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 25/11/1315مصوب  قانون وکالت

 وکیل و شرایط وکالت -فصل اول 

 ۱ماده 

 :وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است

 .وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز -1
 .وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف  -2
 .وکالت در محاکم صلح و بدایت -۳

 .را محدود به حوزه معین نماید ۳و  ۲وزارت عدلیه میتواند وکالت وکال درجه  -۱تبصره 
وزارت عدلیه میتواند بر حسررض ورررورت و احتیا  از داونلبال شررلل وکالت که معلوماتفررال کاف  برای  -۲تبصررره 

نظامنامه مخصررروم امتحال نموده اجازه وکالت در محاکم صرررلح یا مح    بت یا  گانه نیسرررت مقاب درجات سررره
حین اجرای این قانول مفررررررلول وکالت بوده و های معین بدهد، اگر داونلض مزبور درنزد مامورین صررررررلح در حوزه

این اشرررخام کارکفرررا  گانه فوق تصررردی  نفرررده اسرررت از امتحال معاف  واهد بود صرررالحیت او برای درجات سررره
 .نامیده میفوند

 ۲ماده 

باشرررد اگر بخواهند برای اشرررخاصررر  که واجد معلومات کاف  برای وکالت باشرررند ول  شرررلل رنعا وکالت در عدلیه ن
اقربای سبب  یا نسب   ود تا درجه دوم از نب ه سوم وکالت بنمایند ممکن است به رنعا در سال سه نوبت جواز 

 .وکالت اتفاق  داده شود

 ۳ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۸با توجه به ماده 

 ۴ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۸و  ۷با توجه به ماده 

 ۵ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۸و  ۷با توجه به ماده 

 ۶ماده 

اند هرگاه موجض حکم صرفا ف د معلومات بوده هالوکاله شداشخاص  که به موجض حکم محکمه انتظام  ممنوع
 ۵ماده یک استفاده نمایند، هرگاه ممنوعیت رنعا ف ط از جعات ا الق  بوده پس از  ۲توانند از م ررات تبصره م 

https://davoudabadi.ir/page/2385967/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/2385967/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/2386017/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2539180/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/0916723/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/0163247/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-4-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5386970/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8431957/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-6-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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که در مدت مزبور اعمال مناف  ا الق  از توانند اعاده حیثیت نمایند مفررو  بر اینسرال از تاری  صردور حکم م 
توانند از مورد سال نیز م  ۵هده نفده باشد، هرگاه ممنوعیت رنعا از دو جعت بوده در صورت گذشتن رنعا مفا
 .ماده یک استفاده نمایند ۲تبصره 

 ۷ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱۰با توجه به ماده 

 ۸ماده 

نامه به بعد ریین ۲۸و مواد  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۸و  ۷ده متن ماده به موجض ما
 .منسو ه است ۱۳۳۴قانول مزبور مصوب 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۸با توجه به ماده  -۱تبصره 

یک  از وکالء در محاکمات د الت نماید در صررررررورت  که وکیل در دوره رزماین نب  نظامنامه از نرف  -۲تبصررررررره 
مسرررروولیت اعمال او متوجه وکیل  اسررررت که او را تعیین نموده و هرگاه از نرف معاورررردت قاررررال  کار به او احاله 

 .شود بایست  تحت هدایت و نظارت معاودت قاال  انجام وظیفه نماید

 ۹ماده 

تا تصرررویض این قانول تصررردی  شرررده در صرررورت  ۱۳۱۴شرررعریور  ۲۰که مقاب  قانول  ۳و  ۲و  ۱اجازه وکالت درجات 
 .تسلیم ت اواکننده به اعتبار  ود باق  است

 ۱۰ماده 

نامه قانول مزبور مصررررررروب ریین ۳۴و مواد  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۶با توجه به ماده 
 .منسو ه است ۱۳۷۶/۰۱/۱۷ت دادگستری مصوب قانول کیفیت ا ذ پروانه وکال ۱و ماده  ۱۳۳۴

 ۱۱ماده 

نامه قانول مزبور مصررررررروب ریین ۳۴و مواد  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۶با توجه به ماده 
 .منسو ه است ۱۳۷۶/۰۱/۱۷قانول کیفیت ا ذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  ۱و ماده  ۱۳۳۴

 ۱۲ماده 

نامه قانول مزبور مصررررررروب ریین ۳۴و مواد  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۶با توجه به ماده 
 .منسو ه است ۱۳۷۶/۰۱/۱۷قانول کیفیت ا ذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  ۱و ماده  ۱۳۳۴

 ۱۳ماده 

https://davoudabadi.ir/page/5397418/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3685710/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1593470/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-9-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5843701/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-10-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/4380179/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-11-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/9254130/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-12-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/4790531/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-13-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA


 

3 
 

نامه قانول مزبور مصررررررروب ریین ۳۴و مواد  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۶با توجه به ماده 
 .است منسو ه ۱۳۷۶/۰۱/۱۷قانول کیفیت ا ذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  ۱و ماده  ۱۳۳۴

 ۱۴ماده 

نامه قانول مزبور مصرررررروب ریین ۳۹و ماده  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسررررررت الل کانول وکالء مصرررررروب  ۲۲به موجض ماده 
 .منسو ه است ۱۳۳۴

 ۱۵ماده 

 :پروانه وکالت باید همه ساله مقاب  تعرفه ذیل تمبر شود -( ۱۳۷۳/۱۲/۲۸اصالح  )

 .ریال ۱۰۰۰۰۰برای پروانه وکالت درجه اول یکصد هزار 

 .ریال ۵۰۰۰۰برای پروانه وکالت درجه دوم پنجاه هزار 

 .ریال ۴۰۰۰۰برای پروانه وکالت درجه سوم چعل هزار

 .ریال ۲۰۰۰۰ریال و در سررررررایر شررررررعرسررررررتانعا  ۵۰۰۰۰برای پروانه وکالت کارگفررررررای  م یم مرکز اسررررررتال در هر مورد 
 .ریال ۱۰۰۰۰برای پروانه وکالت اتفاق  هر دفعه ده هزار 

 ۱۶ماده 

لوحه مخصرررروم  بت و در اناق محکمه نصررررض  پس از انجام م ررات فوق اسررررم وکیل در مجله رسررررم  در  و در
 .شودم 

 تفکیالت وکالء -فصل دوم 

 ۱۷ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱با توجه به ماده 

 ۱۸ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱با توجه به ماده 

 ۱۹ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۶با توجه به ماده 

 ۲۰ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۲با توجه به ماده 

https://davoudabadi.ir/page/8502914/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-14-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/0219678/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-15-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3849672/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-16-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5726984/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://davoudabadi.ir/page/1768253/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-17-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2748631/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-18-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1057963/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-19-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3427698/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-20-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 ۲۱ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۲و  ۱با توجه به ماده 

 ۲۲ماده 

نماید تعیه شرررررررود،دررمد کانول هر محل ای که کانول مرکز تعیین م دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مقاب  نمونه
 .به مصرف  ود رل کانول  واهد رسید

 ۲۳ماده 

دعوای ح وق  به عنوال معاورررررررردت قبول وکالت نمایند و چنان ه موکل  ۳سرررررررراله در وکال عدلیه مکلفند همه 
الوکاله قانون  از رن ه که وصررررول شررررود به او پردا ته  واهد شررررد، پنق یک رل متعل  به ح له واقع شررررود محکوم

 .کانول است

 ۲۴ماده 

الوکاله ندارند میتوانند از کانول ت اورررای معاوررردت نمایند مفررررو  بر اینکه دعوی با کسررران  که قدرت تادیه ح 
ت اواکننده باشد. نرز ت اوا و سایر شرایط الزمه برای معاودت قاال  را وزارت عدلیه اجع به شخص اساس و ر 

 .به موجض نظامنامه معین  واهد نمود

 و وظایف ح وق -فصل سوم 

 ۲۵ماده 

 .وکال مکلفند نظامات  را که وزارت عدلیه برای رنعا معین مینماید متابعت نمایند

 ۲۶ماده 

نامه قانول مزبور مصررررروب ریین ۴۷و ماده  ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررت الل کانول وکالء مصررررروب  ۲۲با توجه به ماده 
 .منسو ه است ۱۳۳۴

 ۲۷ماده 

 .ملل  شده است ۱۳۳۴قانول ریین دادرس  مدن  مصوب مردادماه  ۷۸۹الحاق  به ماده  ۱۷به موجض بند 

 ۲۸ماده 

در صررورت  که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنال  و ریر رل دعوت شررود و جمع بین  -( ۱۳۴۶/۳/۲۹اصررالح  )
های دیگر الیحه حاررور در دیوال جنال  و دیوال کیفر را م دم بدارد و به دادگاه یا دادگاهاوقات ممکن نباشررد باید 

 .بفرستد یا در صورت داشتن ح  توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد

https://davoudabadi.ir/page/1472863/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-21-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3281479/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-22-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2184679/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-23-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/7685390/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-24-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8314726/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/8314726/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/9258310/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-25-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1045386/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-26-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/0526719/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-27-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/4917823/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-28-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/4917823/%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-28-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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در صرررورت  که وکیل در دو یا چند دادگاه ریر از دادگاه جنال  و دیوال کیفر دعوت شرررود و جمع بین اوقات ممکن 
فرسررررتد یا در های دیگر الیحه م شررررود و به دادگاهداند حاوررررر م گاه  که حاررررور  ود را الزم م نباشررررد در داد

 .داردصورت داشتن ح  توکیل وکیل دیگری را اعزام م 

که حاور وکیل در دادگاه وروری باشد که در جلسه رسیدگ  در هر حال از این جعت تجدید نخواهد شد مگر رل
فرسررررتد و یا اگر ح  توکیل نداشررررته باشررررد نسررررخه  ان  ا قاریه کور وکیل دیگری م این صررررورت یا به دادگاه مذ

کند و در صررررورت ا یر ف ط ای برای اعتذار از حاررررور ت دیم دادگاه م دادگاه جنال  یا دیوال کیفر را وررررمن الیحه
 .برای یک نوبت تجدید  واهد شد

بدارد و در صرررررررورت  که در دو یا چند دادگاه جنال  یا  وکیل باید دادگاه جنال  را بر دیوال کیفر م دم -۱تبصرررررررره 
های مذکور بر حسررررض ت دم تاری  ابال  از نرف دیوال کیفر دعوت شررررده باشررررد حاررررور وکیل در هریک از دادگاه

 .دادگاه  واهد بود

 عزل یا اسرررررتعفاء یا تعیین وکیل جدید باید در موقع  به عمل رید که موجض تجدید جلسررررره نفرررررود.در -۲تبصرررررره 
شررود و دادگاه به صررورت عدم رعایت این ترتیض اسررتعفاء و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسرره پذیرفته نم 

 .دهدرسیدگ  ادامه م 

هرگاه جلسه دادگاه جنال  یا هر دادگاه جزال  دیگر که حاور وکیل متعم در رل ورورت دارد به معاذیر  -۳تبصره 
مکلّف است بالفاصله وکیل انتخاب  برای متعم تعیین کند و وقت دادرس   قانون  وکیل تجدید شود،رلیس دادگاه

 .را به وکیل مذکور ابال  کند

هرگاه در جلسرررره بعد وکیل قبل  یا وکیل دیگری که متعم انتخاب و معرف  کرده اسررررت در دادگاه حاررررور یابد و از 
کند و دادگاه نتخاب  دادگاه از متعم دفاع م متعم دفاع نماید دادرس  با حاور او ادامه  واهد یافت و اال وکیل ا

 .حکم  واهد داد

 ۲۹ماده 

 .شرررررررودای عردم حارررررررور در جلسرررررررره م رر پرذیرفتره نم از وکالل  کره ح  وکرالرت در توکیرل دارنرد هیی عرذری بر 
هرگاه وکیل  در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یک  از دو محکمه که نسبت به دعوی مقروح 

 .در رنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری  ود حاور شود

 ۳۰ماده 

وکیل باید اسراری را که به واسقه وکالت از نرف موکل مقلع شده و هم نین اسرار مربونه به حیثیات و شرافت 
 .و اعتبارات موکل را حفظ نماید

 ۳۱ماده 

https://davoudabadi.ir/page/1405328/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-29-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/9241730/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-30-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1364802/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-31-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA


 

6 
 

 .شرررررررود قبول نمایندوکالء باید وکالت انتخاب  ح وق  و جزال  را که در حدود قوانین و نظامات به رنعا ارجاع م 
لت  اسرررررررت که از نرف محکمه در موارد جزال  و از نرف کانول در امور م صرررررررود از وکالت انتخاب  وکا -تبصرررررررره 

 .شودح وق  به رنعا ارجاع م 

 ۳۲ماده 

نامعبه الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسررخه  ان  قرارداد را به وررمیمه وکالتموکل  ود قرارداد ح وکالء باید با 
سررردارد و هم نین قبو  الوکاله و فعرسرررت اسرررنادی که موکل به وکیل م دفتر محکمه تسرررلیم دارند، قرارداد ح 

 .عدلیه معین  واهد شدای است که از نرف وزارت دارد مقاب  نمونهوجوه  که وکیل دریافت م 

 ۳۳ماده 

بت به مدع  به و شرود باید به ترتیض تصراعد نسرالوکاله که به موجض نظامنامه وزارت عدلیه معین م قرارداد ح 
 .نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معیّن شود

تواند از محکوم علیه مقالبه نماید،هم نین میزال مخار  مسررافرتعای  که وکالء میزال  سررارت  که محکوم له م 
 .نمایدای است که وزارت عدلیه تنظیم م نمایند نیز مقاب  تعرفهعدلیه برای امور وکالت  م 

 ۳۴ماده 

ه الوکالدریافت هر وجه یا مال  از موکل یا گرفتن سند رسم  یا ریررسم  از او عالوه بر میزال م رره به عنوال ح 
و عالوه بر مخار  الزمه به هر اسرررم و هر عنوال که باشرررد ولو به عنوال وجه التزام و نذر ممنوع اسرررت و مرتکض به 

شرررود. و چنین سرررند التزام در محاکم و ادارات  بت منفررراء ترتیض مجازات انتظام  از درجه پنق به باال محکوم م 
حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سرررندی در ظاهر ا ر نخواهد بود.در صرررورت  که وکیل این عمل را به نور 

به عنوال دیگر و در بانن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در بانن برای  ود بگیرد 
 .کالهبردار محسوب و مورد تع یض جزال  واقع  واهد شد

 ۳۵ماده 

مخار  الزمه مذکور در ماده قبل عبارت اسررررررت ازج مخار  عدلیه،  ر  مسررررررافرت،  ر  تح ی ات، معاینه محل ، 
 .الزحمه مصدقین،  بره،ح  الحکمیه،  ر  تلگراف، پست و نبع اعالناتح 

 ۳۶ماده 

در صرررررررورت  که وکیل بخواهد از وکالت اسرررررررتعفاء نماید باید قبال نوری به موکل و محکمه انالع دهد که موکل 
 .کیل دیگری در موقع برای  ود معین و به محکمه معرف  کندبتواند و

 ۳۷ماده 

https://davoudabadi.ir/page/5316897/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-32-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8729604/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-33-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/6542013/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-34-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2980456/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-35-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1589432/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-36-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2614709/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-37-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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نرف موکل یا ان اررررراء وکالت به جعت  از جعات وکالت وکالء نباید بعد از اسرررررتعفاء از وکالت یا معزول شررررردل از 
م ام قانون  او قبول نمایند و نرف م ابل یا اشرررررررخام  ال  را در رل مووررررررروع بر علیه موکل سررررررراب   ود یا قالم

 .محاکم وکالت او را نباید در این مورد بدذیرند

 ۳۸ماده 

وکالء نباید به نور مست یم یا ریرمست یم برای رد قاو  یا حکم یا وکیل مدافع نرف یا به منظور تقویل محاکمه 
 .به باال محکوم  واهند شد ۴ در صورت تخلف به مجازات انتظام  از درجه .رمیزی متوسل شوندبه وسیله  دعه

 ۳۹ماده 

وکیل ح  ندارد دعاوی را به نور مصررررانعه یا در ظاهر به اسررررم دیگری و در بانن به اسررررم  ود انت ال بگیرد و این 
 .به باال محکوم  واهد شد ۴قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظام  از درجه 

 ۴۰ماده 

توانند نسررررربت به مووررررروع  که قبال به واسرررررقه سرررررمت قارررررال  یا حکمیت در رل اظعار ع یده کتب  وکالء نم 
 .اند قبول وکالت نمایندنموده

 ۴۱ماده 

که وکیل با نرف موکّل سررا ته و بالنتیجه ح  در صررورت  که  یانت وکیل نسرربت به موکل  ابت شررود از قبیل رل
تواند  سررررارت وارده بر وم  واهد شررررد و موکل م موکل را تاررررییع نماید به محرومیت ابدی از شررررلل وکالت محک

 . ود را از او مقالبه نماید

 ۴۲ماده 

و لوایح کتب  احترام و نزاکت را نسرربت به محاکم و تمام م امات اداری  وکالء باید در مذاکرات شررفاه  در محکمه
به باال محکوم  ۴و نسرررررربت به وکالء و اصررررررحاب دعوی مرع  دارند در صررررررورت تخلف به مجازات انتظام  از درجه 

  واهند شرررد مگر اینکه عمل مفرررمول یک  از عناوین جزال  باشرررد که در این صرررورت به حداکثر مجازات م رره در
 .قانول محکوم  واهند شد

 ۴۳ماده 

و ورررربط نمایند، نرز وکالء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسررررالت و مکاتبات  که راجع به امر وکالت اسررررت  بت 
تنظیم و نگاهداری رل را دفتر بازرسرررررر  و تفررررررکیالت وکالء معین  واهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبو  تا ده 

 .سال پس از تاری   تم رل اجباری است

 ۴۴ماده 

https://davoudabadi.ir/page/0864573/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-38-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3842915/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-39-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/7968401/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-40-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/9054371/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-41-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8723504/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-42-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/2650198/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-43-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/4318762/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-44-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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وکالء باید پس از ابال  حکم یا قرار و یا ا قاری که مستلزم انجام امر یا دادل  رج  از نرف موکل است به اسرع 
 .اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا انالع دهند به نوری که تفویت ح   از او نفود

 ۴۵ماده 

نمایند اعم از امور وکالء باید ا ر قانون  عدم پیفرررررررفت دعوی موکل را در امری که نسرررررربت به رل قبول وکالت م 
الوکاله به موکل ی جزال  و دعاوی جعل و اعسار قبل از تنظیم قرارداد ح ح وق  و جزال  مخصوصا در اقامه دعو

 . انرنفال نمایند

 در تع یض و مجازات انتظام  وکالء -فصل چعارم 

 ۴۶ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱۴و  ۱۳به موجض مواد 

 ۴۷ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳ول وکالء مصوب الیحه قانون  است الل کان ۱۸و  ۱۷و  ۱۶به موجض مواد 

 ۴۸ماده 

وزیر عدلیه عالوه بر  محکمه انتظام  وکالء مکلف اسرررررررت پس از وصرررررررول اولین ادعانامه انتظام  یا به ت اورررررررای
رسرررررریدگ  انتظام  از جعت تخلف به صررررررالحیت ا الق  و لیاقت علم  و عمل  وکیل مورد تع یض نیز رسرررررریدگ  
نماید جز در مورد وکالل  که دارای مدارک علم  یا پروانه درجه اول هسررتند که در این صررورت رسرریدگ  به لیاقت 

 .علم  رنعا الزم نیست

 ۴۹ماده 

قانول مزبور(  ۲۲مسرررتند به ماده ) ۱۳۳۴نامه الیحه قانون  اسرررت الل کانول وکالء مصررروب ریین ۸۵به موجض ماده 
 .منسو ه است

 ۵۰ماده 

نامه قانول مزبور ریین ۶۷و  ۶۳و مواد ) ۱۳۳۳الیحه قانون  اسرررررررت الل کانول وکالء مصررررررروب  ۱۷به موجض ماده 
 .منسو ه است( ۱۳۳۴مصوب 

 ۵۱ماده 

 :های انتظام  به قرار ذیل استمجازات

 توبی  شفاه  -1

https://davoudabadi.ir/page/3416982/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-45-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/6815930/%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7
https://davoudabadi.ir/page/6394820/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-46-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3261970/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-47-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5639214/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-48-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8401657/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-49-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/8165724/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-50-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/9825076/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-51-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 توبی  کتب  با در  در پرونده -۲

 رسم توبی  با در  در مجله  -۳

 ممنوعیت موقت از سه ماه ال  دو سال -۴

 تنزل درجه -۵

 .محرومیت دایم از شلل وکالت -۶

تواند در صرررررررورت احراز سررررررروء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیل  یک  از مجازاتعای انتظام  تا وزیر عدلیه م 
یسررت.در صررورت  که حکم را درباره او مسررت ال اعالم نماید و رای وزیر در این موورروع قابل شررکایت ن(۴درجه)

 .نسبت به محکوم علیه ققع  است ۳مجازات از نرف محکمه صادر شدود تا درجه 

 ۵۲ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱۴ یر ماده با توجه به قسمت ا

 ۵۳ماده 

 .منسو ه است ۱۳۳۳الیحه قانون  است الل کانول وکالء مصوب  ۱۷به موجض ماده 

 ۵۴ماده 

ری  وقوع امر مسررررتوجض تع یض اسررررت در صررررورت  که مرور زمال نسرررربت به تع یض انتظام  وکالء دو سررررال از تا
 .وکیل  تع یض شده باشد دو سال از تاری  ر رین اقدام انتظام  است

 ۵۵ماده 

الوکاله و به نور کل  هر شررخصرر  که دارای پروانه وکالت نباشررد از هرگونه تظاهر و الی معل  و اشررخام ممنوعوک
که عناوین تدلیس از قبیل مفررررررراور ح وق و ریره ا تیار کند یا مدا له در عمل وکالت ممنوع اسرررررررت اعم از این

یل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک که به وسرریله شرررکت و سررایر ع ود یا عاررویت در موسررسررات  ود را اصرراین
 .ال  شن ماه به حبس تادیب  محکوم  واهد شد

 م ررات مختلفه -فصل پنجم 

 ۵۶ماده 

العموم بدایت و در ن ان  که پارکه نیسررررت امین یا مامور صررررلح به ت اوررررای در صررررورت فوت و حجر وکیل، مدع 
ا را که نزد وکیل بوده با حاور متصدی امور متوف  و در صورت استنکاف ور ه اشخام اسناد و اوراق راجعه به رنع

م ام او با حاررور نماینده محکمه بدایت یا و یا متصرردی امور متوف  از تسررلیم اوراق و اسررناد مدع  العموم یا قالم

https://davoudabadi.ir/page/8429037/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/1569247/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-53-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/3075962/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-54-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5721039/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-55-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5461380/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/5461380/%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%87%E2%80%8C
https://davoudabadi.ir/page/9847205/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-56-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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نماید و رسررید  نماید و صررورت مجلسرر  در هر دو باب تنظیم و امارراء مصررلح، اسررناد را ا ذ و به صرراحبن رد م 
 .دهداوراق را گرفته به متصدی امور متوف  م 

 ۵۷ماده 

نظم  یا مسرررررررامحه مفررررررراهده کرده یا متوجه شررررررروند ول ب هرگاه محاکم و مدعیال عموم  در اجراء مواد این قان
رید و هم نین هرگاه از سوء ا الق و اعمال وکیل  مقلع گردند مکلفند وکیل  از ععده انجام وظیفه وکالت  برنم 

محکوم  واهند  ۴بدول تا یر،مراتض را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به مجازات انتظام  تا درجه 
 .شد

 ۵۸ماده 

و قانول مصرروبه  ۱۳۰۸ رداد  ۱۱قانول  ۶و ماده  ۱۳۰۷تیرماه  ۲۷فصررل دوم قانول اصررول تفررکیالت عدلیه مصرروب 
 .شودنس  م  ۱۳۱۴شعریورماه  ۲۰و قانول وکالت مصوب  ۱۳۰۹اول مرداد 

این قانول که مفتمل بر پنجاه و هفت ماده است در جلسه بیست و پنجم بعمن ماه یک هزار و سیصد و پانزده 
 حسن اسفندیاری -به تصویض مجلس شورای مل  رسید. رییس مجلس شورای مل  

 

 

https://davoudabadi.ir/page/0367829/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-57-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://davoudabadi.ir/page/5269380/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-58-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA

