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 صفحه 1

 نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین
 رئیس قوه قضائیه)سیدابراهیم رئیسی(  ۲/۴/۱۴۰۰ مصوب

 را اینجا بخوانید  ۱۳۳۴نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال دادگستری مصوب  آیین •

را   ۱۳۹۹اصالحات پیشنهادی اسکودا برای آیین نامه الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری در اسفند  •

 اینجا بخوانید 

الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری   ۲۲و ماده    ۱۳۸۱های کلی امنیت قضایی مصوب  در اجرای سیاست 

اجرایی الیحه قانونی استقالل  نامه  ادگستری "آیین ، و بنا به پیشنهاد کانون وکالی د با اصالحات بعدی  ۱۳۳۳مصوب  

 :کانون وکالی دادگستری" به شرح مواد آتی است

 : بخش اول: کلیات

 :رودنامه در معانی زیر به کار می اختصارات و عبارات زیر در این آیین   -۱ماده 

 کانون: کانون وکالی دادگستری؛   -١

 با اصالحات بعدی؛  ۱۳۳۳انون وکالی دادگستری مصوب  الیحه استقالل: الیحه قانونی استقالل ک   -۲

 ؛۱۳۷۶قانون کیفیت اخذ پروانه: قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب - ۳

 دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی قضات؛    -۴

 دادگاه انتظامی: دادگاه انتظامی کانون وکال؛    -۵

 انتظامی: دادسرای انتظامی کانون وکال؛ دادسرای     -۶

 .مدیرههیئت نظارت بر انتخابات هیئت ظارت: هیئت ن   -۷
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 صفحه 2

دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که  ای عهده کانون، موسسه خصوصی حرفه   -۲ماده 

متشكل از وکالی دارای  شود و منظور ساماندهی امور وکالی دادگستری عضو کانون در هر استان، تشكیل می به

 .ستپروانه فعالیت در همان استان ا

نامه، مجاز به وکالت و انجام سایر  نامه، با ارائه وکالت وکیل دادگستری با رعایت قوانین و مقررات این آیین  -۳ماده 

نین، وکیل  امور قابل توکیل در مراجع قضایی، شبه قضایی، نهادهای داوری و مراجع دولتی و غیر دولتی است. همچ

 .حق ارائه مشاوره حقوقی به اشخاص را دارد

 اقدام یا از وکیل استفاده کند و از بدو تا ختم فرآیند    -۴ماده 
ً
هر شخص حق دارد برای اقامه دعوی و دفاع رأسا

 .دادرسی در کلیه مراجع قضایی، شبه قضایی و نهادهای داوری، از کمک و مشاوره وکیل برخوردار شود

ستند. سلب حق دسترسی به وکیل یا تحمیل  یه مراجع قضایی با رعایت قانون مكلف به پذیرش وکیل هکل   -۵ماده  

 .حق آزادی انتخاب وکیل، به کلی ممنوع است وکیل یا تحدید 

وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضاء برخوردار است. کلیه مقامات قضایی، کارکنان اداری     -۶ماده  

نان، بر مبنای اصول و موازین اخالقی،  در برخورد با وکالی دادگستری موظفند ضمن حفظ کرامت آ و ضابطان، 

 .حقوق شهروندی رفتار کنند  شرعی، قانونی و

ای و آزادانه از موکل خود دفاع کند و هیچ  صورت حرفه وکیل در مقام دفاع، استقالل دارد و باید بتواند به   -۷ماده 

 .تقالل را نقض نمایدتواند این اسمرجعی نمی 

ناد و مدارکی که برای دفاع از موکل الزم است، دسترسی  مقررات قانونی، به اس وکیل حق دارد با رعایت  -۸ماده 

 .داشته باشد

ها محرمانه است، به  ای آن روابط کاری وکیل با موکل و مشاوره وی به موکل خود در محدوده ارتباط حرفه   -۹ماده 

 .نون به نحو دیگری مقرر کرده باشد جز در مواردی که قا
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 صفحه 3

ای وکالت و دانش و  های مربوط به اصول حرفه های آموزشی از جمله آموزش از برنامه دی وکال من بهره   -۱۰ماده 

ریزی تدابیر الزم را در این زمینه اتخاذ خواهد  هاست و کانون ضمن برنامه های عمومی مرتبط با آن، حق آن مهارت 

 .کرد

 :مدیرهانتخاب هیئتبخش دوم:  

مدیره، هیئت  جهت نظارت بر انتخابات هیئت   انتخابات تعیین خواهند شد.مدیره از طریق  اعضای هیئت    -۱۱ماده  

شود.  البدل تشكیل می عضو اصلی و دو عضو علی ۴عنوان رئیس هیئت نظارت و نظارت با عضویت رئیس کانون به 

کالی پایه یک  البدل را با رأی مخفی از بین و ر دوره، اعضای اصلی و علیمدیره کانون، پنج ماه پیش از پایان ه هیئت

مدیره  لت که حق حضور در هیئت عمومی را داشته و خارج از هیئت دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه وکا

عذر هریک  کند. در صورت عدم حضور یا  مدیره آن دوره نباشند، انتخاب می فعلی بوده و داوطلب عضویت در هیئت 

 .شد البدل جایگزین آن خواهد  از اعضای اصلی عضو علی 

مدیره بعد باشد، رئیس هیئت نظارت را نیز  که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیئت درصورتی   -۱تبصره 

 .مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کردهیئت

مه احراز سمت یا انجام اقدامی منوط به سابقه  نادر این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین   -۲تبصره 

د، مگر اینكه در قانون به نحو دیگری مقرر  شوعنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه می سابقه قضایی به   وکالت باشد،

 .شده باشد

موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن دارند، ظرف  صورت اسامی و مشخصات وکالیی که به   -۱۲ماده 

شود. هیئت نظارت حداکثر یک  بور داده می ته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت، از طرف کانون به هیئت مزیک هف

مدیره را در پایگاه  نام از داوطلبان عضویت در هیئت دهد و اطالعیه ثبت ب شدن، تشكیل جلسه می هفته پس از انتخا 

کند و داوطلبان مقیم استان  رسانی منتشر می ع های اطال رسانی کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر روش اطالع 

 .کنندنام می هیئت نظارت ثبتظرف دو هفته بعد از درج اطالعیه، در محل تعیین شده توسط  مقر کانون 
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 صفحه 4

قانون   ۴و  ۲نام، وجود شرایط قانونی موضوع مواد هیئت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت   -۱۳ماده 

مستندات به دادگاه عالی ارسال   کیفیت اخذ پروانه در داوطلبان را بررسی و اسامی واجدان شرایط را به همراه کلیه

رد آنان احراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به  کند. در مورد داوطلبانی که وجود شرایط قانونی در مو می

ف پنج روز پس از ابالغ، از تصمیم هیئت نظارت به دادگاه عالی شكایت  توانند ظرشود. افراد اخیر می آنان ابالغ می 

زمان با سایر داوطلبان در مورد صالحیت  کننده، در صورت نقض تصمیم هیئت نظارت، هم کنند. شعبه رسیدگی 

 .ده نیز اعالم نظر خواهد کرداین ع

ی داوطلبان از هیئت نظارت، در مورد  دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسام  -۱۴ماده 

دادگاه عالی، صالحیت داوطلب مورد تردید باشد، عند   نماید. چنانچه از نظر صالحیت داوطلبان اظهارنظر می 

ع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم  االقتضاء وی را دعوت و پس از استما 

عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیئت نظارت   کند. عدم اعالم نظر دادگاهمی

، مدارک و  که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعالم نظر دادگاه عالی اطالعات اند. درصورتی عالم شده واجد شرایط ا

پیش از شروع برگزاری    یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا 

رد یا تأیید صالحیت داوطلبان اظهارنظر   تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در موردانتخابات می 

 .کند

ربط از قبیل وزارت  دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صالحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی   -تبصره

ه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد  اطالعات، مرکز حفاظت و اطالعات قو 

شده  کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین ی، استعالم میدارندگان پایه قضای

 .گیری دادگاه مذکور نیست وسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم ت

اریخ دریافت اسامی واجدان شرایط از دادگاه عالی، زمان و مكان تشكیل  هیئت نظارت ظرف پنج روز از ت    -۱۵ماده  

ر  رسانی کانون و عنداللزوم استفاده از سایمدیره را تعیین و در پایگاه اطالع نتخاب هیئتهیئت عمومی برای ا 

جلسه نباید  رسانی کانون و روز کند. فاصله بین آگهی مندرج در پایگاه اطالع رسانی، منتشر می های اطالع روش

 .کمتر از بیست روز باشد
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 صفحه  5

ود.  شرسانی، جلسه روز بعد تشكیل می من اطالع چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ض - ۱۶ماده 

قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری   ۱که به پیشنهاد هیئت نظارت و تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده درصورتی 

مدیره به فعالیت خود ادامه  انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیئت 

 در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم دهد و می
ً
کند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر  گیری می صرفا

 .یابدزاری انتخابات ادامه می ظرف یک هفته فرآیند برگ

 هیئت    -۱۷ماده 
ً
در زمان و مكان مقرر، جلسه هیئت عمومی با حضور هر عده که حاضر باشند، تشكیل و بدوا

کند و سپس  را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضران ارائه داده، الک و مهر مینظارت صندوق اخذ آراء 

هار ساعت قبل از شروع جلسه هیئت عمومی، هرگونه تبلیغ و به هر طریق  و چشود. از بیست گیری شروع میرأی 

 .گیری و خارج از آن به کلی ممنوع استدر موافقت یا مخالفت اشخاص در مكان رأی 

در صورت فراهم بودن امكانات فنی، به تشخیص هیئت نظارت، برگزاری تمام یا بخشی از انتخابات از    -تبصره

 .صورت الكترونیكی و یا برخط مجاز است گیری و شمارش آراء، به عمومی و رأی جمله تشكیل جلسه هیئت 

رسیده و در آن به تعداد  انتخاب جمعی و مخفی است و رأی باید روی اوراقی که به مهر هیئت نظارت   -۱۸ماده 

لت خود و امضاء  دهنده، پس از ارائه پروانه وکاته شود. هر رأی دار پیش بینی شده، نوشاعضای اصلی ردیف شماره 

 .اندازد در فهرست اسامی واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا می 

 .است  حق رأی کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی ندهند، ساقط  -۱۹ماده 

ت  شود و در غیر این صورت، هیئت نظارپس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آراء می   -۲۰ماده  

نماید و بر هر ورقه که قرائت شده مهر »قرائت شد« زده و  صندوق را الک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می 

 .ضبط خواهد شد

ای  شود و اسامی زائد بر عده باشد، باطل است و اسامی مكرر حساب نمی  نشان یا امضاء   آرائی که دارای    -۲۱ماده  

 .نخواهد شد که باید انتخاب شوند، قرائت  
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 صفحه  6

آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت الک و مهر شده و تا انقضاء مدت     -۲۲ماده  

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

 .خواهد شد

دارای رأی بیشتر هستند، عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش  از بین منتخبان کسانی که   -۲۳ماده 

 .البدل هستندباشند، عضو علی از سایرین دارای رأی می 

 .کندقرعه انتخاب می  البدل را به قید عضو اصلی یا علی در صورت تساوی آراء، هیئت نظارت    -تبصره

س از اعالم نتایج و انتشار اسامی و تعداد آرای منتخبان در  مدت شكایت از جریان انتخابات تا سه روز پ  -۲۴ماده 

 .رسانی کانون است. مرجع رسیدگی به شكایات هیئت نظارت استپایگاه اطالع 

 .رسانی کانون اعالم نمایدر پایگاه اطالع كایات واصله رسیدگی و نتیجه را دهیئت نظارت باید ظرف سه روز به ش

وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی شكایت  تواند به ئت نظارت معترض است، می هر کس که به تصمیم هی    -۲۵ماده  

روز از تاریخ وصول    نماید. مدت این شكایت سه روز از تاریخ اعالم تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور ظرف ده

 .شكایت، رسیدگی و رأی خواهد داد و رأي مزبور قطعی است

و تعیین نتیجه قطعی، رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعالم و آنان را برای    پس از اتمام انتخابات   -۲۶ماده  

 .شودنحل می ازآن هیئت نظارت منماید و پس مدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت میتشكیل هیئت

عیین  در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا ت  -۲۷ماده 

مدیره و هیئت نظارت سابق به جز کسانی که به تشخیص دادگاه عالی تخلف آنان در  مدیره جدید، هیئت هیئت

یئت نظارت باید حداکثر ظرف یک هفته پس از ابالغ  ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود. ه

مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر  ابطال انتخابات، اقدامات قانونی را جهت برگزاری انتخابات 

مدیره ظرف یک هفته هیئت نظارت جدید را بر اساس  اساس حكم دادگاه عالی، تخلف هیئت نظارت باشد، هیئت 

ها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است،  کند. درهرحال کلیه کسانی که تخلف آن نامه انتخاب میمقررات این آیین 

 .گیرندنامه مورد تعقیب انتظامی قرار می این آیین  موجب مقررات به
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 صفحه 7

 :رئیسه کانون و وظایف آن بخش سوم: انتخابات هیئت

ترین عضو  ضور اعضای اصلی و به ریاست مسن رئیسه با حمدیره منتخب برای انتخاب هیئت جلسه هیئت   -۲۸ماده  

ر صورت غیبت یک یا چند نفر از اعضای  ترین عضو نیز دبیر )منشی( جلسه خواهد بود. دود و جوان شتشكیل می

 .اصلی در نخستین جلسه، ظرف حضور اکثریت اعضای اصلی تشكیل خواهد شد

زرس  رئیس، دو منشی و دو بایک نفر رئیس، دو نفر نایب مدیره در کانون مرکز )تهران(، از میان خود  هیئت    -۲۹ماده  

منشی و یک بازرس با رأی مخفی برای مدت یک سال انتخاب  رئیس، یک ها یک رئیس، یک نایب و در دیگر کانون 

 .کندمی

طور متوالی، فردی و مخفی به  رئیسه، به ترتیب رئیس، نائب رئیس، بازرس و منشی، به انتخاب هیئت  -۳۰ماده 

ی چهار  اراها دمدیره در کانون مرکز )تهران( باید الاقل دارای هشت رأي و در سایر کانون آید. رئیس هیئت می عمل

تواند در همان جلسه باشد، اکثریت  رأی باشد. اگر در دفعه اول اکثریت مذکور به دست نیامد، در دفعه دوم، که می

 .نسبی مالک خواهد بود

شود که در هیئت عمومی رأی بیشتری را به دست  مینوبت دوم، فردی انتخاب در صورت تساوی آراء در  - تبصره

 .آورده باشد 

 :و اختیارات رئیس کانون عبارت است ازوظایف   -۳۱ماده 

 بیان مواضع و نمایندگی قانونی کانون در مراجع رسمی؛   -١

 ها، اعمال اداری، مالی و حقوقی کانون؛ مسئولیت انجام امور، فعالیت   -۲

کتبی خطا یا انحرافات  حل اختالف وکال و کارآموزان با یكدیگر در امور وکالتی، نظارت بر اعمال و رفتار آنان، تذکر     -٣

 شغلی آنان و ارجاع تعقیب انتظامی وکیل متخلف به دادسرای انتظامی؛ 

 ها به مراجع انتظامی کانون؛ها و شكایت ارجاع گزارش    -۴
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 صفحه 8

مدیره، تعیین  ضور در تمامی جلسات هیئت مدیره، ریاست جلسه، حهیئت دعوت هیئت عمومی وکال، دعوت   -۵

 مدیره؛ها و اقدامات به هیئتمدیره و گزارش فعالیت هیئت  دستور جلسه، اجرای تصمیمات

 ریاست مستقیم بر دوایر داخلی و کارکنان کانون و عزل و نصب، استخدام و اخراج آنان مطابق مقررات؛    -۶

 .شودنامه بر عهده رئیس کانون گذاشته شده یا می موجب قانون یا این آیین به اختیاراتی که سایر وظایف و    -۷

سقف اختیارات مالی رئیس کانون، در ابتدای هر سال در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به تصویب    -۱ره تبص

موضوع قانون برگزاری   رسد و در هر صورت از معادل نصف حد نصاب مقرر در معامالت متوسطمدیره می هیئت

و اصالحات بعدی آن، بیشتر نخواهد بود. در مورد معامالت بیشتر از نصاب مذکور،    ۱۱/۳/۱۳۸۳مناقصات مصوب  

ها را به  مدیره کانون در پایان هر سال گزارش درآمد و هزینهمدیره برسد. هیئت هر معامله باید به تصویب هیئت

 .کندنون منتشر می رسانی کاتفصیل از طریق پایگاه اطالع 

 .نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد رئیسه، در آیین یف بین اعضای هیئت کار و وظاتقسیم   -۲تبصره 

رئیس، اداره جلسات را به عهده داشته و همچنین هر مسئولیتی  در غیاب یا معذوریت رئیس کانون، نایب    -۳۲ماده  

دی باقی بماند،  چنانچه به هر دلیلی جایگاه رئیس کانون بال تصپذیرد. را که از سوی رئیس کانون ارجاع شود، می 

رئیس، وظایف و اختیارات رئیس را به عهده  تا تعیین رئیس جدید که حداکثر ظرف یک ماه باید انجام شود، نایب 

 .خواهد داشت

 :های زیر را داشته باشندزمان دو سمت از سمت طور هم توانند به وکال نمی   -۳۳ماده 

 .های کارآموزی و ترفیعات و اداره معاضدتکمیسیون   مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی، هیئت صلی در عضویت ا

شود. در کانون مرکز )تهران( حضور هشت عضو  مدیره با حضور اعضای اصلی تشكیل می جلسات هیئت    -۳۴ماده  

مدیره در کانون مرکز )تهران( با  ها سه عضو اصلی برای رسمیت الزامی است. مصوبات هیئت اصلی و در سایر کانون 

 ها با حداقل سه رأی اعضای اصلی معتبر است. آرای اعضای اصلی حاضر در جلسه و در سایر کانون  اکثریت مطلق 
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 صفحه  9

 .در صورت تساوی آراء، رأی گروهی که مشتمل بر رأی رئیس جلسه باشد، معتبر خواهد بود

( هر چند نوبت  رئیسه )فردی یا جمعیانتخاب اعضای هیئت مدیره، تجدید در طول دوره فعالیت هیئت   -۳۵ماده 

دوره مطابق  مدیره دارد. انتخابات میان جایز است. تصمیم به تجدید انتخاب، نیاز به رأی دوسوم اعضای اصلی هیئت 

 .شودنامه انجام می این آیین   ۳۰نصاب ماده  

ب  موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناومدیره، بدون عذر ی از اعضای اصلی هیئت که یكدرصورتی    -۳۶ماده 

مدیره غیبت کند یا در صورت فوت، استعفا، انتقال بازنشستگی و نظایر آن، یكی از اعضای  در جلسات عادی هیئت 

ول ممنوعیت انتخاب  شود. عضو جایگزین مشمعنوان عضو اصلی جایگزین می البدل که رأی او بیشتر است، به علی

 .لی است بیش از دو دوره متوا

قانون   ۳۰۶نامه مصادیق مذکور در ماده منظور از عذر موجه در این ماده و سایر موارد مقرر در این آیین   -۱تبصره 

 .است  ۱۳۷۹های عمومی و انقالب در امور مدنی، مصوب  آیین دادرسی دادگاه 

 .مدیره استاین ماده بر عهده هیئت   تشخیص معاذیر و موانع مقرر در  -۲تبصره 

 :ارم: آزمون ورودی، پروانه وکالت و کارآموزیچه بخش

صورت رقابتی و ساالنه  های الزم به پذیرش کارآموز وکالت با رعایت مقررات قانونی و با احراز صالحیت   -۳۷ماده 

هایی از قبیل  با توجه به شاخص  گیرد؛ پذیرش برای هر کانون قانون کیفیت اخذ پروانه صورت می  ۱مطابق ماده 

های دارای وکیل و تعداد وکال و کارآموزان آن استان  داد پرونده ستان، سرانه پرونده، تشكیالت قضایی، تعجمعیت ا

 .شودتعیین می 

های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و  زمان در کلیه کانون صورت هم آزمون ورودی در هرسال به   -۳۸ماده 

ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک موردنیاز، زمان و مدت  شود. چگونگی برگزاری آزمون آموزش کشور برگزار می 

رسد. در  شود، به اطالع متقاضیان میها منتشر می رسانی کانون نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطالع ثبت 

کور  قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذ  ۲آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون ازجمله شرایط مقرر در ماده 

الیحه استقالل، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز   ۱۰ماده 
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10
 صفحه  

ضی کان لم یكن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حكم دادگاه انتظامی پروانه وی  شود، قبولی متقا

 .شود ابطال می

 .چهار سال کامل شمسی داشته باشدونام در آزمون باید بیست ت داوطلب کارآموزی در موقع ثب    -تبصره

و در صورت پذیرش، بر اساس نمره اکتسابی    متقاضیان باید کانون موردنظر خود را در آزمون تعیین کنند   -۳۹ماده  

 در یكی از شهرهای استان همان کانون، کارآموزی کرده سپس به وکالت مشغول شوند
ً
 .صرفا

آزمون، دروس حقوقی در حد مقطع کارشناسی و شامل: حقوق اساسی، حقوق تجارت،   سؤاالتمنابع   -۴۰ماده 

ن دادرسی کیفری، اصول و مبانی استنباط و متون فقهی در  حقوق کیفری، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیی 

 .حد تحریرالوسیله امام خمینی )ره( است

دون کسب نمره  از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بحداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد   -۴۱ماده 

 .الزم، ممنوع است

قانون کیفیت اخذ   ۳رسانی به ایثارگران و ماده قانون جامع خدمات  ۵۹پذیرش داوطلبان مشمول ماده   -۴۲ماده 

یان عالوه  پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاض

استفاده از  قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.  ۲بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده 

 .اند سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده

مفاد زیر، تكمیل  وکالت و کارآموزی، باید فرم تقاضانامه را با  شدگان در آزمون و سایر متقاضیان پروانه  قبول    -۴۳ماده  

 :و ارائه کنند

 مشخصات فردی متقاضی؛   -۱

 نی محل اقامت؛ نشا    -۲

 سوابق شغلی قبلی و حین تقاضا؛   -٣
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11
 صفحه  

ای،  تصریح به نداشتن پیشینه مؤثر و غیر مؤثر کیفری و محكومیت انتظامی و در صورت داشتن چنین سابقه   -۴

 جرم و تخلف ارتكابی، حكمی که صادر شده، مجازاتی که تعیین شده و وضعیت اجرای آن؛  ذکر نوع

 فقدان هر نوع پرونده مفتوح کیفری در مراجع قضایی؛ تصریح به وجود یا   -۵

 تصریح به سالمت روان؛   -۷

 گردان و مسكر؛تصریح به عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان    -۷

الیحه استقالل و عدم    ۱۰ماده    ۲و نهادهای مذکور در بند    هاغل دولتی و سایر ارگان تصریح به عدم اشتغال در ش   -۸

 .با الحاقات بعدی ۱۱/۱۵/۱۳۷۳صدی بیش از یک شغل مصوب شمول قانون ممنوعیت ت 

 :تقاضانامه باید دارای ضمایم زیر باشد  -۴۴ماده 

 تصویر مصدق کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی؛    -١

نام  التحصیلی باید قبل از تاریخ ثبت نامه، تاریخ فارغ این آیین ۴۶صیلی موضوع ماده ق مدرک تح تصویر مصد  -۲

 آزمون ورودی باشد؛ 

تصویر مصدق کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی؛ تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید    -٣

 نام آزمون ورودی باشد؛ قبل از تاریخ ثبت 

 پزشكی قانونی یا یكی از مراکز مشاوره مورد تأیید پزشكی قانونی؛ ان به تأیید المت رو گواهی س    -۴

 .چهار قطعه عكس   -۵

شود، فرم تقاضانامه  شده در آزمون، باید در موعدی که از سوی کانون تعیین و اعالم می متقاضیان قبول  -۴۵ماده 

وعد مقرر، بدون عذر موجه، نسبت  سه ماه از انقضای م را تكمیل و ضمایم آن را ارائه دهند. قبولی افرادی که ظرف
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 صفحه  

به تكمیل فرم تقاضانامه، ارائه مدارک و رفع نقص از پرونده اقدام نكنند، کان لم یكن خواهد شد. برای جایگزینی،  

 .شوند های بعدی پذیرش می متقاضیان به ترتیب رتبه 

 .تشخیص و تطبیق عذر موجه با کانون است -  تبصره 

شود که عالوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در  پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می    -۴۶ماده  

های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمی و یا سطح دو و باالتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در  یكی از رشته 

ه استقالل بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته  الیح  ۱۰قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در    ۲ماده  

 .موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشندشوند یا به 

قانون کیفیت اخذ پروانه از مراجع ذیصالح به شرح زیر   ۲منظور احراز شرایط مقرر در ماده کانون به   -۴۷ماده 

 :کنداستعالم می 

 ج( ماده مذکور از اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه؛در مورد بند )    -۱

 در مورد بند )ز( ماده مذکور از پزشكی قانونی؛    -۲

 صالح از قبیل وزارت اطالعات؛ در مورد شرایط مقرر در بندهای )د(، )ه(، و )و( ماده مزبور از مراجع ذی    -۳

اییه حسب مورد از دادسرای انتظامی قضات، مرکز  اری قوه قضکارکنان اددر مورد دارندگان پایه قضایی و   -۴

حفاظت و اطالعات قوه قضاییه، امور اداری و استخدامی قضات و کارکنان اداری و دادگستری کل استان آخرین  

 محل خدمت آنان؛

 .الیحه استقالل از آخرین محل خدمت متقاضی ۸در مورد مشمولین بند )د( ماده    -۵

ان پایه قضایی متقاضی وکالت، چنانچه ظرف شش ماه از خاتمه خدمت قضایی، تقاضای  دارندگ در مورد  -تبصره

های  نامه به عمل نخواهد آمد و سایر استعالم این آیین   ۴۷ماده    ۲و    ۱پروانه وکالت نمایند، استعالم موضوع بندهای  

 از دادسرای انتظ ۲موضوع ماده 
ً
 .دگیر ورت می امی قضات صقانون کیفیت اخذ پروانه، صرفا
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قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی   ۲احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده   -۴۸ماده 

متشكل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون، رئیس کل دادگستری استان  

آید. کمیسیون با تشكیل  ه او به عمل می یا نمایند مرکز استان یا نماینده وی و رئیس دادگاه انقالب شهرستان 

کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعالم  جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می 

کند. تصمیم  های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می صالح و سایر روشاز مراجع ذی 

 .شوده داوطلب ابالغ می یق کانون بسیون از طر کمی 

ها پاسخ دهند. در صورت عدم  نامه مكلفند ظرف دو ماه به استعالم این آیین  ۴۷مراجع مذکور در ماده   -۴۹ماده 

وصول پاسخ، صدور پروانه وکالت و کارآموزی وکالت، با لحاظ شرایط دیگر بالمانع است. در این موارد، چنانچه پاسخ  

اشد، پروانه وکالت یا کارآموزی  نامه بمرحله واصل و مشعر بر فقدان یكی از شرایط مذکور در این آیین   ها در هر استعالم 

 .شود ظرف حداکثر یک ماه به حكم دادگاه انتظامی در صورت احراز باطل می

كرار  قضات به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو ندارند. متخلف به ترتیب ت   -۵۰ماده  

 .شودمحكوم می  ۶تا    ۳های انتظامی درجه به مجازات 

که نقصی نداشته باشد و  نامه، درصورتی اضای پروانه وکالت و کارآموزی، با رعایت مقررات این آیین تق  -۵۱ماده 

رسد و رئیس کانون  که دارای نقص باشد، پس از رفع نقص، از طرف دفتر کانون، به نظر رئیس کانون میدرصورتی 

نماید که  اداری کانون یا کارآموزان ارجاع می سیدگی به هر یک از تقاضاها را به یكی از اعضاء کانون و یا کارمندان ر 

مدیره طرح  ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید. گزارش مزبور در هیئت 

د. اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شود،  شوشود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر می می

تواند ظرف ده  شود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی میوزی ارجاع میبه کمیسیون کارآم

مدیره به دادگاه عالی شكایت نماید. دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود  روز از تاریخ ابالغ تصمیم هیئت 

روانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده  دهد که پشكایت، تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شكایت حكم می 

شود. حكم دادگاه عالی قطعی است و اجرای آن به عهده ریاست کانون بوده و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی  

 .است 
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اشتغال به  ت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرک   -۵۲ماده 

رسد.  قانون کیفیت اخذ پروانه می   ۱ی قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده  هاوکالت در حوزه 

هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق و اتخاذ  این کمیسیون بر اساس شاخص

نند. کانون سوابق آنان را از مراجع  ککند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می ی تصمیم م

کند و پس از وصول پاسخ استعالم و تصویب کمیسیون موضوع تبصره  نامه استعالم می این آیین  ۴۷موضوع ماده 

 .شودموزی آنان صادر می قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآ ۱ماده 

مدیره که دارای شرایط  به و هر شعبه از پنج وکیل منتخب هیئتکمیسیون کارآموزی از یک یا چند شع  -۵۳ماده 

یابد  شود. جلسات هر شعبه با حضور حداقل سه عضو رسمیت می مدیره کانون باشند، تشكیل می عضویت در هیئت 

مدیره انتخاب  معتبر خواهد بود. رئیس کمیسیون کارآموزی توسط هیئت   و تصمیمات آن نیز با حداقل سه رأی موافق

 .شود و در صورت تعدد شعب، ریاست همه شعب را به عهده داردمی

 :دهدکارآموز در دوره کارآموزی، تكالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می    -۵۴ماده  

ماه و  زشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو های آمونرانی علمی و کارگاهمرحله اول: شرکت در جلسات سخ -۱

آمده و پس از قبولی، بالفاصله مرحله دوم  عملحداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به

ابل تكرار است. در صورت  شود. در صورت عدم شرکت در آزمون یا عدم قبولی، این آزمون تا دو مرتبه دیگر ق آغاز می 

مدیره، پروانه کارآموزی  م، با اعالم کمیسیون کارآموزی و تأیید هیئتعدم شرکت یا عدم قبولی کارآموز در نوبت سو

 .اعتراض در دادگاه عالی استابطال خواهد شد. این تصمیم قابل 

یابد  اداری در مراجع قضایی حضور می وقت  غیراز ایام تعطیل( تمام مرحله دوم: کارآموز مدت شش ماه هر روز )به -۲

نماید. کارآموز در این مدت باید در  قت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می و روزانه از یک پرونده دارای و 

های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقالب،  همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه 

سیون کارآموزی، این  اجرای احكام شرکت نموده و حضور داشته باشد. در صورت عدم تأیید کمی تجدیدنظر، دوایر 

دوره تا دو مرتبه دیگر و هر بار حداکثر به مدت چهار ماه قابل تمدید است. در پایان مرتبه سوم و عدم تأیید در  

شود. این تصمیم قابل  ابطال می  مدیره، پروانه کارآموزی کمیسیون کارآموزی، با اعالم کمیسیون و تأیید هیئت 

 .اعتراض در دادگاه عالی است 
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تهیه امكانات و برنامه اجرایی بند فوق بر عهده کانون است که با هماهنگی دادگستری کل استان اقدام    -تبصره

 .خواهد کرد

 :مرحله سوم: مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تكالیف زیر را انجام دهند  -۳

بپردازد و گواهی ماهانه وکیل سرپرست  ی کانون نزد وکیل سرپرست به آموزش و تمرین عملی امور وکالت  ا معرفب   - الف

 را ارائه دهد؛

 در حداقل پنجاه ساعت جلسات سخنرانی علمی و کارگاه آموزشی حضور یابد؛  -ب

 امور محوله از سوی کانون را انجام دهد؛   -پ

شفاهی  ن کارآموزی، در اختبار کتبی و ارائه داده و پس از تأیید در کمیسیوگواهی مربوط به انجام تكالیف را  - ت

 .شرکت کند 

در صورت عدم انجام تكالیف مذکور یا عدم شرکت در اختبار کتبی و شفاهی یا عدم قبولی، مرحله سوم     -۱تبصره  

 انجام تكالیف را تأبه ترتیب مقرر تجدید می 
ً
یید نكند یا عذر غیبت از اختبار  شود. چنانچه کمیسیون کارآموزی مجددا

 .ابطال خواهد شد  ۲تبار قبول نشود، پروانه کارآموزی به نحو مندرج در بند را موجه نداند و یا کارآموز در اخ

توانند تحت نظر وکیل سرپرست، وکالت حداکثر تا پنج پرونده را در ماه قبول  کارآموزان در دوره سوم می  -۲تبصره 

 ها قابل فرجام است یا هایی که احكام آن زان در پرونده کنند. وکالت کارآمو

ها دیوان عالی کشور است و یا پذیرش اعاده دادرسی کیفری، منفردأ یا به همراه وکیل  تجدیدنظر از احكام آن مرجع  

 .سرپرست و سایر وکال ممنوع است

گانه فوق به  های سه د، مدت دوره کنن در مورد کارآموزانی که طبق قانون نصف مدت مقرر کارآموزی می   -۳تبصره 

 .یابد نصف کاهش می 
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در هر مورد که کارآموز برای شروع دوره اولیه یا مجدد در هر مرحله یا موارد دیگر مكلف به حضور و انجام     -۵۵ماده  

ان دوره،  تكالیف باشد، چنانچه حداکثر تا یک ماه از تاریخ اعالم، دوره مربوط را شروع نكند یا تا یک ماه پس از پای

منزله عدم انجام تكلیف است، مگر اینكه تأخیر،  ل ندهد، رفتار وی به خاتمه آن را اعالم و مدارک مربوطه را تحوی

ماه با موافقت کمیسیون کارآموزی یا در موارد عذر موجه به تشخیص کمیسیون مذکور بوده یا   ۳حداکثر به مدت 

 .کانون در شروع دوره تأخیر داشته باشد

عالم کانون، وکیل سرپرست خود را با شرایط مقرر،  کارآموز پس از طی مرحله دوم ظرف یک هفته پس از ا   -۵۶ماده  

نماید. در غیر این صورت، رئیس کانون وکیل  نامه وی را به کانون تسلیم میاز محل کارآموزی انتخاب و موافقت 

 .کندسرپرست را انتخاب و مراتب را برای اجرا ابالغ می 

ترین شهر، وکیل سرپرست  ط نباشد، از نزدیک که در محل کارآموزی؛ وکیل سرپرست واجد شرایدرصورتی   -تبصره

 .شودمعرفی می 

 :شرایط و وظایف وکیل سرپرست به شرح زیر است  -۵۷ماده 

 :شرایط  -الف

وانه تمدید  حداقل هشت سال سابقه وکالت پایه یک برای شهر تهران و پنج سال برای سایر شهرها و داشتن پر   -۱

 شده؛ 

 درجه چهار و باالتر؛ نداشتن محكومیت انتظامی    -۲

 نداشتن سوء شهرت؛    -٣

 داشتن دفتر دایر و متناسب و اشتغال مستمر در محل تعیین شده در پروانه؛    -۴

 :وظایف -ب

 ای وکالت؛نظارت بر رفتار و انجام تكالیف کارآموزی و شئون و اخالق حرفه    -۱
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 ها؛ بر آن  های وکالتی وی و نظارت ر پرونده ایی کارآموز دآموزش و راهنم   -۲

 زمان؛صورت هم پذیرش کارآموزان و حداکثر پنج کارآموز به    -٣

هایی که وکیل واجد شرایط به تعداد کافی نباشد، با موافقت رئیس کانون، پذیرش بیش از پنج  در محل  - تبصره

 .زمان مجاز است کارآموز هم 

 جبات یادگیری مذاکره با موکل و مشاوره، روز در هفته و فراهم کردن مودفتر، حداقل دو  پذیرش کارآموز در   -۴

 .گواهی و گزارش نحوه انجام تكالیف مقرر به کمیسیون کارآموزی   -۵

نامه از سوی وکیل سرپرست، تخلف انتظامی محسوب و موجب  این آیین  ۵۷و  ۵۶عدم رعایت مواد   -۵۸ماده 

 .صورت تكرار تابع مقررات انتظامی استمجازات درجه دو و در 

شود. این کارنامه باید در  هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده می  -۵۹ماده 

مراجع قضایی به گواهی قضات، در مورد کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام  مورد حضور در جلسات دادگاه و سایر  

طرف   اخالق و رفتار در دوره کارآموزی، به گواهی وکیل سرپرست، در مورد انجام کارهایی که ازشود و حسن می

خنرانی  های آموزشی و سکننده و در خصوص حضور در کالسشود، به گواهی مسئول واحد ارجاع کانون ارجاع می 

 .علمی به گواهی کمیسیون کارآموزی برسد

ابطال پروانه کارآموزی است و همچنین در  مدیره یا دادگاه انتظامی، ت در کلیه مواردی که تصمیم هیئ   -۶۰ماده 

منزله انصراف است، صدور پروانه مجدد کارآموزی برای کلیه کارآموزان مشمول  مورد انصراف کارآموز یا اقدامی که به 

 .نامه منوط به شرکت در آزمون ورودی و قبولی در آن و احراز شرایط قانونی است آیین این 

پس از انجام تكالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تكالیف را بررسی    -۶۱ه ماد

دهد. اعضای اختبار  زارش می و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رئیس کانون گ

ع اختبار دارای تجربه عملی یا تخصص علمی باشند،  مدیره که در موضواز بین وکالی دارای شرایط عضویت در هیئت

 .شوند مدیره انتخاب میبا معرفی کمیسیون کارآموزی توسط هیئت 
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انین و مقررات وکالت، حقوق  اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قو   -۶۲ماده  

 .حسبی استکیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور 

قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست    -۶۳ماده 

 .فاهی »یک« است گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی »سه« و ضریب اختبار شاست. در معدل 

ره خواهد شد. در دوره تجدیدی، مرحله  که کارآموز در اختبار قبول نشود، یک نوبت تجدید دودرصورتی   -۶۴ماده 

نامه تكرار و در صورت مردود شدن در دومین اختبار، پروانه کارآموزی با اعالم کمیسیون  این آیین  ۵۴سوم ماده 

 .اعتراض در دادگاه عالی استشود. این تصمیم قابل مدیره، ابطال می کارآموزی و تأیید هیئت 

نامه  ا رعایت مقررات این آیین ز کارهایی که کارآموز بتخاری و مجانی است، ولی ا انجام تكالیف کارآموزی اف   -۶۵ماده  

 قبول می 
ً
 .الزحمه از صاحب کار دریافت نماید تواند حق دهد، می نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می شخصا

شود. مادام که  ه یک داده می به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پای  -۶۶ماده 

شود و  زی را طی نكرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکال درج نمی کارآموز دوره کارآمو

 .باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود

توانند به شغل دیگری  و نمی کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخالق و رفتار داشته باشند  -۶۷ماده 

حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند. چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی فقدان تمام یا برخی  که منافی با  

ها احراز شود، با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی پروانه کارآموزی آنان  از شرایط مقرر در قانون در مورد آن 

 .شود ابطال می

عمال خالف اخالق، حیثیت و شئون وکالت توسط کارآموزان یا  هر یک از مقامات قضایی از ارتكاب ا  -۶۸ ماده 

ها یا ارتكاب تخلف انتظامی توسط آنان مطلع شود، حسب مورد ضمن اطالع به دادستان  فقدان شرایط قانونی در آن 

 .کندطه ارسال می یا رئیس حوزه قضایی، گزارش امر را جهت رسیدگی به رئیس کانون مربو

دن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی، مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و  پس از حاضر ش  -۶۹ماده 

 :نامه را امضاء نمایدمجلس قسم و قسم مدیره به شرح زیر سوگند یاد کند و صورت الاقل دو نفر از اعضاء هیئت 
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کنم که همیشه  یاد می م کالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قس خواهم به شغل شریف و در این موقع که می »

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

اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص  

جویی احتراز نموده و در امور  توزی و انتقام سی و خصوصی و کینهت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیارعای

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

 .«امو شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده 

دوره کارآموزی و موفقیت در آن، ادای سوگند، امضای ذیل  نه وکالت پس از صدور گواهی اتمام وا پر   -۷۰ماده 

شود. امضای پروانه وکالت دادگستری بر عهده رئیس  سوگندنامه و تعهدنامه به انجام معاضدت قضایی اعطا می

 .شودکانون مربوط است و پس از انجام تحلیف، پروانه به وکیل تحویل می 

 :بندی وکال و ترفیعاتم: درجه بخش پنج

وکیلی که به حكم دادگاه انتظامی به تنزل پایه محكوم شده است؛ وکیل پایه دو محسوب و حق وکالت    -۷۱ماده 

 .در دیوان عالی کشور و دعاوی در صالحیت دادگاه کیفری یک را ندارد

 :دیاببا احراز شرایط زیر وکیل پایه دو به پایه یک ترفیع می   -۷۲ماده 

ساله تمدید اعتبار شده باشد. مدت  ال در پایه دو، مشروط بر اینكه پروانه همهاشتغال به وکالت به مدت سه س  -۱

 .شودتعلیق و ممنوعیت از وکالت و تودیع پروانه، جزء مدت مذکور محاسبه نمی 

 .خواست نداشتن محكومیت انتظامی درجه چهار و پنج و پرونده انتظامی منجر به تنظیم کیفر   -۲

 .قوانین و مقرراترعایت ضوابط وکالت، طبق    -٣

 .ارائه گواهی نداشتن محكومیت مؤثر کیفری در دوره اشتغال به وکالت پایه دو    -۴
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اند، سه سال از  نامه به تنزل پایه وکالت محكوم شده مدت انتظار ترفیع وکالیی که قبل از ابالغ این آیین  -تبصره

 .تاریخ شروع اجرای حكم است

الیحه استقالل، وکالی متقاضی ترفیع عالوه بر دارا بودن شرایط مقرر قانونی، باید   ۱۱در اجرای ماده   -۷۳ماده 

وظیفه وکالتی آنان حسب مورد به گواهی رئیس حوزه قضایی و دادستان عمومی و انقالب شهرستان  حسن انجام 

وظیفه مرکز استان باشد، حسن انجام  الیت وکیل درکه محل پروانه فعها برسد و درصورتی محل پروانه فعالیت آن 

 وکالتی باید به تأیید رئیس کل دادگستری 

استان و دادستان عمومی و انقالب مرکز استان مربوط برسد. مقامات قضایی یاد شده با اهتمام کافی و پس از  

 .کنندمی وظیفه وکیل را گواهی استعالم از مراجع قضایی تابعه و احراز موضوع، حسن انجام

نامه به دفتر کانون تسلیم و جهت بررسی به  این آیین  ۷۲درخواست ترفیع با رعایت شرایط مقرر در ماده    -۷۴ه ماد

وظیفه در مراجع قضایی حسب مورد از مقامات قضایی مذکور  شود. گواهی حسن انجام کمیسیون ترفیع ارجاع می 

یی یا عدم ارجاع امر معاضدت قضایی از شعبه  ی معاضدت قضانامه، گواهی حسن انجام کارهااین آیین   ۷۳در ماده  

های انتظامی از  معاضدت قضایی کانون و گواهی رعایت مقررات و نظامات و سوابق محكومیت انتظامی یا پرونده 

دادسرای انتظامی باید ضمیمه تقاضا باشد. کمیسیون ترفیع حداکثر ظرف یک ماه پس از ارجاع درخواست را  

کند. رد تقاضای ترفیع در ظرف  ط مقرر، نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اعالم می توجه به شرای بررسی و با 

 .مدیره استده روز پس از ابالغ، قابل تجدیدنظر در هیئت 

مدیره باشند،  مدیره که دارای شرایط عضویت در هیئت کمیسیون ترفیع از پنج وکیل منتخب هیئت   -۷۵ماده 

 .شودتشكیل می 

 :هدات و وظایف وکالبخش ششم: تع

 :اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است  -۷۶ماده 

 اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛   -١
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الوکاله مطابق با  نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق تنظیم وکالت   -۲

الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و تسلیم  نامه تعرفه حق الیحه استقالل و آیین ۱۹ماده 

ل اخذ رسید و نیز ثبت قرارداد مالی در سامانه ثبت قرارداد مالی  نامه و قرارداد مالی به موکل در قباای از وکالت نسخه 

 نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی مربوط؛لت ای از وکاوکال و تسلیم نسخه 

 دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛   -۳

 :لتانجام اقدامات زیر پس از قبول وکا   -۴

 ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛  -الف

 تنظیم قرارداد، دادخواست، شكوائیه و الیحه؛   -ب

 یانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛ری و مداو -پ

 همكاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛  -ت

 ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛ وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، بر اساس انجام   -ث

شود، با  نامه تعیین می اساس مقررات این آیین  دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر   -۵

ت؛ وکال ضامن امنیت اخالقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش  حفظ شئون وکال

اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در  تقوی در دفتر کار مسئول مناسب و رعایت عفاف و 

ی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله  صورت عدم نظارت کاف

 .ه علیه کارمند مقصر نیستدیدلیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای وکیل و زیان شوند، مسئومرتكب می 

یت وکالی دادگستری در موعد  پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حما    -۶

 مقرر؛
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تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکالی دادگستری در مواردی که    -۷

 نامه و یا اعالم وکالت توافق دیگری شود؛تنظیم وکالت الوکاله، پس از در خصوص حق 

عنوان افق به می یا غیررسمی از موکل عالوه بر میزان مورد تواجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رس   -۸

و دیگر   های سفرهای دادرسی و هزینهالوکاله و هزینهالوکاله و چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق حق 

 های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛هزینه 

که نحوی صورت فیزیكی یا الكترونیكی برای هر موکل، به داشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و تشكیل پرونده به   -۹

سال پس از مختومه شدن پرونده    ۱۰اری سوابق دعاوی تا  شده برای موکل باشد و نیز نگهدحاوی کلیه اقدامات انجام 

 وکالتی؛ 

 نامه سفید امضای خود؛ ق وکالت خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اورا  -۱۰

خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس    -۱۱

 از خاتمه قرارداد؛ 

ب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر  اجتنا  -۱۲

 الت بدون تمدید اعتبار پروانه؛ قضایی یا وک

 اجتناب از درج شروط مخالف اخالق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛  -۱۳

 نامه؛اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به   -۱۴

ود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی  انجام کلیه مكاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خ   -۱۵

رونیكی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودداری از درج عناوین و سوابق  دفتر، شماره تلفن، پست الكت 

 وکالت در این قبیل مكاتبات؛ شغلی غیر از  

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


  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین

 
 

23
 صفحه  

جاز است. رعایت حكم  درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، م  -تبصره

 .است مقرر در این بند در مورد معرفي وکیل به هر نحوی الزامی

آنچه که دارد، به وسیله اوراق  خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیالت و تخصص خود، باالتر و متفاوت از   -۱۶

 چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛ 

های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که بر اساس قوانین و  پذیرش وکالت   -۱۷

رسانی اقدامات خود به  انجام این اقدامات و اطالع  شود و جدیت و دقت درمقررات از طرف کانون به وی محول می

 کانون و واحد ارجاع دهنده؛

الوکاله،  فی معاف است. در صورت دریافت حق پرداخت مالیات و حقوق صن  وکیل معاضدتی و تسخیری از   -تبصره

 .شودمعافیت موضوع این تبصره اعمال نمی 

ای  صورت دوره ر ارتقای علمی و عملی وکال از سوی کانون به منظوهای آموزشی و علمی که بهشرکت در برنامه   -۱۸

 شود؛ برگزار می 

ایی الزامی است یا اعالم عذر  حسب قانون حضور وکیل در مرجع قض حضور در مرجع قضایی در مواردی که  -۱۹

 که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛ نحوی  موجه و یا ارسال الیحه در سایر موارد به 

زمان وی به چند مرجع  با اصالحات بعدی در موارد دعوت هم  ۱۳۱۵قانون وکالت مصوب  ۲۸یت ماده رعا  -۲۰

 ور در تمام مراجع مذکور؛ قضایی و عدم امكان حض 

خودداری از اعالم و بیان عذر خالف واقع، در صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون    -۲۱

 در مواعد مقرر؛ 

رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله قبول و   -۲۲

محض رؤیت و ارائه رسید در قبال دریافت اوراق مذکور از  شود، به انون یا از طریق سامانه ارسال می مأمور پست با ک 

 نون؛ مأمور پست یا کا 
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شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم الیحه  می در مواعد تعیین ها و اعالمات انتظاپاسخ به شكایت    -۲۳

 شود؛در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعالم می  و نیز حضور در دادسرا و دادگاه انتظامی

 ها را رؤیت نكرده است؛ خودداری از تصدیق اسنادی که اصول آن   -۲۴

خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی،  استفاده به موقع از اختیارات قانونی   -۲۵

ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در  واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، مگر اینكه با توجه به  

 داده و موافقت کتبی دریافت کند؛ این صورت باید به موکل یا نماینده امور او اطالع

فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان   تحویل  -۲۶

 نون نگهداری خواهد شد؛مدت تعلیق، در کا 

رسانی کانون درج و  تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای اعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطالع    -۲۷

برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نكند، حق استفاده   مالک تشخیص اعتبار

 .مور وکالتی را ندارداز عنوان وکیل و انجام ا

های غیرواقعی از قبیل وسیله فریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده خودداری از تحصیل وکالت به   -۲۸

 ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛تضمین نتیجه دادرسی یا 

 ی به یا عین محكوم به )غیر از وجه رایج(؛الوکاله به میزان درصدی از عین مدعاجتناب از پذیرش حق   -۲۹

موقع در  کارگیری تالش خود در حدود مقررات، برای اطالع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به به    -۳۰

 ها و امكان دفاع از موکل تضییع نشود؛ که فرصت نحوی از موکل، به  دفاع 

زمان  پرونده، هم   کننده بهکه وکیل و قاضی رسیدگیم درصورتی خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقی    -۳۱

 با رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ 

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


  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین

 
 

25
 صفحه  

نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابالغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام  رسانی فوری به موکل یا  اطالع    -۳۲

 ای از طرف موکل است؛امر یا پرداخت هزینه

 ی و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگران؛دارراز   -۳۳

 خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همكاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛   -۳۴

خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکال، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا    -۳۵

 نی نظام جمهوری اسالمی و یا ارتكاب رفتار خالف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛ اظهارنظر علیه مبا

ی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز  اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضای  -۳۶

 رعایت نظم و انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛

ناد و مدارک و اطالعات خالف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی  ارائه اس  اجتناب از    -۳۷

 الف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطالعات مذکور؛قضایی به دعوا یا شكایت مداخله دارند، با علم به خ 

 حساب در مهلت متعارف؛ ویه های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تساسترداد اموال و سپرده   -۳۸

عدم ارتكاب اعمال و رفتاری که خالف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت    -۳۹

 است؛ 

شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی،  منظور اطاله دادرسی انجام می ی از انجام اقدامات عمدی که به خوددار    -۴۵

کارشناس و یا استعفای از وکالت و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شكوائیه  رد غیرموجه دادرس یا داور یا 

 های قانونی؛ صورت ناقص از لحاظ هزینهبه

که موجب تجدید جلسه  نحویود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به رسانی استعفای خاطالع   -۴۱

خواهی دارد، بخواهد پس از صدور حكم علیه موکل یا در موقع ابالغ  نشود؛ هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام 

 .کل اطالع دهدأي، مراتب را به مو دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابالغ ر 
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 یا با توکیل  هایی که قباًل در آن خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده   -۴۲
ً
ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیما

زمان علیه اشخاص حقیقی  به غیر و همچنین خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم 

 هاست؛ که مشاور یا وکیل آن  یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی

مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا  خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم   -۴۳

عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص  

 ثالث؛ 

موجب  لت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به وکاخودداری از قبول   -۴۴

 ها؛ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همكاری با آن قرارداد، مشاور آن 

ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی  خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده    -۴۵

ها بوده و اطالعات  موجب قرارداد، مشاور آن شود و وکیل مستخدم یا به ولتی تشكیل شده یا تشكیل می یردیا غ

 موضوع آن پرونده را در اختیار دارد؛

رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در  خودداری از قبول وکالت به  -۴۶

 .اثناء وکالت 

قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام اعم از  سب وکالیی که ح   -۴۷

 .طور مشترک با سایر وکال و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستندقبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به 

أن وکیل، منزلت وکالت و با رعایت  ا شپوشش وکال در مراجع قضایی و دولتی و محل کار باید مناسب ب  -۷۸ماده 

 .موازین شرعی و قانونی باشد

که متضمن افشای اسناد  نحویها توسط آنان به مصاحبه وکالی دادگستری یا انتشار مطالب در رسانه   -۷۹ماده 

و  نی طبقه بندی شده یا انتشار جریان تحقیقات مقدماتی باشد و همچنین مصاحبه یا انتشار جریان دادگاه غیرعل

که متضمن بیان مشخصات شاکی  نحوی ها به نیز جریان رسیدگی و گزارش پرونده مطرح در دادگاه علنی در رسانه 
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ها باشد، در کلیه مراحل دادرسی تا قبل از قطعیت حكم،  یا متهم و یا هویت فردی و یا موقعیت اداری و اجتماعی آن 

 .توسط وکالی دادگستری ممنوع است 

به مشاغل دیگری همانند قضاوت، سردفتری اسناد رسمی، سردفتری دفاتر ازدواج و طالق،  وکالیی که   -۸۰ماده 

ها،  ها، سازمان تصدی دفاتر خدمات الكترونیک قضایی، مشاغل اداری و نظامی، انتظامی و غیر آن در کلیه وزارتخانه 

قانون مدیریت خدمات   ۵ضوع ماده های اجرایی موهای دولتی، وابسته به دولت، و دستگاهمؤسسات و شرکت 

شوند، باید حداکثر ظرف ده روز پس از اشتغال، پروانه وکالت  طور رسمی، پیمانی، قراردادی، مشغول می کشوری به 

 اعالم نمایند. در صورت تسلیم پروانه سابقه  
ً
خود را به کانون تودیع کنند و یا انصراف خود را از اشتغال به وکالت کتبا

اد برابر مقررات به محل اشتغال جدید قابل انتقال است. در صورت عدم اجرای مفاد این  گی این افر بیمه بازنشست 

علمی  شود. اعضای هیئت ماده، مراتب توسط رئیس کانون جهت ابطال پروانه به مرجع انتظامی کانون ارجاع می

 .ها مؤسسات آموزش عالی از حكم این ماده مستثنی هستند دانشگاه 

یكی از مشاغل مذکور در این ماده اشتغال دارند، حداکثر ظرف سه ماه پس از ابالغ این  یی که به وکال   -تبصره

که ادامه اشتغال به مشاغل مذکور، حسب مورد  نامه باید وضعیت خود را با شرایط مقرر تطبیق داده و درصورتی آیین 

ن تسلیم نمایند. در غیر این صورت طبق  را به کانوپروانه خود را تودیع و یا ضمن اعالم انصراف از وکالت، پروانه خود  

 .قسمت اخیر ماده فوق رفتار خواهد شد

تودیع پروانه برای یک دوره چهارساله و در صورت تحقق شرایط ماده قبل بالمانع است. این دوره حداکثر     -۸۱ماده  

تعهداتی که در قبال موکل  جریانی و  های مرتبه قابل تمدید است. وکیل قبل از تودیع پروانه باید تكلیف پرونده یک 

مدیره مسترد خواهد شد. پس از  دارد، معین کند. پروانه تودیع شده، در صورت درخواست وکیل و با موافقت هیئت

شود و وکیل باید ظرف ده روز تقاضای استرداد پروانه یا انصراف  سپری شدن دوره دوم تودیع، مدت تودیع تمدید نمی 

صریح به کانون اعالم کند. در صورت عدم تعیین تكلیف استرداد یا انصراف از سوی  طور را به از وکالت دادگستری 

شود. وکالیی که قبل از ابالغ این  وکیل بعد از پایان دوره تودیع، پروانه وکالت به حكم دادگاه انتظامی باطل می 

ج هستند، مكلفند حداکثر ظرف  ده قبل خاراند و از شمول مشاغل مانامه، پروانه خود را تودیع یا تسلیم کرده آیین 

شش ماه درخواست استرداد پروانه خود را در کانون ثبت نموده و پس از دریافت پروانه، نسبت به تمدید اعتبار اقدام  
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نمایند. در غیر این صورت منصرف از وکالت تلقی و صدور مجدد پروانه وکالت، منوط به پذیرش مجدد برابر مقررات  

 .است 

طور  كلف است نشانی پست الكترونیكی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به وکیل م  -۸۲ماده 

که ابالغ از طریق سامانه یا مأمور کانون یا  نحوی صریح و روشن به کانون اطالع داده و در سامانه ثنا ثبت کند به 

 به کانون اطالع  محل جدید ر دادگستری یا پست انجام شود. در صورت تغییر محل باید نشانی 
ً
ا ظرف ده روز کتبا

 .دهد

مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه نشانی مذکور را مطابق با محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت،    -تبصره

 .نماید ثبت می 

ه ابالغ  بط مربوط بابالغ کلیه اوراق ارسالی از سوی کانون برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی یا ضوا    -۸۳ماده  

شود.  انجام می   ۲۴/۵/۱۳9۵ای و مخابراتی مصوب  های رایانه نامه نحوه استفاده از سامانه الكترونیک ازجمله آیین 

شود. چنانچه  در موارد ارسال از طریق پست، ظرف ده روز از تاریخ تسلیم به دفتر پست، ابالغ شده محسوب می 

شود. در مواردی که وکیل مخاطب از گرفتن اوراق یا رؤیت  می ثابت شود که اوراق به مقصد نرسیده، ابالغ تجدید 

 .شودها امتناع کند، اوراق ابالغ شده محسوب می آن 

نامه نسبت به ایجاد سامانه ابالغ الكترونیک و سایر  ها ظرف شش ماه از تاریخ ابالغ این آیینکانون   -تبصره

 .کنندی های مورد نیاز جهت ابالغ اوراق به وکال اقدام مسامانه 

های  و پرداخت  آوری اطالعات قوه قضاییه ساز کار الكترونیكی ثبت قرارداد مالی وکالمرکز آمار و فن   -۸۴ماده 

الوکاله در هریک  ای باشد که میزان حق گونه دهد. سامانه باید بهالكترونیكی را در سامانه اختصاصی توسعه و ارتقا می 

خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت  ت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام از مراحل اعم از مطالعه پرونده، وکال 

مالحظه  در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط مسئول ابطال تمبر و مرجع قضایی قابل آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی  

ناسایی وکیل در سامانه  باشد. شناسه یكتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الكترونیكی، مبنای ش

 .یاتی خواهد بودمنظور استخراج اطالعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالخدمات قضایی به 
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ها و تضمین استمرار شرایط مقرر  وظیفه نظارتی کانون بر وکال و انجام تكالیف قانونی آن منظور انجام به   -۸۵ماده 

وکالی دادگستری، اداره نظارت و بازرسی با ریاست یكی از وکالی پایه یک  قانون کیفیت اخذ پروانه در  ۲در ماده 

مدیره، با شرح وظایف زیر تشكیل و با ارجاع رئیس کانون  ، به انتخاب هیئت مدیرهحائز شرایط عضویت در هیئت 

 :کنداقدام می 

منصب وکالت و استمرار شرایط  نامه و رعایت شئون بررسی رفتار وکال از حیث انجام وظایف مندرج در این آیین  -١

 قانون کیفیت اخذ پروانه؛  ۲مقرر در ماده  

های پیشگیری از وقوع تخلفات و هر نوع اقدام دیگری که در  همكاری با کمیسیون آموزش جهت برگزاری دوره  -۲

 باشد؛ این مورد مؤثر 

 تهیه گزارش در خصوص سوء رفتار وکال در فضای حقیقی و مجازی؛    -٣

موارد ارجاعی از سوی دادستان یا دادیاران انتظامی در خصوص تعقیب تخلفات انتظامی ازجمله تمرکز  انجام  - ۴

 غیرمجاز و عدم رعایت شأن وکالت با رعایت قوانین و مقررات؛

 صالح؛ نمایند به مراجع ذی شخاص و مؤسسات حقوقی که تظاهر به امر وکالت می بررسی و ارائه گزارش راجع به ا   -۵

 .های محاکماتی دارای شاکی انتظامی و ارائه گزارش آن به رئیس کانون ه گزارش از پرونده تهی    -۶

شود،  که رئیس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت از سوی وکیل مطلع درصورتی   -۱تبصره 

ام بعدی مطابق با مقررات  مكلف است به اداره نظارت و بازرسی کانون دستور بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقد

 .نامه را بدهداین آیین 

زمان اقدامات اداره نظارت و بازرسی کانون مانع از اقدام قانونی دادستان انتظامی جهت تعقیب هم   -۲تبصره 

 .باشدموضوع نمی 
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ضوع را  زمان موکه رفتار وکیل مصداق تخلف انتظامی باشد، رئیس اداره نظارت و بازرسی هم درصورتی   -۳تبصره 

 .دهدبه دادستان انتظامی اطالع می

که رئیس کل دادگستری استان یا دادستان عمومی و انقالب  الیحه استقالل درصورتی   ۱۵در اجرای ماده     -۸۶ماده  

ومی و انقالب شهرستان و یا رییس حوزه قضایی تخلفی از وکیل مشاهده کنند  شهرستان مرکز استان یا دادستان عم

 به دادسرای انتظامی اطالع می که قابل تعقیب ب 
ً
دهند. دادسرای انتظامی به فوریت به موضوع  اشد، مراتب را کتبا

عنه موضوع  مشتكی   که دادسرای مزبور پس از تحقیق و استماع دفاعیاتکند. درصورتی رسیدگی و نتیجه را اعالم می

کند و در غیر این صورت،  تظامی ارسال میرا قابل تعقیب تشخیص دهد، پرونده را با صدور کیفرخواست نزد دادگاه ان

دهد. چنانچه این مقام قضایی  نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان عمومی و انقالب شهرستان مرکز استان اطالع می 

 از دادگاه انتظامی رسیدگی به موضوع را تقاضا میبه نظر دادسرای انتظامی تسلیم نش
ً
کند. دادگاه انتظامی  ود، رأسا

 .ت به سرعت رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید موظف اس 

چنانچه هر یک از قضات    ۱۷/۵۷/۱۳9۵قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب    ۱۵ماده    ۹در اجرای بند     -۸۷ماده  

لفی از وکیل مشاهده کنند، عالوه بر انجام تكالیف قانونی خود، مراتب را حسب  در راستای وظایف قانونی خود تخ

 .کنندستان یا رئیس حوزه قضایی یا رئیس کل دادگستری استان اعالم می مورد به داد

الیحه استقالل، هرگاه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه   ۱۶در اجرای ماده   -۸۸ماده 

ت ارجاع به  در این ماده به وي تفویض شده است، از ارتكاب تخلف توسط وکیل به هر نحو مطلع شود، مراتب را جه

 و به طور مستقیم موضدادگاه انتظامی، به رئیس کانون اعالم می 
ً
وع را به دادگاه انتظامی  کند. رئیس کانون فورا

 .کندارجاع می 

که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه  الیحه استقالل، درصورتی  ۱۸در اجرای ماده   -۸۹ماده 

مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط  ویض شده است یا رئیس هیئت قضاییه در این ماده به وی تف 

ون کیفیت اخذ پروانه یا ارتكاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از  قان  ۲مقرر در ماده 

کند.  خواست رسیدگی می خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این در دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می 

رخواهی دارد. رأي عدم تعلیق  در صورت صدور رأي بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظ

 .اعتراض در دادگاه عالی استنیز از سوی مقامات مذکور، قابل 
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یره، رئیس کانون  مدالیحه استقالل، در صورت درخواست شش نفر از اعضای هیئت ۱۸در اجرای ماده   -۹۰ماده 

ور رأی بر تعلیق یا عدم  مكلف است از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در صورت صد

 .شودنامه عمل می این آیین  ۸۹تعلیق مطابق ماده 

س قوه  الیحه استقالل، در مواردی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئی  ۲۱در اجرای ماده   -۹۱ماده 

ه کانون، دادرسان  مدیر قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایف یكی از اعضای هیئت

و یا دادستان دادگاه انتظامی وکال تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر  

کند. دادستان کل  تب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعالم می قانون کیفیت اخذ پروانه، مرا  ۴و   ۲در مواد  

 .کندکه تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می کشور به فوریت تحقیق و درصورتی 

موضوع مواد    دادگاه انتظامی و دادگاه عالی حسب مورد در کلیه موارد رسیدگی به تخلف یا تقاضای تعلیق   -تبصره

 .کنندالیحه استقالل فوري و خارج از نوبت رسیدگی می  ۲۱و  ۱۸،  ۱۶

در اجرای قانون نظارت بر رفتار قضات هریک از وکال که در حوزه وظایف وکالتي خود، نقض مقررات،    -۹۲ماده 

انند حسب مورد  توعدم اجرای حقوق شهروندی و نظایر آن از سوی مقامات قضایی و اداری را مشاهده کنند، می 

 .به رئیس حوزه قضایی و عنداللزوم به دادسرای انتظامی قضات منعكس و درخواست رسیدگی کنندمراتب را  

رسانی کانون و با درج  تواند از طریق معرفی وکیل در مجله و پایگاه اطالع مدیره کانون میهیئت  -۹۳ماده 

 :دمشخصات و عكس، ازجمله در موارد زیر وکیل را تشویق کن 

 جلسه اصالحی و ایجاد صلح و سازش؛صورت اهتمام به تنظیم    -١

 اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی و تسخیری؛   -۲

 تألیف و یا ترجمه آثار حقوقی و تدوین مقاالت معتبر علمی؛   -٣

 های کانون، ازجمله اداره معاضدت؛ همكاری مؤثر و مفید با ارگان    -۴

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


  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین

 
 

32
 صفحه  

 .نهاد و خیریههای مردم سازمان ای رایگان در ره ارائه خدمات مشاو   -۵

 :بخش هفتم: دادسرا و دادگاه انتظامی

ها از میان وکالی پایه یک دارای شرایط عضویت در  دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانون   -۹۴ماده 

 .شوندمدیره برای مدت دو سال انتخاب میمدیره، توسط هیئت هیئت

مدیره را داشته  البدل باید شرایط عضویت در هیئت اعم از دادرسان اصلی و علی   ن دادگاه انتظامیدادرسا   -۹۵ماده  

 .شوندمدیره کانون انتخاب می باشند و برای مدت دو سال توسط هیئت 

عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممكن است دارای  هر دادگاه انتظامی مرکب از سه وکیل به    -۹۶ماده  

ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه ارجاع  ین صورت، پرونده متعدد باشد؛ در ا شعب 

 .شودمی

مدیره به رأی مخفی و به اکثریت دوسوم  انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئت   -۹۷ماده 

نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی  یت مذکور به دست آید. اگر در بار اول اکثر اعضاء حاضر در جلسه به عمل می 

 .مالک است

از بین دادرسان اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در    -۹۸ماده 

ترین دادرس اصلی، سمت ریاست را خواهد داشت و در صورت تساوی سن و  صورت تساوی سابقه وکالت، مسن 

 .کننداز بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را تعیین می دادرسان اصلی سابقه، 

موارد رد و امتناع دادستان، معاونان وی و دادرسان انتظامی، همان است که در قانون آیین دادرسی    -۹۹ماده 

قیقات در  عالوه، در موردی که متصدی تحهای عمومی و انقالب در امور مدنی، برای دادرسان مقرر است. به دادگاه 

عنه یا شریک وکیل یكی از طرفین باشد یا بین وی و  را و یا دادرس دادگاه انتظامی، وکیل شاکی، مشتكیدادس

 .ها رابطه استاد و دانشجویی باشد، باید از تحقیق و رسیدگی امتناع نماید عنه یا وکیل آن شاکی یا مشتكی 
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به دادیار یا معاون دیگر ارجاع   باشد، رسیدگی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگیدرصورتی   -۱۰۰ماده 

شود و اگر دادستان انتظامی ممنوع از رسیدگی باشد، معاون اول مستقاًل در آن مورد، وظیفه دادستان را انجام  می

 .دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد، یكی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد دادمی

نماید و اگر  البدل در رسیدگی دخالت می بودن دادرس اصلی، دادرس علی  غیبت یا ممنوع در صورت    -۱۰۱ماده 

مدیره به  شود و اگر شعبه دیگر نباشد، هیئت عده کافی برای رسیدگی نباشد، از دادرسان شعبه دیگر تكمیل می 

ن  البدل تعیی لی عنوان عضویت عجای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرایط، اشخاص دیگری را به 

 .نماید که در رسیدگی دخالت نمایندمی

شكایت از تخلفات و اخالق و رفتار وکال، ممكن است کتبی یا شفاهی باشد؛ شكایت کتبی در دفتر    -۱۰۲ماده 

مجلس  شود و نزد دادستان انتظامی فرستاده خواهد شد و شكایت شفاهی در صورت کانون ثبت و رسید داده می 

 یا به رسدء شاکی می درج و به امضا
ً
وسیله یكی از معاونان یا دادیاران نسبت به شكایات  . دادستان انتظامی شخصا

 .نماید رسیدگی و اظهار عقیده می 

توجه  از هر طریق اطالعی راجع به تخلف یا سوء اخالق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل   -۱۰۳ماده 

 به دادسرای ا 
ً
 .کند و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نمایدمی نتظامی ارجاع  تشخیص دهد، فورا

عنه را برای ادای توضیح و کشف حقیقت الزم بداند و او  که دادستان انتظامی حضور مشتكیدرصورتی    -۱۰۴ماده  

ر  کند. عذیم می عنه بدون عذر موجه حاضر نشود، بر اساس محتویات پرونده اتخاذ تصمرا احضار کند و مشتكی 

 به ضمیمه دلیل آن در مهلت تعیین شده برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود
ً
 .موجه باید کتبا

 :شوددر موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می    -۱۰۵ماده 

 عنه؛فوت یا جنون مشتكی    -۱

 اعتبار امر مختوم؛  -۲

 شمول مرور زمان؛ -۳
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 .نسخ مجازات قانونی  -۴

که عقیده بر تعقیب داشته باشد، کیفرخواست انتظامی  دادستان انتظامی پس از رسیدگی، درصورتی   -۱۰۶ماده 

که بین دادستان  فرستد. در غیر این صورت، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. درصورتی صادر و به دادگاه انتظامی می 

نامه  یا تطبیق موضوع با قانون یا آیین قیب انتظامی و معاون او یا دادیار انتظامی که متصدی تحقیقات است، در تع

 .اختالف حاصل شود، نظر دادستان متبع است 

شود. شاکی و رئیس کانون چنانچه  قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب به طرفین و رئیس کانون ابالغ می    -۱۰۷ماده  

انتظامی تسلیم کنند. در این  رای به قرار معترض باشند، باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، اعتراض خود را به دادس

 صورت، پرونده برای رسیدگی به اعتراض به دادگاه انتظامی 

که دادگاه مذکور  کند. درصورتی که قرار را صحیح دانست، آن را تأیید می شود. دادگاه انتظامی درصورتی فرستاده می 

 .کندیدگی رأی مقتضی صادر می ز رستعقیب تشخیص دهد، قرار مورد اعتراض را نقض کرده و پس اموضوع را قابل 

پس از ارجاع کیفرخواست یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند، دادگاه انتظامی     -۱۰۸ماده  

در صورت آماده بودن پرونده، وقت رسیدگی تعیین و عالوه بر دعوت طرفین، به اطالع دادستان انتظامی نیز  

 .شودنامه وکیل مورد تعقیب، ارسال مییز به همراه دعوت ضا نرسد. تصویر کیفرخواست یا تقامی

در وقت مقرر، دادگاه انتظامی پس از استماع توضیحات دادستان انتظامی یا نماینده وی، شاکی و    -۱۰۹ماده 

شدگان مانع رسیدگی و صدور رأی  دهد. عدم حضور هر یک از دعوت وکیل مورد تعقیب، رسیدگی کرده و رأی می 

 .شود رأی دادگاه در صورت ابالغ وقت رسیدگی، درهرحال حضوری محسوب مینیست. 

 .دادگاه انتظامی، برابر مقررات آیین دادرسی مدنی، مجاز به اصالح رأی است   -تبصره

شود رسیدگی کرده و رأی بدهد و در صورت  دادگاه انتظامی باید نسبت به موضوعاتی که ارجاع می   -۱۱۰ماده 

اند با اصالح عنوان تخلف، مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین کند و در مورد درخواست تعلیق  توثبوت تخلف، می 

 .باید خارج از نوبت رسیدگی کرده، رأی بدهد
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تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع  که دادگاه انتظامی، نقایصی در پرونده مشاهده کند، می درصورتی    -۱۱۱ماده  

بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه، نقایص را رفع و بدون اظهارنظر جدید، پرونده را    ها را از دادسرای انتظامیآن 

 .کندبه دادگاه اعاده می 

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابالغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه     -۱۱۲ماده  

 :عالی است

 شاکی خصوصی نسبت به کلیه آراء؛   -١

رئیس کانون و دادستان انتظامی نسبت به کلیه آراء برائت و قرار موقوفی تعقیب و احكام مجازات انتظامی درجه     -۲

 چهار و باالتر؛

نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد  این آیین   ۸۹و  ۸۸مقامات مذکور در مواد   -٣

 الیحه استقالل؛  ۱۸و  ۶۹

 علیه نسبت به احكام مجازات درجه چهار و باالتر؛م محكو   -۴

دادگاه عالی به درخواست تجدیدنظر رسیدگی کرده، در صورت پذیرش تجدیدنظرخواهی، حكم    -۱۱۳ماده 

 .کندمقتضی صادر واال حكم تجدیدنظر خواسته را تأیید می 

م از آنكه حكم اجرا شده یا نشده  ععلیه احكام قطعی موضوع مجازات درجه چهار و باالتر امحكوم   -۱۱۴ماده 

 :تواند درخواست اعاده دادرسی به دادگاه صادرکننده حكم قطعی بدهدباشد، در موارد زیر می 

صدور حكم قطعی دایر بر جعلی بودن اسناد و مدارک و یا خالف واقع بودن شهادت شهود، در مواردی اسناد    -۱

 .بوده استانتظامی  مذکور یا شهادت شهود مستند صدور حكم  

نقض حكم محكومیت کیفری وکیل و برائت قطعی وی در مواردی که حكم محكومیت کیفری، مستند صدور    -۲

 .حكم انتظامی بوده است 
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 .مهلت تسلیم درخواست، یک ماه پس از ابالغ حكم قطعی قضایی، موضوع بندهای فوق است    -تبصره

کننده به اعاده دادرسی، حسب مورد قابل  رسیدگی سوی دادگاه نقض حكم محكومیت انتظامی از   -۱۱۵ماده 

 .تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات است 

در صورت رضایت شاکی پس از صدور حكم قطعی محكومیت، دادگاه صادرکننده حكم قطعی بنا به    -۱۱۶ماده 

 .یف دهدیک درجه تخفتواند مجازات را علیه، میتقاضای محكوم 

مرجع شكایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی، دادستان انتظامی و معاونان وی و رؤسا و اعضای     -۱۱۷ماده  

مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل  ها راجع به انجام وظایفشان هیئت شعب و کمیسیون 

استقالل کانون عمل شود. مرجع شكایت انتظامی از هر یک  الیحه  ۲۱ه شود که به ترتیب مقرر در مادفرستاده می 

ها دادستان کل کشور است که پس از بررسی در صورت احراز تخلف  مدیره، راجع به وظایف آن از اعضای هیئت 

 .کندپرونده را در اجرای ماده مذکور به دادگاه عالی ارسال می 

و بر همین اساس، صدور رأی برائت یا قرار منع یا   رسیدگی کیفری نیسترسیدگی انتظامی منوط به   -۱۱۸ماده 

که موقوفی تعقیب در مرجع قضایی مانع از رسیدگی به جنبه انتظامی در دادسرا و دادگاه انتظامی نیست. درصورتی 

مراجع   تفكیک جنبه کیفری از جنبه انتظامی ممكن نباشد، رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در 

 .د شدقضایی خواه

که دادسرا یا دادگاه انتظامی در حین رسیدگی متوجه ارتكاب جرمی از ناحیه وکیل شود، موظف  درصورتی    -تبصره

 .است مراتب را جهت تعقیب قضیه به مرجع قضایی صالح اعالم کند

 :های انتظامیبخش هشتم: تخلفات و مجازات 

 :یب درجات زیر استهای انتظامی به ترتمجازات    -۱۱۹ماده 

 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛    -١
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 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛    -۲

 رسانی کانون؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطالع    -٣

 تنزل پایه وکالت؛   -٤

 ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛   -٥

 .محرومیت دائم از وکالتابطال پروانه و    -٦

کند، درجه  مجازات انتظامی تخلف از مقررات و نظاماتی که کانون برای وکالی دادگستری تعیین می   -۱۲۰ماده 

شود. اختیار رئیس کانون در  یک و دو است که از طرف رئیس کانون یا به پیشنهاد دادستان انتظامی اعمال می 

  ۲و  ۱های درجه ای تعیین مجازات نع از صالحیت دادگاه انتظامی بر های مقرر در این ماده ما اعمال مجازات 

 .باشد نمی 

 :محكوم خواهد شد ۲هر وکیلی که مرتكب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه    -۱۲۱ماده 

روشن به کانون  طور صریح و نشانی پست الكترونیكی و اقامتگاه خود را مطابق با محل اشتغال به وکالت، به   -١

 به کانون اطالع ندهد؛ اعالم نكند و در ص 
ً
 ورت تغییر محل نشانی محل جدید را ظرف ده روز کتبا

وسیله  که کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی را که به درصورتی   -۲

بول و رؤیت نكند یا در مورد اوراق  محض ارائه، قشود، بهه ابالغ میشود یا از طریق سامانمأمور پست یا کانون ارائه می 

 وسیله مأمور پست یا کانون رسید ندهد؛ ارسالی به 

ها و اعالمات انتظامی در مواعد تعیین شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم  عدم پاسخ به شكایت   -۳

ورت حضور به وکیل اعالم  دادگاه انتظامی در مواردی که ضر  الیحه و همچنین خودداری از حضور در دادسرا و

 شود؛می
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انجام مكاتبات مربوط به وظایف خود بدون استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر،    -۴

وابق شغلی  شماره تلفن، پست الكترونیكی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و نیز در صورت درج عناوین و س

 و مكاتبات مربوط به وظایف وکالتی خود؛  غیر از وکالت در سربرگ

صورت  منظور ارتقای علمی و عملی وکال از سوی کانون به های آموزشی و علمی که به عدم شرکت در برنامه   -۵

 شود؛ ای برگزار می دوره

كی یا الكترونیكی برای هر موکل  صورت فیزینداشتن دفتر ثبت و بایگانی منظم و عدم تشكیل پرونده به   -۶

سال   ۱۰که حاوی کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و نیز عدم نگهداری سوابق دعاوی موکالن تا نحوی هب

 پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛

 عدم تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛   -۷

 .در مراجع قضایی ایت نظم و انضباط در هنگام حضور عدم رع   -۸

 :شودمحكوم می  ۳هر وکیلی که مرتكب یكی از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه    -۱۲۲ماده 

دایر کردن دفتر وکالت در محل نامناسب یا مشارکت در اداره دفتر با افراد غیر وکیل و یا عدم نظارت بر رعایت    -۱

 موازین قانونی و شرعی در دفتر خود؛ 

الوکاله و یا  نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق و کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق تنظیم وکالت  عدم  -۲

نامه و قرارداد مالی به موکل در قبال اخذ رسید و یا عدم ثبت قرارداد مالی در سامانه  ای از وکالت عدم تسلیم نسخه 

 نامه و قرارداد مالی به مرجع قضایی؛وکالت  ای از قرارداد مالی وکال یا عدم تسلیم نسخه ثبت 

 عدم تسلیم رسید دریافت اصول اسناد به موکل؛    -۳

که به دو یا چند مرجع قضایی دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممكن نباشد، تقدم حضور در مرجع  درصورتی    -۴

زودتر ابالغ شده، حاضر نشود و به دیگر  ها، در دادگاهی که وقت آن قضایی کیفری را رعایت نكند و در سایر دادگاه 
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زمان در چند مرجع قضایی  کالت را در زمان دعوت هم قانون و  ۲۸طورکلی مفاد ماده ها الیحه نفرستد و به دادگاه 

 رعایت نكند؛ 

موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی،  عدم استفاده به   -۵

ت خود و اقدام  خواهی یا تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از اختیاراوا

 .در موارد مذکور نداشته باشد، به موکل یا نماینده امور او اطالع نداده و موافقت کتبی دریافت نكرده باشد 

واسطه عدم  ، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است درصورتی   -۶

وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عدم پیگیری امور موکل  صورت عدم انجام حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد و یا در  

که حق  نحوی بدون معاذیر قانونی و یا عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به

 موکل یا فرصت و امكان دفاع از موکل تضییع شود؛

 ین در هر یک از مراحل رسیدگی؛ ممانعت از استقرار صلح و سازش بین طرف   -۷

 اخالل در نظم دادگاه و مراجع دولتی و عدم رعایت شأن مقامات قضایی و اداری؛   -۸

 غیر قرار دهد؛  نامه سفید امضای خود را در اختیارکه اوراق وکالت درصورتی    -۹

انتظامی کانون در مواعد مقرر حضور  اظهار خالف واقع در بیان عذر، در مواردی که در مراجع قضایی و مراجع     -۱۰

 نیافته است؛ 

 خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از شش ماه تا یک سال از تاریخ انقضا؛   -۱۱

 پروانه و بدون تمدید آن؛انجام یا قبول وکالت بعد از انقضای مدت اعتبار    -۱۲

وط به آن، در امر وکالت مداخله کرده و یا در  های تمدیدی مرب چنانچه در هشت ماه ابتدایی کارآموزی و دوره  -۱۳

 ها ممنوع است، بپذیرد؛هایی را که از دخالت در آن مرحله سوم کارآموزی، وکالت پرونده 
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مدیره، اقدام به تبلیغ در  هیئت عمومی برای انتخاب هیئت وچهار ساعت قبل از جلسه که از بیست درصورتی   -۱۴

 موافقت یا مخالفت اشخاص نماید؛ 

عدم پذیرش وکالت تسخیری یا معاضدتی ارجاع شده از سوی کانون یا عدم انجام مطلوب وظایف وکالتی    -۱۵

 .معاضدتی یا تسخیری 

 :محكوم خواهد شد ۴یا  ۳انتظامی درجه  هر وکیلی که مرتكب یكی از تخلفات زیر شود، به مجازات  -۱۲۳ماده 

تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکالی دادگستری  عدم پرداخت مالیات قانوني وعدم ایفای     -۱

 در موعد مقرر؛

عدم تنظیم الحاقیه قرارداد و عدم پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکالی دادگستری در   -۲

 نامه و یا اعالم وکالت توافق دیگری شود؛الوکاله پس از تنظیم وکالت در خصوص حق مواردی که 

 اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد بدون رضایت موکل یا پس از خاتمه قرارداد؛   -٣

 ها را رؤیت نكرده است؛ تصدیق مطابقت با اصل تصویر اسنادی که اصل آن    -۴

 .پایانه فروشگاهی یم رسید در مقابل وجه یا مال دریافتی از موکل یا نماینده وی و یا عدم استفاده از عدم تسل   -۵

 :محكوم خواهد شد ۴هر وکیلی که مرتكب هر یک از رفتارهای زیر شود، به مجازات انتظامی درجه    -۱۲۴ماده 

 ه مخالفشان و حیثیت وکالت است؛ ارتكاب اعمال و رفتاری که خالف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی ک   -۱

ازجمله موارد رفتار خالف شئون وکالت عبارت است از فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم بوده و یا   - تبصره

 .که اغلب وکال آن را مذموم بدانندنحوی موجب وهن جامعه وکالت و یا مغایر عرف مسلم آن باشد به 

و گفتار در هنگام حضور در مراجع    ا شئون و منزلت وکالت در پوشش و رفتارعدم رعایت موازین شرعی و قانونی ی   -۲

 قضایی یا دولتی یا محل کار؛ 
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درج شروط خالف اخالق حسنه یا شروط نامتعارف در قرارداد خصوصی خود با موکل، یا عمل برخالف مصلحت     -٣

 نامه؛موکل به استناد به اختیار صلح و سازش در مفاد وکالت 

به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی به دعوا  اسناد و مدارک یا اطالعات خالف واقع  ارائه  -۴

 یا شكایت مداخله دارند، با علم به خالف واقع بودن؛

حساب  های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت یا خودداری از تسویهخودداری از استرداد اموال و سپرده    -٥

 ارف؛ در مهلت متع

تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیر   انجام یا قبول وکالت در ایام  -۶

 نامه یا وکالت در درجه باالتر از درجه پروانه خود؛قضایی پیش بینی شده در این آیین 

 یخ انقضاء؛ خودداری از تمدید اعتبار پروانه بیش از یک سال تا هجده ماه پس از تار   -۷

وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا وسایل دیگر، درجه، میزان تحصیالت و تخصص خود را باالتر و  به که درصورتی   -۸

 متفاوت از آنچه که دارد، معرفی کند یا از عناوین غیرواقعی استفاده نماید؛

که موجب  نحوی به مطرح است، موقع استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن رسانی به عدم اطالع   -۹

تجدید جلسه شود یا باعث ضایع شدن حق تجدیدنظرخواهی موکل گردد یا در مواردی که بخواهد پس از صدور  

حكم علیه موکل یا در موقع ابالغ دادنامه غیرقطعی، استعفا دهد؛ در زمان بیشتر از پنج روز از زمان ابالغ رأی،  

 استعفای خود را اطالع دهد؛

یه سایر وکال، قضات و مراجع دولتی و قضایی و یا تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری  لیغ سوء علتب   -۱۰

 .اسالمی و یا ارتكاب رفتار خالف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی

هد  محكوم خوا   ۵در صورت ارتكاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه     -۱۲۵ماده  

 :شد

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


  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین

 
 

42
 صفحه  

واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، اعم از اینكه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا  به  -۱

 شرافت، حیثیت و یا اعتبار موکل باشد؛ 

 الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محكوم به )غیر از وجه رایج( قرار دهد؛ حق    -۳

 یاد کرده، تخلف کند؛   سوگندی که از مفاد   -۴

 اعتبار پروانه را بیش از هجده ماه تا دو سال پس از تاریخ انقضا تمدید نكند؛    -۵

بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در    -۶

 قبول کند؛نی او مقام قانو همان موضوع علیه موکل سابق خود یا قائم 

منظور تبانی یا پرداخت هرگونه مالی  ربط، ارتباط غیر اداری به با قضات و کارکنان دادگستری و سایر مراجع ذی   -۷

 .اعم از وجه نقدی یا غیر نقدی برقرار کرده و یا از ارتباط با آنان تحت هر عنوانی در امور وکالت استفاده کند 

 یا با توکیل به غیر قبول  ه قباًل در آن هایی ککه نسبت به پرونده درصورتی   -۸
ً
ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیما

زمان علیه اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که  که هم وکالت کند. همچنین، درصورتی 

 .هاست، قبول وکالت یا مشاوره با داوری نماید مشاور یا وکیل آن 

موجب قرارداد،  با اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که مستخدم یا به  همكاریدر صورت قطع رابطه   -۹

ها را بپذیرد. همچنین در هر زمان  ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همكاری، وکالت یا مشاوره علیه آن مشاور آن 

ها  اختیار دارد، علیه آن را در شود و وی اطالعات موضوع آن پرونده ها تشكیل میای که علیه آن نسبت به پرونده 

 .قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید 

در موضوع پرونده به طرف دعوای موکل خود مشاوره حقوقی دهد یا هرگونه همكاری دیگری با طرف دعوای    -۱۰

 موکل کند؛ 

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


  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستریآیین

 
 

43
 صفحه  

زمان با  ده، هم کننده به پرون که وکیل و قاضی رسیدگی قبول وکالت مستقیم یا با توکیل به غیر درصورتی   -۱۱

 رسیدگی، رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛

 قبول وکالت به رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهات در اثناء وکالت؛  -۱۲

  رسیدگی تحصیل وکالت از طرق فریبنده یا اغوای موکل به انعقاد قرارداد یا پرداخت وجه با وعده تضمین نتیجه     -۱۳

 یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛

 .نامهاین آیین  ۷۹در صورت تخلف از ماده   -۱۴

محكوم و پروانه وي ابطال   ۶در صورت ارتكاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه     -۱۲۶ماده 

 :خواهد شد

 از تاریخ انقضاء تمدید نكند؛ ل پس  اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سا   -۱

برخالف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعالم کانون، ضمن     -۲

 اعالم انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛

 فاقد یكی از شرایط شود و  -۳
ً
ثر ظرف یک ماه، کانون را  حداک  در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعدا

 مطلع نكرده و ضمن اعالم انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛
ً
 کتبا

گردان و یا تجاهر به رفتار خالف قانون یا خالف شرع منجر به سلب شرایط  استعمال مسكر و مواد مخدر و روان   -۴

 قانون کیفیت اخذ پروانه؛  ۲مقرر در ماده  

ف موکل خود برای تضییع حق موکل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری  با طر چنانچه ثابت شود   -۵

 .نسبت به موکل مرتكب شده است

مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حكم دادگاه  در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت    -۱۲۷ماده  

دیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا  های معالی عالوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئت
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تصدی این سمت مرتكب تخلف   مدیره در زمان شوند. همچنین هر یک از اعضای هیئتپنج سال محكوم می 

 .شودها یک درجه تشدید می انتظامی شوند، مجازات آن 

رند، به هر شكل ممكن از هرگونه اقدام  وکالیی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندا   -۱۲۸ماده  

و یا توکیل به غیر ممنوع هستند  اعم از قبول وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکال و کارآموزان 

در نوبت سوم   ۶در نوبت دوم و درجه  ۵در نوبت اول و درجه  ۴تخلف از این حكم مستوجب مجازات انتظامی درجه 

 .است 

در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او عالوه بر میزان    -۱۲۹ماده 

های دادرسی  الوکاله و هزینهالوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق حق  عنوان مورد توافق به 

رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین  های متعارف مربوط به  های سفر و دیگر هزینهو هزینه

شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات  می به باال محكوم  ۵و مانند آن، مرتكب به مجازات انتظامی از درجه 

اینكه پول  که وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثلثبت، منشأ ترتیب اثر نخواهد بود. درصورتی 

عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در  یا مال یا سندی در ظاهر به 

 .بردار محسوب و مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شدقانون وکالت کاله ۳۴طن برای خود بگیرد، در اجرای ماده با

ساختگی یا در ظاهر به اسم دیگری و درواقع به اسم خود انتقال   صورتوکیل حق ندارد دعاوی را به   -۱۳۰ماده 

به باال محكوم    ۴متخلف به مجازات انتظامی از درجه  بگیرد؛ این قبیل دعاوی در مراجع قضایی پذیرفته نخواهد شد و  

 .شودمی

منظور اطاله  بل و یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حكم و یا وکیل طرف مقاوکیل نباید به    -۱۳۱ماده  

حكوم  به باال م ۴وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. متخلف به مجازات انتظامی از درجه رسیدگی با تحقیقات، به 

 .شودمی

وکیل باید در مذاکرات شفاهی در مراجع قضایی و لوایح کتبی، احترام و نزاکت را نسبت به قضات،    -۱۳۲ماده 

به باال محكوم    ۴حاب دعوی رعایت کند. در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه  مقامات اداری، دیگر وکال و اص 

 .تعقیب جزایی است قابل که رفتار ارتكابی مشمول یكی از عناوین جزایی باشد،  شود. درصورتی می
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برای   تواند در غیر از محلی کهتواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی وکیل نمی   -۱۳۳ماده 

تواند عماًل فعالیت وکالتی خود را در محل  آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی 

در نوبت دوم و   ۴در نوبت اول و درجه  ۳این حكم مستوجب مجازات انتظامی درجه دیگری متمرکز کند. تخلف از 

 .در نوبت سوم است ۵درجه 

تواند تخلف وکیل را به کلی عفو کند؛ اما چنانچه موجبی برای تخفیف باشد، در موردی که  ی دادگاه نم   -۱۳۴ماده  

تعیین کند و در دیگر موارد یک تا دو درجه تخفیف    تواند مجازات حداقل رامجازات دارای حداقل و حداکثر است، می 

 .بدهد

 :جهات تخفیف مجازات انتظامی عبارتند از   -۱۳۵ماده 

 ه محكومیت انتظامی؛فقدان سابق   -۱

 سابقه فعالیت مؤثر در امر معاضدت؛   -۲

 رضایت شاکی یا استرداد شكایت؛   -۳

 عنه در جبران خسارت شاکی؛ همكاری مؤثر مشتكی    -٤

 .عنه با مراجع رسیدگی به تخلف انتظامی در کشف حقیقت همكاری مؤثر مشتكی    -٥

شود. چنانچه تخلفات  یل یک مجازات انتظامی تعیین می در صورت ارتكاب تخلفات متعدد از سوی وک   -۱۳۶ماده  

ارای مجازات  شود که شدیدتر است و چنانچه دهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می ارتكابی دارای مجازات 

شود. درهرصورت،  یكسان باشند، تنها یک مجازات معین و مرتكب به حداکثر مجازات قانونی آن تخلف محكوم می 

 .تواند مجازات مرتكب را یک درجه تشدید کند ی دادگاه م

هرگاه وکیلی به مجازات انتظامی محكوم شود و ظرف سه سال از قطعیت حكم، مرتكب تخلف دیگری     -۱۳۷ماده  

 .شودود، به یک درجه باالتر از مجازات مقرر محكوم می ش
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ل پروانه، مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی  درخواست انصراف از وکالت، ازکارافتادگی، بازنشستگی و ابطا   -۱۳۸ماده  

 .نیست و تا تعیین تكلیف پرونده انتظامی و حسب مورد اجرای حكم، تقاضای بازنشستگی قابل پذیرش نخواهد بود

که  مدت مرور زمان تعقیب انتظامی وکال دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است. درصورتی   -۱۳۹ماده 

 .مدت مرور زمان دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی استوکیل تعقیب شده باشد، 

قانون مجازات    ۱۹ه  که نسبت به وکیلی به اتهام ارتكاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماددرصورتی    -۱۴۰ماده  

اسالمی، کیفرخواست یا حكم محكومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقالب یا رئیس حوزه قضایی یا  

کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رئیس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود.  ه رسیدگی دادگا

بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حكم   که دالیل را قویدادگاه انتظامی درصورتی 

کند. در کلیه مواردی که تفكیک جنبه تظامی صادر می تعلیق موقت او را تا صدور حكم قطعی در پرونده کیفری یا ان

ظامی ارسال  انتظامی از جنبه کیفری ممكن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انت 

 .شود شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می می

ات قضایی که از وجود سابقه محكومیت کیفری  قضات دادگاه، دادسرا و اجرای احكام یا دیگر مقام  -۱۴۱ماده 

ه ارتكاب آن  های اتهامی آنان در ارتباط با جرائمی کوکالی دادگستری یا کارآموزان وکالت و یا از محكومیت یا پرونده 

طور  مخالف حیثیت و شئون وکالت است، مطلع شوند، ضمن اطالع به دادستان یا رئیس حوزه قضایی، مراتب را به 

 .کنند تا مطابق مقررات رسیدگی شودکانون اعالم می مستند به 

مدت  قانون مجازات اسالمی، در طول  ۱۹در صورت ارتكاب جرائم درجه یک الی شش موضوع ماده   -۱۴۲ماده 

قانون مذکور، پروانه وکالت وکیل   ۲۵اجرای مجازات و حسب مورد مدت مقرر در بندهای )الف(، )ب( و )پ( ماده 

در سایر موارد مرتكب به تشخیص دادگاه انتظامی به مجازات انتظامی درجه سه الی پنج محكوم  شود و تمدید نمی 

 .شودمی

 .مقررات انتظامی خواهند بودکارآموزان وکالت مشمول کلیه   -۱۴۳ماده 

 .تعقیب انتظامی مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست   -۱۴۴ماده 
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 :بخش نهم: اجرای احکام انتظامی

شود. بدین منظور واحد  احكام دادگاه انتظامی توسط دادسرای انتظامی و تحت نظر دادستان اجرا می   -۱۴۵ماده  

عنوان متصدی اجرای احكام  تواند یكی از معاونان خود را به د. دادستان می شواجرای احكام دادسرا ایجاد می

 .انتخاب کند 

 :شودموقع اجرا گذاشته میپس از ابالغ به آرای محكومیت انتظامی در موارد زیر     -۱۴۶ماده 

 کند؛ آرای قطعی که دادگاه انتظامی صادر می   -۱

 ها درخواست تجدیدنظر نشده باشد؛رر نسبت به آن آرای غیرقطعی دادگاه انتظامی که در مهلت مق   -۲

ی پس از نقض رأی دادگاه  ها را تأیید کرده یا آرایی که دادگاه عالآرای دادگاه انتظامی که دادگاه عالی آن   -۳

 .انتظامی، صادر کرده باشد 

 .شود و اعتراض وکیل موجب توقف اجرای آن نیستحكم تعلیق بالفاصله بعد از صدور، اجرا می   - تبصره

علیه های محكومیت انتظامی اعم از قطعی و غیرقطعی در پرونده محكوم یک نسخه از کلیه دادنامه  -۱۴۷ماده 

 .شودنگهداری می 

علیه که وکیل محكوم حكم است. درصورتی شود که صادرکننده حكم محكومیت در کانونی اجرا می   -۱۴۸ ماده 

شود. رونوشت حكم محرومیت دائم یا ابطال  عضو کانون دیگری باشد، رونوشت حكم به کانون متبوع وکیل ارسال می 

 .شوده ارسال می ها و مرکز وکال، مشاوران و کارشناسان قوه قضایی پروانه به کلیه کانون 

 .االجرا نیستهای الزم قسمت از حكم، مانع از اجرای سایر قسمت درخواست تجدیدنظر درباره یک    -۱۴۹ماده 

هرگاه حكم، در خصوص چند وکیل صادر شده و بعضی از آنان در مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر    - ۱۵۰ماده 

االجرا  الزم اند، ه افرادی که تجدیدنظرخواهی نكرده کرده باشند، پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت ب

 .است 
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در اجرای مجازات انتظامی درجه چهار و پنج، مدت تعلیق در موضوع همان پرونده، از مدت محرومیت     -۱۵۱ماده  

 .کسر خواهد شد 

 .شوداجرای حكم محكومیت انتظامی جز در موارد قانونی متوقف نمی    -۱۵۲ماده 

شود که پروانه معتبر داشته باشد.  جرا می نسبت به وکیلی ا ۵و  ۴به مجازات درجه  محكومیت   -۱۵۳ماده 

های مذکور پس از تمدید اعتبار پروانه،  علیه پروانه خود را تمدید اعتبار نكرده باشد، محكومیت که محكوم درصورتی 

 .شوداجرا می 

وم شود، پس از گذشت مواعد زیر اعاده  موجب حكم قطعی به مجازات انتظامی محك چنانچه وکیل به   -۱۵۴ماده 

 :گرددشود و کلیه آثار محكومیت وی زایل می ثیت میحی 

 ، دو سال از تاریخ صدور حكم قطعی؛ ۲و  ۱محكومیت انتظامی درجه    -۱

 ، چهار سال از تاریخ صدور حكم قطعی؛ ۴و  ۳محكومیت انتظامی     -۲

 .حكم قطعی   ، شش سال از تاریخ صدور ۵محكومیت انتظامی درجه    -٣

های کارآموزی  مدیره، دادگاه و دادسرای انتظامی، کمیسیون نسبت به عضویت در هیئت های مذکور  مدت    -تبصره

 .و ترفیعات، به ترتیب چهار سال و پنج سال و هفت سال از تاریخ صدور حكم قطعی است

 به کانون دیگری منتقل می  -۱۵۵ماده 
ً
نانچه در مدت انتقال مرتكب تخلفی  شوند، چوکال و کارآموزانی که موقتا

ها ارسال  گیرند و رونوشت رأی به کانون متبوع آن وند، از سوی کانون محل انتقال موقت مورد تعقیب قرار می ش

شود و اتمام مدت انتقال تأثیری در صالحیت کانون محل انتقال ندارد. در صورت امتناع کانون مذکور، کانون  می

 .تمتبوع موظف به رسیدگی اس 

 :بخش دهم: سایر مقررات
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ها و وکال و سهولت دستیابی مردم به خدمات وکالتی و فراهم نمودن  منظور شفافیت عملكرد کانون  به   -۱۵۶ماده 

نامه، سامانه خدمات الكترونیكی وکالت  موجبات ارزیابی عملكرد وکال، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابالغ این آیین 

نام، کارآموزی،  و تبادل اطالعات ازجمله امور مربوط به ثبت د و کلیه فرایندهای اداری  ها ایجا)سخاوت( توسط کانون 

صدور و تمدید پروانه، مكاتبات با مقامات قضایی و اداری، اخذ و ثبت شكایات انتظامی و غیره، در این سامانه تعریف  

 .شودصورت الكترونیكی انجام می و به 

 :رح زیر استمنابع مالی کانون به ش    -۱۵۷ماده 

 وکال و کارآموزان؛حق عضویت    -۱

 الوکاله وکال و کارآموزان و حق المشاوره وکال؛ سهم قانونی کانون از حق    -۲

 های تسخیری و معاضدتی؛الزحمه وکالت سهم قانونی کانون از حق    -۳

 ها و هدایای اشخاص و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات؛ کمک    -۴

 نشریات و نیز ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی به اعضاء؛چاپ و فروش کتب و وجوه حاصل از     -۵

های مربوط به  نامه، برای تصدی هر یك از سمت در کلیه مواردی که مطابق قوانین یا مقررات این آیین   -۱۵۸ماده 

مربوط یا  های ها و هیئت تهها، کمی های مربوط به مجامع، کمیسیون ارکان کانون و نهادهای وابسته به آن و یا سمت 

موجب تصمیم  مدیره کانون مقرر شده باشد، افرادی که به وابسته به کانون، داشتن شرایط قانونی عضویت در هیئت

های  مدیره کانون رد صالحیت شده باشند، تا پایان آن دوره از تصدی سمت دادگاه عالی جهت عضویت در هیئت

این ماده توسط افراد رد صالحیت شده بعد از دوره  های مذکور در سمت مذکور ممنوع هستند. تصدی هر یک از 

 .مزبور، منوط به تأیید صالحیت آنان در دادگاه عالی است

 :شوددر موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی    -۱۵۹ماده 

 ابطال پروانه؛   -١
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 بازنشستگی؛    -۲

 ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛   -٣

 ؛ انصراف از وکالت   -۴

 مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛ رأی    -۵

 .رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت   -۶

 .شود قانون وکالت عمل می ۵۶در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، مطابق ماده     -۱۶۰ماده 

و   ۱۵۸و  ۱۵۶، ۱۲۰ ۵۴، ۱۷های مربوط به مواد نامه از قبیل دستورالعملهای این آیین دستورالعمل   -۱۶۱ماده 

ها تهیه  نامه توسط کانون نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکال و کارآموزان، ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ این آیین

 .رسد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می

مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس  ها در مهلت  های مذکور از سوی کانون تهیه دستورالعمل در صورت عدم     -تبصره

 .کندمنظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین میهای موضوع این ماده را به قوه قضاییه، دستورالعمل 

ی مذکور مكلفند  هاهای کل استان های فاقد کانون و دادگستری های متكفل امور استان کانون   -۱۶۲ماده 

قانون   ۶ماده  ۲الیحه استقالل و رعایت تبصره  ۱با لحاظ نصاب مقرر در ماده نامه بالفاصله پس از ابالغ این آیین

های فاقد  منظور تشكیل کانون مستقل در استان کیفیت اخذ پروانه، ضمن هماهنگی، اقدامات اجرایی الزم را به 

 .گزاری انتخابات با رعایت موازین قانونی اقدام نمایندکانون انجام و در اسرع وقت نسبت به بر 

الیحه استقالل، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه مأمور    ۲۶و    ۲۱،  ۱۸،  ۱۶،  ۱۵در اجرای مواد     -۱۶۳ماده  

 .نامه است هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این آیین 

  به تصویب رئیس قوه   ٤/١٤00/ 2  الیحه استقالل کانون وکال در تاریخ  ۲۲نامه در اجرای ماده  این آیین    -۱۶۴ماده  

نامه اجرایی  در موارد مغایر و نیز آیین  ۱۳۱۶قضاییه رسید و از تاریخ ابالغ الزم االجراست. نظامنامه وکالت مصوب 
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از تاریخ ابالغ   ۱۳۸۸یحه استقالل کانون وکال مصوب نامه اجرایی ال و آیین  ۱۳۳۴الیحه استقالل کانون وکال مصوب 

 .شودنامه ملغی می این آیین 

 سید ابراهیم رئیسی 
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