
           داود بلدی                  (عبداهلل سمامی اثرالی دادگستری و کارآموزان وکالت، تخلفات انتظامی وک کتاب خالصۀ)

 5از   1  صفحه:

 اعمال و رفتار خالف شأن وکالت؛ 

 :کار خود ممنوعه و تبلیغنامتناسب و  ل نامتعارف،غش اشتغال به مثال. 

 باا وجاود جهاات    اما برای کارآموزان بطالن پروانه ) ؛مجازات انتظامی درجه چهار برای وکالی پایه یک :مجازات

 (؛مجله کانونتوبیخ با درج در روزنامه رسمی و  تخفیف:

 :قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت. 6ماده  3تبصره  و 1آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده  مستند 
 

  در آن اظهار عقیده کرده؛ قبالً به واسطه سمت قضایی یا حکمیتقبول وکالت نسبت به موضوعی که 

 :؛در مورد متفرعات و مشتقات دعوا و داوری غیر از مرضی الطرفین استثناء 

 مجازات انتظامی درجه چهار. :مجازات 

 :5/21/2333، مصوب آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده  مستند. 
 

 ؛به( )شرکت در مدعی به تعیین حق الوکاله از مدعی 

 .شرکت در محکوم به، استثناء است! 

 به باال مجازات انتظامی درجه چهار :مجازات. 

 :21/1/2326وکالت، مصوب )نظام نامه( قانون آیین نامه  08ماده  مستند. 
 

 عدم حضور در دادگاه در وقت مقرر بدون عذر موجه؛ 

 یا چهار سهمجازات انتظامی درجه  :مجازات. 

 :از قاانون   18اده ما ، 2331کانون وکالی دادگستری مصاوب   آیین نامه الیحه قانونی استقالال 81و  80مواد  مستند

 قانون آیین دادرسی مدنی. 12ماده  و همچنین 2325وکالت مصوب 
 

 جهت پرداخت هزینه ها و عدم اطالع موکل جهت اقدامی از طرف وی؛ اطالع ندادن به موکل 

 !؛در صورت تضییع حق موکل 

 (؛یا متصدی امور وی طرف اطالع به خودِبا ارسال اظهارنامه؛ ) کتبی : دعوت به حضور،اطالع به صورت 

  ،از موکل خود، مجوز جداگانه بگیرد؛وکیل باید برای اعتراض به نظر کارشناس 

  اعتراض ناقص و رفع نقص توسط موکل؛عدم پرداخت= تجدیدنظر؛ اطالع به موکل برای پرداخت هزینه 

 مجازات انتظامی درجه چهار. :مجازات 

 :5/21/2333، مصوب آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده  مستند. 
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 5از   2  صفحه:

 تخلف از نظامات؛ 

 کانون؛ ها و تصویب نامه های رتی و آیین نامهتخلف از بخشنامه ها، مقررات وزا 

 یک یا دومجازات انتظامی درجه  :مجازات. 

 :5/21/2333، مصوب آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 88ماده  مستند. 
 

 تخلف از سوگند؛ 

  اثر بهمن کشاورز رجوع شود. «وکیل دادگستری و اخالق حرفه ای»به کتاب 

 :مجازات های انتظامی آنها متفاوت است.، و مصادیق تخلف از سوگند مجازات 

 :05الی  65، صفحات تخلفات انتظامی وکالی دادگستری و کارآموزان وکالت اثر عبداهلل سمامیرک. کتاب  مستند. 
 

     وکالات باه   وکالت به طرفیت موسسه ای که به عنوان مشاور حقوقی یا وکیل آنهاا اسات و همیناین

 و فروعات آن؛ طرفیت موکل سابق

  نیست یممنوعیت دایمی بوده و مقید به زمان خاصاین. 

 هماان موسساه را دارد و درجاه    وکالات  مجازات انتظامی درجه چهار برای وکیلی که هم اکنون  :مجازات

 پنج برای وکیلی که این موسسه، موکل سابق اوست.

 :قانون وکالت. 38و ماده  ءآیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 02و   08ماده  مستند 
 

  دادگاه؛اخالل در نظم 

 :محکوم خواهد شد.به حبس از یک تا پنج روز  متخلف مجازات 

 :قانون آیین دادرسی مدنی. 282ماده  مستند 
 

 وکالت بدون تمدید پروانه؛ 

 چهار. سه یا مجازات انتظامی درجه :مجازات 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 81ماده  مستند. 
 

 با وسایل فریبنده؛ تحصیل وکالت 

 مجازات انتظامی درجه چهار. :مجازات 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال  08ماده  مستند. 
 

 تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز و تمرکز در محل غیرمجاز؛ 

 به ترتیب برای بار اول، دوم و سوم. و پنج؛ چهار سه، مجازات انتظامی درجه :مجازات 

 :2386کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب قانون  6ماده  مستند. 
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 5از   3  صفحه:

 و موکل اطالع ندهد؛ وکیل استعفای خود را به دادگاه 

 مجازات انتظامی درجه چهار. :مجازات 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده  مستند. 
 

 عدم تحویل یک نسخه از قرارداد به موکل؛ 

 الوکاله می شود. انفصال و برای بار دوم ممنوعبرای بار اول سه ماه  :مجازات 

 :21/1/2326)نظام نامه( قانون وکالت، مصوب آیین نامه  63ماده  مستند. 
 

 در صورتی که وکیل درجه خود را باالتر از پروانه ای که دارد معرفی کند؛ 

 مجازات انتظامی درجه چهار. :مجازات 

 :استقالل کانون وکالآیین نامه الیحه قانونی  08ماده  مستند. 
 

 در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند؛ 

 چهار. سه یا مجازات انتظامی درجه :مجازات 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 81ماده  مستند. 
 

  عرضحال خود را اگر وکیل جهت طوالنی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همینین

 ناقص تحویل دادگاه دهد؛

 ... ؛ مانند ناقص تحویل دادن دادخواست، یا عدم ضمیمه کردن وکالت نامه خود و 

 و باالتر مجازات انتظامی درجه چهار :مجازات. 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده و  .2325قانون وکالت مصوب  30ماده  مستند. 
 

 

  ذیری که خالف بودن آنها بعداً ثابت شود؛ابه معتوسل وکیل 

 شش.مجازات انتظامی درجه  :مجازات 

 :2.آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 01ماده  مستند 
 

 عدم پیگیری های الزمه نسبت به کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد؛ 

 سهمجازات انتظامی درجه  :مجازات. 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 80ماده  مستند. 
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 را برای این تخلف پیش بینی کرده است. 1مجازات انتظامی درجه  2325قانون وکالت مصوب  18ماده اما  - 



           داود بلدی                  (عبداهلل سمامی اثرالی دادگستری و کارآموزان وکالت، تخلفات انتظامی وک کتاب خالصۀ)

 5از   4  صفحه:

 در صورتی که وکیل پس از تعلیق، پروانه خود را تحویل ندهد؛ 

 :به باال 1مجازات انتظامی درجه  مجازات. 

 :21/1/2326)نظام نامه( قانون وکالت، مصوب آیین نامه  55ماده  مستند. 
 

  مراوده در اماکن فساد؛تجاهر به استعمال مسکر و افیون و 

 :سه یا چهارمجازات انتظامی درجه  مجازات. 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 81ماده  مستند. 
 

 وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخالف قانون، پروانه وکالت اخذ نموده است؛ 

 :ششمجازات انتظامی درجه  مجازات. 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 01ماده  مستند. 
 
 

  ؛حق الوکاله انتقال قرارداد 

 از قبل باید هنگام تنظیم قرارداد مالی، تکلیف این مورد نیز مشخص شود؛ 

 :چهار به باالمجازات انتظامی درجه بدون رضایت موکل،  مجازات. 

 :21/1/2326)نظام نامه( قانون وکالت، مصوب آیین نامه  81ماده  مستند. 

 

 عدم قبول اوراق ارسالی از کانون؛ 

 :سهمجازات انتظامی درجه  مجازات. 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 80ماده  مستند. 
 

 افشای اسرار موکل؛ 

 :مجازات انتظامی.بعالوه  حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال. مجازات 

 :قانون مجازات اسالمی )تعزیرات(. 610با توجه به ماده  مستند 

 

 دریافت حق الوکاله اضافی؛ 

 اگر میزان حق الوکاله کمتر از تعرفه باشد، باید مطابق تعرفه تمبر باطل کرد؛ 

  مجازات انتظامی درجه چهار.: میزان حق الوکالهکتمان در 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 08ماده  مستند. 
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 5از   5  صفحه:

 ؛خیانت وکیل 

  پرداخت خسارت به موکل.مجازات: محرومیت ابدی از شغل وکالت بعالوه 

 :آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکال 01ماده و  2325قانون وکالت مصوب  12ماده  مستند. 
 

 سوء اخالق و اعمال وکیل؛ 

 :چهارمجازات انتظامی درجه  مجازات. 

 :قانون وکالت. 58ماده  مستند 

 

 (1315قانون وکالت مصوب  51)ماده ماده مرجع: 

 :مجازات انتظامی به قرار ذیل است

 توبیخ شفاهی؛ .1

 توبیخ کتبی با درج در پرونده؛ .2

 توبیخ با درج در مجله رسمی؛ .3

 ممنوعیت موقت از سه ماه تا یک سال؛ .4

 تنزل درجه، .5

 محرومیت دایم از شغل وکالت. .6

 قوانین مربوط به وکالت

  ؛52/11/1112قانون وکالت مصوب 
 ؛11/25/1111مصوب  آیین نامه )نظام نامه( قانون وکالت 
  ؛1111الیحه استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب پنجم اسفند ماه 
  ؛1111آیین نامه الیحه قانونی استقالل کانون وکالی دادگستری مصوب آذر ماه 
  11/21/1111قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب. 

  
 

 همکار گرامی 
عبدداهلل  ، تالالی   تخلفات انتظامی وکالالی دادگسالتری و کالارآموزان وکالالت    »از کتاب  خالصه ایفقط  نوشتار  این

 .مراجعه نمایید (انتشارات فردوسی) کتاب فوقبه بیشتر،  و جزییات تااطالعدستیابی به برای  لطفاً؛ است «سمامی

 (1/1/1112) :داود بلدی                                                                           


