مشاوره

يک دهم ديه کامل

حقوقی

آقای سعید مجیدی نژاد

وکیــ�ل پای�ه ی�ک د ادگس�ــتری و
کارشـــناس ارشــد حقوق خصوصی

مشاوره تلفني چهارشــــنبه ها
از ساعـــت  14/30تا 16

 ديه شکستگي استخوان

حقوقی

وکیـل دادگستــری
مشاوره تلفني شـنبه ها
از ساعت 15تا 16

خانواده
و مهارتهاي زندگي

خانم بهاره شيرواني
دانشجوی دکترای روانشناسي
مهارتهای زندگی و فرزندپروری
مشاوره تلفني روزهاي چهارشنبه
از ساعت  10تا 12

طب سوزني

آقاي دكتر بيژن عمويان

مش�اوره پزش�كي ،ترك
اعتياد
مشاورهتلفنیدوشنبهها
از ساعت 13تا 14:30

حقوقی

  15 20آذر  96اطالعاتهفتگی

آقـایاکبرخوبکردار

خانم الهام سادات طباطبايي

روانشناسبالینی

فريد منصور-تهران

شماره مشاوره تلفني		 :
29993238

مشاوره حضوري با تعيين وقت قبلي
وکیـل پايه يك دادگستــری
كارشناس ارشد حقوق خصوصي

مشاوره تلفني چهارشنبههای
اول هر ماه از ساعت  13تا 14

خانم محبوبه یالن

مشاوره پیش از ازدواج ،زوج
درمانی و مشاوره فردی
مشاوره تلفنی یکشنبه ها
از ساعت  13تا 16
آقـای علي نظيف

تحصيلي

سوال :مردي  51س��اله هستم و دو فرزند دارم.
تنها خواهرم حدود ده س��ال است ازدواج کرده و
يک فرزند پنج ساله دارد .اما شوهر خواهرم مرد
خوبي نيست و به روش��هاي مختلف همسرش را
آزار داده اس��ت .يک بار کتک ميزند ،بار ديگر
بدون خبر غيب��ش ميزند و نفقه نميدهد و دفعه
بع��د بچه را به مدت طوالني ب��ا خودش ميبرد و
وقت��ي خواه��رم به م��رز ديوانگي ميرس��د او را
ميآورد .اوايل تابس��تان امسال که درگيريهاي
خواهر و ش��وهر خواهرم به اوج خود رس��يده بود
براي وساطت و ميانجي گري به خانه آنها رفتم و
به همراه مادرم سعي در آشتي دادن آنها داشتيم،
اما ش��وهر خواهرم که معتاد هم هست و از شيشه
اس��تفاده ميکند کامل��ًا در حالت غير طبيعي بود
فحاش��ي ميکرد و به خواهرم نس��بتهاي زشت
و ّ
ميداد .مدت زيادي صبوري کردم و سعي داشتم
او را آرام كنم .اما وقتي ديدم که او با وحشيگري
به خواهر و مادرم حمله کرده و آنقدر جسور شده
ک��ه جلوي من به آنها ي��ورش ميبرد جلويش را
گرفتم و فقط يک مشت به صورت او زدم .ايشان
ني��ز با مظل��وم نمايي هر چه بيش��تر خودش را به
زمي��ن زد و آنقدر هياهو کرد که تمام س��اکنين
آپارتم��ان جمع ش��دند و دقايقي بع��د نيز پليس
از راه رس��يد و ه��ر دوي ما را ب��ه کالنتري منتقل
کرد .س��پس او به سبب ايراد ضرب و جرح از من
ش��کايت کرد و پرونده به دادسرا ارجاع شد .در
آنجا او را به پزش��کي قانوني فرس��تادند و من هم
با سپردن وثيقه آزاد ش��دم .حاال پزشکي قانوني
اعالم کرده که مشت من سبب شکستگي ديواره
داخلي استخوان حدقه چشم راست او شده است،
ضمن اينکه زير چشم راست او را هم کبود کرده
است .نزد قاضي و در دادسرا به زدن مشت اقرار
کردهام و ميدانم که نميتوانم انتظار برائت خود
را داشته باش��م ،اما ميخواهم بدانم که آيا عمل
من دفاع مشروع از خواهر و مادرم نبوده و من اين
حق را نداشتهام که از آنها دفاع کنم؟ در صورتي
که محکوم ش��وم ،آيا مجازات من حبس يا شالق
خواه��د بود؟ ضمنًا ديهاي که به ش��وهر خواهرم
تعلق ميگيرد چقدر خواهد بود؟

پاس�خ :دفاع مش��روع داراي قواع��د مخصوص
به خود اس��ت که به نظر نميرس��د در مورد ش��ما
مصداق داشته باشد .اين قواعد در ماده  156قانون
مجازات اسالمي مصوب سال  93درج گرديده که
عينًا و به شرح ذيل به اطالع ميرسد:
م��اده  -156هرگاه ف��ردي در مقام دفاع از نفس،
عرض ،ناموس ،مال يا آزادي تن خود يا ديگري در
برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب الوقوع با
رعايت مراحل دفاع مرتکب رفتاري شود که طبق
قانون ُجرم محسوب ميش��ود در صورت اجتماع
شرايط زير مجازات نميشود:
ال�ف -رفت��ار ارتکابي ب��راي دفع تج��اوز يا خطر
ضرورت داشته باشد.
ب-دف��اعمس��تندبهقرائنمعقولي��اخوفعقاليي
باشد.
پ -خطر و تجاوز به س��بب اقدام آگاهانه يا تجاوز
خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد.
ت -توس��ل به قواي دولتي ب��دون فوت وقت عملًا
ممکن نباش��د يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر
موثر واقع نشود.׳׳
با توجه به ماده قانوني ياد شده و عدم امکان اثبات
تهاجم اوليه ش��وهر خواهر شما و عدم تناسب ميان
اعمال طرف و مش��ت سنگيني که شما به او زدهايد،
به گمان بنده اس��تدالل به اينکه در مقابل ش��وهر
خواهر خود دفاع مش��روع داشتهايد محکمه پسند
نخواهد ب��ود .اما به هر ح��ال ميتوانيد با توصيف
ش��رايط درگيري و حرکات ش��وهر خواهرتان اين
موضوع را نزد قاضي مطرح کنيد.
در خصوص اينکه مجازات عمل شما چه خواهد
بود ،با اس��تفاده از م��اده  614قان��ون مجازات
اس�لامي مصوب  1375و تبصره ذيل آن و ماده
 447قان��ون مجازات اس�لامي مصوب ،1392

چنانچه قاضي اقدام شما را موجب اخالل در نظم و
صيانت جامعه بداند يا بيم داشته باشد که اين کار
تجري ش��ما و ديگران خواهد بود براي شما
سبب ّ
مج��ازات حبس خواه��د داد .در غير اين صورت
محکوميت ش��ما صرفًا همان ديهاي است که در
قانون مشخص شده است.
به موجب ماده  709از قانون مجازات اسالمي
ديه جراحات سر و صورت به شرح زير است.
ماده  -709جراحات س��ر و صورت و ديه آنها به
ترتيب زير است:
ال�ف-حارصه :خراش پوس��ت بدون آن که
خون جاري شود ،يک صدم ديه کامل.
ب-داميه :جراحتي که اندکي وارد گوش��ت
ش��ود و همراه با جريان کم يا زياد خون باش��د ،دو
صدم ديه کامل.
پ-متالحم�ه :جراحت��ي که موجب بريدگي
عميق گوش��ت ش��ود لکن به پوس��ت نازک روي
استخوان نرسد ،سه صدم ديه کامل.
ت-س�محاق:جراحتي که به پوس��ت نازک
روي استخوان برسد ،چهارصدم ديه کامل.
ث-موضح�ه:جراحتي که پوست نازک روي
استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند ،پنج
صدم ديه کامل.
ج-هاش�مه :جنايت��يکهموجبشکس��تگي
اس��تخوان ش��ود گرچه جراحتي را توليد نکند ،ده
صدم ديه کامل.
چ -منقل ّ�ه :جراحتي که درمان آن جز با جابه
ميسر نباشد .پانزده صدم ديه
جا کردن اس��تخوان ّ
کامل.
ح-مأموم�ه:جراحتي که به کيسه مغز برسد،
سوم ديه کامل.
يک ّ
خ-دامغه :صدمه يا جراحتي که کيسه مغز را
پاره کند که عالوه بر ديه مأمومه ،موجب اَرش پاره
شدن کيسه مغز نيز ميباشد.׳׳

كارشناس مشاوره تحصيلي از پايه تا كنكور

مشاوره تلفني دوشنبه ها از
ساعت  10تا 11
مشاوره حضوري با هماهنگي قبلي

