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ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی
همچنین در صورت سروصدای غیرمتعارف حیوانی که در واحد شخصی نگهداری 
می شود و سلب آسایس همسایگان، این موضوع قابلیت پیگرد قانونی از سوی مراجع 

قضائی با عنوان مجرمانه «ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.
نگهداری حیوان در مشاعات

بر اســاس ماده ۳ آیین نامه اجرائــی قانون تملک آپارتمان ها، «قســمت  هایی از 
ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به  طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده 
تمام شرکا   می  باشد، قسمت های مشترک محسوب   می  گردد و    نمی  توان حق انحصاری 
بر آنها قائل شد». همچنین در تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها 
آمده: «گذاردن میز و صندلی و هر نوع اشیای دیگر و همچنین نگاهداری حیوانات در 
قسمت های مشترک ممنوع است . قسمت  های مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکای 
ملک است ، هرچند که در قسمت های اختصاصی واقع شده باشد و یا از آن قسمت  ها 
عبور نماید». با عنایت به این ماده قانونی، به خوبی مشــخص   می شود که نگهداری 
حیوانات خانگی مثل سگ، گربه، مرغ و... در نقاط مشترک بین ساکنان آپارتمان ممنوع 
است و در صورت تخطی هر یک از ساکنان، بقیه همسایه  ها از حق شکایت برخوردار 

  هستند.
تعریف مشاعات

منظور از نقاط مشترک و مشــاع آپارتمان، راه پله  ها، پشت بام، راهرو، پارکینگ و... 
اســت که مورد اســتفاده عموم همســایه  ها قرار   می گیرد و مطابق قانون نگهداری 

حیوانات در نقاط مشاع ساختمان ممنوع شده است.
قانون سگ گردانی در معابر عمومی

در کشور ما سگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار جرم است؛ چراکه 
اعتقاد بر این دارند که باعث می شــود آرامش، آســایش و امنیت عده ای به مخاطره 
بیفتد. به همین خاطر ســلب آســایش مردم چه در همسایگی و چه معابر عمومی 
باعث تجاوز به حقوق شهروندی می شــود و قانون گذار در مواردی این اقدام را جرم 
می داند و کسی که حیوانات اهلی یا غیراهلی را حمل کند به گونه ای  که باعث رعب 
و وحشــت دیگران شود، قابل مجازات اســت. به این سبب در ماده ۶۱۸ و ۶۳۸ برای 
این جرم از ســه تا یک سال یا ۷۴ ضربه شالق در نظر گرفته شده است. از سال ۱۳۹۷ 

نیز طبق دســتور مقام قضائی به نیروی انتظامی، هرگونه ســگ گردانی چه در معابر 
عمومی و ساختمان ها و چه در خودروهای شخصی ممنوع اعالم شده است. در این 
دســتور آمده است: «ســگ در کوچه و خیابان همه جوره ممنوع است؛ چه در اماکن 
عمومی و چه در خودرو ها (که هنوز معلوم نیســت عمومی هستند یا خصوصی)». 
این حکم صریحا تأکید دارد منظور از ســگ گردانی، تقریبا هر نوع بیرون آوردن ســگ 
از منزل را شــامل می شــود؛ چون در آن تأکید شده «اماکن عمومی جای سگ گردانی 
و رفت وآمد حیوانات نیســت» و عالوه بر آن، یادآوری شــده که «حمل سگ در درون 
خودرو ها ممنوع اســت و در صورت مشــاهده این موضــوع، برخورد جدی پلیس با 

حامالن سگ انجام خواهد شد».
احکام مرتبط با نگهداری حیوان در قانون مجازات اسالمی

ماده ۵۰۱ قانون نوشته است: هرگاه کسی به روی شخصی سالح بکشد یا حیوانی 
مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او می گردد مانند 
فریادکشــیدن یا انفجار صوتی انجام دهد و بر اثر این ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم 
گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.

در این ماده به روشــنی مشخص است داشتن ســگ، جرم نیست ولی در صورتی 
که فردی، ســگ را برای هراس دیگران یا حمله به انسان ها برانگیزد، در صورت ورود 
صدمه به قربانی، فرد برانگیزاننده به قصاص یا دیه محکوم می شــود. یعنی ممکن 
است فردی عامدانه و عالمانه به سگ خود دستور دهد به کسی حمله کند و با حمله 
ســگ به قربانی، شخص تحریک کننده حیوان، ممکن است به قصاص محکوم شود. 
همچنین در ماده ۵۱۲ آمده اســت: هرگاه شــخصی در محله هایی که توقف در آنها 
مجاز نیســت، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در این قبیل محله ها مستقر سازد یا 
چیز لغزنده ای در آن قــرار دهد و دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش 
مصدوم شود یا فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا 
حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر خسارات می باشد 
مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن برخورد کند که در این صورت نه فقط 

خسارت به او تعلق نمی گیرد بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود.
در این ماده نیز روشــن اســت اگر کسی سگی را در قســمتی (مانند پیاده رو) از 
خیابان قرار دهد که مردم (مثال از روی ترس) مجبور شــوند از مکان ناامن دیگری 

(مانند ســواره رو خیابان) عبــور کنند و در حین عبور صدمه ببینند، صاحب ســگ، 
مسئول جبران خسارات بزه دیده است. ماده ۵۲۲ و تبصره آن به روشنی درباره کسی 
که سگ خود را به خیابان می آورد و سگ به دیگران حمله می کند، مصداق می یابد. 
در تبصره این ماده به روشــنی عنوان شده اگر کسی سگ خود را به خیابان بیاورد و 
توان کنترل آن را نداشــته باشد، «مقصر» شناخته می شود؛ یعنی مانند آن است که 
عمدا ســگ را برای صدمه به دیگران از خانه خارج کرده اســت. این ماده می گوید: 
متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه اســت باید آن را حفظ نماید و اگر 
در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد ســازد، ضامن اســت. ولی اگر 
از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم آگاهی ناشــی از تقصیر او نباشــد، ضامن 
نیســت. تبصره ۱ ماده فوق هم عنوان کرده: نگهداری حیوانی که شــخص توانایی 
حفظ آن را ندارد، تقصیر محســوب می شــود. حکم قانونی ماده بعدی که درباره 
سگی که در خانه شخصی مستقر است، مصداق می یابد، چندان به خیابان و حوزه 
عمومی مربوط نیست، ولی اطالع از آن برای آگاهی از نظم حقوقی مربوط به همراه 
داشتن حیوانات مؤثر است. ماده ۵۲۳ می گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی که حق 
اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوســت، گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی 
که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است، خواه آن شیء 
یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده 
نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره این ماده هم 
گفته اســت: در مواردی که آسیب مســتند به مصدوم باشد مانند آنکه واردشونده 
بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر 
نمی باشــد، ضمان منتفی اســت. در بین این همه مواد که حق را به قربانی می داد 
و از صاحب ســگ انتظار جبران خسارت یا قصاص را داشت، یک ماده قرار دارد که 
می گویــد نباید در صورتی که حیوانی در اختیار دیگری اســت، آن را تحریک کرد و 
اگر کســی حیوان دیگری را تحریک کند و آن حیوان به وی آســیب برساند، خودش 
ضامن است و صاحب حیوان دارای مسئولیت نیست. ماده ۵۲۵ حکم کرده است: 
هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن 
جنایت هایی اســت که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل 

مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مقابله با حیوانات خطرناک یا غرب ستیزی؟

آنچه باید درباره نگهداری از 
حیوان خانگی بدانیم

اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی بکند، اصوال مرتکب خالفی نشده و مسئول نیست مگر اینکه سایر همسایگان 
بتوانند اثبات کنند که نگهداری آن حیوان حتی در واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری یا ســلب آســایش اعضای ساختمان است. اگر 
کســی مدعی باشد که نگهداری سگ حتی در واحد شخصی نیز بهداشت عمومی ساختمان را به هم می زند و بتواند آن را ثابت کند، شخص 

مرتکب (نگهدارنده حیوان) تحت عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشت عمومی تعقیب و مجازات می شود.

آنچه به عنوان یک طرح صیانت جدید در مجلس شــورای اســالمی محل 
بررســی اســت، موجب نگرانی گروهی از دوســتداران حیوانات شــده است. 
سؤال های زیادی در میان شــهروندان و به ویژه آنهایی که از حیوانات خانگی 
نگهــداری می کنند، وجــود دارد که در صورت تصویب این قانون چه بر ســر 
زندگی حیواناتشان خواهد آمد. درخصوص وضع قانون برای حیوانات خانگی 
باید بگوییم که ما در ایران یک بار در ســال ۱۳۱۰ چنین قانونی داشــتیم. حاال 
البته موضوع بحث آن قانون نیســت ولی در مجموع این مســئله موضوعی 
جدید در مســائل حقوقی ایران نیســت. چیزی که تاکنــون در مراجع قضائی 
ایران درباره شــکایت های مربوط به نگهداری حیوان در محل مسکونی وجود 

داشت، دایر بر ایجاد مزاحمت بود. 
برخورد قاضی هم با این دســت مســائل شــبیه همــه پرونده های ایجاد 
مزاحمــت بود. بــه این معنی کــه یا با اعــزام مأمور به محل بــرای تحقیق 
یا بررســی مدارکــی مانند دیــدن فیلم هــای دوربین های مداربســته در این 

خصــوص تصمیم گیری می کــرد؛ اما درمجموع نگاه قاضــی به پرونده حول 
محــور «ایجاد مزاحمت» می گردد. آنچه در مجلس در حال بررســی اســت 
طرحی اســت که نامش «صیانت از حقوق عامــه در مقابل حیوانات مضر و 
خطرناک» اســت. گویا این طرح ۷۵ امضا هم دارد کــه عدد قابل توجهی در 
مجلس به حســاب می آید؛ اما می توان دربــاره واژه به واژه این طرح صحبت 
کرد و نشــان داد که چه ایرادهایی دارد. چیزی که ما می دانیم این اســت که 
طرح برخــورد با حیوان خطرناک با موضوعی مانند نگهداری ســگ در خانه 

کامال متفاوت است. 
اشتباه اول در مجلس این اســت که عنوان «مضر و خطرناک» را برای این 
طرح برگزیده اســت. این در حالی اســت که ما می دانیم فلســفه اصلی این 
طرح مقابله با مظاهر زندگی غربی یا الکچری اســت؛ آنچه در نظر نمایندگان 
مجلس سبک زندگی خوانده می شود و حاال می خواهند با این طرح جلوی آن 
را بگیرند. همین تعارض موجب می شود در صورت تصویب این طرح در زمان 

اجرا با مشــکالتی مواجه شــود. به هر حال باید قانونی وضع شود که قاضی 
بتوانــد آن را در دادگاه اجرا کند. به هر حال وقتــی قید «مضر و خطرناک» را 
در این طرح بیان می کنید باید بدانید شــامل ســگ هایی که در خانه نگهداری 

می شوند، نیست. 
از منظر علمی ســگ ها یا هر حیوان دیگری زمانی تبدیل به موجود مهاجم 
می شــوند که جمعیتشــان از کنترل خارج شــود و تعــادل جمعیتی در یک 
زیســت بوم را از بین ببرند. این در حالی اســت که ســگ ها و حیوانات خانگی 
به هیچ وجــه در چنین دســته بندی ای قرار نمی گیرند. همین مســئله موجب 
می شــود قاضی در صــورت تصویب این طــرح و برای اجرای آن با مشــکل 

مواجه شود. 
چون همــه قاضی ها با نیت ضدغربی طرح آشــنا نیســتند و برخی حتی 
استدالل می کنند که سگ ها به دلیل اینکه نگهبان هم هستند می توانند امنیت 
صاحبانشــان را تأمین کنند و ازاین رو نه تنها مضرر نیســتند، بلکه مفید هم به 

حســاب می آیند. همین مسئله شــور و حرارت آنها برای مبارزه با این مسئله 
که از نظر آنها یکی از مظاهر زندگی غربی اســت، موجب شده در این طرح با 
خطاهایی همراه باشند؛ اول اینکه آوردن نام حیوانات و حشرات دیگر به خوبی 
نشــان می دهد که مجلس در کجای این داســتان ایســتاده است. دیگر اینکه 
آنها به جای چنین کار هیجانی ای می توانند با وضع قوانین ســفت و ســخت 
درخصوص نگهداری حیوان از مردم در برابر خطرات احتمالی مانند آنچه در 
لواســان رخ داد، محافظت کنند. در همه  جای دنیا گرداندن ســگ در نزدیکی 
مدارس ممنوع اســت یا با بســتن پوزه بند امکان دارد. همچنین برای کسانی 
که ســگ را می گردانند هم وظایف مهمی در نظر گرفته شــده است. با وضع 
این قوانین می توان مانع بروز اشــتباهات و خطرات احتمالی شد که می بینیم 
چنــدان هم تکرارشــونده نیســت. درحالی کــه در این طرح، مجلس بســیار 
شتاب زده به دنبال چیز دیگری است؛ چیزی که نیت آنهاست و برای اجرای آن 

به مسیر دیگری رفته اند.

پنجشنبه
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۸۲

نـگـاه

موجود زنده در خانه نگهداری کنید تا حالتان بهتر شود
نگهداری موجود زنده، از ســگ و گربه تا گیاهان مختلف، بــر افزایش کیفیت روانی افراد 
مؤثر اســت و افراد بسیاری برای پرهیز از افســردگی زمان زیادی را صرف پرورش گل و گیاه یا 
نگهداری حیوانات خانگی می کنند و بســیاری از روان شناســان و مشاوران هم در این روزهای 
ســخت، پیشــنهاد نگهداری گیاه یا حیوان خانگی را به مردم می دهند. سارا گلستانی، مشاور 
خانواده، درباره تأثیر نگهداری حیوانات اهلی و گیاهان در خانه بر افزایش کیفیت روانی افراد 
می گوید: نگهداری حیوانات اهلی مثل ســگ، گربه، الک پشــت، همستر و حتی گیاهان توسط 
افراد در منزل بخشــی از فرایند زنده بودن است؛ اینکه یک موجود روزانه نیازهایی دارد و شما 
در این فرایند زندگی باید روزانه برای رفع نیاز این موجود به تحرک روی بیاورید. همین موضوع 
باعث می شود نگهداری حیوان خانگی یا گل و گیاه به افزایش کیفیت حال روحی و روانی افراد 
کمک کند. این موضوع احساس تنهایی را از افراد می گیرد، اما باید به این موضوع توجه کنیم 
که همه ما بخشــی از این احســاس تنهایی را در خودمان داریم و افراد، هرکدام به عنوان یک 
واحد انسانی تنها زندگی می کنند و آن تنهایی وجودی را همه ما تجربه می کنیم، اما بخشی از 
تنهایی افراد برایشــان خوشایند نیست، مخصوصا در شرایط فعلی که درگیر مسائل اجتماعی 
در جامعه هستیم و تنهایی افراد بیشتر شده است. این روان شناس ادامه می دهد: با همه این 
مســائل وجود یک موجود زنده در کنار افراد می تواند منجر به واکنش محرک های روانی آنها 
شــود که همین حس زند ه بودن به شرایط روحی آنها کمک خواهد کرد. حال برای نگهداری 
گیاه و حیوان هرکس باید به شــرایط روحی و محیطــی و زمانی خود نگاه کند و آن را در نظر 
بگیرد؛ مثال در نظر بگیرد چه میزان وقت و انرژی دارد و بر اساس آن باید چه تصمیمی بگیرد.
در نظر بگیرید فرد بازنشســته ای که وقت آزاد دارد، نگهداری ســگ برای او بهتر است و چون 
باید وقت زیادی صرف حیوان کند، بنابراین از حس تنهایی ای که دارد کم می شــود؛ همین که 
با سگ پیاده روی بروند و در آغوشش بگیرند بسیار بر شرایط روحی آنها مؤثر است و کامال نیاز 
دو طرف برآورده می شــود. اما اگر فردی زمان زیادی مشغول کار است ولی از نظر روحی نیاز 
به حضور موجود زنده ای دارد، نگهداری ســگ گزینه خوبی نیســت و باید گل و گیاه یا گربه و 
حیوان دیگر نگهداری کند که نیاز کمتری به حضور صاحب خود دارد. گلستانی به راهکارهای 
مراقبت از ســالمت روان اشــاره می کند: برای مراقبت از سالمت روان یا راهکارهای بهداشت 
روان، افراد باید مهارت هایی را بیاموزند که یکی از این راه ها مطالعه این موارد است تا بتوانند 
روان خود را تحت نظارت داشــته باشند. در این صورت یاد می گیرند پاسخ درستی به نیازهای 
خود بدهند. موضوع بعدی این است که یاد بگیرند مراجعه به مشاور، روان شناس و متخصص 
بســیار کمک کننده اســت؛ دقیقا مثل اینکه وقتی وســیله ای در خانه خراب می شــود باید به 
تعمیرگاه مراجعه کنیم، چون آگاهی کامل برای تعمیر آن وسیله را نداریم. البته در تفاوت این 
دو، مراجعه به متخصص به افراد مهارت های الزم را هم یاد می دهد تا بعد ها مورد اســتفاده 
قرار گیرد. این روان شناس درباره تأثیر حمایت بیمه در درمان سالمت روان اضافه می کند: این 
موضوع که هزینه های روان شناختی شامل بیمه نمی شود، از دو جهت صدمه زننده است؛ اول 
بــه مراجعه کننده صدمه می زند که به دلیل باالبودن هزینه اقدامی برای مراجعه نکند، وقتی 
با شــرایط فعلی جامعه روبه رو هستیم، ممکن است عده زیادی نتوانند این هزینه را پرداخت 
کنند، از طرف دیگر این شغل برای خود متخصص هم فرسودگی روانی دارد و مراجعه کنندگان 
محدودی در روز پذیرش می کند که در نهایت می توان به صرفه اقتصادی این شغل اشاره کرد 
که مطابق شرایط متخصص عمومی، قلب و دیگر حوزه ها نیست، بنابراین بیمه شدن خدمات 

روان شناختی بسیار کمک کننده خواهد بود.

وکیل پایه یک دادگستری
مجتبی جاللی

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

بدمینتون- روز عرب ۹- پیشــی گرفتن- بــه حد مطلوب 
نرسیده- بندگی ۱۰- زاویه ۹۰ درجه- وعده گاه- کتاب های 
عربــی ۱۱- میدانــی در تهران- اهل نیســت- میل به غذا 
۱۲- پایتخت باســتانی مصر- بلندترین قله استان تهران- 

ینگه دنیایی۱۳- وسیله نقلیه کهنه و خراب و پرسروصدا- 
با عجله ۱۴- ســراینده منظومه افسانه- درهم تنیدن- نام 
خداوند در دین یهود ۱۵- از اصول زندگی اجتماعی است- 

فتنه انگیزی- مخفف اگر افقی: 
 ۱- بخشــندگی- دوم- نیرو- رطوبــت ۲- احمق- 
مدفــن  ام البنیــن(س) ۳- ســنگینی معــده بــر اثــر 
هضم نشدن غذا- شهرســتانی در استان قزوین- رمانی 
نوشــته جین آوستن ۴- دکان گوشت فروشی- مسلک- 
زخم ســطحی  ۵- کامیون حمل مایعات- رازدار نیست 
۶- نیکو رو- از علوفه- توبه کردن ۷- نوعی حلوا- فلزی 
که روی آن تصویری برای چاپ حک می شود- پشت سر 
۸- روز وصل دوســتداران ... باد- شهرستانی در استان 
زنجان- پاپوش ۹- از نام های دوزخ-  ... گفتیم و عشق 
آغاز شــد- نشــانه صفت تفضیلی ۱۰- هدایت کردن- 
فریاد شــادی- غریبه نیســت ۱۱- ارتفاع- پــرده داری 
خانه کعبه ۱۲- فیلم تاریخی و درام ســاخته ولفگانگ 
پترســن با بازی برد پیت- ... التــزع قلوبنا- دادخواهی 
۱۳- زادگاه حضرت ابراهیم(ع)- نوعی لقب- سنگ نوشته 
۱۴- نمایش ســنتی ایتالیا- صدا ۱۵- شهری در جنوب 

تهران- پارچه کهنه- رقیبان- جوی طبیعی 
عمودی: 

۱- در خانه صاحبش شــیر اســت- پذیرفته شدن- 
فیلمی ســاخته آنــدره تارکوفســکی ۲- برگزیدگان- 
سنگ های زینتی- غربی ها موالنا را به این نام می شناسند 
۳- پایتخت ســابق قزاقستان- محفظه زیر شیشه جلو 
اتاق خــودرو ۴- از غذا های محلی بلوچســتان ایران- 
استاندار قدیم- پهلوان ۵- پناه بردن به قرآن و اهل بیت 
در این حدیث قدسی تأکید شده است- کامل شدن رشد 
میوه- برنج شوشتری ۶- ســرپیچی کردن- قسمتی از 
ران- بی رحم و ســنگدل ۷- مذکــر- دارای ارتباط- از 
فرزنــدان آدم و حــوا ۸- ســمت چپ- ضربــه ای در 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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