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اگـــر حــکــم تــوقــیــف امــــوال مــنــقــول فــرد
بدهکاری ،از دادگ ــاه گرفته شــود ،روال
قانونی اجــرای آن چگونه خواهد بــود؟ به
گزارش خبرگزاری میزان ،بر اساس ماده
 ۶۷اجرای احکام مدنی ،پس از شناسایی
اموال منقول ،توسط مامور اجرا ،از آن ها
صورتبرداری انجام میشود و این اموال،
در همان جا که هست ،حفظ میشود؛ مگر
اینکه نقل امــوال به محل دیگر ضرورت
داشته باشد و بــرای حفاظت ،به شخص
مسئولی که با توافق طرفین و در صورت
عدم تراضی یا نبودن چنین شخصی هنگام
توقیف ،توسط دادورز معین میشود،
سپرده خواهد شد .مامور اجرا ،ابتدا صورتی
را که مشتمل بر وصف کامل اموال باشد،
مینویسد و امضا میکند و اگــر شخص
ثالثی ،در خــصــوص امـــوال اظــهــار حقی
کند ،مامور اجرا مشخصات اظها رکننده
و خالصه اظهارات وی را هم قید میکند
و اگــر محکو مله ومحکو معلیه ،نسبت به
صورت جلسه ایراد و اعتراضی داشتند ،آن
را هم در صور تجلسه مینویسد و پس از
امضا ،رونوشت گواهی شده را به محکومله
و محکو معلیه ،در صورت تقاضای آن ها،
میدهد .همچنین ،اموال منقول خارج از
محل سکونت ،در صورتی توقیف میشود
که دالیل و قراین کافی برای احراز مالکیت
محکومعلیه در دست باشد؛ در این صورت،
اگــر فــرد بدهکار مالی نــزد شخص ثالثی
دارد ،اخطاری درباره توقیف مال یا طلب
و میزان آن ،به پیوست رونوشت اجراییه ،به
شخص ثالث ابالغ و رسید دریافت میشود.
در صورتیکه محکو معلیه از سازما نها و
ادارات ،حقوق دریافت میکند ،باید مراتب
توقیف حقوق به سازمان مربوط ابالغ شود.

ماجرای قتل «میترا استاد» ،خبری تلخ و غیر قابل
باور بود که طی چند روز گذشته ،در تمام رسانهها
و پایگاههای خبری ،بازتابهای فراوانی داشت.
قتلهمسرمحمدعلینجفی،شهردارسابقتهران،
به دست خود او ،دستمایه اظهار نظرهای فراوان
در فضای مجازی شد .یکی از حوزههای اصلی
این بحثها ،صحبت درباره عمدی یا غیرعمدی
بودنقتل«میترااستاد»بود؛موضوعیکهبهلحاظ
حقوقی قابل بررسی است .در این نوشتار برآنیم
تا به بهانه وقوع این اتفاق تلخ و اظهار نظرهایی که
درباره آن شده و میشود ،تفاوت قتل عمد و غیر
عمد را از منظر قانون ،بررسی کنیم .ذکر این نکته
ضروری به نظر میرسد که قضاوت درباره جنایت
«سعادتآباد» تنها در حیطه صالحیت مراجع
قضایی است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی ،به جز
مراجع قضایی صالح ،حق قضاوت و صدور حکم
را درباره این پرونده ندارد .صحبت درباره عمدی
یا غیرعمدی بودن قتل از آن رو اهمیت دارد که
مطابققانونمجازاتاسالمی،مرتکبقتلعمد،
به قصاص(اعدام) محکوم میشود و مرتکب قتل
غیرعمد ،باید دیه مقتول را به وارثان بپردازد .در
واقع ،تشخیص نوع قتل از طرف قاضی ،میتواند
نقشیحساسدرسرنوشتقاتلداشتهباشد.
▪چهقتلیرامیتوانعمدیدانست؟

شایعترین نوع قتل عمد ،حالتی است که در آن،
فــردی با قصد قبلی به ســراغ شخص یا اشخاصی

شایعترین نوع قتل عمد ،حالتی
است که در آن ،فردی با قصد
قبلی به سراغ شخص یا اشخاصی
برود و آن ها را به قتل برساند .در
این حالت ،نوع روشی که او برای
جنایتش از آن استفاده می کند،
برای تشخیص عمدی یا غیرعمدی
بودن کارش ،موضوعیت پیدا
نمیکند

بر اساس استنباط از بند «ب»
ماده 290قانون مجازات
اسالمی  ،اسلحه آماده شلیک را
به طرف فردی گرفتن و او را هدف
قراردادن ،مصداق بارز اقدام «نوع ًا»
کشنده است؛ هرچند شلیک
کننده بعدا مدعی شود که قصد
کشتن قربانی را نداشته است
برود و آن ها را به قتل برساند .در این حالت ،نوع
روشی که او برای جنایتش از آن استفاده می کند،
برای تشخیص عمدی یا غیرعمدی بودن کارش،
موضوعیت پیدا نمیکند .به این نوع از قتل عمد
در بند «الف» ماده  290قانون مجازات اسالمی،
اشاره شده است« :هرگاه مرتکب با انجام کاری،
قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد
یاافرادیغیرمعینازیکجمعراداشتهباشدو
درعملنیزجنایتمقصودیانظیرآنواقعشود،
خواه کار ارتکابی نوع ًا موجب وقوع آن جنایت یا
نظیر آن بشود ،خواه نشود ».در این نوع از قتل،
قاتل هم قصد معنوی(انگیزه) دارد و هم قصد فعل.
فرض کنید فردی تصمیم میگیرد با اسلحه گرم،
شخصی را هدف قرار دهد و از پا درآورد؛ بنابراین ،او
قصدمعنوی(انجامقتل)راداردوهنگامیکهاسلحه
رابرمیداردوبهشخصمدنظرشلیکمیکند،قصد
فعل(تیراندازیکردن)نیزپیدامیکند.درموردقتل
عمد ،میتوان حالتهای دیگری را هم متصور شد.
مث ً
ال همه ما میدانیم که ُهل دادن افراد از باالی
کوه یا ساختمانهای بلند ،میتواند موجب مرگ
آنهاشود؛حال،اگربافرضآگاهبودنازاینقضیه،
فردی،بدونقصدارتکابجنایت،فرددیگریرا ُهل
دهدتااوازساختمانیاکوهپایینبیفتدوایناقدامبه
مرگ وی منجر شود ،قتل از نوع عمدی خواهد بود؛
در این حالت ،ممکن است قاتل ظاهر ًا قصد معنوی
یا انگیزه ارتکاب قتل را نداشته باشد ،اما آگاهی
وی از نتیجه مرگبار عملش ،باعث میشود که قتل
ارتکابیتوسطاو،عمدیتلقیشود.دربند«ب»ماده
 290قانون مجازات اسالمی ،میخوانیم« :هرگاه

مرتکب ،عمد ًا کاری انجام دهد که نوع ًا موجب
جنایت واقع شده یا نظیر آن ،میگردد ،هرچند
قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته
باشد ولی آگــاه و متوجه بــوده که آن کار نوع ًا
موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود ».موضوع
استفاده از اسلحه برای هدف قــرار دادن افـــراد،
اینجا موضوعیت پیدا میکند .بر اساس استنباط
از بند «ب» مذکور  ،اسلحه آماده شلیک را به طرف
فردی گرفتن و او را هدف قــراردادن ،مصداق بارز
اقدام«نوع ًا»کشندهاست؛هرچندشلیککنندهبعدا
مدعی شود که قصد کشتن قربانی را نداشته است.
نوعدیگریازقتلعمد،ناشیازآسیبرساندنهایی
است که عموم ًا برای انسان مرگ را در پی ندارد؛ اما
دریکموردخاص،پایانعمریکفردرارقممیزند.
مث ً
ال فرض کنید که فردی عمل قلب باز انجام داده
است و وارد آوردن ضربه سنگین به محل انجام
عملجراحی،میتواندباعثمرگویشود.دراین
حالت،اگرفردیباعلمبهموضوعحساسبودنمحل
جراحی شخص ،به آن ضربه بزند و موجب مرگ وی
شود،مرتکبقتلعمدشدهاست.اینموضوعدربند
«پ» ماده 290قانون مجازات اسالمی ،مورد توجه
قرارگرفتهاست.
▪موارداطالق«شبهعمد»بهقتل

قتلغیرعمددرحالتیاتفاقمیافتدکهقاتل،برای
ارتکابقتل،قصدمعنوییاانگیزهنداردوهمچنین،
عمل او مصداق هیچکدام از بندهای «ب» و «پ» در
ماده  290قانون مجازات اسالمی نیست .در این
حالت ،به اصطالح میگویند که مرتکب نسبت به

فرد مقتول ،قصد رفتاری داشته ،اما قصد جنایت
نداشته است .کشف این موضوع ،برعهده قاضی
است و او ،با توجه به شواهد موجود در مورد اینکه
قتل از نوع عمدی یا غیرعمدی است ،تصمیم خود
را میگیرد .در اینجا میتوان از مثال تیراندازی
با اسلحه گرم ،مجدد ًا استفاده کرد؛ فرد اسلحه را
به دست گرفته و برای تهدید ،آن را به سمت مقتول
نشانه میرود؛ اما سهوا گلوله شلیک و باعث مرگ
یک انسان میشود .یکی از دالیلی که معمو ًال برای
شناسایی فقدان قصد معنوی مرتکب جنایت در
اینگونه مــوارد مــورد توجه قــرار میگیرد ،موضع
آسیبدیدهمقتولاست.طبقتبصرهدوماده،290
«عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و
درصورتعدماثبات،جنایتعمدیاست؛مگر
جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد
موضع آسیب ،واقع شده باشد و حساسیت زیاد
موضع آسیب نیز ،غالب ًا شناخته شده نباشد که
در این صورت ،آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات
شود و در صورت عدم اثبات ،جنایت عمدی
ثابت نمیشود ».بنابراین ،اثبات اینکه اقدام به
تهدیدمسلحانهمنجربهمرگتهدیدشونده،مصداق
قتلعمدیاغیرعمدباشد،موکولبهبررسیشواهد
موجود در صحنه وقوع جرم و نظر کارشناسی در
خصوص دلیل کشته شدن مقتول است؛ اینکه آیا
گلولهبهنقطهحساسوکشندهدربدناواصابتکرده
است،یانه؟موارددیگریهموجودداردکهبراساس
قانون،میتوانبهآنهاعنوانقتلغیرعمدداد؛مث ً
ال
درحالتیکهشخصیدرتاریکی،بهخیالآنکههدف
مقابلاوشیءیاحیواناست،بهطرفآنشلیککندو
بعدمعلومشودکههدف،یکانسانبودهاست(.بند
«ب»ماده)291

قانونمجازاتاسالمی
تهدید کردن دیگران به هر شکلی ،جرم است
تهدیدکردندیگرانبههرشکلیوبههردلیلی،
جــرم اســت و مــجــازات حبس در پــی دارد .به
گــزارش خبرگزاری میزان ،تهدید دیگران به
قتل ،ضررهای نفسی ،شرفی و مالی یا افشای
سری نسبت به خود فرد یا بستگان او ،به هر نحو
ّ
ممکن ،جرم محسوب میشود .بر اساس ماده
 669قانون مجازات اسالمی ،اعم از اینکه فرد

تهدید کننده به واسطه تهدید کردن تقاضای
وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را
کردهیانکردهباشد،تهدیدافرادتوسطاو،موجب
مجازاتتا 74ضربهشالقیازندانازدوماهتادو
سال خواهد شد .بنابراین ،تهدید به هر شکل
ممکنوباهرمنظوری،جرماستوتهدیدکننده
بهمجازاتمقرردرقانونمحکوممیشود.
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مشاورهحقوقی
پرســش های خــود را در تمــام
زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک
به شماره  2000999ارسال کنید.
لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامــک حتما

کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پــرســش :شخصی ملک پـــدری مــرا در
ســال  1371به غیر فروخته و خودش
فوت کرده است .صاحب فعلی ،حاضر
به پذیرش حقیقت نیست و دایم پدر مرا
تهدید میکند .شخص مــذکــور ،برای
زمین سند هم دارد؛ البته سند ما هم
موجود است .چگونه میتوانم حق پدرم
را بگیرم؟
پاسخ :بــرای پاسخ باید مشخص شــود که
کدام یک سند عادی مالکیت (مث ً
ال قولنامه
یا مبایعهنامه) دارید و کدام یک سند رسمی
مالکیت .اگر شما و متصرف فعلی ملک ،هر
دو سند رسمی داریــد ،یعنی برای یک ملک
دو سند ُمعا ِرض صــادر شده اســت ،باید در
دادگــاه عمومی حقوقی محل وقــوع ملک،
علیه متصرف فعلی و اداره ثبت اسناد محل،
دعوای «ابطال سند رسمی» اقامه کنید .اگر
شماسندرسمیدارید،میتوانیدازابتداعلیه
متصرفدعوایخلعیدنیزطرحکنید.بهاین
ترتیب دادگاه به موضوع رسیدگی و حکم به
خلع ید و رفع تصرف از ملک را صادر خواهد
کرد.اگرسندمالکیتشماسندعادیاستو
مث ً
المبایعهنامهتنظیمشدهدربنگاهمعامالت
امالک است و پس از تنظیم این مبایعهنامه،
مالکیتملکباسندرسمیبهشخصدیگری
منتقل شده است ،باز هم میتوانید دعوای
ابطال سند رسمی اقامه کنید .مبایعهنامه،
رسیدمبلغپرداختشده،وکالتنامهرسمی
راکهمعمو ًالبرایانتقالسندتنظیممیشود،
بهعنواندالیلومدارکاثباتادعایتاندرباره
مالکیت ملک ،ضمیمه دادخواست کنید.
دادگــاه وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت
اسناد محل استعالم میکند .به این ترتیب،
پسازرسیدگی،درصورتاثباتادعایشما
دردادگاه،اسنادمالکیتبعدیابطالوسند
رسمی مالکیت به نام شما صادر خواهد شد.
در صورتی که از مالک رسمی ملک (صاحب
سند)یافروشندهیاهرکدامازدیگرخواندگان
دعوا ،نشانی در اختیار ندارید ،میتوانید او را
مجهولالمکان اعالم و از دادگاه درخواست
کنید با انتشار آگهی به موضوع رسیدگی
و علیه خواندگان حکم غیابی صــادر کند.
تصرف ملک متعلق به دیگری و احداث بنا یا
باغ در آن ،بدون رضایت مالک ،غصب است.
تصرف ملک دیــگــری ،هرچند بــرای مدت
طوالنی باشد ،برای متصرف حق مالکیت
ایجاد نمیکند .عــاوه بر ایــن ،غاصب باید
برایمدتیکهملکرادرتصرفداشتهاست،
بهمالکیاوارثانمالک،اجرتالمثل(معادل
اجارهبها)بپردازد.

