ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻦ ﻻ
و روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ
ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ :ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺎزﭘﺮس در
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ« از آﻗﺎی ﺣﺠﺖ اﻻﺳﻼمواﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق-
ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ -ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه و رﺋﯿﺲ
اﺳﺒﻖ ﺷﻌﺒﻪ  1141دادﮔﺎه ﺟﺰاﯾﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺖ ﻓﻮق ،ﻧﻘﺪی در
اﺳﺘﻘﻼل ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎزﭘﺮس در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺎوﻧﺖﻫﺎی اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ
ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ،آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮادی – ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﺑﻖ
دادﮔﺴﺘﺮی و وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺪ،
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻗﺎﻧﻮن از وﺿﻊ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ« ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً در ﻫﻤﯿﻦ
ارﺗﺒﺎط ﻧﻮﺷﺘﻪﺑﻮدﻧﺪ ،ارﺟﺎع دادﻧﺪ.
در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﺟﻨﺎب ﭘﺮوﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد–
دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎه
و دﺑﯿﺮ اول ﻫﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰه ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده دﻫﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ – ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم
ﺗﻌﻬﺪ« »،ﻧﻘﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت« و »ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش
ﻋﺎﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺮان« از اﯾﺸﺎن در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ-
در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ در ﺣﻘﻮق ﮐﺎﻣﻦ ﻻ و روﻣﯽ ژرﻣﻨﯽ ﺑﻪ
ﺗﺒﺒﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﮑﻞ در ﺣﻘﻮق اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺿﻤﻦ ﺳﭙﺎس ﻓﺮاوان از
اﯾﺸﺎن و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل  1398ﺑﻪ آن اﺳﺘﺎد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎم ﺷﻤﺎ را
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺣﻘـﻮق ﮐـﺎﻣﻦ ﻻ و روﻣـﯽ

ژرﻣﻦ ،دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ

ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻧﻮروز و ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل  1398ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﻗﺒﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻗﺎﻧﻮن از وﺿﻊ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ« از ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
ﻣﺮادی ،ﺣﺎﺷﻴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻢ:

ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﺷﻮد ﮐﻪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ
ﺑﺎزﭘﺮس و دادﯾﺎران ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﺎﻧﻮن دادرﺳﯽ در اﻣﻮر ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﮐﯿﻔﺮی ﺑﺎ
اﺻﻼﺣﺎت  1297ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده ،در ﺑﺎﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺮف آوردن اﯾﻦ
دو ﮐﻠﻤﻪ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن در ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب
ﺳﺎﺑﻖ و ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﻮده ،ﻣﻊاﻻﺳﻒ دﻗﯿﻘﺎً ﻫﺮ دو ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ
آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻣﺮادی و ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ دﻗﯿﻘﺎً ﺻﺤﯿﺢ و ﺑﺪون ﺧﺪﺷﻪ
اﺳﺖ.

ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ و آﯾﻪ
ﺷﺮﯾﻔﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻗﻠﻤﯽ ﮐﺮدن واﻧﺸﺎء ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ
ﻧﻤﻮد.

وَﮐ َﺬٰﻟِﮏ َ ﺟ َﻌَﻠﻨﺎ ﻟِﮑ ُﻞ ِّ ﻧَﺒِﯽ ٍّ ﻋ َﺪ ُوًّا ﺷ َﯿﺎﻃﯿﻦ َ اﻹ ِﻧﺲ ِ
وَاﻟﺠ ِﻦ ِّ ﯾﻮﺣﯽ ﺑ َﻌﻀ ُﻬ ُﻢ إِﻟﻰٰ ﺑ َﻌﺾ ٍ زُﺧﺮ ُفَ اﻟﻘَﻮل ِ ﻏ ُﺮور ًا ۚ
وَﻟَﻮ ﺷﺎءَ ر َﺑ ُّﮏ َ ﻣﺎ ﻓ َﻌَﻠﻮه ُ ۖ ﻓ َﺬ َرﻫُﻢ وَﻣﺎ ﯾَﻔﺘَﺮونَ *
َ
وَﻟِﺘَﺼﻐﻰٰ إِﻟَﯿﻪِ أ ﻓﺌِﺪَةُ اﻟَّﺬﯾﻦ َ ﻻ ﯾُﺆﻣِﻨﻮنَ ﺑِﺎﻵﺧ ِﺮ َةِ
وَﻟِﯿَﺮﺿ َﻮه ُ وَﻟِﯿَﻘﺘَﺮ ِﻓﻮا ﻣﺎ ﻫُﻢ ﻣُﻘﺘَﺮ ِﻓﻮنَ.

ـﺘﻨﺪ و
ـﺮادی ﻫﺴـ
ـﻪ اﻓـ
ـﺎن ﭼـ
ـﺎر و ﺑﺎزﭘﺮﺳـ
دادﯾـ
ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺑﻪ ﻏﺎﯾﺖ زﯾﺒﺎ و روان ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﯾﺪ اﻣﺎ ﯾﺎدﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻗﻀﺎﯾﯽ اﯾﺮان ﻗﺎﺿﯽ دون ﭘﺎﯾﻪ دادﯾﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در اروﭘﺎ ﯾﺎ در
ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺟﻤﻬﻮری ﺗﺮﻛﻴﻪ دادﯾﺎران ﻧﻘﺶ اول را در ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺮم
و ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎزﭘﺮس اﮐﻨﻮن
در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻔﺘﯿﺸﯽ اﺗﻬﺎﻣﯽ ﻣﺨﻠﻮط اﯾﺮان ﮐﻪ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻦﻻ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
و آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ روﻣﻦ ﺟﺮﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ در
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻦﻻ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻗﻀﺎت ﭘﺎرﮐﻪ ﯾﺎ ﺑﺎزﭘﺮﺳﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ از
دادﺳﺘﺎﻧﻬﺎ وﻫﻢردﯾﻒ روﺳﺎی ﻣﺤﺎﮐﻢ ﮐﯿﻔﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ رواﻧﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﻮﯾﺲ ﯾﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ
اﮔﺮ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻂ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻦ دادﯾﺎراﻧﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ ﮐﻪ دوره دﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺎ از ﮐﺘﺎب  Law Made Sampleﯾﺎ GCSE
 Lawﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اول ﺑﺎﯾﺪ ﻻاﻗﻞ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم
درﺟﻪ ﺳﻮم ﺗﺎ درﺟﻪ ﯾﮑﻢ درﺟﻪ اول ﺑﻌﺪ درﺟﻪ و ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻮﻧﺪ وﻻاﻗﻞ
ﺑﻌـﺪ ازده ﺳـﺎل ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﺸـﺎوره ﺣﻘـﻮﻗﯽ و ﺧـﺪﻣﺎت ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
] Paralegalدﺳﺘﯿﺎر وﮐﯿﻞ دادﮔﺴﺘﺮی[ و ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺨﺼﺺ وﮐﺎﻟﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ و از ﭘﺎﯾﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ
دادﯾﺎر ﺗﺎ دادﯾﺎر ﻧﺎﻇﺮ و اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺳﺨﺖ و واﻻﯾﯽ اﺳﺖ،
ﺑﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدﺷﺎن دادﺳﺘﺎن و ﺑﺎ  FBIﻳﺎ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪﯾﺎر
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻋﻨﻮان دادرس را
ﺑﺮای ﻻﻗﻞ ﻣﺪت  5ﺳﺎل ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺬ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ ﭘﺎرﮐﻪ و ﺑﺎزﭘﺮس ﻃﺒﻖ
ﺗﺨﺼﺺ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺧﻮد ﻻاﻗﻞ  7ﺳﺎل ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺟﺰ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺎﻟﯽ ﻓﺪرال اﺟﺎزه
اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ در ﺑﺎره دﺳﺘﻮرات ﯾﺎ ﻗﺮارﻫﺎی اﺣﮑﺎم ﺻﺎدره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

اﺳﺘﯿﻨﺎف ﯾﺎ ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص روﯾﻪ ﺟﺎرﯾﻪ
ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﺴﻮﺧﻪ  1881دادرﺳﯽ ﮐﯿﻔﺮی ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ.

در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻌﺪ
از اﻧﻘﻼب ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻮﺳﯿﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮی و روﻣﯽ ﺟﺮﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ  1976ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﮐﻼ ً ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎﻣﻦ ﻻ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﻓﻖ داده و آﻧﺮا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮد.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی را ﻣﻨﮑﻮب و ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از دوﺳﺖ و ﻫﻤﮑﺎر اﯾﺎم ﻗﺪﯾﻢ
ﺟﻨﺎب اﺳﺘﺎد دﮐﺘﺮ ﮔﻠﺪوﺳﺖ ﺟﻮﯾﺒﺎری و دﮐﺘﺮ ﻧﻮری ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﻤﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺎن ﮐﺮدم و ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﺑﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﺪی ﮔﺮی دو ﻧﻬﺎد
ﻣﻮازی و اﺧﺘﻼل درﻫﻤﮑﺎری ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻧﻮن
ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎوران وﮐﻼ ﺑﺮادر ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺖ ﭼﺮا آﻗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ اﯾﻦ
ﮐﺎﻧﻮن ﺑﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺧﻮد ﺟﺬب اﺗﺤﺎدﯾﻪ و ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼ
ﻣﺮﮐﺰﺷﻮد؟ ﻣﺜﻼ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﺮدن ﻗﻮاﻧﻴﻦ  1315و آﺧﺮﻳﻦ
اﺻﻼﺣﺎت  1385ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺑﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻛﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ
….

ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ

ﺷﺮط اول ﻋﺸﻖ
ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ :ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﺿﺎ … از وﮐﻼی ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
»ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﯽ ازدواج« ﺧﺎﻃﺮهی »ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ«
ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﺪ و ﺿﻤﻦ آن ﺑﺪرﺳﺘﯽ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﺷﺮط اول
ازدواج ،ﺷﺮط ﻋﺸﻖ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت دو ﻃﺮف« اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ دو ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ،
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﺟﺮای دﯾﮕﺮ ﺷﺮوط ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺠﺎزی »ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻌﻠﻪ
ﻋﺸﻖ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دل ﺗﺎرﯾﮏ و ﮔﺮﻓﺘﻪ را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ«.
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻗﺎی اﯾﺰاد و ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯽ و داﻣﺎدﺷﺎن ،آرزوی
ﺳﺎﻟﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﺎن و ﺳﭙﺎس از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه اﻟﻬﺎم
ﺑﺨﺶ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺎ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ
دﻋﻮت ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن آن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺷﺮط اول ﻋﺸﻖ و ﺷﺮط دوم ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت
ﻃﺮﻓﯿﻦ
ﺑﻨﺎم ﺧﺪای ﻋﺎﺷﻖ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ،ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﻣﺮادی و ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
ﺑﺎ ﻋﺮض ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام
اﮔﺮ ﭼﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﺸﻖ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺧﺪا را ﺷﮑﺮ ﮐﻪ ﻧﻮروز
ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ ﻓﮑﺮ را ﺑﻪ ﯾﺎدﻣﺎن ﻣﯽ آورد ،ﭘﺲ ﻧﻮروزﺗﺎن ﻣﺒﺎرک ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯽ را
ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺸﻖ دوﺑﺎره آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.. .
ﺗﻤﺎم ﺷﺮوط ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﮔﻔﺘﯿﺪ و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﻗﺪﯾﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮی،
ﻫﻤﺸﻬﺮی ﺷﻤﺎ و … ،دوﺳﺖ دارم در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺳﺎل ،اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮه را ﺑﺎ ﺷﻤﺎ و
دوﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارم زﯾﺮا اﺳﻢ ﻗﻀﺎوت و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ آن اﺳﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﺣﻀﺮت ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و … ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ:
ﺗﻤﺎم ﺷﺮوط را ﮔﻔﺘﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮط اول »ﺷﺮط ﻋﺸﻖ و ﺣﺴﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮت دوﻃﺮف«
اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮم »ﻋﺸﻖ زﻧﺪﮔﯿﻢ« را ﺷﻮﻫﺮ دادم و ﺗﻤﺎم ﺷﺮوط را ﺑﺎ داﻣﺎدم ﮐﻪ از
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدم و داﻣﺎدم ﮔﻔﺖ:

به شرط عشق من  Restمی کنم و کل ژتون را وسط می گذارم اول شرط عشق
نوشته شود و بعد امضاء می کنم اما به شرطی که باعث ابطال اصل عقود است
و مبطل باطل و فاسد است…

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺸﻖ واﻗﻌﯽ از ﻫﻮس ﻫﺎی زودﮔﺬر
ﮔﻔﺘﻢ :آﻗﺎ ﺷﻤﺎ دﺧﺘﺮم را دوﺳﺖ داری…؟! ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺳﻮال ﯾﮏ ﻟﺸﮕﺮ ﺑﻪ
واﻗﻊ داﺧﻞ ﻣﻨﺰﻟﻤﺎن از ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﺒﻞ از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺰرﮔﺎن،
ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه از ﺑﺲ ﺑﺎ ﻣﺘﻬﻤﺎن و ﻣﻔﺎﺳﺪان دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ و…ﮔﻔﺖ:
آواره تخت سینت آب انباره…آره

ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ آﻗﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ… ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺪی در ﺟﻠﺪ ﺧﻮد ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد…
دﺧﺘﺮم ﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪ ﻣﺎدر در ﻫﻨﺮ را ﺧﻮاﻧﺪه و ﺑﻌﺪاً ﻓﻬﻤﯿﺪم ﺳﺮخ ﺷﺪن ﺑﺮای
ﺻﺤﺒﺖ داﻣﺎدم ﮐﻪ دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق داره ﺑﻮد…
ﻣﻦ ﺑﻪ واﻗﻊ از ﺗﻪ دل ﺧﻨﺪﯾﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻋﺮوس ﺧﺎﻧﻢ
ﭼﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎرن و رو ﺑﻪ داﻣﺎدم ﮔﻔﺘﻢ :ﻗﺮﺑﺎن ﺳﻤﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺘﺎً و ﺑﻨﺪه داﻣﺎدم را
ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﯿﺐ ﺑﺰرﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﻮدش آﻣﺪ و ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﻪ ﺣﯿﺎ ﺣﺮﻓﯽ
ﻧﺰد..
دﺧﺘﺮم وﻗﺘﯽ ﭼﺎﯾﯽ آورد :داﻣﺎدم ﮔﻔﺖ ﻟﻄﻔﺎً ﻧﺒﺎﺑﺖ ﻫﻢ ﺑﯿﺎر.
دﺧﺘﺮم

ﺑﻌﺪ

از

ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ

از

ﺗﺮس

اﯾﻨﮑﻪ

داﻣﺎدم

ﺣﺮﻓﯽ

ﺑﺰﻧﻪ،

ﺳﺮﯾﻌﺎً

ﻧﺒﺎت

زﻋﻔﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﭘﻨﯿﺮ ﺟﺪا آورد…
ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﮔﻔﺘﻦ ﺣﺮف آﻗﺎی داﻣﺎد ﺗﻮی ﺻﻮرت
ﻗﺸﻨﮓ ﺧﻮد زده ﺑﻮد و ﺗﺎ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻢ ﻗﺮﺑﺎن ﺳﻤﻌﺎً و ﻃﺎﻋﺘﺎً و ﺧﺎرج وارد
آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪم و ﮔﺮﯾﻪ دﺧﺘﺮم و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﺎدرش را دﯾﺪم .ﺑﻮﺳﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ :ﻋﺰﯾﺰم
ﺟﺎن ﭘﺪر ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﯽ… ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ رﻓﺘﻢ ﺳﺮﮐﺎرش و دﯾﺪه ام ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺳﺮوﮐﺎر
دارﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎً ﭼﻮن در ﺣﺎل ﻧﻮﺷﺘﻦ و ﺻﻮرﺗﻤﺠﻠﺲ ﮐﺮدن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻋﻘﺪ ﺑﻮده ﯾﻪ
ﻟﺤﻈﻪ ﺣﻮاﺳﺶ رﻓﺘﻪ در ﭘﯽ ﺣﺮفﻫﺎی ﻣﺠﺮﻣﺎن و ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺮاد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻢ اﮔﺮ ﺗﻮ
واﻗﻌﺎً داﻣﺎد رو دوﺳﺖ داری ،ﻧﮑﻨﻪ ﺧﺪای ﻧﮑﺮده اﻻن از ﭼﺸﻤﺎن ﻗﺸﻨﮕﺖ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﻪ…

دﺧﺘﺮم دﺳﺘﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﺑﺎ ﺧﻨﺪه ﮔﻔﺖ :ﻧﻪ دوﺳﺘﺶ دارم اﻣﺎ…
ﮔﻔﺘﻢ :ﮔﻠﻢ ﺑﺮو و ﺻﻮرت ﻗﺸﻨﮕﺖ رو ﺑﺸﻮر و آب ﺑﺰن و ﯾﻪ آراﯾﺶ ﮐﻮﭼﯿﮏ ﮐﻦ و ﭼﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺎر و ﻣﺒﺎرﮐﺖ ﺑﺎﺷﻪ..
در زﻣﺎن ﻋﻘﺪ ،داﻣﺎدم ﺑﺠﺎی  124ﺳﮑﻪ 1124 ،ﺳﮑﻪ ﻧﻮﺷﺖ و ﻓﺮدای ﻫﻤﺎن روز ﺻﺒﺢ
زود ﺑﻌﺪ از ﺗﺴﺖ اﻋﺘﯿﺎد ﮐﻪ ﭼﻮن اﯾﺸﺎن از ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻗﻀﺎت دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮدﻧﺪ
ﺧﻮدش و دﺧﺘﺮم از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﺎف و ﺳﺮﯾﻊ دﺧﺘﺮم ﺑﺎ داﻣﺎدم و در ﻣﻌﯿﺖ ﻣﺎ رﻓﺘﻨﺪ
دﻓﺘﺮ ﻣﺤﻀﺮ رﺳﻤﯽ ازدواج و ﺗﻤﺎم  ۱۱۲۴ﺳﮑﻪ را دﺧﺘﺮم ﺑﺬل ﮐﺮد و ﺗﺎ اﻣﺮوز اﮔﺮ
اﻏﺮاق ﻧﺒﺎﺷﻪ داﻣﺎدم ﺻﺪﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای دﺧﺘﺮم از ﺧﻮدش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮده…
اﻣﺮوزِ روز ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ و رﻓﯿﻖ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻧﮕﺎرﻣﻦ ﺟﺰء رﻓﻘﺎی دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ
داﻣﺎدم ﻫﺴﺘﻢ ،ﭼﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻨﯽ ﻣﻦ و دﺧﺘﺮم و داﻣﺎدم ﮐﻢ ﻫﺴﺖ و ﻫﻨﻮزم داﻣﺎدم
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر در ﻋﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ ﺑﻮدن ،ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ روز اول رﻓﺘﺎر ﻣﯿﮑﻨﻪ.
ﺑﮕﺬرﯾﻦ ﻇﺮف دو روز ﻋﻘﺪﮐﺮدن و اﻻن ﺑﺎ »ﻋﺸﻖ« ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻢ ﮐﻪ از ﻣﺴﺎﻓﺮت آﻣﺪﻧﺪ ،ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ﺷﺎﻫﯽ…
ﭼﻨﺪ روز ﻗﺒﻞ ﭘﯿﺶ داﻣﺎدم ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و ﮔﻔﺘﻢ ﻓﻼﻧﯽ ﯾﺎدت ﻫﺴﺖ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﯽ :ﺑﻪ
ﻣﺎزﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ:
»باباجان وا بده حال مگه چی بیتده«..؟!

دﺧﺘﺮ دادی ﻫﺮ ﭼﯽ دارم ﺑﺮای او و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ..ﻣﻦ ﮐﻪ در دو ﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻢ…
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ وﻗﺘﯽ رﻓﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻒ و ﻟﻌﻨﺖ ﻧﮕﯿﺮم.
ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﺣﺘﺮام و ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﺠﺪد ﻧﻮروز ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ

وﺟـﻮه اﻓﺘـﺮاق وﮐﻼی ﻣﺮﮐـﺰ اﻣـﻮر
ﻣﺸـﺎوران ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻗـﻮه ﻗﻀـﺎﯾﯿﻪ و
ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد– وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ،ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ وﮐﻼ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺎده دﻫﻢ
ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎی ﻣﺪﯾﺪی از اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯽﮔﺬرد وﻟﯽ ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ
وﺟﻪ اﻓﺘﺮاﻗﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه از وﮐﻼء ﭼﯿﺴﺖ؟
دو ﮔﺮوه ذﮐﺮﺷﺪه ،از ﺟﻬﺎت زﯾﺮ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارای ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
 -۱ﻫﻤﺎنﻃﻮریﮐﻪ از ﻧﺎم دو ﮔﺮوه ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،اﯾﻦ دو ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت اﺳﻤﯽ
دارﻧﺪ.
 -۲از ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺮواﻧﻪ وﮐﺎﻟﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
 -۳آرم ﺳﯿﻨﻪ دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 -۴ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺣﻘﻮق دﯾﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در دﻋﺎوی ﻣﺎﻟﯽ ) (٪۴۵/۹ﺑﻪ ﻣﺎﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﮐﻪ از  ٪۱۰۰ﺣﻖاﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﻄﺎل و اﻟﺼﺎق ﺑﺮ روی وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و وﮐﻼی
ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوران ) (٪۵ﺑﻪ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ) (٪۱۰۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۵وﮐﻼی ﮐﺎﻧﻮن دادﮔﺴﺘﺮی دارای ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ ﺗﻌﺎون ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎی
رﻓﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ورزﺷﯽ و ﻏﯿﺮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻀﺎﻓﺎً اﻣﮑﺎﻧﺎت دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ
وام ﺧﺮﯾﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،دﻓﺘﺮ و ..دارﻧﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﺎوران ﻓﻘﻂ »ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻣﻮزش« را دارﻧﺪ.
 -6وﮐﻼی ﮐﺎﻧﻮن دادﮔﺴﺘﺮی ﺣﻖ رای ﮔﯿﺮی ﺳﻤﯿﻨﺎر و در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻣﺠﺰا
دارﻧﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﻓﻘﻂ در  ۴ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﺘﺎﺳﯿﺲ اﺳﺖ،
ﮐﺎﻧﻮن دارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ اﺳﻤﯽ ﺣﻖ رای دارﻧﺪ و رﺳﻤﺎً ﺧﻮد وﮐﻼ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!؟
 -۷وﮐﻼی اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﻫﻢزﻣﺎن اﺧﺬ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﭘﺎﯾﻪ دوم ،اﺟﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺸﺎوره دارﻧﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی ﭘﺎﯾﻪﯾﮏ و ﮐﺎرآﻣﻮزان وﮐﺎﻟﺖ دادﮔﺴﺘﺮی
ﺗﺎ ۱۰ﺳﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻘﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ.

 -۸از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻗﺪﻣﺖ ،ﻣﺮﮐﺰ اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﺣﺪود  ۱۰ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه
وﻟﯽ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﯿﺶ از  ۵۰ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺬرد.
 -۹در اﻣﺮ ﻣﺸﺎوره و ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ ،وﮐﻼی اﻣﻮر ﻣﺸﺎوران ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎوره دارﻧﺪ ﺑﯿﻦ  ۴ﺗﺎ  ۱۶در ﻣﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی
ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﺑﺎر در ﻣﺎه.

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻣﻠﯽ ﻣﺸﺎوران ﺣﻘﻮﻗﯽ ،وﻛﻼء و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
 -۱۰دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ۱۸ﻣﺎه ﺗﻤﺎم از زﻣﺎن ﻗﺒﻮﻟﯽ ﺗﺎ
اﺧﺘﺒﺎر ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﮐﺘﺒﯽ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و دﮐﺘﺮا ﺣﻘﻮق ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﯽﺷﻮد
اﺳﺖ وﻟﯽ وﮐﻼی ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺰ  ۱۲ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب »اﺧﺘﺒﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﭘﺲ
از ﻗﺒﻮﻟﯽ ،دو اﻣﺘﺤﺎن و دوره ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﯿﺎندوره ،دو اﻣﺘﺤﺎن اﺧﺘﺒﺎر ﮐﺘﺒﯽ و
ﺷﻔﺎﻫﯽ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن ﻻاﻗﻞ  ۱۳۰ﮔﺰارش ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ از ﭘﺮوﻧﺪﻫﺎی دادﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ
و اﻧﻘﻼب و ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ و ﻣﺎده «۱۰ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ
ﭘﺎﯾﻪ دوم و ﻣﺪت  ۲ﺗﺎ  ۳ﺳﺎل ﮐﺎر ﻧﻤﻮدن و )ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣﻞ »درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﯿﺲ
و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ و ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر«
اﺧﺬ ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب دو ﺗﺎ  ۳ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ »اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻠﯿﺲ
اﻣﻨﯿﺖ وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ«( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ ۲.۰۰۰.۰۰۰رﯾﺎﻟﯽ
ﺑﺮای دﻓﺘﺮﭼﻪ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮﻫﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
 -۱۱ﻧﻮع و ﻓﺮم وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺎﻧﻮن ﻣﺸﺎوران ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﺑﻨﺪی ﯾﺎ ﻗﺮارداد ﺑﻠﮑﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻠﯽ و اﯾﻨﮑﻪ
وﮐﻼی ﮐﺎرآﻣﻮز ﻣﺮﮐﺰ اﺟﺎزه وﮐﺎﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﺟﺎزه وﮐﺎﻟﺖ در
دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی زﯾﺮ ﻧﻈﺮ وﮐﻼی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد رادارﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ :ﮐﺎرآﻣﻮزان ﻣﺮﮐﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرآﻣﻮزان ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی
وﮐﻼی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ دارﻧﺪ.
 -۱۲ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺟﺎزه ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن ﮐﺎرآﻣﻮزی
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ داﻧﺸﺠﻮ دﮐﺘﺮا ﯾﺎ دﮐﺘﺮا درﯾﮑﯽ از رﺷﺘﻪﻫﺎی
ﻣﺼﻮب

ﺣﻘﻮق

داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﺳﻦ۲۶

ﺳﺎل

ﺗﻤﺎم

ﺑﺮای

آﻗﺎﯾﺎن

و

ﺑﺎﻧﻮان

دارا

ﺑﺎﺷﻨﺪ،اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﺑﻖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺴﺘﺪل
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
 -۱۳ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ وﮐﻼی ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی آزاد
اﺳﺖ وﻟﯽ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.

 -۱۴ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪه ﺑﺎﯾﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ(3).
 -۱۵در ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺑﻨﺎم وﮐﯿﻞ ﮐﺎرآﻣﻮز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی داﺧﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﻣﻮﻇﻒاﻧﺪ ﻫﺮ ﻣﺎه  ۴ﺑﺎر ﮔﺰارش
ﭘﺮوﻧﺪه اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ و دوﺑﺎر ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻓﺮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﻀﺎت ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ
ﻗﻀﺎت اﯾﺴﺘﺎده ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻣﻬﻤﻮر ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ وﻟﯽ وﮐﻼی ﻣﺮﮐﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺰراش روزاﻧﻪ و
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺧﻮد ،ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای وﮐﻼی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﻮد اراﯾﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﻣﺎه ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
۱۸ﻣﺎه ﮐﺎر آﻣﻮزی و ﺳﻤﯿﻨﺎر و ﮔﺰارش دارﻧﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از آن ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺮﻋﮑﺲ وﮐﻼی ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺲ از  ۴ﺗﺎ  ۵ﺳﺎل ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎده ) (۳ﻫﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﻢ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب دارا ﺑﻮدن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺳﻨﯽ و ﮐﺴﺐ اﻣﺘﯿﺎز  ۷۵از  ۱۰۰و ﺷﺮط
ﻻاﻗﻞ دو ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﺎ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ.

ﮔﺰﯾﺪه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺮان
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎف ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺣﻞ ﻧﻤﻮد:
 -۱ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻫﻢ ؛
 -2ادﻏﺎم و ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻪ ادﻏﺎم دو ﺣﻮزه ﺑﺎ ﻫﻢ ؛
 -۳ﻣﺴﺎﻋﺪت و ﯾﺎری رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺮدم و اﺟﺎزه ﻫﻤﮑﺎری دو ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﻧﻤﻮدن ﻟﺒﺎس ،ﻓﺮم ،ﻟﻮﮔﻮ و آرم ،دﻓﺘﺮﭼﻪ ،وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ و اﺻﻼح
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎ و اﺑﻄﺎل آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎل  ۱۳۸۴و ۱۳۸۵؛
 -۴راﯾﺰﻧﯽ در ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺎن رؤﺳﺎی ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎ ورﯾﺎﺳﺖﻫﺎ؛
 -۵اﺻﻼح اﻟﮕﻮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺬﯾﺮش وﮐﻼ؛
 -۶رﻓﻊ اﯾﺮادات ﻣﺎﻫﻮی وﺷﮑﻠﯽ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی »وﮐﯿﻞ ﮐﺎرآﻣﻮز
ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ ،وﮐﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺸﺎ« و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮادات اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ
»وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ دوم ،ﮐﺴﺮ ﻧﻤﻮدن ﻃﻮل ﻣﺪت ارﺗﻘﺎء از دو ﺑﻪ ﯾﮏ ،ﮐﺴﺮﻧﻤﻮدن ﻣﺪت و
ﺗﮑﺮار ﻣﻌﺎﺿﺪت ﻗﻀﺎﯾﯽ از  ۱۶ﺑﻪ  ۴در ﻣﺎه ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت آﮐﺎدﻣﯿﮏ
وﮐﻼ ،اﺟﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺻﻨﺪوق رﻓﺎه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و ،..ﺟﻮاز ﺗﺨﺼﺼﯽ وﮐﺎﻟﺖ
ﺑﺮای وﮐﻼی ﺧﺒﺮه ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ  ۸ﺳﺎل ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﺎﻣﻪ و..داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻧﯽ و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ-آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ

ﺑﻮﻟﺘﻦ داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻧﻮاﺧﺖ ﺑﺮای دو ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺴﺎن
 -۷اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ واﺣﺪ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ وﮐﻼ و ﺑﯿﻤﻪ وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺮای
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و ﻣﻮﮐﻠﯿﻦ در»دو ﻧﻬﺎد« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
اﮔﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق رﻋﺎﯾﺖ ﮔﺮدد ،ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻮﺟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ:
-1

ﻣﻨﻈﻮر

از

ﺣﻘﻮق

ﻣﺪﯾﻮن

ﯾﻌﻨﯽ

ﻋﺪد

ﺷﺎﺧﺺ

ﺧﻮاﺳﺘﻪ

ﻣﻮﮐﻞ

در

ﻣﺮﺣﻠﻪ

ﺑﺪوی

 =٪۲۵۶۴۵/۹٪۶۰ﻣﺒﻠﻎ اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی در
ﻣﺤﺎﮐﻢ
ﻣﻨﻈـﻮر از ﺣﻘـﻮق ﻣـﺪﯾﻮن ﯾﻌﻨـﯽ ﻋـﺪد ﺷـﺎﺧﺺ ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻣﻮﮐـﻞ در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﺪوی
 =٪۰۰/۵*۲۵۶٪۶۰ﻣﺒﻠﻎ اﺑﻄﺎل ﺗﻤﺒﺮ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺸﺎوران در ﻣﺤﺎﮐﻢ
در ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ و دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻋﺪد  ۶ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺰوﻟﯽ  ٪۴و ٪۳ﺑﺮای
ﮐﻠﯿﻪ وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺴﺮی دارد .ﻋﻠﺖ ﺗﻔﺎوت  ٪۴۵/۹ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮ
روی ﺑﺮﮔﻪ وﮐﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ  ٪۰۰/۵ﻓﻘﻂ در ﻧﺒﻮد ﺻﻨﺪوقﻫﺎ و ﮐﻤﯿﺴﻮنﻫﺎ و ﻋﺪم
ﺧﻮدﮔﺮدان ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺎﻧﻮن وﮐﻼی دادﮔﺴﺘﺮی اﯾﺮان )اﺳﮑﻮدا( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -2ﻣﻮاد  ۱۰۳و  ۱۰۴و ۱۸۳و  ۱۸۸از ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
 -3ﻣﻮاد  ۱و ۱۹و ۲۵از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۱۳۱۵و ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت  ۱۳۷۶و  ۱۳۸۴و
 ۱۳۸۵درﺑﺎب »ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ،ﺣﻖ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،ﺣﻖ اﻟﻤﺸﺎوره ،ﺣﻖ اﻟﺴﻔﺮ« و ﻣﺎده ۲۵
ﺑﻨﺪ  ۱و ۲و ۳و ﺗﺒﺼﺮه واﺣﺪه ﻣﺎده  ۱۸۷ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم اﻗﺘﺼﺎدی
دوﻟﺖ و ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﮐﺎﻟﺖ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﺎده  3ﻗﺎﻧﻮن وﺻﻮل ﺑﺮﺧﯽ از
درآﻣﺪﻫﺎی دوﻟﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﻧﯿﺎی ﺣﻘﻮق

اﺳﺘﺜﻨﺎی ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن
ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ :آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺣﯿﻤﯽ – رﺋﯿﺲ اﺳﺒﻖ ﺷﻌﺒﻪ  ۱۱۴۱دادﮔﺎه
ﺟﺰاﯾﯽ ،دادﺳﺘﺎن ،ﺑﺎزﭘﺮس وﯾﮋه اﺧﺘﻼس و ارﺗﺸﺎء ،داﻧﺸﺠﻮی ﺳﺎل آﺧﺮ
دﮐﺘﺮای ﺟﺮم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه ،در ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻗﻀﺎوتآﻧﻼﯾﻦ،
ﺧﺎﻃﺮهی دوره داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ﻫﻤﮑﻼﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽﺗﮋاد ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن اﺳﺘﺎد درس »ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﻘﻮط
ﺗﻌﻬﺪات« آﻧﺎن ﺑﻮد را ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﯾﺸﺎن ،ﺷﻤﺎ
را ﺧﻮاﻧﺪن آن دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
»ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ آزادﮔﯽ ،ﺷﻬﺎﻣﺖ ،ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺣﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽﻧﮋاد در
دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه در درس ﺣﻘﻮق ﺗﻌﻬﺪات و ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات
)ﺟﻤﻌﺎً  ۸واﺣﺪ( ﮐﻪ اﺳﺘﺎد آن ﻣﺮﺣﻮم ﻓﻘﯿﺪ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺑﻨﺪه در آن زﻣﺎن ﻗﺎﺿﯽ
ﺧﺎﻃﺮهای را ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ:

ﺗﺤﻘﯿﻖ

و

اﺟﺮای

اﺣﮑﺎم

ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﺑﻮدم،

ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﺑﺪﻟﯿﻞ آنﮐﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻨﺪ
و ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای دﮐﺘﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ – ﺑﻮرس ﮐﺎﻣﻞ دوﻟﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮕﺎه و
ـﻮت
ـﺪ و در ﮐﺴـ
ـﺎن ﺑﻮدﻧـ
ـﺪ – آﻟﻤـ
ـﺎه  Utrěcht Univêrsitèﻫﻠﻨـ
ﭘﮋوﻫﺸﮕـ
ﺑﺎزﭘﺮس؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺷﻌﺒﻪ
 ۲۰۶اﺳﺒﻖ ﺟﺰاﯾﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ) .ﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ از ﻣﺪرﺳﻪ
ﭘﺎﮐﺰاد( و ﯾﮏ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رﻓﻘﺎ در ﺷﯿﻤﺮان ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ» :ﺳﺎﻻر«.
ﺷﺎﯾﺪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪل و رﻓﺘﺎر ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ و ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن اﯾﺸﺎن
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﺟﺪ ﻣﻌﺰز و ﻣﺘﺸﺮع اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻔﺮ از
دوﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ﻗﻀﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ از دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎء ﻗﻢ ﺗﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﻫﻤﮑﺎر و رﻓﺎﻗﺖ داﺷﺘﯿﻢ.
رﺳﻢ ﮐﻼس درس دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن در آن زﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻌﺪ از ورود اﯾﺸﺎن داﺧﻞ ﮐﻼس ﺷﻮد و اﮔﺮ وارد ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻼوه
ﺑﺮ اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات و ﺳﻮاﻻت ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﺣﺬف درس را ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ.
دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰم ،ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ دﯾﺮﺗﺮ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
از ﺗﻘﺴﯿﻢ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت ﮐﻪ در ﯾﮏ اﺗﺎق در
زﯾﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۱۰۰اﻣﺎم ﺑﻮد؛ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺟﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻣﺎ

ﻫﻢ ﻧﺒﻮد و ﭼﻪ ﻓﺸﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دادرس،
ﺑﺎزﭘﺮس وﯾﮋه اﻣﻮر ﮐﻼﻫﺒﺮداری ،ﺳﺮﻗﺖ و ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﺠﺎر ﺑﺮ دوش اﯾﺸﺎن
ﺑﻮد.
ﺗﺎ ﭼﺸﻢ دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد اﻓﺘﺎد ،ﺑﺎ ﺗﻨﺪی و ﻟﺤﻦ
آﻣﺮاﻧﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
همینطوری شکات و مراجعان را علاف و سر کار میگذاری؟
ﭼﻨﺪ ﺳﻮال دمِ درِ ﮐﻼس از دﮐﺘﺮﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد – ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﻫﻨﻮز ﻣﺎ ﺑﻠﺪ
ﻧﺒﻮدﯾﻢ – ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.
ﺷﮕﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﺣﮑﻢ
اﺳﺘﺎد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﯾﺎ  Full ,Prof.Drاﻋﻄﺎء  ۴۰ﯾﺎ  ۴۲ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ واﺣﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﯾﺮ  ۲ﮔﺮوه ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻞ دادهاﻧﺪ و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﻫﺴﺖ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﯽ را در  ۲۸ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺧﺬ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻮرس ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ  ۱۰ﺳﻮال را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺧﻮد دﮐﺘﺮ
ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن دادﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺎ آوردن ﻣﺜﺎل و اﺳﺎﻣﯽ
ﮐﺘﺐ و ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺤﺎت و ﺑﺎب و دﻓﺘﺮﻫﺎ اﯾﺮادت را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﮔﻔﺖ:
هر قانون مستثنی از یک یا چند تبصره دارد و من از امروز یک
تبصره به قانونم اضافه میکنم که اگر از سوالاتم لااقل هفتاد
درصد را بتوانید جواب دهید ،مورد بخشش قرار می گیرید.
ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎد.
دﮐﺘﺮ آﻣﺪ و ﮐﻨﺎر ﻣﻦ و رﻓﯿﻘﻤﺎن ﺳﻌﯿﺪ ﮔﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ﺧﺎﮐﯽ ﻧﺸﺴﺖ و
ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺗﻨﻔﺲ ﮐﻮﺗﺎه دادﻧﺪ و ﺑﻨﺪه ﺧﺪا ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮد درس ﺑﺪﻫﺪ
ﯾﺎ ﺳﻮاﻻت ﯾﺎ… ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﺑﻤﻦ ﮔﻔﺖ:
بخدا احد و واحد پسر پدرم نیستم اگر از این گرفتاری که دکتر
کاتوزیان تنقیح کردند ،کاری نکنم که قانون و تبصره را ببوسه و
کلا مقنن ناسخ بشه!

ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﻮد و ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎوره ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﻣﺮ
دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﮑﺎر ﻗﻀﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﻪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﺑﻨﺪه ﺧﺪا را آﭼﻤﺎز )در زﺑﺎن آذری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎزﮐﺮدن
ﻣﺸﺖ دﺳﺖ ،ﻣﺎرس ﮐﺮدن ﺗﻮی ﺑﺎزی ﺗﺨﺘﻪ ﻧﺮد( ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺒﺨﺶ و
ﺑﮕﺬارﯾﻦ اﯾﺸﺎن ﺗﺪرﯾﺲ »ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ« ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﮐﻪ
اﺳﺘﺎدی ﺧﻮدﺗﺎن را اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﯾﺪ«.
دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﭘﺴﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺻﺮاف زاده از ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺘﺸﺮع،
ﺑﺎ زﺑﺎن آذری ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻟﺒﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ:
اگر قرار باشه اینجا زندان اوین باشه ،قسم میخورم پنج انگشتم را
با شمشیر سامورایی )هدیه استادی فدراسیون کاراته( ،جلوی همه قطع
کنم .به همین کتاب قطور اخیر استاد دکتر کاتوزیان که با نام
»سقوط تعهدات« چند ماه است نشر یلدا طبع کرده ،چنان ایرادتی
دارم که استاد نتوانند پاسخی بدهند ولو مرا از دانشگاه اخراج
کنند….مهم برقرارکردن عدل و داد است…
و ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل از ﻓﺎراﺑﯽ و ﻫﮕﻞ و ﻣﯿﺸﻞ ﻓﻮﮐﻮ…زدﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ ﺳﺎل
رﻓﺎﻗﺖ در ﺧﻮد ﭘﯿﭽﯿﺪم و ﺧﻮﻓﻢ ﺑﺮداﺷﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﮐﺮدﻧﺪ و رو ﺑﻪ دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ
ﻧﮋاد ﺳﻮال از ﺳﻘﻮط ﺗﻌﻬﺪات ﭘﺮﺳﯿﺪ :دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻟﺤﻦ آرام
اﻣﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮن آﻟﻮد و ﺑﺎ ﻟﺰرش از ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺟﻮاب و ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ آن ﭘﻨﺞ
اﯾﺮاد را ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺟﻮاب اﺳﺘﺎد ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺎ
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﮔﻔﺖ:
مانده تا در جایگاه من برسی و دعا میکنم زودتر استاد بشی ،اما
جواب میدهم و باید حذف کنی و ازدانشگاه بروی!
دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﮔﻔﺘﻨﺪ :واﻻﻣﺮ اﻟﯿﮑﻢ ﭘﺎﺳﺦ دادﻧﺪ.
ﺳﻮاﻻت دﮐﺘﺮ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ،ﮐﻼس
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺷﺪ .ﻫﻤﻪ رﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻦ و ﺳﻌﯿﺪ
دﻓﺘﺮ ﺗﺎزه ﺗﺎﺳﯿﺲ ﭘﺮﻓﺴﻮر دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ
ﭼﻮن اﯾﺸﺎن رﯾﺎﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺑﻪ

درس ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﺶ
ﮔﺎﯾﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی رﻓﺘﯿﻢ
ﺻﻔﺎﯾﯽ و ﺟﺮﯾﺎن را ﮔﻔﺘﯿﻢ و
دﮐﺘﺮﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:

»از دکتر شکیبی نژاد عزیزم و دوستان پذیرایی کنید…«

و ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻨﺪ و اﺳﺘﺎد ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن و ﻣﺤﻤﺪزاده وادﻗﺎﻧﯽ و دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی
ﮐﯽﻧﯿﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﻮد و اﻣﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﮐﻪ
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﭘﻨﺞ اﯾﺮاد ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪات اﺳﺘﺎدان را ﺑﺮ
اﯾﺮادات ﻣﺜﺒﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد داوری ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣﻮم دﮐﺘﺮ ﮐﺎﺗﻮزﯾﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﺘﺎب و ﻫﺪﯾﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ
ﻣﺤﻤﺪﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه  ۲۰ﻗﺒﻞ از اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﺮم و ﻧﺴﺦ ﮐﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﻮﻧﺪ.
و ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ-ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺪد«
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ

ـﺎﻟﺐ و درج
ـﺎل ﻣﻄـ
ـﺎی ارﺳـ
راﻫﻨﻤـ
دﯾﺪﮔﺎه در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ
ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر راﯾﮕﺎن اﺧﺒﺎر،
ﻣﻘﺎﻻت ،ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و درج
دﯾﺪﮔﺎه در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ارﺳﺎل آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ:

ﺧﺒﺮ
 -1اﺧﺒﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 -2اﺧﺒﺎر ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮم ،ﻓﺮاﺧﻮانﻫﺎی ﻣﻘﺎﻻت و ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺮوط
ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺻﺮف ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺑﺮای آﮔﺎﻫﯽ از ﻧﺤﻮه ﺳﻔﺎرش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی آن
ﺑﻪ ﭘﺴﺖ »راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ« ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 -3ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺒﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﺸﺎر در ﯾﮏ ﭘﺴﺖ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان آن را در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﻗﺮارداد ،اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 -4ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ در ﻗﺒﻮل ،وﯾﺮاﯾﺶ ،رد و اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ارﺳﺎﻟﯽ آزاد
اﺳﺖ.
 -5ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﻘﺎﻟﻪ
 -1اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
 -2ﺑـﺮوز و ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺗﺤـﻮﻻت ﻗـﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘـﺮرات ﻣـﺎﻫﻮی و ﺷﮑﻠـﯽ
ﻻزماﻻﺟﺮاء ﺑﺎﺷﺪ.
 -3ﺣﺎوی ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺨﺺ ،ﻫﻮﯾﺖ ،ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺷﻐﻞ ،ﺳﻤﺖ و اﯾﻤﯿﻞ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی ،ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ  156ﮐﺎرﮐﺘﺮی ﺑﺎ
اﺣﺘﺴﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ )ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن
ﻧﻤﺎﯾﺪ( و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﻋﮑﺲ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﯾﺎ ﻫﺮ ﻋﮑﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺴﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
 -4ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﺸﺎر در ﺳﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ
ﺑﺎﺷﺪ.
 -5ﻣﻘﺎﻻت ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ در
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ در ﭘﺴﺖ ﻣﺠﺰاﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد.
 -6ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ در ﻗﺒﻮل ،وﯾﺮاﯾﺶ و رد و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ارﺳﺎﻟﯽ آزاد
اﺳﺖ.
 -7ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ
ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
 -8ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ارﺳﺎل ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.

 -9ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

اﻗﺪام ﺑﻪ آن

ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ
 -1ﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺣﻘﻮق از ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺣﺎل اﻧﺘﺸﺎر
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ اﻗﺪام ﻣﯽ
ﺷﻮد.
 -2ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﻗﻀﺎت ،وﮐﻼء ،ﺳﺮدﻓﺘﺮان و … ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺑﻌﺪ ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺣﺎوی ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ
ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ .ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﭼﻨﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ،رزوﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺌﻮاﻻت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺮای را ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪای
-1از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻣﻮزش وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﺻﻮﺗﯽ
ﺣﻘﻮق از ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺟﺪا و در ﺳﺎﯾﺖ ﻟﻮﺗﯿﻮب ﺑﺎرﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،در
ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاکﮔﺬاری ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﭼﻨﺪ رﺳﺎﻧﻪای ﺣﻘﻮق
ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در
ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺤﺘﻮای آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮردی
در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
 -2ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ در ﻗﺒﻮل ،رد و وﯾﺮاﯾﺶ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و اﻧﺘﺸﺎر آنﻫﺎ آزاد اﺳﺖ.
 -3ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ و وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺨﺶ ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﯽ ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ آنﻫﺎ را در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﭘﻠﻮد راﯾﮕﺎن ﻓﺎﯾﻞ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﺑﺎرﮔﺬاری و ﻟﯿﻨﮏ داﻧﻠﻮد آنﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ
 -1در ﺻـﻮرت ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ در ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺌﻮاﻻت ﺣﻘـﻮﻗﯽ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺸﺎوره ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻗﻀﺎﯾﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ راﯾﮕﺎن در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺮاﺗﺐ
را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﺗﺎ ﺳﻮال ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل
ﺷﻮد.

 -2ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال  72ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﺳﺖ.
 -3ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ در ﻗﺒﻮل ،وﯾﺮاﯾﺶ و رد ﭘﺎﺳﺦ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ آزاد اﺳﺖ.

دﯾﺪﮔﺎه
 –1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺨﺶ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻫﺮ ﭘﺴﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮات
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮه در ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
 –2از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ دﮐﺘﺮای ﺣﻘﻮق … ،وﮐﯿﻞ،
…ﻗﺎﺿﯽ… ،ﭘﺰﺷﮏ… ،داﻧﺸﺠﻮی … و ﻏﯿﺮه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻃﯽ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
اﺧﺬ ﻣﺪارﮐﯽ از ارﮔﺎن دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺳﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﻓﻮق دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
ارﺳﺎل ﮐﺎﻣﻨﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺳﻤﺖﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ارﺳﺎل
ﻧﻤﺎﯾﺪ ،در ﻏﯿﺮاﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻪﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ،اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ از
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺎمﺷﺎن ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 -3ﻣﺤﺘﻮای دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﭼﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﻘﺴﻢ و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﻣﺮاﺗﺐ از ﻃﺮﯾﻖ
اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ
دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﺘﻮا و رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ اﻣﺎﻧﺖ داری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ
و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و
اﯾﻤﯿﻞ وی ﺑﺮای درج دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت ،در ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮای وی ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ ،ﻟﺬا
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -4ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﺤﺘﻮای ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎ و ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮ
ﺳﺎﯾﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آن ﺑﺮای
اﻃﻼع از زﻣﺎن اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻀﻮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ درج اﯾﻤﯿﻞ در ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻠﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻋﻀﻮ ﺷﻮﯾﺪ.
 -5دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻏﯿﺮاﺧﻼﻓﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ،ﻫﺘﮏ
ﺣﯿﺜﯿﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ،ﺗﻮﻫﯿﻦ و … ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ اﺷﺨﺎﺻﯽ اﻋﻢ از ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ
ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪه و در ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ـﺪﮔﺎهﻫﺎی
ـﺎر و رد دﯾـ
ـﺶ ،اﻧﺘﺸـ
ـﺬﯾﺮش ،وﯾﺮاﯾـ
ـﻦ در ﭘـ
ـﺎوت آﻧﻼﯾـ
 –6ﻗﻀـ
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آزاد اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ

ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 -7ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ دﯾﺪﮔﺎه  72ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﻘﻀﺎی اﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮕﺮدﯾﺪ ،ﻋﻠﺖ آن ﻋﺪم ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮ
ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
 -8ﺑـﺎﺑﺖ ﻋـﺪم اﻧﺘﺸـﺎر دﯾـﺪﮔﺎه ،اﯾﻤﯿﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه آن ارﺳـﺎل
ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﻟﯿﻨﮑﺪﻫﯽ
 –1ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻏﯿﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻧﯿﺰ
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﺣﻘﻮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 -2ﻟﯿﻨﮏ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﯿﺶ از
ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺴﺖﻫﺎ و دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪﺷﺪ.
 -3ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ در وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺣﺬف ﻟﯿﻨﮏ ﻫﺎی
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻓﺮمﻫﺎی ﺛﺒﺖ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ آزاد اﺳﺖ.

ﻣﻮﺟﻮد

در

ﭘﺴﺖ

ﻫﺎ،

ﺗﺬﮐﺮ:
-1از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر زﻣﺎن ،ﻧﻮع و
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﯿﯿﺮ و اﺻﻼح ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻼک ﺷﺮاﯾﻂ
ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
-2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻮد
ﻧﺴﺒﺖ ﻗﻄﻊ ﯾﮑﺠﺎﻧﺒﻪ ﻫﻤﮑﺎری اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮه ﻃﺮف ﻫﻤﮑﺎر اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ

ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺧﺎرج
از ﻣﻮﻋـﺪ ﻣﻘـﺮر ﻗـﺎﻧﻮﻧﯽ ،در ﺣﮑـﻢ
ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ آن اﺳﺖ
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
در ﺧﺎرج از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺻﻮرتﺟﻠﺴﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﻀﺎت ﻣﻮرخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۵
ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﺖ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر
ﭘﺮﺳﺶ :ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠـﺖ ﻣﻘـﺮر ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﺎده
 259ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
اﯾﺮاد ﻃﺮف واﻗﻊ ﺷـﺪه و ﯾـﺎ ﻧﺸـﻮد ،وﻇﯿﻔﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ﻣﺬﮐﻮر و ﻟﺤﺎظ داﺷﺘﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاﻋـﺪ در ﻗـﺎﻧﻮن
آﯾـﯿﻦ دادرﺳـﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ
ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد اﯾـﺮاد دادﮔﺎه واﻗﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻗﻮاﻋـﺪ ﺷﮑﻠﯽ و
آﻣﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دادﮔﺎه ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ آن اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﻓﺮض ﻋﺪم
اراﯾﻪ دﻟﯿﻞ و ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪاد
دﻻﯾﻞ دﻋﻮا ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ادﻟﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻗـﺮار اﺑﻄـﺎل دادﺧﻮاﺳـﺖ ﺻـﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﺤﻮه رﺳﯿﺪﮔﯽ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ دادﮔﺎه ﺑﺪوی
ﻧﻈﺮ اﻗﻠﯿﺖ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرج از ﻣﻬﻠﺖ ﺑﻮده ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻃﺮف
دﻋﻮا ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﻣﺎده
 199ﻗﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ را در ﺟﻬﺖ ﮐﺸﻒ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺻﺪور وﻗﺖ اﺟﺮای ﻗﺮار ﮐﺎرﺷﻨﺎس و اداﻣـﻪ رﺳـﯿﺪﮔﯽ
ﭘﺮوﻧـﺪه ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.
ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ
ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  257ﻗـﺎﻧﻮن آﯾـﯿﻦ دادرﺳﯽ ﻣﺪﻧﯽ دادﮔﺎه ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ رأﺳﺎً ﯾﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﯾـﮏ از اﺻـﺤﺎب دﻋـﻮا ﻗـﺮار ارﺟﺎع
اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮرات ﻣﺎده  259ﻫﻤﺎن ﻗﺎﻧﻮن
اﯾـﺪاع دﺳـﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ دادﮔﺎه ﺑﺪون
ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻗﺎدر ﺑـﻪ اﺧـﺬ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺸﻮد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ
ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺪوی ﺑﺎ ﺧﻮاﻫـﺎن و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ
ﺑﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﭘﺲ از ﺻﺪور ﻗﺮار ارﺟﺎع اﻣـﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس و اﺑﻼغ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﻇـﺮف ﻣـﺪت ﯾـﮏ ﻫﻔﺘـﻪ
ﺑﺎﯾـﺪ دﺳـﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎرج از ﻓﺮﺟﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،در ﺣﮑﻢ ﻋﺪم ﭘﺮداﺧـﺖ
آن اﺳـﺖ و در آن اﯾﻦ ﻣﻮرد اﮔﺮ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺻﺤﺎب دﻋـﻮا ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻓﺮﺟﻪ ﻣﻘﺮر ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮداﺧـﺖ ﻧﺸـﻮد ،ارﺟـﺎع اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺎرﺷـﻨﺎس از دﻻﯾـﻞ
ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷﻮد و اﮔﺮ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎ ﻧﻈﺮ دادﮔـﺎه
ﺑﺎﺷـﺪ و دادﮔـﺎه ﺑـﺪون ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺘﻮاﻧﺪ رأی ﺻﺎدر ﮐﻨﺪ،
ﻗﺮار اﺑﻄﺎل دادﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺪوی ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد .اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ارﺟﺎع اﻣﺮ ﺑﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ دادرﺳﺎن دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻋـﺪم ﭘﺮداﺧـﺖ
ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ،ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻮﻗـﻒ
ﻣـﺎﻧﻊ اﺟـﺮای ﺣﮑـﻢ ﺑﺪوی ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺮان
ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ :ﺟﻨﺎب دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﮑﯿﺒﯽ ﻧﮋاد – ﻗﺎﺿﯽ ﺳﺎﺑﻖ دادﮔﺴﺘﺮی،
اﺳﺘﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﻨﺴﻮﻟﺮ
ارﺷﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎد )دﭘﺎرﺗﻤﺎن( ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ
و داوری و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﭘﺎداﻧﺎ – ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی
»ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺨﻠﻒ از اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪ« و »ﻧﻘﺪ ﺗﺨﻠﻔﺎت
اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻗﻀﺎت« از اﯾﺸﺎن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﯾﻢ – ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
»ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ در ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و اﯾﺮان« ﮐﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺺ ﻧﺤﻮهی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج در
وزارت ﻋﻠﻮم اﺳﺖ را ﺑﺮای ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ ارﺳﺎل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﻗﺪرداﻧﯽ
از اﯾﺸﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪن آن دﻋﻮت ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ
و ﺑﻄﻞ ﺗﺮﺗﺒﻼ واﻟﻠﻪ ﯾﺒﻄﻞ اﻟﺤﺎﺳﺪﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ
اﺣﺘﺮاﻣﺎً ،ﺿﻤﻦ آرزوی ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺳﻌﺎدت ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ
اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﻌﺰز و ﻣﺒﺮز و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺮﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﻀﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺬﮐﺮ دﻫﻢ:
در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎً اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه وﻓﻖ ﻣﺎده  ۱۰ﻣﮑﺮر اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ  ۱۷۸۰و آﺧﺮﯾﻦ اﺻﻼﺣﯿﻪ  ۱۹۷۸ﺑﺼﻮرت Uniformation of
 Rights Rulesﻫﺮ ﻣﺪرﺳﻪ )داﻧﺸﮑﺪه – ﮐﻤﭙﺲ – ﭘﺮدﯾﺲ( آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ
اﺟﺎزه دارد در ﺣﺪود وﺳﻊ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ – دﮐﺘﺮا ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺼﻮر ذﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭼﻨﺪ
ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ و ﺑﺮای وزارت ﻋﻠﻮم اﯾﺮان ﻣﺤﺠﻮر و ﻣﻊاﻻﺳﻒ ﺣﻖ و اﻣﺘﯿﺎز

واﻗﻌﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
ﻓﺮد ﺑﻌﻨﻮان ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارزﺷﯿﺒﺎﺑﯽ ﻣﯽﮔﺮدد …
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  B.S OR B.scOR LL.Bﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭼﻬﺎر و ﭘﻨﺠﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺴﺖ و
ﭘﻨﺞ ﮔﺮاﯾﺶ در رﺷﺘﻪ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺼﻮرت ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﯾﺎ دو ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻘﻮق در اﯾﺮان
 M.A OR Msc OR .M.S OR LL.M OR JMS OR SJMو ﻣﻌﻨﺎء دﻗﯿﻖ (LL.M
The LLM degree is an advanced law certification that has
global credibility. A first degree in law is generally
required. Other law degree and certificate programs have
varying requirements. Some of these programs require a
ـــــﺖ و )SJM ORJMS
 graduate-level law degree for admissionاﺳـ
 (Master of Juridical Scienceﻣﻌﺎدل  M.Philدر داﻧﺸﮕﺎﻫﺎی ﻣﻤﺘﺎز
ﻓﻘﻂ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن دو داﻧﺸﮕﺎه در اﯾﺮﻟﻨﺪ و اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ و ﯾﮏ در ﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪ
اﺳﺖ .رﻧﮕﯿﻨﮓ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
در ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻓﻘﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ دﯾﭙﻠﻢ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
و ﻫﻨﺮ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻮاد LL.C :و ﻻﻏﯿﺮ.
و ﺗﻮﻓﯿﻖ از ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﻗﻀﺎوت آﻧﻼﯾﻦ

