
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 همکاری کانون های وکال و مرکز وکالی قوه قضائیه منوط به ادغام  و الحاق نیست

این  رئیس جدید مرکز امور مشاوران وکال و کارشناسان قوه قضائیه با اشاره به اینکه

ر می کنند و مهم می کنند گفت اینها کامال با هم کا و کانون وکال با هم همکاری  مرکز 

 الحاق شوند  یا نیست که ادغام 

علی بهادری جهرمی رئیس جدید مرکز امور مشاوران وکال و کارشناسان رسمی قوه 

قضائیه در گفت و گو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم در رابطه با برنامه 

اش برای تعامل با کانون های وکال گفت :کانون وکال  مرکز  مشاوران دو برادر یک 

گی یک خانواده را تشکیل می دهند و اگر بحث های خانواده اند وکیل و کارشناس ها هم

 دامن زدن به آن صالح نیست و نهایتا باهم کار خواهند کرد درونی بین شان وجود دارد 

یگیری وی در پاسخ به این سوال که آیا موضوع ادغام و الحاق این دو مجموعه با پ

لی باشد قطعا این دو نیست شیوه همکاری اینها به چه شک خواهد  کرد یا خیر گفت مهم 

مجموعه االن در کنار هم در حال همکاری هستند و ظاهر امر اینگونه است که بعضی فکر 

 می کنند همکاری نمی کنند.

بهادری با اشاره به اینکه پیش از این در جلسات کمیسیون کامال با هم کار می کنند و 

 چنین اتفاقی در بین نیست 

ادری در حالی است که کانون های وکال بارها خواهان به گزارش تسنیم این اظهارات به

قانون برنامه توسعه که مرکز امور مشاوران بر اساس آن تاسیس  178توقف اجرای ماده 

نفر از وکالی کانونی شکایتی را علیه رئیس پیشین قوه  4شده است شده اند اخیرا نیز 

 اخبار حقوقی 

  1398اردیبهشت  21خبرگزاری تسنیم 



 

 

ه اصالح و ابالغ کرد طرح کرده قضائیه که آیین نامه اجرایی این قانون را بیش از ترک قو

  اند .
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