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ســــرمقاله
«انحصارطلبی وکال»؛

 واشکافی یک ادعا
   سیاوش هوشیار

 وکیل پایه یک دادگسترى     
ایـــن روزها را شـــاید بتوان ســـخت ترین دوران نهاد مســـتقل وکالـــت در این مـــرز و بوم و 

حتی بـــه تعبیـــر بدبینانۀ برخـــی، آخرین روزهای آن دانســـت. 
هجمه هـــا بـــه نهاد مســـتقل وکالت در قالب هـــا و از جبهه هـــای مختلف و عمدتـــًا با نقاب 
خیرخواهـــی و طـــرح مصالح اجتماعی انجام می شـــود. بـــا این حال با کمـــی کنکاش در 
ماهیـــت جریانـــات مهاجم و محتوای کالم ایشـــان می تـــوان به تناقضات عمیـــق و فقدان 

برد. پی  خیرخواهی شـــان 
در ایـــن میان موضوع تمایـــل وکال به ایجاد و حفـــظ انحصار و همچنیـــن ممانعت از ایجاد 
اشـــتغال برای جوانان فارغ التحصیل رشـــته حقوق بیـــش از همه طرح و تکرار می شـــود.

آیا کانون وکال انحصارطلب است؟
وجـــود رویکرد انفعالی نســـبت به افزایـــش تعداد وکالی کشـــور در برخـــی مقاطع زمانی 
قابل انکار نیســـت. شـــاید بتـــوان این رویکرد را ناشـــی از وســـواس پیشـــگامان وکالت در 
حفاظـــت از اعتبـــار و کیـــان عنوان بـــزرگ این حرفـــه و تالش بـــرای گزینـــش بهترین ها 
تلقـــی کرد. این موضـــوع مختص ســـال های اخیر نیســـت و حتی مرحوم دکتـــر کاتوزیان 
در زندگینامـــه خودنوشـــت خـــود از محدودیت صـــدور پروانـــه وکالت در ســـال ١٣٤١ یاد 
می کنـــد. با اینحـــال امروزه با تحول ســـاختار اجتماعـــی و فرهنگی کشـــور رویکردهای نو 

اســـت. وکال حاکم شـــده  کانون های  بر 
علی رغـــم نقش پررنـــگ کانون هـــای وکال در مبـــارزه علیه نظام ستم شـــاهی، بـــه فاصله 
کوتاهـــی پس از پیروزی انقالب اســـالمی کانون هـــای وکال مغضوب و تعطیل شـــدند. رفع 
ایـــن عســـرت نزدیک دو دهه بـــه درازا کشـــید و حتی پس از بازگشـــت کانون ها به شـــیوه 
مســـتقل ســـابق و برقراری آزمون برای جـــذب وکالی تـــازه، گویا همچنـــان تصویر وکیل 

به عنـــوان عنصـــری نامطلوب در ذهـــن برخی باقـــی مانده بود.
پـــس از دوران فطـــرت، کانون ها همه ســـاله اقدام به پذیـــرش کارآموزان وکالـــت کرده اند. 
هرچنـــد به موجب تبصـــره ذیل مادۀ یـــک قانون کیفیت اخـــذ پروانه وکالت دادگســـتری 
مصـــوب ۱۳۷۶، تعییـــن ظرفیت پذیرش ســـاالنه هر کانـــون به عهده کمیســـیونی بود که 
اکثریـــت مطلق اعضای آن (دو نفر از ســـه نفر)، منتســـب به دادگســـتری اند، ولی همواره 
در منازعـــات مربـــوط به میـــزان ظرفیت، قـــوه قضاییه ســـکوت کرده و حتـــی در موضع 

اســـت! گرفته  قرار  مدعی 
ســـؤال اینجاســـت که در حالیکـــه بر فرض وجـــود گرهـــی در تعیین میـــزان ظرفیت، قوه 
قضاییـــه به راحتی و از طریـــق اکثریت مطلقی که در کمیســـیون های تعییـــن ظرفیت دارد 
می توانـــد آن را بـــاز کند، چرا باید راه های ســـخت، مشـــابه آنچه دیده می شـــود، در پیش 

شود؟ گرفته 
گویا «مســـئله کانون وکالی دادگســـتری» که به موجـــب «الیحه قانونی راجـــع به تصفیه و 
پاکســـازی در کانون وکالی دادگستری» مصوب ۱۳۵۹ دوره هفده ســـاله پاک سازی را طی 
کـــرده و پس از آن هـــم نامزدهای تصـــدی مدیریتش فیلتـــر تأیید صالحیت قـــوه قضاییه 
را طـــی می کننـــد، هنوز بـــرای برخی حل نشـــده اســـت. آن هـــم درحالیکه بـــه موجب 
بند هـــای مختلف مـــاده ٨ کیفیـــت اخذ پروانـــه وکالت و نیز ســـهمیه های مقـــرر قانونی، 
بخـــش مهمـــی از بدنه کانون هـــا را کارکنـــان بازنشســـته دولت، کـــه خـــود از فیلترهای 

مختلف گزینشـــی گـــذر کرده انـــد، و ایثارگران تشـــکیل می دهند. 
نهایتـــًا ایـــن بدبینی هـــا کار را به جایی رســـاند که قوه قضاییـــه و دولت بـــا گنجاندن یک 
ماده در قانون برنامه ســـوم توســـعه مصوب ۱۳۷۹، رأســـًا وارد موضوع تصـــدی امور وکالی 
دادگســـتری شـــدند. هرچند یکـــی از توجیهات اولیه وضـــع این قاعـــدۀ نامتعارف کمک 
به جذب تعداد بیشـــتری از فارغ التحصیالن رشـــته حقوق و توســـعه خدمـــات حقوقی در 

کشـــور بود، ولـــی روند حوادث پـــس از آن چیز دیگری را نشـــان داد.
ردپای یک جریان سیاسی 

علی رغـــم نقـــاب خیرخواهـــی و مصلحت جویی کـــه برخی مهره هـــای فعال علیـــه نهاد 
مســـتقل وکالت بر چهره دارند، کشـــف اغراض سیاســـی خاصـــی در پس ایـــن ماجرا نیاز 

ندارد. چندانـــی  کنکاش  به 
به عنـــوان نمونـــه، نگاهـــی کوتـــاه به ســـوابق ح.ق کـــه لیدر اصلـــی یکـــی از مهمترین 
جریانات فعـــال علیه کانون های وکال موســـوم به «کمپین» اســـت، می تواند به واشـــکافی 

واقعیت هـــای پـــس پرده و اهداف شـــخصی و سیاســـی ایـــن جریانـــات کمک کند.
ح.ق بـــازو و عامل رســـانه ای جریان سیاســـی نزدیک بـــه محمد باقر قالیباف اســـت که در 
این مســـیر مناصب مختلفی را بر عهده داشـــته اســـت: سردبیری و مدیرمســـئولی روزنامه 
همشـــهری در دوره ای که قالیباف شـــهردار تهران بود؛ ســـردبیری و مدیریت روزنامه تهران 
امروز (نزدیکه به جریان سیاســـی قالیبـــاف)، دبیرکلی و عضویت در شـــورای مرکزی حزب 

جمعیت پیشـــرفت و عدالت ایران اســـالمی نزدیـــک به قالیباف.
بـــه طور طبیعی رســـالت اصلی او به عنوان یک عنصر رســـانه ای، بیش از همـــه تأثیرگذاری 

بر افـــکار عمومی و جذب آرا برای جریان سیاســـی متبوع خود اســـت. بر این اســـاس وارد 
شـــدن او به این میـــدان و تالش بـــرای بهره برداری از مشـــکل اشـــتغال فارغ التحصیالن 
رشـــته حقـــوق را باید انتخابی هوشـــمندانه دانســـت. ح.ق شـــاید حتی بـــا بهره گیری از 
امکانات رســـانه ای عظیم مؤسسه همشـــهری نیز نمی توانســـت این مقدار توجه و حمایت 
بـــرای جریان سیاســـی متبوعش جذب کنـــد. او هوشـــمندانه ابـــزاری مقرون به صرفه و پر 

بـــازده را برای انجـــام تخصصش یعنی «تبلیغات سیاســـی» انتخاب کرده اســـت.
آیا کانون وکال مقصر مشکل اشتغال فارغ التحصیالن حقوق است؟

مدعیان تالش وســـیعی بـــرای مقصر جلـــوه دادن کانون هـــای وکال در موضوع اشـــتغال 
فارغ التحصیالن رشـــته حقـــوق انجام داده انـــد. گذشـــته از اینکه اصوًال اشـــتغال زایی از 
وظایـــف ذاتی کانون های وکال نیســـت، از این جهت نیز مدعیان برای به کرســـی نشـــاندن 

اســـتدالل و پیگیری اهـــداف مغرضانه خود گرفتار تناقضات شـــدیدی شـــده اند:
۱. پذیرش دانشجوی حقوق، مفر دانشگاه های ورشکسته

توســـعه افسارگســـیخته کمی دانشگاه ها در سطح کشـــور، کار را به جایی رســـاند که تعداد 
دانشـــجو از ظرفیت دانشـــگاه ها پیشـــی گرفت. در این شـــرایط دانشـــگاه ها برای فرار از 
ورشکســـتگی و تعطیلـــی وارد رقابت بـــرای جذب دانشـــجو و پر کـــردن ظرفیت های خود 

. ند شد
در ایـــن رقابت تجـــاری، دانشـــگاه ها انواع روش هـــا را بـــرای ترغیب جوانان بـــه ثبت نام 
بـــه کار می گیرنـــد: پذیرش بـــدون آزمـــون و انـــواع تخفیفات و تســـهیالت شـــهریه و نیز 
ارائه رشـــته های جذابی چـــون «حقوق». رشـــته ای که روزگاری گل سرســـبد رشـــته های 
دانشـــگاهی علوم انســـانی و ورود به آن نیازمند تـــالش و عظم جدی بود، امـــروز به راحتی 
و در نزدیک تریـــن واحـــد آمـــوزش عالی بدون نیـــاز به هیچ آزمـــون و گزینشـــی در اختیار 

داوطلبان اســـت.
۲. رفع تکلیف دولت و قوه قضاییه در موضوع اشتغال

دولـــت و به تبـــع آن قوه قضاییه بـــا وجود در اختیار داشـــتن منابع عظیـــم بودجه عمومی 
کشـــور، در ســـال های اخیـــر نه تنهـــا از اقدامـــات جدی بـــرای ایجـــاد اشـــتغال واقعی 
فارغ التحصیالن رشـــته حقـــوق عاجـــز بوده اند بلکه سیاســـت گذاری های مناســـبی هم 

نداشـــته اند. مشـــکل  این  حل  برای 
بـــرای مثال قوه قضاییه با وجود گســـترش خدمـــات و کمبود نیـــرو در بخش های مختلف، 
نتوانســـته است پذیرفته شـــدگان آزمون اســـتخدامی برگزار شده در ســـال ١٣٩٦ را به طور 
کامـــل جذب کند و علت ایـــن امر را عدم تخصیص منابع از ســـوی دولـــت عنوان می کند.

۳. اعطای پروانه وکالت، ایجاد اشتغال می کند؟
مغالطه اساســـی در ایـــن میان، جلـــوه دادن اخذ پروانه وکالت به عنوان اشـــتغال اســـت. 
روشـــن و بدیهی اســـت کـــه وکالی دادگســـتری نه تنهـــا هیچ حقـــوق و مقـــرری دریافت 

نمی کننـــد بلکـــه قانونًا ممنـــوع از تصدی هر شـــغل دولتی هســـتند.
ح.ق پـــس از انصراف قالیباف از رقابت انتخابات ریاســـت جمهوری ١٣٩٦ در مقام مشـــاور 
او در گفتگـــو بـــا «شـــرق» می گوید: «فصل مشـــترک همه نظرســـنجی ها در طول ســـال 
گذشـــته این بـــوده کـــه مطالبه اول مـــردم ایجاد شـــغل و دغدغـــه بیکاری اســـت». این 
بدان معناســـت که اتـــاق فکر جریان سیاســـی متبوع او موضـــوع بیکاری و اشـــتغال را به 
عنـــوان یک نقطه حســـاس در صدر برنامه هایشـــان قـــرار داده اند و به طـــور طبیعی از هر 

وســـیله ای برای بهره بـــرداری از آن اســـتفاده خواهند کرد.
از طـــرف دیگـــر دولـــت هـــم بی رغبـــت بـــه غلبـــه ایـــن تصویـــر غلـــط نیســـت؛ اگر 
فارغ التحصیـــالن حقوق با اخـــذ پروانه وکالت از اشـــتغال در بخش دولتی منصرف شـــده 
یـــا حتی به ظاهـــر از میدان جویندگان شـــغل خارج شـــوند، هرچنـــد کاذب و موقت ولی 

بـــاری از دوش دولت برداشـــته می شـــود.
چرا حرفی از مادۀ ٨ نیست؟

بـــه موجب بند های مختلـــف مادۀ ٨ اصالحی الیحه اســـتقالل کانون وکالی دادگســـتری، 
اشـــخاص مختلفی اعـــم از کارمندان بازنشســـته دوایـــر حقوقی ادارات دولتـــی، قضات و 
حتـــی نمایندگان مجلـــس پس از طی یک دوره نمایندگی به شـــرط دارا بودن کارشناســـی 
حقـــوق یـــا تحصیالت حـــوزوی، می تواننـــد بدون شـــرکت در آزمـــون پروانـــه وکالت اخذ 

. کنند
شـــاید دم خـــروس همه ادعاهـــای مدعیان همین باشـــد کـــه هیچ کجا اعتراضـــی به این 
رویـــه اعطـــای پروانه وکالت به بازنشســـتگان و قضات ســـابق دیده نمی شـــود. این خود به 
خوبی قصد این جریانات به ســـو اســـتفاده از احساســـات فارغ التحصیـــالن جوان حقوق 

و وجه المصالحـــه قـــرار دادن آنـــان در زدوبندهای سیاســـی را نمایان می کند.
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شماره 5               شهریور 98

ویج حقوق کودک دارند کانون ھای وکال نقش مھمی در تر
   آیا بـــا تغییـــر دولت ها امـــکان تعطیلی چنین نهـــادی وجود 

دارد؟ 
برای اینکـــه این حرکـــت ملی با تغییـــر مدیریت ها آســـیب نبیند 
راه انـــدازی و مدیریـــت آن بر عهده انجمـــن علمی حقوق کـــودک ایران و 

دفاتـــر نمایندگی آن دراســـتان ها قرار گرفته اســـت.

   هدف از تشکیل این کلینیک ها چیست؟ 
هدف از تشـــکیل ایـــن کلینیک ها آموزش و ترویـــج حقوق کودک 
اســـت. معموًال این کلینیک ها در ســـرای محالت، فرهنگسراهای 
شـــهرداری و مراکـــز علمی و دانشـــگاهی دایر می شـــود و مدیریـــت آن با 
اعضای هیـــأت علمـــی و  حقوقدانان اســـت. بهتریـــن گزینه بـــرای ارائه 

خدمـــت حقوقی در ایـــن کلینیک هـــا وکال و کارآموزان وکالت هســـتند.
 آمـــوزش و ترویح حقوق کودک، مشـــاوره، معاضدت حقوقـــی و مددکاری 
اجتماعـــی از جمله خدماتی اســـت کـــه در این کلینیک ها ارائه می شـــود. 
عالوه بر وکال و حقوقدانان،  مشـــاوران روانشـــناختی، مـــددکار اجتماعی و 
جامعه شناســـان نیز می تواننـــد در ایـــن کلینیک هـــا نقش آفرینی کنند. 
ایـــن کلینیک ها نهاد مدنی هســـتند و نوعـــًا  ارائه خدمـــات در آنها رایگان 

 . ست ا

   تفـــاوت کلینیک های حقـــوق کودک که در اســـتان ها افتتاح 
می شـــود با مدرســـه حقوق کودک که در تبریز شـــروع به کار 

کرد در چیست؟
هدف از راه اندازی مدرســـه تابســـتانی حقـــوق کودک برگـــزاری یک دوره 
آموزشـــی فشـــرده برای قضات، حقوقدانان و وکال به منظـــور تربیت مربی 
حقـــوق کودک اســـت تـــا بتوانند به نحـــو مطلوب تـــری ایـــن کلینیک ها 
را مدیریـــت کنند. البتـــه مـــا برنامه های متنوعـــی برای آمـــوزش، ترویج 
و ارتقـــای حقوق کـــودک داریم کـــه یکی از ســـاز وکارهـــای آن راه اندازی 

اســـت. کودک  حقوق  کلینیک هـــای 

  نقـــش کانون هـــای وکال در حمایـــت از حقـــوق کـــودکان چه 
خواهد بود؟

کانون وکال بـــه عنوان یک نهـــاد مدنی نقش و تأثیر به ســـزایی در 
آمـــوزش و ترویج حقـــوق کـــودک دارد، همچنان که در زمینه حقوق بشـــر 
و حقـــوق شـــهروندی می تواند نقش آفرینـــی کند. من از ابتدای تشـــکیل 
معاونـــت حقوق بشـــر و امور بین الملـــل در وزارت دادگســـتری تقریبًا همه 
فعالیت هـــای حقـــوق بشـــری، حقـــوق شـــهروندی و حقوق کـــودک را با 

کانون های وکالی دادگســـتری پیـــش برده ام.
چهـــار ســـال قبـــل تفاهم نامه همـــکاری بـــا مرحوم اســـتاد کشـــاورز به 

عنوان رئیـــس اتحادیه کانون های وکالی دادگســـتری منعقـــد کردیم و در 
اردیبهشـــت ماه ســـال جاری نیز آن را با جنـــاب دکتر شـــهبازی نیا تمدید 
نمودیـــم. با همـــکاری کانون وکالی دادگســـتری برخی اســـتان ها تاکنون 
حدود یک صـــد کلینیک حقوق شـــهروندی راه انـــدازی کرده ایـــم و اخیرًا 
بـــا هماهنگی اتحادیـــه تصمیم گرفته ایم مدرســـه پاییزه حقـــوق کودک را 
به منظور تربیـــت وکالی صاحب نظـــر در حوزه حقوق کـــودک برگزار کنیم.

   بعـــد از انقـــالب اســـالمی در زمینـــه حقـــوق کـــودک چـــه 
پیشـــرفت هایی داشـــته ایم؟ کدام یـــک از دولت هـــای پس از 
انقـــالب در زمینـــه حقـــوق کـــودک ورود جدی تری داشـــته 

است؟
از ابتدای انقالب اســـالمی تاکنون گام های مثبت و ارزشـــمندی در جهت 
حمایت از حقوق کودکان برداشـــته شـــده اســـت، لیکـــن اقداماتی که در 
ایـــن دولت بـــه ویژه در ســـه، چهار ســـال گذشـــته در حمایـــت از ارتقای 
حقوق کودک برداشـــته شـــده قابل مقایســـه با گذشته نیســـت. در همین 
آذرمـــاه گذشـــته بـــود که بـــرای اولین بـــار پـــس از انقالب اســـالمی، ما 
کنفرانـــس منطقه ای حقـــوق کودک را بـــا همکاری کمیتـــه حقوق کودک 
ســـازمان ملـــل، یونیســـف، مؤسســـه بین المللی ابنای بشـــر ســـوئیس و 
نمایندگانـــی از کشـــورهای منطقـــه برگزار کردیـــم. دفاتر مراجـــع متناظر 
حقوق کـــودک را در همه اســـتان ها دایر کرده ایم، با شناســـایی و احصای 
چالش هـــای حقوق کودک در سراســـر کشـــور برنامه هایی متناســـب با آن 
به مورد اجرا گذاشـــته ایم، مدرســـه تابســـتانی حقوق کـــودک و حدود ده 
کنفرانس اســـتانی حقـــوق کودک بـــا حضور مقامـــات عالیه اســـتان ها، 
مدیـــران اجرایی و ســـمن ها و فعـــاالن عرصه کـــودک برگـــزار کرده ایم و تا 
پایان ســـال تصمیـــم داریم ایـــن کنفرانس هـــا را در همه اســـتان ها برگزار 

. کنیم
اجـــرای پانزده طـــرح تحقیقاتی که به پانـــزده جلد کتـــاب تبدیل خواهند 
شد در دســـتور کار ماســـت. در آبان ماه ســـال جاری به مناسبت سی امین 
ســـالگرد تصویب کنوانســـیون حقوق کودک اولین جشـــنواره ملی حقوق 
کـــودک و کنفرانس بین المللی حقـــوق کودک را در تهـــران برگزار خواهیم 
کرد. برگـــزاری نمایشـــگاه دســـتاوردهای جمهوری اســـالمی ایـــران در 
ســـازمان ملل و در تهـــران همزمان با برگزاری کنفرانس و جشـــنواره مذکور 
در دســـتور کار ماســـت. این فعالیت ها در کشـــور مسبوق به ســـابقه نبوده 
اســـت. همچنین ما اســـناد حقوق کودک یا برنامه جامع عمـــل را تصویب 
و آن را بـــه اجرا گذاشـــته ایم که امیدواریـــم در بازه زمانی ده ســـاله در افق 

۱۴۰۴ کـــودکان ایـــن مرز و بوم جایگاه شایســـته خـــود را پیدا کنند. 

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگسترى:

 دکتر محمود عباســـی دانش آموخته رشـــته حقوق پزشـــکی 
از دانشـــگاه ســـوربن فرانســـه و عضو هیأت علمی دانشـــگاه 
شـــهید بهشـــتی اســـت. عالوه براین به عنوان دبیـــر مرجع 
ملی کنوانســـیون حقوق کـــودک و معاون حقوق بشـــر و امور 
بین الملـــل وزیر دادگســـتری در حـــال فعالیت اســـت. با او 
درباره چیســـتی و فلســـفه راه انـــدازی کلینیک های «حقوق 
کودک» در اســـتان های مختلف کشـــور، گفتگویی را ترتیب 

دادیم کـــه در ادامه خواهیـــد خواند.

  بـــا توجه به آن کـــه جناب عالی دبیر مرجع ملی کنوانســـیون 
حقـــوق کودک هســـتید، لطفـــًا مختصـــری دربـــاره  مفهوم 

«کودک» با توجه به اسناد باال دستی توضیح بفرمایید.
درخصـــوص واژه کـــودک به اســـتناد ماده ۱ کنوانســـیون حقـــوق کودک 
ســـازمان ملل که جمهوری اســـالمی ایـــران نیز به آن پیوســـته و همچنین 
بســـیاری از قوانین و مقـــررات داخلی از جمله قانـــون حمایت از کودکان و 
نوجوانان، ســـن هجده  ســـال مالک عمل اســـت. البته باید بـــه این نکته 
تأکیـــد کنم که مالک هجده  ســـال به منظـــور حمایت از کودکان اســـت و 
اّال در خصوص ســـن بلوغ، رشـــد و همچنین سن مســـئولیت کیفری باید 

بـــه قوانین اصلـــی رجوع کرد.
این ســـن در اســـناد بین المللی مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت. اگرچه 
در ادبیـــات حقوقـــی مـــا هجده ســـال را می تـــوان به دو بخـــش کودکی 
و نوجوانی تقســـیم کـــرد، ولـــی از نظر قانونی هـــرگاه از حقـــوق کودک 
ســـخن می گوییم منظورمان افراد زیر ســـن هجده ســـال اســـت که تقریبًا 
یک ســـوم جمعیت کشـــور ما یعنی حدود بیســـت و ســـه میلیـــون نفر را 

می شود. شـــامل 

   تا به حال در چند اســـتان کلینیک حقوق کـــودک راه اندازی 
شده است؟

تاکنون در ده اســـتان کلینیک حقـــوق کودک دایـــر کرده ایم اما 
تـــا پایان ســـال در همه اســـتان ها ایـــن کلینیک هـــا ایجاد خواهد شـــد. 
کلینیک هـــای حقـــوق کـــودکان به عنوان آخریـــن دســـتاوردهای علمی 
بـــرای مدیریـــت آســـیب های اجتماعی، آمـــوزش و ترویج حقـــوق کودک 

مـــورد توجه مرجـــع ملی کنوانســـیون حقوق کودک اســـت.

  سید سبحان هوشیار امامى
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در مراجعه به محاکم کشـــور آنچـــه بیش  از همه 
به چشـــم می آیـــد، غلبه بینش ســـنتی در 
این نکته اســـت  نیز  و  تعیین مجـــازات 
که در بـــاور عمومی و اغلـــب قضات، 
مجـــرم باید بـــه «ســـزای» عمل خود 
این  بـــر  اغلـــب  برســـد. همچنیـــن 
عقیده انـــد که اگر مجرمـــی مجازات 
نشـــود دوباره دســـت به عمل مجرمانه 
خواهـــد زد و دیگران نیز بـــه انجام جرم 

بازدارنده). (رویکـــرد  ترغیب می شـــوند 
امـــا ایـــن مبانی کیفـــری در عمـــل تا چه 
گفتمانی  و چنیـــن  بـــوده  تأثیرگـــذار  حد 

چقـــدر بـــه واقعیت نزدیک اســـت؟

کیفرگرایی و افکار عمومی 
افـــکار عمومی در ســـطوح مختلف عدالت کیفری تأثیرگذار اســـت. 
مثال بارزی کـــه می توان به آن اشـــاره کرد ماجرای قتـــل «روح ا... 
داداشـــی» به دســـت فردی بود که کم تر از ۱۸ ســـال ســـن داشت 
و فرزنـــد طالق بـــود. در آن ماجرا رســـانه ها افکار عمومـــی را به این 
ســـمت ســـوق دادند که این فرد بایـــد محاکمه و اعدام شـــود و در 

کمتـــر از ٩٠ روز نیـــز مرتکب در مأل عام اعدام شـــد.
کیفرگرایی درحقیقت تمایل شـــدید و خواســـت باطنـــی ما به کیفر 
دادن اســـت، آن هـــم نـــه کیفرهایی کـــه رنگ وبوی ترمیم داشـــته 
باشـــد بلکه کیفرهـــای تقریبًا شـــدید. نظام عدالت کیفری نســـبت 
بـــه وقوع جـــرم پاســـخ های متفاوتـــی می دهد؛ گاه ممکن اســـت 
مجرم به خوانـــدن دو جلد کتاب یا کاشـــت درخت یـــا عذرخواهی 
از شـــاکی محکوم شـــود، امـــا در نـــگاه جامعـــه این هـــا مجازات 
نیســـتند. درواقـــع این ها «پاســـخ»هایی هســـتند کـــه طیف های 
مختلفـــی دارنـــد و در قانون مجـــازات اســـالمی جدید نیـــز مورد 

گرفته اند. قـــرار  قانونگـــذار  تصریح 
امـــا رویکرد کیفرگـــرا کاری با این قبیل پاســـخ ها نـــدارد و به دنبال 

مجازات های ســـختگیرانه مانند اعدام و زندان و شـــالق اســـت.
 در کشـــورهای مختلـــف رویکرد هـــای مختلفی در بـــاب کیفرگرایی 
وجـــود دارد. طبق آمـــار ٤٩ درصد از افـــراد در ٦ کشـــور آمریکای 
التیـــن از مجـــازات زنـــدان حمایت می کننـــد و در کشـــورهایی که 
اعـــدام همچنان اعمال می شـــود افـــراد آن کشـــور نیـــز از اعدام 
بیشـــتر حمایـــت می کنند و شـــاید تصـــور می کنند بـــدون اعدام 
نمی شـــود زندگـــی کـــرد. نکته جالـــب اینکـــه حـــدود ۷۰ درصد 
آلمان هـــا بعـــد از جنـــگ دوم جهانـــی با حـــذف مجـــازات اعدام 
مخالـــف بودنـــد اما پـــس از حذف این مجـــازات و بعد از ١٠ ســـال 

کرد.  پیـــدا  کاهش  جـــرم  آمار 
نکتـــه بعـــد این اســـت کـــه خیلـــی وقت هـــا پاســـخ هایی که یک 
جامعـــه و نظام عدالـــت کیفری می دهد ایـــن پیام را به مـــردم القاء 
می کند کـــه چون ایـــن مجازات ها از ســـوی دولت و نظـــام عدالت 
کیفـــری اعمال می شـــود و نظـــام عدالت کیفری کارهـــای عقالنی 
انجـــام می دهد، پـــس مجازات های شـــدید مجازات های درســـت و 

اســـت. به حقی 
نتایج تحقیق دیگری نشـــان می دهـــد که مردم دربـــاره ١٣ جرم به 
لـــزوم حبس هـــای طویل المدت بـــاور دارند، امـــا آنها واقعـــًا چقدر 
از آثـــار ســـوء مجازات و چقـــدر از آثـــار پیش گیری از جـــرم آگاهی 

دارند؟
در کشـــور آمریـــکا تحقیقـــی انجام شـــد و از عده ای ســـؤال کردند 
ترجیـــح می دهنـــد مالیاتـــی کـــه صـــرف نظـــام عدالـــت کیفری 
می شـــود صرف ســـاختن زندان شـــود یا پیشـــگیری از جـــرم؟ در 
وهله اول نظرســـنجی اکثر شرکت کنندگان به ســـاخت زندان تمایل 
داشـــتند. ســـپس این افراد را در یک کارگاه دو روزه شـــرکت دادند و 
مزایای پیشـــگیری از جرم را به آنها گفتند و نظرســـنجی تکرار شـــد 
و بار دوم اغلب تمایل داشـــتند که مالیات ّشـــان صرف پیشگیری از 
جرم شـــود. می بینیم کـــه آگاهی یـــک جامعه از نتایـــج مجازات تا 

چـــه حد می توانـــد روی نحـــوه  کیفردهی تأثیرگذار باشـــد. 
مبانـــی کیفر نه فقـــط ســـزادهی و بازدارندگـــی، بلکـــه بازپروری، 
عدالـــت ترمیمی و ســـایر موارد نیز هســـت. عدالـــت ترمیمی یعنی 

اینکـــه وقـــوع جرمی مثـــل کیف قاپـــی «ســـهامدارانی» دارد و این 
ســـهامداران شـــامل یک بزهکار، یک بزه دیده و یـــک جامعه محلی 
اســـت که در ایـــن رویکـــرد آن ها را صلـــح می دهیم. یـــک مثال در 
ایـــن مورد ترکیه اســـت که زمانی کـــه رویکرد میانجی گری در ســـال 
٢٠١٠ بـــه شـــکل قانـــون درآمد ٨٠ درصـــد دادســـتان ها و قضات 
معتقـــد بودند ایـــن رویکـــرد غیرمنطقی اســـت که فـــردی مرتکب 
جرم شـــود ســـپس او را کنار بزه دیـــده بگذاریم و صلـــح برقرار کنیم 
ولـــی درپی آموزش قضات، بســـیاری از پرونده هـــای جرائم خرد در 
این کشـــور به همین روش حل وفصل شـــد و توانســـتند بـــار آیین 

کنند.  را ســـبک  دادرسی 

نتیجه بخشی رویکرد کیفرگرایی
«ســـزادهی» قدیمی تریـــن و ســـاده ترین پاســـخ بـــه جرم اســـت: 
«چشـــم در برابر چشـــم» یعنی این ســـزا مســـاوی با جرم اســـت. 
حـــال فرض کنیم شـــخصی که یک چشـــم دارد، یک چشـــم فردی 
کـــه دو چشـــم دارد را نابینا کرده اســـت، اگـــر قرار اســـت مبنای 
مجازات، ســـزا دادن باشـــد با انجام قصـــاص یک نفر کامـــًال نابینا 
می شـــود و یک نفر یک چشـــم را از دســـت می دهد. از طرف دیگر 
اگر مبنای فکری قاضی، ســـزادهی باشـــد چگونه و بـــر چه مبنایی 
می تواند بگوید «ســـزای» فردی کـــه مرتکب کالهبرداری شـــده  ٦ 
ماه حبس اســـت؟ به نظر می رســـد رویکرد ســـزادهی چالش هایی 

دارد کـــه خود آن مکتـــب قادر به پاســـخ گویی به آنها نیســـت.
ســـؤال دیگر آن اســـت که مجازات یک نفر، چگونـــه از ارتکاب جرم 
توســـط دیگـــران پیش گیری می کنـــد؟ آیا فردی کـــه مرتکب دزدی 
می شـــود ابتدا مجـــازات این جـــرم را می ســـنجد و بعد دســـت به 

می زند؟ جـــرم 
مطالعـــات نشـــان می دهـــد کـــه یک ششـــم زندانیان تحـــت تأثیر 
الـــکل و مواد مخـــدر مرتکب جرم می شـــوند و چنین سنجشـــی را 
انجـــام نمی دهنـــد. همان طور که همـــه می دانیم کشـــتن دیگری 
مســـتوجب قصاص اســـت اما اگر کســـی پشـــت ســـر ما بوق بزند 
به ســـراغ قفـــل فرمـــان می رویـــم! تحقیقـــات نشـــان می دهد که 

دکتر حمیدرضا نیکوکار
استاد دانشگاه آزاد اسالمى واحد تهران مرکز

سزادھی و بازدارندگی؛ افسانه یا واقعیت؟

  دکترحمیدرضا نیکوکار
مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز
و محقق کیفرشناسی مرکز ماکس پالنگ آلمان
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مخالفـــت قاطع معاون قوه قضاییه با تبصره ماده ۴۸

تبصـــره مـــاده ۴۸ قانون آییـــن دادرســـی کیفری که مقـــرر می کند 
کـــه در پرونده هـــای جرایـــم علیـــه امنیـــت داخلـــی یـــا خارجی و 
جرایـــم ســـازمان یافته و ... در مرحلـــه تحقیقـــات مقدماتی طرفین 
دعـــوا بایـــد وکیـــل خـــود را از بیـــن وکالی مـــورد تاییـــد رئیـــس 
قـــوه قضاییـــه انتخـــاب کننـــد، تبصـــره ای جنجالـــی  اســـت که 
اختالفـــات زیادی از زمان تصویب بر ســـر آن وجود داشـــته  اســـت. 
محمـــد مصدق، معـــاون حقوقی قوه قضاییـــه که روز ۷ شـــهریور در 
مراســـم تحلیف تعـــدادی از کارآموزان وکالت در شـــرکت کـــرده  بود، 
دربـــاره این تبصـــره گفت: تصویب ایـــن تبصره اولین اشـــتباه و ارائه 
لیســـت وکال نیز دومین اشـــتباه بود. وکیـــل و نهاد وکالت مســـتقل 
اســـت و این «رانت» ایجاد شـــده نه بـــرای وکالت و نه بـــرای قضاوت 
خوب نیســـت. زمانی که تبصره مـــاده ۴۸ اضافه شـــد مخالف بودم. 
آن زمان ســـمتی نداشـــتم و تالشـــم به نتیجه نرســـید ولی بـــا آغاز 
ریاســـت جدید قوه قضاییه، آقای رئیســـی از من خواســـتند در مورد 
تبصـــره ماده ۴۸ اقدام کنم و من در جلســـات متعـــدد مجلس حضور 
داشـــتم و امیدواریم در نهایت ایـــن موضوع به جایگاه خـــود برگردد.

 

 لوگو، آرم سینه و باقی قضایا

چندی پیش مرکـــز وکالی قوه قضاییه با انتشـــار فراخوانی اعالم کرد 
قصد تغییر لوگـــوی قدیمی این مرکـــز را دارد و از طراحان خواســـت 
طرح هـــای پیشـــنهادی خود را بـــه این مرکز ارســـال کننـــد. پس از 
مدتی ســـایت مرکز با لوگـــو و ظاهر جدید بروزرســـانی شـــد و مدتی 
بعـــد نیز این لوگو به شـــکل آرم ســـینه طراحی و از آن رونمایی شـــد.

اولین واکنش جدی به این آرم ســـینه از ســـوی رئیـــس کانون وکالی 
دادگســـتری مرکز بود کـــه این آرم را شـــبیه به آرم کانـــون وکال و این 
اقـــدام را واجد وصـــف مجرمانه دانســـت. او در صفحه اینســـتاگرام 
خود نوشـــت: «رئیـــس جدید مرکـــز امور مشـــاوران به بهانـــه تغییر 
آرم ان مرکـــز، آن هـــم بـــدون مجوز، شـــبیه بـــه آرم یک صد ســـاله 
کانون وکال ســـاخته و آرم ســـینه را هم رنگ و شـــبیه و نزدیـــک به آرم 
ســـینه وکالی دادگســـتری ســـاخت که این اقـــدام اخیـــر غیرقابل 
بـــاور بـــوده  اســـت و چنین رفتـــار بهـــت آوری، ایـــن شـــبهه را القا 
می کنـــد کـــه گویـــی دیگر ایـــن تفکر نـــه خـــود را مقیـــد و نیازمند 
بـــه نظـــارت می داننـــد و نه توجـــه کافی بـــه رعایت اصـــول دارند.»

در پاســـخ به این اعتـــراض، مرکز وکالی قوه قضاییه بیانیه شـــتاب زده 
و شـــدیدالحنی منتشـــر کـــرد و بـــا توصیـــف کانـــون وکال به عنوان 
«نهـــاد مـــوازی» به بیـــان تفاوت هـــای آرم ایـــن مرکز با کانـــون وکال 
پرداخـــت. در ایـــن بیانیه همچنیـــن معترضان «نخبـــگان هنری که 
خود را بـــه کور رنگـــی زده اند» خطاب و تهدید به شـــکایت شـــدند.

ایـــن بیانیه زمینه ســـاز انتقادات بیشـــتری از ســـوی بعضی اعضای 
کانون ها شـــد و نهایتًا بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکالی قوه قضاییه 
در مصاحبـــه ای موضـــوع اختالف اخیـــر را موضوعی کامـــًال داخلی 
دانســـت و گفت که برای کانون های وکال احترام بســـیاری قائل است.

ســـینه  آرم  و  لوگـــو  از  رونمایـــی  از  پـــس  آنکـــه  دیگـــر  خبـــر 
بـــه  اقـــدام  قضاییـــه  قـــوه  بـــه  وابســـته  مرکـــز  ایـــن  جدیـــد، 
اســـت. کـــرده  وکالـــت»  لبـــاس  «طراحـــی  فراخـــوان  انتشـــار 

عزم قوه قضاییه برای جلوگیری از ورود 
قضات سلب صالحیت شده به وکالت

علمـــا،  دیـــدار  در   ۱۳۹۸ شـــهریورماه  در  قضاییـــه  قـــوه  رئیـــس 
«کســـی  کـــرد:  اعـــالم  زنجـــان  اســـتان  برگزیـــدگان  و  نخبـــگان 
کـــه بـــرای قضـــاوت صالحیـــت نداشـــته باشـــد بـــرای وکالـــت 
نیـــز صالحیـــت نـــدارد چـــون این هـــا دو شـــغل قضایـــی مرتبط 
دارد.» قـــرار  مـــا  کار  دســـتور  در  قضیـــه  ایـــن  و  یکدیگرنـــد  بـــا 

در واکنـــش به ایـــن گفته ها ســـعید باقری عضو هیئـــت مدیره کانون 
وکالی دادگســـتری مرکز در صفحه شخصی اینســـتاگرام خود مدعی 
شـــد که در ادوار گذشـــته بـــه تعـــدادی از قضات ســـلب صالحیت 
شـــده پروانه وکالت داده شـــده  و اخیـــرا رئیس قوه قضاییه اســـامی 

خبرداد

آن هـــا را از کانـــون وکال مطالبـــه کرده  اســـت. وی همچنیـــن افزود 
که بعضـــی قضات متقاضـــی پروانه وکالـــت که از طـــرف کانون وکال 
موفـــق به دریافـــت پروانه وکالـــت نمی شـــوند از طریـــق رای دادگاه 
انتظامـــی قضـــات تصمیـــم کانـــون را نقـــض می کننـــد و از رئیس 
قـــوه قضاییه خواســـته بـــود تا بـــه این معظل نیز رســـیدگی شـــود.

پـــس از این اظهارات روابـــط عمومی کانون وکالی دادگســـتری مرکز 
طـــی اطالعیـــه ای عنوان کرد کـــه اســـتعالم مزبور، مطابـــق روال از 
ســـوی دادســـتان انتظامی قضات از کانون  های وکالی دادگســـتری 
کشور صورت گرفته اســـت و بر اساس درخواســـت دادستان انتظامی 
قضـــات، آرای دادگاه هـــای انتظامـــی قضـــات در مقام رســـیدگی و 
پذیرش اعتراض متقاضیـــان مزبور از اتهام موضوع ســـلب صالحیت 
در دادگاه های کیفری، از ســـوی کانون مرکز ارســـال شـــده  اســـت.

وکال به نصب کارتخوان مالیاتی ملزم می شوند

اطالعیـــه ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور بـــا موضـــوع فراخوان 
صاحبان حرف و مشـــاغل مشـــمول نصـــب، راه اندازی و اســـتفاده 
از ســـامانه صنـــدوق فـــروش در روزنامـــه رســـمی منتشـــر شـــد.

بدین ترتیـــب، ۱۵ صنـــف جدید شـــامل ۵۰ شـــغل (ازجملـــه وکال، 
مشاوران حقوقی و مشـــاوران خانواده و دفاتر اسناد رسمی) از ابتدای 
ســـال ۹۹ ملزم بـــه اســـتفاده از ســـامانه صندوق فروش می شـــوند.

بر اســـاس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مســـتقیم، سازمان 
امـــور مالیاتـــی تا شـــهریور هر ســـال اشـــخاصی را که می بایســـت 
از ســـامانه صنـــدوق فـــروش اســـتفاده کننـــد، معرفـــی می کنـــد.

 انتشار آگهی آزمون وکالت ۹۸

آگهی آزمـــون پذیرش متقاضیـــان پروانه کارآمـــوزی وکالت کانونهای 
وکالی دادگســـتری ایران ســـال ۱۳۹۸ روز ۲۵ شهریورماه منتشر شد.

بر اســـاس این آگهی مهلـــت ثبت نام آزمـــون وکالـــت ۹۸ از ۷ تا ۱۷ 
مهرماه و تاریخ برگزاری آن ۸ آذر اســـت. در ایـــن آزمون ۳ هزار و  ۴۷۶ 
نفر پذیرفته می شـــوند. زمـــان معمول آزمـــون وکالت در ســـال های 
گذشـــته ۱۲۰ دقیقـــه بـــود که ایـــن مـــدت در آزمون ســـال ۹۷ به 
۱۳۵ دقیقـــه افزایش یافت و امســـال نیـــز ۱۵۰ دقیقـــه خواهد بود.

 نامه کانون ها برای تعلیق آزمون مرکز وکالی قوه قضاییه

رییس مرکـــز وکالی قوه قضاییه در نشســـت خبری روز ۱۷ شـــهریور 
خـــود از برگـــزاری آزمون ایـــن مرکـــز در ۲۹ آذرماه خبـــر داد و گفت 
مشـــخص نیســـت چه تعداد پروانه در این آزمون صادر می شود، بلکه 
همه کســـانی که در مرحله اول حـــد نصاب علمی را کســـب کنند به 
مصاحبـــه دعوت خواهند شـــد. او با بیـــان این که ثبت نـــام در آزمون 
بـــه کارت پایـــان خدمت یـــا معافیت دائـــم و مدرک لیســـانس نیازی 
نـــدارد، پیش بینی کرد حداقـــل ۷۰ هزارنفر در آزمـــون ثبت نام کنند.

ملـــی  ســـطح  در  آزمـــون  جهرمـــی،  بهـــادری  گفتـــه  بـــه 
محـــل  حـــوزه  قبولـــی  از  بعـــد  داوطلبـــان  و  می شـــود  برگـــزار 
ثبت نـــام.  هنـــگام  نـــه  و  می کننـــد  انتخـــاب  را  خـــود  اشـــتغال 
جالب آنکه این ایده چندی پیش از ســـوی کانون وکالی دادگســـتری 
مرکز طرح شـــده بود تا در نشست آتی اسکودا مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیـــس اســـکودا برگـــزاری اقدامـــات و تصمیمـــات مرکـــز وکالی 
قـــوه قضاییـــه را «متأثـــر از رقابـــت بـــا کانون هـــای وکال» خوانـــد و 
اعـــالم کـــرد کـــه «کانون هـــای وکال طـــی مکاتباتـــی بـــا مقامات 
محتـــرم قضایـــی درخواســـت کرده انـــد که بـــا لحاظ شـــائبه های 
قانـــون پذیـــرش کارآمـــوز وکالـــت در این مرکـــز تا تعییـــن تکلیف 
طرح هایـــی کـــه در مجلس در حال بررســـی اســـت، معلـــق بماند.»

برگـــزاری  بیانیه هایـــی  صـــدور  بـــا  نیـــز  کانون هـــا  از  برخـــی 
ایـــن آزمـــون را مغایـــر بـــا قانـــون و مصالـــح کشـــور دانســـتند اما 
شـــواهد امـــر حاکـــی از عـــدم موافقت بـــا تعلیـــق آزمون اســـت.

سیده نسرین حسین پور

جرایم خشـــونت آمیز اصوًال نه بر اســـاس ســـنجش معایب و مزایای 
ارتکاب جرم، بلکه بر اســـاس احساســـات قوی و آنـــی رخ می دهد.
نکتـــه دیگر این اســـت که کســـانی که زنـــدان را تجربـــه می کنند 
قبح ایـــن مجازات برایشـــان می ریـــزد و اصطالحـــًا می گویند: «ما 

زنـــدان رفته ایم، مـــا را از چیزی نترســـانید». 
از ســـوی دیگـــر تنهـــا حـــدود ٤٠ درصـــد بزه دیدگان وقـــوع جرم 
را گـــزارش می دهنـــد و از بیـــن آن ٤٠ درصـــدی هم کـــه گزارش 
می دهنـــد، یک پنجم مجرمین دســـتگیر می شـــوند. لـــذا این تفکر 
که مجـــازات یک مجرم «درس عبرتی» برای ســـایرین اســـت، تفکر 
درســـتی نیســـت. حتی دیدن اعـــدام در مألعام هم چنـــدان باعث 
تـــرس بزهـــکار از ارتکاب جـــرم نمی شـــود، همان طور که میشـــل 
فوکـــو در کتاب «مراقبت و تنبیه» نیز گفته اســـت در مراســـم اعدام 

می کردند. جیب بـــری  عـــده ای  حتی 
در ســـال گذشـــته در ایران هزینه نگهداری هر زندانـــی ١٤٨ هزار 
تومـــان یـــا ١٢٠ هزار تومـــان برای هر شـــب اعالم شـــد. یعنی اگر 
فـــردی را برای ٦ ماه زنـــدان بفرســـتند بیـــش از ۲۰ میلیون تومان 
صـــرف نگهداری او می شـــود. حال اگر این عدد را ضـــرب در تعداد 
زندانی هـــا کنیـــم می بینیـــم که ایـــن نـــوع قوانین ســـخت گیرانه 
نه تنهـــا کارایی نـــدارد بلکـــه هزینه های نظـــام عدالـــت کیفری را 

می دهد. افزایـــش 

ایرانیان و کیفرگرایی
نتایج پیمایشـــی کـــه در ایـــران انجـــام دادم نشـــان داد در جامعه 
آمـــاری که تحقیـــق در آن انجـــام شـــد، ٨٧ درصد موافـــق اعدام 
هســـتند، یعنـــی ما فکـــر می کنیم کـــه بـــدون اعـــدام نمی توانیم 
در جامعـــه زندگی کنیـــم. اما اگـــر اعـــدام کارایـــی دارد پس چرا 
همچنـــان اعـــدام می کنیـــم؟ پروفســـور «جـــان پـــرت» در کتاب 
«مجـــازات و تمـــدن» می پرســـد که اگر کشـــتن بد اســـت پس چرا 

قاتـــل را می کشـــیم و چـــه توجیهی بـــرای کشـــتن او داریم؟ 
مـــن تا االن آمـــاری را پیـــدا نکرده ام که نشـــان دهد شـــدت عمل 
کیفـــری، میـــزان جـــرم را در طوالنی مـــدت کاهش می دهـــد. اما 

به هـــر حال بـــه نظر می رســـد جامعـــه ما کیفرگراســـت.
در تحقیقـــی از افراد پرســـیدیم برای کدام جرائم، مجـــازات اعدام را 
اعمـــال می کنید؟ و اغلـــب گفتند بـــرای قتل عمد که این پاســـخ 
بـــه نظر مـــن تحـــت تأثیـــر رسانه هاســـت. در همین راســـتا برای 
تعییـــن میزان تأثیـــر محتوای روزنامه هـــا در کیفرگرایـــی، تحقیقی 
را در دســـت انجـــام دارم و محتـــوای صفحـــه حـــوادث دو رزنامـــه 
همشـــهری ایران و بیلد آلمـــان را در مطالعـــه ی تطبیقی برای مدت 
۶ ماه بررســـی می کنـــم. در این تحقیـــق ٣٤٩ عنـــوان کیفری را از 
روزنامه ها اســـتخراج کـــردم از این ٣٤٩ عنـــوان، ١٨ درصد راجع به 
قتل عمد اســـت، ٥ درصد تجاوز جنســـی، ٦ درصـــد گروگانگیری، 
١٣ درصد ســـرقت عـــادی و مســـلحانه و ٢١ درصد حـــوادث دیگر. 
اما نســـبت این آمـــار با آمـــار واقعی جرایم چیســـت؟ آیـــا واقعًا هر 
روز در جامعـــه مـــا قتل عمد و تجاوز جنســـی صـــورت می گیرد؟ به 
همیـــن دلیل می گویـــم که روزنامه هـــا واقعیت را تحریـــف می کنند 
و نیـــز مجازات هایی که بیـــش از  همـــه در روزنامه بازنمایی شـــده 
قصاص، اعدام و دیه، بخشـــش، حبس، حد و شـــالق اســـت. وقتی 
منبع ما درمـــورد مجازات و کیفر، رســـانه ها هســـتند بهتـــر از این 
نمی تـــوان نتیجـــه گرفت که گمان کنیـــم قصاص و اعـــدام بهترین 

باشد. می تواند  پاســـخ 
 مؤلفـــه دیگـــری که در این تحقیقات ســـنجیده شـــده این اســـت 
که بزهـــکاران چه کســـانی هســـتند؟ ٩٨ درصـــد از بزهکارانی که 
در روزنامه بازنمایی می شـــوند مرد هســـتند. یعنی خشـــونت علیه 
مـــردان وجود نـــدارد یـــا اینکه زنـــان مرتکـــب جرم نمی شـــوند؟ 
راجع بـــه رســـانه و عدالت کیفـــری آمارهای جدیـــد و جذابی وجود 
دارد. درآلمـــان وقتـــی یـــک واقعه بســـیار خشـــونت آمیز رخ دهد 
کارشناســـان ســـریعًا دربرنامه هـــای مختلـــف راجع بـــه پیش زمینه 
آن جـــرم تجزیـــه و تحلیل و افـــکار عمومـــی را آماده ایـــن مطلب 
می کننـــد که جرمی کـــه اتفاق افتـــاده علتی داشته اســـت، اما در 
جامعه مـــا مطبوعات اصطالحًا یـــک تصویر بزرگ نشـــان می دهند 
که الف، ب را کشـــت ولی این کـــه «چرا؟» مهم نیســـت، چون فعًال 

شود. کشـــته  باید  ب 
 در ســـال ١٩٦٥ تحقیقـــی در آمریکا روی دو گـــروه از کودکان ۵، ۶ 
ســـاله انجام گرفت که از هر نظر شـــرایط مشـــابهی داشـــتند اما به 
اعضای یکـــی از گرو ه ها امکانات و پکیج آموزشـــی ویـــژه ای دادند 
و نتایج بعد از ســـال ها (در ســـی ســـالگی این کودکان) نشـــان داد 
افـــرادی کـــه امکانات ویژه آموزشـــی دریافـــت کرده  بودنـــد، کمتر 

شـــده اند.  جرم  مرتکب 
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نـــام دکتر امیرناصـــر کاتوزیان در ســـپهر علم حقوق زبانـــزد خاص و 
عام اســـت و این اشـــتهار پایانی نـــدارد. او بیش از ٦٠ ســـال از عمر 
گران بهـــای خود را بـــا اســـتقالل و آزادگی 
در راه کســـب این علـــم و آموزش آن 
بـــه دیگران ســـپری کـــرد. دکتر 
کاتوزیـــان کســـی نیســـت که 
فقط در ایران شـــناخته شده 
 باشـــد، بلکه نام و آوازه او در 
مرزهای  از  خصوصی  حقوق 
ایـــران نیز فراتر رفته اســـت؛ 
غربـــی  کشـــورهای  در  هـــم 
بـــا نظام هـــای حقوقی نوشـــته 
کشـــورهای  در  هـــم  و  کامـــن ال  و 
اســـالمی، او در میان دانشمندان حقوق 

چـــون َعَلم اســـت در میـــان معارف. 
اینجانـــب از ســـال ۱۳۵۰ به عنوان یکی 
از دانشـــجویان رشـــته حقوق در محضر درس این اســـتاد فرزانه تلمذ 
کردم و با منش، شـــخصیت و زحمات دلســـوزانه او آشـــنا هســـتم. 
اســـتاد در آغـــاز و پـــس از انتقال به دانشـــگاه بر اثـــر بی مهری های 
مدیران دانشـــگاه تهران از دانشـــکده حقـــوق دور ماندنـــد. ولی در 
ســـال ۱۳۴۹ دوبـــاره به دانشـــگاه بازگشـــتند. من هـــم مانند دیگر 
دانشـــجویان حقـــوق قضایـــی ورودی ســـال های ۱۳۴۹ تـــا ۱۳۵۷ 
تمامـــی دروس حقوق مدنـــی از مقدمه علم حقوق تـــا وصیت و ارث 
(جـــز درس حقـــوق خانواده کـــه با اســـتاد دکتر صفایـــی گذراندم) 

دانشـــجوی آن فرزانه مـــرد بودم.

او تنهـــا درس حقـــوق را به مـــا نیاموخـــت، بلکه به دانشـــجویان یاد 
مـــی داد که بعدهـــا در هر شـــغلی قرار  گیرنـــد، باید شـــأن علمی و 
شـــغلی خود را ارج بگذارند و مبـــادا اســـتقالل رأی، حرمت و اعتبار 
شـــغل خود را فـــدای جیفه دنیـــوی مقـــام و منزلـــت اداری کنند. 
در همـــه زمینه هـــا متواضعانـــه و مقتدرانـــه مشـــکالت دادگاه ها و 
دانشـــگاه ها را با درس و بحـــث و نظرات خـــود در کتاب ها و مقاالت 

می کردند. منعکـــس 
اســـتاد بـــه دانشـــجویانی که بـــا نظـــرات او مخالفت مـــی کردند با 
ســـعه صدر برخورد میکرد. یک همکالســـی داشـــتم به نـــام زاهدی 
(احتمـــاًال علی اصغـــر) کـــه در حوزه علمیـــه قـــم درس خوانده بود 
و فقـــه و اصـــول را خوب می دانســـت. گاهی هـــم به اســـتاد انتقاد      
می کـــرد ولی اســـتاد مکـــدر نمی شـــد. حتـــی اگـــر در موضوعی 
زاهـــدی ســـکوت می کرد، اســـتاد از او می پرســـید: «آقـــای زاهدی 

چیست؟» شـــما  نظر 
اســـتاد ســـرباز خط مقدم جبهه عدالت، آزادی و احقـــاق حق مردم 
بود و هرگز تســـلیم قدرت سیاســـی نمی شـــد. علم و قناعت در او با 
هم جمع شـــده بـــود. اســـتقالل رأی و پایمردی آن مـــرد علم و عمل 
از صفاتـــی بود که جمع زیـــادی از او آموختند و ســـرفراز ماندند. او از 
معدود اســـتادان رشـــته های علوم انســـانی در رژیم گذشـــته بود که 
در کنفرانس هـــای موســـوم به همایش اندیشـــمندان برای بررســـی 
اصول انقالب ســـپید شـــرکت نکرد و همیشه خار چشـــم کسانی بود 

کـــه دارای این عـــزت و حرمت نبودند. 
همچنین او از کســـانی بود کـــه پیش نویس قانون اساســـی را همراه 
با جمعی دیگر از اســـتادان دانشـــگاه تدوین کردنـــد. زمانی که من 
خبرنگار ســـرویس سیاســـی کیهان بودم و در زمان وزارت آقای دکتر 

احمد صـــدر حاج ســـیدجوادی، معـــاون وزیـــر کشـــور تدوین این 
پیش نویس توســـط ایشان و ســـایر اســـتادان را اعالم کرد. متن این 

پیش نویـــس در اختیار خبرنگاران هم قرار گرفت و منتشـــر شـــد.
نبایـــد فرامـــوش کنیم در میـــان طرح هـــای متعددی کـــه به عنوان 
پیش نویـــس قانون اساســـی تهیه شـــده  بـــود، این طرح بـــا اندک 
تغییراتـــی در اختیـــار معاونـــت طـــرح و برنامه هـــای انقالبی دولت 
موقـــت که تصـــدی آن در آن زمـــان بر عهـــده مرحوم دکتـــر یدالله 
ســـحابی بود، قـــرار گرفت و بـــا تغییراتی جزیی مبنای طرحی شـــد 

کـــه قانون اساســـی کنونـــی ایران بر اســـاس آن تصویب شـــد.
هرچنـــد در طرح  پیشـــنهادی، تغییرات اساســـی و متعددی صورت 
گرفـــت ولی آنچه در فصل ســـوم این قانون به  عنـــوان «حقوق ملت» 
شـــناخته شـــده بر مبنای آن طرح اســـت. برخی عبـــارات که به آخر 
اصـــول این فصـــل اضافه شـــده در مجلس «بررســـی نهایـــی قانون 

اساســـی جمهوری اســـالمی ایران» صورت گرفت. 
در ســـال های اولیـــه انقالب که اســـتاد کاتوزیان مقاالتی در نشـــریه 
جنبش منتشـــر میکـــرد، اندیشـــه ها و عقاید ایـــن اســـتاد فرزانه را 
برنتابیدنـــد و بـــا نظر افـــراد کم  ظرفیت کـــه از میان دو چشـــم فقط 
بینـــی را می بینند، ســـازگار نیامد. بـــرای او تنگناهایـــی فراهم آمد و 
بیـــش از یک دهه دانشـــگاه از برکت فیض اســـتاد محـــروم ماند. اما 
خورشـــید زیر ابـــر نمانـــد و در همان زمان هـــم آن اقدامـــات مورد 
اعتراض بســـیاری از قضـــات، وکال، حقوقدانان و اندیشـــمندان قرار 
گرفت و اســـتاد دوباره جایگاه خود را در دانشـــگاه تهـــران بازیافت و 
تا آخرین روزهای عمر، پیروان راســـتین و شـــاگردان او از محضرشان 
کســـب علم کردند. ویژگی بارز او همیشـــه استقالل شـــخصی و دور 
ماندن از کانون قدرت سیاســـی، ساده زیســـتی و اجتنـــاب از آلودگی 

چون عَلم در میان معارف
به مناسبت پنجمین سالگرد درگذشت دکتر کاتوزیان؛
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برگشـــت خورده است که نســـبت به سال گذشـــته ٥٣٠٠ چک 
در اســـتان بیش تر برگشـــت خورده اســـت.

براســـاس آمارهـــای موجـــود در ٦ ماهـــه نخســـت ســـال ٩٨، 
تعـــداد ٥٤١ زندانـــی جرائم غیرعمد اســـتان خراســـان رضوی 
بـــا بهره گیـــری از کمک هـــای بالعـــوض ســـتاد دیه اســـتان و 
کشـــور، کمک های خیرین، تســـهیالت بانکـــی، منابع صندوق 
تأمیـــن خســـارت های بدنـــی، کمیتـــه امـــداد و شـــرکت های 
بیمـــه، گذشـــت شـــاکیان و نیـــز از طریـــق مشـــاوره و دریافت 
حکم اعســـار آزاد شـــده اند. این در حالی اســـت کـــه تقریبًا به 
همین تعـــداد، زندانیان جرائـــم غیرعمد در زندان های اســـتان 
به ســـر می برنـــد. از مجموع ٥٤٢ نفـــر زندانی جرائـــم غیرعمد 
اســـتان، ٥٢٩ نفر مـــرد و ١٣ نفر زن هســـتند. ٢٢ نفـــر از این 
تعداد بـــه علـــت محکومیت دیـــه ناشـــی از حـــوادث رانندگی 
منجـــر به فوت یـــا جـــرح، ١٠ نفر به جـــرم ایراد صدمـــه بدنی 
یا قتـــل شـــبه عمد، ٢٠ نفر بـــه علـــت نپرداختن نفقه همســـر 
یـــا فرزنـــد و ٤٩٠ نفر به علت بدهـــی مالـــی غیرکالهبرداری در 
زنـــدان به ســـر می برنـــد. هم چنـــان کـــه از این آمار برداشـــت 
می شـــود بیش از ٩٠ درصـــد از زندانیان جرائم غیرعمد اســـتان 
را بدهـــکاران مالی تشـــکیل می دهنـــد که بخش عمـــده ای از 
آنان در گیـــرودار نوســـانات اقتصـــادی ســـال ٩٧ در منجالب 
گاهـــی از قوانیـــن، پیش بینی های نادرســـت و  بی تدبیـــری، ناآ

شـــدند.  گرفتار  اقتصادی  نابخردانـــه  کنش هـــای 

روی خوش قضیه این جاســـت که نیکوکاران همیشـــه دست گیر 
و یـــاری رس محبوســـین بودنـــد. کمک های ریز و درشـــت مردم 
نیکـــوکار، حتـــی در بدتریـــن شـــرایط اقتصادی کشـــور، باعث 
شـــده آمار آزادی هـــای زندانیان جرائـــم غیرعمد در اســـتان و 
کشـــور امیدبخش باشـــد. نه تنهـــا کمک های مردمـــی همواره 
در هر شـــرایطی بوده و قطع نشـــده اســـت بلکـــه در زمان های 
خاصی ماننـــد روزهای نزدیک به پایان ســـال، اعیـــاد مذهبی و 
مـــاه رمضان نیـــز فزونی می یابـــد. تنها در دو ماهه پایانی ســـال 
٩٧ میـــزان کمک هـــای مردمی به ســـتاد دیه خراســـان رضوی 
بیـــش از ١ میلیـــارد و ٣٠٠ میلیـــون تومان بوده اســـت. در بهار 
٩٨ مردم مشـــهد با مراجعه به ســـتاد دیه اســـتان، بیش از ٥٤٢ 
میلیـــون تومان برای آزادســـازی زندانیان جرائـــم غیرعمد کمک 
کردنـــد و میـــزان کمک های مردم خراســـان رضوی در تابســـتان 
٩٨ بـــه ١ میلیـــارد و ٣٠ میلیـــون تومـــان رســـید. در این میان 
میزان مبلغ گذشـــت شـــاکیان فقط در ٦ ماه اخیـــر، حدود ١٣ 
میلیـــارد تومان بوده اســـت که بـــه راحتی می توان شـــاکیان را 
بـــه عنـــوان بزرگ ترین خیرین ســـتاد دیه خراســـان رضوی تلقی 

. د کر

تمام تالش هـــای مســـئولین قوای ســـه گانه و به ویژه دســـتگاه 
قضایـــی کشـــور، ســـازمان زندان هـــا و ســـتاد دیـــه در زمینه 
حبس زدایـــی و نیـــز کمک هـــای نیک اندیشـــانه خیریـــن برای 
آزادی زندانیـــان به ویـــژه محبوســـین جرائم غیرعمـــد نیازمند، 
ارزشـــمند و مؤثـــر ولی ناکافـــی بوده اســـت. به نظر می رســـد 
بایـــد تغییـــری در سیاســـت ها از «حبس زدایـــی» بـــه ســـوی 
«زندان زدایـــی» یعنی جلوگیـــری از ورود محکومیـــن غیرعمد و 
بدهـــکاران مالی به زنـــدان در پیش گرفته شـــود. تـــا هنگامی 
که فـــردی از روی غفلت و ناآگاهی و به دالیل غیرعمد و ســـهوی 
وارد زندان شـــود و بعد از آن به فکر حل مشـــکل زندانی باشیم، 
وضعیـــت بـــه همین منـــوال خواهد بـــود. با وجـــود تالش های 
فـــراوان نهادهای دســـت اندرکار بـــرای کاهش تعـــداد زندانیان، 
متاســـفانه میـــزان ورود بـــه زندان ها بـــه اندازه ای اســـت که به 

پر می شـــود. آزادشـــده  زندانیان  ســـرعت جای 

توجه بـــه آموزش و فرهنگ ســـازی بـــرای اقشـــار مختلف مردم 
بـــا بهره گیـــری از نهادهـــای مرتبط تاکنون دســـت کـــم گرفته 
شـــده اســـت. بخش قابل توجهی از بدهکاران مالـــی را افرادی 
از اصنـــاف مختلف تشـــکیل می دهنـــد که می تـــوان از ظرفیت 
نهادهایـــی ماننـــد اتاق هـــای بازرگانـــی، اتاق هـــای اصنـــاف 
گاه ســـازی، آمـــوزش قوانیـــن و انتقـــال  و اتحادیه هـــا بـــرای آ
تجـــارب بهـــره گرفت. بـــا نگاهـــی بـــه پرونده هـــای بدهکاران 
مالی می تـــوان گفت بخش عمـــده ای از گرفتـــاری و بدهکاری 
گاهانه یـــا با اطالعات  محکومیـــن مالی، ناشـــی از تصمیمات ناآ
ناقـــص و جهل نســـبت بـــه قوانیـــن بـــوده اســـت. همچنین 
آموزش هـــای فرهنگی و حقوقی به شـــهروندان دربـــاره قوانین 
راهنمایـــی و رانندگی، مشـــاوره های روان شناســـی و حقوقی به 
افـــراد در آســـتانه ازدواج در راســـتای اصالح باورهای نادرســـت 
دربـــاره «مهریـــه» و «نفقـــه» همســـر و فرزند، می توانـــد در این 

زمینـــه مؤثر واقع شـــود.

الزم به ذکر اســـت در اساســـنامه ســـتاد دیه تصریح شـــده است 
که مبالغ کمک های خیرین و تســـهیالت ســـتاد صرفـــًا در زمینه 
آزادی افـــرادی کـــه زندانی شـــدند باید صرف شـــود و به لحاظ 
مالی ســـتاد دیه هیچ مأموریـــت قانونی برای کمک بـــه افراد در 
آســـتانه ورود بـــه زندان ندارد. بـــا این حال در تالش تازه ســـتاد 
دیـــه خراســـان رضوی ایـــن افـــراد می تواننـــد از مشـــاوره های 
حقوقی کـــه توســـط حقوقدانـــان و وکالء افتخاری ســـتاد ارائه 
می گـــردد، بهره مند شـــده و در فرآیند اقدامـــات حقوقی پرونده 

بردارند. درســـت تری  قدم هـــای  خود، 
جان کالم و سخن آخر را باید از سعدی وام گرفت که فرمود:

سِر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل

دســـتگاه قضایی کشـــور در ســـالیان اخیر در زمینـــه مدیریت 
زندان هـــای کشـــور تـــالش داشـــته بـــا بهره گیـــری از اصالح 
سیاســـت  رهبـــری،  عفـــو  ظرفیـــت  از  اســـتفاده  و  قوانیـــن 
حبس زدایـــی را در پیـــش بگیـــرد. به ویـــژه در یک 
ســـال اخیر این سیاســـت ســـرعت بیش تری 

گرفت. خـــود  به 
 براســـاس آمارهای ســـتاد دیه کشور، در 
تابســـتان داغ ســـال ٩٧ تعداد زندانیان 
مهریـــه در ایـــران به حـــدود ٤٥٠٠ نفر 
رســـید. به طوری کـــه تعـــداد زندانیان 
 ٩٧ ســـال  اول  نیمـــه  ورودی  مهریـــه 
بود.   ٩٦ مهریه ســـال  زندانیان  معادل کل 
زنـــدان بازتابی از جامعه اســـت و نوســـانات 
بـــازار، افزایـــش لگام گســـیخته قیمـــت کاالهـــا 
و نیـــز افزایـــش قیمـــت طـــال و ارز بـــر باال 
رفتن تعـــداد زندانیـــان مهریـــه و بدهکاران 
مالـــی غیربزهـــکار تاثیرگذاری محسوســـی 
زندانیـــان جرائـــم مالی  داشـــت. متوســـط میزان بدهـــکاری 
غیرکالهبـــرداری نیـــز افزایـــش قابـــل مالحظه ای پیـــدا کرد. 

در مهرماه ســـال گذشـــته بعـــد از مباحثاتی که بیـــن تعدادی 
از مراجـــع تقلیـــد بـــا رئیـــس وقت قـــوه قضاییـــه در خصوص 
زندانیـــان مهریه پیـــش آمد، آیـــت ا... آملی الریجانـــی با ابالغ 
بخشـــنامه ای به رؤســـای دادگستری اســـتان ها از آنان خواست 
تـــا به صورت خـــارج از نوبت به پرونـــده مردانی کـــه در ارتباط 
با مهریـــه پرونـــده قضایی دارند، رســـیدگی کرده تـــا این افراد 
بـــه زنـــدان نروند. با اجـــرای این بخشـــنامه، هم اکنـــون تعداد 
زندانیان مهریه در کشـــور به زیر ١٠٠٠ نفر رســـیده اســـت و در 
برخـــی اســـتان ها از جمله خراســـان رضوی تقریبـــًا هیچ فردی 

از بابـــت مهریه در زندان نیســـت.

قانـــون «اصـــالح قانون صـــدور چک» کـــه از تصویـــب مجلس 
و تایید شـــورای نگهبـــان در آبان ماه ٩٧ گذشـــت و با دســـتور 
رئیس جمهـــور از آذرماه ٩٧ اجرایی شـــد، با هـــدف جلوگیری 
از صـــدور چک های بی محـــل بود. براســـاس این قانـــون کلیه 
بـــه صادرکننـــده چک بی محل مســـدود  حســـاب های مربوط 
اعتبـــار  افتتـــاح هرگونـــه حســـاب،  از  بانک هـــا،  و  می شـــود 
اســـنادی، ارزی و ریالی، صدور کارت بانکـــی و اعطای هرگونه 
تســـهیالت و ضمانت نامـــه برای اشـــخاصی که چک برگشـــتی 
دارند، منع شـــدند. ایـــن قانون نیز در جهـــت کاهش بدهکاران 
مالـــی محبـــوس در زندان هـــا اجرایـــی شـــد. بـــا ایـــن حال 
براســـاس گزارش بانک مرکـــزی در تیرمـــاه ٩٨، ٥١ هزار عدد 
برگـــه چک بـــه ارزش ٦٨٠٣ میلیـــارد ریال در خراســـان رضوی 

بود.  مالی  مســـایل  به 
روزی در ســـال های آخـــر دهـــه هفتاد بـــرای آزمایش پزشـــکی به 
آزمایشـــگاهی در خیابـــان بهشـــتی آمده بودنـــد. دیـــدم در کنار 
کیوســـک نبـــش خیابـــان پاکســـتان بـــدون آالیش و تشـــریفات 
روزنامه هـــا را که نســـیم آزادی آن را فراگرفته بـــود می خواندند. پس 
از ســـالم و علیک از ایشـــان ســـؤال کـــردم: «چرا به اینجا تشـــریف 
آورده ایـــد؟» ماجرا را گفت و گویا در آزمایشـــگاه از او خواســـته بودند 
که یک ســـاعت دیگـــر مراجعه کند. از ایشـــان دعوت کـــردم که به 
دفتر اینجانب تشـــریف بیاورنـــد و قبول کردند. از هر دری ســـخنی 
رفـــت؛ به یاد اســـتاد آوردم که ما در ســـال اول دانشـــکده از مفصل 
و مشـــکل بـــودن مقدمه علم حقـــوق گالیـــه داشـــتیم، فرمودند: 
«مقدمـــه را خالصـــه و بعضـــی از بحث هـــای فلســـفی آن را حذف 
کردم.» به شـــوخی گفت: «شـــاید این مالقاِت اتفاقـــی برای اطالع 

شـــما از این موضوع باشـــد.»
 شایگان زیست، شایگان مرد و نامش جاویدان است.

شاکیان؛ بزرگ ترین خیرین ستاد دیه خراسان رضوی
نگاهى به وضعیت زندانیان جرائم غیرعمد
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  نوآوری هـــای قانـــون اصـــالح قانـــون صـــدور چـــک 
مصـــوب ۱۳۹۷ را چگونـــه دســـته بندی یـــا ارزیابی 
می کنیـــد؟ در کل قانـــون جدیـــد صـــدور چـــک را 
نســـبت به دوره کنونـــی قانونـــی مترقی می دانیـــد؟ آیا این 
قانـــون نیاز بـــه کار کارشناســـی  بیشـــتری داشته اســـت یا 

خیر؟
قطعـــًا قانون اصـــالح قانـــون صدورچک که 
در ســـال ۱۳۹۷ تصویـــب شـــده دارای 
نـــوآوری اســـت و امتیـــازات قابـــل 
ذکری هم دارد.ایـــن قانون مبتنی 
است  ارزشـــمندی  انگیزه های  بر 
صدور  با  مقابله  آن  مهمتریـــن  که 
چک هـــای بالمحـــل و چک های 
آن  تدبیر  اســـاس  و  است  ممنوعه 
شفاف ســـازی،  اطالع رسانی  یعنی 
و در نهایـــت اعمـــال محرومیت های 
ســـازنده  و  مهـــم  بســـیار  اجتماعـــی، 
اجرایـــی  تدابیـــر  همچنیـــن  اســـت. 
پیش بینی شـــده در مـــاده ۲۳ اصالحی 
حائز اهمیت اســـت. درواقـــع این قانون 
مثبـــت  کارکردهـــای  دارای  ســـویی  از 
پیشـــگیرانه اســـت و موجـــب کاهـــش 

ظھرنویسی؛
مھمترین ابھام قانون جدید صدور چک

قانـــون اصـــالح مـــوادی از قانون صـــدور چـــک ۱۳ آبان ماه 
۱۳۹۷ بـــه تصویب مجلس شـــورای اســـالمی و در ۲۳ آبان ماه 
به تأیید شـــورای نگهبان رســـید. ایـــن قانون حـــاوی تغییرات 
مهمی در مـــورد گواهی عـــدم پرداخت، ظهرنویســـی، صدور 
فـــوری اجرائیـــه توســـط دادگاه و همچنیـــن پیش بینی چک 
الکترونیکی اســـت. «وکال» دربـــاره این تغییـــرات و نوآوری ها 
با دکتر ســـعید محســـنی، دانشـــیار گروه حقـــوق خصوصی 
دانشـــگاه فردوسی مشـــهد و وکیل دادگســـتری، به گفت وگو 

. نشست

صـــدور چک های پرداخت نشـــدنی خواهد شـــد. ایـــن تأثیرهم 
از این جهت اســـت که به دلیل شـــفافیت و ســـهولت دسترســـی 
بیشـــتری  دقت  چک، امکان  انتقال گیرنـــدگان  اطالعـــات،  بـــه 
بـــرای پذیـــرش چـــک می یابنـــد و هـــم از این جهت اســـت که 
تبعـــات اجتماعـــی و محدودیت های  به دلیـــل  صادرکننـــدگان 
بانکـــی، مالحظـــه و احتیاط بیشـــتری در صدور چـــک خواهند 
نمـــود. عالوه برایـــن الزامات مربوط بـــه بانک ها باعـــث خواهد 
شـــد کـــه در فراینـــد در اختیـــار قـــرار دادن دســـته چک دقت 
بیشـــتری معمـــول شـــود. اینهـــا عوامـــل و تدابیر پیشـــگیرانه 
اســـت. از ســـوی دیگر قانون مـــورد بررســـی دارای کارویژه های 
پســـینی اســـت؛ تدابیر اجرایی مقرر در مـــاده ۲۳ اصالحی که 
امـــکان صـــدور اجرائیـــه و تعقیب عملیـــات اجرایـــی در اجرای 
احکام دادگســـتری بدون نیاز بـــه فرایند دادرســـی را پیش بینی 
کرده، قطعـــًا دارای تاثیرات مثبت اســـت. به ویـــژه اینکه فرایند 
دادرســـی هزینه بـــر و مهم تـــر از آن زمان بـــر اســـت و حذف آن 
گام شـــایانی در وصـــول مطالبـــات دارنـــدگان چـــک و ارتقای 
اعتبار ســـند تجاری چک اســـت. ضمنـــًا مقنن ذیـــل ماده ۲۳ 
اصالحی، نســـبت به خنثی ســـازی اقدامات ناصـــواب دارندگان 
ادعایی که فی الواقع فاقد اســـتحقاق هســـتند، اقـــدام مقتضی 
معمـــول نموده اســـت. البته در کنـــار این امتیازات، اشـــکاالتی 
هـــم در قانـــون اصـــالح قانون صـــدور چـــک وجـــود دارد که 
انتظـــار می رفـــت قانونگذار قبـــل از تصویب بـــا مطالعات علمی 
صحیـــح، مانع بـــروز آن شـــود و اکنون نیـــز انتظار مـــی رود که 
نظـــام قانونگـــذاری بـــا درخواســـت از مراجع  و مراکـــز علمی، 
نســـبت به کشـــف و شناســـایی نقایص قانون و مـــآًال اصالح آن 

اقـــدام کند.

  خألهـــای ایـــن قانـــون را در چـــه می بینیـــد و چـــه 
ایـــرادات می تـــوان  ایـــن  بـــرای رفـــع  راهکارهایـــی 

پیشنهاد کرد؟
به رغـــم قابل ســـتایش بـــودن زحمـــات نظـــام قانونگـــذاری، 
متأســـفانه اشـــکاالت و ابهامات متعـــددی در این ســـند قانونی 
وجـــود دارد. مهم تریـــن چالـــش این قانـــون،  ابهام شـــدید آن 
درمقولـــه ظهرنویســـی اســـت که آن هـــم معلول شـــیوه تدوین 
مـــاده ۲۱ مکرر اســـت. به موجب قســـمتی از این مـــاده، «ثبت 
انتقال در ســـامانه صیـــاد جایگزین پشت نویســـی چک خواهد 
بود». هرچنـــد بحث ظهرنویســـی چک در قانـــون جدید، خود 
نیازمند مجالی مســـتقل اســـت، امـــا اجماًال همیـــن قدر عرض 

شـــود که حداقل ســـه نظر و احتمال در تفســـیر این ماده وجود 
دارد: از ســـویی ممکن اســـت انتقـــال چک در ســـامانه صیاد، 
ماهیـــت انتقـــال طلب داشـــته باشـــد و مقـــررات ظهرنویســـی 
درمـــورد آن منتفی باشـــد؛ از ســـوی دیگر ممکن اســـت انتقال 
چک در ســـامانه صیاد را ظهرنویســـی دانســـت و ظهرنویســـی 
ســـنتی به صـــورت درج در خـــود چک، منســـوخ تلقـــی گردد، 
ودر نهایـــت ممکن اســـت انتقال چـــک در ســـامانه صیاد نوعی 
ظهرنویســـی جدید در کنار ظهرنویســـی ســـنتی در متن چک، 
شـــمرده شـــود که البته تا حـــدودی در احـــکام تفـــاوت دارند. 
هر چنـــد بنده بـــا نظر اخیـــر موافقم ولـــی آنچه در ایـــن مقال 
اهمیـــت دارد این اســـت که مـــاده ۲۱ مکرر چالشـــی جدی در 
ایـــن  خصوص ایجاد کـــرده و الزم اســـت قانون گذار نســـبت به 

اقـــدام کند. ابهام،  ایـــن  رفع 
مشـــابه این اشـــکال، مســـئله صـــدور چـــک در وجـــه حامل و 
ظهرنویســـی ســـفید اســـت که هرچند بنـــده معتقد بـــه بقای 
اعتبـــار آن هســـتم، ولی مـــاده ۲۱ مکرر شـــائبه نســـخ و زوال 

می کند. القـــاء  را  آن  امـــکان 
یکـــی دیگـــر از ابهامـــات قانـــون جدید، مســـئله اثـــر درج کد 
رهگیـــری در گواهی هـــای عـــدم پرداخـــت اســـت. از ســـویی 
ضمانت اجـــرای مذکور در مـــاده ۴ اصالحی (یعنـــی عدم ترتیب 
اثر در مراجـــع ثبتی و قضایی) شـــبهه بی اعتبـــاری گواهی نامه 
عدم پرداخـــت را القاء می کند واز ســـوی دیگـــر تحلیل منطقی 
ایجـــاب می کنـــد کـــه گواهی نامـــه عـــدم پراخـــت فاقـــد کد 
رهگیری را قابل اســـتناد و اســـتفاده در دادرســـی مدنی بدانیم، 
بـــدون اینکه امـــکان صـــدور مســـتقیم اجرائیه وجود داشـــته 
باشـــد. ایـــن اختالف دیـــدگاه نیز معلـــول ضعـــف قانونگذاری 

. ست ا
نکتـــه مهـــم دیگر مـــاده ۵ مکرر اســـت کـــه ضمـــن پیش بینی 
ترتیـــب مؤثـــر و مفید مبنی بـــر اطالع رســـانی برخط بـــه تمام 
بانک هـــا و مؤسســـات اعتبـــاری و تکلیـــف ایشـــان بـــه برخی 
اقدامـــات،  ایـــن تکلیف را منوط به ســـپری شـــدن ۲۴ ســـاعت 
نمـــوده اســـت. اوًال ممکن اســـت از ظاهـــر عبارات این شـــائبه 
ایجاد شـــود که بانک هـــا و مؤسســـات اعتباری قبـــل از انقضاء 
۲۴ ســـاعت حق انجام اقدامات مکـــرر را ندارند کـــه این نتیجه 
منطقـــی نمی نماید. ثانیًا ایجاد فرصت ۲۴ ســـاعته کافی اســـت 
تـــا صادرکننـــده، وجـــوه موجود در حســـاب های دیگـــرش رااز 

ســـایر بانک هـــا و مؤسســـات اعتباری خـــارج کند. 
تبصـــره ۴ مـــاده ۵ مکـــرر مقـــرر کـــرده کـــه محدودیت هـــای 
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پیش بینی شـــده عالوه بر صاحب حســـاب نســـبت بـــه نماینده 
وی کـــه اقـــدام به صدور چـــک نموده نیـــز اعمال می شـــود، تا 
زمانـــی کـــه در مرجع قضایـــی اثبـــات نماید که عـــدم پرداخت 
مســـتند به عمـــل صاحب حســـاب یا نماینـــده بعـــدی او بوده 
اســـت. این درحالی اســـت کـــه اوًال در بازه زمانی دادرســـی که 
به منظـــور اثبـــات امر مذکور انجام می شـــود، امـــورات مالی این 
نماینـــده مختل می شـــود و به ویـــژه تمام حســـاب های بانکی او 
مسدود می شـــود. توجه داشـــته باشـــید که حکم مذکور عمدتًا 
شـــامل مدیـــران شـــرکت های تجـــاری و حتی مدیـــران صاحب 
امضـــاء در دســـتگاه های دولتی اســـت کـــه ایشـــان به صورت 
حرفـــه ای همیشـــه با مســـئله صـــدور چـــک ســـروکار دارند و 
ضمانت اجـــرای فـــوق، آن هـــم ِاعمـــال کامـــل محدودیت هـــا 
بـــر ایشـــان، قطعًا توالـــی نامطلوبـــی در نظام اداری اشـــخاص 
حقوقی ایجـــاد خواهد کرد. بنابراین شایســـته اســـت قانونگذار 
اعمال محدودیت ها را نســـبت بـــه نماینـــده صادرکننده محدود 

. کند
به موجب بنـــد «ه» تبصره ۳ مـــاده ۵ مکرر، یکـــی از موارد رفع 
ســـوء  اثـــر،  ارائه حکـــم قضایـــی مبنی بـــر برائت ذمـــه صاحب 
حســـاب درخصوص چک اســـت. معلوم اســـت که حکـــم برائت 
ماهیتـــی حقوقـــی دارد و به نظـــر می رســـد کـــه در پـــی یـــک 
دادرســـی حقوقـــی (مدنـــی) صادر می شـــود. حال ســـؤال این 
اســـت که اگر در نتیجـــه یک دعـــوی کیفری، امـــوری از قبیل 
جعل،کالهبـــرداری، ســـرقت یـــا  خیانـــت در امانت نســـبت به 
چک احراز شـــود، تکلیف چیســـت؟ آیا با چنیـــن احکام قطعی 
می تـــوان در خواســـت رفع ســـوء اثـــر کـــرد؟ علت ابهـــام این 
اســـت که از ســـویی این قبیل احـــکام، حکم برائت محســـوب 
نمی شـــوند و طبعـــًا با تفســـیر لفظی از شـــمول مقـــرره قانونی 
خارج هســـتند و از ســـوی دیگر ایـــن احکام گرچـــه حکم برائت 
نیســـتند، لیکن به داللـــت التزام، داللـــت بر برائـــت دارند و بر 
اســـاس تفســـیر منطقی باید این دســـته احکام را نیـــز همچون 

اثر دانســـت. حکم برائـــت موجب رفع ســـوء 
یکی دیگر از موارد رفع ســـوءاثر این اســـت که ذینفـــع (دارنده) 
چک ظرف ســـه ســـال از تاریخ صدور گواهینامـــه عدم پرداخت، 
دعـــوی حقوقـــی یـــا کیفـــری در خصـــوص چک طـــرح نکرده 
باشـــد. این مورد کـــه در بند «ه» تبصـــره ۳ مـــاده ۵ مکرر مقرر 
شـــده، با این اشـــکال مواجه اســـت کـــه علی االصـــول، دارنده 
اقـــدام بـــه طرح دعـــوی حقوقی یـــا کیفـــری نخواهـــد نکرد و 
حق خویـــش را از طریق صـــدور اجرائیه ثبت یـــا اجرائیه دادگاه 
پیگیـــری می کند. درواقـــع بنـــد واو تبصره مذکور باید ســـپری 
شـــدن ســـه ســـال از تاریخ صـــدور گواهینامه عـــدم پرداخت و 
عـــدم اقدام قضایـــی «یا ثبتـــی» در ایـــن مـــدت را موجب رفع 

اثر محســـوب می کرد. ســـوء 
تبصره ۵ ماده مکرر با شناســـایی مســـئولیت جبران خســـارت بر 
عهده بانک ها و مؤسســـات اعتبـــاری، به نحو شایســـته ای مراکز 
مالـــی مذکـــور را وادار بـــه انجام صحیـــح تکالیف قانونی شـــان 
کرده اســـت اما مشـــخص نکرده که منظور از خســـارات وارده بر 
اشـــخاص ثالث چیست؟ مشـــابه این اشـــکال در تبصره الحاقی 
بـــه مـــاده ۲ قانون صـــدور چک وجود داشـــت کـــه قانونگذار را 
به تصویـــب ماده واحده تفســـیری در این خصـــوص مجبور کرد. 

این خطـــای قانونگذاری دراین نوبت نیز تکرار شـــده اســـت.
در مواردی از جمله مـــاده ۶ اصالحی، قانونگـــذار از چک هایی 
ســـخن به میان مـــی آورد که «مشـــمول این قانون نمی باشـــند». 
در چنیـــن مواردی الزم اســـت قانوگذار معیـــن کند که چک های 

مذکـــور تابع چه قانونی هســـتند؛ آیـــا کماکان مشـــمول عنوان 
چک بـــوده و تابع مقررات قانون تجارت و ســـایر مقررات اســـت 
یـــا فاقد وصف چـــک بـــوده و به عنوان یک ســـند مدنـــی با آن 
برخـــورد می شـــود؟ هرچند بنده دیـــدگاه اول را اولـــی می دانم 
ولی به هرحال بـــروز ابهـــام و بالتبع ایجاد اختالفات، ناشـــی از 

اســـت. قانونگذاری  نقص 

   در تبصـــره ۲ مـــاده ۶ الحاقـــی، قانونگـــذار «چـــک 
مـــوردی» را به منظـــور کاهـــش تقاضای دســـته چک 
پیش بینـــی کرده اســـت. آیا اســـتفاده از ایـــن راه را 

مؤثر می دانید؟
اوًال دریافت چـــک موردی که ســـابقًا هم در نظـــام بانکی وجود 
داشـــته، با فرهنگ عمومـــی جامعه ایران هماهنگ نیســـت و از 

ایـــن جهت امکان توفیق و گســـترش آن بعید اســـت.
ثانیاً  ابهامات و اشـــکاالت تبصره ۲ ماده ۶ اصالحی که مســـتند 
چک مـــوردی اســـت، زیاد اســـت؛ از ســـویی چک مـــوردی به 
«ذینفعـــان معین» داده می شـــود کـــه مفهوم «ذینفـــع معین» 
نامشـــخص اســـت و باید منتظر رفع ابهام توســـط بانک مرکزی 
بود. همچنیـــن مبلغ قابـــل درج و مدت اعتبار چـــک در قانون 
مشـــخص نشـــده اســـت و دارای ابهام اســـت. رفع این ابهامات 
نیـــز از بانک مرکـــزی انتظار می رود. از ســـوی دیگـــر به موجب 
تبصـــره چنانچه متقاضی چـــک مـــوردی دارای موجودی کافی 
نباشـــد،  تا زمان پرداخت مشـــمول محدودیت هـــای مندرج در 
بندهـــای الف تـــا و مـــاده ۵ مکرر خواهـــد بود و حـــق دریافت 
دســـته چک، صدور چک و اســـتفاده از چک مـــوردی را نخواهد 
داشـــت. ابهام این حکـــم در خصـــوص مبدأ زمانی آن اســـت. 
آیا محدودیت هـــا و محرومیت ها از تاریخ برگشـــت چک شـــروع 
می شـــود یـــا از تاریـــخ تحویل چک بـــه متقاضی؟ اگـــر منظور، 
 تاریخ برگشـــت چک باشـــد، باید گفـــت که این حکـــم جدیدی 
نیســـت و ســـابقًا عینًا در مـــاده ۵ مکرر مقرر شـــده بـــود و اگر 
منظـــور، تاریـــخ تحویل چک به متقاضی اســـت کـــه ظاهر ماده 
نیـــز مؤید این برداشـــت اســـت، باید گفت عمًال کســـی ســـراغ 
چک موردی نخواهد رفت زیرا شـــخص بـــا دریافت چک موردی 
تا زمـــان سررســـید آن، مشـــمول محدودیت هـــا و محرومیت ها 
شـــده و عمًال امـــور مالی وی دچـــار اختالل می شـــود. بنابراین 
رغبتـــی به چک مـــوردی وجـــود نخواهد داشـــت و نقض غرض 
خواهد شـــد. ایـــن نتیجه در تعـــارض صریح با هدفی اســـت که 
قانونگـــذار صراحتـــاً  در متن تبصـــره به آن تصریح کرده اســـت.

  در مـــورد تبصره ۱ مـــاده ۵ مکرر الحاقـــی و آیین نامه 
یک ســـاله  تعلیـــق  خصـــوص  در  آن  اجرایـــی 
محرومیت هـــای مقـــرر در مـــاده ۵ بـــرای بنگاه های 
اقتصـــادی چـــه نظـــری دارید؟ آیـــا ایـــن کار می توانـــد آثار 

سوئی بر حقوق ذی نفعان داشته باشد؟
تبصره یک مـــاده ۵ مکـــرر در مقـــام تعدیـــل ضمانت اجراهای 
مقـــرر اســـت. در واقـــع به موجـــب مـــاده ۵ مکـــرر، در صورت 
زیـــادی  محدودیت هـــای  چـــک،   بـــودن  پرداخـــت  غیرقابـــل 
بـــرای صادرکننـــده چـــک اعمـــال می شـــود امـــا اعمـــال این 
آثـــار نامطلوب اقتصادی  محدودیت ها در مواردی ممکن اســـت 
بـــر جامعه ایجـــاد کند. در واقـــع باید توجه داشـــت که پرداخت 
نشـــدن چـــک و تعهـــدات مالـــی بالضـــروره و همیشـــه معلول 
ناشایســـتگی و عدم لیاقت صادرکننده نیســـت. در هر جامعه ای 

به ویـــژه در شـــرایط اقتصادی حاکم بـــر جامعه ایـــران، اتفاقات 
و مســـائلی بـــروز و در فعالیت هـــای مالی بنگاه هـــای اقتصادی 
اختـــالل ایجـــاد می کند که معلول عـــدم درایت برخـــی مدیران 
داخلـــی یا ظلم هـــای ناروای برخـــی قدرت های خارجی اســـت 
و صادرکننده چک در آن نقشـــی نداشـــته و حتـــی برایش قابل 
پیش بینـــی هم نبـــوده اســـت. حـــال اعمـــال محدودیت ها بر 
صادرکننـــده می توانـــد باعث وقفـــه فعالیت بنـــگاه اقتصادی و 
بالتبـــع، اثر منفی بر اشـــتغال برخـــی افراد و حتـــی اختالل در 
نظام اقتصادی شـــود. به همیـــن منظور قانونگذار هوشـــمندانه 
از تعلیـــق اعمـــال محدودیت هـــا ســـخن گفتـــه اســـت و چون 
تشـــخیص آن بســـته به مورد باید بـــه عمل آیـــد، آن را به عهده 
شـــورای تأمین اســـتان قرار داده است و پیشـــنهاد آیین نامه آن 
را بـــا در نظر گرفتـــن معیارهایی مثـــل میزان تولیـــد، صادرات و 
تعداد افراد شـــاغل به عهـــده وزارت امور اقتصـــادی و دارایی و 
بانک مرکزی قرار داده اســـت. این آیین نامـــه در تاریخ ٩٨/٦/٦ 
بـــه تصویـــب هیأت دولت رســـید لیکن شـــرایط برخـــورداری از 
این ارفاق بســـیار ســـخت گیرانه تعیین شـــده اســـت. به عنوان 
نمونه بـــه موجب مـــاده ۲ آیین نامه، بنگاهی کـــه دارای حداقل 
۱۰۰ کارگـــر باشـــد می توانـــد از ایـــن ارفـــاق بهره مند شـــود. 
درحالی کـــه بنگاه هـــای اقتصـــادی با تعـــداد کارگـــر کمتر از 
۱۰۰ نفـــر هم شایســـته برخورداری از این ارفاق هســـتند. فرض 
بفرمایید یـــک بنگاه اقتصـــادی با ۸۰ کارگر به دلیل مشـــکالت 
ناخواســـته اقتصادی،  مشـــمول محدودیت های ناشـــی از چک 
پرداخت نشـــدنی گـــردد و در اثـــر ایـــن محدودیت هـــا، امکان 
تأمیـــن نقدینگی و امـــکان افتتـــاح LC و امثال آن را از دســـت 
داده و بالتبـــع فعالیـــت آن مختـــل گـــردد و بالتبـــع ۸۰ کارگر 
بی کار شـــوند. پـــر واضح اســـت مـــوارد متعددی از ایـــن قبیل 
پدیـــد خواهد آمد که هم مشـــکالت اشـــتغال ایجـــاد کرده و هم 
اقتصاد شـــهر یا اســـتان را دچار اختـــالل می کنـــد. بنابراین به 
نظر می رســـد هیـــأت دولت باید شـــرایط اعمال تبصـــره ۱ ماده 
۵ مکرر را تســـهیل و به تشـــخیص شورای تأمین اســـتان اعتماد 

. کند

   نظرتـــان در مـــورد تبصـــره الحاقـــی بـــه مـــاده ۱ در 
آیـــا  چیســـت؟  الکترونیـــک  چـــک  خصـــوص 
ارائه چـــک الکترونیکی  بـــرای  زیرســـاخت های الزم 

در نظام بانکی ما آماده است؟
صـــدور اســـناد تجـــاری الکترونیـــک در دنیـــای امـــروز امری 
اجتناب ناپذیـــر اســـت و الجرم بایـــد زمینه اجـــرای آن را فراهم 
کـــرد. البته قانونگذار در ســـال ۱۳۸۲ در مـــاده ۷ قانون تجارت 
الکترونیکـــی فی الجمله اعتبار آن را به رســـمیت شـــناخته و به 
امضـــای الکترونیک، تمام اعتبـــار امضای ســـنتی را اعطا کرده 
اســـت. انتظار می رفـــت از همان زمـــان دولت زیرســـاخت های 
الزم جهـــت عملیاتی شـــدن صدور اســـناد تجـــاری الترونیک را 
فراهـــم کند و به مـــوازات آن، نظام تقنینی نیز نســـبت به تدوین 
قوانیـــن مربوطه اقدام کند که متأســـفانه اقـــدام مؤثری صورت 
نگرفت. شـــاید مهم ترین اقدام تقنینی در ایـــن خصوص، قانون 
اصـــالح قانون صدور چـــک اخیرالتصویب باشـــد که بـــا الحاق 
یک تبصره بـــه ماده یک قانـــون صدور چک، ضمن شناســـایی 
صریـــح چـــک الترونیـــک،  بانـــک مرکـــزی را مکلف بـــه تدارک 
الزامـــات در قالب صدور دســـتورالعمل هایی کرده اســـت. البته 
هنوز بســـتر امضـــای دیجیتال فراهـــم نیامده و عملیاتی شـــدن 

صـــدور چنین چک هایـــی نیازمند زمان اســـت.
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سعید باقرى، عضو هیات مدیره کانون وکالى مرکز

امـــا از آن طرف کمر شـــورای حل اختـــالف را خواهند شکســـت.

    چه ابهاماتی در این بخشنامه به چشم می خورد؟
در یکـــی از بندهـــای بخشـــنامه آمده اســـت که معـــاون منابع 
انســـانی قوه قضاییه باید امکانات آموزشـــی برای تعلیم شـــورای 
حـــل اختالف را بـــه زودی فراهم کند. گویا ما ســـرنا را از ســـر گشـــادش 
می زنیـــم. فکـــر کنم ایـــن اتفاق فقـــط در جهـــان ســـوم رخ می دهد که 
ابتـــدا کاری را شـــروع  کنند و ســـپس بـــه دنبـــال آمـــوزش دادن و تهیه 

بروند. امکانـــات 
مـــا در ابتـــدا بایـــد بســـنجیم و ببینیـــم که ایـــن کار به صالح هســـت یا 
خیر؟ و اگـــر خرد جمعی چنیـــن کاری را تأییـــد کرد که ایـــن کار به نفع 
حقوق عامه اســـت، آن موقع باید زمینه ســـازی کرده، امکانـــات را فراهم 
بکنیـــم و نیروهـــای ذی ربـــط را آموزش بدهیـــم. ارجاع پرونـــده و صدور 
بخشـــنامه باید آخرین حلقـــه از این زنجیره باشـــد نه اولیـــن حلقه. یک 
مقـــدار در این کار عجله شـــده و شـــتاب زده عمل کرده اند تـــا جایی که 
من فکـــر می کنم بایـــد آیین نامه ای بـــرای توضیح این بخشـــنامه تنظیم 

 . د بشو

   در مشـــهد هنوز بخشـــنامه اجرایی نشـــده، آیا در تهران به 
اجرا در آمده است؟

اخیـــرًا اطالعـــی نـــدارم، امـــا قاعدتًا بعـــد از صدور بخشـــنامه 
الزم االجـــرا اســـت. زیـــرا زمـــان خاصی هـــم برای شـــروع اجـــرای آن 
پیش بینـــی نشـــده و از ایـــن رو بایـــد بالفاصلـــه اجرایـــی شـــود. وقتی 
بالفاصله ابـــالغ می کنند به شـــورای حل اختـــالف آنها هم باید ســـریع 

ثبـــت و رســـیدگی کنند. 

  آثـــار و نتایـــج احتمالـــی ایـــن بخشـــنامه در رســـیدگی بـــه 
پرونده ها  چه خواهد بود؟

یکـــی از آثـــار ایـــن بخشـــنامه طوالنی شـــدن اوقات رســـیدگی 
در شـــورای حـــل اختالف اســـت. اثر دیگـــرش تنزل علمـــی تصمیمات 
شـــورای حل اختالف اســـت؛ چون شـــورای حـــل اختالف نـــه بضاعت 
علمی و نه امکانـــات الزم را برای رســـیدگی به چنیـــن پرونده هایی دارد. 
درست اســـت که بر اســـاس این بخشـــنامه شـــورای حل اختالف تالش 

می کنـــد دعـــاوی را به صـــورت مصالحه و ســـازش حل وفصل کنـــد و اگر 
نشـــد فـــرد چنین حقـــی را دارد که بـــه دادگســـتری مراجعـــه نماید، اما 
گویا نویســـندگان بخشـــنامه غافل از این بوده اند که یکی از ســـخت ترین 
و تخصصی تریـــن مـــوارد در امور قضایـــی روش مذاکره و مصالحه اســـت. 
شـــخصی که بـــا مبانـــی و ماهیت این دعاوی آشـــنایی نداشـــته باشـــد، 
چطور می توانـــد طرفین را دعوت بـــه مذاکره کند؟ مدیر جلســـه مصالحه 
بایـــد با موضوعـــات و مســـتندات و مســـائل قضایـــی و قانونی مشـــکل 
آشـــنایی داشـــته باشـــد تا بتواند نظرات افراد را به یکدیگـــر نزدیک کرده 

و آنها را به ســـازش دعـــوت کند.
 مـــا معتقدیم کـــه در بســـیاری از مـــوارد اعضـــای محترم شـــورای حل 
اختـــالف که احتـــرام برایشـــان قائلیم دانـــش و تخصص کافـــی ندارند. 
حتـــی در مذاکـــره و مصالحه دعواهـــای نه چنـــدان پیچیـــده فعلی هم 
موفـــق نبوده انـــد. تجربه شـــورا این را می گویـــد. حال اگـــر بیاییم چنین 
مرجعـــی را درگیـــر دعواهـــای بســـیار زیاد، پیچیـــده و تخصصـــی کنیم 
موجـــب نارضایتی مـــردم و اطاله دادرســـی می شـــود. همچنین موجب 
تزلـــزل تصمیمـــات و درگیری فـــراوان اصحـــاب دعوا با اعضای شـــورای 

حـــل اختـــالف می گردد. 
از طـــرف دیگـــر باعث فرســـایش روحـــی و روانـــی اعضای شـــورای حل 
اختالف نیز می شـــود؛ زیـــرا تا آنجا که مـــن اطالع دارم اعضای شـــورای 
حـــل اختـــالف حقوق زیـــادی نیـــز نمی گیرند و حـــال با این بخشـــنامه 
تکلیـــف ماالیطاقـــی از ایشـــان می خواهیـــم. یعنـــی می گوییم شـــما با 
حداقل دســـتمزد حداکثـــر پرونده ها را در اســـرع وقت رســـیدگی کنید. 
نتیجـــه ایـــن می شـــود کـــه کارها از ســـامان خـــودش خارج می شـــود. 
دادرســـی دیگـــر منصفانـــه و عادالنـــه نیز نیســـت. ضمن اینکـــه ممکن 
اســـت موجـــب ورود کارچاق کن هـــا و دالل ها به شـــورای حـــل اختالف 
شـــود. این هـــا حداقل آســـیب هایی اســـت که ممکن اســـت بـــه حقوق 

مردم  و سیســـتم قضایـــی وارد گردد. 

   از بحـــث نقد بخشـــنامه عبـــور کنیم. جناب باقـــری با توجه 
بـــه این کـــه شـــما رابـــط کانـــون وکالی دادگســـتری مرکز با 
مجلس شـــورای اســـالمی بودید، کمی دربـــاره کم و کیف این 

ارتباط توضیح بفرمایید.
کانون هـــا مثـــل وزارتخانه هـــا نیســـتند که رفت وآمـــد زیادی بـــا مجلس 

عادت کرده ایم ُسرنا را از سر گشادش بنوازیم

   آقـــای باقـــری، نظرتـــان در مورد بخشـــنامه  «شـــورای حل 
اختالف» کـــه رئیس قوه قضاییـــه در اواخـــر مردادماه ابالغ 

کرد، چیست؟ 
پیـــش از انجـــام اقداماتـــی از این دســـت، نیاز بـــه مطالعـــه و اخذ نظر 
خبـــرگان موضـــوع مخصوصـــًا قضـــات هســـت، می بایســـت معایـــب و 
محاســـن چنین پیشـــنهادهایی طرح و سنجیده شـــود و کار کارشناسی 
دقیـــق، صورت بگیرد. یادم هســـت که در زمان ریاســـت آقـــای «یزدی» 
بر قـــوه قضاییه، وقتـــی موضـــوع دادگاه های عـــام مطرح شـــد خیلی 
از وکال، حقوقدانـــان و حتـــی قضـــات اعتـــراض کردنـــد کـــه این طرح 
موفقیت آمیـــز نخواهد بود و با اســـتانداردهای جهانی ســـازگار نیســـت. 
امـــا لجاجت کســـانی کـــه در واقع چنین آشـــی را در ســـفره آقای یزدی 
گذاشـــند، مانع از آن شـــد که وی به خـــرد جمعی تمکین کنـــد. بعد از 
چند ســـال نیز شـــاهد بودیم کـــه این طرح ســـقوط کـــرد، در حالی که 

بود. کـــرده  ایجاد  ســـنگینی  هزینه 
به نظـــر من کســـانی کـــه در این خصـــوص به جناب رئیســـی مشـــورت 
داده انـــد خیلی مطلـــع نبوده اند و فکـــر می کنند چنیـــن طرحی موجب 
کاهـــش اطاله دادرســـی یـــا کاهـــش ورودی پرونده ها به دادگســـتری 
می شـــود. شـــخصًا معتقـــدم اجـــرای طـــرح موفقت آمیز نخواهـــد بود. 
شـــورای حل اختـــالف نه بضاعـــت مالـــی، نه امکانـــات نرم افـــزاری و 
ســـخت افرازی و نه منابع انســـانی کافی و الزم را در ایـــن زمینه دارد. در 
واقـــع قصد دوســـتان این بوده که بـــار زیـــادی را از دوش محاکم بردارند 

ســـعید باقری که از اعضـــای فعال هیأت مدیـــره کانون مرکز 
به شـــمار می آیـــد، چندی پیـــش و پس از ابـــالغ بخش نامه 
جدید رئیـــس قوه قضائیه درباره شـــوراهای حـــل اختالف، 
جـــزو اولین کســـانی بـــود کـــه در توئیتی نســـبت بـــه این 
بخش نامـــه موضع گرفـــت. همین پیـــام توئیتـــری بهانه ای 
شـــد تا با این وکیل دادگســـتری بـــه گفتگو نشســـته و نظر 

تفصیلـــی او را دربـــاره این موضوع جویا شـــویم. 

  سید سبحان هوشیار امامى
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برگزاری اولین نشست بازرسان کانون های وکالی دادگستری

این نشســـت که بـــا همت کانـــون وکالی البـــرز در تاریخ ۷ شـــهریور 
برگـــزار گردید، برای اولیـــن بار بازرســـان کانون هـــای وکال را گرد هم 
جمـــع آورد تا زمینه ایجاد یک شـــیوه نامه سراســـری و متحد الشـــکل 
در زمینـــه بازرســـی مهّیا گردد. برآیند این نشســـت ایجـــاد کارگروهی 
۱۳ نفره از وکالی دادگســـتری بـــرای تهیه پیش نویس این شـــیوه نامه 

. د بو
دومین نشســـت بازرســـان کانون ها در شـــهر اراک و با میزبانی کانون 

گردید. خواهد  برگـــزار  مرکزی  وکالی 

برگزاری انتخابات هیأت مدیره کانون وکالی «همدان»

طبـــق اعـــالم رســـمی کانـــون وکالی همـــدان در روزنامه رســـالت، 
هشـــتمین دوره انتخابـــات هیـــأت مدیره ایـــن کانـــون در تاریخ ۱۴ 
شـــهریور برگزار گردید. بـــه نقل از ســـایت اتحادیـــه کانون های وکال، 
نتیجه این انتخابات به شـــرح زیر(بر اســـاس بیشـــرین تعداد کســـب 

آراء) اعـــالم گردیده اســـت:
۱-محمد عزیزی ۲- ســـعید آینه ونـــد ۳- مهدی رحیمـــی ۴- مهدی 
آقائیـــان ۵ - رســـول احمدی فـــر ۶ – غالم رضـــا شـــفیع یاری ۷- علی 

محبی ۸ – ســـید کاظم احمـــدی نژاد

راه اندازی سامانه تردد وکال در مراجع قضایی استان «همدان»

بنا بر اطالع رســـانی روابط عمومـــی کانون وکالی همدان، بر اســـاس 
توافق صورت گرفته بین دادگســـتری اســـتان همـــدان و کانون وکالی 
مذکـــور، وکال با اســـتفاده از کارت تردد، اجازه حمل گوشـــی همراه و 
اســـتفاده از آن را دارند. اگرچـــه متن این توافق نامه بســـیار کوتاه و در 
حد دو ســـه مقـــرره می باشـــد، لیکن می توان ایـــن توافق را بـــه مثابه 
قـــدم مثبتی جهت حفـــظ احترام و حقـــوق اولیه وکالی دادگســـتری 

برشمرد.

انتشار پیش نویس آیین نامه داخلی کانون وکالی «خوزستان»

کانـــون وکالی خوزســـتان در تصمیمـــی شـــفافیت زا اقدام بـــه تهیه و 
انتشـــار پیش نویس آیین نامه ای کرده اســـت کـــه در آن تکالیف هیأت 
مدیـــره و بخش هـــای مختلف کانون مربوطه تشـــریح گردیده اســـت. 
اگر چه ایـــن پیش نویس خبـــر از شـــفافیت عملکرد اجـــزای مختلف 
کانـــون ( ماننـــد امـــکان برگـــزاری علنی جلســـات هیأت مدیـــره) را 
می دهـــد، لیکـــن به نظر  می آیـــد فاقد برخـــی از معیـــار  و مالک های 
نویـــن مذکـــور در قانون « انتشـــار و دسترســـی آزاد بـــه اطالعات » و 
آیین نامـــه و شـــیوه نامه مربـــوط بـــه آن باشـــد. در هر صـــورت متن 
منتشـــر شـــده قالب پیش نویس داشـــته و از صاحب نظـــران دعوت به 
عمـــل آمده تا نظـــرات اصالحی خود را بـــه این کانون اعـــالم نمایند.

عدم پذیرش کارآموز مهمان در «اصفهان»

بر اســـاس متن منتشـــر شـــده از مصوبات پنجـــاه و یکمین جلســـه 
هیـــات مدیـــره کانـــون وکالی اصفهان، ایـــن کانون در ســـال جاری 
داوطلبـــان کارآمـــوزی وکالـــت را که از خـــارج از حوزه کانـــون وکالی 
اصفهـــان در آزمون وکالت شـــرکت می کننـــد، نخواهـــد پذیرفت. این 
کانـــون دلیل چنین تصمیمـــی را محدودیت فضا و امکانـــات در کانون 

وکالی دادگســـتری اصفهـــان بیان نموده اســـت.

عدم جواز شرکت مجدد کارآموزان کانون وکالی «یزد»
 در آزمون وکالت ۹۸

بنـــا بر اعـــالم کانـــون وکالی یزد و در پاســـخ به اســـتعالم اســـکودا، 
کارآمـــوزان وکالـــت در این کانـــون اجازه شـــرکت در آزمـــون وکالت را 
ندارند. الزم به ذکر اســـت هر ســـاله و پیـــش از انتشـــار آگهی آزمون 
وکالـــت، اســـکودا در پرسشـــی از کانون های وکالی سراســـر کشـــور، 

خواســـتار اعـــالم وضعیـــت کانون هـــا در این باره می شـــود

«وکیل نماینده» در شهرستان های کانون وکالی گیالن

کانون وکالی اســـتان گیـــالن نام برخـــی از وکالی متبوع خـــود را به 
عنـــوان نمایندگان این کانون در خارج از شهرســـتان رشـــت منتشـــر 
نموده اســـت. ایـــن کانون هـــدف از این اقـــدام را حمایـــت از حقوق 
صنفـــی وکال در مراجـــع گوناگون، حمایـــت از حقوق کانـــون وکالی 
دادگســـتری گیالن و نظـــارت بر رفتـــار حرفه ای اعالم نموده اســـت. 
اگرچـــه این اقدام گام مثبتـــی در جهت حفظ ارتبـــاط وکالی خارج از 
مرکـــز با کانون متبـــوع خود می  باشـــد لیکن در ایـــن اطالعیه توضیح 
دقیقـــی درباره حدود وظایـــف و اختیارات این نمایندگان داده نشـــده 

. ست ا

جواز شرکت مجدد کارآموزان در آزمون وکالت ۹۸؛
 فقط برای ۷ کانون

بـــا تصویب هیـــأت مدیره هفت کانـــون وکالی دادگســـتری آذربایجان 
شـــرقی، اصفهان، زنجان، قزویـــن، کرمان، همدان و مرکـــز، کارآموزان 
این کانون ها اجازه شـــرکت مجـــدد در آزمون امســـال را دارند. بر این 
اســـاس کارآموزان این مراکـــز منحصرًا اجازه شـــرکت در آزمون مربوطه 

آن هـــم در حوزه متبوع خـــود را دارند.

عدم پذیرش درخواست انتقال وکیل و کارآموز مهمان
 از سوی کانون وکالی مازندران

بـــر اســـاس نامه ای کـــه علـــی اکبـــر اربابی، رئیـــس کانـــون وکالی 
مازنـــدران به برخی از کانون های وکالی دیگر ارســـال نموده اســـت، تا 
اطالع ثانوی ایـــن کانون «از پذیرش درخواســـت انتقال وکالی محترم 
عضـــو دیگـــر کانون ها و نیـــز پذیرش کارآمـــوزان محتـــرم وکالت برای 

طـــی دوره کارآموزی به صـــورت مهمان معذور اســـت.»

اخبار کانون ھای وکالی دادگستری
داشـــته باشـــند و در واقع نماینده مقیم در مجلس داشـــته باشـــند. فقط 
بـــه اقتضای مـــواردی که مبتالبـــه کانون هـــای وکال اســـت، نمایندگان 
کانون هـــا بـــه مجلـــس رفت وآمد دارنـــد. از جملـــه مواردی کـــه فعٌال در 
دســـت بررســـی اســـت، طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت اســـت که 
ما معتقدیم از ســـوی مخالفیـــن کانون های وکال به مجلـــس ارائه و اعالم 
وصول شـــده اســـت. این طرح به کمیســـیون حقوقـــی و قضایی ارجاع 
شـــد. این کمیســـیون هم یـــک کارگروه انتخـــاب کرد که طی بیشـــتر از 
یک ســـال گذشـــته جلســـاتی را برگزار کرده اســـت. در این جلسات هم 
از طراحـــان طرح و هـــم از کانون های وکال برای بررســـی طـــرح مذکور 
دعوت شـــده اســـت. مدتی بنـــده و دکتر کامیـــار در جلســـات کارگروه 
شـــرکت می کردیـــم. در چند جلســـه اخیـــر هم رئیـــس کانـــون مرکز و 
آقایـــان مالکـــی و ثابت قـــدم از طرف کانـــون وکال شـــرکت می کنند. از 
آن طـــرف هم از مرکـــز پژوهش های مجلـــس و برخـــی از طراحان طرح 
مذکور شـــرکت دارنـــد. ضمنًا جناب آقـــای دکتر پورمختار نیـــز به عنوان 
رئیـــس ایـــن کارگـــروه بـــه اداره جلســـات می پردازند. گمـــان می کنم 
نهایتًا دو ســـه جلســـه دیگر رســـیدگی به این طـــرح خاتمه پیـــدا کند.

بعـــد از ایـــن کـــه کار در این کمیتـــه منتخب بـــه اتمام برســـد، طرح به 
کمیســـیون حقوقـــی و قضایـــی می آیـــد، یعنـــی نتیجه بررســـی ها در 
کمیســـیون قضایی مطرح می شـــود. در آنجـــا هم که رســـیدگی خاتمه 
پیـــدا کرد، نهایتًا بـــرای طرح در صحـــن علنی مجلس ارجاع می شـــود. 
امـــا طرحی نیز بـــا نام «اصالح پـــاره ای از مقـــررات وکالت» موســـوم به 
طرح اســـکودا در مجلس وجود دارد. مســـتحضر هســـتید که اســـکودا 
مســـتقًال نمی توانـــد به مجلـــس طرح دهد امـــا حدود ۱۱۵ یـــا ۱۱۶  از 
نماینـــدگان مجلـــس طـــرح را دادنـــد که اعالم وصـــول شـــد. ظاهرًا در 
کمســـیون های فرعی از جملـــه کمیســـیون آموزش این طـــرح تصویب 
شـــده  اســـت. بعد از این مرحله طـــرح ارجاع می شـــود به کمیســـیون 
اصلی کـــه کمیســـیون حقوقـــی و قضایـــی اســـت. احتمـــال دارد که 
کمیســـیون قضایی تصمیم بـــر این بگیرد کـــه هر دو طـــرح را توأمان با 
هم بررســـی و رســـیدگی کند و در واقع بـــه نوعی ایـــن دو را ادغام کند و 
ســـپس به صحـــن علنی مجلس ارســـال کنـــد. این احتمالی اســـت که 

مـــن می دهم کـــه احتمـــال بعیدی هم نیســـت.

  چقدر شـــما امیدوار هســـتید که طرح پیشـــنهادی اسکودا 
بـــر روی تصمیماتـــی کـــه در کمیســـیون گرفته می شـــود، 

اثرگذار باشد؟
مـــا امیدواریم. همین کـــه این طرح اعالم وصول شـــده، به کمیســـیون 
ارجـــاع شـــده و بیـــش از حـــدود ۱۱۵ نماینـــده مجلـــس آن را امضاء 
کرده انـــد نشـــانه این اســـت کـــه مجلس بـــه موضوعـــات نهـــاد وکالت 
توجه دارد. مســـتحضر باشـــید که طرح جامع پذیرش حـــدود ۸۱ یا ۸۲ 
امضاء داشـــته امـــا طرح موســـوم به طرح اســـکودا بـــاالی ۱۱۵ امضاء 
داشـــته اســـت. لذا حداقـــل در این مرحله از قوت بیشـــتری نســـبت به 
طرح جامـــع برخوردار اســـت. پیش بینی من این اســـت کـــه احتماًال تا 
قبـــل از اتمـــام دوره این مجلس به ایـــن دو طرح در کمیســـیون قضایی 
رســـیدگی بشـــود. دیگر ارســـال آن ها به صحـــن علنی مجلـــس به عمر 
ایـــن مجلـــس کفـــاف دهد یـــا خیر مشـــخص نیســـت. ضمـــن این که 
عمـــًال یکی دو مـــاه دیگر مجلـــس وارد بحث هـــای انتخاباتی می شـــود 
و نماینـــدگان از آن فعالیـــت جدی و فراوانی که در ســـایر ســـال ها دارند 

گرفت. حواهنـــد  فاصله 

  ســـؤال آخـــر اینکه اخیـــرًا آقـــای مطهری در مـــورد تصویب 
تبصـــره ماده ۴۸ قانـــون آیین دادرســـی کیفـــری و یکی دو 
مـــاده دیگـــر صحبت هایـــی را مطـــرح کردنـــد کـــه واکنش 
برخـــی حقوقدانـــان و نماینـــدگان کانون هـــای وکال را نیـــز در پـــی 

داشت. نظر شما در این باب چیست؟ 
ظاهـــرًا فرایند شـــکلی صحیحی در تصویـــب این تبصره صـــورت نگرفته 
اســـت. جالب اســـت که وقتی ما بـــه این تبصـــره اعتـــراض می کردیم، 
نماینـــدگان قـــوه قضاییه می گفتنـــد که اصًال ایـــن تبصره پیشـــنهاد ما 
نبوده اســـت و اگر شـــما الیحـــه آیین دادرســـی کیفـــری مـــا را ببینید 
هیـــچ اثری از این تبصـــره در آن نخواهیـــد دید. کمااینکـــه وقتی قانون 
تصویب شـــد نیز این تبصـــره وجود نداشـــت و بعدًا در ســـال ۹۴ این ها 
اضافه شـــد. لذا از ســـوی برخی از جمله آقای مطهری تشـــکیک شـــد 
که ایـــن مواد بـــدون اطـــالع نماینـــدگان در یـــک فرایند غیـــر قانونی 
تصویـــب شـــده. ولی فعـــًال که در روزنامه رســـمی هم منتشـــر شـــده و 
الزم االجراســـت. بـــا ایـــن بحث ها نمی شـــود قانـــون را نادیـــده گرفت و 
ضرورت دارد ســـریعاً  به عنوان طرحـــی یا الیحه ای ایـــن موضوع مجددًا 
بـــه جریـــان بیفتد و ایـــن تبصـــره تبعیض آمیـــز، ضد حقـــوق متهمین، 
ضـــد حقوق مردم و ضد دادرســـی عادالنـــه حذف بشـــود و قانون در این 

بخـــش به مســـیر اصلی خـــودش برگردد.
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بیشـــتر وی را فراهم کرد. تا حـــدی که اتمام همکاری بنســـودا با 
دادگاه روانـــدا با شـــروع فّعالّیت وی در دیوان کیفـــری بین المللی 
همراه شـــد. شـــروعی که نقطه عطفی در زندگی حرفه ای بنســـودا 

می آید. حســـاب  به 
بنســـودا که به مدت ۸ ســـال ســـمت معاونـــت دادســـتان دیوان 
کیفـــری بین المللـــی را برعهده داشـــت، چنان خوش درخشـــید 
که مجمـــع دول عضو در دیـــوان در ســـال ۲۰۱۱، وی را به عنوان 
دادســـتان دیوان کیفری بین المللـــی برگزیدند. از ایـــن رو از فطو 
بنســـودا که در ژوئـــن ۲۰۱۲ رســـمًا فّعالّیـــت خود را بـــه عنوان 
دادســـتان دیوان آغـــاز کرده به عنوان نخســـتین دادســـتان زن و 

نخســـتین دادســـتان آفریقایی دیوان یاد می شـــود.
از جملـــه اقدامات شـــاخص وی می تـــوان به ارزیابـــی مقدماتی 
برای رســـیدگی دیـــوان بـــه جرایم احتمالـــی دولت اســـرائیل در 
فلســـطین، درخواســـت تحقیقات رســـمی از دیوان برای بررســـی 
جنگ ســـال ۲۰۰۸ بین روســـیه و گرجســـتان، گســـترش حوزه 
تحقیقـــات مقدماتی در اوکراین و پیگیـــری تخریب میراث فرهنگی 

جهانی در شـــهر تیمبوکتو اشـــاره کرد. 
«به تالشـــمان بـــرای انعکاس صـــدای قربانیان ادامـــه می دهیم» 
عبارت پرتکراری اســـت که دادســـتان دیـــوان بین المللی کیفری 
در قالـــب واژگان گوناگـــون بیان داشـــته و همواره بـــر ادامۀ این 
مســـیر تأکید می ورزد. وی همواره در پاســـخ بـــه پیگیری جنایات 
شـــنیع بین المللـــی یـــادآور می شـــود کـــه در چهارچوب ســـند 
اساســـنامه، دیوان تنها مجـــاز به پیگیری جرایـــم چهارگانه موجود 
در این ســـند (جنایات نســـل کشـــی، جنگی، جرایم علیه بشرّیت 

می باشـــد. تجاوز)  و 
درخواســـت فطو بنســـودا از قضات دیـــوان کیفـــری بین المللی 
برای صـــدور مجوز تحقیق دربـــاره وضعیت افغانســـتان را می توان 
از جملـــه مهم تریـــن اقدامـــات وی دانســـت. بـــر این اســـاس او 
خواســـتار تحقیق در مورد اتهام جنایات ارتکابی توســـط نیروهای 
طالبان، نیروهای ائتالف حاضر در افغانســـتان(از جمله ســـربازان 
آمریکایـــی) و دولت افغانســـتان شـــد. به موجب درخواســـت او، 
دفتر دادســـتانی دیـــوان کیفـــری بین المللی مطابق اساســـنامه 
معیار و شـــرایط الزم برای انجـــام تحقیقات را یافتـــه و اعالم نمود 

دالیل کافی برای شـــروع رســـیدگی وجـــود دارد.
درخواســـت دادســـتان برای رســـیدگی به جنایات مذکـــور، نگاه 
جامعـــه جهانی را بـــرای پاســـخگویی آمریکا در قبـــال مداخالت 
نظامـــی این کشـــور و پایـــان بی پاســـخ مانی آن اقدامـــات جلب 
نمود. یک هفته پس از درخواســـت ویزای آمریکا توســـط بنسودا، 
«مایک پمپئـــو» ، وزیر امـــور خارجه دولـــت آمریـــکا، تهدید کرد 
در صورت شـــروع تحقیـــق در مورد اقدامـــات ارتکابی ســـربازان 
آمریکایی در افغانســـتان، این کشـــور دیـــوان بین المللی کیفری 
را مـــورد تحریم هـــای مختلف قـــرار خواهـــد داد. قضـــات دیوان 
نیز در واکنشـــی ســـریع به این تهدیـــد به دالیلی همچـــون منابع 
مالی محـــدود دیوان، محدودّیـــت همکاری های سیاســـی دیوان 
بـــا دولـــت افغانســـتان، محدودّیت های شـــدید انجـــام تحقیقات 
قانونـــی تعقیب، درخواســـت  امـــکان  تأییـــد  مؤّثـــر، علی رغـــم 
دادســـتان برای رســـیدگی به وضعّیت افغانســـتان را رد کردند. در 
باور دادرســـان شـــعبه دوم پیش دادرســـی دیوان، در حال حاضر 
پیگیری وضعّیت افغانســـتان بـــه «اجرای عدالت» توســـط دیوان 

نمی نماید. کمـــک 
 علی رغـــم عـــدم موافقـــت قضـــات دیوان بـــا شـــروع تحقیقات، 
خانم بنســـودا مطابق با اساســـنامه دیوان نســـبت به این دســـتور 
درخواســـت تجدیدنظـــر نمـــود و خواهـــان صـــدور مجـــوز آغاز 
تحقیقـــات کامـــل در افغانســـتان برای اجـــرای عدالـــت و التیام 
هـــزاران قربانـــی افغانســـتانی آســـیب دیده در طول جنگ شـــد. 
عالوه بـــر آن که اصرار خانم بنســـودا بـــرای اتمـــام بی کیفرمانی 
جنایتکاران جنگ افغانســـتان، بـــذر امیدی در روح و جان ســـایر 
قربانیـــان جنگ هـــای خانمان ســـوز منطقـــۀ خاورمیانه کاشـــته 
اســـت، دفتر دادســـتانی دیـــوان بین المللـــی کیفـــری را نیز در 
آزمونـــی مهم ســـرفراز نمـــود. با ایـــن حال هنـــوز نـــگاه فّعاالن 
حقوق جنگ به نظر نهایی دادرســـان دیوان دوخته شـــده اســـت 
که آیـــا آن ها می تواننـــد در راســـتای آرمان هـــای واالی مذکور در 
مقدمـــۀ اساســـنامه گام بردارنـــد یا این کـــه، بالعکـــس، در دیوان 
بین المللـــی کیفری نیـــز عدالـــت آفریقایی جریان داشـــته و این 

دیـــوان بـــه جرایم اقلّیتـــی قدرتمنـــد هرگـــز ورود نخواهد کرد؟

فطو ِبنسودا 
نخستین و تنھا دادستان زن در  دیوان کیفری بین المللی

12
شماره 5             شهریور 98

فطو ِبنســـودا (Fatou Bensouda)، نخســـتین و تنها دادستان زن 
دیـــوان کیفـــری بین المللـــی در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ 
در شـــهر بانجـــول پایتخـــت جمهـــوری 
گامبیا متولد شـــد. وی پـــس از اتمام 
کشـــورش،  در  دبیرســـتان  مقطع 
بـــرای ادامـــۀ تحصیـــل راهـــی 
نیجریه شـــد و در ســـال ۱۹۸۶ 
از  را  حقوق  کارشناســـی  مدرک 
وی  کـــرد.  اخذ  آیِف  دانشـــگاه 
پـــس از اخذ مدرک کارشناســـی 
حقـــوق  مؤسســـه  از  ارشـــد 
عنوان  بـــه  مالتا،  دریایی  بین الملـــل 
نخســـتین متخصـــص حقـــوق بین الملل 
دریایی گامبیا شـــناخته شـــد. بنســـودای 
جـــوان، به زودی به نظـــام حقوقی راه یافت 
و بـــه عنـــوان مشـــاور حقوقـــی گامبیا در 
ســـال ۱۹۸۷، مشـــاور عمومی و همچنین حقوقی  رئیس جمهور 
گامبیـــا در ســـال ۱۹۹۶ و وزیر دادگســـتری جمهـــوری گامبیا در 

ســـال ۱۹۹۸ بـــه فعالّیـــت پرداخت. 
ســـرآغاز فعالّیت های مـــداوم بنســـودا در عرصۀ حقـــوق کیفری 
بین الملـــل بـــه نقش آفرینـــی وی در دادگاه بین المللـــی کیفری 
بـــرای رواندا باز می گـــردد. این دادگاه به موجب قطعنامۀ شـــورای 
امنّیت ســـازمان ملل متحد برای رســـیدگی به نسل کشـــی و سایر 
نقض هـــای جـــدی حقـــوق بشردوســـتانۀ بین المللـــی در جریان 
جنـــگ رواندا تأســـیس شـــده بـــود. او در فاصله زمانی دوســـاله 
۲۰۰۲ تـــا ۲۰۰۴ مشـــاور حقوقی ارشـــد و رئیس واحد مشـــاوره 

حقوقـــی دادگاه کیفری بیـــن المللی بـــرای رواندا بود. 
ســـرآغاز فعالّیت هـــای مـــداوم خانم بنســـودا در عرصـــۀ حقوق 
کیفـــری بین الملـــل بـــه نقش آفرینـــی وی در دادگاه بین المللی 
کیفری بـــرای «روانـــدا» باز می گـــردد. این دادگاه کـــه به موجب 
قطعنامۀ شـــورای امنّیت ســـازمان ملـــل متحد و برای رســـیدگی 
به نسل کشـــی و ســـایر نقض هـــای جـــدی حقوق بشردوســـتانۀ 
بین المللی در جریان جنگ رواندا تأســـیس شـــد، زمینه شـــهرت 

   زهرا فرهادی آالشتی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 

دانشگاه فردوسی مشهد
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  جنـــاب حجتـــی، بـــه عنـــوان ســـؤال اول بفرمایید که 
فلســـفه برگزاری نشســـت بازرســـان کانون های وکال که 
در اســـتان البرز برگزار شـــد چه بود؟ به عبـــارت دیگر 

این نشست به دنبال پاسخ به چه سؤالی بود؟
مســـتحضر هســـتید که نـــه در الیحـــه قانونـــی اســـتقالل و  نه در 
آیین نامـــه اجرایی آن هیچ گونـــه وظایف و اختیاراتـــی برای بازرس 
هیأت مدیره احصاء نشـــده اســـت و صرفًا در مـــاده ۵ الیحه قانونی 
اســـتقالل کانون وکال بـــه وجود یک یا دو نفر بازرس اشـــاره شـــده 
اســـت. از ایـــن رو این نشســـت علمی و تخصصـــی به ابتـــکار و به 
همـــت کانون وکالی دادگســـتری البرز برگزار شـــد تـــا ضمن طرح 
مســـئله در این باره، زمینـــه ایجاد ســـازوکاری بـــرای تعریف حوزه 
و حـــدود وظایـــف و اختیارات بـــازرس در یک دســـتورالعمل جامع 

گیرد. قرار  بررســـی  مورد 

  چـــه نـــکات چالش برانگیـــزی دربـــاره نقش بـــازرس در 
کانون های وکال وجود دارد؟

در کانون هـــای وکالی دادگســـتری بـــازرس از بین اعضای 
هیأت مدیـــره انتخـــاب می شـــود و بـــازرس یـــا بازرســـان، در زمره 
ارکان این نهاد مســـتقل مدنی قـــرار ندارند. از طرفي نـــه در قانون 
الیحه اســـتقالل و نه در آیین نامـــه اجرایی آن، هیچ شـــرح وظایف 
و اختیاراتی بـــرای بـــازرس هیأت مدیره پیش بینی نشـــده و همین 
امـــر، موضوع بازرســـی را به امری چالشـــی در کانـــون وکال تبدیل 
کرده اســـت. این شـــاید یکـــی از ایرادات اساســـی الیحـــه قانونی 
اســـتقالل کانون وکالی دادگســـتری باشـــد که حق انتخاب بازرس 
را از هیـــأت عمومی ســـلب و به هیأت مدیـــره واگذار کرده اســـت. 
ایـــراد بزرگ تر این اســـت کـــه قانـــون هیأت مدیـــره را مکلف کرده 
تـــا بازرس یا بازرســـان را صرفـــًا از میان اعضاء خـــود انتخاب کنند.

درحالـــی که اصوًال فلســـفه و هـــدف اصلـــی انتخاب بـــازرس در 
اشـــخاص حقوقی، نظـــارت بر عملکـــرد مدیران یا هیـــأت مدیره یا 
ارگان اجرایی شـــخص حقوقی توســـط شخص یا اشـــخاصی است 
که خـــود، دخالتی در اداره امور شـــخص حقوقی ندارنـــد تا از این 
طریق بـــازرس یا بازرســـان بتواننـــد تخلفات یا سوءاســـتفاده های 
احتمالی مدیـــران را به مجمـــع عمومی گزارش دهنـــد و با نظارت 
بـــر مصوبات مدیـــران یا هیـــأت مدیره، انطبـــاق و یا عـــدم انطباق 
آن تصمیـــات و مصوبات بـــا موازیـــن قانونی را بـــه مجمع عمومی 

کنند. اعالم 

  فکـــر می کنیـــد این تصمیـــم قانونگذار  دربـــاره انتخاب 
بازرس از بین اعضاء هیأت مدیره دلیل خاصی دارد؟

به  نظر من ممکن اســـت هـــدف مقنن از چنین تأسیســـی 
 ( Self Monitoring ) «در آن زمان، اعمال سیســـتم «خود نظارتـــی
یا خود کنترلی به جای سیســـتم «دیگر نظارتی» باشـــد که نســـبت 
به زمـــان وضع این قانـــون در ســـال ١٣٣١ و وضعیـــت و موقعیت 
کشـــور ما، بســـیار پیشـــرو به نظر می رســـد، زیرا عمـــر نظریه های 
مربـــوط به خود نظارتـــی یا خود کنترلـــی که از حوزه روانشناســـی 
به حوزه مدیریت وارد شـــده خیلـــی طوالنی نیســـت و هنوز هم در 

بســـیار از کشـــورهای دنیا، نهادینه نشده است.      
در توضیح سیســـتم خـــود نظارتی می توان به اختصـــار چنین گفت 
که در این سیســـتم فـــرض بر این اســـت که مدیران یک ســـازمان 
شـــخصیتی ســـالم و درســـتکار دارند که به بلوغ فکری رسیده و در 
برابـــر انـــواع آلودگی ها از خود مقاومت نشـــان مي دهنـــد، بنابراین 
ضرورتـــی نـــدارد تا تحت نظـــارت بیرونی قـــرار گیرند و خودشـــان 
بـــرای پیشـــگیری از خطایای احتمالـــی، فرد یا افـــرادی را از میان 
خویـــش به عنـــوان ناظر یا کنتـــرل کننده انتخـــاب می کنند. البته 

ایـــن به آن معنی نیســـت که دیگـــران بر کار ایـــن منتخبین نظارت 
نکننـــد؛ بلکـــه انتخـــاب ناظر یـــا کنترل کننـــده صرفـــًا از حیث 

ضرورت نظم و نســـق گرفتن امور اســـت.
اعمال این سیســـتم خـــود نظارتی در کانـــون وکال، مؤیـــد اعتماد 
بی حـــد و حصـــر مقنـــن وقت بـــه وکالی دادگســـتری بـــه عنوان 
قشـــری شـــریف، ســـالم و کم تخلف و نگرش مثبت وی بـــه جامعه 

وکالـــت به عنوان قشـــری فرهیخته و درســـتکار اســـت.

  بـــه جـــز این چـــه نـــکات مبهـــم دیگـــری درخصوص 
وظایف و حوزه عمل بازرس وجود دارد؟

یکـــی دیگـــر از مطالبـــی کـــه به نظر مـــن نیاز بـــه بحث و 
بررســـی دارد آن اســـت که آیا بازرس، بازرس هیأت مدیره اســـت یا 

بـــازرس کانون وکال؟ یـــا هر دو؟
توجـــه کنید که بـــه موجب مـــاده ۵ الیحه قانونی اســـتقالل کانون 
وکال: «هیأت مدیـــره کانـــون وکال مرکـــز از بیـــن اعضـــاء خود یک 
نفر رئیـــس و دو نفـــر نایب  رئیس و دو منشـــی و دو بـــازرس به رأی 
مخفی برای مدت یک ســـال انتخـــاب می نماید و در ســـایر حوزه ها 
هیأت مدیـــره مرکب از یـــک رئیس و یک نایب  رئیس و یک منشـــی و 

بود.» خواهـــد  بازرس  یک 
ســـؤالی کـــه قابل طرح اســـت آن اســـت کـــه بـــازرس در ترکیب 

هیأت مدیـــره در کـــدام موقعیـــت قـــرار دارد؟
اگر بازرس هیأت مدیره اســـت، بـــازرس «در» هیأت مدیره اســـت یا 
بـــازرس «بر» هیأت مدیـــره و اگر بـــازرس کانون وکالســـت، بازرس 
«در» کانون وکالســـت یـــا بازرس «بـــر» کانـــون وکال؟ و اگر بازرس 

هر دوی اینهاســـت، «بر» آنها ســـمت بازرســـی دارد یا «در» آنها؟
 مطابـــق با شـــق اخیر مقـــررات مـــاده ٢ الیحه قانونی اســـتقالل 
کانون وکال، رئیس هیأت مدیره ِســـَمت ریاســـت کانون را داراســـت. 
بنابرایـــن، بـــا توجه بـــه مفاد ایـــن مـــاده، رئیس هیأت مدیـــره، بر 
کانـــون وکال نیـــز ریاســـت دارد که رابطه ریاســـتش بـــر کانون وکال 
از مصادیـــق رابطـــه طولـــی اســـت. اما رئیـــس کانـــون علی رغم 
ریاســـت بر کانـــون وکال بـــر هیأت مدیره ریاســـتی نـــدارد و رئیس 
«در» هیأت مدیـــره اســـت نه رئیـــس «بر» هیـــأت مدیـــره؛ به این 
معنی که رابطه رئیس با ســـایر اعضـــای هیأت مدیـــره از نوع رابطه 
طولی نیســـت تا ســـایر اعضاء هیأت مدیـــره، مرئوس باشـــند بلکه 
ایـــن رابطه از مصادیـــق رابطه عرضی اســـت و رئیـــس هم عرض با 
ســـایر اعضاء هیأت مدیـــره اثرگـــذاری دارد مگر در برخی شـــرایط 
اســـتثنایی که البته این موارد اســـتثنایي، قاعـــده را برهم نمی زند. 
بنابرایـــن او نمی توانـــد بدون تصمیـــم جمعی، کانـــون را به تنهایی 

اداره کنـــد و نیاز بـــه مصوبه هیأت مدیـــره دارد.
اما در مورد بـــازرس، چنین نصـــی وجود ندارد و معلوم نیســـت که 
آیا بـــازرس نیز مانند رئیس هیأت مدیره، ســـمت بازرســـی کانون را 

نیز داراســـت یا اینکـــه صرفًا بازرس هیأت مدیره اســـت؟

  تفاوت این دو فرضی که مطرح کردید در چیست؟
تفـــاوت آنجا ظاهر می شـــود که اگر بـــازرس را بازرس «در» 
اوًال؛ محـــدوده وظایف  این صورت  بدانیـــم، در  هیأت مدیره 
و اختیـــارات بازرس، خالصـــه در نظارت بر اجـــرای وظایف و اعمال 
اختیـــارات هیأت مدیره می شـــود و ثانیـــًا؛ انجام وظایف بازرســـی 
بـــا توجه بـــه رابطه عرضـــی بـــازرس هیأت مدیره با ســـایر اعضاي 
هیـــأت مدیره، مالزمـــه با نظارت اســـتصوابی اعضـــاء هیأت مدیره 
بر اقدامات بـــازرس دارد که این امـــر طبعًا باطل  و خـــارج از اراده 
قانوگذاراســـت. زیـــرا بـــازرس باید برای بازرســـی، بـــدوًا موضوع را 
بـــه اطالع هیأت مدیـــره برســـاند و در صورت تصویـــب هیأت مدیره 
مبـــادرت بـــه بازرســـی کنـــد و در غیر اینصـــورت حق بازرســـی از 
موضوعی کـــه ضروری دانســـته را ندارد یـــا باید منتظـــر بماند که 

هیأت مدیـــره، موضوعـــی را جهت بازرســـی بـــه وی ارجاع کند.
اما اگـــر موقعیـــت بـــازرس هیأت مدیره بـــه ترتیبی باشـــد که وی 
بـــازرس «بـــر» هیأت مدیره باشـــد، در این صـــورت رابطـــه بازرس 
بـــا هیأت مدیـــره از مصادیـــق رابطه طولـــی خواهد بـــود و نظارت 

بازرس بـــر هیأت مدیـــره و عملکـــرد آن نظـــارت عالی و بـــه مثابه 
نظـــارت بیرونی بر عملکـــرد هیأت مدیره و اعضاء آن اســـت و حتی 
بـــازرس می توانـــد عملکرد رئیـــس کانـــون را نیز بـــدون هیچ گونه 
مصوبه ای بازرســـی کنـــد. در واقـــع هیأت مدیره در ایـــن تعریف از 
موقعیـــت بازرس، نـــه بر کار او نظـــارت اســـتصوابی دارد و نه حتی 
اســـتطالعی، هرچند که این امر مانع نظارت اســـترجاعی نیســـت 
و هیأت مدیـــره می تواند حســـب مـــورد، موضوعاتی را که بازرســـی 
در خصوص آن ضـــرورت دارد و بازرس ارتجـــاًال ورودی به آن نکرده 
اســـت به بازرس ارجـــاع دهد، لیکن فقـــط در حد ارجـــاع و بدون 

دخالـــت در انجام وظایـــف بازرس.

  دیـــدگاه شـــخصی خودتـــان در پاســـخ به این ســـؤال 
چیست؟

من شـــخصًا معتقدم که جایگاه حقوقـــی و موقعیت قانونی 
بـــازرس هیأت مدیره همین شـــق دوم اســـت؛ یعنی بـــازرس «بر» 
هیأت مدیره ســـمت بازرســـی دارد نه «در» هیأت مدیـــره و در واقع، 
بـــازرس علی رغم عضویـــت در هیأت مدیـــره در طـــول هیأت مدیره 

قرار دارد نـــه در عرض آن.
این برداشـــت با تفســـیری که در مورد فلســـفه انتخـــاب بازرس از 
بیـــن اعضـــاء هیأت مدیره بـــرای اعمال سیســـتم خـــود نظارتی یا 
خـــود کنترلی ارائـــه کردیـــم ســـازگاری دارد و هدف مقنـــن را نیز 

می کند. تأمیـــن 
توجه داشـــته باشـــید که کانون وکال ارکانی مانند دادســـرا و دادگاه 

انتظامـــی و اداره معاضدت نیز دارد.
حال اگر بـــازرس هیأت مدیره را بـــازرس «بر» هیأت مدیـــره بدانیم، 
بـــه طریق اولی ایـــن بازرس «بـــر» کانـــون وکال نیز بازرس اســـت 
و می توانـــد از تمامـــی ارکان کانون نیـــز ارتجاًال و بـــدون هیچگونه 
نظارت اســـتصوابی یـــا اســـتطالعی هیأت مدیره، بازرســـی کند و 
این را می شـــود از مقررات ماده ٢ الیحه قانونی اســـتقالل کانون در 
مورد ریاســـت رئیس کانون وکال بـــر کانون، وحـــدت مالک گرفت.

امـــا اگر بـــازرس هیأت مدیره را بـــازرس «در» هیأت مدیـــره بدانیم، 
در این صورت بـــازرس، ارتجـــاًال و بدون مصوبـــه هیأت مدیره، حق 
بازرســـی از ارکان کانـــون وکال و ادارت و کمیســـیون ها را نخواهـــد 
داشـــت. زیرا همچنانکه گفته شـــد، محدوده وظایـــف و اختیارات 
بـــازرس، در این فرض صرفـــًا در نظارت بر اجـــرای وظایف و اعمال 

اختیـــارات هیأت مدیـــره و گزارش دهی خالصه می شـــود.
امـــا به طـــور کلـــی بـــازرس هیـــأت مدیـــره، فاقـــد حـــق نظارت 
اســـترجاعی بـــه معنی ارجـــاع به مرجـــع رســـیدگی صالحیت دار 
اســـت و نمی تواند در صورت احـــراز تخلف، موضـــوع را به مرجعی 
مانند دادســـرای انتظامی کانون یا دادســـرای عمومـــی ارجاع دهد 
بلکـــه صرفـــًا می تواند موضـــوع را به اطـــالع هیأت مدیـــره و هیأت 

عمومی وکال برســـاند.

گفت وگو با سیدمهدى حجتى 
بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکالى دادگسترى مرکز

فرزانه صفرى
وکیل پایه یک دادگسترى     
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«مقدمه»
بـــا  چالـــوس  شهرســـتان  احـــوال  ثبـــت  اداره  تجدیدنظرخواهـــی 
نمایندگی آقـــای... به طرفیت خانم... نســـبت به دادنامه شـــماره... 
مورخه۹۸/۴/۲ صادره از شـــعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
چالوس کـــه دربردارنده حکـــم به الـــزام اداره ثبت احـــوال به صدور 
شناســـنامه برای فرزند خواهـــان (تجدیدنظرخوانده) با مشـــخصات 
مشـــارالیها و نـــام پدر و به صـــورت فرضی می باشـــد، بـــه دالئل زیر 
وارد نیســـت، زیرا افـــزون بر اســـتدالل و اســـتنباط درســـت دادگاه 
نخســـتین، نخســـت اینکه: از آنجایی که بر اســـاس بنـــد الف ماده 
۱ قانـــون ثبت احوال مصـــوب ۱۳۵۵ اصالحی ســـال ۱۳۶۳، یکی از 
وظایف ســـازمان ثبت احوال یاد شـــده بـــه عهده پدر و مـــادر خواهد 
بـــود که به لحاظ عدم شناســـایی پـــدر، مـــادر (تجدیدنظرخوانده) در 
جهـــت انجام وظیفـــه قانونـــی خویش بـــه اداره ثبت احـــوال جهت 
اخذ شناســـنامه فرزند پســـر (دو ماهـــه و نیم) مراجعه نموده اســـت 
کـــه نظریـــه شـــماره ۷/۷۳۴۱ مورخـــه ۷۹/۰۷/۱۱ اداره حقوقـــی 
قـــوه قضائیه، مؤیـــد همین حق بـــوده که صـــدور شناســـنامه برای 
شـــهروندان از وظایـــف اداره ثبت احوال اســـت. ضمـــن اینکه بند ۱ 
مـــاده ٧ کنوانســـیون حقوق کـــودک مصوب ١٩٨٩ مجمـــع عمومی 
ســـازمان ملل متحد کـــه دولت ایران با حق شـــرط در ســـال ١٣٧٢ 
آنرا تصویـــب نموده، تصریـــح دارد: تولـــد کـــودک، بالفاصله پس از 

حق برخوداری از حق
نقد رأى

بدنیـــا آمدن ثبت می شـــود و از حقوق مانند حق داشـــتن نام، کســـب 
تابعیت و... برخوردار می باشـــد. افـــزون بر آن دولت ایـــران در میثاق 
حقـــوق کودک در اســـالم مصوب ســـازمان کنفرانس اســـالمی وزرای 
امور خارجه کشـــورهای عضـــو این میثـــاق در یمن در ســـال ۲۰۰۵ 
میالدی در بند ۱ ماده ۷، شناســـایی حق داشـــتن نام شایســـته، ثبت 
تولـــد نزد مقامات ذیربـــط، در بندهای ٢ و ٣ ماده یادشـــده نیز متعهد 
شـــده اســـت که هرگونه تالشـــی را به منظور حل موضـــوع بی تابعیتی 
هر کودکی که در قلمرو ایشـــان متولد شـــده اســـت به عمـــل آورده و 
حتی کودکی که دارای نســـب ناشـــناس باشـــد، وی از حق داشـــتن 

نام، عنـــوان و ملیت برخوردار اســـت.

 دوم اینکـــه: برخـــالف ادعـــای اداره تجدیدنظرخـــواه مبنـــی بـــر 
نامشـــخص بودن تابعیت ایرانـــی طفل و تشـــکیک در آن و اینکه طفل 
را بی تابعیـــت تلقی نمـــود همچنان که قانون موضوعه کشـــور از جمله 
اصـــل ۴۱ قانون اساســـی جمهوری اســـالمی ایران و بر حق داشـــتن 
تابعیـــت تصریح و تاکید دارد، اســـناد بین المللی حقوق بشـــر از جمله 
بنـــد ٣ از قســـمت د مـــاده ٥ کنوانســـیون بین المللی رفـــع تبعیض 
نـــژادی ســـال ١٩٦٥ و بندهـــای ٢ و ٣ مـــاده ٢٤ میثـــاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاســـی مصوب ســـال ١٩٦٦ مجمع عمومی سازمان 
ملل متحـــد که دولت ایـــران در ســـال ١٣٥٤ آن را بدون حق شـــرط 
(تحفـــظ) بـــه تصویـــب مجلس شـــورای ملی وقـــت رســـانید و بند ١ 
ماده ٧ کنوانســـیون حقـــوق کودک کـــه دولت جمهوری اســـالمی با 
حق شـــرط در ســـال ۱۳۷۲ در راســـتای اصل ۷۷ قانون اساسی آن را 
تصویب نمـــوده که وفق مـــاده ۹ قانـــون مدنی ایـــران در حکم قانون 
داخلی اســـت نیز هـــم بدان حق اشـــاره داشـــته اســـت. آنچنان که 
اصـــل ٤١ قانون اساســـی ایران مقرر مـــی دارد «تابعیت کشـــور ایران 
حق مســـلم هر فرد ایرانی اســـت». پس بر اســـاس ایـــن اصول یکی 
از حقـــوق مســـلم هـــر ایرانی حـــق داشـــتن تابعیت می باشـــد که به 
موجـــب آن، افـــراد برابر قوانیـــن و مقـــررات دولتـــی، دارای حقوق و 
تکالیفـــی می گردنـــد. دولـــت حق نـــدارد به هیچ عنـــوان افـــراد را از 
داشـــتن تابعیت محـــروم نماید چرا که تابعیت حق اساســـی انســـان 
بوده و محملـــی برای حق برخورداری از حقوق محســـوب می شـــود. 
افـــزون بر آن کمیته حقوق بشـــر ســـازمان ملـــل (رکن ناظـــر اجرایی 
میثاق بین المللی یاد شـــده) در تفســـیر عام شـــماره ١٧ سال ١٩٩٠ 
بـــر اقدام فـــوری ثبت واقعه والدت و داشـــتن نـــام و تابعیـــت تأکید و 

دارد. تصریح 

 ســـوم اینکه: اگرچه حســـب اظهارات تجدیدنظرخوانده وی در تاریخ 
٩١/١/٨ به صـــورت عـــادی بـــه عقد موقت شـــخصی بنـــام آقای... 
درآمـــده که اخیـــرًا ناپدیـــد ومجهول المـــکان بوده که پـــس از والدت 
فرزند مشـــترک، وی بـــه اداره ثبت احـــوال مراجعه نموده که حســـب 
اعالم آن اداره، شناســـنامه متعلق به شـــخص یاد شـــده نیســـت اما 
استشـــهادیه محلی و مـــؤدای گواهـــی گواهان در دادگاه نخســـتین 
و گواهـــی والدت طفـــل مورخـــه ٩٨/٣/٧، از بیمارســـتان آیت اللـــه 
طالقانـــی چالوس و فتوکپی های مصدق ســـند نکاحیـــه عادی همگی 
داللت بر ایـــن دارد کـــه خانم... با شـــخصی به نام آقای احســـان... 
که هـــر دو تابعیت ایرانی دارند ازدواج نموده و فرزند یاد شـــده ناشـــی 
از ازدواج آنهـــا بـــوده و عـــدم انجام وظیفـــه پدر و مادر و تشـــکیک در 
تابعیت فرزنـــد، دلیل موجهـــی برای عـــدم صدور شناســـنامه و عدم 

شناســـایی تابعیـــت ایرانی فرزنـــد وی نخواهد بود. 

چهـــارم اینکه: بر اســـاس موازین حقوق بشـــر داشـــتن یا نداشـــتن 
تابعیـــت نبایـــد هیچ تأثیری بـــر بهره مندی انســـان از حقوق بشـــری 
(از جملـــه اخذ شناســـنامه) بگـــذارد، ازایـــن رو حتی اگـــر بی تابعیت 
بـــودن فرزنـــد تجدیدنظرخوانـــده را بپذیریم نباید مانـــع اعمال قواعد 
حقـــوق بشـــری درباره افراد مـــورد اشـــاره در کنوانســـیون حمایت از 
افـــراد بی تابعیت ١٩٥٤ شـــود. آنچنـــان که در این کنوانســـیون آمده 

اســـت دولت هـــای عضـــو درموضوعاتی مشـــخص باید به اشـــخاص 
بی تابعیـــت همـــان حقوقـــی را بدهنـــد کـــه به اتبـــاع خود یـــا اتباع 

دولت هـــای خارجـــی ســـاکن در سرزمینشـــان می دهند.

 پنجم اینکـــه: حتی اگر فرزنـــد تجدیدنظرخواه را تبعـــه ایران ندانیم 
عـــرف بین المـــل، بر ایـــن قاعده اســـتوار اســـت که هر دولتـــی باید 
حداقـــل حقوقی بـــرای اتباع کشـــورهای دیگـــر در قلمـــرو حکومت 
او اقامـــت دارند، بشناســـد کـــه صدور شناســـنامه از جملـــه این حق 
اســـت. همچنان که در ماده ١٢ قانـــون ثبت احوال ایران، اشـــخاص 
را مکلـــف به اعـــالم والدت طفـــل اعم از اینکـــه طفل مزبـــور تابعیت 
ایرانی باشـــد یـــا خیر، نموده اســـت. حـــال اینکه اداره ثبـــت احوال 
چالـــوس از ارکان حکومتـــی از ایفای حداقل حقـــوق عرفی خودداری 

است. نموده 

 ششـــم اینکـــه: فتوکپی ســـند ســـجلی شـــوهر تجدیدنظرخوانده 
در هنـــگام عقـــد در ایـــن پرونـــده ارائـــه نشـــده ولیکـــن صیغه نامه 
مورخـــه ٩١/١/٧ ضمـــن درج مشـــخصات نام و نـــام خانوادگی آقای 
احســـان... تصریحـــًا عنـــوان تبعـــه ایران قید شـــده اســـت. ضمن 
اینکه استشـــهادیه محل و گواهـــی گواهان و گواهـــی والدت طفل از 
بیمارســـتان چالوس ســـند ســـجلی تجدیدنظرخوانده (مادر) حکایت 
از ایرانـــی بودن مادر و تولد کـــودک در ایران دارد. افـــزون بر آن دیوان 
بین المللـــی دادگســـتری در قضیه «نوتـــه بـــام» در رأی ترافعی مورخ 
۶ آوریـــل ۱۹۵۵ بر ایـــن نکته تأکیـــد دارد که: «تابعیـــت موجد بیان 
حقوقـــی این واقعه اســـت که یک فرد بـــا جمعیت یک کشـــور خاص 
ارتبـــاط نزدیک تـــری دارد» که در ایـــن پرونده مادر ایرانـــی در داخل 
شـــهر چالوس با کودکش زندگـــی می کند و با این منطقـــه و مجموعه 
خانوادگـــی ارتبـــاط نزدیک تـــری دارد تا به یک کشـــور دیگـــر. افزون 
بـــر آن قانون مدنی ایران بر اســـاس مـــواد ۹۷۶ و ۹۹۱ ضمن پذیرش 
سیســـتم اصل خون پـــدر بـــه دســـت آوردن تابعیت ایرانـــی از اصل 

خـــاک نیز بـــه عنوان مکمل اســـتفاده نموده اســـت.

هفتـــم اینکه: بـــا توجه بـــه اینکه مـــادر (تجدیدنظرخوانـــده) دارای 
شناســـنامه ایرانی اســـت وفق بنـــد ٢ قانون ثبت احوال کشـــور حتی 
مادر در غیـــاب پدر می توانـــد جهت اخذ شناســـنامه فرزنـــد به اداره 
ثبت احـــوال مراجعه کنـــد که وی در راســـتای انجام وظایـــف قانونی 

اســـت. نموده  اقدام  خویش 

 هشـــتم اینکـــه: به موجـــب حقوق بین الملـــل، دولت ها بـــرای عدم 
اجـــرای تعهدات قانونـــی خود مبنی بـــر احترام تضمیـــن بهره مندی 
مؤثـــر افراد از حقوق بشـــر اعـــم از آن که در یـــک معاهده الـــزام آور، 
بـــرای آن دولـــت و یـــا در هـــر منبـــع حقوقـــی دیگری به رســـمیت 
شـــناخته شـــده موجب مســـئولیت برای کشـــورهای مربوطه خواهد 
بـــود. آنچنانکه بر اســـاس مـــاده ٢٧ کنوانســـیون حقـــوق معاهدات 
۱۹۶۹ ویـــن  «یـــک دولـــت» نمی تواند بـــرای توجیه قصـــور خود در 
اجـــرای یک معاهـــده، به مقررات حقـــوق داخلی خود اســـتناد نماید 
در نتیجـــه اقدامـــات ســـلبی اداره ثبت احـــوال شهرســـتان چالوس 
مبنـــی بر عدم صدور شناســـنامه و تشـــکیک در تابعیـــت ایرانی فرزند 
تجدیدنظرخوانـــده برخالف حقوق بنیادین اشـــخاص موضوع اســـناد 
داخلی و بین المللی حقوق بشـــر یاد شـــده بوده کـــه چنین اقدامات 
ســـلبی، ضمن نقض حقوق مدنی وسیاســـی (نســـل اول حقوق بشر) 
فرزنـــد تجدیدنظرخوانده، موجبات محرومیـــت وی از حقوق اقتصادی 
و اجتماعـــی و فرهنگی (نســـل دوم حقوق بشـــر) از جملـــه خدمات 
بیمه ای و حـــق آموزش و تحصیـــل و یارانه نقدی و... خواهد شـــد که 

موجبـــات مســـئولیت بین المللی بـــرای دولت ها خواهد شـــد. 

نهـــم اینکه: عـــالوه بر اســـتدالالت پیش گفته حقوق یاد شـــده، حق 
برخورداری از حق از حقوقی اســـت که انســـان صرفًا بـــه دلیل اینکه 

حشـــمت رســـتمی قاضـــی نام آشـــنای شـــعبه ۱۳ دادگاه 
تجدیدنظـــر مازندران اســـت که بیش از همه بـــه خاطر صدور 
آرای مســـتند به موازین و اســـناد حقوق بشـــری شـــناخته 
می شـــود. قاضی رســـتمی در دادنامه ای که مردادماه ســـال 
جاری از ســـوی این شـــعبه صادر شـــد، «حق برخورداری از 

حق» را مـــورد تأکید قرار داده اســـت.
در این رأی، ضمن اســـتوارکردن رأی دادگاه نخســـتین مبنی 
بـــر «الزام اداره ثبت احـــوال به صدور شناســـنامه برای فرزند 
خواهـــان با مشـــخصات مشـــارالیها و نـــام پدر و بـــه صورت 
فرضی»، چنین اســـتدالل شـــده که دولت هـــا نمی توانند به 
بهانه نقـــص و ابهام یـــا خأل قانونی اشـــخاص را از داشـــتن 
تابعیـــت محـــروم کنند. این گونـــه اقدامـــات از ارکان دولتی 
(از جملـــه اداره ثبـــت احـــوال و...) به نقـــض فاحش حقوق 
بشـــر منجـــر خواهد شـــد و حـــِق «حـــق داشـــتن» یا حق 

«برخـــورداری از حـــق» را از افراد ســـلب خواهد کرد.
«حق حق داشـــتن» اولین بـــار در دیدگاه هـــای «هانا آرنت» 
فیلســـوف و متفکـــر برجســـته معاصـــر مطرح شـــد. او که 
خود تجربـــه زندگی در کمپ آوارگان را داشـــت از شـــرایطی 
ســـخن می گوید کـــه میلیون هـــا نفر بـــه علت ترک کشـــور 
خـــود «بدون حق» هســـتند. به  نظـــر آرنت، در حقوق بشـــر 
فعلـــی مادامی که فرد عضو یـــک جامعه سیاســـی (تابعیت) 
نباشـــد، نمی تواند از حقوق اولیه و انســـانی خـــود بهره مند 
شـــود. به  عبارت دیگـــر، حقوق بشـــر کنونی بـــرای افرادی 
کـــه از حمایت رســـمی یک دولـــت محروم هســـتند، حاوی 

ابـــزار حمایتـــی ای نخواهد بود. هیچ 
در بخشـــی از دادنامـــه دادگاه تجدیدنظـــر مازنـــدارن آمده 
اســـت: «حق برخورداری از حق از حقوقی اســـت که انسان 
صرفـــًا به دلیـــل اینکـــه عضوی از اعضای نوع بشـــر اســـت 
بـــه وی تعلق می گیـــرد. بنابرایـــن اشـــخاص را نمی توان به 
صرف نداشـــتن تابعیت خـــاص از حقوق مدنی و سیاســـی و 
حقـــوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبســـتگی 

کرد.» محروم 
متن کامل این رأی را در ادامه می خوانید.
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چند ســـال پیش بود که انتشـــار تصویـــر پیراهنی زنانـــه در فضای 
مجـــازی غوغا به پا کرد؛ لباســـی که نیمـــی از افراد آن را مشـــکی 
و آبـــی می دیدنـــد و دیگران، ســـفید و طالیـــی! توضیحات علمی 
مختلفـــی برای این اتفاق ارائه شـــد کـــه به تفاوت نحـــوه پردازش 

اطالعـــات در مغز افراد مربوط می شـــد.
چنـــدی قبل نیز اتفاق ماجرای مشـــابه دیگـــری رخ داد و یک فایل 
صوتی در شـــبکه های اجتماعی دست به دســـت شـــد کـــه برخی 
افراد آن را «لورل» می شـــنیدند و برخی هم «یانی»! دانشـــمندان 
این بـــار نیز توضیحی داشـــتند و چنین گفتند کـــه اگر گوش های 
شـــما برای شـــنیدن فرکانس های پاییـــن (صداهای َبـــم) تنظیم 
شـــده باشـــد، «لورل» را می شـــنوید و اگر بـــا فرکانس هـــای باال 

(صدای زیـــر) راحت تر باشـــید، «یانی» را خواهید شـــنید.
نکتـــه ای کـــه در مواجهه با اتفاقاتی از این دســـت بـــه ذهن می آید 
آن اســـت که وقتی قـــوای دیداری و شـــنیداری کـــه مهم ترین راه  
شـــناخت مـــا از جهان هســـتند، تا ایـــن پایه در معرض اشـــتباه و 
درک متفـــاوت پدیده ها قرار دارنـــد، قضاوت مبتنی بـــر آنها تا چه 
حد قابـــل اعتماد خواهـــد بود؟ به ویـــژه در جایـــی مانند موضوع 
فیلم «قســـم» که ایـــن قضاوت و درک شـــخصی، مـــرگ و زندگی 

انســـانی دیگر را رقـــم می زند.
قســـم فیلمی بـــه نویســـندگی محســـن تنابنده و دومین ســـاخته 
ســـینمایی او در مقـــام کارگردان اســـت. فیلـــم درباره زنـــی به نام 
راضیه (مهناز افشـــار) اســـت که خواهرش رضـــوان را در ماجرای 
قتلی از دســـت داده و حاال به همراه گروهی از خویشـــاوندانش از 
گـــرگان به ســـمت مشـــهد در حرکتند تـــا در حرم امام رضـــا(ع)، به 

قاتل بودن ِ همســـر خواهرش قســـم یـــاد کنند.
قســـم یکـــی از فیلـــم هـــای تقدیرشـــده ی معاونـــت اجتماعی و 
پیشـــگیری از وقـــوع جرم قـــوه قضاییه بـــود و به نظر می رســـد که 
اصوًال ســـاخت این فیلم برای طرح یک مســـئله فقهـــی و حقوقی 
(قســـامه) بوده کـــه کم تر در جامعه شناخته شـــده اســـت. از اینرو 
مباحث حقوقـــی جلوه پررنگـــی در فیلم دارد و برخـــالف انبوهی 
از آثـــار ســـینمایی و تلویزیونـــی که بـــدون بهره گیری از مشـــاوره 
دقیق کارشناســـان حقوقی ســـاخته می شـــوند، تا حـــد زیادی در 
این حیطه موفق ظاهر شـــده اســـت. مفهوم قســـامه و شرایط آن، 
امـــکان آزاد بودن متهـــم به قتل با تأمین مناســـب (مـــواد ۳۱۸ و 
۴۲۹ قانون مجازات اســـالمی)، امکان مطالبه دیه از ســـوی برخی 
شـــاکیان و مطالبـــه قصاص از ســـوی برخی دیگـــر و... همگی به 

شـــده اند. طرح  خوبی 
حتی تکرار برخی کلیشـــه های مرســـوم دربـــاره وکال از زبان برخی 
شـــخصیت ها نیز هوشـــمندانه و با هـــدف نقد آنهاســـت (این همه 
پـــول به وکیل دادی و هیـــچ کاری هم برایت نکرد. وکیل تســـخیری 
بود؟ آهـــان چون پول نـــدادی پرونـــده ات این همه طوالنی شـــد 

و...).
امـــا کلیدی تریـــن مفهومی که کل داســـتان فیلم حـــول محور آن 
شـــکل گرفته بحـــث «تغلیـــظ ســـوگند» اســـت: درحالیکه محل 

یقیـــن ســـفر 

وقوع جرم گرگان بـــوده و پرونده 
در این شـــهر در حال رســـیدگی 
اســـت، تمام ماجرای این ســـفر 
از تصمیـــم قاضی پرونـــده برای 
اجرای مراســـم قســـامه در حرم 

آغاز می شـــود. اما م رضـــا(ع) 
مطابق مـــاده ۱۳۲۸ مکرر قانون 
مدنـــی، «دادگاه می توانـــد نظر 
بـــه اهمیـــت موضـــوع دعوی و 
شـــخصیت طرفیـــن و اوضـــاع و 
قســـم  که  دارد  مقرر  مؤثر  احوال 
مذهبی  خـــاص  تشـــریفات  بـــا 
یاد شـــود یا آن را بنحـــو دیگری 
تغلیـــظ نمایـــد». درعین حال بر 
اســـاس تبصـــره همیـــن ماده، 
به  کســـی کـــه قســـم متوجـــه 
تشـــریفات  می توانـــد  شـــده  او 
تغلیـــظ را قبـــول نکند و قســـم 

 . د ر بخو
مجـــازات  قانـــون   ۲۰۳ مـــاده 

اســـالمی مصـــوب ۱۳۹۲ نیـــز اختیـــار اداءکننده ی ســـوگند در 
پذیـــرش تغلیظ را مورد اشـــاره قـــرار داده اســـت: «در صورت نیاز 
به تغلیظ و قبول اداءکننده ســـوگند، دادگاه کیفیـــت ادای آن را از 

حیـــث زمـــان، مـــکان، الفـــاظ و مانند آنهـــا تعییـــن می کند.»
این درحالی اســـت که در این فیلم قســـم خورندگان از ســـر اجبار 
و با مشـــقت فراوان به ســـمت مشـــهد درحرکتند و در طول مســـیر 

با فشـــار های روحی و خطـــرات جانی مواجه می شـــوند.
در چنین شـــرایطی پرســـش اصلی آن اســـت که اصوًال چرا دادگاه 
چنیـــن تصمیمی گرفته و به برگزاری مراســـم قســـامه در یک مکان 

نکرده است؟  اکتفا  مذهبی در دســـترس 
هرچنـــد بنابر متـــون فقهی، بـــر حاکـــم، تغلیظ در قســـم دادن 
مســـتحب اســـت، اما این امر مســـتحب نمی تواند ضـــرورت حفظ 
حقوق اساســـی شـــهروندان و راه آنها در نیل بـــه عدالت را محدود 
کند. دسترســـی به دادگاه و برخورداری ســـهل و آسان از دادرسی 
منصفانه از حقوق اساســـی افراد اســـت. جالب آنکه در سکانســـی 
راضیـــه با نگرانـــی از تأخیر پیش آمـــده اظهار می کند کـــه این بار 
ســـوم اســـت که زمانی برای قســـامه تعیین شـــده و دو مرتبه پیش 
به دلیل ســـختی گردآوردن خویشـــاوندان نســـبی و بـــردن آنها به 

نشده اند.  مراســـم  اجرای  به  موفق  مشـــهد، 
به هرحـــال، هرچند اعطـــای نیابـــت در اجرای قســـامه در برخی 
موارد مانند اقامت اغلب خویشـــاوندان نســـبی در حـــوزه قضایی 
دیگر، توجیه پذیر اســـت، امـــا در این فیلم چنیـــن توجیهی وجود 
نـــدارد و به نظر می رســـد تمام داســـتان بر اســـاس یک برداشـــت 

ناقص از قانون شـــکل گرفته اســـت.

مونا زنده دل
     وکیل پایه یک دادگسترى     

شـــخص عضوی از اعضای نوع بشـــر اســـت بـــه وی تعلـــق می گیرد. 
چـــرا که هر فـــرد انســـانی صرفًا به واســـطه انســـان بودن اســـتحقاق 
حقـــوق اساســـی را دارد نه به دلیـــل تعلق به یک ملت یا داشـــتن یک 
تابعیـــت. بنابراین اشـــخاص را نمی تـــوان به صرف نداشـــتن تابعیت 
خـــاص از حقوق مدنی و سیاســـی و حقـــوق اقتصـــادی، اجتماعی و 
فرهنگی و حقوق همبســـتگی محـــروم کرد. چرا که حـــق برخورداری 
از حقـــوق، ایـــن حق را بـــه افـــراد حتـــی بی تابعیت می دهـــد که از 
حقوق مدنی سیاســـی (که همان داشـــتن ســـند ســـجلی و تابعیت) 
برخوردار شـــوند کـــه دادگاه نخســـتین نیز هـــم بر اجـــرای این حق 
پافشـــاری کرده اســـت. افـــزون بـــر آن بند ١ مـــاده ٣ کنوانســـیون 
حقوق کـــودک ١٩٨٩ نیـــز دادگاه های داخلـــی را مکلـــف نموده که 
در خصـــوص کودک، مصالـــح و منافع عالیه طفل را در تصمیماتشـــان 

لحـــاظ قرار بدهنـــد. وانگهی نظریه تفســـیری عام شـــماره ١٤ کمیته 
حقـــوق کـــودک (رکن ناظر اجرایی کنوانســـیون یاد شـــده) در ســـال 
٢٠١٣ «حق کـــودک در اینکه مصلحـــت وی به عنـــوان مالحظه اولیه 
درنظر گرفته شـــود» هر رکـــن یا نهـــاد اجرایی و قضایـــی (دادگاه ها) 
را مکلـــف نمـــوده که اصـــل تأمین مصلحـــت و منافع عالیـــه کودک را 
به طور سیســـتماتیک درنظـــر گیرند کمـــا اینکه دادگاه نخســـتین نیز 
چنین نمود. چـــرا که در شـــرایط فعلی جامعه کودکی بدون پشـــتوانه 
مالی و داشـــتن شناســـنامه و نداشـــتن تابعیـــت از حقوق اساســـی 
محروم خواهد شـــد کـــه این برخالف منافـــع عالیه طفل مـــورد تأیید 

کنوانســـیون یاد شـــده است. 

دهم اینکه: با محروم نمودن اشـــخاص از شناســـنامه و ســـلب تابعیت 

که خـــود موجب گســـترش بی تابعیتی افـــراد (آپاترید) دراین کشـــور 
خواهـــد شـــد که ایـــن خود بـــا توجه بـــه پذیـــرش سیســـتم خون و 
حتی سیســـتم مکمـــل خاک بـــر خالف سیاســـت های اتخاذ شـــده 
در بندهـــای ١ و ٢ مـــاده ٩٧٦ قانـــون مدنـــی ایران اســـت. از این رو 
بـــا مـــردود بـــودن تجدیدنظرخواهی بـــه اســـتناد اســـناد داخلی و 
بین المللی حقوق بشـــر یاد شـــده و مـــاده ٣٥٨ قانون آئین دادرســـی 
مدنـــی، دادنامه تجدیدنظرخواســـته را بدین ســـان اســـتوار می نماید.

 این رأی وفق ماده ٣٦٥ قانون یادشده قطعی است.
رئیس دادگاه ـ رمضان زارع

 مستشار دادگاه ـ حشمت رستمی درونکالء

از حیـــث ســـینمایی نیـــز علی رغـــم آشـــنایی تنابنده با ســـبک 
فیلم ســـازی جاده ای، لوکیشـــن محـــدود اتوبوس کم کـــم مالل آور 
می شـــود. گرچه کارگـــردان کوشـــیده تا بـــا خلق داســـتان های 
فرعی مانند رابطه عاشـــقانه دو نفر از مســـافران یا قهر ریشـــه دار دو 
مســـافر دیگر از کســـالت باری این فضای بســـته کم کنـــد اما این 
ماجراها به شـــکلی عقیـــم و ناقص طرح و ســـپس رها شـــده اند. 
از میانه فیلم با پررنگ شـــدن معمای «خســـرو» (همســـر رضوان) 
پایان داســـتان بـــرای مخاطب قابـــل پیش بینی می شـــود. به ویژه 
ســـکانس آخر فیلـــم با مجـــازات الهی بـــرای قاتل و شـــرمندگی 
رضـــوان حـــاوی پیـــام اخالقـــی عریانی می شـــود که بـــا هدف 

اســـت. تعارض  در  ســـینمای قصه گو 
البتـــه نبایـــد بازی متفـــاوت مهناز افشـــار و برخی ســـکانس های 
قوی مانند ســـکانس تصادف یا تمرین قســـم خوردن در رســـتوران 

را نادیـــده گرفت.
نهایتـــًا هـــدف «قســـم» را می تـــوان مواجه کـــردن شـــهروندان با 
وجدان خود، اشـــاره به اشـــتباه پذیر بودن قضاوت های شـــخصی 
و تأکیـــد بر ایـــن نکته دانســـت که صـــرف مجاز بـــودن امری در 
قانـــون، وظیفه اخالقی مـــا را ســـاقط نمی کند و همه مســـافران 
اتوبوس (اعضـــای جامعه) در برابر سرنوشـــت یکدیگر مســـئولند.
به این معنا شـــاید قســـم در قالب یـــک مینی ســـریال تلوزیونی با 
طیف وســـیع تر مخاطب خوش تر می درخشـــید تا اثری سینمایی.
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قانون مدیریت بحران کشور
بـــه   ۱۳۹۸/۵/۷ تاریـــخ  در  کـــه  قانـــون  ایـــن 
تصویب مجلس شـــورای اســـالمی رســـید، روز ۷ 
شـــهریورماه در روزنامه رســـمی منتشـــر شـــد. بر 
اســـاس این قانـــون به منظـــور ارتقـــای توانمندی 
جامعـــه در امـــور پیش بینی و پیشـــگیری، کاهش 
خطـــر و آســـیب پذیری، پاســـخ مؤثـــر در برابـــر 
مخاطـــرات طبیعـــی، حـــوادث و بحران هـــا و...، 
وظایفـــی بر عهده دســـتگاه های اجرایـــی دولتی 
و عمومـــی و غیـــر دولتـــی قـــرار گرفتـــه اســـت.
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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.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۸
 مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
براســـاس ایـــن رای وحـــدت رویه، جرائـــم مذکور 
در مـــاده ۷۰۲ اصالحی قانون مجازات اســـالمی 
(ســـاخت، خریـــد، فروش،حمل، نگـــه داری و...
مشـــروبات الکلی) از شـــمول بنـــد «ت» ماده ۴۷ 
قانـــون مجـــازات اســـالمی (قابل تعلیـــق نبودن 
قاچـــاق عمـــده مشـــروبات الکلی) خارج اســـت. 
بنابرایـــن اجـــرای مجازات ایـــن جرائم بـــا رعایت 
شـــرایط مـــاده ۴۶ قانون اخیر قابل تعلیق اســـت. 

الیحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان 
در برابر خشونت

ایـــن الیحـــه ابتدائـــًا بـــا نـــام «الیحـــه تأمیـــن 
امنیـــت زنـــان در برابـــر خشـــونت» در معاونـــت 
امـــور زنـــان و خانواده ریاســـت جمهـــوری تدوین 
یافتـــه و بـــه قـــوه قضاییـــه ارجـــاع شـــده بـــود 
کـــه پـــس از تغییراتـــی در نـــام و محتـــوا بـــرای 
ادامـــه مراحـــل قانونـــی به دولت ارســـال شـــد.

مصوبه های رئیس قوه قضاییه
زیـــر  شـــرح  بـــه  مصوبه هایـــی  شـــهریورماه  در 
از ســـوی رئیـــس قـــوه قضاییـــه ابـــالغ شـــدند:

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری؛
دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت 

کیفری زندان ها؛
بخشنامه نحوه احضار اشخاص حقوقی؛

بخشنامه تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرایم انتخاباتی؛

بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون 
آیین دادرسی کیفری برای کاهش جمعیت کیفری و 

درخواست های تجدیدنظر؛
دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم.

آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰)
 قانون برنامه ششم توسعه کشور 

مـــورخ  شـــماره۷۰۵۶۰/ت۵۶۲۷۸هـ   مصوبـــه 
۱۳۸۹/۶/۹ هیـــأت وزیـــران که با هدف پوشـــش 
بیمه پایه اجباری ســـالمت برای همه شـــهروندان 
و برخـــورداری از یارانـــه دولت جهت حق ســـرانه 
بیمـــه از طریق ســـنجش دهـــک و درآمـــد خانوار 

است. شـــده  تصویب 

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

مورخ  نامه شـــماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ  تصویب 
۳۰/۵/۱۳۹۸ هبـــأت وزیران که به اســـتناد تبصره 
(۱۰) مـــاده واحده قانـــون پیشـــگیری و مقابله با 
تقلـــب در تهیه آثـــار علمی مصـــوب  ۱۳۹۶ تهیه 
و ابـــالغ شـــده اســـت. هـــدف ایـــن تصویب نامه 
جلوگیـــری از تقلب و نیز ترویـــج اخالق در پژوهش 
و  عالـــی   آمـــوزش  موسســـات  دانشـــگاه ها،  در 

حوزه هـــای علمیه اســـت.

آیین نامـــه اجرایی تبصـــره (۱) مـــاده (۵) مکرر 
چک    صـــدور  قانون 

مورخ  ۷۲۲۰۸/ت۵۶۵۷۹هـ  شـــماره  تصویب نامه 
تعلیق  درخصـــوص  وزیران  هیـــأت   ۱۲/۶/۱۳۹۸
یـــک ســـاله محرومیـــت بنگاه های اقتصـــادی از 
محرومیت هـــای منـــدرج در ماده ۵ مکـــرر قانون 
افتتاح حســـاب و مســـدود  صدور چـــک (عـــدم 
کردن وجوه حســـاب ها و...) در صـــورت غیرقابل 
پرداخـــت بودن مبلـــغ چک یا کســـری مبلغ چک 

. ست ا

اصالح آیین نامه صدور انواع
 گواهینامه های رانندگی

با تصویـــب مصوبه شـــماره۷۶۴۱۶/ت۵۵۶۰۲هـ 
مـــورخ ۲۴/۶/۱۳۹۸ هیـــأت وزیـــران، رانندگـــی 
دارنـــدگان گواهینامـــه پایـــه ســـوم بـــا وســـایل 
نقلیـــه ســـواری در حوزه حمـــل و نقـــل عمومی 
اخـــذ  از  ســـال  دو  شـــدن  ســـپری  صـــورت  در 
داشـــتن  و  ســـوم  پایـــه  رانندگـــی  گواهینامـــه 
حداقل ســـن (۲۳) ســـال تمـــام ممکن اســـت.

مـــورد  در  کشـــور  کل  دادســـتان  بخشـــنامه 
از  پـــس  رایانـــه ای  کالهبـــرداری  پرونده هـــای 
الزامـــی شـــدن اســـتفاده از رمز هـــای پویـــا

طبق این بخشـــنامه ادامـــه به کارگیـــری رمز دوم 
ایســـتا از مصادیق آســـیب پذیری امنیتی خدمات 
مســـئولیت  بنابراین  می شـــود،  محســـوب  بانکی 
هرگونه سوء استفاده از حســـاب مشتریان ناشی از 
عدم اجرای الزامات رمزهای پویا در ســـرویس های 
بانکـــی بـــر عهـــده بانک اســـت و بانک مســـئول 
جبـــران خســـارات وارده به مشـــتریان خواهد بود.
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