
1 
 

 به نام خدا
 

 
 
 
 
 
 

 

  جامعطرح کامل متن 
 پذیرش و آموزش وکالت

 

 

 

 
 9/01/0991 – ودنسخه 

 

 



2 
 

 مقدمه

و همچنین درجه بندی تحول در فرآیند پذیرش و اموزش کارآموز وکالت 

با حفظ استقالل کانون های وکالء امری ضروری و اجتناب حرفه وکالت 

 مجح شهاک ،تلاکو داهن هاگیاج ءاقترا فده اب مهم نیا. ناپذیر است

 رد هدرک لیصحت نایضاقتم یارب راک رازاب داجیا و ییاضق یاه هدنورپ

 .دوش یم ققحم تلاکو زومآراک شزوما و شریذپ عماج حرط بلاق

ش کارآموز وکالت، کم توجهی به اصل مهمترین ایراد نظام فعلی پذیر

وکیل باید در . یادگیری و مهارت افزایی در مسیر فعالیت حرفه ای است

این مسیر تربیت شود و نباید وکیل را صرفا در یک آزمون متکی به 

در وضعیت فعلی از  مضافا آنکه. محفوظات و یا حتی تحلیلی کشف کرد

حقوق و از سوی دیگر نیاز یکسو وجود خیل عظیم دانش آموختگان رشته 

جامعه به ارائه خدمات حقوقی در سطوح مختلف و همچنین در حوزه 

های مختلف دادگستری و غیر دادگستری ایجاب می کند که تحولی منطبق 

 هک هتبلا. با این اهداف در دستور کار نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد

 هفرح نیا یارب مزال تیحالص زارحا رما رد هحماسم یانعم هب لوحت نیا

 هبرجت اب قبطنم لوقعم یدنب هتسد اب دیاب اقافتا هکلب تسین سدقم و فیرش

  .دریذپ تروص یبایزرا ،هتسد ره یارب مزال تیحالص تبسن هب ایند زور
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 کارآموز وکالت و آموزش پذیرشفرآیند  – صل اولف
 

 ،مکلف است سراسر کشور دادگستری وکالی های کانوناتحادیه  -1هماد

 در نوبت یکحداقل  خود پایگاه اطالع رسانیطریق  از رسانی اطالع ضمن

بق تاییدیه هیات مذکور در مطارا  وکالت کارآموزیآزمون در فصل بهار،  ،سال

 .دکن برگزار کشور آموزش  سنجش سازمان طریق از این قانونماده هشت 

 برگزاری از پس هفته دو مدت باید ظرف تیجه آزمون ورودی وکالت حداکثرن

ماه بعد از اعالم نتیجه آزمون مرجع صدور  آزمون اعالم شود و حداکثر سه

 برای وکالت کارآموزی پروانه صدور به نسبت وکالت باید کارآموزی پروانه 

 .نمایند شدگان اقدام پذیرفته

 

ون فصل بهار تعداد شرکت کنندگان بیش از در آزمدر صورتی که  -1تبصره 

نیز یک همان سال هزار نفر باشد، کانون وکالء مکلف است در فصل پاییز  03

 . نوبت دیگر آزمون برگزار کند

  

 تعیین شناور علمی نصاب حد اساس بر شدگان پذیرفته تعداد  - 2 تبصره

 ها رتبه ترینباال که کنندگان شرکت درصد یک ابتدا که ترتیب بدین. شود می

 آید می بدست عده این هرمن میانگین و شود می مشخص ،آوردند بدست را

داوطلبی  هر و بود خواهد کنندگان شرکت دیگر پذیرش معیاراین میانگین،  که
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 پذیرفته وکالت کارآموز عنوان به آورد، بدست را میانگین این درصد 03 که

 .شد خواهد

 

هر شرکت کننده پیش اما زار می شود آزمون بصورت سراسری برگ -3تبصره 

نام پنج کانون پیشنهادی خود را مشخص می کند، جایابی پذیرفته  از آزمون

شدگان در کانون ها، مطابق رتبه و اولویت های اعالمی داوطلبان صورت 

تغییر کانون محل خدمت، بعد از تعیین جایابی امکان پذیر . خواهد پذیرفت

 .نخواهد بود

 

دوره کارشناسی رشته های یاد شده اتمام پس از  توانند می یانآقا -4تبصره 

 آزمون در عمومی وظیفه خدمت پایان کارت بدون ،ماده یک این قانون در

خدمت دوره  می توانندولی در صورت قبولی  کنند؛ شرکتدی وکالت ورو

و یا ادارات حقوقی  خود را در واحدهای معاضدتی دادگستری وظیفه عمومی

کنند و بعد از اخذ کارت پایان  سپری ولتی و یا عمومی غیردولتینهادهای د

در هر . را بگذرانند –که نصف دوره اصلی است  –خدمت، دوره کارآموزی 

 . غاز دوره کارآموزی منوط به ارائه کارت پایان خدمت می باشدآحال 

 

. بصورت تستی و در دو روز برگزار می شودوکالت آزمون  -5تبصره 

د صرفا از قوانین موضوعه کشور استخراج شود و در صورتی که سواالت بای
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تشخیص خارج از قانون و یا اختالفی را سوال هیات ماده هشت این قانون، 

 . حذف خواهد شد، دهد

 

 بر عالوه که شود می صادر وکالت کارآموزی پروانه اشخاصی برای -2ماده 

 یا  اسالمی حقوق مبانی و فقه یا حقوق باالتر یا لیسانس بودن دانشنامه دارا

 :باشند ذیل شرایط دارای دانشگاهی و دروس حوزوی از آن معادل

 .اسالم مقدس دین مبانی و احکام به عملی التزام و اعتقاد - الف 

 قانون فقیه، والیت ایران، اسالمی جمهوری نظام به تعهد و اعتقاد - ب

 .اساسی

 .کیفری موثر محکومیت پیشینه نداشتن - ج

 و ضاله فرق و الحادی گروههای در فعالیت و عضویت سابقه نداشتن - د 

 .باشد می  الهی ادیان نفی بر مبتنی آنها مرامنامه که گروههایی و اسالم با معاند

 .پهلوی رژیم به وابستگی عدم -ه

 جمهوری با معاند و قانونی غیر های گروهک از هواداری و عضویت عدم - و 

 .ایران اسالمی

 .الکلی مشروبات استعمال و مخدر مواد به اعتیاد عدم - ز 
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 شرایط احراز منظور به است مکلف مرجع صدور پروانه وکالت – 1 تبصره 

 حداکثر مکلفند مزبور مراجع و نماید مربوطه استعالم ذیصالح مراجع از فوق

 .اعالم نماید را الزم پاسخ ماه 2 مدت ظرف

 

 در هستند معاف کارآموزی از ونقان مطابق که اشخاصی برای - 2 تبصره 

 .باشند ماده این شرایط دارای که شود می صادر پروانه وکالت صورتی

 

( الف ) بند در مندرج شرایط بودن دارا از رسمی مذهبی اقلیتهای - 3 تبصره 

 .باشند مستثنی می

  

بعد از وکالت قبول می شوند،  داوطلبانی که در آزمون ورودی – 3ماده

نه وکالت پایه سه را اخذ می کنند، اما دوره کارآموزی پروااز  نیمی گذراندن

در بعد از دو سال  ،وکیل پایه سه. همچنان کارآموزی آنها ادامه خواهد داشت

پروانه وکالت پایه دو  صورتی که تخلف انتظامی منجر به تعلیق نداشته باشد،

تی که در صورپس از پنج سال وکالت مستمر  وکیل پایه سه. اخذ می کند

با موفقیت در آزمون ارزیابی نداشته باشد، تخلف انتظامی منجر به تعلیق 

  .پروانه وکالت پایه یک دریافت می کند کیفی،
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کسانی که قبل از الزم االجراء شدن این قانون پروانه وکالت  -1 تبصره 

دریافت کردند ، همچنان به عنوان وکیل پایه یک فعالیت خواهند کرد اما برای 

کانون های یافت پروانه تخصصی ملزم به شرکت در دوره های تخصصی در

 .این قانون نیز خواهند بود مشمول الزامات ماده چهار تند و البتههسوکالء 

  

آزمون ارزیابی کیفی تغییر پایه دو به پایه یک باید با معیار نوعی  -2تبصره 

برگزار  شتو با نظارت هیات ماده ه و به دور از هرگونه اعمال سلیقه (یتست)

 .شود

  

پایان دوره خواهد  برای وکالی پایه دو و سه وکالت پروانه اعتبار - 3 تبصره

 منوط آن تمدید و است بود اما اعتبار پروانه وکالت وکالی پایه یک،  سه سال

قانون  این شرایط از یکی فاقد وکیلی هرگاه. باشد متقاضی می درخواست به

 به آنرا دالیل و است موضوع موظف انه،مرجع صدور پرو شود، داده تشخیص 

 از پس مذکور دادگاه .نماید رسیدگی درخواست و اعالم ، وکال انتظامی دادگاه

. صادر می کند مقتضی رای پروانه تمدید عدم یا تمدید به نسبت رسیدگی

 مواردی در مگر بود خواهد معتبر قطعی حکم صدور تا اشخاص این پروانه

 .نماید صادر تعلیق حکم ضرورت به توجه با که دادگاه

 

 :وکیل پایه سه می تواند وکالت پرونده های زیر را بر عهده بگیرد -4اده م
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 استهایی که در صالحیت شورای حل اختالف  پروندههمه  -1

میلیون ریال و کمتر  033میزان خواسته آنها ی که یپرونده ها -2

 .است

و  انوادهپرونده های حقوقی غیرمالی به استثناء دعاوی امور خ -0

 .آن دیوان عالی کشور است فرجام خواهیغیر مالی که مرجع  یدعاو

پرونده های کیفری که مجازات تعزیری جرایم مربوط به آنها از   -4

 .درجه شش تا هشت می باشد

وکالت همه پرونده به استثناء بند یک از موارد فوق وکیل پایه دو می تواند 

 :زیر بر عهده بگیردبعالوه موارد ا هایی که در صالحیت وکیل پایه سه است ر

 .ریال و کمتر است اردمیلی 0پرونده هایی که میزان خواسته آنها  -1

 حقوقی غیرمالیپرونده های همه  -2

 .در صالحیت دادگاه کیفری دو استپرونده های کیفری که همه   -0

به استثناء بند های یک، دو می تواند وکالت همه پرونده ها را وکیل پایه یک 

از دعاوی که وکالت آنها در صالحیت وکیل پایه سه است را برعهده  و چهار

 .بگیرد

 

در حوزه در صورتی که اقامه دعوی از سوی وکیل پایه دو و یک  -یک تبصره

مستلزم طرح دعوای مرتبط مانند تامین دلیل، در شورای حل صالحیت خود، 

 .اختالف باشد، وکالت ایشان در این مرجع بالمانع است
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حداکثر طول دوره وکالت دادگستری سی و پنج سال و سقف  -دو تبصره

سنی برای وکالت دادگستری نیز هفتاد سال تمام خواهد بود و بعد از آن باید 

 .پروانه وکالت خود را تودیع کنند

 

سال از دریافت پروانه  پایه یک می توانند بعد از گذشت سه وکالی – 5ماده

مه تخصصی در یکی از چهار رسته اداری، وکالت پایه یک، برای اخذ گواهینا

تجاری، خانواده و کیفری در دوره های شش ماهه کاربردی تخصصی که از 

سوی کانون های وکالء سراسر کشور تشکیل می شود، شرکت نموده و با 

 .قبولی در آزمون سنجش تخصصی پروانه تخصصی دریافت کنند

 

کارآموزی  راندن نیمی از دورهآزمون ورودی و با گذ بدون  زیر افراد -6ماده 

  : اخذ کنند یک پایه پروانه وکالتمی توانند 

با داشتن  عالی آموزش موسسات و دانشگاهها  علمی هیئت اعضای -1

 .مدرک دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق

 حقوق، کارشناسی تحصیلی مدرک دریافت از پس که کسانی -2

 مشاغل در متناوب سال 10 یا متوالی کار سابقه سال 13 حداقل

 خدمات مدیریت قانون( 0) ماده موضوع های دستگاه حقوقی تخصصی

 .اند  داشته اشتغال مسلح نیروهای و کشوری
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به شرط  باشند قضایی کار سابقه سال 8 حداقل دارای که کسانی  – 1تبصره 

یه یک پروانه پا کارآموزی وکالت، ، بدون شرکت در آزمونعدم بازنشستگی

در ده سال منتهی به که  سال در استان یا استانهایی اما تا پنج. می کنند دریافت

اجازه خدمت کردند،  سال در آنجا بیش از یکتاریخ اخذ پروانه وکالت خود 

این ممنوعیت پنج ساله برای قضات دیوان عدالت  .نخواهند داشتوکالت 

کشور در استان  اداری، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دادسرا و دیوان عالی

 .تهران خواهد بود

 

دارندگان مدرک دکتری در یکی از گرایش های رشته حقوق که  -2تبصره 

عضو هیات علمی نیستند، می توانند بدون آزمون ورودی پروانه وکالت پایه 

 .دو اخذ کنند

 

دریافت  وکالت پروانه آنجا برای که محلی از غیر در توانند نمی وکال - 7 ماده

 وکالتی فعالیت  عمال توانند نمی همچنین و نمایند تاسیس وکالت دفتر دان کرده

 مستوجب حکم این از تخلف. نمایند متمرکز دیگری محل را در خود

 در  0 درجه و دوم نوبت در 4 درجه و اول نوبت در 0 درجه انتظامی مجازات

قضات  انتظامی دادگاه و در دادسرا تخلف این به. بود خواهد سوم نوبت

 .شد خواهد رسیدگی
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 مستثنی این ماده شمول از سوم درجه  تا خویشاوندان از وکالت - 1 تبصره 

 .است

 

 وزیر پیشنهاد به مرجع صدور پروانه وکالت هر حوزه محدوده - 2 تبصره 

 .شد خواهد مشخص قوه قضاییه رییس تصویب و دادگستری

 

 در آزمون وکالتبه منظور تطبیق دانش و مهارت های سنجش شده  – 8ماده 

حرفه در عمل به آنها نیاز دارد، از سوی  با نیازهایی که این و دوره کارآموزی

شیوه  و یک هیات علمی مواد آزمون ورودی وکالت، مراحل دوره کارآموزی

این هیات . مورد بازنگری قرار می گیرد سنجش صالحیت داوطلبان تغییر پایه

، یک نماینده از سراسر کشور وکالءیک نماینده از کانون های  است ازمرکب 

کمیسیون قضایی  وزارت دادگستری، یک نماینده ازقوه قضاییه، یک نماینده از 

که  کشوراز دانشگاه های  استاد حقوق با درجه دانشیاری به باال س و پنجمجل

به انتخاب ، دو استاد به انتخاب وزیر دادگستری، دو استاد  وکیل نیستند

از یک استاد به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری  ودادستان کل کشور 

می  معرفیمیان اعضای هیات علمی با حداقل پانزده سال سابقه تدریس 

وزارت دادگستری مکلف است آیین نامه چگونگی عملکرد این هیات  .شوند

را ظرف مدت سه ماه بعد از الزم االجرا شدن این قانون به تصویب هیات 

 .وزیران برساند
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ساله است و دبیرخانه آن  ول دوره عضویت اعضاء این هیات، دوط –1تبصره 

در این هیات  و نماینده وزارت دادگستری قرار دارد وزارت دادگستریدر 

 .مسوولیت دعوت از اعضاء و برگزاری جلسه را بر عهده دارد

 

. پنج استاد معرفی شده باید حداقل از سه دانشگاه مختلف باشند -2تبصره 

 .یفه رعایت این تبصره با وزیر دادگستری خواهد بودوظ

 

 وکیل یار - فصل دوم
 

 های رشته از یکی دردانش آموختگان مقطع کارشناسی و باالتر  - 9ماده 

 اسالمی حقوق مبانی و فقه یا قضایی، معارف اسالمی و حقوق علوم حقوق،

 و تحقیقات علوم، وزارت تایید مورد ها یا موسسات آموزش عالی دانشگاه از

پروانه وکیل یاری از سوی وزارت . می توانند وکیل یار شوند فناوری

دادگستری، صرفا با ارائه گواهی اتمام دوره کارشناسی رشته های یاد شده ، 

 . کارت معافیت و یا پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشینه صادر می شود

 

( ن الیحه دفاعیه اعم از حضور در جلسه رسیدگی و تدوی)دفاع  - 11ماده

اما وکیل یار می تواند با . وظیفه وکیل است و قابل تفویض به وکیل یار نیست

معرفی رسمی وکیل در پرونده هایی که او وکالت دارد، همه امور اجرایی 
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فرآیند دفاع از موکل و پیگیری های حضوری مانند ثبت دادخواست یا 

پیگیری و اخذ استعالم موردنیاز شکواییه، تسلیم لوایح وکیل به مراجع قضایی، 

پرونده ها از مراجع ذیربط، پیگیری پرونده از ضابطین دادگستری مانند 

کالنتری ها و پیگیری وضعیت پرونده و اطالع از تصمیمات اتخاذ شده در 

روند رسیدگی و همچنین پیگیری از کارشناسان تعیین شده در پرونده را انجام 

 . دهد

 

نده هایی که در دادگاه انقالب و دیوان عالی کشور پیگیری پرو -1تبصره 

رسیدگی می شود و همچنین پرونده های موضوع جرایم سیاسی، علیه امنیت 

 .ملی و منافی عفت از شمول این ماده مستثنی خواهد بود

 

اطالع وکیل یار از آراء و تصمیمات در پرونده به معنای ابالغ  – 2تبصره 

 .قانونی به وکیل خواهد بود

 

وزارت دادگستری مکلف است، سامانه ای از اطالعات وکیل یاران  -11ماده 

. راه اندازی کند و اطالعات آن را در اختیار وکالء و مراجع قضایی قرار دهد

رابطه . هر وکیلی می تواند به هر تعداد که نیاز دارد، وکیل یار استخدام کند

یک نسخه از قرارداد . ودوکیل و وکیل یار تابع قراردادهای عمومی خواهد ب

وکیل و وکیل یار جهت ثبت در سابقه در اختیار وزارت دادگستری قرار می 
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ضمنا وکیل یار نمی تواند در ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی . گیرد

 .غیردولتی بصورت تمام وقت اشتغال داشته باشد

 

ون کانون وکیل یار بعد از سه سال سابقه در صورت شرکت در آزم -12ماده 

درصد نمره آخرین فرد قبول شده می تواند به عنوان  83های وکالء و احراز 

 .کارآموز وکالت فعالیت کند

 

فعالیت وکیل یار در دفتر وکیل، مانعی برای فعالیت و خدمات  -13ماده 

 . حقوقی مستقل وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود

 

 در دعاویالزامی شدن حضور وکیل  –فصل سوم 

 

حضور وکیل در همه پرونده های حقوقی   1/1/1038از تاریخ  – 14ماده 

 و دعاوی کیفری با مجازاتبرای خوانده ریال  دو میلیاردبا خواسته باالتر از 

 .الزامی استبرای شاکی  حدود، قصاص و تعزیرات از درجه پنج به باال

 

( 0) ماده موضوع یاجرای دستگاههای کلیه 1/1/1038از تاریخ  –15ماده 

 یکسال ظرف حداکثر مکلفند 1081 مصوب کشوری خدمات مدیریت قانون



15 
 

 به راجع دعاوی تمامی در دفاع و اقامه قانون این شدن االجراء الزم از پس

 دو از باالتر واقعی ارزش با منقول اموال به راجع دعاوی و منقول غیر اموال

 وکیل طریق از مراجع تمام در و دادرسی مراحل تمامی در را ریال میلیارد

 تشخیص به منوط وکیل از استفاده دعاوی سایر در.  دهد انجام دادگستری

 اساس بر یکبار سال سه هر ماده متن در مذکور مبلغ. است دولتی مسئول مقام

 .یابد می افزایش مرکزی بانک سوی از اعالمی تورم شاخص

 

 این شدن االجراء الزم از ماه شش ظرف است مکلف قضاییه قوه -16ماده 

 صندوق این تأسیس از پس. نماید تأسیس را قضایی معاضدت صندوق قانون

 به و آن درصد پنج معادل  دادرسی، هزینه بر عالوه مالی دعوای هر ازای به

 اختالف حل های شورای  در شده مطرح دعاوی و مالی غیر دعوای هر ازای

 آن درصد ده معادل است دادرسی هزینه پرداخت مستلزم که اقداماتی سایر و

 این منابع. نماید واریز صندوق به و اخذ دادرسی هزینه کننده پرداخت از را

 هزینه تسخیری و معاضدتی وکالی الوکاله حق پرداخت برای صرفاً صندوق

  .شد خواهد

 ظرف حداکثر مذکور صندوق اساسنامه و ماده این اجرایی نامه آیین ـ تبصره

 و تهیه وزارت دادگستری توسط قانون این شدن االجراء زمال از پس ماه شش

 .رسید خواهد قضاییه قوه رییس تصویب به
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 هم و وکالت بیمه از استفاده خدمات توانند می بیمه شرکتهای -17ماده 

 نامه، بیمه تنظیم نحوه. نمایند ارائه را وکالء مدنی مسئولیت بیمه چنین

 بیمه در وکالتی خدمات از استفاده نحوه و گر بیمه و گزار بیمه تعهدات

 اساس بر که است ای نامه آیین موجب به امر این مقررات سایر و وکالت

 توسط مرتبط قوانین سایر و قانون این مقررات و 1010 مصوب بیمه قانون

 ظرف حداکثر و تهیه وزارت دادگستری و ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه

 می بیمه عالی شورای تصویب به قانون این شدن االجراء الزم از پس سال یک

 .رسد

 

 پروانه اخذ کیفیت قانوناز تاریخ الزم االجرا شدن این قانون،  – 18ه ماد

 و همچنینآن  4به استثناء ماده  11/1/1010 مصوب دادگستری وکالت

می  است، نسخ موضوعاین  به مربوط که متفرقه قوانین از موادی یا قوانین

 .شود


