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ســــرمقاله

   سیاوش هوشیار
 وکیل پایه یک دادگسترى     

در دهه هـــای اخیر یکـــی از آرزوهای بـــزرگ دولت های ایران، اداره کشـــور با اتکا بـــر مالیات و 
مســـتقل از درآمدهـــای نفتی بوده اســـت، درآمدی که شـــاید وجود آن خود ســـبب بی انگیزگی 
همـــان دولت هـــا در ورود بـــه چالش های بـــزرگ اجتماعی و اقتصـــادی اصالح و پیاده ســـازی 

نظام مالیاتی محکم و مســـتقر باشـــد.
بـــا اینحال ظاهـــرًا پس از اصالح قانـــون مالیات های مســـتقیم در ســـال ١٣٩٤ و تکلیف صریح 
قانـــون برای اســـتقرار نظام جامع مالیاتی در کشـــور و همچنین نســـخ شـــیوه راحت و ســـریع 
«علی الـــرأس» بـــرای تعیین و وصول مالیـــات، دولت برای کســـب درآمدهـــای مالیاتی چاره ای 
جـــز حرکت به ســـوی ایجاد ســـاز و کار دقیـــق و مؤثر برای محاســـبه و وصول مالیـــات نخواهد 

. شت ا د
وکالی دادگســـتری هـــم مانند فعاالن ســـایر حوزه ها، طبق قانـــون مکلف بـــه پرداخت مالیات 
از درآمدشـــان هســـتند. تکلیفی کـــه در مـــادۀ ١٠٣ قانون مالیات های مســـتقیم نیـــز به طور 
مســـتقل به آن توجه شـــده اســـت و بر اســـاس آن وکال مکلف هســـتند که پیش از هـــر اقدامی 

بخشـــی از حق الوکالـــه را به عنوان مالیـــات بپردازند.

فرار مالیاتی وکال؟
در چنـــد ماه اخیـــر، بارهـــا اظهارنظرهای غیر مســـتند با ادعـــای خـــودداری وکال از پرداخت 
مالیـــات از طریق برخی رســـانه های خـــاص مطرح و رقم هـــای کالنی (از ۵ تا ۱۲ هـــزار میلیارد 
تومـــان) به عنوان میـــزان فـــرار مالیاتـــی وکال اعالم می  گـــردد، ادعایـــی که به نظر می رســـد 
بیشـــتر از آن کـــه رنگی از واقعیت داشـــته باشـــد، بر مبنـــای پیش برد برخی اهداف سیاســـی 

می شـــود. تکرار  خاص 
برنامه تلویزیونی«پایش»، رســـانه هایی ماننـــد روزنامه  مانند آفتاب یزد و جـــوان و خبرگزاری های 
تســـنیم، فارس، رجانیوز و... و همچنین نمایندگان مجلس شـــورای اســـالمی مانند حسینعلی 
حاجـــی دلیگانی که همگی در ســـال های اخیـــر ضمن همراهی آشـــکار با جریان موســـوم به 
«کمپین»، مکـــررًا کانون هـــای وکال را با بهانه هایی همچـــون «انحصارطلبی» مـــورد حمله قرار 

داده انـــد، امروز در صـــف مقدم کوبیدن بر طبـــل فرار مالیاتـــی وکال قرار دارند. 
برای مثال حســـینعلی حاجـــی دلیگانی که امروز مدعی درآمد ســـاالنه یک ونیـــم میلیارد تومان 
بـــرای هر وکیل اســـت، بارهـــا با اقداماتـــی مانند طرح ســـؤال از وزیر دادگســـتری بـــا ادعای 
واهـــی «غیرقانونی بـــودن برگزاری آزمون وکالت»، درخواســـت تعقیب قضایـــی کانون های وکال 
به علـــت عدم ثبت نام در ســـامانه مجوزهـــا، ادعای انحصـــار کانون های وکال و لزوم شکســـتن 

آن و... تقابـــل خود را با کانون های وکال نشـــان داده اســـت.

چه باید کرد؟
واقعیـــت این اســـت که در نظام ســـابق مالیاتی کشـــور که متکـــی بر اعمال نظر ســـازمان های 
مالیاتـــی بود، عمـــًال نقش اظهـــار در تعیین مالیـــات به حدی کمرنـــگ و فرعی بود که شـــاید 
نـــه مؤدیـــان و نه متولیان امـــر آن را جـــدی نمی گرفتند و تأکید بـــر ارائه اظهارنامـــه مالیاتی در 
ســـال های اخیر هم شـــاید عمدتًا با انگیزه شناســـایی و ثبت و ســـازماندهی مؤدیـــان به منظور 
اخـــذ مالیات علی الرأس از ایشـــان انجام می شـــده اســـت. از ســـوی دیگر مؤدیان نیـــز عمدتًا 
در تعامـــل بـــا ســـازمان های مالیاتی به قـــدر متیقن مالیات هـــای علی الـــرأس تعیینی تمکین 

. ند می کرد
ایـــن رویـــه در موضوع مالیـــات وکالی دادگســـتری هم عینـــًا رخ مـــی داد و نـــه اداره مالیات 
اظهارنامـــه وکال را (مانند ســـایر مؤدیان) جدی و واقعـــی تلقی می کرد و نه وکالی دادگســـتری 
ارائـــه اظهارنامه را معیاری اساســـی بـــرای تعیین مالیات خـــود می دانســـتند. در این وضعیت 
وکالی دادگســـتری کـــه اغلب فاقد عوامل اداری هســـتند و گردش مالی محدود آنان اســـتفاده 
از حســـابداران حرفـــه ای را توجیه نمی کند، به همان تشـــخیص علی الـــرأس تمکین می کردند.
بـــا اینحال بـــا رخ دادن تغییـــرات عمده ای چـــون تعطیلـــی روش علی الـــرأس، حاکمیت اصل 
صحت اظهـــار مـــؤدی و تعریف جـــرم مالیاتی، بی شـــک اظهـــار مالیاتی وکالی دادگســـتری 

اهمیتـــی جدی خواهـــد یافت.
در ایـــن روش، هرچند اصل بـــر صحت اظهار مؤدی اســـت اما عدم صحت اظهار وی مشـــمول 
مجازات هـــای تعزیـــری درجه شـــش خواهد بود. جـــرم مالیاتی بـــه ترتیب مقـــرر در اصالحات 
ســـال ١٣٩٤ قانـــون مالیات های مســـتقیم در نظـــام حقوقی ایران بی ســـابقه بوده اســـت و به 
همیـــن جهت مخصوصا با توجـــه به ضرورت حفظ شـــئون وکالی دادگســـتری و پرهیز از درگیر 

شـــدن آنان با تعقیب تحـــت عنوان جرم فـــرار مالیاتی، باید تدابیر ویژه ای اندیشـــیده شـــود.
این مســـئله مخصوصًا می تواند به طور مســـتقیم با اســـتقالل وکالی دادگســـتری درگیر شـــود. 

هرچند اعـــالم جرم مالیاتی بـــر عهده «دادســـتان انتظامی مالیاتی» قرار داده شـــده اســـت، 
ولـــی تحقیقات  و رســـیدگی در دادســـرای عمومـــی و دادگاه کیفـــری دو انجام خواهد شـــد، 
به این ترتیـــب ایـــن احتمال وجـــود دارد که مســـائل مالیاتی به عنوان وســـیله ای بـــرای اعمال 

فشـــار عوامل قضایی به وکالی دادگســـتری اســـتفاده شود.
بـــا توجه به اینکه در مرداد ١٣٩٧ مهلت سه ســـالۀ ســـازمان امـــور مالیاتی برای اســـتقرار نظام 
جامع مالیاتی به پایان رســـیده اســـت، اگر اتفاق خاصـــی مانند تمدید مهلـــت رخ ندهد بدون 
تردید شـــیوه جدید دســـت کم در مورد عملکرد ســـال ١٣٩٨ وکال اعمال خواهد شـــد و می توان 
پیش بینـــی کرد کـــه پس از آن حجـــم بزرگی از مشـــکالت مالیاتی برای وکالی دادگســـتری رخ 
دهـــد. با اینحـــال چنین به نظر می رســـد که مدیـــران کانون های وکال نســـبت به آســـیب های 
مهمـــی که ممکن اســـت در ایـــن فراینـــد متوجه وکالی دادگســـتری شـــود، توجـــه چندانی 

. ند شته ا ا ند
ایـــن تصور عمومی که وکال قشـــری بـــا درآمدهای کالن هســـتند، به برخی الیه هـــای مدیریت 
دولتی کشـــور نیز نفوذ کرده اســـت، تصوری که شـــاید مبتنـــی بر وضعیت درآمـــدی دهه های 
دور وکالی دادگســـتری باشـــد و با واقعیت حاضر فاصله بســـیاری دارد، ولی باعث شده است تا 
این قشـــر به عنوان یکـــی از اهداف مالیاتـــی قابل توجه در نظر گرفته شـــوند، کـــه بدون تردید 

در شـــیوه جدید وصـــول مالیات مورد فشـــارهای حتی ناروا قـــرار خواهند گرفت.
در این میـــان تکلیف مدیران کانون هـــای وکال به عنوان مدیران نهاد صنفی وکالی دادگســـتری، 
از یک ســـو ارائـــه آموزش های مالیاتـــی کافی به وکالی دادگســـتری بر مبنای شـــیوه جدید و از 
ســـوی دیگـــر تعامل با نهاد هـــای متولی امـــور مالیاتی و قضایـــی جهت اصالح تصویـــر آنان از 

حرفه وکالت اســـت.
وکالی دادگســـتری نیازمنـــد دریافـــت اطالعات کافـــی در مـــورد عواقب عدم اظهـــار صحیح 
مالیاتی و آثار شـــدید آن هســـتند. همچنین تســـهیل امور فنی مانند اتصال به ســـامانه مالیاتی 
یا اســـتقرار مشـــاوران مالیاتی و حســـابداران حرفه ای در کانون های وکال برای ارائه شـــیوه های 
فنـــی تنظیم حســـاب های وکال و تنظیـــم اظهارنامه ها از موارد دیگری اســـت که بایـــد به آن ها 

کرد. توجه 
نکته شـــایان توجه دیگر، ایجاد زمینه اســـتفاده وکالی دادگســـتری از شـــیوه مقـــرر در تبصره 
ماده ١٠٠ اصالحـــی قانون مالیات های مســـتقیم اســـت. هرچند تاکنون وکالی دادگســـتری 
در ردیف مشـــاغل خـــاص که امکان اســـتفاده از حکـــم این تبصـــره را ندارند قـــرار نگرفته اند، 
ولی الزم اســـت با توجه بـــه زمینه های موجـــود مدیران کانون هـــای وکال در ایـــن زمینه تعامل 

و هوشـــیاری الزم را داشته باشند.
حتی به نظر می رســـد که می بایســـت بـــرای پرهیـــز از بروز مشـــکالت احتمالی کـــه می تواند 
وجهه وکالی دادگســـتری را مخدوش کنـــد، تأیید اولیه اظهارنامه وکالی دادگســـتری هر کانون 
توســـط مشـــاور مالیاتی و حســـابدار حرفه ای مورد وثوق کانـــون وکال به عنوان یکـــی از نظامات 

کانون وکال الزامی شـــود.
در ســـطوح باالتـــر مدیـــران کانون ها بایـــد تالش کنند تـــا در تعامل با ســـازمان امـــور مالیاتی 
ضمن ارائـــه تصویر واقعی از وضعیت درآمدی وکالی دادگســـتری در شـــرایط حاضـــر، از ایجاد 

انفعال نســـبت به مســـائل مالیاتی پیشـــگیری کنند.
همچنین الزم اســـت مدیران کانون ها با مســـئوالن قضایـــی که درک واقعی تـــری از ویژگی های 
حرفـــه وکالت دارنـــد تعامالتی داشـــته باشـــند تا با ایجـــاد عرف و رویـــه قضایی مناســـب، از 

جرم انـــگاری غیر ضروری رفتـــار مالیاتی وکالی دادگســـتری جلوگیری شـــود.
یکی از مشـــکالت اساســـی در مـــورد مالیات وکالی دادگســـتری اختالف ناشـــی از تلقی مبلغ 
توافـــق اولیه وکیـــل بـــا مراجعه کنندگانـــش در ازای خدماتی کـــه در آینده ارائه خواهد شـــد، 
به عنـــوان درآمـــد فعلیت یافتـــه وکیل اســـت. حـــال آنکه حتـــی بـــرای دریافت ایـــن مبالغ در 
آینـــده و پس از انجـــام خدمات مـــورد نظر نیز هیـــچ تضمینی وجـــود نـــدارد. کانون های وکال 
می توانند با اســـتفاده از مشـــاوره حســـابداران حرفه ای اســـتانداردهای حســـابداری مبتنی بر 
تحقـــق درآمد به شـــیوه متعـــارف عقد قرارداد وکالی دادگســـتری را اســـتخراج و بـــه نهادهای 

کنند. معرفـــی  نیز  متولی 
نهایتًا اســـتقرار نظـــام جامع مالیاتـــی را باید امری مبارک دانســـت که می توانـــد موجب اصالح 
ســـاختاری نظام مالیاتی کشـــور شـــود. پرداخت مالیات تکلیـــف اجتماعی و شـــهروندی همه 
افـــراد ملت اســـت و قطعًا وکالی دادگســـتری به عنوان قشـــری فرهیخته و پیشـــتاز از انجام آن 
هیـــچ ابایی ندارند. بـــا اینحال رعایت عدالت مالیاتی نســـبت به وکالی دادگســـتری و همچنین 
جلوگیـــری از چالش هـــای مالیاتی بر اثـــر غفلت و بی اطالعی از نظام جدید، مســـائلی اســـت 

کـــه توجهی جـــدی را می طلبد.

کانون های وکال و چالش های مالیاتی
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و در تشکیل IBA بوده است ایران یکی از کشورھای پیشر
    اهمیت وجود نهاد بین المللی IBA در چیست؟ 

نهـــاد IBA یا کانـــون وکالی بین المللـــی یک نهـــاد مدنی غیر 
دولتـــی بین المللـــی (INGO) اســـت. درواقع یک ســـازمان غیـــر دولتی 
بین المللی اســـت و نقشـــش هـــم ایجاد هماهنگـــی میـــان حقوقدانان، 
کانون هـــای وکالی کشـــورها و مؤسســـات حقوقی بین المللی اســـت که 
ســـعی می کند یـــک شـــبکه ارتباطـــی میـــان وکالی بین المللـــی ایجاد 
کنـــد تا همدیگر را بشناســـند و در جهت ارتقای شـــغل وکالـــت با هم گام 

بردارند. 

    ایـــران از چـــه زمانـــی به عضویـــت در این نهـــاد بین المللی 
درآمد؟

ایران یکی از کشـــورهایی اســـت کـــه از ســـال ۱۹۴۸ به عضویت 
کانـــون وکالی بین المللـــی درآمده اســـت. حتی در زمانی که اساســـنامه 
ایـــن نهاد در حـــال تدوین بـــود نمایندگانی از ایران در جلســـات شـــرکت 
داشـــتند. لذا از ایـــن جهت ایران جزو کشـــورهای پیشـــرو در عضویت در 
این نهـــاد بین المللـــی بوده اســـت. از ایـــران کانون وکالی دادگســـتری 
مرکـــز و اتحادیه سراســـری کانون هـــای وکال عضوند. کانـــون اصفهان نیز 
عضو بـــوده امـــا االن در جریان نیســـتم که ایـــن عضویت ادامـــه دارد یا 
خیر. کانـــون مازندران نیـــز در مقطعی در این ســـازمان عضویت داشـــته 
اســـت. به طور کلی هـــر کانون مســـتقلی می تواند به طور مســـتقل در آن 

ســـازمان بین المللی عضو باشـــد.

   کمـــی راجـــع به اهمیـــت عضویـــت کانون هـــای وکال در این 
نهاد بین المللی و فواید آن توضیح دهید؟

IBA محلی اســـت برای تبـــادل نظر و هماهنگی؛ یعنی بیشـــتر 
یک مرجـــع علمی اســـت. طبعًا منفعـــت بـــردن از آن به خـــود کانون ها 
یا اشـــخاص مربوط اســـت و اینکـــه چقـــدر می تواننـــد در کنفرانس ها یا 
نشســـت ها فعالیت داشـــته باشـــند و بســـتر حقوقی خود را بشناســـانند. 
نشســـت های تخصصـــی در دو قالـــب نشســـت های تخصصـــی IBA و 
نشســـت های علمی اســـت؛ نشســـت های تخصصـــی IBA در راســـتای 
هم اندیشـــی و تبادل نظر درخصوص امورات داخلـــی IBA از جمله تدوین 
دستورجلســـات و انتخـــاب رییس و مباحـــث کالن با حضـــور نمایندگان 
رؤســـای کانون هـــا و نماینـــدگان اجرایی برگزار می ّشـــود و نشســـت های 
تخصصـــی علمی با همکاری مؤسســـات حقوقـــی و کمیته های تخصصی 
IBA برگـــزار می گردد. یکـــی از موضوعـــات مهمی کـــه در کانون وکالی 
بین المللـــی همواره مطرح اســـت موضوعـــات مربوط به حقـــوق تجارت 
بین الملـــل و داوری اســـت. از این مجـــرا وکال با نظام هـــای حقوقی حاکم 
بر تجـــارت بین الملـــل در کشـــورهای مختلف آشـــنا می شـــوند و با نهاد 
داوری ســـایر کشـــورها و مشـــکالت داوری در داخل کشـــورها نیز آشـــنا 
می گردنـــد، ســـعی می کننـــد با یـــک هم اندیشـــی مشـــکالت و مزایای 
مراجعـــه به مراجـــع داوری در کشـــورهای همدیگر را ببیننـــد. امروز بحث 
وکالـــت یک بحـــث صرفًا داخلی نیســـت بلکـــه به لحاظ گســـترش بحث 
ارتباطـــات تجاری و ارتباطات انســـانی در فراســـوی مرزها، کشـــورها نیاز 
دارند یک شـــبکه ارتباطی از وکال وجود داشـــته باشـــد تا دریابند که مثًال 
اگر قرار اســـت در کشـــور دیگـــری از خدمـــات حقوقی بهره مند باشـــند 
چگونـــه بدین امر دســـت یابنـــد. ما وکالـــت بین المللی بـــه معنای اخص 

کارن روحانى؛ عضو هیأت مدیره کانون وکالى دادگسترى مرکز:

مبتالبـــه وکال بود. مباحث صنفی، رســـیدگی ها و شـــیوه های دادرســـی 
و مســـائل تجـــاری، داوری هـــای تجـــاری بین المللـــی، ســـرمایه گذاری 
بین المللـــی، موضوعـــات حرفه ای وکالـــت و برخورد با مـــوکل، چگونگی 
اداره مؤسســـات حقوقـــی و دفاتر حقوقـــی از جمله ایـــن کارگروه ها بود. 
در روز آخـــر هم نشســـتی در ادامه نشســـت ســـال گذشـــته در رم ایتالیا 
تحت عنـــوان «حاکمیت قانون» یـــا «Rule of Law» برگزار شـــد. در واقع 
تأکیـــد کانون وکالی بین المللی در این نشســـت این اســـت کـــه اگر قرار 
اســـت وکال نقش مهمی در عرصـــه بین المللی و داخلی بازی کنند شـــرط 
اصلی و نخســـت تحکیـــم حاکمیـــت قانون اســـت. چون بـــدون تحکیم 

حاکمیت قانون، اساســـًا وکیل نمی تواند نقشـــی داشـــته باشـــد. 

    وضعیـــت اســـتقبال کانون هـــای وکالی ملـــی، اشـــخاص 
حقیقـــی و انجمن هـــای حقوقـــی چگونـــه بـــود؟  کدام یک 

استقبال بیشتری کرده بودند؟ 
طبعًا تعـــداد کانون هـــای وکال در مقابل اشـــخاص حقیقی یا مؤسســـات 
نمی توانـــد زیاد باشـــد. امـــا آن چیزی کـــه برای مـــا می توانـــد آموزنده 
باشـــد فعالیت مؤسســـات حقوقی در عرصه بین المللی اســـت. مؤسسات 
حقوقـــی مجاز داخلی مـــا فعالیت کمتـــری در عرصه وکالـــت بین المللی 
دارنـــد و در ایران نیـــز وکالت بیشـــتر به صـــورت فردی اســـت. در عرصه 
بین المللی مشـــاهده می شـــود مؤسســـات حقوقـــی که مجموعـــه ای از 
وکال را در اختیـــار دارند، بیشـــتر مورد اســـتقبال قرار می گیرنـــد. در این 
عرصـــه ارائه خدمـــات حقوقی توســـط مؤسســـات بزرگ حقوقـــی خیلی 
بارزتـــر اســـت و از این حیـــث نوعـــی رقابت میـــان مؤسســـات حقوقی 
برپاســـت. برخی مؤسســـات حقوقی بـــزرگ صدها وکیـــل در اختیار دارند 
و ایـــن وکال نیـــز خدمات حقوقـــی را هم بـــا کیفیت تر و هـــم ارزان تر ارائه 
می دهنـــد. برخی از کســـانی که در این اجالســـیه به عنـــوان عضو حضور 
پیـــدا می کنند، در واقع نماینده مؤسســـات حقوقی هســـتند. این یکی از 
مهمترین دســـتاوردهایی اســـت که ما بایـــد در ایران به ســـمت آن برویم و 
از آن بهـــره ببریم. وکالی ما باید ســـعی کنند در قالب مؤسســـات حقوقی 
مجـــاز ارائـــه خدمـــات حقوقی گروهـــی را افزایـــش بدهند و ایـــن حالت 

فـــردی کنونی باید بـــه روش جمعی تبدیل شـــود.
 البتـــه در ایـــن ســـازمان بین المللی کانون هـــای وکال اساســـًا یک نقش 
مهم دارنـــد که اشـــخاص حقیقی عضـــو فاقد آن هســـتند و آن شـــرکت 
در رای گیری هـــا و انتخابـــات و از جمله انتخـــاب رئیس و معاون و ســـایر 

اعضای اجرایی IBA و تدوین دســـتور جلســـات اســـت. 

   راجع بـــه میزان مشـــارکت و فعالیت نمایندگانـــی که از کانون 
مرکز و اسکودا شرکت کرده بودند توضیحاتی بفرمایید.

رئیـــس کانـــون وکالی مرکز و رئیس اســـکودا در دیـــدار با رئیس 
IBA به آشناســـازی وی با نهـــاد وکالت در ایـــران پرداختنـــد. این خیلی 
می توانـــد مؤثر باشـــد که ما نشـــان دهیـــم نهاد وکالـــت در ایـــران از چه 
جایگاهـــی برخوردار اســـت و چه فعالیتـــی می کند. تا چه انـــدازه وکالی 
ایرانـــی می تواننـــد در مباحث حرفـــه ای وکالت، داوری و ســـرمایه گذاری 
کمـــک مؤثر کننـــد. همه کانون های عضو مشـــغول آشناســـازی دیگران با 
نهاد خود و سیســـتم قضایی کشورشـــان هســـتند. ما هم باید چنین کاری 
بکنیم تا آنها آشـــنا شـــوند که مثًال اگر پرونده ای در ایران داشـــته باشـــند، 

کانـــون وکالی بین المللـــی (IBA) بـــه عنـــوان معتبرترین 
ســـازمان بین المللی غیر دولتـــی در زمینه حرفـــه وکالت از 
اجتماع کانون های وکالی دادگســـتری مســـتقل در سراســـر 
جهـــان پدید آمـــده اســـت. ایجاد چنیـــن نهادی را شـــاید 
بتـــوان یکی از معدود میوه های شـــیرین جنـــگ جهانی دوم 
دانســـت؛ نهادی  که ۲ ســـال پـــس از پایان جنـــگ یعنی در 
ســـال ۱۹۴۷ (۱۳۲۵ شمسی) تأسیس شـــد. در بدو تأسیس 
مقـــر این نهـــاد بین المللـــی در نیویـــورک بود اما در ســـال 
۱۹۶۹ بـــه لندن منتقل شـــد. هـــدف از تشـــکیل این نهاد 
ایجاد ســـازمانی متشـــکل از کانون های وکالی کشـــور های 
مختلـــف در راســـتای حفظ و ایجـــاد ثبات جهانـــی و صلح 
اعالم شـــده  اســـت. امروزه اعضـــای این نهـــاد بین المللی 
عالوه بـــر کانون های وکالی ملـــی و انجمن هـــای حقوقی، 
نیـــز  و شـــرکت های حقوقـــی  بین المللـــی  وکالی  شـــامل 
می شـــود؛ به طوری کـــه در حال حاضـــر بیشـــتر از ۸۰ هزار 
وکیل و شـــرکت حقوقـــی در کنار ۱۹۰ کانـــون وکال یا انجمن 

نهاد هســـتند. این  حقوقی عضـــو 
اعضـــای  از  روحانـــی»  بـــا دکتـــر «کارن  ماهنامـــه «وکال» 
هیأت مدیره کانون وکالی دادگســـتری مرکز که در اجالســـیه 
ســـاالنه IBA رؤســـای اســـکودا و کانون مرکـــز را همراهی 
کـــرده، به گفتگو نشســـت و از وی دربـــاره تاریخچه عضویت 
ایـــران در ایـــن نهـــاد بین المللـــی، کارکردهای ایـــن نهاد و 

دســـتاورد گروه ایرانی از ســـفر به ســـئول پرســـید.

نداریـــم و وکالت در اغلب کشـــورها یکی از مشـــاغل وابســـته بـــه تابعیت 
اســـت؛ مثًال شـــما باید در ایران تابعیت ایرانی داشـــته باشـــید تا بتوانید 
وکالت کنیـــد. بنابراین بـــرای اینکه بتوانیـــد از تجارب دیگران اســـتفاده 
کنیـــد باید ببینید در دیگر کشـــورها چگونـــه باید از موکلتـــان دفاع کنید 
یـــا از خدمات حقوقـــی وکال و مؤسســـات حقوقی محلی بهره مند شـــوید.

    شـــما در کنفرانس ســـاالنه IBA که امســـال در ســـئول کره 
جنوبـــی برگـــزار شـــد حضور داشـــتید. کمـــی دربـــاره این 

کنفرانس توضیح بفرمایید.
کنفرانس ســـئول یکـــی از بزرگتریـــن کنفرانس هـــای برگزار شـــده بود و 
حتی خود رئیس این ســـازمان در ســـخنرانی افتتاحیه اذعـــان کرد انتظار 
نداشـــته ۶ هزار نفر در این کنفرانـــس حضور پیدا کننـــد. جمعیت زیادی 
آمده بود و بســـیاری از کشـــورها نیز حضور داشـــتند. این اهمیت شـــغل 
وکالـــت و خدمات حقوقی را نشـــان می دهد و نمایانگر دغدغه مؤسســـات 
و کانون هـــای وکال اســـت کـــه می خواهنـــد همدیگـــر را بشناســـانند و با 
ســـاختارهای یکدیگر آشـــنا شـــوند. به غیـــر از روز اول کـــه افتتاحیه بود 
و ســـخنرانان رســـمی ســـخنرانی کردنـــد، در روزهای بعد نشســـت های 

شد. تشـــکیل  تخصصی 
 نشســـت ها از ســـاعت ۸ لغایت ١٨ ادامه داشـــت که مجموعـــًا در ٦ بازه 
زمانـــی یک ســـاعت ونیمه تشـــکیل می شـــد. برخـــی از اوقـــات در یک 
زمان بیـــش از ٣٠ نشســـت تخصصی برگزار می شـــد. هرشـــخصی بنا به 
عالقـــه اش موضوعات نشســـت ها را انتخـــاب می کرد و در این جلســـات 
حضـــور می یافـــت. موضوعات نیز بیشـــتر جنبـــه بین المللی داشـــت که 
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شهبازی نیا ریاســـت اسکودا توســـط نایب رئیس اسکودا قرائت 
شـــد. در این پیام مهم تریـــن چالش نهاد وکالـــت، لطمه جدی 
وجهه وکالت در جامعه دانســـته  شـــده و ضمن تأکید بر استفاده 
از ابزار مؤثـــر برای تأثیرگـــذاری مثبت، از تولید فیلم و ســـریال 
بر اســـاس تجـــارب همـــکاران در پرونده های خـــود و همکاری 
بـــا اصحاب رســـانه بـــرای به تصویر کشـــیدن جایگاه شایســـته 
وکیـــل، به عنـــوان یکی از ایـــن ابزارها نام برده شـــده اســـت. 
رئیـــس کانون وکالی دادگســـتری آذربایجان غربـــی نیز در این 
مراســـم گفت: «وکالی دادگســـتری بـــا هجمه های بی ســـابقه  
رســـانه ای و هدفمنـــد مواجه هســـتند و هدف از ســـاخت این 
فیلم کوتـــاه، آغاز یک حرکـــت فرهنگی جهت ارتقـــای جایگاه 

است.» دادگســـتری  وکیل 

ســـعید عباســـی همچنیـــن درگفتگو بـــا ماهنامـــه وکال درباره 
جزییـــات ایـــن نماهنگ اظهـــار داشـــت: «این اثر، یـــک فیلم 
کوتـــاه ١٢ دقیقه ای اســـت و هزینه ســـاخت آن را کانون وکالی 
دادگســـتری آذربایجان غربی تقبل کرده و اسپانســـری نداشته  
اســـت. در این فیلـــم دیالوگی وجـــود ندارد، غیـــر از چند مورد 
کـــه صحبت هایـــی از ناحیـــه یـــک وکیـــل دادگســـتری انجام 
می شـــود. از نـــکات طرح شـــده در ایـــن نماهنـــگ می تـــوان 
بـــه اهمیـــت سیاســـت حبس زدایی اشـــاره کرد. بحـــث دیگر، 
احســـاس امنیت و امیدی اســـت کـــه یک متهـــم در کنار وکیل 
احســـاس می کند، در محکمـــه اضطراب نـــدارد و حضور وکیل 
بـــرای او روحیه بخش اســـت. تقریبًا کل داســـتان در این حدود 
اســـت و زمانی کـــه مجددًا رونمایی شـــد ان شـــاءالله در معرض 
دیـــد عمومـــی قرار خواهـــد گرفت. البته کســـی کـــه این فیلم 
را می بینـــد اگر وکیل نباشـــد شـــاید چیز زیادی متوجه نشـــود 
بنابراین بهتر اســـت برای افـــراد غیروکیل تفســـیر و توضیحاتی 

شـــود.» ارائه  نیز 

ونمایی از نماھنگ «برائت» ر

آییـــن رونمایـــی و اکـــران نماهنـــگ «برائت» با حضـــور برخی 
مقامات کشـــوری و اســـتانی از جملـــه رئیس  کل  دادگســـتری 
اســـتان آذربایجان غربـــی، نمایندگان مردم ارومیـــه در مجلس 
شـــورای اســـالمی و کانون هـــای وکالی دادگســـتری روز ۱۸ 
مهرمـــاه به دعوت کانـــون وکالی دادگســـتری آذربایجان غربی 

در فرهنگســـرای شـــهرداری ارومیه برگزار شـــد.
به گـــزارش روابط عمومی کانون وکالی دادگســـتری آذربایجان 
غربـــی، دکتـــر هـــادی بهـــادری، نماینـــده مجلس شـــورای 
اســـالمی، در این نشســـت ضمن ســـخنانی گفت کـــه مجلس 
اجازه جـــذب فلـــه ای وکیـــل و تصویـــب طرح هـــای ناپخته و 

بـــدون برنامه ریـــزی دقیـــق را نخواهد داد.
همچنیـــن نـــادر قاضی پـــور، دیگر نماینـــده مـــردم ارومیه در 
مجلس شـــورای اســـالمی ضمن تأکیـــد بر اهمیـــت فرهنگ و 
ســـوادآموزی در کشـــور گفـــت: «کمپینی که بر علیـــه وکال راه 
افتاده  متشـــکل از افرادی اســـت که می خواهند به آســـودگی 
به هدف خود برســـند بدون آن که ســـواد الزم را داشـــته باشند، 
حال آنکـــه بی ســـوادی بـــه نظام مقـــدس جمهوری اســـالمی 

می کند.» وارد  ضربـــه 
وکالی  کانـــون  رئیـــس  امینـــی،  عیســـی  دکتـــر  همچنیـــن 
دادگســـتری مرکز بـــا ابراز ناراحتـــی از مخدوش شـــدن چهره 
وکال در رســـانه ملـــی گفـــت: «هیچ کجـــای دنیا دادگســـتری 
شـــماره ۲ یا وزارت بهداشـــت شـــماره ۲ نداریم، در حالیکه در 
این کشـــور تحت لـــوای قانون هســـتیم، عمًال بـــه دنبال کانون 

هستند.»  ۲ شـــماره  وکالی 
وی بـــا تأکید بـــر اهمیت اســـتقالل کانون وکالی دادگســـتری 
آرای  بخواهیـــم  اگـــر  بین المللـــی  بعـــد  «در  کـــرد:  اضافـــه 
کشـــورمان را شناســـایی و اجرا کنیم بدون وجود کانون وکالی 

است.» محال  مســـتقل  دادگســـتری 
در بخشـــی از مراســـم نیـــز پیـــام اختصاصـــی دکتـــر مرتضی 

چگونـــه می  توانند از نهاد وکالـــت در ایران کمک بگیرنـــد. مقررات مربوط 
بـــه وکالت دادگســـتری و کانون وکالی دادگســـتری با وجـــود اینکه قریب 
به ٧٠ ســـال از زمـــان تدویـــن آن می گـــذرد در زمان خود بســـیار مترقی 
بـــوده و هم اکنـــون نیز این ویژگـــی را داراســـت؛ بنابراین انتقـــال تجارب 
وکالتـــی و فعالیت هـــای حرفه ای و تبـــادل نظر می تواند در پیشـــرفت این 

نهـــاد مدنی کمک شـــایانی نماید.

   بـــا توجـــه بـــه هجمه هایی کـــه در ســـال های اخیر شـــدت 
گرفتـــه و اســـتقالل نهـــاد وکالـــت را در معـــرض خدشـــه و 
 IBA فروپاشـــی قـــرار داده، آیا در ایـــن زمینه با مســـئولین

رایزنی ای صورت گرفت؟
نخســـت آنکه من معتقد نیســـتم که اســـتقالل نهـــاد وکالـــت در معرض 
فروپاشـــی اســـت و انشـــاءالله چنین نخواهد شـــد. کانون وکالی مستقل 
که یکی از مصادیق و نشـــانه های کشـــورهای توســـعه یافته است در ایران 
باقـــی خواهد ماند و یقینـــًا وجود چنین نهـــادی به نفع جامعـــه و یکی از 
 IBA نشـــانه های اعتبار بین المللی کشـــور عزیزمان اســـت. به هـــر حال
کانون وکالیی را به رســـمیت می شناســـد که اوًال مســـتقل اســـت و ثانیًا در 

آن ســـازمان عضویـــت دارد. ما نیز ســـعی می کنیـــم به عنـــوان یک نهاد 
مســـتقل عضویت خود را ادامـــه دهیم. IBA یک نهاد حاکمیتی نیســـت و 
آنها یک NGO هســـتند و بیشـــتر کارشـــان علمی و در قلمرو فعالیت های 
صنفی و حرفه ای اســـت. یعنـــی وارد مباحث و مقوالت دیگر نمی شـــوند. 
ایـــن نهـــاد می خواهد بـــا آگاهـــی دادن و آمـــوزش نهاد وکالـــت اهمیت 

وجـــود نهاد مســـتقل وکالت را به جوامع بشناســـاند. 

   در صورتـــی کـــه قوانیـــن وکالتی در کشـــور ما تغییـــر کند و 
اســـتقالل کانون وکال دچار خدشـــه شـــود آیا عضویت ما در 

این نهاد بین المللی متزلزل خواهد شد؟
اوًال کـــه امیـــدوارم چنیـــن اتفاقـــی نیفتد و با توجـــه به عقالنیـــت و خرد 
جمعی کـــه در مجموعه قـــوای قضاییه و مجریـــه و مقننـــه می بینیم فکر 
نمی کنـــم چنیـــن اراده ای وجود داشـــته باشـــد. اســـتقالل کانون ها به 
قوت خودش باقـــی خواهد ماند و کانون ها اســـتقالل خودشـــان را حفظ 
می کننـــد. به هـــر حال میـــراث گرانبهایی اســـت که وجـــود دارد و الیحه 
قانونی اســـتقالل کـــه در این زمینه قانون بســـیار پیشـــرویی نســـبت به 
بســـیاری از کشـــورهای جهان اســـت، باقی خواهد ماند. امـــا اگر قانون 
تغییـــر کند و ســـاختار کانـــون وکال از این شـــکل بیرون بیایـــد، احتمال 
زیـــادی دارد که عضویت کانـــون مرکـــز در IBA به این نحـــو باقی نماند.

    در آخر اگر نکته خاصی در زمینه IBA دارید بفرمایید.
به دوســـتان و همـــکاران خودم عـــرض می کنم این نیـــاز وجود 
دارد که وکال با ســـاختارهای حقوقی، وکالتـــی و خدمات حقوقی 
سایر کشـــورها آشـــنا شـــوند. این مســـتلزم مطالعه یا حضور در مجامع و 
کنفرانس هـــای بین المللـــی اســـت. یکی از وســـایل ضروری آشـــنایی با 
زبـــان خارجی اســـت. از همکارانـــم درخواســـت می کنم زبـــان خارجی 
را خیلـــی جـــدی دنبال کـــرده و تالش کنیم بـــا نهادهـــای حقوقی دیگر 

شویم.  آشـــنا  کشورها 
دوم اینکه حضور در نشســـت های علمـــی موجب انتقال تجـــارب و تبادل 
نظـــرات علمی و حرفه ای خواهد شـــد. مســـتحضر هســـتید کـــه یکی از 
اســـناد تشـــکیل دهنده ســـازمان تجارت جهانـــی GATS (موافقت نامه 
عمومـــی تجـــارت خدمات) اســـت. خدمات یـــا تجارت خدمـــات یکی از 
مهمترین بخش های ســـازمان تجارت جهانی را تشـــکیل داده و از یکی از 
مهمترین اشـــکال تجارت فرامرزی اســـت. در این میـــان خدمات حقوقی 
یکی از مهمترین بخش های این ســـند محســـوب می گردد. کشـــور ایران 
از ســـال ۲۰۰۵ بـــه عنوان عضو ناظر در ســـازمان جهانی تجـــارت درآمده 
اســـت و در مســـیر عضویت دائم گام برمی دارد و در ایـــن فرایند مطالعه در 
بخش هـــای مختلف تجاری از جمله خدمات حقوقی در راســـتای بررســـی 
َمضـــار و مزایای آزادســـازی تجـــاری در بخش خدمـــات حقوقی ضروری 
اســـت. از این رو مطالعـــات به عمل آمـــده در کانـــون وکالی بین المللی که 

در قالب کتابچه های آموزشـــی منتشـــر شـــده ، بسیار ســـودمند است.

ورود کانون وکالى آذربایجان غربى به عرصه تولید آثار فرهنگى

سعید عباسى: هدف از ساخت این فیلم کوتاه
 آغاز یک حرکت فرهنگى جهت ارتقاى جایگاه وکیل دادگسترى است.

 اگــر قوانیــن وکالتــی تغییــر کنــد و اســتقالل کانــون وکال 
از بیــن بــرود، احتمــال زیــادی دارد کــه عضویــت کانــون 

مرکــز درIBA بــه ایــن نحــو باقــی نمانــد.
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(IBA) برگزاری اجالس ساالنه کانون وکالی بین المللی

اجالس ســـاالنه کانـــون وکالی بین المللی ۳۱ شـــهریورماه لغایت ۵ 
مهرمـــاه برابر با ۲۲ تا ۲۷ دســـامبر با حضور بیـــش از ۶  هزار وکیل از 

۱۳۱ کشـــور جهان در شـــهر ســـئول کره جنوبی برگزار شد. 
دکتـــر مرتضـــی شـــهبازی نیا (رئیـــس اســـکودا)، دکتـــر عیســـی 
امینـــی (رئیـــس کانـــون وکالی دادگســـتری مرکـــز) و کارن روحانی 
(عضـــو هیأت مدیـــره کانـــون وکالی دادگســـتری مرکـــز) از جملـــه 

بودند. نشســـت  ایـــن  شـــرکت کنندگان 
دکتر امینی درباره این اجالس در صفحه اینســـتاگرام خود نوشـــت: 
«همـــه ســـخنرانان از رئیس جمهـــور کـــره جنوبی، دبیرکل پیشـــین 
ســـازمان ملل متحد، رئیس کانـــون وکالی بین المللی، رئیس ســـابق 
دیـــوان بین المللـــی کیفری و شـــهردار ســـئول همگی بـــر یک امر 
تاکیـــد داشـــتند که وجـــود کانون وکالی مســـتقل از جمله شـــرایط 
اســـتقرار حکومت قانون در کشورهاســـت. بان کی مون دبیرکل سابق 
ســـازمان ملل متحد معتقد بـــود نتیجه عدم اســـتقرار حکومت قانون 
نبود رســـانه مســـتقل، نبود آزادی های عمومی، نبود توســـعه پایدار، 
نبـــود دادگســـتری و وکالت مســـتقل خواهدبود. مســـیر نهاد مدنی 
وکالت فراز و نشـــیب بســـیار دارد که چند ماهی اســـت که در مســـیر 
دشـــوار آن هســـتیم ولی هرچقدر و با هـــر شـــعاری از کانون وکالی 
مســـتقل دور شویم از دادگســـتری مســـتقل و حکومت قانون هم دور 

« . یم می شو

انتشار اسامی داوطلبان شرکت 
در انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اسکودا

روز ۳۰ مهرمـــاه، اســـامی کاندیداهـــای انتخابـــات هیأت رئیســـه و 
بازرســـان اســـکودا به شـــرح زیر منتشـــر شـــد:

ســـمت رییس: دکتـــر علیرضـــا آذربایجانـــی، دکتر عبـــاس کریمی 
(انصـــراف داد)، دکتـــر جعفـــر کوشـــا؛ ســـمت نایب رییـــس: دکتر 
کامـــران آقایی، ســـیدمهدی حجتـــی، علـــی ســـهراب پور، ابراهیم 
کیانـــی، روح اللـــه وکیلی؛ ســـمت بـــازرس: مســـعود جعفـــرزاده، 
حســـن حســـن زاده، امیرحســـین ســـجادیه، پرویز صفری، ارشـــد 
طهماســـب زاده، احـــد غالمـــی رضایی، عبـــاس قومـــات و مهدی 

. یمی کر

پیشنهاد یکسان سازی زمان انتخابات کانون ها

در جلسه شورای اجرایی اسکودا که روز ۷ شهریور در محل اتحادیه 
برگزار شد پیشنهاداتی راجع به انتخابات هیأت مدیره کانون های عضو 

مطرح و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر مقرر گردید تا در جلسه  دیگری 
جزییات آن بررسی شود. 

یکی از این موارد، یکسان سازی و یکنواخت سازی انتخابات کانون ها و 
طراحی اوراق تعرفه انتخابات هیات مدیره ها بود. برخی کانون ها مانند 

کانون وکالی دادگستری اصفهان این پیشنهاد را در جلسه هیأت مدیره 
خود تصویب کردند اما هنوز تصمیم مشخصی دراین خصوص از سوی 

همه اعضا اعالم نشده است.

شایعه ممنوعیت صدور پروانه توسط کانون های وکال

دوم مهرمـــاه ســـال جـــاری تصویری از یـــک دادنامه دیـــوان عدالت 
اداری در رســـانه ها منتشـــر شـــد که بر اســـاس آن درخواست ابطال 
مـــاده ۴۵ آیین نامه الیحه اســـتقالل کانون های وکالی دادگســـتری 
رد شـــده  و اعـــالم شـــده بود بـــا توجه بـــه اینکـــه آیین نامـــه مورد 
اعتـــراض به موجـــب مـــاده ۹۸ آیین نامـــه اجرایی الیحه اســـتقالل 
کانون وکالی دادگســـتری اصالحـــی۸۸/۳/۲۷ مصـــوب رئیس قوه 

قضاییه لغو شده اســـت و در حـــال حاضر آیین نامـــه اصالحی مذکور خبرداد
الزم االجراســـت بنابراین با انتفـــای موضوع، موجبی برای رســـیدگی 
وجود نـــدارد.  مخالفـــان کانون هـــای وکال این قرار را بـــه «ممنوعیت 
برگـــزاری آزمون وکالـــت از طرف کانون هـــا» تعبیر کردنـــد و اقدام به 

انتشـــار آن در سطح گســـترده کردند.
متعاقب ایـــن اخبار مرتضی شـــهبازی نیا در صفحه اینســـتاگرام خود 
خبـــر از کذب بودن خبـــر ممنوعیت صدور پروانه از طـــرف کانون های 
وکال داد و نوشـــت: «قرار صادر شـــده هیچ ارتباطی بـــا آزمون وکالت 
نـــدارد و معلوم نیســـت که چگونه قرار رد شـــکایت یک نفـــر به صدور 

دســـتور علیه نهاد دیگری تعبیر شده اســـت؟»
نهایتـــًا معاون نظـــارت و بازرســـی دیوان عدالـــت اداری نیـــز به این 
شـــایعه واکنش نشـــان داد و به خبرگزاری میزان چنین گفت: «دیوان 
اصـــًال نفیًا یا اثباتًا حکمـــی در خصوص ممنوعیت یـــا عدم ممنوعیت 
صادر نکرده و صرفًا مـــاده ۴۵ آیین نامه الیحه اســـتقالل کانون وکالی 
دادگســـتری را قابل رســـیدگی تشـــخیص نداده و قرار رد صادر کرده 
اســـت، در واقع تفســـیر و برداشـــت ناصحیحی از رأی دیـــوان صورت 

است.» گرفته 

برگزاری همایش «کانون های وکال و وکیل دادگستری»

همایش «کانون هـــای وکال و وکیل دادگســـتری؛ واقعیت های موجود، 
چالش هـــا و راهکارهـــا» روز ۱۶ مهر بـــا حضور اعضـــای هیأت مدیره 
کانون های وکالی دادگســـتری و اســـکودا، حقوقدانـــان و نمایندگان 

مجلس برگزار شـــد.
جلیل مالکـــی، از دبیـــران این همایـــش، چالش های موجـــود برای 
کانون هـــای وکال را تفکیـــک بیـــن اســـتقالل وکیـــل دادگســـتری و 
کانون های وکالی دادگســـتری؛ صوری ســـازی آزمـــون وکالت؛ وضع 
آیین نامـــه خالف قانـــون؛ احیـــای آیین نامـــه خالف قانـــون رئیس 
ســـابق قـــوه قضاییه و تشـــویق و تهییـــج دانش آموختـــگان حقوق از 
تریبون های رســـمی برای تشـــکیل کمپیـــن حذف ظرفیـــت و تحت 
فشـــار قـــرار دادن قوه قانونگذاری بـــرای تحقق خواســـت آن ها، بیان 

. د کر
علـــی مطهـــری ، از میهمانـــان این نشســـت، با بیان اینکه چالشـــی 
که امـــروز در مورد وکالی دادگســـتری وجود دارد مرکز مشـــاوران قوه 
قضاییه اســـت گفـــت:« در آن زمـــان تأســـیس این مرکز بر اســـاس 
یک ضـــرورت بود امـــا کار اصولی نبـــود بلکه باید همـــان کانون وکال 
را تقویـــت می کردیـــم، چـــون این شـــرایط ماننـــد این اســـت که دو 
نظام پزشـــکی داشـــته باشـــیم.  ما در مجلس آمادگی داریم که طرحی 

بدهیـــم تا این مشـــکل را حـــل کنیم.»

ثبت نام آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۸ 

ثبت نـــام متقاضیـــان پروانـــه کارآمـــوزی وکالـــت کانون هـــای وکالی 
دادگســـتری ایران ســـال ۱۳۹۸ از روز هفتم تا بیستم مهرماه در سایت 
سازمان ســـنجش آموزش کشـــور انجام شـــد. طبق اطالعات مندرج 
در آگهـــی ثبت نام، آزمـــون روز جمعـــه ۸ آذرماه برگزار خواهد شـــد و 
مجموع ظرفیت پذیرش ۲۵ کانون وکالی دادگســـتری کشـــور ۳ هزار 

و ۴۷۶ نفـــر (مجموع آزاد و ایثارگر) اســـت.
مـــواد امتحانی آزمون شـــامل حقوق مدنـــی، آیین دادرســـی مدنی، 
حقـــوق تجـــارت، اصول اســـتنباط حقوق اســـالمی، حقـــوق جزای 

عمومـــی و اختصاصی و آیین دادرســـی کیفری اســـت.

تأیید الیحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی در شورای نگهبان

روز دهم مهرماه عباســـعلی کدخدایی، سخنگوی شـــورای نگهبان، از 
تأیید «الیحه اصـــالح قانون تعییـــن تکلیف تابعیـــت فرزندان حاصل 
از ازدواج زنـــان ایرانی با مـــردان خارجی» در این شـــورا خبر داد. این 
الیحـــه پیش تر نیز دو بار در شـــورای نگهبان مطرح شـــده بـــود که با 
طـــرح ایراداتی به مجلس بازگشـــته بـــود و روز دوم مهـــر، نمایندگان 
مجلس شـــورای اســـالمی آن را بـــرای جلب نظـــر شـــورای نگهبان 

بودند. کـــرده  اصالح 
ایراد اصلی شـــورای نگهبان بحـــث «امنیتی» این الیحه بود و اشـــاره 
به ایـــن امر داشـــت که اعطـــای تابعیت ایرانـــی به همـــه متقاضیان 

می توانـــد از نظـــر امنیتی مشـــکالتی را پدید آورد.
مجلس در نوبـــت اول نام وزارت اطالعات را به عنوان مرجع تشـــخیص 
مشـــکل امنیتی متقاضیـــان در ماده واحـــده گنجانـــد و آن را چنین 
اصالح کرد: «فرزندان حاصل از ازدواج شـــرعی زنـــان ایرانی با مردان 
خارجـــی غیر ایرانـــی که قبل یـــا بعد از تصویـــب این قانـــون متولد 
شـــده یا می شـــوند، قبل از رســـیدن به سن ۱۸ ســـال تمام شمسی 
به درخواســـت مادر ایرانـــی در صورت نداشـــتن مشـــکل امنیتی به 

تشـــخیص وزارت اطالعات بـــه تابعیت ایـــران در می آیند.»
با ایـــراد مجدد شـــورای نگهبان، نام «اطالعات ســـپاه» نیـــز در ماده 
قیـــد و چنین مقرر شـــد کـــه این افراد «در صورت نداشـــتن مشـــکل 
امنیتی (بـــه تشـــخیص وزارت اطالعات و ســـازمان اطالعات ســـپاه 

پاســـداران انقالب اســـالمی) بـــه تابعیت ایـــران در می آیند.»
پس از ایـــن اصالح بود که شـــورای نگهبان الیحه را تأییـــد کرد و آن را 

مغایر با شـــرع و قانون اساســـی ندانست.

نهاد وکالت؛ فرصت ها و تهدیدها

همایش«نهـــاد وکالـــت؛ فرصت هـــا و تهدیدهـــا» روز ۲۴ مهرمـــاه با 
حضور ریاســـت و اعضـــای هیئت مدیره کانون  وکالی گلســـتان، دکتر 
نورمحمد تربتی نـــژاد نماینده مردم گرگان  و آق قال در مجلس شـــورای 
اسالمی و دکتر ســـیدمحمود مصطفوی کاشـــانی حقوقدان برجسته 
کشـــور در گرگان برگزار شـــد. دکتر کاشـــانی در این همایـــش با بیان 
این نکته که نهاد وکالت در کشـــورهای پیشـــرفته مورد احترام اســـت، 
گفت: «علی رغم پشـــتوانه قانونـــی، این نهاد در ایران بـــا تهدیدهایی 
روبه رو شده اســـت.» کاشـــانی با اشـــاره به مـــاده ۱۸۷قانـــون برنامه 
ســـوم توســـعه کشـــور، تصریح کرد: «تصویـــب این ماده از اســـاس 
خـــالف قانون بود زیـــرا برنامه توســـعه به جـــای آنکه بـــه طرح های 
عمرانی بپردازد دســـت به قانونگـــذاری زد و این یک تضـــاد و تناقض 

بوده است.» 
دکتر کاشـــانی ضمن  بیان اینکه فســـاد آنجایی شـــکل مـــی گیرد که 
دولت هـــا قانـــون را زیرپا مـــی گذارند و مقاصد ســـوء خـــود را دنبال 
می کنند، ادامـــه داد: «ماده ۱۸۷ دســـت یابی به خدمـــات قضایی را 
مدنظـــر دارد در حالی که طبـــق اصل ۱۵۶ قانون اساســـی، خدمات 
قضایـــی از وظایف خاص قـــوه قضاییه و تکلیف ذاتی این قوه اســـت، 
بنابرایـــن با وجـــوِد این اصل و بـــودِن کانـــون وکال، آوردن یک ماده آن 

هم در برنامه پنج ســـاله توســـعه کشـــور چه معنایی دارد؟»
وی بـــا تأکید بـــر بی اعتباری مـــاده ۱۸۷ قانـــون برنامه ســـوم ادامه 
داد: «اصـــول قانـــون اساســـی هیـــچ اختیـــار و صالحیتی بـــه قوه 
قضاییـــه برای دخالـــت در امور انجمـــن های صنفی بـــه گونه ی عام 

و صالحیتـــی بـــرای تنظیـــم  آیین نامه نداده اســـت.»
همچنین در این مراســـم رئیس کانون وکالی دادگســـتری گلســـتان با 
بیان اینکه طبق گفته ریاســـت محتـــرم قوه قضاییه تعـــداد زیاد وکیل 
یکـــی از مجاری فســـادآور اســـت، گفـــت: «امیدواریـــم کار به جایی 
نرســـد که لیســـانس بیکار تبدیل به وکیل بیکار شـــود و این شایســـته 

نیست.» ما 
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کانـــون وکال هم در مـــورد اســـتقالل اختـــالف نظرهایی وجود 
دارد. یـــک عده اعتقـــاد دارند کـــه کانون وکال اســـتقالل دارد، 
اما عـــده دیگـــری کـــه در فرهیختـــگان جامعه وکال هســـتند، 
اعتقاد به اســـتقالل فـــردی وکیـــل در قانون وکالـــت دارند و نه 
اســـتقالل نهـــادی. زیرا بـــا مداقـــه در مفهوم لغوی اســـتقالل 
مالحظـــه خواهیـــد کرد کـــه اســـتقالل یعنی عدم وابســـتگی؛ 
عدم وابســـتگی وقتی اســـت کـــه در هیچ زمینـــه ای غیر از خود 
به کســـی نیاز نداشـــته باشـــی و حتـــی تمـــام تصمیم گیری ها 
مرتبـــط با آن شـــخصیت ناشـــی از اراده درونی باشـــد. آیا واقعًا 
کانـــون وکال این گونـــه اســـت؟ تبصره مـــاده ٤ قانـــون کیفیت 
اخـــذ پروانـــه وکالـــت ســـال ۱۳۷۶ را مالحظه کنیـــد، صراحتًا 
می گویـــد تأییـــد صالحیـــت اعضـــای هیأت مدیـــره بـــا دادگاه 
عالـــی انتظامی قضـــات اســـت. دادگاه عالـــی انتظامی قضات 
متشـــکل از چه کســـانی اســـت؟ قضاتی با پایه حداقـــل ١٠ یا 
١١ قضایـــی که بـــا تعییـــن رئیس قـــوه قضاییه در این ســـمت 
قـــرار می گیرند. شـــما سلســـله مراتب را نگاه کنید آیـــا درهمین 
مغایرتـــی متصور نیســـت؟ قبـــل از انقالب هم به نحـــو دیگری 
این اســـتقالل وجود نداشـــت که قابل بررســـی اســـت. اگر باور 
ما این باشـــد که میـــزان اســـتقالل، نظارت قوه قضاییه اســـت 
پـــس کانون هـــای وکال نیز مســـتقل نیســـتند. اما بـــاور من این 
اســـت که هرجایی قـــوه قضاییه بـــر آن نظارت دارد بـــه معنای 
رفع اســـتقالل نیســـت. شـــاید دلیل بر رفع انحصار باشـــد زیرا 
تکلیـــف قانونی قـــوه قضاییه طبـــق اصـــول ١٥٦و ١٥٨ قانون 
اساســـی احیای حقـــوق عامه و ایجـــاد تشـــکیالت الزم در این 

اســـت. خصوص 
در شـــرایط فعلی در بحث نهـــادی،  هیأت مدیـــره کانون وکال هر 
تخلفی مرتکب بشـــود کـــدام مرجع باید رســـیدگی کند؟ دادگاه 
عالی انتظامـــی قضات. خوب این چه اســـتقاللی اســـت؟ تازه 

این دادرســـی یک مرحله بیشـــتر نیســـت و فرصـــت تجدیدنظر 
نیز داده نشـــده اســـت و اگـــر مجدد بـــر این عقیده باشـــیم که 
نظـــارت قـــوه قضاییه بـــه مفهوم عدم اســـتقالل اســـت در این 

می کنید. مالحظـــه  را  عالی  نظارت  راســـتا 
اما ما اســـتقالل فـــردی را نمی توانیم زیر ســـؤال ببریـــم. آقای 
دکتـــر بهادری اعـــالم کرده اند اگـــر وکیلی احیانًا توســـط مراکز 
حفاظتـــی یـــا امنیتی مـــورد تهدید و منـــع از دفاع شـــد اعالم 
کنـــد. هرچند بر این باور هســـتیم کـــه چنین اتفاقـــی نیافتاده 
اســـت لیکن می خواهیم ثابـــت کنیم وکالی ما اســـتقالل فردی 
دارند و جهت اجرای یک دادرســـی منصفانـــه و عادالنه حمایت 
می شـــوند. در مرکـــز، وکالیی داریم کـــه ده ها پرونـــده امنیتی 
را وکالـــت کرده انـــد. خود بنـــده در ســـال ۱۳۸۸ در بیش از دو 
دادگاه علنی حضور داشـــتم و هیچ کســـی نیز تهدیـــد یا ارعابی 
در جریـــان دفاع پیـــش نیـــاورد و کســـی نگفت چـــرا دارید از 
متهمین سیاســـی یـــا پرونده های جاسوســـی دفـــاع می کنید. 
ایـــن به نوعـــی مثبت ادعای اســـتقالل فـــردی در امـــر دفاع و 
وکالـــت اســـت. می خواهم عـــرض کنم نظـــارت قـــوه قضاییه 
تعارضـــی با سیاســـت های آزاداندیشـــی و تفکـــر واالی حرفه ای 

رد. ندا

    پـــس شـــما معتقد بـــه اســـتقالل فردی هســـتید تا 
استقالل نهاد وکالت؟ 

هیچ شـــکی نیســـت نهـــاد وکالت اگر مســـتقل باشـــد 
بـــرای جامعه مدنی مـــا بهترین شـــرایط و ایـــده آل  خواهد بود. 
اســـتقالل جزو آرمان های ماســـت ولی [فعًال] شـــعار اســـت و 
باید عملی شـــود. به طـــور مثال به نظر شـــما تبصـــره ماده ۴۸ 
آیین دادرســـی کیفـــری نیز موجب خدشـــه به اســـتقالل نهاد 
وکالت نیســـت؟ به گمان بنده بایـــد این گونه موانـــع را برداریم 

پـــس از انتصـــاب دکتر علـــی بهـــادری جهرمـــی به عنوان 
رئیـــس مرکـــز وکالی قـــوه قضاییه، نـــام این مرکز مســـتمرًا 
در اخبـــار خبرگزاری هـــا و نشـــریات مختلـــف بـــه چشـــم 
می خورد که خـــود از عزم جـــدی وی برای تعامل گســـترده 
با رســـانه ها خبـــر می دهد. در همیـــن راســـتا ماهنامه وکال 
نیـــز گام هـــای اولیه بـــرای یک مصاحبـــه مکتوب بـــا دکتر 
بهـــادری را برداشـــت، اما در آخریـــن مرحله، دکتـــر «فرزام 
اردالن» از ســـوی او برای ایـــن گفت وگو معرفی شـــد. دکتر 
اردالن از وکالی مرکـــز و رئیس «کمیســـیون حمایت از وکال، 
کارشناســـان رســـمی و مشـــاوران خانواده قـــوه قضاییه» در 
این نهاد اســـت. بـــا او که چند روزی مهمان مشـــهد شـــده 

بـــود، در هتل محـــل اقامتـــش دیـــدار و گفت وگوکردیم.

و آرمان ھای ما است «استقالل»  جز

   تلقی و برداشـــت مرکز وکالی دادگســـتری نسبت به 
اســـتقالل وکیل و نهاد وکالت چیســـت؟ آیـــا به نظر 

شما این مرکز از بحران استقالل رنج می برد؟ 
در مـــورد اســـتقالل وکال و نهاد وکالـــت بایـــد در دو بحث مجزا 
صحبـــت شـــود؛ یـــا می خواهیـــم شـــعارگونه عمـــل کنیـــم و 
آرمان گـــرا باشـــیم یـــا می خواهیـــم با توجـــه بـــه واقعیت های 
عینـــی راجع به اســـتقالل نهـــاد وکال صحبت کنیـــم. مرکز وکال 
هیـــچ گاه به دنبـــال شـــعار و تبلیغـــات نخواهد بود امـــا راجع 
به بحث اســـتقالل در نهـــاد وکالت ایـــن را بدانیم کـــه در خود 

کانون هاى وکال نه پیش از انقالب و نه پس از آن استقالل کامل نداشتند

رئیس کمیسیون حمایت مرکز وکالى قوه قضاییه :

سیدسبحان هوشیارامامى
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شماره 6               مهر 98
تا بعد بشـــود بـــه معنای واقعـــی گفت اســـتقالل در نهاد وکالت 

حکم فرماســـت.

   در همیـــن زمینه آیا مرکز وکال تالشـــی داشـــته که به 
سوی آن استقالل ناب گامی بردارد؟

مـــا دوره هـــای مختلفـــی در مرکـــز وکال داشـــته ایم. با 
شـــروع دوره مدیریـــت دکتـــر بهـــادری در رأس امـــر وکالت در 
کشـــور، تغییـــر و تحوالتـــی جدی درحـــال رقم خوردن اســـت.
همیـــن بحث آزمـــون حرکت جدیدی بـــود که کامـــًال برگرفته از 
قانون بود و ســـیل عظیمی از فارغ التحصیالن را از ســـردرگمی 
در مـــی آورد. وظیفه مـــا حفظ کـــردن این ســـرمایه های جوان 
کشـــور اســـت. نمی گویـــم همـــه بایـــد وکیـــل شـــوند ولی بر 
روی ایـــن افـــراد ســـرمایه گذاری شـــده اســـت. یـــا نبایـــد به 
آنهـــا دانش نامـــه حقوقی داده می شـــد یـــا حاال کـــه گواهی 
فارغ التحصیلـــی داده شـــده، در حفظ این عزیزان باید کوشـــا 
بـــود. ایـــن کار بهتر از این اســـت که مـــا این اشـــخاص را رها 
کنیـــم کـــه خـــدای ناخواســـته ســـراغ داللـــی در دادگاه ها یا 

دادســـراها بروند و به مشـــکالتی گرفتار شـــوند. 

   اتفاقـــًا برخی از انتقـــادات به شـــما در همین زمینه 
اســـت، برخـــی در کانون هـــای وکال می گوینـــد مـــا 
نبایـــد جور بـــی تدبیـــری وزارت علـــوم و نهادهای 
باال دستی را بکشـــیم. دانشـــگاه دولتی، غیردولتی، آزاد و 
پیام نور چندیـــن هزار دانشـــجوی حقـــوق می گیرند و پس 
از آنکـــه این دانشـــجویان فارغ التحصیل شـــدند، عده ای به 
کانون هـــا فشـــار می آورنـــد کـــه فکـــری بـــه حال ایشـــان 
بکنیـــد. می گوینـــد اگـــر برخـــی از فـــارغ التحصیالن کم 
تجربـــه یـــا کـــم ســـواد وارد دادگاه و کار حرفه ای شـــوند، 
مشـــکالت فراوانـــی بوجود می آیـــد که یکـــی از آن ها ضایع 

شدن حقوق موکل است.
مـــا  ایـــن را قبـــول نداریم. اصـــالً  فلســـفه تدوین مـــاده ۱۸۷ 
بـــرای احیای حقـــوق عامه بوده اســـت. اگـــر ما این فلســـفه 
ذاتـــی خـــود را به جا نیاوریـــم، در مقابـــل آرمان هـــای انقالب 
بایســـتی در راســـتای چشـــم  خیانـــت کرده ایـــم؛ عملکرد ما 
انداز سیاســـت های کلی نظام باشـــد. شـــورای نگهبـــان برای 
چـــه مخالف حـــذف ماده ١٨٧ برنامه ســـوم بوده اســـت و مرکز 
را حفـــظ کرده اســـت؟ استداللشـــان ایـــن بود که مـــاده ۱۸۷ 
در راســـتای سیاســـت های کلی نظام تدوین شـــده اســـت. ما 
نمی توانیـــم ایـــن تکلیف را کـــه قانونگذار برای مـــا فرض کرده 
از خـــود ســـلب کنیم. ایـــن مهمترین و اساســـی تریـــن وظیفه 
ماســـت که در جهـــت احیـــای حقوق عامـــه تـــالش کنیم که 
قســـمتی از آن در برگیرنده همین فارغ التحصیـــالن حقوق نیز 

. هست

   پس شـــما اینگونه جـــذب فارغ التحصیـــالن حقوق 
را دارای تالی فساد نمی دانید؟

به هیچ عنـــوان مفســـده نمی دانیـــم بلکه ایـــن عزیزان 
مـــورد  در  هســـتند.  کشـــور  معنـــوی  و  مـــادی  ســـرمایه های 
کم ســـوادی برخـــی از فارغ التحصیـــالن حقوقـــی هـــم بایـــد 
بگویـــم، همین االن هم برخـــی از وکال در تنظیم دادخواســـت 
و تنظیـــم الیحـــه دچار اشـــتباه می شـــوند. قاضی هـــم دچار 
اشـــتباه می شـــود. این یـــک امر طبیعی اســـت. مگـــر بزرگان 
امر وکالـــت کـــه روز اول وکیل شـــدند تبحر و مهـــارت امروز را 
داشـــتند؟ این ها ثابت شـــده اســـت. ایـــن حرف را بایـــد کنار 
بگذاریـــم و نگوییـــم ما ســـواد داریـــم و آن ها ندارند. بایســـتی 
بـــه آموزش ها اعتقاد داشـــته باشـــیم. مـــا نباید طبـــق مصالح 
شـــخصی خود در مواردی با کشـــورهای پیشـــرفته قیاس کنیم 
و مثـــًال بگوییـــم آنها اســـتقالل دارند مـــا نداریم بعـــد در موارد 
دیگری خودمـــان را بـــا آنها غیر قابـــل قیاس بدانیـــم چون به 
نفعمان نیســـت. اگر قرار اســـت مـــا خودمان را با آنها مقایســـه 
کنیـــم در زمینـــه پذیرش وکال، تربیـــت و آموزش نیـــز خود را با 
آن هـــا قیـــاس کنیم. مـــا بـــه ازای هر صد هـــزار نفر، تـــازه به 
لطـــف مرکـــز وکال، ۷۶ نفر وکیل داریـــم. اما در آمریـــکا هر ۲۲ 

یـــک نفر وکیـــل دسترســـی دارند. نفر به 

   کانون هـــای وکال می گوینـــد ما نیســـتیم کـــه میزان 
جـــذب کارآموز را مشـــخص می کنیـــم. می گویند ما 
در ایـــن زمینـــه همیشـــه دســـت بـــاال را می گیریم 
لیکـــن دو نفـــر دیگر کـــه نماینـــده دادگســـتری اند، با این 

جذب باالی کارآموز مخالفت می کنند.
بهتـــر اســـت در ایـــن زمینـــه ســـند مکتـــوب  ارائـــه دهند که 

کمیســـیون با تعداد مـــورد نیاز وکیـــل مخالفت کرده اســـت تا 
آنـــگاه راجع بـــه این ادعاء صحبت شـــود. چنیـــن چیزی وجود 

. رد ا ند

   آیـــا بـــا توجـــه به ایـــن که مرکـــز وکال میـــزان جذب 
کارآمـــوز را برای آزمون امســـال ذکر نکـــرده، عملی 

خالف آیین نامه مرتکب نشده است؟
اصـــًال قانـــون را نقـــض نکرده ایـــم. بلکـــه اعالم شـــده همان 
تعدادی که بـــرای هر کجا ضـــرورت دارد کارآموز جذب شـــود، 

همـــان تعـــدادی خواهد بـــود که هیـــأت تأیید کرده باشـــند.

   آیـــا مدیران مرکـــز وکال در کمیســـیون های تخصصی 
بـــرای همـــه اســـتان ها تعـــداد را تعییـــن کرده اند؟ 

چون داوطلبان از این ظرفیت ها بی خبرند.
 ظرفیت معلوم و مشـــخص اســـت و طبـــق تأیید هیـــأت اقدام 

خواهد شـــد.

   پس این ظرفیت ها را اعالم خواهید کرد؟
صـــد در صد. شـــک نکنید. فعـــًال روش مرکـــز اینگونه 
اســـت کـــه بـــرای داوطلبین ســـطح نمـــره ای در نظر 
گرفتـــه خواهد شـــد. ســـپس در صورت کســـب ایـــن حداقل 
شـــخص قبـــول شـــده وارد فرآینـــد مصاحبه علمی می شـــود. 

   پـــس آمـــار کمًیـــت جـــذب کارآمـــوز بعـــد از آزمون 
منتشـــر می شـــود؟ چون اشـــکالی که وارد اســـت 
ایـــن اســـت که چـــرا کســـی از ایـــن ظرفیـــت خبر 

ندارد؟ 
بحث اســـت کـــه مرکز بـــرای هـــر محـــل و حـــوزه قضایی که 
بـــا نمره علمی مشـــخص شـــد، ظرفیت ها  تعـــداد قبولی های 

را در همـــان حد مقـــرر در نظر خواهـــد گرفت. 

   در واقـــع می فرماییـــد معیارهای ظرفیت مشـــخص 
اســـت اما اینکه چنـــد نفر ظرفیت خواهید داشـــت 

بعدًا مشخص می شود؟
خیر این نیســـت. ما می گوییم ســـقف ظرفیت هـــای مرکزمعلوم 
اســـت. جامعه آماری مشـــخص اســـت که در هر حـــوزه قضایی 
به چـــه تعداد کارآمـــوز نیاز اســـت، منتها این که چـــه تعدادی 
می تواننـــد این آمار را کســـب کنند، بســـتگی به کســـب درصد 
قبولی در آزمـــون دارد. این درصـــد هم باالتـــر از چیزی که در 
جامعـــه آماری ما تعیین شـــده نخواهـــد بود. یعنـــی اگر ۱۰۰ 
نفـــر باید در حـــوزه قضایی قبول شـــوند اما فقـــط ۸۰ نفر نمره 
الزم را کســـب کننـــد، صرفـــًا همان تعـــداد پذیـــرش خواهند 
شـــد . یعنی نصـــاب حداقلی بـــرای قبولی در آزمـــون علمی و 
همچنین ســـقف نیاز هر اســـتانی مشـــخص اســـت. منتها این 
کـــه می فرماییـــد چرا معلـــوم نشـــده ضرورتی به اعـــالم نبوده 

. ست ا

   اگـــر بر اســـاس قانون انتشـــار و دسترســـی آزاد به 
اطالعات کســـی راجع به ســـقف نیاز هر اســـتان از 
اعالم  بکند، شـــما  شما درخواســـت شفاف ســـازی 

می کنید؟
بله. هیـــچ ایرادی نـــدارد. قانون اســـت و ما به قانـــون تمکین 

 . می کنیم

   ســـؤال دیگر مـــا در همین زمینه اســـت. مرکز چقدر 
در زمینه اجرای همین قانون انتشـــار و دسترســـی 
آزاد به اطالعات قدم برداشـــته اســـت؟ چقدر مرکز 

وکال خودش را ملزم به اجرای این قانون می داند؟
آقای دکتـــر بهـــادری در این زمینه دســـتور اکیـــد داده اند که 
درگاه اطالعاتی ســـامانه مرکـــز گویای موارد معنونـــه در قانون 
باشـــد. اگر وارد ســـایت مرکز بشـــوید همیـــن االن اطالعات در 
ایـــن خصـــوص وجـــود دارد. حداقل نه یـــا ده بند اســـت که 
بایـــد بر اســـاس قانـــون مربوطـــه و آیین نامه در ســـایت رعایت 
شـــود. البتـــه احتمال می دهم کـــه چند مورد نقص باشـــد ولی 
در ایـــن مدت ۴ ماه ســـعی شـــده کـــه تکمیل شـــود. حاال اگر 

موردی هســـت شـــما بگویید تـــا مرکـــزآن را رفع کند.
مرکـــز اعتقـــاد دارد تشـــکیالت و ســـاختار آن قانونی اســـت و 
تکلیـــف به اجرای قانـــون داریم. ولـــی کانـــون وکال چطور؟ آیا 
کانون هم نســـبت به اجرای مقررات کوشـــا و ســـاعی اســـت یا 
طبـــق نظامـــات آزمون برگـــزار می کنـــد؟ اصالحیـــه آیین نامه 
اجرایـــی الیحه قانونی اســـتقالل مصوب ســـال ۱۳۸۸ چرا اجرا 

نمی شـــود؟ در آن آیین نامـــه در ماده ۲ مواد امتحانی مشـــخص 
اســـت. بر اســـاس مـــاده ۹۸ آیین نامـــه اســـتنادی، آیین نامه 
الیحه قانونی اســـتقالل مصوب ســـال ١٣٣٤ کامـــًال ملغی االثر 
شـــده اســـت. چرا در بحث تخلفـــات انتظامی، کانـــون وکال بر 
اســـاس آیین نامـــه ســـال ۱۳۸۸ عمـــل نمی کننـــد؟ احتماًال 
جواب بدهند دســـتور توقـــف گرفته اند. درصورتی کـــه آیین نامه 
١٣٨٨ معتبـــر و الزم االجراء اســـت. فقط کانون ها توانســـتند در 
۴ دوره دســـتور توقف بگیرند. در دوره مدیریـــت مرحوم آیت ا... 
شـــاهرودی ۶ مـــاه و در دوره آیت الله الریجانی هـــم مجموعًا ۲ 
ســـال و ۶ ماه دســـتور توقف گرفتند. از اســـفند ۹۱ کانون وکال 
باید طبق آیین نامه ســـال ۸۸ ســـاختار، تشـــکیالت، تشریفات 
و خصوصـــًا برگزاری آزمـــون و دیگر مـــوارد را تنظیـــم می کرد. 
چرا این کار نشـــده اســـت؟ شـــاید دســـتور توقف دائمی دارند 

که مـــا خبر نداریـــم. اگر چنین اســـت ارائـــه فرمایند. 

   اگـــر بحـــث ادغام این دو نهـــاد پیش بیایـــد آیا مرکز 
وکال استقبال می کند؟

اگـــر شـــرایطش فراهم بـــود ادغـــام می توانســـت برای 
جامعـــه و خصوصـــًا نهاد وکالت خوب باشـــد ولی االن شـــرایط 
فراهم نیســـت. چـــون در کانون هـــای وکال مواردی هســـت که 
بایســـتی به آنها رســـیدگی و شفاف سازی شـــود. شفاف سازی 
مالـــی خیلی مهم اســـت و قبـــل از ادغام باید روشـــن شـــود. 
کانون هـــا بایـــد مســـائل مالیشـــان را با مجامع شـــان روشـــن 
کنند. مـــا در این زمینـــه ذی نفع نیســـیتم و حـــق دخالت هم 

. یم ر ا ند
کانـــون وکال بـــه عنـــوان یکـــی از متولیـــان نظامـــات و اخالق 
وکالـــت باید جایگاهـــش را در اجرای مقررات نیـــز اصالح کند. 
درحالیکـــه می بینیـــم کانون ها اصًال وظایفشـــان را بر اســـاس 
آیین نامـــه ســـال ۸۸ انجـــام نداده انـــد و از طرفـــی بـــا وصف 
مقـــررات باالدســـتی مندرج در ماده ١٨٧ برنامه ســـوم توســـعه 
و بنـــد چ ماده ٨٨ برنامه ششـــم توســـعه و ســـایر مـــوارد هنوز 
نســـبت به پذیـــرش و تمکین قانـــون حاکـــم در فعالیت وکالی 

دارند.  تردیـــد  مرکز 
مطلـــب بعدی ایـــن که مرکـــز وکال به لحـــاظ کّمی نیـــز خیلی 
بـــا کانـــون وکال متفاوت اســـت زیـــرا فقـــط به آمـــوزش وکیل 
نمی پردازد بلکه برای کارشـــناس رســـمی و مشـــاوران خانواده 
هـــم پروانه فعالیت صـــادر می کنـــد. مرکز یک خانواده بســـیار 
بـــزرگ و متنـــوع دارد. درحالیکه کانون وکال فقـــط صنف وکالت 
را دربـــر می گیـــرد که احترامشـــان نیز بر ما واجب اســـت. البته 
آنچـــه آقایان به دنبالش هســـتند الحاق اســـت و نـــه ادغام که 

نمی پذیرد. را  روشـــی  چنیـــن  هم  مرکز 

   نقـــد دیگـــری کـــه بـــه مرکـــز وکال وارد می شـــود 
شبیه ســـازی برخـــی از امـــور مثل لوگـــو و آرم مرکز 
وکالی  کانون هـــای  ســـینه  آرم  و  لوگـــو  بـــه  وکال 

دادگستری است.
و  وخـــوب هســـتند  بـــوده  عام الشـــمول  برخـــی شـــباهت ها 
ارتباطـــی به تأثیـــر کانون وکال نـــدارد. مثال کمیســـیون حقوق 
بشـــری کـــه کانـــون وکالی مرکـــز دارد آیـــا ابتدائًا ایـــن نام و 
عنـــوان و پدید آورنـــده آن کانـــون بوده اســـت؟ مســـلمًا جواب 
منفی اســـت زیرا بدوًا این نهـــاد در ســـازمان های جهانی بوده 
اســـت. امـــا در خصوص آرم الزم به ذکر اســـت هیچ شـــباهتی با 
هـــم ندارند. مرکـــز می خواهد بـــا تبعیت از اخـــالق حرفه ای به 
ادعاها پاســـخ دهـــد. دکتر بهـــادری تمایل دارنـــد در خارج از 
دادگاه بـــا مذاکرات و با به رســـمیت شـــناختن حقـــوق متقابل 

شـــود. حل وفصل  مســـائل  این 

   اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید؟
بـــه نظـــر بنـــده بایـــد ایـــن حاشـــیه پردازی ها را تمام 
کرد. اعضـــای کانـــون وکال همکاران ما هســـتند. هیچ 
فرقـــی هم نباید بیـــن وکال قائل بـــود؛ زیرا نوعـــی تبعیض ناروا 
محســـوب می گردد و بایـــد وکال همگی از شـــأن و جایگاه متحد 
برخـــوردار باشـــند. اصًال خودمـــان باید بـــه عنـــوان متولیان 
وکالـــت این شـــأن را حفظ کنیـــم. نبایـــد بگذاریم مســـئله ای 
کـــه خانوادگی و داخلی اســـت به بیرون ســـرایت کنـــد. من در 
انجـــام وظایف  اعـــالم می کنم کمیســـیون حمایت در  همینجا 
خـــود نه تنها حاضر به دفـــاع از وکالی مرکـــز در مراجع مختلف 
اســـت، بلکـــه ما آمادگـــی کامل داریـــم کـــه از وکالی کانون ها 
نیـــز در مـــوارد خاصی طبق دســـتورالعمل صادره دفـــاع کنیم.
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   ایـــن اختالفاتی که بیـــن مرکز وکالی قـــوه قضاییه با 
کانـــون وکالی دادگســـتری ایجاد شـــده دقیقًا به چه 
زمانـــی برمی گـــردد؟ همچنیـــن از چـــه زمانـــی این 

اختالفات شدت پیدا کرد؟ 
 مبـــداء ایـــن نزاع، زمـــان قـــرار گرفتـــن مـــاده ۱۸۷ در قانون 
برنامـــه ســـوم توســـعه بـــود. در آن زمـــان، ظاهرًا افـــرادی که 
متصـــدی اداره کانـــون وکال بودنـــد در این زمینـــه پیگیر نبودند 
و بـــه لحـــاظ اینکـــه اهمیتـــی بـــرای موضـــوع قائـــل نبودند، 
دقـــت الزم را به خـــرج ندادند. ایـــن مـــاده در دوره اصالحات 
یعنـــی دوره ریاســـت جمهوری آقـــای خاتمی توســـط بعضی از 
آقایـــان مثل آقـــای مجید انصـــاری خیلـــی پیگیری شـــد و با 
شـــعار اشـــتغال زایی رئیس جمهـــور وقـــت، در دل یـــک قانون 
موقتی درج شـــد. شـــاید اگـــر همان زمـــان، پیگیـــری الزم از 

کانون وکالی مستقل
اعتبار و ویترین نظام است

بررسى نقدهاى وارده به کانون هاى وکال و مرکز وکالى قوه قضائیه در گفتگو با سید مهدى حجتى

ناحیه متصدیـــان امر در کانـــون وکال صـــورت می گرفت، اصوًال 
نطفه تشـــکیل مرکز موازی ســـازی شـــده بـــا کانون وکال بســـته 
نمی شـــد. به هرصـــورت غفلت هایی صـــورت گرفـــت و علی رغم 
تذکراتـــی هـــم که توســـط برخـــی داده شـــده بـــود، در نهایت 
مـــاده مـــالل آور ۱۸۷ در خالل یک قانـــون موقتی پنج ســـاله به 
نـــام قانون برنامه ســـوم توســـعه درج شـــد. این قانون بـــه تأیید 

رســـید. نگهبان هم  شـــورای 
 بعد از تأیید شـــورای نگهبـــان، با اعتراض کانـــون وکال و جامعه 
حقوقی کشـــور نســـبت به درج چنین مـــاده ای در دل یک قانون 
موقتـــی، مجلس بـــه صرافت افتاد کـــه این مـــاده را حذف کند 
و طـــی مصوبه ای، ماده ١٨٧ از قانون برنامه ســـوم حذف شـــد، 
لیکن شـــورای نگهبان به حـــذف این ماده ایراد قانون اساســـی 
گرفـــت و در ٧ یـــا ٨ مرتبه ای کـــه مجلس بر نظـــر خویش اصرار 
کرد، شـــورای نگهبـــان از تأییـــد مصوبه مجلس خـــودداری کرد 
کـــه فکـــر می کنـــم ایـــن رفت وبرگشـــت در تاریـــخ قانونگذاری 

کشـــور ایران بی ســـابقه باشد.

    یعنی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت؟ 
 خیـــر، موضوع بـــه مجمع محول نشـــد. اینکـــه چرا به 
مجمع تشـــخیص مصلحـــت نظام نرفـــت را نمی دانم اما 
واقعًا مجلـــس تالش کرد که ایـــن ماده را حذف کنـــد که موفق 

. نشد
 البتـــه مجلـــس از طریـــق دیگـــری در مقام حذف مـــاده ١٨٧ 
برآمـــد و آن هم حـــذف ردیف بودجه ماده ۱۸۷ بـــود. در واقع در 
ســـال ۱۳۸۱ که قانون بودجه را می نوشـــتند مجلـــس برای این 
کـــه مـــاده ١٨٧ را ابتر کند و این مـــاده را از اثر بینـــدازد، ردیف 
بودجـــه آن را از قانـــون بودجه حـــذف کرد تا عمالً  قـــوه قضاییه 
نتوانـــد نســـبت به اجـــرای آن اقـــدام کنـــد. اما قـــوه قضائیه 

چون اقتدار حاکمیتی داشـــت، بـــدون ردیف بودجـــه و طبعًا با 
اســـتفاده از ســـایر ردیف های بودجه  مـــاده ۱۸۷ را بـــا تصویب 

کرد.  اجـــرا  آیین نامه 
عمـــًال مرکز امـــور مشـــاوران به موجب یـــک آیین نامه تشـــکیل 
شـــد. بنابراین مبنا و منشـــأ تشـــکیل مرکـــز امور مشـــاوران قوه 
قضائیـــه، «قانـــون» نیســـت بلکـــه آیین نامـــه اســـت. آنچه در 
مـــاده ١٨٧ آمده بود ایـــن بود که به قـــوه قضائیه اجـــازه داده 
می شـــود تا نســـبت به تأیید صالحیـــت فارغ التحصیالن رشـــته 
حقوق برای تأســـیس مؤسســـات مشـــاوره حقوقی اقدام کند و 
مجوزی بـــرای ایجاد چنیـــن تشـــکیالتی به قـــوه قضائیه داده 
نشـــده بود امـــا قوه قضائیـــه آمد و بـــا آیین نامه مذکـــور مرکزی 
را تأســـیس کرد که مـــوازی با کانون وکالی دادگســـتری شـــد. 
 کانون وکال تـــالش کرد که ابتدا بـــا رایزنی با قـــوه قضاییه، این 
آیین نامـــه را بالاثـــر کند کـــه نتیجه ای حاصل نشـــد. در ســـال 
۱۳۸۸ نیـــز با آیین نامه دیگری قصد داشـــتند کـــه کانون وکال را 
زیر نظـــر قوه قضاییـــه ببرند که بـــه لحاظ مقاومـــت کانون های 

وکال عمـــًال این تصمیـــم اجرایی نشـــد و معلق ماند.
خود مدیران مرکز امور مشـــاوران نیز می دانســـتند کـــه فعالیت 
آنها در زمینـــه جذب متقاضیـــان جدید غیر قانونی اســـت. زیرا 
پـــس از انقضای قانون تـــالش زیـــادی کردند تا با اســـتفاده از 
طرح هـــای دو فوریتـــی در مجلس این مـــاده را دائمـــی کنند. 
از نماینـــدگان مجلـــس امضـــا جمـــع کردنـــد، امـــا نمایندگان 

گرفتند. پس  را  امضایشـــان 

  از چه زمانی این تعارضات شدت گرفت؟
ایـــن اختالفـــات زمانی تشـــدید شـــد که قانـــون برنامه 
ســـوم توســـعه منقضی المـــدت شـــد و از درجـــه اعتبار 
ســـاقط گردیـــد ولـــی علی رغم وجـــود ایـــن مســـئله، مرکز به 

اگر ماده 187 براى جذب جوانان جویاى کار تصویب شده بود
چرا باید به قضات بازنشسته یا بازخرید شده و اعضاى هیأت علمى دانشگاه ها پروانه مى دادند؟

شـــاید بیشـــترین انتظارات از کانون هـــای وکال متوجه کانون 
مرکز بـــوده باشـــد؛ کانونی کـــه بیـــش از ســـایر کانون ها به 
مراکـــز حاکمیتی نزدیـــک بوده و همیـــن امر باعث شـــده تا 
مطالبـــات جامعـــه وکال از ایـــن نهاد مدنی بیشـــتر باشـــد. از 
ایـــن رو در مصاحبـــه  بـــا دکتر ســـید مهدی حجتـــی (بازرس 
کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز)، ضمن طرح پرســـش هایی 
درباره تاریخچـــه پیدایش مرکز وکالی قـــوه قضائیه و انتقادات 
وارد بـــر ایـــن نهـــاد، بـــا وی دربـــاره ضعف هـــای احتمالی 
عملکـــردی کانـــون مرکز نیـــز ســـخن گفتیم. متـــن پیش رو 
حاصـــل گفتگوی ماهنامه وکال با ســـید مهدی حجتی اســـت 

کـــه در ضمن ســـفر وی به مشـــهد صورت گرفته اســـت.

سیدسبحان هوشیارامامى
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فعالیـــت خـــود در زمینه جـــذب متقاضیـــان جدید اقـــدام کرد 
که کاری غیرقانونی بود. مســـتحضر هســـتید کـــه طبق ماده ۱ 
قانـــون برنامه و بودجه کشـــور مصوب ســـال ۱۳۵۱، برنامه های 
عمرانی موضوع این قانون، ۵ ســـاله اســـت و بعد از گذشـــت ۵ 
ســـال از درجه اعتبار ســـاقط می شـــود؛ مگر این کـــه در قانون 

برنامـــه بعد تنفید شـــود.
مـــاده ۱۸۷ در برنامـــه  پنج ســـاله چهـــارم تنفیذ نشـــد. بنابراین 
مـــدت اجرای آن منقضی شـــد و دیگـــر اعتباری نداشـــت. ولی 
متأســـفانه قـــوه قضاییه بـــدون توجه بـــه این قضیـــه اعالم کرد 
که ماده ۱۸۷ نهادســـاز بوده و بـــا این توجیه بـــه کار خود ادامه 
داد. در حالیکـــه مـــاده ١٨٩ قانـــون برنامه ســـوم هـــم در مورد 
تشـــکیل شـــوراهای حل اختالف، همیـــن وضعیت را داشـــت 
ولی توســـط مجلـــس در قانون برنامـــه چهارم تنفیذ شـــد و بعد 

هم کـــه قانون دائمـــی برای آن تصویب شـــد.
خود مدیران مرکز امور مشـــاوران نیز می دانســـتند کـــه فعالیت 
آنهـــا در زمینه جذب متقاضیـــان جدید غیر قانونی اســـت؛ زیرا 
پـــس از انقضای قانون تـــالش زیـــادی کردند تا با اســـتفاده از 
طرح هـــای دو فوریتـــی در مجلس این مـــاده را دائمـــی کنند. 
از نماینـــدگان مجلـــس امضـــا جمـــع کردنـــد، امـــا نمایندگان 
امضایشـــان را پـــس گرفتنـــد. طـــرح دو فوریتی ادغـــام کانون 
وکال بـــا مرکز مشـــاوران را آوردند کـــه این هم رأی نیـــاورد. همه 
این هـــا ثابـــت می کند کـــه قـــوه قضاییه نیـــز معتقد بـــوده که 
فعالیت مرکز مشـــاوران غیر مشـــروع و غیر قانونی بوده اســـت.
 حتی وقتـــی مجلس هفتـــم از قـــوه قضاییه تحقیـــق و تفحص 
می کنـــد در بند ۹ گـــزارش تحقیق و تفحص بـــه صراحت اعالم 
می دارد کـــه مجوز جذب متقاضیان دیگر منقضی شـــده اســـت 
و فعالیـــت مرکز مشـــاوران از حیـــث جذب داوطلـــب جدید غیر 

است. قانونی 

   به هرحـــال یکی از اســـتدالل های موافقـــان ادامه کار 
ایـــن مرکـــز ایـــن اســـت کـــه مـــاده ۱۸۷ در جهت 

اشتغال زایی تصویب شده است. 
اوًال در آن گـــزارش تحقیـــق و تفحـــص آمده اســـت کـــه طبق 
قانون می بایســـت فقـــط به افـــراد دارای لیســـانس حقوق جواز 
تأســـیس مؤسســـه مشـــاوره حقوقـــی می دادند. امـــا در عمل 
این اتفـــاق نیفتاد و مرکـــز امور مشـــاوران به داوطلبـــان دارای 
تحصیـــالت غیر حقـــوق ماننـــد فقه و مبانـــی حقوق یـــا دارای 
تحصیـــالت حوزی نیز مجـــوز داد. از طرف دیگـــر اگر ماده ۱۸۷ 
برای جـــذب جوانان جویای کار تصویب شـــده بود چـــرا باید به 
قضات بازنشســـته یا بازخرید شـــده پروانه می دادنـــد؟ چرا باید 
بـــه اعضـــای هیأت علمـــی دانشـــگاه ها پروانه می دادنـــد؟ چرا 
باید ســـقف ســـنی برای دریافت مجـــوز بر خالف تبصـــره ماده 
١٥ قانون تشـــکیل صندوق حمایت وکال، ٦٥ ســـال باشد؟ اینها 
که عمدتًا شـــاغل یا بازنشســـته بودنـــد! لذا این گفتـــه که ماده 
١٨٧ قصـــد اشـــتغال زایی داشـــته ، ادعایی بیش نیســـت. ایده 
دوم تصویب کننـــدگان ایـــن مـــاده انحصارزدایـــی از کانون های 
وکال بود. اما مســـتحضر هســـتید که در ســـال ۷۶ قانون کیفیت 
اخـــذ پروانه وکالـــت تصویب شـــد و در واقع از آن ســـال به بعد، 
کانـــون وکال ملزم شـــد که بـــه طور ســـالیانه برای جـــذب فارغ 
التحصیـــالن رشـــته حقوق و رشـــته های مرتبط، آزمـــون ورودی 
کارآمـــوزی برگـــزار کنـــد. هنـــوز ۲ ســـال از اجرای ایـــن قانون 
نگذشـــته بود کـــه مـــاده ۱۸۷ تصویب شـــد. یعنی مـــا اصًال به 
کانـــون وکال فرصـــت ندادیم که جذبـــی انجام بدهـــد. در حالی 
کـــه کمیســـیون موضـــوع تبصره مـــاده یـــک پروانـــه وکالت که 
بـــرای تعیین ظرفیـــت پذیرش ســـاالنه کارآموز ایجاد می شـــود، 
متشـــکل از دو نفـــر از قـــوه قضاییه و یـــک نفر از کانـــون وکال 
اســـت. یعنـــی اکثریت با قـــوه قضاییـــه و اقلیت بـــا کانون وکال 
اســـت. لذا در صورتی که نماینـــدگان قوه قضاییـــه بگویند باید 
کانون ها در ســـال ۱۰ هـــزار کارآمـــوز بگیرند، نماینـــده کانون 
وکال در اقلیت قـــرار دارد و کانون های وکال چـــاره ای جز تمکین 

از نظـــر اکثریـــت اعضاء کمیســـیون تعیین ظرفیـــت ندارد.
بنابراین ادعـــای انحصارزدایی از کانـــون وکال نیز ادعایی خالف 
واقـــع و در تعـــارض با واقعیـــات موجود بـــود. همیـــن االن نیز 
همیشـــه در این کمیســـیون نماینـــده کانون وکال دربـــاره تعداد 
کارآموزان دســـت بـــاال را می گیرند امـــا نمایندگان قـــوه قضاییه 
می گوینـــد شـــرایط فیزیکـــی و مکانـــی مـــا بـــرای پذیرایی از 

کارآمـــوزان وکالت کافی نیســـت. 
بنابراین هدف از تأســـیس مرکز امور مشـــاوران بـــر مبنای تئوری 

موازی ســـازی، تضعیـــف و اضمحالل کانون وکالی دادگســـتری 
بـــه عنوان یک نهاد مدنی مســـتقل اســـت. شـــخصًا معتقدم که 
هدف برخی این اســـت کـــه با فربه کـــردن مرکز امور مشـــاوران 
و بـــا اعتبـــار دادن به ایـــن مجموعـــه از طریق تزریـــق بودجه و 
اقتـــدار حاکمیتـــی و تبلیغـــات زیاد، کانـــون وکال را کـــه فاقد 
پشـــتوانه قدرت عمومی اســـت تضعیـــف کنند و طبیعی اســـت 
که وقتی اقتدار حکومتی پشـــت ســـر یک نهاد باشـــد می تواند 

به راحتی رشـــد کرده و به  کســـی هم پاســـخگو نباشـــد.

   شـــما به جـــز قـــوه قضاییه بـــه مرجع دیگـــری برای 
دادخواهی متوسل شدید؟

تنهـــا مرجع شـــکایت ما کمیســـیون اصـــل ۹۰ مجلس 
بود که حدود ۱۰۰ نفر از وکالی دادگســـتری شـــخصًا از عملکرد 
قوه قضاییـــه دراجرای خـــارج از موعد مـــاده ۱۸۷ قانون برنامه 
ســـوم توســـعه شـــکایت کردند اما هنـــوز نتیجـــه ای نگرفتیم. 
مســـتحضر باشـــید که در دادگاه عمومی تهران نیز دادخواســـت 
ابطـــال آیین نامه جدید مرکز مشـــاوران توســـط برخـــی از وکال 
داده شـــده که هنوز در مقطع رســـیدگی اســـت امـــا منتهی به 

است. نشـــده  رأی  صدور 

    بـــه آزمـــون مرکز وکالی قـــوه قضاییه اشـــاره کردید؛ 
اجـــازه شـــرکت در آزمـــون برای افـــراد فاقـــد کارت 
پایان خدمـــت یا مدرک کارشناســـی حقـــوق چقدر با 

مواد قانونی همخوانی دارد؟
عـــرض کـــردم اســـاس آیین نامـــه مرکز مشـــاوران غیـــر قانونی 
اســـت. حتی در آیین نامـــه مرکز مشـــاوران در مـــوارد متعددی 
قانون گذاری شـــده اســـت و اصل تفکیـــک قوا نادیـــده گرفته 
شـــد؛ مثـــًال در آیین نامه از دیـــوان عدالت اداری در رســـیدگی 

بـــه تصمیـــات هیأت نظـــارت مرکز مشـــاوران ســـلب صالحیت 
شـــد. یا به افـــرادی که تا ۶۴ ســـال ســـن دارند پروانه مشـــاوره 
حقوقـــی می دهنـــد در حالیکـــه با توجه بـــه تبصره مـــاده ۱۵ 
قانون تشـــکیل صندوق حمایت وکال و کارگشـــایان دادگســـتری 
۴۰ یـــا ۵۰ ســـال حداکثر ســـن اخـــذ پروانـــه وکالت اســـت. یا 
پیش بینـــی شـــده کـــه بـــه اعضـــای هیأت علمی دانشـــگاه ها 
بـــدون آزمـــون، پروانه اعطاء شـــود کـــه این امر خـــالف ماده ۸ 

الیحـــه قانونی اســـتقالل کانون وکال اســـت. 
امـــا در مورد ســـؤال شـــما در مورد پایـــان خدمت یـــا معافیت، 
اســـتدالل آقایان این اســـت که فرد بایـــد زمان صـــدور پروانه، 
واجد شـــرط اتمـــام ســـربازی و اتمـــام تحصیالت کارشناســـی 
باشـــد. ولـــی توجه داشـــته باشـــید که هـــدف از این اقـــدام یا 
کســـب درآمد بـــه لحاظ فقـــد ردیف بودجه توســـط مرکـــز امور 
مشـــاوران اســـت و یا این کـــه مرکز در پی آن اســـت کـــه از این 
موضـــوع بهره بـــرداری تبلیغاتی کند کـــه مثًال در آزمـــون مرکز 
مشـــاوران ۲۰۰ هزار نفر شـــرکت کردند (چون نیـــازی به مدرک 
کارشناســـی حقـــوق و کارت پایان خدمـــت یا معافی نیســـت و 
طبعًا افراد بیشـــتری شـــرکت می کننـــد) در حالیکـــه در  آزمون 
کانـــون وکال ٧٩ هزار نفر بیشـــتر شـــرکت نکردند و این نشـــان 
می دهـــد کـــه اقبـــال متقاضیان بـــه مرکز مشـــاوران بیشـــتر از 

کانون وکال اســـت. 

  فکـــر می کنید چـــرا برخی دوســـت دارند ایـــن نهاد 
وکالت تضعیف یا نابود شود؟

علـــل مختلفـــی دارد؛ مهمترین آن عدم تحمل وجـــود نهادهای 
مســـتقل مدنی در کشور توســـط افراد معدودی در درون سیستم 
حاکمیتـــی اســـت. در حالی کـــه کانـــون وکال اعتبـــار و ویترین 
نظـــام جمهوری اســـالمی ایـــران اســـت. وقتـــی رئیس جمهور 
و بازرگانـــان به خـــارج از کشـــور ســـفر می کننـــد و بالعکس از 
اولیـــن ســـؤاالتی که از ایشـــان می پرســـند این اســـت کـــه آیا 
کانون وکالی شـــما مســـتقل اســـت یا نـــه؟ یکـــی از مؤلفه های 
ســـرمایه گذاری خارجـــی در هر کشـــوری وجود کانـــون وکالی 
مســـتقل در آن کشـــور اســـت. چون ســـرمایه گذار خارجی باید 
مطمئن باشـــد که اگر یک روزی کارش به دادگســـتری کشـــید 
و دعوایی مطرح شـــد وکیلی وجود داشـــته باشـــد کـــه زیر یوغ 

حاکمیـــت نباشـــد و از وی آزادانه دفـــاع بکند.
IBA یا همـــان کانـــون وکالی بین المللی که ما از ســـال ١٣٢٩ 
به عضویـــت آن درآمده ایم و حتـــی ایران در نگارش اساســـنامه 
آن شـــرکت داشـــته اســـت، مرکز امور مشـــاوران را به رســـمیت 
نمی شناســـد و نخواهـــد شـــناخت. مطمئـــن باشـــید اگر روزی 
کانـــون وکال اســـتقاللش را از دســـت بدهـــد ما از IBA ســـلب 

شـــد. خواهیم  عضویت 
در ســـال ۱۳۲۸ یا ۱۳۲۹ کـــه رئیس وقت این نهـــاد بین المللی 
بـــه ایـــران آمده بـــود، به سیدهاشـــم وکیـــل گفته بود آیا شـــما 
مســـتقل هســـتید؟ ایشـــان گفته بـــود خیر مـــا هنوز زیـــر نظر 
وزارت دادگســـتری هســـتیم. آقای جرج موریس هـــم گفته بود 
پس هنـــوز شـــما محجوریـــد و رشـــد نکرده ایـــد. همین حرف 
باعث شـــد که مصـــدق پیگیـــر اســـتقالل کانون وکال شـــود که 

شـــد. نیز  موفق 
   در مـــورد آرم ســـینه مرکـــز وکالی قـــوه قضاییـــه که 
برخـــی معتقدند شـــبیه آرم کانون وکال اســـت، قرار 
بود بـــه مراجع قضایی دادخواســـتی داده شـــود. آیا 

کانون مرکز یا اتحادیه اقدامی کرده است؟
اتحادیـــه در ایـــن قضیـــه ذی نفع نیســـت، زیرا لگـــوی اتحادیه 
با لگـــوی کانون هـــای وکال فرق دارد. امـــا در کانـــون مرکز این 
قضیـــه مطرح شـــد. صحبت هایـــی هم بـــا رئیس نهـــاد موازی 
انجام شـــد و قرار شـــد کـــه اصالحاتـــی در این زمینـــه بکنند. 
چون مـــا معتقد بودیـــم که المان هایـــی در این آرم ســـینه مورد 
اســـتفاده قـــرار گرفته اســـت که مربـــوط به کانون وکال اســـت؛ 
ازجملـــه خوشـــه زیتـــون، تـــرازو و کتـــاب. در قانـــون عالئم و 
اختراعات اشـــاره شـــده که نمی توان از عالئمی اســـتفاده کرد 
که نهـــاد دیگری از همـــان طبقه و صنـــف پیشـــتر از آن عالئم 
اســـتفاده می کرده اســـت. برخـــی می گویند چرا بـــه بانک ملی 
ایراد نمی گیریـــد؟ دلیل آن این اســـت که بانک ملـــی در طبقه 
مـــا ثبت نشـــده و ســـنخ کاری که انجـــام می دهد مشـــابهتی با 
ما نـــدارد و کارکـــردش با کانـــون وکال متفاوت اســـت. به همین 
خاطر هـــم کســـی کانـــون وکال و بانک ملـــی را با هم اشـــتباه 

 . د نمی گیر

   آیا در این زمینه دادخواست حقوقی داده اید؟
فعالً  این قضیه در دســـتور کار کانون وکال نیســـت؛ امــــا 
رایزنی هایـــی در این خصوص انجام شـــده کـــه تا کنون 
بـــه نتیجـــه  و توافق مشـــخصی نرســـیده اســـت و امیدواریم که 

مرکز موازی، شبیه ســـازی با کانـــون وکال را کنـــار بگذارد.

   انتقـــادی کـــه بـــه کانون هـــای وکال وارد اســـت این 
اســـت که در زمیـــن حریف بـــازی می کننـــد؛ یعنی 
منتظرنـــد تا یک ضربه و فشـــاری وارد شـــود، آن گاه 
پاســـخی بدهند. شـــما چقدرعملکـــرد کانون هـــا را فعاالنه 

می بینید و چقدر منفعل؟
این حرف، مطلب درســـتی اســـت؛ لیکـــن شـــرایط به گونه ای 
اســـت که مـــا همـــواره در موضـــع واکنشـــی قـــرار می گیریم. 
در حـــال حاضـــر در کانـــون وکال تمام وقـــت و انـــرژی مدیران، 
صرف حفـــظ موجودیت ایـــن نهاد می شـــود. آنقـــدر هجمه ها 
و حمـــالت بـــه کانون وکال زیاد اســـت کـــه ما عمـــًال داریم همه 
انرژی مـــان را صـــرف دفـــع ایـــن حمـــالت می کنیـــم. یکی از 
رؤســـای جمهور قبلی کشـــور می گفـــت که بـــرای دولت من هر 
۹ روز یـــک بحران درســـت کردند امـــا در کانـــون وکال تقریبًا هر 
روز مـــا با یک بحـــران جدیـــد مواجهیم و در واقع بـــرای تفکرات 
جدید موقعیت خلق نمی شـــود. مـــا متأســـفانه در فرایندی قرار 
گرفته ایـــم که مســـتمرًا مورد هجمه  قـــرار می گیریـــم؛ نه از یک 

آقــای جــرج موریــس، رئیــس وقــت IBA ، بــه ایــران 
ــود  ــه ب ــز گفت ــون وکالی مرک ــس کان ــه رئی ــود و ب ــده ب آم
ــود  ــه ب ــا شــما مســتقل هســتید؟ ســید هاشــم وکیــل گفت آی
ــتیم.  ــتری هس ــر وزارت دادگس ــر نظ ــوز زی ــا هن ــر م خی
آقــای موریــس هــم گفتــه بــود پــس هنــوز شــما محجوریــد 
و رشــد نکرده ایــد. همیــن حــرف باعــث شــد کــه مصــدق 
ــز شــد. ــق نی ــه موف ــون وکال شــود ک ــر اســتقالل کان پیگی
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بر اســـاس آخرین رتبه بندی ســـازمان بین المللی شـــفافیت، ایران در ســـال ۲۰۱۸ از بین ۱۸۰ کشـــور مورد مطالعه رتبه ۱۳۸ را در 
زمینه فســـاد دارا است؛ وضعیتی که نســـبت به سه سال گذشته نشـــان از افزایش نرخ احتمالی فســـاد در جامعه ایران دارد. روشن 
اســـت که فســـاد اداری مســـأله ای یک بعدی نبوده و هم از منظر علل و ریشـــه ها و نیز از نظر پیامد دارای وجـــوه گوناگون حقوقی، 
جـــرم شـــناختی، جامعه شـــناختی، اقتصادی و سیاســـی اســـت. از این رو اولیـــن گام در جهت مبـــارزه با این مســـأله مهم و چند 
بعـــدی، تبیین ریشـــه های آن از دریچه تخصص های مربوطه اســـت. خوشـــبختانه مجامع علمی نســـبت به این مســـأله بی تفاوت 
نبوده و از همین رو در «ســـمینار تبیین جامعه شـــناختی فســـاد اداری در ایران» که ســـه شـــنبه ٩ مهرماه در دانشـــگاه فردوســـی 
برگزار شـــد، دکتر غالمرضا صدیق اورعی اســـتاد جامعه شناســـی دانشـــگاه فردوسی مشـــهد  در این باب به ســـخنرانی پرداخت.

دکتـــر اورعـــی کـــه از اســـاتید برجســـته و خوش نام 
جامعه شناســـی کشـــور اســـت بحث خـــود درباره 

فســـاد اداری در ایران را با ارائـــه تعریفی از این 
مســـأله آغاز کـــرد و گفت: اگر کســـی در یک 
سیســـتم ســـازمانی مثل حکومت یـــا اجزای 
حکومـــت یا یک ســـازمان بزرگ غیر شـــخصی 
از اختیـــارات ســـازمانی، کـــه می تواند مربوط 

به امور مالی، ســـرمایه گذاری، اســـتخدام و... 
باشـــد، در جهت منافع شـــخصی خود و دیگران 

(یعنی غیـــر از آنچه ســـازمان بـــرای آن جهت گیری 
کرده اســـت) اســـتفاده کند، دچار فســـاد اداری شده 

. ست ا
مشهد  فردوســـی  دانشـــگاه  جامعه شناســـی  اســـتاد 

در تبییـــن مســـأله فســـاد ابـــراز داشـــت: «در دیـــدگاه عمومـــی 
جامعه شناســـان برای تبیین چنین مســـائلی ســـهمی از ســـاختار 
و ســـهمی از کنشـــگران را قائـــل هســـتند. بدین معنـــا کـــه ایـــن 
انســـان ها هســـتند کـــه مرتکـــب فســـاد می شـــوند، امـــا در یک 
ســـاختار مســـتعد.» در ادامه وی برای تبیین وجه ساختاری قضیه 
ایـــن پرســـش را مطرح کرد کـــه آیا چـــون ســـازمان های حکومتی 
بروکراتیـــک هســـتند، فســـاد اداری در آن ها بروز می کنـــد یا چون 

ضعـــف بروکراســـی دارند؟ 
عضـــو هیأت علمی گـــروه علوم اجتماعی بروکراســـی را ســـازمانی 
دانســـت که می خواهد یک ســـازمان انســـانی را به یک خط تولید 
فیزیکـــی شـــبیه و تبدیـــل کند. در بروکراســـی همه غیر شـــخصی 
عمـــل می کنند. همه به دســـتور مافـــوق عمل می کنند و دســـتور 
مافـــوق الزامًا کتبی اســـت. اگر یـــک ســـازمان، بروکراتیِک محض 
باشـــد امکان تکـــرار یا اســـتمرار فســـاد در آن غیر ممکن اســـت. 
اصـــًال طبق تعریف اگر فســـادی در یـــک ســـازمان رخ داد باید در 

خالص بودن بروکراســـی آن ســـازمان شـــک کرد. 
دکتـــر صدیـــق اورعی در همین راســـتا افـــزود: «در بروکراســـی به 
انســـان ها بـــه چشـــم مهـــره نگاه می شـــود؛ بـــه همان چشـــمی 
کـــه ابزارهای مکانیکـــی را می ســـازند. آدم هـــا را در بخش هایی از 
بروکراســـی جـــای می دهند کـــه ابزاری بـــرای آن بخـــش طراحی 
نشـــده اســـت. اما در یک بروکراســـی محـــض انتظار مـــی رود که 
آدم هـــا همچون مهـــره عمل کننـــد؛ یعنی دســـتورالعمل ها آن قدر 
جزئی و دقیق باشـــد که گویـــا در آن بخش قرار بـــوده به جای آدم، 
ســـخت افزار یا نرم افزاری ســـاخته شـــود و قـــرار گیـــرد. در چنین 
حالتی اگر یک قدم اشـــتباه برداشـــته شـــود، در قدم بعدی معلوم 
می شـــود. در واقع هرچه ابزارها پیشـــرفته تر یا بروکراســـی غلیظ تر 
باشـــد، حتی اگر افراد در ســـازمان تمایل نداشـــته باشند که مسیر 
یک پرونده به مســـیر معینـــی که در جریان اســـت، بـــرود، باز هم 
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کاری از دستشـــان بر نمی آید. در واقع ســـایر مهره ها، 
ابزارها و دســـتورالعمل ها مانـــع از خطاهای بعدی 
می شـــوند. از ایـــن رو اگـــر فســـادی در یـــک 
که  می دهد  نشـــان  می افتـــد  اتفاق  ســـازمان 
بروکراسی ناقص در آن ســـازمان وجود دارد.»
دانشـــگاه  نشـــریات  بر  ناظـــر  کمیتـــه  عضو 
فردوســـی در جهت تبییـــن بعد دیگر فســـاد 
اداری کـــه انســـانی اســـت، به ذکر ایـــن نکته 
و  اولین  بـــودن بروکراســـی،  پرداخت کـــه ناقص 
مهم تریـــن عامل ســـاختارِی امکان فســـاد اســـت. 
البته ایـــن بدان معنا نیســـت که اگر بروکراســـی ناقص 
بـــود حتمًا ســـازمان فاســـد می شـــود؛ بلکـــه بعد مهم 
دیگر فســـاد، بعـــد انســـانی و مرتکب آن اســـت. البته 
اگـــر همه چیز به عهـــده فرد و نه سیســـتم بروکراتیک بـــوده، اما آن 
فـــرد دارای وجدان کاری باالیی باشـــد، کار را مطابق دســـتورالعمل 
انجام می دهد؛ چه بســـا تحت فشـــار هم قـــرار بگیرد امـــا مقاومت 

از دســـتور ســـازمانی عـــدول نمی کند.  و  می کند 
دکتر اورعی در ادامه تبیین مســـأله فســـاد اداری در ایران، ُبعد سوم 
فســـاد را پتانســـیل موجود در قوانین دانســـت و بیان کرد: «گاهی 
نیـــز قانونگـــذار که در حـــال تکمیل ســـاختارها اســـت، نهادهای 
جدیـــد مجـــوزدار را (مثـــل کمیته موارد خـــاص) ایجـــاد می کند. 
اگرچـــه در ایـــن کمیته هـــای مـــوارد خـــاص با محوریت شـــخص 
معینـــی تصمیم گیری نمی شـــود، لیکـــن قانون گـــذار می داند که 
بعضی ها بـــه مرحله طرد و اخراج می رســـند. از همیـــن رو با ایجاد 
چنیـــن نهادهایی اســـتثنائاتی ایجـــاد می کند. در نتیجـــه اختیار 
اخـــراج نکردن آن هـــا را به طور قانونی به ســـطوح باالتـــر موقعیتی 
از جملـــه معـــاون و رئیـــس اداره موکول می کنـــد. در چنین حالتی 
بروکراســـی فقط ناشـــی از نقصان نیســـت، بلکه درواقـــع ما دچار 

هســـتیم.  بروکراتیک  تضادهای 
این مـــدرس در بخش پایانی تحلیـــل خود با تأکید بر بعد انســـانی 
در بروکراســـی های ناقص تشـــریح کرد: اگر نیروی انســـانی که در 
ســـاختار قانونی فعالیـــت می کند، نقش خود را از نماینده ســـاختار 
بروکراتیک به عنوان یک نقش مســـتقل از بروکراســـی تفســـیر کند، 
آن وقـــت حتی اگـــر آدم خوبـــی هم باشـــد و قصد رشـــوه گرفتن 
هم نداشـــته باشـــد با توجه به معیارهای ارزشـــی شـــخصی، مثًال 
بـــرادرش را کـــه از لحاظ اقتصادی دچار مشـــکل اســـت و شـــغل 
ندارد مقّدم مـــی دارد. بنابراین عدول ذهنیت کنشـــگر از نمایندگی 
بروکراتیـــک بـــه یک انســـان اجتماعـــی، در هر مدلی، چـــه خّیر و 
دلســـوز و انسان دوست باشـــد و چه خویشـــاوندخواه و رشوه خور و 
سوءاســـتفاده گر، در ســـازمانی که از ضعف ســـاختاری رنج می برد، 

منجر به بروز فســـاد اداری می شـــود.

محـــل، بلکه از جاهـــای مختلف. بـــا اینحال من این نقد شـــما 
را قبول دارم و شـــاید علتش در ســـاختارهای ســـنتی کانون وکال 

 . شد با
مـــن خودم همیشـــه معتقـــد بودم که چـــرا کانون وکال شـــورای 
برنامـــه  نـــدارد؟ چـــرا  برنامـــه چشـــم انداز  و  سیاســـت گذاری 
کوتاه مـــدت و بلندمـــدت و میان مـــدت ندارد؟ و ســـعی کردم در 
ایـــن دوره که عضـــو هیأت مدیره هســـتم، این مـــوارد را اجرایی 
و عملیاتـــی کنـــم ولی مســـتحضر هســـتید که برنامه شـــخصی 
اعضـــا مســـتلزم موافقـــت اکثریـــت هیأت مدیره اســـت و هیچ 
عضـــوی نمی توانـــد بـــه تنهایـــی، برنامه هـــا و اهـــداف خود را 

هرچند که بســـیار هـــم آوانگارد باشـــد پیـــش ببرد. 

    انتقـــاد دیگـــری که به کانون وکال شـــده این اســـت 
که چون آهســـته آهســـته فشـــار حاکمیتی زیاد شد، 
کانون هـــا آمدنـــد و گفتنـــد بیایید در مـــورد افزایش 
ظرفیت هـــا صحبـــت کنیـــم. در حالیکـــه تـــا فشـــارها زیاد 
نشـــده بـــود ایـــن صحبت ها مطـــرح نبـــود. آیا بهتـــر نبود 

زودتر در سیاست های جذب کارآموز تدبیری می شد؟
اینگونه نیســـت. شـــما باید به سیاســـت های درهای بـــاز وزارت 
علـــوم در زمینه جذب بی رویه دانشـــجوی حقـــوق انتقاد کنید. 
وقتـــی فقـــط دانشـــگاه پیام نور بـــه انـــدازه کل اتحادیـــه اروپا 
دانشـــجوی حقوق در کشـــور پذیـــرش می کند، طبیعی اســـت 
کـــه خروجی آن هیچ تناســـبی بـــا ظرفیت های بازار کار رشـــته 
حقـــوق نـــدارد. سیاســـت های کاســـب کارانه و مدرک فروشـــی 
باعث شـــده کـــه بر خـــالف گذشـــته، جمعیت زیـــادی از مردم 
یـــک دانشـــنامه حقـــوق از دانشـــگاه های مختلـــف در دســـت 
داشـــته باشـــند و عمدتًا هـــم متقاضـــی ورود به حرفـــه وکالت 

 . شند با
در مورد ســـؤال هم من حداقـــل در مورد کانون مرکـــز می توانم 
بگویـــم که اگـــر ســـوابق را نـــگاه کنید، کانـــون مرکـــز عمدتًا 
پیشـــنهادهایی داده که چون در کمیســـیون تعییـــن ظرفیت در 

اقلیـــت بوده اســـت، مورد موافقـــت قرار نگرفته اســـت. 
از طـــرف دیگـــر دوره کارآمـــوزی در ایـــران برخـــالف آمریکا و 
بعضـــی از کشـــورهای دیگر تقریبًا مجانی اســـت. تعـــداد باالی 
کارآمـــوز قطعـــًا هزینه هـــای گزافی بـــرای کانون هـــای وکال که 
بودجه ای هـــم از دولت دریافـــت نمی کننـــد دارد. در مورد قوه 
قضاییه نیز پیشـــتر توضیح دادم؛ بنابراین هـــم کانون وکال و هم 
قوه قضاییـــه باید ظرفیـــت الزم بـــرای ارائه آمـــوزش و خدمات 
به کارآموزان را داشـــته باشـــند. تا ایـــن ظرفیت ها مهیا نشـــود 
امـــکان افزایش تعـــداد کارآموز وجـــود نـــدارد. کمااینکه وکالت 
در کشـــور مـــا نیز اجبـــاری نیســـت و فرهنگ مراجعـــه به وکیل 
نیز بســـیار کم رنگ اســـت و وکالی دادگســـتری زیـــادی وجود 

دارنـــد کـــه از بیکاری رنـــج می برند.

   در آخر اگر نکته ای دارید بفرمایید؟
مـــا در ایران بایـــد به سمت وســـویی بریم کـــه از حالت 
شـــعارزدگی و عوام گرایی خارج شـــویم. بایـــد برویم زیر 
چتر قانـــون و با قانون مـــداری از ایـــن دوره گذار عبـــور کنیم. 
همیشـــه می گویـــم در زمانی کـــه انقالب فرانســـه پیروز شـــد، 
بســـیاری از مســـئولین وقت فرانســـه وقتی به زنـــدان افتادند، 
تـــازه متوجه وضـــع وخیـــم زندان هـــا شـــدند. وقتـــی همین 
افراد آزاد شـــدند، قوانیـــن را متحول کردند و گفتنـــد اگر روزی 
دوبـــاره قرار شـــد بـــه زنـــدان بیفتیم، الاقـــل به زندانـــی برویم 
کـــه وضعیتش قابـــل تحمل باشـــد. در ایران هم طوری نشـــود 
که فردای روزگار در روز روشـــن فانوســـی به دســـت بگیریم و به 
دنبـــال وکیل مســـتقلی بگردیم. وکیـــل باید معتمد متهم باشـــد 
و نـــه معتمـــد مدعی العمومی که قـــرار اســـت در دادگاه با وی 
بـــه دعـــوای حقوقی بپـــردازد. این رونـــدی که در پیـــش گرفته 
شـــده بعدها لطمـــه اش به حقوق اساســـی ملت وارد می شـــود. 
شـــما از فردا بـــه همه مـــردم پروانه وکالـــت بدهیـــد. نتیجه چه 
می شـــود؟ وکالیی خواهید داشـــت کـــه حداقـــل اطالعاتی در 
مورد حقـــوق ندارند و حتـــی در بیان الفاظ حقوقی نیز مشـــکل 
دارنـــد. تضعیف وکالـــت و وکال باعث می شـــود قـــوه قضاییه با 
چالش روبرو شـــده و قاضـــی نتواند از وکال به مثابـــه چراغ راهی 

در روند دادرســـی اســـتفاده کند. 

دبیری   مهرداد 
پژوهشگر علوم اجتماعی
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کانون ھای وکالی دادگستری زیر ذره بین شفافیت

مـــاده ١. منظـــور از مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنـــده خدمات 
عمومـــی در ایـــن شـــیوه نامه عبارتند از:

مؤسســـاتی کـــه ماهیـــت غیرانتفاعی داشـــته و ارائه یـــک یا چند 
خدمت حرفه ای یـــا صنفی برعهده آنها اســـت و از جملـــه عبارتند 

از:
۱. کلیـــه ســـازمان های حرفـــه ای و صنفی کـــه به موجـــب قانون 
خاص ایجـــاد شـــده اند نظیر کانـــون وکالی دادگســـتری، کانون 
کارشناســـان و مترجمان رســـمی دادگستری، کانون ســـردفتران و 
دفتریاران، ســـازمان نظام صنفی رایانه ای، ســـازمان نظام پزشکی، 
ســـازمان نظام مهندســـی، ســـازمان نظام روانشناســـی، ســـازمان 
نظام پرســـتاری، اتاق بازرگانـــی، صنعت، معدن و کشـــاورزی، اتاق 

اصنـــاف ایران و اتـــاق تعاون.
۲. اتحادیه هـــای صنفی که بـــه موجب قانون نظام صنفی تشـــکیل 

شـــده و فعالیت می کنند.
۳. تشـــکل های خصوصـــی که طبـــق قانـــون مأموریت های خاص 
برعهده آنها گذاشـــته شـــده اســـت. همانند انجمن هـــای حمایت 

از مصرف کننـــدگان.

مـــاده ٢. اطالعـــات ســـازمانی-هویتی مؤسســـات خصـــو صـــی 
ارائه دهنـــده خدمـــات عمومی که حســـب مورد از جمله مشـــتمل 
بر موارد زیر اســـت باید در پایگاه اطالع رســـانی آنها منتشـــر شـــده 

و در دســـترس متقاضیان قـــرار گیرد.
۱.  قوانین و مقررات راجع به تأســـیس و نحوه فعالیت های آن مؤسسه                          

۲. ارکان مؤسسه و وظایف و اختیارات هر رکن
 ۳. چارت تشکیالت سازمانی 

۴. مشخصات رئیس مؤسسه و مدیران هر رکن
۵. مشخصات اعضای هیئت مدیره یا هیئت اجرایی 

 ۶. مشخصات مجامع عمومی یا شوراهای تصمیم گیری مؤسسه
 ۷. مشخصات بازرس یا حسابرس قانونی مؤسسه

۸. فرآیند عضویت در مؤسسه.

مـــاده ٣. اطالعات راجـــع به اعضای هـــر مؤسســـه از جمله تعداد 
اعضـــا، نـــام و نـــام خانوادگی، تخصص، نشـــانی فعالیت، شـــماره 
تمـــاس، عکس، تاریخ اخـــذ پروانه، نوع عضویت در مؤسســـه، مدت 
اعتبـــار پروانه و وضعیـــت فعلی فعالیت باید در پایگاه اطالع رســـانی 

آنها منتشـــر شـــده و در دســـترس متقاضیان قرار گیرد.

در دورانـــی که اهمیت شـــفافیت نیـــازی به اثبات و اســـتدالل ندارد، شـــاید یکی از مهمترین رســـالت رســـانه های آزاد پیگیری اجرای قانون «انتشـــار و دسترســـی آزاد بـــه اطالعات» مصوب ۱۳۸۸ باشـــد. این 
قانـــون ازجمله قوانین معدودی اســـت که مســـیر ســـنگالخ شـــفافیت را تا حدی همـــوار و حقوق و تکالیف جدیدی را برای برخی نهادها شناســـایی کرده اســـت. بر اســـاس ایـــن قانون هر شـــخص ایرانی اجازه 

دســـتیابی به اطالعات غیرطبقه بندی شـــده را داشـــته و در مقابل مؤسســـات دولتـــی و خصوصی مکلف به انتشـــار داده هـــا و اطالعات مربوط به خود شـــده اند.
اگرچـــه فرآینـــد تهیه، تصویـــب و اجرای این قانون خود داســـتانی طوالنی اســـت، لیکن در ســـال ٩٨ آخرین قدم ها برای اجرای دقیق و بدون ابهام آن برداشـــته شـــد و ســـه شـــیوه نامه قانون مذکـــور با عناوین 
«مؤسســـات خصوصی ارائه دهنـــده خدمات عمومی»، «تشـــکل های مردم نهاد» و «بنگاه های اقتصادی عمومی» پس از تأیید رئیس جمهور، توســـط کمیســـیون انتشـــار و دسترســـی آزاد به اطالعات ابالغ شـــد.
شـــیوه نامه «مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنده خدمـــات عمومی» در ماده یک خـــود از کانون های وکالی دادگســـتری به عنوان یکی از مصادیق اینگونه مؤسســـات یاد کرده اســـت. شـــیوه نامه ای کـــه در ۹ ماده 

تهیه شـــده و حاوی تکالیفی اســـت که از جملـــه کانو ن های وکال را ملـــزم به اجرای آن ها از طریق «پایگاه های اطالع رســـانی» خودشـــان نموده اســـت.
قطعًا ســـبب اشـــاره به «پایگاه اطالع رســـانی» ســـهولت دسترســـی به درگاه هـــای اینترنتی مؤسســـات (در اینجا کانون هـــای وکال) و آســـان کردن اجرای تکلیف توســـط آن ها بـــوده تا کانون ها صرفـــًا موظف به 
آگاه ســـازی عمـــوم جامعه از ایـــن طریق (و البته از طریق کتاب راهنمای ســـاالنه مذکور در ماده ۱۰ قانون) باشـــند. از این رو شـــاید بتوان این شـــیوه نامه را ناســـخ تمامـــی آیین نامه های داخلـــی کانون ها درباره 

انتشـــار اطالعات خـــود از طریق تابلـــوی اعالنات یـــا گاهنامه ها و فصل نامه ها و... دانســـت.
اگرچـــه این شـــیوه نامه صرفـــًا حاوی ۹ ماده بـــوده، لیکن کانون ها را موظف به اطالع ســـانی در  بیشـــتر از ۵۰ مورد کرده اســـت؛ مواردی که شـــاید در حال حاضر کمتـــر از نیمی از آن را می توان در شـــفاف ترین 
کانون هـــا یافت. شـــاید یکـــی از مهمترین بخش هـــای این شـــیوه نامه را بتـــوان مـــاده ۴ آن راجع به شفاف ســـازی اطالعات مالـــی کانون ها دانســـت. لزوم انتشـــار جزئیات هزینـــه، درآمـــد و صورت های مالی 
کانون هـــای وکال کـــه به تأیید بازرس کانون نیز رســـیده اســـت، بدون شـــک می تواند جلوی برخـــی از انتقادات وارد بر ایـــن نهاد مدنی را گرفتـــه و عالوه بر افزایش شـــفافیت، موجب افزایش اعتبـــار بیش از پیش 

گردد. آن 
ماهنامه وکال قصد دارد در راســـتای رصد شـــفافیت موجود در کانون های وکالی دادگســـتری گام برداشـــته و با کمک  آیین نامه و شـــیوه نامه قانون انتشـــار و دسترســـی آزاد به اطالعات، میزان شـــفافیت و اقدامات 

و پیشـــرفت های هریک از کانون های وکالی سراســـر کشـــور را در ســـتونی به نام «شفاف شـــو» بررســـی کند. از این رو در این شـــماره متن شـــیوه نامه مذکور برای مزید اطالع آورده شده است.

شیوه نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات  مؤسسات خصوصی ارائه دھنده خدمات عمومی

(موضوع مواد 1، 8، 9 و 18 قانون انتشار و دسترسى آزاد به اطالعات)
مـــاده ٤. اطالعـــات مالـــی و محاســـباتی مؤسســـات خصوصـــی 
ارائه دهنـــده خدمـــات عمومی که حســـب مورد از جمله مشـــتمل 
بر موارد زیر اســـت باید در پایگاه اطالع رســـانی آنها منتشـــر شـــده 

و در دســـترس متقاضیان قـــرار گیرد.
۱. میزان بودجه مصوب ساالنه مؤسسه

۲. میزان حق عضویت های دریافت شده
۳. درآمدهـــای مؤسســـه از محل هدایا، کمک ها و موقوفات و ســـایر 

درآمدی  منابع 
۴. صورت های مالی حسابرســـی شـــده یا مورد تأیید بازرس مؤسسه

۵. هزینه های مؤسسه به تفکیک سرفصل های هزینه

مـــاده ٥. اطالعـــات عملکردی مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنده 
خدمات عمومـــی در حوزه هایی که خدمت عمومـــی ارائه می دهند 
و حســـب مورد از جمله مشـــتمل بر موارد زیر اســـت باید در پایگاه 
اطالع رســـانی آنها منتشر شده و در دســـترس متقاضیان قرار گیرد.
۱. اطالعـــات راجـــع بـــه خدمـــات و کاالهایـــی که مؤسســـه ارائه 

می دهـــد
۲. تعداد و مشخصات آزمون های برگزار شده و نتایج هر کدام

۳. تعداد پروانه های صادر شده و تمدید شده
۴. تعداد نیروهای استخدام شده و وضعیت استخدامی هر کدام

۵. تعداد جلسات برگزار شده مجامع یا شوراها و هیئت مدیره 
۶. اطالعات دوره های آموزشی یا کارآموزی برگزار شده

مـــاده ٦. مصوبات و تصمیمات مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنده 
خدمـــات عمومی که حســـب مورد از جمله مشـــتمل بر مـــوارد زیر 
اســـت باید در پایگاه اطالع رســـانی آنها منتشر شـــده و در دسترس 

متقاضیان قـــرار گیرد.
۱.کلیه مصوبات مجامع عمومی و شوراها                         

و  شـــیوه نامه ها  بخشـــنامه ها،  دســـتورالعمل ها،  آیین نامه هـــا،   .۲
کلیـــه ابالغییه هـــا و مکاتبات که مبنـــای عمل در هر یـــک از ارکان 

است مؤسسه 
۳. تعرفه هـــا یـــا نرخ هـــای مصوب بـــرای ارائـــه خدمـــات، مرجع 

تصویـــب آنهـــا و نحوه وصـــول آن ها 

مـــاده ٧. اطالعـــات انتخابات مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنده 
خدمـــات عمومی که حســـب مورد از جمله مشـــتمل بر مـــوارد زیر 
اســـت باید در پایگاه اطالع رســـانی آنها منتشر شـــده و در دسترس 

گیرد. قـــرار  متقاضیان 
۱. انـــواع انتخاباتی که در مؤسســـه برگـــزار می شـــود و زمان های 

کدام هر 
۲. شرایط نامزدها

۳. مشـــخصات اعضایـــی که خـــود را در هر یـــک از انتخابات نامزد 
ند ه ا کرد

۴. نتایج هر انتخابات و تعداد آرای هر نامزد
۵. تاریخ، ساعت و مکان برگزاری هر یک از انتخابات ها

۶. نحوه بررسی صالحیت نامزدها
۷.صورت جلسات شمارش آرا 

۸.اسامی اشخاص شرکت کننده در انتخابات

مـــاده ٨. اطالعات راجع به رســـیدگی به تخلفـــات و جرایم ارتکابی 
از ســـوی اعضـــای مؤسســـات خصوصـــی ارائه دهنـــده خدمـــات 
عمومی که حســـب مـــورد از جمله مشـــتمل بـــر موارد زیر اســـت 
باید بـــا رعایت محرمانگی هویـــت عضو متخلف یا مـــورد تعقیب در 

دســـترس متقاضیان قـــرار گیرد.
۱. تعداد و انواع تخلفات صورت گرفته از سوی اعضا

۲. نحوه رسیدگی به تخلفات و تصمیمات اتخاذ شده
۳. تعداد و مشخصات پروانه های معلق یا ابطال شده

۴. میزان جریمه های نقدی وصول شده
۵.تعداد متخلفان معرفی شده به مراجع قضایی

مـــاده ٩. اطالعـــات راجـــع بـــه چگونگی مشـــارکت مؤسســـات 
و تصمیم گیری های مؤسســـات  در سیاســـت گذاری ها  خصوصـــی 
عمومـــی از جملـــه دعوت نامه های رســـیده از ســـوی مؤسســـات 
عمومـــی، مشـــخصات مراجـــع، مجامـــع و نهادهایی که مؤسســـه 
در آنهـــا به عنوان عضـــو دارای حـــق رأی یا صرفًا برای مشـــورت و 
کارشناســـی و بدون حق رأی شـــرکت می کند و مشـــخصات افرادی 
که در جلســـات مذکـــور به نمایندگی از مؤسســـه شـــرکت کرده اند 

باید بـــرای متقاضیان قابل دســـترس باشـــد.
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 وکیل از چه چیزی باید مالیات بدهد؟

همان طور کـــه از نامش پیداســـت، وکالی دادگســـتری از «درآمد» 
مالیـــات می پردازنـــد. طبق مـــادۀ ٩٤ قانون مالیات های مســـتقیم  
«درآمد مشـــمول مالیات» عبارت اســـت از کل فروش کاال و خدمات 
به اضافۀ ســـایر درآمدهـــای مؤدیان که مشـــمول مالیـــات دیگری 
شناخته نشده باشـــد، پس از کسر هزینه ها و اســـتهالکات مربوط.
هســـتند. «خدمـــات»  فروشـــنده  اصـــوًال  دادگســـتری  وکالی 

بهـــای خدماتـــی کـــه وکالی دادگســـتری می فروشـــند شـــامل 
حق الوکاله هایـــی اســـت کـــه بابـــت شـــرکت در دعـــاوی دریافت 
می کننـــد و یا مبالغی کـــه بابت خدمـــات حقوقی دیگر (مشـــاوره 
حقوقـــی، تنظیـــم قراردادهـــا و...) ممکن اســـت دریافـــت کنند.

 درآمد مشمول مالیات وکالی دادگستری چیست؟

باید گفـــت درآمـــد مشـــمول مالیات وکالی دادگســـتری شـــامل 
جمـــع حق الوکاله هـــای دریافتی و ســـایر دریافتی هاســـت، منهای 
هزینه هـــا و اســـتهالکات مربوط به ایـــن خدمات در حـــدودی که 

اســـت. پذیرفته  قانون 
البتـــه همانطور که در مادۀ ٩٤ اشـــاره شـــده اســـت چنانچه وکیل 
دادگســـتری درآمدی از محل دیگری هم داشـــته باشـــد که شامل 
عنـــوان مالیاتـــی دیگری نباشـــد باید اظهـــار کند، ولـــی اگر مثًال 
یک وکیل دادگســـتری مشـــغول به تدریس در دانشـــگاه هم هست، 
چـــون مالیات بر حقـــوق تابع قواعد خـــاص خود می باشـــد، نباید 
میزان حقـــوق دریافتی را داخـــل در درآمدهای خـــود  اظهار کند.

 درآمد مشمول مالیات وکال چطور محاسبه می شود؟

بـــرای به دســـت آوردن میـــزان «درآمـــد مشـــمول مالیـــات» بایـــد 
هزینه هـــا و اســـتهالکات قانونـــی را از دریافتی هـــا کســـر کنیـــم، 
بنابرایـــن مقـــدار هزینـــه و اســـتهالک در مالیاتی کـــه می پردازیم 

دارد. باالیـــی  اهمیت 
باید توجه داشـــت که هزینه هـــا صرفًا در حدودی کـــه در قانون.م.م 
و یا ســـایر مقررات تعیین شـــده باشـــند قابل قبول هســـتند. فصل 
دوم قانون.م.م بـــه هزینه های قابل قبول و اســـتهالکات اختصاص 
دارد و به طور مشـــخص مـــاده ١٤٨ ایـــن قانـــون در ٢٩ بند انواع 

بیان کرده اســـت. را  هزینه های قابـــل قبول 
طبـــق ماده ٩٥ قانـــون مؤدیان مکلفنـــد دفاتر و یا اســـناد و مدارک 
خود را کـــه طبق اصول و ضوابط تنظیم شـــده اند، برای تشـــخیص 
درآمد مشـــمول مالیـــات خود نگهـــداری کننـــد و بر اســـاس آنها 

اظهارنامـــه مالیاتی خـــود را تنظیم کنند.
با اینحـــال با توجـــه به پیچیدگـــی ضوابـــط قانونی تنظیـــم دفاتر 
و محاســـبه و ثبـــت و مستندســـازی هزینه ها و اســـتهالکات، انجام 
تکالیف مقرر در مادۀ  ٩٥ مذکور چندان ســـاده نیســـت و اســـتفاده 
از  متخصصان امور حســـابداری و مالیاتی هم همیشـــه قابل توجیه 
و مقرون به صرفه نیســـت، به خصـــوص برای وکالی دادگســـتری که 

معمـــوًال گردش مالی بزرگـــی ندارند.

 تعیین علی الرأس درآمد مشمول مالیات
تا پیـــش از اصالحات مصـــوب ١٣٩٤ قانون.م.م و طبـــق مادۀ ٩٧ 
ســـابق، در مقابـــل اظهارنامه های غیر مســـتند و غیـــر قابل قبول، 
از روش تعییـــن «علی الـــرأس» درآمد مشـــمول مالیات اســـتفاده 
می شـــد. در ایـــن روش درآمـــد مشـــمول مالیـــات از حاصل ضرب 
«ضریـــب مالیاتـــی» در «قرینه مالیاتی» به دســـت می آیـــد (مواد 

١٥٤ و ١٥٥ ســـابق قانون.م.م).

 داستان مالیات وکال

ینه مالیاتی» چیست؟  «قر

مـــادۀ ١٥٢ ســـابق قرینه مالیاتـــی را این طور تعریف کرده اســـت: 
«عواملی که در هر رشـــته از مشـــاغل بـــا توجه به موقعیت شـــغل 
برای تشـــخیص درآمـــد مشـــمول مالیات بـــه طور علی الـــرأس به 
کار مـــی رود» و در ادامـــه مصادیقـــی را در چند بند بیـــان می کند. 
مثـــًال مالک بند ٦ کـــه در مورد میـــزان تمبر مصرفی دفاتر اســـناد 
رســـمی اســـت در مورد وکالی دادگســـتری هـــم قابـــل اعمال به 
نظر می رســـد. در عمـــل نیـــز ادارات دارایی، میزان تمبـــر مالیاتی 
مصرفی وکالی دادگســـتری را نـــه به عنوان معیار تشـــخیص میزان 
واقعی درآمد آنـــان بلکه به عنـــوان قرینه ای برای محاســـبه تقریبی 

درآمـــد واقعی لحـــاظ می کنند.

یب مالیاتی» چیست؟  «ضر

ضریب مالیاتی طبق مادۀ ١٥٤ ســـابق هر ســـال توسط کمیسیون 
مخصوصـــی بـــرای اصناف مختلف تعیین و منتشـــر می شـــود. این 
ضریـــب به صـــورت درصد تعییـــن می شـــود و در حقیقـــت بیانگر 
نســـبتی از کل وجوه دریافتی شـــاغالن هر یک از صنوف اســـت که 

به عنوان درآمد مشـــمول مالیـــات در نظر گرفته می شـــود.
از آنجـــا که درآمد مشـــمول مالیات، همـــان کل دریافتی های مؤدی 
پس از کســـر هزینه ها و اســـتهالکات اســـت، می توان گفت ضریب 
مالیاتی با فرض نســـبت میـــزان هزینه ها و اســـتهالکات قانونی هر 
صنـــف تعیین می شـــود و مثًال ضریـــب مالیاتی مشـــاغل خدماتی 
ماننـــد وکالـــت یا مشـــاوره حقوقـــی از ضریـــب مالیاتی مشـــاغل 

تولیـــدی یا توزیعی باالتر اســـت.

یب مالیاتی وکال چه مقدار است؟  ضر

ضریـــب مالیاتـــی «امـــور وکالت» در آخرین جدول منتشـــر شـــده 
مربـــوط به ســـال ١٣٩٧ ذیل ردیف ٢ شـــماره ٨ بخـــش دوم با کد 

آیســـیک ٧٤١١ به میزان ٥٥ تعیین شـــده اســـت.
مفهـــوم این عـــدد این اســـت کـــه ٥٥ درصـــد کل حق الوکاله های 
دریافتـــی وکالی دادگســـتری به عنوان درآمد مشـــمول مالیات آنان 
فرض می شـــود، به مفهوم دیگـــر ٤٥ درصد وجـــوه دریافتی وکالی 
دادگســـتری به عنوان هزینه ها و اســـتهالکات قانونی فرض شـــده 

. ست ا

 پایان علی الرأس 

واقعیت این اســـت کـــه مواد مربـــوط بـــه تعیین مالیـــات به روش 
علی الـــرأس، طـــی بنـــد ٢٢ مـــاده واحدۀ قانـــون اصـــالح قانون 
مالیات هـــای مســـتقیم مصـــوب ١٣٩٤ نســـخ و حذف شـــده اند. 
بـــا اینحال طـــی تبصره ذیـــل مـــادۀ ٩٧ اصالحی قانـــون.م.م به 
ســـازمان امور مالیاتـــی ٣ ســـال از تاریخ ابالغ قانـــون فرصت داده 
شـــده اســـت که تا زمان راه اندازی بانـــک اطالعاتی نظـــام جامع 
مالیاتی کشـــور، همچنان به اســـتفاده از شـــیوه علی الـــرأس ادامه 

. هد د

بر این اســـاس بـــا توجه بـــه ابالغ قانـــون در ســـال ١٣٩٥، مهلت 
ســـازمان امـــور مالیاتی امســـال بـــه پایان رســـیده اســـت. نهایتًا 
بایـــد قائل بـــر این باشـــیم کـــه ادارات مالیـــات نمی تواننـــد برای 
محاســـبه مالیات عملکرد ســـال ١٣٩٩ وکالی دادگستری از شیوه 
علی الـــرأس اســـتفاده کننـــد و باید بر اســـاس مقـــررات جدید و با 
در نظـــر گرفتـــن اصل صحـــت اظهـــار وکالی دادگســـتری، درآمد 

مشـــمول مالیات آنـــان را تشـــخیص بدهند. 

 جرم مالیاتی

از نوآوری هـــای مهم قانـــون اصالح قانـــون مالیات های مســـتقیم 
مصـــوب ١٣٩٤ تعریف جـــرم مالیاتی اســـت. قانون گـــذار در مادۀ 
٢٧٤ اصالحـــی قانون م.م هفت رفتـــار را به عنوان جـــرم مالیاتی و 
مســـتوجب مجازات تعزیری درجه شـــش اعالم کرده اســـت. البته 
باید توجه داشـــت که به تبع عمومـــات، برای تحقق جـــرم مالیاتی 

نیز نیـــاز به وجـــود رکن معنـــوی خواهد  بود.
شـــاید بند یک ذیل مادۀ مذکور بـــا عنوان «تنظیم دفاتر، اســـناد و 
مدارک خالف واقع و اســـتناد به آن» باید بیشـــتر مورد توجه وکالی 
دادگســـتری قرار بگیرد. البتـــه در غالب موارد هنـــگام ابطال تمبر 
مالیاتی، درآمـــد حق الوکاله محقق نشـــده و گاهی آنچـــه به عنوان 
تمبر مالیاتی ابطال می شـــود حتی بیشـــتر از آن چیزی اســـت که 
دریافت شـــده، بنابراین باید تکلیـــف نهایی وکالی دادگســـتری را 
در اظهار میـــزان درآمد نهایی خـــود طی اظهارنامـــه مالیاتی تصور 
کرد. با اینحال ممکن اســـت بر اســـاس اختالفی که در تشـــخیص 
مبدأ تحقـــق درآمد از لحاظ اصول حســـابداری وجـــود دارد در این 

شود. ایجاد  عملی  اشـــکاالتی  زمینه 

 وکال باید چقدر مالیات بدهند؟

وکال هـــم باید مانند ســـایر اشـــخاص حقیقی بر اســـاس نرخ های 
موضوع مـــاده ١٣١ قانون.م.م مالیـــات بپردازنـــد، به این ترتیب که 
بایـــد اصوًال تا پانصـــد میلیون ریال درآمد مشـــمول مالیـــات پانزده 
درصـــد، نســـبت به مـــازاد آن تا یک میلیـــارد ریال بیســـت درصد و 
نســـبت به مـــازاد یک میلیـــارد ریال بیســـت و پنج درصـــد مالیات 

بپردازند.
البتـــه اگـــر وکالی دادگســـتری مشـــمول و متقاضی اســـتفاده از 
تبصـــره ماده ١٠٠ قانون باشـــند، بـــدون توجه بـــه نرخ های مذکور 
و صرفًا بر اســـاس شـــیوه مخصوص مذکـــور در این تبصـــره میزان 

آنان مشـــخص خواهد شـــد. مالیات 

 چرا ٥ درصد تمبر مالیاتی؟

آن چیـــزی که وکالی دادگســـتری هنـــگام اعالم وکالت از ســـوی 
اشـــخاص در قالـــب ابطـــال تمبر مالیاتـــی می پردازنـــد، به موجب 
مـــادۀ ١٠٣ قانـــون.م.م بابت «علی الحســـاب مالیات» اســـت. به 
همیـــن دلیل هنگام تصفیـــه مالیاتی، ممیز مالیاتـــی مجموع مبالغ 
پرداختـــی بابت تمبر هـــای مالیاتـــی را از مبلغ تشـــخیص مالیات 

وکالی دادگســـتری کســـر می کند.
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مجمع عمومی فوق العاده کانون وکالی فارس
برای هم اندیشی در خصوص هجمه ها علیه نهاد وکالت

در  فـــارس  وکالی  کانـــون  فوق العـــاده  مجمع عمومـــی  جلســـه 
تاریـــخ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ با دســـتور جلســـه «هم اندیشـــی در خصوص 
هجمه ها علیه نهـــاد وکالت» برگزار شـــد. موضوع اصلی این جلســـه، 
برگـــزاری آزمـــون  جذب وکیل از ســـوی مرکز مشـــاوران قـــوه قضاییه 
بـــود. در این مراســـم خالصـــه ای از اقدامات این کانـــون از جمله نامه 
بـــه رئیس قوه  قضاییـــه و دعوت و مذاکـــره با نماینـــدگان مجلس بیان 
شـــد و در آخر بیانیه پایانی این نشســـت قرائت شـــد کـــه در آن تأکید 
شـــده  اســـت که در صورت برگزاری آزمون مرکز مشـــاوران، برای حفظ 
خانـــه صنفی و بـــرای پرهیز از انفعـــال، ضمن پایبند بـــودن به قانون، 

امکان برگـــزاری تحصن و تجمـــع وجود دارد.
درهمین حـــال کانـــون آذربایجان شـــرقی نیـــز از اعضای ایـــن کانون 
دعـــوت کـــرد تـــا روز ۱۸ مهـــر در نشســـتی تحـــت عنـــوان «مجمع 
هم اندیشـــی اعضای کانـــون پیرامون بررســـی راهکارهـــای مقابله با 

هجمه هـــای اخیـــر علیـــه کانون هـــا و نهـــاد وکالت» شـــرکت کنند.

انتشار آرای دادگاه انتظامی کانون وکالی دادگستری قزوین
 در سایت این کانون

هیأت مدیره کانون وکالی دادگســـتری قزوین مصوبـــه ای را به تصویب 
رســـانده که بر اســـاس آن تمامی آراء شـــعب دادگاه انتظامی کانون در 

سایت منتشـــر خواهد شد.
در گام نخســـت، تمامی آرای صادر شـــده در ســـال جاری در ســـایت 

اســـت. گرفته  قرار  قزوین  وکالی  کانـــون 

نامه مشترک رئیس کانون مرکز و رئیس اسکودا 
به رئیس قوه قضاییه

عیســـی امینـــی رئیـــس کانون مرکـــز و مرتضـــی شـــهبازی نیا رئیس 
اســـکودا طی نامـــه مـــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ و پیرو نامه هـــای قبلی از 
رئیـــس قـــوه قضاییه خواســـتند بـــا توجه به اشـــکال بنیادیـــن مجوز 
ماده ۱۸۷ قانون برنامه ســـوم توســـعه مصـــوب ۱۳۷۹ و انقضای مدت 
اجـــرای آن و حـــذف ماده مذکـــور در برنامـــه بودجه بعـــدی و حذف 
ردیـــف بودجـــه آن و عدم تمدیـــد صریح یـــا تنفیذ مجـــوز مربوطه در 
قوانیـــن برنامه توســـعه بعدی کـــه اجـــرای آیین نامـــه اخیرالتصویب 
و فرآینـــد برگـــزاری آزمـــون مرکز مشـــاوران، تـــا زمان تعییـــن تکلیف 

موضـــوع در مجلس متوقف شـــود.

دعوت از وکالی کانون مرکز برای حضور در جلسه هیأت عمومی

براساس اگهی درج شـــده در روزنامه اطالعات مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲، 
هیات مدیـــره کانون وکالی دادگســـتری مرکز در جهت شفاف ســـازی 
امور وکالت و پاســـخگویی به مطالبـــات وکال، از وکالی عضو این کانون 
دعوت کـــرد تا در جلســـه هیئت عمومـــی کانون وکالی دادگســـتری 
مرکز که روز یکشـــنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ســـاعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸:۳۰ در 

این کانون برگـــزار می گردد، شـــرکت کنند.

امکان اخذ شناسه ملی برای کانون های وکالی دادگستری

بر اســـاس اعـــالم روابط عمومی کانـــون وکالی دادگســـتری قزوین، با 
پیگیری هـــای این کانـــون و کانـــون وکالی دادگســـتری اصفهان و با 
مســـاعدت رییس اســـکودا به منظور رفع مشـــکل در اخذ شناسه ملی 
بـــدون نیاز بـــه ثبت به عنوان مؤسســـه بـــرای نهادهایی که مســـتقیمًا 
به موجـــب قانون ایجاد شـــده اند، ســـرانجام آیین نامه مربـــوط به این 
امر اصـــالح و امکان اخذ شناســـه ملی برای تمام نهادها و مؤسســـات 
غیردولتی و ســـازمان های صنفـــی مانند کانون هـــای وکال، نظام های 

پزشـــکی و پرســـتاری و مهندســـی و اتاق های بازرگانی فراهم شد.

IBA    تصمیم کانون وکالی دادگستری البرز برای عضویت در

در جلســـه چهل و ســـوم هیئت مدیره چهارم کانون وکالی دادگستری 
البـــرز مـــورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ گـــزارش اقدامات مقدماتـــی عضویت 
کانـــون البـــرز در IBA  توســـط دکتر غفـــوری اصل به هیئـــت مدیره 
ارائـــه گردیـــد و مقرر شـــد کـــه مـــدارک الزم جهـــت ترجمه بـــه زبان 
انگلیســـی در اختیار ایشـــان قرار گرفتـــه تا مراحل نهایـــی ثبت کانون 

در IBA انجـــام گیرد.

محکومیت تهاجم نیروهای نظامی ترکیه
 به مناطق کردنشین شمال سوریه

در پی حملـــه نظامی ترکیه به مناطق کردنشـــین ســـوریه، کانون های 
وکالی دادگســـتری ایـــالم، کرمانشـــاه، همـــدان و کانـــون مرکـــز در 
بیانیه هایـــی این اقـــدام را محکوم کردنـــد. در بخشـــی از بیانیه کانون 
وکالی دادگســـتری ایالم ضمن یـــادآوری مقاومت کوبانـــی و فداکاری 
مردمش در مقابـــل هجوم همه جانبه داعش و متحدانش، آمده اســـت: 
اکنـــون بر همگان روشـــن شـــده که دشـــمن روژآوا، نه تنهـــا داعش و 

جیش الفتـــح یا النصـــره، بلکه تمـــام قدرت های جهانـــی و منطقه ای 
هســـتند که راهی جز ســـدکردن دموکراســـی مردمی و غـــارت ثروت 
آنـــان نمی شناســـند؛ و در پایان از ســـازمان ملل متحد خواسته شـــده 
تـــا در مقابل این تجاوز ســـکوت نکنـــد و مانع قتل عـــام و آوارگی مردم 

شود. ســـوریه  کردستان 

قهرمانی تیم فوتبال کانون وکالی دادگستری اصفهان

اولیـــن دوره مســـابقات فوتبـــال حقوقدانـــان ایـــران کـــه با شـــعار 
«حقوقـــدان ورزشـــکار؛ خدمتگـــزار بهتـــر» از ۱۹ تـــا ۲۲ مهرماه در 
اصفهان با حضور تیم های شـــرکت کننده از سراســـر کشـــور متشـــکل 
از ســـردفتران و دفتریاران، وکالی دادگســـتری، پرســـنل دادگستری و 
وکالی قـــوه قضاییه برگزار شـــده  بود بـــا قهرمانی تیـــم کانون وکالی 
دادگســـتری اصفهـــان پایان یافت. گفتنی ســـت قهرمان ایـــن دوره به 
عنـــوان نماینده ایران به مســـابقات فوتبال کانـــون حقوقدانان ۲۰۲۰ 

شـــد. خواهد  اعزام  مراکش  کشـــور  در 

راه  اندازی بخش اتوماسیون اداری در کانون مرکزی (اراک)

بـــا توجه به ایجاد بخـــش اتوماســـیون اداری در ســـایت کانون وکالی 
دادگســـتری مرکـــزی (اراک) اعضای ایـــن کانون برای نخســـتین بار 
قـــادر خواهنـــد بـــود تمدیـــد پروانـــه خـــود را به صـــورت الکترونیک 
اوراق  الکترونیـــک  امـــکان خریـــد  انجـــام دهنـــد.  و غیرحضـــوری 
وکالتنامـــه و دریافـــت آن از طریق پســـت نیـــز یکی دیگـــر از خدمات 
اســـت. مرکـــزی  دادگســـتری  وکالی  کانـــون  ســـوی  از  ارائه شـــده 

مکاتبات وکال با این کانون به شـــیوه الکترونیک انجام می شـــود و هدف 
بعدی، حـــذف تمامی مکاتبات کاغـــذی و ارتباط الکترونیک با ســـایر 
کانون های وکال، دادگســـتری و نهادهای مرتبط بـــا دولت خواهد بود.

اخبار کانون ھای وکالی دادگستری

http://vokalamag.ir/?p=1151


فرایند دادرسی
در پرونده کالســـه ٩٨٠٠٣٤٢ متشکله در شـــعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی کرمانشـــاه خانـــم... با وکالت آقـــای... به طرفیـــت آقای... 
دادخواســـتی به خواســـته الزام خوانده به تســـلیم مبیـــع (یک واحد 
آپارتمـــان موضوع مبایعه نامه شـــماره ٣٢٣٦٠٣ مـــورخ ٩٧/٠٣/٢٣ 
با تمـــام توابـــع و ملحقـــات و منضمات) خســـارت تأخیـــر در ایفای 
تعهـــد به مبلـــغ روزانـــه ٢٠٠ هـــزار ریـــال از تاریـــخ ٩٨/٠٢/٣١ تا 
زمان تســـلیم مبیع و مطالبه خســـارات دادرســـی تقدیـــم می نماید و 
در شـــرح خواســـته خویش بیان می دارد کـــه مطابـــق مبایعه نامه از 
خوانـــده خریداری نمـــوده و علیرغم اینکـــه خوانده تعهـــد نموده تا 
٩٨/٠٢/٣٠ مبیع را تســـلیم نمایـــد لیکن از انجام تعهد اســـتنکاف 
نموده اســـت بنابراین خواســـتار الـــزام وی به انجام تعهد و خســـارت 
حاصـــل از عدم انجام تعهد به شـــرح فـــوق می باشـــد. خواهان برای 
اثبـــات ادعـــای خویـــش تصویر مصـــدق مبایعه نامـــه مزبـــور را ابراز 
می نمایـــد. دادگاه بـــدوی وقت رســـیدگی تعیین طرفیـــت را دعوت 
می نمایـــد خوانـــده در پاســـخ به دعـــوای اقامه شـــده مســـتندًا به 
مـــاده ۲۰ قانون پیش فروش ســـاختمان بـــه صالحیـــت دادگاه ایراد 
و مدعـــی اســـت اختالفات بایســـتی از طریـــق داوری حـــل گردد و 
عالوه بـــر آن مدعی فســـخ معامله بوده اســـت. خواهان مســـتندًا به 
مـــاده ۳ قانون اخیـــر و مـــاده ۱۷ آیین نامه اجرایی آن شـــمول قانون 
را صرفـــًا نســـبت بـــه قراردادهای پیش فـــروش رســـمی می داند و آن 
را بـــه مبایعه نامه هـــای منعقده بر اســـاس ســـند عادی قابل تســـری 
نمی دانـــد. خوانـــده دعـــوی یک برگ ســـند رســـمی تحـــت عنوان 
ســـند قرارداد خصوصی به شـــماره... مـــورخ ٩٦/١٠/٣٠ تنظیمی 
در دفتر خانه اســـناد رسمی شـــماره... کرمانشـــاه را ارائه که مطابق 
آن طرفیـــن اعـــالم نموده انـــد طبق قـــرارداد فروش انعقاد شـــده در 
دفتـــر مجتمع هـــای... مورخـــه ٩٦/١٠/٠٥ مقر و متعهـــد به اجرای 
تمامی مفـــاد قرارداد فوق الذکر می باشـــد. خواهان، ســـند رســـمی 
مزبـــور را غیرمرتبط با این مبایعه نامه دانســـته زیرا تاریـــخ مبایعه نامه 
اســـتنادی خواهـــان ٩٧/٠٣/٢٣ می باشـــد. در بررســـی اظهارات و 
مســـتندات طرفین ادعای خواهـــان صحیح و منطبق با مســـتندات 
ابـــرازی احراز شـــد. راجع به فســـخ نیـــز دفاعیاتی معمـــول که چون 
دادگاه بدوی در ایـــن رابطه اظهارنظری ننموده دادگاه به شـــرح آنها 
نمی پـــردازد. پـــس از اتمام جلســـه رســـیدگی دادگاه بـــا اعالم ختم 
دادرســـی به موجب دادنامه شـــماره ٩٨٠٠٨٠٣ مـــورخ ٩٨/٠٦/١٧ 
مســـتندًا به مـــاده ۲۰ قانـــون پیش فروش ســـاختمان اعالم داشـــته 
اســـت موضـــوع بایـــد از طریـــق داوری حل وفصل گـــردد. به لحاظ 
عدم طـــرح دعوی طبق مقـــررات قانونی مســـتندًا به مـــاده ۲ قانون 
آیین دادرســـی دادگاه های عمومـــی و انقالب در امـــور مدنی قرار رد 
دعوی صـــادر می نماید. خانم... نســـبت بـــه قرار صـــادره معترض و 
پرونده بـــه این دادگاه ارجاع می گـــردد. دادگاه پس از شـــور و تبادل 
نظـــر با تعمـــق در قوانیـــن و مقررات داخلـــی اعم از قانون اساســـی 
و قوانیـــن داوری و اصول حقوقی و مســـتند به تعهـــدات بین المللی 
مبتنی بر حق دسترســـی سهل و آســـان مردم به دادرســـی عادالنه و 

تعارض داوری اجباری و حقوق بشر
رأى منتخب

اصـــول و قواعد حاکـــم بر داوری قـــرار صادره را الزم الفســـخ می داند.
«مقررات داخلی حاکم راجع به حق مردم

در دسترسی به دادرسی عادالنه»
اصـــل ۳۴ قانون اساســـی: «دادخواهی حق مســـلم هر فرد اســـت و 
هرکس می توانـــد به منظور دادخواهـــی به دادگاه هـــای صالح رجوع 
نمایـــد. همه افـــراد ملت حق دارنـــد اینگونه دادگاه ها را در دســـترس 
داشـــته باشـــند و هیچ کس را نمی توان از دادگاه که بـــه موجب قانون 
حق مراجعـــه بـــه آن را دارد منع کـــرد.» اصل ۱۵۹ قانون اساســـی: 
«مرجع رســـمی تظلمات و شـــکایات دادگســـتری اســـت.» با تجمع 
مفـــاد دواصـــل مزبور محرز اســـت که مـــردم برای بهره منـــدی از حق 
دادخواهـــی و دسترســـی آســـان بـــه عدالـــت قضایـــی می توانند به 
دادگســـتری مراجعه نمایند. این اصول در برگیرنده یک حق اساســـی 
و بنیادیـــن شـــهروندان و بیانگر یـــک تکلیف حاکمیتی می باشـــد که 
بـــه موجب آن حکمرانـــان وظیفه دارنـــد فرصت برابر برای دسترســـی 
آحاد مـــردم به خدمـــات قضایی را فراهـــم نمایند. مـــاده ۱۱۳ قانون 
برنامـــه پنج ســـاله ششـــم و بند یـــک قســـمت (ز) مـــاده ۱۳۰ قانون 
برنامه چهارم توســـعه اقتصـــادی، اجتماعی و فرهنگی اســـتقرار نظام 
قضایی ســـریع، دقیق، بالسویه در دســـترس اعضاء، قابل پیش بینی، 
قانونـــی، منصفانه و قاطـــع را از تکالیف دولت دانســـته اســـت. ماده 
۵۶ منشـــور حقوق شـــهروندی کـــه مبیـــن تعهدات دولت می باشـــد 
بیان می دارد: «حق شـــهروندان اســـت کـــه به منظـــوور دادخواهی 
آزادانه و با ســـهولت به مراجع صالـــح و بی طرف قضاییـــه، انتظامی، 
اداری و نظارتی دسترســـی داشـــته باشـــند هیچ کـــس را نمی توان از 
این حـــق محروم کـــرد.» اصل نهـــم قانون اساســـی مؤید آن اســـت 
که مـــردم را ولو با وضـــع قانون نمی تـــوان از حقوق اساســـی محروم 
نمود. آراء وحدت رویه شـــماره ۵۱۶ مـــورخ ٧٦/١٠/٢٠ و ٦٤٦ مورخ 
٧٨/٠٩/٣٠ هیأت عمومـــی دیوانعالـــی کشـــور بر حـــق دادخواهی 
و مرجعیـــت عـــام محاکم در رســـیدگی به دعـــاوی تأکیـــد نموده اند.

«اسناد بین المللی ناظر به حق مردم
 در دسترسی به دادرسی عادالنه»

مـــاده ۱۰ اعالمیه حقوق بشـــر مقرر می دارد هر شـــخص با مســـاوات 
کامل حـــق دارد کـــه دعوایـــش در دادگاهـــی مســـتقل و بی طرف، 
منصفانه و علنی رســـیدگی شـــود. مـــاده ۱۴ کنوانســـیون بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســـی همـــه افـــراد را دارای حقوق برابـــر در مقابل 
اســـت.این  داشـــته  اعـــالم  دادگســـتری  دیوان هـــای  و  دادگاههـــا 
کنوانســـیون بدون حق شـــرط (تحفظ) در ١٣٥٤/٠٢/١٧ به تصویب 
دولت ایران رســـیده اســـت و پایبندی خود به مفاد آن را اعالم داشـــته 
اســـت. بند «ب» ماده ۱۹ اعالمیه حقوق بشـــر (اعالمیه قاهره ۱۹۹۲ 
کـــه دولت ایران عضو آن می باشـــد) به صراحت بیان داشـــته اســـت و 
پناه بـــردن به دادگاه حقی اســـت که برای همه تضمین شـــده اســـت.

اصول و مقررات حاکم بر داوری
مبتنـــی بر شـــیوه قانونگـــذاری در تمامی نظام های حقوقـــی و نظریه 
اندیشـــمندان حقوقی و رویه قضایـــی محاکـــم، داوری دارای ماهیت 
اختیـــاری می باشـــد و داوری اجبـــاری بـــا ماهیت اساســـی این امر 
تضـــاد و مغایـــرت دارد. در واقع اشـــخاص مبتنی بر اصـــل حاکمیت 
اراده در چارچـــوب یک قرارداد مســـتقل یا ضمن قرارداد دیگر(شـــرط 
ضمـــن عقـــد) تصمیـــم می گیرند کـــه برای حـــل اختالفـــات خود 
به شـــخص یـــا اشـــخاص ثالث کـــه داور یـــا هیأتـــی از داوران نامیده 
می شـــوند مراجعه نماینـــد. در نتیجه این توافق افراد از حق اساســـی 
خود کـــه داخواهـــی از طریـــق دادگاه می باشـــد (عدالت رســـمی) 
عـــدول نموده و این تکلیـــف را از دوش حاکمیت برداشـــته و به عدالت 
خصوصی رجـــوع می نمایند. اراده طرفین جانشـــین تکلیف حاکمیت 
بـــه فصل خصومت می گـــردد. رجوع بـــه قوانین و مقـــررات که برخی 
از آنهـــا خواهد آمد مؤید آنســـت که اشـــخاص به اختیـــار عدم مراجعه 
به عدالـــت رســـمی را برگزیـــده و هیچ مقامـــی ولو با وضـــع مقررات 
نمی توانـــد وی را مجبور به عدم دسترســـی به عدالت رســـمی نماید. 
مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون آیین دادرســـی دادگاههـــای عمومی و انقالب 
در امـــور مدنی بـــا آوردن عبارات «تراضـــی» و «قـــرارداد جداگانه» به 
تبعیـــت داوری از اصـــل حاکمیـــت اراده تصریح دارد. ســـایر مقررات 

بـــاب هفتم قانـــون مزبـــور نیز مؤیـــد همیـــن موضوع اســـت. ماده 
یـــک (بند الـــف و ج) بند ۲ مـــاده ۲ و مـــاده ۸ قانـــون داوری تجاری 
بین المللی نیز بـــا آوردن اصالحات «مرضی الطرفیـــن» در موافقتنامه 
داوری و «شـــرط داوری» بـــه اختیـــاری بـــودن داوری صراحت دارد.

خارجـــی  داوری  احـــکام  اجـــرای  و  شناســـایی  کنوانســـیون 
دولـــت  کـــه   (۱۹۵۸ ژوئـــن   ۱۰  ) نیویـــورک  در  شـــده  تنظیـــم 
آن  بـــه   ١٣٨٠/٠١/٢١ مصـــوب  ماده واحـــده  موجـــب  بـــه  ایـــران 
ملحـــق گردیـــده اســـت بنیـــان داوری را مبتنـــی بـــر موافقتنامـــه 
می دانـــد. داوری  قـــرارداد  در  منعکـــس  داوری  شـــرط  بـــا 

مجموعه مقررات فوق مثبت آن اســـت که اصوًال و قاعدتًا داوری از اصل 
حاکمیـــت اراده و قواعد عمومـــی قراردادها تبعیـــت می کند و رضایت 
طرفین به ارجـــاع موضوع اختالف به داوری از ارکان داوری می باشـــد 
و شـــخص داور نیز پـــای بند اراده طرفیـــن و توافقات آنها می باشـــد و 
خـــارج از آن هیچ صالحیتی نـــدارد. مراجعه وی به مقـــررات عمومی 
آنگاه مجاز اســـت کـــه راجع به موضـــوع خاصی توافق نگرفته باشـــد.

ســـابقه قانـــون گـــذاری بیانگر آن اســـت کـــه قانونگذار اگـــر به طور 
اســـتثنایی از اصـــل فـــوق عـــدول نمـــوده اســـت ناظر به مـــواردی 
اســـت که ضرورت داشـــته اســـت نماینـــدگان حکومت اعـــم از قوای 
قضاییـــه و مجریـــه در حل اختالف مشـــارکت داشـــته باشـــند. مواد 
۳۶و ۳۷ قانـــون بـــازار اوراق بهـــادار جمهوری اســـالمی ایران مصوب 
١٣٨٣/٠٩/٠١ و مـــاده ۵ و تبصـــره آن مقرر در قانون ایمنی زیســـتی 
جمهوری اســـالمی ایـــران مصـــوب ١٣٨٨/٠٥/٠٧ و مـــواد ۲۰ الی 
۲۳ قانـــون برنامـــه ســـوم توســـعه اقتصـــادی اجتماعـــی و فرهنگی 
جمهوری اســـالمی ایران مصوب ١٣٧٩/٠١/١٧ مؤید این اســـتنباط 
دادگاه می باشـــد. در امـــوری که نیـــازی به دخالت نماینـــدگان دولت 
نبـــوده اســـت قانونگـــذار با شـــرایط خاصـــی برخی دعـــاوی داوری 
اجبـــاری را با احتـــرام به اراده و درخواســـت یکی از طرفیـــن پذیرفته 
اســـت. مـــاده ۱۰ قانون اصـــالح پـــاره ای از قوانین دادگســـتری که 
در حال حاضر منســـوخ شـــده اســـت بـــرای ارجاع دعوی بـــه داوری 
درخواســـت خواهان را ضروری دانسته اســـت ماده ۲۷ قانون حمایت 
خانـــواده کـــه داوی را در دعـــاوی طـــالق پیش بینـــی نموده اســـت 
ضمـــن اینکـــه مبتنـــی بـــر موازین شـــرعی می باشـــد صرفـــًا جهت 
ایجـــاد صلح و ســـازش اســـت و بـــه آنها حـــق قضاوت نداده اســـت.

تحلیل قانون پیش فروش ساختمان
قانـــون گـــذار با تصویـــب مـــاده ۲۰ قانـــون پیش فروش ســـاختمان 
و پیـــش بینـــی داوری اجبـــاری بر خالف اصول برشـــمرده شـــده از 
قانون اساســـی بر حق اساســـی دادخواهی تضییعی نـــاروا وارد نموده 
اســـت و از ســـیره منطقی خـــود نیز عدول نمـــوده و طرفیـــن قرارداد 
پیش فـــروش را کـــه یـــک قـــرارداد خصوصـــی می باشـــد و از قواعد 
عمومـــی قراردادهـــا تبعیت می کنـــد بـــدون رضایت آنهـــا مجبور به 
ارجـــاع اختالفـــات بـــه داوری نموده اســـت. بنابراین با وجـــود اینکه 
داوری اجباری خود اســـتثناء می باشـــد قانون مزبـــور در نوع خود نیز 
اســـتثناء می باشـــد. درنتیجه با توجه به اینکه مبتنی بـــر اصول قانون 
اساســـی و تعهدات بین المللی کـــه بیانگر حقوق اساســـی و بنیادین 
بشـــری می باشـــند و قواعـــد آنهـــا دارای ارزش قاعده آمره هســـتند 
دادخواهی و دسترســـی ســـهل و آســـان مردم به مراجـــع قضایی حق 
مســـلم آنها می باشـــد و رکن اساســـی داوری نیز اختیار و اراده طرفین 
اســـت و داوری اجباری امری اســـتثنایی و عدول از اصل می باشـــد، 
پـــس ضرورت دارد کـــه امر اســـتثنائی در محدوده مســـتثنی منه اجرا 
شـــود و هـــرگاه تردیدی معقـــول در تحقـــق داوری بوجـــود آید اصل 
عدم تحقـــق داوری و اســـتمرار صالحیت دادگاه (اصل اســـتصحاب) 
بـــر دعـــوی و رابطه حقوقـــی طرفیـــن حاکم گـــردد. مـــاده ۲ قانون 
پیش فروش ســـاختمان حداقـــل مواردی کـــه الزم اســـت در قرارداد 
پیش فـــروش تصریح شـــود را بیان نموده اســـت که بر اســـاس بند ۱۱ 
مـــاده ۲ ماده مزبـــور از جملـــه این موارد کـــه تصریح بـــه حکم مقرر 
در مـــاده ۲۰ قانـــون موصـــوف راجع به ارجـــاع اختالفات بـــه داوری 
می باشـــد. مـــاده ۲ قانون فـــوق مقرر مـــی دارد قـــرارداد پیش فروش 
باید بـــا رعایت ماده ۲ این قانون از طریق تســـلیم ســـند رســـمی نزد 
دفاتر اســـناد رســـمی و یا درج در ســـند مالکیت و ارســـال خالصه آن 

جبار عیســـائیان، رئیس شـــعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان 
کرمانشـــاه، یکـــی از برنـــدگان اولیـــن دوره جایـــزه حقوق 
شـــهروندی دانشگاه عالمه طباطبایی اســـت که در آرای خود 

بـــه موازین حقوق بشـــری توجه ویـــژه ای دارد.
ایـــن قاضـــی در دادنامه مســـتدلی، ضمن بررســـی مقررات 
حاکم بـــر داوری، اجبار مردم بـــه ارجاع دعاوی بـــه داوری و 
محروم  کـــردن آنها از دسترســـی به عدالت رســـمی را خالف 
حقـــوق بنیادیـــن آنها دانســـته و به دلیل عدم تحقق شـــرایط 
مصـــرح در قانـــون پیش فـــروش ســـاختمان، با نقـــض قرار 
دادگاه بـــدوی، پرونده را در صالحیت دادگاه تشـــخیص داده 

. ست ا
متن کامـــل دادنامه شـــماره ٩٨٠٩٩٧٨٣٢٥٣٠٠٨٠٩ مورخ 
۱۳۹۸/۸/۱۱ شـــعبه ســـیزدهم دادگاه تجدیدنظـــر اســـتان 

کرمانشـــاه  را در ادامـــه می خوانید.
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بـــه اداره ثبت محل صـــورت می گیرد. قـــرارداد منعقـــده بین طرفین 
دعـــوای اقامه شـــده ضمن اینکـــه به موجب ســـند عـــادی تنظیمی 
در مشـــاور امالک... می باشـــد حکم مـــاده ۲۰ فوق راجـــع به ارجاع 
اختالفات بـــه داوری را در قـــرارداد مورد توافق قرار نـــداده و منعکس 
ننموده اند. مـــواد ۴و ۲۲ قانون پیش فروش ســـاختمان تنظیم قرارداد 
پیش فـــروش را منوط بـــه ارائه مدارکی نموده اســـت کـــه از جمله آنها 
پروانـــه ســـاخت کل ســـاختمان و شناســـنامه فنی مســـتقل برای هر 
واحد می باشـــد کـــه در ماده ۲۳ همان قانون شـــهرداری هـــا را مکلف 
نموده تـــا هنگام صـــدور پروانه ســـاختمان برای هر واحد شناســـنامه 
فنی مســـتقل صـــادر نماید بر اســـاس نامـــه شـــماره ١٦٤/ک مورخ 
١٣٩٦/٠٩/٢٧ کانـــون ســـردفتران و دفتر یاران اســـتان کرمانشـــاه 
شـــهرداری ها قادر به ارائـــه مدارک و ســـاز و کار الزم قانونـــی در مورد 
صدور شناســـنامه ســـاختمان و پاســـخ بـــه اســـتعالمات نگردیده اند. 
بنابراین بـــا توجه به عدم امـــکان تهیه مدارک الزم جهت صدور ســـند 
رســـمی پیش فروش، الـــزام مردم بـــه تنظیـــم اینگونـــه قراردادها در 
قالب ســـند رســـمی تکلیف ماالیطاق بـــود و برخالف موازین شـــرعی 
می باشـــد. ضمن اینکه در مـــاده ۲۰ قانون فوق قانونگـــذار در صورت 
عـــدم توافق طرفیـــن بـــر داور مرضی الطرفین انتخـــاب آن را بر عهده 
رییس دادگســـتری شهرســـتان قرار داده اســـت رؤســـای دادگاههای 
بخش را از شـــمول ایـــن تکلیف خارج نموده اســـت. یکـــی از مبانی 

منطقـــی این اســـتثناء می تواند عـــدم امکان تهیه مـــدارک الزم جهت 
تنظیم ســـند رســـمی و پیش فـــروش در روســـتاها و بخش ها  باشـــد. 
بنابرایـــن اگر در شهرســـتان ها نیز امـــکان تهیه مدارک وجود نداشـــته 
باشـــد وضعیتی چـــون بخش ها خواهند داشـــت و نمی تـــوان مردم را 
بـــه انعقاد قـــرارداد پیش فروش با شـــرایط قانونی مزبـــور مکلف نمود. 
قانونگذار در مـــواد ۲۳ و ۲۴ قانون موصوف ضمانـــت تخلف از مقررات 
قانـــون پیش فـــروش راجع بـــه پیش فروش ســـاختمان بـــدون تنظیم 
ســـند رســـمی توســـط اشـــخاص و مشـــاورین امالک را تعیین نموده 
اســـت و در هیچ یـــک از این مـــوارد تعرضی بـــه قرارداد تنظیم شـــده 
ننمـــوده و آن را باطل یا قابل فســـخ تشـــخیص نداده اســـت بنابراین:

قسمت اجرایی رأی
۱. بـــا توجه به اینکه دادخواهی و دسترســـی آســـان مـــردم به مراجع 
قضایی حق مســـلم شـــهروندان می باشـــد و داوری نســـبت به تکلیف 
حاکمیـــت بـــه فصـــل خصومت و رســـیدگی بـــه دعاوی مـــردم امری 
اســـتثنایی اســـت کـــه رکـــن اساســـی آن را توافـــق طرفیـــن و اصل 
حاکمیـــت اراده تشـــکیل می دهـــد و اجبار مـــردم به ارجـــاع دعاوی 
بـــه داوری و محـــروم نمـــودن آنها از حـــق دادخواهی خـــالف حقوق 
اساســـی و بنیادیـــن آنها می باشـــد و بر خـــالف اصل بیســـتم قانون 
اساســـی موجـــب تبعیـــض در بهره منـــدی مـــردم از حمایـــت قانون 
می گـــردد ضـــرورت دارد اگـــر قانونی همچـــون قانـــون پیش فروش 

ســـاختمان وضـــع می گـــردد مطابق بـــا اصـــول اساســـی و حقوقی 
فـــوق باشـــد و محاکـــم مکلف هســـتند بـــا رعایـــت دقیق شـــرایط 
اســـتثنایی حاکـــم بـــر قانـــون فـــوق آن را تفســـیر و اعمـــال نمایند.

۲. بـــر اســـاس مـــواد پیش گفتـــه از قانـــون پیش فروش ســـاختمان 
ضـــرورت دارد که قـــرارداد مزبور در قالب ســـند رســـمی بـــه  انضمام 
اســـناد و مدارکی تنظیم گردد و شـــرط ارجاع اختالفـــات به داوری در 
آن پیش بینـــی گـــردد. بنابراین چـــون در پرونده پیـــش روی و قرارداد 
اســـتنادی خواهـــان مزبـــور با ســـند عـــادی تنظیم گردیده و شـــرط 
ارجـــاع اختالفـــات در آن درج نگردیده اســـت از شـــمول قانون فوق 
خارج اســـت و تابـــع قواعد عمومـــی قراردادهـــا می باشـــد بنابراین 
چـــون در شـــمول قانون به قـــرارداد مزبـــور تردید معقول وجـــود دارد 
و دادگاه هـــا وفـــق اصل ۱۵۹ قانون اساســـی مرجع عام رســـیدگی به 
اختالفات می باشـــند موضوع در صالحیت دادگاه می باشـــد. بنابراین 
مســـتندًا به مـــاده ۳۵۳ قانـــون آیین دادرســـی دادگاه هـــای عمومی 
و انقـــالب در امـــور مدنی قرار صـــادره نقـــض و پرونده جهـــت ادامه 
رســـیدگی به دادگاه بـــدوی اعاده می گردد. رأی صادره قطعی اســـت.

جبار عیسائیان- رئیس شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه   
 سعید آزاده-مستشار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه

شـــیوه اســـتدالل حقوقی، تفســـیر قانون و ضوابط حاکم بر این دو 
از جمله دغدغه های همیشـــگی حقوقدانان بوده اســـت.

کتـــاب «منطق حقـــوق» با عنـــوان فرعـــی «پژوهشـــی در منطق 
حاکـــم بـــر تفســـیر و اســـتدالل حقوقـــی» از جمله آثـــار کمیاب 
منطقـــی در عرصه حقوق ایران اســـت که باید آن را نـــه اثری صرفًا 
حقوقـــی بلکه کتابـــی فاخر در عرصه فلســـفه حقوق دانســـت. از 
ویژگی هـــای این کتاب وجـــود اصول «راهنمای تفســـیر» در بخش 
چهارم کتاب اســـت که باعث شـــده ایـــن اثر از آســـمان بحث های 
فلســـفی -که اصـــوًال انتزاعی اســـت - پاییـــن آمده و بـــرای وکال، 

قضات و دیگـــر حقوقدانـــان جنبه کاربـــردی پیدا کند. 
دکتـــر محمدمهدی الشـــریف در دیباچـــه، کتاب خـــود را به مثابه 
شـــرح و تعلیقـــی بر جلد ســـوم کتـــاب «فلســـفه حقـــوق» دکتر 
کاتوزیانـــی می دانـــد که کتابش در صحرای فلســـفه حقـــوق ایران 
جوینـــدگان این دانـــش را همچون آبی گوارا و دلنشـــین اســـت. 
بر همیـــن منهج او نیـــز ضمن ذکـــر تاریخچه ای طوالنی از ســـیر 
منطق و منطق حقـــوق در غرب به توضیـــح دو نحله منطق صوری 

و منطـــق خطابـــی در بخش دوم و ســـوم کتاب خـــود می پردازد.
نویســـنده کتاب حضور «رنـــه دکارت» را در کم فـــروغ کردن منطق 
ارســـطویی و شـــکل  گرفتن منطـــق نویـــن (منطق ســـمبلیک یا 
صوری) بســـیار مؤثـــر دانســـته و رواج مفهوم عقالنیـــت حقوقی را 
بی تأثیـــر از اندیشـــه های وی نمي دانـــد. به گفته مؤلـــف، کتاب بر 
مبنای اندیشـــه های این فیلســـوف بنـــای مکتب حقـــوق طبیعی 
بنیان نهاده شـــد تـــا در این مکتب صرفًا اســـتدالل   قیاســـی (در 
مقابل اســـتدالل اســـتقرایی و تمثیلـــی) و عقالنیت نظـــری مورد 

پذیرش ســـردمداران قـــرار بگیرد.
افول فلســـفه عقل گـــرا اگرچه موجـــب کاهـــش محبوبیت مکتب 
حقـــوق طبیعـــی شـــد، لیکن تـــالش  طرفـــداران مکتـــب حقوق 
تحققـــی این کاهـــش محبوبیت را ســـرعت بیشـــتری بخشـــید. 
اگرچـــه این دو مکتـــب در مقابل یکدیگـــر قرار داشـــتند لیکن به 
اعتقـــاد مؤلف کتاب، هر دو مبنای اســـتدالل حقوقـــی را عقالنیت 
نظری (در مقابـــل عقالنیت عملی) و شـــکل صحیح اســـتدالل را 
استدالل قیاســـی می دانســـتند؛ به عبارت بهتر اســـتدالل معتبر 
حقوقی آن اســـتداللی اســـت که نتیجه آن منبعـــث از صغرا و کبرا 

ونی در تفسیر حقوقی جایگاه اشراق در

حکم موقتـــی ثانویه ای بـــر آن مترتب گردیده اســـت.
پـــس از ایـــن تقســـیم بندی نویســـنده به ذکـــر اصـــول راهنمای 
تفســـیر در هرکدام از این ســـه قســـم می پـــردازد کـــه در نوع خود 

می رســـد. نظر  به  ابتـــکاری 
در قســـم اول که مصوبات دارای بن مایه  شـــرعی اســـت، استفاده 
از اصـــول منطق خطابـــی و بهره گیری از اشـــراق درونـــی ممنوع 
اســـت؛ زیرا فـــرض بر آن بـــوده که شـــارع خود با توجـــه به اصول 
انصـــاف و عدالـــت حکم داده و حقوقـــدان در مقام تفســـیر، صرفًا 
موظف به کشـــف مـــراد شـــارع از طریـــق یافتن فتـــوای فقیهی 
اســـت که قولش مبنای قانونگذاری بوده اســـت. اما در قســـم دوم 
«حقوقـــدان یـــا دادرس می تواند با اســـتفاده از منطـــق خطابی، 
نظـــم و عدالت را در تفســـیر این قوانین آشـــتی دهد... مشـــروط 
به آنکه نتیجه اســـتدالل و تفســـیر به حســـب ظاهر قابل انتســـاب 
به نظام حقوقی باشـــد». اصل راهنما در تفســـیر قســـم ســـوم نیز 

اکتفا به قدر متیقن و عدم تفســـیر موســـع اســـت.
ایـــن اثـــر برگزیـــده جشـــنواره فارابـــی در واقـــع رســـاله دکتری 
محمدمهدی الشـــریف عضو هیـــأت علمی گروه حقوق دانشـــگاه 
اصفهان اســـت که ویراست دوم آن در ســـال ١٣٩٧ از سوی شرکت 
«ســـهامی انتشـــار» روانه بازار شـــد. در اهمیت خوانش این کتاب 
بـــرای وکال و دیگـــر حقوقدانـــان همیـــن بـــس که مرحـــوم دکتر 
کاتوزیـــان در مقدمـــه این اثر چنین نوشـــته اســـت : «باید انصاف 
داد یکـــی از بهتریـــن رســـاله هایی را کـــه من می شناســـم در این 

زمینـــه تدوین کرده اســـت.»

(و نه ناشـــی از اســـتقرای امـــور جزئیه و یـــا تمثیل و تشـــبیه امور 
بـــه یکدیگـــر) بوده باشـــد. فصل ممیز ایـــن دو مکتب نیز بیشـــتر 
در کبـــرای قیاس اســـت که یکی معتقد اســـت کبـــرای قیاس باید 
برگرفتـــه از حقوق فطری و طبیعـــی بوده باشـــد و دیگری (مکتب 
تحققـــی) کبرا را در انحصار قوانین دولتی دانســـته اســـت و الغیر.
با ظهور جنـــگ جهانی دوم و رخ دادن جنایات اســـفبار (مخصوصًا 
از ســـوی نازی هـــای آلمان) کـــه بســـیاری از آن هـــا دارای توجیه 
قانونـــی (و غیرقابل توجیـــه از منظر اخالق و وجـــدان) بود، فتیله 
مکتـــب تحققی نیـــز پایین کشـــیده شـــد و موج گســـترده ای در 

مقابله بـــا قانون گرایـــی افراطی پیـــروان این مکتـــب پدید آمد.
جنبـــش جدید کـــه مرهـــون تـــالش حقوقدانانی چـــون «چارلز 
پرلمان» اســـت، تـــالش دارد در اســـتدالل حقوقـــی عالوه بر متن 
قانون، ســـهمی را نیز بـــرای انصاف و عدالت در نظـــر گرفته و بدین 
ســـبب دســـت قاضی و حقوقدان را برای اشـــراق درونی در جهت 
کشـــف راه حـــل عادالنه بـــاز بگـــذارد. همچنین در ایـــن رویکرد 
اســـتفاده از اســـتدالل اســـتقرایی و تمثیلی در جهت احراز صغرا 
و تشـــخیص کبرا امـــری کامًال موجـــه قلمداد می شـــود. از این رو 
نویســـنده در علـــل ظهور منطـــق «خطابی» در مقام پاســـخگویی 
به کاســـتی های منطق صوری بـــه مداقه می پـــردازد و مؤلفه های 
عقالنیـــت عملی را کـــه معیار این نظـــام منطقی اســـت، توضیح 

 . هد می د
در بخـــش چهـــارم و پایانی کتاب دکتر الشـــریف ســـویه بحث را به 
ســـمت حقوق داخلـــی چرخانـــده و راجع به چارچوب اســـتدالل 
حقوقـــی در نظـــام حقوقی ایـــران و راهکار تفســـیر قوانین داخلی 
صحبـــت می کنـــد. وی در فصـــل چهـــارم از ایـــن بخـــش ضمن 
تشـــریح نظریـــه خـــود، قوانیـــن داخلی را به ســـه بخـــش قانون 
ثابـــت، قانـــون متغیـــر و قانون ثابتـــی کـــه عناوین ثانویـــه (مثل 
اضطرار یا مصلحت) بر آن مترتب شـــده اســـت، تقســـیم می کند. 
قانـــون ثابت را آن دســـته از مصوبـــات  می داند که متخذ از شـــرع 
مقـــدس بـــوده، به طوری کـــه در فقه بـــرای آن موضـــوع حکمی 
وجـــود دارد (همچون لزوم قصـــاص قاتل). قانون متغیـــر نیز کلیه 
مصوباتی اســـت کـــه در منطقه الفـــراغ فقه جای داشـــته و فقه در 
آن قســـمت ســـکوت اختیار کرده اســـت. به عبارت بهتـــر در این 
قســـمت نمی تـــوان از فقه حکمی را اســـتخراخ کـــرد (مثل مهلت 
تجدیدنظرخواهی). قســـم ســـوم نیـــز همان قوانین ثابتی اســـت 
کـــه بنا بـــه مصلحـــت، اضطـــرار و ... از حکم اولیه عدول شـــده و 

کتاب «منطق حقوق» اثرى تحلیلى کاربردى
 در تفسیر متون قانونى و شیوه استدالل حقوقى است
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15

http://vokalamag.ir/?p=1166
http://vokalamag.ir/?p=1175


قانون اصـــالح قانـــون تعیین تکلیـــف تابعیت 
فرزنـــدان حاصـــل از ازدواج زنـــان ایرانـــی بـــا 

خارجی مـــردان 
این قانـــون که در جلســـه علنـــی روز دوم مهرماه 
مجلـــس شـــورای اســـالمی تصویب شـــده بود در 
شـــانزدهم مهرماه از سوی رییس جمهور ابالغ شد.
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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.
ماهنامه «وکال»
در تلخیص و ویرایش مطالب
 آزاد است

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.

آیین  نامـــه حمایت حقوقی و قضایـــی از کارکنان 
ســـایر  و  اجرایـــی  دســـتگاه های  مأمـــوران  و 

آســـیب دیده و حقوقی  اشـــخاص حقیقـــی 
 از اقدامات دولت ها و مراجع خارجی

مـــورخ  شـــماره۸۶۲۸۹/ت۵۵۸۱۹هـ  مصوبـــه   
ماده  اجـــرای  در  وزیـــران  ۱۳۹۸/۰۷/۱۰هیـــأت 
(۸۸) قانـــون مدیریت خدمات کشـــوری و «قانون 
الزام دولـــت به پیگیری و اســـتیفاء حقـــوق اتباع 
و دیپلمات  هـــای ایرانـــی آســـیب  دیده از اقدامات 
دولت هـــای خارجـــی به ویـــژه دولـــت اشـــغالگر 
آمریکا» تصویب شـــده و منظور از آن حمایت از هر 
شـــخص حقیقی و حقوقی اســـت کـــه صرف نظر 
از رابطه اســـتخدامی از ســـوی دســـتگاه اجرایی 
مأموریتـــی پیـــدا می کنـــد و درراســـتای انجـــام 
وظایف و مســـئولیت های قانونی خود یا به ســـبب 
آن و یـــا در راســـتای مســـائل مربوط بـــه اقدامات 
خصمانـــه خارجـــی مورد آســـیب قـــرار می گیرد. 

ابطال مصوبه هیأت وزیران درخصوص
تعیین مکان های مجاز برای تجمعات

در  اداری  عدالـــت  دیـــوان  عمومـــی  هیـــأت 
دادنامـــه  شـــماره ۱۲۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴ مـــورخ 
هیـــأت  مصوبـــه  یـــک  خـــود   ۱۳۹۸/۶/۲۶
وزیـــران را ابطـــال کرد. بر اســـاس ایـــن مصوبه، 
مختلـــف  گروه هـــای  «تجمع هـــای  محل هـــای 
مردمـــی» به طـــور کلی در تهـــران به ســـه مکان 
بوســـتان ها و ضلع  برخـــی  (برخی ورزشـــگاه ها، 
شـــمالی مجلس شـــورای اســـالمی) و در ســـایر 
شـــهرها در محل هـــای خاصـــی کـــه شـــوراهای 
بـــود. شـــده  محـــدود  کننـــد،  تعییـــن  تأمیـــن 
اســـت  آمـــده  دیـــوان  هیـــأت عمومـــب  رأی  در 
کـــه ایـــن مصوبه بـــا اصل ۲۷ قانــــون اساســـی 
را  راهپیمایی هـــا  و  اجتماعـــات  تشـــکیل  کـــه 
علی االطـــالق آزاد اعـــالم کـــرده، مغایـــرت دارد.

پیش نویس الیحه
 نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان

پیش نویـــس الیحه نحـــوه اداره و بهره بـــرداری از 
آپارتمـــان در ۵۱ مـــاده و ۱۶ تبصره از ســـوی قوه 
قضاییه جهت ســـیر مراحـــل بررســـی و تصویب، 
به هیـــأت وزیـــران ارائه شـــد. این الیحه بـــه بیان 
تعاریـــف، مالکیـــت و تصرف در آپارتمـــان، مجمع 
عمومی مدیـــر و بـــازرس، هزینه های ســـاختمان 
و ضمانـــت اجـــرای کیفـــری می پـــردازد و در بند 
ج مـــاده ۱۰ اســـتفاده از آپارتمانـــی کـــه کاربری 
آن مســـکونی اســـت  را بـــه عنوان محـــل تجاری 
یا مطـــب و دفتـــر وکالت، دفتر اســـناد رســـمی، 
می کنـــد. ممنـــوع  و...  طـــالق  و  ازدواج  دفتـــر 

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
بخشـــنامه بودجه ســـال ۱۳۹۹ کل کشور و ضمائم 
ایـــن  ابـــالغ شـــد.  از ســـوی رییس جمهـــور  آن 
بخشـــنامه برای نخســـتین بار در قالب دوســـاالنه 
ابالغ شـــده اســـت تا عالوه  بر ترســـیم چارچوب 
مالی ســـال آینده، برنامه مالی برای ســـال ۱۴۰۰ 
نیز مشـــخص باشـــد. در پیوســـت مالی بخشنامه 
بودجـــه، ضوابـــط مالـــی ناظـــر بر تنظیـــم الیحه 
بودجـــه ســـال ۱۳۹۹ و پیش بینی ۱۴۰۰ منتشـــر 
گردیـــده اســـت. بر این اســـاس افزایـــش ضریب 
ریالی حقوق به طور متوســـط پانـــزده (۱۵) درصد 
لحاظ شـــده اســـت. رقم قطعی ضریب به تصویب 
هیـــأت  وزیران خواهد رســـید. همچنیـــن افزایش 
حقوق و دســـتمزد مشـــموالن قانـــون کار نیز ۱۵ 
درصد تعیین شـــده اســـت و رقم قطعـــی افزایش 

بـــه تصویب شـــورای عالی کار خواهد رســـید.

ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شـــماره 
۱۳۳۲ مـــورخ ۱۳۹۸/۷/۲ خـــود مـــاده ۳۲ آیین 
دادرســـی کار را ابطـــال کرد. بر اســـاس این ماده، 
چنانچـــه دادخواســـت فاقد شـــرایط مقرر باشـــد  
(درج نـــام و نام خانوادگـــی و اقامتـــگاه خوانده، 
خواســـته، امضـــا و...)، ثبت نشـــده و بـــه جریان 

نمی افتـــد و هیـــچ اثری نخواهد داشـــت.
هیأت عمومـــی با وحدت مالک از مـــاده ۵۳ قانون 
آییـــن دادرســـی دادگاه هـــای عمومـــی و انقالب 
(در امـــور مدنی)، حکـــم مقرر در مـــاده ۳۲ آیین 
دادرســـی کار را خالف اصل غیر تشـــریفاتی بودن 
دادرســـی در مراجع شـــبه قضایی دانســـت و آن را 

کرد.  ابطال 

مصوبه های رئیس قوه قضاییه
در مهرمـــاه مصوبه هایـــی به شـــرح زیر از ســـوی 

رئیـــس قـــوه قضاییه ابالغ شـــد:
مفاخـــر  از  تقدیـــر  و  شناســـایی  _دســـتورالعمل 

دســـتگاه قضایـــی؛
دادگســـتری  به  اختیار  تفویـــض  _دســـتورالعمل 
مبنی بـــر تعیین و یا اختصاص شـــعبه یا شـــعبی 
از دادگاه ها برای رســـیدگی به جرایـــم قاچاق کاال 
و ارز و صـــدور حکم  مبنی بر تبدیـــل جزای نقدی 

حبس؛ به 
_دســـتورالعمل ســـاماندهی و تســـریع در اجرای 

مدنی؛ احـــکام 
_آیین نامه سجل قضایی.

دستورالعمل اجرایی طرح
 «هر مسجد یک حقوقدان»

چنـــدی پیـــش رئیـــس قـــوه قضاییه پیشـــنهاد 
اجـــرای طرحـــی بـــه عنـــوان «هر مســـجد یک 
حقوقـــدان» را مطـــرح و اظهـــار امیـــدواری کرده 
بـــود کـــه ایـــن طـــرح باعث کاهـــش دعـــاوی و 
پرونده هـــای قضایـــی شـــود. در همیـــن راســـتا 
دســـتورالعمل  قضاییه  قـــوه  فرهنگـــی  معاونـــت 
اجرایـــی ایـــن طـــرح را تصویـــب و منتشـــر کرد.
مرکز وکال، کارشناســـان رسمی و مشـــاران خانواده 
قـــوه قضاییه،کانون وکالی دادگســـتری اســـتان، 
بســـیج حقوقدانـــان اســـتان،کانون خادمیـــاران 
حقوقی آســـتان قـــدس و کانـــون بازنشســـتگان 
قـــوه قضاییه بـــه عنـــوان نهادهای متولـــی امور 
مشـــاوران تعیین شـــده اند و محل اجـــرای طرح 
نیـــز مســـاجد، مصلی ها و بقـــاع متبرکه اســـت.

طرح شفافیت نظام تقنینی
ایـــن طـــرح تـــک مـــاده ای کـــه یـــک فوریـــت 
مجلـــس   ۱۳۹۸ مهـــر   ۷ علنـــی  درجلســـه  آن 
بـــه  شده اســـت  تصویـــب  اســـالمی  شـــورای 
نهادهای  و مذاکـــرات  آراء  منظـــور شفاف ســـازی 
تدوین  اعتماد عمومـــی  افزایـــش  و  قانونگـــذاری 
شـــده و براســـاس آن، تمامی شـــوراها، مجامع و 
نهادهای مؤثـــر در فرآیند قانونگـــذاری و همچنین 
نهادهـــای تصمیم گیرنده ای کـــه دارای صالحیت 
سیاســـت گذاری یا وضع قانون و مقررات هســـتند، 
موظف به علنی ســـازی رأی اعضاء و انتشـــار آن و 
مذاکـــرات در درگاه اینترنتی خود می باشـــند مگر 
در مـــورد مصوبات شـــورای عالی امنیـــت ملی که 
پس از رفـــع مراحل طبقه بندی قابل انجام اســـت.     
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