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ســــرمقاله

رأی اعتماد در شیراز

   سیاوش هوشیار
 وکیل پایه یک دادگسترى     

مدیـــران کانون های وکالی دادگســـتری برای سی و ســـومین بار و ایـــن بار در 
قطب شـــعر و غزل ایران گـــرد هم آمدند تـــا در قالب مجمع عمومـــی اتحادیه 
سراســـری کانون های وکالی دادگســـتری ایران، عالوه بر انجام هم اندیشـــی 

معمـــول، انتخاب هیات رئیســـه اتحادیه را هـــم انجام دهند.
در ادوار گذشـــته ایـــن ایراد عمـــده به همایش های اســـکودا وارد بوده اســـت 
که علی رغـــم صـــرف هزینه هـــای هنگفت برگـــزاری، خروجی چشـــمگیری 
نداشـــته اند. این نکته  یک ســـال قبل موجـــب انتقاد بخشـــی از هیأت مدیره 
کانون وکالی مرکز شـــد و نهایتًا طـــی مصوبه ای از جمله به دلیـــل اعتراض به 

برگـــزاری دو همایش در هر ســـال، همایـــش ســـی ویکم را تحریم کردند.
همایش سی وســـوم اما در حالی برگزار می شـــد که هم از لحاظ بســـتر زمانی 
و هـــم از جهت برگـــزاری انتخابـــات هیأت رئیســـه اتحادیـــه از ویژگی خاصی 
برخـــوردار بـــود؛ ماه های گذشـــته همراه با تشـــدید تحرکات علیه اســـتقالل 
کانون های وکال و با چشـــم انداز آینده ای پر خطر ســـپری شـــده بود. از ســـوی 
دیگر تردید ها درباره ســـکاندار دوره دو ســـاله پیـــش روی اتحادیه، حدس ها و 

گمان هـــای مختلفی را مطرح می ســـاخت.
دکتـــر شـــهبازی نیا کـــه دو ســـال قبـــل بـــا اکثریـــت مطلـــق آرای مدیران 
کانون های وکال در اهواز توانســـته بود جانشـــین بهمن کشـــاورز شـــود، اداره 
اتحادیه را، شـــاید در ســـخت ترین دو ســـال تاریـــخ وکالت کشـــور، در حالی 
پشـــت ســـر گذاشـــت که می توان به او نمره قابل قبولـــی داد. بـــا اینحال او 
تنهـــا ٣ روز پیش از آغـــاز همایش و به رغـــم آنکه پیش تـــر از «تصمیم قطعی» 
خـــود مبنی بر عـــدم نامزدی  خبـــر داده بود، برای ریاســـت اســـکودا در دوره 

جدیـــد ثبت نـــام کرد.
رفتار مجمـــع عمومی اتحادیـــه در انتخاب رییـــس، و رأی اکثریـــت مطلق در 
مرحلـــه اول انتخابات به نوعـــی رأی اعتماد و اعالم حمایت از شـــیوه اتحادیه 
در مقابـــل چالش هـــای اخیر و وجـــود درک عمومی از وضعیـــت خاص فعلی و 

اراده جمعی برای پاســـداری از اســـتقالل نهاد وکالت در کشـــور دارد.
هرچنـــد اختالفات درونـــی جامعـــه وکالت قابل انکار نیســـت اما اســـتقالل 
کانون وکال همچون ریســـمانی اســـتوار موجـــب همدلی و هم ســـویی جمعی 
همـــه اجـــزای آن و از جملـــه مدیـــران کانون هـــای وکال بوده اســـت. وکالی 
دادگســـتری در سال های ســـخت اخیر با درک صحیح شـــرایط به خوبی نشان 
داده انـــد که هیچ نفعـــی مقدم بر حفظ اســـتقالل کانون وکال برایشـــان وجود 

نـــدارد و باید هرچـــه دارند بـــرای این اصـــل جوهری وکالت صـــرف کنند.
حضـــور مدیران جـــوان و توانایـــی چون دکتر عیســـی امینـــی و دکتر مرتضی 
شـــهبازی نیا در صـــدر دو نهاد عمـــده وکالت کشـــور، علی رغـــم آنچه گاهی 
در قالب اختالف میان ایشـــان دیده شـــده اســـت، ترکیبی مؤثـــر و پرتوان در 
مدیریـــت چالش های ســـنگین و عبور از دســـت اندازهای مهیـــب ایجاد کرده 

. ست ا

سراســـری  اتحادیـــه  هیأت مدیـــره  انتخابـــات 
و  بیســـت  در  دادگســـتری  وکالی  کانون هـــای 
دومیـــن روز از ماه آبـــان و در اولین روز نشســـت 
سراســـری کانون های وکال در شهر شـــیراز برگزار 
شـــد. انتخاباتی کـــه در آن مرتضی شـــهبازی نیا 
موفق شـــد برای یک دوره دوســـاله دیگر ریاست 

اســـکودا را عهده دار شـــود. 
یکی از حاشـــیه های جالب توجه ایـــن انتخابات 
که به صـــورت الکترونیکی برگزار شـــد، انصراف 
برخـــی نامزدهـــا و جایگزین شـــدن برخی دیگر 
تـــا روز انتخابـــات بـــود. اگرچه آخرین لیســـتی 
کانون هـــای  اتحادیـــه سراســـری  توســـط  کـــه 
وکالی دادگســـتری منتشـــر شـــد، خبر از رقابت 
هفده نامـــزد از  یازده کانون وکالی دادگســـتری 
مـــی داد، لیکن این لیســـت تا دقایقـــی پیش از 
برگـــزاری انتخابات دســـتخوش تغییر  شـــد و از 

هفده نفـــر یه چهـــارده نفر کاهـــش یافت.
ایـــن تغییـــرات کاندیداتـــوری لحظه  از جملـــه 
پزشـــکی  و دکتـــر  آخـــری دکتـــر شـــهبازی نیا 
(نائب رئیس اســـکودا) چند هفته پس از انتشـــار 
لیســـت نامزدهای انتخاباتی بود. بر این اســـاس 
مرتضـــی شـــهبازی نیا در روز ۱۸ آبان با ارســـال 
نامه ای بـــه علی پزشـــکی خبـــر از کاندیداتوری 
خود برای ریاســـت اســـکودا داد. نامه ای که یک 
روز پیش از برگـــزاری انتخابات پاســـخی متقابل 
یافت و علی پزشـــکی نیز در نامـــه ای به مرتضی 
برای کســـب سمت  را  نامزدی خود  شـــهبازی نیا 

کرد. اعالم  اســـکودا  نائب رئیســـی 
گرچـــه در لیســـت اولیه اســـامی نامزدهـــا، نام 
دکتر علیرضـــا آذربایجانی، دکتـــر عباس کریمی 
و دکتر جعفر کوشـــا به چشـــم می خـــورد، دو تن 

از این ســـه حقوقدان برجســـته تا پیـــش از آغاز 
انتخابات انصـــراف خود را اعـــالم کردند و رقابت 
نهایـــی میـــان دو نامـــزد (دکتـــر کوشـــا و دکتر 

شـــهبازی نیا) صـــورت گرفت.
نتیجه ایـــن مرحلـــه از رقابـــت پیـــروزی رئیس 
فعلی اســـکودا بود و دکتر شـــهبازی نیا با کســـب 
۹۵ رای از مجمـــوع ۱۳۴ رأی ماخـــوذه برای یک 
دوره دو ســـاله دیگـــر به عنـــوان رییس اســـکودا 

انتخاب شـــد.
اما روند انتخاب نواب رئیس و بازرســـان اســـکودا 
از حساســـیت بیشـــتری برخوردار بـــود. در این 
دوره بـــر اســـاس آخرین آمـــار ارائه شـــده ۶ نفر 
بـــرای انتخاب نایب رئیســـی اول و دوم و ۶ نفر نیز 
برای احراز ســـمت بـــازرس اصلـــی و علی البدل 
ایـــن نهاد بـــه رقابت بـــا یکدیگر پراختنـــد که در 
از داوطلبان نتوانســـتند  مرحلـــه اول هیچ یـــک 
حائز حداقـــل رأی الزم برای احراز این ســـمت ها 

 . ند شو
نهایتـــًا در دور دوم دکتـــر علی پزشـــکی به عنوان 
نایب رییـــس اول و ابراهیم کیانـــی به عنوان نایب 
رییـــس دوم اســـکودا برگزیده شـــدند. همچنین 
از بیـــن داوطلبـــان احراز ســـمت بازرســـی نیز 
امیرحســـین ســـجادیه به عنوان بـــازرس اصلی و 
حســـین حجتـــی به عنـــوان بـــازرس علی البدل 
اســـکودا از ســـوی رأی دهندگان انتخاب شدند.
گفتنی اســـت دوره جدید هیأت رئیســـه اسکودا 
از دی ماه شـــروع بـــه کار خواهد نمـــود. دوره ای 
که تـــالش وافـــر هیـــأت مدیـــره جهـــت حفظ 
اســـتقالل و اســـتیفای حقوق کانون های وکال را 

می طلبـــد.

گزارش روند انتخابات هیأت مدیره اسکودا؛

حذف و اضافه در دقایق پایانی

سید صادق اردوبادى
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شماره 7               

ترجمه یا تحریف؟
خبر رســـید که قانون اساســـی فرانسه به فارســـی ترجمه شده 

به چاپ رســـیده است. ایران  در  و 
خبـــر به خودی خود مایه خرســـندی بـــود، اما با مطالعه نســـخه 
اینترنتـــی ایـــن ترجمه و مقایســـه اصول ترجمه شـــده با اصول 
قانون اساســـی فرانســـه ۱۹۵۸ خرســـندی بی جـــای من جای 

داد. تحیر  و  تعجـــب  به  را  خود 
مترجمیـــن قانون اساســـی فرانســـه آقایان دکتر حشـــمت ا...
فالحت پیشـــه، دکتـــر علیرضـــا شـــکربیگی و معیـــن مـــرادی 
کرتویجی هســـتند و تیتـــر کتاب: «قانون اساســـی فرانســـه با 
نگاهـــی به تاریخچه سیاســـی و فرهنگی با آخریـــن اصالحیه».
ترجمه انجام شـــده به وســـیله آنان اشـــکاالت و نواقص بسیاری 
در ترجمـــه کلمات و رســـاندن معانی جمـــالت دارد که موجب 
شـــبهه برای خواننده در فهم اداره سیســـتم دمکراتیک فرانسه 

. د می شو
به عنـــوان نمونه مترجمیـــن پاراگراف هایی از بخشـــی از اصول 
قانـــون اساســـی را در ترجمـــه خـــود نیـــاورده و از آن فاکتور 
گرفته اند و بدین ترتیب قانون اساســـی فرانســـه بســـیار ســـاده 
و مختصـــر یا ُشســـته رفته را تحویل خواننـــدگان ایرانی داده اند.

در ایـــن مقالـــه قصـــد پرداختـــن به همـــه نواقص ونـــکات آن 
را نـــدارم امـــا به مـــواردی از آن می پـــردازم که اســـاس و بنیاد 
نهـــاد دولـــت، حکومـــت، و تضمین حقـــوق ملـــت و چگونگی 
ســـازماندهی یک کشـــور دموکراتیک و مدرن مبتنـــی بر تمامی 

اصـــول حقوق بشـــر در فرانســـه را تشـــکیل می دهند.
نســـخه اینترنتی این ترجمه، قانون اساســـی فرانســـه تاریخچه 
چندصد ســـاله قانون اساســـی این کشـــور و مقدمه بسیار مهم 

آن را در دو ســـه جمله خالصه کرده اســـت.
پـــر واضح اســـت که قانون اساســـی فرانســـه را بدون پشـــتوانه 
اندیشـــه های تاریخـــی و مبـــارزات مـــردم فرانســـه و مباحثات 
روشـــنفکران و نقـــش احـــزاب سیاســـی و زنـــان برای کســـب 
اتـــکای  برابـــری، عدالـــت اجتماعـــی و  آزادی، دموکراســـی، 
بی چون وچـــرای آن بـــه موازین حقوق بشـــر نمی تـــوان خواند 

دریافت. و 
در مقدمـــه این ترجمه اشـــاره کوتاهـــی به اصول حقوق بشـــر 
شـــده، حال آنکه قانون اساســـی فرانســـه ملهم از تمامی اصول 

حقوق بشـــری است که منشـــأ آن به ســـال ۱۷۸۹ می رسد.

قانون اساســـی فرانســـه طـــی چند ســـده از این تاریـــخ بارها 
مـــورد تجدیدنظر قرار گرفتـــه و خود را با نیاز جامعـــه و مردم، با 
تحوالت سیاســـی، اجتماعی و ضروریات حقوقـــی در همکاری 

اســـت. داده  وفق  اروپایی  و  جهانی 
اصولـــی تکمیلـــی درمـــورد حقوق شـــهروندان، زنـــان، محیط 
بـــر قانون اساســـی و  زیســـت، دادگاه هـــای عالـــی نظـــارت 
محاکـــم نظارت بـــر رییس جمهـــور، دولـــت و وزرا، وزارتخانه ها 
و ســـازمان های دولتی و به رســـمیت شـــناختن و پیوســـتن به 
قوانیـــن و محاکـــم بین المللـــی و اروپایـــی به آن افزوده شـــده 

. ست ا
در ترجمـــه اصـــل یکم قانون اساســـی، ایـــن مترجمین عبارت 
«الئیســـیته» را بـــه «غیرمذهبـــی» ترجمه کرده انـــد که ترجمه 
ایـــن کلمه معنای جامع و درســـتی ازمفهوم الئیســـیته نیســـت 
که بیشـــتر بـــه بی آیینـــی دولت نزدیک اســـت وعـــده ای آن را 

جدایـــی دیـــن از دولت قلمـــداد کرده اند.
در اصـــل یکـــم جمـــالت و کلماتی ترجمـــه نشـــده و پاراگراف 
مربـــوط به برابری زنـــان و مردان بـــرای شـــرکت در انتخابات و 
دسترســـی بـــه پســـت نمایندگی و برابـــری در مســـئولیت های 

شـــغلی و اجتماعـــی از قضـــا از قلم افتاده اســـت.
عالوه بـــر آن درمقدمـــه قانون اساســـی ١٩٤٦ (اصل ســـوم) 
برابری زنـــان و مردان در تمامـــی عرصه ها قانونًا تضمین شـــده 

. ست ا
اصـــل دوم که با این جمله شـــروع می شـــود: «زبـــان جمهوری 

زبان فرانســـه اســـت» نیز حذف شده است.
در اصـــل چهـــارم آزادی احزاب با اشـــکاالتی ترجمه شـــده و 
مهم تریـــن وجـــه آن یعنـــی تضمین قانونـــی برای تکثـــر عقاید 
و چندگانگـــی احزاب سیاســـی و حق مشـــارکت برابـــر آنها در 
تشـــکیل گروه هـــای سیاســـی و زندگـــی دموکراتیـــک کشـــور 

فرانســـه در ایـــن ترجمه حذف شـــده اســـت.
در جایی که الئیســـیته، دموکراسی و حقوق بشـــر عصاره قانون 
اساســـی فرانســـه اند و برابری زنـــان و مردان درحقـــوق اصلی 
اســـت انکارناپذیـــر، این مترجمـــان ترجمه این اصـــول پایه ای 

حقوق کشـــور فرانســـه را از قلـــم انداخته اند.
ایـــن ترجمه گاه بـــه گاه جای حکومـــت و دولت را یکـــی کرده و 
مفاهیمی اشـــتباه از نقـــش دولت، وظایف و اختیـــارات پارلمان 

و مجلس ســـنا داده که به درک نادرســـتی از نحوه کار مجلسین 
و کنتـــرل آنها از دولت منجر می شـــود.

هرکجـــا تأکید بر تکثر احـــزاب، تکثر مطبوعـــات و آزادی عقیده 
و بیـــان بـــوده، از جمله اصـــل ٢٤، در این ترجمه حذف شـــده 

. ست ا
اصـــل ٦١-١ مربوط بـــه حقـــوق و آزادی ها و ضمانـــت قانونی 

بـــرای حفظ آن اصًال ترجمه نشـــده اســـت.
از عجایـــب ایـــن ترجمه آنکـــه اصـــل مهـــم ٦٦-١ یعنی منع 
حکـــم اعدام ترجمه نشـــده و ممنوعیت حکم اعدام در فرانســـه 

به کلـــی در این ترجمه حذف شـــده اســـت.
اصـــل ٣٤ و بندهـــای آن دربـــاره پیشـــنهاد و وضـــع قوانین و 
اختیـــارات پارلمـــان در قانونگذاری به درســـتی ترجمه نشـــده 
و اصـــل چنـــد رســـانه ای، آزادی مطبوعـــات و اســـتقالل آنها 

سانســـور شـــده است.
اصـــل تفصیلـــی ١-٧١ در بـــه رســـمیت شـــناختن مدافعین 
حقـــوق در حمایت از آزادی هـــا درمقابل دولـــت و نهادهای آن 
و نحـــوه فعالیت آن بـــرای دفـــاع از حقوق شـــهروندان در این 

ندارد. وجـــود  ترجمه 
اصـــل ٧٢ و تبصـــره آن دربـــاره فعالیـــت شـــوراهای محلی و 
منطقـــه ای و هماهنگـــی آن در مـــاوراء بحار که جزیـــی از این 

است. نشـــده  ترجمه  کشـــور محســـوب می شـــوند 
خالصه کالم، خواســـته یا ناخواســـته اصولی کـــه نیمه و ناقص 
ترجمه شـــده بـــا نارســـایی زبانـــی و ناهماهنگـــی مفهومی در 
تشریح تشـــکیالت کشـــوری، دولتی، حزبی، سیاسی، تشکیل 
انجمن های محلـــی، اختیـــارات و وظایف پارلمـــان و مجلس و 
دادگاههای عالی نظـــارت و کنترل قدرت موجب دشـــواری در 
درک سیســـتم فرانســـه برای خواننده شـــده و تعبیری اشتباه از 

این سیســـتم دموکراتیک به دســـت خواننـــده می دهد.
حـــال بایـــد پرســـید هـــدف از اینگونه ترجمـــه لّبـــی از قانون 
اساســـی فرانســـه چـــه بـــوده اســـت و چـــرا آن مـــوادی کـــه 
قانـــون اساســـی فرانســـه را از قانون اساســـی یک کشـــور غیر 
دموکراتیـــک مجـــزا می کند، عمدأ یا ســـهوأ، در ایـــن ترجمه از 

افتاده اند؟ قلـــم 

افسانه خاکپور
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تأســـیس انواع مؤسســـات حقوقی مجاز و غیر مجاز بر اســـاس 
اصـــل تبعیت قیمـــت از عرضه و تقاضـــا دیگـــر درآمدهای باال 
بـــرای وکالی دادگســـتری مصداق بیرونـــی ندارد. ثانیـــًا، این 
احتمال کـــه هنوز هـــم عده معـــدودی از وکالی دادگســـتری 
ولـــی  دارد  وجـــود  کننـــد،  دریافـــت  کالن  حق الوکاله هـــای 
ابدًا نمی تـــوان این موضـــوع را تعمیـــم داد. در نقطـــه مقابل، 
بســـیاری از وکالی دادگســـتری جوان پس از ســـال ها تحصیل 
و آمادگـــی بـــرای آزمـــون و کارآمـــوزی حتـــی قادر بـــه تأمین 
هزینه هـــای اولیه زندگـــی خود نیســـتند و برای تأمیـــن اجاره 
یـــک دفتـــر کار مشـــترک، مجبـــور می شـــوند پرونده هـــا را با 
حق الوکاله هـــای ناچیـــز بپذیرنـــد یـــا با شـــرایط بســـیار غیر 
منصفانـــه به خدمت بانک ها و ادارات و شـــرکت ها و مؤسســـات 
حقوقـــی درآینـــد. ضمن اینکه همـــواره بخشـــی از پرونده های 
یک وکیل دادگســـتری مربوط به اطرافیان و کســـانی اســـت که 
بـــه هر جهـــت هزینه ای به عنـــوان حـــق الوکالـــه نمی پردازند.
در یکـــی از آخریـــن مـــوارد در برنامـــه رادیویـــی بـــا عنـــوان 
«رهیافـــت» کـــه از رادیو اقتصاد پخش شـــد، «هـــادی خانی» 
مدیـــر کل بازرســـی و مبـــارزه بـــا فـــرار مالیاتی ســـازمان امور 
مالیاتـــی ضمـــن تکرار ادعـــای پیشـــین دکتر امیدعلی پارســـا 
رئیس کل ســـازمان امور مالیاتی کشـــور در مـــورد وجود ۳ هزار 
وکیل فاقـــد پرونده مالیاتی در کشـــور، بر ادعای فـــرار مالیاتی 

کرد. تأکید  دادگســـتری  وکالی  گســـترده 
در ابتـــدای ایـــن برنامه فردی به نام «سیداحســـان حســـینی» 
بـــه عنـــوان «کارشـــناس اقتصادی» بـــا طرح اعـــداد مختلفی 
به عنـــوان میـــزان فـــرار مالیاتـــی وکال، نهایتـــًا از طریق همان 
واقعـــی  تعـــداد  بـــه  آن  در  کـــه  مـــن درآوردی  فرمول هـــای 
پرونده های ورودی به دادگســـتری، ســـقف تعرفـــه حق الوکاله، 
معافیـــت مالیاتـــی، اســـتهالکات قانونـــی کـــه بایـــد از میزان 
دریافتی هـــای ناخالـــص کســـر شـــوند و ... توجهـــی نشـــده 
اســـت، به عدد ١٢ هـــزار میلیارد تومـــان فـــرار مالیاتی وکالی 

رسید. دادگســـتری 
بـــا بررســـی ســـوابق ایـــن «کارشـــناس اقتصادی» کـــه حتی 
برای اظهـــار نظر در ســـطح رســـانه ای فراگیر ماننـــد رادیو، به 
مقـــررات مربـــوط به محاســـبه حق الوکالـــه و مقـــررات مالیاتی 
نگاهـــی نمی انـــدازد، می تـــوان دیـــد کـــه وی در موضوعـــات 
مختلـــف و مخصوصـــًا همیـــن موضوع فـــرار مالیاتـــی وکال در 
با سمت وســـوی  متعـــددی در خبرگزاری هایـــی  نشســـت های 
خـــاص از جمله تســـنیم، فـــارس، آنـــا، دانشـــجو و ... حاضر 
بوده اســـت. مهمترین عنوان سیداحســـان حســـینی «مسئول 
دانشگاه  دانشجویان مســـتقل  اســـالمی  انجمن  مرکز مطالعات 
تهران» ذکر شـــده اســـت  و ســـایر ســـوابق احتمالـــی علمی و 

تخصصی وی مشـــخص نیســـت.
 هرچنـــد ایـــن گـــزاره کـــه «۳ هـــزار وکیـــل پرونـــده مالیاتی 

رھیافت؟!

«فـــرار مالیاتی» به یکـــی از کلیدواژه های هجمـــه به کانون های 
وکالی دادگســـتری تبدیل شـــده اســـت. در این زمینه مدعیان 
برای تحـــت تاثیـــر قـــرار دادن افـــکار عمومـــی و مخصوصًا با 
توجه به تشـــدید مشـــکالت اقتصادی کشـــور کـــه موجب بروز 
حساســـیت های بجـــا نســـبت به مفاســـد و سوءاســـتفاده های 
مالی در میان مردم شـــده اســـت، ارقـــام هنگفتـــی را به عنوان 
رقم فـــرار مالیاتی وکال حتی در صدا و ســـیما مطـــرح می کنند.
پای ثابت انتشـــار این دســـت مطالب و اخبار بی اســـاس، چند 
خبرگزاری وابســـته به یک جریان خاص و البته صدا و ســـیمای 
«ملی» هســـتند. همســـویی این رســـانه ها با جریاناتـــی که با 
انگیزه های مشـــکوک در صدد دور زدن قوانیـــن و مقررات ورود 
به حرفـــه وکالت هســـتند، می تواند نشـــانه هایی از ریشـــه این 
اقدامـــات غیر حرفـــه ای و مخالف اخـــالق رســـانه ای در مورد 

بدهد. دست  به  دادگســـتری  وکالی 
مدعیـــان بـــا مبنـــا قـــراردادن چنـــد فـــرض غلط، ســـعی در 
شـــکل دادن اســـتقرایی ناقص دارند کـــه همان نیز بـــه اتکای 
فرضیات باطلشـــان اعتباری پیـــدا نمی کند، از جملـــه اینکه با 
محاســـبه ای بی اســـاس بر مبنای اینکه در دادگســـتری ساالنه 
١٥ میلیون پرونده  تشـــکیل می شـــود و حداقـــل در ١٠ درصد 
ایـــن پرونده هـــا وکیـــل دخالـــت دارد، نتیجـــه می گیرنـــد که 
ســـاالنه برای یک و نیم میلیـــون پرونـــده، حق الوکاله به وکالی 
دادگســـتری کشـــور پرداخت می شـــود. این درحالی است که 
حتـــی به اذعان خود کســـانی که ایـــن ارقام را ارائـــه کرده اند، 
ایـــن آمار فقـــط نشـــان دهندۀ تعـــداد پرونده های ثبت شـــده 
در دادگســـتری اســـت و همـــه افـــراد مرتبـــط با دادگســـتری 
می دانند کـــه در سیســـتم رایانـــه ای فعلی برای یـــک موضوع 
ممکن اســـت چندین کالســـه و حتی شـــماره پرونده ١٦ رقمی 
در مراحـــل مختلـــف مانند شـــورای حـــل اختالف، دادســـرا، 
دادگاه بـــدوی، دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشـــور، اجرای 
احکام و رســـیدگی بـــه دعاوی طـــاری و مرتبط مانند اعســـار و 

تأمین خواســـته و دســـتور موقت و ... ایجاد شـــود.
ایـــن افـــراد همچنین بـــا طـــرح ارقـــام کالن و چشـــم گیر در 
محاســـبات خـــود برای رســـیدن بـــه  اعـــداد مورد نظرشـــان، 
حداقـــل حق الوکالـــه دریافتی بـــرای هر پرونـــده را ٢٠ میلیون 
تومـــان فـــرض می کننـــد. در یکـــی از برنامه هـــای تلویزیونی 
که اخیـــرًا همیـــن ادعاها طرح می شـــد مجری تأکید داشـــت 
کـــه هیچ وکیل دادگســـتری بـــا ٢٠ میلیون تومـــان حق الوکاله 

نمی دهد! هـــم  ســـالم  جواب 
در مـــورد میـــزان حق الوکالـــه بایـــد چنـــد موضـــوع را در نظر 
داشـــت؛ اوًال، شـــاید یک تصـــور عمومی در مورد میـــزان باالی 
حق الوکاله ها از گذشـــته ها وجود داشـــته باشـــد، ولی دســـت 
کـــم از ســـال های پایانی دهـــه ١٣٨٠ بـــه بعـــد و خصوصًا در 
ســـال های اخیر، با ورود تعـــداد باالیی افراد بـــه حرفه وکالت و 

ندارند»، بـــه منظور اثبات فرار مالیاتی وکال بیان شـــده اســـت 
و قرار اســـت به افکار عمومی القـــا کند که این تعـــداد از وکال، 
مشـــغول وکالـــت هســـتند و علی رغـــم اخـــذ حق الوکاله های 
کالن هیـــچ مالیاتـــی نمی پردازنـــد، ولی در واقـــع همین گزاره 

نفـــی مقصود مدعیان اســـت.
مـــی دانیم کـــه با اســـتقرار نظام جامـــع مالیاتی از حدود ســـه 
ســـال پیش، کلیـــه فراینـــد تشـــکیل پرونده هـــای مالیاتی به 
صـــورت الکترونیـــک درآمده و هر کـــس ولو اینکـــه پیش از این 
نیـــز پرونده مالیاتی در سیســـتم ســـنتی داشـــته اســـت باید با 
پرونـــده جدید  الکترونیکـــی  ثبت نـــام  مراحـــل مختلـــف  طی 
مالیاتـــی تشـــکیل بدهـــد، از ســـوی دیگر بـــا توجه بـــه بانک 
اطالعـــات رایانه ای شناســـایی افرادی که فاقـــد پرونده مالیاتی 
هستند بسیار آســـان و دقیق اســـت. مدیر کل بازرسی و مبارزه 
با فـــرار مالیاتی ســـازمان امـــور مالیاتـــی هم به ایـــن موضوع 
اشـــاره کرده و ابهـــام را فقـــط در میـــزان ریالی فـــرار مالیاتی 

دانســـته است.
اصـــوًال وکالی دادگســـتری بـــرای هـــر نوع اقـــدام بایـــد بدوًا 
مبلغـــی را به عنـــوان مالیات علی الحســـاب به صـــورت تمبر بر 
روی وکالتنامه هـــای خود ابطـــال کنند. ابطال تمبـــر مالیاتی از 
طریق ســـامانه ای انجام می شـــود که در اختیار دادگســـتری و 
ســـازمان امور مالیاتی اســـت. در صورت وجود هر اشـــکالی در 
وضعیت وکیل، کد مالیاتی وی در سیســـتم مســـدود می شود و 
امـــکان هیچ نوع ابطال تمبـــر برای وی وجود نخواهد داشـــت. 
بنابرایـــن تنها موردی که ممکن اســـت یک وکیـــل فاقد پرونده 
مالیاتی باشـــد، جایی اســـت که ایـــن وکیل اشـــتغال عملی به 

باشد. نداشـــته  وکالت  حرفه 
در نتیجـــه به نظر می رســـد این ۳ هـــزار وکیل افرادی هســـتند 
کـــه علی رغم داشـــتن پروانه وکالت، اشـــتغال عملـــی به حرفه 
وکالـــت ندارند و انگیزه و دلیلـــی برای مراجعه بـــه اداره دارایی 
و طـــی فراینـــد مفصل تشـــکیل پرونـــده مالیاتی در سیســـتم 
الکترونیکـــی جدید را نداشـــته اند. چه بســـا تعداد این دســـته 
از وکال کـــه به ســـبب هزینه های بـــاالی تمدید پروانـــه وکالت، 
اجـــاره دفتـــر و مالیات و غیـــره پس از اخـــذ پروانـــه وکالت از 
اشـــتغال بـــه وکالـــت صرف نظـــر می کننـــد خیلی بیشـــتر از 

عددی اســـت که اعالم شـــده اســـت.
به هرحـــال امـــروز وکالی دادگســـتری آمـــاج حمـــالت غیـــر 
منصفانه ای هســـتند که بعضًا از ســـوی افرادی ماجراجو و فاقد 
صالحیت الزم مطرح می شـــوند. پاالیش و پاکســـازی جامعه از 
مفاســـد اقتصادی نیـــازی ضروری اســـت که باید بـــرای انجام 
آن بـــه دور از هیجـــان و بخشـــی نگری، سیاســـت گذاری های 

مؤثر و کارشناســـانه صـــورت گیرد.

واکاوى ادعاى فرار مالیاتى 3 هزار وکیل دادگسترى در رسانه «ملى»
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شماره 7              

استاندارد جهانی برابر  پرونده های قضایی؛ سه 

اگرچه پیشـــتر وزیـــر دادگســـتری از باالرفتـــن ۰/۰۷ درصدی حجم 
ورودی پرونده هـــای قضایی در ســـال ۹۸ خبر داده بـــود، لیکن آنچه 
در ســـخنان معاون فرهنگی قوه قضائیه جای تأمل دارد آماری اســـت 
کـــه وی از حجم باالی ایـــن پرونده ها نســـبت به اســـتاندارد جهانی 
بیـــان نموده اســـت. آن گونه که معـــاون فرهنگی قـــوه قضاییه در ۹ 
آبان در شـــورای اداری شهرســـتان ملکان اعالم کرد، میـــزان ورودی 
پرونده های قضایی در کشـــور تا ســـه برابـــر اســـتانداردهای جهانی 
اســـت. اگر چه مشـــخص نیســـت منظور از اســـتانداردهای جهانی 
که مورد اســـتناد حجت االســـالم هادی صادقی قرار گرفته چیســـت 
و منبـــع ایجاد ایـــن اســـتانداردها کدام ســـازمان، نهاد یـــا دولت ها 
می باشـــند، امـــا با شـــهود عرفـــی وضعیت جامعـــه و بـــا مراجعه به 
شـــعب دادگســـتری می توان به انباشت شـــدید و بحرانی پرونده های 
قضایی گواهـــی داد. امـــری که نه تنها بـــه گفته این مقام مســـئول 
موجب اطاله دادرســـی شـــده، بلکـــه می تواند موجـــب کاهش دقت 

در بررســـی پرونده های قضایـــی نیز گردد.

درگذشت اعظم طالقانی و یک سوال مهم حقوقی

اعظـــم طالقانـــی، فرزنـــد آیت الله ســـیدمحمود طالقانی، شـــامگاه 
چهارشـــنبه ۸ آبان دار فانـــی را وداع گفت. او اگرچـــه حقوقدان نبود 
اما پس از انقالب اســـالمی و تـــا انتهای حیات مادی اش این ســـوال 
حقوقـــی را در اذهان جامعه، حقوقدانان و حاکمیت زنده نگه داشـــت 
کـــه «آیا منظـــور مجلـــس خبـــرگان قانـــون اساســـی از واژه «رجل 
سیاســـی» در اصـــل ۱۱۵ قانون اساســـی فقط منصرف بـــه مردان 

 « ؟ ست ا

پاســـخ صریح این بانـــوی مبارز به چنین ســـوالی را می تـــوان از ثبت 
نـــام مکرر وی جهـــت کاندیداتـــوری در  انتخابات ریاســـت جمهوری 
ســـراغ گرفت. آنجا کـــه از خـــرداد ۱۳۷۶ تا زمان وفاتش بـــه ثبت نام 
و نامـــزدی در ایـــن انتخابات همت گماشـــت؛ نامزدیی کـــه هر دوره 

تکرار شـــد و همواره با ســـد شـــورای نگهبان روبـــرو گردید.
او در مصاحبـــه ای کـــه در ســـال ۹۶ و پـــس از رد صالحیـــت و اتمام 
انتخابات ریاســـت جمهوری با یک خبرگزاری داخلی داشـــت، چنین 
گفـــت: « همین کـــه شـــورای نگهبان دربـــاره این موضـــوع واکنش 
نشـــان داده، اتفاق خوبی اســـت. اصًال ناامید نیســـتم، ممکن است 
مـــن دیگر نباشـــم ولی دیگـــران بتوانند به این خواســـته برســـند. تا 

خبرداد

زمانی کـــه زنده باشـــم، این اعتراض را نســـبت به این خواســـته زنان 
داشت»  خواهم 

قطعی اینترنت و مشکالت ایجاد شده برای وکال

قطـــع سراســـری اینترنت که بـــا مصوبه شـــورای عالـــی امنیت ملی 
از تاریـــخ ۲۴ آبان ماه شـــروع شـــد، در برخـــی از اســـتان ها تا حدود 
بیســـت روز ادامـــه یافت. قطعـــی که نه تنهـــا موجب متضرر شـــدن 
برخی مشـــاغل حقوقـــی اینترنت محور در کشـــور شـــد، بلکه باعث 
شـــد تا وکال برای مراجعه به ســـایت صنـــدوق حمایت دادگســـتری و 
پرتـــال قوه قضاییه دچار مشـــکالت عدیده شـــوند.  مشـــکالتی که با 
ســـرگردانی وکالی دادگســـتری در روزهای ابتدایـــی اختالالت همراه 
شـــد. اگرچه انتظار اولیـــه آن بود کـــه مقامات حکومتی بـــرای عدم 
وقوع چنین مشـــکالتی تدبیری اندیشـــیده باشـــند، لیکـــن روزهای 
پیاپـــی این مشـــکالت ادامـــه داشـــت و وکال مجبور شـــدند برخی از 
امـــور وکالتـــی خود را به صـــورت حضوری و دســـتی و همـــراه با نامه 
نـــگاری انجام بدهنـــد. به نظـــر می آید نیاز اســـت تـــا تصمیم گیران 
عرصـــه وکالـــت در این زمینـــه ورود نمـــوده و در جهت پیشـــگیری از 
وقـــوع دوباره این گونه مشـــکالت تذکـــرات الزم را به مقامـــات بدهند.

افزایش قیمت بنزین و نمایندگان مجلس

پـــس از افزایش نـــرخ بنزین در ۲۴ آبـــان، این تصمیم شـــورای عالی 
ســـران ســـه قوه با واکنـــش منفـــی نماینـــدگان مجلس روبرو شـــد. 
واکنشـــی که عالوه بر زمزمـــه اســـتیضاح وزرای دولـــت، بالفاصله با 
ارســـال طرح هایی به هیأت رئیســـه مجلـــس روبرو شـــد. طرح هایی 
کـــه از برگشـــت قیمـــت بنزیـــن به حالـــت ســـابق گرفته تـــا اهدای 
بنزیـــن هدیه به مـــردم در آن ها به چشـــم می خـــورد. در برخی از این 
طرح ها ســـخن از تک نرخی شـــدن قیمـــت بنزین رفتـــه و در برخی 
دیگر جریمـــه  ۵ برابری بـــرای گران کنندکان کاال و خدمات پیشـــنهاد 
شـــده اســـت. اگرچه در روزهای آغازیـــن اجرای این تصمیـــم هر روز 
بر تعـــداد طرح هـــای ابداعی افزوده می شـــد، لیکن علی شـــمخانی 
ســـه روز پس از گران شـــدن بنزین، در جلســـه ای غیرعلنـــی با قرائت 
نامه ای از مقام معظم رهبری خبر از حمایت ایشـــان از تصمیم ســـران 
ســـه قوه داد. نامه ای کـــه موجب اتمام اعتراضـــات نمایندگان مجلس 

شـــد و آرامش نســـبی را به خانه ملـــت بازگرداند.
 

عفو استثنا

ســـخنگوی قوه قضائیه ۲۵ آبـــان ماه در همایش فرصـــت های تحول 
در ســـازمان قضایـــی نیروهای مســـلح از عفوی متفاوت به مناســـبت 
میـــالد پیامبر اکـــرم(ص) و امام صادق(ع) ســـخن گفـــت. تفاوتی که 
هـــم در تعداد و هـــم در نوع محکومان مشـــمول عفو  وجود داشـــت. 
اســـماعیلی در این زمینه افزود: معموال در عفوهای موردی مشمولین 
عفـــو بین هفتصد تـــا هزار نفر بود. امـــا در این مرحله عـــددی معادل 
۳۵۵۲ نفـــر از محکومـــان دادگاه هـــای عمومی، انقـــالب، نظامی و 
تعزیـــرات حکومتی مورد عفو مقـــام معظم رهبری قـــرار گرفتند که در 

عفوهای مـــوردی این تعداد، یک عفو بی ســـابقه اســـت.

محکومیـــن امنیتـــی، برخی از دانشـــجویان و اصحاب هنر و رســـانه( 
همچـــون پـــگاه آهنگرانی، صبـــا آذرپیـــک، پوریا عالمـــی، کیومرث 
مرزبان، حســـین جنتی و حســـین قدیانی) از جمله کسانی بودند که 
در لیســـت پیشـــنهادی قوه قضائیه حضور داشـــته و تمام یا بخشی از 

باقی مانده حبس ایشـــان مـــورد عفو  قـــرار گرفت.

سه هزار وکیل بدون پرونده مالیاتی

روزهـــای ابتدایی آبـــان  بود کـــه رئیس ســـازمان امـــور مالیاتی ادعا 
کرد ۳۰۰۰ هـــزار وکیل دادگســـتری پرونده مالیاتـــی ندارند. ادعایی 
که بالفاصله توســـط وکالی دادگســـتری تکذیب و محکوم شد. برخی 
این ادعا را نه تنها ناصحیح، بلکه آن را غیر ممکن دانســـتند. عیســـی 
امینـــی در همین زمینه گفت: «فرار مالیاتی مربوط به کســـانی اســـت 
که با تشـــکیل نـــدادن پرونده مالیاتـــی به عنوان مـــؤدی معرفی نمی 
شـــوند. در حالی کـــه این مورد اساســـا در خصوص کانـــون های وکال 
صدق پیـــدا نمی کند. زیرا پروانـــه وکالت و کارآموزی تا زمان تشـــکیل 
پرونـــده مالیاتی صـــادر نمی شـــود و بدون الصـــاق تمبـــر مالیاتی، 
امـــکان وکالت در دعـــاوی وجود نـــدارد که علـــی القاعـــده در مورد 
اعضای مرکز امور مشـــاوران نیز چنین اســـت.» بهـــادری جهرمی نیز 
نســـبت به گفته رئیس ســـازمان امور مالیاتی موضع گرفـــت و با بیان 
ایـــن نکته کـــه «بدون تشـــکیل پرونده مالیاتـــی امکان صـــدور پروانه 

وکالـــت یا کارآموزی نیســـت»، از وی به انتقـــاد پرداخت.

طرح «تقلیل مجازات حبس» و حواشی آن

این طرح کـــه دوازدهم آبان از ســـوی «محمدجواد فتحـــی» نماینده 
مجلس و اســـتاد حقوق دانشگاه تهران ارائه شـــد، خبر از نصف شدن 
تمـــام حبس هـــای تعزیری(بـــه جز حبس های زیر شـــش مـــاه، جرم 
جاسوســـی و جرایم مواد مخدر) بـــرای بار اول می دهـــد. حبس های 
تنصیف شـــده ای کـــه بـــا مجازات هایی نظیـــر دوره مراقبـــت، انجام 
خدمـــات عمومـــی و پرداخت جزای نقـــدی جایگزین شـــده اند. این 
طـــرح در ابتدا بـــا اســـتقبال مجلس روبـــرو گردید و دوفوریـــت آن از 
ســـوی نماینـــدگان مجلـــس تصویب شـــد. پس از ارســـال طـــرح به 
کمیســـیون قضایی، رئیس قوه قضائیـــه در تاریخ ۱۳ آبان نســـبت به 
آن موضـــع گیری نمـــود و آن را طرحی غیر کارشناســـی دانســـت که 
موجـــب تزلزل قانون مجازات اســـالمی خواهد شـــد. ســـاعاتی بعد، 
نایب رئیس کمیســـیون حقوقی مجلس از رد طرح در این کمیســـیون 
خبر داد و گفـــت: به عقیده اعضای کمیســـیون، اجرایی شـــدن این 
طـــرح می تواند نظام حقوقی و قضایی کشـــور را بر هـــم بزند. اقدامی 
که با مخالفـــت جدی نمایندگان مجلس روبرو شـــد و بـــا تایید کلیات 
طرح مذکور در صحن مجلس، مجددًا در دســـتور کار کمیســـیون قرار 
گرفـــت. رئیس مجلـــس نیز پـــس از تایید کلیـــات این طـــرح افزود: 
طرح به مدت ســـه هفتـــه به کمیســـیون قضایـــی و حقوقی مجلس 
شـــورای اســـالمی ارجاع داده می شـــود، اگـــر پس از ســـه هفته، به 

صحن ارائه نشـــود، متـــن موجود را بررســـی می کنیم.
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 مـــورد چیســـتی جرایـــم منافی عفت مـــادون زنـــا را برگرفته از 
دیدگاه نویســـنده ایـــن کتاب دانســـت. وی در توضیح بیشـــتر 
افزود: «در ایـــن زمینه تنها مرحـــوم فاضل لنکرانـــی به تعریف 
دقیق تـــر عبارت یادشـــده پرداخته اســـت. از دیـــدگاه وی ۹۹ 
ضربـــه شـــالق موجـــود در احادیث (یک شـــالق کمتـــر از حد 
زنا) و ســـیاق روایـــات در مورد قـــرار گرفتن «دو نامحـــرم برهنه 
زیـــر یک پوشـــش» بـــر این امـــر داللـــت دارد که ایـــن اعمال 
مقدمات قریبـــه زنا بـــوده، به طوری که دو طـــرف فقط یک گام 

تـــا ارتکاب دخـــول فاصله داشـــته اند.»

دردسرھای ماده ۶۳۷
کادمی علوم جنایی دانشـــگاه فردوســـی مشـــهد در ســـاعت  آ
۱۶ آخرین سه شـــنبه ماه، نشســـتی تخصصـــی را میزبانی کرد 
کـــه در آن دکتـــر «مجید صادق نژاد نائینی»، اســـتاد دانشـــگاه 
حکیم ســـبزواری، به تحلیل مـــادۀ ۶۳۷ کتاب تعزیـــرات قانون 
مجازات اســـالمی مصـــوب ۱۳۷۵ در پرتو رویـــه عملی محاکم 

کیفـــری پرداخت.
بر اســـاس این ماده: «هـــرگاه زن و مـــردی که بیـــن آنها علقه 
زوجیت نباشـــد، مرتکب روابط نامشـــروع یا عمـــل منافی عفت 
غیـــر از زنـــا از قبیل تقبیل یا مضاجعه  شـــوند، به شـــالق تا نود 
و نـــه ضربه محکوم خواهند شـــد و اگـــر عمل با عنـــف و اکراه 

می شـــود.» تعزیر  اکراه کننده  فقط  باشـــد 
نتایـــج  از  خـــود  ســـخنان  مقدمـــه  در  صادق نـــژاد  دکتـــر 
پژوهش هایـــش در آرای قضایـــی دربـــاره مـــاده ۶۳۷ قانـــون 
تعزیـــرات ۱۳۷۵ چنیـــن گفت: «قضـــات در مورد لـــزوم یا عدم 
لـــزوم تمـــاس فیزیکی بین زن و مـــرد نامحرم بـــرای تحقق جرم 
موضـــوع مـــاده اتفاق نظـــر ندارند و رویـــه قضایی نیـــز موضع 
واحـــدی در مورد تعـــداد جرایم منـــدرج در مـــاده ۶۳۷ اتخاذ 

اســـت.  نکرده 
این محقق دانشـــگاهی نقص در رویه را ناشـــی از ابهام در متن 
ماده مذکور دانســـت و این ماده را یکی از مـــواد قانونی معرفی 
کـــرد کـــه متهافت تریـــن آرای قضایـــی را به خـــود اختصاص 
داده اســـت. او درباره ابهامـــات موجود در مـــاده گفت:«وجود 
دو عبـــارت «روابـــط نامشـــروع» و «عمـــل منافی عفـــت» این 
اختالف را پدیـــد آورده که آیا منظور از ایـــن دو عنوان، دو گونه 
جرم بـــوده یا یک جـــرم؟ آیا با توجـــه به چند مصـــداق موجود 
در مـــاده، فقط تماس جســـمی و فیزیکـــی دو زن و مرد نامحرم 
جرم انـــگاری شـــده یا هرگونه تماس نامشـــروع (چه جســـمی و 

چه غیـــر آن) نیـــز از مصادیق این ماده اســـت؟»
وی یکـــی دیگـــر از ابهامـــات را مجـــازات تعیین شـــده در ماده 
دانســـت و افزود:«اصـــل اختالفات بین محاکم دادگســـتری از 
ایـــن ســـؤال برمی خیزد کـــه آیا مجـــازات مذکـــور در این ماده 
از ســـری مجازات های منصوص شـــرعی بـــوده یـــا اینکه ماده 

یـــک مجازات تعزیری اســـت؟» بیان  صرفًا در مقـــام 
صادق نـــژاد راه کاهـــش ابهـــام مـــاده یادشـــده را در بررســـی 
پشـــتوانه های فقهی آن دانســـت و اضافه کرد:«اگرچه در قانون 
یا فقـــه تعریفی دربـــاره واژه رابطه نامشـــروع وجود نـــدارد، اما 
خوشـــبختانه در فقه از عمـــل منافی عفت مادون زنـــا با عبارت 
«اســـتمتاعات مادون فرج» یا «اســـتمتاعات محرمه» یاد شـــده 
اســـت. البته همیـــن عنوان نیـــز در فقه تعریف منطقی نشـــده 
بلکه بـــرای تعریف آن به ذکر مصـــداق و مثـــال(از قبیل تقبیل 
و مضاجعه) بســـنده شـــده اســـت. ولی ما می توانیـــم با توجه 
به ســـیاق روایـــات، حـــدود این عمل را مشـــخص نمـــوده و از 

بکاهیم. مـــاده  ابهام 
در ادامه وی ضمن بررســـی نظرات فقها، دانشـــجویان و اساتید 
را بـــه مطالعه بخـــش کیفـــری کتـــاب «تفصیل الشـــریعة فی 

شـــرح تحریرالوســـیلة» دعوت کـــرد و نظر منتخـــب خود در

ماده 637 قانون مجازات اسالمى 1375 یکى از موادى است که بیشترین تهافت را در آراى قضایى پدید آورده است

در آکادمى علوم جنایى بررسى شد:

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۰:
مســتنبط از مقــررات مــاده ١٨ قانــون مجــازات اســالمی 
مصــوب ١٣٩٢ تعزیــر، مجازاتــی اســت کــه در مــوارد 
ــی  ــررات حکومت ــض مق ــا نق ــرعی ی ــات ش ــکاب محرم ارت
تعییــن و اعمــال مــی شــود و کیفیــت اجــرا و مقــررات 
احــکام  و ســایر  تعلیــق، ســقوط  تخفیــف،  بــه  مربــوط 
مربــوط بــه آن بــه موجــب قانــون تعییــن مــی شــود و 
در مــادة ١١۵ ایــن قانــون بــه دادگاه اجــازه داده شــده، 
ــم  ــة جرائ ــازات را در کلی ــف مج ــه تخفی ــع ب ــررات راج مق
«تعزیــر  آن  دوم  ٔە  تبصــر  در  و  کنــد  اعمــال  تعزیــری 
منصــوص شــرعی» کــه نــوع و مقــدار آن هماننــد مجازات 
هــای حــدی، غیــر قابــل تغییــر مــی باشــد از اطــالق مــاده 
شــعبه  نظــر  بنابرایــن  اســت  شــده  اســتثنا  اخیرالذکــر 
نھــم دیــوان عالــی کشــور کــه مقــررات مــاده ٢٧ قانــون 
مجــازات اســالمی را نســبت بــه محکومیــت موضــوع 
ــال  ــرات اعم ــالمی ـ تعزی ــازات اس ــون مج ــاده ۶٣٧ قان م
کــرده اســت بــه اکثریــت آراء صحیــح و منطبق بــا موازین 
قانونــی تشــخیص گردیــد. ایــن رأی در اجــرای مــاده 
۴٧١ قانــون آییــن دادرســی کیفــری در مــوارد مشــابه 
بــرای شــعب دیــوان عالــی کشــور، دادگاه هــا و ســایر 
مراجــع اعــم از قضایــی و غیــر آن الزم االتبــاع اســت.

دکتـــر صادق نژاد بیـــان داشـــت: «اگرچه اعمـــال منافی عفت 
را می تـــوان اعمـــال قریبه زنـــا و یا شـــروع به زنا دانســـت، اما 
متأســـفانه در مـــورد روابط نامشـــروع نمی توان دامنـــه ای را در 
فقه یـــا قانون مشـــخص کـــرد و از ایـــن رو یک قاضـــی در یک 
مجتمـــع قضایی عمـــل واحد «قـــدم زدن زن و مـــرد نامحرم در 
پـــارک» را تبرئـــه و دیگری مجـــازات کرده اســـت. حتی برخی 
شـــعب در مورد رابطه نامشـــروع تعزیـــر تا ۹۹ ضربه شـــالق را 

داده انـــد و مرجـــع تجدیدنظر هـــم عینًا تایید کرده اســـت.»
در ادامه جلســـه این اســـتاد دانشـــگاه با توجه به اختالف نظر 
موجـــود درباره شـــمول ماده ۶۳۷ بـــه ذکر چند نمونـــه از آرای 
محاکم قضایی اشـــاره کـــرد، از جملـــه رأیی که چـــون ارتباط 
جســـمی را شـــرط در وقوع عنصر مـــادی می دانســـته، صرف 
حضـــور زن و مـــرد نامحرم در یـــک خانه را فاقـــد وصف کیفری 
قلمـــداد کرده اســـت. در مقابـــل، در دادنامه دیگـــری، قاضی 
ارتبـــاط اینترنتی (چـــت) زن و مردی- یکـــی در ترکیه و دیگری 
در ایـــران- را واجد وصـــف مجرمانه دانســـته و هریک از متهمان 
را به اســـتناد ماده ۶۳۷ قانـــون مجازات اســـالمی به ۵۰ ضربه  

بود. کرده  محکوم  شـــالق 
دکتـــر صادق نـــژاد در بخـــش دیگر ســـخنانش به بررســـی رأی 
وحدت رویـــه شـــماره ۷۷۰ پرداخـــت و گفـــت: در ایـــن رأی به 
صـــورت مطلق مشـــکل مجـــازات موجـــود در مـــاده ۶۳۷ حل 
نشـــده و باز هـــم معلوم نگردیـــده که آیـــا مجـــازات مذکور در 
ایـــن ماده تعزیر منصوص شـــرعی بـــوده یا خیـــر. در واقع آنچه 
در ایـــن رأی وحدت رویه واضح شـــده شـــمول مـــاده ۲۷ قانون 
مجازات ســـال ۹۲ بـــر ماده ۶۳۷ قانـــون تعزیرات بوده اســـت. 
لـــذا هـــر روز بازداشـــت محکـــوم را معادل ســـه ضربه شـــالق 
موجـــود در ماده ۶۳۷ دانســـته اســـت. از این رو نه تنهـــا درباره 
مســـائلی ازجملـــه تخفیـــف و تبدیل ســـکوت کـــرده، بلکه در 
حال حاضـــر نظر قاطبـــه قضات دیوانعالی کشـــور این اســـت 
کـــه مجازات مـــاده ۶۳۷ قابـــل تخفیـــف و تبدیل بـــه مجازاتی 
دیگر نیســـت. حتی قضات کســـر ایام بازداشـــت را نیـــز صرفًا 
بـــه خاطـــر همیـــن رأی وحدت رویـــه می پذیرند. لـــذا راجع به 
دایره شـــمول مـــاده ۴۷ بر مـــاده ۶۳۷ نیز اختـــالف نظر وجود 
داشـــته و مشـــخص نیســـت که آیا قاضی می توانـــد هیچ یک از 
مصادیـــق مـــاده ۶۳۷ را مشـــمول تعویق و تعلیق کنـــد یا خیر؟
این اســـتاد دانشـــگاه در مقـــام نتیجه گیـــری نظر خـــود را در 
ســـه جمله خالصه نمـــود و اینگونـــه گفت:«اوًال جـــرم موضوع 
ماده ۶۳۷ دو تا اســـت و نه یـــک جرم؛ رابطه نامشـــروع و عمل 
منافی عفـــت دون زنا. ثانیـــًا تعیین مجازات واحـــد برای هر دو 
گونه جـــرم مذکـــور غیرمنطقی اســـت؛ ثالثًا فقـــط در مصداق 
مضاجعـــه ما تعزیـــر منصوص شـــرعی داریم و الغیـــر. از این رو 
منعـــی بـــرای تبدیل، تعویـــق، تخفیـــف و... در غیـــر مضاجعه 
وجود نـــدارد.» وی در خاتمه ســـخنرانی خود ســـه نتیجه بیان 
شـــده را نه تنهـــا ســـازگارتر با ســـیاق روایات صادره دانســـت، 
بلکـــه با دو اصـــل جزایی «تفســـیر مضّیـــق متـــون کیفری» و 

«اکتفـــا به قـــدر متیقن» نیـــز همخوان تر دانســـت. 
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شماره 7               

در آســـتانه آبان ۱۳۹۸ کانون وکالی دادگســـتری اصفهان میزبان 
نشســـتی علمی بـــا عنوان «اســـتناد بـــه تعهـــدات بین المللی با 
تکیه بـــر رعایت موازیـــن انســـانی در آرای محاکم داخلـــی ایران» 
بود. در این نشســـت کـــه در دوم آبان ماه برگزار شـــد، دکتر محمد 
جاللی، اســـتاد دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی و حشـــمت  رستمی 
درونـــکال، قاضـــی خوشـــنام دادگســـتری، بـــه ایراد ســـخنرانی 
پرداختـــه و درباره ضرورت و موانع اســـتفاده از اســـناد بین المللی 

برای غنابخشـــی به حقـــوق داخلی ســـخن گفتند.
در ابتدای این نشســـت دکتر لیال رئیســـی، رئیـــس کانون اصفهان 
ضمـــن خوشـــامدگویی بـــه مهمانان، از نظـــام حقـــوق داخلی به 
عنوان بســـتر اصلی اجـــرای مفاد اســـناد حقوق بشـــری یاد کرد 
و  مبنای اســـتناد بـــه اســـناد بین المللی را در رعایـــت  چهار اصل 
حاکمیـــت قانون ( مـــاده ۹ قانـــون مدنی)، وفای بـــه عهد(اجرای 
تعهـــدات بین المللـــی)، کرامت انســـانی و ضرورت توســـعه نظام 

دانست. کشـــور  حقوقی 
درادامه دکتـــر محمد جاللـــی درخصوص لزوم اســـتفاده قضات و 
وکال از اســـناد بین المللـــی گفت: «در شـــرایط کنونی بـــا توجه به 
ســـنتی ماندن نظام آموزشـــی حقوق، ضـــرورت دارد کـــه فراتر از 
شـــیوه ســـنتی عمل کرد و دســـت به ابتکار و ابـــداع زد. هر چند 
نظـــام حقوقی مـــا راه درازی در این مســـیر پیـــش رو دارد، ولی در 
شـــرایط فعلی اگر نظـــام حقوقی بخواهد از طریـــق تحول و اصالح 
قانـــون چنیـــن ابتکاری بـــه خرج دهد، ســـخت و پیچیـــده و گاه 
ناکارآمـــد خواهـــد بود. آنچـــه می تواند بـــه اصالح و تحـــول نظام 
حقوقی کمـــک جدی کند، رویه قضایی اســـت؛ زیـــرا رویه قضایی 
به خاطر خاصیـــت پراکندگی، عـــدم تمرکز، ســـهل الصدور بودن و 
معطـــوف بودن آن بـــه عینیت و عمل، ابزار مناســـبی بـــرای ظهور 
ابتـــکار عمل قضات اســـت. همچنین مجهز بودن نطـــام قضائی به 
قضات فهیم، مســـتقل و بی طرف در کنار وکالی شایســـته، عالم و 

عدالتخـــواه می تواند مـــا را به مقصود برســـاند.»
این مدرس حقـــوق به نقش ویـــژه وکال در این زمینه اشـــاره کرد و 
گفـــت: «وکال از رهگذر رویـــه قضایی می توانند بـــه قضات کمک 
کنند تـــا ایشـــان در رأی خود به اســـناد بین المللـــی توجه کنند. 
اگرچه اســـتنادات بایـــد در چارچوب منابع حقوقـــی صورت گیرد، 
لیکـــن فقط اســـتناد بـــه قوانیـــن در بعـــد شـــکلی آن نمی تواند 
کارســـاز باشـــد. در واقع باید در خالل فرآیند اســـتدالل و اســـتناد 
بـــه قوانیـــن، از اصول کلـــی حقوقی نیز اســـتفاده کـــرد؛ اصولی 
که برگرفتـــه از حقوق فطری بشـــر بوده و می توانـــد رهگذر خوبی 

برای رســـیدن به اســـناد بین المللی باشـــد.»
دکتـــر جاللی دو مانـــع موجـــود در این مســـیر را عدم پیوســـتن 
کشـــور ایـــران بـــه بســـیاری از اســـناد و تعهـــدات بین المللی و  
بدبینـــی به نظـــام حقوق بشـــر دانســـت. وی اضافه کـــرد: «این 
نـــگاه که نظام حقوق بشـــری ابزاری برای ســـلطه اســـت،  موجب 
عدم اســـتناد به این اســـناد باال دســـتی شـــده اســـت. اگـــر ما با 
چنین اســـتدالل هایی از ایـــن ابزارها غفلت کنیم، بـــه جامعه ظلم 

« . یم ه ا کرد
دکتـــر جاللـــی: وکال از رهگذر رویـــه قضایی می تواننـــد به قضات 
کمک کننـــد تا ایشـــان در رأی خود بـــه اســـناد بین المللی توجه 
کننـــد؛ زیـــرا آنچـــه می توانـــد به اصـــالح و تحـــول ســـریع نظام 

حقوقی کمـــک جدی کنـــد، رویه قضایی اســـت.
در پایان این نشســـت حشـــمت رســـتمی به نگرش حاکم نســـبت 
بـــه دعاوی موجود در دادگســـتری اشـــاره کرد و گفـــت: «در نظام 
حقوقی ما نوع نگرش «پرونده ای» اســـت. دغدغه کســـی انســـان 
نیســـت و انســـانیت حلقه مفقوده در این پرونده هاســـت. کســـی 
فکـــر نمی کند انســـان کجـــای پرونـــده قـــرار دارد. تـــا زمانی که 
نگـــرش جامعـــه حقوقی بـــه پرونده ها نگرش «انســـانی» نباشـــد 
مطمئنًا حقوق بشـــر جایگاهی نـــدارد. مثًال در بحـــث خانواده یک 

جمله کلیشـــه ای وجود دارد که «کودک در کالنتـــری تحویل داده 
شـــود.» آیا کودک کاالســـت؟ آیا محـــل تحویل کـــودک کالنتری 
اســـت؟ این نشـــان از حکومت همان نگرش پرونـــده ای بر اذهان 
اســـت. در این راســـتا و با داشـــتن نگرش انســـانی باید به اسناد 

بین المللـــی که عمدتـــًا به دنبـــال عدالتند، تمســـک جوییم.»
در ادامه قاضی شـــعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر مازندران در پاســـخ به 
منتقدینی که معتقد هســـتند اســـناد بین المللی جنبه تشـــریفاتی 
دارند، گفت:«این اســـناد به راحتی تصویب نمی شـــوند و پروســـه 
و مراحـــل متعددی بـــرای تصویب آنهـــا وجود دارد. کنوانســـیونی 
که بـــرای تصویب چنین پروســـه طویلـــی را طی می کنـــد، چگونه 
می توانـــد تشـــریفاتی باشـــد؟ اصًال اســـتناد کـــردن به اســـناد 
بین المللـــی دلیـــل و توجیـــه نمی خواهـــد، بلکه عدم اســـتناد به 

این سندهاســـت که بایـــد مدلل و موجه باشـــد.»
وی در ایـــن زمینـــه به مـــاده ۹ قانون مدنی اشـــاره کـــرد و گفت: 
«بر اســـاس این ماده اســـناد و تعهـــدات بین المللی جـــزء قواعد 
داخلی ماســـت و لذا اســـتناد نکردن بـــه آنها تخلف اســـت. وقتی 
کنوانســـیونی را کـــه ایران مورد پذیـــرش قـــرارداده و آن را درحکم 
قانون می داند مورد  اســـتناد و اســـتفاده قاضی قـــرار نگیرد، باید 
بازخواســـت شـــود. البته ممکن اســـت این اســـناد مســـتقیمًا به 
موضوع پرونـــده مرتبط نباشـــند (مثل تمکین)، امـــا در این موارد 
نیـــز می توان اســـناد بین المللـــی را درخصوص شناســـایی بعضی 

حقوق مورد اســـتناد قـــرار داد (مثًال حق زن بـــر امینت).»
این قاضـــی دادگســـتری در پایـــان به ذکـــر دالیل عدم اســـتناد 
بـــه اســـناد بین المللـــی در دادگاه های ایـــران پرداخـــت و افزود: 
«می تـــوان برخـــی از موانـــع و دالیل عدم اســـتناد بـــه معاهدات 
بین المللـــی را عـــدم آمـــوزش قضات، مشـــخص نبـــودن جایگاه 
حقوق بین الملـــل در نظام حقوقـــی ما و قطع رابطه دانشـــجویان 

با قضـــات و وکال نـــام برد.» 

عدم استناد به معاھدات بین المللی 
می تواند تخلف قضایی محسوب شود

آموزش ندیدن قضات و مشخص نبودن جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوقى ایران
موجب استناد نکردن به کنوانسیون هاى بین المللى شده است

در نشست تخصصى کانون وکالى اصفهان مطرح شد:
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ســـال ۲۰۰۷ ســـازمان ملل متحـــد دوم اکتبر را بـــه عنوان روز 
جهانـــی عدم خشـــونت نام گـــذاری کرد تـــا گرامی داشـــت این 
روز باعـــث ترویـــج فرهنـــگ نفی خشـــونت از طریـــق آموزش و 
ارتقای آگاهی عمومی شـــود. ایـــن روز مصادف با ســـالروز تولد 

اســـت. گاندی»  کارامچاند  «مهانـــداس 
«گانـــدی» رهبر نهضت اســـتقالل هنـــد از اســـتعمار انگلیس و 
معمـــار نافرمانی مدنـــی بدون خشـــونت در این کشـــور بود که 
نه تنها در هندوســـتان اثرگذار بـــوده، بلکه زندگـــی و آموزه های 
او الهام بخـــش مصلحانـــی همچـــون «مارتیـــن لوترکینـــگ» و 
«نلســـون ماندال» شـــد. مهاتما در خانواده ای هنـــدو مذهب در 
«گجرات» هندوســـتان به دنیا آمد و در ۱۳ ســـالگی طبق ســـنت 
خانوادگـــی، با «کاســـتوربا ماکانجـــی» ازدواج کـــرد؛ زنی که در 
طول مبـــارزات گانـــدی دائمًا همـــراه وی بوده تـــا جایی که در 
فوریه ١٩٤٤، در ســـن ٧٤ ســـالگی، در آغوش گاندی و در حصر 

گذشت. در 
گانـــدی دانش آموختـــه مقطـــع لیســـانس حقوق در دانشـــگاه 
لنـــدن بود که پـــس از اتمـــام تحصیل به کشـــورش بازگشـــت. 
اگرچـــه تحصیـــل در انگلســـتان انگیـــزه باالیی بـــرای او جهت 
نیل بـــه موفقیـــت ایجاد کـــرده بود، لیکـــن شـــرایط وکالت در 
هندوســـتان موجب ســـرخوردگی وی شـــد. شـــلوغی و اشباع 
حرفـــه وکالت در هندوســـتان، گانـــدی جوان را با ایـــن واقعیت 
روبرو ســـاخت کـــه این شـــغل نمی توانـــد درآمد قابـــل اعتنایی 
بـــرای وی ایجـــاد کنـــد. از ایـــن رو در دوره کوتاهـــی به عنوان 
معلـــم پاره وقت در دبیرســـتانی در بمبئی مشـــغول به کار شـــد. 
در بازگشـــت بـــه «راجکات» (یکی از شـــهرهای ایالـــت گجرات) 

گاندی عریضه نویســـی را برای امـــرار معاش انتخـــاب کرده و از 
این طریـــق زندگی گذرانـــد. ولی گویـــا همین عرصـــه نیز پس 
از آنکـــه عملکـــرد وی موجبات رنجـــش یک افســـر بریتانیایی را 

پدید آورد، بر او بســـته شـــد.
در هرحـــال گانـــدی بـــرای بیـــرون آمـــدن از ایـــن وضعیـــت 
اقتصـــادی پیشـــنهاد نه چندان جـــذاب یک شـــرکت هندی در 
«ناتـــال» آفریقـــای جنوبی را بـــرای کار پذیرفـــت. اگرچه مدت 
این قرارداد یک ســـال بـــود اما موجب شـــد او بیش از بیســـت 
ســـال در آفریقای جنوبی بماند و نخســـتین مبـــارزات مدنی ضد 
تبعیـــض خـــود را از آن جا آغاز کنـــد. گاندی پس از بازگشـــت به 
هندوســـتان، دیگر بـــه حرفه وکالت برنگشـــت و در مقابل ســـه 
-۴۲ و   ۱۹۳۰-۳۴  ،  ۱۹۲۰-۲۲ ســـال های  در  را  مهـــم  کارزار 

۱۹۴۰ طراحـــی یا رهبـــری کرد. 
مبـــارزات  بـــه  عمـــر  پایـــان  تـــا  هندوســـتان  معنـــوی  پـــدر 
اســـتقالل طلبانه و آزادی خواهانـــه خـــود ادامه داد و در ســـال 
۱۹۴۸ به دســـت «ناتورام گودســـه»، که در جوانـــی از طرفداران 
گاندی بـــود، ترور شـــد. گودســـه در دفاعیات خـــود در دادگاه 
اعـــالم کـــرد که اگرچـــه پیش بینـــی می کـــرده که با ایـــن ترور 
مورد نفرت و خشـــم مـــردم قرار بگیـــرد اما قصد داشـــته با این 

کار سیاســـت هندوســـتان را در مســـیر بهتری قـــرار دهد.
 در نهایـــت قاتل گانـــدی در دادگاه بـــه اعدام محکوم شـــد اما 
خانـــواده گاندی بـــا آن مخالفت کردنـــد؛ زیرا معتقـــد بودند که 
اجـــرای ایـــن حکـــم بی احترامـــی به عقایـــد گاندی اســـت. از 
ایـــن رو آنها خواســـتار تبدیل حکـــم اعدام به حبس ابد شـــدند، 
اما تغییری در مفاد حکم دادگاه پدید نیامد و گودســـه در ســـال 

۱۹۴۹ اعدام شـــد. 
بی شـــک ســـهم گاندی در شناســـایی عدم خشـــونت به عنوان 
روشـــی برای کنش اجتماعی و سیاســـی غیرقابل چشم پوشـــی 
اســـت؛ به طوری کـــه بعدهـــا رهبـــران جنبش هـــای مدنی در 
مبـــارزه با تبعیض نـــژادی و آپارتاید از عملکـــرد وی الگو گرفتند. 
از دیـــد گاندی عدم خشـــونت، تنهـــا در مقاومت علیه اســـتعمار 
انگلیـــس تجلی پیـــدا نمی کند، بلکـــه باید در اداره امور کشـــور 
نیـــز نمایـــان شـــود. از این نظـــر عدم خشـــونت گانـــدی صرفًا 
روشـــی برای مقاومـــت مدنی و اعتراض علیه اســـتعمار نیســـت 
بلکه روشـــی بـــرای اداره دموکراتیک جامعه نیز هســـت. چنانکه 
خـــود می گوید:«بـــه دنبال آن نیســـتم کـــه هند را تنهـــا از یوغ 
انگلیســـی ها آزاد کنـــم. تصمیـــم دارم ایـــن ســـرزمین را از قید 
تمامی اشـــکال بندگـــی که بـــر دوش آن ســـنگینی می کند رها 

 « زم. سا
اعتـــالی اندیشـــه و بزرگی درونی گاندی ســـبب شـــد تـــا گویا 
«رابیندرانـــات تاگور»(نویســـنده هنـــدی و برنـــده جایـــزه نوبل 
ادبیـــات) از وی بـــا لقـــب «ماهاتما» بـــه معنای روح بـــزرگ یاد 
کند. معروف اســـت کـــه آخرین نوشـــته به جا مانـــده از گاندی 
یادداشـــتی درباره «هفت گناه اجتماعی» اســـت کـــه روز پیش 
از بـــه قتل رســـیدنش به نوه خـــود می دهد؛ گناهانـــی که بدون 

بازتولید خواهد شـــد:  ترک آن ها خشـــونت دائمـــًا 
بـــدون کار؛ لذت جویـــی بدون وجـــدان؛ دانش  ثروت انـــدوزی 
بدون شـــخصیت؛ تجارت بـــدون اخالق؛ علم بدون انســـانیت؛ 

پرســـتش فاقد از خودگذشـــتگی؛ سیاســـت بدون قاعده.

وکیلی که «پدر ملت» شد
سالروز تولد گاندى فرصتى براى نفى خشونت و افزایش مداراى فرهنگى

سیده نسرین حسین پور
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   به عنوان ســـؤال اول، در تضـــاد و تزاحم بین هنجارهای 
اخالقی و مـــواد قانونی، یک وکیل باید کـــدام را ترجیح 

بدهد؟
این مشـــکل هم مشـــکل رایجی اســـت و هم مشـــکلی پیچیده. 
موارد زیـــادی پیـــش می آید که الزام هـــای اخالقی بـــا الزامات 
قانونـــی در تعارض قرار می گیـــرد؛ از طرفی پایبنـــدی به قانون 
یـــک وظیفه اخالقی اســـت و از طـــرف دیگر ممکن اســـت یک 
وظیفـــه اخالقی دیگر در برابـــر این وظیفه قرار بگیـــرد. بنابراین 
من تعـــارض بین اخـــالق و قانون را بـــر می گردانم بـــه تعارض 
بیـــن دو مســـئولیت اخالقـــی. در تعـــارض بین دو مســـئولیت 
اخالقی دو شـــکل وجود دارد:شـــکل اول همیـــن حالت تعارض 
اســـت. مثـــل همین جا کـــه بیـــن وظیفـــه پایبندی بـــه قانون 
و وظایـــف دیگـــر اخالقی تعـــارض پدیـــد آمده اســـت. صورت 
دیگرش نیـــز دوراهی اخالقی اســـت؛ یعنی یـــا باید یک خالف 
اخـــالق را از این طـــرف انتخاب کنـــم یا از آن طرف. راه ســـومی 

نمی یابم. هـــم 

 در تعارضات اخالقی از پیش یک شـــیوه ســـنتی وجود داشـــته 
کـــه می گفتند بایـــد اهم را انتخـــاب و  غیر اهم را تـــرک کرد. در 
دوراهـــی نیز می گفتنـــد انتخاب بـــد از میان بد و بدتـــر. اما در 
ایـــن زمینه می تـــوان راه های ســـومی  را به میـــان آورد؛ بنده در 
کتـــاب اخالق حرفه ای یـــک پروتکلی برای یافتن راه های ســـوم 
پیشـــنهاد کرده ام. اگر بخواهـــم خالصه بگویـــم در هنگام روبرو 
شـــدن با یک تعـــارض یا دو راهـــی اخالقی در ابتـــدا باید ابعاد، 
عناصـــر و آثـــار انتخاب هریـــک از دو گزینـــه را تحلیـــل کنیم. 
ایـــن تحلیل بـــه ذهن ما اجـــازه می دهـــد که مســـیر ذهنی ما 
برای رســـیدن بـــه راه  ســـوم هموارتر گـــردد. در قـــدم بعدی از 
طریـــق تکنیک «بـــارش فکـــری»، راه های دیگری کـــه به ذهن 
خطور می کند اســـتقصاء و ســـپس نگاشـــته می شـــود. در قدم 
ســـوم ایده های تولید شـــده بـــا یکدیگر ســـنجیده می شـــود. 
در ایـــن صورت بـــه راه ســـومی دســـت می یابید کـــه کمترین 
هزینـــه اخالقی را داشـــته یا اصـــًال فاقد هزینه اخالقی اســـت.
حـــاال شـــما از همین حرفـــه وکال مثالـــی ذکر کنید تـــا من این  

پروتـــکل را پیـــاده می کنم.

   فـــرض کنیـــد وکیلی از دو  امـــر با خبر اســـت؛ یکی 

وکالت و چالش ھای 
اخالقی 

این کـــه موکلش بر اســـاس قانـــون مجرم و خطا کار اســـت و 
دیگـــر این کـــه می دانـــد مجـــازات قانونـــی بـــرای موکلـــش 
مجازاتـــی نامتناســـب یا غیـــر عادالنه (مثل اعدام) اســـت. 
آیـــا ایـــن وکیـــل اجـــازه دروغ گویـــی یـــا رشـــوه دادن برای 

سبک تر کردن مجازات موکلش را دارد؟
نمونـــه خوبـــی را مطـــرح کردیـــد. مـــن این مســـئله شـــما را 
صورتبنـــدی منطقـــی می کنم. تعـــارض در اینجا این اســـت که 
مـــن وکیل اگـــر در ایـــن موقعیت به درســـتکاری خـــودم پایبند 
باشـــم، موکلم مجازاتـــی غیرمنصفانه و غیرعادالنه  خواهد شـــد. 
از طـــرف دیگـــر اگـــر درســـتکار نباشـــم احســـاس می کنم به 
وظیفـــه اخالقی خودم عمل نکـــرده ام. بنابرایـــن پیش روی من 
دو راه اســـت و بـــه ظاهر راه دیگری نیســـت. یک راه این اســـت 
که مـــن درســـتکار نباشـــم و به وظایـــف اخالقی خـــودم عمل 
نکنم و راه دیگر این اســـت که درســـتکار باشـــم و این مســـتلزم 

آن اســـت که موکلم مجـــازات غیرمنصفانه ای را بچشـــد.
این مثال شـــما یـــک دوراهه اخالقی اســـت. پیشـــنهاد ما این 
اســـت که در قـــدم اول شـــخص دو طـــرف این قضیـــه (یعنی 
درســـتکار بودن یا درســـتکار نبودن) را بشـــکافد و تحلیل بکند. 
مثًال بگوید درســـتکار بـــودن یعنی چه؟ چگونه اســـت؟ چه ابعاد 
و اشـــکال و آثار و پیامدهایی دارد؟ در مورد درســـتکار نبودن نیز 
همین هـــا را مطرح کنـــد. وقتی این کار را انجـــام دادیم از لحاظ 
منطقـــی حالتی ایجاد می شـــود کـــه من مجبـــورم اصطالحات 
منطقیش را عـــرض بکنم. وقتی مـــِن وکیل می گویـــم در قضیه 
الـــف درســـتکاری بکنم یا نکنـــم، در واقع ســـاخت این جمالت 
«قضیـــه جزئیه» اســـت. حال اگر ایـــن دو قضیه جزئیـــه را به دو 
«قضیه کلیـــه» تبدیل کنم، قضایـــای فراوانی پیدا می شـــود که 
به آنهـــا می گوییم راه های ســـوم. به ایـــن معنا کـــه بگوییم یک 
طرف این تعارض این اســـت: من همیشـــه، به هر شـــکلی و در 
هر صورتی درســـتکاری خـــودم را حفظ می کنـــم (قضیه موجبه 
کلیـــه)، طـــرف دوم این اســـت که من بـــه هیچ وجـــه، در هیچ 
شـــکل و صورتی درســـتکاری خـــودم را حفظ نمی کنـــم (قضیه 

کلیه).  سالبه 
در ایـــن جا راه های ســـومی که ایـــن قضایا را می توانـــد از کلیت 
بینـــدازد رخ می نمایـــد. مثـــًال یکی از راه های ســـوم اســـتفاده 
از روش و طـــرق قانونـــی اســـت که بـــرای تقلیل جـــرم مجازات 
وجـــود دارد. به ایـــن صورت که وکیـــل می گوید: مـــن صرفًا در 
حدی کـــه بتوانـــم از آن قوانین اســـتفاده کنم و مجـــازات را به 
شـــکل منصفانه تبدیـــل کنم، وقایع الزم را خواهـــم گفت و اقدام 

کرد. خواهم 
اما در این مثال شـــما یـــک پیچیدگی خاصی وجـــود دارد. زیرا 
در ســـمت درســـتکار نبودن پای مسائلی مثل رشـــوه یا شهادت 
دروغ بـــه میدان باز می شـــود. یعنـــی از ارتباط صرفاً  شـــاکی و 
متشـــاکی فراتر می رود. در این جا بحث فاســـد کردن سیســـتم 

می آید. پیـــش  قضایی 

  دقیقـــا مشـــکل همین جا اســـت. هر دو طـــرف قبح 
اخالقی باالیی دارد.

اگـــر نتوانیـــد راه ســـومی بیابیـــد، شـــما در تعارضـــات 
اخالقـــی دو کار بیشـــتر نمی توانیـــد بکنیـــد؛ یا این کـــه االهّم 

فاالهـــّم بکنیـــد و راه دیگر این اســـت کـــه پیگیر دفع فاســـد به 
شوید. افســـد 

در این مـــوارد بایـــد ارزش گذاری بکنیـــد، یعنـــی ببینید کدام 
اقـــدام هزینـــه اخالقـــی بیشـــتری دارد. در واقع همـــه عناصر 
دخیـــل در مســـأله را اســـتخراج می کنیم. ســـپس بـــا توجه به 
وزن و اولویـــت اخالقی هر عنصر، در ســـتون دیگـــری به هریک 
ضریـــب خاصی می دهیم. بعـــد هزینه اخالقی هر کـــدام از این 
عناصـــر را بیـــن صفر تـــا صد می نویســـیم. در ایـــن صورت یک 
ماتریســـی به دســـت می آید که ایـــن ماتریس به مـــا می گوید در 
اینجـــا درســـتکاری کن یا نکن. این شـــیوه االهـــّم فاالهّم کردن 

است.  افســـد  به  فاســـد  یا دفع 
گاهی بـــوده که افـــرادی به صـــورت حضـــوری به مـــا مراجعه 
کرده انـــد و مـــا با حوصله چنین ماتریســـی را برایشـــان ترســـیم 
کرده ایـــم. فایـــده ایـــن کار ایـــن اســـت کـــه افـــراد می توانند 
حجتی برای وجدانشـــان داشـــته باشـــند که با علم یقینی (و نه 
به صـــورت ظنـــی) تصمیم من هزینـــه اخالقی کمتری داشـــته 

. ست ا
ایـــن در مواقعی اســـت که شـــخص تمـــام تالش خـــود را برای 
پیدا کردن راه ســـوم کرده اما موفق به یافتن آن نشـــده اســـت.

  یـــک وکیـــل بـــا رعایـــت کدام یـــک از حداقل هـــای 
اخالقی در نظر مـــردم یا در پیشـــگاه وجدان خویش 

به عنوان یک وکیل با اخالق شناخته می شود؟
ایـــن  دنیـــا  در  وکالـــت  عرصـــه  در  مردم نهـــاد  ســـازمان های 
حداقل هـــای اخالقـــی را جـــدول کرده انـــد که به نـــام اصول 
اخالقـــی وکالت شـــناخته می شـــود. این ها حداقل هـــا یا خط 
قرمزهـــای اخالقـــی در حرفه وکال اســـت. امـــا حداقل هایی را 
نیز آقـــای «دیویـــد راس» برای حیطـــه عمومی اخالق ترســـیم 
کرده که مـــواردی را خدمتتـــان عرض می کنم. یـــک خط قرمز 
خیلـــی جدی در اخـــالق «منافع و امنیت ملی» اســـت، «امنیت 
ملی» بـــه عنوان یـــک ارزش اخالقی عام بـــر اخالق های جزئی 
حاکمیـــت دارد. به نظـــرم در مثال رشـــوه به این نکته اشـــارتی 
رفـــت. اگـــر وکیلی بـــه نحـــوی اقدامی بکنـــد که با ســـالمت و 
امنیـــت عمومی جامعه منافات داشـــته باشـــد، این نخســـتین 

خـــط قرمز اخالقـــی در عرصه وکالت اســـت.

  چـــرا منافـــع و امنیـــت ملی یکـــی از خطـــوط قرمز 
اخالقی در عرصه وکالت است؟

 دلیلش این اســـت که اساســـًا حرفه ای به نام دادرســـی 
و همه عناصـــر مربوط بـــه آن(مثل وکالت) هویـــت حرفه ای اش 
از امنیـــت عمومی ناشـــی می گـــردد. اما دومین خـــط قرمزی 
که  در ایـــن حرفه بیـــان کرده اند «وفاداری به حقیقت» اســـت. 
اساســـًا دادرســـی یـــک نوع کشـــف حقیقـــت اســـت و عوامل 
دخیـــل در دادرســـی باید وفادار بـــه حقیقت باشـــند. البته این 
اصـــل در کار وکالت پیچیدگی هـــای خاصی را ایجـــاد می کند. 
وفـــاداری به حقیقـــت ابعـــاد گوناگونـــی دارد که یـــک بعدش  

درســـتکاری است.

  نظـــری وجـــود دارد که وظیفه کشـــف حقیقـــت را بر 
عهـــده قاضی می دانـــد. با توجـــه به اینکـــه وکیل با 

وکیل اخالقًا موظف به کشف حقیقت نیست، اما 
موظف به وفادارى به حقیقت است

احـــد فرامـــرز قراملکی، اســـتاد تمام گروه فلســـفه دانشـــگاه 
تهـــران و یکـــی از معدود اســـاتید ایرانی اســـت کـــه در زمینه 
اخالق حرفـــه ای فعالیـــت و پژوهش های قابـــل اعتنایی دارد. 
اگرچـــه برقراری ارتباط با چنین اســـتادی ســـختی های خاص 
خود را داشـــت، امـــا پس از برقـــراری ارتبـــاط، او بـــا متانتی 
پدرانـــه به ســـواالت ما پاســـخ داد. پاســـخ هایی کـــه می تواند 
چارچوب هـــای اخالقـــی  یـــک وکیـــل دادگســـتری را نظـــام 

بخشـــیده یا اســـتوار سازد.

در گفتگو با فیلسوف اخالق،
 احد فرامرز قراملکى،

 بررسى شد:

سید سبحان هوشیار امامى
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مـــوکل در ارتبـــاط اســـت، آیـــا اخالقـــًا موظف اســـت که به 
کنکاش و جســـتجو دربـــاره حقیقـــت پرداخته یـــا می تواند 
بر اســـاس اصل صحـــت به گفته یـــا ادعای موکلـــش اعتماد 
کنـــد؟ در ادامه اگر در میانـــه راه فهمید کـــه موکلش بر حق 
نیســـت، اخالقـــًا می تواند خـــالف  تعهدات قـــراردادی اش 

عمل کند یا از ادامه وکالت خودداری نماید؟ 

ســـؤال را ماهرانه  مطـــرح کردید؛ تردیدی نیســـت که جســـتجو 
و کشـــف حقیقـــت وظیفه حرفه ای وکیل نیســـت. حتـــی درباره 
اینکـــه قاضی وظیفه کشـــف حقیقـــت را دارد نیـــز اختالف نظر 
اســـت. کســـانی که دادرســـی را در برخی حوزه هـــا رفع تخاصم 
می دانند، کشـــف حقیقـــت را وظیفه قاضـــی نمی دانند. اگرچه 
وکیـــل قطعًا وظیفه کشـــف حقیقـــت را ندارد، لیکـــن وظیفه ای 
بـــه نام وفاداری بـــه حقیقت را دارا اســـت. ایـــن دو را باید از هم 
جدا کـــرد. در اینکـــه وکیـــل باید وفـــادار حقیقت باشـــد هیچ 

تردیدی نیســـت. 
اگـــر وکیلی در فراینـــد وکالت و پـــس از مطالعه پرونـــده متوجه  
بشـــود که دفـــاع از این موکل خالف حقیقت اســـت، بر اســـاس 
اصل وفـــاداری بـــه حقیقـــت دیگر وظیفـــه و مســـئولیت دفاع 
نـــدارد. خط قرمـــز وکالـــت بحث وفـــاداری به حقیقت اســـت. 
وکیـــل نباید در تنظیـــم قرارداد بـــا موکلش قـــراردادی را امضاء 
کنـــد که ملـــزم بـــه دفـــاع از هـــر طریقی باشـــد. مـــن گاهی 
آگهی هایـــی در ایـــن حیطـــه می بینـــم کـــه در آن صحبـــت از 

اســـت. شـــده  تضمینی  وکالت 

  البتـــه چنیـــن تبلیغاتی بـــرای وکال ممنوع اســـت و 
تخلف محسوب می شود.

بـــه این دلیل تخلف اســـت کـــه قانون گذار می خواســـته 
از یـــک اصـــل اخالقـــی حمایـــت شـــود. آن اصـــل اخالقی، 
وفـــاداری بـــه حقیقت اســـت. البته درســـت اســـت کـــه وکیل 
چنیـــن وظیفـــه ای را دارد لیکـــن وظیفـــه اخالقـــی وکیل این 
نیســـت که  برود بـــه قاضی مثل یک شـــاهد حقیقـــت را بگوید. 
صرفـــًا وظیفـــه اخالقی مـــن اقتضا می کنـــد که از ایـــن پرونده 
دفـــاع نکنـــم. می توانم انصـــراف بدهـــم. نهایتًا این کـــه اگر از 
همراهی نکـــردن موکل  متضرر بشـــوم، این هزینه ای اســـت که 
برای اخـــالق می دهم. قرار نیســـت اخالقی باشـــیم به شـــرط 
آن که برایمان هزینه نداشـــته باشـــد. بلکه فـــرد اخالقی فردی 
اســـت که اگر پایبندی اش بـــه اخالق برایش هزینه داشـــت باید 
هزینـــه آن را بپـــردازد. من گاهـــی می بینم فرد حاضر نیســـت 
برای اخالق یـــک هزینه «عـــذر می خواهم» یا «اشـــتباه کردم» 

بپردازد. 

  بـــا ایـــن اســـتدالل آیـــا می تـــوان نتیجـــه گرفت که 
وکیل اخالقًا حق دفاع از یک جانی را ندارد؟

خیـــر؛ منظور مـــن این نبـــود و بـــه لحـــاظ منطقی نیز 
نمی تـــوان از آن چنیـــن نتیجه ای گرفـــت. این جانی که شـــما 
می گوییـــد چـــه زمانی مشـــخص شـــده کـــه جانی اســـت؟ در 
ابتـــدای فرآیند دادرســـی یـــا در انتهایش؟ اگـــر در اول پرونده 
مشـــخص باشـــد که دیگر احتیاجـــی به قاضی و وکیل نیســـت. 
تشـــخیص این که این شـــخص جانی اســـت نتیجه یـــک فرایند 
اســـت. در آن فرایند قاضی تشـــخیص می دهد کـــه متهم مجرم 
اســـت یا خیر. وکیل اینجـــا نقش خیلی مهمـــی دارد و می تواند 
تـــالش کند که مجـــازات موکل متناســـب بـــا جرم باشـــد یا در 
فراینـــد رســـیدگی حقوق اولیه ایـــن فرد رعایت شـــود. من دفاع 
را بـــه معنـــای تبرئـــه کـــردن نمی دانم. وکیـــل نباید بـــا آن بعد 

پرونده کـــه خالف حقیقت اســـت همراهـــی بکند.

  ضمـــن تشـــکر از وقتی که به مـــا دادید، اگر ســـخن 
پایانی دارید بفرمایید.

مرحـــوم «بهمـــن کشـــاورز» کتابـــی بـــا نـــام «وکیـــل 
دادگســـتری و اخـــالق حرفـــه ای» دارد کـــه به نظـــرم در عین 
کم حجـــم بـــودن، غنـــی اســـت و از اولیـــن کتاب هایی اســـت 
کـــه در ایـــن زمینـــه در زبان فارســـی چاپ شـــده اســـت. من 
آن را نقـــدی کرده ام کـــه در کتـــاب «ارمغان نقد» چاپ شـــده 
اســـت. با مطالعـــه  این متن، می تـــوان با حوصله بیشـــتری این 

مباحـــث را پیـــش ببرد.

یادنامه

ھـــــــمایـــــــش
رئیس اسکودا: کانون وکالى مستقل       یکى از حقوق ملت است

همایـــش سراســـری کانون هـــای وکالی دادگســـتری ایـــران را که 
دوبار در ســـال و هـــر بار بـــه میزبانی یکـــی از کانون هـــای وکالی 
دادگســـتری برگزار می شـــود، می تـــوان مهم ترین رویـــداد حرفه ای 

دانســـت. ایران  وکالی  جامعه 
سی وســـومین همایـــش سراســـری کانون های وکالی دادگســـتری 
ایـــران در ۲۲ و ۲۳ آبـــان و بـــا حضـــور اعضـــای هیـــأت مدیـــره 
کانون های بیســـت و پنج گانه بـــه میزبانی کانون وکالی دادگســـتری 
فارس و کهگیلویه و بویراحمد در شـــهر شـــیراز برگزار شـــد. در این 
همایش، بر اســـاس محورهای از پیش تعیین شـــده بر ســـه موضوع 
حق دفـــاع مردم، مشـــارکت وکال در مســـائل حقوقـــی بین المللی 
کشـــور و ارتقا مشـــاوره و وکالت معاضدتـــی به شـــهروندان، تأکید 
و تالش شـــد تا اتحـــاد و هماهنگـــی کانون های وکالی کشـــور در 

قامـــت لباس متحدالشـــکل وکالت به نمایش گذاشـــته شـــود.
از دیگـــر نکات جالـــب توجه در این مراســـم شـــعرخوانی «هومان 
پارســـا»، رئیـــس کانـــون وکالی میزبان بـــود که با ذکـــر گفتگوی 
چنار تنومنـــد و کدوی مغرور از زبـــان «ناصر خســـرو»، تعریضی به 
هجمه هـــای اخیر علیـــه کانون هـــای وکال زد و توضیحاتـــی در این 

کرد. بیـــان  باب 
در این همایـــش انتخابات هیأت رئیســـه اســـکودا نیز برگزار شـــد 
که به ترتیـــب مرتضی شـــهبازی نیا، علی پزشـــکی، ابراهیم کیانی، 
امیرحســـین ســـجادیه و حسین حجتی به ســـمت های رئیس، نائب 
رئیـــس اول و دوم و بـــازرس اصلی و علی البدل برای مدت دو ســـال 

شدند. انتخاب 
رئیس پیشـــین و فعلی اتحادیه سراسری اســـکودا در آیین گشایش 
همایش شـــیراز ضمن بیان ایـــن نکته که اســـتقالل وکال حق عامه 
اســـت، بیان کـــرد: «در بخش حقوق ملـــت در قانون اساســـی نیز 
این مورد به رســـمیت شـــناخته شده است. حفظ اســـتقالل کانون 
وکال به خاطر ملت اســـت نـــه وکال و اقدامی بر خـــالف آن اقدامی 

برخـــالف امنیت ملی اســـت که مـــا در مقابل آن دفـــاع می کنیم. 
ما سیاســـی نیســـتیم اما منافع ملی برایمان مهم اســـت.»

دکتر شـــهبازی نیا در مورد اتهـــام انحصارطلبی بـــه کانون های وکال 
نیـــز گفـــت: «وکال را متهـــم می کنند بـــه انحصار اما ایـــن بهانه ای 
بـــرای ضربه زدن به اســـتقالل اســـت. مســـئله، ظرفیت نیســـت. 
ما هرســـاله برای جـــذب وکیـــل آزمون برگـــزار کرده ایـــم. این چه 
انحصارگرایـــی ای اســـت؟ ابتذالی که گریبان آموزش رشـــته حقوق 

را گرفته مشکل ســـاز شـــده است.»
این اســـتاد دانشـــگاه در ادامـــه ضمن اشـــاره به ایـــن مطلب که 
نهاد وکالت دســـتاورد تاریخی و تکمیل کننده مشـــروطیت در ایران 
اســـت، به انتقاد از اداره آیین نامه ای کشـــور پرداخـــت و افزود: «ما 
اداره آییـــن نامـــه ای قوه قضائیـــه را قبـــول نداریم و تـــا جایی که 
بتوانیم زیر بـــار نمی رویم. نبایـــد مجلس را دور زد. نهـــاد وکالت در 
ایـــن زمینه نگرانی دارد و قـــوه قضائیه نگذارد جمعیـــت وکال دلزده 
شـــوند. عزیـــزان به گونـــه ای رفتار کنند کـــه بفهمیم همـــه در یک 

کشـــتی هســـتیم و همه یک مقصد داریم.»
ضعـــف اطالع رســـانی همایـــش سی وســـوم را بایـــد یـــک نقیصه 
شـــاخص آن دانســـت. علی رغـــم وعـــد ه ی خبررســـانی لحظه به 
لحظه در وبســـایت کانون وکالی دادگســـتری فارس، تنها به انتشار 
چنـــد عکس در ســـاعات اولیه برگـــزاری همایش اکتفا شـــد. البته 
همچون ادوار گذشـــته از محتوا و مشـــروح مذاکـــرات مدیران نهاد 
وکالـــت در این دو روز هیچ خبری منتشـــر نشـــد و همایـــش نهایتًا 
به ســـیاق دوره های پیشـــین بـــا صدور بیانیـــه پایانی بـــه کار خود 

داد. خاتمه 
بیانیه پایانی همایش سی وسوم

۱. اتحادیـــه سراســـری کانون های وکالی دادگســـتری ضمن تقدیر 
از تالش هـــای وکالی توانمنـــد و مجرب در حفظ منافع ملی کشـــور 
در ســـال های اخیـــر که منجر بـــه توفیـــق در دعاوی بیـــن المللی 

ســــــی   و  ســــــوم
فرزانه صفرى

وکیل پایه یک دادگسترى
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کـــورش کاویانـــی باغبادرانـــی، وکیل   
دادگســـتری و دانشـــیار دانشـــکده حقـــوق و علوم 
سیاســـی دانشـــگاه عالمه طباطبایـــی، روز ۱۱ آبان 
ماه پـــس از تحمل یک دوره طوالنی بیماری چشـــم 

فروبســـت. از جهان 

دکتـــر کاویانـــی متولـــد ســـال ۱۳۳۹ و دارای آثار 
علمـــی دقیقـــی در عرصه حقـــوق تجـــارت بود که 
چهـــار کتـــاب «مقدمه حقـــوق تجـــارت»، «حقوق 
شـــرکت های تجارتـــی»، «حقوق اســـتاد تجارتی» و 

«حقـــوق ورشکســـتگی» از جمله آنهاســـت.

پس از انتشـــار خبـــر درگذشـــت ایـــن صاحب نظر 
حقـــوق تجارت، دکتـــر مرتضی شـــهبازی نیا، رئیس 
اســـکودا در صفحه اینســـتاگرام خود چنین نوشت:

«دوســـت عزیـــز و رفیق مهربـــان قدیمـــی ام جناب 
اســـتاد دکتر کـــوروش کاویانـــی به رحمت واســـعه 
حق تعالی نائل شـــد. جامعه حقوقی عمدتًا ایشـــان 
را صاحب نظـــر در عرصه حقوق تجارت می شناســـد 
درحالیکـــه بـــه توفیق ســـالیان متمـــادی همکاری 
و شـــناخت، که از اواســـط دهـــه هفتاد آغاز شـــد، 
شـــهادت می دهم کـــه عالوه بر حقـــوق خصوصی، 
بـــر مبانـــی حقـــوق اساســـی و حقـــوق اجتماعی 
نیـــز مســـلط بود و شـــاید همین نـــگاه از فـــراز او را 
صاحب ســـبک در دانش حقوق ســـاخته بـــود. دکتر 
کاویانـــی صرفًا یـــک حقوقدان تکنیکـــی نبود، بلکه 
به مـــدد ذهن وقـــاد و دقت نظر فوق العاده و تســـلط 
بر مبانـــی، از تفکـــر حقوقی خاص برخـــوردار بود و 
همیـــن ویژگـــی او را ممتاز می ســـاخت. شـــاید اگر 
دســـت روزگار، دکتـــر کاویانی را در عنفـــوان جوانی 
بـــه بیماری مشـــغول نمی کـــرد، در همیـــن دو دهه 
اخیر نیـــز نظـــام حقوقی ما بســـیار بیشـــتر از این 
می توانســـت از دانـــش و تفکر وی بهره مند شـــود.»

ماهنامـــه حقوقـــی وکال فقـــدان این وکیل اندیشـــمند 
و مـــدرس متواضع دانشـــگاه را بـــه خانواده ایشـــان و 

می گوید. تســـلیت  کشـــور  حقوقی  جامعـــه 

رئیس اسکودا: کانون وکالى مستقل       یکى از حقوق ملت است

گردیده اســـت، همچنان خـــود را برای دفاع از حقـــوق ملت و منافع 
ملی در دعاوی بیـــن المللی اعـــالم می نماید.

٢. کانون هـــای وکالی دادگســـتری از دیرباز دسترســـی آســـان به 
عدالـــت قضایی را بـــرای همه شـــهروندان از طریـــق ارائه خدمات 
گســـترده معاضدتـــی و وکالت های تســـخیری فراهم نمـــوده و در 
تأمیـــن حقوق دفاعـــی آنان از هیچ تالشـــی فروگـــذار نخواهد کرد 
و معتقد اســـت ایـــن تالش ها در کاهـــش اطاله دادرســـی، کاهش 
اشـــتباهات قضایی و حفظ حقوق شـــهروندی آثار غیـــر قابل انکار 

دارد.
٣. کانون های وکالی دادگســـتری بـــا اعتقاد بـــه حاکمیت قانون، 
قاعده گـــذاری آیین نامـــه ای را بر خالف این ســـرمایه بزرگ حقوقی 
و ناقـــض صالحیـــت قانونگـــذاری و موجـــب بی نظمـــی در نظام 
حقوقـــی می داند. لـــذا ضمن تأکید بر ضـــرورت مقابله با مفاســـد 
اقتصـــادی و لـــزوم تقویت ســـالمت نظـــام اداری کشـــور، آمادگی 
کانون هـــای وکالی دادگســـتری را در جهت ارتقای ســـالمت نظام 
اداری اعـــالم و بـــر رعایت قانون آیین دادرســـی کیفـــری در فرآیند 

دادرســـی تأکیـــد می نماید.
از  یکـــی  مســـتقل،  دادگســـتری  وکالی  کانون هـــای  وجـــود   .۴
ســـرمایه های بـــزرگ نظام های حقوقی اســـت و آثار آن بر اســـتقرار 
دموکراســـی، توســـعه ملی، ســـرمایه گذاری خارجی و اعتبار احکام 
صـــادره از دادگاه هـــا در مراجـــع بین المللی بر کســـی پوشـــیده 
نیســـت. تضعیف این نهاد، سیاســـت نادرستی اســـت که بر توسعه 
ملی کشـــور تأثیر خواهد گذاشـــت. کانون های وکالی دادگســـتری 
مخالفـــت جدی خـــود را  با خط مشـــی و رویه های عملـــی اخیر که 
اســـتقالل کانون های وکال و حق دفاع مردم را نشـــانه گرفته اســـت، 
از جمله تبلیغات رســـانه ای سراســـری بدون فرصت پاســـخگویی، 
برگـــزاری آزمون خالف قانـــون، جذب غیر قانونی وکیل و تأســـیس 
و فعالیت مؤسســـات حقوقـــی غیر مجـــاز اعـــالم می دارند. حفظ 

و توســـعه نهادهـــای مدنی از لـــوازم ذاتـــی حاکمیت قانـــون بوده 
و هجمه هـــای ســـازمان یافته بـــه آن خصوصـــًا بـــر کانـــون وکالی 
دادگســـتری و وکیـــل دادگســـتری، غیر قابـــل پذیـــرش و مغایر با 

منافع ملی کشـــور اســـت.
۵. کانون هـــای وکالی دادگســـتری بر لزوم حذف تبصـــره ماده ۴۸ 
قانون آیین دادرســـی کیفری کـــه مغایر با قانون اساســـی و حقوق 
دفاعـــی متهم اســـت، تأکید نمـــوده و همـــه وکال را واجد صالحیت 
اقـــدام برای دفـــاع از متهمین می داننـــد؛ زیرا انتخـــاب وکیل حق 
مـــردم بوده، ایجـــاد محدودیـــت در آن مغایر حقـــوق بنیادین مردم 

. ست ا
۶. بـــا توجه بـــه تأکید ریاســـت محتـــرم قـــوه قضاییه بـــر رعایت 
قانون مـــداری در فرآینـــد دادرســـی، لـــزوم رعایـــت مـــاده واحده 
انتخاب وکیل توســـط اصحاب دعوی، مصوب ســـال ۱۳۷۰ مجمع 
تشـــخیص مصلحت نظـــام و مصونیـــت و برخـــورداری از تأمینات 
شـــغلی وکالی دادگســـتری در مقام دفاع، به کلیـــه مراجع قضایی 
و مآًال درخوســـت بازنگری در احـــکام محکومیت همـــکاران وکیل، 

اســـت. تقاضا  مورد 
۷. هیأت عمومی ضمن تشـــکر از میزبانی کانون وکالی دادگستری 
فـــارس و کهگیلویه و بویر احمد، کانون وکالی دادگســـتری اصفهان 

را میزبـــان همایش ســـی وچهارم تعیین می نماید. 
حضور در حافظیـــه و گرفتن عکس یادگاری در پایان این نشســـت، 
یکـــی از معـــدود ابتـــکارات کانـــون وکالی دادگســـتری فـــارس و 
کهگیلویـــه و بویر احمد در ایـــن دوره بود. حضوری کـــه یادآور این 

ابیـــات از دیوان حافظ اســـت: 
چگونه دعوی وصلت کنم به جان که شده ا ست

تنم وکیل قضا و دلم ضمان فراق
به پای شوق گر این ره به سر شدی حافظ

به دست هجر ندادی کسی عنان فراق 

ســــــی   و  ســــــوم
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در روزهایـــی که عراق شـــاهد اعتراضـــات مردمـــی جهت اصالح 
قانون اساســـی این کشـــور اســـت، رییس کانون وکالی عراق طی 
ســـخنانی ضمن محکـــوم کردن اعمال خشـــونت شـــدید در برابر 
به انحراف کشیده شـــدن  از  جلوگیـــری  خواســـتار  تظاهرکنندگان، 
اعتراضات مســـالمت آمیز مردم عـــراق در اثـــر درگیری های حزبی 

و سیاســـی شد.
کانـــون وکالی عـــراق از نهادهـــای مردمـــی دیرپا در این کشـــور 
اســـت که عقبه ای ۸۶ ســـاله دارد. ایـــن کانون در ســـال ۱۹۳۳ و 
به موجب قانـــون «نقابة المحامین» (کانون وکال) تأســـیس شـــد. 
اگرچـــه کانون وکالی عراق تا ســـال ۱۹۶۰ بر اســـاس این قانون ۹ 
ماده ای اداره می شـــد، لیکن ســـاختار و چارچوبش در این ســـال 
بـــه موجب قانون جدیـــدی با نـــام «المحاماة» (وکالت) شـــفاف تر 

بروز گردید.  و  شـــده 
بر طبق مـــاده ۵۸ قانون «المحامـــاة» رئیس کانـــون وکالی عراق 
در تمامـــی امـــوری کـــه جایگاه وکیـــل یا نهـــاد وکالـــت را تهدید 
می کنـــد، اجـــازه موضع گیـــری دارد. بر ایـــن اســـاس وی مجاز 
اســـت تا به عنـــوان مدعی و خواهـــان در تمام مـــواردی که کرامت 
وکیل دادگســـتری یا کانـــون وکال را مخدوش می کنـــد، اقامه دعوا 

 . کند
بر اســـاس همین مـــاده بود کـــه ضیاء الســـعدی، رئیـــس کانون 
وکالی عراق، پس از ناپدید شـــدن یکی از وکالی این کشـــور به نام 
«علي جاســـب حطاب» در ضمن بیانیه ای خواســـتار روشن شـــدن 
وضعیت کســـانی کـــه در ایام اعتراضـــات ناپدید شـــده اند، گردید 
و از مقامـــات مســـئول، حفـــظ امنیـــت جانـــی و آزادی این وکیل 

کرد. مطالبه  را  دادگســـتری 
رئیـــس کانـــون وکالی عـــراق در این بیانیـــه همچنین خواســـتار 
شناســـایی و تعقیب عوامل حملـــه به اماکن عمومـــی و خصوصی 
و قتـــل تظاهرکنندگان شـــد و بر لـــزوم برخی اصالحـــات در قانون 

اساســـی کشـــور عراق تأکید کرد. 
برخـــی اصالحات قانونـــی مورد مطالبـــه در بیانیـــه کانون وکالی 

ترتیب اســـت: این  بـــه  عراق 

کانون وکالی عراق
 حضور در صحنه تحوالت اجتماعی

-اصالح قانون اساسی ۲۰۰۵ در راستای جایگزینی عامل 
«شهروندی» با مؤلفه ها و وابستگی های مذهبی، ملی، فرقه ای و 

حزبی؛
-بازنگری در قانون انتخابات، شرایط نامزدی، رأی گیری محرمانه و 

اطمینان از مشارکت دستگاه قضا در نظارت بر انتخابات؛
-لغو فرمان قانونی شماره۴۴  سال ۲۰۰۸ که در توزیع مناصب 

حکومتی و دولتی، سهمیه های حزبی و فرقه ای پیش بینی کرده 
است؛

- لغو تمامی قوانین عادی مغایر با حقوق مدنی، سیاسی و حقوق 
مصرح در قانون اساسی؛

-تسریع در تصویب قانون «از کجا آورده ای؟» در جهت مبارزه با 
فساد و حیف و میل بیت المال؛

-انتخاب قضات شورای عالی قضایی و دادگاه های تجدیدنظر از 
پایگاه گسترده قضات (به جای مجلس نمایندگان) در جهت تقویت 

استقالل قوه قضائیه.

ایـــن مطالبات کـــه در اوایـــل آبان مـــاه و در راهپیمایی مســـالمت 
آمیز وکالی دادگســـتری عراق در بغداد بیان شـــد، مـــورد حمایت 
اتحادیـــه «وکالی عربی» نیز قـــرار گرفت. در بخشـــی از بیانیه این 
اتحادیـــه چنین آمـــده اســـت:«اتحادیه وکالی عربی همبســـتگی 
کامـــل خود را با موضع شـــجاعانه کانون وکالی دادگســـتری عراق 
در حمایت و همبســـتگی بـــا مردمانی که به دنبـــال آزادی و عدالت 
اجتماعی انـــد، ابراز مـــی دارد و ... تمام توان خـــود را در حمایت از 

تالش هـــای قانونی کانـــون وکالی عراق بـــه کار می بندد.»
بر اســـاس ماده ۵۸ قانـــون «المحاماة» رئیس کانـــون وکالی عراق 
حـــق دارد در تمام مواردی کـــه کرامت وکیل دادگســـتری یا کانون 

وکال مخدوش می شـــود، به عنـــوان خواهان اقامـــه دعوا کند.
گفتنی اســـت مجمع کانون وکالی عراق طـــی اطالعیه ای از همه 
وکالی دادگســـتری این کشـــور خواست تا به نشـــانه همبستگی با 
اعتراضـــات مردمی، از روز چهارشـــنبه ۸  آبان تا دوشـــنبه ۱۳ آبان 

۱۳۹۸ از مراجعه به دادگســـتری این کشـــور خودداری کنند. 

بر اســـاس شـــیوه نامه «مؤسســـات خصوصي ارائه دهنـــده خدمات 
عمومي»(ابـــالغ شـــده در تاریـــخ ۹۸/۰۲/۲۸) قانون«انتشـــار و 
دسترســـي آزاد به اطالعات»(مصـــوب ۱۳۸۸/۰۵/۳۱)، کانون های 
وکالی دادگســـتری نه تنهـــا بایـــد روزنه هـــای شـــفافیت را به روی 
مخاطبـــان خود بـــاز نگـــه دارند، بلکه می بایســـت به ســـرعت این 
روزنه هـــای معـــدود و حداقلی را بـــه درهایی گشـــاده تبدیل کنند 
تا هر فـــرد (وکیل و غیـــر وکیل) امـــکان ورود و دریافـــت اطالعات 

باشد. داشـــته  را  درخواستی اش 
بر این اســـاس با رصـــد درگاه های اینترنتی (ســـایت و شـــبکه های 
اجتماعی) کانون های وکالی دادگســـتری، به مقایســـه عملکردشان 

پرداختیم. قانونی  مطلوب  شـــفافیت  با 
اگرچـــه نتایج ایـــن مقایســـه تطبیقـــی نویدبخش عملکـــرد قوی 
کانون هـــای وکال در عرصـــه شـــفافیت نیســـت، اما بر آن شـــدیم تا 
با نگاهـــی خوشـــبینانه و با معرفی شـــفاف ترین ها، مســـیر حرکت 
کانون های وکال را در مســـیر انتشـــار و دسترســـی آزاد به اطالعات 

دنبـــال کنیم.
در ایـــن راســـتا چنـــدی اســـت که هیـــأت مدیـــره کانـــون وکالی 
دادگســـتری قزوین عملکرد خود را در اتاقی نســـبتًا شیشـــه ای قرار 
داده تا شـــرایط رصـــد کارکرد مدیـــران کانون فراهم گـــردد. در این 
جهت اطالع رســـانی  مـــداوم و به روز بـــودن شـــبکه اجتماعی این 
کانـــون کمک می کنـــد تا مخاطبـــان از اقدامات در دســـت انجام با 

خبـــر شـــده و فعالیت های آن را تحت نظر داشـــته باشـــند. 
انتشـــار برخـــی آرای صـــادره از دادگاه انتظامـــی وکالی قزوین از 
جملـــه ایـــن اقدامات شـــفافیت زا اســـت. البتـــه بر اســـاس ماده 
۸ شـــیوه نامه، اعالم و انتشـــار تعـــداد و انـــواع تخلفـــات و جرایم 
انتظامی صـــورت گرفتـــه و تعداد و مشـــخصات پروانه هـــای معلق 
یا ابطال شـــده نیز ضـــرورت دارد. مـــواردی که جـــای خالی آن در 

می شـــود. احســـاس  کانون  ایـــن  اطالع رســـانی های 
شـــاید مهمترین رکن شـــفافیت کانون وکالی قزویـــن، تالش برای 
شـــفافیت مالی (مصرح در ماده ۴ شـــیوه نامه مذکور در باال) باشد. 
برای مثـــال تا هنگام نوشـــتن این متـــن، کانون مذکور به انتشـــار 
ریـــز درآمـــد و هزینه کرد خود در دو ماه شـــهریور  و مهـــر اقدام کرده 
و وعده ادامه داشـــتن این روند نیز داده شـــده اســـت. وعده ای که 
احتمال مـــی رود با توجه بـــه عملی نشـــدن آن برای مـــاه آبان، به 

دســـت فراموشی ســـپرده شده است. 
گزارش ریز آمـــار عملکـــرد اداره معاضدت قضایی کانون و انتشـــار 
صورت جلســـه کمیســـیون ها( عـــالوه بـــر صـــورت جلســـه هیأت 
مدیـــره) هرچند به صـــورت کوتاه و مبهـــم، از دیگـــر اقدامات این 
کانون اســـت کـــه می توان آنهـــا را بـــه مثابه قدم هـــای کوچکی در 

راه شـــفافیت دانست.
 اگرچه شـــفافیت کانـــون قزویـــن در آبان ماه به نســـبت دو ماه مهر 
و شـــهریور کم فروغ شـــده، لیکن شـــاید بتوان با مســـامحه هیأت 
مدیـــره فعلـــی را که از خـــرداد ۹۸ ســـکان دار هدایت ایـــن کانون 
شـــده اند، در این زمینه نســـبتًا موفق دانســـت و کانون قزوین را در 

زمینه شـــفافیت خیرالموجودیـــن قلمداد کرد.

وین؛ خیرالموجودین  قز

در 2 ماه گذشته کانون وکالى قزوین
 شفاف ترین عملکرد را 

در بین 25 کانون  وکالى دادگسترى کشور
 داشته است

شفاف شو

سید سبحان هوشیار امامى
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نشست کانون های وکالی دادگستری غرب 

نشســـت منطقه ای کانون های وکالی دادگســـتری غرب کشـــور یکم و 
دوم آبان ماه با حضور رؤســـا، نـــواب رئیس و نمایندگان هفت اســـتان 
همدان،کرمانشـــاه، لرســـتان، چهارمحال وبختیاری،کردستان، ایالم و 
مرکزی در همدان برگزار شـــد. شـــرکت کنندگان این نشســـت با تأکید 
بر ســـخنان رئیس قـــوه قضاییه مبنی بـــر اینکه جـــذب بی رویه وکیل 
موجب فســـاد می شود، نســـبت به فشـــارهای ســـازمان یافته با هدف 

کردند. اعتـــراض  وکالت  نهاد  تزلزل 

همچنین دربـــاره ایجـــاد رویه واحد در رســـیدگی به شـــکایات واصله 
از ناحیه اشـــخاص نســـبت بـــه وکال؛ یکنواخت ســـازی آمـــوزش وکال 
و کارآمـــوزان و بررســـی قانون صنـــدوق حمایت و تأمیـــن حقوق وکال 
تصمیم گیـــری شـــد. همچنین کانون وکالی دادگســـتری کرمانشـــاه 

به عنـــوان میزبـــان بعدی این نشســـت انتخاب شـــد.

جلسه هیأت عمومی کانون وکالی دادگستری مرکز

جلســـه هیات عمومـــی کانون وکالی دادگســـتری مرکـــز روز ۱۹ آبان 
برگزار شـــد و دکتر عیســـی امینـــی، رئیس کانون وکالی دادگســـتری 
مرکـــز، گزارش عملکرد دوره ســـی ام هیـــات مدیره این کانـــون را ارائه 

داد.
«کیان کانـــون وکال و نحوۀ حفظ اســـتقالل آن در مقابـــل هجمه های 
وارده»؛ «هیأت مدیره و اداره آن»؛ «وضعیت مالی، اداری و اســـتخدامی 

کانون وکال» و... بعضی ســـرفصل های این گـــزارش بودند. 

از مـــوارد جالـــب توجه گـــزارش همچنین می تـــوان به ایـــن مطالب 
اشـــاره کرد:

دســـتگیری باند جعل تمبـــر و پروانۀ وکالـــت که چند میلیـــارد تومان 
به کانـــون وکال زیان مالی وارد ســـاخته بـــود و نیز تصمیـــم بر انحالل 
مرکـــز علمی کاربردی کانون و تبدیل آن به مرکز آموزشـــی و  پژوهشـــی 

وکال. کانون 

دیدار نمایندگان کانون مرکز با رئیس قوه قضائیه

بر اســـاس اعالم «عیســـی امینی» در نشســـت گـــزارش عملکرد دوره 
ســـی ام هیأت مدیـــره کانون وکالی دادگســـتری مرکـــز، وی به همراه 
دو نفـــر دیگـــر از اعضای هیـــأت مدیـــره در اواســـط آبان بـــه دیدار 

حجت االســـالم رئیســـی رفته اســـت. گرچه زمان و جزییات این دیدار 
مشـــخص نیســـت اما مســـئله اســـتقالل وکال و مشـــکالت پیش روی 
کانون هـــا در ایـــن زمینـــه، از جمله موضوعـــات مطرح شـــده در این 
جلســـه بوده که بـــه گفته عیســـی امینی، رئیـــس قـــوه قضائیه نظر 
قاطع بر بقـــای کانون وکال، حمایت از اســـتقالل آن داشـــته اســـت.

همچنین در این جلســـه مقرر شـــد تا محمد مصدق، معـــاون حقوقی 
قوۀ قضاییـــه، موضوع مطرح شـــده را پیگیری کند.

همایش دادستان های کانون وکال

ایـــن همایش در تاریخ ۳۰ آبان و پیرو مصوبه شـــورای اجرایی اســـکودا 
در تهـــران برگـــزار شـــد. شـــاید مهمترین هـــدف از برقـــراری چنین 
نشســـتی را بتوان ایجاد وحدت رویه در رســـیدگی بـــه تخلفات پرتکرار 
از قبیـــل تمرکز فعالیـــت وکالتی در غیر محل اشـــتغال و همچنین رفع 
اختالفات عملی موجود در آیین دادرســـی دادســـرا و دادگاه انتظامی 

دانست. وکال 
بـــا توجـــه بـــه پوشـــش خبـــری ناکافـــی، دربـــاره مفـــاد مباحـــث 
صورت گرفتـــه در این نشســـت یک روزه و مصوبـــات احتمالی آن درباره 
موضوعـــات طرح شـــده در دعوت نامـــه اطالعات چندانی در دســـت 
نیســـت. در بیانیـــه پایانی همایـــش نیز صرفـــًا بر اهمیت دادرســـی 
عادالنه، شـــفافیت باالی دادســـتانی انتظامی، عـــدم تحمل تخلفات 

صنفی و مشـــی پیشـــگیرانه تأکید شـــده است. 
گفتنی اســـت پیشـــتر کانون وکالی البـــرز اولین نشســـت تخصصی 

دادســـتان های انتظامـــی وکال را  در ســـال ۹۴ برگزار کـــرده بود.

کانون بوشهر و مالیات بر درآمد وکال

هم زمـــان بـــا باالگرفتن طـــرح اتهامـــات مالیاتی نســـبت بـــه وکال، 
روابط عمومی کانون وکالی دادگســـتری بوشـــهر از مصوبـــه مردادماه 
هیـــأت مدیـــره این کانون راجـــع به عـــدم تعهد وکالی کانـــون متبوع 
خود بـــر پرداخت فـــوری مالیات، ســـهم کانـــون و صنـــدوق حمایت 
خبـــر داد و اعـــالم کرد: «بـــا فـــرض تنظیم قـــرارداد مالـــی وکیل با 
موکل تـــا زمانی کـــه حق الوکاله در اختیـــار وکیل قرار نگرفته باشـــد، 
وکیـــل دادگســـتری تعهدی بـــر پرداخت نداشـــته و تخلف محســـوب 
نمی گـــردد. ایـــن مصوبـــه به عنـــوان نظامـــات داخلی به دادســـرای 
انتظامـــی کانـــون ابالغ خواهد شـــد و بـــدون هیچ قیـــدی الزم االجرا 

« . ست ا

حضور فعال کانون آذربایجان غربی در نمایشگاه کتاب تبریز

کانـــون وکالی دادگســـتری آذربایجان غربی به منظـــور ارتقای فرهنگ 
مراجعـــه به وکیـــل در نمایشـــگاه کتاب تبریز کـــه از ۲۹ مهـــر الی ۴ 
آبـــان دایر بـــود، غرفه ای را به خـــود اختصاص داده و در راســـتای این 
هدف پاســـخگوی پرســـش های مراجعین اعم از مردم و مسئوالن بود. 
حضوری کـــه می توان آن را گامی در جهت تأثیرگذاری و اعتمادســـازی 

بـــرای وکال در عرصه افکار عمومی جامعه دانســـت.

تغییرات وظایف کارآموزی در کانون قزوین

هیأت مدیـــره جدیـــد کانـــون وکالی دادگســـتری قزوین  هم راســـتا با 
ســـایر تصمیمـــات شـــایان توجه خـــود، تغییراتـــی را نیـــز در وظایف 

کارآمـــوزان وکالـــت مصوب کرده اســـت.
بـــر این اســـاس اوًال برای هـــر کارآموز ســـه وکیل سرپرســـت (هرکدام 
یـــک دوره شـــش ماهه) تعییـــن خواهـــد شـــد. همچنیـــن کارآموزان 
به صـــورت ماهانه  موظف به شـــرکت در امتحاناتی علمی هســـتند که 

نتایـــج آن در نمـــره آزمون اختبـــار آنان مؤثـــر خواهد بود.

برگزاری دادگاه مجازی در کانون وکالی اصفهان 

کمیســـیون آمـــوزش کانـــون وکالی اصفهـــان در ۱۱ آبـــان دادگاهی 
مجـــازی با موضـــوع قتل عمـــد و شـــروع به قتـــل ترتیـــب داد که با 
حضور گســـترده عالقمندان روبرو شـــد. در اجرای این دادگاه نمایشی 
(بـــا موضوع قتل یک کـــودک) برخی قضات و وکالی دادگســـتری نیز 
حضور داشـــتند. ماهنامـــه وکال پیوند هنر و حقوق را که چندی اســـت 
توســـط برخی کانون های وکال مشـــغول پیگیری اســـت، بـــه فال نیک 
گرفته و امیدوار اســـت که این ســـنت حســـنه توســـط ســـایر کانون ها 

نیز پیگیری شـــود.

دومین دوره مسابقات سراسری فوتبال وکالی کشور

در این مســـابقات که از تاریخ ۱۶ الی ۲۱ آبان در شـــهر شـــیراز برگزار 
شـــد، ۷ تیم از ۵ کانون وکال شـــرکت داشـــتند که در نهایـــت تیم الف 
کانون وکالی دادگســـتری فـــارس و کهگیلویه و بویراحمد با شکســـت 
تیـــم کانون مرکز موفق به کســـب عنـــوان قهرمانی شـــد. از قهرمانان 

این دوره در همایش سراســـری اســـکودا تجلیل گردید.

یک وکیل دادگستری؛ رئیس شورای شهر میاندوآب

بر اســـاس آنچه روابط عمومی کانـــون وکالی دادگســـتری آذربایجان 
غربـــی اعالم کـــرده، داریوش عســـگری وکیـــل دادگســـتری و عضو 
کانون وکالی آذربایجان غربی به ریاســـت شـــورای شـــهر شهرســـتان 

میاندوآب برگزیده شـــده اســـت.

اخبار کانون ھای وکالی دادگستری
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نهضـــت ضد اســـتبدادی مردم ایـــران کـــه منتهی به صـــدور فرمان 
مظفرالدین شـــاه در تاریخ ۱۳ مـــرداد ١٢٥٨ (١٤جمادی اثانی ١٣٢٤ 
ه.ق) و اعالن مشـــروطیت شـــد، ســـرآغاز تحوالت بنیادی سیاسی و 

اجتماعی در کشـــور محســـوب می شود.
یکی از شـــعارها و آرمان هـــای مهم ایـــن انقالب، ایجـــاد عدالتخانه 
قانونـــی بـــود. با پیروزی مشـــروطه و تدویـــن قانون اساســـی و متمم 
آن تـــالش برای تفکیک قـــوا و ایجاد نظم و اســـلوب مشـــخص برای 

دســـتگاه قضایی و مأموران آن آغاز شـــد.
تا ایـــن زمان بیشـــتر محاکـــم موجـــود را روحانیـــان اداره می کردند 
و افـــراد اندکـــی از تحصیل کردگان مـــدارس جدیـــد و فرنگ رفتگان 
نیـــز در زمره قضـــات آن دوران بودنـــد. با ایجاد تشـــکیالت و محاکم 
قضایـــی عدلیـــه (دادگســـتری)، دولـــت برخـــی از این افـــراد را که 
الیق تر تشـــخیص داده بـــود برای حضـــور در ســـاختار جدید دعوت 

. د کر
وکالـــت نیز تـــا این تاریـــخ نظـــام و قانونمنـــدی خاصی نداشـــت و 
هرکســـی می توانســـت به این شـــغل وارد شـــود. اغلب وکال به واسطه 
آشـــنایی با اصول فقهی و اســـتنباطات احکام شـــرعی و فتاوی علماء 

مـــوکالن خـــود می پرداختند. از  دفاع  به 
مشـــکل عمـــده ایـــن دوران فقـــدان قوانین ســـازمانی و دادرســـی 
بود و بـــرای حل ایـــن مشـــکل،  مرحوم حســـن پیرنیا (وزیـــر عدلیه 
وقـــت که تحصیل کـــرده ی دانشـــکده حقوق مســـکو بود) در ســـال 
١٢٨٧ کمیســـیون تنقیح قوانین را تشـــکیل داد. وظیفـــه اصلی این 
کمیســـیون ترجمه قوانین خارجی، تهیه مقرراتی دربـــاره نحوه اداره 

و کار محاکـــم و جـــواب دادن به ســـؤاالت قضایی بود.
بااین وجـــود فقـــدان قوانین مشـــخص دربـــاره وکالت باعـــث برخی 
سوءاســـتفاده ها و نارضایتی ها و شـــکایاتی از ســـوی برخی مراجعین 
می شـــد. برای حل ایـــن مشـــکالت در آبـــان ۱۲۸۸ با پیشـــنهاد و 
تصویـــب وزارت عدلیـــه وقـــت (ذکاءالملک) و فرمان شـــاه، شـــرایط 
خاصـــی بـــرای وکال و شـــیوه ورود بـــه شـــغل وکالت اعالم شـــد. بر 
این اســـاس، تمامی کســـانی کـــه قصد داشـــتند در عدلیـــه به طور 
رســـمی وکالت کننـــد می بایســـت در امتحانی شـــرکت می کردند که 
در «کمیســـیون امتحـــان اعضـــای عدلیه» برگـــزار می شـــد و مواد و 
جزییـــات انجام آن در «نظام نامه وکالی رســـمی عدلیه» اعالم شـــده 

. د بو
امتحـــان به صـــورت کتبـــی و شـــفاهی به عمـــل می آمد و مـــواد آن 
عبارت بـــود از: «امالء و انشـــاء زبان فارســـی؛ رئوس مســـائل فقهیه 
مبتالبـــه از معامـــالت و قضا و شـــهادات و حـــدود و دیـــات؛ قوانین 
موضوعه مملکتی باالخص قانون اساســـی و قانـــون مطبوعات و ثبت 
اســـناد و قوانین عدلیه از تشـــکیالت و محاکمـــات حقوقی و جزائی».

همچین برابر این نظام نامه، وکال به سه درجه تقسیم می شدند:
 درجـــه١. با حـــق محاکمه در عمـــوم محاکم، خصوصًا دیـــوان عالی 

ر کشو
درجه٢. با حق حضور در محاکم ابتدایی و استیناف

درجه٣. با حق حضور و طرح دعوی و دفاع در محاکم صلح.
ایـــن تصمیمات بـــا نارضایتی و مخالفـــت وکال روبرو شـــد. مهم ترین 
دالیـــل نارضایتـــی آن بود کـــه اوًال، تـــا آن تاریـــخ قوانینـــی درباره 
تشـــکیالت قضایـــی و آیین دادرســـی بـــه تصویب مجلس نرســـیده 
بود و صرف ترجمـــه قوانین خارجی نمی توانســـت قانون محســـوب 
شـــود. ثانیًا، در شـــرع اســـالم شـــرایط خاصی برای وکال پیش بینی 
نشـــده بـــود و این صنـــف که مســـتقل از دادگســـتری بـــود، خود را 
ملزم بـــه تبعیت از ایـــن نظام نامه نمی دانســـت؛ ثالثًا، ســـابقه علمی 
بعضـــی قضات ممتحـــن که خـــود بدون آزمـــون خاصـــی در عدلیه 

مشـــغول به کار شـــده بودند مـــورد اعتـــراض وکال بود.
نهایتـــًا ایـــن معترضـــان معتقـــد بودنـــد بهترین شـــیوه تشـــخیص 
صالحیـــت آنها، بررســـی دوســـیه هایی (پرونده هایی) اســـت که قبًال 

در آنهـــا وکالـــت کرده اند.
به این ترتیـــب اولیـــن اختالف جـــدی وکال و دادگســـتری رخ داد و دو 

از مجمع وکالی رسمی
تا کانون وکالی دادگستری

ســـال به طـــول انجامید تـــا اینکه قانـــون «اصول تشـــکیالت عدلیه و 
محاضر شـــرعیه و حکام صلحیه» در ۲۷ شـــهریور ۱٢۹۰ در کمیسیون 
عدلیـــه مجلـــس شـــورای ملی تصویـــب شـــد. در فصل چهـــارم این 

قانـــون، شـــرایط و اوصاف وکال بیان شـــده بود.
این قانـــون وکال را به دو گروه وکالی رســـمی (کســـانی کـــه وکالت را 
شـــغل خود قرار داده اند) و وکالی غیررســـمی (کســـانی کـــه وکالت 
شـــغل آنها نیســـت و اگر وکالتـــی می کنند بر ســـبیل اتفاق اســـت) 
تقســـیم می کـــرد. بـــر این اســـاس وکالی رســـمی می بایســـت حائز 
شـــرایط خاصی بـــوده و امتحـــان علمـــی را نیـــز نـــزد وزارت عدلیه 
طـــی کننـــد. اوراق امتحانی بـــه وزارت عدلیه ارســـال می شـــد و ارائه 
تصدیق نامـــه نیـــز منـــوط به تأییـــد وزیـــر عدلیه یـــا رئیـــس دادگاه 

بود. والیات  اســـتیناف 

علیرغـــم ابالغ این قانـــون، وکال همچنان به مقاومـــت و اعتراض ادامه 
می دادنـــد و این تصمیمـــات را تبعیض آمیز و بالوجه می دانســـتند.

نهایتـــًا در تیرمـــاه ســـال ۱۲۹۶ وزارت عدلیـــه «نظام نامـــه امتحـــان 
وکالی رســـمی عدلیـــه» را تنظیم و منتشـــر کـــرد. در نظام نامه جدید 
بـــه بعضی از اعتراضـــات وکال توجه و مقرر شـــده بود برای تشـــخیص 
صالحیـــت و لیاقت داوطلبان وکالت، کســـانی که بـــه تازگی به صنف 
وارد می شـــوند ملـــزم به گذراندن امتحان باشـــند، اما دربـــاره گروهی 
کـــه پیش از فرمان شـــاه (۲۶ شـــوال ۱۳۳۲ ه.ق) مشـــغول به وکالت 
شـــده باشـــند، صرفًا به بررســـی برخی از پرونده های آنها اکتفا شود.

مرجع برگـــزاری این امتحـــان، «کمیســـیون امتحان اعضـــا و اجزای 
عدلیـــه» بـــود. تصدیق نامه وکالـــت نیز از ســـوی زارت عدلیـــه اعطا 
می شـــد. ایـــن وزارت همچنیـــن می توانســـت درصورت عـــدم تأیید 

اخالقـــی وکال، از ارائـــه تصدیق نامه بـــه آنها خـــودداری کند.

 ظهور و افول اولین نهاد صنفی
در ســـال ۱۳۰۰ شمســـی و پس از آنکه عـــده ای نســـبتًا کافی از وکال 
تصدیق قانونی وکالـــت را دریافت کردند، در نامـــه ای خطاب به وزارت 
عدلیه خواستار تشـــکیل «مجمع وکالی رسمی» شـــدند. تشکیل این 
مجمع در «نظام نامـــه امتحان وکال» پیش بینی شـــده و هدف از ایجاد 
آن، نظم دادن به امـــور وکال و حلقه ارتباطی وکال بـــا وزارت عدلیه بود.

وزارت عدلیـــه با قبول این درخواســـت و تصویب عالمت پیشـــنهادی 
بـــرای مجمـــع، «نظام نامه اساســـی وکالی رســـمی» را صـــادر کرد. 
از مـــواد جالـــب ایـــن نظام نامه، مـــواد ۲۱ و ۲۲ آن اســـت کـــه مقرر 
داشـــته: «همه ســـاله ۱۵ روز قبـــل از نـــوروز، دیـــوان عالـــی تمیز و 
محاکم اســـتیناف وکالیی را کـــه در ضمن عملیات خـــود اثبات فهم و 
ادراک و مخصوصـــًا قابلیت و درســـتی خود را نموده انـــد بوزارت عدلیه 
معرفـــی می نمایند. وکالی رســـمی کـــه دارای تصدیق نامـــه درجات 
ثالثـــه می باشـــند و اثبات لیاقت خـــود را نموده اند، می توانند بشـــغل 

شـــوند.» منصوب  قضاوت 
به این ترتیب تیرمـــاه ١٣٠٠ را می توان ســـرآغاز حرکـــت صنفی وکالء 
دانســـت. این مجمع توانســـت در آن شرایط حســـاس (دوران کودتا) و 

علی رغم مســـتقل نبـــودن، از حقـــوق وکال دفاع کند.
اولیـــن هیأت مدیـــره مجمـــع نیـــز در تیرماه همین ســـال بـــا هفت 
عضـــو انتخـــاب شـــد و آغازبه کار کـــرد اما طـــول عمر مجمـــع به دو 
ســـال نیز نرســـید. بر اثـــر اختالفات داخلـــی جامعه وکالـــت، مجمع 
عمومی دیگر تشـــکیل نشـــد و با انقضای مدت انتخـــاب هیأت مدیره، 
مجمعـــی که با تالش فـــراوان ایجاد شـــده بود به تدریـــج از بین رفت.

مهم تریـــن دلیل ایـــن اختالفـــات، مســـئله اعطـــای تصدیق نامه به 
وکالی ســـابق بود کـــه بعضًا مـــورد موافقـــت عدلیه قـــرار نمی گرفت 
و ایـــن افراد، مجمع وکالی رســـمی را بـــه کوتاهی و کـــم کاری در رفع 
این مشـــکل متهـــم می کردند. شـــرایط خـــاص جامعه پـــس از کودتا 
و بالتکلیفـــی و بی انگیزگـــی افراد نیـــز عاملی دیگر برای تـــداوم این 

وضعیـــت بود.
علی رغـــم این عمـــر کوتـــاه، هیأت مدیـــره اقدامات جالـــب توجهی 
انجام داد کـــه برخی از آنها به نقـــل از «راپورت» (گـــزارش) پایان کار 
هیأت به این شـــرح اســـت: «تهیه محل مجمع در عمـــارت عدلیه...، 
تهیـــه وجه برای تعمیـــر محل مزبـــور، گذرانیدن (تصویـــب) نظام نامه 
داخلـــی...، تهیـــه کتابخانه و کتب فقهیـــه و دوره هـــای قوانین، تهیه 
بودجـــه بـــا فقدان تمام وســـائل بـــا اینکه اغلـــب آقایـــان از پرداخت 
شـــهریه اســـتنکاف فرمودنـــد...، انتخاب وکیـــل مجانی بـــرای امور 
جنایـــی به خـــود مجمع تفویض شـــد و دیگـــر محکمـــه جنایت بدون 
مراجعـــه بـــه مجمـــع تعییـــن وکیل مدافع بـــرای مجرمیـــن نخواهد 

کرد...»

 سال های بی مهری
خاموشـــی فعالیت هـــای صنفـــی وکال تا آبـــان مـــاه ١٣٠٤ و انتقال 
حکومت از قاجـــار به پهلوی ادامه داشـــت تا اینکه مرحـــوم علی اکبر 

خان داور به وزارت دادگســـتری رســـید.
او کـــه تحصیل کـــرده ی ســـوییس و دارای تصدیق نامه وکالـــت بود، با 
ذهنیتی که از دادگســـتری اروپا داشـــت، در بهمن مـــاه ١٣٠٥ اختیار 
ویـــژه ای را برای ایجـــاد عدلیه نوین از رضاشـــاه اخذ کرد. در بیســـتم 
بهمـــن  ۱۳۰۵ این آگهی از ســـوی وزیـــر عدلیه در روزنامه ها منتشـــر 
شـــد: «کلیـــه تشـــکیالت عدلیه موجـــوده در تهـــران از فـــردا منحل 

« . ست ا

یـــک هفتـــه بعد مجلـــس بـــه او اجـــازه داد تـــا اصول تشـــکیالت و 
محاکمات و اســـتخدام عدلیه را به وسیله کمیســـیونی که خود انتخاب 
می کنـــد، اصـــالح نماید و پـــس از اجرای آزمایشـــی شـــش ماهه، به 
مجلـــس پیشـــنهاد کند. کمیســـیون شـــش نفره ای کـــه متعاقبـــًا با 
حضور افرادی همچون شـــیخ محمـــد بروجردی (عبده) ایجاد شـــد، 
«اصول تشـــکیالت عدلیـــه» را تنظیم کرد که از اردیبهشـــت ۱۳۰۶ به 

اجـــرا درآمد.

نگاهى به تاریخچه فعالیت هاى صنفى وکال در ایران

می کــرد  موظــف  را  وکال  عدلیــه»  تشــکیالت  «اصــول 
عدلیــه  وزارت  را  نظاماتــی  و  مقــررات  هرگونــه  از 
از  یکــی  کننــد.  اطاعــت  می کنــد  تنظیــم  آنهــا  بــرای 
شــدائد ایــن دوران، ســلب حــق اجتمــاع و اعتصــاب 
و  فــوری  «انفصــال  ضمانت اجــرای  کــه  بــود  وکال  از 
بــود. شــده  پیش بینــی  آن  بــرای  وکالــت»  از  دائــم 

مونا زنده دل
وکیل پایه یک دادگسترى
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شماره 7               
ماده ۱۲۷ ایـــن متن، در تقســـیم بندی وکال چنین مقرر می داشـــت: 
«وکالی عدلیـــه بر ســـه قســـم اند. رســـمی، موقت، اتفاقـــی. وکالی 
رسمی اشـــخاصی هســـتند که شـــغل خود را وکالت قرار داده و دارای 
تصدیق نامه وکالت رســـمی هســـتند. وکالی موقت کســـانی هســـتند 
که تـــا در محلی عده وکالی رســـمی به حـــد کفایت نرســـیده در اول 
هر ســـال به آنها اجـــازه وکالت داده می شـــود وکالی اتفاقی کســـانی 
هســـتند که وکالت شـــغل آنها نیســـت و اگـــر وکالتی کنند بر ســـبیل 

است. اتفاق 
تبصـــره. حداقـــل وکالی رســـمی هـــر شـــهری را وزارت عدلیه معین 

کرد.» خواهـــد 
امـــا یکـــی از مهم تریـــن مواد ایـــن اصول، مـــاده ۱۵۰ درباره شـــیوه 

صـــدور اجازه نامـــه وکالت رســـمی و موقـــت بود:
«بـــرای دادن اجازه نامه وکالت رســـمی و موقت از تاریـــخ افتتاح عدلیه 

در مرکز بـــه ترتیب زیر رفتار خواهد شـــد.
وزارت عدلیه کمیســـیونی از شـــش نفر در مرکز تعییـــن خواهد نمود. 
کمیســـیون مزبور پـــس از اتیان ســـوگند از بین اشـــخاصی که دارای 
شـــغل وکالت هســـتند کســـانی را که دارای اطالعـــات کافیه و صحت 
عمل تشـــخیص می دهد با رأی مخفـــی برای وکالت رســـمی یا موقت 
تعییـــن و به وزیـــر عدلیه اطالع می دهـــد. وزارت عدلیه به اشـــخاصی 
که الاقـــل چهار رأی صحـــت و اطالعـــات آنها را تصدیق کرده باشـــد 
در صورتیکـــه آن اشـــخاص مطابـــق مـــواد ۱۳۱ و ۱۳۲ عمـــل نمایند 

داد.» خواهد  اجازه نامـــه 

   علی اکبر خان داور

در اردیبهشـــت ۱۳۰۶ عدلیـــه به صـــورت رســـمی در کاخ گلســـتان 
افتتـــاح شـــد. دو هفته بعـــد، داورخـــان شـــش نفـــر از وکال را برای 
تشـــکیل کمیســـیون مقرر در مـــاده ۱۵۰ دعوت کرد. این شـــش نفر 
عبارت بودنـــد از: شـــیخ جالل الدیـــن نهاوندی، علی اصغـــر گرگانی 
(ماجـــدی)، نقیب زاده مشـــایخ، احمد شـــریعت زاده، آقا سیدهاشـــم 

مجیدی. قوام الدیـــن  و  (وکیـــل) 

مدعویـــن ابتدا از قبـــول عضویت در این کمیســـیون عذر خواســـتند 
امـــا نهایتًا بـــا این شـــرط آن را پذیرفتند کـــه حداقل وکالیـــی که وزیر 
عدلیه طبق ماده ۱۲۷ تعیین می کند، شـــامل تمامی کســـانی بشـــود 

که در آن زمان اشـــتغال بـــه وکالت دارند.
با وجـــود پذیرش این شـــرط از ســـوی داورخان، پس از آنکه اســـامی 

۴۲ نفـــر از وکال (۱۸ وکیـــل رســـمی و ۲۴ وکیل موقت) در جلســـات 
کمیســـیون تعیین شـــد، او ادامه جلســـات را بـــه زمانـــی غیرمعلوم 
موکـــول کـــرد و در عمـــل تنها همیـــن ۴۲ نفـــر برای یک ســـال مجوز 
وکالت دریافـــت می کردند که این امـــر مورد اعتـــراض وکال قرار گرفت 
تـــا جایی که در مجلس شـــورای ملی دســـت به تحصن زدنـــد. در پی 

ایـــن تحصن، داور طـــی مصاحبه ای اعـــالم کرد:
«قســـمت اعظم شـــکایات مردم از عدلیه راجع به وکالء بوده اســـت به 
ایـــن معنی که در حـــوزه وکالتی همه قبیل اشـــخاص وارد شـــده اند و 
هیـــچ قید و شـــرطی در کار نیســـت. بالطبع عـــده ای از وکالء به علت 
عـــدم اطالع و شـــاید بـــه واســـطه عیب هـــای اخالقی دیگـــر حقوق 
موکلین خودشـــان را ضایـــع کرده انـــد. نمی توانیم مثل ســـابق اجازه 
بدهیـــم بدون هیچ قید و شـــرطی آنهـــا وکالت کنند و مـــردم را اغفال 
نمایند. به این مالحظـــات موادی راجع به وکالء در کمیســـیون اصول 
تشـــکیالت تصویب شـــد که درآتیـــه کار وکالـــت را مثل همـــه محاکم 
مخصوص به اشـــخاص کرده ایم که از مدرســـه حقـــوق فارغ التحصیل 
شـــده باشـــند. فعًال برای اینکه دســـتمان بســـته نباشـــد و تا مدرسه 
حقوق بـــه قدرکافـــی فارغ التحصیل بیـــرون بدهد قرار دادیـــم از بین 
کســـانی که تا امروز وکالـــت کرده اند عـــده ای را که اطالعاتشـــان در 
عمل معلوم شـــده و بـــه امانـــت آنها می شـــود اعتماد کـــرد به عنوان 
وکیل رســـمی تعیین شـــوند، باز از بین کســـانی که وکالـــت کرده اند 
عـــده ای به نـــام وکیل موقـــت اســـتخدام شـــده اند. امـــروز عده ای 
بی جهـــت جنجـــال راه انداختـــه و در مجلس متحصن شـــده اند. هر 
کســـی حقی داشـــته باشـــد و صالح برای وکالت باشـــد کمیسیون به 

او پروانـــه خواهد داد.»
به این ترتیب جلســـات کمیســـیون مجددًا برگزار شـــد و گروه بیشتری 

پروانه شـــدند. به دریافت  از وکال موفق 

نکته مهـــم دیگر آن که گرچـــه در متن اولیه اصول تشـــکیالت عدلیه، 
«مجمع وکالی رســـمی» پیش بینی شـــده و درباره امور مربوط به وکال 
بـــه آن مرجعیت داده شـــده بود، ایـــن مجمع در اصالحـــات بعدی به 
کل حذف شـــد. همچنین مقرر شـــد وکال هرگونه مقـــررات و نظاماتی 
را وزارت عدلیـــه بـــرای آنهـــا تنظیـــم می کنـــد اطاعت کننـــد. یکی 
از ایـــن نظامات کـــه در مهرماه ۱۳۰۷ صـــادر گردیـــد، در باب لباس 
وکالت بـــود که بـــدون لباس تعیین شـــده از ســـوی عدلیـــه (نیم تنه 
خاکی رنـــگ یقه عربی بـــا کمربند و شـــلوار و کاله پهلـــوی) وکال حق 

نداشـــتند. را  در محاکم  حضور 
عالوه برایـــن وزیر عدلیه می توانســـت بـــه محض آنکه به هر شـــکلی از 
ســـوء اعمال و اخـــالق وکیلی مطلع شـــود، پیش از رســـیدگی به این 

اتهـــام، او را موقتـــًا از وکالت منع کند.
ماده مهم دیگـــر، ممنوعیت هرگونه اجتماع صنفی و اعتصاب شـــغلی 
برای وکال بـــود: «ماده صد و ســـیزدهم. اکیدًا ممنوع اســـت که حکام 
عدلیـــه و صاحب منصبـــان اداره مدعی عمومی و مســـتخدمین اداری 
و منتظریـــن خدمـــت و وکالی عدلیه دســـته بندی یا اتحـــادی نمایند 
بـــرای تعطیل محاکـــم و ادارات یا توقیـــف جریان امور عدلیـــه یا برای 
اقدام دیگـــری بهیئت اجتماع بـــرای تقدیم اعتراض نامـــه و امثال آن. 
تخلـــف از این ماده مســـتلزم انفصال فـــوری بـــوده و منفصلین دیگر 

بخدمت وکالـــت در عدلیه پذیرفته نخواهند شـــد.»
مجموعه این شـــرایط باعـــث نارضایتی وکال شـــده بـــود، به نحوی که 
مرحـــوم قوام الدیـــن مجیدی در گـــزارش خود درباره تشـــکیل کانون 
وکال، ایـــن مقطـــع (از ۱۳۰۲ تـــا ۱۳۱۴) را «دوره بحـــران» توصیـــف 

. می کند

 فرج بعد از شدت
با حـــذف مجمـــع وکالی رســـمی از اصول تشـــکیالت پیشـــنهادی 

مرحـــوم داور، امور مربوط بـــه وکال زیر نظر اداره ای قـــرار گرفت به نام 
«اداره احصاییـــه امور قضایی وزارت عدلیه». ریاســـت اداره احصائیه را 
داود پیرنیـــا (که البتـــه نامش به خاطـــر تولید برنامـــه رادیویی «گلها» 
نیز بر ســـر زبان هاســـت و فرزند حســـن پیرنیـــا بود) بر عهده داشـــت 
کـــه عالقه خاصی بـــه حفظ حیثیت وکال داشـــت و در ایـــن راه تالش  
می کـــرد و مورد عالقـــه و احتـــرام وکال بود. هـــم او بود کـــه در تیرماه 
۱۳۰۹ جمعـــی از وکال را به منـــزل خود دعوت کرد و خبـــر از موافقت 
وزیـــر عدلیه بـــا تأســـیس کانـــون وکال داد. در همین جلســـه کیفیت 
تشـــکیل و مسائل مالی تأســـیس کانون وکال مورد بررســـی قرار گرفت، 
به طوری کـــه روزنامـــه ایـــران در گـــزارش روز ۲۱ آبان مـــاه خـــود این 

جلســـه را «افتتاح نیم رســـمی کانـــون» توصیف کرد.

  داود پیرنیا

۴۰ وکیـــل حاضـــر در جلســـه به عنـــوان اعضای مؤســـس هریک ۵۰ 
تومـــان برای مخارج تأســـیس کانون به صندوق عدلیه ســـپردند و مقرر 
شـــد از هریک از وکالی غیرمؤســـس نیز مبلـــغ ۳۰ (وکالی درجه اول) 
و ۲۰ (وکالی درجـــه دوم) تومان اخذ شـــود. محل کانون ســـاختمانی 
در حیاط دادگاه اســـتیناف تعیین شـــد که با اداره احصائیه مشـــترک 

 . د بو
اولیـــن عالمـــت رســـمی کانون به شـــکل بیضـــی بود که اطـــراف آن 
شـــاخه ســـرو، وســـط یک ترازو با کفه های مســـاوی و یک کتاب قانون 

و باالی آن شـــیر و خورشـــید نقش بســـته بود.
نهایتًا روز سه شـــنبه ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹، کانون وکال به شـــکل رســـمی 
و بـــا حضورعلی اکبرخان داور و برخـــی دیگر از مقامات افتتاح شـــد. 
مرحـــوم داور در نطـــق مفصـــل و بااهمیتی ضمن اظهـــار عالقه قلبی 
خود به وکالت، شـــرایط آن مقطع این شـــغل را توصیـــف کرده و از وکال 
می خواهد بـــرای ارتقای شـــأن وکالت تـــالش کننـــد. او همچنین از 
مرحوم سیدهاشـــم وکیل به خاطـــر کمک هایـــش در راه تدوین قوانین 

جدید تشـــکر کرد و از ســـایر وکال نیز بـــرای این امر یاری خواســـت.

   سید هاشم وکیل

در این مراســـم ریاســـت کانون وکال به صورت افتخاری بـــه مرحوم داور 
و ســـمت نایب رییســـی به مرحوم پیرنیا داده شد.

بخشـــی از نطـــق مرحـــوم داور در مراســـم افتتـــاح کانـــون وکالی 
می خوانیـــد: ادامـــه  در  را  دادگســـتری 

«...جـــای تردید نیســـت که جریـــان محاکمـــات تنها نبایـــد از روی 
دوســـیه (پرونـــده) باشـــد و قاضی تنها روی دوســـیه حکـــم نمی دهد 
بلکه عامـــل مؤثری در ایـــن مورد وجـــود دارد کـــه آن موضوع وکالی 
مدافع اســـت که نباید بگذارند قاضـــی در محاکمـــات و قضاوت خود 
از قانون منحرف شـــود. این اســـت کـــه در تمام دنیا مطمئنًا کســـانی 
کـــه در کارهـــای قضایی وارد هســـتند می دانند که بـــدون اینکه وکیل 
خوب تهیـــه شـــود، تهیه عدلیـــه خوب محال اســـت. ولـــی از طرف 
دیگر اهمیـــت کار وکالـــت را آقایـــان می دانند تنها به این نیســـت که 
چـــه اندازه فایـــده دارد، بلکه اهمیت بیشـــتر آن به فوائدی اســـت که 

از آن می برند.»  مـــردم 

می کــرد  موظــف  را  وکال  عدلیــه»  تشــکیالت  «اصــول 
عدلیــه  وزارت  کــه  نظاماتــی  و  مقــررات  هرگونــه  از 
از  یکــی  کننــد.  اطاعــت  می کنــد  تنظیــم  آنهــا  بــرای 
شــدائد ایــن دوران، ســلب حــق اجتمــاع و اعتصــاب 
و  فــوری  «انفصــال  ضمانت اجــرای  کــه  بــود  وکال  از 
بــود. شــده  پیش بینــی  آن  بــرای  وکالــت»  از  دائــم 

در  پیرنیــا  داود  منــزل  در  وکال  از  جمعــی  جلســه 
نیمه رســمی»  «افتتــاح  می تــوان  را   ۱۳۰۹ تیرمــاه 
آن،  در  کــه  جلســه ای  دانســت؛  ایــران  وکالی  کانــون 
کانــون  تأســیس  مالــی  مســائل  و  تشــکیل  کیفیــت 
گرفــت. قــرار  تصمیم گیــری  و  بررســی  مــورد  وکال 
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قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت
از بزه دیدگان ناشی از آن

مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱
جـــرم  مجازات هـــای  قانـــون  ایـــن  در 
اقـــدام  حتـــی  و  شـــده  تشـــدید  اسیدپاشـــی 
می توانـــد  شـــرایطی  حصـــول  بـــا  مرتکـــب 
مصـــداق افســـاد فـــی االرض محســـوب شـــود.
از نـــکات مهم ایـــن قانون آن اســـت کـــه مرتکب 
عالوه بـــر جبـــران خســـارت های مقـــرر در ماده 
ملـــزم  کیفـــری،  دادرســـی  آییـــن  قانـــون   ۱۴
بزه دیـــده  درمـــان  هزینه هـــای  پرداخـــت  بـــه 
می باشـــد. همچنیـــن در مـــواردی کـــه مرتکـــب 
متمکـــن از پرداخـــت هزینه های درمان نباشـــد، 
تأمین  از محـــل صنـــدوق  مربوطـــه  هزینه هـــای 
خســـارت های بدنـــی پرداخـــت خواهـــد شـــد.
بـــه دعـــاوی و شـــکایات مربوط بـــه جرائـــم این 
می شـــود. رســـیدگی  نوبـــت  از  خـــارج  قانـــون 
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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.

قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
مصوب ۹۸/۷/۲۱

 ایـــن قانـــون مهـــم کـــه در راســـتای شـــفافیت 
مالیاتـــی مؤدیان تنظیم و تصویب شـــده اســـت، 
تمـــام   مؤدیـــان مالیاتـــی را موظف می کنـــد تا در 
از تمام  ســـامانه مؤدیان ثبت نام کنند. همچنیـــن 
خرده فروشـــی ها و واحدهای صنفی که مســـتقیمًا 
دارنـــد می خواهد  ارتباط  نهائـــی  با مصرف کننده 
بپردازنـــد. فروشـــگاهی  پایانـــه  نصـــب  بـــه  تـــا 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۱ رئیس قوه قضاییه

تبصـــره   ۲۷ و  مـــاده   ۵۸ بـــا  تعرفـــه  ایـــن 
جایگزیـــن تعرفه دســـتمزد کارشناســـان رســـمی 
شـــد    ۱۳۹۲/۷/۳۰ مصـــوب  دادگســـتری، 
گردیـــد. منتشـــر  نیـــز  رســـمی  روزنامـــه  در  و 
بعدتـــر امـــا مدیـــرکل دبیرخانـــه قـــوه قضاییه با 
ارســـال نامـــه ای بـــه معاونـــت تدویـــن، تنقیح و 
ریاســـت جمهوری  مقـــررات  و  قوانیـــن  انتشـــار 
ایـــن  اعـــالم کـــرد کـــه می بایســـت از اجـــرای 
دســـتور العمل تـــا اطـــالع ثانوی خودداری شـــود 
و زمـــان اجـــرای آن متعاقبـــاً  اعـــالم می شـــود.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
درخصوص استفاده رزمندگان

 از مزایای خدمت داوطلبانه
هیـــأت عمومـــی دیـــوان عدالـــت اداری در رأی 
شـــماره ۲۳۹۷ مـــورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ خـــود اعالم 
کـــرد که بند ۳ مصوبه ســـتاد کل نیروهای مســـلح 
مـــدت خدمت  موضوع: «احتســـاب ســـه چهارم 
وظیفه به عنـــوان خدمـــت داوطلبانـــه» صرفًا در 
ســـطح نیروهای مســـلح قابلیت اجـــرا دارد و قابل 
تســـری به ســـایر دســـتگاه های اجرایی نیســـت.
اهمیت این رأی در آن اســـت که از سال ۱۳۹۶ و با 
تغییر برخی قوانیـــن مربوط به مصادیق ســـهمیه 
ایثارگـــران، داوطلبـــان بســـیاری در آزمون هـــای 
مختلـــف (از جمله وکالـــت و آزمون هـــای ورودی 
دانشـــگاه) با دریافـــت گواهی خدمـــت داوطلبانه 
بـــر مبنـــای ســـه چهارم خدمـــت وظیفه پـــدران 
کردنـــد. اســـتفاده  آزمـــون  ســـهمیه  از  خـــود، 

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون
حمایت از حقوق معلوالن

شـــماره۱۰۱۵۱۴/ت۵۶۰۶۷هـ  مصوبـــه  موضوع 
مـــورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیأت وزیـــران، معافیت های 
اســـت.  بیمـــه  حـــق  پرداخـــت  بـــه   مربـــوط 
معافیت هـــای موضـــوع این آیین نامه به شـــرح زیر 

: ست ا
۱ـ معافیـــت کارفرمایـــان از پرداخـــت حـــق بیمه 
ســـهم کارفرمایی بـــرای افـــراد دارای معلولیت در 

ازای به کارگیـــری معلـــوالن جویـــای کار.
۲ـ معافیـــت خویش فرمایـــان از پرداخت حق بیمه 
ســـهم خویش فرمایی برای افـــراد دارای معلولیتی 
که بـــه صـــورت خوداشـــتغالی یـــا در کارگاه های 
اشـــتغال خانگی یـــا از طریـــق مراکز پشـــتیبانی 

شـــغلی مشـــغول به کار هستند.

طرح دو فوریتی «تقلیل مجازات حبس تعزیری»
این طـــرح ضمـــن تقلیـــل مجازات هـــای حبس 
(باالی شـــش مـــاه) بـــه نصف مـــدت مقـــرر، از 
ممنوعیـــت حبـــس کلیـــه متهمیـــن و محکومین 
جزایـــی در ســـلول  انفـــرادی نیـــز صحبـــت بـــه 
میان آورده اســـت. کلیـــات این طرح بـــه تصویب 
نمایندگان ملت رســـیده و برای بررســـی بیشتر به 
کمیســـیون قضایی و حقوقی ارســـال شده است.

«قاچاق» محسوب کردن واردات کاال با کارت 
بازرگانی متعلق به دیگری

۸ آبان ماه بخشـــنامه ای در رســـانه ها بـــا امضای 
دادســـتان  منتظری،  محمدجعفر  حجت االســـالم 
کل کشـــور، منتشـــر گردید. در این بخشـــنامه از 
«هرنـــوع معامله یـــا اعطای وکالت برای اســـتفاده 
از کارت  بازرگانـــی دیگری» به عنـــوان مصداق بزه 
«قاچـــاق» یاد شـــده اســـت. همچنین بـــه دفاتر 
اســـناد رسمی نیز هشـــدار داده شـــده که تنظیم 
هرگونه ســـند دال بر اعطای وکالـــت در این زمینه 
می توانـــد بـــه عنـــوان معاونـــت در جـــرم مذکور 

قلمـــداد گردد.

آرای وحدت رویه شماره ۷۷۹، ۷۸۰ و ۷۸۱ 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در این ســـه رأی کـــه در مقـــام رفع تعـــارض بین 
شـــعب دیوان عالی کشـــور صـــادر گردیده، ســـه 
موضـــوع زیـــر مـــورد تصریح قـــرار گرفته اســـت:
- جمـــع شـــرط تنصیـــف دارایی بـــا اجرت المثل 
زوجه (یـــا نحله بدل از آن) تنافـــی و تعارض ندارد؛

- عدم ابطال تمبر مالیاتی یـــا نقص آن بر روی فرم 
وکالتنامه وکیـــل از موارد اخطار رفع نقص اســـت؛

-حکم قانـــون بیمـــه اجباری … مصـــوب ۱۳۹۵ 
نســـبت بـــه بیمه نامه هـــای موضـــوع بنـــد (ب) 
مـــاده ۱۱۵ قانـــون برنامـــه توســـعه پنجـــم نیـــز 
که بعـــد از تصویـــب آن قانـــون در ســـال ۱۳۸۹ 
تنظیـــم شـــده ولـــی خســـارات بدنـــی راننـــده 
پرداخـــت نگردیده قابل تســـری و تعمیم اســـت.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
درخصوص آزمون سردفتری ۹۷

هیـــأت عمومی دیـــوان عدالـــت اداری در دادنامه 
آبان مـــاه   ۲۸ روز   ٢٥٨١ الـــی   ٢٤٧٥ شـــماره  
خـــود، بنـــد ۷ آگهـــی آزمون ســـردفتری ســـال 
گذشـــته را ابطـــال کـــرد. ایـــن بنـــد، ثبت نـــام 
صاحبان برخی مشـــاغل مانند قضـــاوت و وکالت 
را در ایـــن آزمـــون ممنـــوع اعـــالم کـــرده بـــود.
این هیأت همچنین خواســـته ی دیگـــر داوطلبان 
در  را  آزمـــون  اجرایـــی  فراینـــد  ابطـــال  بـــرای 
صالحیت شـــعبه دیـــوان عدالت اداری دانســـت 
و پرونده هـــا را بـــه شـــعبه دیـــوان ارجـــاع کـــرد.
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