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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

 جدول تطبیقی قوانین و لوایح پیشنهادی وکالت 

 به انضمام اصالحات انجام شده بر روی الیحه جامع وکالت توسط کانون های وکالی دادگستری و معاونت حقوقی رئیس جمهور

 

 تهیه شده توسط کانون وکالی دادگستری مرکز

 سایت حقوقی اختباری توسط تنظیم و آماده ساز

 قوانین و مقررات موجود

 الیحه وکالت
)متن جمع بندی و تصویب 

شده در دولت دهم و ابتدای 

 دولت یازدهم(

 التالیحه وک
)متن جدید پیشنهادی قوه 

 قضائیه(

پیشنهادهای اصالحی کانون 

وکال و معاونت محترم حقوقی 

ریاست جمهوری در اجرای 

 دستور رئیس جمهور محترم

از الیحۀ قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کانون وکالي دادگستري  - ۱ماده 

اي است مستقل و داراي  مؤسسه

ر شخصيت حقوقي که در مقر ه

در  دادگاه استان تشکيل ميشود. 

نقاطي که کانون وکال وجود ندارد 

تشکيل کانون مشروط باين است که 

نفر وکيل  ۰۶در آن حوزه حداقل 

دادگستري به شغل وکالت اشتغال 

باشد و تا وقتي که عدۀ وکالء   داشته

بحد نصاب مزبور نرسيده وکالي آن 

حوزه تابع مقررات و نظامات کانون 

 رکز خواهند بود.وکالي م

کانون وکال از قسمتهاي ذيل تشکيل  

 ميشود:

 هيئت عمومي. -الف  

 .مديره هيئت  -ب 

 دادسراي انتظامي وکالء. -ج 

 دادگاه انتظامي وکالء. -د  

 کلیات -فصل اول

( قانون 53در اجراي اصل ) -1ماده 

ايران و بند  اساسي جمهوري اسالمي

 هاي کلي نظام در امور ( سياست۱5)

قضايي، کانون وکالي دادگستري به 

 شود. شرح مواد آتي تشکيل مي

قانون  53در اجراي اصل  -1ماده 

اساسي جمهوري اسالمي ايران و بند 

هاي کلي نظام در امور  ( سياست۱5)

قضايي، کانون وکالي دادگستري به 

 شود. شرح مواد آتي تشکيل مي

 کلیات -فصل اول

( 53در اجراي اصل ) -1ماده 

ن اساسي جمهوري قانو

( ۱5ايران و بند ) اسالمي

هاي کلي نظام در امور  سياست

قضايي، با تدوين مقررات جديد، 

ساختار کانون وکالي دادگستري 

به شرح زير اصالح و بر اساس 

 مقررات جديد اداره مي شود.

 توضیح:

اصالحیه پیشنهادی، هم جنبه 

ی تنظیم عبارتی و هم جنبه ی 

توضیح که محتوایی دارد با این 

به شرح مواد آتی »عبارت 

مفید این « تشکیل می شود

معنی است که کانون یا 

کانونهای وکالی دادگستری، 

ابتدائاً با تصویب این قانون 

 تشکیل می گردند.

 

 از قانون برنامه سوم توسعه

منظور اعمال  به - ۱۸۱ماده 

حمايتهاي الزم حقوقي و تسهيل 

 دستيابي مردم به خدمات قضايي و

حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه 

شود تا نسبت به تأييد  مي اجازه داده

التحصيالن رشته  صالحيت فارغ

حقوق جهت صدور مجوز تأسيس 

مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان 

حضور مشاوران مذکور  اقدام نمايد. 

در محاکم دادگستري و ادارات و 

سازمانهاي دولتي و غيردولتي براي 

وکالت دادگستري عبارت  -2ماده 

است از نيابت و نمايندگي امور 

قي از سوي اشخاص حقيقي يا حقو

حقوقي در مراجع قضايي در 

محدوده امور محوله براي مطالبه و 

دفاع از حقوق موکل توسط کساني 

که مطابق مقررات اين قانون براي 

 شود. آنان پروانه وکالت صادر مي

کساني که تا تصويب اين  -تبصره

قانون از کانونهاي وکالي دادگستري 

انون برنامه ق ۱۸۱يا در اجراي ماده 

سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و 

وکالت دادگستري عبارت  -2ماده 

ت از نيابت و نمايندگي امور اس

حقوقي از سوي اشخاص حقيقي يا 

حقوقي در مراجع قضايي در 

محدوده امور محوله براي مطالبه و 

دفاع از حقوق موکل توسط کساني 

که مطابق مقررات اين قانون براي 

 شود. آنان پروانه وکالت صادر مي

کساني که تا تصويب اين  -تبصره

هاي وکالي قانون از کانون

مرکز امور مشاوران دادگستري يا 

حقوقی وکال و کارشناسان قوه 

وکالت دادگستري عبارت  -2اده م

است از نيابت و نمايندگي امور 

حقوقي از سوي اشخاص حقيقي 

يا حقوقي در مراجع قضايي در 

محدوده امور محوله براي مطالبه و 

دفاع از حقوق موکل توسط کساني 

که قبالً پروانه وکالت دريافت کرده 

يا مطابق مقررات اين قانون براي 

 ر مي شود.آنان پروانه وکالت صاد

کساني که تا تاريخ الزم  -تبصره

االجرا شدن اين قانون از کانونهاي 

وکالي دادگستري و يا در اجراي 
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ت متقاضيان مجاز انجام امور وکال

صالحيت  خواهد بود. تأييد

کارشناسان رسمي دادگستري نيز به 

 پذير است. طريق فوق امکان

نامه اجرائي اين ماده و تعيين  آيين 

تعرفه کارشناسي افراد مذکور به 

تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد 

 رسيد.

فرهنگي پروانه وکالت دريافت 

اند، وکيل دادگستري محسوب  نموده

و مشمول مقررات اين قانون 

باشند. همچنين کليه کارآموزان  مي

شدگان در آزمونهاي  و پذيرفته

ورودي مشمول مقررات اين قانون 

 خواهند بود.

پروانه وکالت دريافت  قضاییه

اند، وکيل دادگستري محسوب  نموده

و مشمول مقررات اين قانون 

باشند. همچنين، کليه کارآموزان  مي

هاي شدگان در آزمون و پذيرفته

ورودي مرکز وکانون مشمول مقررات 

 اين قانون خواهند بود.

قانون برنامه سوم توسعه  ۱۸۱ماده 

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در 

مهلت اعتبار قانون مزبور از مرکز 

امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه 

اند،  پروانه وکالت دريافت نموده

وکيل دادگستري محسوب و 

مشمول مقررات اين قانون 

باشند. همچنين کليه  مي

شدگان در  کارآموزان و پذيرفته

آزمونهاي ورودي کانون وکالي 

دادگستري مشمول مقررات اين 

 قانون خواهند بود.

 توضیح:

اصالح به عمل آمده در متن  -1

ماده از جهت تصریح به شمول 

تعریف وکالت دادگستری 

اشخاصی که قبالً  نسبت به

پروانه دریافت کرده اند موجه 

 است.

اصالح به عمل آمده در  -2

مبتنی بر  2تبصره ی ماده 

تحلیل حقوقی و قانونی اعتبار 

قانون برنامه سوم  181ماده 

ساله  5توسعه تا پایان دوره ی 

 این قانون بوده است.

در این خصوص این راهکار نیز 

وجود دارد که عبارت دیگری 

شرح متن زیر به انتهای به 

تبصره اضافه شود و در هر حال 

پذیرش یا عدم پذیرش تبصره 

پیشنهادی یا رجوع به متن 

تبصره ی قبلی )ستون دوم( 

 موکول به نظر دولت است.

---------------------------

--- 

نحوه ي تصميم گيري و اقدام در 

مورد کساني که پس از دوره ي 

کز امور برنامه پنجم توسعه از مر

مشاوران حقوقي قوه ي قضائيه 

پروانه وکالت يا کارآموزي دريافت 

کرده اند تابع آئين نامه اي است 

که با پيشنهاد شوراي عالي وکالت 

و تأييد وزير دادگستري به تصويب 

 رسد. هيئت وزيران مي
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از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

ـ مشاوران حقوقي موضوع  22ماده 

ن آئين نامه پس از اخذ پروانه به اي

 2مدت دو سال مشاور حقوقي پايه 

شوند و تنها حق شرکت  محسوب مي

درمحاکم کيفري که به جرايم 

کنند و  مستوجب تعزير رسيدگي مي

نيز در محاکم حقوقي که به دعاوي 

با خواسته کمتر از صد ميليون ريال 

يا خواستۀ غيرمالي رسيدگي 

از انقضاي اين  کنند را دارند. پس مي

مدت و به شرط نداشتن تخلف، 

( ارتقاء ۱پروانه مشاور به پايه )

( ۱يابد. دارندگان پروانه پايۀ ) مي

حق شرکت در کليه محاکم اعم از 

 حقوقي، کيفري و غيره را دارند.

وکالي دادگستري عالوه  -3ماده 

توانند  بر وکالت در مراجع قضايي مي

 با رعايت اين قانون در مراجع

اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي 

و نهادهاي داوري نيز به وکالت 

 بپردازند.

وکالت وکالي دادگستري  -1تبصره 

و اداري و امثال  در مراجع انتظامي

آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و 

مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از 

موکل و حقوق وي محسوب 

 شود، مجاز است. مي

تري وکالي دادگس -2تبصره 

توانند در امور مدني نيز وکالت  مي

 نمايند.

وکالي دادگستري عالوه بر  -5ماده 

توانند با  وکالت در مراجع قضايي مي

رعايت اين قانون در مراجع 

اختصاصي غير قضايي و شبه قضايي 

و نهادهاي داوري نيز به وکالت 

 بپردازند.

وکالت وکالي دادگستري  -۱تبصره 

اري و امثال در مراجع انتظامي و اد

آنها در حدودي که عرفاً جزء لوازم و 

مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از 

موکل و حقوق وي محسوب مي 

 شود، مجاز است.

وکالي دادگستري  -2تبصره 

توانند در امور مدني نيز وکالت  مي

 نمايند.

وکالي دادگستري عالوه  -3ماده 

بر وکالت در مراجع قضايي 

قانون در توانند با رعايت اين  مي

مراجع اختصاصي غير قضايي و 

شبه قضايي و نهادهاي داوري نيز 

 به وکالت بپردازند.

وکالت وکالي  -1تبصره 

و  دادگستري در مراجع انتظامي

اداري و امثال آنها در حدودي که 

عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه 

حقوق و دفاع از موکل و حقوق 

 شود، مجاز است. وي محسوب مي

وکالي دادگستري  -2تبصره 

توانند در امور مدني نيز وکالت  مي

 نمايند.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

هر کس نسبت بوکيل  - 2۶ماده 

دادگستري در حين انجام وظيفه 

وکالتي يا بسبب آن توهين نمايد 

بحبس تأديبي از پانزده روز الي سه 

 محکوم خواهد گرديد.  ماه

وکالء در موضع  -دیدماده ج  

دفاع از احترام و تأمینات شغل 

قضا برخوردار می باشند و 

مراجع دادگستری مکلف 

هستند در صورت مراجعه 

وکیل مطابق شئون حرفه ای 

وکالت باوی رفتار کنند 

کارکنان متخلف از حکم این 

ماده توسط دادگاه صالحه به 

انفصال از خدمت تا شش ماه 

ی محکوم می شوند در صورت

که مقام قضایی مرتکب این امر 

شود دادگاه انتظامی قضات او 

را به تنزل یک رتبه شغلی 

 محکوم می کند.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کانون وکالي دادگستري  - ۱ماده 

ايست مستقل و داراي  مؤسسه

شخصيت حقوقي که در مقر هر 

ر د دادگاه استان تشکيل ميشود. 

نقاطيکه کانون وکال وجود ندارد 

 تشکیالت -فصل دوم

های استانی  سازمان -بحث اولم

 وکالی دادگستری

سازمان وکالي دادگستري  -4ماده 

اي است داراي  استان موسسه

شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي 

و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان 

کانون وکالي دادگستري  -4ماده 

اي است داراي  استان موسسه

خصيت حقوقي مستقل، غيردولتي ش

و غيرانتفاعي که در مرکز هر استان 

شود که از اين پس در  تشکيل مي

 شود. ناميده مي« کانون » اين قانون 

 تشکیالت -فصل دوم

های استانی  کانون -مبحث اول

 وکالی دادگستری

کانون وکالي دادگستري  -4ماده 

اي است مستقل،  استان موسسه

غيردولتي  داراي شخصيت حقوقي،

و غيرانتفاعي که در مرکز هر 
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تشکيل کانون مشروط باين است که 

نفر وکيل  ۰۶در آن حوزه حداقل 

دادگستري بشغل وکالت اشتغال 

باشد و تا وقتيکه عدۀ وکالء   داشته

بحد نصاب مزبور نرسيده وکالي آن 

حوزه تابع مقررات و نظامات کانون 

 وکالي مرکز خواهند بود.

شود و منبعد سازمان  تشکيل مي

 شود. ناميده مي

شود و از اين  استان تشکيل مي

 شود. پس کانون ناميده مي

 توضیح:

اصالحات پیشنهادی در مورد 

( صرفاً جنبه ی تأکیدی 4ماده )

 و عبارتی دارد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

وظائف کانون وکال بقرار  - ۰ماده 

 زير است:

دادن پروانه وکالت بداوطلباني  -ف ال 

 که واجد شرايط قانوني باشند.

اداره امور راجع بوکالت  -ب 

دادگستري و نظارت بر اعمال وکالء 

 کارگشايان.

رسيدگي بتخلفات و تعقيب  -ج 

انتظامي وکالء و کارگشايان 

دادگستري بوسيله دادسرا و دادگاه 

 انتظامي وکالء.

 معاضدت قضائي. -د  

اهم آوردن وسائل پيشرفت فر -ه 

 علمي و عملي وکالء.

وظايف و اختيارات سازمان  -5ماده 

 عبارت است از:

هاي کارآموزي و  برگزاري دوره -۱

اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به 

 داوطلبين واجد شرايط قانوني

اداره امور راجع به وکالت  -2

دادگستري و نظارت بر اعمال 

 اي کارآموزان و وکال حرفه

درخواست تعقيب و رسيدگي به  -5

 کارآموزان و وکال تخلفات انتظامي

برنامه ريزي و انجام تمهيدات  -4

الزم براي ارايه معاضدت قضايي از 

 سوي وکال

ريزي در جهت ارتقاي  برنامه -3

و عملي کارآموزان و  سطح علمي

 هاي آموزشي وکال و برگزاري دوره

 انتشار نشريات حقوقي -۰

اير امور مقرر در قوانين و انجام س -۱

 مقررات

وظايف و اختيارات کانون  -3ماده 

 عبارت است از:

هاي کارآموزي و برگزاري دوره -۱

اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت به 

 داوطلبين واجد شرايط قانوني؛

اداره امور راجع به وکالت  -2

دادگستري و نظارت بر اعمال 

 اي کارآموزان و وکال؛ حرفه

واست تعقيب و رسيدگي به درخ -5

 تخلفات انتظامي کارآموزان و وکال؛

برنامه ريزي و انجام تمهيدات  -4

الزم براي ارايه معاضدت قضايي از 

 سوي وکال؛

ريزي در جهت ارتقاي  برنامه -3

سطح علمي و عملي کارآموزان و 

 هاي آموزشي؛ وکال و برگزاري دوره

 انتشار نشريات حقوقي؛ -۰

امور مقرر در قوانين و انجام ساير  -۱

 مقررات.

وظايف و اختيارات کانون  -5ماده 

 عبارت است از:

هاي کارآموزي و  برگزاري دوره -۱

اعطاي پروانه کارآموزي و وکالت 

 به داوطلبين واجد شرايط قانوني

اداره امور راجع به وکالت  -2

دادگستري و نظارت بر اعمال 

 اي کارآموزان و وکال حرفه

تعقيب و رسيدگي درخواست  -5

کارآموزان و  به تخلفات انتظامي

 وکال

برنامه ريزي و انجام تمهيدات  -4

الزم براي ارايه معاضدت قضايي از 

 سوي وکال

ريزي در جهت ارتقاي  برنامه -3

و عملي کارآموزان و  سطح علمي

 هاي آموزشي وکال و برگزاري دوره

 انتشار نشريات حقوقي -۰

در قوانين  انجام ساير امور مقرر -۱

 و مقررات

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 :    وکالی دادگستری

........ کانون وکال از  -۱ماده  

 قسمتهاي ذيل تشکيل ميشود:

 هيئت عمومي. -الف  

 هيئت مديره. -ب 

 دادسراي انتظامي وکالء. -ج 

 دادگاه انتظامي وکالء. -د  

سازمان از ارکان زير  -6ماده 

 ود:ش تشکيل مي

 مجمع عمومي -۱

 هيئت مديره -2

 بازرسان -5

 وکال دادسرا و دادگاه انتظامي -4

کانون از ارکان زير تشکيل  -۰ماده 

 شود: مي

 مجمع عمومي؛ -۱

 هيئت مديره؛ -2

 بازرسان؛ -5

 .وکال انتظامي دادگاه و دادسرا -4

کانون از ارکان زير  -6ماده 

 شود: تشکيل مي

 مجمع عمومي -۱

 يرههيئت مد -2

 بازرسان -5

 وکال دادسرا و دادگاه انتظامي -4
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از آیین نامه مربوط به تعیین 

میزان و طرز وصول حق عضویت 

 ساالنه وکالی دادگستری

 
وکالي دادگستري و  -۱ماده 

کارآموزان وکالت و کارگشايان 

مکلفند در موقع صدور پروانه و پس 

از آن همه ساله در موقع تجديد 

جوهي بشرح زير ثبت پروانه خود و

بعنوان حق عضويت بصندوق کانون 

 وکالي حوزه خود بپردازند.

 ريال 24۶۶وکالي پايه يک 

 « ۱2۶۶وکالي پايه دو 

 « ۰۶۶ 5وکالي پايه 

 « 2۶۶۶کارآموزان وکالت 

 « 5۶۶کارگشايان 

تبصره کانونهاي وکالء ميتوانند در 

مورد وکالئيکه در شهرهاي کوچک 

شهرها  مقيم بوده و عمالً در آن

بوکالت اشتغال دارند تا ميزان پنجاه 

درصد نسبت به تعرفه فوق تخفيف 

 قائل شوند.

موعد تجديد ثبت پروانه در  -2ماده 

 آبانماه هر سال ميباشد.

کسانيکه به ممنوعيت  -5ماده 

موقت محکوم ميگردند در صورتيکه 

مدت ممنوعيت آنها يکسال يا کمتر 

 باشد بايد تمام حق عضويت ساالنه

را بپردازند و در صورتيکه مدت 

ممنوعيت زائد بريکسال باشد عالوه 

بر حق عضويت سالي که بوکالت 

خواهند پرداخت يک ثلث حق 

عضويت مدت ممنوعيت را نيز در 

موقع تجديد ثبت پروانه بايد 

 پرداخت نمايند.

وکالي معلق از نظر تأديه  -تبصره 

حق عضويت در حکم وکالي ممنوع 

 ميباشند.

نام وکالئيکه در موعد مقرر  -4 ماده

در ماده دو اقدام به تأديه حق 

عضويت و تمديد مدت اعتبار پروانه 

خود ننمايند از فهرست وکالء مجاز 

حذف ميگردد و در صورتيکه بعداً 

مراجعه نمايند و قانوناً مانعي براي 

ثبت پروانه آنها نباشد بايد حق 

عضويت معوقه را باضافه حق 

منابع مالي سازمان  -1ماده 

 عبارتند از:

 حق عضويت ساالنه وکال -۱

معادل يک چهارم تمبر الصاقي  -2

به وکالتنامه که بايد توسط وکال و 

 کارآموزان همزمان به حساب

سازمان وکالي مربوط پرداخت 

 گردد.

وجوه حاصل از فروش کتب و  -5

نشريات و ارائه خدمات علمي، 

 فرهنگي و آموزشي

هاي اشخاص و  هدايا و کمک -4

اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و 

 موقوفات

حق الزحمه وکالي  -تبصره

تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون 

بودجه ساالنه کل کشور پيش بيني 

از طريق سازمان به آنان پرداخت  و

 گردد. مي

منابع مالي کانون عبارتند  -۱ماده 

 از:

 حق عضويت ساالنه وکال؛ -۱

معادل يک چهارم تمبر الصاقي  -2

به وکالتنامه که بايد توسط وکال و 

کارآموزان هم زمان به حساب کانون 

 وکالي مربوط پرداخت گردد؛

وجوه حاصل از فروش کتب و  -5

و ارائه خدمات علمي، نشريات 

 فرهنگي و آموزشي؛

هاي اشخاص و  هدايا و کمک -4

اموال و درآمدهاي ناشي از وصايا و 

 موقوفات.

حق الزحمه وکالي  -تبصره

تسخيري و معاضدتي بر اساس قانون 

بودجه ساالنه کل کشور پيش بيني 

و از طريق کانون به آنان پرداخت 

 گردد. مي

منابع مالي کانون  -1ماده 

 بارتند از:ع

 حق عضويت ساالنه وکال -۱

معادل يک چهارم تمبر الصاقي  -2

به وکالتنامه که بايد توسط وکال و 

کارآموزان همزمان به حساب 

کانون وکالي مربوط پرداخت 

 گردد.

وجوه حاصل از فروش کتب و  -5

نشريات و ارائه خدمات علمي، 

 فرهنگي و آموزشي

هاي اشخاص و  هدايا و کمک -4

و درآمدهاي ناشي از وصايا و  اموال

 موقوفات

حق الزحمه وکالي  -تبصره

تسخيري و معاضدتي بر اساس 

قانون بودجه ساالنه کل کشور 

پيش بيني و از طريق کانون به 

 گردد. آنان پرداخت مي
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براي آن سال  عضويت سالي که

 پروانه تجديد ميشود بپردازند.

زير از تأديه حق اشخاص  -3ماده 

عضويت مقرر در ماده يک معاف 

 هستند.

کارآموزانيکه سن آنها در تاريخ  -۱

تقاضاي پروانه کار آموزي کمتر از 

بيست و هشت سال تمام باشد تا 

اولين دعوت براي اختيار ]اختبار[ 

زائد مشروط براينکه مدت معافيت 

 بر دو سال نگردد.

وکالء و کارگشاياني که بعلت  -2

کبر سن و يا ابتالء بامراض و يا 

حوادث قهري ديگر درآمد کافي 

 نداشته باشند.

تشخيص معافيت با هيئت  -۰ماده 

مديره کانون وکالء دادگستري 

 مربوطه و قطعي است.

کسانيکه خود را مشمول  -۱ماده 

اي ميدانند ميتوانند تقاض 3ماده 

مستدل خود را تسليم دفتر کانون 

 مربوطه نمايند.

قبول معافيت براي يکسال  -۸ماده 

 معتبر است.

هيئت مديره کانون وکالي  -۹ماده 

( سال 5مرکز مي تواند هر سه )

يکبار با تصويب رئيس قوه قضائيه در 

 ۱ميزان حق عضويت مقرر در ماده 

تجديد نظر نمايد. و بنابر همان 

زايش حق عضويت پيشنهاد با اف

فعلي به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار 

 ريال موافقت دارد.

اين آئين نامه که مشتمل  -۱۶ماده 

بر ده ماده و يک تبصره ميباشد و بر 

طبق ماده هفت قانون تشکيل 

صندوق تعاون وکالء و تامين هزينه 

هاي کانون وکالء از طرف هيئت 

مديره کانون وکالء دادگستري مرکز 

 رديده بتصويب ميرسد.پيشنهاد گ

 از قانون وکالت

  پروانه وکالت بايد همه - ۱3ماده 

 ساله مطابق تعرفه ذيل تمبر شود.

 4۶۶۶پروانه وکالت درجه يک  - ۱

 ريال.

 2۶۶۶پروانه وکالت درجه دو  - 2

 ريال.
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 ۱3۶۶پروانه وکالت درجه سه  - 5

 ريال

پروانه وکالت کارگشايي به  - 4

 3۶۶۶ل تا ريا 3۶۶تفاوت نقاط از 

 ريال.

هاي دادرسي دفتري  کليه هزينه - 3

دادگاههاي مدني خاص در سطح 

تثبيت  2دادگاههاي حقوقي 

 گردد. مي

 

هاي  مقررات مالي سازمان -8ماده  

استاني از جمله سال مالي، چگونگي 

ها و گزارش  تنظيم و تصويب صورت

مالي و مراجع تصويب آن و بودجه 

هاي يادشده، بازرسي  سازمان

اي که از طريق  ماموران در آيين نامه

شوراي ملي وکالت تهيه و به تصويب 

رسد تعيين  وزير دادگستري مي

 خواهد شد.

هاي  مقررات مالي کانون -۸ماده 

استاني از جمله سال مالي، چگونگي 

ها و گزارش  تنظيم و تصويب صورت

و مراجع تصويب آن و بودجه  مالي

هاي يادشده، بازرسي ماموران  کانون

اي که از طريق شوراي  در آيين نامه

عالي وکالت تهيه و به تصويب وزير 

رسد تعيين خواهد  دادگستري مي

 شد.

هاي  مقررات مالي کانون -8ماده 

استاني از جمله سال مالي، 

چگونگي تنظيم و تصويب 

راجع ها و گزارش مالي و م صورت

هاي  تصويب آن و بودجه کانون

يادشده، بازرسي ماموران در آيين 

اي که به تصويب شوراي عالي  نامه

 رسد تعيين خواهد شد. وکالت مي

 توضیح:

اصالحیه صورت گرفته در 

خصوص مرجع تصویب مقررات 

مالی کانون های استانی بر این 

مبنا بوده است که موضوع، 

مربوط به امور داخلی و صنفی 

 انونهای استانی می باشد.ک

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

هيئت عمومي کانون وکالء  - 5ماده 

هر استان از وکالئيکه در آن حوزه 

اشتغال بوکالت دارند و حائز شرائط 

زير باشند تشکيل ميشود و هر 

سال يکبار براي انتخاب اعضاي  دو

هيئت مديره تشکيل جلسه ميدهد. 

کالئيکه واجد شرائط زير باشند و

ميتوانند در انتخاب اعضاء هيئت 

 شرکت نمايند: مديره کانون

وکالء پايه يک و دو  -الف  

 دادگستري مشروط براينکه:

 4محکوميت انتظامي از درجه  - ۱

 بباال نداشته باشند.

 در حال تعليق از وکالت نباشند. - 2

 مجمع عمومی -الف

مان از ساز مجمع عمومي -9ماده 

وکالي عضو همان سازمان که پروانه 

وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در 

شود  حال تعليق نباشند، تشکيل مي

 و داراي وظايف زير است:

انتخاب اعضاي هيئت مديره و  -۱

 بازرس و يا بازرسان

هاي  بررسي و تصويب برنامه -2

 پيشنهادي هيئت مديره

ي تعيين روزنامه کثيراالنتشار برا -5

 هاي سازمان درج آگهي و دعوتنامه

بررسي گزارش ساليانه عملکرد  -4

سازمان و اتخاذ تصميم درباره آن 

 پس از استماع گزارش بازرسان

رسيدگي و تصويب بودجه و  -3

هاي مالي سازمان و ترازنامه و  صورت

مجمع عمومي کانون از  -۹ماده 

وکالي عضو همان کانون که پروانه 

وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در 

شود  حال تعليق نباشند، تشکيل مي

 راي وظايف زير است:و دا

انتخاب اعضاي هيئت مديره و  -۱

 بازرس و يا بازرسان؛

هاي  بررسي و تصويب برنامه -2

 پيشنهادي هيئت مديره؛

تعيين روزنامه کثيراالنتشار براي  -5

 هاي کانون؛ درج آگهي و دعوتنامه

بررسي گزارش ساليانه عملکرد  -4

کانون و اتخاذ تصميم درباره آن پس 

 گزارش بازرسان؛از استماع 

رسيدگي و تصويب بودجه و  -3

هاي مالي کانون و ترازنامه و  صورت

حساب سود و زيان به پيشنهاد 

 مجمع عمومی -الف

کانون از  جمع عموميم -9ماده 

وکالي عضو همان کانون که پروانه 

وکالت آنان داراي اعتبار بوده و در 

حال تعليق نباشند، تشکيل 

 شود و داراي وظايف زير است: مي

انتخاب اعضاي هيئت مديره و  -۱

 بازرس و يا بازرسان

هاي  بررسي و تصويب برنامه -2

 پيشنهادي هيئت مديره

م رسيدگي و اتخاذ تصمي -5

نسبت به ساير موارد پيشنهادي که 

در محدوده وظايف کانون توسط 

هيئت مديره در دستور جلسه قرار 

 گيرد.

تصويب ارجاع دعاوي به داوري  -4

 و تصويب صلح دعوا
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حساب سود و زيان به پيشنهاد 

 هيئت مديره

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت  -۰

موارد پيشنهادي که در به ساير 

محدوده وظايف سازمان توسط 

هيئت مديره در دستور جلسه قرار 

 گيرد

تصويب ارجاع دعاوي به داوري و  -۱

 تصويب صلح دعوا

 هيئت مديره؛

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت  -۰

به ساير موارد پيشنهادي که در 

محدوده وظايف کانون توسط هيئت 

 مديره در دستور جلسه قرار گيرد.

 توضیح:

( 9ماده ی )« 5و  4، 3»بندهای 

از آن جهت حذف شده است 

که به لحاظ عملی و تجربی 

ضرورتی برای اجتماع و تصمیم 

اعضای کانونهای استانی  گیری

راجع به محورهای مندرج در 

این سه بند وجود نداشته و 

عمالً نیز چنین اجتماعی محقق 

نمی شود. البته در عین حال 

( الیحه )ستون 18در ماده )

چهارم( پیش بینی شده است 

که هیئت مدیره گزارش های 

الزم در خصوص سه بند مورد 

نظر را به مجمع عمومی و نیز 

س یا بازرسان کانون ارائه بازر

کند و طبیعی است که بازرسان 

کانون بر این بررسی ها و 

تصمیم گیری ها نظارت داشته 

و از حق شکایت در موارد 

 احتمالی برخوردار خواهند بود.

 

نصاب تشکيل جلسات  -11ماده  

عادي در جلسه اول  مجمع عمومي

با حضور بيش از نصف اعضاي داراي 

رت عدم تشکيل حق رأي و در صو

جلسه، بار دوم با يک سوم اعضا يا 

بيشتر و اال بار سوم با هر عده 

يابد. مصوبات مجمع  رسميت مي

همواره با آراي بيش از نصف 

حاضرين معتبر خواهد بود و صرفاً 

در مورد انتخاب هيئت مديره و 

بازرسان اکثريت نسبي مالک 

 باشد. مي

نصاب تشکيل جلسات  -۱۶ماده 

ي عادي در جلسه اول مجمع عموم

با حضور بيش از نصف اعضاي داراي 

حق رأي و در صورت عدم تشکيل 

جلسه، بار دوم با هر عده رسميت 

يابد. مصوبات مجمع همواره با  مي

آراي بيش از نصف حاضرين معتبر 

خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب 

هيئت مديره و بازرسان اکثريت 

 نسبي مالک مي باشد.

 کالً حذف شده است. -11ماده 

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

اعضاي هيئت مديره )اعم  - 4ماده 

البدل( کانون وکال از  از اصلي و علي

بين وکالي پايه يک هر حوزه که 

عالوه بر دارا بودن شرايط مندرج 

) 2بندهاي )الف( تا )ز( ماده ) در

 هیئت مدیره -ب

وکاليي که عالوه بر  -11ماده 

وکالت داراي شرايط  شرايط عمومي

توانند داوطلب  ذيل باشند مي

ازرس عضويت در هيئت مديره يا ب

 سازمان شوند:

حداقل ده سال سابقه وکالت يا  -۱

وکاليي که عالوه بر  -۱۱ماده 

شرايط عمومي وکالت واجد شرايط 

توانند داوطلب  ذيل باشند مي

يت در هيئت مديره يا بازرس عضو

 کانون شوند:

داشتن حداقل ده سال سابقه  -۱

 وکالت يا قضاوت؛

 هیئت مدیره -ب

وکاليي که واجد شرايط  -11ماده 

توانند داوطلب  ند ميزير باش

عضويت در هيئت مديره يا بازرس 

 کانون شوند:

داشتن حداقل ده سال سابقه  -۱

وکالت يا شش سال وکالت و 
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واجد شرايط زير باشند، براي مدت 

 گردند: انتخاب مي دو سال

 سال سن. 53داشتن حداقل  -الف 

حداقل هشت سال سابقه  -ب 

وکالت يا چهار سال قضاوت به 

انضمام چهار سال وکالت داشته و از 

طرف دادگاه انتظامي صالحيت 

 سلب نشده باشد. قضايي آنها 

عدم محکوميت انتظامي در جه  -ج 

 و باالتر. 4

 عدم اشتهار به فساد اخالق ( -د 

 سوء شهر)

عدم ارتکاب اعمال خالف حيثيت  -ه

 و شرافت و شوون شغل وکالت.

مرجع رسيدگي به  - ۱تبصره 

صالحيت نامزدها، دادگاه عالي 

انتظامي قضات بوده که مکلف است 

ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم 

مراجع ذيربط، صالحيت  سوابق از

آنان را بررسي و اعالم نظر کند و 

نوني که از نامزدها، مراجع ذيصالح قا

سوابق يا اطالعاتي دارند در صورت 

 باشند. اعالم آن مي استعالم موظف به

انتخاب اعضاي هيئت  - 2تبصره 

مديره کانون بطور متوالي براي بيش 

 باشد. از دو دوره ممنوع مي

وزارت دادگستري موظف  - 5تبصره 

است حداکثر ظرف مدت شش ماه از 

نتخابات تاريخ تصويب اين قانون ا

کانونهاي وکالي دادگستري 

 براساس اين قانون تجديد نمايد. را

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کانون وکالء هر محل  - 2ماده 

بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد 

هيئت مديره کانون وکالء مرکز از 

نفر عضو اصلي و شش نفر  ۱2

ر البدل تشکيل ميشود و د علي عضو

ساير مراکز دادگاههاي استان مرکب 

از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو 

 البدل خواهد بود. علي

امور مربوط به  دار هيئت مديره عهده

کانون بوده و رئيس هيئت سمت 

رياست کانون را دارد و نماينده 

قانوني کانون در کليه مراجع رسمي 

 قضاوت

عدم محکوميت قطعي  -2

 و باالتر 5درجه  انتظامي

 حداقل سي سال سن -5

التزام عملي به دين مبين اسالم  -4

 و نداشتن سوء شهرت

عدم محکوميت قطعي انتظامي  -2

 و باالتر؛ 5درجه 

 داشتن حداقل سي سال سن؛ -5

التزام عملي به دين مبين اسالم  -4

 و نداشتن سوء شهرت.

 چهارسال قضاوت

عدم محکوميت قطعي  -2

 و باالتر 4درجه  انتظامي

 سن سال سي حداقل داشتن  -5

متدين به دين مبين اسالم يا  -4

 در يکي از اديان شناخته شده 

 سوء نداشتن و اساسي انونق

 شهرت

 توضیح:

عالوه بر شرایط »عبارت  -1

از آن جهت « عمومی وکالت

حذف شده است که این ماده 

ناظر بر اشخاصی است که 

وکیل هستند و با داشتن 

شرایط عمومی وکالت به این 

 سمت نائل شده اند.

با توجه به اصل سیزدهم  -2

یا یکی »قانون اساسی عبارت 

ناخته شده در قانون از ادیان ش

اضافه « 4»در بند « اساسی

 گردید.
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است رئيس کانون کليه اعمال 

را انجام خواهد  و حقوقي کانون اداري

 داد.

بقاء عضويت هيئت مديره  -تبصره 

مشروط بر اينست که محل اقامت 

وکيل منتخب در تمام مدت عضويت 

 در مرکز همان استان باشد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کانون وکالء هر محل  - 2ماده 

بوسيله هيئت مديره اداره خواهد شد 

هيئت مديره کانون وکالء مرکز از 

نفر عضو اصلي و شش نفر  ۱2

البدل تشکيل ميشود و در  علي عضو

دادگاههاي استان مرکب ساير مراکز 

از پنج نفر عضو اصلي و سه نفر عضو 

 البدل خواهد بود. علي

امور مربوط به  دار هيئت مديره عهده

کانون بوده و رئيس هيئت سمت 

رياست کانون را دارد و نماينده 

قانوني کانون در کليه مراجع رسمي 

است رئيس کانون کليه اعمال 

هد و حقوقي کانون را انجام خوا اداري

 داد.

بقاء عضويت هيئت مديره  -تبصره 

مشروط بر اينست که محل اقامت 

وکيل منتخب در تمام مدت عضويت 

 در مرکز همان استان باشد.

تعداد اعضاي هيئت  -12ماده 

هاي تا هزار نفر  مديره براي سازمان

وکيل داراي حق رأي، پنج عضو 

البدل و براي  اصلي و دو عضو علي

هزار تا پنج هزار هاي بيش از  سازمان

نفر، هفت عضو اصلي و دو عضو 

هاي باالتر  البدل و براي سازمان علي

از پنج هزار نفر، نه عضو اصلي و دو 

 البدل خواهد بود. عضو علي

تعداد اعضاي هيئت مديره  -۱2ماده 

هاي تا هزار نفر وکيل  براي کانون

داراي حق رأي، پنج عضو اصلي و دو 

هاي  انونالبدل و براي ک عضو علي

بيش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت 

البدل و  عضو اصلي و دو عضو علي

هاي باالتر از پنج هزار  براي کانون

نفر، نه عضو اصلي و دو عضو 

 البدل خواهد بود. علي

تعداد اعضاي هيئت  -12ماده 

هاي تا سه هزار  مديره براي کانون

نفر وکيل داراي حق رأي، پنج 

البدل و  عليعضو اصلي و دو عضو 

هاي بيش از سه هزار  براي کانون

تا ده هزار نفر، هفت عضو اصلي و 

البدل و براي  دو عضو علي

هاي باالتر از ده هزار نفر،  کانون

يازده عضو اصلي و پنج عضو 

 البدل خواهد بود. علي

 توضیح:

اصالحات پیشنهادی در جهت 

تعیین منطقی تر تعداد اعضای 

تانی هیئت مدیره کانونهای اس

 صورت گرفته است.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کانون وکالء هر محل  - 2ماده 

بوسيله هيئت مديره اداره خواهد 

شد هيئت مديره کانون وکالء مرکز 

نفر عضو اصلي و شش نفر  ۱2از 

البدل تشکيل ميشود و در  علي عضو

ساير مراکز دادگاههاي استان 

فر عضو اصلي و سه مرکب از پنج ن

 البدل خواهد بود. نفر عضو علي

امور مربوط به  دار هيئت مديره عهده

اعضاي هيئت مديره  -13ماده 

ن براي سه سازمان وکالي هر استا

سال با رأي مخفي اکثريت نسبي 

سازمان  اعضاي مجمع عمومي

توانند  شوند. اعضا نمي انتخاب مي

براي بيش از دو دوره در هيئت 

 مديره عضويت داشته باشند.

بقاي عضويت در هيئت  -تبصره 

مديره مشروط بر اين است که محل 

اقامت وکيل منتخب در مدت 

 عضويت در همان استان باشد.

اعضاي هيئت مديره  -۱5ده ما

کانون وکالي هر استان براي سه 

سال با رأي مخفي اکثريت نسبي 

اعضاي مجمع عمومي کانون انتخاب 

توانند براي بيش  شوند. اعضا نمي مي

از دو دوره در هيئت مديره عضويت 

 داشته باشند.

بقاي عضويت در هيئت  -تبصره

مديره مشروط بر اين است که محل 

منتخب در مدت اقامت وکيل 

 عضويت در همان استان باشد.

اعضاي هيئت مديره  -13ماده 

کانون وکالي هر استان براي سه 

سال با رأي مخفي اکثريت نسبي 

اعضاي مجمع عمومي کانون 

توانند  شوند. اعضا نمي انتخاب مي

براي بيش از دو دوره در هيئت 

 مديره عضويت داشته باشند.

 بقاي عضويت در هيئت -تبصره 

مديره مشروط بر اين است که 

محل اقامت وکيل منتخب در 

مدت عضويت در همان استان 

 باشد.
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کانون بوده و رئيس هيئت سمت 

رياست کانون را دارد و نماينده 

قانوني کانون در کليه مراجع رسمي 

است رئيس کانون کليه اعمال 

و حقوقي کانون را انجام  اداري

 خواهد داد.

يئت مديره بقاء عضويت ه -تبصره 

مشروط بر اينست که محل اقامت 

در تمام مدت  وکيل منتخب

 استان باشد. عضويت در مرکز همان

 

 

جلسات هيئت مدير در  -15ماده  

ه سازمانهاي پنج نفره، هفت نفره و ن

نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و 

يابد و  هفت نفر از اعضا رسميت مي

مصوبات با اکثريت بيش از نصف آراء 

 شود. حاضران اتخاذ مي

جلسات هيئت مديره در  -۱3ماه 

هاي پنج نفره، هفت نفره و نه کانون

نفره به ترتيب با حضور چهار، پنج و 

يابد و  هفت نفر از اعضاء رسميت مي

ت با اکثريت بيش از نصف آراء مصوبا

 شود. حاضران اتخاذ مي

جلسات هيئت مديره  -15ماده 

در کانونهاي پنج نفره، هفت نفره و 

يازده نفره به ترتيب با حضور 

چهار، پنج و هفت نفر از اعضاي 

 مصوبات و يابد مي رسميت اصلي 

بيش از نصف آراء  اکثريت با

 شود. حاضران اتخاذ مي

 توضیح:

انجام شده در این اصالحات 

ماده به تبع اصالح تعداد 

اعضای هیئت مدیره به شرح 

الیحه و نیز در  12مقرر در ماده 

جهت تصریح به رسمیت جلسه 

« اصلی»با حداقلی از اعضای 

 ،صورت گرفته است.

 

عضويت اعضاي هيئت  -16ماده  

مديره و بازرسان در موارد زير زايل 

 شود: مي

 فوت -۱

 حجر -2

يت کيفري موثر و محکوم -5

 و باالتر 5محکوميت درجه 

چهار جلسه غيبت بدون عذر  -4

موجه متوالي يا هشت جلسه غيبت 

بدون عذر موجه متناوب در هيئت 

مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص 

 هيئت مديره

استعفا پس از تصويب هيئت  -3

عضويت اعضاي هيئت  -۱۰ماده 

ير زايل مديره و بازرسان در موارد ز

 شود: مي

 فوت؛ -۱

 حجر؛ -2

محکوميت کيفري موثر و  -5

 و باالتر؛ 5محکوميت درجه 

هشت جلسه غيبت بدون عذر  -4

موجه متوالي يا چهارده جلسه غيبت 

بدون عذر موجه متناوب در هيئت 

مديره ظرف يکسال، بنا به تشخيص 

 هيئت مديره؛

استعفا پس از تصويب هيئت  -3

عضويت اعضاي هيئت  -16ماده 

مديره و بازرسان در موارد زير زايل 

 شود: مي

 فوت -۱

 حجر -2

محکوميت کيفري موثر و  -5

 و باالتر 5محکوميت درجه 

هشت جلسه غيبت بدون عذر  -4

موجه متوالي يا چهارده جلسه 

غيبت بدون عذر موجه متناوب در 

هيئت مديره ظرف يکسال، بنا به 

 يرهتشخيص هيئت مد

استعفا پس از تصويب هيئت  -3
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مديره )در مورد عضو هيئت مديره( 

  و تصويب مجمع عمومي

 رسان()در مورد باز

رأي قطعي مبني بر عدم  -۰

 صالحيت، توسط مراجع ذي صالح

غيبت بيش از شش ماه   -1تبصره 

 به منزله استعفاء است.

جهات زير عذر موجه  -2تبصره 

 شود: محسوب مي

نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن  -۱

به گونه اي که مانع از حضور در 

 وقت مقرر شود.

 مرضي که مانع از حرکت است. -2

فوت همسر يا يکي از اقربا تا  -5

 درجه سوم از طبقه دوم

ابتال به حوادث مهم از قبيل  -4

 حريق و امثال آن

عدم امکان تردد به واسطه  -3

حوادث قهري مانند طغيان رودخانه 

 و امراض مسري از قبيل وبا و طاعون

 در توقيف بودن -۰

هيئت مديره( مديره )در مورد عضو 

و تصويب مجمع عمومي )در مورد 

 بازرسان(؛

رأي قطعي مبني بر عدم  -۰

صالحيت، توسط دادگاه انتظامي 

 وکال.

غيبت بيش از شش ماه  -۱تبصره 

 به منزله استعفاء است.

جهات زير عذر موجه  -2تبصره 

 شود:محسوب مي

نرسيدن دعوتنامه يا دير رسيدن  -۱

ر در وقت اي که مانع از حضوبه گونه

 مقرر شود؛

 مرضي که مانع از حرکت است؛ -2

فوت همسر يا يکي از اقربا تا  -5

 درجه سوم از طبقه دوم؛

 قبيل از مهم حوادث به ابتال -4

 آن؛ امثال و حريق

 واسطه به تردد امکان عدم -3

رودخانه  طغيان مانند قهري حوادث

و امراض مسري از قبيل وبا و 

 طاعون؛

 .در توقيف بودن -۰

 مديره

رأي قطعي مبني بر عدم  -۰

 صالحيت، توسط مراجع ذي صالح

به هر حال غيبت بيش   -1تبصره 

از چهار ماه متوالي يا چهارده ماه 

متناوب هر چند با عذر موجه، به 

 منزله استعفاء است.

جهات زير عذر موجه  -2تبصره 

 شود: محسوب مي

مه يا دير نرسيدن دعوتنا -۱

رسيدن به گونه اي که مانع از 

 حضور در وقت مقرر شود.

 مرضي که مانع از حرکت است. -2

فوت همسر يا يکي از اقربا تا  -5

 درجه سوم از طبقه دوم

ابتال به حوادث مهم از قبيل  -4

 حريق و امثال آن

عدم امکان تردد به واسطه  -3

حوادث قهري مانند طغيان 

ي از قبيل رودخانه و امراض مسر

 وبا و طاعون

 در توقيف بودن -۰

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ در صورتي که يکي از  2۱ماده 

مديره سه ماه  اعضاء اصلي هيئت

متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد 

البدل که رأي او  يکي از اعضاء علي

بيشتر است به عضويت اصلي 

خواهد شد و عضو غائب مقام او  قائم

 مقام عضو مزبور خواهد گرديد. قائم

در صورت زوال عضويت  -11ماده 

هر يک از اعضاي هيئت مديره يا 

سمت هر يک از بازرسان، عضو يا 

البدل به ترتيب تعداد  بازرس علي

شود. در  رأي، جايگزين وي مي

البدل،  صورت عدم وجود عضو علي

ت جايگزين آنان براي باقيمانده مد

 شود. با برگزاري انتخابات تعيين مي

در صورتي که عضو اصلي  -تبصره 

ساعت قبل از  24هيئت مديره 

تشکيل جلسه به هر دليل از شرکت 

در جلسه کتباً اعالم معذوريت نمايد، 

تواند براي  رييس هيئت مديره مي

رسيدن به نصاب تشکيل جلسه، به 

البدل به  جاي وي از اعضاي علي

ين رأي دعوت کند. در ترتيب باالتر

البدل  اين صورت رأي عضو علي

 اعتبار رأي عضو اصلي را دارد.

در صورت زوال عضويت  -۱۱ماده 

هر يک از اعضاي هيئت مديره يا 

سمت هر يک از بازرسان، عضو يا 

البدل به ترتيب تعداد  بازرس علي

شود. در  رأي، جايگزين وي مي

البدل،  صورت عدم وجود عضو علي

آنان براي باقيمانده مدت  جايگزين

 با برگزاري انتخابات تعيين مي شود.

البدل در  اعضاي علي -تبصره

جلسات هيئت مديره شرکت 

نمايند و در صورت غيبت عضو  مي

البدل که بيشترين  اصلي عضو علي

رأي را داشته است حق رأي خواهد 

 داشت.

در صورت زوال عضويت  -11ماده 

يا هر يک از اعضاي هيئت مديره 

سمت هر يک از بازرسان، عضو يا 

البدل به ترتيب تعداد  بازرس علي

شود. در  رأي، جايگزين وي مي

البدل،  صورت عدم وجود عضو علي

جايگزين آنان براي باقيمانده مدت 

با برگزاري انتخابات تعيين 

 شود. مي

اعضاي علي البدل در  –تبصره 

جلسه هيئت مديره شرکت مي 

عضو  نمايند و در صورت غيب

اصلي، عضو علي البدل که 

بيشترين رأي را داشته است حق 

 رأي خواهد داشت.

 توضیح:

تبصره این ماده در جهت ارائه 

ی راهکار سهل تر و منطقی تر 

برای تشکیل و رسمیت 

جلسات هیئت مدیره، اصالح 
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شده است الزم به ذکر است که 

مفاد این تبصره همان متن 

است که در  11تبصره ی ماده 

یحه جدید قوه قضائیه آمده ال

 است.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ کميسيون کارآموزي از  53ماده 

پنج نفر وکالئي که واجد شرائط 

مديره باشند از بين  عضويت هيئت

مديره يا از خارج اعضاء  اعضاء هيئت

يا بطور مختلط از طرف   هيئت

شود. )مرتبط  مديره تعيين مي هيئت

 (۱4با بند 

وظايف و اختيارات هيئت  -18ماده 

 باشد: مديره به شرح ذيل مي

اجراي مصوبات مجمع عمومي و  -۱

 امور ارجاعي.

بررسي و تصويب بودجه ساالنه و  -2

ارايه آن به مجمع عمومي جهت 

 تصويب نهايي

بررسي و تصويب صورتهاي مالي  -5

جهت ارايه به مجمع عمومي و 

 قانونيبازرس 

اتخاذ تصميم در خصوص انعقاد  -4

هر نوع قرارداد از جمله خريد و 

فروش و معاوضه اموال منقول و 

غيرمنقول سازمان، تغيير، تبديل، 

فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقيقي و 

حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي با 

 رعايت قوانين و مقررات مربوط

اتخاذ تصميم در خصوص افتتاح  -3

ود کردن حساب نزد بانکها و و مسد

موسسات مالي اعتباري و استفاده از 

 آن به نام سازمان

پيشنهاد ارجاع دعاوي و  -۰

اختالفات به داوري و صلح دعاوي 

 سازمان به مجمع عمومي

اتخاذ تصميم راجع به کليه  -۱

اموري که توسط رييس سازمان در 

محدوده اختيارات خود پيشنهاد 

 شود مي

صويب گزارشهاي بررسي و ت -۸

 به  ساليانه سازمان جهت ارايه

 عمومي مجمع

 تصويب استخدام کارکنان -۹

اعالم تخلف به دادسراي  -۱۶

در صورت اطالع از وقوع  انتظامي

 تخلف وکيل يا کارآموز

اجراي ساير وظايف و اختياراتي  -۱۱

که در اين قانون و ساير قوانين و 

بيني  مقررات براي هيئت مديره پيش

وظايف و اختيارات هيئت  -۱۸ماده 

 باشد: مديره به شرح ذيل مي

اجراي مصوبات مجمع عمومي و  -۱

 امور ارجاعي؛

بررسي و تصويب بودجه ساالنه و  -2

ارايه آن به مجمع عمومي جهت 

 تصويب نهايي؛

هاي بررسي و تصويب صورت -5

مالي جهت ارايه به مجمع عمومي و 

 بازرس قانوني؛

اتخاذ تصميم در خصوص انعقاد  -4

هر نوع قرارداد از جمله خريد و 

فروش و معاوضه اموال منقول و 

يل، غيرمنقول کانون، تغيير، تبد

فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقيقي و 

حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي با 

 رعايت قوانين و مقررات مربوط؛

اتخاذ تصميم در خصوص افتتاح  -3

ها و و مسدود کردن حساب نزد بانک

موسسات مالي اعتباري و استفاده از 

 آن به نام کانون؛

ارجاع دعاوي و اختالفات به  -۰

 وي؛داوري و صلح دعا

اتخاذ تصميم راجع به کليه  -۱

اموري که توسط رييس کانون در 

محدوده اختيارات خود پيشنهاد 

 شود؛ مي

هاي بررسي و تصويب گزارش -۸

ساليانه کانون جهت ارايه به مجمع 

 عمومي؛

 تصويب استخدام کارکنان؛ -۹

اعالم تخلف به دادسراي  -۱۶

انتظامي در صورت اطالع از وقوع 

 کارآموز؛ تخلف وکيل يا

اجراي ساير وظايف و اختياراتي  -۱۱

که در اين قانون و ساير قوانين و 

بيني  مقررات براي هيئت مديره پيش

 شده است؛

وظايف هيئت مديره به  -18ماده 

 باشد: شرح زير مي

اجراي مصوبات مجمع عمومي  -۱

 .۹ماده  5و امور ناظر به بند 

بررسي و تصويب بودجه ساالنه  -2

و ارايه آن به مجمع عمومي و 

 بازرس قانوني

تعيين روزنامه کثيراالنتشار  -5

براي درج آگهي و دعوتنامه هاي 

 کانون

و تصويب صورتهاي بررسي  -4

مالي جهت ارايه به مجمع عمومي 

 و بازرس قانوني

اتخاذ تصميم در خصوص  -3

انعقاد هر نوع قرارداد از جمله 

خريد و فروش و معاوضه اموال 

منقول و غيرمنقول سازمان، تغيير، 

تبديل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص 

حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و 

ين و غيردولتي با رعايت قوان

 مقررات مربوط

اتخاذ تصميم در خصوص  -۰

افتتاح و مسدود کردن حساب نزد 

بانکها و موسسات مالي اعتباري و 

 استفاده از آن به نام کانون

پيشنهاد ارجاع دعاوي و  -۱

اختالفات به داوري و صلح دعاوي 

 کانون به مجمع عمومي

اتخاذ تصميم راجع به کليه  -۸

در اموري که توسط رييس کانون 

محدوده اختيارات وي پيشنهاد 

 شود مي

بررسي و تصويب گزارشهاي  -۹

 به  ساليانه کانون جهت ارايه

 عمومي مجمع

 تصويب استخدام کارکنان -۱۶

اعالم تخلف به دادسراي  -۱۱

در صورت اطالع از وقوع  انتظامي
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 است. شده

ساير اختيارات، وظايف و  -۱2

مسئوليتهايي که در اين قانون و 

ساير قوانين و مقررات به صراحت در 

زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان 

 سازمان قرار داده نشده است.

ساير اختيارات، وظايف و  -۱2

هايي که در اين قانون و مسؤوليت

ساير قوانين و مقررات به صراحت در 

زمره وظايف و اختيارات ساير ارکان 

 نشده است.کانون قرار داده 

 تخلف وکيل يا کارآموز

اجراي ساير وظايف و  -۱2

ساير اختياراتي که در اين قانون و 

قوانين و مقررات براي هيئت 

 بيني شده است. مديره پيش

ساير اختيارات، وظايف و  -۱5

مسئوليتهايي که در اين قانون و 

ساير قوانين و مقررات به صراحت 

در زمره وظايف و اختيارات ساير 

 ارکان کانون قرار داده نشده است.

تعيين اعضاي کميسيون يا  -۱4

بار و کميسيونهاي کارآموزي و اخت

 ساير کميسيونها حسب نياز

 توضیح:

اصالحات مورد نظر در ذیل 

( به تبع اصالحات 18ماده )

( الیحه به 9مذکور در ماده )

 عمل آمده است.

 

تواند  هيئت مديره مي -19ماده  

برخي از وظايف و اختيارات خود را 

به رييس سازمان يا يک يا چند نفر 

از اعضاي هيئت مديره تفويض 

اين امر نافي مسئوليت هيئت نمايد. 

 مديره نخواهد بود.

تواند  هيئت مديره مي -۱۹ماده 

برخي از وظايف و اختيارات خود را 

به رييس کانون يا يک يا چند نفر از 

اعضاي هيئت مديره تفويض نمايد. 

اين امر نافي مسؤوليت هيئت مديره 

 نخواهد بود.

تواند  هيئت مديره مي -19ماده 

و اختيارات خود را برخي از وظايف 

به رييس کانون يا يک يا چند نفر 

از اعضاي هيئت مديره تفويض 

نمايد. اين امر نافي مسئوليت 

 هيئت مديره نخواهد بود.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

امور  دار هيئت مديره عهده - 2ماده 

مربوط به کانون بوده و رئيس 

نون را دارد هيئت سمت رياست کا

و نماينده قانوني کانون در کليه 

مراجع رسمي است رئيس کانون 

و حقوقي کانون را  کليه اعمال اداري

 انجام خواهد داد.

نامه الیحه قانونی  از آئین

استقالل کانون وکالء 

 دادگستری

ـ رئيس کانون وکالء  2۶ماده 

نماينده قانوني کانون در کليه 

ال اداري مراجع رسمي است و اعم

دهد و  و حقوقي کانون را انجام مي

مديره به عهده او  رياست هيئت

رييس هيئت مديره،  -2۶ماده 

رياست سازمان را بر عهده دارد و 

وظايف و اختيارات وي به شرح زير 

 است:

راي تصميمات مجمع عمومي اج -۱

 و هيئت مديره

اداره امور سازمان در چارچوب  -2

 قوانين و مقررات مربوط

عزل و نصب کارکنان و مديران  -5

سازمان با رعايت قوانين و مقررات 

 مربوط

نمايندگي سازمان در مقابل  -4

اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله 

 مراجع قضايي با حق توکيل غير

ح و سازش و ارجاع اقدام به صل -3

دعاوي سازمان به داوري با رعايت 

قوانين و مقررات مربوط پس از 

هيئت مديره، رييس  -2۶ماده 

رياست کانون را بر عهده دارد و 

وظايف و اختيارات وي به شرح زير 

 است:

اجراي تصميمات مجمع عمومي  -۱

 و هيئت مديره؛

اداره امور کانون در چارچوب  -2

 قوانين و مقررات مربوط؛

عزل و نصب کارکنان و مديران  -5

کانون با رعايت قوانين و مقررات 

 مربوط؛

ون در مقابل نمايندگي کان -4

اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله 

 مراجع قضايي با حق توکيل غير؛

اقدام به صلح و سازش و ارجاع  -3

دعاوي کانون به داوري با رعايت 

قوانين و مقررات مربوط پس از 

رييس هيئت مديره،  -2۶ماده 

رياست کانون را بر عهده دارد و 

وظايف و اختيارات وي به شرح زير 

 است:

اجراي تصميمات مجمع  -۱

 عمومي و هيئت مديره

اداره امور کانون در چارچوب  -2

 قوانين و مقررات مربوط

عزل و نصب کارکنان و مديران  -5

کانون با رعايت قوانين و مقررات 

 مربوط

نمايندگي کانون در مقابل  -4

اشخاص حقيقي يا حقوقي از جمله 

 مراجع قضايي با حق توکيل غير

اقدام به صلح و سازش و ارجاع  -3

دعاوي کانون به داوري با رعايت 

قوانين و مقررات مربوط پس از 
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است و مرجع رسيدگي به شکايات 

و اختالفات وکالء و کارآموزان و 

کارگشايان از يکديگر در امور 

باشد و  شان مي مربوط به شغل

همچنين ناظر اعمال و رفتار کليه 

وکالء و کارآموزان و کارگشايان 

اند خبط و خطا و تو بوده و مي

انحرافات شغلي آنان را کتباً تذکر 

دهد و تعقيب انتظامي وکيل 

متخلف را از دادسراي انتظامي 

بخواهد اجراء تصميمات هيئت 

مديره کانون نيز به عهده او خواهد 

 بود.

ـ رئيس کانون نسبت به  2۱ماده 

کليه کارمندان اداري و دفتر کانون 

 سمت رياست مستقيم دارد.

ـ اداره جلسات  23 ماده

مديره در غيبت رئيس با يکي  هيئت

 باشد. از نواب رئيس مي

تقسيم کار و وظايف بين اعضاء 

نامه داخلي  هيئت رئيسه ضمن آئين

 کانون تعيين خواهد شد.
 

 تصويب مجمع عمومي.

تهيه و تنظيم و ارايه برنامه و  -۰

ها و  بودجه ساالنه، گزارش

هاي مالي و عملکرد سازمان  صورت

 به هيئت مديره

وصول مطالبات و پرداخت  -۱

 هاي سازمان بدهي

اختالفات ميانجيگري در حل  -۸

 حرفه اي وکال و کارآموزان

 اداره جلسات هيئت مديره -۹

ساير وظايف و اختياراتي که در  -۱۶

اين قانون و ساير قوانين مربوط براي 

 بيني شده است. رييس سازمان پيش

در غياب رييس هيئت  -تبصره 

مديره، نواب رييس به ترتيب 

 دار امور مزبور خواهند بود. عهده

 تصويب هيئت مديره؛

تهيه و تنظيم و ارايه برنامه و  -۰

ها و  بودجه ساالنه، گزارش

د کانون به هاي مالي و عملکر صورت

 هيئت مديره؛

وصول مطالبات و پرداخت  -۱

 هاي کانون؛ بدهي

ميانجيگري در حل اختالفات  -۸

 حرفه اي وکال و کارآموزان؛

 اداره جلسات هيئت مديره؛ -۹

ساير وظايف و اختياراتي که در  -۱۶

اين قانون و ساير قوانين مربوط براي 

 بيني شده است. رييس کانون پيش

رييس هيئت  در غياب -تبصره

مديره، نواب رييس به ترتيب 

 دار امور مزبور خواهند بود. عهده

 تصويب مجمع عمومي.

تهيه و تنظيم و ارايه برنامه و  -۰

ها و  بودجه ساالنه، گزارش

هاي مالي و عملکرد کانون  صورت

 به هيئت مديره

وصول مطالبات و پرداخت  -۱

 هاي کانون بدهي

ميانجيگري در حل اختالفات  -۸

 حرفه اي وکال و کارآموزان

 اداره جلسات هيئت مديره -۹

ساير وظايف و اختياراتي که  -۱۶

قانون و ساير قوانين مربوط  در اين

بيني شده  براي رييس کانون پيش

 است.

در غياب رييس هيئت  -تبصره 

مديره، نواب رييس به ترتيب 

 دار امور مزبور خواهند بود. عهده

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

هيئت مديره کانون وکالء  - 3ماده 

 مرکز از بين اعضاء خود يکنفر رئيس

رئيس و دو منشي و دو  و دو نفر نايب

بازرس برأي مخفي براي مدت 

يکسال انتخاب مينمايد و در ساير 

ها هيئت مديره مرکب از يک  حوزه

رئيس و يک  رئيس و يک نايب

 منشي و يک بازرس خواهد بود.

 بازرسان -پ

مجمع عمومي سه نفر  -21ماده 

بازرس اصلي و يک نفر بازرس 

سه سال البدل براي مدت  علي

 کند. انتخاب مي

مجمع عمومي سه نفر  -2۱ماده 

بازرس اصلي و يک نفر بازرس 

البدل براي مدت سه سال  علي

 کند. انتخاب مي

 بازرسان -پ

مجمع عمومي براي  -21ماده 

کانون هاي تا يک هزار نفر عضو 

يک نفر بازرس اصلي و يک نفر 

البدل و براي بقيه  بازرس علي

اصلي و دو  کانونها سه نفر بازرس

بازرس علي البدل براي مدت سه 

 کند. سال انتخاب مي

 توضيح:

اصالحات به عمل آمده در این 

ماده ناظر به تعیین تعداد 

بازرسان به تناسب تعداد 

اعضای کانونهای استانی می 

باشد و در چارچوب همان 

مالکی قرار می گیرد که برای 

تعیین تعداد اعضای هیئت 

شده مدیره در نظر گرفته 

 است.
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وظايف بازرسان عبارت  -22ماده  

 است از:

در  ارايه گزارش به مجمع عمومي -۱

مورد عملکرد هيئت مديره و رييس 

سازمان بدون مداخله درامور اجرايي 

 سازمان

بررسي و اظهار نظر در مورد  -2

هاي مالي و ارايه آن به مجمع  صورت

 عمومي

بررسي و اظهار نظر در خصوص  -5

از سوي مجمع عمومي  اموري که

 ارجاع مي شود، در حدود مقررات

اظهار نظر در مورد صحت و سقم  -4

گزارشهاي هيئت مديره به مجمع 

 عمومي

گزارش بازرسان توسط سه  -تبصره

شود و  نفر بازرس اصلي تهيه مي

مالک در تنظيم آن، نظريه اکثريت 

است. در عين حال در متن گزارش 

شود.  نظريه اقليت نيز منعکس مي

در صورتي که يکي از بازرسان نتواند 

در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش 

شرکت نمايد، بازرس علي البدل 

 شود. جايگزين مي

وظايف بازرسان عبارت  -22ماده 

 است از:

ارايه گزارش به مجمع عمومي در  -۱

مورد عملکرد هيئت مديره و رييس 

کانون بدون مداخله در امور اجرايي 

 کانون؛

ررسي و اظهار نظر در مورد ب -2

هاي مالي و ارايه آن به مجمع  صورت

 عمومي؛

بررسي و اظهار نظر در خصوص  -5

اموري که از سوي مجمع عمومي 

 ارجاع مي شود، در حدود مقررات؛

اظهار نظر در مورد صحت و سقم  -4

هاي هيئت مديره به مجمع گزارش

 عمومي.

گزارش بازرسان توسط سه  -تبصره

اصلي تهيه مي شود و  نفر بازرس

مالک در تنظيم آن، نظريه اکثريت 

است. در عين حال در متن گزارش 

نظريه اقليت نيز منعکس مي شود. 

در صورتي که يکي از بازرسان نتواند 

در جلسات بازرسي و تنظيم گزارش 

شرکت نمايد، بازرس علي البدل 

 شود.جايگزين مي

وظايف بازرسان عبارت  -22ماده 

 است از:

ارايه گزارش به مجمع  -۱

در مورد عملکرد هيئت  عمومي

مديره و رييس کانون با رعايت 

اين قانون بدون مداخله  24ماده 

 درامور اجرايي کانون

بررسي و اظهار نظر در مورد  -2

هاي مالي و ارايه آن به  صورت

 مجمع عمومي

بررسي و اظهار نظر در  -5

خصوص اموري که از سوي مجمع 

مي شود، در حدود عمومي ارجاع 

 مقررات

اظهار نظر در مورد صحت و  -4

سقم گزارشهاي هيئت مديره به 

 مجمع عمومي

گزارش بازرسان توسط  -تبصره

شود  سه نفر بازرس اصلي تهيه مي

و مالک در تنظيم آن، نظريه 

اکثريت است. در عين حال در 

متن گزارش نظريه اقليت نيز 

شود. در صورتي که  منعکس مي

ازرسان نتواند در جلسات يکي از ب

بازرسي و تنظيم گزارش شرکت 

نمايد، بازرس علي البدل جايگزين 

 شود. مي

 توضيح:

این ماده یک « 1»صرفاً در بند 

اصالح عبارتی که جنبه ی 

تصریحی و تأکیدی دارد 

 صورت گرفته است.

 

بازرسان در ايفاي وظايف  -23ماده  

خود بدون مداخله در امور جاري 

ها و  کليه اسناد و داراييسازمان، 

حسابهاي سازمان را مورد رسيدگي 

دهند. در صورت درخواست  قرار مي

کتبي بازرس، رييس سازمان موظف 

است اطالعات، مدارک و مستندات 

مورد درخواست بازرس را در اختيار 

 وي قرار دهد.

بازرسان در ايفاي وظايف  -25ماده 

خود بدون مداخله در امور جاري 

ها و  کليه اسناد و داراييکانون، 

هاي کانون را مورد رسيدگي حساب

دهند. در صورت درخواست  قرار مي

کتبي بازرس، رييس کانون موظف 

است اطالعات، مدارک و مستندات 

مورد درخواست بازرس را در اختيار 

 وي قرار دهد.

بازرسان در ايفاي  -23ماده 

وظايف خود بدون مداخله در امور 

ليه اسناد و جاري کانون، ک

ها و حسابهاي کانون را مورد  دارايي

دهند. در صورت  رسيدگي قرار مي

درخواست کتبي بازرس، رييس 

کانون موظف است اطالعات، 

مدارک و مستندات مورد 

درخواست بازرس را در اختيار وي 

 قرار دهد.
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بازرسان چنانچه در حين  -24ماده  

بازرسي، اشکاالتي را مالحظه نمايند 

گزارشهايي مبني بر بروز تخلف از يا 

قوانين و مقررات مربوط و يا بروز 

مشکالتي در سازمان دريافت کنند، 

مکلفند مراتب را به طور کتبي به 

اطالع رييس و هيئت مديره سازمان 

برسانند. چنانچه براي رفع مشکالت 

مذکور اقدامي صورت نگيرد، بايد 

موضوع را به مجمع عمومي گزارش 

 نمايند.

بازرسان چنانچه در حين  -24اده م

بازرسي، اشکاالتي را مالحظه نمايند 

هايي مبني بر بروز تخلف يا گزارش

از قوانين و مقررات مربوط و يا بروز 

مشکالتي در کانون دريافت کنند، 

مکلفند مراتب را به طور کتبي به 

اطالع رييس و هيئت مديره کانون 

برسانند. چنانچه براي رفع مشکالت 

کور اقدامي صورت نگيرد، بايد مذ

موضوع را به مجمع عمومي گزارش 

 نمايند.

بازرسان چنانچه در  -24ماده 

حين بازرسي، اشکاالتي را مالحظه 

نمايند يا گزارشهايي مبني بر بروز 

تخلف از قوانين و مقررات مربوط و 

يا بروز مشکالتي در کانون دريافت 

کنند، مکلفند مراتب را به طور 

اطالع رييس و هيئت  کتبي به

مديره کانون برسانند. چنانچه براي 

رفع مشکالت مذکور اقدامي 

صورت نگيرد، بايد موضوع را به 

 مجمع عمومي گزارش نمايند.

 

چنانچه هر يک از  -25ماده  

بازرسان در انجام وظايف خود تخلف 

از هر يک از اعضاي هيئت  انتظامي

مديره مشاهده نمايد، مراتب را به 

وکال منعکس  ستان انتظاميداد

 نمايد. مي

چنانچه هر يک از بازرسان  -23ماده 

در انجام وظايف خود تخلف انتظامي 

از هر يک از اعضاي هيئت مديره 

مشاهده نمايد، مراتب را به دادستان 

 انتظامي وکال منعکس مي نمايد.

چنانچه هر يک از  -25ماده 

بازرسان در انجام وظايف خود 

از هر يک از اعضاي  تخلف انتظامي

هيئت مديره مشاهده نمايد، مراتب 

وکال  را به دادستان انتظامي

 نمايد. منعکس مي

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

هيئت مديره کانون وکالء  - 3ماده 

مرکز از بين اعضاء خود يکنفر رئيس 

رئيس و دو منشي و دو  و دو نفر نايب

اي مدت بازرس برأي مخفي بر

يکسال انتخاب مينمايد و در ساير 

ها هيئت مديره مرکب از يک  حوزه

رئيس و يک  رئيس و يک نايب

 منشي و يک بازرس خواهد بود.

برخورداري از شرايط  -26ماده 

عضويت در هيئت مديره، براي 

بازرسان الزامي است، ولي بازرس يا 

بازرسان نبايد عضو هيئت مديره 

 باشند.

رداري از شرايط برخو -2۰ماده 

عضويت در هيئت مديره، براي 

بازرسان الزامي است، ولي بازرس يا 

بازرسان نبايد عضو هيئت مديره 

 باشند.

برخورداري از شرايط  -26ماده 

عضويت در هيئت مديره، براي 

بازرسان الزامي است، ولي بازرس 

يا بازرسان نبايد عضو هيئت مديره 

 باشند.

 

ان راجع به گزارش بازرس -21ماده  

عملکرد اداري و مالي رييس و هيئت 

مديره بايد حداقل يک هفته پيش از 

برگزاري جلسه مجمع عمومي در 

اختيار اعضاء قرار گرفته و در جلسه 

 مجمع عمومي قرائت شود.

گزارش بازرسان راجع به  -2۱ماده 

عملکرد اداري و مالي رييس و هيئت 

مديره بايد حداقل يک هفته پيش از 

زاري جلسه مجمع عمومي در برگ

اختيار اعضاء قرار گرفته و در جلسه 

 مجمع عمومي قرائت شود.

بازرسان راجع به  گزارش-2۱ماده 

هيئت ومالي رييس اداري وعملکرد

حداقل يک هفته پيش مديره بايد

مي در برگزاري جلسه مجمع عمواز

جلسه درگرفته واختيار اعضاء قرار

 شود مجمع عمومي قرائت
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 شورای ملی وکالت -مبحث دوم 

ريزي و  به منظور برنامه -28ماده 

ايجاد سياست واحد در امور اجرايي 

هاي استاني وکال، شوراي  سازمان

ملي وکالت از ميان اعضاي 

هاي مديره سازمانهاي استاني  هيئت

و توسط آنان براي مدت چهار سال 

گردد. تعداد  در تهران تشکيل مي

استاني در شوراي اعضاي هر سازمان 

 يادشده عبارتند از:

 از هر سازمان استاني، يک نفر -الف

هر سازمان استاني عالوه بر عضو  -ب

نفر  3بند الف، در سازمانهاي داراي 

نفر و در  ۱عضو هيئت مديره، 

نفر عضو هيئت  ۱سازمانهاي داراي 

نفر و در سازمانهاي داراي  2مديره، 

ضو نفر ع 5نفر عضو هيئت مديره،  ۹

 ديگر خواهد داشت.

ريزي و  به منظور برنامه -2۸ماده 

ايجاد سياست واحد در امور اجرايي 

هاي استاني وکال، شوراي عالي  کانون

وکالت از ميان اعضاي هيئت مديره 

هاي استاني و توسط آنان براي کانون

مدت چهار سال در تهران تشکيل 

گردد. تعداد اعضاي هر کانون  مي

-يادشده از کانون استاني در شوراي

نفر عضو هيئت مديره،  3هاي داراي 

نفر  ۱هاي داراي يک نفر و از کانون

عضو هيئت مديره، دو نفر و از 

نفر عضو هيئت  ۹هاي داراي کانون

 نفر خواهد بود. 5مديره، 

شورای عالی  -مبحث دوم

 وکالت

ريزي و  به منظور برنامه -28ماده 

ايجاد سياست واحد در امور 

هاي استاني وکال،  کانون اجرايي

مؤسسه اي مستقل و داراي 

شخصيت حقوقي غيردولتي و 

غيرانتفاعي به نام شوراي عالي 

هاي  وکالت از ميان اعضاي هيئت

مديره کانونهاي استاني يا خارج از 

 2۶هيئت مديره با داشتن حداقل 

سال سابقه وکالت براي مدت چهار 

گردد و  سال در تهران تشکيل مي

مجدد آنان براي يک دوره انتخاب 

ديگر بالمانع است در هر حال براي 

عضويت در شوراي عالي وکالت 

داشتن سابقه حداقل يک دوره 

کامل عضويت در هيئت مديره 

 الزامي است.

تعداد اعضاي هر کانون استاني در 

 شوراي يادشده عبارتند از:

کانونهاي تا پنج هزار نفر عضو يک 

ر نفر عضو نفر و کانونهاي تا ده هزا

دو نفر و کانونهاي بيش از ده هزار 

 نفر عضو پنج نفر مي باشد.

 توضيح :

به منظور شفاف تر بودن 

جایگاه شورای عالی وکالت و 

فراهم شدن هر چه بیشتر 

زمینه ی تأثیرگذاری این شورا، 

با اصالح  28در صدر ماده 

عبارتی به موضوع شخصیت 

حقوقی غیر دولتی شورا 

همچنین  تصریح شده است.

مشخص کردن امکان یا عدم 

امکان عضویت مجدد اشخاص 

در شورای عالی و پیش بینی 

شرط یک دوره عضویت در 

هیئت مدیره ضروری و مناسب 

بوده است. در پایان این ماده 

نیز براساس همان مالکی که 

قبالً در نظر گرفته شده و تعداد 

اعضای هر کانون، مالک تعیین 

است، نمایندگان آنها بوده 
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تعیین تعداد اعضای منتخب هر 

کانون در شورای عالی مبتنی 

بر تعداد اعضای کانون در نظر 

 گرفته شده است.

 

اعضای شورای  -ماده جدید   

عالی وکالت در اولین نشست 

با اکثریت نسبی افراد حاضر در 

جلسه از بین خود یک نفر 

رئیس و دو نائب رئیس و یک 

 بازرس و یک نفر منشی انتخاب

می کنند. این افراد به عنوان 

هیئت رئیسه شورای عالی 

مسئولیت اجرای مصوبات شورا 

و نیز هماهنگی، دعوت و 

تشکیل جلسات را بر عهده 

دارند ریاست جلسات به عهده 

رئیس شورا می باشد. شورا می 

تواند بخشی از وظایف خود را 

 به هیئت رئیسه واگذار کند.

ر صورتی که هر یک د –تبصره 

اعضای شورا به هر دلیل  از

مستعفی یا متعذر از ادامه 

انجام وظیفه باشند کانون 

وکالی استانی متبوع، شخص 

دیگری را به جای وی انتخاب و 

 معرفی خواهد کرد.

 

هزینه های  -ماده جدید   

شورای عالی وکالت از محل 

حق عضویت ساالنه کانونهای 

استانی و با توجه به وضع مالی 

داد وکالی آن و هر کانون وتع

سایر منابع کانونها به وسیله 

 شورای عالی تعیین می شود.
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

آئین نامه اجرایی  -ماده جدید   

شورای وکالت در خصوص 

چگونگی تشکیل جلسات و 

تعیین منابع مالی و کلیه موارد 

مربوط به وظایف شورا حداکثر 

ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل 

شورا به وسیله هیئت رئیسه 

پس از تصویب شورای تهیه و 

عالی وکالت به تأیید وزیر 

 دادگستری خواهد رسید.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

 در الوکاله حق ميزان - ۱۹ ماده

 توافق طرفين بين قبال صورتيکه

 که است اي تعرفه طبق باشد نشده

 وزير تصويب و کانون پيشنهاد با

در خواهد شد و   ادگستري تعييند

قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر 

خواهد بود مگر در صورتيکه قرارداد 

الوکاله کمتر از ميزان تعرفه  حق

 وکالتي باشد.

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

از تاريخ تصويب اين قانون  -۱ماده 

کانونهاي وکالي دادگستري 

جمهوري اسالمي ايران مکلفند 

نسبت به حداقل يکبار در سال 

پروانه کارآموزي  پذيرش متقاضيان

وکالت از طريق آزمون با آگهي در 

جرايد اقدام نموده و حداکثر ظرف 

مدت شش ماه پس از برگزاري 

آزمون ضمن اعالم نتايج 

نسبت به صدور پروانه  قطعي

کارآموزي وکالت براي 

 شدگان اقدام نمايند. پذيرفته

تعيين تعداد کارآموزان  -تبصره 

ت براي هر کانون بر عهده وکال

کميسيوني متشکل از رئيس کل 

دادگستري استان، رئيس شعبه اول 

رئيس کانون وکالي  دادگاه انقالب و

باشد که به دعوت رئيس  مربوط مي

کانون وکالي هر کانون، حداقل 

وظايف شوراي ملي وکالت  -2۹ماده 

 ل است:به شرح ذي

ايجاد هماهنگي و رويه واحد در  -۱

هاي استاني  اجراي وظايف سازمان

 وکال و نظارت بر حسن اجراي آنها

سياستگذاري در جهت ارتقاي  -2

کارآموزان و وکال و  سطح علمي

 نظارت بر حسن اجراي آنها

هاي  سياستگذاري و ارايه برنامه -5

کالن در جهت حمايت از حقوق 

 صنفي وکال

ريزي جهت فراگير شدن و  مهبرنا -4

ارتقاي سطح خدمات وکالت و 

مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به 

خدمات وکال و توسعه فرهنگ 

استفاده از وکالت از جمله در قالب 

 وکيل خانواده

پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و  -3

مشاوره حقوقي به وزير دادگستري 

 جهت تصويب

تعيين حق عضويت ساالنه  -۰

گستري و کارآموزان وکالي داد

 وکالت

برگزاري آزمون سراسري ورودي  -۱

 وکالت

نامه نقل و  تدوين و تصويب آيين -۸

انتقال وکالي دادگستري و 

 کارآموزان وکالت

نامه مربوط  تدوين و تصويب آيين -۹

به تشکيل و شرح وظايف 

 کميسيونهاي مشورتي و تخصصي

 مورد نياز

تعيين نماينده جهت شرکت در  -۱۶

وظايف شوراي عالي  -2۹ماده 

 وکالت به شرح ذيل است:

ايجاد هماهنگي و رويه واحد در  -۱

هاي استاني  اجراي وظايف کانون

 وکال و نظارت بر حسن اجراي آنها؛

سياستگذاري در جهت ارتقاي  -2

سطح علمي کارآموزان و وکال و 

 نظارت بر حسن اجراي آنها؛

هاي نامهسياستگذاري و ارايه بر -5

کالن در جهت حمايت از حقوق 

 صنفي وکال؛

ريزي جهت فراگير شدن و  برنامه -4

ارتقاي سطح خدمات وکالت و 

مشاوره حقوقي و دسترسي مردم به 

خدمات وکال و توسعه فرهنگ 

استفاده از وکالت از جمله در قالب 

 وکيل خانواده؛

پيشنهاد تعرفه خدمات وکالت و  -3

قوه قضاييه  مشاوره حقوقي به رييس

 جهت تصويب؛

تعيين حق عضويت ساالنه  -۰

وکالي دادگستري و کارآموزان 

 وکالت؛

برگزاري آزمون سراسري ورودي  -۱

 وکالت؛

نامه نقل تهيه و تدوين آيين -۸

وانتقال وکال و کار آموزان وکالت و 

ارائه آن جهت تصويب به رييس قوه 

 قضاييه؛

نامه مربوط  تدوين و تصويب آيين -۹

ه تشکيل و شرح وظايف ب

هاي مشورتي و تخصصي کميسيون

 مورد نياز؛

يف شوراي ملي وظا -2۹ماده 

 وکالت به شرح ذيل است:

تالش درجهت حفظ استقالل  -۱

نهاد وکالت و ايجاد هماهنگي و 

رويه واحد در اجراي وظايف 

هاي استاني وکال و نظارت بر  کانون

 4حسن اجراي آنها با رعايت ماده 

 اين قانون

سياستگذاري در جهت ارتقاي  -2

کارآموزان و وکال و  سطح علمي

 ن اجراي آنهانظارت بر حس

هاي  سياستگذاري و ارايه برنامه -5

کالن در جهت حمايت از حقوق 

 صنفي وکال

ريزي جهت فراگير شدن  برنامه -4

و ارتقاي سطح خدمات وکالت و 

مشاوره حقوقي و دسترسي مردم 

به خدمات وکال و توسعه فرهنگ 

استفاده از وکالت از جمله وکيل 

 خانواده

دمات تدوين و تصويب تعرفه خ -3

وکالت و مشاوره حقوقي با توجه به 

 شاخص هزينه زندگي

تعيين حق عضويت ساالنه  -۰

وکالي دادگستري و کارآموزان 

 وکالت

برگزاري آزمون سراسري  -۱

 ورودي وکالت

نامه نقل و  تهيه و تدوين آيين -۸

انتقال وکالي دادگستري و 

 و تدوين کارآموزان وکالت، 

 شکيلت به مربوط نامه آيين تصويب

 کميسيونهاي وظايف شرح و
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

يکبار در سال تشکيل و اتخاذ 

 نمايد. تصميم مي
 

اي ، ملي و  مانها و مجامع منطقهساز

 بين المللي

هماهنگي، برقراري و توسعه  -۱۱

هاي استاني وکال با  ارتباط سازمان

المللي وکال و کانون  اتحاديه بين

المللي وکالي دادگستري و  بين

کانونهاي وکالي دادگستري ساير 

المللي  کشورها و مجامع حقوقي بين

 با رعايت قوانين و مقررات مربوط

ريزي در راستاي تربيت  برنامه -۱2

هاي  وکالي متخصص در رشته

 مختلف

 در مقرر وظايف ساير انجام  -۱5

 مقررات و قوانين

شوراي ملي وکالت با حضور  -تبصره 

نماينده وزير دادگستري هر ساله 

( اين 3۶فارغ از افرادموضوعماده )

قانون نسبت به تعيين تعداد سهميه 

 گيرد. مي هر سازمان استاني تصميم

تعيين نماينده جهت شرکت در  -۱۶

اي، ملي و بين المللي  مجامع منطقه

 مربوط به وکالت؛

ريزي در راستاي تربيت  برنامه -۱۱

هاي  وکالي متخصص در رشته

 مختلف؛

انجام ساير وظايف مقرر در  -۱2

 قوانين و مقررات.

ين تعداد کارآموزان تعي -تبصره

وکالت براي هر کانون بر عهده 

کميسيوني متشکل از رييس کل 

دادگستري استان و دادستان عمومي 

و انقالب مرکز استان و رييس کانون 

وکالي آن استان مي باشد که به 

دعوت رييس کانون وکالي هر 

استان حداقل يکبار در سال تشکيل 

 شود.و اتخاذ تصميم مي

 يتخصص و مشورتي

 مورد نياز

هماهنگي، برقراري و توسعه  -۹

هاي استاني وکال با  ارتباط کانون

المللي وکال و کانون  اتحاديه بين

المللي وکالي دادگستري و  بين

کانونهاي وکالي دادگستري ساير 

کشورها و مجامع حقوقي 

المللي با رعايت قوانين و  بين

ات مربوط و تعيين نماينده مقرر

 جهت شرکت در مجامع مذکور

ريزي در راستاي تربيت  برنامه -۱۶

هاي  وکالي متخصص در رشته

 مختلف

 در مقرر وظايف ساير انجام  -۱۱

 مقررات و قوانين

پيشنهاد اصالح و تدوين  -۱2

مقررات، آئين نامه ها و اساسنامه 

 هاي الزم به مراجع مربوط

 هيئت نظارتانتخاب اعضاي  -۱5

بر پايه مجمع عمومي  -۱4

هيئتهاي مديره کانونهاي استاني 

 در صورت ضرورت

 توضيح:

چند مورد اصالح به عمل آمده 

در این ماده عمدتاً در راستای 

محول نمودن تصمیم گیری 

های مربوط به وکال به ارکان 

صنفی نهاد وکالت بوده است و 

در قسمتهای دیگر جنبه های 

لت در معنای نظارتی برای دو

 عام آن ،پیش بینی شده است.

 

در صورت فوت، استعفاء  -5۶ماده  

يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم 

 فرد صالحيت هر يک از اعضاء، 

 قانون اين( 2۸) ماده مطابق ديگري

 .شود مي وي جايگزين و انتخاب

در صورت فوت، استعفاء  -5۶ماده 

يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم 

از اعضاء، فرد  صالحيت هر يک

( اين قانون 2۸ديگري مطابق ماده )

 شود. انتخاب و جايگزين وي مي

در صورت فوت، استعفاء  -5۶ماده 

يا صدور حکم قطعي حجر يا عدم 

 فرد صالحيت هر يک از اعضاء، 

 اين( 2۸) ماده مطابق ديگري

 وي جايگزين و انتخاب قانون

 .شود مي
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

تصميمات شوراي ملي  -5۱ماده  

در سامانه الکترونيکي شورا وکالت 

درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار 

 الزم االجراء است

تصميمات شوراي عالي  -5۱ماده 

وکالت در سامانه الکترونيکي شورا 

درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار 

 الزم االجراء است.

تصميمات شوراي عالي  -5۱ماده 

وکالت در سامانه الکترونيکي شورا 

رف پانزده روز پس از درج و ظ

 انتشار الزم االجراء است

 

شوراي ملي وکالت  -52ماده  

نماينده سازمانهاي وکالي 

دادگستري کشور در امور صنفي 

مربوط به وکالت در سازمانها و 

مجامع کشوري و بين المللي 

 باشد. مي

شوراي عالي وکالت  -52ماده 

هاي وکالي نماينده کانون

صنفي  دادگستري کشور در امور

مربوط به وکالت در مجامع کشوري 

 باشد. المللي ميو بين

شوراي عالي وکالت  -52ماده 

نماينده کانونهاي وکالي 

دادگستري کشور در امور صنفي 

مربوط به وکالت در مجامع 

 باشد. کشوري و بين المللي مي

 

کمیسیون  -مبحث سوم 

تشخیص صالحیتهای قانونی و 

 هیئت نظارت بر انتخابات

 هیئت نظارت -بحث سومم 

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

اعضاي هيئت مديره  - 4ماده 

البدل( کانون  )اعم از اصلي و علي

وکال از بين وکالي پايه يک هر 

حوزه که عالوه بر دارا بودن شرايط 

بندهاي )الف( تا )ز( ماده  مندرج در

) واجد شرايط زير باشند، براي 2)

 گردند: سال انتخاب ميمدت دو 

 سال سن. 53داشتن حداقل  -الف 

حداقل هشت سال سابقه  -ب 

وکالت يا چهار سال قضاوت به 

انضمام چهار سال وکالت داشته و 

از طرف دادگاه انتظامي صالحيت 

 سلب نشده باشد. قضايي آنها 

عدم محکوميت انتظامي در  -ج 

 و باالتر. 4جه 

اخالق ( عدم اشتهار به فساد  -د 

 سوء شهر)

عدم ارتکاب اعمال خالف  -ه

حيثيت و شرافت و شوون شغل 

 وکالت.

مرجع رسيدگي به  - ۱تبصره 

صالحيت نامزدها، دادگاه عالي 

انتظامي قضات بوده که مکلف 

به منظور انطباق شرايط  -33ماده 

داوطلبان اخذ پروانه وکالت و 

هاي مديره  عضويت در هيئت

سازمانهاي وکال و شوراي ملي وکالت 

با شرايط مقرر در اين قانون، 

عضو اصلي  3کل از کميسيوني متش

عضو علي البدل براي مدت  2و 

چهار سال تشکيل مي گردد. دو 

عضو اصلي و يک عضو علي البدل 

کميسيون از بين وکالي با حداقل 

سال سابقه وکالت توسط رييس  ۱۶

قوه قضاييه انتخاب و بقيه اعضاء از 

( 4۶بين وکالي واجد شرايط ماده )

اين قانون به انتخاب شوراي ملي 

 لت منصوب خواهند شد.وکا

به منظور انطباق شرايط  -33ماده 

داوطلبان أخذ پروانه وکالت و 

عضويت در شوراي عالي وکالت و 

هاي استاني با شرايط هيئت مديره

مقرر در اين قانون هيئت نظارت 

عضو  2عضو اصلي و  3متشکل از 

علي البدل براي مدت چهار سال از 

 بين وکال يا حقوقدانان که حداقل

سال سابقه وکالت يا قضاوت  ۱3

داشته باشند با پيشنهاد شوراي عالي 

وکالت و تصويب رييس قوه قضاييه 

 شود.تشکيل مي

مصوبات و تصميمات  -۱تبصره

هاي شوراي عالي وکالت و کانون

( 3به جز مصوبات بندهاي )»استاني 

از حيث انطباق با (« 2۹( ماده )۸و )

قانون و مقررات و حقوق مکتسبه 

افراد در صورتيکه مورد اعتراض از 

نفع قرار گيرند قابل سوي ذي

 باشند.رسيدگي در هيئت نظارت مي

در صورت فوت يا  -2تبصره 

استعفاي برخي از اعضاي هيئت 

نظارت يا سلب صالحيت آنان توسط 

دادگاه عالي انتظامي قضات، اعضاي 

جايگزين براي مدت باقيمانده دوره 

ماده  طبق ضابطه مقرر در اين

 شود.انتخاب مي

به منظور انطباق  -33ماده 

شرايط داوطلبان اخذ پروانه وکالت 

و عضويت در شوراي عالي وکالت و 

هيئت مديره هاي استاني با شرايط 

مقرر در اين قانون، هيئت نظارت 

عضو  2عضو اصلي و  3متشکل از 

علي البدل براي مدت چهار سال از 

سال  2۶بين وکاليي که حداقل 

ابقه وکالت يا پانزده سال وکالت س

و پنج سال قضاوت داشته باشند 

به وسيله شوراي عالي وکالت با 

رأي مخفي اکثريت اعضاء انتخاب 

 مي شود .

هيئت نظارت در صورت ضرورت 

مي تواند امر تشخيص انطباق 

شرايط پذيرفته شدگان در آزمون 

وکالت را به هيئت مديره هاي 

 استاني محول نمايد.

مصوبات و تصميمات  -۱ه تبصر

شوراي عالي وکالت و کانونهاي 

استاني از حيث انطباق با قانون و 

مقررات و حقوق مکتسبه افراد در 

صورتي که مورد اعتراض از سوي 

ذينفع قرار گيرد قابل رسيدگي در 

 هيئت نظارت مي باشند.

در صورت فوت يا  -2تبصره 

استعفاي برخي از اعضاي هيئت 
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

است ظرف حداکثر دو ماه ضمن 

مراجع ذيربط،  استعالم سوابق از

صالحيت آنان را بررسي و اعالم 

ذيصالح قانوني نظر کند و مراجع 

که از نامزدها، سوابق يا اطالعاتي 

دارند در صورت استعالم موظف 

 باشند. اعالم آن مي به
 

 

صالحيت آنان برابر نظارت يا سلب 

مقررات اين قانون اعضاي جايگزين 

براي مدت باقيمانده دوره طبق 

ضابطه مقرر در اين ماده انتخاب 

 مي شود.

تا زمان تعيين اولين  -5تبصره 

شوراي عالي وکالت، هيئت نظارت 

با رأي مخفي اکثريت اعضاي 

 کانونهاي مديره  هيئت هاي

 .شوند مي انتخاب موجود

 توضيح:

حات به عمل آمده در این اصال

ماده نیز در راستای محول 

کردن امور و موضوعات داخلی 

نهاد وکالت به مراجع صنفی 

مربوط، پیشنهاد شده است و 

در جهت نظارت دولت در 

معنای عام آن بر تصمیم گیری 

های مراجع صنفی نهاد وکالت، 

از جمله هیئت نظارت ،احکام 

و  36مختلفی بخصوص در مواد 

 بینی شده است. پیش 31

 

اعضاي انتخابي کميسيون  -54ماده  

در دوره اول تا تعيين شوراي ملي 

وکالت از سوي وزير دادگستري 

گردند. شوراي ملي وکالت  معرفي مي

موظف است بالفاصله پس از استقرار 

نسبت به انتخاب و معرفي اعضاي 

البدل مذکور اقدام کند.  اصلي و علي

 )مرعي(

  

 

س کميسيون که اداره ريي -53ماده  

جلسات، تنظيم دستور کار و ابالغ 

تصميمات کميسيون را به عهده 

خواهد داشت با راي موافق اکثريت 

 اعضاء تعيين مي گردد.

رييس هيئت نظارت که  -54ماده 

اداره جلسات، تنظيم دستور کار و 

ابالغ تصميمات هيئت را به عهده 

خواهد داشت با رأي موافق اکثريت 

 گردد.عيين مياعضاء ت

رئيس هئيت نظارت که  -54ماده 

اداره جلسات تنظيم دستور کار و 

ابالغ تصميمات هيئت را به عهده 

خواهد داشت با رأي اکثريت نسبي 

 اعضاء تعيين مي گردد.
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

 -2ماده 

.... 

کانونهاي وکال مکلفند به  - ۱تبصره 

ايط فوق از مراجع منظور احراز شر

ذيصالح مربوطه استعالم نمايند و 

مراجع مزبور مکلفند حداکثر 

ماه پاسخ الزم را اعالم  2مدت  ظرف

 نمايند.
 

کميسيون ضمن استعالم  -5۰ماده 

سوابق پذيرفته شدگان در آزمون و 

( از 55ساير داوطلبان موضوع ماده )

وزارت اطالعات، حفاظت و اطالعات 

ورد قضات و قوه قضاييه )در م

کارمندان قوه قضاييه( و نيروهاي 

انتظامي و عنداللزوم ساير ادارات و 

سازمانهاي ذي ربط حداکثر ظرف 

روز از تاريخ وصول اسامي در  43

مورد صالحيت آنان اتخاذ تصميم 

 نمايد. مي

در صورت عدم وصول  -۱تبصره 

پاسخ در مهلت يکماه يا مبهم بودن 

واصله آن يا عدم کفايت پاسخ هاي 

نسبت به تجديد استعالم براي يکبار 

ديگر اقدام مي شود. در هر حال 

کميسيون موظف است حداکثر 

ظرف سه ماه تصميم خود را دائر بر 

 رد يا قبول اعالم نمايد.

چنانچه از سوي مراجع  -2تبصره 

مذکور، مدارکي پس از اتخاذ تصميم 

در کميسيون مغاير تصميم متخذه 

تجديدنظر در واصل شود که ضرورت 

تصميم را ايجاب نمايد، کميسيون 

مراتب را با اظهارنظر اوليه جهت 

اتخاذ تصميم به دادگاه انتظامي 

 نمايد. وکالء ارسال مي

عدم اتخاذ تصميم در  -5تبصره 

مهلتهاي مقرر تخلف انتظامي 

 محسوب مي شود.

هيئت نظارت ضمن  -53ماده 

استعالم سوابق پذيرفته شدگان در 

ساير داوطلبان موضوع ماده آزمون و 

( از وزارت اطالعات، مرکز 55)

حفاظت و اطالعات قوه قضاييه )در 

مورد قضات و کارمندان قوه قضاييه( 

هاي و عنداللزوم ساير ادارات و کانون

روز از  43ربط حداکثر ظرف ذي

تاريخ وصول اسامي در مورد 

صالحيت آنان اتخاذ تصميم 

 نمايد. مي

عدم وصول  در صورت -۱تبصره 

پاسخ در مهلت يکماه يا مبهم بودن 

هاي واصله آن يا عدم کفايت پاسخ

نسبت به تجديد استعالم براي يکبار 

ديگر اقدام مي شود. در هر حال 

کميسيون موظف است حداکثر 

ظرف سه ماه تصميم خود را دائر بر 

 رد يا قبول اعالم نمايد.

چنانچه از سوي مراجع  -2تبصره 

ي پس از اتخاذ تصميم مذکور، مدارک

در هيئت نظارت مغاير تصميم 

متخذه واصل شود که ضرورت 

تجديدنظر در تصميم را ايجاب 

نمايد، هيئت مراتب را با اظهارنظر 

اوليه جهت اتخاذ تصميم به دادگاه 

 نمايد. انتظامي وکالء ارسال مي

عدم اتخاذ تصميم در  -5تبصره 

هاي مقرر تخلف انتظامي مهلت

 شود.محسوب مي

هيئت نظارت ضمن  -53ماده 

استعالم سوابق پذيرفته شدگان در 

آزمون و ساير داوطلبان موضوع 

( از وزارت اطالعات، 55ماده )

حفاظت و اطالعات قوه قضاييه )در 

مورد قضات و کارمندان قوه 

قضاييه( و عنداللزوم ساير ادارات و 

 2کانونهاي ذي ربط حداکثر ظرف 

مي در مورد ماه از تاريخ وصول اسا

صالحيت آنان اتخاذ تصميم 

 نمايد. مي

در صورت عدم وصول  -۱تبصره 

پاسخ در مهلت يکماه يا مبهم 

بودن آن يا عدم کفايت پاسخ هاي 

واصله نسبت به تجديد استعالم 

براي يکبار ديگر اقدام مي شود. در 

هر حال هيئت موظف است 

حداکثر ظرف چهار ماه تصميم 

قبول اعالم  خود را دائر بر رد يا

 نمايد.

چنانچه از سوي مراجع  -2تبصره 

مذکور، مدارکي پس از اتخاذ 

تصميم در هيئت نظارت مغاير 

تصميم متخذه واصل شود که 

ضرورت تجديدنظر در تصميم را 

ايجاب نمايد، هيئت نظارت مراتب 

را با اظهارنظر اوليه جهت اتخاذ 

تصميم به دادگاه انتظامي وکالء 

 .نمايد ارسال مي

عدم اتخاذ تصميم در  -5تبصره 

مهلت هاي مقرر تخلف انتظامي 

 محسوب مي شود.

 توضيح:

اصالحات مندرج در این ماده 

ناظر بر اصالح مهلت های 

مربوط است که به لحاظ 

ضرورتهای عملی و اجرایی 

پیشنهاد شده و واجد اشکال 

 هم به نظر نمی رسد.
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تصميمات کميسيون در  -5۱ماده  

حيت داوطلبان و مورد رد صال

 قابل ابالغ تاريخ از يکماه ظرف  وکال

 عالي دادگاه در تجديدنظرخواهي

 .است قضات انتظامي

چنانچه دستگاههاي نظارتي  -تبصره

نسبت به تاييد صالحيت داوطلبي 

توانند  اعتراض داشته باشند مي

اعتراض خود را در دادگاه عالي 

 انتظامي قضات مطرح نمايند.

ات هيئت نظارت تصميم -5۰ماده 

در مورد رد صالحيت داوطلبان و 

ماه از تاريخ ابالغ قابل وکال ظرف يک

تجديدنظرخواهي در دادگاه عالي 

 انتظامي قضات است.

هاي نظارتي چنانچه دستگاه -تبصره

نسبت به تأييد صالحيت داوطلبي 

توانند  اعتراض داشته باشند مي

اعتراض خود را در دادگاه عالي 

 ت مطرح نمايند.انتظامي قضا

تصميمات هيئت نظارت  -5۰ماده 

در مورد رد صالحيت داوطلبان و 

نيز در خصوص عضويت در شوراي 

عالي وکالت و هيئتهاي مديره 

 تاريخ از روز ده ظرف  استاني وکال

 در تجديدنظرخواهي قابل ابالغ

 .است قضات انتظامي عالي دادگاه

چنانچه مراجع مذکور در  -تبصره

 صالحيت تاييد به سبتن  53ماده 

 باشند داشته اعتراض داوطلبي

 در را خود اعتراض توانند مي

مطرح  قضات انتظامي عالي دادگاه

 نمايند.

 توضيح:

اضافه کردن عباراتی به این 

ماده در راستای تقویت نظارت 

دادگاه عالی انتظامی قضات و 

در راستای اطمینان بخشی به 

حاکمیت ،راجع به صحت 

مات در کانون وکالء فرایند اقدا

 می باشد.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ صورت اسامي و مشخصات  2ماده 

وکالئي که به موجب قانون حق 

انتخاب کردن و انتخاب شدن را 

دارند در ظرف يک هفته از تاريخ 

انتخاب هيئت نظارت از طرف کانون 

 شود. به هيئت مزبور داده مي

ـ مدت شکايت از جريان  ۱2ماده 

انتخابات تا سه روز بعد از اتمام 

باشد و شکايت از  قرائت آراء مي

کساني که حق رأي دادن دارند 

 پذيرفته است.

ـ مرجع رسيدگي به  ۱5ماده 

شکايات هيئت نظارت انتخابات 

است و مکلف است ظرف سه روز 

به شکايت رسيدگي و نظر خود را 

 عالم نمايد.در محل اخذ آراء ا

تبصره ـ قضاتي که به درخواست 

خود بازنشسته، مستعفي يا بازخريد 

ماه از تاريخ  ۰شوند، چنانچه ظرف 

قطع رابطه تقاضاي صدور پروانه 

براي نظارت بر صحت  -5۸ماده 

اجراي انتخابات شوراي ملي وکالت، 

هيئت مديره و بازرسان سازمانهاي 

استاني هيئتي مرکب از سه نفر از 

وکال از طريق وزير دادگستري 

 شوند. تعيين و معرفي مي

هيئت نظارت بر صحت انتخابات 

حداکثر ظرف بيست  نظارت نموده و

روز پس از پايان انتخابات نظر خود 

را در خصوص صحت و سقم آن 

کند. در صورت احراز تخلف  اعالم مي

مؤثر در نتيجه نهايي، مراتب را به 

صورت مستدل و مستند به دادگاه 

 کند. قضات منعکس مي عالي انتظامي

توانند  افراد ذينفع مي -۱تبصره 

م صحت روز از تاريخ اعال 2۶ظرف 

انتخابات اعتراض خود را به دادگاه 

 قضات ارايه نمايند. عالي انتظامي

دادگاه عالي  -2تبصره 

قضات در خصوص موارد  انتظامي

( آن ۱مذکور در اين ماده و تبصره )

تصميم مقتضي را با قيد فوريت 

نظارت بر صحت اجراي  -5۱ماده 

انتخابات شوراي عالي وکالت، هيئت 

هاي استاني مديره و بازرسان کانون

بر عهده هيئت نظارت موضوع ماده 

باشد، پس از برگزاري ( مي55)

انتخابات و اعالم نتايج اوليه افراد 

وز حق ر ۱۶ذي نفع ظرف مدت 

اعتراض به آن را دارند. هيئت نظارت 

با بررسي اعتراضات واصله و ساير 

روز از پايان  2۶مدارک ظرف مدت 

مهلت اعتراض نظر خود را در 

خصوص صحت و سقم آن اعالم مي 

نمايد. در صورت احراز تخلف مؤثر 

در نتيجه، انتخابات را کالً يا جزئاً 

ها نسبت به تمام يا برخي از صندوق

نامزدها ابطال نموده و دستور  يا

برگزاري انتخابات مجدد را صادر 

 کند.مي

افراد ذي نفع مي توانند  -۱تبصره

روز از اعالم نظر  ۱۶ظرف مدت 

هيئت نظارت اعتراض مستدل خود 

را در دادگاه عالي انتظامي قضات 

براي نظارت بر صحت  -5۱ماده 

اجراي انتخابات شوراي عالي 

وکالت، هيئت مديره و بازرسان 

کانونهاي استاني بر عهده هيئت 

مي باشد.  55نظارت موضوع ماده 

پس از برگزاري انتخابات و اعالم 

نتايج اوليه افراد ذينفع ظرف مدت 

تراض به آن را روز حق اع ۱۶

دارند. هيئت نظارت با بررسي 

اعتراضات واصله و ساير مدارک 

روز از پايان مهلت  2۶ظرف مدت 

اعتراض نظر خود را در خصوص 

 صحت و سقم آن اعالم مي نمايد.

در صورت احراز تخلف مؤثر در 

نتيجه نهايي، انتخابات را ابطال 

نموده و دستور برگزاري انتخابات 

 ي کند.مجدد را صادر م

توانند  افراد ذينفع مي -۱تبصره 

روز از اعالم نظر  ۱۶ظرف مدت 

هيئت نظارت اعتراض مستدل 

خود را در دادگاه عالي 

 قضات مطرح نمايند. انتظامي
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وکالت نمايند از ارائه گواهي عدم 

سوءپيشينه و عدم اعتياد معاف 

 باشند. مي

ـ کسي که بر تصميم  ۱4ماده 

هيئت نظارت معترض است 

وسيله دفتر کانون به  واند بهت مي

دادگاه عالي انتظامي قضات شکايت 

نمايد مدت اين شکايت سه روز از 

تاريخ اعالم تصميم هيئت نظارت 

است و دادگاه مزبور منتهي در 

روز از تاريخ وصول  ۱۶ظرف 

شکايت رسيدگي و رأي خواهد داد 

 و رأي مزبور قطعي است.

ـ پس از اتمام انتخاب و  ۱3ماده 

يين نتيجه قطعي رئيس هيئت تع

نظارت اسامي منتخبين را اعالم و 

آنان را براي تشکيل هيئت مديره 

)قبل از تاريخ هفتم اسفند ماه که 

روز جشن کانون است( دعوت 

 نمايد. مي

ـ در صورت ابطال انتخاب  ۱۰ماده 

تجديد آن بر طبق مقررات باال 

خواهد بود در اين صورت تا تعيين 

مديره  يد هيئتمديره جد هيئت

 سابق انجام وظيفه خواهد نمود.
 

مبني بر تأييد صحت انتخابات و يا 

ابطال جزئي و يا کلي آن و برگزاري 

نمايد. رأي اين  اذ ميمجدد آن اتخ

 دادگاه در اين زمينه قطعي است.

 مطرح نمايند.

رأي دادگاه انتظامي  -2تبصره 

قضات در مورد تأييد يا نقض نظر 

هيئت نظارت و اتخاذ تصميم نهايي، 

 قطعي است.

رأي دادگاه عالي  -2تبصره 

قضات در مورد تأييد يا  انتظامي

نقض نظر هيئت نظارت و اتخاذ 

 تصميم نهايي قطعي است.

 توضيح:

ح پیشنهادی مرجع در اصال

نظارت بر انتخابات تغییر پیدا 

کرده و برای اطمینان از صحت 

عملکرد این مرجع امکان 

اعتراض به تصمیمات آن در 

دادگاه عالی انتظامی قضات 

 پیش بینی شده است.

 

شوراي ملي وکالت و  -5۹ماده  

کميسيون تشخيص داراي تشکيالت 

اداري و مالي متناسب و دبيرخانه 

اهند بود که حدود اختيارات مجزا خو

و وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در 

آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين 

 خواهد شد.

شوراي عالي وکالت و  -5۸ماده 

هيئت نظارت داراي تشکيالت اداري 

و مالي متناسب و دبيرخانه مجزا 

خواهند بود که حدود اختيارات و 

وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در 

ين نامه اجرايي اين قانون تعيين آي

 خواهد شد.

شوراي عالي وکالت و  -5۸ماده 

 تشکيالت داراي هيئت نظارت 

 دبيرخانه و متناسب مالي و اداري

تقرار اس مرکز که بود خواهند مجزا

آن تهران است حدود اختيارات و 

وظايف و نحوه فعاليت دبيرخانه در 

آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين 

 د شد.خواه

 توضيح:

عبارت اضافه شده مبنی بر 

اینکه مرکز استقرار شورای 

عالی وکالت و هیئت نظارت در 

تهران است، در جهت تصریح 

به موضوع ضروری به نظر 

 رسید.
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 ورود به حرفه وکالت -فصل سوم 

مبحث اول: شرایط و موانع ورود 

 به وکالت در دادگستری

ورود به حرفه  -فصل سوم 

 وکالت

ول: شرایط و موانع مبحث ا

ورود به وکالت دادگستری و 

 کارآموزی وکالت

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

براي اشخاصي پروانه  -2ماده 

شود که  کارآموزي وکالت صادر مي

عالوه بر دارا بودن دانشنامه 

ليسانس يا باالتر حقوق يا فقه و 

يا معادل آن از  مباني حقوق اسالمي

زوي و دانشگاهي داراي دروس حو

 شرايط ذيل باشند:

اعتقاد و التزام عملي به  -الف 

 احکام و مباني دين مقدس اسالم.

اعتقاد و تعهد به نظام  -ب 

جمهوري اسالمي ايران، واليت 

 فقيه، قانون اساسي.

نداشتن پيشينه محکوميت  -ج 

 مؤثر کيفري.

نداشتن سابقه عضويت و  -د 

لحادي و فرق فعاليت در گروههاي ا

ضاله و معاند با اسالم و گروههايي 

که مرامنامه آنها مبتني بر نفي 

 باشد. مي  اديان الهي

عدم وابستگي به رژيم منحوس  -ه 

هاي رژيم  پهلوي و تحکيم پايه

 طاغوت.

عدم عضويت و هواداري از  -و 

گروهکهاي غير قانوني و معاند با 

 جمهوري اسالمي ايران.

د به مواد مخدر و عدم اعتيا -ز 

 استعمال مشروبات الکلي.

کانونهاي وکال مکلفند  - ۱تبصره 

به منظور احراز شرايط فوق از 

مراجع ذيصالح مربوطه استعالم 

نمايند و مراجع مزبور مکلفند 

ماه پاسخ الزم  2مدت  حداکثر ظرف

 را اعالم نمايند.

براي اشخاصي که  - 2تبصره 

اف مطابق قانون از کارآموزي مع

متقاضيان وکالت  -4۶ماده 

دادگستري بايد داراي شرايط زير 

 باشند:

 ايران. تابعيت جمهوري اسالمي -۱

مدرک کارشناسي يا باالتر در  -2

رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق 

يا الهيئت با گرايش فقه و  اسالمي

حقوق از دانشگاههاي مورد تاييد 

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا 

حوزه و يا گذراندن  2مدرک سطح 

واحدهاي درسي مقطع کارشناسي 

به تاييد دانشگاه محل تحصيل در 

ن مقاطع کارشناسي مورد دانشجويا

ارشد پيوسته در رشته و گرايشهاي 

 فوق.

 سال 22حداقل سن  -5

کارت پايان خدمت وظيفه  -4

يا معافيت دائم از آن )براي  عمومي

 آقايان(

تدين به دين اسالم يا يکي از  -3

 اديان شناخته شده در قانون اساسي

التزام به قانون اساسي جمهوري  -۰

 ايران اسالمي

تقاضيان وکالت م -5۹ماده 

دادگستري بايد داراي شرايط زير 

 باشند:

اعتقاد والتزام عملي به دين  -۱

اسالم يا يکي از اديان شناخته شده 

 در قانون اساسي؛

التزام عملي به قانون اساسي  -2

 جمهوري اسالمي ايران؛

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ -5

 سالمت روحي و رواني؛ -4

االتر در مدرک کارشناسي يا ب -3

رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق 

اسالمي يا الهيئت با گرايش فقه و 

هاي مورد تاييد حقوق از دانشگاه

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا 

حوزه با داشتن سه  2مدرک سطح 

سال سابقه کار قضايي يا حقوقي 

معتبر و يا گذراندن واحدهاي درسي 

مقطع کارشناسي به تاييد دانشگاه 

محل تحصيل در مورد دانشجويان 

مقاطع کارشناسي ارشد پيوسته در 

 هاي فوق؛رشته و گرايش

سال و حداکثر  22حداقل سن  -۰

سال براي شرکت در آزمون  3۶

 کارآموزي؛

کارت پايان خدمت وظيفه  -۱

عمومي يا معافيت دائم از آن )براي 

 آقايان(.

متقاضيان وکالت  -5۹ماده 

رايط زير دادگستري بايد داراي ش

 باشند:

 ايران. تابعيت جمهوري اسالمي -۱

داشتن حداقل مدرک  -2

 کارشناسي در رشته حقوق قضايي

سال و حداکثر  22حداقل سن  -5

سال براي شرکت در آزمون  3۶

 کارآموزي

کارت پايان خدمت وظيفه  -4

يا معافيت دائم از آن )براي  عمومي

 آقايان(

تدين به دين اسالم يا يکي از  -3

ديان شناخته شده در قانون ا

 اساسي

التزام به قانون اساسي  -۰

 ايران جمهوري اسالمي

 توضيح:

ی پیشنهادی برای بند  اصالحیه

به خصوص از جهت حذف « 2»

 مبنا این بر  «یا باالتر»عبارت 

 که است شده پیشنهاد

 وکالت، پروانه متقاضیان

 مبانی و اصول به اشراف حداقل

ارا د را وکالت و حقوق علم

باشند. عنایت دارند؛ در 

ی حقوق نیز همانند دیگر  رشته

رشته ها مطالب اصلی، مبنایی 

ی کارشناسی  و بنیادی در دوره

آموخته می شود و فردی که 

واجد مدرک کارشناسی حقوق 

نبوده و برای مثال دارای 

لیسانس فیزیک باشد، هر چند 

دارای مدرک کارشناسی ارشد 

های و یا دکتری یکی از گرایش

حقوق)مثل حقوق خصوصی یا 

حقوق بین الملل( باشد، از توان 
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هستند در صورتي پروانه وکالت 

شود که داراي شرايط اين  صادر مي

 ماده باشند.

مدت کارآموزي اعضاي  - 5تبصره 

هاي حقوق  هيئت علمي دانشکده

نصف مدت ساير کارآموزان خواهد 

 بود.

اقليتهاي مذهبي رسمي  - 4تبصره 

از دارا بودن شرايط مندرج در بند 

 باشند. )الف( مستثني مي

اعتبار پروانه وکالت سه  - 3ه تبصر

سال است و تمديد آن منوط به 

باشد. هرگاه  درخواست متقاضي مي

وکيلي فاقد يکي از شرايط اين 

تشخيص داده شود، کانون  قانون 

موظف است موضوع و داليل آنرا به 

دادگاه انتظامي وکال ، اعالم و 

درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه 

به  نسبت مذکور پس از رسيدگي

تمديد يا عدم تمديد پروانه راي 

مقتضي صادر ميکند. پروانه اين 

اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر 

خواهد بود مگر در مواردي که 

توجه به ضرورت حکم  دادگاه با

 تعليق صادر نمايد.

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

باشخاص زير اجاره  - ۱۶ماده 

 ود:وکالت داده نميش

 اتباع خارجه. - ۱

قضات و مستخدمين دولتي و  - 2

هائي که  بلدي و مملکتي و بنگاه

تمام يا قسمتي از سرمايه آن 

متعلق بدولت است در حين 

اشتغال بخدمت باستثناي استادان 

دانشکده حقوق که اشتغال 

بتدريس در يکي از شعب حقوقي 

دارند در صورت اجازه شوراي 

 دانشگاه

همچنين  محجورين و - 5

سال  23کسانيکه سن آنها کمتر از 

 باشد.

محکومين بانفصال ابد از  - 4

 خدمات دولتي.

تخصصی الزم برای وکالت 

 برخوردار نیست.

نیز حداکثر سن « 3»در بند 

برای شرکت در آزمون 

کارآموزی در نظر گرفته شده 

است که این امر در جهت حفظ 

پویایی نهاد وکالت و نیز برای 

حفظ حقوق ذینفعان )اعم از 

مدارک مربوط یا  جوانان دارای

خدمت گیرندگان حرفه وکالت( 

 موجه به نظر می رسد.
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اشخاص مشهور بفساد اخالق  - 3

و تجاهر باستعمال مسکر و افيون و 

 اعمال منافي عفت.

محکومين به جنايت مطلقاً و  - ۰

هائيکه منافي  محکومين به جنحه

با امانت و عفت و شئون وکالت 

خيص هيئت مديرۀ است بتش

کانون و يا آنکه بموجب قانون 

مستلزم محروميت از بعضي حقوق 

 اجتماعي است.

کسانيکه باتهام و ارتکاب  - ۱

هاي مذکور در  جنايت يا جنحه

 ماده فوق تحت محاکمه هستند.

اشخاصيکه طبق حکم محکمه  - ۸

 اند. از وکالت محروم شده

از قانون اجازه وکالت 

قضائی  دادگستری به افسران

لیسانسیه حقوق بازنشسته 

 نیروهای مسلح شاهنشاهی

افسران نيروهاي  -ماده واحده

مسلح شاهنشاهي که واجد شرايط 

زير باشند پس از بازنشستگي با 

قانون  ۱۶رعايت مقررات ماده 

ءمصوب اسفند  استقالل کانون وکال

ميتوانند بدون طي  ۱555ماه 

کارآموزي بکار وکالت بپردازند و 

وکالء دادگستري به اين  کانون

قبيل افسران پروانه وکالت درجه 

 خواهد کرد: يک اعطاء

دارا بودن حداقل دانشنامه  -الف  

 ليسانس در رشته حقوق.

دارا بودن حداقل پنجسال  -ب 

سابقه خدمت متوالي و يا هشت 

سال خدمت متناوب در مشاغل 

 سازماني قضائي زير:

رئيس و عضو دادگاه عالي  - ۱

مي و دادستان و داديار انتظا

 دادسراي انتظامي قضات ارتش

 دادستان ارتش و معاون او. - 2

رئيس و عضو دادگاههاي  - 5

 نظامي.

دادستان و داديار و بازپرس و  - 4

 معاون بازپرس نظامي.
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از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

از تاريخ اجراء اين قانون  - ۱ماده 

فقط بکساني پروانه وکالت داده 

هاي حقوق  ميشود که از دانشکده

داخله و يا خارجه داراي دانشنامه 

ور پس باشند. اشخاص مزب ليسانس 

از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند 

الاقل يکسال به کارآموزي اشتغال 

ورزند پس از اختبار و قبول آنان 

 يک داده ميشود. پروانه وکالت پايه

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از انجام تکاليف  4۱ماده 

مقرره در دوره کارآموزي کارآموز 

از کانون درخواست اعالم تواند  مي

طي دوره کارآموزي را بنمايد و 

رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي 

مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و 

شعبه مزبور مدارک کارآموزي را 

مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبي 

عمل آورده گزارش  و شفاهي از او به

آن را به رئيس کانون خواهد داد تا 

ه مطرح و تصميم مدير در هيئت

 مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.

ورود به حرفه وکالت  -4۱ماده 

دادگستري پس از موفقيت متقاضي 

در آزمون ورودي، طي دوره 

کارآموزي و تأييد صالحيت 

وي توسط هيئت اختبار مطابق  علمي

 گيرد. مقررات اين قانون صورت مي

ورود به حرفه وکالت  -4۶ماده 

قيت متقاضي دادگستري پس از موف

در آزمون ورودي، طي دوره 

کارآموزي و تأييد صالحيت علمي 

وي توسط هيئت اختبار مطابق 

 گيرد. مقررات اين قانون صورت مي

ورود به حرفه وکالت  -4۶ماده 

دادگستري پس از موفقيت 

متقاضي در آزمون ورودي، طي 

دوره کارآموزي و تأييد صالحيت 

وي توسط هيئت اختبار  علمي

مقررات اين قانون صورت  مطابق

 گيرد. مي

. 

 

متقاضی پروانه  -ماده جدید   

وکالت باید در موقع ثبت نام و 

همچنین در جریان اخذپروانه 

اطالعات واقعی به کانون وکال 

ارائه کند. در هر زمان احراز 

گردد که دارنده پروانه فاقد 

یک یا چند مورد از شرایط 

یا واجد یک  39مقرر در ماده 

ند مورد از موانع موضوع یا چ

این قانون بوده است  41ماده 

پروانه وی به درخواست رئیس 

کانون یا دادستان انتظامی وکال 

به وسیله دادگاه انتظامی محل 

صدور پروانه پس از رسیدگی 

ابطال می شود. چنانچه 

کارآموز یا وکیل بعد از شروع 

کارآموزی یا اخذ پروانه فاقد 
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

ای ورود یکی از شرایط الزم بر

به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال 

به وکالت شود، باید ظرف یک 

ماه پروانه خود را تحویل دهد. 

در غیر این صورت پروانه 

 بوسیله دادگاه باطل می شود.

 

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

باشخاص زير اجاره  - ۱۶ماده 

 وکالت داده نميشود:

 اتباع خارجه. - ۱

قضات و مستخدمين دولتي و  - 2

هائي که  بلدي و مملکتي و بنگاه

تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق 

بدولت است در حين اشتغال 

بخدمت باستثناي استادان دانشکده 

حقوق که اشتغال بتدريس در يکي 

از شعب حقوقي دارند در صورت 

 اجازه شوراي دانشگاه.

محجورين و همچنين کسانيکه  - 5

 سال باشد. 23کمتر از سن آنها 

محکومين بانفصال ابد از  - 4

 خدمات دولتي.

اشخاص مشهور بفساد اخالق و  - 3

تجاهر باستعمال مسکر و افيون و 

 اعمال منافي عفت.

محکومين به جنايت مطلقاً و  - ۰

هائيکه منافي با  محکومين به جنحه

امانت و عفت و شئون وکالت است 

ا بتشخيص هيئت مديرۀ کانون و ي

آنکه بموجب قانون مستلزم 

محروميت از بعضي حقوق اجتماعي 

 است.

کسانيکه باتهام و ارتکاب جنايت  - ۱

هاي مذکور در ماده فوق  يا جنحه

 تحت محاکمه هستند.

اشخاصيکه طبق حکم محکمه  - ۸

 اند. از وکالت محروم شده

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

وانه براي اشخاصي پر -2ماده 

افراد داراي شرايط زير از  -42ماده 

اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع 

 باشند: مي

 داشتن محکوميت موثر کيفري -۱

اعتياد به مواد مخدر، روان گردان  -2

ها و استعمال  و مشتقات آن

 لکليمشروبات ا

 اشتهار به فساد اخالقي يا مالي -5

وابستگي يا داشتن عضويت يا  -4

هواداري از گروههاي غيرقانوني، 

الحادي و محارب و معاند با 

ايران، مگر آنکه  جمهوري اسالمي

 توبه آنها احراز شده يا بشود.

وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با  -3

هاي کشورهاي بيگانه يا  نمايندگي

 گروههاي خارجي. سازمانها و

غير متعارف: هر نوع ارتباط،  -تبصره

مبادله اطالعات، تباني و مواضعه با 

ها، نمايندگيها، ارگانهاي  سفارتخانه

دولتي و احزاب کشورهاي خارجي 

هر صورت که به   در هر سطح و به

آزادي، استقالل، وحدت ملي و 

ايران مضر  مصالح جمهوري اسالمي

 باشد.

فصال دائم از محکوميت به ان -۰

و دولتي يا به انفصال  خدمات عمومي

موقت از خدمات مذکور، در مدت 

 انفصال.

افراد داراي شرايط زير از  -4۱ماده 

اشتغال به وکالت دادگستري ممنوع 

 باشند: مي

 داشتن محکوميت موثر کيفري؛ -۱

گردان اعتياد به مواد مخدر، روان -2

ها و استعمال  و مشتقات آن

 کلي؛مشروبات ال

 اشتهار به فساد اخالقي يا مالي؛ -5

وابستگي يا داشتن عضويت يا  -4

هاي غيرقانوني، هواداري از گروه

الحادي و محارب و معاند با 

جمهوري اسالمي ايران، مگر آنکه 

 توبه آنها احراز شده يا بشود؛

وابستگي و ارتباط غيرمتعارف با  -3

هاي کشورهاي بيگانه يا  نمايندگي

 هاي خارجي؛و گروه هاکانون

محکوميت به انفصال دائم از  -۰

خدمات عمومي و دولتي يا به 

انفصال موقت از خدمات مذکور، در 

 مدت انفصال؛

 از دائم انفصال به محکوميت – ۱

سلب صالحيت  يا و قضايي خدمات

 قضايي .

غير » منظور از عبارت  -تبصره

هر نوع ارتباط، مبادله « : متعارف 

ني و مواضعه با اطالعات، تبا

هاي ها، ارگانها، نمايندگي سفارتخانه

دولتي و احزاب کشورهاي خارجي 

هر صورت که به   در هر سطح و به

آزادي، استقالل، وحدت ملي و 

مصالح جمهوري اسالمي ايران مضر 

 باشد.

موانع اشتغال به وکالت  -4۱ماده 

 دادگستري به شرح زير مي باشند:

 کيفريداشتن محکوميت موثر  -۱

اعتياد به مواد مخدر، روان  -2

ها و استعمال  گردان و مشتقات آن

 مشروبات الکلي

 اشتهار به فساد اخالقي يا مالي -5

محکوميت به عضويت يا  -4

هواداري از گروههاي غيرقانوني، 

الحادي و محارب و معاند با 

ايران، مگر آنکه  جمهوري اسالمي

 توبه آنها احراز شده يا بشود.

کوميت به داشتن ارتباط مح -3

هاي  غيرمتعارف با نمايندگي

کشورهاي بيگانه يا کانونها و 

 گروههاي خارجي.

محکوميت به انفصال دائم از  -۰

و دولتي يا به  خدمات عمومي

انفصال موقت از خدمات مذکور، 

 در مدت انفصال.

محکوميت به انفصال دائم از  -۱

خدمات قضايي و يا سلب صالحيت 

 قضايي

عفو از محکوميت در  -۱ه تبصر

باعث رفع  ۱و  ۰مورد بندهاي 

ممنوعيت صدور پروانه کارآموزي و 

 يا وکالت نخواهد بود.

منظور از عبارت غير  -2تبصره 

متعارف، مبادله اطالعاتي، تباني و 

ها،  مواضعه با سفارتخانه

نمايندگيها، ارگانهاي دولتي و 

احزاب کشورهاي خارجي در هر 

ورت که به آزادي، هر ص  سطح و به

استقالل و وحدت ملي کشور مضر 

 باشد.

 توضيح:
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شود که  کارآموزي وکالت صادر مي

عالوه بر دارا بودن دانشنامه 

ليسانس يا باالتر حقوق يا فقه و 

يا معادل آن از  مباني حقوق اسالمي

دروس حوزوي و دانشگاهي داراي 

 شرايط ذيل باشند:

اعتقاد و التزام عملي به  -الف 

 احکام و مباني دين مقدس اسالم.

ظام اعتقاد و تعهد به ن -ب 

جمهوري اسالمي ايران، واليت 

 فقيه، قانون اساسي.

نداشتن پيشينه محکوميت  -ج 

 مؤثر کيفري.

نداشتن سابقه عضويت و  -د 

فعاليت در گروههاي الحادي و فرق 

ضاله و معاند با اسالم و گروههايي 

که مرامنامه آنها مبتني بر نفي 

 باشد. مي  اديان الهي

نحوس عدم وابستگي به رژيم م -ه 

هاي رژيم  پهلوي و تحکيم پايه

 طاغوت.

عدم عضويت و هواداري از  -و 

گروهکهاي غير قانوني و معاند با 

 جمهوري اسالمي ايران.

عدم اعتياد به مواد مخدر و  -ز 

 استعمال مشروبات الکلي.

کانونهاي وکال مکلفند  - ۱تبصره 

به منظور احراز شرايط فوق از 

تعالم مراجع ذيصالح مربوطه اس

نمايند و مراجع مزبور مکلفند 

ماه پاسخ الزم  2مدت  حداکثر ظرف

 را اعالم نمايند.
 

قسمتی از اصالحات جنبه ی 

عبارتی دارد و قسمتی از 

اصالحات نیز در راستای حفظ 

حقوق شهروندی و رعایت 

اصول قانون اساسی صورت 

 گرفته است

 

تعیین تعداد کل  -ماده جدید   

کارآموزان وکالت و سایر 

لت برای متقاضیان پروانه وکا

هر کانون بر عهده کمیسیونی 

متشکل از رئیس کل 

دادگستری استان و دادستان 

عمومی و انقالب مرکز استان و 

رئیس کانون وکالی آن استان 

می باشد که به دعوت رئیس 

کانون وکالی هر استان حداقل 
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یک بار در سال تشکیل و اتخاذ 

 تصمیم میشود.

 توضيح:

الیحه  29تبصره ی ذیل ماده 

مندرج در ستون دوم از آنجا  ی

حذف و در قالب ماده ی 

جدیدی به شرح فوق تنظیم 

گردیده است؛ نکته قابل توجه 

اینکه در این مورد که یکی از 

موضوعات مهم مربوط به 

اشتغال به وکالت است، تصمیم 

گیری مقامات قضایی پیش 

 بینی شده است.

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

(%سهميه 5۶سي درصد ) - 5 ماده

مورد نياز کانون وکالي هر حوزه به 

ايثارگران (رزمندگاني که شش ماه 

سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 

داشته و يا در اسارت دشمن   جنگ

و باالتر و  %23اند و يا جانبازان  بوده

بستگان درجه اول شهدا و 

به باال) اختصاص  %3۶جانبازان( 

که  ايثارگرانييابد که از بين  مي

اند انتخاب  بيشترين نمره را آورده

 خواهند شد.

استفاده از اين سهميه  -تبصره 

مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره 

اند  قبولي سهميه آزاد را آورده

 باشد. نمي
 

سي درصد سهميه مورد  -45ماده 

نياز هر يک از سازمانهاي استاني به 

ايثارگران )رزمندگاني که حداقل 

ش ماه سابقه حضور داوطلبانه در ش

جبهه جنگ داشته و يا آزادگان با 

 يا و  حداقل شش ماه سابقه اسارت

 والدين، و باالتر و% 23 جانبازان

 جانبازان يا شهدا همسران و فرزندان

 هفتاد حداقل که( باالتر و% 4۶

 قبولي نفر آخرين نمره از درصد

 باشند، کرده کسب را آزاد سهميه

 .يابد مي اختصاص

استفاده از اين سهميه مانع  -تبصره 

از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي 

 سهميه آزاد را آورده اند نيست.

سي درصد سهميه مورد  -42ماده 

هاي استاني به نياز هر يک از کانون

ايثارگران )رزمندگاني که حداقل 

شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در 

ا جبهه جنگ داشته و يا آزادگان ب

حداقل شش ماه سابقه اسارت و يا 

لدين، وا و باالتر و ٪23جانبازان 

فرزندان و همسران شهدا يا جانبازان 

 هفتاد حداقل که( باالتر و 43٪

 قبولي نفر آخرين نمره از درصد

 باشند، کرده کسب را آزاد سهميه

 .يابدمي اختصاص

استفاده از اين سهميه مانع  -تبصره

ه نمره قبولي از پذيرش ايثارگراني ک

 اند نيست.سهميه آزاد را آورده

سي درصد سهميه مورد  -42ماده 

نياز هر يک از کانونهاي استاني به 

ايثارگران )رزمندگاني که حداقل 

شش ماه سابقه حضور داوطلبانه 

در جبهه جنگ داشته و يا آزادگان 

 و  با حداقل شش ماه سابقه اسارت

 ن،والدي و باالتر و% 23 جانبازان يا

 يا شهدا همسران و فرزندان

داقل ح که( باالتر و% 4۶ جانبازان

هفتاد درصد از نمره آخرين نفر 

قبولي سهميه آزاد را کسب کرده 

 باشند، اختصاص مي يابد.

استفاده از اين سهميه  - ۱تبصره 

مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره 

قبولي سهميه آزاد را آورده اند 

 نيست.

ت عدم تکميل در صور -2تبصره 

سهميه ايثارگران، پذيرش سهميه 

 آزاد به جاي آنان ممنوع است.

 توضيح:

کمیته امداد امام خمینی )ره( 

پیشنهادی ارائه کرده است 

مبنی بر اینکه پنج درصد 

سهمیه هر استان به مددجویان 

این کمیته که با داشتن شرایط 

،متقاضی پروانه وکالتی 

هستند، اختصاص داده شود و 

مقابل تکلیف انجام در 

وکالتهای معاضدتی به میزانی 
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ی آنها قرار  بیشتر بر عهده

گیرد. کلیت این پیشنهاد موجه 

و قابل بررسی به نظر می رسد 

و ممکن است به طور کلی این 

موضوع مورد بررسی قرار گیرد 

که بخشی از سهمیه ی مورد 

نظر هر یک از کانون های 

استانی به مددجویان تحت 

ادهای حمایتی پوشش نه

قانون  1اختصاص یابد )ماده 

جامع حمایت از حقوق معلوالن 

به عنوان حکمی مرتبط در این 

قلمرو، قابل ذکر است( و در 

مقابل، برای مثال، این افراد در 

دوره کارآموزی و وکالت مکلف 

شوند در پرونده های 

مددجویان تحت پوشش این 

نهادها، وکالت معاضدتی نمایند 

وره های حقوقی به و نیز مشا

این دسته اشخاص )در مورادی 

که اساساً دعوایی مطرح نیست 

و نیز برای پیشگیری از دعاوی 

و اصالح امور در این حوزه( 

 ارائه نمایند.

 

 از قانون وکالت

اشخاصي که واجد  - 2ماده 

معلومات کافي براي وکالت باشند 

ولي شغل آنها وکالت در عدليه 

اي اقربا سببي نباشد اگر بخواهند بر

درجه دوم از طبقه  يا نسبي خود تا

سوم وکالت بنمايند ممکن است 

بانها در سال سه نوبت جواز وکالت 

 اتفاقي داده شود.

آیین نامه صدور جواز وکالت 

 اتفاقی موقت

اشخاص فاقد پروانه وکالت  -44ماده 

که حداقل داراي مدرک کارشناسي 

در رشته حقوق يا داراي مدارک 

مورد قبول اين قانون بوده  تحصيلي

و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با 

از سوي  احراز صالحيت علمي

سازمان وکالي محل اقامت خود 

توانند در سال تا سه نوبت با اخذ  مي

جواز وکالت اتفاقي براي اقرباي 

سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از 

طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت 

کليه مراحل  وکالت اتفاقي شامل

دادرسي اعم از بدوي، تجديدنظر و 

فرجام و نيز کليه دعاوي طاري اعم 

از تقابل، ورود يا جلب و اعتراض 

 باشد. ثالث مي

اشخاص فاقد پروانه وکالت  -45ماده 

که حداقل داراي مدرک کارشناسي 

در رشته حقوق يا داراي مدارک 

تحصيلي مورد قبول اين قانون بوده 

اوت نداشته باشند، با و اشتغال به قض

احراز صالحيت علمي از سوي کانون 

توانند  وکالي محل اقامت خود مي

در سال تا سه نوبت با أخذ جواز 

وکالت اتفاقي براي اقرباي سببي يا 

نسبي خود تا درجه دوم از طبقه 

سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت 

اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي 

و فرجام و اعم از بدوي، تجديدنظر 

نيز کليه دعاوي طاري اعم از تقابل، 

ورود يا جلب و اعتراض ثالث مي 

 باشد.

اشخاص فاقد پروانه  -45ماده 

وکالت که حداقل داراي مدرک 

کارشناسي در رشته حقوق قضايي 

 نداشته قضاوت به  بوده و اشتغال 

 از علمي صالحيت احراز با باشند،

 اقامت محل وکالي کانون سوي

 نوبت سه تا سال در توانند مي خود

 براي اتفاقي وکالت جواز اخذ با

اقرباي سببي يا نسبي خود تا 

درجه دوم از طبقه اول در دعاوي 

مدني وکالت کنند. هر نوبت وکالت 

اتفاقي شامل کليه مراحل دادرسي 

اعم از بدوي، تجديدنظر و فرجام و 

نيز کليه دعاوي طاري اعم از 

راض تقابل، ورود يا جلب و اعت

 باشد. ثالث مي

 توضيح:

محدود کردن انجام وکالت 
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اتفاقی برای خویشاوندان درجه 

و آن هم « طبقه اول»ی دوم از 

صرفاً در دعاوی مدنی ،از آن 

جهت بوده است که با گذشت 

بیش از هفتاد سال از پیش 

بینی امکان انجام وکالت 

اتفاقی، در حال حاضر و با 

افزایش تعداد وکالء و کار 

ان و نیز افزایش کانون آموز

های وکالی استانی، توجیهی 

برای اعطای جواز وکالت اتفاقی 

 به طور وسیع وجود ندارد.

 

نحوه برگزاری -مبحث دوم 

آزمون، انجام کارآموزی و صدور 

 پروانه وکالت

نحوه برگزاری  -مبحث دوم 

آزمون، انجام کارآموزی و 

 صدور پروانه وکالت

 

نه از قانون کیفیت اخذ پروا

 وکالت دادگستری

از تاريخ تصويب اين قانون  -۱ماده 

کانونهاي وکالي دادگستري 

جمهوري اسالمي ايران مکلفند 

حداقل يکبار در سال نسبت به 

پروانه کارآموزي  پذيرش متقاضيان

وکالت از طريق آزمون با آگهي در 

جرايد اقدام نموده و حداکثر ظرف 

مدت شش ماه پس از برگزاري 

اعالم نتايج  آزمون ضمن

نسبت به صدور پروانه  قطعي

کارآموزي وکالت براي 

 شدگان اقدام نمايند. پذيرفته
 

آزمون ورودي وکالت همه  -43ماده 

ساله به صورت سراسري برگزار و 

نتايج آن در يکي از جرايد 

شود. نحوه و  کثيراالنتشار اعالم مي

زمان برگزاري و اعالم نتايج آزمون 

ه اجرايي اين قانون مطابق آيين نام

 است.

 در شرکت به مجاز افرادي –تبصره 

 شرايط واجد که باشند مي آزمون

 و( 5) ،(2) ،(۱) بندهاي در مندرج

 .باشند( 4۶) ماده( 3)

آزمون ورودي وکالت همه  -44ماده 

ساله به صورت سراسري برگزار و 

نتايج آن در يکي از جرايد 

کثيراالنتشار اعالم مي شود. نحوه و 

زمان برگزاري و اعالم نتايج آزمون 

مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون 

 است.

افرادي مجاز به شرکت در  -تبصره

آزمون مي باشند که واجد شرايط 

( و 5(، )2(، )۱مندرج در بندهاي )

 ( باشند5۹( ماده )3)

آزمون ورودي وکالت  -44ماده 

همه ساله به صورت سراسري 

ي از جرايد برگزار و نتايج آن در يک

شود. نحوه و  کثيراالنتشار اعالم مي

زمان برگزاري و اعالم نتايج آزمون 

مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون 

 است.

 شرکت به مجاز افرادي –تبصره 

 واجد که باشند مي آزمون در

 .باشند( 5۹) ماده موضوع شرايط

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

 ...... -2ماده 

کانونهاي وکال مکلفند به  - ۱تبصره 

منظور احراز شرايط فوق از مراجع 

ذيصالح مربوطه استعالم نمايند و 

مراجع مزبور مکلفند حداکثر 

ماه پاسخ الزم را اعالم  2مدت  ظرف

 نمايند.

پذيرفته شدگان  اسامي -4۰ماده 

آزمون به کميسيون تشخيص اعالم 

شود. کميسيون مذکور براي  مي

ايط مقرر قانوني از مراجع احراز شر

( استعالم 5۰مذکور در ماده )

کند. مراجع مربوط موظفند  مي

حداکثر ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

استعالم، پاسخ الزم را از طريق 

مقتضي اعالم کنند. عدم پاسخگويي 

ظرف مدت يادشده، مانع اتخاذ 

اسامي پذيرفته شدگان  -43ماده 

آزمون به هيئت نظارت اعالم مي 

شود. هيئت مذکور براي احراز 

شرايط مقرر قانوني از مراجع مذکور 

کند.  ( استعالم مي53در ماده )

مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف 

مدت يک ماه از تاريخ استعالم، 

طريق مقتضي اعالم  پاسخ الزم را از

کنند. عدم پاسخگويي ظرف مدت 

يادشده، مانع اتخاذ تصميم از سوي 

پذيرفته شدگان  اسامي -43ماده 

آزمون به هيئت نظارت اعالم 

شود. هيئت مذکور براي احراز  مي

از مراجع شرايط مقرر قانوني 

( استعالم 53مذکور در ماده )

کند. مراجع مربوطه موظفند  مي

حداکثر ظرف مدت يک ماه از 

تاريخ استعالم، پاسخ الزم را کتباً 

اعالم کنند. عدم پاسخگويي ظرف 

ماده  ۱مدت يادشده، در تبصره 
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تصميم از سوي کميسيون تشخيص 

نخواهد بود. در صورت تاييد 

ت نهايي، پرونده متقاضي صالحي

جهت صدور پروانه کارآموزي به 

سازمانهاي استاني مربوط ارسال 

شود. متقاضي رد صالحيت شده  مي

مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ 

ابالغ نامه عدم صالحيت، به دادگاه 

عالي انتظامي قضات اعتراض نمايد. 

تصميم دادگاه در اين مورد قطعي 

به امضاي است، پروانه کارآموزي 

 رييس سازمان صادر مي گردد.

هيئت نظارت نخواهد بود. در صورت 

تأييد صالحيت نهايي، پرونده 

متقاضي جهت صدور پروانه 

هاي استاني کارآموزي به کانون

شود. متقاضي رد  مربوط ارسال مي

صالحيت شده مي تواند ظرف بيست 

يخ ابالغ نامه عدم روز از تار

صالحيت، به دادگاه عالي انتظامي 

قضات اعتراض نمايد. تصميم دادگاه 

در اين مورد قطعي است، پروانه 

کارآموزي به امضاي رييس کانون 

 گردد.صادر مي

به منزله تأييد صالحيت  53

متقاضي مي باشد در اين صورت و 

يت نيز در صورت تأييد صالح

براساس پاسخهاي واصله، پرونده 

متقاضي جهت صدور پروانه 

کارآموزي به کانونهاي استاني 

شود. متقاضي رد  مربوط ارسال مي

صالحيت شده مي تواند ظرف 

بيست روز از تاريخ ابالغ نامه عدم 

صالحيت، به دادگاه عالي انتظامي 

قضات اعتراض نمايد. تصميم 

دادگاه در اين مورد قطعي است، 

روانه کارآموزي به امضاي رييس پ

 کانون صادر مي گردد.

 توضيح:

در این ماده اصالحاتی به عمل 

آمده است تا اوالً، صرفاً ارائه ی 

پاسخ مراجع طرف استعالم به 

صورت کتبی مورد حکم قرار 

گیرد و ثانیاً، همانند بسیاری 

احکام و قوانین مشابه تصریح 

شود که عدم اعالم پاسخ ظرف 

رر، به منزله ی تأیید مهلت مق

 صالحیت می باشد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

از تاريخ اجراء اين قانون  - ۱ماده 

فقط بکساني پروانه وکالت داده 

هاي حقوق  ميشود که از دانشکده

داخله و يا خارجه داراي دانشنامه 

باشند. اشخاص مزبور پس  ليسانس 

مکلف هستند  از اخذ پروانه وکالت

الاقل يکسال به کارآموزي اشتغال 

ورزند پس از اختبار و قبول آنان 

 يک داده ميشود. پروانه وکالت پايه

 

 وکالت پروانه اخذ کيفيت قانون از

 دادگستري

 -2 ماده

.... 

 اعضاي کارآموزي مدت - 5 تبصره

 حقوق هاي دانشکده علمي هيئت

 خواهد کارآموزان ساير مدت نصف

مدت کارآموزي دو سال  -4۱ماده 

است. کارآموزان در اين مدت ضمن 

هاي آموزشي، تحت  شرکت در دوره

نظر وکيل سرپرستي که به پيشنهاد 

کارآموز توسط سازمان تعيين 

کنند.  مي شود کارآموزي مي

کارآموزان در يکسال اول اشتغال به 

کارآموزي صرفاً حق شرکت در 

جلسات رسيدگي مراجع قضايي، 

شبه قضايي و اداري و مطالعه 

ها را بدون داشتن حق مداخله  پرونده

در امر وکالت خواهند داشت و در 

سال دوم تحت نظارت وکيل 

توانند در مورد  سرپرست فقط مي

ي داراي جرائم و دعاوي کيفر

مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم 

از حبس کمتر از سه سال، شالق و 

ميليون ريال و  3۶۶جزاي نقدي تا 

دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از 

مدت کارآموزي دو سال  -4۰ماده 

است. کارآموزان در اين مدت ضمن 

هاي آموزشي، تحت  شرکت در دوره

نظر وکيل سرپرستي که به پيشنهاد 

شود  کارآموز توسط کانون تعيين مي

کارآموزي مي کنند. کارآموزان در 

تغال به کارآموزي يکسال اول اش

صرفاً حق شرکت در جلسات 

رسيدگي مراجع قضايي، شبه قضايي 

ها را بدون و اداري و مطالعه پرونده

داشتن حق مداخله در امر وکالت 

خواهند داشت و در سال دوم تحت 

-نظارت وکيل سرپرست فقط مي

توانند در مورد جرايم و دعاوي 

هاي تعزيزي و کيفري داراي مجازات

نده اعم از حبس کمتر از سه باز دار

 3۶۶سال، شالق و جزاي نقدي تا 

ميليون ريال و دعاوي حقوقي با 

خواسته کمتر از پانصد ميليون ريال 

مدت کارآموزي دو سال  -4۰ماده 

است. کارآموزان در اين مدت تحت 

 نظر کميسيون کارآموزي ضمن

هاي آموزشي، زير  شرکت در دوره

نظر وکيل سرپرستي که به 

پيشنهاد کارآموز توسط کانون 

کنند.  شود کارآموزي مي تعيين مي

کارآموزان در يکسال اول اشتغال 

به کارآموزي صرفاً حق شرکت در 

جلسات رسيدگي مراجع قضايي، 

شبه قضايي و اداري و مطالعه 

ها را بدون داشتن حق  پرونده

در امر وکالت خواهند  مداخله

داشت و در سال دوم تحت نظارت 

توانند در  وکيل سرپرست فقط مي

مورد جرائم و دعاوي کيفري داراي 

مجازاتهاي تعزيزي و باز دارنده اعم 

از حبس کمتر از سه سال، شالق و 

ميليون ريال و  3۶۶جزاي نقدي تا 

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  37   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

 .بود

 استقالل قانوني اليحه نامه آئين از

 دادگستري وکالء کانون

 در است موظف کارآموز ـ 5۰ ماده

 تحت را ذيل تکاليف کارآموزي دوره

 :دهد انجام کانون نظر

 از که قضائي معاضدت کارهاي ـ۱

 يا قضائي معاضدت شعبه طرف

 .شود مي رجوع کانون رياست

 .سخنرانيها در حضور ـ2

 مدني دادرسي جلسات در حضور ـ5

 .همرتب چهار ماهي الاقل کيفري و

 به که پرونده چند گزارش تهيه ـ4

 .شود مي رجوع او

 دادسرا از اعم کانون در کارکردن ـ 3

 قضائي معاضدت شعبه يا دادگاه يا

 و اداري کارهاي ساير يا راهنمائي يا

 .دفتري

 با وکالء از يکي نزد کارکردن ـ ۰

 .دادگستري سابقه

 کارنامه داراي کارآموز هر ـ 5۱ ماده

 طرف از که بود خواهد مخصوص

 اين در شود مي داده او به کانون

 جلسات در حضور بايد کارنامه

 و دادگاهها رؤساء گواهي به دادگاهها

 سرپرست وکيل نزد که کارهائي

 در اخالق حسن و است داده انجام

 وکيل گواهي به کارآموزي دوره

 قضائي معاضدت کارهاي و سرپرست

 يا قضائي معاضدت شعبه گواهي به

 و تمرينات و کانون رياست

 شعبه رئيس گواهي به سخنرانيها

 در که کارهائي و کانون سخنرانيهاي

 مدير گواهي به دهند مي انجام کانون

 .برسد کانون داخلي

 کارآموزي تکاليف انجام ـ 5۸ ماده

 از ولي است مجاني و افتخاري

 قبول خود کارآموز که کارهائي

 وکيل نظر تحت و نمايد مي

 تواند مي دهد مي انجام سرپرست

 دريافت کار صاحب از الزحمه حق

 .نمايد

پانصد ميليون ريال و دعاوي 

غيرمالي در صالحيت شوراي حل 

 اختالف وکالت نمايند.

گيري راجع به  تصميم -تبصره 

نياز در هر  تعيين تعداد وکالي مورد

سال، به عهده شوراي ملي وکالت و 

 وزير دادگستري است.

و دعاوي غيرمالي در صالحيت 

 شوراي حل اختالف وکالت نمايند.

دعاوي حقوقي با خواسته کمتر از 

اوي پانصد ميليون ريال و دع

غيرمالي در صالحيت شوراي حل 

 اختالف وکالت نمايند.

 براي مالي دعاوي سقف –تبصره 

تصويب شوراي  با وکالت قبول

عالي وکالت بر مبناي شاخص 

هزينه زندگي هر سه سال يکبار 

 قابل تجديد نظرمي باشد.

 توضيح:

در این ماده به این واقعیت 

عملی تصریح شده است که 

یسیون کارآموز، تحت نظر کم

 کارآموزی فعالیت می نماید.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از انجام تکاليف  4۱ماده 

مقرره در دوره کارآموزي کارآموز 

تواند از کانون درخواست اعالم  مي

طي دوره کارآموزي را بنمايد و 

رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي 

رآموزي ارجاع و مزبور را به شعبه کا

شعبه مزبور مدارک کارآموزي را 

مورد مداقه قرار داده و اختيار کتبي 

عمل آورده گزارش  و شفاهي از او به

آن را به رئيس کانون خواهد داد تا 

مديره مطرح و تصميم  در هيئت

 مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود.

پس از اتمام دوره  -4۸ماده 

اييد کارآموزي، اختبار کارآموزان و ت

آنان از جهات نظري  صالحيت علمي

هاي  و عملي به وسيله يکي از هيئت

آيد . هر هيئت  اختبار به عمل مي

اختبار که توسط هيئت مديره 

هاي استاني مربوط انتخاب  سازمان

نفر وکيل با  5شوند متشکل از  مي

حداقل ده سال سابقه وکالت يا 

 قضاوت است.

پس از اتمام دوره  -4۱ماده 

وزي، اختبار کارآموزان و تأييد کارآم

صالحيت علمي آنان از جهات نظري 

هاي  و عملي به وسيله يکي از هيئت

آيد. هر هيئت اختبار به عمل مي

-اختبار که به پيشنهاد رييس کانون

هاي استاني مربوط و تائيد هيئت 

 5شوند متشکل از  نظارت انتخاب مي

نفر وکيل پايه يک يا قاضي 

قل ده سال سابقه دادگستري با حدا

 وکالت يا قضاوت است.

مدت عضويت در هيئت  -تبصره

هاي بعد اختبار سه سال و براي دوره

 قابل تمديد است.

پس از اتمام دوره  -4۱ماده 

کارآموزي، اختبار کارآموزان و 

آنان از جهات  تاييد صالحيت علمي

  نظري و عملي به وسيله هيئت

آيد . هر هيئت  اختبار به عمل مي

ختبار که بنا به ضرورت مي تواند ا

متعدد باشد به وسيله هيئت مديره 

کانون استاني براي مدت سه سال 

انتخاب مي شوند و متشکل از 

نفر وکيل پايه يک  5حداقل 

سال  ۱۶دادگستري با حداقل 

 سابقه وکالت است.

 هيئت در عضويت مدت–تبصره 

 هايدوره براي و سال سه اختبار

 .تاس تمديد قابل بعد

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از انجام تکاليف  4۱ماده 

مقرره در دوره کارآموزي کارآموز 

تواند از کانون درخواست اعالم  مي

طي دوره کارآموزي را بنمايد و 

رئيس کانون رسيدگي به تقاضاي 

مزبور را به شعبه کارآموزي ارجاع و 

رک کارآموزي را شعبه مزبور مدا

مورد مداقه قرار داده و اختيار کتبي 

عمل آورده گزارش  و شفاهي از او به

آن را به رئيس کانون خواهد داد تا 

مديره مطرح و تصميم  در هيئت

 مقتضي نسبت به آن اتخاذ شود

از قانون اجازه وکالت دادگستری 

به افسران قضائی لیسانسیه 

حقوق بازنشسته نیروهای مسلح 

 شاهیشاهن

افسران نيروهاي مسلح  -ماده واحده 

شاهنشاهي که واجد شرايط زير 

باشند پس از بازنشستگي با رعايت 

قانون استقالل  ۱۶مقررات ماده 

 ۱555ءمصوب اسفند ماه  کانون وکال

ميتوانند بدون طي کارآموزي بکار 

وکالت بپردازند و کانون وکالء 

دادگستري به اين قبيل افسران 

خواهد  ت درجه يک اعطاءپروانه وکال

 ....... کرد: 

در صورتي که هيئت  -4۹ماده 

اختبار صالحيت علمي کارآموز را 

تاييد کند مراتب را جهت صدور 

پروانه وکالت به رييس سازمان اعالم 

نمايد و در غير اين صورت، دوره  مي

کارآموزي شخص مردود را با تعيين 

و عملي مورد نياز، از  هاي علمي دوره

کند.  تا دوازده ماه تمديد ميشش 

تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه 

پذير است. در صورتي که پس  امکان

از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً 

صالحيت کارآموز را تاييد نکند، 

شود. اين  پروانه کارآموزي ابطال مي

تصميم قابل تجديد نظر در هيئت 

مديره است. در صورت رد صالحيت 

د به حرفه وکالت مستلزم علمي، ورو

شرکت و موفقيت مجدد متقاضي در 

 آزمون ورودي است.

در صورتي که هيئت  -4۸ماده 

اختبار صالحيت علمي کارآموز را 

تأييد کند مراتب را جهت صدور 

پروانه وکالت به رييس کانون اعالم 

مي نمايد و در غير اين صورت، دوره 

کارآموزي شخص مردود را با تعيين 

اي علمي و عملي مورد نياز، از ه دوره

کند. شش تا دوازده ماه تمديد مي

تمديد دوره صرفا براي دو مرتبه 

پذير است. در صورتي که پس  امکان

از دو بار تمديد، هيئت اختبار مجدداً 

صالحيت کارآموز را تاييد نکند، 

پروانه کارآموزي ابطال مي شود. اين 

تصميم قابل تجديد نظر در هيئت 

است. در صورت رد صالحيت مديره 

علمي، ورود به حرفه وکالت مستلزم 

شرکت و موفقيت مجدد متقاضي در 

 آزمون ورودي است.

در صورتي که هيئت  -4۸ماده 

اختبار صالحيت علمي کارآموز را 

تاييد کند مراتب را جهت صدور 

پروانه وکالت به رييس کانون اعالم 

نمايد و در غير اين صورت،  مي

وزي شخص مردود را با دوره کارآم

و عملي  هاي علمي تعيين دوره

مورد نياز، از شش تا هجده ماه 

کند. تمديد دوره صرفا  تمديد مي

پذير است. در  براي دو مرتبه امکان

صورتي که پس از دو بار تمديد، 

هيئت اختبار مجدداً صالحيت 

کارآموز را تاييد نکند، پروانه وي 

به وسيله کميسيون کارآموزي 

شود. اين تصميم قابل  ال ميابط

تجديد نظر در هيئت مديره است. 

تصميم هيئت مديره در اين 

خصوص قطعي است. در صورت رد 

صالحيت علمي، ورود به حرفه 

وکالت مستلزم شرکت و موفقيت 

مجدد متقاضي در آزمون ورودي 

 است.

 توضيح:

در اصالحیه ی این ماده، اوالً 

پیشنهاد شده است که در 

ود شدن کارآموز در صورت مرد

اختبار، به لحاظ نداشتن 

صالحیت علمی، پروانه 
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کارآموزی وی تا هجده ماه به 

جای دوازده ماه، قابل تمدید 

باشد تا در موارد نیاز و ضعف 

علمی کارآموز، مدت کارآموزی 

و تجربه علمی و عملی بیشتری 

در نظر گرفته شود. اصالحات 

زیر نیز در جهت شفاف تر 

م، صورت گرفته شدن متن حک

 و جنبه ی عبارتی دارد.

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

 ..... -2ماده 

براي اشخاصي که مطابق  - 2تبصره 

قانون از کارآموزي معاف هستند در 

شود  صورتي پروانه وکالت صادر مي

 که داراي شرايط اين ماده باشند.

مدت کارآموزي اعضاي  - 5تبصره 

هاي حقوق  دانشکدههيئت علمي 

نصف مدت ساير کارآموزان خواهد 

 بود.

قانون اجازه وکالت دادگستری  از

به افسران قضائی لیسانسیه 

حقوق بازنشسته نیروهای مسلح 

 شاهنشاهی

افسران نيروهاي مسلح  -ماده واحده

شاهنشاهي که واجد شرايط زير 

باشند پس از بازنشستگي با رعايت 

قالل قانون است ۱۶مقررات ماده 

 ۱555ءمصوب اسفند ماه  کانون وکال

ميتوانند بدون طي کارآموزي بکار 

وکالت بپردازند و کانون وکالء 

دادگستري به اين قبيل افسران 

خواهد  پروانه وکالت درجه يک اعطاء

 کرد : ......

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

باشخاص زير پروانه وکالت  - ۸ماده 

ول از طرف کانون وکالء داده درجه ا

 ميشود:

بکسانيکه داراي ده سال  -الف  

متوالي يا پانزده سال متناوب سابقه 

هاي  افراد زير از معافيت -3۶ماده 

 مشروحه ذيل برخوردارند:

و  دانشگاها اعضاي هيئت علمي -۱

موسسات آموزش عالي مورد تاييد 

آوري وزارت علوم، تحقيقات و فن

داراي درجه دکترا يا معادل حوزوي 

هاي موضوع بند  آن در يکي از رشته

( با دارا بودن حداقل 4۶( ماده )2)

پنج سال سابقه تدريس دروس 

حقوقي از شرکت در آزمون ورودي و 

 نصف دوره کارآموزي.

 ۱۶ل کساني که داراي حداق -2

سال سابقه کار قضايي باشند و از 

آنان سلب صالحيت قضايي نشده 

باشد از شرکت در آزمون ورودي و 

 دوره کارآموزي و اختبار.

کساني که با دارا بودن مدرک  -5

( 4۶( ماده )2تحصيلي موضوع بند )

سال سابقه کار متوالي يا  ۱۶حداقل 

سال متناوب در واحدهاي  ۱3

وع ماده هاي موض حقوقي دستگاه

( قانون مديريت خدمات کشوري 3)

و نيروهاي مسلح در مشاغل حقوقي 

اند، پس از بازنشستگي  اشتغال داشته

مشروط بر اينکه بازنشستگي آنان به 

سبب ارتکاب تخلف داراي وصف 

مجرمانه نباشد از شرکت در آزمون و 

 نصف دوره کارآموزي.

اعضاي هيئت علمي  -۱تبصره 

رط دارا بودن موضوع اين ماده به ش

مدرک کارشناسي حقوق از معافيت 

 اين ماده برخوردار مي باشد.

جز در موارد مصرح در  -2تبصره 

اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود 

هاي  افراد زير از معافيت -4۹ماده 

 مشروحه ذيل برخوردارند:

اعضاي رسمي هيئت علمي  -۱

دانشگاها و موسسات آموزش عالي 

مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري داراي درجه دکترا در رشته 

حقوق با حداقل ده سال سابقه 

تدريس دروس حقوقي از شرکت در 

ي و نصف دوره آزمون ورود

 کارآموزي؛

 ۱۶کساني که داراي حداقل  -2

سال سابقه کار قضايي باشند و از 

آنان سلب صالحيت قضايي نشده 

باشد از شرکت در آزمون ورودي و 

 دوره کارآموزي و اختبار؛

کساني که با دارا بودن مدرک  -5

تحصيلي کارشناسي حقوق حداقل 

 ۱3سال سابقه کار متوالي يا  ۱۶

اوب در واحدهاي حقوقي سال متن

( قانون 3هاي موضوع ماده ) دستگاه

مديريت خدمات کشوري و نيروهاي 

مسلح در مشاغل حقوقي اشتغال 

اند، پس از بازنشستگي  داشته

مشروط بر اينکه بازنشستگي آنان به 

سبب ارتکاب تخلف داراي وصف 

مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف 

 دوره کارآموزي.

هيئت علمي اعضاي  -۱تبصره 

موضوع اين ماده به شرط دارا بودن 

مدرک کارشناسي حقوق از معافيت 

 باشد.اين ماده برخوردار مي

جز در موارد مصرح در  -2تبصره 

اين ماده، هيچيک از متقاضيان ورود 

به حرفه وکالت از آزمون ورودي، 

هاي  افراد زير از معافيت -4۹ماده 

 مشروحه زير برخوردارند:

اعضاي رسمي هيئت  -۱

دانشگاها و موسسات آموزش  علمي

عالي مورد تاييد وزارت علوم، 

آوري داراي درجه تحقيقات و فن

دکترا يا معادل حوزوي آن در 

ال س ۱3رشته حقوق با حداقل 

سابقه تدريس دروس حقوقي بعد 

از اخذ درجه دکتري در يکي از 

دانشکده ها يا رشته هاي حقوقي 

از شرکت در آزمون ورودي و نصف 

 دوره کارآموزي.

 ۱3کساني که داراي حداقل  -2

سال سابقه کار قضايي باشند و از 

آنان سلب صالحيت قضايي نشده 

باشد از شرکت در آزمون ورودي و 

 وزي و اختبار.دوره کارآم

کساني که پس از اخذ مدرک  -5

تحصيلي کارشناسي حقوق، حداقل 

 ۱3 يا  سال سابقه کار متوالي ۱۶

 حقوقي واحدهاي در متناوب سال

( 3) ماده موضوع هاي دستگاه

 و کشوري خدمات مديريت قانون

سلح در سمت هاي م نيروهاي

حقوقي بر اساس احکام کارگزيني 

سي سال و پس از   اشتغال داشته

تمام خدمت بازنشسته مي شوند 

مشروط به اينکه بازنشستگي آنان 

با استفاده از سنوات ارفاقي يا به 

سبب ارتکاب تخلف داراي وصف 

مجرمانه نباشد، از شرط سن و 

 . نصف دوره کارآموزي 

اعضاي هيئت علمي  -۱تبصره 
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خدمات قضايي بوده و الاقل پنج 

سال رياست يا عضويت دادگاه 

و سلب صالحيت قضائي  داشته باشد

از آنها از طرف دادگاه عالي انتظامي 

 قضات نشده باشد.

امه کسانيکه داراي دانشن -ب 

سال سابقه  3ليسانس بوده و 

خدمات قضائي داشته باشند و سلب 

صالحيت قضائي از طرف دادگاه 

 آنها نشده باشد. عالي انتظامي از

نمايندگان مجلس شوراي  -ج 

اسالمي با گذراندن يک دوره کامل 

نمايندگي که داراي ليسانس قضائي 

يا گواهي پايان تحصيالت سطوح 

سال  3و  علميه قم عاليه از حوزه

 سابقه کار قضائي در محاکم باشند

کليه کسانيکه داراي ليسانس  -د 

حقوق قضائي يا گواهي پايان 

تحصيالت سطوح عاليه از حوزه 

سال سابقه  3علميه قم با حداقل 

متناوب در  سال  ۱۶کار متوالي يا 

سمتهاي حقوقي در دستگاههاي 

دولتي و وابسته به دولت و نهادها و 

ح باشند و بعد از نيروهاي مسل

اجراي اين قانون با داشتن سي 

سابقه خدمت بازنشسته شوند   سال

بدون رعايت شرط سن با انجام 

 نصف مدت مقرر کارآموزي.

کسانيکه داراي دانش  - ۱تبصره

نامه ليسانس بوده و دو سال سابقۀ 

خدمت قضائي داشته باشند از انجام 

دوره کارآموزي معاف ميباشند. ولي 

مورد مدت انتظار خدمت از   در اين

لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء 

 خدمت محسوب نميشود.

کانون ملزم است در مورد  - 2تبصره 

تقاضاهاي پروانه کارآموزي يا وکالت 

ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصميم 

 نمايد.

به حرفه وکالت از آزمون ورودي، 

کارآموزي و اختبار معاف نخواهند 

 بود.

سابقه قضايي قضات  -5تبصره 

سازمان قضايي نيروهاي مسلح 

 باشد. ين ماده ميمشمول ا

کارآموزي و اختبار معاف نخواهند 

 بود.

سابقه قضايي قضات  -5تبصره 

ن قضايي نيروهاي مسلح کانو

 باشد. مشمول اين ماده مي

موضوع اين ماده به شرط دارا 

بودن مدرک کارشناسي حقوق از 

اين ماده برخوردار مي  معافيت

 باشد.

جز در موارد مصرح در  -2تبصره 

اين ماده، هيچيک از متقاضيان 

ورود به حرفه وکالت از آزمون 

ورودي، کارآموزي و اختبار معاف 

 نخواهند بود.

سابقه قضايي قضات  -5تبصره 

کانون قضايي نيروهاي مسلح 

 باشد. مشمول اين ماده مي

 :۱توضيح 

ه در اصالحات انجام شد

، به 49بندهای سه گانه ی ماده 

تبع اصالحات انجام شده در 

الیحه در خصوص  39ماده 

مدرک قابل قبول برای اشتغال 

به کارآموزی و وکالت، پیشنهاد 

 شده است.

همچنین با توجه به اینکه عدم 

شرکت در آزمون ورودی و نیز 

معافیت از قسمتی از دوره ی 

کارآموزی جنبه ی استثناء 

منطقاً باید قلمرو استثناء، دارد، 

چارچوب ها و ضوابط آن به 

طور مشخص و مضیق تعریف 

شود و بر این اساس برای مثال 

تدریس بعد از اخذ درجه ی 

دکتری شرط معافیت از آزمون 

ورودی و نصف دوره ی 

کارآموزی قرار گرفته است و 

وضعیت موجود در هیئت علمی 

دانشگاه های کشور )اعم از 

نور و غیره( مؤید  آزاد، پیام

خوبی برای این مطلب خواهد 

 بود.

 :2توضيح 

دیوان محاسبات کشور با ارائه 

دالیل توجیهی تقاضا نموده 

است، بندی به شرح متن زیر 

 اضافه شود: 49به ماده 

دادیاران دادسرای دیوان »
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محاسبات کشور با داشتن ده 

سال سابقه در پست سازمانی 

تن دادیاری و مستشاران با داش

ی عضویت  هشت سال سابقه

در هیئت های مستشاری به 

شرط دارا بودن مدرک 

کارشناسی حقوق، معاف از 

 «آزمون و شرط سنی

تصمیم گیری درخصوص این 

پیشنهاد منوط به نظر هیئت 

 وزیران است.

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

 

توانند در غير از  وکال نمي - ۰ماده 

آنجا پروانه وکالت  محلي که براي

اند دفتر وکالت  دريافت کرده

تاسيس نمايند و همچنين 

وکالتي خود  توانند عمالً فعاليت نمي

را در محل ديگري متمرکز نمايند. 

تخلف از اين حکم مستوجب 

در نوبت  5مجازات انتظامي درجه 

در نوبت دوم و درجه  4اول و درجه 

در نوبت سوم خواهد بود. به اين   3

در دادسرا و دادگاه انتظامي  تخلف

کانوني رسيدگي خواهد شد که 

 تخلف در حوزه آن انجام شده است.

در صورت عدم توجه و رسيدگي 

کانون اخير، کانون متبوع وکيل 

مزبور نيز حق رسيدگي خواهد 

 داشت.

..... 

کساني که داراي رتبه  - 4تبصره 

اند به مدت سه سال در  قضايي بوده

خدمت خود حق  آخرين محل

وکالت نخواهند داشت. متخلف از 

ترتيب تکرار مستوجب  اين مقرره به

خواهد  ۰الي  5مجازاتهاي درجه 

 بود.
 

وکالي داراي سابقه  -3۱ماده 

قضاوت و وکالي داراي سابقه کار در 

بخش قضايي قوه قضاييه و همچنين 

کارمندان دفتري دادگاهها که پروانه 

مي وکالت دادگستري دريافت 

نمايند، نمي توانند از تاريخ اخذ 

پروانه وکالت تا پنج سال در 

هاي قضايي محل اشتغال چهار  حوزه

سال آخر خود وکالت کنند. در مورد 

قضات شاغل در فعاليتهاي ستادي 

قوه قضاييه و قضاتي که حوزه 

باشد از  فعاليت آنان کل کشور مي

قبيل قضات ديوان عالي کشور، 

قضات و  نتظاميدادسرا و دادگاه ا

ديوان عدالت اداري و سازمان 

بازرسي کل کشور اين ممنوعيت 

شامل استان محل اشتغال آنان 

 خواهد بود.

وکالي داراي سابقه  -3۶ماده 

قضاوت و وکالي داراي سابقه کار در 

بخش قضايي قوه قضائيه و همچنين 

کارمندان دفتري دادگاهها و مراجع 

ري قضايي که پروانه وکالت دادگست

دريافت مي نمايند، نمي توانند از 

تاريخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال 

در حوزه هاي قضايي محل اشتغال 

چهارسال آخر خود وکالت کنند . در 

مورد قضات شاغل در فعاليتهاي 

ستادي قوه قضائيه و قضاتي که 

حوزه فعاليت آنان کل کشور مي 

باشد از قبيل قضات ديوان عالي 

و دادگاه انتظامي کشور، دادسرا 

قضات و ديوان عدالت اداري و 

سازمان بازرسي کل کشور اين 

ممنوعيت شامل استان محل اشتغال 

 آنان خواهد بود .

وکالي داراي سابقه  -3۶ماده 

قضاوت و وکالي داراي سابقه کار 

در بخش قضايي قوه قضاييه و 

همچنين کارمندان دفتري 

دادگاهها که پروانه وکالت 

دريافت مي نمايند، دادگستري 

نمي توانند از تاريخ اخذ پروانه 

هاي  وکالت تا پنج سال در حوزه

قضايي محل اشتغال چهار سال 

آخر خود دفتر تأسيس کرده يا 

وکالت کنند. در مورد قضات شاغل 

در فعاليتهاي ستادي قوه قضاييه و 

قضاتي که حوزه فعاليت آنان کل 

باشد از قبيل قضات  کشور مي

لي کشور، دادسرا و دادگاه ديوان عا

قضات و ديوان عدالت  انتظامي

اداري و سازمان بازرسي کل کشور 

اين ممنوعيت شامل استان محل 

 اشتغال آنان خواهد بود.

 توضيح:

ضرورت دارد ممنوعیت وکالی 

( از تأسیس 51موضوع ماده )

دفتر در حوزه ی قضایی محل 

اشتغال چهار سال آخر خود، 

یرد و بر این مورد تصریح قرار گ

اساس اصالح عبارتی الزم 

 پیشنهاد شده است.
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از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 .وکال و کارگشایان دادگستری

 
وکال و کارگشاياني که از  - ۱4ماده 

مستمري بازنشستگي يا 

ازکارافتادگي موضوع اين قانون 

استفاده ميکنند ديگر حق وکالت 

 ندارند.

صدور وکالت هائيکه قبل از  -تبصره

حکم بازنشستگي به وکالي 

بازنشسته داده شده و محاکمات آن 

در جريان رسيدگي است به قوت 

تعقيب دعاوي مذکور تا  خود باقي و

مرحله نهائي از طرف وکالي 

 بازنشسته بالمانع است

وکال و کارگشايان  - ۱3ماده 

دادگستري ميتوانند با رعايت ماده 

سال  5۶در صورت داشتن  ۱4

لت و يا دارا بودن حداقل سابقه وکا

وکالت و شصت سال  دهسال سابقه

سن و پرداخت حق بيمه به ترتيب 

مقرر در آئين نامه تقاضاي 

 بازنشستگي نمايند.

مدت کارآموزي وکال  -تبصره 

دادگستري جزء مدت سي سال 

الذکر محسوب  مذکور در ماده فوق

ميگردد و از تاريخ اجراي اين قانون 

کالت دادگستري کارآموزي و پروانه

براي حوزه قضائي استان مرکز فقط 

به کساني داده ميشود که سن آنها 

از چهل سال تمام بيشتر نباشد و 

قضائي پروانه  هاي براي ساير حوزه

کارآموزي به کساني داده ميشود که 

سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر 

هائي قابل  نباشد و چنين پروانه

ان انتقال به حوزه قضائي است

 نميباشد. مرکز
 

وکالء با رسيدن به سن  -32ماده 

سالگي حق وکالت ندارند. وکالي  ۱3

عضو صندوق حمايت دادگستري با 

سال سابقه پرداخت حق بيمه، با  53

توانند درخواست  هر سني مي

بازنشستگي نمايند. پروانه اين قبيل 

شود. وکالي  بازنشستگان تمديد نمي

ه وکالت توانند ساالن بازنشسته مي

سه فقره پرونده را به عهده بگيرند و 

همچنين از سازمان مربوط پروانه 

مشاوره دريافت نمايند. وکالي 

بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقي 

 به صندوق مذکور معافند.

وکالتهايي که قبل از صدور  -تبصره 

حکم بازنشستگي به وکالي 

بازنشسته داده شده و در جريان 

وت خود باقي و رسيدگي است به ق

تعقيب دعاوي مذکور تا صدور و 

اجراي راي نهايي از طرف وکالي 

 بازنشسته بالمانع است.

  

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

از تاريخ تصويب اين قانون  -۱ماده 

کانونهاي وکالي دادگستري 

جمهوري اسالمي ايران مکلفند 

حداقل يکبار در سال نسبت به 

پروانه وکالت با امضاي  -35ماده 

شود.  رييس سازمان استان صادر مي

سازمانهاي استاني موظفند حداکثر 

ظرف يک ماه از پذيرش در اختبار 

يا تکميل پرونده کساني که از اختبار 

باشند نسبت به صدور  معاف مي

پروانه وکالت با امضاي  -3۱ماده 

رييس کانون استان ورييس 

شود.  دادگستري مربوطه صادر مي

هاي استاني موظفند حداکثر کانون

ظرف يک ماه از پذيرش داوطلبان 

در اختبار يا تکميل پرونده کساني 

پروانه وکالت با امضاء  -3۱ماده 

 صادر مربوطه  رئيس کانون استان

 موظفند استاني کانونهاي. شود مي

 در داوطلبان پذيرش از ماه 2 ظرف

 که کساني پرونده تکميل يا اختبار

 پروانه باشند مي معاف اختبار از
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پروانه کارآموزي  قاضيانپذيرش مت

وکالت از طريق آزمون با آگهي در 

جرايد اقدام نموده و حداکثر ظرف 

مدت شش ماه پس از برگزاري 

آزمون ضمن اعالم نتايج 

نسبت به صدور پروانه  قطعي

کارآموزي وکالت براي 

 شدگان اقدام نمايند. پذيرفته

 ...... -2ماده 

اعتبار پروانه وکالت سه  - 3تبصره 

ل است و تمديد آن منوط به سا

باشد. هرگاه  درخواست متقاضي مي

وکيلي فاقد يکي از شرايط اين 

تشخيص داده شود، کانون  قانون 

موظف است موضوع و داليل آنرا به 

دادگاه انتظامي وکال ، اعالم و 

درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه 

نسبت به  مذکور پس از رسيدگي

اي تمديد يا عدم تمديد پروانه ر

مقتضي صادر ميکند. پروانه اين 

اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر 

خواهد بود مگر در مواردي که 

توجه به ضرورت حکم  دادگاه با

 تعليق صادر نمايد.

 از قانون وکالت

وکالت در عدليه داراي  - ۱ماده 

 درجات ذيل است:

وکالت در محاکم صلح و  - ۱

 بدايت و استيناف و تميز.

محاکم صلح و وکالت در  - 2

 بدايت و استيناف.

وکالت در محاکم صلح و  - 5

 بدايت.

وزارت عدليه ميتواند  - ۱تبصره 

را محدود  5و  2وکالت وکال درجه 

 بحوزه معين نمايد.

وزارت عدليه ميتواند  - 2تبصره 

بر حسب ضرورت و احتياج از 

داوطلبان شغل وکالت که 

معلوماتشان کافي براي درجات 

نظامنامه   ست مطابقگانه ني سه

مخصوص امتحان نموده اجازه 

وکالت در محاکم صلح يا محقق 

ثبت يا نزد مامورين صلح در 

اگر  -هاي معين بدهد  حوزه

پروانه وکالت اقدام نمايند. اعتبار 

وکالت سه سال است و تمديد  پروانه

آن منوط به درخواست متقاضي 

است. کليه کساني که به موجب اين 

قانون، پروانه وکالت دادگستري 

کنند تا مدت پنج سال از  دريافت مي

تاريخ صدور پروانه مذکور، مجاز به 

وکالت در ديوان عالي کشور و 

همچنين اموري که در صالحيت 

د، باش دادگاه کيفري استان مي

نيستند. اين ممنوعيت شامل افراد 

( اين قانون و 3۶مذکور در ماده )

همچنين افرادي که به موجب 

قوانين و مقررات قبل از الزم االجراء 

شدن اين قانون، براي آنان پروانه 

وکالت پايه يک دادگستري صادر 

 گردد. شده است، نمي

در صورتي که پروانه وکالت  -تبصره 

تمديد نشود ظرف يکماه صادر يا 

موضوع قابل اعتراض در هيئت 

مديره خواهد بود. هيئت يادشده 

روز  2۶موظف است حداکثر ظرف 

به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم 

نمايد. تصميم هيئت مديره دائر بر 

عدم صدور يا تمديد پروانه قابل 

اعتراض دردادگاه عالي انتظامي 

قضات مي باشد. راي دادگاه در اين 

 است.خصوص قطعي 

باشند  که از اختبار معاف مي

مقدمات امضاء را فراهم نمايند. 

سه سال است و  اعتبار پروانه وکالت

تمديد آن منوط به درخواست 

متقاضي است. کليه کساني که به 

موجب اين قانون، پروانه وکالت 

کنند تا مدت  دادگستري دريافت مي

پنج سال از تاريخ صدور پروانه 

مذکور، مجاز به وکالت در ديوان 

عالي کشور و همچنين اموري که در 

صالحيت دادگاه کيفري استان 

تند. اين ممنوعيت باشد، نيس مي

شامل افرادي که به موجب قوانين و 

مقررات قبل از الزم االجراء شدن 

اين قانون، براي آنان پروانه وکالت 

پايه يک دادگستري صادر شده 

 گردد. است، نمي

در صورتيکه پروانه وکالت  -تبصره

ظرف يکماه امضاء يا تمديد نشود 

موضوع قابل اعتراض در هيئت 

 د.نظارت خواهد بو

 پروانه اعتبار. نمايند صادر وکالت

 آن تمديد و است سال سه وکالت

 است متقاضي درخواست هب منوط

ي که به موجب اين کسان کليه

قانون پروانه وکالت دادگستري 

سال  3دريافت مي کنند تا مدت 

از تاريخ صدور پروانه مذکور مجاز 

به وکالت در ديوان عالي کشور و 

همچنين اموري که در صالحيت 

دادگاه کيفري يک مي باشد، 

نيستند اين ممنوعيت شامل 

ب قوانين و افرادي که به موج

مقررات قبل از الزم االجرا شدن 

اين قانون براي آنان پروانه وکالت 

پايه يک دادگستري صادر شده 

 است، نمي گردد.

در صورتي که پروانه و  -تبصره

کالت ظرف دو ماه امضاء يا تمديد 

نشود موضوع قابل اعتراض در 

 هيئت نظارت خواهد بود.

 توضيح:

اصالحیه پیشنهادی مبنی بر 

ماه برای « یک»ییر مهلت تغ

ماه « دو»صدور پروانه وکالت به 

به لحاظ ضرورت ها و واقعیت 

های عملی بوده است. ضمناً با 

توجه به قانون آئین دادرسی 

دادگاه کیفری "کیفری جدید 

دادگاه "جایگزین  "یک

 شده است. "کیفری استان
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حين اجراي  داوطلب مزبور در

اينقانون مشغول وکالت بوده و 

گانه   صالحيت او براي درجات سه

فوق تصديق نشده است از امتحان 

خاص معاف خواهد بود اين اش

 ناميده ميشوند. کارکشا 
 

 

 

 از قانون وکالت

اشخاصيکه بموجب حکم  - ۰ماده 

الوکاله  ي ممنوعمحکمه انتظام

اند هر کاه]گاه[ موجب حکم  شده

صرفا فقد معلومات بوده ميتوانند از 

استفاده  ۱ماده  2تبصره  مقررات 

هر کاه ]گاه[ ممنوعيت  -نمايند 

فقط از جهات اخالقي بوده پس از 

پنجسال از تاريخ صدور حکم 

ميتوانند اعاده حيثيت نمايند 

مشروط بر اينکه در مدت مزبور  

ل منافي اخالقي از آنها مشاهده اعما

هر کاه ]گاه[ ممنوعيت  -نشده باشد 

از هر دو جهت بوده در صورت 

ميتوانند از مورد  گذشتن پنجسال نيز

 استفاده نمايند. ۱ماده  2تبصره 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

 .... -2ماده 

اعتبار پروانه وکالت سه  - 3تبصره 

آن منوط به  سال است و تمديد

باشد. هرگاه  درخواست متقاضي مي

وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانون 

تشخيص داده شود، کانون موظف  

است موضوع و داليل آنرا به دادگاه 

انتظامي وکال ، اعالم و درخواست 

رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از 

نسبت به تمديد يا عدم  رسيدگي

 تمديد پروانه راي مقتضي صادر

ميکند. پروانه اين اشخاص تا صدور 

حکم قطعي معتبر خواهد بود مگر 

توجه به  در مواردي که دادگاه با

 ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.

هرگاه وکيل فاقد يکي از  -34ماده 

شرايط مقرر در اين قانون تشخيص 

داده شود سازمان موظف است 

موضوع و داليل آن را به دادسراي 

م و درخواست وکال اعال انتظامي

رسيدگي کند. مرجع مذکور پس از 

رسيدگي نسبت به تمديد با عدم 

تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ 

کند. پروانه اين اشخاص تا اتخاذ  مي

تصميم معتبر خواهد بود، مگر در 

مواردي که هيئت مديره سازمان با 

توجه به ضرورت دستور تعليق صادر 

کند. اين تصميم قابل اعتراض در 

دادگاه عالي انتظامي قضات مي باشد 

 تصميم دادگاه قطعي است.

هرگاه صالحيت وکيل از  -32ماده 

طرف رييس قوه قضاييه، رييس 

ديوانعالي کشور، دادستان کل کشور، 

رييس ديوان عدالت اداري، رييس 

سازمان بازرسي کل کشور،دادستان 

انتظامي قضات، وزارت اطالعات، 

ال و يا ديوان محاسبات، کانون وک

يکي از اعضاي هيئت نظارت مورد 

ترديد قرار گيرد، مقامات مزبور 

گزارشي همراه با مستندات را به 

هيئت نظارت ارسال مي نمايند. 

هيئت مذکور مکلف به رسيدگي 

بوده و در صورتيکه هيئت فقدان 

صالحيت يا زوال آن را در هر يک از 

وکال يا اعضاي هيئت مديره احراز 

پروانه وي را تعليق و  نمايد، بدواً

سپس پرونده را جهت رسيدگي و 

اتخاذ تصميم در مورد مسائل کيفري 

به مراجع قضايي و در خصوص موارد 

ديگر موثر در عدم صالحيت به 

دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال 

مي دارد. همچنين، دادگاه کيفري 

در صورت صدور حکم قطعي به 

محکوميت کيفري وي نتيجه را 

تخاذ تصميم در مورد جهت ا

صالحيت به دادگاه عالي انتظامي 

قضات منعکس نمايد. و در هر 

صورت اگر بنظر دادگاه عالي 

-انتظامي قضات فرد فاقد صالحيت

( 5۹هاي و شرايط مذکور در ماده )

باشد او را به ابطال پروانه وکالت 

 محکوم مي نمايد.

هرگاه وکيل فاقد يکي از  -32ماده 

اين قانون شرايط مقرر در 

تشخيص داده شود کانون موظف 

است موضوع و داليل آن را به 

وکال اعالم و  دادسراي انتظامي

درخواست رسيدگي کند. مرجع 

مذکور پس از رسيدگي نسبت به 

تمديد با عدم تمديد پروانه تصميم 

کند. پروانه اين  مقتضي اتخاذ مي

اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر 

دي که خواهد بود، مگر در موار

هيئت مديره کانون با توجه به 

ضرورت دستور تعليق صادر کند. 

اين تصميم قابل اعتراض در دادگاه 

عالي انتظامي قضات مي باشد 

 تصميم دادگاه قطعي است.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از حاضرشدن پروانه  5۹ماده 

قاضي مت وکالت و قبل از تسليم به

مشاراليه بايد در حضور رياست 

کانون و الاقل دو نفر از اعضاء 

مديره به شرح ذيل قسم  هيئت

يادکرده و صورت مجلس قسم و 

 نامه را امضاء نمايد. قسم

خواهم به شغل  در اين موقع که مي»

شريف وکالت نائل شوم به خداوند 

کنم که  قادر متعال قسم ياد مي

محترم هميشه قوانين و نظامات را 

شمرده و جز عدالت و احقاق حق 

منظوري نداشته و برخالف شرافت 

قضاوت و وکالت اقدام و اظهاري 

ننمايم و نسبت به اشخاص و مقامات 

قضائي و اداري و همکاران و اصحاب 

دعوي و ساير اشخاص رعايت احترام 

را نموده و از اعمال نظريات سياسي 

توزي و  و خصوصي و کينه

تراز نموده و در امور جوئي اح انتقام

شخصي و کارهائي که از طرف 

دهم راستي و  اشخاص انجام مي

درستي را رويه خود قرارداده و 

مدافع از حق باشم و شرافت من 

وثيقه اين قسم است که ياد کرده و 

 «نمايم نامه را امضاء مي ذيل قسم

تبصره ـ در صورتي که وکيل در 

خارج از محل کانون باشد در حضور 

س عاليترين دادگاه محل اقامت رئي

خود و دو نفر از وکالء آن محل 

دعوت رئيس دادگاه بايد قسم ياد  به

نمايد و اگر در محل وکيل نباشد در 

حضور رئيس دادگاه قسم ياد خواهد 

 کرد.

متقاضي بايد به هنگام  -33ماده 

اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه 

هيئت مديره مربوط با حضور رييس 

نماينده وي   ادگستري استان ياکل د

و نماينده وزير دادگستري به شرح 

ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه 

 را امضا کند:

خواهم به  در اين هنگام که مي  من

شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در 

به خداوند قادر   کريم  قرآن  پيشگاه

که   کنم  سوگند ياد مي  متعال

محترم  هميشه قوانين و نظامات را

شمرده و نسبت به عدالت و احقاق 

 شؤون شرافت  حق همت گمارده و

 و اشخاص به و دارم پاس را وکالت

 و همکاران و اداري و قضايي مقامات

 از و گزارم احترام دعوي اصحاب

 و توزي کينه و شخصي نظرات اعمال

تراز نموده و در اح جويي انتقام

کارهايي که از طرف اشخاص انجام 

راستي و درستي را رويه  دهم، مي

 خود قرار داده و مدافع حق باشم.

متقاضي بايد به هنگام  -35ماده 

أخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه 

هيئت مديره مربوط با حضور رييس 

نماينده وي   کل دادگستري استان يا

و نماينده وزير دادگستري به شرح 

ذيل سوگند ياد کرده و سوگند نامه 

 را امضا کند:

خواهم به  در اين هنگام که مي  من»

شغل شريف وکالت اشتغال ورزم، در 

خداوند قادر   به  کريم  قرآن  پيشگاه

که   کنم  سوگند ياد مي  متعال

هميشه قوانين و نظامات را محترم 

شمرده و نسبت به عدالت و احقاق 

حق همت گمارده و شرافت شؤون 

وکالت را پاس دارم و به اشخاص و 

ضايي و اداري و همکاران و مقامات ق

اصحاب دعوي احترام گزارم و از 

توزي و  اعمال نظرات شخصي و کينه

جويي احتراز نموده و در  انتقام

کارهايي که از طرف اشخاص انجام 

مي دهم، راستي و درستي را رويه 

 «.خود قرار داده و مدافع حق باشم

متقاضي پس از آماده  -35ماده 

ل از تسليم شدن پروانه وکالت و قب

آن به وي، بايد در حضور رئيس و 

در غياب او يکي از نواب رئيس و 

حداقل دو نفر از اعضاء هيئت 

مديره و نماينده وزير دادگستري 

)در صورت معرفي( به شرح زير 

سوگند ياد نمايد و ذيل سوگندنامه 

 را امضاء نمايد:

خواهم به  در اين هنگام که مي  من

ورزم،  شغل شريف وکالت اشتغال

به خداوند   کريم  قرآن  در پيشگاه

که   کنم  سوگند ياد مي  قادر متعال

هميشه قوانين و نظامات را محترم 

شمرده و نسبت به عدالت و احقاق 

 شؤون شرافت  حق همت گمارده و

 و اشخاص به و دارم پاس را وکالت

ضايي و اداري و همکاران ق مقامات

و اصحاب دعوي احترام گزارم و از 

توزي  اعمال نظرات شخصي و کينه

جويي احتراز نموده و در  و انتقام

کارهايي که از طرف اشخاص انجام 

دهم، راستي و درستي را رويه  مي

خود قرار داده و مدافع حق باشم. 

و شرافت من وثيقه اين سوگند 

است که ياد کرده و ذيل سوگند 

 نامه را امضاء مي نمايم.

يس رئيس کانون از رئ -۱تبصره 

کل دادگستري استان جهت 

شرکت در مراسم تحليف دعوت 

 بعمل مي آورد.

اقليتهاي ديني در  -2تبصره 

پيشگاه کتب آسماني خود سوگند 

 ياد مي کنند.

 توضيح:

عبارتی که به انتهای متن 

سوگند نامه اضافه شده موجه و 

ضروری است و منطبق با متن 

سوگندنامه ی فعلی )به شرح 

ل جدول( مندرج در ستون او

می باشد. از سوی دیگر الزم 

بود تصریح شود که اقلیت های 

دینی در پیشگاه کتب آسمانی 

 خود سوگند یاد می کنند.
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کساني که قبل از  -3۰ماده  

االجرا شدن اين قانون در  الزم

هاي وکالي  هاي ورودي کانون آزمون

دادگستري يا مرکز امور مشاوران 

حقوقي، وکال و کارشناسان قوه 

اند، کارآموزي يا  قضاييه پذيرفته شده

ادامه آن و اعطاي پروانه به آنها از 

سوي سازمان وکالي استان برابر 

 مقررات اين قانون خواهد بود.

کساني که قبل از  -34ماده 

االجرا شدن اين قانون در  الزم

هاي ورودي کانون وکال و آزمون

اند،  مرکز مشاوران پذيرفته شده

مه آن و اعطاي پروانه کارآموزي يا ادا

به آنها از سوي کانون وکالي استان 

 برابر مقررات اين قانون خواهد بود.

کساني که قبل از  -34ماده 

االجرا شدن اين قانون در  الزم

هاي  هاي ورودي کانون آزمون

وکالي دادگستري پذيرفته 

اند، کارآموزي يا ادامه آن و  شده

 اعطاي پروانه به آنها از سوي کانون

وکالي استان برابر مقررات اين 

 قانون خواهد بود.

 

حقوق و تکالیف  -فصل چهارم 

 ای وکیل حرفه

حقوق و تکالیف  -فصل چهارم 

 حرفه ای وکیل

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

توانند در غير از  وکال نمي - ۰ماده 

محلي که براي آنجا پروانه وکالت 

کالت اند دفتر و دريافت کرده

تاسيس نمايند و همچنين 

وکالتي خود  توانند عمالً فعاليت نمي

را در محل ديگري متمرکز نمايند. 

تخلف از اين حکم مستوجب 

در نوبت  5مجازات انتظامي درجه 

در نوبت دوم و درجه  4اول و درجه 

در نوبت سوم خواهد بود. به اين   3

تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي 

خواهد شد که  کانوني رسيدگي

 تخلف در حوزه آن انجام شده است.

در صورت عدم توجه و رسيدگي 

کانون اخير، کانون متبوع وکيل 

مزبور نيز حق رسيدگي خواهد 

 داشت.

ادامه وکالت در  - ۱تبصره 

هايي که قبل از تصويب اين  پرونده

ماده مطرح گرديده و همچنين با 

اجازه کانون وکالي متبوع، وکالت از 

درجه سوم از شمول  اوندان تا خويش

اين ماده مستثني است . در 

صورتيکه حوزه اخير تابع کانون 

وکالي ديگري باشد اجازه کانون 

 مزبور نيز الزم است.

محدوده حوزه هر کانون  - 2تبصره 

به پيشنهاد وزير دادگستري و 

غير از  توانند در وکال نمي -3۱ماده 

محلي که براي آنجا پروانه وکالت 

دريافت کرده اند دفتر وکالت 

تاسيس نمايند و همچنين 

وکالتي خود  توانند عمالً فعاليت نمي

 را در محل ديگري متمرکز کنند.

توانند در غير از  وکال نمي -33ماده 

محلي که براي آنجا پروانه وکالت 

دريافت کرده اند دفتر وکالت 

د و همچنين تأسيس نماين

وکالتي خود   توانند عمالً فعاليت نمي

 را در محل ديگري متمرکز کنند.

توانند در غير  وکال نمي -33ماده 

از محل اشتغال مندرج در پروانه 

وکالت خود دفتر وکالت تأسيس 

توانند عمالً  نمايند همچنين نمي

وکالتي خود را در محل  فعاليت

ديگري متمرکز کنند. ليکن مي 

د در قلمرو کانون متبوع و توانن

همچنين مراجعي که جنبه 

کشوري دارند وکالت کنند. وکالت 

در غير از قلمرو کانون متبوع فقط 

براي پنج مورد در سال با اخذ 

مجوز از کانون متبوع خود و اطالع 

کانون مقصد بالمانع است. قبول 

وکالت غير از موارد مصرحه فوق 

 ممنوع است.

 از مکلفند يقضاي مراجع –تبصره 

 مقررات از خارج وکالت پذيرش

 .کنند خودداري ماده اين

 توضيح:

قسمتی از اصالحیه پیشنهادی 

جنبه ی عبارتی دارد و قسمتی 

از آن نیز با این تحلیل 

پیشنهاد شده است که بر 

اساس واقعیت های عملی در 

موارد بسیار زیادی وکالء صرف 

نظر از اینکه دفتر وکالت خود 

م شهر تأسیس کنند، را در کدا

مبادرت به انجام وکالت در 

شهرهای دیگر و به خصوص 

شهر تهران می کنند و برای 
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تصويب رئيس قوه قضاييه مشخص 

 خواهد شد.
 

مدیریت و کنترل عملی و قابل 

اجرای این قبیل موارد، ساز و 

کار واقع گرایانه ای در اصالحیه 

پیشنهادی در نظر گرفته شده 

 است.

 

 از قانون مسئولیت مدنی

شمول کارفرماياني که م - ۱2ماده 

قانون کار هستند مسئول جبران 

خساراتي ميباشند که از طرف 

کارکنان اداري و يا کارگران آنان در 

بمناسبت آن وارد  حين انجام کار يا 

شده است مگر اينکه محرز شود 

تمام احتياط هائي که ارضاع 

]اوضاع[ و احوال قضيه ايجاب 

مينموده بعمل آورده يا اين که 

ر را بعمل احتياط هاي مزبو اگر

مياوردند باز هم جلوگيري از ورود 

بود کارفرما ميتواند  زيان مقدور نمي 

بواردکننده خسارت در صورتيکه 

مسئول شناخته شود  مطابق قانون 

 مراجعه نمايد. 

وکيل بايد بر اعمال  -3۸ماده 

کارکنان دفتر وکالت خود نظارت 

کند و در صورت عدم نظارت کافي 

ي از تخلفاتي نسبت به خسارات ناش

که کارکنان او در دفتر وکالت در 

ارتباط با وظايف محوله مرتکب 

شوند مسئوليت مدني دارد. حکم  مي

اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و 

 زيانديده عليه کارمند مقصر نيست.

وکيل بايد بر اعمال  -3۰ماده 

کارکنان دفتر وکالت خود نظارت 

کند و در صورت عدم نظارت کافي 

بت به خسارات ناشي از تخلفاتي نس

که کارکنان او در دفتر وکالت در 

ارتباط با وظايف محوله مرتکب مي 

شوند مسؤوليت مدني دارد. حکم 

اين ماده مانع اقامه دعواي وکيل و 

 زيان ديده عليه کارمند مقصر نيست.

وکيل بايد بر اعمال  -3۰ماده 

کارکنان دفتر وکالت خود نظارت 

عدم نظارت کافي کند و در صورت 

نسبت به خسارات ناشي از 

تخلفاتي که کارکنان او در دفتر 

وکالت در ارتباط با وظايف محوله 

شوند مسئوليت مدني  مرتکب مي

دارد. حکم اين ماده مانع اقامه 

دعواي وکيل و زيانديده عليه 

 کارمند مقصر نيست.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

از تاريخ اجراي اينقانون  - ۱۱ماده 

توان از شغل  هيچ وکيلي را نمي

وکالت معلق يا ممنوع نمود مگر 

 بموجب حکم قطعي دادگاه انتظامي.

توان از  هيچ وکيلي را نمي -3۹ماده 

شغل وکالت محروم يا معلق نمود 

مگر به موجب راي قطعي مراجع 

 صالح. ذي

توان  هيچ وکيلي را نمي -3۱ماده  

محروم يا معلق  از شغل وکالت

نمود مگر به موجب راي قطعي 

 صالح. مراجع ذي

 

 از قانون شهرداری

وظائف شهر داري بشرح  - 33ماده 

 زير است:

( صدور پروانه براي کليه  24

 ساختمان هائي که در شهر ميشود .

شهرداري در شهرهائي که  -تبصره 

نقشه جامع شهر تهيه شده مکلف 

ر است طبق ضوابط نقشه مذکور د

هاي ساختماني نوع استفاده از  پروانه

را قيد کند. در صورتيکه  ساختمان 

بر خالف مندرجات پروانه 

ساختماني در منطقه غير تجاري 

فعاليت شغلي وکالء در  -۰۶ماده 

ساختمانهاي مسکوني، اداري و 

تجاري اعم از ملکي يا استيجاري 

 بالمانع است.

فعاليت شغلي وکالء در  -3۸ماده  

ساختمانهاي مسکوني، اداري و 

تجاري اعم از ملکي يا استيجاري 

 بالمانع است.
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محل کسب يا پيشه و يا تجارت 

دائر شود شهرداري مورد را 

کميسيون مقرر در تبصره يک  در

اين قانون مطرح مينمايد  ۱۶۶ماده 

تخلف و کميسيون در صورت احراز 

مالک يا مستأجر با تعيين مهلت 

دو ماه تجاوز  مناسب که نبايد از

نمايد در مورد تعطيل محل کسب 

يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت 

 يکماه اتخاذ تصميم ميکند.

اين تصميم وسيله مأمورين  

شهرداري اجرا ميشود و کسي که 

عالماً از محل مزبور پس از تعطيل 

 براي کسب و پيشه و يا تجارت

اي از  جنحه استفاده کند به حبس 

ششماه تا دو سال و جزاي نقدي از 

پنجهزار و يک ريال تا ده هزار ريال 

محکوم خواهد شد و محل کسب 

 نيز مجدداً تعطيل ميشود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و  

دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طالق 

و دفتر روزنامه و مجله و دفتر 

ز نظر اين مهندسي وسيله مالک ا

تجاري محسوب  قانون استفاده 

 نميشود.
 

 

حق  مه تعرفه حق الوکاله،آئین نا

المشاوره و هزینه سفر وکالی 

 181دادگستری موضوع ماده 

قانون برنامه سوم توسعه 

 جمهوری اسالمی ایران

به دليل مفصل بودن آيين نامه، درج 

 نشد.

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

الوکاله در  ميزان حق - ۱۹ماده 

افق صورتيکه قبال بين طرفين تو

اي است که  نشده باشد طبق تعرفه

با پيشنهاد کانون و تصويب وزير 

خواهد شد و در   دادگستري تعيين

قبال اشخاص ثالث اين تعرفه معتبر 

خواهد بود مگر در صورتيکه قرارداد 

الوکاله کمتر از ميزان تعرفه  حق

 وکالتي باشد.

المشاوره حق الوکاله، حق  -۰۱ماده 

و هزينه سفر وکالي دادگستري بر 

اساس تعرفه اي است که باتوجه به 

نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل 

دادرسي، به وسيله شوراي ملي 

 2وکالت پيشنهاد و حداکثر ظرف 

ماه به تصويب وزير دادگستري مي 

رسد و هر سه سال يکبار متناسب با 

عواملي نظير تغيير شاخص تورم که 

از سوي بانک مرکزي  ساالنه

جمهوري اسالمي ايران تعيين 

 گردد قابل تعديل است. مي

وکيل موظف است با درج  -۱تبصره 

مبلغ حق الوکاله بر اساس تعرفه در 

قرارداد وکالتنامه تنظيمي يک نسخه 

اي از قرارداد حق الوکاله را به 

موکل، دادگاه و اداره امور مالياتي 

ايه محل دريافت پروانه وکالت ار

 نمايد.

المشاوره حق الوکاله، حق -3۱ماده 

و هزينه سفر وکالي دادگستري بر 

اي است که با توجه به اساس تعرفه

نوع دعوا، ميزان خواسته و مراحل 

دادرسي به وسيله شوراي عالي 

وکالت پيشنهاد و به تصويب رييس 

قوه قضاييه مي رسد. رييس قوه 

ر را به وزير تواند اين امقضاييه مي

دادگستري تفويض کند، بهرحال 

ها هر سه سال يکبار متناسب تعرفه

با عواملي نظير تغيير شاخص تورم 

که ساالنه از سوي بانک مرکزي 

جمهوري اسالمي ايران تعيين مي 

 باشد.گردد، قابل تعديل مي

عقد قرارداد وکالت و  -۱تبصره 

مشاوره به ميزان بيش از پنج برابر 

از نيست و مطالبه حق تعرفه مج

الوکاله وحق المشاوره و هزينه سفر 

وکال زايد بر قرارداد يا تعرفه جرم 

حق الوکاله، حق  -3۹ماده 

 المشاوره و هزينه سفر وکالي

دادگستري در صورتي که 

قراردادي بين وکيل و موکل 

منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه 

اي است که باتوجه به نوع دعوا، 

ميزان خواسته و مراحل دادرسي، 

به وسيله شوراي عالي وکالت 

تدوين و تصويب مي شود. به هر 

 يکبار سال سه هر حال تعرفه ها 

عواملي نظير تغيير  با متناسب

م که ساالنه از سوي شاخص تور

بانک مرکزي جمهوري اسالمي 

گردد قابل تعديل  ايران تعيين مي

 است.

وکيل موظف است با  -۱تبصره 

درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد و 

وکالتنامه تنظيمي يک نسخه از 

قرارداد حق الوکاله را به موکل 
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 یاستقالل کانون وکالء دادگستر

ـ در موارد ذيل متخلف به  ۸۶ماده 

محکوم  4مجازات انتظامي درجه 

 شود: مي

الوکاله  ـ در صورتي که زائد بر حق4

که به تراضي با موکل قرارداده و در 

موردي که قرارداد در بين نباشد 

زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر 

هاي قانوني وجه يا مال ديگر  هزينه

يگري يا سندي به نام خود يا د

 بگيرد.

 از قانون مالیاتهای مستقیم

وکالء دادگستري و  - ۱۶5ماده 

کساني که در محاکم اختصاصي 

کنند مکلفند در  وکالت مي

هاي خود رقم  وکالتنامه

ها را قيد نمايند و  الوکاله حق

پنج درصد آن بابت  معادل

الحساب مالياتي روي وکالتنامه  علي

تمبر الصاق و ابطال نمايند که در 

هر حال مبلغ تمبر حسب مورد 

نبايد کمتر از ميزان مقرر در 

 باشد: زير

در دعاوي و اموري که  -الف  

خواسته آنها مالي است پنج درصد 

الوکاله مقرر در تعرفه براي هر  حق

 مرحله.

در مواردي که موضوع وکالت  -ب 

مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته 

قانوناً الزم نيست و همچنين در 

الوکاله  دعاوي کيفري که تعيين حق

دادگاه است پنج درصد  به نظر

نامه  الوکاله مقرر در آيين حداقل حق

 الوکاله براي هر مرحله. حق

در دعاوي کيفري نسبت به  -ج 

مورد ادعاي خصوصي که مالي باشد 

بر طبق مفاد حکم بند الف اين 

 ماده.

در مورد دعاوي و اختالفات  -د 

جع اختصاصي غير مالي که در مرا

قضايي رسيدگي و حل و فصل 

الوکاله آنها  شود و براي حق مي

مقرر نشده است از   تعرفه خاصي

مطالبه حق الوکاله، حق  -2تبصره 

المشاوره و هزينه سفر وکال زايد بر 

تعرفه مصوب ممنوع است و موجب 

هاي مقرر در اين قانون  مجازات

 خواهد بود.

چنانچه مبالغ مندرج در  -5تبصره 

قرارداد تنظيمي کمتر از ميزان 

تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص 

ور مالياتي ثالث از جمله سازمان ام

 معتبر نيست.

محسوب مي شود و مرتکب عالوه بر 

هاي انتظامي مقرر در اين مجازات

قانون به مجازات تحصيل درآمد 

( قانون 2نامشروع موضوع ماده )

تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و 

نيز محکوم اختالس، و کالهبرداري 

 شود.مي

وکيل موظف است با درج  -2تبصره 

مبلغ حق الوکاله در قرارداد 

وکالتنامه تنظيمي يک نسخه از 

الوکاله را به موکل و قرارداد حق

دادگاه و اداره امور مالياتي محل 

دريافت پروانه وکالت ارايه نمايد. 

تخلف از مفاد اين تبصره جرم بوده و 

ع پذيرش عالوه بر اينکه موجب من

وکالت از سوي دادگاه است، موجب 

محکوميت مرتکب به مجازات مذکور 

 باشد.( مي۱در تبصره )

چنانچه مبالغ مندرج در  -5تبصره 

قرارداد تنظيمي کمتر از ميزان 

تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان 

 امور مالياتي معتبر نيست.

 چنانچه. نمايد ارايه دادگاه و 

رارداد عليحده اي تنظيم نشده ق

باشد صرفاً تنظيم وکالتنامه و درج 

 مبلغ قرارداد کافي است.

مطالبه حق الوکاله، حق  -2تبصره 

المشاوره و هزينه سفر وکال زايد بر 

تعرفه مصوب ممنوع است و 

هاي مقرر در اين  موجب مجازات

 قانون خواهد بود.

چنانچه مبالغ مندرج در  -5تبصره 

قرارداد تنظيمي کمتر از ميزان 

صوب باشد در قبال تعرفه م

اشخاص ثالث از جمله سازمان امور 

 مالياتي معتبر نيست.

 توضيح:

در مورد اصالحیه مربوط به 

( دو نکته ی عمده 59ماده )

قابل ذکر است؛ اول اینکه در 

( 19حال حاضر نیز در ماده )

الیحه قانونی استقالل کانون 

وکالی دادگستری، تصریح 

شده است که میزان حق 

ر صورتی مشمول الوکاله د

تعرفه است که بین وکیل و 

موکل قراردادی منعقد نشده 

باشد. دوم آنکه، از لحاظ 

مبنایی و قانونی نیز به رسمیت 

شناختن صالحیت و اختیار 

وکیل و موکل برای تعیین 

میزان حق الوکاله موجه و 

 منطقی است.

مهم آن است که برای تخلفات 

دیگر و مرتبطی که در این 

د دارد )مانند زمینه وجو

تضمین اخذ حکم به نفع 

موکل( مورد توجه و احصاء قرار 

گرفته و برای آن مجازات 

قاطعی در نظر گرفته شود که 

البته در تنظیم مجازاتها توجه 

به این امر شده و ممکن است 

سختگیری بیشتری نیز در 

قالب پیش بینی تخلفات 

جدید، اعمال گردد و یا به طور 

طقی برای کلی راهکارهای من
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قبيل اختالفات مالياتي و عوارض 

توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها 

الوکاله صرفاً از لحاظ  ميزان حق

 مالياتي به شرح زير:

( ريال ۱۶ ۶۶۶۶۶۶تا ده ميليون )

پنج درصد تا سي  االختالف، مابه

( ريال 5۶۶۶۶۶۶۶ميليون )

االختالف، چهار درصد نسبت به  مابه

( ۱۶ ۶۶۶۶۶۶مازاد ده ميليون )

( 5۶۶۶۶۶۶۶ريال از سي ميليون )

االختالف به باال سه درصد  ريال مابه

نسبت به مازاد سي ميليون 

شود  ( ريال منظور مي5۶۶۶۶۶۶۶)

و معادل پنج درصد آن تمبر باطل 

 خواهد شد.

مفاد اين بند درباره اشخاصي که  

وکالتاً در مراجع مذکور در اين بند 

ولو اين که وکيل  اقدام نمايند )

دادگستري نباشد( نيز جاري است 

مؤدي يا پدر  جز در مورد کارمندان

 -پسر  -خواهر  -برادر  -مادر  -

 نواده و همسر مؤدي. -دختر 

در هر مورد که طبق  - ۱تبصره  

ده عمل نشده باشد مفاد اين ما

وکالت وکيل با رعايت مقررات 

نامه دادرسي مدني در  قانون آيين

و مراجع مزبور  ها هيچ يک از دادگاه

قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد 

هاي مرجوعه از طرف  وکالت

ها و مؤسسات دولتي و  وزارتخانه

ها  هاي دولتي و شهرداري شرکت

مؤسسات وابسته به دولت و  و

ها که محتاج به ابطال  يشهردار

 باشند. تمبر روي وکالتنامه نمي

ها و مؤسسات  وزارتخانه - 2تبصره  

هاي دولتي و  دولتي و شرکت

ها و مؤسسات وابسته به  شهرداري

ها مکلفند از  دولت و شهرداري

الوکاله به وکال  بابت حق  وجوهي که

کنند پنج درصد آن را  پرداخت مي

مالياتي الحساب  کسر و بابت علي

وکيل ظرف ده روز به اداره امور 

 مالياتي محل پرداخت نمايند.

در صورتي که پس از  - 5تبصره  

ابطال تمبر تعقيب دعوي به وکيل 

جمع دو مصلحت، اندیشیده 

شود؛ یکی مصلحت قانونی و 

مبنایی برای آزادی اراده به 

شرح فوق، با مالحظه ی 

واقعیتهای عملی و توالی 

فاسدی که محدود کردن حق 

الوکاله به تعرفه ی مصوب دارد 

و دیگری مصلحت و ضرورت 

جلوگیری از توالی فاسدی که 

آزادی اراده در این زمینه می 

 واند داشته باشد.ت
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ديگري واگذار شود وکيل جديد 

مکلف به ابطال تمبر روي وکالتنامه 

 نخواهد بود. مربوط

ها  در مواردي که دادگاه - 4تبصره  

الوکاله را  ت حقالوکاله يا خسار حق

بيشتر يا کمتر از مبلغي که مأخذ 

ابطال تمبر روي وکالتنامه قرار 

تعيين نمايند مديران  گرفته است

ها مکلفند ميزان مورد  دفتر دادگاه

حکم قطعي را به اداره امور مالياتي 

التفاوت  مربوط اطالع دهند تا مابه

 مورد محاسبه قرار گيرد.
 

 

کليه وکال موظفند در  -3۸ماده   

پايان هر سال عملکرد مالي ساليانه 

خود را طي اظهار نامه به وزارت 

افتصاد ودارايي منعکس نموده 

نسبت به پرداخت ماليات ساالنه 

خود اقدام نمايند. و تمديد پروانه 

وکالت آنان از سوي کانون منوط به 

 ي است.ارائه مفاصا حساب ماليات

شوراي عالي وکالت موظف  -تبصره

است ظرف دو سال از الزم االجرا 

شدن قانون با هماهنگي قوه قضاييه 

و وزارت اقتصاد ودارايي نسبت به 

طراحي واجراي سامانه مناسب 

هاي موکلين جهت مديريت پرداخت

به وکال و نظارت کامل کانون بر 

درآمد وکال و واريز ماليات متعلقه به 

 ارايي اقدام نمايد.حساب د

کليه وکال موظفند  -ماده جدید

در پايان هر سال عملکرد مالي 

ساليانه خود را طي اظهار نامه به 

وزارت امور اقتصادي و دارايي 

منعکس نموده نسبت به پرداخت 

ماليات ساالنه خود اقدام نمايند و 

تمديد پروانه وکالت آنان از سوي 

کانون منوط به ارائه مفاصا 

 جريان در گواهي يا  حساب

 رسيدگي قرار داشتن مالياتي است.

 توضيح:

از طرفی مفاد این ماده تا حدود 

( 58زیادی مشابه متن ماده )

الیحه جدید قوه ی قضائیه 

)ستون سوم جدول( می باشد و 

از سوی دیگر توجه به این نکته 

ضرورت داشته است که در 

بسیاری موارد ممکن است 

ریان پرونده مالیاتی در ج

رسیدگی قرار داشته باشد و 

هنوز مفاصا حساب صادر نشده 

باشد و موعد تمدید پروانه فرا 

رسیده باشد و بر این اساس 

اصالح الزم پیشنهاد شده 

 است.
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از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

در صورتيکه وکيل  - ۱2ماده 

دادگستري يا زوجه او با دادرس يا 

يار يا بازپرس قرابت دادستان يا داد

نسبي يا سببي تا درجه سوم از 

باشد مستقيماً يا  طبقه دوم داشته 

با واسطه از قبول وکالت در آن 

دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا 

 بازپرس ممنوع است.

در صورتي که وکيل يا  -۰2ماده 

همسر وي با قاضي رسيدگي کننده 

به پرونده يا اعضاي شوراي حل 

ف پرونده قرابت نسبي يا سببي اختال

تا درجه سوم از طبقه دوم داشته 

باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد 

مقامات مذکور مستقيما يا با توکيل 

 غير خودداري نمايد.

در صورتي که وکيل يا  -3۹ماده 

همسر وي با قاضي رسيدگي کننده 

به پرونده يا اعضاي شوراي حل 

بي يا سببي اختالف پرونده قرابت نس

تا درجه سوم از طبقه دوم داشته 

باشد بايد از قبول يا ادامه وکالت نزد 

مقامات مذکور مستقيماً يا با توکيل 

 غير خودداري نمايد.

در صورتي که وکيل يا  -۰۶ماده 

همسر وي با قاضي رسيدگي 

کننده به پرونده يا اعضاي شوراي 

حل اختالف پرونده قرابت نسبي 

ه سوم از طبقه يا سببي تا درج

دوم داشته باشد بايد از قبول يا 

ادامه وکالت نزد مقامات مذکور 

مستقيما يا با توکيل غير خودداري 

 نمايد.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ متخلف از مقررات ذيل  ۸2ماده 

محکوم  ۰به مجازات انتظامي درجه 

 خواهد بود.:

...... 

صورتي که بعد از استعفا يا  ـ در2

عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت 

به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا 

اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه 

مقام قانوني  موکل سابق خود يا قائم

 او قبول نمايد.

 از قانون وکالت

وکالء نبايد بعد از  - 5۱ماده 

استعفا از وکالت يا معزول شدن از 

انقضاء وکالت بجهتي  طرف موکل يا

از جهات وکالت طرف مقابل يا 

را در آن موضوع بر   اشخاص ثالث

مقام  عليه موکل سابق خود يا قائم

قانوني او قبول نمايند و محاکم 

وکالت او را نبايد در اين موارد 

 بپذيرند.
 

وکيل نبايد همزمان عليه  -۰5ماده 

اشخاص حقيقي يا حقوقي که مشاور 

است قبول وکالت يا يا وکيل آنها 

مشاوره يا داوري کند. همچنين 

هايي  مجاز نيست نسبت به پرونده

که زماني در آنها قضاوت يا داوري 

کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را 

برعهده داشته است، مستقيماً يا با 

توکيل غير عليه آنها قبول وکالت 

 کند.

وکيل نبايد هم زمان عليه  -۰۶ماده 

حقوقي که مشاور  اشخاص حقيقي يا

يا وکيل آنها است قبول وکالت يا 

مشاوره يا داوري کند. همچنين 

هايي  مجاز نيست نسبت به پرونده

که زماني در آنها قضاوت يا داوري 

کرده يا وکالت يا مشاوره آنها را 

برعهده داشته است، مستقيماً يا با 

توکيل غير عليه آنها قبول وکالت 

 کند.

د همزمان وکيل نباي -۰۱ماده 

عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي که 

مشاور يا وکيل آنها است قبول 

وکالت يا مشاوره يا داوري کند. 

همچنين مجاز نيست نسبت به 

هايي که زماني در آنها  پرونده

قضاوت يا داوري کرده يا وکالت يا 

مشاوره آنها را برعهده داشته است، 

مستقيماً يا با توکيل غير عليه آنها 

 کالت کند.قبول و

 

 از قانون وکالت

وکالء نبايد بعد از استعفا  - 5۱ماده 

از وکالت يا معزول شدن از طرف 

موکل يا انقضاء وکالت بجهتي از 

جهات وکالت طرف مقابل يا اشخاص 

را در آن موضوع بر عليه موکل   ثالث

مقام قانوني او  سابق خود يا قائم

قبول نمايند و محاکم وکالت او را 

 ر اين موارد بپذيرند.نبايد د

وکيل در صورت قطع  -۰4ماده 

رابطه همکاري با اشخاص حقيقي يا 

حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است، 

نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره 

عليه آنها را بپذيرد. همچنين نبايد 

نزد هيچگاه عليه اشخاصي که زماني 

آنها سمت مديريتي يا اداري داشته 

و يا به نحوي از انحاء با آنها همکاري 

نموده است، نسبت به پرونده اي که 

وکيل در صورت قطع  -۰۱ماده 

ص حقيقي يا رابطه همکاري با اشخا

حقوقي که مشاور يا وکيل آنها است، 

نبايد تا سه سال وکالت يا مشاوره 

عليه آنها را بپذيرد. همچنين نبايد 

گاه عليه اشخاصي که زماني نزد هيچ

آنها سمت مديريتي يا اداري داشته 

و يا به نحوي از انحاء با آنها همکاري 

نموده است، نسبت به پرونده اي که 

وکيل در صورت قطع  -۰2ماده 

رابطه همکاري با اشخاص حقيقي 

يا حقوقي که مشاور يا وکيل آنها 

است، نبايد تا سه سال وکالت يا 

مشاوره عليه آنها را بپذيرد. 

عليه همچنين نبايد هيچگاه 

اشخاصي که زماني نزد آنها سمت 

مديريتي يا اداري داشته و يا به 

نحوي از انحاء با آنها همکاري 
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ متخلف از مقررات ذيل به  ۸2ماده 

محکوم  ۰مجازات انتظامي درجه 

 خواهد بود.

..... 

ـ در صورتي که بعد از استعفا يا 2

عزل از طرف موکل يا انقضاء وکالت 

به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا 

لث را در آن موضوع عليه اشخاص ثا

مقام قانوني  موکل سابق خود يا قائم

 او قبول نمايد.

عليه آنها تشکيل مي شود و وي 

اطالعات موضوع آن پرونده را در 

اختيار دارد قبول وکالت، مشاوره يا 

 داوري نمايد.

شود و وي کيل ميعليه آنها تش

اطالعات موضوع آن پرونده را در 

اختيار دارد قبول وکالت، مشاوره يا 

 داوري نمايد.

نموده است، نسبت به پرونده اي 

که عليه آنها تشکيل مي شود و 

وي اطالعات موضوع آن پرونده را 

در اختيار دارد قبول وکالت، 

 مشاوره يا داوري نمايد.

 

 از قانون وکالت

وکالء بايد پس از ابالغ  - 44ماده 

حکم يا قرار و يا اخطاري که مستلزم 

انجام امر يا دادن خرجي از طرف 

  موکل است باسرع اوقات بموکل يا

متصدي امور او کتبا اطالع دهند 

 بطوريکه تفويت حقي از او نشود.

وکيل بايد پس از ابالغ  -۰3ماده 

راي يا اخطاري که مستلزم انجام امر 

اي از طرف موکل  ينهيا پرداخت هز

است، بالفاصله موضوع را به موکل 

 يا نماينده او اطالع دهد.

وکيل بايد پس از ابالغ  -۰2ماده 

رأي يا اخطاري که مستلزم انجام امر 

اي از طرف موکل  يا پرداخت هزينه

است، بالفاصله موضوع را به موکل 

 يا نماينده او اطالع دهد.

غ وکيل بايد پس از ابال -۰5ماده 

راي يا اخطاري که مستلزم انجام 

اي از طرف  امر يا پرداخت هزينه

موکل است، بالفاصله موضوع را به 

 موکل يا نماينده او اطالع دهد.

 

از قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب )در 

 امور مدنی(

درصورتي که وکيل  - 42ماده  

همزمان دردو يا چند دادگاه دعوت 

آنها ممکن نباشد،  شود و جمع بين

الزم است در دادگاهي که حضور او 

آيين دادرسي کيفري يا  برابر قانون

ساير قوانين الزامي باشد، حاضر شود 

و به دادگاههاي ديگر اليحه بفرستد 

و يا درصورت داشتن حق توکيل، 

 نمايد. وکيل ديگري معرفي

 از قانون وکالت

در صورتيکه  -اصالحي  -2۸ماده 

يا چند دادگاه اعم از وکيل در دو 

جنائي و غير آن دعوت شود و جمع 

بين اوقات ممکن نباشد بايد حضور 

جنائي و ديوانکيفر را مقدم  در ديوان

هاي ديگر  بدارد و بدادگاه يا دادگاه

اليحه بفرستد يا در صورت داشتن 

حق توکيل وکيل ديگري را اعزام 

 بدارد.

وکيل مکلف است در  -۰۰ماده 

جلسه دادرسي حضور يابد مگر اينکه 

در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و 

غير آن دعوت شده باشد و جمع بين 

مکن نباشد که در اين اوقات م

صورت بايد حضور در دادگاه کيفري 

را مقدم بدارد و به دادگاه يا 

دادگاههاي ديگر اليحه بفرستد و در 

صورت داشتن حق توکيل وکيل 

ديگري را اعزام کند. در صورتي که 

وکيل در دو يا چند دادگاه 

غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع 

بين اوقات ممکن نباشد، بايد در 

دگاهي که حضور خود را الزم دا

هاي  داند حاضر شود و به دادگاه مي

ديگر اليحه بفرستد و در صورت 

داشتن حق توکيل وکيل ديگري را 

اعزام کند. عالوه بر وظايف فوق، در 

صورتي که وکيل امکان حضور در 

دادگاهي را ندارد، بايد به موکل 

اطالع دهد تا در صورت تمايل در 

 يابد.جلسه رسيدگي حضور 

وکيل بايد دادگاه کيفري  -تبصره 

وکيل مکلف است در  -۰5ماده 

رسي حضور يابد مگر اينکه جلسه داد

در دو يا چند دادگاه اعم از کيفري و 

غير آن دعوت شده باشد و جمع بين 

اوقات ممکن نباشد که در اين 

صورت بايد حضور در دادگاه کيفري 

-را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاه

هاي ديگر اليحه بفرستد و در 

صورت داشتن حق توکيل وکيل 

در صورتي که ديگري را اعزام کند. 

وکيل در دو يا چند دادگاه 

غيرکيفري دعوت شده باشد و جمع 

بين اوقات ممکن نباشد، بايد در 

دادگاهي که حضور خود را الزم 

هاي داند حاضر شود و به دادگاه مي

ديگر اليحه بفرستد و در صورت 

داشتن حق توکيل وکيل ديگري را 

اعزام کند. عالوه بر وظايف فوق، در 

وکيل امکان حضور در  صورتي که

دادگاهي را ندارد، بايد عالوه بر 

ارسال اليحه به موکل اطالع دهد تا 

در صورت تمايل در جلسه رسيدگي 

 حضور يابد.

وکيل مکلف است در  -۰4ماده 

جلسه دادرسي حضور يابد مگر 

اينکه در دو يا چند دادگاه اعم از 

کيفري و غير آن دعوت شده باشد 

و جمع بين اوقات ممکن نباشد که 

در اين صورت بايد حضور در 

گاه کيفري را مقدم بدارد و به داد

دادگاه يا دادگاههاي ديگر اليحه 

بفرستد و در صورت داشتن حق 

توکيل وکيل ديگري را اعزام کند. 

در صورتي که وکيل در دو يا چند 

دادگاه غيرکيفري دعوت شده باشد 

و جمع بين اوقات ممکن نباشد، 

بايد در دادگاهي که حضور خود را 

د و به داند حاضر شو الزم مي

هاي ديگر اليحه بفرستد و  دادگاه

در صورت داشتن حق توکيل 

وکيل ديگري را اعزام کند. عالوه 

بر وظايف فوق، در صورتي که 

وکيل امکان حضور در دادگاهي را 

ندارد، بايد به موکل اطالع دهد تا 

در صورت تمايل در جلسه 

 رسيدگي حضور يابد.
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وکيل در دو يا چند  در صورتيکه 

ير از دادگاه جنائي و ديوان دادگاه غ

کيفر دعوت شود و جمع بين اوقات 

ممکن نباشد در دادگاهي که حضور 

حاضر ميشود و  خود را الزم ميداند

هاي ديگر اليحه ميفرستد  به دادگاه

يا در صورت داشتن حق توکيل 

 وکيل ديگري را اعزام ميدارد.

جلسه رسيدگي در هر حال از 

گر جهت تجديد نخواهد شد م اين

آن که حضور وکيل در دادگاه 

ضروري باشد که در اينصورت يا 

بدادگاه مذکور وکيل ديگري 

توکيل نداشته  ميفرستد و يا اگر حق

باشد نسخه ثاني احطاريه دادگاه 

جنائي يا ديوان کيفر را ضمن اليحه 

براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه 

فقط  ميکند و در صورت اخير جلسه 

 جديد خواهد شد.براي يک نوبت ت

وکيل بايد دادگاه جنائي  - ۱تبصره  

را بر ديوان کيفر مقدم بدارد و در 

صورتيکه در دو يا چند دادگاه 

جنائي يا ديوان کيفر دعوت شده 

در هر يک از  باشد حضور وکيل

هاي مذکور بر حسب تقدم  دادگاه

تاريخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد 

 بود.

فا يا تعيين عزل يا استع - 2تبصره  

وکيل جديد بايد در موقعي بعمل 

آيد که موجب تجديد جلسه نشود. 

در صورت عدم رعايت اين ترتيب 

عزل و تعيين وکيل جديد  استعفا و

براي اين جلسه پذيرفته نميشود و 

 دادگاه برسيدگي ادامه ميدهد.

هرگاه جلسه دادگاه  - 5تبصره  

جنائي يا هر دادگاه جزائي ديگر که 

وکيل متهم در آن ضرورت حضور 

دارد بمعاذير قانوني وکيل تجديد 

دادگاه مکلف است  شود رئيس 

بالفاصله وکيل انتخابي براي متهم 

تعيين کند و وقت دادرسي را 

بوکيل مذکور ابالغ کند هرگاه در 

جلسه بعد وکيل قبلي يا 

ديگري که متهم انتخاب و  وکيل

معرفي کرده است در دادگاه حضور 

استان را بر دادگاه کيفري مقدم 

بدارد و در صورتي که در دو يا چند 

دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده 

باشد حضور وکيل در هر يک از 

هاي مذکور بر حسب تقدم  دادگاه

تاريخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد 

 بود.

وکيل بايد دادگاه کيفري  -تبصره

استان را بر دادگاه کيفري مقدم 

بدارد و در صورتي که در دو يا چند 

دادگاه کيفري هم عرض دعوت شده 

وکيل در هر يک از  باشد حضور

هاي مذکور بر حسب تقدم دادگاه

تاريخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد 

 بود.

وکيل بايد دادگاه کيفري  -تبصره 

ا بر دادگاه کيفري مقدم يک ر

بدارد و در صورتي که در دو يا 

چند دادگاه کيفري هم عرض 

دعوت شده باشد حضور وکيل در 

هاي مذکور بر  هر يک از دادگاه

حسب تقدم تاريخ ابالغ از طرف 

 دادگاه خواهد بود.
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ز متهم دفاع نمايد دادرسي يابد و ا

با حضور او ادامه خواهد يافت و اال 

از متهم دفاع  وکيل انتخابي دادگاه 

 ميکند و دادگاه حکم خواهد داد.
 

 

 از قانون وکالت

در صورتيکه وکيل  - 5۰ماده 

بخواهد از وکالت استعفاء نمايد بايد 

بال طوري بموکل و محکمه اطالع ق

دهد که موکل بتواند وکيل ديگري 

براي خود معين و بمحکمه   در موقع

 معرفي کند.

عزل يا استعفا يا تعيين  -۰۱ماده 

وکيل جديد بايد در موقعي بعمل 

آيد که موجب تجديد جلسه نشود. 

در صورت عدم رعايت اين ترتيب 

عزل و تعيين وکيل جديد   استعفا و

اين جلسه پذيرفته نميشود و  براي

 دهد. دادگاه به رسيدگي ادامه مي

عزل يا استعفا يا تعيين  -۰4ماده 

وکيل جديد بايد در موقعي بعمل 

آيد که موجب تجديد جلسه نشود. 

در صورت عدم رعايت اين ترتيب 

عزل و تعيين وکيل جديد   استعفا و

براي اين جلسه پذيرفته نمي شود و 

 ادامه مي دهد. دادگاه به رسيدگي

عزل يا استعفا يا تعيين  -۰3ماده 

وکيل جديد بايد در موقعي بعمل 

آيد که موجب تجديد جلسه نشود. 

در صورت عدم رعايت اين ترتيب 

عزل و تعيين وکيل جديد   استعفا و

براي اين جلسه پذيرفته نميشود و 

 دهد. دادگاه به رسيدگي ادامه مي

 

از قانون آیین دادرسی 

ای عمومی و انقالب )در دادگاهه

 امور مدنی(

درصورتي که وکيل  - 5۹ماده 

دادگاه اطالع  استعفاي خود را به

کند  موکل اخطار مي دهد، دادگاه به

که شخصا يا توسط وکيل جديد، 

نمايد و دادرسي تا  دادرسي را تعقيب

مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد 

حداکثر به مدت يک ماه متوقف 

 گردد مي

که دادخواست تقديم کرده  وکيلي 

در صورت استعفاء، مکلف است آن را 

به اطالع موکل خود برساند و پس از 

آن موضوع استعفاي وکيل و اخطار 

نقص توسط دادگاه به موکل  رفع

شود، رفع نقص به عهده  ابالغ مي

 موکل است.

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

وارد ذيل متخلف به ـ در م ۸۶ماده 

محکوم  4مجازات انتظامي درجه 

 شود: مي

 از را خود استعفاء که صورتي در ـ 3

 ندهد اطالع دادگاه و موکل به وکالت

 مجال موکل که دهد اطالع وقتي يا

 و ديگر وکيل تعيين براي کافي

 .باشد نداشته دادگاه به معرفي

( ۰۱وکيل با رعايت ماده ) -۰۸ماده 

صورت استعفاء موظف  اين قانون، در

است مراتب را به موکل و مرجعي 

که پرونده مورد وکالت در آنجا 

مطرح مي باشد اطالع دهد. هرگاه 

وکيلي که حق تجديدنظرخواهي 

دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه 

موکل يا در موقع ابالغ دادنامه غير 

قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب 

ر صورت را به موکل اطالع دهد و د

درخواست موکل، تجديدنظر خواهي 

کند و سپس استعفاي خود را کتباً 

 به اطالع دادگاه و موکل برساند.

( ۰4وکيل با رعايت ماده ) -۰3ماده 

اين قانون، در صورت استعفاء موظف 

است مراتب را به موکل و مرجعي 

که پرونده مورد وکالت در آنجا 

مطرح مي باشد اطالع دهد. هرگاه 

که حق تجديدنظرخواهي  وکيلي

دارد بخواهد پس از صدور حکم عليه 

موکل يا در موقع ابالغ دادنامه غير 

قطعي به وي استعفا کند بايد مراتب 

را به موکل اطالع دهد و در صورت 

درخواست موکل، تجديدنظر خواهي 

کند و سپس استعفاي خود را کتباً 

 به اطالع دادگاه و موکل برساند.

با رعايت ماده وکيل  -۰۰ماده 

( اين قانون، در صورت استعفاء ۰3)

موظف است مراتب را به موکل و 

مرجعي که پرونده مورد وکالت در 

آنجا مطرح مي باشد اطالع دهد. 

هرگاه وکيلي که حق 

تجديدنظرخواهي دارد بخواهد پس 

از صدور حکم عليه موکل يا در 

موقع ابالغ دادنامه غير قطعي به 

د مراتب را به وي استعفا کند باي

موکل اطالع دهد و در صورت 

درخواست موکل، تجديدنظر 

خواهي کند و سپس استعفاي خود 

را کتباً به اطالع دادگاه و موکل 

 برساند.
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 از قانون وکالت

وکالء بايد داراي دفتر  - 45ماده 

منظم بوده و مراسالت و مکاتباتي 

که راجع بامر وکالت است ثبت و 

نظيم و طرز ت -ضبط نمايند 

دفتر بازرسي و  نگاهداري آنرا 

تشکيالت وکالء معين خواهد نمود و 

حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده 

سال پس از تاريخ ختم آن اجباري 

 است.

وکيل بايد داراي دفتري  -۰۹ماده 

هايي را که از  باشد که کليه پرداخت

طرف موکالن يا متقاضيان مشاوره 

گيرد و همچنين مشخصات  انجام مي

کامل کليه اسنادي را که از ايشان 

کند در اين دفتر ثبت و  دريافت مي

با ذکر شماره ثبت و تاريخ به آنان 

رسيد بدهد. اين دفتر توسط شوراي 

ملي وکالت با هماهنگي سازمان امور 

مالياتي کشور طراحي و به همه 

شود  هاي استاني ابالغ مي سازمان

دفتر مزبور به وسيله رييس 

استاني شماره گذاري و هاي  سازمان

 امضاء خواهد شد.

وکيل بايد داراي دفتري  -۰۰ماده 

هايي را که از  باشد که کليه پرداخت

طرف موکالن يا متقاضيان مشاوره 

انجام مي گيرد و همچنين 

مشخصات کامل کليه اسنادي را که 

از ايشان دريافت مي کند در اين 

دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و 

ان رسيد بدهد. اين دفتر تاريخ به آن

توسط شوراي عالي وکالت با 

هماهنگي کانون امور مالياتي کشور 

هاي استاني طراحي و به همه کانون

ابالغ مي شود. دفتر مزبور به وسيله 

هاي استاني شماره رييس کانون

 گذاري و امضاء خواهد شد.

وکيل بايد داراي دفتري  -۰۱ماده 

که  هايي را باشد که کليه پرداخت

از طرف موکالن يا متقاضيان 

گيرد و همچنين  مشاوره انجام مي

مشخصات کامل کليه اسنادي را 

کند در  که از ايشان دريافت مي

اين دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت 

و تاريخ به آنان رسيد بدهد. اين 

دفتر توسط شوراي ملي وکالت با 

هماهنگي سازمان امور مالياتي 

کشور طراحي و به همه 

شود  هاي استاني ابالغ مي سازمان

دفتر مزبور به وسيله رييس 

هاي استاني شماره گذاري و  کانون

 امضاء خواهد شد.

 

 از قانون وکالت

وکالء بايد داراي دفتر  - 45ماده 

منظم بوده و مراسالت و مکاتباتي 

که راجع بامر وکالت است ثبت و 

طرز تنظيم و  -ضبط نمايند 

بازرسي و دفتر  نگاهداري آنرا 

تشکيالت وکالء معين خواهد نمود و 

حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده 

سال پس از تاريخ ختم آن اجباري 

 است.

وکيل بايد براي هر موکل  -۱۶ماده 

اي تشکيل دهد که متضمن  پرونده

کليه اقدامات انجام شده براي موکل 

باشد و سوابق دعاوي موکالن را تا 

ده سال پس از مختومه شدن 

ها نگهداري کند و داراي دفتر  وندهپر

ثبت و بايگاني منظم باشد. نحوه 

ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و 

اوراق به موجب آيين نامه اجرايي 

 شود. اين قانون تعيين مي

شوراي ملي وکالت موظف  -تبصره 

است ظرف يکسال از تاريخ الزم 

اي  االجرا شدن اين قانون سامانه

ير موارد براي ثبت اين امر و سا

مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد 

نمايد و از آن تاريخ وکال موظف به 

ثبت الکترونيکي اطالعات ذکر شده 

باشند. شوراي  در سامانه يادشده مي

مذکور موظف است در طراحي اين 

سامانه براي امکان نظارت، رعايت 

هاي امنيتي، تمرکز اطالعات و  جنبه

ي ها اخذ حقوق دولتي هماهنگي

الزم را با دستگاههاي ذي ربط به 

 عمل آورد.

وکيل بايد براي هر موکل  -۰۱ماده 

اي تشکيل دهد که متضمن  پرونده

کليه اقدامات انجام شده براي موکل 

باشد و سوابق دعاوي موکالن را تا 

ده سال پس از مختومه شدن 

ها نگهداري کند و داراي دفتر  پرونده

ه ثبت و بايگاني منظم باشد. نحو

ثبت، تنظيم و نگهداري دفاتر و 

اوراق به موجب آيين نامه اجرايي 

 شود اين قانون تعيين مي

شوراي عالي وکالت موظف  -تبصره

است ظرف يکسال از تاريخ الزم 

اي  االجرا شدن اين قانون سامانه

براي ثبت اين امر و ساير موارد 

مذکور در اين قانون طراحي و ايجاد 

وکال موظف به نمايد و از آن تاريخ 

ثبت الکترونيکي اطالعات ذکر شده 

باشند. شوراي  در سامانه يادشده مي

مذکور موظف است در طراحي اين 

سامانه براي امکان نظارت، رعايت 

هاي امنيتي، تمرکز اطالعات و  جنبه

هاي  أخذ حقوق دولتي هماهنگي

هاي ذي ربط به الزم را با دستگاه

 عمل آورد.

براي هر  وکيل بايد -۰۸ماده 

اي تشکيل دهد که  موکل پرونده

متضمن کليه اقدامات انجام شده 

براي موکل باشد و سوابق دعاوي 

موکالن را تا ده سال پس از 

ها نگهداري  مختومه شدن پرونده

کند و داراي دفتر ثبت و بايگاني 

منظم باشد. نحوه ثبت، تنظيم و 

نگهداري دفاتر و اوراق به موجب 

اين قانون تعيين  آيين نامه اجرايي

 شود. مي

شوراي عالي وکالت  -تبصره 

موظف است ظرف يکسال از تاريخ 

الزم االجرا شدن اين قانون 

اي براي ثبت اين امر و ساير  سامانه

موارد مذکور در اين قانون طراحي 

و ايجاد نمايد و از آن تاريخ وکال 

موظف به ثبت الکترونيکي 

اطالعات ذکر شده در سامانه 

باشند. شوراي مذکور  ه مييادشد

موظف است در طراحي اين سامانه 

براي امکان نظارت، رعايت 

هاي امنيتي، تمرکز اطالعات  جنبه

هاي  و اخذ حقوق دولتي هماهنگي

الزم را با دستگاههاي ذي ربط به 

 عمل آورد.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

محل  ـ وکالء مکلفند ۱۶ماده 

سکونت خود را بطور صريح و روشن 

کانون اطالع دهند که مأمور کانون  به

يا دادگستري يا پست بتوانند 

هرگونه اوراقي را در آن محل به 

ايشان ابالغ نمايند و در صورت تغيير 

محل بايد محل جديد را در ظرف ده 

روز به نحوي که ذکرشده کتباً به 

کانون اطالع دهند و اوراقي که به 

شود ابالغ  محل مزبور فرستاده مي

 شده محسوب است.

وکيل بايد نشاني دفتر  -۱۱ماده 

وکالت خود را با شماره تلفن و 

رايانامه و مشخصات پستي و 

و  ارتباطي و همچنين اسامي

مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات 

بعدي آن را به سازمان استاني اعالم 

 کند.

وکيل بايد نشاني دفتر  -۰۸ماده 

الت خود را با شماره تلفن و وک

رايانامه و مشخصات پستي و 

ارتباطي و همچنين اسامي و 

مشخصات کارکنان دفتر و تغييرات 

بعدي آن را به کانون استاني اعالم 

 کند.

وکيل بايد نشاني دفتر  -۰۹ماده 

وکالت خود را با شماره تلفن و 

رايانامه و مشخصات پستي و 

و  ارتباطي و همچنين اسامي

خصات کارکنان دفتر و تغييرات مش

بعدي آن را به کانون استاني اعالم 

 کند.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

کسانيکه تا اين تاريخ  - ۹ماده 

داراي پروانه وکالت بوده و سلب 

صالحيت از آنان نشده وکيل 

 دادگستري شناخته ميشوند.

وکيل بعد از انقضاي مدت  -۱2ماده 

بار پروانه وکالت و عدم تمديد اعت

آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل 

مکلف است در صورت انقضاي اعتبار 

پروانه و در اختيار داشتن پرونده در 

جريان، براي تمديد پروانه وکالت 

 خود اقدام کند.

وکيل بعد از انقضاي مدت  -۰۹ماده 

اعتبار پروانه وکالت و عدم تمديد 

آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکيل 

مکلف است در صورت انقضاي اعتبار 

پروانه و در اختيار داشتن پرونده در 

جريان، براي تمديد پروانه وکالت 

 خود اقدام کند.

وکيل بعد از انقضاي  -۱۶ماده 

کالت و عدم مدت اعتبار پروانه و

تمديد آن، حق قبول وکالت را 

ندارد. وکيل مکلف است در صورت 

انقضاي اعتبار پروانه و در اختيار 

داشتن پرونده در جريان، براي 

تمديد پروانه وکالت خود اقدام 

 کند.

 

وکيل بايد در حدود  -۱5ماده  

مقررات تالش خود را براي اطالع از 

ت محتواي پرونده بکار گيرد و اقداما

 از  متناسب و به موقع را در دفاع

که  نحوي به دهد انجام موکل

فرصتها و امکان دفاع از موکل 

 تضييع نشود.

وکيل بايد در حدود  -۱۶ماده 

مقررات تالش خود را براي اطالع از 

محتواي پرونده بکار گيرد و اقدامات 

متناسب و به موقع را در دفاع از 

موکل انجام دهد به نحوي که 

ها و امکان دفاع از موکل فرصت

 تضييع نشود.

وکيل بايد در حدود  -۱۱ماده 

مقررات تالش خود را براي اطالع 

از محتواي پرونده بکار گيرد و 

اقدامات متناسب و به موقع را در 

 نحوي به دهد انجام موکل از  دفاع

 موکل از دفاع امکان و فرصتها که

 .نشود تضييع

 

 از قانون اساسی

 ل و يکماصل يکصدو چه

 

رئيس جمهور، معاونان رئيس 

جمهور، وزيران و کارمندان دولت 

نميتوانند بيش از يک شغل دولتي 

داشته باشند و داشتن هر نوع شغل 

ديگر در مؤسساتي که تمام يا 

قسمتي از سرمايه آن متعلق به 

دولت يا مؤسسات عمومي است و 

نمايندگي مجلس شوراي اسالمي و 

وره حقوقي وکالت دادگستري و مشا

نمايندگان مجلس شوراي  -۱4ماده 

اسالمي، اعضاي شورا نگهبان، 

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 

نظام و اعضاي موظف شوراهاي 

روستا و نيز تمام  شهر و اسالمي

کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي 

ها،  ها، سازمان )تمام وقت( وزارتخانه

هاي دولتي،  موسسات و شرکت

موسسات و نهادهاي 

غيردولتي و تمام  عمومي

دستگاههايي که شمول قانون بر آنها 

مستلزم ذکر يا تصريح نام است از 

نمايندگان مجلس شوراي  -۱۱ماده 

اسالمي، اعضاي شوراي نگهبان، 

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت 

نظام و اعضاي موظف شوراهاي 

اسالمي شهر و روستا و نيز تمام 

کارمندان رسمي، پيماني و قراردادي 

ها، ها، سازمان )تمام وقت( وزارتخانه

هاي دولتي،  وسسات و شرکتم

موسسات و نهادهاي عمومي 

هايي که غيردولتي و تمام دستگاه

شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا 

تصريح نام است از قبيل شرکت ملي 

نمايندگان مجلس  -۱2ماده 

شوراي اسالمي، اعضاي شورا 

نگهبان، اعضاي مجمع تشخيص 

مصلحت نظام و اعضاي موظف 

شهر و روستا و  شوراهاي اسالمي

نيز تمام کارمندان رسمي، پيماني 

ها،  ا، سازمانه و قراردادي وزارتخانه

هاي دولتي،  موسسات و شرکت

موسسات و نهادهاي 

غيردولتي و تمام  عمومي

دستگاههايي که شمول قانون بر 

آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام 
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و نيز رياست و مديريت عامل يا 

عضويت در هيأت مدير انواع مختلف 

شرکتهاي خصوصي ، جز شرکتهاي 

تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان 

 ممنوع است .

از الیحه قانونی راجع به منع 

مداخله وزراء و نمایندگان 

مجلسین و کارمندان دولت در 

 معامالت دولتی و کشوری

تاريخ تصويب اين  از -ماده سوم 

قانون هيچيک از نمايندگان 

مجلسين در دورۀ نمايندگي حق 

قبول وکالت در محاکم و مراجع 

دعاوي و  دادگستري ندارند ولي

وکالتهائي که قبل از تصويب اين 

اند بقوت خود باقي  قانون قبول کرده

 است.

از قانون ممنوعیت تصدی بیش 

 از یک شغل

 ۱4۱ل با توجه به اص -ماده واحده 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران 

تواند تنها يک شغل  هر شخص مي

 دار شود. دولتي را عهده

تصدي هر نوع شغل  - 4تبصره 

دولتي ديگر در مؤسساتي که تمام 

يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به 

دولت و يا مؤسسات عمومي است و 

مجلس شوراي اسالمي،  نمايندگي 

حقوقي و  وکالت دادگستري، مشاوره

رياست و مديريت عامل يا عضويت 

هاي  در هيئت مديره انواع شرکت

هاي تعاوني  شرکت  خصوصي جز

ادارات و مؤسسات براي کارکنان 

 دولت ممنوع است.

قبيل شرکت ملي نفت ايران، 

وسازي صنايع سازمان گسترش و ن

ايران، بانک مرکزي جمهوري 

هاي  ايران، بانکها و بيمه اسالمي

دولتي، دارندگان پايه قضايي، 

نيروهاي مسلح، سردفتران، 

و ازدواج و  دفترياران اسناد رسمي

طالق و کارشناسان 

توانند  دادگستري همزمان نمي رسمي

پروانه وکالت دريافت نمايند و 

ند به آنان توا سازمان استاني نيز نمي

پروانه وکالت اعطا کند. وکاليي که 

هاي  به صورت تمام وقت در دستگاه

توانند  يادشده شاغل هستند، نمي

همزمان وکالت نمايند و بايد تا 

هاي مذکور  زماني که در سمت

هستند پروانه خود را توديع کنند. 

 شود. پروانه متخلفين ابطال مي

هاي آموزشي در  سمت -تبصره 

ها و موسسات تحقيقاتي از  دانشگاه

 حکم اين ماده مستثنا است.

نفت ايران، سازمان گسترش و 

نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي 

ها و جمهوري اسالمي ايران، بانک

ايه هاي دولتي، دارندگان پبيمه

قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، 

دفترياران اسناد رسمي و ازدواج و 

طالق و کارشناسان رسمي 

توانند پروانه  دادگستري همزمان نمي

وکالت دريافت نمايند. وکاليي که به 

هاي  صورت تمام وقت در دستگاه

توانند  يادشده شاغل هستند، نمي

همزمان وکالت نمايند و بايد تا 

هاي مذکور  سمت زماني که در

هستند پروانه خود را توديع کنند. 

 شود. پروانه متخلفين ابطال مي

است از قبيل شرکت ملي نفت 

ايران، سازمان گسترش و نوسازي 

صنايع ايران، بانک مرکزي 

ايران، بانکها و  جمهوري اسالمي

ي، دارندگان پايه هاي دولت بيمه

قضايي، نيروهاي مسلح، سردفتران، 

و ازدواج و  دفترياران اسناد رسمي

طالق و کارشناسان 

دادگستري همزمان  رسمي

توانند پروانه وکالت دريافت  نمي

نمايند و کانون استاني نيز 

تواند به آنان پروانه وکالت اعطا  نمي

کند. وکاليي که به صورت تمام 

يادشده شاغل  هاي وقت در دستگاه

توانند همزمان وکالت  هستند، نمي

نمايند و بايد تا زماني که در 

هاي مذکور هستند پروانه  سمت

خود را توديع کنند. پروانه 

 شود. متخلفين ابطال مي

هاي آموزشي در  سمت -تبصره 

ها و موسسات تحقيقاتي از  دانشگاه

 حکم اين ماده مستثنا است.

 

يا وکيل،  چنانچه کارآموز -۱3ماده  

بعد از شروع کارآموزي يا اخذ پروانه 

وکالت، فاقد يکي از شرايط الزم 

براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه 

اشتغال به وکالت شود، يا يکي از 

موانع وکالت در وي ايجاد شود يا 

معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد 

بوده است، مکلف است بالفاصله از 

وث مانع يا تاريخ فقدان شرط يا حد

چنانچه کارآموز يا وکيل،  -۱2ماده 

ا أخذ پروانه بعد از شروع کارآموزي ي

وکالت، فاقد يکي از شرايط الزم 

براي ورود به حرفه وکالت يا ادامه 

اشتغال به وکالت شود، يا يکي از 

موانع وکالت در وي ايجاد شود يا 

معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد 

بوده است، مکلف است بالفاصله از 

تاريخ فقدان شرط يا حدوث مانع يا 

چنانچه کارآموز يا  -۱5ماده 

وکيل، بعد از شروع کارآموزي يا 

اخذ پروانه وکالت، فاقد يکي از 

يط الزم براي ورود به حرفه شرا

وکالت يا ادامه اشتغال به وکالت 

شود، يا يکي از موانع وکالت در 

وي ايجاد شود يا معلوم شود که 

شرط را از ابتدا فاقد بوده است، 

مکلف است بالفاصله از تاريخ 

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  59   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

اطالع از آنها، مراتب را به سازمان 

اعالم و اگر پروانه کارآموزي يا 

وکالت اخذ کرده است، آن را تسليم 

سازمان کند. اين امر مانع انجام 

وظايف مراجع نظارتي در اعالم 

 مراتب به سازمان مربوط نخواهد بود.

را به کانون اطالع از آنها، مراتب 

اعالم و اگر پروانه کارآموزي يا 

وکالت أخذ کرده است، آن را تسليم 

کانون کند. اين امر مانع انجام 

وظايف مراجع نظارتي در اعالم 

 مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.

فقدان شرط يا حدوث مانع يا 

اطالع از آنها، مراتب را به کانون 

موزي يا اعالم و اگر پروانه کارآ

وکالت اخذ کرده است، آن را 

تسليم کانون کند. اين امر مانع 

انجام وظايف مراجع نظارتي در 

اعالم مراتب به کانون مربوط 

 نخواهد بود.

 

 از قانون وکالت

وکال عدليه مکلفند همه  - 25ماده 

دعواي حقوقي بعنوان  5ساله در  

معاضدت قبول وکالت نمايند و 

واقع شود  له چنانچه موکل محکوم

الوکاله قانوني از آنچه که وصول  حق 

پنج  -شود باو پرداخته خواهد شد 

 بک آن متعلق بکانون است.

وکالء بايد وکالت  - 5۱ماده 

انتخابي حقوقي و جزائي را که در 

حدود قوانين و نظامات بآنها ارجاع 

 ميشود قبول نمايند.

مقصود از وکالت انتخابي  -تبصره 

از طرف محکمه در وکالتي است که 

موارد جزائي و از طرف کانون در 

 امور حقوقي بآنها ارجاع ميشود.

 از نظامنامه قانون وکالت

ـ کليه ارجاعاتي که از  4۶ماده 

طرف معاضدت قضائي در حدود 

صالحيت مؤسسه به وکالء يا دفاتر 

شود بايد به اسرع  عدليه يا پارکه مي

 وقت انجام گردد.

قانونی نامه الیحه  از آئین

استقالل کانون وکالء 

 دادگستری

ـ متخلف از هر يک از  ۱۸ماده 

موارد ذيل به مجازات انتظامي 

 محکوم خواهد شد: 5درجه 

ـ کارهاي معاضدت قضائي را که 2

از طرف کانون و دفاع از متهمين را 

که از طرف دادگاهها در حدود 

قانون و نظامات به ايشان ارجاع 

مندي  قهخوبي و يا عال شود به مي

 انجام دهد.
 

هاي  وکيل بايد وکالت -۱۰ماده 

معاضدتي و تسخيري و اموري را که 

بر اساس قوانين از طرف سازمان 

شود،  استاني مربوط به وي محول مي

بپذيرد و با جديت انجام دهد و از 

جريان امور محوله، واحد مربوط را 

 مطلع سازد.

هاي وکيل بايد وکالت -۱5ماده 

تسخيري و اموري را که  معاضدتي و

بر اساس قوانين از طرف کانون 

استاني مربوط به وي محول مي 

شود، بپذيرد و با جديت انجام دهد و 

از جريان امور محوله، واحد مربوط را 

 مطلع سازد.

هاي  وکيل بايد وکالت -۱4ماده 

معاضدتي و تسخيري و اموري را 

که بر اساس قوانين از طرف کانون 

ط به وي محول استاني مربو

شود، بپذيرد و با جديت انجام  مي

دهد و از جريان امور محوله، واحد 

 مربوط را مطلع سازد.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ کارآموز موظف است در  5۰ماده 

دوره کارآموزي تکاليف ذيل را تحت 

 نظر کانون انجام دهد:

ي که از ـ کارهاي معاضدت قضائ۱

طرف شعبه معاضدت قضائي يا 

 شود. رياست کانون رجوع مي

 ـ حضور در سخنرانيها.2

ـ حضور در جلسات دادرسي مدني 5

 و کيفري الاقل ماهي چهار مرتبه.

ـ تهيه گزارش چند پرونده که به 4

 شود. او رجوع مي

ـ کارکردن در کانون اعم از دادسرا  3

يا دادگاه يا شعبه معاضدت قضائي 

راهنمائي يا ساير کارهاي اداري و يا 

 دفتري.

ـ کارکردن نزد يکي از وکالء با  ۰

 سابقه دادگستري.

کارآموزان بايد در  -۱۱ماده 

هاي آموزشي که بنا به  دوره

هاي استاني براي  تشخيص سازمان

شود، شرکت  کارآموزان برگزار مي

 کنند.

هاي استاني  سازمان -تبصره 

رآموزان يا توانند تمديد پروانه کا مي

وکال را با توجه به ميزان تحصيالت، 

سابقه اشتغال به وکالت و سن 

مشروط به گذراندن تمام يا برخي از 

 هاي آموزشي مذکور نمايند. دوره

-کارآموزان بايد در دوره -۱4ماده 

هاي آموزشي که بنا به تشخيص 

هاي استاني براي کارآموزان  کانون

 شود، شرکت کنند. برگزار مي

هاي استاني مي توانند  کانون -هتبصر

تمديد پروانه کارآموزان يا وکال را با 

توجه به ميزان تحصيالت، سابقه 

اشتغال به وکالت و سن مشروط به 

هاي گذراندن تمام يا برخي از دوره

 آموزشي مذکور نمايند.

کارآموزان بايد در  -۱3ماده 

هاي آموزشي که  کارگاهها و دوره

هاي استاني  بنا به تشخيص کانون

شود،  براي کارآموزان برگزار مي

 شرکت کنند.

هاي استاني  کانون -تبصره 

توانند تمديد پروانه کارآموزان  مي

يا وکال را بر اساس مصوبات شوراي 

عالي وکالت با توجه به ميزان 

تحصيالت، سابقه اشتغال به وکالت 

و سن مشروط به گذراندن تمام يا 

ذکور هاي آموزشي م برخي از دوره

 نمايند.

 توضيح:

از طرفی شرکت در کارگاههای 

آموزشی توسط کارآموزان 

،برای ارتقای سطح دانش و 

تخصص آنها امری ضروری 

است و در حال حاضر نیز این 

اقدام صورت می گیرد و لذا 

تصریح الزم در این زمینه با 

« کارگاهها»اضافه کردن واژه ی 

به عمل آمده است و از سوی 

ابطه مند کردن دیگر برای ض

تمدید پروانه ی کارآموزان یا 

بر اساس »وکالء، عبارت 

« مصوبات شورای عالی وکالت

 اضافه شده است.

 

 از نظامنامه قانون وکالت

ـ وکالء مکلفند لوايح و  ۰2ماده 

نوشتجات خود را طبق اوراق 

مخصوص که در لوحه آن نام و محل 

اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را 

باشند به محاکم تسليم  قيد کرده

المقدور ماشين تحرير  نمايند و حتي

استعمال نموده و يا مکاتبات را با 

 خط خوب و خوانا بنويسند.

وکيل بايد کليه مکاتبات  -۱۸ماده 

خود را با استفاده از سربرگي که 

حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني 

دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و 

ربوط به وي نام سازمان استاني م

باشد، انجام دهد و از قيد عناوين 

شغلي سابق خود در آنها اجتناب 

کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير 

عناوين تحصيلي براي دارندگان آن 

 مجاز است.

رعايت مفاد  -۱تبصره 

هاي اين ماده در مورد  ممنوعيت

کارت شغلي و تابلوي وکالي 

 است. دادگستري نيز الزامي

يت مفاد اين ماده در رعا -2تبصره 

کليه مکاتبات  وکيل بايد -۱3ماده 

خود را با استفاده از سربرگي که 

حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني 

دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت و 

نام کانون استاني مربوط به وي 

باشد، انجام دهد و از قيد عناوين 

شغلي سابق خود در آنها اجتناب 

کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير 

آن  عناوين تحصيلي براي دارندگان

 مجاز است.

رعايت مفاد  -۱تبصره 

هاي اين ماده در مورد  ممنوعيت

کارت شغلي و تابلوي وکالي 

 دادگستري نيز الزامي است.

رعايت مفاد اين ماده در  -2تبصره 

وکيل بايد کليه مکاتبات  -۱۰ماده 

خود را با استفاده از سربرگي که 

حاوي نام، نام خانوادگي، نشاني 

دفتر، شماره تلفن، شماره عضويت 

ه وي و نام کانون استاني مربوط ب

باشد، انجام دهد و از قيد عناوين 

شغلي سابق خود در آنها اجتناب 

کند، لکن قيد عنوان دکترا و ساير 

عناوين تحصيلي براي دارندگان آن 

 مجاز است.

رعايت مفاد  -۱تبصره 

هاي اين ماده در مورد  ممنوعيت

کارت شغلي و تابلوي وکالي 

 است. دادگستري نيز الزامي

د اين ماده در رعايت مفا -2تبصره 
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مورد کارآموزان وکالت دادگستري 

است. کارآموزان وکالت بعد  نيز الزامي

از نيمه اول کارآموزي از حق چاپ و 

انتشار سربرگ و کارت شغلي با قيد 

عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام 

مدت کارآموزي از حق تهيه و نصب 

 باشند. تابلو ممنوع مي

مورد کارآموزان وکالت دادگستري 

نيز الزامي است. کارآموزان وکالت 

بعد از نيمه اول کارآموزي از حق 

و کارت شغلي  چاپ و انتشار سربرگ

با قيد عبارت کارآموز برخوردارند و 

در تمام مدت کارآموزي از حق تهيه 

 باشند. و نصب تابلو ممنوع مي

مورد کارآموزان وکالت دادگستري 

است. کارآموزان وکالت  نيز الزامي

بعد از نيمه اول کارآموزي از حق 

چاپ و انتشار سربرگ و کارت 

شغلي با قيد عبارت کارآموز 

برخوردارند و در تمام مدت 

کارآموزي از حق تهيه و نصب تابلو 

 باشند. ممنوع مي

 

صورت وکيل بايد در  -۱۹ماده  

تعليق، به درخواست دادسراي 

وکال، بالفاصله پروانه،  انتظامي

دفترچه و کارت شناسايي وکالت 

خود را به سازمان تحويل دهد. اين 

اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري 

 خواهد شد.

وکيل بايد در صورت  -۱۰ماده 

تعليق، به درخواست دادسراي 

انتظامي وکال، بالفاصله پروانه، 

و کارت شناسايي وکالت  دفترچه

خود را به کانون تحويل دهد. اين 

اسناد تا پايان مدت تعليق، نگهداري 

 خواهد شد.

وکيل بايد در صورت  -۱۱ماده 

تعليق، به درخواست دادسراي 

وکال، بالفاصله پروانه،  انتظامي

دفترچه و کارت شناسايي وکالت 

خود را به کانون تحويل دهد. اين 

دت تعليق، اسناد تا پايان م

 نگهداري خواهد شد.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

 

تجديد پروانه ساالنه وکال  - ۱۱ماده 

و کارگشايان مشمول اين قانون 

موکول به ارائه مفاصا حساب 

 پرداخت حق بيمه ميباشد.

وکيل بايد تعهدات مالي  -۸۶ماده 

خود را نسبت به سازمان و صندوق 

حمايت وکالي دادگستري در سر 

 رسيد مقرر ايفا کند.

هاي  هيئت مديره سازمان -تبصره 

استاني مکلفند تعهدات مالي سازمان 

مربوط را نسبت به صندوق حمايت 

وکالي دادگستري ايفا کنند. هر يک 

از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم 

انجام اين تعهد مسئوليت 

 دارد. انتظامي

يد تعهدات مالي وکيل با -۱۱ماده 

خود را نسبت به کانون و صندوق 

حمايت وکالي دادگستري در سر 

 رسيد مقرر ايفا کند.

هاي هيئت مديره کانون -تبصره

استاني مکلفند تعهدات مالي کانون 

مربوط را نسبت به صندوق حمايت 

وکالي دادگستري ايفا کنند. هر يک 

از اعضاي هيئت مديره در قبال عدم 

هد مسؤوليت انتظامي انجام اين تع

 دارد.

وکيل بايد تعهدات مالي  -۱۸ماده 

خود را نسبت به کانون و صندوق 

حمايت وکالي دادگستري در سر 

 رسيد مقرر ايفا کند.

هيئت مديره کانونهاي  -تبصره 

استاني مکلفند تعهدات مالي 

کانون مربوط را نسبت به صندوق 

حمايت وکالي دادگستري ايفا 

اعضاي هيئت کنند. هر يک از 

مديره در قبال عدم انجام اين تعهد 

 دارد. مسئوليت انتظامي

 

تواند با تأييد  وکيل مي -۸۱ماده  

رئيس هيئت مديره سازمان نسبت 

به توديع پروانه وکالت خود به 

سازمان استاني مربوط اقدام نمايد. 

در اين مدت حقوق و تکاليف 

اي وي با حفظ حقوق اشخاص  حرفه

آيد.  تعليق در مي ثالث به حالت

پروانه توديع شده با تصويب هيئت 

 مديره مسترد خواهد شد.

تواند با تأييد  وکيل مي -۱۸ماده 

رئيس هيئت مديره کانون نسبت به 

توديع پروانه وکالت خود به کانون 

استاني مربوط اقدام نمايد. در اين 

اي وي  مدت حقوق و تکاليف حرفه

با حفظ حقوق اشخاص ثالث به 

آيد. پروانه توديع  ت تعليق در ميحال

شده با تصويب هيئت مديره مسترد 

 خواهد شد.

تواند با تأييد  وکيل مي -۱۹ماده 

رئيس هيئت مديره کانون نسبت 

به توديع پروانه وکالت خود به 

کانون استاني مربوط اقدام نمايد. 

در اين مدت حقوق و تکاليف 

اي وي با حفظ حقوق  حرفه

لت تعليق در اشخاص ثالث به حا

آيد. پروانه توديع شده با  مي

تصويب هيئت مديره مسترد 

 خواهد شد.
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 از قانون وکالت

کساني که قدرت تأديه  - 24ماده 

الوکاله ندارند ميتوانند از کانون  حق

تقاضاي معاضدت نمايند مشروط بر 

اينکه دعوي با اساس و راجع به 

تقاضاکننده باشد . طرز  شخص 

ايط الزمه براي تقاضا و ساير شر

معاضدت قضائي را وزارت عدليه 

 بموجب نظامنامه معين خواهد نمود.

از قانون اصالح پاره ای از قوانین 

 دادگستری

در نقاطي که وزارت  - 52ماده 

دادگستري اعالم کند اقامه تمام يا 

بعضي از دعاوي حقوقي و نيز 

شکايت از آرا و دفاع از آنها در 

دخالت  با دادگاههاي دادگستري

وکيل دادگستري خواهد بود. کانون 

وکالي دادگستري مکلف به تأمين 

وکيل معاضدتي براي اشخاص 

بضاعت يا کساني است که قادر  بي

الوکاله در موقع انتخاب  تأديه حق به

وکيل نيستند. تشخيص عدم بضاعت 

يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه 

الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي  حق

و در مورد شکايت فرجامي  يبه دعو

باشد که رأي مورد  با دادگاهي مي

 شکايت فرجامي را صادر کرده است.

هر گاه پس از ابالغ تصميم وزارت  

دادگستري به الزامي بودن دخالت 

وکيل امکان تعيين وکيل معاضدتي 

در محل محدود گشته و يا به علت 

دعاوي امکانات مذکور با  افزايش

ل هماهنگ ميزان احتياجات مح

تواند تا  نباشد وزارت دادگستري مي

تأمين امکانات متناسب اجراي 

 سازد. تصميم مزبور را موقوف

و  31از آئین نامه اجرایی ماده 

ای از  قانون اصالح پاره 32

قوانین دادگستری مصوب خرداد 

1356 

تشخيص بي بضاعت بودن  -4ماده 

يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه 

ا دادگاه مرجع رسيدگي حق الوکاله ب

به دعوي و در مورد شکايت فرجامي 

با دادگاهي مي باشد که رأي مورد 

معاضدت قضايي عبارتست  -۸2ماده 

از ارايه خدمات مشاوره حقوقي 

رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه 

وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از 

تعرفه به اشخاصي که داليلي براي 

د داشته ذي حق بودن آنان وجو

باشد، ليکن تمکن مالي الزم را براي 

 استخدام وکيل ندارند.

نحوه تعيين و تشخيص  -۱تبصره 

اشخاص ذي حق و فاقد تمکن مالي 

مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون 

 خواهد بود.

اشخاص حقوقي حقوق  -2تبصره 

از شمول اين ماده مستثنا  عمومي

 باشند. مي

تست معاضدت قضايي عبار -۱۹ماده 

از ارايه خدمات مشاوره حقوقي 

رايگان به اشخاص نيازمند و ارايه 

وکالت رايگان يا با نرخ کمتر از 

تعرفه به اشخاصي که داليلي براي 

حق بودن آنان وجود داشته ذي

باشد، ليکن تمکن مالي الزم را براي 

 استخدام وکيل ندارند.

نحوه تعيين و تشخيص  -۱تبصره 

مکن مالي اشخاص ذي حق و فاقد ت

مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون 

 خواهد بود.

اشخاص حقوقي حقوق  -2تبصره 

عمومي از شمول اين ماده مستثنا 

 باشند. مي

معاضدت قضايي  -۸۶ماده 

عبارتست از ارايه خدمات مشاوره 

حقوقي رايگان به اشخاص نيازمند 

و ارايه وکالت رايگان يا با نرخ 

که کمتر از تعرفه به اشخاصي 

داليلي براي ذي حق بودن آنان 

وجود داشته باشد، ليکن تمکن 

مالي الزم را براي استخدام وکيل 

 ندارند.

نحوه تعيين و تشخيص  -۱تبصره 

اشخاص ذي حق و فاقد تمکن 

مالي مطابق آيين نامه اجرايي اين 

 قانون خواهد بود.

اشخاص حقوقي حقوق  -2تبصره 

از شمول اين ماده مستثنا  عمومي

 باشند. مي
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شکايت فرجامي را صادر کرده است 

؛ بدين منظور رئيس کل دادگاهها 

در حوزه هاي قضائي در جهت 

سهولت امر با همکاري مؤسسات 

معاضدت قضائي در کانونهاي وکال 

امه آئين ن 2در استانها و هيئت ماده 

برنامه سوم توسعه  ۱۸۱اجرائي ماده 

وفق قوانين و آئين نامه هاي مربوطه 

 عمل مي نمايد.

 

 از قانون آیین دادرسی کیفری

 ..... -۱۹۶ماده 

در جرايمي که مجازات  -2تبصره 

آن سلب حيات يا حبس ابد است، 

چنانچه متهم اقدام به معرفي وکيل 

در مرحله تحقيقات مقدماتي ننمايد، 

بازپرس براي وي وکيل تسخيري 

 کند. انتخاب مي

هرگاه مطابق قوانين و  -۸5ماده 

م قضايي استحقاق متهم مقررات مقا

پرونده کيفري را براي داشتن وکيل 

تسخيري احراز نمايد مراتب را به 

کند.  سازمان وکالي مربوط اعالم مي

سازمان مذکور حداکثر ظرف يک 

هفته نسبت به تعيين و معرفي 

 نمايد. وکيل اقدام مي

هرگاه مطابق قوانين و  -۸۶ماده 

مقررات مقام قضايي استحقاق متهم 

نده کيفري را براي داشتن وکيل پرو

تسخيري احراز نمايد مراتب را به 

کانون وکالي مربوط اعالم مي کند. 

کانون مذکور حداکثر ظرف يک 

هفته نسبت به تعيين و معرفي 

 وکيل اقدام مي نمايد.

هرگاه مطابق قوانين و  -۸۱ماده 

مقررات مقام قضايي استحقاق 

متهم پرونده کيفري را براي 

يل تسخيري احراز نمايد داشتن وک

مراتب را به کانون وکالي مربوط 

کند. کانون مذکور  اعالم مي

حداکثر ظرف يک هفته نسبت به 

تعيين و معرفي وکيل اقدام 

 نمايد. مي

 

 از نظامنامه قانون وکالت

ـ مؤسسه معاضدت قضائي  54ماده 

در مرکز است و داراي شعب ذيل 

 باشد: مي

 ـ دبيرخانه۱

 ـ شعبه عرايض2

 ـ شعبه قضائي5

اي به  در هر سازمان اداره -۸4ماده 

شود  نام معاضدت قضايي تشکيل مي

 که وظايف زير را به عهده دارد:

تعيين و معرفي وکيل تسخيري  -۱

هاي کيفري به دادگاه  در پرونده

 رسيدگي کننده

رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت  -2

 به تقاضاي وکيل معاضدتي

ت يا ارايه معرفي وکيل براي وکال -5

مشاوره حقوقي معاضدتي در امور 

مدني و کيفري و ديوان عدالت 

اداري در محل سازمان، مراجع 

هايي که سازمان  قضايي يا محل

 کند. تعيين مي

تشکيالت اين اداره مطابق  -۱تبصره 

آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين 

 شود. مي

سازمان موظف است ارايه  -2تبصره 

اضدتي را به نحو مشاوره حقوقي مع

متناسب با نياز آن سازمان ميان 

 کليه وکالي آن حوزه توزيع نمايد.

اي به  در هر کانون اداره -۸۱ماده 

نام معاضدت قضايي تشکيل مي 

 شود که وظايف زير را به عهده دارد:

تعيين و معرفي وکيل تسخيري  -۱

هاي کيفري به دادگاه در پرونده

 رسيدگي کننده؛

اتخاذ تصميم نسبت رسيدگي و  -2

 به تقاضاي وکيل معاضدتي؛

ي وکيل براي وکالت يا ارايه معرف -5

مشاوره حقوقي معاضدتي در امور 

مدني و کيفري و ديوان عدالت 

اداري در محل کانون، مراجع قضايي 

هايي که کانون تعيين  يا محل

 کند. مي

تشکيالت اين اداره مطابق  -۱تبصره 

ن تعيين آيين نامه اجرايي اين قانو

 شود. مي

کانون موظف است ارايه  -2تبصره 

مشاوره حقوقي معاضدتي را به نحو 

متناسب با نياز آن کانون ميان کليه 

 وکالي آن حوزه توزيع نمايد.

اي به  در هر کانون اداره -۸2ماده 

نام معاضدت قضايي تشکيل 

شود که وظايف زير را به عهده  مي

 دارد:

تعيين و معرفي وکيل  -۱

هاي کيفري به  يري در پروندهتسخ

 دادگاه رسيدگي کننده

رسيدگي و اتخاذ تصميم  -2

 نسبت به تقاضاي وکيل معاضدتي

معرفي وکيل براي وکالت يا  -5

ارايه مشاوره حقوقي معاضدتي در 

امور مدني و کيفري و ديوان 

عدالت اداري در محل کانون، 

هايي که  مراجع قضايي يا محل

 کند. کانون تعيين مي

تشکيالت اداره معاضدت  -۱تبصره 

و نحوه انجام وظايف آن مطابق 

دستورالعمل خواهد بود که به 

وسيله شوراي عالي وکالت تهيه و 

 تصويب مي شود.

کانون موظف است ارايه  -2تبصره 

مشاوره حقوقي معاضدتي را به نحو 

متناسب با نياز آن کانون ميان 

 کليه وکالي آن حوزه توزيع نمايد.
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 :توضيح

با توجه به اینکه ضوابط مربوط 

به تشکیالت اداره ی معاضدت 

قضایی و نحوه ی انجام وظایف 

آن جنبه ی داخلی داشته و از 

مسائل جزئی در امور داخلی 

کانونها می باشد، بنابراین 

النهایه ممکن است 

دستورالعمل مربوط به تصویب 

شورای عالی وکالت برسد و 

ر ب 82( ماده 1اصالحیه تبصره )

 این مبنا پیشنهاد شده است.

 

 از نظامنامه قانون وکالت

ـ تقاضاي معاضدت به  5۰ماده 

دبيرخانه مؤسسه مزبور داده 

شود کساني که دور از مرکز  مي

توانند  معاضدت قضائي هستند مي

مستقيما يا توسط کانون محل در 

صورتي که تشکيل شده باشد و يا 

به وسيله دفتر عدليه اقامت خود را 

اضا نمايد. در اينصورت کانون يا تق

دفتر عدليه محل موظف است 

تقاضانامه را به انضمام مستندات و 

( اين 5۱مدارکي که بموجب ماده ) 

نظامات مقرر است در اسرع اوقات 

به دبيرخانه معاضدت قضائي ارسال 

 دارند.

که معاضدت  ـ در صورتي 5۱ماده 

قضائي الزم بداند که توضيحاتي از 

نده بخواهد مشاراليه تقاضاکن

شود  بوسيله نامه يا اخطار احضار مي

ولي هرگاه اقامتگاه متقاضي خارج 

از مرکز معاضدت قضائي باشد 

تحقيقات بوسيله يکي از وکالء يا 

محل   دفتر عدليه محل يا پارکه

ـ ۱آيد.  اقامت تقاضاکننده بعمل مي

تصديق از معتمدين يا کالنتري 

ي بر محل اقامت تقاضاکننده مبن

الوکاله.  عدم قدرت او براي تاديه حق

 ـ رونوشت مدارک دعوي2

ـ معاضدت قضائي  5۸ماده 

توانند تحقيقاتي در دالئل دعوي  مي

مرجع اتخاذ تصميم در  -۸3ماده 

( ۸4( ماده )2مورد تقاضاهاي بند )

رييس اداره معاضدت است که بايد 

روز از تاريخ ثبت  ۱3حداکثر ظرف 

تقاضا در خصوص قبول يا رد آن 

از انقضاي مهلت اظهار نظر کند. پس 

مذکور تقاضا پذيرفته شده محسوب 

و اداره معاضدت مکلف است 

بالفاصله نسبت به معرفي وکيل 

اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، 

تواند ظرف ده روز از  متقاضي مي

تاريخ ابالغ تصميم به هيئت مديره 

 اعتراض کند.

در مواردي که فوريت امر،  -تبصره 

ري را اتخاذ تصميم در مدت کمت

اقتضاء نمايد، اتخاذ تصميم بايد 

 متناسب با فوريت امر باشد.

مرجع اتخاذ تصميم در  -۸2ماده 

( ۸۱( ماده )2مورد تقاضاهاي بند )

رييس اداره معاضدت است که بايد 

روز از تاريخ ثبت  ۱3حداکثر ظرف 

تقاضا در خصوص قبول يا رد آن 

اظهار نظر کند. پس از انقضاي مهلت 

ا پذيرفته شده محسوب مذکور تقاض

و اداره معاضدت مکلف است 

بالفاصله نسبت به معرفي وکيل 

اقدام نمايد. در صورت رد تقاضا، 

متقاضي مي تواند ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ تصميم به هيئت مديره 

 اعتراض کند.

در مواردي که فوريت امر،  -تبصره

اتخاذ تصميم در مدت کمتري را 

تصميم بايد اقتضاء نمايد، اتخاذ 

 متناسب با فوريت امر باشد.

مرجع اتخاذ تصميم در  -۸5ماده 

( ۸2( ماده )2مورد تقاضاهاي بند )

رييس اداره معاضدت است که بايد 

روز از تاريخ  ۱3حداکثر ظرف 

ثبت تقاضا در خصوص قبول يا رد 

آن اظهار نظر کند. در صورت رد 

تواند ظرف ده  تقاضا، متقاضي مي

ابالغ تصميم به هيئت روز از تاريخ 

مديره اعتراض کند. تصميم هيئت 

 مديره قطعي است.

در مواردي که فوريت امر  -تبصره 

به تشخيص رئيس اداره معاضدت 

اتخاذ تصميم در مدت کمتري را 

اقتضاء نمايد، اتخاذ تصميم بايد 

 متناسب با فوريت امر باشد.
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بنمايد و هرگاه تشخيص دهند که 

مقصود تقاضاکننده سوء استفاده و 

شرخري است از تعيين وکيل 

 نمايد. خودداري و تقاضا را رد مي

قاضاکننده ـ درصورت رد ت 5۹ماده 

روز ۱۶تواند در ظرف مي

مديره کانون شکايت کند  هيئت به

 راي هيئت مديره قطعي است.
 

 

 از قانون وکالت

وکال عدليه مکلفند همه  - 25ماده 

دعواي حقوقي بعنوان  5ساله در  

معاضدت قبول وکالت نمايند و 

له واقع شود  چنانچه موکل محکوم

الوکاله قانوني از آنچه که وصول  حق 

پنج  -شود باو پرداخته خواهد شد 

 بک آن متعلق بکانون است.

 181از آئین نامه اجرایی ماده 

قانون برنامه سوم توسعه 

اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 

 جمهوری اسالمی ایران

 ـ ..... 22ماده 

شدگان در آزمون   ( ـ قبول2تبصره 

و مصاحبۀ مشاورۀ حقوقي بايد قبل 

از اخذ پروانه متعهد شوند که 

 2حسب ارجاع هيئت موضوع ماده 

نامه ارائه خدمات و مشاوره  اين آئين

حقوقي ازسوي آنان به متهمان، 

شاکيان و اصحاب دعوايي که 

لي الزم را براي استخدام امکانات ما

وکيل ندارند با نرخهاي کمتر و 

 شرايط سهل خواستار شود.
 

وکال مکلفند در صورت  -۸۰ماده 

ارجاع اداره معاضدت سازمان محل 

صدور پروانه هر سال حداقل در 

چهار دعوي به عنوان معاضدت يا 

 تسخيري قبول وکالت نمايند.

هر وکيل موظف است  -تبصره

عت در سال مشاوره سا 3۶حداکثر 

 حقوقي معاضدتي ارايه نمايد.

وکال مکلفند در صورت  -۸5ماده 

ارجاع اداره معاضدت کانون محل 

صدور پروانه هر سال حداقل در 

چهار دعوي به عنوان معاضدت يا 

 تسخيري قبول وکالت نمايند.

هر وکيل موظف است  -تبصره

ساعت در سال مشاوره  3۶حداکثر 

 ه نمايدحقوقي معاضدتي اراي

وکال مکلفند در صورت  -۸4ماده 

ارجاع اداره معاضدت کانون محل 

صدور پروانه هر سال حداقل در 

چهار دعوي به عنوان معاضدت يا 

 تسخيري قبول وکالت نمايند.

هر وکيل موظف است  -تبصره

ساعت در سال مشاوره  3۶حداکثر 

 حقوقي معاضدتي ارايه نمايد.

 

قوانین از قانون اصالح پاره ای از 

 دادگستری

الوکاله وکيل  ميزان حق - 54ماده 

معاضدتي و شرايط پرداخت قسمتي 

از آن به وکالء دادگستري و استيفاء 

عليه و نيز  الوکاله از مال محکوم حق

الوکاله وکيل در مواردي  حق ميزان

که قبل يا بعد از اقامه دعوي به 

شود و نيز انواع  سازش ختم مي

هايي که راي به  در پرونده -۸۱ماده 

نفع موکل صادر شود در صورت 

واست وکيل معاضدتي، حق درخ

الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار 

گيرد و از محل محکوم به  مي

گردد. وکيل معاضدتي از  پرداخت مي

ابطال تمبر مالياتي و ساير 

 هاي مربوط معاف است. هزينه

حق الوکاله وکيل  -۱تبصره 

تسخيري از رديف بودجه دادگستري 

هايي که رأي به در پرونده -۸4ماده 

نفع موکل صادر شود در صورت 

واست وکيل معاضدتي، حق درخ

الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار 

گيرد و از محل محکوم به  مي

پرداخت مي گردد. وکيل معاضدتي 

از ابطال تمبر مالياتي و ساير 

 هاي مربوط معاف است. هزينه

حق الوکاله وکيل  -۱تبصره 

دادگستري در رديف بودجه ساالنه 

در صورت درخواست  -۸3ماده 

وکيل معاضدتي در اثناء دادرسي، 

هر گاه رأي به نفع موکل صادر 

شود، حق الوکاله طبق تعرفه 

موضوع حکم قرار مي گيرد و از 

محل محکوم به پرداخت مي گردد. 

وکيل معاضدتي از ابطال تمبر 

مالياتي و ساير هزينه هاي مربوط 

 معاف است.

حق الوکاله وکيل  -۱تبصره 
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معنوي از وسائل تقدير مادي و 

به  وکاليي که براي ختم دعاوي

العاده ابراز  سازش مساعي فوق

نمايند و به طور کلي ترتيب اجراي 

مقررات اين فصل به نحوي که حق 

تظلم و مراجعه مستقيم و بدون 

به دادگاهها و ديوان  مانع اشخاص

عالي کشور سلب نشود طبق 

اي خواهد بود که به  نامه آيين

 رسد. ي ميتصويب وزارت دادگستر

مقررات مربوط به وکالت  -تبصره  

در امور جزايي به قوت خود باقي 

 است.

از قانون تشکیل صندوق 

حمایت وکال و کارگشایان 

 دادگستری

دولت به پيشنهاد وزارت  - ۱۶ماده 

دادگستري هر سال مبلغي بابت 

هاي تسخيري و  الوکاله حق

معاضدتي در بودجه کل کشور 

نهاي وکال خواهد کانو بيني و به پيش

الوکاله وکالتهاي  پرداخت. حق

تسخيري و معاضدتي طبق آئين 

اي است که از طرف کانون وکال  نامه

مرکز با مشارکت نماينده يا جلب 

تصويب  نظر کانونهاي ديگر تهيه و

 وزارت دادگستري خواهد رسيد.
 

 شود. پرداخت مي

مکلف  وکيل معاضدتي -2تبصره 

است نسبت به تنظيم وکالتنامه 

اي از آن را به اداره  اقدام و نسخه

 معاضدت ارسال کند.

الوکاله  پرداخت حق -5تبصره 

موضوع اين ماده به وکيل معاضدتي 

منوط به ابطال تمبر مالياتي طبق 

 مقررات خواهد بود.

قوه قضاييه پيش بيني شده و مطابق 

 شود. ه پرداخت ميتعرف

وکيل معاضدتي مکلف  -2تبصره 

است نسبت به تنظيم وکالتنامه 

اي از آن را به اداره  اقدام و نسخه

 معاضدت ارسال کند.

الوکاله  پرداخت حق -5تبصره 

موضوع اين ماده به وکيل معاضدتي 

منوط به ابطال تمبر مالياتي طبق 

 مقررات خواهد بود.

مکان معاضدتي در مواردي که ا

تأمين آن از محل محکوم به نباشد 

و نيز حق الوکاله وکيل تسخيري 

از رديف بودجه دادگستري 

 شود. پرداخت مي

دريافت هر گونه وجهي  -2تبصره 

تحت عنوان حق الوکاله غير از 

موارد فوق از موکل معاضدتي 

 ممنوع است.

اداره معاضدت مکلف  -5تبصره 

است نسبت به تنظيم وکالتنامه 

م و پس از تصديق امضاي اقدا

موکل آن را جهت امضاء و اقدامات 

بعدي براي وکيل ارسال نمايد. 

وکيل معاضدتي پس از تکميل 

وکالتنامه يک نسخه از آن را به 

 اداره معاضدت اعاده مي کند .

 توضيح:

اصالح مندرج در صدر این ماده 

( آن تغییر 1و نیز تبصره )

محتوایی نبوده و در جهت 

و رسائی متن  شفاف سازی

صورت گرفته است و الحاق 

( به ماده 3و  2تبصره های )

( در جهت برقراری نظام 85)

سالم عملی و اجرایی در 

فرآیند وکالت معاضدتی بوده 

 است.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ متخلف از هر يک از  ۱۸ماده 

 موارد ذيل به مجازات انتظامي درجه

 محکوم خواهد شد: 5

ـ کارهاي معاضدت قضائي را که از 2

طرف کانون و دفاع از متهمين را که 

از طرف دادگاهها در حدود قانون و 

شود  نظامات به ايشان ارجاع مي

 مندي انجام دهد. خوبي و يا عالقه به

وکيل معاضدتي يا  -۸۸ماده 

تسخيري مکلف است با توجه به نوع 

م را در اسرع کار ارجاعي اقدام الز

وقت انجام داده و گزارش کار را 

همراه با تصويري از شکواييه، 

دادخواست يا لوايح به اداره معاضدت 

 ارسال کند.

وکيل معاضدتي يا  -۸۰ماده  

تسخيري مکلف است با توجه به 

نوع کار ارجاعي اقدام الزم را در 

اسرع وقت انجام داده و گزارش کار 

کواييه، را همراه با تصويري از ش

دادخواست يا لوايح به اداره 

 معاضدت ارسال کند.
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چنانچه تخلفي که قبالً  -۸3ماده   

براي آن مجازات تعيين شده تکرار 

شود، مرتکب به مجازات حداقل يک 

درجه و حداکثر دو درجه شديدتر از 

مجازات تعيين شده قبلي، محکوم 

 شود. مي

 

 

 از قانون وکالت

تظامي بقرار مجازاتهاي ان - 3۱ماده 

 توبيخ شفاهي - ۱ذيل است: 

 توبيخ کتبي با درج در پرونده - 2

 رسمي مجله در درج با توبيخ - 5

ماه الي  5ممنوعيت موقت از  - 4

 يک دو سال

 تنزل درجه - 3

. وکالت شغل از دائم محروميت -۰

 احراز صورت در ميتواند عدليه وزير 

 وکيلي تخلفات يا رفتار و اعمال سوء

 درجه تا انتظامي مجازاتهاي زا يکي

 و نمايد اعمال مستقال او درباره را 4

 قابل موضوع اين در وزير  راي

در صورتيکه حکم  -نيست  شکايت

مجازات از طرف محکمه صادر شود 

عليه  نسبت بمحکوم 5تا درجه 

 قطعي است.

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

تهاي انتظامي ـ مجازا ۱۰ماده 

 ـ اخطار کتبي.۱عبارتست از: 

 ـ توبيخ با درج در پرونده.2

ـ توبيخ يا درج در روزنامه رسمي 5

 تنزل درجه. -4و مجله کانون. 

ـ ممنوعيت از سه ماه تا سه  3

 سال.

 ـ محروميت دائم از شغل وکالت. ۰

تبصره ـ در موردي که براي قبول 

وکالت يا انتقال يا گرفتن سند 

ت انتظامي تعيين شده وکالت مجازا

و انتقال مال و سندي که از 

اشخاص گرفته شده در دادگاهها و 

ساير مراجع رسمي قابل ترتيب اثر 

 نخواهد بود.
 

 مقررات انتظامی -فصل پنجم

 مجازات انتظامی -مبحث اول

به  هاي انتظامي مجازات -۸۹ماده 

 ترتيب زير است:

 تذکر شفاهي -۱

 درج در پروندهتوبيخ کتبي بدون  -2

 توبيخ کتبي با درج در پرونده -5

توبيخ کتبي با درج در نشريه  -4

 سازمان

ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا  -3

 يکسال

ممنوعيت از وکالت از يک سال  -۰

 تا پنج سال

ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از  -۱

 وکالت

هاي انتظامي به  مجازات -۸۰ماده 

 ترتيب زير است:

 شفاهي؛تذکر  -۱

توبيخ کتبي بدون درج در  -2

 پرونده؛

 توبيخ کتبي با درج در پرونده؛ -5

توبيخ کتبي با درج در نشريه  -4

 کانون؛

ممنوعيت از وکالت از سه ماه تا  -3

 يکسال؛

ممنوعيت از وکالت از يک سال  -۰

 تا پنج سال؛

ابطال پروانه و ممنوعيت دائم از  -۱

 وکالت.

 یمقررات انتظام -فصل پنجم

 مجازات انتظامی -مبحث اول

به  هاي انتظامي مجازات -۸۱ماده 

 ترتيب درجات زير است:

 در درج بدون کتبي توبيخ  -۱

 پرونده

 توبيخ کتبي با درج در پرونده -2

توبيخ کتبي با درج در نشريه  -5

 سازمان

ممنوعيت از وکالت از سه ماه  -4

 تا يکسال

ممنوعيت از وکالت از يک سال  -3

 سال تا پنج

ابطال پروانه و ممنوعيت دائم  -۰

 از وکالت

 توضيح:

به لحاظ عدم اهمیت تذکر 

شفاهی و عدم ضرورت قطعی 

درج آن به عنوان یکی از 

« 1»مجازات های انتظامی، بند 

متن قبلی )ستون دوم( حذف 

 گردید.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

لف از ـ مجازات تخ ۱۱ماده 

نظاماتي را که کانون براي وکالء 

 ۱نمايد درجه  دادگستري تعيين مي

است که از طرف رئيس کانون  2و 

مستقالً يا به پيشنهاد دادستان 

شود و  انتظامي تعيين و اجرا مي

اختيار رئيس کانون مانع صالحيت 

 ۱دادگاه براي تعيين مجازات درجه 

 نخواهد بود. 2و 

ر يک از ـ متخلف از ه ۱۸ماده 

موارد ذيل به مجازات انتظامي 

ـ ۱محکوم خواهد شد:  5درجه 

چنانکه به دو يا چند محکمه دعوت 

شود و جمع بين اوقات مزبور 

ممکن نباشد بايد حضور در ديوان 

کيفر و ديوان جنائي را مقدم بدارد 

و در ساير محاکم در محکمه که 

وقت آن زودتر ابالغ شده حاضر 

 گردد.

اضدت قضائي را که ـ کارهاي مع2

از طرف کانون و دفاع از متهمين را 

که از طرف دادگاهها در حدود 

قانون و نظامات به ايشان ارجاع 

مندي  خوبي و يا عالقه شود به مي

 انجام دهد

ـ کليه اوراق فرستاده از کانون را 5

اعم از نامه يا اخطار يا رونوشت 

ادعانامه يا حکم که به وسيله مأمور 

شود به محض  ستاده مييا پست فر

ارائه قبول و رؤيت کرده رسيد 

 بدهد.

ـ متخلف از هر يک از  ۱۹ماده 

مقررات ذيل به مجازات انتظامي 

محکوم خواهد شد:  4يا  5درجه 

ـ از تجاهر به استعمال مسکر و ۱

افيون و ساير مواد مخدره و مراوده 

ـ 2در اماکن فساد اجتناب نمايد. 

گري که از در مقابل وجه يا مال دي

 نمايد رسيد بدهد. موکل دريافت مي

ـ در صورتي که بعد از انقضاء 5

مدت تمبر پروانه بدون تحديد تمبر 

ـ در 4و ثبت پروانه وکالت نمايد. 

صورتي که بدون عذر موجه در 

ف زير به متخلفان از تکالي -۹۶ماده 

 ۱درجه  هاي انتظامي يکي از مجازات

 شوند: محکوم مي 3تا 

 عدم رعايت شئون شغلي وکالت -۱

مداخله در امر وکالت در سال  -2

اول کارآموزي، يا قبول وکالت در 

غير از جرائم و دعاوي مندرج در 

( اين قانون در سال 4۱ذيل ماده )

 دوم کارآموزي

عدم نظارت کافي بر کارکنان  -5

( اين 3۸فتر وکالت؛ موضوع ماده )د

 قانون

قبول همزمان مشاوره يا وکالت  -4

عليه اشخاصي که مشاور يا وکيل 

 آنهاست و يا قبل از انقضاي

سه سال از تاريخ قطع رابطه مشاوره 

( اين ۰5يا وکالت؛ موضوع ماده )

 قانون

عدم رعايت تکليف مقرر در ماده  -3

 ( اين قانون۰۸)

ف مقرر در ماده عدم رعايت تکلي -۰

 ( اين قانون۱۱)

عدم رعايت تکليف مقرر در ماده  -۱

 ( اين قانون۱2)

استنکاف از قبول وکالت  -۸

تسخيري يا معاضدتي و خدمات 

مشاوره حقوقي معاضدتي در موارد 

محوله از سوي سازمان مربوط، 

 ( اين قانون۱۰موضوع ماده )

مانع شدن از استقرار صلح و  -۹

ر هر يک از سازش بين طرفين د

 مراحل دعوي

عدم تنظيم وکالتنامه مطابق  -۱۶

 مقررات قانوني

عدم دريافت اوراق ارسالي از  -۱۱

سوي سازمان اعم از نامه، اخطار، 

کيفرخواست و غيره که به وسيله 

شود يا  مامور يا پست فرستاده مي

 عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي

پاسخ ندادن به شکايتها و  -۱2

در مواعد تعيين  ظامياعالمات انت

شده و حاضر نشدن در دادسرا و 

دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور 

 بدون عذر موجه

عدم رعايت نظاماتي که در  -۱5

حدود اختيارات توسط سازمان 

متخلفان از تکاليف زير به  -۸۱ماده 

هاي انتظامي درجه  يکي از مجازات

 شوند: محکوم مي 3تا  ۱

 عدم رعايت شئون شغلي وکالت؛ -۱

مداخله در امر وکالت در سال  -2

ارآموزي، يا قبول وکالت در اول ک

غير از جرائم و دعاوي مندرج در 

( اين قانون در سال 4۰ذيل ماده )

 دوم کارآموزي؛

عدم نظارت کافي بر کارکنان  -5

( اين 3۰دفتر وکالت؛ موضوع ماده )

 قانون؛

قبول همزمان مشاوره يا وکالت  -4

عليه اشخاصي که مشاور يا وکيل 

ه سال آنهاست و يا قبل از انقضاي س

از تاريخ قطع رابطه مشاوره يا 

 ( اين قانون؛۰۱وکالت؛ موضوع ماده )

عدم رعايت تکليف مقرر در ماده  -3

 ( اين قانون؛۰3)

عدم رعايت تکليف مقرر در ماده  -۰

 ( اين قانون؛۰۸)

عدم رعايت تکليف مقرر در ماده  -۱

 ( اين قانون؛۰۹)

استنکاف از قبول وکالت  -۸

و خدمات تسخيري يا معاضدتي 

مشاوره حقوقي معاضدتي در موارد 

محوله از سوي کانون مربوط، 

 ( اين قانون؛۱5موضوع ماده )

مانع شدن از استقرار صلح و  -۹

سازش بين طرفين در هر يک از 

 مراحل دعوي؛

عدم تنظيم وکالتنامه مطابق  -۱۶

 مقررات قانوني؛

عدم دريافت اوراق ارسالي از  -۱۱

، اخطار، سوي کانون اعم از نامه

کيفرخواست و غيره که به وسيله 

مامور يا پست فرستاده مي شود يا 

 عدم ارايه رسيد اوراق دريافتي؛

ها و پاسخ ندادن به شکايت -۱2

اعالمات انتظامي در مواعد تعيين 

شده و حاضر نشدن در دادسرا و 

دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور 

 بدون عذر موجه؛

ر عدم رعايت نظاماتي که د -۱5

حدود اختيارات توسط کانون استاني 

و شوراي عالي وکالت در ارتباط با 

فان از تکاليف زير متخل -۸۸ماده 

هاي  به يکي از مجازات

محکوم  4تا  ۱درجه  انتظامي

 شوند: مي

عدم رعايت شئون شغلي  -۱

 وکالت

عدم نظارت کافي بر کارکنان  -2

( 3۱دفتر وکالت؛ موضوع ماده )

 اين قانون

قبول همزمان مشاوره يا وکالت  -5

عليه اشخاصي که مشاور يا وکيل 

 آنهاست و يا قبل از انقضاي

سه سال از تاريخ قطع رابطه 

مشاوره يا وکالت؛ موضوع ماده 

 ( اين قانون۰۱)

عدم رعايت تکاليف مقرر در  -4

 2و تبصره  ۱۰، ۱۶، ۰۹، ۰۸مواد 

 اين قانون ۸3ماده 

استنکاف از قبول وکالت  -3

تسخيري يا معاضدتي و خدمات 

مشاوره حقوقي معاضدتي در موارد 

محوله از سوي کانون مربوط، 

 ( اين قانون۱4ع ماده )موضو

مانع شدن از استقرار صلح و  -۰

سازش بين طرفين در هر يک از 

 مراحل دعوي

عدم تنظيم وکالتنامه مطابق  -۱

 مقررات قانوني

عدم دريافت اوراق ارسالي از  -۸

سوي کانون اعم از نامه، اخطار، 

کيفرخواست و غيره که به وسيله 

شود يا  مامور يا پست فرستاده مي

 ارايه رسيد اوراق دريافتيعدم 

پاسخ ندادن به شکايتها و  -۹

در مواعد تعيين  اعالمات انتظامي

شده و حاضر نشدن در دادسرا و 

دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور 

 بدون عذر موجه

عدم رعايت نظاماتي که در  -۱۶

حدود اختيارات توسط کانون 

استاني و شوراي ملي وکالت در 

کارآموزان  ارتباط با وظايف وکال و

 شود. وضع مي

 ها و جرايد. تبليغ در رسانه -۱۱

اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ  -۱2

نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و 
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دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم 

 حضور او کار دادگاه به تأخير افتد.

به  ـ در موارد ذيل متخلف ۸۶ماده 

محکوم  4مجازات انتظامي درجه 

 شود: مي

ـ در صورتي که به کارگيري ۱

اشتغال پيدا کند که منافي با شئون 

وکالت است و با تذکر اين نکته از 

طرف کانون به شغل مزبور ادامه 

دهد يا مرتکب اعمال و رفتاري 

 شود که منافي شئون وکالت است.

ـ در صورتي که به وسيله اوراق 2

تابلو يا مسائل ديگر درجه  چاپي يا

خود را باالتر از پروانه که دارد 

 معرفي نمايد.

ـ در صورتي که به وسيله فريبنده 5

 تحصيل وکالت نمايد.

الوکاله  ـ در صورتي که زائد بر حق4

که به تراضي با موکل قرارداده و در 

موردي که قرارداد در بين نباشد 

زائد بر تعرفه وزارتي يا زائد بر 

هاي قانوني وجه يا مال ديگر  ينههز

يا سندي به نام خود يا ديگري 

 بگيرد.

ـ در صورتي که استعفاء خود را  3

از وکالت به موکل و دادگاه اطالع 

ندهد يا وقتي اطالع دهد که موکل 

مجال کافي براي تعيين وکيل ديگر 

 و معرفي به دادگاه نداشته باشد.

ـ در صورتي که پس از ابالغ  ۰

يا قرار يا اخطاري که مستلزم حکم 

دادن خرج يا اقدامي از طرف موکل 

است به اسرع اوقات به موکل يا 

متصدي امور او اطالع ندهد و 

 موجب تضييع حقي از موکل شود.

ـ در صورتي که نسبت به ۱

موضوعي که قبالً به مناسبت سمت 

قضائي يا داوري اظهار عقيده کتبي 

 کرده قبول وکالت نمايد.

در صورتي که در يکي از  ـ ۸

ها يا ادارات دولتي يا  وزارتخانه

مملکتي يا شهرداري يا بنگاههائي 

که تمام يا قسمتي از سرمايه آنها 

متعلق به دولت است سمت وکالت 

استاني و شوراي ملي وکالت در 

ارتباط با وظايف وکال و کارآموزان 

 شود. وضع مي

 ها و جرايد. تبليغ در رسانه -۱4

ر به داشتن اعتبار و نفوذ اظها -۱3

نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و 

اداري جهت تشويق مراجعه 

 کنندگان به انعقاد وکالت.

عدم صداقت در بيان توانايي  -۱۰

و عملي نسبت به موضوع  علمي

هاي دادرسي و  وکالت و برآورد هزينه

 امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل.

قبول وکالت يا مشاوره در  -۱۱

اتي که قبال به واسطه داشتن موضوع

سمت قضايي يا اداري يا داوري يا 

کارشناسي در آن اظهار نظر کرده 

 است.

اخالل در نظم دادگاه و عدم  -۱۸

رعايت نزاکت و احترام دادگاه به 

 طور شفاهي يا کتبي.

اقدام براي رد قاضي يا داور يا  -۱۹

وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي 

 دعه آميز .ها و طرق خ با شيوه

عدم تسليم صورت کامل و  -2۶

هاي انجام شده در  دقيق هزينه

رغم  جريان دعوا به موکل علي

 درخواست وي.

-وظايف وکال و کارآموزان وضع مي

 شود؛

 ها و جرايد؛تبليغ در رسانه -۱4

اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ  -۱3

نزد مراجع قضايي، شبه قضايي و 

اداري جهت تشويق مراجعه 

 کنندگان به انعقاد وکالت؛

در بيان توانايي عدم صداقت  -۱۰

علمي و عملي نسبت به موضوع 

هاي دادرسي و وکالت و برآورد هزينه

 امکان پيشرفت دعوا به نفع موکل؛

قبول وکالت يا مشاوره در  -۱۱

موضوعاتي که قبال به واسطه داشتن 

سمت قضايي يا اداري يا داوري يا 

کارشناسي در آن اظهار نظر کرده 

 است؛

و عدم  اخالل در نظم دادگاه -۱۸

رعايت نزاکت و احترام دادگاه به 

 طور شفاهي يا کتبي؛

اقدام براي رد قاضي يا داور يا  -۱۹

وکيل طرف مقابل يا اطاله دادرسي 

 آميز؛ها و طرق خدعهبا شيوه

عدم تسليم صورت کامل و  -2۶

هاي انجام شده در دقيق هزينه

رغم  جريان دعوا به موکل علي

 درخواست وي.

اداري جهت تشويق مراجعه 

 کنندگان به انعقاد وکالت.

عدم صداقت در بيان توانايي  -۱5

و عملي نسبت به موضوع  علمي

هاي دادرسي  وکالت و برآورد هزينه

کان پيشرفت دعوا به نفع و ام

 موکل.

اخالل در نظم دادگاه و عدم  -۱4

رعايت نزاکت و احترام دادگاه به 

 طور شفاهي يا کتبي.

اقدام براي رد قاضي يا داور  -۱3

يا وکيل طرف مقابل يا اطاله 

ها و طرق خدعه  دادرسي با شيوه

 آميز .

عدم تسليم صورت کامل و  -۱۰

 هاي انجام شده در دقيق هزينه

رغم  جريان دعوا به موکل علي

 درخواست وي.

 توضيح:

( 88اصالح صدر ماده ) -1

به  "5"مبنی بر تغییر عدد 

، به تبع اصالح صورت "4"

( بوده است 81گرفته در ماده )

. 

سایر اصالحات هم از جهت  -2

پیش بینی مجازات برای برخی 

تخلفات دیگر )جدید( و هم در 

راستای تطبیق و تناسب 

مجازات ها صورت  تخلفات و

گرفته است؛ برای مثال، تخلف 

( 88ماده )« 2»موضوع بند 

ستون دوم به  91ماده  2)بند 

 ( منتقل شده است.89ماده 
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يا مشاور حقوقي داشته و عليه آنها 

 قبول وکالت نمايد.

ـ در صورتي که براي تطويل ۹

آميز از  دادرسي به وسيله خدعه

ل رد دادرس يا داور يا استعفا از قبي

وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل 

 شود.

ـ در صورتي که در مذاکرات ۱۶

کتبي و شفاهي نسبت به دادنامه يا 

ساير مقامات رسمي و وکال و 

اصحاب دعوي و ساير اشخاص 

 برخالف احترام اظهاري بنمايد.

از قانون مجازات اعمال نفوذ بر 

 نونیخالف حق و مقررات قا

هر وکيل عدليه که بدعوي  - 4ماده 

داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين 

قضائي يا اداري يا حکم يا شهود و 

اهل خبره وجه يا مال يا فايده 

براي خود يا شخص ثالثي از  ديگري 

موکل خود بعنوان اينکه بايد بيکي 

از اشخاص مذکوره بپردازد يا 

مساعدت آنها را جلب کند تحصيل 

قبول کند عالوه  يد يا وعده آنرا نما

بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا 

سال  ۱قيمت آن بحبس تاديبي از 

 سال محکوم خواهد شد. 5الي 

 از قانون وکالت

وکالء نبايد بطور مستقيم  - 5۸ماده 

يا غير مستقيم براي رد قاضي يا 

حکم يا وکيل مدافع طرف يا بمنظور 

آميزي  تطويل محاکمه بوسيلۀ خدعه

 متوسل شوند 

در صورت تخلف بمجازات انتظامي  

 بباال محکوم خواهند شد. 4از درجه 

وکال بايد در مذاکرات  - 42ماده 

شفاهي در محکمه و لوايح کتبي 

احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و 

تمام مقامات اداري و نسبت بوکالء 

اصحاب دعوي مرعي دارند در  و

از  صورت تخلف بمجازات انتظامي

 بباال محکوم خواهند شد 4درجه 

مگر اينکه عمل مشمول يکي از 

جزائي باشد که در اين   عناوين

صورت الاقل بحداکثر مجازات مقرره 

 در قانون محکوم خواهند شد.
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از قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب )در 

 امور مدنی(

تواند  دادگاه مي - ۱۶۱ماده 

ه موجب دستوراخراج اشخاصي راک

اختالل نظم جلسه شوند با ذکر 

جلسه صادر  نحوه اختالل درصورت

بيست و چهار ساعت  کند و يا تا

حکم حبس آنان را صادر نمايد. اين 

شود و اگر  حکم فوري اجرا مي

مرتکب از اصحاب دعوا يا وکالي 

پنج روز  آنان باشد به حبس از يک تا

 محکوم خواهد شد.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ متخلف در موارد ذيل به  ۸۱ماده 

محکوم  3مجازات انتظامي درجه 

 خواهد شد:

ـ در صورتي که دعوي را به طور ۱

مصانعه يا در ظاهر به نام ديگري و 

ـ 2در باطن براي خود انتقال بگيرد. 

در صورتي که به واسطه وکالت از 

اسرار موکل مطلع شده و آن را 

افشاء نمايد اعم از اينکه اسرار مزبور 

مربوط به امر وکالت يا شرافت و 

 ل باشد.حيثيت و اعتبار موک

 ـ در صورت تخلف از قسم.5

ـ متخلف از مقررات ذيل  ۸2ماده 

محکوم  ۰به مجازات انتظامي درجه 

 خواهد بود.

ـ کساني که برخالف قانون خود را ۱

واجد شرايط وکالت معرفي کرده و 

پروانه گرفته بايد در ظرف يک ماه 

نامه کتباً  از تاريخ اجراء اين آئين

پروانه خود را  کانون اطالع داده و به

تسليم نمايد و در صورتي که در 

حين دريافت پروانه واجد شرايط 

بوده و بعد فاقد يکي از شرايط 

گردد بايد در ظرف ده روز از تاريخ 

فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع 

رتکبين هر يک از م -۹۱ماده 

تخلفات ذيل به يکي از مجازاتهاي 

محکوم  ۱تا  3درجه  انتظامي

 شوند: مي

عدم انجام تکاليف مقرر در مواد  -۱

( اين ۱۸( و )۱5(، )۰۰(، )۰3(، )3۱)

 قانون

قبول وکالت در مدت ممنوعيت  -2

 از وکالت و تعليق

استفاده از عناوين خالف واقع يا  -5

ريبنده توسل به طرق و وسايل ف

براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر 

 وکالت

قبول وکالت براي طرف مقابل  -4

دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا 

استعفا يا انتفاي وکالت در همان 

 دعوي يا دعاوي مرتبط با آن

تشويق شهود يا موکل براي  -3

 شهادت کذب يا اظهارات خالف واقع

ارايه اسناد و مدارک يا اطالعات  -۰

الف واقع به قاضي، کارشناس يا خ

اشخاصي که به نحوي در رسيدگي 

قضايي در دعوا يا شکايت مداخله 

دارند، با علم به خالف واقع بودن 

 آنها.

دريافت هرگونه وجه يا مال يا  -۱

سندي اعم از رسمي يا غير رسمي از 

موکل عالوه بر تعرفه حق الوکاله و 

عالوه بر مخارج الزمه به هر اسم و 

وان که باشد ولو به عنوان وجه عن

مرتکبين هر يک از  -۸۸ماده 

هاي ذيل به يکي از مجازاتتخلفات 

محکوم  ۱تا  3انتظامي درجه 

 شوند: مي

عدم انجام تکاليف مقرر در مواد  -۱

( اين ۱3( و )۱۶(، )۰5(، )۰2(، )33)

 قانون؛

قبول وکالت در مدت ممنوعيت  -2

 از وکالت و تعليق؛

استفاده از عناوين خالف واقع يا  -5

توسل به طرق و وسايل فريبنده 

الت يا پيشبرد امر براي تحصيل وک

 وکالت؛

قبول وکالت براي طرف مقابل  -4

دعوا عليه موکل سابق پس از عزل يا 

استعفا يا انتفاي وکالت در همان 

 دعوي يا دعاوي مرتبط با آن؛

تشويق شهود يا موکل براي  -3

شهادت کذب يا اظهارات خالف 

 واقع؛

ارايه اسناد و مدارک يا اطالعات  -۰

کارشناس يا  خالف واقع به قاضي،

اشخاصي که به نحوي در رسيدگي 

قضايي در دعوا يا شکايت مداخله 

دارند، با علم به خالف واقع بودن 

 آنها؛

دريافت هرگونه وجه يا مال يا  -۱

سندي اعم از رسمي يا غير رسمي از 

موکل عالوه بر حق الوکاله و عالوه بر 

مخارج الزمه به هر اسم و عنوان که 

مرتکبين هر يک از  -۸۹ماده 

زاتهاي تخلفات زير به يکي از مجا

محکوم  ۰تا  4درجه  انتظامي

 شوند: مي

عدم انجام تکاليف مقرر در  -۱

( اين ۱۱(، )4۰(، )۰5(، )33مواد )

 قانون

قبول وکالت در مدت  -2

 ممنوعيت از وکالت و تعليق

استفاده از عناوين خالف واقع  -5

يا توسل به طرق و وسايل فريبنده 

براي تحصيل وکالت يا پيشبرد امر 

 وکالت

قبول وکالت براي طرف مقابل  -4

دعوا عليه موکل سابق پس از عزل 

يا استعفا يا انتفاي وکالت در همان 

 دعوي يا دعاوي مرتبط با آن

تشويق شهود يا موکل براي  -3

شهادت کذب يا اظهارات خالف 

 واقع

ارايه اسناد و مدارک يا  -۰

اطالعات خالف واقع به قاضي، 

کارشناس يا اشخاصي که به نحوي 

در رسيدگي قضايي در دعوا يا 

شکايت مداخله دارند، با علم به 

 خالف واقع بودن آنها.

دريافت هرگونه وجه يا مال يا  -۱

سندي اعم از رسمي يا غير رسمي 

از موکل عالوه بر حق الوکاله 

موضوع قرارداد يا تعرفه مصوب و 
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 نموده و پروانه خود را تسليم نمايد.

ـ در صورتي که بعد از استعفا يا 2

قضاء وکالت عزل از طرف موکل يا ان

به جهت ديگر وکالت طرف موکل يا 

اشخاص ثالث را در آن موضوع عليه 

مقام قانوني  موکل سابق خود يا قائم

 او قبول نمايد.

ـ در صورتي که ثابت شود وکيل 5

با طرف موکل خود ساخته که حق 

موکل را تضييع نمايد يا خيانت 

 ديگري نسبت به موکل کرده باشد.

ف عذري که ـ در صورتي که خال4

براي حضور به دادگاه يا ساير 

مراجع يا دادسرا يا دادگاه انتظامي 

 وکالء اعالم کرده ثابت شود.

شود  ـ هيچ تخلفي را نمي ۸5ماده 

عفو کرد و اگر موجبي براي تخلف 

باشد دادگاه در موردي که مجازات 

تواند  داراي حداقل و اکثر است مي

ر مجازات حداقل را تعيين نمايد و د

 ساير موارد يک درجه تخفيف بدهد.

 از قانون وکالت

دريافت هر وجه يا مالي  - 54ماده 

از موکل يا گرفتن سند رسمي يا 

غير رسمي از او عالوه بر ميزان 

الوکاله و عالوه بر  مقرره بعنوان حق

الزمه بهر اسم و هر عنوان   مخارج

که باشد ولو بعنوان وجه التزام و 

تکب بمجازات نذر ممنوع است و مر

انتظامي از درجه پنج بباال محکوم 

چنين سند و التزام در  ميشود و

محاکم و ادارات ثبت منشا ترتيب 

 اثر نخواهد بود . 

در صورتيکه وکيل اين عمل را بطور 

حيله انجام دهد مثل اينکه پول يا 

يا سندي در ظاهر بعنوان ديگر  مال 

و در باطن راجع بعمل وکالت باشد 

ظاهر به اسم شخص ديگر و  و يا در

در باطن براي خود بگيرد کالهبردار 

و مورد تعقيب جزائي واقع  محسوب 

ماده « ۱»خواهد شد. )مرتبط با بند 

۸۹) 

وکيل حق ندارد دعاوي  - 5۹ماده 

را بطور مصانعه يا در ظاهر باسم 

ديگري و در باطن باسم خود انتقال 

 التزام و نذر.

به کارگيري کارکنان اداري و  -۸

قضايي قوه قضاييه در امور وکالت 

 تحت هر عنوان

عدم استرداد اموال، اسناد و  -۹

هاي وصولي به نام  مدارک و سپرده

 موکل پس از تصفيه حساب

انتقال دعوي موکل به هر  -۱۶

نحوي به خود و قبول وکالت از 

 وکل به طور ساختگيم

افشاي اسراري که به اقتضاي  -۱۱

امر وکالت از آن مطلع شده است، در 

 غير از موارد قانوني

تباني با طرف مقابل موکل خود  -۱2

که منجر به تضييع حق و اضرار 

 موکل گردد

تضمين شفاهي يا کتبي مبني  -۱5

 بر اخذ حکم به نفع موکل

 ن وجه التزام و نذر؛باشد ولو به عنوا

به کارگيري کارکنان اداري و  -۸

قضايي قوه قضاييه در امور وکالت 

 تحت هر عنوان؛

عدم استرداد اموال، اسناد و  -۹

هاي وصولي به نام مدارک و سپرده

 موکل پس از تصفيه حساب؛

انتقال دعوي موکل به هر  -۱۶

نحوي به خود و قبول وکالت از 

 موکل به طور ساختگي؛

افشاي اسراري که به اقتضاي  -۱۱

امر وکالت از آن مطلع شده است، در 

 غير از موارد قانوني؛

تباني با طرف مقابل موکل خود  -۱2

که منجر به تضييع حق و اضرار 

 موکل گردد؛

تضمين شفاهي يا کتبي مبني  -۱5

 بر أخذ حکم به نفع موکل.

عالوه بر مخارج الزمه به هر اسم و 

وجه عنوان که باشد ولو به عنوان 

 التزام و نذر.

به کارگيري کارکنان اداري و  -۸

قضايي قوه قضاييه در امور وکالت 

 تحت هر عنوان

عدم استرداد اموال، اسناد و  -۹

هاي وصولي به نام  مدارک و سپرده

 موکل پس از تصفيه حساب

انتقال دعوي موکل به هر  -۱۶

نحوي به خود و قبول وکالت از 

 موکل به طور ساختگي

اي اسراري که به اقتضاي افش -۱۱

امر وکالت از آن مطلع شده است، 

 در غير از موارد قانوني

تباني با طرف مقابل موکل  -۱2

خود که منجر به تضييع حق و 

 اضرار موکل گردد

تضمين شفاهي يا کتبي  -۱5

 مبني بر اخذ حکم به نفع موکل

مداخله در امر وکالت در سال  -۱4

در  اول کارآموزي، يا قبول وکالت

غير از جرائم و دعاوي مندرج در 

( اين قانون در سال 43ذيل ماده )

 دوم کارآموزي

قبول وکالت يا مشاوره در  -۱3

موضوعاتي که قبال به واسطه 

داشتن سمت قضايي يا اداري يا 

داوري يا کارشناسي در آن اظهار 

 نظر کرده است.

 توضيح:

نکات توضیحی مربوط به این 

ت ماده به شرح همان نکا

می  88توضیحی ذیل ماده 

 باشد.
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بگيرد و اين قبيل دعاوي در 

ته نخواهد شد و پذيرف  محکمه

متخلف بمجازات انتظامي از درجه 

بباال محکوم خواهد شد.)مرتبط با  4

 (۸۹ماده « ۱۶»بند 

وکالء نميتوانند نسبت  - 4۶ماده 

بموضوعي که قبال بواسطه سمت 

قضائي يا حکميت در آن اظهار 

اند قبول وکالت  عقيده کتبي نموده

ماده « ۱3»نمايند. )مرتبط با بند 

۸۹) 

در صورتيکه خيانت  - 4۱ماده 

وکيل نسبت بموکل ثابت شود از 

قبيل آنکه وکيل با طرف موکل 

ساخته و بالنتيجه حق موکل را 

تضييع نمايد بمحروميت ابدي از 

شغل وکالت محروم خواهد شد و 

موکل ميتواند خسارات وارده بر 

 مرتبط) خود را از او مطالبه نمايد. 

 (۸۹ ماده «۱2» بند با
 

 

 از قانون وکالت

باشخاص ذيل اجازه شغل  - ۱ماده 

 وکالت داده نميشود:

محکومين بجنايت مطلقا و  - ۸

محکومين بجنحه که بموجب قانون 

مستلزم محروميت از حقوق 

اجتماعي يا از شغل وکالت باشند و 

محکمه محکوميت مزبور را   يا اينکه

 ده باشد.در حکم خود قيد کر

 مبني قطعي حکم صدور  -۹2ماده 

 جرايم ارتکاب به وکيل محکوميت بر

 اعدام، نفس، قصاص حد، موجب

هبرداري، کال جرايم و ابد حبس

خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و 

رشا و نيز جرائم عمدي که مجازات 

قانوني آنها حبس سه سال يا بيشتر 

درجه  باشد، موجب مجازات انتظامي

 است. ۱

محکوميت کيفري موثر  -۱بصره ت

در ساير جرايم عمدي با هر ميزان 

مجازات موجب مجازات انتظامي 

 خواهد بود. 3تا  5درجه 

مراجع قضايي مکلفند در  -2تبصره

صورت صدور کيفر خواست عليه 

وکيل در جرايم موضوع اين ماده، 

اي از قرار  مراتب را به همراه نسخه

ن مجرميت و کيفر خواست به سازما

استاني متبوع وکيل متهم اعالم 

نمايند. سازمان استاني مربوط 

موضوع را به دادگاه انتظامي وکالء 

نمايد. دادگاه انتظامي پس  اعالم مي

از بررسي قرار مجرميت و 

کيفرخواست صادره چنانچه داليل 

صدور حکم قطعي مبني  -۸۹ماده 

بر محکوميت وکيل به ارتکاب جرايم 

قصاص نفس، اعدام،  موجب حد،

حبس ابد و جرايم کالهبرداري، 

خيانت در امانت، سرقت غيرحدي و 

رشا و نيز جرائم عمدي که مجازات 

قانوني آنها حبس سه سال يا بيشتر 

باشد، موجب مجازات انتظامي درجه 

 است. ۱

محکوميت کيفري موثر  -۱تبصره 

در ساير جرايم عمدي با هر ميزان 

نتظامي مجازات موجب مجازات ا

 خواهد بود. 3تا  5درجه 

مراجع قضايي مکلفند در  -2تبصره

صورت صدور کيفر خواست عليه 

وکيل در جرايم موضوع اين ماده، 

اي از قرار  مراتب را به همراه نسخه

مجرميت و کيفر خواست به کانون 

استاني متبوع وکيل متهم اعالم 

نمايند. کانون استاني مربوط موضوع 

تظامي وکالء اعالم را به دادگاه ان

نمايد. دادگاه انتظامي پس از  مي

بررسي قرار مجرميت و کيفرخواست 

صادره چنانچه داليل توجه اتهام به 

 قطعي حکم صدور  -۹۶ماده 

 به وکيل محکوميت بر مبني

 حد، مستوجب جرايم ارتکاب

 و ابد حبس اعدام، نفس، قصاص

 در خيانت کالهبرداري، جرايم

 و ارش و غيرحدي سرقت امانت،

 مجازات که عمدي جرائم نيز

 يا سال سه حبس آنها قانوني

 مجازات موجب باشد، بيشتر

 .است ۰ درجه انتظامي

در مورد محکوميت  -۱تبصره 

قطعي وکيل به مجازاتهاي موجب 

محروميت از حقوق اجتماعي و در 

جرائم حدي که مجازات آنها اعدام 

نيست و در ساير جرائم عمدي با 

، موجب مجازات هر ميزان مجازات

 خواهد بود. 4تا  2انتظامي درجه 

مراجع قضايي مکلفند در  -2تبصره

صورت صدور کيفر خواست عليه 

وکيل در جرايم موضوع اين ماده، 

اي از قرار  مراتب را به همراه نسخه

مجرميت و کيفر خواست به کانون 

استاني متبوع وکيل متهم اعالم 

نمايند. کانون استاني مربوط 
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توجه اتهام به متهم را قوي بداند و 

ادامه وکالت وکيل را با لحاظ موارد 

ي شئون وکالت تشخيص مذکور مناف

دهد حکم به تعليق وکيل مذکور به 

مدت شش ماه صادر مي نمايد. 

چنانچه در پايان مدت شش ماهه 

قطعي صادر نشده  حکم مذکور 

باشد تعليق صادره براي مدت شش 

 ماه ديگر نيز قابل تمديد است.

متهم را قوي بداند و ادامه وکالت 

وکيل را با لحاظ موارد مذکور منافي 

شئون وکالت تشخيص دهد حکم به 

تعليق وکيل مذکور به مدت شش 

چه در پايان ماه صادر مي نمايد. چنان

مدت شش ماهه مذکور حکم قطعي 

صادر نشده باشد تعليق صادره براي 

مدت شش ماه ديگر نيز قابل تمديد 

 است.

را به دادگاه انتظامي وکالء موضوع 

نمايد. دادگاه انتظامي  اعالم مي

پس از بررسي قرار مجرميت و 

کيفرخواست صادره چنانچه داليل 

توجه اتهام به متهم را قوي بداند و 

ادامه وکالت وکيل را با لحاظ موارد 

مذکور منافي شئون وکالت 

تشخيص دهد حکم به تعليق 

وکيل مذکور به مدت شش ماه 

مي نمايد. چنانچه در پايان  صادر

 حکم مدت شش ماهه مذکور 

 تعليق باشد نشده صادر قطعي

 ماه شش مدت براي صرفاً صادره

 تمديد است. قابل ديگر

 توضيح:

 6به  1پیشنهاد اصالح عدد  -1

در راستای اصالحیه ی 

در  81پیشنهادی برای ماده 

خصوص درجه بندی مجازاتها 

 می باشد.

ادی در اصالحیه ی پیشنه -2

، با توجه 91ماده  1مورد تبصره 

به تصویب قانون مجازات 

و بر  1392اسالمی در سال 

این قانون  26و  25مبنای مواد 

 ارائه شده و ضرورت دارد.

 

از قانون کیفیت اخذ پروانه 

 وکالت دادگستری

در صورت تخلف هريک از  - 3ماده 

اعضاي هيأت مديره کانونهاي وکالي 

اين قانون به  دادگستري از مفاد

حکم دادگاه عالي انتظامي قضات 

بر محروميت دايم از عضويت  عالوه

در هيأتهاي مديره کانونهاي وکال به 

انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج 

 سال محکوم خواهند شد.

در صورت تخلف هر يک  -۹5ماده 

هاي  از اعضاي هيئت مديره

يا هر يک از  سازمانهاي وکالي رسمي

از تکاليفي که اين قانون اعضاي آن 

 عهده بر  هاي مربوط و آيين نامه

 دادگاه حکم به است، نهاده آنان

مورد  حسب بر مرکز، وکالي انتظامي

و نوع تخلف به مجازات انتظامي 

و عنداللزوم به  ۰تا  5درجه 

هاي  محروميت از عضويت در هيئت

سال محکوم  3تا  ۱مديره به مدت 

ف مي شوند. در صورتي که تخل

هاي مديره از انجام وظايف  هيئت

قانوني ناشي از تقصير برخي از اعضاء 

باشد تنها آنان مسئوليت خواهند 

 داشت.

در صورت تخلف هر يک  -۹۶ماده 

-هاي کانوناز اعضاي هيئت مديره

هاي وکالي رسمي يا هر يک از 

اعضاي آن از تکاليفي که اين قانون 

هاي مربوط بر عهده آنان نامهو آيين

نهاده است، به حکم دادگاه انتظامي 

وکالي مرکز، بر حسب مورد و نوع 

تا  5تخلف به مجازات انتظامي درجه 

و عنداللزوم به محروميت از  ۰

هاي مديره به عضويت در هيئت

شوند. سال محکوم مي 3تا  ۱مدت 

هاي در صورتي که تخلف هيئت

مديره از انجام وظايف قانوني ناشي 

اعضاء باشد، تنها  از تقصير برخي از

 آنان مسؤوليت خواهند داشت.

در صورت تخلف هر يک  -۹۱ماده 

هاي  از اعضاي هيئت مديره

و  کانونهاي وکالي دادگستري 

دادستان و دادياران دادسراي 

انتظامي و وکالي عضو دادگاههاي 

انتظامي بدوي از تکاليفي که اين 

هاي مربوط بر  قانون و آيين نامه

ه است، به حکم عهده آنان نهاد

وکالي مرکز، بر  دادگاه انتظامي

حسب مورد و نوع تخلف به 

و  3تا  2مجازات انتظامي درجه 

عنداللزوم به محروميت از عضويت 

تا  ۱هاي مديره به مدت  در هيئت

سال محکوم مي شوند. در  3

هاي مديره  صورتي که تخلف هيئت

از انجام وظايف قانوني ناشي از 

اء باشد تنها تقصير برخي از اعض
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 آنان مسئوليت خواهند داشت.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

شود  ـ هيچ تخلفي را نمي ۸5ماده 

عفو کرد و اگر موجبي براي تخلف 

باشد دادگاه در موردي که مجازات 

تواند  داراي حداقل و اکثر است مي

مجازات حداقل را تعيين نمايد و در 

 موارد يک درجه تخفيف بدهد. ساير

ارتکاب تخلفات متعدد  -۹4ماده 

مستوجب تعيين يک مجازات 

است. چنانچه تخلفات  انتظامي

ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي 

باشند، مجازات تخلفي تعيين 

شود که شديدتر است و چنانچه  مي

داراي مجازات يکسان باشند، 

درجه تشديد  2تا  ۱مجازات مربوط 

 د.شو مي

ارتکاب تخلفات متعدد  -۹۱ماده 

مستوجب تعيين يک مجازات 

انتظامي است. چنانچه تخلفات 

هاي متفاوتي ارتکابي داراي مجازات

باشند، مجازات تخلفي تعيين 

شود که شديدتر است و چنانچه  مي

داراي مجازات يکسان باشند، 

درجه تشديد  2تا  ۱مجازات مربوط 

 شود. مي

ات متعدد ارتکاب تخلف -۹2ماده 

مستوجب تعيين يک مجازات 

است. چنانچه تخلفات  انتظامي

ارتکابي داراي مجازاتهاي متفاوتي 

باشند، مجازات تخلفي تعيين 

شود که شديدتر است و  مي

چنانچه داراي مجازات يکسان 

 2تا  ۱باشند، مجازات مربوط 

 شود. درجه تشديد مي

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 ء دادگستریاستقالل کانون وکال

ـ هر کس محکوم به  ۸4ماده 

مجازات انتظامي شده و در مدت سه 

سال از تاريخ قطعي شدن حکم 

مرتکب تخلفي نظير تخلف مورد 

حکم شود به يک يا دو درجه باالتر 

مجازات مورد حکم محکوم خواهد 

 شد.

چنانچه وکيل در ظرف  -۹3ماده 

پنج سال از زمان اجراي مجازات، 

تخلف انتظامي مجدداً مرتکب 

موضوع اين قانون شود، دادگاه 

تواند وي را به مجازات  انتظامي مي

حداقل يک درجه و حداکثر دو 

درجه شديرتر از مجازات مقرر 

 محکوم نمايد.

چنانچه وکيل در ظرف  -۹2ماده 

پنج سال از زمان اجراي مجازات، 

مجدداً مرتکب تخلف انتظامي 

موضوع اين قانون شود، دادگاه 

تواند وي را به مجازات  امي ميانتظ

حداقل يک درجه و حداکثر دو 

درجه شديدتر از مجازات مقرر 

 محکوم نمايد.

چنانچه وکيل در ظرف  -۹5ماده 

پنج سال از زمان اجراي مجازات، 

مجدداً مرتکب تخلف انتظامي 

موضوع اين قانون شود، دادگاه 

تواند وي را به مجازات  انتظامي مي

حداکثر دو حداقل يک درجه و 

درجه شديرتر از مجازات مقرر 

 محکوم نمايد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

 -۱ماده 

.....کانون وکال از قسمتهاي ذيل 

هيئت  -الف  تشکيل ميشود: 

 -هيئت مديره. ج  -عمومي. ب 

دادگاه  -د  دادسراي انتظامي وکالء. 

 انتظامي وکالء.

نتظامي وکالء دادسراي ا - ۱5ماده 

مرجع رسيدگي بتخلفات وکالء و 

کارگشايان دادگستري و تعقيب آنان 

بوده و از دادستان و عده الزم داديار 

طرف هيئت مديره کانون براي  که از

مدت دو سال برأي مخفي انتخاب 

 ميشوند تشکيل ميگردد.

رسيدگي بتخلفات وکالءِ  - ۱4ماده 

و کارگشايان دادگستري بعهده 

انتظامي وکالءِ است دادگاه دادگاه 

که  ۱نفر وکيل درجه  5مزبور از

هيئت مديره کانون براي  بانتخاب 

مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل 

دادسرا و دادگاه  -مبحث دوم

 بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکالء

 به رسيدگي منظور به  -۹۰ماده 

 در وکالت کارآموزان و وکال تخلفات

 دادگاه و دادسرا استاني، يسازمانها

 آتي مواد در مقرر ترتيب به انتظامي

 .شود مي تشکيل

به منظور رسيدگي به  -۹5ماده 

تخلفات وکال و کارآموزان وکالت در 

هاي استاني، دادسرا و دادگاه کانون

انتظامي به ترتيب مقرر در مواد آتي 

 شود.تشکيل مي

دادسرا و دادگاه  -مبحث دوم

ظر انتظامی بدوی و تجدیدن

 وکالء

 به رسيدگي منظور به  -۹4ماده 

 وکالت کارآموزان و وکال تخلفات

 و دادسرا استاني، کانونهاي در

به ترتيب مقرر در  ادگاه انتظاميد

 شود. مواد آتي تشکيل مي
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 شود ....... مي

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ دادگاه انتظامي در مرکز  33ماده 

ت داراي شعب متعدد ممکن اس

ها براي  باشد در اين صورت پرونده

رسيدگي از طرف رئيس کانون به هر 

 شود. يک از دادگاهها رجوع مي

وکال  دادگاه بدوي انتظامي -۹۱ماده 

تواند بنا به تشخيص هيئت  مي

مديره سازمان و تاييد شوراي ملي 

وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در 

ب با صورت تعدد شعب، رياست شع

 رييس شعبه اول خواهد بود.

دادگاه بدوي انتظامي وکال  -۹4ماده 

مي تواند بنا به تشخيص هيئت 

مديره کانون و تأييد شوراي عالي 

وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در 

صورت تعدد شعب، رياست شعب با 

 رييس شعبه اول خواهد بود.

دادگاه بدوي  -۹3ماده 

 تواند بنا به وکال مي انتظامي

تشخيص هيئت مديره کانون و 

تاييد شوراي ملي وکالت، شعب 

متعدد داشته باشد. در صورت 

تعدد شعب، رياست شعب با رييس 

 شعبه اول خواهد بود.

 

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

رسيدگي بتخلفات وکالءِ  - ۱4ماده 

و کارگشايان دادگستري بعهده 

ت دادگاه دادگاه انتظامي وکالءِ اس

که  ۱نفر وکيل درجه  5مزبور از

هيئت مديره کانون براي  بانتخاب 

مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل 

ميشود و براي مدت مزبور هيئت 

البدل از بين  مديره دو نفر عضو علي

انتخاب مينمايد که در  ۱وکالء پايه 

مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي 

. در دادگاه انتظامي شرکت نمايند

نسبت  5و  2و  ۱مجازاتهاي درجه 

قطعي است ولي   بوکيل مورد تعقيب

شاکي خصوصي که تعقيب بموجب 

شکايت او بعمل آمده از کليه آراء 

صادره و همچنين دادسراي انتظامي 

حکم برائت و  وکالء و رئيس کانون از

بباال ميتواند  4از مجازاتهاي درجه 

ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با 

مسافت طبق قانون آئين رعايت 

نظر  دادرسي مدني تقاضاي تجديد 

نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي 

انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه 

 مزبور قطعي است.

هر شعبه دادگاه بدوي  -۹۸ماده 

داراي سه عضو است. رييس  انتظامي

شعبه از ميان وکالي داراي حداقل 

سال سابقه قضايي با پيشنهاد  ۱۶

س کل دادگستري استان و تاييد ريي

وزير دادگستري انتخاب و دو وکيل 

پايه يک از سوي هيئت مديره 

شوند. اعضاء بايد  سازمان انتخاب مي

 داراي شرايط زير باشند:

 سال سن 43داشتن حداقل  -۱

سال سابقه  ۱3داشتن حداقل  -2

 وکالت يا وکالت و قضاوت

نداشتن سابقه محکوميت کيفري  -5

رگونه محکوميت مؤثر و ه

 و باالتر 4درجه  انتظامي

راي دادگاه پس از  -۱تبصره 

مشورت اعضاء بر اساس اکثريت آراء 

معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت 

 بايد در ذيل راي درج گردد.

مدت عضويت اعضاي  -2تبصره 

سال است.  4وکال  دادگاه انتظامي

انتخاب مجدد آنان براي يک دوره 

 ت.متوالي بالمانع اس

هر شعبه دادگاه بدوي  -۹3ماده 

انتظامي داراي سه عضو است که از 

بين وکالي پايه يک از سوي هيئت 

مديره کانون انتخاب و پس از تأييد 

شوند.  رييس قوه قضاييه منصوب مي

اعضاء عالوه بر شرايط مذکور در 

( بايد داراي شرايط زير ۱۱ماده )

 باشند:

 سال سن؛ 43داشتن حداقل  -۱

سال سابقه  ۱3شتن حداقل دا -2

 وکالت يا قضاوت؛

نداشتن سابقه محکوميت کيفري  -5

مؤثر و هرگونه محکوميت انتظامي 

 و باالتر. 4درجه 

رأي دادگاه پس از  -۱تبصره 

مشورت اعضاء بر اساس اکثريت آراء 

معتبر صادر خواهد شد. نظر اقليت 

 بايد در ذيل رأي درج گردد.

مدت عضويت اعضاي  -2تبصره 

سال است.  4دادگاه انتظامي وکال 

انتخاب مجدد آنان براي يک دوره 

 متوالي بالمانع است.

هر شعبه دادگاه بدوي  -۹۰ماده 

داراي سه عضو است.  انتظامي

رييس شعبه از بين وکالي پايه 

يک از سوي هيئت مديره کانون 

انتخاب و پس از تأييد شوراي عالي 

وکالت با ابالغ رئيس شورا منصوب 

شوند. اعضاء بايد داراي شرايط  مي

 زير باشند:

 سال سن 43داشتن حداقل  -۱

سال سابقه  ۱3داشتن حداقل  -2

 وکالت يا وکالت و قضاوت

نداشتن سابقه محکوميت  -5

کيفري مؤثر و هرگونه محکوميت 

 و باالتر 5درجه  انتظامي

راي دادگاه پس از  -۱تبصره 

مشورت اعضاء بر اساس اکثريت 

صادر خواهد شد. نظر  آراء معتبر

 اقليت بايد در زير راي درج گردد.

مدت عضويت اعضاي  -2تبصره 

سال است.  4وکال  دادگاه انتظامي

انتخاب مجدد آنان براي يک دوره 

 متوالي بالمانع است.

 توضيح:

طرح  142و  141مفاد مواد 

نمایندگان مجلس شورای 

« طرح وکالت»اسالمی با عنوان 

یم شده تقد 1389که در سال 

بود، در راستای اصالحیه صدر 

این ماده قرار دارد. ضمن اینکه 

این اصالحیه نیز همانند موارد 

مشابه، در راستای تولیت و 

تصدی امور و ارکان داخلی 
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

کانونها توسط خود آنها و به 

 صورت خود انتظام می باشد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

ي انتظامي وکالء دادسرا - ۱5ماده 

مرجع رسيدگي بتخلفات وکالء و 

کارگشايان دادگستري و تعقيب آنان 

بوده و از دادستان و عده الزم داديار 

طرف هيئت مديره کانون براي  که از

مدت دو سال برأي مخفي انتخاب 

ميشوند تشکيل ميگردد. دادسراي 

انتظامي وکال پس از رسيدگي 

شکايات در صورتيکه  بتخلفات و

قيده بر تخلف داشته باشد ع

کيفرخواست صادر ميکند و در غير 

اينصورت قرار منع تعقيب خواهد داد 

شاکي و   قرار منع تعقيب از طرف

رئيس کانون ظرف مدت ده روز پس 

از ابالغ با رعايت مسافت طبق قانون 

آئين دادرسي مدني قابل شکايت در 

دادگاههاي انتظامي وکالء خواهد 

ه دادگاه انتظامي بود. در صورتيک 

وکال قرار منع تعقيب را صحيح 

ندانست بموضوع رسيدگي کرده و 

 حکم مقتضي صادر مينمايد.

نامه الیحه قانونی  از آئین

استقالل کانون وکالء 

 دادگستری

ـ دادستان دادگاه انتظامي  35ماده 

بايد در مرکز الاقل داراي چهل سال 

سن و پانزده سال سابقه وکالت و 

ل او داراي سي وپنج سال معاون او

سن و ده سال سابقه وکالت و ساير 

معاونين داراي سي سال سن و پنج 

سال سابقه وکالت باشند. و در 

خارج مرکز دادستان الاقل بايد 

وپنج سال سن و پنج  داراي سي

سال سابقه وکالت و معاونين داراي 

سي سال سن و سه سال سابقه 

وکالت بوده و هيچ يک محکوميت 

باال و سوء  ظامي از درجه سه بهانت

شهرت نداشته باشند و از بين 

معاونين خارج مرکز کسي که سابقه 

وکال در  دادسراي انتظامي -۹۹ماده 

وکال  معيت هر دادگاه انتظامي

شود. رياست دادسرا با  تشکيل مي

دادستان است که از بين وکالي 

( ۹۸واجد شرايط مندرج در ماده )

توسط هيئت مديره کانون هر استان 

با دو سوم آرا و با ابالغ وزير 

تواند  شود و مي دادگستري تعيين مي

داديار داشته باشد.  به تعداد الزم

دادياران که از بين وکال انتخاب 

شوند در امر تعقيب و رسيدگي  مي

تحت نظارت و تعليمات دادستان 

 کنند. اقدام مي

دادسراي انتظامي وکال در  -۹۰ماده 

معيت هر دادگاه انتظامي وکال 

تشکيل مي شود. رياست دادسرا با 

دادستان است که از بين وکالي 

( ۹3درج در ماده )واجد شرايط من

توسط هيئت مديره کانون هر استان 

با دو سوم آراء انتخاب و پس از تأييد 

رييس قوه قضاييه با ابالغ رييس قوه 

تواند  شود و مي قضاييه منصوب مي

به تعداد الزم داديار داشته باشد. 

دادياران که از بين وکال انتخاب مي 

شوند در امر تعقيب و رسيدگي 

عليمات دادستان تحت نظارت و ت

 کنند.اقدام مي

عالوه بر دادستان انتظامي  -تبصره

وکال، دادستان عمومي و انقالب 

مرکز استان نيز حق اعتراض به آراي 

قطعي دادگاه بدوي انتظامي وکال را 

 دارد.

وکال  دادسراي انتظامي -۹۱ماده 

وکال  در معيت هر دادگاه انتظامي

شود. رياست دادسرا با  تشکيل مي

دستان است که از بين وکالي دا

( ۹۱واجد شرايط مندرج در ماده )

توسط هيئت مديره کانون هر 

استان با دو سوم آرا انتخاب و پس 

از تأييد شوراي عالي وکالت با ابالغ 

رئيس شورا منصوب مي شود 

 داديار الزم تعداد به تواند مي و 

 بين از که دادياران. باشد داشته

 امر رد شوند مي انتخاب وکال

 و نظارت تحت رسيدگي و تعقيب

 .کنند مي اقدام دادستان تعليمات

 انتظامي داستان بر عالوه –تبصره 

 انقالب و عمومي دادستان کال، و

 که مواردي در نيز استان مرکز

رأي مسبوق به اعالم تخلف  صدور

از ناحيه او بوده حق اعتراض به 

 آراي دادگاه بدوي انتظامي را دارد.

 توضيح:

و تبصره  91الحیه ی ماده اص

الحاقی به آن، هم در راستای 

محول کردن امور کانون های 

وکالء به ارکان آن و هم در 

راستای اعمال نظارت و ورود 

مقامات قضایی در موارد لزوم 

 ،بوده است.
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

وکالتش بيشتر است سمت معاونت 

 اول خواهد داشت.

ـ دادرسان دادگاه انتظامي  34ماده 

بايد داراي شرايط عضويت 

مديره بوده و محکوميت  هيئت

به باال نداشته  5انتظامي از درجه 

 باشند.

ـ از بين دادرسان اصلي  3۱اده م

کسي که سابقه وکالت او زيادتر 

است سمت رياست دادگاه را دارد و 

اگر سابقه وکالت معلوم نباشد 

ترين دادرس اصلي سمت  مسن

رياست خواهد داشت و در صورت 

تساوي سن يا سابقه دادرسان براي 

مخفي يا قرعه از بين خود رئيس 

 نمايد. دادگاه را تعيين مي
 

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ دادرسان دادگاه انتظامي  34ماده 

ايد داراي شرايط عضويت ب

مديره بوده و محکوميت  هيئت

به باال نداشته  5انتظامي از درجه 

 باشند.

ـ انتخاب دادستان و  3۰ماده 

معاونين و دادرسان از طرف 

مديره براي مخفي و به  هيئت

اکثريت دوثلث اعضاء حاضر در 

 آيد. جلسه به عمل مي

دادياران به پيشنهاد  -۱۶۶ماده 

يب هيئت مديره از دادستان و تصو

بين وکاليي که داراي شرايط زير 

 شوند: باشند انتخاب مي

 داشتن حداقل سي سال سن -۱

داشتن حداقل پنج سال سابقه  -2

 اشتغال به وکالت يا قضاوت

درجه  نداشتن محکوميت انتظامي -5

 و باالتر و محکوميت کيفري مؤثر 5

در صورت تعدد دادياران  -تبصره 

به پيشنهاد دادستان يک نفر از آنان 

 عنوان به مديره هيئت و تصويب 

 .شد خواهد تعيين دادستان جانشين

دادياران به پيشنهاد  -۹۱ماده 

دادستان و تصويب هيئت مديره از 

بين وکاليي که داراي شرايط زير 

باشند انتخاب و با ابالغ وزير 

 شوند:دادگستري منصوب مي

 داشتن حداقل سي سال سن؛ -۱

حداقل پنج سال سابقه داشتن  -2

 اشتغال به وکالت يا قضاوت؛

نداشتن محکوميت انتظامي  -5

و باالتر و محکوميت کيفري  5درجه 

 مؤثر.

در صورت تعدد دادياران  -تبصره

يک نفر از آنان به پيشنهاد دادستان 

و تصويب هيئت مديره به عنوان 

 جانشين دادستان تعيين خواهد شد.

نهاد دادياران به پيش -۹۸ماده 

دادستان و تصويب هيئت مديره از 

بين وکاليي که داراي شرايط زير 

باشند انتخاب و با ابالغ رئيس 

 شوند: کانون مربوط منصوب مي

 داشتن حداقل سي سال سن -۱

داشتن حداقل پنج سال سابقه  -2

 اشتغال به وکالت يا قضاوت

نداشتن محکوميت  -5

و باالتر و  5درجه  انتظامي

 ي مؤثرمحکوميت کيفر

در صورت تعدد دادياران  -تبصره 

يک نفر از آنان به پيشنهاد 

 مديره هيئت دادستان و تصويب 

 تعيين دادستان جانشين عنوان به

 .شد خواهد

 توضيح:

طرح  145و  143مفاد مواد 

نمایندگان مجلس شورای 

« طرح وکالت»اسالمی با عنوان 

تقدیم شده  1389که در سال 

یه صدر بود، در راستای اصالح

این ماده قرار دارد. ضمن اینکه 

این اصالحیه نیز همانند موارد 

مشابه، در راستای تولیت و 

تصدی امور و ارکان داخلی 

کانونها توسط خود آنها و به 
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

 صورت خود انتظام می باشد

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ نسبت به احکام دادگاه  ۱3ماده 

ظامي وکالء رئيس کانون و انت

دادستان و ساير اشخاص و مقامات 

اليحه  ۱۰و  ۱3مذکور در ماده 

استقالل کانون و نسبت به احکام 

به باال  4مجازات از درجه 

عليه در ظرف ده روز از تاريخ  محکوم

ابالغ با رعايت مسافت طبق 

توانند از  دادرسي مدني مي آئين

دادگاه عالي انتظامي قضات 

ست تجديدنظر نمايند و درخوا

دادگاه مزبور رسيدگي کرده در 

صورت عدم ورود اعتراض حکم را 

استوار واال حکمي را که به نظر خود 

 نمايند. دانند صادر مي مقتضي مي

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

رسيدگي بتخلفات وکالءِ  - ۱4ماده 

و کارگشايان دادگستري بعهده 

ظامي وکالءِ است دادگاه دادگاه انت

که  ۱نفر وکيل درجه  5مزبور از

هيئت مديره کانون براي  بانتخاب 

مدت دو سال تعيين ميگردد تشکيل 

ميشود و براي مدت مزبور هيئت 

البدل از بين  مديره دو نفر عضو علي

انتخاب مينمايد که در  ۱وکالء پايه 

مورد غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي 

مي شرکت نمايند. در دادگاه انتظا

نسبت  5و  2و  ۱مجازاتهاي درجه 

قطعي است ولي   بوکيل مورد تعقيب

شاکي خصوصي که تعقيب بموجب 

شکايت او بعمل آمده از کليه آراء 

صادره و همچنين دادسراي انتظامي 

حکم برائت و  وکالء و رئيس کانون از

بباال ميتواند  4از مجازاتهاي درجه 

بالغ با ظرف مدت ده روز پس از ا

رعايت مسافت طبق قانون آئين 

نظر  دادرسي مدني تقاضاي تجديد 

نمايد. مرجع تجديد نظر دادگاه عالي 

انتظامي قضات بوده و رأي دادگاه 

دادگاه تجديدنظر  -۱۶۱ماده 

وکالء با يک رييس و يک  انتظامي

مستشار از قضات دادگستري با 

هاد قضايي به پيشن ۱۶حداقل پايه 

وزير دادگستري و انتخاب رييس قوه 

قضاييه و سه وکيل از وکالي واجد 

( به عنوان عضو با ۹۸شرايط ماده )

انتخاب شوراي عالي وکالت تشکيل 

شود. راي دادگاه تجديدنظر  مي

با نظر موافق سه عضو که  انتظامي

يکي از آنان از قضات باشد معتبر مي 

باشد. آراء دادگاه تجديدنظر ظرف 

روز پس از ابالغ، قابل رسيدگي  2۶

 باشد. در دادگاه انتظامي قضات مي

دادگاه تجديد نظر انتظامي  -تبصره

وکالء در تهران مستقر است و 

تواند بنا به تشخيص شوراي ملي  مي

وکالت و تصويب وزير دادگستري 

 داراي شعب باشد.

دادگاه تجديدنظر انتظامي  -۹۸ماده 

رايط نفر وکيل داراي ش 3وکالء از 

( با انتخاب ۹۸مذکور در ماده )

شوراي عالي وکالت و تأييد رييس 

شود. راي  قوه قضاييه تشکيل مي

دادگاه تجديدنظر انتظامي با نظر 

موافق سه عضو معتبر مي باشد. آراء 

روز پس  2۶دادگاه تجديدنظر ظرف 

از ابالغ، قابل رسيدگي در دادگاه 

 باشد. عالي انتظامي قضات مي

گاه تجديد نظر انتظامي داد -تبصره

وکالء در تهران مستقر است و 

تواند بنا به تشخيص شوراي عالي  مي

وکالت و تصويب وزير دادگستري 

 داراي شعب باشد.

دادگاه تجديدنظر  -۹۹ماده 

وکالء از پنج نفر وکيل  انتظامي

( ۹۸داراي شرايط مذکور در ماده )

با انتخاب شوراي عالي وکالت 

دادگاه تشکيل مي شود راي 

با نظر موافق  تجديدنظر انتظامي

سه عضو معتبر مي باشد. آراء 

روز  2۶دادگاه تجديدنظر ظرف 

پس از ابالغ، قابل رسيدگي در 

 باشد. دادگاه انتظامي قضات مي

دادگاه تجديد نظر انتظامي  -تبصره

وکالء در تهران مستقر است و 

تواند بنا به تشخيص شوراي  مي

ير عالي وکالت و تصويب وز

 دادگستري داراي شعب باشد.

 توضيح:

پیشنهاد اصالح این ماده نیز 

همانند مواد قبلی از طرفی، در 

راستای حفظ استقالل نهاد 

وکالت و از سوی دیگر، در 

راستای پیش بینی نظارت بر 

این نهاد و اقدامات و ارکان آن 

 بوده است.
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 مزبور قطعي است.

 

تخلفات رييس و اعضاي  -۱۶2ماده  

سازمانهاي  هيئت مديره و بازرسان

استاني و دادستان و دادياران 

و وکالي عضو  دادسراي انتظامي

دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي 

اي  وکالء در مورد تکاليف حرفه

مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط 

به اجراي اين قانون، در دادگاه 

وکالي استان تهران  انتظامي

 شود. رسيدگي مي

گاه آراي صادره از داد -تبصره 

وکالي استان تهران موضوع  انتظامي

اين ماده در دادگاه عالي 

 قضات قابل تجديدنظر است. انتظامي

تخلفات رييس و اعضاي  -۹۹ماده 

هاي هيئت مديره و بازرسان کانون

استاني و دادستان و دادياران 

دادسراي انتظامي و وکالي عضو 

دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي 

اي  ليف حرفهوکالء در مورد تکا

مربوط به وکالت و نيز وظايف مربوط 

به اجراي اين قانون، در دادگاه 

انتظامي وکالي استان تهران 

 رسيدگي مي شود.

تخلفات رييس و  -۱۶۶ماده 

اعضاي هيئت مديره و بازرسان 

سازمانهاي استاني و دادستان و 

و وکالي  دادياران دادسراي انتظامي

عضو دادگاه بدوي و تجديدنظر 

انتظامي وکالء در مورد تکاليف 

اي مربوط به وکالت و نيز  حرفه

وظايف مربوط به اجراي اين قانون، 

وکالي استان  در دادگاه انتظامي

 شود. تهران رسيدگي مي

آراي صادره از دادگاه  -تبصره 

وکالي استان تهران  انتظامي

موضوع اين ماده در دادگاه عالي 

قضات قابل تجديدنظر  انتظامي

 .است

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

در صورتيکه رئيس  - ۱3ماده 

دادگاه يا دادستان شهرستان و يا 

رئيس دادگاه استان يا دادستان 

تخلفي از وکيل مشاهده نمايند که 

بايد مراتب را کتباً  قابل تعقيب باشد

بدادسراي انتظامي وکالء اطالع 

بور دهند در صورتيکه دادسراي مز

موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد 

کيفرخواست  پرونده را با صدور 

بدادگاه انتظامي وکالء ارجاع ميکند 

اينصورت نظر خود را با  و در غير

ذکر دليل بدادستان استان اطالع 

ميدهد و اگر دادستان مزبور بنظر 

دادسراي انتظامي وکالء تسليم نشد 

رأساً از دادگاه انتظامي وکالء 

 ي بموضوع را تقاضا مينمايد.رسيدگ

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ از هر طريق اطالعي راجع  ۰2ماده 

به تخلف يا سوء اخالق و رفتار وکيل 

به رئيس کانون برسد و آن را قابل 

توجه تشخيص دهد به دادسرا رجوع 

نمايد و دادسرا بايد به موضوع  مي

 ظهار عقيده نمايد.رسيدگي کرده ا

آئین رسیدگی  -مبحث سوم

 انتظامی

وکيل يا  تعقيب انتظامي -۱۶5ماده 

کارآموز با شکايت شاکي خصوصي 

يا اطالع و تشخيص دادستان 

 شود. وکال آغاز مي انتظامي

گذشت شاکي خصوصي  -تبصره 

 نيست. مانع تعقيب انتظامي

تعقيب انتظامي وکيل يا  -۱۶۶ماده 

شاکي خصوصي  کارآموز با شکايت

يا اطالع و تشخيص دادستان 

 انتظامي وکال آغاز مي شود.

گذشت شاکي خصوصي  -تبصره

 مانع تعقيب انتظامي نيست.

آئین رسیدگی  -مبحث سوم

 انتظامی

وکيل  تعقيب انتظامي -۱۶۱ماده 

يا کارآموز با شکايت شاکي 

خصوصي يا اطالع و تشخيص 

وکال آغاز  دادستان انتظامي

 شود. مي

گذشت شاکي خصوصي  -ه تبصر

 نيست. مانع تعقيب انتظامي
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 از قانون وکالت

مرور زمان نسبت بتعقيب  - 34ماده 

انتظامي وکالء دو سال از تاريخ وقوع 

امر مستوجب تعقيب است در 

صورتيکه وکيل تعقيب شده باشد 

سال از تاريخ آخرين اقدام  دو

 انتظامي است.

نامه الیحه قانونی  از آئین

 انون وکالء دادگستریاستقالل ک

ـ مدت مرور زمان تعقيب  ۸۰ماده 

انتظامي دو سال از تاريخ وقوع امر 

مستوجب تعقيب است و در مواردي 

که تعقيب به عمل آمده و دو سال از 

 تاريخ آخرين اقدام انتظامي است.

مدت مرور زمان تعقيب  -۱۶4ماده 

از تاريخ وقوع تخلف و يا  انتظامي

 ، سه سال است.آخرين اقدام تعقيبي

مدت مرور زمان تعقيب  -۱۶۱ماده 

انتظامي از تاريخ وقوع تخلف و يا 

 آخرين اقدام تعقيبي، سه سال است.

مدت مرور زمان  -۱۶2ماده 

از تاريخ وقوع  تعقيب انتظامي

تخلف و يا آخرين اقدام تعقيبي، 

 سه سال است.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 یدادگستر استقالل کانون وکالء

ـ در صورتي که دادستان  ۰5ماده 

عنه را براي اداء  حضور مشتکي

توضيحات و کشف حقيقت الزم 

بداند و او را احضار نمايد و بدون 

عذر موجه حاضر نشود ممکن است 

عدم حضور قرينه صدق نسبتي که 

)این به او داده شده تلقي شود. 

ماده به موجب رأی هیئت 

عمومی دیوان عدالت اداری 

 ده است(باطل ش

ـ پس از رسيدن جواب يا  ۰۱ماده 

اطالع  انقضاء مهلت وقت رسيدگي به

رسد و در وقت مزبور  دادستان مي

دهد  دادگاه رسيدگي کرده حکم مي

و اگر توضيحي دادستان الزم بداند 

يا دادگاه توضيحي از دادستان 

بخواهد در جلسه رسيدگي استماع 

شود و اگر توضيح از اشخاص  مي

عقيب الزم باشد صريحاً در مورد ت

صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار 

شود  وقت رسيدگي به او اخطار مي

که در موقع معين حاضر شده شفاهاً 

توضيح دهد يا توضيحات خود را 

کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ 

عنه در موقع نرسيد و  مشتکي

حضور طرفين يا  -۱۶3ماده 

مطلعين در جريان تحقيقات 

موکول به  مقدماتي دادسراي انتظامي

نظر مقام رسيدگي کننده به پرونده 

است. در صورتي که دادسرا يا 

حضور شاکي يا  دادگاههاي انتظامي

عنه را براي اداي توضيحات  مشتکي

ب و کشف حقيقت الزم بداند حس

 نمايد. مورد احضاريه صادر مي

حضور طرفين يا  -۱۶2ماده 

مطلعين در جريان تحقيقات 

مقدماتي دادسراي انتظامي موکول 

به نظر مقام رسيدگي کننده به 

پرونده است. در صورتي که دادسرا يا 

هاي انتظامي حضور شاکي يا دادگاه

عنه را براي اداي توضيحات  مشتکي

حسب و کشف حقيقت الزم بداند 

 نمايد. مورد احضاريه صادر مي

حضور طرفين يا  -۱۶5ماده 

مطلعين در جريان تحقيقات 

موکول  مقدماتي دادسراي انتظامي

به نظر مقام رسيدگي کننده به 

پرونده است. در صورتي که دادسرا 

حضور شاکي  يا دادگاههاي انتظامي

عنه را براي اداي  يا مشتکي

توضيحات و کشف حقيقت الزم 

حسب مورد احضاريه صادر  بداند

 نمايد. مي
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شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه 

و حکم دهد  رسيدگي کرده حکم مي

 مزبور حضوري محسوب است.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 دادگستری استقالل کانون وکالء

ـ شکايت از تخلفات و  ۰۱ماده 

اخالق و رفتار وکالء ممکن است 

کتبي باشد يا شفاهي. شکايت 

کتبي در دفتر کانون ثبت و رسيد 

شود و نزد دادستان  داده مي

فرستاده خواهد شد و شکايت 

هي در صورت مجلس درج و به شفا

رسد. دادستان  امضاء شاکي مي

شخصاً يا به وسيله يکي از معاونين 

نسبت به شکايات رسيدگي و اظهار 

 نمايد. عقيده مي

ـ از هر طريق اطالعي  ۰2ماده 

راجع به تخلف يا سوء اخالق و 

رفتار وکيل به رئيس کانون برسد و 

آن را قابل توجه تشخيص دهد به 

نمايد و دادسرا  رجوع ميدادسرا 

بايد به موضوع رسيدگي کرده اظهار 

 عقيده نمايد.

ـ پس از رسيدن ادعانامه  ۰۰ماده 

يا تقاضاي رسيدگي از طرف 

اشخاصي که حق تقاضا دارند و 

آماده بودن موضوع براي رسيدگي 

رونوشت ادعانامه يا تقاضا به وسيله 

مأمور کانون يا پست سفارشي دو 

رد تعقيب ابالغ شخص مو قبضه به

شود که در مرکز و اطراف آن تا  مي

شعاع شصت کيلومتر در ظرف ده 

روز پس ابالغ و در خارج مرکز که 

فاصله آن بيش از شصت کيلومتر تا 

مرکز باشد در ظرف يک ماه هرگونه 

 جوابي دارد بدهد.

ـ وکالء مکلفند محل  ۱۶ماده 

سکونت خود را بطور صريح و 

دهند که کانون اطالع  روشن به

مأمور کانون يا دادگستري يا پست 

بتوانند هرگونه اوراقي را در آن 

محل به ايشان ابالغ نمايند و در 

صورت تغيير محل بايد محل 

شکايات و گزارشها در  -۱۶۰ماده 

مورد تخلفات وکال و کارآموزان بايد 

در دبيرخانه سازمان مربوط ثبت و 

ارسال  زد دادستان انتظاميبالفاصله ن

شود. دادستان شخصاً رسيدگي يا 

رسيدگي را به يکي از دادياران 

 ارجاع مي نمايد.

يک نسخه از تصوير  -۱تبصره 

شکوائيه يا گزارش و مستندات آن 

به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب 

ابالغ مي گردد تا ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ، پاسخ خود را به دفتر 

 تسليم کند.دادسرا 

ترتيبات ابالغ مطابق  -2تبصره 

قانون آيين دادرسي مدني انجام 

 گيرد. مي

ها در شکايات و گزارش -۱۶5ماده 

مورد تخلفات وکال و کارآموزان بايد 

در دبيرخانه کانون مربوط ثبت و 

بالفاصله نزد دادستان انتظامي 

ارسال شود. دادستان شخصاً 

 رسيدگي يا رسيدگي را به يکي از

 دادياران ارجاع مي نمايد.

يک نسخه از تصوير  -۱تبصره 

شکوائيه يا گزارش و مستندات آن 

به وکيل يا کارآموز مورد تعقيب 

ابالغ مي گردد تا ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ، پاسخ خود را به دفتر 

 دادسرا تسليم کند.

ترتيبات ابالغ مطابق  -2تبصره 

قانون آيين دادرسي مدني انجام 

 يرد.گ مي

اعالم اوقات رسيدگي در  -5تبصره

دادسرا و دادگاه انتظامي با رعايت 

مقررات آئين دادرسي کيفري مي 

تواند از طريق تماس تلفني، ارسال 

پيامک يا پست الکترونيک صورت 

گيرد. ابالغ اوراق و قرارهاي دادسرا و 

هاي انتظامي نيز با آراء دادگاه

استفاده از پست الکترونيک ميسر 

 ت .اس

شکايات و گزارشها در  -۱۶4ماده 

مورد تخلفات وکال و کارآموزان 

بايد در دبيرخانه دادسراي کانون 

مربوط ثبت و بالفاصله نزد 

ارسال شود.  دادستان انتظامي

دادستان شخصاً به موضوع 

رسيدگي کرده يا رسيدگي را به 

 يکي از دادياران ارجاع مي نمايد.

 هر گاه بررسي اوليه -۱تبصره 

شکوائيه منتهي به صدور قرار منع 

يا موقوفي تحقيق نشود، يک 

نسخه از تصوير شکوائيه يا گزارش 

و مستندات آن به وکيل يا کارآموز 

مورد تعقيب ابالغ مي گردد تا 

ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، پاسخ 

 خود را به دفتر دادسرا تسليم کند.

ترتيبات ابالغ مطابق  -2تبصره 

رسي مدني به قانون آيين داد

آخرين نشاني وکيل که به کانون 

وکالي مربوط اعالم شده است 

 گيرد. انجام مي

اعالم اوقات رسيدگي در  -5تبصره 

دادسرا و دادگاه انتظامي با رعايت 

مقررات آئين دادرسي کيفري مي 

تواند از طريق تماس تلفني، ارسال 

پيامک يا پست الکترونيک صورت 

ارهاي گيردو ابالغ اوراق و قر

دادسرا و دادگاههاي انتظامي با 

استفاده از پست الکترونيک در 

صورتي ميسر است که نشاني 

پست الکترونيک به وسيله صاحب 

 اين نشاني کتباً اعالم شده باشد.

 توضيح:

اصالحیه های پیشنهادی در 

مورد این ماده، هم عبارتی ، در 

جهت شفاف شدن متن و هم 

ر به لحاظ محتوایی و حقوقی د

راستای وضع احکام مناسب تر 

 3و عملی تر بوده است. تبصره 

 3الحاقی نیز همان متن تبصره 
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جديد را در ظرف ده روز به نحوي 

که ذکرشده کتباً به کانون اطالع 

دهند و اوراقي که به محل مزبور 

شود ابالغ شده  فرستاده مي

 محسوب است.

ـ کليه اوراقي که از کانون  ۱۱ه ماد

و دادسرا و دادگاه به وسيله پست 

سفارشي براي اشخاص فرستاده 

شود در مرکز تا شعاع شصت  مي

کيلومتر پنج روز پس از تسليم به 

دفتر پست و در خارج مرکز که 

فاصله آن بيش از شصت کيلومتر 

باشد بيست روز پس از تسليم به 

دفتر پست ابالغ شده محسوب 

ست. مگر کسي که اوراق براي او ا

فرستاده شده ثابت نمايد که بعد از 

مهلت مقرر رسيده که در اين 

صورت تاريخ رسيدن به او تاريخ 

ابالغ محسوب است يا ثابت نمايد 

اصالً نرسيده که در اين صورت 

شود. و اوراقي که  ابالغ تجديد مي

شود  به وسيله مأمور فرستاده مي

رؤيت طرف  تاريخ رساندن آن به

تاريخ ابالغ شده محسوب است و 

در موردي که از گرفتن اوراق از 

مأمور کانون يا دادگستري يا پست 

و رؤيت آنها امتناع شود ابالغ شده 

 محسوب خواهد شد.
 

 

متن جدید قوه قضائیه )ستون 

 سوم( با کمی اصالح می باشد.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 دادگستری استقالل کانون وکالء

ـ موارد رد و امتناع  3۸ماده 

دادستان و معاونين ايشان و 

مان است که طبق آئين دادرسان ه

دادرسي مدني براي دادرسان 

دادگاههاي عمومي مقرر است به 

عالوه در موردي که وکيل شاکي يا 

عنه يا شريک يا وکيل يکي  مشتکي

از طرفين بوده ولو شرکت بطور 

کلي باشد بايد از رسيدگي امتناع 

 نمايند.

 ـ ...... ۰5ماده 

تبصره ـ عذر موجه همان است که 

دادرسي  وکالت و آئين در قانون

پس از وصول پاسخ  -۱۶۱ماده 

شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت 

مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر 

موجه از ناحيه وکيل يا کارآموز مورد 

عقيب، رسيدگي ادامه مي يابد. ت

جهات عذر موجه به شرحي است که 

در قانون آيين دادرسي مدني آمده 

 است.

چنانچه در جريان  -۱تبصره 

رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر 

وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع 

شود، مراتب را به دادستان اعالم 

خواهد نمود. در صورت موافقت وي 

ين جهت نيز تحت وکيل مزبور از ا

 تعقيب قرار خواهد گرفت.

پس از وصول پاسخ  -۱۶4ماده 

شکواييه يا گزارش و يا انقضاي مدت 

مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر 

موجه از ناحيه وکيل يا کارآموز مورد 

رسيدگي ادامه مي يابد.  تعقيب،

جهات عذر موجه به شرحي است که 

در قانون آيين دادرسي مدني آمده 

 است.

چنانچه در جريان  -۱تبصره 

رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر 

وکيل يا کارآموز مورد تعقيب مطلع 

شود، مراتب را به دادستان اعالم 

خواهد نمود. در صورت موافقت وي 

ت نيز تحت وکيل مزبور از اين جه

 تعقيب قرار خواهد گرفت.

پس از وصول پاسخ  -۱۶3ماده 

شکواييه يا گزارش و يا انقضاي 

مدت مقرر و عدم وصول پاسخ 

بدون عذر موجه از ناحيه وکيل يا 

گي کارآموز مورد تعقيب، رسيد

ادامه مي يابد. جهات عذر موجه به 

شرحي است که در قانون آيين 

 دادرسي مدني آمده است.

چنانچه در جريان  -۱تبصره 

رسيدگي، داديار از تخلفات ديگر 

وکيل يا کارآموز مورد تعقيب 

مطلع شود، مراتب را به دادستان 

اعالم خواهد نمود. در صورت 

موافقت وي وکيل مزبور از اين 

تحت تعقيب قرار خواهد  جهت نيز
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مقرر است و بايد کتباً به ضميمه 

دليل آن در موقع معين براي 

متصدي تحقيقات داده  رسيدگي به

 شود.

ـ پس از رسيدن جواب يا  ۰۱ماده 

اطالع  انقضاء مهلت وقت رسيدگي به

رسد و در وقت مزبور  دادستان مي

دهد  دادگاه رسيدگي کرده حکم مي

الزم بداند و اگر توضيحي دادستان 

يا دادگاه توضيحي از دادستان 

بخواهد در جلسه رسيدگي استماع 

شود و اگر توضيح از اشخاص  مي

مورد تعقيب الزم باشد صريحاً در 

صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار 

شود  وقت رسيدگي به او اخطار مي

که در موقع معين حاضر شده شفاهاً 

توضيح دهد يا توضيحات خود را 

اه بفرستد چنانچه پاسخ کتباً به دادگ

عنه در موقع نرسيد و  مشتکي

شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه 

دهد و حکم  رسيدگي کرده حکم مي

 مزبور حضوري محسوب است.

جهات رد دادستان و  -2تبصره 

دادياران همان است که براي اعضاي 

 شود. تعيين مي دادگاه انتظامي

جهات رد دادستان و  -2تبصره 

دادياران همان است که براي اعضاي 

 شود. دادگاه انتظامي تعيين مي

 گرفت.

جهات رد دادستان و  -2تبصره 

دادياران همان است که براي 

تعيين  اعضاي دادگاه انتظامي

 شود. مي

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ مراجع رسمي مکلفند به  ۱2ماده 

اسرع اوقات اطالعاتي را که دادگاه 

يره و شعب مد يا دادسرا يا هيئت

خواهد بدهند مگر در  کانون مي

موردي که دادن اطالع قانوناً ممنوع 

باشد و دادستانها يا نمايندگان ايشان 

مکلفند تحقيقاتي را که کانون از 

عنه يا مطلعين  شاکي يا مشتکي

نمايد انجام داده بفرستند و  تقاضا مي

تخلف از آن مستوجب تعقيب 

 انتظامي است.

تواند  و دادگاه مي دادسرا -۱۶۸ماده 

در جهت رسيدگي به شکايات يا 

گزارشات واصله در مورد وکال و 

ها، موسسات  کارآموزان از وزارتخانه

دولتي، موسسات يا نهادهاي 

غيردولتي، شرکتهاي دولتي و  عمومي

کليه دستگاههايي که شمول قانون 

بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام 

يران، است از قبيل شرکت ملي نفت ا

سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

ايران، بانک مرکزي، بانکها و 

هاي دولتي، دفاتر اسناد رسمي،  بيمه

و  مراجع قضايي و موسسات عمومي

عام المنفعه، اطالعات و تصوير اسناد 

الزم را مطالبه کند. مراجع مزبور 

مکلفند اطالعات و اسناد مورد 

مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط 

روز در  ۱۶ا تخلفات است ظرف ب

اختيار مرجع رسيدگي کننده قرار 

بندي  دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه

شده باشند که در اين صورت مطابق 

مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي 

تواند  دادسرا و دادگاه مي -۱۶3ماده 

شکايات يا در جهت رسيدگي به 

گزارشات واصله در مورد وکال و 

ها، موسسات کارآموزان از وزارتخانه

دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي 

هاي دولتي و کليه غيردولتي، شرکت

هايي که شمول قانون بر آنها دستگاه

مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از 

قبيل شرکت ملي نفت ايران، کانون 

يران، گسترش و نوسازي صنايع ا

هاي  ها و بيمهبانک مرکزي، بانک

دولتي، دفاتر اسناد رسمي، مراجع 

قضايي و موسسات عمومي و عام 

المنفعه، اطالعات و تصوير اسناد 

الزم را مطالبه کند. مراجع مزبور 

مکلفند اطالعات و اسناد مورد 

مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط 

روز در  ۱۶با تخلفات است ظرف 

مرجع رسيدگي کننده قرار اختيار 

بندي  دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه

شده باشند که در اين صورت مطابق 

مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندي 

دادسرا و دادگاه  -۱۶۰ماده 

تواند در جهت رسيدگي به  مي

شکايات يا گزارشات واصله در 

ال و کارآموزان از مورد وک

ها، موسسات دولتي،  وزارتخانه

موسسات يا نهادهاي 

غيردولتي، شرکتهاي دولتي  عمومي

و کليه دستگاههايي که شمول 

قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا 

تصريح نام است از قبيل شرکت 

ملي نفت ايران، سازمان گسترش و 

نوسازي صنايع ايران، بانک 

دولتي،  هاي مرکزي، بانکها و بيمه

دفاتر اسناد رسمي، مراجع قضايي 

و عام المنفعه،  و موسسات عمومي

اطالعات و تصوير اسناد الزم را 

مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند 

اطالعات و اسناد مورد مطالبه 

دادسرا و دادگاه را که مرتبط با 

روز در  ۱۶تخلفات است ظرف 

اختيار مرجع رسيدگي کننده قرار 

ه از اسناد دهند، مگر آنک
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شده اقدام مقتضي را معمول خواهد 

 نمود.

تواند  مرجع رسيدگي مي -۱تبصره 

با رعايت مقررات با اعزام نماينده از 

اطالعات پرونده يا اسناد عادي 

 گزارش تهيه نمايد.

عدم همکاري در اين  -2تبصره 

مورد سهل انگاري در انجام وظيفه 

اداري محسوب و مرتکب از سوي 

مراجع اداري و انتظامي مربوط به 

ماه تا يکسال محکوم  5انفصال از 

 خواهد شد.

شده اقدام مقتضي را معمول خواهد 

 نمود.

تواند  مرجع رسيدگي مي -۱تبصره 

با رعايت مقررات با اعزام نماينده از 

اطالعات پرونده يا اسناد عادي 

 تهيه نمايد. گزارش

عدم همکاري در اين  -2تبصره 

مورد سهل انگاري در انجام وظيفه 

اداري محسوب و مرتکب از سوي 

مراجع اداري و انتظامي مربوط به 

ماه تا يکسال محکوم  5انفصال از 

 خواهد شد.

بندي شده باشند که در اين  طبقه

صورت مطابق مقررات حاکم بر 

اسناد طبقه بندي شده اقدام 

 مقتضي را معمول خواهد نمود.

تواند  مرجع رسيدگي مي -۱تبصره 

با رعايت مقررات با اعزام نماينده از 

اطالعات پرونده يا اسناد گزارش 

 تهيه نمايد.

عدم همکاري در اين  -2تبصره 

ورد سهل انگاري در انجام وظيفه م

اداري محسوب و مرتکب از سوي 

مراجع اداري و انتظامي مربوط به 

ماه تا يکسال محکوم  5انفصال از 

 خواهد شد.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ چنانچه نسبتي که به  ۱5ماده 

شخص مورد تعقيب داده شده 

اشد که متضمن جنبه کيفري ب

تفکيک آن از جنبه انتظامي ممکن 

نيست رسيدگي انتظامي موکول به 

فراغ از جنبه کيفري در مراجع 

 شد. عمومي خواهد

تعقيب انتظامي مانع  - ۸۹ماده 

 تعقيب مدني يا کيفري نيست.

وکيل  تعقيب انتظامي -۱۶۹ماده 

مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي 

مدني عليه وي نيست. در مواردي 

وضوع شکايت از موارد موضوع که م

( اين قانون باشد، دادسرا ۹2ماده )

را منوط به رسيدگي  تعقيب انتظامي

به جنبه کيفري موضوع در مراجع 

قضايي کرده و مراتب را کتباً به 

کند. چنانچه شاکي  شاکي اعالم مي

روز از تاريخ اعالم، شکايت  2۶ظرف 

خود را در مرجع صالح مطرح و 

به دادسراي  گواهي مربوط را

تسليم نمايد رسيدگي به  انتظامي

پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي 

نسبت به شکايت کيفري شاکي 

شود. در صورتي که جرم  متوقف مي

بدون شکايت شاکي خصوصي قابل 

تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت 

مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را 

شود و  ارايه نکند، پرونده بايگاني مي

آغاز مجدد رسيدگي موکول به 

مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور 

( اين قانون ۱۶4زمان موضوع ماده )

خواهد بود و در اين صورت دادسرا 

بدون توجه به جنبه کيفري موضوع، 

رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد 

کرد. در صورتي که جرم بدون 

شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب 

به  رأساً باشد دادسراي انتظامي

اعالم جرم خواهد  دادسراي عمومي

تعقيب انتظامي وکيل  -۱۶۰ماده 

مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي 

مدني عليه وي نيست. در مواردي 

که موضوع شکايت از موارد موضوع 

( اين قانون باشد، دادسرا ۸۹ماده )

تعقيب انتظامي را منوط به رسيدگي 

به جنبه کيفري موضوع در مراجع 

کرده و مراتب را کتباً به قضايي 

شاکي اعالم مي کند. چنانچه شاکي 

روز از تاريخ اعالم، شکايت  2۶ظرف 

خود را در مرجع صالح مطرح و 

گواهي مربوط را به دادسراي 

انتظامي تسليم نمايد رسيدگي به 

پرونده تا اتخاذ تصميم قطعي قضايي 

نسبت به شکايت کيفري شاکي 

جرم متوقف مي شود. در صورتي که 

بدون شکايت شاکي خصوصي قابل 

تعقيب نباشد و شاکي ظرف مهلت 

مقرر در اين ماده گواهي مورد نظر را 

ارايه نکند، پرونده بايگاني مي شود و 

آغاز مجدد رسيدگي موکول به 

مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور 

( اين قانون ۱۶۱زمان موضوع ماده )

خواهد بود و در اين صورت دادسرا 

ه به جنبه کيفري موضوع، بدون توج

رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد 

کرد. در صورتي که جرم بدون 

شکايت شاکي خصوصي قابل تعقيب 

باشد، دادسراي انتظامي رأساً به 

دادسراي عمومي اعالم جرم خواهد 

وکيل  تعقيب انتظامي -۱۶۱ماده 

مانع تعقيب کيفري و طرح دعواي 

 مدني عليه وي نيست. در مواردي

که موضوع شکايت از موارد موضوع 

( اين قانون باشد، دادسرا ۹۶ماده )

را منوط به  تعقيب انتظامي

رسيدگي به جنبه کيفري موضوع 

در مراجع قضايي کرده و مراتب را 

کند.  کتباً به شاکي اعالم مي

روز از  2۶چنانچه شاکي ظرف 

تاريخ اعالم، شکايت خود را در 

وط مرجع صالح مطرح و گواهي مرب

تسليم نمايد  را به دادسراي انتظامي

رسيدگي به پرونده تا اتخاذ تصميم 

قطعي قضايي نسبت به شکايت 

شود. در  کيفري شاکي متوقف مي

صورتي که جرم بدون شکايت 

شاکي خصوصي قابل تعقيب نباشد 

و شاکي ظرف مهلت مقرر در اين 

ماده گواهي مورد نظر را ارايه 

ود و ش نکند، پرونده بايگاني مي

آغاز مجدد رسيدگي موکول به 

مراجعه شاکي پيش از تحقق مرور 

( اين ۱۶2زمان موضوع ماده )

قانون خواهد بود و در اين صورت 

دادسرا بدون توجه به جنبه کيفري 

موضوع، رسيدگي و اتخاذ تصميم 

خواهد کرد. در صورتي که جرم 

بدون شکايت شاکي خصوصي قابل 

تعقيب باشد دادسراي 
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رأساً به دادسراي  انتظامي کرد. کرد.

 اعالم جرم خواهد کرد. عمومي

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ دادستان پس از رسيدگي  ۰4ماده 

در صورتي که عقيده بر تعقيب 

داشته باشد ادعانامه صادر و به 

فرستد و در صورتي که  دادگاه مي

عقيده بر منع تعقيب داشته باشد 

 تعقيب صادر خواهد کرد. قرار منع

در صورتي که بين دادستان و معاون 

او که متصدي تحقيقات بوده در 

تعقيب و تطبيق موضوع با ماده 

نامه اختالف حاصل شود نظر  آئين

 دادستان متبع است.

در صورت فوت يا جنون  -۱۱۶ماده 

وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا 

شمول مرور زمان يا تخلف نبودن 

ابي يا عدم احراز تخلف، عمل ارتک

متوقف و قرار موقوفي  تعقيب انتظامي

تعقيب يا منع تعقيب وکيل يا 

 شود. کارآموز صادر مي

در صورتيکه وکيل يا  -تبصره

کارآموز مجنون پيش از حصول مرور 

زمان افاقه حاصل کند، تعقيب 

 انتظامي ادامه مي يابد.

در صورت فوت يا جنون  -۱۶۱ماده 

ز مورد تعقيب يا وکيل يا کارآمو

شمول مرور زمان يا تخلف نبودن 

عمل ارتکابي يا عدم احراز تخلف، 

تعقيب انتظامي متوقف و قرار 

موقوفي تعقيب يا منع تعقيب وکيل 

 يا کارآموز صادر مي شود.

در صورتيکه وکيل يا  -تبصره

کارآموز مجنون پيش از حصول مرور 

زمان افاقه حاصل کند، تعقيب 

 مي يابد.انتظامي ادامه 

در صورت فوت يا  -۱۶۸ماده 

جنون وکيل يا کارآموز مورد 

تعقيب يا شمول مرور زمان يا 

تخلف نبودن عمل ارتکابي يا عدم 

احراز تخلف، تعقيب 

متوقف و قرار موقوفي  انتظامي

تعقيب يا منع تعقيب وکيل يا 

 شود. کارآموز صادر مي

در صورتيکه وکيل يا  -تبصره

ز حصول کارآموز مجنون پيش ا

مرور زمان افاقه حاصل کند، 

 تعقيب انتظامي ادامه مي يابد.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

..... دادسراي انتظامي  - ۱5ماده 

وکال پس از رسيدگي بتخلفات 

شکايات در صورتيکه عقيده بر  و

تخلف داشته باشد کيفرخواست 

صادر ميکند و در غير اينصورت قرار 

ع تعقيب خواهد داد قرار منع من

شاکي و رئيس   تعقيب از طرف

کانون ظرف مدت ده روز پس از 

ابالغ با رعايت مسافت طبق قانون 

آئين دادرسي مدني قابل شکايت در 

دادگاههاي انتظامي وکالء خواهد 

بود. در صورتيکه دادگاه انتظامي  

وکال قرار منع تعقيب را صحيح 

ه و ندانست بموضوع رسيدگي کرد

 حکم مقتضي صادر مينمايد.

قرارهاي صادره در  -۱۱۱ماده 

وکالء به طرفين و  دادسراي انتظامي

شود تا  رييس سازمان ابالغ مي

روز  ۱۶چنانچه اعتراضي دارند ظرف 

کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين 

صورت، پرونده به دادگاه 

شود.  سازمان فرستاده مي انتظامي

ض را وارد چنانچه دادگاه اعترا

تشخيص دهد، قرار صادره را نقض و 

پرونده را جهت تنظيم کيفرخواست 

به دادسرا ارجاع مي دهد. در غير 

اين صورت قرار صادره را تأييد 

خواهد کرد و تصميم دادگاه مبني 

 بر تأييد قرار دادسرا قطعي است.

قرارهاي صادره در  -۱۶۸ماده 

دادسراي انتظامي وکالء به طرفين و 

کانون ابالغ مي شود تا  رييس

روز  ۱۶چنانچه اعتراضي دارند ظرف 

کتباً به دادسرا تسليم کنند. در اين 

صورت، پرونده به دادگاه انتظامي 

کانون فرستاده مي شود. چنانچه 

دادگاه اعتراض را وارد تشخيص 

دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را 

جهت تنظيم کيفرخواست به دادسرا 

در غير اين صورت  ارجاع مي دهد.

قرار صادره را تأييد خواهد کرد و 

تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار 

 دادسرا قطعي است.

قرارهاي صادره در  -۱۶۹ماده 

وکالء به طرفين  دادسراي انتظامي

شود تا  و رييس کانون ابالغ مي

 ۱۶چنانچه اعتراضي دارند ظرف 

روز کتباً به دادسرا تسليم کنند. در 

، پرونده به دادگاه اين صورت

شود.  کانون فرستاده مي انتظامي

چنانچه دادگاه اعتراض را وارد 

تشخيص دهد، قرار صادره را نقض 

و پرونده را جهت تنظيم 

کيفرخواست به دادسرا ارجاع مي 

دهد. در غير اين صورت قرار 

صادره را تأييد خواهد کرد و 

تصميم دادگاه مبني بر تأييد قرار 

 ست.دادسرا قطعي ا

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ دادستان پس از رسيدگي  ۰4ماده 

در صورتي که عقيده بر تعقيب 

داشته باشد ادعانامه صادر و به 

فرستد و در صورتي که  دادگاه مي

عقيده بر منع تعقيب داشته باشد 

 قرار منع تعقيب صادر خواهد کرد.

پس از  داديار انتظامي -۱۱2ماده 

کند.  رسيدگي عقيده خود را ابراز مي

در صورتي که داديار عقيده به 

داشته و دادستان با  تعقيب انتظامي

وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم 

 دفتر طريق  شود و پرونده از مي

 از يکي به ارجاع جهت دادستان

 دادگاه رييس نظر به دادگاه شعب

داديار انتظامي پس از  -۱۶۹ماده 

رسيدگي عقيده خود را ابراز مي 

ه به کند. در صورتي که داديار عقيد

تعقيب انتظامي داشته و دادستان با 

وي موافق باشد کيفرخواست تنظيم 

شود و پرونده از طريق دفتر  مي

دادستان جهت ارجاع به يکي از 

شعب دادگاه به نظر رييس دادگاه 

پس از  داديار انتظامي -۱۱۶ماده 

رسيدگي عقيده خود را ابراز 

کند. در صورتي که داديار  مي

داشته و  عقيده به تعقيب انتظامي

دادستان با وي موافق باشد 

شود و  کيفرخواست تنظيم مي

 دادستان دفتر طريق  پرونده از

 شعب از يکي به عارجا جهت
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ادستان و معاون در صورتي که بين د

او که متصدي تحقيقات بوده در 

تعقيب و تطبيق موضوع با ماده 

نامه اختالف حاصل شود نظر  آئين

 دادستان متبع است.

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

دادسراي انتظامي  ...... -۱5 ماده

وکال پس از رسيدگي بتخلفات 

شکايات در صورتيکه عقيده بر  و

داشته باشد کيفرخواست تخلف 

صادر ميکند و در غير اينصورت قرار 

 منع تعقيب خواهد داد.......

در صورتيکه رئيس  - ۱3ماده 

دادگاه يا دادستان شهرستان و يا 

رئيس دادگاه استان يا دادستان 

تخلفي از وکيل مشاهده نمايند که 

بايد مراتب را کتباً  قابل تعقيب باشد

اطالع  بدادسراي انتظامي وکالء

دهند در صورتيکه دادسراي مزبور 

موضوع را قابل تعقيب تشخيص 

کيفرخواست  دهد پرونده را با صدور 

بدادگاه انتظامي وکالء ارجاع ميکند 

و در غير اينصورت نظر خود را با 

ذکر دليل بدادستان استان اطالع 

ميدهد و اگر دادستان مزبور بنظر 

دادسراي انتظامي وکالء تسليم نشد 

ساً از دادگاه انتظامي وکالء رأ

 رسيدگي بموضوع را تقاضا مينمايد.

هر گاه وزير دادگستري  - ۱۰ماده 

بجهتي از جهات وکيلي را قابل 

تعقيب دانست ميتواند از دادگاه 

انتظامي وکالء با ذکر داليل امر 

نمايد و نيز در  تقاضاي رسيدگي 

صورتيکه بحکم دادگاه مزبور تسليم 

تقاضاي تجديد نظر  نباشد ميتواند

 کند.
 

رسد و چنانچه  مي وکال انتظامي

دادستان به منع يا موقوفي تعقيب 

معتقد باشد، نظر دادستان  انتظامي

تعيين کننده است و  انتظامي

دادياران تابع دادستان 

 هستند. انتظامي

رسد و چنانچه  انتظامي وکال مي

دادستان به منع يا موقوفي تعقيب 

انتظامي معتقد باشد، نظر دادستان 

عيين کننده است و انتظامي ت

دادياران تابع دادستان انتظامي 

 هستند.

نظر رييس دادگاه  به دادگاه

رسد و چنانچه  وکال مي انتظامي

دادستان به منع يا موقوفي تعقيب 

معتقد باشد، نظر دادستان  انتظامي

تعيين کننده است و  انتظامي

دادياران تابع دادستان 

 هستند. انتظامي

 

در  دادستان انتظامي -۱۱5ماده  

صورت احراز تخلفي که مستوجب 

باشد  4تا درجه  جازاتهاي انتظاميم

نداشته يا  چنانچه شاکي انتظامي

شاکي از شکايت خود صرفنظر کرده 

تواند در صورت نداشتن  باشد، مي

دادستان انتظامي در  -۱۱۶ماده 

صورت احراز تخلفي که مستوجب 

 4هاي انتظامي تا درجه مجازات

باشد چنانچه شاکي انتظامي نداشته 

يا شاکي از شکايت خود صرفنظر 

کرده باشد، مي تواند در صورت 

در  دادستان انتظامي -۱۱۱ماده 

صورت احراز تخلفي که مستوجب 

د باش 4تا درجه  مجازاتهاي انتظامي

نداشته يا  چنانچه شاکي انتظامي

شاکي از شکايت خود صرفنظر 

تواند در صورت  کرده باشد، مي
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براي يک  سابقه محکوميت انتظامي

بار قرار تعليق تعقيب صادر کند. قرار 

صادره از جانب وکيل يا کارآموز 

تحت تعقيب ظرف ده روز از تاريخ 

بل اعتراض بوده و در دادگاه ابالغ قا

 .شود مي رسيدگي  وکال انتظامي

ي نداشتن سابقه محکوميت انتظام

براي يک بار قرار تعليق تعقيب صادر 

کند. قرار صادره از جانب وکيل يا 

کارآموز تحت تعقيب ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ قابل اعتراض بوده و در 

دادگاه انتظامي وکال رسيدگي 

 شود. مي

نداشتن سابقه محکوميت 

براي يک بار قرار تعليق  انتظامي

تعقيب صادر کند. قرار صادره از 

جانب وکيل يا کارآموز تحت 

تعقيب ظرف ده روز از تاريخ ابالغ 

قابل اعتراض بوده و در دادگاه 

 .شود مي رسيدگي  وکال ظاميانت

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از رسيدن ادعانامه يا  ۰۰ماده 

تقاضاي رسيدگي از طرف اشخاصي 

که حق تقاضا دارند و آماده بودن 

موضوع براي رسيدگي رونوشت 

ادعانامه يا تقاضا به وسيله مأمور 

قبضه کانون يا پست سفارشي دو 

شود  شخص مورد تعقيب ابالغ مي به

که در مرکز و اطراف آن تا شعاع 

شصت کيلومتر در ظرف ده روز پس 

ابالغ و در خارج مرکز که فاصله آن 

بيش از شصت کيلومتر تا مرکز باشد 

در ظرف يک ماه هرگونه جوابي دارد 

 بدهد.

پس از صدور کيفر  -۱۱4ماده 

اي از آن به وکيل يا  خواست، نسخه

شود تا  کارآموز مورد تعقيب ابالغ مي

پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ به دفتر دادسرا تسليم 

 کند.

پس از صدور کيفر  -۱۱۱ماده 

اي از آن به وکيل يا  خواست، نسخه

شود تا  کارآموز مورد تعقيب ابالغ مي

پاسخ کتبي خود را ظرف ده روز از 

سليم تاريخ ابالغ به دفتر دادسرا ت

 کند.

پس از صدور کيفر  -۱۱2ماده 

اي از آن به وکيل  خواست، نسخه

يا کارآموز مورد تعقيب ابالغ 

شود تا پاسخ کتبي خود را  مي

ظرف ده روز از تاريخ ابالغ به دفتر 

 دادسرا تسليم کند.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ا ـ پس از رسيدن جواب ي ۰۱ماده 

اطالع  انقضاء مهلت وقت رسيدگي به

رسد و در وقت مزبور  دادستان مي

دهد  دادگاه رسيدگي کرده حکم مي

و اگر توضيحي دادستان الزم بداند 

يا دادگاه توضيحي از دادستان 

بخواهد در جلسه رسيدگي استماع 

شود و اگر توضيح از اشخاص  مي

مورد تعقيب الزم باشد صريحاً در 

و ضمن اخطار صورت مجلس ذکر 

شود  وقت رسيدگي به او اخطار مي

که در موقع معين حاضر شده شفاهاً 

توضيح دهد يا توضيحات خود را 

کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ 

عنه در موقع نرسيد و  مشتکي

شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه 

دهد و حکم  رسيدگي کرده حکم مي

 مزبور حضوري محسوب است.

پس از وصول پاسخ يا  -۱۱3ماده 

انقضاي مهلت مقرر، دادگاه 

با تعيين وقت رسيدگي،  انتظامي

طرفين را جهت اداي توضيحات 

نمايد. عدم حضور هر يک  دعوت مي

از طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ 

 تصميم نخواهد بود.

پس از وصول پاسخ يا  -۱۱2ماده 

انقضاي مهلت مقرر، دادگاه انتظامي 

ي، طرفين را با تعيين وقت رسيدگ

جهت اداي توضيحات دعوت 

نمايد. عدم حضور هر يک از  مي

طرفين مانع رسيدگي و اتخاذ 

 تصميم نخواهد بود.

پس از وصول پاسخ يا  -۱۱5ماده 

انقضاي مهلت مقرر، دادگاه 

با تعيين وقت رسيدگي،  انتظامي

طرفين را جهت اداي توضيحات 

نمايد. عدم حضور هر  دعوت مي

نع رسيدگي و يک از طرفين ما

 اتخاذ تصميم نخواهد بود.
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نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ موارد رد و امتناع  3۸ماده 

دادستان و معاونين ايشان و 

دادرسان همان است که طبق آئين 

دادرسي مدني براي دادرسان 

دادگاههاي عمومي مقرر است به 

يا عالوه در موردي که وکيل شاکي 

عنه يا شريک يا وکيل يکي  مشتکي

از طرفين بوده ولو شرکت بطور کلي 

 باشد بايد از رسيدگي امتناع نمايند.

از قانون آیین دادرسی 

دادگاههای عمومی و انقالب )در 

 امور مدنی(

دادرس در موارد زير بايد  - ۹۱ماده  

از رسيدگي امتناع نموده و طرفين 

 نند:توانند او را رد ک دعوا نيز مي

قرابت نسبي يا سببي تا  -الف  

درجه سوم از هر طبقه بين دادرس 

با يکي از اصحاب دعوا وجود داشته 

 باشد.

دادرس قيم يا مخدوم يکي از  -ب 

طرفين باشد و يا يکي از طرفين 

مباشر يا متکفل امور دادرس يا 

 همسر او باشد.

دادرس يا همسر يا فرزند او،  -ج 

 عوا باشد.وارث يکي از اصحاب د

دادرس سابقاً در موضوع دعواي  -د  

اقامه شده به عنوان دادرس يا داور 

يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده 

 باشد.

بين دادرس و يکي از طرفين و  -ه

يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي 

يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق 

مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم 

 شته باشد.دو سال نگذ قطعي

دادرس يا همسر يا فرزند او  -و  

داراي نفع شخصي در موضوع 

 مطروح باشند.
 

وکال  عضو دادگاه انتظامي -۱۱۰ماده 

در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع 

توانند او را رد  کند و طرفين نيز مي

 کنند:

عضو دادگاه داراي قرابت نسبي  -۱

يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم 

وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا  با

 موکل وي و يا شاکي باشد.

عضو دادگاه قبالً يا در زمان  -2

اي بوده يا  رسيدگي، وکيل پرونده

باشد که وکيل يا کارآموز مورد 

تعقيب يا شاکي در آن به عنوان 

 وکيل دخالت داشته باشد.

بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا  -5

کيل يا درجه دوم از طبقه سوم با و

کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا 

شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي 

 مطرح باشد.

عضو دادگاه قبالً به واسطه سمت  -4

وکال،  در دادسرا يا دادگاه انتظامي

سمت قضايي، داوري يا کارشناسي 

نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي 

 کرده باشد.

عضو دادگاه انتظامي  -۱۱5ماده 

زير بايد از رسيدگي وکال در موارد 

امتناع کند و طرفين نيز مي توانند 

 او را رد کنند:

عضو دادگاه داراي قرابت نسبي  -۱

يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم 

با وکيل يا کارآموز مورد تعقيب يا 

 موکل وي و يا شاکي باشد.

عضو دادگاه قبالً يا در زمان  -2

اي بوده يا  رسيدگي، وکيل پرونده

وکيل يا کارآموز مورد  باشد که

تعقيب يا شاکي در آن به عنوان 

 وکيل دخالت داشته باشد.

بين عضو دادگاه و اقرباي وي تا  -5

درجه دوم از طبقه سوم با وکيل يا 

کارآموز مورد تعقيب يا موکل وي يا 

شاکي، دعواي حقوقي يا جزايي 

 مطرح باشد.

عضو دادگاه قبالً به واسطه سمت  -4

دادگاه انتظامي وکال، در دادسرا يا 

سمت قضايي، داوري يا کارشناسي 

نسبت به موضوع اظهارنظر کتبي 

 کرده باشد.

عضو دادگاه  -۱۱4ماده 

وکال در موارد زير بايد از  انتظامي

رسيدگي امتناع کند و طرفين نيز 

 توانند او را رد کنند: مي

عضو دادگاه داراي قرابت نسبي  -۱

ه يا سببي تا درجه دوم از طبق

سوم با وکيل يا کارآموز مورد 

تعقيب يا موکل وي و يا شاکي 

 باشد.

عضو دادگاه قبالً يا در زمان  -2

اي بوده يا  رسيدگي، وکيل پرونده

باشد که وکيل يا کارآموز مورد 

تعقيب يا شاکي در آن به عنوان 

 وکيل دخالت داشته باشد.

بين عضو دادگاه و اقرباي وي  -5

سوم با وکيل تا درجه دوم از طبقه 

يا کارآموز مورد تعقيب يا موکل 

وي يا شاکي، دعواي حقوقي يا 

 جزايي مطرح باشد.

عضو دادگاه قبالً به واسطه  -4

سمت در دادسرا يا دادگاه 

وکال، سمت قضايي، داوري  انتظامي

يا کارشناسي نسبت به موضوع 

 اظهارنظر کتبي کرده باشد.
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 وکال فقط دادگاه انتظامي -۱۱۱ماده  

به تخلفات اعالم شده در حدود 

نمايد و در  کيفرخواست رسيدگي مي

صورت احراز تخلف، تطبيق عمل 

انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. 

در صورتي که دادگاه در حين 

رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده 

نمايد مراتب را جهت تعقيب و 

وکال  رسيدگي به دادسراي انتظامي

 اعالم خواهد نمود.

دادگاه انتظامي وکال  -۱۱4ده ما

فقط به تخلفات اعالم شده در حدود 

کيفرخواست رسيدگي مي نمايد و 

در صورت احراز تخلف، تطبيق عمل 

انتسابي با مواد قانون با دادگاه است. 

در صورتي که دادگاه در حين 

رسيدگي تخلف ديگري را مشاهده 

نمايد، مراتب را جهت تعقيب و 

نتظامي وکال رسيدگي به دادسراي ا

 اعالم خواهد نمود.

وکال  دادگاه انتظامي -۱۱3ماده 

فقط به تخلفات اعالم شده در 

حدود کيفرخواست رسيدگي 

نمايد و در صورت احراز تخلف،  مي

تطبيق عمل انتسابي با مواد قانون 

با دادگاه است. در صورتي که 

دادگاه در حين رسيدگي تخلف 

ديگري را مشاهده نمايد مراتب را 

جهت تعقيب و رسيدگي به 

وکال اعالم خواهد  دادسراي انتظامي

 نمود.

 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ پس از رسيدن جواب يا  ۰۱ماده 

اطالع  انقضاء مهلت وقت رسيدگي به

رسد و در وقت مزبور  دادستان مي

دهد  دادگاه رسيدگي کرده حکم مي

تان الزم بداند و اگر توضيحي دادس

يا دادگاه توضيحي از دادستان 

بخواهد در جلسه رسيدگي استماع 

شود و اگر توضيح از اشخاص  مي

مورد تعقيب الزم باشد صريحاً در 

صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار 

شود  وقت رسيدگي به او اخطار مي

که در موقع معين حاضر شده شفاهاً 

توضيح دهد يا توضيحات خود را 

دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ کتباً به 

عنه در موقع نرسيد و  مشتکي

شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه 

دهد و حکم  رسيدگي کرده حکم مي

 مزبور حضوري محسوب است.

وکال يا  دادستان انتظامي -۱۱۸ماده 

يکي از دادياران به نمايندگي از وي 

توانند به منظور دفاع از  مي

کيفرخواست و اداي توضيحات 

وکال در  وردنظر دادگاه انتظاميم

 جلسه رسيدگي حضور يابند.

دادستان انتظامي وکال  -۱۱3ماده 

يا يکي از دادياران به نمايندگي از 

توانند به منظور دفاع از  وي مي

کيفرخواست و اداي توضيحات 

موردنظر دادگاه انتظامي وکال در 

 جلسه رسيدگي حضور يابند.

کال و دادستان انتظامي -۱۱۰ماده 

يا يکي از دادياران به نمايندگي از 

توانند به منظور دفاع از  وي مي

کيفرخواست و اداي توضيحات 

وکال در  موردنظر دادگاه انتظامي

 جلسه رسيدگي حضور يابند.

 

از الیحه قانونی استقالل کانون 

 وکالی دادگستری

رسيدگي بتخلفات وکالءِ  - ۱4ماده 

و کارگشايان دادگستري بعهده 

گاه انتظامي وکالءِ داد

 5و  2و  ۱است.......مجازاتهاي درجه 

قطعي   نسبت بوکيل مورد تعقيب

است ولي شاکي خصوصي که تعقيب 

بموجب شکايت او بعمل آمده از 

کليه آراء صادره و همچنين 

دادسراي انتظامي وکالء و رئيس 

احکام دادگاه  -۱۱۹ماده 

وکال مبني بر محکوميت به  انتظامي

قطعي و از  5مجازاتهاي تا درجه 

تر از طرف محکوم و باال 4درجه 

قابل  عليه و دادستان انتظامي

تجديدنظر خواهي در دادگاه 

وکال است. مهلت  تجديدنظر انتظامي

اعتراض ده روز از تاريخ ابالغ 

حضوري دادنامه يا ابالغ آن به 

 ( است.۱۶۰ترتيب مقرر در ماده )

احکام دادگاه انتظامي  -۱۱۰ماده 

-وکال مبني بر محکوميت به مجازات

 4قطعي و از درجه  5تا درجه هاي 

و باالتر از طرف محکوم عليه و 

دادستان انتظامي قابل تجديدنظر 

خواهي در دادگاه تجديدنظر 

انتظامي وکال است. مهلت اعتراض 

ده روز از تاريخ ابالغ حضوري 

دادنامه يا ابالغ آن به ترتيب مقرر در 

 ( است.۱۶5ماده )

احکام دادگاه  -۱۱۱ماده 

 مبني بر محکوميت وکال انتظامي

قطعي و  5به مجازاتهاي تا درجه 

و باالتر از طرف محکوم  4از درجه 

قابل  عليه و دادستان انتظامي

تجديدنظر خواهي در دادگاه 

وکال است.  تجديدنظر انتظامي

مهلت اعتراض ده روز از تاريخ 

ابالغ حضوري دادنامه يا ابالغ آن 

( ۱۶4به ترتيب مقرر در ماده )

 است.
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حکم برائت و از مجازاتهاي  کانون از

ه بباال ميتواند ظرف مدت د 4درجه 

روز پس از ابالغ با رعايت مسافت 

طبق قانون آئين دادرسي مدني 

نظر نمايد. مرجع  تقاضاي تجديد 

تجديد نظر دادگاه عالي انتظامي 

قضات بوده و رأي دادگاه مزبور 

 .قطعي است

 

الیحه قانونی استقالل کانون  از

 وکالی دادگستری

در صورتيکه وزير  - ۱۸ماده 

دادگستري يا رئيس هيئت مديره 

کانون وکالء بجهتي از جهات اشتغال 

وکيل مورد تعقيب را بکار وکالت 

نداند ميتواند از دادگاه  مقتضي 

انتظامي وکالء تعليق موقت او را 

موظف است در  بخواهد و دادگاه

ارج از نوبت باين درخواست جلسه خ

صورتيکه رأي  رسيدگي نموده و در

بر تعليق صادر شود اين رأي قابل 

اجراء خواهد بود و همچنين در 

نفر از اعضاي  ۰صورت درخواست 

هيئت مديره کانون مکلف است 

دادگاه تقاضاي تعليق وکيل مورد  از

تعقيب را بنمايد. از رأي مزبور وکيل 

تجديد نظر معلق ميتواند تقاضاي 

نمايد و نيز از رأي عدم تعليق وزير 

رئيس کانون وکالء حق  دادگستري يا

تقاضاي تجديد نظر دارند دادگاه 

عالي انتظامي قضات به کليه اين 

درخواستها خارج از نوبت رسيدگي 

قطعي  نموده و رأي دادگاه مزبور

 است.

در صورتي که وزير  -۱2۶ماده 

 دادگستري يا رييس کل دادگستري

استان مربوط يا رييس يا دادستان 

سازمان وکالي استاني  انتظامي

مربوط با ذکر داليل در حين 

رسيدگي به تخلف موضوع ماده 

( اين قانون ادامه اشتغال وکيل ۹۱)

يا کارآموز مورد تعقيب را به کار 

وکالت يا کارآموزي مصلحت نداند 

وکالي  تواند از دادگاه انتظامي مي

يق موقت او را سازمان مربوط تعل

درخواست کند. هيئت مديره نيز 

تواند در صورت تصويب دو سوم  مي

اعضاي اصلي، تعليق وکيل مورد 

تعقيب را درخواست کند. در اين 

صورت رييس سازمانهاي استاني 

موضوع را جهت رسيدگي به دادگاه 

کند. دادگاه  وکال ارجاع مي انتظامي

موظف است خارج از نوبت رسيدگي 

ر صورتي که رأي بر تعليق کند و د

صادر شود، اين رأي بالفاصله قابل 

 اجراست.

تواند  وکيل يا کارآموز مي -۱تبصره 

وکال مبني بر  از رأي دادگاه انتظامي

تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، 

درخواست تجديدنظر نمايد. در 

صورت رد درخواست تعليق 

درخواست کننده، ظرف ده روز از 

حق تجديد نظر خواهي  تاريخ ابالغ

 دارد.

مدت تعليق وکيل حداکثر  -2تبصره 

باشد و در صورت لزوم  ماه مي ۰

 باشد. براي يکبار قابل تمديد مي

در صورتي که وزير  -۱۱۱ماده 

دادگستري يا رييس کل دادگستري 

استان مربوط يا رييس يا دادستان 

انتظامي کانون وکالي استاني مربوط 

رسيدگي به  با ذکر داليل در حين

( اين قانون ۸۸تخلف موضوع ماده )

ادامه اشتغال وکيل يا کارآموز مورد 

تعقيب را به کار وکالت يا کارآموزي 

مصلحت نداند ميتواند از دادگاه 

انتظامي وکالي کانون مربوط تعليق 

موقت او را درخواست کند. هيئت 

مديره نيز مي تواند در صورت 

يق تصويب دو سوم اعضاي اصلي، تعل

وکيل مورد تعقيب را درخواست 

-کند. در اين صورت رييس کانون

هاي استاني موضوع را جهت 

رسيدگي به دادگاه انتظامي وکال 

ارجاع مي کند. دادگاه موظف است 

خارج از نوبت رسيدگي کند و در 

صورتي که رأي بر تعليق صادر شود، 

 اين رأي بالفاصله قابل اجراست.

ز مي تواند وکيل يا کارآمو -۱تبصره 

از رأي دادگاه انتظامي وکال مبني بر 

تعليق، ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، 

درخواست تجديدنظر نمايد. در 

صورت رد درخواست تعليق 

درخواست کننده، ظرف ده روز از 

تاريخ ابالغ حق تجديد نظر خواهي 

 دارد.

مدت تعليق وکيل حداکثر  -2تبصره 

باشد و در صورت لزوم  ماه مي ۰

 باشد. راي يکبار قابل تمديد ميب

در صورتي که وزير  -۱۱۸ماده 

دادگستري يا رييس کل 

دادگستري استان مربوط يا رييس 

کانون وکالي  يا دادستان انتظامي

استاني مربوط با ذکر داليل در 

حين رسيدگي به تخلف موضوع 

( اين قانون ادامه اشتغال ۸۹ماده )

 وکيل يا کارآموز مورد تعقيب را به

کار وکالت يا کارآموزي مصلحت 

تواند از دادگاه  نداند مي

وکالي کانون مربوط تعليق  انتظامي

موقت او را درخواست کند. هيئت 

تواند در صورت  مديره نيز مي

تصويب دو سوم اعضاي اصلي، 

تعليق وکيل مورد تعقيب را 

درخواست کند. در اين صورت 

رييس سازمانهاي استاني موضوع را 

گي به دادگاه جهت رسيد

کند. دادگاه  وکال ارجاع مي انتظامي

موظف است خارج از نوبت 

رسيدگي کند و در صورتي که رأي 

بر تعليق صادر شود، اين رأي 

 بالفاصله قابل اجراست.

وکيل يا کارآموز  -۱تبصره 

تواند از رأي دادگاه  مي

وکال مبني بر تعليق، ظرف  انتظامي

ت ده روز از تاريخ ابالغ، درخواس

تجديدنظر نمايد. در صورت رد 

درخواست تعليق درخواست 

کننده، ظرف ده روز از تاريخ ابالغ 

 حق تجديد نظر خواهي دارد.

مدت تعليق وکيل  -2تبصره 

باشد و در صورت  ماه مي ۰حداکثر 

لزوم صرفاً براي يکبار قابل تمديد 

 باشد. مي

 

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  92   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

نامه الیحه قانونی  از آئین

 گستریاستقالل کانون وکالء داد

ـ در صورتي که نسبت به  ۸۱ماده 

وکيلي به اتهام ارتکاب جنحه يا 

جنايت کيفر خواست صادر شود 

دادستان بايد رونوشت آن را به 

کانون بفرستد و از طرف کانون به 

شود  دادگاه انتظامي وکالء رجوع مي

و در صورتي که دادگاه دالئل را قوي 

و ادامه وکالت وکيل را منافي با 

کالت تشخيص دهد حکم شئون و

نمايد و  تعليق موقت او را صادر مي

مزبور موقتاً قابل اجرا است و  حکم

شود و  مفاد آن به دادگاهها ابالغ مي

در مورد محکوميت قطعي وکيل به 

ارتکاب جنايت مطلقاً در مورد 

تشخيص دادگاه  هائي که به جنحه

انتظامي وکالء ادامه وکالت منافي 

وميت وکيل شئون وکالت است محر

از شغل وکالت در روزنامه رسمي و 

دادگاهها ابالغ  مجله کانون آگهي و به

 شود. مي

در صورتي که عليه  -۱2۱ماده 

وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب 

( اين ۹2يکي از جرايم موضوع ماده )

قانون کيفرخواست صادر شود، 

و انقالب صادره  دادستان عمومي

نوشت کننده کيفر خواست بايد رو

و رييس  آن را براي دادستان انتظامي

سازمان استاني متبوع بفرستد. 

رييس سازمان يا دادستان 

رونوشت کيفرخواست را  انتظامي

وکال  مستقيماً به دادگاه انتظامي

دارد. در صورتي که دادگاه  ارسال مي

داليل را قوي و ادامه وکالت  انتظامي

وکيل يا کارآموز را منافي با شئون 

ت تشخيص دهد، رأي تعليق وکال

موقت او را براي مدت شش ماه 

کند. اين رأي ظرف بيست  صادر مي

روز از تاريخ ابالغ به وکيل يا کارآموز 

 قابل اعتراض است.

در صورتي که عليه  -۱۱۸ماده 

وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب 

( اين ۸۹يکي از جرايم موضوع ماده )

قانون کيفرخواست صادر شود، 

ستان عمومي و انقالب صادره داد

کننده کيفر خواست بايد رونوشت 

آن را براي دادستان انتظامي و 

رييس کانون استاني متبوع بفرستد. 

رييس کانون يا دادستان انتظامي 

رونوشت کيفرخواست را مستقيماً به 

دادگاه انتظامي وکال ارسال مي دارد. 

در صورتي که دادگاه انتظامي داليل 

دامه وکالت وکيل يا را قوي و ا

کارآموز را منافي با شئون وکالت 

تشخيص دهد، رأي تعليق موقت او 

کند.  را براي مدت شش ماه صادر مي

اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ 

ابالغ به وکيل يا کارآموز قابل 

 اعتراض است.

در صورتي که عليه  -۱۱۹ماده 

وکيل يا کارآموز به اتهام ارتکاب 

( ۹۶وضوع ماده )يکي از جرايم م

اين قانون کيفرخواست صادر شود، 

و انقالب صادره  دادستان عمومي

کننده کيفر خواست بايد رونوشت 

و  آن را براي دادستان انتظامي

رييس کانون استاني متبوع 

بفرستد. رييس کانون يا دادستان 

رونوشت کيفرخواست را  انتظامي

وکال  مستقيماً به دادگاه انتظامي

ارد. در صورتي که د ارسال مي

داليل را قوي و  دادگاه انتظامي

ادامه وکالت وکيل يا کارآموز را 

منافي با شئون وکالت تشخيص 

دهد، رأي تعليق موقت او را براي 

کند. اين  مدت شش ماه صادر مي

رأي ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ 

به وکيل يا کارآموز قابل اعتراض 

 است.

 

ی نامه الیحه قانون از آئین

 استقالل کانون وکالء دادگستری

ـ دادگاه بايد نسبت به  ۰۸ماده 

شود  موضوعاتي که به آن رجوع مي

رسيدگي کرده رأي بدهد و در 

تواند مجازات  صورت ثبوت تخلف مي

شديدتر از مورد تقاضا تعيين نمايد و 

در مورد تقاضاي تعليق بايد خارج از 

نوبت رسيدگي کرده رأي بدهد و در 

موضوع متضمن جنبه  موردي که

کيفري باشد که تفکيک آن از جنبه 

انتظامي ممکن نباشد بايد رسيدگي 

را موقوف به فراغ از جنبه کيفري 

 نمايد.

در مواردي که تخلف  -۱22ماده 

انتظامي واجد جنبه کيفري است 

چنانچه جنبه انتظامي از کيفري 

قابل تفکيک باشد دادگاه انتظامي به 

ادر مي تخلف رسيدگي و حکم ص

نمايد و جهت رسيدگي به جنبه 

کيفري يا در صورتي که جنبه 

انتظامي از کيفري قابل تفکيک 

نباشد پرونده را جهت رسيدگي به 

مرجع صالحيتدار قضايي ارسال 

 نمايد. مي

در مواردي که تخلف  -۱۱۹ماده 

انتظامي واجد جنبه کيفري است 

چنانچه جنبه انتظامي از کيفري 

دادگاه انتظامي به قابل تفکيک باشد 

تخلف رسيدگي و حکم صادر مي 

نمايد و جهت رسيدگي به جنبه 

کيفري يا در صورتي که جنبه 

انتظامي از کيفري قابل تفکيک 

نباشد پرونده را جهت رسيدگي به 

مرجع صالحيتدار قضايي ارسال 

 نمايد. مي

در مواردي که تخلف  -۱2۶ماده 

انتظامي واجد جنبه کيفري است 

نبه انتظامي از کيفري چنانچه ج

قابل تفکيک باشد دادگاه انتظامي 

به تخلف رسيدگي و حکم صادر 

مي نمايد و جهت رسيدگي به 

جنبه کيفري يا در صورتي که 

جنبه انتظامي از کيفري قابل 

تفکيک نباشد پرونده را جهت 

رسيدگي به مرجع صالحيتدار 

 نمايد. قضايي ارسال مي

 

در ترتيبات رسيدگي  -۱25ماده  

دادگاه تجديدنظر وکال همان است 

که براي دادگاه بدوي وکال 

بيني گرديده است؛ مگر آنکه  پيش

در اين قانون ترتيب ديگري مقرر 

 شده باشد.

ترتيبات رسيدگي در  -۱2۶ماده 

دادگاه تجديدنظر وکال همان است 

که براي دادگاه بدوي وکال 

بيني گرديده است؛ مگر آنکه  پيش

تيب ديگري مقرر در اين قانون تر

 شده باشد.

ترتيبات رسيدگي در  -۱2۱ماده 

دادگاه تجديدنظر وکال همان است 

که براي دادگاه بدوي وکال 

بيني گرديده است؛ مگر آنکه  پيش

در اين قانون ترتيب ديگري مقرر 

 شده باشد.
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از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

ن وکال و کارگشايا - ۱ماده 

دادگستري طبق مقررات اين قانون 

از طريق بيمه اجباري در برابر اثرات 

ناشي از پيري و ازکارافتادگي و 

 ميشوند. فوت حمايت

وکال و کارگشاياني که  -تبصره 

مشمول مقررات قانون استخدام 

کشوري يا قانون استخدام نيروهاي 

مسلح شاهنشاهي يا قانون تأمين 

تگي مقررات بازنشس اجتماعي يا

ديگري هستند از شمول مقررات 

حمايتي اين قانون مستثني 

 ميباشند.

 

نرخ و ترتيب پرداخت حق  - ۸ماده 

بيمه از طرف بيمه شده و کانون 

وکال و شرايط استفاده از مزايا و 

برداري از  ميزان آن و نحوه بهره

اي  نامه طبق آيين  وجوه صندوق

است که به وسيله وزارت  

به تصويب هيئت  دادگستري تهيه و

 وزيران خواهد رسيد.

وکالي دادگستري و  -تبصره 

کارگشايان مکلفند معادل نصف 

آنچه که بابت ماليات طبق قانون 

مالياتهاي مستقيم تمبر به 

همچنين  کنند  وکالتنامه الصاق مي

معادل نصف ماليات وجوهي که 

الوکاله به  المشاوره و حق بعنوان حق

ارند به د طور مقطوع دريافت مي

صندوق حمايت وکال و 

دادگستري پرداخت  کارگشايان

 نمايند.
 

 حمایت صندوق –فصل ششم 

 رسمی وکالی

وکالي دادگستري و  -۱24ماده 

کارآموزان وکالت چنانچه عضو 

اي ديگري نباشند،  صندوق بيمه

طبق مقررات اين قانون از طريق 

بيمه اجباري از حمايتهاي 

و فوت و بازنشستگي و ازکارافتادگي 

خدمات درماني و رفاهي برخوردار 

 شوند. مي

مندي از  چگونگي بهره -۱تبصره 

هاي موضوع اين قانون توسط  حمايت

مشموالن و افراد تحت تکفل آنان به 

اي است که ظرف  نامه موجب آئين

مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين 

قانون توسط شوراي ملي وکالت 

تهيه و به تصويب وزير دادگستري 

 رسد. مي

هيچ وکيل يا کارآموزي  -2تبصره 

تواند همزمان مشمول دو  نمي

صندوق بيمه اي باشد. وکال و 

ها  کارآموزاني که عضو ساير صندوق

باشند مخيرند يکي از دو  بوده يا مي

صندوق را انتخاب نمايند و يا با 

رعايت قوانين و مقررات مربوط 

اي خود را به صندوق  سوابق بيمه

 يد منتقل کنند.محل کار جد

وکاليي که عضو صندوق  -5تبصره 

حمايت وکالي دادگستري 

باشند، به موجب مقرراتي که در  نمي

( ۱نامه اجرايي مقرر در تبصره ) آيين

بيني خواهد شد،  اين ماده پيش

توانند از امکانات رفاهي صندوق  مي

 استفاده نمايند.

وکالي دادگستري و  -۱2۱ماده 

نچه عضو کارآموزان وکالت چنا

اي ديگري نباشند،  صندوق بيمه

طبق مقررات اين قانون از طريق 

هاي بيمه اجباري از حمايت

بازنشستگي و ازکارافتادگي و فوت و 

خدمات درماني و رفاهي برخوردار 

 شوند. مي

مندي از  چگونگي بهره -۱تبصره 

هاي موضوع اين قانون توسط  حمايت

مشموالن و افراد تحت تکفل آنان به 

اي است که ظرف  نامه وجب آيينم

مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين 

قانون توسط شوراي عالي وکالت 

تهيه و به تصويب وزير دادگستري 

 رسد. مي

هيچ وکيل يا کارآموزي  -2تبصره 

تواند همزمان مشمول دو  نمي

صندوق بيمه اي باشد. وکال و 

ها  کارآموزاني که عضو ساير صندوق

مخيرند يکي از دو باشند  بوده يا مي

صندوق را انتخاب نمايند و يا با 

رعايت قوانين و مقررات مربوط 

اي خود را به صندوق  سوابق بيمه

 محل کار جديد منتقل کنند.

وکاليي که عضو صندوق  -5تبصره 

حمايت وکالي دادگستري 

باشند، به موجب مقرراتي که در  نمي

( ۱نامه اجرايي مقرر در تبصره ) آيين

بيني خواهد شد،  ه پيشاين ماد

توانند از امکانات رفاهي صندوق  مي

 استفاده نمايند.

 حمایت صندوق –فصل ششم 

 دادگستری وکالی

وکالي دادگستري و  -۱22ماده 

کارآموزان وکالت چنانچه عضو 

اي ديگري نباشند،  صندوق بيمه

طبق مقررات اين قانون از طريق 

بيمه اجباري از حمايتهاي 

کارافتادگي و فوت بازنشستگي و از

و خدمات درماني و رفاهي 

 شوند. برخوردار مي

مندي از  چگونگي بهره -۱تبصره 

هاي موضوع اين قانون  حمايت

توسط مشموالن و افراد تحت 

اي  نامه تکفل آنان به موجب آئين

است که ظرف مدت شش ماه از 

تاريخ تصويب اين قانون توسط 

شوراي ملي وکالت تهيه و به 

 رسد. ر دادگستري ميتصويب وزي

هيچ وکيل يا کارآموزي  -2تبصره 

تواند همزمان عضو دو صندوق  نمي

بيمه اي باشد. وکال و کارآموزاني 

ها بوده يا  که عضو ساير صندوق

باشند مخيرند يکي از دو  مي

صندوق را انتخاب نمايند و يا با 

رعايت قوانين و مقررات مربوط 

اي خود را به صندوق  سوابق بيمه

 حل کار جديد منتقل کنند.م

وکاليي که عضو صندوق  -5تبصره 

حمايت وکالي دادگستري 

باشند، به موجب مقرراتي که  نمي

نامه اجرايي مقرر در تبصره  در آيين

بيني خواهد  ( اين ماده پيش۱)

توانند از امکانات رفاهي  شد، مي

 صندوق استفاده نمايند.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 .رگشایان دادگستریوکال و کا

 
وکال و کارگشاياني که از  - ۱4ماده 

مستمري بازنشستگي يا 

ازکارافتادگي موضوع اين قانون 

وکالء با رسيدن به سن  -32ماده   

سالگي حق وکالت ندارند.  ۱3

وکالي عضو صندوق حمايت 

سال سابقه  53دادگستري با 

پرداخت حق بيمه، با هر سني 

توانند درخواست بازنشستگي  مي

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  94   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

استفاده ميکنند ديگر حق وکالت 

 ندارند.

وکالت هائيکه قبل از صدور  -تبصره

حکم بازنشستگي به وکالي 

بازنشسته داده شده و محاکمات آن 

در جريان رسيدگي است به قوت 

تعقيب دعاوي مذکور تا  باقي وخود 

مرحله نهائي از طرف وکالي 

 بازنشسته بالمانع است

وکال و کارگشايان  - ۱3ماده 

 دادگستري

اين ماده از مبحث دوم فصل 

دوم به اينجا منتقل شده 

است. )شماره آن فعالً تغيير 

 داده نشد(
 

در  ۱4ميتوانند با رعايت ماده 

سابقه  سال 5۶صورت داشتن 

و يا دارا بودن حداقل  وکالت

وکالت و شصت سال  دهسال سابقه

حق بيمه به ترتيب  سن و پرداخت

مقرر در آئين نامه تقاضاي 

 .بازنشستگي نمايند

مدت کارآموزي وکال  -تبصره 

دادگستري جزء مدت سي سال 

الذکر محسوب  مذکور در ماده فوق

ميگردد و از تاريخ اجراي اين قانون 

لت دادگستري کارآموزي وکا پروانه

براي حوزه قضائي استان مرکز فقط 

به کساني داده ميشود که سن آنها 

از چهل سال تمام بيشتر نباشد و 

قضائي پروانه  هاي براي ساير حوزه

کارآموزي به کساني داده ميشود که 

سن آنها از پنجاه سال تمام بيشتر 

هائي قابل  نباشد و چنين پروانه

 انتقال به حوزه قضائي استان

 نميباشد. مرکز
 

نمايند. پروانه اين قبيل 

شود.  بازنشستگان تمديد نمي

ه توانند ساالن وکالي بازنشسته مي

وکالت سه فقره پرونده را به عهده 

بگيرند و همچنين از سازمان 

مربوط پروانه مشاوره دريافت 

نمايند. وکالي بازنشسته از 

پرداخت هرگونه حقوقي به 

 صندوق مذکور معافند.

وکالتهايي که قبل از  -تبصره 

صدور حکم بازنشستگي به وکالي 

بازنشسته داده شده و در جريان 

وت خود باقي و رسيدگي است به ق

تعقيب دعاوي مذکور تا صدور و 

اجراي راي نهايي از طرف وکالي 

 بازنشسته بالمانع است.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

 

براي اجراي اين قانون  - 2ماده 

صندوقي بنام صندوق حمايت وکال 

و کارگشايان دادگستري که در اين 

نام صندوق حمايت  -۱23ماده 

وکالء و کارگشايان دادگستري به 

صندوق حمايت وکالي دادگستري و 

يابد که از  کارآموزان وکالت تغيير مي

 "صندوق"اين پس به اختصار 

شود. اين صندوق داراي  ناميده مي

نام صندوق حمايت  -۱22ماده 

وکالء و کارگشايان دادگستري به 

وق حمايت وکالي دادگستري و صند

يابد که از  کارآموزان وکالت تغيير مي

« صندوق»اين پس به اختصار 

شود. اين صندوق داراي  ناميده مي

نام صندوق حمايت  -۱25ماده 

وکالء و کارگشايان دادگستري به 

صندوق حمايت وکالي دادگستري 

يابد  و کارآموزان وکالت تغيير مي

که از اين پس به اختصار 

شود. اين  ناميده مي "صندوق"
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ميشود  قانون صندوق ناميده

 ميگردد. تشکيل

صندوق داراي شخصيت  - 5ماده 

حقوقي و استقالل مالي است و از 

پرداخت ماليات و عوارض معاف 

  ميباشد. 
 

شخصيت حقوقي و استقالل مالي و 

اداري است و حق بيمه مأخوذه از 

پرداخت هرگونه ماليات و عوارض 

باشد و مطابق مقررات اين  معاف مي

قانون و اساسنامه مصوب اداره 

 خواهد شد.

شخصيت حقوقي و استقالل مالي و 

اداري است و مطابق مقررات اين 

قانون و اساسنامه مصوب اداره 

خواهد شد. حق بيمه مأخوذه از 

وارض پرداخت هرگونه ماليات و ع

 باشد.معاف مي

صندوق داراي شخصيت حقوقي و 

استقالل مالي و اداري است و حق 

رداخت هرگونه بيمه مأخوذه از پ

باشد و  ماليات و عوارض معاف مي

مطابق مقررات اين قانون و 

 اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

اساسنامه صندوق از طرف  - 4ماده 

کانون وکالي دادگستري مرکز با 

مشارکت نماينده يا جلب نظر 

و پس از تأييد  کانونهاي ديگر تهيه

دادگستري و وزارت بهداري و  وزارت

بهزيستي و تصويب شوراي عالي 

تأمين اجتماعي به موقع اجراء 

 .گذاشته ميشود

اساسنامه صندوق ظرف  -۱2۰ماده 

شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون 

توسط شوراي ملي وکالت تهيه و به 

 رسد. تصويب وزير دادگستري مي

ندوق ظرف اساسنامه ص -۱25ماده 

شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون 

توسط شوراي عالي وکالت تهيه و به 

 رسد.تصويب وزير دادگستري مي

اساسنامه صندوق  -۱24ماده 

ظرف شش ماه از تاريخ تصويب 

اين قانون توسط شوراي عالي 

وکالت تهيه و به تصويب وزير 

 رسد. دادگستري مي

 

 

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 کارگشایان دادگستری وکال و

منابع مالي صندوق بشرح  - 3ماده 

 زير است:

اي که مشمولين اين  حق بيمه -۱

 قانون مستقيماً به صندوق ميپردازند.

وجوهي که کانونهاي وکال به  - 2

 صندوق ميپردازند.

سود حاصل از درآمد وجوه  - 5

 صندوق.

ها و هدايائي که از طرف  کمک - 4

به  اشخاص حقيقي يا حقوقي

 صندوق داده ميشود.

منابع مالي صندوق به  -۱2۱ماده 

 شرح زير است:

اي که مشمولين اين  حق بيمه -۱

قانون مستقيماً به صندوق 

 پردازند. مي

هاي وکال به  وجوهي که سازمان -2

 پردازند. صندوق مي

سود و منافع حاصل از درآمدها و  -5

گذاريهاي صندوق، به ترتيبي  سرمايه

 شود. امه مقرر ميکه در اساسن

هاي  وجوه ناشي از خسارت -4

( و نيز ۱2۹(، )۱2۸موضوع مواد )

 ( اين قانون۱5۶وجوه ماده )

کمکها و هدايايي که از طرف  -3

اشخاص حقيقي يا حقوقي به 

 شود. صندوق داده مي

دريافت کمکها و هدايا از  -تبصره

اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، 

الت منوط به تصويب شوراي ملي وک

 باشد. و تأييد وزير دادگستري مي

منابع مالي صندوق به  -۱24ماده 

 شرح زير است:

اي که مشمولين اين  حق بيمه -۱

-قانون مستقيماً به صندوق مي

 پردازند.

هاي وکال به  وجوهي که کانون -2

 پردازند. صندوق مي

سود و منافع حاصل از درآمدها و  -5

هاي صندوق، به گذاري سرمايه

ي که در اساسنامه مقرر ترتيب

 شود. مي

(، ۱23وجوه موضوع مواد ) -4

 ( اين قانون.۱2۱( و )۱2۰)

ها و هدايايي که از طرف کمک -3

اشخاص حقيقي يا حقوقي به 

 شود. صندوق داده مي

 از هدايا و هاکمک دريافت -تبصره

 خارجي، حقوقي يا حقيقي اشخاص

 وکالت عالي شوراي تصويب به منوط

 .باشد مي دادگستري روزي تأييد و

منابع مالي صندوق به  -۱23ماده 

 شرح زير است:

اي که مشمولين اين  حق بيمه -۱

قانون مستقيماً به صندوق 

 پردازند. مي

هاي وکال  وجوهي که سازمان -2

 پردازند. به صندوق مي

سود و منافع حاصل از درآمدها  -5

گذاريهاي صندوق، به  و سرمايه

ه مقرر ترتيبي که در اساسنام

 شود. مي

هاي موضوع  وجوه وخسارت -4

( اين ۱2۹( )۱2۸(، )۱2۱مواد )

 قانون

کمکها و هدايايي که از طرف  -3

اشخاص حقيقي يا حقوقي به 

 شود. صندوق داده مي

دريافت کمکها و هدايا از  -تبصره

اشخاص حقيقي يا حقوقي 

خارجي، منوط به تصويب شوراي 

 .باشد مي ملي وکالت 

 

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  96   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

شکیل صندوق حمایت از قانون ت

 وکال و کارگشایان دادگستری

کليه دارائي و تعهدات  - ۰ماده 

صندوق تعاون و وکالي دادگستري 

 به صندوق منتقل ميشود.

 

وجوه مذکور در تبصره  - ۱ماده 

قانون بودجه اصالحي سال  ۱۹

کل  ۱535و بودجه سال  ۱532

کشور همچنين کسور بازنشستگي 

ل از کارمنداني که قب قضات و

بازنشستگي مستعفي شده يا بشوند 

و پروانه وکالت گرفته يا بگيرند بايد 

 به صندوق واريز شود.

سوابق خدمت رسمي  - ۱5ماده 

قضات و کارمندان دولت و مدت 

نمايندگي مجلسين سنا و شوراي 

ملي و مدت خدمت وظيفه 

مقررات اين قانون  کسانيکه مشمول

قرار ميگيرند از لحاظ بازنشستگي 

شرط پرداخت تمام حق بيمه ب

سنوات مذکور با احتساب وجوه 

متقاضي  پرداختي بابت بازنشستگي

که به صندوق واريز شده است جزء 

 سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

در صورتيکه براي  -تبصره 

متقاضي بازنشستگي بعنوان سهم 

کارفرما وجوهي در صندوقهاي 

بيمه ديگر پرداخت شده بر حسب 

اضي به صندوق منتقل متق تقاضاي

 خواهد شد.

 8از آیین نامه اجرایی ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

 با تواند مي شده بيمه ـ ۱4 ماده

 رعايت و قانون( ۱4) ماده رعايت

 حداکثر نامه آيين اين( 2) ماده

 تاريخ از قبل سوابق از سال بيست

 تيبتر به را نامه آيين اين تصويب

 سوابق جزو فصل اين در مذکور

به منظور احتساب و دريافت  الزم

مستمري از کار افتادگي ،فوت و 

حقوق بازنشستگي مورد احتساب 

 قرار دهد:

ـ سالهاي کارآموزي و وکالت قبل 

کليه وجوه مربوط به  -۱2۸ماده 

کسور بازنشستگي يا حق بيمه )اعم 

از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي( 

آن دسته از افرادي که قبل از اخذ 

پروانه وکالت طبق قوانين به ساير 

صندوقها پرداخت شده در صورت 

ست کتبي متقاضي بايد به اين درخوا

صندوق واريز شود. در هر حال 

استفاده از مزاياي بازنشستگي 

موضوع اين صندوق منوط به اشتغال 

سال  ۱۶به وکالت و پرداخت حداقل 

حق بيمه متعلقه به اين صندوق 

 باشد. مي

مدت خدمت وظيفه  -تبصره 

نيز به شرط پرداخت مابه  عمومي

اين  التفاوت حق بيمه مقرر به

صندوق مشمول مقررات اين ماده 

 خواهد بود.

کليه وجوه مربوط به  -۱23ماده 

کسور بازنشستگي يا حق بيمه )اعم 

از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي( 

آن دسته از افرادي که قبل از أخذ 

پروانه وکالت طبق قوانين به ساير 

ها پرداخت شده در صورت صندوق

اين  درخواست کتبي متقاضي بايد به

صندوق واريز شود. در هر حال 

استفاده از مزاياي بازنشستگي 

موضوع اين صندوق منوط به اشتغال 

سال  ۱۶به وکالت و پرداخت حداقل 

حق بيمه متعلقه به اين صندوق 

 باشد. مي

مدت خدمت وظيفه عمومي  -تبصره

نيز به شرط پرداخت مابه التفاوت 

حق بيمه مقرر به اين صندوق 

اين ماده خواهد  مشمول مقررات

 بود.

کليه وجوه مربوط به  -۱2۰ماده 

کسور بازنشستگي يا حق بيمه 

)اعم از سهم دولت يا کارفرما و 

متقاضي( آن دسته از افرادي که 

قبل از اخذ پروانه وکالت طبق 

قوانين به ساير صندوقها پرداخت 

شده در صورت درخواست کتبي 

متقاضي بايد به اين صندوق واريز 

صورتي که انتقال سوابق  شود. در

بيمه اي پس از گذشت يک سال 

از تاريخ دريافت پروانه وکالت 

صورت گيرد مبالغي به عنوان مابه 

التفاوت عالوه بر مابه التفاوت 

به ترتيبي که در  ۱5۱موضوع ماده 

آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين 

مي شود از وکيل دريافت مي 

گردد. در هر حال استفاده از 

زاياي بازنشستگي موضوع اين م

صندوق منوط به اشتغال به وکالت 

سال حق  ۱۶و پرداخت حداقل 

بيمه متعلقه به اين صندوق 

 باشد. مي

مدت خدمت وظيفه  -تبصره 

نيز به شرط پرداخت مابه  عمومي

التفاوت حق بيمه مقرر به اين 

صندوق مشمول مقررات اين ماده 

 خواهد بود.

 توضيح:

ادی در مورد اصالحیه ی پیشنه

این ماده، مبتنی بر اصول بیمه 

ای و علم محاسبات بیمه ای 

می باشد و صندوقهای بیمه ای 

نظیر صندوق تأمین اجتماعی 

در مقرات مرتبط خود ،همواره 

 به دنبال این راهکار بوده اند.
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از فروردين ماه سال تصويب اين 

آيين نامه که پروانه خود را تمبر 

 کرده باشد.

ـ سوابق خدمت رسمي ثابت يا 

 ناوين مشابه دولت.ع

 ـ سوابق خدمت قضايي.

 ـ مدت خدمت وظيفه عمومي .
 

 

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

حق  نرخ و ترتيب پرداخت - ۸ماده 

بيمه از طرف بيمه شده و کانون 

وکال و شرايط استفاده از مزايا و 

برداري از  ميزان آن و نحوه بهره

است  اي  نامه طبق آيين  وجوه صندوق

که به وسيله وزارت دادگستري تهيه 

و به تصويب هيئت وزيران خواهد 

 رسيد.

 8از آیین نامه اجرایی ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 ارگشایان دادگستریوکال و ک

 کارگشايان و وکال ـ ۱ ماده

 وکالي کانون و دادگستري

 به نامه آيين اين در که دادگستري

 ناميده( کانون) و( شده بيمه) ترتيب

( ۱) ماده تبصره رعايت با شوند مي

 ماده در مذکور ارقام مأخذ به قانون

 پرداخت به مکلف نامه آيين اين( 2)

 :هستند زير ماهانه بيمه حق

 الف ـ سهم بيمه شده هشت درصد.

 ب ـ سهم کانون چهار درصد.

خذ محاسبه حق  ـ درآمد مأ 2ماده 

نامه به عنوان  بيمه موضوع اين آيين

کالت  ل اشتغال به و پايه براي سال او

کالي پايه دو و سه و کارگشايان  و

کالي پايه يک  ( برابر و براي و۱)

( برابر حداقل حقوق و فوق 2/۱)

هاي مستمر مشمولين قانون  العاده

مديريت خدمات کشوري در هر سال 

خواهد بود که به ازاي هر سال 

( %۱۶کالت ده درصد ) اشتغال به و

ه به عنوان اضافه  مبلغ پايه به هر گرو

ه اضافه  ساالنه به مبلغ پايه آن گرو

 شود. مي

وکال و کارآموزان  -۱2۹ماده 

مشمول اين قانون و همچنين 

تبوع آنان مکلفند حق هاي م کانون

بيمه ماهانه خود را به شرح زير 

 پرداخت کنند:

سهم بيمه شده معادل نه  -الف 

 %(۹درصد. )

سهم کانونهاي وکالي متبوع  -ب 

 %(5سه درصد. )

درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه 

موضوع اين ماده براي سال اول 

( 3/۱اشتغال به وکالت دادگستري )

( برابر ۱برابر و کارآموزان، معادل )

هاي  حداقل حقوق و فوق العاده

مستمر شاغلين قانون مديريت 

خدمات کشوري در هرسال خواهد 

بود که به ازاي هر سال اشتغال به 

%( مبلغ پايه به ۱۶وکالت ده درصد )

عنوان اضافه ساالنه به مبلغ پايه آن 

 گروه اضافه مي شود.

وکال و کارآموزان  -۱2۰ماده 

چنين مشمول اين قانون و هم

هاي متبوع آنان مکلفند حق  کانون

بيمه ماهانه خود را به شرح زير 

 پرداخت کنند:

سهم بيمه شده معادل نه  -الف

 ؛(٪۹درصد )

هاي وکالي متبوع سهم کانون -ب

 (.٪5معادل سه درصد )

درآمد مأخذ محاسبه حق بيمه 

موضوع اين ماده براي سال اول 

( 3/۱اشتغال به وکالت دادگستري )

( برابر ۱و کارآموزان معادل ) برابر

هاي  العادهحداقل حقوق و فوق

مستمر شاغلين قانون مديريت 

خدمات کشوري در هرسال خواهد 

بود که به ازاي هر سال اشتغال به 

 پايه مبلغ( ٪۱۶وکالت ده درصد )

 پايه مبلغ به ساالنه اضافه عنوان به

 .شودمي اضافه گروه آن

وکال و کارآموزان  -۱2۱ماده 

مشمول اين قانون و همچنين 

هاي متبوع آنان مکلفند حق  کانون

بيمه ماهانه خود را به شرح زير 

 پرداخت کنند:

سهم بيمه شده معادل نه  -الف 

 %(۹درصد. )

سهم کانونهاي وکالي متبوع  -ب 

 %(5سه درصد. )

درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه 

موضوع اين ماده براي سال اول 

تري اشتغال به وکالت دادگس

( برابر و کارآموزان، معادل 3/۱)

( برابر حداقل حقوق و فوق ۱)

هاي مستمر شاغلين قانون  العاده

مديريت خدمات کشوري در 

هرسال خواهد بود که به ازاي هر 

سال اشتغال به وکالت ده درصد 

%( مبلغ پايه به عنوان اضافه ۱۶)

ساالنه به مبلغ پايه آن گروه اضافه 

 مي شود.
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 8مه اجرایی ماده از آیین نا

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

ـ حق بيمه سهم بيمه شده  3ماده 

حداقل هر سه ماه يک بار بايد به 

حساب صندوق نزد يکي ازبانکهاي 

معرفي شده به وسيله صندوق واريز 

و فيش آن براي ثبت در دفتر ثبت 

حمايت تسليم صندوق شود. تجديد 

الت بيمه شده موکول به پروانه وک

ارايه مفاصا حساب پرداخت حق 

 بيمه سال يا سالهاي قبل است .

حق بيمه سهم بيمه  -۱5۶ماده 

شده حداقل هر سه ماه يکبار بايد 

مستقيماً به حساب صندوق نزد يکي 

هاي معرفي شده به وسيله  از بانک

صندوق واريز شود و سند پرداخت 

آن براي ثبت در حساب بيمه شده 

تسليم صندوق گردد. در صورت 

تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم 

بيمه شده به تناسب مدت معوق به 

ازاي هر سال تأخير پانزده درصد 

%( محاسبه و دريافت خواهد ۱3)

 شد.

حق بيمه سهم بيمه  -۱2۱ماده 

شده حداقل هر سه ماه يکبار بايد 

مستقيماً به حساب صندوق نزد يکي 

ه به وسيله هاي معرفي شد از بانک

صندوق واريز شود و سند پرداخت 

آن براي ثبت در حساب بيمه شده 

تسليم صندوق گردد. در صورت 

تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم 

بيمه شده به تناسب مدت معوق به 

ازاي هر سال تأخير پانزده درصد 

 خواهد دريافت و محاسبه( ۱3٪)

 .شد

حق بيمه سهم بيمه  -۱2۸ماده 

سه ماه يکبار بايد شده حداقل هر 

مستقيماً به حساب صندوق نزد 

هاي معرفي شده به  يکي از بانک

وسيله صندوق واريز شود و سند 

پرداخت آن براي ثبت در حساب 

بيمه شده تسليم صندوق گردد. در 

صورت تأخير در پرداخت حق 

بيمه، سهم بيمه شده به تناسب 

مدت معوق به ازاي هر سال تأخير 

%( محاسبه و ۱3پانزده درصد )

 دريافت خواهد شد.

 

 8از آیین نامه اجرایی ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

 ..... -3ماده 

حق بيمه سهم کانونها  - 2تبصره 

هر دو ماه يکبار از طرف صندوق 

تعيين وبه کانونها اعالم خواهد 

شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف 

شده را به حساب  يکماه مبالغ اعالم

 صندوق واريز نمايند.

ها  حق بيمه سهم کانون -۱5۱ماده 

هر سه ماه يکبار از طرف صندوق 

ها اعالم خواهد  محاسبه و به کانون

ها مکلفند حداکثر ظرف  شد. کانون

يک ماه مبالغ اعالم شده را به 

حساب صندوق واريز نمايند. در 

صورت تأخير در پرداخت سهم 

مدت تأخير به ازاي  کانون به تناسب

%( ۱۶هر سال به ميزان ده درصد )

عالوه بر حق بيمه سهم سازمان 

 محاسبه و دريافت خواهد شد.

عدم پرداخت بموقع سهم  -۱تبصره 

صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق 

( اين ۹۰موضوع ماده ) تخلف انتظامي

قانون محسوب و مرتکب يا مرتکبين 

ين حسب مورد به مجازات مقرر در ا

 شوند. ماده محکوم مي

محکومين موضوع اين  -2تبصره 

ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً 

 به سازمان پرداخت نمايند.

ها  حق بيمه سهم کانون -۱2۸ماده 

هر سه ماه يکبار از طرف صندوق 

ها اعالم خواهد  محاسبه و به کانون

ها مکلفند حداکثر ظرف  شد. کانون

به  يک ماه مبالغ اعالم شده را

حساب صندوق واريز نمايند. در 

صورت تأخير در پرداخت سهم 

کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي 

( ٪۱۶هر سال به ميزان ده درصد )

 کانون سهم بيمه حق بر عالوه

 .شد خواهد دريافت و محاسبه

عدم پرداخت بموقع سهم  -۱تبصره 

صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق 

( ۸۱اده )تخلف انتظامي مقرر در م

 شود. اين قانون محسوب مي

محکومين موضوع اين  -2تبصره 

ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً 

 به کانون پرداخت نمايند.

حق بيمه سهم  -۱2۹ماده 

ها هر سه ماه يکبار از طرف  کانون

ها  صندوق محاسبه و به کانون

ها مکلفند  اعالم خواهد شد. کانون

م حداکثر ظرف يک ماه مبالغ اعال

شده را به حساب صندوق واريز 

نمايند. در صورت تأخير در 

پرداخت سهم کانون به تناسب 

مدت تأخير به ازاي هر سال به 

%( عالوه بر ۱۶ميزان ده درصد )

حق بيمه سهم کانون محاسبه و 

دريافت خواهد شد. مسئوليت 

اجراي اين ماده به عهده رئيس 

 کانون مربوط مي باشد.

خت بموقع عدم پردا -۱تبصره 

سهم صندوق، بدون عذر موجه از 

مصاديق تخلف انتظامي مقرر در 

( اين قانون محسوب و ۹۶ماده )

مرتکب يا مرتکبين حسب مورد به 

مجازات مقرر در اين ماده محکوم 

 شوند. مي

محکومين موضوع اين  -2تبصره 

ماده موظفند جريمه مقرر را 

 شخصاً به کانون پرداخت نمايند.
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کیل صندوق حمایت از قانون تش

 وکال و کارگشایان دادگستری

 ...... -۸ماده 

وکالي دادگستري و  -تبصره 

کارگشايان مکلفند معادل نصف 

آنچه که بابت ماليات طبق قانون 

مالياتهاي مستقيم تمبر به وکالتنامه 

همچنين معادل  کنند  الصاق مي

نصف ماليات وجوهي که بعنوان 

طور  الوکاله به المشاوره و حق حق

دارند به صندوق  مقطوع دريافت مي

حمايت وکال و کارگشايان 

 دادگستري پرداخت نمايند 

 از قانون مالیاتهای مستقیم

وکالء دادگستري و  - ۱۶5ماده 

کساني که در محاکم اختصاصي 

کنند مکلفند در  وکالت مي

ها  الوکاله هاي خود رقم حق وکالتنامه

 پنج درصد آن را قيد نمايند و معادل

الحساب مالياتي روي  بابت علي

وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند 

که در هر حال مبلغ تمبر حسب 

مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در 

 باشد: زير

در دعاوي و اموري که  -الف  

خواسته آنها مالي است پنج درصد 

الوکاله مقرر در تعرفه براي هر  حق

 مرحله.

کالت در مواردي که موضوع و -ب 

مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته 

قانوناً الزم نيست و همچنين در 

الوکاله  دعاوي کيفري که تعيين حق

دادگاه است پنج درصد  به نظر

نامه  الوکاله مقرر در آيين حداقل حق

 الوکاله براي هر مرحله. حق

در دعاوي کيفري نسبت به  -ج 

مورد ادعاي خصوصي که مالي باشد 

 حکم بند الف اين ماده.بر طبق مفاد 

در مورد دعاوي و اختالفات مالي  -د 

که در مراجع اختصاصي غير قضايي 

شود و  رسيدگي و حل و فصل مي

  الوکاله آنها تعرفه خاصي براي حق

مقرر نشده است از قبيل اختالفات 

مالياتي و عوارض توسعه معابر 

شهرداري و نظاير آنها ميزان 

وکال و کارآموزان وکالت  -۱52ماده 

مکلفند معادل آنچه را که بابت 

ماليات طبق قانون مالياتهاي 

مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق 

کنند به صندوق پرداخت کنند.  مي

وکال و کارآموزان متخلف از اجراي 

اين ماده به محروميت از وکالت از 

موضوع ماده چهار ماه تا يکسال 

 ( اين قانون محکوم مي شوند.۹2)

وکال و کارآموزان وکالت  -۱2۹ماده 

مکلفند معادل آنچه را که بابت 

هاي ماليات طبق قانون ماليات

مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق 

کنند به صندوق پرداخت کنند.  مي

وکال و کارآموزان متخلف از اجراي 

اين ماده به محروميت از وکالت از 

چهار ماه تا يکسال موضوع ماده 

 شوند.( اين قانون محکوم مي۸۱)

وکال و کارآموزان  -۱5۶ماده 

وکالت مکلفند معادل آنچه را که 

بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي 

مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق 

کنند به صندوق پرداخت کنند.  مي

وکال و کارآموزان متخلف از اجراي 

وميت از وکالت از اين ماده به محر

سه ماه تا يکسال محکوم مي 

 شوند.

 توضيح:

اصالحیه پیشنهادی جنبه ی 

عبارتی داشته و در جهت 

 81هماهنگی این ماده با ماده 

 اعمال شده است.
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مالياتي به  الوکاله صرفاً از لحاظ حق

 شرح زير:

( ريال ۱۶ ۶۶۶۶۶۶تا ده ميليون ) 

االختالف، پنج درصد تا سي  مابه

( ريال 5۶۶۶۶۶۶۶ميليون )

االختالف، چهار درصد نسبت به  مابه

( ۱۶ ۶۶۶۶۶۶مازاد ده ميليون )

( 5۶۶۶۶۶۶۶ريال از سي ميليون )

االختالف به باال سه درصد  ريال مابه

نسبت به مازاد سي ميليون 

شود  ( ريال منظور مي5۶۶۶۶۶۶۶)

و معادل پنج درصد آن تمبر باطل 

مفاد اين بند درباره  خواهد شد.

اشخاصي که وکالتاً در مراجع مذکور 

ولو اين که  در اين بند اقدام نمايند )

وکيل دادگستري نباشد( نيز جاري 

مؤدي يا  است جز در مورد کارمندان

 -پسر  -خواهر  -برادر  -مادر  -پدر 

 نواده و همسر مؤدي. -تر دخ

 

 از قانون مالیاتهای مستقیم

ها، مؤسسات  وزارتخانه - ۱۶4ماده 

ها، مؤسسات  دولتي، شهرداري

و  ها وابسته به دولت و شهرداري

کليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي 

موضوع بند  انتفاعي و اشخاص و غير

( اين قانون مکلفند ۹3الف( ماده ) )

در هر مورد که بابت 

هاي  پزشکي، هزينه الزحمه حق

بيمارستاني و آزمايشگاهي و 

راديولوژي، داوري، مشاوره، 

کارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي 

تصنيف،  و اداري، نويسندگي، تأليف و

سازي، نوازندگي و هنرپيشگي  آهنگ

و خوانندگي، نقاشي و داللي و 

الزحمه  کاري، هرگونه حق العمل حق

يا کارمزد ارائه خدمات به استثناي 

به بورس ها،  کارمزد پرداختي 

بازارهاي خارج از بورس و کارمزد 

معامالت و تسويه اوراق بهادار و کاال 

در بورس ها و بازارهاي خارج از 

بورس و بانکها، صندوق تعاون و 

مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز، 

امور مربوط به نظافت اماکن و 

اجاره ماشين آالت اداري و  ابنيه،

دستگاههاي اجرايي  -۱55ماده 

( قانون مديريت 3موضوع ماده )

خدمات کشوري و ساير اشخاص 

حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع 

هاي  ( قانون ماليات۱۶4ماده )

مستقيم مکلفند معادل ماليات وجوه 

ارداد که به عنوان حق مندرج در قر

المشاوره و تحت هر عنوان ديگري 

به وکالي دادگستري مي پردازند را 

به هنگام پرداخت مبالغ قراردادي از 

هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف 

يک ماه به حساب صندوق واريز 

کنند. تخلف از انجام اين وظيفه در 

مورد مقامات و مسئوالن 

 ( قانون3دستگاههاي موضوع ماده )

مديريت خدمات کشوري موجب 

محکوميت به مجازات اداري طبق 

قانون رسيدگي به تخلفات اداري 

شود و در مورد ساير اشخاص  مي

حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع 

( قانون مالياتهاي مستقيم ۱۶4ماده )

 ۱۶تا  5به مجازات نقدي معادل 

برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم 

شوند و مستنکف از پرداخت  مي

وجوه مذکور داراي مسئوليت 

هاي اجرايي دستگاه -۱5۶ماده 

( قانون مديريت 3موضوع ماده )

خدمات کشوري و ساير اشخاص 

حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع 

هاي  ( قانون ماليات۱۶4ماده )

مستقيم مکلفند معادل ماليات وجوه 

ن حق مندرج در قرارداد که به عنوا

المشاوره و تحت هر عنوان ديگري 

به وکالي دادگستري عضو صندوق 

مي پردازند را به هنگام پرداخت 

مبالغ قراردادي از هر پرداخت کسر 

و حداکثر ظرف يک ماه به حساب 

صندوق واريز کنند. تخلف از انجام 

اين وظيفه در مورد مقامات و 

هاي موضوع ماده مسؤوالن دستگاه

يت خدمات کشوري ( قانون مدير3)

موجب محکوميت به مجازات اداري 

طبق قانون رسيدگي به تخلفات 

شود و در مورد ساير  اداري مي

اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي 

-( قانون ماليات۱۶4موضوع ماده )

هاي مستقيم به مجازات نقدي 

برابر مبالغ پرداخت  ۱۶تا  5معادل 

شوند و مستنکف از  نشده محکوم مي

مذکور داراي  پرداخت وجوه

دستگاههاي اجرايي  -۱5۱ماده 

( قانون مديريت 3موضوع ماده )

خدمات کشوري و ساير اشخاص 

حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع 

هاي  ( قانون ماليات۱۶4ماده )

مستقيم مکلفند معادل ماليات 

وجوه مندرج در قرارداد که به 

المشاوره و تحت هر عنوان حق 

عنوان ديگري به وکالي 

دادگستري مي پردازند را به هنگام 

پرداخت مبالغ قراردادي از هر 

پرداخت کسر و حداکثر ظرف يک 

ماه به حساب صندوق واريز کنند. 

تخلف از انجام اين وظيفه در مورد 

مقامات و مسئوالن دستگاههاي 

( قانون مديريت 3موضوع ماده )

وجب محکوميت خدمات کشوري م

به مجازات اداري طبق قانون 

شود  رسيدگي به تخلفات اداري مي

و در مورد ساير اشخاص حقوقي و 

اشخاص حقيقي موضوع ماده 

( قانون مالياتهاي مستقيم به ۱۶4)

 ۱۶تا  5مجازات نقدي معادل 

برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم 

شوند و مستنکف از پرداخت  مي
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محاسباتي، کليه خدمات و ارتباطات 

اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه  رايانه

دريايي،  موتوري زميني، هوايي و

ماشين آالت و کارخانجات و 

بارداري، نگاهداري و ها، ان سردخانه

شوفاژ و تهويه  تعمير آسانسور و

مطبوع، هر نوع کار ساختماني و 

تأسيساتي فني و تأسيساتي، تهيه 

ها و تأسيسات،  طرح ساختمان

برداري، نظارت  کشي، نقشه نقشه

محاسبات فني، قرارداد حمل و نقل  و

و وجوهي که بابت حق نمايش فيلم 

ج کنند پن به هر عنوان پرداخت مي

  الحساب درصد آن را به عنوان علي

کنندگان  دريافت ماليات مؤدي )

وجوه( کسر و ظرف سي روز به 

حساب تعيين شده از طرف سازمان 

امور مالياتي کشور واريز و رسيد آن 

تسليم نمايند و همچنين   را به مؤدي

ظرف همين مدت مشخصات 

کنندگان را با ذکر نام و  دريافت

امور مالياتي  نشاني آنها به اداره

تسهيالت   ربط ارسال دارند. ذي

اعطائي بانکها از طريق قرارداد جعاله 

در امور مربوط به کشاورزي و تعمير 

و تکميل يک واحد مسکوني مشمول 

الحساب موضوع  علي ماليات %5کسر 

اين ماده نبوده و دراينگونه موارد 

بانکها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله 

ا ظرف سي روز از تنظيمي با عامل ر

به اداره امور  تاريخ انعقاد قرارداد

 ربط ارسال دارند. مالياتي ذي

تضامني با وکيل يا کارآموز خواهد 

 بود.

مسؤوليت تضامني با وکيل يا 

 کارآموز خواهد بود.

ليت وجوه مذکور داراي مسئو

تضامني با وکيل يا کارآموز خواهد 

 بود.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

تجديد پروانه ساالنه وکال  - ۱۱ماده 

و کارگشايان مشمول اين قانون 

موکول به ارائه مفاصا حساب 

 پرداخت حق بيمه ميباشد.

تمديد پروانه وکال و  -۱54ماده 

ن ارايه و اخذ کارآموزان وکالت بدو

مفاصا حساب صندوق ممنوع است و 

کليه وکال و کارآموزان وکالت 

مکلفند هم زمان با تمديد پروانه 

خود مفاصا حساب مبني بر نداشتن 

بدهي موضوع اين قانون به صندوق 

را اخذ و به کانون مربوط تسليم 

نمايند. عدم رعايت و اجراي اين 

ماده تخلف محسوب مي شود و 

زات انتظامي قسمت مشمول مجا

 باشد. ( اين قانون مي۱55اخير ماده )

تمديد پروانه وکال و  -۱5۱ماده 

کارآموزان وکالت بدون ارايه و أخذ 

مفاصا حساب صندوق ممنوع است و 

کليه وکال و کارآموزان وکالت 

مکلفند هم زمان با تمديد پروانه 

خود مفاصا حساب مبني بر نداشتن 

صندوق  بدهي موضوع اين قانون به

را أخذ و به کانون مربوط تسليم 

نمايند. عدم رعايت و اجراي اين 

ماده تخلف محسوب مي شود و 

مشمول مجازات انتظامي قسمت 

 باشد. ( اين قانون مي۱5۶اخير ماده )

تمديد پروانه وکال و  -۱52ماده 

کارآموزان وکالت بدون ارايه و اخذ 

مفاصا حساب صندوق ممنوع است 

کارآموزان وکالت  و کليه وکال و

مکلفند هم زمان با تمديد پروانه 

خود مفاصا حساب مبني بر 

نداشتن بدهي موضوع اين قانون 

به صندوق را اخذ و به کانون 

مربوط تسليم نمايند. عدم رعايت 

و اجراي اين ماده تخلف محسوب 

مي شود و مشمول مجازات 

( ۱5۱انتظامي قسمت اخير ماده )

http://www.ekhtebar.com/?cat=388
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


صفحه   |                                        وکالت پیشنهادی لوایح و قوانین تطبیقی جدول  102   

  

 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

 باشد. اين قانون مي

 

ز قانون تشکیل صندوق حمایت ا

 وکال و کارگشایان دادگستری

وکال و کارگشاياني که  - ۱2ماده 

طبق مقررات مربوط تقاضاي 

بازنشستگي ميکنند مکلفند تمام 

حق بيمه سنوات گذشته خود را به 

آئين نامه موضوع ماده  ترتيبي که در

. اين قانون تعيين خواهد شد ۸

 بپردازند.

داخت حق سوابق پر -۱53ماده 

بيمه مشموالن اين قانون به ساير 

اي در صورتي  صندوقهاي بيمه

اي  تواند به عنوان سوابق بيمه مي

وکيل از لحاظ مستمري يا 

بازنشستگي محسوب شود که عالوه 

بر انتقال سهم بيمه شده و سهم 

کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق 

( اين قانون، ۱52بيمه موضوع ماده )

ل به اين صندوق در سال انتقا

پرداخت گردد. جزئيات محاسبه مابه 

التفاوت موضوع اين ماده به موجب 

اي خواهد بود که توسط  آيين نامه

صندوق تهيه و به تصويب شوراي 

 رسد. ملي وکالت مي

سوابق پرداخت حق  -۱52ماده 

بيمه مشموالن اين قانون به ساير 

اي در صورتي  هاي بيمهصندوق

اي  سوابق بيمه تواند به عنوان مي

وکيل از لحاظ مستمري يا 

بازنشستگي محسوب شود که عالوه 

بر انتقال سهم بيمه شده و سهم 

کارفرما، مابه التفاوت به مأخذ حق 

( اين قانون، ۱2۹بيمه موضوع ماده )

در سال انتقال به اين صندوق 

پرداخت گردد. جزئيات محاسبه مابه 

التفاوت موضوع اين ماده به موجب 

اي خواهد بود که توسط  نامهآيين

صندوق تهيه و به تصويب شوراي 

 رسد.عالي وکالت مي

سوابق پرداخت حق  -۱55ماده 

بيمه مشموالن اين قانون به ساير 

اي در صورتي  صندوقهاي بيمه

اي  تواند به عنوان سوابق بيمه مي

وکيل از لحاظ مستمري يا 

بازنشستگي محسوب شود که 

يمه شده و عالوه بر انتقال سهم ب

سهم کارفرما، مابه التفاوت به 

ماخذ حق بيمه موضوع ماده 

( اين قانون، در سال انتقال ۱2۹)

به اين صندوق پرداخت گردد. 

جزئيات محاسبه مابه التفاوت 

موضوع اين ماده به موجب آيين 

اي خواهد بود که توسط  نامه

صندوق تهيه و به تصويب شوراي 

 رسد. ملي وکالت مي

 

تشکیل صندوق حمایت  از قانون

 وکال و کارگشایان دادگستری

سوابق خدمت رسمي  - ۱5ماده 

قضات و کارمندان دولت و مدت 

نمايندگي مجلسين سنا و شوراي 

ملي و مدت خدمت وظيفه کسانيکه 

مقررات اين قانون قرار  مشمول

ميگيرند از لحاظ بازنشستگي بشرط 

پرداخت تمام حق بيمه سنوات 

وجوه پرداختي مذکور با احتساب 

متقاضي که به  بابت بازنشستگي

صندوق واريز شده است جزء سابقه 

 وکالت محسوب خواهد شد.

اي قضات و  سوابق بيمه -۱5۰ماده 

کارمندان دولت و مدت نمايندگي 

مجلس شوراي اسالمي و مدت 

خدمت وظيفه کساني که مشمول 

گيرند به  مقررات اين قانون قرار مي

بيمه شرط پرداخت تمام حق 

سنوات مذکور با احتساب وجوه 

پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي 

که به صندوق واريز شده باشد از 

لحاظ احتساب مستمري بازنشستگي 

جزء سابقه وکالت محسوب خواهد 

 شد.

اي قضات و  سوابق بيمه -۱55ماده 

کارمندان دولت و مدت نمايندگي 

مجلس شوراي اسالمي و مدت 

مشمول  خدمت وظيفه کساني که

گيرند به  مقررات اين قانون قرار مي

شرط پرداخت تمام حق بيمه 

سنوات مذکور با احتساب وجوه 

پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي 

که به صندوق واريز شده باشد از 

لحاظ احتساب مستمري بازنشستگي 

جزء سابقه وکالت محسوب خواهد 

 شد.

اي قضات و  سوابق بيمه -۱54ماده 

ت و مدت نمايندگي کارمندان دول

مجلس شوراي اسالمي و مدت 

خدمت وظيفه کساني که مشمول 

گيرند به  مقررات اين قانون قرار مي

شرط پرداخت تمام حق بيمه 

سنوات مذکور با احتساب وجوه 

پرداختي بابت بازنشستگي 

متقاضي که به صندوق واريز شده 

باشد از لحاظ احتساب مستمري 

 بازنشستگي جزء سابقه وکالت

 محسوب خواهد شد.

 

از قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

هر گونه برداشت يا  - ۱۱ماده 

تصرف غير قانوني از وجوه يا اموال 

صندوق در حکم اختالس يا تصرف 

 غير قانوني در اموال دولت است.

هر يک از کارکنان و  -۱5۱ماده 

اعضاي هيئت مديره سازمانهاي 

لت يا صندوق و به طور استاني وکا

کلي کليه افرادي که به مناسبت 

وظيفه اموال و وجوه متعلق به 

سازمانهاي استاني وکالت يا صندوق 

به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب 

برداشت يا تصاحب اين وجوه و 

اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا 

نسبت به اين وجوه و اموال تصرف 

هر يک از کارکنان و  -۱54ماده 

هاي اعضاي هيئت مديره کانون

استاني وکالت يا صندوق و به طور 

کلي کليه افرادي که به مناسبت 

وظيفه اموال و وجوه متعلق به 

هاي استاني وکالت يا صندوق کانون

آنها سپرده شده چنانچه مرتکب به 

برداشت يا تصاحب اين وجوه و 

اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا 

نسبت به اين وجوه و اموال تصرف 

هر يک از کارکنان و  -۱53ماده 

يئت مديره کانونهاي اعضاي ه

وکالي استاني يا صندوق و به طور 

کلي کليه افرادي که به مناسبت 

وظيفه اموال و وجوه متعلق به 

کانونهاي استاني وکالت يا صندوق 

به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب 

برداشت يا تصاحب اين وجوه و 

اموال به نفع خود يا ديگري شوند 

يا نسبت به اين وجوه و اموال 
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به غيرمجاز نمايند حسب مورد 

مجازات مرتکبين اختالس يا تصرف 

غيرمجاز نسبت به اموال دولتي 

 محکوم مي گردند.

غيرمجاز نمايند حسب مورد به 

مجازات مرتکبين اختالس يا تصرف 

غيرمجاز نسبت به اموال دولتي 

 گردند.محکوم مي

صرف غيرمجاز نمايند حسب ت

مورد به مجازات مرتکبين اختالس 

يا تصرف غيرمجاز نسبت به اموال 

 دولتي محکوم مي گردند.

 

 8از آیین نامه اجرایی ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

ـ حداقل حقوق بازنشستگي  ۱۸ماده 

و مستمري از کارافتادگي و فوت با 

دولت در هر سال  حداقل مصوب

 برابر است .

هاي موضوع  مستمري -۱5۸ماده 

اين قانون هر ساله حداقل بر مبناي 

درصد افزايش حقوق بازنشستگي و 

مستمري که توسط هيئت وزيران 

براي کارکنان کشوري تصويب مي 

شود، به پيشنهاد صندوق و تصويب 

 وزير دادگستري افزايش مي يابد.

وع هاي موض مستمري -۱53ماده 

اين قانون هر ساله حداقل بر مبناي 

درصد افزايش حقوق بازنشستگي و 

مستمري که توسط هيئت وزيران 

براي کارکنان کشوري تصويب مي 

شود، به پيشنهاد صندوق و تصويب 

 يابد.وزير دادگستري افزايش مي

هاي موضوع  مستمري -۱5۰ماده 

اين قانون هر ساله حداقل بر 

 مبناي درصد افزايش حقوق

بازنشستگي و مستمري که توسط 

هيئت وزيران براي کارکنان 

کشوري تصويب مي شود، به 

پيشنهاد صندوق و تصويب وزير 

 دادگستري افزايش مي يابد.

 

 8از آیین نامه اجرایی ماده 

قانون تشکیل صندوق حمایت 

 وکال و کارگشایان دادگستری

ـ صندوق بايد وجوه  ۱۱ماده 

از کسر صندوق را )دريافتي ها پس 

پرداختي ها( از طريق توديع سپرده 

نزد بانکهاي ايراني يا خريد اوراق 

مشارکت نگهداري و بهره برداري 

 کند.

ـ حداقل حقوق بازنشستگي  ۱۸ماده 

و مستمري از کارافتادگي و فوت با 

حداقل مصوب دولت در هر سال 

 برابر است .

هيئت مديره صندوق  -۱5۹ماده 

ها و  نهمکلف است پس از وضع هزي

مخارج قطعي مجاز، مازاد درآمد هر 

سال را به ترتيب مقرر در اساسنامه 

صندوق در ارتباط با پيش بيني 

ذخيره احتياطي، امور سرمايه 

گذاري نزد بانکها و  گذاري، سپرده

خريد اوراق مشارکت، ايجاد امکانات 

رفاهي و پرداخت تسهيالت به وکال 

و کارآموزان جهت خريد يا اجاره 

هاي  تر يا خريد مسکن و ساير وامدف

 ضروري مصرف نمايد.

ميزان وام، شرايط پرداخت  -تبصره 

و چگونگي بازپرداخت آن و اخذ 

هاي الزم بر طبق  تضمين

اي است که به تصويب  نامه آيين

شوراي ملي وکالت خواهد رسيد. در 

هر حال پرداخت وام بدون اخذ 

 تضمين کافي و معتبر ممنوع است.

هيئت مديره صندوق  -۱5۰ماده 

ها و مکلف است پس از وضع هزينه

مخارج قطعي مجاز، مازاد درآمد هر 

سال را به ترتيب مقرر در اساسنامه 

صندوق در ارتباط با پيش بيني 

ذخيره احتياطي، امور سرمايه 

ها و گذاري نزد بانک گذاري، سپرده

خريد اوراق مشارکت، ايجاد امکانات 

ت به وکال رفاهي و پرداخت تسهيال

و کارآموزان جهت خريد يا اجاره 

هاي دفتر يا خريد مسکن و ساير وام

 ضروري مصرف نمايد.

ميزان وام، شرايط پرداخت و  -تبصره

چگونگي بازپرداخت آن و أخذ 

هاي الزم بر طبق  تضمين

اي است که به تصويب  نامه آيين

شوراي عالي وکالت خواهد رسيد. در 

أخذ هر حال پرداخت وام بدون 

 تضمين کافي و معتبر ممنوع است.

هيئت مديره صندوق  -۱5۱ماده 

ها و  مکلف است پس از وضع هزينه

مخارج قطعي مجاز، مازاد درآمد 

هر سال را به ترتيب مقرر در 

اساسنامه صندوق در ارتباط با 

پيش بيني ذخيره احتياطي، امور 

گذاري نزد  سرمايه گذاري، سپرده

ارکت، بانکها و خريد اوراق مش

ايجاد امکانات رفاهي و پرداخت 

تسهيالت به وکال و کارآموزان 

جهت خريد يا اجاره دفتر يا خريد 

هاي ضروري  مسکن و ساير وام

 مصرف نمايد.

ميزان وام، شرايط  -تبصره 

پرداخت و چگونگي بازپرداخت آن 

هاي الزم بر طبق  و اخذ تضمين

اي است که به تصويب  نامه آيين

الت خواهد رسيد. شوراي عالي وک

در هر حال پرداخت وام بدون اخذ 

 تضمين کافي و معتبر ممنوع است.

 

وکيل يا کارآموز عضو  -۱4۶ماده  

صندوق تا قبل از استفاده از 

هاي بازنشستگي، از  حمايت

کارافتادگي يا فوت، در صورت قطع 

تواند  رابطه عضويت در کانون، مي

درخواست نمايد وجوهي که بابت 

به صندوق حمايت  سهم خود

پرداخت نموده به وي مسترد، يا با 

وکيل يا کارآموز عضو  -۱5۱ماده 

صندوق تا قبل از استفاده از 

هاي بازنشستگي، از  حمايت

ت، در صورت قطع کارافتادگي يا فو

تواند  رابطه عضويت در کانون، مي

درخواست نمايد وجوهي که بابت 

سهم خود به صندوق حمايت 

پرداخت نموده به وي مسترد، يا با 

يا کارآموز عضو وکيل  -۱5۸ماده 

صندوق تا قبل از استفاده از 

هاي بازنشستگي، از  حمايت

کارافتادگي يا فوت، در صورت 

قطع رابطه عضويت در کانون، 

تواند درخواست نمايد وجوهي  مي

که بابت سهم خود به صندوق 

حمايت پرداخت نموده به وي 
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رعايت مقررات مربوط به ساير 

اي منتقل شود. در صندوقهاي بيمه

اين صورت متقاضي از شمول 

 هاي فوق خارج خواهد شد. حمايت

رعايت مقررات مربوط به ساير 

هاي بيمه اي منتقل شود. در صندوق

اين صورت متقاضي از شمول 

 هاي فوق خارج خواهد شد.حمايت

مسترد، يا با رعايت مقررات مربوط 

نتقل اي مبه ساير صندوقهاي بيمه

شود. در اين صورت متقاضي از 

هاي فوق خارج  شمول حمايت

 خواهد شد.

 

 از قانون وکالت

در صورت فوت و حجر  - 3۰ماده 

العموم بدايت و در  وکيل مدعي

نقاطيکه پارکه نيست امين يا مامور 

  اص اسناد و اوراقصلح بتقاضاي اشخ

راجعه بانها را که نزد وکيل بوده با 

حضور متصدي امور متوفي و در 

صورت استنکاف ورثه و يا متصدي 

امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد 

مقام او با حضور  يا قائم العموم  مدعي

نماينده محکمه بدايت يا صلح اسناد 

نمايد و  را اخذ و بصاحبش رد مي

ر هر دو باب تنظيم مجلسي د  صورت

و رسيد اوراق را  نمايد  و امضاء مي

 گرفته بمتصدي امور متوفي ميدهد.

 مقررات سایر –فصل هفتم 

در صورت فوت يا حجر  -۱42ماده 

وکيل يا کارآموز، بنا به تقاضاي 

اشخاصي که اوراق و اسناد نزد 

اند، قائم مقام قانوني  ايشان داشته

ده متوفي يا محجور با حضور نماين

کانون مربوط راساً و در صورت بروز 

 يا فقدان يا استنکاف  اختالف يا

 دستور به وي، به دسترسي عدم

 و اوراق مربوط شهرستان دادستان

 صورت تنظيم با مذکور اسناد

جلسي به صاحبان آنها تحويل داده م

اي از آن به قائم  شود و نسخه مي

 گردد. مقام مزبور تحويل مي

فوت يا حجر  در صورت -۱5۹ماده 

وکيل يا کارآموز، بنا به تقاضاي 

اشخاصي که اوراق و اسناد نزد 

اند، قائم مقام قانوني  ايشان داشته

متوفي يا محجور با حضور نماينده 

کانون مربوط راساً و در صورت بروز 

اختالف يا استنکاف يا فقدان يا عدم 

دسترسي به وي، به دستور دادستان 

اسناد شهرستان مربوط اوراق و 

مذکور با تنظيم صورت مجلسي به 

شود و  صاحبان آنها تحويل داده مي

اي از آن به قائم مقام مزبور  نسخه

 گردد. تحويل مي

 مقررات سایر –فصل هفتم 

در صورت فوت يا حجر  -۱4۶ماده 

وکيل يا کارآموز، بنا به تقاضاي 

اشخاصي که اوراق و اسناد نزد 

وني اند، قائم مقام قان ايشان داشته

متوفي يا محجور با حضور نماينده 

کانون مربوط راساً و در صورت 

 فقدان يا استنکاف  بروز اختالف يا

 دستور به وي، به دسترسي عدم يا

اق و اور مربوط شهرستان دادستان

اسناد مذکور با تنظيم صورت 

مجلسي به صاحبان آنها تحويل 

اي از آن به  شود و نسخه داده مي

 گردد. تحويل ميقائم مقام مزبور 

 

وزارت دادگستري بايد  -۱45ماده  

ظرف يک سال از الزم االجرا شدن 

اين قانون نسبت به ايجاد 

 هاي استاني اقدام نمايد. سازمان

وزارت دادگستري بايد  -۱4۶ماده 

ظرف يک سال از الزم االجرا شدن 

هاي  اين قانون نسبت به ايجاد کانون

 استاني اقدام نمايد.

شوراي عالي وکالت  -۱4۱ماده 

بايد ظرف يک سال از الزم االجرا 

شدن اين قانون نسبت به ايجاد 

 هاي استاني اقدام نمايد. کانون

 

هاي  نامه عالوه بر آيين -۱44ماده  

خاصي که در ساير مواد اين قانون 

نامه  بيني شده است، آيين پيش

اجرايي اين قانون ظرف شش ماه از 

به وسيله االجرا شدن آن  تاريخ الزم

وزارت دادگستري تهيه و به تصويب 

رسد. اصالحات  هيئت وزيران مي

بعدي بنا به پيشنهاد شوراي ملي 

وکالت و تاييد وزير دادگستري به 

 رسد. تصويب هيئت وزيران مي

نامه  تا زماني که آيين -تبصره 

اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده 

هاي اجرايي موجود  نامه است، آيين

که مغاير اين قانون نباشد،  در حدي

 معتبر است.

هاي  نامه عالوه بر آيين -۱4۱ماده 

خاصي که در ساير مواد اين قانون 

نامه  بيني شده است، آيين پيش

اجرايي اين قانون ظرف شش ماه از 

االجرا شدن آن به وسيله  تاريخ الزم

وزارت دادگستري تهيه و به تصويب 

ت رسد. اصالحارييس قوه قضاييه مي

بعدي نيز بنا به پيشنهاد وزير 

دادگستري به تصويب رييس قوه 

 رسد. قضاييه مي

نامه اجرايي  تا زماني که آيين -تبصره

اين قانون به تصويب نرسيده است 

هاي اجرايي موجود معتبر نامهآيين

 است.

هاي  نامه عالوه بر آيين -۱42ماده 

خاصي که در ساير مواد اين قانون 

نامه  ت، آيينبيني شده اس پيش

اجرايي اين قانون ظرف شش ماه 

االجرا شدن آن به  از تاريخ الزم

وسيله شوراي عالي وکالت تهيه و 

پس از تأييد وزارت دادگستري به 

رسد.  تصويب هيئت وزيران مي

اصالحات بعدي بنا به پيشنهاد 

شوراي عالي وکالت و تاييد وزير 

دادگستري به تصويب هيئت 

 رسد. وزيران مي

نامه  تا زماني که آيين -صره تب

اجرايي اين قانون به تصويب 

هاي اجرايي  نامه نرسيده است، آيين

موجود در حدي که مغاير اين 
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 قانون نباشد، معتبر است.

 توضيح:

اصالحیه ای که در اینجا 

( مصوب 144،نسبت به ماده )

قبلی )ستون دوم( اعمال شده، 

این است که شورای عالی 

ین نامه اجرایی وکالت، ابتدا آئ

قانون را تهیه کند و پس از 

تأیید وزارت دادگستری به 

تصویب هیئت وزیران برسد که 

به لحاظ منطقی و موازین 

صنفی اقدامی معقول و موجه 

 خواهد بود.

 

ظرف يک سال از تاريخ  -۱43ماده  

االجرا شدن اين قانون، کانونهاي  الزم

 وکالي دادگستري و

کال و مرکز مشاوران حقوقي، و

کارشناسان قوه قضاييه نسبت به 

انتقال پرونده وکاليي که پروانه 

اند يا در حين  دريافت نموده

کارآموزي يا جزو پذيرفته شدگان 

باشند به سازمان استاني محل  مي

پذيرش اقدام خواهند نمود. در 

خصوص اموال منقول و غيرمنقول و 

وجوه وکال و اموال مربوط به وکالي 

ت جهات شرعي و مرکز با رعاي

قانوني کارگروهي متشکل از وزير 

دادگستري، نماينده تام االختيار قوه 

قضاييه و رييس سازمان وکالي 

دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ 

نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن 

نمايد. اموال حاصل از  نظارت مي

وجوه دريافتي وکالي مرکز که به نام 

ن باشد به سازما قوه قضاييه مي

 يابد. انتقال مي

ظرف يک سال از تاريخ  -۱42ماده 

االجرا شدن اين قانون، مرکز  الزم

مشاوران حقوقي، وکال و کارشناسان 

قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده 

اند  وکاليي که پروانه دريافت نموده

به کانون استاني محل پذيرش اقدام 

خواهند نمود. در خصوص اموال 

وجوه وکالي  منقول و غيرمنقول و

مربوط به مرکز امور مشاوران، 

االختيار رييس قوه نماينده تام

قضاييه نسبت به انتقال اموال حاصل 

از وجوه دريافتي از مرکز مشاوران 

باشد به  که به نام قوه قضاييه مي

 نمايد.کانون اقدام مي

ظرف يک سال از  -۱45ماده 

االجرا شدن اين قانون،  تاريخ الزم

کالي دادگستري و کانونهاي و

مرکز مشاوران حقوقي، وکال و 

کارشناسان قوه قضاييه نسبت به 

انتقال پرونده وکاليي که پروانه 

اند به کانون استاني  دريافت نموده

محل پذيرش اقدام خواهند نمود. 

در خصوص اموال منقول و 

غيرمنقول و وجوه وکال و اموال 

مربوط به وکالي مرکز با رعايت 

قانوني کارگروهي  جهات شرعي و

متشکل از وزير دادگستري، 

نماينده تام االختيار قوه قضاييه و 

رييس کانون وکالي دادگستري 

تصميم مقتضي اتخاذ نموده و 

نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت 

نمايد. اموال حاصل از وجوه  مي

دريافتي وکالي مرکز که به نام قوه 

باشد به کانون انتقال  قضاييه مي

 د.ياب مي

 دادگستري وکال کانونهاي –تبصره 

 پرونده انتقال به نسبت موظفند

 يا کارآموزي حين در که اشخاصي

 باشند، مي شدگان پذيرفته جزو

 .نمايند اقدام
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تأسيس و ثبت هر نوع  -۱45ماده   

تشکيالتي تحت عنوان موسسه يا 

شرکت حقوقي، مشاوره که براي 

انجام امور وکالت و مشاوره حقوقي 

يل مي شود تنها توسط دو يا تشک

چند وکيل امکان پذير است. 

هاي موجود بايد موسسات يا شرکت

ظرف يک سال از تصويب اين قانون، 

خود را با مقررات اين قانون تطبيق 

دهند و اال منحل شده تلقي خواهند 

 شد.

 

 

وکالي تعليق شده  -۱44ماده   

ومنفصل وکساني که فاقد پروانه 

رگونه تظاهر و وکالت باشند از ه

مداخله در عمل وکالت موضوع اين 

قانون ممنوع مي باشند. متخلف به 

مجازات غصب عنوان مقرر قانون 

 مجازات اسالمي محکوم خواهد شد.

 

 

نظارت بر حسن اجراي  -۱43ماده   

اين قانون بعهده وزير دادگستري 

است. همچنين وزير دادگستري 

موظف است ساالنه گزارشي از 

انون وکال را تهيه و به فعاليت ک

 رييس قوه قضاييه تقديم نمايد.

 

 

از تاريخ الزم االجرا شدن  -۱4۰ماده  

اين قانون، قانون وکالت مصوب 

، اليحه قانوني 23/۱۱/۱5۱3

استقالل وکالي دادگستري مصوب 

، ماده ششم از قانون 3/۱2/۱555

متمم دادگستري و اصالح قسمتي از 

اليحه قانون اصول تشکيالت 

 -دادگستري و استخدام قضات 

کميسيون مشترک  ۱553مصوب 

 قانون مجلسين، –دادگستري 

 تأمين و وکالء تعاون صندوق تشکيل

 - دادگستري وکالء کانون هاي هزينه

، قانون اجازه 5۱/5/۱53۶ب مصو

وکالت دادگستري افسران قضايي 

ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي 

، قانون ۱۸/4/۱53۱مصوب  -مسلح 

از تاريخ الزم االجرا شدن  -۱4۰ماده 

وکالت مصوب اين قانون، قانون 

، اليحه قانوني 23/۱۱/۱5۱3

استقالل وکالي دادگستري مصوب 

، ماده ششم از قانون 3/۱2/۱555

متمم دادگستري و اصالح قسمتي از 

اليحه قانون اصول تشکيالت 

 -دادگستري و استخدام قضات

کميسيون مشترک  ۱553مصوب 

مجلسين، قانون تشکيل  -دادگستري

-ينهصندوق تعاون وکالء و تأمين هز

 -هاي کانون وکالء دادگستري

، قانون اجازه 5۱/5/۱53۶مصوب 

وکالت دادگستري افسران قضايي 

ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي 

، قانون ۱۸/4/۱53۱مصوب  -مسلح

از تاريخ الزم االجرا  -۱44ماده 

شدن اين قانون، قانون وکالت 

، اليحه 23/۱۱/۱5۱3مصوب 

ني استقالل وکالي دادگستري قانو

، ماده ششم از 3/۱2/۱555مصوب 

قانون متمم دادگستري و اصالح 

قسمتي از اليحه قانون اصول 

تشکيالت دادگستري و استخدام 

کميسيون  ۱553مصوب  -قضات 

 مجلسين، –مشترک دادگستري 

 وکالء تعاون صندوق تشکيل قانون

 وکالء کانون هاي هزينه تأمين و

 ،5۱/5/۱53۶ مصوب - دادگستري

 دادگستري وکالت اجازه قانون

 حقوق ليسانسه قضايي افسران

 مصوب - مسلح نيروهاي بازنشسته
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 ر دیدن کنیدباسایت حقوقی اخت رکز دانلودم ز ا
 

 

 

 

 

 

شکيل صندوق حمايت وکالء و ت

مصوب  -کارگشايان دادگستري 

( 54( و )5۱، مواد )2۹/۱/۱533

قانون اصالح پاره اي از قوانين 

، 23/5/۱53۰مصوب  -دادگستري 

قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت 

 ۱۱/۱/۱5۱۰مصوب  -دادگستري 

 گردد. نسخ مي

تشکيل صندوق حمايت وکالء و 

مصوب  -کارگشايان دادگستري

( 54( و )5۱، مواد )2۹/۱/۱533

اي از قوانين قانون اصالح پاره

، 23/5/۱53۰مصوب  -گستريداد

قانون کيفيت أخذ پروانه وکالت 

و  ۱۱/۱/۱5۱۰مصوب  -دادگستري

( قانون برنامه سوم توسعه ۱۸۱ماده )

از جهت امور مربوط به تجويز صدور 

 گردد. پروانه وکالت نسخ مي

 تشکيل قانون ،۱۸/4/۱53۱

 و وکالء حمايت صندوق

مصوب  -رگشايان دادگستري کا

( 54( و )5۱، مواد )2۹/۱/۱533

قانون اصالح پاره اي از قوانين 

، 23/5/۱53۰مصوب  -دادگستري 

ن کيفيت اخذ پروانه وکالت قانو

 ۱۱/۱/۱5۱۰مصوب  -دادگستري 

 گردد. نسخ مي
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