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    • مقدمه:

معرفــی  شــیوه های  تعییــن  و  ســامان دهی  به منظــوِر  نظام نامــه  ایــن 
  77 مــادۀ   بــه  اســتناد  بــا  مجــاز،  حقوقــی  مؤسســات  و  وکال  اطالع رســانی  و 
کانــون وکالی دادگســتری)مصوب ســال  اســتقالل  قانونــی  آیین نامــۀ الیحــۀ 

می شــود. تصویــب  شمســی(   1334

▪ مادۀ 1: تعاريف

کانون وکالی دادگستری مرکز است؛ کانون وکالی دادگستری:   -1-1

کانــون وکالی دادگســتری مرکــز  کــه باتأییــد  2-1-مؤسســۀ حقوقــی مجــاز: مؤسســه ای اســت 
تأســیس شــده و فعالیــت می کنــد.

▪ مادۀ 2:

کانــون وکالی دادگســتری مرکــز و مؤسســات حقوقــی، تابــع ایــن  اطالع رســانی وکالی عضــو 
ــه،  ــن نظام نام ــده در ای ــوارد پیش بینی ش ج از م ــار ــانی خ ــوع اطالع رس ــت و هرن ــه اس نظام نام
کانــون وکالی  غیرمجــاز وممنــوع اســت. مفــاد اطالع رســانی نبایــد موجــب خدشــه بــه منزلــت 

دادگســتری و اعضــای آن باشــد.

مــوارد  تابــع  وکالــت  کارآمــوزان  رســانی  واطــالع   تبصــره: شــیوه های معرفــی   •
اســت. کارآمــوزی  وظایــف  ح  شــر آیین نامــۀ  در  پیش بینی شــده 

         نظام نامۀسامان دهی
و تـعـيـيــن شـيــوه هــای معــرفــی

و اطالع رسانی وكالی دادگستری
و مؤســـســـه های حـــقـــوقــــی مجــــاز

مصوب 1398/5/1
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▪ مادۀ 3:

ذکــر مــوارد زیــر در معرفــی و اطالع رســانی وکالی دادگســتری و مؤسســات حقوقــی مربــوط، 
مجــاز اســت: 

کانــون وکالی دادگســتری  1-3- نــام، نام خانوادگــی و شــماره و تاریــخ صــدور پروانــه، آرم 
مرکــز، شــهر محــل اشــتغال، نشــانی دفتــر وکالــت، شــمارۀ تلفــن )ثابــت و همــراه( و نمابــر، نشــانی 
ج علمــی دانشــگاهی و مــدارک تحصیلــی و عنــوان مشــاور  گ، مــدار الکترونیکــی، ســایت و وبــال

حقوقــی؛

2-3- درمــورِد مؤسســۀ حقوقــی، نام،شــمارۀ ثبــت، شناســۀ ملــی، نشــانی مرکــز اصلــی و نــام 
ــز  کانــون وکالی دادگســتری مرک ــد عضــو  کــه بای مدیرعامــل و رئیــس هیــأت  مدیــره و ســایر اعضــا 

باشــند؛

کتــاب راهنمــای  کارت ویزیــت، ســربرگ،  • تبصــره: اطالعــات مذکــور در تابلــو، 
ج اســت.  مشــاغل، ســایت و صفحــات الکترونیکــی شــخصی و مؤسســه قابــِل در
ســمبل  و  واژه  نوشــتار،  عالمــت،  هرگونــه  ذکــر  مشــاغل  راهنمــای  کتــاب  در 
مشــروط بــه اینکــه موجــب برتــری وکیــل و مؤسســۀ حقوقــی بــا ســایر وکال و 

مؤسســات حقوقــی نشــود، مجــاز اســت.

▪ مادۀ 4:

وکال و مؤسســات حقوقــی، مجــاز بــه اســتفاده از دو تابلــو بــرای نصــب بر درب ورودی ســاختمان 
کثــر 70×50 می باشــند و  ــر در ابعــاد حدا ــر  100×70 ســانتی متر و ورودی دفت کث ــا ابعــاد حدا ــر ب دفت

کثــر 150×100 اســت. کــه نــام بیــش از یــک وکیــل در آن ذکــر می شــود، حدا ابعــاد تابلوهایــی 

کــه پــس از تصویــب ایــن نظام نامــه پروانــۀ  • تبصــره: شــکل تابلــوی وکالیــی 
اســت.  کانــون  ازســوِی  ارائه شــده  نمونــۀ  طبــق  می کننــد،  دریافــت  وکالــت 

اســت. نظام نامــه  ایــن  رعایــت  بــه  منــوط  تابلوهــای ســابق  از  اســتفاده 

▪ مادۀ 5:

کارت ویزیت، مجاز و پخش و توزیع آن ممنوع است.  ارائه و تقدیم 

▪ مادۀ 6:

از  اعــم  حقوقــی  اشــخاص  بــه  خــود  معرفــی  بــرای  مجازنــد  حقوقــی  مؤسســات  و  وکال 
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دولتی،خصوصــی و مؤسســات عمومــی غیردولتــی، بــا رعایــت مفــاد مــادۀ)3( ایــن نظام نامــه، 
کتــب و مقــاالت حقوقــی وکیــل و  خالصــه ای از ســوابق حرفــه ای و علمــی خــود و مشــخصات 
کثــر در دو صفحــه بــرروِی ســربرگ وازطریــِق پســت عــادی و  مدیــران مؤسســۀ حقوقــی راحدا

الکترونیکــی ارســال نماینــد.

▪ مادۀ 7:

 استفاده از شیوه های زیر در اطالع رسانی ممنوع است:

و  دیــداری، شــنیداری  از  اعــم  رســانه های ملی،عمومــی و خصوصــی  از  اســتفاده   -7-1
نوشــتاری، انتشــار و توزیــع بســته های صوتــی و تصویری،فیلــم و تولیــدات چاپــی ماننــد 
ــزاری نمایشــگاه و  کــت، پوســتر، بیلبــورد و نظایــر آن هــا و برگ ــوگ، بروشــور، برچســب، ترا کاتال

ســایر امکانــات مشــابه؛

• تبصــره:  تولیــد محتــوا در صفحــات شــخصی مجــازی وکیــل و مؤسســۀ حقوقــی 
بــا رعایــت مقــررات ایــن نظام نامــه و لحــاظ شــئون وکیــل بــدون بازنشــر و توزیــع 

مجــاز اســت؛

2-7- چــاپ و توزیــع هرگونــه هدایــای تبلیغاتــی اعــم از سررســید، تقویــم، نوشــت افزار، 
کــه شــامل معرفــی وکیــل یــا دفتــر او و یــا مؤسســات حقوقــی  ســاعت و نظایــر آن هــا به گونــه ای 

باشــد، بــه هــر شــکل و میــزان؛

گمراه کننــده، مقایســه بــا ســایر وکال و مؤسســات حقوقــی و  3-7-اطالع رســانی غیرواقعــی و 
نفــی آن هــا، افشــای مســائل خصوصــی حرفــۀ وکالــت و موکلیــن، ذکــر اســامی موکلیــن و پرونــدۀ 

آنان؛

4-7- ذکر سوابق و سمت های قضایی، شبه قضایی،اداری،اجرایی و صنفی؛

5-7- هرگونــه اطالع رســانی بــه هــر شــکل در داخــل و محیــط پیرامــون دادگســتری ها، 
مجتمع هــای قضایی،دادســراها و ســایر مراجــع قضایــی و شــبه قضایی؛

6-7- اطــالع  رســانی ازطریــِق حضــور فیزیکــی، تلفنــی و ارســال پیامــک و عرضــۀ خدمــات 
شــبانه روزی مشــاورۀ حقوقــی و وکالــت در منــزل مــوکل بــه اســتثنای حضــور در ســاعات اداری 

در دفاتــر مرکــز اصلــی شــرکت ها و ســایر اشــخاص حقوقــی؛

7-7- شــرکت در برنامه هــای زنــده یــا ضبط شــده در رســانۀ ملــی، شــبکه های ماهــواره ای، 
اینترنتــی و مشــابه آن به عنــواِن وکیــل دادگســتری و مشــاور حقوقــی بــه منظــور معرفــی و تبلیــغ خــود؛
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کار، تخفیــف  ــر تضمیــن نتیجــه، پیشــرفت و تســریع در  ــه اطالع رســانی دایــر ب 8-7-هرگون
کمتــر از تعرفــه قانونــی، مشــاورۀ حقوقــی رایگان،دریافــت حق الوکالــه در  حق الوکالــه بــه میــزان 
ــا»دارای  کار و اســتفاده از عباراتــی ماننــد »مجرب تریــن وکیــل«، »بهتریــن مؤسســه« ی ــان  پای

بیشــترین موفقیــت در پرونده هــا«.

▪ مادۀ 8:

 وکال و مؤسســات حقوقــی بایــد تــا ســه ســال از زمــان ارائــۀ آخریــن اطــالع  رســانی خــود، 
ســوابق آن را نگــه داری نماینــد.

▪ مادۀ 9:

ج در پروانــۀ وکالــت( و محــل مرکــز   اطــالع  رســانی صرفــًا در شــهر محــل اشــتغال وکیــل )منــدر
اصلــی مؤسســۀ حقوقــی، مجــاز اســت.

▪ مادۀ 10:

تخلفــات  مصادیــق  و  عناویــن  از  کــه  مــواردی  در  نظام نامــه  ایــن  مفــاد  عــدم  رعایــت 
کانــون محســوب و  پیش بینی شــده در قوانیــن و مقــررات وکالــت نباشــد، تخلــف از نظامــات 

اســت. قابِل تعقیــب  انتظامــی  مــورد  حســب 

خ  ــور ــۀ م ــد در جلس ــره و12 بن ــاده،4 تبص ــه، 10 م ــک مقدم ــه در ی ــن نظام نام ای
ــد و 15  ــب ش ــز تصوی ــتری مرک ــون وکالی دادگس کان ــرۀ  1398/05/01 هیأت مدی
کانــون وکالی دادگســتری مرکــز نســبت بــه همــۀ  روز پــس از انتشــار در ســایت 

وکالی عضــو و مؤسســات حقوقــی مجــاز الزم االجــرا خواهــد شــد.
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مصوب 1398/11/6

     • مقدمه:

کانــون  نظــر بــه قســمت اخیــر مــادۀ 25 آیین نامــه الیحــۀ قانونــی اســتقالل 
کانــون وکالی دادگســتری  وکال، آیین نامــۀ داخلــی ادارۀ جلســات هیأت مدیــره 
کانــون وکالی دادگســتری  خ 1398/11/06هیأت مدیــره  مرکــز در جلســۀ مــور
آیین نامــۀ جلســات هیأت مدیــره  ح ذیــل تصویــب و جایگزیــن  بــه شــر مرکــز 

1344/08/10شــد. مصــوب 

▪ مادۀ يک: نشست ها

بنــد ١- جلســات عــادی هیأت مدیــره رأس ســاعت ٩ صبــح روزهــای یکشــنبه و سه شــنبۀ هــر 
کانــون وکال تشــکیل می شــود و تمــام اعضــای اصلــی موظف انــد رأس ســاعت مقــرر در  هفتــه در 

ایــن جلســات حضــور یابند.

ــی از  ــا یک ــره ی ــس هیأت مدی ــوت رئی ــا دع ــاده ب ــۀ فوق الع ــرورت، جلس ــورت ض ــد 2- در ص بن
نــواب رئیــس بــه همــراه دســتور جلســه تشــکیل خواهــد شــد.

کانــون علنــی اســت و وکالی عضــو بدون مداخلــه و اظهاِرنظر  بنــد 3- جلســات هیأت مدیــرۀ 
کــرات می تواننــد در ســالن جلســات حضــور یابنــد، مگــر در مــوارد ذیل: در مذا

کارآموزی، نقل وانتقال یا ترفیع؛ ح تقاضای متقاضیان صدور پروانۀ وکالت و  الف( طر

کمک های مالی وکالی دادگستری؛ ب( تقاضای 

ح پرونده ها و موضوع های انتظامی؛ ج( طر

د( بــه پیشــنهاد رئیــس جلســه یــا بــه تقاضــای حداقــل ســه نفــر از اعضــای هیأت مدیــره و 
موافقــت ســه چهــارم اعضــای حاضــر.

   آيين نامۀ
ادارۀ جلسات هيأت مديرۀ 

كانون وكالی دادگستری مركز
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کانــون و یــا یکــی از نــواب رئیــس،  بنــد 4- دســتور جلســات هیأت مدیــره بــه دســتور رئیــس 
کانــون منتشــر می شــود و بــه طریــق مقتضــی  24 ســاعت قبــل از تشــکیل جلســه در تارنمــای 

ــد. ــره  می رس ــالع هیأت مدی ــه اط ب

▪ مادۀ دو : نصاب

بنــد 1- نصــاب رســمیت جلســۀ هیأت مدیــره حضــور حداقــل هفــت عضــو از هیأت مدیــره 
کــه پنــج عضــو از اعضــای اصلــی هیأت مدیــره خواهنــد بــود. هــرگاه تعــداد اعضــای حاضــر  اســت 
کمتــر از ایــن نصــاب باشــد، در آن جلســه امــکان اخــذ تصمیــم به عنــواِن »هیأت مدیــره« نخواهد 

بــود.

بنــد٢- درصورتی کــه نصــاب حاصــل نشــده باشــد، اعضــای حاضــر در جلســه بایــد بــه مــدت 
چهل وپنــج دقیقــه در محــل حضــور داشــته باشــند. در صــورت عــدم تشــکیل جلســه، اســامی 
کثــر ظــرف بیســت و چهــار  اعضــای اصلــی غایــب هــر جلســه و علــت عــدم تشــکیل جلســه حدا

ج خواهــد شــد. کانــون در ســاعت در تارنمــای 

بنــد٣- در غیــاب ُمنشــیان، یکــی از اعضــا بــه انتخــاب رئیــس جلســه به صــورِت موقــت 
وظیفــۀ منشــی را انجــام خواهــد داد.

▪ مادۀ سه: عضويت

بنــد ١- در صــورت فــوت، اســتعفا و غیبــت غیرموجــه یکــی از اعضــای اصلــی هیأت مدیــره بــه 
کــه تعــداد رأی او در انتخابــات هیأت مدیــره بیشــتر  مــدت ســه مــاه متوالــی، عضــو علی البدلــی 
کانــون ـ    ــا حضــور رئیــس  اســت و در صــورت تســاوی، بــه قیــد قرعــه ـ در جلســۀ هیأت مدیــره ب

جایگزیــن وی خواهــد شــد.

ج در  بنــد ٢- اســتعفا بــه همــراه دالیــل آن بایــد بــه رئیــس هیأت مدیــره تقدیــم و ضمــن در
دســتور در نشســت بعــدی قرائــت شــود و در صــورت قبــول اســتعفا، طبــق بنــد یــک همیــن 

مــاده عمــل خواهــد شــد.

رئیــس،  اجــازۀ  و  موجــه  عــذر  بــدون  نبایــد  هیأت مدیــره  اعضــای  از  هیچ یــک   -3 بنــد 
کنــد؛ منشــی مکلــف اســت وقــت دقیــق ورود و خــروج اعضــای هیأت مدیــره  جلســه را تــرک 
کمتــر از نصــف مــدت جلســه غیبــت محســوب  کنــد. حضــور  را در صــورت جلســه منعکــس 

مــی شــود. 
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▪ مادۀ چهار: وظايف مقامات در ادارۀ جلسات

بند 1. وظايف رئيس

کــه بــر اســاس قوانیــن و مقــررات وکالــت برعهــده دارد،  کانــون عــالوه بــر وظایفــی  رئیــس 
ــر را انجــام  ــره را نیــز اداره می کنــد و به عنــواِن رئیــس جلســات وظایــف زی جلســات هیأت مدی

خواهــد داد:

الف. تشکیل جلسات رأس ساعت مقرر؛

کــه در دســتور  ح شــود، بــه ترتیبــی  کــه بایــد در هیأت مدیــره مطــر ب. اعــالم موضوعــی 

ــر شــده اســت؛ جلســه ذک
که نوبت می  گیرند؛ ج. تأیید اعضایی 

اتخــاذ تصمیــم درمــورِد  و  رأی گیــری  نتیجــۀ  اعــالم  رأی،  اخــذ  پیشــنهادها،  قرائــت  د. 

هســتند؛ دســتور  از  ج  خــار کــه  پیشــنهادهایی 
ح مادۀ 7 آیین نامه؛ هـ. اعمال قواعد ناظر بر ادارۀ جلسات هیأ ت مدیره به شر

و. پاســخ گویی بــه پرســش های اعضــا در خصــوص قوانیــن و مقــررات وکالــت و رویه هــای 

ناظــر بــر ادارۀ جلســه؛
ز. اتخاذ تصمیم درمورِد اخطار آیین نامه ای اعضای هیأت مدیره؛

ح. صدور دستور و اجرای مصوبات هیأت مدیره؛

ط. اعالم پایان جلسه.

بند ٢. وظايف نواب رئيس

ادارۀ جلســات هیأت مدیــره در غیبــت رئیــس، بــه اســتثنای آنچــه در صالحیــت رئیــس 
اعضــاي  بیــن  وظایــف  و  کار  تقســیم  می باشــد.  رئیــس  نــواب  از  یکــي  بــا  اســت،  کانــون 

اســت. کانــون  داخلــي  آیین نامــۀ  اســاس  بــر  هیأت رئیســه 

بند 3. وظايف منشی

منشی هیأت مدیره در ادارۀ جلسات وظایف زیر را برعهده خواهد داشت:

الــف. انجــام حضوروغیــاب و تهیــۀ فهرســت و ارســال نــام غایبــان هــر جلســه جهــت انتشــار 

کانون؛ در تارنمــای 
گــزارش دقیقــی از مصوبــات هیأت مدیــره  ب. تهیــه و تنظیــم صورت جلســات مشــتمل بــر 

ج نــام مخالــف و حفــظ و  و ذکــر آرای موافــق و در صــورت تقاضــای عضــو مخالــف، در
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صورت جلســات؛ نگــه داری 
ج. امضای رونوشت مصوبات هیأت مدیره؛

د. ارســال فراخــوان بــه اعضــای هیأت مدیــره بــرای هــر نشســت همــراه بــا اخطارهــای 

کار نشســت بعــدی؛ قبلــی و دســتور 
کــرات جلســات و خالصــه نطق هــای پیــش از دســتور در  هـــ. ثبــت و نگــه داری اهــم مذا

کانــون؛ ســوابق و تنظیــم و انتشــار در تارنمــای 

بند ٤. پيش از دستور

پــس از قرائــت صورت جلســه، مــدت ٣٠ دقیقــه بــه ایــراد نطــق پیــش از دســتور اعضــای 
نوبــت،  بــه  کــه هریــک  اختصــاص می یابــد  رأی،  اعضــای علی البــدل دارای حــق  و  اصلــی 
کــرد. هــر عضــو یــک بــار حــق نطــق خواهــد  کثــر بــه مــدت پنــج دقیقــه نطــق خواهنــد  حدا

کــرۀ اعضــا بــا یکدیگــر جایــز نیســت. داشــت و مذا

دفتــر  در  اداری  وقــت  آغــاز  در  کــه  اســت  عضــوی  رأی،  حــق  دارای  علی البــدل  عضــو 
عضــوی  بــا  اولویــت  هم زمــان،  حضــور  صــورت  در  و  باشــد  داشــته  حضــور  هیأت مدیــره 
قاعــدۀ  اداری،  وقــت  شــروع  از  پــس  و  باشــد  انتخابــات  در  بیشــتر  رأی  حایــز  کــه  اســت 
در  علی البــدل  اعضــای  از  یکــی  کــه  مــواردی  در  اســت.  ک  مــال حضــور،  زمــان  ترتیــب 
پایــان جلســه در آن  تــا  او  رأی  باشــد، حــق  کــرده  اســت، شــرکت  ح  کــه مطــر موضوعــی 

بــود. خواهــد  محفــوظ  موضــوع 

كارگروه های موقت ▪ مادۀ پنج: 

برخــی  انجــام  یــا  موضــوع   بــه  رســیدگی  بــرای  هیأت مدیــره  تصویــب  بــا  موقــت  کارگــروه 
کارگروه هــا، دبیــران آن هــا،  تصمیم هــای خــاص تشــکیل خواهــد شــد. انتخــاب اعضــای ایــن 
از ســوی  نیــز  آن هــا،  پیشــنهادهای  و  و دســتاوردها  نتایــج  گــزارش  ارائــۀ  زمــان  و  وظایــف 
بــا تصویــب پیشــنهاد »ســلب  هیأت مدیــره تصویــب خواهــد شــد. هیأت مدیــره می توانــد 
کارگــروه دیگــر  کارگــروه پــس بگیــرد و بــه  کارگــروه« موضوع هــای ارجاعــی را از هــر  اختیــار از 

ارجــاع دهــد.

کارگروه هــا و اجــرای مصوبــات هیأت مدیــره،  به منظــوِر ثبــت و پیگیــری امــور محول شــده بــه 
دبیرخانــه ای دائمــی تحت نظارت منشــیان تشــکیل خواهد شــد.
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كار جلسات هيأت مديره ▪ مادۀ شش: آيين 

بند 1. دستورجلسه

ح موضوع ها به ترتیب زیر است: طر

گشایش؛ الف. آیین 
ب. قرائت و تصویب صورت جلسۀ پیشین؛

ج. نطق های پیش از دستور؛
کار ناتمام جلسۀ پیشین؛ د. 

کار  جدید؛ هـ. 
د. اعالم پایان جلسه.

کاهــش و افزایــش  بنــد 2. هــر نــوع تغییــر اعــم از جابه جایــی ترتیــب دســتور جلســه، حــذف یــا 
فــوق،  مصــوب  جلســۀ  دســتور  برخــالِف  هیأت مدیــره  کارهــای  انجــام  در  جلســه  دســتور 

ــود. ــد ب ــر خواه ــای حاض ــت آرای اعض کثری ــت ا ــتلزم موافق مس

کــرده و ایــن پیشــنهاد توســط  ح  بنــد ٣. هــرگاه یــک عضــو هیأت مدیــره، پیشــنهادی را مطــر
ــه  ک ــت  گرف ــد  ــرار خواه ــه ق ــان جلس ــتور هم ــی در دس ــود، در صورت ــت ش ــر حمای ــو دیگ دو عض
بــه تأییــد رئیــس جلســه یــا تصویــب هیأت مدیــره برســد. در غیــر ایــن صــورت ایــن پیشــنهاد 

گرفــت. کثــر ظــرف ١٥ روز در دســتور جلســه قــرار خواهــد  حدا

كره ▪ مادۀ هفت: مذا

کثــر شــش عضــو تنهــا یــک بــار بــه مــدت چهــار دقیقــه  بنــد 1. درمــورِد هــر موضــوع حدا
کثــر ســه عضــو موافــق و  کننــد. در صــورت وجــود موافــق و مخالــف، حدا می تواننــد صحبــت 

ســه عضــو مخالــف نطــق می کننــد.

ج در بنــد ١ فــوق، بــه  کــره«، قاعــدۀ منــدر ح و تصویــب پیشــنهاد »کمیــت مذا بنــد 2. بــا طــر
کــه هیأت مدیــره مصلحــت بدانــد، اصــالح می شــود. ایــن پیشــنهاد بــه دو ســوم آرای  نحــوی 

مأخــوذه نیــاز خواهــد داشــت.

گــذاری اســت و اعضــا نمی تواننــد حــق و زمــان نطــق خــود را  بنــد 3. حــق نطــق غیــر قابــل وا
کننــد. گــذار  بــه یکدیگــر وا

کننــد،  حــق نطــق، طبــق  کســب نوبــت اقــدام  گــر بــه طــور هم زمــان چنــد عضــو بــرای  بنــد 4. ا
کــه هم زمــان اقــدام  کــه نســبت بــه دیگــر اعضایــی  قواعــد در اختیــار عضــوی قــرار می گیــرد 

ــد از: ــد، اولویــت داشــته باشــد. اهــم ایــن قواعــد عبارت ان کرده ان
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کــرده اســت و بخواهــد در دفــاع از پیشــنهاد خــود  ح  کــه پیشــنهاد را مطــر الــف. عضــوی 
کنــد؛ صحبــت 

کند. که بخواهد مخالف عضو قبلی صحبت  ب. عضوی 

ج از دســتور  کــه بــه موضــوع در دســت بررســی ارتبــاط نداشــته باشــد خــار بنــد 5. هــر نطقــی 
اســت و رئیــس جلســه اجــازۀ ادامــه آن را نمی دهــد.

▪ مادۀ هشت: پيشنهادها

بند 1. پيشنهاد اصالح

کــه متضمــن  ح »پیشــنهاد اصــالح« می تــوان یــک پیشــنهاد در دســت بررســی را   بــا طــر
کــرد. ح  حــذف و یــا افــزودن عباراتــی بــه آن اســت، مطــر

کــره  کثریــت آرا نیــاز دارد. ایــن پیشــنهاد قابــل اصــالح و مذا  تصویــب »پیشــنهاد اصــالح« بــه ا
ح در هیأت مدیــره بایــد حمایــت شــود. اســت و بــرای طــر

بند 2. پیشنهاد تعویق

ح »پیشــنهاد تعویــق« می تــوان بررســی یــک موضــوع را تــا زمــان دیگــری بــه تعویــق  بــا طــر
کثریــت آرا نیــاز دارد. زمــان پیشــنهادی بــرای تعویــق،  انداخــت. تصویــب ایــن پیشــنهاد بــه ا

کــره اســت. قابــل اصــالح و مذا

كره كميت مذا بند 3. پيشنهاد 

کــره« می تــوان قاعــدۀ اصلــی مربــوط بــه تعــداد و زمــان  کمیــت مذا ح »پیشــنهاد  بــا طــر
ح ایــن پیشــنهاد در صحــن مســتلزم حمایــت اســت و  کــرد. طــر کــره را اصــالح  نطق هــا در مذا
تصویــب آن بــه دو ســوم آرا نیــاز خواهــد داشــت. تعــداد و زمــان نطق هــای پیشــنهادی قابــل 

کــره اســت. اصــالح و درنتیجــه قابــل مذا

كره كفايت مذا بند 4. پيشنهاد 

ــد و  ــره درمــورِد موضــوع در دســت بررســی خاتمــه می یاب ک ــب ایــن پیشــنهاد، مذا ــا تصوی ب
بالفاصلــه رأی گیــری می شــود. تصویــب ایــن پیشــنهاد بــه دو ســوم آرا نیــاز دارد، غیــر قابــل 

ــدارد. ــه اصــالح نیــز ن ــره اســت و نیــازی ب ک مذا
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بند 5. پيشنهاد تنفس

ح »پیشــنهاد تنفــس« یــک  کــره شــود، بــا طــر کاری مانــع از ادامــۀ مذا هــرگاه ضــرورت انجــام  
ح »پیشــنهاد تنفــس« بــه حمایــت نیــاز  کــرد. طــر کــره ایجــاد  بــار می تــوان وقفــه ای در رونــد مذا
ــل  ــه تصویــب می رســد. مــدت تنفــس نیــز قابــل اصــالح و درنتیجــه قاب کثریــت آرا ب ــا ا دارد و ب

کــره اســت. مذا

كارگروه بند 6. پيشنهاد ارجاع به 

ح تصویــب ایــن  گــر تصویــب یــک پیشــنهاد بــه بررســی بیشــتر نیــاز داشــته باشــد، طــر ا
اســت. آیین نامــه  ایــن  مــادۀ 5  ح  بــه شــر پیشــنهاد 

بند 7. پيشنهاد اخطار دستور

چنانچــه در اتخــاذ تصمیمــات هیأت مدیــره و یــا اقدامــات اعضــا یــا در ادارۀ جلســه برخــالِف 
قوانیــن و مقــررات عمــل شــود، هریــک از اعضــای هیأت مدیــره می توانــد »اخطــار دســتور« 
دهــد. پیشــنهاد »اخطــار دســتور« نیــازی بــه اخــذ رأی نــدارد و رئیــس جلســه، به محــِض 
شــنیدن اخطــار دســتور بایــد از محتــوای آن مطلــع شــود و تصمیــم خــود را دربــارۀ اخطــار 

کنــد. دســتور اعــالم 

ــد  ــته باش ــراض داش ــتور« اعت ــار دس ــوص »اخط ــس در خص ــم رئی ــه تصمی ــه ب ک ــوی  ــر عض ه
کنــد. ایــن اعتــراض بــه حمایــت نیــاز دارد. تصمیــم رئیــس  ح  می توانــد اعتــراض خــود را مطــر
کثریــت عمــل  گذاشــته شــده و طبــق نظــر ا ح پیشــنهاد مزبــور بــه رأی  بایــد بالفاصلــه بعــد از طــر

شــود.

بند 8. پيشنهاد تعليق قواعد

عــدم رعایــت و تعلیــق قواعــد ایــن آیین نامــه در مــوارد خــاص نیــاز بــه حمایــت و رأی دو 
ســوم حاضــران دارد.

▪ مادۀ نه: مجمع عمومی

ــا  ــد ت ــوت می کن ــتری دع ــۀ وکالی دادگس کلی ــره از  ــار هیأت مدی ــک ب ــاه ی ــش م ــر ش ــل ه الاق
کــه ضــروری  گــزارش اقدامــات هیأت مدیــره و توضیــح در خصــوص مســائلی  بــرای اســتماع 
کانــون  گــزارش هیأت مدیــره در تارنمــای  تشــخیص داده می شــود حضــور بــه هــم رســانند. 

منتشــر خواهــد شــد.
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▪ مادۀ َده: اصالح و تغيير آيين نامه

ــا ســه چهــارم  کــه طبــق مقــررات در دســتور باشــد، ب ــا اخطــار قبلــی  مفــاد ایــن آیین نامــه ب
ــت. ــر اس ــالح و تغیی ــل اص ــند قاب ــی باش ــو آن اصل ــت عض ــه هف ک ــره  آرای هیأت مدی

ــت و قواعــد  ــا اســتفاده از مقــررات وکال ایــن آیین نامــه در تاریــخ 1398/11/06ب
عــام اداره مجامــع تصمیم گیــری، تنظیــم و بــه اتفــاق آرا توســط هیأت مدیــره 
کانــون وکالی دادگســتری مرکــز تصویــب شــد و جایگزیــن آیین نامــۀ جلســات 
کانــون  گردیــد و پــس از انتشــار در تارنمــای  هیأت مدیــره مصــوب 1344/08/10 

الزم االجــرا خواهــد بــود.
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ديماه 1398

         آيين نامۀ انضباطی
كاركنان اداری
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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كاركنان اداری ▪   آيين نامۀ انضباطی 
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         آئين نامه تعرفه حق الوكاله، 
حق المشاوره و هزينه سفر

وكالی دادگستری

دادگســتری  وکالی  کانــون  اســتقالل  قانونــی  الیحــه   19 مــاده  اجــرای  در   ▪
مصــوب 1333 و مــاده 187 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و 
کانــون وکالی  فرهنگــی جمهــوری اســالمی ایــران مصــوب 1379 و بــه پیشــنهاد 
کارشناســان رســمی و مشــاوران خانــواده قــوه  دادگســتری مرکــز و مرکــز وکال، 
قضائیــه »آیین نامــه تعرفــه حق الوکالــه، حق المشــاوره و هزینــه ســفر وکالی داد 

ح مــواد آتــی اســت. گســتری« بــه شــر

▪ مادۀ 1:

کار می رود: کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به   اصطالحات و اختصارات به 

کانون وکالی دادگستری كانون:  الف( 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه. ب( مركز: مرکز وکال، 

پ( صندوق: صندوق حمایت وکال
و  بــا اصطالحــات  قانــون مالیات هــای مســتقیم مصــوب 1366  قانــون ماليات هــا:  ت( 

الحاقــات بعــدی.

كانــون وكالی  كــه پيش نويــس آن در چنــد دوره هيــأت مديــرۀ  ايــن آيين نامــه 
دادگســتری مركــز تــا ســال ١٣٩٨ تهيــه  و تدويــن شــد نهايتــًا در دوره ســی ام 
كارگروه هــای  كانــون مركــز  و پــس از اصالحــات در  ــا پيگيــری  هيــأت مديــره و ب
معاونت هــای قــّوۀ قضاييــه، بــه تصويــب رياســت محتــرم قــّوۀ قضاييــه رســيد.

مصوب 1398/12/28 رئيس قوه قضائيه
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▪ مادۀ 2:

کــه قــراردادی در خصــوص  قــرارداد حق الوکالــه بیــن وکیــل و مــوکل معتبــر اســت، در صورتــی 
حق الوکالــه در بیــن نباشــد، تعییــن حق الوکالــه در مــورد وکیــل و مــوکل، محکوم علیــه، مالیــات 
ــزان  ــود. چنانچــه می ــد ب ــه خواه ــاس ایــن تعرف ــر اس ــز ب ــهم مرک ــدوق و س ــون، صن کان ــهم  و س
ــورد محکوم علیــه  ــد. در م ــوع ایــن آیین نامــه باش ــه موض ــر از تعرف کمت ــرارداد  ــه در ق حق الوکال

ک اســت. کمتــر مــال مبلــغ 

▪ مادۀ 3:

ج نمایــد و نبایــد از عباراتــی  وکیــل مکلــف اســت در فــرم وکالتنامــه مبلــغ حق الوکالــه را در
کــه حق الوکالــه وجــه نقــد نباشــد، وکیــل  کنــد. در صورتــی  ماننــد »طبــق تعرفــه« اســتفاده 
ج اصــل حق الوکالــه، معــادل ارزش ریالــی آن را در وکالتنامــه اظهــار  موظــف اســت ضمــن در
مــوکل و حســب وکالتنامــه، مبلــغ حق الوکالــه  توافــق وکیــل و  نتیجــه  نمایــد. چنانچــه در 
کثــر میــزان تعرفــه  مــازاد بــر تعرفــه تعییــن شــده باشــد، دادگاه نســبت بــه محکوم علیــه تــا حدا
موضــوع ایــن آیین نامــه رأی خواهــد داد؛ امــا مبلــغ علی الحســاب دریافتــی از مــوکل مبنــای 
کانــون، مرکــز  ابطــال تمبــر علی الحســاب مالیاتــی موضــوع مــاده 103 قانــون مالیات هــا، ســهم 

و صنــدوق  می باشــد.

▪ مادۀ 4:

کســری تمبــر مالیاتــی داشــته باشــد دفتــر شــعبه مکلــف بــه قبــول  کــه وکیــل  در صورتــی 
و  عمومــی  دادگاه هــای  آیین دادرســی  قانــون   54 مــاده  اجــرای  در  و  اســت  وی  وکالتنامــه 
انقــالب در امــور مدنــی مصــوب 1379 بــدوًا جهــت ابطــال تمبــر مالیاتــی بــه وکیــل اخطــار صــادر 
کلیــه اخطاریه هــا )بــه جــز نقــص تمبــر مالیاتــی( بــه  می گــردد. تــا زمــان تکمیــل تمبــر مالیاتــی، 

ــد. ــل می آی ــه عم ــوکل ب م

▪ مادۀ 5:

وکالی  حق الوکالــه  نباشــد،  بیــن  در  حق الوکالــه  خصــوص  در  قــراردادی  کــه  صورتــی  در 
ــد.  ــده باش ــق ش ــری تواف ــو دیگ ــه نح ــه ب ــر آنک ــرد مگ ــق می گی ــان تعل ــه آن ــاوی ب ــه تس ــدد ب متع
همچنیــن هــر یــک از وکال بــه نســبت ســهم خــود موکلــف بــه ابطــال تمبــر مالیاتــی،  ســهم 
کــه یکــی از وکال ســهم دیگــری را پرداخــت نمایــد. کانــون، مرکــز و  صنــدوق هســتند؛ مگــر آن 
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کــه چنــد وکیــل در پرونــده اعــالم وکالــت می نمایــد و  تبصــره: در مــواردی   •
ــه  ــرم وکالتنام ــق وکال ازف ــا تواف ــد، ب ــز باش ــی از  مرک ــون و برخ کان ــی از  ــه برخ پروان
ــد و لوایــح را  ــه عنــوان وکالتنامــه مشــترک می تواننــد بهــره ببرن ــز ب ــا مرک ــون ی کان
کــدام از وکال مکلفنــد حقــوق  نیــز در ســربرگ یکــی از وکال تقدیــم نماینــد، امــا هــر 
کانــون، مرکــز و  قانونــی مربــوط بــه ســهم خــود از حق الوکالــه را حســب مــورد بــه 

ــد. ــت بپردازن ــدوق حمای صن

▪ مادۀ 6:

کــه بــه نحــو اســتقالل باشــد و   در صــورت انتخــاب وکیــل جدیــد توســط مــوکل، اعــم از آن 
یــا انضمــام بــه وکیــل ســابق، وکیــل جدیــد نیــز مکلــف بــه ابطــال تمبــر علی الحســاب مالیاتــی 

کانــون، مرکــز و صنــدوق می باشــد. موضــوع مــاده 103 قانــون مالیات هــا و پرداخــت ســهم 

تبصــره: در اجــرای تبصــره 3 مــاده 103 قانــون مالیات هــا، چنانچــه پــس از ابطــال تمبــر 
ــر روی   ــر ب ــال تمب ــه ابط ــف ب ــد مکل ــل جدی ــود، وکی ــل ش ــری توکی ــل دیگ ــه وکی ــوا ب ــب دع تعقی

کانــون، مرکــز و صنــدوق نمی باشــد.  وکالتنامــه و پرداخــت ســهم  

▪ مادۀ 7:

کــه وکیــل بــه نحــو تبرعــی وکالــت یکــی از اقربــای نســبی یــا نســبی خــود تــا درجــه  در صورتــی 
کانــون، مرکــز و صنــدوق  3 از طبقــه 3 را بــر عهــده بگیــرد، از ابطــال تمبــر و پرداخــت ســهم 

معــاف اســت.

▪ مادۀ 8:

تنظیــم و ارائــه وکالتنامــه توســط وکیــل تســخیری یــا معاضدتــی الزامــی اســت. هــر چنــد 
وکیــل  حق الوکالــه  باشــد.  شــده  امضــاء  مــوکل  از  نمایندگــی  بــه  و  قضایــی  مرجــع  توســط 
کــه  تســخیری یــا معاضدتــی دو برابــر  حداقــل تعرفــه موضــوع ایــن آیین نامــه اســت و تــا زمانــی 
وکیــل حق الوکالــه را دریافــت نکــرده باشــد، نیــازی بــه ابطــال تمبــر مالیاتــی و پرداخــت ســهم 

کانــون، مرکــز و صنــدوق نمی باشــد.

▪ مادۀ 9:

بــا لحــاظ مــاده 62 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــالب درامــور مدنــی 
کــه حکــم دادگاه بــدوی از حیــث بهــای خواســته  مصــوب 1379، در دعــاوی مالــی در مــوردی 
قطعــی اســت، میــزان حق الوکالــه ده درصــد بهــای خواســته اســت و در صــورت قطعــی نبــودن 
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حکــم ازحیــث خواســته یــا بهــای آن، بــه ترتیــب زیــر تعییــن می شــود:

الف( تا مبلغ پانصد ميليون ريال: هشت درصد بهای خواسته.
ب( نســبت بــه مــازاد بــر مبلــغ پانصــد ميليــون ريــال تــا دو ميليــارد ريــال: هفــت درصــد بهــای 

خواسته؛ 
پ( نســبت بــه مــازاد بــر مبلــغ دو ميليــارد ريــال تــا ده ميليــارد ريــال: پنــج درصــد بهــای 

خواســته؛
ت( نســبت بــه مــازاد بــر مبلــغ ده ميليــارد ريــال تــا ســی ميليــارد ريــال: چهــار درصــد بهــای 

خواســته 
ث( از مبلغ سی ميليارد ريال به باال: سه درصد بهای خواسته

کــه بــا لحــاظ مــاده 62 قانــون آییــن دادرســی دادگاه هــای  تبصــره: در صورتــی 
موقــع  در  خواســته  بهــای   1379 مصــوب  مدنــی  امــور  در  انقــالب  و  عمومــی 
ــته  ــای خواس ــی به ــن قطع ــس از تعیی ــد، پ ــخص نباش ــت مش ــم دادخواس تقدی
ــه  ــی نســبت ب ــر مالیات ــه ابطــال مابه التفــاوت علی الحســاب تمب وکیــل مکلــف ب
بهــای قطعــی  خواســته اســت. چنانچــه پیــش از تعییــن قطعــی بهــای خواســته 
بــه هــر دلیلــی دعــوا رد شــود، مطابــق بنــد »ب« مــاده 13 ایــن آیین نامــه رفتــار 

خواهــد شــد.

▪ مادۀ 10:

ح یــا دفــاع در مقابــل دعــاوی ورود، جلــب و یــا اعتــراض ثالــث و تقابــل،  حق الوکالــه طــر

ــه رأی  ــا ب ــده ی ــب ش ــا جل ــه وارد ی ــث در آن مرحل ــه ثال ک ــت  ــه ای اس ــه مرحل ــادل حق الوکال مع

کــرده اســت. ح  کــرده و یــا خوانــده، دعــوای تقابــل مطــر صــادره در آن مرحلــه اعتــراض 

▪ مادۀ 11:

ــرر  ــزان مق ــه می ــه آن ب ــراض ب ــی و اعت ــم غیاب ــدور حک ــه ص ــر ب ــای منج ــه پرونده ه حق الوکال

در مــاده 9 ایــن آیین نامــه اســت؛ امــا چنانچــه وکیــل ازابتــدا وکالــت داشــته و بــه حکــم غیابــی 

اعتــراض شــود، از جهــت تعقیــب و دفــاع از حکــم غیابــی در مرحلــه واخواهــی حق الوکالــه 

ــرد. ــق نمی گی ــی تعل ــم غیاب ــه حک ــل محکوم ل ــه وکی ــری ب دیگ
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▪ مادۀ 12:

کــه دعــوا بــه یکــی از نتایــج زیــر منجــر شــود، حق الوکالــه بــه ترتیــب زیــر تعییــن  در مــواردی 
می شــود:

الــف( قــرار ابطــال دادخواســت پيــش از پاســخ بــه دعــوا و دفــاع از آن: یــک چهــارم حق الوکاله 
مرحله نخســتین. 

ب( قــرار رد دادخواســت پــس از پاســخ بــه دعــوا و دفــاع از آن: یــک دوم حق الوکالــه مرحلــه 
نخســتین.

ــه عللــی ماننــد مــرور زمــان و اعتبــار امــر مختــوم و رد  ــا رد دعــوا ب ــرار عــدم اســتماع ی پ( ق
ــت؛ ــرر اس ــم مق ــرای حک ــه ب ک ــه ای  ــام حق الوکال ــه تم ک ــی  ــاده دادرس ــای اع تقاض

ــارم  ــک چه ــاع ازآن، ی ــوا و دف ــه دع ــخ ب ــش از پاس ــر پی ــوای تجدیدنظ ــقوط دع ــرار س ت( ق
حق الوکالــه مرحلــه تجدیدنظــر؛

یــک دوم  از آن،  بــه دعــوا و دفــاع  از پاســخ  پــس  قــرار ســقوط دعــوای تجدیدنظــر  ث( 
تجدیدنظــر؛ مرحلــه  حق الوکالــه 

ج( حق الوکالــه اعتــراض بــه قرارهــای حقوقــی قابــل اعتــراض حداقــل یــک میلیــون ریــال و 
کثــر یکصــد میلیــون ریــال اســت. حدا

اعــاده  ایــن مــاده و  نقــض قرارهــای موضــوع  بــا  در صــورت فســخ  تبصــره:   •
پرونــده جهــت ادامــه رســیدگی  ماهــوی، حق الوکالــه آن مرحلــه بــه وکیــل تعلــق 

می گیــرد.

▪ مادۀ 13:

ح زیر تعیین می شود: حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیر مالی به شر

الــف( مطلــق دعــاوی خانوادگــی یــا دعــاوی مالــی ناشــی از زوجیــت و همچنیــن امــور 
کثــر مبلــغ دویســت میلیــون ریــال. حســبی: حداقــل مبلــغ پنــج میلیــون ریــال و حدا

کــه خواســته آنهــا مالــی نیســت یــا تعییــن بهــای خواســته بــه موجــب قانــون  ب( دعــاوی 
کثــر مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال. الزم نیســت: حداقــل مبلــغ چهــار میلیــون ریــال و حدا
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▪  مادۀ 14:

ح زیر تعیین می شود: کیفری به شر حق الوکاله رسیدگی به دعاوی 

کیفــری یــک، نظامــی یــک و دادگاه  الــف( جرایــم داخــل درصالحیــت رســیدگی دادگاه هــای 
انقــالب؛

1- جرايــم مســتوجب مجازات هــای ســلب حيــات، قطــع عضــو، حبــس ابــد يــا حبــس تعزيــری 
کثــر دو میلیــارد ریــال. درجــه يــک؛ حداقــل مبلــغ پنجــاه میلیــون ریــال و حدا

2- جرايــم مســتوجب مجازات هــای تعزيــری درجــه 2 و 3: حداقــل مبلــغ ســی میلیــون ریــال 
کثــر یــک میلیــارد ریــال؛  و حدا

کثر پانصد میلیون ریال؛ 3- ديگر جرايم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حدا

کیفــری دو و نظامــی دو و اطفــال و  ب( جرایــم داخــل در صالحیــت رســیدگی دادگاه هــای 
نوجوانــان:

1- جرایــم مســتوجب مجازات هــای حدود،دیــات و تعزیــری درجــه 4 و 5: حداقــل مبلــغ 
کثــر پانصــد میلیــون ریــال ده میلیــون ریــال و حدا

2- جرایــم مســتوجب مجازات هــای تعزیــری درجــه 6: حداقــل مبلــغ پنــج میلیــون ریــال 
کثــر ســیصد میلیــون ریــال  و حدا

کثر دویست میلیون ریال؛ 3- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حدا

کثــر  پ( اعتــراض بــه قرارهــای قابــل اعتــراض دادســرا: حداقــل یــک میلیــون ریــال و حدا
یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال؛

کیفــری، تقاضــای اعــاده دادرســی و تقاضــای اعمــال مــاده 477 آییــن  ت( فرجام خواهــی 
کثــر دویســت میلیــون ریــال؛ کیفــری: حداقــل دو میلیــون ریــال و حدا دادرســی 

کیفــری می تواننــد در آنهــا  کــه فقــط وکالی تبصــره مــاده 48 آییــن دادرســی  ث( دعــاوی 
ــال. ــون ری ــد میلی ــر پانص کث ــال و حدا ــون ری ــاه میلی ــل پنج ــد: حداق ــت نماین ــول وکال قب

کیفــری موضــوع ایــن مــاده پنجــاه درصــد  • تبصــره 1: از حق الوکالــه دعــاوی 
مربــوط بــه فرآینــد تحقیــق در دادســرا اعــم از دادســرای عمومــی و انقــالب، 
دادســرای نظامــی و ســایر دادســراها و ســی درصــد مربوطــه بــه دادگاه بــدوی و 
کــه رســیدگی  بیســت درصــد مربــوط بــه تجدیدنظــر خواهــی اســت. در مــواردی 
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فاقــد مرحلــه دادســرا اســت، حق الوکالــه مرحلــه دادســرا بــه حق الوکالــه مرحلــه 
کــه حکــم بــدوی قطعــی اســت حق الوکالــه  بــدوی افــزوده می گــردد و در مــواردی 

ــردد. ــدوی پرداخــت می گ ــه ب مرحلــه تجدیدنظــر نیــز در مرحل

• تبصــره 2: در صــورت قبــول فرجــام خواهــی یــا اعــاده دادرســی و نقــض رأی 
ســابق و عــودت پرونــده بــه مرجــع ســابق یــا هــم عــرض جهــت رســیدگی و وکالــت 

وکیــل در مرحلــه جدیــد، حق الوکالــه آن مرحلــه نیــز اضافــه خواهــد شــد.

ک  • تبصــره 3: در صورتیکــه پرونــده دارای چنــد موضــوع اتهامــی باشــد، مــال
کــه دارای جــرم اشــد اســت و بــه ازای جــرم اضافه تــر 20  تعرفــه اتهامــی اســت 

درصــد همــان حق الوکالــه بــه تعرفــه اضافــه می گــردد.

▪ مادۀ 15:

کــم دادگســتری در مقــام رســیدگی به اعتراض   حق الوکالــه در شــوراهای حــل اختــالف و محا
نســبت بــه آراء شــوراهای مذکــور، حســب مــورد بــه میــزان حق الوکالــه مرحلــه نخســتین و 

کیفــری و امــور و دعــاوی حقوقــی مربــوط  اســت. تجدیدنظــر دعــاوی 

▪ مادۀ 16:

کشــور در دعــاوی مالــی و غیــر مالــی براســاس تعرفــه مرحلــه  حق الوکالــه دردیــوان عالــی 
تجدیدنظــر اســت.

▪ مادۀ 17:

کشــور اســت،  کــه مرجــع رســیدگی بــه آن دیــوان عالــی  کیفــری  حق الوکالــه اعتــراض بــه آراء 
براســاس تعرفــه مرحلــه تجدیدنظــر اســت.

▪ مادۀ 18:

کــه پــس از نقــض رأی وکالــت را بــر عهــده می گیــرد، معــادل یــک دوم  حق الوکالــه وکیلــی 
حق الوکالــه پیــش از نقــض اســت.

▪ مادۀ 19:

تعرفــه حق الوکالــه در دادســرا و دادگاه عالــی انتظامــی قضــات و دادســرای دیــوان عالــی 
ــت. ــال اس ــون ری ــت میلی ــغ بیس ــر مبل کث ــی، حدا ــای انتظام ــراها و دادگاه ه ــایر دادس ــور و س کش
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▪ مادۀ 20:

ــار  ــغ چه ــل مبل ــی، حداق ــرات حکومت ــازمان تعزی ــت اداری و س ــوان عدال ــه در دی حق الوکال
کثــر مبلــغ پانصــد میلیــون ریــال اســت. حق الوکالــه در مراجــع غیــر قضایــی  میلیــون ریــال و حدا
ــال و  کار مصــوب 1369 ، حداقــل مبلــغ چهــار میلیــون ری ــون  ماننــد هیأت هــای موضــوع قان

کثــر مبلــغ دویســت میلیــون ریــال اســت. حدا

▪ مادۀ 21:

شــصت درصــد حق الوکالــه موضــوع مــواد 9، 13 و 20 ایــن آیین نامــه بــه مرحلــه نخســتین و 
چهــل درصــد بــه مرحلــه تجدیدنظــر تعلــق می گیــرد.

▪ مادۀ 22:

ــه  ــه ب ــر اینک ــود؛ مگ ــت می ش ــل پرداخ ــه وکی ــه ب ــر مرحل ــدای ه ــه در ابت ــه هرمرحل حق الوکال
نحــو دیگــری توافــق شــده باشــد.

گواهــی وکالــت تخصصــی بــرای وکال  کانــون یــا مرکــز  کــه  • تبصــره: در صورتــی 
کنــد، بــه حق الوکالــه آنــان در حــدود صالحیــت تخصصــی، 10 درصــد  صــادر 

می گــردد. افــزوده 

▪ مادۀ 23:

کاهــش ورود پرونــده بــه دســتگاه قضایــی و تشــویق وکال بــه ســوق دادن پرونــده  بــه منظــور 
ج از  ــه خــار ک ــه امــوری  ج از دادگســتری، حق الوکال ــه صلــح و ســازش و حــل و فصــل در خــار ب
ج از دادگســتری ارجــاع  ح آن در دادگاه بــه خــار دادگســتری اســت )ماننــد داوری( یــا پــس از طــر
ج دادگاه بــه صلــح  کــه در دادگاه یــا خــار و بــه صــدور رأی منجــر می شــود و  حق الوکالــه دعــاوی 
کــه بــه صلــح و ســازش  ختــم می شــود و نیــز در خصــوص مطلــق دعــاوی خانــواده در مــواردی 

کل دعــوا اســت. ختــم شــود، بــه میــزان حق الوکالــه 

▪ مادۀ 24:

ــه  ــت ب ــا انتفــای موضــوع وکال ــا اســتعفای وکیــل ی ــا حجــر مــوکل ی  در صــورت عــزل، فــوت ی
جهتــی ازجهــات قانونــی، چنانچــه پرونــده آمــاده صــدور رأی باشــد، تمــام حق الوکالــه آن 
ــه تناســب  ــه ب گرفــت. در غیــر ایــن صــورت، میــزان حق الوکال ــه وکیــل تعلــق خواهــد  مرحلــه ب
ــا مرکــز  کانــون ی کــه وکیــل در آن مرحلــه انجــام داده اســت، حســب مــورد بــه تشــخیص  کاری 

تعییــن خواهــد شــد.
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▪ مادۀ 25:

ــناد  ــرای اس ــی( و ادارات اج ــتری )حقوق ــکام دادگس ــرای اح ــی دراج ــور اجرای ــه ام حق الوکال
کشــور، حداقــل چهــار میلیــون ریــال  ک  رســمی و الزم االجــرای ســازمان ثبــت اســناد و امــال
کثــر دو درصــد مبلــغ محکــوم بــه یــا مــورد اجــرا اســت و نســبت بــه دیگــر مــوارد حداقــل  و حدا

ــال اســت. ــا مبلــغ یکصــد و پنجــاه میلیــون ری کثــر ت ــال و حدا چهارمیلیــون ری

▪ مادۀ 26:

کــه وکالتنامــه تنظیــم  حق الزحمــه ارائــه خدمــات حقوقــی و مشــاوره ای وکال در صورتــی 
ــت: ــر اس ح زی ــر ــه ش ــد، ب ــن نباش ــی در بی ــده و توافق نش

اظهارنامــه:  و  دفاعیــه  الیحــه  شــکوائیه،  دادخواســت،  تنظیــم  قبیــل  از  امــوری  الــف( 
ریــال  میلیــون  پنجــاه  کثــر  حدا

کثر پنج میلیون ریال. ب( مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حدا
و  ریــال  میلیــون  دو  حداقــل  وکیــل،  توســط  پرونــده  مطالعــه  صــرف  حق الزحمــه  پ( 

اســت. ریــال  میلیــون  پنجــاه  کثــر  حدا

درآمــد ســال شمســی  هــر ســال  مــاه  اردیبهشــت  در  وکال مکلفنــد  تبصــره:   •
کــه دریافــت  ــه  ســابق خــود از محــل ایــن مــاده و نیــز اقســاط موجــل حق الوکال
کانــون یــا مرکــز اعــالم نمــوده و تمبــر مالیاتــی علی الحســاب و  نموده انــد را بــه 
کــه درآمــدی نداشــته اند صراحتــا بــه  حقــوق قانونــی آن را بپردازنــد و در صورتــی 

ــون اعــالم نماینــد. کان

▪ مادۀ 27:

ایــن  تابــع مقــررات  مــورد  ویــژه روحانیــت، حســب  تعرفــه حق الوکالــه دادســرا و دادگاه   
اســت. آیین نامــه 

▪ مادۀ 28:

کــه در ایــن آیین نامــه تعییــن تکلــف نشــده اســت، حداقــل مبلــغ  حق الوکالــه دیگــر مــواردی 
کثــر مبلــغ دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال اســت. ده میلیــون ریــال و حدا
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▪ مادۀ  29:

کانون هــای وکال مکلفنــد معــادل پنجــاه درصــد آنچــه بابــت مالیات  وکالی دادگســتری عضــو 
ــارم  ــک چه ــدوق و ی ــرای صن ــد. ب ــاق می کنن ــه الص ــه وکالتنام ــر ب ــا تمب ــون مالیات ه ــق قان طب
کانــون و وکالی دادگســتری عضــو مرکــز، مکلفنــد پنــج درصــد حق الوکالــه  تمبــر را بابــت هزینــه 
کننــد. دادگســتری مکلــف اســت ســهم  بابــت هزینــه مرکــز بــه امــور مالــی دادگســتری پرداخــت 
کانــون و مرکــز در هــر مــورد قبــول و در  کانــون و ســهم مرکــز را از تمــام وکالی  صنــدوق و ســهم 

کنــد. کانــون وکالی دادگســتری مربــوط و یــا مرکــز پرداخــت  آخــر هرمــاه حســب مــورد بــه 

▪ مادۀ 30:

ــاب و  ــه ای ــم از هزین ــد، اع ــده باش ــق نش ــه آن تواف ــبت ب ــه نس ــافرت وکال، چنانچ ــه مس هزین
کشــور و . .. بــه عهــده مــوکل بــوده و عــالوه بــر هزینه های  ج از  ذهــاب و اقامــت در داخــل یــا خــار
کــه ســفر در داخــل اســتان  ســفر و حق الوکالــه، فوق العــاده مأموریــت بــرای هــر روز در صورتــی 
ج از حــوزه قضایــی محــل اشــتغال وکیــل باشــد مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال و  و خــار
ج از اســتان محــل اشــتغال وکیــل باشــد مبلــغ ســه میلیــون ریــال و در  کــه ســفرخار در صورتــی 

کل می باشــد. کشــور هــم طــراز مدیــران  ج از  مســافرت های خــار

ج در  • تبصــره: بــا توجــه بــه لــزوم تمرکــز فعالیــت  وکالتــی در حــوزه قضایــی منــدر
کــه مبــادرت بــه تمرکــز فعالیــت وکالتــی در شــهری غیــر از محــل  پروانــه، وکالیــی 
ج در پروانــه خویــش نموده انــد درپرونده هــای مرتبــط بــا ایــن تخلــف،  منــدر
کانــون یــا مرکــز تحــت تعقیــب انتظامــی قــرار خواهنــد  کــه از ســوی  عــالوه بــر ایــن 
ج در ایــن مــاده  گرفــت، حــق دریافــت هزینــه ســفر و فوق العــاده مأموریــت منــدر

را ندارنــد.

▪ مادۀ 31:

کــه وکیــل مبــادرت بــه ابطــال تمبــر مالیاتــی بنمایــد و ســپس پرونــده بــه نحــوی  در صورتــی 
کــه متناســب بــا تمبــر ابطــال شــده مســتحق دریافــت حق الوکالــه نگــردد، مدیــر  گــردد  مختومــه 
گواهــی ابطــال تمبــر  کننــده مکلــف اســت پــس از تأییــد قاضــی شــعبه  دفتــر شــعبه رســیدگی 
گواهــی را بــه همــان میــزان در  مــازاد بــا قیــد مبلــغ مــازاد را صــادر نمایــد و وکیــل می توانــد ایــن 
کانــون، مرکــز و صنــدوق  پرونده هــای دیگــر خــود بــه عنــوان تمبــر مالیاتــی ابطــال شــده و ســهم 
ــا از میــزان  ــد ت ــه نمای ــی ارائ ــه اداره مالیات ــد و در صــورت عــدم اســتفاده، آن را ب اســتفاده نمای

کســر شــود. تمبرهــای مالیاتــی وی 
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▪ مادۀ 32:

ــا  ــا حجــر مــوکل، رســیدگی ت ــه دلیــل فــوت ب کــه پرونــده دارای وکیــل باشــد و ب در مــواردی 
گــردد، قبــول وکالــت از وراث، قیــم یــا قائــم  تعییــن وراث، قیــم یــا قائــم مقــام قانونــی متوفــق 
کانــون و صنــدوق و مرکــز  مقــام قانونــی نیــاز بــه ابطــال تمبــر مالیاتــی مجــدد و پرداخــت ســهم 

نــدارد.

▪ مادۀ 33:

کــه مــوکل وزارتخانــه، مؤسســه دولتــی، شــرکت دولتــی ، شــهرداری و مؤسســات  در صورتــی 
وابســته بــه دولــت و شــهرداری ها باشــد، وکیــل مکلــف بــه ابطــال تمبــر مالیاتــی نیســت و مــوکل 
مکلــف اســت وفــق تبصــره 2 مــاده 103 قانــون مالیات هــا رفتــار نمایــد. وکیــل مکلــف اســت 
ــا رســید آن را ضمیمــه  ــا صنــدوق را بپــردازد و فیــش واریــزی ی ــز ی ــون، مرک کان ــی  حقــوق قانون

وکالتنامــه بنمایــد.

▪ مادۀ 34:

پایانه هــای  قانــون  اجــرای  از  ناشــی  شــفافیت  و  مالیاتــی  جدیــد  مقــررات  بــه  توجــه  بــا 
حــل  هیأت هــای  عضــو  قضــات   ،1398/07/21 مصــوب  مودیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی 
اختــالف مالیاتــی بــا رعایــت مقــررات ایــن تعرفــه، درآمــد ســالیانه وکال را صرفــًا براســاس بیســت 
ــر ابطــال شــده محاســبه می نماینــد و مالیــات مقطــوع را براســاس آن مــورد  ــر میــزان تمب براب
پرونده هــای  درخصــوص  اداری  عدالــت  دیــوان  و  قضایــی  مراجــع  می دهنــد.  قــرار  حکــم 

اعتراضــی مالیاتــی ایــن مقــرره را در بررســی پرونــده و صــدور حکــم لحــاظ می نماینــد.

ایــن آیین نامــه مشــتمل بــر 34 مــاده و  10 تبصــره در تاریــخ 1398/12/28 بــه 
ــای  کلیــه آیین نامه ه ــب،  ــخ تصوی ــید و از تاری ــوه قضاییــه رس ــب رئیــس ق تصوی
دادگســتری  وکالی  هزینــه  و  حق المشــاوره  حق الوکالــه،  خصــوص  در  ســابق 

ملغــی اســت.

سید ابراهیم رئیسی     



ستان  1399
ی مركز          تاب

ستر
ی دادگ

ال
ت مديره كانون وك

ی ام هيأ
ب شده در دوره س

صو
ی م

ن نامه ها
مجموعۀ آيي

34

          مـنـشـــور اخــالق
        حـرفـه ای وكـالـت 

   • مقدمه:

وکالی دادگســتری، به عنــواِن ســربازان عدالــت، نقشــی حیاتــی در صیانــت از 
کــه اجــرای ایــن نقــش نیازمنــد درکــی درســت  قانــون در جامعــه ایفــا می کننــد 
ــه  ک ــرد آن هــا در سیســتم قضایــی اســت. همــۀ وضعیت هایــی  کارک از ارتبــاط و 
اخــالق  اصــول  ولــی  نیســت،  قابلِ پیش بینــی  می شــود  روبــه رو  آن  بــا  وکیــل 

حرفــه ای هدایتگــر و چــراغ راه اوســت.

کــه شــئون معنــوی وکیــل  ایــن ســند منشــوری اســت متضمــن اصــول اخالقــی و حرفــه ای 
دادگســتری در آن احصــا شــده اســت. هــدف از تصویــب ایــن منشــور صیانــت ازطریــِق وکال 
ــا رعایــت اخــالق حرفــه ای و حفــظ شــأن و ارتقــای جایــگاه ایــن حرفــه اســت. پایبنــدی بــه  ب

ــد. ــا می کن ــر را ایف ــی مؤث ــل نقش ــه وکی ــی ب ــاد عموم ــب اعتم ــتای جل ــه ای در راس ــالق حرف اخ

منشــور اخــالق حرفــه ای وکالــت نقشــۀ راهــی بــرای ِنیــل بــه ارزش هــای واالی اخالقــی اســت 
و اصــول و معیارهایــی را بــرای ســنجش درســتی یــا نادرســتی رفتــار وکال، بــر اســاس ســوگندی 
کــه هنــگام اخــذ پروانــۀ وکالــت یــاد می کننــد، ارائــه می دهــد. وکیــل بــا تکیــه بــر وجــدان خــود 
و به منظــوِر حفــظ اعتمــاد و احتــرام بــه جایــگاه وکیــل، بایــد خــود را ملــزم بــه رعایــت اخــالق 

حرفــه ای بدانــد. 

کــه چارچوبــی عمومــی بــرای خدمــت بــه جامعــه  هــدف از ارائــۀ اصــول اخالقــی ایــن اســت 

مصوب 1399/4/10
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ایجــاد شــود تــا متعاقبــًا بــر اســاس آن، مجموعــه ای از آیین هــای رفتــاری وکال تدویــن شــود. 

▪ فـصـل نـخـسـت:  تـعـاريـف و اصـطــالحـات

کانون وکالی دادگســتری  که مطابق قوانین پروانۀ خود را از  كارآموز: شــخصی اســت  • وكيل - 
کرده اســت.  دریافت 

کــه بــرای امــر وکالــت یــا مشــاورۀ حقوقــی بــه وکیــل دادگســتری مراجعــه  • مــوكل: شــخصی اســت 
و بــرای انجــام ایــن امــور بــا او توافــق می کنــد.

• محکمــه: نهــادی اســت اعــم از مراجــع قضایــی، شــبه قضایی، اداری و انتظامــی، شــوراهای 
کــه به موجــِب قانــون صالحیــت رســیدگی  حــل اختــالف، هیأت هــای داوری و تمــام مراجعــی 

بــه دعــاوی، شــکایات و تخلفــات اشــخاص را دارنــد.

کانــون  کــه مطابــق قوانیــن و نظامــات  • مؤسســات حقوقــی: مؤسســاتی غیرتجــاری هســتند 
گروهــی منحصــرًا توســط وکالی دادگســتری  وکالی دادگســتری بــرای ارائــۀ خدمــات حقوقــی 

تأســیس شــده اســت.

▪ فـصـل دوم:  اصـول اسـاسـی حـرفـۀ وكـالـت

وکیل موظف است به اصول زیر پایبند بماند:

• اصل اول: استقالل

ــتری  ــل دادگس ــت. وکی ــه اس ــی منصفان ــدۀ دادرس ــتری تضمین کنن ــل دادگس ــتقالل وکی اس
بایــد آزادانــه و بــدون بیــم و هــراس از اعمــال هرگونــه فشــار، در چارچــوب قوانیــن و مقــررات از 
ــت و پشــتیبانی از حقــوق فــردی و  کنــد. ازایــن رو، اجــرای عدال حقــوق و منافــع مــوکل دفــاع 

گسســتنی دارد. ــا اســتقالل وکیــل پیونــدی نا اجتماعــی اشــخاص ب

کــه موجــب صدمــه بــه اســتقالل او می شــود بپرهیــزد و مراقبــت  وکیــل بایــد از هــر اقدامــی 
ــرای  ــًا ب ــل صرف ــاورۀ وکی ــر مش گ ــذارد. ا ــا نگ ــر پ ــگاه زی ــت را هیچ ــه ای وکال ــالق حرف ــه اخ ک ــد  کن
خوشــایند مراجعه کننــده، حفــظ منافــع شــخصی وکیــل یــا ناشــی از فشــارهای بیرونــی باشــد و 

ــدارد. ــه ارزشــی ن در آن هــا اخــالق حرفــه ای رعایــت نشــود، هیچ گون

کانــون وکالی دادگســتری و  نشــان دادن و دفــاع از ارزش اجتماعــی و صنفــی اســتقالل 
اســتقالل وکیــل دادگســتری وظیفــه هــر وکیــل اســت.
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• اصل دوم : صداقت و شرافت

کــه در حرفــۀ وکالــت  صداقــت، بــه معنــای التــزام بــه حقیقــت، اصلــی اساســی و مهــم اســت 
گفتــار  باعــث مانــدگاری و پایــداری نــام وکیــل خواهــد شــد. وکیــل دادگســتری بایــد در رفتــار و 
کنــد و از بیــان امــور خــالف واقــع بپرهیــزد. بیــان خــالف واقــع مغایــر  خــود صادقانــه عمــل 
ــۀ  ــل وثیق ــرافت وکی ــت. ش ــه اس ــل در جامع ــگاه وکی ــأن و جای ــت و ش ــه ای وکال ــالق حرف ــا اخ ب
ــه ای از  ــالق حرف ــا و اخ ــه ارزش ه ــدی و توجــه دقیــق ب ــت اســت و ازایــن رو، پایبن ــوگند وکال س

ــت. ــریف اس ــل ش ــک وکی ــای ی گی ه ویژ

• اصل سوم : حفظ اسرار حرفه ای

کننــدگان باشــد. حفــظ اســرار  کــه وکیــل حافــظ اســرار مراجعــه  حرفــۀ وکالــت ایجــاب می کنــد 
حرفــه ای حــق مــوکل و تکلیــف اساســی وکیــل اســت. 

کــه وکیــل در چارچــوب  حفــظ اســرار حرفــه ای مربــوط بــه اطالعــات محرمانــه ای اســت 
گاه می شــود. ایــن تعهــد مقیــد بــه زمــان خاصــی نیســت  فعالیــت حرفــه ای خــود از آن هــا آ
ــزم  ــا او در ارتبــاط هســتند مل ــه ب ک کلیــۀ اشــخاصی را هــم  ــد پرســنل، همــکاران و  و وکیــل بای
کنــد. درصورتی کــه بعــدًا وکیــل وکالــت شــخصی را علیــه مــوکل  بــه حفــظ اســرار حرفــه ای 
پیشــین اش در موضــوع دیگــری برعهــده بگیــرد، حفــظ اســرار حرفــه ای وی الزامــی اســت. 

▪ فـصـل سـوم: قـواعـد رفـتـاری در مـنـاسـبـات حـرفـه ای وكـيـل دادگـسـتـری

• ماده 1 -  رابطۀ وكيل و موكل

1-1: شایســته اســت وکیــل در راســتای حصــول بــه اهــداف حقوقــی مورِدنظــر، مــوکل را از 
به کارگیــری شــیوه های حل وفصــل اختــالف، غبطــۀ  گاه ســازد و در  آ راهکارهــای مختلــف 
کنــد، لیکــن در ســایر مــوارد همچــون آییــن  مــوکل را در چارچــوب مقــررات قانونــی رعایــت 
دادرســی درســت،اصول و تشــریفات دادرســی و نحــوۀ اقامــۀ دعــوا و صالحیــت مراجــع بــر 

کنــد. اســاس دانــش و تخصــص خــود رفتــار 

1-2: وکیــل بایــد بــه ســوگند وکالــت خــود پایبنــد باشــد و همچنیــن بــا احســاس مســئولیت 
کامــل، در انجــام تکالیــف حرفــه ای بکوشــد.

کــه علــت و انگیــزۀ آن اطالــۀ دادرســی اســت یــا بــه  1-3: وکیــل بایــد از پذیــرش دعــاوی واهــی 
کنــد. ح مــی شــود، خــودداری  قصــد ایــذای طــرف مقابــل طــر
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1-4: وکیــل حصــول نتیجــۀ مطلــوب مــوکل در دعــوا را نبایــد بــه طــور صریــح یــا ضمنــی تضمیــن 
 کند. 

1-5: دریافت وام، قرض یا عناوین مشابه توسط وکیل از موکل شایسته نیست.

1-6: وکیل  باید تعهدات حرفه ای خود را در زمان معقول ومتعارف انجام دهد. 

1-7: الزم است وکیل اقدامات مقتضی را در مواعد قضایی و قانونی انجام دهد.

بــرای اطالع رســانی پیش بینــی نشــده  قــرارداد وکالــت طریــق خاصــی  1-8: چنانچــه در 
کــه بایــد بــه اطــالع  باشــد، شایســته اســت وکیــل، مــوکل را از رونــد پیشــرفت دعــوا یــا مــواردی 

ــد. کن گاه  ــارف، او را آ ــرق متع ــی از ط ــه یک ــود، ب ــانده ش ــوکل رس م

1-9: شایســته اســت وکیــل هنــگام تنظیــم قــرارداد وکالــت مــوکل را از مفاهیــم و اصطالحــات 
کنــد. گاه  تخصصــی موجــود در آن آ

1-10: وکیــل در صــورت تغییــر محــل دفتــر و یــا شــماره های تمــاس خــود، بایــد بــه شــیوۀ 
متعــارف مــوکل خــود را در جریــان قــرار خواهــد دهــد.

ــات و  ــوم، امکان ــارات موه ــوم دارای اختی ــر عم ــود را در نظ ــل خ ــت وکی ــته نیس 1-11: شایس
اختیــارات و اعمــال نفــوذ فراقانونــی نــزد مراجــع قانونــی جلــوه دهــد و از تظاهــر دوســتی بــا 

ــد. ــاع نمای ــت امتن ــه وکال ــبث ب ــرای تش ــئول ب ــخاص مس ــایر اش ــات و س قض

ــز در  ــز ج ــل نی ــت و وکی ــا وی آزاد اس ــت ب ــد وکال ــاد عق ــل و انعق ــاب وکی ــوکل در انتخ 1-12: م
کــه به واســطۀ موازیــن حرفــه ای خــاص یــا قوانیــن موجــود الــزام یــا منــع شــده باشــد  مــواردی 

ــا رد پرونــده آزاد اســت. در انتخــاب ی

• ماده 2- تعارض منافع 

2-1: وکیــل نبایــد علیــه مــوکل پیشــین خــود مســتقیما یــا بــه صــورت غیــر مســتقیم، قبــول 
کــه نتیجــۀ عملــی آن سوءاســتفاده از اطالعــات یــا اســناد موکلیــن  کنــد، بــه نحــوی  وکالــت 
کــه در  پیشــین باشــد و منافــع وی را بــه مخاطــره انــدازد. تعــارض منافــع شــرایطی اســت 
آن احتمــال تقابــل و خدشه دارشــدن منافــع موکلیــن را خــواه به صــورِت مســتقیم و خــواه 
کــه در دفتــر مشــترک  کاری، ســایر وکالیــی  به صــورِت غیرمســتقیم )ماننــد بســتگان، شــرکای 
و یــا در مؤسســۀ حقوقــی فعالیــت می کننــد( بــرود، به نحوی کــه از مصادیــق منفعــت مشــترک 

ــرار دهــد. ــد ق باشــد و درنتیجــه صداقــت و وصــف امانــت داری وکیــل را مــورد تردی
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2-2: مؤسســات حقوقــی نیــز از جهــت رعایــت اصــل ممنوعیــت تعــارض منافــع در حکــم 
ــا اشــخاص ثالــث را بــه طــور هم زمــان در یــک  وکیــل هســتند ونبایــد وکالــت طرفیــن دعــوا و ی
کــه منافــع او در  کننــد و یــا وکالــت شــخصی را در پرونــده ای برعهــده بگیرنــد  پرونــده قبــول 
کــه ســابقًا وکالــت او را در همــان پرونــده برعهــده داشــته و یــا  تعــارض بــا منافــع شــخصی باشــد 

ــد.  ــه او مشــاورۀ حقوقــی داده ان در همــان موضــوع ب

• مادۀ 3:  رفتار حرفه ای در برابر موكل ،طرف دعوا و مردم

کــه وکیــل در برابــر مــوکل و طــرف دعــوا بــا حســن  3-1: شــأن حرفــۀ وکالــت ایجــاب می کنــد 
کنــد و از غــرض ورزی و مداخلــه در امــور شــخصی مــوکل و  نیــت و رعایــت ادب و احتــرام رفتــار 

طــرف دعــوا بپرهیــزد. 

ح دعــوا یــا در اثنــای آن طرفیــن را بــه  3-2: شایســته اســت وکالی دادگســتری پیــش از طــر
کــره بــا طــرف دعــوا را بــا اطــالع و رضایــت  کننــد و هرگونــه توافــق و مذا صلــح و ســازش دعــوت 

مــوکل انجــام دهنــد.

یــا  بــه مــدارک و شــهود شــود و  3-3: وکیــل نبایــد مانــع دسترســی طــرف مقابــل دعــوا 
کــه ادلــۀ دعــوا محســوب می شــوند تغییــر، تخریــب یــا مخفــی  به صــورِت غیرقانونــی مدارکــی را 
کنــد.  کنــد. همچنیــن وکیــل نبایــد شــخص دیگــر را ترغیــب یــا هدایــت بــه انجــام چنیــن اعمالــی 

ــر و مفیــد وکیــل دادگســتری به عنــواِن  ــا حضــور مؤث ــت اجتماعــی جــز ب ــراری عدال 3-4: برق
یکــی از ارکان اجــرای عدالــت در اجتمــاع قابــل تصــور نیســت، ازایــن رو، الزم اســت وکال در حوزۀ 
کــه بــا قوانیــن  ناهنجاری هــا و آفــات اجتماعــی و بشــری به عنــواِن مشــاورانی دل ســوز و فهیــم 

کننــد و همــواره پاســدار حقیقــت وحقــوق ملــت باشــند. روز جامعــه آشــنا هســتند، ورود 

3-5: وکیــل بایــد از حقــوق مــوکل خــود دفــاع می کنــد و در راســتای مقابلــه بــا بی عدالتی هــا 
و اقدامــات غیرقانونــی و بــرای اجــرای عدالــت اهتمــام ورزد.

3-6: وکیــل نبایــد از رابطــه میــان وکیــل و مــوکل بــرای نقــض حریــم خصوصــی مــوکل یــا ســوء 
کند. اســتفاده از موقعیــت اســتفاده 

•  مادۀ 4: حق الوكاله

ــاس  ــر اس ــه ب ــب حق الوکال ــد. تناس ــه باش ــب و منصفان ــد متناس ــه بای ــزان حق الوکال 4-1: می
معیارهایــی چــون پیچیدگــی پرونــده، ارزش مالــی خواســتۀ مــوکل، مهارت هــای مورِدنیــاز 
بــرای انجــام خدمــات حقوقــی، تجربــه و اعتبــار وکیــل، رویــه وکال، زمــان و نیــروی انســانی 
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مورِدنیــاز بــرای پیشــبرد پرونــده و محدودیــت زمانــی موجــود تعییــن می شــود.

کنــد و یــا ازطریــِق شــروطی،  4-2: وکیــل نبایــد بــه هیــچ نحــوی خــود را در مدعی بــه شــریک 
هماننــد اســقاط حــق عــزل وکیــل و یــا حــق انتخــاب وکیــل دیگــر، عمــاًل اختیــار مــوکل را در 
کنــد و یــا بــا به کارگیــری الفــاظ مبهــم موجــب درک یــا فهــم نادرســت از  انتخــاب وکیــل محــدود 

قــرارداد وکالــت یــا قــرارداد مالــی توســط مــوکل شــود. 

كم و ساير مراجع قانونی • ماده 5 -  رفتار مناسب وكيل در برابر محا

کــت را در برابــر مقامــات قضایــی و ســایر مراجــع صالــح  5-1: وکیــل موظــف اســت احتــرام و نزا
ــرس و واهمــه جهــت احقــاق حقــوق مــوکل  ــدون ت ــتواری، ب ــا شــجاعت و اس کنــد و ب ــت  رعای

بکوشــد. 

وکالت هــای  ماننــد  کــم  محا جانــب  از  ارجاعــی  وکالت هــای  اســت  موظــف  وکیــل   :2-5
تســخیری و معاضدتــی را در حــدود مقــررات بپذیــرد و تمامــی تــالش خــود را بــرای حفــظ 

گیــرد.  کار  حقــوق مــوکل بــه 

مشــاهدۀ  صــورت  در  و  کنــد  حفــظ  را  خــود  حرفــۀ  اســتقالل  و  آزادی  بایــد  وکیــل   :3-5
ــه اطــالع مــوکل  ــا هــدف اجــرای عدالــت ب بی عدالتــی و رســیدگی برخــالِف قانــون، مراتــب را ب

برســاند.

ــد در اظهــارات خــود در مقابــل قاضــی و محکمــه صداقــت داشــته باشــد و  5-4: وکیــل بای
ــدارد،  ــری در احقــاق حــق ن ــۀ دادرســی می شــوند و اث ــه تنهــا موجــب اطال ک از انجــام امــوری 
گذشــتۀ خــود بــه دادگاه شــود، بایــد  بپرهیــزد. چنانچــه وکیــل متوجــه نادرســتی در اظهــارات 
گمراه کننــده و یــا تشــویق و راهنمایــی مــوکل  کنــد و همچنیــن از ارائــۀ اطالعــات  آن را تصحیــح 

کنــد. و یــا شــهود بــه بیــان اظهــارات خــالف واقــع خــودداری 

• مادۀ 6- رفتار مناسب در برابر همکاران

6-1: رفتــار تــوأم بــا احتــرام، انصــاف، ادب و صداقــت نســبت بــه همــکاران و پرهیــز از غــرور و 
گی هــای یــک وکیــل اخالق مــدار  تحقیــر همــکاران و حفــظ حرمــت وکالی پیش کســوت از ویژ

اســت.

کنــد و بایــد از  6-2: وکیــل نبایــد مــوکل خــود یــا طــرف مقابــل را علیــه وکالی دیگــر تحریــک 
کنــد. ــوه دادن اقدامــات دیگــر وکال و همــکاران خــودداری  بدگویــی و بی ارزش  جل

6-3: وکیــل موظــف اســت به محــِض اســتعفا، عــزل یــا ضــم وکیــل دیگــر بنــا بــه درخواســت 
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کلیــۀ اســناد و مــدارک پیگیــری و دفــاع از حقــوق مــوکل را در اختیــار  مــوکل یــا وکیــل اخیــر، 
ــر مــوکل ممنــوع اســت.  گروکشــی اســناد و مــدارک در براب وکیــل جدیــد بگــذارد. هــر نــوع 

کــه وکالــت مالزمــه بــا ایجــاد تخصص هــای حرفــه ای دارد، ضمــن توصیــه بــه  6-4: ازآنجا
کیــد بــر  گروهــی و تشــکیل مؤسســات حقوقــی مجــاز و بــا تأ کاِر  وکالی دادگســتری بــرای انجــام 
کــه تــالش بــرای ارائــۀ تصویــری شایســته و متناســب  انجــام امــور تخصصــی، یــادآوری می شــود 

بــا شــئون وکالی دادگســتری از اهــداف جامعــۀ وکالــت و وظیفــه وکیــل دادگســتری اســت. 

6-5: وکالی سرپرســت ضمــن رعایــت اصــول اخــالق حرفــه ای، موظــف بــه انتقــال مفاهیــم 
ــته  ــو شایس ــه نح ــود، ب ــتی خ ــت سرپرس ــوزان تح کارآم ــه  ــت ب ــوزش وکال ــه ای و آم ــالق حرف اخ

هســتند. 

كانون وكالی دادگستری • ماده 7- روابط وكيل با 

ــد در  ــانی وکال در آن بای ــت انس کرام ــت و  ــت اس ــۀ وکال ــی جامع ــۀ صنف ــون وکال خان کان  :1-7
کانــون  چارچــوب مقــررات و نظامــات رعایــت شــود و درعین حــال وکال هــم در زمــان مراجعــه بــه 
کارمنــدان و همچنیــن وکالیــی  کانــون،  وکال بایــد متقابــاًل در برخــورد بــا مدیــران، ســایر ارکان 
کننــد. کانــون همــکاری می کننــد، اصــول اخــالق حرفــه ای را رعایــت  کــه به صــورِت افتخــاری بــا 

کثــری وکالی متعهد  گــرو مشــارکت حدا کانــون وکالی مســتقل در  کــه سرنوشــت  7-2: ازآنجا
کانــون  بــه آرمــان نهــاد وکالــت مســتقل دادگســتری اســت، حضــور در انتخابــات هیأت مدیــرۀ 

کیــد ایــن منشــور اســت. وکالی دادگســتری مــورد تا

• ماده 8 - اخالق حرفه ای وكيل در فضای مجازی 

و  آرا  تبــادل  و  امــروزه فضــای مجــازی جزِءالینفــک مناســبات اجتماعــی  کــه  ازآنجا  :1-8
ــرای پیوندهــا  ــد عمــوم اقشــار محســوب می شــود و از ســوی دیگــر وســیله ای مناســب ب عقای
و ارتباطــات و اطالع رســانی اســت، بــه وکال توصیــه می شــود بــا بهره منــدی از ایــن فنــاوری 
از هرگونــه رفتــار دون شــأن وکالــت و اصــول  ارتقــای علمــی و مناســبات حســنه  درجهــِت 

اخالقــی در فضــای مجــازی بپرهیزنــد.

کننــد  8-2: وکال در فضــای مجــازی ضمــن پایبنــدی بــه اخــالق حرفــه ای بایــد چنــان رفتــار 
کــه در مناســبات حقیقــی توصیــه شــده اســت. ازایــن رو، حفــظ احتــرام همــکاران، محکمــه، 
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ــه نظــر و  ــه هرگون ــد ب ــر ایشــان ضــروری اســت و بای قضــات ، مســئولین دولتــی و ســایر اقشــار ب
گــروه و تفکــری احتــرام بگذارنــد. رعایــت اصــول و قواعــد پیشنهادشــده در  عقیــده ای از هــر 

ایــن منشــور در فضــای مجــازی نیــز مرعــی اســت.

یــا پیام هــای  انتشــار تصاویــر و مســائل خصوصــی وکال و موکلیــن و  از  بایــد  8-3: وکیــل 
کــه قابلِ انتشــار نیســت و یــا تصاویــر برخــالِف شــئون وکالــت،  شــخصی آنــان و یــا هــر امــری 

شــخصًا و یــا توســط اشــخاص دیگــر،در فضــای مجــازی یــا واقعــی، بپرهیزنــد.

8-4: پذیــرش آزادی عقیــده و بیــان در رســانه هــا و فضــای مجــازی در عیــن حفــظ حرمــت 
هــا و اصــول اخالقــی و مبانــی ایــن منشــور، وظیفــه وکالی دادگســتری اســت.

کارآمــوزان از حیــث رعایــت اخــالق حرفــه ای تحــت شــمول اصــول ایــن منشــور هســتند. ایــن 
کانــون وکالی دادگســتری مرکــز  منشــور در تاریــخ 1399/4/10 در هیــات مدیــره دوره ســی ام 

بــه تصویــب رســید.
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