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 صفحه 1

نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اصالح آئین
۱۳۳۴ 

 رئیس قوه قضاییه  ۲۷/۳/۱۳۸۸ مورخ  ۷۲/۸۷/۱مصوبه شماره

الله محمود شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ایران، اجرای این آئین نامه تا شش ماه به تعویق  با دستور آیت 

 با تعویق اجرای آن موافقت شد  اللهافتاد و در دوران ریاست آیت
ً
 . آملی الریجانی بر قوه قضاییه نیز مجددا

  

 :شودمه به شرح ذیل تعریف می ناها و عبارات اختصاری بکار رفته در این آئین واژه  ـ۱ماده 

 .کانون: کانون وکالی دادگستری ( ۱

 .با اصالحات بعدی  ۱۳۳۳مصوب ن الیحه قانونی استقالل کانون وکالء دادگسترینوقا : قانون  ( ۲

الیحه قانون استقالل کانون   ۲۲موضوع ماده ) ۱۳۳۴ نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالء آئین : نامهآئین  ( ۳

 . ( وکالء 

 وانه وکالت رآموزی، صدور پر الف ـ آزمون، کا

پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام   ـ۲ماده 

شود. منابع سئواالت امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهدبود که عبارتند از: دروس  یم

وق جزای اختصاصی ـ حقوق مدنی ـ آئین دادرسی مدنی ـ آئین دادرسی  حقوق تجارت ـ حقوق جزای عمومی ـ حق

 .( ره) کیفری ـ امور حسبی ـ حقوق ثبت ـ فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی 

های  تعداد کارآموزان وکالت براساس اعالم نیاز دادگستریهای استانها و شهرستانها و برپایه تعداد پرونده  ـ۳ماده 

ای  قانون اصالح پاره  ۳۲و   ۳۱نامه مادتین  ها به موجب آئین اجباری شدن حضور وکیل در پرونده جریانی با توجه به  
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 صفحه 2

قانون کیفیت اخذ    ۱ماده  ۱در این موضوع به عهده کمیسیون تبصره    باشد و اتخاذ تصمیم از قوانین دادگستری می 

 .است  ۱۳۷۶پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 

استنکاف نماید یا قادر به اجرای تصمیم کمیسیون نباشد،    اجرای تصمیم کمیسیون   در صورتی که کانون از  تبصره ـ

 نسبت به جذب و پذیرش وکالء اق قوه قضائیه می
ً
 .باشد دام نماید و کانون موظف به همکاری می تواند راسا

کسب نمره الزم   باشد و پذیرش افراد بدون از کل نمره آزمون می  %۵۰حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت  ـ ۴ماده 

 .ولو در صورت نیاز ممنوع است

 :باشند این افراد از شرکت در آزمون وکالت معاف می  تبصره ـ

 .بیش از پنج سال  ـ دارندگان سابقه خدمت قضایی ۱

ـ نمایندگان مجلس شورای اسالمی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس حقوق یا گواهی پایان  ۲

 .عالیه از حوزه علمیه قم و پنج سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند تحصیالت سطوح

ت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل  ـ کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیال۳

لت و نهادها  سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دو ۱۰سال سابقه کار متوالی یا  ۵

شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف  ازنشسته می و نیروهای مسلح باشند با داشتن سی سال سابقه خدمت ب

 .مدت مقرر کارآموزی

متقاضی باید فرم تقاضانامه را که مشتمل بر امور ذیل است تکمیل نماید. فرم تقاضانامه توسط کانون تهیه    ـ  ۵ماده  

 :ار خواهد گرفتو در اختیار متقاضیان قر 

 .مشخصات فردی متقاضی –

 .محل اقامت متقاضی –

 .سوابق شغلی قبلی و فعلی –
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 صفحه 3

 .ثر با ذکر سوابق کیفری و نوع جرم ارتکابی و مجازات آن تصریح به عدم سوء پیشینه کیفری موثر و غیرمو  –

 .تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور –

 .باشد  د در آن اشتغال به وکالت داشتهخواه تعیین و معرفی محلی که می –

 :تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد ـ ۶ماده 

 ـ تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ۱

 جدید   ۳*  ۴هار قطعه عکس ـ چ۲

ها یا شرکتها و موسساتی که تمام یا قسمتی  ـ گواهی ُحسن سابقه خدمت در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه ۳

 .سرمایه آنها متعلق به دولت است از 

وزوی و  ـ تصویر مصدق از دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل آن از دروس ح ۴

 .دانشگاهی 

داوطلبین موظفند محل مورد تقاضای خدمت خود را در مدارک موردنیاز برای آزمون تعیین کنند و تغییر   ـ۷ماده 

 .نامهنخواهدبود مگر به موجب تصمیم هیات رسیدگی به نقل و انتقاالت براساس همین آئین   این محل ممکن

شرایط داوطلبان براساس قانون، ضمن  تاریخ و چگونگی برگزاری آزمون کتبی و شفاهی و مدارک موردنیاز و    ـ  ۸ماده  

 .رسدمتقاضیان می درج آگهی در دو روزنامه کثیراالنتشار و از طریق پایگاه اینترنتی به اطالع 

همین    ۱۱نامه بر عهده هیات ماده  نظارت بر ُحسن اجرای آزمون و رعایت ضوابط مندرج در قانون و این آیین  ـ ۹ماده  

 .باشد نامه می آئین 

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تصریح شده    ۲یط متقاضیان وکالت همان است که در ماده  شرا  ـ۱۰ماده 

، هیات مرکزی گزینش  الء استعالمات الزم را از سازمان پزشکی قانونی و اداره کل سجل کیفریاست. کانونهای وک
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 صفحه 4

رگزینی محل خدمت قبلی متقاضی  قوه قضائیه و عنداللزوم وزارت اطالعات و حفاظت اطالعات قوه قضائیه و کا

رت عدم وصول پاسخ از مرجع  آورند و مراجع مذکور مکلفند ظرف دو ماه به استعالمات پاسخ دهند و در صوبعمل می 

و فقدان شرایط وکالت   اخیرالذکر شروع کارآموزی بالمانع است. ولی چنانچه پاسخ استعالمات در هر مرحله واصل

قانون کیفیت اخذ پروانه در برگزاری آزمون    ۳شود. مفاد ماده  انه وکالت کارآموزی لغو می برای کارآموز محرز گردد، پرو 

 .االجراء است الزم

باشد.  در خصوص قضات نیازی به استعالم و اخذ گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد از مراجع ذیربط نمی  ـ ره  تبص

 .هدآمدفقط از حفاظت و اطالعات قوه قضائیه استعالم به عمل خوا

ز  قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بعهده هیاتی متشکل ا ۲احراز صالحیتهای مندرج در ماده  ـ۱۱ماده 

البدل آن از بین حقوقدانان  و یک عضو علی البدل خواهدبود که سه عضو اصلی پنج عضو اصلی و دو عضو علی

پیشنهاد هیات مدیره کانون و تایید رئیس قوه قضائیه  توسط رئیس قوه قضائیه انتخاب و بقیه اعضاء از وکالء و به 

تواند در صورت فقدان  اء معتبر است. این هیات می منصوب خواهندشد. اتخاذ تصمیم در این کمیسیون با اکثریت آر 

 .یت آنان اقدام نمایدهر یک از شرایط مذکور در کارآموزان و وکالء نسبت به سلب صالح

ورت شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در دوره کارآموزی مجاز به  کارآموزان شاغل در ص ـ۱۲ماده 

 .باشند و در زمان صدور پروانه وکالت نباید شاغل باشند نمی قبول وکالت ولو تحت نظارت وکیل سرپرست 

 :وظایف کارآموز عبارت است از ـ۱۳ماده 

 .داقل شصت ساعت به دعوت کانون حضور در جلسات کارگاههای آموزشی در دوره کارآموزی به میزان ح  –

 .حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری الاقل در روزهای اداری –

 .ه با رعایت تنوع موضوعاتحداقل صد پروندتهیه گزارش از  –

 .کارآموزی نزد یکی از وکالی با سابقه دادگستری با معرفی کانون  –
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 صفحه  5

دوره کارآموزی منوط به نظر کمیسیون ارزیابی نتایج   باشد و تجدید طول مدت کارآموزی دوازده ماه می  ـ۱۴ماده 

هدبود و پس از آن نسبت به توانایی اشتغال به وکالت یا  کارآموزی وکالء است. تجدید دوره تنها تا سه نوبت مجاز خوا

وزی برای مدت شش ماه مجاز است و پس از آن  شود. تعویق در شورع کارآمعدم آن تصمیم مقتضی اتخاذ می 

 .شودنصرف تلقی می داوطلب م

 :موارد معافیت یا تقلیل از کارآموزی به این ترتیب است تبصره ـ

 .ف مدت سایر کارآموزان خواهدبود های حقوق نصعلمی دانشکده مدت کارآموزی اعضای هیات  –

ه حسن  باشند به شرط تائید و ارائکارآموزی افرادیکه دارای سه سال سابقه در شورای حل اختالف بعنوان عضو می  –

 .یابدسابقه خدمت به نصف تقلیل می

ج نفر وکیل با ده سال سابقه وکالت و یا  و عملی کارآموزی وکالت در کمیسیونی متشکل از پن  نتایج علمی ـ۱۵ماده 

شود. امضای حداکثر سه نفر از کمیسیون فوق در ذیل هر پرونده کافی است و  سابقه قضاوت ارزیابی می  پنج سال 

 .شوند نامه انتخاب میهمین آئین  ۱۱خواهدبود. این اعضا توسط هیات ماده   نظر اکثریت مالک

شود. تاخیر در اختبار فقط  ن مذکور انجام می پایان دوره تحت نظارت کمیسیو  اختبار از کارآموزان وکالت در   تبصره ـ

 .در مدت یک ماه مجاز است

شود در این کارنامه باید  ف کانون به او داده میهر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طر ـ ۱۶ماده 

ه نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن  حضور در جلسات دادگاهها به گواهی روسای دادگاهها و کارهایی ک

به گواهی شعبه معاضدت قضایی یا   اخالق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضایی

ینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام  ریاست کانون و تمر 

 .خلی کانون برسددهند به گواهی مدیردامی

باشد  قضائیه یا نماینده رسمی رئیس قوه قضائیه می توقیع پروانه وکالت دادگستری بعهده معاون اول قوه   ـ۱۷ماده 

 .شودرآموز تحویل داده می و پروانه پس از انجام تحلیف به کا

https://dadbazar.com/
https://telegram.me/vokalapress
https://instagram.com/vokalapress
https://twitter.com/vokalapress
https://vokalapress.ir


  ۱۳۳۴نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اصالح آئین

 
 

 صفحه  6

حضور نماینده قوه قضائیه و  پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشارالیه باید در   ـ۱۸ماده  

نامه  ره به شرح ذیل قسم یاد کرده و در صورتمجلس قسم و قسم ریاست کانون و الاقل یک نفر از اعضای هیات مدی

 :را امضاء نماید

کنم که همیشه قوانین  خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میدراین موقع که می »

محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخالف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و   و نظامات را 

مکاری و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت  اص و مقامات قضایی و اداری و ه اظهاری ننمایم و نسبت به اشخ

تراز نموده و در امور شخصی  احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی اح

باشم و شرافت   دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می 

  « .نمایم نامه را امضاء میسم است که یاد کرده و ذیل قسم من وثیقه این ق

ئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو  در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور ر  تبصره ـ

آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه  نفر از وکالی 

 .قسم یاد خواهدکرد

ج  کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیا ـ۱۹ماده 

 .ندارد از سخنرانی و کارکردن در آن مراجع معافند

او در فهرست  مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام  ـ۲۰ماده 

 .اسامی وکالء درج نخواهدشد 

ادای سوگند و امضای ذیل  پروانه وکالت پس از صدور گواهی اتمام دوره کارآموزی و موفقیت در آن و  ـ۲۱ماده 

 .شودعطاء می سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی ا

پس از طی تشریفات قانونی به وکیل تحویل داده  پروانه وکالت و دفترچه وکالت و سایر ملزومات دفتر وکیل    ـ۲۲ماده  

لمثنی بدون انتشار آگهی و  شود. وکیل موظف است در حفظ و نگهداری آنها نهایت دقت را بنماید. صدور امی

 .انقضای یک ماه و وجود عذر موجه ممنوع است 
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 صفحه 7

م محکومیت به انفصال موقت یا  تمدید پروانه وکالت هر دو سال یکبار با ارائه مفاصا حساب مالیاتی و عد  ـ۲۳ماده 

انونی تشخیص داده  دائم یا تعلیق و گواهی انجام وکالت معاضدتی مجاز است هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این ق 

اه  شود کانون موظف است موضوع و دالیل آن را به دادگاه انتظامی وکالء اعالم و درخواست رسیدگی نماید. دادگ 

کند. پروانه این اشخاص تا صدور  ه تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میمذکور پس از رسیدگی نسبت ب

 .که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نمایدحکم قطعی معتبر خواهدبود مگر در مواردی  

 ب ـ تشکیالت، هیات مدیره و انتخابات 

به عنـوان هیات » نظارت بر انتخابات« تشکیل   ۱۱حداقـل چهارماه قبل از انقضای هر دوره هیات ماده  ـ۲۴ماده 

 .اید نمجلسه داده و اعالمیه ثبت نام از متقاضیان عضویت هیات مدیره را منتشر می

 در محل تعیین شده توسط هیات    ـ۲۵ماده  
ً
داوطلبین عضویت در هیات مدیره ظرف یک هفته پس از اعالم شخصا

اسامی وکالیی که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند ظرف   نمایند. کانون نظارت بر انتخابات ثبت نام می

 .مدت مذکور به هیات نظارت اعالم خواهد کرد 

 :انتخابات و نحوه شرایط  ـ ۲۶ماده 

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب   ۴و  ۲الف ـ شرایط انتخاب شوندگان: همان است که در ماده 

تعیین شده است و مرجع رسیدگی به صالحیت نامزدها دادگاه عالی انتظامی قضات است که مکلف است   ۱۳۷۶

داوطلبان از مراجع ذیربط از جمله  من استعالم سوابق ظرف دوماه پس از اعالم اسامی نامزدها از طرف کانون ض

قضائیه، اداره سجل کیفری و دادسرای عمومی و انقالب صالحیت آنان را  وزارت اطالعات، حفاظت اطالعات قوه 

قضائیه یک یا چندنفر از روسای شعب  بررسی و به کمیسیون مسئول نظارت بر انتخابات اعالم نماید. رئیس قوه 

 .رای انجام این امر معرفی خواهد نمودانتظامی قضات را بدادگاه عالی  

است را به همراه  ب ـ نحوه انتخابات: هیات نظارت اسامی افراد واجد شرایط که صالحیت آنان مورد تایید قرار گرفته

کانون اعالم   های کثیراالنتشار آگهی و در پایگاه اینترنتیزمان و مکان انتخابات تا دهم بهمن ماه در یکی از روزنامه 
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ماید. فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشد یک نسخه از آگهی برای وکالیی که  نمی

 .شودحق انتخاب کردن دارند ارسال می

 .شود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بوداگر روزجلسه مصادف با تعطیلی شد روز بعد تشکیـل می ـ ۲۷ماده 

 هیات نظارت  وقت مقرر جلسه ه ر د ـ ۲۸ماده 
ً
یات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدوا

نماید و بعد شروع به  صندوق ضبط آرا را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارایه داده آن را الک و مهر می

به موافقت یا مخالفت   جائز نیست و تبلیغکند و هیچگونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی  اخذ آرا می 

 .اشخاص به کلی ممنوع است

انتخاب جمعی و مخفی است و باید رای روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود و رای   ـ ۲۹ماده 

ب کردن  دهنده پس از ارایه پروانه وکالت رای خود را در صندوق آرا بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرایط انتخا

 .شودخود را امضاء نماید. با هر دفترچه وکالت تنها از صاحب آن و یک رای اخذ میمقابل اسم 

 .حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده رای ندهند ساقط است ـ ۳۰ماده 

را الک و  شود و اال هیات نظارت صندوق پس از اتمام اخذ آرا اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن می  ـ۳۱ماده 

نماید و بر هر ورقه که قرائت شود مهر قرائت شد حک و برگه ضبط  و روز بعد شروع به استخراج می  مهر کرده

 .خواهدشد 

ای  شود و اسامی زائد بر عده آرایی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی  ـ۳۲ماده 

 .که باید انتخاب شوند قرائت نخواهدشد

ه پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت الک و مهر شده و تا انقضاء مدت  آرا قرائت شد ـ۳۳ ماده 

شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج، مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال  

 .خواهدشد 

https://dadbazar.com/
https://telegram.me/vokalapress
https://instagram.com/vokalapress
https://twitter.com/vokalapress
https://vokalapress.ir


  ۱۳۳۴نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اصالح آئین

 
 

 صفحه  9

صلی و کسانی که بعد از اعضای  بیشتر هستند عضو ااز واجدین شرایط انتخاب شدن کسانی که دارای رای   ـ ۳۴ماده  

 .البدل خواهندبوداصلی بیش از سایرین دارای رای باشند عضو علی 

باشد و شکایت از کسانی که حق رای  مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آرا می  ـ۳۵ماده 

 .دادن دارند پذیرفته است

رت بر انتخابات است هیات مذکور مکلف است ظرف سه روز به  نظا ه شکایات هیاتمرجع رسیدگی ب ـ۳۶ماده 

شکایات رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آرا اعالم نماید. در صورت وقوع تقلب در انتخابات در صورتیکه قابل  

 .گرددتدارک و جبران نباشد، انتخابات ابطال و تجدید می

تواند بوسیله دفتر کانون به شعباتی از دادگاه انتظامی  ارت معترض است میکسی که به تصمیم هیات نظ  ـ۳۷ماده  

 .تعیین شده شکایت نماید ۲۶که در ماده  

پس از اتمام انتخابات و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعالم و آنان را برای   ـ۳۸ماده 

بین به ترتیب حائزین بیشترین آراء به سمت  نماید. منتخوت می تشکیل هیات مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دع 

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین   ۴بالحاظ شرایط ماده  ها و بازرسین رئیس و نواب رئیس و منشی 

 .شوندمی

هیات مدیره   در صورت ابطال انتخابات تجدید آن بر طبق مقررات باال خواهدبود در این صورت تا تعیین ـ۳۹ماده 

 .هیات مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود جدید، 

رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد و رئیس هیات مدیره    ـ ۴۰ماده  

عهده  باشد. اجرای تصمیمات هیات مدیره بو مرجع رسیدگی به شکایت و اختالفات وکالء و کارآموزان از یکدیگر می 

 .تواند تقاضای تعقیب انتظامی وکیل متخلف را بنماید ن می اوست و همچنی 

 .باشد اداره جلسات هیات مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس می  ـ ۴۱ماده 
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در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیات مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از   ـ۴۲ماده 

مقام او خواهدشد و عضو غایب قائم مقام عضو مزبور  است به عضویت اصلی قائم که رای او بیشتر    البدل اعضای علی 

 .خواهد گردید. تشخیص موجه بودن عذر غیبت بر عهده اکثریت نسبی سایر اعضای هیات مدیره است 

وص  اداره دفاتر درخص   های وکالء موظفند بطور مستمر نسبت به بازرسی دفاتر وکالء و ارزیابی نحوهکانون   ـ ۴۳ماده  

دعوت مردم به صلح و سازش، ارائه مشاوره حقوقی صحیح، داشتن بایگانی منظم و منسجم و پاسخگویی منطقی و  

مستدل به مردم و رعایت سایر نظامات شغلی اقدام الزم را بعمل آورند و بطور ساالنه گزارشات بازرسیها و تخلفات  

 .ایندقضائیه منعکس نمه ارتکابی و مجازاتهای انتظامی را به قو

 ج ـ وظایف و اختیارات وکیل 

وکالء باید نسبت به احقاق حق و جلوگیری از ظلم اهتمام نمایند لذا در مواردی که شائبه تضییع حقوق   ـ۴۴ماده 

مردم وجود دارد موکلین را به رفع ستم ارشاد نموده و از مساعدت در جور امتناع نمایند و با علم به محق نبودن  

ه مصداق تعاون بر اثم باشد خودداری کرده و همچنین از تشویق موکل به طرح شکایت  ص از پذیرش دعوی کشخ

 :در مراجع نظارتی بمنظور ارعاب محکمه خودداری نمایند که اهّم موارد آن عبارتند از

 ـ اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در محکمه ۱

 و ایقاعات ـ مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها ۲

 ی و میانجیگری در خارج از دادگستری ـ داور۳

 ـ تنظیم لوایح و دادخواست و شکوائیه ۴

 ـ همکاری و همراهی با موکل یا به نمایندگی موکل در نزد مراجع قضایی و دولتی  ۵

 الوکاله یا انعقاد قرارداد برابر تعرفه ـ انعقاد قرارداد خصوصی درخصوص اخذ حق  ۶
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اطاله رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی، دادخواست ناقص نداده و   زمنظور جلوگیری ا ـ وکال موظفند به۷

 .بی دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند

 .ـ پیگیری امور موکل و حضور در جلسات دادرسی، ارائه رسید درمقابل وجوه و اسناد دریافتی از موکل ۸

ای  باید مناسب شان ایشان و منزلت حرفه  ( دفتر( ها و محل کار پوشش و لباس وکالء در محیط دادگاه ـ۴۵ماده 

فاف و حجاب کامل اسالمی و رعایت سادگی  وکالت باشد. بویژه بانوان وکیل نسبت به خود و موکلین ملزم به حفظ ع

ند از  باشند و محاکم مکلفو متانت در محیط دادگستری، دفاتر، زندانها، دفتر کار و در حین مالقات با موکلین می

 .نمایند خودداری کنند پذیرش وکالیی که رعایت شئون وکالت و ضوابط اسالمی و پوشش مناسب را نمی 

باشند، لذا دفاتر آنها نباید محل مراودات یا رفتارهای  اخالقی دفتر کار خود میوکالء ضامن امنیت  ـ ۴۶ماده 

و رعایت عفاف و تقوی در دفتر کار مسئول    غیرقانونی باشد همچنین نسبت به رعایت موازین شرعی و پوشش مناسب

 .باشند می

ساعات معینی را برای مراجعات    وکالء موظفند در محل مناسبی در حوزه قضائی خود دارای دفتر باشند و  ـ۴۷ماده  

 .مردم اختصاص دهند

ر صورت  و د باشد وکیل در برابر اشخاص ثالث، مقامات قضایی و همکاران خود دارای مسئولیت مدنی می  ـ ۴۸ماده 

 :تقصیر باید از عهده خسارت وارده برآید و نسبت به رعایت این اصول دقت کافی بنماید

 بضاعت ـ حمایت از مظلوم و مساعدت در احقاق حقوق عامه و معاضدت به افراد بی ۱

 ایـ رعایت نظم و انظباط شغلی، ایجاد بایگانی منظم و عمل به مقررات و اخالق حرفه۲

ل به مقررات و قوانین ماهوی و شکلی در نزد محاکم و در روابط خصوصی و عدم نقض  و به روز و عم ـ اطالع کافی ۳

 .نین در زندگی شخصیقوا 

 .ایـ پرداخت مالیاتهای حرفه  ۴
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 .ـ رعایت احترام، ادب و متانت در برابر همکاران و قضات ۵

 .شبرد امور وکالت ـ صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و نیرنگ در پی  ۶

کالء باید به محکمه انتظامی  های علیه و  تصویب دستور جلب، قرارهای تامین و کیفرخواست و دادنامه ـ۴۹ماده 

 .وکالء ارسال گردد 

 :گیرندوکالء با شرایط ذیل مورد تشویق قرار می  ـ ۵۰ماده 

وکیل از پرداخت هزینه های تمدید   ـ اهتمام به تنظیم صورتجلسه اصالحی و ایجاد صلح و سازش و در این صورت ۱

 .شودپروانه برای یک یا چند سال معاف می 

حق برای موکلین معاضدتی و در این صورت از مجازاتهای انتظامی درجه یک و دو برای یک یا  ـ اهتمام به احقاق ۲

 .شوند چند نوبت معاف می

 .مقاالت معتبر علمی ـ ارتقاء سطح علمی دانشگاهی، تالیف و ترجمه آثار حقوقی و تدوین ۳

و پایگاه اینترنتی کانون یا موجب  ـ انجام وکالت با نرخ ارزان و جلب رضایت مردم، موجب معرفی از طریق مجله ۴

 .شودهای تمدید پروانه می تخفیف در هزینه

  های صنفی مرتبط و موسسات خیریه موجب معرفی از طریق مجله و ـ همکاری موثر و مفید و مجانی با تشکل  ۵

 .شودپایگاه اینترنتی کانون می 

ی با درج در پرونده، درج در روزنامه رسمی و یا  اتخاذ تصمیم بمنظور تشویق وکالء دادگستری ازجمله کتب   ـ ۵۱ماده  

 .باشدمدیره کانون میمعافیت از پرداخت هزینه تمدید به عهده هیات 

های خود را مشخص نماید و حساب خود  هزینه وکیل باید حسابرسی دقیق داشته باشد و نحوه دریافت و ـ۵۲ماده 

 .را بتدریج به موکل اطالع دهد 

https://dadbazar.com/
https://telegram.me/vokalapress
https://instagram.com/vokalapress
https://twitter.com/vokalapress
https://vokalapress.ir


  ۱۳۳۴نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اصالح آئین

 
 

13
 صفحه  

تواند از وی به هر عنوان  کند نمیخص دیگری وقتی که موکلی را به همکار خویش معرفی می وکیل یا هر ش  ـ۵۳ماده  

 .وجهی دریافت نماید

الوکاله معین  سهم هریک از حق  د در قرارداددار شوند بایاگر دو یا چند نفر وکالت از یک پرونده را عهده  ـ ۵۴ماده 

 .شود

الت بدهند هریک بالمناصفه یا بالنسبه به تعدادشان مسئول پرداخت  اگر دو یا چند نفر به یک نفر وکیل وک  ـ۵۵ماده  

 .الوکاله هستند مگر خالف آن تصریح شود حق 

تواند فعالیت خود را عماًل در حوزه  نمی   تواند چند شعبه یا موسسه فرعی ایجاد کند و همچنینوکیل نمی   ـ۵۶ماده 

در نوبت   ۳ه فرعی تعطیل و به مجازات انتظامی درجه قضایی دیگری متمرکز نماید و در این صورت شعبه یا موسس

 .شوداول و درجه چهار در نوبت دوم و درجه پنج در نوبت سوم محکوم می 

 د ـ مرجع انتظامی، تخلفات و مجازاتهای انتظامی 

باشد  الیحه قانونی می   ۱۴مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی کلیه وکالء دادگاه انتظامی وکالء وفق ماده    ـ ۵۷ماده  

باشد  و مرجع تجدیدنظر از احکام آن یک یا چند شعبه دادگاه عالی انتظامی قضات با انتخاب رئیس قوه قضائیه می 

 .و رای دادگاه مزبور قطعی است

دستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای  موارد رد و امتناع دا ـ ۵۸ماده 

ومی مقرر است به عالوه در موردی که دادسرا یا دادگاه انتظامی وکیل شاکی یا مشتکی  دادرسان دادگاههای عم

 .عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده باید از رسیدگی امتناع نمایند

لفات و اخالق و رفتار وکالء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون  شکایت از تخ  ـ۵۹ماده  

شود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورتمجلس درج و به امضای  د داده می ثبت و رسی 

 یا بوسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهاشاکی می 
ً
 .نماید ر عقیده می رسد. دادستان شخصا

https://dadbazar.com/
https://telegram.me/vokalapress
https://instagram.com/vokalapress
https://twitter.com/vokalapress
https://vokalapress.ir


  ۱۳۳۴نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب اصالح آئین

 
 

14
 صفحه  

برسد و آن را قابل توجه تشخیص  از هر طریقی تخلف یا سوء اخالق و رفتار وکیل به اطالع رئیس کانون  ـ ۶۰ماده 

 .نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایددهد به دادسرا رجوع می 

ی توضیحات و کشف حقیقت الزم بداند و او را  در صورتی که دادستان حضور مشتکی عنه را برای ادا ـ۶۱ماده 

م حضور، قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی  احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عد

 .شود

 به ضمیمه دلیل آن در موقع    تبصره ـ
ً
عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئین دادرسی مقرر است و باید کتبا

 .رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود  معین برای 

دادستان یا معاون او یا دادیار پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد کیفرخواست   ـ۶۲ماده 

 .فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد ه می صادر و به دادگا

قیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه  قرار منع تع ـ۶۳ماده 

نماید و در صورتی که  ا استوار می انتظامی وکالء است. در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن ر 

 .دهدموضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می

کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن   پس از رسیدن  ـ۶۴ماده 

ستری یا پست سفارشی به  موضوع برای رسیدگی تصویر کیفرخواست یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا مامور دادگ

خارج از کشور   روز و برای افرادی که ۲۰شود که برای اشخاص مقیم ایران ظرف مدت  شخص مورد تعقیب ابالغ می 

 .باشند ظرف مدت دو ماه فرصت دارند تا هرگونه جوابی دارند بدهند می

رسد و در وقت مزبور دادگاه  پس از رسیدن جواب یا انقضای مهلت، وقت رسیدگی به اطالع دادستان می ـ۶۵ماده 

ستان بخواهد در جلسه  دهد و اگر توضیحی دادستان الزم بدانند یا دادگاه توضیحی از دادرسیدگی کرده حکم می 

 در صورتمجلس ذکر و ضمن اخطار  رسیدگی استماع می 
ً
شود و اگر توضیحی از شخص مورد تعقیب الزم باشد صریحا

 به  شود که وقت رسیدگی به او اخطار می
ً
 توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا

ً
در موقع معین حاضر شده شفاها
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وقع نرسد و شخص هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم  دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه به م

 .شوددهد و حکم مزبور حضوری محسوب می می

شود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف  دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع می  ـ۶۶ماده  

اضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای  تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقمی

بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد و یا تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی  

 .قوف به فراغ از جنبه کیفری نماید را مو

ایشان و روسا و اعضای شعب و   مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ـ۶۷ماده 

مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده  کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات 

 .الیحه قانونی استقالل کانون وکالء عمل شود ۲۱در ماده  شود که به ترتیب مقرر می

کانون اطالع دهند که مامور کانون یا دادگستری  وشن به وکالء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و ر   ـ۶۸ماده  

ظرف   یا پست بتواند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابالغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را 

 به کانون اطالع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده می 
ً
شود ابالغ شده  ده روز بنحوی که ذکر شده کتبا

 .شودحسوب می م

کلیه اوراقی که از کانون و دادسر و دادگاه به وسیله پست سفارشی در سراسر کشور برای اشخاص فرستاده    ـ۶۹ماده  

شود؛ مگر کسی که اوراق برای او فرستاده  شده محسوب می ر پست ابالغ شود بیست روز پس از تسلیم به دفت می

گردد یا  در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابالغ محسوب می  شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که

شود تاریخ  اده می شود و اوراقی که بوسیله مامور فرست ثابت نماید که اصاًل نرسیده که در این صورت ابالغ تجدید می

ا دادگستری یا  رساندن آن به رویت طرف تاریخ ابالغ محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مامور کانون ی

 .پست و رویت آنها امتناع شود ابالغ شده محسوب خواهد شد

ت و هیات مدیره و  مراجع رسمی مکلفند در اسرع وقت اطالعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات نظار  ـ۷۰ماده 

 ممنوع باشد و دادستانها یا نما شعب کانون می 
ً
یندگان ایشان  خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطالع قانونا
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نماید انجام داده بفرستد و تخلف از آن  مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می 

 .مستوجب تعقیب انتظامی است

در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل   ـ۷۱ماده 

قابل تعقیب باشد و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون در صورتی که دادستان انتظامی    مشاهده نماید که 

 .شودبه دادگاه انتظامی ارسال می   مخالف با تعقیب باشد صدور کیفرخواست الزم نیست و پرونده جهت رسیدگی

شخاص و مقامات مذکور در ماده  نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکالء رئیس کانون و دادستان و سایر ا ـ۷۲ماده 

علیه در ظرف مدت ده روز از  الیحه استقالل کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه چهار به باال محکوم  ۱۶و  ۱۵

ند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده، در  تواتاریخ ابالغ می 

 .نمایدداند صادر می حکم را تایید واال حکمی را که به نظر خود مقتضی می صورت عدم ورود اعتراض 

 :مجازاتهای انتظامی عبارت است از ـ ۷۳ماده 

 .ـ توبیخ بدون درج در پرونده  ۱

 .با درج در پرونده ـ توبیخ  ۲

 ـ توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله و پایگاه اینترنتی کانون  ۳

 نزیل درجه ـ کاهش حدود صالحیت و ت  ۴

 .ـ تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال  ۵

 .ـ عدم تمدید پروانه وکالت از سه ماه تا پنج سال یا ممنوعیت از وکالت در محل معین برای مدت پنج سال  ۶

 .ـ عدم تمدید پروانه وکالت بطور دائم  ۷
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شود درجه یک و دو است که از  مجازات تخلف از نظاماتی که توسط مقامات ذیصالح قانونی تعیین می  ـ۷۴ماده 

شود و اختیار رئیس کانون مانع  طرف رئیس کانون مستقاًل یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا می 

 .مجازات درجه یک و دو نخواهد بودصالحیت دادگاه برای تعیین  

 :شدمتخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد  ـ ۷۵ماده 

ـ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در مرجع قضایی   ۱

وقت آن زودتر ابالغ شده حاضر گردد و به دیگر محاکم الیحه    ای کهکیفری را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه 

 .بفرستد یا قبل از حلول وقت اطالع دهد

اضدت قضایی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات  ـ کارهای مع ۲

 .مندی انجام دهدشود به خوبی و با عالقه به ایشان ارجاع می 

ـ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا تصویر کیفرخواست یا حکم که به وسیله مامور یا پست  ۳

 .شود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بدهدرستاده می ف

 .ای از وکالتنامه یا سایر اوراق را به موکل بدهدـ وکالتنامه را در فرم مخصوص تنظیم نماید و نسخه ۴

 .ـ رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد ۵

 .ک هفته مفتوح نگه داردساعت در طول ی   ۲۴ـ دفتر وکالت خود را برای چهار ساعت در هر روز یا  ۶

 .ـ بایگانی منظم داشته و دفاتر ثبت، رسید اسناد موکلین، درآمد و هزینه و دفتر نماینده را نگهداری و تکمیل نماید۷

 .ـ قبل از دادرسی، اهتمام به صلح و سازش بین موکل و طرف وی بورزد ۸

 .اه تقدیم نماید ـ دادخواست و ضمائم را بدون نقص به ویژه از حیث تمبر به دادگ۹

 .ـ در نگهداری و حفظ کارت شناسایی، دفترچه و پروانه وکالت اهمال ننماید ۱۰
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 :سه یا چهار خواهد بود اعمال ذیل مستوجب مجازات انتظامی درجه  ـ ۷۶ماده 

 .ـ تجاهر به استعمال مسکر و مواد مخدر و مراوده در اماکن فساد و معاشرت با این افراد۱

 .در مقابل اخذ هرگونه وجهی از موکلـ عدم ارائه رسید ۲

 .ـ اقدام به وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه و بدون تجدید تمبر ۳

ای که به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد. از وکیلی که  ر موجه بگونهـ عدم حضور در دادگاه بدون عذ۴

 .خواهد شدوکالت در توکیل دارد عذری بر عدم حضور پذیرفته ن

 .ـ اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد  ۵

 .ضباط و اخالل در نظم جلسه دادگاه نظم و ان  ـ عدم رعایت  ۶

 .ـ سوء استفاده از عنوان وکیل و مشاور حقوقی ۷

 .ـ اقدام به عملی که موجب ضرر موکل است ۸

 :شوددر موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می  ـ ۷۷ماده 

رداخت دیون مسجل خود امتناع کند  ـ مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت باشد مانند اینکه از پ۱

ست، دفتر  یا اینکه روابط خصوصی غیرمتعارف با طرفین پرونده برقرار نماید یا در محلی که مناسب دفتر وکالت نی 

 .دایر کند یا مشارکت با غیر وکیل در اداره دارالوکاله نماید 

ای  زان تحصیالت، تخصص خود را باالتر از پروانه ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه می ۲

علمی دانشگاهها و … استفاده  که دارد معرفی نماید یا از عناوین غیرواقعی مانند سابقه قضاوت و یا عضویت در هیات  

 .نماید

 .ـ در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید۳
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ا موکل قرار داده و در موردی که قرار در بین نباشد زائد بر تعرفه  الوکاله که به تراضی بـ در صورتی که زائد بر حق ۴

 .ام خود یا دیگری بگیرد های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نمصوب یا زائد بر هزینه

ـ در صـورتی که استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطالع ندهد یا وقتی اطالع دهد که موکل مجال کافی  ۵

 .تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد برای 

ی از طرف موکل است در اسرع  ـ در صورتی که پس از ابالغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدام ۶

وقت به موکل یا متصدی امور او اطالع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود یا از اختیارات قانونی خود که مورد  

استفاده ننماید یا با وجود عدم تصریح به اختیار    ( واخواهی ـ تجدیدنظر( یل واقع شده مانند حق اعتراض به رای  توک

 و یا به طریق دیگر این اختیار را به او داده باشد  خاص در وکالتنامه آن را
ً
 .اعمال نماید ولو آنکه موکل شفاها

سمت قضایی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت  ـ در صورتی که نسبت به موضوعی که قباًل به مناسبت  ۷

 .نماید

یا شهرداری یا شرکتها یا موسساتی که تمام یا  ها یا ادارات دولتی یا مملکتی ـ در صورتی که در یکی از وزارتخانه  ۸

 .ت نماید قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته علیه آنها قبول وکال 

آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استفاده از وکالت و  ـ در صورتی که برای تسریع یا تطویل دادرسی به وسیله خدعه۹

دد وکالت یا تغییر اقامتگاه یا محل سکونت متوسل شود و بطور کلی به تشخیص محکمه صالحه از مواد  قبول مج

 .قانون در راستای این امور سوء استفاده نماید

ـ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادگاه یا سایر مقامات رسمی و وکال و اصحاب دعوی و سایر  ۱۰

 .اظهاری نمایداشخاص برخالف احترام 

ـ در صورتی که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخالف اخالق حسنه و متعارف بگنجاند یا شروطی را بدون  ۱۱

 .نماید یا به استناد حق صلح و سازش در مفاد وکالتنامه خالف مصلحت موکل عمل کند رضایت موکل به وی تحمیل  
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ت و کارمندان دادگستری و مراجع ذیربط دیگر یا پرداخت هرگونه  ـ هرگونه ارتباط غیراداری به منظور تبانی با قضا ۱۲

 .و سازمانهای دولتی و غیره مالی اعم از وجوه نقدی و غیرنقدی به کارمندان یا قضات دادگستری و سایر ادارات

ی که در مرئی  ـ وکالتنامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم کند یا امضای موکل۱۳

دادخواست که اصول آن را رویت ننموده است گواهی نماید یا وکالتنامه و منظر وی انجام نشده است یا اوراق منضم به 

 الحاق نماید سفید را به ام
ً
 .ضای موکل برساند و مندرجات را بعدا

 .ـ اوراق و وکالتنامه سفید امضاء خود را در اختیار غیر قرار دهد ۱۴

ل مجازات درجه چهار برای وکالء پایه یک دادگستری موجب کاهش صالحیت به میزان وکالی پایه دو  اعما تبصره ـ

شود و برای کارآموزان  می  ( بین سه ماه تا سه سال ( برای مدت معین  و برای وکالی پایه دو به میزان کارآموزان وکالت 

 .وکالت منجر به تعلیق پروانه کارآموزی برای مدت معین خواهد شد 

 :متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج محکوم خواهد شد ـ ۷۸ده ما

در باطن برای خود انتقال بگیرد یا با داشتن  ـ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و ۱

 .جهتی از جهات رد، قبول وکالت کرده و یا در صورت حدوث آن در اثناء وکالت استعفاء ندهد

 .بینی شده استجهات رد همان است که در قانون پیش   تبصره ـ

مقام یا وکالء آنان و کارشناس مطلع شده  ـ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل و طرف مقابل پرونده یا قائم ۲

 .ان باشدامر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار آنو آن را افشا نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به 

ش از یک شغل با داشتن شغل پروانه وکالت گرفته و یا بعد از  ـ در صورتی که با توجه به قانون ممنوعیت تصدی بی ۳

 .گرفتن پروانه وکالت به شغل دیگری که مشمول منع قانونی است اشتغال یابد 

یا بنام دیگری و در حقیقت برای   الوکاله را درصدی از نتیجه قرار دهد یا در مدعی به بنام خود ـ چنانچه وکیل حق ۴

 .خود شرکت نماید
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 .از حدود موضوع وکالت که مورد رضایت موکل نبوده استـ خروج  ۵

 .ـ هرگونه تهدید، تطمیع و اعمال زور بر علیه موکل یا طرف وی ۶

 :متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه شش محکوم خواهد شد  ـ ۷۹ماده 

باشند باید در ظرف یک ماه از  قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته ـ کسانی که برخالف ۱

 به کانون اطالع داده پروانه خود را تسلیم نمایند و در صورتی که در حین دریافت  تاریخ اجرای این آئین 
ً
نامه کتبا

 مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نمایندپروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردند باید کانون ر 
ً
 .ا کتبا

ورتی که بعد از استعفاء یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن  ـ در ص۲

 .موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم مقام قانونی او قبول نماید 

د تبانی کرده که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری  ـ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خو۳

 .بت به موکل کرده باشد نس

ـ در صورتی که خالف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکال اعالم کرده  ۴

 .ثابت شود

شده تاسیس نماید یا وکالت  قضایی تعیین حوزه  ـ چنانچه موسسه فرعی یا شعبه دایر کند یا دارالوکاله را در غیر  ۵

در غیر حوزه قضایی مذکور متمرکز نماید، در صورتی که پس از اعمال مجازاتهای درجه سه و چهار برای  خود را عماًل  

 .مرتبه سوم اقدام به این تخلف نماید 

اشد در موردی که مجازات دارای  تواند هیچ تخلفی را عفو نماید و اگر موجبی برای تخفیف ب دادگاه نمی  ـ۸۰ماده 

 .مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد تواند حداقل و حداکثر است می 

در صورتی که وکیل مرتکب تخلفات متعدد شود اگر تخلفات مشابه باشند به حداکثر مجازات همان تخلف   تبصره ـ

 .شودجداگانه تعیین می  و اگر مشابه نباشند برای هرکدام مجازات
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زات انتظامی شود و بعد از قطعیت حکم مرتکب همان تخلف و یا نظیر تخلف  هرگاه وکیلی محکوم به مجا ـ ۸۱ماده 

مورد حکم شود به یک درجه باالتر از حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهدشد و در صورت تکرار همان تخلف و نظیر  

 .دشد آن مجازات به ترتیب مقرر تشدید خواه

از تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت  استرداد شکایت یا استعفاء از شغل وکالت مانع    تبصره ـ

 .تواند موجب تخفیف مجازات شودمی

در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرم کیفرخواست صادرشود دادستان باید رونوشت آن را به    ـ۸۲ماده  

ثبات موجب محکومیت موثر کیفری  کالء بفرستد در صورتی که اتهام از مواردی باشد که در فرض ا دادگاه انتظامی و 

 قابل اجرا است و مفاد آن به حوزه قضایی که پروانه  باشد، حکم تعلیق موقت او را صادر می 
ً
نماید و حکم مزبور موقتا

 و در مورد  شود و در مورد محکومیت قطعی وکیل ببرای آن صادر شده است ابالغ می
ً
ه ارتکاب جرائم مذکور مطلقا

شخیص دادگاه انتظامی وکالء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل  سایر جرائم که به ت 

 .شودوکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و به حوزه قضایی مربوطه ابالغ می 

  از تاریخ وقوع امر موجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب بهمدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال  ـ۸۳ماده 

 .عمل آمده، دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است 

 .نامه خواهندبود کارآموزان مشمول مقررات انتظامی مندرج در این آئین  ـ۸۴ماده 

 .تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست ـ ۸۵ماده 

 ء هـ ـ نقل و انتقال وکال

توانند در  زمون ممکن است و متقاضیان تغییر شهر می تعیین شهر برای متقاضیان وکالت تنها از طریق آ  ـ۸۶ماده 

آزمونهای بعدی برای شهر مورد تقاضا شرکت نماید. در صورت قبولی در آزمون دوم پروانه برای شهر مذکور صادر  

 .شودمی

 .ا اخذ وجوه یا غیر آن ممنوع استجابجایی بین وکالء با توافق دو طرف ب  ـ ۸۷ماده 
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 .یا امتیاز از وکالء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکالء ممنوع است اخذ هرگونه وجه  ـ ۸۸ماده 

 :پذیر استنقل و انتقال به تهران و مرکز استان فقط به طریق ذیل امکان  ـ ۸۹ماده 

 .قضائی برای مدت اشتغال به تحصیلـ از طریق پذیرش در آزمون کارشناسی ارشد و دکترا در همان حوزه 

 .پیمانی دانشگاه همان حوزه قضائی مورد درخواست  ـ عضویت هیات علمی رسمی ـ

العالج خود یا فرزند یا همسر که مداوای آن نیاز به حضور مداوم در مراکز درمانی که در مراکز  های صعب ـ بیماری 

 .ونیاستان یا تهران وجوددارد با تایید سازمان پزشکی قان 

 .از قبولی در مصاحبه علمی ـ قبولی در آزمونهای سراسری بعدی برای شهر موردنظر پس

 .نقل و انتقال موقت فقط برای دو نوبت در طور خدمت وکالت مجاز است ـ ۱تبصره

شده و با فاصله  تقاضای نقل و انتقال از هر وکیل فقط برای سه سال پس از وکالت در حوزه قضائی تعیین  ـ ۲تبصره 

 .شودسه سال یک مرتبه پذیرفته می

 :نقل و انتقال به غیر از تهران و مرکز استان  ـ ۹۰ماده 

ار در طول مدت وکالت و در  ـ نقل و انتقال بین شهرهای همان استان، با موافقت کانون وکالی هر استان برای دو ب

 .صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بالمانع است

ین شهرهای دو استان هم سطح با موافقت کانون وکالی هر استان، برای یک بار در طول مدت وکالت  ـ نقل و انتقال ب

 .در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بالمانع است

شهرهای دو استان غیرهم سطح غیر از استان تهران با موافقت کانون وکالی مربوطه برای یک بار  ـ نقل و انتقال بین  

 .دت وکالت در صورت موافقت رئیس دادگستری هر دو شهرستان بالمانع است در طول م

 .باشد و نقل و انتقال در مرحله کارآموزی ممنوع استـ کارآموزی فقط در حوزه قضائی انتخابی مجاز می 
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ان  شود و اعضای آن توسط کانون وکالی است کمیته نقل و انتقاالت در هر کانون بصورت فصلی تشکیل می   ـ۹۱ه  ماد

 .شودتعیین می 

توانند کلیه باشند می شده خود نمیکسانی که بهر دلیل قادر به استقرار دفتر در حوزه قضائی تعیین  ـ۹۲ماده 

 .تعیین تکلیف نمایندمدارک خود را تودیع نمایند تا ظرف مدت یک سال 

 .مدارک خود را تودیع نمایندشوند باید کلیه کسانی که بیش از یکسال یا بطوردائم از کشور خارج می  ـ ۹۳ماده 

 :و ـ درجه بندی وکالء 

 :شوندبندی می وکالء به ترتیب زیر درجه ـ ۹۴ماده 

 .حقوقی در تمامی دعاوی را دارد  ـ وکیل درجه یک که حق قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی و دادن مشاوره۱

 .کشور را ندارد   ـ وکیل درجه دو حق قبول وکالت در دادگاه کیفری استان و دیوانعالی۲

خدمت وی  شرایط ترفیع پایه دو به یک آن است که وکیل حائز شرایط عمومی وکالت بوده، گواهی ُحسن  ـ۹۵ماده 

رسد. همکاری مستمر وکیل با واحد ارشاد و معاضدت  به تصدیق رئیس کل دادگستری شهرستان محل اقامت وی ب

ظم انجام شده باشد. درصورتیکه وکیل کارنکرده باشد، ترفیع  حوزه قضایی وی تایید شود و تمدید دو ساالنه بطورمن 

 .شود نخواهد داشت. مدت تعلیق، مرخصی، تودیع، انفصال در سنوات وی محاسبه نمی 

 :ز ـ وکالت معاضدتی و تسخیری

 :معاضدت قضایی عبارت است از ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت به افراد فاقد تمکن مالی ـ ۹۶ماده 

کننده وفق مقررات آئین دادرسی کیفری در  های کیفری به درخواست دادگاه رسیدگی ی وکیل در پرونده ـ معرف۱

 ۱۳۸۴ای از قوانین دادگستری مصوب  قانون اصالح پاره   ۳۲و    ۳۱نامه اجرایی مادتین  های حقوقی برابر آئین پرونده 
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ی یا تسخیری کاماًل رایگان ارائه نمایـند. در  وکالی عدلیه موظفند همه ساله در سه پرونده وکالت معاضدت ـ ۹۷ماده 

کننده، مالک خواهدبود و در مورد اخیر اداره  وکالت رایگـان دادنامه اعسار یا دستور قضایی دادگـاه رسیدگی

 .بودن دعوی و فقدان تمکن مالی شخص تقاضاکننده تصمیم خواهدگرفت اساس   معاضدت مبتنی بر با

 .گردداالثر می های قبلی ملغینامهامه، آئین ن با تصویب این آئین  ـ ۹۸ماده 

ماده  ۹۹در    ۱۳۳۳الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب    ۲۲نامه در اجرای ماده  این آئین  ـ ۹۹ماده  

به تصویب    ۳/۱۳۸۸/ ۲۷شده در تاریخ به پیشنهاد کانونهای وکالی دادگستری با اصالحات انجام  تبصره و بنا   ۱۲و 

 .قضائیه رسیدرئیس قوه 

 رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی 
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