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آيين نامه اجرايی اليحه قانونی استقالل كانون وكالی دادگستری مصوب  

02/04/1400 
 22در راستای ماده    های وكالی دادگستریمواد تنظيمی كانون

 

  یو دارا  ی دار خدمت عمومعهده    ی ا  حرفه   یموسسه خصوصكانون،    -2  ماده

  یدادگستر  یامور وكال  یمنظور سامانده  مستقل است كه به   یشخصيت حقوق

م تشكيل  استان،  هر  در  كانون  از وكال  یعضو  متشكل  و  پروانه    یدارا   یشود 

 فعاليت در همان استان است.

  ی است مستقل و دارا   یموسسه ا   ،یدادگستر   یكانون وكال   -  2اصالح ماده  

عضو كانون    یدادگستر  یامور وكال   یكه به منظور سامانده  یحقوق  تيشخص

شود و  یم ليتشكبه منظور ارائه خدمات عمومی مربوط به وكالت در هر استان 

 پروانه وكالت در هر استان است.  یدارا یمتشكل از وكال 

 

عال  ـ  14  ماده اسام   یدادگاه  دريافت  زمان  از  ماه  دو  مهلت  ظرف    یحداكثر 

م اظهارنظر  داوطلبان  صالحيت  مورد  در  نظارت،  هيأت  از  نمايد.   ی داوطلبان 

صالحيت داوطلب مورد ترديد باشد، عنداالقتضاء    ،یچنانچه از نظر دادگاه عال

و   انينبر اساس قو ،یرا دعوت و پس از استماع دفاعيات او در جلسه حضور   یو

ظرف مدت مقرر، به    یكند. عدم اعالم نظر دادگاه عال  یمقررات اتخاذ تصميم م

اند.  هيأت نظارت واجد شرايط اعالم شده    یاست كه از سو   یمنزله تأييد داوطلبان

يا پس از اعالم نظر دادگاه عالی اطالعات،  پس از مهلت دو ماهه كه  یدر صورت

اين دادگاه مؤثر    یدر تصميم قبل كه دبه دست آي  یمدارك و يا مستندات جديد 

برگزار  شروع  از  پيش  تا  مذكور  دادگاه  م  یباشد،  اساس   یانتخابات  بر  تواند 

داوطلبان   صالحيت  تأييد  يا  رد  مورد  در  جديدالتحصيل  مستندات  و  مدارك 

 اظهارنظر كند.

ماه از زمان    2قضات حداكثر ظرف مدت    یانتظام  یدادگاه عال   -14اصالح ماده  

داوطلبان اظهارنظر    تينظارت، در مورد صالح  أتيداوطلبان از ه  یاسام   افتيدر

نظر دادگاه عالدينما  یم از  ترد  تيصالح  ،ی. چنانچه  باشد،    د يداوطلب مورد 

و  دفاع  یعنداالقتضاء  استماع  از  و پس    ، ی او در جلسه حضور  اتيرا دعوت 

  ی كند. عدم اعالم نظر دادگاه عال   یم  ميو مقررات اتخاذ تصم  نيبراساس قوان

تأ  یانتظام منزله  به  از سو   ی داوطلبان  دييقضات ظرف مدت مقرر،    ی است كه 

تا يک ماه پيش از    كه  یاعالم شده اند . در صورت   طينظارت واجد شرا   أتيه

به دست آيد كه    یاطالعات، مدارك و يا مستندات جديد   برگزاری انتخابات  

تواند بر اساس مدارك    ی مؤثر باشد، دادگاه مذكور م  اه اين دادگ  ی در تصميم قبل

اظهارنظر   تأييد صالحيت داوطلبان  يا  و مستندات جديدالتحصيل در مورد رد 

 كند. 
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به صالحيت داوطلبان، سوابق آنان را از    یدر مقام رسيدگ  یدادگاه عال  -  تبصره

ربط از قبيل وزارت اطالعات، مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه،    یذ مراجع 

نيز دادسرا   یاداره كل سجل كيفر پايه    یانتظام  یو  قضات در مورد دارندگان 

مراجع مذكور    یاز سو  خ است عدم ارسال پاس  یكند. بديه   ی استعالم م  ،یقضاي

دادگاه مذكور    یگير  مانع از تصميم   ،یشده توسط دادگاه عالدر مهلت تعيين  

 نيست. 

به صالحيت داوطلبان، سوابق آنان را از    ی رسيدگدر مقام    یدادگاه عال  -   تبصره

ربط از قبيل وزارت اطالعات، مركز حفاظت و اطالعات قوه قضاييه،    ی مراجع ذ

  ی از سو  خ است عدم ارسال پاس ی كند. بديهیاستعالم م  یاداره كل سجل كيفر

 ی گير  مانع از تصميم   ،یشده توسط دادگاه عال مراجع مذكور در مهلت تعيين  

 دادگاه مذكور نيست.

جلسه   ،یرسانباشد، ضمن اطالع   یچنانچه روز جلسه مصادف با تعطيل  -16ماده  

تأييد كميسيون كه به پيشنهاد هيأت نظارت و    یشود. در صورت  یروز بعد تشكيل م

انتخابات در مهلت مقرر    ی، برگزار ن كيفيت اخذ پروانهقانو  1موضوع تبصره ماده  

مديره به فعاليت  هيأت    ،به دليل شرايط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار

كند.   ی م  یگيركانون تصميم    ی دهد و صرفاً در مورد مسائل ضرور  ی خود ادامه م

برگزا فرآيند  هفته  يک  ظرف  حداكثر  اضطرار،  حالت  شدن  مرتفع  از    ی ر بعد 

 يابد.  یانتخابات ادامه م 

  ی باشد، ضمن اطالع رسان   یل يچنانچه روز جلسه مصادف با تعط  -16اصالح ماده  

تشك بعد  روز  صورت  ی م  ليجلسه  در  ه  یشود.  نظر  مطابق  نظارت    أت يكه 

به دل  یبرگزار  رفع    طيشرا  ليانتخابات در مهلت مقرر  تا  نباشد  خاص مقدور 

ه اضطرار،  فعال  رهيمد  أت يحالت  م  تيبه  ادامه  مورد    یخود  در  و صرفا  دهد 

. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار  كنديم  ی ريگ  م يكانون تصم  یر مسائل ضرو

 .ابدي ی انتخابات ادامه م  یبرگزار نديهفته فرآ  کيحداكثر ظرف  

به    -38ماده   های  زمان در كليه كانون  صورت هم  آزمون ورودی در هر سال 

شود.  می  برگزار  كشور  آموزش  و  سنجش  سازمان  طريق  از  كشور  سراسر 

چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرايط داوطلبان و مدارك مورد نياز، زمان  

نتشر  ها مرسانی كانون  نام در آگهی مربوط كه از طريق پايگاه اطالع    و مدت ثبت

رسد. در آگهی آزمون، شرايط و موانع مقرر در  می شود، به اطالع متقاضيان می  

قانون كيفيت اخذ پروانه و موانع مذكور    2قانون از جمله شرايط مقرر در ماده  

 شود.   یماده حذف م  نياتبصره    ليبا توجه به قانون تسه   -38اصالح تبصره ماده  
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قبولی    1۰ماده   از  بايد تصريح شود. چنانچه در هر مرحله پس  استقالل،  اليحه 

قبولی متقاضی كان لم يكن تلقی شده  فقدان هر يک از شرايط مقرر احراز شود،  

و در صورت صدور پروانه كارآموزی، به حكم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال  

 می شود.

و چهار سال    نام در آزمون بايد بيست داوطلب كارآموزی در موقع ثبت    -تبصره 

 كامل شمسی داشته باشد.

حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از كل نمره آزمون است    -  41ماده  

 و پذيرش افراد بدون كسب نمره الزم، ممنوع است.

داوطلبانی كه حداقل هفتاد درصد امتياز ميانگين نمرات يک    -41اصالح ماده 

عنوان پذيرفته شده معرفی  اند، به  درصد حائزان باالترين امتياز را كسب كرده

 می گردند.

ماده    -42ماده   مشمول  داوطلبان  خدمات    ۵۹پذيرش  جامع  به    یرسانقانون 

قانون كيفيت اخذ پروانه، منوط به كسب حداقل هشتاد درصد    3ايثارگران و ماده  

در كانون محل تقاضا است. اين متقاضيان عالوه بر كسب    یاز حداقل نمره قبول

اخذ پروانه   يتقانون كيف  2مذكور، بايد شرايط مقرر در ماده    ینصاب نمره قبول

ايثارگران از پذيرش  ايثارگران مانع  از سهميه  استفاده  باشند.  نيست كه    یرا دارا 

 اند.سهميه آزاد را كسب كرده   ینمره قبول

ماده   )ماده    یبرا   -42اصالح  بند )چ(  برنامه  88مشموالن  قانون  پنج ساله   ی( 

نصاب مذكور در    ران،يا   یاسالم   یجمهور  یفرهنگ  یاجتماع   ، یتوسعه اقتصاد

  ی عالوه بر كسب نمره قبول  انيمتقاض  نيباشد. ا  یدرصد م   6۰ماده  فوق حداقل  

 .شنداخذ پروانه را دارا با تيفيقانون ك 2مقرر در ماده  طيشرا ديمذكور، با

شود كه عالوه بر    یصادر م   یافراد   یو وكالت برا   یپروانه كارآموز   -46  ماده

  یحقوق يا فقه و مبان  ی هادر يكی از رشته    یكارشناس  ی دارا بودن مدرك تحصيل

دارای شرايط مقرر در    ،یو يا سطح دو و باالتر از دروس حوزو  یحقوق اسالم

بند )چ( )ماده   نيگردد: مشمول  یالحاق م  46تبصره به ماده    -46اصالح ماده  

اقتصاد88 توسعه  ساله  پنج  برنامه  قانون  فرهنگ  یاجتماع   ، ی(    ی جمهور   یو 
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استقالل بوده و    حهالي   1۰قانون كيفيت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در    2ماده  

موجب قانون از شركت در    ذيرفته شوند يا به پ  یحسب مورد در آزمون ورود 

 يا هر دو معاف باشند.  یآزمون يا كارآموز

شرا  رانيا  یاسالم واجد  صورت  رعا  طيدر  از  معاف    یسن  طيشرا  تيبودن، 

 هستند.

قانون كيفيت اخذ پروانه،    2احراز شرايط موضوع بندهای الف و ب ماده    -48ماده  

  ی متشكل از رييس كانون، رييس كميسيون كارآموز  یتوسط اعضای كميسيون

انتظام دادستان  دادگستركانون،    یكانون،  و  یرييس كل  نماينده  يا  و    یاستان 

او  نماينده  يا  استان  مركز  شهرستان  انقالب  دادگاه  م  رييس  عمل  آيد.    ی به 

كند و حسب    یم  یكميسيون با تشكيل جلسات منظم وضعيت داوطلبان را بررس 

صالح و    ی يا استعالم از مراجع ذ  ی مورد با انجام مصاحبه يا دستور تحقيق محل

م  ،یو شرع  یقانون  یهاساير روش   اظهارنظر  احراز شرايط مذكور    ی در مورد 

 شود.   یم  بالغكند. تصميم كميسيون از طريق كانون به داوطلب ا

 ت يفيقانون ك  2الف و ب ماده    ی موضوع بندها  طي احراز شرا  -48اصالح ماده  

 ون يسيكم  سيكانون، رئ  سيمتشكل از رئ  یونيسيكم  یاخذ پروانه، توسط اعضا 

 ل يبا تشك  ونيسي. كمديآی كانون به عمل م   یكانون، دادستان انتظام  یكارآموز 

وضع منظم  بررس  تيجلسات  را  انجام   كندی م  یداوطلبان  با  مورد  حسب  و 

  ی ها روش   ريو سا  صالحی استعالم از مراجع ذ  اي  یمحل   قيدستور تحق  ايمصاحبه  

شرع   یقانون شرا  ،یو  احراز  مورد  م  طيدر  اظهارنظر  تصمكندی مذكور،    م ي. 

 .شودی كانون به داوطلب ابالغ م قي از طر ونيسيكم

معاف    یكه مطابق قانون از شركت در آزمون ورود   یدر مورد متقاضيان  -۵2ماده  

به تصويب  هر استان    یقضاي   یهاهستند، تعيين محل اشتغال به وكالت در حوزه  

رسد. اين كميسيون   ی مقانون كيفيت اخذ پروانه    1كميسيون موضوع تبصره ماده  

شاخص  قضاي   یهاي  براساس  حوزه  نياز  قبيل  دا  ،یاز  مدرك    وطلب،امتيازات 

  ی كند. متقاضيان موضوع اين ماده، تقاضا  یو سوابق و اتخاذ تصميم م  یتحصيل

 4۷ق آنان را از مراجع موضوع ماده كنند. كانون سواب  ی خود را به كانون تسليم م

كند و پس از وصول پاسخ استعالم و تصويب كميسيون   یاين آيين نامه استعالم م

ماده    متقاض  -۵2اصالح  مورد  از شركت    یانيدر  قانون  مطابق  آزمون  كه  در 

هر استان به    یقضائ  یمحل اشتغال به وكالت در حوزه ها   نييمعاف هستند، تع

رئ  رهيمد  أتيه  ميتصم براساس ضوابط مصوب  ماده   هيقوه قضائ  سيو  مطابق 

خود را به    یماده، تقاضا  نيموضوع ا   انيشود. متقاض  ی نامه انجام م  نييآ  161

  ن ي ا  4۷از مراجع موضوع ماده  . كانون سوابق آنان را  ندينما  یم  ميتسل  نكانو

  أت يه  بيكند و پس از وصول پاسخ استعالم، اعالم و تصو  ینامه استعالم م   نييآ

 شود. یآنان صادر م  یكارآموز ايحسب مورد پروانه وكالت  ره،يمد
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ماده   تبصره  يا    1موضوع  پروانه وكالت  مورد  پروانه، حسب  اخذ  قانون كيفيت 

 شود.  یآنان صادر م یكارآموز 

كه رييس قوه قضاييه يا   یاليحه استقالل، در صورت  18ماده    یدر اجرا   -8۹ماده  

تفويض شده است يا    یوه قضاييه در اين ماده به و كه اختيار رييس ق  یهر مقام

زوال شرايط مقرر در ماده  از جهات از جمله    یمديره كانون، به جهت  رييس هيأت 

وكيل را به وكالت   تغال يا ارتكاب جرم يا تخلف، اش  قانون كيفيت اخذ پروانه  2

ذكور  خواهد. دادگاه م  ی تعليق وكيل را م  یبه مصلحت نداند، از دادگاه انتظام

كند. در صورت صدور    یم  یحداكثر ظرف يک ماه به اين درخواست رسيدگ

قابل اجرا است. وكيل معلق حق تجديدنظرخواهی دارد.   یبر تعليق، اين رأ   یرأ

 است.  ی اعتراض در دادگاه عالمقامات مذكور، قابل   ی عدم تعليق نيز از سو ی رأ

قوه    س يرئ  كهی استقالل، درصورت  حه يال  18ماده    یدر اجرا   -8۹اصالح ماده  

شده    ضي تفو  یماده به و  ني در ا  هييقوه قضا   سيرئ  اريكه اخت  یهر مقام  اي  هييقضا

را به وكالت   لياز جهات، اشتغال وك  یكانون، به جهت  رهيمدئتيه  سيرئ  اياست  

مذكور    دگاه . داخواهدی را م  ليوك  قيتعل  یبه مصلحت نداند، از دادگاه انتظام

. در صورت صدور  كندی م  یدگ يدرخواست رس  ن يماه به ا   ک يحداكثر ظرف  

دارد.    یدنظرخواهي معلق حق تجد  ليقابل اجرا است. وك  ی رأ  ن يا   ق،يبر تعل  ی رأ

 است.   یاعتراض در دادگاه عالمقامات مذكور، قابل   یاز سو   ز ين  قيعدم تعل  ی رأ

  ا ي  هيقوه قضائ  س يكه رئ  ی استقالل، در موارد  حهيال  21ماده    ی در اجرا  -۹1ماده  

شده است، در    ض يتفو  ی ماده به و   ني در ا  هيقوه قضائ  س يرئ  ار يكه اخت  ی هر مقام

دادستان    ايكانون، دادرسان و    رهيمد  أتيه  ی از اعضا  ی كي  فيامور مربوط به وظا 

  ی و امارات   ن ي قرا  وجوددر صورت    ا يمشاهده كنند    ی وكال تخلف  یدادگاه انتظام

، مراتب را  اخذ پروانه  تيفيقانون ك  4و    2مقرر در موارد    طيزوال شرابر    یمبن

رس م   یدگ يجهت  اعالم  كشور  كل  دادستان  به    یبه  كشور  كل  دادستان  كند. 

  ی دگيرس  یكه تخلف را محرز دانست، پرونده را برا   یو در صورت  قيتحق  تيفور

 كند. یارسال م  ینزد دادگاه عال

  س يرئ  ار يكه اخت  یهر مقام  اي  ه يقوه قضائ  س يكه رئ  ی در موارد  - ۹1اصالح ماده  

ا   هيقوه قضائ   ف ي شده است، در امور مربوط به وظا  ضيتفو  ی ماده به و  ن يدر 

وكال    یدادستان دادگاه انتظام  ايكانون، دادرسان و    رهيمد  أت يه  یاز اعضا   یكي

  ی به دادستان كل كشور اعالم م  ی دگيرس  هتمشاهده كنند، مراتب را ج   یتخلف

به فور كه تخلف را محرز    یو در صورت  قيتحق  تيكند. دادستان كل كشور 

 كند. یارسال م  ی نزد دادگاه عال یدگيرس ی دانست، پرونده را برا

موارد  -تبصره رئ  ی در  قضائ  سيكه  مقام  اي  هيقوه  اخت  یهر  قوه    سيرئ  ار يكه 

  4و    2  موادمقرر در    ط يزوال شرا  شده است،   ضي تفو  ی ماده به و  ن يدر ا   هيقضائ

كانون، دادرسان و    ره يمد   أتيه  یاز اعضا  یكيرا در    اخذ پروانه  تيفيقانون ك
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دادگاه  به    یدگيمراتب را جهت رس  ،  مشاهده كنند  ی دادستان دادگاه انتظام  اي

 كند.   یاعالم م انتظامی كانون وكال

ظرف سه روز  رئيس كانون وكال موظف است از روز تاريخ وصول گزارش،   

مراتب را به دادگاه انتظامی ارجاع دهد و دادگاه موظف است ظرف پنج ماه نفيا  

يا اثباتا اظهارنظر نمايد. در صورت عدم تصميم گيری دادگاه در مهلت مذكور  

ن كل كشور جهت  مقامات مندرج در اين ماده می توانند مراتب را به دادستا

 . رسيدگی اعالم نمايند

آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاريخ ابالغ، از سوی اشخاص    -   112ماده  

 زير قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه عالی است: 

 

اين آيين نامه نسبت به كليه آرای صادره    8۹و    88مقامات مذكور در مواد    -  3بند  

 اليحه استقالل؛ 18و  6۹و نيز رد تقاضای تعليق در اجرای مواد 

 

    -112اصالح  ماده 

  8۹و    88اليحه استقالل ،مقامات مذكور در مواد    18و  16: در اجرای مواد    3بند  

 دره و رد تقاضای تعليق اين آيين نامه نسبت به كليه آرای صا

  

در صورت ارتكاب هر يک از رفتارهای زير وكيل در موارد زير به    -  12۵ماده  

 محكوم خواهد شد:  ۵مجازات انتظامی درجه 

 

الوكاله را درصدی از عين مدعی به يا عين محكوم به )غير از وجه    حق   -  3بند  

 رايج(  

 

 حذف می شود.  3بند  12۵ماده 
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مديره كانون از مفاد قانون  هيات    یدر صورت تخلف هر يک از اعضا   -12۷ماده  

عالوه بر محروميت دائم از عضويت در    یكيفيت اخذ پروانه، به حكم دادگاه عال 

به مدت دو تا پنج سال   یمديره كانون، به انفصال از وكالت دادگستر یها هيأت 

اين    یتصد   انديره در زممهيأت    یهمچنين هر يک از اعضا شوند.  یمحكوم م

 شود.  یها يک درجه تشديد مشوند، مجازات آن   یسمت مرتكب تخلف انتظام

كانون از    رهيمدئتيه  یاز اعضا   کي در صورت تخلف هر    -12۷اصالح ماده  

دائم از    تيعالوه بر محروم  یاخذ پروانه، به حكم دادگاه عال   تيفيمفاد قانون ك

به مدت    یانفصال از وكالت دادگستر  كانون، به  رهيمد  یهائت يدر ه  ت يعضو

 .شوندیدو تا پنج سال محكوم م

 شود:  یدر موارد زير پروانه وكالت تمديد نم  -1۵۹ماده 

 ابطال پروانه؛ - 1

 ؛ یبازنشستگ - 2

 بيش از هفتاد درصد؛ افتادگی  كار از  – 3

 انصراف از وكالت؛ - 4

 بر ممنوعيت دائم از وكالت؛  یمبن ی مرجع قضاي یرأ  - ۵

 بر ممنوعيت موقت در طول مدت ممنوعيت. یمبن ی مرجع قضاي یرأ  - 6

 :شود ینم  ديپروانه وكالت تمد ري در موارد ز -1۵۹اصالح ماده 

 ابطال پروانه؛  -1

 ؛ یبازنشستگ -2

 از هفتاد درصد؛   شيب یازكارافتادگ -3

 انصراف از وكالت؛ -4

محكوميت حسب مورد از سوی دادگاه انتظامی كانون  در صورت صدور    -۵

 اين آيين نامه  142وكال، دادگاه عالی انتظامی قضات يا موارد مقرر در ماده 

نامه    یهادستورالعمل    -161ماده   قبيل دستورالعمل  اين آيين  به    ی هااز  مربوط 

ارآموزان،  و نيز دستورالعمل نقل و انتقال وكال و ك  1۵8و    1۵6،  12۰،  ۵4،  1۷مواد  

كانون توسط  نامه  آيين  اين  ابالغ  تاريخ  از  ماه  شش  مدت  به    ظرف  و  تهيه  ها 

 رسد.  یتصويب رييس قوه قضاييه م

ماده   كارآموز  -161اصالح  انتخابات،  به  مربوط  انتقال   ،یضوابط  و  نقل 

ا  و وكال،  الكترون  جاديكارآموزان  فعال  طيشرا  ک،يسامانه  تع  تيتمركز   ن ييو 

  ن ييآ  ني ابالغ ا  خ يماه از تار   6محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون، به مدت  

  ه يقوه قضائ  سيرئييد  أو به ت  ، در مجمع عمومی تصويب  مينامه توسط كانون تنظ

 . رسدیم
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تهيه دستورالعمل    -  تبصره  از سو  یهادر صورت عدم  ها در  كانون    یمذكور 

موضوع    یها  و امور مجلس قوه قضاييه، دستورالعمل   یمهلت مقرر، معاونت حقوق

 كند.  یمنظور تصويب توسط رييس قوه قضاييه، تدوين مرا به  اين ماده  

ته  -تبصره عدم  صورت  سو  یهادستورالعمل   ه ي در  از  در  كانون  یمذكور  ها 

حقوق معاونت  مقرر،  قضا   ی مهلت  قوه  مجلس  امور    ی هادستورالعمل   ه، ييو 

 . كندی م  نيتدو ه،ييقوه قضا س يتوسط رئ بيمنظور تصوماده را به  نيموضوع ا 


