خبرنامه
کانون وکالی دادگستری البرز

شماره سوم  -بهار 1396
همکاران خبرنامه
دل جوان باقری ،علی کروبی ،محمدکاظم شریفی
فاطمه قلخانی  ،سحر للـه خانی
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فهرست
سخن نخست

کمیسیون حقوق شهروندی (آموزش همگانی)

ورود به موضوع

درمان عفونت عارض بر جامعه وکالت

ورود به موضوع

گزارشی از بیست و هفتمین همایش اسکودا

گزارشی از عملکرد کمیسیونها
کمیسیون انتشارات

ورود به موضوع

ورود به موضوع

گزارش دادسرا و دادگاه

ورود به موضوع

کمیسیون نظارت و بازرسی
کمیسیون تسخیری

کمیسیون معاضدت
کمیسیون ماده 55

کمیسیون ورزش

ورود به موضوع

ورود به موضوع
ورود به موضوع

کمیسیون روابط عمومی

ورود به موضوع

ورود به موضوع

ورود به موضوع

کمیسیون بین الملل

ورود به موضوع

کمیسیون نقل و انتقال
کمیسیون مالیاتی

ورود به موضوع

کمیسیون کار آموزی

کمیسیون آموزش

ورود به موضوع

ورود به موضوع

کمیسیون رفاه

ورود به موضوع

ورود به موضوع

کمیسیون انفورماتیک
کمیسیون حمایت

ورود به موضوع

ورود به موضوع

ورود به موضوع

کمیسیون تحقیق و بررسی

ورود به موضوع

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون البرز
برگزاری نخستین شب شعر

ورود به موضوع

ورود به موضوع

رد کلیات الیحه قانون جامع وکالت

ورود به موضوع

گزارشی از برگزاری جلسه نقد رای

ورود به موضوع

ورود به موضوع
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سخن نخست

سخن نخست

وکیل جعفر رضازاده ،ریاست كانون وکالی البرز
به نام خدایی که جان آفرید
خداوند بخشنده دستـــــگیر

4

سخن گفتن اندر زبان آفرید
کریم خطابخش پــوزش پذیر

بــا گذشــت بیــش از پنــج ســال از تشــکیل کانــون وکالی دادگســتری البــرز و ظرفیــت موجــود در
اســتان وجــود یــک نشــریه دائمــی بیــش از پیــش احســاس مــي شــود تــا بازتــاب دهنــده دانــش
نظــری و تجربــه علمــی و عملــی همــکاران حقوقدانمــان باشــد .رشــد و کمــال ایــن موضــوع و تبدیــل
خبرنامــه بــه یــک نشــریه و یــا فصلنامــه دائمــی نیازمنــد یــاری اســتادان اهــل فــن ،همــکاران محتــرم،
حقــوق دانــان و دانــش پژوهــان رشــته هــای حقوقــی اســت .همینجــا از تمامــی ایــن بزرگــواران
اســتدعا داریــم کــه دســت انــدرکاران ایــن مجموعــه را از رهنمودهــا و راهنمایــی هــا و نقدهــای
عالمانــه خــود محــروم نفرماینــد .كانــون البرزســعي نمــوده بــا انتشــارچندين خبرنامــه درطــول ايــن
مــدت خــاء نشــريه را پــر نمايــد ،امــا بديهــي اســت محتــوا وذات خبرنامــه تفــاوت چشــمگيري
بــا یــک نشــریه دارد .موانــع و مشــکالت متعــددی مانــع ایــن کار شــده از بعــد مالــی گرفتــه تــا
عــدم اســتقبال همــکاران در ایــن زمینــه ،امیــدوارم در ســالهای آتــی ایــن مشــکالت مرتفــع گــردد.
ســنگ بنــای ایــن موضــوع بــه خوبــی گذاشــته شــده اســت .خدمــت همــکاران محتــرم عــرض کنــم
خوشــبختانه کانــون البــرز بــه بهتریــن شــکل ممکــن وارد شــش ســالگی اســتقالل خــود شــده و
امــور جــاری اداره کانــون بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــر مــدار احتــرام بــه همــکار و ســایر مراجعــه
کننــدگان در حــال انجــام اســت ،در یکســال اخیــر پایــه هایــی در کانــون اســتوار کردیــم کــه بــه
معنــای واقعــی کلمــه باعــث تبدیــل کانــون البــرز بــه خانــه دوم همــکاران شــده اســت .کانــون عمــا
چتــر حمایتــی خــود از همــکاران را گســترده اســت مشــارکت نزدیــک بــه ســيصد همــکار از هــزار
و هفتصــد همــکار عضــو کانــون البــرز در اداره کانــون خــود شــاهد ایــن مدعــا اســت .از اطنــاب
کالم خــودداری مــی کنــم بــه قــول معــروف «مشــک آن اســت کــه خــود ببویــد  »...اقدامــات شایســته
ای کــه بــه لطــف خــدا و همــت و همــکاری اعضــا کمیســون هــا در طــول ایــن مــدت انجــام شــده
اســت آنقــدر گویــا اســت کــه نیــاز نیســت یــک بــه یــک نــام بــرده شــود در خبرنامــه حاضــر نیــز
از بــاب انجــام وظیفــه و از ایــن بــاب کــه هیــات مدیــره ایــن دوره واقعــا اعتقادشــان ایــن اســت کــه
صاحبــان اصلــی کانــون همــکاران هســتند اقــدام بــه اطــاع رســانی در خصــوص اتفاقــات جــاری
و ســاری صــورت گرفتــه نمــوده اســت .البتــه ســعي هیــات مدیــره بــر آن بــوده تــادر اســرع وقــت
و در کمتریــن زمــان ممکــن تمــام امــور جــاری و اتفاقــات مربــوط بــه صنــف وکالــت در ســطح
اســتان را بــه ســمع و نظــر همــکاران برســاند و تــا حــدود بســیار زیــادی هــم در ایــن زمینــه موفــق
عمــل کــرده اســت .در انتهــا الزم میدانــم از کلیــه دوســتان و همکارانــی کــه در تدویــن ایــن خبرنامــه
ســهمی داشــته انــد صمیمانــه تقدیــر و تشــکر نمایــم و آرزوی توفیــق روز افــزون بــرای تمامــی
همکارانــم داشــته باشــم

نقدی بر موسسات حقوقی

«درمان عفونت عارض بر جامعه وکالت»
وکیل سعيد رستمی ،نایب رییس كانون البرز
آنچــه كــه امــروز بــه ماننــد آفتــي جــدي دامــن جامعــه ايرانــي و از جملــه جامعــه وكالــت را گرفتــه
شــكوه و گاليــه از انــواع مشــكالت و گرفتاريهــاي اجتماعــي و صنفــي اســت ،بــدون اينكــه بــه نقــش
خودمــان چــه بــه عنــوان عامــل و چــه بــه عنــوان حــال ايــن مشــكالت توجهــي شــود .یکــی از
مهمتریــن ایــن مشــکالت موسســات بــه اصطــاح حقوقــي اســت كــه عمــده همــكاران ،آشــنا بــه ايــن
مشــكالت هســتند ،گالیــه ایــن اســت کــه تاچــه زمــان بايــد نشســت و نظــاره گــر ايــن هجمــه بــر
پيكــره نهــاد وكالــت بــود؟
بايــد چــاره اي انديشــيد ،بــه نظــر اينجانــب معمريــن و پيشكســوتان جامعــه وكالــت آنگونــه كــه پــدر
ومــادر نگــران فرزنــدان خــود هســتند ،مــي بايســت نگــران جوانانــي باشــند كــه راه بــه محمــل ايــن
موسســات مــي یابنــد ،مگــر نــه ايــن اســت كــه ،همكارانــي كــه ســالهاي متمــادي بــه جهــت فعاليــت
وكالتــي و كســب انــواع تجربيــات ،ســرد و گــرم چشــيده ايــن عرصــه هســتند و حــال خســته از ايــن
ســالها ،خســته از مــوكل ،دادگاه و پاســگاه و ...آیــا وقــت آن نرســيده كــه ايشــان افــق جديــدي در
مســير وكالــت ترســيم كننــد؟ چــه كســي شايســته تــر از وكيــل دادگســتري بــا تجربــه اســت كــه
مــي توانــد بــا تاســيس موسســات حقوقــي ضمــن ادامــه شــغل شــريف وكالــت در قالــب موسســه و
بــا بــه كارگيــري تجربيــات گرانســنگ ،بــه جــاي پيگيــري شــخصي پرونــده موكليــن ،در قامــت مديــر
حقوقــي توانمنــد و از طريــق-١ :جــذب وكالي متخصــص در رشــته هــاي مختلــف حقوقــي (امــروزه
بيــش از  ٥٠درصــد وكال داراي تحصيــات تكميلــي بــا تخصــص مربوطــه هســتند) بــه تخصصــي
شــدن امــر وكالــت كــه موجــب ارتقــاء ســطح كيفــي ارائــه خدمــات وكالتــي ميگــردد كمــك نمايــد؟
 -٢بــا ايجــاد محفلــي امــن ،فضایــي در شــان جامعــه وكالــت بــراي وكالي جــوان ايجــاد نمايــد  -٣بــا
جــذب كارآمــوزان وكالــت ضمــن قبــول مســئوليت آنــان ،زمينــه اشــتغال را بــراي ايشــان فراهــم
نمايــد -٤بــا انتقــال تجربيــات خــود از طريــق آمــوزش اخــاق و رفتارحرفــه اي و شــيوه صحيــح
وكالــت كمــك شــاياني بــه كانونهــاي وكال در زمينــه آمــوزش نمايــد .انجــام ايــن اقدامــات نيازمنــد
تغييــر مقــررات نيســت بلكــه مســتلزم تغييــر رفتــار و نــوع نــگاه اســت ،نمــي تــوان بــه انتظــار تغييــر
شــيوه اداره ثبــت در پذيــرش تقاضــاي افــراد فاقــد صالحيــت بــراي ثبــت ايــن موسســات نشســت
بلكــه بــا ورود همــكاران مذكــور بــه ايــن حــوزه مــي تــوان عرصــه را بــر موسســات مذكــور تنــگ و
مســير فعاليــت همــكاران جــوان را تغييــر داد.
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گزارش همایش اسکودا

گزارشی از بیست و هفتمین همایش سراسری اسکودا
نوزدهم و بیستم آبان ماه  - 1395البرز

بیســت و هفتمیــن همایــش اتحادیــه سراســری کانــون وکالی دادگســتری ایــران بــا حضــور روســای کانونهــای وکالی
کشــور و مســئوالن کشــوری طــی روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه 19 ،و  20آبــان مــاه هــزار و ســیصد و نــود و پنــج
در ســالن اجتماعــات موسســه اصــاح بــذر کــرج برگــزار شــد.
از جملــه ســخنرانان مراســم افتتاحیــه همایــش ،آقایــان دکتــر مســعود پزشــکیان نائــب رئیــس مجلــس شــورای اســامی،
داود محمــدی رئیــس کمیســیون حقوقــی و قضائــی مجلــس ،محمدجــواد کولیونــد نماینــده مــردم کــرج در مجلــس
شــورای اســامی و رئیــس کمیســیون امــور شــوراها ،احمــد فاضلیــان رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز و بهمــن
کشــاورز رئیــس اتحادیــه سراســری کانــون وکالی سراســر کشــور (اســکودا) ،کمالــی پــور نایــب رئیــس کمیســیون
قضایــی مجلــس بودنــد.
مراســم افتتاحیــه صبــح روز چهارشــنبه  19آبــان بــا قرائــت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد و پــس از آن پخــش ســرود
جمهــوری اســامی آغــاز گردیــد .بــدوا ســعید رســتمی ،دبیرهمایــش و نایــب رئیــس کانــون وکالی البــرز ،ضمــن
خــوش آمدگویــی و تشــکر از مدعویــن و شــرکت کننــدگان در مراســم ،تاریخچــه مختصــری از تشــکیل و رونــد رو بــه
رشــد اتحادیــه ارائــه و پــس از آن اشــاره ای بــه ماهیــت و ضــرورت وجــود اســتقالل کانونهــای وکال و تــاش بــرای
احقــاق حقــوق مــردم نمــود .وی ادامــه داد کــه در ســال هــای اخیــر موضــوع الیحــه جامــع وکالــت بــه عنــوان دغدغــه
جــدی مطــرح بــوده کــه در حــال حاضــر طرحــی توســط مجلــس و الیحــه ای توســط دولــت تهیــه وبــه کمیســیون
حقوقــی مجلــس ارجــاع و اکنــون انتظــار کانــون هــای وکال از نماینــدگان مجلــس ایــن اســت کــه در رســیدگی بــه موضوع
قانــون جامــع وکالــت کــه تمــام کانــون هــا و وکال را تحــت تاثیــر قــرار داده بــه گونــه ای عمــل نماینــد کــه خواســته
هــای جامعــه وکالــت را تامیــن کننــد تــا امــکان دادرســی عادالنــه بــرای جامعــه فراهــم شــود .رســتمی خاطرنشــان
کــرد امــروز مجلــس را داور در رســیدگی بــه الیحــه جامــع وکالــت مــی دانیــم .مــا انتظــار داریــم نماینــدگان مجلــس بــه
عنــوان داور نهایــی ،نظــر خــود را در راســتای یــک قانــون جامــع و مانــع اعــام نماینــد ،دبیــر همایــش درپایــان افــزود:
امیدواریــم عــاوه بــر قانــون کــه تصویــب خواهــد شــد ،وکالی مــا نیــز درراســتای پیشــبرد اهــداف دولــت و عدالــت
اجتماعــی بــه بهتریــن نحــو قــدم بردارنــد.
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در ادامــه جعفــر رضــازاده ریاســت کانــون وکالی دادگســتری البــرز ضمــن عــرض خیــر مقــدم و ابــراز خرســندی از
طــرف خــود و هیــأت مدیــره کانــون البــرز بــه میهمانــان عالیقــدر گفــت  :تــا کنــون کــه پنــج ســال از تاســیس کانــون
وکالی البــرز مــی گــذرد بــه یــاد دارم در آن ســال همکارانــم شــعاری داشــتند تحــت ایــن عنــوان کــه «کانونــی خواهیــم
ســاخت بــه اســتواری البــرز» و حقیقتــا مــا بــا همیــن رویکــرد و اعتقــاد قــدم برداشــتیم و  1800وکیــل و کارآمــوز عضو
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کانــون وکالی البــرز ،همگــی دوشــادوش قضــات شــریف دادگســتری اســتان در جهــت احقــاق حقــوق حقــه شــهروندان
اســتان البــرز تــاش مــی کننــد .
رضــازاده اظهــار داشــت  :در انجــام وظایــف قانونــی محولــه ،از بــدو تأســیس کانــون وکالی البــرز علیرغــم ســابقه کــم
توانســته ایــم تعــداد  442کارآمــوز وکالــت را بــه نحــو صحیــح و شایســته آمــوزش داده و رهســپار جامعــه وکالــت
کشــور نمائیــم و ایــن مهــم امــکان پذیــر نبــود جــز بــا برگــزاری آمــوزش مــداوم و برگــزاری آزمــون هــای اختبــار
اســتاندارد و علمــی .البتــه معاونــت آمــوزش دادگســتری اســتان نیــز بــا همــکاری و همیــاری ،مــا را در ایــن امــر بــه
شایســتگی یــاری نمودنــد و همیــن جــا بــه نمایندگــی از وکال از ایــن عزیــزان قدردانــی مــی کنــم.
رئیــس کانــون وکالی البــرز بــا تشــریح عملکــرد کانــون در حــوزه معاضــدت هــای قضایــی و وکالــت هــای تســخیری
خاطــر نشــان کــرد :در زمینــه معاضــدت قضایــی در حــال حاضــر بــا تــاش بیــش از  200نفــر همــکار عضــو اداره
معاضــدت بــه جایــی رســیده ایــم کــه در  6ماهــه اول ســال  95بیــش از پنــج هــزار مشــاوره رایــگان بــه شــهروندان عزیز
اســتان البــرز ارائــه نمــوده ایــم .بــا مســاعدت و همــکاری مســئولین دادگســتری و در اختیــار قــرار دادن مکانــی در محــل
دادگســتری ،واحــد مشــاوره و معاضــدت قضایــی ،در مجتمــع هــای قضایــی شهرســتان هــای کــرج ،فردیــس ،هشــتگرد
و ماهدشــت راه انــدازی کــرده ایــم .ضمــن اینکــه واحــد معاضــدت شهرســتان نظرآبــاد نیــز در شــرف تأســیس اســت.
در زمینــه وکالــت تســخیری نیــز از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از  350وکیــل تســخیری بــه محاکــم اســتان معرفــی
و علــی الــدوام در ســاختار انتظامــی ،حمایتــی ،آمــوزش و رفــاه نیــز اقدامــات بســیار شایســته ای انجــام شــده اســت.
جعفــر رضــازاده بــا بیــان اینکــه تمامــی ایــن پیشــرفتها و دســت آوردهــا حاصــل تــاش قریــب بــه نیمــی از همــکاران
عضــو کانــون بــوده اســت ،گفــت :پرسشــی کــه بــه ذهــن متبــادر مــی گــردد ایــن اســت که چــرا تــوان نیمــی از همــکاران؟
و در پاســخ بایــد خدمــت همــه عزیــزان حاضــر عــرض نمایــم کــه تشــکیل کانــون البــرز مقــارن بــا تقدیــم الیحــه وکالــت

از ســوی قــوه قضائیــه بــه دولــت بــود و در واقــع موضــوع و دغدغــه ناشــی از ایــن الیحــه عمـ ً
ا تمامــی فعالیــت هــا و
امــور مربــوط بــه کانونهــا را تحــت شــعاع قــرار داده اســت و ســایه ســنگین ایــن الیحــه چنــان تأثیــری بــر رونــد کارهــا
و امــور جــاری کانونهــا گذاشــته اســت کــه عــده ای از همــکاران را بطــور کامــل منفعــل و مایــوس کــرده اســت .حتــی
بــه عقیــده بعضــی از پیشکســوتان تمامــی ایــن تــاش هــا و ایــن پیشــرفت هــا بــه مثابــه آب در هــاون کوبیــدن اســت؛
چــرا کــه بــا تصویــب الیحــه ای بــا چنیــن ابعــاد و محتــوا بــه یکبــاره تمــام ســاخته هــای مــا فــرو خواهــد ریخــت.
وی ادامــه داد :هــر کانــون بــه طــور معمــول حداقــل ســالی  2مراســم مهــم دارد  :مراســم جشــن اســتقالل و مراســم
تحلیــف کارآمــوزان و ســاالنه نیــز  2نشســت توســط اســکودا برگــزار مــی گــردد .در طــول ایــن  5ســالی کــه از طــرح
الیحــه جامــع وکالــت مــی گــذرد حداقــل قریــب بــه  100نشســت و مراســم برگــزار گردیــده اســت کــه وقــت عمــده ایــن
نشســتها بــه صحبــت و نقــد الیحــه جامــع وکالــت گذشــته اســت .تصــور کنیــد بــا ایــن وصــف چــه نیــرو و توانــی کــه
مــی توانســت در جهــت بهبــود رونــد دادرســی و احقــاق حقــوق حقــه شــهروندان بــه کار گرفتــه شــود ،از بیــن رفتــه
اســت .رضــازاده در ادامــه افــزود  :وقتــی صحبــت از الیحــه جامــع وکالــت و اســتقالل مــی شــود ،پیشــنهاد دهنــدگان و
مســئولین قضایــی همگــی عنــوان مــی کننــد :مــا اســتقالل کانونهــا را بــه رســمیت مــی شناســیم و هیــچ خدشــه ای بــه
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اســتقالل نهــاد وکالــت بــا تصویــب ایــن الیحــه وارد نخواهــد شــد بلکــه مــوارد پیــش بینــی شــده همــه از بــاب نظــارت
مــی باشــد.
رئیــس کانــون وکالی البــرز بــا بیــان اینکــه کانــون هــای وکال کمتریــن هراســی از نظــارت ندارنــد ،تاکیــد کــرد  :بنــده
بــه صراحــت اعــام مــی کنــم هیــچ کانونــی در کشــور کوچکتریــن هراســی از نظــارت نــدارد و بــا اعتقــاد راســخ اعــام

مــی کنــم ایــن نهــاد شــصت ســاله کــه بــه شــکل کام ـ ً
ا درون ســازمانی اداره مــی شــود یکــی از پــاک تریــن و بــی
غــل و غــش تریــن نهادهــای مدنــی در کشــور اســت .کانــون هــا از معــدود دســتگاه هایــی هســتند کــه قانــون انتشــار
و دسترســی آزاد اطالعــات را بطــور کامــل رعایــت کــرده و بــه آن پایبنــد هســتند .جعفــر رضــازاده بــا ارائــه ایــده
تحقیقــات میدانــی راجــع بــه جایــگاه ســازمان هــای مــردم نهــاد گفــت  :بنــده همیــن جــا پیشــنهاد مــی کنــم افــرادی کــه
دســتی در تحقیــق و پژوهــش و حسابرســی دارنــد یــک تحقیــق میدانــی انجــام دهنــد ،تــا نحــوه اداره کانونهــا و ســایر
ســازمانها و نهادهــا و معایــب و محاســن و شــفافیت در عملکــرد هــر یــک را مــورد تحقیــق و تفحــص قــرار دهنــد.
مطمئــن هســتم و ایمــان دارم کــه نتیجــه و خروجــی آن چیــزی نخواهــد بــود جــز ســرافرازی و ســربلندی کانــون هــا.
وی اظهــار داشــت  :نظــارت حــد و حــدودی دارد و اگــر از حــد خــود خــارج شــود تبدیــل مــی شــود بــه دخالــت و جالــب
اینکــه ایــن الیحــه بطــور جــدی بــا ســند چشــم انــداز  20ســاله کشــور در تعــارض و تضــاد کامــل قــرار دارد و مانــع
بســیار جــدی در مقابــل آن اســت  .مطابــق سیاســت هــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ،کشــورمان در افــق چشــم انــداز
 20ســاله در ســال  1404بایــد بــه جایــگاه اول منطقــه در عرصــه هــای مختلــف اقتصــادی  ،فرهنگــی و قضایــی دســت
یابــد  .بــدون شــک ایــن موضــوع حاصــل نخواهــد شــد جــز بــا جــذب ســرمایهگذاریهای داخلــی و خارجــی و یکــی
از فاکتورهــای مهمــی کــه یــک ســرمایه گــذار را ترغیــب بــه ســرمایه گــذاری در یــک کشــور مــی کنــد امنیــت قضایــی
آن کشــور اســت و یکــی از مؤلفــه هــای بنیادیــن امنیــت قضایــی یــک کشــور وجــود کانــون مســتقل و وکیــل مســتقل و
قوانیــن وکالتــی منطبــق بــا موازیــن بیــن المللــی اســت .
رضــا زاده ادامــه داد :در واقــع ایــن یــک زنجیــره ای دنبالــه دار و طالیــی اســت کــه اگــر مــا یکــی از حلقــه هــای آن
را پــاره کنیــم نمــی توانیــم بــه مقصــد مــورد نظــر برســیم و بــدون شــک کســی حاضــر نخواهــد شــد وارد کشــتی
جمهــوری اســامی ایــران شــود  .بنــده نــه بــه عنــوان رئیــس کانــون وکالی البــرز بلکــه بــه عنــوان یــک وکیــل عــرض
مــی کنــم حتــی اگــر الیحــه جامــع وکالــت بــه همیــن شــکل (چــه الیحــه منتســب بــه دولــت و چــه الیحــه منتســب بــه
قــوه قضائیــه) تصویــب شــود هیــچ مشــکل معیشــتی بــه مشــکالت حــال حاضــر بنــده یــا هــر وکیــل دیگــری ایجــاد
و اضافــه نخواهــد شــد .امــا مانعــی بســیار جــدی در حرکــت رو بــه جلــوی ســند چشــم انــداز خواهــد بــود .بنــده
شــخصا امیــدوارم بــا وجــود نماینــدگان شایســته ای کــه در ایــن دوره در مجلــس شــورای اســامی هســتند و وجــود
بزرگوارانــی چــون :دکتــر پزشــکیان  ،دکتــر کولیونــد ،جنــاب قاضــی پــور و دکتــر پارســایی کــه در ایــن مجلــس حاضــر
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هســتند چنیــن الیحــه ای بــدون شــک بــا ایــن شــکل و محتــوا تصویــب نخواهــد شــد .بنــده معتقــدم خروجــی ایــن الیحــه
مــی توانــد بــه نحــوی باشــد کــه ضمــن حفــظ اســتقالل کانونهــای وکال موتــور محرکــه ای باشــد بــرای نیــل بــه اهــداف
ســند چشــم انــداز پیــش رو و کشــور را در ســال  1404بــه نقطــه ای برســاند کــه بــرای آن تــاش میشــود .

گزارش همایش اسکودا

ســخنران دوم دکتــر محمــد جــواد کولیونــد نماینــده مــردم اســتان البــرز پیرامــون الزامــی شــدن وکالــت و اســتقالل
ایــن شــغل خطیــر بــود کــه اظهــار داشــت :کانــون وکال یــک نهــاد مدنــی اســت.حفظ اســتقالل آن بســیار ضــروری اســت
چــون بــه رونــد صحیــح قضــاوت کمــک مــی کنــد .قطعــا همــکاران مــا در کمیســیون قضایــی مجلــس توجــه دارنــد کــه
کانــون هــای وکال بایــد مســتقل بماننــد .همچنیــن درپرونــده هــای کــه در مراجــع قضایــی بررســی مــی شــوند بایــد
حضــور وکیــل را الزامــی کنیــم چــون باعــث تســریع کار و کمــک بــه قاضــی مــی شــود .اگــر خانــواده هــا وکیــل داشــته
باشــند حــق و حقوقشــان بــه آنهــا گوشــزد مــی شــود .مــا بایــد ســعی کنیــم حقــوق اصلــی ملــت بــه کمــک قضــات و وکال
اســتیفا شــود .وی همچنیــن وکال و قضــات را بــه همــکاری بیشــتر طلبیــد و تاکیــد کــرد :دســتگاه قضایــی نبایــد کانــون
هــای وکال را رقیــب خــود بداننــد .اگــر چنیــن باشــد هزینــه و زمــان زیــادی بــرای رســیدن بــه اهــداف قضایــی صــرف
مــی شــود .آنچــه کــه در الیحــه وکالــت بایــد دنبــال شــود مــردم و دســتگاه قضــا و وکال هســتند.
بعــد از آن احمــد فاضلیــان رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز ضمــن تاکیــد بــر جایــگاه وکالــت و نقــش وکال در
دادرســی عادالنــه از لــزوم اتحــاد و عــدم شــکاف و اختــاف بیــن دو نهــاد قضــاوت و وکالــت صحبــت نمــود و بیــان
داشــت :در هــر دو مجموعــه ممکــن اســت افــراد و تفکراتــی باشــند کــه خیلــی مایــل بــه ایــن تعامــل و نزدیکــی نباشــند
ولــی قطعــا کلیــت ایــن دو مجموعــه نظــر دیگــری دارنــد و رابطــه خــوب و صمیمانــه ای وجــود دارد .وی در ادامــه بــرای
اثبــات نظــر خــود بــه ســخنان ریاســت قــوه قضاییــه کــه فرمــوده انــد« :وکال بخشــی از بدنــه قــوه قضاییــه هســتند» و
همچنیــن رابطــه خــوب کانــون وکالی البــرز بــا دادگســتری اشــاره نمــود .فاضلیــان ســخنان خــود را بــه معنــای عــدم
وجــود اختــاف ندانســت بلکــه بــه معنــای ضــرورت همــکاری و تعامــل بیشــتر دانســت.
رئیــس کل دادگســتری اســتان البــرز در رابطــه بــا چگونگــی اســتقالل کانــون وکال نظــر متفــاوت تــری بــا دیگــر مهمانــان
حاضــر در مراســم داشــت و در حــوزه اســتقالل کانــون وکال تاکیــد کــرد :همــه مقامــات قضایــی بــر حفــظ اســتقالل
کانــون و وکال تاکیــد دارنــد هــم از حیــث اســتقالل از حاکمیــت و هــم از حیــث انجــام وظایــف وکالتی.مــا اختــاف در
تعریــف اســتقالل داریــم و بایــد از وکیــل بــه گونــه ای اســتفاده شــود کــه عدالــت و دادرســی عادالنــه را تضمیــن کنــد.
ماهــم اعتقــاد داریــم وکیــل بایــد مســتقل باشــد و شــجاعانه و بــدون دغدغــه از حقــوق مــوکل خــود دفــاع کنــد .مرحــوم
دکتــر کاتوزیــان فرمودنــد :مفهــوم اســتقالل مفهــوم نســبی اســت و منظــور خودمختــاری و جدایــی از نظــام سیاســی
نیســت.
مــا در مــورد قضــات بــا ایــن کــه از حاکمیــت حقــوق میگیریــم ولــی واالتریــن شــان قاضــی را اســتقالل او مــی دانیــم.
اگــر تفســیر غلــط از اســتقالل داشــته باشــیم قاضــی مســتقل هــم نخواهیــم داشــت .احمــد فاضلیــان بــا توجــه نگرانــی
هایــی موجــود در رابطــه بــا موسســات حقوقــی خاطــر نشــان کــرد :موسســات حقوقــی هــم باعــث نگرانــی مــا هســت و
هــم باعــث نگرانــی شــما .ایــن پدیــده مشــکالت زیــادی بــرای مــردم و دســتگاه قضــا و کانــون هــای وکال ایجــاد کــرده
و بایــد فکــر اساســی بــرای آن شــود .مــن تقاضــا دارم بــا ایــن موسســات همــکاری نشــود و بــرای تعییــن تکلیــف ایــن
موسســات خــود وکال پیــش قــدم بشــوند.
چهارمیــن ســخنران دکتــر مســعود پزشــکیان ،نایــب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی ،بــود کــه در همــان ابتــدای
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صحبــت هایــش بــه بخشــی از فرمایشــات امــام علــی (ع) بــه مالــک اشــتر اشــاره نمــود ،امــام (ع) بــه مالــک اشــتر تاکیــد
نمــوده کــه متواضعانــه بــه ســخنان مــردم گــوش فــرا دهنــد بــه طــوری کــه مبــادا صــدای مــردم بــه دلیــل واهمــه از
قــدرت و لشــگریان خامــوش بمانــد و نتواننــد بــی واهمــه حــرف خــود را بزننــد وی در ادامــه صحبــت هایــش گفت:حــال
ســوال مــن ایــن اســت کــه آیــا مــا امــروزه اینگونــه هســتیم؟ چــرا بایــد وکالی مــا بترســند کــه اگــر ایــن قانــون بیایــد
مــا شــاید نتوانیــم حــرف بزنیــم  .اگــر وکیــل درجامعــه بترســد وای بــر مــردم  .بایــد قانــون طــوری طراحــی شــود کــه
واهمــه در دل یــک وکیــل نباشــد .مــا بایــد کاری کنیــم کــه بشــود فریــاد مظلــوم و دادخواهــی را در هــر محکمــه ای
شــنید .آنــگاه جامعــه علــوی داریــم  .آنــگاه مــی توانیــم بگوییــم جامعــه اســامی داریــم .بایــد تــاش کنیــم تــا جامعــه ای
اینگونــه بســازیم  .جامعــه ای کــه حتــی اگــر علیــه مســئولین آن موضوعــی مطــرح شــد هماننــد مــردم عــادی در یــک
مرجــع مشــخص عادالنــه رســیدگی شــود .مــا بایــد بــه ایــن ســمت برویــم.
ســخنران بعــدی دکتــر کاشــانی  ،وکیــل دادگســتری و اســتاد دانشــگاه بــود کــه بــه ظرفیــت کانــون هــای وکال در
سراســر کشــور اشــاره داشــت و پیــرو ایــن موضــوع گفــت :در حــال حاضــر  ۲۵کانــون وکال در کشــور وجــود
دارد کــه ایــن دســتاورد قوانیــن خوبــی اســت کــه قبــا تصویــب شــده اســت .هنگامــی کــه قانونگــذاری برپایــه حســن
نیــت و اصــول و موازیــن حقوقــی و در جهــت کمــک بــه جامعــه باشــد نتایــج مثبــت اســت  .اکنــون بیــش از  ۲۴هــزار
وکیــل در کانــون مرکــز و بیــش از  ۲۰هــزار وکیــل در ســایر کانــون هــا بــه وکالــت اشــتغال دارنــد کــه همــه ایــن هــا
دســتاورد قوانینــی اســت کــه در  ۱۳۱۵و  ۱۳۱۳در مجلــس تصویــب شــد.وکال نیــروی بــزرگ و ارزشــمندی هســتند
و ســرمایه معنــوی بزرگــی هســتند کــه بایــد از اندیشــه و خدمــات حقوقــی آنهــا اســتفاده شــود کــه در ایــن صــورت
مشــکالت زیــادی از جامعــه حــل خواهــد شــد.وی بــا بیــان لــزوم بازنگــری جدیــد در قوانیــن بــا اســتفاده از وکال ادامــه
داد :متاســفانه حقوقدانــان بــه حاشــیه کشــانده شــده انــد و ایــن امــر مشــکالت زیــادی را بــه بــار آورده اســت  .مثــا
قوانیــن بنیــادی مــا قدیمــی هســتند و بــه روز نشــده انــد .چــرا بایــد ام القوانیــن مــا بــه روز نشــود .نگرانــی بزرگتــر ایــن
اســت کــه وکال نگــران هســتند کــه بــه ایــن قوانیــن دســت بخــورد و در جریــان تصویــب قوانیــن مشــکالت بیشــتری
ایجــاد شــود .در حالــی کــه اگــر حقوقدانــان بامجلــس و قــوه قضاییــه تعامــل بیشــتری داشــته باشــند مســلما مــی توانیــم
قوانیــن بســیار بهتــری از قوانیــن قبلــی تصویــب کنیم.قضــات بــدون تردیــد رکــن اصلــی دادرســی عادالنــه هســتند.
از هنگامــی کــه ارزش هــای حقــوق بشــر در قــرن بیســتم جایــگاه خــود را پیــدا کــرد وکالی دادگســتری هــم از ارکان
دادرســی عادالنــه شــمرده شــدند وایــن موضــوع وارد اصــل  ۳۵قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران شــد .مقــرر
شــد وکیــل در تمــام مراحــل دادرســی حضــور داشــته باشــد چــون وکیــل یکــی از ارکان دادرســی عادالنــه اســت.
خوشــبختانه روابــط وکال و قضــات در همــه اســتان هــا بســیار خــوب اســت چــون هــم قضــات و هــم وکال پیشــگامان
دفــاع از حقــوق مــردم و برقــراری حکومــت قانــون درجامعــه هســتند .حکومــت قانــون بزرگتریــن شــرافت هرکشــور
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اســت کــه نیازمنــد شــخصیت هــا و مناصبــی اســت کــه دولــت را پشــتیبانی کننــد .ایــن مناصــب و شــخصیت هــا وکال
و قضــات هســتند.

گزارش همایش اسکودا

کاشــانی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتقالل وکال افــزود :یــک واقعیــت را بایــد توجــه کــرد و آن ایــن اســت کــه ضمــن همــکاری
وکال و دســتگاه قضــا ،وکال تابــع قــوه قضاییــه نیســتند.ما نیــاز بــه قانــون وکالتــی داریــم کــه آزادی وکالــت را بــه
رســمیت بشناســد و وکال را ناظــر بــه امــر قضــا بدانــد .ایــن امــر در قوانیــن پیشــرفته خیلــی از کشــورها وجــود دارد.
نکتــه قابــل طــرح ایــن اســت کــه جوامــع در حــال تحــول هســتند .قانــون اســتقالل کانــون وکال کــه یکــی از بهتریــن
قوانیــن کشــور اســت در ســال  ۱۳۳۳تصویــب شــد امــا در فرانســه در  ۱۹۷۱یــک رفــرم کامــل در قانــون وکالــت انجــام
شــد کــه مــا از ایــن رفــرم بــی بهــره هســتیم  .در  ۱۹۹۱قانــون کمــک هــای حقوقــی در فرانســه بــه تصویــب رســید کــه
بــه افــرادی بــی بهــره از وکیــل چگونــه کمــک شــود .قانــون امــروز مــا کــه بــر وکالــت حاکــم اســت همــان قانــون ۱۳۳۳
اســت .بــا دســتکاری هایــی کــه انجــام شــده و اســتقالل وکال را بــه شــدت محــدود کــرده اســت .در ایــن شــرایط یکــی
از حســاس تریــن دوران وکالــت و کانــون هــا در حــال رقــم خــوردن اســت .در تصویــب یــک قانــون جدیــد در موضــوع
وکالــت .بایــد دیــد در مجلــس چــه چیــزی در دســتورکار هســت؟ دو الیحــه در مجلــس هســت کــه بــه کمیســیون قضایــی
ارســال شــده اســت.قانون بایــد در چهارچــوب قانــون اساســی باشــد چــون قانــون اساســی پیمانــی اســت بیــن ملــت و
حاکمیــت ،در قانــون گــذاری بایــد ایــن پیمــان محتــرم شــمرده شــود و بایــد از اندیشــه ودانــش وکال در زمینــه قانــون
وکالــت اســتفاده شــود .ایــن شــروط غیــر قابــل اعتــراض و مــورد اتفــاق نظــر اســت آیــا در ایــن لوایــح رعایــت شــده
اســت ؟
ایــن وکیــل دادگســتری راجــع بــه الیحــه جامــع وکالــت کــه قــوه قضاییــه ارائــه کــرده اســت گفــت :ایــن الیحــه خــاف
نــص صریــح اصــل  ۱۵۶قانــون اساســی اســت کــه اختیاراتــی بــه قــوه قضاییــه داده اســت .اصــل  ۱۵۸هــم اختیــارات
ریاســت محتــرم قــوه قضاییــه را پیــش بینــی کــرده اســت کــه یکــی از آنهــا تهیــه لوایــح قضایــی را مــد نظــر قــرارداده
اســت .در هیچیــک از ایــن دو اصــل اختیــاری بــه قــوه قضاییــه داده نشــده کــه در مــورد کانــون وکالی دادگســتری کــه
مســتقل اســت الیحــه ای بــه مجلــس تقدیــم کنــد.
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه مــاده  ۲۱۲قانــون برنامــه پنجــم توســعه ،قــوه قضاییــه راملــزم کــرده الیحــه ای در مــورد
وکالــت بــه مجلــس تقدیــم کنــد کــه ایــن مــاده معتبــر نیســت ضمــن ایــن کــه برنامــه پنجــم ناظــر بــه رونــد کار و تامیــن
بودجــه اســت و مجلــس نمیتوانــد ذیــل عنــوان برنامــه توســعه دســت بــه قانونگــذاری بزنــد .امیــدوارم نماینــدگان مجلــس
فعلــی کــه نویــد تحــول مــی دهنــد بــه ایــن مهــم توجــه کننــد.الزم بــه ذکــر اســت کــه دوره قانــون برنامــه پنجــم توســعه
در ســال  ۱۳۹۴خاتمــه یافتــه و کلیــه لوایحــی کــه قبــا بــه مجلــس داده شــده بــا خاتمــه دوره قبــل مجلــس بــی اعتبــار
شــده اســت .کمیســیون قضایــی بایــد الیحــه را از دســتور خــارج کنــد .امــا در ماهیــت ایــن الیحــه هرگــز پاســخگوی
نیازهــای روز نیســت .مقدمــه توجیهــی ایــن الیحــه فقــط ســه ســطر اســت کــه آن هــم بــی اعتبــار اســت .مندرجــات ایــن
الیحــه از جهــات گوناگــون همــان قانــون  ۱۳۳۳را هــم پایمــال میکنــد .تعریــف وکیــل در ایــن الیحــه غلــط اســت .در
همیــن تعریــف یــک تحریــف آشــکار قوانیــن کشــور وجــود دارد چــون گفتــه اســت همــه مشــاورینی کــه از رئیــس قــوه
قضاییــه پروانــه مشــاوره گرفتــه انــد وکیــل دادگســتری هســتند و ایــن درحالــی اســت کــه خــود مــاده  ۱۸۷ایــن افــراد
را مشــاور تعریــف کــرده اســت .آیــا حقــوق صــد ســاله وکالی دادگســتری را مــی تــوان بــه اشــخاصی واگــذار کــرد
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کــه وکیــل نیســتند؟!
کاشــانی در رابطــه بــا جزییــات ایــن الیحــه و ایــرادات آن تاکیــد کرد:تعریــف کانــون وکال هــم در ایــن الیحــه غلــط اســت.
کانــون وکال در ایــن الیحــه یــک موسســه غیــر انتفاعــی تعریــف شــده اســت .موسســه غیــر انتفاعــی یــک شــخصیت
حقوقــی ،حقــوق خصوصــی اســت ولــی کانــون وکال یــک شــخصیت حقوقــی اســت در جهــت حفــظ منافــع عمومــی کــه
پیوســتن وکیــل بــه آن الزامــی اســت  .کانــون هــای وکال در تمــام جهــان حــق تدویــن قوانیــن وکالــت دارند.تعریــف
ارکان کانــون وکال هــم در الیحــه جامــع وکالــت اشــتباه اســت .کانــون وکال در حــد یــک شــرکت ســهامی تنــزل داده شــده
اســت چــون بــرای کانــون وکال مجمــع عمومــی در نظــر گرفتــه اســت .کانــون وکال در حــال حاضــر دارای هیــات عمومــی
اســت و دارای اختیــارات وســیعی اســت کــه در الیحــه بــه شــدت محــدود شــده اســت.چرا الیحــه وکالــت را بایــد کســانی
بنویســند کــه فــرق یــک کانــون وکال را بــا یــک شــرکت ســهامی متوجــه نشــوند؟
ایــن اســتاد دانشــگاه در پایــان بــا اشــاره بــه لــزوم تدویــن الیحــه وکالــت توســط خــود کانــون وکال خاطرنشــان کــرد:
ابتــکار تدویــن الیحــه وکالــت بایــد بــه عهــده کانــون هــای وکالی دادگســتری باشــد .ایــن واقعیــت آنچنــان روشــن
اســت کــه قانــون اســتقالل کانــون وکال کــه در ســال  ۱۳۳۳تصویــب شــد بــه ابتــکار کانــون وکالی دادگســتری مرکــز
تدویــن شــد کــه حقوقدانــان برجســته ای در آن زمــان در هیــات مدیــره کانــون وکال بودنــد .در آن زمــان کانــون وکال
اســتقالل نداشــت و کمتــر از  ۱۰۰۰وکیــل در کشــور داشــتیم .االن بیــش از  ۴۰هــزار وکیــل داریــم .ایــن ظلــم اســت کــه
تدویــن قانــون وکالــت بعهــده وکال نباشــد .مــا در ایــن زمینــه بــی تفــاوت نبودیــم  .کانــون وکالی دادگســتری مرکــز
درکمیســیون تدویــن قوانیــن بــه مــدت  ۴ســال دریــک کمیســیون برجســته متشــکل از اســاتید دانشــگاه و قضــات
بازنشســته کــه وکیــل هســتند و ســایر وکال طرحــی را آمــاده کردنــد کــه امیــدوارم در ایــن همایــش مطــرح و تصویــب
شــودو النهایــه بــه مجلــس تقدیــم شــود .اگــر ایــن طــرح تصویــب شــود آزادی و اســتقالل وکیــل و وکال بــه معنــی واقعــی
تضمیــن مــی شــودو وکال در خدمــت نظــام قــرار خواهنــد گرفــت و در اختالفــات بیــن المللــی هــم وکال بــه کار گرفتــه
مــی شــوند  .ابــراز تاســف میکنــم کــه در یکــی از دعــاوی مهــم کــه علیــه ایــران مطــرح شــده اســت داور اختصاصــی
ایــران از پاکســتان انتخــاب شــده اســت .چــرا بایــد حقوقدانــان و افــراد مســلط بــه داوری ایــن طــور تحقیــر شــوند؟
اگــر مــا کانــون هــای وکالی مقتــدر داشــتیم شــاهد ایــن مــوارد نبودیــم.وی در پایــان ضمــن ابــراز امیــدواری از تــاش
هــای کانــون هــای وکالی سراســر کشــور در حفــظ اســتقالل و تاثیرگــذاری بــر روی سرنوشــت قانــون وکالــت گفــت:
سرنوشــت قانــون وکالــت از ســوی کانــون هــای وکال رقــم خواهــد خــورد و ایــن میــراث گرانبهــا را کــه اســتقالل کانــون
اســت پیشکســوتان وکالــت بــه دســت آورده انــد بــه آینــدگان بــه صورتــی شــکوفاتر تحویــل دهیــم.
بهمــن کشــاورز ریاســت اســکودا ســخنران بعــدی بــود کــه پــس از خیــر مقــدم بــه تمامــی حضــار و مســئولین طــی
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ســخنان خــود بزرگتریــن دغدغــه وکال را بحــث الیحــه وکالــت دانســت و ضمــن تاکیــد بــر ایــن موضــوع اشــاره داشــت:
مســئله اســتقالل کانــون هــا چیــزی نیســت کــه کانــون هــا کوتــاه بیاینــد ولــو ایــن کــه بــه جایــی برســد کــه صراحتــا
گفتــه شــود نیــازی بــه کانــون وکالی مســتقل نیســت .وکال دغدغــه مالــی وکاری در ایــن مــورد ندارنــد و آن را حــل
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خواهنــد کــرد .مهــم حــق مــردم اســت کــه مــورد نظــر و باعــث نگرانــی ماســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه حــق مــردم از اصــول مهــم قانــون اساســی و نقطــه قــوت نظــام جمهــوری اســامی مــی باشــد
و ایــن حــق جــز بــا اســتقالل کانــون وکال امــکان پذیــر نیســت ،افــزود :مبــادا کــه در نتیجــه خدشــه بــه اســتقالل وکال و
کانــون  ،ایــن نقطــه قــوت تبدیــل بــه نقطــه ضعــف شــود ؛ چــرا کــه حــق دفــاع در دنیــا اســتانداردهایی دارد کــه مــا هــم
پذیرفتــه ایــم و اگــر منطبــق بــر آن باشــیم مــی توانیــم مدعــی وکالــت مســتقل و قانــون قــوی باشــیم.
کشــاورز در بخشــی دیگــر از ســخنانش در رابطــه بــا فوایــد اجبــاری شــدن نهــاد وکالــت در دادگســتری خاطرنشــان
کــرد :اگــر در ایــن قانــون الزامــی بــودن وکالــت تصویــب شــود  ۸۰درصــد مشــکالت قــوه قضاییــه حــل خواهــد شــد.
نگوینــد کــه آنهــا کــه ندارنــد چــه کننــد؟ از همــان  ۶۰ســال پیــش تــا حــاال تشــکیالت معاضــدت قضایــی و وکالــت
تســخیری در خدمــت مــردم بــوده و هســت و جــای نگرانــی نیســت.
ســخنران بعــدی داود محمــدی رییــس کمیســیون اصــل  ۹۰مجلــس شــورای اســامی بــود .وی بــا بیــان ایــن کــه در
ایــن همایــش بــه بحــث کانــون وکال از منظــر حقوقــی نــگاه شــده و وی مــی خواهــد بــا دیــد دیگــری بــه موضــوع نــگاه
کنــد گفــت :امــروز نقــش نهادهــای مدنــی نقشــی ارزنــده وبرجســته اســت .همــه کشــورها بخشــی از امــور خــود را بــه
بخــش هــای غیــر دولتــی محــول میکننــد تــا مــردم در امــور خــود و تعییــن سرنوشــت خــود مشــارکت کننــد .یکــی از ایــن
نهادهــا کــه یــک پیشــینه خــوب وقدیمــی دارد کانــون وکالســت کــه از اســتحکام خوبــی برخــوردار اســت و قانــون آن در
 ۱۳۳۳تصویــب شــده اســت .جایگاهــی اســت کــه بــرای کانــون وکال ایجــاد شــده و مــا بایــد قائــل بــه آن باشــیم .امــروز
کــه در حــال تدویــن قانــون برنامــه ششــم توســعه هســتیم متاســفانه بــه دلیــل عــدم توجــه بــه نهادهــای مدنــی هزینــه
زیــادی صــرف امــور جــاری مــی کنیــم زیــرا حاضــر نشــدیم بــه آن اســناد فرادســتی در عمــل پایبنــد باشــیم .مــا بایــد
بــه ســمت تقویــت نهادهــای مدنــی گام برداریــم ،خصوصــا کانــون وکال کــه پیشــینه خوبــی هــم دارد.
محمــدی بــا جهانــی دانســتن نهــاد مدنــی وکالــت بــه لــزوم اســتقالل وکال و فوایــد آن اشــاره داشــت و افــزود :همانطــور
کــه بــرای قضــات اســتقالل قائــل هســتیم بــرای وکیــل هــم بایــد قائــل باشــیم تــادر دفــاع از حقــوق مــوکل بــا لکنــت زبــان
برخــورد نکنــد و شــفاف و شــجاعانه از حقــوق مــوکل دفــاع کنــد کــه اســاس دادرســی عادالنــه اســت  .رئیــس کمیســیون
اصــل نــود ســپس وظایــف کانــون وکال و حاکمیــت را بــر شــمرد و خاطرنشــان کــرد کانــون بایــد وکالیــی تربیــت کنــد
کــه نزاکــت دفــاع را رعایــت کنــد و بــا حفــظ اســتقالل از حقــوق مــوکل دفــاع کنــد و شــان وکیــل را رعایــت کنــد .بــرای
حاکمیــت هــم وظایفــی هســت .اولیــن وظیفــه ،تعمیــم و گســترش و نهادینــه کــردن وکالــت اســت .مهمتریــن رنــج دســتگاه
قضایــی ورودی پرونــده و اطالــه داردســی اســت و ایــن دو مهــار نمــی شــود مگــر ایــن کــه وکالــت در جامعــه نهادینــه
شــود  .الزمــه تحقــق حقــوق شــهروندی هــم ،ترویــج وکالــت و الزامــی کــردن آن اســت  .بســیاری از پرونــده هــا ریشــه
در ایــن دارد کــه حقــوق شــهروندی کــه یکــی از آنهــا دسترســی بــه وکیــل دادگســتری اســت رعایــت نشــده اســت  .لــذا
بــا گســترش وکالــت مــی توانیــم بــر ایــن مشــکالت فائــق آییــم.
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داودی محمــدی در ادامــه بــا یــاد آوری ایــن نکتــه کــه نظــارت نبایــد بــه اســتقالل خدشــه ای وارد کنــد تاکیــد کــرد :وکیــل
بایــد بتوانــد بــا شــجاعت از موکلیــن خــود در دادگاه دفــاع کنــد و همراهــی وکال بــا قضــات همیشــه موثــر بــوده و قطعــا
ایــن همراهــی مثبــت در احقــاق حقــوق عامــه مــردم موثــر واقــع مــی شــود.
در پایــان دکتــر کمالــی پــور نائــب رئیــس کمیســیون حقوقــی وقضایــی مجلــس شــورای اســامی درخصــوص ایــن
موضــوع کــه رابطــه ی خوبــی بیــن قاضــی و وکیــل ایجــاد نشــده ،گفــت :مــا بایــد حقایــق را بپذیریــم  .جامعــه حقوقــی
کشــور نتوانســته اســت انســجام واقعــی خــود را بــه دســت بیــاورد .مــن امــروز هــم ،در دســتگاه قضــا هســتم ومعتقــدم
کــه نتوانســته ایــم بیــن قضــات و وکال یــک رابطــه خــوب دائمــی ایجــاد کنیــم .قاضــی و وکیــل در معــرض و مظــان
اتهــام هســتند .بایــد بــاور کنیــم کــه وکیــل و قاضــی یــک نقــش را در ایجــاد و اســتقرار عدالــت ایفــا مــی کننــد .قاضــی
در اســتناد و وکیــل در شــفاف ســازی .ایــن دو معــارض نیســتند ولــی نمــی دانیــم چــرا ایــن اختــاف عمیــق وجــود دارد
کــه بیــن قاضــی و وکیــل ایــن رابطــه صحیــح و مبتنــی بــر اعتمــاد وجــود نــدارد .وی در ادامــه افزود:اگــر ایــن رابطــه
ایجــاد شــود الیحــه ای کــه قــوه قضاییــه ایجــاد میکنــد اختالفــی بــا آنچــه وکال توقــع دارنــد نخواهــد داشــت .بایــد یــک
تیــم از وکالی تــراز اول کشــور تشــکیل شــود تــا بــا مســئولین دســتگاه قضــا تعامــل بهتــری ایجــاد کننــد .آن وقــت بــه
الزامــی شــدن وکیــل اشــاره مــی شــود .کمالــی پــور در رابطــه بــا الزامــی شــدن وکیــل در دعــاوی اظهــار داشــت :مــا در
حــوزه بهداشــت ،پزشــک خانــواده را پیــش بینــی کردیــم تــا ایــن امــر نهادینــه شــود و چــه خــوب اســت در جهــت امنیــت
روانــی مــردم ســاز و کاری را درنظــر بگیریــم کــه همــه خانــواده هــا بتواننــد وکیــل شــخصی داشــته باشــند  .آنــگاه مــی
توانیــم بــر اطالــه دادرســی کــه معضــل قــوه قضاییــه اســت فائــق شــویم .مشــکل ایــن اســت کــه مــردم اطالعــات حقوقــی
ندارنــد و باعــث مــی شــود در مراجــع قضایــی راه را درســت طــی نکننــد و ایــن امــر باعــث اطالــه دادرســی مــی شــود.
آنچــه در راس الیحــه جامــع وکالــت مطــرح اســت  ۵بنــد اســت کــه هــم مــا و هــم شــما روی آن بحــث داریــم .امیداواریــم
بــه نوعــی ایــن موضــوع مــورد بررســی قــرار گیــرد کــه خدشــه ای بــه اســتقالل وکیــل و کانــون وکال وارد نشــود .اگــر
نــگاه تجربــی بــه وکالــت داشــته باشــیم بــه ایــن واقعیــت خواهیــم رســید کــه نمــی توانیــم سیســتم رســیدگی و دفــاع را
کنــار هــم و زیریــک چتــر قــرار دهیــم کــه ســایه رســیدگی کننــده باعــث تزلــزل دفــاع کننــده شــود.
بنابرایــن بــا رعایــت و توجــه بــه ایــن اصــل کــه کانــون وکال بایــد اســتقالل خــود را داشــته باشــد بــه موضــوع خواهیــم
پرداخــت و ســعی خواهیــم کــرد در حــوزه تخصصــی از اســاتید علــم حقــوق و وکال و افــرادی کــه مــی تواننــد کمــک
کننــد اســتفاده کنیــم تــا ان شــاءاهلل تثبیــت ایــن اســتقالل را در همایــش دیگــری جشــن بگیریــم .ســخن آخــر ایــن کــه مــا
نمــی توانیــم نظــر  ۴۰هــزار متخصــص در حــوزه وکالــت را جلــب نکنیــم .آرزوی مــن ایــن اســت کــه همانگونــه کــه در
ایــن بنرهــا اتحادیــه سراســری کانــون هــای وکال کشــور نامگــذاری شــده ،همــه اســاتید و وکال کمــک کننــد تــا روزی
اتحادیــه سراســری حقوقدانــان کشــور را جشــن بگیریــم .شــخصا آنچــه کــه دغدغــه شماســت را مــد نظــر قــرار خواهــم
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داد و هــم در کمیســیون و هــم در صحــن علنــی مجلــس ارائــه خواهــم کــرد تــا بــه دادرســی عادالنــه برســیم.

گزارش عملکرد کمیسیونها

گزارشی از عملکرد کمیسیونها
اقدامــات را انجــام داده اســت:

کمیسیون انتشارات

 -1حضــور مســتمر احــدی از اعضــا در کمیســیون

کمیســیون انتشــارات کانــون وکالی البــرز از بــدو

وراهنمایــی آنــان در راســتای وظایــف کارآمــوزی

تشــکیل اقدامــات الزم را جهــت نشــر خبــر نامــه معمــول
داشــته تــا بتوانــد خدمــات انجــام شــده توســط ارکان
مختلــف کانــون را بــه اســتحضار جامعــه وکال برســاند.
در ایــن راه اعضــای ایــن کمیســیون اقدامــات الزم را در

خصــوص چگونگــی چــاپ خبــر نامــه ،شــرایط ماهــوی
و شــکلی ،نوبــت چــاپ ،محتویــات آن و فراخــوان جهــت
مقالــه بمنظــور چــاپ در آن و ...بــه عمــل آوردنــد تــا

انجــام ایــن وظیفــه خطیــر را عملــی ســازند .ضمــن اینکــه
ویــژه نامــه بیســت و هفتمیــن همایــش اســکودا و چــاپ
تقویــم ســال  ۱۳۹۶بــرای اولیــن بــار جــزو اقدامــات

کمیســیون بــوده و در ادامــه ،خبــر نامــه حاضــر حاصــل
تــاش ایــن کمیســیون بــا بهــره گیــری از توانمنــدی
هــای همــکاران وکیــل بــوده و الزم بــه ذکــر اســت

کارآمــوز محتــرم آقــای محمــد هاشــمی نیــز در مقاطعــی
از زمــان همــکاری الزم بــا ایــن کمیســیون را داشــته

اســت کــه نهایتــا بــا هدایــت هیــات محتــرم مدیــره کانــون
علــی الخصــوص رئیــس و نائــب رئیــس محتــرم تقدیــم

همــکاران عزیــز مــی شــود.

جهــت پاســخگویی بــه مســائل کار آمــوزان و مســاعدت

 -2ایجــاد تغییــرات در شــرح وظایــف کارآمــوزی و
شــرح وظایــف وکالی سرپرســت بــه منظــور ارتقــای
کیفیــت آمــوزش کارآمــوزان و نظــارت مســتمر بــر

رونــد کارآمــوزی

 -3بــاال بــردن ســطح کیفیــت آمــوزش کارآمــوزان جدیــد
الــورود بــا بــه کارگیــری شــیوه جدیــدی کــه هــر 13

کارآمــوز تحــت سرپرســتی یکــی از اعضــای کمیســیون،
دوره  18ماهــه کارآمــوزی را طــی مــی کننــد .بــه طــوری

کــه گزارشــات محاکــم نیــز در انتهــای هــر دوره ،بــه
صــورت تایــپ شــده در اختیــار عضــو کمیســیون جهــت
ارزیابــی و راهنمایــی قــرار مــی گیــرد

 -4اتخــاذ شــیوه جدیــد در برگــزاری اختبــار ســال 95

بــه ایــن گونــه کــه هیــات اختبــار ،راهــکار «تعدد اســاتید»

را برگزیــد تــا بــه کمــک ایــن روش در پاســخگویی بــه

ســواالت کتبــی و شــفاهی مجموعــه آموختــه هــا و
اطالعــات حقوقــی کارآمــوزان عادالنــه تــر ســنجیده

شــود

 -5رســیدگی بــه پرونــده هــای معوقــه و بالتکلیــف
تعــدادی از کارآمــوزان جهــت تعییــن تکلیــف نهایــی

کمیسیون کار آموزی

 -6منظــم نمــودن تشــکیل کالســهای آموزشــی جایگزیــن

ورود در بعضــی از مشــاغل مهــم و تاثیرگــذار در جامعه

در کالســها

مســتلزم انجــام مقدمــات و آموزشــهای الزم مربــوط بــه
آن مــی باشــد کــه از جملــه ایــن مشــاغل وکالــت مــی
باشــد و بدیــن منظــور کمیســیون کارآمــوزی ایــن

کار تحقیقــی و حضــور آنــان قبــل از شــروع کارآمــوزی

 -7مدیریــت و آمــوزش تعــداد  257نفــر از کارآمــوزان
جــاری و یــک نفــر کارآمــوز مهمــان

 -8برگــزاری اختبــار در مردادمــاه ســال  95کــه  73نفــر
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کارآمــوز از  75نفــر شــرکت کننــده پذیرفتــه شــدند

 -9برگــزاری جلســات ســخنرانی و کارگاههــای
آموزشــی مشــترک بــا کمیســیون آمــوزش

دروس دوره هــای آموزشــی کارآمــوزان وکالــت

 -7بررســی مجــدد مــواد مربــوط بــه آییــن نامــه

کمیســیون و تصویــب مــوارد اصالحــی مربــوط بــه

کمیسیون آموزش

آییــن نامــه کمیســیون آمــوزش کانــون

در راســتای اراِئــه خدمــات آموزشــی بــه همــکاران وکیل

کارآمــوزان ورودی  1394و برگــزاری ایــن دوره بــا

و کارآمــوزان ،کمیســیون آمــوزش بــا حضــور اســاتید

محتــرم دانشــگاه و بــا تعییــن و برگــزاری منظم جلســات

ســعی در انجــام ایــن رســالت مهــم داشــته کــه اهــم
اقدامــات صــورت گرفتــه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

 -1تشــکیل جلســات کمیســیون بــه صــورت ّ
منظــم و هــر
دو هفتــه یکبــار از تاریــخ 95/1/30

 -2فعــال نمــودن کمیســیون آمــوزش در تمــام روزهــای
هفتــه و حضــور یکــی از اعضــای کمیســیون درکانــون

جهــت پاســخگویی بــه ســؤاالت حقوقــی همــکاران وکیــل
و کارآمــوزان ونیزارایــه گــزارش نســبت بــه مــوارد
ارجاعــی از جانــب رئیــس یــا نایــب رئیــس محتــرم

کانــون

 -3تنظیــم و تدویــن برنامــه ی کامــل دوره آموزشــی
کارآمــوزان ورودی  1393و برگــزاری ایــن دوره بــا

همــکاری هیــأت مدیــره کانــون

 -4برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا موضــوع نــوآوری
هــای قانــون مالیــات هــای مســتقیم جدیــد و تکالیــف
مالیاتــی وکال و نحــوه تنظیــم اظهارنامــه مالیاتــی بــا

همــکاری اداره کل امــور مالیاتــی اســتان البــرز و بــا
تدریــس دو نفــر ازاســاتید ایــن اداره

 -5تألیــف و تدویــن مقــاالت علمــی از جانــب اعضــای

کمیســیون آمــوزش و ارائــه آن بــه کمیســیون
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 -6تصویــب لــزوم افزایــش تعــداد ســاعات برخــی از

انفورماتیــک جهــت درج در ســایت کانــون کــه در همیــن

راســتا مقــاالت اکثــر همــکاران در ســایت مذکــور منتشــر
شــده اســت

 -8تنظیــم و تدویــن برنامــه کامــل دوره ی آموزشــی
همــکاری هیــأت مدیــره کانــون قبــل از اعطــای پروانــه

کارآمــوزی بــه پذیرفتــه شــدگان

 -9همــکاری بــا کمیســیون کارآمــوزی در برگــزاری
آزمــون اختبــار و همچنیــن همــکاری باکمیســیون

حاضــر جهــت تهیــه و تنظیــم آییــن نامــه بــه شــرح
وظایــف وکالی سرپرســت

 -10برگــزاری کارگاه آموزشــی بــا موضــوع (بررســی
کاربــردی جرایــم اینترنتــی) بــا همــکاری دادســرای

عمومــی و انقــاب کــرج و پلیــس فتــای اســتان البــرز.

 -11برگــزاری جلســه نقــد و بررســی آراء قضایــی بــا
موضــوع امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه از دولــت

بــا ایــن توضیــح کــه کارگاههــای آموزشــی و جلســات
نقــد وبررســی آراء قضایــی و نیــز کالســهای آموزشــی
کارآمــوزان همچنــان در دســت اقــدام مــی باشــد

گزارش دادسرا و دادگاه
بــا توجــه بــه اهمیــت رســیدگی بــه امــور مربــوط بــه

همــکاران در دادســرا و دادگاه کــه نقــش آن در رســیدگی
بــه مــوارد ارجاعــی قابــل انــکار نیســت گــزارش ســال

 1395بــه شــرح ذیــل اعــام مــی گــردد :
دادسرا

در ســال  1395تعــداد  123پرونــده از مجمــوع مراجعــات

جهــت طــرح شــکایت انتظامــی بــا تــاش دادســتان
محتــرم انتظامــی پیــش از رســیدگی در دادســرای
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گزارش عملکرد
دادسرای انتظامی
پرونده های
ارجاع شده

قرارهای منع
پیگرد صادره

کیفرخواستهای
صادره

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

74

90

78

117

11

35

22

25

6

12

11

21

انتظامــی از طریــق مذاکــره منجــر بــه اعــام رضایــت

دادگاه انتظامی

ارجــاع شــده بــه دادیــاران انتظامــی بــه شــرح جــدول

گــزارش شــعبات ســه گانــه دادگاه انتظامــی کانــون

شــکات و یــا انصــراف آنــان گردیــد .پرونــده هــای
فــوق مــی باشــد.

آمار دادگاه
انتظامی در

وکالی البــرز بــه شــرح ذیــل اعــام مــی گــردد :

شعبه اول

شعبه سوم

شعبه دوم

پرونده
ارجاعی

دادنامه
صادره

پرونده
ارجاعی

دادنامه
صادره

پرونده
ارجاعی

دادنامه
صادره

11

---

3

---

5

---

1

1

5

5

*4

5

تابستان

7

4

12

5

3

2

پاییز

---

2

9

7

7

3

زمستان

14

4

7

9

8

9

جریانی
پایان سال

22

---

10

---

6

---

سال 1395
جریانی از
سال 94
بهار

* دو پرونده با کسر از آمار به دادسرا مجددا ارسال گردید
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کمیسیون نظارت و بازرسی
بــا توجــه بــه مقــررات و قوانیــن وکالــت و تصریــح آن
بــه الــزام فعالیــت وکال در محــل اشــتغال و عــدم تمرکــز
امــور وکالتــی در غیــر محــل اشــتغال و اهمیــت ایــن
موضــوع بــرای همــکاران و نیــز مدیــران کانــون ،نظــارت
بــر نحــوه عملکــرد و فعالیــت همــکاران بــه کمیســیون
نظــارت و بازرســی ســپرده شــده کــه مهمتریــن اقدامــات
کمیســیون در ســال گذشــته بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
 -1در طــی مــدت فعالیــت کمیســیون در  3ماهــه اول
ســال  1395ســه جلســه بــا حضــور اعضــاء کمیســیون
و یــک جلســه بــا حضــور اعضــاء محقــق تشــکیل شــده
اســت  .تعــداد  22پرونــده مربــوط بــه ســال  1395مــی
باشــد کــه همگــی آنهــا بررســی و جهــت رســیدگی بــه
اعضــاء ارجــاع شــده اســت.
 -2کمیســیون بــه صــورت متنــاوب حداقــل هفتــه ای
دو روز جهــت بررســی پرونــده هــای معوقــه ســالهای
گذشــته کــه بالاقــدام بــوده انــد ،تشــکیل شــده و پــس
از مطالعــه آنهــا و ثبــت در دفتــر اندیکاتــور ،عضــو
رســیدگی کننــده تعییــن و اعضــاء محقــق مربــوط معرفی

و پرونــده هــا مجــدداً از حالــت تعلیــق بــه جریانــی تبدیــل
و در حــال رســیدگی مــی باشــند.
 -3کمیســیون بــا دســتور ریاســت کانــون وکالی البــرز
مبنــی بــر شناســایی و تحقیــق در خصــوص تمرکــز غیــر
مجــاز همــکاران ،ایــن مســئله را در اولویــت قــرار داده و
در ایــن راســتا مناطــق شــهری کــرج و فردیــس تقســیم
بنــدی شــده و مســئولیت تحقیــق هــر منطقــه بــه یکــی از
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اعضــاء محــول شــد کــه هــم اکنــون نیــز در حال بررســی
و تشــکیل پرونــده هــای جدیــد مــی باشــد .
 -5تعــدادی از پرونــده هــا کــه مراحــل تحقیــق آن تکمیــل

و تمرکــز غیــر مجــاز قطعــی بــوده بــه دادســرای کانــون
ارجــاع گردیــده اســت.

کمیسیون تسخیری
از جملــه وظایــف و تکالیــف قانونــی وکال انجــام
وکالتهــای تســخیری اســت کــه مدیریــت ایــن امــر بــر
عهــده کانــون وکال بــوده و در طــول فعالیــت کمیســیون
وکالــت تســخیری بــه شــرح ذیــل انجــام شــده اســت:
 -1تعییــن وکیــل تســخیری از لیســت وکالی پایــه یــک
کانــون جهــت پرونــده هــای ارجاعــی از ســوی دادگاه
بــا توجــه بــه فوریــت مــوارد ارجاعــی کــه ابــاغ از
طریــق تلفــن صــورت گرفتــه اســت.
 -2پاســخ بــه پرســش وکالی محتــرم در خصــوص
وظایــف وکالی تســخیری و مراحــل پیگیــری توســط
آنــان
 -3ارجــاع مــوارد متعــددی پرونــده بــه همــکاران
محتــرم بــه دلیــل حجــم زیــاد مــوارد ارســالی از ســوی
دادگاه هــای انقــاب  ،کیفــری اســتان و اطفــال
 -4هماهنگــی بــا شــعبه اطفــال دادســراجهت حضــور
همــکاران کشــیک بــه صــورت ســه روز در هفتــه
 -5تعــداد وکالتهــای تســخیری از تاریــخ  17فروردیــن
تــا تاریــخ  24اســفند مــاه ســال گذشــته  588فقــره
مــی باشــد

کمیسیون معاضدت
کمیســیون معاضــدت یکــی از کمیســیونهای بســیار
مهــم از منظــر ارتبــاط بــا ادارات و شــهروندان اســتانی
اســت و در طــول فعالیــت یکســاله و بــا تعاملــی کــه بــا
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آمار کمیسیون معاضدت سال 95

حقوقی

کیفری

خانواده

مجموع

کرج شش ماهه اول

6167

5234

3452

14853

1279

1066

3963

کرج شش ماهه دوم

9910

8725

فردیس 6ماهه اول

1618

6325

24960

فردیس  6ماهه دوم

2501

2000

2220

6721

ماهدشت شش ماهه اول

59

91

34

184

ماهدشت شش ماهه دوم

140

155

71

366

هشتگرد شش ماهه دوم

1523

809

719

3051

جمع کل

21918

18293

13887

54098

دادگســتری کل اســتان ایجــاد شــده موفــق بــه دایــر

مــی باشــد:

نمــودن واحدهــای معاضــدت در دادگاههــای حقوقــی،

 -1برگــزاری دیــدار نــوروزی ســال 95همــکاران وکیــل

دادگســتری فردیــس و هشــتگرد و دادســرای ماهدشــت،

بــه همــراه خانــواده وکالی کانــون وکالی البــرز در

دادگســتری نظــر آبــاد و طالقــان شــده کــه آمــار

ســالن لوتــوس

خدمــات ارائــه شــده در داگســتری هــای کــرج  ،فردیــس

-2تهیــه گــزارش از اولیــن جلســات هیــأت مدیــره در

و ماهدشــت بــه شــرح جــدول فــوق مــی باشــد .ضمنــا

خصــوص معرفــی کمیســیون هــای کانــون توســط

تعــداد  110پرونــده از طریــق ایــن کمیســیون بــه وکالی

اعضــای روابــط عمومــی

کانــون ارجــاع گردیــد.

-3تهیــه و نصــب بنــر در مناســبت هــای مختلــف در

کمیسیون روابط عمومی
بــا توجــه بــه وظایــف ذاتــی کمیســیون روابــط عمومــی
مبنــی بــر ارتبــاط مســتمر بــا همــکاران و کارآمــوزان
محتــرم و اطــاع رســانی از عمکــرد ارکان کانــون و
هیــات مدیــره و برگــزاری مراســم ،همایــش ،ســمینار
و هرگونــه برنامــه جمعــی کانــون ،اقدامــات صــورت
گرفتــه از طــرف کمیســیون و اعضــای آن بشــرح ذیــل

ســطح اســتان
-4اطــاع رســانی و گــزارش خبــر در کانــال کانــون
وکالی البــرز
-5تهیــه گــزارش از جلســات کمیســیون هــا و جلســات
هفتگــی هیــأت مدیــره
 -6همــکاری در برگــزاری مراســم اولیــن دوره اختیــار
ســال 1395
 -7برگــزاری جلســه مربــوط بــه تعییــن ظرفیــت
کارآمــوزان در مــاه رمضــان بــا حضــور مقامــات
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مســئول دادگســتری اســتان البــرز و هیــات مدیــره
کانــون
-8تهیــه گــزارش از نشســت هیــات مدیــره محتــرم بــا
مســئولین قضایــی اســتان البــرز
-9هماهنگــی جهــت اختصــاص اتــاق وکال و تجهیــز آن
در دادســراهای کــرج

آن اقدامــات ذیــل را انجــام داده اســت:

 -۱تشــکیل جلســات متعــدد بــرای پیگیــری پرونــده های

اشــخاص و موسســاتی کــه تظاهــر بــه وکالــت نمــوده اند
از جملــه :مؤسســه داور متیــن نصیــر فــردوس ،مؤسســه

حقوقــی طباطبایــی فــرد ،مؤسســه حقوقــی آوای حــق،

مؤسســه حقوقــی وهــو نــام

 .۲مذاکــرات نهایــی بــرای انجــام تبلیغــات عمومــی بــرای

 -10برگــزاری تورهــای گردشــگری بــرای همــکاران

شــهروندان از طریــق ارســال پیامــک گســترده یــا نصــب

 -11برگــزاری جلســه مشــترک کمیســیون روابــط

بــه اقدامــات ایــن گونــه موسســات حقوقــی

کانــون
عمومــی کمیســیون هــای انتشــارات و انفورماتیــک بــا
حضــور اعضــای هیــات مدیــره
 -12تهیــه تقویــم کاری کمیســیون جهــت برنامــه ریــزی
قبلــی باتوجــه بــه اهمیــت موضــوع اطــاع رســانی و
اســتفاده از ظرفیــت مناســبت هــای ملــی ،مذهبــی و لــزوم

بنــر جهــت اطــاع عــدم مســئولیت کانــون وکال نســبت

.۳هماهنگــي جهــت اختصــاص شــعبه خــاص در دادگاه
هــا جهــت إرجــاع ايــن پرونــده هــا و رســيدگي ويــژه

 -4تهیــه شــکوائیه و طــرح شــکایت در دادســرای عمومی
و انقــاب توســط همــکاران عضــو کمیســیونجهت تعقیــب
مــوارد مذکور

آگاهــی و اشــراف کامــل بــر آنهــا
 -13برگــزاری مراســم تحلیــف کارآمــوزان در شــهریور
مــاه ســال 1395
 -15انجــام مصاحبــه بــا مســئولین وهمــکاران فعــال
کمیســیونها و درج آن در کانــال اطــاع رســانی کانــون.
 -16حضــور همــه جانبــه اعضــای کمیســیون و همکاری
بــا کارگــروه اجرایــی جهــت برگــزاری همایــش اســکودا
بــا میزبانــی کانــون البــرز

کمیسیون ماده 55
بــا توجــه بــه اعتبــار شــغل وکالــت در جامعــه و

ضــرورت تقویــت و ارتقــا ایــن اعتبــار نــزد شــهروندان
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و حمایــت از همــکاران وکیــل و جلوگیــری از دخالــت و

ورود افــراد فاقــد صالحیــت قانونــی بــه حــوزه وکالــت،
بــه اســتناد مــاده  ۵۵قانــون وکالــت ایــن امــر بــر عهــده

کانونهــای وکال گذاشــته شــده کــه کمیســیون مربــوط بــه

کمیسیون ورزش
کمیســیون ورزش یکــی از ارکان فعــال کانــون می باشــد
کــه در راســتای توجــه بــه ســامت جســمی و روحــی
همــکاران گرامــی تالشــهای گســترده ای را تــدارک و
انجــام داده اســت .از جملــه اقدامــات ،تشــکیل کمیتــه
فوتبــال و فوتســال آقایــان ،کمیتــه ورزش بانــوان کــه
درصــدد فراهــم نمــودن زمینــه فعالیــت ایشــان هســتند
و کمیتــه والیبــال کــه اهــم فعالیتهــای صــورت گرفتــه
بشــرح ذیــل مــی باشــد:
 - 1بررســي مســايل ورزشــي كانــون وكالي البــرز
از لحــاظ عالقمنــدي همــكاران بــه رشــته هــای مختلــف
وبــرآورد هزينــه و بودجــه مــورد نيــاز
 -2انجــام مذاکــرات بــرای عضويــت تمامــی اعضــاي
كانــون وکال در محــل دهکــده ورزشــی چهــار بــاغ و
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اســتفاده از انــواع امكانــات ورزشــي ايــن مجموعــه اعــم

کمیسیون حقوق شهروندی (آموزش همگانی)

و ...

بــا توجــه بــه اهمیــت آمــوزش حقــوق در میــان

از اســتخر ،اســب ســواري ،فوتبــال ،واليبــال ،بدنســازي
 -3اختصــاص دو ســانس از زميــن چمــن واقــع در
پــارك چمــران كــرج بــراي تمرينــات تيــم فوتبــال
 -4تعييــن مربــي فوتبــال در ابتــدای امــر و همچنيــن

شــهروندان و اقدامــات حمایتــی کانــون وکال از حقــوق

شــهروندان کمیســیون آمــوزش همگانــی تشــکیل کــه بــا
مصوبــه هیــات مدیــره عنــوان آن بــه کمیســیون حقــوق

شــهروندی تغییــر یافــت ،اهــم اقدامــات کمیســیون بــه

نظــارت مســتمر بــر عملكــرد ايشــان و مشــخص نمــودن

شــرح ذیــل مــی باشــد:

 -5شــركت در مســابقات فوتبــال جــام «حرف و مشــاغل

مدیریــت اســتراتژیک

در ایــن مســابقات

بــا مدیــران صــدا وســیما اســتانی ،جرایــد ورســانه هــای

حــدود ،وظايــف  ،مســئولیت و مــدت مربــی گيــري
تهــران» و انجــام منظــم تمرینــات جهــت حضــور موفــق
 - 6تعييــن اعضــاء كميتــه فوتبــال توســط کمیســیون
ورزش بــرای تصميــم گيــري در كليــه امــور مربــوط
بــه تيــم فوتبــال

 -1امــکان ســنجی آمــوزش همگانــی بــا مولفــه هــای
 -2تصویــب ضــرورت برگــزاری نشســت هــای توجیهــی
محلــی  -اســتانی ،دســتگاه هــای فرهنگــی و نهادهــا
ودســتگاه هــای اجرایــی اســتان

 -3تصویــب ضــرورت حضــور فعــال در شــبکه هــای

مجــازی

 - 7انجــام اقدامــات الزم نســبت بــه اخــذ بيمــه ورزشــي

 -4لــزوم پیگیــری ونصــب بیلبــورد در میادیــن کــرج

 -8اقــدام كميتــه فوتبــال نســبت بــه برنامــه ريــزي

 -5تهیه ی بروشور با موضوعات متفاوت

تيــم فوتســال کانــون وکالی البــرز در مســابقات جــام

حقــوق شــهروندی

بــراي كليــه اعضــاي تيــم
و تعییــن مربــی و شناســایی اعضــا بــرای حضــور
اســتقالل و همچنيــن مســابقات ســاالنه اســكودا
 -9کســب عنــوان نايــب قهرمانــی تيــم فوتســال كانــون
وكالي البــرز در مســابقات هفتــه ناجــا در ســال 1395

بــرای ارتقــای آمــوزش همگانــی بــا شــعارهای هفتــه

 -6تصویــب ضــرورت آمــوزش همگانــی قانــون حفــظ
 -7تصویــب برگــزاری گارگاه هــای آمــوزش همگانــی
در نهادهــا ودســتگاه هــای مختلــف اســتان

 - 8ضــرورت برگــزاری کارگاه هایــی بــرای تقویــت

نهــاد خانــواده

 -10تشــکیل تيــم واليبــال كانــون وكالي البــرز بــا

 -9فراخــوان عمومــی بــرای ارائــه پیشــنهادهای همکاران

مســابقات والیبــال اســکودا در اســتان گلســتان

بنــدی دیــدگاه های همــکاران

حضــور تعــدادي از همــكاران و حضــور ایــن تیــم در

وکیــل در زمینــه ی روش هــای آمــوزش همگانــی وجمــع

کمیســیون ضمــن تــاش در راســتای انجــام وظایــف

 -10تصویــب ضــرورت ایجــاد  sms-centerبــه

فــوق درصــدد فعــال نمــودن ورزشــهای همگانــی اســت
کــه عملــی نمــودن ایــن برنامــه مســتلزم حضــور و
مشــارکت همــکاران گرامــی اســت

منظــور اطــاع رســانی و ارســال پیامــک هــای تبلیغاتــی
انبــوه در مناســبت هــای مرتبــط ازجملــه روز وکیــل و
هفتــه ی قــوه قضاییــه و...

 -11تدویــن متــن تفاهــم نامــه اداره ی کل آمــوزش
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وپــرورش اســتان البــرز و کانــون وکالی دادگســتری
البــرز

 -12تدویــن متــن نامــه ای تحــت عنــوان «ضــرورت
بازنگــری در تاســیس موسســات حقوقــی بــا نظــارت

کانــون هــای وکالی دادگســتری وتقدیــم بــه هیــات
مدیــره ی محتــرم کانــون وکالی دادگســتری البــرز

 -13مکاتبــه بــا شــورای شــهر کــرج و تمهیــد مقدمــات
برگــزاری جلســه در روز  95/7/25بــا حضــور کلیــه
اعضــای کمیســیون ،رئیــس شــورای شــهر کــرج
ورئیــس کمیســیون حقوقــی شــورای شــهر کــرج

 -14برگــزاری جلســه بــا رئیــس محتــرم شــورای
برنامــه ریــزی امــور مســاجد اســتان و معرفــی ظرفیــت
هــای کانــون وکالی دادگســتری البــرز

 -15آســیب شناســی فرهنگــی وحقوقــی اســتان البــرز

بــا توجــه بــه تنــوع فرهنگــی وقومــی مــردم ایــن اســتان
و برنامــه ریــزی بــرای ایــن مهــم و نیــاز ســنجی علمــی،
آمــوزش همگانــی بــا مولفــه هــای مدیریــت اســتراتژیک

فــوق الذکــر

 -16پیــش بینــی برنامــه هــای حمایتــی از حقــوق
کــودکان و حقــوق زنــان در راســتای حمایــت از حقــوق
شــهروندی

و مذاکــره بــا کارگــزاران بیمــه هــای مختلــف تکمیلــی
ونهایتــا انعقــاد قــرارداد بــا بیمــه البــرز
 -4ارســال پیامــک بــه کلیــه اعضــای کانــون وکال بــرای
اطــاع رســانی نســبت بــه عضویــت در طــرح بیمــه
تکمیلــی و همچنیــن پیگیــری ایــن طــرح جدیــد و ایجــاد
هماهنگــی بــا اســکودا جهــت فراگیــری ایــن طــرح در
کانــون هــای وکالی کل کشــور
 -5برنامــه ریــزی بــرای عــدم تداخــل برنامــه هــای
کمیســیون هــای مشــابه رفــاه و ورزش بــا یکدیگــر.
 -6تحقیــق و بررســی و درنهایــت عقــد قــرارداد بــا
اماکــن و مراکــز مختلــف تفریحی،مســافرتی،زیارتی و
هتــل هــا در نقــاط مختلــف کشــور
 -7مذاکــره بــا بانــک هــای مختلــف از جملــه بانــک
صــادرات و بانــک ملــی بــرای اخــذ تســهیالت توســط
وکال و کارآمــوزان بــا ضمانــت وکال و کارمنــدان
 -8دریافــت مجــوز اخــذ شــوکر و افشــانه بــرای وکال
طــی مذاکــره بــا معاونــت پیشــگیری نیــروی انتظامــی
 -9فراهــم نمــودن زمینــه اســتفاده همــکاران از مجتمــع
تفریحــی کانــون وکالی کردســتان در شــهر نــور اســتان

کمیسیون رفاه

مازنــدران

ضــرورت توجــه بــه امــور رفاهــی همــکاران از ناحیــه

کمیسیون بین الملل

کانــون موجــب انجــام اقدامــات آتــی از طــرف کمیســیون
مربــوط شــد:
 -1تشــكيل جلســات متعــدد جهــت تعييــن اهــداف و
برنامــه هــاي مــورد نظــر كميســيون
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 -3طــرح عضویــت وکالی دادگســتری در بیمــه تکمیلــی

 -2مذاکــره و انعقــاد تفاهــم نامــه بــا مرکــز فــوق
تخصصــی چشــم پزشــکی نــور بــرای فراهــم نمــودن
تســهیالت ویــژه چشــم بزشــکی وکال

بــا توجــه بــه اهمیــت وکــــالت و ضــرورت ارتباطــات

بیــن المللــی اقدامــات ذیــل از طــرف کمیســیون بیــن

الملــل صــورت گرفتــه اســت:

 -۱تعیین خط مشی کمیسیون

 -۲اقــدام بــه ثبــت نــام و بازدیــد از مرکــز اســناد
ســازمان ملــل و اعطــاء گواهینامــه بــه شــرکت کننــدگان

گزارش عملکرد کمیسیونها

 -3پیگیـــــری موضــوع عضویــت کانــون وکالی البــرز

 -1تشــکیل دوره جدیــد کمیســیون مالیاتــی کانــون

در IBA

وکالی دادگســتری اســتان البــرز در مــورخ  95/2/1بــا

کمیسیون نقل و انتقال
بــا توجــه بــه شــرایط خــاص و ویــژه برخــی از همــکاران
و تقاضــای ایشــان مبنــی بــر خــروج یــا ورود بــه کانــون
البــرز کمیســیون نقــل و انتقــال اقدامــات زیــر را انجــام
داده اســت:
 -1تشکیل اولین جلسه در تاریخ95/2/12
 -2تشــکیل پرونــده هــای جدیــد در ســال جــاری شــامل
11فقــره خروجــی و  4فقــره ورودی
 -3بررســی کلیــه نامــه هــا و پرونــده هــای بالتکلیــف
ســالهای قبــل و صــدور دســتور مقتضــی جهــت اقدامــات
الزم
 -4ارجــاع ۱۱فقــره پرونــده جهــت طــرح در هیــات مدیــره
کــه بــه موافقــت منجــر شــد
 -5حســب مصوبــه هیــات مدیــره ،کمیســیون در ســال
 95از پذیــرش تقاضــای ورود بــه شــهر کــرج و نیــز
کارآمــوز مهمــان خــودداری نمــوده اســت

کمیسیون مالیاتی
بــا توجــه بــه اهمیــت توجــه بــه امــور مالیاتــی و نیــز
حمایــت از همــکاران محتــرم در هیاتهــای حــل اختــاف
مالیاتــی و نیــز نظــارت بــر امــور مالیاتــی کانــون وکالی
البــرز کمیســیون مالیاتــی بــا ترکیبــی از همــکاران بــا
تجربــه و نیــز همکارانــی کــه دارای ســوابق مربــوط بــه
امــور مالیاتــی بــوده تشــکیل و اقدامــات ذیــل را پیگیــری
نمــوده انــد:

حضــور ریاســت کانــون جنــاب رضــازاده
 -2تــاش و اقــدام بــرای آمــوزش نحــوه ی تنظیــم
قــرارداده هــا و اظهارنامــه مالیاتــی  ،اســناد مالــی ،
نگهــداری آن و تســلیم بــه موقــع مــدارک و اســناد در
مواقــع درخواســت ســازمان امــور مالیاتــی بــه وکال و
کارآمــوزان
 - 3آمــوزش مــوارد مربــوط بــه معافیــت هــا  ،نحــوه ی
توافــق بــا ســرممیز کل و اعتــراض بــه بــرگ تشــخیص
صــادره در راســتای مــاده  238قانــون مالیاتهــای
مســتقیم از طریــق برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
مشــترک بــا کمیســیون آمــوزش
 -4درج اطالعیــه مبنــی بــر تغییــر زمــان تســلیم
اظهارنامــه مالیاتــی از تیــر مــاه بــه خــرداد مــاه هــر
ســال در ســایت کانــون وکالی البــرز بــه همــراه روش
ثبــت نــام از طریــق ســایت کانــون وکالی البــرز جهــت
همــکاران ارجمنــد
 -5معرفــی آقایــان قــدرت الــه نوفــاح و جعفــر
ملــک پــور بــرای حــوزه هــای هشــتگرد و نظرآبــاد و
اســماعیل اشــتهاردی بــرای حــوزه اشــتهارد بــرای
حضــور نماینــدگان کانــون وکال در جلســات هیــات حــل
اختالفــات مالیاتــی
 -6اختصــاص محلــی در ســاختمان کانــون وکالی
دادگســتری البــرز بــرای مشــاوره و پاســخگویی
و ســهولت تنظیــم و تســلیم و ارســال اظهارنامــه
الکترونیکــی از اشــخاص مطلــع ســازمان امــور مالیاتــی

و بهــره گیــری از تجربیــات آنهــا بــرای فراهــم شــدن 23
زمینــه ی مناســب بــرای همــکاران در محــل کانــون
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 -7برگــزاری جلســات کمیســیون مالیاتــی هــر دو هفتــه

قالــب شــبکه هــای اجتماعــی ظهــور پیــدا کــرده لــذا عــدم

یکبــار در ســاختمان کانــون

توجــه بــه ایــن مهــم باعــث فاصلــه گرفتــن از فضــای

 -.8نظــارت مســتمر بــر موضــوع تنظیــم اظهارنامــه

عمومــی جامعــه خواهــد شــد .بــه همیــن جهت کمیســیون

هــای مالیاتــی کانــون وکالی البــرز و پیگیــری امــور

انفورماتیــک کانــون عــاوه بــر تــاش در جهــت تکمیــل

مالیاتــی آن

موضــوع اتوماســیون اداری بــا بــروز رســانی ســایت و

 -9جدیــت و تــاش اعضــای کمیســیون مالیاتــی در تأیید

راه انــدازی کانــال اطــاع رســانی در ایــن راه پیــش قــدم

رأی مرحلــه بــدوی و معافیــت کانــون وکالی دادگســتری

بــوده و اقدامــات صــورت گرفتــه بشــرح ذیــل مــی باشــد:

البــرز از مالیــات در مرحلــه رســیدگی تجدیدنظــر امــور

 -1تاســیس کانــال رســمی اطــاع رســانی کانــون وکالی

مالیاتــی کــرج و نهایت ًاتاییــد رأی مرحلــه بــدوی هیــأت

دادگســتری البــرز در تلگــرام همزمــان بــا نخســتین روز

حــل اختــاف مالیاتــی و اعــام معافیــت مالیاتــی کانــون

از بهــار ســال  95بــه منظــور تهیــه و تدویــن کلیــپ هــای

وکالی دادگســتری البــرز بــرای عملکــرد ســال 1392

مناســبتی از جملــه کلیــپ وکیــل ،کلیــپ یــادواره دومیــن

 -10دفــاع نماینــدگان منتخــب کانــون از حقــوق وکال

ســالگرد ارتحــال اســتاد کاتوزیــان ،کلیــپ بزرگداشــت

در هیأتهــای حــل اختــاف مالیاتــی اداره دارایــی اســتان

مقــام اســتاد شــهریار

البــرز بــا حضــور در جلســات و مطالعــه پرونــده مالیاتی

 -2تــاش در جهــت تعامــل بــا اصحــاب رســانه و جرایــد

همــکاران و نیــز اســتماع اظهــارات واعتراضــات ایشــان

معتبــر اســتانی و کشــوری و خبرگــزاری هــای معتبــر

نســبت بــه برگهــای تشــخیص مالیاتــی صــادره از واحــد

کشــور

مالیاتــی مربوطــه و یــا آراء صــادره از هیأتهــای بــدوی

 -3برگــزاری جلســات دو جانبــه کانــون البــرز بــا

حــل اختــاف مالیاتــی

معاونــت صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران

 -11تــاش کمیســیون مالیاتــی بــرای تصویــب تعرفــه

در مرکــز اســتان البــرز در جهــت تعامــل رســانه ای و

هــای جدیــد حــق الوکالــه بــرای وکال و کارآمــوزان و

تعریــف جایــگاه وکال و کانــون وکالی البــرز

تقاضــای طــرح آن در اســکودا جهــت عــدم تضییــع

 -4خريــد تجهيــزات ســخت افــزاري و نــرم افــزاری

حقــوق مالیاتــی آنهــا و نزدیکــی هرچــه بیشــتر تعرفــه

و ارتقــاء رايانــه هــا ي كاركنــان کانــون ومســئولین

هــای کنونــی بــه واقعیــت

کمیســیونها و نظــارت مســتمر فنــی بــر سیســتم هــای

کمیسیون انفورماتیک
امــروزه پیشــرفت ســریع تبــادل اطالعــات در میــان
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افــراد و گــذر از مرزهــای داخلــی کشــورها مرهــون
فضــای ایجــاد شــده در بســتر اینترنتــی اســت کــه بــه
اشــکال گوناگــون ،خصوصــا ابزارهــای نویــن آن در

موجــود در شــبکه کانــون
 -5انجــام مراحــل کارشناســی و پشــتيبان گيــري از
سيســتم عامــل معتبــر و تنظيمــات رايانــه ای بــه منظــور
پايــداري و تســريع واكنــش در زمــان بــروز مشــكالت
احتمالــي و اعمــال يــك رويــه و چارچــوب واحــد و
اســتاندارد جهــت نصــب سيســتم عامــل و برنامــه هــاي
مــورد نيــاز از جملــه راه کارهــای مقابلــه بــا نفــوذ و

گزارش عملکرد کمیسیونها

جلوگیــری از آلودگیهــای ویروســی در شــبکه رایانــه ای

 -12دعــوت از اصحــاب رســانه و برگــزاری نشســت

کانــون البــرز

خبــری همایــش اســکودا

 -6آناليــز اطالعــات رایانــه ای دوره هــای پیشــین و اخــذ

 -13كــد نويســي ســامانه تحــت وب بــا موضــوع ایجــاد

 Backupو رونوشــت از اطالعــات بــه شــکل طبقــه

درگاه هــای مــورد نیــاز پســت الکترونیــک ســازمانی ،

بنــدی شــده

خبرنامــه الکترونیکــی و اتوماســیون اداری همــکاران در

 -7تهیــه شناســنامه تجهیــزات و مدیریــت شــبکه ،ارتقای

وبســایت کانــون وکالی البــرز

شــبكه و اتصــال بــه اينترنــت از حیــث نــوع اتصــال،

 -14انعــکاس وبازتــاب خبــری کــم نظیرهمایــش بیســت

پهنــاي بانــد ،ســرعت ،و تجهيــزات مربــوط

و هفتــم اســکودا بــه میزبانــی کانــون وکالی البــرز از

 -8همــکاری تنگاتنــگ بــا واحــد آمــار و انفورماتیــک

رهگــذر تعامــل بــا اربــاب رســانه و جرایــد

دادگســتری کل اســتان البــرز در اختصــاص حســاب

 -15تهیــه و انتشــار دو لــوح فشــرده صوتــی و تصویری

کاربــری ابــاغ الکترونیــک وکالی عضــو کانــون البــرز و

از اظهــارات ســخنرانان همایــش بیســت و هفتــم اســکودا

اجــرای موفقیــت آمیــز طــرح موصــوف

در البرز

 -9تهيــه اطالعــات و توليــد خبــر و بــه روزرســاني
محتــوا در پایــگاه اطــاع رســانی کانــون وکالی البــرز
بــه نشــانی  alborzbar.comو بارگــزاری فایــل
صوتــی همایــش هــا و انتشــار مقــاالت علمــی ،آموزشــی
و صنفــی همــکاران
 -10بســتر ســازی مناســب جهــت شــروع بــه کار فــاز
دوم پــروژه اتوماســیون اداری کانــون و اهتمــام در
تحليــل ومــدل ســازي پــروژه الكترونيــك ســازی صــدور
و تمدیــد پروانــه وکالــت بــه منظــور نيازســنجي ،جــذب،
تحويــل آناليــن مــدارك ،محاســبه و پرداخــت آنالیــن
حــق عضویــت همــکاران ،فراهــم آوردن بســترهای فنــی،
امــکان اخــذ اینترنتــی معرفــی نامــه دریافــت مفاصــا
حســاب از حــوزه مالیاتــی جهــت تمدیــد پروانــه وکالــت
از طریــق بخــش اتوماســیون اداری پرتــال کانــون وکالی
دادگســتری البــرز
 -11تحلیــل و نیازســنجی صــدور فیــش حقوقــی
آنالیــن بــرای کارکنــان از طریــق پرتــال کانــون وکالی
دادگســتری البــرز

کمیسیون حمایت
نظــر بــه مشــکالت و موانعــی کــه همــکاران محتــرم در
راســتای انجــام امــور وکالتــی خــود در مراجــع قضایــی
و غیــر قضایــی همــکاران دارنــد آنــان از کانــون وکال
انتظــار مســاعدت و حمایــت دارنــد لــذا در جهــت پاســخ
بــه ایــن انتظــارات ،کمیســیون حمایــت از همــکاران فعــال
و بــا تجربــه تشــکیل و اقدامــات ذیــل را انجــام داده انــد:
 -1بحــث و تبــادل نظــر در مــورد حــل مشــکالت وکال
از قبیــل نصــب تابلــو و ایــرادات شــهرداری نســبت بــه
آن و نحــوه برخــورد نــا مناســب بعضــی از کارمنــدان
دادگســتری و ارائــه راهــکار مقابلــه و حــل ایــن گونــه
مســائل از طریــق طــرح نشســت هیــات مدیــره کانــون
وکال بــا دادســتان و دیگــر مقامــات مســئول.
 -2مشــخص نمــودن انــدازه تابلــو وکالء و شــکل و
قالــب آن و نحــوه نصــب بــا مذاکــره بــا شــهرداری و
شــورای شــهر و نهایتــا اخــذ موافقــت آنــان
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-3پیگیــری درخواســتهای وارده از طــرف همــکاران و

اخــذ پروانــه وکالــت دادگســتری مصــوب  1376ایــن

مراجعــه بــه مراجــع قضایــی

کمیســیون  ،تعــداد  ۳۱۲فقــره اســتعالم از طریــق مراجــع

کمیسیون تحقیق و بررسی
بــا عنایــت بــه وظیفــه ذاتــی کمیســیون تحقیــق و بررســی
مبنــی بــر انجــام اســتعالمات مــاده  2قانــون کیفیــت

ذیصــاح انجــام و نتیجــه آن بــه کانــون گــزارش شــده
اســت  .همچنیــن تحقیــق و بررســی الزم در  5فقــره
پرونــده  ،ارجاعــی از ســوی ریاســت محتــرم کانــون
انجــام شــده اســت .

برگزاری انتخابات هیات مدیره کانون البرز
ســی و چهارمیــن و آخریــن جلســه هیــات مدیــره كانــون وكالی البــرز در روز یكشــنبه  ٢٢اســفند 95
برگــزار شــد و بــا توجــه بــه گذشــت یكســال از فعالیــت هیــات مدیــره ،انتخابــات ارکان هیــات مدیــره
بــه شــرح ذیــل برگــزار وآقایــان جعفــر رضــازاده بــه عنــوان رئیــس ،ســعید رســتمی بــه عنــوان نائب
رئیــس ،رضــا كوهــدار بــه عنــوان بــازرس ،نویــد ســراج بــه عنــوان منشــی ،حســین حجتــی عضــو
هیــات مدیــره بــه اتفــاق آراء انتخــاب گردیدنــد.
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گزارش نخستین شب شعر

برگزاری نخستین شب شعر وکال در کانون وکالی البرز
نخســتین محفــل شــب شــعر وکال در کانــون وکالی البــرز همزمــان بــا روز بزرگداشــت اســتاد ســخن ســید محمدحســین
شــهریار و روز شــعر و ادب فارســی در تاریــخ  27شــهریور  95برگــزار شــد .در ایــن محفــل بــا شــکوه کــه از ســاعت
 19:30بعدازظهــر و بــا حضــور جنــاب وکیــل جعفــر رضــازاده ریاســت محتــرم کانــون البــرز وآقایــان وکیــل نویــد
ســراج و حســین حجتــی از اعضــای محتــرم هیــات مدیــره در ســالن اجتماعــات کانــون وکالی البــرز آغــاز شــد ،بــا
شــعرخوانی وکالی صاحــب ذوق ،اســاتید و همــکاران فرهیختــه همــراه بــود تــا بــا مضامیــن دقیــق و نکتــه هــای ظریــف
و گفتــار نغــز خــود محفلــی خاطــره انگیــز ،دل انگیــز ،فــرح بخــش و بــه یــاد ماندنــی بســازند .
ســرآغاز محفــل بــا کلیــپ ســام اســتاد شــهریار شــروع و ســپس وکیــل مهــدی براکــه پــور بــا عــرض خیــر مقــدم ویــژه
محضــر وکالی معظــم و ذوالقریحــه کــه زینــت بخــش محفــل شــاعرانه ،عارفانــه مــا گشــته انــد اظهــار داشــت :شــب
شــعر اســت و هــر چــه از شــعر و ســرودن شــعر و صنعــت شــعری ســخن بــه میــان آیــد ،اندیشــه هــای قاصــر در
منــزل نخســتین مــی مانــد ســپس از جنــاب وکیــل مظفــری دعــوت شــد تــا جهــت اجــرای هنــر شــعرخوانی خویــش در
جایــگاه حاضــر شــوند .ایشــان ضمــن ابــراز خوشــنودی از برگــزاری مراســم ایــن چنینــی ضمــن اشــاره بــه رویکــرد
اقتباســی اســتاد شــهریار از شــعرای پیشــین همچــون موالنــا بــه بیــان نــکات مهــم و تحلیــل اشــعار ایشــان پرداخــت.
در ادامــه آقایــان وکیــل رضــا وطــن خــواه ،وکیــل
فــرخ فــروزان کرمانــی ،وکیــل دل جــوان باقــری ،وکیــل
میرعظیــم موســوی ،وکیــل حافــظ تیمــوری ،وکیــل
قــدرت الــه فرحبخــش و جنــاب آقــای حســین هدایتــی،
اســتاد وکیــل غالمرضــا ســلطانی و وکیــل مهــدی براکــه
پــور بــه ترتیــب ســاز وجــود خــود بــا مضــراب قطعــه
شــعرى (فارســی و ترکــی) دلپســند و دل َکــش نواختنــد

تــا حاضریــن علــی الــدوام بــه وجــد آینــد و ســپس
بــا نمایــش کلیپــی  7دقیقــه ای از آثــار نامــی اســتاد
شــهریارادامه یافــت .
حســن ختــام جلســه نیــز بــه جهــت روز بزرگداشــت
اســتاد شــهریار و تقــارن آن بــا حلــول عیــد ســعید غدیر
بــا اجــرای شــعر معــروف «علــی ای همــای رحمــت»
مقــارن ســاعت  22شــامگاه بــه ســرانجام رســید .
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رد کلیات الیحه قانون جامع وکالت
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باتوجــه بــه مطــرح شــدن موضــوع در ســطح جامعــه ،از زمــان آغــاز بررســی الیحــه در مــر کــز
پژوهــش هــای مجلــس ،نماینــدگان اســکودا بــه ایــن مرکــز معرفــی و بــا حضــور در جلســات بــه
بررســی و رایزنــی در خصــوص الیحــه مشــغول شــدند .در عیــن حــال مصوبــه هیــات عمومــی
اســکودا ،مقررداشــت تــا کارگــروه تشــکیل شــده نســبت بــه تنظیــم متنــی کــه حــاوی مواضــع
حداکثــری و آرمانــی کانونهــا باشــد اقــدام کنــد .تــاش کارگــروه عمدتــا مصــروف بررســی مــوادی
شــد کــه نماینــدگان اســکودا در مــورد آنهــا بــا ســایر اعضــاء مرکــز پژوهــش هــا بــه توافــق نرســیده
بودنــد .باتصویــب شــورای اجرایــی اســکودا نمایندگانــی بــه کمیســیون قضایــی و حقوقــی مجلــس
معرفــی تــا در صــورت ورود بــه بررســی الیحــه جامــع وکالــت بــه نمایندگــی از کانونهــا در
کمیســیون حضــور یابنــد .پــس ازحضــور نماینــگان محتــرم اســکودا و بیــان ایــن مطلــب از طــرف
آنــان کــه کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس بایــد ضــرورت وجــود قانــون جدیــد وکارآیــی آنــرا
بــرای حــل مشــکالت موجــود احــراز کنــد ســایرین هــم بــه بیــان مطالبــی پرداختنــد ازجملــه احــدی
از اعضــای محتــرم کمیســیون ،اصــل عــدم نظــارت بــر کانونهــای وکال واســتثناء بــودن نظــارت را
مطــرح و اضافــه کردنــد کــه بایــد مــوارد اســتثناء هــم احصــاء شــود و بایــد هــم درشــان وکالء
باشــد و تکلیــف مرکزمشــاوران هــم روشــن شــود و ایــن قانــون بایــد صرفــا بــه مــوارد حاکمیتــی
بپــردازد و ورود در مســایل صنفــی محــض بــی مــورد اســت .نماینــده محتــرم دادگســتری ضــرورت
تدویــن قانــون را ناشــی از الــزام مــاده  212قانــون برنامــه پنجــم توســعه بــرای قــوه قضائیــه اعــام
نمودنــد تــا بــر کانونهــا نظــارت شــود.هم چنیــن در خصــوص ضــرورت تدویــن قانــون جدیــد و
لــزوم الحــاق مرکــز مشــاوران بــه کانــون وکال وعلــت تصویــب مــاده  187هــم ســخن گفتــه شــد کــه
ناشــی از مــاده  212پیشــگفته اســت.در مقابــل نماینــدگان وکال هــم در خصــوص عــدم ضــرورت
تصویــب قانــون جدیــد و رد آنچــه در مــورد تصویــب مــاده  187بیــان شــده بــود پاســخ هایــی
دادنــد و ایــن اســتنباط از اظهــارات اکثریــت حاضــران در جلســه وجــود داشــت کــه اگــر مــواردی
ازقوانیــن موجــود نیــاز بــه تغییــر داشــته باشــد مصادیــق فراوانــی نداشــته و ایــن تغییــرات را
ضمــن چنــد مــاده بــه عنــوان اصــاح و الحــاق مــی تــوان داد نهایتــا کمیســیون بــدون حضــور
اعضــاء مدعــو پــس از شــور و مشــورت رای بــه رد کلیــات الیحــه مذکــور داد.اگرچــه خطــر تصویب
الیحــه موقتــا منتفــی شــده امــا امــکان طــرح مجــدد آن وجــود دارد وموضوعاتــی هــم از قبیــل نحــوه
احــراز صالحیــت داوطلبــان درهیــات محتــرم مدیــره ،اجبــاری شــدن وکالــت ،معضــل مؤسســات
حقوقــی خالــی از وکیــل ،مســائل مربــوط بــه بیمــه و بازنشســتگی وکال ،تعییــن تشــکیالت مــوازی
بــا کانونهــای وکال وغیــره وجــود دارد کــه بایــد نســبت بــه آنهــا تعییــن تکلیــف شــود .موفقیــت در
رســیدن بــه هــدف مطلــوب نیازمنــد هوشــیاری کامــل اســت.
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گزارشی از برگزاری جلسه نقد رای
در ادامــه سلســله نشســت هــای هــم اندیشــی و نقــد و بررســی آراء قضایــی ،در مورخــه 95/11/7
جلســه ای بــا موضــوع نقــد آراء دادگاه هــا بــا موضــوع امــکان یــا عــدم امــکان مطالبــه خســارت
تاخیــر تادیــه از دولــت در صــورت تاخیــر در پرداخــت محکــوم بــه بــه اهتمــام کمیســیون آمــوزش
کانــون وکالی البــرز بــا حضــور رئیــس  ،نائــب رئیــس ،برخــی از اعضــای هیــأت مدیــره و جمعــی
از همــکاران عضــو کانــون وکالی البــرز تشــکیل گردیــد.
آراء دادگاه هــا کــه بــه عنــوان نمونــه آراء موافــق دریافــت خســارت تاخیــر تادیــه از دولــت و
مخالــف آن انتخــاب گردیــده بودنــد بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
نمونه رای در خصوص عدم پذیرش خسارت تاخیر تادیه (رای بدوی)
در خصــوص دادخواســت تقدیمــی خانــم ز.ی .فرزنــد ع .بــه طرفیــت بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
بــه خواســته پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه معوقــه حقــوق و مزایــا ،خواهــان توضیــح داده اســت
کــه جانبــاز بــوده و حقــوق و مزایــای وی را در ســال  71بــدون دلیــل موجــه قطــع کردهانــد کــه
بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده و بــا توجــه بــه رأی دیــوان عدالــت اداری حقــوق و مزایــای وی در
ســال  87برقــرار گردیــده و معوقــات نیــز بــه وی پرداخــت شــده امــا وجــه پرداختــی بــا توجــه بــه
تــورم ،ارزش خــود را از دســت داده و لــذا درخواســت محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت خســارت
تأخیــر تأدیــه را دارد ،خوانــده در دفــاع بیــان نمــوده :موضــوع خســارت تأخیــر تأدیــه حقــوق
پرداختــی کــه دولــت در مقــام اجــرای قوانیــن مکلــف بــه انجــام آن شــده اســت بــا معامــات دولــت
و همچنیــن معامــات و تعهــدات اشــخاص متمایــز میباشــد ،بنابرایــن تأخیــر در انجــام آن مشــمول
مقــررات قانــون آییــن دادرســی مدنــی نبــوده و مســتلزم تأدیــه خســارت تأخیــر نیســت و لــذا
درخواســت رد دعــوی خواهــان را دارد .دادگاه بــا توجــه بــه اینکــه بعــد از صــدور رأی محکومیــت
بنیــاد شــهید بــه پرداخــت حقــوق و مزایــای خواهــان ،بنیــاد شــهید آن را پرداخــت نمــوده و تأخیــر
در پرداخــت آن صــورت نگرفتــه اســت و تأخیــر در تأدیــه معوقــات ،قبــل از صــدور حکـــم مذکـــور
نیـــز ،از شمــــول مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی خــارج اســت و خواســته خواهــان را ثابــت
ندانســته مســتنداً بــه مفهــوم مخالـــف مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی حکــم بــه بطــان
دعــوی خواهــان را صــادر مینمایــد .رأی صــادره حضــوری و ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ
قابــل تجدیدنظــر در دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران میباشــد( .رئیــس شــعبه  34دادگاه عمومــی
حقوقــی تهــران ـ مردانــی)
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهــی خانــم ز.ی .بــا وکالــت خانــم ف.ع .بــه طرفیــت ب .نســبت بــه دادنامــه شــماره
 835ـ  91/08/28شعبـــه  34دادگاه عمومی حقوقـــی تهـــران که متضمـــن صــــدور حکـــم به بطالن
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دعــوی خواهــان بــه خواســته پرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه معــوق حقــوق و مزایــا میباشــد
حــاوی دالیــل و جهــات موجــه قانونــی در نقــض نیســت ،صرفنظــر از اینکــه اصــو ً
ال خســارت
تأخیــر تأدیــه مشــمول تأخیــر در پرداخــت حقــوق پرداختــی توســط دولــت میباشــد یــا خیــــر،
بــا عنایـــت بــه اینکــه بــه موجــب مــاده واحــده قانــون نحــوه پرداخــت محکومبــه دولــت و عــدم
تأمیــن و توقیــف امــوال دولتــی مصــوب  65/08/15ادارات و موسســات دولتــی کــه درآمــد و مخــارج
آنهــا در بودجــه کشــور منظــور میگــردد جهــت پرداخــت محکومبــه احــکام قطعــی دادگاههــا و
ســایر مراجــع قانونــی تــا یــک ســال و نیــم بعــد از ســال صــدور حکــم مهلـــت دارنـــد و بــا تـوجـــه
بــه اینکــه تاریــخ صدوردادنامــه قطعــی  268شــعبه  25دیــوان عدالــت اداری  1389میباشــد ،لــذا
پرداخــت محکــوم بــه در مهلــت مذکــور بــوده بــه لحــاظ عــدم تأخیــر در پرداخــت مطالبــه خســــارت
تأخیـــر تأدیــــه سالبـــه بــه انتفــاء موضــوع میباشــد ،لــذا بــا رد تجدیدنظرخواهــی بــه اســتناد مــاده
 358قانــون آییــن دادرســی مدنــی دادنامــه تجدیدنظرخواســته تأییــد مینمایــد .رأی قطعــی اســت.
(رئیــس شــعبه  8دادگاه تجدیدنظــر اســتان تهــران ـ مستشــار دادگاه صفیــری ـ امیــری)
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درخصــوص دعــوی س.م .فرزنــد س .بــا وکالــت آقایــان م.الــف .و ع.م .بهطرفیــت ش .بهخواســته
صــدور حکــم مبنــی بــر محکومیــت خوانــده بهپرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه ،بــه مبلــغ 50
میلیــون ریــال بــا احتســاب خســارت دادرســی و خســارت تأخیــر تأدیــه ماحصــل ادعــای وکالی
محتــرم خواهــان ایــن اســت کــه بهجهـــت قــرار گرفتـــن ملــک مــوکل بــه پــاک ثبتــی  22539در
تهرانســـر بــه مســاحت  172متــر مربــع در طــرح تعریــض شــهرداری کــه خوانــده در شــعبه 209
دادگاه حقوقــی تهــران بهپرداخــت بهــا محکــــوم کــه رأی صـــادره قطعیـــت یافتـــه اســت حــال بــا
توجـــه بــه صــدور رأی قطعــی درخصــوص قیمــت ملــک تقاضــای محکومیــت خوانــده بهپرداخــت
خســارت تأخیــر تأدیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت تــا زمــان دریافــت بهــای ملــک را نمودهانــد،
خوانــده نیــز در مقــام دفــاع اظهــار داشــته اســت :خواســته خواهــان از شــمول مــاده  522قانــون
آییــن دادرســی مدنــی خــارج اســت و ملــک مــورد نظــر در رهــن بانــک میباشــد و محاســبه میــزان
اصلــی (تعریــض) از وظایــف شــهرداری بــوده و بابــت آن ســودی نمیبــرد بــا توجــه بــه اینکــه
خســارت تأخیــر تأدیــه مربــوط بــه دعــاوی اســت کــه موضــوع آن دیــن و از نــوع وجــه رایــج بــوده
و بــا مطالبــه دایــن و تمکــن مدیــون ،مدیــون از پرداخــت امتنــاع نمایــد در زمــان تقدیــم دادخواســت
مطالبــه بهــای زمیــن دینــی بــر ذمــه خوانــده مســتقر نبــوده اســت در واقع ایــن حــق در زمــان مطالبه
وجــود قانونــی نداشــته و احتمــال تحقــق آن در آینــده وجــود داشــته اســت (صــدور حکــم) ،پــس از
صــدور رأی قطعــی درخصــوص بهــای زمیــن و احــراز و اثبــات آن ،بهــای زمیــن که موضوع حکــــم
واقـــع شــــده اســت بــه صــورت دیــن بــر ذمــه خوانــده مســتقر میگــردد .رأی صــادره کــه منشــأ
پیدایــش ایــن حــق بــرای خواهــان اســت اثــر قهقرایــی نداشــته و بلکــه از زمــان تحقــق ،منشــأ اثــر
خواهــد شــد بعــد از صــدور رأی قطعــی نیــز امتنــاع خوانــده از پرداخــت محکومبــه بهموجــب قانــون
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و در راســتای مــاده واحــده قانــون نحــوه پرداخــت محکومبــه دولــت و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال
دولتــی میباشــد زیــرا بهموجــب قانــون مذکــور درصــورت عــدم تأمیــن بودجــه و اعتبــار الزم تــا
یــک ســال و نیــم بعــد از ســال صــدور حکــم محکومبــه قابــل وصــول نمیباشــد بنابرایــن دادگاه
دعــوی خواهــان را وارد تشخیــــص نــداده حکــم بــه بیحقــی وی صــادر مینمایــد .رأی صــادره
حضــوری و ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیدنظــر در محاکــم تجدیدنظــر اســتان
تهــران اســت( .رئیــس شــعبه  208دادگاه عمومــی حقوقــی تهــران ـ ترکــی)
رای دادگاه تجدید نظر
در ایــن پرونــده آقــای س.م .بــا وکالــت آقایــان م.الــف .و ع.م .بهطرفیــت شــهرداری منطقــۀ 21
تهــران بــه اعتبــار دریافــت قبلــی قیمــت عادلــه قســمتی از ملــک خویــش بــا پــاک ثبتــی  2/2539واقــع
در بخــش  10تهــران (تهرانســر) بهمســاحت یکصــد و هفتــاد و دو متــر بــر اســاس احــکام صــادره
از شــعبات محتــرم بــدوی (شــعبه  209دادنامــۀ  714مــورخ  )91/9/29و تجدیدنظــر (شــعبه 12
دادنامــه  217مــورخ  )92/2/30بهدلیــل وقــوع آن در طــرح تعریــض شــهرداری ،اینبــار بهشــرح
دادخواســت تقدیمــی خواســتار مطالبــۀ خســارت تأخیــر تأدیــه آن طلــب بــه انضمــام خســارات
دادرســی شــده اســت ،شــعبۀ محتــرم  208دادگاه عمومــی حقوقــی تهــران در بررســی اولیــه آن
خواســته اجمــا ً
ال بــا ایــن اســتدالل کــه شــرایط اعمــال مقــررات مــاده  522قانــون آییــن دادرســی
مدنــی در قضیــه فراهــم نبــوده و هــم امتنــاع مدیــون و مطالبــۀ دایــن تحقــق نیافتــه و بهعــاوه آنکــه
در زمــان تقدیــم دادخواســت دینــی بــر ذمــۀ خوانده مســتقر نشـــده و بهعالوه آنــــکه مقـــررات ماده
واحــــده نحــوۀ پـــرداخت محکومبــه دولــت و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال دولتــی در قضیــه حاکــم
کــه تــا یکســال و نیــم پــس از صــدور حکــم محکومبــه قابــل وصــول نمیباشــد در نهایــت دعــوی
را رد و حکــم بــر بیحقــی خواهــان صــادر نمــوده اســت.اینک بــا توجــه بــه حیطــۀ صالحیــت ایــن
مرجــع در رســیدگی مجــدد بــه موضــوع و پــس از مالحظــه مســتندات ابــرازی طرفیــن و نیــز نگــرش
در لوایــح ابــرازی آنــان حیــن تبــادل لوایــح پنداشــته میشــود کــه اعــام عــدم اســتحقاق دایــن در
مطالبــۀ خســارت تأخیــر تأدیــه ناصــواب بــوده و حداقــل اکنــون پــس از مشــخص شــدن طلــب اصلی
اســتیفای آن اجتنابناپذیــر خواهــد بــود زیــرا موجــب عــدم پذیــرش قبلــی آن خســارت در دادنامــه
قطعــی ســابقالصدور ( 217مــورخ  92/2/30شــعبۀ  12تجدیدنظــر اســتان) صرف ـ ًا مشــعر بــر عــدم
درخواســت قبلــی آن وســیله خواهــان بــوده کــه در حــال حاضــر مــورد خواســته قــرار گرفتــه اســت
از طرفــی در زمــان تقدیــم دادخواســت اولیــه پرونــده ( 848دادنامــه  714مــورخ  91/9/29شــعبه 209
دادگاه حقوقــی تهــران) مــورخ  90/11/15مقولــه تصــرف شــهرداری بــر آن بخــش از ملــک خواهــان
مســجل و ثابــت بــوده و مــآ ً
ال مطالبــه خســارت قانونــی خواهــد بــود وانگهــی ســبب عــدم احتســاب
آن در زمــان تقدیــم دادخواســت مذکــور مشــخص نبــودن اصــل و میــزان طلــب بــوده کــه اینــک
31
آن حــق معلــوم شــده اســت بنابرایــن نــه اعتــراض شــهرداری محتــرم راجعبــه مرهونــه بــودن
ملــک مانــع مطالبــه مالــک تلقــی خواهــد شــد و نــه اینکــه موضــوع مجــال قانونــی تأدیــه محکومبــه
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دولتــی تأثیــری در ذیحــق بــودن دایــن دارا خواهــد بــود و چــون او ً
ال ـ برخــاف اســتدالل رأی
نخســتین موضــوع طلــب وجــه رایــج بــوده کــه پرداخــت آن از طریــق الــزام قانونــی و رأی محکمــه
تحقــق یافتــه کــه خــود قرین ـهای بــر خــودداری شــهرداری از پرداخــت آن تداعــی و ثانی ـ ًا ـ نظریــه
کارشــناس صرفـ ًا در مقــام تبییــن میــزان طلــب و حــق اســتحقاقی خواهــان بــوده کــه اآلن روشــن
شــده اســت افــزون بــر آن اصــل ســببیت نیــز ناظــر بــر لــزوم جبــران انجــام تعهــد و تأخیــر تســلیم
وســیله تلفکننــده و متخلــف بــوده کــه مبنــای مطالبــه کنونــی تجدیدنظرخــواه قــرار گرفتــه اســت
بدینســان دادگاه تجدیدنظرخواهــی بهعمــل آمــده را قریــن توجیــه قانونــی تشــخیص داده و الجــرم
بــدواً در راســتای مــاده  358از قانــون صدرالذکــر دادنامــۀ تجدیدنظرخواســته را نقــض و ســپس
بــا رعایــت مــواد  519 ،515 ،198و  522قانــون مرقــوم حکــم بــر محکومیــت تجدیدنظرخوانــده
(شــهرداری) بهپرداخــت خســارت تأخیــر تأدیــه از زمــان مطالبــۀ قانونــی آن (مــورخ )1390/11/5
کــه بــا تقدیــم دادخواســت ظهــور پیــدا کــرده لغایــت زمــان اجــرای حکــم بــا مبنــای شــاخص ســاالنه
بانکــی بــه انضمــام خســارات دادرســی ایــن مرحلــه و حقالوکالــه وکیــل در حــق خواهــان اصلــی
(و تجدیدنظرخــواه) صــادر و اعــام مینمایــد .ایــن رأی قطعــی اســت( .رئیــس شــعبه  61دادگاه
تجدیدنظــر اســتان تهــران ـ مستشــار دادگاه نــورزاد ـ صداقتــی)
پــس از قرائــت آراء مذکــور در جلســه،دیدگاه هــای مختلــف در خصــوص موضــوع جلســه مطــرح
گردیــد.
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دیــدگاه مخالفیــن امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه از دولــت در صــورت تاخیــر در
پرداخــت محکــوم بــه:
-1بــا توجــه بــه اینکــه برابــر قانــون نحــوه پرداخــت محکــوم بــه دولــت و عــدم تامیــن و توقیــف
امــوال دولتــی مصــوب  65/8/15در پرداخــت محکــوم بــه ،اختیــار قانونــی بــه تاخیــر در پرداخــت
دارد بــه تبــع آن ایــن بــه منزلــه یــک قانــون و امتیــاز قانونــی بــوده و نمــی تــوان قائــل بــه ایــن
باشــیم کــه قانونگــذار هــم خــودش مجــوز بــه تاخیــر داده و هــم در لــوای ایــن امتیــاز و اختیــار در
تاخیر،بــر تعلــق خســارت تاخیــر تادیــه نیــز داشــته اســت.به عبــارت دیگــر امتیــاز قانونــی بــا مطالبــه
خســارت تاخیــر تادیــه قابــل جمــع نیســت.مضاف بــر اینکــه بــا توجــه و مداقــه بــه مــاده  277قانــون
مدنــی خواهیــم دیــد کــه آنجــا هــم قانونگــذار اجــازه داده تــا جهــت پرداخــت دین،حاکــم مهلــت عادلــه
ای در نظــر بگیــرد و در ایــن فــرض نیــز بعلــت اینکــه توضیحــات بــاال نمــی توانــد جــواز حاکــم یــا
قانونگــذار و امتیــاز در تاخیــر در پرداخــت را بــا خســارت تاخیــر تادیــه تــوام نمــود و بدیهــی اســت
در چنیــن حالتــی خســارتی نمــی تــوان در نظــر گرفــت.
-2وحــدت مــاک از قانــون راجــع بــه منــع توقیــف امــوال منقــول و غیــر منقــول متعلــق به شــهرداری
ها مصــوب 61/2/14
در قانــون راجــع بــه شــهرداری ها،قانونگــذار ضمــن جــواز بــه تاخیــر در پرداخــت محکــوم بــه ،در
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خصــوص موضــوع خســارت تاخیــر تادیــه بــه صراحــت اظهــار نظــر نمــوده و شــهرداری هــا را از
آن معــاف دانســته اســت.حال بــا توجــه بــه اینکــه تفــاوت خاصــی بیــن دولــت و شــهرداری وجــود
نــدارد مــی توانیــم از وحــدت مــاک ایــن قانــون در خصــوص دولــت نیــز اســتفاده کــرده و قائــل بــر
عــدم امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر در تادیــه از دولــت باشــیم
 -3بــا عنایــت بــه مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی مشــخص اســت کــه جهــت مطالبــه
خســارت تاخیــر در تادیــه شــرط تمکــن محکــوم علیــه نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود.به عبــارت
دیگــر بــه موجــب مــاده قانونــی مرقوم،یکــی از شــرایط تعلــق خســارت تاخیــر تادیــه عــدم پرداخــت
بــه موقــع دیــن علیرغــم تمکــن مدیــون اســت.لذا چنانچــه مدیــون ثابــت نمایــد کــه فاقــد تمکــن مالــی
است،خســارت تاخیــر تادیــه بــه محکــوم بــه تعلــق نخواهــد گرفــت.
حــال بــا توجــه بــه اینکــه در فــرض محکومیــت دولت،تــا زمانیکــه بودجــه ای بــرای بدهــی موضــوع
حکــم در نظــر گرفتــه نشــده باشــد عمـ ً
ا دولــت را بایــد فاقــد تمکــن مالــی جهــت پرداخــت دیــن تلقــی
کــرد ،لــذا یکــی از شــروط مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مفقــود بــوده و خســارت تاخیــر تادیــه
نیــز منتفــی خواهــد بــود.
 -4در مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مدنی،قانونگــذار مطالبــه دایــن را نیــز بعنوان یکی از شــروط
تعلــق خســارت تاخیــر تادیــه بــه محکــوم بــه در نظــر داشــته اســت.یعنی بــرای تعلــق خســارت
تاخیــر تادیــه بــه دین،حتمــا بایــد دیــن از جانــب مدیــون مطالبــه گــردد و در اینجــا کــه بــه دولــت
قانونــا اختیــار تاخیــر در پرداخــت محکــوم بــه داده شــده اســت نمــی تــوان دیــن را عمــ ً
ا قابــل
مطالبــه دانســت.لذا یکــی از شــروط موضــوع مــاده  522قانــون آییــن دادرســی مدنــی نیــز وجــود
ندارد.بعض ـ ًا ایــن ایــراد را تحــت عنــوان عــدم ســر رســید عنــوان مــی کننــد.
دیــدگاه موافقیــن امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه از دولــت در صــورت تاخیــر در
پرداخــت محکــوم بــه:
ً
ـوم لــه بعــد از گــذران رونــد نســبتا طوالنــی و پرهزینــه ی دادرســی درپــی آن اســت،
-1آنچــه محکـ ٌ
اجــرای رأی مــی باشــد .لیکــن گاه دیــده شــده دادنامــه ای بــه نفــع شــخصی صــادر گشــته ولــی
محکــوم علیــه و یــا دارایــی هــای وی ،رأی
بــه دلیــل وجــود موانعــی چــون عــدم دسترســی بــه
ٌ
صــادره بــا عــدم قابلیــت اجــرا روبــرو شــده و از فرآینــد دادرســی تنهــا یــک بــرگ رأی نصیــب
محکــوم لــه گردیــده اســت .یکــی از ایــن مــوارد زمانــی اســت کــه دولــت یــا نهادهــای دولتــی و
ٌ
ـوم
شــهرداری هــا کــه درآمــد و هزینــه هــای آنهــا در بودجــه کل کشــور منظــور مــی شــود ،محکـ ٌ
ـوم بــه عمومـ ًا جــزء دیــون بالمحــل و
علیــه یــک دعــوا واقــع مــی گــردد .از آنجایــی کــه مبلــغ محکـ ٌ
هزینــه هــای غیرقابــل پیــش بینــی بــرای ایــن نهادهــا بــوده ،فلــذا مبلغــی بــرای پرداخــت ایــن دیــن در
33
مجمــوع هزینــه هــای ســازمان مزبــور لحــاظ نشــده .درهمیــن راســتا ابتدائـ ًا مــاده واحــده «قانــون
راجــع بــه منــع توقيــف امــوال منقــول و غيــر منقــول متعلــق بــه شــهرداريها» مصــوب 1361/2/14
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تصویــب شــدکه مقــرر مــی دارد « :وجــوه و امــوال منقــول و غيــر منقــول متعلــق بــه شــهرداريها
اعــم از اينكــه در بانكهــا و يــا در تصــرف شــهرداري و يــا در نــزد اشــخاص ثالــث و بــه صــورت
ضمانتنامــه بــه نــام شــهرداري باشــد،قبل از صــدور حكــم قطعــي قابــل تأميــن و توقيــف و برداشــت
نمــي باشد.شــهرداريها مكلفنــد وجــوه مربــوط محكــوم بــه احــكام قطعــي صــادره از دادگاههــا و يــا
اوراق اجرائــي ثبتــي يــا اجــراي دادگاههــا و مراجــع قانونــي ديگــر را در حــدود مقــررات مالــي خــود
از محــل اعتبــار بودجــه ســال آتــي خــود بــدون احتســاب خســارت تاخيــر تاديــه بــه محكــوم لهــم
پرداخــت نماينــد در غيــر ايــن صــورت ذينفــع مــي توانــد برابــر مقــررات نســبت بــه اســتيفاي طلــب
خــود از امــوال شــهرداري تاميــن يــا توقيــف يــا برداشــت نمايــد.
تبصــره -چنانچــه ثابــت شــود كــه شــهرداري بــا داشــتن امكانــات الزم از پرداخــت ديــن خــود
اســتنكاف نمــوده اســت شــهردار بــه مــدت يكســال از خدمــت منفصــل خواهــد شــد».
ـوم بــه دولــت و عــدم تأمیــن و توقیــف امــوال
ســپس مــاده واحــده «قانــون نحــوه پرداخــت محکـ ٌ
دولتــی» مصــوب 1365/8/15تصویــب شــد کــه مقــرر مــی دارد « :وزارتخانــه هــا و مؤسســات
دولتــي كــه درآمــد و مخــارج آنهــا در بودجــه كل كشــور منظــور مــي گــردد ،مكلفنــد وجــوه مربــوط
ـوم بــه دولــت در مــورد احــكام قطعــي دادگاههــا و ســاير مراجــع قانونــي را بــا رعايــت
بــه محكـ ٌ
مقــررات از محــل اعتبــار مربــوط بــه پرداخــت تعهــدات بودجــه ی مصــوب ســالهاي قبــل منظــور در
قانــون بودجــه ی كل كشــور و در صــورت عــدم وجــود اعتبــار و عــدم امــكان تأميــن از محلهــاي
قانونــي ديگــر در بودجــه ســال بعــد خــود منظــور و پرداخــت نماينــد ،اجــراي دادگســتري و ادارات
ثبــت اســناد و امــاك و ســاير مراجــع قانونــي ديگــر مجــاز بــه توقيــف امــوال منقــول و غيــر منقــول
ـوم بــه ندارنــد
وزارتخانــه هــا و مؤسســات دولتــي كــه اعتبــار و بودجــه الزم را جهــت پرداخــت محكـ ٌ
 ،تــا تصويــب و ابــاغ بودجــه يكســال و نيــم بعــد از ســال صــدور حكــم نخواهنــد بود.ضمنـ ًا دولــت
از دادن هرگونــه تأميــن در زمــان مذكــور نيــز معــاف مــي باشــد .چنانچــه ثابــت شــود وزارتخانــه
ـوم بــه اســتنكاف نمــوده انــد،
هــا و مؤسســات يــاد شــده بــا وجــود تأميــن اعتبــار از پرداخــت محكـ ٌ
مســئول يــا مســئولين مســتنكف متخلــف توســط محاكــم صالحــه بــه يكســال انفصــال از خدمــات
دولتــي محكــوم خواهنــد شــد و چنانچــه متخلــف بوســيله اســتنكاف ســبب وارد شــدن خســارت بــر
محكــوم لــه شــده باشــد،ضامن خســارت وارده مــي باشــد.
تبصــره  -1دســتگاه مدعــي عليــه بــا تقاضــاي مدعــي بايــد تضميــن بانكــي الزم را بــه عنــوان تاميــن
مدعــي به،بــه دادگاه بســپارد.در صورتيكــه دعــوي يــا مقــداري از خواســته رد شــود،به حكــم دادگاه
تضميــن يــا مبلــغ مانــده بــه دســتگاه مدعــي عليــه رد خواهــد شــد.
تبصــره  -2تبصــره  53قانــون بودجــه ســال  1357و تبصــره  18قانــون بودجــه ســال  1334لغــو
مــي شــود».
ایــن امــر باعــث مــی شــود تــا پیــش بینــی بعــدی ایــن هزینــه هــا در بودجــه ســال آتــی کشــور
ـوم بــه بالوصــول باقــی بمانــد و ایــن مســاله ســبب مــی گــردد،
و تصویــب نهایــی بودجــه  ،محکـ ٌ
اشــخاصی کــه رأی بــه نفعشــان صــادر گردیــده از قانــون و دســتگاه قضــا ناامیــد شــده وگاه بــه
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دوران دادگســتری خصوصــی بازگردنــد.
-2مــاده واحــده هــا درمقایســه بــا قانــون اجــرای احــکام مدنــی کــه بیانگــر اصــول و قواعــد
عمومــی اجــرای احــکام بطــور مطلــق علیــه هرشــخصی اســت ،اســتثنا محســوب مــی شــوند و بایــد
درمحــدوده نــص و کامــا مضیــق تفســیر شــوند؛ زیــرا:
او ً
ال،خــاف برخــی اصــول وقواعــد عمومــی حاکــم بــر اجــرای احــکام مدنــی هســتند :ماننــد اصــل
فوريــت اجــراي حكــم (مذکــور در مــاده  34قانــون اجــرای احــکام مدنــی) و اصــل تــداوم عمليــات
اجرايــي و عــدم تأخيــر اجــراي حكم(مذکــور در مــاده  24همــان قانــون)
ثانی ـ ًا ،ایــن مــاده واحــده باتوجــه بــه ایجــاد تبعیــض آشــکار بیــن دولــت و ســایر اشــخاصی کــه
ـوم علیــه واقــع مــی شــوند ،منجــر بــه نقــض یکــی از اصــول بنیادیــن حقــوق اساســی یعنــی
محکـ ٌ
تســاوی همــه اشــخاص دربرابــر قانــون مــی شــود کــه در اصــول  ،۲۰ ،۱۹بنــد  ۹و  ۱۴اصــل  ۳و
اصــل  ۱۰۷قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران پیــش بینــی شــده اســت.
ثالث ًا،شــرایط خــاص حاکــم برجامعــه در زمــان تصویــب ایــن قانــون را نمــی شــود نادیــده گرفــت.
ایــن قوانیــن در زمــان جنــگ هشــت ســاله ایــران و عــراق بــه تصویــب رســید کــه بســیاری از
امکانــات و امــوال دولــت و کشــور در خدمــت دفــاع از حفــظ كيــان و تماميــت ارضــي كشــور
بــوده اســت و از طــرف ديگــر بــه خاطــر مشــكالت ناشــي از جنگ،وضعيــت بودجــه و درآمــد
دولــت مطلــوب و عــادي نبــوده ،بنابرایــن قوانيــن مذكــور در شــرايط عــادي وضــع نگرديــده و
زاييــده اوضــاع و احــوال خاصــي بــوده انــد.در ایــن زمــان امــوال دولتــی بایــد بــه امــور مهــم تــری
اختصــاص داده مــی شــدند و معمــو ً
ال بودجــه ســازمان هــای دولتــی مختلــف ،بــرای تأمیــن هزینــه
هــای عــادی ســازمان هــم کافــی نبــود و بــه طریــق اولــی نمــی توانســت پاســخگوی چنیــن مخــارج
پیــش بینــی نشــده ای باشــد.بنابراین چنیــن قانونــی در آن زمــان دارای توجیــه منطقــی وحقوقــی
بــود؛ لیکــن امــروزه دیگــر شــرایط حــاد زمــان جنــگ بــر کشــور حاکــم نیســت و ثبــات نســبی بــر
ســازمان هــای دولتــی مختلــف حاکــم شــده بــه گونــه ای کــه مــی تــوان ضمــن ســنجش میــزان
هزینــه هــای عــادی یــک ســازمان ،مبلغــی نیــز جهــت چنیــن هزینــه هــای پیــش بینــی نشــده ای در
ـوم بــه آرای
بودجــه آن ســازمان لحــاظ کــرد و درصورتــی کــه بودجــه آن ســال پاســخگوی محکـ ٌ
صــادره علیــه آن ســازمان نبود،بعــاوه بنظــر مــی رســد درشــرایط فعلــی توقیــف امــوال ســازمان
دولتــی خللــی بــه عملکــرد آن وارد نمــی ســازد.
-3فلســفه عــدم توقیــف امــوال دولتــی ایــن اســت کــه دولــت را بــا مشــکل روبــرو میکند.مثــا تاقبــل
از تصویــب ایــن مــاده واحــده اشــخاص بــرای اجــرای حکمشــان علیــه دولــت اموالــی را توقیــف مــی
نمودنــد کــه توقیــف آنهــا ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم را بــا مشــکل مواجــه مــی نمــود ماننــد
میــز و صندلــی مــدارس،ادارات و غیــره .لیکــن در حــال حاضــر امــوال دولــت بــه مــوارد ایــن چنینــی
محــدود نشــده و توقیــف امــوال دولتــی مشــکالت ارائــه خدمــت عمومــی را بوجــود نخواهــد آورد.
35
 -4اساســ ًا باتوجــه بــه اینکــه صراحتــ ًا در متــن مــواد مذکــور بــه اشــخاصی کــه مشــمول ایــن
قانــون مــی شــوند  ،اشــاره شــده بایــد در بررســی آراء ابتــدا دیــد کــه آیــا اســتناد دادگاه بــه مــاده
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واحــده ســال  65درســت بــوده یــا خیــر؟
الــف -رای اول:خوانــده بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــوده و قاضــی آن را مشــمول مــاده واحــده
ســال  65دانســته و یکــی از اســتدالل هــا بــرای عــدم تعلــق خســارت تاخیــر تمســک بــه همیــن مــاده
واحــده بــوده .قبــل از ورود بــه بحــث امــکان یــا عــدم امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه طبــق
ایــن مــاده واحــده ،اول بایــد ایــن نقــد اساســی را بــر دادنامــه مذکــور وارد آورد کــه بنیــاد شــهید
طبــق قانــون فهرســت موسســات و نهادهــای عمومــی غیردولتــی مــورخ  ، 73/4/19یــک موسســه
عمومــی غیردولتــی اســت.مثل بنیــاد مســتضعفان-حادثه پالســکو ،ایــن درحالــی اســت کــه حســب
صــدر مــاده واحــده بــه صراحــت تنهــا وزارتخانــه هــا و موسســات دولتــی مشــمول ایــن مــاده
واحــده مــی شــوند و همانطــور کــه گفتیــم بایــد از ایــن مــاده واحــده تفســیر مضیــق و محــدود کــرد
و نمــی تــوان آن را بــه موسســات عمومــی غیردولتــی تســری داد .بنابرایــن او ً
ال :چــون قانونگــذار
نامــی از ایــن مؤسســات درایــن مــاده واحــده کــه جنبــه اســتثنایی دارد ،نبــرده و مشــمول بــودن
نیــاز بــه تصریــح دارد و چــون تصریحــی نشــده پــس شــامل نمــی شــوند  .ثانیـ ًا اگــر بنــا بــود ایــن
موسســات مشــمول باشــند چــرا شــهرداری کــه از جملــه همیــن موسســات اســت ،مصوبــه خــاص
دارد؟ پــس نتیجــه مــی گیریــم کــه قانونگــذار اگــر بنــا داشــت ایــن گونــه موسســات نیــز مشــمول
باشــند یــا مثــل شــهر داری مصوبــه خــاص بــرای آنهــا داشــت و یــا آنهــارا صریحـ ًا مشــمول مــاده
واحــده ســال  65مــی کــرد .پــس اساس ـ ًا اســتدالل دو دادگاه بــدوی و تجدیدنظــر در ایــن رای بــه
مــاده واحــده و بعــد عــدم شــمول خســارت تاخیــر بــه ایــن خاطــر صحیــح نبــوده و بنیــاد شــهید
مشــمول عمومــات بــاب اجــرای احــکام و بــی تردیــد خســارت تاخیــر تادیــه مــاده  522ق.آ.د.م .مــی
شــد .درهمینجــا اضافــه میکنــم کــه شــرکتهای دولتــی هــم مشــمول ایــن مــاده واحــده نمــی شــوند.
ب -در رای دوم خوانــده شــهرداری اســت .پــس کامـ ً
ا مشــخص اســت کــه مشــمول مــاده واحــده
خــاص خــود مصــوب  1361مــی شــود نــه مــاده واحــده  1365کــه فقــط ناظــر بــه وزارتخانــه و
موسســه دولتــی اســت .بنظــر مــی رســد قضــات محتــرم تجدیدنظــر از آنجاییکــه بــا تمســک بــه
قانــون مربــوط بــه شــهرداری کــه صراحتـ ًا امــکان خســارت تاخیــر تادیــه را منتفــی دانســته ،راه را
بــر اخــذ ایــن خســارت مســدود مــی کردنــد ،تعمــداً بــه مــاده واحــده  1365اســتناد کــرده انــد چــون
جــای تفســیر مبنــی بــر امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر را دارد.
 -5قاعــده عمومــی درخصــوص خســارت تاخیرتادیــه در مــاده  522ق.آ.د.م .بیــان شــده و هــرگاه
شــرایط مذکــور در ایــن مــاده جمــع بود،خســارت تاخیرتادیــه قابــل مطالبــه اســت و هرجــا قانونگذار
نمــی خواســته خســارت تاخیرتادیــه ،علیرغــم جمــع بــودن همــه شــرایط مــاده  ،522مطالبــه شــود
ایــن موضــوع را صراحتــا بیــان کرده.بنابرایــن هرگونــه اســتثنا بــر مــاده  522نیــاز بــه نــص صریــح
ـوم بــه بــه
قانــون دارد .لیکــن قانــون مذکــور در مهلــت یــک ونیــم ســال کــه بــرای پرداخــت محکـ ٌ
دولــت داده اســت وزارتخانــه هــا وســازمانهای دولتــی را از پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه معــاف
نکــرده اســت وفلســفه قانــون مذکــور صرفــا جلوگیــری از اختــال در امــور جــاری ســازمانهای
دولتــی اســت.
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-6برخــی ار مخالفیــن امــکان مطالبــه خســارت تاخیــر در تادیــه اینگونــه اســتدالل مــی کننــد کــه
وقتــی مبلــغ محکــوم بــه در بودجــه دولــت پیــش بینــی نشــده،این موضــوع بــه معنــی و درحکــم عــدم
تمکــن دولــت اســت .در اینجــا بایــد پرســید کــه آیــا واقعــا میشــود دولــت را معســرو فاقــد تمکــن
فــرض کرد؟خیــر در ایــن موضــوع دولــت معســر نیســت و تنهــا بــه او ارفــاق شــده و ایــن تمایــز
و تفــاوت کــه در مخالفــت بــا اصــول قانــون اساســی درمــورد تســاوی اشــخاص دربرابــر قانــون
اســت ،بایــد بــه صــورت حداقلــی و مضیــق تفســیر شــود.ضمن اینکــه گفتیــم قانــون استنثناســت
و بایــد درحــدوده نــص تفســیر شــود.بنابراین وقتــی مــاده صراحتــا امــکان اخــذ خســارت تاخیــر
رامنتفــی نکرده،بایــد ارفــاق بــه دولــت را فقــط محــدود بــه همــان تاخیــر پرداخــت دیــن بکنیــم ولــی
بــرای ایــن تاخیــر خســارت را لحــاظ کنیــم.
-7مقایســه متــن مــاده واحــده  65کــه حتــی در عنــوان و بســیاری الفــاظ شــبیه مــاده واحــده 1361
درمــورد شــهرداری اســت .در مــاده واحــده مربــوط بــه شــهرداری  ،صراحتــ ًا بــه عــدم امــکان
مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه اشــاره شــده ،حــال آنکــه درمــورد مــاده واحــده  65چنیــن اشــاره ای
نشــده و بنظــر میرســد ســکوت قانونگــذار کامـ ً
ا آگاهانــه و تعمــدی بــوده  .بعبــارت دیگــر قانونگــذار
در عــدم ذکــر ایــن قیــد در مــاده واحــده  65درمقــام بیــان بــوده و درزمــان وضــع ایــن قانــون ،کامــا
متــن مــاده واحــده ســال  61را درنظــر داشــته اســت.
 -8باتوجــه بــه شــرایط زمــان تصویــب ایــن مــواد ،بنظــر میرســد درآن زمــان ایــن امــر نــه یــک
امتیــاز بلکــه یــک ارفــاق و تخفیفــی بــود کــه قانونگــذار بــه دولــت داد .پــس امتیــاز قانونــی او نیســت
کــه نشــود براســاس آن خســارت تاخیــر تادیــه مطالبــه کنــد.
-9دلیلــی از بــاب مصلحــت قانــون و رویــه قضائــی خــود نبایــد مشــوق و محرکــی بــرای فــرار
اشــخاص از زیــر بــار تعهــدات و مســئولیت هــا باشــد.این تفســیر کــه امــکان مطالبــه نیســت ،دقیقــا
مشــوقی اســت بــرای دولــت و موسســات دولتــی اســت تــا در اغلــب مــوارد علیرغــم داشــتن امــوال
ـوم بــه تاخیــر کننــد و تاخیــر کــردن را واقعــا حــق
کافــی بــرای پرداخــت دیــون ،درپرداخــت محکـ ٌ
خــودش بداند.بنابرایــن چنیــن تفســیری کــه مــی شــود گرفــت بــه عدالــت و انصــاف هــم نزدیکتــر
اســت .همیــن کــه دیــر مــی دهــد بــرای او کافــی اســت.
 -11جبــران خســارت یکــی از معیارهــای عدالــت و توســعه یافتگــی اســت .لــذا دولــت دارای ویژگــی
خاصــی نســبت بــه ســایر اشــخاص نیســت کــه بدیــن طریــق قائــل بــر معافیــت دولــت از جبــران
خســاراتی از جملــه خســارت تاخیــر در تادیــه باشــد.همچنین موقعیــت و شــرایط اقتصــادی کشــور
مــا و وجــود تــورم شــدید ایجــاب مــی نمایــد کــه خســارات ناشــی از افزایــش نــرخ تــورم و کاهــش
ارزش پــول علــی الخصــوص در مــورد دولــت مــد نظــر قــرار گیرد.چــرا در بیشــتر مــوارد وجــوه
پرداختــی بــه شــهروندان توســط دولــت بــه طــور کلــی خســارت وارد شــده بــه ایشــان را جبــران
نمــی نمایــد ولــذا عدالــت و اصــول حقوقــی ایجــاب مــی نمایــد کــه قوانینــی از جملــه قوانیــن فــوق
37
االشــعار بــه صــورت مضیــق تفســیر گردنــد.
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