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و کار  سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامی وکالی دادگستری

(14آموزان وکالت)  

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطالع :  چهاردهممقدمه و مطلب 

 ندهد:

 مقدمه:

که به  ن استآبه استحضار همکاران محترم خود رساندم ؛ سعی بر  "همانگونه که قبال

 شادد تخلفات انتظامی وکال، به صورت دقیق و شفاف پرداخته شود ، اعمالی که وکال

ر در برخورد با آنها متوجه سرنوشت عمل خود نشوند و به سادگی از کنار آن عبو

با بی  کنند، وکال می بادست دقت نظر بسیار داشته باشند و از کوچکتردن عملی

امی مان عمل باعث ورود وکیل د رعرصه تخلفات انتظتوجهی گذر نکنند که همانا ه

خواهد بود. که امیدوارم با مطالعه ادن سلسله مطالب و حتی جمع آوری آنها در هر 

اب و درست تردن عمل را انتخ "موردی که به مسائل مشابه ان برخورد نمودند سردعا

 کوتاهی وبی توجهی را سرلوحه اعمال خود قرار ندهند. 

م:مطلب چهارده  
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 وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطالع ندهد:

 مواد مرتبط با موضوع:

د :در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماد1315قانون وکالت مصوب  36ماده 

ر موقع طوری به موکل و محکمه اطالع دهد که موکل بتواند وکیل ددگری د "بادد قبال

کند.برای خود معین و به محکمه معرفی   

ل آئین نامه الدحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری ))د رموارد ذد 80ماده

در صورتی که -5محکوم می شود:.......... بند 4متخلف به مجازات انتظامی درجه 

ل استعفاءخود را از وکالت به موکل و دادگاه اطالع ندهد دا وقتی اطالع دهد که موک

گر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.(( مجال کافی برای تعیین وکیل دد  

در صورتی : ))مدنیقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب درامور  39ماده

ه که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطالع دهد، دادگاه به موکل اخطار می کند ک

ل دا تا مراجعه موک ، دادرسی را تعقیب نمادد و دادرسیددا توسط وکیل جدد "شخصا

ت معرفی وکیل جدددحداکثر به مدت دک ماه متوقف می گردد. وکیلی که دادخواس

س از تقددم کرده در صورت استعفا مکلف است آن را به اطالع موکل خود برساند و پ

ود ، آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابالغ می ش

((است . رفع نقص به عهده موکل   
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ر زمانی قانون فوق الذکر:))عزل دا استعفا وکیل دا تعیین وکیل جددد بادد د 43ماده

ن انجام شود که موجب تجددد جلسه دادگاه نگردد ، در غیر ادنصورت دادگاه به اد

 علت جلسه را تجددد نخواهد کرد.((

ه ))وکیلی کقانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب د رامور مدنی:  45ماده 

الی ردادگاه تجددد نظر و ددوان عق اقدام دا حق تعیین وکیل مجاز ددر وکالتنامه ح

دت و از رو موقع  ابالغ آن استعفاکشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای دا در

مدت  رای امتناع نمادد، بادد دادگاه رای را به موکل ابالغ نمادد در ادن صورت ابتدای

ثابت  فرجام ، روز ابالغ به وکیل دادشده محسوب است مگر ادنکه موکلتجدددنظر و 

 ت از روز اطالع ویاطالع بوده در ادن صورت ابتدای مدنمادد از استعفاء وکیل بی 

چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زدانی به موکل وارد محسوب خواهد شد و 

ت تجدددنظر و د رخصوص ادن ماده ، دادخواس شود ، وکیل مسئول می باشد

تبی به در دفتر دادگاه مکلف است به طور کفرجام وکیل مستعفی قبول می شودو مد

اقدام کرده دا وکیل جددد معرفی کند و دا اگر  "موکل اخطار نمادد که شخصا

ص باشد ، نقص آنرا برطرف نمادد((.دادخواست ناق  

گردد که دادرسی نادن تخلف انتظامی آن است که وکیل باعث اطاله فلسفه تاسیسی  

به مجازات  80از ماده  9شود ، وفق بند  ادن عمل مرتکب و سوء نیت  اگر با قصد

ه محکوم می گردد ؛ ))در صورتی که برای تطودل دادرسی به وسیل 4انتظامی درجه 
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وسل خدعه آمیز از قبیل رد دادرس دا داور دا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت مت

عث د باموقع به موکل و دادگاه اطالع نده کیل استعفا خود را بهشود(( لذا ادنکه و

م ر موکل و طرف مقابل خواهد شد ، همانگونه که در فصول قبلی اشاره شد))عداضرا

د اقدام به موقع موکل د راعالم وکالت و طرح دعوی د رخصوص مورد وکالت(( می توان

ونگذار ی محسوب گردد . لذا قانباعث اطاله نتیجه گیری موکل و از موارد تخلف انتظام

 با تصودب ادن ماده به اهمیت موضوع بیشتر تاکید داشته و قصد داشته است

ل در ادن کل و طرف مقابل موکل جلوگیری نمادد . حتی وکیوبددنوسیله از اضرار به م

ذا خصوص مسئولیت مدنی نیز خواهد داشت و بادد پاسخگوی موکل خود باشد . ل

بسیار در ادن خصوص دقت نمادند.  همکاران می بادست  

 عبداهلل سمامی 

 وکیل پاده دک دادگستری 

 داددار دادسرای انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکز


