 14حــوادثــــــــ

حادثه برای تانکر  32هزار لیتری بنزین در اتوبان باکری
فرهیختگان :برخورد سهمگین تانکر حامل  32هزار لیتر بنزین در بزرگراه شهید باکری تهران ،با انتقال
سریع سوخت آن به یک تانکر حامل سوخت دیگر به خیر گذشت .ساعت  20:08سهشنبه حادثه برخورد
یک دس�تگاه تانکر حامل بنزین با گاردریل به  125اطالع داده ش�د و ماموران آتشنش�انی را به همراه
خودروی کف به محل کشاند .به دنبال این حادثه تعدادی از گاردیلها شکسته و چرخهای تانکر به جوی
آب حاشیه بزرگراه افتاده بود .در این شرایط احتمال واژگونی تانکر و نشت بنزین در سطح معبر نیز وجود
داشت .در جریان ایمنسازی محل ،از یک دستگاه تانکر سوخت دیگر برای تخلیه سوخت این تانکر کمک
گرفته شد .این حادثه تلفاتی نداشت و علت حادثه ازسوی راهنمایی ورانندگی در حال بررسی است.

واخواهی در امور کیفری
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خبــــــر

فرماندار رامسر از کشف کاپشن خلبان هواپیمای مفقودشده خبر داد

یادداشت

اعتراض به حکم غیابی کیفری ،واخواهی نامیده میشود
و مرجع رس��یدگی به واخواهی ،دادگاه صادرکننده حکم
غیابی است .تفصیل مس��ائل واخواهی از احکام کیفری،
در حوصله یک نوش��تار کوتاه نیس��ت .از این رو ،در این
یادداشت به اختصار ،موارد صدور حکم غیابی ،معیار غیابی
بودن حکم ،مهلت واخواهی ،نحوه رسیدگی به آن حسب
شاپور اسماعیلیان
مورد (بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی)
و چگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار میگیرد.
حقوقدان
اف��زون بر این ،تغییرات این مقررات در قانون جدید آیین
دادرس��ی کیفری نیز مورد اش��اره قرار میگیرد -1 :مطابق ماده  217قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری ،دادگاه در تمام جرائم مربوط به حقالناس
و نظم عمومی که جنبه حقاللهی ندارند (با رعایت شرایطی) حکم غیابی صادر میکند و
برابر تبصره  2همان ماده در جرائم حقاللهی نیز دادگاه میتواند با بررسی محتویات پرونده
غیابا حکم بر برائت متهم صادر کند -2 .برابر ماده مرقوم ،معیار غیابی بودن حکم ،این
است که « ...متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و الیحه دفاعیه
نفرستاده باشند »...بنابراین در امور کیفری ،ابالغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی ،مبنایی
برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد
و حکم محکومیت صادر ش��ود ،حکم صادره غیابی خواه��د بود .ماده  406قانون آیین
دادرسی جدید با اصالحات عبارتی مقرر میدارد« :در تمام جرائم ،به استثنای جرائمی که
فقط جنبه حقاللهی دارند ،هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر
نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر میکند» ...
-3ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکومعلیه (متهم) میتواند
مصداق داش��ته باشد و ماده مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت
غیابی ،صراحتا تاکید کرده است ،بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی
و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند .الزم به
ذکر است صرف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ،یا دخالت وکیل او
در این مرحله ،موجب حضوری بودن رای در دادگاه نخواهد بود و اساسا مقررات مربوط
به صدور حکم غیابی ناظر به مرحله رسیدگی در دادگاه است -4 .مطابق ماده 217یاد شده
« ...این رای (غیابی)پس از ابالغ واقعی ،ظرف  10روز قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده
رای است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگاهها قابل
تجدیدنظر است »...این مهلت در ماده  406قانون جدید به  20روز افزایش داده شده و
تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است .نکته مهم این است که
مب��دا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابالغ واقعی حکم اس��ت و «تا زمانی که
حکم غیابی ابالغ واقعی نشود ،حق واخواهی محکومعلیه محفوظ میماند و ابالغ
قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر ،مجوزی اس��ت برای
ش��روع به اجرای حکم ،نه مالکی برای رد واخواه��ی محکوم علیه غیابی -نظریه
مشورتی  »79 /7/6- 5759/7و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به
ضرر و زیان نیز باشد ،امر کیفری از حیث مهلت واخواهی ،از مهلت مقرر در امر حقوقی
( 20روز) تبعیت میکند .به هر صورت ،پس از ابالغ قانونی رای ،اگر این مهلتها سپری
ش��ده باشد ،پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال میشود و در صورتی که
محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم ،از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر
تبص��ره یک از ماده  217میتواند « ...ظرف  10روز از تاریخ اطالع از دادگاه صادرکننده
رای تقاض��ای واخواه��ی کند .دراین صورت ،دادگاه اج��رای رای را به صورت موقت،
متوقف و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام میکند».
بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای
احکام حوزه قضایی دیگر (بهویژه دورتر) انجام میگیرد ،اعزام تحتالحفظ متهم ،بدون
اخذ تامین ،مواجه با اشکال است -5 .برابر ماده  218قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن
تقاضای واخواهی ،بالفاصله وارد رسیدگی میشود و دالیل و مدافعات محکومعلیه را
بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد ،رای غیابی را تایید میکند و در صورتی که موثر در
رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ،با تعیین وقت
رسیدگی طرفین را دعوت میکند .دراین صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی
مانع رسیدگی نخواهد بود».
 -1مطابق ماده  217قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری،
دادگاه در کلی��ه جرائ��م مربوط به حقالناس و نظم عموم��ی که جنبه حقاللهی ندارند
(بارعایت ش��رایطی) حکم غیابی صادر میکند و برابر تبص��ره  2همان ماده در جرائم
حقاللهی نیز دادگاه میتواند با بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر
کند -2 .برابر ماده مرقوم ،معیار غیابی بودن حکم ،این است که « ...متهم یا وکیل او در
هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و الیحه دفاعیه نفرستاده باشند »...بنابراین در امور
کیفری ،ابالغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی ،مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم
نیست و درصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشد و حکم محکومیت صادر شود،
حکم صادره غیابی خواهد بود .ماده  406قانون آیین دادرسی جدید با اصالحات عبارتی
مقرر میدارد« :درتمام جرائم ،به اس��تثنا جرائمی که فقط جنبه حقاللهی دارند ،هرگاه
متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلس��ات دادگاه حاضر نشود یا الیحه دفاعیه نفرستاده
باشد دادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر میکند -3 »...ناگفته پیداست حکم غیابی
قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم علیه (متهم) میتواند مصداق داشته باشد و ماده
مذکور از قانون جدید واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی ،صراحتا تاکید کرده
است ،بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او
به هرصورت حضوری است و آنان حق واخواهی ندارند -4 .مطابق ماده 217یاد شده
«...ای��ن رای (غیابی)پ��س از اب�لاغ واقعی ،ظ��رف  10روز قابل واخواه��ی در دادگاه
صادرکننده رای میباشد و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام
دادگاهها قابل تجدیدنظر است »...این مهلت در ماده  406قانون جدید به  20روز افزایش
داده شده و تصریح شده حکم حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است .نکته مهم
این است که مبدا واخواهی در احکام غیابی از تاریخ ابالغ واقعی حکم است و «تازمانی
که حکم غیابی ابالغ واقعی نشود ،حق واخواهی محکوم علیه محفوظ میماند و ابالغ
قانونی حکم غیابی و انقضای مهلت واخواهی و تجدیدنظر ،مجوزی است برای شروع
به اجرای حکم نه مالکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی -نظریه مشورتی 5759/7
 »79 /7/6و چنانچه رای غیابی در امر کیفری متضمن محکومیت به ضرر و زیان نیزباش��د ،امر کیفری از حیث مهلت واخواهی ،از مهلت مق��رر در امر حقوقی ( 20روز)
تبعیت میکند .به هر صورت ،پس از ابالغ قانونی رای ،اگر این مهلتها س��پری شده
باشد ،پرونده برای اجرای حکم به اجرای احکام ارسال میشود و در صورتی که محکوم
علیه غیابی در زمان اجرای حکم ،از صدور حکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره
ی��ک از ماده  217میتواند« ...ظرف  10روز از تاری��خ اطالع از دادگاه صادرکننده رای
تقاضای واخواهی نماید .دراین صورت ،دادگاه اجرای رای را به صورت موقت ،متوقف
و در صورت اقتضا نسبت به اخذ تامین یا تجدیدنظر در تامین قبلی اقدام مینماید ».و
اما در تبصره  2ماده  406قانون جدید اضافه شده « ...در این صورت اجرای رای متوقف
و متهم تحتالحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام میش��ود »...و به
نظر میرسد در چنین حالتی ،تکلیف توقف اجرا ،به اجرای احکام واگذار شده است.
بدیهی است در مواردی که با اعطای نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای
احکام حوزه قضایی دیگر (بهویژه دورتر) انجام میشود ،اعزام تحتالحفظ متهم ،بدون
اخذ تامین ،مواجه با اشکال است -5 .برابر ماده  218قانون جاری «دادگاه پس از رسیدن
تقاضای واخواهی ،بالفاصله وارد رسیدگی میشود و دالیل و مدافعات محکومعلیه را
بررسی و چنانچه موثر در رای نباشد ،رای غیابی را تایید میکند و در صورتی که موثر
در رای تشخیص دهد یا بررسی مدارک و مدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد ،باتعیین
وقت رس��یدگی طرفین را دعوت میکند .در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی
خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود».
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چرخ هواپیما در تورماهیگیر
توقف جستوجوها در جنگل و تمرکز بر دریا

از کارمندان بلدیه (ش��هرداری) عربستان
بوده و برای ماه عس��ل با همسر خود به
ایران آمده بود و در روز حادثه برای تفریح
قصد گشت وگذار با هواپیمای تفریحی
را داشت».
شعبانسروری درباره سابقه این خلبان به
خبرنگار ما گفت« :برخالف اخباری که
در س��ایتها منتش��ر کردهاند الزم است
بگویم این خلبان بازنشسته نیروی دریایی
بود و از خلبان��ان حرفهای زمان جنگ».
وی با بیان اینکه روز حادثه مه شدیدی در
آسمان رامسر وجود داشته است ،افزود:
«مه ش��دید باعث ش��ده بود دید خلبان
مقدار زیادی کاهش بیابد و دقیقا پس از
 10دقیقه بعد از پرواز ،ارتباط این هواپیما
با برج مراقبت قطع شد».
حسین درخش��ان ،س��خنگوی سازمان
هاللاحمر کش��ور نی��ز در این ب��اره به
فرهیختگان گفت« :یکی از صیادان محلی
ک��ه برای ماهیگیری ب��ه دریای خزر در
محدوده ش��یرود رفته ب��ود در تور خود
چرخ این هواپیما را پیدا کرد ».وی با بیان
اینکه پس از این ماجرا چند گروه غواصی
نیز به تیمهای جستوجو در دریا اضافه
ش��ده ،گفت« :چند تیم غواصی حرفهای
مشغول جس��توجو در دریای خزر در
محدوده شیرود هستند ».درخشان درباره
اینکه این چرخ در چه عمقی از دریا پیدا
ش��ده گفت« :این چ��رخ در محدودهای
از دری��ا با عم��ق  20متری پیدا ش��ده و
جستوجو در همین مناطق ادامه دارد».

فرناز استادنوبری
F.nobari@fdn.ir

ماهیگیری محلی به ط�ور اتفاقی چرخ
هواپیمای مفقود شده ایرانی را در تور خود
از آب بیرون کشید .حاال جستوجو برای
یافتن این هواپیما شکلی دیگر گرفته و
گروههای غواصی به میان آمدهاند.

کاپش��ن خلبان هواپیمای مفقود شده در
حالی پس از دو روز از حادثه در س��احل
دریای خزر در شیرود پیدا شده که هنوز
ردی از سرنش��ینان این هواپیما به دست
نیامده اس��ت .این در حالی است که 24
س��اعت پیش از این ماج��را نیز یکی از
چرخهای این هواپیمای تفریحی در تور
یکی از صیادان محلی افتاد.

وجود هواپیمای مفقودی
در دریا محرز شد

حسین شعبان س��روری ،فرماندار رامسر
با بیان اینکه برای مس��ئوالن محرز شده
هواپیمای تفریحی حدودا در چه منطقهای
مفقود ش��ده به فرهیختگان گفت« :االن
دیگر برای ما کامال مش��خص ش��ده که
این هواپیم��ا در محدوده پل چالکرود تا
پل ش��یرود در محدوده ش��یرود سقوط
کرده است ».او همچنین ادامه داد« :اینکه
چ��رخ این هواپیما و کاپش��ن خلبان در

دریای خزر در شهر شیرود پیدا شده این
اطمینان را به کارشناسان دریانوردی داده
که این هواپیما در دریا سقوط کرده است».
فرماندار رامسر درباره اینکه از زمانی که
این اطمینان حاصل شده چه تغییراتی در
نوع جس��توجوی تیمهای امدادگر به
وجود آمده ،افزود« :از آن زمان تمام تمرکز
تیمهای امدادگر اعزامی به مناطق همین
منطقه محدود ش��ده و جس��توجو در
جنگلها و مناطق دیگر پایان یافته است».
توجوها در
وی همچنین گفت« :جس�� 
محدوده رامسر تا گیالن ادامه داشت .این
در حالی است که از زمانی که این کاپشن
پیدا شده جستوجو در محدوده گیالن
متوقف شده و جستوجوی تمام تیمهای
هاللاحمر ،مدیریت بحران ،دریانوردی و
سایر گروههای اعزامی در همین محدوده
متمرکز شده است».
حسین شعبانسروری با بیان اینکه صبح

دیروز نماینده س��فیر عربستان به کشور
آمده تا پیگیر ماجرا باشد ،افزود« :نماینده
سفیر عربس��تان و بعضی از اقوام مسافر
عرب این هواپیمای تفریحی برای پیگیری
ماجرا به ای��ران آمدهاند ».وی همچنین با
اشاره به اینکه همسر این مسافر عرب نیز
در هتل رامسر اس��کان داده شده ،افزود:
«همه امکانات برای همس��ر این فرد مهیا
ش��ده و اقدامات الزم برای کشف پیکر
همسر وی در حال انجام است».

مسافر مفقودی
کارمند بلدیه بود

فرماندار رامسر همچنین اظهار کرد« :این
زوج عربستانی برای زیارت ابتدا به مشهد
و س��پس به قم رفته بودند و پس از قم،
رامس��ر را ب��رای تفریح ماه عس��ل خود
انتخ��اب کرده بودند ».وی درباره ش��غل
این مس��افر عرب توضیح داد« :وی یکی

فرمانده نیروی انتظامی از راهاندازی سامانهای جدید خبر داد

m.vaezipour@fdn.ir

فرهیختگان| شاید امکان تماس نباشد ،شاید کسی که
به کمک نیاز دارد ،ناش��نوا باش��د .حاال پلیس به فکر
حل این مشکل افتاده است و سامانهای طراحی کرده
که افراد با ارس��ال پیامک ،از نی��روی انتظامی کمک
بخواهند .پیامکی به شماره  .110110پیامک هم برای
افرادی در پلیس ارس��ال میشود که خودشان ناشنوا
هستند .این سامانه پس از آن راهاندازی شده است که
هاللاحمر نیز نرمافزاری راهاندازی کرده که با نصب
روی تلف��ن همراه ،با لمس آن نیروه��ای امدادی در
جریان وقوع حادثه در محل قرار میگیرند.

محکـــــــمه

تایید حکم اعدام زورگیر
فرهیختگان| حکم قصاص پسر جوان که در جریان زورگیری
از یک مالباخته ،او را کشته بود ،تایید شد.
میثم  22ساله بیستوهش��تم آبان  92در جریان زورگیری از
یک مرد  43س��اله بهنام عدنان در دولتآباد گوش��ی موبایل
وی را دزدید و گریخت .پس��ر زورگیر در حال پرسهزنی در
همان حوالی بود که مرد مالباخته با او روبهرو و درگیر ش��د.
در این میان میثم با چاقو عدنان را کشت و گریخت .این پسر
پای میز محاکمه در حالی که بهشدت اشک میریخت ،گفت:
«مشکالت خانوادگی زیادی داشتم .برادرم به زندان افتاده بود
و پدرم نمیتوانست مخارج زندگیمان را تامین کند .به همین
خاطر دست به زورگیری زدم».
این پس��ر با رای هیات قضایی به قصاص محکوم ش��ده بود
که حکم صادره دیروز از س��وی قضات شعبه  41دیوانعالی
کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.
میث��م اگر در فرصت باقی مانده نتوان��د رضایت اولیایدم را
جلب کند اعدام خواهد شد.

فرهیخت��گان| س��خنگوی س��ازمان
سازمان امداد و نجات از واژگونی
خ��ودروی حامل پرس��نل هالل
احم��ر و مجروح ش��دن  19نفر
در محور تفرش خبر داد.
حسین درخشان در اینباره گفت:
«ساعت  8:15صبح چهارشنبه یک
دستگاه مینیبوس که حامل پرسنل
ه�لال احمر بوده ب��رای برگزاری
اردوی آموزش��ی در مسیر حرکت
از تفرش به قم واژگون شد».
در ای��ن حادثه  19سرنش��ین این
خودرو دچار آسیبدیدگی شدند
که توس��ط اورژان��س و نیروهای
هالل احم��ر به مرک��ز درمانی در
تفرش انتقال یافتند.
درخش��ان ادام��ه داد« :ب��ا توج��ه
ب��ه وخیم ب��ودن ح��ال دو نفر از
سرنش��ینان ،ای��ن دو نفر توس��ط
بالگرد از بیمارس��تان تفرش به قم
انتقال داده شدند».

مرگ تلخ  4کارگر ساختماني
در بندرعباس

گزارش کوتاه

هنگام حادثه به پلیس smsبزنید
مطهره واعظیپور

مینیبوس حامل پرسنل
هالل احمر واژگون شد

فرمانده نیروی انتظامی در تشریح این خبر میگوید:
«در بسیاری از موارد شاهد بودیم که سارق وارد منزلی
شده است ولی فرد امکان صحبت ندارد .این سامانه
میتواند عالوهبر اینکه به افراد ناشنوا کمک کند ،در
بسیاری از موارد برای اطالع دادن موقعیت هم مورد
اس��تفاده قرار گیرد .همچنین امیدواریم این سامانه تا
پایان سال  94در سراسر کشور عملیاتی شود».
سردار حسین س��اجدینیا میافزاید« :پلیس تهران با
توجه به اینکه اورژانس و آتشنشانی سامانه پیامکی
ندارد در صورتی که مس��ائلی مرتبط با این دو حوزه
رخ بدهد آن را به اطالعش��ان خواهد رساند ،بنابراین
مردم میتوانند مسائلی را که مربوط به پلیس ،اورژانس
و آتشنشانی است با پیامک اطالع دهند».
او تاکید کرد« :شهروندان میتوانند برای ارسال پیامک
هم از زبان فارسی و هم از زبان انگلیسی استفاده کنند،

اما باید در ارس��ال آدرس و ن��وع اتفاق دقت کنند تا
مشکلی رخ ندهد».
ساجدینیا با بیان اینکه در حال حاضر روزانه  30هزار
تماس با  110گرفته میش��ود و  11هزار مورد از آنها
عملیاتی میش��ود ،عنوان میکند« :پیشبینی میکنیم
روزانه  50تا  100پیامک به پلیس ارس��ال ش��ود ،اما
از شهروندان میخواهیم در صورت امکان تا آنجا که
برایشان مقدور است از تماس تلفنی استفاده کنند».
فرمانده نیروی انتظامی همچنین در مورد زمان حضور
پلیس در صحنه بعد از تماس میگوید« :میانگین زمان
حضور پلیس هفت دقیقه است که امیدواریم بتوانیم
این زمان را در آینده کاهش دهیم».
طرح ارسال پیامک به پلیس ،سال  2007در آمریکا بعد
از حادثه گروگانگیری در یکی از مدارس این کشور،
راهاندازی شد.
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فرهیخت��گان| س��قوط باالبر حمل
مصال��ح از طبق��ه هش��تم ی��ک
س��اختمان در ح��ال س��اخت در
بندرعب��اس موجب م��رگ چهار
کارگر شد.
س��رهنگ عبدالحسین بس��طامی،
فرمان��ده انتظام��ی شهرس��تان
بندرعباس ،در همینباره گفت« :این
حادثه دلخراش عصر سهشنبه و به
علت بیاحتیاطی و رعایت نکردن
اصول ایمن��ی کار رخ داد که باالبر
حم��ل مصالح از طبقه هش��تم یک
س��اختمان بر س��ر کارگران سقوط
کرد و به دنبال آن چهار کارگر جان
س��پردند و یک نفر که زخمی شده
بود به بیمارستان منتقل شد».
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