
امروز ما در عصر تازه ای از فناوری ها زندگی می کنیم؛ 
عصر هوش مصنوعی. هوش مصنوعی هم همچون 
سایر دستاوردهای تکنولوژی شمش�یری دو لبه 
است و همان گونه که بهره گیری از هوش مصنوعی 
در حوزه های مختلف زندگی اع�م از حوزه حمل و 
نقل و کنترل ترافیک یا حوزه های سالمت و فراهم 
شدن امکان جراحی از راه دور و با کمک دوربین های 
مدار بسته اما گسترش کاربردهای هوش مصنوعی 
در سراس�ر جهان نگرانی هایی را هم در پی داشته 
اس�ت. نگرانی از نق�ض حریم خصوصی اف�راد، به 
دست گرفتن کنترل انسان ها و در نهایت افزایش 
تبعی�ض و نابرابری ه�ای موجود به عب�ارت دیگر 
هوش مصنوعی همان طور ک�ه مي تواند به عنوان 
ابزاری برای توس�عه و به خصوص توس�عه حقوق 
بشر محسوب شود به همان اندازه مي تواند با نقض 
حریم خصوصی و نفوذ و حاکمیت مؤسسات بزرگ 
در زندگی مردم به س�رکوب حقوق بش�ر منتهی 
ش�ود. از همین رو در تمام دنیا و ب�ه خصوص اروپا 
به دنبال وض�ع قواعدی برای کاه�ش چالش های 
حقوقی ناشی از گسترش هوش مصنوعی هستند.

همه ما در دنیای امروز کم و بیش با هوش مصنوعی سر 
و کار داشته ایم و گوش��ی های تلفن همراه هوشمند و 
عضویت در اپلیکیشن هایی نظیر اینستاگرام و فیس بوک 
یا گشت زدن در سایت های مختلف ارائه کننده کاال و 
خدمات به نوعی ما را در گسترده دید هوش مصنوعی 
قرار مي دهد با وجود این ش��اید این مفهوم تازه کمي 
 برایمان غریب باش��د. همین مس��ئله ه��م می تواند 
چالش های حقوقی متعددی را پیرامون این مفهوم تازه 
برایمان ایجاد کند؛ نگرانی ای که کشورهای اروپایی را بر 
آن داشته تا برای این تکنولوژی تازه چارچوب ها و خط 

قرمزهای اخالقی تدوین کنند.
  شمشیری دو لبه برای حقوق بشر!

دکتر همایون حبیبی عضو هیئت علمي  دانشگاه عالمه 
طباطبایی در نشست تخصصی »عصر هوش مصنوعی 
و چالش های حقوقی آن« با تأکید بر کاربرد گسترده 
هوش مصنوعی در زندگی امروز در زمینه های گوناگون 
همچون حوزه ه��ای عمومي ، حمل و نق��ل و کنترل 
ترافیک، امنیت س��ایبری، خدمات مال��ی و خدمات 
حقوقی، پدیده بیگ دیتا را اصلی ترین اتفاقی دانست 
که مواجهه با آن ما را به س��مت هوش مصنوعی سوق 
مي دهد. بنا به تأکید وی هوش مصنوعی هم جنبه های 
ایجاب��ی دارد و همه مي تواند چالش زا باش��د. حبیبی 
تصریح کرد: »هوش مصنوعی مي تواند به توسعه حقوق 
بش��ر کمک جدی بکند. به طور مثال با کمک هوش 
مصنوعی خدمات پزش��کی و بهداش��تی در سطحی 
گسترده تر ارائه خواهد شد و افراد بیشتری تحت پوشش 
آن قرار مي گیرن��د. به همین خاطر ه��م باید الزامات 
حقوقی در نظام حقوقی طراحی شود تا دولت ها را برای 
سرمایه گذاری در این حوزه ملزم نماید اما در عین حالی 
که هوش مصنوعی مي تواند در مس��یر توسعه حقوق 
بشر کاربرد داشته باشد به همان اندازه هم مي تواند به 
سرکوب حقوق بشر و نقض حریم خصوصی منتهی شود 
و با این تکنولوژی رفتار انسان ها کنترل و این کنترل 

رفتارها به افزایش تبعیض در جامعه منتهی شود.«
وی درباره چگونگی اثرگذاری هوش مصنوعی در افزایش 

تبعیض در جوامع توضیح داد: »هوش مصنوعی مي تواند 
به شکل سیستماتیک منجر به بروز تبعیض شود.«
  عقب ماندن قانونگذار از هوش مصنوعی!

 از نگاه حبیبی نگرانی دیگری ک��ه در این حوزه وجود 
دارد عق��ب ماندن قانونگذار از هوش مصنوعی اس��ت 
چراکه س��رعت رش��د فناوری همواره از رشد قوانین 
متناسب با آن بیشتر است. همچنین با گسترش هوش 
مصنوعی شاهد ش��کل گیری جرائم جدید هستیم و 
با هوش مصنوعی امکان طراحی جعل های غیر قابل 

کشف افزایش مي یابد.
از مباحث حقوقی دیگر مطروحه در این میان چالش های 
حقوقی وقوع جرم در دنیای هوش مصنوعی است. به 
طور نمونه وقتی یک خودروی هدایت شونده با هوش 
مصنوعی تصادف مي کند آیا باید برنامه نویس محاکمه 

شود یا ماشین؟!
حبیبی با اشاره به چالش های حقوقی هوش مصنوعی 
در هنگام جنگ و مخاصمات افزود: »جنگ افزارهای 
خوداتکایی که بر مبنای هوش مصنوعی کار مي کنند 
بدون دخالت انسان یا با دخالت حداقلی فعالیت های 
نظامي  و تهاجمی را پی��ش مي برند و مي توانند تعادل 
نظامي  بین طرف های یک مخاصمه را هر چه بیش��تر 
به نفع قدرت های بزرگ صنعتی به هم زنند. بنابراین 
این سؤال مطرح مي شود که آیا استفاده از این ابزارها با 

حقوق بین الملل بشردوستانه سازگار است؟«
وی مالکیت فکری را از چالش ه��ای حقوقی دیگری 
دانست که در عصر هوش مصنوعی گریبانگیر ما مي شود 
به خصوص وقتی ماشین ها ش��روع به ابداع و اختراع 

کنند.

  چهارمین انقالب
دکتر رؤیا معتمدنژاد هم در این نشست با تأکید بر اینکه 
هوش مصنوعی چهارمین انقالب را در دنیا برپا کرده 
و همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است بنابراین 
جامعه بین المللی نمي توانسته در این زمینه بی تفاوت 
باشد و در پی چارچوب گذاری و اخالق مند کردن آن 
اس��ت. اقداماتی که تاکنون به صورت محسوس انجام 
شده به صورت تشکیل کنفرانس، تدارک استراتژی ها، 
تأس��یس نهادهای گوناگون تدوین کت��ب و مقاالت 
و در نهایت قض��ات و رگوالتورها کم ک��م وارد عرصه 
چارچوب گذاری برای هوش مصنوعی شده اند. وی با 
اشاره به تالش هایی که در اروپا برای چارچوب گذاری 
تکنولوژی های جدید از جمله هوش مصنوعی وجود 
دارد، تأکی��د کرد: »پیش��رفت و فعال ب��ودن اروپا در 

استانداردسازی برای دیجیتال و هوش مصنوعی را بتوان 
این گونه ارزیابی کرد که چون اروپا به لحاظ اقتصادی 
یا تکنولوژی نمي تواند هم سطح امریکا یا چین باشد 
الاقل استانداردهایی را برای این حوزه ها تدوین کند. 
در این زمینه آیین نامه 2016 اروپا در زمینه حمایت 
از داده ها به نوعی جهانی شد و شرکت های امریکایی را 
ملزم مي کند تا استانداردهای اروپایی را رعایت کنند. از 
نگاه وی به نظر مي رسد جوامع دموکراتیک از تکنولوژی 
و هوش مصنوعی استقبال مي کنند اما به شرطی که 
به حقوق بشر لطمه ای وارد نش��ود و از سوءاستفاده ها 

ممانعت شود.«
این استاد حقوق دانشگاه عالمه طباطبایی معتقد است: 
»همه جوامع روی پتانسیل های عظیم هوش مصنوعی 
تأکید دارند ولی نگرانی های بی سابقه ای هم در این زمینه 
وجود دارد؛ بر هم خوردن صلح جهانی، سوءاستفاده از 
داده های شخصی و نقض حریم خصوصی و آزادی بیان و 
آزادی عقیده از این چالش هاست. همچنین ممکن است 
هوش مصنوعی سبب ش��ود کیفیت و تنوع اطالعات 

پایین بیاید و دموکراسی خدشه دار شود.«
بنا به تأکید وی دغدغه دیگ��ری که در جوامع اروپایی 
نس��بت به هوش مصنوعی وجود دارد، بر هم خوردن 
بیش از پیش تعادل ق��درت در جهان اس��ت و اینکه 
ش��رکت های بخش خصوصی انحصار همه چیز را در 
دس��ت بگیرند و انس��ان به صورت کاال دربیاید و تنها 
نظاره گر و اس��یر شرکت های مولتی ناس��یونال باشد. 
تقویت تبعیض با سیس��تم های الگوریتمي  و رسیدن 
به جایی که الگوریتم ها به جای انسان ها تصمیم گیری 
کنند و یک گروه خ��اص دارای پول و نف��وذ قدرت را 

در دس��ت بگیرند؛ اینها دغدغه هایی است که در اروپا 
پیرامون هوش مصنوعی وجود دارد.

به گفته معتمدنژاد اروپایی ها مي گویند: »ما خواب  بودیم 
یک دفعه بیدار شدیم دیدیم اپل، گوگل و فیس بوک و 
این چند شرکت ما را مستعمره خود کرده اند« اروپا یک 
دفعه بیدار شد و شروع به چارچوب گذاری کرد. بنابراین 
اروپا اگر به لحاظ صنعتی و سرمایه حرف اول را نمي زند 
در عرصه حقوقی چه در عصر دیجیتال و چه در عصر 

هوش مصنوعی تالش مي کند چارچوب گذاری کند.
وی در این زمینه به اقدامات ش��ورای اروپا اشاره کرد 
و افزود: »در 2019 کنفرانسی را تحت عنوان »تأثیر 
هوش مصنوعی بر حقوق بش��ر، دموکراسی و دولت 
قانونمند؛ قاعد بازی را تعریف کردن« اروپا مي خواهد 
قبل از آنکه هوش مصنوعی پیشرفت بکند قواعد بازی را 
تعریف کند و اسیر تکنولوژی نشود. همچنین این شورا، 
س��پتامبر 2019 کمیته هوش مصنوعی را تأسیس 
کرده اس��ت. عالوه بر این منش��ور اخالقی در زمینه 
استفاده قضات از هوش مصنوعی، کمیسر حقوق بشر 
اروپا هم 10 اقدام برای مقابله با سوءاستفاده از هوش 
مصنوعی منتشر کرده است. طرح آثار سیستم های 
الگوریتمیک بر حقوق بشر هم یکی از طرح هایی است 

که اروپا در دست اقدام دارد.
  ضرورت تدبی�ر برای مواجهه ب�ا چالش های 

حقوقی هوش مصنوعی 
با چنین شرایطی و در حالی که کشورهای اروپایي 
نگ��ران چالش ه��ای حقوقی ناش��ی از گس��ترش 
تکنولوژی هوش مصنوعی هستند، ما با وجود اینکه 
هم اکنون مصرف کنن��ده این تکنولوژی هس��تیم، 
هنوز تدبیری برای مواجهه ب��ا چالش های حقوقی 
آن نداشته ایم. همچنان که قوانین مرتبط با فضای 
مجازی هم در کشورمان با چالش هایی مواجه است 
و این مسئله در کنار سواد رس��انه ای پایین کاربران 
ایرانی موجب شده تا جرائم مجازی در کشور رشدی 
قابل تأمل داشته باش��د و این مسئله در نظر گرفتن 
تدابیر حقوقی ب��رای مواجهه ب��ا چالش های هوش 

مصنوعی را ضروری تر جلوه مي دهد.

مجازاتبرایماشینیابرنامهنویس؟!
نگاهی به چالش های حقوقی عصر هوش مصنوعی
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زهرا چیذری 
  گزارش یک

پولدارهاوسردفترزادههاسردفترميشوند!
بر اساس ماده 69 قانون، دفاتر اسناد رسمی می توانند مجوز دفتر خانه را بفروشند یا به یکی از اعضای خانواده خود واگذار کنند

م�اده 69 قان�ون دفاتر اس�ناد رس�مي  و کانون 
س�ردفتران و دفتریاران منش�أ ب�روز انحصاری 
ویژه برای ش�اغالن در این حوزه ش�ده است به 
گونه ای که این م�اده راه ورود نیروهای تازه نفس 
و جوانی که رابطه ی�ا پول های کالن ب�رای ورود 
به این شغل را ندارند بس�ته است. همین مسئله 
هم برخی س�ردفتران را بر آن داش�ته ت�ا برای 
اصالح این ماده قانون�ی تبعیض آمیز اقدام کنند 
و ش�کایت این تبعیض را به شورای رقابت ببرند. 
جلس�ه چهارص�دم ش�ورای رقابت به بررس�ی 
ش�کایات واصله به طرفیت س�ازمان ثبت اسناد 
و امالک کشور و کانون س�ردفتران و دفتریاران 
اختصاص داش�ت اما با مخالفت دو تن از اعضای 
این ش�ورا، نتیجه ای از شکایت مطروحه از سوی 
برخی س�ردفتران علیه انحصار ماده 69 حاصل 
نشد و قرار است در جلس�ه ای دیگر این موضوع 
دوباره مورد بررس�ی قرار بگیرد. ام�ا ببینیم چه 
مفسده هایی بر ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمي 
 و کانون سردفتران و دفتریاران مترتب است و این 
ماده قانونی چرا و چگونه انحصار ایجاد مي کند؟

یکی از س��ردفتران منتقد این بند قانونی به »جوان« 
مي گوید: »بر اس��اس ماده 69 س��ردفتر ش��اغل که 
بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صالحیت 
طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود 
به سازمان  ثبت اسناد و امالک کشور معرفی کند. مدت 
الزم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامي  دو ماه 
قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید 
 معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. 
ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است 
تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند  مجتمعاً به 
ترتیب فوق شخص واحد صالحیت را معرفی کنند. 
همین مسئله هم موجب ش��ده تا سردفتری عماًل به 

شغلی موروثی تبدیل شود.« 

  پش�توانه قانونی برای موروثی شدن شغل 
سردفتری 

بنا به تأکید وی در کش��وری ک��ه به ان��دازه چین با 
جمعیتی یک و نیم میلیارد نفری اش دانش��گاه دارد 
و اغلب این دانش��گاه ها هم دانش��گاه های پولی است 
بدیهی اس��ت در هر خانواده ای یک نفر پیدا مي شود 
که بتواند مدرک کارشناسی حقوق بگیرد و با ساختار 
کنونی دانشگاه ها این کار، کار سختی نیست اما تنها 
مسیر ورود به س��ردفتری ارث بردن این شغل طبق 
ماده 69 نیست بلکه بر اساس همین ماده قانونی برخی 
سردفتران در هنگام بازنشستگی مجوز سردفتری شان 
را به قیمت هایی نجومي  مي فروشند. وی برای نشان 
دادن عمق بی عدالت��ی اجتماعی ناش��ی از این ماده 
قانونی مثالی مي زند و مي گوید: »به طور مثال اگر دو 
نفر هم کالسی رش��ته حقوق از یک دانشگاه در کنار 
هم باشند کسی مي تواند س��ردفتر شود که یا پدرش 
این شغل را داشته و یا وضع مالی بسیار خوبی دارد و 
مي تواند چند میلیارد تومان پول بدهد تا روی صندلی 
سردفتری بنشیند.« بنا به تأکید این سردفتر این مدل 
رفتاری هم باعث سرخوردگی  افراد شایسته مي شود 
و هم پویایی الزم برای رش��د در شغل سردفتری را به 

ایستایی تبدیل مي کند.
    آزمونی که برگزار نمي شود

برای ورود به سردفتری یک راه دیگر هم وجود دارد؛ 
شرکت در آزمون سردفتری که طبق ماده 3 همین 
قانون، باید همه ساله از سوی س��ازمان ثبت اسناد 
برگزار شود تا افراد شایس��ته واجد شرایط بتوانند از 
این مسیر وارد شغل سردفتری شوند اما این مسیر نیز 
هم اکنون سال هاست بسته شده است. این سردفتر 
به »جوان« مي گوید: »سال گذشته بعد از 11 سال 
آزمون س��ردفتری برگزار ش��د و تنها هزار نفر برای 
شهرهای کوچک جذب شدند که این افراد هم هنوز 

وارد کار سردفتری نش��ده اند و در حال طی مراحل 
ورود به این شغل هستند. از سوی دیگر آزمون برگزار 
شده نیز با اگر و اماهای فراوانی همراه بود و بسیاری 

معتقد بودند در آزمون تقلب شده است!«
این کارشناس حقوقی معتقد است ماده 69 موجب 
شده تا افراد به دلیل منافع شان زیر بار اجرای ماده 3 
و برگزاری همه ساله آزمون سردفتری نروند در حالی 
که اگر این ماده تبعیض آمیز اصالح شود، مسیر برای 
اجراي ماده 3 و برگزاری هر ساله آزمون سردفتری 
برای جذب افراد مس��تعد و ارتقای دانش و جایگاه 
سردفتری باز مي شود. حاال باید دید آیا شورای رقابت 

برای حل این انحصار راهکاری دارد.
  زمینه سازی تخلفات 

وقتی قانون خود به تبعی��ض و انحصار دامن می زند 
زمینه تخلفات دیگر هم فراهم می آید. 

یک سردفتر اسناد رسمی در گفت وگو با »جوان« معتقد 
است پنج موضوع به عنوان عوامل اصلی شیوع معضالت 
موجود در دفاتر اسناد رسمی و راهکار رفع آنها می تواند 
 مورد توجه ق��رار گیرد: 1. اص��الح و تقویت نظارت ها

 2. تنقیح و ارتقا و روزآوری مقررات مربوطه 3. جلوگیری 
از بی عدالتی تبعیض چندشغلگی، جلوگیری از افزایش 
شکاف طبقاتی هولناک میان اعضای صنف، جلوگیری 
از تحصیل درآمدهای نجومی ماهانه تا چندصد میلیون 
تومان به منظور پرهی��ز از عواقب فاجعه ب��ار فردی و 
صنفی و ممانعت جدی از ادامه حیات افراد و جریانات 
پرنفوذ که در برابر هرگونه اق��دام  اصالحی مقاومت و 
مانع تراش��ی می کنند. 4. نوگرایی و تحول اساسی در 
کانون های سردفتران، بازتعریف تکالیف و بازشناسی 
مس��ئولیت های اعضای هیئ��ت مدیره آنه��ا و اعمال 
شفاف س��ازی مال��ی و عملکردی، پاس��خگویی مؤثر 
نمایندگان صنفی و نقش آفرینی مس��ئوالنه تر ایشان 
5. عنای��ت بیش از پی��ش به نقش معنوی��ات و اصول 
اخالق دینی و صنفی و ارزش ها و آرمان های انقالبی، 
که به نظر می رس��د در تمام موارد مذکور، تالش ها و 
تأکیدات مدیران محترم دس��تگاه قضایی و س��ازمان 
ثبت اسناد و امالک کش��ور در دوره تحول، نویدبخش 
تحوالت بنیادین در این حوزه خواهد بود. بنا به تأکید 
وی اختالف جدی میان درآمد دفاتر اس��ناد رس��می 
وجود دارد. برخی از آنان هر ماهه چند ده تا چند صد 
میلیون تومان درآمد نجومی دارند. در مقابل بعضی از 
دفاتر نیز در مضیقه هستند به طوری که سردفتران این 
دفاتر از تمشیت امور مالی و پرداخت هزینه های اداری 
و پرس��نلی دفترخانه خود عاجزند. بنابراین آن تعداد 
که درآمدهای نجومی دارند ب��رای محافظت از منافع 
خود و از دیگر سو آنها که در مضیقه هستند در معرض 
پذیرفتن ناچارانه پیش��نهادهای احتمالی مفسده بار  
قرار خواهند گرفت و همه اینها در چالش های قانونی 

همچون همین ماده 69 ریشه دارد.
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انتخابات هیئت مدیره کانون های وکالی اس��تان های مختلف کشور در 
حالی برگزار می شود که بر اساس یک نقص قانونی، رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات، خودش می تواند کاندیدای انتخابات و دارای نفع در انتخابات 

باشد. اما چنین امری با چه منطق حقوقی قابل رفع است؟
بر اس��اس ماده یک آیین نام��ه الیحه قانونی اس��تقالل کان��ون وکالی 
دادگستری مصوب 1334، »هیئت مدیره دو ماه به انقضاي هر دوره از بین 
وکالیی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی 
و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رأی مخفی از خارج هیئت مدیره انتخاب 
می کند که به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئت مدیره بعد را 

تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.«
اگرچه بس��یاری از حقوقدانان و نیز معاون قضایی دی��وان عدالت اداری 
معتقدند با تصویب آیین نامه اجرایی الیحه اس��تقالل کانون وکال توسط 
رئیس وقت قوه قضاییه در س��ال 1388 و عدم تمدی��د تعلیق اجرای آن 
از سال 92، آیین نامه جدید مالک عمل خواهد بود و آیین نامه قبلی نسخ 
شده است، اما کانون های وکال معتقدند آیین نامه سال 1388 پس از چند 
بار تعلیق فاقد قدرت اجرایی بوده و آیین نامه سال 1334 همچنان دارای 
اعتبار است. با این فرض، که آیین نامه سال 1334 همچنان اعتبار دارد، 

پس تکلیف تعارض منافع در آن چه می شود؟
انتخابات هیئت مدیره کانون وکالی کرمانشاه در حالی برای انتخاب پنج 
عضو اصلی و س��ه عضو علی البدل برگزار ش��ده که با انصراف 9 نفر از 16 
کاندیداهای این انتخابات در نهایت تنها هفت نفر برای رقابت حاضر بودند 
که یکی از آنها رئیس فعلی کانون وکالی کرمانشاه و رئیس هیئت نظارت 
بر انتخابات بوده است. در این شرایط که تعداد کاندیداها کمتر از کرسی ها 
بوده، انتخابات باید لغو می شده است اما رئیس هیئت نظارت که خودش 
هم کاندیدا بوده، زیر بار ابطال انتخابات نمی رود و این گونه یک انتخابات 
عجیب برگزار می شود. علت انصراف گسترده کاندیداها، اعتراض به تصمیم 
هیئت مدیره برای نح��وه برگزاری انتخابات بوده ول��ی این معترضان در 
صورتی که خواهان توقف انتخابات از سوی دادگاه بودند، این تصمیم آنها، 
به دلیل اینکه هنوز انتخابات برگزار نشده و دلیلی برای شکایت نیست، از 
سوی دادگاه رد شده بود. انتخابات هیئت مدیره کانون وکالی دادگستری 
مرکز نیز قرار است به زودی برگزار شود، عیسی امینی رئیس فعلی کانون، 
مطابق با همان ماده یک آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال، رئیس 
هیئت نظارت بر انتخابات دوره بعدی است. همزمان خودش هم کاندیدای 
انتخابات است. همین رویه باعث ش��ده تا طیف نزدیک به وی، با قدرت 
بیشتری در انتخابات حاضر شوند؛ اما اگر به روند چنین انتخاباتی اعتراض 

وجود داشته باشد، چه باید کرد؟
مطابق با تبص��ره یک ماده 4 قان��ون کیفیت اخذ پروان��ه وکالت مصوب 
1376، »مرجع رس��یدگی به صالحیت نامزده��ا، دادگاه عالی انتظامی 
قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم سوابق از  
مراجع ذیربط، صالحیت آنان را بررسی و اعالم نظر کند و مراجع ذیصالح 
قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطالعاتی دارند در صورت استعالم موظف 

به  اعالم آن هستند.«
بر اساس این ماده صالحیت دادگاه انتظامی تنها محدود به تأیید صالحیت 
کاندیداهاست و حق مداخله در انتخابات را ندارد. از سوی دیگر، چون کانون 
وکال، یک نهاد غیردولتی و مستقل محسوب می شود، از شمول قانون دیوان 
عدالت اداری نیز مستثنی بوده و نس��بت به تصمیمات آن، از جمله روند 

برگزاری انتخابات، نمی توان به دیوان شکایت کرد.
اگرچه کانون وکال، بر اس��اس قانون خاص تشکیل ش��ده و یک مؤسسه 
غیرانتفاعی و غیردولتی، اس��ت، اما در هر صورت حسابرس��ی، برگزاری 
مجمع عمومی، و اداره آن، مطاب��ق قانون تجارت خواهد ب��ود. بنابراین 
تصمیمات هیئت مدیره آن، در دادگاه عمومی حقوقی، به عنوان مرجع عام 
تظلم خواهی، قابل شکایت خواهد بود. هرچند مواردی هم وجود دارد که 
دادگاه های عمومی از پذیرش شکایت علیه هیئت مدیره کانون وکال امتناع 

کرده و آن را به مرجع انتظامی کانون وکال ارجاع داده اند.
البته در الیحه سال 1334 گفته شده در خصوص شکایت از انتخابات، ابتدا 
ظرف سه روز هیئت نظارت مسئول است و پس از آن می توان نسبت به تصمیم 
هیئت نظارت در دادگاه حقوقی شکایت کرد اما این ابهام وجود دارد که در 
خصوص تخلفات قبل از برگزاری انتخابات، آیا می توان از دادگاه دستور موقت 
برای تعلیق یا توقف انتخابات گرفت. رویه قضای��ی به خصوص در ماجرای 
انتخابات اخیر کرمانشاه، پاسخ به این س��ؤال را منتفی می کند زیرا دادگاه 
خودش را مسئول ش��کایت از تصمیم هیئت نظارت آن هم بعد از انتخابات 
می داند. بنابراین به نظر می رسد مش��کل اصلی در شرایط قانونی نظارت بر 
عملکرد کانون های وکالست؛ اول به موجب قانون باید مرجع مشخصی برای 
شکایت از تصمیمات و اقدامات هیئت مدیره های کانون ها تعیین شود. دوم، 
مرجع نظارت بر انتخابات هیئت مدیره از مرجع اجرای انتخابات باید مجزا 
شده و کاندیداها نیز از فرآیند اجرا و نظارت انتخابات حذف شوند. شاید اگر 
این پیشنهادات مدنظر قرار گیرد یا حداقل آیین نامه جدیدی تدوین و مالک 

عمل قرار گیرد، بخشی از مشکالت موجود برطرف شود.
*مدرس دانشگاه

امضایموصیبرایوصیتنامه
کافیاست

حکایت مرگ حکایت شتری است که در خانه همه آدم ها مي خوابد 
و غیرممکن است کسی تا ابد زنده بماند اما حتی مردن هم مقدماتی 
می خواهد و یکی از این مقدمات وصیتنامه نوشتن است. در واقع نوشتن 
وصیتنامه مي تواند به ما گوشزد کند که شتر مرگ باالخره در خانه ما هم 
مي خوابد. اما نوشتن وصیتنامه قوانین و مقررات خاص خودش را دارد .

با نوشتن وصیتنامه مي توان درباره یک سوم از دارایی ها وصیت کرد و آن را 
به همان صورتی که خودتان مي خواهید و به هر کس خودتان مي خواهید 

بدهید. البته برای نوشتن این وصیتنامه باید موارد قانونی طی شود.
بر اس��اس قانون وصیتنامه ای که به خط خود فرد یا وکیل او نوشته شده 
باشد، دارای تاریخ باشد و توس��ط فرد وصیت کننده به امضا رسیده باشد 
دارای ارزش است.اما اگر این سؤال در ذهن شما هم هست که آیا وصیت 
حتماً باید به خط خود موصی باش��د ی��ا فرد دیگری ه��م می تواند آن را 
بنویسد؟ در جواب باید گفت در همه موارد مهم نیست که موصی خود و با 
خط خودش وصیتنامه را بنویسد، زیرا گاهی اوقات فرد سواد ندارد و یا از 
قوانین آگاه نیست، به همین دلیل او می تواند از وکیل خود یا فرد دیگری 
درخواست کند برای او وصیتنامه بنویسد و در حضور شهود وصیتنامه را 
امضا کند.نوشتن وصیتنامه به خط خود فرد چندان اهمیت ندارد، بلکه 
موضوع مورد اهمیت این است که وصیتنامه توسط فرد به امضا رسیده باشد 

و برای آن شاهدی موجود باشد.

مريم زاهدی
  گزارش 2

شاهرخ صالحی کرهرودی*

چالش ه�ای حقوقی ه�وش مصنوعی 
در هن�گام جنگ و مخاصم�ات یکی از 
موضوعات حقوقی ج�دی در این حوزه 
اس�ت؛ جنگ افزارهای خوداتکایی که 
بر مبنای ه�وش مصنوعی کار مي کنند 
بدون دخالت انسان یا با دخالت حداقلی، 
فعالیت های نظام�ي  و تهاجمی را پیش 
مي برند و مي توانند تع�ادل نظامي  بین 
طرف های یک مخاصمه را هر چه بیشتر 
به نفع قدرت ه�ای بزرگ صنعتی به هم 
زنند. بنابراین این سؤال مطرح مي شود 
که آیا اس�تفاده از این ابزارها با حقوق 
بین الملل بشردوس�تانه سازگار است؟

در عی�ن حال�ی که ه�وش مصنوعی 
مي توان�د در مس�یر توس�عه حقوق 
بش�ر کاربرد داش�ته باش�د به همان 
اندازه هم مي تواند به سرکوب حقوق 
بش�ر و نقض حریم خصوصی منتهی 
و با این تکنول�وژی رفتار انس�ان ها 
کنت�رل و ای�ن کنت�رل رفتاره�ا به 
افزایش تبعیض در جامعه منتهی شود

اگر دو نفر هم کالس�ی رش�ته حقوق 
از یک دانش�گاه در کنار هم باش�ند 
کس�ی مي تواند سردفتر ش�ود که یا 
پدرش این شغل را داش�ته و یا وضع 
مالی بس�یار خوب�ی دارد و مي تواند 
چند میلی�ارد توم�ان پ�ول بدهد تا 
روی صندل�ی س�ردفتری بنش�یند


