــد
و هــم جنایــت ثانویــه (کــه در اینجــا جنایــت
ثانویــه ســرایت اســت) و دربــاره دیــه هــم
همینطــور؛ از ایــن رو ،درایــن فــرض کــه
صدمــه عمــدی اســت ولــی ســرایت آن
غیرعمــدی ،تداخــل صــورت نمیگیــرد و
جانــی بابــت صدمــه عمــدی بــه قصــاص
و بابــت جنایــت غیرعمــد (ســرایت) بــه
پرداخــت دیــه محکــوم میشــود .درایــن
زمینــه مــواد  293و قانــون مجــازات
اســامی  540قابــل توجــه اســت .قانــون

گــذار در مــاده  293مقــرر مــیدارد« :
هــرگاه فــردی مرتکــب جنایــت عمــدی
شــود لکــن نتیجــه رفتــار ارتکابــی ،بیشــتر
از مقصــود وی واقــع شــود ،چنانچــه جنایــت
واقــع شــده ،مشــمول تعریــف جنایــات
عمــدی نشــود ،نســبت بــه جنایــات کمتــر،
عمــدی و نســبت بــه جنایــات بیشــتر ،شــبه
عمــدی محســوب میشــود؛ ماننــد آن کــه
انگشــت کســی را قطــع کنــد و بــه ســبب
آن دســتش قطــع شــود یــا فــوت کندکــه
نســبت بــه قطــع انگشــت عمــدی و نســبت
بــه قطــع دســت و یــا فــوت شــبه عمــدی
اســت».
همچنیــن درمــاده  540قانــون مجــازات
اســامی مقررمــی دارد « :هــرگاه صدمــه
وارده عمــدی باشــد و نوعــ ًا کشــنده یــا
موجــب قطــع عضــو یــا آســیب بیشــتر
نباشــد لکــن اتفاقــا ســرایت کنــد ،عــاوه
برحــق قصــاص یــا دیــه ،نســبت بــه جنایــت
عمــدی کمتــر ،حســب مــورد دیــه جنایــت
بیشــتر نیــز بایــد پرداخــت گــردد ،ماننــد
ایــن کــه شــخصی عمــداً انگشــت دیگــری
را قطــع کنــد و اتفاقــ ًا ایــن قطــع ســرایت
کنــد و موجــب فــوت مجنــی علیــه یــا قطــع
دســت او گــردد ،عــاوه برحــق قصــاص
یــا دیــه انگشــت ،حســب مــورد بــه دیــه
نفــس یــا دیــه دســت مجنــی علیــه نیــز
بایدپرداخــت شــود».
ادامه دارد ...

معمای پلیسی
سقوط در نیمه شب

ســرگرد مشــفق تمــام شــب را پشــت
میــز کارش بــود ،خوابآلــود بــه نظــر
میرســید .تلفنــی خبــرش کــرده
بودنــد .مرگــی مشــکوک در ســعادتآباد
اتفــاق افتــاده اســت .ســاعت از 4
صبــح گذشــته بــود .چــارهای نداشــت
جــز اینکــه بــرود و ســر و گوشــی
آب بدهــد .ماشــین آمــاده بــود .پایــش
را کــه بــه حیــاط گذاشــت موجــی از
هــوای ســرد بــه صورتــش کوبیــده شــد.
ســرش درد میکــرد.
همیشــه وقتــی بدخــواب میشــد ،دردی
خفیــف امــا مــوذی و آزاردهنــده امانــش
را میبریــد .ســوار ماشــین شــد و همــراه
ســرباز راه افتــاد .بــه محــل حادثــه کــه
رســید از همــان داخــل ماشــین جنــازه
را دیــد کــه کــف پیــادهرو ،چســبیده بــه
دیــوار ســاختمان ،زیــر پنجــره آشــپزخانه
طبقــه اول دراز بــه دراز افتــاده بــود.
ردی از خــون روی نمــای ســیمانی خانــه
خــط انداختــه بــود .ســرگرد پیــاده شــد.
بــا معرفــی خــودش حلقــه مامــوران را
کنــار زد و بــاالی ســر متوفــی رفــت.
جــوان بــود ،حداکثــر  25ســاله بــه
نظــر میرســید .موهــای بــور بلنــدی

داشــت و خالــی کوچــک ســمت چــپ
گونــهاش نمایــان بــود .غیــر از ایــن
هیــچ وجــه مشــخصه دیگــری نداشــت.
افســر تجســس کالنتــری بــه ســرگرد
توضیــح داد :نــام متوفــی احســان اســت
و در طبقــه چهــارم همیــن خانــه زندگــی
میکــرد.
ســرگرد پرســید :از همســایهها تحقیــق
کردهایــد؟
ایــن کار انجــام شــده بــود .مامــور
کالنتــری نتیجــه کار را گــزارش
داد :ظاهــرا احســان شیشــه مصــرف
میکــرده اســت .نصــف شــب مــواد
کشــیده و ناگهــان بــه ســرش زده و
خیــال کــرده بــال دارد بعــد هــم از آن
بــاال پریــده و جابهجــا تمــام کــرده.
ســرگرد لبخنــد تحقیرآمیــزی تحویــل
مامــور کالنتــری داد و پرســید :تنهــا
بــوده یــا بــا پــدر و مــادرش؟
ـ بــا یکــی از دوســتانش همخانــه بــوده.
هــر دو دانشــجو هســتند.
همخانــه احســان در طبقــه چهــارم بــود
البتــه مامــور تجســس بیاحتیاطــی
نکــرده و ســربازی را موظــف کــرده بــود
از وی مراقبــت کنــد .ســرگرد بــا اینکــه

احســاس ضعــف میکــرد ،جســتزنان
پلههــا را بــاال رفــت و داخــل آپارتمــان
شــد .پســر جــوان روی موکــت نشســته،
بــه رادیاتــور شــوفاژ تکیــه داده بــود و
اشــک میریخــت .مشــفق بــه طرفــش
رفــت و خــودش را معرفــی کــرد .جــوان
بلنــد شــد :مــن هــم نریمــان هســتم.
کارآگاه بــدون رودربایســتی ســوالش را
پرســید :تــو هــم اهلــش هســتی؟جوان
خــودش را بــه آن راه زد و مشــفق
گفــت :شیشــه؟ جــوان را ســرش را
پاییــن انداخــت :نــه زیــاد ،فقــط گاهــی
تفریحــی امــا دیشــب نکشــیدم .حســش
نبــود.
مشــفق پرســید :خــودت دیــدی دوســتت
بپر د ؟
آره از اتاقــش ســر و صــدا آمــد .دررا کــه بــاز کــردم دیــدم لــب پنجــره
نشســته .گفتــم احســان خطرنــاک اســت
بیــا پاییــن خندیــد و گفــت :مــن بــال
دارم و بعــد هــم پریــد.
ســرگرد بــه ســرباز گفت:بــه ایــن پســر
دســتبند بــزن.
ســرباز اطاعــت کــرد .نریمــان متعجــب
پرســید :چــرا؟ مشــفق جــواب داد :بــرای

اینکــه بــا دوســتت دعوایــت شــد ،بــا
چیــزی زدی تــوی ســرش و او را کشــتی
بعــد هــم جنــازه را آرام انداختــی پاییــن
و بــرای خــودت داســتان ســرهم کــردی.
نریمــان همــه اینهــا را تکذیــب کــرد .او
تــا دو روز بعــد هــم حاضــر نشــد اتهــام
قتــل را بپذیــرد امــا باالخــره تســلیم شــد
و گفــت :آن شــب شیشــه کشــیده بودیم.
هــردو حــال بــدی داشــتیم .مــن خیلــی
وقــت بــود خیــال میکــردم احســان
میخواهــد مــرا بکشــد بــرای همیــن او
را بــه بهانــه اینکــه حالــم خــوب نیســت
بــه حمــام کشــاندم و بــا میلــه به ســرش

زدم بعــد هــم خونهــا را پــاک کــردم و
میلــه را از پش ـتبام بــه چنــد خانــه آن
طرفتــر پــرت کــردم و آخــر ســر جســد
را از پنجــره پاییــن انداختــم .یــواش ایــن
کار را کــردم تــا بقیــه همســایهها بیــدار
نشــوند و نفهمنــد چــه شــده اســت .بعــد
هــم داد و قــال راه انداختــم و پلیــس را
خبــر کــردم.
ســرگرد مشــفق چگونــه بــدون
داشــتن شــاهدی متوجــه شــد
نریمــان دوســتش را کشــته و
جنــازه را بــه پاییــن انداختــه
اســت؟

شما خوانندگان گرامی با بیان دلیل تشخیص قاتل و ارسال آن به همراه نام و نام خانوادگی خود به شماره
تلگرام  09371818504در مسابقه معمای پلیسی شرکت کنید و جایزه ای نفیس دریافت نمایید.

راهنمای دعاوی مرتبط با داوری
نصراهلل
برهانی
مدیر موسسه
داوری
تعریفــی مختصردربــاره
داوری ودعــاوی مرتبــط بــا
آن:
خواسته ابطال رای داوری
خواهــان دادخواســت خــود رابــه
خواســته تعییــن داور و ســر داور بــا
معرفــی داور اختصاصــی خــود داده
اســت و داوران پــس از رســیدگی
وی را محکــوم نمــوده انــد خوانــده
هــم دادخواســتی بــه خواســته الــزام
بــه رعایــت رای داوری و حضــور
در دفتــر اســناد رســمی بــه منظــور
ثبــت عقــد بیــع دایــر بــر انتقــال
ششــدانگ عرصــه واعیــان…و
تحویــل مــورد معاملــه داده اســت
دادگاه بــا رســیدگی توامــان رای
بــه رد دعــوی ابطــال رای داوران
داده اســت و الــزام به…(توجــه
شــودموضوع رای داوری تعییــن
قیمــت مــورد معاملــه بــوده اســت)
* رد دعوا به دلیل عدم
مراجعه به داور
در ایــن مــورد مشــاهده میشــود
خواهــان دادخواســت الــزام بــه
تنظیــم ســند و…داده اســت بــا
دفــاع خوانــد ه دادگاه چنیــن رای

داده اســت کــه دادگاه نظــر بــه
بنــد …قــرارداد کــه بــا تعییــن داور
مرضــی الطرفیــن اعــام داشــته
انــد در صــورت بــروز اختــاف یــا
ســوء تفســیر در موضــوع قــرارداد
بــه رای داوری تمکیــن نماینــد
بنابرایــن مراجعــه خواهــان بــه
دادگاه بــا توجــه بــه ایــن بنــد (بــا
لحــاظ موافقتنامــه داوری)موجــه و
قانونــی نمیبــا شــد
* خواسته اجرای رای داوری
مورخ
خواهــان در رابطــه بــا اختالفــی
کــه بــا خوانــده داشــته اســت
مــوارد اختالفــی را بــه داوری
ارجــاع داده انــد کــه و ی رســیدگی
و رای صــادر کــرده اســت کــه
تقاضــای صــدور اجراییــه و ابــاغ
بــه خوانــده را دارد رای از طریــق
اظهــار نامــه بــه خوانــده ابــاغ
شــده اســت و در مهلــت قانونــی
اعتراضــی نشــده اســت بــا ابــاغ
رای داوری خوانــده دادخواســتی
بــه خواســته ابطــال رای داوری
بــه لحــاظ خــارج از موعــد صــادر
شــدن آن داده اســت دادگاه ادعــای
خــارج از موعــد بــودن اعتــراض بــه
رای داوران را نپذیرفتــه و اســتدالل
نمــوده اســت ابــاغ رای داوری
بایــد از طریــق دادگاه صــورت
پذیــرد نــه شــخص داور وچــون
موعــد داوری معیــن نبــوده اســت

مــدت آن دو مــاه اســت کــه بــا
لحــاظ آنکــه رای خــارج از موعــد
بــوده ابطــال میشــود.
-۷خواســته تقاضــای ابطــال
رای داوری منعکــس در پرونــده
توقیــف
«شــعبه»وتقاضای
عملیــات اجــرای
خواهــان بــا خوانــده قــرارداد
داشــته اســت کــه درآن اختــاف
خــود را بــه داوری ارجــاع داده
انــد داور بــه موضــوع رســیدگی و
حکــم صــادر کــرده اســت مجــددا
داور بــه موضــوع رســیدگی و
رای دیگــری صــادر کــرده اســت
دادگاه بــا صــدور رای داوری
اولیــه بــاب داور را مســدود دانســته
واســتدالل نمــوده داور اختیــاری
نداشــته اســت کــه مجــددا اظهــار
نظــر نمایــد ،بنابرایــن حکــم بــه
ابطــال و توقیــف عملیــات اجرایــی
مینماید.نکتــه قابــل توجــه
اینکــه در الیحــه دفاعیــه وکیــل
خواهــان آمــده اســت اگــر قــرارداد
اصلــی کــه داوری در آن شــرط
شــده منفســخ و کان لــم یکــن
گــردد تمامــی شــروط و تعهــدات
و تکالیــف از جملــه داوری ســالبه
بــه انتفــاء موضــوع اســت.
* توضیحات تکمیلی
نمونــه اعتراضاتــی کــه معمــوال بــه
رای داوری مینماینــد بــر ایــن
قــرار اســت:

-۱رای داوری خــارج از موعــد
صــادر شــده اســت
-۲خــودداری داور از رســیدگی بــه
برخــی موضوعــات وعــدم ختــم آن
-۳رای داوری خــارج از موضــوع
داوری صــادر شــده اســت
-۴عــدم توجــه بــه نظریــه
کا ر شنا ســی
توجهات:
اگــر داور اختیــار ســازش داشــته
باشــد میتوانــد دعــوی را بــه
ســازش خاتمــه دهــد
اگــر طرفیــن در جلســه دادگاه
بــه ارجــاع امــر بــه داوری توافــق
نمــوده باشــند داور تعییــن و
رســیدگی از ســوی داور انجــام
میشــو د .
اگــر طرفیــن در خصــوص اصــل
معاملــه یــا قــرارداد اختــاف
داشــته باشــند رســیدگی در
صالحیــت دادگاه اســت.
معمــوال در دفــاع از دعــوی ابطــال
رای داوری دعــوی متقابــل خلــع
یــد وقلــع وقمــع بنــا ومطالبــه
اجــرت المثــل یــا الــزام بــه تنظیــم
ســندو..نیز میتــوان تقدیــم بــه
رســیدگی نمــود.
ازســوی
دعــوی
اقامــه
خواهــان و دفــاع از ســوی
خوانــده را نمیتــوان حمــل
بــر انصــراف از ارجــاع دعــوی
به داوری دانست.
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شوفر تاکسی شیطان صفت
آزاد شد

راننــده تاکســی انگلیســی کــه بــه  ۱۲مســافر زن پــس
از دادن داروی خــواب آور تعــرض کــرده بــود بــه دســتور
شــورای عفــو زندانیــان انگلیــس ،عفــو شــد.
پایــگاه خبــری روزنامــه دیلــی میــل ،از عفــو و آزادســازی
جــان ووربویــز «راننــده تاکســی» کــه در پنج ســال دســت
کــم بــه  12مســافر زن پــس از دادن داروی خــواب آور عمل
منافــی عفــت انجــام داده بــود و همچنیــن در تعــرض بــه
 102زن دیگــر نیــز دخیــل بــوده اســت ،خبر داد.شــبکههای
تلویزیونــی انگلیــس بــه همــراه تارنمــای روزنامههــای ایــن
کشــور ،خبــر شــگفت انگیــز آزادی ایــن راننــده تاکســی را
کــه بــه «شــوفر تاکســی متجــاوز» در انگلیــس مشــهور
شــده اســت ،بــا ابــراز شــگفتی منتشــر کردنــد .جــان
ووربویــز در ســالهای  2002تــا  2008میــادی ،بــا
دادن نوشــابههای حــاوی داروهــای خــواب آور ،بــه
مســافران زن جــوان در محــات مرکــزی و غربــی لنــدن
تجــاوز میکــرد.در مــاه نوامبــر ســال گذشــته شــورای
عفــو زندانیــان انگلیــس ،بــه بررســی عفــو شــوفر تاکســی
متجــاوز پرداخــت و وی را شایســته عفــو دانســت .تارنمــای
روزنامــه دیلــی میــل نوشــت هیــچ یــک از قربانیــان تجــاوز
جنســی ایــن راننــده تاکســی انگلیســی ،از آزادی وی آگاه
نشــده اند.بــه گــزارش رســانههای انگلیــس ،مطابــق حکــم
قاضــی ایــن راننــده متجــاوز انگلیســی قــرار بــود دســت کم
 8ســال از دوران محکومیتــش را در زنــدان بگذرانــد و تــا
زمانــی کــه مســئوالن ،حضــور وی را بــرای زنان انگلیســی
بــی خطــر تشــخیص ندهنــد ،بایــد در زنــدان باقــی بمانــد.
فعــاالن مدنــی بــه کــم بــودن دوران زندانــی این راننــده 60
ســاله معتــرض بودنــد و اکنــون خبــر آزادی وی ،بخشــی از
جامعــه انگلیــس را تــکان داده اســت.
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مواد مخدر

مواد مخدر مغز انسان
را از کار میاندازد

در ابتــدا ممکــن اســت مــردم تنهــا بــه
آنچــه کــه تاثیــر مثبــت مــواد مخــدر
محســوب میشــود توجــه نشــان دهنــد.
آنهــا در عیــن حــال ممکــن اســت چنیــن
تصــور کننــد کــه میتواننــد مصــرف
مــواد مخــدر خــود را تحــت کنتــرل داشــته
باشــند ،امــا واقعیــت ایــن اســت کــه مــواد
مخــدر بــه ســرعت زندگــی آنهــا را تحــت
کنتــرل خــود در مــیآورد.
مغــز مرکــز فرماندهــی بــدن اســت .حــدود
یــک کیلــو و نیــم وزن دارد و دارای مراکــز
یــا دســتگاههای مختلفــی اســت کــه
اطالعــات مختلــف را پــردازش میکنــد.
ســاقه مغــز از ابتدایــی تریــن قســمت در
بــن مغــز اســت .کار اصلــی ســاقه مغــز،
کنتــرل ضربــان قلــب ،تنفــس و خــواب
اســت و در واقــع مســئول انجــام اعمالــی
اســت کــه انســان هرگــز بــه آنهــا فکــر
نمیکنــد .
لوبهــا ( )lobeیــا بخشــهای مختلــف مغــز
اطالعــات وارده از اعضــای مختلــف بــدن
را پــردازش میکنند:بــرای مثــال قطعــه
پــس ســری اطالعــات وارده از چشــمها را
بررســی میکنــد و قشــر مــخ یــا همــان

مــاده مشــهور خاکســتری کــه تمــام
ســطح مغــز را زیــر پوشــش دارد ،بخــش
متفکــر وجــود ماســت .مــا زبــان ،ریاضــی
و انــواع راهبردهــا را در ایــن بخــش
ذخیــره و پــردازش میکنیــم .در اعمــاق
قشــر مــخ ،یــک دســتگاه کنــاری وجــود
دارد کــه مســئول حفــظ بقاســت:کار او بــه
یــاد آوردن و ایجــاد میــل و رغبــت بــرای
چیزهایــی اســت کــه انســان را زنــده نگــه
میدارنــد کــه ایــن مــوارد از غــذای خــوب
گرفتــه تــا همراهــی بــا انســانهای دیگــر را
شــامل میشــوند .مخچــه مســئول اعمــال
و تواناییهایــی اســت کــه انســان یــک بــار
میآمــوزد و دیگــر هنــگام انجــام دادنشــان
هرگــز بــه چگونگــی آن فکــر نمیکنــد.
بــرای مثــال میتــوان بــه توانایــی حفــظ
تعــادل هنــگام راه رفتــن و همچنیــن
توانایــی پرتــاب تــوپ اشــاره نمــود.
مــواد اعتیــادآور بــا مغــز چــه
می کننــد ؟
بعضــی از مــواد اعتیــادآور بــر مغــز تاثیــر
میگذارنــد زیــرا انــدازه و شــکل آنهــا
مشــابه انتقــال دهندههــای نورونــی
اســت .مقــدار کافــی ایــن مــواد در مغــز بــا

گیرندههــا تداخــل میکنــد و یــک واکنــش
زنجیــره ای از تکانههــای الکتریکــی تولیــد
میکنــد و نورونهــا را وادار میکنــد تــا
مقــدار زیــادی انتقــال دهنــده تولیــد کننــد.
بعضــی از مــواد اعتیــاد آور وارد نورونهــا
میشــوند و ماننــد یــک پمــپ عمــل
میکننــد و نــورون را بــه ترشــح بیشــتر
انتقــال دهنــده وا میدارنــد .انــواع دیگــر
مــواد اعتیــاد آور جــذب ثانویــه یــا بازگشــت
انتقــال دهنــده بــه نــورون را متوقــف
میکننــد و موجــب جریــان غیرطبیعــی
انتقــال دهنــده میشــوند.
تمــام مــواد اعتیــاد آور ،ماننــد نیکوتیــن،
کوکائیــن و حشــیش ،اصــوال دســتگاه
کنــاری را مــورد حملــه قــرار میدهنــد.
دانشــمندان ایــن فعــل و انفعــاالت را
سیســتم «جایــزه» مینامنــد .ایــن نــام
چنــدان هــم بــی ربــط نیســت زیــرا عکــس
العمــل دســتگاه کنــاری در مقابــل عوامــل
لــذت آور هــم دقیقــا بــه همیــن شــکل-
ترشــح انتقــال دهنــده نورونــی بــه نــام
دوپامیــن -انجــام میگیــرد و در نهایــت
حســی مشــابه حــس لــذت روحــی و
جســمی در بــدن ایجــاد میشــود.

* اســتفاده مــداوم از مــواد اعتیــادآور
بــه کجــا میرســد؟
هنگامــی کــه یــک اتفــاق خــوب برایتــان
پیــش میآیــد را تصــور کنیــد .ایــن واقعــه
میتوانــد ســتایش شــدن بــه خاطــر یــک
کار خــوب یــا نوشــیدن یــک شــربت
لیمویــی خنــک در تابســتان باشــد ،رســیدن
بــه ایــن احســاس خــوب ،نتیجــه عمــل
دســتگاه کنــاری اســت .دســتگاه کنــاری
حــس دیگــری نیــز در مــا ایجــاد میکنــد
کــه آن تمایــل بــه تعقیــب و یافتــن عوامــل
شــادی آور و لــذت بخــش اســت.
هنگامــی کــه شــخصی بــرای اولیــن بــار
مــاده مخــدر یــا توهــم زا و یــا هرگونــه از
مــواد اعتیــادآور را مصــرف میکنــد ،لــذت
بســیار و غیــر واقعــی را تجربــه میکنــد.
دســتگاه کنــاری غــرق در دوپامیــن
میشــود .البتــه ایــن مــواد تاثیــرات
دیگــری هــم دارنــد ،بــرای مثــال کســی
کــه بــرای اولیــن بــار ســیگار یــا حشــیش

میکشــد ،بــر اثــر تاثیــر ســموم شــیمیایی
موجــود در آنهــا بــه ســرفه افتــاده و دچــار
حالــت تهــوع میشــود .ســرفه و تهــوع
حــاالت گذرایــی هســتند کــه پــس از
برطــرف شــدن ،شــخص تصــور میکنــد
کــه ایــن مــواد دیگــر تاثیــر «بــدی» بــر
او ندارند.امــا مغــز از همــان لحظــه اول
و بــر اثــر ســیل غیــر طبیعــی انتقــال
دهندههــای نورونــی ،شــروع بــه تغییــر
میکنــد .بــرای مثــال ،نورونهــا بــر اثــر
دریافــت کــردن بیــش از حــد دوپامیــن ،بــه
کاهــش گیرندههــا میپردازنــد .ممکــن
اســت نورونهــا تولیــد دوپامیــن را هــم
کاهــش دهنــد .نتیجــه هــردو ،کاهــش
مقــدار دوپامیــن در مغــز اســت کــه تنظیــم
کاهشــی نــام دارد .ایــن مــواد ســمی،
میتواننــد موجــب مــرگ نورونهــا هــم
بشــوند .در نهایــت اتفاقــی کــه میافتــد،
مــرگ تدریجــی مغــز و اعصــاب خواهــد
بــود.

پرونده

قتلپسر 26ساله،پایانتصادفخسارتی

عامــان قتــل پســر  26ســاله در
نــزاع دســته جمعــی در شــاهرود
 4ســاعت پــس از جنایــت
دســتگیر شــدند.
ســرهنگ ســید مجتبــی اشــرفی
فرمانــده انتظامــی شهرســتان
شــاهرود از دســتگیری قاتــل و
همدســتان وی در نــزاع دســته
جمعــی توســط کارآگاهــان
پلیــس آگاهــی شهرســتان
شــاهرودخبرداد و گفــت:
نــزاع و چاقوکشــی بــه مرکــز
فوریتهــای پلیســی ۱۱۰
شهرســتان شــاهرود اعــام
شــد و واحــد گشــتی بــه همــراه
عوامــل اورژانــس درمحــل
حاضــر ومشــخص شــد فــردی
جــوان براثــر وارد آمــدن چنــد
ضربــه چاقــو از قســمت پــا
مجــروح شــده و دچارخونریــزی
شــدید اســت.
اشــرفی از انتقــال فــرد مجــروح
بــه بیمارســتان امــام حســین (ع)

خبــر داد و افــزود :باتوجــه بــه
ضربــات وارده بــه شــریانهای
حیاتــی بــدن فــرد مجــروح
وخونریــزی شــدید ،تــاش
چندســاعته تیــم پزشــکی نیــز
بــی نتیجــه بــوده و پســر جــوان
جانــش را از دســت داد.
رئیــس پلیــس شــاهرود بــا
بیــان اینکــه پرونــده قتــل
در ایــن بــاره تشــکیل شــد،
گفــت :ســه اکیــپ از مامــوران
وکارآگاهــان زبــده پلیــس
آگاهــی بــه ســراکیپی رئیــس
پلیــس ایــن اداره تحقیقــات
خــود را دربــاره ایــن جنایــت
آغــاز کردنــد .ســرهنگ اشــرفی
بــه شناســایی عامــان احتمالــی
جنایــت و رابطههــای موجــود
بیــن آنــان اشــاره داشــت
و افــزود :بــا احضاربرخــی
شــاهدان و بررســیهای انجــام
شــده مشــخص شــد علــت ایــن
درگیــری یــک فقــره تصــادف

بــوده کــه طرفیــن پــس از
آن بــا هــم درگیــر شــده و
درنهایــت ایــن درگیــری بــه
تعقیــب و گریــز منجــر شــده و
بــا اضافــه شــدن چنــد خــودرو
دیگــر از دوســتان طرفیــن
درگیــری ،چاقوکشــی رخ داده
و افــرادی کــه هویــت آنــان
مشــخص نیســت درنهایــت
باضربــات چاقــو سرنشــین
یکــی ازخودروهــا را بــه قتــل
ر ســا ند ها ند .
فرمانــده انتظامــی شهرســتان
شــاهرود بــا توجــه بــه نبــودن
مــدارک مســتدل در ایــن
پرونــده بــرای شناســایی
ضاربــان گفــت :تنهــا ســرنخ
ایــن پرونــده یکدســتگاه خــودرو
پرایــد بــود کــه ایــن ســرنخ
درنهایــت بــه کشــف مشــخصات
خــودرو بــه روشهــای نویــن
پلیســی منجــر شــده و اکیــپ
ویــژه پلیــس ،خــودرو را در
یکــی از محلهایــی کــه
احتمــال حضــور آن میرفــت
رویــت و راننــده و سرنشــین
خــودرو را قبــل از هرگونــه
اقدامــی درعملیاتــی پلیســی
دســتگیر کردنــد.
ایــن مســئول انتظامــی از
شناســایی نفــر ســوم کــه بــا
جعــل هویــت خــود قصــد
فریــب مامــوران در یــک واحــد

صنفــی را داشــت خبــر داد و
گفــت :درنهایــت هــر  ۳عامــل
ایــن جنایــت دســتگیر و مــورد
شناســایی قــرار گرفتنــد.
اشــرفی بــه اعتــراف صریــح
جــوان  ۲۶ســاله بــه قتــل اشــاره
داشــت و افــزود :بــا کشــف
خــودرو کــه آثــار خــون بــرآن
مشــهود بــوده و دســتگیری
عامــان ایــن جنایــت هولنــاک
بــا البســه آغشــته بــه خــون
مقتــول ،دســتگیر شــدگان
چــارهای جــز اعتــراف نداشــته
واذعــان داشــتند پــس از
تصــادف خســارتی در یــک
نقطــه از شــهر بیــن دو دســتگاه
خــودرو نزاعــی بیــن حاضــران
رخ داده و درنهایــت بــه تعقیــب
و گریــز و اضافــه شــدن چنــد
دســتگاه خــودرو از دوســتان
طرفهــاو چاقوکشــی منجــر
شــده و فــردی  ۲۶ســاله از
سرنشــینان پرایــد باهمــکاری
دوســتان خــود مقتــول را کــه
بــا چاقــو بــه آنهــا حملــه ور
شــده بــود متوقــف و ضرباتــی
را بــه مقتــول بــا یــک قبضــه
چاقــو وارد آوردنــد کــه منجــر
بــه قتــل وی شــده و باکشــف
آلــت قتالــه و اعترافــات صریــح
قاتــل و همدســتان وی پرونــده
تکمیــل و بــه مراجــع قضایــی
ارســال شــد.
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قتل نوعروس بهدست پدر

مــرد پاکســتانی وقتــی پــی بــرد دختــرش پنهانــی بــا
پســر مــورد عالقــهاش ازدواج کــرده ،بــرای حفــظ
آبرویــش نوعــروس را کشــت.
مــرد روســتایی بارهــا بهخواســتگار جــوان
دختــرش پاســخ منفــی داده بــود امــا ناگهــان
فهمیــد آنهــا پنهانــی ازدواج کردهانــد .پــس از
افشــای ایــن ماجــرا ،مــرد خشــمگین کــه معتقــد
بــود دختــرش او و خانــوادهاش را بیآبــرو کــرده،
ابتــدا مقــداری ســم بهدختــر جوانــش خورانــد
وبعــد هــم بــا روســری خف ـهاش کــرد .پلیــس هــم
مــرد میانســال را بهدنبــال تمــاس تلفنــی یــک
ناشــناس ،شناســایی کــرد و او را هنگامــی کــه قصــد
داشــت بــا کمــک اطرافیانــش از روســتا فرارکنــد
دســتگیرکرد .عامــل جنایــت بــه قتــل دختــرش نیــز
اعتراف کرده است.

دستگیری ناپدری
به اتهام قتل دختر خوانده

مــرد جــوان آمریکایــی دختــر خوانــده  3ســاله اش را بــه
خاطــر نپوشــیدن لبــاس خــواب بــه قتــل رســاند.
ناپــدری امریکایــی بــه اتهــام قتــل دخترخوانــده 3
ســالهاش دســتگیر و راهــی زنــدان شــد .متهــم که«جالن
وودن»  22ســاله اســت هنگامــی کــه متوجــه شــد
دختربچــه حاضــر نیســت لبــاس خــواب بپوشــد عصبانی
شــد و او را بشــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار داد.
دختــرک کــه توســط مــادرش از زیرضربههــای مهیــب
بیــرون کشــیده شــده بــود بالفاصلــه بــه بیمارســتان
انتقــال یافــت امــا ســاعاتی بعــد بــه علــت خونریــزی
شــدید مغــزی جــان ســپرد .عامــل جنایــت پــس از
دســتگیری و اعتــراف روانــه زنــدان شــد تــا زمــان
محاکمــهاش فــرا برســد.

شرایط معامله به نمایندگی از دیگران
کوروش
صابری ،وکیل
پای ه یک
دادگستری

براســاس قانــون ،امــکان اینکــه شــخص
بتوانــد بــه نمایندگــی از جانــب یــک
طــرف یــا هــر دو طــرف معاملــه ،اقــدام
بــه انعقــاد قــرارداد کنــد وجــود دارد.
بســیار اتفــاق میافتــد کــه افــراد
در طــول زندگــی خــود ،معاملــه ای
انجــام میدهنــد یــا اینکــه طــرف
معاملــه واقــع میشــوند .در هــردوی
ایــن مــوارد ،گاهــی بنــا بــه مصالحــی
اشــخاص ترجیــح میدهنــد کــه
از وکیــل یــا نماینــده جهــت انجــام
معامــات خــود ،اســتفاده کننــد .در
بعضــی مــوارد نیــز کــه بــه عنــوان
مثــال ،شــخص دارای ولــی یــا قیــم
اســت ،شــرایط ایجــاب میکنــد کــه
خــود اصالتــ ًا بــه انجــام امــور نپــردازد.
قانونگــذار صحــت ایــن نــوع قراردادهــا
را تائیــد کــرده و درخصــوص آن مطالــب
بســیاری موجــود اســت ،امــا موضوعــی
کــه گاه ایــن مســاله را دچــار پیچیدگــی
و ابهــام میکنــد ،آن اســت کــه شــخص
نماینــده بخواهــد بــا خــود معاملــه کنــد.
بدیــن صــورت کــه از یــک ســو خــود

بــه عنــوان اصیــل در معاملــه شــرکت
کــرده و از ســوی دیگــر بــه عنــوان
نماینــده شــخص دیگــر در آن شــرکت
کنــد .در ایــن نوشــتار تــاش میکنیــم
صــور مختلــف قضییــه و احــکام آن را
بــه شــکل مبســوط بیــان کنیــم.
* قاعــده اصیــل بــودن طــرف
معاملــه
قانــون مدنــی ،در مقــام بیــان اینطــور
عنــوان کــرده اســت کــه(( :کســی کــه
معاملــه میکنــد ،آن معاملــه بــرای
خــود آن شــخص محســوب میشــود،
مگــر اینکــه در موقــع عقــد ،خــاف
آن را تصریــح کنــد یــا بعــد خــاف
آن ثابــت شــود)) از ایــن مــاده قاعــده
اصیــل بــودن طــرف معاملــه اســتنباط
میشــود .بنابرایــن در حالتــی کــه
شــخص حیــن معاملــه ،مطلبــی تحــت
عنــوان نمایندگــی طــرح نکنــد(( .اصیل))
فــرض میشــود و بــه تمــام تعهــدات
معاملــه پایبنــد خواهــد بــود .امــا فــرض
مــا در ایــن نوشــتار حالتــی اســت کــه
خــود شــخص ابتــدا بــه ســاکن اعــام
نمایندگــی میکنــد یــا بعــداً براســاس
مــدارک موجــود نمایندگــی وی احــراز
میشــود .در ایــن حالــت مــاده 198
قانــون مدنــی عنــوان کــرده اســت کــه
((ممکــن اســت طرفیــن یــا یکــی از
آنهــا بــه وکالــت از غیــر اقــدام کنــد

و نیــز ممکــن اســت یــک نفــر بــه
وکالــت از طــرف متعاملیــن ایــن اقــدام
را بــه عمــل آورد )).هرچنــد ایــن مــاده
صرفــ ًا بــه یکــی از انــواع نمایندگــی
اشــاره کــرده اســت ،امــا بایــد گفــت کــه
عــاوه بــر نمایندگــی قراردادی،شــامل
انــواع نمایندگــی قانونــی و قضایــی
نیــز میشــود .بنابرایــن براســاس
قانــون ،امــکان اینکــه شــخص بتوانــد
بــه نمایندگــی از جانــب یــک طــرف
یــا هــردو طــرف معاملــه ،اقــدام بــه
انعقــاد قــرارداد کنــد ،صحیــح و دارای
آثــار قانونــی اســت امــا موضوعــی کــه
از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت،
بررســی صحــت در قراردادهایــی اســت
کــه شــخص از یــک طــرف نماینــده
محســوب میشــود و بخواهــد طــرف
دیگــر را خــود بــه عنــوان اصیــل قــرار
دهــد .از لحــاظ تئــوری ،دخالــت دو اراده
در انجــام معاملــه ،بدیــن ترتیــب کــه
شــخص واحــد یــک بــار بــا اراده نماینده
و بــار دیگــر از طــرف خــود بــه عنــوان
اصیــل اقــدام بــه ایجــاد یــک رابطــه
حقوقــی میکنــد ،صــورت میپذیــرد
و چــون حقــوق عالــم اعتبــارات اســت
و تالقــی دو اراده نیــز یــک امــر
غیرعینــی اســت در صحــت آن نبایــد
تردیــدی داشــت .در نتیجــه شــخص
دارای دو ســمت نماینــده و اصیــل بــه دو

اعتبــار مجــزا از هــم خواهــد بــود .امــا در
عالــم واقــع از حیــث تعــارض منافــع و
ســوء اســتفاده احتمالــی قوانیــن شــرایط
مختلفــی را بــرای انــواع نماینــدگان در
نظــر گرفتــه اســت.
* نمایندگی ولی قهری
درخصــوص ولــی قهــری بایــد گفــت
از آنجایــی کــه اصــل آن اســت کــه
اقــدام ولــی قهــری نســبت بــه مولــی
علیــه خــود بــه صرفــه و ســود اوســت،
معاملــه بــا خــود از ســوی ولــی قهــری
نیــز مجــاز دانســته شــده اســت .بدیــن
نحــو کــه ولــی قهــری از جانــب مولــی
علیــه بــه عنــوان نماینــده از یــک ســو و
از طــرف دیگــر خــود بــه عنــوان اصیــل
قــراردادی منعقــد کنــد .در ایــن صــورت
اگــر ثابــت شــود کــه معاملــه بــا ســوء
نیــت یــا بــه تبانــی صــورت گرفتــه
اســت ،ولــی قهــری درخصــوص جبــران
خســارات مولــی علیــه مســئولیت دارد.
* نمایندگی درمورد وصی
اصــل بــر ایــن اســت کــه در مــورد وصی
ازجهــت خطــرات و سوءاســتفادههای
احتمالــی ،چنیــن حقــی بــرای وی بــه
رســمیت شــناخته نشــود .مگــر آنکــه در
وصیتنامــه ایــن اختیــار بــه او داده شــده
باشــد.
* نمایندگــی در مــورد قیــم و
امیــن

در مــورد قیــم و امیــن بایــد گفــت کــه
قانــون مطلقــ ًا اجــازه معاملــه بــا خــود
را از آن ســلب کــرده و تحــت هیــچ
شــرایطی امــکان انتقــال مــال خــود بــه
مولــی علیــه یــا عکــس آن را بــه وی
اعطــا نکــرده اســت .البتــه بایــد گفــت
کــه هیــچ مانعــی نــدارد کــه قیــم بــه
نمایندگــی از طــرف شــخص دیگــری
بــا مولــی علیــه ،اقــدام بــه معاملــه کنــد
همچنیــن هبــه یــا صلــح رایــگان امــوال
قیــم بــه مولــی علیــه نیــز بــه جهــت
انتفــاء ضــرر بــر ایــن مــورد مقــدور و
میســر اســت.
* نمایندگی وکال
درخصــوص وکال بایــد گفــت کــه
براســاس احتمــال و امــکان سوءاســتفاده،
اصــل عــدم داشــتن حــق معاملــه
بــا خــود اســت ،امــا اگــر احتمــال
سوءاســتفاده وکیــل از نمایندگــی نــرود،
امــکان معاملــه بــا خــود از وی ســلب
نمیشــود .در ایــن مــورد حتــی اگــر
وکالــت بــه صــورت عــام و مطلــق
هــم باشــد ،بــاز بــه جهــت حفــظ
مصالــح مــوکل و پیشــگیری از هرگونــه
اختالفــات بعــدی ،قانونگــذار اجــازه
معاملــه وکیــل بــا خــود را بــه عنــوان
رضایــت مــوکل یــا انتفــاء هرگونــه
شــبهه در خصــوص سوءاســتفاده از
ســمت نمایندگــی منــوط کــرده اســت.
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 )4ســند رســمی ثبتــی :ماننــد ســند مالکیــت کــه
طــی تشــریفاتی در اداره ثبــت اســناد و امــاک
تنظیــم میشــود.
 )5ســند رســمی محضــری :ماننــد اســنادی
کــه در دفاتــر اســناد رســمی و ازدواج و طــاق
تنظیــم میشــود.
ب) اقســام ســند رســمی از حیــث نــوع اســتفاده
و کاربــرد در یــک دیــد کلــی:
 )1اســناد رســمی اثباتــی :تمــام اســناد ایــن
داللــت را دارنــد.
 )2اســناد رســمی اجرایــی :صرف ًا شــامل اســنادی
اســت کــه قــوه اجــرا و امــکان صــدور اجراییــه را
دارنــد و در اصطــاح ،اســناد الزماالجــرا نامیــده
میشــوند.
با توجه به ماده 1292
بنــد پنجــم :قــدرت اجرایــی ســند
رســمی
یکــی از آثــار ثبــت اســناد آن اســت کــه مفــاد
آنهــا بــدون احتیــاج بــه حکمــی از دادگاههــای
دادگســتری الزماالجــرا اســت و عمــوم

ضابطیــن دادگســتری و ســایر قــوای دولتــی
مکلــف هســتند کــه در مواقعــی کــه از طــرف
ماموریــن اجــرا بــه آنهــا مراجعــه میشــود در
اجــرای مفــاد ســند اقــدام کننــد و حتــی ادعــای
مجعولیــت ســند مانــع اجــرای آن نیســت مگــر
ایــن کــه بازپــرس قــرار مجرمیــت متهــم بــه
جعــل را صــادر و دادســتان بــا آن موافقــت کــرده
باشــد .
مســتفاد از مــواد  95 ،93 ،92و  99قانــون ثبــت
ایــن کــه مفــاد اســناد رســمی فقــط در خصــوص
تعهــدات قابــل اجراســت و اگــر در ســند رســمی
تعهــدی نشــده باشــد نســبت بــه آن اجراییــه
صــادر نخواهــد شــد .
آقــای ســعید نســیمی در مجموعــه حقــوق ثبــت
و آییننامههــا دســتورات ثبتــی قــدرت اجرایــی
ســند رســمی را چنیــن توضیــح میدهنــد کــه:
منظــور از قــدرت اجرایــی ســند رســمی ایــن
اســت کــه دارنــده آن میتوانــد در صــورت
ضــرورت بــدون مراجعــه بــه مراجــع قضایــی
و صــدور حکــم ،اجــرای مفــاد آن را بخواهــد
و ســند بــه مــورد اجــرا گذاشــته خواهــد شــدو
اضافــه میکننــد تمــام اســناد رســمی دارای
قــدرت اجرایــی نیســتند بلکــه قانــون ایــن
قــدرت اجرایــی را اختصــاص بــه اســناد معیــن
داده اســت و ممکــن اســت ایــن قــدرت اجرایــی
بــه اســناد عــادی هــم داده شــود ماننــد چــک
بالمحــل کــه ســند عــادی اســت ولــی بــه
موجــب مــاده یــک قانــون صــدور چــک ،دارای
قــدرت اجرایــی بــوده و الزماالجــرا اســت.
مدلــول تمــام اســناد رســمی مراجعــه بــه دیون و
ســایر امــوال منقــول بــدون احتیــاج بــه حکمــی
از محاکــم عدلیــه الزماالجــرا اســت مگــر در
مــورد تســلیم عیــن منقولــی کــه شــخص ثالثــی
متصــرف و مدعــی مالکیــت آن میباشــد.

تمــام اســناد رســمی راجــع بــه معاهــدات
امــاک ثبــت شــده مســتق ً
ال و بــدون مراجعــه
بــه محاکــم الزماالجراســت ماننــد دفاتــر اســناد
رســمی ،دفاتــر ازدواج و طــاق.
دکتــر واقــف در کتــاب حقــوق ثبــت امــاک،
ثبــت اســناد و اجــرای اســناد رســمی در ایــن
بــاره چنیــن اظهــار میدارنــد کــه:
اجــرای ســند ،اجــرای مفــاد آن بــه درخواســت
کتبــی ذینفــع و بــه دســتور مقــام صالــح اســت.
بنــا بــر ایــن ،بایــد دســتور صــدور اجراییــه را بــر
مبنــای وجــود یــک ســند ثبتــی معتبــر صــادر
کــرد  .توضیــح ایــن کــه :اگــر چــه ســند ثبتــی
اصــو ً
ال قابلیــت صــدور اجراییــه را دارد مگــر در
مــورد اســتثنایی ماننــد ســند مالکیــت ،ولــی ایــن
قابلیــت تــا جایــی اســت کــه خــود ســند ثبتــی،
معتبــر باشــد .بنــا بــر ایــن ،هــر گاه ســند ثبتــی
از اعتبــار افتــاده باشــد ،نمیتــوان از الزماالجــرا
بــودن آن ســند ســخن گفــت تــا بــه اتــکای آن،
از مقــام صالــح درخواســت صــدور دســتور صــدور
اجراییــه را نمــود.
یکــی از مهمتریــن امتیــازات و آثــار اســناد
رســمی ثبتــی و الزماالجــرا آن اســت کــه ذینفــع
هــر زمــان کــه بخواهــد میتوانــد مفــاد آن را بــه
موقــع اجــرا بگــذارد( .البتــه پــس از سررســید
وعــده در صورتــی کــه وعــده مدتــی داشــته
باشــد) و مدیــون یــا متعهــد نمیتوانــد بــه عــذر
شــمول مــرور زمــان از پرداخــت آن امتنــاع کنــد
و نمیتوانــد بــا اقامهــی دعــوی در دادگاه ابطــال
اجراییــه را از دادگاه ،از جهــت صــدور زمــان،
درخواســت نمایــد .زیــرا حــق درخواســت صــدور
اجراییــه محــدود بــه زمــان و مــدت معینــی
نشــده اســت و نمیتــوان ذیحــق را بــدون نــص
قانونــی از اســتفاده از حــق خــود منــع کــرد.
ادامه دارد ...

