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گزارش «شرق» از قصور عامدانه  و خألهای قانونی که منجر به خودکشی شلیر، زن قربانی تجاوز شد

تعللی به قیمت جان یک مادر
نسترن فرخه: شــلیر زن مریوانی، در ســاختمانی با درهای 
بســته فریاد می زند: «دارد به من دست می زند» و تقاضای 
کمک می کند؛ اما هیچ دست یاری، این زن را از مهلکه نجات 
نمی دهد و شــلیر خود را از پنجره به بیــرون پرت می کند و 
فرزندانی برای همیشــه بی مادر می شوند. بعد از انتشار خبر 
قربانی شدن زنی در ۱۷ شهریور به دلیل قصد تجاوز همسایه، 
روایت هایی از وکال و اهالی محلی منتشــر شــد که مشخص 
می کرد همان موقع با تماس همســایه ها، نیروی انتظامی از 
راه می رســد؛ ولی به دلیل نداشتن حکم ورود به منزل وارد 
خانه نمی شود و فقط تیر هوایی شلیک می کند. در صورتی که 
با مداخله ســریع امکان داشت این زن با سالمت نجات پیدا 
کند ؛ البته بسیاری از وکال و فعاالن حقوقی به عدم مداخالت 
سریع در چنین شرایطی نقد جدی دارند که آسیب یک پدیده 
را بیشــتر می کند. فاطمه باباخانــی، دانش آموخته حقوق، 
هم به این موضوع اشــاره می کند که: «اگرچه طبق شنیده ها 
درمورد شــلیر، نیروی انتظامی در محل، شــاهد وقوع جرم 
بوده و باید خیلی سریع کسب تکلیف می کرده؛ اما این اتفاق 
نیفتاده و به نظر این یــک قصور بوده و باید درباره مرگ این 

زن، بررسی های تخصصی و انتظامی الزم صورت گیرد».

قانون مجازات در حمایت از قربانی  تعرض و تجاوز اصالح شود
طبــق اظهارات برخی فعاالن اجتماعی و مددکارها، گاهی 
در مــوارد حســاس که نیاز بــه مداخله فــوری مأمور پلیس 
وجــود دارد، این اتفــاق نمی افتد؛ مانند ماجرای مرگ شــلیر، 
زن مریوانی که همان لحظه پلیس از راه رســیده بوده؛ اما به 
دلیل نداشتن حکم ورود به منزل، جز شلیک هوایی گلوله، آن 
لحظه مداخله دیگری نتوانسته انجام دهد. فاطمه باباخانی، 
دانش آموخته حقوق و فعال زنان، به این مسئله اشاره می کند 
و به «شــرق» می گوید: موضوع مهمی که باید به آن اشــاره 
کرد، در بحث خشــونت خانگی و کودک آزاری، مددکار مرتبط 
بــا موضوع قبل از مراجعه به محل، از مقام قضائی، دســتور 
قضائــی الزم را اخذ می کنــد تا کیس مد نظر را به ســرعت از 
خانه ای که در آن امنیت جانی ندارد، خارج کند. در شــرایطی 
که خاص و بحرانی تلقی می شــود، پلیس یــا ضابط قضائی 

می تواند به صورت شفاهی نیز دستور بگیرد تا مداخله سریعا 
صورت گیرد.

باباخانی درباره حکم شکســتن دِر منــزل، اضافه می کند: 
طبــق قانون شکســتن دِر منزل و ورود بدون دســتور و حکم 
قضائــی مجاز نیســت. مددکار، پلیس و ضابــط قضائی و هر 
شــخص دیگر اجازه ورود به حریم شــخصی یک نفر دیگر را 
ندارد. این امــر مبتنی بر قوانین موضوعه بوده و تنها اســتثنا 
ورود به حکم قانون اســت. نکته تأمل برانگیز این است که در 
این مورد جرم در حال وقوع بوده و آن زن کمک می خواســته، 
در معرض آســیب جــدی و ورود به عنف با اجبــار بوده و اگر 
ضابــط قضائی در محل حاضر بوده، باید با دســتور شــفاهی 
اقدام می کرده؛ بنابراین حتما باید این موضوع از نظر سیســتم 
قضائی پیگیری شود. نکته دیگر اینکه همان لحظات نخست، 
خود شخص یا افراد حاضر می توانستند با اورژانس اجتماعی 

تماس بگیرند؛ چون یکی از رســالت های اورژانس اجتماعی 
پیشــگیری از خودکشی اســت و آنها در این شرایط مداخالت 
ســریع تری انجام می دهند . همه افراد محلی می توانســتند با 
اورژانس اجتماعی تماس بگیرند تا مداخله زودتر انجام شود.
طبق اظهارات یک وکیل محلــی، پیش تر هم فرد متجاوز 
پرونده هایی داشــته و برادرش هم به دلیل مزاحمت از محله 
بیرون انداخته شــده. باباخانی در این باره می گوید: توجه کنید، 
آنچه برای کیوان امام اتفاق افتاد، این بود که به ســبب تکرار 
جرم و اشــتهار به فســاد، دادســتان سریعا به مســئله ورود 
کرد. در چنین مواردی کافی اســت افــراد مقام قضائی مانند 
دادســتان یا پلیس یا اورژانس اجتماعی را مطلع کنند. تنظیم 
استشــهادیه ای و اقدام جمعــی گروهی از قربانیــان یا افراد 
مطلع نیز ســبب ترتیــب اثر جدی تر به موضوع خواهد شــد. 
اگرچه آســتانه اثبات جرم تجاوز یعنی زنای به عنف، در قانون 

ما خیلی باالســت و اثبات آن کاری بســیار سخت، طی مسیر 
قضائی راحت نیست و اغلب شــاهد این هستیم که در چنین 
پرونده هایی به ســبب نبود ادله کافــی یا فوت وقت در نهایت 
متجاوز به مجازات رابطه نامشــروع اجبــاری که تا ۹۹ ضربه 
شالق است، محکوم می شود که یقینا بازدارندگی جدی ندارد.  
اما همچنان از قربانیان می خواهیم که در چنین مواردی اقدام 
قانونــی الزم را انجام دهند. یقینا در ایــن زمینه نیاز جدی به 
اصالح قوانین داریم. حتمــا باید قانون مجازات در حمایت از 
قربانی  تعرض و تجاوز بنا به مقتضیات اجتماعی روز جامعه، 
تغییر و تحوالت جدی داشته باشد. از طرفی به فرهنگ سازی 
جــدی نیازمندیــم. گاهــی پروســه طوالنی مدت، ســخت و 
طاقت فرســای قانونــی و پیش داوری هایــی نســبت به زنان 
وجود دارد که شرایط را ســخت تر می کند. حتی ممکن است 
در پزشــکی قانونی یا جلسات مشاوره پیش داوری هایی وجود 
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آلبومی با آواز محمدرضا شجریان- بسیار خوب ۹- صورت 
اســامی- نوعی خویشــاوندی- تخم کتــان ۱۰- ثروت و 
دارایی- استحکام- اشتهار ۱۱- ســوره چهل ونهم قرآن- 
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نگارشی ۱۴- آشکار- ســخنان پوچ و بی معنی- پول ژاپن 
۱۵- عرب می گوید: بگو- به وســیله غــدد درون ریز تولید 

می شود- حیوانی که شاهدش دمش است.  افقی: 
 ۱- هم معنی- ابزار نوشــتن- مربوط به گذشته ۲- 
بر جوانان عیب نیســت- علم شعبده- واحد پول قطر
۳- در دوره ساســانیان به دهستان می گفتند- جنگاور 
۴- حق مخالفت- معرفت- نعش ۵- مذکر- مجموع 
کارکنان یک اداره- کتاب مقدس ۶- هزینه اســتفاده از 
خدمات یک مؤسســه- احســاس آزاردهنده- حیوان 
بارکــش ۷- حاالت چهــره هنرپیشــه- اماکن مقدس 
زیارتی- مجلس جشن ۸- انجمن بین المللی حمل ونقل 
هوایی- بزرگ ترین ســازه خشــتی جهان- دعوت شده 
۹- چنــد رأی- حوضچــه آب ولرم- دانشــگاهی در 
فرانســه ۱۰- ساز استاد محمد موســوی- زبان رسمی 
ایرانیــان- اهل نیســت ۱۱- بانو- دینــداری- مخفف 
اگــر ۱۲- رفت وآمــد زیــاد- دلیری- جامــه صاف کن 
۱۳- ناوشــکن ســاخت ایران- از چهره های سرشناس 
سینمای کمدی جهان ۱۴- یکســوکننده الکترونیکی- 
ســنگ های قیمتی و زینتی- جمع شــیء ۱۵- سکرتر- 

ابریشم ناخالص- سوبسید 
عمودی: 

۱- سوره صدوهفتم قرآن- کوتاه تر از مسیر اصلی- 
پرهای انتهایی بدن پرندگان ۲- نشانه صفت تفضیلی- 
نخستین بخش از دوران زمین شناسی سنوزوئیک- کندن 
علف های هرز ۳- ذخیره- مثل و مانند- بی صدا ۴- از 
قبایل قدیمی اعراب- شــعر عامیانه مشهوری سروده 
احمد شاملو- فیزیکدان انگلیسی که قوانین الکترولیز 
را وضع کرد ۵- ســهیم کردن- حیوان ۶- قهرمان جام 
جهانی ۲۰۱۸ روسیه- گرامی- زمان مرگ ۷- آحاد- یار 
داماد- سمیع ۸- شهر بارگاه حضرت معصومه(س)- 
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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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داشته باشــد. برای همین افراد ترجیح می دهند در این زمینه 
ســکوت کنند، البته در سال های اخیر سیســتم قضائی توجه 
ویژه ای به این پرونده ها داشــته و خوشــبختانه با حساســیت 

بیشتر پیگیری می کند.
باباخانــی می گویــد: نقد جــدی که در بحث خانم شــلیر 
وجود دارد، این اســت که چرا باید زنان ما به نقطه ای برســند 
که خودکشی کنند و دقیقا بحث بخشی از خودکشی ها ناشی 
از همین امر اســت که فرد مورد آزار، خشــونت و تجاوز قرار 
می گیرد و چون نمی تواند شــبکه حمایتــی و جذب حمایت 
داشته باشد، از منابع و مراجع قانونی و خانواده حمایتی داشته 
باشــد، اقدام به خودکشــی می کند. ما باید به دنبال راه هایی 
باشــیم تا متجاوز را مجازات کنیم، نه اینکــه قربانی را حذف 
کنیــم، االن خیلی ها تالش می کنند که اقدام شــلیر را مقدس 
جلوه دهند، این یک الگوی بد اســت و اگر قرار باشــد همه را 
تشویق به این کار کنیم که در صورت قرار گرفتن در این شرایط 
خود را بکشــند، صورت مســئله را پاک کرده ایم و این راه چاره 
نیســت. چاره جویی در قانون گــذاری و جرم انگاری رفتارهای 

نابهنجار آزارگرانه و فرهنگ سازی گسترده در جامعه است.
زن حافظات للغیب نیست

ســیمین کاظمی، جامعه شناس، در گفت وگو با «شرق» به 
برخی نگاه ها نسبت به ماجرای مرگ شلیر اشاره می کند؛ مانند 
برخی اظهارات معاون امور زنان که گفته بود دامان شــلیر از 
تجاوز پــاک ماند. از این رو کاظمی می گویــد: نگاهی که خانم 
خزعلی نمایندگــی می کنند، از دو جنبه قابل نقد اســت. اول 
اینکه ایشــان خشــونت علیه زنان را نادیده می گیرند، از طرف 
دیگر قربانی نکوهی می کنند. کل مســئله خشونت و تجاوز را 
به دوش زن ها قرار می دهند. اگر این زن در آن شــرایط امکان 
فرار نداشــت، پنجره ای در کار نبود تا خودکشی کند، آن زمان 
تکلیف چــه بود و نظر خانم خزعلی چه بــود؟ اگر بخواهیم 
به طور کلی رویکرد حکومت را درباره مســئله خشونت علیه 
زنــان در نظر بگیریــم، باید به الیحه امنیت علیه زنان اشــاره 
کنیم که بیش از ۱۰ سال است که سرنوشتش نامشخص است. 
خانم خزعلی قبل از اینکه بیایند در گرامیداشــت حیا صحبت 
کنند، اول بگویند که سرنوشــت این الیحه چه شــده اســت و 
ایشــان به عنوان معاون امور زنان و خانــواده برای این الیحه 

چه کار کرده اند.
کاظمی اضافه می کند: ایشان حق زن را به عنوان انسان در 
نظر نمی گیرند، می گویند زن ناموس مرد است و در غیاب مرد 
ناموس او را حفظ می کند. ســؤال این است که انسانیت خود 
زن کجا است، چرا زن را به عنوان انسان، جان، زندگی و حیات 
در نظر نگیریم، رویکردی که ایشــان و تفکــری که نمایندگی 

می کنند، کامال یک رویکرد مردساالرانه و زن ستیز است.

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم 
توســط دادگاه توسط بازپرس، دادیار تحقیق یا قاضی به منظور دسترسی به متهم 
یا دسترســی به شــواهد و آالت و ادوات جرم صادر می شود. ساعت اجرای حکم 
در طول روز از طلوع آفتاب تا غروب اســت و تفتیش و بازرســی خانه در شب بنا 
بر ضرورت خواهد بود. همچنین فرق متهم با مجرم در این اســت که متهم صرفا 
مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی درمورد او روشن نیست و متهم تا 
زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل 
برائت قرار دارد و نمی توان وی را مجرم دانســت، در این شرایط حمایت از حقوق 

شهروندان ایجاب می  کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود.
یکی از مراحل دادرســی کیفری، تحقیقات مقدماتی اســت، ممکن اســت در 
تحقیقات و بررســی های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شــهروندان و 
تفتیش و بازرسی خانه باشــد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود 
داشــته باشــد که خانه پناهگاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی 

حق ورود به آن را ندارد.
حکم ورود به منزل چیست؟

اولین مرحله رســیدگی به جرم برای اینکه مقام قضائی در دادگاه یا دادســرا 
متوجه شــود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است. 
در این مرحله دو حالت ممکن اســت در رابطه با متهم وجود داشته باشد: متهم 
به واســطه اتهام و ســرنخ های موجود تحت تعقیب کیفری است یا متهم توسط 
مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات 

مقدماتی خود شخصا حضور دارد.
یکی از مهم ترین اقدامات قضائی در جمع  آوری دالیل، کشف، ضبط اشیا، اموال 
و وســیله جرم یا وســایل تحصیل شده از جرم اســت، همچنین تفتیش و بازرسی 
منزل یا خانه و ســایر مکان هایی اســت که مرتکب جرم از آنها برای پنهان کردن 
وســایل مزبور اســتفاده این اقدامات، امکان انجام همه مشــاهدات مفید را برای 

بازپرس فراهم می  کند.
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حضور نداشــته باشــد اما دالیل 
قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده ارائه شده باشد، 
می توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شــاید بتوانند به 
متهم برای جلب دسترســی پیدا کنند. ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و 
بررســی  های مربوط به یک جرم حضور دارد، اما باز هم به دلیل کشف آثار وسایل 
جرم نیاز به ورود به خانه شــهروندان و تفتیش و بازرسی باشد. در چنین شرایطی 
همــواره باید اصــل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشــد. در قانون آیین 
دادرســی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه 
آنها، حقوقی پیش بینی شده است. به این ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی 
افــراد عــادی و همچنین مأموران و مقامــات غیرقضائی ممنــوع و متجاوزان به 
مجازات های پیش بینی شده در قانون مجازات اسالمی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید.
بــا وجود اینکه قانون گذار با اســتفاده از این ماده قانونی برای مســکن و خانه 
شهروندان مصونیت ایجاد کرده است  اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت 

درمورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود.

بر همین اساس، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت 
ضرورت پذیرفته شــده اســت. این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرســی 
کیفــری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود. قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی  و 
انقالب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن 
و کشــف آالت و ادوات جــرم، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به ایــن موضوع مهم اختصاص 

داده است.
برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات ســختی در نظر گرفته شــده است. 
مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، قوانین و ضوابط الزم الرعایه ای 
را برای و بازرســی منزل مورد اشــاره قرار داده اســت. اولین قاعده این است که 
تفتیــش در منازل (در غیر از موارد جرم مشــهود یعنی جرمی که در مرعی منظر 
پلیس اتفاق افتاده اســت یا انجام جرم برای او کامال محرز اســت ) باید با اجازه 
مخصوص مقام قضائی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸).

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: «...مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام 
به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود 
مجرم به عمل می آید بایســتی تحت نظر و به دســتور صریح و مستقیم مقامات 

صالحه قضائی (دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید.
اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات، ظن قوی به 
حضور متهم یا کشــف اسباب، آالت و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور 
بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، مجاز اســت. اصل دیگر در این رابطه 
این اســت که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دالیل و 

ظن قوی به کشــف جرم یا اســباب و آالت و دالیل ارتکاب و یا دستگیری در منزل 
وجود داشته است ( ماده ۱۰۰ همان قانون).

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه، تفتیش و بازرســی از منازل و وسایل نقلیه 
و به طورکلــی اموال و اجنــاس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشــد، یک 

نوع تعرض به حقوق ملت به شمار می  رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.
ماده ۱۳۹ الیحه جدید آیین دادرســی کیفری نیز در این خصوص مقرر داشــته 
اســت: چنانچه تفتیش و بازرســی خانه با حقوق اشــخاص در تزاحم باشــد، در 
صورتی مجاز اســت که از حقوق آنان مهم تر باشــد. تفتیش منــازل و خانه باید 
در روز به عمل آید، ورود به منزل افراد به هنگام شــب فقط در موارد (ضروری) 
امکان پذیر اســت و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده 
۱۰۰ همان قانون). مطابق تبصره ماده ۱۴۰ الیحه جدید آیین دادرسی کیفری، روز از 
طلوع آفتاب تا غروب آن است. بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه 
مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خســارت به ســاختمان و اشیای داخل منزل 
باید اجتناب شــود. چنانچه در محل بازرسی کســی حضور نداشته باشد، تفتیش 
ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشــته باشــد که در این صورت 

قاضی می  تواند با قید مراتب در صورت جلسه، دستور بازکردن محل را بدهد.
(تبصــره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره مــاده ۱۴۲ الیحه جدید نیز مقرر کرده 
اســت: هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشــد، در صورت فوریت، بازرسی در 
غیاب متصرفان و ســاکنان محــل، با حضور اهل محل به عمــل می  آید و مراتب 

فوریت در صورت جلسه قید می شود.

آنچه باید از حکم ورود به منزل بدانیم


