
داللي طالق محدود مي شود 
به موجب بخشنامه جديد قوه قضائيه، ثبت طالق در دفاتر رسمي طالق داراي سقف ساالنه شده است

اهميت و جايگاه رسانه ها در جهان امروز بر هيچ كس پوشيده نيست. 
رس��انه ها چنان در تار و پود زندگي بش��ر رخنه كرده است كه امروز 
زندگي بشر كاماًل به آن وابسته شده است. بسياري از مردم به وسيله 
رسانه ها به زندگي خويش معني مي دهند. تصور كنيد اگر در دنياي 
امروز رسانه ها نباشند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ اگر چنين فرض شود 
دوباره ميان بش��ر فاصله هاي عميقي ايجاد مي گ��ردد و دنياي علم، 
فرهنگ و تكنولوژي فرسنگ ها به عقب برخواهد گشت. امروزه يكي 
از ويژگي هاي مهمي كه براي توس��عه يافتگي جوام��ع در نظر گرفته 
مي شود ميزان اس��تفاده از رسانه ها است. همين رس��انه ها است كه 
نظام هاي حكومتي را تقويت مي كنند يا از بين مي برند، به همين سبب 

است كه رسانه ها را قوه چهارم دولت ناميدند. 
حقوق رس��انه ها در برگيرنده قواعد مربوط به رس��انه هاي س��نتي و 
ارتباطات چهره به چهره نمي ش��ود. از س��وي ديگ��ر از ميان معاني 
گوناگون براي واژه حقوق مي توان به مجموعه مقرراتي كه بر اشخاص 
به اين دلي��ل كه در اجتماع هس��تند حكومت مي كند ي��ا امتياز ها و 
توانايي هاي خاصي كه قانون به منظور تنظيم روابط مردم و حفظ نظم 
اجتماعي بر حرف قائل است اشاره كرد. بر همين مبنا تعريف حقوق 
رسانه ها بدين صورت خواهد بود: »مجموعه مقررات و قوانيني كه بر 

رسانه ها و افراد وابسته به آن حكومت مي كند.« 
بر اس��اس تجزيه و تحليل قوانين موجود بررسي تجزيه هاي علمي و 
نتايج مطالعات ش��خصي در قانون گذاري كشورهاي پيشرفته رعايت 

اصول ذيل در تدوين حقوق رسانه هاي ضروري است:
1- جامعيت ميان حقوق و حدود

هدف اصلي ه��ر قانون تعيين توأمان حقوق و حدود اس��ت. فلس��فه 
تدوين هر قانون تبيين آن اس��ت كه مخاطبان چ��ه مي توانند و چه 
چيزي را نمي توانند مرتكب شوند. بخش اول كه سلطه و توانايي ها را 
تبيين مي كند حق و بخش دوم كه مرزهاي آزادي و استفاده از حق را 
تعيين مي كند، حد يا تكليف خوانده مي شود. يافتن نقطه تعادل ميان 
حقوق و حدود همان هنري است كه از قانون گذاران انتظار مي رود و 
قانون گذاران مطبوعات و رسانه ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. 
تدوين قانون مطبوعات در دوران هاي گذار و بحران هاي اجتماعي نيز 
باعث شده تا بيش��تر ناظران به تعيين حدود و مسئوليت ها باشند تا 

حقوق و آزادي ها. 
2- عموميت و رسانه محوري

بايد به جاي قانون مطبوع��ات و مانند آن به دنب��ال قانون ارتباطات 
جمعي و قانون رسانه ها بود؛ ضرورتي كه خوشبختانه در برنامه چهارم 
توسعه كشور مورد توجه قرار گرفت. طبيعي است كه رسانه محوري 
قانون به معناي ناديده گرفتن تفاوت هاي حقوقي در ساختار و كاركرد 
رسانه ها با يكديگر نيست. مقصود آن است كه در حوزه مشترك ميان 
انواع وس��ايل ارتباط جمعي )مانند مق��ررات محتوايي( نظم واحدي 
حكومت كند و اي��ن منافاتي با اش��اره به جنبه ه��اي اختصاصي هر 

رسانه ندارد. 
3- تأكيد بر نظارت هاي صنفي و مدني

شكي نيست كه حتي با وضع بهترين قوانين و نيز ترويج اخالق حرفه اي 
هم نمي توان از نقض عمدي يا غيرعمدي مقررات آس��وده خاطر بود. 
بنابراين نظارت بر كاركرد رس��انه ها امري اجتناب ناپذير است. اولين 
نظارت هاي دولتي كه گاهي نظارت قانوني هم ناميده مي شود، ضمن 
آنكه هزينه هاي مادي و معنوي فراواني بر حكومت ها تحميل مي كند، 
به طور طبيعي نمي تواند چنان گسترده باش��د كه همه فعاليت هاي 
مطبوعاتي، راديو و تلويزيوني، س��ينما ها و ديگر انواع وسايل ارتباط 
جمعي را در بر بگيرد. به همين دليل اس��تمداد از نهادهاي صنفي و 
مدني مي تواند جايگزين مناسب يا همكار سودمندي براي نظارت هاي 
دولتي به شمار  آيد. همچنين براي نظارت بر عملكرد رسانه ها مي توان 

از نهادهاي مردمي و مدني بهره فراواني برد. 
4- رعايت اصول قانون نويسي

قانون نويسي متفاوت از قانون گذاري است. پس از آنكه نياز به قانون در 
زمينه اي احراز شد، شيوه نگارش قانون يكي از مهم ترين موضوعاتي 
اس��ت كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. در اين باره اش��اره به موارد زير 

كاربردي است: 
الف( لزوم انعطاف پذيري و تناسب با فناوري هاي نوين

در تدوين قانون جامع رسانه ها بايد شتاب تحوالت فناوري را در نظر 
گرفت و به گونه اي عمل نكرد كه قان��ون كارآمدي خود را در عمل از 
دست بدهد. براي نمونه تكيه بر عنصر چاپ و انتشار سنتي در تعريف 

مطبوعات با دگرگوني هاي جهان معاصر نامتناسب است. 
ب( شفافيت و دوري از ابهام و اجمال

يكي از الزام ه��اي اصلي قانون نويس��ي اجتماع و اس��تعمال الفاظ و 
اصطالحاتي است كه تحمل برداشت ها و تفسيرهاي گوناگون و حتي 
متعارض را به دنبال دارد. براي نمونه طبق ماده ۱۶ قانون مطبوعات، 
عدم انتشار منظم يك نشريه اگر بدون عذر موجه )به تشخيص هيئت 
نظارت( باشد موجب لغو پروانه خواهد بود. در اين ماده هيچ ضابطه و 

معياري براي عذر موجه تعيين شده است.
پ( قابليت اجرا و سودمندي 

عدم امكان اجرا بزرگ ترين ايراد ممكن بر يك قانون است. براي نمونه 
حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي دستور اكيد و 
صريح اصل ۱۶۸ قانون اساسي است. قانون مطبوعات نيز به تفصيل 
در فصل جداگانه شيوه انتخاب، شرايط اعضا و نحوه مشاركت آنان را 
در دادرسي تعيين كرده اس��ت. با اين حال طبق تبصره هاي ماده ۴۳ 
رأي هيئت منصفه تنها جنبه مشورتي داشته و براي نمونه در صورتي 
كه تصميم هيئت منصفه بر بزهكاري باش��د، دادگاه مي تواند پس از 

رسيدگي رأي بر برائت صادر كند. 
ت( ضمانت اجرا و الزام آوري

به طور كلي قانوني ك��ه مخاطبان رعاي��ت آن را الزام��ي نپندارند و 
نقض كنندگان آن كيفر نبينند، اثر وجودي خود را از دست مي دهد. 
براي نمونه تبليغ و ترويج اسراف و تبذير، ايجاد اختالف مابين اقشار 
جامعه، اس��تفاده ابزاري از افراد )اعم از زن و مرد در تصاوير و محتوا و 
تبليغ تشريفات و تجمالت نامشروع و غيرقانوني( در بندهاي مختلف 
ماده ۶۶ قانون مطبوعات به عنوان ممنوعيت هايي ذكر شدند كه بايد 
از آن اجتناب ش��ود. اما اين موارد عالوه بر ابهام در مفهوم و مصداق، 
ضمانت اجرايي مناسبي ندارند و به همين دليل كمتر مي توان شاهد 

پيامدهاي حقوقي براي نقض آنها بود.
*  پژوهشگر پژوهشکده راهبردی - كاربردی

اميرعلي دهقاني *

رقابت دفاتر ثب��ت ازدواج و طالق براي كس��ب 
درآمد بيشتر آنها را به زد و بند با كاركنان مراكز 
قضايي واداشته است. در اين ميان با كاهش آمار 
ازدواج، درآمد اين دفاتر از ازدواج كم شده اما به 
ازاي كاهش ازدواج آم��ار طالق در محور افزايش 
حركت مي كند و همين مسئله دفاتر ثبت ازدواج 
و طالق را به فكر اس��تفاده از اين پتانسيل براي 
كسب درآمد بيش��تر انداخته اس��ت. اين دفاتر 
حاضرند به ازاي معرفي هر زوج براي ثبت طالق به 
معرف ها پورسانت بدهند. در اين ميان چه كساني 
مي توانند بهتر از كاركنان مراكز قضايي باشند؟ به 
همين خاطر هم هس��ت كه دفاتر ازدواج و طالق 
نزديك مجتمع هاي قضايي به يكي از پررونق ترين 
دفاتر تبديل شده بود و همين مسئله هم با واكنش 
قوه قضائيه براي منطقي كردن ثبت طالق در اين 

مراكز مواجه شده است. 
  داليل تصويب يك بخشنامه 

محدوديت ثبت طالق در دفترخانه هاي ازدواج و 
طالق به صورت آزمايشي به مدت پنج ماه در دو 
استان كشور اجرا شد كه نتايج موفقيت آميزي به 
همراه داشت. حاال با بخش��نامه اي كه قرار است 
هفته آينده توسط رئيس دستگاه قضا ابالغ شود، 
محدوديت ثبت طالق در دفترخانه هاي ازدواج و 

طالق در سراسر كشور اجرا مي شود. 
علي مظفري رئيس كانون س��ردفتران ازدواج و 
طالق درباره چگونگي روند كار دفاتر ثبت ازدواج 
و طالقي كه ركورددار ثبت طالق هستند، اينگونه 
توضيح مي دهد: »تعدادي از سردفتران ازدواج و 
طالق در نزديكي مجتمع ه��اي قضايي خانواده، 
دفاتر خود را داير ك��رده و مقابل مجتمع ها دالل 
مي گذاش��تند يا ب��ا كارمن��دان مجتمع ها تباني 
مي كردند تا به محض صدور حكم طالق مثاًل در 
طالق هاي توافقي، زوجين به دفترخانه مراجعه 
كنند درحالي كه در طالق هاي توافقي زوجين سه 
ماه فرصت دارند و مي توانند همان روز يا يك هفته 

بعد يا سه ماه بعد براي ثبت طالق اقدام كنند.«
  زد و بند با پورسانت براي معرفي زوج هايي 

كه مي خواهند فرد شوند
بنا به تأكي��د مظفري، برخي كارمن��دان دادگاه 
خانواده از ناآگاهي افراد سوءاستفاده مي كردند و 
با دفترخانه هاي خاصي زد و بند كرده و رأي را به 
زوجين نمي دادند و ب��ه آنها مي گفتند براي ثبت 
طالق به همان دفترخانه خ��اص مراجعه كنند و 
شناس��نامه هاي خود را مهر بزنند. اين در حالي 
است كه زوجين س��ه ماه براي ثبت طالق وقت 
دارند، اما با اي��ن ترفند كارمن��دان مجتمع هاي 
قضايي، آنها مي رفتند و طالق ثبت مي شد و تازه 

حكم را به آنها ارائه مي كردند. 
وي براي نمايش بهتر فاصله ثبت طالق بين دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق، ميزان طالق ثبت ش��ده در 
دو دفترخانه را با هم مقايسه مي كند و مي گويد: 
»اين قضيه مفسده انگيز شده بود؛ به گونه اي كه 
در همين تهران در سال گذش��ته يك دفترخانه 
چهار طالق و دفترخان��ه ديگري كه نزديك يكي 
از مجتمع هاي قضايي خانواده قرار داشت، ۴000 

طالق ثبت كرده بود.«
بنا به تأكيد وي، اين سردفتر با تمام كارمندان آن 
مجتمع قضايي زد و بند كرده بود و بابت معرفي 

هر طالق، 50 هزار تومان مي داد!

  تخلفي كه قابل اثبات نيست 
رئيس كانون س��ردفتران ازدواج و طالق درباره ورود 
قانون براي مجازات و رس��يدگي به اي��ن زد و بندها 
تصريح مي كند: »دادسراي انتظامي سازمان ثبت و 
سردفتران را داريم اما خيلي از موضوعات قابل اثبات 

نيست؛ كارمند مي گويد پولي نگرفتم و سردفتر نيز 
مي گويد قانون منع نكرده بود و دفترم را نزديك دادگاه 
خانواده بردم و طبيعتاً طالق بيشتري ثبت كردم يعني 
يك موضوع حقوقي نيست كه بشود محاكمه كرد اما 

مي توان به عنوان يك آسيب به آن نگاه كرد.«

وي در عي��ن حال از طرحي س��خن مي گويد كه 
بر اس��اس آن، س��ردفتران نمي توانس��تند تا دو 
كيلومت��ري مجتمع هاي قضايي خان��واده، دفتر 
خود را مس��تقر كنند. وي معتقد اس��ت: »طرح 
محدوديت ثبت ط��الق آن را پوش��اند و مثاًل در 
تهران هيچ س��ردفتري نمي توان��د بيش از ۱90 
طالق ثبت كن��د و ديگر فرقي ن��دارد دفترخانه 

نزديكي مجتمع قضايي خانواده باشد يا نباشد.«
  رفتار منجر به جلوگيري از كاهش طالق 

آنطور كه مظفري مي گويد، اعضاي شوراي عالي 

انقالب فرهنگي اي��ن اقدام برخ��ي دفترخانه ها 
را هرچن��د في نفس��ه در كاه��ش ط��الق مؤثر 
نمي دانس��تند اما در جلوگيري از كاهش طالق، 
مؤثر مي دانس��تند؛ بر همين اس��اس نس��بت به 
محدوديت ثبت طالق در دفترخانه ها اقدام شد تا 
دفترخانه هايي كه در نزديكي مجتمع هاي قضايي 
خانواده هستند و زد و بند مي كنند، نتوانند بيش 

از يك تعدادي، طالق ثبت كنند. 
رئيس كانون س��ردفتران ازدواج و طالق درباره 
س��ازوكار طراحي ش��ده و چگونگي رسيدن به 
عدد ثبت ۱90 طالق در ش��هر تهران هم تأكيد 
مي كند: »ميانگين ثبت طالق به نس��بت دفاتر 
طالق همان  ش��هر به اضافه 20 درصد، فرمولي 
اس��ت كه براي محدوديت ثبت طالق در دفاتر 
ازدواج و طالق در نظر گرفته ش��ده اس��ت و بر 
اس��اس اين فرمول، مثاًل در تهران هر دفترخانه 
فقط اجازه دارد تا ۱90 طالق ثبت كند و امكان 
ثبت بيش از اين عدد نيست زيرا سامانه به صورت 

خودكار قفل مي شود.«
  دفترهاي ثبت ازدواج و طالقي كه مسائل 

شرعي را رعايت نمي كنند!
محمدصادق قاضي طباطبايي س��ردفتر يكي از 
دفاتر ثب��ت ازدواج در گفت وگو ب��ا »جوان« در 
رابطه با مصوبه تعيين سقف ثبت طالق و ضرورت 
آن مي گويد: »در حال حاضر اطراف دادگاه هاي 
خانواده پر از دفتر ثبت ازدواج و طالق شده است 
و اين مسئله موجب بي حرمتي به تمام دفترداران 
مي شود، اما تعيين سقف براي ثبت طالق مي تواند 
ولع دفترخانه ها را براي باال بردن تيراژ ثبت طالق 
كنترل كند و جلوي زد و بندهاي موجود را براي 

ثبت بيشتر طالق بگيرد.« 

از نگاه وي اين روش كه حكم طالق را به زوجين 
بدهند و خودشان مختار باش��ند تا دفترخانه اي 
براي ثبت طالق انتخاب كنند بهتر است تا اينكه 
افرادي در اطراف دادگاه هاي خانواده پرسه بزنند 
و دفترخانه هاي خاصي را با ادالتي نظير ارزان تر 
بودن نرخ يا سرعت بيشتر كار به زوجين معرفي 
كنند. قاض��ي طباطباي��ي در عين ح��ال تأكيد 
مي كند: »از همه اينها مهم تر اينكه برخي از اين 
دفترخانه ها شرايط شرعي را هم رعايت نمي كنند. 
به طور مثال زن اگر در حال حيض طالق بگيرد 
طالقش باطل اس��ت و ازدواج بعدي او هم خراب 
مي شود. اينها مسائل شرعي اس��ت كه برخي از 
دفاتر رعايت نمي كنند و منجر به بروز آسيب هايي 

مي شود.« 
وي از فعاليت هاي��ش در دولت س��ازندگي براي 
كاستن از طالق سخن مي گويد و تأكيد مي كند: 
»ما كانوني به نام كانون ازدواج و تحكيم خانواده را 
ايجاد كرديم و بارها با آقاي رفسنجاني و موسوي 
اردبيلي براي كاهش امر طالق ديدار داش��تيم و 
براي اين مسئله هم ۴0 نظريه داده بوديم كه در 
۴0 مسجد ۴0 گروه فهيم، اهل اجتماع، دردمند، 
آشنا، با تحصيل و فرهنگ و صبور به عنوان شوراي 
حكميت بنشينند و افرادي كه مي خواهند طالق 
بگيرند به اي��ن افراد مراجعه كنن��د. اگر چنانچه 
موفق به حل اختالف نش��دند ب��ه دادگاه بروند و 

حكم بگيرند.« 
  قوانيني كه موجب تضييع حق زن مي شود

قاضي طباطبايي با انتقاد از طالق رجعي مي افزايد: 
»متأس��فانه در طالق رجعي كه زن بايد حقش را 
بگيرد مي گويند اول برويد صيغه طالق بخوانيد و 
بعد از سه ماه بياييد ثبت كنيد اما اين كار اشتباهي 
است زيرا ممكن است بعد از سه ماه يكي از طرفين 
زنده نباشد يا به دليل خصومتي كه منجر به طالق 
شده از ثبت طالق طفره برود. اينجاست كه خانم 

به حقش نمي رسد و به او ظلم مي شود.«
اين سردفتر ثبت ازدواج در پاس��خ به اين سؤال 
»جوان« كه آي��ا اين قوانين توانس��ته به كاهش 
ميزان طالق منجر ش��ود يا خي��ر مي گويد: »نه 
فقط اين مسائل منجر به كاهش طالق نشده بلكه 
به دليل شرايط اقتصادي ش��اهد افزايش ميزان 

طالق هستيم.«
وي با انتقاد از جامع االطراف نبودن قوانين مصوب 
در كش��ور مي افزايد: »بايد در تدوي��ن قوانين از 
محضرداران پخته كار س��ؤال ش��ود ك��ه آيا اين 
قوانين خوب اس��ت يا بد؟ واضعان قوانين به اين 
مسائل ورود ندارند و اگر هم دارند بسيار كم است. 
براي تدوين قانون خ��وب و جامع بايد با پختگان 
و متخصصان امر مش��ورت ش��ود تا اشكاالت آن 

مشخص گردد.« 
اين سردفتر ثبت ازدواج هم به زد و بندهاي پشت 
پرده تفاوت ميزان ثب��ت ازدواج در دفاتر مختلف 
اش��اره كرده و مي افزايد: »زد و بند در دين اسالم 
حرام است. ما دين شفافي داريم اما هركس به نفع 

خودش از آن برداشت مي كند.« 
از نگاه وي اين مصوبه هم تنها مي تواند عدالت را 
در بين س��ردفتران برقرار كند اما از منظر تغيير 
و كاهش ميزان ثب��ت طالق نمي تواند كارس��از 
باش��د و براي اين منظور بايد كار جدي فرهنگي 

صورت گيرد.

در ح�ال حاض�ر اط�راف دادگاه هاي 
خان�واده پ�ر از دفت�ر ثب�ت ازدواج 
و ط�الق ش�ده اس�ت و اين مس�ئله 
موجب بي حرمتي به تمام دفترداران 
مي شود، اما تعيين س�قف براي ثبت 
طالق مي توان�د ول�ع دفترخانه ها را 
براي باال بردن تيراژ ثبت طالق كنترل 
كن�د و جل�وي زد و بنده�اي موجود 
 را ب�راي ثبت بيش�تر ط�الق بگيرد

برخي كارمن�دان دادگاه خان�واده از 
ناآگاهي افراد سوءاستفاده مي كردند 
و با دفترخانه ه�اي خاص�ي زد و بند 
كرده و رأي را ب�ه زوجين نمي دادند و 
به آنها مي گفتند ب�راي ثبت طالق به 
همان دفترخانه خ�اص مراجعه كنند 
 و شناس�نامه هاي خ�ود را مهر بزنند

زهرا چیذری
  گزارش 
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نماي نزديك 

قانون گ��ذاري براي كنترل س��قف درآمدي و 
برقراري عدالت تنها به دفات��ر ازدواج و طالق 
محدود نشده اس��ت و تدابيري براي برقراري 
عدالت در درآمد دفاتر ثبت اسناد نيز انديشيده 

شده است. 
پيش از اين برخي دفاتر ثبت اسناد درآمدهاي 
چند صد ميليون��ي و گاه ميلياردي داش��تند 
و برخي ديگ��ر از دفاتر در تأمي��ن هزينه هاي 
روزمره خ��ود مانده بودند. اين مس��ئله منجر 
به بروز اختالف ميان سردفتران شده بود و بر 
بروز برخي تخلفات در اين قشر دامن مي زد. در 
پي همين مس��ئله هم وقتي برخي سردفتران 
خواس��تار افزايش حق التحريرها شدند، دفاتر 
ثبت اسنادي كه درآمدهاي ناچيز دارند با اين 
افزايش حق التحرير مخالف��ت كردند چراكه 
آن را به نفع دفات��ري با درآمده��اي نجومي 
مي دانستند نه همه دفاتر ثبت اسناد. درنهايت 
آبان ماه امس��ال بود ك��ه ذبي��ح اهلل خداييان، 
رئيس سازمان ثبت اس��ناد و امالك كشور، از 
راه اندازي سامانه تعيين سقف درآمدي دفاتر 
اسناد رس��مي خبر داد و گفت: »بيشتر دفاتر 

اسناد رسمي، ازدواج و طالق از توزيع ناعادالنه 
درآمده ناراضي هس��تند و اعتقاد دارند برخي 
از دفاتر از رانت هايي اس��تفاده كرده و افراد را 
به سوي خود سوق مي دهند و در سوي ديگر 
برخي دفاتر حتي توان اداره دفتر را هم ندارند. 
بر اين اساس درصدد هستيم سامانه اي را براي 
تعيين سقف درآمدي دفاتر اس��ناد رسمي و 
ازدواج و طالق تعيين كنيم كه البته اين سامانه 
پيش��تر به صورت پايلوت در برخي استان ها 
اجرا ش��ده و نتيجه خوبي داش��ته است. البته 
اين موضوع مخالفيني هم دارد زيرا معتقدند با 
اجراي اين سامانه درآمدشان كاهش مي يابد 

كه البته تعداد اين مخالفين اندك است.«
بخشنامه اي كه قرار است طي روزهاي آينده 
در رابطه ب��ا محدوديت ثبت ط��الق در دفاتر 
طالق از س��وي رئيس قوه قضائيه ابالغ شود، 
ش��امل »تعيين س��قف درآمدي دفاتر اسناد 
رسمي« هم مي شود. بر اساس فرمول در نظر 
گرفته شده، دفاتر اسناد رس��مي، فقط اجازه 
خواهند داش��ت تا دو برابر ميانگين درآمدي 
سندهاي صادره در س��ال قبل را ثبت كنند؛ 

يعني اگ��ر ميانگين درآمد ي��ك دفترخانه در 
تهران در سال گذشته ۳5 ميليون تومان باشد، 
هر دفترخانه فقط اجازه خواهد داشت دوبرابر 
اين ميانگين يعني تا سقف 70 ميليون تومان 

را در ماه ثبت كند. 
اگرچه حواش��ي پيرام��ون دفاتر ثبت اس��ناد 
به تبعيض ه��اي درآمدي مي��ان آنها محدود 
نمي شود و مس��ائلي همچون انحصارگرايي و 
بس��ته بودن راه هاي ورود به شغل سردفتري 
به موجب ماده ۶9 قانون دفاتر اس��ناد رسمي 
هم يكي از چالش ه��اي مهمي اس��ت كه در 
اين حوزه وجود دارد. عالوه بر اين درحالي كه 
ب��راي ورود فارغ التحصي��الن جديد متقاضي 
سردفتري به اين ش��غل بايد همه ساله آزمون 
برگزار شود، تنها آزموني كه پس از ۱۱ سال در 
سال 97 برگزار شده با حواشي متعددي همراه 
بوده اس��ت. با تمام اينها اما بخشنامه »تعيين 
سقف درآمدي دفاتر اسناد رسمي« گام بلندي 
است كه مي تواند براي اصالح ساير روندهاي 
نادرست در حوزه سردفتري اميدواركننده به 

شمار آيد. 

درآمددفاتراسنادرسميهمضابطهمندميشود

چند اصل براي »حقوق رسانه«
بازخوانی قانون گذاری برای حقوق رسانه ها

به آخر خط رس�يده اند و حاال دادگاه هم حکم عدم س�ازش آنه�ا را صادر كرده 
است تا گام آخر پاره كردن ريسمان زندگي مشتركشان را بردارند و منفورترين 
حالل خدا را به زندگي ش�ان وارد كنند. اينجاس�ت كه برخي دالالن دفاتر ثبت 
طالق وارد صحنه مي ش�وند و اين زوج را مانند زوج هاي ديگري كه روزانه راهي 
دفاتر ثبت طالق مي ش�وند به دفتر ثبت طالق خاصي هدايت مي كنند و در ازاي 
معرفي هر زوج به دفترخانه مبلغي به عنوان پورس�انت گيرشان مي آيد. همين 
زد و بندها هم موجب ش�ده تا به گفت�ه رئيس كانون س�ردفتران ازدواج و طالق 

س�ال گذش�ته در تهران يك دفترخانه تنها چهار طالق و دفترخانه ديگري كه 
نزديك يکي از مجتمع ه�اي قضايي خانواده قرار داش�ت، 4000 طالق ثبت كند! 
راز ركوردش�کني دفترخانه مزبور هم يك چيز بوده اس�ت؛ زد و بند با كاركنان 
مجتمع قضايي و تعيين پورس�انت 50 هزار توماني ب�ه ازاي معرفي هر زوجي كه 
مي خواهند فرد ش�وند! همي�ن ماجرا و بر هم خ�وردن عدال�ت در درآمد دفاتر 
ثبت ازدواج و طالق هم موجب شد تا قوه قضائيه طي بخشنامه اي ثبت طالق در 
دفاتر ثبت ازدواج و طالق را محدود كند و براي آن سقف بگذارد. طبق بخشنامه 

جديد، هر دفترخانه طالق در تهران فقط مي  تواند در س�ال 190 طالق ثبت كند. 
چالش ها و تخلفات دفاتر ثبت ازدواج و طالق در كشور اما به رقابت آنها در كسب 
درآمد بيشتر با ثبت طالق بيشتر خالصه نمي ش�ود بلکه گاهي وقت ها عملکرد 
اين دفاتر به گونه اي اس�ت كه برخي قواعد ش�رعي مرتبط با ثب�ت طالق را هم 
رعايت نمي كنن�د. احکامي فقهي ك�ه رعايت نکردن آنه�ا مي تواند حکم طالق 
را با اش�کال مواجه كرده و ازدواج مج�دد زن را با ايراد ش�رعي مواجه كند. اين 
موضوعات اما كمتر مورد توج�ه قانون گذار و مجريان قانون قرار گرفته اس�ت. 


