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 مقدمه

به مجلس شوراي  كاروكسب كه با عنوان طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي« كاروكسب تسهيل صدور مجوزهاي»طرح 

به تصويب رسيد و جهت انطباق با موازين شرع و  21/07/1400اسالمي تقديم شده بود، در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 

شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي  12/08/1400قانون اساسي به شوراي محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 

« ( قانون اساسي44) چهارموچهلجهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل »واجه شد. كميسيون م هاييايرادقرار گرفت و با 

. اصالحات دكراقدام شوراي محترم به اصالح مصوبه مجلس  هايايرادجهت رفع  23/08/1400در جلسه روز يكشنبه مورخ 

جز يك مورد كه به تصويب هگرفت و ب سالمي مورد بررسي قرارصحن علني مجلس شوراي ا 07/09/1400مزبور در جلسه 

نرسيد و براي شور دوم و بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد، بقيه اصالحات به تأييد مجلس شوراي اسالمي رسيد. كميسيون 

ه بررسي مصوبات كميسيون مورد ارجاعي را مورد بررسي و بحث قرار داد و با اصالحاتي به تصويب رسانيده است. در ادامه ب

 شوراي نگهبان و تأمين نظر مجلس شوراي اسالمي خواهيم پرداخت. هايايرادمنظور رفع بور بهمز

 

 بررسي مصوبه كميسيون

پروانه وكالت اخذ  قانون كيفيت( 1( طرح موضوع اصالح تبصره ماده )5ماده )« 1»اساس قسمت اخير تبصره بر

؛ لذا قضات و نمايندگان «سابقه قضاوت يا نمايندگي مجلس جايگزين آزمون وكالت نخواهد بود»، دادگستري

ها مورد ارزيابي قرار كت نمايند و از اين حيث صالحيت آنشر« 1»مجلس نيز بايد در آزمون موضوع تبصره 

. شوراي محترم نگهبان در اين خصوص و در استپروانه وكالت خذ ا د كه گام مهمي در تحقق عدالت درگيرمي

، با توجه به قانون فعلي، نسبت «1»اطالق قسمت اخير تبصره »است: ده كرراستاي تكميل مقرره حاضر، بيان 

 اساس مفاد ايراد حاضر،بر«. اصل سوم قانون اساسي است« 9»به كساني كه صالحيت آنها مسلم است، مغاير بند 

 اليحه (8توضيح آنكه براساس ماده )شوراي نگهبان، تبعيض حاصل از اجراي اين قانون را مورد اشكال دانسته است. 
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ماده مذكور، قضات ن مشموالباشند. دو گروه از پروانه وكالت مياخذ  افرادي خاص، بدون آزمون وكالت، مجاز به ،1استقالل كانون وكال

هاي حقوقي در جمله افراد مشغول در سمتدر ماده( هستند و افراد ديگري ازو نمايندگان مجلس )با توجه به شرايط مندرج 

ماده مذكور( نيز داراي « د»هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادها و نيروهاي مسلح )در صورت دارا بودن شرايط مذكور در بند دستگاه

الل ( اليحه استق8باشند. حال طرح حاضر، تنها دو گروه )يعني قضات و نمايندگان مجلس( را از شمول ماده )الذكر ميفوق امتياز

اين خصوص، ( حكمي بيان نكرده است. شوراي محترم نگهبان در 8خصوص ساير افراد موضوع ماده )كانون وكال خارج دانسته و در

پروانه اقدام اخذ  توانند نسبت بهاي با توجه به قوانين فعلي، بدون آزمون مياست كه عدهده كرصورت مطرح  مسئله تبعيض را به اين

است. به بيان ديگر، الزام به پذيرفته اند، مصداق تبعيض ناروشده ايندگان مجلس از اين قاعده مستثناو اينكه صرفاً قضات و نمد كنن

( اليحه استقالل كانون وكال 8ون، نوعي تبعيض ميان اين افراد و ساير افراد مشمول ماده )شدن قضات و نمايندگان مجلس در آزم

 خواهد بود.

منظور رفع ايراد شوراي محترم نگهبان و تكميل مراد قانونگذار در جهت ايجاد رقابت سالم و برابر افراد و حذف ، بههاپژوهشمركز 

خذ پروانه وكالت بدون ون وكال )ا( اليحه استقالل كان8ه افراد مشمول امتياز ماده )خصوص همدر» 2امتيازات غيرصحيح، پيشنهاد داد:

به بياني ديگر، نظر مركز « ( عمل شود تا همه با شرايط برابر در آزمون وكالت شركت نمايند.5ماده )« 1»آزمون(، مطابق تبصره 

 پروانه وكالت بود.اخذ  رفع ايراد شوراي نگهبان، حذف هرگونه سابقه دردرخصوص  هاپژوهش

ق، عبارت زير ( قانون اساسي، جهت رفع ايراد فو44) چهارموچهلاما در كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 

 به تصويب رسيد:

ز وكال، يا مرك از طريق كانون وكالي دادگستري وتواند ميجايگزين آزمون وكالت نخواهد بود، قوه قضائيه اي سابقههرگونه »

ت ر و اعضاي هيئسابقه قضاوت و باالت( سال 20كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به قضات بازنشسته داراي بيست )

وب رئيس قوه اساس ضوابط مصها برپروانه وكالت كه صالحيت آناخذ  مرتبط، با درجه دانشياري و باالتر متقاضيهاي رشتهعلمي 

ين آزمون وكالت سابقه قضاوت يا نمايندگي مجلس جايگز»جايگزين عبارت « كند داده شود، پروانه وكالت اعطاخيص قضائيه مسلم تش

 «.نخواهد بود

                                                                                       

 : شودمي داده وكال كانون طرف از اول درجه وكالت پروانه زير به اشخاص -(15/04/1373 اصالحي) (8) ماده .1

 صالحيت سلب و باشد تهداش دادگاه عضويت يا رياست سال پنج الاقل و بوده يقضاي خدمات سابقه متناوب سال پانزده يا متوالي سال 10 داراي به كساني كه (الف 

 .باشد نشده قضات انتظامي عالي دادگاه طرف از آنها از قضايي

 .باشد نشده آنهااز  انتظامي عالي دادگاه طرف از يقضاي صالحيت سلب و باشند داشته يقضاي خدمات سابقه سال 5 و بوده ليسانس دانشنامه داراي كساني كه (ب

 5 و قم وزه علميهح از عاليه سطوح تحصيالت پايان گواهي يا يقضاي ليسانس داراي كه نمايندگي كامل دوره يك گذراندن با اسالمي شوراي مجلس نمايندگان (ج

 .باشند محاكم در يقضاي كار سابقه سال

 در متناوب سال 10 يا متوالي كار سابقه سال 5 حداقل با قم علميه حوزه از عاليه سطوح تحصيالت پايان گواهي يا يقضاي حقوق ليسانس داراي كساني كه كليه (د

 بدون شوند بازنشسته خدمت سابقه سال سي داشتن با قانون اين اجراي از بعد و باشند مسلح نيروهاي و نهادها و دولت به وابسته و دولتي هايدستگاه در حقوقي هايسمت

 . كارآموزي مقرر مدت نصف انجام با سن شرط رعايت

. باشندمي معاف موزيكارآ دوره انجام از باشند داشته يقضاي خدمت سابقه سال دو و بوده ليسانس دانشنامه داراي كساني كه -(15/04/1373 اصالحي) «1» تبصره

 . شودنمي محسوب خدمت جزء وكالت پروانه اخذ لحاظ از خدمت انتظار مدت مورد اين در ولي

 . نمايد تصميم اتخاذ ماه 6 مدت ظرف وكالت يا كارآموزي پروانه تقاضاهاي مورد در است ملزم كانون -(15/04/1373 الحاقي) «2» تبصره

 .مجلس شوراي اسالميهاي پژوهشمنتشر شده در سايت مركز  17755-2شماره گزارش  .2
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پروانه وكالت، اخذ  حذف هرگونه سابقه جهت در صدر مصوبه كميسيون،» 1:بيان داشت هاپژوهش، مركز الذكرفوقناظر به مصوبه 

افرادي كه صالحيت آنها محرز درخصوص . با عنايت به ايراد شوراي نگهبان، باشدميگام مهمي در راستاي از بين بردن تبعيض ناروا 

ت علمي داراي درجه دانشياري ت سال سابقه و باالتر و اعضاي هيئاضافه نمودن قضات بازنشسته داراي بيسرسد مينظر ، بهباشدمي

ها مهم نسبت به مصوبه كميسيون اين است كه تعيين ضوابط افرادي كه صالحيت آننكته . باشدمير رافع ايراد شوراي نگهبان و باالت

بر صالحيت انحصاري ( قانون اساسي، مبني85ه به اصل )با توجرسد مينظر محرز است، برعهده رئيس قوه قضائيه گذاشته شده است. به

اخذ  سويي صرفز. اباشدالذكر ميفوقيه مغاير اصل ، تفويض اين امر به رئيس قوه قضائقانونگذاريمجلس شوراي اسالمي در حوزه 

 «. كندمرتبط حقوقي نيز، كفايت از صالحيت براي امر وكالت نميهاي رشتهدرجه دانشياري در 

ولي  صحن علني مجلس شوراي اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گرفت؛ 07/09/1400كميسيون، در جلسه الذكر فوقمصوبه 

يسيون مزبور، اصالحات پيشنهادي كميسيون با موافقت نمايندگان مواجه نشد و براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد. در كم

( 5اده )اصالحي موضوع م «1»تبصره درخصوص وراي اسالمي، ( شوراي نگهبان و تأمين نظر مجلس ش2-3جهت رفع ايراد رديف )

مجلس جايگزين  سابقه قضاوت يا نمايندگي»جايگزين عبارت « لت نخواهد بود.جايگزين آزمون وكااي سابقههرگونه »مصوبه، عبارت 

 شد.« آزمون وكالت نخواهد بود

رسد مينظر ، به«( قانون اساسي44) چهارموچهلاصل جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي »مصوبه اخير كميسيون درخصوص 

بي مقرر شده است كه تيتر و در اين مصوبه بودهبا توجه به قوانين فعلي با توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان ناظر به تبعيض ناروا 

ديگر با توجه عبارتهبو تبعيضي رخ ندهد، ايراد شوراي نگهبان مرتفع شده است. د كننصورت يكسان در آزمون شركت همه افراد به

ض ناروا از ، زمينه تبعيبه اينكه قانونگذار براي دريافت پروانه وكالت، همه متقاضيان را در شرايط يكسان شركت در آزمون، قرار داده

ن اين باشد كه البته ممكن است وجه ايراد شوراي نگهبا ه است.ايراد شوراي نگهبان برطرف شدرسد مينظر بين رفته است؛ لذا به

كالت معاف شوند وافرادي كه صالحيت آنها محرز است، از قبيل قضات با حسن سابقه، نسبت به ساير افراد بايد از شركت در آزمون 

 باشد.ميصورت، با مصوبه حاضر كميسيون مزبور، مرتفع شدن ايراد شوراي نگهبان محل تأمل كه در اين

 

 بنديجمع

( شوراي 2-3ايراد شماره )درخصوص ( قانون اساسي، 44) چهارموچهلمصوبه كميسيون جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 

  شرح ذيل بود:به كاروكسب تسهيل صدور مجوزهاي( طرح 5اصالحي موضوع ماده ) «1»قسمت اخير تبصره درخصوص نگهبان 

ستري و يا مركز از طريق كانون وكالي دادگتواند ميجايگزين آزمون وكالت نخواهد بود، قوه قضائيه اي سابقههرگونه عبارت »

باالتر و اعضاي  سابقه قضاوت و( سال 20وكال، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه به قضات بازنشسته داراي بيست )

ط مصوب رئيس اساس ضوابها برپروانه وكالت كه صالحيت آناخذ  دانشياري و باالتر متقاضيمرتبط، با درجه هاي رشتهت علمي هيئ

گزين آزمون سابقه قضاوت يا نمايندگي مجلس جايجايگزين عبارت  كند خيص داده شود، پروانه وكالت اعطاقوه قضائيه مسلم تش

 «.شودمي وكالت نخواهد بود

                                                                                       

 .مجلس شوراي اسالميهاي پژوهشمنتشر شده در سايت مركز  17755-1شماره گزارش  .1
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به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد و براي بررسي بيشتر به كميسيون مذكور  مصوبه فوق در صحن علني مجلس شوراي اسالمي

 ارجاع شد. كميسيون براي رفع ايراد شوراي نگهبان و تأمين نظر نمايندگان مجلس، مقرر داشت:

سابقه قضاوت یا نمایندگي مجلس جايگزين عبارت  جایگزین آزمون وكالت نخواهد بوداي سابقههرگونه عبارت »

 .«شودمي آزمون وكالت نخواهد بود جایگزین

رسد مينظر ، به«( قانون اساسي44) چهارموچهلجهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل »مصوبه اخير كميسيون درخصوص 

صورت يكسان بي مقرر شده است كه همه افراد بهبا توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان ناظر به تبعيض ناروا بوده و در اين مصوبه، ترتي

ديگر با توجه به اينكه قانونگذار براي عبارتبهراي نگهبان مرتفع شده است. و تبعيضي رخ ندهد، ايراد شود كنندر آزمون شركت 

نظر لذا بهدريافت پروانه وكالت، همه متقاضيان را در شرايط يكسان شركت در آزمون، قرار داده، زمينه تبعيض ناروا از بين رفته است؛ 

 ایراد شوراي نگهبان برطرف شده است.رسد مي

 

 

 شماره ماده موافق مخالف شرط اصالحموافق به ارجاع به كميسيون

     ( 5قسمت اخير ماده) 

 

 

متن 

 اصالحي
 اظهار نظر كارشناسي

ارجاع به 

 كميسيون

موافق 

شرط به

 اصالح

 موافق مخالف

مصوبه كميسيون براي 

رفع ایرادات شوراي 

 نگهبان

شماره 

 ماده

 

رسد با توجه به اينكه ايراد شوراي نگهبان ناظر به تبعيض به نظر مي

ناروا بوده و در اين مصوبه، ترتيبي مقرر شده است كه همه افراد به 

صورت يكسان در آزمون شركت نمايند و تبعيضي رخ ندهد، ايراد 

شوراي نگهبان مرتفع شده است. به عبارت ديگر با توجه به اينكه 

وانه وكالت، همه متقاضيان را در شرايط قانونگذار براي دريافت پر

يكسان شركت در آزمون، قرار داده، زمينه تبعيض ناروا از بين رفته 

رسد ایراد شوراي نگهبان برطرف شده لذا به نظر مياست؛ 

 است.

 

     

اي هرگونه سابقه»عبارت 

جايگزين آزمون وكالت 

جايگزين عبارت « نخواهد بود

سابقه قضاوت يا نمايندگي »

مجلس جايگزين آزمون 

 شود.مي« وكالت نخواهد بود

قسمت 

اخير 

 (5ماده )

 


