
  مرکز وکالی قوه قضائیه 
متولی ثبت و نظارت  بر عملکرد مؤسسات حقوقی شد

نقض آزادی بیان در اینستاگرام

با حکم دیوان عدالت اداری

حق دسترسی به اطالعات و اندیشه ها یکی از حق های بنیادی 
بشری است که ریشه در حق گسترده تر آزادی بیان دارد. آزادی 
بیان در همه اسناد بین المللی عام حقوق بشر، حقی مرکب از 
یک حق هس�ته ای و دو حق پیرامونی اس�ت. حق هس�ته ای 
در آزادی بیان همان حق بیان، انتقال و انتش�ار اندیش�ه ها و 
اطالعات اس�ت و حق ه�ای پیرامونی آن را حق جس�ت وجو 
و حق دریافت اطالعات و اندیش�ه ها تش�کیل مي دهند. این 
حق ها پیوند آشکاری با هم دارند: انتشار اطالعات و اندیشه ها 
)حق هس�ته ای( زمان�ی معنایی واقع�ی مي یابد ک�ه افراد در 
جست وجوی اطالعات و اندیشه ها آزاد باشند، یافتن و دریافت 
اطالعات و اندیشه ها برای شکل دادن به نظر و اندیشه و بیان 
آن ضروری اس�ت. فردی ک�ه مایل اس�ت در موضوعی اظهار 
نظر کند، باید بتواند اطالعات و اندیش�ه هایی را که در اختیار 
دیگران اس�ت و مایل به انتقال آن هس�تند دریاف�ت کند تا 
بتواند به شکلی آگاهانه دیدگاه و نظر خود را بیان کند. از سوی 
دیگر، بیان اندیش�ه و انتقال اطالعات رابطه ای دوسویه است 
که یک سوی آن انتقال دهنده و سوی دیگر آن دریافت کننده 
اس�ت. وجود چنین رابطه ای به پیدایش و گسترش مفاهیمي 
 چون آزادی اطالعات، حق دسترس�ی به اطالع�ات یا حق بر 
اطالعات کمک کرده است از این رو اعالمیه جهانی حقوق بشر 
)1948( در م�اده 19 خود مقرر مي دارد »ه�ر کس حق آزادی 
عقیده و بیان دارد و این حق مس�تلزم آن است که از داشتن 
عقیده بیم نداش�ته باش�د و در دریافت و انتش�ار اطالعات و 
افکار، به تمام وس�ایل ممک�ن، بدون مالحظات آزاد باش�د.«

اگر در اینس��تاگرام حس��اب کاربری داشته باش��ید، احتماالً 
می دانید ک��ه اینس��تاگرام در چند روز گذش��ته بس��یاری از 
پست هایی را که مربوط به شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
بوده است، حذف می کند. این ش��بکه اجتماعی با باال گرفتن 
اعتراض کاربران ایرانی نه تنها از این اقدامش دس��ت نکشیده 
که سانسور را با شدت بیش��تری اعمال می کند و تا حاال صد ها 
صفحه اینستاگرام را به کلی مسدود کرده است. همین موضوع 
موجی از انتقاد و س��ؤال در فضای مجازی علیه اینستاگرام به 
وجود آورده است؛ سؤال هایی از این جنس که چطور باید با این 
رفتار مقابله  به  مثل کرد و اساساً چرا دس��ت ما باید زیر سنگ 

اینستاگرام باشد.

حقوق بشر و آزادی بیان امریکایی بار ها امتحانش را پس داده 
است. امریکایی ها زمانی به جریان آزاد اطالعات باور دارند که 
این جریان اطالعات بتواند مطامع آنها را تأمین کند و آنها را به 
اهدافشان برس��اند. در غیر این صورت ساختار امریکایی به هر 
بهانه ای متوسل می شود تا مانع جریان یافتن اطالعاتی شود که 
بیان شان موجب بیداری انسان ها می شود و جنایات این رژیم را 

برمال می کند. از سوی دیگر از دشمن به جز دشمنی نمی توان 
انتظار دیگری داش��ت، وقتی مس��ئوالن حوزه فضای مجازی 
کشورمان طی س��ال های گذش��ته عزمي  برای طراحی و ارائه 
شبکه های اجتماعی قوی و جایگزین نداشته اند انتظار اینکه ما 
بتوانیم از طریق ش��بکه ای امریکایی درباره جنایت های امریکا 
اطالع رسانی کنیم و تروریسم دولتی امریکایی را فریاد بزنیم، 

پاسخی نخواهد داشت جز »فیلترینگ« و »سانسور.«
شبکه اجتماعی اینستاگرام اوایل امسال هم سرسپردگی خود 
به نظام س��لطه و امریکا را با حذف صفحات مرتبط با سرداران 
سپاه نشان داده بود؛ اقدامي  که شاید اگر همان زمان با واکنش 
مناسبی از سوی مسئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 
کشور مواجه می ش��د، امروز کار به جایی نمی رسید که پس از 
ترور و حذف فیزیکی شهید سپهبد سلیمانی، پست های مرتبط 
با وی از صفحات افراد دارای فالوور باال حذف شود و در صورت 
تکرار پست، اینستاگرام اکانت آنها را پاک کند. در برابر این اقدام 
اینستاگرام مسئوالن حوزه فضای مجازی کشور و در رأس آنها، 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات هیچ گونه موضع گیری خاصی 
نداشتند تا اینستاگرام به ترور مجازی خود ادامه دهد و صفحات 
افرادی را که تصاویر و متن هایی درباره شهید سپهبد سلیمانی 

منتشر می کنند، حذف شود.
با دستور امریکایی ها به تمام سرویس هایشان در فضای مجازی 
پس از ترور حاج قاسم سلیمانی و شهادت ایشان برای ممانعت از 
فعالیت رسانه ای مردم و جبهه مقاومت در سرویس های توئیتر، 
اینستاگرام و فیس بوک به خوبی مشخص است که هدف آنها از 
سرمایه گذاری بلندمدت روی این سرویس ها برای چه مقاطع 
و کدام حوادث بوده است. حذف صفحاتی که تصاویر، فیلم ها و 
هشتگ های حاج قاسم  سلیمانی و انتقام سخت را استفاده کرده 
بودند نوعی تروریسم سایبری و نقض حکمرانی سایبری ایران 
به شمار می رود و الزم بود مسئوالن کش��ور ایران در برابر این 
اقدام تروریستی رسانه ای- سایبری امریکایی ها موضع بسیار 
محکمي  اتخاذ می کردند و یک بار برای همیشه درس محکمي 

 به آنان و حامیان شان در این فضا می دادند.
امریکایی ها با نفوذ دادن س��رویس های مج��ازی خود در داخل 
کشور ها در حال نقض حکمرانی آنان در داخل مرز های خودشان 
هس��تند، »امریکایی ها روی محتوا، س��رویس ها و خدماتشان 
رگوالتوری خودشان را اعمال می کنند و به همین دلیل به راحتی 
اکانت ها و صفحات ارزشی، انقالبی را در این فضا حذف می کنند. 
البته اقدامات تروریس��تی امریکا در فضای مجازی و رسانه تنها 
به حذف صفحات و اکانت ها محدود نمی ش��ود. امریکایی ها در 
این فضا و با هدف س��رقت اطالعات مانند تش��خیص موقعیت 
جغرافیایی، شنود اطالعات و استفاده از آن به عنوان بستر جنگ 
شناختی- ادراکی ترکیبی آن را در اختیار و مدیریت گرفته اند و 

انواع ضربه ها را به کشور های مورد هدف شان وارد می کنند.«
از این رو با توجه به مطالب عنوان ش��ده لزوم قانونگذاری برای 
فعالیت سرویس ها، شبکه های اجتماعی و پیام رسان های غربی 
در کشور امری غیرقابل انکار است و تا زمانی که فضای مجازی 
رها شده در کشور وجود داشته باش��د، امریکایی ها از آن برای 
ضربه زدن به انقالب اسالمی، تغییر ذائقه مردم، استفاده برای 
فتنه ها و جنگ های امنیتی داخلی، ترور شخصیتی مسئوالن 

استفاده خواهند کرد.
*پژوهشگر پژوهشکده راهبردی-کاربردی

چالش رگوالتوری رسانه های تعاملی در ایران
با افزایش پهنای باند اینترن��ت در ایران و ارتق��اي اپراتورهای تلفن همراه 
به نسل 3 و 4، سرانه دسترس��ی به اینترنت پرس��رعت در سال های اخیر، 
رش��د قابل مالحظه ای داش��ته اس��ت. با فراه��م آمدن زیرس��اخت های 
VOD ارتباطی، سرویس های جدید ارائه محتوای رس��انه ای نیز در قالب 

 )video on demand( با س��رمایه گذاری بخش خصوصی، مورد توجه 
بسیاری از مردم قرار گرفت. VOD ها که در ایران از آنها با عنوان »رسانه های 
تعاملی« یاد می کنن��د، به ارائه منظم محتوای صوتی و تصویری در بس��تر 
فضای مجازی مبادرت می کنند؛ بنابراین خدمات پلتفرم های ارائه ویدئوهای 
اینترنتی در کشور در حوزه رس��انه  جای می گیرد. به دلیل مزایای بسیاری 
که رسانه های تعاملی در مقایسه با مدل ارائه سنتی برودکست دارند، از نظر 
بسیاری از اندیشمندان، آینده رس��انه از آن مدل هایی همچون IPTV و 
VOD است. لذا با روند رو به توسعه VOD ها که تأمین بخشی از خدمات 
رسانه ای را در کشور ایفا می کنند، باید دید که وظیفه نظارت و تنظیم فعالیت 

آنها چگونه خواهد بود.
مطابق اصل 175 قانون اساسی سازمان صداوسیما مسئولیت امر رسانه را 
برعهده دارد و بر اساس اصل 44 قانون اساس��ی رادیو و تلویزیون در کشور 
برعهده بخش دولتی اس��ت. به موجب بند دوم نظریه تفس��یری ش��ماره 
79/21/979 ش��ورای نگهبان در خصوص اصل 44 قانون اساسی و امکان 
تأسیس شبکه های خصوصی رادیو و تلویزیون، شورای نگهبان بیان می کند: 
»مطابق نص صریح اصل 44 قانون اساسي در نظام جمهوري اسالمي ایران 
رادیو و تلویزیون دولتي است و تأس��یس و راه اندازي شبکه هاي خصوصي 
رادیویي و تلویزیوني به هر نحو، مغایر این اصل می باشد. بدین جهت انتشار 
و پخش برنامه هاي صوتي و تصویري از طریق سیستم های فني قابل انتشار 
فراگیر )همانند ماهواره، فرس��تنده، فیبر نوري و غیره( براي مردم در قالب 
امواج رادیویي و کابلي غیر از سازمان صداوسیمای جمهوري اسالمي ایران 
خالف اصل مذکور است«. بر مبنای این نظریه تفسیری که اطالق و عموم 
آن  همه انواع و قالب های ارائه خدمات رسانه ای را صرف نظر از مصادیق آن 
دربر می گیرد، نهاد مفسر قانون اساسی هر نوع راه اندازی رسانه خصوصی را 
مغایر با قانون می داند. ماده 7 اساسنامه سازمان صداوسیما مصوب 1362 نیز 
مقرر می کند: »تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی 
در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا  
حقوقی اقدام به تأسیس یا بهره برداری از چنین رسانه هایی کنند از ادامه کار 
آنان جلوگیری به  عمل  آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت«. در 
مورد این ماده نیز نکته مذکور درباره نظریه تفسیری حاکم است. نظر به اینکه 
در زمان صدور و تصویب این اسناد حقوقی، رسانه ای غیر از رادیو و تلویزیون 
که به صورت منظم به ارائه محتوای صوتی و تصویری بپردازد، وجود نداشت 
از اطالق اسناد فوق الذکر، شمول تمام قالب های پخش محتوای رسانه ای را 
می توان برداشت کرد. بنابراین در نظام حقوقی ایران، اداره رسانه- که قباًل 
منحصر در رادیو و تلویزیون بوده اس��ت و اخیراً با ظهور رسانه های تعاملی، 
رسانه های کاربرمحور و تلویزیون های اینترنتی قالب های رسانه در حال تغییر 
است- صالحیت ذاتی سازمان صداوسیما است. بر همین اساس رسانه هایي 
که توسط شرکت های خصوصی اداره می شوند، باید برای شروع فعالیت و ارائه 
خدمات در این حوزه، مجوز سازمان صداوسیما را اخذ کنند. نظر مقام معظم 
رهبری )مدظله( نیز در این موضوع همسو با نظام حقوقی ایران است. ایشان 
در تاریخ 1396/6/22 در بخشی از یک نامه بیان کردند: »مسئولیت صدور 
مجوز و تنظیم مق��ررات صوت و تصویر فراگیر در فض��ای مجازی منحصراً 
بر عهده سازمان صداوسیما اس��ت«. نهایتاً س��ازمان صداوسیما نیز برای 
رگوالتوری فعاالن حوزه صوت و تصویر فراگیر، در س��ال 1394 سازمانی را 
تحت عنوان »سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی« 
تأسیس کرد. این سازمان به ارائه مجوز به فعاالن حوزه رسانه های تعاملی و 
همچنین نظارت بر فعالیت آنان می پردازد. با در نظر گرفتن مالحظات فوق در 
نظام حقوقی ایران، در خصوص رگوالتوری رسانه های تعاملی در کشور، باید 

نکات زیر را به اختصار خاطر نشان کرد:
1- صالحیت رگوالت��وری وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات در رابطه با 
رسانه های تعاملی به هیچ وجه ناظر بر محتوا نبوده و صرفاً در حیطه امور فنی و 
زیرساخت های الزم برای تأمین فرکانس، تنظیم روابط ارائه دهندگان خدمات 
اینترنتی )ISP( با رسانه های تعاملی، اپراتورهای تلفن همراه و به طورکلی 
همه زیرساخت های فنی الزم در ارتباط با صوت و تصویر فراگیر است )ماده 
6 اساسنامه س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 1382(. 
همچنین هرگونه دخالت وزارت مذکور خارج از موارد مذکور بر اساس ماده 14 

مغایر با صالحیت های سازمان صداوسیما بوده و غیرقانونی خواهد بود.
2- علیرغم اینکه بر اساس اسناد باالدستی و قوانین و مقررات کشور، رگوالتوری 
رسانه های اینترنتی جدید برعهده سازمان صداوسیما است، لیکن الزم است 
اساسنامه این سازمان به عنوان یک نهاد مستقل حاکمیتی مشتمل بر ساختار، 

وظایف و اختیارات دقیق آن به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
3- با توج��ه به اینکه اخی��راً در م��ورد مصادیق »صوت و تصوی��ر فراگیر« 
اختالف نظرهای زیادی به وجود آمده، شورای عالی فضای مجازی به عنوان 
باالترین نهاد تخصصی و سیاستگذاری در امر فضای مجازی در کشور، باید 

تعریف دقیقی از این اصطالح ارائه دهد تا اختالفات مذکور خاتمه یابد.
*پژوهشگر حقوق سایبری

کدام تخلفات موجب توقیف خودرو می شود؟
قانونگ�ذار می  توان�د در ص�ورت ب�روز برخ�ی تخلف�ات، 
را توقی�ف کن�د. خ�ودرو و موتورس�یکلت ف�رد خاط�ی 

قانونگذار در قوانین خود به صورت شفاف درباره مواردی که منجر به 
توقیف خودرو می شود صحبت کرده اس��ت. هرگاه بر اثر تصادفی که 
منجر به جراحت یا فوت یک نفر شود و برای پلیس مشخص شود که 
علت تصادف وسیله نقلیه بوده قانونگذار خودرو را به پارکینگ منتقل 
می کند، همچنین اگر جریمه یا خالفی خودرو به یک میلیون تومان یا 

بیشتر از آن برسد قانونگذار خودروی فرد خاطی را توقیف می کند.
یکی از عوامل دیگری که سبب توقیف وسیله نقلیه می شود همراه نداشتن 
مدارک اصلی خودرو اس��ت، عالوه بر آن رانندگ��ی بدون گواهینامه هم 
منجر به توقیف خودرو و انتقال آن به پارکینگ می شود. اما گاهی اوقات 
انجام دو تخلف همزمان هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود و عالوه بر 
خودرو، مأموران راهنمایی و رانندگی ممکن اس��ت موتورسیکلت را هم 
توقیف کنند.انجام حرکات نمایشی مانند تک چرخ زدن، تجاوز از سرعت 
مجاز، سبقت غیرمجاز در مسیر های دو طرفه، عبور از چراغ قرمز، حرکت 
به صورت مارپیچ، توقف در محل پارک ممنوع به ش��رط حضور نداشتن 
راننده و توقف داخل پیاده رو از جمله مواردی هستند که ارتکاب همزمان 
دو مورد از آنها سبب توقیف وسیله نقلیه می شود.اگر راننده موتورسیکلت 
در پیاده رو و در جهت مخالف مسیر مجاز حرکت کند و با موتور خود اقدام 
به انجام حرکات نمایشی و مارپیچ کند وسیله نقلیه او توقیف خواهد شد. 
عالوه بر آن ایجاد صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف و تردد در خطوط 
ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت نه تنها سبب توقیف وسیله نقلیه می شود، 

بلکه ممکن است منجر به توقیف گواهینامه هم شود.

سیدعلی حسینی*

امیرعلی دهقانی*
  گزارش  2

ش�اید ش�ما هم گذرتان به مؤسسات حقوقی 
افتاده باشد؛ مؤسساتی که برخی از آنها بدون 
هیچ گونه مج�وزی فعالیت داش�تند و همین 
فعالیت بدون مجوز این مؤسسات را از هرگونه 
قید نظارتی رها می س�اخت. فقدان نظارت بر 
عملکرد این مؤسس�ات اما مراجعه کنندگان 
به این مؤسس�ات را هم به چالش می انداخت. 
افرادی که ب�ه امید دریاف�ت خدمات حقوقی 
به این مؤسس�ات مراجعه مي کردند اما گاهی 
وقت ه�ا، کارشناس�ان حقوقی فاق�د مجوز و 
پروانه وکالت ش�اغل در این مؤسسات وجهه 
قانون�ی الزم ب�رای انج�ام کاره�ای حقوقی 
مراجعه کنن�دگان را ندارن�د و در نهای�ت 
افرادی ک�ه برای رفع مش�کل حقوقی ش�ان 
به ای�ن مؤسس�ات مراجعه مي کردن�د اغلب 
اوقات با وج�ود پرداخت هزینه های مش�اوره 
حقوقی در عمل چیزی عایدش�ان نمی ش�د. 
از این به بع�د اما با رأی دی�وان عدالت ادارای 
مرکز وکالی قوه قضائی�ه متولی ثبت و نظارت 
ب�ر عملک�رد مؤسس�ات حقوقی ش�د ت�ا بر 
عملکرد این مؤسس�ات نظارت صورت گیرد. 
فقدان نظارت به دلیل نبود مجوز یکی از مشکالت 
قدیمي  مؤسس��ات حقوقی بود. طبق ماده 187 
قانون برنامه س��وم توس��عه ب��ه منظ��ور اعمال 
حمایت های الزم حقوقی و تس��هیل دس��تیابی 
مردم به خدمات قضای��ی و حفظ حقوق عامه، به 
قوه قضائیه اجازه داده می شود تا نسبت به تأیید 
صالحیت فارغ التحصیالن رش��ته حقوق جهت 
صدور مجوز تأسیس مؤسس��ات مشاور حقوقی 

برای آنان اقدام کند.
حضور مش��اوران مذکور در محاکم دادگستری 
و ادارات و سازمان های دولتی و غیردولتی برای 
انجام ام��ور وکالت متقاضیان مج��از خواهد بود. 
تأیید صالحیت کارشناس��ان رسمي  دادگستری 
نیز به طریق فوق امکان پذیر اس��ت. با وجود این 
ماده قانونی اما برخی معتقد بودند این ماده قانونی 
تنها برای همان سال تصویب قابلیت اجرا دارد و 
دائمي  نیست. با رأی اخیر دیوان عدالت اداری اما 
ضمن رسمیت دائمي  به ماده 187، عطای مجوز 
به مؤسس��ات حقوقی برای همیشه به مرکز امور 
وکال، کارشناسان رسمي  و مشاوران خانواده قوه 

قضائیه واگذار شد.
  استناد به یک ماده قانونی 

عل��ی به��ادری جهرم��ي  رئی��س مرک��ز وکال، 
کارشناس��ان رس��مي  و مش��اوران خانواده قوه 
قضائیه درباره رأی اخیر دی��وان عدالت اداری به 
خبرگزاری ها این گونه توضی��ح مي دهد: »نحوه 
ثبت و تأسیس مؤسسات حقوقی، معضلی چندین 
س��اله بود به این صورت که این مؤسسات متولی 
نداشتند اما با رأی دیوان عدالت اداری، مستند بر 

مقررات و بر اس��اس ماده 187 قانون برنامه سوم 
توسعه، مرکز وکالی قوه قضائیه متولی اصلی ثبت 
و ساماندهی مؤسسات حقوقی شد. بنابراین متولی 

مؤسسات حقوقی روشن شده است.«
بنا به تأکید وی یکی از مش��کالتی ک��ه در نظام 
ارائه خدمات حقوقی و قضایی وجود داشت بحث 
ثبت مؤسس��ات حقوقی بود که متأس��فانه هیچ 
وکیل و ش��خص دارای پروانه وکال��ت در هیئت 
مدیره این مؤسس��ات وجود نداش��ت و یک عده 
بدون اینکه تحصیالت خاصی داش��ته باش��ند، 
اقدام به ثبت مؤسسات حقوقی می کردند که این 
کار ش��اغلینی که به صورت قانونی در این حوزه 
فعالیت می کردند را بدنام کرده بود چراکه تصور 
می ش��د هیچ محدودیتی برای ثبت مؤسس��ات 
حقوقی وجود ندارد. این در حالی اس��ت که ماده 
187 قانون برنامه سوم توس��عه در رابطه با ثبت 
مؤسسات حقوقی به صراحت ذکر کرده است که 
مؤسسات حقوقی باید از قوه قضائیه مجوز دریافت 
کنند و دستگاه قضا این کار را به مرکز وکال سپرده 
بود اما متأسفانه طی این سال ها عده ای از این ماده 
قانونی برداشت اش��تباه داشتند و ادعا می کردند 
این ماده قانونی موقتی بوده و الزم االتباع نیست.

بهادری جهرمي  تصریح می کند: »همین برداشت اشتباه 
از قانون باعث ش��ده بود نتوانیم جلوی ثبت مؤسسات 

حقوقی توسط افراد فاقد پروانه وکالت را بگیریم.«
بنا ب��ه تأکی��د وی مرک��ز وکالی ق��وه قضائیه با 
اس��تدالل به همین ماده 187 قانون برنامه سوم 
توس��عه به س��راغ دیوان عدالت اداری مي رود و 
دیوان عدالت اداری استدالل مرکز وکال را از این 
ماده برنامه س��وم توس��عه مي پذیرد و در نهایت 
اعالم مي کند اگر فردی غیر از وکال قصد تأسیس 
مؤسسات حقوقی را دارد باید از مرکز وکال مجوز 

دریافت کند.
  مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی فقط افراد 

دارای پروانه وکالت 
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمي  و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه تأکید مي کند: »بر این اساس 
مرکز وکال نیز برای هیچ ف��رد فاقد پروانه وکالت 
مجوز تأس��یس مؤسس��ه حقوقی صادر نکرده و 
نمی کند و با این رأی دی��وان عدالت اداری ثبت 
مؤسس��ات حقوقی برای افراد فاقد پروانه وکالت 

غیرقانونی است.«
به گفته وی با رأی دیوان عدالت اداری، سازمان 
ثب��ت اس��ناد و امالک کش��ور موظف اس��ت در 
خصوص افرادی که برای ثبت مؤسس��ه حقوقی 
مراجع��ه می کند از مرکز وکال اس��تعالم بگیرد و 
این موضوع باعث می شود افرادی که فاقد پروانه 
وکالت هستند عماًل قادر به ثبت شرکت نباشند 

و مؤسساتی هم که در گذشته ثبت شده اند باید 
به مرکز وکال ارجاع داده ش��وند ت��ا در مورد آنها 

تصمیم گیری شود.
  پیگیری تخلفات ت�ا مرحله ابطال پروانه 

وکالت 
به��ادری جهرمي  درباره ش��یوه نظارت ب��ر فعالیت 
مؤسس��ات حقوقی هم این گونه توضی��ح مي دهد: 
»مرکز وکالی دادگس��تری دارای دادستان و دادیار 
انتظامي  و محاکم انتظامي  بدوی و تجدید نظر است و 
اگر کوچک ترین تخلفی از سوی مؤسسات حقوقی به 
ما اعالم شود آن را پیگیری می کنیم و حتی تا مرحله 

ابطال پروانه وکالت افراد هم اقدام می کنیم.«
آن طور ک��ه رئی��س مرک��ز وکال، کارشناس��ان 
رس��مي  و مش��اوران خانواده قوه قضائیه توضیح 
مي دهد با رأی اخیر دیوان عدالت ناظر بر س��ایر 
فارغ التحصیالن رش��ته حقوق، متولی مؤسسات 
حقوقی روشن شده است. بر این اساس مي توان 
در راستای انجام تکلیف قانونی در مرکز امور وکال 
مقدماتی فراهم ک��رد و برنامه ریزی های الزم را 
داشت تا از این طریق مش��کلی فقدان نظارت بر 
مؤسسات حقوقی که سال های سال با آن دست به 

گریبان بوده ایم، حل شود.
بنا به تأکید به��ادری جهرمي ، با رأی اخیر دیوان 
عدالت، ام��کان فعالیت نظام من��د و ضابطه مند 

فارغ التحصیالن رشته حقوق در چارچوب مقررات 
و بدون تجاوز به حوزه فعالیت وکالی دادگستری 
فراهم خواهد شد و مشکل بی سامانی مؤسسات 

رفع می شود. 
از نگاه وی ب��ا اجرای این رأی دی��وان عدالت اداری 
موجب می شود وضعیت اشتغال وکال نیز بهتر شود.

  پیگی�ری عطف به ما س�بق ش�دن رأی 
دیوان 

قانون عطف به ما سبق نمي ش��ود؛ بر این اساس 
تکلیف مؤسس��ات حقوقی که پیش از این بدون 
مجوز رسمي  تأسیس شده اند و فعالیت مي کنند 

چه خواهد شد؟ 
رئیس مرکز وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال مي گوید: 
»زمانی که مؤسس��ات حقوقی فاقد مجوز باشند 
دس��ت به هرگونه تخلفی می زنند و این تخلفات 
به نام قوه قضائیه و وکال ثبت می ش��ود. به همین 
خاطر هم باید نسبت به نظارت بر روی مؤسساتی 
که تا امروز ثبت ش��ده اند اما فاق��د مجوز وکالت 
هستند راهکار قانونی پیدا کنیم و ما قصد داریم از 
دیوان عدالت اداری درخواست کنیم که رأی خود 
را از زمان صدور بخشنامه س��ازمان ثبت اسناد و 

امالک کشور عطف به ماسبق کند.«
  استقبال کانون وکال از سر و سامان گرفتن 

مؤسسات حقوقی 
اما این به سامان شدن وضعیت مؤسسات حقوقی 
و تعیین تکلیف آنها حتی از سوی کانون وکالی 
دادگستری هم مورد اس��تقبال قرار گرفته است، 
به طوری که عیس��ی امینی رئیس کانون وکالی 
دادگس��تری مرکز در صفحه اینس��تاگرام خود 
از تفویض ثبت مؤسس��ات حقوقی ب��ه یک نهاد 

حقوقی حمایت کرده است.

م�اده 18۷ قان�ون برنام�ه س�وم 
توس�عه در رابطه با ثبت مؤسسات 
حقوق�ی ب�ه صراح�ت ذک�ر کرده 
اس�ت که مؤسس�ات حقوق�ی باید 
از قوه قضائیه مج�وز دریافت کنند 
و دس�تگاه قضا ای�ن کار را به مرکز 
وکال س�پرده بود اما متأس�فانه طی 
ای�ن س�ال ها ع�ده ای از ای�ن ماده 
قانونی برداش�ت اش�تباه داش�تند 
و ادع�ا می کردند این م�اده قانونی 
 موقتی ب�وده و الزم االتباع نیس�ت

امریکایی ها با نف�وذ دادن س�رویس های مجازی 
خود در داخل کش�ور ها در حال نق�ض حکمرانی 
آن�ان در داخ�ل مرز ه�ای خودش�ان هس�تند، 
امریکایی ها روی محتوا، سرویس ها و خدماتشان 
رگوالت�وری خودش�ان را اعم�ال می کنن�د 
و به همی�ن دلیل به راحت�ی اکانت ه�ا و صفحات 
 ارزش�ی، انقالب�ی را در این فضا ح�ذف می کنند

زهرا چیذری
  گزارش یک 
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