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 حبس از 6 ماه تا يك سال 
برای تغییر غیرقانونی پالک

تغيير غيرقانوني و مخدوش كردن پالك خودرو و حتي موتورس��يكلت 
از جمله جرائمي است كه در سال هاي اخير به ويژه در شهرهاي بزرگ 
افزايش يافته اس��ت. بي شك همه ما مش��اهده كرده ايم اين پالك هاي 
ماش��يني را كه هنگام عبور از دوربين هاي زوج و فرد ب��ه انواع مختلف 
ترفندها مخدوش مي ش��ود و حتي بعضاً ديده ش��ده كه برخي افراد با 
دستكاري هاي حرفه اي اقدام به تغيير چند روزه پالك خودرو مي كنند. 
حاال سؤال اين است كه قانون به تخلف اين افراد رسيدگي مي كند و آيا 

اصاًل مبحثي در اين زمينه در نظر گرفته شده است يا خير؟ 
پاسخ مثبت است. طبق ماده 720 قانون مجازات اسالمي »هر كس ارقام 
و مشخصات پالك وسايل نقليه موتوري زميني، آبي يا كشاورزي را تغيير 
دهد يا پالك وسيله نقليه موتوري ديگري را به آن الصاق كند يا براي آن 
پالك تقلبي به كار برد يا چنين وسايلي را با اعالم به تغيير يا تعويض پالك 
تقلبي مورد اس��تفاده قرار دهد و همچنين هر كس ب��ه نحوي از انحا در 
شماره شاسي، موتور يا پالك وسيله نقليه موتوري يا پالك هاي موتور و 
شاسي كه از طرف كارخانه سازنده حك يا نصب شده بدون تحصيل مجوز 
از راهنمايي و رانندگي تغيير دهد و آن را از صورت اصلي كارخانه خارج 

كند به حبس از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.«
بر اس��اس اين ماده، هر نوع تغيير ارقام و مشخصات پالك وسايل نقليه 
موتوري، الصاق پالك وس��يله نقليه موتوري ديگر، ب��ه كار بردن پالك 
تقلبي، تغيير شماره  شاسي، تغيير شماره موتور و تغيير پالك موتور بدون 
كسب مجوز قانوني جرم مي باشد و براي مرتكب آن مجازات شش ماه تا 

يك سال حبس تعيين شده است. 
اما موضوعي كه از س��وي برخي حقوقدان ها مطرح ش��ده اين است كه 
آيا مخدوش كردن پالك خودرو توس��ط افراد به هر منظور جرم اس��ت 

يا تخلف؟ 
اين افراد معتقد هستند وقتي سخن از قتل و صدمات غيرعمدي ناشي از 
تخلفات رانندگي مي شود، اين عنوان هاي مجرمانه جزو جرائم به معني 
خاص و واقعي كلمه به ش��مار مي رود ولي عنوان هاي��ي مانند رانندگي 
بدون پروانه يا تغيير و مخدوش كردن پالك وسيله نقليه به عنوان تخلف 
رانندگي شناخته ش��ده و تعريف قانوني پيدا مي كنند، نه جرم ناشي از 
تخلف رانندگي. اين قبيل از رفتارها از نظر ش��دت قابل مقايس��ه با قتل 
و صدمات بدني ناشي از رانندگي نيستند، بنابراين رفتاري مانند دست 
بردن در پالك خودرو را بايد جزو تخلفات صرف رانندگي محسوب كنيم 
نه جرائمي كه از رانندگي ناشي مي ش��ود. به عبارت ديگر، جاي عنوان 
مخدوش كردن پالك خودرو در قانون مجازات اسالمي نيست و بايد در 
قوانين خاص راهنمايي و رانندگي پيش بيني شود. در واقع بايد گفت  ايراد 
قانون مجازات اسالمي اين است كه بين جرائم ناشي از تخلفات رانندگي 
با تأكيد بر قتل ها و صدمات بدني غير عمدي ناشي از رانندگي و تخلفات 
صرف رانندگي مث��ل رانندگي بدون پروانه يا تخلف��ات مربوط به پالك 
خودرو تمايزي از نظر سياست جنايي و قانونگذاري كيفري قائل نشده و 

مرز ميان اين دو دسته عنوان هاي مجرمانه را ناديده گرفته است. 
به طور كلي بايد بين فردي كه براي مثال به منظور اس��تفاده از طرح زوج 
و فرد به وسيله ماژيك پالك اتومبيل خود را تغيير مي دهد با فردي كه به 
خريد و فروش پالك تقلبي به شكل باندي و شبكه اي عمل مي كند، تفاوت 
قائل شد، زيرا فردي كه با ساختن پالك تقلبي كسب و كار راه انداخته، يك 
بزهكار حرفه اي است و ما نمي توانيم چنين ش��خصي را با فردي كه براي 

مثال به دليل طرح زوج و فرد پالك را مخدوش مي كند، مقايسه كنيم. 

مهلت شكايت كیفري در مورد چك بالمحل
براي شكايت كيفري دارنده  بايد ظرف شش ماه از تاريخ چك به بانك 
مراجعه نمايد، در غير اين صورت موضوع قابل تعقيب كيفري نيست 
و از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت هم شش ماه فرصت دارد كه 
شكايت خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد، بديهي است چنانچه ظرف 
اين مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقيب 

كيفري نخواهد بود. 

مجازات تهديدكننده به قتل
طبق ماده 669 قانون مجازات اس��المي، هركس ديگري را به هر نحو 
به قتل يا ضررهاي نفسي و شرافتي يا مالي يا به افشاي سري نسبت به 
خود يا بستگان او تهديد كند، اعم از اينكه به اين واسطه تقاضاي وجه يا 
تقاضاي انجام امر يا ترك فعلي را كرده يا نكرده باشد، به مجازات شالق 

تا 74 ضربه يا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. 

تفاوت قصور با تقصیر در مباحث پزشكي 
قصور به معناي كوتاهي است يعني فردي وظايف قانوني خود را انجام 
ندهد. در قصور پزشكي نوعي غفلت وجود دارد و از روي سهو رخ مي دهد 
اما در تقصير پزشكي نوعي عمد نهفته است و اراده قبلي در آن دخيل 
اس��ت و ش��امل مصاديقي چون بي احتياطي، بي مباالتي و... است كه 
قانون آن را خطاي جزايي مي داند. بيشتر شكايات بيماران يا اطرافيان 
آنها از پزش��كان در خصوص »خطا در تش��خيص«، »بي احتياطي« و 
»بي  مباالتي در معالجه و درمان بيماران« يا »مراقبت هاي بعد از عمل 
جراحي« است. برابر قانون، تخلف هاي پزشكي شامل سهل انگاري در 
انجام وظيفه،رعايت نكردن موازين علمي، شرعي و قانوني،افشا كردن 
اسرار و نوع بيماري، انجام اعمال خالف شئون پزشكي، جذب بيمار از 

طريق تبليغات گمراه كننده و فريفتن بيمار است. 

 انتقال مال به ديگري 
به قصد فرار از اداي ِدين، حبس دارد

اگر فرِد مديون اموال خود را به قصد فرار از اداي ِدين به ديگري منتقل 
كند؛ به طوري كه باقيمانده مال كفاف ِدين را ندهد، اين عمل مستوجب 
حبس و جزاي نقدي خواهد بود. مطابق م��اده 22 قانون نحوه اجراي 
محكوميت هاي مالي، تمامي محكوميت هاي مالي از جمله ديه، ضرر و 
زيان ناشي از جرم، رد مال و امثال آنها جز محكوميت به پرداخت جزاي 

نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود. 
از طرف ديگر م��واد مختلفي از قوانين به بيان حك��م معامله صوري يا 
معامله با قصد فرار از اداي دين پرداخته اند. از همين رو ماده 2۱ قانون 
مذكور بيان داش��ته، انتقال مال به ديگري به هر نحو به وسيله مديون 
با انگيزه فرار از اداي دين به نحوي ك��ه باقيمانده اموال براي پرداخت 
ديون كافي نباشد، موجب حبس تعزيري يا جزاي نقدي درجه شش 
يا جزاي نقدي معادل نصف محكوم به يا هر دو مجازات مي ش��ود و در 
صورتي كه منتقل اليه نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد، در حكم 
شريك جرم است. در اين صورت عين آن مال و در صورت تلف يا انتقال، 
مثل يا قيمت آن از اموال انتقال گيرنده به عنوان جريمه اخذ و محكوم 
به از محل آن استيفا خواهد شد. ماده 2۱۸ قانون مدني نيز حكم معامله 

صوري را كه باطل است، بيان داشته است. 

 جريمه ۳۰ هزارتوماني
 براي تعقیب كنندگان خودروهاي امدادي

قانونگذار براي پيش��گيري از چنين حوادثي اين رفتار در رانندگي را 
تخلف محس��وب كرده و مبلغ ۳0 هزار تومان جريمه براي رانندگان 

تعقيب كننده خودروهاي امدادي در نظر گرفته است. 

علي تقي نژاد* 

 رابطه حقوقي 
 ديوان عدالت اداري با شوراي نگهبان

هر ك��دام از نهادهاي حقوقي نظام جمهوري اس��المي اي��ران، داراي 
زيرساخت ها و امكانات ويژه جهت ايفاي نقش محوله در چارچوب قانون 
اساسي يا قانون عادي هستند و ارتباط آنها با يكديگر به واسطه وظايف و 
اختياراتشان، وسيع يا محدود يا حتي در حد صفر است. به عنوان مثال، 
رابطه حقوقي مابين مجلس و شوراي نگهبان،  به جهت تصويب مصوبات 
و بررسي آن بسيار مستمر،  سريع، گاهي اوقات فوري و فوق العاده است، 
اما برخي نهادها چنين رابطه اي با هم ندارند. شوراي نگهبان طبق قانون 
اساسي داراي وظايف مشخصي است كه برخي از آنها جزو وظايف اصلي 
آن نهاد محترم شمرده مي شود، برخي نيز وظايف فرعي تلقي مي گردد؛ 
اينكه فرعي گفته مي شود، بدين معنا نيست كه شورا در قبال آن تعهدي 
ندارد و الزم نيس��ت اقدامي انجام بدهد، بلكه درجه  اهميت و اولويت 
وظايف شورا، در سه وظيفه اصلي )نظارت شرعي و قانوني بر قوانين و 
مقررات، تفسير اصول قانون اساسي و نظارت بر انتخابات( ختم مي شود 
و مابقي وظايف،  بستگي به شرايط و اقتضاي زماني نظام حقوقي دارد، 
ازجمله: حضور و عضويت در برخي مراسم ها و شوراها، حضور در مراسم 
تحليف رئيس جمهور، حضور ضروري در مجلس ش��وراي اس��المي، 
عضويت در ش��وراي بازنگري قانون اساس��ي، عضويت يكي از فقها در 

شوراي موقت رهبري و... 
الزم اس��ت ابتدائاً با نگاه كلي به قانون اساسي متذكر شويم با توجه به 
محتوا و مفهوم اصل 4 قانون اساسي، اين اصل، به نوعي ماوراي اصول 
قانون اساسي شمرده مي شود كه مقرر مي دارد:»كليه قوانين و مقررات 
مدني، جزايي، مال��ي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياس��ي و 
غير اينها بايد بر اس��اس موازين اسالمي باش��د. اين اصل بر اطالق يا 
عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و 
تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.« لذا اوالً مقررات 
دولتي از جمله اساسنامه هاي هيئت وزيران نيز بايد از لحاظ شرعي و 
قانون اساسي به ش��وراي نگهبان فرستاده ش��ود، ثانياً مصوباتي كه از 
لحاظ ش��رعي ايراد دارند، تنها فقهاي شورا صالحيت رسيدگي به آن 
را دارند و الغير. از آنجايي كه »هر كسي« مي تواند نسبت به مصوبات 
قوه  مجريه اظهارنظر كند، اگر چنانچه مشاهده كرد محتواي ماده اي 
يا تبصره اي با ش��رع مقدس مغايرت دارد، مي تواند جهت ابطال آن به 
ديوان عدالت اداري شكايت كند. جايگاه ديوان در قانون اساسي،  ذيل 
اصول ۱70 و ۱7۳ تعريف ش��ده و در هيچ يك از اصول مذكور، اشاره  
مستقيمي به رابطه ديوان با شوراي نگهبان نشده است، لذا بايد به قانون 

عادي رجوع كنيم. 
1- قانون تش�كيالت و آيين دادرس�ي ديوان عدال�ت اداري، 

مصوب 1392/3/25 مجمع تشخيص مصلحت نظام
تبصره 2 ماده ۸4 و م��اده ۸7 قانون مذكور به ترتي��ب مقرر مي دارد: 
»هرگاه مصوبه مورد ش��كايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي 
رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال 
مي شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيئت عمومي و هيئت هاي 
تخصصي الزم االتباع اس��ت. م��اده ۸7- در صورتي ك��ه مصوبه اي به 
لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رس��يدگي مطرح باشد، موضوع 
جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نظر فقهاي شوراي 
نگهبان براي هيئت عمومي الزم االتباع است.« مطابق اين مقرره قانونی 
اوالً راجع به تش��خيص مغايرت مصوبات با موازين شرعي، ديوان هيچ 
صالحيتي در اين زمينه ندارد و جهت استعالم شرعي، بايد به فقهاي 
شوراي نگهبان فرس��تاده ش��ود. ثانياً معناي الزم االتباع دانستن اين 
است كه نظر فقهاي شورا، فصل الخطاب است و بايد براساس آن رأي 

صادر شود. 
2- آيين نامه چگونگي اداره جلس�ات هيئت عمومي و هيئت 

تخصصي، مصوب 1393/11/4 رئيس قوه قضائيه
رابطه حقوقي مابين شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري، در دو جا  از اين 
متن حقوقی محسوس است: بند »و« ماده )۱5( و ماده )۳۳(. بند »و« 
ماده )۱5( مقرر مي دارد: »در مواردي كه در جريان رسيدگي به موضوع 
در هيئت تخصصي، اعالم مغايرت مصوبه با شرع نيز واصل شود، مراتب 
ابتدا به رئيس ديوان منعكس مي شود تا مراتب مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبه موضوع درخواست ابطال با شرع، از شوراي نگهبان استعالم شود. 
پس از وصول نظريه شوراي نگهبان، پرونده به هيئت تخصصي مربوط 
اعاده و ارجاع مي شود تا حسب مورد اتخاذ تصميم الزم به عمل  آيد.« با 
خيلي مسامحه مي توان اين بند را پذيرفت، با اين توضيح كه تنها شش 
نفر فقيه شوراي نگهبان  بايد نظرشان را راجع به مغايرت يا عدم مغايرت 
مصوبه با شرع مقدس اعالم نمايند، ولي اينجا »نظريه شوراي نگهبان« 
ذكر شده است، اما در ماده )۳۳( به درس��تي به اين امر اشاره شده:»در 
مواردي كه درخواس��ت ابطال مصوبه اي در هيئت تخصصي به لحاظ 
مغايرت با شرع مورد رسيدگي قرار گرفته و هيئت تخصصي نيز به استناد 
نظر فقهاي شوراي نگهبان شكايت را رد كرده باشد، اين شكايت مشمول 

اعتراض موضوع بند »ب« ماده )۸4( قانون نخواهد بود.«
*پژوهشگر پژوهشكده شوراي نگهبان 

»اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني و مردان 
خارجي« اين خبري بود كه هفته گذشته توسط 
يكي از اعضاي هيئت دولت در سطح رسانه ها 
مطرح شد؛ اليحه اي كه توسط دولت ارائه شد تا 
به واسطه آن به اصطالح گره كور تابعيت تا حدي 
باز شود؛ تالش مثبتي كه البته پيش از اين نيز 
توسط نمايندگان ملت در مجلس طي دوره هاي 
مختلف گام هايي براي آن برداشته شده بود اما 
هر بار از مجلسي به مجلس ديگر منتقل مي شد 
بي آنكه نتيجه اي داش�ته باش�د، دليل آن هم 
عدم اتفاق نظر اهل حقوق در اينباره بود، حتي 
آخرين بار طرح مصوب مجلسي ها در سال 91 به 
دليل مغايرت با اصل 75 قانون اساسي )بار مالي 
حاصل از اجراي طرح( توسط شوراي نگهبان رد 
شد. هر چند بايد گفت اين اليحه گامي مثبت 
براي رفع دغدغه هزاران مادر ايراني اس�ت اما 
همچنان برخي نقدهايي را در اين زمينه مطرح 
مي س�ازند. برخي حقوقي هاي مجلس چندان 
اميدي به ثمر رسيدن اين اليحه ندارند و معتقد 
هستند اين قانون موارد امنيتي چون تابعيت 
مضاعف را به دنبال دارد اما در مقابل هس�تند 
كس�اني كه مي گويند تابعيت اي�ن افراد ذاتي 
نبوده و اكتسابي محس�وب مي شود كه همين 
تابعي�ت اكتس�ابي داراي محدوديت اس�ت و 
موارد امنيتي به دنبال آن وجود نخواهد داشت. 
يكي از موضوعات مهمي كه هم��واره بحث هاي 
فراواني را با خود به همراه داش��ته وضعيت صدور 
شناس��نامه براي افرادي اس��ت كه از مادر ايراني 

و پدر خارجي متولد مي ش��وند. آم��ار جالبي هم 
در اين زمينه به دس��ت آمده كه ب��ر مي گردد به 
آمار گيري س��ال گذش��ته وزارت رفاه از زناني كه 
ازدواج فراملي داش��تند. به گفت��ه احمد ميدري، 
معاون رفاه اجتماعي وزارت رفاه حدود ۱4 هزار و 
6۱۸ كد ملي از س��وي زنان ارسال شد و بر اساس 
اين خوداظهاري آنها 49 هزار و 96 فرزند داشتند 
كه فاقد شناس��نامه بودند. اين درحالي بود كه در 
سرشماري وزارت كشور، عدد به دست آمده رقمي 
كمتر از 7 هزار نفر را نش��ان مي داد. اين مسئله به 
كنار كه همين خوداظهاري صرف��اً در برگيرنده 
مادراني است كه در جريان ارسال پيامك وزارت 
رفاه قرار گرفتند،يعني بي شك اين آمار بيشتر از 
اين هم خواهد بود. اما چه كساني مي توانند تابعيت 

ايران را دريافت كنند؟
  قانون تابعيت در ايران 

مطابق بند 2 ماده 976 قانون مدني ايران »كساني 
كه پدر آنها ايراني اس��ت اعم از اينك��ه در ايران يا 
درخارجه متولد ش��ده باش��ند، ايراني محس��وب 
مي شوند«. براساس اين بند كسي كه پدرش ايراني 
است، ايراني مي ماند. )در هر كجا از كره خاكي كه 
به دنيا بياي��د( به عبارتي ديگر حق��وق بين الملل 
خصوصي ايران اعطاي تابعيت از طريق سيس��تم 
خون را به واسطه مادر نمي پذيرد. اين يعني طفل 
متولد ش��ده از پدرخارجي و م��ادر ايراني، ايراني 
محسوب نمي شود اما تا زماني كه فرد به سن ۱۸ 
سالگي نرس��يده مي تواند با همان گواهي تولد از 
مزاياي تحصيل و اشتغال استفاده كند،يعني گواهي 

والدت براي اين افراد شناسنامه محسوب مي شود. 
سال هاست كه هم دولت و هم مجلس تالش هايي 
در اين زمينه داشته اند تا بتوانند موضوع تابعيت 
به فرزندان مادران ايراني را حل كنند اما هر بار به 
بن بست خورده اس��ت و در آخرين مرحله هم در 
سال 9۱ به دليل مغايرت با اصل 75 قانون اساسي 

توسط شوراي نگهبان رد شد. 
  اليحه جديد دولت 

اكنون س��ال ها از مطرح ش��دن موض��وع اعطاي 
تابعيت ب��ه فرزندان اين زنان مي گ��ذرد و مجدداً 
پيش نويس اليحه قانوني »تعيين تكليف تابعيت 
فرزندان حاص��ل از ازدواج زنان ايران��ي با مردان 
خارجي« مطرح شده است. براساس اين اليحه كه 
در هيئت دولت تصويب شده است، فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ايراني با م��ردان خارجي مي توانند 
به تقاض��اي مادر ايران��ي خود به تابعي��ت ايراني 
درآيند. همچنين طبق آنچه اعضاي هيئت دولت 
گفته اند» به فرزندان حاصل از ازدواج هاي فراملي 
در خاك ايران تابعيت داده شود و حتي آنهايي كه 
متولد ايران نيستند به شرط اينكه بتوانند به زبان 
فارس��ي تكلم كنند، تابعيت ايران داده شود.« به 
گفته محمد شريعتمداري، وزير تعاون كار و رفاه 
اجتماعي تصويب اين اليحه اقدامي با اهميت براي 
برخورداري اين كودكان از حقوق اجتماعي، حق 
اقامت پايدار آنها، رفع تبعي��ض بين اين كودكان 
و س��ايرين، افزايش علق��ه اين افراد و س��رزمين 
مادري اس��ت. اين كودكان معموالً در شرايط فقر 
به سر مي برند، داراي مشكالت معيشتي هستند 

و در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي قرار دارند. 
تصويب اين اليح��ه زمينه اي مناس��ب را فراهم 
خواهد كرد كه با همكاري و انسجام دستگاه هاي 
مس��ئول و همراهي فعاالن مدني و سازمان هاي 
مردم نهاد، وضعيت اين گروه از كودكان سرزمين 
ما بهتر شود.  حاال قرار است، اين مصوبه به صورت 
اليحه براي اصالح قانون فعلي ب��ه مجلس برود. 
ملك شاهي، رئيس كميس��يون حقوقي و قضايي 
مجلس از اولويت دار بودن بررسي اين اليحه خبر 
داده است. بايد ديد نظرات حقوقي هاي مجلس در 

اينباره چيست؟!
  معضل تابعيت مضاعف 

محمدعلي پورمختار از اعضاي كميسيون حقوقي 
مجلس شوراي اسالمي درباره اليحه مطرح شده 
توس��ط دولت به »جوان« مي گويد: مش��ابه اين 
موضوع بارها در مجلس مطرح ش��ده است اما به 
دليل نقدهاي موجود اتفاق نظري حاصل نمي شود 
و اقبالي در اينباره وجود ندارد. پورمختار به معضل 
تابعيت مضاعف اشاره كرده و توضيح مي دهد:در 
بس��ياري موارد احتمال اين مي رود كه فرد بعد از 
مدتي كشور را ترك كند و درمقابل ترك تابعيت 
نكند و همي��ن باعث تابعيت مضاعف مي ش��ود؛ 
موضوعي كه خ��ود يك معضل اس��ت و مي تواند 
مشكالت امنيتي را به دنبال داشته باشد؛ چه بسا 
كه افراد با كارت با اقامت موقت چنين مش��كلي 

نداشته باشند. 
  تابعيت اكتسابي متقاضيان 

محمد دهقان نقندر ديگر عضو كميسيون حقوقي 
و قضايي مجلس شوراي اسالمي از جمله افرادي 
اس��ت كه مي گويد از مجلس هفتم پيگير چنين 
خواس��ته بحقي براي فرزندان مادران ايراني بوده 
اس��ت. وي در اينباره به »جوان« مي گويد: طبق 
آنچه از محتواي اليحه بر مي آيد فرزندان مادران 
ايراني و پ��دران خارجي تا قبل از ۱۸ س��الگي به 
درخواست مادر مي توانند به تابعيت ايران در آيند 
و بعد از ۱۸ س��الگي نيز در صورتي كه مادر تقاضا 
نكرده باشد و اينها هنوز شناسنامه ايران نداشته 
باشند، با تقاضاي خود به تابعيت ايران در مي آيند.  
وي حتي در پاسخ به موضوع تابعيت مضاعف هم 
اش��اره مي كند و با ادله حقوقي توضيح مي دهد: 
تابعيت اين افراد »ذاتي« نيس��ت و »اكتس��ابي« 
محسوب مي ش��ود، چراكه به تقاضاي مادر يا به 
تقاضاي فرد به تابعيت در مي آيند. همين تابعيت 
اكتس��ابي داراي يكس��ري محدوديت است، لذا 
نگراني هاي رايج در مورد اتباع ايراني براي دريافت 
تابعيت مضاعف وجود نخواهد داش��ت. همچنين 
با توجه به اليحه ارائه شده از س��وي دولت موارد 
امنيتي و بار مالي مطرح ش��ده از س��وي شوراي 
نگهبان نيز منتفي مي شود.  اكنون بايد ديد بعد از 
سال ها با اصالح قانون تابعيت، معضل بالتكليفي 
تابعيتي به خاطر مادر ايران��ي و پدر خارجي رفع 
خواهد شد و مجلسي ها خواهند توانست دغدغه 

هزاران مادر ايراني را مرتفع سازند؟!

نقدي حقوقي بر پويش هاي اجتماعي »چهارشنبه هاي سفيد« و »دوربين ما اسلحه ما« از سوي مسيح علي نژاد

پويش ضد اخالق، ضد حقوق است

گامي دوباره براي اصالح يك قانون
حل »بالتكليفي تابعيتي« فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي بار ديگر در مسير خانه ملت قرار گرفت

آزادي پوشش يكي از آزادي هايي است كه رابطه  
آن با مسئله  حجاب در اسالم بحثي مفصل است و 
توجيهات خاص خود را دارد اما ترويج بدحجابي 
و تشويق به بدحجابي به نوعي با آزادي پوشش 
بيگانه است و در هيچ نظام حقوقي اي در دنيا از 
پويشي كه اخالقي نيست، حمايت نمي شود؛ چه 
آنكه تمامي نظام هاي حقوق��ي در دنيا هر چند 
نظامي اخالقي يا ديني- مذهبي نباش��ند، خود 
را مكلف به مراعات و حماي��ت از اخالق جامعه 
مي دانند. در بن��د )2( ماده )۱0( كنوانس��يون 
اروپايي حقوق بش��ر نيز يكي از محدوديت هاي 
مهم آزادي ه��ا بحث »اخالقيات مردم« اس��ت. 
بر هيچ كس پوشيده نيست كه بدحجابي ها در 
ايران ريشه در آزادي پوش��ش ندارد بلكه ريشه 
در تروي��ج بي عفت��ي و تبديل ك��ردن بانوان به 
كاالهاي جنس��ي دارد. تغيير توج��ه مردان در 
دهه  90 نس��بت به زنان و نگاه جنسي به زنان و 
آمار خيانت و تجاوزهاي جنسي به نيكي روايتگر 
آن است كه هر چند آزادي پوشش بايد در جامعه 
رعايت شود، اما اينكه دختران ايراني و زنان ايراني 
تشويق شوند تا پوششي تحريك آميز و پوششي 
كه مناسب حضور در خيابان نيست داشته باشند، 
به هيچ وجه نمي تواند پويشي اجتماعي يا امري 
اخالقي تلقي گ��ردد. در كش��ورهايي همچون 
انگلس��تان و اياالت متحده  امريكا و بسياري از 
كشورهاي اروپايي پوشش زنان بسيار از پوشش 
برخي زنان ايراني مناس��ب تر اس��ت و هر چند 
الزامي به پوشيدن موي س��ر وجود ندارد اما در 
عين حال، پوشش عموم جامعه اينطور نيست كه 
بخش زيادي از زنان جامعه با پوششي در جامعه 
حاضر شوند كه پوششي تحريك آميز است. فارغ 
از پويش اجتماعي »چهارشنبه هاي سفيد«، به 

پويش »دوربين ما اسلحه ما« رسيديم. 
در اين پويش كه به نوعي چالش و درگيري هاي 
اجتماعي ميان اقشار جامعه را افزايش مي دهد، 
دختران مكلف هستند تا از كس��اني كه به آنها 
تذكر مي دهند، فيلم بگيرند و اين فيلم را منتشر 

كنن��د. در اين مطلب، مي خواهي��م به اين نكته 
اشاره كنيم كه آيا اقدامات خانم مسيح علي نژاد 
و اش��خاص همراه با اين پويش ها كاري قانوني 

است يا خير؟ 
در خصوص اشخاصي كه صوت يا تصوير يا فيلم 
ديگري را ب��دون رضايت وي انتش��ار مي دهند 
به نظر مي رس��د كه نظام حقوقي م��ا در فصل 
جرائم رايانه اي ذيل بخش پنجم قانون مجازات 
اس��المي )تعزيرات( تدابيري را انديشيده است 
كه هر چند كافي نيس��ت ليكن قابليت انتساب 
به انتشاردهندگان فيلم يا صوت و تصوير بدون 
رضاي��ت ش��خص را دارد. م��اده )745( قانون 
مجازات اس��المي مقرر كرده اس��ت هر كس به 
وسيله  س��امانه هاي رايانه اي يا مخابراتي صوت 
يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار 
ديگري را بدون رضايت او ج��ز در موارد قانوني 
منتش��ر كند يا در دس��ترس ديگران قرار دهد، 
به نحوي كه منجر به ض��رر يا عرفاً موجب هتك 
حيثيت او ش��ود، به حبس از 9۱ روز تا دو سال 
يا جزاي نقدي از 5 ميلي��ون ريال تا 40 ميليون 

ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. در اين 
ماده قانوني توجه به انتش��ار ص��وت يا تصوير يا 
فيلم خصوصي يا خانوادگي اشخاص شده است 
كه در صورتي كه بدون رضايت آنها منتشر شود 
به نحوي كه موجب ضرر شخص گردد يا موجب 
هتك حيثيت شخص شود، مجازات شخصي كه 
اين انتشار را انجام داده است حبس از 9۱ روز تا 
دو سال يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات است كه 

به تشخيص قاضي بستگي دارد. 
به نظر مي رسد انتش��ار فيلم ها و تصاوير تحت 
عنوان پويش دوربين ما اس��لحه م��ا، ذيل اين 
عنوان مي گنجد و بنابراين مي توان خود خانم 
مس��يح علي نژاد و عالقه مندان به اين پويش ها 
را تحت اي��ن عن��وان پيگيري ك��رد؛ چه آنكه 
اش��خاصي كه اقدام به تذكر مي كنند، رضايتي 
به انتشار فيلم و تصوير خود ندارند و همچنين 
با توجه به انتشار گسترده  اين فيلم ها و تصاوير 
مي توان صدق عنوان ضرر را تصديق كرد. البته 
اشاره  مختصري مي كنم كه به نظر مي رسد اين 
ماده داراي اشكال است و شايسته بود قانونگذار 

انتشار فيلم و تصوير ش��خص را بدون رضايت 
جرم انگاري مي كرد، به اي��ن جهت كه با توجه 
به گس��ترش ش��بكه هاي مجازي ممكن است 
بس��ياري از اش��خاص تمايلي به انتشار تصوير 
خود نداشته باش��ند و لزوم احراز ضرر الزم به 
نظر نمي رسد، هر چند  رفتن آبروي يك شخص 
و ُشهره ش��دن او مي تواند مصداق ضرر معنوي 

تلقي گردد. 
گذشته از مسئله  انتشار تصاوير، مسئله  ديگري 
كه به لحاظ حقوقي قابليت پيگيري دارد، بحث 
معاونت در جرمي اس��ت كه در قانون مجازات 
اسالمي پيش بيني شده است. ماده )6۳۸( قانون 
مجازات اسالمي تشكيل دهنده جرم عدم رعايت 
حجاب شرعي است. به موجب اين ماده هر كس 
علناً در انظ��ار عمومي و معاب��ر تظاهر به عمل 
حرامي نمايد، عالوه ب��ر كيفر عمل به حبس از 
)۱0( روز تا دو ماه يا تا )74( ضربه شالق محكوم 
مي گردد و در صورتي كه مرتكب عملي ش��ود 
كه نفس آن عمل داراي كيفر نيست ولي عفت 
عمومي را جريحه دار مي نمايد، فقط به حبس 
از )۱0( روز ت��ا دو ماه يا تا )74( ضربه ش��الق 
محكوم خواهد شد. تبصره اين ماده مقرر كرده 
اس��ت زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و 
انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از )۱0( روز 
تا دو ماه يا از )50( هزار تا 500 هزار ريال جزاي 
نقدي محكوم خواهند شد. خانم مسيح علي نژاد 
اقدام به تحريك ، تش��ويق و ترغيب به ارتكاب 
جرم مي نمايند و به نظر مي رس��د اين مس��ئله 
تحت قالب معاونت در جرائ��م قابليت پيگيري 

و انتساب دارد. 
فارغ از اين مس��ائل به نظر مي رسد پويش هاي 
اجتماعي بايد پويش هايي باش��ند كه در جهت 
پيش��رفت امور باش��ند و پويش هايي كه عماًل 
منجر به درگيري و چالش و به اختالف انداختن 
ميان اقشار جامعه مي شوند، نمي توانند به لحاظ 

حقوقی پويش هاي مورد حمايتي باشند. 
*مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوقي

محمد مهاجري*
  نکته حقوقی

ماشيني را كه براي تعمير به نمايندگي برده شده است،  
اگرنمايندگي به آن صدمه بزند، چه بايد كرد؟

حسب ميزان خسارت وارده مي توان به مرجع قضايي صالح )شوراي 
حل اختالف يا دادگاه( مراجعه و مطالبه خس��ارت كرد. اگر خسارت 
وارده تا 20 ميليون تومان باشد  بايد به شوراي حل اختالف محل اقامت 
خوانده مراجعه كرد. مطالبه خس��ارت بيش از اين مبلغ در صالحيت 
دادگاه است كه دادخواست آن بايد از طريق دفاتر خدمات قضايي به 

ثبت برسد. 
آيا ش�اكي و مدع�ي خصوص�ي مطابق قان�ون آيين 

دادرسي مفهومي يكسان دارند؟
خير. شاكي كس��ي اس��ت كه تعقيب دعوی را مي خواهد، اما مدعي 
خصوصي كسي است كه ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه مي كند. 

آيا اعالم مفق�ودي چك به دروغ، ب�راي جلوگيري از 
پرداخت آن مجازات دارد؟

مطابق ماده ۱4 قانون صدور چك، دارنده چك مي تواند عليه كس��ي 
كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خالف ادعايي كه 
موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دس��تور دهنده عالوه بر 
مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت تمامي خسارات وارده 
به دارنده چك محكوم خواهد شد. ماده 7 قانون صدور چك نيز بيان 
مي نمايد هر كس مرتكب بزه صدور چك بالمحل گردد به شرح ذيل 

محكوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از ۱0 ميليون ريال باشد 

به حبس تا حداكثر شش ماه محكوم خواهد شد. 
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از ۱0 ميليون ريال تا50 ميليون 

ريال باشد از شش ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد. 
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از50  ميليون ريال بيشتر باشد به 
حبس از يك سال تا دو سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 
دو سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادركننده چك اقدام به 
صدور چك هاي بالمحل كرده باش��د، مجموع مبالغ مندرج در متون 

چك ها مالك عمل خواهد بود. 
در هر حال  بايد با انجام اقدامات درست و بجا ضمن وارد نمودن ايرادات 
موجه در خصوص اينكه پرداخت پول منوط به دريافت خدمات مورد 

نظر بوده است در مرجع صالح اقدام نمود. 

نیره ساری
  گزارش  یک


