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اولین هفته نامه حقوقی کشور

)آفتاب حقوقی   به همراه روزنامه سراسری آفتاب یزد (

 ناکامی بیشتر ثبت امالک با تداوم اعتباراسنادعادی

 ادامه صفحه5

آمار پذیرفته شــدگان 
کانون هــای  آزمــون 
وکال، مرکز وکالی قوه 
ســردفتران  و  قضاییه 
)جمعــا بیــش از 20 
نفر در یکســال(  هزار 
تا  زنگ هشداری است 
عمیقــا درک کنیم که 

این مشاغل...

 تاثیر قوانین ضد رقابت آمریکا 
و ایران بر شغل وکالت

سرمقاله

قاسمی عهد   وحید 
هیات مدیره  عضو 
کانون وکالی مرکز صفحه 7

صفحات 4 و5

کلیه معامــالت راجع به اموال غیرمنقول ثبت شــده 
ماننــد بیع، صلح، اجاره، رهــن و نیز وعده یا تعهد به 
انجام این گونه معامالت باید به طور رســمی در دفاتر 
اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص 
معامالت راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شــوند؛ مگر 
اســنادی که بر اساس تشــخیص دادگاه دارای اعتبار 
شــرعی است در برابر اشــخاص ثالث غیرقابل استناد 
بوده و قابلیت معارضه با اســناد رسمی را ندارند. این 

تخصیص در نظر گرفته شده برای اسناد عادی در خصوص معامالت 
راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده در ماده ۶2 قانون احکام دائمی 
برنامه های توســعه کشور مصوب 1۳95 به نوعی در مواد 2۳، ۴۶ و 

۴۷ قانون ثبت مصوب 1۳10 نیز مقرر گردیده است.
متأســفانه بعد از گذشت 90 سال از اجرای قانون ثبت، بیش از 10 
میلیون ملک در کشــور، فاقد سند رسمی مالکیت است و این امر، 
یکــی از موانع اصلی حفاظت از حقوق مالکیت اشــخاص، حتی در 
مورد مالکان دارای ســند رسمی مالکیت است؛ چراکه مالکان فاقد 
ســند رسمی مجبورند، با استفاده از اســناد عادی که در اصطالح 
بــه آن ها قولنامه یا مبایعه   نامــه می   گویند، مبادرت به فروش ملک 
خود کنند. بخش قابل توجهی از جمعیت کشور به دلیل زندگی در 
روســتا یا نقاط دورافتاده، به دفاتر اسناد رسمی دسترسی مناسبی 
ندارند و با وجود تعداد کمتر دفاتر اسناد رسمی نسبت به بنگاه   های 
معامــالت ملکی )۸ هزار دفتر در مقابل 150 هزار بنگاه( و  مطلوب 
نبــودن این تغییر بنیادین برای مشــاوران امالک و مردم در حال 
حاضر صرفاً در مرحله نقل وانتقال رســمی ســند بــه دفترخانه ها 
مراجعه می شود. این وضع فعلی ناظر بر اعتبار داشتن اسناد عادی 

عوارض بی شماری دارد.

دولت اســترالیا به عنوان دارندۀ رتبۀ 11 جهانی در شاخص 
بین المللــی حقــوق مالکیــت )IPRI( در ســال 2022، 
ســامانه   ای به نام »PEXA« را برای ثبت غیر حضوری و 
رســمی اسناد به وجود آورده است. این سامانه در دسترس 
عموم بوده و اســتفاده از آن رایگان اســت. اشخاص دارای 
تابعیت اســترالیا می توانند از تمــام نقاط جهان، تمام امور 
مربوط به امالک خــود، همچون پرداخت مالیات، پرداخت 
یــا دریافت اجاره، پرداخت قبــوض آب، برق و گاز و... را از 
طریق این ســامانه انجام دهند. افراد برای دسترسی به این سامانه، 
باید با مراجعه به یکی از دفاتر پســت این کشــور، فرم درخواست 
دسترسی به این سامانه را تکمیل کنند و در حضور نماینده دولتی 
این کشور، نمونه امضای خود را تحویل دهند تا فرآیند احراز هویت 
ایشان تکمیل شود. پس از تکمیل این مراحل، یک بهاُمهر )توکن: 
سخت    افزاری از نوع USB( برای امضای الکترونیک در سامانه، به 
آدرس فرد ارســال خواهد شد. افراد برای امضای اسناد، باید توکن 
خــود را به رایانه متصل کرده و رمز خــود را وارد کنند. همچنین 
افراد به انتخاب خود می توانند برای امنیت بیشتر معامالت، از رمز 
دومرحله   ای و ســامانه برخط تشخیص چهره بهره ببرند. اشخاصی 
می توانند با مراجعه به این ســامانه، اطالعات امالک خود و حساب 
بانکی مورداســتفاده برای دریافت یــا پرداخت وجوه را درج کنند. 
پس از تائید مالکیت ملــک، اطالعات ملک به صورت فایل   هایی در 
پروفایل مالک قرار می گیرد و مالک می تواند فایل   ها را به اشــخاص 
دیگر ارســال کند. به این ترتیب، خریدار پیــش از پرداخت پول، از 
مالکیت فروشــنده مطمئن می شــود و مالک می تواند هر زمان که 

اراده کند، دیگران را از مالکیت خود مطمئن سازد.
ادامه در صفحه3

دکتر فرشید فرحناکیان
عضو هیئت مدیرۀ کانون 

وکالی مرکز

یادداشت -1

 

اجرای حکم غایت و نتیجه 
است،  قضاوت  و  دادرسی 
در اینکه اجرای حکم جزء 
دادرسی محسوب می شود 
نباید شک کرد و تفکیک 
اجراء به دو قسمت قضائی 
برخی  دید  از  اداری  و 
نویسندگان نیز نمی تواند 
قضائی آن  از ماهیت ذاتاً 

بکاهد، چه اینکه همین تقسیم را نیز می توان برای 
مراحل دادرسی نیز متصور بود و به همین جهت 
هیچ نویسنده ای قائل به ماهیت اداری برای دادگاه 
و  دادگاه(  )تصمیمات  آن  قضائی  بخش  تقسیم  با 
بخش اداری )تصمیمات دفتر دادگاه( نشده است. با 
همین دیدگاه تأملی در ماده 1۳1 قانون اجرای احکام 
مصوب اول آبان ماه سال 1۳5۶ خواهیم داشت که 
شقوقی از جمله تحلیل »لزوم یا عدم لزوم رفع توقیف 
اقدام  عدم  و  اول  مزایده  از  پس  مزایده  مورد  مال 
محکوم له از سوی اجرای احکام« و نیز مهمترین 
وکاربردی ترین بحث یعنی »منظور مقنن از عبارت 
"به هر میزانی" در ماده مارالذکر و آثار این تشخیص 

« را در بر خواهد گرفت. 
آنچه باعث نگارش و تقریر این مقاله گردیده است دو 
چیز است، 1- اعتقاد به لزوم ساختارشکنی دکترین 
نقص  یا  اجمال  ابهام،  سکوت،  موارد  در  حقوقی 
قانون که می تواند به ارائه راهکار به بخش تصمیم 
ساز حاکمیت از طریق ارائه لوایح قضائی به مجلس 
شورای اسالمی منتهی گردد و نمود آن را صرفنظر از 
اجرای صحیح و یا غیر آن در باب قوانین مختلف از 
جمله قانون مدنی دیده ایم و 2- ابراز نظرات مختلف، 
و قضائی در خصوص  و متهافت حقوقی  متعارض 
مسائل مذکور و مندرج در ماده 1۳1 قانون اجرای 
اختالف حقوقی  یک  از  که صرفنظر  مدنی  احکام 
صرف، دارای اثرات مادی و معنوی بر متداعین یا 
به تعبیری اطراف پرونده اجرائی از دریچه تصمیمات 
قضائی که غالباً با برداشتهای شخصی از منطوق ماده 

مارالذکر همراه است بوده و می باشد. 
ادامه در صفحه 2

 تأملی در ماده 131 
قانون اجرای احکام مدنی

)قسمت اول(

بابک جعفری
وکیل پایه یک 

دادگستری

 

ممانعت پارک با استفاده 
از کله قندی پالستیکی جرم است 

یادداشت -2

نگار کمال 
 وکیل پایه یک  دادگستری

صفحه 7

افزایش بی رویه خودروها و 
نبود پارکینگ های عمومی 
یافتن  خیابان ها  برخی  در 
جای پارک را با مشکالتی 
واین  است  کرده  همراه 
 مشکل زمانی به اوج می رسد
 که برخی مغازه داران و ...

استقبال مرکز وکالی قوه قضائیه 
از ادغام کانون های

 وکالی دادگستری در مرکز وکال
رئیس مرکز وکالی قوه 
قضائیه گفت: در جواب 
اسکودا  محترم  رئیس 
دو  ادغام  درباره  که 
کردند  صحبت  نهاد 
آماده  می کنم؛  اعالم 
پذیرای  تا  این هستیم 

همه وکالی کانون های وکالی دادگستری برای اینکه جذب در 
مرکز وکالی قوه قضائیه شوند، باشیم.

و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رئیس  عبدلیان پور؛  حسن 
نیازمند  جامعه  اینکه  بر  تأکید  با  قضائیه  قوه  خانواده  مشاوران 
ارائه وکالت تخصصی است، اظهار کرد: مرکز وکال آموزش برای 
به  توجه  با  آینده  سال  و  است  کرده  آغاز  را  تخصصی  وکالت 
پیش زمینه های فراهم شده و سرفصل های آموزشی، تعدادی از 

وکالی مرکز پروانه وکالت تخصصی دریافت می کنند.

توسعه وکالت تخصصی�
وی تأکید کرد: این وکالت های تخصصی در دعاوی نوظهور برای 

دفاع از موکالن در حوزه های مختلف ...

 دکترحسن عبدلیان پورمطرح کرد

 صفحه8

استان یزد
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آیین دادرسی مدنی:
 

ماده ۲۵۷  : دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به 
آن الزم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.

تأملی در ماده 131 
قانون اجرای احکام مدنی

ادامه از صفحه اول:
بر هر دوی این مقاله را در 2 گفتار با عناوین لزوم یا عدم لزوم 
برگزاری مزایده نوبت دوم رفع توقیف مال مورد مزایده و تحلیل 
اجرای  تکلیف  تعیین  در  ماده 1۳1  در  میزانی  هر  به  عبارت 
احکام برای مال مورد مزایده پیش برده و در انتها و در قالب 
یک نتیجه گیری سعی در پاسخگویی به ابهامات مطروحه در 
2 گفتار خواهیم داشت و در نهایت خواهیم دید حقوقدانان در 
توجیهات بیشتر خود به دنبال حکومت عقل به قانون هستند تا 
تفسیر حقوقی ماده که در نهایت با ارائه راهکار و پیشنهاد ارائه 

طریق خواهیم کرد. 
گفتار اول: لزوم یا عدم لزوم برگزاری مزایده نوبت دوم و رفع 
توقیف مال مورد مزایده پس از مزایده اول و عدم اقدام محکوم له 

پس از آن از سوی اجرای احکام: 
در خصوص تحلیل عبارت "به هر میزانی" ذیل ماده 1۳1 قانون 
ارائه طریق و برداشتهای  اجرای احکام مدنی تاکنون تفاسیر، 
اساتید  و  نویسندگان  از سوی  متهافتی  و  متعارض  گوناگون، 
حوزه  تخصصی  کمیسیون  قضائیه،  قوه  حقوقی  اداره  حقوق، 
معاونت آموزش این قوه، قضات و وکالی محترم دادگستری ارائه 
شده است، که به هر روی نتوانسته است پس از گذشت این همه 
سال از تصویب قانون مارالذکر به ایجاد یک رویه عملی ثابت 
در خصوص اعمال مقرره مبحوث عنه منتهی گردد. با توجه به 
اینکه عمالً در بیشتر موارد مال توقیف شده در مقام استیفای 
طلب محکوم له در مزایده نوبت اول فروش نمی رود و ناچار از 
برگزاری مزایده نوبت دوم به درخواست محکوم له خواهیم بود 
و در همین جاست که با برداشتهای مختلف منجر به رویه های 
عملی گوناگون و بعضاً متضاد در محاکم و دوایر و شعب اجرای 

احکام روبرو می شویم. 
با مداقه در منطوق ماده 1۳1 خواهیم دید که قانونگذار در صورت 
عدم فروش مال توقیف شده در مزایده اول ۳ راهکار پیش روی 
محکوم له قرار داده است.  1- محکوم له مال دیگری از محکوم 
علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید.  2- معادل 
طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول 

کند. ۳- تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید. 
حال اینکه در صورت انتخاب هر یک از این راهکارهای پیشنهادی 
پذیرد،  صورت  باید  اقداماتی  چه  له  محکوم  توسط  مقنن 
نویسندگان حقوقی به تفصیل بحث کرده اند اما مسأله این است 
که اگر محکوم له به هر دلیل هیچ یک از این راهکارها را انتخاب 

نکرد، تکلیف چیست؟ اینجا 2 سئوال مطرح است: 
سئوال اول: بدون درخواست محکوم له آیا امکان برگزاری مزایده 

نوبت دوم در خصوص مال توقیف شده وجود دارد یا خیر؟
سئوال دوم: در صورت عدم درخواست محکوم له برای برگزاری 
مزایده نوبت دوم آیا مال توقیف شده باید آزاد و به محکوم علیه 

مسترد گردد یا خیر؟ 
الف ( تکلیف یا عدم تکلیف اجرای احکام در برگزاری مزایده نوبت 
دوم بدون درخواست محکوم له: در این خصوص 2 استدالل قابل 
طرح و بررسی است، استدالل اول آن است که الزمه تجدید 
مزایده، تقاضای محکوم له می باشد و در فرض سئوال مطروحه 
محکوم له تقاضایی مبنی بر تجدید مزایده ارائه نکرده است، لذا 
دلیلی برای برگزاری مزایده نوبت دوم نیست و اجرای احکام با 
تکلیفی مواجه نیست. اما استداللی در مقابل این اندیشه وجود 
دارد که هدف از اجرای حکم وصول حق محکوم له می باشد 
لذا چنانچه حتی خود محکوم له نیز تقاضای برگزاری مزایده 
نوبت دوم را نکند به این معنی نیست که اجرای احکام مجاز به 
برگزاری مزایده نوبت دوم نباشد، به تعبیری این گروه معتقدند 
که برگزاری مزایده نوبت دوم جهات مختلفی دارد و یکی از این 
جهات درخواست محکوم له می باشد و در چنین فرضی مدیر 
اجراء حتی  بدون درخواست محکوم له مزایده را تجدید خواهد 
کرد )دکتر مهاجری ص 1۳2( البته این گروه هیچ گاه سایر 
جهات جواز برگزاری مزایده نوبت دوم را بیان نکرده اند که شاید 
منظورشان اختیار مدیر اجراء در استیفاء حق محکوم له ناشی از 

درخواست ابتدائی اجرای حکم از سوی مشارالیه می باشد. 
ادامه در شماره بعد

نکته حقوقی
از شدت خشم، چهره اش به کبودی 
می زد. انگار کسی گلویش را گرفته 

بیشتر  لحظه  هر  داشت  و  بود 
فشار می داد.

ـ از عدالتی که شماها بخواین 
گزگزم  کنین،  ایجاد  ما  برای 

می شه. از کوره در رفته بود. لحنش طلبکارانه بود، اما سعی می کرد 
صدایش را زیاد باال نبرد. پرسیدم: »چی شده؟«

ـ شاکی ام ازتون.
گوشۀ یکی از ابروهای درهم رفته اش را کشید سمت پسرش.

ـ پسرم و دو بار شالق زدین. شکایت نداره؟
به دو تا از صندلی هایی که نزدیک خودم بودند اشاره  کردم که 
را  آخرین صندلی ها  از  تا  دو  و سنگینی،  بی رغبتی  با  بنشینند. 

انتخاب کردند و نشستند.
ـ خواهش می کنم بیشتر توضیح بدین برام. موضوع چی بوده؟

نگاهش را تیز کرد سمت من. توی سفیدی چشم هایش رگه های 
قرمزی که از خشم ریشه دوانده بود به وضوح مشخص بود.

ـ پسرم چند تا خالف کرده بود که حاال نمی خوام نبش  قبر کنم. 
هرچی که بود، دادگاه دو سال زندون براش برید با بیست ضربه 
شالق تعزیری. ما به حکم دادگاه هیچ اعتراضی نداریم. بچه م، هم 
زندونش رو گذروند و هم شالقا رو خورد. همهٔ حرفمون اینه که 

به جای بیست تا، چرا دو تا بیست تا شالق زدین.
خواستم بگویم »مگه همچین چیزی امکان داره؟«، اما ترسیدم 
گدازه های خشمش فوران کند و کار دستم بدهد. منصرف شدم. 

گفتم: »همین االن می رم پرونده رو پیگیری می کنم.«
به  راه،  درمیان  رفتم.  حکم  اجرای   قاضی  دفتر  به سمت  اتاق  از 

آبدارچی سپردم تا از پدر و پسر پذیرایی کند.
به اتفاق قاضی اجرای حکم، پرونده را بررسی کردم. برگه های الی 
پرونده را از چشم گذراندم و لحظه ای که چشمم به صورت جلسۀ 
دومین شالق تعزیری خورد، قلبم از جا کنده شد. حرف پدر درست 
بود. توی پروندهٔ پسرش دو صورت جلسۀ شالق بود، یعنی چهل 

شالق به جای بیست شالق.
سر  زیر  خبط وخطا  آن  شدم  متوجه  کردم،  پیگیری  که  بعد 
از اجرای  او بعد  از مأموران اجرای حکم بوده.  سهل انگاری یکی 
حکم، صورت جلسۀ انجام شالق تعزیری را می نویسد و همان طور 
میخ های  الی  و  کند  پانچ  این که  بدون  پرونده،  الی  می گذارد 
وسط پرونده بگذارد. برگۀ صورت جلسه، بعد از چند بار جابه جایی 
پرونده، بیرون می افتد و گم  می شود. قاضی اجرای حکم، زمانی که 
صورت جلسۀ شالق را توی پرونده نمی بیند، دستور اجرای حکم 
می دهد. ازقضا، بعد از اجرای مجدد حکم، صورت جلسۀ اول پیدا 

می شود و در کنار صورت جلسۀ دوم، به ضمیمۀ پرونده درمی آید.
بعد از دیدن دومین صورت جلسه، به شدت عصبانی و ناراحت شدم، 
تا حدی که نبض شقیقه هایم ضرب گرفته بود و نفس هایم سنگینی 
می کرد. دست هایم را ستون سر کردم و شقیقه هایم را با کف دست 
این  و چطور  بدهم  پدر  این  به  این که چه جوابی  از  دادم.  فشار 
فاجعه را تأیید کنم، درمانده و حیران بودم. حقی ضایع شده بود 
و اگر کاری نمی کردم، این اشتباه تا سال های سال مایۀ بدبینی 

این خانواده می شد. اگر حرکت حساب شده ای انجام نمی دادم، این 
سهل انگاری دهان به دهان می چرخید و بین مردم شهر، نسبت به 

سرتاپای دستگاه قضایی نفرت و بیزاری شکل می گرفت.
همان طورکه دنبال عکس العمل مناسبی بودم، یک دفعه چیزی به 
ذهنم رسید. با یک تصمیم ناگهانی، بلند شدم و با شتاب رفتم 
سمت دفترم. به سربازِ دم  در سپردم تا مواظب باشد کسی داخل 
نیاید. به خودش هم تأکید کردم تحت هیچ شرایطی حق ندارد 

وارد شود.
رفتم داخل. پدر و پسر برخاستند و پرسش گرانه زل زدند به من. 
منتظر جواب پیگیری ها بودند. آمدم مقابلشان. کمربندم را بیرون 

کشیدم، حلقه کردم و دادم دست پدر.
ـ حرفتون کاماًل درست بود. پسرتون بیست تا شالق اضافه خورده. 

بسم اهلل! این کمربند، اینم بدن من و بیست تا شالق.
نگاهم را از چهرۀ بهت زدۀ پدر برداشتم و راه کشیدم سمت گوشۀ 
برای  ماندم  و منتظر  را بستم  اتاق. خوابیدم روی میز. چشمانم 

چشیدن اولین شالق.
دقیقه ای به سکوت گذشت. نگاهشان نکردم تا در تصمیمشان ترحم 
و مالیمت ننشیند. گام های پدر شروع شد. صدایش را می شنیدم. 
آرام آرام گام برمی داشت. صدای قدم ها درست پشت سرم متوقف 
شد. در انتظارِ چسبیدن اولین کمربند بر پشتم، پلک های بسته ام 

را بیشتر به هم فشار دادم.
ـ تََرق!

صدا صدای کشیده شدن کمربند بر پشتم نبود. گرمی دستی را 
روی شانه ام حس کردم. چشمانم را باز کردم. ضربهٔ کمربند جا 

خوش کرده بود روی میز.
ـ پا شین، آقای کارگران.

رو برگرداندم. توی چشم پدر، اشک حلقه زده بود. پسر هم جلو آمد 
و دونفری ازروی میز بلندم کردند.

ـ آقای قاضی، شما رئیس این دادگستری هستین. این چه کاریه؟
باید گردن  اشتباه رو من  این  اگه من رئیسم، پس مسئولیت  ـ 

بگیرم.
گفتم:  و جدی  پسر. خشک  مقابل  گرفتم  دفعه  این   را  کمربند 

»خواهش می کنم قصاصم کن تا از گردنم ساقط بشه!«
پسر خشکش زده بود. نگاهش به پدر بود تا برایش تعیین تکلیف 
کند. پدر پلک زد و اشک از گوشۀ چشمش لغزید. دستم را پس زد 
و گفت: »به خدا از تک تکتون راضی ام، هم از شما هم از اون کسی 
که این دستور رو اشتباه داده و هم از اون کسی که شالقا رو اضافه 

زده. این کاری که کردی خیلی مردونگی می خواست.«
لب ورچید و نگاه تحقیرآمیزی به پسرش انداخت:

ـ بیست تا که هیچی، اگه بچه م صد تا شالق اضافه هم خورده  بود، 
حقش بود. چشمش کور که دیگه دنبال خالف نره.

برگرفته از کتاب »جان به لب«-  خاطرات قضات دادگستری استان یزد
براساس خاطره ای از مجید کارگران

  رأی مهم هیات عمومی دیوان عدالت اداری �
 تاریخ رأی: سه شنبه 1۸ خرداد 1۴00

 شماره دادنامه:۷2۶-۷25-۷2۴
 
 متن رأی دیوان    �

الف- براساس ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است 
که: »علی الحســاب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر ســال مالی 
قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات  عملکرد 
موجب تعلّق جایزه ای معادل یــک درصد مبلغ  پرداختی به ازای 
هر ماه تا ســر رســید مقرر خواهد بود که از مالیات  متعلّق همان 
عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت مالیات پس از آن  موعد موجب 
تعلّق جریمه ای معادل 5؍2  % مالیات به ازای هر ماه  خواهد بود...« 
با توجه به اینکه حکم مقــرر در این ماده ناظر بر مالیات عملکرد 
بوده و قابل تســری به مالیات نقل و انتقال قطعی امالک و انتقال 
حق واگذاری محل توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نیست، 

بنابراین مفاد بخشنامه شــماره 12؍99؍210 مورخ 2۶؍1؍1۳99 
معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشـور و نظـریه اکثـریت 
اعضـای شـورای عـالی مـالیاتی مـندرج در صورتجلسـه شـمـاره 
201-۳۸ مـورخ 1۳؍12؍1۳9۷ شورای مذکور که متضمن تسری 
حکم مقرر در ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات 
نقل و انتقال قطعی امالک و انتقال حق واگذاری محل است، خالف 
قانــون و خارج از حدود اختیار بوده و مســتند به بند 1 ماده 12 
و ماده ۸۸ قانون تشــکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری 

مصوب سال 1۳92 ابطال می شود.
ب( مستنبط از نظریات شــماره ۷۳5۷ مورخ 2۷؍11؍1۳۶1، 
شــماره ۳50۶ مورخ 1۳؍5؍1۳۷1 و شماره 2۷۴2۶؍۳0؍-۸۷

۴؍۴؍1۳۸۷ شــورای نگهبان این است که اصل بر عدم شمول 
مرور زمان اســت و با توجه به اینکه در حوزه مســائل مالیاتی 
نیز صرفاً در ماده 15۷ قانون مالیاتهای مســتقیم اعمال مرور 
زمان مالیاتی نسبت به مؤدیان مالیات بر درآمد پذیرفته شده، 
لذا اعمال این امر در ســایر موارد از جملــه مؤدیان مالیات بر 

انتقال حق واگذاری محل مبنای قانونی ندارد.

رأی وحدت رویه 

قصاص از قاضی 
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آیین دادرسی مدنی:
ماده ۲۵۸ :دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صالحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و در صورت تعدد آنها، به قید قرعه انتخاب می شود. 

در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختالف نظر، نظر اکثریت مالک عمل قرار گیرد.
 تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

با شنیدن این خبر، بی اختیار از جا کنده می شوم و تند می رانم به 
محل سرقت. تماس گرفته  بودند که از یک مغازهٔ زرگری سرقت 
صورت گرفته و خود جوان زرگر هم مفقود شده. تمام نیروهای 

پلیس  آگاهی بسیج شده بودند برای پیدا کردن این جوان یزدی.
فیلم های ضبط شده از دوربین مغازه را وارسی کردیم. مشخص شد 
سارقین دو نفر هستند؛ یکی میان سال که بیرون مغازه نگهبانی 
می داده، و دیگری جوان که تا قبل از شروع شدن صدای دزدگیر، 
افتاده بوده به جان طالها. مشغول بررسی و تحقیقات برای شناسایی 
متهمین بودیم که اطالع دادند جسد زرگر توی یکی از پارکینگ های 

شهرداری پیدا شده. به عنوان بازپرس جنایی، اعزام شدم به آنجا.
جسد را انداخته بودند گوشۀ یکی از طبقات پارکینگ، کنار ورودی 
سرویس بهداشتی. هم زمان با من، یکی از مأموران رسید باالی سر 
جنازه. با مشت کوبید به پیشانی و با کینه گفت: »بی شرفا!« یکی گفت: 
»وقتی پیداش کردیم، یه کیسهٔ زباله کشیده بودن رو سر و گردنش.« 
جوان، درازبه دراز، معصومانه افتاده بود. انگار روزهای متوالی به سختی 
کار کرده و حاال طوری خوابیده که انسان دلش نمی آید بیدارش کند. 
خم شدم و خودم را نزدیک کردم به صورتش. زیر گلویش متورم بود، 

شبیه جای خراشیدگی و رّد پیچیدن چند دور طناب.
به  تا  بود  تاریکی بیشتر نزدیک  به  نور ضعیفی داشت.  پارکینگ 
روشنایی. دوربین مداربسته و این جور چیزها هم ابداً. همین هم بود 
که سارقین اینجا را برای جنایتشان انتخاب کرده بودند. به دستور 
بازپرس، تا زمان استاندارد شدن و تجهیز امکانات الزم، پارکینگ 

تعطیل شد.
یک ماه بعد، متهمیِن این پرونده، با درگیری و تیراندازی شدید، به  
دام افتادند. تالش پلیس و ارگان های مرتبط نتیجه داد و سارقین 
توی همدان شناسایی و دستگیر شدند. متهمین را برای بازجویی 
و ادامۀ تحقیقات آوردند یزد. با تنظیم برنامه ای حساب شده، خودم 
را آماده کرده بودم برای یک بازجویی حساس و حرفه ای، به ویژه 
این که معلوم شده بود قتل زرگر مالیری و دزدی از صّراف یزدی هم 
کار آن هاست. کسی که سابقهٔ چند سرقت و چند آدم ربایی دیگر 
هم داشت بعید بود به اعتراف تن بدهد. انتظار برخورد با چنین 
آدم هایی را داشتم: سرسخت، مرموز، جانی و مغرور. با خودم بسته 
بودم که این بازجویی جزو نفس گیرترین بازجویی های عمرم خواهد 
بود و  برایشان شغل شده  برادری که سرقت  از دو  بازجویی  بود، 

زندگی شان جنایت.
برای  می آورندشان  مستقیم  و  می رسند  یزد  به  که  بود  دیروقت 
بازجویی. همان دو سارق بودند؛ یکی جوان و دیگری میان سال. 
گفتم که اول جوان بیاید داخل اتاق. تازه از راه رسیده بود و اوضاعش 
خراب بود؛ کوفته و بی رمق. چشمان خرمایی رنگش خسته بود و 
موی پرچین وشکنش آشفته. به به! برای مقاومت  کردن و نم پس  

ندادن، بهانهٔ خستگی هم اضافه شد.

برای این که خستگی اش بیرون برود، لیوان چایی را که برایم آورده 
بودند تعارف کردم به او. بدون رودربایستی و تشکر، لیوان را برداشت 
و چای را مزمزه کرد. معرکه بود. این را به راحتی از رفتار صورتش 
می شد فهمید. قندی را برداشت و گذاشت گوشۀ لپش و خرت خرت 
جوید و چایش را یک ضرب داد باال. دیدم خستگی بدجور به تنش 
مانده. به سرباز گفتم یک فالکس چای بیاورد. با لبخند، بدون هیچ 
سرکوفت و مذمتی، من چای می ریختم و او با ولع می نوشید. چهار 

پنج لیوان، رّد هم، خورد. یک ربع اول بازجویی این طور گذشت.
آخرین جرعه از آخرین لیوانش را خورد و بعد سکوت. طبیعتاً حاال 
نوبت من بود و شروع سؤال ها. خواستم اولین سؤالم را بپرسم که 
دیدم شانه هایش به زاری و گریه باالوپایین می روند. کف دست ها 
را چسبانده بود روی چشم و زیر لب حرف هایی می زد. هیچ کدام 
را درست و واضح نمی فهمیدم. با گویش خاصی می گفت انگار. اما 
همان چند کلمه ای که شکسته بسته فهمیدم حرف از شرمندگی 
و آرزوی مرگ و این  چیزها بود. هنوز مطمئن نبودم که این آه و 
ناله اشک تمساح است و فیلم بازی یا که ازروی شرم است و اندوه. 

پرسیدم: »رد طناب زیر گلوی اون جوون زرگر برای چی بود؟«
آهی کشید. اشک های دو طرف صورتش را با پشت دست پس زد. 

چهره اش همچنان شکسته و غمگین بود:
- وقتی نشوندیمش توی ماشین، من طناب رو انداختم دور گردنش 
و چند دور پیچوندم. بعدشم یه کیسۀ زباله کردم روی سرش و از 

توی ماشین پرتش کردم بیرون.
- مطمئن شده بودی که اون مرده؟

صریح و روراست می گوید: »آره، بعد اون کاری که صّراف سرمون 
اُورد، دیگه قرار گذاشتیم تا وقتی کسی رو خالص نکردیم، ولش 
نکنیم.« همین سارقین، سیزده روز قبل از قتل زرگر جوان، یکی از 
صّراف های یزدی را می ربایند و او را به قصد کشت، با چاقو مجروح 
می کنند. صّراف ذکاوت به خرج می دهد و بعد از خوردن چند چاقو، 
خودش را به مردن می زند. سارقین هم بعد از برداشتن کلید مغازه 
و موبایل و کیف  پول صّراف، بدن بی جان او را به خیال این که او را 
کشته اند، در گوشۀ بیابان رها می کنند. غافل از این که صّراف هنوز 
زنده بوده و با یکی دیگر از موبایل هایش که از چشم سارقین پنهان 

مانده با پسرش تماس می گیرد و اوضاع را اطالع می دهد.
- از ماجرای قتل اون جوون زرگر بگو. چطوری گیرش انداختین؟

دماغش را می کشد باال. پلک هایش را می مالد و ذّره اشکی که مانده 
را از چشم هایش بیرون می کشد:

- شگرد ما تو همهٔ سرقتا لباس پلیس بود. روز سرقت، من و داداشم 
لباس پلیس پوشیده بودیم و موقعی که اون جوون خواست سوار 
ماشینش بشه، توی پارکینگ رفتیم سراغش. بهش گفتیم به جرم 
فروش طالی تقلبی، بازداشتی. اون بیچاره هم که از کارش مطمئن 
بود نشست توی ماشینمون تا باهم بریم سری به مغازه ش بزنیم و 
اصلی بودن طالهاش رو بهمون نشون بده. داداشم نشست پشت 
فرمون و منم که بهش دستبند زده بودم نشستم عقب. ماشین توی 
پارکینگ شروع کرد به چرخیدن. رفتیم توی یکی از طبقه هایی 
که از بقیۀ جاها سوت وکورتر بود. همون جا طناب رو انداختم دور 

گردنش و خفه ش کردم و کلیدای مغازه ش رو برداشتم.
برایم باورکردنی نبود که برخورد نرمم طوری اثر داشته باشد که 
متهم را روان و راحت به اعتراف وادار کند. از همان اول، سؤال های 
پرپیچ وخمی که آماده داشتم را رها کرده بودم و پرسش هایم را 

شفاف و بی پرده می پرسیدم:
- از مغازۀ اون جوون چقدر طال دزدیدی؟

بدون تأمل گفت: »نُه سرویس طال.« جوابش با آنچه از تحقیقات 
ما به دست آمده بود مطابقت داشت. حاال رسیده بودم به یک سؤال 
اساسی. دستبردی که این دو نفر از دو طالفروشی یزد و مالیر زده 
بودند، جدای از قربانی شدن دو نفر و ناراحتی چند خانواده و ترس 
و اضطراب مردم شهر، مال باختگان زیادی هم داشت. مال باختگانی 

که چشم امیدشان به این بازجویی بود.
- توی مخفیگاهی که دستگیر شدی، اثری از طالها نبود. طالها 

کجان؟
با خنده، تک سرفه ای کرد و مستقیم زل  زد به چشم هایم:

- همه ش چند تا لیوان چایی به ما دادیا! حاال توقع داری جای چند 
صد گرم طال رو هم بهت بگم؟

عکس العمل  نمی دانستم  اصاًل  کردم.  اخم  نه  و  خندیدم  نه   
من  جواب  پای  خوش بختانه  چیست.  لحظه  آن  برای  مناسب 
زرگر  اون  و  یزدی  زرگر  از  داد: »هرچی طال  ادامه  نکرد.  صبر 
چاله های  از  یکی  توی  همدانه.  توی  بودیم  قاپیده  مالیری 
آدرسش  تا  بده  خودکار  یه  کردیم.  مخفی شون  تعویض روغنی 

رو برات بنویسم.« 

برگرفته از کتاب »جان به لب«-  خاطرات قضات دادگستری استان یزد 
براساس خاطره ای از آقای محمد نعیمی نژاد

ادامه از صفحه اول:
 مالک برای تهیه ســند معامله، باید اطالعــات معامله را در 
سامانه درج کند و ســامانه به صورت خودکار، سند معامله را 

تنظیم می   کند.
 ایــن موضوع از درج عبارات تغییرپذیــر و دوپهلو در متن و 
مشکالت حقوقی بعدی پیشگیری می کند. با موافقت خریدار 
و فروشــنده و تائیــد زمان نهایی شــدن معاملــه، خریدار و 
فروشنده سند تنظیمی را به صورت الکترونیک امضا می کنند و 
خریدار مبلغی را که معموالً 10 درصد قرارداد است، به حساب 
امانی واریز می   کند. این مبلغ معموالً معادل خسارت فروشنده 
به دلیل منصرف شــدن خریدار از انجام معامله است. خریدار 
می تواند با مراجعه به مؤسســات مالی درخواســت تسهیالت 
خریــد ملــک را ارائه دهد. پــس از موافقت بــا وام، خریدار 
اطالعات مربوط به تسهیالت را در سامانه وارد می  کند و بعد 
از تائید اطالعات واردشده از سوی مرتهن )وام دهنده(، خریدار 
می تواند با مراجعه به سامانه، عقد رهن را به صورت الکترونیک 
امضا کند. در روز نهایی شدن معامله، پس از تائید نهایی سند 
از سوی سامانه، پول از حساب خریدار و موسسه مالی برداشت 
و به حساب امانی واریز می شود و پس از انتقال مالکیت به نام 

خریدار، وجه معامله به حساب فروشنده واریز می   شود.
حجت االســالم غالمحسین محسنی اژه ای؛ رئیس محترم قوه 
قضاییه، با اشــاره به اهمیت موضوع اعتباربخشــی به اسناد 
رسمی گفته اند که »ما در دســتگاه قضایی مجدانه به دنبال 
اعتباربخشــی به اسناد رســمی و رفع اعتبار از اسناد عادی 
هســتیم و در این رابطه نیز با مقــام معظم رهبری صحبت 
کرده ایم؛ همچنین با شورای نگهبان و علمای قم و متخصصین 
امر هم رایزنی ها و بحث هایی را دراین باره داشــته ایم. ما اعالم 
کردیم که اگر شــورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی 
را خالف شرع قلمداد کند، مصوبه مجلس  در راستای زدودن 
اعتبار از اســناد برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام برود«.
در همین رابطه در »سند تحول قضایی« مصوب رئیس محترم 
قوه قضائیه مورخ 1۳99 یکی از رســالت های قوه قضاییه در 
قالــب مأموریت حمایت از حقوق مالکیت اشــخاص، چالِش 
تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول که عامل نخســت آن »اعتبار 
معامالت عادی«، بیان گردیده و مســیر اصلی اصالح یا رفع 
این عامل راهبرد، ترغیب اشخاص به تبدیل معامالت عادی به 

اسناد رسمی دانسته شده است.

در همین رابطه »طرح الزام به ثبت معامالت اموال غیرمنقول« 
در تاریخ 1۳. ۳. 1۳99 اعالم وصول گردید. ستون فقرات این 
طرح ماده 1 آن می باشــد که به موجب آن: »شش ماه پس از 
راه اندازی ســامانه موضوع ماده )10( این قانون، هر معامله ای 
که موضوع یا نتیجه آن  انتقــال مالکیت یا انتقال حق انتفاع 
یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شــده باشد و وقف 
و نیز انعقاد عقد رهــن در خصوص آن ها و انعقاد عقود مفید 
انتقــال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دوســال و هر 
نــوع پیش فروش ســاختمان اعم از اینکه به صورت ســهمی 
از کل عرصه و یا اعیان باشــد و تعهد بــه انجام کلیه اعمال 
حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت 
برســد. معامالتی که به ثبت نرسد، باطل است و در هیچ یک 
از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شــد و فقط کسی مالک 
ملک شناخته می شود که در دفتر امالک سازمان ثبت اسناد 
و امالک کشــور که ازاین پس در این قانون »سازمان« نامیده 
می شــود، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به 

ارث برده باشد«.
شــورای نگهبان تاکنون در پنج مرحله و آخرین بار در تاریخ 
1۶. 9. 1۴01 حکــم به بطــالن معامالت به ثبت نرســیدۀ 
مذکور در مادۀ فوق را خالف موازین شــرع اعالم کرده که با 
اصرار نمایندگان کمیســیون قضائی مجلس بر نظر خود، این 
موضوع محل اختالف جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ارجاع شد. 

 ناکامی بیشتر ثبت امالک با تداوم اعتباراسنادعادی

قتل زرگر یزدی
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آیین دادرسی مدنی:
 ماده ۲۵۹ : ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دالیل وی خارج می شود. 
هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در 
مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال 

می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

» منشاء تحقق جرم اسید پاشی 
و مجازات آن در حقوق ایران «

 سیده آذین سید آقایی*

جرم اســید پاشی در طی سالیان اخیر با توجه به رشد بی 
رویه آن به یکی از مباحث چالش برانگیز تبدیل شده است.

قربانیان این جرم در قالب موارد زنان و دخترانی هســتند 
که به طور معمول با تحقق این جرم بر علیه شــان حیات 
روزمره زندگی را با ســختی طی می نمایند و گاها تداوم 

حیاتشان به مرگ خاتمه می دهد.
این گونه عمل معموال با قصد انتقام و یا معدوم ســاختن 
زندگی فردی که مورد قربانی قرار گرفته،صورت می گیرد.

مرتکب در جرم اسید پاشــی نوعا سونیت نسبت به قتل 
مجنٌی علیه نداشته بلکه با این عمل صرفا توانسته بخشی 
از جریان زندگی بزه دیده را خنثی سازد هرچند در برخی 

موارد این جرم منجر به مرگ بزه دیده شده است.
فردی کــه با هزار آمــال و آرزو در پی ســاختن زندگی 
خویش بوده عمال به یک باره بر اثر جراحات وارده ی بر اثر 
اسیدپاشــی، جزئا یا به طور کامل از اعضای بدن خود را از 
دست میدهد و این فاجعه ای مهلک،دردناک و اسفبار در 

برای عموم مردم است.
اســید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد می 
کنــد به بافت ها آســیب می زند.معموال صــورت قربانی 
هدف اسیدپاشــی قرار می گیرد و غالبا خطر مشــکالت 
تنفسی،عفونت خون،نارسایی کلیه و نهایتا مرگ، قربانیان 

اسیدپاشی را تهدید می نماید.
منشا تحقق این جرم گاها می تواند ناشی از بهم خوردگی 
روابــط عاطفی بیــن زوجین یا زن و مــرد و یا اختالفات 
خانوادگی باشــد که مرتکب به واسطه ی گسیختن روابط 
فی مابین یا به جهت بخل و حسادت در جهت ایراد زخم 
بر قربانی و از ســویی آسوده خاطر شدن خویش، این فعل 

مجرمانه را انجام میدهد.
ماده 1 از قانون تشــدید مجازات اسید پاشی و حمایت از 
بزه دیدگان مصرحا تصریح داشــته کــه : هرکس عمدا با 
پاشــیدن اســید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر یا هر 
میزان غلظت موجب جنایت بر نفس،عضو یا منفعت شود 
در صورت مطالبه از ناحیه مجنٌی علیه یا ولی دم حســب 
مورد با رعایت شــرایط مقرر در کتاب قصاص،به قصاص 

نفس، عضو یا منفعت محکوم میشود.
هرچند وســیله و ابزار اصلی تحقق این جرم اســید بوده 
ولی قانونگذار هرنوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان 
غلظت را هم مشمول عنوان اسیدپاشی دانسته است. نکات 
قابل توجهی من باب جرم اســید پاشی که میتوان به آن 
اشــاره نمود: اگر اســید روی مجنٌی علیه بیهوش پاشیده 
شــود، اسیدپاشــی به معنای خاص آن اتفاق افتاده است 
و ایــن جرم در حالت خواب یا بیهوشــی مجنٌی علیه نیز 

میتواند رخ دهد.
اسیدپاشــی از جرایم عمدی بوده و به صورت غیر عمدی 

نمی تواند ارتکاب یابد
و قصد اسیدپاشی و تحقق نتایج مذکور در ماده 1 از قانون 
مارالذکر و نیز علم به ماهیت ماده یا مایعی ای که بر روی 

دیگری ریخته میشود،باید اثبات گردد.
بنابراین اگر فردی به تصور اینکه داخل بطری یا ظرف، آب 
وجود داشته،ظرِف حاوی اسید را روی دیگری روانه کند، 
مع الوصف به دلیل جهل موضوعی، مرتکب اسیدپاشــی 

نشده است.
مجــازات جرم اسیدپاشــی براســاس نتایــج حاصله از 

اسیدپاشی،درماده 2 قانون اسیدپاشی بیان شده است.
ادامه در صفحه  6

یادداشت حقوقی
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ماده ۲۶۰ : پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را 
تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ خواهد شد، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه 

مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را مالحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای می نماید.

آیین دادرسی مدنی:
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آیین دادرسی مدنی:
 

ماده ۲۶۱ : کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این 
صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعالم دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.

 جستاری مختصر در وقف

در نظام حقوقی و اقتصادی اســالم کــه برگرفته از متون دینی 
و ســیره انبیا )ع( به طور گســترده از صدر اســالم مطرح و در 
نصوص آیات قرآن ازجمله سوره مؤمنون که می فرماید )أُولَِئَک 
یَُساِرُعوَن فِي الَْخْیَراِت َوُهْم لََها َسابُِقوَن( اهل ایمان آنان اند که در 
کارهای نیک شتاب می ورزند و در انجام آن ها سبقت می ورزند و 
نیز در آیه ۴۶ سوره کهف می فرماید )الَْماُل َوالَْبُنوَن ِزیَنُۀ الَْحَیاِۀ 
الَِحاُت َخْیٌر ِعْنَد َربَِّک ثََوابًا َوَخْیٌر أََماًل( و نیز  نَْیــا َوالَْباقَِیاُت الَصّ الُدّ
در آیات 2۶2و 1۷۷ ســوره بقره تأکید بر آن و از مصادیق بارز 
وقف است و از ارزش های پایدار و هدیه ابدی برای رفع نیازهای 
جامعه و در راستای کمال و سالمت مادی و معنوی و دارای آثار 
ارزشــمندی در جهت فقرزدایی - کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد 
مراکز آموزشــی،رفاهی، بهداشتی که همگی عدالت اجتماعی را 

در بر خواهد گرفت 
یکی از مهم ترین شرایط اموالی که وقف می شود مالکیت شرعی 
است؛ چراکه اموالی که غیرمشروع و مشتبه باشد مورد پذیرش 
قــرار نخواهد گرفــت و ازجمله یکی از موانع وقف اســت )إِنَّما 
ِقیَن( خداوند فقط از تقواپیشــگان می پذیرد  یََتَقَبُّل اهلَلّ ِمَن الُْمَتّ
براین اســاس داشتن مالکیت شرعی واقف بر اموال اعم از عین و 

منفعت از اساسی ترین شرط وقف است 
دیگر شــرایط اساســی وقف برابر ماده 5۷ قانون مدنی اهلیت 
داشتن واقف بوده که در معامالت نیز معتبر است و نیز باید مالی 
مورد وقف قرار گیرد که اصل بر بقای آن و مصرف نشــدنی باشد 

اعم از آنکه مال منقول یا غیرمنقول یا مشاع و یا مفروز باشد
عقد وقف ازجمله حقوق عینی و غیر معوض که حقوق ایران در 

ماده 55 به بعد قانون مدنی بدان تصریح شده است.
مستفاد از ماده 50 قانون مدنی عقد وقف دارای سه رکن اساسی 
اســت ایجاب از طرف واقف و قبول از طرف طبقه اول از موقوف 
علیهم یا قائم مقام قانونی آن درصورتی که محصور باشــد )مثل 
وقف بــر اوالد( و درصورتی که موقوف علیهم غیرمحصور )وقف 
بر مصالح عامه( قبول حاکم شرط است از مهم ترین ارکان عقد 
وقف قبض است که الزم است به اذن واقف انجام پذیرد؛ چراکه 
یک عمل حقوقی اســت به طوری که پــس از قبض دادن وقف، 
واقف با موقوفه بیگانه می شــود؛ چراکه خود را مصون داشته از 
هرگونه نقل وانتقال و دیگر جایی برای رجوع نیســت کمااینکه 
طبــق ماده ۶1 قانون مدنــی واقف دیگر نمی توانــد در اراده و 
قصدی که منتج به وقف و نهایتاً قبض شــده است تغییری دهد 
یا از موقف علیهم کسی را خارج یا داخل در موقوف علیهم کند و 
درصورتی که متولی تعیین نکرده باشد دیگری را به عنوان متولی 

و حتی خود به عنوان متولی دخالت نماید
 واقــف می تواند ضمــن العقد تولیــت اداره موقوفــه را برای 
مادام الحیــات یا در مدت معینی بــرای خود قرار دهد یا تولیت 
را برای هر شــخص دیگری تعیین نماید که مستقاًل یا مجتمعاً 
بــا فرد واقف اداره کنند و نیز می تواند شــرط کند که متولیان 

تعیینی متولیان بعد از خود را انتخاب نمایند 
دیگر آثاری که پس از وقف ایجاد می شــود موقوفه شــخصیت 
حقوقــی پیدا نموده و حــق انتفاع برای موقــوف علیهم ایجاد 

می شود
متولی معرفی شــده از ناحیه واقف موظف به قبول تولیت نبوده 
و لذا می توانــد رد نماید ولیکن اگر تولیت را پذیرفت نمی تواند 

از آن عدول کند
 متولی موظف اســت به طوری عمل نماید کــه خللی در امور 
موقوفه ایجاد نشود و می بایست به همان ترتیبی که واقف معین 
نماید ازجمله تقســیم اجرت )سهم منافع( بین موقوف علیهم و 
در صورت عدم تعیین سهم از ناحیه واقف متولی می تواند سهم 
موقوف علیهم را به تساوی یا به تفاوت در نظر گرفته و پرداخت 

نماید 
طبق ماده ۸۳ قانون مدنی متولی نمی تواند تولیت را واگذار نماید 
نظر حضرت امــام )ره( آیت اله حکیم و خویی و فقهای معاصر 
نیــز تفویض تولیت به دیگری را جز در مواردی که واقف هنگام 
جعل چنیــن حقی را برای او قرار داده باشــند جایز نمی دانند 
و درهرحــال متولی درزمانی می توانــد این وظیفه را به دیگری 
واگذار نماید که ضمن عقد وقف چنین اجازه ای را به متولی داده 
باشــد و از طرفی اگر واقف مباشرت را شرط نکرده باشد متولی 
می تواند فردی را صرفاً در جهت مدیریت موقوفه به عنوان وکیل 
انتخــاب نماید و لذا این تفاوت تفویض تولیت و دادن وکالت به 
دیگری این اســت که در فرض نخست متولی سمت خود را به 
دیگری واگذار نماید به طوری که ســمت خود را از دست بدهد و 
دیگر تولیتی نداشته باشد در جای که وکالت دادن صرفاً در مقام 
اجرای وظایف متولی و وکیل نیز با نظارت متولی اقدام می نماید 
و همین قاعده در والیت، وصایت و قیمومیت و امانت و حضانت 
و به طورکلی هر ســمتی که هــدف آن تأمین منافع عمومی یا 

شخص دیگری است جاری است.
واقف نیــز نباید خود را جزء موقوف علیهــم نماید یا پرداختن 
دیون یا ســایر مخارج خــود را از منافع موقوفه قرار دهد اعم از 
اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت در غیر این صورت 
شرط ضمن العقد باطل ولی عقد صحیح است؛ ولی واقف اگر در 
شــمار و مصداق موقوف علیهم واقع شود می تواند منتفع گردد 
و از جهتــی واقف نمی تواند منافع موقوفه را برای پرداخت افراد 

واجب النفقه خود قرار دهد 
درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات 
مطلقه وقف شــده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در 
زمینه معارف اسالمی و عمران موقوفات می شود و زیر نظر اوقاف 

و امور خیریه به مصرف می رسد 
وفق ماده ۷۸ قانون مدنی واقف حق دارد بر متولی ناظر قرار دهند 
که اعمال متولی به تصویب یا اطالع او باشد، ناظر که اعمال متولی 
را تصویب می کند به عنوان ناظر اســتصوابی است و تفاوت آن با 

متولی در این است که ابتکار اقدام با متولی خواهد بود
ناظری کــه تنها باید از اعمال متولی آگاه باشــد ناظر اطالعی 
خواهد بود که می تواند تجــاوز احتمال متولی از مفاد وقف نامه 
و مصلحت وقف را به مقام عمومــی گزارش نماید و لذا ناظری 
که بدون قید معین می شــود اطالعی بوده و لزوم تصویب عمل 

متولی باید به تصریح یا قرینه اثبات گردد

شرایط عزل وکیل �
برابر ماده ۸0 قانون مدنی اگر واقف وصف خاصی را در شــخص 
متولی شــرط کرده باشــد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل 
می شــود و نیز در ماده ۷ قانون تشــکیالت و اختیارات سازمان 
اوقاف چنین آمده اســت که هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین 

یــا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرر 
در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررات مربوط مســامحه و 
اهمال ورزد با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه حسب مورد 

منعزل و یا ممنوع المداخله یا ضم امین خواهد داد
و همچنین مطابق به قســمت اخیر مــاده ۷9 قانون مدنی اگر 
خیانت متولی ظاهر به طوری که عایــدات موقوفه را به مصرفی 
که مشخص شده نرساند حاکم شرع باید متولی امینی برای آن 
معین نماید یا تحت عنوان ضمن امین در کنار متولی قرار دهد.

احکام و شرایط آثار وقف�
 مستفاد از ماده ۸۸ قانون مدنی مال وقف شده اصوالً قابل خرید 
و فروش به غیر نیســت؛ چراکه برخالف منظور واقف بوده و لذا 

استثنائاتی وجود دارد
بیع وقف درصورتی که خراب شــود یا خوف آن باشد که منجر به 
خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز 
است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود

و هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد که انتفاع 
از آن با وضع موجود ممکن نباشد همان بعض فروخته می شود 
مگر اینکه خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده 
است شود در این صورت نیز تمام موقوفه فروخته می شود و هم 
آنکه در صورت فروش بعض یا عین موقوفه ترجیح بر آن اســت 
کــه نظام وقف در مورد بدل آن یعنــی ثمن و یا مالی که با آن 
خریداری می شــود نیز بر هم نخورد )تبدیل به احسن( اقرب به 

قرض واقف یعنی آنچه نزدیک تر به انگیزه واقف از وقف شود
 باتوجه بــه این نکته اخیر کــه در مــاده ۸۸ و ۸9 قانون مدنی 
آمده است برداشــت می شود که امکان فروش مال موقوفه امری 
استثنائی و خالف اصل است و در این موارد باید صرفاً به مواردی 
که در آن یقین وجود دارد اکتفا نمود هرچند قانون گذار در ماده 
۳۴9 بیم هراس از خرابی را مبنای فروش موقوفه قرار داده است؛ 
ولی درعین حال باید گفت شــرط تحقق فروش یقین حکمی و 
اطمینان کامل از بیم حاصل می شــود مگــر در موردی که بین 
موقوف علیهم تولید اختالف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود 
یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در 
مبحث راجع به  وقف مقرر است در تعریف سفک دماء که در قانون 
مدنی آمده است و منجر به فروش موقوفه می گردد در عرف نقش 
تعیین کننده ای دارد و باید اختالف به نحوی باشد که بیم اتالف 

اموال و حتی خونریزی برود و این خطر قابل حل نباشد

جبران خسارت در وقف�
وفق تبصره 2 ماده ۷ قانون اوقاف که تأکید بر آن دارد که کلیه 
مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی - ناظر 
و امثالهــم و غیره در حکم امین هســتند و در صورت تعدی و 
تفریط ملزم به جبران خسارات بوده و هرگاه عمل آن ها مشمول 
عناوین کیفری باشــد به مجازات مقرره نیز محکوم می شــوند 

)مجازات متصرفان عدوانی(
بر طبق قانون مجازات اســالمی تصرف زمین ها و امالک وقفی 
تصرف عدوانی محســوب و درصورتی که شــخصی زمین های 
موقوفــه را مورد خریدوفروش قرار دهد، این موضوع فروش مال 
غیر محسوب و مشــمول عنوان کالهبرداری می شود و دادگاه 
متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید حبس و نیز جزای نقدی 

محکوم می کند

سید محمد تقی علیرضا همایونی  
طباطبائی 

» منشاء تحقق جرم اسید پاشی 
و مجازات آن در حقوق ایران «

ادامه از صفحه 4:
هرگاه شــخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات 
آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم،قصاص 
اجرا نشود،مرتکب عالوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه المصالحه، 
حسب مورد مطابق مقررات مربوطه به ترتیب زیر مجازات میشود:

1( در جنایــت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شــکل دائمی 

صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک.
2( درجنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به 

حبس تعزیری درجه دو.
۳( در جنایتی که میزان دیه آن از یک ســوم تا نصف دیه کامل 

باشد، به حبس تعزیری درجه سه.
۴( در جنایتی که میزان دیه آن تا یک ســوم دیه کامل باشد، به 

حبس تعزیری درجه چهار محکوم خواهد شد.
در نگاهی دیگر، سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص 

قاضی رسیدگی کننده
به بزه دیدگان اسیدپاشی،خدمات توانبخشی و روانشناختی ارائه 

کند که البته این ســازمان می تواند بــرای دریافت هزینه های 
پرداخت شده به مرتکب رجوع نماید.

مســتفاد از ماده ۳ قانون اسیدپاشــی ،صدور قرار تعلیق اجرای 
مجازات،آزادی مشروط در جرم اسیدپاشی ممنوع می باشد. ماده 
پیش گفت فقط تخفیف مجازات را، آن هم به صورت مشروط را 

پیش بینی کرده است.
رســیدگی به جرم اسیدپاشی در دادگاه کیفری یک و در دادگاه 

کیفری دو حسب مورد،
»خارج از نوبت« صورت میگیرد.

*کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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ماده ۲۶۲ : کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای 
کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعالم می کند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت 
معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه 

به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صالحیت دار اعالم می دارد.

آیین دادرسی مدنی:

محمدحسین حسین نیا:  از آن روز که آدمی سرشت خود را 
شناخت، با دستاویز به »انتخاب« سعی در اقامه آزادی داشت؛ البته 
نخستین تالش او در این راستا به رانده شدن از بهشت انجامید و 
طغیان در برابر معبود نام گرفت. سالیان دراز متکلمان و مفسران، 
پاسخ های  و  کرده  بررسی  را  آن  به  رسیدن  راه های  و  »آزادی« 
متفاوتی به جامعه ارائه کرده اند که برخی از آن ها در مقام عقل، 
قابل پذیرش تر است. از کالم همه اندیشمندان از ارسطو تا کانت، از 

هابز تا هگل، دو پرسش ساده اما عمیق بر می آید:
 1. آزادی گزاره ای نسبی ست یا مطلق؟

 2. اگر نسبی  ست، تعیین حدود آن بر عهده کیست؟
و البته یک سؤال فرعی مهم که در اثنای پاسخ به دو پرسش فوق 

پیش می آید: رابطه آزادی و عدالت، چگونه شکل می گیرد؟
بلکه  نمی پذیرد  را  مطلق  آزادی  تنها  نه  اسالم  که  است  واضح 
فی نفسه، سرکشی های بشر را مصداق »آزادی« نمی داند؛ او انسان 
را در چارچوب احکام خداوند و تحت نظارت پیامبران و فقها آزاد 
می بیند. امام محمد غّزالی در بیان حّد شهوات می گوید:»این حد 
از دو حال خالی نُبَود:» یا آدمی از عقل و هوی و اجتهاد خود گیرد 
و به نظر خویش اختیار کند یا از دیگری گیرد و محال باشد که به 
اختیار و اجتهاد او گذراند، چه هوی که بر وی غالب بُو َد به صورِت 
صواب وی نماید. پس باید که زمام اختیار به دست وی نباشد بلکه 
به دست دیگری باشد و هر کس آن را نشاید بلکه بصیر ترین خلق 

باید و ]آن ها[انبیا اند«.
»هابز«، حقوقدان انگلیسی همواره در صدد جمع دو مفهوم ضرورت 
و آزادی  بر می آید و می کوشد پرده میان این دو را بیافکند. به 

عقیده او سرسلسله علت ها خداوند است و همه تمایالت در نهایت 
از اوست، پس آن هایی که به انجام افعال آزادانه منجر می شوند، از 
سرشت انسان سرچشمه می گیرند که خدایی ست. در کالم دیگر 
اندیشمندان غربی نیز نسبّیت آزادی ترجیح دارد. »اریک فروم« 
آزادی را درجه آگاهی و تصور آدمی از خویش به عنوان موجودی 
مستقل و جدا می داند. البته جواب »ایزایا برلین« به این تقابل 
با  آکسفورد  در  دانشگاهی  فرد  یک  برای  است:»آزادی  صریح تر 

آزادی برای یک دهقان مصری متفاوت است!«
است؛  جامعه  ارزش های  با  مطلق«  »آزادی  تقابل  دیگر،  منظر 
اینجاست که »کانت« وظیفه حقوق را فراهم آوردن قواعد و شرایط 
برای جمع آزادی و نظم جامعه می داند. پر واضح است که اجرای 
تکالیف اعضای جامعه ناگزیر از تحدید برخی آزادی هاست؛ اما در 
چنین جامعه ای که حقوقدان باید بر اساس اخالق و ارزش های 
جامعه - که بعضا ارزش های الهی ست- قواعدی را تعریف و اجرا 
افراد سلب شده است؟! کانت، »حقوق« را مجموع  کند، آزادی 
شرایطی می داند که در مقام کلی آزادی، می تواند اختیار هرکس را 
با اختیار دیگران جمع کند. به عقیده او قرارداد، پایه همه تعهدها 
را شکل می دهد و از همین روست که زندگی در اجتماع، به مثابه 
یک قرارداد است و حقوق و تکالیفی را به آحاد جامعه تحمیل 
می کند. این تحمیل نه ناقض آزادی بلکه ناشی از اراده ایست که 

زندگی در اجتماع را با جان می پذیرد، چرا که تأمین نیازهایش، 
از غذا و پوشاک، تا عشق و شهوت، جز با زندگی در اجتماع ارضا 

نخواهد شد. 
با این اوصاف، آزادی سکه  ایست که یک روی آن حقوق و روی 
آزادی مطلق جامعه  رواج  است؛  افراد جامعه  تکالیف  آن  دیگر 
مانند ضرب سکه قلب اخالل در نظم روابط افراد و در صورت 
گستردگی نظم عمومی جامعه را به همراه خواهد داشت. حتی 
از  ناگزیر  آزادی ،  به  اندیشمندان  وفادارتریِن  عنوان  به  کانت 
پذیرش مفهومی ست که آزادی را در برخورد با قیود اجتماعی 
دیگر،  بیان  به  متأثر می بیند.  اجتماعی  قواعد  از  و  باخته  رنگ 
اعتقاد عمومی معیار پذیرش آزادی ست و پدیدآورنده سرحّدات 
آن در هر عصر. شاید می بایست بپذیریم که با تغییر ارزش ها و 
را  خود  وظیفه  باید  حقوق  جدید،  اجتماعی  قراردادهای  ایجاد 
بازشناخته و نسبت آزادی و عدالت را در پرتو قوانین و دکترین، 
و البته آگاهی بخشی به جامعه -که حلقه مفقوده جوامع حقوقی 

دنیاست- معین کند.
* پژوهشگر حقوق و رسانه
 ویراستار کتاب دوره پیشرفته حقوق جزای عمومی و 
اختصاصی، دکتر بهداد کامفر
 مدرس حقوق اسناد تجاری و حقوق قراردادها

آزادی؛ مطلق یا نسبی

ممانعت پارک با استفاده 
از کله قندی پالستیکی جرم است 

افزایش بی رویه خودروها و نبود 
پارکینگ های عمومی در برخی 
خیابان ها یافتن جای پارک را با 
مشکالتی همراه کرده است واین 
رسد  می  اوج  به  زمانی  مشکل 
ادارات  و  داران  مغازه  برخی  که 
گذاشتن  با  شهروندان  حتی  و 
قندی  کله  همچون  هایی  مانع 
پالستیکی و... در جلوی واحدها 
خود مانعی جهت پارک خودرو 
معابر  تمام  قانون  برابر  می شوند 

نمی  اشخاص  و  است  ها  شهرداری  اختیار  در  شهری 
توانند هیچ معبری را تصرف کنند و در صورت ایجاد مانع 
شهرداری می تواند نسبت به آزادسازی معبر اقدام و موانع 
را جمع آوری کند. خیابان ها ملک عمومی و برای استفاده 
همه شهروندان است لیکن تنها در کوچه های بن بست و 
با رضایت تمام مالکین می توانند برای مسدود کردن آن 
کوچه و نصب راه بند و گیت اقدام کرد و مجوزهای این کار 
نیز توسط شهرداری و با استعالم از نیروی انتظامی ، آتش 

نشانی و خدمات شهری صورت خواهد گرفت.
لذا تمام موانعی که در خیابان ها، کوچه های عمومی و 
غیر بن بست و معابر شهری نصب شده سد معبر و تخلف 
است و شهرداری نسبت به جمع آوری آنها اقدام خواهد 
کرد و اگر افراد  با این موارد روبرو شدند می توانند مراتب 
را به شهرداری گزارش کنند و در صورتی که فرد متخلف 
به رفتار غیر قانونی خود ادامه داد برابر ماده ۶90 قانون 
مجازات اسالمی عمل وی جرم بوده و در مرجع قضایی 

تحت تعقیب قرار خواهد گرفت

یادداشت حقوقی

آمار پذیرفته شــدگان آزمــون کانون های وکال، 
مرکز وکالی قوه قضاییه و سردفتران )جمعا بیش 
از 20 هزار نفر در یکســال( زنگ هشداری است 
تا عمیقا درک کنیم که این مشــاغل، چگونه در 

آستانه  راهی نادرست قرار گفته اند. 
قانون سیاســتهای اصــل ۴۴ قانون اساســی با 
سودای درانداختن طرحی نو برای نظام اقتصادی 
کشور به تصویب رسید؛ طرحی که وفق آن نظام 
بازار آزاد جایگزین نظــام اقتصادی کنونی گردد. 
یکی از بایســته های این نظام، پاسداری از رقابت 

و منع انحصار است. 
تبار قانون سیاســتهای اصل ۴۴ قانون اساسی را در آموزه های 
اقتصادی بــازار آزاد و حقــوق آمریکا باید جســتجو کرد. در 
بحبوحه رشــد کارتل ها و تراستها در آمریکا، با هدف محو این 
پدیده های نو ظهــوِر مخل بازار آزاد قوانینی چشــم به جهان 
گشودند. چنانچه در سال 1۸90 " قانون ضدتراست شرمن" با 
هدف مقابله با تباني شرکتها و در سال 191۴ " قانون کلیتون" 
با هدف بازگویی برخي مصادیق ضدرقابتي به تصویب رســدند. 
پس از آن نیز قوانین دیگری نظیر »قانون اصالح آنتی تراســت 

هارت اسکات رادینو« به تصویب رسیدند. 
قوانیــن ضد انحصار در آمریکا آنچنان مهم هســتند که دیوان 
عالــی، قوانین رقابت را همتراز با قانون اساســی میداند. جالب 
آنکــه، در کدهای رفتاری کانون هــای وکالی آمریکا نیز ماده 
خاصی که دال بر التزام به چنین قوانینی است، یافت می شود.

 در آن کشــور که خاســتگاه قوانین ضد انحصاری است و بازار 
آزاد به کاملترین شــکل ممکن اجرا می شود و دانشگاه های آن 
نیــز در زمره بهترین ها در دنیا می باشــد و ســطح علمی فارغ 
التحصیالن در شــرایط ایده آلی وجــود دارد، انتظار می رود، با 
ســیاقی که قانون تســهیل صدور برخی از کســب و کارها در 
پیــش گرفته، در آنجا نیز دربهای کانون های وکال برای همگان 
گشوده باشــد. اما، مراجعه به یکایک کانون های وکالی آمریکا 

نشــان می دهد که اهمیت رقابــت و نفی انحصار، 
هرگز جایگاه مشــاغل حوزه عدالــت را مخدوش 
نســاخته اســت و معیارهای ســختگیرانه علمی 
همچنان پابرجاســت. چنانچه میانگین نمره قبولی 
آزمون وکالت در عمــوم ایالتها نمره 2۷0 از ۴00 
اســت. ) اگر نمره را از 20 محاســبه کنیم حداقل 

نمره قبولی، نمره 1۳/50 از 20می شود.(
اما، در ایران کــه بازارهای انحصاری به وفور یافت 
می شــود و اقتصاد در بیشــتر حوزه هــا همچنان 
دستوری اســت، تصویب قانون تســهیل، با شعار 
نفی انحصار  خاص اســت. چه، مطالعه ای کوتاه نشان می دهد، 
بــه نام رقابت، با گرتــه برداری ناقص از قوانیــن ضد رقابت و 
بی آنکــه توجهی به مفاهیم و مالحظــات علمی صورت پذیرد، 
قانون تســهیل به نصویب رسیده اســت. بی توجهی به مفهوم 
ذاتی رقابت آنچنان هویدا اســت که گاه این تصور پدید می ابد 
که شــاید هدفــی به غیر از گســترانیدن بســتر رقابت، دلیل 
تصویب چنین قانونی باشد. برای نمونه در خصوص سردفتران، 
از انجاییکه تعرفه خدمات همواره دســتوری می باشــد، رقابت 
بی مفهــوم اســت. در خصوص شــغل وکالت نیــز، از آن روی 
که، جان و مال و آبروی اشــخاص موضوع فعالیت وکال اســت، 
تحمیل قواعد ســوداگرایانه بازار و سپردن آن به دست خطایی 

نا بخشودنی می نماید. 
با چشم پوشــی از این ایرادات، معیار قبولی نیز با غمض عین 
بر تمامی اســتاندارد های اموزشی تدوین شده است. بدان سان 
کــه نمره قبولی زیر 10  از 20 تقلیل یافته اســت؛ نمره ای که 
در هیچ آزمونی و در هیچ نقطه ای از دینا قابل پذیرش نیســت.

حال، انتظار اســت کــه پیش از آنکــه این قانــون  به راهی 
بی بازگشت، دگرگون نشود، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
با بهــره مندی از نظر اندیشــمندان اصالحاتی در قانون ایجاد 
نمایند و دســتکم نمره 10 را به عنوان حداقل نمره قبولی در 

نظر گیرند.

 تاثیر قوانین ضد رقابت آمریکا و ایران بر شغل وکالت
نقشه حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ایالت های آمریکا

قاسمی عهد   وحید 
هیات مدیره  عضو 
کانون وکالی مرکز

 

نگار کمال 
 وکیل پایه یک 

دادگستری 
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رئیس مرکز وکالی قوه قضائیه گفت: در جواب رئیس محترم 
اسکودا که درباره ادغام دو نهاد صحبت کردند اعالم می کنم؛ 
وکالی  کانون های  وکالی  همه  پذیرای  تا  هستیم  این  آماده 
قضائیه  قوه  وکالی  مرکز  در  جذب  اینکه  برای  دادگستری 

شوند، باشیم.
و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رئیس  عبدلیان پور؛  حسن 
مشاوران خانواده قوه قضائیه با تأکید بر اینکه جامعه نیازمند 
ارائه وکالت تخصصی است، اظهار کرد: مرکز وکال آموزش برای 

وکالت تخصصی را آغاز کرده است و سال آینده با توجه 
به پیش زمینه های فراهم شده و سرفصل های آموزشی، 
تعدادی از وکالی مرکز پروانه وکالت تخصصی دریافت 

می کنند.

توسعه وکالت تخصصی�
دعاوی  در  تخصصی  وکالت های  این  کرد:  تأکید  وی 
از  مختلف  حوزه های  در  موکالن  از  دفاع  برای  نوظهور 
امور  بانکی،  امور  رمزارزها،  الکترونیک،  تجارت  جمله 

گمرکی، بیمه، بورس و دعاوی پزشکی ارائه می شود.
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
با  خبری  نشست  در  که  خود  سخنان  در  قضائیه  قوه 
ثمرات  کرد:  امیدواری  ابراز  می شد،  مطرح  خبرنگاران 

زیرا  کنند  درک  نزدیک  آینده  در  مردم  را  تخصصی  وکالت 
اکنون در برخی زمینه ها وکیل تخصصی نداریم و کسی نیست 

تا حقوق معنوی مردم را در برخی از حوزه ها استیفا کند.
مردم  معطلی  مانند  مباحثی  در  مثاًل  داد:  ادامه  عبدلیان پور 
تا ۴۸ ساعت  پروازها که گاه  تأخیر در  به دلیل  در فرودگاه ها 
تأخیر هم اتفاق افتاده است، خسارتی به مردم وارد می شود، 
گاهی خسارات معنوی بیش از خسارات مادی است و این در 
آن  به  و  پیگیری  معنوی  خواسته های  کمتر  که  است  حالی 

توجه می شود.

استقبال از جذب وکالی کانون های وکال در مرکز وکال�
سؤال  به  پاسخ  در  ادامه  در  قضائیه  قوه  وکالی  مرکز  رئیس 
خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه »نظر این مرکز به طرح ادغام 
سراسری  اتحادیه  رئیس  سوی  از  اخیراً  که  وکالت  نهاد  دو 
کانون های وکالی دادگستری ایران )اسکودا( مطرح می شود، 
چیست؟« گفت: رئیس قوه قضائیه پیش از این اعالم کردند 
که »فعاًل به این موضوع فکر نکنید« و قطعاً نظرات وی برای 
ما مورد توجه و فصل الخطاب است؛ ولی ما از اینکه کانون های 
استقبال  شوند،  ادغام  وکال  مرکز  در  دادگستری  وکالی 

می کنیم.
کوشا،  دکتر  آقای  عزیزمان  برادر  جواب  در  کرد:  تأکید  وی 
رئیس محترم اسکودا که درباره ادغام دو نهاد صحبت کردند 
اعالم می کنم؛ از این پیشنهاد استقبال می کنیم و آماده این 
تا پذیرای همه وکالی کانون های وکالی دادگستری  هستیم 

برای اینکه جذب در مرکز وکالی قوه قضائیه شوند، باشیم.

"برخورد قاطــع با متخلفین" اولویت مرکــز وکال در بحث �
کارشناسی رسمی

عبدلیان پور ادامه داد: البته پیش از این هم تعدادی از این وکال 
درخواست کرده بودند که از مرکز وکال پروانه وکالت دریافت 
کنند که مورد موافقت قرار گرفت و هم امسال و هم در سال 
قبل پروانه وکالت خود را از مرکز دریافت کردند و این امکان 
دریافت  متقاضی  وکیلی  اگر  و  مهیاست  هم  وکال  دیگر  برای 
این  تأیید صالحیت های عمومی،  از  بعد  باشد  مرکز  از  پروانه 

پروانه صادر خواهد شد.
است  قانونی  مرکزی  قضائیه  قوه  وکالی  مرکز  افزود:  وی 
مصوب  توسعه،  سوم  برنامه  قانون   1۸۷ ماده  به استناد  که 
خود  فعالیت  به  و  است  شده  ایجاد  اسالمی  شورای  مجلس 
این طور  کانون های وکال  در  ما  اگر دوستان  و  ادامه می دهیم 
می پندارند که در مرکز وکال بهتر می توانند توانایی خود را بروز 

دهند، از جذب آنها استقبال می کنیم.
ملی  نهاد  تنها  کرد:  تأکید  قضائیه  قوه  وکالی  مرکز  رئیس 

وکال،  مرکز  حقوقی،  خدمات  توسعه دهنده  و  ارائه دهنده 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه است.

عبدلیان پور در ادامه با اشاره به معاضدت های حقوقی ارائه شده 
از سوی مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه 
قضائیه گفت: کارهای ویژه ای در این زمینه انجام شده است 
از جمله اینکه در یک سال گذشته ۷00 وکیل معاضدتی به 
مردم ارائه خدمات حقوقی دادند، همچنین همکاران در قالب 
حقوقی  مشاوره های  ارائه  به  اقدام  وکیل«  یک  مسجد،  »یک 
رایگان و معاضدتی به نمازگزاران و شهروندان می کنند و در 
یک روز ۳00 مسجد در سراسر استان ها و شهرستان ها و حتی 
روستاها، میزبان وکال و کارشناسان رسمی مرکز برای ارائه این 

خدمات رایگان بودند.

وکالت تسخیری مرکز وکال با مشارکت 1200 وکیل�
وی با بیان اینکه در سال جاری در بیش از ۶0 مسجد برای 
ارائه مشاوره های حقوقی حضور داشته است، آماری از وکالت 
تسخیری این مرکز در یک سال گذشته بیان کرد و گفت: در 
زمینه وکالت تسخیری در سال جاری هم 1200 وکیل، وکالت 
تسخیری را به عهده داشته اند، همچنین اداره معاضدت مرکز 
ایرانشهر مستقر است و آماده این هستیم تا  وکال در خیابان 
به افرادی که توانایی برای گرفتن وکیل ندارد وکیل معاضدتی 

معرفی کنیم.
گفت:  سامانه 129  فعالیت  به  اشاره  با  همچنین  عبدلیان پور 
به صورت  می توانند   129 سامانه  با  تماس  طریق  از  مردم 
شبانه روز و در تمامی استان ها، خدمات مشاوره حقوقی رایگان 
خدمات  هزار   15۸ از  بیش  جاری  سال  در  کنند.  دریافت 

مشاوره حقوقی از طریق این سامانه به مردم ارائه شده است.
خانواده  مشاوران  و  رسمی  کارشناسان  وکال،  مرکز  رئیس 
قوه قضائیه ادامه داد: از سال آینده عالوه بر خدمات مشاوره 
حقوقی بنا داریم خدمات کارشناسی و خدمات مشاوره خانواده 
نیز از طریق سامانه 129 انجام دهیم، این خدمات مشاوره قرار 

است به صورت شبانه روزی و 2۴ساعته انجام شود.

آزمون وکالت احتمااًل ســوم شــهریور ســال آینده برگزار �
می شود

مکاتبات  گفت:  هم   1۴02 وکالت  آزمون  درباره  عبدلیان پور 
در  انجام شده است و احتماالً  برگزاری آزمون وکالت 1۴02 

سوم شهریورماه سال آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره آخرین وضعیت طرح قانون جامع وکالت نیز گفت: 
در مورد این قانون ساعت ها کار کارشناسی شده است و طرح 

این قانون تا یکی دو ماه آینده نهایی می شود.

سامانه 1515 کارشناسان رسمی آماده فعالیت است�
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده 
رسمی  کارشناسان  فعالیت  درباره  سپس  قضائیه  قوه 
)درگاه   1515 سامانه  راه اندازی  به  اشاره  با  دادگستری 
نهایی  این سامانه  ملی سامانه کارشناسی رسمی( گفت: 
شده است و کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز در 
این زمینه پای کار آمده است و جلسات مرتبی را با مرکز 
آمار و فناوری قوه قضائیه داشتیم. پیش بینی می کنیم که 

به زودی فعالیت این سامانه نهایی شود.

سازمان سنجش آزمون کارشناسان رسمی را برگزار نکرد�
وی در پاسخ به خبرنگار تسنیم درباره علت برگزار نشدن 
تسهیل  قانون  طبق  گفت:   1۴01 رسمی  کارشناسی   آزمون 
صدور مجوزها، سازمان سنجش آموزش کشور مجری برگزاری 
آزمون های وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری است، انتقاد 
ما هم به این موضوع است که چرا باید یک نهاد این آزمون ها را 
برگزار کند در حالی که ما تجربه های بسیار خوبی از برگزاری 
این آزمون ها از سوی برخی نهادهای آموزشی مانند دانشگاه  

پیام نور و دانشگاه آزاد اسالمی را داشتیم.
این  برگزاری  برای  خود  مکاتبات  ما  داد:  ادامه  عبدلیان پور 
انجام داده بودیم  با سازمان سنجش آموزش کشور  را  آزمون 
دیگر،  آزمون  و چندین  برگزاری کنکور سراسری  به دلیل  که 
به  و  نبود  ممکن  سنجش  سازمان  برای  آن  برگزاری  امکان 
این دلیل آزمون کارشناسی رسمی به سال آینده موکول شد. 
تأکید می کنم که دراین باره ترک فعل قانونی متوجه مرکز وکال، 

کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه نیست.

فعالیت سامانه »مسیر« و مشاوران خانواده قوه قضائیه�
عبدلیان پور در ادامه فعالیت سامانه "مسیر" در بحث مشاوران 
سامانه  این  ادامه گفت:  در  و  داد  قرار  اشاره  مورد  را  خانواده 
شهرستان های  برخی  و  البرز  استان  در  آزمایشی  به صورت 
است.  داشته  پی  در  نتایج خوبی  که  اجرا شده  تهران  استان 
سامانه  در  ثبت نام  طریق  از  دادگاه  از  قبل  طالق  متقاضیان 
"مسیر" می توانند چهار جلسه و در صورت نیاز 2 جلسه مازاد 
بر آن مشاوره دریافت کنند. مشاوران خانواده در این جلسات 
بسیار  مشاوره ها  این  خروجی  و  می کنند  ذات البین  اصالح 

مطلوب بوده است.

مشاوران خانواده را برای کاستن از میزان طالق در کشور �
آموزش می دهیم

آن  از  ناشی  آسیب های  و  طالق  باالی  آمار  به  اشاره  با  وی 
تأکید کرد: مشاوران خانواده به صورتی تعلیم دیده اند که اصالح 
ذات البین را وظیفه شرعی و اخالقی و نه صرفاً کسب درآمد 

بپندارند و در این راستا اقدام می کنند.
به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه مقدمات برگزاری آزمون 
مشاوران خانواده برای سال آینده فراهم شده است، ادامه داد: 
بر اساس قانون، مشاوران خانواده حتماً باید متأهل باشند؛ زیرا 
یک فرد مجرد نمی تواند مشاور خانواده باشد، همچنین در زمینه 
احراز صالحیت های مشاوران خانواده، حساسیت های آموزشی 
بسیاری انجام می شود و ازاین رو تعداد این مشاوران اندک است. 
عبدلیان پور اضافه کرد: قرار است صالحیت رسیدگی و بررسی 
با  خانواده  مشاوران  برای  طالق  متقاضی  زوجین  بین  تفاهم 
موافقت ریاست قوه قضائیه افزایش یابد و هفت صالحیت دیگر 

نیز برای مشاوران خانواده در نظر گرفته شود.

استقبال مرکز وکالی قوه قضائیه 
از ادغام کانون های وکالی دادگستری در مرکز وکال

 دکترحسن عبدلیان پورمطرح کرد


