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 ۲ گزیده اخبار حقوقی 

 

 اتحادیه سراسری کانون ھای وکالی دادگستری ایران 

 

 شد  برگزار   قضاوت  عمو�  آزمون

کت  ۲۱مرکز استان و با حضور حدود  ۲۲آزمون عمو� قضاوت در  برگزار   ماە  جمعه دوم آباندر روز کنندە  هزار �ش
شدگان  پذیرفته  شود. اعالم �  کشوراز سوی سازمان سنجش و آموزش   نتایج این آزمون �سیت تا اواخر آبان .شد 

کت خواهند کرد و بعد از آن در ن�مه بهمن سال  این مرحله در ب�ست و �کم آذر �� �ش سال جاری، در آزمون ��ش
 .شود های تخص� انجام �و از اسفندماە مصاحبه  نتایج آزمون اعالم جاری

ن    امنی
گ

ن رح��، معاون منابع ا�ساین و امور فرهن� قوە قضای�ه گفت: برگزاری آزمون عمو� از داوطلبان امر قضا حسنی
ن تحص�ل  ن  از بنی ن آزمون امروز است، �� از این روش های جذب قضات است همچننی کردگان حوزە و دا�شگاە که همنی

جذب اختصا� از ط��ق معدل که ثبت نام آن قبال انجام شدە است و دا�شج��ان بورس�ه دا�شگاە علوم قضایی 
 .های جذب قضات است گر روشاز د�

شدگان  کن�م، گفت: چند برابر قبول قا�ن جذب �   ۸۰۰رح�� با ب�ان اینکه مطابق برنامه ششم توسعه ساالنه  
�� دعوت �  �� برای مصاحبه شفا� و سپس برای شوند و قبول�سیت این آزمون برای آزمون ��ش شدگان ��ش

کت کنندگان این آزمون را آقا�ان و    ۸۰.شوند معر�ن �آزمون روا�شنا� و در نها�ت برای گ��نش   درصد   ۲۰درصد �ش
 .دهندآن را خانم ها �شک�ل � 

 

 

ن قوان حیتنق و   ساماند�  م� ط�ح  خورد د �کل  کشور   ثبیت   مقررات و  نی

ن و مقررات ثبیت برای  ط�ح م� ساماند� و تنقیح قواننی
پژوهشگاە  با همکاری  بار در �ک قرن گذشته  ن  نخستنی

 د. قوە قضای�ه و سازمان ثبت اسناد و امال�، کل�د خور 

دە و در پرتو ا ین پروژە م� �س از انجام مطالعات گس�ت
و  ظرف�ت  اسناد  ثبت  سازمان  تعامل  با  موجود  های 

امال� و پژوهشگاە قوە قضای�ه به منظور ته�ه مجموعه 
ن و مقررات ثبت اسناد و امال� کشور، آغاز  منقح قواننی

 نظر به اهم�ت این پروژە در قلمروی حقو�ت   .است   شدە

کشور، شورای عا� علوم، تحق�قات و فناوری (عتف) 
اقدام کردە   

�
م� مأمور�ت  این  تأی�د  و  تص��ب  به  ن  ن�ی

جا�گاە   از  �شان  که  در این  است  مسأله 
دارد س�استگذاری  تحق�قایت  و  عل�  برای .  های کالن 

ن و مقررات ثبت  اسناد و امال� کشور، سه  تنقیح قواننی
گام اسا� در نظر گرفته شدە که گام نخست گردآوری 

ن معت�ب و دسته  بندی متون موثق، گام دوم تفک�ک قواننی
از غ�ی معت�ب و گام سوم ته�ه ال�حه تجم�� به منظور 

ن و مقررات اس  از قواننی
گ

ت. رفع پرا�ند�



 

  
 ۳ گزیده اخبار حقوقی 

 

 اتحادیه سراسری کانون ھای وکالی دادگستری ایران 

ی در جلسه کم�سیون قضائی مجلس   برر� مسائل حقو�ت با حضور وز�ر دادگس�ت

�شست صبح   در  نوروزی گفت:  حسن  االسالم  حجت  مجلس  قضایی  و  حقو�ت  ر��س کم�سیون  مهر    ٢٩  نا�ب 
ن جمهوری اسال� ایر  ن بنی داد مجرمنی ان و دولت روس�ه و ایران و برز�ل مورد برر� قرار گرفت کم�سیون لوایح اس�ت

 .و به تص��ب رس�د 

ن وی ادامه داد،   ی و معاوننی وی با ب�ان اینکه کم�سیون حقو�ت و قضایی مجلس کار خود را با حضور وز�ر دادگس�ت
ی نقطه نظرات اعضای کم�سیون مط�ح شد و وز�ر   ن پاسخ هایی  عنوان کرد: در این جلسه با حضور وز�ر دادگس�ت ن�ی

را ارائه کرد، در این �شست مسائ� همچون تق��ت ارتباط م�ان ادارات تع��رات حکومیت با وزارت صمت و اصناف، 
تق��ت موقع�ت تع��رات حکومیت به لحاظ کارمند و قا�ن و افزا�ش حوزە اخت�ارات آن مورد بحث برر� و تا��د 

 .قرار گرفت

ها،  ها به خارج شهرها و تخص� کردن زندان قضایی مجلس عنوان کرد: انتقال زندان نا�ب ر��س کم�سیون حقو�ت و  
ن در جلسه امروز کم�سیون   موضوعات م��وط به استخدام قضات و کارمند در قوە قضای�ه و اجرای قانون کاداس�ت ن�ی

تظار ما از ��رست مجتمع وی تا��د کرد: نظارت بر ز�ر مجموعه را �س�ار ارتقاء ده�د. ان  .مورد برر� قرار گرفت
ن را رصد کند و این با�د از  قضایی این است که به طور مداوم از شعبات مجتمع بازد�د م�داین داشته باشد و همه چ�ی

 . جهت نظارت باشد نه از ح�ث دخالت در امر قضا 

 

 ارائه �ک خدمت جد�د در دفاتر اسناد رس�

�اران ازک ان و دف�ت �ک خدمت جد�د  ارائه انون �دف�ت
واست برای خخ�ب داد و از مردم   در دفاتر اسناد رس�

رس�   اسناد  دفاتر  به  چک  جمله  از  اجرای�ه  صدور 
 .مراجعه کنند 

از جمله  ع� خنداین با ب�ان اینکه صدور انواع اجرای�ه  
طرف  از  است که  هایی  واسپاری  راستای  در  چک 

ثب  اسناد سازمان  دفاتر  به  امال� کشور  و  اسناد  ت 
بر�ن وظا�ف سازمان   رس� وا�ذار شدە است، افزود: 

معنوی،  مال��ت  رس�،  اسناد  اجرای  جمله  از  ثبت 
کتها و موارد د�گری که قرار است از مجموعه   ثبت �ش
سازمان ثبت منفک و با توجه به ظرف�ت و توانمندی 

د ماە گذشته  به دفاتر اسناد رس� وا�ذار شود، � چن 

شیوە  و  م��وطه  های  دستورالعمل  است.  شدە  آغاز 
نامه های انجام کار ته�ه شدە، و دفاتر اسناد رس� به 
امور   این  انجام  متو�  اسناد،  اجرای  پ�شاین  عنوان 

 د. خواهند بو 

پا�لوت  به  اشارە  با  �اران  دف�ت و  ان  ر��س کانون �دف�ت
بر�ن دفاتر در تهران و سایر استان ها، از اجرای موفق 
افزود: ط�ح صدور   و  داد  دفاتر خ�ب  این  در  این ط�ح 

اسناد رس� چند وقیت است برای اجرا   در دفاتر  اجرای�ه
به دفاتر اسناد رس� �ا� کشور ابالغ شدە و دفاتر 

� دهند اما متاسفانه  این خدمت جد�د را به مردم ارائه
هنوز عدە ز�ادی از افراد، از این خدمت جد�د آ�ا� 

. ندارند 

https://www.irna.ir/news/84084222/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C
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ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ن دادگاە جرا�م س�ا� مجرم در   نعمت احمدی  شناخته شد دومنی

ن دادگاە جرا�م س�ا� خ�ب داد  .سخنگوی ه�ات منصفه جرا�م مطبوعایت و س�ا� از برگزاری دومنی

ن پروندە جرم س�ا� در   احمد مومین راد سخنگوی ه�ات منصفه جرا�م مطبوعایت و س�ا� اظهار داشت: دومنی
دادگاە ک�فری �ک استان تهران با حضور ه�ات قضایی به ر�است قا�ن محمدی کشکو� و با حضور ه�ات   ۹شعبه  

 .منصفه جرا�م مطبوعایت و س�ا� برگزار شد

تفه�م اتهام، نعمت احمدی به عنوان متهم جرم س�ا� با اتهام ��ش ا�اذ�ب دفاع�ات خود را وی اظهار کرد: �س از 
ح داد با اتمام دفاع�ات متهم، ه�ات منصفه �س از استماع سخنان شا� و مشت� عنه و مطالعه پروندە آنان    .�ش

 .�شک�ل جلسه داد

اتفاق آرا آقای نعمت احمدی �سب را   به  ن حال وی افزود: ه�ات منصفه  �ت آرا در عنی با ا��� ن  مجرم و هم چننی
 .مستحق تخف�ف دا�ست 

به   تر  پ�ش  نعمت احمدی  این گزارش،  گزاری  بر اساس  بود:  خ�ب با روزنامه آرمان من در مصاحبه « ا�سنا گفته  ای 
قالب و آن را �ک نقد اصالح گرا�انه و در     مطالیب را مط�ح کردم که سازمان بازر� کل کشور عل�ه من شکا�ت کرد

 » .قانون جرم س�ا� ک�فرخواست برا�م صادر شد  جرم س�ا� دا�ست و برابر مادە �ک و دو

ن جلسه دادگاە جرا�م س�ا�، صبح روز �کشنبه   ی استان    ۱۳۹۹مهرماە سال    ۲۰در اولنی در سالن وال�ت دادگس�ت
تل����وین تهران   بابت مصاحبه در برنامه  ضا زا�این به عنوان متهم به ارتکاب جرم س�ا�   ۵شبکه    ۲۰تهران عل�ی

س�مای جمهوری اسال� با شکا�ت وزارت اطالعات مبین بر ��ش ا�اذ�ب در دادگاە حضور �افت که ه�ات منصفه او 
 .را مجرم �شناخت
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ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ن ت�فات ارا�ن م� با افزا�ش ق�مت ارا�ن  شدت �افنت

افزا�ش ق�مت  دادســــتان عمو� و انقالب ارا� گفت: با 
، دســــــت اندازی در این عرصــــــه و تـ�ـــــفات ارا�ن  ارا�ن
م� شــدت پ�دا کردە اســت که در این خصــوص دســتگاە  
ی الزم را انجـام  هـای اجرایی بـا�ـد قـاطعـانـه و جـدی پ�گ�ی

مهر در �شــــــــســــــــت    ۲۹شــــــــنبه  عباس قاســــــــ� ســــــــه  .دهند
المال اســــــتان  شــــــورای ســــــ�اســــــتگذاری حفظ حقوق ب�ت

افراد در منـــاطق خوش آب و   مرکزی، اظهـــار کرد: بر�ن 
ن هوا در ارا� از جمله خانه ان، حســــــــــــنی آباد بغدادی و م�ی

اند که  روسـتای انجدان اقدام به تـ�ف ارا�ن م� کردە
این مهم با�د مورد توجه مســـــــئوالن م��وطه باشـــــــد و در 
خصـوص صـ�انت از ارا�ن م� برخورد الزم با متخلفان  

د  .صورت گ�ی

ــش از ارا�ن  ــف�دها به  توســــــــــــــط �قهوی افزود: بخ�ــــــــــــ ســــــــــــ
ای تـ�ــف و ســـندســـازی شـــدە و ســـپس به  صـــورت حرفه

 به این موض�ع با�د  
گ

افراد ناآ�اە فروخته شدە که رس�د�
د. ا�ر حواســـــــــــــــمـان نبـاشـــــــــــــــد این افراد   در اول��ـت قرار گ�ی

 .تمام شهر را ت�ف خواهند کرد

دادســــــــــــتان عمو� و انقالب ارا� ب�ان کرد: صــــــــــــ�انت از 
ان اســــــــت و دســــــــتگاە های متو�  ارا�ن م� وظ�فه همگ

در این راســـــــــتا نبا�د منتظر اجازە و دســـــــــتور باشـــــــــند بل�ه  
هرکس در ح�طـه وظـا�ف خود آ�ش بـه اخت�ـار اقـدامـات  
 کـامـل جهـت  

گ
ن آمـاد� ی ن�ی الزم را انجـام دهـد. دادگســـــــــــــــ�ت

 .حما�ت و همکاری الزم را دارد

حــ��ــم   از  تــوجــ�  قــــــــابــــــــل  ان  ن مــ�ی داد:  ادامــــــــه  قــــــــاســـــــــــــــــ� 
ها و ارا�ن م� که در بر�ن مناطق ا�هها، کوهپرودخانه

ان مورد تجاوز قرار گرفتهب��ژە خانه اند رفع تـ�ـــــــــــــف م�ی
ن بـا�ـد حـدا��� تـا �ـک هفتـه د�گر رفع   شــــــــــــــــدنـد و مـاب�ت ن�ی
ن با اقدامات   تـ�ـف شــوند، در غ�ی این صــورت متـ�ـفنی
قضــایی مواجه خواهند شــد و اقدام به تخ��ب ت�ــفات  

 .خواهد شد

افزا�ش ق�مت ارا�ن ســـــبب شـــــدە  وی خاطر�شـــــان کرد: 
ن افزا�ش و شـــــــــدت پ�دا کند که در  تـ�ــــــــف ارا�ن م� ن�ی
این خصـــوص دســـتگاە های اجرایی با�د قاطعانه و جدی  

ی الزم را انجام دهند  .پ�گ�ی

وی ب�ان کرد: نمایندگان حقو�ت ســـــــــازمان های متو� در 
آب   داری،  ن آبــخــ�ی و  مــنــــــــابــع طــبــ�ــ�  قــبــ�ــــــــل  از  اســـــــــــــــــتــــــــان 

رزی، بن�ــــاد مســـــــــــــــکن انقالب  ای، جهــــاد کشــــــــــــــــــاو منطقــــه
ها ها و ده�اریبخشــــــداری   اســــــال�، راە و شــــــهرســــــازی و

ــناســــــــایی و مشــــــــخص     با�د تـ�ـــــــفات در حوزە خود را شــــــ
ی مورد  کردە و به محض مشــــاهدە تـ�ـــف، جهت پ�گ�ی

کنند. ادارە کل اوقاف    را به دستگاە قضایی استان معر�ن 
ن با�د کســـاین را که ارا�ن  �ه اســـتان ن�ی موقوفه  و امور خ�ی

 .اند شناسایی و معر�ن کندرا ت�ف کردە
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ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ن دادر�   حذف مادە واحدە ال�حه اصالح قانون آینی

دادر�   ن  آینی قانون  اصالح  ال�حه  واحدە  مادە  نگهبان  شورای  ایراد  رفع  برای  اسال�  شورای  مجلس  نمایندگان 
س�د کاظم دلخوش سخنگوی کم�سیون قضایی مجلس شورای اسال�    .های عمو� و انقالب را حذف کردنددادگاە

با اشارە به حذف مادە واحد ال�حه برای رفع ایراد شورای نگهبان گفت: ا�ر این اقدام انجام �شود بعد از وضع قانون 
ای�ه، کم�سیون و شورای نگهبان به این نت�جه رس�دند  قوە قض   دچار ابهام و �درگ� مراجع قضایی خواه�م شد، لذا

 .که این مادە حذف شود 

بود که   شدە  بیین  پ�ش  ال�حه  این  واحدە  مادە  در 
و کم�سیون ه�ات به  ها   

گ
رس�د� و  اختالف  حل  های 

ن در دعاوی را طبق    نخستنی
گ

تخلفات صالح�ت رس�د�
مقررات داشته باشند که به دل�ل عدم امکان رفع ایراد  

 .ای نگهبان مادە واحدە حذف شدشور 

با   موافق،    ۱۸۲نمایندگان  و    ۷رای    ۲۲رای مخالف 
مجم�ع   از  ممتنع  حذف    ۲۴۹رای  با  حا�ن  نمایندە 

  .مادە واحدە موافقت کردند 

 

 ی ادار  عدالت وانی د توسط گذشته  سال در  مص��ه ۳۲۳ ابطال

ن بهرا�   رئ�س دیوان عدالت حجت االسالم والمسلمنی
ن  آئنی مص��ات،  از  مردم  شکا�ات  به   

گ
رس�د� اداری 

ها را از د�گر وظا�ف ها و دستورالعملها، بخشنامه نامه 
بخش   عدالت  دیوان مص��ات  این  و گفت:  دا�ست 

د که در سال  ز�ادی از شکا�ات در کشور را در بر � گ�ی
ان    ۹۸ ن م�ی و    ۲به  داشته   ۳۱۴هزار  ا�م که شکا�ت 

اس  ۲۱۴۳ شدە  مختومه  و   
گ

رس�د� با  وی  ت.  پروندە 
سال گذشته   در  اینکه  شدە    ۳۲۳ب�ان  باطل  مص��ه 

واقع    گفت:   است در  رقم  کل   ۱۵این  درصد 
ن سال   است. های دیوان عدالت اداری  مختومه  در همنی

عدم   ۱۰۶ به  حکم  دیوان  عمو�  ه�ات  در  پروندە 
پروندە هم حکم به عدم ابطال   ۶۹۹ا�م و  ابطال داشته 

 .ا�م های تخص� داشته در ه�ات

بنابراین در   ادامه داد:  مص��ه حکم به عدم    ۸۰۵وی 
ابطال   شکا�ات  مقابل  در  است که  شدە  دادە  ابطال 
شدە عدد چند برابری است و این در حا� است که در 

ی وحدت رو�ه در ه�ات عمو� دیوان  أر   ۷۵این مدت  
 .تأی�د شدە است 

 



 

 

  
حقوقی  اخبار گزیده  ۷ 

 

 

ایران  دادگستری وکالی ھای کانون سراسری اتحادیھ  

وهای مسلح در جرا�م امنییت افزا�ش �افتصالح�ت  سازمان قضائی ن�ی
گ

 های رس�د�

اساس  بر  اعالم کرد:  مسلح  وهای  ن�ی قضایی  سازمان 
مادە اجازە مقام معظم   با تب�ە �ک  ی و منطبق  ره�ب

ن دادر� ک�فری، صالح�ت   ۵۹۷  قانون آینی
گ

های رس�د�
وهای مسلح افزا�ش �افت  .سازمان قضایی ن�ی

وهای  ن�ی قضایی  سازمان  حقو�ت  ادارە کل  اعالم  به  بنا 
ی که به موجب  مسلح، براساس اجازە مقام معظم ره�ب

دف�ت   شمارە    ا�شاننامه  مورخ ۱/ ۱۳۷۵۲به  /م 
قوە   ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ م  مح�ت ر�است  نامه  و  شدە  ابالغ 

شمارە  به  مورخ   ۹۰۰۰/ ۸۷۲۲۱/ ۱۰۰  قضای�ه 
قضایی صالح�ت  ۱۴/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان   

گ
رس�د� های 

�افته  توسعه  ز�ر  ح  �ش به  بند  پنج  در  مسلح  وهای  ن�ی
 ت: اس

وهای ۱ ن�ی برای  خدمت  با  مرتبط  امنییت  جرا�م  ـ کل�ه 
مسلح، از ناح�ه کارکنان قراردادی و �ا کساین که به طور 

وهای مسلح،سازمان  ها، مؤسسات موقت در خدمت ن�ی
کت  �ش وهای و  ن�ی مقررات  مشمول  که  وا�سته  های 

 .مسلح ن�ستند

ج۲ طبقه ـ  اطالعات  با  مرتبط  وهای بندی را�م  ن�ی شدە 
�ا  مستق�م  صورت  به  اشخا� که  ناح�ه  از  مسلح، 

�سل�حات  و  ات  ن تجه�ی ن  تأمنی به  �سبت  مستق�م  غ�ی
وهای مسلح همکاری دارند  .ن�ی

وهای مسلح، مرتبط با زمان ۳ ـ جرا�م امنییت کارکنان ن�ی
 .اشتغال تا پنج سال �س از پا�ان خدمت 

م مرتبط با سالح و مهمات توسط کارکنان ـ کل�ه جرا� ۴
وهای مسلح   .شاغل در ن�ی

و  ۵ حفاظیت  خاص  وظا�ف  انجام  با  مرتبط  جرا�م  ـ 
  .های اجرایی های حفاظت دستگاە انتظا� کارکنان �گان

 

شنبه   پنج  روز  مص��ه  رس�   ۲۴این  روزنامه  در  مهر 
 .کشور منت�ش شد

ن   ۵۹۷بر اساس تب�ە �ک مادە مادە    دادر� قانون آینی
 به جرا�� که امام خمیین (رە) و مقام 

گ
ک�فری، رس�د�

ی اجازە فرمودە  اند در دادگاە ها و داد�اهای معظم ره�ب
 شود، مادا� که 

گ
وهای مسلح رس�د� سازمان قضایی ن�ی

  .از آن عدول �شدە در صالح�ت این سازمان است

 

 )99اول آبان  هفته – دهم شماره –سال اول گزیده اخبار حقوقی  (

کاري از روابط عمومی اتحادیه سراسري کانون هاي وکالي دادگستري ایران 
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