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و کار  سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامی وکالی دادگستری

(61آموزان وکالت)  

؛شانزدهم مقدمه و مطلب  

د و اگر وکیل جهت طوالنی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوی– 1

توسل وکیل به -2همچنین عرضحال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد.

" ثابت شود. معاذیری که خالف بودن انها بعدا  

 مقدمه:

ادر است از آنجا که وظیفه یک وکیل بسیار سنگین بوده و با توجه به معلومات وی ق

ل مرتکب گردد به گونه ای که این اعمال باعث ضرر طرف مقاب را بسیاری از اعمال

ن گردد و از خود جای پای نگذارد ، قانونگذار سعی در سخت گیری و جلوگیری از ای

ه است و به نحوی با تصویب این مواد به وکیل هشدار دادداشته کیل اعمال بوسیله و

کاران که هرگز از قسمی که یاد کرده دوری نکند. لذا بایسته و شایسته است که هم

 همه تخلفات ذکر شده در قوانین را جدی گرفته و هرگز اعمال خود را در این گونه

دیم رت سلسله مطالب تقکه بصومرقومه این حقیر تخلفات پوشش ندهد امیدوارم
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عزیزان می گردد مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد و مفید حال دوستان و 

.شودهمکارن واقع   

 مطلب شانزدهم:

د و اگر وکیل جهت طوالنی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوی-1

 همچنین عرضحال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد:

 1315قانون وکالت مصوب  38این موضوع به صراحت قانونگذار د رماده  در خصوص

کم یا اعالم می دارد، )) وکال نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا ح

وند ، وکیل مدافع طرف یا به منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه آمیزی متوسل ش

ه باال محکوم خواهند شد((.ب 4در صورت تخلف به مجازات انتظامی از درجه   

نیز  1334وکالی دادگستری مصوب  نامه الیحه قانونی استقالل کانون ینائ 80ماده 

محکوم می شود: 4ن می دارد؛ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ایب  

یا  در صورتیکه برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه آمیز از قبیل رد دادرس-9بند

عفا از وکالت و قبول مجدد متوسل شود.داور یا است  

که د این اعمال را د رحد تخلف از سوگند می دانند بیراهه نخواهد بو "اما اینکه بعضا

آئین نامه الیحه استقالل کانون وکالی  39چرا اینکه ماده  ،اینچنین خطاب می کنند

ی اد مدادگستری بصراحت متن سوگند نامه را اورده است ؛ د رسوگندی که وکال ی
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نند که قسم یاد می ک –ند که قوانین ونظامات را محترم شمر کنند قسم یاد می کنند

قسم یاد می کنند که بر خالف  -جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته باشند

را رویه  قسم یاد می کنند که راستی و درستی -شرافت وکالت اقدام یا اظهاری نکنند

ونه حال شما تصور کنید که وکیلی با انجام این گ خود قرار داده و مدافع حق باشند.

بند بوده اعمال قصد اطاله دادرسی را داشته باشد آیا نسبت به قسمی که یاد کرده پای

 است؟!

نی مواردی را که در قانون وکالت و آئین نامه الیحه قانو ؛اما مطلب مهم دیگر اینکه

بیل(( استفاده از کلمه ))از ق استقالل بدان اشاره شده حصری نبوده و تمثیلی است ؛

م نشان دهنده آن است که این موارد حصری نبوده ، بلکه هرکاری را که وکیل انجا

را خواهد و قصد وکیل فقط اطاله دادرسی باشد، موجبات شمول این قانون دهد 

علم به ان دارد که می بایست وظیفه ر وکیلی داشت ؛ مواردی است که درعمل ه

اگر وکیلی وکالتنامه خود را در مرحله  "دهد؛ مثال خودرا درست انجام

اقدام  ن ارائه وکالتنامهتجدیدنظرخواهی ضم دادخواست تجدیدنظر خود ننماید و بدو

یل نظر خواهی نماید و این امر باعث اطاله دادرسی خواهد بود چرا اینکه وکبه تجدید 

ن عمل در صورتیکه ای و وکالتنامه خود را ضمیمه نماید"که می بایست حتما دعلم دار

د اطاله دادرسی خواهد بود . یا موردی که وکیل رندهد ، این عمل از موا انجام را 

شد دریافت نموده بااز موکل خود  هزینه دادرسی یا حق الوکاله مرحله تجدیدنظر را 

مبر یا بدون ابطال ت یاما دادخواست تجدیدنظر خود را بدون ابطال تمبر هزینه دادرس
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موقع  در این ،بحث رفع نقص ایجاد شود "وکالتنامه تقدیم دادگاه می نماید تا مجددا

به ود  توجه ش "راین قسمت حتما)) دباعث اطاله دادرسی شده است ؛ نیز وکیل با علم

 اینکه وکیل اگر هزینه دادرسی یا هزینه تمبر وکالتنامه و حق الوکاله مرحله

طال از موکل خود دریافت نموده باشد و با وصف دریافت این مبالغ از ابتجدیدنظر را 

((تمبرهای یادشده امتناع نماید مشمول این ماده خواهد شد.  

مقرر می دارد ))وکالی عدلیه نباید به  1316آئین نامه قانون وکالت مصوب  6ماده 

د دارنیم هیچ عنوان و عذری عرضحال که از حیث تمبر ناقص باشد به محاکم تقد

دادرسی خواهد بود و هم می نگر قصد وکیل در اطاله ای((چرا اینکه این امر خود ب

 80ماده  9و بند  1315قانون وکالت مصوب  38توان این عمل وکیل را مشمول ماده 

دانست و همچنین با وکیل متخلف  1334آئین نامه الیحه استقالل کانون وکال مصوب 

ماده به صراحت  ))اعمال خالف شان (برخورد نمود. 80مطابق  1می توان مطابق بند 

زمانی که موکل هزینه های  اکنون ))هیچ عنوان و عذری ((را نمی پذیرد اما رویه

 مرحله ای کهدیگر و وکیل حق دارد ، دادخواست  یمرحله را پرداخت ننموده به نوع

گاه خود را ثبت دادوکالت دارد اما هزینه آنرا دریافت ننموده ، بدون تمبر دادخواست 

د ضرر خو به موکل است که "نماید تا برای موکل حق اعتراض ایجاد نگردد . و عمال

 عمل نموده است .

ین خود چون قانون ااما مواردی دیگر هست که وکیل با وصف علم به بی حقی موکل 

 اباختیار را به وی داده است از آنها استفاده می کنند همانند دادن دادخواست اعسار 
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قاضی  این امر به عهده تشخیصدارد ، چرا اینکه  توانایی مالیبه اینکه موکل  تردید

است و وکیل قادر به تشخیص این موضوع نیست و حتی پس از صدور رای عدم 

وکیل حق دارد نسبت به رای صادره  "اعساراز پرداخت هزینه دادرسی مجددا

زینه براینکه موکل وی توانایی پرداخت ه شک و تردید تجدیدنظر خواهی نماید با 

 را دارد اما حق خود می داند که از )) اطاله ای که قانون برایش در محکوم به دادرسی

 نظر گرفته ((استفاده نماید .

ثابت شود: "توسل وکیل به معاذیری که خالف بودن آنها بعدا-2  

درراستای وظایف  معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای است که وکیل

ت وکالتی خود قادر است از آنها بهره بگیرد اما این معاذیر می بایست درست و راس

وکالی آئین نامه الیحه استقالل کانون  82بوده باشد چرا اینکه قانونگذار د رماده 

محکوم  6دادگستری اعالم می دارد متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 

در صورتی که خالف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر -4خواهند شد. بند

 مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکالی دادگستری اعالم کرده ثابت شود.

با وصف بر اینکه مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجازات درجه های 

طابق ی کانون قادرند ماز آئین نامه ابطال گردیده است اما دادسرا و دادگاه انتظام 6و5

این مجازات نمایند . و دلیل اینکه قانونگذار  6قانون وکالت متخلف را به درجه 
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 رنظر گرفته همانا ))عدم رعایت راستی و درستیمجازات را برای وکیل متخلف د

 وکیل (( و اضرار به دادگاه و طرف مقابل و حتی موکل بوده است . 

فوت یکی از بستگان -1 ن آئین دادرسی مدنی ؛قانو 41جهات عذر موجه وفق ماده 

ابتالء به مرضی که مانع از حرکت بوده یا -2نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم 

حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از -3حرکت، مضر تشخیص داده شود.

دادگاه وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در -4حضور در دادگاه شود

 شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دالئل آن برای جلسه

او  محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر

را موجه بداند . در غیر اینصورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع 

ادگاه ظامی وکیل اطالع خواهد داد.در صورتی که جلسه دصالحیتدار برای تعقیب انت

ه به علت عذر وکیل تجدیدشود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را ب

موکل اطالع دهد . در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل 

 تجدیدنخواهدشد.((

وکالء مکلفند د رموقع  به صراحت اعالم می دارد؛1315قانون وکالت مصوب  27ماده 

یا  محاکمه حاضر شوند مگر اینکه عذر موجهی از قبیل فوت یکی از اقربای نسبی

که سوم و یا ابتال به مرضی که مانع از حرکت و یا این هسببی تا درجه دوم از طبق

دث قهری از قبیل حرکت جهت او مضر تشخیص شود و همچنین در موقعی که حوا

ر باب کیل به محکمه دحرکت آنها باشد داشته باشد . اطالع وره از سیل و زلزله و غی
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د در عدم حضور او پیدا شده معتبر است مگر آنکه خالفش اثبات شو یعذری که برا

محکوم خواهد شد.  4این صورت وکیل به مجازات انتظامی درجه   

یلی ثبوت خالف معاذیر نیست بلکه وک ثمجازات شخص متخلف از بح فوق ماده لذا

اده که د رمحاکمه حاضر نشده ودلیل وی نیز کافی نبوده ، مجازات وی را مطابق این م

 4ماره به این موضع در سلسله مطالب ش "انتظامی درنظر گرفته است که قبال 4درجه 

اد روقت رسیدگی با موحضور وکیل د رمحکمه دعدم  وصپرداخته بودیم که در خص

آئین  77و ماده  79ماده  4قانون وکالت بند  27ختلفی روبه رو بوده اعم از ماده م

 3لنهایه بند قانون فوق و ا 39الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و ماده 

مطابق  نامه که حتی دادگاه انتظامی کانون قادر است با شخص متخلف نیآئ 81از ماده 

ر دادسرا که البته رویه حاکم باین قانون بعنوان متخلف از سوگند نیز برخورد نماید 

ائین نامه است . 79از ماده  4برخورد فعلی اعمال بند رد  

 الف آنبعد خ داما در خصوص موضوع بحث اینکه وکیل عذر موجه ای را بکار ببر

ت آن ثابت شود قانونگذار مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است حتی مجازا

 از مجازات تخلف از سوگند نیز بیشتر است . 

ی قانون وکالت مرتبط به موضوع: در صورتی که حضور وکیل برای رسیدگ 50ماده 

 موجه حاضرمقدماتی انتظامی و یا محاکمه انتظامی الزم و احضار شده و بدون عذر 
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دهد، مناسبی که برای او معین شده جواب کتبی استیضاح را ننگردیده یا در موعد 

تا خاتمه رسیدگی از وکالت معلق نماید.  "وزارت عدلیه می تواند او را موقتا  

تان دادس آئین نامه الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری، در صورتیکه 63ماده

ار وضیحات و کشف حقیقت الزم بداند و او را احضاداء تحضور مشتکی عنه را برای 

که  نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی

 به او داده شده تلقی شود. 

د دادرسی مقرر است و بای نیهمان است که در قانون وکالت و آئتبصره: عذر موجه 

داده  دگی به متصدی تحقیقاتبه ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسی "کتبا

)البته این ماده مطابق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده شود . 

 است.(

قدر می تواند اهمیت داشته دهنده آن است که ))عذر موجه (( چ هردوماده نشان

ر احترام گذارده است و د یبه معاذیر موجه یک وکیل دادگستر باشد و قانونگذار

آئین نامه الیحه استقالل کانون وکالی 82ماده  4و بند  82ویب ماده مقابل تص

که به وکیل متخلف از این امر می دهد. دادگستری پاسخی است   

 در پایان به صراحت اعالم می گردد نظرات اعالمی در این قسمت از سلسله مطالب

نظرات شخصی این حقی بوده و نظرات دادسرای انتظامی  تقدیم عزیزان شده

 محسوب نمی گردد. 
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 عبداهلل سمامی 

 وکیل پایه یک دادگستری

سرای انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکزدیار داددا  


