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 ۲ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 رونمایی شد  سند اصالح و توسعه نظام حقو�ت کشور 

ســــــــــــند اصــــــــــــالح و توســــــــــــعه نظام حقو�ت کشــــــــــــور  
همزمـــان بـــا هفتـــه دولـــت توســــــــــــــط معـــاون حقو�ت  
رئ�س جمهور و جم� از اســــــــــــــتـــادان برتر رشــــــــــــــتــه  

 های کشور رونمایی شد. حقوق در دا�شگاە

، معاون حقو�ق معاون رئ�س جمهور،  ف��دون نه��ئف
در این مراســــم گفت: �س از دســــتور رئ�س جمهوری  
مبئف بر آس�ب شنا� نظام حقو�ق کشور و با تا��د  
معــاون حقو�ق ر�ــاســــــــــــــــت جمهوری این ســـــــــــــــنــد کــه بــا 

تن از  اســتادان و صــاحبنظران    ۱۰۰همکاری ب�ش از  
برتر  های ها و پژوهشــــــــــگاەرشــــــــــته حقوق از دا�شــــــــــگاە

ــله مطالعات  ــلسـ ــدە اســـت، حاصـــل سـ ــور ته�ه شـ کشـ
آس�ب شنا� وضع�ت نظام حقو�ق کشور در امور 

آموزش، پژوهش و اجرا و مـدی��ـت حقو�ق کشـــــــــــــــور، 
 در قالب هفت کارگروە عل� است.  

حســـــــــــــن ن�از پور، مدیر کل حوزە معاونت حقو�ق   ام�ی
ف در�ارە این سـند گفت: �سـخه اول�ه  رئ�س جمهور ن�ی

شـــناســـانه  این ســـند �س از برر� و مطالعات آســـ�ب
در جلســـــــــــات متعدد شـــــــــــورای عل� معاونت حقو�ق  
ر�اســــت جمهوری مورد برر� قرار گرفت. این ســــند  
نقشــــــه راە تحول در عرصــــــه های مختلف حقوق در 
، پژوه�ــــــش و مدی��ت   کشــــــور از جمله نظام آموز�ش

ــه حرفـــــهحقو  ــالـــــت، قضــــــــــــــــــــاوت و �ق در کل�ـــ ــای وکـــ هـــ
کارشناسان حقو�ق است. 

ون�ک قضایی را�گان ارائه �  شود به افراد تحت پوشش کمیته امداد و به��سئت خدمات ال��ت

ن�ا مدیرعامل کانون دفاتر خدمات  حسن روحاین 
ــایی از ارا�ه خدمات را�گان به افراد  ون�ک قضــــــــــ ال��ت

به��ســـــــــــئت   تحت پوشــــــــــــش کمیته امداد و ســــــــــــازمان
داد.   خ�ب

ی خود گفت: این �شـــــــــســـــــــت با  او در �شـــــــــســـــــــئق خ�ب
را�گــان قضـــــــــــــــــایی بــه افراد تحــت  محور ارا�ــه خــدمــات  

(رە) و ســــــــــــــــــازمـــان   پوشـــــــــــــــش کمیتـــه امـــداد امـــام خمیئف
ــامـاـنه ن�ـ�ت د� آنالین و  ، راە اـندازی ســـــــــــــ به��ســـــــــــــــئق
ارا�ه خدمات ن��ن در دوران شــی�ع کرونا برگزار شــدە  

  است. 

روحایف ن�ا ت��ــــح کرد: �� از اقدامات انجام شدە،  
اند چرا �ک گفتهســــامانه مواســــات اســــت. ر��س قوە  

فرد محکوم بـــه لحـــاظ مـــا� بـــا�ـــد از خـــدمـــات حقو�ق  
محروم بـاشــــــــــــــــد و این دســـــــــــــــتور برای مـا تکل�ف بود و 
کانون به صــــــــورت مســــــــتق�م ورود پ�دا کرد و از کمیته  
امداد و رئ�س به��سـئق دعوت شـد و به لطف خدا با 

ای که با این دو ســــــازمان امضــــــا شــــــد امروز نامهتفاهم
ف در مراج عه به دفاتر خدمات قضـــایی مبل�ف محرومنی

را نبـــا�ـــد پرداخـــت کننـــد. تـــا�نون چنـــد دە هزار نفر از  
افراد محروم در آستانه این هستند از خدمات را�گان 

 دفاتر ما استفادە کردە و مشمول تفاهم نامه شوند. 

 

 



 

  
 ۳ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 رئ�س دستگاە قضا: 

ە �  شود ارادە بر پیچ و خم نظامات اداری چ�ی

ی اجرای مصــــــــ��ات ســــــــفار  های اســــــــتایف خود به زنجان و بوشــــــــهر، با تقدیر از ســــــــ�د ابراه�م رئ��ــــــــ در جلســــــــه پ�گ�ی
ی شــهر برای حل مشــکالت مردم و صــ�انت از حقوق عامه در های زنجان و بو اقدامات صــورت گرفته توســط دادگســ�ق

 به پروندەاین اســــتان
گ

، چون رســــ�د� ف تکل�ف  های معوقه، حل مشــــکل م��وط به �ســــماند ها، گفت: اقدامایق ها و تعینی
ها که در پیچ  ها �شـان داد ا�ر مسـئوالن برای حل مشـکالت و مسـائل ارادە جدی داشـته باشـند، �سـ�اری از کار ته لن�ب 

 اند، قابل حل هستند. خم نظام اداری ماندە  و 

حفظ منــابع طب�� و ارا�ف م� را هم از موضـــــــــــــــوعــات مهم کشـــــــــــــــور خوانــد و تــأ��ــد کرد:   رئ��ـــــــــــــــحجــت االســـــــــــــــالم  
ف نهاد های دولئق مانند سازمان جنگلسازمان های حراسئق در خط مقدم حفظ ذخایر م� ها و منابع طب�� و همچننی

 سودجو قرار دارند. در برابر افراد 

ون�ک،  های ســـتاد مبارزە با قاچاق کاال و ارز در راە اندازی ســـامانهرئ�س دســـتگاە قضـــا با اشـــارە به مســـئول�ت های ال��ق
 به پروندە

گ
های قاچاق دارد و تأ��د کرد: مردم بدانند که دســـــــــتگاە قضـــــــــایی ارادە جدی برای مبارزە با قاچاق و رســـــــــ�د�

 ا�م. های نظاریق مورد ن�از در این زمینه عمل کردەر راە اندازی سامانهدرصد به تعهدات خود د  ۱۰۰

 

 

ون�ک �فه  است  جویی در وقت و ه��نه دادر� ال��ت

ن جلســــــــــــه کمیته ســــــــــــاماند� زندان�ان و کاهش جمع�ت ک�فری زندان های آذر�ا�جان غریب در داد�ای ســــــــــــومنی
 اروم�ه برگزار شد. 

حبیئب دادســـــــــــــــتـان عمو� و انقالب مرکز اســـــــــــــــتـان آذر�ـا�جـان غریب در این جلســـــــــــــــه بـا اشـــــــــــــــارە بـه امکـان انجـام دادر� 
ون�� از دســتاورد  ون�� گفت: محا�مه ال��ق ات  �ســ�ار ارزشــمند اســت که �های  ال��ق تواند در نظام قضــایی کشــور تاث�ی

  خویب داشته باشد. 

ون�� بودن �ـــا حضـــــــــــــــوری بودن    وی ون�� مزا�ـــای فراوایف دارد ل�ن �شـــــــــــــــخ�ص ال��ق ادامـــه داد: هرچنـــد محـــا�مـــه ال��ق
 در هر محکمه با قا�ف آن شـــــعبه اســـــت چرا که امکان دارد قا�ف پروندە حســـــب قانون �ا ح

گ
ســـــب �شـــــخ�ص  رســـــ�د�

ون�� برگزار کند و شـــا�د هم این ن�ع محا�مه با موضـــ�ع و محتوا و روند پروندە منافات   مصـــلحت نتواند محا�مه ال��ق
های محا�مه  دادســـــتان عمو� و انقالب اروم�ه افزود: از م��ت  داشـــــته باشـــــد و قا�ف محا�مه را حضـــــوری برگزار کند. 

ون�ــک �فــه ف امن�ــت بــاالی زنــدان�ــان اســـــــــــــــــت کــه د�گر ن�ــازی بــه اعزام همــه روزە هــا و  جویی در وقــت و ه��نــهال��ق ن�ی
ون�ک کار   ها انجام خواهد شد. تعدادی زندایف برای محا�مه ن�ست و به صورت ال��ق



 

  
 ٤ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 هزار زنداین در م�ج دوم کرونا به مرخ� رفتند ٩٥

ــ ائ�ه گفت: در م�ج دوم اســـــماع�� ســـــخنگوی قوە قضـــ
های و�ژە اعطا شـــــد و از  کرونا هم به زندان�ان مرخ�ـــــ

هزار نفر از زنـدان�ـان بـه مرخ�ـــــــــــــــ   ۸۷ت�ی تـا امروز،    ۱۸
  .رفتند

او افزود: عالوە بر افرادی که از این مرخ�ــــــ اســــــتفادە  
ــا�ـــان حبس گرفتنـــد.  انـــد، عـــدەکردە ای هم مرخ�ـــــــــــــــ پـ

ــالغ بر   ــابراین در مجم�ع بـ هزار نفر از مرخ�ـــــــــــــــ   ۹۵بنـ
 .م�ج دوم کرونا استفادە کردند

 

 ن���»قانوین برای «قانون 

رئ�س ــاون حقو�ق  معـــــ جن�ـــــــدی،  ــا    :جمهور، گفـــــــت لع�ـــــ
ــت�م، ��  آخ��ن لوا�� که در حال آمادە کردن آن هسـ
ال�حـه عـداـلت ترم��، د�گری ال�حـه منع تبع�ض ـناروا 

ــ»  و �� هم ال�حه «اصــــــــــــول و ضــــــــــــوابط قانون ن���ــــــــــ
 .است

بـــه گفتـــه او �� از مشـــــــــــــــکالت مهم مـــا این اســـــــــــــــــت کـــه  
وی قانون ن���ــــــــــــ در کشــــــــــــور ما از ضــــــــــــابطه خا� پ�ی

ف ن� و هم در محتوا و شــــــــیوە    کند و هم در روش و آینی
ف ما اصــول   .نگارش، متشــتت و پرا�ندە اســت برای همنی

هــــای گــــذشـــــــــــــــتـــه  و قواعــــدی را آمــــادە کرد�م کــــه در مــــاە
ا�م  شـــــــــــــــدت درگ�ی آن بود�م و اســـــــــــــــم آن را گذاشـــــــــــــــتهبه

 ن���». «قانون قانون

 

 

ی از اعمال مادە   آرای محا�م   ۴۷۷برای جلوگ�ی
 مستدل و متقن صادر شود

ب ــان احمـــــدرضــــــــــــــــــــا  ــتـــ اســـــــــــــ ی  هرا� رئ�س کـــــل دادگســـــــــــــــ�ق
چهــــارمحــــال و بخت�ــــاری در د�ــــدار بــــا کــــارکنــــان اداری و 
ــامان بر صــــــدور آراء  ی شــــــهرســــــتان ســــ قضــــــایی دادگســــــ�ق

ی از اعمـــال مـــادە    ۴۷۷مســـــــــــــــتـــدل و متقن برای جلوگ�ی
ف دادر� ک�فری تأ��د کرد.   قانون آئنی

ــارە بــه دســـــــــــــــتورالعمــل اجرایی مــادە   ف   ۴۷۷او بــا اشــــــــــــــ آئنی
اظهار داشت: مطابق این دستورالعمل،   دادر� ک�فری

 در مورد احکا� امکان پذیر اســـــــــــت  
�
اعادە دادر� �فا

ع �شـخ�ص دادە شـوند. بنابراین با�د  ف �ش که خالف بنی
هـا صـــــــــــــــادر و قط� ســـــــــــــــ� شـــــــــــــــود احکـا� کـه در دادگـاە

� و قانویف � شـــــود بر مبنای اصـــــول و مواز�ن کامل �ش
عدالت قضــــــــــــــایی و   باشــــــــــــــد چرا�ه اتقان آرا �� از وجوە

های قوە قضــــائ�ه در دورە تحول محســــوب  ازســــ�اســــت
شــــــــــود و در این زمینه شــــــــــناســــــــــایی قضــــــــــات توانمند و �

ــمار بهرە ــایی اول��ئق مهم به شــــــــ مند از دا�ش باالی قضــــــــ
 آ�د. �

 

  �شدە محقق  چندان حبس مجازات اجرای اهداف
 است

 در�ارە  که  هایی کارشنا�   :گفت  تهران محا�م کل  رئ�س
 ما   که  است  این  از   حا�  شد   انجام  حبس  مجازات  اجرا 

  ها آن  از   ��  که  حبس  مجازات  اجرای  اهداف  به  را 
  این   و�  است  نکردە  نزد�ک  چندان است  متهم  اصالح

 باش�م  غافل  جامعه  امن�ت  از   ما   که  ن�ست  معئف   این  به
  الزم   که  هرجا   و   کن�م  برر�  دقیق   با�د   را   ها پروندە   لذا 

 در   قانویف   حبس  مجازات  که   داد�م  �شخ�ص  و   است
 کن�م.   برخورد   محکم  است،  موثر   امن�ت جامعه  برقراری



 

  
 ٥ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

 سازوکار جذب وکال  ی�ی تغ یبرا  طر�

 

طر�  ستم�ب مرداد  پنجم  �سه  و  «ط�ح  عنوان    ل� با 
کسب و کار» در مجلس اعالم   یمجوزها صدور بر�ف 

مادە   اساس  بر  شد.  �سه  ۳وصول  صدور    ل�ط�ح 
و کانون    قانون دفاتر اسناد رس�  ۶۹...، «مادە  بر�ف 

ان و دف�ق   ۱و تب�ە مادە    ۱۳۵۴مصوب    اران��دف�ق
ک  دادگس  ت� ف�قانون  وکالت  پروانه  خ �س  ی�ق اخذ 

همچنشوند � ف .  مادە    نی تب�ە  قانون   ۱سازوکار 
قانون   ۵و مادە    یاخذ پروانه وکالت دادگس�ق   ت�ف �ک

رس� اسناد  دف�ق   دفاتر  و  ان  �دف�ق کانون   اران، �و 
دو   نیا  یاعطا  یساالنه برا  یصورت آزمون �ا� به 

  ۶۰که    که هر داوطلئب   د �ی گصورت �   یمجوز به نحو 
ف انگ�م  از �درصد امت   ن �باالت�   ت�درصد جمع  ک� نمرە    نی

نما  از �امت نما  د،�را کسب  اخذ  پروانه  اد �بتواند    ن ی. 
برا ف مشمول  ینصاب  مادە    نی چ  برنامه   ۸۸بند  قانون 

 » .درصد خواهد بود ۵۰ششم، 

مادە  بر  ن  نیا  ۴اساس  ف ط�ح    یهات �شخص  تما�  ،�ی
جا  توانند �  خصو�  حقو�ق    ندە ینما  ل،�وک  یبه 
 کنند.   به محا�م معر�ف  حقو�ق 

 

ن   ستاین نامه جد�د برای مال�اتآینی

 

) تب�ە  (ت)  بند  اجرایی  نامه  ن  واحدە  ٦آینی مادە   (
برای س�ی مراحل برر� به    ١٣٩٩قانون بودجه سال  
 هیئت دولت ارائه شدە است. کم�سیون اقتصاد 

واحدهای    ۱۳۹۹بر اساس این بند از قانون،  در سال  
از   ب�ش  ارزش  با  انواع   ۱۰مسکویف  و  تومان  م�ل�ارد 

ف با ارزش ب�ش از    خودروهای سواری و وانت دوکابنی

 

م�لیون تومان مشمول مال�ات بر دارایی (ساالنه)   ٧٠٠
 .شوند�

نتقال امال� که تع��ض پال� خودروها و ثبت نقل و ا
به موجب این بند برای آنها مال�ات وضع شدە است،  
شامل   انتقال  مورد  مال�ایق  بد�  پرداخت  از  قبل 
انتقال قط� و اجارە ممن�ع  ، نقل و  مال�ات بر دارایی

 .است 

 

 



 

  
 ٦ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

ی ایران   اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی دادگس�ق

 

ی:         قضایی از قوە قضای�ه به دولت دوازدهم ارسال شدە است ال�حه  ۱۷وز�ر دادگس�ت

ی با تا��د بر برر� دقیق و متقن لوایح قضــــــایی در کم�ســــــیون لوایح دولت   ــا آوایی وز�ر دادگســــــ�ت ضــــ ســــــ�د عل�ی
 ال�حه قضایی از قوە قضای�ه به دولت دوازدهم ارسال شدە است.  ۱۷گفت: 

ی افزود: بر�ف از این لوایح مختـ�ــ و  ــاس اســـت بنابراین زمان ز�ادی    وز�ر دادگســـ�ق بر�ف مفصـــل و گا� فئف و حسـ
ها  ای ســـــه مادە مدتمادە  ۷۰شـــــود و گا� ممکن اســـــت از �ک ال�حه  برای برر� دقیق و کارشـــــنا� آنها انجام �

ال�حه تمام شـــــدە و به مجلس رفته و بر�ف   ۱۷: برر� بخ�ـــــش از این وی ادامه داد   زمان برر� الزم داشـــــته باشـــــد. 
 ه کم�سیون دولت ارسال شدە است. هم ب

 

ن امن�ت زنان به دولت ظرف �ک ماە آیندە ارسال �  شودال�حه تامنی

ن امن�ت زنان در برابر خشــــونت» با ب�ان   معصــــومه ابتکار در�ارە  به «ال�حه  تامنی
گ

ــ�د� آخ��ن وضــــع�ت روند رســ
ات محتوایی شــــــــد و ع نوا�ش تغی�ی کرد، گفت: این ال�حه  اینکه این ال�حه در ارســــــــال به قوە قضــــــــائ�ه دچار تغی�ی

ی قط� ن�ست.  ن  هم ا�نون به کم�سیون لوایح برگشته است و در آنجا در حال برر� است؛ بنابر این هیچ چ�ی

های فر� و اصــــ� لوایح، حدود او ادامه داد: کم�ســــیون لوایح بر روی این ال�حه وقت گذاشــــته اســــت؛ در کم�ســــیون
 خوب پ�ش رفته است. جلسه داشته است و روند آن   ۲۶

ف امن�ت بانوان در برابر خشـــــونت به دولت ظرف �ک  ابتکار با ابراز ام�دواری از ارســـــال ال�حه صـــــ�انت، کرامت، تامنی
ف دســــــتگاە ها به آن مثبت اســــــت و این ال�حه وجود دارد و نگاە ها در�ارەماە آیندە اظهار کرد: خوشــــــبختانه اجما� بنی

�م. ام�دوار�م ا�شاءهللا نت�جه ب  گ�ی

 

 

 

 )  وریشهر  دوم هفته –  سوم  شماره –سال اول (  زیده اخبار حقوقیگ
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