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سخن ناشر

یکی� عنوان� به� گرایش�هایش� و� شاخه�ها� تمام� با� حقوق� رشته�
از� زیادی� گروه� کشور،� دانشگاهی� رشته�های� پرطرفدارترین� از�
دانشجویان�علوم�انسانی�را�به�خود�جلب�نموده�است��دانشجویانی�که�
پس�از�تحصیل،�وارد�عرصه�خدمت�شده�و�در�مناصب�و�جایگاه�های�
گوناگون�به�ایفای�وظیفه�مشغول�می�شوند��منابعی�که�در�دانشکده�
های�حقوق،�مبنای�کار�قرار�گرفته�و�تحصیل�دانشجویان�بر�مدار�
آن�ها�قرار�دارد،�در�واقع�مجموعه�کتاب�ها�و�جزوه�هایی�هستند�که�
طی�سالیان�متمادی�کمتر�تغییر�یافته�و�از�صورتی�به�صورت�دیگر�
تبدل�پیدا�کرده�اند��این�در�حالی�است�که�نیاز�مبرم�دانش�پژوهان�
به�مجموعه�های�پربار�و�سودمند،�امری�غیر�قابل�انکار�است��به�این�
نیازهای� رفع� برای� ارزشمند� و� تدوین�کتب�غنی� ترتیب�ضرورت�
علمی�دانشجویان�این�رشته�و�نیز�رشته�های�قریب�به�حقوق،�باید�
بیش�از�گذشته�مورد�توجه�قرار�گیرد��کتاب�هایی�که�از�یک�سو،�
نیاز�دانش�پژوهان�در�آن�ها،� با� روزآمدی�و�از�سوی�دیگر،�تناسب�
مؤسسه� باشد�� گرفته� قرار� نویسنده،� و� ناشر� لحاظ� و� توجه� مورد�
آموزش�عالی�آزاد�چتردانش�به�عنوان�مجموعه�ای�پیشگام�در�امر�
نشر�کتب�آموزشی�روزآمد�و�غنی،�توانسته�است�گام�های�موثری�
در�همراهی�با�دانشجویان�رشته�حقوق�بردارد��این�موسسه�افتخار�
دقیق� رصد� با� و� خود� فراوان� تجربیات� از� بهره�مندی� با� که� دارد�
نیازهای�علمی�دانشجویان،�اقدام�به�تولید�آثاری�نماید�که�مهم�ترین�
دستاورد�آن�ها،�تسهیل�آموزش�و�تسریع�یادگیری�باشد��انتشارات�
ارائه�خدمات� با� چتر�دانش�امیدوار�است�که�در�این�مسیر�بتواند�

درخشان،�شایستگی�های�خود�را�به�اثبات�رساند�

                    فرزاد دانشور
                          مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی

بسمه�تعالی
الیحه�جامع�وکالت�و�مشاوره�حقوقی��1392به�تصویب�هیئت�
وزیران�رسید�ورئیس�جمهور�آن�را�در�تاریخ��1393/6/30به�مجلس�

شورای�اسالمی�تقدیم�کرد�

مقدمه�توجیهی:
در�اجرای�تکلیف�مقرر�در�ماده�)212(�قانون�برنامه�پنجم�توسعه�
و� وکالت� حوزه� در� متعدد� و� پراکنده� قوانین� تجمیع� منظور� به� و�
ساماندهی�آن�و�با�توجه�به�لزوم�ایجاد�تغییرات�بنیادین�در�تشکیالت�
قانونی� تشریفات� یادشده�جهت�طی� الیحه� وکال،� کانون� ساختار� و�

تقدیم�می�شود:

»الیحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی«
فصل اول: کليات

اسالمی� جمهوری� اساسی� قانون� �35 اصل� اجرای� در� �-۱ ماده 
ایران�ساختار�کانون�وکالی�دادگستری�به�شرح�این�قانون�اصالح�و�

بر�اساس�آن�اداره�می�گردد�
از�نیابت�و�نمایندگی� ماده ۲-�وکالت�دادگستری�عبارت�است�
امور�حقوقی�از�سوی�اشخاص�حقیقی�یا�حقوقی�در�مراجع�قضایی�



۷ فصل دوم: تشکیالت

در�محدوده�امور�محوله�برای�مطالبه�و�دفاع�از�حقوق�موکل�توسط�
کسانی�که�مطابق�مقررات�این�قانون�برای�آنان�پروانه�وکالت�صادر�

می�شود�
از�کانون�های�وکالی� قانون� این� تا�تصویب� تبصره-�کسانی�که�
قوه� کارشناسان� و� وکال� مشاوران�حقوقی� امور� مرکز� یا� دادگستری�
قضاییه�پروانه�وکالت�دریافت�نموده�اند،�وکیل�دادگستری�محسوب�
و�مشمول�مقررات�این�قانون�می�باشند��همچنین،�کلیه�کارآموزان�و�
پذیرفته�شدگان�در�آزمون�های�ورودی�مرکز�و�کانون�مشمول�مقررات�

این�قانون�خواهند�بود�
ماده ۳-�وکالی�دادگستری�عالوه�بر�وکالت�در�مراجع�قضایی�
می�توانند�با�رعایت�این�قانون�در�مراجع�اختصاصی�غیرقضایی�و�شبه�

قضایی�و�نهادهای�داوری�نیز�به�وکالت�بپردازند�
تبصره ۱-�وکالت�وکالی�دادگستری�در�مراجع�انتظامی�و�اداری�
و�امثال�آنها�در�حدودی�که�عرفاً�جزء�لوازم�و�مقدمات�مطالبه�حقوق�

و�دفاع�از�موکل�و�حقوق�وی�محسوب�می�شود،�مجاز�است�
تبصره ۲-�وکالی�دادگستری�می�توانند�در�امور�مدنی�نیز�وکالت�

نمایند�

فصل دوم: تشکيالت
مبحث اول: کانون های استانی وکالی دادگستری

ماده ۴-�کانون�وکالی�دادگستری�استان�موسسه�ای�است�دارای�
شخصیت�حقوقی�مستقل،�غیردولتی�و�غیرانتفاعی�که�در�مرکز�هر�
استان�تشکیل�می�شود�و�از�این�پس�در�این�قانون�»کانون«�نامیده�

می�شود�
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ماده ۵-�وظایف�و�اختیارات�کانون�عبارت�است�از:
و� کارآموزی� پروانه� اعطای� و� کارآموزی� دوره�های� برگزاری� �-1

وکالت�به�داوطلبین�واجد�شرایط�قانونی؛
اعمال� بر� نظارت� و� دادگستری� وکالت� به� راجع� امور� اداره� �-2

حرفه�ای�کارآموزان�و�وکال؛
3-�درخواست�تعقیب�و�رسیدگی�به�تخلفات�انتظامی�کارآموزان�

و�وکال؛
معاضدت� ارایه� برای� الزم� تمهیدات� انجام� و� ریزی� برنامه� �-4

قضایی�از�سوی�وکال؛
5-�برنامه�ریزی�در�جهت�ارتقای�سطح�علمی�و�عملی�کارآموزان�

و�وکال�و�برگزاری�دوره�های�آموزشی؛
6-�انتشار�نشریات�حقوقی؛

7-�انجام�سایر�امور�مقرر�در�قوانین�و�مقررات�
ماده ۶-�کانون�از�ارکان�زیر�تشکیل�می�شود:

1-�مجمع�عمومی؛
2-�هیئت�مدیره؛

3-�بازرسان؛
4-�دادسرا�و�دادگاه�انتظامی�وکال�

ماده ۷-�منابع�مالی�کانون�عبارتند�از:
1-�حق�عضویت�ساالنه�وکال؛

2-�معادل�یک�چهارم�تمبر�الصاقی�به�وکالتنامه�که�باید�توسط�
وکال�و�کارآموزان�هم�زمان�به�حساب�کانون�وکالی�مربوط�پرداخت�

گردد؛



۹ فصل دوم: تشکیالت

3-�وجوه�حاصل�از�فروش�کتب�و�نشریات�و�ارایه�خدمات�علمی،�
فرهنگی�و�آموزشی؛

از� ناشی� درآمدهای� و� اموال� و� اشخاص� کمک�های� و� هدایا� �-4
وصایا�و�موقوفات�

اساس� بر� معاضدتی� و� تسخیری� وکالی� الزحمه� حق� تبصره-�
قانون�بودجه�ساالنه�کل�کشور�پیش�بینی�و�از�طریق�کانون�به�آنان�

پرداخت�می�گردد�
از�جمله�سال�مالی،� استانی� ماده ۸-�مقررات�مالی�کانون�های�
چگونگی�تنظیم�و�تصویب�صورت�ها�و�گزارش�مالی�و�مراجع�تصویب�
آن�و�بودجه�کانون�های�یادشده،�بازرسی�ماموران�در�آیین�نامه�ای�که�
از�طریق�شورای�عالی�وکالت�تهیه�و�به�تصویب�وزرای�دادگستری�و�

امور�اقتصادی�و�دارایی�می�رسد�تعیین�خواهد�شد�

الف- مجمع عمومی
همان� عضو� وکالی� از� متشکل� کانون� عمومی� مجمع� ماده ۹-�
تعلیق� حال� در� و� بوده� اعتبار� دارای� آنان� وکالت� پروانه� که� کانون�

نباشند،�دارای�وظایف�زیر�است:
1-�انتخاب�اعضای�هیئت�مدیره�و�بازرس�و�یا�بازرسان؛

2-�بررسی�و�تصویب�برنامه�های�پیشنهادی�هیئت�مدیره؛
3-�تعیین�روزنامه�کثیراالنتشار�برای�درج�آگهی�و�دعوتنامه�های�

کانون؛
4-�بررسی�گزارش�سالیانه�عملکرد�کانون�و�اتخاذ�تصمیم�درباره�

آن�پس�از�استماع�گزارش�بازرسان؛
5-�رسیدگی�و�تصویب�بودجه�و�صورت�های�مالی�کانون�و�ترازنامه�


