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و کار  سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامی وکالی دادگستری

(71آموزان وکالت)  

؛هفدهم مقدمه و مطلب  

عدم پیگیری های الزمه نسبت به کارهایی که از طریق اداره معاضدت 

.قضایی به وکیل محول می گردد  

 مقدمه:

و  رخصوص تخلفات انتظامی وکالی دادگسترید در ادامه سلسله مطالب

داخته کاراموزان وکالت در این قسمت نیز سعی بر آن است به موضوعاتی پر

 شود که همکاران می بایست نسبت به انها دقت الزم را مبذول نمایند،

ه است که دیوار وکالی دادگستری بسیار کوتاام  همیشه معتقد به آن بوده

که  لذا همکاران محترم می بایست اجازه ندهند هر کس به خود اجازه دهد

اشیم از این دیوار گذر کند و ما وکال هستیم که می بایست مراقب خودمان ب

لکه ، هیچ کس دلی برای ما نمی سوزاند و هیچ کس از ما مراقبت نمی کند ب
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ز ای اهر برهه همه در فکر مجازات هستند . چرا اینکه وکالی دادگستری در 

یام ند و از قدیم االته ازمان از خود جایگاه ویژه و مافوق دیگران به جا گذاش

 ان اشخاص فرهیخته وها بعنو رذهن و افکار ملت ها و دولتشغل وکالت د

ائل مدار و انسانهای دانا و توانا حک شده است . اکنون اگر قروشنفکر و سرد

یات خود به این هستیم که می بایست بیشتر از دیگران مراقب رفتار و اخالق

ما بوده است و ما وارثین  قدمایباشیم دلیلش عملکرد خوب و مثبت 

الت که فرهنگ وکعملکرد بسیار خوب انها هستیم . همیشه سخن از آنست 

 و درعموم مردم این شغل را نهادینه کنیم ورا می بایست گسترش دهیم 

ده و مردم نهادینه نش فرهنگ وکالت در "شاید بسیار شنیده ایم که فعال

ت مردم . در صورتیکه اینچنین نیسمردم از جایگاه وکالت با خبر نیستند 

انهای بسیار خوب وکال را می شناسند و بسیار خوب می دانند که وکال در زم

 د و حتی خوبنونه زندگی کرده اگمختلف چه اعمالی را انجام داده اند و چ

ند چقدر در پیش برد و رفع می دانند که اگر به وکیل مراجعه نمای

ان که جای اینکه )) فرهنگ وکالت را آنچنان مفید خواهد بود و به مشکالتش

ند و سریالها هر چ ها ر فیلمادرذهن و فکر مردم بوده (( ارائه دهیم ، با انتش

. و همه  ناخواسته، )) وکیل دادگستری را به نوعی دیگر معرفی می نمائیم ((
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 ان و رفتار ووارد می آید ناشی از عملکرد خودم این ضررهایی که به وکال

رویم  جلوتر می کال با یکدیگر است. نباید اینگونه باشد ، هر چهبرخورد و

است .  یریرحال نتیجه گه ریزی که در خصوص ما وکال شده دمتاسفانه برنام

ا بایست مراقب اعمال و رفتار خود باشیم تلذا ما وکالی دادگستری می 

 هرگز کسی به خود اجازه ندهد از دیوار کوتاه ما گذر کند !

  :مطلب هفدهم

دت عدم پیگری های الزمه نسبت به کارهایی که از طریق اداره معاض

 قضایی به وکیل محول می گردد :

 مواد مرتبط با موضوع :

: وکالء عدلیه مکلفند همه ساله 25/11/1315از قانون وکالت مصوب  23ماده 

کل در سه دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه مو

داخته محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پر

 خواهد شد . پنج یک آن متعلق به کانون است . 

ی انون فوق الذکر: کسانیکه قدرت تادیه حق الوکاله ندارند ماز ق 24ماده

اس و توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی با اس
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رای راجع به شخص تقاضا کننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط الزمه ب

 معاضدت قضایی را وزات عدلیه به موجب نظامنامه معین خواهد نمود. 

را که  از قانون فوق الذکر: وکالء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی 31ماده

 در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع می شود قبول نمایند. 

ورد ه درمکه از طرف محکم تتبصره: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی اس

رامور حقوقی به آنها ارجاع می شود .جزائی و از طرف کانون د  

)نظامنامه قانون  19/2/1316آئین نامه قانون وکالت مصوب از  34ماده

د:وکالت(موسسه معاضدت قضایی در مرکز است و دارای شعب ذیل می باش  

دبیرخانه.-1  

شعبه عرایض.-2  

شعبه قضایی.-3  

 از آئین نامه فوق االشعار:کارکنان معاضدت قضایی باید حتی 35ماده 

آنها حق  یو ممکن است برا دلیه انتخاب شوندالمقدور از بین وکالء ع

ربودجه کانون منظور شود.الزحمه د  
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ه ازآئین نامه فوق االشعار:تقاضای معاضدت به دبیرخانه موسس 36ماده 

مزبور داده می شود کسانیکه دور از مرکز معاضدت قضایی هستند می 

اشد و کانون محل در صورتیکه تشکیل شده بیا توسط  "توانند مستقیما

 یابوسیله دفتر عدلیه محل اقامت خود تقاضا نمایند. 

اند از آئین نامه فوق االشعار:در صورتیکه معاضدت قضایی الزم بد 37ماده

ار احضار که توضیحاتی از تقاضا کننده بخواهد مشار الیه بوسیله نامه یا اخط

شد ضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باولی هر گاه اقامتگاه متقامی شود 

قامت تحقیقات بوسیله یکی از وکالء یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل ا

: تقاضا کننده بعمل می آید  

ر عدم تصدیق از معتمدین یا کالنتری محل اقامت تقاضا کننده مبنی ب-1

 قدرت او برای تادیه حق الوکاله. 

رونوشت مدارک دعوی.-2  

د  نامه فوق االشعار:معاضدت قضائی می تواند تحقیقاتی از آئین 38ماده

وء ردالئل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهد که مقصود تقاضا کننده س

 استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد نماید . 
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 رد از آئین نامه فوق االشعار: در صورت رد ، تقاضا کننده می تواند 39ماده

روز( به هیات مدیره کانون شکایت کند رای هیات مدیره قطعی  10ظرف )

 است .

از آئین نامه فوق االشعار: کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت  40ماده

شود  قضایی در حدود صالحیت موسسه به وکال یا دفاتر عدلیه یا پارکه می

 باید به اسرع وقت انجام گردد. 

شعار: شعبه عرایض پس از وصول عر  حال از آئین نامه فوق اال 41ماده

 بطریق ذیل اقدام خواهد نمود:

شد نواقص آن را بدفتر دستور خواهد داد اگر هرگاه عرضحال ناقص با

عرضحال کامل باشد عقیده خود را در پیشرفت دعوی خواهد نوشت در 

اهد نمود. شعبه قضائی تسلیم خو رتیکه پیشرفت داشته باشد آنرا بهصو

ئی وکیلی را برای تقاضا کننده معین می نماید . شعبه قضا  

نسخه صادر می شود: 3از آئین نامه فوق االشعار:ابالغات در  42ماده  
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وطه نسخه اول به تقاضا کننده داده خواهد شد و نسخه ثانی د رپرونده مرب

ون ارسال بایگانی و نسخه ثالث برای ابالغ به وکیل انتخابی به دفتر کان

 خواهد شد. 

 رداد حقوکیل منتخب مکلف است قرا از آئین نامه فوق االشعار: 43دهما

عاضدت خانه مربه دبی "دوم آنرا با رسید وکالتا الوکاله تنظیم نموده نسخه

ع شود قضائی بفرستد و پس از ختم دعوی درصورتیکه موکل محکوم له واق

 خمس حق الوکاله را که در قرارداد تنظیمی مقرر است وصول و به صندوق

غیر  "وناکانون ایصال دارد مگر اینکه ثابت نماید که دریافت حق الوکاله قان

 مقدور است . 

جوع وکیل انتخابی باید از جریان کار مر از آئین نامه فوق االشعار: 44ماده 

. داردشعبه قضایی را مطلع   

ائی از آئین نامه فوق االشعار: وکیل انتخابی می تواند از شعبه قض 45ماده

 موسسه راجع به طرز اقداماتی که الزم است مشورت کند. 

 از آئین نامه فوق االشعار: در مواردی که انجام مقدمات و تشریفات 46ماد

د معاضدت قضائی موجب انقضاء موعدی از تقاضا کننده بشوطه به مربو
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تقاضا نکه وکیل انتخاب نماید مشروط به ای "رئیس کانون می تواند مستقیما

م کامل باشد . ئنامه از حیث ضما  

از آئین نامه فوق االشعار: قرارداد حق الوکاله معاضدتی به اسم  47ماده

وصول حق کانون محاسبات  ورممعاضدت قضائی تنظیم می شود و ما

 موسسه مزبور است . 

از آئین نامه فوق االشعار: نمونه اوراق تقاضانامه و سایر اوراق  48ماده

 مربوطه به امور معاضدت را هیات مدیره کانون تعیین خواهد نمود.

ه از از آئین نامه فوق االشعار: دفتر معاضدت مکلف است اطالعاتی ک 49ماده

واصل می شود به موکل ابالغ نماید . طرف وکیل انتخابی   

ء این ماده از آئین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 2و بند  47ماده 

: با احراز شرایط ذیل وکیل می تواند به درجه  1334دادگستری مصوب 

 باالتر وکالت نائل گردد:

 هحسن انجام وظیفه در دادگاههای مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که ب

 او رجوع شده. 
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تری آئین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگس 2و بند  78ماده 

:متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم 

 خواهدشد:

ف کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع ازمتهمین را که از طر

بی و با ایشان ارجاع می شود به خودادگاهها درحدود قانون و نظامات به 

 عالقمندی انجام دهد.

 عدم حضور وکیل تسخیری دردادگاه:

هفته دادگستری( 151) نظریه اداره حقوقی دادگستری به نقل از شماره   

از قانون وکالت ، وکالء دادگستری  31مسئله : به موجب تبصره ذیل ماده 

ا خیری در امور جزایی رمکلف شده اند در صورت ارجاع محکمه ، وکالت تس

 قبول نمایند . حال در صورت عدم حضور وکیل انتخابی د رمحکمه و عدم

 ارسال الیحه و لزوم حضور وکیل ، دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت ؟ آیا

خاب وکیل اخطار نماید و یا وکیل دیگر انتبه همان  "دادگاه بایستی مجددا

نی جدد وکیل چه اقدام قانوکند و در فر  نخستین در صورت عدم حضور م

قانون آئین دادرسی کیفری درموردی  314باید معمول شود و آیا مفاد ماده 
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ه مزبور پیدا می کند یا مادنیز که وکیل تسخیری حاضر نشده باشد مصداق 

کرده باشد ؟ انتخاب وکیل  "ناظر به موردی است که متهم شخصا  

خ فوق که به تاری رمورد سوالپاسخ و نظر مشورتی اداره حقوقی د

:اعالم شده از این قرار است  29/5/1354  

اه برای هرگاه وکیل تسخیری متهم یا به عبارت دیگر وکیل انتخابی دادگ"

 رامر جنحه ، د رموعد رسیدگی دادگاه حاضر نشود و الیحه دفاعیهدمتهم  

قانون وکالت و سایر مقررات مربوطه  31رماده مقرر دهم نفرستد ، به تکلیف 

به وکالت دادگستری عمل ننموده و دادگاه جنحه بنا به مستنبط از 

به  1337 اصالحی قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 309مندرجات ماده 

 بایست وکیل تسخیریمی  می  دفاع وکیل ،لحاظ بقای لزوم دخالت و

ید . دیگری معین نموده و تخلف وکیل قبلی را به کانون وکالء اعالم نما  

قانون اخیر الذکر ، راجع است به موردی که متهم  314مقررات ماده  "ضمنا

رای یک یا دو و سه وکیل انتخاب می نماید و به موردی که دادگاه ب "شخصا

صره این د و مقررات تبمتهم وکیل تسخیری تعیین می کند مرتبط نمی باش

ستقل و جداگانه ای است. ماده حکم م  
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گستریعبداهلل سمامی وکیل پایه یک داد  

 دادیار دادسرای انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکز

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

                                                                       


