
 

 

 

 

 

 

  

        
       

دهمسال اول / شمارە   �   ٩٩ آذر  دوم/ هفته  س�ی

 ٤      های وکال استنظارت بر وکال در قوه قضائیه مغایر با الیحه استقالل کانونتشکیل اداره  لیتشک

  ٥           میلیارد ریال ۱۷۶های نفتی به ارزش ورود سازمان بازرسی به موضوع رسقت لوله



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ۲ 

 

ایران  دادگستری وکالی  ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ی عمو� اتحاد�ه �ا�ی کانونب�ان�ه پا�ای� اجالس ه�ات   های وکالی دادگس�ت

� اجالس ه�ات عمو� اتحاد�ه   �ا�ی  � و ششمنی

�ای� کانون وکالی   � ی به م�ی کانون های وکالی دادگس�ت

مورد   اجالس  دستورهای  و  برگزار  مرکز  ی  دادگس�ت

 .بحث و برر� قرار گرفت

ح است  ن این ب�ان�ه به این �ش  :منت

و  -١ ترور�سیت  اقدامات  ی،  دادگس�ت وکالی  کانونهای 

ن الملل و اصول و عرف حا�م  مغایر با�دهای حقوق بنی

ن الملل را محکوم کردە و ترور دک�ت شه�د بر   روابط بنی

فخری زادە را مغایر تمام این اصول و قواعد دا�سته و  

در   موض�ع  این  حقو�ت  ی  پ�گ�ی جهت  را  خود   
گ

آماد�

ن المل� اعالم � دارد  .مراجع داخ� و بنی

ن و تحقق دادر� منصفانه و عادالنه از تکال�ف  -٢ تامنی

منصفا دادر�  است.  و  حا�م�ت  پایبندی  بدون  نه 

رعا�ت قانون ممکن ن�ست و استقالل کانون های وکالی 

تحقق   ارکان  از  ی  دادگس�ت استقالل وک�ل  و  ی  دادگس�ت

است کنندە  ن  تامنی و  منصفانه  حقوق � دادر�  فای 

در  قضایی  دستگاە  لت  ن م�ن و  اعتبار  است.  شهروندی 

ن المل� با استقالل کانون های وکال و  عرصه داخ� و بنی

ی مستقل پیوند نا�سستین داردوک�ل   .دادگس�ت

ی اصل    ٦مادە   -٣ ال�حه استقالل کانون وکالی دادگس�ت

ی بر رفتار وکال و  را بر نظارت کانون های وکالی دادگس�ت

استثنایی  و  موردی  تکال�ف  است.  کارگشا�ان گذاشته 

م قضایی م�ح در مواد   و   ١٨و    ١٦و    ١٥مقامات مح�ت

انون وکال ن� تواند با تفس�ی ال�حه قانوین استقالل ک   ٢١

سازمان  و  دە  نظارت گس�ت ادارە  �شک�ل  مجوز  موسع، 

م  ی در ز�ر مجموعه قوە مح�ت �افته بر وکالی دادگس�ت

د   .قضای�ه قرار گ�ی

قوە  -٤ حقو�ت  م  مح�ت معاونت  صادرە  دستورالعمل 

ی در   قضای�ه در مورد نحوە نظارت بر وکالی دادگس�ت

نوین استقالل کانون وکالی ال�حه قا  ٢٢مغایرت با مادە  

ن حکم انتصاب ر�است قوە  ی و بند چهارم از منت دادگس�ت

ی بودە و خلق تاس�س  قضای�ه از سوی مقام معظم ره�ب

 .غ�ی قانوین است و قابل�ت اجرایی ندارد

انتظار   ی  دادگس�ت وکالی  های  �ا�ی کانون  اتحاد�ه 

س�است  ادامه  در  قضای�ه  قوە  م  مح�ت رئ�س  های دارد 

خواهانه و مبتین بر رعا�ت و اجرای قانون دستور  تحول 

مراعات  االجرا  الزم  و  جاری  مقررات  و  ن  قواننی فرمایند 

 .شود 

�ان اجالس عادی  ن ی اصفهان م�ی کانون وکالی دادگس�ت

بعدی ه�ات عمو� اتحاد�ه �ا�ی کانون های وکالی 

ن شد  ی (اسکودا) تعینی  . دادگس�ت

 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ۳ 

 

ایران  دادگستری وکالی  ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 معاون دادستان کل کشور اعالم کرد 

 و�ژە به پروندە ترور محسن فخری زادە در قوە قضای�ه
گ

 رس�د�

قضای�ه  معاون دادستان کل کشور از دستور و�ژە ر��س قوە  
 به پروندە ترور محسن فخری زادە خ�ب داد

گ
 .برای رس�د�

سع�د عمراین معاون دادستان کل کشور در حاش�ه حضور در  
نگاران در پاسخ به پرس�ش  ستاد فاتب با حضور در جمع خ�ب

ترور محسن فخری  پروندە قضایی  زادە، اظهار کرد: در مورد 
ر��  اما  است  امنییت  معاون  حوزە  در  موض�ع  قوە  این  س 

دادە  ا��د  تمامقضائ�ه دستور  تا  تمام   اند  با  وهای قضایی  ن�ی
 به این پروندە وارد عمل شوند تا 

گ
ابزار و امکانات برای رس�د�
  .به زودی نت�جه حاصل شود

 قرار �
گ

د  معاون دادستان کل کشور در�ارە اینکه آ�ا این پروندە در داد�ای تهران مورد رس�د� ن گفت:  �اگ�ی دماوند ن�ی
ن به علت  برابر مقررات ا�ر �ک پروندە امنییت باشد با استفادە از ابزار احاله به تهران منتقل � شود و این پروندە ن�ی

وهای قضایی حاصل شود �ن ن�ی  خواهد شد تا نت�جه الزم با پ�گرد به�ت
گ

 .حساس�ت در تهران رس�د�

 

ی های وکالی دادگس�ت آزمون کارآموزی وکالت کانونتع��ق 

ی که قرار بود روز جمعه آزمون کارآموزی وکالت کانون    .آذر برگزار شود به تع��ق افتاد ۲۸های وکالی دادگس�ت

ن مجوز برگزاری   ۹۹اعالم کرد: آزمون وکالت   اسکودا عفر کوشا رئ�سدک�ت ج ا�ط حاد کرونایی و نداشنت به دل�ل �ش
 .آذر برگزار نخواهد شد ۲۸آزمون، در تار�ــــخ 

 .شود اعالم �  کرونا �س از استعالم از ستاد م� مقابله با سنجش و وی گفت: تار�ــــخ دقیق آزمون از سوی سازمان

ی برای ما مهم  اسکودا رئ�س ن  .تر استافزود: سالمت داوطلبان اخذ پروانه وکالت از هر چ�ی

ن جلسه ستاد م� مدی��ت  بر اساس اطالع�ه  ای که در این بارە منت�ش شدە است، «با توجه به مص��ات چهل و دومنی
ها، آزمون کارآموزی ها در ا��� استاندر کشور و اعمال محدود�ت   ۱۹-ب�ماری کوو�د ب�ماری کرونا و رشد فزایندە  

ی در تار�ــــخ وکالت کانون   .شودبرگزار ن�  ۲۸/ ۰۹/ ۹۹های وکالی دادگس�ت

ا�ط، این آزمون در روز جمعه مورخ     ».برگزار خواهد شد  ۲۲/ ۱۲/ ۹۹در صورت فراهم شدن �ش

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


 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٤ 

 

ایران  دادگستری وکالی  ھای کانون سراسری اتحادیھ  

ی مرکز  :رئ�س کانون وکالی دادگس�ت

 های وکال است �شک�ل ادارە نظارت بر وکال در قوە قضائ�ه مغایر با ال�حه استقالل کانون

ی مرکز اقدام قوە قضائ�ه   رئ�س کانون وکالی دادگس�ت
ال�حه   با  مغایر  را  وکال  بر  نظارت  ادارە  �شک�ل  برای 

وکالی  استقالل کانون  از  های  و  دا�ست  ی  دادگس�ت
ر��س قوە قضائ�ه درخواست کرد که از ��ی ادارە  

کانون  به  مستقل مذکور  ی  دادگس�ت وکالی  های 
 .ممانعت به عمل آورد

وگو با ا�سنا، در ارتباط با �شک�ل جل�ل مال� در گفت 
قضائ�ه گفت:   قوە  سوی  از  وکال  بر  نظارت  ادارە 

و   وکال  رفتار  بر  ذایت نظارت  وظا�ف  از  کارگشا�ان 
ی مذکور در بند ب مادە  کانون   ۶های وکالی دادگس�ت

شدە  شناخته  اصل  �ک  این  است.  استقالل  ال�حۀ 
ام    ۶۸است که   سال است هموارە مورد تأ��د و اح�ت

تا کنون بودە    ۱۳۳۳مقامات مختلف قضایی از سال  
  .است 

 تکا
�
ل��ن وی افزود: در کنار این اصل قانونگذار استثنائا

ال�حۀ استقالل برای   ۲۱و    ۱۸و    ۱۶و    ۱۵را در مواد  
م قضایی قائل شدە است که این تکال�ف   مقامات مح�ت
ال�حۀ   تص��ب  زمان  از  متمادی  سال�ان  طول  در 
تا کنون اعمال گرد�دە و کانون های وکالی   استقالل 
قضایی  مقامات  با  کامل  همکاری  هم  ی  دادگس�ت

  .اند داشته 

ی مرکز خاطر�شان کرد:  رئ�س کانون وکالی   دادگس�ت
صدر   مواد  در  مذکور  استثنایی  احکام  متأسفانه 
االانتشار با تفس�ی موسع تبد�ل به اصل شدە است و 
دە و سازمان �افته در   مبنای تأس�س ادارە نظارت گس�ت
قضائ�ه  قوە  حقوق  م  مح�ت معاونت  مجموعۀ  ز�ر 

رئ�س   دایرە شمول  نحوی که حیت  به  گرد�دە است 
به   ۱۵ستان و دادستان استان مذکور در مادە  دادگاە ا

پ�دا  ��ی  قضایئ  دستگاە  عا�  و  تا�  قضات  کل�ۀ 
  .کردە است 

ی ضمن   پا�ان گفت: کانون وکالی دادگس�ت مال� در 
در   قضایئ  مقامات  با  مستمر  همکاری  بر  تأ��د 

مواد   ال�حۀ    ۲۱و    ۱۸و    ۱۶و    ۱۵جهارچوب 
و   نظارت  ادارە  ن استقالل،�شک�ل  ظارت توسعۀ 

ال�حۀاستقالل کانون  با  مغایر  را  وکال  استثنایی  های 
راستای  در  قضائ�ه  قوە  م  مح�ت ر�است  از  و  دا�سته 

نامه   � قضایئ  امن�ت  سند  و اهداف  مستند  ای 
مستدل درخواست نمودە که از ��ی ادارە مذکور به  

به کانون  ممانعت  مستقل  ی  دادگس�ت وکالی  های 
 .عمل آورد

ال�حه استقالل    ۶بند ب مادە    به گزارش ا�سنا، طبق 
مصوب   ی  دادگس�ت وکالی  بر    ۱۳۳۳کانون  نظارت 

وکال شمردە   امور وکال و کارگشا�ان جزو وظا�ف کانون
مادە   براساس  ن  چننی هم  است  ال�حه   ۱۴شدە  این 

ی به   به تخلفات وکالء و کارگشا�ان دادگس�ت
گ

رس�د�
از  دادگاە م��ور  انتظا� وکالء است که  عهدە دادگاە 

درجه   ۳ انتخاب   ۱وک�ل  به  مدیرە کانون  که  ه�أت 
ن �  .شود گردد �شک�ل �برای مدت دو سال تعینی

که  معاون حقو�ت قوە قضائ�ه چندی قبل اعالم کرد
وکال  بر  نظارت کارآمد  به  مصمم  قضایی  «دستگاە 

.» است 

 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٥ 

 

ایران  دادگستری وکالی  ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 م�ل�ارد ر�ال  ۱۷۶های نفیت به ارزش ورود سازمان بازر� به موض�ع �قت لوله

کت بهرە برداری  کل استان کهک�ل��ه و ب��راحمد به موض�ع �قت لوله بازر�   های نفیت در منطقه گورە �ش
انگاری ها حا� از محرز بودن سهلم�ل�ارد ر�ال ورود کردە است و برر�  ۱۷۶نفت و گاز گچساران به ارزش  

  .عوامل حراسیت و بازر� خطوط لوله است

کت بهرە برداری های نفیت در منطق کل استان کهک�ل��ه و ب��راحمد، موض�ع �قت لوله بازر� به نقل از ه گورە �ش
 .کل استان قرار گرفت نفت و گاز گچساران به صورت پروندە بازر� موردی در دستور کار گروە نفت و گاز بازر�

ن گزارش  ن با انجام تحق�قات و همچننی کت مشخص شد  ها و تخمنی اول�ه مراجع مختلف منجمله حراست �ش های 
) لوله انتقال نفت سبک به همراە تک�ه   ۵/ ۴م�ت (معادل    ۵۴۰۰مقدار   صنعیت ) ۵ها (ساپورت)، در ناح�ه( گاە ک�لوم�ت

کت بهرە   .م�ل�ارد ر�ال به �قت رفته است ۱۷۶برداری نفت و گاز گچساران به ارزش ب�ش از (منطقه گورە) �ش

ن   قه درە مرگ به سمت گورە  ک�لوم�ت از این خط لوله را از منط  ۵/ ۴طبق برر� م�داین انجام شدە سارق �ا سارقنی
ن که تعداد آنها  گاەاند. از طر�ن تک�ه اقدام به تخ��ب و �قت لوله کردە  های خطوط لوله مجاور خط لوله مذکور ن�ی

از   برآورد �  ۵۰۰ب�ش  ن منظور ه�عدد  به همنی بازر�اشود، مورد �قت قرار گرفته است.  در جهت برر�   ت 
کت بهرە موض�ع فوق   .داری نفت و گاز گچساران مستقر شد بر الذکر در �ش

کت    ۲۶های انجام گرفته اول�ه، از  طبق برر� نفر در واحدهای ادارە حراست، عمل�ات و بازر� خطوط لوله آن �ش
، هوایی و نقشه اخذ توضیح صورت گرفت. برر� مستندات و تج��ه تحل�ل نقشه  -های ترس�� ادارەهای ت��وگرا�ن

انگاری عوامل حراسیت و بازر�  نفت توسط ه�أت بازر�، حا� از محرز بودن سهل  کل حراست مصوب وزارت
 .خطوط لوله است

 
گ

های الزم با دادستان مرکز استان و دادستان گچساران صورت گرفته است و آنچه از ط��ق این بازر�  ضمنا هماهن�
ی �  ن حانگاری و تباین شود، سهل پ�گ�ی کت نفت استهای انجام گرفته توسط مسئولنی  .راسیت و فین �ش

ن شناسایی شوند  ن ن�ی ، سارقنی  .بازر� کل استان کهک�ل��ه و ب��راحمد ام�د دارد با تحق�قات قضایی

 

 

 

 

 



 

  

حقوقی  اخبار گزیده  ٦ 

 

ایران  دادگستری وکالی  ھای کانون سراسری اتحادیھ  

 رئ�س قوە قضا 

  � ز حادتر است  خواری در همه جای کشو زمنی ر وجود دارد، اما وضع�ت در ال�ب

قاطع   برخورد  لزوم  بر  تأ��د  با  قضای�ه  قوە  ر��س 
ی  خواریدادگس�ت  � زمنی با  جهاد  ها  وزارت  ها گفت: 

م�  ذخایر  از  ص�انت  مسئول  عنوان  به  کشاورزی 
نده�د  اجازە  و  شود  م�دان  وارد  جد�ت  با  با�د 

ا برای  را  ارا�� کشاورزی  حداث  سودج��ان کار�ری 
  .و�ال و مرا�ز تف��� تغی�ی دهند

جاذبه  ز  ال�ب استان  دارد که ر��� گفت:  ز�ادی  های 
دست  با  بخواهند  و  ب�فتند  طمع  به  به بر�ن  اندازی 

به  اقدام  ارا�ن کشاورزی  تغی�ی کار�ری  و  م�  ارا�ن 
 .و�السازی و ا�جاد مرا�ز تف��� کنند 

ن خواری در همه   ر��س قوە قضای�ه با ب�ان این که زمنی
از   �� ارا�ن  تغی�ی کار�ری  و  دارد  وجود  جای کشور 
حادتر  ز  ال�ب در  وضع�ت  اما  است،  فرا��ی  معضالت 
است، تأ��د کرد: اقدامایت که برای رفع ت�ف ارا�ن و  

ی از تغی�ی کار�ری  ها انجام شدە، با�د با قاطع�ت  جلوگ�ی
ی شود  .پ�گ�ی

�چشمه گرفت. ر��� گفت: جلوی تخلف را با�د از  
شکین و جرم د�گر را  شکین و جرم �ک قانون هر قانون

در یپ دارد. وقیت ارا�ن کشاورزی با تخلف تغی�ی کار�ری  
مجاز هم در این ارا�ن  شوند، حفر چاە دادە �  های غ�ی

 .شود انجام �

 
مسئول  را  جهاد کشاورزی  وزارت  قضای�ه  قوە  ر��س 

دا�س منابع کشاورزی  و  م�  ذخایر  تأ��د حفظ  و  ت 
کرد: وزارت جهاد کشاورزی با�د با جد�ت وارد م�دان  
ارا�ن  کار�ری  سودجو  افراد  ندهد  اجازە  و  شود 

 .کشاورزی را تغی�ی دهند 

 

 

 
 

 
 

 ) 99 آذر دومهفته  سیزدهم شماره –(سال اول 

 گزیده اخبار حقوقی

 یرانهاي وکالي دادگستري اکانون روابط عمومی اتحادیه سراسري

 (اسکودا)

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

