
 

 

 نظریات مشورتی در خصوص پروانه وکالت 

 : 1شماره نظریه مشورتی 
 جزئیات نظریه  

  7/1401/82  : شماره نظریه
  82-97-1401  : شماره پرونده
  1401/02/04: تاری    خ نظریه

 

 استعالم:  
 

ی" ی پروانه وکالت و کارشنایس رسیم دادگستر  "همزمانی داشتر
 
 

  : قضاییهنظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه 
 

ی، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در  ناز آ جا که شغل وکالت و کارشنایس رسیم دادگستی

اصل یکصد و چهل و یکم قانون اسایس جمهوری اسالیم ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون 

مصوب   شغل  یک  از  بیش  تصدی  مصوب    1373ممنوعیت  وکالت  قانون  در  و  و   1315شوند 

ی مصوب   نامه اجراتی  و آیی     1381اصالحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسیم دادگستی

 جمهوری اسالیم ایران مصوب   187ماده  
ی

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

با   1397 و  است  نشده  مذکور  دو شغل  تصدی  بودن  ممنوع  به  نت   ترصییح  بعدی  اصالحات  با 

نت   م فاقد اشکال یکدیگر  ی،  دادگستی لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسیم  ندارند،  نافاتی 

  .قانوت  است

  



 

 

 : 2شماره نظریه مشورتی 
 جزئیات نظریه  

  7/1400/1202  شماره نظریه: 
 ح   1202-97-1400  شماره پرونده: 
  1400/11/16  تاری    خ نظریه: 

 

  : استعالم
 "خوایهفرجاموکالت کارآموزان در فرایند "

 
  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

 

خوات  دارد؛ بنابراین با لحاظ حکم  نامه باید به نحوی تفست  شود که با قانون همکه آیی     نظر به این

ی مصوب    6ماده   3مقرر در تبرصه   و با لحاظ بند   1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستی

و با   1379های عمویم و انقالب در امور مدت  مصوب    قانون آیی   دادریس دادگاه  331ب« ماده  »

هیأت عمویم دیوان عایل کشور حکم مقرر   1383/ 3/ 19مورخ  666حاظ رأی وحدت رویه شماره ل

ی مصوب  آیی     54ماده    2درتبرصه   م    1400نامه الیحه قانوت  استقالل وکالی دادگستی ریاست محتی

توانند تحت نظر وکیل رسپرست، وکالت  کارآموزان در دوره سوم یم» :دارد قوه قضاییه که مقرر یم

ها قابل فرجام  هاتی که احکام آنکتر تا پنج پرونده را در ماه قبول کنند. وکالت کارآموزان در پروندهحدا 

ها دیوان عایل کشور است و یا پذیرش اعاده دادریس کیفری،  است یا مرجع تجدید نظر از احکام آن

 یا به همراه وکیل رسپرست و سایر وکال ممنوع است«، محمول بر آن است  
ً
که وکالت کارآموزان  منفردا

  .خوایه غت  قابل پذیرش استدر فرایند فرجام

  



 

 

 : 3شماره نظریه مشورتی 
 جزئیات نظریه  

  7/1400/1523  : شماره نظریه
 ح   1523-98-1400  : شماره پرونده
  1400/11/24  : تاری    خ نظریه

 

  : استعالم
»چ  بند  موجب  به  ید  مستحرص  اقتصادی،    ۸۸ماده   «همانگونه که  توسعه  ششم  برنامه  قانون 

 جمهوری اسالیم ایران مصوب 
ی

در مورد ایثارگران متقاض  وکالت به غت  از   1395اجتمایع و فرهنگ

ورت دارد؛ این در حایل است که وفق بند   ایط ض  ، احراز دیگر رسر ط ست  الیحه قانوت     ۱۰ماده    ۳رسر

ی مصوب   وانه وکالت به افراد دارای کمتی از بیست  اعطای پر   1333استقالل کانون وکالی دادگستی

ط ست  داشیی  بیست و چهار سال تمام شمیس در   و پنج سال سن ممنوع است؛ به همی   سبب رسر

ی مصوب  آیی     ۳۸تبرصه ماده   ریاست    1400نامه اجراتی الیحه قانوت  استقالل کانون وکالی دادگستی

م قوه قضاییه گنجانده شده است یادشده، یک دیدگاه این است که بند در خصوص مقررات  .محتی

قانون برنامه ششم توسعه نسخ شده   ۸۸الیحه قانوت  مذکور توسط بند »چ« ماده    ۱۰ماده    ۳

ط ست  وجود ندارد و لذا ایثارگران در هر ست  با داشیی  دیگر   است و در واقع در مورد ایثارگران رسر

ایط یم دیرسر دیدگاه  دریافت کنند؛  وکالت  پروانه  استقالل کانون  توانند  قانوت   الیحه  است  این  گر 

ی مصوب   ط ست  را در کنار عدم    1333وکالی دادگستی که موارد ممنوعیت را ذکر کرده است، رسر

ایط اسایس وکالت را ذکر و افراد محجور و افراد دارای کمتی از بیست و پنج  حجر آورده و در واقع رسر

ط در مورد ایثارگران  ع یمسال سن را در هر حال از داشیی  پروانه وکالت من  کند. قائل نشدن به این رسر

با توجه به اختالف   .با وجود حکومت آن نسبت به دیگر افراد جامعه، متضمن نویع تبعیض است

الیحه قانوت  استقالل   ۱۰ماده    ۳دیدگاه موجود خواهشمند است در خصوص نسخ یا عدم نسخ بند  

مصوب   ی  دادگستی وکالی  بند    1333کانون  ماده  »توسط  توسعه   ۸۸چ«  ششم  برنامه  قانون 

 جمهوری اسالیم ایران مصوب  
ی

و دیگر مقررات مشابه در قانون   1395اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

  .با اصالحات بعدی، اعالم نظر شود   1391رسات  به ایثارگران مصوب جامع خدمات
 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتمایع و    88چ« ماده  مفاد قسمت اخت  بند »

 جمهوری اسالیم ایران مصوب  
ی

رسات  به ایثارگران تحت  )الحاقی به قانون جامع خدمات  1395فرهنگ

، بند  59شماره ماده  ط ست  الیحه قانوت    10ماده  3مکرر( دایر بر معافیت ایثارگران مشمول از رسر



 

 

ی مصوب  استقالل   در خصوص ایثارگران را با تخصیص مواجه کرده    1333کانون وکالی دادگستی

  .است

 : 4شماره نظریه مشورتی 

 جزئیات نظریه  
  7/1400/669:شماره نظریه
 ح  669-98-1400:شماره پرونده
  1400/06/23  :تاریخ نظریه

 

  : استعالم
ی و لحاظ ماده  قانون    6ماده    4که به استناد بند  با توجه به این  50نحوه اخذ پروانه وکالت دادگستی

ی مصوب  آیی    ریاست معظم    6/ 4/ 1400نامه اجراتی الیحه قانوت  استقالل کانون وکالی دادگستی

نماید طبق قانون  اند و اقدام به اخذ پروانه وکالت یمقوه قضاییه همکاران قضاتی که بازنشسته شده

اتی خویش حق وکالت نداشته لذا با توجه به این که به مدت سه سال در آخرین محل خدمت قض 

م قضاتی دادگاه تجدیدنظر استان بازنشسته و اقدام به اخذ  
در سال گذشته تعدادی از همکاران محتی

ا در پروندهپروانه وکالت از سوی مرکز و کانون وکال نموده های مطروحه در دادرسا و محاکم اند اخت 

موضوع پرونده کالسه   10/ 7/ 1398-457به استناد دادنامه شماره    مرکز استان و تجدیدنظر استان 

این  7/ 98 بر  مبت   قضات  انتظایم  عایل  دادگاه  اول  استان که شعبه  تجدیدنظر  دادگاه  قضات  که 

اند را از شمول ماده  صالحیت استات  داشته و قضات دیوان عایل کشور که صالحیت کشوری داشته

توجه به مراتب مذکور همکاران بازنشسته در جهت دفاع از موکلی    مرقوم خارج دانسته است لذا با 

پرونده در  نمودهخویش  وکالت  اعالم  خویش  قضاتی  خدمت  محل  آخرین  در  قضاتی  لذا های  اند 

های قضاتی  ضاحتا بفرمایید همکاران موصوف با توجه به مراتب مذکور مجاز به وکالت در پرونده

؟ علمرکز استان یم ورت موضوع و مراجعات مردیم در این باشند یا خت  یهذا با توجه به فوریت و ض 

پیشنهاد یم اعالم گردد ضمنا  معاونت  این  به  پاسخ کتبا  فرمایید  در حال راستا دستور  گردد چون 

باشد و در برخ   های مختلف جاری یمهای کشور رویهحاض  با توجه به رأی مذکور در سطح استان

دهند  ز استان وکالت قضات بازنشسته تجدیدنظر را مورد پذیرش قرار یمها مراجع قضاتی مرکاستان

استانبخشنامه ایجاد رویه واحد در سطح  چه ای جهت  در دفتی اعالم ضمنا  و  تنظیم  های کشور 

وکالت و سامانه ثبت قرارداد وکالت ابتدا و انتهای تارییح  که وکالی موصوف قادر به انجام وکالت  

 به پروندهباشند دقیقا درج  نیم
ی

چه وکالتنامه این امر در رسیدگ های قضاتی مورد تا با مالحظه دفتی

د   کننده قرار گت 
ی

  .توجه قضات رسیدگ

 



 

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت    6ماده    4موضوع تبرصه   «منظور از عبارت »آخرین محل خدمت

مصوب   ی  د   1376دادگستی ماده  که  وکالی  آیی     50ر  استقالل کانون  قانوت   الیحه  اجراتی  نامه 

ی مصوب   م قوه قضاییه نت   آمده است، آخرین حوزه قضاتی است    1400/ 4/ 2دادگستی
رئیس محتی

ماده   طبق  قضاتی  حوزه  و  است  داشته  قضاتی  اشتغال  آن  در   
قاض  اصالخ  آیی     6که  نامه 

دادگاه1381/ 11/ 9) تشکیل  قانون  عمو (  مصوب  های  انقالب  و  مورد،   1373/ 3/ 15یم  حسب 

بخش، شهرستان و استان با رعایت تقسیمات کشوری است؛ بدین معت  که هرگاه سمت قضاتی در  

دادرسا، دادگاه بخش و یا دادگاه شهرستان باشد، ممنوعیت قانوت  در همان بخش یا شهرستان محل 

های تابعه استان اشد، در کل شهرستانخدمت قضاتی است و چنانچه در دادگاه تجدید نظر استان ب

نظر در واقع محل خدمت قاض    است. به عبارت دیگر، با لحاظ صالحیت استات  دادگاه تجدید 

شده، محدود به شهرستان مرکز استان و یا دیگر شهرهاتی که محل استقرار شعبه دادگاه دادگاه یاد 

  .شود ل خدمت وی تلقی یمباشند نبوده و کل حوزه قضاتی استان، محتجدید نظر یم

 

 :5شماره نظریه مشورتی 

 جزئیات نظریه 
  7/99/1876  :شماره نظریه

 ح  1876-97-99  :شماره پرونده

  1399/12/10  :تاریخ نظریه

 

  : استعالم
توانند در محاکم انتظایم کانون وکالی  های مدت  و تنظییم در دفاتر اسناد رسیم یمآیا افراد با وکالتنامه

ی کنند؟  ی اعالم وکالت و موضوع شکایت را پیگت   دادگستی

 

  : نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ط الزم برای قبول وکالت ا  662برابر ذیل ماده   ز ناحیه وکیل اهلیت قانوت  وی  قانون مدت  تنها رسر

است و از سوی دیگر اصل بر آن است که تمایم اموری که توسط موکل قابلیت انجام دارد، قابل 

توکیل است؛ بنابراین ایجاد هرگونه محدودیت برای وکیل یا موکل باید مستند به قانون باشد و از  

ی امریآنجاتی که محدودیت استثناتی است و باید در حدود قدر  های مقرر برای وکالت در دادگستی



 

 

ط خاض برای وکیل در محاکم انتظایم کانون های  متیقن اعمال و اجرا شود و در مقررات قانوت  رسر

ط پذیرش و مداخله در امر تعقیب وکیل در  وکال پیش  بیت  نشده است، لذا داشیی  پروانه وکالت رسر

  .شده نیستمراجع انتظایم یاد 

 


