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 قاونن کیفیت اخذ پروانه واکلت دادگسرتی
 ۱۷/۰۱/۱۳۷۶مصوب 

بار در سال نسبت به پذیرش های وکالی دادگستری جمهوری اسالمی ایران مکلفند حداقل یکاز تاریخ تصویب این قانون کانون -۱ماده 
گهی د ر جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آ

 .شدگان اقدام نمایندضمن اعالم نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته

س شعبه اول دادگاه تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئی – تبصره
بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم باشد که به دعوت رئیس کانون وکالی هر کانون، حداقل یکانقالب و رئیس کانون وکالی مربوط می

 .نمایدمی

قه و مبانی رای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که عالوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فب -۲ماده 
 : حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند

 .اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسالم –الف 

 .، والیت فقیه، قانون اساسیعهد به نظام جمهوری اسالمی ایراناعتقاد و ت –ب 

 .نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری –ج 

ها مبتنی بر نفی ادیان هایی که مرامنامه آننداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسالم و گروه – د
 .باشدالهی می

 .های رژیم طاغوتعدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه –هـ 

 .عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسالمی ایران –و

 .عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی –ز

های وکال مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصالح مربوطه استعالم نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر کانون -۱تبصره 
 .ماه پاسخ الزم را اعالم نمایند ۲مدت  ظرف

شود که دارای شرایط این ماده صورتی پروانه وکالت صادر میقانون از کارآموزی معاف هستند در برای اشخاصی که مطابق  -۲تبصره 
 .باشند
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 .مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود -۳تبصره 

 .باشندهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند )الف( مستثنی میاقلیت -۴ه تبصر 

باشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی می -۵تبصره 
خواست رسیدگی نماید. دادگاه ، اعالم و در دادگاه انتظامی وکال را به قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دالیل آن

کند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می
 .خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید

رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ون وکالی هر حوزه به ایثارگران )سهمیه مورد نیاز کان( %۳۰سی درصد ) -۳ماده 
یابد به باال( اختصاص می %۵۰و باالتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ) %۲۵اند و یا جانبازان جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده

 .اند انتخاب خواهند شدثارگرانی که بیشترین نمره را آوردهکه از بین ای

 .باشداستفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی– تبصره

مندرج  الوه بر دارا بودن شرایط( کانون وکال از بین وکالی پایه یک هر حوزه که عالبدلاعم از اصلی و علیمدیره )اعضای هیأت – ۴ماده 
 : گردندواجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می( ۲( ماده )ز( تا )الفدهای )در بن

 .سال سن ۳۵داشتن حداقل  –الف 

حیت قضایی حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صال –ب 
 .ها سلب نشده باشدآن

 .و باالتر ۴عدم محکومیت انتظامی درجه  –ج 

 عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء شهرت( –د 

 .عدم ارتکاب اعمال خالف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت –هـ 

مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعالم  -۱تبصره 
سوابق از مراجع ذیربط، صالحیت آنان را بررسی و اعالم نظر کند و مراجع ذیصالح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطالعاتی دارند در 

 .می باشندصورت استعالم موظف به اعالم آن 

 .باشدانتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می -۲تبصره 

های وکالی دادگستری وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون -۳تبصره 
 .را براساس این قانون تجدید نماید
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های وکالی دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی ت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانوندر صور  -۵ماده 
های وکال به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم های مدیره کانونقضات عالوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت

 .خواهند شد

توانند چنین نمیاند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همجا پروانه وکالت دریافت کردهر از محلی که برای آنتوانند در غیوکال نمی -۶ماده 
 ۴در نوبت اول و درجه  ۳عماًل فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 

بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه در نوبت سوم خواهد  ۵در نوبت دوم و درجه 
 .آن انجام شده است

 .در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت

یده و همچنین با اجازه کانون وکالی متبوع، وکالت از هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردادامه وکالت در پرونده -۱تبصره 
خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکالی دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز 

 .الزم است

 .ضائیه مشخص خواهد شدمحدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه ق -۲تبصره 

کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی  -۳تبصره 
 .خالف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد

 .ل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارندکارآموزان وکالت قب

کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از  -۴تبصره 
 .خواهد بود ۶الی  ۳تهای درجه این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجاز 

 .از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد -۷ماده 

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش 
 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است ۱۹/۱/۱۳۷۶اریخ مجلس شورای اسالمی تصویب و در ت

 

 

  → کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام کانال در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار تلگرام خبررسان در عضویت برای← 

  →کنید کلیک اینجا اختبار اینستاگرام صفحه پیگیری و عضویت برای← 

 → شوید عضو اختبار ایمیلی خبرنامه در مطالب، ترین تازه دریافت برای← 
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