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وکیل

قانون با افراد «مزاحم» چه برخوردی میکند؟

زهرا سپیدنامه
وکیل پایه یک دادگستری

بــه وجودشــان عــادت کردهایم .به
وجود مــردان بیکار و بیماری که در
ممــان میشــوند.
نهــا مزاح 
خیابا 
سرراهمان را میگیرند و حرفهای
تهای
رکیــک میزنند.درخواســ 
نامربــوط میکننــد و گاهــی اوقــات
حرکاتــی انجــام میدهنــد و
رفتارهایــی دارنــد کــه شــرممان
میآیــد برای کســی تعریــف کنیم.
بیشــتر اوقات کســی که مزاحممان
شــده را پنهــان میکنیــم و جــرأت
نداریــم ماجراهای خیابــان را برای
آدمهــای توی خانــه تعریف کنیم.
از تــرس عصبانیــت بیــش از حــد
مردهــای خانه یا ایجاد محدودیت
در زندگــی خودمــان ...بــا همه این
حرفهــا امــا قانــون مــا در مقابــل
ایــن مزاحمهــا ســاکت ننشســته
اســت .راهکارهایــی در نظــر دارد و
مجازاتهایی در نظر گرفته است.
صبــا نــوزده ســاله اســت .مــادرش
میگوید دختر ســر به راهی اســت.
در زندگیش از خانه به مدرسه رفته
و حاال هم مستقیم به دانشگاه .اما
این روزها مشــکلی دارد .پســری که
مرتب مسیرش را سد میکند و از او
درخواســت دوستی میکند .پسری
کــه در خو ر شــأن و شــخصیت صبا
نیســت و به درد او نمیخورد .صبا
خــودش هــم از وضــع پیــش آمده
ناراحت اســت و هر روز بــا عذاب و
استرس به دانشگاه میرود.

از مزاحمت
خیابانی
تا قتلهای
ناموسی
خانواده روشنفکر
«ما خانواده روشــنفکری هســتیم خانــوم وکیل.
به انتخابهای بچه هایمان احترام میگذاریم.
مــورد مزاحمت را خــود صبا مطرح کــرد .گفت
با این پســر هیچ ســنخیتی ندارد و بــا اینکه بارها
دست رد به ســینهاش زده است دست از سرش
بر نمیدارد .اول به برادر بزرگترش گفت که با او
از همه بیشــتر احساس نزدیکی دارد .برادرش با
ما مطرح کرد .برادرش اول گفت خودش برود و
مستقیم وارد عمل شود و حق پسر مزاحم را کف
دســتش بگذارد اما بعد با پــدرش به این نتیجه
رســیدیم کــه پیــش شــما بیاییــم و از راه قانونی
اقــدام کنیــم .میخواهیم از دســت ایــن مزاحم
خالص شویم اما نمیدانیم قانون برای ما راهی
در نظــر گرفته یا باید به شــیوههای ســنتی عمل

کنیم؟»
برایــش توضیح میدهم که دقیقاً جای درســتی
آمده چــون قانون از صبا حمایــت میکند .فقط
کافی است که از برنامه آن باخبر باشد.
زندانیان بیگناه
بــه مــادر صبا تبریــک گفتم به خاطــر تصمیم
درســت و منطقــیای کــه گرفتهانــد .چــه بســا
آدمهــای بیگناه که به خاطــر درگیری با همین
مزاحمهــای نوامیــس و ایراد ضــرب و جرح به
زنــدان میافتنــد و نــه تنها بــا این کار از دســت
مزاحــم خــاص نمیشــوند بلکــه مزاحــم را
وقیحتــر و پرروتــر میکنند چــون ناچارند برای
گرفتــن رضایــت از مزاحــم بــاج دهنــد و او را
راضی به گذشــت کنند حتی مواردی داشتهایم
که همین نزاعهای ناموسی منجر به قتل شده
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اســت و ســر بــرادر خــوب و مهربــان بــاالی دار
مــیرود .طبق قانون هر کس عمــداً به دیگری
جــرح یــا ضربــی وارد آورد که موجــب نقصان
یــا شکســتن یــا از کار افتادن عضــوی از اعضا یا
منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی
از حــواس یــا منافع یــا زوال عقــل مجنیعلیه
شــود ،در مــواردی که قصــاص امکان نداشــته
باشــد ،چنانچــه اقــدام وی موجــب اخــال در
نظــم ،صیانــت و امنیت جامعه باشــد ،به  ۲تا
 ۵ســال حبس محکوم خواهد شد و در صورت
درخواســت مجنیعلیه ،مرتکب بــه پرداخت
دیه نیز محکوم میشــود.در مــواردی دیگر نیز
ممکــن اســت عــاوه بــر دیــه ،مرتکــب ضرب
وجــرح به تعزیر نیز محکوم شــود .یکــی از این
مــوارد وقتــی اســت کــه جــرح وارده منتهی به
ضایعــات فــوق نشــود ،امــا آلت جرح اســلحه
یــا چاقــو و امثــال آن باشــد .در ایــن صــورت،
مرتکــب به  ۳ماه تا یک ســال حبــس محکوم
خواهــد شــد .عــاوه بر ایــن ،هــرگاه عــدهای با
یکدیگــر منازعه کننــد ،در صورتی کــه این نزاع
دستهجمعی منتهی به ضرب وجرح شود ،هر
یک از شرکتکنندگان در نزاع ،حسب مورد ،به
حبس از  ۳ماه تا یک ســال محکوم میشــوند.
امــا اگر از طریق قانون اقــدام کنیم هم مزاحم
بشدت میترسد و هم تنبیه میشود که با دختر
دیگری چنین بازیای نکند.
امنیت و بانوان
برای مادر صبا توضیح میدهم که« :آزادی روان
که مانند آزادی تن و جسم ،یکی از موهبتهای
الهــی و از آزادیهــای مهــم فــردی و مدنــی
محسوب میشود ،عبارت است از اینکه هر کسی
در محــدوده قوانین و نظامــات اجتماعی بتواند
آزادانــه و بــه میل خود ،بــه انجــام دادن یا ترک
کارهــای متعــارف مربوط بــه زندگــی اجتماعی
خود اقدام کند و هیچ شخصی بیدلیل متعرض
و مزاحم وی نشود.میزان امن بودن یک جامعه
را اصــوالً میتــوان از مقــدار امنیتــی که زنــان در
آن جامعه احســاس میکنند دریافت کرد .باید
در نظر داشــته باشــیم که هــدف از وضع قوانین
در هــر جامعــهای ،حفــظ حقــوق و آزادیهــای
افرادی اســت کــه آن اجتماع را تشــکیل دادهاند
و بــه تجربــه ثابت شــده اســت که تأمیــن منافع
افــراد و حفــظ مصالح جامعه ،در ســایه احترام
بــه حقــوق و آزادی افراد آن فراهم خواهد شــد.
به همیــن دلیل ،امــروزه قانون بهعنــوان مظهر
قــدرت اجتماعی ،وســیلهای بــرای جلوگیری از
هــر گونــه تصــادم و تجــاوز بــه حقــوق فــردی و
اجتماعی اســت و همین امــر دلیلی میگردد بر
اینکــه خودمان به هیچ وجه ســر خــود تصمیم
نگیریــم و بــه قوانیــن و مقــررات پایبند باشــیم.
همیشه سعی قانونگذار بر این است که با وضع و
اجــرای صحیح قانون ،حقوق و آزادیهای افراد
جامعه را در حد اعالی خود حفظ کند همچنین
از آســیبپذیرترین اقشــار جامعــه کــه اطفــال و
بانوان هستند نیز حمایت کنند.
مزاحم از دید قانون
قانونگذار ایران جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان
در اماکــن عمومــی را یکی از مصادیــق «جرایم

