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  دوره دهمین در  شدن  کاندید وطلبین داجدین شرایط وای اه مقررات آئین نام »
 « قزوین ی استاندادگستر  انتخابات هیات مدیره کانون وکالی

 

 : ۱۳۷۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب  ۲ماده 

  يا   ليسانس  دانشنامه  بودن  دارا  بر  عالوه  كه  شودبراى اشخاصى پروانه كارآموزى وكالت صادر مى 
  شرايط   داراى  دانشگاهى   و  حوزوى  دروس  از  آن  معادل  يا   اسالمى  حقوق  مبانى  و  فقه  يا  حقوق  باالتر
 :(*)باشند ذيل

 .اعتقاد و التزام عملى به احكام و مبانى دين مقدس اسالم -الف

 .اعتقاد و تعهد به نظام جمهورى اسالمى ايران، واليت فقيه، قانون اساسى -ب

 .نداشتن پيشينه محكوميت مؤثر كيفرى -ج 

نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاى الحادى و فرق ضاله و معاند با اسالم و گروههايى    -د
 .باشدمنامه آنها مبتنى بر نفى اديان الهى مىكه مرا

 طاغوت  رژيم هاىعدم وابستگى به رژيم منحوس پهلوى و تحكيم پايه -هـ

 .عدم عضويت و هوادارى از گروهكهاى غيرقانونى و معاند با جمهورى اسالمى ايران -و

 .عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلى -ز

كال مكلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصالح مربوطه استعالم نمايند  كانونهاى و  -۱تبصره  
 .ماه پاسخ الزم را اعالم نمايند  ۲و مراجع مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت 

براى اشخاصى كه مطابق قانون از كارآموزى معاف هستند در صورتى پروانه وكالت صادر    -۲تبصره  
 .ماده باشند اين  شرايط داراى   كه  شودمى

دانشكده  -۳تبصره   علمى  هيأت  اعضاى  كارآموزى    كارآموزان   ساير   مدت  نصف  حقوق  هاىمدت 
 .خواهدبود

 .باشنداقليتهاى مذهبى رسمى از دارا بودن شرايط مندرج در بند )الف( مستثنى مى -۴تبصره 

.  باشدضى مىاعتبار پروانه وكالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقا  -۵تبصره  
  داليل و  موضوع  است   موظف   كانون  شود،داده  تشخيص  قانون   اين   شرايط   از   يكى  فاقد  وكيلى   هرگاه
  نسبت   رسيدگى  از پس  مذكور  دادگاه. نمايد  رسيدگى  درخواست و  اعالم وكال،  انتظامى   دادگاه به  آنرا
اص تا صدور حكم قطعى  اشخ اين  پروانه . كندمى صادر  مقتضى  رأى  پروانه  تمديد  عدم  يا  تمديد  به

 .معتبر خواهدبود مگر در مواردى كه دادگاه با توجه به ضرورت حكم تعليق صادر نمايد
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 : ۱۳۷۶قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب  4 ماده

  عالوه  كه حوزه هر يك پايه وكالى بين از وكال، كانون( البدلاعضاى هيأت مديره )اعم از اصلى و على
( واجد شرايط زير باشند، براى مدت دو  ۲يط مندرج در بندهاى )الف( تا )ز( ماده )شرا  بودن  دارا  بر

 :گردندسال انتخاب مى

 .سال سن ۳۵ داشتن حداقل  -الف

حداقل هشت سال سابقه وكالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وكالت داشته و از    -ب
 .اشدبطرف دادگاه انتظامى صالحيت قضائى آنها سلب نشده

 .و باالتر ۴عدم محكوميت انتظامى درجه  -ج 

 .عدم اشتهار به فساد اخالق )سوء شهرت( -د

 .وكالت شغل شوون و شرافت و حيثيت خالف  اعمال  ارتكاب  عدم –ه 

مرجع رسيدگى به صالحيت نامزدها، دادگاه عالى انتظامى قضات بوده كه مكلف است ظرف    -۱تبصره  
وابق از مراجع ذيربط، صالحيت آنان را بررسى و اعالم نظر كند و  حداكثر دو ماه ضمن استعالم س

مراجع ذيصالح قانونى كه از نامزدها، سوابق يا اطالعاتى دارند در صورت استعالم موظف به اعالم آن  
 .باشندمى

 .باشدانتخاب اعضاى هيأت مديره كانون بطور متوالى براى بيش از دو دوره ممنوع مى -۲تبصره 

وازرت دادگسترى موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون    -۳تبصره  
 .انتخاب كانونهاى وكالى دادگسترى را براساس اين قانون تجديد نمايد
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  : 1400مصوب  –آیین نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری   27الی  11مواد 

انتخابات  هیئتاعضای    -۱۱ ماده    بر  نظارت  جهت  شد.  خواهند  تعیین  انتخابات  طریق  از  مدیره 
عضو اصلى و   ۴عنوان رئیس هیئت نظارت و  مدیره، هیئت نظارت با عضویت رئیس کانون بههیئت

دوره، اعضای  شود. هیئتالبدل تشکیل مىدو عضو على پایان هر  از  مدیره کانون، پنج ماه پیش 
ا رأی مخفى از بین وکالی پایه یک دارای حداقل چهل سال سن و ده سال سابقه  البدل را باصلى و على

مدیره فعلى بوده و داوطلب عضویت  وکالت که حق حضور در هیئت عمومى را داشته و خارج از هیئت
کند. در صورت عدم حضور یا عذر هریک از اعضای اصلى  مدیره آن دوره نباشند، انتخاب مىدر هیئت
 .ل جایگزین آن خواهد شدالبدعضو على

مدیره بعد باشد، رئیس هیئت نظارت که رئیس کانون داوطلب عضویت در هیئتدرصورتى  -۱تبصره  
 .مدیره با لحاظ شرایط فوق تعیین خواهد کردرا نیز هیئت

نامه احراز سمت یا انجام اقدامى  در این ماده و همچنین در هر موردی که در این آیین  -۲تبصره  
شود، مگر  عنوان سابقه وکالت پایه یک محاسبه مىسابقه وکالت باشد، سابقه قضایی بهمنوط به  

 .اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد

موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن  صورت اسامى و مشخصات وکالیی که به  -۱۲ماده  
شود.  کانون به هیئت مزبور داده مىدارند، ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت، از طرف  

نام از  دهد و اطالعیه ثبتهیئت نظارت حداکثر یک هفته پس از انتخاب شدن، تشکیل جلسه مى
رسانى کانون و عنداللزوم با استفاده از سایر  مدیره را در پایگاه اطالعداوطلبان عضویت در هیئت

استان مقر کانون ظرف دو هفته بعد از درج  کند و داوطلبان مقیم رسانى منتشر مىهای اطالعروش
 .کنندنام مىاطالعیه، در محل تعیین شده توسط هیئت نظارت ثبت

نام، وجود شرایط قانونى موضوع مواد  هیئت نظارت ظرف ده روز پس از اتمام مهلت ثبت  -۱۳ماده  
ر   ۴و    ۲ اسامى واجدان شرایط  و  بررسى  را  داوطلبان  در  ا به همراه کلیه  قانون کیفیت اخذ پروانه 

کند. در مورد داوطلبانى که وجود شرایط قانونى در مورد آنان  مستندات به دادگاه عالى ارسال مى
توانند ظرف پنج  شود. افراد اخیر مىاحراز نگردیده است، علت عدم احراز شرایط به آنان ابالغ مى

کننده، در  د. شعبه رسیدگىروز پس از ابالغ، از تصمیم هیئت نظارت به دادگاه عالى شکایت کنن
زمان با سایر داوطلبان در مورد صالحیت این عده نیز اعالم  صورت نقض تصمیم هیئت نظارت، هم

 .نظر خواهد کرد

دادگاه عالى حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامى داوطلبان از هیئت نظارت،    -۱۴ماده  
چنانچه از نظر دادگاه عالى، صالحیت داوطلب مورد    نماید.در مورد صالحیت داوطلبان اظهارنظر مى

تردید باشد، عند االقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس  
کند. عدم اعالم نظر دادگاه عالى ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم مى

که پس از مهلت دو  اند. درصورتىت واجد شرایط اعالم شدهداوطلبانى است که از سوی هیئت نظار 
ماهه یا پس از اعالم نظر دادگاه عالى اطالعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در  

تواند بر  تصمیم قبلى این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات مى
 .لتحصیل در مورد رد یا تأیید صالحیت داوطلبان اظهارنظر کنداساس مدارک و مستندات جدیدا
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ربط از قبیل  دادگاه عالى در مقام رسیدگى به صالحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی -تبصره
وزارت اطالعات، مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامى  

کند. بدیهى است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع  گان پایه قضایی، استعالم مىقضات در مورد دارند
 .گیری دادگاه مذکور نیستشده توسط دادگاه عالى، مانع از تصمیممذکور در مهلت تعیین 

هیئت نظارت ظرف پنج روز از تاریخ دریافت اسامى واجدان شرایط از دادگاه عالى، زمان و    -۱۵ ماده  
و  مدیره را تعیین و در پایگاه اطالععمومى برای انتخاب هیئتمکان تشکیل هیئت   رسانى کانون 

کند. فاصله بین آگهى مندرج در پایگاه  رسانى، منتشر مىهای اطالععنداللزوم استفاده از سایر روش
 .رسانى کانون و روز جلسه نباید کمتر از بیست روز باشداطالع

رسانى، جلسه روز بعد تشکیل  طیلى باشد، ضمن اطالعچنانچه روز جلسه مصادف با تع  -۱۶ماده  
درصورتىمى ماده  شود.  تبصره  موضوع  کمیسیون  تأیید  و  نظارت  هیئت  پیشنهاد  به  قانون    ۱که 

انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع   کیفیت اخذ پروانه، برگزاری 
اداحالت اضطرار، هیئت به فعالیت خود  کانون  مه مىمدیره  در مورد مسائل ضروری  دهد و صرفاً 

برگزاری  گیری مىتصمیم فرآیند  هفته  یک  حداکثر ظرف  اضطرار،  حالت  مرتفع شدن  از  بعد  کند. 
 .یابدانتخابات ادامه مى

در زمان و مکان مقرر، جلسه هیئت عمومى با حضور هر عده که حاضر باشند، تشکیل و    -۱۷ماده  
ق اخذ آراء را برای اطمینان از خالى بودن آن به حاضران ارائه داده، الک و بدواً هیئت نظارت صندو

شود. از بیست و چهار ساعت قبل از شروع جلسه هیئت  گیری شروع مىکند و سپس رأیمهر مى
گیری و خارج از  عمومى، هرگونه تبلیغ و به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رأی

 .تآن به کلى ممنوع اس

در صورت فراهم بودن امکانات فنى، به تشخیص هیئت نظارت، برگزاری تمام یا بخشى از    -تبصره
صورت الکترونیکى و یا  گیری و شمارش آراء، بهانتخابات از جمله تشکیل جلسه هیئت عمومى و رأی

 .برخط مجاز است

ئت نظارت رسیده و در  انتخاب جمعى و مخفى است و رأی باید روی اوراقى که به مهر هی  - ۱ ماده  
دهنده، پس از ارائه  دار پیش بینى شده، نوشته شود. هر رأیآن به تعداد اعضای اصلى ردیف شماره

 .اندازدپروانه وکالت خود و امضاء در فهرست اسامى واجدین شرایط، رأی خود را در صندوق آرا مى

 .ند، ساقط استحق رأی کسانى که تا پایان جلسه حاضر نشده و رأی نده - ۱ ماده 

شود و در غیر این صورت، پس از اتمام اخذ آراء، اگر وقت کافى باشد شروع به قرائت آراء مى  - ۲ ماده  
نماید و بر هر ورقه که  هیئت نظارت صندوق را الک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج مى

 .قرائت شده مهر »قرائت شد« زده و ضبط خواهد شد

شود و اسامى  دارای نشان یا امضاء باشد، باطل است و اسامى مکرر حساب نمى  آرائى که  -۲۱ ماده  
 .ای که باید انتخاب شوند، قرائت نخواهد شدزائد بر عده

آراء قرائت شده پس از قرائت، در صندوق ضبط و از طرف هیئت نظارت الک و مهر شده و   -۲۲ماده 
انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت، محفوظ   خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد  تا 

 .رسیدگى واقع شود و بعد امحاء خواهد شد
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از بین منتخبان کسانى که دارای رأی بیشتر هستند، عضو اصلى و کسانى که بعد از اعضاء    -۲۳ماده  
 .البدل هستندباشند، عضو علىاصلى بیش از سایرین دارای رأی مى

 .کندالبدل را به قید قرعه انتخاب مىرت عضو اصلى یا علىدر صورت تساوی آراء، هیئت نظا  -تبصره

مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعالم نتایج و انتشار اسامى و تعداد    -۲۴ماده  
 .رسانى کانون است. مرجع رسیدگى به شکایات هیئت نظارت استآرای منتخبان در پایگاه اطالع

رسانى کانون  به شکایات واصله رسیدگى و نتیجه را در پایگاه اطالعهیئت نظارت باید ظرف سه روز 
 .اعالم نماید

به  تواند بههر کس که به تصمیم هیئت نظارت معترض است، مى  -۲۵ ماده   وسیله دفتر کانون 
دادگاه عالى شکایت نماید. مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعالم تصمیم هیئت نظارت است و  

 .ده روز از تاریخ وصول شکایت، رسیدگى و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعى است  دادگاه مزبور ظرف

انتخابات و تعیین نتیجه قطعى، رئیس هیئت نظارت اسامى منتخبین را   -۲۶ماده   پس از اتمام 
ازآن  نماید و پسمدیره قبل از تاریخ هفتم اسفندماه دعوت مىاعالم و آنان را برای تشکیل هیئت

 .شودمنحل مى هیئت نظارت

در صورت ابطال انتخابات، تجدید آن بر طبق مقررات فوق خواهد بود؛ در این صورت، تا   -۲۷ماده  
مدیره و هیئت نظارت سابق به جز کسانى که به تشخیص دادگاه  مدیره جدید، هیئتتعیین هیئت 

هیئت نظارت باید  عالى تخلف آنان در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، انجام وظیفه خواهد نمود.  
انتخابات  برگزاری  را جهت  قانونى  اقدامات  انتخابات،  ابطال  ابالغ  از  حداکثر ظرف یک هفته پس 
مجدد انجام دهد. چنانچه دلیل ابطال انتخابات بر اساس حکم دادگاه عالى، تخلف هیئت نظارت  

نامه انتخاب  نمدیره ظرف یک هفته هیئت نظارت جدید را بر اساس مقررات این آییباشد، هیئت
موجب مقررات  ها در ابطال انتخابات مؤثر بوده است، بهکند. درهرحال کلیه کسانى که تخلف آنمى

 .گیرندنامه مورد تعقیب انتظامى قرار مىاین آیین

  

  

 


