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عبداهلل صدقي 

كــمــتــر 
ده اي  نـوا خا
در كشورمان 
وجود دارد كـه به نوعي بـا دسـتگاه قضا در 
ارتباط نباشد و گذرش به دادگاه نيفتاده باشد. 
همين مسـئله چالش هاي زيـادي را براي قوه 
قضائيه رقم زده است. يكي از بزرگ ترين اين 
چالش ها اطاله دادرسـي و دادگاه هاي همواره 
پر است، اما اصالح اين اشكال مستلزم بررسي 
همه جانبه مسئله و پذيرفتن نقايص مترتب به 
هر مرجع است. به بيان ديگر برخورد تعارفي 
و در نظر گرفتـن مالحظات بي مـورد و متهم 
كردن نظرات پاك كردن صورت مسئله است 
و پابرجا بودن مشكالت را در پي خواهد داشت. 

     
در مطالعه علت مشكالت قوه قضائيه تاكنون چند 
مسئله مطرح شده است. يكي از آنها حجم باالي 
پرونده هاي ورودي به دادگاه هاس��ت كه ناشي از 
كم كاري و اهمال س��اير دستگاه هاست. مسئله 
ديگ��ر كمبود نيرو ب��ه ويژه ني��روي متخصص و 
آموزش نيروهاست كه خود نيازمند صرف وقت و 
هزينه است. مورد ديگري كه تا حدودي در محافل 
كارشناسي مطرح و بررسي ش��ده نقصان قانون 
و عدم تطاب��ق قوانين موجود ب��ا واقعيات فرآيند 
دادرسي است، اما نكته ديگري هم وجود دارد كه 
به نوعي علت و معلول بسياري از علت هاي ديگر 
است و آن اعتماد نداشتن قانونگذار و مجري به هم 
در حوزه قضايي است كه ناشي از عدم شناخت دو 
طرف از نيازهاي واقعي اس��ت. مراجعه به مراكز 
قضايي كش��ور و صحب��ت با قضات و بازپرس��ان 
نشان مي دهد بسياري از آنها از ضعف هاي قانون 
مس��تأصلند و در مورد باس��ابقه ترها اداره شدن 
توسط افراد بي تجربه و ناآشنا به فرآيند رسيدگي 
قضايي عذاب آورتر اس��ت. به بيان ديگر بخشي 
از مديران ارش��د قوه قضائيه و اعضاي كميسيون 
حقوقي و قضايي مجلس افرادي هستند كه حتي 
يك روز هم تجربه كار حقوقي و قضايي به شكل 
جاري ندارند. آنها قانون را براي كاري مي نويسند 
كه با آن بيگانه ان��د و در بهتري��ن حالت فقط در 

دانشگاه درسش را خوانده اند. 
قضات و مديران پايين دس��تي ق��وه هم مجري 
قانوني هستند كه براي كار آنها  مصداقي نوشته 
نش��ده و در عين حال براي اجراي همين قانون 
بايد به مديراني پاسخگو باشند كه تجربه قضاوت 
نداش��ته اند. مدي��ران اجرايي مي گوين��د قانون 
كامل نيست. قانونگذاران مي گويند قوانين اجرا 
نمي شود و فقط مردم هزينه و تاوان وضع موجود 
را مي دهند. چه بس��يار افرادي كه بعد از سال ها 
رفت وآم��د در دادگاه ها عمرش��ان قد ن��داده كه 

سرنوشت پرونده شان را ببينند. 
  بهداشت قضايي رعايت نمي شود

ابوالفضل ابوترابي،عضو كميسيون قضايي مجلس 
اما تمام مشكالت قوه قضائيه را ناشي از كم كاري 

س��اير دس��تگاه ها و تحميلي به اين قوه مي داند 
و كميس��يون قضايي مجل��س را تخصصي ترين 
كميسيون برمي شمرد. وي به »جوان« مي گويد: 
برابري پرونده هاي قضايي در كشور ما با كشوري 
مثل هند كه يك ميليارد نفر جمعيت دارد زيبنده 
نظام جمهوري اسالمي نيست. هر چقدر  قوانين را 
بهينه، قاضي و كارمند استخدام كنيم و ساختمان 
بس��ازيم با اين حجم ورودي پرونده باز با كمبود 
مواجه مي ش��ويم. بايد قوانين به گونه اي تنظيم 

شوند كه پرونده ها به دادگستري نيايند. 
بر اين اساس وي لزوم توجه به بهداشت قضايي را 
مطرح مي كند كه بر پايه هاي قضازدايي، استفاده 
از ظرفيت هاي وكال و اصالح قوانين استوار است و 
خاطرنشان مي كند: به عنوان نمونه اصالح قانون 
چك كه سه شنبه آينده در دستور كار كميسيون 
قضايي قرار دارد، مي تواند دست كم 20 درصد از 
حجم پرونده هاي ورودي به قوه قضائيه را كاهش 
دهد. انبوهي از پرونده هاي ورودي به دستگاه قضا 
مستقيم و غيرمس��تقيم به چك مربوط هستند 
به طوري كه س��ال قبل فق��ط 17 ميليون چك 

برگشتي داشتيم.  
ابوتراب��ي مي افزايد: براي اي��ن پرونده ها به جاي 

دادگس��تري مي توان در اجراي اح��كام پرونده 
تشكيل داد. همچنين مطالعات ما نشان مي دهد 
حدود 10 درصد از پرونده ها هم با استفاده از نقش 
ميانجيگري وكال ، سروكيلي و داوري قابليت حل 
شدن دارند. در رس��يدگي به پرونده هاي قضايي 
بايد مكانيس��مي تعريف ش��ود كه پرونده هايي 
كه جنبه مج��ازات عمومي اصالح��ي ندارند در 

دادگستري تشكيل نشوند. 
ابوترابي كه پاسخ به س��ؤال كليدي ما را به پايان 
گفت وگويش انتقال داد كميسيون قضايي مجلس 
را از معدود كميس��يون هاي تخصصي دانس��ت 
كه اعضاي آن غير از يك نف��ر همه تحصيلكرده 
رشته حقوق، استاد دانش��گاه و با تجربه قضايي و 

وكالت هستند. 
  قانون معتبِر خوب

محمود حكمت نيا،عضو هيئت علمي پژوهشگاه 
فرهنگ و انديش��ه اس��المي ني��ز در گفت وگو با 
»جوان« بي��ان مي كند: قانونگ��ذاري يك بحث 
چند بعدي و چند وجهي اس��ت. به ويژه در حوزه 
حقوقي و قضايي. وقتي يك مسئله بيان مي شود 
به جاي اينكه س��ريع س��راغ حل آن برويم ابتدا 
بايد خوب آن را تحلي��ل و جنبه هاي گوناگونش 

را مشخص كنيم. 
وي ادامه مي دهد: مثاًل چيني ها در برخورد با يك 
مسئله به جاي اينكه به پاسخ آن فكر كنند آن را 
تحليل مي كنند. بعد از اينكه جنبه هاي گوناگونش 
را درآوردند نهادهاي مختلف را مس��ئول و مأمور 
حل هر يك از جنبه ها مي كنن��د و در نهايت بعد 
از تلفيق نتايج حاصل براي مس��ئله پاس��خ ارائه 

مي دهند. 
عضو هيئت علمي پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه 
اس��المي مي افزايد: در قانونگذاري قضايي ما به 
صورت تجربي با يك موضوع مواجه مي ش��ويم و 
مي خواهيم سريع به آن پاسخ دهيم. مثاًل در حالي 
آيين دادرس��ي تصويب مي كنيم كه نظريه هاي 
دادرسي نداريم كه بخواهيم بر اساس آن ساختار و 
فرآيند را طراحي يا ميزان درگيري طرفين دعوا و 
وكيل را تعيين كنيم. همه موضوعات را به صورت 
بسيط مطرح مي كنيم و بعد تصورمان اين است 
مرجعي براي حل مسائل مشخص كرده ايم و آخر 
سر دانشگاه ها را به جان موضوع مي اندازيم. چطور 
وقتي قانوني تصويب ش��ده انتظار داريم دانشگاه 

درباره آن گفت وگو كند؟! 
در حالي كه در مدل قانونگذاري قضايي ابتدا بايد 
ايده در مجامع علمي مطرح و ابعاد آن مش��خص 
شود و اين ابعاد در يك محيط علمي و دانشگاهي 
كنار هم قرار بگيرد و در نهاي��ت به عنوان طرح و 

اليحه به مجلس برود. 
حكمت ني��ا مي گوي��د: به عن��وان مث��ال تفاوت 
فيلم هاي جناي��ي ايراني و خارجي بس��ياري از 
مسائل را روشن مي كند. فيلم هاي ايراني به دنبال 
حل مسئله هستند و به محض اينكه پليس وارد 
شد فيلم تمام مي ش��ود،اما در فيلم هاي خارجي 
جنايت اتفاق مي افتد و از وقتي پليس وارد ش��د 
تازه فيلم شروع مي ش��ود. اين عضو هيئت علمي 
ادامه مي ده��د: تبديل ايده به مس��ئله، تحليل و 
درگيری متخصصان با مسئله و در نهايت توجيه 
كاربران قانون يك روند منطقي براي قانونگذاري 

قضايي است. 
وي اضافه مي كند: يك مس��ئله حقوقي و قضايي 
مي تواند ابعاد رواني، جامعه شناختي، اقتصادي، 
حقوقي و حتي زباني داشته باشد. در حال حاضر ما 
هم در قانونگذاري و هم در درگير كردن افرادي كه 
در حل مسئله مؤثرند دچار نقص هستيم. بيشمار 
قانون داريم كه موادش��ان با هم سازگار نيست، 
حتي مي بينيم مواد يك قانون با هم در تعارضند. 
حكمت نيا در پاسخ به اين ابهام كه »آنچه گفتيد 
بسيار زمانبر است و مجريان معتقدند قابل انجام 
نيست« نيز خاطرنشان مي كند: ممكن است براي 
تصويب يك قانون پنج سال زمان صرف شود ولي 

عمر آن 50 سال گردد. 
وي تأكيد مي كند: مجلس جاي قانون نويس��ي 
نيس��ت. مجلس به قوانين اعتبار مي دهد. قانون 
خوب مهم است. بحث بر س��ر اين است كه كدام 

قانون معتبر، خوب است؟ 

نگاه مردم به قضاوت و نگرش قاضي  به قضاوت
 ضرب المثلي به نق��ل از فرهنگ ش��فاهي يكي از اق��وام ايراني آمده 
است كه »درونش وجود خودمان را سوزانده و بيرونش مردم را.« اين 
ضرب المثل حال و روز قضات حال حاضر ايران اس��ت. همه مي دانند 
كه قضاوت منص��ب و جايگاهي اس��ت الهي. قضاوت متعل��ق به انبيا 
 و امام زمان)عج( اس��ت كه با وجود غيبت امام، اي��ن وظيفه بر دوش 
مرجعيت)ولي فقيه( شيعه گذاشته شده است كه با قلت و كمي وجود 
مرجعيت با اذن ولي فقيه قضات مأذون نيز مي توانند قضاوت را عهده دار 
گردند. قضاوت وظيفه اي سنگين است كه كمتر كسي مي تواند از عهده 

مسئوليت سنگين آن برآيد. 
قاضي شدن و به قضاوت پرداختن ش��رايطي دارد. در آداب القضا نقل 
است كه قاضي بايد با روحيه اي آرام و راحت به قضاوت بپردازد، درگيري 
و مشغوليت ذهني نداشته باشد. قاضي نبايد در مواقع عصبانيت قضاوت 
كند. نقل است كه قاضي حتي هنگامي كه كفش هايش راحت نيست، 
نبايد قضاوت نمايد. قاضي از بيت الم��ال نبايد حقوق بگيرد، بلكه بايد 
از بيت المال ارتزاق نمايد. تمامي احتياج��ات قاضي بايد از بيت المال 

رفع گردد. 
اما نگاه از بيرون به قاضي در عصر كنوني چگونه است؟ قاضي از دريچه 
عموم مردم اينگونه است كه مال، جان و ناموس مردم را در دست دارد. 
قاضي بر كرسي قضاوت تكيه مي زند و با قدرت تام قلم فرسايي مي كند. 
قاضي داوري است كه تمامي مأموران به احترام او بر مي خيزند و وي در 
صدر مي نشيند و قدر مي بيند. قاضي داراي مصونيت و جايگاه واالست. 
كمتر كسي است كه به جايگاه قاضي خدش��ه وارد نمايد، اما اين يك 
سوي سكه است، روي ديگر سكه اينكه قاضي صبح اول وقت كه پشت 
ميز و اريكه قضاوت تكيه مي زند، با انبوهي از پرونده ها روياروست. قاضي 
قبل از اينكه ارباب رجوع و اصحاب پرونده حاضر شوند بايد پرونده ها را 
مطالعه كند و مردم نيز از همان اول وقت در دفتر حاضر مي شوند. مردم 
فوج فوج وارد مي شوند. برخي دردمند و س��تمديده، بعضي گواهان و 
شهود شكات، عده اي متهمان و مظنونان به ارتكاب جرم هستند كه در 
دادگاه حاضر مي شوند. بيشتر مراجعان حال و هواي مضطرب و نگران 
دارند، بعضي دچار تشويش��ند و برخي اندوهگين و غصه دار، عده اي 
عصبي و خشمگين. قصه ارباب رجوع حكايت هاي زيادي دارد. تمامي 
حاالت مراجعان در روح و روان اثر دارد و تشويش ، خستگي و كسالت 
را برايش به ارمغان مي آورد. قاضي در تمامي لحظه هاي قضاوت دوران 
س��ختي دارد، بايد قضاوت نمايد، به گفته هاي مراجعان خوب گوش 
دهد و بايد گوش هايش را تيز نمايد و در س��ريع ترين زمان گفته هاي 
شكات پرونده، اظهارات شهود و متهمان را بشنود و محتويات و صفحات 
پرونده ها را كاويده و سؤاالت مناسب را از شاكي، متهم و گواهان بپرسد 
و ماوقع پرونده ها را تحليل و نتيجه گيري كن��د. قاضي بايد در نهايت 
با در نظر گرفتن وج��دان و انصاف در كمترين زم��ان تصميم بگيرد. 
وي پس از پايان وقت اداري و رس��يدگي به پرونده ها، با تني رنجور يا 
پس از مختصری اس��تراحت، مجدداً پرونده ها را بكاود و بدون حضور 
مراجعان پرونده را دقيقاً مطالعه و سرانجام نيز در اين خصوص تصميم 
اتخاذ كند. برخي از قضات نيز با كوله باري از پرونده ها بايد راهي خانه 
شوند، به رغم خستگي شبانه نيز در اوراق پرونده غرق شوند و آسايش 
خود را به كناري نهند. قاضي در طول روز استرس و اضطراب را تحمل 
مي كند و شب هنگام نيز بايد به ناچار درگير پرونده شود. همچنين با 
محدوديت هاي فراواني روبه رواست. بسياري از اموري كه به مردم مباح 
است براي قضات حرام و ممنوع است. قضات نمي توانند در بسياري از 
مجامع حاضر ش��وند. از طرف ديگر حقوق قضات كم است و بسياري 
از قضات در ش��هرهاي بزرگ مستأجر هس��تند. پس از ساليان سال، 
سرمايه قاضي كمردرد، چشماني ضعيف، اعصابي رنجور و تني خسته 
مي شود،اما در پايان سخن بايد گفت قضاوت قدرت، ارج، احترام و شأن 
دارد، اما مسئوليتي كمرش��كن بر گرده اين صاحب منصب سنگيني 
مي كند. قاضي هر لحظه در معرض امتحان مابين رستگاري و هالكت 
اس��ت. قاضي در مؤاخذه وجدان خود قرار دارد. قاضي با انبوه پرونده 
روبه رو است. مسئوالن دس��تگاه قضايي هر از چندگاهي اهميت اين 
جوالنگاه را به افكار عمومي و رسانه ها گوشزد مي كنند ولي بايد گفت 
كه قضاوت سخت اس��ت و به خصوص در عصر كنوني قضات كاري به 
مراتب سخت تر بر عهده دارند و الزم اس��ت مسئوالن ساير قوا، به فكر 
رفع مشكالت و برداشتن موانع از جلوي پاي مسئوالن دستگاه قضايي 
باشند. افكار عمومي ممكن اس��ت از زواياي سختي و صعوبت قضاوت 
اطالع كافي نداشته باشند. در روز مديريت حجم زياد پرونده ها، با روح 
و روان قاضي چه مي كند؟ قاضي منصف هر روز چندبار با فشار كاري 
مرده و زنده مي ش��ود تا بتواند با اين حجم زياد پرونده ها و در وقت كم 

نظر و رأي خود را اعالم نمايد. 

با حكم قاضي دشتستاني
 متهم به شكار غيرمجاز

 ملزم  به  تهيه تصوير 50 گونه پرنده شد
تهيـه  بـه  را  متهـم  يـك  دشتسـتاني  قاضـي 
كـرد.  محكـوم  پرنـده  گونـه   ۵۰ تصويـر  از  آلبومـي 
با هدف اس��تفاده از مجازات جايگزين حبس، ي��ك متهم كه به صيد 
غيرمجاز پرنده هاي وحشي اقدام كرده بود از سوي قاضي دادگاه عمومي 
بخش سعدآباد از توابع دشتستان بوشهر مكلف شد ظرف شش ماه از 
تاريخ قطعيت رأي، تصوير 50 گونه پرنده را به دلخواه و به ابعاد حداقل 

10 در 15 سانتيمتر تهيه كند. 
علي جمادي،رئيس كل دادگستري استان بوشهر با اعالم اين خبر و با 
اشاره به اينكه مجازات جايگزين حبس يك نوع پيشگيري از وقوع جرم 
است، اظهاركرد: اين متهم موظف است آلبوم را به اداره محيط زيست 
دشتستان تحويل دهد و رسيد آن را به اجراي احكام كيفري ارائه كند. 
وي ادامه داد: تالش هاي خوبي در اين راستا صورت گرفته و سعي شده 

است ديدگاه قضات در رابطه با مجازات جايگزين حبس تغيير يابد. 
رئيس كل دادگستري بوشهر به »ميزان« گفت: كارگروهي در استان 
بوشهر تشكيل شده است و با نظارت يكي از قضات عالي استان در تالش 
هستيم قضات در صدور آرا از مجازات جايگزين حبس استفاده كنند. 

اين مقام قضايي در ادامه افزود: در راس��تاي مجازات جايگزين حبس 
يك قاضي از دادگاه عمومي بخش سعدآباد از توابع دشتستان يك متهم 
را كه به صيد غيرمجاز پرنده هاي وحشي محكوم شده بود مكلف كرد 
ظرف شش ماه از تاريخ قطعيت رأي، تصوير 50 گونه پرنده را به دلخواه 

و به ابعاد حداقل 10 در 15 سانتيمتر تهيه كند. 
گفتني است، ابالغيه ماده 7۹ قانون مجازات اسالمي در مورد مجازات 
جايگزين حبس مشمول مجازات هاي سبك و در مورد جرائم غيرعمد 
نيز اگر حكم بيش از دو سال باش��د قاضي بر اساس اختيار مي تواند از 

جايگزين براي حبس استفاده كند. 

گروه حقوقی روزنامه جوان پذيرای مطالب جامعه حقوقی  است.
9 انتشار ديدگاه های حقوقی به منزله تأيید يا رد تمام محتوای آنها نیست. 

 درمان دادرسي ها  
بهداشت قضايي و قانون خوب مي خواهد

كارشناسان در گفت وگو با »جوان« از راهكارهاي كاهش اطاله دادرسي و بهبود امر قضايي مي گويند

با قانون، راحت تر كار كنيد !
ايجاد رابطه  حقوقي بين كارگر و كارفرما، مستلزم توافق دو اراده است كه 
بر مبناي شرايطي خاص و ناشي از حكم قانون پديد مي آيد و به  موجب 
آن، حقوق و تكاليفي براي طرفين منظور مي شود. آشنايي با اين قوانين 
از سوي طرفين قرارداد ضمن اينكه مانع اجحاف در حق كارگران و ايضاً 
كارفرمايان مي ش��ود، مي توان��د از حجم پرونده ه��ا در محاكم قضايي و 

شبه قضايي بكاهد. 
همانطور كه از نام ق��رارداد كار به ذهن متبادر مي ش��ود، يك طرف اين 
قرارداد كارگر و ديگري كارفرماست. از ديدگاه قانون كار، كارگر چه كسي 
است؟ كارگر طبق قوانين شخصي حقيقي است كه كارش جنبه  تبرعي 
و مجاني ن��دارد، يعني در قبال كار، مزد درياف��ت مي كند، حال اين مزد 

مي تواند روزانه، ماهانه يا هفتگي باشد. 
طبق قانون كار، قرارداد كار هم تعريف شده است. با توجه به تعريف قانوني 
قرارداد كار، پس اين قرارداد »معين« محس��وب مي شود؛ قرارداد معين 
است يعني شرايط و چارچوب آن در قانون تعريف شده است و بر خالف 
برخي شرايط آن نمي ش��ود توافق كرد؛ ازجمله اينكه تغييرات بعدي در 
قرارداد كار در صورتي نافذ خواهد بود كه ب��راي كارگر مزايايي كمتر از 

امتيازات مقرر در اين قانون منظور نكند. 
با توجه به مواد قانوني، در حال حاضر سه نوع قرارداد كار وجود دارد:

1- قرارداد كار با مدت موقت 2- قرارداد كار با مدت غيرموقت 3- قرارداد 
كار براي انجام كار معين. 

مندرجات و نحوه  تنظيم قرارداد كار به شرح زير است: 
اول اينكه بايد دقت ك��رد ق��رارداد كار جزو عقود رضايي اس��ت،يعني 
تشريفات خاصي براي انعقاد آن الزم نيست، حتي الزم نيست كه قرارداد 

كتبي باشد. پس قرارداد كار اعم است از كتبي و شفاهي. 
همچنين برابر قانون كار، مندرجات قرارداد كار عالوه بر مشخصات دقيق 

طرفين بايد حاوي نكات زير باشد:
 الف( نوع كار ي��ا حرفه يا وظيفه اي ك��ه كارگر بايد به آن اش��تغال يابد.

 ب( حقوق يا مزد مبنا و لواحق آن ج( ساعات كار، تعطيالت و مرخصي ها 
د( محل انجام كار ه( تاريخ انعقاد قرارداد و( مدت قرارداد، چنانچه كار براي 
مدت معين باشد.ر( موارد ديگري كه عرف و عادت شغل يا محل، ايجاب 

نمايد.ح( شرايط و نحوه  فسخ قرارداد كار. 
فس��خ قرارداد كار بدين معني اس��ت كه كارگر و كارفرم��ا مي توانند در 
تمامي انواع قراردادهاي كار، شرايط خاصي را مثل عدم رضايت كارفرما 
از عملكرد كارگر و... مقرر كنند كه در صورت حصول آن شرايط قرارداد 
كار خاتمه پيدا مي كند. آنچه در خصوص پيش بيني حق فسخ در قرارداد 
كار بايد دقت شود، نحوه  فسخ قرارداد و اعالم اراده  فسخ كننده به طرف 
مقابل اس��ت چون از تاريخ ابالغ اراده مبني بر فس��خ، آثار حقوقي فسخ 

جاري خواهد شد. 
  انواع قراردادهاي كار

قرارداد كار با مدت موقت: در اين قراردادها، خاتمه  قرارداد در آن ذكر 
مي شود و با پايان زمان آن قرارداد خاتمه مي يابد. در صورتي كه قرارداد 
موقت به موقع تمديد و تعيين تكليف نش��ود و كارگ��ر همچنان به كار 
خويش ادامه دهد، كارگر مي تواند ادعا كند كه شفاهاً قرارداد تمديد شده 
است. بايد بدانيم در اين قراردادها تمديد يا تجديد قرارداد سبب دائمي 

شدن قرارداد نمي شود. 
قرارداد كار با مدت غيرموقت: براساس بندي از قانون كار، در كارهايي 
كه طبيعت آنها جنبه  مستمر دارد، چنانچه مدتي در قرارداد ذكر نشود، 
قرارداد دائمي تلقي مي ش��ود، بنابراي��ن كارگري كه در ي��ك كارخانه  
فرش بافي مشغول به كار مي شود چنانچه انجام كار مقيد به مدت خاصي 
نباشد و مقرر گردد روزانه مبلغ مش��خصي مزد دريافت كند، قانون كار 

چنين كارگري را كارگر دائم آن كارگاه خواهد شناخت. 
 قرارداد كار معين: در قرارداد كار معين، همانطور كه از نام آن پيداست 
براي انجام كار معيني قرارداد كار منعقد شده است. براي مثال كارگراني 
براي حفر كانال لوله كشي آب يا گاز براي منطقه  مشخص شهري به  كار 
گرفته شده اند، با اتمام عمليات لوله گذاري كار آنها خاتمه يافته تلقي خواهد 
شد. نكته اي كه بايد به آن دقت كنيم اين است كه در انجام كار معين هم، 
كارگر با ابزار و لوازم متعلق به كارفرما و بنا به دستور او كار را انجام مي دهد و 
از اين جهت با پيمانكار متفاوت است، چراكه پيمانكار خودش ابزار و وسايل 

كار را فراهم مي كند و به نوعي كارفرما محسوب مي شود. 
به طور كلي خاتمه  قرارداد كار مي تواند به سبب يكي از عوامل زير باشد:

1- پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است. 
2- پايان مدت قراردادهاي موقت كار و عدم تجديد آن. 

3- حوادث غير قابل پيش بيني؛ مثاًل بر اثر حوادث طبيعي مثل س��يل 
و زلزله ي��ا حوادث غيرقابل پيش بيني مثل آتش س��وزي ك��ه كارگاه به 
كلي نابود شده و امكان ترميم آن وجود نداش��ته باشد. در اينجا قرارداد 
خاتمه يافته محسوب مي شود و كارگران تحت پوشش بيمه  بيكاري قرار 

مي گيرند. 
۴- فوت كارگر 5- بازنشستگي كارگر ۶- از كار افتادگي كلي 7- استعفاي 
كارگر ۸- اخراج كارگر وفق قرارداد منعقده ۹- فسخ قرارداد به نحوي كه 
در متن قرارداد پيش بيني شده است. 10- تعديل نيروي انساني»مطابق 

مندرجات توافق يا سياست هاي قانوني نهاد كارفرما«.

در دوران عقد كه هنوز دختـر در خانه پدرش زندگي 
مي كند نفقه به او تعلق مي گيرد؟ و اگر مشـمول نفقه 
اسـت، در صورتي كه مرد از پرداخت نفقه خودداري 

كند، دادگاه چه حكمي مي دهد؟
نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل 
مسكن، البسه، غ�ذا، اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و نيز خادم در 
صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض كه شوهر مكلف است همه 
آنها را متناسب با وضعيت خانوادگي و اجتماعي زن فراهم كند و در اختيار 
او قرار دهد. تنها در ازدواج دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. زن هنگامي 
مي تواند نفقه مطالبه كند كه از شوهر خود تمكين كرده باشد. مطابق ماده 
1102 قانون مدني هم با وقوع عقد نكاح وظايف و تكاليف زوجين در برابر 
هم برقرار مي گردد كه يكي از تكاليف زوج دادن نفقه است مگر اينكه زوجه 
بدون مانع مشروع تمكين ننمايد. با اين شرايط نفقه قبل از عروسي هم به زن 

تعلق مي گيرد و دادگاه مرد را ملزم به پرداخت نفقه خواهد كرد. 
برادري دارم كه چند روزي اسـت بـا زور وارد خانه ام  
شده اسـت )مجردم( و با مادرم درگير شـده و او را از 
خانه بيرون كرده اسـت. االن هم شروع به بسته بندي 
مواد مخدر كرده است. برادرم سـابقه  زندان دارد و با 
گذاشـتن وثيقه بيرون آمده است )مرخصي يك ماهه 
داشـته(. او در حال حاضر حدود دو سـال است كه به 
زندان برنگشته و هيچ مأموري هم تا حاال پيگير كار او 
نبوده و با ضامن او هم كسي كاري نداشته است. هفت 
سال زندان داشـته كه فقط يك سـال آن را گذرانده 
است. االن من اگر او را لو بدهم مي ترسم ادعا كند مواد 

مخدرش مال من است، چون من صاحبخانه هستم. 
با توجه به اينكه در هر حال جرمي واقع شده است و با توجه به اين امر 
كه ش��ما نيز از ارتكاب و وقوع آن جرم اطالع داشته ايد، توصيه اعالم 
جرم يا جرائِم صورت گرفته به نيروي انتظامي اس��ت. چه اينكه عدم 
اعالم اين امر مي تواند عواقبي قانوني برايتان در پي داش��ته باشد. در 
مورد ادعاي برادرتان مبني بر اينكه مواد مخدر متعلق به شماست، اين 
ادعا با عنايت به سوابق ايشان، نيازمند اثبات از سوي وي است و بدون 

اثبات، جرمي متوجه شما نخواهد شد. 
من ضامن وام يك نفر شـده ام و او اقساط را پرداخت 
نمي كند و بانك تهديد كرده اسـت چك مرا برگشت 
مي زند. در چنين شرايطي وظيفه قانوني من چيست؟

با توجه به ضمانتي كه انجام شده است، شخص ضامن مسئول پرداخت 
تمام بدهي مديون اصلي است. البته پس از پرداخت امكان مراجعه به 

مديون اصلي وجود خواهد داشت. 

قاتل نامرئي پاي ميز محاكمه !
با ورود مدعي العموم به موضوع آلودگي هوا انتظار مي رود سهم متهمان و شاكيان مشخص شود

بر اساس آمار سازمان جهاني بهداشت ساالنه 
حدود 26 هـزار نفر در ايران بـه علت آلودگي 
هوا مي ميرنـد و ايـران از اين لحـاظ در رتبه 
بيست وششـم جهان قـرار دارد. تاكنون هم 
اقدامات صورت گرفته بـراي كاهش و كنترل 
آلودگي هوا تقربيًا بي نتيجه باقي مانده است. 
از قوه قضائيه نيز در اين رابطـه انتظار مي رود 
با توجه به جايگاه قانونـي و حقوقي در زمينه 
پيشـگيري از آلودگي هوا بيش از گذشته و به 
صورت جدي تر وارد اين عرصه شـده و اضالع 
مثلث پيشـگيري، كنترل و كاهـش آلودگي 
هوا را كامل كند تـا از بار خسـارت هاي جاني 
و مالي كاسـته شـود. البته با برطـرف كردن 
خأل هاي احتمالي قانوني و مشـكالت اجرايي، 
ورود قوه قضائيه درچندين اسـتان به مباحث 
آلودگي صورت گرفته كه نبايد ابتر باقي بماند. 

  
سال هاست به عناوين مختلف آاليندگي و آلودگي 
هوا مهمان ش��هرها به خصوص كالنشهر ها شده 
است و زندگي شهروندان را در حوزه هاي گوناگون 
از سالمت و بهداشت جسمي گرفته تا سالمت روان 
تحت تأثير قرار داده است. طرح هاي جامع آلودگي 
هوا در سال هاي گذش��ته پس از يك دهه اجرا به 
صورت ابتر باقي مانده و خسارت هاي بسياري به 
شهر و شهروندان تحميل كرده است. در حقيقت 
به دليل نبود س��از وكار هاي معين و مش��خص، 
بس��ياري از اقدامات يا در مرحله اجرا يا در ميان 
ناكارآمدي مسئوالن و دستگاه ها به حال خود رها 
شده اند. براين اساس انتظار مي رود با ورود جدي تر 
مدعي العموم به بحث آلودگي هوا حقوق مردم از 

دستگاه هاي متولي مطالبه شود. 
خودرو سازان، مؤسسه اس��تاندارد، وزارت نفت، 
ش��بكه هاي حمل ونقل، سازمان حفاظت محيط 
زيس��ت، وزارت صنعت و معدن، ش��هرداري ها و 
بسياري ديگر از بخش ها و دستگاه هاي زيرمجموعه 

به نوعي در بحث آاليندگ��ي و آلودگي هوا داراي 
نقش و وظايف قانوني هستند كه به صورت مستقيم 

و غيرمستقيم بايد جوابگوي عملكرد خود باشند.
   ورود مدعي العموم به آلودگي هوا 

با افزاي��ش آلودگي هوا در س��ال هاي اخير، دايره 
حوزه ها و سازمان هاي درگير با آن نيز گسترده تر 
شد و چند س��الي است كه س��ازمان بازرسي كل 
كش��ور نيز با توجه به كم كاري برخ��ي نهادهاي 
مس��ئول در كنترل آلودگي هوا ب��ه اين موضوع 
ورود كرده اس��ت. برهمين اس��اس بود كه ناصر 
سراج،رئيس سازمان بازرسي كل كشور، 30 دي 
۹۴ نادر ش��كربيگي معاون نظارت و بازرسي امور 
توليدي خود را مأمور پيگيري فوق العاده عملكرد 
همه دستگاه هاي اجرايي و ارگان هاي ذي ربط در 

زمينه كاهش آلودگي هواي كالنشهرها كرد. 
در بخش��ي از متن اين حكم آمده بود: به موجب 
اين حكم ب��ه جنابعالي مأموريت داده مي ش��ود 
به طور فوق العاده نسبت به بررسي عملكرد تمامي 
دس��تگاه هاي اجراي��ي و ارگان ه��اي ذي ربط در 

راستاي تكاليف و وظايف مقرر قانوني درخصوص 
كاهش آلودگي هواي كالنشهرها، با بهره گيري از 
همكاري همه مديران و بازرسان سازمان متبوع و 
همچنين نظرات كارشناسان، مديران، مسئوالن، 
متخصصان، اساتيد دانشگاه ها و ساير كاركنان كليه 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط و نيز منابع موثق و 
استماع نظرات و همچنين مالحظه اسناد، مدارك 
و عنداللزوم اخذ تصوير از اس��ناد و مدارك مورد 
نياز اقدام و نتيجه را به صورت مس��تند و مستدل 

گزارش كنيد. 
اين در حالي بود كه 20 روز قبل از آن ناصر سراج 
از ارسال نامه در اين زمينه به سران قوا خبر داده و 
گفته بود: به سران سه قوه هم درباره آلودگي هوا 
نامه نوشتيم و 10 نهادي كه در بحث آلودگي هوا 
مسئول هستند بايد عملكردشان را در اين باره به 
ما ارائه كنن��د و ما پس از بررس��ي اين عملكردها  
اگر به موارد س��هل انگاري برخورديم تصميمات 
الزم اتخاذ خواهد ش��د. سراج همچنين گفته بود 
نتايج بررسي هاي ما و قصورهاي احتمالي پس از 

جمع بندي اعالم خواهد شد. 
  اعمال ماده ۵۷6 قانون مجازات اسالمي 

در همين رابطه معاون دادس��تان مش��هد گفت: 
مكاتباتي با دستگاه هاي مرتبط از جمله معاونت 
حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري مش��هد، اداره 
كل حفاظت محيط زيست و استانداري به عنوان 
باالترين مرجع اجرايي استان در بحث آلودگي هوا 
داشته ايم. قاضي بخشي محبي، معاون دادستان 
مركز خراسان رضوي با اشاره به اقدامات دستگاه 
قضايي مشهد در رابطه با آلودگي هوا و با تصريح 
به اينكه يكي از حقوق مردم داش��تن هواي پاك 
اس��ت، به ميزان گفت: مكاتباتي با دس��تگاه هاي 
مرتبط از جمل��ه معاونت حمل و نق��ل و ترافيك 
شهرداري مشهد، اداره كل حفاظت محيط زيست 
و استانداري به عنوان باالترين مرجع اجرايي استان 
در بحث آلودگي هوا داش��ته ايم. وي تصريح كرد: 
مس��لماً هر متولي وظيفه اي دارد و اگر به وظيفه 
قانوني خودش عمل نكند شامل تفسير جزايي در 

قانون مي شود. 
  سهم متهمان و شاكيان مشخص شود 

به هر ح��ال در مباحث آاليندگ��ي و آلودگي هوا 
بس��ياري از متهمان ه��م به گونه اي ش��اكي نيز 
هس��تند. دس��تگاه هاي بس��ياري در بخش هاي 
مختلف آلودگي هوا مس��ئوليت هاي زيرساختي 
براي كنترل و كاه��ش آلودگي ه��وا دارند،اما به 
دليل مش��خص نبودن حد و حدود قانوني و نبود 
نظارت هاي سيستمي اين دستگاه ها با پاسكاري 
و ناكارآمدي از وظايف خود طفره رفته و خود نيز 
به نوعي شاكي مي شوند، اين درحالي است كه به 
دليل كم كاري همين دستگاه ها در جايگاه متهمان 
بايد پاسخگوي عملكرد حوزه متبوع خود باشند. 
در اين زمينه الزم و ضروري است قوه قضائيه باب 
اعمال قان��ون را برمتخلفان گش��وده و با مجازات 
متخلفان به اين حوزه سر و سامان دهد تا مصوبات 

»هواي پاك« به شكل صحيح به اجرا در  آيد. 

بيژن يانچشمه
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