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مرور زمان تعقیب انتظامی وکال

حسن خلیل خلیلی، وکیل پایه یک دادگستری: مطابق ماده ۱۳۹ آیین نامه اجرائی 
الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری: «مدت مرور زمان تعقیب انتظامی 
وکال دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی که وکیل تعقیب 

شده باشد، مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است».
ممکن اســت وکیل دادگســتری مرتکب جرمی شــود و از تاریخ وقوع جرم تا 
صدور رأی قطعی علیه وکیل، مدتی طول بکشــد. ســؤالی که به میان می آید این 
اســت که منظور از عبارت «وقوع امر مســتوجب تعقیب» در اینجا چیســت؟ آیا 
منظور از این عبارت، زمان وقوع جرم توســط وکیل دادگستری است یا زمان صدور 
حکم قطعی در دادگاه کیفری؟ یعنی بر فرض اگر وکیلی مرتکب جرمی در تاریخ 
۱۳۹۸/۱/۱۶ شود ولی حکم قطعی به پرداخت دیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۸ علیه وی 
صادر شــود و موضوع مجازات نیز پرداخت ۵۰۰ هزار تومان دیه باشــد و در تاریخ 
۲۴ اسفند ۱۴۰۰ حفاظت مرکز موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند، در این 

صورت، موضوع مشمول مرور زمان است یا خیر؟
در واقع، در اینجا اختالف بر سر این است که مبدأ مرور زمان چه تاریخی است؟

پاسخ به این سؤال را در مستندات قانونی ذیل باید جست وجو کرد:
مبــدأ شــروع مرور زمان مطابــق مــاده ۱۳۹ آیین نامه اجرائــی الیحه قانونی 
اســتقالل کانون وکالی دادگستری، «تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب» است. دو 

گونه تفسیر از عبارت «وقوع امر» به عمل می آید:
تفسیر اول (تفسیر موسع): امر را ناظر بر زمان صدور حکم قطعی می داند. در 
این صورت، از زمان صدور حکم قطعی علیه وکیل، تا دو ســال دادسرای انتظامی 

می تواند موضوع را تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.
تفســیر دوم (تفســیر مضیق): امر را ناظر بر زمان وقوع جــرم می داند.  در این 
صورت، از زمان وقوع جرم تا دو ســال دادســرای انتظامی می تواند وکیل را تحت 
تعقیــب انتظامی قرار دهد (مخصوصا که با صدور کیفرخواســت در دادســرای 
عمومی، دادسرای انتظامی اجازه برخورد انتظامی را با وکیل می یابد و محدودیتی 

از این باب ندارد).
کلمه «امر» در ماده ۱۳۹ به معنای «حادثه، اتفاق و واقعه و مســئله» اســت. 
کمااینکــه کلمه «وقوع» که قبــل از آن به کار رفته، مؤید این مطلب اســت؛ زیرا 
هیــچ گاه امــر به معنــای «حکم» نیســت، ضمن اینکــه عبارت «وقــوع حکم» 
بی معناســت، لذا ناگزیر باید عبارت «وقوع امــر» را به معنای «وقوع حادثه» و در 

اینجا به معنای «وقوع جرم» تفسیر کنیم.

اصل تفســیر به نفع متهم نیز به کمک وکیل می آید؛ زیرا در موارد شــک، باید 
عبارت قانونی به گونه ای تفســیر شــود که به نفع متهم (در اینجا وکیل) باشد نه 

به ضرر وکیل.
همچنین، تفسیر مضیق نیز اجازه و امکان تفسیر موسع از عبارت «وقوع امر» را 
از دادســتان انتظامی می ستاند و اجازه نمی دهد زمان صدور حکم را مالک شروع 

مرور زمان تفسیر کند، بلکه زمان وقوع جرم مبنای شروع مرور زمان است.
طبق ماده ۱۰۵ و ۱۰۷ قانون مجازات اسالمی نیز «تاریخ وقوع جرم» مبدأ شروع 

مرور زمان است نه صدور حکم قطعی.

بنابراین، دادســتان انتظامی مرکز وکال اجازه ندارد با نادیده گرفتن اصل تفســیر 
به نفع متهم و مســتندات قانونی و اصول مســلم حقوق کیفری، ماده ۱۳۹ را به 
گونه ای تفســیر کند که علیه وکیل دادگستری باشد و باید موضوع را مطابق بند ۳ 
ماده ۱۰۵ آیین نامه اجرائی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مشمول 

مرور زمان بداند و قرار موقوفی تعقیب صادر کند.
و اگــر غیر از ایــن عمل کند، دادســرای انتظامی مرکــز وکال را در مظان افکار 
عمومی قرار می دهد که زیبنده مرکز وکال که داعیه دار «حفظ حقوق عامه» است، 

نیست.

چهارشنبه
۱۶ شهریور ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره  ۴۳۶۹

گزارش

نقش های جدیدی که زنان اوکراینی بعد از حمله روسیه بر  عهده گرفته اند
جنگ، کلیشه های جنسیتی را به چالش می کشد

ســحر طلوعی: خانم یولیا مالکس تا پیش از حمله روســیه به اوکراین، به همراه 
همسرش روی یک زمین کشاورزی در گوشه ای از این کشور کار می کرد. او کارهای 

ساده تر و سبک تر را انجام می داد و همسرش کارهای سنگین تر و سخت تر.
به محض آنکه در ماه فوریه گذشته روسیه به اوکراین حمله کرد، شکل زندگی 
بــرای خانم مالکس تغییر کرد. همســرش باید به جمع نظامیــان اوکراین اضافه 
می شد تا از کشورشان دفاع کند. نه تنها همسر خانم مالکس بلکه به دستور دولت 

همه مردان و پسران ۱۸ تا ۶۰ ساله اوکراینی باید راهی میدان جنگ می شدند.
حــاال دیگر خانم مالکس مانده بــود و یک مزرعه کشــاورزی و البته تعدادی 
گوســفند و بز! تــا پیش از این همســرش دبه های بزرگ شــیر را جابه جا می کرد، 
بسته  های ســنگین کاه را برای دام ها می برد و … چون آقای مالکس معتقد بوده 
زنان نباید کارهای ســنگین و ســخت انجام دهند! اما حاال اوضــاع فرق می کند. 
همسرش نیست و یولیا یک تنه همه این کارها را انجام می دهد و مزرعه را مدیریت 

می  کند.
روزهــای اول به او و به همه زنانــی که تجربه چنین کارهایی را نداشــته اند، 
سخت گذشــته، اما کم کم قلق کار دست همه شان آمده و تا امروز ادامه داده اند. 

آنها نقش های جدیدی بر عهده گرفته اند.
جنگ به اجبار جوامع را تغییر می دهد و در عین بی رحمی و آسیب همیشگی، 
برخی کلیشــه های جنســیتی را هم به چالش می کشــد. یکی از جامعه شناسان 
اوکراینی می گوید نه تنها از زمان آغاز جنگ اخیر بلکه از شــروع درگیری های سال 
۲۰۱۴ در کریمه و شــرق اوکراین، زنان نقش های جدیدتری  در این کشــور بر عهده 

گرفته اند. آنها در این مدت بیش از پیش دیده شده اند.
زنان اوکراینی نه تنها در کســب و کار و فعالیت های اقتصادی حضور پررنگ تری 
پیــدا کرده اند، بلکه جای پای خودشــان را در عرصــه نظامی و ارتش هم محکم 
کرده اند. نظامی گری و پوشیدن لباس سربازی در اوکراین امری «مردانه» است، اما 
وقتی پای دفاع از کشــور وسط می آید، دیگر مرد و زن معنی ندارد؛ زنان هم لباس 
رزم می پوشــند و در کنار مردان می جنگند، زخمی می شــوند و می میرند. هرچند 

هنوز هم مقاومت هایی مقابل این وضعیت وجود داشته باشد.
در حــال حاضر بیــش از ۵۰ هزار زن اوکراینی در ارتش این کشــور مشــغول 
فعالیت هســتند. از زمان حمله روسیه به این کشور، تمایل زنان به پوشیدن لباس 
رزم بیشــتر هم شــده اســت. حضور گســترده آنها در ارتش اوکراین حتی برخی 
اصالحات قانونی را هم در پی داشته است؛ از جمله اینکه در سال ۲۰۱۸ دستمزد 

نظامیان زن و مرد برابر شد.
از دیگر تغییراتی که جنگ در نقش پذیری زنان در جامعه اوکراینی ایجاد کرده 
اســت، می توان به رفع ممنوعیت بیش از ۴۵۰ شــغل اشــاره کرد. برای مثال، در 
اوکراین پیش از جنگ زنان نمی توانستند جوشکار باشند، در آتش نشانی استخدام 
شــوند، در نظام حمل ونقل طوالنی مدت مثل ترانزیت خارجی رانندگی کنند و … 
اما پس از جنگ بسیاری از این ممنوعیت ها یا مقاومت های عرفی لغو شده است.
رانندگی خودروهای ســنگین یکی از مهم ترین مشاغلی است که زنان اوکراینی 
پس از جنگ بر عهده گرفته اند. آنها در نبود مردان راننده این خودروها، ســوار بر 
کامیون به خارج از مرزها می روند و تجهیزات و تســلیحات و دیگر اقالم مورد نیاز 

را با خود به داخل می آورند.
تا پیش از جنگ، شــغل مین یابی در میان صد شغل اولی هم که زنان اوکراینی 
بخواهند آن را انتخاب کنند، وجود نداشــت، اما حاال جزء محبوب ترین مشــاغلی 
اســت که زنان اوکراینی عهده دارش می شــوند. آنها در گروه های نظامی رسمی 
با طرز کار مین، نحوه انفجار، شــیوه ردیابی و خنثی ســازی آن آشنا می شوند و در 

فعالیت های روزمره جان خود و دیگران را نجات می دهند.
بســیاری از پارک های چرنیهیو (از شهرهای شمالی اوکراین) به دست روس ها 
مین کاری شــده اســت. این پارک ها محل بازی کودکان و گردش سالمندان است. 
متخصصان مین یابی که این روزها بیشتر از میان زنان اوکراینی هستند در پیداکردن 
ایــن مین ها کمک می کننــد یا به مادران آمــوزش می دهند تنها از قســمت های 

سنگفرش پارک ها استفاده کنند و وارد بخش های خاکی و باغچه نشوند.
در کنار این فعالیت ها این روزها زنان اوکراینی نقش برجســته ای هم در تهیه 
غذاهای مورد نیاز ســربازان و همچنین ساخت تورهای استتار دارند. آنها همچین 

برای ارتش کمک  های مالی جمع می کنند و... .
جامعه شناســان اوکراینی می گویند یادگیری و تجربه آموزی زنان این کشور در 
مشــاغل جدید تنها معطوف به جنگ نیســت و پس از پایان این درگیری ها هم به 
این کشور کمک خواهد کرد. جنگ بسیاری از زیرساخت های اوکراین را از بین برده 
اســت، اما همین زنان می توانند با اتکا به تجربه و آموزش در بازسازی کشورشان 
کمک کنند. آنها در طول جنگ یک گام به پیش برداشته و کلیشه های جنسیتی را 
تغییر داده اند. آنها به قبل از جنــگ برنمی گردند. جنگ حتما آنها را آزار داده، به 
آنها آسیب رســانده، به برخی تجاوز کرده و جانشان را گرفته، اما مقاومت مقابل 

بسیاری از تغییرات را هم شکسته است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نگارشی- دانه خوراکی- روادید ۹- نویسندگی- ترسیده- 
شیوه و شــگرد ۱۰- خواهران- زین و برگ اسب- سربه راه 
۱۱- شهری معروف در ترکمنستان- داستان بلند- همنشین 
۱۲- وســیله ای برای فردادن مــو- حیوانی که ریه ندارد و 

نمی خوابد ۱۳- چپاول- پیاز ســفت و یک تکه ای- لباس 
شــنا ۱۴- مدفن ناصرخسرو- فیلمی ساخته نیکی کریمی 
بــا بازی هــادی حجازی فــر- عیــد ویتنــام ۱۵- حافظه 

ذخیره کردن موقت در رایانه- همراه- مانع تابش آفتاب افقی: 
 ۱- نتیجــه گرفته شــده- حاال- دســتخوش تغییر 
و دگرگونــی ۲- جــای تنگ و تاریک- طالکاری شــده- 
امت ها ۳- تخته رنگ- شــرح و بســط اضافی در بیان 
چیزی ۴- الگو- ابزار برف روبی- چهاردیواری مســقف 
۵- زمین آذری- گلی آپارتمانی- ســبیل- مذکر ۶- جد 
رستم در شاهنامه- مجموعه ای از داده های مرتبط در 
کامپیوتر- از قبایل صدر اســالم ۷- کشــمش درشت و 
ســیاه- خسته و درمانده- رنگارنگ ۸- داستانی نوشته 
اریش ماریا رمارک درباره وضع سربازان آلمانی در جنگ 
جهانی اول ۹- نقــاش ایرانی عهد تیموری و صفوی- 
آماده و مهیا- سیاســت مدار ۱۰- دردناک- سهل- بهره 
وام ۱۱- بندگــی- ســوراخ کردن- قدیمی تر- حرف ندا 
۱۲- زاییدن- واحد پول نروژ- روزانه ۱۳- موی ســفید 
و ســیاه- فرمانروایان ۱۴- جاوید زنــده مانم اگر ... من 
شوی- از ســبزی های خوردنی- سریع ترین جانور روی 

زمین ۱۵- گرفتار- شیشه آزمایشگاهی- خوش اندام 
عمودی: 

۱- گرایش به پدیده های نو و ســبک ها و معیارهای 
ســوزن-  دنبالــه رو   -۲ پدربــزرگ  آشــکار-  نویــن- 
رفت وآمد داشــتن- سلســله آقامحمدخان ۳-  سازی 
عربی- مجموعه داستانی نوشــته بزرگ علوی- دروغ 
۴- بین المللــی- کانی ســیاهرنگ حاصــل از بقایای 
گیاهان ۵- کتاب مشــهور سیدبن طاووس که رویکردی 
واقع گرایانه به ماجراهای کربال دارد- پشــت سر هم- 
ریاضی دان اسکاتلندی و مخترع لگاریتم ۶- نیتروژن- 
مغــازه دار- گدا ۷- قومــی ایرانی- شــهری که مرکز 
سیاســی و اداری یک کشور اســت- بهنجار ۸- درس 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۳۱۲      طراح: بیژن گورانی
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وکیل در مقام دفاع از شــخص حقیقی و حقوقی قرار دارد، اما مانند هر شخص دیگر 
امکان دارد در این موقعیت شــغلی به شکل عمد یا غیرعمد دچار تخلفی شود و در این 
شــرایط در برابر قانون باید متحمل مجازات شــود. در حدی که بر  اساس میزان مجازات 
شــاید تا مرز ابطال پروانه وکالت هم پیش برود. بر اســاس  این شرح حقوقی مجازات ها 
به طور کامل بیان شــده است. طبق نظر محمدعلی کامفیروزی، وکیل پایه یک دادگستری 
و عضو کانون وکالی مرکز، در گفت وگو با «شــرق» وکال هم مثل همه افراد دیگر جامعه، 
مســئولیت کیفری دارند و در صورت ارتکاب جرم از ســوی یک وکیل، به جرائم وکیل در 
دادسرا و دادگاه های صالح رسیدگی می شود و می گوید: عالوه بر این ارتکاب برخی اعمال 
مانند حضورنداشتن در جلسه رسیدگی، افشای اسرار موکل، رعایت نکردن احترام و نزاکت 
نســبت به قضات و مقامــات اداری و وکال و اصحاب دعوی، تمرکــز فعالیت وکالتی یا 
تأسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز و... از سوی وکال، تحت شرایطی خاص، تخلف 
انتظامی به شــمار می آید و می تواند موجب تعقیب وکیل متخلف از ســوی دادســرای 
انتظامی کانون وکال باشــد و حتی در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت از ســوی 
دادگاه انتظامی شود که از اخطار کتبی تا محرومیت دائم از شغل وکالت (بسته به تخلف 

صورت گرفته) متغیر است.
چند نکته برای شکایت از  وکیل متخلف

از آنجا که فرایند رســیدگی در دادســرا و دادگاه ها طوالنی و زمان بر اســت، چه بهتر 
که ابتدا از موجه بودن دالیل و ادعای خود اطمینان حاصل کنید و ســپس اقدام به طرح 
شــکایت داشته باشید؛ زیرا گاهی اوقات میزان خشم و اندوه موکل از رأی صادره موجب 

می شود بی جهت وکیل را مقصر بداند.
در صورتی که نهایتا رفتار و عملکرد وکیل را اهمال کارانه یا استدالالت و دالیل ادعایی 
او را موجب ضرر رســاندن به خود دانستید، باید برای طرح شکایت ابتدا به کانون وکالیی 
که وکیل در آن عضو است، مراجعه کنید. بعد از آن شکایت کتبی یا شفاهی شما از وکیل 
ثبت شــده، به امضای شما رسیده و به دادســرای انتظامی وکال (نزد دادستان انتظامی) 
فرستاده می شــود. در این زمان رسیدگی به پرونده آغاز شده و ابتدا باید به موجه بودن یا 

بالوجه بودن ادعای شــاکی مورد بررسی قرار گیرد. در دادسرای انتظامی وکال به اتهامات 
رســیدگی شده و در صورت وارد دانستن این اتهامات، کیفرخواست صادر می شود. بعد از 
صدور کیفرخواســت پرونده برای رسیدگی و تعیین تکلیف به دادگاه انتظامی وکال ارسال 
می شود. اما در صورتی که دادسرا اتهام وارده را موجه تشخیص نداده یا دالیل ارائه شده را 
کافی نداند و وکیل را بی گناه تشــخیص دهد، قرار منع تعقیب وکیل را صادر می کند و در 
این حالت شــکایت شاکی از موکل رد می شود. این قرار به این معناست که شکایت وارد 

نیست و عملکرد وکیل اشتباه نبوده است.
تخلفاتی که ممکن است از وکال سر بزند و شما بابت آن بتوانید از وکیل خود شکایت 
کنید، می تواند شــامل موضوعات زیر باشــد؛ البته این موارد احصایی نیستند و می توانند 

موضوعات دیگری را هم شامل شوند:
۱- خودداری وکیل از شرکت در جلسات دادگاه پرونده ای که او وکالت آن را بر عهده دارد.

۲- استعفا از پرونده در زمانی که شما وقت برای معرفی وکیل دیگری نداشته باشید.
۳- افشای اسرار مربوط به موکل یا پرونده.

۴- خودداری از تحویل یک نسخه از وکالت نامه به موکل.
۵- خیانت به موکل یا تبانی با طرف دعوای پرونده او.

رسیدگی به شکایت از  وکیل
همان طور که گفته شد، بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه انتظامی قضات 
برای تعیین تکلیف ارسال می شود؛ اما صدور کیفرخواست به معنی تخلف و محکومیت 
قطعی وکیل نیســت و صرفا به این معناســت که امکان صحت اتهام انتسابی به وکیل 
وجود دارد. بعد از وصول پرونده به دادگاه انتظامی وکال، دادگاه رونوشــتی از ادعانامه را 

به وکیل ابالغ می کند.
در صورتی که نیاز به حضور و توضیح وکیل باشد، او برای ادای توضیح و دفاع از خود 
احضار می شود و در غیر  این  صورت دادگاه بدون تشکیل جلسه رسیدگی، اقدام به صدور 
رأی می کند. دادگاه ممکن است وکیل را خاطی تشخیص داده و برای او مجازاتی در نظر 
گیرد یا آنکه او را بی گناه دانســته و حکم برائت او را صادر کند. مجازات هایی که ممکن 

است برای وکیل در نظر گرفته شود، به شرح ذیل هستند:
۱- اخطار کتبی

۲- توبیخی که همراه با درج در پرونده باشد
۳- توبیخی که با درج در مجله و روزنامه کانون همراه باشد

۴- تنزل درجه وکیل
۵- ممنوعیت وکالت به مدت سه ماه تا سه سال

۶- محرومیت دائم از شغل وکالت.
اعتراض به قرار و رأی دادسرا و دادگاه انتظامی وکال

ممکن است با وجود آنکه دادسرای انتظامی وکال، قرار منع تعقیب یا دادگاه انتظامی 
وکال، رأی بر برائت وکیل از اتهام انتصابی را صادر کند، شاکی همچنان خود را محق بداند. 
زمانی که از دادسرای انتظامی وکال قرار منع تعقیب صادر شود، شاکی و رئیس کانون وکال 

می توانند نسبت به این قرار اعتراض کنند.
در واقع شــاکی و رئیس کانون وکال در صورت نارضایتی از قرار صادره، باید تا ۱۰ روز از 
ابالغ به دادگاه انتظامی وکال مراجعــه کرده و اعتراض خود را ثبت کنند. اگر دادگاه قرار 
منع تعقیب را درســت تشخیص ندهد، رأسا وارد مرحله رسیدگی به پرونده و صدور رأی 

خواهد شد.
در صورتی که دادگاه وارد مرحله رســیدگی شــده و رأی صادر کرد، می توان از رأی این 
دادگاه تــا مدت ۱۰ روز در دادگاه عالی انتظامی قضات تقاضای تجدید نظر کرد. البته این 
حق صرفا برای شاکی به رسمیت شناخته شده است و وکیل یا رئیس کانون وکال تنها در 

موارد محدودی می توانند تقاضای تجدید نظر کنند.
منطقا وکال برای پیگیری پرونده ها و دفاع از موکالن خود در مراجع قضائی مســتحق 
دریافت حق الوکاله می شوند. در بیشتر اوقات حق الوکاله وکال در قرارداد وکالت مشخص 
می شــود؛ اما در صورتی که در قرارداد بر مبلغی به عنوان حق الزحمه وکیل توافق نشده 
باشــد یا فرضا از عباراتی مانند مطابق تعرفه اســتفاده شود، مالک در محاسبه دستمزد، 

آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل دادگستری است.

قانون در برابر وکالی متخلف چه می گوید؟


