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 1مقدمه

 ستمه با افتخار عضو مرکز وکالی قوه قضائیه در استان خراسان رضویاینجانب سید حامد کاللی هستم وکیل پایه یک دادگستری و 

مربوط و به حق الوکاله  و قواعد   مقررات -2نحوه تنظیم قرارداد وکالت و قواعد مربوطه  -1مباحث را در سه فرض شروع می کنیم 

 قوانین و نکات کاربردی وکالت-1و قوانین مربوطه به آن 

 را مرور خواهیم کرد : آنهامنابعی که در ادامه  

 1111قانون وکالت سال 

 1131قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 

 آن 03تا  11ق.آ.د.م مواد مربوط به وکالت و مواد 

 مربوط در خصوص حضور و الزام وکال 103مبحث تعدد وکال و ماده  1192ق.آ.د.ک 

 1193قانون برنامه سوم توسعه مصوب  133الیحه استقالل کانون وکال و آئین نامه اجرایی ماده  19ماده 

 قانون مالیات های مستقیم در بحث تعرفه حق الوکاله 141ماده 

 1044آئین نامه اجرایی جدید الیحه استقالل 

 و صالحیت کارآموزان در خصوص قرارداد های تنظیم شده  1044و اصالحیه آن در سال  1199تورالعمل کارآموزی مصوب دس

 نظامنامه و اساسنامه قرارداد های الکترونیکی 

 1193آئین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره وکالی دادگستری مصوب 

 

 

 

                                                           
استخراج، تهیه و تنظیم گردیده و  1044برای کارآموزان قبولی  1041داوطلبانه از فایل صوتی ارائه شده در سال  این جزوه-1روری:ض نکات1 

مواد  همچونحذف و برخی موارد ضروری  غیر ضروریدر این جزوه برخی موارد و بحث های  -2هیچگونه ارتباط رسمی با حاکمیت مرکز ندارد

برخی موارد نکاتی از طرف استاد البه الی ذکر مواد بیان گردیده که بعد از ماده با رنگ سبز بیان شده در  -1مربوط به بحث ذکر گردیده است

اگر چه جزوه کامل است اما پیشنهاد می شود فایل های صوتی نیز شنیده و تطبیق داده شود تا مواردی که سهوا جا افتاده است از دست -0است

 امیر یزدانی-رشی و تایپی )به جهت همزمانی تایپ با شنیدار با سرعت باال( عذرخواهمپیشاپیش از ایرادات احتمالی نگا-1نرود
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 مربوطهنحوه تنظیم قرارداد وکالت و قواعد 
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 ن تسلط داشته باشید.لتنامه از اموری است که باید به آتنظیم صحیح وکا

درموضوع تبعات حقوقی می توانید  عدم حضور وکال در محاکم ذکر کنیم که منجر به رای غیابی می شود که موکل می تواند از این 

کیفری تمثیل می زنیم که در یک پرونده انتظامی مطروحه شخصی باب در محاکم نسبت به شکایت از وکیل اقدام کند در باب تبعات 

درصد   21در خصوص رفع موانع قانونی فروش ملک خودش  به وکیل مراجعه می کند و وکیل محترم  با انعقاد قرارداد وکالت و درج 

 موضوع را خاتمه می دهد و زمانی که موکل پرونده را میپذیرد و بعد با تبانی با بنگاه امالک با فروش به مبلغ پایین تر از عرف بازار

حساب تصدی خود را از وکیل می خواهد وکیل محترم با دادخواست مختصر تامین دلیل صورت برداری از محل مدعی می شود که 

روع نامش در زمان کوتاهی رفع مانع انجام داده است و موکل با اعتراض به این موضوع به دادگستری مراجعه و تحت عنوان تحصیل مال

 از وکیل شکایت می کند )نحوه تنظیم قرارداد و اخذ درصد بزرگ از قرارداد ناصحیح است که میتوانست به نحو بهتری تنظیم شود(

سیر روال تکمیل قرارداد الکترونیک وکالت در سامانه به شکل ذیل است ) این مورد بی ارتباط با توضیحات استاد و داخل پرانتیز 

 است(

 

 دارای اهمیت در خصوص تنظیم قرارداد وکالت:موارد 

 مورد اول احراز هویت موکل است

در خارج  واین مورد  مشترک با قرارداد های سنتی است و البته راهکار های مشترکی نیز دارند به عنوان مثال وقتی موکل تبعه بوده  

توصیه این است که از متن چاپی استفاده کنیم و از سواستفاده است یا در زندان یا بازداشت است باید قرارداد سنتی تنظیم کنیم که 

 و الحاق به متن خودداری کنیم

در قرارداد سنتی حتما اهراز هویت با کارت ملی صورت  گرفته و در الکترونیکی حتما زمانی قرارداد تکمیل شودکه موکل 

 حضوردارد.)که کد تائید امضا را همانجا ارائه دهد(

قوقی نیز با اخذ اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی جهت تشخیص مدیران و صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص اشخاص ح

جهت تفویض اختیارو تصویر مصدق سمت مدیران محترم ضمیمه وکالت نامه گردد و در هنگام تنظیم قرارداد الکترونیک کد اخذ 

 شود

 ی باشد خصوصا در قرارداد های مالی است.مورد دوم ذکر مشخصات کامل موکل و از جمله آدرس وی م

اخیرا گزارشی از محکام داشتیم که وکیلم حترم آدرس موکل را قید نکرده )البته مخصوص مواردی است که نماینهد حقوقی را تحت 

 ذکرنمیکنیم(عنوان وکیل مدنی مثل وکالتانامه های محضری در قرارداد الکترونیک ذکر می کنیم و موکل اصلی خودمان را 
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 سوم ذکر نحوه اقدام وکالی مشترک هست که اختالف زیاد دارد.

بین این دو قید شده « واو»را داریم)لفظ مشترکا و منفردا(در قرارداد های الکترونیک لفظ  2قانون ائین دادرسی مدنی 00رعایت ماده 

وکالی مشترک غایب است اخیرا رای داشتیم که قاضی  است که از مواردی هست که مشکل پیش می آورد و زمانی است که یکی از

استدالل نموده بود که با فرض عدم حضور وکیل دوم معنای واو معنای تغایر و استقالل دارد و به اجتماع انفراد هریک اختیار دارند 

وکل براخذ دو وکیل  و فلسفه اخذ وکیل توسط م  1ق.م  119حالت حسب ماده که عمل کنند و با توجه به تعارض وقتی به اصل 

 0ق.آ.د.م01حق الزحمه بیشتر عمل برا جتماعی بودن وکالت است و اظهارات وکیل حاضر بدون غایب شنیده نمیشود و طبق ماده 

 در وکالی متعدد حضور یکی تکلیف حضور دیگری را زایل نمی کند و باید هر دو حاضر شوند.

 را صراحتا در قرارداد ذکر کنیم و از لفظ واو یا  یا استفاده کنیم تا مشخص گردد.جهت پیشگیری هدف از اجتماع یا انفراد وکالت 

 1مورد چهارم :اسامی خواندگان را قرارداد خود مشخص نکنیم)از گزینه هر شخص حقیقی یا حقوقی استفاده کنیم(

                                                           

 
 یحه توسط هر دودر صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال ال2

ز وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول الیحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات یا حضور یکی از آنان با وصول الیحه ا

جلسه دادرسی  وکیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعالم نموده باشد، در صورت ضرورت

 .شود. دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شدتجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطالع داده می تجدید و علت

 
ک ه هر یاینکر هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگ3

 .مستقالً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد

 :شودوکالء مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می4 

 .طبقه دومفوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از  - 1

 .ابتالء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود - 2

 .حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد - 1

 .وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود - 0

یل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب ارر می دهد که عذر وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دال

داد. در صورتی که او را موجه بداند، درغیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صالحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطالع خواهد 

وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطالع دهد. دراین صورت، جلسه بعدی دادگاه به علت  جلسه دادگاه به علت عذر

 .عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد

 موارد پیش فرض در قرارداد الکترونیک:1 

 هر شخص حقیقی یا حقوقی –مشخص  دعوای طرف چند یا یک
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انونی وجود دارد و یا می توان با طرح تقابل من جمله نماینده یا ورٍه ق 1ق.آ.د.م 141چرا که در طول دادرسی امکان تغییر وفق ماده 

 یا جلب رالث امکان ورو داشخاص رالث وجود داشته باشد.

 

 3پنجم: موضوع وکالت و همچنین تنظیم این بند در قرارداد ها

 توصیه این است که موضوع وکالت را می توانید محدود کنید

 این موضوع تصریح شودمثال در دعاوی الزام تنظیم سند با ذکر شماره پالک ربتی 

به عنوان مثال انتظامی موکل پس  از نتیجه نگرفتن موضوع دعوا را خواسته خود اعالم نمی کند و میگوید که صرفا اگر موضوع دعوا 

 تنظیم سند توسط وکیل بوده دعوای فسخ بوده نه تنظیم 

 ق موضوع دقیق ذکر شود.در مورد دعاوی ربتی یا خانواده تمکین ، اجرت المثل یا نفقه یا صیغه طال

در قرارداد های الکترونیک امکان تغییرات هست لذا اگر وکیل قصد صرفا مطالعه پرونده دارد موضوع را مطالعه پرونده محدود کند و 

 از تشریح و تصریح خودداری کنید.

 

                                                           

 
فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور هرگاه یکی از اصحاب دعوا 6

یا حجر یا  موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعالم می دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینکه فوت

 .یکی از اصحاب دعوی تاریری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافتزوال سمت 

 پیش فرض های مندرج در قرارداد الکترونیک:3 

/  دادسرا/   اختالف حل شورای از اعم قضایی شبه و  دادگستری مراجع از یک هر در موکل حقوق از دفاع یا و(  شکوائیه و دادخواست ارائه)   دعوا طرح

  مراجع سایر و انقالب دادگاه و دادسرا/  دو و یک کیفری های دادگاه

 اداری عدالت دیوان در موکل حقوق از دفاع و دادخواست ارائه و دعوا طرح

 روحانیت ویژه دادگاه در موکل حقوق از دفاع  و شکوائیه ارائه و دعوا طرح

 قضات انتظامی مراجع از هریک در موکل حقوق از دفاع  و شکوائیه ارائه و دعوا طرح

 اداری عدالت دیوان و دادگستری نظر تجدید مرجع در موکل حقوق از دفاع یا و نظر تجدید دادخواست ارائه

 احکام اجرای واحدهای و کننده رسیدگی شعبه در اجرایی  عملیات  پیگیری و اجرائیه صدور تقاضای

 را گزینه این انتخاب حق درجه تنزل دارای و وکالت کاراموزان/  دو پایه وکالی)  کشور عالی دیوان در موکل حقوق از دفاع یا و  درخواست  ، دادخواست ارائه

 ( ندارند

 تقاضاهای به رسیدگی ذیصالح مراجع در موکل حقوق از دفاع یا و مدنی دادرسی آیین قانون 012 و کیفری دادرسی آیین قانون 033 ماده اعمال تقاضای

 رای اجرای توقف  تقاضای عندالزوم و(  دادرسی اعاده)  مذکور

 و اموال توقیف ، اجرایی عملیات پیگیری و اجرائیه تقاضای صدور جهت کشور امالک و اسناد ربت سازمان اجرای الزم و رسمی اسناد اجرای ادارات به مراجعه

 مزایده برگزاری

 حق درجه تنزل دارای و وکالت کاراموزان/  دو پایه وکالی)  وقف و تولیت ، وصیت ، حبس ، حجر ، نسب ، طالق اصل ، آن فسخ و نکاح اصل به راجع دعاوی

 ( ندارند را گزینه این انتخاب
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 3ششم: حدود و اختیارات

 با اختیارات جلوگیری شود من جمله:احصا شده باید توسط وکیل تفهیم شود تا از تخلفات مازاد  11ماده 

میبینیم که قانون گذار  93آئین نامه تعرفه وکال مصوب  10ماده  1بند اول: قرارداد خصوصی با موکل تنظیم می شود مثال در تبصره 

اختیارات درصد را منظور کرده  و ما با قرارداد خصوصی که فقط در مرحله بدوی را درج میکنیم و حدود 14برای مرحله دادسرا 

تجدید و دیوان رو هم ذکر می کنیم و وکیل خالف موارد را ذکر کرده و اعتراض را برخورد می کند که باید در مراحل باالتر هم وارد 

                                                           
 پیش فرض های مندرج در قرارداد الکترونیک:8 

 تمام اختیارات راجع به دادرسی 

 وکالت راجع به اعتراض به رای 

 وکالت راجع به تجدیدنظر 

 .(ندارند را فرجام در دخالت صالحیت وکالت کارآموزان) خواهی فرجام به راجع وکالت

 .(ندارند کیفری امور در را آن در دخالت و دادرسی اعاده درخواست صالحیت وکالت کارآموزان) دادرسی اعاده به راجع وکالت

 وکالت در ادعای انکار و تردید نسبت به سند طرف 

 وکالت در استرداد سند 

 وکالت در تعیین جاعل 

 وکالت در ارجاع دعوا به داوری 

 وکالت در تعیین داور 

 وکالت در توکیل 

 وکالت در تعیین مصدق و کارشناس 

 وکالت در دعوای خسارت 

 وکالت در استرداد دادخواست 

 وکالت در استرداد دعوا 

 رالث شخص جلب در وکالت

 وکالت در دفاع از دعوای جلب رالث 

 وکالت در دفاع از دعوای ورود رالث 

 وکالت در دعوای متقابل 

 وکالت در دفاع در قبال دعوای متقابل 

 وکالت در ادعای اعسار 

 وکالت در قبول یا رد سوگند 

 درخواست صدور برگ اجرایی 

 ت اجرایی تعقیب عملیا

 اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل 

 وکیل اختیارات سایر

 وکیل اختیارات حدود استثنائات

 وکالت در ادعای جعل نسبت به سند طرف 

 وکالت در مصالحه و سازش 
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میشده و چون در قرارداد خصوصی آن را در نظر نگرفته حقش ضایع شد لذا اگر در هر مرحله ایی قرارداد ذکر کرده اید فقط همان 

 کرده و اگر بیشتر قصد ورود داشتیم در همان مرحله قرارداد جدید تنظیم کنیم مرحله را ذکر

 مورد دوم توکیل هست.

دربسیاری موارد مبینیم که وکالی محترم درک درستی از موضوع ندارند که مسئولیت آن درخصوص دادرسی این است که نمیتوانند 

د الزاما وکیل رانی بفرستد و عذر ندارد و از معاذیر قانونی خودش معذور است ازم عاذیر قانونیا ستفاده کنند و وکیل دارای توکیل بای

و دومین مورد نیز اینکه تفهیم شرط برای موکل است که شخص دوم یا همان وکیل رانی ممکن است مورد قبول موکل نباشد و 

 د توکیل را حذف کنندموجبات اعتراض وی را فراهم کند. لذا بهتر است در قرارداد خصوصی یا الکترونیک بن

 هفتم: رقم حق الوکاله

اد دتخلفات زیادی برای همکاران مشاهده می شود بدین صورت که مبغل حقا لوکاله باید حتما واقعی باشد درج طبق تعرفه در قرار

صورتکه کتمان آن قانون تخلف را جرم انگاری کرده است بدین  241و  1111الیات مستقیم قانون م 141خالف قانون است و ماده 

 129واقعیت و غیر واقعی جلوه دادن آن مبلغ محسوب می شود که در حکم کالهبردار بوده و عالوه بر مجازات انتظامی ، طبق ماده 

و انفصال نامبرده شده است.لذا بهتر است رقم واقعی درج و طبق آن  1نسبت به تعیین مجازات انتظامی درجه  1193تعرفه  2و ماده

 ردد.تمبر باطل گ

 :1044الیحه استقالل  129ماده 

 قح عنوان به توافق مورد میزان بر عالوه او از غیررسمی یا رسمی سند گرفتن یا موکل از مالی یا وجه هرگونه دریافت صورت در»

 های هزینه دیگر و سفر های هزینه و دادرسی های هزینه و الوکاله حق تعرفه بر زائد نباشد، بین در توافقی که موردی در و الوکاله

 هدرج از انتظامی مجازات به مرتکب آن، مانند و تضمین و التزام وجه قبیل از عنوان هر و اسم هر تحت رسیدگی به مربوط متعارف

 عمل این وکیل که صورتی در. بود نخواهد ارر ترتیب منشا ربت، ادارات و محاکم در التزام و سند چنین و شودمی محکوم باال به 1

 و دباش وکالت عمل به راجع باطن در و دیگر عنوان به ظاهر در سندی یا مال یا پول اینکهمثل دهد، انجام حیله به توسل طریق از را

 تعقیب مورد و محسوب کالهبردار وکالت قانون 10 ماده اجرای در بگیرد، خود برای باطن در و دیگر شخص اسم به ظاهر در یا

 «.شد خواهد واقع کیفری

 لذا با ذکر این ماده خواهشمندیم جهت جلوگیری از آن رقم حق الوکاله واقعی و تمبر طبق آن صورت گیرد.

 هشتم:تائید نهایی قرارداد وکالت

اعتراضات مبنی براینکه وکال قرارداد های سنتی را سفید امضا به موکل یا رالث قرارمی دهند که مشکالتی ایجاد می شود لذا بهتر 

 ها به طور همزمان و در دفاتر انجام صورت گیرد.است قرارداد 

مثال:موکل ادعا کرده قرارداد سنتی را امضا نکرده ولی الکترونیک را امضا کرده و کاشف به عمل امد که قرارداد توسط رالث امضا 

 قرارداد را لحاظ کنید. شده و دو دادخواست متفاوت علیه موکل تنظیم شده که تضییع حقوق وی را فراهم نموده است لذا اتحاد در

 دو سوال متداول:

 وجود فرض داوری مرکز یا کانون در اختالفات آیا محل اعتبار هست یا خیر؟
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نکته: در قرارداد های اکترونیک پیش فرض پیش بینی شده است اما باید گفت پیش فرض در اختالفات مالی است لذا تخلفات 

 داوری را منتفی میکند لذا به شرط داوری اکتفا نکرده و التزام به وکالت را صورت دهند.انتظامی را دادسرا پیگیری کرده و ارجاع به 

 تعارض رقم حق الوکاله با قرارداد های سنتی یا الکترونیک:

 قرارداد الکترونیک با کد و نسخه ایی به محاکم ارسال می وشد لذا این قرارداد ها از سنتی و خصوصی اعتبار بیشتری دارد لذا بهتر

 است بیشتر مد نظر قرار گیرد.

 نحوه تنظیم وکالتنامه

اجباری شد به عبارتی صرف ارائه وکالت صنتی بدون ربت در سامانه غیر قابل پذیرش شد همچنین  1199قرارداد الکترونیک در آذر 

 در محاکم قضایی و شبه قضایی اجباری شده لذا باید آن ها را ربت کرد.

 شناسایی وکیل و شناسایی روابط الی وکیلو  موکل است و جهت روشن شدن و=حق الوکاله و فرار مالیاتی است.این قرارداد ها مبنای 

 در سامانه خدمات الکترونیک در بخش سامانه وکال قبل ربت است.

ضروری نیست  ربتنا یا وکالت تسخیری و یا معاضدتی که شامل اتباع و موکلین فاقد کد ر قبال گفتیم که ربت ان غیر موارد سنتی

 و سنتی صورت میگیرد.

شروط تخصصی حائز اهمیتی در حفظ شان وکیل در قبال موکل همواره مد نظر است و توضیه می شود قبل انعقاد جهت جلوگیری 

 صیاز تعارض با الکترونیک کامال مفاد مطالعه و بسته به نوع آن در قرارداد خصوصی درج شود شروط قرارداد ها خود قرارداد خصو

 دارای اهمیت است.

 جلسه دوم) ادامه جلسه قبل(

 و قوانین مربوط همواره سعی بر رفع سواالت است. نگارش شروط قرارداد الکترونیک

)مدرس به روخوانی بند های قرارداد الکترونیک می پردازد لذا به جهت سهولت در دسترسی، قرارداد الکترونیک عینا در ادامه ذکر 

 در داخل پرانتز و بارنگ سبز برای هر بند مورد اشاره قرار می گیرد.( گردیده و نکات استاد

 حق تعرفه نامه آیین 2 ماده و مدنی قانون 14 ماده و دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه 19 ماده اجرای در قرارداد این

 نشده بینی پیش قرارداد دراین که مواردی و شد منعقد 1193/12/23 مصوب دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاوره حق ، الوکاله

شروط قرارداد الکترونیک وکالت به الیحه استقالل و قانون مدنی و تعرفه اشاره شده  1) در بند .باشد می اشاره مورد نامه آیین تابع

 است.

کانون  ای است که با پیشنهادالوکاله در صورتی که قبال بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهمیزان حق »الیحه قانون  19ماده 

الوکاله و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص رالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتی که قرارداد حق

 « .کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد
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مهم این است که اکر شرط خالف مفاد این قرارداد الکترونیکی باشد از انجایی که نسخه اون در دست موکلو  وحکمه است  مطلب

اعتبار بیشتری دارد و خالف شروط این آئین نامه و در تضاد باشد قرارداد خصوصی الزم االتباع برای دادسرای انتظامی نیست و 

 یکرا لحاظ کنید.(توضیه می شود شروط ررارداد الکترون

 حصول رب مبنی تعهدی وکیل نیست تضمین قابل دادگستری وکالی سوی از وکالت موضوع به اقدام نتیجه که این به توجه با- 2

) بند دوم قرارداد الکترونیک .است حقوقی آرار و اعتبار فاقد باشد شرط این مفاد خالف که شرط هر و ندارد موکل نظر مورد نتیجه

شرط عدم تضمین به شرط وکال شده ،وقتی نتیجه تضمین می شود یا وکیل دروغ می گوید یا کالهبردار است مجازات اشاره به 

 دارد( 1درجه 

 در هدیتع وکیل است وکیل اختیار از خارج رسیدگی مدت و باشد می کننده رسیدگی مرجع با اوقات تعیین که این به توجه با- 1

 یقانون آرار و اعتبار فاقد باشد شرط این مفاد خالف که شرط هر و ندارد اجرا و رای صدور و رسیدگی مدت افزایش یا کاهش خصوص

 بند سوم در خصوص تعیین اوقات رسیدگی است و به عهده وکیل نمی باشد( .است)

 اب مرتبط مراجع تمامی نزد غیرقانونی و حق غیر من نفوذ اعمال امکان فاقد همچنین و قانونی فرا اختیارات و قدرت فاقد وکیل -0

 اب موکل و کرد خواهد اقدام موکل حقوق از دفاع و وکالت موضوع انجام به نسبت قانونی طرق به صرفا و باشد می وکالت موضوع

 غیرقانونی های روش از یک هیچ به وکیل توسل قرارداد و وکالتنامه این امضای از وی مقصود که دارد می اعالم موضوع این از آگاهی

روش توجیهی برای موکلین درج شده که وی را فاقد اختیارات فراقانونی ذکر کرده است .در الیحه جدید بدواذکر شده  0)بند  .نیست

 نیزدارد لذا حتما باید موضوع با موکل تفهیم شود.( 1که در صورت اربات تبانی وکیل در جرم رشوه مجازات درجه 

عدم پیشرفت کار  1)بند  .شد قرارداد این امضای به حاضر آن از اطالع با موکل و یادآوری موکل به کار پیشرفت عدم عواقب و ارر- 1

 به موکل رو ذکر کرده جز پیگیری وظایف خودش(

 مورد بدهد قرار آینده در است ممکن یا داده قرار وکیل اختیار در وکالت موضوع انجام جهت موکل که اسنادی اصالت و صحت- 1

 صحت به مقرون او اظهارات و اصیل وی ادعای مثبت اسناد که است آن به منوط کارموکل احتمالی پیشرفت و است موکل تایید

 (بار مسئولیت مدنی را از دوش وکیل برداشته است.1بند  ).باشد

 وکالت موضوع قسمت در که است شرحی به وکالت موضوع انجام به مختص صرفا آن در شده تعیین الوکاله حق و قرارداد این- 3

 )در بند هفت به موضوع وکالت اشاره دارد(. .است شده درج

  .است موکل برعهده احتمالی مطلعین یا و شهود نمودن وحاضر معرفی- 3

 سوی از الکترونیک امضای درج ، قرارداد و وکالتنامه دریافت امکان و الکترونیک قرارداد سامانه به موکل دسترسی به توجه با- 9

)در آئین نامه سابق عدم تحویل نسخه مشمول تخلف انتظامی بود که  .است قرارداد و وکالتنامه از ای نسخه دریافت منزله به موکل

 ذکر شده است و میتواند با کد موقت نسخه دوم را از سامانه خودش بگیرد.( 9در بند 
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 تغییر تصور در طرفین و است معتبر گردیده اخذ ارن سامانه از که قرارداد  این در مندرج طرفین نشانی به مکاتبه گونه هر ابالغ-14

 مخابراتی و ای رایانه های سامانه از استفاده نحوه نامه آیین 12 ماده براساس و داده اطالع یکدیگر به را جدید نشانی باید نشانی

 روابط در یقضای الکترونیک ابالغ سامانه طریق از ابالغ اعتبار نافی بند این مفاد.   نمایند اقدام رنا سامانه در آن تغییر به نسبت

 .نیست طرفین

 در طرف یا نشود شناخته اعالمی نشانی چه چنان و شده اعالم موکل سوی از وکالتنامه در مندرج شرح به دعوا طرف نشانی-11

 در دعوا فطر ملی شناسه/  ملی کد اطالعات یا و کند اعالم وکیل به را دیگری نشانی نتواند موکل و نشود شناسایی اعالمی نشانی

 می لوکی ، گردد فراهم وکالت الکترونیک قرارداد و نامه وکالت  سامانه توسط وی اطالعات استخراج امکان که نباشد موکل اختیار

)اعتراض هایی در خصوص  .داشت نخواهد مسئولیتی خصوص این در و کند معرفی رسیدگی مرجع به المکان مجهول را طرف تواند

 رفع مسئولیت شده و بر عهده موکل است.( 11شناسایی طرف مقابل و اعالم مجهول المکانی در بند 

 .است قانونی های هزینه انضمام به قرارداد این مقدم قسط در مقرر مبلغ پرداخت به منوط وکیل سوی از اقدام گونه هر-12

 به راکنشت الکترونیکی یا فیزیکی رسید  ، شود انجام بانکی تراکنش طریق از  وکیل حساب به الوکاله حق واریز که مورد هر در-11

 نامه وکالت سامانه در خود های دریافتی اطالعات ربت به نسبت است موظف وکیل. است وکیل سوی از صادره دریافت رسید منزله

رفع اختالف  11در مورد رسید مالی بود که بند  1تخلف درجه ) سابقا از جمله تخلفات، . نماید اقدام وکالت الکترونیک قرارداد و

 نموده است.وصل دستگاه پوز برای رقم مالیاتی برای وکال اجباری است  میتونه به منزله رسید وجه باشد(

 هب سپس و تهیه(  کپی)  تصویر یا و رونوشت ها آن از و  رویت وکیل سوی از موکل اسناد اصول قرارداد این تنظیم با همزمان-10

 وکیل درخواست حسب کار جریان  در زمان هر را اسناد اصول بایست می که شد یادآوری موکل به ضمنا و شد بازگردانده موکل

آئین نامه استقالل از جمله وظایف ارائه رسید اصل  122ماده  1طبق بند ) .دهد قرار وکیل اختیار در رسیدگی مرجع به ارایه جهت

 رفع اختالف نموده است.( 10اسناد است که بند 

 یرالث یا و مطرح تقابل دعوای یا و طرح دیگری دعوای یا شکایت که نماید ایجاب ضرورت آن، از پس یا کار جریان در چنانچه-11

 اگردروکالتنامه حتی) شود مطرح موکل علیه رالث ورود دعوای یا و دعوی طرف توسط متقابل دعوای یا شکایت یا و شود جلب

 تقاضای درخصوص و  نخواهدداشت اقدام به تعهدی وکیل جداگانه توافق حصول تا(  باشد شده مذکوردرج نیزاختیارات صدرالذکر

 جاری حکم همین  نیز دادرسی اعاده درخواست و خواهی فرجام و وکالت موضوع پرونده اجرایی عملیات تعقیب و اجرایی صدوربرگ

اشاره می کند که تا توافق جداگانه وکیل در خصوص  11) در بند باشد شده درج وکیل اختیار عنوان به وکالتنامه در اگر حتی است

 دعاوی اضافی ، تقابل یا جلب رالث اختیاری ندارد که وکال باید تفهیم کنند.(

 .ودب نخواهد استرداد قابل وکیل به پرداختی مبالغ کار جریان در همچنین و وکالت موضوع به نسبت وکیل اقدام اولین از پس-11

 که مورد استقبال بسیاری از وکال است( 11بند )

 هر یا و نماید خودداری یا تاخیر قرارداد این در مقرر مواعد یا موعد در  الوکاله حق اقساط از یک هر پرداخت از موکل چنانچه-13

 این در و نماید استعفا موکل وکالت از قانونی موازین رعایت با تواند می وکیل باشد بالمحل وکیل به شده تسلیم های ازچک یک

)استعفا دو شرط می باشد. 11نیز متمم بند  13بند  .ندارد الوکاله حق بابت قبلی شده پرداخت وجوه به نسبت حقی موکل صورت

شده الیحه وکالت داریم و در آئین نامه نیز به ان اشاره  23موجب تجدیدجلسه نشود که در ماده  -2به موکل ابالغ شود -1دارد 
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این شروط سابقا خیلی از این شروط را در قرارداد های خصوصی ذکر می کرده اند که اکنون در قرارداد الکترونیک ذکر می  است.

 شوند.(

 اعم هرنحو به وکیل دخالت با موضوع قطعی رای صدور از پس  یا  دعوی ازمراحل یک هر در رسیدگی جریان در  که صورتی در-13

 شساز به وغیره رضایت یا داور رای با یا گذشت اعالم یا دادخواست یا دعوا استرداد یا اصالحی گزارش صدور و نامه سازش ازتنظیم

 23/12/1193  مصوب دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاوره حق ، الوکاله حق تعرفه نامه آیین 21 ماده به مستند ، یابد خاتمه

 درقبال اعدف یا کیفری شکایت طرح یا دادخواست تقدیم از قبل وکیل چنانچه و شود پرداخت وکیل به باید طورکامل به الوکاله حق

 راردادق این در مقرر الوکاله حق کل صورت این در گردد غیرترافعی طریق از موضوع وفصل حل به موفق موکل علیه متشکله پرونده

 اشاره قرارگرفته است.(نیز مورد  1193تعرفه  21که در ماده  13)بند گردد پرداخت وکیل به باید

 پرداخت23/12/1193  مصوب دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاوره حق ، الوکاله حق تعرفه نامه نامه آیین 14 ماده به نظر-19

 و(  باهواپیما)  وکیل سفر هزینه و  نشرآگهی هزینه و داور الزحمه حق و کارشناس دستمزد و دادرسی های هزینه و  الوکاله حق

 یلوک نزد را مذکور های هزینه تامین محل ، انجام از قبل بایست می موکل.   است موکل عهده بر دعوا به مربوط قانونی سایرمخارج

 صولو قابل طرف از است ممکن شود می متحمل عناوین این تحت موکل که هایی هزینه و بدهد را آن پرداخت ترتیب یا کرده تامین

هزینه های انجام وکالت دارد.ذکر این شروط در قرارداد الکترونیک می تواند به معنای تفهیم به موکل نیز اشاره به  19بند) .نباشد

 باشد چراکه نسخه ایی از آن در بد موکل است و عدم اگاهی باید توسط موکل اربات شود.(

 درمهلت اظهارنامه ارسال با یا پیامک ارسال با یا تلفنی تماس ازطریق یا شفاهی از اعم نحو هر به وکیل اعالم حسب چنانچه-24

 هب آن مسئولیت گردد موکل متوجه خسارتی قصور این ارر در و نشود پرداخت موکل سوی از قانونی های هزینه مقررقانونی، های

به پیامک اشاره دارد و در انتهای آئین نامه توسل به فضای مجازی وپیامک نیز معتبر دانسته شده  24)در بند  .خواهدبود موکل عهده

 است(

 مامت دریافت استحقاق وکیل نماید راعزل وکیل رسیدگی ازمراحل درهریک موکل وکیل، سوی از وکالتی اقدام از پس چنانچه-21

 حق دریافت استحقاق فقط وی رسیدگی مراحل از یک هر در وکیل استعفای صورت در و داشت خواهد کامل طور به را الوکاله حق

  داختپر عدم یا و قانونی های هزینه پرداخت عدم ازجمله موکل تخلف یا فعل دلیل به استعفا مگرآنکه دارد را مرحله همان تا الوکاله

 دریافت مستحق وکیل صورت این در که باشد قرارداد این شرایط از یک هر از تخلف یا موعدمقرر در الوکاله حق اقساط از یک هر

  مصوب دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاوره حق ، الوکاله حق تعرفه نامه آیین 20 ماده به نظر.  خواهدبود الوکاله حق تمامی

 چنانچه ، قانونی جهات از جهتی به وکالت موضوع انتفای یا وکیل استعفای یا موکل حجر یا فوت ، عزل صورت در 23/12/1193

 ناسبت به الوکاله حق میزان اینصورت غیر در.  گرفت خواهد تعلق وکیل به مرحله آن الوکاله حق تمام ، باشد رای صدور آماده پرونده

 .شد خواهد تعیین مرکز یا کانون تشخیص به مورد حسب ، است داده انجام مرحله آن در وکیل که کاری

 .است موکل عهده بر علیه محکوم یا و متهم احتمالی جلب-22

 .است موکل عهده بر ها قرار اجرای وسیله تامین-21

 اشخص موکل باشد ضروری صالح مرجع تصمیم موجب به یا قانون حسب رسیدگی مرجع در او حضور گاه هر که شد آگاه موکل-20

 مبین ان است( 20حضور ندارند که شرط بند )خیلی از موکلین مدعی اند که چون وکیل دارند نیاز به  .است حضور به مکلف
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 .باشد می موکل عهده بر است وکالت موضوع به مربوط که دادگستری از خارج اداری امور انجام-21

 هر به)  مرحله هر در وکالت موضوع انجام امکان  عدم درصورت که داد وکیل به اختیارکامل موکل قرارداد این ذیل امضای با-21

 ًو منفرداَ صورتب خود اینکه یا بسپارد دیگری وکالت کارآموز یا وکیل به جزئی یا و کلی طور به را وکالت موضوع انجام پیگیری(  دلیل

) اگر وکیل بدون توکیل ، وکالت رانی بدهد تخلف است)اشاره .دهد انجام را وکالت موضوع دیگری وکالت کارآموز یا وکیل با مجتمعا یا

 ((21به بند 

 کالیو کانون ،عضو وکیل چنانچه را خود مالی اختالفات کلیه همچنین و قرارداد این اجرای یا و تفسیر از ناشی اختالفات کلیه-23

 انوادهخ رسمی مشاوران و رسمی کارشناسان ، وکال مرکز عضو وکیل چنانچه و وکیل متبوع وکالی کانون داوری با باشد دادگستری

درجایی است که تخلف وجود نداشته  23تحقق شرط بند ) .شد خواهد فصل و حل و ارجاع مذکور مرکز داوری به باشد قضائیه قوه

 و فقط بحث مالی است در غیر اینصورت دادسرای انتظامی رسیدگی می کند.(

 نماید ارائه  موکل به را تقدیمی های دادخواست و تنظیمی لوایح از نسخه یک است موظف وکیل-23

 جزء و بوده معتبر و کافی قوانین مطابق شود می مبادله طرفین میان امن مجازی فضای در که الکترونیکی مکاتبات کلیه-29

 .باشد می استناد قابل متعاقدین مستندات

سایر شرائط ما نباید معارض شرائط خصوصی ما با موکل باشد.شروط قرارداد در راستای حفظ شان وکالت  14)بند شرایط سایر-14

 است.(تنظیم شده 

 .نماید برداشت احتمالی به محکوم از را الوکاله حق مانده که داد اختیار وکیل به موکل-11
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مقررات مربوط و به حق الوکاله  و قواعد  و 

 قوانین مربوطه به آن
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 اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 133 ماده و 1111 مصوب دادگستری وکالی کانون استقالل قانونی الیحه 19 ماده اجرای در

 کارشناسان وکالء مرکز و مرکز دادگستری وکالی کانون پیشنهاد به و 1139 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی

 تیآ مواد شرح به دادگستری وکالی سفر هزینه و المشاورهحق الوکاله، حق تعرفه نامهآیین“ قضاییه قوه خانواده مشاوران و رسمی

 .است

لبته این آئین و ا قبل از این ، آئین نامه قبلی نواقص بسیاری داشته و رقم های حق الوکاله بسیار پائین تر از این آئین نامه بوده است.

 نامه نوآوری هایی نیز داشته است که به اهم آن اشاره می کنیم.

نامه به ان اشاره شده عین آن مواد ذکر می گردد و سپس به نکات مهم  آئین 1و  2به دلیل اهمیت موضوع حق الوکاله که در مواد 

 می پردازیم.

 نتعیی نباشد، بین در الوکالهحق خصوص در قراردادی که صورتی در. است معتبر موکل و وکیل بین الوکالهحق قرارداد  –2ماده

 چنان. بود خواهد تعرفه این اساس بر مرکز سهم و صندوق کانون، سهم و مالیات علیه، محکوم موکل، و وکیل مورد در الوکالهحق

 است مالک کمتر مبلغ علیهمحکوم مورد در باشد، نامهآیین این موضوع تعرفه از کمتر قرارداد در الوکالهحق میزان چه

در ائین نامه جدید حذف و اما .موضوع کتمان تمبر غیر واقعی وکال جرم انگاری شده بود.9 2در ماده  31در آئین نامه سابق در سال 

 اما در ائین نامه پیش رو فقط تخلف است. 14جرم انگاری شده است. 1044آئین نامه  129فقط تخلف است هر چند در ماده 

 در. ندک استفاده «تعرفه طبق» مانند عباراتی از نباید و نماید درج را الوکالهحق مبلغ وکالتنامه فرم در است مکلف وکیل  –1 ماده

 اظهار وکالتنامه در را آن ریالی ارزش معادل الوکاله، حق اصل درج ضمن است موظف وکیل نباشد، نقد وجه الوکالهحق که یصورت

 به سبتن دادگاه. باشد شده تعیین تعرفه بر مازاد الوکالهحق مبلغ وکالتنامه، حسب و موکل و وکیل توافق نتیجه در چنانچه. نماید

                                                           

 
الحساب الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علیاگر بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق. 2ماده 9

الوکاله را طبق تعرفه قالزم خواهد بود. چنانچه وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ ح( 1111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  141مالیاتی )موضوع ماده 

آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد  241الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل در صورت انطباق با ماده اعالم و به این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق

م جرم ها عنداللزوم اعالضمن بازرسی و کنترل وکالتنامهبود. قضات، مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا گذاشته و 

 .نمایند

الوکاله و در عنوان حقدر صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او عالوه بر میزان مورد توافق به -129ماده 10 

های متعارف مربوط به رسیدگی تحت هر اسم های سفر و دیگر هزینههای دادرسی و هزینههزینه الوکاله وموردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حق

شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات به باال محکوم می 1و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی از درجه 

عنوان دیگر و اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بهکه وکیل این عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، مثلدرصورتی .ودربت، منشأ ترتیب ارر نخواهد ب

بردار محسوب و مورد قانون وکالت کاله 10در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده 

 .تعقیب کیفری واقع خواهد شد
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 مبرت ابطال مبنای موکل از دریافتی الحسابعلى مبلغ اما داد، خواهد رای نامهآیین این موضوع تعرفه میزان حداکثر تا علیهمحکوم

 .باشدمی صندوق و مرکز کانون، سهم و هامالیات قانون 141 ماده موضوع مالیاتی الحسابعلى

 10 ماده اجرایی در و است وی وکالتنامه قبول به مکلف شعبه دفتر باشد داشته مالیاتی تمبر کسری وکیل که صورتی در – 0 ماده

 صادر اخطار وکیل به مالیاتی تمبر ابطال جهت بدواً 1139 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون

ین آیدیکی از نوآوری های امی عمل به موکل به( مالیاتی تمبر نقص جز به) هااخطاریه کلیه مالیاتی، تمبر تکمیل زمان تا. گرددمی

 آئین نامه است.

 مگر یردگمی تعلق آنان به تساوی به متعدد وکالی الوکالهحق نباشد بین در الوکاله حق خصوص در قراردادی که صورتی در –1 ماده

 مرکز نون،کا سهم مالیاتی، تمبر ابطال به مکلف خود سهم نسبت به وکال  از یک هر همچنین. باشد شده توافق دیگری نحو به آنکه

 .نماید پرداخت را دیگری سهم وکال از یکی که آن مگر هستند، صندوق و

 از وکال توافق با باشند، مرکز از برخی و کانون از برخی پروانه  و نمایندمی وکالت اعالم پرونده در وکیل چند که مواردی در – تبصره

 اما نمایند، قدیمت وکال از یکی سربرگ در نیز را لوایح و ببرند بهره توانندمی مشترک وکالتنامه عنوان به مرکز یا کانون وکالتنامه فرم

 .بپردازند حمایت صندوق و مرکز کانون، به مورد حسب را الوکالهحق از خود سهم به مربوط قانونی حقوق مکلفند، وکال از کدام هر

 در سهم یکدیگر طبق این بند و به تساوی پرداخت خواهد شد.ماده اشاره دارد که در صورت عدم توافق بین وکال 

 در تبصره در آئین نامه قبل این موضوع اشتراک فرم را نداشتیم که در این تبصره اضافه شده است.

در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن که به نحو استقالل باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز  –1ماده 

 .باشدها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق میقانون مالیات 141الحساب مالیاتی موضوع ماده مکلف به ابطال تمبر على

 دارد رانی ه اشاره به وکالت توکیلی یادر این ماد

ها ، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل قانون مالیات 141ماده  1در اجرای تبصره  –تبصره  

 .باشدجدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی

را بر عهده بگیرد، از  1از طبقه  1ت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکال – 3ماده 

 .ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است

 این ماده هم یکی از نوآوری های قانون است که البته باید مستند سمت نیز الصاق گردد.

ی یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیر – 3ماده 

کیل نامه است و تا زمانی که والوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیینموکل امضاء شده باشد. حق

 .باشدهم کانون مرکز و صندوق نمیالوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سحق

 در آئین نامه سابق این الزام را نداشته ایم اما این ماده ان را الزامی دانسته است.
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 میرسیم. 22را وکالی محترم شخصا مطالعه کنند لذا  به ماده  2211الی  9از ماده 

                                                           
 بدوی دادگاه حکم که موردی در مالی دعاوی در ،1139 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون 12 ماده لحاظ با –9 ماده11 

 یرز ترتیب به آن، بهای یا خواسته حیث از حکم نبودن قطعی صورت در و است خواسته بهای درصد ده الوکالهحق میزان است، قطعی خواسته بهای حیث از

 :شودمی تعیین

 .خواسته بهای درصد هشت: ریال میلیون پانصد مبلغ تا – الف

 .خواسته بهای درصد هفت:ریال میلیارد دو تا ریال میلیون پانصد مبلغ بر مازاد به نسبت -ب

 .خواسته بهای درصد پنج: ریال میلیارد ده تا ریال میلیارد دو مبلغ بر مازاد به نسبت – پ

 .خواسته بهای درصد چهار ریال؛ میلیارد سی تا ریال میلیارد ده مبلغ بر مازاد به نسبت -ت

 خواسته بهای درصد سه باال به ریال میلیارد سی مبلغ از -ث

 تقدیم موقع در خواسته بهای 1139 مصوب مدنی امور در انقالب و عمومی دادگاههای دادرسی آیین قانون 12 ماده لحاظ با که صورتی در -تبصره

 خواسته قطعی بهای به نسبت مالیاتی تمبر الحسابعلی التفاوتمابه ابطال به مکلف وکیل خواسته بهای قطعی تعیین از پس نباشد، مشخص دادخواست

 .شد خواهد رفتار نامهآیین این 11 ماده «ب»بند مطابق شود، رد دعوا دلیلی هر به خواسته بهای قطعی تعیین از پیش چنانچه. است

 یا وارد مرحله آن در رالث که است ای مرحله الوکله حق معادل تقابل و رالث اعتراض یا و جلب ورود، دعاوی مقابل در دفاع یا طرح الوکالهحق –14 ماده

 .است کرده مطرح تقابل دعوای خوانده، یا و کرده اعتراض مرحله آن در صادره رای به یا شده جلب

 وکالت ابتدا از وکیل چنانچه اما است؛ نامهآیین این 9 ماده در مقرر میزان به آن به اعتراض و غیابی حکم صدور به منجر هایپرونده الوکالهحق –11 ماده

 تعلق غیابی حکم له محکوم وکیل به دیگری الوکالهحق واخواهی، مرحله در غیابی حکم از دفاع و تعقیب جهت از شود، اعتراض غیابی حکم به و داشته

 .گیردنمی

 :شودمی تعیین زیر ترتیب به الوکالهحق شود، منجر زیر نتایج از یکی به دعوا که مواردی در – 12 ماده

 نخستین مرحله الوکالهحق چهارم یک آن از دفاع و دعوا به پاسخ از پیش خواسته داد ابطال قرار –الف

 نخستین مرحله الوکالهحق دوم یک آن از دفاع و دعوا به پاسخ از پس دادخواست رد قرار -ب

 .است مقرر حکم برای که ای الوکالهحق تمام: دادرسی اعاده تقاضای رد و مختوم امر اعتبار و زمان مرور مانند عللی به دعوا رد یا استماع عدم قرار به -پ

 تجدیدنظر؛ مرحله الوکالهحق چهارم یک: آن از دفاع و دعوا به پاسخ از پیش تجدیدنظر دعوای سقوط قرار -ت

 نظر تجدید مرحله الوکاله حق دوم یک آن از دفاع و دعوا به پاسخ از پس تجدیدنظر دعوای سقوط قرار -ث

 .است ریال میلیون یکصد حداکثر و ریال میلیون یک حداقل اعتراض قابل حقوقی قرارهای به اعتراض الوکالهحق -ج

 .گیردمی تعلق وکیل به مرحله آن الوکالهحق ماهوی، رسیدگی ادامه جهت پرونده اعاده و ماده این موضوع قرارهای نقض با فسخ صورت در – تبصره

 :شودمی تعیین زیر شرح به غیرمالی و خانوادگی دعاوی حسبی، امور الوکالهحق – 11 ماده

 ال؛ری میلیون دویست مبلغ حداکثر و ریال میلیون پنج مبلغ حداقل: حسبی امور چنین هم و زوجیت از ناشی مالی دعاوی یا خانوادگی دعاوی مطلق – الف

 میلیون سیصد مبلغ حداکثر و ریال میلیون چهار مبلغ حداقل نیست؛ الزم قانون موجب به خواسته بهای تعیین با نیست مالی آنها خواسته که دعاوی به -ب

 ریال

 :شودمی تعیین زیر شرح به کیفری، دعاوی به رسیدگی الوکالهحق – 10 ماده

 :انقالب دادگاه و یک نظامی یک کیفری دادگاههای رسیدگی صالحیت در داخل جرایم – الف

 ریال میلیارد دو حداکثر و ریال میلیون پنجاه مبلغ حداقل: یک درجه تعزیری حبس یا ابد عضو،حبس قطع, حیات سلب مجازاتهای مستوجب جرایم-1

 ریال میلیارد یک حداکثر و ریال میلیون سی مبلغ حداقل: 1 و 2 درجه تعزیری هایمجازات مستوجب جرایم-2

 ریال میلیون پانصد حداکثر و ریال میلیون ده مبلغ حداقل: جرایم دیگر-1

 :نوجوانان و اطفال و دو نظامی و دو کیفری دادگاههای رسیدگی صالحیت در داخل جرایم -ب

 ریال؛ میلیون پانصد حداکثر و ریال میلیون ده مبلغ حداقل: 1 و 0 درجه تعزیری و دیات حدود، هایمجازات مستوجب جرایم -1

 ریال؛ میلیون سیصد حداکثر و ریال میلیون پنج مبلغ حداقل 1 درجه تعزیری هایمجازات مستوجب جرایم -2

 ریال میلیون دویست حداکثر و ریال میلیون دو مبلغ حداقل:جرایم دیگر ۔1

 ریال میلیون پنجاه و یکصد حداکثر و ریال میلیون یک حداقل: دادسرا اعتراض قابل قرارهای به اعتراض -پ

 ریال؛ میلیون دویست حداکثر و ریال میلیون دو حداقل:کیفری دادرسی آیین 033 ماده اعمال تقاضای و دادرسی اعاده تقاضای کیفری، فرجامخواهی -ت
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 .باشد شده توافق دیگری نحو به که این مگر شود؛می پرداخت وکیل به مرحله هر ابتدای در مرحله هر الوکالهحق – 22 ماده

 خصصی،ت صالحیت حدود در آنان الوکالهحق به کند، صادر وکال برای تخصصی وکالت گواهی مرکز یا کانون که صورتی در – تبصره

 .گرددمی افزوده درصد 14

در انتها پیش بینی شده بود که در این ماده در ابتدای از نوآوری های جدید ائین نامه است که در ائین نامه سابق آن را نداشتیم و 

 مرحله ذکر شده که البته خالف ان نیز پیش بینی شده است.

 در فصل و حل و سازش و صلح به پرونده دادن سوق به وکال تشویق و فضایی دستگاه به پرونده ورود کاهش منظور به – 21 ماده

 دادگستری از خارج به دادگاه در آن طرح از پس با( داوری مانند) است دادگستری از خارج که اموری الوکالهحق دادگستری، از خارج

 مطلق خصوص در نیز و شودمی ختم صلح به دادگاه خارج با دادگاه در که دعاوی الوکاله حق و شودمی منجر رأی صدور به و ارجاع

 .است دعوا کل الوکاله حق میزان به شود، ختم سازش و صلح به که مواردی در خانواده دعاوی

 در بحث قرارداد های الکترونیکی در بحث ترغیب برای وکال بر سازش به آن اشاره شد.

 ندهپرو چه چنان قانونی، جهات از جهتی به وکالت موضوع انتفای یا وکیل استعفای یا موکل حجر یا فوت عزل، صورت در – 20 ماده

 اریک تناسب به الوکالهحق میزان صورت این غیر در. گرفت خواهد تعلق وکیل به مرحله آن الوکالهحق تمام. باشد رای صدور آماده

 .شد خواهد تعیین مرکز یا کانون تشخیص به مورد حسب است، داده انجام مرحله آن در وکیل که

                                                           
 ونمیلی پانصد حداکثر و ریال میلیون پنجاه حداقل: نمایند وکالت قبول آنها در توانندمی کیفری دادرسی آیین 03 ماده تبصره وکالی فقط که دعاوی – ث

 .ریال

 و نظامی دادسرای انقالب، و عمومی دادسرای از اعم دادسرا در تحقیق فرایند به مربوط درصد پنجاه ماده این موضوع کیفری دعاوی الوکاله حق از -1 تبصره

 است، دادسرا مرحله فاقد رسیدگی که مواردی در است، تجدیدنظرخواهی به مربوط درصد بیست و بدوی دادگاه به مربوط درصد سی و دادسراها سایر

 ویبد مرحله در نیز تجدیدنظر مرحله الوکالهحق است قطعی بدوی حکم که مواردی در و گرددمی افزوده بدوی مرحله الوکالهحق به دادسرا مرحله الوکالهحق

 .گرددمی پرداخت

 در وکیل وکالت و رسیدگی جهت در عرضهم یا سابق مرجع به پرونده عودت و سابق رای نقض و دادرسی اعاده با خواهی فرجام قبول صورت در -2 تبصره

 .شد خواهد اضافه نیز مرحله آن الوکالهحق جدید، مرحله

 درصد، 24 تر اضافه جرم هر ازای به و است اشد جرم دارای که است اتهامی تعرفه مالک باشد، اتهامی موضوع چند دارای پرونده که صورتی در  -1 تبصره

 .گرددمی اضافه تعرفه به الوکالهحق همان

 میزان به مورد حسب مذکور، شوراهای آراء به نسبت اعتراض به رسیدگی مقام در دادگستری محاکم و اختالف حل شوراهای در الوکالهحق – 11 ماده

 .است مربوط حقوقی دعاوی و امور و کیفری دعاوی تجدیدنظر و نخستین مرحله الوکالهحق

 .است تجدیدنظر مرحله تعرفه براساس مالی غیر و مالی دعاوی در کشور عالی دیوان در الوکاله حق –11 ماده

 .است تجدیدنظر مرحله تعرفه اساس بر. است کشور عالی دیوان آن به رسیدگی مرجع که کیفری آراء به اعتراض الوکاله حق – 13 ماده

 .است نقض از پیش الوکالهحق دوم یک معادل گیرد،می عهده بر را وکالت رای نقض از پس که وکیلی الوکالهحق ۔ 13 ماده

 مبلغ حداکثر انتظامی، دادگاههای و دادسراها سایر و کشور عالی دیوان دادسرای و قضات انتظامی عالی دادگاه و دادسرا در الوکالهحق تعرفه – 19 ماده

 .است ریال میلیون بیست

 الهالوکحق.است ریال میلیون پانصد مبلغ حداکثر و ریال میلیون چهار مبلغ حداقل حکومتی، تعزیرات سازمان و اداری عدالت دیوان در الوکالهحق – 24 ماده

 .است ریال میلیون دویست مبلغ حداکثر و ریال میلیون چهار مبلغ حداقل 1119 مصوب کار قانون موضوع هایهیأت مانند قضایی غیر مراجع در

 .گیردمی تعلق تجدیدنظر مرحله به درصد چهل و نخستین مرحله به نامهآیین این 24 و 11 و 9 مواد موضوع الوکالهحق درصد شصت – 21 ماده
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 ربت سازمان االجرایالزم و رسمی اسناد اجرای ادارات و( حقوقی) دادگستری احکام اجرای در اجرایی امور الوکالهحق – 21 ماده

 لحداق موارد دیگر به نسبت و است اجرا مورد یا بهمحکوم مبلغ درصد دو حداکثر و ریال میلیون چهار حداقل کشور، امالک و اسناد

 .است ریال میلیون پنجاه و یکصد مبلغ تا حداکثر و ریال میلیون چهار

میلیون ریال درج 114میلیون در اینجا حداکثر تا  1در قابل سابق حداکثر این ماده هم ازنوآوری هاست که افزایش حق الوکاله رو 

 شده است

 هب نباشد، بین در توافقی و نشده تنظیم ای وکالتنامه که صورتی در وکال ای مشاوره و حقوقی خدمات ارائه الزحمه حق – 21 ماده

 :است زیر شرح

 .ریال میلیون پنجاه حداکثر: نامه اظهار و دفاعیه الیحه شکواییه، دادخواست، تنظیم قبیل از اموری – الف

 ریال میلیون پنج حداکثر و ریال هزار پانصد حداقل: ساعت هر ازای به مشاوره – ب

 .است ریال میلیون پنجاه حداکثر و ریال میلیون دو حداقل وکیل، توسط پرونده مطالعه صرف الزحمه حق-ت

 هک الوکالهحق موجل اقساط نیز و ماده این محل از خود سابق شمسی سال درآمد سال هر ماه اردیبهشت در مکلفند وکال – تبصره

 درآمدی هک صورتی در و بپردازند را آن قانونی حقوق و الحساب علی مالیاتی تمبر و نموده اعالم مرکز یا کانون به را اندنموده دریافت

 .نمایند اعالم کانون به صراحتا اندنداشته

 12تعرفه است 14موارد بعدی تا 

هزینه مسافرت وکال، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور – 14ماده 

های سفر و حق الوکاله ، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل هزینه بر عالوه و بوده موکل عهده به …و 

استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان 

 .باشدارج از کشور هم طراز مدیران کل میهای خمحل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت

 در این ماده حق ماموریت روزانه برای وکیل در نظر گرفته شده است.

                                                           

 
 .نامه استالوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیینتعرفه حق–  23ماده 12

نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال الوکاله دیگر مواردی که در این آیینحق ۔ 23ماده  

 .است

کنند، برای دادگستری عضو کانونهای وکال مکلفند معادل پنجاه درصد آن چه بابت مالیات طبق قانون مالیاتها تمبر به وکالتنامه الصاق میوکالی  – 29ماده  

ی رالوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستصندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکالی دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق

دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکالی کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب  .پرداخت کنند

 .مورد به کانون وکالی دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند
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با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکالیی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در  –تبصره 

های مرتبط با این تخلف، عالوه بر این که از سوی کانون یا مرکز نموده اند در پروندهشهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش 

 .تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند

رونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پ – 11ماده 

الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال ابطال شده مستحق دریافت حق

دیگر خود به عنوان تمبر های تواند این گواهی را به همان میزان در پروندهتمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می

ن امالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میز

 .تمبرهای مالیاتی وی کسر شود

تمبر کرده میتواند از واحد فروش تمبر یا مدیر این ماده بسیار مهم است. یکی از فرضها این است که وکیلی که در تمام مراحل ابطال 

 دفتر گواهی مازاد اخذ کند تا بعدا استفاده کند.

در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی  – 12ماده 

م قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقا

 .ندارد

در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها باشد  – 11ماده 

قانون مالیاتها رفتار نماید. وکیل مکلف است  141ماده  2 وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره

 .حقوق قانونی کانون مرکز با صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید

های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه – 10ماده  

های حل اختالف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه و کال را صرفا بر اساس بیست ، قضات عضو هیات21/3/1193

مراجع قضایی و دیوان  .دهندایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار مینمبرابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می

 .نمایندهای اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ میعدالت اداری در خصوص پرونده
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 قوانین و نکات کاربردی وکالت
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 جلسه سوم:

 استقالل ففط برای کانونی ها معتبر است یا برای وکالی مرکز نیز دارای اعتبار و الزم االتباع است؟بلهآیا الیحه 

 پاسخ در دو قسمت قابل توضیح است.

 خواهیم داشت 133ابتدا مروری بر موارد آئین نامه ماده 

 آئین نامه مذکور بیان نموده است 20ماده 

 در که است همان نامهآیین این موضوع خانواده مشاوران و رسمی کارشناسان وکال، های مسئولیت و تکالیف و وظایف ـ20ماده»

 «.است مقرر رسمی کارشناسان و دادگستری وکالیبه مربوط هاینامهآیین و مقررات و قوانین

برای وکالی مرکز هم الزم  اشاره به کل قوانین و مقررات و ... کانون وکال اشاره نموده بنابراین 133لذا در آئین نامه اجرای ماده 

 االتباع بوده و مضافا اینکه این آنین نامه به مرکز وکال جهت اجرا ابالغ  شده است.

 چیست؟ 1110محاسن آئین نامه الیحه قانونی 

ین ادر این آئین نامه کلیه مواردی که در سایر قوانینی که طبق این آئین نامه ملغی اعالم شده به صورت یکجا جمع آوری شده و 

ملغی اعالم شده است.لذا اگر با مواردی برخوردیم که متعارض با قانون وکالت  بودند  33آئین نامه و آئین نامه اجرایی آن در سال 

 خواهد بود. 1044عمل کنیم.بنابراین استنادات ما فعال بر اساس آئین نامه تیر ماه  1111می توانیم قعال به قانون وکالت 

 نوآوری در بحث اعاده دادرسی داریم که سابق نداشتیم 1044در آئین نامه سال 

 زیر موارد در باشد، نشده یا شده اجرا حکم آنکه از اعم باالتر و چهار درجه مجازات موضوع قطعی احکام علیهمحکوم -110 ماده»

 :بدهد قطعی حکم صادرکننده دادگاه به دادرسی اعاده درخواست تواندمی

 شهادت یا مذکور اسناد مواردی در شهود، شهادت بودن واقع خالف یا و مدارک و اسناد بودن جعلی بر دایر قطعی حکم صدور -1

 است بوده انتظامی حکم صدور مستند شهود

 بوده انتظامی حکم صدور مستند کیفری، محکومیت حکم که مواردی در وی قطعی برائت و وکیل کیفری محکومیت حکم نقض -2

 .است

 «.است فوق بندهای موضوع قضایی، قطعی حکم ابالغ از پس ماه یک درخواست، تسلیم مهلت -تبصره

 موضوع دیگر رفع ارر از محکومیت های انتظامی است

 به آن اشاره نموده است. 110ماده 

 و شودمی حیثیت اعاده زیر مواعد گذشت از پس شود، محکوم انتظامی مجازات به قطعی حکم موجببه وکیل چنانچه -110 ماده

 :گرددمی زایل وی محکومیت آرار کلیه

 قطعی؛ حکم صدور تاریخ از سال دو ،2 و 1 درجه انتظامی محکومیت -1
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 قطعی؛ حکم صدور تاریخ از سال چهار ،0 و 1 انتظامی محکومیت -2

 .قطعی حکم صدور تاریخ از سال شش ،1 درجه انتظامی محکومیت -1

 ترتیب هب ترفیعات، و کارآموزی هایکمیسیون انتظامی، دادسرای و دادگاه مدیره،هیئت در عضویت به نسبت مذکور هایمدت -تبصره

 .است قطعی حکم صدور تاریخ از سال هفت و سال پنج و سال چهار

 هدف قانونگذار در تدوین این آئین نامه جلوگیری از تنگاهای معیشتی وکال بوده است.

 مروری بر صالحیت کارآموزان داریم.

 دارد. 133آئین نامه اجرایی ماده  21صالحیت های کمی کارآموزان را مواد 

 موارد در وکالت حق گردندمی محکوم درجه تنزلبه که وکالیی نیز و وکالت 2 پایه پروانه دارای وکالی وکالت، کارآموزان ـ21ماده

 :ندارند را ذیل

 کشور؛ دیوانعالی در وکالت ـ1

  وقف و تولیت وصیت، حبس، رلث، حجر، نسب، طالق، اصل آن، فسخ و  نکاح اصل به راجع دعاوی ـ2

  ریال میلیارد بیست از ز بیش خواسته با مالی دعاوی ـ1

 . باالتر و 1 درجه تعزیری مجازات یا حد مستوجب جرایم ـ0

 نهپروا مرکز توسط صالحیت احراز و کارآموزی پایان از پس. نمایندمی وکالت سرپرست وکیل نظر زیر وکالت کارآموزان ـ1تبصره

 .یابدمی ارتقاء 1 پایه به وکیل

 .باشد نمی هاپرونده کلیه در مشاور سوی از حقوقی مشـاوره ارائه حق از مانع ماده این مفـاد اعمال ـ2تبصره

پرونده های کیفری وارد کردند که کارآموزان وکالت در کلیه  99اصالحیه ایی به دستورالعمل کارآموزی وکالت سال  1044در سال 

 صالحیت ندارند از جمله اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور اما در پرونده های حدود و ... می توانند وکالت کنند.

فوق درموردی کارآموز با نصاب سقف صالحیت دعوارا تکه تکه در پنج دادخواست کرده بود که توسط قاضی تجمیع  1درخصوص بند

انتظامی معرفی گردید لذا این مورد نیز باید رعایت شوند.)حتی شامل ناشی از یه خوانده یا یک منشا  شده و با گزارش به دادسرای

 که امکان توامان شدن باشد نیز وجود دارد(

 .کارآموزان وکالت مشمول کلیه مقررات انتظامی خواهند بود -مقرر نموده است1044آئین نامه سال 101ماده 

 کاراموزان  و نکات کاربری می کنیممروری کلی بر صالحیت 

کارآموز، مشمول مقررات انتظامی حاکم بر وکال است. عالوه بر این، ارتکاب  »دستورالعمل کارآموزی مقرر نموده است که12ماده 

 :هریک از موارد زیر به عنوان تخلف کارآموز محسوب می شود
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)حتما کارآموزان محترم از نشان مرکز با عنوان کارآموز وکالت و نشان مرکزالف( چاپ سربرگ و کارت ویزیت و تهیه مهر بدون عنوان 

 کارآموز وکالت استفاده کنند(

)ذکر بعضا عباراتی چون عضو مرکز وکال با کمی اغماض ب( هرگونه انتساب عنوان وکیل به خود در فضای مجازی و یا اوراق و اظهارات

 تخلف محسوب نمی شود(

 نامهاخذ امضای وکیل سرپرست یا اخذ امضای وکیل سرپرست قبل از تنظیم وکالت پ( وکالت کارآموز بدون

 ائین نامه اجرایی( 21)ماده ت( قبول وکالت در دعاوی خارج از صالحیت کارآموز

 ث( عدم تمرکز فعالیت در حوزه محل کارآموزی

مکاران محترم عرض کنم که هرگونه همکاری )من موردی را خدمت هج( همکاری با موسسات حقوقی فاقد مجوز از مرکز یا کانون

 با موسسات حقوقی که راس آن وکیل نباشد خالف است اگر هم موسسه ایی دارند حتما باید وکیل محترم مدیرعامل موسسه باشد(

ه به دید دوردرمورد بند های الف، ب و پ؛ در صورت ارتکاب برای نوبت اول به توبیخ کتبی با درج در پرونده، برای نوبت دوم به تم

شود. در مورد سایر ماه محکوم و برای نوبت سوم ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت اتخاذ تصمیم به دادسرا معرفی می 1مدت 

ماه و برای بار دوم، ضمن توقف فعالیت کارآموزی جهت تصمیم  1بندها در صورت ارتکاب برای نوبت اول به تمدید دوره به مدت 

 .می شود. در صورت توقف فعالیت کارآموز، وی مکلف است مراتب را به صورت رسمی به موکل اعالم نمایدگیری به دادسرا معرفی 

: توبیخ کتبی و تمدید دوره توسط کمیسیون استانی و سایر موارد با احراز شرایط و اعالم با تایید کمیسیون اعمال خواهد 1تبصره 

 .ین دستورالعمل و سایر مقررات انتظامی استشد و قابل جمع با سایر ضمانت اجراهای مندرج در ا

: معاونت وکال یا کمیسیون در صورت احراز تخلفات مذکور، می توانند راساً نسبت به بررسی موضوع و تحقیق از کارآموز  2تبصره 

 «.متخلف و اعمال کلیه مجازاتها و عنداللزوم معرفی به دادسرا اقدام نمایند

 نکات دیگرعبارتند از:

فاده از مشاور حقوقی یا رایزن حقوقی و وکیل کارآموز است.حتما باید عنوان کارآموز وکالت با نشان مرکز در سربرگ و .. عدم است

داشته باشند.مورد بعد عناوین سابقه قضایی و غیره هست که تخلف است.استفاده از عبارت عضو مرکز وکال یا مدرس دانشگاه یا 

 وکیل هست که تخلف است.ز مرکز وکال است که تخلف است.استفاده از عبارات التین دارنده مدرک دکتریبدون ذکر کارآمو

 نمره و نام وکالت است که این مورد نیز تخلف است. 2استفاده از تفاوت فونت بیش از 

 دستورالعمل هست 01ازموارد دیگرم هم تخلفات ماده 
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ونده طرف دعوی کارآموز خود یا تایید وکالت و ارایه مشاوره به یکی وکیل سرپرست از قبول وکالت یا مشاوره یا مطالعه پر -01ماده 

 .از کارآموزان خود در مقابل کارآموز دیگر تحت نظر خود ممنوع است

اخیرا پرونده ایی داشتیم که وکیل سرپرست هرچند به سازش وکیل کارآموز را طرف مقابل پرونده خودش معرفی کرده بود و به 

 صرف اعالم وکالت وکیل کارآموز در مقابل وکیل سرپرست تخلف است. سازش ختم کرده بود که

 در ارتباط وکیل سرپرست با کارآموز باید گفت.

 اگر کارآموز بخواهد با وکیل سرپرست دیگر کارکند چگونه هست.

ز ملحق ل رانی را نیبه صورت اعالم وکالت مستقل و یا بدین صورت که در ذیل وکالتانمه خودش عالوه بر وکیل سرپرست خودش وکی

 کند.

 سوال بعدی این است که اگر وکیل سرپرست وکالت گرفته و میخواهد آن را به کاراموزخودش منتقل کند چگونه است؟

 با داشتن توکیل تنظیم وکالتنامه -1

 با داشتن توکیل اعالم الیحه به محکمه --2

 اما بعد انصراف دهد چگونه است. اگر کارآموز وکالتانمه الکترونیک را ربت و موکل هم اکضا کند

اگر ابطال تمبر مالیاتی شده میتوانند از واحد فروش تمبر مالیاتی خود گواهی ابطال تمبر مازاد بگیرند اما اگر ابطال نکردند انصراف 

 از آن قابل ابطال نیست و موکل می تواند به صورت عادی وکیل را عزل کند یا وکیل استعفا کند

 انصراف جز مورد باال ممکن نیستاز طریق سامانه 

 در بحث تعهدات وکال و کارآموزان

 :های انتظامی به ترتیب درجات زیر استمجازات -119ماده 

 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ -1

 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ -2

 رسانی کانون؛توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطالع -1

 پایه وکالت؛تنزل  -0

 ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ -1

 .ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت -1
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آئین نامه الیحه  121تا  121مواد تعهدات و وظایف وکال را ذکر نموده که ضمانت اجرای آن نیز  1044الیحه استقالل  31ماده 

 ه ذیال به آن اشاره می گردد:( ک119است )با رعایت  ماده  1044استقالل 

  :اهم وظایف و تعهدات هر وکیل به شرح زیر است - 31ماده »

 اهتمام به صلح و سازش پیش از طرح دعوا در مراجع قضایی و در تمام مراحل رسیدگی؛  - 1

الیحه  19الوکاله مطابق با ماده نامه و قرارداد مالی با موکل به نحو دقیق، کامل و با درج تاریخ و مبلغ دقیق حق تنظیم وکالت  - 2

الی ای از وکالتنامه و قرارداد مالوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکالی دادگستری و تسلیم نسخه استقالل و آیین نامه تعرفه حق 

 ای از وکالتنامه و قرارداد مالیقبال اخذ رسید و نیز ربت قرارداد مالی در سامانه ربت قرارداد مالی وکال و تسلیم نسخه به موکل در 

 به مرجع قضایی مربوط؛ 

 دادن رسید به موکل در قبال دریافت اسناد و وجوه دریافتی و استفاده از پایانه فروشگاهی؛  - 1

  :ل وکالتانجام اقدامات زیر پس از قبو - 0

 ارائه مشاوره حقوقی به موکل؛  -الف 

 تنظیم قرارداد، دادخواست، شکوائیه و الیحه؛  -ب 

 داوری و میانجیگری با رعایت قوانین و مقررات؛  -پ 

 همکاری با موکل در مراجع قضایی، دولتی و غیردولتی؛  -ت 

 بر اساس ضوابط قانونی و دفاع از حقوق موکل؛  وظیفه وکالتی در مدت متعارف و نیز پیگیری امور موکل، انجام -ث 

دایر کردن دفتر در شهر محل اشتغال که از سوی کانون متبوع بر اساس مقررات این آیین نامه تعیین می شود، با حفظ شئون  - 1

در  فاف و تقویوکالت؛ وکال ضامن امنیت اخالقی دفتر کار خود هستند و نسبت به رعایت موازین شرعی، پوشش مناسب و رعایت ع

اند. وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از دفتر کار مسئول 

تخلفاتی که کارکنان دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند، مسئولیت مدنی دارد. این امر مانع از اقامه دعوای 

  .دیده علیه کارمند مقصر نیستیان وکیل و ز

 پرداخت مالیات قانونی و ایفای تعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت وکالی دادگستری در موعد مقرر؛  - 1

 تنظیم الحاقیه قرارداد و پرداخت مالیات، سهم کانون و سهم صندوق حمایت وکالی دادگستری در مواردی که در خصوص حق - 3

 نامه و یا اعالم وکالت توافق دیگری شود؛ اله، پس از تنظیم وکالت الوک

الوکاله و عنوان حق اجتناب از دریافت هرگونه وجه یا مال یا سند رسمی یا غیررسمی از موکل عالوه بر میزان مورد توافق به  - 3

 های متعارف مربوطهای سفر و دیگر هزینه ی و هزینه های دادرسالوکاله و هزینه چنانچه توافق در بین نباشد، افزون بر تعرفه حق 

 به رسیدگی تحت هر اسم و عنوان، از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن؛ 
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ه حاوی کلیه کنحوی صورت فیزیکی یا الکترونیکی برای هر موکل، به  داشتن دفتر ربت و بایگانی منظم و تشکیل پرونده به - 9

 سال پس از مختومه شدن پرونده وکالتی؛  14رای موکل باشد و نیز نگهداری سوابق دعاوی تا شده باقدامات انجام 

 نامه سفید امضای خود؛ خودداری از در اختیار غیر گذاشتن اوراق وکالت  - 14

  ز خاتمه قرارداد؛خودداری از اعطای وکالت به غیر بدون داشتن حق توکیل و انتقال قرارداد وکالت بدون رضایت موکل یا پس ا - 11

اجتناب از وکالت در ایام تعلیق، ممنوعیت و محدودیت از وکالت در مراجع قضایی و مراجع اختصاصی غیرقضایی یا وکالت  - 12

 بدون تمدید اعتبار پروانه؛ 

 اجتناب از درج شروط مخالف اخالق حسنه و یا شروط غیرمتعارف در قرارداد وکالت؛  - 11

 نامه؛ رعایت مصلحت موکل در موارد استناد به اختیار صلح و سازش مندرج در وکالت  - 10

انجام کلیه مکاتبات مربوط به وظایف وکالتی با استفاده از سربرگ خود که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن،  - 11

 اری از درج عناوین و سوابق شغلی غیر از وکالت در این قبیل مکاتبات؛ پست الکترونیکی، شماره پروانه و نام کانون متبوع باشد و خودد

درج عنوان مدارج تحصیلی برای دارندگان آن مشروط به ارائه مدرک به کانون، مجاز است. رعایت حکم مقرر در این بند در  -تبصره 

 .مورد معرفی وکیل به هر نحوی الزامی است

خودداری از معرفی درجه، میزان تحصیالت و تخصص خود، باالتر و متفاوت از آنچه که دارد، به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا  - 11

 وسایل دیگر و همچنین خودداری از استفاده از عناوین غیرواقعی؛ 

بر اساس قوانین و مقررات از طرف های معاضدتی و تسخیری تا چهار پرونده در سال و نیز انجام اموری که  پذیرش وکالت - 13

 رسانی اقدامات خود به کانون و واحد ارجاع دهنده؛ کانون به وی محول می شود و جدیت و دقت در انجام این اقدامات و اطالع 

الوکاله، معافیت موضوع وکیل معاضدتی و تسخیری از پرداخت مالیات و حقوق صنفی معاف است. در صورت دریافت حق  -تبصره 

 .این تبصره اعمال نمی شود

ای برگزار می صورت دوره منظور ارتقای علمی و عملی وکال از سوی کانون به های آموزشی و علمی که به شرکت در برنامه  - 13

 شود؛ 

ال حضور در مرجع قضایی در مواردی که حسب قانون حضور وکیل در مرجع قضایی الزامی است یا اعالم عذر موجه و یا ارس - 19

 که رسیدگی مرجع قضایی به تأخیر نیفتد؛  نحویالیحه در سایر موارد به 

با اصالحات بعدی در موارد دعوت همزمان وی به چند مرجع قضایی و عدم امکان  1111قانون وکالت مصوب  23رعایت ماده  - 24

 حضور در تمام مراجع مذکور؛ 
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 صورت عدم حضور در مراجع قضایی و مراجع انتظامی کانون در مواعد مقرر؛ خودداری از اعالم و بیان عذر خالف واقع، در  - 21

قبول و رؤیت کلیه اوراق فرستاده شده از کانون اعم از نامه، اخطاریه، تصویر کیفرخواست و رأی که به وسیله مأمور پست با  - 22

 دریافت اوراق مذکور از مأمور پست یا کانون؛  محض رؤیت و ارائه رسید در قبالکانون یا از طریق سامانه ارسال می شود، به 

شده، در دادسرا و دادگاه انتظامی از طریق تقدیم الیحه و نیز حضور در ها و اعالمات انتظامی در مواعد تعیین پاسخ به شکایت  - 21

 دادسرا و دادگاه انتظامی در مواردی که ضرورت حضور به وکیل اعالم می شود؛ 

 ها را رؤیت نکرده است؛  دیق اسنادی که اصول آنخودداری از تص - 20

استفاده به موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا  - 21

 ن صورت باید به موکل یاتجدیدنظرخواهی، مگر اینکه با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به اقدام در موارد مذکور نداشته باشد، در ای

 نماینده امور او اطالع داده و موافقت کتبی دریافت کند؛ 

تحویل فوری پروانه وکالت، دفترچه و کارت شناسایی خود به کانون در صورت تعلیق؛ مدارک مذکور تا پایان مدت تعلیق، در  - 21

 کانون نگهداری خواهد شد؛ 

 رسانی کانون درج و مالک تشخیصاعتبار آن؛ تمدید اعتبار در پروانه وکیل و سامانه اطالع تمدید پروانه وکالت قبل از انقضای  - 23

اعتبار برای کلیه مراجع است. هر وکیلی که پروانه خود را در مهلت مقرر تمدید نکند، حق استفاده از عنوان وکیل و انجام امور وکالتی 

  .را ندارد

ه های غیرواقعی از قبیل تضمین نتیجفریبنده یا ترغیب موکل به انعقاد قرارداد با وعده  وسیلهخودداری از تحصیل وکالت به  - 23

 دادرسی یا ادعای داشتن نفوذ یا تضمین حصول نتیجه در مدت معین؛ 

 الوکاله به میزان درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به )غیر از وجه رایج(؛  اجتناب از پذیرش حق - 29

موقع در دفاع از موکل، یری تالش خود در حدود مقررات، برای اطالع از محتوای پرونده و انجام اقدامات متناسب و به کارگ به - 14

 ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود؛  که فرصتنحوی به 

سیدگی، زمان با رنده، هم کننده به پروکه وکیل و قاضی رسیدگی خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم در صورتی  - 11

 رابطه استاد و دانشجویی داشته باشند؛ 

رسانی فوری به موکل یا نماینده وی به هر طریق مقتضی، پس از ابالغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت اطالع  – 12

 ای از طرف موکل است؛ هزینه 

 ران؛ رازداری و عدم افشای اسرار موکل خود نزد دیگ - 11
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 خودداری از ارائه هرگونه مشاوره حقوقی یا هرگونه همکاری با طرف دعوای موکل در موضوع پرونده؛  - 10

خودداری از تبلیغ سوء علیه سایر وکال، قضات و مراجع دولتی و قضایی و نیز اجتناب از هرگونه تبلیغ یا اظهارنظر علیه مبانی  - 11

 ار خالف شرع یا قانون در فضای حقیقی و یا مجازی؛ نظام جمهوری اسالمی و یا ارتکاب رفت

اجتناب از رفتار مخل نظم دادگاه و سایر مراجع قضایی و دولتی و رعایت شأن مقامات قضایی و اداری و نیز رعایت نظم و  - 11

 انضباط در هنگام حضور و تردد در مراجع قضایی؛ 

واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی به دعوا  اجتناب از ارائه اسناد و مدارک و اطالعات خالف - 13

 یا شکایت مداخله دارند، با علم به خالف واقع بودن اسناد و مدارک یا اطالعات مذکور؛ 

 حساب در مهلت متعارف؛ های وصولی به نام موکل، پس از انتفای وکالت و تسویه استرداد اموال و سپرده  - 13

 دم ارتکاب اعمال و رفتاری که خالف شئون وکالت یا اشتغال به شغلی که مخالف شئون و حیثیت وکالت است؛ ع - 19

منظور اطاله دادرسی انجام می شود، از قبیل طرح ایرادات دادرسی، رد غیرموجه  خودداری از انجام اقدامات عمدی که به - 04

صورت ناقص از لحاظ هزینه و قبول مجدد و یا تقدیم دادخواست و شکوائیه به  دادرس یا داور یا کارشناس و یا استعفای از وکالت

 های قانونی؛ 

که موجب تجدید جلسه نشود؛ هرگاه نحویرسانی استعفای خود به موکل و مرجعی که پرونده در آن مطرح است، به اطالع  – 01

صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابالغ دادنامه غیرقطعی، استعفا خواهی دارد، بخواهد پس از وکیلی که حق تجدیدنظر یا فرجام 

  .دهد؛ باید حداکثر ظرف پنج روز از ابالغ رأی، مراتب را به موکل اطالع دهد

 ها قضاوت یا داوری کرده، مستقیماً یا با توکیل به غیر و همچنینهایی که قبالً در آن خودداری از قبول وکالت نسبت به پرونده  - 02

زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا خودداری از قبول وکالت مستقیم یا غیرمستقیم یا مشاوره یا داوری هم 

 غیردولتی که مشاور یا وکیل آنهاست؛ 

مقام قانونی وی، در همان موضوع، بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل خودداری از قبول وکالت علیه موکل سابق خود و یا قائم  - 01

 یا انقضای وکالت به جهت دیگر؛ خواه به وکالت از طرف مقابل موکل سابق خود یا اشخاص رالث؛ 

موجب قرارداد، مشاور اعم از دولتی یا غیردولتی که مستخدم یا به خودداری از قبول وکالت یا مشاوره علیه اشخاص حقوقی  - 00

 ها؛ ها بوده، تا پنج سال از تاریخ قطع همکاری با آن  آن

ای که علیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی خودداری از قبول وکالت، یا هرگونه مشاوره یا داوری نسبت به پرونده  - 01

موجب قرارداد، مشاور آنها بوده و اطالعات موضوع آن پرونده را در اختیار ی شود و وکیل مستخدم یا به تشکیل شده یا تشکیل م

 دارد؛ 

 « .رغم داشتن جهتی از جهات رد و یا عدم استعفا در صورت حدوث این جهان در ارناء وکالتخودداری از قبول وکالت به  - 01
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 الزام به حضور در اوقات رسیدگی(-دم تمرکز)ععمده وظایف در دو مبحث خالی از لطف نیست

 اول:عدم تمرکز

اگر فردی دوشرط داشت ابطال پروانه می شد شامل تمرکز در خارج از حوزه و یا  1193ائین نامه مرکز مصوب  22سابقا در ماده 

ورت بدین ص س دفتر یا تمرکز(در هر یک از مواردی که ارتکاب صورت گیرد)تاسی تاسیس دفتر خارج از حوزه اما در آئین نامه جدید

 مقرر شده است.

وکیل نمی تواند چند شعبه یا مؤسسه فرعی ایجاد کند. همچنین نمی تواند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت  - 111ماده 

دریافت کرده است، دفتر وکالت تأسیس نماید و نیز نمی تواند عمالً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کند. تخلف از 

)استاد محترم بیان  .است در نوبت سوم 1در نوبت دوم و درجه  0درجه و  در نوبت اول 1ه درجاین حکم مستوجب مجازات انتظامی 

درجه چهار شامل تنزل پایه وکالت  و درجه پنج نیز شامل  119کردند که در نوبت دوم باعث بطالن پروانه است اما طبق ماده 

بیان شده  1ال نیست بلکه ابطال صراحتا در مجازات درجه سال که شامل عنوان ابط سه تا ماه سه مدت به وکالت از موقت ممنوعیت

ر داست که مشمول ماده نیست بنابراین به نظر منظور استاد محترم از ابطال، ابطال پروانه وکیل پایه یک تنزل پایه آن به پایه دو است.

 (هر  صورت کارآموزان عزیز بررسی کنند و به این گفته اکتفاء نکنند.

 ی در محاکم استحضور در اوقات رسیدگدوم الزام به 

 الیحه استقالل 122ماده  1بند 

واسطه عدم حضور او کار که طبق قانون حضور در دادگاه الزامی است، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به در صورتی  – 1

م پیگیری امور موکل بدون معاذیر قانونی و یا وظیفه وکالتی در مدت متعارف یا عددادگاه به تأخیر افتد و یا در صورت عدم انجام 

که حق موکل یا فرصت و امکان دفاع از موکل  نحوی عدم دفاع از حقوق موکل پس از قبول وکالت و انجام تعهدات از سوی موکل، به

 تضییع شود؛

رسال الیحه بود که البته این شرط سومی بود تحت عنوان عدم ا 1110در بند فوق دو حالت ذکر شده در حالی که آئین نامه سال 

 همچنان معتبر است. 1111شرط در قانون وکالت 

شرط ضروری عدم حضور در محاکم حالتی است که باعث تاخیر در دادگاه شده یا موجب اطاله دادرسی گردد لذا اگر دادگاه بدون 

 .این شرط تخلف را ذکر کند وارد بررسی می شیم اما اگر این شروط باشد تخلف است

 قانون وکالت با الیحه اعالم کنند 14اگر عذر موجهی باشد اعالم واال طبق ماده 

اگر رایی بر علیه موکل صادر شود که ناشی از عدم حضور یا عدم رعایت بند فوق باشد موکل میتواند در محاکم اقدام به شکایت 

 نماید.اگرچه عدم احراز تخلف انتظامی مانع از شکایت موکل نخواهد بود.

 در جمع اوقات دادرسی بین حقوقی و کیفری است که مقرر می نماید که : 1111قانون وکالت سال  23ده ما
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در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین  )10/1/1101اصالحی مصوب ) -23ماده »

های دیگر الیحه بفرستد یا در صورت ر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاهکیف جنائی و دیواناوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوان

  .داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد

وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوانکیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که در صورتیکه 

های دیگر الیحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام حاضر میشود و به دادگاهمیداندحضور خود را الزم 

  .میدارد

جهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه جلسه رسیدگی در هر حال از این

توکیل نداشته باشد نسخه رانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن الیحه برای حق مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر

  .فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شداعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه 

ا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو ی – 1تبصره 

  .های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابالغ از طرف دادگاه خواهد بوددر هر یک از دادگاهشده باشد حضور وکیل

عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این  – 2تبصره 

  .عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهداستعفا وترتیب 

 وکیل قانونی هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر – 1تبصره 

بی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابالغ کند هرگاه دادگاه مکلف است بالفاصله وکیل انتخارئیس  شود تجدید

دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل

 «.و دادگاه حکم خواهد داد از متهم دفاع میکندحضور او ادامه خواهد یافت و اال وکیل انتخابی دادگاه 

در تداخل حقوقی با کیفری، محاکم کیفری اولویت داشته اما اگر حقوقی باشد اختیار حضور طبق تشخیص ضرورت با وکیل است و 

 به دیگری با بیان عذر موجه با اختاریه ان محکمه الیحه می فرستد.

 دارد ارجح است و در دادگاه دیگر الیحه دفاعیه بفرستد. اما در تزاحم مخاکم کیفری با هم دادگاهی که تقدم ابالغ حضور

 درمورد عزل یا استعفا نیز باید زمانی باشد که موجود تجدیدجلسه نشود و اال با عدم پذیرش به دادرسی ادامه خواهند داد.

الیحه استقالل  122ماده  1بند نکته بعدی عدم استفاده به موقع از اختیارات قانون به وکال محترم است که از جمله آن می توان به 

 اشاره نمود که بیان میدارد: 1044سال 

موقع از اختیارات قانونی خود که مورد توکیل واقع شده، مانند اعتراض به نظریه کارشناسی، واخواهی یا عدم استفاده به  - 1»

اختیارات خود و اقدام در موارد مذکور نداشته باشد،  تجدیدنظرخواهی؛ و در مواردی که با توجه به ادله ابرازی، اعتقادی به استفاده از

 « .به موکل یا نماینده امور او اطالع نداده و موافقت کتبی دریافت نکرده باشد
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 بحث بعدی لزوم تنظیم قرارداد مالی با موکل و ارائه آن به محکمه است

 سند گرفتن یا موکل از مالی یا وجه هرگونه دریافت صورت در »مقرر نموده است که  1044آئین نامه الیحه استقالل  129ماده 

 قح تعرفه بر زائد نباشد، بین در توافقی که موردی در و الوکاله حق عنوان به توافق مورد میزان بر عالوه او از غیررسمی یا رسمی

 قبیل از عنوان هر و اسم هر تحت رسیدگی به مربوط متعارف های هزینه دیگر و سفر های هزینه و دادرسی های هزینه و الوکاله

 و محاکم در التزام و سند چنین و شود می محکوم باال به 1 درجه از انتظامی مجازات به مرتکب آن، مانند و تضمین و التزام وجه

 مال ای پول اینکهمثل دهد، انجام حیله به توسل طریق از را عمل این وکیل که صورتی در. بود نخواهد ارر ترتیب منشأ ربت، ادارات

 یرد،بگ خود برای باطن در و دیگر شخص اسم به ظاهر در یا و باشد وکالت عمل به راجع باطن در و دیگر عنوان به ظاهر در سندی یا

 «. شد خواهد واقع کیفری تعقیب مورد و محسوب کالهبردار وکالت قانون 10 ماده اجرای در

 از یک هر مرتکب که وکیلی هر - 120 ماده »الیحه استقالل هست: 120ماده از جمله نوآوری ها ذکر رفتارهای خالف شان در 

 :شد خواهد محکوم 0 درجه انتظامی مجازات به شود، زیر رفتارهای

نهایی )شاید شغلی به تاست؛ وکالت حیثیت و مخالفشان که شغلی به اشتغال یا وکالت شئون خالف که رفتاری و اعمال ارتکاب - 1

اما در کنار وکالت برای وکالت خالف شان باشد اما در کل هر شغل تمام وقت که منافی حیثیت وکالت باشد ممنوع خالف شان نباشد 

 است.(

 امعهج وهن موجب یا و بوده جرم قانون مطابق که فعلی ترک یا فعل از است عبارت وکالت شئون خالف رفتار موارد جمله از - تبصره

)هر فعل مثل توهین یا فحاشی را می تواند مشمول .بدانند مذموم را آن وکال اغلب که نحوی به باشد آن مسلم عرف مغایر یا و وکالت

 این بند دانست من جمله صدور چک بالمحل (

 ای قضایی مراجع در حضور هنگام در گفتار و رفتار و پوشش در وکالت منزلت و شئون یا قانونی و شرعی موازین رعایت عدم - 2

 کار؛ محل یا دولتی

 استناد به موکل مصلحت برخالف عمل یا موکل، با خود خصوصی قرارداد در نامتعارف شروط یا حسنه اخالق خالف شروط درج - 1

 نامه؛ وکالت مفاد در سازش و صلح اختیار به

 اخلهمد شکایت یا دعوا به رسیدگی در نحوی به که اشخاصی یا کارشناس قاضی، به واقع خالف اطالعات یا مدارک و اسناد ارائه - 0

 بودن؛ واقع خالف به علم با دارند،

 مهلت در حساب تسویه از خودداری یا وکالت انتفای از پس موکل، نام به وصولی های سپرده و اموال استرداد از خودداری - 1

 متعارف؛

 ینیب پیش غیرقضایی اختصاصی مراجع و قضایی مراجع در وکالت از محدودیت و ممنوعیت تعلیق، ایام در وکالت قبول یا انجام - 1

 خود؛ پروانه درجه از باالتر درجه در وکالت یا نامه آیین این در شده

 انقضاء؛ تاریخ از پس ماه هجده تا سال یک از بیش پروانه اعتبار تمدید از خودداری - 3
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 آنچه زا متفاوت و باالتر را خود تخصص و تحصیالت میزان درجه، دیگر، وسایل یا تابلو یا چاپی اوراق وسیله به که صورتی در – 3

 نماید؛ استفاده غیرواقعی عناوین از یا کند معرفی دارد، که

 جلسه تجدید موجب که نحوی به است، مطرح آن در پرونده که مرجعی و موکل به خود استعفای موقع به رسانی اطالع عدم - 9

 غابال موقع در یا موکل علیه حکم صدور از پس بخواهد که مواردی در یا گردد موکل تجدیدنظرخواهی حق شدن ضایع باعث یا شود

 دهد؛ اطالع را خود استعفای رأی، ابالغ زمان از روز پنج از بیشتر زمان در دهد؛ استعفا غیرقطعی، دادنامه

 ارتکاب یا و اسالمی جمهوری نظام مبانی علیه اظهارنظر یا تبلیغ یا و قضایی و دولتی مراجع و قضات وکال، سایر علیه سوء تبلیغ - 14

 «. مجازی یا و حقیقی فضای در قانون یا شرع خالف رفتار

 کم آنها را بررسی نمیکنیم. وقت الیحه استقالل حتما مطالعه شود که به علت 31ماده 

 خواهند انتظامی مقررات کلیه مشمول وکالت کارآموزان - 101 الیحه داریم )ماده 101در بحث ضمانت اجرای  تعهدات اشاره با ماده 

 11که سابق قید شد قرائت شود( 119( که مشمول مقررات انتظامی وکال هستند.)ماده .بود

 مقررات از تخلف انتظامی مجازات -1044الیحه  124 ماده)استاد محترم به روخوانی مواد مهم الیحه و توضیح برخی انها می پردازد(

 ادستاند پیشنهاد به یا کانون رییس طرف از که است دو و یک درجه کند، می تعیین دادگستری وکالی برای کانون که نظاماتی و

 تعیین برای انتظامی دادگاه صالحیت از مانع ماده این در مقرر های مجازات اعمال در کانون رییس اختیار. شود می اعمال انتظامی

 .باشد نمی 2 و 1 درجه های مجازات

 مرکز نیز بوده و نظاماتی که مرکز تعیین میکند نیز درجه دو است. این ماده مشمول

 :شد خواهد محکوم 2 درجه انتظامی مجازات به شود، زیر رفتارهای از یک هر مرتکب که وکیلی هر -1044الیحه استقالل 121 ماده

 در و ندنک اعالم کانون به روشن و صریح طور به وکالت، به اشتغال محل با مطابق را خود اقامتگاه و الکترونیکی پست نشانی - 1

 ندهد؛ اطالع کانون به کتباً روز ده ظرف را جدید محل نشانی محل تغییر صورت

                                                           

 :های انتظامی به ترتیب درجات زیر استمجازات -1044الیحه 119ماده 13 

 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ -1

 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ -2

 رسانی کانون؛توبیخ کتبی با درج در پرونده، مجله و پایگاه اطالع -1

 تنزل پایه وکالت؛ -0

 ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ -1

 و مجازات است که امکان دارد ابطال با محرومیت نیز همراه باشد یا نباشد و یا بالعکس()این بند شامل د.ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت -1
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 یا تپس مأمور وسیله به که را رأی و کیفرخواست تصویر اخطاریه، نامه، از اعم کانون از شده فرستاده اوراق کلیه که صورتی در – 2

 ورمأم وسیله به ارسالی اوراق مورد در یا نکند رؤیت و قبول ارائه، محض به شود، می ابالغ سامانه طریق از یا شود می ارائه کانون

 ندهد؛ رسید کانون یا پست

 نهمچنی و الیحه تقدیم طریق از انتظامی دادگاه و دادسرا در شده، تعیین مواعد در انتظامی اعالمات و ها شکایت به پاسخ عدم - 1

 شود؛ می اعالم وکیل به حضور ضرورت که مواردی در انتظامی دادگاه و دادسرا در حضور از خودداری

 پست تلفن، شماره دفتر، نشانی خانوادگی، نام نام، حاوی که خود سربرگ از استفاده بدون خود وظایف به مربوط مکاتبات انجام - 0

 مکاتبات و سربرگ در وکالت از غیر شغلی سوابق و عناوین درج صورت در نیز و باشد متبوع کانون نام و پروانه شماره الکترونیکی،

 خود؛ وکالتی وظایف به مربوط

 یم برگزار ای دوره صورت به کانون سوی از وکال عملی و علمی ارتقای منظور به که علمی و آموزشی های برنامه در شرکت عدم - 1

 شود؛

 کلیه حاوی که وینح به موکل هر برای الکترونیکی یا فیزیکی صورت به پرونده تشکیل عدم و منظم بایگانی و ربت دفتر نداشتن - 1

 وکالتی؛ پرونده شدن مختومه از پس سال 14 تا موکالن دعاوی سوابق نگهداری عدم نیز و باشد موکل برای شده انجام اقدامات

 تعلیق؛ صورت در کانون به خود شناسایی کارت و دفترچه وکالت، پروانه فوری تحویل عدم - 3

 

 .قضایی مراجع در حضور هنگام در انضباط و نظم رعایت عدم - 3

 :شود می محکوم 1 درجه انتظامی مجازات به شود، زیر رفتارهای از یکی مرتکب که وکیلی هر - 122 ماده

 و نیقانو موازین رعایت بر نظارت عدم یا و غیروکیل افراد با دفتر اداره در مشارکت یا نامناسب محل در وکالت دفتر کردن دایر - 1

 )حتما کارآموزان محترم نشانی وکیل سرپرست خود را نشانی خود قرار دهند(خود؛  دفتر در شرعی

 لیمتس عدم یا و الوکاله حق دقیق مبلغ و تاریخ درج با و کامل و دقیق نحو به موکل با مالی قرارداد و نامه وکالت تنظیم عدم - 2

 ای وکال مالی قرارداد ربت سامانه در مالی قرارداد ربت عدم یا و رسید اخذ قبال در موکل به مالی قرارداد و نامه وکالت از ای نسخه

 10قانون وکالت به آن اشاره دارد( 12)ماده قضایی؛ مرجع به مالی قرارداد و نامه وکالت از ای نسخه تسلیم عدم

 موکل؛ به اسناد اصول دریافت رسید تسلیم عدم - 1

                                                           
 قرارداد ارندد تسلیم محکمه بدفتر نامه وکالت بضمیمه را قرارداد رانی نسخه و نمایند مبادله و تنظیم الوکالهحق قرارداد خود موکل با باید وکال – 12 ماده10 

 عینم عدلیه وزارت طرف از که ایستنمونه مطابق میدارد دریافت وکیل که وجوهی قبوض همچنین و میسپارد بوکیل موکل که اسنادی فهرست و الوکالهحق

 .شد خواهد
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 یفریک قضایی مرجع در حضور تقدم نباشد، ممکن مزبور اوقات بین جمع و شود دعوت قضایی مرجع چند یا دو به که صورتی در – 0

 هب و نفرستد الیحه ها دادگاه دیگر به و نشود حاضر شده، ابالغ زودتر آن وقت که دادگاهی در ها، دادگاه سایر در و نکند رعایت را

 نکند؛ رعایت قضایی مرجع چند در همزمان دعوت زمان در را وکالت قانون 23 ماده مفاد کلی طور

 یا واخواهی کارشناسی، نظریه به اعتراض مانند شده، واقع توکیل که مورد خود قانونی اختیارات از موقع به استفاده عدم - 1

 د،باش نداشته مذکور موارد در اقدام و خود اختیارات از استفاده به اعتقادی ابرازی، ادله به توجه با که مواردی در و تجدیدنظرخواهی؛

 .باشد نکرده دریافت کتبی موافقت و نداده اطالع او امور نماینده یا موکل به

 کار او حضور عدم واسطه به و نشود حاضر دادگاه در موجه عذر بدون است، الزامی دادگاه در حضور قانون طبق که صورتی در – 1

 یا و قانونی معاذیر بدون موکل امور پیگیری عدم یا متعارف مدت در وکالتی وظیفه انجام عدم صورت در یا و افتد تأخیر به دادگاه

 موکل از دفاع امکان و فرصت یا موکل حق که نحوی به موکل، سوی از تعهدات انجام و وکالت قبول از پس موکل حقوق از دفاع عدم

 شود؛ تضییع

 رسیدگی؛ مراحل از یک هر در طرفین بین سازش و صلح استقرار از ممانعت - 3

 اداری؛ و قضایی مقامات شأن رعایت عدم و دولتی مراجع و دادگاه نظم در اخالل - 3

 دهد؛ قرار غیر اختیار در را خود امضای سفید نامه وکالت اوراق که صورتی در – 9

 است؛ نیافته حضور مقرر مواعد در کانون انتظامی مراجع و قضایی مراجع در که مواردی در عذر، بیان در واقع خالف اظهار - 14

 انقضا؛ تاریخ از سال یک تا ماه شش از بیش پروانه اعتبار تمدید از خودداری - 11

 آن؛ تمدید بدون و پروانه اعتبار مدت انقضای از بعد وکالت قبول یا انجام - 12

 سوم مرحله در یا و کرده مداخله وکالت امر در آن، به مربوط تمدیدی های دوره و کارآموزی ابتدایی ماه هشت در چنانچه - 11

 بپذیرد؛ است، ممنوع آنها در دخالت از که را هایی پرونده وکالت کارآموزی،

 ای موافقت در تبلیغ به اقدام مدیره، هیأت انتخاب برای عمومی هیأت جلسه از قبل ساعت چهار و بیست از که صورتی در – 10

 نماید؛ اشخاص مخالفت

 خیری.تس یا معاضدتی وکالتی وظایف مطلوب انجام عدم یا کانون سوی از شده ارجاع معاضدتی یا تسخیری وکالت پذیرش عدم - 11

 :شد خواهد محکوم 0 یا 1 درجه انتظامی مجازات به شود، زیر تخلفات از یکی مرتکب که وکیلی هر - 121 ماده

 رر؛مق موعد در دادگستری وکالی حمایت صندوق و کانون به نسبت خود مالی تعهدات ایفای عدم و قانونی مالیات پرداخت عدم - 1
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 در که مواردی در دادگستری وکالی حمایت صندوق سهم و کانون سهم مالیات، پرداخت عدم و قرارداد الحاقیه تنظیم عدم - 2

 شود؛ دیگری توافق وکالت اعالم یا و نامه وکالت تنظیم از پس الوکاله حق خصوص

 قرارداد؛ خاتمه از پس یا موکل رضایت بدون قرارداد انتقال و توکیل حق داشتن بدون غیر به وکالت اعطای - 1

 است؛ نکرده رؤیت را آنها اصل که اسنادی تصویر اصل با مطابقت تصدیق - 0

 .فروشگاهی پایانه از استفاده عدم یا و وی نماینده یا موکل از دریافتی مال یا وجه مقابل در رسید تسلیم عدم - 1

 :شد خواهد محکوم 0 درجه انتظامی مجازات به شود، زیر رفتارهای از یک هر مرتکب که وکیلی هر - 120 ماده

 است؛ وکالت حیثیت و مخالفشان که شغلی به اشتغال یا وکالت شئون خالف که رفتاری و اعمال ارتکاب - 1

 امعهج وهن موجب یا و بوده جرم قانون مطابق که فعلی ترک یا فعل از است عبارت وکالت شئون خالف رفتار موارد جمله از - تبصره

 .بدانند مذموم را آن وکال اغلب که نحوی به باشد آن مسلم عرف مغایر یا و وکالت

 ای قضایی مراجع در حضور هنگام در گفتار و رفتار و پوشش در وکالت منزلت و شئون یا قانونی و شرعی موازین رعایت عدم - 2

 کار؛ محل یا دولتی

 استناد به موکل مصلحت برخالف عمل یا موکل، با خود خصوصی قرارداد در نامتعارف شروط یا حسنه اخالق خالف شروط درج - 1

 نامه؛ وکالت مفاد در سازش و صلح اختیار به

 اخلهمد شکایت یا دعوا به رسیدگی در نحوی به که اشخاصی یا کارشناس قاضی، به واقع خالف اطالعات یا مدارک و اسناد ارائه - 0

 بودن؛ واقع خالف به علم با دارند،

 متعارف مهلت در حساب تسویه از خودداری یا وکالت انتفای از پس موکل، نام به وصولی های سپرده و اموال استرداد از خودداری - 1

 ینیب پیش غیرقضایی اختصاصی مراجع و قضایی مراجع در وکالت از محدودیت و ممنوعیت تعلیق، ایام در وکالت قبول یا انجام - 1

 خود؛ پروانه درجه از باالتر درجه در وکالت یا نامه آیین این در شده

 انقضاء؛ تاریخ از پس ماه هجده تا سال یک از بیش پروانه اعتبار تمدید از خودداری - 3

 آنچه زا متفاوت و باالتر را خود تخصص و تحصیالت میزان درجه، دیگر، وسایل یا تابلو یا چاپی اوراق وسیله به که صورتی در – 3

 نماید؛ استفاده غیرواقعی عناوین از یا کند معرفی دارد، که

 جلسه تجدید موجب که نحوی به است، مطرح آن در پرونده که مرجعی و موکل به خود استعفای موقع به رسانی اطالع عدم - 9

 غابال موقع در یا موکل علیه حکم صدور از پس بخواهد که مواردی در یا گردد موکل تجدیدنظرخواهی حق شدن ضایع باعث یا شود

 دهد؛ اطالع را خود استعفای رأی، ابالغ زمان از روز پنج از بیشتر زمان در دهد؛ استعفا غیرقطعی، دادنامه
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 ارتکاب یا و اسالمی جمهوری نظام مبانی علیه اظهارنظر یا تبلیغ یا و قضایی و دولتی مراجع و قضات وکال، سایر علیه سوء تبلیغ - 14

 .مجازی یا و حقیقی فضای در قانون یا شرع خالف رفتار

 :شد خواهد محکوم 1 درجه انتظامی مجازات به زیر موارد در وکیل زیر رفتارهای از یک هر ارتکاب صورت در - 121 ماده

 یتحیث شرافت، یا وکالت امر به مربوط مزبور اسرار اینکه از اعم نماید، افشا را آن و شده مطلع موکل اسرار از وکالت واسطه به – 1

 باشد؛ موکل اعتبار یا و

سابق این مورد را داشتیم )در الیحه قانونی دهد؛ قرار( رایج وجه از غیر) به محکوم عین یا به مدعی عین از درصدی را الوکاله حق - 1

 که عین محکوم به به آن اضافه شده است(

 )مفاد سوگند خود بخشی از مقررات وکالت است که باید همیشه مطالعه شود(کند؛ تخلف کرده، یاد که سوگندی مفاد از - 0

 نکند؛ تمدید انقضا تاریخ از پس سال دو تا ماه هجده از بیش را پروانه اعتبار - 1

 لیهع موضوع همان در را رالث اشخاص یا موکل طرف وکالت دیگر، جهت به وکالت انقضای یا موکل طرف از عزل یا استعفا از بعد - 1

 کند؛ قبول او قانونی مقام قائم یا خود سابق موکل

 هوج از اعم مالی هرگونه پرداخت یا تبانی منظور به غیراداری ارتباط ربط، ذی مراجع سایر و دادگستری کارکنان و قضات با - 3

 .کند استفاده وکالت امور در عنوانی هر تحت آنان با ارتباط از یا و کرده برقرار غیرنقدی یا نقدی

. کند توکال غیرقبول به توکیل با یا مستقیماً کرده، داوری یا قضاوت ها آن در قبالً که هایی پرونده به نسبت که صورتی در – 3

 آنهاست، وکیل یا مشاور که غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی اشخاص یا حقیقی اشخاص علیه زمان هم که صورتی در همچنین،

 .نماید داوری با مشاوره یا وکالت قبول

 ات بوده، آنها مشاور قرارداد، موجب به یا مستخدم که غیردولتی و دولتی از اعم حقوقی اشخاص با همکاری رابطه قطع صورت در - 9

 شکیلت آنها علیه که ای پرونده به نسبت زمان هر در همچنین. بپذیرد را آنها علیه مشاوره یا وکالت همکاری، قطع تاریخ از سال پنج

 .نماید داوری یا مشاوره وکالت، قبول آنها علیه دارد، اختیار در را پرونده آن موضوع اطالعات وی و شود می

 کند؛ موکل دعوای طرف با دیگری همکاری هرگونه یا دهد حقوقی مشاوره خود موکل دعوای طرف به پرونده موضوع در - 14

 رابطه دگی،رسی با زمان هم پرونده، به کننده رسیدگی قاضی و وکیل که صورتی در غیر به توکیل با یا مستقیم وکالت قبول - 11

 باشند؛ داشته دانشجویی و استاد

 وکالت؛ ارناء در جهات این حدوث صورت در استعفا عدم یا و رد جهات از جهتی داشتن رغم به وکالت قبول - 12
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 داشتن ایادع یا رسیدگی نتیجه تضمین وعده با وجه پرداخت یا قرارداد انعقاد به موکل اغوای یا فریبنده طرق از وکالت تحصیل - 11

 معین؛ مدت در نتیجه حصول تضمین یا نفوذ

 .نامه آیین این 39 ماده از تخلف صورت در - 10

  :محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد 1در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل به مجازات انتظامی درجه  - 121ماده 

 اعتبار پروانه را به مدت بیش از دو سال پس از تاریخ انقضاء تمدید نکند؛  - 1

برخالف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته و ظرف یک ماه از تاریخ اعالم کانون، ضمن اعالم انصراف،  - 2

 پروانه خود را تسلیم ننماید؛ 

رده و طلع نکدر حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده، اما بعداً فاقد یکی از شرایط شود و حداکثر ظرف یک ماه، کانون را کتباً م - 1

 ضمن اعالم انصراف، پروانه خود را تسلیم ننماید؛ 

 2گردان و یا تجاهر به رفتار خالف قانون یا خالف شرع منجر به سلب شرایط مقرر در ماده استعمال مسکر و مواد مخدر و روان  - 0

 قانون کیفیت اخذ پروانه؛ 

ل تبانی کرده یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل چنانچه رابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موک - 1

  .مرتکب شده است

مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی عالوه بر در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات  - 123ماده 

دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می شوند.  های مدیره کانون، به انفصال از وکالت محرومیت دایم از عضویت در هیأت

ها یک درجه تشدید مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آن همچنین هر یک از اعضای هیأت 

  .می شود

نه اقدام اعم از قبول وکالیی که حسب قانون اجازه وکالت در یک حوزه قضایی را ندارند، به هر شکل ممکن از هرگو - 123ماده 

وکالت برای مطالعه پرونده و یا به طور مشترک با سایر وکال و کارآموزان و یا توکیل به غیر ممنوع هستند تخلف از این حکم مستوجب 

  .در نوبت سوم است 1در نوبت دوم و درجه  1در نوبت اول و درجه  0مجازات انتظامی درجه 

 در صورت دریافت هرگونه وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او عالوه بر میزان مورد توافق به - 129ماده 

 های سفر و دیگرهای دادرسی و هزینه الوکاله و هزینه  الوکاله و در موردی که توافقی در بین نباشد، زائد بر تعرفه حقعنوان حق 

رسیدگی تحت هر اسم و هر عنوان از قبیل وجه التزام و تضمین و مانند آن، مرتکب به مجازات انتظامی  های متعارف مربوط بههزینه 

یل که وکبه باال محکوم می شود و چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ربت، منشأ ترتیب ارر نخواهد بود. در صورتی  1از درجه 

عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل  اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بهثلاین عمل را از طریق توسل به حیله انجام دهد، م

قانون وکالت کالهبردار محسوب و  10وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد، در اجرای ماده 

 موفق باشید                                                                                             .مورد تعقیب کیفری واقع خواهد شد


