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ن اشــخاص» ،به طور مستقل در
علیه آزادی روا 
قوانیــن جزایــی قابل تعقیــب و مجــازات اعالم
کــرده اســت.مزاحم نامــوس در قانــون تعریف
مشــخص دارد و اینگونه نیســت که بر هر فردی
بتــوان انگ مزاحمــت زد و او را به دســت قانون
ســپرد .اگر فردی با حرکات و اعمال توهینآمیز
خــود موجبــات هتــک حرمــت زن یــا کــودک را
فراهم کند مجرم اســت.بله طبق قانون مزاحم
کســی اســت که با حــرکات و اعمــال توهینآمیز
خــود موجبــات هتــک حرمــت زن یــا کــودک را
فراهم کند،مثل اینکــه مصرانه آنها را در معابر
و اماکــن تعقیــب کنــد ،امــا بــا وجود اعتــراض و
ابــراز تنفر بانو یا کودک از عمل تعقیبکننده ،او
توجهی نکند و همچنان به این عمل خود ادامه
دهد.
منظور از «اماکن عمومی» محلهایی اســت که
در ساعاتی از شبانهروز برای رفت و آمد اشخاص
دایــر و آماده باشــد ،ماننــد ادارات دولتــی ،بازار،
نها،
لها ،رستورا 
نها ،هت 
نمایشگا هها ،بیمارستا 
یهــا و
مســافرخان هها ،قهوهخان ههــا ،کاف هقناد 
اتوبوسها .بنابراین توهین و مزاحمت در اماکن
خصوصــی ،ماننــد منــزل و مســکن اشــخاص،
هر چنــد علنی و با حضور شــهود صــورت گیرد،
مشــمول حکم این ماده قانون مجازات اسالمی
نخواهد بود.
شرایط تحقق جرم
در ارتــکاب همــه جرایــم وجــود قصــد یــا نیــت
بدخواهانــه و قصــد مزاحمت الزم اســت .اینکه
صرفــاً مــردی بــا مــا مســیر طوالنــی هم مســیر
باشــد و قصد مزاحمت نداشــته باشــد مصداق
جــرم مزاحمــت نیســت.اما نکتــه مثبــت اینکه
ایجــاد مزاحمت یــا توهین بــه بانــوان و کودکان
در معابــر و اماکــن عمومــی از جرایــم عمــدی
اســت .بنابراین وجود قصد مجرمانه برای وقوع
عمــل توهینآمیــز یا ایجــاد مزاحمــت از طرف
مرتکــب مفروض خواهــد بود و نیــازی به اثبات
نــدارد .البتــه اثبات خــاف این موضوع از ســوی
متهــم ،موجب رفع مســئولیت کیفری او خواهد
شــد .این جرم لزومــاً به دو صــورت قابل تحقق
ت و تعــرض
خواهــد بود:یکــی ایجــاد مزاحمــ 
نســبت بــه اطفــال و بانــوان در معابــر یــا اماکن
عمومــی و دیگــری ارتــکاب عمــل توهینآمیــز
در یکــی از ایــن دو محــل نســبت بــه اشــخاص
مذکور.
محل ارتکاب جرم
بــرای اینکــه ایــن عمــل دقیقــاً مصــداق جــرم
«مزاحمــت بــرای بانــوان و اطفال» تلقی شــود،
محــل وقــوع آن بایــد اماکــن عمومــی یــا معابر
باشد.
«معابــر» عبــارت از محلهایــی اســت کــه
رفت و آمد در آنها در همه اوقات شــبانهروز برای
عموم مردم آزاد است ،مانند کوچهها ،خیابانها،
میدانها و بزرگراههای داخل یا خارج شهرها.
حضور داشتن یا نداشتن شهود برای تحقق جرم
در این معابر شرط نیست.
هــرگاه کســی بــه وســیله تلفــن یــا دســتگاههای
مخابراتی دیگر برای اشخاص بویژه بانوان ایجاد
مزاحمــت کند ،عالوه بر اجــرای مقررات خاص

وكيل پايه يك دادگستري

میتوانید سؤالهای حقوقی خود را از طریق
نشــانی ایمیل  iranbanoo@icpi.irبا
مشاور حقوقی ما در میان بگذارید.
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بسمه تعالی
ریاست محترم دادگستری ………(.مجتمع قضایی)
با سالم،
احتراماً ،به استحضار عالی میرساند:
 -1اینجانبه ………(..شــاکیه دعوی) در تاریــخ ……… .در پارک ……… واقع در
………… .مشغول قدم زدن و گذراندن اوقات فراغت خویش بودم.
 -2در آن هنگام فردی به نام آقای …( ..مشتکی عنه) به بهانه موضوع خواستگاری
عالمــاً و عامــداً و بــا دارا بــودن ســوء نیــت ،مرتکــب اعمــال و حــرکات ناشایســت و
غیراخالقی شــد .بــه نحوی که اعمال مزاحمــت و هتک حرمت اینجانبــه را فراهم
آورد.
 -3لــذا نظــر بــه مراتــب یاد شــده و اســتناد بــه مــاده  619قانــون مجازات اســامی
(تعزیرات) مصوب ســال  1375تقاضای رســیدگی و تعقیب و مجازات مشارالیه را
دارم.
با تقدیم احترام برای دانلود و رد این مطلب کلیک کنید
نام و نام خانوادگی (شاکیه)
امضاء /آدرس /شاکیه  /آدرس مشتکی عنه

شــرکت مخابــرات ،به حبس از یک تا شــش ماه
محکوم میشود.
قربانی جرم
در جــرم اهانــت و تعرض بــه بانوان و کــودکان،
فقــط افراد جنس مؤنث و کــودکان قربانی جرم
تلقــی میشــوند .ایجــاد مزاحمــت و توهیــن به
مردان در معابر و اماکن عمومی مشــمول حکم
این ماده نخواهد شــد .به نظر میرســد که علت
ایــن موضــوع ناتوانــی کــودکان در دفــاع از خود
و رعایــت موازیــن اخالقــی و طبیعــت حســاس
و ظریــف زنان باشــد کــه از نظر شــرعی و عرفی،
وجوب این نگاه را توجیه میکند.
توهین چیست؟
معیار و ضابط ه تشخیص عملیات توهینآمیز و
مزاحمت مخالف شــئون و حیثیت طرف جرم،
عــرف و عادت رایــج در محل وقوع جرم اســت.
بــر اســاس این عــرف و عــادت ،دادگاه حرکات و
الفاظ مخالف شــئون و مزاحمت بــرای بانوان و
اطفال را احراز خواهد کرد.
مجازات
مــادر صبــا میپرســد کــه حــاال مجــازات چنیــن
جرمــی چیســت و آیا قانونگــذار بــرای این جرم
مجــازات در خــور توجهی در نظر گرفته اســت یا
نــه؟ برایــش توضیح میدهــم کــه« :در قوانین،
ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر و
اماکن عمومی ،با دو شیوه زیر مجازات میشود:
حبس :از  ۲تا  ۶ماه
شالق :تا  ۷۴ضربه
امــا اگــر ایــن جــرم در نتیجــه توطئــه قبلــی و
دســتهجمعی واقع شــود ،هر یک از مرتکبان به

حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهند شــد.پس
مجــازات خــوب و قابــل توجهــی در نظــر گرفته
شده است .مادر صبا شنیده است که در کشور ما
مجرمان براحتی با توســل به خألهای قانونی به
راحتی از زندانها آزاد میشوند .برایش توضیح
میدهم که راههایی برای آزادی هســت اما هیچ
کدام خیلی آسان نیست:
گذشــت شــاکی میتواند بهعنوان یکــی از علل
تخفیــف مجــازات متهــم مؤثــر باشــد .حتــی با
گذشــت شــاکی ،تعقیــب یــا اجــرای مجــازات
متعرض متوقــف نخواهد شــد .دادگاه میتواند
اجرای تمامی یا قســمتی از مجازات را با رعایت
شرایط زیر از  ۲تا  ۵سال معلق کند:
محکومعلیــه ســابقه محکومیــت قطعــی بــه
مجــازات حد قطع یا نقــص عضو ،حبس بیش
از یک ســال در جرایم عمــدی و جزای نقدی به
مبلغ بیش از  ۲میلیون ریال نداشته باشد و دوبار
یــا بیشــتر به علــت جرمهــای غیرعمــدی با هر
میزان مجازات،محکومیت قطعی نیافته باشد.
دادگاه بــا مالحظــه وضــع اجتماعــی و ســوابق
زندگــی محکومعلیــه و اوضــاع و احوالــی کــه
موجب ارتکاب جرم شــده است ،اجرای تمامی
یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.
نکته مهــم دیگر اینکه :جرم مجــازات و تعرض
بــه بانــوان و کــودکان در معابــر و اماکن عمومی
جزء جرایم دارای حیثیت عمومی اســت .یعنی
گذشت شاکی فقط میتواند بهعنوان یکی ازعلل
تخفیف مجازات یا تبدیــل آن به نوع دیگری که
مناســبتر بــه حــال متهم باشــد مــورد اســتناد
دادگاه قرار گیرد.
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چگونه میتوانم از همسر آیندهام بخواهم
شروطی اضافه بر شروط مندرج در عقدنامه
را بپذیرد؟

وکیل الرعایا :شما میتوانید شروطی را در سند
ازدواج خود عالوه بر شــروط چاپ شده ،اضافه
نمایید و از سردفتر بخواهید که این شروط مورد
درخواســت شــما را نیــز بر مــوارد دیگــر اضافه
نماید .البته بهتر اســت قبالً از ماهیت و کارآیی
ایــن شــروط مطلــع شــوید و آن را نیز با همســر
آیندهتــان مطــرح ســاخته و نظــر او را هم جویا
شــوید .توصیــه میکنــم که شــما و همســرتان،
حتمــاً قبــل از ازدواج بــه یک وکیل دادگســتری
و مشــاور حقوقی خانــواده مراجعــه فرمایید تا
ضمن شــنیدن توضیحات تکمیلی و همچنین
علــت درج چنیــن شــروط در ســند ازدواج و
مزایــای قانونی یا تبعــات و التزامــات منتج به
آن ،هــر دو طرف با خبر شــوید تــا در زمان عقد
ازدواج هــر دو طــرف بــا طیــب خاطــر و آگاهی
کامــل از آنچه نســبت به آن متعهد میشــوید
(چه شروط چاپی و چه شروط تکمیلی و اضافه
شــده در قســمت توضیحــات ســند ازدواج) آن
را امضــا و قبول فرمایید .شــرط دیگر از شــروط
ضمن عقــد که میتوانــد مورد درخواســت زن
قــرار بگیرد ،شــرط انتخاب محــل زندگی و حق
مسکن اســت .برابر ماده  1114قانون مدنی ،زن
باید در منزلی که شــوهر تعیین میکند ســکنی
نمایــد ،مگــر آنکــه اختیــار تعیین منــزل به زن
داده شده باشد .زیرا اقامتگاه زن شوهردار برابر
قانون همان اقامتگاه شــوهر اســت .اما زنی که
با رضایت شــوهر خود ،مســکن علیحده اختیار
کــرده ،میتواند اقامتگاه شــخصی علیحده نیز
داشته باشد.
بنابراین چنانچه شــما بخواهید که از این شرط
اســتفاده نمایید ،میتوانید از سردفتر بخواهید
تا این شــرط را به موارد دیگر در سند ازدواجتان
اضافه نماید .همچنین با وجود این شرط ،شما
میتوانید حق انتخاب مســکن -یعنی در کدام
کشور ،شهر و منطقه زندگی مشترک -را داشته
باشــید .همانطور که میدانید زن متأهل برای
خروج از کشــور نیاز به دریافت گذرنامه داشــته
و بــرای دریافــت آن نیــز نیازمند اجازه رســمی
شوهر خود میباشد .حتی شوهر شما میتواند
در صورت عدم رضایت ،خروج شــما را از کشور
ممنــوع نماید .اما شــما میتوانید حــق و اجازه
خــروج از کشــور را از همســرتان دریافت کنید تا
نیــازی به اجازه مجــدد زوج برای اخذ یا تمدید
یا تجدید گذرنامه نداشته باشید و بتوانید اجازه
دائمی آن را همواره دارا باشید.
در هــر حال همان طــور که قبالً متذکر شــدیم،
چرایــی و ماهیــت اخــذ چنین شــروطی باید به
طــور کامل بین زوجین مورد بحث و تبادل قرار
بگیرد تا بتوان از مزایای قانونی آن بهرهمند شد
و مورد سوء تعبیر واقع نشود.

