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 الیحه قانونی استقالل کانون وکال

 بعدی با آخرین اصالحات و تغییرات

 

 

اه هر دادگ ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقرکانون وکالی دادگستری مؤسسه - 1ماده 

 .شوداستان تشکیل می

 

نفر وکیل  60حداقل  وجود ندارد تشکیل کانون مشروط به این است که در آن حوزه وکالدر نقاطی که کانون 

آن  به حد نصاب مزبور نرسیده وکالی وکال باشد و تا وقتی که عدهدادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته

 .مرکز خواهند بود حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکالی

 

 :شودمی از قسمتهای ذیل تشکیل وکالکانون 

 

 .هیأت عمومی -الف 

 

 .هیأت مدیره -ب 

 

 .وکالدادسرای انتظامی  -ج 

 

 .وکالدادگاه انتظامی  -د 

 

 12مرکز از  وکالکانون  هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد هیأت مدیره وکالکانون  - 2ماده 

پنج  های استان مرکب ازمراکز دادگاهسایر  شود و درالبدل تشکیل میعلینفر عضو اصلی و شش نفر عضو

امور مربوط به کانون بوده و رییس دارخواهد بود. هیأت مدیره عهده البدلنفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی
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 کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رییس کانون کلیه هیأت سمت ریاست

 .جام خواهد دادو حقوقی کانون را اناعمال اداری

 

ویت مدت عض بقاء عضویت هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در تمام -تبصره 

 .در مرکز همان استان باشد

 

وکالت دارند و حائز شرایط  هر استان از وکالیی که در آن حوزه اشتغال به وکالهیأت عمومی کانون  - 3ماده 

دهد. اعضای هیأت مدیره تشکیل جلسه می سال یک بار برای انتخابهر دو شود وزیر باشند تشکیل می

 :شرکت نمایندانتخاب اعضاء هیأت مدیره کانون توانند دروکالیی که واجد شرایط زیر باشند می

 

 :پایه یک و دو دادگستری مشروط بر این که وکال -الف 

 

 .به باال نداشته باشند 4محکومیت انتظامی از درجه  1- 

 

 .در حال تعلیق از وکالت نباشند 2- 

 

شرایط زیر باشند برای مدت  پایه یک هر حوزه که واجد وکالاز بین  وکالاعضاء هیأت مدیره کانون  - 4ماده 

 :شونددو سال انتخاب می

 

 .سال داشته باشند 35الاقل  -الف 

 

نج سال آن آن که پ شته باشند به شرطلیسانسیه حقوق بوده و الاقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت دا -ب 

 .سابقه وکالت پایه یک باشد

 

سال  20 دارای مدت توانند انتخاب شوند کهباشند در صورتی میوکالیی که فاقد دانشنامه لیسانس می -ج 
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قه که پنج سال از مدت مزبور ساب و قضاوت باشند به شرط آنسابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالت

 .پایه یک داشته باشندوکالت 

 

 .نداشته باشند 4محکومیت انتظامی باالتر از درجه  -د 

 

 .سوء شهرت نداشته باشند -ه 

 

و دادستان و  وکال های انتظامیرؤساء و اعضای دادگاه وکالرییس و اعضاء هیأت مدیره کانون  -تبصره 

داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی  عضویت احزاب ممنوعه رانباید وکالدادیاران دادسرای انتظامی 

محکوم خواهد  وکالدادسراهای انتظامی هیأت مدیره و دادگاه و انتظامی قضات آن را به محرومیت از عضویت

 .استانتظامی قضات مکلف است به محض اطالع به موضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعی کرد. دادگاه عالی

 

ی و رییس و دو منشنایب مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رییس و دو نفر وکالهیأت مدیره کانون  - 5ماده 

ها هیأت مدیره مرکب از یک سایر حوزه نماید و درسال انتخاب میدو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک

 .خواهد بود رییس و یک منشی و یک بازرسرییس و یک نایب

 

 :ستبه قرار زیر ا وکالوظایف کانون  - 6ماده 

 

 .دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند -الف 

 

 .و کارگشایان وکالاداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال  -ب 

 

گاه انتظامی و داد و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا وکالرسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی  -ج 

 .وکال
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 .معاضدت قضایی -د 

 

 .وکالفراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی  -ه 

 

له های حقوق داخدانشکده شود که ازاز تاریخ اجراء این قانون فقط به کسانی پروانه وکالت داده می - 7ماده 

ک ی از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند الاقل باشند. اشخاص مزبور پسو یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس

 .شودیک داده میاختیار و قبول آنان پروانه وکالت پایه سال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از

 

 :شودداده می وکالبه اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون  - 8ماده 

 

پنج سال  اقلبوده و ال به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی -الف 

آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات  و سلب صالحیت قضایی ازریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند

 .نشده باشد

 

سلب صالحیت  سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و 5کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و  -ب 

 .باشدآنها نشده قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از

 

شکده دان نمایندگان هر یک از مجلسین که عالوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در -ج 

ند انجام وظیفه اداری نموده باش دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسنادحقوق داشته و یا حداقل بیست سال در

 .پروانه نمایندصدورماه درخواست  به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو

 

نجام دوره باشند از ا کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته -تبصره 

لحاظ اخذ پروانه وکالت جزء خدمت محسوب  مورد مدت انتظار خدمت ازباشند. ولی در اینکارآموزی معاف می

 .شودنمی
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تری نشده وکیل دادگس دارای پروانه وکالت بوده و سلب صالحیت از آنانکسانی که تا این تاریخ  - 9ماده 

 .شودشناخته می

 

 :شودبه اشخاص زیر اجاره وکالت داده نمی - 10ماده 

 

 .اتباع خارجه(۱

 

ق به دولت سرمایه آن متعل هایی که تمام یا قسمتی ازقضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه(۲

حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب  استثنای استادان دانشکدهاشتغال به خدمت بهاست در حین 

 .حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه

 

 .سال باشد 25محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از (۳

 

 .محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی(۴

 

 .عفت به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر(۵

 

به  شئون وکالت است هایی که منافی با امانت و عفت ومحکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه(۶

 .محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است که به موجب قانون مستلزمتشخیص هیأت مدیره کانون و یا آن

 

 .های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستندجنحه کسانی که به اتهام جنایت یا(۷

 

 .انداشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده(۸
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وظیفه  گواهی حسن انجام نمایند باید عالوه بر شرایط مقرر قانونیوکالیی که تقاضای ترفیع می - 11ماده 

که در محل اقامت وکیل دادگاه بخش یا شهرستان در نقاطی  .اخذ نمایندگرددوکالتی به ترتیبی که ذیالً درج می

مقام آنها برسد قائمهای مزبور و دادستان شهرستان یاباید به تصدیق رییس دادگاه تشکیل گردیده گواهی مزبور

گواهی  مذکور به در صورتی که اقامتگاه وکیل در مرکز استان باشد گواهی مزبور باید عالوه بر تصدیقات و

 .و دادستان استان برسدهای استانرییس کل دادگاه

 

 .نمایندیصدور گواهی م مقامات قضایی فوق در صورت احتیاج پس از استعالم از دوائر تابعه مبادرت به -تبصره 

 

بی یا بازپرس قرابت نس در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار - 12ماده 

واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن  باشد مستقیمًا یا بااز طبقه دوم داشتهیا سببی تا درجه سوم 

 .است دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع

 

ان دادگستری و تعقیب آن و کارگشایان وکالمرجع رسیدگی به تخلفات  وکالدادسرای انتظامی  - 13ماده 

کانون برای مدت دو سال به رأی مخفی انتخاب  طرف هیأت مدیرهازبوده و از دادستان و عده الزم دادیار که 

ه عقیده شکایات در صورتی کپس از رسیدگی به تخلفات و وکال گردد. دادسرای انتظامیشوند تشکیل میمی

 کند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیبکیفرخواست صادر می بر تخلف داشته باشد

دنی آیین دادرسی م شاکی و رییس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانونرفاز ط

را  قرار منع تعقیب وکالدادگاه انتظامی  بود. در صورتی کهخواهد وکالهای انتظامی قابل شکایت در دادگاه

 .نمایدمقتضی صادر می صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم

 

اه مزبور است دادگ وکال و کارگشایان دادگستری به عهده دادگاه انتظامی وکالرسیدگی به تخلفات  - 14ماده 

شود و گردد تشکیل میمدت دو سال تعیین می هیأت مدیره کانون برایکه به انتخاب 1نفر وکیل درجه  3ز ا

نماید که در مورد غیبت یا انتخاب می1پایه  وکالالبدل از بین علی برای مدت مزبور هیأت مدیره دو نفر عضو

 نسبت به وکیل مورد 3و  2و  1اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه  معذوریت اعضاء

ادره و آراء ص قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده از کلیهتعقیب
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تواند ظرف به باال می 4مجازاتهای درجه  حکم برائت و ازییس کانون ازو ر وکالهمچنین دادسرای انتظامی 

جع نظر نماید. مرقانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدید مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق

 .انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است تجدید نظر دادگاه عالی

 

فی از دادستان تخل رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یادر صورتی که  - 15ماده 

ند در صورتی اطالع ده وکالدادسرای انتظامی  باید مراتب را کتباً بهوکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد

 وکالظامی دگاه انتکیفرخواست به داتشخیص دهد پرونده را با صدور که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب

 دهد و اگر دادستانغیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطالع می کند و درارجاع می

اضا رسیدگی به موضوع را تق وکالتسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی  وکالنظر دادسرای انتظامی مزبور به

 .نمایدمی

 

ظامی تواند از دادگاه انتمی به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست هر گاه وزیر دادگستری - 16ماده 

ای صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاض نماید و نیز دربا ذکر دالیل امر تقاضای رسیدگی وکال

 .تجدید نظر کند

 

ممنوع نمود مگر به  معلق یاتوان از شغل وکالت از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی - 17ماده 

 .موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی

 

یل جهات اشتغال وک به جهتی از وکالدر صورتی که وزیر دادگستری یا رییس هیأت مدیره کانون  - 18ماده 

اه تعلیق موقت او را بخواهد و دادگ وکالانتظامی  تواند از دادگاهنداند میمورد تعقیب را به کار وکالت مقتضی

صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود این درخواست رسیدگی نموده و در موظف است در جلسه خارج از نوبت به

نفر از اعضای هیأت مدیره کانون مکلف  6خواهد بود و همچنین در صورت درخواست  این رأی قابل اجراء

ی تجدید تواند تقاضامی تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلقدادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد از است

گاه حق تقاضای تجدید نظر دارند داد وکالکانون  رییسنظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یا

 .ستقطعی ادرخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبور عالی انتظامی قضات به کلیه این
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که با  ای استتعرفه الوکاله در صورتی که قبالً بین طرفین توافق نشده باشد طبقمیزان حق - 19ماده 

اهد اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خو خواهد شد و در قبالپیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین

 .اشدمیزان تعرفه وکالتی ب الوکاله کمتر ازبود مگر در صورتی که قرارداد حق

 

ماید به توهین ن هر کس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن - 20ماده 

 .محکوم خواهد گردیدحبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه

 

مدیره کانون و یا  در مواردی که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت - 21ماده 

رسیدگی به امر را به دادستان دیوان عالی کشور  تخلفی مشاهده نمایدوکالدادرسان و دادستان دادگاه انتظامی 

انست صورتی که تخلف را محرز دای که مقتضی بداند تحقیقات نموده دروسیله نماید. دادستان کل بهارجاع می

 .ی انتظامی قضات احاله خواهد نمودبه منظور رسیدگی به دادگاه عال پرونده را

 

کانون از قبیل انتخابات و  های مربوط به امورنامهبا رعایت مقررات این قانون آیین وکالکانون  - 22ماده 

ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه  مجازات آنها وطرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و

 .شوده میاجراء گذاشتنماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقعمی ون تنظیماز تاریخ تصویب این قان

 

صویب از تاریخ ت تهران موظف است وکالبرای تصفیه وکالی فعلی دادگستری دادسرای انتظامی  - 23ماده 

دادگستری  وکالیک سال به سوابق  دادگستری مرکز و در مدت وکالاین قانون در مدت شش ماه سوابق کلیه

نان وکالت را ندارند پرونده آصالحیت تصدی شغل خارج از مرکز رسیدگی کرده و کسانی را که تشخیص دهد

رسیدگی بفرستد و دادگاه مزبور باید از تاریخ وصول هر پرونده به دادگاه حداکثر  برای وکالرا به دادگاه انتظامی 

ا ندارد وکالت ر که وکیل صالحیت ادامه اشتغال به ماه رسیدگی کرده در صورتی که تشخیص دهدمدت دو در

و وکیل  وکالدادگستری و دادستان انتظامی  وزیر وکالاز حکم دادگاه انتظامی -از او سلب صالحیت نماید 

عی رأی آن قطتجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات است که توانند تجدید نظر بخواهند. مرجعمحکوم می

 .خواهد بود

 

وکالت مصوب  و آن قسمت از قانون 1331مصوب اسفند  وکالالیحه قانونی استقالل کانون  - 42ماده 

http://www.iradl.com/


 www.iradl.comدانلود شده از: 

ملی و سایر قوانین و مقررات  مجلس شورای 1326بودجه سال از ماده اول قانون 8و بند  1315بهمن ماه 

 .شودنسخ می راجع به وکالت که با مواد این قانون مغایرت داشته باشد

 

 دادگستری را برای پایه یک وکالتواند با تصویب شورای عالی قضایی وزارت دادگستری می - 25ماده 

ور و یک در حکم سابقه قضایی منظ این صورت سنین وکالت درجهخدمات قضایی انتخاب و تعیین نماید و در

 .خواهد شد شود معینبر طبق آن رتبه قضایی شخصی که انتخاب می

 

 .ارت دادگستری مأمور اجراء این قانون استوز - 26ماده 

 

ف است دولت مکل چون به موجب تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات

هر یک از مجلسین تقدیم نماید و  داند ظرف مدت پانزده روز بهمیلوایحی که ادامه اجرای آنها را ضروری

رک کمیسیونهای مشتمشترک ظرف مدت سه ماه به تصویب نامهماده چهار آیین لوایح نامبرده که با رعایت

 اجراء خواهد بود بنا بر این الیحه قانونی مربوط به استقالل کانون وکالی برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل

 تاریخ پنجم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب کمیسیونهای مشترککه در دادگستری

 .باشدمجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می

 

 اینجا کلیک کنید دیگرجهت مطالعه قانون های 
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