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  منتشر شده در پايگاه نشر مقاالت حقوقي 
  
  

 –مجازاتهاي انتظـامي   –دادگاه انتظامي وكالء  –دادسرا –اركان كانون  –كانون وكال ء : واژگان كليدي
  .افراد ذي سمت در طرح شكايت انتظامي  –گي قضايي ارتباط رسيدگي انتظامي با رسيد

  
كانون وكال يكي از قديميترين نهادهاي مدني است كه فداكاري هاي زيادي جهت استقالل آن : چكيده

از هيات حاكمه درشرايط  و مقاطع مختلف  زماني از سوي مردان عدالت خواه و عدالت جوي اين مـرز  
پس از استقالل رفته رفته براي خود تشكيالتي تدارك ديد كـه از  اين نهاد . وبوم معمول گرديده است

همچنين جهت نظارت انتظامي بر وكـال و  . آن جمله هيات عمومي،  هيات مديره و كميسيونها ميباشد
كارآموزان دادسرا و دادگاه انتظامي وكال در بطن كانونها نهاده شده كه اعضاي آن از افراد واجد شرايط 

  .انتخاب و انجام وظيفه مي كنندو تحت ظوابطخاص 
  

در قوانين موضوعه ايران و شرع انور جهت رعايت حقوق متهم و بعبارتي دفاع و حمايت از وي  قواعـدي   :مقدمه 
مقرر شده كه از جمله آن اصل برائت  ، اباحه ، قاعده درا بي اعتباري اقـارير اخـذ شـده تحـت فشـار و شـكنجه ،       
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حق بهره مندي مـتهم  . مي باشد ... طرف ، حضور هيات منصفه در بعضي جرائم و رسيدگي در دادگاه صالح و بي 
از وكيل در اتهام انتسابي ازجمله حقوقي است كه در قوانين ايـران نيـز هـر چنـد كمرنگتـر از بعضـي كشـورها و        
سيستم هاي حقوقي مترقي دنيا به چشـم مـي خـورد لـيكن همـين مقـدار نيـز حاصـل مجـادالت و ممارسـات           

بهتر است صد « فقهاي انديشمند پيشين است ، اين جمله معروف زبانزد حقوقدانان كه         "دانان و بعضاحقوق
اهميت موضوع امنيـت و پشـتيباني حقـوقي مـتهم را بـه      » گناهكار بي كيفر بمانند اما يك بيگناه مجازات نشود 

در ( مقرر مـي دارد   25بموجب اصل قانون اساسي در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت .خوبي تجسم مي نمايد 
همه دادگاه ها طرفين حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند ، اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشـد بايـد   

قـانون آئـين    128در ماده .  بر اين حق مسلم تائيد دارد  "و صراحتا) براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد 
ه حق داشتن وكيل از ناحيه متهم كه البته بدون مداخله در امر تحقيق مـي توانـد در پايـان    دادرسي كيفري نيز ب

تحقيقات مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين الزم بداند به قاضـي اعـالم نمايـد اشـاره     
بـه تشـخيص قاضـي موجـب     شده و تبصره آن نيز در مواردي كه موضوع جنبه مجرمانه دارد يا حضور غير مـتهم  

فساد شود و همچنين جرائم عليه امنيت كشور باشد حضور وكيل را با اجازه قاضي مقدور دانسته است ، كه البتـه  
در اكثر موارد قضات محترم دادسرا موضوع را محرمانه و حضور وكيل را موجب فساد دانسته و حد اكثر لطفي كه 

در . ند دركنار همديگر بنشينند و وكيل تماشاگر دفاع مـوكلش باشـد   به متهم و وكيل وي مينمايند اجازه مي ده
البتـه  . اجازه حضور وكيل در شعبه دادياري يا بازپرسي را نمي دهند  "بعضي موارد نيز قضات محترم دادسرا اصال

دسـرا و  پايان تحقيقات منظور پايان هر جلسه است  يا پايـان تحقيقـات دا   "و اينكه اصال 128بحث در مورد ماده 
وكيل غير از كشف حقيقت و دفاع از متهم جهت اجراي قوانين نيز وظايفي دارد و ساير بحثها مجال و ديگري مي 

قـانون   128ولي ذكر اين نكته ضروري است كه قانونگـذار در مـاده   . طلبدكه انشاء اهللا به آن پرداخته خواهد شد 
وظيفه دفاع از مـوكلش را بـر    "كر نموده بعبارتي وكيل صرفاموصوف عالوه بر دفاع از متهم اجراي قوانين را نيز ذ

عهده ندارد بلكه مواردي كه جهت اجراي قانون الزم مي داند را نيز مي تواند به قاضي متذكر شود و بـا توجـه بـه    
اينكه اصل بر حضور و دفاع وكيل است محرمانه بودن و يا عدم حضور وكيل اسـتثناء و بايسـتي بصـورت محـدود     

  . عمل قرار گيرد مورد 
درمورد دعاوي مدني  در پرونده هاي حقوقي اختيارات وكيل ميدان عمل وي بيشتر است و اقدامات وسيع تر  مي 

از لحاظ تاريخي در گذشته چون اكثر افراد فاقد سواد كـافي بـوده و يـا    . تواند در جهت دفاع ازموكل معمول دارد 
به افراد معتمدي كه در محل زندگي يا كار خـود سـراغ داشـتند     "عموالقدرت بيان و توانايي دفاع ازخود نبودند م

مراجعه مي نمودند تا دفاع از آنها را در دعاوي پيش آمده بر عهده گرفتـه ، يـا بـه راهنمـايي آنهـا و ارائـه طريـق        
ور زمان به كم كم اين افراد جهت نيل به اهداف و دفاع از حقوق خود مجمع هايي تشكيل دادند كه با مر.بپردازد 

  . كانون وكالء دادگستري تبديل و اشتهار يافت 
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 1315قـانون وكالـت مصـوب     18كانون وكالي دادگستري كه در ترمينولوژي حقوق معناي آن  با اقتباس ازماده 
موسسه اي ملي و داراي شخصيت حقوقي كه ازجهت نظامات تابع وزارت عدليه و ازنظر عوايـد و مخـارج مسـتقل    

ه در قوانين بعدي  استقالل آن وسـعت  يافتـه و امـور مربـوط بـه نظامـات را در بـر مـي گيـرد،          اشت تعريف شد
نهادي . مي باشد  1333شخصيت حقوقي اش ناشي از قانون اليحه استقالل كانون وكالء مصوب پنجم اسفند ماه 

كميسيونهاي مربوطـه مـي   مدني و مستقل است كه عالوه بر وظيفه انجام امور و نظارت بر وكالء از طريق اركان و
  . پردازد عهده دار جذب و تربيت افراد واجد صالحيت حهت تعدي امر وكالت پس از طي مراحل معينه ميباشد 

در كشـور فرانسـه كـه سيسـتم      "حرفه وكالت در ايران و شروع آن  تا حد زيادي مشابه با ساير كشورهاست مثال
ميالدي مصوباتي كه از آن نظام حقوقي متاثر بود بـراي   1270سال وكالتي آن به حقوق رم بر ميگردد و ابتداء در 
نظاماتي در خصوص اعمال وكالء و الزاماتشان بموجب فرمان  1274وكالي دادگستري اجراء شد و سپس در سال 

و  صادر شد كه تكاليف آنها  در رابطه با موكل  ، حضور در دادگاه و پذيرش پرونده ها را مقرر مي كرد ، اين رونـد 
پيشرفت وكالء ادامه داشت تا به قدرت رسيدن ناپلئون كه به داليلي از جامعه وكالء كينه و نفرت قلبـي داشـت ،   

مـيالدي  1810در سال  "ليكن نهايتا. كانون وكالء بدستور وي تعطيل شد و موانع جدي براي وكالء ايجاد گرديد 
طي اليحه اي قانون استقالل و اختيـارات   1920ر سال د "كانون وكالء به همت حقوقدانان آن عصر احياء و نهايتا

در كشور ايران نيز چون تا قبل از مشروطه حـل و  . كامل كانون وكالي آن كشور رسميت يافته و الزم االجراء شد 
فصل دعاوي  و اختالفات و قضاوت در خصوص آنها  تا حد زيادي جنبـه شـرعي داشـت و توسـط فقهـا، علمـاء و       

ي شد پيچيدگي خاصي وجود نداشت ليكن به مرور نياز به مرجعي مانند كانون وكالء احسـاس  مجتهدين انجام م
هجري شمسي  مجمع وكالي رسمي تشكيل و بموجب نظامنامه مربوط به آن در هر  1300شد و ابتدا در تير ماه 

را داشـتند كـه    نفر مي رسيد توان تشكيل مجمـع وكـالء در آن حـوزه    20حوزه كه تعداد وكالي شاغل در آن به 
نفره اي در آن مجمع تشكيل مي گرديد كه مجمع بداليل متعدد ، سياسي و اجتمـاعي در سـال    7هيĤت مدير ه 

شمسي در اقدامي جدي تر و توسط وزير وقت دادگستري شادروان داور كانون  1309منحل و در آبان ماه  1302
 1315ت داشتند متعاقب آن بموجب قانون مصوب وكالء عدليه آن زمان تاسيس شد كه همه وكالء در آن  عضوي

شرح وظايف  ،  نحوه انتخاب  ، تشكيالت و اختيارات هيĤت مديره  و كانون تصويب و به اجراء گذارده شد در اين 
قانون براي اولين بار در تاريخ حقوق ايران به استقالل كانون اشاره گرديد لـيكن اسـتقالل مـذكور همانگونـه كـه      

از لحاظ عوايد و مخارج است و تبعيت از مقررات وزارت دادگستري يا نظامات وزارت عدليه در متن  ذكر شد "قبال
قانون تصريح  شده بود ولي همين قدر استقالل نيز در شـرايط خـاص آن زمـان بحرانـي وكـالء از غنـايم بـزرگ        

وع دعـاوي و پيچيـدگي آنهـا و    رفته رفته نياز به استقالل بيشتر كانونها با پيشرفت جامعـه ، تنـ  . محسوب مي شد
طي  قانون  اليحه استقالل كانون وكالء اين عدم وابسـتگي  1333وسعت  دايره عدليه احساس ميشد كه در سال 

به حاكميت  به نحوه گسترده تري تعريف شد و كانون وكالء دادگستري موسسـه اي مسـتقل و داراي شخصـيت    
ربوط  به آن  اختيارات و وظايف زيادي به كانون وكالء اعطـا شـد   در اين قانون و آئين نامه م. حقوقي تعريف شد 
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استقالل كانون وكالء بموجب  اليحه قانوني  و آئـين نامـه مربـوط بـه اسـتقالل كـانون        1334لذا از ابتداي سال  
اينكه چرا نام اليحه بر آن گذارده شده بدليل آن است كه بعلـت شـرايط خـاص    . وكالي دادگستري تحكيم يافت 

همـواره در طـول   .   جتماعي آن زمان مراحل تقنين طي نشده و بصورت اليحه قانوني به مرحله اجـراء در آمـده   ا
تاريخ موانعي جهت استقالل كانون وكالء و عدم وابستگي به حاكميت چه از لحـاظ مـالي و عوايـد و چـه از نظـر      

به  "دت و ضعف داشته به نحوي كه بعضانظامات و مقررات و مخارج ايجاد شده كه در برهه هاي زماني مختلف ش
تعطيلي كانون منجر شده يا بر عكس وكالء توفيقاتي  هر چند اندك به دست آورده اند ولي آنچه در تحول تـاريخ  
و سير تشكيل و فعاليت كانون وكالء به چشم مي خورد مجاهدت و تالش حقوقدانان  بالخص  وكالي دادگستري 

كانون وكـالء  . در مراحل  زماني و شرايط مختلف اجتماعي و سياسي كشور است در تحصيل و حفظ استقالل آن 
از دوران مشروطيت تا زمان تخت وزيـري مرحـوم دكتـر مصـدق مراحـل دشـواري را پشـت سـر گذاشـت تـا در           

يـر  و با ابالغ اليحه به استقالل كامل رسيد و افرادي مانند وي ، علي اكبر داور ، سيد هاشم وكيل و پ 21/1/1334
  . نيا از پيش كسوتان تالش در راه استقالل كانون  وكالء مي باشند 

  
  ساختار و تشكيالت كانون وكالي دادگستري : 1
  

بموجب قانون كانون وكالي  دادگستري داراي اركاني است كه هر كدام وظايف و اختيـاراتي دارنـد اركـان كـانون     
  : عبارتند از 

  :هيĤت عمومي : 1-1 
. وكالي عضو كانونها مي باشد و در مواردي مانند انتخابات كانونها  نقـش آنهـا محسـوس اسـت     كه شامل  كليه  

  . هيĤت عمومي وسيع ترين ركن كانون از لحاظ عضو مي باشد 
   
  :هيĤت مديره :1 -2 
 كه هم قوه مقننه كانون است و هم قوه مجريه ، يعني در مواردي كه قانون تعيين تكليف نكرده است مـي توانـد   

از طرف ديگر اقداماتي مانند انتخاب اعضاي كميسيونها . با تصويب مصوبات و نظامات مقررات مختلفي وضع نمايد 
ايـن هيـĤت از و كـالي    . ، روساي دادگاههاي انتظامي ، دادستان و غيره با  رآي  اين مرجـع صـورت مـي پـذيرد    

را كه اهميت اين ركـن بـيش از سـاير اركـان     متشكل است كه صالحيتها و شرايط مندرج در قانون را دارا باشد چ
اعضـاء هيـات مـديره بـا راي     . كانون است و تصميمات آن در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض مي باشـد  

وكاليي كه هيات عمومي را تشكيل مي دهند انتخاب و شامل رئيس ، نائب رئيس ، اعضاء اصلي و علي البدل مـي  
عضو علي البدل اند براي يك سال انتخـاب شـده و انتخـاب     3عضو اصلي و  5ه شامل باشند و اعضاء اين هيات ك
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مجدد آنها براي يك دوره امكانپذير است رئيس هيات مديره در جلسه اول توسط اكثريت اعضاء بمدت يك سـال  
  . انتخاب شده و انتخاب وي براي سال دوم منع قانوني دارد 

  
  
  

  :كميسيونها : 3-1
  

قـانون  و مصـوبات     وفق كالء كميسيونهايي نيز به فعاليت مشغول اند كه به انجام امور تخصصدر كانونهاي و
  : هيات مديره ميپردازد اهم آنها عبارتند از 

  
اين كميسيون وظيفه دارد به مراجعان مشـاوره حقـوقي ارائـه داده و بـه      :كميسيون ارشاد و معاضدت  -1 

دد وكيل معاضدتي معرفي نمايد ، رويه عملي بدين نحو است كه فـرد  افرادي كه بي بضاعتي آنها احراز مي گر
مراجعه نموده و يا از طريق دادگاه معرفي گرديده بايستي با ارائـه مـدارك مربـوط بـه      "متقاضي كه يا شخصا

و همچنين مدارك حاكي از عدم توانايي مالي بـه كميسـيون درخواسـت وكيـل     ) جرياني با مختومه ( پرونده 
كند كه كميسيون پس از بررسي كه در عمل طي نامه اي از كالنتري محل و مراجع ذيربط خواستار معاضدتي 

 احـد از تحقيق در خصوص وضعيت مالي متقاضي مي گردد ، پس از اثبـات موضـوع كميسـيون طبـق نوبـت      
قـرار داد  وكالي آن حوزه را بعنوان وكيل معاضدتي معرفي و طي نامه اي به وي اخطار ميكند كه ضمن امضاء 

وكالت حق الوكاله شعبه معاضدت را از اقدامات خود مطلع نمايد كه وكيل پس از امضاء قرار داد و وكالت نامه 
نتيجه دريافت يا عـدم دريافـت حـق الوكالـه را اعـالم        "مراحل پيشرفت كار خود و نهايتا "موظف است كتبا

مورد ديگر ارجاع پرونـده هـي   . ريز خواهد شد نمايد، در صورت اخذ حق الوكاله خمس آن به حساب كانون وا
تسخيري است و در قانون به دادگاه تكليف شده در صورت عدم توانايي يا اخذ وكيـل توسـط مـتهم از كـانون     

  . وكالء درخواست وكيل تسخيري مي نمايد ، ارجاع اين امور نيز بر عهده شعبه  معاضدت كانون وكالست 
  

ن كميسيون كه تحت نظر رئيس كانون وبا هماهنگي هيات مـديره سـعي در   اي :كميته حمايت از وكالء  -2
حمايت و پشتيباني وكالء در مقابل رفتارهاي اهانت آميز و ناشايسـت دارد كـه بـا برقـراري تعامـل منطقـي و       
  ســــــــــــــــازگاري قــــــــــــــــانوني بــــــــــــــــا مقامــــــــــــــــات قضــــــــــــــــايي 

  . ورد دارندانتظامي ، سازمان زندانها و مقاماتي كه به نحوي با وكالء ارتباط و برخ
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تخصصي و بـا همـاهنگي   –اين كميسيون با همكاري كميسيون علمي : كميسيون كارآموزي و اختبار  -3
كانونهاي سراسر كشور به تهيه و تنظيم سواالت آزمون سراسري ، گزينش ، كار آموزي عملي، آموزش تئـوري  

  . و انجام اختبار شفاهي و كتبي را برعهده دارد 
  
شـامل   "اعضاي اين كميسيون را وكاليي تشـكيل مـي دهنـد كـه معمـوال      :تخصصي كميسيون علمي  -4

قضات بازنشسته مجرب كه درحال حاضر به وكالت اشتغال دارنـد ، اسـت و بـه پاسـخگويي      –اساتيد دانشگاه 
سواالت ، بررسي و نقد آئين نامه ها و بخشنامه ها و ارائه راهكارهاي علمي در مورد مسائل ايجاد شـده ضـمن   

  . هماهنگي با  كميسيونهاي علمي تخصصي ساير كانونها مي پردازند 
بيمه درماني  ، صندوق بازنشستگي ، وام ، تعاوني مسـكن وكـالء و كاركنـان     -مسائل مالي   -كميسيون رفاه 

  . كانون در حيطه مقررات و مصوبات را بر عهده دارد
  
از حرفـه وكالـت  نقـش نظـارتي دارد و در      صيانتاين كميسيون جهت : و نظارت  55كميسيون ماده  -5

برخورد با افرادي كه تظاهر به امر وكالت  يا سوء استفاده از آن دارند از مجاري قانوني عمل مينمايد همچنين 
  . نظارت بر وكالء و كار آموزان نيز دارد 

  
هنگي بـا سـاير   اين كميسيون با تشكيل جلسات ، سخنرانيها ، همايشـها و همـا  : كميسيون حقوق بشر  -6

مراجع مربوط به حقوق بشر و كميسيونهاي حقوق بشر كانونهاي ديگر  به بررسـي حقـوق بشـر ، قواعـد آن و     
  . از موارد  احتمالي نقض آن در سطح كشور پرداخته و سعي در حمايت از آن دارد انتقاد 

  
)  در ساير مراجع رايج است  به نحوي كه( امور مربوط به روابط  عمومي كانون : كميسيون رابط عمومي  -7

  . را بر عهده دارد 
  
كه در خصوص انتقال وكالء از حوزه كانون به حوزه ساير كانونها ي وكالء و : كميسيون نقل و انتقاالت  -8

  . بر عكس اخذ تصميم مي نمايد 
  
كيل پرونـده  همانطور كه از نامش پيداست  وظايف سنگيني را عهده دار است وكالء از تشـ : مدير داخلي -9

كار آموزي تا تمديد پروانه و ختم وكالت با اين مقام ارتباط نزديك دارند همچنين امور مربوط به صـالحيتها ،  
نامه نگاري و بررسي سوابق متقاضيان پروانه كار آموزي وكالت و ساير امور اداري كـانون تحـت نظـر رئـيس و     
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توسـط   "هاي كانون به ساير مراجع و استعالمات معموال نامه. هيات مدير كانون بر عهده مدير داخلي ميباشد 
  . اين مقام تحرير و ارسال ميگردد 

  
  دادسرا و دادگاه انتظامي وكالء : 2
  

اليحـه  . اين مرجع قوه قضائيه كانون است كه به تخلفات وكالء و كا رآموزان و كار گشايان رسـيدگي مـي نمايـد    
ز خود را به تشـكيالت و وظـايف دادسـرا و دادگـاه انتظـامي وكـالء       موادي ا  1333استقالل كانون وكالء مصوب 

اليحه استقالل رسيدگي به تخلفات وكالء و  كارگشايان  بـر عهـده دادسـرا و    14طبق ماده . اختصاص داده است 
. دادگاه انتظامي است ، تخلف مفهومي غير از جرم دارد كه در بعضي مواقع  بصورت  موسـع قابـل تفسـير اسـت     

در دادسرا مطرح شده و سپس به دادگاه انتظامي مـي رود ، لـيكن در مـواردي پرونـده هـا       "پرونده ها بدواغالب 
وقتـي كـه  عليـه وكيلـي در دادسـراي عمـومي       . به دادگاه ارسال مـي گـردد كـه از آن جملـه اسـت       "مستقيما

انقالب مورد تعقيب قرار كيفرخواست صادر شده باشد يعني وكيلي مرتكب بزهي شده و توسط دادسراي عمومي و 
آئين نامه اليحه قانوني استقالل  87لذا در صورتي كه عليه وي كيفرخواست صادر شود بموجب ماده . گرفته باشد 

كانون وكالي دادگستري دادستان موظف است رونوشت كيفر خواسـت را بـه كـانون وكـالء بفرسـتد كـه پرونـده        
پس  به لحـاظ  . تا دادگاه درمورد تعليق  موقت وكيل تصميم بگيرد به دادگاه انتظامي ارجاع مي گردد  "مستقيما

  . آثار مترتب در تفسير اين ماده بايستي چند مورد مد نظر قرار گيرد
پرونده كيفري عليه وكيل تشكيل شده باشد بعبارتي آنچه در آن پرونده مطرح به رسيدگي است ارتكـاب   -1

 . بزه مي باشد 
تحقيقات دادسرا پايان يافته باشد يعني تفهيم اتهام ، جمع آوري داليل و اخذ آخرين دفاع صورت گرفته ،  -2

قرار مجرميت صادر و به تائيد دادستان ، معاون وي يا داديار اظهار نظر رسيده باشد و كيفرخواست عليه وكيل 
 . صادر شده است 

 .صرف اعالم صدور كيفرخواست كفايت نمي كند  رونوشت كيفر خواست به كانون ارسال ميگردد و -3
دادگاه پس از مالحضه كيفرخواست در صورتي كه داليل صدور كيفرخواست را قوي ديد ميتواند به تعليـق  -4

موقت وكيل تصميم بگيرد ، چه بسا در عمل توسط دادسراي عمومي كيفر خواست عليـه وكيـل صـادر شـده     
ه انتظامي تعليق موقت را جايز نمي داند چرا كه كيفـر خواسـت دليـل    ،رونوشت آن ارسال گرديده ليكن دادگا

محكوميت نمي باشد و ممكن است داليل و مستندات آن به قدري قوي نباشد كه دادگاه انتظـامي در جهـت   
تعليق موقت وكيل اخذ تصميم نمايد ، فايده عملي ارسال رونوشت كيفر خواست نيز همين است  كـه دادگـاه   

ء با بررسي و تدقيق در كيفرخواست صادره و ارزيابي مستندات آن نسبت به تعليق موقت وكيـل  انتظامي وكال
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تا پايان رسيدگي به اتهام وي و صدور راي مبني بر برائت و يا محكوميت وي اقدام كند حتي در عمل مشاهده 
ختيارات قانوني كه دارند به شده قضات دادگاه  انتظامي به رونوشت كيفر خواست اكتفاء نكرده و با استفاده از ا

اعزام كار آموز جهت تهيه  گزارش از پرونده اتهامي وكيل مي  پردازند و اين به دليل اهميت موضوع است چرا 
كه از طرفي تصدي امر وكالت و ادله آن از ناحيه وكيلي كه خود در مظان اتهام اسـت بـدليل شـان وكالـت و     

ست از طرف ديگر چه بسا اتهامي كه به وي وارد شده داراي مبنـا و  ارتباط اين حرفه با حقوق مردم صحيح ني
مستند محكم نباشد و از آنجا كه  قرار مجرميت  و كيفرخواست مالزمه بـا محكوميـت وكيـل نـدارد و مـالك      

راي قطعي محاكم است تحقيق و تفحص دادگاه انتظامي در اين  "محكوميت افراد به اتهام ارتكاب جرائم صرفا
م است با ظرافت و تامل خاص انجام گيرد بالخص كه حيثيت وكيل چـه بـين مـوكلين و چـه در     خصوص الز

  . جامعه و چه در محاكم با تعليق حتي به صورت موقت با لطمات شديد و جبران ناپذيري مواجه مي شود 
  
  ساختار دادسراي انتظامي : 2-1
  

جـع رسـيدگي بـه تخلفـات وكـالء و كـار گشـايان        اليحه استقالل دادسراي انتظامي وكـالء مر  13بر اساس ماده 
دادگستري و تعقيب آنها بوده دادسراي انتظامي از دادستان، معاون وي و تعدادي داديـار انتظـامي تشـكيل شـده     
است كه براي مدت دو سال از طرف هيات مديره و به راي مخفي  انتخاب مي شـوند در معيـت دادسـرا انتظـامي      

مـي پـردازد و از  كارمنـداني    ...  به امور دفتري از قبيل ثبت ، بايگاني ، ارسال اوراق و  دفتر دادسرا وجود دارد كه
دادستان ، معاون  و دادياران از بين وكالي پايـه يـك  آن كـانون انتخـاب مـي شـوند  كـه البتـه         : تشكيل است  

له و گزارشات اعالم تخلف  شكايات واص. دادستان و معاون وي الزم است سوابق وكالتي و سن معين داشته باشند 
داديـار رسـيدگي كننـده پـس از     . در دادسراي كانون توسط دادستان  يا معاون وي به دادياران ارجاع مي گـردد  

وصول شكايت نسخه ثاني آنرا براي وكيل مشتكي عنه مي فرستد تا در محل معين نسبت بـه آن پاسـخ مقتضـي    
ن دعوت به عمل مـي آورد تـا توضـيحاتي پيـرا مـون شـكايت       دهد همچنين در صورتي كه مقتضي بداند از طرفي

مطروحه و داليل رد آن ادا نمايند در صورتي كه عقيده داديار تعقيب  يا منع تعقيب وكيل مشتكي عنه شود پس 
از اخذ تصميم پرونده را جهت اظهار نظر دادستان مي فرستد كه در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقيب بـه  

مي ابالغ مي گردد تا در صورت وجود اعتراض ،  در مهلـت قـانوني نسـبت بـه آن اعتـراض نمايـد در       شاكي انتظا
الزم . صورت عقيده به تعقيب و موافقت  دادستان پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه انتظامي ارسال مي شود 

. قيب نظر دادسـتان متبـع اسـت    به ذكر است در صورت اختالف نظر داديار و دادستان در مورد تعقيب يا منع تع
روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه انتظـامي   10قرار منع تعقيب از طرف  شاكي و رئيس كانون ظرف مدت 

  . است 
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  دادگاه انتظامي: 2-2

 اليحه قانوني  استقالل كانون وكالء رسيدگي به تخلفات وكالء وكار گشايان دادگستري بر عهـده  14مطابق ماده  
نفر وكيل پايـه يـك توسـط هيـĤت مـديره و بمـدت دو  سـال        30دادگاه انتظامي از .  دادگاه انتظامي وكالء است 
از بين وكالي مجرب اند وبه موارد اتهامي وكالء  كه  از طريق  كيفرخواست يـا طـرق     "انتخاب مي شود كه عمال

عضو دائم دادگـاه دو   3هيات مديره عالوه بر .  قانوني ديگر به آنها ارجاع شده رسيدگي و اخذ تصميم مي نمايند 
نفر عضو علي البدل نيز تعيين مي نمايد تا در مواقع عدم حضور يا معذوريت هـر كـدام از اعضـاء اصـلي در زمـان      
رسيدگي و دادگاه انتظامي شركت نمايد ، عالوه بر غيبت اعضاء معذوريت نيز مورد اشاره قرار گرفتـه كـه منظـور    

تصميم آنها يا محكوميـت  . سمي و قانوني است كه جهت رسيدگي ممكن است وجود داشته باشد همان معاذير ج
آئين نامه اليحه استقالل حداقل آن توبيخ و حـداكثر آن محروميـت    76به مجازاتهاي شش گانه كه بموجب ماده 

انتظامي شـاكي دادسـتان    دائم از حرفه وكالت است بوده يا با برائت وكيل مشتكي عنه ،  نسبت  به احكام دادگاه
ميتوانند اعتـراض نماينـد كـه دادگـاه عـالي انتظـامي        4رئيس كانون و محكوم عليه در مجازاتهاي باالتر از درجه 

با بررسي دقيق پرونـده   "دادگاههاي انتظامي  معموال. قضات به اعتراض رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد 
جلسه  ، رسيدگي و استماع اظهارات و مدافعات طـرفين اخـذ تصـميم     و ادله موجود در آن حتي المقدور تشكيل

مي نمايد  ، در عمل صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه انتظـامي  همـراه  بـا رونوشـت كيفـر خواسـت       
همچنين جلسه رسيدگي نيـز بـه اطـالع وي    . توسط پست سفا رشي به دفتر وكيل مشتكي عنه ارسال مي گردد 

  . وكيل مشتكي عنه از وضعيت پرونده مطلع شده و جهت پيگيري آن در دادگاه انتظامي اقدام نمايد  مي رسد  تا
  
  : اشخاص ذي سمت د ر اعالم تخلف: 3
  

هـيچ  : در خصوص اينكه چه افرادي مي توانند تخلفات وكيل را به دادسراي انتظامي گـزارش نماينـد بايـد گفـت     
خالف قانون آئين دادرسي كيفري كه شكوائيه و شاكي شرايط خاص الزم محدوديتي وجود ندارد و جالب آنكه بر 

دارد ، هر كس مي تواند عليه وكيل شكايت نموده يا گزارش دهد و بر خالف شكوائيه كيفـري كـه بـه شـكايات و     
ي دادسراي كانونهاي وكالء به هر گزارش  و شكوائيه ا "گزارشات واهي  و فاقد نام شاكي رسيدگي نمي شود عمال

اگر چه اين اقدام با هدف صيانت از حرفه وكالت انجام مي گيرد موجبات سوء استفاده هاي . رسيدگي مي نمايند 
  .  متعدد را فراهم آورده است 

البته غالب  شكايات از طرف اشخاصي مطرح مي شود كه از دفاعيات وكيل آسيب مادي و معنوي ديـده انـد چـه    
 -1 : افرادي كه ذي سمت در طرح شكايت اند عبارتنـد از  . دفاع قانوني بوده بسا اين آسيب به حق و در راستاي 
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طـرف دعـوي     -6موكل   -5مقامات قضايي   -4رئيس كانو ن          -3دادستان  -2وزير دادگستري 
  .هر كس كه به نحوي از سوء رفتار وكيل گزارش نمايد  -7
  
  * وزير دادگستري ) * 1-3
  

استقالل كانون وكالء به وزير دادگستري حق داده  تا در صورتي كـه بـه جهتـي از جهـات     اليحه قانوني  16ماده 
از ظاهر مـاده اينگونـه بـر    . وكيلي را قابل تعقيب انتظامي ديد مي تواند از دادگاه درخواست تعقيب وي را بنمايد 

مي تواند از دادگـاه   "قيمامي آيد كه وزير دادگستري در صورتي كه بنحوي از انحاء از تخلف وكيل مطلع شد مست
بايد از طريق دادسـرا صـورت پـذيرد و سـپس بـه       "انتظامي تعقيب وي را بخواهد و از آنجا كه تعقيب وكيل بدوا

 "دادگاه انعكاس يابد بنظر مي رسد ذكر واژه دادگاه ناشي از مسامحه قانونگذار است و درخواست وزير بايستي بدوا
ه در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت وكيل پس از كيفر خواست توسط در دادسراي انتظامي مطرح گردد ك

  .دادگاه دادستان مي تواند بترتيب از دادگاه انتظامي يا دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديد نظر نمايد 
  
  

  * دادستان )  *  2-3
  

دستان تخلفي از وكيلـي مشـاهده كنـد    اليحه قانوني استقالل وكالي دادگستري در صورتي كه دا 15مطابق ماده 
به دادسراي انتظامي وكالء اطالع مي دهد دادسراي انتظامي پس از رسيدگي  "كه قابل تعقيب باشد مراتب را كتبا

در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب تشخيص دهد پرونده را با صدور  كيفر خواسـت بـه دادگـاه انتظـامي وكـالء      
رت نظر خود را با ذكر دليل بـه دادسـتان اطـالع مـي دهـد و اگـر نظـر دادسـراي         ارسال مي كند و در غير اينصو

. از دادگاه  انتظامي وكالء رسيدگي بـه موضـوع را تقاضـا كنـد      "انتظامي مورد قبول مشار اليه نبود مي تواند راسا
رش دهنـده باشـد   اين ماده داراي قسمتها و مراحل مختلف است ، در ابتدا دادستان مقامي است كه مي تواند گزا

منظور از دادستان عاليترين مقام دادسراست و دادستان بايستي خود شاهد تخلف وكيل باشـد و آن تخلـف قابـل    
به دادسراي انتظامي توسط دادستان گزارش شـود كـه  دادسـراي انتظـامي مسـتقل از هـر        "تعقيب بايستي كتبا

شد ضمن رعايت تشـريفات بـا صـدور كيفـر خواسـت      قابل تعقيب با "عاملي رسيدگي  مي نمايد اگر موضوع واقعا
پرونده را به دادگاه ارسال مي نمايد در صورتي كه عقيده بر منع تعقيب داشته باشد نظر خود را همراه با ادلـه آن  

به اطالع دادستان مي رساند كه در صورت وجـود اعتـراض    "كه به نظر مي رسد همان قرار منع تعقيب است كتبا
البته مقامات قضـايي ديگـر   . د اعتراض خود را به دادگاه انتظامي ارسال و تقاضاي رسيدگي نمايددادستان مي توان
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مانند رئيس دادگاه  ، دادستان شهرستان و رئيس دادگاه استان نيز در زمره افرادي هستند كه مي توانند تعقيـب  
  . شد وكيل را درخواست  نمايند كه در مبحث مقامات قضايي به آن پرداخته خواهد 

  
  
  * رئيس كانون ) *  3-3
  

از هر طريق تخلفات وكيلي به رياست كانون انعكاس يابد آن مقام پس از بررسي مراتب را جهـت رسـيدگي و   
اليحـه قـانوني اسـتقالل در     18همچنين بـه موجـب مـاده    . اظهار نظر به دادسراي انتظامي ارسال مي نمايد 

جهتي از جهات اشتغال وكيل مـورد تعقيـب را بـه كـار وكالـت       صورتي كه وزير دادگستري يا رئيس كانون به
مقتضي ندانستند مي توانند از دادگاه انتظامي وكالء درخواست تعليق موقت او را بخواهد كه چنانچـه دادگـاه   
راي بر تعليق صادر نمود قابل اجرا مي باشد كه از راي تعليق وكيـل معلـق و از عـدم آن وزيـر دادگسـتري و      

مي توانند از دادگاه عالي انتظامي قضات درخواست تجديد نظر كنند كـه راي آن مرجـع قطعـي     رئيس كانون
نفر از رئيس كانون كه نامبرده موظف به درخواست تعليق موقت از  6همچنين است در صورت تقاضاي . است 

ه وكيل اعالم تخلف بايستي مقامات مذكور علي "از سياق ماده چنين بر مي آيد كه بدوا. دادگاه انتظامي است 
نموده باشد و پرونده وي در دادسراي انتظامي مطرح به رسيدگي باشد تا نامبردگان درخواست تعليـق موقـت   

  .  وي را تا تعيين نتيجه قطعي كنند 
  
  
  
  
  

  * مقامات قضايي ) *  4-3
  

هد مقامات قضايي سومين مرجعي كه مي تواند تخلفات وكيل را به كانون وكالي  دادسراي انتظامي انعكاس د
اليحه اشعاري دارد در صورتي كـه رئـيس يـا     15اند كه منظور از اين مقامات قضايي عام است  چنانچه ماده 

بـه دادسـراي    "دادستان شهرستان و يا رئيس دادگاه استان تخلفي از وكيلي مشاهده نمايد بايد مراتب را كتبا
اراي رتبه قضايي انـد مـي شـود البتـه در پايـان عنـوان       انتظامي وكالء اطالع دهد  و شامل كليه كساني كه د

 "خواهد شد كه چون كليه افراد مي توانند تخلفات وكيل را گـزارش دهنـد دليـل ايـن تقسـيم بنـدي صـرفا       
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مشخص نمودن نحوه عملكرد افراد گزارش دهنده است نه آنكه بخواهيم بصورت حصـري افـرادي را مشـخص    
با عدم حضور در دادگاه عمومي حقوقي بدون عذر موجه موجبات تجديـد   در مواردي كه وكيل "مثال. نمائيم 

جلسه و اطاله دادرسي را فراهم مي آورد دادرس دادگاه اين عدم حضور را به كانون وكالء گـزارش مـي نمايـد    
  .كه از طريق دادسراي انتظامي به اين تخلف رسيدگي شود 

  
  
  
  *موكل ) * 5-3
  
طه وكالتي با مشكالتي مواجه شوند كه در صورت  مطابقت عمـل وكيـل بـا    ممكن است وكيل و موكل در راب 

تخلفات انتظامي موكل مي تواند از وكيل در دادسراي انتظامي طرح شكايت نمايـد ، بـه عنـوان مثـال وقتـي       
بـه   "وكيل اوقات دادگاه يا مراتب  حاضر نمودن شهود  يا پرداخت هزينه كارشناس را در زمان مناسب يا اصال

يـا  . طالع موكل نرسانده كه در نتيجه اين اقدام حقوق موكل تضييع شده يا خساراتي به وي وارد شده است  ا
وكيل معاضدتي نسبت به موكل و پرونده وي با بي اعتنايي و كم كاري برخورد نموده كه در اين موارد موكـل  

  . شود حق دارد از دادسراي انتظامي وكالء  خواستار رسيدگي به تخلفات وكيل 
  
  
  * طرف دعوي ) *  6-3
  

طرف دعوي كه عبارت از اصيل يا وكيل وي باشد كه در پرونده قضايي منشاء شكايت مقابـل وكيـل مشـتكي    
عنه قرار دارند نيز ممكن شاكي انتظامي تلقي شد و خواستار رسيدگي به تخلفات وي از دادسرا شـود وكيلـي   

فريب اخذ نموده و از استرداد آن خودداري مي نمايد يا به طـرف   كه در دادگاه يا بيرون از آن سند طرف را با
دعوي تحويل داده يا به نحوي از انحاء دخل و تصرفي در ادله طرف دعوي نموده كه منجر به تضييع حقوقش 
شود ، يا در دادگاه رعايت نزاكت را ننموده و به طرف دعوي يا وكيل وي اهانت نمايد مستحق تعقيب انتظامي 

البته چه در اين مورد و چه بند قبل ممكن است موكل يـا طـرف ايشـان چـون     . ايت طرف دعوي است با شك
نتيجه دعوي را به نحو مطلوب خود نمي يابد به طرح شكايت واهي اقدام نمايد كه اينگونه موارد  بسيار رايج و 

  . معمول است 
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  * هر كس كه به نحوي از سوء رفتار وكيل گزارش دهد ) *  7-3
  

بموجب قانون هر كس از سوء رفتار يا تخلفات وكيلي مطلع شود مي تواند به كانون وكـالء گـزارش دهـد كـه     
رئيس كانون پس از بررسي موضوع آنرا به دادسراي انتظامي ارجاع داده و دادسرا در اين خصوص بررسي هاي 

ئين نامه اليح اسـتقالل عنـوان مـي    آ 62چنانچه ماده . الزمه را بعمل آورده و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد 
از هر طريق اطالعي راجع به تخلف يا سوء اخالق و رفتار وكيل به رئيس كانون برسد و آنرا قابل توجـه  ( دارد 

كـه در  ) تشخيص دهد به دادسرا رجوع مي نمايد و دادسرا بايد به موضوع رسيدگي گرده اظهار عقيده نمايـد  
جزيه و تحليل و بررسي پيرامون موضوع پرداخته و در صورتي كه به نظـر وي  رئيس كانون به ت "اين ماده بدوا

در غير اين صورت از ترتيب اثـر دادن بـه آن خـود داري    . قابل رسيدگي در دادسرا باشد آنرا ارجاع مي نمايد 
  . خواهد كرد 

  : ارتباط شكايت انتظامي با دعاوي حقوقي و كيفري  :  4
مرجع رسيدگي به تخلفات است و دعاوي مدني يـا   "دادسراي انتظامي صرفاذكر اين مطلب ضروري است كه 

اگـر   "مـثال . جزايي نياز به طرح در مراجع صالحه  يعني محاكم دادگستري كه داراي صالحيت عام انـد دارد  
وكيلي در باب حق الوكاله تخلف نموده باشد درخواست  استرداد آن در صالحيت دادگاه هاي عمومي حقـوقي  

سيله دادخواست است و دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكالء صالحيتي در رسيدگي به اين موضوع ندارند و بو
عنوان شد در صورت صـدور كيفـر    "همانگونه كه قبال.  با تخلف انتظامي احتمالي وي در ارتباط اند  "و صرفا

مي شود تا هم نسبت به تعليـق   خواست توسط دادسراي عمومي و انقالب  رونوشت آن به كانون وكالء ارسال
موقت وي اظهار نظر شده و هم پرونده اي انتظامي تشكيل گردد ، حال پاسخي كه به ذهن متبادر ميشود اين 
است كه آيا  در مورد دعاوي حقوقي هم همينطور است ؟ پاسخ منفي است چرا كه الزام قـانوني كـه در امـور    

و اين بعلت  ارتكاب اعمال خالف شـان وكالـت در امـور جزايـي     جزايي وجود دارد به خاطر لحن صريح قانون 
است زيرا وكيلي كه مرتكب جرم شده و قوانين آمره مجازات اسالمي و ساير قوانين جزايي وي را مورد تعقيب 
كيفري قرار مي دهد حداقل تخلف از شئون وكالتش محرز است و ارتكاب جرم فرد اعالمـي تخلـف از شـئون    

آنكـه در   "د ممكن است تخلفات شديد تر مانند نقض سوگند را هم مشتمل باشد ، مضـافا وكالت است هر چن
صورت مثبت بودن پاسخ طرح دو دعـوي بـه شـاكي انتظـامي  تحميـل گرديـده از طرفـي اركـان تقصـير در          

م مسئوليت مدني و تخلف انتظامي با يكديگر متفاوت است و نمي توان آنطور كه در موارد جزايي ارتباط  مـرد 
  . را با تخلفات انتظامي بر قرار مي كنيم در امور حقوقي و مسئوليت مدني نيز همانگونه بر خورد نمائيم 
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  ي وكيل دادگستر-عباس هادي                                

  
  

قانون وكالت ، اليحه استقالل كانون وكالء ، آئين نامه اليحه اسـتقالل كـانون ، قـانون آئـين     :  منابع 
  *پديا ويكي  درسي كيفري ، دانشنامه آزاددا

  
  
  
 
 


