
 

 

 

 

 

 

  

        
       

  ٩٩ آبان چهارم/ هفته  دوازدهمسال اول / شمارە  

 ٢صفحه                 ه ییقوه قضا سییاستان با موافقت ر ۴مستقل در  یکانون وکال  ل یتشک 

٣د  صفحه های مطالبه مهریه در محاکم ابالغ شبخشنامه چگونگی رسیدگی به دادخواست 



 

  

 ۲ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 

   هی�قوە قضا س�� استان با موافقت ر  ۴مستقل در  یکانون وکال   ل��شک

حقو�ق  قضا  معاون  قوە  مجلس  امور  �شک  هی� و   ل�از 

 ، خراسان شما� مستقل در چهار استان    یکانون وکال

، با موافقت و بلوچستان  ستان�سو  سمنان  ،  هرمزگان

 کشور خ�ب داد.   یی دستگاە قضا س��ر 

ن محمد مصدق با اعالم این  حجت االسالم و المسلمنی

خ�ب اظهار کرد: بر اساس مادە �ک ال�حه استقالل کانون 

ر استان منوط وکال، �شک�ل کانون وکالی مستقل در ه

وک�ل در آن حوزە استقالل   ۶۰به آن است که حداقل  

نصاب  حد  به  وکال  تعداد  زماین که  تا  و  باشند  داشته 

م��وط،  امور  در  استان  آن  باشد،  نرس�دە  ن شدە  تعینی

 .تابع مقررات و نظامات کانون وکالی مرکز خواهد بود

ورت �شک�ل کانون وکالی مستقل در   وی با تأ��د بر �ن

رفع استان  لزوم  و  م��ور  نصاب  حد  از  برخوردار  های 

دشواری  خصوص  به  زمینه  این  در  مردم  مشکالت 

کانون  �شک�ل  کرد:  ت��ــــح  وک�ل  به  آنها   � دس�ق

استان  این  در  تب�ە  مستقل  اجرای  در    ۶مادە    ۲ها، 

د« وکالت  پروانه  اخذ  ک�ف�ت  در  قانون  ی»  ادگس�ق

ط��ق   از  موض�ع  ابتدا  گرفت.  قرار  کار  دستور 

ی استاندادگس�ق نظر های کل  اخذ  با  و  شد  ی  پ�گ�ی ها 

ی منعکس  م دادگس�ق موافق آنها، این مهم به وز�ر مح�ق

و با موافقت وز�ر، مراتب به ر�است قوە قضائ�ه اعالم 

 .شد 

معاون حقو�ق و امور مجلس دستگاە قضایئ افزود: در  

استان   نها�ت در  مستقل  وکالی  کانون  های �شک�ل 

و  بلوچستان  و  س�ستان  هرمزگان،  شما�،  خراسان 

سمنان مورد موافقت ر�است قوە قضائ�ه قرار گرفت و  

ی هایی که های م��وط و کانون موض�ع از ط��ق دادگس�ق

استان  این  امور  دار  عهدە  دست تا کنون  در  بودند  ها 

ا�ع در  ام�دوار�م  است که  ی  برگزاری   پ�گ�ی با  وقت 

استان انتخابات کانون  این  در  آنها  ها  فعال�ت  شاهد  ها 

 .باش�م

و   معاونت حقو�ق  اینکه  اعالم  پا�ان ضمن  در  مصدق 

مستقل   وکالی  کانون  �شک�ل  ی  پ�گ�ی مجلس  امور 

های فاقد کانون را در دستور کار دارد ت��ــــح کرد: استان 

� عموم به وک�ل به عنو  ا�ط برای دس�ق ان �سه�ل �ش

، به طور جدی از سوی  ن �ک حق ت��ــــح شدە در قواننی

ی �  ا�ط این معاونت پ�گ�ی شود و به محض تحقق �ش

این  در  وکال  استقالل کانون  ال�حه  �ک  مادە  در  مقرر 

اناستان  و ها،  ی  دادگس�ق وز�ر  به  موض�ع  شاءهللا 

 .شودر�است قوە قضائ�ه اطالع دادە � 

 



 

  

 ۳ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 

 به دادخواست
گ

 رس�د�
گ

 های مطالبه مه��ه در محا�م ابالغ شد بخشنامه چگون�

ی از وق�ع جرم قوە قضای�ه در بخشنامه   ای به روسای داد معاون اجتما� و پ�شگ�ی
گ

ی �ا� کشور نحوە رس�د� گس�ق
  .های مطالبه مه��ه را ابالغ کردبه دادخواست 

در این بخشنامه آمدە است: درخصوص شناسایی و  
توق�ف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان 
زوجه   که  مواردی  در  االجرا  الزم  سند  �ک 

دهد، الزم است دادخواست مطالبه مه��ه ارا�ه �
بدوا� به ادارە ثبت اسناد و امال� مراجعه کند تا با  

� و قا نوین خود توق�ف دارایی زوج بتواند حقوق �ش
را به عنوان مه��ه در�افت کند. ثبت اسناد و امال�  
در صورت عدم حصول نت�جه در شناسایی و توق�ف  

گذشت   از  �س  مدیون  زمان   ۶اموال  از  ماە 
درخواست اجرای�ه، گوا� برای محا�م قضایی صادر 
(زوج)   مدیون  ما�  وضع�ت  به  عنا�ت  با  � کند. 

 .شود اسب صادر �موض�ع خواسته زوجه برر� و حکم من

های مه��ه،  واحد و مدی��ت صحیح قضایی پروندە به منظور اتخاذ رو�هآمدە است: در قسمیق د�گری از بخشنامه 
ی های �ا� کشور با�د به این ترت�ب اقدام کنند  :تما� واحدهای قضایی ز�رمجموعه دادگس�ق

مادە   -۱ بند (ب)  از صدور گوا� موض�ع  قبل  پذیرش دعاوی مطالبه مه��ه  برنامه ششم توسعه    ۱۱۳از  قانون 
 .خودداری کنند 

های مه��ه،  واحدهای اجرای احکام مدین (اعم از محا�م و مرا�ز حل اختالف) در ج��ان اجرای احکام پروندە  -۲
 از ط��ق شناسایی اموال محکوم عل�ه (مکاتبه با 

�
، راهور، بانک  �فا ها و...) اقدام کنند و ترتییب اتخاذ مراجع ثبیق

 .شود که منت� به جلب و بازداشت محکوم عل�ه �شود 

ای حاصل درخصوص ن�ابت های واصله از خارج استان، وفق بند (ب) قانون مارالذکر اقدام کند و چنانچه نت�جه -۳
 .ازداشت محکومه عل�ه به مرجع مع� ن�ابت اعادە شودهای ن�ابیق بدون اقدام در خصوص جلب و ب�شد پروندە

ی  .ها مسوول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستندها استانروسای کل دادگس�ق

 



 

  

 ٤ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 فع� در دولت  و حقو�ق  �ق � حق یهات�از شخص ت�مورد شکا ۱۵۰

.  ا�م های حق��ق و حقو�ق داشتهمورد شکا�ت از شخص�ت  ۱۵۰سخنگوی قوە قضائ�ه گفت: در دولت فع� ما 

ی در پاسخ به ن   اسماع�� در �شست خ�ب های اخ�ی در�افت شدە است  اینکه آ�ا شکاییق از دولت در مورد توهنی
ن را هم خالف قانون و هم خالف اخالق، هم جرم و هم دون شأن ا�سان�ت � دان�م و به گفت: ما هرگونه توهنی

 به این جرا�م است. 
گ

 � کن�م. تکل�ف قانوین ما رس�د�
گ

ن برابر ضوابط و مقررات رس�د� در مورد   موارد مجرمانه ن�ی
اخ�ی تا�نون اعالم شکاییق به داد�ای عمو� و انقالب تهران �شدە، به لحاظ اینکه بر�ن افراد در زمرە روحان�ت  

 .بودند من از داد�ای روحان�ت یب اطالعم

ه اسماع�� خاطر�شان کرد: با اصالح قانون اغلب این موارد ن�از به اعالم شکا�ت دارد. کما اینکه در سایر موارد ک
 کرد�م. در دولت فع� ما  

گ
مورد شکا�ت از   ۱۵۰از ناح�ه دولت از افراد حق��ق و حقو�ق اعالم جرم شدە رس�د�

ا�م که البته تعداد کساین که از آنها شکا�ت شدە ب�ش�ق از این عدد است. شخص�ت های حق��ق و حقو�ق داشته 
 شدە و ما وظ�فه خود ر 

گ
 به شکا�ات انجام دادە و � ده�ماین شکا�ات برابر ضوابط قانوین رس�د�

گ
 .ا در باب رس�د�

 

 

 :  خ�ب داد   ی دادگس�ق  ر �و امور مجلس وز  معاون حقو�ق  

ان خسارات نا�ش  س � سأ ت نامهوەیابالغ ش  از بازداشت جهت اجرا  صندوق ج�ب

ی گفت: شیوە  ان خسارات نا�ش از بازداشت  معاون حقو�ق و امور مجلس وز�ر دادگس�ق نامه تاس�س صندوق ج�ب
ن دادر� ک�فری مصوب  ۲۶۰موض�ع مادە   .شد جهت اجرا ابالغ  ۱۳۹۲قانون آینی

ان خسارات نا�ش از بازداشت موض�ع مادە     ۲۶۰ع� فرهادی در این بارە اظهار کرد: شیوە نامه تاس�س صندوق ج�ب
ن دادر� ک�فری مصوب  ی در هفت مادە و �ک تب�ە جهت اجرا ابالغ شد  ۱۳۹۲قانون آینی  . توسط وز�ردادگس�ق

ی در نظر  ن دادر� ک�فری برای تاس�س این صندوق در وزارت دادگس�ق وی افزود: با توجه به تکل��ن که قانون آینی
تحق�قات مقدمایق   بر اساس آن از این �س افرادی که در ج��ان نامه ته�ه و امضا شدە است و  گرفته بود، این شیوە 

قضایی حکم برائت �ا قرار منع تعق�ب در مورد آنان صادر  شوند و از سوی مراجع  و دادر� به هر علت بازداشت � 
ن دادر� ک�فری مصوب   � توانند خسارات ا�ام بازداشت خود را طبق مواز�ن و    ۹۲� شود با لحاظ قانون آینی

ان خسارات نا�ش از بازداشت درخواست کردە و در صورت صدور حکم  مقررات از کم�سیون های استاین و م� ج�ب
ان خسارت آنان قط� مبین ب ن اعتبار �سبت به ج�ب ان خسارت این صندوق �س از تامنی . اقدام خواهد شد  ر ج�ب

https://www.mizanonline.com/fa/news/661292/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B1%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87


 

  

 ٥ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 

یوکال در سال جار  یسامانه خودکار�ر  ق�از ط�  حه�هزار ال  ۲۲۰ارسال 

  .هزار ال�حه از ط��ق سامانه خودکار�ری وکال در سال جاری خ�ب داد ۲۲۰سخنگوی قوە قضای�ه از ارسال 

ن اســــماع�� در این خصــــوص گفت: ب ســــامانه راە اندازی  ۳۰ب�ش از   ۱۳۹۹رای این منظور فقط در ســــال غالمحســــنی
ون�ک و کاهش مراجعه مردم به واحد کرد�م که این ســامانه های قضــایی و اســتمرار امر دادر� ها به امر دادر� ال��ق

ا�ط کرونایی کمک �  .کنددر �ش

ی ن�از به   ۵۰۰ماهه اول امســـــــــــــال، ب�ش از  ۷ســـــــــــــخنگوی قوە قضـــــــــــــای�ه افزود: در  ن به دادگســـــــــــــ�ق هزار نفر از مراجعنی
ی  مراجعه حضـــــــــــــوری انجام دادند و ن�م م�لیون مراجعه کنندە به دادگســـــــــــــ�ق ها پ�دا نکردند؛ �عین اقدامات خود را غ�ی

ی از ســــــــامانه  ۵۰۰.کاهش داشــــــــته اســــــــت های ن��ت د� به جای اینکه در زمان نامناســــــــب  هزار نفر د�گر با بهرە گ�ی
ــامانههای قضــــــایی با معط� مواجه شــــــوند مراجعه کنند �ا در مراجعه به واحد  های ن��ت د� به ، با اخذ ن��ت از ســــ

  .موقع مراجعه کردند و کارشان انجام شدە و �ک ساماند� خویب در این جهت انجام شدە است

ــامانه اســــــــماع�� ی از این ســــــ ــامانه خودکار�ری وکال   ۲۲۰ها در ســــــــال جاری  افزود: با بهرە گ�ی هزار ال�حه از ط��ق ســــــ
ون�ک با اصــــحاب   ۲۵.های قضــــایی ما مراجعه نکردندارســــال شــــدە اســــت و د�گر این افراد به واحد  هزار دادر� ال��ق

کـت کردنـد، ارتبـاط پرونـدە در این ا�ـام انجـام داد�م کـه افراد در خـانـه �ـا محـل کـارشـــــــــــــــان در دادر� ون�ـک �ش هـای ال��ق
ــ��ری با  ــامانه ۲۰های اخ�ی ب�ش از ها برقرار کرد�م و درماەزندان تصـــ ــه دادر� با زندان�ان از ط��ق ســـ های هزار جلســـ

 .تص��ری انجام شد

دفاتر  ســـــامانه ن��ت د� ،یی مراجع قضـــــا ما ســـــامانه ن��ت د�  یهاســـــامانه ن�افزود: مهم�ق   هی�قوە قضـــــا  یســـــخنگو 
دستگاە ها، سامانه    حقو�ق   ندگانینما  یوکال، سامانه خودکار�ر   یوکال، سامانه خودکار�ر  یهاخدمات، سامانه قرارداد 

ون  یخودکار�ر  ن مردم و مراجع یتمندیوان، ســــامانه ســــنجش رضــــاید  اعادە دادر�  ک�کارشــــناســــان، خدمات ال��ق از    نی
اســــــــت که به قوە    یمتعدد  یهاو ســــــــامانه  نهیشــــــــ�ســــــــوء پ  عدم درخواســــــــت گوا�  ،یســــــــامانه خودکار�ر   هی�قوە قضــــــــا

ا کمک کرد تا امر به دادر�  هی�قضا  انجام دهد.  سته�به نحو شا یی کرونا  ط�را در �ش

  

 

 

 

 

 



 

  

 ٦ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 

  شود ثبت قرارداد وکالت از اول آذر اجباری �

هزار قرارداد در    ۸دهد تنها  های ما �شان �که برر�رئ�س مرکز آمار و فناوری اطالعات قوە قضائ�ه با ب�ان این
ون�ک وکالت ثبت شدە است گفت: ثبت قرارداد وکالت از اول آذرماە در این سامانه اجباری  سامانه قراردادهای ال��ق

   . شود �

ع�� زارع پور در جلسه شورای عا� با اشارە به تکل�ف قانوین دستگاە قضا برای راە اندازی سامانه قراردادهای  
ون�ک وکالت، ت��ــــح   ، قوە قضای�ه مکلف به ا�جاد این سامانه ظرف �ک ماە ۹۹کرد: بر اساس قانون بودجه  ال��ق

ن شدە، راە اندازی شد، اما برر� هزار قرارداد در این    ۸دهد تنها  های ما �شان �بود که پ�ش از اتمام مهلت تعینی
ی شودسامانه ثبت شدە است که الزم است با توجه به تکل�ف قانوین به این موض�ع اهتما  .م ب�ش�ق

رئ�س مرکز آمار و فّناوری اطالعات قوە قضای�ه تا��د کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر ماە اجباری 
 .خواهد بود 

رئ�س قوە قضای�ه در وا�نش به این گزارش اظهار کرد: ا�جاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قراردادهای  
ون�ک، تکل�ف قان  .وین قوە قضای�ه بودە که ز�رساخت آن فراهم شدە استال��ق

 

 زادە هاش� خ�ب داد قا�ض 

کت های حقو�ق بورس با عنوان «اخالل در نظام اقتصادی کشور» برر�  پروندە بر�ض �ش
 شود �

  نا�ب 
گ

رس�د� از  اسال�  شورای  مجلس  به رئ�س  قضایی 
کت  مدیران �ش بر�ن  عنوان پروندە  با  بورس  حقو�ق  های 

  .«اخالل در نظام اقتصادی کشور» خ�ب داد

ن قا�ن  حسنی زادە هاش� در صفحه شخ� خود در  ام�ی
نوشت:   یت��ی�ق  پ�گ�ی راستای  دستگاە «در  از  هایی که 

داشتم مدیران قضایی  آیندە عمل�رد  هفته  از  مقرر شد   ،
کت  های حقو�ق بازار �ما�ه که در موض�ع بازارگرداین �ش

دهند با عنوان «اخالل در نظام  تعهدات خود را انجام ن� 
». اقتصادی کشور» برر� شود

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-3/975383-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF


 

  

 ۷ گ��دە اخبار حقو�ق 

 

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

 

 �شک�ل ت�م وکالی جد�د درخصوص پروندە شکا�ت و�لمو�س 

در   فوتبال  فدراسیون  ت�م وکالی جد�دی وکالی سابق  با  فدراسیون  این  و  تغی�ی کردند  و�لمو�س  پروندە شکا�ت 
 .کند شکا�ت از رأی ف�فا را دنبال � 

ف�فا بعد از چندین ماە، مباین حکم محکوم�ت فدراسیون فوتبال به علت شکا�ت مارک و�لمو�س را به این فدراسیون  
م�لیون یورویی به �مریب سابق ت�م م�  ۶خت غرامت ارسال کرد که براساس این حکم، فدراسیون محکوم به پردا

از کارشناسان    .شدە است متشکل  �شک�ل کارگرو�  با  فوتبال  فدراسیون  آن،  مباین  تا صدور  اعالم حکم  زمان  از 
حقو�ق در نهاد ر�است جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت ورزش و جوانان، بازر� کل کشور، مشاوران حقو�ق  

ن الملل و ه ن سایر نهادهای ذی  بنی اض به حکم صادرە در دادگاە داوری ورزشمچننی بودە   (CAS) ر�ط در صدد اع�ق
ئه شود  ، با ورود جدی این فدراسیون به این پروندە برای کاهش   .تا این رای را کاهش و از حکم صادر شدە ت�ب از طر�ن

ی لودو�ک دلشات، وک�ل در ابتدا با کنارە  غرامت، ت�م حقو�ق سابق این فدراسیون هم کنار رفته است. در واقع   گ�ی
زادە خارج شدە   ملیح  منصوری و ع�سوئ�� موافقت شد و سپس پروندە از اخت�ار ت�م حقو�ق متشکل رضا شاە  

 به پروندە مشاورە گرفته � 
گ

اف به فرآیند رس�د�  .شود و از این دو به علت ا�ش

روز (سه هفته) مهلت دارد تا درخواست   ۲۱) حکم، فدراسیون فوتبال  در حال حا�ن و از زمان صدور گراندز (مباین 
تواند از فرصت  به ثبت برساند و �س از ثبت درخواست تجد�دنظر، فدراسیون �   CAS تجد�دنظر خود را در

ی استفادە کردە و ظرف   ن کامل ال�حه خود را به همراە ضما�م و مستندات به این دادگاە ارائه ک  ۱۰ب�ش�ق  .ند روز منق

اقدام، مشخص خواهد شد این  از  به ج��ان خواهد  CAS �س  �ا �ک داور  با سه داور  را  پروندە  این  به   
گ

رس�د�
ا�ط پروندە، به احتمال ز�اد پنل سه نفرە �شک�ل خواهد شد و در نت�جه به جز �داور،   انداخت که با توجه به �ش

ن هر کدام �ک داور را   .کنند معر�ن �  فدراسیون فوتبال ایران و و�لمو�س ن�ی
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