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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 

 

مقدمه توجیهی:

وکالت، نیاز همیشه جامعه بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی میتواند معیار 
دقیقی در ارزیابی نوع معماری تمدنها و شکلگیری امنیت اجتماعی باشد. وکالت در طول حیات خود، 
گونههای مختلفی داشته و در مسیر توسعه دسترسی مردم به این نهاد برای تأمین حقوق حقه خود در جوامع 

مختلف ازجمله ایران تطورات و تغییرات جدی را پشت سر گذاشته است. 

سابقه تقنین قواعد این نهاد در نظام حقوقی ایران گرچه به عصر مشروطیت هم میرسد و نصوص قانونی که 
امروزه بهعنوان سند پشتیبان و چارچوب قانونی این موضوع محسوب میشوند یعنی الیحه قانونی استقالل 

کانون وکال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت قدمتی چند دههای دارند.

این در حالی است که نهاد وکالت بهعنوان یکی از مهمترین خدمات حقوقی منطبق بر تغییرات و تحوالت نظام 
حقوقی کشور و در راستای ارتقاء کارآمدی نظام حکمرانی نیازمند تغییرات و اصالحات جدی است. بر همین 
اساس به نظر میرسد برخی از مواد این دو سند قانونی منطبق با نیازهای روز و اقتضائات زمانی حال حاضر و 

پس از گذشت بیش از ۶۰ سال مستلزم اصالحاتی در مسیر ارتقاء نظام خدمات حقوقی در کشور است.

عالوه بر این باید توجه داشت که نهاد وکالت گرچه امری مدنی محسوب شده و تالش شده تا حد ممکن 
استقالل وکیل در راستای حفظ و حراست از حقوق شهروندان مورد رعایت قرار گیرد اما بهتدریج این باور 

دستخوش برخی سوء تعابیر و برداشتهای ناصحیح شده است.

ازجمله مهمترین این برداشتها میتوان به  تعمیم دادن اصل استقالل وکیل به نهاد صنفی وکال اشاره نمود. 
به این معنا که گرچه در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا و همچنین به تأیید دکترین حقوقی، انجام درست و 
بیطرفانه وظایف وکیل مستلزم استقالل و عدم نفوذ بیرونی است اما امروزه برخی مجموعههای صنفی تالش 
میکنند به سبب ایجاد حفظ منافع صنفی که در بسیاری موارد موجبات نقض منافع عمومی و هدف ذاتی نهاد 
وکالت  را فراهم میآورد، این استقالل را به نظام صنفی وکال تعمیم داده و خود را از چارچوبپذیری و 

پاسخگویی مبرا نمایند.
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این در حالی است که بخش مهمی از ظرفیتها و اقتداراتی که در نهاد وکالت جریان دارد امری حاکمیتی بوده 
و میبایست توسط حکومت تنظیم گردد و البته این تنظیمگری و ورود حاکمیتی به معنای نقض اصل استقالل 
وکیل نیست. بنابراین طبیعی است که حاکمیت ناظر به مسائلی مانند نظارت بر مصوبات، تصمیمات، نحوه 
عملکرد مالی و اجرایی نهاد صنفی و مجری امر وکالت در کشور و یا هر موضوعی که شأنی حکومتی داشته 
باشد، ورود نماید و با ابزارهای حاکمیتی مناسب نظام خدمات حقوقی کشور را در راستای ارتقاء کارآمدی آن 

تنظیم نماید.

به همین منظور در این طرح تالش میشود مواردی برای اصالح و ارتقاء دو سند قانونی موجود در مورد نهاد 
وکالت در کشور یعنی  الیحه قانونی استقالل کانون وکال و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ارائه گردد.

 

 لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
حسینعلی حاجی دلیگانی - سیدموسی موسوی - روح اله ایزدخواه - جالل محمودزاده - محمدتقی 
نقدعلی - حسین حق وردی - علی اکبر علیزاده برمی - فداحسین مالکی - جواد نیک بین - علیرضا 
ورناصری قندعلی - کیومرث سرمدی واله - انور حبیب زاده بوکانی - احسان ارکانی - یعقوب رضازاده 
- حسین رجایی ریزی - غالمحسین کرمی - مجید نصیرائی - سیدجواد حسینی کیا - احمدحسین فالحی 
- هاجر چنارانی - فاطمه رحمانی - علی اکبر بسطامی - حسن همتی - موسی احمدی - رسول فرخی 
میکال - سیدعلی یزدی خواه - احمد محرم زاده یخفروزان - بهروز محبی نجم آبادی - اصغر سلیمی - 

محمدرضا رضائی کوچی 
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عنوان طرح:
طرح اصالح برخی از قوانین راجع به وکالت

طرح اصالح برخی از مقررات حوزه وکالت
ماده ۱ : تبصره ۵ ماده ? قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به شرح ذیل اصالح و یک تبصره به عنوان تبصره 

۶ به این ماده الحاق می شود: 

تبصره ۵- اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه به 
تشخیص دادگاه انتظامی کانون یا دادستان کل کشور یا دادستان عمومی و انقالب مرکز استان یا رئیسکل 
دادگستری استان، فقدان یکی از شرایط مقرر در ماده ۲ در مورد وکیل به رئیس کانون اعالم شود، رئیس کانون 
موظف است ظرف یک هفته موضوع و دالیل آن را به دادگاه انتظامی کانون اعالم کند. دادگاه حداکثر ظرف 
سه ماه رسیدگی و حسب مورد تصمیم مقتضی در مورد ابطال پروانه وکالت یا عدم تمدید آن و یا رد تقاضا 
اتخاذ مینماید. رأی دادگاه انتظامی کانون در مورد ابطال پروانه یا عدم تمدید آن از سوی وکیل و در سایر 
موارد از سوی هر یک از مقامات فوق قابلاعتراض در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است. تخلف رئیس 
کانون یا دادگاه از اجرای مقررات تبصره مستوجب محکومیت انتظامی درجه ۵ است. درصورتیکه دادگاه 
انتظامی کانون در مهلت مقرر در این تبصره اتخاذ تصمیم ننماید، به تقاضای هریک از مقامات مذکور، موضوع 
مستقیماً در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مطرح میشود. در مواردی که فقدان شرایط مصرح در این ماده 
توسط رییس کل دادگستری استان به رییس کانون اعالم شود، مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه انتظامی وکال، 
دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود. تبصره ۶- قوه قضاییه، مکلف است در خصوص متقاضیانی که مطابق 
با شرایط مذکور در بند الف ماده ۸  الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری، متقاضی دریافت پروانه 
وکالت هستند، کمیسیونی متشکل از معاون اول قوه قضاییه (رئیس کمیسیون)، دادستان انتظامی قضات، رئیس 
مرکز حفاظت و اطالعات، رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و دادستان کل کشور ایجاد کند. کانون وکال، 
مکلف است در هنگام تقاضای دریافت پروانه وکالت، از کمیسیون مذکور استعالم و کمیسیون موظف است 
ظرف دو ماه به استعالم کانون وکال پاسخ دهد. صدور پروانه وکالت منوط به عدم پاسخ منفی کمیسیون است.  

ماده ۲– : دو تبصره به شرح ذیل به ماده (۶) الیحه قانونی  الحاق می شود:

تبصره ۱- هر یک از  کانون ها موظفند گزارش مالی سالیانه خود مشتمل بر کلیه درآمدها، دارایی ها و هزینه های خود و 
همچنین تمامی پروانه های صادر شده از سوی کانون یا تصمیمات نقل و انتقال و اعطای مرخصی یا تودیع را به همراه دالیل 
قانونی وجزئیات تصمیمات خود ظرف مدت سه ماه به صورت عمومی در پایگاه اطالعرسانی کانون مربوطه منتشر کنند. در 
صورت عدم انتشار اطالعات موضوع این تبصره، کلیه اعضای هیئت مدیره کانون مربوطه به تخلف انتظامی درجه ۵ محکوم 
خواهند شد. دادستان کل کشور موظف است تخلف از مقرره این تبصره را به دادگاه عالی انتظامی قضات، جهت رسیدگی اعالم 
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نماید. تبصره ۲- مصوبات کانون های وکال از حیث مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صالحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا 
سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص 

میشود قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

ماده ۳ : ماده ۸ الیحه قانونی استقالل کانون وکال به شرح ذیل اصالح میشود: 

ماده ۸ -به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکال داده می شود:الف) کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق 
یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم که دارای پایه قضایی و حداقل ۱۵ سال سابقه کار 
قضایی متوالی یا ۲۰ سال کار قضایی متناوب باشند بهشرط عدم انفصال از خدمت؛ بدون طی دوره کارآموزیب) کلیه کسانی که 
دارای لیسانس حقوق یا علوم قضایی یا گواهی پایان تحصیالت سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار 
متوالی یا ۱۰ سالمتناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد 
از اجرای این قانون با داشتن سی سالسابقه خدمت بازنشسته شوند، بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی. 
تبصره ۱ – کانون مربوطه ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم 
نماید.تبصره ۲-  افراد مذکور در بند الف این ماده تا هفت سال درتمامی استانهایی  که در آن خدمت کردهاند، اجازه وکالت یا 

تأسیس موسسه حقوق یا انجام هرگونه فعالیت حقوقی وکالتی را نخواهند داشت.

ماده ۴ : ماده ?? الیحه قانونی استقالل کانونهای وکال به شرح ذیل اصالح می شود: 

ماده ۱۳- دادسرای انتظامی وکال در هر استان متشکل از یک یا چند شعبه دادیاری است و ریاست دادسرای انتظامی استان با 
یکی از دادیاران انتظامی به انتخاب دادستان کل کشور است. دادیاران انتظامی استان از بین افراد واجد شرایط ذیل به پیشنهاد 
دادستان انتظامی وکالی استان و به تایید دادستان مرکز استان برای مدت دو سال انتخاب میشوند.۱.اعتقاد و التزام عملی به 
احکام اسالم، قانون اساسی و والیت فقیه۲.عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی۳.داشتن پروانه 
فعال۴.داشتن حداقل چهار سال سابقه وکالت۵.عدم تعلیق و عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و باالتر ۶.عدم وابستگی به 
گروههای غیرقانونی۷.عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردانتبصره ۱- دادسرای انتظامی وکال پس از رسیدگی بهتخلفات و 
شکایات در صورتی که عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر این صورت قرار منع تعقیب خواهد 
داد. قرار منع تعقیب از طرف شاکی، رئیس دادگستری استان و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت 
طبق قانون آیین  دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکال خواهد بود. در صورتی که دادگاه انتظامی وکال قرار 

منع تعقیب را صحیح ندانست به موضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.

ماده ۵ : ماده (?۴) الیحه قانونی  به شرح ذیل اصالح می شود: 

ماده ۱۴- در هر استان به منظور رسیدگی به تخلفات وکال و کارآموزان وکالت، دادگاه بدوی متشکل از ۳ نفر به شرح ذیل 
تشکیل می گردد:۱.یک نفر از قضات دارای پایه ? قضایی و باالتر با انتخاب رئیس قوه قضائیه برای مدت چهار سال؛۲.یک نفر 
از وکالی واجد شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب رییس کل دادگستری استان برای مدت ۲ سال؛۳.یک نفر از وکالی واجد 
شرایط مقرر در ماده ۱۳ به انتخاب هیأت مدیره برای مدت ۲ سال؛تبصره ۱- آراء صادره از سوی دادگاه بدوی با امضاء موافق 
دو نفر که یکی از آنها قاضی باشد، الزم االجراست. تبصره ۲- رئیس قوه قضائیه، رییس کل دادگستری استان و  هیأت مدیره 
هر کدام یک نفر را به عنوان عضو علی البدل انتخاب مینمایند، تا در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی حسب مورد در 
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دادگاه انتظامی شرکت نمایند. تبصره ۳- مجازاتهای درجه ? و ? و ? نسبت به وکیل مورد تعقیب قطعی است. شاکی خصوصی 
که تعقیب به موجب شکایت او به عمل آمده و همچنین رئیس دادگستری استان از کلیه آراء صادره از سوی دادگاه انتظامی و 
قرار های صادره از سوی دادسرای انتظامی و همچنین دادسرای انتظامی وکال و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازات های 
درجه ? به باال میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای تجدیدنظر 

نماید. مرجع تجدید نظر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.

ماده ۶ : ماده ۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) به شرح ذیل اصالح میشود: 

 اشخاصی که پروانه وکالت اخذ نکردهاند، در صورت تقاضا برای وکالت اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم، 
به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده میشود. تمامی محاکم موظف هستند افرادی که به استناد این ماده مجوز 
وکالت اتفاقی دریافت میکنند را برای دفاع از حقوق موکل خود بپذیرند. تبصره ۱: افرادی که میخواهند وکالت اقربای خود را 
در محاکم بر عهده بگیرند، مکلف هستند ضمن ثبتنام در سامانه ثنا، مراحل احراز اصالت مدارک هویتی را از طریق سامانه 
مذکور طی کنند، قوه قضاییه موظف است ظرف مدت یک ماه با بررسی مدارک بارگذاری شده، مجوز موردنظر را برای فرد 
متقاضی، صادر و از طریق سامانه ابالغ قضایی در دسترس وی قرار دهد.تبصره ۲:هر یک از طرفین دعوا که میخواهند یکی از 
اقربای خود را با شرایط ذکرشده در متن ماده، بهعنوان وکیل خود معرفی کنند، باید در هنگام طرح دادخواست در سامانه ثنا، با 

ارائه مدارک معتبر و تأییدکننده نسبت خانوادگی، فرد دارای مجوز را بهعنوان وکیل خود معرفی کنند.

ماده ۷ : تبصره ۱ ماده ۱ قانون وکالت نسخ و  متن ذیل به عنوان ماده ۵۸ مکرر به قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ الحاق 
میشود: 

کانونهای وکالی دادگستری موظف هستند، ساالنه به اشخاصی که در آزمون پروانه وکالت پذیرفته نشدهاند، به شرط 
دارا بودن حداقل۸۰% نمره آخرین فرد قبول شده در آزمون پروانه وکالت استان، مجوز فعالیت به عنوان کارگشا را اعطا کند. 
تبصره ۱: کارگشایان دادگستری میتوانند در حدود صالحیت شورارهای حل اختالف وکالت نمایند. تبصره۲: این افراد به شرط 
دارا بودن ۵ سال سابقه کاری به عنوان کارگشا، به شرط رسیدگی به حداقل ۵۰ پرونده در مدت مذکور، از کانون وکالی مربوطه 
تقاضای پروانه وکالت پایه یک نمایند. کانون مربوطه موظف است به شرط دارا بودن شرایط مذکور در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ 

پروانه وکالت دادگستری و با طی نیمی از دوره کارآموزی به این افراد پروانه وکالت پایه یک اعطا نماید.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح اصالح برخی از قوانین راجع به وکالت تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون ☐
(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن ☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شكلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد ☐ دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد ☐ دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد ☐ دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد ☐ دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و 

عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ██ یک موضوع ██
ماده واحده ☐

است و پیشنهاد آن به 
عنوان بیش از یک موضوع ☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد. ██
می باشد. ☐

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند 
چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم 
انداز مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس 
(ماهوی)؛

شده است. ██

الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون 
اساسی     

نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این 

ادارهکل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این 
موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی
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