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مشاوره حقوقی
خوانندگان محترم! در صفحه حقوقی روزنامه خراس��ان،

پاسخگویپرسش هایحقوقیشماهستیم.شمامی توانید
پرس��ش های خود را در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متنپیامکحتماکلمه«حقوقی»راقیدفرمایید.

پرسش 50 :سال دارم .میخواهم وصیت کنم مادامی
که زندهام ،مالک اموال غیرمنقولم باشم و پس از مرگم،
تمام این اموال به همسرم برسد و تا ایشان زنده است
کسی حق فروش اموال غیرمنقول را نداشته باشد.
با توجه به اینکه بیش از یک سوم اموال را نمیتوان
وصیت کرد ،تکلیف چیست؟
پاسخ :برای انتقال اموال به همسرتان و حفظ منافع ملک
تا زمانی که در قید حیات هستید می بایست تمام اموالتان
را به همسرتان صلح کنید با این شرط که حق استفاده از
منافع اموال در طول حیاتتان با شما باشد .در این صورت
باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنید تا سند صلح عمری
بعد از انجام تشریفات قانونی میان شما تنظیم شود.
بر ای��ن اس��اس ،ام��وال به ص��ورت مشروط به همسرتان
منتقل می شود و حق استفاده از منافع ،تحت اختیار شما
باقی میماند .به این ترتیب ،از آنجا که مالکیت اموال به
همسرتان منتقل می شود بعد از فوت شما این اموال جزو
ماترکشمانیستوبینوارثانشماتقسیمنمیشود.شرط
دیگری که درج آن در صلحنامه ضروری است حق فسخ
عقد صلح تا زمان فوت شماست .حق فسخ ،این امکان را به
شما می دهد تا زمانی که در قید حیات هستید اگر از انتقال
اموال خود به همسرتان پشیمان شدید ،صلح را فسخ کنید
و اموال را به مالکیت خود برگردانید .با توجه به اینکه بعد
از فوت شما اموال به صورت قانونی به همسر شما منتقل
شده است تا زمان حیاتشان تحت اختیار ایشان خواهد بود
و بعد از فوت همسرتان ،اموال خود به خود به عنوان ماترک
به فرزندان منتقل می شود و نیازی به تنظیم سند دیگری
نیست .درخور ذکر است که طبق ماده  753قانون مدنی،
«برای صحت صلح ،طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در
مورد صلح را داشته باشند ».منظور از اهلیت معامله در این
ماده ،عاقل ،بالغ و رشید بودن طرفین عقد صلح و منظور
از اهلیت تصرف ،اختیار تصرف در مورد صلح است که
اشخاصی مانند افراد ورشکسته فاقد آن هستند.
پرسش :آیا مرد میتواند به بهانهحقدرخواستتمکین،
مانع خروج زن از منزل و رفتن او به خانه پدرش و نیز،
ش شود؟
ارتباط با خانوادها 
پاسخ :حضرت امام(ره) در تحریر الوسیله ،زن را شرع ًا مکلف
به اطاعت و تمکین از شوهر دانسته و بیان کردهاند« :نشوز در
زوجه عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش که
واجب است خارج شود ،مثال خود را در اختیار او قرار ندهد و
چیزهای نفرت آوری که منافات با تمتع و التذاذ شوهر از زن
دارد را از خود دور نکند ،حتی در موردی هم که شوهر تقاضای
آرایشازاوداردترکتنظیفوآرایشنیزازمصادیقنشوزاست،
وهمچنینبیرونرفتنازخانهبدوناذنشوهروکارهاییدیگر
از این قبیل نشوز است( ».ترجمه تحریر الوسیله ،در قسمت و
نشوز و شقاق) همچنین در مسئله یکم تحریر الوسیله در باب
نشوز آمده است« :اگر از زن نشانه هایی از نشوز و طغیان بروز
کند،مثالرفتاروعادتشدرگفتاروکردارتغییرکند؛همیشهبا
مهربانی و لطف با شوهر سخن می گفت و سوال او را پاسخ می
داد اما این بار خشن جواب دهد ،و یا همیشه خنده رو و بشاش
بود این بار خود را عبوس و گرفته روی کند و سوال شوهر را
پاسخ ندهد مگر بعد از چند بار تکرار کردن و آن هم جواب را
با خشم ادا کند و از این قبیل نشانه ها وقتی از زن مشاهده
شد باید شوهر او را موعظه کند .اگر به خیرخواهی و موعظه او
گوش ندهد آن وقت نشوز محقق شده چون در امور مربوط به
کام گیری از اطاعت شوهر بیرون شده است »...ماده 1102
قانون مدنی نیز مقرر می دارد که به محض واقع شدن نکاح،
روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین
در برابر یکدیگر برقرار می شود .یکی از این حقوق مطابق ماده
 1105قانون مدنی ،حق ریاست خانواده برای مرد است،
حقی که توافق بر خالف آن امکان پذیر نیست .البته باید توجه
داشت که حق ریاست مرد در خانواده و تکلیف زن به اطاعت از
وی مطلق نیست .به عبارت دیگر ،این حق در راستای حفظ
مصالح و استحکام زندگی مشترک به مرد داده شده است و
نباید با سوء استفاده از آن متعرض آزادی و حقوق زن شود.
زیرا مطابق قواعد شرعی ،هیچ کس حق ندارد اِعمال حقوق
خود را وسیله آزار رساندن یا ضرر زدن به دیگری قرار دهد.
به عبارت دیگر ،نمی توان از اِعمال حقوق خود سوءاستفاده
کرد .یعنی هر گاه تصمیمی با مصالح خانواده ناسازگار باشد
یا سوء استفاده از حق ریاست محسوب شود ،زن می تواند از
آن اطاعت نکند .البته مرجع صالح در تشخیص این امر دادگاه
خانواده است .از دیگر سو ،طبق ماده  ،1103زن و شوهر
مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند .حدود و معنای
حسنمعاشرتدرقانونتعریفنشدهاست.حسنمعاشرتبه
معنای خوش رفتاری و برخورد شایسته در حد متعارف است.
بنابراین هر رفتاری که عرفا حسن معاشرت محسوب می شود
بایددرزندگیمشترکرعایتشود؛مانندعدمایجادمانعبرای
رفت و آمد هر کدام از زوجین با پدر و مادرشان .بنابراین اگر زن
با رعایت حدود عرفی و در حدی که به زندگی زناشویی آسیبی
وارد نکند ،برای انجام صله رحم به دیدن پدر ،مادر ،خواهر و
برادر یا سایر بستگان خود برود ،شوهر حق ممانعت ندارد و
در صورت طرح دعوا در مرجع قضایی ،دادگاه به نفع زن حکم
می کند .همچنین مطابق ماده  32منشور حقوق و مسؤلیت
های زنان در نظام جمهوری اسالمی ایران ،مصوب ،1383
زن حق و مسئولیت انجام صله رحم را دارد .بنابراین مرد نمی
تواند به بهانه تمکین و حق ریاست بر خانواده  ،زن را از دیدار با
خانواده اش محروم کند.
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دو سال؛ حداقل دوره
ضمانت خودروهای سبک

بر اساس ماده « 5آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان
خ��ودرو»« ،حداقل دوره تضمین برای خ��ودرو های سبک(سواری ،وان��ت ،دو
دیفرانسیل و ون) از تاریخ تحویل به مصرف کننده ،دو سال یا کارکردی برابر  40هزار
کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد ،و برای خودروهای وارداتی پنج سال یا  150هزار کیلومتر،
هر کدام زودتر فرا برسد و برای خودروهای سنگین (مینی بوس ،میدی باس ،اتوبوس ،کامیونت،
کامیون و کشنده) از تاریخ تحویل به مصرف کننده ،سه سال یا کارکردی برابر 200هزار کیلومتر ،هر کدام
زودتر فرا برسد ،و برای موتور سیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کننده شش ماه می باشد ».بر اساس ماده
 7آیین نامه ،طی دوره ضمانت « ،نمایندگی های مجاز ،موظف به پذیرش کلیه خودرو های تحت مسئولیت
می باشند .شرح خدمات انجام شده و لیست قطعات تعویض شده ،باید به صورت کتبی به مصرف کننده
تحویل گردد ».در صورتی که تعمیر خودرو در مراکز مجاز و برای مواردی که در ضمانت نامه درج شده است،
بیش از  2روز طول بکشد ،طبق ماده  8آیین نامه « ،واسطه خدمات پس از فروش ،موظف به تأمین خودرو
مشابه جایگزین و در صورت عدم امکان ،پرداخت خسارت خواب خودرو ،به شرح ماده  10این آیین نامه
می باشد ».همچنین« ،مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت ،بعد از دو روز کاری ،برای کلیه
روزهای توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیر تعطیل ،بدون در نظر گرفتن فرایند های داخلی
عرضه کننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز ،شروع و در روزی که نمایندگی مجاز ،پس از
انجام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعالم می نماید ،خاتمه می یابد ».بر اساس
ماده  10آیین نامه ،برخی« ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو (به استثنای خسارات ناشی از موارد
حادثه و تصادف) به صورت زیر می باشد :الف – خودرو های سواری :برای توقف کلیه خودرو های سواری
از زمان تحویل خودرو به نمایندگی ،به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات
که قب ً
ال از سوی بازرس مورد تایید قرار گرفته است ،به مقدار پانزده ده هزارم ( )0.0015قیمت
های اعالمی فروش محصول ،توسط تولید کننده یا عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت
می شود .ب – خودرو های عمومی(تاکسی ،وانت و ون) :برای توقف کلیه خودرو های
عمومی ،از زمان تحویل خودرو به نمایندگی ،به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز
کاری یا زمان استاندارد تعمیرات که قب ً
ال از سوی بازرس مورد تایید قرار گرفته
است ،به مقدار بیست ده هزارم ( )0.0020بهای خودرو توسط عرضه کننده
به مصرف کننده پرداخت می شود» .

پدیدآورندگان آثار هنری ،چه حقوقی دارند؟
طبق ماده  12قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» ،اصالح
شده در شهریورماه « ،1389مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این
قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود ،از تاریخ مرگ پدیدآورنده ،پنجاه
سالاستواگروارثیوجودنداشتهباشدیابراثروصایتبهکسیمنتقلنشدهباشد،برای
همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسالمی(ولی فقیه) قرار می گیرد».
همچنین ،طبق تبصره این ماده« ،مدت حمایت از اثر مشترک موضوع ماده  6این قانون 50 ،سال
بعد از فوت آخرین پدیدآورنده خواهدبود ».آثاری که طبق قانون ،مالکیت مادی و معنوی آن ها مورد حمایت قرار
می گیرند ،بر اساس ماده  2قانون «حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» ،عبارتند از  - 1«:کتاب و
رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری؛ - 2شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر
ترتیبوروشنوشتهیاضبطیانشرشدهباشد؛- 3اثرسمعیوبصریبهمنظوراجرادرصحنههاینمایشیاپرده
سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد؛ - 4اثر موسیقی که به
هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد ؛ - 5نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و
نوشته ها و خط های تزیینی و هرگونه اثر تزیینی و اثر تجسمی که به هر طریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به
وجود آمده باشد؛ - 6هرگونه پیکره ( مجسمه)؛ - 7اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان؛ - 8اثر عکاسی
که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد؛  - 9اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و
گلیم؛  - 10اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه ( فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد؛ 11
 اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد؛  - 12هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهاینام برده در این فصل پدید آمده باشد ».طبق مواد  3و  4این قانون ،حقوق پدیدآورنده این آثار «شامل
حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر»
است .حقوق معنوی پدیدآورنده ،محدود به زمان و مکان نیست و نمی توان آن را به غیر
منتقل کرد ،اما پدیدآورنده می تواند حقوق مادی اثر را به غیر واگذار کند .به
عنوان نمونه ،نویسنده یک کتاب می تواند امتیاز انتشار و درآمد مادی
اثر خود را به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کند ،اما این
انتقال باعث از بین رفتن حق وی برای درج نامش روی
کتاب نخواهدشد.
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مسئولیت پزشکان دردرمان بیماران
گزارش حقوقی مسئولیتپزشکیبهمعنایپاسخگوبودن
پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار
طی مراحل درم��ان وارد میشود و این
خسارات ،ناشی از انجام وظایف پزشکی است .به گزارش
خبرگزاری میزان ،سعید شکارینمین ،وکیل دادگستری
و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی با بیان اینکه
پزشکدرصورتیمقصراستکهمرتکبقصوروتقصیرشده
باشد ،اظهار کرد :به عبارت دیگر ،پایه و اساس مسئولیت
کیفری در جرایم پزشکی ،ارتکاب قصور و تقصیر است .وی
ادام��ه داد :قصور عبارت از این است که شخص نسبت به
موضوعی جاهل یا اینکه دچار جهل مرکب شده باشد؛ یعنی
فکرکندمطلبیرامیداند،درصورتیکهآنمطلبرادرواقع
نمیداند .اینحقوقدانافزود:اینموضوعدرحالیاستکه
تقصیرکار شخصی است که میداند از موضوعی بیاطالع
است؛ اما عمدا و بدون تالش در جهت کسب اطالع ،عمل
میکند .شکارینمین اضافه کرد :مطابق تبصره ذیل ماده
 145قانون مجازات اسالمی مصوب سال  ،1392تقصیر

اعم از بیاحتیاطی و بیمباالتی است .مسامحه ،غفلت،
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات و مانند آنها از مصادیق
تقصیر محسوب میشود .وی بیان کرد :بی مباالتی عبارت
از آن است که پزشک احتمال ورود ضرر را از عمل و اقدام
خود می دهد اما به این احتمال توجهی نمیکند و در نهایت
باعث ضرر و خسارت جانی میشود؛ مانند آنکه پزشک،
دستور تزریق دارویی را به بیمار میدهد که به آن حساسیت
دارد و در نهایت ،بیمار پس از تزریق دارو به دلیل شوک فوت
می کند یا دچار آسیب مغزی می شود .این کارشناس ارشد
حقوق جزا و جرمشناسی در تعریف بی احتیاطی اظهار
کرد :بیاحتیاطی ،آن گونه عملی است که پزشک اساسا
طبق ضوابط و مقررات نباید آن را انجام میداد .در این اقدام
نیز رگههایی از سهلانگاری و کوتاهی وجود دارد .این در
حالی است که دامنه بیاحتیاطی ،وسیعتر و نامعین تر از بی
مباالتیاست.هرفعلمثبتزایدیکهآثارمنفیازخودبهجا
بگذارد ،نوعی بیاحتیاطی تلقی میشود .وی با بیان اینکه
عدم مهارت به معنای عدم تبحر و نداشتن کارایی علمی،

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم قوه قضاییه ،با تاکید بر مشارکت مردم در رفع آسیب های اجتماعی گفت  :ارزش دادن به اقدام های
خیرانوسمنها(سازمانهایمردمنهاد)جزوبرنامههایجدیمدیراناینسازماناست.بهگزارشایرنا،محمدباقرالفتاظهارکرد:موفقیت
های خوبی در عرصه پیشگیری در کشور تحصیل شده است و مردم انقالبی کشور تا حدود زیادی از گزند آسیب های اجتماعی مصون شده اند.

دو ماه تا یک سال حبس
مجازات عبورغیرقانونی ازمرز

حق

و
قع

م

و
می

طبق ماده یک قانون «مجازات عبوردهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای
کشور و اصالح بعضی از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در
ایران» ،هر فردی ،دیگری را به طور غیر مجاز ،از مرز عبور دهد یا موجبات عبور غیرمجاز
دیگران را تسهیل یا فراهم کند ،به یکی از این مجازاتها محکوم خواهد شد« :الف – درصورتیکه
عمل عبوردهنده ،مخل امنیت باشد ،چنانچه در حد محاربه و افساد فیاالرض نباشد ،به حبس از  2تا
 10سال محکوم خواهدشد؛ ب – چنانچه شخص عبور دادهشده از افراد ممنوعالخروج یا ممنوعالورود یا
قاچاقچی باشد ،مرتکب به  2تا  8سال حبس و جریمه نقدی  ...محکوم خواهد شد؛ ج – چنانچه فرد عبور
دادهشده ،محکوم به کیفر یا متهم به جرمی باشد که رسیدگی آن در صالحیت دادگاه کیفری یک باشد،
مرتکب به مجازات  2تا 4سال حبس محکوم خواهد شد؛د  -در صورتی که فرد عبور داده شده غیر بالغ
باشد ،مرتکب به حبس از  3تا  5سال محکوم خواهد شد؛ هـ  -در صورتی که عمل مرتکب غیر از موارد فوق
باشد ،مرتکب به حبس از  1تا  3سال محکوم خواهد شد ».بر اساس تبصره یک این ماده ،در صورتی که
مرتکبان جرایم مذکور ،کارمند دولت باشند و با سوءاستفاده از سمت خود ،مرتکب این جرایم شوند ،عالوه
بر مجازاتهای تعیین شده در این ماده ،به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهند شد .طبق
ماده  35قانون «گذرنامه» ،افرادی که از نقاط غیرمجاز به کشور وارد یا از آن خارج شوند ،به  2ماه تا یک سال
حبس یا جزای نقدی محکوم خواهند شد .افزون بر این ،مطابق ماده 35مکرر این قانون« ،هرایرانی که بدون
داشتن گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه ،بخواهد از مرز غیرمجاز خارج شود و به هنگام عبور دستگیر گردد؛
به یک ماه تا یک سال حبس یا  ...جزای نقدی محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب دارای گذرنامه و یا اسناد
درحکم گذرنامه باشد ،به حبس از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی  ...محکوم خواهد شد ».همچنین ،بر
اساس تبصره این ماده« ،کسانی که به تبع اغنام و احشام یا سوءنیت مرتکب عبور غیرمجاز از مرز شده باشند،
به مجازات فوق محکوم میگردند و صاحب اغنام و احشام که عبور از مرز با علم و اطالع یا به دستور
او بوده ،برای مدت پنج سال از سکونت در نوارمرزی محروم میشود ».از آنجا که طبق
ماده  24قانون «گذرنامه»« ،گذرنامه برای مسافرت به کلیه کشورها اعتبار دارد مگر به
کشورهایی که دولت در موارد مقتضی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورهاممنوع
و یا محدود نموده باشد» ،بر اساس ماده  36این قانون ،در صورت مسافرت اتباع
ایران به کشورهایی که سفر به آنها محدود یا ممنوع شدهاست ،متخلف به یک
تا سه ماه زندان یا جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

ممنوعیتتعطیلیآموزشگاه،پیشازپایاندوره
طبق ماده « 41دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه
های فنی و حرفه ای آزاد» ،تعطیل کردن آموزشگاه ،از طرف دارن��ده پروانه
تأسیس ،پیش از پایان دوره آموزشی ،ممنوع است؛ مگر با اخذ توافق کتبی از
کارآموزان و بازپرداخت تمام شهریه دریافت شده به آن ها .آموزشگاه ها موظفند
نسخه اصلی پروانه تأسیس را در دفتر مدیر نصب کنند .بر اساس ماده  ،43نباید در محل
آموزشگاه فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد .آموزش کارآموزان
زن ،صرف ًا با مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد ،صرف ًا با مربیان مرد خواهد بود .با این حال ،طبق تبصره
ماده  45دستورالعمل اجرایی آیین نامه« ،در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط  ...بنا به پیشنهاد مؤسس
و صدور مجوز کتبی هیئت نظارت استان ،به کار گیری مربی واجد شرایط ،از جنس مخالف و متأهل ،با
حداقل  30سال سن ،برای مدت زمان مشخص ،با نظارت هیئت نظارت استان ،بالمانع است ».بر اساس
ماده  46دستورالعمل اجرایی آیین نامه« ،نشر و پخش هر گونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاه های
آزاد در صورتی مجاز است که قب ً
ال حداقل برای یک بار ،تأیید هیئت نظارت استان کسب شده باشد».
مدیر آموزشگاه موظف است در مقابل دریافت شهریه از کارآموزان ،رسید شماره دار چاپی را ،که در آن
میزان شهریه دریافتی ،نام آموزشگاه ،مشخصات کارآموز و نوع دوره قید شده باشد ،به کارآموز یا ولی او،
تسلیم کند .این رسید باید توسط مدیر آموزشگاه مهر و امضا و در سه نسخه تنظیم شود .توجه داشته باشید
که برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت ،برعهده سازمان آموزش فنی و
حرفه ای است .با این حال ،طبق تبصره  2ماده « ،49در صورت برگزاری دوره های آموزشی که
سازمان برگزاری آزمون پایانی و صدور گواهی نامه مهارت را ضروری نمی داند ،آموزشگاه
مجری باید ضمن برگزاری آزمون داخلی ،نسبت به صدور گواهی شرکت در دوره
مربوط ،اقدام نماید ».تعیین میزان شهریه صرف ًا بر اساس شیوه نامه ابالغ
شده از سوی هیئت مرکزی نظارت بر فعالیت آموزشگاه های فنی و
حرفه ای آزاد است .بر اساس تبصره یک ماده « ،50در صورت
انصراف کارآموز ،یک هفته قبل از شروع دوره آموزشی
یا پس از آن ،وی حق تقاضای استرداد شهریه را
نخواهد داشت».

قررا

م

عملی ،فنی و تجربی پزشک در انجام امور است که منتهی به
نتیجهمنفیشود،اظهارکرد:برخوردارنبودنازسرعتالزم
در تشخیص بیماری و نوع درمان در مواقع اورژانسی توسط
پزشک و نداشتن کنترل و عکسالعمل مناسب حین انجام
عمل جراحی ،وقتی که پزشک با شرایط و وضعیت خاص
و غیر منتظرهای روبهرو میشود ،از مصادیق عدم مهارت
است .شکارینمین با بیان اینکه نظامات دولتی به قوانین،
تصویبنامهها،آییننامهها،بخشنامههاودستورالعملهایی
که از طرف قانونگذار یا مقامات صالحیتدار تصویب شده،
اطالق میشود ،افزود :رعایت نکردن نظامات دولتی بیشتر
جنبه انضباطی و انتظامی دارد؛ اما قانونگذار این موضوع را
از مصادیق خطای جزایی جرمانگاری کرده است .تأسیس
موسسه پزشکی بدون اخذ پروانه یا صدور گواهی خالف
واقع از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی است .وی ادامه
داد :مطابق م��اده 495قانون مجازات اسالمی ،یکی از
مصادیق تقصیر«،عمل مخالف موازین و مقررات فنی» ذکر
شده است .به عبارتی هرگاه پزشک بر اساس مطالب مذکور
در کتب مرجع پزشکی ،موازین ،مقررات ،نظامات پزشکی
و علوم روز عمل نکند ،مرتکب تقصیر شده است .همچنین
بهکار بردن روشهای جدید درمانی الزام ًا باید با اطالع و
اخذ رضایتنامه از بیمار به عمل آید؛ در غیر این صورت ،اگر
بیمار در وضعیت پرمخاطره قرار گیرد ،پزشک مقصر است.
ترک وظیفه قانونی از سوی پزشک ،طبق ماده  295قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  1392از مصادیق تقصیر و
موجب ضمان پزشک است.این حقوقدان درباره مسئولیت
پزشک در اخذ رضایتنامه نیز گفت :نخستین شرط الزم
برای برقراری قرارداد درمان ،اخذ رضایتنامه از بیمار به
منظور معالجه توسط پزشک است .در واقع ،رضایتنامه
م�لاک ش��روع رون��د درم��ان اس��ت .اق��دام��ات پزشک بدون
اخذ رضایتنامه ،فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و به
منزله صدمه بدنی عمدی به بیمار محسوب میشود و در
صورت شکایت ،پزشک تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد.
وی همچنین بیان کرد :مطابق بند «ج» ماده  158قانون
مجازاتاسالمیمصوبسال«،1392هرنوععملجراحی

شی

موز

تآ

...

نکته حقوقی

یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا
نمایندگانقانونیویورعایتموازینفنیوعلمیونظامات
دولتی انجام میشود قابل مجازات نیست .در موارد فوری
اخذ رضایت ضروری نیست ».شکارینمین با بیان اینکه
اخذ رضایتنامه از بیمار باید آگاهانه باشد ،اظهار کرد :این
موضوع به این معناست که پزشک پس از گوشزد کردن
آگاهیهای الزم درباره نوع بیماری و درمان و عواقب ناشی
از آن ،به شخص یا ولی یا سرپرست وی ،اقدامات پزشکی را
آغاز کند .وی تاکید کرد :گرفتن رضایتنامه قبل از شروع
درمان و اعمال جراحی ،به معنای رفع مسئولیت پزشک
نیست بلکه به اقدامات و اعمال پزشک و جراح مشروعیت
می بخشد.این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
بیان کرد :مطابق ماده 497قانون مجازات اسالمی مصوب
س��ال  ،1392در مواقع ض��روری و اورژان��س��ی که امکان
اخذ برائت و رضایتنامه از بیمار و ولی عام و خاص وجود
ندارد ،در صورتی که پزشک طبق مقررات و اصول و موازین
پزشکی اقدام کند ،ضامن تلف یا صدمات وارده نیست .لذا
برای سقوط ضمان پزشک الزم است مشکل بیمار از موارد
ضروری باشد که تحصیل برائتنامه ممکن نیست .در غیر
این صورت ،پزشک به صرف داشتن قصد احسان بریالذمه
نخواهد شد .اصول و موازین پزشکی نیز به اعمالی اطالق
میشودکهپزشکازلحظهپذیرشبیمارتاپایانمعالجهباید
انجام دهد و در صورت تخلف از این اصول و مقررات ،بحث
مسئولیت پزشک و قصور و تقصیر پزشکی مطرح میشود.

آیا فروش مال «رهن داده شده» جرم است؟
یک حقوقدان گفت :قانونگذار به این موضوع تصریح دارد
که واگ��ذاری منافع یا عین مال غیر در قالب ف��روش ،صلح،
اجاره و هبه جرم محسوب میشود اما در مورد مال مرهونه
تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی ،اصل تفسیر
به نفع متهم حاکم اس��ت ،این خالء قانونی موجب برخی
سوءاستفادهها شده است .به گ��زارش خبرگزاری میزان،
آرش دولتشاهی ،حقوقدان و وکیل دادگستری یکی از بزرگ
ترین مشکالت مردم را در سالهای اخیر ،فروش مال مرهونه
برشمرد و اظهار کرد :به عنوان مثال ،بسیاری از افراد برای
خانهدار شدن ،آپارتمانی را پیشخرید میکنند که سازنده یا
مالک ،برای دریافت وام ،اسناد مالکیت واحدهای آن را ،در
حالی در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری میگذارد که
قیمت آن را قبال از افراد دریافت کرده است و سپس متواری
میشود .وی با بیان اینکه در چنین شرایطی ،بانک برای
دریافت بدهی خود ،ملک مورد نظر را به مزایده میگذارد،
ادامه داد :در این میان ،افرادی که قبال واحدهای آپارتمانی
ملک مورد نظر را پیشخرید کردهاند ،برای تحویل گرفتن
واح��ده��ای خ��ود ،ناگزیرند بدهی مالک اصلی به بانک را
بپردازند.ایندرحالیاستکهبهجراتمیتوانگفتبسیاری
از اف��رادی که به پیشخرید ملک اق��دام میکنند ،از میان
قشرهای متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت
بدهی مالک اصلی ،مشکالت مالی آنها را که در مواردی از
طریق گرفتن وام یا قرض یا فروش لوازم منزل خود ،سرمایه
مورد نظر را تهیه کردهاند ،دو چندان یا چندین برابر میکند.
▪ ▪ فروشملکدررهن،فروشمالغیرمحسوبنمیشود

دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا فروش ملک در رهن بانک،
مصداق فروش مال غیر و کالهبرداری است یا خیر ،گفت:
دراینبارهنظریهایمشورتیازادارهکلحقوقیقوهقضاییه
وجوددارد،مبنیبراینکهباتوجهبهماده 793قانونمدنیو
متون فقهی چنین استنباط میشود که رهن موجب خروج
عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود و صرفا برای مرتهن
نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد میکند
که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا
کند.ویادامهداد:براساسایننظریه،عملفروشملکدر
رهن ،فروش مال غیر محسوب نمیشود زیرا رکن رکین بزه
فروش مال غیر ،فروش بدون مجوز قانونی است که در ماده
یک قانون راجع به انتقال مال غیر ،درباره آن آمده است:
«کسی که مالغیرراباعلمبهاینکهمالغیراستبهنحوی از
انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند،
کالهبردارمحسوبمیشود».بهگفتهاینحقوقدان،اگرچه
با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه
کاسته میشود اما حق مالکیت او از بین نمیرود و راهن
همچنان مالک عین مرهونه است .دیوان عالی کشور نیز در
رایشماره 1796مورخ 9شهریورسال 1311بهصراحت
اعالمکردهاستکهانتقالعینمرهونهتوسطراهنبهدلیل
تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال
مال غیر نمیشود .وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از
این نظریه ،فروش ملک در رهن از مصادیق ماده یک قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختالس و کالهبرداری
نیز محسوب نمیشود ،اظهار کرد :برای تحقق فعل مادی
این جرم« ،توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید
مقدمبرتحصیلمالباشد.بنابراینصرفعدمذکردر رهن
بودن مبیع در مبایعهنامه یا توافقنامه (فعل منفی) موجب
تحقق رکن مادی جرم کالهبرداری نمیشود .دولتشاهی
خاطرنشانکرد:بهعبارتدیگر،مکتومداشتنیکموضوع،
نمیتواندازمصادیقکالهبرداریباشد.بهاینمعناکهفعل
منفییاسکوت،کالهبردارینیستوترکفعلهرچندتوام
با سوءنیت باشد و موجب اغفال دیگری شود ،عنصر مادی
کالهبرداری محسوب نمیشود .زیرا عنصر مادی آن فعل
مثبت است بنابراین خریدار حتی با آگاهی از موضوع رهن
بعد از خرید مبیع ،صرفا میتواند با دادخواست حقوقی به
حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى

ﺑﺎ �ﻤﺎل ﻣﺴﺮت اﻧﺘﺨﺎب ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟ� را ﺑﻪ

ﻣﺪﯾﺮﮐﻞدﻓﺘﺮﻓﻨﯽاﺳﺘﺎﻧﺪارىﺧﺮاﺳﺎنرﺿﻮى

ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺮ�� ﻋﺮض ﻧﻤﻮده
ﺗﻮﻓﻴﻖروزاﻓﺰونﺷﻤﺎراازﺧﺪاوﻧﺪﺧﻮاﺳﺘﺎرم
ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯽ ﮐﺎر -ﺳﻴﺮوس اﺑﺮاﻫﻴﻤﯽ
 /٩٥٢٥٠٠٠٧م

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺑﺮاز ﺑﻬﺠﺖ و ﺗﺒﺮ�� اﻧﺘﺼﺎب ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟ� ،از
ﺣﺴﻦ اﻧﺘﺨﺎب و اﻧﺘﺼﺎب آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺻﺪر ﺑﻪ ر�ﺎﺳﺖ
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد  ،ﻣﺪ�ﺮ� ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ،ﻗﺎﻃﻊ ،
ارزﺷ� و ﭘﺎ�ﺪﺳﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻌﻪ ﺻﺪر �ﻪ ﺑﺮا� ﺧﺪﻣﺖ
ﺧﺪاﭘﺴﻨﺪاﻧﻪ اﻧﮕﻴﺰه و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون دارد ﺳﭙﺎﺳﮕﺰار�ﻢ .
ﺻﺎﻟﺢ آﺑﺎد -ﺑﺮازﻧﺪه و ﺟﻤﻌﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪاء
اﯾﺜﺎرﮔﺮان  ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن و ﺣﺎﻣﻴﺎن دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ واﻣﻴﺪ
 /٩٥٢٥٠٨٧٩ش
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