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ســــرمقاله

انتخابات کانون وکال؛ 
      سیاوش هوشیار      دموکراسی یا آریستوکراسی؟

وکیل پایه یک دادگسترى     

اداره کانون هـــای وکالی دادگســـتری به عنوان نهادهای مســـتقل بـــه هیأت مدیره های منتخب وکال 
ســـپرده شـــده اســـت. طبق قانون، اعضای هیأت مدیره  برای دوره های دو ســـاله و با رأی مســـتقیم 

وکال انتخاب می شـــوند.
احتمـــاًال نیت قانونگـــذار از تعیین این شـــیوه برای اداره کانون های وکالی دادگســـتری، اســـتقرار 
ســـاختاری دموکراتیک و شایســـته ی قامت این نهاد مدنی بوده اســـت. با این فرض که دموکراســـی 
بهترین شـــیوه اداره باشـــد هم باید بدانیـــم صرف رأی گیری و برگـــزاری انتخابـــات اکثریتی نه تنها 

دموکراســـی نیســـت، بلکه حتی الزامًا نمایانگر بـــرآورد نظرات کل جامعه نیز نیســـت.
رأی گیـــری و انتخابـــات می تواند یکی از بروزات و نتایج احتمالی اســـتقرار دموکراســـی باشـــد و به 
بیانـــی دیگر یکـــی از شـــروط الزم (و نه کافی) آن اســـت. همان طـــور که طی مدارج دانشـــگاهی 
الزامـــًا موجـــب افزایش دانش نمی شـــود یـــا انجام وکالـــت در پرونده هـــای متعدد دلیلـــی بر تبحر 
و تســـلط حرفه ای یک وکیل نیســـت، برگـــزاری انتخابـــات هم الزامًا موجب اســـتقرار دموکراســـی 

شد. نخواهد 
دموکراســـی ملزوماتی دارد همچون مدارا، چند صدایی، مشـــارکت و نظارت عمومی، شـــفافیت و ... 
. اگرچـــه امروزه در ســـطح کالن جامعه نیـــز از این جهات با ضعـــف مواجهیم، اما ایـــن واقعیت که 
کانـــون وکال به عنـــوان یک نهـــاد مدنی و اجتمـــاع نخبگانی از ایـــن جهات گاهی حتـــی پایین تر از 

ســـطح عمومی جامعه باشـــد، بســـیار مصیبت بار است.
اغلـــب عّلـــت چنین ضعف های ســـاختاری را در ســـاختار سیاســـی و اجتماعی کشـــور جســـتجو 
می کنیم کـــه این امر ناشـــی از عدم درک صحیـــح موقعیت کانـــون وکال به  عنوان یـــک نهاد مدنی 
اســـت. در واقع اصـــالح و ارتقای نهادهـــای مدنی می تواند منجر به اصالح و پیشـــرفت سیاســـی و 
اجتماعی در ســـطح عمومی شـــود. به دیگر ســـخن، می توان یکی از دالیل ضعف های ســـاختاری 

کالن را ضعـــف نهادهای مدنـــی از قبیل کانون های وکال دانســـت.
انتخابـــات اکثریتی بدون وجـــود لوازم دموکراســـی، در بهترین و ســـالم ترین حالت خـــود منجر به 
آریستوکراســـی خواهد شـــد. آریستوکراســـی حکومت نخبگان و برگزیدگان اســـت. گروهی برگزیده 
کـــه قـــدرت بین شـــان دست به دســـت می شـــود؛ حال خـــواه به ســـبب وراثـــت و خواه از مســـیر 

صندوق هـــای رأی.
در ســـال های اخیـــر افزایـــش ناهمگـــون پذیرش در رشـــته حقـــوق، که نقـــش نوشـــدارو را برای 
دانشـــگاه های رنگ به رنگ ورشکســـته ایفا می کند و نیز رشـــد عمومی تقاضای اشـــتغال از ســـوی 
جوانان، فشـــار ســـنگینی بـــر کانون هـــای وکال وارد آورد که نهایتـــًا و در کنار عوامـــل دیگر موجب 
گشـــوده تر شـــدن در کانون های وکال و شـــکل گیری نســـلی جـــوان و رو به فزونی از وکال شـــد. چه 
بســـا از همان آغاز و شـــاید تا کنون مدیران ســـنتی که کارشـــان را کرده و بارشـــان را هم بســـته اند، 

این نســـل نـــو از وکالی جـــوان را به چشـــم مهمانانی ناخوانـــده می بینند.
چنیـــن مدیرانی به جـــای پذیرفتن وکالی جوان به  عنوان ســـرمایه ای ارزشـــمند بـــرای کانون های 
وکال، در تـــالش بـــرای حفـــظ انحصار ســـابق، از بدو ورود بـــا تبعیـــد و دور نگه داشـــتن جوانان از 
بطن کانـــون، بذر از خـــود بیگانگی و بی تفاوتـــی را در دل آنـــان می کارند. ثمـــره چنین عملکردی 

گسســـت نســـلی وکال و تشـــدید روزافزون چالش هـــای بنیان برانداز برای کانون هاســـت.
در چنیـــن شـــرایطی که از یک ســـو بدنه کانون هـــای وکال بی تفاوت و دلســـردند، از ســـوی دیگر نه 
راهـــی بـــه درون کانـــون و مشـــارکت در اداره خود دارنـــد و نه اصًال بـــرای این امور آمـــوزش دیده  
یا تربیـــت می شـــوند، برگزاری انتخابـــات تنها وســـیله ای بـــرای جابجایی قـــدرت و مدیریت میان 

بود. خواهد  ثابت  اشـــخاصی 
اصـــالح این ســـاختار معیوب نه  تنهـــا به نفع کانون هـــای وکال بـــوده و موجب تقویت و اســـتحکام 
ایـــن نهاد خواهد شـــد، بلکه بـــا ارتقای جایـــگاه کانـــون وکال به مقـــام اصلی خود بـــه  عنوان یک 

نهـــاد مدنی، در ســـطح کالن ملی نیـــز تأثیرات مهمـــی ایجاد کند.

ابوالفضـــل ابوترابـــی (زادۀ ۱۳۵۵ تیران)، 
مجلـــس  در  نجف آبـــاد  مـــردم  نماینـــده 
شورای اســـالمی اســـت که از او با عنوان 
پذیـــرش وکالت»  و  آمـــوزش  «طراح طرح 
بـــا  نمی تـــوان  می شـــود،هرچند  یـــاد 
تنها  یـــا  را نویســـنده  او  اطمینـــان خاطر 
جنجال برانگیـــز  طـــرح  ایـــن  نویســـنده 

. نست ا د
و  آباد  نجـــف  اصولگـــرای مردم  نماینـــدٔه 
تیـــران و کرون در دورٔه نهـــم و دهم مجلس 
خود  اولیه  تحصیالت  اســـالمی،  شـــورای 
کـــه در زمینه راه و ســـاختمان بـــود را در 
دانشـــگاه علـــوم قضایی (وابســـته به قوه 
قضاییـــه) در مقطـــع کارشناســـی ارشـــد 
حقوق جـــزا و جرم شناســـی ادامـــه داده 

. ست ا
قضـــا  دســـتگاه  وارد   ۱۳۸۱ ســـال  از  او 
شـــد و ظرف مـــدت کوتاهی به ریاســـت 
دادگاه عمومـــی بخـــش کـــرون و بعـــد از 
وکرون  تیران  شهرســـتان  دادســـتانی  آن، 
منصـــوب شـــد و تاکنـــون ســـمت هـــای 
اصفهان  انقـــالب  دادگاه  تحقیـــق  قاضی 
و بازپـــرس شـــعبه ۱۱ دادســـرای انقالب 

اصفهـــان را نیـــز تصـــدی کرده اســـت.

ابوترابـــی کـــه از مخالفـــان پـــر و پا قرص 
FATF نیز هســـت، در طول مدت  لوایـــح 
نمایندگـــی ید طوالیـــی در ارائـــه طرح ها 
خبرســـاز  و  جنجالی  نظرهـــای  اظهـــار  و 
داشـــته اســـت و طرح آمـــوزش و پذیرش 
وکالت اولین نمونه از این دســـت نیســـت.
او یکی از مخالفان اشـــتغال زنان اســـت و 
بارها پیشـــنهاد کـــرده زنان بـــه خانه داری 
مشـــغول شـــوند و دولت از ۵۵ سالگی به 
بعد بـــه آن ها وجهـــی به عنـــوان «حقوق 
بازنشســـتگی خانه داری» بدهـــد تا مردان 

شوند. شـــاغل  راحت تر 

ابوترابـــی کـــه در بحث اشـــتغال، طرفدار 

ابوالفضل ابوترابی، 
ح آموزش و پذیرش وکالت»  طراح «طر

کیست؟
زنان اســـت،  برای  تعبعیـــض و محدودیت  ایجاد 
پیشـــنهاد اختصاص ســـهمیه انتخاباتی به زنان 
را خـــالف قانون اساســـی می دانـــد و می گوید: 
«شایسته ســـاالری بایـــد تنهـــا مـــالک انتخاب 
افـــراد باشـــد و مردم بایـــد فارغ از جنســـیت در 

کنند.» پیـــدا  حضور  رقابـــت  میدان 
ابوترابـــی در عرصـــه خانوادگـــی هـــم معتقد به 
ایجـــاد محدودیت هایـــی بـــرای حقـــوق زنـــان 
اســـت؛ برای مثال او به  دنبـــال تصویب طرحی 
بـــود که مالک پرداخـــت مهریه رابـــه جای ۱۱۰ 
ســـکه، ۱۴ ســـکه بهار آزادی طـــرح قدیم تعیین 

. د می کر
خانه هـــای  اجبـــاری  اجـــاره  بـــرای  طرحـــی   
خالـــی بـــا حکـــم دادســـتانی، طـــرح نصـــب 
اجباری ســـامانه مکان یـــاب «َنَبأ» بـــر روی همه 
خودروهـــای داخلـــی، طـــرح تشـــکیل «وزارت 
امـــور شـــهدا و ایثارگـــران»، طرحی موســـوم به 
«ســـربازی اختیـــاری»، طـــرح ممنوع الخـــروج 
کردن همه مســـئوالن تا دو ســـال پس از استعفا 
یا برکنـــاری و... برخـــی از طرح هایی هســـتند 
که ایـــن نماینـــده در گفت وگـــو با رســـانه ها از 

ســـخن  آنها  پیگیری  و  تدویـــن 
گفته اما در عمل به نتیجه مشـــخصی نرســـیده و 

اغلـــب حتی در مجلس اعالم وصول نشـــده اند.
اقدامات  حواشـــی  همـــواره  می رســـد  به نظـــر 
ابوترابـــی بیشـــتر از متـــن بوده؛ حاشـــیه هایی 
کـــه در مورد «طـــرح پذیرش و آمـــوزش وکالت» 
نیـــز بیـــش از هرچیـــزی خودنمایـــی می کند و 
ایـــن طـــرح را به عرصـــه صف کشـــی حامیان و 
مخالفـــان کانون های وکالی دادگســـتری تبدیل 

اســـت. کرده 
حال کـــه طرح پیشـــنهادی کانون هـــای وکالی 
دادگســـتری بـــرای اصـــالح پـــاره ای از قوانین 
مرتبـــط با وکالت نیز در مســـیر اعـــالم وصول در 
مجلس شـــورای اســـالمی قرار گرفتـــه، باید دید 
نماینـــدگان و به ویژه اعضای کمیســـیون حقوقی 
و قضایـــی مجلـــس، تـــا چه حـــد مســـتقل از 
فضاســـازی ها و شانتاژهای رســـانه ای به بررسی 

ایـــن دو طرح خواهنـــد پرداخت.

 ابوالفضل ابوترابی
 نماینده مردم نجف آباد

در مجلس شورای 
اسالمی
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شماره 3                تیر98

 کارگاه «آشـــنایى با تخلفات انتظامـــى قضات» روز 

دادگســـترى  وکالى  جامعه  در محل  فروردین ماه   26
خراســـان برگزار شد.

ســـخنران بخـــش اول ایـــن کارگاه، ســـیدمرتضى 
رفتارهاى  برخـــى  به  اشـــاره  با  علیـــزاده جواهرى، 
وکیل  به  نســـبت  دادسراها  و  دلســـرد کننده محاکم 
و نهـــاد وکالت، دلیل شـــکل گیرى ایـــن رویه غلط 
را نظـــارت ناکافى قـــوه قضاییه، ضعـــف کانون وکال 
و نیـــز تمکیـــن بیش از حـــد وکال در برابر ســـایر 

کنش گـــران عرصـــه عدالت دانســـت و افزود:
چندبـــار در برابـــر عدم ارجاع شـــکواییه توســـط 
دادیـــار ارجـــاع به جـــاى خواهش و تمنـــا، متذکر 
شـــدیم که ایـــن عمل اســـتنکاف از حـــق و جرم 
اســـت؟ چند بار مالحظـــه برنده شـــدن موکل در 
دعـــوا را کنار گذاشـــته  و در مقابـــل قاضى مقاومت 
کردیم؟ چنـــد بار در برابر دادرســـى کـــه خارج از 
وقت جلســـه ما را از شـــعبه بیرون کـــرده مقاومت 
کردیم؟ به خاطر داشـــته باشـــید کـــه دادگاه ملک 
قاضى نیســـت و قاضى متصدى و اداره کننده شـــعبه 
اســـت. به نظر مى رســـد باید در آنچه کـــه تا امروز 
تجدیدنظر  پذیرفته ایـــم  وکالـــت  روش  عنـــوان  به 
جـــدى کنیم؛ چشم پوشـــى از تخلفـــات انتظامى به 
خاطر عـــدم ایجاد جهت گیرى نســـبت بـــه موکل 
را کنـــار بگذاریم و از متذکر شـــدن عناوین مجرمانه 
ابایى نداشـــته  احتمالـــى و اقدامات خـــالف قانون 
باشـــیم. البته همواره باید به خاطر داشـــته باشـــیم 
کـــه الزمه بـــه کاربردن این شـــیوه اوالً تســـلط بر 
آیین دادرســـى به ویژه در رســـیدگى هاى کیفرى و 
ثانیـــاً رعایت احترام مقام قضایـــى و دورى از برخورد 

اســـت. پرونده  با  هیجانى 
ایـــن وکیـــل دادگســـترى در ادامه اظهار داشـــت: 
به طـــور کلـــى قانونگذار ایـــران در بیـــان تخلفات 
انتظامى قضـــات از 3 شـــیوه پیروى کرده اســـت: 
اول تخلفـــات پیش بینى شـــده در قانـــون نظارت بر 
رفتار قضـــات مصوب 1390 که بیـــش از 47 عنوان 
تخلـــف را در مـــواد 14،15،16و 17 بیان کرده و 13 
درجه مجـــازات انتظامى براى آن هـــا در نظر گرفته 
اســـت. شـــیوه دوم، پیش بینى تخلفـــات در قوانین 
خاص مثـــل قانون آیین دادرســـى کیفـــرى، قانون 

مجازات اســـالمى و قانـــون اصالح قانـــون مبارزه با 
مواد مخدر اســـت که در ایـــن رویـــه قانونگذار در 
ذیـــل مـــاده قانونى، ضمانـــت اجراى عـــدم رعایت 

قانون را مشـــخص کرده اســـت.
شـــیوه ســـوم نیز در مـــاده 18 قانون نظـــارت بر 
رفتـــار قضات اتخاذ شـــده که مى گویـــد: «تخلف از 
قوانین موضوعه کـــه در این قانون یا ســـایر قوانین، 
بـــراى آن مجازات پیش بینى نشـــده اســـت با توجه 
بـــه اهمیت و شـــرایط ارتـــکاب، مســـتلزم یکى از 

مجازات هـــاى انتظامى درجـــه دو تا پنج اســـت.»
او با اشـــاره بـــه مـــاده 18 قانون نظارت بـــر رفتار 
قضـــات گفـــت: تخلف موضـــوع این مـــاده ممکن 
اســـت به دو صـــورت محقق شـــود؛ یکـــى اینکه 
قانـــون حاکم بر موضـــوع از طرف قاضى رســـیدگى 
کننده نادیده گرفته شـــود، مثـــًال در جایى که قانون 
حاکـــم قانون مدنى اســـت ولى قاضى بـــه آن وصف 
جزایى مى دهـــد. مصداق دوم تخلـــف از قوانین این 
اســـت که قاضى موضـــوع را در قالـــب قانون حاکم 
بر دعـــواى مطروحه مورد رســـیدگى قـــرار  دهد اما 
بعضـــى از قواعد امـــرى آن را رعایـــت نکند. چنین 

بود. انتظامـــى خواهد  رفتارى تخلـــف 
علیـــزاده جواهرى درباره شـــیوه طرح شـــکایت از 
تخلفات قضات نیز بیان داشـــت: شـــرایط شـــکایت 
در مـــاده 15 آیین نامـــه اجرایى نظـــارت بر رفتار 
قضـــات پیش بینى شده اســـت که نخســـتین مورد، 
شـــکایت حضورى است و شـــیوه دوم، تقدیم شکایت 
در دادگســـترى مراکز اســـتان  اســـت که رؤســـاى 
این شـــکایت  هفته  مکلفند ظرف یک  دادگســـترى 
را به دادســـراى انتظامى تهران ارســـال کنند. مورد 
از طریق پست سفارشى  نیز تقدیم شـــکایت  ســـوم 

است.  پیشـــتاز  پست  یا 
در بخـــش دوم ایـــن کارگاه، ســـیدمیالد علیـــزاده 
جواهـــرى تخلفـــات انتظامـــى را کـــه در دو قانون 
نظـــارت بـــر رفتار قضـــات و قانون آیین دادرســـى 
کیفـــرى پیش بینـــى شده اســـت بـــه شـــرح زیر 

: د شمر بر

الـــف. مهمترین تخلفات منـــدرج در قانون نظارت 
بر رفتـــار قضات:

1. عـــدم درج مشـــخصات قاضـــى یا عـــدم امضاى 
ذیل صورت جلســـات؛ 2.  تأخیـــر غیرموجه بیش از 
یک مـــاه در صدور رأى و اجـــراى رأى؛ 3. اهمال در 
انجام  وظایف محوله؛ 4.  اســـتفاده از عبارات ســـبک 
و ناپســـند (کـــه همزمـــان مى توانـــد داراى عنوان 
مجرمانـــه نیز باشـــد)؛ 5. اعالم نظـــر ماهوى پیش 
از صـــدور رأى؛ 6. عـــدم اعمال نظارت؛ 7. مســـتدل 
و مســـتند نبودن حکـــم؛ 8. عدم رعایـــت مقررات 
مربـــوط به تشـــکیل جلســـه و ابالغـــات؛ 9. عدم 
رعایـــت مقررات ناظر بـــه صالحیـــت؛ 10. گزارش 
خـــالف واقع و مغرضانه؛ 11. خارج کردن مســـتندات 

و لوایـــح از پرونده؛ 12. خـــروج از بى طرفى؛

13. رفتـــار خالف شـــأن قضات؛ 14. خـــوددارى از 
ناحیه  از  ارائه شـــده  لوایـــح  و  پذیرش مســـتندات 
طرفیـــن و ثبـــت و ضبـــط فـــورى آن در پرونده؛ 
15. عدم ارجاع شـــکواییه توســـط معاونـــت ارجاع 
مجتمـــع؛ 16. عـــدم اعـــالم ختم تحقیقـــات؛ 17. 
عدم نظارت بر دفتـــر و عملکرد ادارى شـــعبه؛ 18. 
ملزم کـــردن وکال به ارائـــه قرارداد مالـــى براى ثبت 

وکالت نامـــه.

ب. مهم تریـــن تخلفـــات منـــدرج در قانون آیین 
دادرســـى کیفرى

1. اعـــالم مفـــاد رأى و تنظیـــم رونوشـــت پیش از 
امضاى دادنامـــه؛ 2. تخلف از صـــدور رأى در مهلت 
مقـــرر یک هفتـــه؛ 3. عـــدم اعالم نظر نســـبت به 
مجرمیت یـــا برائت یـــا پیش اعالم نظر نســـبت به 
مجرمیـــت یا برائـــت؛ 4. عدم اخذ آخریـــن دفاع؛ 5. 
بازداشـــت وکیل در محکمه کیفـــرى؛ 6. اخذ تأمین 
نامناســـب؛ 7. عـــدم تفهیـــم موضوع اتهـــام و عدم 
تبییـــن ادله اتهامى؛ 8. پرســـش ســـؤاالت تلقینى و 
ســـؤاالتى که در محدوده اتهام نیســـت؛ 9. ســـلب 
حق یا عـــدم تفهیـــم حق داشـــتن وکیـــل؛ 10. 
احضـــار متهم بـــدون دلیل کافـــى و همچنین عدم 
رعایـــت اصول بنیادیـــن آیین دادرســـى کیفرى که 
در برخى موارد عـــالوه بر تخلـــف انتظامى مى تواند 

باشـــد. تحقیقات  بى اعتبارى  ســـبب 

وکال از ذکر عناوین مجرمانه احتمالی قضات
 ابایی نداشته باشند

الزمه مقاومت در برابر 
تخلفات قضات، تسلط بر 
قانون و رعایت شأن مقام 
قضایی و دوری از برخورد 

هیجانی است

نشست علمى3



در واپســـین روزهای پایانی ســـال ۹۷ بـــا دکتر «ایمان 
عطری»، بازپرس شـــعبه دو ســـازمان قضایی نیروهای 
مســـلح خراســـان رضوی، مالقـــات کردم. بازپرســـی 
جـــوان، مطلع و با نشـــاط که بـــا رویی باز به ســـؤاالتم 
درباره شـــرایط اســـتفاده از ســـالح برای فرونشـــاندن 
 ۴ (مـــاده  راهپیمایی  هـــا  از  ناشـــی  بی نظمی هـــای 
نیروهای  مأموریـــن  توســـط  به کارگیری ســـالح  قانون 

مســـلح در موارد ضروری) پاســـخ داد.

قانون ها در این زمینه اســـت اشـــاره نمـــود. «نظامنامه اداره 
نظمیه هیـــأت وزرای نظام دولـــت»، «الیحه قانونـــی راجع به 
تشـــدید مجازات ســـارقین مســـلح...»، «ماده واحـــده اجازه 
حمل ســـالح به نگهبـــان بانک هـــا» و قانون «تشـــکیل گارد 
صنعـــت نفـــت» قوانیـــن و مقرراتی هســـتند کـــه در قبل از 

شـــده اند. تصویب  انقالب 
امـــا پیشـــینه تقنینی قانـــون مورد بحـــث در بعـــد از انقالب 
مجـــازات  قانـــون   ۳۳۲ مـــاده  در  می شـــود  را  اســـالمی 
اســـالمی(مصوب ۱۳۷۰) ، مـــاده ۳۳ «آیین نامـــه قانونـــی و 
مقررات اجرایی ســـازمان زندان ها و اقدامـــات تأمینی»، ماده 
۲۴ قانون «مجـــازات جرایم نیروهای مســـلح» مصوب ۱۳۷۱ 
که در حال حاضر نســـخ شـــده اســـت، ماده ۴۱ همین قانون 
که در بازنویســـی ســـال ۱۳۸۲ اشـــاره به تیراندازی بر خالف 
مقـــررات توســـط نظامیـــان دارد و همچنین «دســـتورالعمل 

خدمتـــی گارد محیط زیســـت» دید.
شـــاید بشـــود در یک تقســـیم بندی کلی قوانین قابل اجرایی 
را کـــه در حال حاضر می شـــود به آن اســـتناد کرد، در شـــش 
مورد دســـته بندی کرد: مـــاده ۳۳۲ قانون مجازات اســـالمی، 
مـــاده ۴۱ قانون مجـــازات جرایـــم نیروهای مســـلح(مصوب 
۱۳۸۲)، مـــاده ۳۳ «آیین نامه اجرایی ســـازمان زندان  ها...»، 

قانـــون به کارگیـــری ســـالح(مصوب ۱۳۷۳) و آیین نامه هـــا و 
دســـتورالعمل های اجرایـــی آن، «دســـتورالعمل خدمتی گارد 
محیط زیســـت» و مورد آخـــر «آیین نامه پاســـداری نیروهای 

مســـلح» که در حال حاضـــر همگی قابل اجرا هســـتند.

  در ماده ۴ قانون مذکور از حق اســـتفاده از ســـالح 
توســـط مأموریـــن انتظامـــی جهت اعـــاده نظم و 
صحبـــت  غیرقانونـــی  راهپیمایی هـــای  کنتـــرل 
می شـــود. بـــا توجه بـــه اینکـــه ایـــن مـــاده دارای ابهام 
اســـت، ســـؤال این اســـت که اگر راهپیمایـــی قانونی بود 
امـــا نظـــم راهپیمایی بهم خـــورد، چـــه باید بکنیـــم؟ آیا 

می توان به این ماده استناد کرد؟
با توجـــه به صدر مـــاده که صحبت از فرونشـــاندن شـــورش 
و ناآرامی هایـــی اســـت که بـــدون اســـتفاده از ســـالح مهار 
آن ها ممکن نباشـــد، حتـــی در راهپیمایی های غیـــر قانونی 
که مهـــار آن به این حد و مرز نرســـد نیز اســـتفاده از ســـالح 
مجوز نخواهد داشـــت. یکی از شـــعارهایی که ایـــن قانون به 
مأموریـــن یادآور می شـــود و ما نیز درجلســـات آموزشـــی که 
بـــرای آن هـــا می گذاریم به ایشـــان گوشـــزد می کنیـــم، این 
اســـت که اصـــل اول در اســـتفاده از ســـالحی که به شـــما 

مصاحبه با دکتر ایمان عطرى
بازپرس شعبه دو سازمان قضایى نیروهاى مسلح خراسان رضوى

وھای مسلح  فلسفه وجود سازمان قضایی نیر
برخورد با خودسری ھاست

یکی از خألهای قانونی 
این است که مأمورین 

انتظامی، نظامی 
یا بسیج، مسلح به 

سالح های کنترل 
اغتشاشات شهری (که 

حاوی گلوله های غیر 
جنگی اند) نیستند.

اصل اول در استفاده 
از سالحی که به مأمور 

انتظامی و نظامی 
تحویل داده شده است 

«عدم استفاده از 
سالح» است

سید صادق اردوبادى  

  به عنـــوان ســـؤال اول راجع بـــه تاریخچه قانون 
به کارگیـــری ســـالح توســـط مأموریـــن نیروهای 

مسلح کمی توضیح بفرمایید.
پیشـــینه تقنینی این قانون را به دو برهـــه و دو زمان متفاوت 
می توان تقســـیم کرد؛ پیشـــینه قبـــل از انقالب اســـالمی و 
پیشـــینه پـــس از انقالب اســـالمی. در مورد قبـــل از انقالب 
می شـــود به قانون «تشـــکیل ایاالت و والیات و دســـتورالعمل 
حکام» (مصـــوب ۱۴ ذی القعـــده ۱۳۲۵ه.ق) کـــه از اولین 
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تحویل داده شـــده اســـت «عدم استفاده از ســـالح» است؛ 
یعنی اصل بر آن اســـت کـــه «مأمور انتظامـــی و نظامی مجاز 
به اســـتفاده از ســـالح جنگی نیســـت مگر...» این مگرها را 
قانون گـــذار تعیین کرده اســـت. بر این اســـاس تـــا وقتی که 
مأمور مجبور نشـــود (چـــه در مقام دفاع مشـــروع از جان خود 
یـــا دیگری و چـــه برای اعاده نظـــم جامعه) حق اســـتفاده از 

ســـالح را ندارد.
پـــس حتـــی در راهپیمایـــی غیرقانونی (که مجـــوز برگذاری 
از مراجـــع ذی صـــالح را نیـــز نـــدارد) اما مســـالمت آمیز که 
مخاطـــره ای برای نظم عمومی ندارد نیز اســـتفاده از ســـالح 
غیرقابـــل قبول اســـت. در مقابل اگـــر راهپیمایـــی با مجوز 
شـــروع بشـــود اما در ادامه به جنجال کشـــیده شود و شورش 
و بلوا و ناآرامی را در پی داشـــته باشـــد، دیگـــر راهپیمایی از 
حالت قانونـــی خود خـــارج گردیده اســـت. لذا داشـــتن یا 
نداشـــتن مجوز بـــرای راهپیمایـــی جوازی برای اســـتفاده از 
ســـالح نیســـت. از این رو هر زمانـــی کـــه راهپیمایی صورت 
غیرقانونـــی بـــه خود بگیـــرد و تبدیـــل به شـــورش و ناآرامی 
شـــود، بـــه طوریکـــه بـــدون به کارگرفتـــن ســـالح مهارش 
غیرممکن باشـــد، مأموریـــن حق به کارگیری ســـالح را دارند. 
یکـــی از خألهـــای قانونـــی کـــه در اینجـــا و یـــا در مواردی 
کـــه مأمورین بـــرای کنتـــرل، جلب یـــا تعقیـــب متهمین به 
اســـتفاده از ســـالح مجبور می شوند، این اســـت که مأمورین 
انتظامـــی، نظامی یا بســـیج مســـلح به ســـالح های کنترل 
اغتشاشـــات شـــهری (که حاوی گلوله های غیـــر جنگی اند) 
نیســـتند. گلوله هایی کـــه در اختیـــار مأموریـــن انتظامی و 
نظامـــی ما اســـت همگـــی گلوله هـــای جنگی انـــد. اگرچه 
برخـــی می گویند کمـــر به پاییـــن منطقه بی خطر اســـت اما 
بنده شـــخصًا نظرم این اســـت که مـــا در بـــدن منطقه ای به 
نـــام منطقه بی خطـــر نداریم. شـــاید بتوانیـــم بگوییم منطقه 
پرخطـــر و کم خطـــر امـــا منطقه بی خطـــر نداریم؛ زیـــرا اگر 
گلولـــه جنگـــی به شـــریان اصلی خـــون در منطقـــه کمر به 
پایین برخـــورد بکنـــد، به گفته پزشـــکان و آن چـــه در عمل 
مشـــاهده شـــده ، شـــاید فقط ۵ تا ۱۰ دقیقه فرصت داشته 
باشـــیم تا فـــرد مضـــروب را نجات دهیـــم. در واقـــع چنین 
فـــردی عمًال به بیمارســـتان نخواهـــد رســـید. درحالیکه اگر 
نیـــروی انتظامـــی و نظامـــی مـــا باالخـــص در راهپیمایی ها 
(که ســـیلی از جمعیـــت در حال حرکت اســـت) از گلوله های 

پالســـتیکی اســـتفاده کنند میـــزان خطر پاییـــن می آید. در 
برخـــی کشـــورها دیده  ایم که حتـــی از گلوله هـــای پینت بال 

بـــرای کنترل اغتشاشـــات اســـتفاده می کنند.
یکـــی از بهانه هایی کـــه مقامات برای عدم اســـتفاده از چنین 
گلوله هایـــی می آورنـــد، قیمت باالی آن ها اســـت کـــه برای 
تهیـــه چنیـــن گلوله هایـــی بودجه باالیـــی نیاز اســـت. این 
قطعـــًا پذیرفتنی نیســـت؛ حفظ جـــان شـــهروندان و رعایت 
حقوق شـــهروندی ایـــن را می طلبد که این نیروهای مســـلح 
مجهـــز به ســـالح هایی گردنـــد که کشـــنده نباشـــند و صرفًا 
افـــراد را زمین گیـــر کنـــد؛ زیرا رســـالت نیروهـــای انتظامی 
صرفًا دســـتگیری و جلب اغتشـــاش گر اســـت. ما نه در زمان 
جنگ هســـتیم و نه قصد کشـــتن افراد را داریـــم و زمین گیر 
کردن افـــراد با اســـتفاده از گلوله جنگی متناقض نما اســـت. 
زیرا همانطـــور که قبًال گفته شـــد حتی تیرانـــدازی به کمر و 
پایین تر موجبـــات مرگ یا فلج افـــراد را می توانـــد پدید آورد. 
این مســـأله حتـــی در مـــورد پرونده های مربوط بـــه نیروهای 

دارد.  هـــم وجود  مرزبانی 

  منظورتـــان این اســـت کـــه در مورد اســـتفاده از 
ســـالح توســـط نیروهـــای مرزبانی خـــًال قانونی 

وجود دارد؟
یکـــی از چالش های جـــدی قانون به کارگیری ســـالح همین 
موضـــوع مرزبان ها اســـت. در نقـــاط ممنوعـــه و صفر مرزی 
مرزبان هـــای مـــا در شـــرایط عادی به ســـر نمی برنـــد. مثل 
مأموریـــن نیـــروی انتظامی در شـــهرها نیســـتند کـــه از یک 
تأمین جانی برخوردار باشـــند. آن مناطـــق مناطق پرخطری 
هســـتند. گاه گاه بـــه ایـــن نیروها تذکـــر می دهنـــد که اگر 
شـــب هنگام جنبنـــده ای را دیدند با تیر بزنند؛ بدون دســـتور 
ایســـت و اخطار قبلی! ایـــن همان چیزی اســـت که در هیچ 
جـــای قانـــون مورد بحـــث پیش بینی نشـــده اســـت. مراتب 
به کارگیری ســـالح را کـــه در ماده ۳ قانون مذکور آمده اســـت 
عمـــّال نمی تـــوان در نقـــاط صفر مـــرزی عملی نمود. شـــما 
شـــرایطی را در نظر بگیریـــد که نگهبانـــی در منطقه ممنوعه 
مرزی در دل شـــب مشـــغول نگهبانی اســـت. هرگونه صدایی 
از این شـــخص بلند شـــود (مثل دســـتور ایســـت) در مرتبه 
اول مـــکان و موضع خود را لو داده اســـت. اگـــر طرف مقابل 
مجهز بـــه تفنگ های دید در شـــب و نقطه زن باشـــد، قبل از 
هر عکس العملـــی این نگهبـــان را می زند. این کـــه گفته اند 
بـــا دیدن جنبنده به آن تیر بزنند درســـت اســـت؛ زیرا منطقه 
ممنوعه اســـت و کســـی حق ورود بـــه آن جا را نـــدارد و همه 
کســـانی که در آن اطراف انـــد این را می دانند. لذا کســـی که 
وارد آن منطقه می شـــود یـــا قصد ورود و خـــروج غیرقانونی را 
دارد یـــا قاچاقچی مواد مخدر اســـت. کســـی به اشـــتباه یا 

بـــرای تفریح از ایـــن مناطق عبـــور نمی کند. 
ما بـــا توجه خال قانونی، متناســـب با شـــرایط حاکـــم بر این 
مناطـــق ممنوعه و عوامـــل موجه  حقوقی همچـــون مباحث 
دفاع مشـــروع در ایـــن پرونده ها نظـــر می دهیم تـــا مرزبانان 
باچالش روبرو نشـــوند و در ایفا وظیفه خود سســـت نشـــوند.

  تکلیف اســـتفاده از افشـــانه فلفل و شـــوکر برقی 
در راهپیمایی ها چیست؟

ســـالح در یک تقســـیم بندی کلی به ســـالح سرد و 
گرم تقســـیم می شـــود. با توجه بـــه قرائنی کـــه در این قانون 
وجـــود دارد (به طور مثال اشـــاره قانون گذار بـــه تیراندازی) 
منظـــور از ســـالح همان ســـالح گرم اســـت و اســـتفاده از 
افشـــانه فلفل، باتوم شـــوکری یا شـــوکر را شـــامل نمی شود؛ 

لـــذا باید دربـــاره آن ها به مـــواد عمومی اســـتناد کرد. 

  با این حســـاب استفاده از افشـــانه فلفل و شوکر 
احتیاجی به دســـتور مافـــوق (که در مـــاده ۴ به 
عنـــوان یکی از شـــرایط به کارگیری ســـالح آمده 

است) ندارد؟
بلـــه؛ در بند الـــف این ماده گفته شـــده که «قبًال از وســـایل 
دیگـــری مطابق مقررات اســـتفاده شـــده و مؤثر واقع نشـــده 
باشـــد» لذا وســـایل دیگر اشـــاره بـــه همین مـــواردی دارد 
کـــه شـــما می فرماییـــد. نیروهـــا آمـــوزش دیده هســـتند و 
می داننـــد که چه موقـــع و به چه صـــورت از ایـــن تجهیزات 

اســـتفاده بکنند. اگـــر مأموریـــن بخواهند برای اســـتفاده از 
این تجهیـــزات نیـــز از مافوق خود دســـتور بگیرنـــد، زمان و 
ابتـــکار عمـــل را از دســـت می دهنـــد. این گونه وســـایل که 
جهت فرونشـــاندن شـــورش ها جنبه دفاعی یا ارعـــاب دارند 
بـــه نیروهـــای انتظامی قـــدرت اقدام ســـریع می دهنـــد و با 
لحاظ دســـتور مافوق در اســـتفاده از این وســـایل کارایی الزم 

از ایشـــان گرفته خواهد شـــد.

  اما ما شـــاهد خودســـری هایی هســـتیم که با این 
ســـالح های ســـرد رخ می دهـــد. این گفته شـــما 
راه را بـــرای اعمـــال ســـلیقه بیشـــتر در هنگام 

استفاده از چنین تجهیزاتی باز نمی کند؟
فلســـفه وجـــودی ســـازمان قضایـــی نیروهـــای مســـلح یا 
اصطالحـــًا دادســـرای نیروهای نظامـــی برخورد بـــا همین 
از  ناشـــی  موارد خودســـری ها اســـت. خودســـری هایی که 
قدرت نمایـــی اســـت یا بعضـــًا تفننـــی صورت می گیـــرد. ما 
پرونده هـــای بســـیار زیادی در ایـــن زمینه ها داریـــم که برای 
مأمور خاطی کیفرخواســـت و ســـپس حکم محکومیت داده 
شـــده اســـت. بین برخورد با یـــک نفر یـــا برخورد بـــا افراد 
فـــراوان در شـــورش ها تفاوتی وجـــود ندارد. هرکســـی حق 
دارد در ایـــن دادســـرا طـــرح شـــکایت کند. مثـــال موردی 
داشـــتیم که یک مأمـــور انتظامی از افشـــانه فلفـــل در برابر 
یـــک پیرمرد نحیف اســـتفاده کرده بود. این اتفـــاق در مقابل 
یک بیمارســـتان رخ داده بـــود و اگر نزدیک بیمارســـتان این 
اتفاق نمی افتـــاد قطعًا این پیرمرد فوت می شـــد. شـــکایتی 
صـــورت گرفت و ما پیگیـــری کردیم و به این نتیجه رســـیدیم 
کـــه ضرورتـــی برای اســـتفاده از این ســـالح وجود نداشـــته 
اســـت و کیفرخواســـت صـــادر کردیـــم. بعضًا دیده شـــده 
کـــه نیروی بســـیجی که ایـــن تجهیـــزات را در اختیـــار دارد 
بـــه دلیل کمی ســـن و ســـال، عـــدم تجربه و آمـــوزش کافی 
از این وســـایل اســـتفاده ســـوء کرده انـــد. مثـــًال در یکی از 
پارک های حاشـــیه شـــهر مشـــهد چند مأمور بســـیجی به دو 
فـــرد غیرنظامی برخـــورد می کننـــد و یک مشـــاجره لفظی 
بین ایشـــان رخ می دهد. بسیجیان که تعدادشـــان حدودًا ۸ 
نفر بوده این دو نفر را با شـــوکر، افشـــانه فلفـــل و باتوم مورد 

قـــرار می دهند.  و جـــرح  ضرب 
دو عامـــل در ایـــن زمینـــه می توانـــد بازدارنده باشـــد؛ اول، 
آموزش اســـت که جنبـــه پیش گیرانه دارد. دومیـــن عامل نیز 
برخوردهـــای قضایی بدون اغمـــاض، کارشناســـانه و دقیق 

. ست ا

  در تبصـــره ۳ ماده ۴ صحبـــت از آیین نامه اجرایی 
شده اســـت که می بایست توسط ســـه وزارتخانه 
تهیـــه و به وســـیله هیأت وزرا تصویـــب و اجرایی 
گـــردد. آیا پس از ۲۶ ســـال چنین آیین نامـــه ای تصویب و 

اجرایی شده است؟
متأســـفانه هنـــوز چنین چیزی به تصویب نرســـیده اســـت و 
بـــه همین دلیـــل در ایـــن زمینه خـــأل قانونی داریـــم. کمتر 
دیـــده می شـــود کـــه قانون گـــذار مهلتـــی بـــرای تدوین و 
تصویـــب آیین نامـــه ای بدهـــد و آن مهلـــت رعایـــت گردد. 
یکـــی از معضالت نظـــام قانونی کشـــور ما همین اســـت که 
آیین نامه هـــا بـــا تأخیر از راه می رســـند و دســـتگاه قضایی با 

یک ســـردرگمی بـــرای اجرای قانـــون مواجه می شـــود.

ما نه در زمان جنگ 
هستیم و نه قصد 

کشتن افراد را داریم و 
زمین گیر کردن افراد با 

استفاده از گلوله جنگی 
متناقض نما است

مصاحبه5



حفظ محیط  زیست
 بدون حمایت مؤثر از محیط بانان ممکن نیست

 رئیس اداره حقوقى اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست خراسان رضوى:

 آقـــای رســـتمیان اندکی دربـــاره قوانیـــن مرتبط با 
محیط بانان بگویید.

محیط بانـــان به عنوان یکی از نیروهای دارای ســـالح 
از قانون بکارگیري ســـالح توســـط مأمورین نیروهاي مســـلح 
در مـــوارد ضـــروري مصـــوب ١٣٧٣ تبعیت می کننـــد. همه 
محیط بانـــان در دوره هـــای محیط بانـــی که معمـــوًال به مدت 
١٥ روز در اســـتان البـــرز برگـــزار می  شـــود شـــرکت می کنند 
کـــه در این دوره مســـائلی از جملـــه نحوه بکارگیری ســـالح، 
وظایـــف و اختیـــارات قانونی، نحـــوه برخورد بـــا متخلفین و 
غیره بـــه محیط بانـــان آمـــوزش داده می شـــود. محیط بانان 
بر اســـاس ماده ١٥ قانون حفاظت و بهســـازی محیط زیســـت 
ضابـــط دادگســـتری اند و بـــر مبنای مـــاده ٣٠ قانـــون آیین 
دادرســـی کیفری مصوب ١٣٩٢ دوره های آموزشـــی مرتبط را 
زیر نظر دادســـتان و تحت آمـــوزش قضات باتجربـــه از جمله 

می گذرانند. اســـتان  تجدیدنظر  دادگاه  قضـــات 

  در رابطه با به کارگیری ســـالح توســـط محیط بانان 
و دفـــاع از خود و مقابله با شـــکارچیان غیرقانونی 

چه مشکالت و خالهایی وجود دارد؟
قانـــون بکارگیری ســـالح، قانونی اســـت که کلیـــه نیروهای 
مســـلح تابـــع آن هســـتند و فرقـــی میـــان مأمـــوران نیروی 
انتظامی، محیط بانـــان، جنگلبانان، نیروهای بســـیج، نیروی 
دریایـــی و غیـــره نمی گـــذارد که ایـــن وضعیت مشـــکالتی را 
به همـــراه خواهد داشـــت؛ برخـــی خألهای موجـــود به دلیل 
عـــدم انطباق برخی شـــرایط حاکم بـــر یک گـــروه از مأموران 
(محیط بانـــان) بـــا قانون بکارگیری ســـالح اســـت. شـــرایط 
مأمـــوران نیـــروی مقاومـــت بســـیج بـــا شـــرایط محیط بانان 
متفاوت اســـت. شـــرایط مأموران نیروی انتظامی که بخشـــی 
زیـــادی از آنان در محدوده شـــهر یا حومه شـــهر انجام وظیفه 
می کنند بـــا محیط بانانی کـــه در مناطق بکـــر طبیعت حضور 
دارند فرق دارد. درچنیـــن مناطقی معموًال افـــراد اندکی وارد 
می شـــوند و اغلـــب این افـــراد (شـــکارچیان) حامل ســـالح 
گلوله زنـــی با فشـــنگ های جنگی هســـتند و به علـــت اینکه 
تعـــداد محیط بانـــان نســـبت به وســـعت مناطق کم اســـت، 
ممکن اســـت آن محیط بان بـــه تنهایی در آن محـــل از منطقه 
حفاظت شـــده یا پـــارک ملی حضور داشـــته باشـــد. بنابراین 
می بایســـت قانون به گونـــه ای باشـــده که محیط بـــان بتواند 
ضمـــن انجام وظیفـــه و برخورد بـــا متجاوزان بـــه طبیعت، به 

از ســـالح اســـتفاده نماید.   نحو صحیح 
ایـــن مشـــکالت و این عـــدم تطابق قانـــون با شـــرایط کاری 

محیط بانان باعث شـــده اســـت کـــه محیط بانـــان کمتر راغب 
به اســـتفاده از ســـالح در مأموریت های خود باشـــند. 

  الیحه حمایـــت از محیط بانـــان و جنگل بانان را که 
چگونـــه  اســـت  مجلـــس  در  حاضـــر  حـــال  در 

می بینید؟ 
این الیحـــه در کلیت موضوع الیحه خوبی اســـت امـــا انتظار 
می رفـــت حمایت های بیشـــتری از محیط بانـــان انجام گیرد. 
مـــا در حـــال حاضـــر قانونـــی تحت عنـــوان قانـــون اصالح 
قانـــون نحوه جبـــران زحمات و خســـارات کارکنان ســـازمان 
حفاظـــت محیط زیســـت در ارتباط با جرایم زیســـت محیطی 
مصـــوب ١٣٩٤ را داریـــم و بر اســـاس آیین نامـــه اجرایی آن 
که ٢٦ اســـفند مـــاه ١٣٩٧ در روزنامه رســـمی چاپ شـــده، 
پرداختی هایی را بر اســـاس اعتبارات مصوب بـــرای مأمورانی 
کـــه در حیـــن انجام وظیفـــه یا مأموریـــت محوله مصـــدوم یا 
مجـــروح شـــده و تحـــت مـــداوا قـــرار می گیرند یـــا در زمان 
کشـــف، تعقیب جرایـــم و دفـــاع از حقوق ســـازمان حفاظت 
محیط زیســـت دچار خســـارت مالـــی می شـــوند اختصاص 
داده انـــد و حتی بر اســـاس بنـــد «ب» ماده ٤ ایـــن آیین نامه 
از خانـــواده محیط بانانی که در جهت انجـــام وظیفه قانونی و 
مأموریت محوله بـــه منظور جلوگیری، کشـــف، تعقیب جرایم 
شـــکار و صید و در حیـــن برخورد با متخلفین جـــان خود را از 
دســـت می دهند حمایت مالـــی می نماید. خوب الزم اســـت 
اگـــر الیحـــه جدیـــدی بخواهد تصویـــب شـــود حمایت های 
بیشـــتری نســـبت به قوانین موجـــود از محیط بانـــان نماید.

می شـــود گفـــت محیط بانـــان بـــا متجـــاوزان بـــه بیت المال 
و انفـــال مقابلـــه می کننـــد، متجاوزانی که حتـــی در برخی 
پرونده ها بـــه خانـــواده محیط بـــان آســـیب وارد کرده اند. با 
وجـــود این خطـــرات متعدد، شـــغل محیط بانی می بایســـت 
در دســـته مشـــاغل ســـخت قرار گیرد که اعمال و درج آن در 

الیحـــه حمایـــت از محیط بانان الزامی اســـت.

  تاکنون در اســـتان خراســـان برای محیط بانان در 
بـــا  مقابلـــه  در  ســـالح  از  اســـتفاده  بـــا  رابطـــه 
شـــکارچیان غیرقانونی مشـــکالتی به وجود آمده 

است؟ 
اســـتان خراســـان رضوی تاکنون یک شـــهید در حوزه محیط 
زیســـت در شهرســـتان سبزوار داشـــته اســـت. الحمدلله آمار 
تیرانـــدازی محیط بانان به شـــکارچیان و بالعکس در اســـتان 
خراســـان رضـــوی به نســـبت تخلفاتـــی که کشـــف می گردد 

بســـیار ناچیـــز اســـت و در ٥، ٦ ســـال گذشـــته ایـــن موارد 
انگشت شـــمار بوده است. در ســـال ١٣٩٢ و ١٣٩٣ دو پرونده 
منجر به فوت شـــکارچیان را داشـــتیم که یک پرونـــده با اخذ 
رضایـــت از اولیـــای دم با پرداخـــت دیه قانونی پیـــش رفت و 
پرونـــده دیگر نیـــز پس از صـــدور رأی نهایی از ســـوی دادگاه 
تجدیدنظر اســـتان، با پرداخـــت دیه مختومـــه گردید.البته به 
لطف خداونـــد متعال با برگـــزاری دوره های آموزشـــی متعدد 
در ٢، ٣ ســـال اخیر و نصب قانون بکارگیری ســـالح در معرض 
دیـــد محیط بانـــان در پاســـگاه های محیط بانـــی، تیراندازی 

منجـــر به جرح شـــکارچیان و حتـــی محیط بانان نداشـــتیم.

  و حرف آخر؟
محیط بانـــی یک کار همراه با عالقه و عشـــق اســـت. 
محیط بان دور از چشـــم شـــهروندان و عمـــوم جامعه 
انجام وظیفـــه می کند و بســـیاری از مردم زحمات این قشـــر 
خـــدوم را نمی بیننـــد و ممکن اســـت برخی آثـــار آن را لمس 
نکنند. شـــاید بـــه همین دلیل اســـت کـــه تاکنـــون حمایت 
زیـــادی از محیط بانان نشـــده اســـت. عالوه بـــر حمایت های 
مالـــی و روانـــی کـــه در قانون جبـــران زحمات مأمـــوران و در 
الیحـــه حمایـــت از محیط بانان به آن اشـــاره شـــده اســـت، 
بیشـــتر هســـتند.  نیازمند حمایت های قضایی  محیط بانـــان 
یکـــی دیگـــر از مشـــکالت محیط بانـــان عدم صـــدور کارت 
ضابطان دادگســـتری اســـت که در مأموریت ها بســـیار کاربرد 
دارد. همچنیـــن مشـــکل عمـــده ســـازمان حفاظـــت محیط 
زیســـت کمبود محیط بان اســـت. همانطور که مســـتحضرید 
بر اســـاس اســـتانداردهای جهانی بـــه ازای حفاظـــت از هر 
١٠٠٠ هکتـــار یـــک محیط بان الزم اســـت اما ایـــن میزان در 
ایـــران برای هـــر محیط بان حفاظـــت از ٦٠٠٠ هکتار اســـت 
و در خراســـان رضوی هـــر ١٧٠٠٠ هکتار را یـــک محیط بان 
حفاظـــت می کند کـــه عالوه بر افزایش فشـــار بـــه محیط بان 
خانـــواده،  از  دوری  و  پاســـگاه  در  حضـــور  و  گشـــت زنی  در 

خطـــرات مضاعفی را به دنبـــال دارد. 
همانطـــور کـــه می دانیـــد بر اســـاس اصـــل پنجاهـــم قانون 
اساســـی، حفاظت از محیط زیســـت وظیفه همگانی اســـت 
و می تـــوان گفت آثـــار این حفاظت بـــه همه آحـــاد جامعه و 
حتی فراتـــر از خطوط مرزی می رســـد. امید اســـت با تطبیق 
قانـــون بکارگیری ســـالح بـــا شـــرایط محیط بانان بـــه همه 

کنیم. کمـــک  جامعه 

محیط بانی می بایست 
در دسته مشاغل 

سخت قرار گیرد و درج 
آن در الیحه حمایت 
از محیط بانان الزامی 

است

یکی دیگر از مشکالت 
محیط بانان عدم 

صدور کارت ضابطان 
دادگستری است که 

در مأموریت ها بسیار 
کاربرد دارد

سیده نسرین حسین پور  
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شماره 3                تیر98

انجمن حقـــوق دانشـــگاه آزاد اســـالمی در نهمین روز 
از اردیبشـــهت ۱۳۹۸ فیلم «قاضـــی» ( The Judge) به 
کارگردانـــی «دیویـــد دابکیـــن» را به نمایش گذاشـــت، 
این فیلم آمریکایـــی یک درام کمدی اســـت که در اکتبر 
۲۰۱۴ اکران شـــده است، داســـتان محاکمه یک قاضی 

اســـت. قتل  اتهام  به 
پـــس از نمایـــش فیلم، دکتـــر عباس شیخ االســـالمی و 
دکتر مجید شـــایگان فرد به نقد و بررســـی آن پرداختند.
دکتـــر شیخ االســـالمی اولین نکتـــه آموزنـــده این فیلم 
را در حـــق دفاع همگانی دانســـت و افـــزود: حق دفاع 
یکی از حقوق همه انســـان ها اســـت. هر انســـانی برای 
محکوم شـــدن ابتـــدا بایـــد در دادگاه صالـــح محاکمه 
شـــود و الزمه این مرحله نیز داشـــتن حق دفاع اســـت. 
وکالی یک متهـــم از جرم یا جنایـــت او دفاع نمی کنند، 
بلکـــه از حق دفـــاع متهم حمایـــت می کننـــد. البته در 
کشـــورهایی مثل فرانســـه و آمریـــکا (که حقـــوق ما نیز 
نهاد ســـلب مصونیـــت قضایـــی را از آن ها اخـــذ کرده 
اســـت) ابتدا طی رونـــدی مصونیت قضایـــی قاضی را 
ســـلب می کنند و ســـپس در دادگاه ویژه ای به محاکمه 
شـــخص می پردازند. ســـؤال اینجا اســـت که چـــرا فیلم 
به ایـــن بحث نپرداخـــت و قاضی در همـــان محکمه ای 
که خـــودش قاضی بـــود، محاکمه شـــد؟ ســـؤال دیگر 
این اســـت که چـــرا ایـــن قاضی بیشـــتر از ۳۰ ســـال 
و حتی در ســـن ۷۲ ســـالگی مشـــغول قضـــاوت بود؟ 
مخصوصًا در آمریکا که بر روی این مســـائل حساســـیت 
دارنـــد و اصـــوًال پس از بازنشســـتگی به این اشـــخاص 

می دهند. شـــکلی  مناصب 
عضو هیأت مدیره کانون وکالی دادگســـتری  خراســـان 
نکته جالب دیگر ایـــن فیلم را در عـــدم تعطیلی دادگاه 
کیفری در جنایات دانســـت و گفت: متأســـفانه در نظام 
حقوقـــی ما دادگاه کیفری حتـــی در جنایات هم تعطیل 
می شـــود، درحالیکه در ایـــن فیلم دیدیـــم دادگاه فقط 
برخی اوقات تنفـــس می داد. حتـــی هنگامی که متهم 
بیمار شـــد، بالفاصلـــه پس از بهبودش دادگاه تشـــکیل 
جلســـه داد. در حالیکه در ایران مثًال جلســـه دادگاه به 
ســـاعت ۱۳:۳۰ که می رســـد، قاضی می گویـــد بروید 
تا وقت بعـــدی را اعالم کنـــم... در آمریـــکا حتی هیأت 
منصفه حـــق متفرق شـــدن ندارند و آن ها را تا جلســـه 
بعـــدی رســـیدگی در جایی اســـکان می دهنـــد تا این 
اشـــخاص تحت تأثیـــر خانواده، جامعـــه و افکار عمومی 

نگیرند. قرار 
دکتر شیخ االســـالمی اضافـــه کرد: در ایـــن فیلم نگاه و 
رویکرد فیلم نامه  نویس نســـبت به هیـــأت منصفه مثبت 
بود و بـــر خـــالف فیلـــم «دوازده مرد خشـــمگین» که 
در جهـــت نفـــی نهاد هیـــأت منصفه بـــود، در این فیلم 
قضاوت هیـــأت منصفه امری الزم و عادالنه تلقی شـــده 

. د بو
رئیـــس پیشـــین دانشـــگاه آزاد اســـالمی بـــه عنـــوان 
آخریـــن نکتـــه بـــه بحـــث شـــهادت در نظـــام کیفری 
آمریـــکا پرداخـــت. او اضافه کـــرد: در ایـــن فیلم متهم 
وقتی دربـــاره صحنه حادثـــه صحبت می کـــرد از کلمه 
«شـــهادت» اســـتفاده می شـــد. در حقوق این کشـــور 
شـــرح صحنه جـــرم توســـط متهم شـــهادت اســـت، 
در حالیکـــه در حقـــوق ایران ایـــن کار اقرار محســـوب 
می گـــردد. در آمریکا و فرانســـه شـــهادت یـــک تکلیف 
شـــهروندی اســـت و در صورتی که شـــخصی شـــهادت 
خـــود را کتمـــان بکند (بـــا وجود شـــروطی) بـــه جرم 
کتمان شـــهادت محکـــوم می گردد. در قانون اساســـی 

قاضی در جایگاه متھم
گزارش نمایش و نقد فیلم «قاضى»

و بعد از یـــک مرحله تحقیقاتی که توســـط پلیس انجام 
می شـــود، پرونده بـــه دادگاه مـــی رود. البتـــه فرق این 
نظـــام دادرســـی بـــا آن دادگاه های عمومـــی و انقالبی 
که از ســـال ۷۳  تا ۸۱ (دوره حذف دادســـرا) در کشـــور 
ما حاکـــم بود در همیـــن «هیأت منصفه» اســـت که در 
ایـــن فیلم نیـــز به چشـــم مي خـــورد. وجود ایـــن نهاد 
باعث می شـــود کـــه اوًال همـــه چیز به شـــخص قاضی 
واگذار نشـــود و ثانیًا هیـــأت منصفه فرآیند دادرســـی را 
به یک دادرســـی کامـــًال علنـــی تبدیل کنـــد. بنابراین 
وجود اشـــخاصی در قامت هیأت منصفـــه باعث تعدیل 
قدرت قاضی می شـــود. ایـــن هیأت منصفه اســـت که 
رأی بـــه گناهکاری یا عـــدم گناهـــکاری متهم می دهد 
و نقـــش قاضی به تعییـــن میزان و نوع مجـــازات محدود 

. د می شو
مدیرگروه حقـــوق دانشـــگاه آزاد اســـالمی دلیل تأکید 
زیادش بـــر دوره حـــذف دادســـرا در ایـــران را ضرورت 
عدم تکـــرار تاریخ دانســـت و اضافه کـــرد: از آنجا که ما 
ایرانیـــان زود تجربه هایمان را فرامـــوش می کنیم باید از 
تاریخـــی که بـــر نظام حقوقی مان گذشـــته اســـت، یاد 

. کنیم

آمریکا اجبار شـــخص به شـــهادت علیه خودش ممنوع 
اســـت و نـــه علیه دیگـــران. وی افـــزود: مـــا در نگارش 
قانون اساســـی دچار  اشتباه در ترجمه شـــدیم و اجبار 
به شـــهادت را به صـــورت مطلق ممنوع دانســـتیم؛ در 
حالیکـــه در قوانیـــن کشـــورهای مذکور  بین شـــهادت 
علیه خـــود و دیگری فرق گذاشـــته شـــده و فقط اجبار 
به شـــهادت علیه خـــود را ممنوع دانســـته اند. لذا اجبار 
به شـــهادت علیه دیگـــری در اصل ۳۸ قانون اساســـی 
ما ممنوع شـــناخته شـــده و در نتیجه کتمان شـــهادت 
در آیین دادرســـی کیفـــری ایران جرم تلقی نمی شـــود. 
این جای تعجـــب دارد زیرا قرآن هم از کتمان شـــهادت 

بـــا عنوان ظلـــم یاد کرده اســـت.
ســـخنران دوم این جلســـه دکتـــر شـــایگان فرد بود که 
با اشـــاره بـــه دوران حذف دادســـرا در ایـــران، گفت: با 
دیدن ایـــن فیلم یاد آن دوره بســـیار خطرنـــاک و ناامن 
افتـــادم کـــه فاصله بیـــن ارتـــکاب جـــرم و محکومیت 
بســـیار کوتـــاه بـــود. در آن دوره، وکالت هم امر بســـیار 
جانکاه و ســـختی شـــده بـــود؛ زیـــرا وکیل بـــود و یک 
جلســـه دادرســـی در مقابل قاضـــی دادگاه! باید چنین 
وکیلی بســـیار آماده می بـــود تا بتواند قاضـــی را مجاب 
کنـــد. همانطور کـــه در این فیلـــم نیز دیدیـــم در نظام 
دادرســـی مبتنی بر کامن ال مرحله دادســـرا وجود ندارد 

سید صادق اردوبادى

در آمریکا و فرانسه 
«شهادت» یک تکلیف  

شهروندی است و 
اجبار در شهادت فقط 
در شهادت علیه خود 

ممنوع است.

وجود هیأت منصفه 
فرایند دادرسی را به 

فرایندی علنی تبدیل 
می کند.
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  حجم ســـیل و ســـیالب در بینالـــود در حدی بود 
که بشود آن را بحران تلقی کرد؟

بارندگی در شهرســـتان مـــا از روز اول فروردین 
شـــروع شـــد و تا ۲۵ فروردین کل حجم بارندگی ها در 
ایـــن شهرســـتان ۹۰ میلیمتر بود. چنیـــن بارندگی ای 
البتـــه خیلی زیـــاد نیســـت امـــا در ۱۶ فروردین حجم 
بارندگـــی ۲۲ میلیمتـــر بـــود و روز بعـــد از آن هوا گرم 
شـــد و به ۲۵درجه سانتیگراد رســـید. همین دو عامل 
باعـــث آب شـــدن برف هـــای کوه هـــای بینالود شـــد 
که منجر بـــه طغیان تمـــام هفت رودخانه شهرســـتان 
گردید. بیشـــتر راه های مجاور این رودخانه ها شســـته 
شـــد و خســـارت دید. امـــا در مورد رودخانه زشـــک به 
ســـبب جاده ای کـــه در کنار رودخانه ســـاخته شـــده 
اســـت و پل های احداث شـــده بر روی آن آب از داخل 
بســـتر رودخانـــه فراتر رفـــت و وارد جـــاده و خانه های 
مردم شـــد. ســـه مقطع از جاده آســـفالت را آب به طور 
کامـــل بـــرد و ده خانه خســـارت دیـــد. همچنین چند 
عدد از پل هـــای درمســـیر رود را نیز تخریـــب کرد و با 

برد. خود 
تا االن حـــدود ۶۰ پل را جمـــع یا تخریـــب کرده ایم تا 
دیگر جلوی مســـیر حرکت آب گرفته نشـــود. بنا داریم 
تا در هـــر دو طرف رودخانه های موجود در شهرســـتان 
را معبـــر بکشـــیم و البته پل هـــای اســـتانداردی نیز با 

فواصل مشـــخصی بسازیم.

متأســـفانه االن در طرقبـــه و شـــاندیز تا لـــب رودخانه 
خانه ســـازی شـــده و ارگان هـــای ذیربط نتوانســـته اند 
جلوی ایـــن تجاوزات به حریـــم و بســـتر رودخانه ها را 

. ند بگیر

  از چـــه زمانـــی ایـــن تجاوزات بـــه حریم و بســـتر 
رودخانه ها شروع شد؟

از قبـــل از انقـــالب و در واقـــع از هنگامی که 
آبـــادی بـــه ایـــن منطقـــه آمـــد، هیچ گونـــه کنترلی 
وجـــود نداشـــته اســـت. البتـــه اخطارهایی بـــه افراد 
می دادنـــد امـــا به صرف یـــک اخطار که کســـی عقب 
نمی نشـــیند. عمـــده خســـارتی کـــه افـــراد متحمل 
شـــدند نیز ناشـــی از تجاوز به حریم و بســـتر رودخانه 

اســـت. بوده 

  در مـــورد روســـتاهای دیگر شهرســـتان وضعیت 
چگونه بود؟

تخریب منـــزل خیلی کم بود و بیشـــتر راه های 
باغی خراب شده اســـت. خود روســـتائیان االن دارند 
ایـــن راه ها را تعمیر می کنند. قرار شـــد تـــا فرمانداری 
نیـــز اگر توانســـت و بودجـــه ای از محل ســـتاد بحران 

دریافت کـــرد، به ایشـــان نیز بدهد.

  میزان خســـارتی که شهرســـتان بینالـــود برآورده 
شده است؟

بلـــه؛ در بخش باغـــات نزدیک بـــه ۲۰میلیارد 
تومـــان، بخـــش راه ۱۰ میلیـــارد تومـــان، در بخـــش 
تأسیســـات برق نزدیـــک بـــه     ۹ میلیـــارد تومان، در 
بخش تأسیســـات گاز حـــدود ۴۰ میلیـــون تومان، ۳۲ 
باب منـــزل (از ۳۰ تا ۱۰۰درصد تخریـــب)     ۲ میلیارد 
تومـــان، آب روســـتایی و شـــهری قریب بـــه ۱ میلیارد 
تومـــان، آب منطقـــه ای ۲ میلیارد تومان، شـــهرداری 
طرقبه شـــاندیز نیز ۷۰۰میلیون تومان خســـارت دیده 
اســـت. با احتســـاب برخی خســـارات دیگر، مجموع 
خســـارت ها را نزدیـــک بـــه ۵۰ میلیارد تومـــان برآورد 

. یم ه ا کرد

  فرمانداری برنامه ای جهت جبران خســـارت هایی 
که به مردم وارد شده است دارد؟

مـــا تمـــام خســـارت ها را به سیســـتم مدیریت 
بحـــران اســـتان ارســـال کرده ایم تـــا پیگیـــری کنند. 
هـــر مبلغی را آن نهاد بتواند از ســـتاد بحران کشـــوری 
بگیـــرد و بـــه ما بدهـــد برای جبـــران خســـارت مردم 
در  کـــه  آن جایـــی  از  منتهـــی  می گیریـــم.  نظـــر  در 
اســـتان های دیگر خســـارات هنگفتی وارد شده است 
ممکن اســـت مـــا در اولویت هـــای ابتدایی نباشـــیم. 

«تھدید» سیالب 
ودخانه ھا و «فرصت» رفع تصرف از حریم ر

اگرچـــه به مدد وجـــود شـــبکه هاى اجتماعى وضعیت طرقبه و شـــاندیز در زمان وقوع ســـیل  توســـط شـــهروندان رصد مى شـــد، لیکن پس از 
آن که خشـــم رودخانه هاى شهرســـتان بینالود فرونشســـت، عملکـــرد مدیران مربوطه قابلیت بررســـى دقیق  تـــرى پیدا کرد. از این رو به ســـراغ 
فرماندار شهرســـتان ســـیل زده بینالود رفتیم تـــا راجع به میزان خســـارات، نحوه مدیریـــت منطقه و چگونگـــى جبران آســـیب هاى رخ داده به 
گفتگو بنشـــینیم. «سیدحســـن حسینى» 4 ســـال اســـت که در ســـمت فرماندار این شهرســـتان انجام وظیفه مى کند و با رویى گشـــاده پیشنهاد 

پذیرفت.  را  «وکال»  ماهنامـــه  با  مصاحبه 

 سیدسبحان
هوشیار امامى

مصاحبه با سیدحسن حسینى فرماندار شهرستان بینالود(طرقبه شاندیز)
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شماره 3                تیر98

  چـــه مقدار پـــل یا ســـازه غیـــر مجـــاز تخریب و 
جمع آوری شد؟؟

حـــدود ۶۰ عـــدد پلـــی که تجـــاوز به بســـتر 
رودخانه کرده بودند تخریب شـــدند. برخی را ســـیل 
خـــراب کرده بـــود. برخـــی دیگر را ســـیل نـــا ایمن 
کرده بـــود که مـــا مجبـــور به تخریبشـــان شـــدیم. 
برخـــی دیگـــر هم کـــه جلـــوی جریـــان آب را گرفته 
بودنـــد، تخریـــب کردیـــم. البته تمـــام ایـــن پل ها با 

شدند.  تخریب  دادســـتان  دســـتور 

  اگر تأییدیه ای از آب منطقه ای داشت چه؟
اگر کســـی تأییدیه ای از آب منطقه ای داشـــته 
باشـــد، خود آب منطقه ای باید خســـارت این 
شـــخص را تأمین کند، چون دادستان از روی ضرورت 
دســـتور به تخریـــب داده اســـت. ما به همـــه افرادی 
کـــه تـــا االن مراجعـــه کـــرده  و گفته اند کـــه متضرر 
شـــده ایم، گفتیـــم مجوز یـــا مدرکی بیاوریـــد دال بر 
اینکه پـــل متعلق به شماســـت و مجوز داشـــته اید. تا 
االن کســـی مدرکی نیـــاورده و بعید اســـت که چنین 

باشند. داشـــته  مدرکی 
البته ما یکـــی از ادعاها و اعتراضاتمان همین اســـت 
که گویـــا آب منطقه ای بـــه برخی در ناحیه بســـتر یا 
حریـــم رودخانه بـــا یک ســـری ســـازوکارهایی مجوز 
داده اســـت. خـــود همان ها نیـــز ایـــن پیش بینی را 
نداشته اند که ســـیل دوره بازگشـــت دارد و در هنگام 
بازگشـــت همه چیز را در ســـر راهش تخریب می کند.

  به هرحـــال ایـــن پل هـــا قبـــل از ســـیل وجـــود 
داشـــتند، چرا فرمانداری قبل از وقوع ســـیل به 
امن تـــر کردن بســـتر رودخانـــه نپرداخـــت یا در 
راســـتای جمـــع آوری و تخریـــب پـــل  ومنـــازل متجـــاوز 

اقدامی انجام نداد؟
آب  شـــرکت  رودخانـــه  مهندســـی  اصلـــی  متولـــی 
دســـتگاه  یـــک  فرمانـــداری  و  اســـت  منطقـــه ای 
تســـهیل گر و پشـــتیبان اســـت. ما در این موارد یک 
دســـتگاه حمایت گر هســـتیم و پشـــتیبان نهادهایی 
هســـتیم کـــه می خواهند قانـــون را اجـــرا بکنند. ما 
بلکه یک دســـتگاه  یک دســـتگاه اجرایی نیســـتیم. 

هســـتیم. حاکمیتی 
مـــا کارگروهی داریم بـــه نام کارگـــروه «حفاظت آب» 
و کارگروهـــی نیـــز داریم به نـــام «ســـیل و مخاطرات 
ســـیل». دبیر هـــر دو این هـــا آب منطقه ای اســـت. 
البته آب منطقه ای اینجا با مشـــهد، چناران و فریمان 
مشـــترک اســـت. این کارگروه ها مرتب تشکیل جلسه 
داده اند و مـــا تصمیماتی نیز برای پاکســـازی حریم و 
بســـتر رودخانه زشـــک داشـــته ایم. ۲میلیارد و ۵۰۰ 
میلیـــون تومان اعتبار بـــرای ایـــن کار در نظر گرفتیم 
که از ناحیه «چشـــمه قلقلی» به ســـمت پایین بیایند 
و حریـــم وبســـتر را رفع معارض کنند. ســـپس معبری 
در دوطـــرف ایجاد نماینـــد. این در دســـتور کار بوده 
لیکن به دلیل عـــدم تخصیص اعتبـــارات و همچنین 
اولویت هـــای مهمتر آب منطقه ای (مانند ســـد ارداک 
و کشـــف رود) اقدام بـــرای رودخانه زشـــک به تعویق 
افتاد تـــا این که منجر به ســـیل شـــد. همین ســـیل 
یک فرصت شـــد؛ زیرا خودش خیلـــی از معارضات را 
از بین برده اســـت. نباید گذاشـــت دوبـــاره معارضات 
برگـــردد. امیدواریـــم آب منطقـــه ای بتوانـــد از ایـــن 
فرصـــت اســـتفاده بکنـــد؛ زیرا بـــه لحـــاظ ذهنی و 

است. مهیا  شـــرایط  اجتماعی 

  اگـــر این اقدامـــات پیـــش از وقوع ســـیل انجام 
می شـــد، چقـــدر از ایـــن ۵۰ میلیارد خســـارت 

کاهش پیدا می کرد؟
دیگـــر خســـارتی واقـــع نمی شـــد. البتـــه صرفـــًا با 
۲میلیـــارد و ۵۰۰میلیـــون تومان همـــه برنامه ها اجرا 

نمی شـــد، شـــاید نزدیک بـــه ۵۰یـــا ۶۰میلیاردتومان 
نیاز باشـــد تا مـــا بتوانیم بـــه طور کامل ایـــن رودخانه 
۲۴ کیلومتـــری را ایمن ســـازی کنیـــم. تمـــام طـــول 
رودخانه ساخت وســـاز شده اســـت و رفع تعرضات کار 

ســـختی است.

  باالخـــره چنیـــن انتقادی به شـــما وارد اســـت که 
اگر پیشگیری می شد...

شـــما ببینید؛ در یک دوره ای شـــخصی به نام 
دکتـــر احمدی نـــژاد می آید و می گویـــد هرکس هرجا 
دلش خواســـت بســـازد. به مردم کاری نداشته باشید 
و بگذاریـــد آزاد باشـــند یـــا می گفت به هرکســـی هزار 
متـــر بدهید تـــا برود باغی درســـت کند و لـــذت ببرد. 
در این جـــا فرمانـــدار می خواهد چه کار کنـــد؟ اصًال  
۸ســـال پیشـــگیری در ایـــن زمینه هـــا تعطیـــل بود و 
ساخت وســـازهای بی رویه  وحشـــتناک در همه جا رخ 
داد. فرمانـــدار هم در چنین شـــرایطی می گوید وقتی 
رئیـــس جمهور مملکت موافق اســـت، چرا من کاســـه 

داغ تر از آش بشـــوم...

  در هنگام وقوع ســـیل تمام مســـئولین تحت نظر 
شما در منطقه بودند؟

بلـــه تمـــام مرخصی هـــا لغـــو شـــد و هیـــچ غایبـــی 
نداشـــتیم. تمـــام اعضا ظـــرف ۲۰ دقیقه در جلســـه 
مدیریـــت بحران جمع می شـــدند. ایـــن عملکرد مورد 

گرفت. قـــرار  هم  تحســـین 
در ســـیل شهرســـتان هیچ  خســـارت جانـــی رخ نداد 
و در لحظـــه خطـــر همه مســـیرها به ســـمت ییالقات 
را  بـــر روی گردشـــگران می بســـتیم. حضور مســـتمر 
ورودی ها  کـــردن  انتظامی جهت مســـدود  نیروهـــای 
و اطالع رســـانی گســـترده دو عاملـــی بود کـــه جلوی 
تلفـــات جانی را گرفـــت. آقای نصرپـــور( مدیریت صدا 
و ســـیمای خراســـان رضوی) پـــس از هربـــار تماِس 
بنـــده تمـــام آنتن هـــای صـــدا و ســـیما را در جهـــت 
اطالع رســـانی در اختیـــار مـــا می گذاشـــت. که این 

دارد. تشـــکر  جای 

  صاحبـــان حرف و مشـــاغل چه میزان خســـارتی 
دیدند؟

آمـــار دقیقـــی در ایـــن زمینـــه نداریـــم امـــا 
خودشـــان می گویند که فروش شـــان  به نصـــف و زیر 

پیـــدا کـــرده بود. نصـــف کاهش 

متأسفانه در طرقبه و 
شاندیز تا لب رودخانه 

خانه سازی شده و 
ارگان های ذیربط 

نتوانسته اند جلوی 
این تجاوزات به حریم 
و بستر رودخانه ها را 

بگیرند

متولی اصلی مهندسی 
رودخانه شرکت آب 

منطقه ای است و 
فرمانداری یک دستگاه 

تسهیل گر و پشتیبان 
است.
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به  از قوانیـــن راجع  طرح اصـــالح برخـــی 
دادگســـتری  وکالت 

پروانـــه وکالت  مبحـــث اول. قانون کیفیـــت اخذ 
ی  دگستر ا د

ماده ۱. مـــاده (۱) قانون کیفیت اخـــذ پروانه وکالت 
دادگســـتری مصـــوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و تبصـــره آن به 

شـــرح زیر اصالح می شـــود: 
مـــاده ۱. از تاریـــخ تصویـــب این قانـــون کانون های 
وکالی دادگســـتری مکلفند حداقل یک بار در ســـال 
رأســـًا و یا بـــا اعطای نمایندگی نســـبت بـــه پذیرش 
متقاضیـــان پروانه کارآمـــوزی وکالت صرفـــًا از طریق 
آزمـــون ورودی یـــا آگهـــی در جراید اقـــدام نموده و 
از برگزاری  پـــس  حداکثـــر ظرف مدت شـــش مـــاه 

آزمون ضمـــن اعالم نتایـــج قطعی نســـبت به صدور 
اقدام  پذیرفته شـــدگان  برای  وکالت  کارآمـــوزی  پروانه 

. یند نما
اســـامی قبول شـــدگان و نتایج آن بر اســـاس نمره و 
رتبه کســـب شـــده در آزمون توســـط کانون منتخب 
داوطلـــب اعالم می شـــود. بـــرای شـــرکت در آزمون 
ورودی داشـــتن دانشنامه کارشناســـی پیوسته حقوق 
یا کارشناسی ارشـــد پیوســـته حقوق و یا فقه و مبانی 
حقوق اســـالمی مورد تأیید وزارت علـــوم، تحقیقات و 
فناوری و دارا بودن حداقل بیســـت و پنج ســـال سن 
الزامی اســـت. هرگونه پذیرش خـــارج از ضوابط این 

اســـت. قانون ممنوع 
تبصـــره. تعییـــن تعداد کارآمـــوزان وکالت مـــورد نیاز 
برای هـــر کانون با توجـــه به جمعیت اســـتان، تعداد 

شـــعب و پرونده های جریانی دادگاه ها و دادســـراها، 
تعداد وکال و امکانات آموزشـــی دادگســـتری و کانون 
مربـــوط بر عهده کمیســـیونی متشـــکل از رییس کل 
انقالب  اول دادگاه  رییس شـــعبه  استان،  دادگستری 
و رییس کانون وکالی اســـتان می باشـــد که به دعوت 
رییـــس کانون وکال حداقل یک بار در ســـال تشـــکیل 
و اتخـــاذ تصمیم می نمایـــد. تعیین ظرفیـــت در پنج 
ســـال نخســـت اجرای این قانـــون به نحـــوی خواهد 
بـــود کـــه در مجموع هر ســـال ده درصـــد (۱۰٪) به 
تعـــداد کارآمـــوزان وکالـــت به نســـبت ســـال ۱۳۹۷ 

شود. اضافه 

مـــاده۲.  یک تبصره بـــه عنوان تبصـــره (۶) به ماده 
می شـــود: الحاق  قانون   (۲)

تبصـــره ۶. مطالبه هرگونه وجهـــی در خصوص صدور 

ح اسکودا طر
«برای اصالح برخی از قوانین وکالت»

پـــس از وصول طـــرح «آموزش و پذیـــرش وکالت» به مجلس شـــورای اســـالمی که مورد مخالفت شـــدید کانون هـــای وکالی دادگســـتری قرار گرفـــت، ایده تهیه 
طرحی برای اصالح قوانین مرتبط با وکالت با مشـــارکت وکال شـــکل گرفت. در همین راســـتا در ســـی امین همایش سراســـری اســـکودا در شـــهرکرد (اردیبهشـــت 
۹۷) مصـــوب شـــد تا پیشـــنهادات ارائه شـــده درخصوص قوانین مرتبـــط با وکالـــت، در قالب طرحی منســـجم تهیه و از طریـــق نمایندگان به مجلـــس ارائه گردد.
بـــر این اســـاس کارگروهـــی تشـــکیل و طرحی را با جلـــب نظـــر کانون های وکالی دادگســـتری کشـــور تهیه کـــرد. نهایتـــًا این طرح بـــا عنوان «طـــرح اصالح 
برخـــی از قوانیـــن راجع بـــه وکالـــت دادگســـتری» بـــا ۱۱۶ امضـــا در جلســـه علنـــی روز ۲۸ خـــرداد ۱۳۹۸ مجلـــس شـــورای اســـالمی اعـــالم وصول شـــد.
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پروانـــه وکالـــت و کارآمـــوزی و یا تمدید ســـاالنه آن و 
منـــوط کردن صـــدور و یا تمدیـــد پروانه بـــه پرداخت 
وجوهـــی غیـــر از آنچـــه کـــه به وســـیله کانـــون ها 

تصویب شـــده اســـت ممنوع می باشـــد.

مـــاده ۳. بنـــد «ب» مـــاده (۴) قانون به شـــرح زیر 
می شـــود: اصالح 

ب. اعضـــای هیأت مدیـــره کانـــون از بیـــن واجدین 
شـــرایط با داشـــتن حداقل ده سال ســـابقه وکالت و 
یا شـــش ســـال ســـابقه وکالت و چهار ســـال قضاوت 
برای ســـه ســـال با رأی مخفـــی انتخاب می شـــوند.

مـــاده ۴. متـــن زیر به عنـــوان مـــاده (۴ مکـــرر) به  
می گردد: الحـــاق  قانـــون 

ماده ۴ مکـــرر. هیأت مدیره کانـــون وکال حداقل پنج 
ماه بـــه انقضای هـــر دوره از بین وکالیـــی که دارای 
شـــرایط عضویـــت در هیأت مدیـــره باشـــند پنج نفر 
بـــه عنـــوان عضو اصلـــی و دو نفـــر به عنـــوان عضو 
علی البـــدل با رأی مخفـــی و خـــارج از هیئت مدیره 
انتخابـــات هیأت مدیره  کـــه داوطلـــب عضویـــت در 
نباشـــند، به عنوان اعضـــای هیأت نظـــارت انتخاب 
انتخاب،  از  پـــس  بالفاصله  نظـــارت  می نماید. هیأت 
به ریاســـت مســـن ترین عضو تشـــکیل و رییس هیأت 
نظـــارت را انتخـــاب می نمایـــد. در اســـتان هایی که 
کانون وکال تشـــکیل نشـــده اســـت، تعییـــن اعضای 
هیأت نظـــارت با کانونـــی خواهد بود کـــه از آن جدا 

. ند می شو
تبصـــره ۱. هیـــأت نظـــارت پـــس از احراز شـــرایط 
شـــکلی، نســـبت به اســـتعالم ســـوابق داوطلبان از 
وزارت اطالعـــات و در مورد قضات و کارمندان ســـابق 
قوه قضاییه عالوه بر آن از مرکـــز حفاظت و اطالعات 
قـــوه قضاییـــه اقـــدام می نمایـــد. مراجـــع مذکـــور 
مکلفنـــد ظـــرف چهل و پنـــج روز، به اســـتعالم های 
مذکور کتبًا پاســـخ دهنـــد. در صورت ابهـــام یا عدم 
وصول پاســـخ، هیـــأت نظارت بـــر انتخابـــات مکلف 
اســـت نســـبت به تجدیـــد اســـتعالم برای یـــک بار 
دیگـــر با تعییـــن مهلـــت پانـــزده روزه از تاریخ وصول 
نامـــه اقـــدام کند. بـــا انقضـــای مواعد مقـــرر و عدم 
وصـــول پاســـخ، نتیجه اســـتعالم مثبت تلقی شـــده 
و هیـــأت مزبـــور در خصـــوص صالحیـــت داوطلبان 
پاســـخ های واصله  به  اتخاذ تصمیـــم خواهد نمـــود. 
پـــس از انقضای مهلت هـــای مقرره ترتیـــب اثر داده 

نمی شـــود.
تبصـــره ۲. هیأت نظـــارت حداکثر ظـــرف یک ماه از 
تاریخ وصول پاســـخ اســـتعالم ها، شـــرایط داوطلبان 
وکالـــت  مقـــررات  بـــا  را  هیأت مدیـــره  در  عضویـــت 
انطبـــاق داده و تصمیـــم خود را در مـــورد صالحیت 
داوطلبان بـــه کانون متبوع و رییس کل دادگســـتری 

اســـتان ابـــالغ می نماید.
تبصره ۳. در صـــورت احراز یا عدم احـــراز صالحیت 
داوطلب توســـط هیـــأت نظارت بر انتخابـــات کانون، 
رییس کل دادگســـتری اســـتان مربوط و داوطلب رد 
صالحیت شـــده حـــق دارنـــد، ظرف مهلـــت ده روز 
پس از ابالغ تصمیـــم هیأت نظارت بـــه دادگاه عالی 
دادگاه مکلف  کننـــد.  اعتـــراض  انتظامـــی قضـــات 
اســـت داوطلـــب را برای ارائـــه دفاعیات دعـــوت و تا 
پانزده روز قبـــل از زمان انتخابات کانون، نســـبت به 
اعتـــراض رســـیدگی و رأی مقتضی را صـــادر و اعالم 
نماید. در غیـــر اینصورت احـــراز صالحیت داوطلبان 
بر اســـاس نظر اعالمـــی هیئت نظارت بـــر انتخابات 
کانـــون بوده و پـــس از این مـــدت به نظـــرات واصله 
ترتیـــب اثر داده نمی شـــود. تصمیم هیـــأت نظارت و 
رأی صـــادره از دادگاه صرفًا ناظر بـــر انتخابات همان 

می باشد. دوره 

مـــاده ۵. تبصره (۴) مـــاده (۶) قانون به شـــرح زیر 
می گردد. اصـــالح 

تبصـــره ۴. صـــدور پروانه و اشـــتغال بـــه وکالت برای 
متقاضیـــان دارای رتبه قضائی در حـــوزه کانون محل 
یا محل های ســـه ســـال آخـــر خدمت آنـــان ممنوع 
اســـت. قضات دیـــوان عالـــی کشـــور، دادگاه عالی 
انتظامی قضـــات و دیوان عدالـــت اداری در صورتی 

که ســـه ســـال آخر خدمت آنـــان در مراجـــع پایین تر 
نباشـــد، از حکم ایـــن ماده مســـتثنی می باشـــند و 
حســـب مـــورد از وکالـــت در مراجـــع محـــل خدمت 
ســـه ســـال آخر خـــود ممنـــوع می باشـــند. تخلف 
از ایـــن حکم بـــا لحـــاظ تعـــدد و تکرار مســـتوجب 
تـــا ۶ خواهد بود. مجازات هـــای انتظامی درجـــه ۴ 

وکالی  کانـــون  اســـتقالل  الیحـــه  دوم.  مبحـــث 
دادگســـتری 

مـــاده ۶. مـــاده (۲) الیحه اســـتقالل کانـــون وکالی 
دادگســـتری مصـــوب ۱۳۳۳/۱۲/۵ بـــه شـــرح زیر 
اصـــالح و یک تبصـــره به عنـــوان تبصـــره (۲) به آن 

می گردد: الحـــاق 
مـــاده ۲. کانـــون وکالی هـــر محل به وســـیله هیأت 
مدیـــره اداره می شـــود. تعداد اعضـــای هیأت مدیره 
بـــرای کانون هـــای تا دو هـــزار نفر وکیـــل، پنج عضو 
اصلـــی و دو عضـــو علی البـــدل و بـــرای کانون های 
بیش از دو هزار تـــا پنج هزار نفر، هفـــت عضو اصلی 
و ســـه عضو علی البدل و بـــرای کانون هـــای بیش از 
پنـــج هزار نفـــر تا ده هـــزار نفـــر، نه عضـــو اصلی و 
چهـــار عضو علی البـــدل و بـــرای کانون هـــای باالتر 
از ده هـــزار نفر، ســـیزده عضـــو اصلـــی و پنج عضو 
علی البـــدل خواهـــد بود. اخـــذ رأی بـــرای اعضای 
اصلی انجـــام می شـــود. حائزین بیشـــترین آراء پس 
از اعضـــای اصلـــی عضـــو علی البدل هیـــات مدیره 
محســـوب خواهند شـــد. جلســـات هیـــات مدیره با 
حضور اعضای اصلی تشـــکیل می شـــود و جلســـات 
بـــا حضور اکثریت اعضا رســـمیت یافتـــه و تصمیمات 

بـــا رأی اکثریـــت حاضران اتخـــاذ می گردد. 
تبصـــره ۱ – حضـــور اعضـــاء علی البدل در جلســـات 
به  هیأت مدیـــره بالمانع اســـت. اعضـــاء علی البدل 
ترتیب تعـــداد آرائی کـــه در جریان انتخابات کســـب 
کرده انـــد در صورتی حق شـــرکت در مذاکرات و حق 
رأی دارنـــد کـــه تعداد اعضـــاء اصلی برای رســـمیت 

نباشد.  کافی  جلســـه 

مـــاده ۷. یـــک ماده به شـــرح زیر به عنـــوان ماده (۲ 
الحاق می شـــود:  بـــه الیحه  مکرر) 

و  هماهنگـــی  برنامه ریـــزی،  مکـــرر.   ۲ مـــاده 
سیاســـت گذاری واحـــد در امور اجرایـــی کانون های 
اتحادیـــه سراســـری  از طریـــق  وکالی دادگســـتری 
می شـــود.  انجـــام  دادگســـتری  وکالی  کانون هـــای 
کانون هـــای وکالی دادگســـتری و اتحادیه از پرداخت 

می باشـــند. معاف  مالیـــات 

مـــاده ۸. مـــاده (۷) الیحـــه به شـــرح زیـــر اصالح 
می شـــود:

مـــاده ۷. از تاریـــخ تصویـــب ایـــن قانـــون، مـــدت 
کارآمـــوزی حداقـــل ۱۸ مـــاه اســـت و در این مدت 
کارآمـــوزان ضمـــن شـــرکت در جلســـات رســـیدگی 
مراجـــع قضایـــی و دوره هـــای آموزشـــی، تحت نظر 
وکیل سرپرســـت انجـــام وظیفه می کننـــد. کارآموزان 
در یـــک ســـال اول حق قبـــول وکالت ندارنـــد لیکن 
نظـــارت  تحـــت  کارآمـــوزی  دوره  آخـــر  مـــاه   ۶ در 
وکیـــل سرپرســـت می تواننـــد قبـــول وکالـــت کنند. 
ضوابـــط انجام کارآمـــوزی با پیشـــنهاد کانون وکالی 
دادگســـتری مرکز و توســـط هیأت عمومـــی اتحادیه 
کانون هـــای وکالی دادگســـتری تعییـــن می گـــردد.
امـــکان  تبصـــره. دادگســـتری اســـتان ها مکلفنـــد 
حضـــور کارآمـــوزان را حداقـــل ۴ جلســـه در ماه در 

نمایند. فراهـــم  رســـیدگی  جلســـات 

مـــاده ۹. مـــاده (۸) الیحـــه به شـــرح زیـــر اصالح 
می شـــود:

ماده ۸. اشـــخاص زیر بـــرای پروانه وکالـــت پایه یک 
از معافیت هـــای منـــدرج در بندهای ذیـــل برخوردار 

بود: خواهند 
الف. قضاتی که دارای دانشـــنامه لیســـانس حقوق و 
یا فقـــه و مبانی حقوق اســـالمی بوده به شـــرط دارا 
بودن حداقل ۱۵ ســـال ســـابقه کار قضایی از شرکت 

در آزمـــون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
ب. کســـانی که پس از دریافت دانشـــنامه لیســـانس 

حقـــوق یا فقـــه و مبانی حقوق اســـالمی یـــک دوره 
کامل نمایندگی مجلس شـــورای اســـالمی را گذرانده 

ورودی. آزمون  در  از شـــرکت  باشند 
تبصـــره ۱. اعطـــای پروانـــه وکالـــت بـــه اشـــخاص 
موضـــوع بند «الف» منوط اســـت به عدم اشـــتهار به 
فســـاد اخالق (ســـوء شهرت)، عدم ســـلب صالحیت 
قضایی و عـــدم محکومیت انتظامـــی درجه ۸ و باالتر 
موضـــوع قانـــون نظـــارت بر رفتـــار قضـــات مصوب 

.۱۷/۷/۱۳۹۰
تبصـــره ۲. نحوه پذیـــرش افراد مذکـــور در این ماده 
به تناســـب ظرفیـــت و نیاز به تشـــخیص هیأت مدیره 

کانـــون هر اســـتان خواهد بود.
تبصره ۳. صـــدور پروانـــه و ادامه اشـــتغال به وکالت 
مشـــمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســـتگان 
مصـــوب ۲۰/۲/۱۳۹۵ بـــا اصالحـــات و الحاقـــات 

می باشـــد. آن  بعدی 

مـــاده ۱۰. متن زیر به عنـــوان مـــاده (۱۴ مکرر) به 
می گردد الحـــاق  الیحه 

مـــاده ۱۴ مکـــرر. مجازات های انتظامـــی منحصر به 
اســـت: زیر  موارد 

١. توبیخ کتبی بدون درج پرونده
۲. توبیخ کتبی با درج در پرونده.

٣. توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
۴. ممنوعیت از وکالت سه ماه تا دو سال 

۵. ممنوعیت از وکالت دو سال تا شش سال.
۶. محرومیت دائم از شغل وکالت.

مـــاده ۱۱. مـــاده ۲۰ الیحـــه به شـــرح زیـــر اصالح 
می گـــردد:

مـــاده ۲۰. وکیل در مقـــام انجام وظایـــف وکالتی، از 
برخوردار  تأمینات شـــاغلین شـــغل قضـــاء  و  احترام 
می باشـــد و تضمینـــات قانونی مربـــوط در این مورد 
نیز جـــاری اســـت و همچنیـــن نمی تـــوان وی را به 
دفـــاع می نماید  مقـــام  در  کـــه  اظهاراتی  مناســـبت 
تعقیب نمـــود. هر کـــس به وکیـــل دادگســـتری در 
حیـــن انجام  وظیفـــه وکالتی و یا به ســـبب آن توهین 
کنـــد بـــه مجـــازات مقـــرر بـــرای توهین بـــه قضات 
محکـــوم خواهد شـــد. مقامـــات اجرایـــی، قضایی و 
انتظامـــی مکلفند شـــرایطی را فراهم کننـــد که وکیل 
دادگســـتری بتواند وظایـــف حرفه ای خـــود را بدون 
هرگونـــه مانع یـــا محدودیتی انجام دهـــد و از وی در 

نمایند. روانی حمایـــت  و  تهدیـــدات جانـــی  مقابل 

تشـــکیل صنـــدوق حمایت  قانون  مبحث ســـوم. 
دادگستری  کارگشـــایان  و  وکال 

صنـــدوق  تشـــکیل  قانـــون   (۵) مـــاده   .۱۲ مـــاده 
مصـــوب  دادگســـتری  کارگشـــایان  و  وکال  حمایـــت 
زیـــر اصالح می شـــود: بـــه شـــرح   ۲۹/۱۰/۱۳۵۵
مـــاده ۵. منابـــع مالی صنـــدوق حمایـــت از وکالی 

اســـت: زیر  به شـــرح  دادگســـتری 
۱. حـــق بیمـــه ای کـــه وکال و کارآمـــوزان وکالـــت به 

می پردازنـــد. صنـــدوق 
۲. ســـود حاصـــل از ســـپرده گذاری وجـــوه صندوق 
نزد بانک یـــا بانک های مـــورد تایید مجمـــع عمومی 

. ق و صند
بـــه وکالت نامه که  ٣. نصف تمبـــر مالیاتـــی الصاقی 
باید توســـط وکال و کارآموزان عضـــو صندوق پرداخت 
شـــود. ســـهم دریافتی در پایـــان هر ماه به حســـاب 

می شـــود؛  واریز  صندوق 
۴. کمک هـــا و هدایایـــی کـــه از طـــرف اشـــخاص 
حقیقـــی یـــا حقوقی بـــه صنـــدوق داده می شـــود.
از ســـرمایه گذاری درآمد خالص  ۵. وجـــوه حاصـــل 

. نه ال سا
۶. ســـه درصد کمک دولت موضوع اصـــل ۲۹ قانون 

سی سا ا
تبصـــره – صنـــدوق بـــا تصویـــب مجمـــع عمومـــی 
می توانـــد حداکثر تا پنـــج درصد از ســـرمایه موجود 
را ظرف مدت ۵ ســـال از تاریخ الزم االجرا شـــدن این 
قانون و بیســـت درصـــد درآمد خالص ســـاالنه خود را 

از طریق تأســـیس شـــرکت، ســـرمایه گذاری کند.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
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مـــاده ۱۳. متن زیـــر جایگزیـــن مـــاده (۸) قانون و 
تبصـــره آن می شـــود:

مـــاده ۸. نـــرخ حـــق بیمه موضـــوع مـــاده ۸ قانون 
کارگشـــایان  و  وکال  حمایـــت  صنـــدوق  تشـــکیل 
دادگســـتری ماهیانـــه معـــادل ۱۲ درصد اســـت که 
تمامًا بوســـیله بیمه شـــده پرداخت می شـــود. دولت 
نیز مکلف اســـت معـــادل ۳ درصد نرخ حـــق بیمه را 
در الیحـــه بودجـــه ســـالیانه پیش بینی و بـــه صندوق 
پرداخـــت کند. صنـــدوق می تواند بـــا تصویب مجمع 
عمومـــی تمهیـــدات الزم را برای اســـتفاده وکال و کار 
آمـــوزان از پوشـــش های بیمـــه ای مناســـب فراهـــم 

. ید نما
متبصـــره ۱. وکال و کارآمـــوزان وکالـــت مکلفنـــد به 
بابت  آنچـــه  مالیاتـــی نصف  تمبـــر  ابطـــال  هنـــگام 
مالیات طبـــق قانـــون مالیات های مســـتقیم تمبر به 
به حســـاب صندوق  الصـــاق می کننـــد  وکالت نامـــه 
حمایـــت واریـــز و همچنیـــن معـــادل همیـــن مبلغ 
وکالی  کانون هـــای  هزینه هـــای  تأمیـــن  به منظـــور 
دادگســـتری بـــه حســـاب کانـــون مربـــوط پرداخت 
نماینـــد. همین حکم نســـبت بـــه حق المشـــاوره و 
اســـت. جاری  نیز  دریافتـــی  مقطـــوع  حق الوکالـــه 

تبصـــره ۲. دســـتگاه های اجرایـــی موضـــوع مـــاده 
و ســـایر  قانـــون مدیریـــت خدمـــات کشـــوری   (۵)
اشـــخاص حقوقی که بـــا وکال قـــرارداد حق الوکاله و 
حق المشـــاوره منعقـــد نموده انـــد و همچنین وکالی 
دادگســـتری مکلفنـــد حداکثر ظرف مـــدت یک ماه 
پس از انعقـــاد، قـــرارداد را به کانون مربوط ارســـال 
نمایند. تخلـــف از انجام این وظیفـــه از جانب وکالی 
دادگســـتری مســـتوجب محکومیـــت انتظامی درجه 
۴ اســـت و در مـــورد مقامات و دســـتگاه های موضوع 
مـــاده (۵) قانـــون مدیریت خدمات کشـــوری موجب 
محکومیت بـــه مجازات اداری طبق قانون رســـیدگی 

بـــه تخلفات اداری می شـــود.

مـــاده ۱۴. متن زیـــر به عنـــوان مـــاده ۱۲ مکرر به 
قانـــون الحاق می شـــود:

ماده ۱۲. مشـــموالن مـــاده ۱۸۷ قانون برنامه ســـوم 
توســـعه مصـــوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ کـــه در اجـــرای این 
بـــه کانون هـــای وکالی دادگســـتری ملحق  قانـــون 
بازنشســـتگی  صنـــدوق  عضو  چنانچـــه  می شـــوند، 
دیگری باشـــند در صـــورت تمایل می توانند ســـوابق 
خـــود را بـــا پرداخـــت مابه التفـــاوت حـــق بیمـــه به 
نـــرخ روز به صنـــدوق منتقل نماینـــد و چنانچه عضو 
صندوق دیگـــری نباشـــند مکلفند ظرف یکســـال از 
تاریخ الزم االجرا شـــدن ایـــن قانون جهـــت عضویت 
وکالت  پروانـــه  تمدید  نماینـــد.  اقـــدام  در صنـــدوق 
برای افـــراد مزبور منـــوط به تعییـــن تکلیف عضویت 

اســـت. صندوق  در  آنان 

مـــاده ۱۵. مـــاده ۱۵ قانـــون به شـــرح زیـــر اصالح 
می شـــود:

مـــاده ۱۵. وکال می تواننـــد بـــا دارا بودن ۳۰ ســـال 
ســـابقه وکالـــت و پرداخت حـــق بیمه بـــا دارا بودن 
حداقل ۱۰ ســـال ســـابقه وکالت و ۷۰ ســـال ســـن و 
پرداخت حـــق بیمه و بـــه ترتیب مقـــرر در آئین نامه، 

تقاضـــای بازنشســـتگی نمایند.

مبحث چهارم: قانون وکالت 
مصـــوب  وکالـــت  قانـــون   ۵۵ مـــاده   .۱۶ مـــاده 
زیـــر اصالح می شـــود: بـــه شـــرح   ۲۵/۱۱/۱۳۱۵

وکالی معلـــق و اشـــخاص ممنوع¬الوکالـــه و به طور 
کلی هر شـــخصی کـــه دارای پروانه وکالت نباشـــد از 
هرگونه تظاهـــر و مداخله در امر وکالت ممنوع اســـت 
اعـــم از اینکـــه عناوینـــی از قبیل مشـــاور حقوقی و 
غیـــره اختیار کند و یـــا اینکه در قالب تأســـیس دفتر 
یا گـــروه یا مؤسســـه و شـــرکت حقوقـــی، تظاهر به 
وکالـــت یا مشـــاوره حقوقی یـــا مداخلـــه در این امور 
نماید و یا از طریق شـــرکت و ســـایر عقـــود یا عضویت 
در مؤسســـات خود را اصیل در دعـــوی قلمداد کند. 
متخلـــف از ایـــن مقرره بـــه حبس تعزیری از شـــش 

تا دو ســـال محکوم خواهد شـــد. ماه 

مبحث پنجم. احکام متفرقه 
مـــاده ۱۷. کانون هـــای وکالی دادگســـتری مکلفند 
شـــرایط آمـــوزش تخصصـــی و ارتقا و به روز رســـانی 
دانـــش حقوقـــی وکال را فراهم نماینـــد. تمدید پروانه 
وکالت منـــوط به طی دوره های آموزشـــی اســـت که 
وکال  اســـتفاده  می نمایـــد.  تعییـــن  مربوطه  کانـــون 
از عناویـــن تخصصـــی منوط بـــه احراز شـــرایط مقرر 

توســـط کانون مربوطه اســـت.

ماده ۱۸. بیمـــه مرکزی ایران مکلف اســـت موجبات 
وکالتـــی  خدمـــات  بیمـــه  از  را  همـــگان  اســـتفاده 
فراهـــم نمایند. نحـــوه تنظیـــم بیمه نامـــه، تعهدات 
بیمه گـــزار و بیمه گـــر و نحـــوه اســـتفاده از خدمات 
وکالتـــی در بیمـــه وکالت و ســـایر مقـــررات این امر 
به موجـــب آیین نامـــه ای اســـت که حداکثـــر ظرف 
یک ســـال پـــس از الزم االجراء شـــدن ایـــن قانون بر 
اســـاس قانـــون بیمه مصـــوب ۱۳۱۶ و مقـــررات این 
قانـــون و ســـایر قوانین مرتبط با پیشـــنهاد مشـــترک 
بیمـــه مرکـــزی جمهوری اســـالمی ایـــران و اتحادیه 
سراســـری کانون هـــای وکالی دادگســـتری ایـــران و 
کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز به تصویب شـــورای 

عالـــی بیمه می رســـد.

مـــاده ۱۹. وکالت دادگســـتری در کلیه دعاوی اصلی 
و طـــاری قابـــل طرح نـــزد مراجـــع قضائی توســـط 
اشـــخاص حقیقی یـــا حقوقی دولتـــی (موضوع ماده 
۵ قانـــون مدیریت خدمات کشـــوری مصوب ۱۳۸۷)، 
تمـــام مراحل رســـیدگی،  در  تعاونـــی و خصوصـــی 

زیر: مـــوارد  اســـت مگر در  اجباری 
مطالبه وجه با مبلغ کمتر از پانصد میلیون ریال.

مطالبـــه ارز و مســـکوکات با مبلـــغ کمتـــر از پانصد 
ریال. میلیـــون 

گزارش اصالحی و طالق توافقی.
دعاوی راجع به امور حسبی به استثنای حجر.

دعوای تقابل مرتبط با بندهای مذکور 
دعـــاوی غیرمالی بـــه غیـــر از وقف، حبـــس، ثلث، 

تولیـــت و تخلیـــه ید اعیـــان تجاری.
تبصـــره. دعـــاوی که خواســـته آن در مرحلـــه بدوی 
تقویـــم نگردیده و یا در اثنای رســـیدگی معلوم شـــود 
بهای خواســـته بیـــش از ۵۰۰ میلیون ریال اســـت، 
بـــا معین شـــدن بهای خواســـته ادامه رســـیدگی در 

اســـت. وکیل  معرفی  بـــه  منوط  دادگاه 

مـــاده ۲۰. افرادی که به تشـــخیص کانـــون یا مرجع 
نیســـتند  برخوردار  انتخاب وکیل  توانایـــی  از  قضایی 
از خدمـــات معاضـــدت قضایی طبق مقـــررات مربوط 

شـــد. خواهند  بهره مند 

مـــاده ۲۱. در اجـــرای اصـــل ۳۵ قانـــون اساســـی 
به منظور توســـعه معاضـــدت قضایـــی و فراهم کردن 
توانایـــی مالی  امـــکان برخورداری اشـــخاصی کـــه 
انتخـــاب وکیـــل را ندارند صندوق معاضـــدت قضایی 
تأســـیس می گـــردد. منابـــع مالـــی ایـــن صنـــدوق 
عبارتنـــد از ده درصـــد از هزینه دادرســـی در دعاوی 
مالـــی و غیرمالـــی و ســـایر اقداماتـــی که مســـتلزم 
و  پرداخـــت هزینه دادرســـی اســـت، کمـــک دولت 
هدایای ســـایر اشـــخاص حقیقی و حقوقی که صرفًا 
برای پرداخـــت حق الوکاله معاضدتـــی هزینه خواهد 
شـــدو حداکثر ظرف شـــش مـــاه از تاریـــخ تصویب 
ایـــن قانـــون آیین نامه نحـــوه ارایه خدمـــات صندوق 
و شـــرایط بهره منـــدی از آن به پیشـــنهاد مشـــترک 
اتحادیـــه کانون های وکال و کانون وکالی دادگســـتری 
مرکـــز به تصویب رییـــس قوه قضاییه خواهد رســـید. 
اساســـنامه صندوق نیز توســـط اتحادیـــه کانون های 
وکال و کانـــون وکالی دادگســـتری مرکـــز تهیه و پس 
از تأییـــد وزیر دادگســـتری به تصویب هیـــأت وزیران 

رســـید. خواهد 
مـــاده ۲۲. افرادی کـــه در مدت اعتبـــار ماده ۱۸۷ 
قانون برنامه ســـوم توســـعه اقتصـــادی، اجتماعی و 
فرهنگـــی جمهوری اســـالمی ایران مصـــوب ۱۳۷۹ 
از قـــوه قضاییه مجـــوز دریافت نموده اند بر اســـاس 

محل اشـــتغال منـــدرج در مجوز خود بـــه کانون های 
اســـتان های مربوط ملحـــق و تحت نظـــر کانون های 

می گیرند. قرار  اســـتانی 
تبصـــره. اتخـــاذ تصمیـــم و نحـــوه اقـــدام در مورد 
کســـانی که پـــس از انقضای برنامه ســـوم توســـعه از 
مرکز مشـــاوران حقوقی قـــوه قضائیـــه پروانه دریافت 
کرده انـــد به موجـــب آیین نامه ای اســـت که توســـط 
نماینـــدگان قـــوه قضائیـــه و دولـــت و کانون هـــای 
وکالی دادگســـتری تهیـــه و به تصویـــب هیأت وزیران 

می رســـد.

مـــاده ۲۳. قـــوه قضاییـــه مکلـــف اســـت از تاریـــخ 
الزم االجـــرا شـــدن ایـــن قانـــون حداکثـــر تا شـــش 
ماه نســـبت بـــه انتقـــال پرونـــده تمامی مشـــاورانی 
کـــه از آن قـــوه پروانه دریافـــت نموده اند بـــه کانون 
اســـتان محل پذیرش اقـــدام نماید. امـــوال منقول و 
غیرمنقـــول و وجوه ناشـــی از دریافت حـــق عضویت 
و ســـایر درآمدهـــای مرکـــز در ارتبـــاط با مشـــاورین 
بـــه کانون هـــای مربـــوط منتقل می شـــود.  حقوقی 
حـــق اســـتفاده از آن بخـــش از اموال قـــوه قضاییه 
و هـــر آنچه جهـــت اداره امـــور مشـــاوران در تصرف 
آنهـــا قـــرار دارد تا پانزده ســـال بالعـــوض در اختیار 
مزبور  متصرفات  اســـتقرار  محل  اســـتانی  کانون های 
قـــرار می گیـــرد. بـــا اتمام عملیـــات انتقـــال، بخش 
مربـــوط بـــه مرکز مشـــاوران حقوقـــی قـــوه قضاییه 

می گردد. منحـــل 
تبصـــره ۱. دولـــت مکلف اســـت جهت الحـــاق مرکز 
امـــور مشـــاوران قوه قضاییـــه در کانون هـــای وکالی 
دادگســـتری بـــار مالـــی الزم را در الیحـــه بودجـــه 

پیش بینـــی نمایـــد.
تبصـــره ۲. تأدیه و تســـویه دیـــون و ایفـــای تعهدات 
مرکـــز مشـــاوران بـــه عهـــده قـــوه قضائیه اســـت و 
کانون هـــای وکال مســـئولیتی در قبال مـــوارد مذکور 

داشـــت. نخواهند 

مـــاده ۲۴. وکیـــل می تواند در ارتباط بـــا وظایفی که 
از قبیل ثبت دادخواســـت،  نـــدارد  ماهیت قضایـــی 
الیحـــه، وکالت نامـــه، اظهارنامـــه و انجام ســـایر امور 
مربـــوط بـــه پیگیـــری اداری پرونده هـــای وکالتی از 
فارغ التحصیـــالن حقـــوق اســـتفاده نمایـــد. افـــراد 
مذکـــور بـــا معرفی نامه وکیـــل عهده دار انجـــام امور 
محولـــه خواهنـــد بـــود. وکیل بایـــد بر اعمـــال این 
افـــراد نظارت کند و در هر حال نســـبت به خســـارات 
ناشـــی از تقصیرات آنهـــا مســـئولیت دارد. حکم این 
ماده مانـــع از اقامه دعـــوی وکیل علیه وی نیســـت.

مـــاده ۲۵. تأســـیس و ثبـــت هـــر نـــوع شـــرکت یا 
یا مؤسســـه حقوقی  تشـــکیالتی تحت عنوان انجمن 
یـــا داوری یا ســـایر عناوینـــی که موضـــوع آن انجام 
امـــور وکالت و یـــا اســـتفاده از وکالی دادگســـتری 
اســـت و ارائه هرگونـــه مشـــاوره حقوقی یـــا هر نوع 
عملـــی کـــه مســـتلزم دخالـــت وکیل دادگســـتری 
باشـــد تنها توســـط دو یا چند وکیل دادگســـتری در 
محل اشـــتغال مذکـــور در پروانه وکالـــت و صرفًا پس 
از اخـــذ مجـــوز از کانون متبـــوع امکان پذیر اســـت. 
مؤسســـات یا شـــرکت های موجود باید ظرف شـــش 
مـــاه از تصویـــب این قانون، خـــود را با مقـــررات این 
اینصـــورت مجوزهای  قانون تطبیـــق دهنـــد در غیر 
صـــادره باطـــل و از درجـــه اعتبار ســـاقط اســـت. 
شـــرایط و نحـــوه صدور مجـــوز برای تأســـیس و ثبت 
شـــرکت ها و مؤسســـات مذکـــور حداکثر شـــش ماه 
پـــس از الزم االجراء شـــدن ایـــن قانون به پیشـــنهاد 
مشـــترک اتحادیـــه کانون های وکالی دادگســـتری و 
کانـــون وکالی دادگســـتری مرکـــز به تصویـــب وزیر 

می رسد. دادگســـتری 

ذیربـــط مکلف  و دســـتگاه های  دولـــت   .۲۶ مـــاده 
هســـتند نســـبت به تخصیـــص و اعالم شناســـه ملی 
بـــرای کانون های وکالی دادگســـتری اقـــدام نماید.

قانون وکالت

مجموعه قوانین و مقررات
مرتبط با وکالت
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حمیـــد  کشته شـــدن  خبـــر  اردیبهشـــت ماه  چهـــارم 
حاجیـــان، وکیـــل ۴۱ ســـاله و عضـــو کانـــون وکالی 
دادگســـتری مرکز، جامعه حقوقی کشـــور را در بهت فرو 
برد. به گفته سرپرســـت دادســـرای امـــور جنایی تهران، 
مهاجم به ایـــن وکیـــل و زن همـــراه وی در مقابل دفتر 
کارش تعـــداد زیادی گلوله شـــلیک کرده کـــه در نتیجه 
آن آقای حاجیان دچار مرگ مغزی شـــد و ســـاعاتی بعد 

قلبـــش نیز از تپش ایســـتاد.
این خبر کـــه در ابتدا نمونـــه دیگری از رواج خشـــونت 
به نظـــر  دادگســـتری  وکالی  علیـــه  دعـــوا  طرفیـــن 
می رســـید، با بازنشـــر برخی اظهارات حسین هدایتی، 
متهـــم معـــروف پرونده فســـاد کالن در بانک ســـرمایه، 

یافت. تـــازه ای  ابعاد 
هدایتـــی در اســـفند ۹۷ در یکی از جلســـات محاکمه 
خود با اشـــاره به متواری شـــدن یکـــی از متهمان مهم 
پرونـــده به نام «علی اکبـــر یقینی» گفته بـــود: «[وزارت] 
اطالعات ما از خارج از کشـــور متهم را می گیرد. االن در 
ســـلول ما فردی را از کارائیب آورده انـــد... آیا نمی توانند 
آن آقـــا را بگیرند بیاورند تـــا اینجا صحبت کنـــد؟... به 
ســـراغ  حمید حاجیـــان که یـــک وکیل با نفوذ اســـت 
و ۵۰ میلیـــارد تومان پول بنـــده را خورده و برده اســـت 
برویـــد. حاجیان به مـــن گفت اگر اســـمش را در دادگاه 
ببرم از من شـــکایت می کند. شـــاید فرار آقـــای یقینی 

باشد.» ایشـــان  دست  نیز 

احتمال ارتباط حســـین هدایتی یا متهمـــان دیگر این 
پرونده بـــا قتل حمیـــد حاجیان، حساســـیت عمومی 
جامعـــه را برانگیخـــت؛ پـــدرام ســـلطانی، نایب  رییس 
اتـــاق بازرگانی، قتل حمیـــد حاجیـــان را «اعالن ورود 

قتل حمید حاجیان؛ پرسش ھا و ابھامات
مافیـــای اقتصادی کشـــور به آد م کشـــی» توصیف کرد 
و ســـخنگوی کمیســـیون حقوقی مجلس از بررسی این 
حادثـــه در یکی از جلســـات این کمیســـیون خبر داد.

با گذشـــت بیـــش از یک مـــاه از وقوع ایـــن قتل، خبر 
روشـــنی درباره شناســـایی و انگیـــزه قاتل یـــا قاتالن 
حاجیان منتشـــر نشـــده اما نـــام او هنوز در جلســـات 
رســـیدگی بـــه پرونده ســـایر متهمـــان بانک ســـرمایه 

می شود. شـــنیده 
 ۳۰ روز  مســـعودی مقام  قاضـــی   مثـــال  به عنـــوان 
اردیبهشـــت و در پایان جلســـه محاکمه چنـــد تن دیگر 
از متهمـــان بانک ســـرمایه به خبرنگاران گفـــت: «برای 
تحقیـــق از هدایتی، آقای حاجیان به دادســـرای جنایی 
احضار شـــده بود. حکـــم جلب او صادر شـــده و قرار بود 

بازداشـــت شـــود و در معرض اتهام بود.»
همچنین در جلســـه روز ۵ خرداد همین دادگاه، نماینده 
دادســـتان بـــا بیان ایـــن که احســـان دالویـــز و محمد 
امامـــی، دو متهـــم دیگـــر پرونـــده، به شـــکل حرفه ای 
پولشـــویی می کردند خطـــاب به دالویز گفـــت: «بخش 
مهمی از این پول ها به حســـاب حاجیان رفته اســـت».
باألخـــره روز ۸ خردادماه اســـماعیلی، ســـخنگوی قوه 
قضاییـــه از بازداشـــت و تحقیـــق از چند نفـــر در ارتباط 
بـــا ایـــن قتل خبـــر داد امـــا افـــزود: «اینکه بیـــن این 
قتـــل و پرونده بانـــک ســـرمایه ارتباطی وجود داشـــته 
باشـــد، تاکنون ســـرنخی کشف نشده اســـت و در ادامه 
تحقیقات مشـــخص نیســـت که آیـــا ارتباطـــی بین این 
قتـــل و پرونده بانک ســـرمایه به دســـت خواهـــد آمد یا 
نـــه؟ متهمینی هـــم در این ارتباط شناســـایی شـــده و 
تحـــت تعقیب قـــرار گرفته انـــد و موضوع بـــا جدیت در 

دادســـرا در حال رســـیدگی است».

مراســم رونمایــی از کتــاب «خانــه ای بــر روی آب: 
پژوهشــی جامــع در بــاب صیغــه محرمیــت و ازدواج 
موقــت در ایــران» نوشــته کامیــل احمــدی روز ۲۸ 
ــوق  ــی و حق ــاالن مدن ــی فع ــور برخ ــا حض ــن ب فروردی

ــد.  ــزار ش ــهر برگ ــان ش ــه گفتم ــودک در خان ک
ــن ازدواج  ــن س ــالح قوانی ــاالن اص ــه از فع ــدی ک احم
ــه  ــوان «صیغ ــرف به عن ــه در ع ــه را ک ــت، آنچ ــز هس نی
عوامــل  از  یکــی  می شــود،  شــناخته  محرمیــت» 
ــت  ــد اس ــد و معتق ــودکان می دان ــهیل گر ازدواج ک تس
ــارت  ــط از نظ ــوع از رواب ــن ن ــدن ای ــل مخفی مان به دلی
قانونگــذار، در مــوارد زیــادی شــرایط مقــرر قانونــی در 

آن رعایــت نمی شــود.
دالیلــی  بــه  مــوارد  دراغلــب  رابطــه  ایــن 
منتهــی  دائــم  ازدواج  بــه  باردارشــدن  همچــون 
نوجوانانــی  و  کــودکان  همچنیــن  می شــود. 
در  می کننــد  تجربــه  را  شــرایطی  چنیــن  کــه 
کــرد. خواهنــد  تــرک  را  مدرســه  مــوارد  بیشــتر 
ــکل های  ــاد ش ــدش از ایج ــش جدی ــدی در پژوه احم
جدیــدی از ازدواج موقــت (آنالیــن و ســاعتی، دالری، 
زیارتــی، شــبی، مســافرتی، صیغــه در ازای تأمیــن 
خــوراک و غیــره) خبــر داده و می گویــد کــه در بعضــی 

مــوارد، زنــان تن فــروش بــرای کســب وجهــه شــرعی و 
ــد. ــتفاده می کنن ــن روش اس ــی از ای قانون

ــی  ــای جنس ــش نیازه ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه براس
موقــت  ازدواج  بــه  مــردان  گرایــش  اصلــی  عامــل 
(٦١درصــد) بــوده امــا بــرای زنــان رفــع نیازهــای 
عاطفــی و اقتصــادی بــا ٨١٫٣٤ درصــد مهمتریــن 
ــه ازدواج موقــت محســوب می شــود. عامــل گرایــش ب
همچنیــن فقــط ۹٪ از زنــان حاضــر در ایــن پژوهــش از 
برخــی مــوارد قانونــی مرتبــط بــا ازدواج موقــت مطلــع 

بودننــد.
ــه  ــن ازدواج ب ــش س ــاب، افزای ــنده کت ــه نویس ــه گفت ب
ازدواج هــای  واقعــه  ثبــت  الزامی شــدن  ۱۵ســال، 
موقــت در دفاتــر رســمی ازدواج و طــالق، مشــاوره های 
اجبــاری  موقــت،  ازدواج  در  بهداشــتی  و  حقوقــی 
بسترســازی  دیپلــم،  تــا  رایــگان  آمــوزش  شــدن 
ــی  ــانه های جمع ــق رس ــی از طری ــی و اجتماع فرهنگ
از  مذهبــی  نهادهــای  و  مردم نهــاد  ســازمان های  و 
پیامدهــای  از  پیشــگیری  راهکارهــای  مهم تریــن 

منفــی اینگونــه ازدواج هــای موقــت هســتند.

وی آب خانه ای بر   ر
پژوهشى جامع در باب صیغه محرمیت 

 ازدواج موقت در ایران

مونا زنده دل
وکیل پایه یک دادگسترى     
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«آکادمـــی علوم جنایی» نهادی تازه تأســـیس در دانشـــکده حقوق دانشـــگاه فردوســـی اســـت که با هدف افزایـــش تبادالت علمی میـــان نخبـــگان و فعال تر کردن فضـــای نظریه پردازی، 

نشســـت های علمـــی را آخرین سه شـــنبه هر ماه با ســـخنرانی اســـاتید مطرح حقـــوق کیفری و جرم شناســـی ایران برگـــزار می کند. 

در فروردین ۹۸، این نهاد علمی میزبان دکتر «رحیم نوبهار»، از اساتید حقوق کیفری و جرم شناسی بود که آثار نواندیشانه ای در باب حقوق کیفری اسالمی دارد.

دکتـــر نوبهـــار در ابتدا ســـخن از چیســـتی و اهمیت 
صلـــح و عدالـــت را متعلـــق بـــه حوزه های دانشـــی 
فلسفه حق، فلســـفه ارزش، فلســـفه اخالق و اندیشه 
سیاســـی دانســـت و افزود: اگـــر حقوق دانـــان قصد 
فهم این دو مفهوم را داشـــته باشـــند ناچارنـــد به این 

حوزه هـــای دانشـــی ورود پیـــدا کنند. 
دکتـــر نوبهـــار نظـــام حقوقـــی را نظامـــی مبتنی بر 
ارزش هـــا تلقی کـــرد و بـــا اشـــاره بـــه دیدگاهی که 
رســـالت حقـــوق را توســـعه فضیلـــت، اخـــالق و خیر 
پیگیـــری  بـــرای  حقـــوق  تـــوان  گفـــت:  می دانـــد 
و ما می بایســـت  اندک اســـت  فضیلت هـــای اخالقی 
بار کمی را بـــرای فضیلت مدار کـــردن جامعه بر دوش 

بگذاریم.  حقـــوق 
اســـتاد فلســـفه حقوق کیفری با طرح این پرسش که 
اگر مـــا عدالت و صلـــح را دو ارزش قلمـــداد کنیم، آیا 
تعـــارض و تزاحمی بیـــن ایـــن دو ارزش رخ می دهد، 
اضافـــه کـــرد: پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم و ایجاد 
دادگاه هـــای بین المللـــی نورنبـــرگ و توکیـــو، مفهوم 

جدیـــدی در حقـــوق بین المللـــی کیفری بـــا عنوان 
«صلح علیـــه عدالت» شـــکل گرفـــت. در جریان این 
تبهـــکاران مرتکب نسل کشـــی، جرائم  جنگ  ویران گر 
علیه بشـــریت و جرائم جنگی شـــده بودند. از یک سو 
عدالـــت ایجـــاب می کرد این اشـــخاص بـــا محاکمه و 
اجـــرای مجازات به ســـزای اعمـــال خود برســـند و از 
ســـوی دیگر، چـــون مجازات شـــدن این افـــراد آتش 
کینـــه و نفرت را به نوعـــی در جامعه شـــعله ور می کرد 
و دوگانگـــی و تضادها را در جامعـــه عمیق تر می نمود، 
ایـــن زمینـــه هم وجـــود داشـــت کـــه از جرایـــم آنها 
چشم پوشـــی شـــود تا صلح ایجاد گـــردد. دادگاه های 
حقوق کیفـــری البتـــه در انتخـــاب صلح یـــا عدالت 
دیدگاه هـــای متفاوتی داشـــته اند و گاه دچـــار تغییر 

بوده اند.  پارادایمـــی 
نوبهـــار با اشـــاره به مفهـــوم «عدالـــت انتقالـــی» به 
جـــدال میان صلـــح و عدالـــت در دوران گذار اشـــاره 
کرد و افزود: «نلســـون ماندال» کـــه در آفریقای جنوبی 
به قدرت رســـید، دچـــار همیـــن دوگانگی شـــد. در 

آنجا هـــم این پرســـش مطرح بـــود که آیا کســـانی را 
که عمری بـــه اذیت و شـــکنجه سیاهپوســـتان اقدام 
می کردند، بایـــد عفو کرد یـــا مجازات نمـــود؟ و البته 
می دانیـــم که مانـــدال با گفتـــن عبارت «می بخشـــیم 

را گرفت. فرامـــوش نمی کنیـــم»، جانب صلـــح  ولی 
دانشـــیار دانشگاه شـــهید بهشـــتی در مقام حل این 
تعـــارض گفـــت: مـــن در چنیـــن موقعیتی نیســـتم 
که صلـــح را کامـــًال بـــر عدالت مقـــدم بدانـــم لیکن 
می خواهم اســـتدالل کنم که صلح همـــاورد و همپای 
عدالـــت اســـت؛ از این رو گاهـــی می تواند بـــا عدالت 
تزاحـــم کند و احیانًا بـــر آن مقدم شـــود. فایده چنین 
نگاهـــی این اســـت کـــه باعث می شـــود مـــا صلح را 
از حاشـــیه  بیـــرون بیاوریـــم و در متـــن نظـــام حقوق 
کیفـــری بپذیریم، نـــه این که صلـــح را بـــه مثابه یکی 
از زیرمجموعه هـــای عدالـــت، آنگونـــه کـــه در عدالت 

نماییم. قلمـــداد  اســـت،  افتاده  اتفـــاق  ترمیمی 
دکتـــر نوبهـــار در اســـتدالل بـــر اهمیـــت واالی صلح 
ابتـــدا ایـــن گـــزاره را کـــه «عدالـــت الزمـــه ضروری 

حقوق کیفری 
در جدال میان صلح و عدالت

سخنرانى دکتر رحیم نوبهار در آکادمى علوم جنایى دانشگاه فردوسى مشهد

سید ابراهیم امامى   

باید اصل صلح و مدارا 
را به حیطه جرم انگاری 

نیز ببریم و دامنه حقوق 
کیفری را محدودتر 

کنیم.

من در چنین موقعیتی 
نیستم که صلح را 

کامالً بر عدالت مقدم 
بدانم لیکن می خواهم 
استدالل کنم که صلح 

هماورد و همپای عدالت 
است
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صلح اســـت» پذیرفت امـــا با نقد نگاه کســـانی کـــه عدالت را 
مطلقًا ارجمندتـــر از صلـــح می دانند، افـــزود: پذیرش چنین 
دیدگاهـــی تنهـــا داللت بـــر تقدم وجـــودی عدالـــت بر صلح 
می کنـــد و نـــه تقدم ُرتبـــی. او همچنیـــن صلح را در مقایســـه 
با عدالـــت دارای طبعـــی آینده نگرتـــر دانســـت؛ در حالی که 

اســـت.  امری گذشـــته گرا  بیشـــتر  عدالت 
ایـــن مجتهد حـــوزوی در ادامـــه، گریزی به اهمیـــت صلح در 
اســـالم زد و به دفـــاع از صلح از دیـــدگاه اســـالمی پرداخت و 
گفـــت: بـــا نگاهـــی منصفانه بـــه متون دینـــی ایـــن نکته را 
درمی یابیـــم که از نظـــر کّمی بر ارزش عدالت بیشـــتر از ارزش 
صلح تأکید شـــده اســـت؛ لیکن از نظر کیفـــی در متون دینی 
تأکیـــدات عجیبی بـــر اهمیـــت و فضیلت صلح وجـــود دارد. 
دســـتور خداونـــد به پیامبـــر در آیه ۶۱ ســـوره انفـــال به صلح 
با دشـــمن (در هنگامی که پیشـــنهاد صلحی از ســـوی دشمن 
داده  شـــود) از جمله این تأکیدات اســـت که بدون گذاشـــتن 
قید یا شـــرطی پیامبـــر (ص) و در واقع، همه مســـلمانان را امر 
به مصالحه با دشـــمن می کنـــد. وی اظهار داشـــت که اگرچه 
نمی تـــوان صلح بـــدون قیدوشـــرط را پســـندید، لیکـــن اگر 
چنین آیـــه ای را به انســـانی صلح گـــرا عرضه کنید برداشـــت 
خواهـــد کرد که در ایـــن خطاب الهی صلح بدون قید و شـــرط 
منظور نظر شـــارع بوده اســـت. تقدم «اصـــالح ذات البین» بر 
یک ســـال نمـــاز و روزه از دیگر تأکیدات اســـالمی اســـت که 

راجع بـــه صلح آمده اســـت.
حجت االســـالم نوبهار با اشـــاره به تأکید اســـالم بر مفاهیمی 
ماننـــد «عفـــو» و «صفـــح» (چشم پوشـــی از خطـــا) گفت: در 
ســـیره پیامبـــر اکـــرم (ص) نمونه هایـــی از ترجیـــح صلح بر 
عدالـــت را می تـــوان دیـــد؛ از جملـــه در جریـــان فتـــح مکه 
ایشـــان جانـــب صلح را بـــر جانب عدالـــت مقدم داشـــت و با 
کســـانی کـــه آن روز را «یوم المنقمـــه» می خواندنـــد مخالفت 
کرد و فرمـــود امـــروز «یوم المرحمه» اســـت. همچنین پس از 
پیـــروزی امیرالمؤمنین(ع) در جنگ جمل، اصحاب به ایشـــان 
مراجعـــه  کردند و  گفتنـــد برخی از باقی ماندگان ســـپاه مقابل، 
که ظاهرًا اســـیر هـــم نبودنـــد، در بصـــره حضور دارنـــد و ما 
می دانیـــم که آنان در برابر شـــما شمشـــیر کشـــیده و برخی را 
کشـــته یا مجروح کرده اند. از ایـــن رو از امام می خواســـتند تا 
این اشـــخاص برای اعمال مجازات قصاص دســـتگیر شـــوند. 
لیکن بـــه گزارش برخـــی منابع اســـالمی حضـــرت امیر (ع) 
پاســـخ دادند: اگـــر بخواهم به دنبـــال این امور باشـــم جنگ 

میان مـــا و برادرانمان هیـــچ گاه پایـــان نمی پذیرد. 
او بـــا اشـــاره بـــه روح مداراگرای اســـالم در حـــوزه مجازات و 
واکنـــش اجتماعی گفت: بـــا مطالعه و تحقیـــق عرض می کنم 
که همـــۀ مداخله های آموزه های اســـالمی در حـــوزه مجازات، 
مالحظـــات تعدیل گرانه و انســـانی بوده اســـت. مثـــّال اگر در 
جاهلیت دســـت ســـارق را تا آرنج یـــا کتف قطـــع می کردند، 
اســـالم تنها بـــه قطـــع چهـــار انگشـــت آن هم با شـــرایطی 
موافقـــت کرد. چه بســـا همیـــن دیدگاه مـــا را به ایـــن نظرگاه 
برســـاند که اســـالم تأکیـــدی بر اجـــرای مجازات هـــای بدنی 

رد.  ندا
دکتر نوبهار در پایان ســـخن خـــود گفت: اگـــر ارزش «صلح» 
را در ردیـــف ارزش «عدالـــت» بدانیـــم، حقوق به طـــور کّلی و 
حقـــوق کیفـــری به طور خـــاص باید صلـــح را به عنـــوان یک 
اصـــل بپذیرد. بنیادهای حقـــوق کیفری باید عالوه بر ســـتون 
عدالت، بر ســـتون صلـــح نیز قائم شـــود؛ نه این کـــه صرفًا در 

بپردازیم.  به صلـــح  ترمیمی  حد عدالـــت 
وی یکـــی از لوازم بدیهـــی این نـــگاه را حـــذف مجازات های 
خشـــن از نظام عدالت کیفری دانســـت و افزود: مـــا باید اصل 
صلـــح و مدارا را بـــه حیطـــه جرم انگاری نیـــز ببریـــم و با این 
دیدگاه به بررســـی مجـــدد جرایم بپردازیـــم؛ همچنین با توجه 
بـــا این کـــه حقوق کیفـــری یک حقوق ســـزادهنده و خشـــن 
اســـت، با الهـــام از ارزش صلح و مـــدارا دامنه حقـــوق کیفری 
را محدودتـــر کنیـــم؛ در دســـته بندی جرائم به توســـعه دامنه 
جرایـــم قابل گذشـــت بپردازیم و عفـــو را به یک نهـــاد مهم در 

حقـــوق کیفری تبدیـــل کنیم.

شماره 3                تیر98

تبصـــره ماده 48 قانون آیین دادرســـى کیفرى 
یکـــى از  مباحث چالش برانگیز ســـال هاى 

اخیر نظـــام حقوقى ایران بوده اســـت.
در اردیبشـــهت ماه 1398،  ســـخنگوى 
کمیســـیون حقوقـــى و قضایى مجلس 
شـــوراى اســـالمى از اصـــالح ایـــن 
تبصـــره خبـــر داد و اعـــالم کرد که 
بر اســـاس اصالحـــات جدیـــد، «در 

جرایم ســـازمان یافته که مجـــازات آنها 
مشـــمول بندهاى الف، ب و ت ماده 302 

این قانون اســـت و همچنیـــن جرایم علیه 
تروریســـتى  و خارجى، جرایم  داخلـــى  امنیت 

موضـــوع قانـــون مبـــارزه با تأمیـــن مالى 
تروریســـم و جرایـــم اقتصادى بـــا موضوع 
جـــرم 10 میلیارد ریال و بیشـــتر در مرحله 
تحت نظـــر و تحقیقات مقدماتـــى، حداکثر 

بـــه  مـــدت 20 روز مى توان مانـــع از مالقات مظنـــون با وکیل 
شـــد و در صورتى که به  تشـــخیص مقام قضایى نیـــاز به مدت 
زمان بیشـــترى باشـــد، این تصمیم در قالب قـــرار ممنوعیت از 
حضـــور وکیل صادر مى شـــود و در واقع این قـــرار قابل اعتراض 

است.» دادگاه  در 
انتشـــار خبـــر اصالحات جدیـــد تبصـــره مـــاده 48، یک بار 
دیگـــر این مـــاده را به موضوع بحـــث حقوقدانان بـــدل کرد و 
نگرانى هایـــى را درخصـــوص احتمـــال تضییع حقـــوق متهمان 

. نگیخت ا بر
در همین راســـتا در تاریخ19 /1398/2 جلســـه اى براى بررسى 
ســـیر تغییرات این تبصـــره در محل جامعه وکالى دادگســـترى 

خراســـان برگزار شد.
دکتر محمدکاظم عمارتى ســـخنران این جلســـه صحبت خود را 
با اشـــاره به تبصره مـــاده 128 قانون آیین دادرســـى دادگاه هاى 
عمومـــى و انقالب در امـــور کیفرى آغاز کـــرد و گفت: در تبصره 
ماده 128 قانون ســـابق، حضـــور وکیل در مرحله تحقیق ســـه 
محدودیـــت داشـــت: اول جنبـــه محرمانه داشـــتن موضوع، که 
تعریفـــى از این محرمانگى ارائه نشـــده بـــود. دوم اینکه حضور 
غیـــر متهم به تشـــخیص قاضى موجب فســـاد گـــردد که این 
واقعـــاً بحث برانگیـــز و توهین بـــه وکال بود و ســـوم در جرایم 
علیـــه امنیت کشـــور کـــه از  جرایـــم علیه امنیت کشـــور نیز 

نداشـــت. وجود  دقیقى  تعریف 
این وکیل دادگســـترى بـــا بیان این که در تصویـــب قانون آیین 
دادرســـى کیفرى در ســـال 1392، محدودیت هاى ماده 128 به 
شـــکل تبصره ماده 48 اصالح شـــد، افزود: در ایـــن اصالحات، 
بـــه جنبه محرمانه داشـــتن موضوع  قانونگـــذار قیدهاى مربوط 
و احتمال فســـاد درصورت حضـــور غیرمتهم موجـــب را حذف 
کـــرد اما عبـــارت «جرایم ســـازمان         یافته» را بـــه «جرایم علیه 
امنیـــت» اضافه کـــرد و همچنین مدت زمان یـــک هفته را براى 
محودیـــت در مالقات متهم با وکیل مشـــخص کـــرده بود. قوه 
قضاییه تا ســـال 1394، به بهانـــه عدم وجود ســـازوکار و ابزار 
الزم ایـــن مـــاده را اجرا نکرد. نهایتاً مجلس شـــوراى اســـالمى 
در این ســـال بـــراى تأمین نظر قـــوه قضاییه و پایـــان دادن به 
این بالتکلیفـــى، موادى از قانـــون را اصالح کرد. یکـــى از مواد 
اصالح شـــده، تبصره ماده 48 بـــود که در صدر آن آمده اســـت: 
« با شـــروع تحـــت نظر قرار گرفتـــن، متهم مى توانـــد تقاضاى 

حضـــور وکیل نمایـــد». این کـــه از زمانى که 
متهـــم تحت نظـــر قـــرار مى گیـــرد حق 
مالقـــات با وکیل را داشـــته باشـــد در 
نداشـــته  ســـابقه  ما  کیفرى  حقـــوق 
ما  وارد حقوق  فرانســـه  از حقـــوق  و 
شده اســـت. نکتـــه جالب این اســـت 
کـــه انتهاى مـــاده 48 قانـــون ما از 
قانون فرانســـه هم پیشـــرفته تر است، 
فرانســـه زمـــان مالقات  قانون  زیرا در 
اینجا  با وکیل نیم ســـاعت اســـت و در 

یک ســـاعت اجازه داده  شـــده  است.
دکتـــر عمارتـــى بـــه اصالحات جدیـــد این 
تبصـــره در مصوبـــه کمیســـیون حقوقى و 
قضایى مجلس اشـــاره کرد و افـــزود: اعتقاد 
من این اســـت کـــه این تبصره به شـــکلى 
فعلـــى آن هـــم از تبصره مـــاده 128 قانون 
ســـابق بهتر اســـت و هم از تبصره اصالحى کمیســـیون حقوقى؛ 
زیـــرا هرچند تعداد وکالیـــى را که مى تواننـــد در پرونده مداخله 
کنند محـــدود مى کند اما امـــکان برخوردارى متهـــم از وکیل، 
ولو اینکـــه از وکالى مورد تأییـــد رئیس قوه قضاییه باشـــد، از 
نظر من بهتر اســـت تـــا اینکه به مـــدت 20 روز هیـــچ وکیلى 
نداشـــته باشـــد. ابهام دیگر این اســـت که این مدت 20 روز از 
چه تاریخى شـــروع مى شـــود و متهـــم 20 روز از چـــه تاریخى 
حق مالقـــات با وکیل را ندارد؟ کـــه منطقاً و قانونـــاً و عرفاً باید 

باشد. بازداشـــت  زمان  همان 
وى بـــا بیان این کـــه عبارت «جرایـــم ســـازمان یافته» تعریف 
روشـــنى ندارد، محـــدود کـــردن ایـــن جرایم را بـــه جرایم 
ســـازمان یافته اى کـــه مجازات آن مشـــمول ماده 302 باشـــد 
نکته مثبتى دانســـت. همچنین بیان داشـــت کـــه این اصالحیه 
«جرایـــم تروریســـتى» را به تبصـــره ماده 48 اضافـــه مى کند 
و و اشـــکال آن این اســـت کـــه مى گوید «جرایم تروریســـتى 
موضوع قانون مبـــارزه با تأمیـــن مالى تروریســـم»، در حالیکه 
در آن قانون دســـته بندى مشـــخصى از جرایم تروریســـتى باشد 
یا غیرتروریســـتى وجود نـــدارد و قانونگذار باید ایـــن را اصالح 
کند و بگوید منظورش از جرایم تروریســـتى چیســـت؟ «جرایم 
اقتصادى با موضـــوع 10 میلیارد ریال و بیشـــتر» نیز نکته مبهم 
دیگـــر این ماده اســـت که به نظر مى رســـد بـــراى تعریف جرم 
اقتصادى معیار روشـــنى نـــدارد و به نظر مى رســـد تعریف آن را 

به آثـــار و خســـارات جرم معطوف کرده اســـت.
محمدکاظـــم عمارتـــى ایراد دیگـــر تبصره اصالحـــى را در آن 
دانســـت کـــه مى گویـــد در مرحله تحـــت نظـــر و تحقیقات 
مقدماتـــى به مـــدت 20 روز مى تـــوان مانع مالقـــات متهم با 
وکیل شـــد. او «تحت نظر» را کســـى دانســـت که اتهـــام به او 
تفهیم نشده اســـت و مدت تحـــت نظر قرار گرفتن 24 ســـاعت 
اســـت که از لحظه اى که تفهیم اتهام شـــد این شـــخص تحت 
نظر محســـوب نمى شـــود و متهم محســـوب  مى شـــود و باید 
قرار کیفرى مناســـب درباره اش صادر شـــود. این درحالى اســـت 
که تبصـــره اصالحـــى کمیســـیون حقوقى مى گوید شـــخص 
تحت نظر تـــا 20 روز اجازه مالقـــات با وکیل را نـــدارد که این 
شـــائبه ایجاد مى شـــود که مى شـــود فـــردى را 20 روز بدون 

تفهیـــم اتهام تحت نظر قـــرار داد. 

داشتن وکیل مورد تأیید
 بهتر از ٢٠ روز بدون وکیل بودن است

در نشست بررسى اصالحات تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسى کیفرى 
مطرح شد

 دکتر کاظم عمارتی
وکیل پایه یک دادگستری
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  طبـــق آیین نامـــه الیحـــه قانونی اســـتقالل 
کانـــون وکالی دادگســـتری، کانون ها ۲ ماه 
پیش از اتمـــام دوره مسئولیتشـــان موظف 
بـــه تشـــکیل هیأت نظـــارت هســـتند. ایـــن ۲ ماه 
موضوعیت داشـــته یا می توان زودتـــر از این موعد 

نیز هیأت نظارت را تشکیل داد؟
اســـتحضار دارید کـــه مقررات مـــاده ١ آئین نامه 
وکالی  کانـــون  اســـتقالل  قانونـــی  الیحـــه 
دادگســـتری در زمانی به تصویب رســـیده است 
کـــه مرجعـــی بـــه نـــام دادگاه عالـــی انتظامی 
قضـــات، عهـــده دار تأئید صالحیـــت نامزدهای 
عضویـــت در هیأت مدیـــره کانون هـــای وکالی 

ونیک؛ بی انگیزگی و عدم برگزاری انتخابات الکتر
دو دلیل شرکت نکردن وکال در انتخابات

عضو هیأت مدیره کانون مرکز:

کشـــور نبـــود. در واقع ایـــن هیأت نظـــارت بود 
که با بررســـی شـــکلی شـــرایط نامزدها، اسامی 
واجدین شـــرایط را بـــرای برگـــزاری انتخابات به 
هیأت عمومـــی وکال اعالم می کـــرد. لذا فرصت 
دو ماهه منـــدرج در مـــاده ١  آئین نامـــه معقول 
بود و عمًال مشـــکل یا معضلـــی در روند برگزاری 
انتخابـــات هیأت مدیـــره به وجـــود نمی آمد. اما 
در تبصـــره ١ مـــاده ٤ قانون کیفیـــت اخذ پروانه 
به تصویب رســـید،  وکالت کـــه در ســـال ١٣٧٦ 
دادگاه عالـــی انتظامی قضات، مرجع رســـیدگی 
بـــه صالحیت نامزدهای عضویـــت در هیأت های 

مدیـــره کانون های وکالی دادگســـتری شـــد.
در همیـــن قانـــون، بـــه دادگاه عالـــی انتظامی 
قضـــات فرصـــت دو ماهـــه ای برای اعـــالم نظر 
در خصـــوص صالحیـــت نامزدها داده شـــد و در 
واقع، یـــک مرحله به رونـــد برگـــزاری انتخابات 
هیـــأت مدیـــره اضافـــه شـــد؛ بدین نحـــو کـــه 
هیأت نظارت عهده دار بررســـی شـــرایط شکلی 
نامزدها مانند احراز ســـابقه وکالـــت، احراز عدم 
ســـابقه محکومیـــت انتظامی درجـــه ٤ و باالتر، 
ســـن متقاضی و... شـــد. بر این اســـاس دادگاه 
عالی انتظامی قضات، عهده دار بررســـی شرایط 
ماهـــوی نامزدها بـــا اســـتعالم از مراجع ذی ربط 
گردیـــد. هرچند کـــه در عمـــل، دادگاه عالی در 

را  نیـــز خود  نامزدها  خصوص شـــرایط شـــکلی 
واجـــد صالحیـــت اظهارنظر قلمـــداد می کند.

با این وصـــف، باید مقـــررات مـــاده ١  آئین نامه 
الیحـــه قانونـــی اســـتقالل کانـــون وکال را در آن 
قســـمت که تشـــکیل هیـــأت نظـــارت را دو ماه 
قبل از انقضـــای هر دوره هیـــأت مدیره ضروری 
دانســـته اســـت، به اســـتناد قانون کیفیت اخذ 
پروانـــه وکالت نســـخ ضمنی دانســـت و با جمع 
مقررات مـــاده ١  آئین نامـــه و تبصـــره ١ ماده ٤ 
به تشـــکیل هیأت  قانون کیفیت، زمـــان مربوط 
نظـــارت را به چهـــار ماه مانـــده به پایـــان دوره 
هیـــأت مدیـــره افزایش داد تـــا امـــکان اعمال 
مقـــررات هر دو مـــاده برای هـــر دو مرجع فراهم 

. شد با

آیا تصمیمـــات هیأت مدیـــره کانون ها خارج   
از دوره قانونی شان نافذ است؟

طبعًا هیأت مدیره برای دو ســـال توســـط وکال 
انتخـــاب می شـــود و نمایندگـــی اعضـــاء هیأت مدیره 
مقید به مـــدت معین اســـت. لذا پـــس از خاتمه دوره 
هیأت   مدیره ســـمت ایشـــان زائل می گـــردد. از این رو 
روند برگـــزاری انتخابـــات هیأت مدیره نبایـــد به ترتیب 
و کیفیتی باشـــد کـــه باعث ایجـــاد فترت میـــان دوره 
تصـــدی هیأت مدیـــره قبلـــی و هیأت مدیـــره بعـــدی 

شـــود؛ اما واقعیت امر آن اســـت که در عمـــل، گاهی 
به واســـطه تأخیـــر در اعالم اســـامی نامزدهـــای واجد 
شـــرایط توســـط دادگاه عالی انتظامی قضات و یا حتی 
وجـــود یـــک دســـتور قضایی ممکـــن اســـت برگزاری 
انتخابـــات به تعویـــق بیفتد و یا حتـــی انتخاباتی که در 
ســـر موعد برگزار شده اســـت، ابطال شـــود. در چنین 
شـــرایطی، بدیهی اســـت که نمی توان امـــور کانون را 
به حـــال خویش رها کـــرد و بدون وجـــود هیأت مدیره، 

کانـــون وکال را اداره نمود.
برای حل مشـــکالت احتمالـــی در این زمینـــه باید از 
مقررات مـــاده ١٦  آئین نامـــه الیحه قانونی اســـتقالل 
کانـــون وکال اســـتعانت گرفـــت. این ماده مقـــرر کرده 
اســـت که در صورتی کـــه انتخابات ابطال شـــود، باید 
انتخابـــات هیأت مدیـــره تجدید شـــود و در این صورت 
ســـابق  هیأت مدیره  جدیـــد،  هیأت مدیـــره  تعییـــن  تا 
انجـــام وظیفـــه خواهد نمـــود. لـــذا می توان بـــا اخذ 
ایـــن مـــاده، هیأت مدیره  از مقـــررات  وحدت مـــالک 
ســـابق را تا زمان تعیین هیأت مدیره جدید ذی ســـمت 

تلقـــی کرد.

  دلیـــل اســـتقبال پاییـــن رای دهنـــدگان در 
انتخابـــات هیأت مدیـــره کانون هـــا را چـــه 

می دانید؟
دالیـــل متعددی بـــرای عـــدم اســـتقبال از انتخابات 

«ســـید مهدی حجتی» وکیل دادگســـتری، 
عضـــو فعال هیـــأت مدیـــره کانـــون وکالی 
دادگســـتری مرکـــز و بـــازرس آن اســـت. از 
بـــاب برخـــی تعارضـــات قانونـــی در  او در 
مـــورد انتخابـــات کانون هـــای وکال و دلیـــل 
پایین بودن نرخ شـــرکت وکالی دادگســـتری 
در چنیـــن انتخابات مهمی پرســـیده ایم. در 
ادامه پرســـش و پاســـخ مکتوب ماهنامه وکال 

را می خواند. ایشـــان  بـــا 
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اســـتقرار نهـــاد وکالـــت دادگســـتری در جایگاه 
شایســـته خود جـــز به همـــت و وحـــدت اعضاء 
میســـور نیســـت. از این رو افزایش مســـتمر سطح 
دانـــش و مهارت هـــای حرفه ای می توانـــد اعضاء 
را از گرفتـــاری و جامعـــه وکالت را از وهن ناشـــی 
از اقدامـــات ســـطحی، اشـــتباه و بعضـــًا مغایـــر 
مقـــررات برهانـــد. همچنیـــن برخـــورد قاطع با 
کارچاق کن هـــا، متظاهریـــن بـــه امـــر وکالـــت و 
حفظ اســـتقالل مراجع انتظامی کانـــون، در کنار 
تشـــویق و تقدیر از وکالی شایســـته نیز ضرورتی 

اســـت. انکارناپذیر 
 البته از رواج شایســـته ســـاالری در کانون و حذف 
مرزبندی هـــای مضـــّر موجـــود میـــان اعضـــاء، 
بانوان،احیـــاء  کمســـیون  تشـــکیل  از  حمایـــت 
بـــه همکارانی که  کمســـیون رفـــاه، معاضـــدت 
به ســـبب یـــا در حال انجـــام وظایـــف حرفه ای با 
مشـــکل یا اتهـــام مواجه شـــده اند، تـــالش برای 
اداری مورد  تأمین امکانـــات رفاهی و تجهیـــزات 
نیـــاز وکال در این مراجـــع نیز نباید مـــورد غفلت 

واقع شـــود.
ـــق به اخـــالق حرفـــه ای، رواج  راهـــکار دوم تخلُّ
تأمیـــن  ســـایه  در  کاری  وجـــدان  و   شـــرافت 
نیازمندی هـــای مـــادی و معنـــوی اعضاء اســـت 
کـــه با حفظ تناســـب جمعیـــت شـــاغلین به این 

حرفـــه، ممانعـــت از فعالیت مؤسســـات حقوقی 
سرپرســـتی  امـــر  صحیـــح  توزیـــع  غیرمجـــاز، 
کارآمـــوزان و ترغیب وکالی سرپرســـت به حمایت 
بیشـــتر از ایشـــان، رفع محدودیت های غیرضرور 
در مســـیر اشـــتغال آنان و از این رهگـــذر ارجاع 
نه چندان  و داوری هـــای  وکالت هـــای معاضدتی 
پیچیـــده بـــه جوانان تا حـــدود زیـــادی می تواند 

باشد. راهگشـــا 
از قبیـــل اعاده  بـــرای اصـــالح مقـــّررات  تالش 
حذف  دعـــاوی،  در  وکال  دخالـــت  الزامی شـــدن 
جریمـــه ۲۵ درصـــدی حـــق بیمه هـــای معّوق، 
اعطایی صندوق حمایت  تســـهیالت  کاهش سود 
به اعضـــاء، اختیـــاری شـــدن عضویـــت در این 
صنـــدوق و جلوگیـــری از اعطای جـــواز وکالت به 
قضـــات بازنشســـته را نیز بـــرای نیل بـــه مقصود 
الزم می دانـــم. در ایـــن رابطه بدیهی اســـت حق 
ابتدائـــی همکاران اســـت که از آنچـــه نمایندگان 
شـــان انجـــام می دهند، اطـــالع یابنـــد و ضمن 
پایان  در  هیأت مدیـــره  مصوبـــات  اطالع رســـانی 
هـــر جلســـه، الاقل در جشـــن هفتم اســـفندماه 
گزارش بـــازرس کانـــون نیـــز همراه بـــا گزارش 
جامع و مانـــع هیأت مدیـــره راجع بـــه عملکرد و 

امـــور مالی قرائت شـــود.

دارد.  وجـــود  وکال  کانون هـــای  مدیـــره  هیأت هـــای 
انتخابـــات هیأت هـــای مدیره  اســـتحضار دارید کـــه 
کانون هـــا همچنـــان به شـــکل ســـنتی و بـــه عبارتی 
کالســـیک برگـــزار می شـــود. آئین نامه الیحـــه قانونی 
در  را  انتخابـــات  برگـــزاری  وکال،  کانـــون  اســـتقالل 
محلـــی کـــه هیأت نظـــارت تعییـــن و اعـــالم می کند 
تجویـــز کرده اســـت که معمـــوًال ایـــن انتخابـــات در 
محل کانـــون وکال برگزار می شـــود. همیـــن امر باعث 
می شـــود وکالیی کـــه در شـــهرها و مناطقـــی غیر از 
شـــهر محـــل اســـتقرار کانـــون وکال حضـــور دارند به 
لحاظ بعد مســـافت، در روز برگزاری انتخابات مســـیر 
ســـفر را بر خـــود همـــوار نکننـــد و در پـــای صندوق 
رأی حاضـــر نشـــوند. همین امـــر نقش به ســـزایی در 
دارد  انتخابـــات هیأت مدیـــره  در  کاهـــش مشـــارکت 
و طبیعـــی اســـت کـــه اصـــالح ایـــن رونـــد، مالزمه 
انتخابـــات  برگـــزاری  رونـــد  الکترونیکی شـــدن  بـــا 
هیأت هـــای مدیـــره دارد. ایـــن امر نیز جـــز با اصالح 
آئین نامـــه الیحه قانونی اســـتقالل کانون وکال میســـر 

. نیست
انتخابـــات،  در  وکال  مشـــارکت  عـــدم  دیگـــر  دلیـــل 
وکال  واقـــع  در  اســـت.  همـــکاران  بی انگیزگـــی 
انگیـــزه ای برای شـــرکت در انتخابـــات ندارند و چنین 
مدیـــره منصرف  کـــه هیأت هـــای  تصـــور می کننـــد 
از اعضـــاء تشـــکیل دهنـــده آن، کاری بـــرای بهبود 
وضعیـــت حرفـــه ای، معیشـــتی و صنفی آنهـــا انجام 

نمی دهنـــد. البته این تصور، تصور درســـتی نیســـت.

اگـــر نظـــام تصمیم گیـــری و تصمیم ســـازی 
چرا  دارد،  اختـــالل  کانون ها  مدیـــره  هیأت 

باید چنین تصوری اشتباه باشد؟ 
زیرا هیأت هـــای مدیره کانون ها در مقـــام اداره کانون 
اولویت بندی  بـــه  انجـــام وظایـــف محوله، مجبـــور  و 
امـــور هســـتند و بـــا توجه بـــه اینکـــه در طـــول این 
ســـال ها مجبور بـــه صیانـــت از موجودیـــت کانون ها 
و کیـــان آن بوده اند، عمـــده وقت و انـــرژی مدیران، 
مصـــروف حفاظت از کیان و اســـاس کانون ها شـــده 
و می شـــود و مطالبـــات جامعه وکالـــت، مغفول باقی 

مانده اســـت.
البتـــه نباید از این نکتـــه غافل بود که مـــاده ٦ الیحه 
قانونـــی اســـتقالل کانـــون وکال، وظایـــف کانون ها را 
تعییـــن کـــرده و هیأت های مدیـــره نیـــز باالجبار در 
همان راســـتا قدم بـــر می دارند. بســـیاری از مطالبات 
به حـــق جامعـــه وکالت بایـــد در قالب هـــای دیگری 
ماننـــد اتحادیه وکالی دادگســـتری یـــا انجمن صنفی 
متأســـفانه،  که  پیگیـــری شـــود  دادگســـتری  وکالی 
تـــا کنون عالقـــه ای جـــدی به تشـــکیل چنین  وکال 
نهادهایـــی از خود بـــروز نداده اند. همیـــن امر باعث 
شـــده همـــه انتظـــارات و مطالبـــات جامعـــه وکالت 
معطـــوف بـــه هیأت مدیـــره کانون ها شـــود کـــه توان 
محـــدودی دارند. جملـــه معروفی وجـــود دارد که در 

مـــورد کانون هـــای وکال نیـــز صادق اســـت؛ بـــه این 
ترتیب کـــه وکال نگویند کـــه کانون برای مـــا چه کرده 
اســـت بلکه بایـــد از خود بپرســـند که ما بـــرای کانون 

کرده ایم؟ چـــه 
اگر چنین پرسشـــی توســـط وکال از خودشـــان صورت 
گیـــرد؛ طبعـــًا بـــه ایـــن نتیجـــه خواهند رســـید که 
حداقـــل کاری کـــه می توانند برای کانـــون وکال انجام 
دهنـــد، شـــرکت در انتخابـــات و اهمیـــت دادن بـــه 
سرنوشـــت صنفی خویش اســـت. همین امر مشارکت 

در انتخابـــات را افزایـــش خواهد داد.

  عالوه بر ســـاز و کار ســـنتی انتخابات و بی 
انگیزگی همکاران، عامـــل دخیل دیگری را 
نیـــز در پایین بودن ســـطح مشـــارکت مؤثر 

می دانید؟
دلیـــل دیگر عـــدم مشـــارکت همـــکاران در انتخابات 
مـــورد نظر  نامزدهـــای  هیأت مدیـــره، رد صالحیـــت 
همـــکاران توســـط دادگاه عالـــی انتظامـــی قضـــات 
باالخـــص نامزدهای مطـــرح و مقبول جامعـــه وکالت 
اســـت که ایـــن تلقی را بـــه وجود می آورد که شـــرکت 
در انتخابـــات، فایـــده عملـــی نـــدارد و افـــرادی به 
هیأت مدیـــره راه پیـــدا می کننـــد که بـــه قولی رجل 
صنفـــی نیســـتند و مقبولیـــت الزم را در جامعه وکالت 

. رند ا ند
دالیـــل متعـــدد دیگـــری نیـــز مانند جناحی شـــدن 

انتخابـــات هیأت های مدیـــره، عـــدم امیـــدواری بـــه 
از وضعیت  کانون هـــا، ســـرخوردگی  آتـــی  وضعیـــت 
وکالی  ناامیـــدی  کشـــور،  در  وکالـــت  نابســـامان 
جـــوان از حرفـــه ای کـــه قبـــل از ورود بـــه آن، تصور 
مدینـــه فاضلـــه از آن داشـــتند، رفتارهای نامناســـب 
و ســـخت گیری های بعضـــًا بی مـــوردی کـــه در دوره 
کارآمـــوزی بـــا وکالی فعلـــی صـــورت گرفتـــه نیز در 
تأثیرگذار  انتخابـــات  در  همـــکاران  مشـــارکت  کاهش 

. ست ا
با این حـــال هیچ یک از ایـــن مـــوارد نمی تواند دلیل 
موجهی بـــرای عدم شـــرکت در انتخابات باشـــد، زیرا 
هر مقـــدار که مشـــارکت باالتر باشـــد، طبعـــًا هیأت 
مدیـــره از پشـــتوانه قوی تری برخوردار اســـت. بدیهی 
اســـت کـــه بی تفاوتی و عـــدم مشـــارکت در انتخابات 

هیـــچ نتیجه ای جز صدمـــه به کانـــون وکال ندارد.

چند راھکار برای ارتقای 
جایگاه نھاد وکالت

حسن حسن زاده
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بیـــش از یـــک دهه اســـت که صحبـــت از امـــکان الکترونیکی کـــردن فرآینـــد انتخابات بر ســـر زبان ها افتـــاده ، امکانی کـــه می تـــوان در برگزاری 
انتخابـــات هیأت مدیـــره کانون هـــای وکال نیـــز از آن بهره گرفـــت. در همین رابطـــه با دکتر«محمدحســـین جعفـــری» رئیس جـــوان کانون وکالی 

دادگســـتری یزد مصاحبـــه ای را ترتیـــب دادیم تـــا از چند و چون برگـــزاری انتخابـــات الکترونیـــک در این کانون بیشـــتر بدانیم.

ضمـــن عـــرض ســـالم، گویـــا در دوره مدیریت 
شـــما یک نوبـــت انتخابـــات الکترونیـــک برگزار 
شده اســـت. لطفـــًا در ایـــن زمینه کمی بیشـــتر 
از  شـــما  منظـــور  دقیقـــا   . بفرماییـــد  توضیـــح 
الکترونیکـــی برگـــزار شـــدن انتخابات چـــه بوده 

؟  ست ا
منظور ما برگـــزاری انتخابات با اســـتفاده از ابزار 
الکترونیـــک و فضـــای مجـــازی اســـت و در این 
امنیتی،  از محدودیت هـــای  اســـتفاده  بـــا  روش 
نســـبت  رأی گیری  تعرفه  رمزنگاری  و  کدنویســـی 
بـــه اخـــذ آراء شـــرکت کنندگان اقدام می شـــود. 

در ایـــن روش وکالیـــی که حق حضـــور در هیأت 
عمومـــی و بالتبع حـــق انتخاب کـــردن را دارند با 
ورود اطالعات خود و شناســـایی توســـط سیستم، 
موفـــق به اخذ جـــواز ورود به سیســـتم رأی گیری 

. ند می شو
مجـــوز دسترســـی قائم به شـــخص وکیـــل بوده 
و بالفاصلـــه بـــا ورود بـــه سیســـتم رأی گیـــری، 
رمـــز ورود باطـــل می شـــود. وکیـــل دارای حق 
انتخاب کاندیدا با مشـــاهده تصویر ایشـــان و کد 
انتخاب  حـــق  که  (وکالیی  انتخاباتی  نامزدهـــای 
شـــدن را دارند) در صفحه مانیتور انتخاب خود را 
انجام داده و پس از مشـــاهده تمـــام انتخاب های 
خود در صفحـــه، تأیید نهایـــی را می زند و رأی در 
سیستم ثبت می شـــود. نســـخه چاپی رأی را هم 
پرینـــت نموده و  در صندوق ضبـــط آراء می اندازند 
تا درصورت وصول اعتراض و شـــکایت، شـــمارش 

بگیرد.  صورت  نیز  دســـتی 

رئیس کانون وکالى یزد:

ونیک تابوشکنی کردیم در برگزاری انتخابات الکتر

پس از اعالم پایان رأی گیری به سیســـتم توســـط 
هیـــأت نظـــارت، بالفاصلـــه نتایج آرا مشـــاهده 
می شـــود و آمار مورد نظر قابل اســـتخراج است. 
فوریـــت قرائـــت آراء جالـــب توجه اســـت که پس 
از کلیـــک رییس هیأت نظـــارت بر گزینـــه پایان 
رأی گیـــری بر روی صفحات مانیتـــور نمایش داده 

. د می شو
الزم به توضیح اســـت کـــه کانـــون وکالی یزد در 
دوره مدیریت بنـــده اولین انتخابـــات الکترونیک 
را در ســـپهر انتخابـــات هیأت مدیـــره کانون های 
وکالی سراســـر ایران به شایســـتگی برگزار کرد و 
تنهـــا کانونی بوده که توانســـته در ایـــن زمینه با 

شـــجاعت ورود کند.
برخالف دیدگاه برخی از وکالی ســـنتی، برگزاری 
انتخابـــات الکترونیـــک مانـــع قانونـــی نـــدارد و 
دلیـــل اصلی عـــدم اقبال بـــه این شـــیوه، نبود 
زیر ســـاخت هایی از قبیل سیســـتم اتوماســـیون 

داخلی هوشـــمند اســـت.
آیـــا در ایـــن دوره نیـــز انتخابـــات بـــه صـــورت 
الکترونیـــک برگـــزار خواهد شـــد؟ در این صورت 
چـــه تدابیری بـــرای ســـالمت انتخابـــات اتخاذ 

نموده ایـــد؟
انتخابات  بـــه تجربـــه موفقیت آمیـــز  بـــا توجـــه 
الکترونیـــک و وجـــود ظرفیـــت آن در کانون یزد، 
الکترونیک  همچنین وجود سیســـتم رأی گیـــری 
وکالی  خصـــوص  در  الزم  داده هـــای  وجـــود  و 
دارای حـــق رأی، در زمـــان مدیریت بنـــده حتمًا 

انتخابـــات به صـــورت الکترونیک برگـــزار خواهد 
شد. شایســـته اســـت تمام انتخابات کانون در هر 
زمینه ای به صـــورت الکترونیک برگزار شـــود؛ زیرا 
با توجه بـــه امنیـــت داده ها نگرانـــی تقلب از هر 

اســـت. منتفی  حیث 
بـــه نظر شـــما چـــرا کانون هـــای وکال از برگزاری 
و  الکترونیکی پرهیـــز دارند  انتخابات به صـــورت 

یـــا رغبتی به آن نشـــان نمـــی دهند؟
ممکن اســـت بعضـــی کانون های محتـــرم نگران 
مغایـــرت انتخابات الکترونیک بـــا آیین نامه الیحه 
قانونـــی اســـتقالل کانـــون وکالی دادگســـتری 
باشـــند و این امر آن هـــا را از برگـــزاری انتخابات 
بصـــورت الکترونیک دور داشـــته باشـــد. در عین 
حال بیشـــتر کانون هـــا تاکنون موفق نشـــده اند 
و قابل  اتوماســـیون داخلی هوشـــمند  سیســـتم 
بروزرســـانی داشـــته باشـــند و از این رو زیرساخت 
برگـــزاری انتخابـــات الکترونیـــک را نیـــز ندارند. 
در هـــر صورت کانـــون یـــزد تابوشـــکنی کرده و 
پر  به ویـــژه کانون های  امیدوارم ســـایر کانون هـــا 
جمعیت مثـــل کانون مرکـــز برای فوریـــت اعالم 
نتیجه آراء و ســـایر مزایای انتخابـــات الکترونیک 

انتخابات حرکـــت کنند. نـــوع  به ســـمت این 
بـــه طور کلـــی انتخابات هیأت مدیـــره کانون های 
وکال را چقدر مهـــم می دانید و بـــرای برگزاری آن 

چـــه تدابیری اتخـــاذ کرده اید؟
انتخابـــات هیأت مدیـــره کانون هـــا بســـیار حائز 
اهمیت اســـت و نامزدهایی باید مـــورد اقبال قرار 

گیرند که با تحـــوالت جامعه هم دل بـــود و دارای 
باشـــند. بدیع  و  نو  تفکرات 

متأســـفانه در حـــال حاضـــر بعضـــی از همکاران 
هیأت مدیـــره کانون هـــا دارای تفکـــرات ســـنتی 
بـــوده و حاضـــر نیســـتند حتـــی متـــون و منابع 
آزمـــون کارآمـــوزی وکالت را که مربـــوط به قبل از 
جنگ جهانی می باشـــد تعدیل و اصـــالح کنند. 
این تفکـــرات آفـــت بزرگی بـــرای پیشـــبرد امور 
وکالـــت و اعتالی جایـــگاه نهاد وکالـــت  در عصر 
ارتباطـــات و اطالعات و عصر انقـــالب الکترونیک 

. ست ا
در مـــورد انتخابات کانون هـــای وکال اگر نقدی به 

قانون مربوطه یا شـــیوه اجرا داریـــد بفرمایید.
صرف نظـــر از عدم اجرای انتخابـــات الکترونیک، 
مهم تریـــن نقد به مشـــارکت انـــدک وکالی دارای 
حـــق رأی و حق انتخاب شـــدن در امـــر انتخابات 
وارد اســـت. عدم حضـــور همکاران چـــه به عنوان 
(نامـــزد  انتخاب شـــونده  چـــه  و  انتخاب کننـــده 
انتخابات) در جلســـه هیأت عمومـــی آفت بزرگی 
اســـت کـــه موجب خدشـــه بـــه شـــأن و منزلت 
و  قدیمی تریـــن  به عنـــوان  کانون هـــای  وکال 

بزرگ تریـــن نهاد مدنی کشـــور اســـت.
انتخابـــات کانون هـــا در بین تمام  انتظار اســـت 
انتخابـــات سیاســـی و اجتماعـــی از هـــر حیث 
خصوصـــًا مشـــارکت فعـــال و حداکثـــری الگو و 

باشـــد. نمونه 

سیدسبحان
هوشیارامامى
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همان طـــور که در ذهـــن و خاطر بســـیاری از همکاران 
باقـــی مانده، انتخابات دوره هشـــتم با تصمیم شـــماره 
٥٤٥٧ مورخـــه ١٣٩٣/٩/١٢ اکثریـــت اعضای هیئت 

اعـــالم گردید. باطل  انتخابات  بـــر  نظارت 
تصمیم به ابطال انتخابات به اســـتناد گزارش ریاســـت 
وقـــت «هیئت نظارت بر انتخابات» که ســـمت ریاســـت  
«هیأت مدیـــره کانـــون وکالی دادگســـتری خراســـان» 
را نیـــز عهـــده دار بـــود، اتخاذ شـــد. دلیل ابطـــال نیز 
تبلیغـــات تعـــدادی از کاندیداها و طرفداران ایشـــان در 
محل طبقه همکف ســـاختمان کانون و ارســـال پیامک 
تبلیغاتی ســـه نفـــر از کاندیداهـــای انتخاباتی در صبح 
روز رأی گیـــری اعالم شـــد. این تصمیم وفـــق مقررات 
و در مهلـــت مقرر از ناحیـــه تعدادی از همـــکاران مورد 
اعتراض قـــرار گرفت. نگارنده این ســـطور نیـــز یکی از 
معترضیـــن به تصمیـــم ابطال بـــود و اهم مـــوارد مورد 

اعتراض به شـــرح زیـــر بودند:
-وفـــق مـــاده پنـــج آئین نامه الیحـــه اســـتقالل، صرفًا 
تبلیـــغ در محـــل جلســـه هیئـــت عمومی کـــه در آن 
رأی گیـــری به عمـــل می آید، ممنوع شـــده اســـت. با 
توجه بـــه این مطلـــب که محـــل رأی گیـــری در طبقه 
ســـوم کانون بوده لیکن مشـــاهدات و اظهـــارات رئیس 
هیئـــت نظـــارت مربوط بـــه طبقـــه همکـــف و ورودی 
ســـاختمان می باشـــد، بـــه فـــرض صحت در شـــمول 
ممنوعیـــت مذکور بـــه شـــمار نمی آید. ضمـــن آن که 
اکثریـــت همکاران حاضـــر، پـــس از رأی دادن در طبقه 
همکـــف به گفت وگـــو و احوال پرســـی مشـــغول بوده و 
ایـــن مطلب نیـــاز به توضیح نـــدارد که حضـــور وکال در 

ســـاختمان و خانه خود، امـــری عادی و طبـــق قاعده 
. ست ا

-از ســـوی دیگر اســـتنباط و تلقی یک فرد بـــدون ارائه 
اســـناد و مـــدارک متقن نبایـــد و نمی بایســـت محمل 
اتخـــاذ تصمیـــم اکثریـــت اعضـــای هیئت نظـــارت بر 
ابطـــال آراء و اراده مجمـــع عمومـــی قرار داده شـــود.  
دادگاه عالـــی انتظامـــی قضات نیـــز دقیقـــًا به جهت 
فقدان مدرک و ســـند، رأی بر صحـــت انتخابات و ابطال 

کرد. صـــادر  نظارت  هیئـــت  تصمیم 
نکتـــه مهم و قابـــل توجـــه در این رخداد بی ســـابقه در 
اقدامات  ایـــران،  دادگســـتری  وکالی  کانون های  تاریخ 
و اظهـــارات متعاقب اعتراض به تصمیـــم هیئت نظارت 
بود کـــه افـــرادی ذی مدخل در ایـــن جریان مّصـــرًا با 
مـــن تماس گرفتـــه و درخواســـت اســـترداد اعتراض را 
داشـــتند. ایشـــان بر این مطلـــب پافشـــاری می کردند 
که چنانچـــه اعتراض مســـترد گردد، در کانون مســـئله 
را «جمـــع» خواهنـــد نمود! دقیقـــًا بر همیـــن عبارت 
«جمع کردن» پافشـــاری و اصرار داشـــتند و البته هیچ 
مســـتند قانونی نیـــز برای مکانیـــزم پیشـــنهادی ارائه 

 . ند د نمی کر
در هر حـــال صحت انتخابـــات با حکـــم «دادگاه عالی 
انتظامـــی قضـــات» اثبات گردیـــد و پرونده رســـیدگی 
بـــه تخلفـــات احتمالـــی در ایـــن رونـــد نیز بـــه جهت 
حفـــظ اعتبار و شـــأن کانون هـــای وکالت و بـــا اغماض 

نشـــد. مفتوح  هیچ گاه  همـــکاران 

 درگذشت مرد اخالق و قانون
روز ۳۱ فروردین ماه، خبر درگذشـــت اســـماعیل مصباح 
اسکویی، وکیل خوشـــنام و عضو چندین دوره از هیئت 
مدیـــره کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز اعالم شـــد. 
مصباح اســـکویی (متولد ۱۳۲۰ تبریـــز) دانش آموخته 
دانشـــگاه تهـــران بـــود و پروانـــه وکالـــت پایـــه یـــک 
دادگســـتری را در ســـال ۱۳۴۷ دریافت کـــرد. به گفته 

رئیـــس کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز، «ایشـــان 
طـــی ۵۰ ســـال ســـابقه ای که داشـــتند هیـــچ گاه 
انتظامی  کیفرخواســـت  یـــا  کیفـــری  محکومیـــت 
پاک ترین  از  یکـــی  ایشـــان همچنیـــن  نداشـــتند. 
مدیـــران کانـــون وکالی دادگســـتری بوده اســـت».

 درگذشـــت بهمـــن کشـــاورز و بهت 

جامعـــه حقوقى کشـــور
روز ۳ اردیبهشـــت و تنهـــا چنـــد روز پس از درگذشـــت 

اســـماعیل مصباح اســـکویی، فرزند بهمن کشـــاورز 
از درگذشـــت پدرش بر اثـــر ضایعه قلبـــی خبر داد.
بهمن کشـــاورز (متولد ۱۳۲۳ تهران) از سال ۱۳۵۰ 
به کســـوت وکیـــل دادگســـتری درآمد و ســـه دوره 

عضویت در هیـــأت مدیره کانـــون وکالی مرکز و پنج 
اتحادیه سراســـری کانون های  دوره دو ساله ریاســـت 

داشـــت. خـــود  کارنامـــه  در  را  دادگســـتری  وکالی 
برخـــی از افراد خانواده او چهره هایی شـــناخته شـــده 
در عرصه فرهنگ و سیاســـت هســـتند؛ جـــّد پدری اش 
(محمـــد وکیل التجار یـــزدی) نماینـــده دوره اول و دوم 
مجلس شـــورای ملـــی و جّد مادری اش (شـــیخ محمود 
یاران میرزا کوچک خـــان جنگلی بودند.  از  کســـمائی) 
پدرش (کریم کشـــاورز) نویســـنده و مترجم و از اعضای 
اصلـــی کمیتـــه مرکـــزی حـــزب تـــوده بوده اســـت.
ایـــران،  وکالی  باســـابقه ترین  از  منـــو،  فریـــدون 
شـــوهرخاله و وکیـــل سرپرســـت بهمـــن کشـــاورز بود 
و همســـر عمـــوی او (خدیجه کشـــاورز) نخســـتین زن 
ایرانـــی بـــود کـــه موفق بـــه اخـــذ پروانه وکالت شـــد.
از بهمن کشـــاورز تألیفـــات حقوقی متعـــددی از جمله 
اولین فرهنگ حقوقی انگلیســـی به فارســـی (منتشـــر 
شـــده در ســـال ۱۳۵۴)، «هنـــر دفـــاع در دادگاه ها»، 
«ســـرقفلی و حق کســـب و پیشـــه و تجـــارت»، «وکیل 
دادگســـتری و اخالق حرفـــه ای» و «دفاع و اســـتدالل 
اســـت. مانـــده  بـــر جـــای  دادگاه هـــا»  در  شـــفاهی 

 پرویـــز بهـــرام، گوینـــده و دوبلور سرشـــناس 
ســـینما و تلویزیون ایران دوشـــنبه ٦ خـــرداد پس از 
دوره ای بیماری در ٨٦ ســـالگی در تهران درگذشت. 

او که تحصیل کرده رشـــته حقوق و وکیل دادگســـتری 
بـــود، از اواخـــر دهـــه ٢٠ خورشـــیدی وارد کار دوبلـــه 
شـــد. از کارهـــای شـــاخص وی می توان بـــه گویندگی 
گویندگـــی  و  ابریشـــم  در مجموعـــه مســـتند جـــاده 
بـــه جـــای شـــخصیت کارآگاه کاســـتر اشـــاره کـــرد.

  مرتضـــی کالنتریـــان، حقوقـــدان و مترجـــم نام 
آشـــنا روز ١٢ خرداد ١٣٩٨ در ٨٧ ســـالگی درگذشت. 
کالنتریان دکتـــرای حقوق را از دانشـــگاه پاریس گرفته 
بـــود و بعد از بازگشـــت به عنـــوان قاضی دادگســـتری 
مشـــغول به کار شـــد. مدتی پـــس از بازنشســـتگی به 

کار وکالـــت پرداخـــت و نهایتًا به ترجمـــه متون ادبی 
آورد. روی  حقوقی  و 

برخـــی معروف تریـــن ترجمه هـــای او عبارتنـــد از: 
«ســـیمای زنی در میـــان جمع»، «ظرافـــت جوجه 

تیغـــی»، «ادبیات و حقوق»، «اندیشـــه های حقوقی»، 
«بررســـی یک پرونـــده قتـــل»، «رســـاله ای کوچک در 

بـــاب فضیلت های بـــزرگ» و «قـــرارداد اجتماعی». 

یادنامه

هاله کشاورز از روزهاى پس از انتخابات دوره هشتم مى گوید

گزارش یک اعتراض
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باسمه تعالی

به تاریـــخ نهم آبان مـــاه یک هزار و ســـیصد و نود 
و ســـه، جلســـه هیأت نظارت بـــر انتخابات کانون 
وکالی دادگســـتری خراســـان، به منظور رسیدگی 
به اعتراضات واصله از ســـوی پـــاره ای از همکاران 
نســـبت به انتخابـــات انجام شـــده در بیســـت و 
نهـــم آبانمـــاه یک هزار و ســـیصد و نود و ســـه، با 
حضـــور کلیـــه اعضاء تشـــکیل اســـت. مالحظه 
می گردد ســـه تـــن از همـــکاران معتـــرض یعنی 
آقایـــان محمدرضـــا.ر ، مهـــدی.ش و علیرضا.ب 
طی نامه ثبت شـــده به شـــماره ٥٣٢٠- ٩٣/٩/٦ 
اعتراض خـــود را پـــس گرفتند، با ایـــن توصیف 
هیـــأت بـــه منظـــور رســـیدگی بـــه اعتراضـــات 
ســـه تـــن دیگر از همـــکاران بـــه نام هـــای آقای 
احمـــد.ب ، علی اصغـــر.م و مهـــران.م وارد بحث 
و بررســـی می گـــردد و  پس از مذاکـــرات طوالنی 
چند ســـاعته، ســـرانجام اکثریت اعضـــای هیأت 
نظارت به شـــرح زیر اتخـــاذ تصمیـــم می نماید:

«تصمیم اکثریت هیأت نظارت»
اوًال: بـــا نگرش بـــه عبـــارت «مدت شـــکایت از 
جریـــان انتخابات تا ســـه روز بعـــد از اتمام قرائت 
آراء می باشـــد ...» در مـــاده ١٢ آئین نامـــه الیحه 
قانونـــی اســـتقالل کانون وکالی دادگســـتری که 
می رســـاند ســـه روز مهلـــت شـــکایت، از بعد از 
پایان خوانده شـــدن آرای مأخـــوذه و الزامًا اعالم 
آن آغـــاز می گرد چه مســـتبعد اســـت ذینفع بی 
آگاهی یافتـــن از مفاد تصمیم موضوع شـــکایت، 
بتواند نســـبت به آن شـــکایت نمایـــد و این مهم، 
یعنـــی اطالع رســـانی مطمئـــن به همـــه وکالی 
دادگســـتری خراسان،  کانون وکالی  محترم عضو 
در پایـــان رأی گیـــری، نظر به تعـــداد و پراکندگی 
آنان در سه اســـتان خراسان های  محل اشـــتغال 
شـــمالی، رضوی و جنوبـــی، جـــز از طریق درج 
آگهـــی در روزنامه شـــدنی نبود. از ایـــن رو مهلت 
یاد شـــده مقرر در ماده ١٢ بنا بـــه قاعده معمول 
در زمینـــه اعتـــراض، از روز بعـــد از درج آگهی در 
روزنامـــه آغـــاز می گردد. لـــذا اعتراضـــات واصله 
کـــه در ســـومین روز پـــس از درج آگهـــی واصل 
گردیده اســـت در مهلت به شـــمار می آیـــد. ثانیًا: 
درباره اعتـــراض دو تن از وکال بـــه نام های آقایان 
احمد.ب و مهران.م نســـبت بـــه جریان انتخابات، 
بدین شـــرح کـــه علیرغـــم صراحت بخـــش اخیر 
مـــاده ٥ آئین نامه فوق الذکـــر در زمینه ممنوعیت 
تبلیغات در روز رأی گیری، تعـــدادی از کاندیداها 
بـــا طرفدارانشـــان در طبقـــه همکـــف  همـــراه 
ســـاختمان کانـــون وکالی دادگســـتری از آنـــان 
تبلیغـــات می نمودنـــد. در عین حـــال نزدیک به 
یک ســـاعت گذشـــته از آغاز رأی گیـــری، پیامکی 

تبلیغاتـــی بـــه ســـود ســـه تـــن از کاندیداها که 
برای  انتخابـــات هم می باشـــند  منتخبیـــن  جزء 
همـــکاران فرســـتاده شـــد کـــه «مؤثر هـــم واقع 
گردیـــد» و بدیـــن ترتیـــب «نتیجـــه ای ناصواب و 
آمده  به دســـت  انتخابات  برگـــزاری  از  مخدوش» 
اســـت با عنایـــت به ١. اعـــالم موضـــوع اجتماع 
چنـــد تـــن از کاندیداهـــا و انجـــام تبلیغـــات به 
ســـود آنان از ســـوی تعـــدادی از همـــکاران که 
بـــرای رأی دادن آمـــده بودنـــد به رئیـــس فعلی 
هیـــأت مدیـــره در مقـــام رئیس هیـــأت نظارت و 
تذکـــر به آنـــان بـــرای پراکنده ســـاختن اجتماع 
و متوقف ســـاختن تبلیغـــات ٢. تأییـــد مراتب از 
ســـوی رئیس هیأت نظارت (رئیـــس فعلی هیأت 
مدیره کانون) که شـــخصًا برای پراکنده ســـاختن 
اجتماع تشـــکیل شـــده به محل مراجعه و با آنان 
گفتگو نمـــوده بود ٣. انعـــکاس صریح موضوع در 
شـــکایت نامه های ســـه تن از همـــکاران معترض 
کـــه اعتـــراض خـــود را پـــس گرفتنـــد و یکی از 
آنان (آقـــای محمدرضـــا.ر) منتخـــب ردیف دوم 
و دیگـــر (آقـــای ســـیدمهدی.ش) منتخب ردیف 
چهارم انتخابات و ســـومی (آقـــای علیرضا.ب) در 
ردیف ١٢ بوده انـــد ٤. یادآوری مکـــرر تعدادی از 
همـــکاران هنـــگام رأی دادن، به اعضـــای هیأت 
نظـــارت که درمحـــل اخـــذ رأی مشـــغول انجام 
وظیفه بودند بـــرای چاره اندیشـــی و جلوگیری از 
تخلفی که صورت می گرفت ٥. درســـتی ارســـال 
پیامـــک تبلیغاتـــی برای ســـه تـــن از کاندیداها 
از طریـــق تلفن همـــراه بـــه داللـــت پیامکی که 
درهمیـــن راســـتا، در ســـاعت ٥٢:٨ صبـــح روز 
پنجشـــنبه ٩٣/٨/٢٩ یعنی روز برگزاری انتخابات 
واصل و مشـــاهده گردید. انجام اقدامـــات ناروا و 
بر خالف موازیـــن ادعایی در شـــکایت نامه ای به 
ســـود تعدادی از کاندیداها محرز و مســـلم است 
و چون بـــر این اســـاس تأیید درســـتی انتخابات 
انجام شـــده محـــل تردید اســـت بنابراین اکثریت 
اعضـــای هیـــأت نظـــارت بـــر انتخابـــات کانون 
وکالی دادگســـتری خراســـان، نظر بر بی اعتباری 
انتخابات انجام شـــده «روز پنجشنبه ٩٣/٨/٢٩» 
اعـــالم می دارنـــد. و امـــا در خصـــوص اعتراض 
آقـــای علی اصغـــر.م دایـــر بـــر این کـــه می باید 
مقـــرر می گردیـــد هـــر یـــک از انتخاب کنندگان 
در برگه رأی تنهـــا ٥ نفر از کاندیدهـــا را به عنوان 
نه  اعضای اصلی هیـــأت مدیره کانـــون برگزینند 
٨ نفـــر اعضای اصلـــی و اعضـــای علی البدل را و 
چـــون رویه متخـــذه همخوانی با قانـــون ندارد به 
آن اعتـــراض دارد. از آنجـــا که در مـــورد اعتراض 
مشـــابه، عنوان شـــده از ســـوی یکی از همکاران 
هیـــأت نظارت قبـــًال مســـتند به مـــاده ٢ الیحه 
قانونی اســـتقالل کانـــون وکالی دادگســـتری و 
قســـمت اخیـــر مـــاده ٩ آئین نامه الیحـــه مزبور، 
اتخاذ تصمیـــم نموده و بـــه رد آن اظهارنظر کرده 

اســـت. بنابراین موجبی برای اظهـــار نظر مجدد 
نمی رســـد  به نظر  مزبور ضروری  اعتـــراض  درباره 
ایـــن تصمیم در محـــل اخذ آراء اعـــالم می گردد 
و معترضیـــن وفـــق مقـــررات مـــاده ١٤ آئین نامه 
الیحه قانونی اســـتقالل کانون وکالی دادگستری 

نســـبت به آن حـــق اعتراض خواهد داشـــت.

امضـــا کننـــدگان: احمد احمـــدی (عضو هیئت 
نظارت)  هیئـــت  (عضو  ندافیان  مهـــدی  نظارت) 
فاطمـــه امینـــی (عضو هیئـــت نظـــارت) مهدی 

عامـــری (رئیس هیئـــت نظارت)

«تصمیم اقلیت هیأت نظارت»
بنام خـــدا. در خصـــوص اعتـــراض  آقایـــان ١. 
علی اصغـــر.م (ثبـــت شـــده بـــه شـــماره ٥٢٩٦ 
مورخـــه ٩٣/٩/٦) ٢. مهـــران.م (ثبت شـــده به 
شـــماره ٥٣٢١ مورخـــه ٩٣/٩/٦) ٣- احمد.ب 
(ثبت شده به شـــماره ٥٣٣٢ مورخه ٩٣٩/٩/٦) 
انتخابات  انتخابـــات همشـــتمین دوره  به جریان 
کانون وکالی دادگســـتری خراسان. هیأت مدیره 

صرف نظر از اینکه:
الـــف) مفـــاد اعتراضیه آقـــای علی اصغـــر.م این 
اســـت کـــه هیـــأت نظـــارت می بایســـت تنها با 
قرائت ٥ نفر از اســـامی مندرج در تعرفه انتخاباتی 
هنگام اســـتخراج آراء اقدام نماید و قرائت اسامی 
مـــازاد بـــر ٥ نفـــر را باطل اعـــالم نمایـــد. به نظر 
می رســـد که این موضـــوع اوًال مغایر با قســـمتی 
از ماده ٢ الیحـــه قانونی اســـتقالل کانون وکالی 
داگســـتری مصوب ١٣٣٣ وماده ٤ قانون کیفیت 
اخـــذ پروانـــه وکالت مصـــوب ١٣٧٦ (کـــه هر دو 
مـــاده قانونـــی یاد شـــده هیـــأت مدیـــره کانون 
وکال را متشـــکل از اعضـــای اصلـــی و علی البدل 
دانســـته) و ثانیـــًا: اینکـــه مقـــررات ایـــن قانون 
را ناظـــر بـــه رســـیدگی قضایـــی در دادگاههای 
عمومـــی، انقـــالب ، تجدیدنظـــر و دیـــوان عالی 
کشـــور و ســـایر مراجعی که به موجـــب این قانون 
موظـــف به رعایت آن می باشـــند دانســـته و اینکه 
آیین دادرســـی مدنـــی صرفًا ناظر  مقررات قانون 
به رســـیدگی در محاکم قانونی اســـتقالل کانون 
به  مربـــوط  آئین نامه هـــای  دادگســـتری،  وکالی 
وکالـــت (الیحه قانونی اســـتقالل کانـــون وکالی 
دادگســـتری، آئین نامـــه الیحه قانونی اســـتقالل 
کانـــون وکالی دادگســـتری، قانـــون کیفیت اخذ 
پروانـــه وکالت و...) اشـــاره ای به مقـــررات قانون 
آیین دادرســـی مدنی شـــده و همچنین در قانون 
آئین دادرســـی مدنی نیز هیـــأت نظارت را موظف 
بـــه رعایت مقـــررات آن ننمـــوده و اینکـــه از نظر 
عرف ســـه روز موضـــوع قانون شـــامل روز اعالم 
هم می شـــود و این معنا صراحتـــًا درآگهی هیأت 
نظـــارت در هنـــگام درج نتیجـــه انتخابات لحاظ 
شـــده اســـت. فلذا اعتـــراض تمامـــی معترضین 

(علی اصغـــر.م، مهـــران.م و احمـــد.ب) خـــارج 
از مهلـــت ســـه روز مقـــرر در مـــاده ١٢ آئین نامه 
قانونـــی اســـتقالل کانـــون وکالی دادگســـتری 
روزنامـــه  در  منـــدرج  آگهـــی  و  مصـــوب ١٣٣٤ 
نداشـــته،  رســـیدگی  قابلیت  و  بـــوده  خراســـان 
نتیجتًا نظـــر بر صحت و خاتمه جریـــان انتخابات 
دارم. مقـــرر اســـت در اجرای مـــاده ١٣ آئین نامه 
الیحه قانونی اســـتقالل کانون کالی دادگســـتری 

این نظـــر در محل اخـــذ آراء اعـــالم گردد.

امضا کننده: محسن رسولی (عضو هیئت نظارت)

ل بطا ا ز  ا
انتشار متن آراى هیأت «نظارت بر انتخابات» و دادگاه «عالى انتظامى قضات»

انتخابـــات هشـــتمین دوره هیـــات مدیره کانـــون وکالی دادگســـتری 
خراســـان که بیســـت و هشـــتم آبـــان ١٣٩٣ برگـــزار شـــد، از جهات 
مختلف ویـــژه و قابل توجه اســـت، در ایـــن دور از انتخابـــات بر خالف 
رویه ادوار ســـابق چهـــره هایی جوان توانســـته بودند اکثریت کرســـی 
هـــای هیات مدیـــره را تصاحـــب کنند ولی یـــازده روز پـــس از برگزاری 
انتخابـــات چهـــار نفـــر از پنـــج عضو هیـــات نظارت بـــر انتخابـــات با 

شـــکایت ســـه نفر از وکال انتخابـــات را باطل اعـــالم کردند.
ایـــن تصمیم، بـــا اعتراض برخـــی وکالی دادگســـتری مواجه شـــد که 
نهایتـــا دادگاه عالـــی انتظامـــی قضـــات به عنـــوان مرجـــع صالح، به 
موضـــوع رســـیدگی و با نقـــض تصمیـــم هیات نظـــارت بـــر انتخابات، 

کرد. اعـــالم  صحیح  را  انتخابـــات 
در ایـــن رابطه مباحـــث مختلفـــی از جملـــه در ارتباط با تفســـیر ماده 
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کالسه پرونده: ٥٦١/٩٣ تا ٥٥١ /ش ۳
مـــورخ   ٥٠٧ الـــی  دادنامـــه:٥١٧  شـــماره 

١ ٣ ٩ ٣ /١ ٠ /٢ ٢
عالـــی  دادگاه  ســـوم  شـــعبه  ســـیدگی:  مرجـــع 

قضـــات انتظامـــی 

موضـــوع رســـیدگی: اعتـــراض به تصمیـــم مورخ 
۹ آبـــان ۹۳ (شـــماره ٩٣/٩/٥٢٧٥٫١٢) هیـــأت 
نظـــارت بـــر تخلفات هشـــتمین دوره هیـــأت مدیر 
کانون وکالی دادگســـتری خراســـان ظاهـــرًا ۹ آذر 
۹۳ صحیح اســـت و قید آنان در صدر صورتجلســـه 

مبتنی بر اشـــتباه اســـت.

خالصه جریان پرونده:
حســـب مندرجات صورتجلســـه مـــورخ ٩٣/٨/٢٩ 
هیـــأت نظارت بـــر انتخابات هشـــتمین دوره هیأت 
مدیره کانون وکالی دادگســـتری خراسان از ساعت 
٨/٥ صبـــح الی ٢ بعد از ظهـــر ٩٣/٨/٢٩ با رعایت 
کامل تشـــریفات قانونی انجام، پـــس از الک و مهر 
نمودن صنـــدوق رأی، مجـــددًا درحضـــور اعضای 
هیأت نظـــارت باز و شـــمارش آراء گردیـــده و نتایج 

اســـت: به شـــرح ذیل اعالم گردیده 
کل آراء مأخـــوذه ٦٥٥ رأی، حائزین اکثریت عبارتند 
از ١. آقای محمـــد مشـــتاقی ٢. محمدرضا ریاحی 
٣. مســـعود خراشـــادی زاده ٤. مهدی شالفروشان 
٥. علیرضـــا قدیـــری ٦. ســـید حمیـــد هـــروی ٧. 
محمدمهـــدی صفاکیش و ٨. جـــواد اعظم صادقی 
(ترتیب نفرات منتخب از باالترین رأی شـــروع شـــده 
اســـت پنج نفـــر اول عضـــو اصلی و ســـه نفر بعدی 
علی البدل تعییـــن گردیده اند) و نتیجـــه انتخابات 
در روزنامه مـــورخ ٣ آذر ١٣٩٣ منتشـــر گردیده که 
متعاقـــب آن آقایان ١. علی اصغـــر.م ٢. مهران.م ٣. 
احمـــد.ب ٤. محمدرضا.ر ٥. علیرضا.ب و ٦. ســـید 
مهـــدی.ش، همگـــی در تاریخ ٩٣/٩/٦ بـــه نتایج 
حاصلـــه از انتخابات اعتـــراض نموده اند. ســـه نفر 
آخر یعنی شـــماره های ٤و ٥و ٦ کـــه از کاندیداهای 
مســـترد  را  خـــود  اعتـــراض  بوده انـــد  انتخابـــات 
کرده انـــد و بـــا توجه به اعتراض ســـه نفـــر دیگر که 
یکـــی از آنان (آقـــای علی اصغـــر.م) از کاندیداهای 
انتخاب می باشـــد، رســـیدگی بـــه اعتراضـــات در 
هیـــأت نظارت حســـب اختیارات قانونـــی در تاریخ 
نهـــم آذر مـــاه یک هزار و ســـیصد و نود و ســـه (که 
به اشـــتباه تایپـــی آبان مـــاه قید گردیـــده) انجام 

گرفته اســـت.
٢. آقـــای مهـــران.م: «در روز انتخابات ٩٣/٨/٢٩ و 
ابتدای اخـــذ آراء پیامکی با مضـــون تبلیغات صریح 
بـــه نفع پنج نفـــر از کاندیداها برای تمـــام همکاران 
محترم ارســـال شـــده و ســـه نفر آز آنـــان موفق به 
اخـــذ رأی اکثریـــت شـــده اند. عالوه بـــر آن در روز 
نفـــع ٥ کاندیدای  به  تبلیغات دیگـــری  انتخابـــات 

مذکـــور و برخی دیگـــر در ســـاختمان کانون (محل 
اخـــذ رأی)انجام مـــی گرفت.»

٣. آقای احمـــد.ب:« در روز برگـــزاری انتخابات از 
ســـوی ســـه نفر از نامزدها که از قضا جزء منتخبین 
هـــم می باشـــد، از طریـــق ارســـال پیامـــک تبلیغ 
صورت گرفتـــه و عوامل آنـــان هـــم روز تبلیغات در 
کانـــون تبلیغ کرده اند که مؤثر واقع شـــده اســـت.» 
هیـــأت محترم نظارت بـــر انتخابات مذکـــور پس از 
رســـیدگی به اعتراضات ســـه معترض یاد شـــده و 
انجام مشـــاوره، با اکثریت و قابلیـــت اتخاذ تصمیم 
نموده انـــد که اجمالـــی از تصمیمـــات مذکور نقل 

. د می گرد
از جریان  اکثریـــت:«اوًال مدت شـــکایت  ١.تصمیم 
انتخابـــات تا ســـه روز بعـــد از اتمـــام قرائـــت آراء 
می باشـــد و بـــا توجه بـــه پراکندگی محل اشـــتغال 
رأی دهنـــدگان در ســـه اســـتان، اطـــالع از نتایج و 
قرائـــت آراء جـــز از طریـــق درج در روزنامـــه ممکن 
نبـــود، بنابراین وصول اعتراضات در ســـه روز بعد از 

انتشـــار در مهلـــت قانونی می باشـــد. 
ثانیًا: بـــا توجه به مندرجات الیحـــه اعتراضیه دو تن 
از وکالء، درمـــورد مخدوش بودن نتیجـــه انتخابات 
و اعـــالم موضوع اجتمـــاع چند تـــن از کاندیداها و 
انجـــام تبلیغات به ســـود آنان ازســـوی تعـــدادی از 
همکاران بـــه رئیس فعلـــی هیأت مدیـــره (و رئیس 
هیـــأت نظـــارت)، ایشـــان بـــرای پراکنده  نمـــودن 
اجتمـــاع و گفتگو با آنـــان اقدام به مراتـــب را تأیید 
نموده اند.همچنیـــن تذکر برخی دیگـــر از وکالء در 
این خصوص و درســـتی ارســـال پیامـــک تبلیغاتی 
برای ســـه تـــن از کاندادها در ســـاعت ۸:۲۵ دقیقه 
صبـــح روز بعد انتخابـــات، انجام اقدامـــات ناروا به 
ســـود تعدادی از کاندیداها محرز و مســـلم اســـت 
و چون بـــر این اســـاس تأییـــد درســـتی انتخابات 
انجام محل تردید اســـت، بنابرایـــن اکثریت اعضای 
هیأت نظـــارت (٤ نفـــر از پنج نف) بـــه بی اعتباری 
و راجع  اتخاذ تصمیـــم نموده اند  انتخابات مذکـــور 
به اعتـــراض آقـــای علی اصغـــر.م کـــه خالصه آن 
قبًال نقـــل گردید اکثریـــت اعالم داشـــته اند چون 
یکـــی از همـــکاران قبًال مســـتند به مـــاده ٢ الیحه 
قانونـــی اســـتقالل کانـــون وکالی دادگســـتری و 
قســـمت اخیر از مـــاده ٩ آئیـــن نامه الیحـــه مزبور 
اتخاذ تصمیـــم نموده و بـــه رد آن نظر داده اســـت 
بنابرایـــن موجبی بـــرای اظهار نظر مجـــدد درباره 

نمی باشـــد». اعتراض 
٢. تصمیـــم اقلیت (یک نفـــر): الف. مفـــاد الیحه 
اعتراضیـــه آقـــای علی اصغـــر.م (قبـــًال اعتـــراض 
ایشـــان درج گردیـــد) اوًال. بـــا قســـمتی از مـــاه ٢ 
الیحه قانونی اســـتقالل کانون وکالی دادگســـتری 
و ماده ٤ قانـــون کیفیت اخذ پروانـــه وکالت (که هر 
دوماده قانونی یاد شـــده هیأت مدیـــره کانون وکال 
را متشـــکل از اعضای اصلی و علی البدل دانســـته) 
مغایـــر اســـت و ثانیـــًا. درتعرفه های ارائه شـــده به 

رأی دهنـــدگان نیز تا شـــماره ٨ برای درج اســـامی 
کاندیداهـــا لحاظ گردیـــده و به صراحت قســـمت 
اخیـــر مـــاده ٩ آئین نامـــه الیحـــه قانونـــی مرقوم، 
اســـامی زائد بر عـــده ای کـــه باید انتخاب شـــوند 
قرائـــت نخواهد شـــد. بنابراین عدم قرائت اســـامی 
زائد بـــر پنج نفر مغایـــری موازین قانونی یاد شـــده 

. شد می با
ب. در خصـــوص اعتـــراض دو تن دیگـــر از وکالی 
رأی دهنـــده اوًال. قســـمت اخیر مـــاده  ٥ آئین نامه 
الیحـــه قانونی اســـتقالل کانون کالی دادگســـتری 
ناظـــر بـــه منـــع تبلیـــغ در موافقـــت یـــا مخالفت 
اشـــخاص، در جلســـه هیأت عمومـــی (محل اخذ 
رأی) بوده و به محل اجتمـــاع وکال در طبقه همکف 
ســـاختمان و غیـــر از طبقـــه رأی گیری می باشـــد، 

ندارد. داللتـــی 
و ثانیـــًا. اگـــر تبلیغی هـــم درمحل کانـــون به عمل 
آمـــده باشـــد از مصادیـــق تقلـــب نبـــوده کـــه به 
جریان انتخابات خللی برســـاند ودرمحـــل اخذ آراء 
(محلی که صندوق هســـت) نیـــز هیچ گونه تخلفی 
صـــورت نگرفتـــه واعتراضی هـــم از ایـــن حیث به 
نیامده اســـت. همچنیـــن در تصمیم اقلیت،  عمل 
اعتراضـــات واصلـــه به نتیجـــه انتخابات خـــارج از 
موعد اعالم شـــده، زیـــرا به صراحـــت ١٢ آئین نامه 
مرقـــوم مدت شـــکایت از جریـــان انتخابات تا ســـه 
روز بعـــد از اتمـــام قرائـــت آراء بوده که در جلســـه 
هیـــأت عمومـــی وکال، پـــس از پایان شـــمارش آرآء 
ســـاعت ٢٠/٣٠  مورخ ٩٣/٨/٢٩ نتیجه آراء قرائت 
و اعالم شـــده و به فاصلـــه کمتر از نیم ســـاعت نیز 
نتیجـــه انتخابات از طرف هیأت نظـــارت و از طریق 
پیامک بـــرای تمامی وکال ارســـال شـــد و نهایتًا در 
روزنامه خراســـان بـــه شـــماره ١٨٨٤١. ٩٣/٩/٣٠ 

گردید. درج  انتخابـــات  نتیجه 
فلذا به نظـــر اقلیت اعتـــراض تمامـــی معترضین، 
خارج از مهلت ســـه روزه مقرر در ماده ١٢ آئین نامه 
الیحه قانونی اســـتقالل کانون وکالی دادگستری و 
آگهـــی مندرج در روزنامه خراســـان بـــوده و قابلیت 
رســـیدگی نداشـــته و نتیجتًا نظر بر صحت و خاتمه 

داشـــته اند. ابراز  انتخابات 
پـــس از صـــدور تصمیم هیـــأت نظارت به شـــماره 
محتـــرم  وکالی  از  تعـــدادی   ٩٣/٩/١٢  .٥٤٧٥
کـــه حق اعتـــراض داشـــته اند نســـبت بـــه ابطال 
انتخابـــات و اعـــالم بی اعتبـــاری اعتـــراض نموده 
کـــه عبارتنـــد از:«۱.علیرضـــا.ق ٢. مهـــدی.م ٣. 
 .٦ محمدمهـــدی.ص   .٥ جـــواد.م   .٤ مســـعود.خ 
محمدعلی.س ٧. الهـــه.ب ٨. هاله.ک ٩. رضا.ک» 
انتخاب  بـــه روش  آقـــای علی اصغر.م همچنـــان  و 
بـــه گونه ای کـــه قید گردیـــد اعتـــراض دارد. آقای 
مهـــران.م طی الیحـــه ای از رأی اکثریت دفاع نموده 
و درخواســـت تأییـــد آن را دارد. لوایـــح اعتراضیـــه 
واصله دردفتر کانـــون وکالی خراســـان ثبت گردید 
(لوایح واصله در مهلت قانونی می باشـــد) وســـپس 

بـــا پیوســـت نمودن پرونـــده انتخابات و بـــه موجب 
بـــه  نامـــه شـــماره ٩٣/٩/٢٦ جهـــت رســـیدگی 
اعتراضـــات واصله به دادگاه عالـــی انتظامی قضات 
ارســـال شـــده که بـــه این شـــعبه ارجـــاع گردیده 
اســـت. اکنون هیـــأت شـــعبه ســـوم دادگاه عالی 
انتظامـــی قضات به ترتیب مرقوم تشـــکیل اســـت. 
دادگاه بـــا مطالعـــه و بررســـی محتویـــات پرونده، 
لوایـــح اعتراضیه واصله و انجام مشـــاوره به شـــرح 

بـــه صـــدور رأی می نماید. ذیل مبـــادرت 

«رأی دادگاه»
قطع نظـــر از اینکه در مـــورد ادعای وقـــوع تخلف 
در انتخابـــات هشـــتمین دوره هیأت مدیـــره کانون 
وکالی دادگســـتری خراســـان، هیچگونـــه مدرک و 
مســـتندی در پرونـــده مضبوط و منعکس نیســـت و 
صرفـــًا به ذکر مـــواردی که در الیحـــه وکالی محترم 
معترض بـــه نتیجه انتخابـــات عنوان شـــده، اکتفا 
و بـــر مبنای آنهـــا تصمیـــم اکثریت هیـــأت محترم 
نظـــارت بر بی اعتبـــاری انتخابات (انجام شـــده در 

تاریـــخ ٩٣/٨/٢٩ ) صادر گردیده اســـت.
اصوًال، موارد اعالم شـــده (ارســـال پیامـــک درروز 
انتخابـــات هیأت مدیـــره و تجمـــع وکال در طبقـــه 
همکـــف کانون کـــه در طبقـــه ســـوم آن انتخابات 
جریـــان داشـــته) بـــا توجه به شـــخصیت افـــراد و 
واجـــد شـــرایط بـــرای رأی دادن و نـــوع انتخابات، 
نمی تواند از مواردی محســـوب شـــود که در نتیجه 
انتخابات مؤثـــر واقع گردد. از ایـــن رو هیأت دادگاه 
بـــا پذیرش اعتراضـــات مطروحه نســـبت به تصمیم 
مـــورخ نهم آبـــان ماه (صحیـــح آن آذر ماه اســـت) 
یک هـــزار و ســـیصدو نـــود و ســـه اکثریـــت هیأت 
نظارت ثبت شـــده بـــه شـــماره ٥٤٧٥- ٩٣/٩/١٢ 
و احـــراز صحت برگـــزاری و نتیجـــه انتخابات مورخ 
٩٣/٨/٢٩ هشـــتمین دوره هیـــأت مدیـــره کانون 
وکالی دادگســـتری خراســـان به اســـتناد ماده ١٤ 
وکالی  کانـــون  اســـتقالل  قانونی  الیحه  آئین نامـــه 
را نقض  دادگســـتری، تصمیم معترض عنه مذکـــور 
و کأن لم یکـــن اعـــالم می کنـــد. با توجه بـــه مراتب 
مذکـــوره، اعتـــراض آقایـــان علی اصغـــر مـــرادی 
گوارشـــکی و مهران میرزائیان تفتـــی وارد نبوده و رد 

می گـــردد. ایـــن رأی قطعی اســـت.

٥ آیین نامـــه الیحـــه قانونی اســـتقالل کانـــون وکالی دادگســـتری 
در مـــورد مصـــداق «محل اخـــذ رای» و یـــا مبدا مهلـــت اعتراض به 

انتخابـــات موضـــوع مـــادۀ ١٢ آیین نامه مطرح شـــده اســـت.
از ســـوی دیگر اخذ چنیـــن تصمیم بی ســـابقه ای از ســـوی هیات 
نظـــارت بـــر انتخابات، شـــائبه هـــای مختلفـــی به دنبال داشـــت، 
مخصوصا اینکه به جهـــت اعتراض بـــه آن در دادگاه عالی انتظامی 
قضات بـــه عنوان مرجـــع صالح به رســـیدگی، موجـــب انتقال یک 

مســـاله صنفی نهاد مســـتقل کانون وکال به دســـتگاه قضا شـــد. 

علـــی رغـــم اهمیـــت این رخـــداد تاریخـــی، تاکنـــون کمتـــر به آن 
پرداخته شـــده اســـت، ماهنامـــه «وکال» بـــه منظور ایجـــاد زمینه 
بررســـی بیشـــتر جنبه های مختلف آن برای نخســـتین بار تصمیم 
اکثریـــت هیات نظـــارت بر انتخابات هشـــتمین دوره هیـــات مدیره 
کانـــون وکالی خراســـان به همـــراه نظریـــه یک عضـــو مخالف این 
هیـــات و همچنیـــن رای دادگاه عالـــی انتظامـــی قضـــات در نقض 
تصمیم هیـــات نظارت بـــر انتخابـــات و تایید صحت آن را منتشـــر 

مـــی کند.
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پرونــــــده



  قـــرار دادن عکـــس و اطالعات در فضـــای مجازی 
بـــه لحـــاظ حقوقـــی و امنیتـــی چـــه پیامدهایی 

دارد؟
در حال حاضـــر حافظه اینترنـــت در اختیار هیچ کس 
نیســـت؛ یعنـــی در اختیار همـــه هســـت و در اختیار 
هیچ کـــس نیســـت و هنگامی کـــه اطالعات خـــود را 
وارد فضـــای اینترنـــت می کنیـــد، فقط اختیـــار وارد 
کـــردن آن عکس یـــا اطالعـــات را داریـــد و به محض 
اینکـــه آن عکس یـــا اطالعات منتشـــر شـــود، دیگر 
هیچ اختیـــاری ندارید، آن اطالعات ذخیره می شـــود 
و حتـــی اگر بعـــدًا آن عکـــس را حذف کنیـــد ممکن 
است توســـط دیگران ذخیره شده باشـــد. این مسائل 
باعث می شـــود کـــه ما در انتشـــار تصاویـــر در فضای 
مجـــازی خیلی بیشـــتر دقت کنیم چون شـــما چیزی 
را بـــه حافظـــه اینترنـــت اضافـــه می کنید کـــه بعدًا 

نمی توانیـــد بـــه میل خودتـــان آن را پـــاک کنید.
ایـــن مســـئله در مـــورد انتشـــار تصاویر کـــودکان در 
اینســـتاگرام مادرانـــه یـــا پدرانه خیلی جدی تر اســـت 
و اصـــل ماجرا این اســـت کـــه وقتی تصاویـــر فرزند یا 
دوســـتانتان را منتشـــر می کنید عمًال و بـــدون اینکه 
آن هـــا بخواهنـــد بـــه زندگی آنهـــا جهـــت می دهید 
چون آن ها در مقابـــل تصمیم های غیرقابل بازگشـــت 

. هستند
وقتـــی که یـــک مـــادر عکس برهنـــه کودک خـــود را 
منتشـــر می کنـــد باید ایـــن را بداند که ممکن اســـت 
کســـی این عکـــس را ذخیـــره کنـــد و ســـال ها بعد 

بخواهـــد از عکـــس آن کـــودک سوء اســـتفاده کند به 
همیـــن دلیـــل پیشـــنهاد من این اســـت که  انتشـــار 
تصاویـــر کـــودکان در فضـــای مجـــازی و انتشـــار هر 
تصویـــری در فضای مجـــازی قاعده مند شـــود، چون 
حریـــم خصوصی افـــراد در تعـــارض قـــرار می گیرد. 
تصـــور کنید کـــه عکســـی از یک مهمانـــی خصوصی 
منتشـــر می کنیـــد و این عکـــس در دســـترس تعداد 
زیـــادی از انســـان ها قـــرار می گیـــرد و ممکن اســـت 
یـــک نفـــر از آن جمع بعدهـــا بخواهد وارد یک پســـت 
سیاســـی یـــا دانشـــگاهی یا اقتصـــادی شـــود و باید 
تبعـــات آن را بپذیـــرد، مثًال در همین کشـــور می بینید 
فـــردی کـــه در انتخابات مجلـــس در اصفهـــان آرای 
مـــردم را به دســـت آورده، به دلیل انتشـــار چند تصویر 

خصوصـــی از وی رد صالحیـــت می شـــود. 

  آیـــا در خصـــوص انتشـــار تصاویر افـــراد در فضای 
مجازی در حقوق داخلی قوانینی وجود دارد؟ 

در حوزه انتشـــار تصاویـــر افراد در فضـــای مجازی، 
قانون جرایم ســـایبری وجـــود دارد و مشـــخصًا در این قانون 
گفته شـــده کـــه انتشـــار تصاویر خصوصـــی افراد و افشـــای 
اســـرار خصوصـــی آن ها جرم اســـت، ولـــی ما اینجـــا با یک 
وضعیت فرهنگـــی مواجهیم و با یک وضعیـــت قانونی مواجه 
نیســـتیم؛ مســـئله مادری که تصاویر لحظات شـــخصی فرزند 
خـــود را در اختیـــار همه قـــرار می دهد، یک مســـئله قانونی 
نیســـت بلکـــه فرهنگی اســـت و مـــا بایـــد قبـــل از هرچیز 
بدانیـــم کـــه حفظ حریـــم خصوصـــی و جلوگیـــری از ایجاد 

انتشار تصاویر در فضای مجازی باید قاعده مند شود
گفت وگو با کاوه رضوانى راد وکیل دادگسترى

یک شـــخصیت نمایشـــی برای بچه ها چه اهمیتـــی دارد. به 
نظر می رســـد ابزار قانون برای سروســـامان دادن به شـــرایط 

فعلـــی ابزار ناکارآمدی باشـــد.

  دربـــاره حـــق بـــر فراموشـــی در دنیـــای امـــروز 
بگویید.

حـــق بر فراموشـــی یعنی افراد حق داشـــته باشـــند 
وضعیت هـــای ناخوشـــایند خـــود را در فضای مجـــازی پاک 
کننـــد، مثال اگـــر تصویـــری در مورد آنهـــا وجـــود دارد که 
برای آنها خوشـــایند نیســـت یـــا غیرواقعی اســـت آنها حق 
داشـــته باشـــند که از ســـرورها بخواهند که ایـــن اطالعات 
را پـــاک کنند.حق بر فراموشـــی امـــروز در اروپا به رســـمیت 
شـــناخته شـــده و دادگاه اروپایی حقوق بشـــر ایـــن حق را 
برای شـــهروندان اروپایی به رســـمیت شـــناخته امـــا در بقیه 
جاهـــای دنیا هنوز توســـعه پیـــدا نکرده اســـت. هرچند که 
به نظر می رســـد با گســـترش شـــبکه های اجتماعی و اینکه 
افـــراد بخـــش زیـــادی از اطالعات خـــود را در شـــبکه های 
اجتماعی بـــه اشـــتراک می گذارنـــد، حق بر فراموشـــی به 
زودی در بســـیاری از کشورهای جهان به رســـمیت شناخته 
 می شـــود و ســـرورها و تأمین کنندگان اینترنـــت دنیا موظف 
خواهنـــد بود که به حکـــم دادگاه در مورد پـــاک کردن ردپای 
ناخوشـــایند افراد از اینترنت احترام بگذارنـــد و آن اطالعاتی 
را که افراد دوســـت ندارنـــد از آن ها در ســـطح اینترنت وجود 

داشـــته باشـــد، از حافظه پاک کنند.

 سیده نسرین حسین پور
ــی  ــه فرهنگ ــه در زمین ــی و چ ــوزه حقوق ــه در ح ــدی را چ ــش های جدی ــی، پرس ــبکه های اجتماع ــتفاده از ش ــدن اس ــر ش ــازی و همه گی ــای مج ــه فض ــی ب ــهولت دسترس س
ــت. ــیده اس ــش کش ــه چال ــه را ب ــان اندیش ــه و صاحب ــوم جامع ــکار عم ــاط اف ــه نق ــته و در هم ــران نداش ــه ای ــاص ب ــه اختص ــی ک ــت؛ مباحث ــد آورده اس ــی پدی و اجتماع
رأی مــه ۲۰۱۴ دادگاه اروپایــی عدالــت در خصــوص حــق انســان ها بــر فرامــوش شــدن یکــی از بحث برانگیز تریــن نمونه هــای قانونگــذاری در ایــن حــوزه بــود.

در این رابطه با کاوه رضوانی راد از وکالی دادگستری که در فضای مجازی نیز حضور فعالی دارد به گفت وگو نشستیم.
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شماره 3                تیر98

قرار دادسرا
دادســـتان محترم عمومـــی و انقالب شهرســـتان مرند؛ 
احترامـــًا در خصوص شـــکایت آقـــای [...] علیه آقای 
[...] و آقـــای [...]دائـــر بـــر ایجاد مزاحمـــت ملکی و 
ممانعـــت از حق موضوع مـــاده ٦٩٠ قانـــون تعزیرات، 
بـــا این شـــرح مختصر که شـــاکی ادعا نموده از ســـال 
١٣٨٦ مشـــتکی عنه ردیـــف اول اقـــدام بـــه کشـــیدن 
ســـیم خـــاردار در راه عبـــوری کـــرده و مشـــتکی عنه 
ردیـــف دوم نیـــز بـــا ســـنگ ریزی در مســـیر راه، تردد 
وی را بـــه زحمت انداختـــه و موجـــب مزاحمت ملکی 
و ممانعـــت از حـــق گردیده انـــد. الزم بـــه ذکر اســـت 
کـــه ملـــک مـــورد ادعـــای شـــاکی متعلـــق بـــه مادر 
متوفـــی وی بـــوده کـــه در ســـال ٩٥ فـــوت نمـــوده 
اســـت. دادیاری با مالحظـــه جمیـــع اوراق و محتویات 
پرونـــده با هفـــت اســـتدالل زیـــر، شـــکایت موضوع 
پرونـــده را مشـــمول مـــرور زمـــان شـــکایت می داند:

اول اینکـــه بر خـــالف مـــاده ١٠٥ که مبدأ مـــرور زمان 
تعقیـــب از تاریـــخ «وقوع جـــرم» ذکر شـــده، در ماده 
١٠٦ مبـــدأ مرور زمـــان شـــکایت از تاریـــخ «اطالع از 
وقوع جرم» پیش بینی شـــد اســـت. لذا آنچـــه در مرور 
زمان شـــکایت مالک اســـت، تاریخ «اطـــالع» از وقوع 
جرم اســـت نه تاریـــخ وقوع جـــرم. لذا نمی تـــوان بین 
جـــرم آنـــی و مســـتمر تفکیک قائـــل شـــد و آنچه مهم 
اســـت، قابـــل گذشـــت بـــودن جـــرم می باشـــد. پس 
همیـــن که بزه دیـــده از وقـــوع جرمی مطلع شـــد یک 
ســـال از تاریـــخ اطالع (و شـــش مـــاه از تاریـــخ فوت 
مـــورث) حق شـــکایت دارد و اال مشـــمول مـــرور زمان 
قـــرار می گیرد؛ حتی اگر جرم مذکور، مســـتمر باشـــد.

دوم اینکـــه طبـــق ادعـــای شـــاکی، وارث وی (مـــادر 
شـــاکی) قبل از فوت اقدام به شـــکایت کیفـــری علیه 
بعدًا  بود کـــه  پرونده جـــاری نموده  مشـــتکی عنهمای 
گذشـــت نموده اســـت. در حالی که بـــه موجب تبصره 
مـــاده ١٠٦، مورث زمانی حق شـــکایت کیفـــری دارد 
که متضـــرر از جـــرم قبـــل از انقضای مدت یک ســـاله 
موضـــوع ماده فـــوت کنـــد و دلیلی بـــر صرف نظر  وی 
از طـــرح شـــکایت نباشـــد. در حالـــی کـــه در فـــرض 
مذکـــور اوًال متضرر پـــس از انقضای یک ســـاله از تاریخ 
١٣٨٦ فـــوت نمـــوده و ثانیـــًا طبق اظهارات شـــاکی، 
قبـــًال از شـــکایت خـــود صرف نظـــر  نمـــوده اســـت.

ســـوم اینکـــه مبنـــای حقوقی تصـــور این موضـــوع که 
جرائم مســـتمر مشـــمول مرور زمـــان قـــرار نمی گیرند، 
این اســـت که رکن مادی در جرم مســـتمر، دائم در حال 
استمرار اســـت. در حالی که بین «اســـتمرار» و «تکرار» 
تفاوت وجـــود دارد. بـــه این صـــورت که در اســـتمرار، 
عنصـــر مـــادی واحد بـــوده و در طـــول زمان اســـتمرار 
دارد و کســـی که علیـــه وی چنین جرم قابل گذشـــتی 
رخ می دهد یک ســـال حق شـــکایت از تاریـــخ اطالع (و 
وراث وی ظرف مهلت شـــش ماه از تاریـــخ فوت متضرر) 
دارند و اگـــر اقدام به شـــکایت نکننـــد، همانند حالتی 
اســـت که از شـــکایت خود صرف نظـــر  نموده انـــد. اما 
در تکـــرار جرم، عنصر مـــادی یک بار ارتـــکاب یافته و به 
اتمـــام می رســـد و مرتکب مجـــددًا همـــان عنصر مادی 
را انجـــام می دهـــد. در ایـــن فـــرض مبدأ مـــرور زمان 
شـــکایت از تاریـــخ اطـــالع از وقـــوع جرم مکرر شـــروع 
می شـــود؛ حال آنکـــه در پرونـــده حاضر، رکـــن مادی 
بزه مـــورد ادعـــای شـــاکی همانی اســـت که از ســـال 
٨٦ اســـتمرار دارد و خـــارج از فرض تکرار جرم اســـت.

چهـــارم اینکه مســـتند تصور ایـــن موضوع کـــه جرائم 
مســـتمر مشـــمول مرور زمـــان قـــرار نمی گیرنـــد، رأی 
وحـــدت رویـــه شـــماره ٦٥٩ می باشـــد لکن ایـــن رأی 
زمانی صادر شـــده اســـت کـــه مقنـــن به مـــرور زمان 
شـــکایت توجهی نداشـــت و صرفًا مرور زمـــان تعقیب، 
صدور حکـــم و اجـــرای حکـــم را پیش بینی کـــرده بود 
(مـــاده ١٧٣ قانون منســـوخ آییـــن دادرســـی کیفری 
مصـــوب ١٣٧٨) در حالـــی کـــه در قانـــون مجـــازات 
اســـالمی ١٣٩٢ مرور زمان شـــکایت را نیز در کنار سایر 
مـــرور زمان  هـــا آورده که محتـــوای آن در مـــورد «جرائم 
قابـــل گذشـــت» بـــوده و مدت آن یـــک ســـال از تاریخ 
اطالع از وقـــوع جرم می باشـــد. بنابراین نبایـــد انتظار 
داشـــت که محتـــوای رأی وحدت رویه شـــماره ٦٥٩ که 
قبل از قانـــون ١٣٩٢ بود، شـــامل مرور زمان شـــکایت 
نیز باشـــد. چرا کـــه در زمان صـــدور رأی وحـــدت رویه 
مذکور، مـــرور زمـــان شـــکایت موضوعًا منتفـــی بود و 
وجـــود نداشـــت. بدیهی اســـت مفاد یـــک رأی وحدت 
رویه تـــا زمانـــی قـــدرت اجرایـــی دارد که بـــا قانون یا 
رأی وحـــدت رویه مؤخـــری در تضاد یا تعارض نباشـــد.

پنجـــم اینکه مقنـــن در جرائـــم قابل گذشـــت انعطاف 
بیشـــتری نســـبت به جرائم غیرقابل گذشـــت دارد و بر 

این اســـاس نیز انتظار مـــی رود مقررات مـــرور زمان در 
این جرائم آســـان تر شـــمرده شـــود. با توجه بـــه اینکه 
مـــرور زمـــان شـــکایت مختص جرائـــم قابل گذشـــت 
می باشـــد و حتی مقنن نیـــز مدت آن را نســـبت به مرور 
زمـــان تعقیب، صـــدور حکم و اجـــرا کمتـــر پیش بینی 
نمـــوده و مبـــدأ آن را از تاریـــخ «اطالع از وقـــوع جرم» 
دانســـته بنابرایـــن همیـــن که متضـــرر، از وقـــوع جرِم 
قابل گذشـــتی اطالع حاصـــل نمود، ظرف یک ســـال 
از تاریـــخ اطـــالع (و شـــش مـــاه از تاریخ فـــوت مورث) 
حـــق شـــکایت از مرتکـــب دارد و اگر اقدام به شـــکایت 
ننمـــود، از نظـــر مبانی حقوق جـــزا اماره بر این اســـت 
که از حـــق شـــکایت کیفری خـــود صرف  نظـــر  نموده 
و ایـــن حـــق مشـــمول مـــرور زمـــان قـــرار می گیـــرد. 
(چـــه بســـا مورث شـــاکی پیشـــتر اقـــدام به شـــکایت 
نموده و ســـپس گذشـــت خود را اعالم نموده اســـت.)
ششـــم اینکـــه بـــا وجـــود تصریـــح و نـــص قانـــون در 
خصـــوص عبـــارت «از تاریـــخ اطـــالع از وقـــوع جرم» 
لـــزوِم  فـــرض  نـــدارد و در  بـــه تفســـیر وجـــود  نیـــاز 
تفســـیر نیـــز، «تفســـیر بـــه نفـــع متهـــم» اعتقـــاد بر 
شـــمول مـــرور زمـــان شـــکایت را تقویـــت می  کنـــد.
هفتم اینکه شـــمول مرور زمـــان و از بیـــن رفتن تعقیب 
کیفـــری که یـــک مقـــررات شـــکلی و مربوط بـــه آیین 
دادرســـی کیفری اســـت، الزامًا به معنـــی از بین رفتن 
حقـــوق متضرر نبـــوده و می تواند از طریـــق طرح دعوی 
حقوقـــی در مرجـــع صالـــح، به حقـــوق خود برســـد.
در نتیجه بـــا عنایت بـــه جمیع مراتب و اســـتدالل های 
فوق الذکـــر و صرف  نظـــر  از نظریه کارشـــناس محترم که 
مصـــون از اعتراض نیز مانده اســـت، ضمـــن راهنمایی 
شـــاکی برای طـــرح دعـــوی حقوقی مرتبـــط در مرجع 
صالـــح، به نظر ایـــن دادیاری دعوی حاضـــر طبق ماده 
١٠٦ قانون مجازات اســـالمی و تبصره آن مشـــمول مرور 
زمان شـــکایت گردیده و به اســـتناد ماده ١٣ قانون آیین 
دادرســـی کیفری، قرار موقوفی تعقیب مشـــتکی عنهما 
صـــادر و اعالم می گردد. قـــرار صادره ظـــرف مهلت ده 
روز از تاریـــخ ابـــالغ قابل اعتـــراض در محاکـــم محترم 
کیفری دو شهرســـتان مرند از ســـوی شـــاکی می باشد.
امین بخشـــی زاده – دادیار شـــعبه پنجم دادســـرای 

عمومـــی و انقالب شهرســـتان مرند

اســت.  کیفــری  دادرســی  آییــن  و  جــزا  حقــوق  زمینــه  در  متعــدد  تألیفــات  صاحــب  و  آشــنا  نــام  و  جــوان  مدرســان  از  بخشــی زاده   امیــن  دکتــر 
پرونــده ای  در  وی  دادنامه هــای  از  یکــی  اســت.  کــرده  صــادر  توجهــی  قابــل  آراء  تحلیلــی  و  علمــی  رویکــردی  بــا  نیــز  قضــاوت  کســوت  در  وی 
پنجــم  شــعبه  دادیــار  عنــوان  بــه  بخشــی زاده  امیــن  دادنامــه  ایــن  در  اســت.  شــده  صــادر  حــق  از  ممانعــت  و  ملکــی  مزاحمــت  موضــوع  بــا 
اســت. دانســته  کیفــری  زمــان  مــرور  شــمول  قابــل  نیــز  را  مســتمر  جــرم  مســتدل  طــور  بــه  مرنــد  شهرســتان  انقــالب  و  عمومــی  دادســرای 

در ادامه مشروح دادنامه را می خوانید:
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 چنانچه این نشریه رایگان به 
دست شما رسیده است
 در صورت تمایل
 می توانید قیمت آن را 
به کارت بانکی شماره  
٦٠٣٧٩٩٧٤٤٩٦٧٢٥٩٢
  به نام سیاوش هوشیارحسینی 
واریز کنید.

 ماهنامه حقوقی وکال از همه 
وکال و کارآموزان وکالت، قضات و 
مرتبطان دستگاه قضا و اساتید و 
صاحب نظران دعوت می کند تا 
دیدگاه ها و مطالب خود راجع به 
مسائل حقوقی روز و نقد و تحلیل 
آراء و رویه های قضایی جدید را 
جهت انتشار به این نشریه ارسال 
کنند.

گروه همبستگی وکالی دادگستری خراسان

هدف:
ارتقـــاء جایگاه کانون وکالی دادگســـتری خراســـان به یک نهـــاد مدنی حرفـــه ای پویا و 

کارآمد

برنامه ها:
۱. بازنگری در سیاست ها و روش های مدیریتی  ناکارآمد

۲. ایجاد ساختار مسئولیت پذیر و پاسخگو و پرهیز از انحصار 
۳. توجه به رفاه مادی و آرامش و امنیت معنوی وکال و کارآموزان محترم

۴.کادر ســـازی بـــا آماده نمودن جوانـــان بـــرای اداره ی امور ضمن اســـتفاده از تجربیات 
پیشکسوتان ارزشمند 

روش ها: 
۱. تدویـــن و پیگیـــری طرح هـــا و لوایح مناســـب برای برطـــرف نمودن اصولـــی موانع 
و مشـــکالت حرفـــه ای با جلب توجـــه مراجع و  مقامات محلـــی، ملی و اســـکودا و کانون 

مرکز  وکالی 
۲. بازنگـــری در ترکیـــب و کارکرد کمیســـیون هـــا با فراخـــوان عضویت، کنارگذاشـــتن 

محدودیـــت هـــای غیـــر ضـــروری و انتخاب روســـا با مشـــورت اعضا
۳. رایزنـــی با نهادها، ســـازمان ها، مراکـــز علمی و اجرایـــی برای گســـترش زمینه های 
اشـــتغال و اســـتفاده از امکانات رفاهی، تشـــکیل  دوباره کمیسیون منحل شـــده ی رفاه، 
تقویـــت کمیســـیون ورزش برای برگزاری برنامـــه های همگانی و فعال نمودن کمیســـیون 

منفعل  های 
۴. جلـــب همکاری بیشـــتر وکال و کار آموزان و تشـــکل های حرفه ای و اســـتفاده بهینه از 

ظرفیـــت های مدیریتـــی فراموش شـــده ی بانوان وکیل 
۵.   پشـــتیبانی همـــکاران در ایفـــای وظایف حرفه ای، کاســـتن برخوردهای نامناســـب، 
پیشـــگیری از پرونده ســـازی و  پایدار نمودن اســـتقالل قانونی کار دادســـرا و دادگاه های 

انتظامـــی از  دخالـــت هیات مدیره
۶. تشـــکیل مجمع عمومی ســـاالنه وکال، ایجاد دبیرخانه دایمی بـــرای آن و ارائه گزارش 
کامـــل  اداری و مالـــی در مجامع، آگاهی رســـانی صحیح و شـــفاف برنامه هـــا ، مصوبات 
جلســـات و همایش ها و ابـــراز دیدگاه هـــا و موضع گیری هـــای به هنگام و مناســـب در 

ای  حرفه  وقایع 
۷. شناســـاندن بهتر نهـــاد حرفه ای کانـــون و  خدمـــات وکالی محترم به مـــردم و جامعه 
بـــرای کاهش هجمه های بی پاســـخ ســـال های اخیر  با اســـتفاده از ظرفیت رســـانه ها و 

فضاهای مناســـب فرهنگی 
۸. چابک ســـازی کانون با فراهم نمودن زمینه تشـــکیل کانون در اســـتان های خراســـان 
شـــمالی و جنوبی و پایان بخشـــیدن به وضعیت نابســـامان و غیر قانونی رها شده ی فعلی 

۹. بازنگری کیفی و کمی خدمات کارکنان برای پویایی و تکریم همکاران و مراجعان
۱۰. ضابطـــه منـــد نمودن عدالت محور شـــیوه نقـــل و انتقاالت ســـلیقه ای برای کاهش 

دغدغه ها با تدوین شـــیوه نامه مناســـب 
۱۱. تغییـــر در شـــیوه ناکارآمـــد فعلی انتخـــاب وکالی سرپرســـت و بهینه ســـازی دوران 
کارآمـــوزی، حذف تکالیـــف و محدودیت های بیهـــوده، تالش برای بازآمـــوزی و نو آموزی 

دانـــش وکال و  تخصصی شـــدن وکالت
۱۲. بهره گیـــری بهینه از ظرفیت قانونی برای رد درخواســـت های صـــدور پروانه قضاتی 

که رفتار مناســـبی با همکاران نداشـــته اند 
  ۱۳. حضـــور منظـــم اعضـــای هیئت مدیـــره در کانـــون بـــرای برنامه ریـــزی، نظارت و 

یی سخگو پا

دو رأی مهم دیوان عدالت اداری
درباره ثبت مؤسسات حقوقی

ک ا شــتر   ا
برای اشتراک ٦ شماره 
ماهنامه حقوقی وکال می 
توانید مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان 
به کارت بانکی شماره 
۶۰۳۷۹۹۷۴۴۹۶۷۲۵۹۲ به 
نام سیاوش هوشیار حسینی واریز 
و فیش پرداختی را
 به همراه نام، نام خانوادگی و 
نشانی دقیق پستی
 از طریق نمابر، رایانامه یا تلگرام 
ارسال کنید.
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