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و کار  سلسله مطالب در خصوص تخلفات انتظامی وکالی دادگستری

(11آموزان وکالت)  

؛وکالت بدون تمدید پروانه یازدهممقدمه و مطلب   

 مقدمه:

ده مطلب قبلی ارائه شده ، با این حقیر همراهی و  و سروران ارجمند در همکاران

باب  تحمل نمودند. از اینمرافقت نمودند ، و مطالب عنوان شده را با تمامی کاستی ها 

کمال تقدیر و تشکر را از همه همکاران خود دارم . د رمطالب و مضامین قبلی به 

ه شتر دارای بحث بوده و سواالت زیادی را به همراه داشتیتمامی تخلفاتی که ب

ید حال نها به تفصیل بررسی نمودیم و سعی بر آن بوده که مفآخصوص  پرداختم و در

به تشریح  و قسمت های دیگر بیشتر به تخلفاتی که نیاز آتی قسمت عزیزان باشد در

 عضی ازنداشته و سواالتی را در ذهن ایجاد نمیکند بلکه اشاره به اینکه عدم رعایت ب

مسائل می تواند موجبات مجازات انتظامی همکاران را فراهم آورده ، ارائه و  همین

البی که ه کافی به آنها توجه نشود مطتقدیم آنها خالی از لطف نیست و شاید به انداز

ت به قت نمی کنیم مسائلی که در روزمره وکالدگذریم و  سطحی از کنار آنها می" گاها

 فراموشی سپرده شده و شاید به آن مسائل توجه کافی نشود که هر کدام از این
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لی مجازات های سنگینی نیز برایش در نظر گرفته شده است ع ؛موضوعات در قانون

ن واقع شود. اال امیدوارم مفید حال دوستان و همکارایح  

وکالت بدون تمدید پروانهمطلب یازدهم:   

می  بیان 1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب  2ماده  5تبصره 

ی ))اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاض  دارد:

ون می باشد هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کان

موظف است موضوع و دالیل آن را به دادگاه انتظامی وکالء ، اعالم و درخواست 

د پروانه به تمدید یا عدم تمدیرسیدگی نماید . دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت 

بود ،  رای مقتضی صادر می کند پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد

 مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.((

نون از قانون تشکیل صندوق تعاون وکالء و تامین هزینه های کا 6مادهدر این خصوص 

اعالم می دارد: 1350ری مصوب وکال ی دادگست  

ه وکالی دادگستری و کارگشایان و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول ب -6ماده

ر پرداخت وجوه مذکور  در این قانون است و هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبا

 پروانه خود حق وکالت ندارد. 

الیحه قانونی استقالل آئین نامه  79تمدید پروانه وکالت در ماده عدم  ضمانت اجرای 

پیش بینی شده است . این ماده مقرر داشته :  1334کانون وکالء دادگستری مصوب 
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محکوم خواهد  4و یا 3))متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه 

ثبت  در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و-3شد  :...بند

نماید .(( پروانه وکالت  

 اشاره به یک نظریه مشورتی در اینجا خالی از فایده نیست :

آئین نامه الیحه  79((ماده 3( قانون وکالت و بند ))16و15با توجه به مواد ) -سوال

( قانون تشکیل صندوق حمایت 7و3قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری و مواد )

( آئین نامه مربوط به تعیین میزان و 4و2و مواد ) 1350وکال و کارگشایان مصوب سال 

(( 10وبند )) 30/12/1350طرز وصول حق عضویت ساالنه وکالی دادگستری مصوب 

قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصوب آن در موارد معین مصوب  3ماده 

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب  2و باالخره تبصره ماده  1373سال 

اگر  شود که آیا پروانه وکالت هر سه سال یک بار باید تمدید شود و اعالم 19/1/1376

و یا  وکیلی در آبان ماه هر سال پروانه را تمدید نکرد حق شرکت در انتخابات کانون

 حق وکالت دارد یا خیر ؟

  2/10/1376مورخ  5869/7نظریه شماره 

 لت دادگستری آمده( قانون کیفیت اخذ پروانه وکا2ذیل ماده ) 5آنچه که د رتبصره 

غال به است مربوط به وضعیت خود وکیل دادگستری می باشد و صالحیت او برای اشت

الت امور وکالت دادگستری و بقای شرایط یاد شده در آن ماده ارتباطی به پروانه وک
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( آئین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز 4و 2دادگستری ندارد و با توجه به ماده )

( قانون 6و3و ماده ) 1350ساالنه وکالی دادگستری مصوب وصول حق عضویت 

مشخص می گردد که صدور پروانه  1350تشکیل صندوق تعاون وکالء مصوب سال 

ور وکالی دادگستری و ثبت و تمدید مدت اعتبار آن موکول به پرداخت وجوه مذک

الت وکاست و اضافه شده که هیچ وکیلی قبل از تمدید مدت اعتبار پروانه خود ، حق 

اگر وکیلی در آبان ماه هرسال از تمدید پروانه یا تجدید ثبت آنندارد، علهذا   

رکت خودداری نماید نه تنها حق شرکت در انتخابات کانون وکالء را ندارد بلکه حق ش  

دردعاوی و محاکم را هم دارا نمی باشد و دادگاهها هم می توانند از پذیرفتن چنین 

  وکیلی خود داری نمایند. 

(1مصداق  

در خصوص گزارش کمیسیون محترم کار آموزی راجع به آقای ... کار آموز وکالت ، 

 دائر بر عدم تمدید پروانه کار آموزی وکالت که دادسرا طی کیفر خواست شماره

شرح وظایف کار  40به لحاظ عدم رعایت مقررات ماده  3/5/1386مورخ  86/125

ی است . نظر به اینکه آقای ...ط آموزان تقاضای تعیین مجازات انتظامی وی را کرده

نه الیحه تقدیمی به دادسرا و مطالب عنوان نموده در جلسه دادگاه عدم تمدید پروا

عالم وکالت را به لحاظ اشتغال در هیات علمی دانشگاه و شرکت در کنکور دکتری ا

ا نیز داشته است و برای اثبات مطلب ، تصویر کارت دانشجویی دوره دکترای حقوق ر
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شرح وظایف کار  40ئه کرده اند . بنابراین عدم رعایت تکلیف مذکور در ماده ارا

آموزی وکالت ) عدم تمدیدپروانه  کارآموزی ( از سوی آقای ...محرز و علت عدم 

آئین نامه  77تمدید عنوان شده از معاذیر قانونی بنظر می رسد و به استناد ماده 

همان آئین نامه  76ماده  1ری ناظر به بند الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگست

 به اخطار کتبی محکوم می گردند. 

(2مصداق   

مدید در خصوص تخلف آقای ...))کارآموز وکالت(( ، مبنی بر اشتغال به وکالت بدون ت

ینکه اعتبار پروانه کار آموزی ، اعالمی از سوی کمیسیون محترم کار آموزی ، نظر به ا

 1383کمیسیون کار آموزی پروانه کار آموزی خود را از سال  مشار الیه ، طبق گزارش

و قبول  ، تا تاریخ تنظیم گزارش ، تمدید ننموده است ، مع الوصف مبادرت به اشتغال

ده  1385، در ده مورد و سال  1384، در سه مورد  و در سال  1383وکالت در سال 

از مصادیق تخلف ، یک مورد ، نموده است ، چون عمل وی  1386مورد و سال 

آئین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی  79ماده  3انتظامی موضوع بند 

ا به دادگستری است ، دادگاه ضمن احراز تخلف ، آقای ...کار آموز وکالت دادگستری ر

همان آئین نامه و رعایت یک درجه تخفیف به لحاظ فقدان سابقه  76استناد ماده 

یعنی توبیخ با درج در پرونده محکوم می  2ازات درجه محکومیت انتظامی به مج

 نماید . 
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 عبداهلل سمامی 

 وکیل پایه یک دادگستری 

  

 


