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حميده گودرزي

سال بیست ویکم شماره 6080
سه شنبه  26آبان 1394

قانون  58ساله حمل سالح سرد
در انتظار بازنگري مجلس

آمارها نش�ان ميدهد در  5ماهه نخس�ت امس�ال  340نفر با سلاح سرد در كش�ور به قتل رسيده اند.
اين آمار نس�بت به قبل فقط يك درصد كاهش داش�ته اس�ت .اما اين آمار همچنان نگران كننده اس�ت.
زيرا طبق گزارشها اين آمار فقط مربوط به قربانياني اس�ت كه علت مرگش�ان در پزش�كي قانوني به ثبت
رس�يده به همين خاطر هنوز آمار دقيقي از تعداد افرادي كه درجريان درگيريها با سلاح س�رد مجروح
ميش�وند يا كساني كه با س�وء استفاده از اين سالح هدف زورگيري و س�وء قصد قرار ميگيرند در دست
نيس�ت .اگر چه برخي اقدامها براي پيش�گيري و مبارزه با خريد و فروش و حمل سلاحهاي نامتعارف در
كشور كم و بيش صورت گرفته اما سازمانهای مختلف آن را وظيفه ديگري ميدانند .آخرين بار نيز رئيس
كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسالميبا بيان اينكه قوانين موجود درباره ممنوعيت استفاده
از سالحهاي سرد هيچ نقصي ندارد اظهار داشت كه پيشگيري از وقوع جرم عزم جدي ميخواهد .به گفته

ابوالفض�ل ابوتراب�ي -عض��و
كميس��يون حقوق��ي قضاي��ي مجلس
شوراي اسالمي -درباره آخرين وضعيت
اين طرح به ايران گفت :در حال حاضر
اليحه ممنوعيت حمل س�لاح سرد در
كميس��يون حقوق��ي -قضايي مجلس
شوراي اسالميمصوب شده و در نوبت
مطرح ش��دن در صحن علني است كه
البته فكر ميكنم اين طرح در مجلس
بعدي بررسي شود.
ëëسالحهاي سرد آدمكش نيستند
اما نكته مهماينكه قانون ممنوعيت
حمل س�لاحهاي س��رد مربوط به 58
سال قبل اس��ت و از ديدگاه بسياري از
حقوقدانان و كارشناس��ان اين قانون به
دليل قديميبودن ،ناكار آمد بوده و نياز
ب��ه بازنگ��ري دارد .از اين رو هر چقدر
تصويب اين قانون به تعويق افتد تبعات
منفي آن بيشتر خواهد بود.
عبدالصمدخرمشاهي -حقوقدان
و وكي��ل دادگس��تري نظ��ري خالف
نظر كارشناس��ان دارد .او معتقد است:
اين س�لاحهاي سرد نيس��تند كه آدم
ميكش��ند بلكه جهالت ،فق��ر و علل و
عوامل جرم زايي در جامعه وجود دارد
كه پيش زمين��ه اي براي ارتكاب جرم
در برخي افراد ميشود .وي در ادامه به
«ايران» ميگويد :به طور كلي مس��ائل
و مش��كالتي كه در جامعه وجود دارد
اغلب در ذهن برخي افراد باقي ميماند
و منج��ر به عقده و ناراحتي ميش��ود.
حال اگر تنگدس��تي و نادان��ي در اين
افراد بيشتر داشته باشد انگيزه ارتكاب
ج��رم در آنها قوت ميياب��د .كما اينكه
در گذش��ته پروندههايي داش��تيم كه
افرادي با سالحهاي سرد قدرت نمايي
ي ميشدند
ميكردند و مرتكب جرايم 
اما پس از دس��تگيري به اشد مجازات
محكوم ميشدند كه اين نشان ميدهد
قانونگذاران نسبت به مسأله سالحهاي
س��رد بي توجه نب��وده و در اي��ن باره
قوانين خوبي هم موجود است.
ام��ا همانطور كه همه م��ا ميدانيم
سالحهاي س��رد انواع و اقس��اميدارد
كه برخ��ي از آنها همانند ق��داره ،قمه
و س��رنيزه و  ...غير متعارف هس��تند و
هميشه بحث بر س��ر اين موضوع بوده
كه اين س�لاحها بايد جمعآوري شوند
يا اينكه با دارندگان نيز برخورد ش��ود.
اما با تأكيد فراوان ميگويم تا زماني كه
زمينهه��اي ورود جرم در جامعه فراهم
و مش��كالت بر س��ر راه جوانان باش��د
ضمي��ر ناخود آگاه آنها براي خش��ونت
جسماني عليه همنوع خود آماده است.
بنابراي��ن تا زماني كه اين عوامل از بين
نرود هر نوع اقداميا وضع قوانين جديد
حتي در نظر گرفتن اشد مجازات براي
توليدكنندگان ي��ا حمل كنندگان اين
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نوع س�لاحها به طور يقي��ن نه تنها در
كاهش جرايم تأثيري نخواهد گذاشت
بلكه اقدام پيشگيرانه هم نيست.
به گفته اين وكيل دادگس��تري در
بعض��ي موارد ،برخ��ي اقدامها همانند
اقدامهاي تأميني و پيش��گيرانه ممكن
است مناسب باشد .قانونگذار نيز پيش
بينيه��اي الزم را در نظر گرفته و فقط
ي مراقبت كافي اس��ت تا جرميبه
كم 
وقوع نپيوندد .اما واقعيت اين است كه
اگر قرار باشد فردي مرتكب جرم يا قتلي
شود براحتي ميتواند با يك كارد ميوه
خوري يا يك تكه شيشه يا فلز اين كار
را انجام دهد .بنابراين همانطور كه گفتم
اين سالحها نيستند كه آدم ميكشند
بلك��ه جهال��ت ،آموزههاي ب��د ،ترويج
خشونت ،نداشتن سرگرميو زمينههاي
آموزشي و فرهنگي و بسياري از مسائل
و مش��كالت ديگر اس��ت كه در ضمير
ناخود آگاه افراد جمع ميشود و با يك
جرقه عقدهگش��ايي ش��ده و متأسفانه
ح��وادث تل��خ و ناگ��واري رخ ميدهد
زي��را اين ناهنجاريها اس��ت كه باعث
ميشود قانون ستيزي ،قانون گريزي و
ميل به خش��ونت در افراد جامعه پديد
آيد .از اين رو بايد آنها را از بين برد .در
غير اين صورت اطمينان داشته باشيد

الهيار ملكشاهي ،قانون فعلي برای جلوگیری از استفاده از سالح سرد هیچ نقصی نداشته و قوانین مناسبی
در قانون مجازات اسالمی برای این جرم در نظرگرفته شده است .اما درخصوص برخورد با متخلفان به طور
حت�م قوه قضائیه ،نیروی انتظامی و ضابطان باید دقیق تر وارد عمل ش�وند .وي با انتقاد از نبود اقدامهاي
الزم درخصوص پیش�گیری از وقوع جرم ،تأکید دارد :متأس�فانه تاکنون در حوزه آسیبشناسی رفتارهای
اجتماعی ش�هروندان و پیش�گیری از وقوع جرم هیچ اقدام قابل قبولی انجام نشده است هر چند در اين
كميسيون طرح ممنوعیت استفاده از سالح سرد مورد بررسي قرار گرفته است با اين وجود نمیتوان پیش
بینی کرد این طرح تا چه اندازه در کاهش استفاده از سالح سرد مؤثر باشد .اين در حالي است كه به طور
حتم با توجه به درج مهم ترین موارد در این طرح مانند ممنوعیت استفاده و نگهداری از برخی سالحهای
سرد انتظار داریم که تا حدودی از وقوع اين جرم پیشگیری شود.

هرگونه اعمال و وضع قوانين خش��ن و
در نظر گرفتن مجازاتهاي س��خت در
رابطه با جمع آوري سالحهاي نامتعارف
يا سالحهاي س��رد هرگز نميتواند آن
توقع و توجهي ك��ه قانونگذار و جامعه
دارن��د را بر آورده كن��د و همچنان اگر
همانن��د س��ابق اي��ن مس��ائل رعايت
نش��ود خش��ونتها ،ضرب و جرحها و
درگيريهاي فيزيكي به داليل مختلف
در جامعه روي خواهد داد.
عبدالصمدخرمش�اهي:
مس�ائل و مشكالتي در
جامع�ه وج�ود دارد اغل�ب در
ذهن برخي افراد باقي ميماند
و منج�ر ب�ه عق�ده و ناراحتي
ميش�ود .حال اگر تنگدستي و
نادان�ي در اي�ن افراد بيش�تر
باش�د انگيزه ارتكاب جرم در
آنه�ا قوت ميياب�د .كما اينكه
در گذشته پروندههايي داشتيم
كه افرادي با سلاحهاي سرد
ق�درت نماي�ي ميكردن�د و
ي ميشدند
مرتكب جرايم 

ابوالفض�ل ابوترابي :با
اينكه در طرح ممنوعیت
حمل سالح سرد به همه موارد
توجه شده اس�ت اما تا زماني
كه طرح تبديل به قانون نشود
هي�چ نه�ادي نميتوان�د
درخص�وص حملكنن�دگان و
فروشندگان سلاحهاي سرد
اقدام پيش�گيرانه ي�ا برخورد
قانوني انجام دهد.

دكتر ميرمحمد صادقي:
حم�ل سلاحها باي�د
جرمان�گاري ش�ود و ب�راي
مواردي از قبيل خريد و فروش
آنه�ا هم مجازات تعيين ش�ود
اگر در اين موارد ممانعت ايجاد
كنيم ميتوانيم اميدوار باش�يم
ك�ه از تع�داد اي�ن جراي�م در
سطح كشور كاسته شود

ëëنگاهي به قوانين ممنوعيت حمل
سالح سرد
دكت�ر ميرمحم�د صادق�ي-
ي دانشكده
حقوقدان و عضو هيأت علم 
حقوق دانش��گاه ش��هيد بهش��تي -نيز
با بي��ان اينكه ب��ه طوركل��ي در ايران
آس��تانه تحمل مردم پايين آمده است،
به «ايران» ميگويد :يكي از مس��ائل و
مش��كالتي كه وجود دارد اين است كه
مردم هنگام روبهرو ش��دن با هم بسيار
عصباني هس��تند و قدرت مهار خش��م
خ��ود را ندارند .همين ق��در بدانيد كه
در كمتر كش��وري همانند ايران مردم
در درگيريها از سالحهاي سرد به اين
شكل استفاده ميكنند اما به طور كلي
هرگونه اقدام براي كنترل حمل سالح

خريد و فروش و حمل سالحهاي سرد ممنوع شود
سالح سرد از قبیل
چاقوي نامتعارف ،قمه،
دش��نه ،کارد ،شمشیر
و نظای��ر آن از جمل��ه
وس��ايلي هس��تند كه
مجرم��ان ب��ه منظور
رس��یدن ب��ه اه��داف
مجرمانهش��ان از آنها
اصغر جمشیدراد اس��تفاده ميكنن��د.
بررس��یها نش��ان
رئیس اداره حقوقی
میدهد بيشتر کسانی
پلیس آگاهی ناجا
ک��ه با س�لاح س��رد
مرتکب جرمی میش��وند از چاقو به عنوان یک
تکیهگاه یاد میکنند و آن را به عنوان وسیلهای
که امنیت را برای آنها همراه خواهد داش��ت در
جیب یا کیف خ��ود حمل ميكنند .برخی نیز
با نیت مجرمانه به منظ��ور ارتکاب جرایمی از
قبیل اخاذی ،تجاوزهاي جنس��ی ،قتل و انواع
شرارتها اقدام به حمل سالح سرد میکنند.
س��اخت ،خرید ،فروش ،وارد كردن ،حمل و
نگهداری سالح س��رد امروزه یکی از معضالت
موجود جامعه به ش��مار میآی��د و بروز جرایم
در س��طح جامعه نيز مؤید این موضوع اس��ت.
ح��ال آنكه در قوانین جمهوری اس�لامی ایران
جرم انگاری مش��خصی در خصوص ممنوعیت

س��اخت ،خرید ،ف��روش ،وارد ك��ردن ،حمل و
نگهداری س�لاح س��رد وجود ن��دارد و در رویه
قضایی – انتظامی برخورد واحد و مشخصی نیز
با این موضوع نمیشود.
از سوي ديگر در تحقيقات پليسي -قضايي،
متهمان پروندهها اذعان داشتهاند که بر حسب
عرف و عادت و بدون توجه به پیامدها و عواقب
قانونی ،اقدام به خرید و حمل سالح سرد كرده و
در درگیری و نزاع براي ترساندن یا دفاع از خود
در برابر افراد مهاجم از آن اس��تفاده کردهاند .از
طرفی درصد باالیی از حامالن س�لاح س��رد را
گروه سنی جوانان به خود اختصاص دادهاند که
مهمترین انگیزههای حمل س�لاح سرد توسط
آنان به اين شرح است:
-1تأثیرپذیری از محیط زندگی (یا فرهنگ
اجتماعی) و همچنین گروه همسن و ساالن.
-2ایجاد رعب و وحشت در گروه دوستان یا
همسن و ساالن.
-3برتری جویی و کس��ب ق��درت کاذب با
حمل و نگهداری این سالح.
-4ای��راد جرح به طرف مقابل در درگیری و
نزاعهای خیابانی.
-5الگوبرداری از مجرمان بزرگسال یا برخی
از اعضای خانواده.
-6انج��ام جرایمی مثل س��رقت ،زورگیری،

اخاذی ،باجگیری ،سرقت به عنف و ...و نیز دفاع
از خود حین به دام افتادن یا دستگیری.
-7انتقامگیریهای شخصی و غیره.
-8نبود تربیت صحیح و نیز بیتوجهی والدین
به فرزندان بخصوص قشر نوجوان و جوان.
-9حمل سالح سرد توسط نوجوانان و جوانان
ضعیفتر برای رویارویی احتمالی با خالفکاران و
بزهکارانی که از آنان قویتر هستند.
ëëطرح ممنوعیت به کارگیری سالح سرد
و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار
با توج��ه به لزوم جرم ان��گاری در خصوص
ممنوعیت س��اخت ،خرید ،فروش ،وارد كردن،
حمل و نگهداری سالح سرد نامتعارف ،در سال
 1386طرح « ممنوعیت حمل سالح سرد» به
مجلس هفتم ارائه شد .این طرح با وجود تصویب
یک فوریت آن ،در مجلس هفتم بررسی نشد و
در مجلس هش��تم نیز بایگانی شد .در مجلس
نه��م نیز در مرحله اول پرونده این طرح با رأی
منفی اعضای کمیس��یون قضایی بسته شد .در
تیرماه امس��ال نيز با حضور نمایندگان نيروي
انتظام��ي در مجلس و ارائ��ه آمار ،بیان گزارش
تحلیلی و نمایش مستندات ،بر ضرورت بررسي
دوباره طرح اصرار شد و در نهایت ،طرح با یک
فوریت دوباره در دستور کار قرار گرفت.

ëëخلأ قانوني و خري�د و فروش آس�ان
سالح سرد
متأس��فانه خ�لأ قانوني در زمين��ه خريد و
ف��روش و نگهداري س�لاح س��رد باعث ش��ده
اينگونه وسايل به آساني ساخته و در مغازهها و
در مقابل چشمان افراد خرید و فروش شود .از
سوي ديگر پايين آمدن آستانه تحمل و کمرنگ
بودن آموزش مهارتهاي زندگي مانند مديريت
هيجانهاي رفتاري باعث شده به کارگيري اين
سالح بخصوص در طیف جوان افزايش يابد.
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت آنچه مدنظ��ر پلیس
ميباشد سالح سردی است که مصرف عاقالنه
نداش��ته و فقط در درگیری ،نزاع وقتل کاربرد
دارد مثل خنجر و شمش��یر و پنجه بوكس که
در متن پیش��نهادی نیز وزارت کشور مکلف به
ارائه لیس��تی از اینگونه وس��ایل شده است تا
در تش��خیص مصادیق آن حقوق مردم رعایت
شود.
البته نيروي انتظامي با انجام پیشبینیهای
الزم در خص��وص مش��اغل پرخط��ر ،همانند
طالفروش��ان که نیاز به وس��ایل دفاعی مانند
شوکر و اسپری دارند ،تحت شرایطی خاص به
اینگونه افراد ،وسیله مورد نظر دفاعي را تحویل
ميدهد.

بويژه سالحهاي سرد كه قابل دسترستر
هستند ميتواند به تأمين امنيت جامعه
كمك كند .اين مسأله از زمانهاي دور
نيز مورد توجه قانونگ��ذاران ايران بوده
اس��ت .به ط��وري كه در س��ال 1336
اليحه قانوني مجازات حمل چاقو و انواع
ديگر سالحهاي سرد در مجلس شوراي
ملي تصويب و براس��اس آن براي حمل
سالح سرد مجازاتهايي تعيين شد .هم
اكنون نيز اين اليحه در قوانين ديگر از
جمل��ه در م��اده  617قان��ون مجازات
اسالمي،بخش تعزيرات منعكس شده
اس��ت .اما نكته حائز اهمي��ت آنكه در
اين ماده حمل چاقو و س�لاحهاي سرد
ديگر به تنهايي جرمانگاري نشده است.
بلك��ه تظاهر و قدرت نمايي به وس��يله
آنها جرمانگاري ش��ده و براي مرتكبان
اين جرم ش�لاق و زندان در نظر گرفته
اس��ت .حال آنكه براس��اس ماده 618
قانون مجازات اسالمياگر فردي بدون
س�لاح اما با هياهو ،جنجال و حركات
غيرمتعارف متعرض افراد ش��ود باز هم
براي��ش مجازات تعيين ش��ده اس��ت.
بنابراين با توجه به اليحه قانون مجازات
حمل چاقو و ديگر س�لاحهاي سرد كه
در س��ال  1336تصويب ش��د و امروزه
منس��وخ اس��ت به نظر ميرسد الزم و
ضروري است كه در راستاي پيشگيري
از درگيريه��اي مس��لحانه بين مردم،
قدرت نماييهاي اشرار به وسيله چاقو
و سالحهاي ديگر بويژه سالحهاي سرد
و حمل بيدليل اس��لحه سرد ضمانت
اجراي مناس��بي در نظ��ر گرفته و اين
موارد جرم انگاري شود.
دکتر ميرمحم��د صادقي ميافزايد:
البت��ه گاهي اوق��ات قانونگ��ذار همراه
داشتن برخي وس��ايل همانند داشتن
وس��ايل قمار را جرمانگاري كرده است.
بنابراين چ��ه اش��كالي دارد كه همراه
داش��تن اينگونه سالحها نيز منع شود
و اگر هم فردي در اماكن عموميسالح
سرد همراه داش��ت ،هر چند كه از آن
اس��تفاده نكرده باش��د ،ني��ز بگوييم او
مرتكب جرم ش��ده اس��ت .بنابراين به
نظرم تعيين تكلي��ف اليحه اي كه هم
اكنون در مجلس مطرح اس��ت يكي از
موارد ضروري است.
ëëفـ�روش س�ـــالحهاي س�رد
تخلف است
ب��ا توج��ه ب��ه اي��ن اظهارنظرهاي
كارشناسي بحث جدي اين است كه تا
وقتي سالحهاي سرد در پشت ويترين
مغازهها در معرض ديد عموم قرار دارد،
انگيزه افراد نيز براي خريد آنها بيش��تر
ميشود و انگيزه ارتكاب جرايم مختلف
را قوت ميبخشد .حال به نظر ميرسد
اگر براي فروش��ندگان اين نوع سالحها
نيز مجازات در نظر گرفته ش��ود باعث
ايجاد ترس در آنها شده و ديگر مبادرت
به خريد اس��لحههاي س��رد نميكنند.
از اي��ن رو ش��ايد بتوان اين ج��رم را تا
حدودي كنترل كرد.
ابوالفض��ل ابوتراب��ي نی��ز در اين باره
ميگوي��د :به طور كل��ي در طرح جديد
ممنوعي��ت حمل س�لاح س��رد ،فروش
هرگونه س�لاح س��رد تخلف محس��وب
ميش��ود و بر اين اساس وظيفه برخورد
و جم��ع آوري اين س�لاحها نيز برعهده
نيروي انتظامياست .همچنين براساس
اين ط��رح چنانچ��ه مغ��ازه داري اقدام
به فروش س�لاحهاي س��رد كند وظيفه
نيروي انتظامياست كه به او اخطار دهد
و پروانهاش را لغو كند .با وجود اينكه در
طرح مذكور به همه موارد توجه شده است
اما تا زماني كه اين طرح تبديل به قانون
نش��ود هيچ نهادي نميتواند درخصوص
حملكنندگان و فروشندگان سالحهاي
سرد اقدام پيش��گيرانه يا برخورد قانوني
انجام ده��د .دكتر ميرمحمد صادقي نيز
ميگوي��د :بالطبع در اي��ن قانون ،حمل
س�لاحها بايد جرمانگاري ش��ود و براي
م��واردي از قبيل خريد و فروش آنها هم
مجازات تعيين ش��ود اگ��ر در اين موارد
ممانعت ايجاد كني��م ميتوانيم اميدوار
باش��يم كه از تعداد اين جرايم در سطح
كشور كاسته شود.
ام��ا عبدالصمد خرمش��اهي معتقد
اس��ت؛ اي��ن نوعي خوش باوري اس��ت
كه فكر كني��م جمعآوري س�لاحهاي
نامتعارف به جلوگيري از رشد اين جرايم
كمك ميكند زيرا در بسياري از جوامع
افراد حتي ميتوانند براحتي سالحهاي
گرم را خريد و فروش يا از آن اس��تفاده
كنند .اما ميبينيم تنها س�لاح نيس��ت
كه انگي��زه قتل و انتقام را در فرد ايجاد
ميكند .يعني اگر اين وس��ائل نباش��د
آنقدر وسائل ديگر هست كه وقتي فرد
به ارتكاب جرم تمايل داش��ته باش��د با
هر وس��يله يا هر شيء ديگري ميتواند
نيت مجرمان��هاش را اجرا كند .بنابراين
اگ��ر فردي بخواه��د از اين وس��ايل به
عنوان يك ابزار براي رسيدن به اهداف
خالفكارانهاش يا ب��راي قدرت نمايي و
ايجاد رعب و وحشت استفاده كند ديگر
ميل شخصي اوس��ت و اين عمل وي
هيچ ارتباطي به سالحهاي سرد و جرم
و قتلهايي كه صورت ميگيرد ندارد.
بنابراين فقط ميتوان انتظار داشت از
اين سالحها براي قدرت نمايي يا ارتكاب
جرايمي مثل قتل استفاده نشود وگرنه
انتظ��ار اينكه با جمعآوري س�لاحهاي
نامتعارف همانن��د قمه و  ...مانع ارتكب
جرايم ش��ويم چندان ب��ا واقعيتهاي
روانشناسي جنايي مطابقت ندارد.
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ëëاینجانب در کارخانه ای مشغول
فعالیت هستم .با توجه به اینکه در
قسمتی کار می کنم که سر و صدای
بس�یار زیادی وجود دارد احساس
کردم که شنواییام کم شده است.
پس از مراجعه به پزشک و معاینه
گوشهاي�م اي�ن موض�وع تأيي�د
ش�د .آیا به دلی�ل كار در کارخانه
و آس�يبي ك�ه به سلامتيام وارد
شده میتوانم از مسئوالن کارخانه
مطالبه خسارت كنم؟
در صورت��ی که بین فعالیت ش��ما
در کارخانه و کم ش��دن حس شنوایی
رابطه سببیت وجود داشته باشد پس
از طی مراحل قانونی با توجه به تعیین
درص��د دیه توس��ط پزش��کی قانونی
میتوانید خس��ارت وارد ب��ه خود را از
کارخانه مطالبه كنيد.
ëëمن در آپارتمانی زندگی میکنم
که بعضی از س�اکنان ش�ارژ خود
را پرداخ�ت نمیکنن�د .ب�ا توجه
به اینکه مدیر س�اختمان هستم
چه اقدامي بايد انج�ام دهم؟ آیا
م�ی توانم آب یا برق آنان را قطع
کنم؟
به اس��تناد م��اده  10مک��رر قانون
تملک آپارتمانه��ا می توانید از طریق
مراجع قانونی ابتدا اظهارنامهای را با ذکر
دقیق مبلغ بدهی نامبرده ارسال کنید
و پرداخ��ت مبلغ را مطالب��ه کنید .در
صورت پرداخت نكردن تا  10روز پس
از اب�لاغ ،مدیر یا هیأت مدیره میتواند
مانع استفاده وی از خدمات شود.
ëëچن�د روز قب�ل ب�راي دريافت
طلبم از فردي به س�راغش رفتم
اما وي نه تنه�ا پولم را نداد بلكه
پ�س از مش�اجره لفظ�ي كار ب�ه
درگيري فيزيكي كشيد و در اين
ميان صورتم آس�يب ديد .دو روز
بعد هم متوجه کبودی بیش از حد
آن شدم .حال قصد شکایت دارم.
آی�ا با توجه به اینکه در ماه حرام
این اتفاق افتاده دیه پرداختی به
بنده افزایش مییابد؟
منظور ش��ما از افزایش همان است
ک��ه در قانون ب��ه آن تغلیظ دیه گفته
میش��ود .اما توجه کنید که به استناد
ماده  557تغلیظ یا همان افزایش دیه
فقط مخصوص قتل نفس اس��ت و در
جنایات مادون نفس ،جاری نیس��ت.
بنابرای��ن افزای��ش دیه به ش��ما تعلق
نمیگیرد.
ëëحدود یکس�ال پی�ش چکی به
عنوان ضمانت از شخصی گرفتم که
اگر طلبم را پرداخت نکرد از طریق
چک ،طلبام را وصول کنم .اکنون
بعد از گذش�ت م�دت زمان زیادی
صاحب چک از پرداخت بدهی اش
خ�ودداری میکند ،آیا میتوانم به
صورت کیفری اقدام کنم؟
به اس��تناد م��اده  13قانون صدور
چک چنانچه در متن چک قید ش��ده
باش��د که چ��ک بابت تضمی��ن انجام
معامل��ه یا تعهدی باش��د ،چک مزبور
فاقد وصف کیفری است .بنابراین شما
میبایس��ت از طریق حقوقی اقدام به
احقاق حق خود كنید.
 ëëپدرم نیاز به عمل فوری داشت
پ�س از مراجع�ه به بیمارس�تان،
پزش�ک از پ�درم رضای�ت نامه و
برائت نامه ای دریافت کرد اما بعد
از گذش�ت  6س�اعت پدرم فوت
كرد ،اکنون مسئولیت فوت پدرم
به عهده چه کس�ی است و من از
چه کسی شکایت کنم؟
گرفتن رضایت و برائت س��بب رفع
مسئولیت پزش��ک در فرض تقصیر او
نمیش��ود .بلکه در صورتی که هنگام
عمل ،پزش��ک مرتکب تقصیری شده
باش��د این اولیای دم هستند که باید
تقصیر پزش��ک را اثبات کنند .بدیهی
اس��ت در صورت اثبات تقصیر پزشک
مسئولیت فوت پدر شما به عهده وی
است.
ëëاینجان�ب در س�ال  1390ب�ا
ش�خصی تصادف كردم که مقصر
نیز خ�ودم بودم و ش�خص مقابل
هم فوت كرد .اکنون بعد از  4سال
دادگاه بنده را محکوم به پرداخت
دیه کرده است .حال میخواستم
بدانم ک�ه دیه را بر مبنای س�ال
 1390بای�د پرداخ�ت کن�م یا بر
مبنای قیمت روز؟
تقوی��م دیه براس��اس قیم��ت روز
پرداخت محاسبه خواهد شد نه قیمت
زم��ان حادثه .بنابراین می بایس��ت به
قیم��ت دیه زمان پرداخت ،مبلغ آن را
پرداخت کنید.

