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 ضمیمه فصلنامه حقوقی و خبری کانون وکالی آذربایجان شرقی  خبرانهم 



 

 

 گزارش نشست مشترک 
 اعضای هیات مدیره کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی

 با رییس کل دادگستری استان و معاونین ایشان  
 

بمیزبانی ریاست کل دادگستری استان حجه االسالم  ۸۱/۵/۶۹این نشست روز چهارشنبه مورخه      

والمسلمین حکمتعلی مظفری و با حضور معاونین ایشان جناب آقایان سلیمی )رئیس کل دادگاه               

 های عمومی و انقالب(، هاشم زاده، علیلو، فیض اللهی و حجه االسالم باقرزاده برگزار گردید.

در این دیدار ابتدا ریاست کل دادگستری استان ضمن خوشامدگویی وخیرمقدم، از زحمات و          

تالشهای مستمر هیات مدیره کانون وکال در ایجاد هماهنگی جهت تعامالت هرچه بیشتر فیمابین 

 قدردانی نمودند.

سپس جناب آقای دکتر فیض اللهی نیز ضمن خوشامدگویی و قدردانی از رویه هیییات میدییره          

ای از انتقادات دستگاه قضایی از جامیعیه وکیالیت را          جدید کانون در تعامل با دادگستری ،پاره     

مطرح نمودند که اهم آنها عبارت بودند از نحوه پوشش تعداد معدودی از وکال ، عدم رعیاییت                

نظامات دادگستری در خصوص استفاده از گوشی همراه، راییزنیی            

برخی وکال جهت ارجاع پرونده به یک شعبه خاص، درخواستهیای         

مکرر اعاده دادرسی بدون وجود جهات قانونی که میوجیا الیالیه         

دادرسی میشود، القا صریح یا ضمنی نفوذ لرف مقابل بیه قیاضیی                

شعبه در مواردی که رای مورد نظر اخذ نشده، بیه کیار گیمیاردن              

کارمندان شورا یا کارمندان دادگستری توسط وکال در دفتیر خیود       

که باعث ایجاد شائبه شده، جذب مشتری توسط برخیی وکیال در                

 محوله ی دادگستری .

ایشان همچنین اضافه نمودند که در صورت بیرخیورد نیامینیاسیا                 

کارمندان یا قضات با وکالی محترم، موضوع رابه مسئول مربوله الالع داده  و از درگیییری                    

 مستقیم پرهیز شود. 

در ادامه ریاست محترم کانون جناب آقای عظیم زاده ضمن تشکر از ایجاد زمییینیه هیمیکیاری                  

های عیمیومیی و         توسط دادگستری، و حسن انتصاب جناب آقای سلیمی بعنوان ریاست دادگاه         

توضیحاتی ارائه فرمیوده، سیپیس           انقالب تبریز، درخصوص برخی ایرادات و انتقادات مطروحه       

درخصوص رفتارهای خالف شان و گاها تند کارکنان یا قضات نسبت به وکال، انیتیقیاداتیی را            

 مطرح نمودند.

همچنین آقای عظیم زاده از ریاست کل محترم        

دادگستری استان دعوت نمودند کیه بیهیمیراه            

هیات معاونین در محل کانون حضور یابنید تیا           

ضمن اینکه از نزدیک در جرییان رونید امیور             

ای که    گیرند، با مشکالت عدیده     کانون قرار می  

جامعه وکالت بناحق با آنها دست بیه گیرییبیان           

هست آشنایی بیشتری پیدا نمایند. ایین دعیوت         

 مورد استقبال حجه االسالم مظفری قرار گرفت.

در ادامه جناب آقای دکتر پاشازاده )نماینده محترم کانون در اسکودا( در راستای حل مشکالت      

موجود و نیز کمک به کاهش مشکالت حقوقی جامعه از لریق آموزش عمومی و کاهش آمیار            

ورودی پرونده به دادگستری، پیشنهاد برگزاری مستمر نشستهای مشتیر     

فیمابین وکال، قضات و اساتید دانشگاهی را مطرح کرده و تاکید نمیودنید           

 برای اجرای این منظور دبیرخانه دائمی در دادگستری تشکیل گردد.

سپس نایا رئیس محترم کانون جینیاب آقیای       

شربیانی به نمایندگی از اعضای محترم هیییات          

ای از دغدغه ها و مشیکیالت          مدیره به بیان پاره   

جامعه وکالت پرداخته و از مقیامیات میحیتیرم             

قضایی  درخواست همکاری نیزدییک جیهیت          

رفع این مشکالت نیمیودنید. اهیم مشیکیالت               

 باشد: مطروحه به شرح ذیل می

 پیگیری تشکیل اتاق نقد آراء -

های قضایی و اییجیاد تسیهیییل در تیردد              ایجاد رویه واحد در ورود و خروج وکال به مجتمع  -

 وکالی محترم و حفظ شان آنها

 تجهیز دفاتر شعا به میز و صندلی جهت سهولت استفاده همکاران وکیل-

 اقدام مشتر  در خصوص مقابله با موسسات حقوقی -

ارجاع دستور تخصیص وکالی تسخیری به کانون وکال و ارائه وکالی تسخیری به صالحدید            -

 کانون

مشکالت معیشتی وکال و انتقاد از کمپین غیرقانونی حذف معیار ظرفیت از              -

آزمون وکالت، به علت عدم وجود زمینه مساعد برای فعالیت وکیال بیویی ه                 

 وکالی جوان

ارجاع اختالفات وکال و قضات به کمیسیون حمایت کانیون و انیعیکیا                    -

 نتیجه موضوع بصورت مستند و مکتوب به ریاست کل دادگستری

اختصاص اتاق وکال در مجتمع شهید قاضی لبالبایی واقع در آذربایجان و           -

تهیه اتاق مناسا در دادگستری مرکز با توجه به کثرت وکال در شهر تیبیرییز       

بیاشید ،      نفر وکیل می ۰۲۲۲که با احتساب وکالی مرکز مشاوران نزدیک به       

 نفر را دارد ۶۵در صورتیکه که اتاق حاضر صرفا ظرفیت 

 تجویز استفاده از اسکنر توسط وکال  -

در ادامه بازر  محترم کانون جناب آقای رهنما ،         

نسبت به الزامی کردن وکالت جهت تسهیل فرآیند 

دادرسی و تقویت معیشت وکال تاکید نموده و از          

ریاست کل محترم دادگستری درخواست نمودنید       

های دولتی را مجیاب نیمیایینید بیجیای               تا دستگاه 

استفاده از نماینده حقوقی، از وکیل استفاده نمایند. 

درآخر جناب آقای رضاپور عضو هییات میدییره            

کانون با اظهار تاسف از اینکه برخی شعبات دادگستری از پذیرش کارآموزان جهت میطیالیعیه                 

نمایند، از ریاست کل محترم دادگستری درخواست نمودنید در ایین زمییینیه                     پرونده امتناع می  

 کمیسیون روابط عمومی کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی(تمهیدات الزم اندیشیده شود.   )
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 اخبار اسکودا

اتحادیه سراسری کانون های وکالی بیست و هشتمین همایش 

 اسکودا به میزبانی کانون وکالی دادگستری مرکز  – دادگستری ایران
 

به مییزبیانیی     -اسکودا  –بیست و هشتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران   

شروع به کار کرد. مراسم افتتاحیه در سالن همیاییش     ۶/۸۱/۵/1کانون وکالی دادگستر مرکز در تاریخ   

های دانشگاه الزهرا و با حضور اعضای هیات های مدیره کانون های وکالی سراسر کشور و و جمیعیی                  

از مسئولین دولتی آغاز و پس از پخش سرود جمهوری اسالمی ایران و تالوت آیاتی از قرآن میجییید،              

 سخنرانان به شرح زیر به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

ن  بدوا دکتر حسین آبادی رئیس وکالی دادگستری مرکز    ضییمیی

خوش آمدگویی به حضار و آرزوی ادامه حمایت مسئولین و اندیشیمینیدان            

حقوقی کشوراظهار داشت کانون های     

سه کانیون   ۶/۳۱وکالی دادگستری تا  

بود و بعد از آن که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصوییا شید      

تعدادکانون ها اضافه شد که نیاز به هماهنیگیی بییین کیانیون هیا                     

ضروری شد و این ضرورت فکر تشکیل اتحادیه را ایجاد و تقویت    

نمود که با همت و همکاری کانون ها و وکال اساسنامیه بیه تیبیت               

رسید. ابتدا ساالنه چهار اجال  داشتیم که بسیار هم پر بار بیود و                 

بعدها همایش ها دو بار در سال برگزار شد که این بیار بیییسیت و             

 هشتمین همایش را به میزبانی کانون مرکز برگزار میکنیم.

کانون وکال مورد هجمه های مختلف واقع شده که بعضا به موجا   

قانون بوده. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت صیدمیه ای بیود بیر                

انتخابات کانون . اما جدای از آن آنقدر هجمه و حمله دارییم کیه           

متاسفانه مقامات رسمی هم همراه با این حمله ها می شود . کمپیین              

در حیالیی کیه قیانیون              حذف ظرفیت پذیرش وکیل تشکیل شده     

کیفیت اخذ پروانه وکالت تصریح دارد که تعداد مورد نیاز هرساله           

درهیاتی متشکل از رییس کانون محل و دو نیفیر ازقیوه قضیاییییه                  

 تشکیل و تعیین ظرفیت نماید.

با کمال تاسف می بینیم که رسانه ملی با این هجمه ها هیمیراه میی       

شود و از افرادی که سمت و رسمیت ندارد دعوت مییکینید بیرای              

توضیح مواضع خود و با کمال تاسف دیده می شود که مقامات قوه قضاییه و حتی قوه مقننه در این امور 

 وارد شده و آن را تقویت میکنند.

از جهات دیگر هم مورد هجمه هستیم . وجود چنین اتحادیه ای برای هماهنگی و دفاع از ایین مسیائیل                      

ضرورت دارد . کانون ها یوکال جز خدمت به مردم کاری نکرده اند . اداره معاضدت روزانیه مشیاوره                 

 های مجانی بسیاری به اقشار جامعه می دهدم

لبق قانون در دادگاه الفال حضور وکیل ضروری است . سرپرست مجتمع قضایی الفال از ما تیقیاضیا                  

کرد واالن هر روزه دو وکیل در دادگاه القال به صورت مجانی حضور دارند . حتی رقم کمی کیه در                   

 قانون پیش بینی شده برای وکالت های معاضدتی ، سالهاست پرداخت نشده است.

این نهاد شایسته این هجمه هاست؟ کمیسیون قضایی مجلس و به لور کلی متن مجلس و نمایندگان بیا                 

کانون همراهی دارند و لطف دارند . الیحه جامع در کمیسیون مطرح شد و بررسی کردند و به این نتیجه 

 رسیدند که ضروری نیست و از دستور خارج شد.

مواردی ازاین قبیل بسیار است که سبا شده نیاز به وجود اتحادیه و همفکری اتحادیه بیشیتیر احسیا                    

شود. ما با هماهنگی یکدیگر این مسائل و هجمه ها را پیشگیری می کنیم یا پاسخ می دهیم. جیدای از            

این امر در مسائل حقوقی اختالف نظر هایی وجود دارد که یکی از فلسفه های اتحادیه ایجاد رویه واحد 

 برای این امور است که تا به حال هم نتیجه مطلوبی داشته است.

رد شده هم باید گفت در الیحه استقالل موجود اسیتیقیالل         در مورد الیحه جامع وکالت که در مجلس       

کانون ها و کال دیده شده ، نظارت دستگاه قضا بر وکالت منظور شده ، تعرفه حق الوکاله تعیین تکلیف          

شده، رسیدگی به اعتراضات عدم اعطای پروانه وکالت توسط قوه قضاییه تعیین تکلیف شده، و بیشتر از      

آن دیگر نظارت نیست و به نوعی دخالت تلقی می شود. اگر قرار باشد کانون های وکیال وابسیتیه بیه                      

سال پیش برگردیم . در تمام دنیا استقالل کانونهای وکال امری است پذیرفته        ۹۲دولت باشند که باید به      

شده. اتحادیه بین المللی کانون های وکال، کانون هایی را که کمترین وابستگی را به دولت داشته باشید              

 به عضویت خود نمی پذیرد.

استقالل قضایی و استقالل امر دفاع در تمام دنیا امری حیاتی است که همه چیز وابسته به آن اسیت. لیذا           

 امیدواریم اصالحیه الیحه استقالل فعلی که مطرح است به بهترین نحو تعیین تکلیف شود.
 

 سخنران دوم، استاد دکتر محقق داماد :

من عقیده دارم و تکرار میکنم که این تفکر اشعری است که معیار عیدالیت                

قانون است. مکتا اهل بیت زنده کرده و سازمان دهنده تفکر معتضلی است 

که معیار حقیقت و عدالت اسیت و نیه              

 قانون. قانون ممکن است خالق عدالت وضع شود.

آنچه که تکرار میکنم این است که حضرات، حقوقدانان نقض قانون            

خالف است ولی نقد آن جایز است ولو قانون اساسی. نیقید قیانیون                   

اساسی حق صاحبنظران حقوقی ملت است. البته قانیون اسیاسیی کیه             

اکثریت ملت به آن رای داده است لبق قانون مفسر قیانیون اسیاسیی           

شورای محترم نگهبان است. ما هم قبول داریم اما شیورای میحیتیرم                  

نگهبان به یقین دکترین حقوقدانان ملت ایران را نمیی تیوان نیادییده             

 بگیرد و فاقد وجاهت است که نظرات حقوقدانان را لحاظ نکند.

چنین جامعه ای حقوقدانان ارجمندی که مدافع حقوق میلیت اییران               

هستند و خود را فارغ از حقوق عمومی ملت نمی دانند و از آن دفیاع               

می کنند چرا باید استقاللشان آسیا ببیند . تا جامعه حقوقی کشور از        

آزادی کامل برخوردا نباشد حقوق شهروندی نهادینه نمی شیود. تیا               

وکال و قضات و اساتید دانشگاه و صاحبنظران حقوقی به معنی عام از           

آزادی و استقالل برخوردار نباشند حقوق عمومی ملت در آسیییا و      

 خطر است.

 

سخنران بعدی خانم دکتر امییین        

زاده دستیار ارشد رییس جمیوی ر       

 در ام ر شوروندی چنین بیان داشت:

شهروند همانطور که حق بهداشت و مسکن و امنیت قضاییی و فیرهینیگیی            

دارد، حق انتخاب وکیل رد محاکم را هم دارد پس همه حق داشتن وکیل دارند و کیل هم موظیف بیه                    

دفاع است . جنس کار وکالت متفاوت است. وکالت یعنی حمایت . موکل به وکیل اعتماد میییکینید و                  

موکل به وکیل پناه آورده است تا حق او را باز ستاند. در نظام حاکمیت هم مسئولین امیانیت دار میردم          

هستند. بهترین شیوه حکومت در شیوه پارلمانی و با تفکر حقوقی باشد. اگر بیشتر وزارت خانیه هیا بیه                       

حقوق دانان سپرده شود به خوبی اداره کنند.متاسفانه در حرفه ما خیلی افراد غیر حقوقی در امور حقوقی   

دخالت دارند . امیدوارم در کابینه حقوقدانان برجسته حضور پیداکنند تا تفکر مدیریت حقوقی نیهیادییه         

شود.در سالهای اخیر معاونت پالمانی از معاونت حقوقی جدا شد که باعث شد ما بتیوانیییم بیا دقیت و                      

تمرکز بیشتری به امور حقوقی دولت بپردازیم ولی سه سال اخیر به خوبی توانستییم بیدور از حیواشیی               

سیاسی به مسائل حقوقی کشور بپردازیم و حقوق شهروندی را حاکم کنیم. در کسوت معاونت حقوقیی     

نفر ساعت را با حضور اعضای کانون وکال به امور الیحه جامع وکالت پیرداخیتیییم                ۵۲رییس جمهور،   

برای دفاع بهتر از مردم که در مجلس متوقف شد. امیدوارم در مجلیس فیعیلیی                 

فرجامی بهتر پیدا کند.وکالی محترم انشاهلل بتوانند یار و یاور دولت باشند بیرای               

 پیشگیری و حل اختالفات دستگاه ها از وکالی محترم استفاده کرده ایم.
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 3ادامه از صفحه 

گزارش بیست و هشتمین همایش اتحادیه سراسری کان ن های وکالی 

 اسک دا به میزبانی کان ن وکالی دادگستری مرکز  –دادگستری ایران 
 

سخنران س م دکتر پ رمختار ، نماینده میلی یس شی رای             

وکییال اسالمی و عض  کمیسی ن حق قی و قضایی ملی یس            

منادیان حق و عدالت خواند و از حضیور در ایین جیمیع ابیراز                          را

 خرسندی نمود.

االن ما شاهد تنازعی نافرجام هستیم بین جامعه وکالت و جامعه قضایی            

و دادگستری که این تنازع هیچ فایده ای ندارد و در گذشته هم نداشته و غیر از افزایش اختالفیات کیه             

آن هم به ضرر حق و عدالت است اتر دیگری برای جامعه درگیر در مسائل قضایی و حقوقی کشیور و                     

همچنین خود دستگاه قضا نخواهد داشت. امیدوارم که با اهتمام بلندی که شما اعضای محترم اسیکیودا       

دارید در این همایش انشاهلل تصمیم گرفته شود بر حل و رفع اکثریت این دیدگاه ها و اختالفات موجود        

و جلوگیری از دامن زدن به آنها. بعضا د ررسانه ملی هم حتی توهین و حمله می شود بر علییه جیامیعیه                   

وکالت، لبیعتا اصل نفس برقراری عدالت نیست. امیدوار بودیم در مجلس که الیحیه دولیت میحیتیرم             

ارسال کرده پایان بخش این تنازع باشد اما با جلساتی که تشکیل شد، کمیسیون به این نتیجه رسیید کیه       

این الیحه وافی به مقصود نیست و نمی تواند آنچه مدنظرهست را تامین کند هرچند که       

به مراتا بهتر از الیحه ای بودکمه توسط قوه قضاییه ارسال کرده بود. لذا کمیسیون این       

الیحه را هم رد کرد و برگشت به قانون کیفیت اخذ پروانه و اصالح آن را مد نطر و در                

دستور کار قرار دهد که االن هم دوستان ما در کانون وکال دیدگاه های خود را ارسیال               

 کرده اند و نمایندگان عضو کمیسیون هم نظراتی دادند.

خواهشم این است که یکی از بندهای دستور این همایش اتفاق نظر بر این موضوع باشد   

و نظر نهایی اتحادیه کانونها به کمیسیون داده شود و قول من این است که حداکثر لیی              

 دو هفته ما این را تبدیل به لرح میکنیم تا انشاهلل پایان بخش این مسائل باشد.

گفتنی های زیادی در موضوع وکالت و جامعه وکالت وجود دارد و بسیاری مطالا هم          

گفته شده. آنچه در کمیسیون حقوق و قضایی مطرح است و مجلس هم با آن همراهیی            

دارد این است که به لور عملی محقق کند اصل بسیار مهم و غیر قابل خدشه استقالل وکیل را و انشیاهلل       

محقق خواهد شد. این قولی است که ما به شما می دهیم و لبیعتا آن را اجرایی و عملیاتی خواهیم کیرد       

ولی نیاز به تعامل هم داریم . تعاملی سازنده با قوه قضاییه و کانون های وکال. قوه قضاییه اییراداتیی بیه              

روش های برخی وکال دارند . همچنین تعامل با دولت محترم و توجه به حقوق شهروندی الزم اسیت.                  

در راستای کیفیت بخشی به اصالح قانون کیفیت اخذ پروانه این امور مفید و موتر است. الالعی نیدارم            

که اگر پ وهشگاهی در کانون یا ذیل اتحادیه تاسیس شده باشد فکر کنم دقیق تر و قوی تیر و بیهیتیر              

 بتواند به این موضوع بپردازد.

ما دو کار را در کمیسیون شروع کرده ایم که مسئولیت هر دو با بنده است.یکی بیررسیی عیلیل الیالیه             

دادرسی در قوه قضاییه که راه حل عملی پیدا کنیم و از نظرات وکال نیز استفاده کرده ایم. خواهشم این     

 است که دوستان حاضر به این امر بپردازند و به ما اعالم کنند.

دوم بررسی علل باال بودن مردم به دیوان عدالت اداری است که باعث دادن وقت های دو سالیه و سیه                        

ساله شده است. این امر موجا شده مراحل رسیدگی لوالنی شود. چرایی این و راهکاریابی آن مدنظر              

 است که امیدواریم بتوانیم آن را هم به سرانجام برسانیم.

غیر ازاین امور نیز اگر موضوعی مدنظر شماست می توانیم آن را در دستور جلسات کیمیییسیییون قیرار           

 دهیم.

 

یییانییات    سخنران چوارم آقای آوایی رییس کل سابق دادگستری استان توران             ود که ب ب

 خود را چنین اظهار داشت:

از اولی که در دستگاه قضا بودم ، حرمت و احیتیرامیی           

هم به نهاد وکالت و وکال قائل بودم چون نقش اینها را      

در ارتقای سطح کیفی پرونده ها می دانم. در بیعیضیی            

و تاکید میکنم که باید ارتبالات مجموعه وکال و هیات مدیره های کانون ها با دستگاه   جلسات گفته ام

قضا و مجلس و دولت بیشتر شود. سالی یک یا دوبار جلسه داشتن کفایت نمیکند. مسائل حادث نیازمند   

ارتباط مستمر و روشنگری همیشگی است و امیدوارم با تقویت این ارتباط همه چیز به خوبی پیش بیرود     

 و این نهاد ارزشمند تقویت شود و به آن جایگاه واالی خود بیش از االن برسد.

  

 –سخنران آخر ، بومن کشاورز ،رییس اتحادیه سراسری کان ن های وکالی دادگستری 

ت:اسک دا  داش ظهار  ا ن   چنی

خیرمقدم به همه عزیزانی که از راه دور قبول زحمت کیرده انید               

دارم. میزبان این همایش کانون محترم مرکز است و اسکیودا بیه          

روال معمول هماهنگ کننده امور است. من هیمیییشیه آخیریین                 

سخنران هستم تا اگر مطلبی نیاز به پاسخ یا تنویر داشیتیه بیاشید                  

عرض کنم اما در مباحث امروز خوشبختانه نییازی بیه ایین امیر            

نیست. تشکر میکنم از تمام سخنرانان و مسئولییین و میدعیویین                  

 حاضر.

مطالا اصلی در جلسات اصلی امروز عصر و فردا مطرح می شود. فقط نکته ای که قابل گفیتین اسیت               

این است که حسا دستور تعدادی از کانون ها که فرمودند بندی اضافه شود به عنوان چالش ها وهجمه     

ها ، این بند را به دستور همایش اضافه کردیم. فهرستی از این چالش ها تیهیییه شید و              

دیدیم که چندین مورد بود که همه آنها هم درج نشد. این مطلا را در رابطه با پیشنهاد              

تعامل دائم بین ما و قوه قضاییه لرح کردم و اعتقاد دارم که این تعامل الزم است و در       

رابطه با برخوردهای پیش آمده ، هرگز کانون های وکال آغاز گر نبوده و همیشه مطلبی   

به کانون ها یا وکال نسبت داده شده و ما فقط پاسخ داده ایم . اصوال و عقال تعارض بین        

کانون وکال یا وکال با قوه قضاییه غیر قابل تصور است. ما در بطن این قوه کار میکنیییم              

پس آنچه که پیش می آید باید مباحث آن را درخارج از وکال و کانون هیا جسیتیجیو          

کرد. عمدتا این امر ناشی از این است که آنچه که گفته می شود اشاره بیه بیعیضیی از                   

وکالست . تعمیم استثنا جایز نیست و اگر این را به جد قبول داشته باشیم الجرم از ییک    

تریبون و امکانات عمومی نمی بایست مطلا را به نوعی مطرح کنیم که کیل و آحیاد                  

یک صنف را شامل شود تا نماینده صنف ناچار به پاسخگویی و روشنگری بیاشید. میا              

آماده تعامل و ارائه توضیح هستیم تا سوء تفاهم نشود. اگر قرار باشد بر مبنای تعمیم استثنائات صحبت و 

قضاوت شود و ما م اینگونه عمل کنیم آنچه که پیش خواهد آمد مطمئنا مطبوع نخواهد بود. به هر حال              

کانون ها در مورد آنچه که بخواهند انتقاد کنند الالعات کافی دارند.در مورد متن الیحه وکیالیت بیه                 

عرض م رسانم که آنچه که حاضر شده متن نهایی است که امروز در یک مجموعه تقدیم شما خیواهید         

شد . این متن توسط کارگروه تخصصی وی ه و شورای اجرایی اسکودا تهیه شده است. تقاضا دارم در           

مجالی که هست متن مذکور را بررسی بفرمایید و اگر مسئله کلیدی دیدید که الزم به لرح است اعالم             

کنید. قبال هیات عمومی تفویض اختیار به کارگروه کرده و کارگروه هم به شدت در این زمینه محتیاط       

و دقیق عمل کرده است.امیدوارم که نتایج جلسات تخصصی مناسا و سازنده باشد و اعیتیال دهینیده                    

 )منبع گزارش : سایت اسکودا(وکالت.              
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 اخبار اسکودا

متن تبریک هیأت رئیسه اسکودا به جناب آقای آیت اهلل هاشمی شاهرودی 

 در مورد انتصاب ایشان به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام

 باسمه تعالی

جناب آقای آیت اهلل هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع تشخیص مصلللحلت              

نظام منصوب شدند. درمجموع سابقه عملکرد ایشان در قلو  قالائلیله  بله                 

هرچند کوتلا    -ویژ  احیاء دادسرا و تشکیل معاونت توسعه قاائی و اجرای           

ضوابط قانون اصالح پار  ای از قوانین دادگستری  در زمینه اللااملی               -مدت

شدن حاور وکیل در برخی از مراحل بعای دادگاهها  باعث ملی شلود کله                

این انتصاب و حاور را مثبت ارزیابی کرد  ضمن تبریک به معظمٌ له  توفیق         

  .          خدمت بیشتر را برای ایشان از محار ایاد متعال مسئلت نمائیم

 ایرانهیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری                                                  



مص بات بیست مشروح مذاکرات و 

و هشتمین همایش سراسری 

 در توران اسک دا
جلسه اول نشست های تخصصی بیست و هشتمین هیمیاییش اتیحیادییه                 

 ۶۱اسکودا در ساعت       –سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران       

تشکیل و بدوا برای تعیییین هیییات رییییسیه             ۶/۸۱/۵/1روز چهارشنبه   

 انتخابات انجام شد.

رای گیری مخفی و کتبی انجام و در نتیجه هیات رییسه به شرح انتخاب             

 شد.

آقای دکتر امیر حسین آبادی به عنوان رییس جلسه ، آقیاییان میجییید                   

و احد غالمی رضایی به عنوان ناظر و آقای محمد تقی غیفیاری      شعبانی  

 فردویی به عنوان منشی انتخاب شدند.

پس از اعالم نتیجه انتخابات و استقرار منتخبیین فیوق، هیمیاییش وارد                

دستور جلسه شد و پس از بحث و تبادل نظر کافی در مورد هر ییک از            

 بندهای دستور جلسه ، موارد زیر به تصویا رسید.

بند اول دستور جلسه : گزارش بازر  و تصویا ترازنامه میالیی سیال              

 ۶/۸۵و  ۶/۸1

بدوا توضیحات رییس اتحادیه استماع شد و خیالیصیتیا میطیرح شید                     

الالعات الزم در مورد ترازنامه قبال به استحضار کانون هیای میحیتیرم             

قبال تصویا شده است . لذا در حال حاضر   ۶/۸1رسیده و ترازنامه سال  

تصویا شود. پس از لرح سواالت و استماع توضیحات  ۶/۸۵باید تراز 

با اکثریت آرا    ۶/۸۵حسابدار مربوط ، رای گیری انجام و ترازنامه سال        

 تصویا شد.

 بند دوم دستور جلسه: تعرفه حق الوکاله 

توضیحات الزم به استحضار جمع رسید و مقرر شد نظرات حضار جمیع       

بندی و به کانون وکالی دادگستری مرکز ارائه و در تهیه پیشنهاد تعرفیه      

 حق الوکاله منظور شود.

 بند سوم دستور جلسه: افزایش حق عضویت اعضای کانون های وکال 

موضوع ضرورت تعیین تکلیف حق عضویت اعضای کانون های وکیال          

مطرح و پس از بحث و تبادل نظر در حواشی موضوع، مقرر شد کانیون            

های محترم نظرات خود را در این زمینه به کانون مرکز ارسال نمایند تیا               

 جمع بندی شود و مورد استفاده قرار گیرد.

بند چهارم دستور جلسه: تجویز الالع رسانی و تبلیغات متعارف بیرای               

 وکالی دادگستری

در مورد موضوع نظرات موافق و مخالف استماع شد و پس از بحیث و                

 تبادل نظر در مورد عبارت زیر رای گیری شد:

در حد و حدودی که وکال در زمینه تحصیلی و یا تخصصی یا عیمیلیی    “ 

رای گیری انجیام  ”  دارند الالع رسانی مجاز است و غیر آن مجاز نیست     

 و تصویا نشد.

 بند پنجم دستور جلسه: گزارش وضعیت قانون اصالح قانون وکالت 

مقرر شد کانونها گزارش وضعیت قانون اصالح قانون وکیالیت را کیه                

توسط کارگروه وی ه اتحادیه سراسری کانونهای وکال تهیه شیده و در          

اختیار کانونها قرار گرفته است مطاللعه کرده و نظرات اصالحی خود را        

 اعالم نمایند.

بند ششم دستور جلسه: چالشهای پیش روی کانونها و هجماتی کیه بیا            

آن مواجه هستندپیرو نامه اعتراضی کانون وکالی مرکز به رئیس محترم           

برنامه  ۶۹۳قوه قضاییه در رابطه با احتمال برگزاری آزمون موضوع ماده         

نامه مشابهیی خیطیاب بیه             سوم توسعه مقرر شد تمام کانون های وکال       

 رئیس محترم قوه قضاییه در همین رابطه نوشته و ارسال کنند.

با در نظر گرفتن درخواست متقاضیان پروانه کاراموزی از شورای رقابت 

مقرر شد همه کانون ها در پاسخ به این شورا متنی مشابه با نامه ای کیه                  

 اسکودا تهیه می کند به این مرجع نوشته و ارسال کنند.

در هیأت عمومی اسکودا مصوب شد کارگروهی برای ارائه نقشه راه در 

هیا و وکیالی          های موجیود عیلیییه کیانیون            خصوص مواجهه با هجمه   

دادگستری تشکیل شود. بعد از موافقت هیات عمومی با اصل میوضیوع             

 تعیین ؛ اعضا آن به رای گذاشته شد که منتخبین به قرار ذیل هستند:

 آقای بهزاد مومنی از کانون لرستان -۶ 

 آقای مهدی کریمی از کانون ارا  -۰

 آقای حسین محمد نبی از کانون مرکز -/

 آقای محمدرضا کامیار از کانون مرکز -1

 آقای رضا کوهیار از کانون البرز -۵

 آقای حسین علیپور از کانون آذربایجان شرقی -۱

 آقای رحیم مختاری از کانون فار  -۳

 آقای فرهاد توماج از کانون گلستان -۹

 آقای شهرام محقق دولت آبادی از کانون اصفهان -۸

 آقای جواد اعظم صادقی از کانون خراسان -۶۲

 خانم هما داودی از اسکودا -۶۶

 آقای علی خسروی از کانون چهارمحال و بختیاری -۶۰

 آقای بی ن قنبری از کانون کرمانشاه -/۶

 آقای زانیار مینایی از کانون آذربایجان غربی -۶1

 آقییای عییلیییییرضییا لییطییفییی دودران از کییانییون اردبیییییل                        -۶۵

 بند هفتم دستور جلسه: اصالح اساسنامه اسکودا

لبق نظر اکثریت اعضا هیات عمومی اسکودا، ضرورت اصالح اساسنامه 

الزم دانسته و تصویا شد. انجام مراحل بعدی در اسیکیودا و شیورای                

 اجرایی خواهد بود.

 بند هشتم دستور جلسه : موضوع افزایش نصاب دعاوی مالی کارآموزان 

در هیات عمومی اصل افزایش نصاب دعاوی مالی کارآموزان تصوییا        

 شد.  میلیون تومان برای آن تعیین۰۲۲و بعد از رای گیری سقف 

بند نهم دستور جلسه : دریافت وجه از وکال در موقع تمدید پروانه بابت           

 ورزش 

 به تصویا نرسید

و هشتمین همایش اتحادیه سراسیری   در پایان ؛ بیانیه بیست     

کان ن های وکالی دادگستری ایران قیرائیت شید و بیه                

ت :تص یب رسید .  ل اس ذی ح  ه شر ه ب ی یان ن ب  مت

بیست و هشتمین همایش هیئت عمومی اتحادیه سراسری کیانیون هیای              

وکالی دادگستری ایران )اسکودا( در روزهای چهارم و پنجم مرداد ماه       

هزار و سیصد ونود وشش با میزبانی کانون وکالی دادگستری مرکز در            

تهران برگزار شد. هیئت عمومی ضمن بحیث در میورد میوضیوعیات                   

 همایش مذکور مراتا ذیل را اعالم می دارد .

اتحادیه اقدامات ضد ایرانی رئیس جمهور و کنگیره نیمیایینیدگیان           -۶

ایاالت متحده امریکا را که معارض ضوابط مسلم حقوق بین الملل است    

قویاً محکوم و حمایت     و مآاًل موجا تضییع حقوق ملت ایران می شود          

خود را از واکنش منطقی وزارت امور خیارجیه کشیورمیان اعیالم و                    

آمادگی خود را برای عرضه خدمات حقوقی در ایین خصیوص اعیالم         

 میدارد

اتحادیه تاکید میکند پیشگیری موتر در خصوص بسیاری از جیراییم              -۰

علیه اشخاص آسیا پذیر بوی ه کودکان مستلزم آموزش ، تامین امنییت      

و الالع رسانی گسترده و همگانی در سطوح رسمی و عیمیومیی اسیت         

کانون های عضو اتحادیه آمادگی خود را جهت همه گونه همکاری در          

 این خصوص اعالم می دارند.

اتحادیه از قوای سه گانه کشور موکدًا می خواهد تا در بیررسیی و                   -/

تصویا لرح ها و لوایحی که به نحوی به حرفه وکالت ارتیبیاط پیییدا             

میکند ، استقالل نهاد وکالت و کانون های وکالی دادگستری مد نیظیر      

 قرار دهند.

اتحادیه انتظار دارد مفاد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبینیی    -1

بر برابری شأن وکیل و قاضی در مقام دفاع به نحو احسن نسبت به تیمیام     

 وکالی دادگستری رعایت گردد .

اتحادیه نگرانی عمیق خود را در قبال حرکات و موضع گیری هیا و          -۵

بیاناتی که موجا تضعیف نهاد وکالت و دور شدن وی گی های وکالت  

دعاوی از استاندارد های جهانی و نهایتا تخدیش حق دفیاع میردم میی                 

 شود ابراز می دارد.

پذیرش بی رویه دانشجویان در مراکز متعدد آموزش حقوق با توجه           -۱

به کمبود و حتی فقدان امکانات در این مراکز باعث تنزل سطح آموزش 

حقوق در کشور شده و باید به قید فیورییت در میورد ایین میعیضیل                           

 چاره اندیشی شود.

ورود به حرفه وکالت باید با احراز صالحییت عیلیمیی و اخیالقیی                  -۳

داوللبان و تناسا تعداد متقاضیان با نیازهای واقعی جامعه به خیدمیات              

 وکالتی باشد .

اتحادیه به رسانه ملی موکدًا یادآور می شود از تیخیدییش حیرفیه                     -۹

شریف وکالت و همراهی با حرکاتی که بعضاً موجا تشویش و بد بینی    

اذهان عمومی نسبت به جامعه وکال می گردد خودداری کند و باید حق        

 پاسخگویی را برای اتحادیه و کانون های وکال منظور نماید.

اتحادیه هر نوع اقدامی که تبعیض بین وکالی رسمی را در بر داشتیه     -۸

باشد غیر قابل قبول می داند و از این رو به ضیرورت پیذییرش کیلیییه               

قانون آیین دادرسی  1۹وکالی دارای پروانه معتبر در اجرای تبصره ماده 

 کیفری اعتقاد و اصرار دارد .

اتحادیه سپاسگزاری خود را از پذیرایی گرم کانون میییزبیان ابیراز           -۶۲

 می دارد .

همایش بعدی هیئت عمومی کانون های وکالی دادگستری کشیور در            

به میزبانی کانون وکالی دادگستری خوزستیان بیرگیزار           ۶/۸۱آذر ماه   

 می گردد.

بیست و هشتمین همایش سراسری کانیون هیای          

وکییییالی دادگسییییتییییری در تییییاریییییخ              

به پیاییان      ۶۹:۲۲در ساعت  ۶/۸۱/۵/۵ پنجشنبه  

 رسید.               )منبع: سایت اسکودا(
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 نمونه دادنامه 

 شده توسط شهرداری اراضی تصرفالمثل  مطالبه اجرت
 

ه            چکیده:    ت مقررات الیحیی ن رعای دو ص را ب ه اشخا ق ب ی متعل اراض ی  دار چه شهر چنان

های عمومی، عمرانی و نظامی دولت  قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال  برای اجرای برنامه

المثل ایام تصرف را نیز پرداخت  بایست اجرت تصرف نماید عالوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می   

 نماید.

 ۸/۲۸۸۳۲۰۰۲۶۲۲۵/۲شماره رای نهایی:                     1/۰1//۶/۸تاریخ رای نهایی:

 رای بدوی:  

لرفیت ش. به خواسته صیدور      ح.م. به   -۰آقای ح.ح.    -۶در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت       

الخصوص خسارات تأخیییر       حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی          

میور      ۲۲۱۶تهران موضوع دادنامه شمیاره     ۳بخش ۶۵۱۱۹۶۹/11۳۱تأدیه قیمت ملک پال  تبتی  

از زمیان     ۹۹/۱/   ۱//دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کالسه ۱صادره از شعبه ۹۸/۶/۰۵

که قیمت ملک پرداخت گردیده و   ۶/۸۰ماه سال  تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت 

و هیزیینیه         ۸۰/۰/۶لغایت  ۶/۹۲المثل ایام تصرف از سال     نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت     

الوکاله وکیل با این توضیح که وکالی خواهان به شرح دادخیواسیت تیقیدییمیی و                دادرسی و حق  

رغم تکلیف مقرر در قانون نحیوه تیمیلیک        اند: شهرداری علی مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته 

و نیز قیانیون تیعییییین            ۶/۵۹های عمرانی و عمومی مصوب        امال  واقع در لرح   

و قانون نحیوه   ۶/۱۳های دولتی و شهرداری مصوب  وضعیت امال  واقع در لرح 

که مقیرر داشیتیه       ۶/۳۲های شهرداری مصوب      تقویم ابنیه و امال  واقع در لرح      

های عمومی و عمرانی را قیبیل از            بایست امال  واقع در لرح      دستگاه اجرایی می  

ازآن    شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در لرح بدوًا تملک نموده و پس          

شروع بیه تصیرف        ۶/۹۲شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال         

رغم مراجعات مکرر  ملک پال  تبتی مذکور و اجرای لرح نموده و متأسفانه علی

وحقوق قانونی خود، شیهیرداری )خیوانیده( از اییفیاء                     موکل جهت دریافت حق   

تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعیوی نیمیوده و                    

 ۶۹و تأییید آن در شیعیبیه              ۹۸/۶/۰۵مور   ۱۶درنهایت با صدور دادنامه شماره   

شهرداری )خوانیده( را بیه اجیرای             ۶/۸۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال      

قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردییبیهیشیت سیال                  

سال میلیک میوضیوع        ۶۰از لریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریا به  ۶/۸۰

رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبیات قیانیونیی                  پرونده علی 

یک از مواد قوانییین اسیتینیادی بیه                که هیچ   توسط شهرداری )خوانده( تصرف گردیده بود درحالی        

خوانده اجازه تصرف و اجرای لرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده، بنابراین اقدام شیهیرداری            

در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجا تضییع حیق میوکیل گیردییده              

چراکه این تصرف غیرقانونی و موجا سلا حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شیده               

است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نییز بیه شیرح          

المثل را خواهید داشیت      ای اجماالً بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت        الیحه

فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه        که اتبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع        

توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عیمیومیی تیوسیط                      نمی

نظر از اینکه بر زمین فاقید کیاربیری       شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف          

گیرد و تقاضای ردّ دعیوی       المثلی تعلق نمی   غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در لرح عرفًا اجرت         

مراتا و مالحظه محتویات پیرونیده      خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به       

در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از             

زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز میلیک میورد ادعیا،             

الیحه قانونی نحوه خرید و تیمیلیک       ۹دادگاه نظر به اینکه بر اسا  صدر ماده   

های  دستگاه ۶/۵۹های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب          اراضی و امال  برای اجرای برنامه     

اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز امال  واقع در لرح، مجاز به تصیرف امیال                      

الیحیه قیانیونیی میذکیور            ۹و  ۵و  1و  /گذار در مواد  باشند و نظر به اینکه قانون  واقع در لرح نمی   

صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نیظیر      تشریفات و نحوه تملک امال  واقع در لرح را به        

)خوانده( شهرداری، بدون رعایت مقررات قانونی یادشده، مبادرت به اجرای لرح و تصرف میلیک       

یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک، صیرف وقیوع        خواهان نموده است و از لرفی، در هیچ    

ملک در لرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه میجیری لیرح اعیطیاء                    

مراتا فوق و احراز مالکیت خواهان حسا محتویات پرونده و تصرفات  هذا با توجه به    نگردیده علی 

در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بالوجه نماینده خیوانیده،      ۸۰/۰/۶لغایت  ۶/۹۲خوانده از سال  

المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده    خواهان مستحق مطالبه اجرت   

المثل ایام تصرف قرار ارجاع بیه     دلیلی بر پرداخت آن ارائه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت         

تبیت  ۲//۸۰/۸مور   ۰۹۳۵نفره کارشناسی که به شماره  کارشنا  صادر و بر اسا  نظریه هیئت سه     

۸۰/۰/۶لغایت  ۶/۹۲المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال  دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت 

انید کیه        ریال برآورد نیمیوده   ۰۶،۳۸۲،۲۲۲،۲۲۲)زمان پرداخت قیمت روز ملک( مجموعاً به مبلغ   

مانده و از لرفی نظریه مذکور بیا         لرفین مصون از اعتراض مؤتر لرفین باقی        نظریه مذکور با ابالغ به    

واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته، فلذا دادگاه با پذیرش ادعیای خیواهیان در                اوضاع

مورد نظریه هیئت کارشناسی دعوی خواهان را میقیرون بیه صیحیت و وارد                      

قانون آیین دادرسیی میدنیی         ۵۶۸و  ۵۶۵و  ۶۸۹تشخیص داده و به استناد مواد   

ریال از بابیت اصیل      ۰۶،۳۸۲،۲۲۲،۲۲۲حکم به  خوانده )ش.( به پرداخت مبلغ  

ریال از بابت هزینه دادرسیی   1/۵،۹۲۲،۲۲۲المثل و مبلغ  عنوان اجرت خواسته به 

الوکاله وکیل بر اسا  تعرفه در حق خواهیان    و هزینه کارشناسی و همچنین حق     

نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالیبیه    صادر و اعالم می  

خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه بیه             

قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را در      ۶۲۳استناد بند ب ماده     

نماید. صدور اجرائیه منوط به پرداخت هیزیینیه              این خصوص صادر و اعالم می     

دادرسی است. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پیس از ابیالغ قیابیل                 

 تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.         

 دادگاه عمومی حقوقی تهران ی نعمتی  ۱رئیس شعبه                            
 

 رای دادگاه تلدید نظر:

لرفیت آقای ح.ب. نسیبیت بیه           در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به       

صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تیهیران از حیییث           ۸۰/۶۶/۰مور   ۶۶/۳-۸۰۲دادنامه  

المثل ایام تصرف از اول  ریال بابت اجرت ۰۶،۳۸۲،۲۲۲،۲۲۲محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت  

تهران به انضمام خسیارات     ۳بخش 11۳۱/۶۵۱۱۹۶۹مربوط به پال  تبتی ۸۰/۰/۶لغایت  ۶/۹۲سال  

ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نیمیوده         گونه  دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده، به     

آمده و نحوه استدالل دادگاه  عمل های به اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی       موجا فسخ و بی   

همان دادگیاه کیه        ۹۸/۶/۰۵مور   ۹۸۲-۲۲۱۶بدوی و با عنایت به اینکه بر اسا  دادنامه استنادی    

های اجرایی قبیل از     قیمت ملک تعیین گردیده و لبیعتاً تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه      

الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امال  برای  ۹معامله و پرداخت بهای آن مستنداً به ماده 

فیه نیییز      ( که در مانحن ۸استثناء موارد مشمول ماده  های عمومی، عمرانی و . . . جایز نیست )به            برنامه

جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسا قاعته فقهی ))من له الغتم فعلیییه              

ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر ایین     قانون مدنی نیز مؤید این معناست مع ۰۲/الغرم(( و ماده      

قیانیون      ۹۵/اسا  صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده    

نماید ایین رأی قیطیعیی          آیین دادرسی مدنی ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می       

 توکلی ی حسینی—دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۶است.               مستشاران شعبه 
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 خانه و کشته شدن وکیل زن در شیرازآتش زدن ماجرای 
 

معاون اجتماعی و پیشگیری نیروی انتظامی فار ، کشته شدن              

یک وکیل زن در شیراز با ضربات چاقو توسط لرف دعوای                 

موکلش را تکذیا کرد.  به گزارش ایسنا و به نقل از سایت                    

، اخبار منتشر شده      »کاوو  محمدی «پلیس فار ، سرهنگ      

درباره کشته شدن یک وکیل با ضربات چاقو و سپس به آتش                

شنبه یک ساختمان در خیابان       صبح روز سه    ۱گفت: ساعت      کشیدن منزل وی را تکذیا کرد.وی     

دنبال تما  نگهبان ساختمان با پلیس            سوزی شده است. به       زاگر  شرقی شیراز دچار آتش       

های پلیسی توسط مأمورین آگاهی آغاز        نشانی بررسی   پس از مهار آتش توسط مأموران آتش       ۶۶۲

های خود به این نتیجه رسید که خانه براتر گاز منفجر  شد. محمدی افزود: تیم وی ه پلیس در بررسی 

نشده بلکه توسط بنزین به آتش کشیده شده است. معاون اجتماعی                

پلیس فار  گفت: پلیس بالفاصله فرد مظنون حادته را دستگیر کرد              

است.این مقام انتظامی      اقدامات بعدی در حال بررسی و پیگیری          که

خالرنشان کرد: پس از بررسی و بازجویی از مظنون مشخص شد خانه            

بوده که   »مریم روانبخش «مورد نظر مربوط به یک خانم وکیل به نام         

توسط این فرد به آتش کشیده شده و متأسفانه خانم وکیل نیز در                    

انفجار منزل کشته شده است. محمدی تصریح کرد: مظنون در اعترافات خود اجیر شدن توسط                    

 افراد بیرونی را تکذیا کرد. )ایسنا(

 

وکیل محترم دادگستری دکتر لعیا جنیدى انتصاب سرکار خانم 

 بعنوان معاون حقوقی رئیس جمهور 
انتصاب سرکار خانم دکتر لعیا جنیدى وکیل محترم و خوشنام                        

دادگسترى،عضو کمیسیون بین الملل کانون وکالى دادگسترى مرکز و           

استاد سرشنا  دانشگاه تهران، بعنوان معاون حقوقی رییس جمهور                 

موجا خشنودی و خوشوقتی جامعه وکالى دادگسترى گردید. از جناب 

آقاى دکتر روحانى رییس جمهور محترم که خود حقوقدان و عضو                  

کانون وکالی دادگستری مرکز مى باشند به مناسبت این انتخاب شایسته            

سپاسگزارى مى شود. هیات مدیره کانون وکالى دادگسترى مرکز ضمن تبریک این مسئولیت به                

و عموم همکاران و اعالم آمادگى در تنظیم لوایح و هرگونه همکارى              سرکار خانم دکتر جنیدى     

 مورد نیاز از خداوند متعال توفیقات روزافزون ایشان را مسئلت می نماید. )سایت کانون مرکز(

 

استاد برجسته همکار دانشمند سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، 

حقوق در دانشگاه تهران و وکیل فرهیخته دادگستری، به معاونت 

 حقوقی ریاست جمهوری منصوب شدند.
 باسمه تعالی  

همکار دانشمند سرکار خانم دکتر لعیا جنیدی، استاد برجسته           

حقوق در دانشگاه تهران و وکیل فرهیخته دادگستری، به               

معاونت حقوقی ریاست جمهوری منصوب شدند.این رویداد         

خجسته را که دربردارنده صالح و فالح مُلک و ملّت خواهد             

بود، به دولت محترم و نظام جمهوری اسالمی ایران و جامعه             

حقوقدانان و وکالی دادگستری و سرکار خانم دکتر جنیدی تبریک و تهنیت عرض می کنیم بی                  

 گمان حضور ایشان در دولت، منشأ تمرات و برکات بسیار خواهد بود.

 هیأت رئیسه اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران )اسکودا(
 

 متن تبریک 

 جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستریهیات رئیسه اسکودا به 
 باسمه تعالی

جناب آقای آوایی وزیر محترم دادگستری حضور            

حضرتعالی در وزارت دادگستری، با توجه به سوابق           

درخشانتان در سمت های پیشین به وی ه ریاست کل            

دادگستری استان اصفهان و تهران، موجا دلگرمی و         

امیدواری جامعه حقوقدانان است و قطعًا منشا تمرات و        

برکات و تحوالت مثبت در حیطه امور راجع به وزارت دادگستری و شاید فراتر از آن، خواهد بود           

شادباشهای ما را بپذیرید. برای شما آرزوی تندرستی و توفیق خدمت بیشتر را داریم و آمادگی                     

کانونهای وکال را برای تعالی فکر و همیاری و همکاری در راستای تضمین حاکمیت قانون و                      

 رعایت حقوق مردم، اعالم می کنیم.

 هیات رئیسه اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران )اسکودا(

 برخی از اخبار مهم روز

 هنر دفاع در آیینه مقررات انتظامی   دوره آموزشی  

 در کانون وکالی آذربایجان شرقی  برگزار گردید

 وکیل غفاری فردویی مدرس دوره:    
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 6331عناوین موم مص بات مل س در مرداد ماه 
  قانون هوای پا 

 آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی 

 ( اصالحی  ۶1۶نامه درخصوص فهرست مواد خام و کاالهای نفتی موضوع ماده )                 تصویا

 ۶/۸1های مستقیم ی مصوب قانون مالیات

 ( قانون مالیات۹۱قانون اصالح ماده ) های مستقیم 

                     قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسالمی ایران و دولت جمهوری ارمنستان در مورد

 استفاده مشتر  از دروازه مرزی نوردوز ی مغری

 قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر 

        های   رسان  ها و اقدامات ساماندهی پیام      مصوبه شورای عالی فضای مجازی با موضوع: سیاست

 اجتماعی

ریاست محترم ق ه قضائیه در  31۲5۲66م رخ  6۱۱۲۰۱۰3۰۲3۱۱۱بخشنامه شماره 

 خص ص تعیین یک نفر از قضات هر استان جوت عض یت در ش رای معادن 

 ۶۶/۵/۶/۸۱                                                              ۶۲۲/۰۲۰۸۰/۸۲۲۲شماره 

 های سراسر کشور  رؤسای کل دادگستری استان

 ۶1/۶۰/۶/۸۵قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران مصوب              /1در اجرای ماده    

مجلس شورای اسالمی ضرورت دارد در هر استان یک نفر از قضات به               

 انتخاب و معرفی گردند. «شورای معادن»عنوان عضو 

شود تا    ها تفویض اختیار می      بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان       

نسبت به تعیین و صدور ابالغ برای یک نفر از قضات مجرب استان جهت         

 عضویت در شورای مزبور اقدام نمایند.

 رئیس قوه قضائیه ی صادق آملی الریجانی

 

 نامه راهنمایی و رانندگی  اصالح آیین

 ۶/۸۱/۵/۶۶                                                            هی ۵1/۹1/ت۵۳۶۰۰شماره

 وزارت کشور 

وزارت کشور و به استناد        ۳///۸۱مور     ۱۵۵1/به پیشنهاد شماره      ۸۱/۵/۹هیأت وزیران در جلسه      

 اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران تصویا کرد: 

و   ۹1/1/۹هی مور    ۰۸۶۱۸/ت/۰۲۹۳   نامه شماره   نامه راهنمایی و رانندگی موضوع تصویا         آیین 

 شود:  اصالحات بعدی آن به شرح زیر اصالح می

 شود:  ( به شرح زیر اصالح می۶( ماده )۶۹ی بند )۶

ی پییاده: شخصی غیرسوار که بدون استفاده از هر نوع وسیله نقلیه موتوری یا غیرموتوری حرکت                 ۶۹

جایی کالسکه،    دار )ویلچر( استفاده نموده یا مبادرت به جابه           کند یا فردی که از صندلی چر           می

 نماید.  دان، سیبدهای چر  دار و مانیند آن می چر  دستیی، جامه

 شود:  ( الحاق می۶( به ماده )۶۲۸ی متن زیر به عنوان بند )۰

جایی فرد معلول،     دار با ظرفیت یک نفر برای جابه         ای چر    دار )ویلچر(: وسیله    ی صندلی چر   ۶۲۸

توان که دارای وسایل و تجهیزات کنترلی )ترمز( مناسا است و نیروی محرکه آن برقی   ناتوان و کم

 باشد.  و یا نیروی بدنی فرد معلول می

 شود: ( الحاق می۶۰۸ی متن زیر به عنوان تبصره به ماده )/

تبصره ی رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به افراد استفاده کننده از     

دار )ویلچر( یا عصای سفید از سرعت خود بکاهند و با سرعت       صندلی چر  

 مطمئن حرکت کنند.

 شود: ( الحاق می۶/۲ی متن زیر به عنوان تبصره به ماده )1

تبصره ی رانندگان موظفند در صورت نزدیک شدن به فرد استفاده کننده از عصای سفید که عصای                  

دهد، توقف نموده و پس از عبور آن          خود را به عالمت ایست به صورت افقی به رانندگان نشان می            

 دهند. فرد، به حرکت خود ادامه 

   شود: ( الحاق می/۶۱ی متن زیر به عنوان بند )ش( به ماده ) ۵

 ش ی در محل توقف اختصاصی معلولین و جانبازان.

 جمهور ی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس

 های مشترک مرزی  نامه در خص ص تعیین وضعیت بازارچه تص یب

 )حذف، ایلاد، ادغام، انتقال و ابقا( 

 ۶/۸۱/1/۰1                                                             هی ۵۰1/۹/ت1۱۹۱۶شماره

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ی وزارت امور اقتصادی و دارایی 

 وزارت کشوری وزارت امور خارجه ی سازمان برنامه و بودجه کشور 

وزارت صینیعیت،         ۸1/۱/۶۵مور   ۶/۰/۱۶/۱۲به پیشنهاد شماره  ۸۱/1/۶1وزیران در جلسه  هیأت  

ی تصیوییا     ۶/۳۰( قانون مقررات صادرات و واردات ی مصوب ۶۶معدن و تجارت و به استناد ماده ) 

کرد:  وضعیت بازارچه های مشتر  مرزی )حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا( بیه شیرح جیدول                          

 پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می شود:

مشتر  مرزی جدید از        ی محل تأمین منابع اعتباری الزم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه           ۶

 محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.

مشتر  مرزی جیدیید مشیروط بیه             ی آغاز به کار رسمی هر بازارچه۰

مشتر  مرزی به تشخییص      های موردنیاز آن بازارچه     تکمیل زیرساخت 

ی ۶/۸۲( قانون امور گمرکی ی مصیوب       /۶۲( ماده )  ۶کارگروه تبصره )   

 است.

مشتر  مرزی با رویه موجیود اسیت         ی منظور از ادغام، حفظ بازارچه     /

که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گیمیر  میرزی                

 خواهد بود. 

ی تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعیالیییت             1

 باشد.  های متقابل و تصویا هیئت وزیران می

ی نحوه ادغام لبق دستورالعمل ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی )گمر  جمهوری اسالمی           ۵

 جمهور ی اسحاق جهانگیری ایران( است.                                              معاون اول رئیس
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 اهم مصوبات

انعقاد قرارداد کار کمتر رای هیئت عم می دی ان عدالت اداری با 

 از یکسال در حکم قرارداد یکساله، مغایر با قان ن تشخیص داده شد 
مرداد ماه سال جاری دییوان عیدالیت اداری،               ۶/در جلسه   

روابط کار وزارت تعاون، کیار        1۲ابطال دستورالعمل شماره    

میورد     ۶۸///۸1میور        1۸۰۲۳و رفاه اجتماعی  به شماره        

بررسی قرار گرفت. شاکی با این ادعا که اجرای دستورالعمل 

فوق الذکر، کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد بیه میدت      

حداقل یکسال را کرده و قراردادهای کمتر از یکسال را در حکم قرارداد یکسیالیه میحیسیوب              

نموده و موجا خدشه وارد شدن به قراردادهای زیر یکسال می شود و ابطال آن را درخواسیت          

کرده است. موضوع با اعالم نظر هیئت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعیی دییوان عیدالیت                  

روابط کار خارج از حدود و اختیارات  1۲اداری مبنی بر اینکه صدور ابالغ دستورالعمل شماره         

مرجع وضع و قابل ابطال می باشد، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عیمیومیی                 

دیوان نیز با تایید نظر هیئت تخصصی دستورالعمل مورد اشاره را که انعقاد قرارداد کیار میدت                   

موقت کمتر از یکسال در کارهای دارای ماهیت مستمر را در حکم قرارداد یکساله میحیسیوب          

 کرده بود را خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد.



 رییس شورای رقابت خبر داد؛

 ش د شکایت از کان ن وکالء بزودی بررسی می 
 شود.  وکالء تا سه هفته آینده بررسی می رییس شورای رقابت گفت: پرونده شکایت از کانون های 

التحصیالن رشته حقوق در    نفر از فارغ ۰۲۲رضا شیوا در این باره تصریح کرد: بیش از  

رابطه با محدودیت ظرفیت ایجاد شده برای ارایه پروانه وکالت از کانون های وکیالی             

تیراشیی      اند که این تعداد شاکیی از میانیع        دادگستری به شورای رقابت شکایت کرده     

ها در صدور مجوز کسا و کار در لول فعالیت شورای رقابت بی سابقه بوده اسیت. وی                    ها و تشکل    دستگاه

التحصیالن رشته حقوق این است که کانون های وکال عالوه بر برگزاری آزمون با تعییین            اعتراض فارغ     افزود: 

ظرفیت محدود پذیرش برای متقاضیان پروانه وکالت، خالف تکلیف قانونی عدم ایجاد مانع برای کسا و کار 

  به بهانه اشباع بازار عمل می کنند.
 

  مانع کسب و کار  تبصره

رئیس شورای رقابت با بیان این که دفاع کیانیون هیای                

وکالء از تعیین ظرفیت، مستند به تبصره یک ماده ییک            

اسیت،  ۶/۳۱قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصیوب          

افزود: در این تبصره اعالم شده است، تیعییییین تیعیداد                 

کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیییونیی       

متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول     

دادگاه انقالب اسالمی و رئیس کانون وکالی میربیولیه           

است که به دعوت رئیس کانیون وکیالی هیر کیانیون                 

 حداقل یک بار در سال تشکیل می شود.

التحصیالن رشته حقوق به شورای رقابت آن است که کانون های وکال عالوه بر  شیوا تاکید کرد: شکایت فارغ

برگزاری آزمون و سنجش کیفیت ظرفیت هم برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت تعیین می کنند کیه ایین                  

اقدام مصداق خودداری از صدور مجوز کسا و کار به بهانه اشباع بازار است. به گفته وی فارغ التحیصیییالن             

رشته حقوق اعالم می کنند ، مشکلی با تعیین ضوابط یا برگزاری آزمون برای پذیرش متقاضیان پروانه وکالت     

 ندارند ، اما اعتراض آنها به ایجاد ظرفیت برای پذیرش از بین پذیرفته شدگان نهایی آزمون است.

  بررسی پرونده کان ن وکالء تا سه هفته آینده

شیوا در مورد روند رسیدگی به این پرونده در شورای رقابت اعالم کرد، ایین پیرونیده در دسیت بیررسیی                  

کارشناسان کارگروه مرکزملی رقابت بوده و شورای رقابت در بررسی آن از دو لیرف دعیوا درخیواسیت                  

های خود در این زمینه را درجلسه شورا مطرح کنند. با دریافت این نیقیطیه         ها و استدالل    خواهد کرد تا دیدگاه   

 نظرات، به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قرار می گیرد.

رئیس شورای رقابت در مورد روند رسیدگی به شکایت متقاضیان پروانه وکالت از کانون وکال در این شیورا     

نفری شکات در این پرونده و بی سابقه بودن چنین میوردی کیه حیتیی            ۰۲۲گفت: با توجه به تعداد بیش از         

ها هم وجود نداشت و از آنجا که قانونگذار اعالم کرده برای رسیدگی به شکایات در        درباره پرونده داروخانه  

شورای رقابت باید شاکی و مشتکی عنه حضور داشته باشند و از سوی دیگر امکان حضور تمام شاکییان ایین            

ای از لرف شکات معرفی  پرونده وجود ندارد، مقرر شد با توجه باینکا موضوع شکایت یکی هست تا نماینده          

شود که این کار انجام شده و شورا پس از المینان از این موضوع که این نماینده از لرف اکثر شکات پذیرفته 

شده، این پرونده را بررسی خواهد کرد. شیوا تاکید کرد، اکنون کار کارشناسی این پرونده توسط کارشناسان        

  حقوقی با موضوع ظرفیت و ممانعت از صدور مجوز به بهانه اشباع بازار در حال انجام است

 صالحیت رسیدگی ش رای رقابت

شیوا در مورد برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر عدم صالحیت شورای رقابت برای رسیدگی به شکاییت از             

کانون وکالء اعالم کرد، به لور کلی هر وقت بخواهیم با تشکیالت انحصارگر برخورد کنیم انیواع و اقسیام        

ها را مطرح می کند اما قانونگذار به صراحت صالحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این میوضیوع را            بهانه

بیان کرده و عطف به قوانین سالیان گذشته برای اعالم عدم صالحیت شورا با توجه به ابالغ قانیون جیدیید و                   

اعالم حذف قوانین مغایر با این قانون جدید، مبنای قانونی نخواهد داشت. رئیس شورای رقابت با بیان این کیه   

مخالفان شورای رقابت هیچ مستند قانونی در این زمینه ندارند و اعالم می کنند وکالت شغلی است که با امیور      

ها هم استدالل مشابهی داشتیه و     ها موضوعی مادی نیست. اما داروخانه        معنوی سروکار داشته و مانند فروشگاه     

این شغل را سالمت محور قلمداد می کردند از نظرشورای رقابت همه حرف قابل احترامند اگر شورای رقابت       

بخواهد در مقابل هر تشکیالتی که در مقابل کسا و کار مانع تراشی می کند، بایستد بدیهی است که انواع و    

ها را مطرح خواهند کرد. همچنین قانونگذار به صراحت اعالم کرده که تعیین مصادیق انحصیار در       اقسام بهانه 

ها و نهادها از اقدامات شورای رقیابیت    وی با بیان این که باید سایر دستگاه بازار بر عهده شورای رقابت است.       

اگر دولت دوازدهم بخواهد که نسبت به دولت یازدهم شرایط بهتری داشته باشد، هیچ راهیی       حمایت کنند و    

جز رفتن به سمت رونق کسا و کار ندارد و این مهم نیز با رفع انحصارها و ایجاد رقابت منصفانه بین فیعیاالن               

اقتصادی میسر نخواهد شد این در شرایطی است که همه مردم و مسئوالن انتظارات بیشتری از دولیت جیدیید              

 دارند.  )خبرگزاری مهر(

 

 6۱...ادامه  از  صفحه 
درصورت قبول شمول قانون بر کانونهای وکال، مفهوم تبصره 

مذکور این خواهد بود که اگر هیات مدیره کانون وکیال در             

استاندار یا باالتریین میقیام      “ صدور پروانه وکالت اهمال کرد      

اعضای آن را به هیات رسیدگی به تخلفیات اداری       ” اجرایی

معرفی می کند تا به مجازاتهایی از قبیل : کسر حقوق و فیوق           

العاده شغل، انفصال موقت از یک ماه تا یک سیال، تیغیییییر                  

جغرافیائی خدمت، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حسا  و مدیریتی در دسیتیگیاهیهیای                       محل

دولتی، باز خرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شوند !!. آیا در مورد اینکه این قیانیون و ایین          

مجازاتها ناظر بر ماموران دولت است نه تشکیالت مستقلی مانند کانون وکالی دادگستری تیردییدی میی تیوان                   

داشت؟ و در این میان نقش و صالحیت قوه قضائیه و دادگاه عالی انتظامی قضات که نظارت بر کانونهای وکیال           

 منحصراً بر عهده آنهاست چه می شود ؟!

به میان آمده و این تعبیر مکرر مورد اسیتینیاد و      ”  اشباع بازارکار“ سابق الذکر سخن از  ۳ماده   ۰در تبصره     –رابعاً  

قرار گرفته است . بارها   هستند ”  اشباع بازار کار”  اشاره کسانی که مدعی انحصارگرایی کانونهای وکال به لحاظ          

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت انجام میی     ۶گفته ایم و دیگر بار می گوییم آنچه کمیسیون موضوع تبصره ماده  

است . این کمیسیون قصد نیدارد جیواز         «نیاز سنجی »دهد فارغ از مسائل اقتصادی و بازار و امثال اینها و صرفاً   

ماده  ۰قابل لرح باشد.از لرفی اگر به متن تبصره ” اشباع بازار” تاسیس سوپر مارکت و کافی شاپ بدهد تا بحث 

 ۶۰در بند ”  اخالل” قانون مربوط است و مجازاتهای این  1۵موضوع ماده  -“اخالل در رقابت ” اصالحی که به  ۳

قانون آمده است مراجعه شود ، مالحظه خواهد شد که این مصادیق با هیچ واسیطیه و چسیبیی قیابیل                      ۱۶   ماده

احتکار و استنکاف از معامله ، قیییمیت    “ چسباندن به امور کانونهای وکال و خدمات و کال نیست . توجه فرمایید:            

گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه کننده ، فروش یا خریید               

اجباری، عرضه کاال یا خدمات غیر استاندارد، مداخله در امورداخلی و یا معامالت بنگاه یا شرکت رقیا ، سیوء      

استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، محدود کردن قیمت فروش مجدد، کسا غیر مجیاز و سیوء اسیتیفیاده از                        

الالعات و موقعیت اشخاص. آنچه در تفصیل این موارد یا به عنوان تمثیل در مورد آنها آمده، عدم قابلیت انطباق 

آنها را بر وکالت دعاوی بیشتر آشکار می کند. حتی ذهن به آن سو می رود که اگر بیخیواهیییم مصیادییق ایین              

تخلفات )بلکه جرمها( را درمورد کار وکالت مکتوب کنیم و مثالً به صورت نوول و داستان بنویسیییم، نیتیییجیه              

 چیزی شبیه کارهای مولیر و برناردشاو و چخوف و ایرج پزشکزاد خواهد شد!

آن به دقت خوانده شود، کوچکترین تیردییدی در عیدم           ۱۶و  1۵حاصل اینکه اگرکلّ قانون و به وی ه مادتین      

شمول آن به وکالت و وکال باقی نخواهد ماند.به هرحال تردیدی نیست که وکال و کانون های آنیهیا نیگیران و                

هستند و باید باشند. امّا این مشکل نیه      -به وی ه فارغ التحصیالن حقوق   -دلمشغول بی کاری جوانان تحصیلکرده      

 در شورای رقابت بلکه در برنامه ریزی های کالن آموزشی و اقتصادی کشور باید حل شود.

جناب آقای شیوا با اظهار نظرهایی که در این مصاحبه فرموده اند، صالحیت رسیدگی به شکاییت             خالصه اینکه:  

مطروحه را ندارندمبانی استداللی دستور موقتی که فعالً به نفع انجمن داروسیازان صیادر شیده، بیه وضیعیییت                   

و قانون مربوط به شورای رقابیت،   11قابل تسرّی است. قانون نحوه اجرای اصل         -به لریق اولی  -کانونهای وکال   

قانون عام مؤخرالتصویا است و نمی تواند ناسخ یا مخّصص قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون اسیتیقیالل              

کانون وکال به عنوان قوانین خاصّ مقدّم التصویا باشدضوابط و مجازاتهای مندرج در قانون نحوه اجرای اصیل     

و قانون شورای رقابت ناظر به مؤسسات دولتی و کارمندان دولت است نه کانون وکال که سازمانی مستقیل و     11

قانون، قابلیت انطیبیاق بیا وکیالیت و             1۵مطروحه در ماده ” اخالل در رقابت“خصوصی است. مصادیق مجرمانه  

 اقدامات وکال را ندارد.          

 رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران                

 بهمن کشاورز

 9  )منبع: اسکودا(

 کانون وکالء و شورای رقابت
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 در شورای رقابتشکایت از کانونهای وکال آیا 

 قابل رسیدگی است؟ 
خود با خبرگزاری مهر  ۲//۸۱/۵جناب آقای شیوا ریاست محترم شورای رقابت در مصاحبه مور  

بیان فرموده انید کیه در         ”  شکایت از کانون وکال بزودی بررسی می شود         ”  مطالبی تحت عنوان    

 خصوص آن مواردی گفتنی است :

تلقی شود، که می شود چون تصمیمات الزم االتبیاع  ”  شبه قضائی” اگر شورای رقابت مرجعی  -۶

اتخاذ می کند، و اگر اظهارنظرهای مراجع قضائی و شبه قضائی باید پس از بررسی و رسیدگی و                    

استماع اظهارات و مدافعات لرفین یا الراف قضیه ابراز شود ، نه پیش از آن که بی شیک بیایید                  

چنین باشد، و اگر اظهارنظر مقام قضائی یا شبه قضائی پیش از ختم رسیدگی او را فاقد صالحییت               

اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد مطروح در موقع رسیدگی ماهوی می کند، کیه لیبیق اصیول            

با توجه بیه     -مسلم حقوقی، حتماً چنین است ، آنگاه باید گفت که متاسفانه جناب آقای رضا شیوا   

مطالبی که فرموده اند و متعاقبًا درمورد آنها بحث خواهیم کرد، صالحیت اظهارنظر را در میورد                   

شکایاتی که به آنها اشاره فرموده اند، ندارند. زیرا پیشاپیش نظر خود را در خصیوص میوضیوع                       

این پرونده در دست بررسی کیارشینیاسیان       ”  شکایت اعالم فرموده اند. جناب آقای شیوا به اینکه     

کارگروه ملی رقابت است و به زودی رسیدگی به این پرونده در دستور کار شورای رقابت قیرار                   

سیبیق   “ اشاره فرموده اند . بنابراین هر اظهارنظری در مورد ماهییت قضیییه ، مصیداق              ”  می گیرد 

 و مانع شرکت بعدی در تصمیم گیری خواهد بود .” اظهارنظر

نفر و بی سابقه اسیت   ۰۲۲اشاره فرموده اند که  تعداد شاکیان          -۰

در خصوص ” .  و حتی از مورد پرونده داروخانه ها هم بیشتر است 

پرونده داروخانه ها، هم اکنون از دیوان محتیرم عیدالیت اداری               

دستور موقتی مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شورای محتیرم           

 رقابت صادر شده است که قسمتهای مهم آن عیناً نقل می شود :

دادخواست خواهان انجمن داروسازان ایران به خواسیتیه صیدور           

-۰۹۰دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تصمیم شیمیاره             

شورای رقابت به لحاظ خارج از حدود صالحیت قانونی بودن و ورود ضرر و خسیارت     ۸۵/۶۰/۰

غیرقابل جبران با بررسی ،تدقیق و مداقه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده، میفیاد دادخیواسیت                    

مفاد، محیتیوا و       تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده ،           

مضمون تصمیم معترض عنه، با امعان نظر به محدوده ی اختیارات و صالحیت شورای رقابت ، بیه     

نظر نمی آید شورای مذکور اختیار لغو یا ابطال آیین نامه های وزیران یا موادی از آن و ییا رفیع                      

آتار آنها را داشته باشد و رای بحث رقابت می بایستی به مقوله مهم و حسا  سالمت و بهیداشیت         

و از سوی دیگر در ما نحن فیه،  »النعمتان؛ الصحه واالمان  «عمومی نیز توجه خاص و وی ه شود:  

بحث رعایت حریم و برداشتن حریم داروخانه ها )علی االلالق( مطرح است که رعایت حریم و                

مقوله ی رقابت که   محدوده قانونی به نظر بیشتر ناظر به انتظام امور و ساماندهی داروخانه هاست تا

مستلزم لرح پروسه ی ضد رقابتی بودن حریمها باشد و نیز التفات به اینکه ماحصل و عصیاره ی                     

اقدام شورای رقابت ، ابطال موادی از آیین نامه مبعوث عنه می باشد که این مهم میی بیایسیت بیا          

رعایت تشریفات قانونی و از مجاری خاص و توسط مراجع ذی صالح قانونی صورت پذیرد و نظر 

قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعیی و     /بند ج ماده  ۰به تبصره  

فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اسیاسیی کیه             

فعالیت های حوزه های سالمت ، آموزش و تحقیقات و فرهنیگ         «اشعار میدارد:  

و    ۹۲/۰/۰-۰۱/۹۲شیمیاره هیای            مشمول این قانون نیست  و مستفیاد از آراء        

هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فلسفه ی صیدور دسیتیور       ۹۹/۹۱-۹۱/۱/1/

موقت و اینکه ورود ضرر یا خسارت غیر قابل جبران و متعسر در آتیییه و نیییز                

ضرورت و فوریت امر از نظر این مرجع احراز گردید علیهذا نظر به مراتا معنونه و به استناد مواد                   

قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت به شیرح   ۹/-۳/-۱/-۵/-1/

شاید به آسانی، و حتی بنا بیه     »خواسته صادر و اعالم می گردد دستور موقت صادره قطعی است.        

تبادر، استدالل دیوان محترم عدالت اداری قابل تسّری و انطباق بر وضعیت کانونهای وکال بیاشید                 

در حیطه کار آنهاست. مضافاً اینکه   -یعنی امان و امنیّت–که یکی از دو نعمت اعالم شده در قرار         

 وظایفشان مستقیماً با فرهنگ و آموزش، ارتباط و اصطکا  دارد.

... لور کلی هر وقت بخواهییم بیا تشیکیییالت               :در مورد ایراد به صالحیت شورا فرموده اند           -1

انحصارگر برخورد کنیم انواع و اقسام بهانه ها را مطرح می کنند اما قیانیونیگیذار بیه صیراحیت                      

صالحیت شورای رقابت برای رسیدگی به این موضوع با بیان کرده و عطف به قیوانییین سیالیییان                 

گذشته برای اعالم عدم صالحیت شورا با توجه به ابالغ قانون جدید و اعالم حذف قوانین مغایر با            

این قانون جدید مبنای قانونی نخواهد داشت  همه مشاغل قابل احترامینید اگیر شیورای رقیابیت                        

بخواهد در مقابل هر تشکیالتی که در مقابل کسا و کار مانع تراشی می کند بایستد بدیهی است                   

 که انواع و اقسام بهانه ها را مطرح خواهند کرد .

 در خصوص این فرمایشها گفتنی است :

با صراحت این مطالا که مشخصاً به موضوع مطروح، یعنی شکایت افرادی علیه کانونیهیای       -اوالً

وکال، داللت دارد تردیدی در سبق اظهارنظر مقام محترم در خصوص مورد باقی نیمیی میانید و                 

الجرم دخالت ایشان در تصمیم گیری بعدی شورا در این باب ممنوع خواهد بود و نمی توانند در     

 تشریف داشته باشند. –صرفنظر از نتیجه آن  -جلسه ای که تشکیل خواهد شد

هیمیگیی      –از جمله جناب شییوا        –اعضای شورای رقابت      -تانیاً

افرادی آگاه و دانشمند هستند و چنانچه رشته و تخصص ایشیان           

غیرحقوقی باشد، به اقتضاء موقعیتی که در آن قرار گرفته انید و              

وظیفه ای که بر عهده دارند، قطعًا با قواعد اصولی و منطقی ناظر             

بر تفسیر قوانین آشنایی پیدا کرده اند. خوشبختانه حیقیوقیدانیان               

چیره دستی نیز در شورا حاضر هستند که با این قواعد و ضوابط ، 

به لور تخصصی، سروکار دارند. قانون مربوط به شورای رقابیت       

قانونی عام و موخر التصویا است و قانون کیفیت اخیذ پیروانیه              

وکالت خاص و مقدم التصویا و مسبوق به الیحه قانونی استقالل کانون وکال و آیین نامه اجرایی  

دیگری در ایین   »…مستند قانونی  …«آن است که ایضًا خاص و مقدم التصویا است . آیا ارائه           

مورد الزم است ؟ مضافًا چه کسی گفته است که هر کس یا شخصیی کیه در میورد خیاص بیا                 

مخالف است ؟ شورای رقابت به عنیوان  ”  شورای رقابت ”  صالحیت شورای رقابت موافق نباشد با  

مورد تایید و حمایت همه کسانی است که به ترقی و تعالی کشور معتقید        ”  ضد تراست   “ یک نهاد   

و عالقه مندند. اصواًل این تعبیر که هر کس در خصوص صالحیت یک مرجع قضیائیی ییا شیبیه              

قضائی، در مورد یا موارد خاص، تأملی داشته یا با آراء و نظریات آن، ایضًا در میورد ییا میوارد                         

است بیان علمی و درستی نیست و اینگونه استنتیاج میی     ”  مرجع”  خاص، موافق نباشد مخالف آن      

تواند آتار بدخیمی در سطوح و معیارهای بزرگ تر و وسیع تر داشته باشد و هر عیدم تیوافیق و                       

 تفاوت نظر یا انتقادی به مخالفت و معارضه با حکومت و نظام تعبیر شود.

قانونگذار به صراحت اعالم کرده که تعیین مصادیق انحصار در بازار بر عهیده         «فرموده اند     -تالثاً

اصیالحیی      ۳میاده       ۶عرض می کنیم سلمنٌا ، اما همین قانونگذار در تبصره   »شورای رقابت است  

قانون اجرای سیاستهای کلی نظام اعالم کرده است اگر در صدور مجوز کارتاخیر شود فرد ذینفع            

مراجعه کند و این دو مقام کسی را که در صدور مجیوز  ”  باالترین مقام اجرایی یا استاندار “ باید به   

معرفی می کنند تا در صورت احیراز تیخیلیف بیه            »هیات تخلفات اداری   «کار اهمال کرده به     

 ۳۰/۸/۳قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصیوب       ۸به بعد ماده ”  د“مجازاتهای مقرر در بندهای  

 3ادامه در صفحه                                                     محکوم شود. 
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 مدافع دو نفر از متهمان پرونده مدیران  سیدعلی مجتهدزاده وکیل

های تلگرامی با بیان اینکه جلسه امروز دادگاه بسییار خیوب           کانال

 بود، گفت: به نتیجه دادگاه امیدواریم.)ایسنا(

  های استان تهران گفت درباره خبر منتشیره   محبی مدیرکل زندان

مبنی بر دستگیری آزاده نامداری در فرودگاه گفت: چنین چییزی            

 نداشتیم.)ایسنا(

 اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران با           محمدرضا دشتی

تاکید بر لزوم تنظیم سند رسمی برای جلوگیری از بروز مشکالت           

حقوقی گفت که بخشنامه رییس قوه قضیاییییه فصیل الیخیطیاب                  

 موضوع خودرو است.)ایسنا(

              نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بررسی جیزئیییات لیرح

مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا مصوب کردند قوه قضیائیییه            

موظف است تا شعبه یا شعا رسیدگی به شکایات کسانی کیه از              

انید را       های غیر قانونی آمریکا دچار خسیارت شیده           سوی تحریم 

 اختصاص دهد.)ایسنا(

        ،محسین  «عناصر گروه تروریستی داعش در حمله ای

رزمنده مدافع حرم ایرانی را به اسارت درآورده »حججی

 و به شهادت رساندند.)سایتهای خبری(

         جمعی از بانوان حقوقدان در حمایت از علیرضا آوایی

ای    ) وزیر دادگستریِ پیشنهادی دولت دوازدهم (، بیانییه   

 )ایسنا(.صادر کردند

  ،به نقل از روزنامه گیاردیین، میراجیع            به گزارش ایسنا

نیگیار و       روزنامه    ۶۵۰قضایی ایران در حکمی که شامل       

همکاران پیشین بخش فار  شبکه بی بی سی انگیلیییس            

صادر شده است فروش اموال و تبادالت تجاری توسط این افیراد             

 را در ایران ممنوع کرده است.)ایسنا(

                    نائا رئیس مجلس شورای اسیالمیی بیا اشیاره بیه اظیهیارات

سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت مهدی کروبی خواستار دلیل         

 مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد.)ایسنا(

           دادستان نظامی استان مازندران تأکید کرد: در برخورد با لرفین

پرونده نباید تبعیض ر  دهد تا ذهن مراجعین به سمت وجود بیی              

عدالتی گرایش پیدا نکند.حجت االسالم محمداسماعیل زارعی در 

جمع مدیران و کارمندان شعا دادسرای نظامیی اسیتیان گیفیت:                

خوش اخالقی در برخورد با مراجعین حتی با متهمین، هیچ منافاتی        

با حفظ اقتدار و جایگاه سازمان قضایی ندارد.وی افزود: از مراجعه 

مکرر شاکی و متهم جهت پیگیری وضعیت پرونده خسته نشوییم؛           

 چرا که مردم راجع به اقدامات ما قضاوت خواهند کرد.)ایسنا(

ای سخنگوی قوه قضیاییییه     اژه االسالم و المسلمین محسنی    حجت

در مورد خواسته دوم کروبی مبنی بر محاکمه علینیی گیفیت: تیا                   

زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی باقی است، این موضیوع            

 )ایسنا(.ماند به قوت خود باقی می

         محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقالب کرمانشاه ، عامل

آتش سوزی یکی از دفاتر پیش خوان کرمانشاه که چند روز قبیل             

 )ایسنا(.ر  داد دستگیر شد

                 وحید صبوری رییس حوزه ریاسیت میرکیز آمیار و فینیاوری

الالعات قوه قضاییه از حضور فعال دستگاه قضایی در نمایشیگیاه            

الکامپ خبر داد و از شهروندان برای حضور در غرفه قوه قضائیییه           

 )ایسنا( .دعوت به عمل آورد

به منظور تسهیل دسترسی و اسیتیفیاده عیمیوم میردم بیه ویی ه                        

پ وهشگران، اساتید، دانشجویان و دستگاه های اجرایی از نظیرات         

شورای نگهبان، پ وهشکده شورای نگهبان اقدام بیه راه انیدازی              

سامانه جامع نظرات شورای نگهبان کرد. در این سیامیانیه کیلیییه                   

نظرات شورای نگهبان از ابتدای تشکیل این نهاد وجود دارد و بیه      

محض صدور نظر جدیدی از سوی این شورا این نظرات در سامانه 

 قرار می گیرد.)ایسنا(

االسالم و المسلمین محمدعیلیی قیاصیدی رییییس کیل                حجت

صادر  «آتنا»دادگستری استان اردبیل گفت: کیفرخواست پرونده 

شیود.    شده است و ان شاءاهلل در اولین فرصت، دادگاه برگزار میی         

 )ایسنا(

   مدافع متهم پرونده ستایش با اشیاره بیه            مجتبی فرحبخش  وکیل

جلسه رسیدگی به بخش دیگری از پرونده ستایش که مربیوط بیه              

خیرداد میاه در دادگیاه             ۶۱شود و      ارش البکاره و مهرالمثل می    

کیفری استان تهران برگزار شد، گفت: این بخش از پیرونیده بیه                 

 )ایسنا(.منظور کارشناسی به کارشنا  ارجاع شده است

                   احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری اسیتیان الیبیرز بیا اعیالم

آمادگی برای ایجاد شعا تخصصی در حوزه مباحث عیلیمیی و               

.دییده تیاکییید کیرد          مالکیت معنوی بر حمایت از نخبگان آسیا      

 )ایسنا(

                مونس کشاورز دبیر کنگره حقوق شیهیرونیدی از بیرگیزاری

المللی کنگره حقوق شهروندی در هفته پ وهش هفتیه           همایش بین 

خبر داد و گفت: در این روز از آتار برتر  پایانی آذرماه سال جاری

 )ایسنا(.های حقوق شهروندی نیز رونمایی خواهد شد فراخوان

  روز سوم مرداد در خیابان شریعتی تهران و        »محکومین«سریال

سعی شده است تا  «محکومین»در  .در لوکیشین خانه کلید خورد    

در قبال جرم و تخلفات غیرعمد، به جیای میجیازات زنیدان، در                 

 )ایسنا(.فضایی دیگر محکومیت مجرم سپری شود

           رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ایران لبق قوانین خود، دوتابعیتی

شناسد و با کسانی که تابعیت ایرانی دارند مانند           را به رسمیت نمی     

تر زندانیان  شود، بر لزوم آزادی هرچه سریع ¬همه ایرانیان رفتار می

ایرانی در آمریکا تاکید کرد و گفت: عالوه بر زندانییان اییرانیی،                

اموال ایران نیز که به صورت راهزنی و دزدی آشیکیار تیوسیط              

 تر آزاد شود.)ایسنا( آمریکا توقیف شده است باید هرچه سریع

               لیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجیلیس شیورای اسیالمیی

خواستار پرداخت تفاضل دیه قاتل آتنا از سوی دستگیاه قضیاییی              

 )ایسنا(.برای قصاص وی و اصالح قانون در موارد مشابه شد

مطروحه به   حسین فریدون برای ادامه تحقیق در خصوص پرونده

دادسرای تهران آورده شده بود که ساعتی پس از این حضور، بیه             

دلیل مشکالت جسمانی با یک آمبوالنس اورژانس از دادسیرای            

 )ایسنا(.تهران خارج شد

        )دبیر اجرایی سامانه سجام )سیستم جامع الالعات مردمی

 .روند فعال سازی و شرح وظایف این سامانه را تشریح کرد          

مهدی رحیمی دبیر اجرایی سامانه سجام با بیان اینکه سامانه           

سجام زیرمجموعه یک فرآیند اجرایی است، گیفیت: ایین             

سامانه برای ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جیرم در نیظیر               

اقدامات ستاد از لریق این سامانه انجام          گرفته شده است تا   

ستادهیای  «شود. این ستاد مسبوق به سابقه بوده که با عنوان       

که سابقا در دادگستری هیا        »پیشگیری و حفاظت اجتماعی   

فعالیت می کردند، مجددا باز تاسیس شد، ولی با  /۹از سال 

شروع کرد و     ۸۵توجه به رویکرد جدید فعالیتش را از سال         

 )ایسنا(.آیین نامه و مسائل اجرایی آن ابالغ شد

               :معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت خیارجیه اظیهیار کیرد

متاسفانه هیچ سند بین المللی جامعی برای مقابله با جرائم ساییبیری           

عراقچی از تشکیل کارگروهی در ارتباط با جیرائیم            .وجود ندارد 

 سایبری در وزارت خارجه خبر داد. )ایسنا(

مدافع یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربسیتیان             وکیل

از تایید حکم شش ماه حبس موکلش در دادگیاه تیجیدییدنیظیر                 

مصطفی شعبانی با اشاره به برگزاری دادگاه تجیدییدنیظیر            .خبرداد

 /۵تییرمیاه در شیعیبیه             ۰۶پرونده تعرض به سفارت عربستان در       

نفر از متهمان این پرونیده بیه         ۶۲   دادگاه تجدیدنظر تهران گفت:    

نفر از آنهیا در دادگیاه        ۵حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند که    

نفر نیز به سه ماه حبس محیکیوم           ۵تجدیدنظر به شش ماه حبس و       

 )ایسنا(.شدند

            :آمیاده  عبا  جعفری دولت آبادی دادستان تهران اعالم کیرد

هستییم. وی گیفیت:عیبیا              »کروبی«و   »میرحسین«محاکمه  

جعفری دولت آبادی اعالم کرد: قوه قضاییه آمادگی محاکمیه          

 سران فتنه را دارد. )ایسنا( 
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            حجت االسالم محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائییه دربیاره

های تلگرامی و اینکه مطالا پیرامون وزیر         پرونده مدیران کانال  

سیال     ۵روز حبیس تیا       ۸۶ارتبالات اتبات شده یا نه، گفت: از    

نفر که در یک پرونده متهم بودند داریم که البته         ۶1حبس برای   

 )خبرگزاری فار (.بدوی است

               از مجموعه ضوابط منتشر شده از سیوی وزارت آمیوزش و

کسانی که دارای لیهیجیه           پرورش برای داوللبان شغل معلمی:     

غلیظ باشند، نابارور باشند، موی زائد صورت داشته بیاشینید و               

 شوند. )خبرگزاری فار ( سیگاری باشند استخدام نمی

ای گفت: حیفیاظیت و          االسالم و المسلمین محسنی اژه      حجت

هیای     را بیرای تیمیا         ۶۵۹۲الالعات قوه قضائیه شماره تلفن      

مردمی در ارتباط با گزارش موارد مربوط       

به تخلفات داخل قوه قضائیه اعالم کیرده         

 )خبرگزاری میزان( .است

           رئیس جمهور ترکیه: آنکارا و تیهیران

وگو درباره اقدام مشیتیرکیی      مشغول گفت 

نظامیان کُرد هستند. )خبرگیزاری         علیه شبه 

 فار (

تعدادی از دانشگاهیان ایرانیی خیارج از           

ای بیه حسین روحیانیی              کشور در نیامیه    

خواستار اعطای هویت ایرانی به فرزندانی       

شد که بیه واسیطیه میادرانشیان اییرانیی                

 شوند.)ایسنا( محسوب می

   مدیرکل ریالی و نشیر        مسعود رحیمی

به زودی گیرنده چک می تواند با ارسیال        :بانک مرکزی گفت  

شماره منحصر به فرد هر برگه، به سامانه اسیتیعیالمیات بیانیک                  

چک را    مرکزی، مشخصات و سابقه چک برگشتی دارنده دسته       

 کنترل نماید. )خبرگزاری مهر(

               در صورت پیروزی همه پرسی وضعیت اقلیت ها در اقیلیییم

کردستان عراق وخیم تر شده و احتمال نسل کشی وجود دارد.         

 نشریه ستاره صبح ( )

           پسر هشت ساله نیشابوری برای بازی کلش آف کلنز، با هک

حساب مادرش هفت و نیم میلیون تومان از حساب او سیرقیت               

 )سایت گرداب( .کرد

             مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار با اشاره بیه

در مرداد میاه گیفیت:         »سامانه تبت قراردادهای کار   «رونمایی  

های قیرارداد کیار        کارفرمایان مکلفند در این سامانه تمام نسخه      

 اعم از دائم، موقت و شفاهی را بارگذاری کنند.)تسنیم(

االسالم والمسلمییین حسین         حجت

نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی    

و قضایی مجلس با تاکید بر ایینیکیه           

بحث توزیع موادمخدر بیه شیکیل         »

 «دولتی و برگشت به قبل از انقالب موضوع درستیی نیییسیت              

گفت: در واقع مصوبه کمیسیون به منظور تامین نیاز معتادان به          

.نحو صحیح برای درمان و قطع رابطه قاچاقچی و معیتیاد اسیت       

 )تابنا (

     علیه زنان گیفیت:         سعید معیدفر، جامعه شنا  درباره خشونت

های مختلفیی دارد و از میوضیوعیات              خشونت علیه زنان جنبه  

مربوط به حضانت گرفته تا حق ارث اشکاالتی بیه قیانیون در                 

زمینه حقوق زنان وارد است و تقرییبیا هیمیه جیا شیاهید بیی                       

 )ایلنا(.هایی در بحث جنسیت هستیم عدالتی

 تبریزی مشاور وزیر راه و شیهیرسیازی در امیور                حسین عبده

مدیریت و تامین مالی با بیان این که هیر چیهیار لیالق ییک                     

تقاضای جدید در بازار مسکن ایجاد می کند، گفت: واحدهای           

گران مسکونی و تجاری مشتری نخواهند داشیت و بیه رونیق                

 رسند.)ایلنا( نمی

         عناصر مسلح گروهک تروریستی پ ا  و پ     به یک

منزل در شهرستان خوی تجاوز کرده و پس از ضرب و شیتیم                

را بیه        اعضای خانواده مقداری پول نقد و یک گردنیبید لیال            

 انجمن بی تاوان() .تاراج برده اند

          عبدالصمد خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در

های اجتمیاعیی      جمع خبرنگاران در خصوص عضویت در شبکه      

های فیلتر شده تخیلیف        فیلتر شده، گفت: عضویت در این شبکه       

است چرا که وقتی انجام امری در اجرای قوانین و مقیررات ییا               

دستور قضایی ممنوع شد، عدم رعایت میقیررات هیم نیوعیی                 

 شود.)خبرگزاری فار ( تخلف محسوب می

                  سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنیی بیر ایین کیه

آخرین وضعیت پرونده تخلفات مالیاتی را تشریح کنید، گفیت:    

این سؤال کلی است، گاهی کارمندان اداره مالیییات ییا افیراد                

جاعل و سوء استفاده گر با کسانی که باید میالیییات پیرداخیت              

 ۶کنند که مالیات آنهیا را از             کنند و وانمود می     کنند تبانی می  

دهنید کیه در حیال           میلیون کاهش می ۱۲۲و یا  ۵۲۲میلیارد به  

نفیر    ۶۰ای در این خصوص در شهرری داریم که           حاضر پرونده 

در آن متهم هستند که برخی کارمند و برخی جیاعیل و دالل                 

 .هستند. این پرونده در میرحلیه رسیییدگیی دادسیراییی اسیت                 

 )خبرگزاری میزان(

              تعدادی از نمایندگان در تذکرات کتبی به وزرای کشیور و

دادگستری در خصوص برخورد قالع با مسئله کیود  آزاری           

 تذکر دادند.)ایسنا(

          :درچهارمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی: متیهیم

های نفت را    غصه بسیار خوردم. قاضی مقیسه: شما تمام محموله    

تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن برای نان 

درآوردن بییود.غصییه خییوردن بییرای نییان          

 درآوردن بود. )ایسنا(

االسالم والمیسیلیمییین مینیتیظیری                حجت

دادستان کل کشور اعالم کرد: فیلتر ساییت         

ها و کانال های شبکه مجازی از دو لیرییق        

دستور قضایی و ییا تصیوییا و دسیتیور                 

کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجیرمیانیه        

انجام می شود و افراد نمی تواننید بیا نیظیر               

شخصی خود اقدام به چنین کیاری کینینید.          

 )ایسنا(

 ای سخنگوی دستیگیاه قضیا         محسنی اژه: 

ای و    نامه بانک الالعات مجرمین حرفه      آیین

 خطرنا  نوشته شده است.)ایسنا(

             در هشتمین جلسه میحیاکیمیه دو میتیهیم

 /پرونده فساد نفتی

                :متهم: گوشت و پوست من برای نظام است/ قاضی میقیییسیه

 دادگاه جای رجزخوانی نیست.)ایسنا(

  محمدمهدی انجم شعاع معاون امور اسناد سازمان تبت اسناد و

امال  کشور در واکنش به درج خبر افزایش حق التحریر دفاتر 

ها ضمن تکذیا این خبیر گیفیت:       اسناد رسمی در برخی رسانه  

آئین نامه  ۰۸دریافت حق التحریر بیش از میزان مقرر، برابر ماده    

قانون دفاتر اسناد رسمی موجا مسئولیت و تعقییا انیتیظیامیی               

 است)ایسنا(
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 برخی از عناوین مهم اخبار روز



 پ رتال )سایت( جدید کان ن وکالی آذربایلان شرقی
به الالع همکاران محترم می رساند  نواقص           

پورتال )سایت( جدید کانون، منجمله لیست         

اعضاء )جهت جستجو( تا چند روز آینده             

برلرف خواهد شد و دلیل آنهم به سبا پیاده          

سازی دیتابیس مشخصات اعضاء در هاست         

جدید خواهد بود که از لحاظ فنی، بحث              

لراحی و تنظیم و انجام بهینه سازی جستجوی      

اعضاء )سئو( دو مقوله جداگانه می باشند.            

ضمنا بخش قوانین و مقررات ، اخبار  حقوقی          

روز، آرشیو کامل نشریه کانون و... به مرور و          

سریعا در پورتال قرار خواهد گرفت. از               

همکاران محترم استدعا دارد هر گونه مشکلی       

در سایت مشاهده نمودند گزارش بنمایند تا          

 مشکالت احتمالی برلرف گردد. 

 با تشکر و احترام 

رئیس کمیسی ن انف رماتیک کان ن وکالی 

 آذربایلان شرقی )حمید واالئی(

 

 نکته انتظامی برای وکالء
 

هم ض ع:  د فریبن ل  ت با وسای ل وکال  تحصی

د  مستند:   آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون            ۹۲ماده    /بن

 وکالی دادگستری

ی ملازات:   ظام انت جه   1در

ذ             شرایط :    اعتبار و نفو ی  دعا ا ل   چه  وکی چنان ل  ی مثا برا

نزد مقامات قضایی نماید و  این ادعا منجر به تحصیل وکالت گردد،               

 از مصادیق تحصیل وکالت با وسایل فریبنده می باشد.

 امور انتظامی وکالء
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 وکالت و اخالق حرفه ای وکیل دادگستری
 ) قسمت دوم( 

 نقی قورمانپ ر مرکید     

 )دادستان کانون وکالی آذربایجان شرقی( 

 

در ادامه مبحث قسمت اول باید گفت  محوری ترین موضوع در حوزه ایجاد و خلق رابطه 

وکالتی ، امضا و مهر ) برحسا مورد (  و یا اتر انگشت موکل  در ذیل وکالتنامه می باشد           

و آنچه مستند مزبور  را ارتقا و اعتالء می بخشد و وکیل را از اغلا تخلفات بدور میکنید                

 و یا  بری مینماید قرارداد می باشد. 

در قرارداد بیشتر موضوعات مدنظر متعاقدین قرار میگیرد از مباحث  مالی تا چیگیونیگیی          

دخالت وکیل و یا عدم دخالت موکل، از جلا لرف دعوی تا همیکیاری و مسیاعیدت                     

وکیل در کیفیت انجام اموراتی که به وکیل تفویض شده است. در زمیان انیعیقیاد عیقید                     

وکالت بایستی تمامی زوایای اختیارات و آتار و نتایج  و عواقا آنها لحاظ شیود. غیالیبیا            

مشاهده میگردد که وکال بصورت فرم چاپی جمیع اخیتیییارات را در قسیمیت حیدود                        

اختیارات درج میکنند در حالیکه نیازی به موارد مذکور نمی باشد.  بطور مثال وکییل در                 

یک موضوع مواد مخدر ورود پیدا میکند حال آنکه در وکالتنامه و در قسیمیت حیدود                     

اختیارات تقاضای اجراییه، جلا تالث ، ورود تالث ، اعتراض تالث ، دعوی تیقیابیل  و                      

امثالهم درج شده است، همین امر موجا میگردد تا موکل در اتنای دفاع تا خیاتیمیه آن                  

ادعاهایی مطرح نمیاد و مطالباتی را داشته باشد . در یک مورد تامین دلیل با ارجاع امر بیه                   

کارشنا  توسط احدی از وکالی دادگستری به وکالت از حدود سی نفر درخواست شده 

بود که پس از انجام موضوع موکلین با تمسک و توسل به حدود اختییارات وکیالیتینیامیه          

تنظیمی ادعای اقامه دعوی را مدعی بودند ، وقتی وکیل در حدود اختیارات وکیالیتینیامیه             

لرح دعوی، فرجام خواهی، تقاضای اجراییه و امثالهم را درج میینیمیایید الجیرم وقیتیی             

خواسته موکل به شرح تامین دلیل با ارجاع امر به کارشنا  محقق نمیگردد  و با استناد بیه     

حدود اختیارات و با ادعای عدم انجام موضوع تفویضی از وکیل شکایت مینمایند . از این   

رو وکیل مکلف است با ریزیینی و تفهیم جوانا امر به موکل در زمان انعقاد قیرارداد و                    

تنظیم وکالتنامه و قرارداد  به اصطالح مالی  بیشتر موارد را در آن لحاظ نماید و از درج          

 نمادین و یا عباراتی که ربطی به موضوع وکالتنامه ندارند خودداری نمایند.    

 ادامه دارد...

با م ض ع نح ه تنظیم وکالتنامه ج سه سخنرانی 

 و قرارداد مالی و کالت 
این جلسه  با موضوع نحوه تنظیم وکالتنیامیه      

در ۶/۸۱میرداد       1و قرارداد مالی در تاریخ      

محل سالن آمفی تیئیاتیر کیانیون وکیالی               

دادگستری آذربایجان شرقی با سیخینیرانیی          

صیبیح    ۲/:۸آقای سینا جهانگیری در ساعت  

 آغاز گردید

در این جلسه پس از لرح اهمیت موضوع به عنوان  مقدمه وکالت ، موضوعات و مسائل مختلیفیی در          

زمینه نحوه تنطیم وکالتنامه و قرارداد مالی مطرح گردید از           

جمله مباحث مطروحه در این جلسه ،چگونگی اخذ وکالت          

از اشخاص حقیقی و حقوقی ،  ضیرورت  درج حیدود                   

اختیارات اعطایی از لرف موکل برای لرح دعوا و یا دفیاع    

از آن و همچنین اترات و تبعات تیوسیییع ییا میحیدودییت                   

اختیارات ارائه گردید؛ سپس  نحوه انعقاد قرارداد میالیی بیا           

موکل و قید تکالیف و تعهدات وکیل و موکل در قیرارداد             

 به صورت مبسوط به کار آموزان آموزش داده شد.

این جلسه سخنرانی ساعت یک ظهر با جمع بندی میطیالیا             

 توسط سخنران، آقای سینا جهانگیری به پایان رسید.



 اخبار روز

 »بنیتا«های قتل درباره مرگ  نظر دو قاضی معروف پرونده
 

دو تن از قضات باسابقه و پیشین دادگاه کیفیری          

شییان    اسیتییان تییهییران کییه در زمییان قضیاوت            

های متعدد قتل را رسیییدگیی و حیکیم                پرونده

اند، در خصیوص میاجیرای میرگ             صادر کرده 

 »بنیییتیا   «ماهه و اینکه آیا مرگ        کود  هشت 

شود یا خیر، توضییحیاتیی         قتل عمد محسوب می   

 ارائه کردند. 

های اجتماعی مینیتیشیر      ای در شبکه ماهه خبر ربوده شدن دختربچه هشت    تیر ماه امسال بود که      ۰۸

شود تیا     شد؛ ماجرا از این قرار بود که پدر بنیتا برای باز کردن درب پارکینگ از خودرو پیاده می      

ای که در حال گذر از آن خیابیان    خودرو را داخل پارکینگ ببرد اما در همین حین، دو عابر پیاده           

نشینند و خودرو و بچه را بیا هیم بیه سیرقیت             بودند، با مشاهده خودروی روشن، پشت فرمان می       

روز و  ۱ماهه چند روز ادامه داشت تا اینکه پس از ۹وجوها برای یافتن این کود   برند. جست می

های پاکدشیت   ها، جسد دختربچه در خودروی به سرقت رفته در یکی از خیابان       رغم تمام تالش    به

اند، ساعاتی پس از سیرقیت و      شود. آن لور که دو متهم این پرونده اعتراف کرده   ورامین پیدا می  

های شیهیرسیتیان      ماهه را در یکی از خیابان     انتقال خودرو به خارج از تهران، خودرو و نوزاد هشت         

های باال کشیده شده بوده، بیر     کنند و متأسفانه کود  که داخل خودرو با شیشه  پاکدشت رها می  

جیان     دهد و مأموران با پیییکیر بیی       اتر شدت گرما، گرسنگی و تشنگی، جان خود را از دست می 

 شوند. کود  مواجه می

هیا و تیوجیه میردم در                ماهه در صدر خبرهای رسانیه       ی هشت »بنیتا«اکنون که ماجرای مرگ     

های اجتماعی قرار گرفته، عمل ربایندگان خودرو و اینکه آیا مرگ بنیتا مصداق قتل عیمید                  شبکه

های کیفری یک اسیتیان    شود یا خیر را از منظر دو قاضی پیشکسوت و باسابقه دادگاه  محسوب می 

شان رسیدگی کرده و اکنون در کسوت وکیییل    تهران که هزاران فقره پرونده را در زمان قضاوت       

 کنند، جویا شدیم. دادگستری فعالیت می

دادگیاه     44اسبق شعبه   رئیس »حسن تردست«

ه  کیفری استان توران و قاضی ویژه قتل         جملیی از 

های مهمی که تردست در دوران قضیاوت خیود               پرونده

 »رییحیانیه جیبیاری       «توان به پرونده      رسیدگی کرده می  

فجیع بودن جنیاییت و     «اشاره کرد. تردست معتقد است:       

دار کرده، نباید ما را از اجرای قانون و عدالت دور    اینکه افکار و احساسات عمومی را هم جریحه  

کارترینِ جنایتکاران هم باید عدالت را     کند و باعث شود از عدالت غفلت کنیم. ما درباره جنایت           

 .»رعایت کنیم

شود یک حکم کلی داد. اگر رها کردن بچه با انیگیییزه و            گوید: در مورد این موضوع نمی        او می 

شود لبق میقیررات قیانیون میجیازات                متهم علم داشته باشد که این رها کردن منجر به فوت می           

اسالمی، اتهامشان قتل عمد است و مجازات هم قصاص خواهد بود. البته در یک پروسه دادرسیی             

 .شود فهمید که از مصادیق قتل عمد است یا غیرعمد و تحقیقات از متهمان می

شود با مطالا جراید، داوری منصفانه کیرد    این قاضی باسابقه و اسبق دادگستری معتقد است: نمی         

  زیرا باید تحقیقات جامعی صورت گیرد. اگر چنانچه آنها با توجه به شرایط شخصیتی و دیدن بچه

داخل ماشین، از سرقت منصرف شده باشند و خودرو را رها کرده باشند، انگیزه قتل عمد تضعیف 

شود. اما اگر رها کردن کود  داخل ماشین از روی عصبانیت باشید،                می

تیوان بیه زواییای           کند. در هر صورت در تحقیقات است که می          فرق می 

 .مختلف موضوع رسید

گردد. باید انگیزه آنیهیا را       گوید: قتل عمد به عنصر معنوی جرم که انگیزه است برمی    تردست می 

در رها کردن این لفل معصوم مدنظر قرار داد. دستگاه قضایی نباید تابع احساسات عمومی بیاشید        

 .بلکه باید تابع رسیدگی عادالنه باشند و جَو نباید ما را از عدالت غافل کند

سیال     44قاضی ن راهلل عزیزمحمدی دارای     

دادگیاه     46سابقه قضایی،  رئیس سابق شعبه       

ه    کیفری یک استان توران    او که بیی ه     .  گییفییتیی

هزار حیکیم    /هزار پرونده قتل را بررسی و  1خودش  

هیای بیزرگ و         قصاص صادر کرده، قضاوت پرونده    

مهمی چون قاتل سریالی زنیان در کیرج، جینیاییت                

اکنون در کسوت  ای خود دارد. عزیزمحمدی هم آباد، پل مدیریت و... را در کارنامه حرفه  سعادت

یک وکیل دادگستری مشغول فعالیت است. عزیزمحمدی درباره ماجرای مرگ بنیتا و اینکه آییا                 

ماهه چند جیرم     گوید: در ماجرای این کود  هشت عمل متهمان، قتل عمد است یا شبه عمد، می 

ر  داده است؛ نخست اینکه خودرو به سرقت رفته که جرم مستقل است و مجیازات خیودش را              

 .دارد

تواند از خود محافظت کنید در     دهد: اگر کسی را که نمی   این قاضی سابق دادگستری توضیح می     

شود و دو سال حبس دارد، حاال که این دختربچه فوت  محلی رها کنند، جرم مستقلی محسوب می

قانون مجازات اسالمی است، بنابراین در این پیرونیده،    ۰۸۲کرده، قتل عمد و مصداق بند پ ماده  

دو حکم تعزیری و یک حکم قصاص وجود دارد که هم قصاص و هم احکیام تیعیزییری قیابیل            

عزیزمحمدی گفت: عمل متیهیم ایین        شود.   اجراست و از بین احکام تعزیری، حکم اشد اجرا می         

میرد و عمداً هم بچه را  دانستند اگر رها کنند بچه می     پرونده مصداق بارز قتل عمد است، چون می       

 )منبع خبر: خبرگزاری تسنیم(رها کردند تا بمیرد. 

 

 حذف واژه طالق از شناسنامه زنان مط قه 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اقدام دولت در ارائه الیحه حذف            

واژه لالق از شناسنامه زنان مطلقه تصمیم درست و تاتیییرگیذاری اسیت.           

سلمان خدادادی با یادآوری تالش دولت برای ارایه الیحه حذف لالق از 

شناسنامه زنان مطلقه، افزود: یکی از اترات روانی و منفی در ذهن و وجود        

زنان واژه کلمه لالق در شناسنامه است که البته واقعیت را کتمان نمی کند و در ازدواج هیای                       

مجدد اتر منفی ندارد. وی ادامه داد: حذف واژه لالق از شناسنامه زنان مطلقه به منزیلیه کیتیمیان                 

 ازدواج نیست و این امکان وجود دارد تا در صورت لزوم از تبت احوال استعالم صورت گیرد.

خدادادی تصریح کرد: دولت در صدد ارایه الیحه ای است که زمانی که ازدواج منجر به لیالق             

شد واژه لالق از شناسنامه حذف شود تا اترات منفی را بر زنان باقی نگذارد.لی این گزارش، وی 

یادآور شد: زنان بعد از لالق به همسر قبلی خود تعلق ندارند لذا لزومی برای ذکر نام همیسیر در            

شناسنامه آنها وجود نخواهد داشت بر این اسا  می توان با اتخاذ تدابیری واژه لالق از شناسنامه                  

 .)خبرگزاری مهر(حذف شود
 

 راهی برای دریافت حق ق از تامین اجتماعی!»طالق ص ری«
شمالی گفت: لالق صوری  مدیرکل سازمان تامین اجتماعی خراسان 

راهی برای دریافت حقوق از تامین اجتماعی شده است.محمد عیلیی            

عبا  زاده دراین باره اظهارات زیر را مطرح کرد: قانون گیذار بیه                 

منظور کاهش آسیا های اجتماعی قانونی را در نظر گرفته است که       

در صورت فوت پدر، دختر هنگامی که به هر دلیلی میتیارکیه کیرد                 

بتواند از حقوق پدر استفاده کند.این مهم سبا شده تا برخی از افراد سودجیو بیا انیجیام لیالق                       

صوری بتوانند دوباره از حقوق پدر خود برای گذران زندگی استیفیاده کینینید. لیالق صیوری                     

 شود.   )خبرگزاری جامعه خبر( تهدیدی جدی برای صندوق تامین اجتماعی محسوب می
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 اخبار دادگستری استان
 اهدای خ ن ت سط کارکنان دادگستری تبریز

مرداد روز اهیدای       ۸کارکنان دادگستری تبریز بمناسبت فرارسیدن      

خون با حضور در ایستگاه خونگیری اداره کل انتقال خیون اسیتیان             

آذربایجان شرقی اقدام به اهدای خون کردند. )سایت دادگسیتیری              

 استان(

 

به سازمانوا و دستگاهوای دولتی   »دست رالعمل ساماندهی فروشگاهوای اینترنتی«ابالغ 

 و عم می غیر دولتی

کارگیروه  «رضا مسعودی فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در اولین جلسه     

بیه   »دستورالعمل ساماندهی فروشگاههای اینیتیرنیتیی    «از ابالغ  »کسا و کار اینترنتی و جرایم سایبری 

سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی غیر دولتی استان خبر داد. در این جلسه دستورالعمل سامانیدهیی         

فروشگاههای اینترنتی ابالغ و تشریح و مقرّر شد پلیس فتای استان، سپاه عاشورا و اداره کیل الیالعیات               

تهیّه و به کارگیروه اعیالم      نماد اعتماد الکترونیکی را فروشگاههای اینترنتی غیرمجاز و فاقد  استان لیست 

 کنند تا نسبت به فیلتر آنها اقدام شود. )سایت دادگستری استان(

 

 رسیدگی به مطالبه موریه، تأمین خ استه و دست ر م قت آن در اجرای ثبت

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقیی از           

رسیدگی به دادخواست مطالبه مهریه، تأمین خواسته و دسیتیور            

 خبر داد.  ۸۱موقت آن در اجرای تبت از اول شهریور ماه سال 

رضا مسعودی فر در مصاحبه با روابط عمومی دادگستری استان          

گفت: به منظور افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی     

و ارتقای کیفیت و کاهش الاله دادرسی و نیز کاهیش ورودی             

پرونده ها به محاکم دادگستری، با استفاده از ظرفیت های قانونی دستگاههای اجرایی و در اجرای بند ب 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اجرای مفاد اسناد رسیمیی      /۶۶ماده  

مثل نکاح نامه و ... را بدواً در صالحیت اجرای تبت گذاشته و با نظر به هماهنگی های انجام شده با اداره 

کل تبت اسناد و امال  استان و تمهیدات فراهم شده، مراجعین برای ارائه دادخواست مطالبیه میهیرییه،             

به اجرای تبت مراجعه کنند.  ۸۱تأمین خواسته و دستور موقت آن از اول شهریور ماه سال  

االجراء از لریق  قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: مفاد اسناد رسمی الزم /۶۶بند ب ماده 

االجرای سازمان تبت اسناد و امال  کشور اجیراء           ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی الزم     

شوند. ادارات مذکور مکلفند بالفاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شنیاسیاییی و                می

توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظیرف میدت دو میاه از                   

تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظیرف میدت           

تواند با انصراف از اجرای مفاد سند بیه       شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهٌد له سند می           

 محاکم دادگستری رجوع نماید.

االجراء، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعیهید خیود ییا جیلیا                    تبصره: چنانچه متعهد سند الزم     

های اجرائی معاف خواهد بود. در غیر ایین صیورت       رضایت متعهدٌله سند اقدام نماید، از پرداخت هزینه    

( این قانون منعکیس  ۶۶۱های مالی موضوع بند )پ( ماده ) مراتا جهت درج در سامانه سجل محکومیت 

خواهد شد. کلیه دستگاههای اجرائی و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالیی        

و پرداخت تسهیالت، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صیادرات و واردات بیه ایین                       

شخص ممنوع هستند. تخلف از این حکم موجا مجازات تعزیری درجه شش )محرومییت از حیقیوق            

 اجتماعی( خواهد بود.)سایت دادگستری استان(

 

 گ اهینامه تخصصی در طرح ساماندهی مشاورین امالک تبریز 1۱۱صدور بیش از 

رضا مسعودی فر معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه بررسی آخیریین وضیعیییت                   

 ۱۲۲صدور پروانه تخصصی بنگاه های امال  و رفع موانع و مشکالت احتمالی، از صیدور بیییش از                        

گواهینامه تخصصی مشاورین امال  تبریز خبر داد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان     

 شرقی: استفاده از ظرفیت مؤسسات داوری، ضروری است..)سایت دادگستری استان(

 

ارتقاء سطح عم کرد کمی و «معاون پیشگیری از وق ع جرم دادگستری استان در ج سه 

 ، استفاده از ظرفیت مؤسسات داوری را ضروری دانست»کیفی مؤسسات داوری

مؤسسه داوری در استان را اعالم کرد و از ارجاع پرونده های حائز     ۰۶رضا مسعودی فر احراز صالحیت      

شرط داوری به این مؤسسات در آینده ای نزدیک خبر داد.وی میزان هزینه های داوری را از دغیدغیه               

های ارجاع پرونده به داوری عنوان کرد و خواستار تعیین هزینه عادالنه داوری با تشکیل هیئیت میدییره                  

 مؤسسات داوری شد.)سایت دادگستری استان(

 

 آذربایلان شرقی از نظر آمار وق ع سرقت در کش ر، آخرین استان است   

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی در اولین جلسه شورای پیشگییری از وقیوع                   

گفت: از نظر آمار وقوع سرقت در کشور، استان آذربایجان شرقی آخرین استیان          ۸۱جرم استان در سال     

نسبیت بیه      ۸۱ماهه اول سال  /می باشد. رضا مسعودی فر از کاهش هشت درصدی سرقت در استان در             

تعزیری در کشور اولین جرم از    مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و اعالم کرد: با وجود اینکه سرقت  

لحاظ آمار است، در استان آذربایجان شرقی ششمین جرم است و از نظر آمار وقوع سرقیت در کشیور،         

درصد از کیل دعیاوی اسیتیان را ده              ۵۳استان آذربایجان شرقی را آخرین استان می باشد. وی افزود:            

دعاوی )مطالبه وجه، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، تأمین خواسته، مطالیبیه وجیه چیک، میطیالیبیه                         

خسارات دادرسی، لالق توافقی، مطالبه مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت تاخیر تأدیه 

و مطالبه خسارت( تشکیل می دهد و همچنین دعاوی لالق توافقی، مطالبه مهریه و الیزام بیه تیمیکییین             

خواسته اول استان را تشکیل می دهد.مسعودی فر همچینییین از کیاهیش سیی               ۶۲% از کل  ۰۵مجموعاً  

 ۸۱ماهیه اول سیال          /سال استان در  ۰۵تا  ۶۸سال و سیزده درصدی زندانیان      ۶۸درصدی زندانیان زیر    

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از افزاییش           

های اجتماعی در استان اظهار نگرانی کرد و نسبت ازدواج به لیالق            جرم ضرب و جرح عمدی و آسیا      

ازدواج عنوان کرد.وی با اشیاره بیه وضیعیییت            1.1را یک لالق از هر  ۸۱ماهه اول سال  /در استان در  

درصد از دستگیر شدگان بیکار بیوده و     /۱بیان داشت:   ۸۱ماهه اول سال    /دستگیرشدگان در استان در     

درصد از دستگیر شیدگیان نیییز دارای            ۳۹درصد از دستگیر شدگان متأهل اند و  ۵۵شغلی نداشته اند،   

 تحصیالت دیپلم و کمتر می باشند. )سایت دادگستری استان(
 

 دادستان تبریز خبر داد:

 فرد ت هین کننده به ه اداران تراکت رسازی دستگیر شده است

خلیل اللهی دادستان تبریز گفت: فرد توهین کننده به هواداران تیراکیتیورسیازی            

واقعیش مشخص شده و هم اکنون در اخیتیییار        تبریز شناسایی شده و هویت    

مرجع انتظامی است. موسی خلیل اللهی در گفتگو با خبرنگاران با اشیاره بیه       

دستگیری عامل انتشار مطلا توهین آمیز به هواداران تراکتورسازی در یک           

نشریه الکترونیکی، اظهار کرد: در دو روز اخیر متاسفانه خبیری در فضیای              

مجازی منتشر شد، این خبر حاوی مطالا توهین آمیز به بخشی از مردم بسیار عزیز و شریف کشور 

اسالمی مان بود.وی ادامه داد: این موضوع در دستور کار ما قرار گرفت، در       

ادامه کار بسیار خوبی از لرف پلیس فتای استان انجام گرفت، فرد تیوهییین             

کننده شناسایی شده و هویت واقعیش مشخص شد. دادستان تبرییز تصیرییح            

کرد: نیابت قضایی که همکاران من صادر کرده بودند، در یکی از شهرستیان      

ها این فرد شناسایی و دستگیر شد، قرار تامین متناسا صادر شده، هم اکنون           

 نیز این فرد تحت الحفظ در اختیار مرجع انتظامی است.   )خبرگزاری  تسنیم و ائل پر (
 

 اطالعیه
شورای حل اختالف مجتمع شهید بهشتی )محملدآبلاد           

به مجتمع املام     41/5/69از تاریخ   

خمینی)باغمیشه  انتقال می یلابلد.          

ساعات کار شورا بعد از ظلهلرهلا از          

 خواهد بود.  64تا  65ساعت 
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 خ ب ر ن ا م ه   
 کااا ناو ن   و کااال ی   د ا د شاقا ار ی   آ ذ ر باا یاجااا ن   شار قای 

 

 م ق ل و ل   خ ب ر ن ا م ه   

 ح مایاا   و ا    ای 
 

 ) باه   ی ر یای ل   حار و     ا  ا  ب ا     ه ی ا ح   ی   ر یار ی ه   

 ا کاار ب   ا کابار ز ا د ،     و حاایاا   د  ا او       

 مار یاام   فاد یاد ی   فار د      ا ااا ،   ما ام اا یااا ر ی     

 هااا د ی   ماار ا د  ااو ر       ما اناا ز   و حایاا ی     

 ح مایاا   و ا    ای 

 های قضایی  تعداد پرونده

 در کشور بسیار فراتر از استانداردهای بین المللی است 
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه با این سطح           

از اعتبارات، امکانات و نیروی انسانی واقعًا        

باید گفت که کارکنان دستگاه قضایی             

کاری جهادی انجام می دهند، اظهار کرد:         

به   ۸۵دادگستری جمهوری اسالمی در سال      

هزار پرونده رسیدگی       ۲۲/میلیون و      ۶۵

کرده است که این میزان بسیار فراتر از              

استانداردهای بین المللی است. نظیر چنین         

خدمات گسترده ای در همه مراجع قضایی        

و سازمانهای تابعه قوه قضاییه  به مردم               

 شریف کشورمان ارائه شده است که اشاره به آنها زمان زیادی را می للبد.

آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این امر را تحولی بزرگ در ارائه خدمات                   

قضایی به مردم دانست و تصریح کرد: این لرح، کمبودهایی دارد که اگر این کمبودها برلرف شود شاهد تحوالت                     

درصد ابالغ ها به صورت الکترونیکی انجام می شود که این کار عالوه  ۲/بسیار عظیم تری خواهیم بود. امروز بیش از 

بر صرفه جویی در وقت و هزینه مردم و همچنین پیشگیری از برخی مفسده ها، موجا حفظ کرامت و آبروی                              

 شهروندانی  می شود که ممکن است درگیر یک پرونده قضایی باشند.)ایسنا(

 ارتباط با خبرنامه کانون وکالی آذربایجان شرقی:

khabar.eastazarbar@gmail.com 

 @EastAzarbar 

https://telegram.me/EastAzarbar 

 دفتر  نشریه۶۰1داخلی   /۲1۶/۵۵۵1۵۳

 هزینه های دادرسی! 

 

 

 

 

 

 

 اثر: سجاد ایمانی )وکیل پایه یک دادگستری(


