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 1376 مصوب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري

اسالمي ايران مكلفند حداقل يكبار در سال از تاريخ تصويب اين قانون كانونهاي وكالي دادگستري جمهوري  - 1ماده 
مروانش كارآموزي وكالذ از طريق آزمون را آگهي در جرايد اقدام نموده و حداكثر ظرف نسبببببببذ رش متيرض مت ا بببببب ان 

نسبذ رش صدور مروانش كارآموزي وكالذ رراي متيرفتش  مدت شش ماه مس از ررگزاري آزمون  من اعالم نتايج قطعي
 .ايندشدگان اقدام نم

تع  ن تعداد كارآموزان وكالذ رراي هر كانون رر عهده كم س وني متشكل از رئ س كل دادگستري استان،  - تبصره
راشببببد كش رش دعوت رئ س كانون وكالي هر كانون،  رئ س كانون وكالي مرروط ميرئ س شببببعبش اول دادگاه ان ال  و

 .نمايدحداقل يكبار در سال تشك ل و اتخاذ تصم م مي 

شبببود كش عالوه رر دارا رودن دانشبببنامش ل سبببانس يا را تر رراي اشبببخاصبببي مروانش كارآموزي وكالذ صبببادر مي  - 2ماده 
 :يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل راشندح وق يا ف ش و مباني ح وق اسالمي 

 .اعت اد و التزام عملي رش احكام و مباني دين م دس اسالم - الف

 .اعت اد و تعهد رش نظام جمهوري اسالمي ايران، و يذ ف  ش، قانون اساسي - ب

 .نداشتن م ش نش محكوم ذ مؤثر ك فري - ج

نداشبببتن سبببار ش ع بببويذ و فعال ذ در گروههاي الحادي و فرق  بببالش و معاند را اسبببالم و گروههايي كش مرامنامش  - د
 .راشدمي  آنها مبتني رر نفي اديان الهي

 .هاي رژيم طاغوت عدم وارستگي رش رژيم منحوس مهلوي و تحك م مايش - ه

 .عدم ع ويذ و هواداري از گروهكهاي غ رقانوني و معاند را جمهوري اسالمي ايران - و

 .عدم اعت اد رش مواد مخدر و استعمال مشرورات الكلي - ز

ع ذيصبببببالو مرروطش اسبببببتعالم نمايند و مراجع كانونهاي وكال مكلفند رش منظور احراز شبببببرايط فوق از مراج - 1تبصررررره 
 .ماه ماسخ  زم را اعالم نمايند 2مدت  مزرور مكلفند حداكثر ظرف

شببود كش رراي اشببخاصببي كش مطارق قانون از كارآموزي معاف هسببتند در صببورتي مروانش وكالذ صببادر مي  - 2تبصررره 
 .داراي شرايط اين ماده راشند

 .هاي ح وق نصف مدت ساير كارآموزان خواهد رود ه أت علمي دانشكدهمدت كارآموزي اع اي  - 3تبصره 

 .راشند اقل تهاي متهبي رسمي از دارا رودن شرايط مندرج در رند )الف( مستثني مي - 4تبصره 

راشد. هرگاه وك لي فاقد اعتبار مروانش وكالذ سش سال اسذ و تمديد آن منوط رش درخواسذ مت ا ي مي  - 5تبصره 
تشببببخ د داده شببببود، كانون موظف اسببببذ مو ببببو  و د يل آنرا رش دادگاه انتظامي وكال، يكي از شببببرايط اين قانون 
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تمديد يا عدم تمديد مروانش رأي م ت ي نسبذ رش اعالم و درخواسذ رس دگي نمايد. دادگاه متكور مس از رس دگي
توجش رش  صببببببادر مي كند. مروانش اين اشببببببخام تا صببببببدور حكم قطعي معتبر خواهد رود مگر در مواردي كش دادگاه را

 . رورت حكم تعل ق صادر نمايد

سبببار ش ( سبببهم ش مورد ن از كانون وكالي هر حوزه رش ايثارگران )رزمندگاني كش شبببش ماه %30سبببي درصبببد ) - 3ماده 
% و را تر و رسبببتگان درجش  25اند و يا جانبازان داشبببتش و يا در اسبببارت دشبببمن روده ح بببور داوطلبانش در جبهش جن 

اند انتخا  كش ر شبببببترين نمره را آورده يارد كش از ر ن ايثارگراني رش را ( اختصبببببام مي %50اول شبببببهدا و جانبازان ) 
 .خواهند شد

 .راشد اند نميم ش مانع از متيرض ايثارگراني كش نمره قبولي سهم ش آزاد را آورده استفاده از اين سه - تبصره

البدل( كانون وكال از ر ن وكالي مايش يك هر حوزه كش عالوه رر دارا اع بباي ه أت مديره )اعم از اصببلي و علي - 4ماده 
 :گردند د، رراي مدت دو سال انتخا  مي( واجد شرايط زير راشن2رندهاي )الف( تا )ز( ماده )رودن شرايط مندرج در

 .سال سن 35داشتن حداقل  - الف

حداقل هشببذ سببال سببار ش وكالذ يا اهار سببال ق بباوت رش ان ببمام اهار سببال وكالذ داشببتش و از طرف دادگاه  - ب
 .سلب نشده راشدانتظامي صالح ذ ق ايي آنها 

 .و را تر 4عدم محكوم ذ انتظامي درجش  - ج

 عدم اشتهار رش فساد اخالق )سوء شهرت( - د

 .عدم ارتكا  اعمال خالف ح ث ذ و شرافذ و شوون شغل وكالذ -ه

مرجع رس دگي رش صالح ذ نامزدها، دادگاه عالي انتظامي ق ات روده كش مكلف اسذ ظرف حداكثر دو  - 1تبصره 
الم نظر كند و مراجع ذيصبالو قانوني كش از مراجع ذيررط، صبالح ذ آنان را رررسبي و اعماه  بمن اسبتعالم سبوارق از

 .راشند اعالم آن مينامزدها، سوارق يا اطالعاتي دارند در صورت استعالم موظف رش

 .راشدانتخا  اع اي ه أت مديره كانون رطور متوالي رراي ر ش از دو دوره ممنو  مي  - 2تبصره 

ماه از تاريخ تصبببببويب اين قانون انتخارات  وزارت دادگسبببببتري موظف اسبببببذ حداكثر ظرف مدت شبببببش - 3تبصرررررره 
 .رر اساس اين قانون تجديد نمايد كانونهاي وكالي دادگستري را

در صببببببورت تخلف هر يك از اع بببببباي ه أت مديره كانونهاي وكالي دادگسببببببتري از مفاد اين قانون رش حكم  - 5ماده 
 أت هاي مديره كانونهاي وكال رش انفصبببال از رر محروم ذ دايم از ع بببويذ در هدادگاه عالي انتظامي ق بببات عالوه 

 .وكالذ رش مدت دو تا منج سال محكوم خواهند شد

اند دفتر وكالذ تأسبببب س نمايند و توانند در غ ر از محلي كش رراي آنجا مروانش وكالذ دريافذ كرده  وكال نمي - 6ماده 
تمركز نمباينبد. تخلف از اين حكم مسبببببببتوجب وكبالتي خود را در محبل ديگري م تواننبد عمال  فعبال بذهمچن ن نمي 
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در نورذ سببوم خواهد رود. رش اين تخلف در  5در نورذ دوم و درجش  4در نورذ اول و درجش  3مجازات انتظامي درجش 
 .دادسبببببببرا و دادگببباه انتظبببامي كبببانوني رسببببببب بببدگي خواهبببد شببببببببببد كبببش تخلف در حوزه آن انجبببام شببببببببببده اسببببببببببذ

 .ر، كانون متبو  وك ل مزرور ن ز حق رس دگي خواهد داشذدر صورت عدم توجش و رس دگي كانون اخ 

هايي كش قبل از تصببببويب اين ماده مطرو گرديده و همچن ن را اجازه كانون وكالي  ادامش وكالذ در مرونده - 1تبصرررره 
ون درجش سببوم از شببمول اين ماده مسببتثني اسببذ . در صببورت كش حوزه اخ ر تارع كانمتبو ، وكالذ از خويشبباوندان تا 

 .وكالي ديگري راشد اجازه كانون مزرور ن ز  زم اسذ

 .محدوده حوزه هر كانون رش م شنهاد وزير دادگستري و تصويب رئ س قوه ق اي ش مشخد خواهد شد - 2تبصره 

كارآموزان وكالذ در دوران كارآموزي رايد حسببن اخالق و حسببن رفتار داشببتش راشببند انانچش رش تشببخ د  - 3تبصررره 
احراز شبببببببود را تأي د رئ س كانون و رأي دادگاه انتظامي كانون مروانش كارآموزي آنان  رآموزي خالف آنكم سببببببب ون كا

 .ارطال خواهد شد

كارآموزان وكالذ قبل از اخت مروانش وكالذ حق وكالذ در دعاويي كش مرجع تجديدنظر از احكام آنها ديوان عالي 
 .راشد را ندارند كشور مي

اند رش مدت سش سال در آخرين محل خدمذ خود حق وكالذ نخواهند  اراي رتبش ق ايي رودهكساني كش د - 4تبصره 
 .خواهد رود 6الي  3ترت ب تكرار مستوجب مجازاتهاي درجش داشذ. متخلف از اين م رره رش 

 .گردد از تاريخ تصويب اين قانون كل ش قوان ن و م ررات مغاير را آن لغو مي - 7ماده 

ل رر هفذ ماده و اهارده تبصببره در جلسببش علني روز يكشببنبش مورم هفدهم فروردين ماه يكهزار و قانون فوق مشببتم
رش تأي د شبببوراي نگهبان رسببب ده  1376/ 1/ 19سببب صبببد و هفتاد و شبببش مجلس شبببوراي اسبببالمي تصبببويب و در تاريخ 

 .اسذ

 علي اكبر ناطق نوري -رئيس مجلس شوراي اسالمي

 


