
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  ۱۸۷نامه اجرایی ماده اصالحیه موادی از آیین
 قوه قضاییه( ۱0/۵/۱400مورخ  ۱00/۳۳0۸۵/۹000نامه شماره ) ۲۸/۱۱/۱۳۹۷جمهوری اسالمی ایران، مصوب 

 

 جناب آقای دکتر اکبرپور

 کشوررئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی 

 

صالحیه موادی از آیین ست ا صادی، اجتماعی و فرهنگی  ۱۸۷نامه اجرایی ماده به پیو سعه اقت سوم تو قانون برنامه 
صوب  سالمی ایران، م شنهاد رئیس مرکز وکالء  ۱۸۷که در اجرای ماده  ۱۳۹۷/۱۱/۲۸جمهوری ا قانون مذکور و بنابه پی

صویب رئیس شاوران خانواده به ت سمی و م سان ر شنا سمی ایفاد  کار سیده جهت درج در روزنامه ر ضائیه ر قوه ق
 :گرددمی

قانون برنامه سالالوم توسالالعه اقتصالالادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ۱۸۷نامه اجرایی ماده اصالالالحیه موادی از آیین
 اسالمی ایران

 

رییس »و عبارت: « معاون قضایی قوه قضاییه»جایگزین عبارت: « معاون حقوقی قوه قضاییه»عبارت:  ۲در ماده _  ۱
ضاییه ضایی »جایگزین عبارت « مرکز حفاظت اطالعات قوه ق ضات عالی رتبه دارای پایه ق به باال با تعیین  ۹یکی از ق

 .گرددمی« رییس قوه قضاییه

شته»عبارت  ۵در بند )ج( از ماده  _ ۲ سالمییا معادل حوزوی آن در ر جایگزین « های حقوق یا فقه و مبانی حقوق ا
 .گرددمی« در رشته حقوق»عبارت 

 :گرددبه شرح ذیل اصالح می ۱۱ال ماده ۳

سی خو ۱۱ماده  شنا سؤاالت امتحانی برای داوطلبان وکالت از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کار اهد بود که منابع 
 :عبارتند از

متون فقه در حد تحریرالوسالالیله، آیین دادرسالالی کیفری و مدنی، حقوق مدنی و امور ح الالبی، حقوق تحارت، حقوق 
 .جزای عمومی و اختصاصی، حقوق ثبت و حقوق اساسی

 :گرددهای آن ابقا میبه شرح ذیل اصالح و تبصره ۲۶ماده  -۵

 .گرددمی« ماه ۶بمدت»ایگزین عبارت ج« ماه ۱۲بمدت »عبارت  ۱۹در ماده   -۴

ست.  -۲۶ماده  ستانها و دادگاه تحدیدنظر انتظامی در مرکز ا سرا و دادگاه بدوی انتظامی در تمامی ا مرکز دارای داد
قضالالایی و باالتر  ۹های بدوی و تحدیدنظر انتظامی با معرفی رییس مرکز از بین قضالالات دارای پایه اعضالالاء دادگاه

های های بدوی انتظامی دارای یک عضو بعنوان رییس و دادگاهگردند. دادگاهئیه منصوب میتوسط رییس قوه قضا
تحدیدنظر انتظامی مرکب از سه عضو، یک رییس و دو م تشار است که همگی دارای حق رأی ه تند و آراء صادره 



ده و مؤس ین مراکز مشاوره وفق االجراست. تخلفات و محازاتهای مشاوران خانوابا امضاء موافق دو نفر از آنان الزم
 .خواهد بود ۲۱/۱۲/۱۳۹۶فصل ششم دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، مصوب 

 :درجه به شرح زیر است ۶های آنان تخلفات انتظامی وکال و کارشناسان مطابق قوانین و مقررات مربوط و محازات

 های انتظامی وکال؛الف ال محازات

 توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛ال ۱درجه

 ال توبیخ کتبی با درج در پرونده؛۲درجه

 ال توبیخ کتبی با درج در پرونده و تارنمای مرکز؛۳درجه

 ال تنزل پایه وکالت به مدت یک تا سه سال؛۴درجه

 ال ممنوعیت موقت از وکالت به مدت سه ماه تا سه سال؛ ۵درجه

 .ال ابطال پروانه و محرومیت دائم از وکالت ۶درجه

 :های انتظامی کارشناسانب ال محازات

 ال توبیخ با درج در پرونده؛۱درجه

 سال ال محدود کردن اختیارات فنی برای مدت یک۲درجه

 ال محدود کردن اختیارات فنی برای مدت سه سال؛۳درجه

 تا یک سال؛ ال محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از سه ماه۴درجه

 ال محرومیت از اشتغال به امر کارشناسی رسمی از یک سال تا سه سال؛ ۵درجه

 .ال ابطال پروانه و محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی رسمی ۶درجه

 

 غالمح ین اسماعیلی -رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه
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