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آيا زنان در كشورمان مجاز به راندن موتورسيكلت 
هس�تند؟! اين موضوع هر چند جديد نيس�ت، 
اما هرازگاهي تيتر خبرها مي ش�ود. برخي بنا بر 
متن قانون مربوط به صدور انواع گواهينامه هاي 
رانندگي در كش�ورمان معتقد هس�تند ش�رط 
جنس�يتي در زمره ش�روط دريافت گواهينامه 
نيس�ت. اين در حالي اس�ت كه برخي ديگر در 
همين زمينه به تبصره م�اده  ۲۰ قانون تخلفات 
راهنمايي و رانندگي اس�تناد مي كنند كه  آنجا 
به صراحت گرفت�ن گواهينامه موتورس�يكلت 
به مردان اختص�اص يافته اس�ت؛ موضوعي كه 
در فحواي كالم حاش�يه هاي اخير از زبان معاون 
فرهنگي قوه قضائيه هم مطرح شد. وي با احتمال 
رد حكم اخير ديوان عدال�ت در مرحله تجديد 
نظر تأكيد كرد: »راهنمايي و رانندگي نمي تواند 
براي زنان گواهينامه موتور صادر كند.« از سوي 
ديگر سخنگوي ناجا تأكيد  كرد: »قانوني درباره 
صدور گواهينامه براي بانوان موتورسوار نداريم.« 
با اين همه معاون فرهنگي قوه قضائيه ذيل تأكيد 
بر همين قانون براي ممانعت از صدور گواهينامه 
موتورس�يكلت براي بانوان توس�ط راهنمايي و 
رانندگي معتقد است: »اگر بعد ها قانون تغييركرد 
يا اصالح شد، ايرادي ندارد كه براي زنان گواهينامه 
موتورسيكلت صادر ش�ود و دولت وظيفه دارد 
تا ش�رايط س�هل براي بانوان را ايج�اد نمايد.«

يكي از مس��ائل مناقش��ه برانگي��زي كه اخي��راً در 
شبكه هاي اجتماعي در كانون توجه عموم قرار گرفته 
است و سر و صداي زيادي به پا كرده، بحث ممنوعيت 
يا عدم ممنوعيت موتورس��واري براي خانم هاست؛ 
اينكه آيا خانم ها مي توانند گواهينامه موتورسيكلت 
دريافت كنند يا خير؟! يا اينكه در اين زمينه چه قانوني 
وجود دارد؟! پرسشي كه برخي معتقدند پاسخش 

ساده و صريح است، اما اينگونه نيست چون بنابر متن 
قانون مربوط به صدور انواع گواهينامه هاي رانندگي 
در كشورمان شرط جنسيتي در زمره شروط دريافت 
گواهينامه ذكر نشده است، اما در عالم واقع هيچ زني 
نمي تواند اين گواهينامه را دريافت كند. اين در حالي 
است كه به استناد يك تبصره قانوني صدور گواهينامه 

موتورسيكلت تنها براي مردان امكانپذير است. 
  نقطه شروع ماجرا 

ماجرا در پي اقامه دعوي حقوق��ي يك خانم مقيم 
اصفهان به طرفيت نيروي انتظامي در يكي از شعب 
ديوان عدال��ت اداري كش��ورمان رخ داد كه در آن 
خواهان تأكي��د كرده بود »اينجان��ب داراي تمامي 
ش��رايط الزم براي درياف��ت گواهينام��ه رانندگي 
موتورسيكلت هستم، اما راهور ناجا از صدور گواهينامه 
امتناع مي كند. با توجه به اينكه اين موضوع هيچ گونه 
تعارضي با شرع و قانون ندارد، لذا بدين وسيله تقاضاي 
رسيدگي و صدور حكم به شرح عنوان خواسته مورد 
استدعاست.« خواسته  اي كه رأي قاضي پرونده در 
خصوص آن مشتمل بر چند نكته كليدي از جمله 
منع نش��دن رانندگي براي زنان جامعه ايران اعم از 
رانندگي خودرو هاي سبك و سنگين يا موتورسيكلت 
و ساير وسايل نقليه در هيچ يك از مقررات موضوعه 
و همچنين فراهم نب��ودن امكان مال��ي براي همه 
ش��هروندان براي تهيه خودرو براي رتق و فتق امور 

زندگي است كه به اين فرجام مي رسد:
»با اس��تناد به اصالة االباحه و مس��تند به مواد ۱۱ ، 
۵۸ و ۶۰ قانون تش��كيالت و آيين دادرس��ي ديوان 
عدالت اداري حك��م به ورود ش��كايت و الزام طرف 
ش��كايت )پليس راهنمايي و رانندگي محل اقامت 
شاكيه( به تشكيل پرونده و رس��يدگي به تقاضاي 
ص��دور گواهينام��ه و در صورت اح��راز صالحيت، 
صدور گواهينامه، موتورس��يكلت در حق ش��اكي 

صادر مي شود.«
هر چند در اين زمينه به قوانين راهنمايي و رانندگي 
استناد مي شود و برخي ادعا مي كنند در هيچ كدام 
از بندهاي قوانين عام راهنمايي و رانندگي، زنان از 
گرفتن گواهينامه براي هيچ وس��يله نقليه اي منع 
نش��ده اند، اما در جايي ديگر با توجه به تبصره ماده  
۲۰ قانون تخلف��ات راهنماي��ي و رانندگي، گرفتن 
گواهينامه موتورس��يكلت به مردان اختصاص دارد 
و زنان حق گرفتن گواهينامه موتورسيكلت ندارند. 
تبصره ۲۰ اين ماده به صراحت تصريح دارد: »صدور 
گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان به عهده 

نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران است.«
   استقبال از يك حكم بدوي 

فريده اوالد قباد، رئيس فراكس��يون زنان مجلس با 
اس��تقبال از اين حكم بدوي، همگان را به تمكين از 
قانون دعوت كرد و از نشست اين فراكسيون با نيروي 
انتظامي براي پر كردن خألهاي قانوني موتورسواري 
بانوان در مجلس خبر داد. محمد كاظمي، نايب رئيس 
كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، از منع قانوني 
نداشتن موتورس��واري زنان گفت و موتورسواري را 
از حقوق زنان برشمرد. ثريا ش��ارقي، مديركل امور 
بانوان استانداري تهران نيز ضمن استقبال از اين رأي ، 
موتورسواري زنان را عاملي براي كمك به محيط زيست 
كالنشهر ها برشمرد. زهرا صدراعظم نوري از اعضاي 
شوراي شهر تهران نيز ضمن ابراز رضايت از اين حكم 
گفت به رغم كم بودن تعداد موتورسواران زن در ايران، 

بايد به مطالبه آنان پاسخ گفت. 
  مخالفت قانوني

به دنبال حاشيه هاي به وجود آمده، حجت االسالم 
هادي صادق��ي، مع��اون فرهنگي ق��وه قضائيه به 
توضيحات الزم در اين باره بسنده كرد و گفت: »در 
فرهنگ اسالم، سوار زين ش��دن براي بانوان مكروه 

است اما حرام نيست. از طرف ديگر به زنان دستور داده 
شده كاماًل با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر 
شوند. موتورسواري هيچ اش��كال شرعي ندارد اما از 
منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممكن است 

باعث شود تا حجاب خانم ها كمتر رعايت شود.« 
وي در توضيح بيش��تر بيان داش��ت: »خانمي از 
اصفهان ب��راي دريافت گواهينام��ه تقاضا كرده و 
حكمي هم از س��وي دادگاه بدوي ديوان عدالت 
اداري صادر شده است و اين روزها بين مردم دست 
به دست مي چرخد. قاضي محترم برداشتي كرده 
كه اثبات شيء، نفي ماعدا نمي كند. به احتمال قوي 
احتمال مي دهم اين حكم در تجديدنظر رد خواهد 
شد. همچنان كه مشابه اين رأي هم قباًل در ديوان 
صادر و به طور قطعي هم رد شده است.« قانوني كه 
معاون فرهنگي قوه به آن اشاره كرده است، ماده 
بيستم قانون تخلفات راهنمايي و رانندگي است. 
اين ماده، تبصره اي دارد كه راهنمايي و رانندگي 
موظف است تنها براي مردان گواهينامه رانندگي 
موتور را صادر كند، لذا بر اساس اين قانون صدور 
گواهينامه موتورس��يكلت براي غير مردان جايز 
نيس��ت. وي تأكيد دارد راهنماي��ي و رانندگي بر 
اساس اين قانون نمي تواند گواهينامه صادر كند، 
اما اگر بعد ها قانون تغييركرد يا اصالح شد، ايرادي 
ندارد. دولت وظيفه دارد تا شرايط سهل براي بانوان 

را ايجاد نمايد. 
  واكنش پليس 

اين در حالي اس��ت كه س��خنگوي ناجا در اين باره 
مي گويد: »قانون��ي درباره ص��دور گواهينامه براي 
بانوان موتورسوار نداريم. حكم ديوان عدالت درباره 
موتورسواري بانوان قابل تسري به عموم نيست. صدور 

گواهينامه براي مردان به عهده ناجاست.« 
معاونت اجتماعي پليس راهور در خصوص رأي شعبه 
۳۱ ديوان عدالت اداري نيز بيان داش��ته است: »به 
استناد تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات 
رانندگي مصوب س��ال ۱۳۸۹، ص��دور گواهينامه 
رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده نيروي 
انتظامي جمهوري اس��المي ايران است. رأي بدوي 
ش��عبه۳۱ ديوان عدالت اداري صرفاً براي ش��اكي 
محترم صادر شده است و طبق ماده ۶۰ قانون ديوان 
عدالت اداري قابل تسري به عموم نيست و به عبارتي 

ديگر رأي صادره جنبه فردي دارد.« 
در نهايت اين محسن قائمي نس��ب مديركل حوزه 
رياس��ت ديوان عدالت اداري است كه از غيرقطعي 
بودن رأي يكي از ش��عب ديوان در خص��وص الزام 
راهنمايي و رانندگ��ي مبني بر ص��دور گواهينامه 
موتورس��يكلت براي بانوان خبر داده و گفته است: 
»حكم صادره، رأي هيئت عمومي نيست بلكه رأي 
صادره توسط يكي از شعب با شكايت يكي از بانوان 

اصفهاني از نيروي انتظامي است.« 
اين يعني ش��ايد احتمال اينكه معاون فرهنگي قوه 
قضائيه در مورد رد اي��ن رأي در مرحله تجديد نظر 
داده است، صحيح باشد. هر چند وي خود نيز معتقد 
است اگر بعد ها قانون تغييركرد يا اصالح شد، ايرادي 
براي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان وجود 
ندارد و دولت وظيفه دارد تا اين شرايط را براي بانوان 

ايجاد نمايد. 

مفهوم تمكين در زندگي زناشويي
قوام زندگي مش��ترك نه به قانون بلكه به اخالق نيازمند است. در اصل 
بايد گفت در حقوق خانواده، تا زماني  كه محبت و عالقه ميان طرفين 
حكمفرماست، صحبت از قانون چندان معنا ندارد. تمكين يكي از همان 
عواملي است كه باعث استوار شدن زندگي خانواده بر مبناي همان عالقه 
مي شود. اما جالب اين است كه در دعواهايي كه در دادگاه خانواده مطرح 
مي شود، يكي از داليل اختالفات زن و شوهر به تمكين  نكردن مربوط 
مي گردد. اين وظيفه و تكليف در زندگي زناشويي، در قانون مدني هم 
بيان شده كه طبق آن همين كه ازدواج و نكاح به شكل صحيح واقع شد، 
روابط زوجيت بين دو طرف به وجود مي آيد و حقوق و تكاليف زوجين در 

مقابل همديگر برقرار مي شود. 
يكي از اثرات مهمي كه ازدواج به همراه دارد و بخشي از مسئوليتي كه 
روي دوش زن و مرد قرار مي گيرد مسئله  تمكين است. مقصود از تمكين 
به معناي عام فرمانبرداري و اطاعت كردن و به معناي خاص، برقراري 
روابط زناشويي است. به زبان س��اده يعني اينكه هر كدام از زن و شوهر 
وظايفي را كه به موجب قانون و ع��رف در مقابل يكديگر بر عهده دارند 

انجام دهند و بدون داشتن عذر موجه از انجام آنها سرپيچي نكنند. 
  انواع تمكين 

تمكين به دو نوع خاص و عام تقسيم مي شود. تمكين عام به معناي خوش 
رفتاري يا به اصطالح حسن معاشرت با همسر و اطاعت از خواسته هاي 
شرعي همسر است. مانند رعايت نظافت و آرايش براي همسر خود به 
طوري كه مقتضاي زمان ، مكان و شأن خانوادگي شان است و در واقع به 
اين معناست كه خانم خانه رياست شوهر را در خانواده بپذيرد. در قانون 
كشور ما و بسياري از كشور هاي اسالمي رياست خانواده از نظر مديريت 
و رهبري بر عهده مرد است و اين مسئله به اين معنا نيست كه توافق و 
همكاري زن و ش��وهر با يكديگر در زندگي الزم نيست. در هر حال اين 
اطاعت كردن شامل اموري مي شود كه از نظر قانوني بر عهده زن است 
و اگر آقايي از همس��ر خود كاري خالف قانون يا شرع يا خارج از حدود 

متعارف را بخواهد، خانم تكليفي به اطاعت ندارد. 
تمكين به معناي خاص يعني اينكه زن در روابط زناشويي از همسرش 
اطاعت كند و از برقراري رابطه  با همسر در صورت درخواست او خودداري 
نكند. البته اين وظيفه مخصوص زن نيست و مرد هم در حدود صحيح 
و معمول از برقراري رابطه  با همس��ر خود نبايد خودداري كند، اما اين 
تمكين يك حكم هميشگي و بي چون و چرا نيست و يكسري استثنائاتي 
در قانون پيش بيني شده است كه در آن شرايط زن مي تواند از شوهرش 
اطاعت نكند و در عين حال از همه  حقوقي كه دارد برخوردار شود. مانند 
وقتي كه شوهر داراي بيماري مقاربتي است كه طبق ماده ۱۱۲۷ قانون 

مدني زن حق دارد  از رابطه  جنسي با او خودداري كند. 
در اصل می توان گفت با تحقق تمكين عام و سرپيچي از تمكين خاص 
يا بر عكس نفقه تعلق نمي گيرد و هر كدام از شرايط ياد شده معناي 
تمكين كام��ل را تداعي نمي كن��د، بنابراين حق نفقه زوجه س��اقط 
مي شود. در كل اثبات انفاق در صورتي كه داليل و شواهد مشخصي 
بر عدم تمكين زوجه نباشد با مرد است و همينطور زماني كه ادعاي 
عدم تمكين وجود دارد مرد بايد ادعاي خود را با مدارك، ش��واهد و 

اسناد به اثبات برساند. 
  عدم تمكين

اما در شرايطي هم كه زوجه حاضر به تمكين كامل باشد و زوج سرپيچي 
نمايد هر چند تمكيني وجود ندارد به لحاظ وفاي زوجه به حقوق قانوني 
مرد مستحق نفقه است و بايد توجه شود مفهوم نشوز و عدم تمكين دو 
مفهوم جدا هستند. بحث ديگر حق حبس براي زن است كه طبق اين 
قاعده حقوقي كه در قانون نيز به آن اشاره شده است مادام كه مهريه زن 
به او تقديم نشود او مي تواند از تمكين خودداري كند و اين عدم تمكين 

مسقط حق نفقه نيست. 
اثبات تمام اين شرايط با مدعي اس��ت، لذا به محض درخواست نفقه از 
طرف زن، مرد ملزم به ارائه ادله مبني بر عدم تمكين زن اس��ت كه اين 
كار با روال معمول حقوقي جامعه ما از طريق ارسال اظهارنامه صورت 
مي گيرد. البته فقط به همين يك روش خالصه نمي شود بلكه هر چيزي 
كه نشان دهنده درخواست تمكين زن و عدم اجابت اين خواسته از طرف 
زن باشد همين مفهوم را تداعي خواهد كرد. به عنوان مثال دادخواست 
تقابل مبني بر الزام به تمكين زوجه كه در مقابل درخواست نفقه زوجه 
صورت مي گيرد همين مفهوم را دارد و نشان مي دهد مرد در زماني كه 

زوجه تمكين كند قانوناً حاضر به پرداخت حقوق او است. 

اگر ش�خصي وصيت�ي كند ك�ه ديگ�ري آن را مكتوب 
نمايد، ولي به امضاي ش�خص موصي رس�يده باشد، آيا 
چنين وصيتي ب�ه لحاظ قانوني، قاب�ل ترتيب اثر دادن 

است يا خير؟
نمي توان به طور قطعي در تمامي مواردي كه وصيتنامه به خط كسي غير 
از موصي نوشته شده است و صرفاً به اين دليل، وصيتنامه را باطل دانست، 
چراكه بسيار اتفاق مي افتد كه موصي سواد نوشتن ندارد و همچنين از 
مقررات قانوني نيز مطلع نيست، اما تمايل دارد در مورد دارايي و اموال 
خود تعيين تكليف نمايد. بدين منظور، در حضور ش��هود اقدام به اعالم 
وصيت خود مي نمايد و يكي از شهود آن را مكتوب مي كند و به امضا يا 

اثر انگشت موصي مي رساند. 
 اگ��ر صرفاً به متن قان��ون اكتفا نمايي��م و در تمام م��وارد، وصيت هاي 
خودنوش��تي كه به خط موصي )وصيت كننده( نيست، اما ساير شرايط 
را داراس��ت غيرقابل ترتيب اثر بدانيم، ممكن اس��ت خي��ل عظيمي از 
وصيتنامه ها به لحاظ قانوني معتبر شناخته نشود و در نتيجه اختالفات 
ورثه كه ناشي از ابطال وصيتنامه است، افزايش يابد. در نتيجه مي توان 
گفت در صورتي كه وصيتنامه اي از ش��خصي موجود ب��وده كه به خط 
خودش نيس��ت، اما داراي تاريخ و امضاي شخص وصيت كننده است و 
شهودي هم به صحت وصيتنامه شهادت داده اند، با توجه به ساير قرائن 
و امارات موجود بايد قائل به اعتبار اين وصيتنام��ه بود. در هر مورد كه 
وصيتنامه خودنوشته داراي برخي  شرايط مندرج در قانون نيست، تحت 

شرايطي مي توان تنفيذ وصيتنامه مذكور را از دادگاه درخواست كرد. 
حق حبس زوجه در برابر مهريه چگونه است؟

آنچه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به عنوان حق زوجه در برابر عدم دريافت 
مهريه مطرح شده، امتناع از »ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد« 
است، اما در خصوص اينكه اين وظايف شامل تمكين عام است يا خاص، 
بين حقوقدانان نظرات مختلفي وجود دارد. از مفاد قانون مدني مي توان 
چهار وظيفه مهم براي زوجه برشمرد كه شامل حسن معاشرت، تشييد 
مباني خانواده، سكونت در منزل ش��وهر و تمكين خاص از شوهر است. 
عمده حقوقدانان بر اس��اس آنچه از مباني فقهي برداشت مي شود، حق 
حبس را صرفاً در برابر »تمكين خاص« مي دانند و معتقدند بهترين ابزار 
زن براي الزام شوهر به پرداخت مهريه، جلوگيري از تمتع جنسي شوهر 
است، اما برخي ديگر با عنايت به نص قانون مدني و عبارت »وظايفي كه 
در مقابل ش��وهر دارد« آن را اعم از تمكين خاص و شامل ساير وظايف 

قانوني زن مي دانند. 
آيا در صورت اعسار زوج و تقس�يط مهريه باز هم حق 

حبس برقرار است؟
از منظر تحليل حقوقي، چون ح��ق زن به كل مهري��ه تعلق مي گيرد، 
مي توان گفت چنين حقي تا پايان آخرين قسط برقرار است مگر اينكه 

زن خودش رضايت به تمكين در اثناي پرداخت اقساط دهد. 
چنانچه زن مبتال به ام اس يا سرطان خون يا بيماري هاي 
ديگر باشد كه هزينه اين بيماري ها سرسام آور و بسيار 

باال باشد آيا اين هزينه جزء نفقه زوجه است؟
به استناد ماده ۱۱۰۷قانون مدني، نفقه عبارت اس��ت از همه نيازهاي 
متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل 
و هزينه هاي درماني و بهداش��تي و خادم در صورت عادت يا احتياج به 
واسطه نقصان يا مرض. قانون مدني مصاديق نفقه را مشخصاً اعالم نموده 
و هيچ محدوديتي از حيث ميزان هزينه هاي درماني و بهداشتي زوجه 
قائل نگرديده است بلكه بالعكس شرايط و وضعيت زوجه با درنظر گرفتن 
احتياج وي مالك پرداخت هزينه هاي تعيين ش��ده است، لذا پرداخت 
هزينه هاي مداواي زوجه اي كه مبتال به بيماري صعب العالج يا سرطان يا 

ام اس گرديده جزء نفقه وي بوده و پرداخت آن برعهده زوج است. 
آيا امكان فسخ قرارداد قبل از تاريخ انقضاي مدت اجاره 

وجود دارد؟
خير، زيرا قرارداد اجاره ازجمله عقودي است كه طرفين آن را متعهد و 
پايبند به ادامه قرارداد تا پايان انقضاي م��دت اجاره مي نمايند، مگر در 
مواردي مانند عدم امكان بهره برداري از ملك ب��ه لحاظ عيبي كه قابل 

استفاده نباشد يا اينكه طرفين توافق ديگري كنند. 
ديه سقط جنين بر عهده چه كسي است؟

ديه بر عهده كسي است كه متصدي عمل سقط جنين بوده است. پس 
اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط كرده بر عهده مادر است و اگر دكتر 

با آمپول زدن بچه را سقط كرده بر عهده دكتر است. 
ديه سقط جنين به چه كسي بايد پرداخت شود؟

اگر مادر متصدي سقط جنين ش��ده اس��ت ديه آن را بايد به پدر يا در 
صورت فقدان پدر به ساير ورثه بپردازد و اگر پدر متصدي آن شده است 
بايد ديه را به مادر بدهد و اگر شخصي ديگر متصدي آن شده است بايد 
ديه را به پدر و مادر بدهد و به عبارت ديگر هر كس مباشر در سقط است 
ديه به او نمي رس��د و ديه به طبقه بعد بايد داده شود و اگر پدر و مادر به 
سقط جنين راضي باشند هر چند مباشر در سقط نباشند، بين اينكه ديه 
به طبقه بعد داده شود و پدر و مادر ديه را نگيرند، اجماع حقوقي و مقرره 

قانوني خاصي وجود ندارد. 
آيا طلب�كار مي تواند پ�س از فوت بدهكار، مس�تمري 

بازنشستگي او را بابت طلب توقيف كند؟
پس از فوت متوفي، حقوق و مستمري او مش��مول قواعد ارث نيست و 
طبق قانون به مستمري بگيران تعلق خواهد گرفت،  بنابراين طلبكاران 
امكان توقيف آن بابت بدهي متوفي را نخواهند داش��ت.  با اين حساب 
مي توان از س��اير اموال متوفي )ماترك( كه مش��مول قواعد ارث است، 

طلب را وصول كرد. 
چنانچه چكي با تاريخ مقدم بر تاريخ فوت صادركننده به 

بانك ارائه شود، در اين صورت تكليف بانك چيست؟
 چنين چكي قابل پرداخت نيس��ت، زيرا با فوت صاحب حس��اب، وي 
فاقد اهليت الزم براي داشتن حس��اب بوده و حساب جاري وي مسدود 
مي شود و موجودي حس��اب جاري متعلق به ورثه خواهد بود. البته اين 
نظريه خالي از ايراد نيست، زيرا مي توان گفت با صدور چك مبلغ مزبور از 
مالكيت صاحب حساب خارج  و به دارنده چك منتقل مي شود، ولي رويه 
عملي بانك ها همان است كه گفته شد. در چنين فرضي دارنده مي تواند 

براي دريافت وجه چك به دادگاه مراجعه كند. 
ش�خصي در بيمارس�تان بيهوش ش�ده و پس�ر بزرگ 
انگشت پدر را در حال بيهوشي روي كاغذ گذاشته است 
و سهم ساير ورثه را مال خود مي كند. عنوان اتهامي آن 

چيست؟
موضوع مش��مول ماده ۵۹۶ قانون مجازات اس��المي است كه عنوان 
»سوءاس��تفاده از ضعف نفس اش��خاص« را دارد. مجازات وي عالوه 
بر جبران خسارات مالي از ش��ش ماه تا دو سال  حبس خواهد بود و در 
صورت انطباق با جرم كالهبرداري از يك تا هفت سال حبس متوجه 

وي است. 
آيا طبق ماده 1۰9 قانون مجازات اسالمي جديد مي توان 
براي يك جرم دو حيث متفاوت از حيث درجه قائل شد؟ 
براي نمون�ه كالهبرداري به مبلغ ۲ميلي�ارد تومان را از 
حيث جزاي نقدي ش�امل درجه يك دانست و از حيث 

حبس شامل درجه چهار تلقي نمود؟
در جرائمي نظير كالهب��رداري كه داراي مجازات هاي متعدد اس��ت، با 
توجه به ماده ۱۹ قانون مجازات اسالمي ۱۳۹۲ و تبصره هاي ۲و۳ آن هر 
مجازات  بايد مستقل از مجازات هاي ديگر براساس تطبيق آنها با درجات 
هشت گانه ماده مذكور، درجه بندي شود و با توجه به اينكه درجه بندي 
مجازات ها متفاوت از درجه بندي جرم است، بنابراين ممكن است هر يك 
از مجازات ها در درجات مختلف قرار گيرد و به همين جهت است كه در 
مقام اعمال تخفيف، هر مجازات بر اساس درجه اي كه در آن قرار گرفته 

است، تخفيف مي يابد. 
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مناقشه حقوقي بر سر گواهينامه موتوري

 صدور رأي در يكي از شعب ديوان عدالت اداري به نفع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان 
يك بار ديگر جدال قديمي قانوني بودن يا نبودن موتورسواري زنان را به رسانه ها كشاند

نيره ساري 
  گزارش  یک

همه عليه شكست انحصار وكالت!
 معاون اجتماعي قوه قضائيه: انحصار وكالت، قوه قضائيه را از استفاده از ظرفيت علمي فرهيختگان حقوقي 

و كساني كه تحصيالت حقوقي دارند در محاكم محروم كرده است
اجماع نظر براي شكستن انحصار وكالت، مدت 
زماني اس�ت كه از زب�ان افراد مختل�ف مطرح 
مي ش�ود، از اقتصاددان ها گرفته تا نمايندگان 
مجلس و حتي مس�ئوالن ق�وه قضائي�ه. بعد از 
تأكيدات كمبود وكيل از سوي معاون دادستان 
كل كشور، اكنون نيز به اعتقاد معاون اجتماعي 
و پيش�گيري از وقوع جرم قوه قضائيه »انحصار 
وكالت، قوه قضائيه را از استفاده از ظرفيت علمي 
فرهيختگان حقوقي و كس�اني ك�ه تحصيالت 
حقوقي دارن�د در محاكم محروم كرده اس�ت.«

 وكيل در كش��ور ما كمياب و همين علت گراني 
حق الوكاله هاس��ت. بر اس��اس آمارها ۷۰ هزار 
وكيل فعال در ايران وج��ود دارد؛ يعني به ازاي 
هر ۱۰۰ هزار نف��ر تنها ۷۶ وكيل و ب��ه ازاي هر 
۱۰ هزار پرونده ۴۱ وكي��ل در ايران وجود دارد 
كه در مقايسه با ش��اخص هاي ساير كشورهاي 
جهان بسيار ناچيز اس��ت. درست مانند عرضه و 
تقاضا در عرصه اقتصاد كه به نسبت كمبودها و 
درصد تقاضا قيمت ها افزايش خواهد يافت، حاال 
اين روزها عرصه فعاليت نهاد وكالت هم به همين 
وضعيت دچار شده است؛ بحراني كه با شكست 
آن ظرفي��ت ايجاد ۵۰۰ هزار ش��غل مس��تقيم 
به وجود خواهد آمد. تالش براي شكس��ت اين 
انحصار در حالي اس��ت كه طي روزهاي اخير با 
رأي ديوان عدالت اداري ه��م كانون هاي وكال و 
هم مركز وكالي قوه قضائيه مكلف شدند پروانه 
وكالت را در سامانه كسب و كار بارگذاري كنند. 

ميانگين تعداد وكيل در دنيا ۲۴۰ وكيل به ازاي هر 
صدهزار نفر است، اما متأس��فانه اين آمار در ايران 
۷۶ وكيل به ازاي ه��ر صدهزار نفر اس��ت و صدور 
اندك پروانه وكالت از سوي نهادهاي مربوط اجازه 
افزايش وكيل را نمي دهد. راه هاي مختلفي از سوي 

كارشناسان و حقوقدانان براي رفع اين مشكل معرفي 
مي ش��ود. همه اينها ختم به ضرورت شكست اين 
انحصار چندين ساله است كه مفسده هاي گوناگوني 

با خود به دنبال داشته است. 
  محروميت جامعه با انحصار وكالت

محمدباقر الفت به معايب انحصار وكالت در كشور 
اشاره كرد و گفت: »اين انحصار و محدوديتي كه در 
وكالت ايجادشده هم بازار كسب وكار خدمات حقوقي 
را درهم ريخته و آن را از تعادل خارج كرده است و هم 
قوه قضائيه را از استفاده از ظرفيت علمي فرهيختگان 
حقوقي و كس��اني كه تحصيالت حقوقي دارند در 
محاكم محروم كرده است.« وي ضمن تأكيد بر ايجاد 
بستر براي فعاليت تخصصي دانش آموختگان حقوقي 
گفت: »ما معتقد هستيم بايد بس��تر براي فعاليت 
تخصصي تمامي دانش آموختگان حقوق در دادگاه ها 

فراهم شود.« 

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه 
ضمن اش��اره به گران بودن هزينه وكال��ت افزود: 
»مردمي كه نيازمند خدمات حقوقي هستند به خاطر 
گران بودن وكالت و باال ب��ودن تعرفه حق الوكاله ها 
نمي توانند از وكال استفاده كنند.« وي ضمن اشاره 
به برنامه  قوه قضائيه در خصوص افزايش وكيل اظهار 
داشت: »تالش و برنامه قوه قضائيه در اين خصوص 

است كه در آينده جامعه وكالت پرتعدادتر شود.« 
  نقدهاي كلي بر يك انحصارطلبي 

اقتصاددان ها در رد اين انحصار به ابعاد اشتغالزايي 
ماجرا پرداخته و معتقد هستند با توسعه بازار خدمات 
حقوقي از جمله وكالت، توان ايجاد بيش از ۵۰۰ هزار 
شغل به طور مستقيم به وجود خواهد آمد. در حال 
حاضر ۹۰ درصد پرونده ها بدون وكيل روانه دادگاه 
مي شود. اين در حالي است كه در چند هفته اخير 
نيز ۴هزار كارآفرين در نامه ای به رئيس قوه قضائيه 

از هزينه ه��اي باالي پيگي��ري پرونده هاي قضايي 
گاليه كردند. 

عده اي معتقد هستند يكي از وظايف وكال در تمامي 
كشورهاي دنيا پيگيري موضوعات پيرامون حقوق 
عامه اس��ت، اما انحصار بازار و ترغي��ب وكال براي 
پيگيري پرونده هاي خانوادگي و دعاوي اقتصادي 

مانع از رسيدگي به موضوعات عامه شده است. 
آزمون وكالت و حذف تعيين ظرفيت بُعد ديگر اين 
ماجراست كه بيشتر از زبان نمايندگان مجلس مطرح 
مي ش��ود. آنها معتقدند كانون وكال با دشوار كردن 
آزمون مان��ع پذيرش تعداد بيش��تري از افراد براي 
شغل وكالت شده اس��ت. جالب اين است كه گفته 
مي شود نرخ قبولي آزمون وكالت در امريكاي ليبرال 
بين ۵۹ تا ۷۰ درصد اس��ت، اما اين آمار در ايران از 
۶ درصد تاكنون تجاوز نكرده است! اين يعني مانع 

جدي بر سر راه شكست انحصار!
  رأي ديوان عدالت با يك الزام 

تمامي م��وارد مط��رح ش��ده خالص��ه كوتاهي از 
دغدغه ه��اي جمعي براي شكس��ت ي��ك انحصار 
چندين ساله است كه اين روزها به اذعان و اعتراف 
مسئوالن قوه قضائيه هم رس��يده است. چند وقت 
پيش بود كه محمدجواد حشمتي، معاون دادستان 
كل كشور بر همين كمبود وكيل در ايران اشاره كرد و 
گفت: »در كشور با توجه به جمعيت وكيل كم داريم، 
اما آمار كانون وكال مي گويد ك��ه ميانگين جهاني 
فرقي با كشور ما ندارد. به همين جهت هم است كه 
تعرفه هاي وكالت در كش��ور به شدت گران و باعث 

گاليه مردم  شده است.« 
اين در حالي است كه طي روزهاي اخير با رأي ديوان 
عدالت اداري هم كانون هاي وكال و هم مركز وكالي 
قوه قضائيه مكلف شدند پروانه وكالت را در سامانه 

كسب و كار بارگذاري كنند. 

گندم زماني 
  گزارش  2

پرداخت نفقه اوالد 
بر اساس قانون، نفقه اوالد به عهده پدر اس��ت و در صورت فوت پدر يا 
عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش، اين تكليف به عهده 

پدربزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است. 
........................................................................................................................

مطالبه نفقه در صورت بالغ بودن فرزند 
مادر صرفاً در صورت غير بالغ بودن فرزندش مي تواند مستند به ماده ۶ 
قانون حمايت خانواده نفقه وي را از پدر مطالبه كند اما در صورت بالغ 

بودن فرزند، دادخواست بايد توسط خود وي مطرح شود. 
........................................................................................................................

واگذاري حق حضانت 
با توجه به اينكه حضانت هم حق والدين است و هم تكليف آنان و طبق 
ماده ۱۱۶۸ قانون مدني هر يك از والدين مي تواند حق حضانت خود را 
با توافق به ديگري واگذار كند و اين قرارداد كه نوعي عقد مي باشد وفق 
ماده ۱۰ قانون مدني الزم الوفااست. بنابراين با توجه به مقررات قانوني 
كه اولويت حضانت با مادر است، ممكن است، حضانت فرزندان اعم از 
دختر يا پسر تا هفت سال يا بعد آن تا زمان رسيدن به سن رشد طبق 

توافق به عهده مادر گذاشته شود. 
........................................................................................................................

وراث كافر و مسلمان 
كافر از مس��لم ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفای كافری، مس��لم 
باش��د وراث كافر ارث نمي برند اگر چه از لحاظ طبق��ه و درجه مقدم 

برمسلم باشند. 
........................................................................................................................

 طلب زن بابت مهريه پرداخت نشده 
و انتقال به ورثه متوفي 

اگر زن قبل از مطالبه مهريه از زوج فوت كند و مهريه او وجه رايج باشد، 
ورثه زن، استحقاق دريافت مهريه را دارند. با فوت زوجه مهريه نيز به ورثه او 
منتقل مي شود و اصل طلبي كه زوجه بابت مهريه داشته است طبق قاعده 
ارث به ورثه او انتقال پيدا خواهد كرد و هر يك از ورثه به نسبت سهم االرث 
خود از اصل دين، طلب خود را از شوهر متوفيه يا ماترك او مطالبه مي كند. 

ضمناً سهم بردن از ديه، ارتباطي با سهم بردن از مهريه ندارد. 


