
مهريهايكهمهرنميآورد
  ابوالفضل علي دايي احمدي*

موضوع مهريه يكي از رويه هاي نادرس��ت اس��ت كه تمام شئون 
زندگي فردي و اجتماعي افراد را تحت تأثير قرار مي دهد. از افزايش 
دعاوي خانوادگي در پي افزايش قيمت سكه گرفته تا جناياتي كه 
به دليل ناتواني زوج در پرداخ��ت آن رخ مي دهد. از همين رو حل 
معضل مهريه ب��ه عنوان يك دغدغه جدي توس��ط آيت اهلل مكارم 
شيرازي مطرح گرديد و منتهي به صدور بخشنامه اي از سوي رئيس 

دستگاه قضا شد. 
حقيقت��اً آنچه امروزه تحت عن��وان مهريه مطرح مي ش��ود غير از 
مهريه اي است كه شارع مقدس تحت عنوان هديه يا صداق به جهت 
ايجاد مهر و محبت بين زوجين و نشان دادن عزم راستين خواستگار 
به نكاح وضع كرده و به ابزاري براي فشار بر مردان در مواقع ضروري 
تبديل شده است. مسير پيش روي حجت االسالم رئيسي در جهت 
اصالح اين كجروي ها، مسير ناهمواري اس��ت؛ چراكه از يك سو، 
اس��تمرار اين روش غلط موجب ايجاد نوعي عرف نادرست در بين 
خانواده ها شده كه اصالح آن نيازمند وضع قوانين امري است و از 
س��وي ديگر فعاالن به اصطالح حامي حقوق زنان ) فمينيست ها( 
برخالف مشي هميش��گي خود كه غرب را در تمام امور قبله آمال 
خود مي دانند، مدافع سرس��خت مهريه، اين حكِم مترقي اسالمي 
هستند؛ البته مهريه اي كه از رسالت اصلي خود خارج شده و اكنون 

به معضلي اجتماعي تبديل شده است. 
در اين راستا با توجه به تجربه موفق قانون حمايت خانواده مصوب 
1391 كه با تعيين مهريه 110 س��كه، موجب تعديل مهريه هاي 
عجيب و غريب س��ال هاي قبل از آن )س��كه به ميزان سال تولد يا 
وزن زوجه( شد، پيشنهاد مي كنيم، قانونگذار با تعيين ميزان وجه 
ريالي معقول و منطقي به جاي سكه، حداكثر مبلغ مهريه قانوني را 
مشخص كرده و مرداني را كه خواهان تعيين مبلغ بيشتري به عنوان 
مهريه هستند موظف به ارائه مداركي مبني بر استطاعت مالي كند 
تا افراد به دليل معذوريت هاي اخالقي حاكم بر جلسه خواستگاري 
باالجبار در باتالق مهريه های سنگيني كه خارج از توان و حتي اراده 
واقعي آنهاست، نيفتند. همچنين ازآنجاكه عمده متقاضيان واقعي 
سكه را مهريه پردازان تشكيل مي دهند، ممنوعيت تعيين سكه به 
عنوان مهريه باعث از بين رفتن حباب قيمتي سكه نيز خواهد شد. 
 اما جهت حل مشكل آن دسته از افرادي كه پيش از اين، پرداخت 
سكه را به عنوان مهريه زوجه تعيين كرده اند، استفاده از تجربه تعيين 
قيمت ساالنه ديه به جاي دادن مصاديق فقهي آن همچون شتر و گاو 
و گوسفند و طال و ساير موارد، مي تواند راهگشا باشد؛ به اين شكل 
كه به جاي پرداخت عين سكه، معادل قيمتي روز عقد يا قيمتي كه 
ساالنه توسط دستگاه قضايي تحت عنوان قيمت سكه مهريه ابتداي 
هر سال تعيين مي شود مالك عمل قرار گيرد تا عالوه بر جلوگيري 
از اقدامات هيجاني برخي از بانوان در مطالبه مهريه به تبع افزايش 

قيمت سكه، از سوداگري دالالن در اين حوزه نيز جلوگيري شود. 
* حقوقدان و مدرس دانشگاه

غربتناهيانازمنكرمحصولتعارض
سياستجنايياجراييوتقنيني!

  محمدجواد آقاباقري *
خبر اخير جسارت و حمله به بانوي ناهي از منكر در شهر خمام، ضرب 
و شتم ناهي از منكر در پارك قيطريه تهران حين تذكر به خانم هاي 
بدون حجاب كه در حال بازي واليبال با آقايان بودند، ضربات چاقو در 
ماه مبارك رمضان به ناهي از منكر در پارك جمشيديه بعد از تذكر 
وي درخصوص س��گ گرداني چند جوان و اخباري از اين دست كه 
مستمراً به گوش مي رسد محصول تعارض سياست جنايي تقنيني و 

اجرايي ايران در قبال اين دسته از جرائم است. 
نيروي انتظامي به عنوان ضابط و مجري قوانين، متعاقب روي كار 
آمدن هر دولت، عملكردي متفاوت دارد. گاهي گشت ارشاد، گاهي 
بي تفاوتي مطلق، گاهي طرح برخورد با س��گ گرداني و جمع آوري 
ضربتي سگ ها با تجهيزاتي مخصوص، گاهي بي تفاوتي مطلق، گاهي 
برخورد قانوني با روزه خواري در مأل ع��ام، گاهي بي تفاوتي مطلق، 
گاهي هجوم به پش��ت بام ها و معدوم كردن تجهي��زات ماهواره ها، 

گاهي بي تفاوتي مطلق... 
نگارنده درصدد تحليل قوانين موجود و ميزان كارآمدي و تطبيق 
آنها با ش��رع مقدس و وضع فعلي جامعه نيس��ت؛ اما مؤكداً بر اين 
عقيده است كه اگر با اجراي ميلي و سليقه اي قانون توسط مجريان 
آن روبه رو ش��ويم، حاصلي جز شكسته ش��دن حرمت هنجارها و 

برگشت ناپذيري قبح نقض آن در جامعه نخواهد داشت. 
صد البته بديهي است كه اين نتيجه صرفاً ناشي از عملكرد مجريان 
نمي باشد و كوتاهي مقنن در تدوين قوانيني دقيق، مصرح و مشخص 

با سازوكارهاي قابل اجرا سهم عمده اي در ايجاد آن دارد. 
فارغ از قواني��ن منص��وص و تكليف به اج��راي آن، اص��ل واجب 
امربه معروف و نهي ازمنكر در زمان تش��كيل حكومت اسالمي، در 
درجه نخست برعهده حكومت است كه با ايجاد گروه هاي تخصصي 

و آموزش ديده به انجام آن بپردازد. 
زماني بيان شد كه مردم را به زور و شالق نمي توان به بهشت برد و با 
استناد به آيه َو ما َعلي الرَّسول إال الَبالغ، لزوم آزادي مردم استنتاج 
شد! اين در حالي اس��ت كه آيه مذكور، مكي و در زماني نازل شده 
است كه پيامبر مكرم اسالم)ص( تشكيل حكومت نداده بودند، اما 
نگاهي به عملكرد ايشان در مدينه، حاكي از اجراي با قوت احكام الهي 
است. همانطور كه رهبر انقالب فرمودند: »فرق حاكم اسالمى با حكام 
ديگر در همين است. حاكم اسالمى مي خواهد كاری كند كه مردم 
به بهشت برسند؛ به سعادت حقيقى و اُخروی و عقبايى برسند؛ لذا 
راه ها را بايد هموار كند. اينجا بحِث زور و فشار و تحميل نيست؛ بحِث 
كمك كردن است.« اتفاقي كه در حال حاضر در جامعه رخ مي دهد 
اين است كه ورود حاكميت در مقوله  امربه معروف و نهي ازمنكر، به 
دليل گره خوردن آن با اختيارات دول��ت روي كار، ورودي حداقلي 
و سينوسي شده اس��ت و در اين ميان، مردم كه نقش آنان در زمان 
حكومت اسالمي صرفاً تكميلي است، بازيگر اصلي اين صحنه شده اند 
و حتي به ناچار و به دليل كوتاهي دول��ت، در ورطه تقابلي و مراتب 
باالتر آن نيز افتاده اند. برخورد فعلي مردم با مردم، محصول مستقيم 
عدم انجام تكاليف قانوني مجريان و تعارض سياست جنايي تقنيني 
و قضايي در اين جرائم است. مردمي كه در اثر اين كوتاهي دولت، يا 
تكليف تكميلي خود را به فراموشي بايد بسپارند يا بدون پشتوانه و در 

غربت، به اداي آن و تحمل آثار آن بپردازند. 
* دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم شناسي

يادداشت

نگاه

حقوق والدين بر فرزندان در قالب تعاليم ديني 
ما تعريف شده اس�ت. وقتي از اين حقوق ياد 
مي شود مجموعه اي از آيات و روايات از بزرگان 
دين ما در ذهن متبادر مي شود. بنابراين تأكيد 
ديني در اين زمينه كم نداريم. هرچند با وجود 
تهاجمات گس�ترده فرهنگي در راس�تاي از 
بين ب�ردن نقش و جايگاه و كارك�رد خانواده، 
همچنان در كش�ور ما خانواده، محوري ترين 
جامعه و والدين محور آن هستند. اما در شرايط 
امروز كه تمام اصول ديني با ذهن اس�تداللي 
افراد جامعه به چالش كشيده مي شوند، حقوق 
والدين هم گهگاه ناديده گرفته مي ش�ود. به 
عنوان نمونه باره�ا ديده ايم فرزنداني كه پدر 
و مادر خود را به دليل ب�رآورده نكردن كامل 
انتظاراتشان مش�مول آيه »فال تقل لهما اف« 
نمي دانند. به بيان ديگر تغيي�ر فرم و ماهيت 
توقعات فرزندان از والدين هم به ميزان رعايت 
حقوق پدران و م�ادران تأثير مي گ�ذارد و بر 
اين اساس هستند فرزنداني كه براي تمكين 
نكردن از دس�تورات دين�ي در زمينه حقوق 
والدين بهانه تراش�ي مي كنند. غافل از اينكه 
اين آموزه ها در كش�ور ما با قانون پشتيباني 
مي ش�وند و درخصوص عدم رعايت برخي از 
حقوق والدين جرم انگاري هم ش�ده اس�ت. 
كودكان به دلي��ل بي اطالعي از حق��وق خود و 
ناتواني در احقاق حقوقشان بيشتر مورد حمايت 
قانون هستند، بنابراين در زمينه حقوق فرزندان 
بر والدين و حقوق كودكان بيشتر گفته و شنيده 

شده است. 
بر اين اساس مي توان انتظار داشت كمتر كسي 
شنيده باش��د كه ش��ش ماه تا دو سال حبس در 
انتظار فرزنداني است كه نفقه والدين واجب النفقه 
خود را نپردازند. اين موضوع از اوايل خردادماه كه 
از سوي دادستان كرمانشاه عنوان شد، مورد توجه 

ويژه محافل حقوقي قرار گرفته است. 
محمدحسين صادقي دادستان كرمانشاه با بيان 
اينكه مطابق ماده 1200 قانون مدني نفقه پدر و 
مادر بر عهده فرزندان اس��ت، اظهار داشت: با در 
نظر گرفتن اين ماده قانون، فرزنداني كه توانايي 
مالي دارند، نمي توانن��د از پرداخت نفقه والدين 

سر باز بزنند. 
وي افزود: بر اين مبنا، رها كردن والدين نيازمند و 
عدم تأمين هزينه ها و مخارج زندگي آنها از سوي 
فرزندان داراي تمكن مالي جرم است و مشمول 

كيفر قانوني »بزه ترك انفاق« است. 
دادس��تان كرمانش��اه اعالم كرد: حس��ب ماده 
۵3 قانون حمايت خانواده اگر كس��ي با داشتن 
استطاعت مالي از تأديه نفقه اشخاص واجب النفقه 
امتناع كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال 

محكوم مي شود. 
وي در ادامه با اش��اره به احاديث معصومين)ع(، 
عنوان كرد: حسب نصوص روايي وارده از حضرات 
معصومين)ع( فرمانبرداري از والدين نشانه ايمان، 

نگاه كردن به چهره ايشان عبادت و نيك رفتاري 
با آنان از محبوب ترين اعمال نزد خداوند شمرده 
شده است؛ همچنين رضايت ايشان شرط جهاد 
در راه خدا )در غير موارد وجوب عيني( اس��ت و 
رضا و غضب الهي در خش��نودي يا ناخشنودي 
والدين از فرزندانشان اس��ت و در كوتاهي كردن 
نسبت به رعايت حقوق ايش��ان عذري پذيرفته 

نيست. 
  بزه ترك انفاق و نقض غرض حبس

اما اجراي اين قانون س��ؤاالتي را به ذهن متبادر 
مي كند؛ اول اينكه نفق��ه تحت چه فرمولي براي 
والدين تعيين و استطاعت مالي فرزندان چگونه 

سنجيده مي شود؟ 
آيا ميزان و ن��وع نفقه براي پدر و م��ادر متفاوت 
اس��ت؟ مدعي العموم به موضوع ورود مي كند يا 
رسيدگي به موضوع بايد با شكايت والدين باشد؟

قانون در موارد ديگر هم بر حقوق والدين تصريح 
دارد به طوري كه مجازات و كيفر برايش در نظر 

گرفته باشد؟
در اين رابطه اميرمس��عود مظاهري، حقوقدان و 
استاد دانشگاه به »جوان« مي گويد: مبناي فقهي 
الزام ش��خص به تأديه نفقه اف��راد واجب النفقه 
وجود دارد. اعم از زن و فرزن��د و والدين و اقارب 
واجب النفقه ديگري كه سرپرست ديگري ندارند 

و نفقه شان به عهده ذي القربي است. 
وي تصريح مي كند: به بيان ديگ��ر نقفه افراد بر 
عهده كسي اس��ت كه در سلسله توارث از او ارث 

ببرند. به بيان ديگر كس��ي كه نفع��ي از ناحيه او 
متصور باشد واجب النفقه است و اقارب وي چون 
از او نفع مي برند ضررش هم متوجه آنها مي شود. 
لذا مبناي شرعي روش��ني دارد. عقاًل هم فرد در 

صورت تمكن بايد به نزديكان كمك كند. 
وي مي افزايد: قانون هم بر همين مبنا با ضمانت 
اجرايي كيفري الزامي را متوجه اش��خاص كرده 
اس��ت، منتها در اين ميان اش��كالي براي تعيين 
مجازات حبس وجود دارد. در اين مورد قانونگذار 
اس��تفاده ابزاري از حبس كرده كه نقض غرض 

كرده است. 
مظاهري تأكي��د مي كند: اگر از ش��خص انتظار 

داريد نفقه بپردازد ولي نمي دهد، زنداني كردن 
او اوضاع را بدتر و ضررش را مضاعف مي كند زيرا 
نه تنها به خاطر زنداني ب��ودن دليل محكم تري 
براي عدم پرداخت نفقه پيدا مي كند، بلكه امرار 
معاش خودش هم با اختالل مواجه مي شود، چه 
برس��د به اينكه بخواهد مس��ئوليت هزينه هاي 
زندگي فرد يا افراد ديگر را بپذيرد. بر اين اساس 
به نظرم جريمه هاي نقدي، ضب��ط اموال به نفع 
اشخاص واجب النفقه يا ساير تدابير غير از حبس 
كاراتر اس��ت و در اين مورد مجازات حبس نقض 

غرض است. 
  الحاكم ولي من ال ولي له

اين كارش��ناس مس��ائل حقوقي ادامه مي دهد: 
طبيعتاً همه والدين و همسران و فرزندان مخارج 
يكساني ندارند تا با فرمول واحدي قابل محاسبه 
باشد. نفقه در ش��هرها و روس��تاها متغير است. 
همچنين ش��ئون اجتماعي افراد باعث مي شود 
ميزان مخارج متفاوت باش��د و محاكم با تعيين 
كارش��ناس مخارج متعارف زندگي اش��خاص را 
تعيين مي كنن��د. از اين بابت ال��زام به پرداخت 
مبالغ يكس��ان درس��ت نيس��ت و به لحاظ رويه 
قضايي هم روش هاي دادرس��ي اي��ن موضوع از 
جمله موضوعاتي اس��ت كه بايد به كارش��ناس 

ارجاع شود. 
مظاهري معتقد است: دادس��تان بايد ابزارهاي 
ورود به اين حوزه ها را داشته باشد و چتر حمايتي 
خود را براي افراد ناتوان گسترش دهد و اگر كسي 

توان تأمين هزينه هاي زندگي را ندارد و در عين 
حال كس��ي كه در اين رابطه وظيفه دارد به رغم 
تمكن پرداخت نمي كند، دادستان نبايد منتظر 
بماند كه اشخاص درخواست كنند. الحاكم ولي 
من ال ولي له. يعني اگر احراز كند كه اش��خاص 
به رغم تمكن مالي نفقه نمي پردازند، دادس��تان 
باي��د ورود و كمك كن��د. عالوه بر اي��ن رويكرد 
قانونگذار در حوزه خانواده به صورت سنتي تالش 

براي عدم مداخله قضايي و انتظامي است. 
  حقوق والدين در مثلث اخالق، حرمت و جرم 
بنا به گفته اين حقوقدان براي برخورد با فرزنداني 
كه نفق��ه والدين خ��ود را نمي پردازن��د و آنها را 
در تأمين اوليات زندگي به مش��قت انداخته اند 
ظرفيت و مباني اس��تداللي به ح��د كافي وجود 

دارد. 
مظاهري در پايان در مورد ساير مصاديق حمايت 
قانون از حقوق والدين خاطرنش��ان مي كند: در 
رابطه با جرائم عمومي ارتكابي نسبت به والدين 
احكام خاصي وج��ود دارد. مثاًل اگر فرزندي پدر 
و مادر خود را بكش��د از ارث محروم مي شود. اما 
بعضي از رفتارها كه ممكن اس��ت در شرع حكم 
حرمت داشته باشند در حقوق حمايت نشده اند. 
مثاًل دين دس��تور داده به والدين خود ترشرويي 
نكنيد اما اين در قوانين جرم انگاري نشده است 
يا در رابطه با س��رقت هايي ك��ه از والدين انجام 
مي ش��ود احكامي به نفع والدين صادر مي شود. 
مجموع قوانين پراكنده اس��ت و خيلي منسجم 

نيست. 
گفتني اس��ت ماده ۵3 قانون حمايت از خانواده 
مي گويد: »هركس با داش��تن اس��تطاعت مالي، 
نفقه زن خود را در صورت تمكي��ن او ندهد يا از 
تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند 
به حبس تعزيري درجه ش��ش محكوم مي شود. 
تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي 
است و در صورت گذش��ت وي از شكايت در هر 
زمان تعقيب جزائي يا اج��راي مجازات موقوف 

مي شود.«
همچنين بر اساس ماده 1200 قانون مدني نفقه 
ابوين با رعايت االقرب فاالق��رب به عهده اوالد و 

اوالد اوالد است. 
عالوه براين به اس��تناد معارف ديني حق والدين 
حقوقي اس��ت كه پدر و مادر بر عه��ده فرزندان 
خويش دارند. در قرآن نيكوكاري نسبت به والدين 
پس از عبادت خدا و نهى از ش��رك ورزيدن به او 
آمده و سپاسگزاری از پدر و مادر با شكرگزاری از 
خدا مقارن شده است؛ البته اطاعت از والدين نبايد 
به مخالفت الهي بينجامد. بنا بر روايات كسى كه 
به والدين خ��ود نيكى مي كند، به بهش��ت وارد 
مي شود و نيكي هايى كه به نيابت از والدين انجام 
مي دهد و حتى بيش از آن، برای او ثبت مي شود. 
در مقابل عق��وق والدين موج��ب محروميت از 
بهشت، لعن خدا، س��لب توجه و رحمت و نعمت 

پروردگار مي شود.

نپرداختن حقوق والدين از جانب فرزندان در مواردي از 6 ماه تا 2 سال حبس در پي دارد

احقاقحقوقوالدينباقانونپشتيبانيميشود
نفيسه ابراهيم زاده انتظام

    گزارش یک 

تأييدسالمتروان،شرطادامهكاروكيلدرامريكا

مي خواهند انحصار وكالت را در دايره يك نهاد خاص 
بشكنند اما حتي قوانين جديد در اين باره، هر بار به هر 
علتي به دليل مخالفت برخي وكال و جامعه وكالت به 
تعويق مي افتد. اما چند وقتي مي شود كه تقريباً همه 
منهاي ع��ده اي خاص، موافق شكس��ت اين انحصار، 
ضرورت هاي نظ��ارت و ش��فافيت م��ادي و معنوي 
هستند. همين باعث شده تا دس��ت و پا زدن ها براي 
مقابله بيشتر ش��ود تا هيچ قانون جديدي در راستاي 
مخدوش كردن استقالل و انحصارطلبي عده اي خاص 
نشود. در كشورهاي دنيا محدوديت هايي براي صنوف 
مختلف ازجمله صنف وكالت اعمال مي ش��ود. هيچ 
صنفي در هيچ كشوري مطلق العنان فعاليت نمي كند. 
قوانين متعدد بر فعاليت هاي مختلف صنوف نظارت 
مي كنند. اخيراً در امريكا اي��ن محدوديت ها حتي به 

تأييد سالمت روان وكال هم رسيده است. 
  محدوديت استقالل وكال در نيويورك 

سيدمحسن روحاني دكتراي حقوق تجارت بين الملل 
)مقيم نيويورك( چند روز پيش با انتشار يك عكس 
نوشت: ديروز در جلس��ه اي با حضور پرزيدنت هنري 
گرينبرگ، رئيس كانون وكالي نيويورك، تصميمي 
اعالم ش��د كه داد وكال را درآورد كه چرا مدام داريد 
استقاللمان را محدودتر مي كنيد؟ سابقه دعوايشان 
هم معموالً به تبعيض بين وكالي دادگستري و وكالي 

قوه قضائيه شان برمي گردد. 
اين دانشجو مي نويسد: ايشان مدعي شد كه بيش از 
۴2 درصد از دانشجويان حقوق، به دليل جنس رشته، 
تعارضات موج��ود در جامعه با آموخته هايش��ان در 
دانشگاه و غرور ناشي از خودبرتربيني شان در زندگي 
عاطفي و رواني خود داراي اختالالتي جدي اند )بعد 
از اخذ پروانه اين نرخ به مراتب افزايش مي يابد( و تنها 
نيمي از آنها در پروس��ه روان درماني قرار مي گيرند. 
نيمه ديگ��ر اجتناب مي كنن��د به دليل ت��رس از رد 

صالحيت شدن در مصاحبه نهايي. تصميم برآن شده 
كه نيروهاي متخص��ص زين پس مس��ئوليت تأييد 
دوره اي س��المت روان��ي و اخالق��ي وكال را برعهده 
داشته باشند و در صورت عدم پيش��رفت در درمان، 
تعليقشان كنند. سالمت اخالقي معموالً به عدم تخلف 
از آيين نامه ها و ارتباط گيري غيرمتعارف بين موكل و 

وكيل اطالق مي شود. 
جالب اين است طبق آنچه اين دانشجو به نقل از رئيس 
كانون وكالي نيويورك نوشته اس��ت، وي در جواب 
اعتراضات وكال مي گويد: ارجاعتان مي دهم به درصد 
نارضايتي موكالن از وكال؛ »دقيقه اي خودتان را جاي 

موكل بگذاريد...«
در كنار اين موضوع قابل اهميت براي تأييد سالمت 
روان وكال كه ناشي از خودبرتربيني آنها در اين عرصه 
قرار اس��ت صورت گيرد، اين دانش��جوي حقوقي به 
موارد جالبي از روند اخ��ذ پروانه وكالت در امريكا هم 

اشاره كرده است. 
  مسئوليت حرفه اي وكال 

محس��ن روحاني در بخش��ي ديگر از مطالب خود در 
كانال تلگرامي اش به يكي از دروس پيش نياز شركت 
در آزمون وكالت اش��اره مي كند و مي نويسد: يكي از 
درس هايي كه در اينجا پيش نياز ش��ركت در آزمون 
وكالت بوده، درس »مسئوليت حرفه اي« است؛ درسي 

كه به »قوانين حاكم بر وكال« مي پردازد. 
وي خود مي نويس��د جاي اين درس در ايران بس��ي 

خالي است!
محسن روحاني در جايي ديگر با تشريح موارد »آزمون 

مسئوليت حرفه اي در ايالت نيويورك« مي نويسد: 
60 س��ؤال چهار گزينه اي با دو س��اعت زمان. براي 
قبولي بايد نمره 8۵ از مجموع 1۵0 كسب شود. اين 

امتحان شامل موارد زير مي باشد:
- ارتباط��ات وكال و ممنوعيت ه��اي دريافت پول به 

عنوان حق ارجاع پرونده به يكديگر. خطاهايشان مانند 
مصرف ماري جوانا و پرداخت رش��وه و... و مسئوليت 
س��اير وكال در صورت علم به انجام اين موارد توسط 

همكارشان. 
- ارتباط و احترام ميان قاضي و وكيل و موارد تخطي 

طرفين از حدود متصوره. 
- حق الوكال��ه و نحوه تنظي��م قرارداده��اي مالي و 
حساب هاي جداگانه مالي موكالن و شرايط و ميزان 

اخذ حق الوكاله هاي موسوم »به شرط نتيجه«. 
- ضوابط افعال و برخورد حرفه اي وكال. نحوه برخورد 
و رعايت ضوابط پوششي ايشان در محيط دادگاه و نزد 

مقام عالي قضاوت و هيئت ژوري. 
- محدوديت هاي تبليغاتي وكال و م��وارد مجاز براي 

تبليغ شغل و  حرفه وكالت. 
- ممنوعيت هاي طرح دعاوي بي اساس و غيرمستدل 

و مجازات هاي تابعه. 
- ممنوعيت هاي كمك وكال ب��ه موكلين براي انجام 

برخي خطاهاي مدني و جزايي. 
- قوانين مرتبط با حفظ اس��رار موكل و حدود و ثغور 

آن. 
- مسئوليت وكيل هاي سنيور )وكالي با درجه باال( در 
قبال افعال وكالي تازه كار و جونيور تحت نظرشان و 

همچنين مشاورين حقوقي. 
- ممنوعيت هاي برقراري ارتباط��ات عاطفي و غيره 

با موكلين. 
- و... 

اين وضعيت امريكايي اس��ت كه در آن حرفه وكالت 
در چنت��ه و انحصار گروه��ي خاص نيس��ت. اوضاع 
س��المت روان، خودبرتربيني و ساير مفسده هايي كه 
بخشي از آن در باال ذكر شد، در كشورهايي كه وكالت 
انحصاري و در اختيار قش��ري خاص است و همانطور 

هم دست به دست مي چرخد، بدتر از بد مي شود.

گندم زمانی
   گزارش 2

استقالل نهادهاي صنفي در هيچ كشوري مطلق نيست. اين استقالل را مالحظاتي مثل در نظر داشتن حقوق عامه محدود مي كند

در س�اير كش�ورهاي دنيا كه اتفاقًا س�رانه وكيل در آنها چندين برابر كش�ور ما 
است، تصميماتي اتخاذ مي ش�ود كه با در نظر داش�تن مالحظاتي استقالل وكال 
محدود تر ش�ود؛ م�واردي چون در نظر داش�تن حق�وق عامه و حق�وق موكلين 
در پرونده ه�ا از داليل ايجاد محدوديت بر حرفه وكالت اس�ت. اخي�راً در امريكا 
تصميمي اتخاد شده كه با هدف كاهش غرور ناش�ي از خودبرتربيني وكال، از اين 
به بعد سالمت رواني و اخالقي وكال تأييد خواهد شد و در صورت وجود مشكل و 
عدم پيشرفت در درمان، پروانه وكالت وكيل امريكايي حتي تعليق هم مي شود. 

مظاهری : در رابطه با جرائم 
عمومي ارتكابي نس�بت به 
والدين احكام خاصي وجود 
دارد. مث�اًل اگ�ر فرزن�دي 
پدر و م�ادر خود را بكش�د 
از ارث مح�روم مي ش�ود. 
ام�ا بعض�ي از رفتاره�ا ك�ه 
ممكن اس�ت در شرع حكم 
حرم�ت داش�ته باش�ند در 
حق�وق حماي�ت نش�ده اند
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