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        یداقتصا ژهیو یهادادگاه

 یتبا اصالحا        

 دهندیبه کار خود ادامه م

       

 

های اقتصادی برداشته شدن انحصار وکالت در دادگاه 



 

  

 2 گزیده اخبار حقوق  

 

ی ایران   اتحادیه رسارسی کانون های وکالی دادگست 

 سخنگوی قوه قضائیه: 

دهند/ انحصار وکالت برداشته های ویژه اقتصادی از فردا با اصالحاتی به کار خود ادامه یمدادگاه

 شد 

قضاییه قوه  با  سخنگوی  ی  خبر نشست  در 

نگاران با اشاره به داوم  با ت موافقت رهبر انقالب خبر

دادگاه  جرایم فعالیت  به   
ی
رسیدگ ویژه  های 

ها به کار خود با برخی  گفت: از فردا دادگاه  اقتصادی

 .اصالحات ادامه خواهند داد

افزود: امروز آنچه که باعث زمینه حضور حقتر  وی  

ن استجازه ریاست قوه قضاییه   در جمع شما شده تبییر

فعالیت  استمرار  با  ارتباط  در  ی  رهتر معظم  مقام  از 

 به اخالل در  دادگاه
ی
های انقالب اسالیم ویژه رسیدگ

 .نظام اقتصادی کشور است 

قضاییه قوه  کرد:  سخنگوی  تاکید  ن  قوه  همچنیر

های فساد  برخورد با مفاسد و معرقن گلوگاه   قضائیه در 

ای دارد. اراده برخورد با فساد تا زمانن های ویژهبرنامه 

که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغیتر نخواهد  

های فساد  این تغیتر زمانن خواهد بود که زمینه  کرد و

ن برود  .از بیر

ها به کار خود با برخن اسماعییل گفت: از فردا دادگاه 

این   اصالحات  از  ییک  داد.  خواهند  ادامه  اصالحات 

دادگاه  انقالب  است که  دادگاه  از  شعبر  ما که  های 

های کیفری یک و دو و انقالب  بودند صالحیت دادگاه 

باشند.  داشته  صالحیت  را  جدید  وضعیت  ها در 

ی شود   افزایش یافت تا از تجزیه شدن پرونده جلوگتر

 .شودو با اصالحات یک دادنامه صادر یم

ها  سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبیل دادگاه 

ها محدود است، از برداشته وکال در پرونده  این بود که

انحصار وکالت در اصالحیه جدید هم ختر داد   شدن  

و گفت: همه وکال اعم از وکالی کانون وکالی مرکز و 

های اقتصادی وکالت توانند در دادگاهمرکز مشاوران یم 

دادگاهکن رسانن  اطالع  نحوه  درباره  ن  همچنیر ها ند. 

مانند   محاکم  رسانن  اطالع  قرار شد  بود که  انتقادان  

بنابراین است که سایر دادگاه  باشد و علبن است،  ها 

 .باشد ۱۴۰۰این استجازه تا پایان شهریور 
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ی ایران   اتحادیه رسارسی کانون های وکالی دادگست 

 

ی الملل در ار   حفظ حقوق بی 
ضی میل و طبییعاابالغ دستورالعمل اجراتی

المال در امور اراضی و منابع طبییع کشور را رئیس قوه قضائیه، دستورالعمل اجراتی شورای حفظ حقوق بیت

 . ابالغ کرد 

اراضن  و حفظ کاربری  منابع طبییع کشور  و  دولب   و  میل  اراضن  از  راستای حفاظت  در  قضاییه،  قوه  از  نقل  به 

ی از تخریب و ترصف اراضن و منابع طبییع و در اجرای اصول  و  کشاورزی و حمایت از حقوق عمویم   ،  ۴۵پیشگتر

  ۱۳۸۳قانون اسایس جمهوری اسالیم و به دنبال تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در سال    ۱۵۶و    ۵۰،  ۴۹

ورت تکمیل اعضاء و فعال شدن شورا  »دستورالعمل اجرانی شورای حفظ  ای با عنوان ماده 17، دستورالعمل و ضن

از سوی سید ابراهیم رئییس، ریاست قوه صادر شد. المال در امور اراضن و منابع طبییع کشور«، قوق بیت ح

ی اصالح آموافقت مجلس با    ونیسیکم  لیتشک یبراتغیب  حد نصاب  و   نامهیی 
ی
تی و قضا  حقوق

 و قضاتی را به هیات رئیسه مجلس واگذار کردند
ی
.نمایندگان مردم در خانه ملت، اختیار تشکیل کمیسیون حقوق

مجلس شورای اسالیم، در جریان برریس طرح الحاق یک تبرصه به ماده ام شهریور ماه  19نمایندگان در نشست علبن  

ن نامه داخیل مجلس با ماده واحده این طرح با  ۳۸)  رأی ممتنع از مجموع  ۸رأی مخالف و  ۲۶رأی موافق،  ۱۷۹( آییر

یارات تشکیل کمیسیون  نماینده حاضن و دوسوم آرای نمایندگان در صحن موافقت کردند که براساس آن اخت  ۲۳۰

 .قضانی و حقوق  مجلس به هیات رئیسه مجلس واگذار یم شود

ح زیر    ۳۸براساس ماده واحده طرح مذکور؛ تبرصه یک ماده   نامه داخیل مجلس شورای اسالیم به رسر ن  قانون آئیر

 :اصالح یم شود

ک روسای شعب و هیأت رئیسه مجلس یم تواند ح داقل اعضای کمیسیون قضانی تبرصه: در دوره یازدهم، هیأت مشت 

ن کند   را تعییر
 .و حقوق 

ن   نماینده   ۲۳۵رأی ممتنع از مجموع    ۷رأی مخالف و    ۳۹رأی موافق،    ۱۷۴با    ام شهریور  16روز  در جلسه علبن  همچنیر

ن نامه داخیل مجلس موافقت کردند   ۳۸حاضن در جلسه با کلیات طرح الحاق یک تبرصه به ماده   بر اساس    .قانون آئیر

 مجلس شورای اسالیم تغیتر یافت 
 .این مصوبه، حد نصاب تعداد اعضای کمیسیون قضانی و حقوق 

ن  آییر سخنگوی کمیسیون  محمودی،  طرحسمیه  این  درباره  مجلس  داخیل  ن نامه  آییر اصالح  با  هیئت ، گفت:  نامه، 

ک روسای شعب و هیئت رئیسه مجلس شورای اسالیم یم   و قضانی را مشت 
توانند حداقل اعضای کمیسیون حقوق 

ن کنند  .تعییر
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معوقه دولت اتیتومان مال ارد یلیم ۵۰۰هزار و   ۳ وصول

هزار و   ۳رئیس سااااازمان بازر  کل کشااااور از وصااااول  

کاااتمیلیاااارد توماااان ماااالیاااات بنگااااه  ۵۰۰ هاااای  هاااا و ت 

های اخب  و واریز آن به حسااااب ساااازمان  بزرگ در ماه

 کشور خبر داد
 .امور مالیاتی

حجت االسالالالالالالم درو،شالالالالالیان، رئیس سالالالالالازمان بازریس کل 

کشالالالالالالالالالالالالالالالور در جلسالالالالالالالالالالالالالالاله صالالالالالالالالالالالالالالالب  امروز شالالالالالالالالالالالالالالالورای عالا  قوه  

یبا ا قضالاییه های این سالازمان برای کمک شالاره به پیگتر

هزار و    ۳به دولت در وصالالول مالیات معوق، از وصالالول 

کالتمیلیالارد تومالان مالالیالات بن الاه  ۵۰۰ هالای بزر  هالا و رسر

های اختر و واریز آن به حسالالالالالالالالالالالالالاب سالالالالالالالالالالالالالازمان امور در ماه

 کشور ختر داد. 
 مالیان 

انه    و پیشالالالالالالگتر
ن با اشالالالالالالاره به اقدامات نظارن  وی همچنیر

های اسالالالالالالالالتان تهران، از ورود  سالالالالالالالالازمان در شالالالالالالالالهرداری این

ها  های این شالالالالالالهرداریسالالالالالالازمان بازریس به ییک از قرارداد 

  ۲۴۰ختر داد که با تجدید کارشالالالالالالالالالالالالنایس موجب دریافت 

میلیارد تومان سالالالالالهم شالالالالالهرداری در قرارداد مذکور شالالالالالده  

 است. 

 

 

 

 : حکومتی  راتیسازمان تعز  یسخنگو 

 خودرو بسته است  برخورد با گرانفرو    یبرا  رات ی تعز  دست

سااااخنگوی سااااازمان تعزیرات حکومتی گفت: با توجه  

به اینکه ساااااااااااااقا قیمت خودروها در بازار و سااااااااااااا   

خرده و عرضاااااااه مشاااااااخز نیسااااااات، دسااااااات ساااااااازمان  

کومتی برای برخورد با گرانفرو   بساااااااااااااته  تعزیرات ح

 .است

سالالالالالالید یارس رای انن در ارتباط تصالالالالالالویری با برنامه گفت و  

ی دوشالالالالشبه شالالالالب شالالالالبکه دو سالالالالیما افزود:  گوی ویژه ختر

کنالالد کالاله سالالالالالالالالالالالالالالالقف  زمالالانن گران فرویسر مصالالالالالالالالالالالالالالالالالداق پیالالدا یم

 قیمت کاال و خدمات، مشخص باشد. 

وی اضالالالالالالالافه کرد: مبنا برای عرضالالالالالالاله خودروسالالالالالالالاز، قیمت  

اعالیم شالالالالورای رقابت اسالالالالت و در عرضالالالاله، متأسالالالالفانه با 

توجه به اینکه سالالالالالالقف قیمت، مشالالالالالالخص نشالالالالالالده اسالالالالالالت  

ن کنیم  نیم توانیم در خودرو مصداق گرانفرویسر را تعییر

 . هر چند که گرانفرویسر وجود دارد 

هزار    ۲۵مالالالالالاه گالالالالالذشالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالاله حالالالالالدود    ۱۶افزود: در    رای الالالالالانن 

،  پرو  نالالالالالده خودرونی را در سالالالالالالالالالالالالالالالالالالالازمالالالالالان تعزیرات حکومب 

هالانی  درصالالالالالالالالالالالالالالالالد آن پرونالالده  ۸۳مختومالاله کردیم کالاله حالالدود  

هسالالال ند که برای ما شالالالفاف بودند و به راحب  توانسالالال یم  

ها برخورد کنیم، اما در وضالالالالالالالالالالالالالالعیت کنونن دسالالالالالالالالالالالالالالت  با آن

  سالالالالالالالالالالالالالالالازمان تعزیرات حکومب  برای برخورد با گرانفرویسر 

 بسته است.  خودرو 
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 رئیس قوه قضائیه اعالم کرد: 

 های اقتصادی مند کردن برگزاری دادگاهارائه طرخ جامع برای نظام

 رهبر انقالب برای  رئیس قوه قضااااااااااااااااائیاااه باااا تقااادیر از 

 موافقات باا تاداوم برگزاری دادگااه
ی
هاای ویژه رساااااااااااااایادگ

باه اخالل در نظاام اقتصااااااااااااااادی، از طرخ جاامع برای 

 .مند کردن روند برگزاری این دادگاهها خبر دادنظام

های مفسدان اقتصادی با تأکید بر تداوم دادگاه ئییسر 

ن حال گفت: به دنبال آن هسالالال یم با ارائه طرخ   در عیر

جامع به مجلس این فرایند را از موضالالالالالالون اسالالالالالال  نانی و 

ای مسالالالالالالالالالالالالالالالتمر و اقالالدایم نهالالادینالاله در اضالالالالالالالالالالالالالالال راری بالاله رویالاله

المالالال دسالالالالالالالالالالالالالالالت الالاه قضالالالالالالالالالالالالالالالالا تبالالدیالالل کنیم تالالا هم حقوق بیالالت

حفظ شالالالالالالالالالالالالالالالود، هم برخورد بالالا مفسالالالالالالالالالالالالالالالالالدان بالاله صالالالالالالالالالالالالالالالورت 

ی شود   .قانونمند، رسیالالالالع، دقیق و عادالنه پیگتر

وان نبالاید  رئیس قوه قضالالالالالالالالالالالالالالالائیاله بالا بیالان اینکاله باله هیچ عن

ن بردن   به مفسالالالالالالدان اقتصالالالالالالادی مجال داده شالالالالالالود، از بیر

هالای فسالالالالالالالالالالالالالالالالاد را عالوه بر برخورد بالا مفسالالالالالالالالالالالالالالالالدان و زمیناله

های ویژه، در گرو اصالالالالالالالالالح سالالالالالالالالاختارهای برگزاری دادگاه

فسالالالالالالالالالالالالالادزا دانسالالالالالالالالالالالالالت و از دولت و مجلس خواسالالالالالالالالالالالالالت که  

ی اصالالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالات مورد نظر در حوزه   مقالالالالالالام معظم رهتر

بالالالالا جالالالالدیالالالالت دنبالالالالال کننالالالالد ن   .اقتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالادی را    وی همچنیر

  ، اصالالالالالالالالالالالالالالالالح نظالالالام بالالالانیک و پو ، اصالالالالالالالالالالالالالالالالح نظالالالام مالالالالیالالالان 

ترین  اصالالالح نظام گمرگ و واردات و صالالادرات را از مهم

وری ترین اصالالالالالحات در حوزه اقتصالالالالادی دانسالالالالت و ضن

های قضانی منجر خواهد که به کاهش جرایم و پرونده

  .شد

 

 : های حل اختالف م رح کرد ز توسعه شورا رئیس مرک

 اجاره یهاو اصالح مصوبه ستاد مقابله با کرونا درباره قرارداد  یبازنگر 

، رئیس مرکز توسعه شورا 
ی
های حل اختالف در شورای مسئوالن عایل قضاتی با اشاره به حجت االسالم صادق

 مبارزه با کرونا درباره سقا افزایش  
ی
های اجاره، گفت: این مصوبه با ابالغ معاون اول  قرارداد مصوبه ستاد میل

هزار پرونده متشکله   ۱۲دهد که از  های صورت گرفته نشان یم قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و بازر  

 قرار گرفته اند 
ی
   .در این زمینه، تعداد بسیار اندگ بر خالف مصوبه مورد رسیدگ

ایط خاص کشور در دستور کار قرار گرفته بود، برای وی افزود: از آنجا که اجرای مص  کرونا بر اساس رسر
ی
وبه ستاد میل

 به این دست پرونده 
ی
ایط اض راری، رسیدگ ها نیازمند قانون است که باید با اصالحات جدی در مصوبه  گذر از رسر

د؛ چرا که به عنوان م ال نیاز مالکان در مصوبه مذکور در نظر   گرفته نشده و در حا  که مصوبه  در دستور کار قرار گتر

 .درصد دعاوی م رح شده در تهران مربوط به مناطق یک و دو بوده است  ۷۰ناظر بر قشر آسیب پذیر بوده، 

 

https://www.mehrnews.com/news/5017797/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://www.mehrnews.com/tag/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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ی ایران   اتحادیه رسارسی کانون های وکالی دادگست 

 : رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 هزار بدهکار ممنوع الخروج شدند  ۲۵

کیس  اظهار داشت:   کت  ذبی  هللا خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور د 

دارد   مالیان   نکند، بدیه  پرداخت  مالیات  برخط ممنوع و  که  بودن الخروج یمبالفاصله  بانیک  بدهکار  شود. ضف 

در    .شودالخروخر محسوب یم آورد اگر سندی باشد و از سوی بانک به اجرا گذاشته شود ممنوع الخروخر نیم ممنوع 

هزار و   ۱۸الخروخر ها مورد و رفع ممنوع  ۹۹۵هزار و  ۲۴: ۹۹تا سه ماهه اول  ۹۸های  الخروخر راب ه با آمار ممنوع 

. نفر بوده است ۴۳۱

 

وع به کار پو   زنان زنداتی   ی»ارمغان« با هدف آزاد شیت 

ن  کمپیر کشور،  دیه  ستاد  عمویم  روابط  از  نقل  به 

عمد سال   حمایت از زندانیان زن محکوم به جرایم غتر

تفاهم   ۱۳۹۵ امضای  دنبال  ن نامه به  مابیر ای 

ان و امور کشور و معاون وقت زن دیه  ستاد  مدیرعامل

وع به کار کرد که به دلیل  خانواده ریاست جمهوری رسر

ن بار تمدید   زدایحبس  آثار آن تا به امروز برای پنجمیر

 .شده است

ی از   به دنبال این طرح مردیم که با دو هدف پیشگتر

ها و کاهش جمعیت زنان ورود ناخواسته افراد به زندان

ی و اجرا یم   پیگتر
ن زندانن  هر ساله شود به طور میانگیر

 .اندرهانی یافته  حبس بانوی دربند از ۱۶

ت زهرا   پو،ش این هر ساله به یمن سالروز والدت حرصن

معصومه  هللاسالم  ت  میالد حرصن روز  تا  و  آغاز  علیها 

السالم ادامه داشت اما در سال جاری با عنایت علیه 

ویروس شیوع  از  نایسر  عواقب  شده  کرونا به  مقرر 

ن مرحله از پو،ش ارمغان در موعد زمانن  است پنجمیر

ن حسیبن برگزار شود  .عاشورا تا اربعیر

کارت  - شماره  به  وجه  -9975-9903-9345 واریز 
 به امور     6037

ی
بانک میل )به نام ستاد مردیم رسیدگ

ی کد  شماره  و یا   –  دیه و کمک به زندانیان نیازمند(  گتر
 همراه * با تلفن 780*101دستوری #

 

 دهد جلسه یم  لیتشک نجفی  در راب ه با پرونده محمدعیل عایل  وانید ؛هفته آتی 

ن تهران برگزار عمویم دیوان عا  کشالالالالالالالالور در مورد رأی اضاری پرونده محمدعیل نج ن  هیأت لسالالالالالالالالهج شالالالالالالالالهردار پیشالالالالالالالالیر

ن اسالالالالالالاس،  .شالالالالالالودیم ی تصالالالالالالمیمجلسالالالالالاله  بر همیر ا اسالالالالالالتاد به دسالالالالالالت محمد عیل  گتر درباره عمد یا غتر عمد بودن قتل میت 

عمویم دیوان عا  کشالالالالالالالالالالالالالور در  هیأت نج ن سالالالالالالالالالالالالاله شالالالالالالالالالالالالالشبه آینده بیسالالالالالالالالالالالالالت و پنجم شالالالالالالالالالالالالالهریور ماه برگزار خواهد شالالالالالالالالالالالالالد و

 .رأی صادر خواهد کرد باره این

https://www.mehrnews.com/service/corona


 

  

 7 گزیده اخبار حقوق  

 

ی ایران   اتحادیه رسارسی کانون های وکالی دادگست 

 

 ؛ هوشمند  هیی قوه قضا  یدر راستا گایم

ون نهیشیعدم سوء پ گوایه  صدور   ی و بدون مراجعه حضور  یکیبه صورت الکبی

با هدف تقویت و توساااااعه هوشااااامندساااااازی دساااااتگاه 

، صاادور گوایه عدم سااوء پیشااینه در   ی   قضاااتی

ونییک و بدون مراجعه حضوری روز، به صورت   الکبی

 .اجراتی شد

به نقل از مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضالالالالالالالالالائیه،  

در راسالالالالالالتای هوشالالالالالالمندسالالالالالالازی خدمات قضالالالالالالانی و جهت  

ایط  یس مردم به این خدمات و در رسر تسالالالالهیل در دسالالالالت 

ونییک گوایه  بهداشالالالالالالالالالالب  موجود، سالالالالالالالالالالامانه صالالالالالالالالالالدور ال ت 

گوایه عدم    .اندازی شالالالالده اسالالالالتعدم سالالالالوء پیشالالالال نه راه

سالالالالالالالالالوء پیشالالالالالالالالال نه ییک از مهم ترین مدارک مورد نیاز برای 

کالالالالالالالت،   ثبالالالالالالالت رسر اسالالالالالالالالالالالالالالالتخالالالالالالالدام،  جملالالالالالالاله  از  اموری  انجالالالالالالالام 

فعالیتهای ما  و اقتصادی و ... است که پیش از این، 

تالالالالالا ده روز زمالالالالالان،  یالالالالالک هفتالالالالاله  عالوه بر رونالالالالالد اداری از 

 .هزار تومانن داشته است  ۵۰هزینه ای 

سالالالالالالالالالالالط مرکز آمار و فناوری با راه اندازی این سالالالالالالالالالالالامانه تو 

ن کد ثنا در سالالامانه   اطالعات دسالالت اه قضالالانی و با داشالالی 

در  توان  ، یم  قضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالانی ونیالالالالالالالک  ال ت  خالالالالالالالدمالالالالالالالات  جالالالالالالالامع 

سالالالالالاعت و   ۲۴کمت  از  WWW.ADLIRAN.IR  سالالالالالایت

مبل    بالالالالالالاله صالالالالالالالالالالالالالالالورت  ۲۰بالالالالالالالا  را  این گوایه  تومالالالالالالالان  هزار 

؛ هم ونییک دریالالالالالالالافالالالالالالالت کرد  بالالالالالالاله  ال ت  مراجعالالالالالالاله  بالالالالالالالا  ن  چنیر

سامانه قوه قضائیه یم توان اصالت گوایه های صادر 

ل کرد  .شده را کنت 

 

 

 

 

 

 

 (  وریشهر چهارم هفته – پنجم شماره –سال اول )  گزیده اخبار حقوقی

 دادگستری ایران )اسکودا(کاری از اتحادیه سراسری کانون های وکالی 

                                                                                                                    زاده   کاظم حبیبه: یبند صفحه

http://www.adliran.ir/

