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Abstract 

With the Passage of Time and the Expansion of Civil and Criminal Laws and the Procedure Becoming More 

Complicated, The Need For a Lawyer has Increased, and the Right to Have the Services of the Lawyers of the Judiciary 

has Allocated More Stringent Legal Protections in the World to Itself. The Topic of Crimes and Violations of the 

Lawyers of the Judiciary and Issues Related to it on the one Hand, Will Maintain the Rights of the Honorable Job of 

Advocacy and on the Other Hand, Will Acquaint the Clients With the Contractual Rights Arising From the Advocacy 

Contract. And Their Citizenship Rights are Also Observed. The Proposed Question is What Crimes Can be Realized by 

a Lawyer of the Judiciary in the Direction of Advocacy Affair Regarding a Client? And are There Rules and 

Regulations That Can Guarantee the Implementation of all Violations by the Lawyers of the Judiciary? In Examining 

the Specific Crimes of the Lawyers of the Judiciary, the Most Important of Which Can be Mentioned as the Disclosure 

of Professional Secrets, Tax Issues Fraud, Claiming Influence and Pretending to Advocacy; Lawyers' Violations 

Regarding Clients, the Judiciary and the Bar Association are Most Evident. The Necessity to Perform This Article is to 

Realize Violations Without a Guarantee of Enforcement, Which Deserves Special Attention of the Responsible 

Authorities. Although the Research Findings are the Identification of Specific Crimes and Violations of Advocacy 

Regarding the Client, But the Main Challenge in This Article is the Lack of Adequate Rules and Regulations to be Able 

to Ensure the Implementation Guarantee of All Legal Violations of Lawyers, the Absence of Which Will Undoubtedly 

Lead to the Impudence of Violating Lawyers and the Violation of the Rights of the Litigants as Clients, Which Would 

Undermine the Dignity and High Value of Advocacy. The Twenty-Four Efforts of the Lawyers of the Judiciary are in 

Order to Honor the Position of Advocacy and the Citizens' Legal Assistance, Lest no Dust Settles on Justice, That This 

Issue Can be Realized With the More Than Ever Supervision of the Bar Association of the Judiciary by Considering 

Citizens' Rights. 
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 پژوهشی مقاله

 

 امر وکالت در قبال موکل  یدر راستا ادگسترید لیوک کیفری و مدنی تیولؤمس
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 چکیده

از  یو حق برخوردار افتهی شیافزا لیبه وک ازین یدادرس نییتر شدن آ دهیچیو جزایی و پ یمدن نیبا گذشت زمان و گسترش قوان

 یالوک بحث از جرائم و تخلفاتجهانی به خود گرفته است تری در  قیدق یقانون یها تیمورد حما یدادگستر یخدمات وکال

از  یناش یرا به حقوق قرارداد نیسو موکل گرید وکالت بوده و از فیسو حافظ حقوق شغل شر کیآن از  رامونیو مسائل پ یدادگستر

ای که مطرح است این است که چه جرائمی از  گردد مسئله و حقوق شهروندی آنان نیز مراعات می عقد وکالت آشنا خواهد ساخت.

نامه و قوانینی که بتواند ضمانت اجرای  قابل تحقق هست؟ و آیا آیینامر وکالت در قبال موکل  یدر راستاسوی وکیل دادگستری 

توان به  تر می که از همه مهم یدادگستر یجرائم خاص وکالتمامی تخلفات وکالی دادگستری را تضمین نماید وجود دارد؟ در بررسی 

اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکال در مقابل موکالن،  یاادع ،یاتیای، تقلب نسبت به مسائل مال اسرار حرفه یافشا

که باشد به تخلفات فاقد ضمانت اجرا میبردن  یپ ضرورت انجام این مقاله درگردد  می انیاز همه نما شتریو کانون وکال ب یدادگستر

ولی  ،باشد جرائم و تخلفات خاص وکالت در قبال موکل میهرچند یافته تحقیق شناسایی  ،باشد مقامات مسؤول می ژهیتوجه و ستهیشا

که  دینما نیوکال را تضم یتخلفات قانون یتمام یبتواند ضمانت اجرای است تا کاف نینامه و قوان نییآچالش اصلی در این مقاله فقدان 

که شان و ارزش واالی د بود عنوان موکالن خواه دعوا به نیطرف حقوق متخلف و تضییع یشدن وکال یشک موجب جر یب نبود آن

روزی وکالی دادگستری در جهت ارج نهادن به مقام وکالت و معاضدت قضایی شهروندان  سازد تالش شبانه دار می وکالت را خدشه

باشد که مبادا غباری بر روی عدالت نشیند که این امر با نظارت بیش از پیش کانون وکالی دادگستری با مد نظر دادن حقوق  می

 باشد. ندی قابل تحقق میشهرو

 وکیل؛ موکل؛ وکالت؛ حقوق جزایی؛ حقوق مدنی؛ حقوق شهروندی کلیدی: واژگان

 



 09 / همکاران و حمزه رضایی ... مسؤولیت کیفری و مدنی وکیل دادگستری در راستای امر وکالت در

 مقدمه

داشته  تیرسم شیقرن پ کیر کشور ما حرفه وکالت از د

شدن در  رفتهیشرط پذ یقمر 1323 هیعدل لیو قانون تشک

و  تینداشتن سابقه محکوم ژه،یکسوت وکالت را آزمون و

ذکر کرده  نافیکردن سوگند در برابر دادگاه است دای سرانجام

 13۹۱برابر  یدیخورش 12۲۱) تیاز مشروط قبل بود.

 یو شرع یدر محاکم عرف لیعنوان وک به ی( اشخاصیالدیم

شغل و حرفه آنان وکالت نبود. قانون  یول ،افتندی یحضور م

( یدیخورش 1231)ی قمر 1323مصوب  هیعدل لیتشک

 کرد. میتقس یرسم ریو غ یرسم لیه وکرا ب یدادگستر یوکال

به  یرسم ریغ لیوک یول ،شغل وکالت بود یدارا یرسم لیوک

 1234)ی قمر 1332. در سال کرد یوکالت م یگونه اتفاق

صادر شد و  یوزارت دادگستر یاز سو ی( فرمانیدیخورش

دار شدن  از عهده شیپ یدادگستر یوکال یرا برا ییها آزمون

 لیعنوان وک ،یدیخورش 13۹۱ در سالکرد  ینیب شیوکالت پ

 مجاز به وکالت در یرسم یرفت و تنها وکال نیاز ب یرسم ریغ

 یقانون مقررات انتظام نیشناخته شدند در هم دادگاهها

تخلف وکال به وجود آمد که از جمله آنها محدود  یبرا یدیجد

 13۹3از دادگاهها بود در سال  یدر بخش لیساختن وکالت وک

به وجود آمد و  یدادگستر یکانون وکال شیپ سال 21 یعنی

 لیشکاز همان هنگام در کانون وکال ت ییشعبه معاضدت قضا

 .دیگرد

 تعاریف و مفاهیم -1

در  «مسؤولیت» عبارت :یمفهوم مسؤولیت مدن -1-1

و حداقل در  (1) اخذه و بازخواست استؤم یلغت به معنا

 نیگزیجارسد که  ینظر مه است و ب یدیحقوق ما اصطالح جد

 میهرچند کلمه ضمان در قد ،است« ضمان» یمیاصطالح قد

ه و هم در مسؤولیت جزایی ب یهم در مفهوم مسؤولیت مدن

 رفته است.  یکار م

 یاز مسؤولیت مدن 1333مصوب  یمسؤولیت مدن قانون

شده  انجام فیبا توجه به تعار کنیارائه نداده است ول یفیتعر

 یکس»نمود:  فیتعر نیا چنر آن توان یحقوق م دیتوسط اسات

 یانیلطمه بزند و در اثر آن ز یگریبه حق د یبدون مجوز قانون

 «وارد کند.

و  دهید انیز انیم یا ژهیو ینیاساس رابطه د نیا بر

و  بستانکار دهید انیو ز شود یم جادیا انیواردکننده ز

طور  . و همانشود یم دهیبدهکار، نام« مسئول» انیواردکننده ز

کند، در  یبده فاءیا دیبدهکار با گر،ید ونید یامکه در تم

از  یگرینوع د ایدیه وجه أبا ت انیواردکننده ز یمسؤولیت مدن

سخن، از  گری، به د دیانواع جبران خسارت، آن را تدارک نما

به عمد، چون مقصود ضررزننده،  ردر ورود ضر یآنجا که حت

در  دیرا باخود، کار او  یبرا نید جادیاضرار است نه ا جادیا

 جهینت گاه چیه یشمرد. مسؤولیت مدن یحقوق عیجرگه وقا

 (.2) ستین یعمل حقوق میمستق

در این قسمت از مقاله به دلیل تطبیقی بودن مسؤولیت 

جزایی وکیل و مسؤولیت مدنی وکیل در کنار هم به صورت 

 گردد. امتزاجی ارائه می

 و جزایی یمفهوم مسؤولیت مدن -2-1

از  یمرتکب بزه مسؤولیت زایی:مسؤولیت ج -3-1

از  یکیو شخص مسئول به  ندیجرائم مصرح در قانون را گو

نوع مسؤولیت  نیو ا (3) دیمقرر در قانون خواهد رس یکیفرها

ه که ب یوجوه افتراق یدارا یاست و با مسؤولیت مدن ینسب

 :میپرداز یبه آن م لیشرح ذ

ده خسارات وار ی( قلمرو و ضرر: در مسؤولیت مدنالف

در  کنیول باشد یشخص و فرد م کیمتوجه به  عموماً

 مسؤولیت جزایی ضرر وارده متوجه اجتماع است. 

( اسقاط حق به صلح و سازش: در خصوص مسؤولیت ب

در  کنیول ستین سریاسقاط حق به صلح و سازش م یجزائ

وارده از  یها انیضرر و ز یاالصول تمام یعل یمسؤولیت مدن

 (.3) ازش را دارندس تیخرد و بزرگ قابل

 ،جرائم یبعض :یمدن - مان جزاییأمسؤولیت تو -4-1

علت ه حال ب نیاست، با ا ینیسنگ یفرهایک یهرچند دارا

به اشخاص، با مسؤولیت  یمعنو ای یعدم ورود خسارت ماد

... و عکس آن هم  و یمانند جرائم جاسوس ست،یهمراه ن یمدن

بزه  یمدن یها از مسؤولیت یاریبس یعنیمصداق دارد، 

ها،  ترک فعل ایاز فعل  یگردد(، ولیکن در بعض یمحسوب نم

و  یمانند کالهبردار (4) هر دو نوع مسؤولیت مصداق دارد

کالهبردار عالوه بر تحمل  ،ی... که در بزه کالهبردار سرقت و
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به  ناًیله اخذ کرده است، ع آنچه را که از محکوم یستیبا فر،یک

 (.5) ندیاو مسترد نما

به جبران خسارت )خسارت(: هرچند  دنیرق رس( طج

جزایی توسط  یدعوا ،یدادرس نییسابق به لحاظ آ

با  کنیگرفت ول یخاص صورت م فاتیتشر یالعموم و ط یمدع

 جدیدو انقالب  یعموم یها و اعمال قانون دادگاه بیتصو

ی اشخاص و مراجع از« جز موارد خاصه ب»دادسرا و دادستان 

 .را اعالم کنند لیلف وکتوانند تخ یکه م است

شود  وکیل اصوالً به کسی گفته می تعریف وکیل: -5-1

که حرفه و پیشه خود را دفاع و تعقیب از دعاوی در محاکم 

 (.۱قرار داده و در مسائل مطروحه اظهار نظر نماید )

موجب ه است که ب یعقد وکالت وکالت: فیتعر -6-1

به نفع خود  را به نام و یعمل اریاخت یگریآن شخص به د

اند:  نموده فیتعر نیاز فقهاء آن را چن یو بعض (2) دهد یم

 اتیاست تا مورد وکالت را در ح یگریوکالت سپردن کار به د»

او در حال  یاز امور را برا یراه انداختن امر ایانجام دهد 

 (.۲« )دهد عبه او ارجا اتشیح

 های تحقیق  محدودیت -2

رو بودیم  قیق با آنها روبههایی که ما در این تح محدودیت

گی مسؤولیت کیفری و مدنی  این بود که با عنایت به گسترده

وکیل دادگستری در قبال موکل که این تحقیق در پرتو حقوق 

شهروندی نیز همگام بود محدودیت در وسعت مطالعه بررسی 

در چندین حوزه )کیفری و جزایی و تخلفات صنفی( خاصه 

ها و قواعد عمومی الزم بود که  نامه قوانین خاص اسکودا، آیین

های مدنی این موضوع را  های کیفری و هم جنبه هم جنبه

 مورد مطالعه قرار دهیم.

 پیشینه پژوهش  -3

 ای تحت عنوان ( در مقاله1332ساعی و ثقفی ) -1-3

بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی وکیل و موکل در وکالت 

اند  به این نتیجه رسیده انگلیس مخفی در نظام حقوقی ایران و

موکل  تیاز انواع وکالت است که در آن هو یوکالت مخفکه 

ماند و ثالث گمان  یبا شخص ثالث پنهان م لیدر قرارداد وک

لت وکا کنلیقرارداد اوست.  یطرف اصل لیکند که وک یم

 یمسؤولیت موکل را نه از باب قرارداد بلکه بر مبنا یمخف

 13۱تنها ماده  ران،یکند. در حقوق ا اثبات می یمسؤولیت مدن

پرداخته  یوکالت مخف انیبه ب ،یو به صورت ضمن یقانون مدن

پنهان نمودن  یو موکل در راستا لیاست چنانچه اعمال وک

را از  تاقداما نین اتوا همراه باشد، می تیبا سوء ن لیوک تیهو

 محسوب نمود. یکالهبردار ایو  یجرم تبان قیمصاد

( در مقاله ای تحت عنوان 1331شفیع و همکاران ) -2-3

 های وارد به موکل مستعفی در قبال خسارت وکیل مسؤولیت

، عقدی جایز است و به «وکالت»به این نتیجه رسیده است که 

قانون مدنی، به سبب عزل موکل یا استعفای  ۱2۲موجب ماده 

باشد و  شود. طبق متون فقهی، وکیل امین می وکیل، مرتفع می

اما آیا وکیل  ،جز در صورت تعدی و تفریط، ضامن نخواهد بود

تواند با استفاده از حق خود، بدون توجه به وضعیت موکل و  می

اقداماتی که انجام داده است، استعفا داده و امور مربوط به 

ال در گرو تبیین نوع ؤموکل را رها سازد؟ پاسخ به این س

وکالت، شرایط وکیل، زمان و اوضاع و احوال مربوط به 

ون عدم اعالم به موقع استعفای وکیل است. رفتارهایی چ

استعفا به موکل، نابهنگام بودن استعفا، تقصیر و قصد اضرار 

 او را در موضع مسؤولیت قرار خواهد داد.  وکیل نیز مسلماً

ای تحت عنوان  ( در مقاله1332کریمی و صفایی ) -3-3

در برابر طرف دعوی و حق  مسؤولیت مدنی وکیل دادگستری

این نوع از اند که  به این نتیجه رسیده شرعی و اخالقی ایشان

ولیت وکیل دادگستری در مقابل طرف محاکمه، در قالب ؤمس

نسبی بودن »گنجد، و خارج از اصل  عقد و قرارداد نمی

 ولیت قراردادی است، به همین سبب، طرفؤو مس« قرارداد

گردد و اینکه وکیل دادگستری در  دعوی، )ثالث( قلمداد می

ولیتی خواهد داشت یا نه؟ ؤمقابل طرف مخاصمه حقوقی، مس

از دیرباز اتفاق نظر در این زمینه وجود نداشته و یک دیدگاه 

ولیت برای وکیل، ؤسنتی معتقد است که حتی تصور مس

ر زمینه برد و این نگرانی د تمرکز او را در دفاع از بین می

اما نظریه  ،کند ولیت از دفاع مطلوب وکیل جلوگیری میؤمس

ول ؤای وکالت منجر به مس جدید و اقتضائات شغلی و حرفه

شود و تکالیف  شناختن وکیل با فراهم آمدن شرایطی می

ولیت برای وکیل در برابر ؤایجاد مس ید برأیقانونی هم مهر ت

 .زند ثالث طرف دعوی می

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1348562/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%88-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%85%d8%ae%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%84%db%8c%d8%b3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1008115/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%da%a9%d9%84?q=%D9%85%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84&score=23.0&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1342265/%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b7%d8%b1%d9%81-%d8%af%d8%b9%d9%88%db%8c-%d9%88-%d8%ad%d9%82-%d8%b4%d8%b1%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b4%d8%a7%d9%86


 03 / همکاران و حمزه رضایی ... وکالت درمسؤولیت کیفری و مدنی وکیل دادگستری در راستای امر 

باشند  رچند دارای نقاط قوت زیادی میه ،در مقاالت فوق

های حاصل از این  لیکن در تطبیق با عنوان مقاله ما، یافته

ولی در مقاالت فوق  ،اند مقاله به صورت کاربردی بیان شده

گویی پرداخته شده است و فقط مسؤولیت  صرفاً به صورت کلی

ای به  اند و اشاره مدنی وکیل را مورد مطالعه قرار داده

اند مضافاً اینکه این مقاله در  ت کیفری وکیل نداشتهمسؤولی

ای که در  باشد که در پیشنه تطبیق با حقوق شهروندی می

ای به حقوق  گونه اشاره چند مقاله فوق ارائه گردید هیچ

شهروندی که از سوی وکیل نسبت به موکل باید رعایت گردد 

 یافت نگردید. 

 ضرورت و اهمیت  -4

له در این است که با عنایت به اینکه ضرورت انجام این مقا

تاکنون پژوهشی در خصوص مسؤولیت کیفری و حقوقی وکیل 

دادگستری به صورت توأمان را مورد پژوهش قرار دهد یافت 

نشده، ضمناً بسیاری از تخلفات بدون ضمانت اجرا از سوی 

دهد که  وکالیی که به قوانین و اخالق پایبند نیستند رخ می

آورد  و مدنی برای وکیل دادگستری به بار می مسؤولیت کیفری

گردد که دید جامعه را به  و این دست رفتار و اعمال سبب می

طلبد ضمانت  این قشر سختکوش تغییر دهد بنابراین می

اجراهایی برای این دست تخلفات در نظر گرفته شود فرضاً بر 

نامه اتحادیه کانون وکالی دادگستری وکیل زمانی  اساس آیین

عنوان کارآموز وکالت پذیرفته شده است  ه در یک حوزه بهک

تواند دفتر دائر نماید لیکن به دلیل  تنها در آن حوزه می

گردد که به نام مؤسسه  های قانونی گاهاً مشاهده می کاستی

حقوقی چندین دفتر در نقاط مختلف کشور دائر نموده است 

که ضمانت اجرای خاص برای این دست اشخاص در نظر 

گرفته نشده است که الزم است در این موارد و موارد مشابه 

بینی  هایی جهت تخلفات این دست وکال پیش نامه اسکودا آیین

 نماید.  

 مرجع رسیدگی به جرائم وکال -5

 میبه تخلفات و جرا دیبا می یمسلم است مرجع آنچه

 نیهمچن دینما یدگیرس یدادگستر یوکال یاختصاص

مراجع  نیتخلفات را به ا نیتوانند ا یم زین یاشخاص و مراجع

شوند و حسب  یدگیمراجع وارد به رس نیتا ا ندیاعالم نما

مبحث  نیدر ا ندیصادر نما یمورد و بنا به اقتضاء حکم مقتض

 ندیرا اعالم نما لیتوانند تخلفات وک که می یو مراجع صاشخا

از قانون وکالت و  یو با ذکر مواد قانون میینما را مشخص می

بر آن  یسع یدادگستر یاستقالل کانون وکال یقانون حهیال

شود چرا که  یخودار یاست که از تکرار موارد اضاف دهیگرد

به وضوح بر شمرده  یمواد قانون نیموارد را در ا یمقنن تمام

را اعالم  لیتوانند تخلفات وک که می یاست، اشخاص و مراجع

 ،کانون وکال سیرئ (2 ،هیقوه قضائ سیرئ( 1 :عبارتند از ندینما

 اشخاص. ریسا (5 ،دادستان محل (4 ،محاکم یساؤر (3

 :یدادگستر یبه تخلفات وکال یدگیمرجع رس -1-5

 یمراجع یدادگستر یاستقالل کانون وکال یقانون حهیال در

 یوکال میتوانند به تخلفات و جرا می اند که دهیگرد نییتع

توانند  می اجعمر نیو درواقع تنها ا ندینما یدگیرس یدادگستر

کنند چرا که مطابق  یدگیرس یدادگستر یبه تخلفات وکال

 چیه یدادگستر یاستقالل کانون وکال یقانون حهیال 12شق 

توان از شغل وکالت  یقانون نم نیا یاجرا خیرا از تار یلیوک

دادگاه  یممنوع نمود مگر به موجب حکم قطع ایمعلق 

و دادگاه  وکالء یانتظام یمراجع شامل دادسر نی. ایانتظام

قانون استقالل کانون  حهیال 13باشد مطابق شق  می یانتظام

که  اریالزم داد یدادسرا شامل دادستان وعدها التیوکال تشک

 یمخف أیسال به ر 2مدت  یکانون برا رهیمد أتیاز طرف ه

وکال  یانتظام یدادسرا - گردد می لیشوند تشک انتخاب می

بر  دهیکه عق یدر صورت اتیابه تخلفات و شک یدگیپس از رس

 نیا ریکند و در غ خواست صادر می فریتخلف داشته باشد ک

از  بیکه قرار منع تعق دینما صادر می بیقرار منع تعق صورت

مسافت طبق  تیروز پس از ابالغ با رعا 1۹ظرف  یطرف شاک

 یانتظام یها در دادگاه تیقابل شکا یمدن یقانون آیین دادرس

قانون استقالل  14مطابق شق  نیچنهموکال خواهد بود. 

درجه  لینفر وک 3از  یدادگاه انتظام یدادگستری کانون وکال

و  لیتشک به مدت دو سال رهیمد أتیبه انتخاب ه کی

 نیمربوط به ا یبه مواد قانون ریکه در ز دینما می یدگیرس

 مبحث آورده شده است.

نیم در توا به صورت مصداقی اگر به جرائم وکال بپردازیم می

ای نام ببریم که در قانون  ی بزه افشاری اسرار حرفه زمینه
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اطباء و مجازات اسالمی نیز قانونگذار محترم مشعر است که 

که به مناسبت  یکسان هیجراحان و ماماها و داروفروشان و کل

 از موارد ریهرگاه در غ شوند یحرفه خود محرم اسرار م ایشغل 

سال  کیروز تا  کیکنند به سه ماه و اسرار مردم را افشا  ،یقانون 

 الیر ونیلیو پانصد هزار تا شش م ونیلیم کیبه  ایحبس و 

در این خصوص چنانچه وکیل  .شوند یم محکوم ینقد یجزا

اسرار موکل خود را افشا نماید به کیفر قانونی ذیل محکوم 

گردد و عالوه بر مسؤولیت جزای مسؤولیت مدنی نیز به  می

 شت.همراه خواهد دا

 یرازدار دیبا لی( وکstatute) اساسنامه رم ۲به موجب شق 

آورد  به دست می شیموکل خو مورد را که در یاطالعات هیکل

 .دینما تیرعا ردیخاتمه پذ یپس از آنکه وکالت و یحت

 جرایم وکالی دادگستری  -6

 دیبا وکالءی: اتیتقلب نسبت به مسائل مال -1-6

تعلق  یدادرس انیدر جر که یمخارج هیکل ندیمراقبت نما

نشود چه هر قدر، قدرت  عییدولت تض حقی نارید ردیگ می

 یها سازمان شود به همان اندازه بسط و توسعه ادتریز یمال

خود گرفته و اجزا عدالت در تمام نقاط ه صورت تحقق ب ییقضا

شد. پس وکالء نسبت به درآمد خود  خواهدی آسان و عمل

عمل وکال  رایز ،باشند قیو صدراستگو  اتیپرداخت مال یبرا

به  شتریباشد چه وکال ب یاتیمال انیمود ریسرمشق سا دیبا

گذار را  منظور قانون شتریبرده و ب یآن پ تیقانون و اهم یمعان

شود  می یعموم شیبه رفاه و آسا یکه منته یدر امور مال

کشور  ینکنند که دستگاه مال ینظر قرار دهند و طور نظورم

 .ندیبا آنان رفتار نما یاتیمال انیودم ریمانند سا

مشاغل آزاد  نیشاغل ریهمانند سا زین یدادگستر یوکال

 یها اتیقانون مال مقررات برابر اتیمکلف به پرداخت مال

 یوکال»قانون مذکور  1۹3هستند به موجب شق  میمستق

کنند  وکالت می یکه در محاکم اختصاص یو کسان یدادگستر

و  ندینما دیخود رقم وکالت را ق یها نامه مکلفند در وکالت

 یرو یاتیمال الحساب معادل پنج درصد آن معادل على

 ....« ندینما ابطال نامه تمبر الصاق و وکالت

الوکاله، حق  نامه تعرفه حق آیین 2مقررات شق  حسب

موضوع شق  یو وکال یدادگستری سفر وکال نهیالمشاوره و هز

 هیقضائ قوه 22/۹4/13۲5... مصوب  برنامه سوم توسعه 1۲2

الوکاله مازاد بر تعرفه  مبلغ حق نیماب یاگر به موجب قرارداد ف»

نامه و ارائه آن جهت  مبلغ در وکالت نیا شده باشد درج نییتع

قانون  1۹3 موضوع شق یاتیالحساب مال ابطال تمبر على

الزم خواهد بود  (13۱۱)مصوب سال  میمستق یها اتیمال

الوکاله را  نامه مبلغ حق وکالت در واقع با کتمان لیچنانچه وک

اما  ،خذ ابطال تمبر شودأم نیطبق تعرفه اعالم و به ا

در صورت انطباق  لیعمل وک دینما افتیدر یشتریب الوکاله حق

 .خواهد بود ییجزا بیآن قانون قابل تعق 2۹1با شق 

سند تعهدآور از  ایو تقلب در اخذ وجه  لهیح -2-6

 فیتعار یو شروع به کالهبردار یداربزه کالهبر از موکل:

را عبارت از بردن  یکالهبردار یگوناگونی ارائه شده است. برخ

متقلبانه  لیبه وسا تیم با سوء نأتوسل تو قیاز طر ریمال غ

به  تیرا توسل توام با سوء ن یشروع به کالهبردار و دانسته

 (.3) اند کرده فیتعری گریبردن مال د یمتقلبانه برا لیوسا

 ایهر وجه  افتیدارد: در قانون وکالت مقرر می 34 قش

از او عالوه  یرسم ریغ ای یرسم گرفتن سند ایاز موکل  یمال

 الوکاله و عالوه بر مخارج الزمه به عنوان حق مقرر به زانیبر م

عنوان وجه التزام و نذر  اسم و هر عنوان که باشد ولو به هر

به باال  5رجه از د یانتظام ممنوع است. مرتکب به کیفر

سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت  نیو چن شود یمحکوم م

 اثر نخواهد بود.  بیترت منشأ

بزه خیانت امانت توسط وکیل دادگستری:  -3-6

مرتبط دیگر که از سوی وکیل دادگستری ممکن است رخ 

در  انتیبزه خ یعناصر مادباشد  دهد خیانت در امانت می

مفقود کردن مال  ایتعمال، تصاحب، اتالف امانت عبارتند از: اس

قانون مجازات اسالمی به آن اشاره  ۱24مورد امانت که در شق 

صور  نیا یاز حقوقدانان تمام یشده است. اگرچه به نظر برخ

 یتواند عنصر ماد یاز طریق فعل محقق است و ترک فعل نم

 (.1۹) شق باشد نیابزه موضوع 

 یعام به معنا تیوء نشق س نیبزه موضوع ا یمعنو عنصر

مفقود نمودن مال  ایتلف  استعمال، قصد انجام عمل تصاحب،

 قصد اضرار به یعنیخاص  تیموضوع امانت است که سوء ن

از هر حیث  دیبا لیوک عام مستتر است. تیدر سوء ن زین ریغ
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باشد حقوق و اموال موکل را مانند  نینسبت به موکل خود ام

و مراقبت را که در حفظ مال  تیدانسته و همان جد خود مال

 یدهد و حت انجام زیو حقوق خود دارد نسبت به موکل ن

 رایز ،را حفظ کند یامانتدار فیوظا نیهم ا گرانینسبت به د

 نیاعتنا باشد ا یو ب یالابال گرانیحقوق د حفظ به لیاگر وک

سوء شهرت  دار نمودن حیثیات و در لکه ییسزاه ب ریعمل تأث

 انیاو ز یو معنو یبه منافع ماد در نهایته او خواهد داشت ک

 وارد خواهد آورد.

در سال  مقنن :یقانون ریتصرف غ ایاختالس  -4-6

وکالء و  تیصندوق حما لیقانون تشک بیبا تصو 1355

صندوق را به منظور  نیا لیاجازه تشک یدادگستر انیکارگشا

کار  و از یریاز پ یناش در برابر اثرات انیوکال و کارگشا تیحما

 یصندوق را دارا نیو فوت را صادر نموده و ا یافتادگ

دانسته که از پرداخت  یو استقالل مال یحقوق تیشخص

 .قانون مزبور( 2باشد )شق  معاف می اتیمال

 انیوکالء و کارگشا تیصندوق حما لیقانون تشک 12 شق

گونه برداشت کند هر می انیب نیچن 1355مصوب  یدادگستر

 ایاز اموال صندوق در حکم اختالس  یقانون ریتصرف غ ای

بزه  نیا نیمرتکب در اموال دولت است. یقانون ریتصرف غ

در صندوق  ایباشند که در کانون وکالء  ییتوانند وکال می

هستند و  یسمت یدارا یوکالء و کارشناسان دادگستر تیحما

شود. مققن  یپروانه وکالت دارد نم که صرفاً لیمشمول هر وک

 یقانون ریتصرف غ اینون مزبور هرگونه برداشت قا 12در شق 

و قابل کیفر دانسته است  یتلق یونقان ریتصرف غ ایرا اختالس 

 متفاوت است. اریبس یقانون ریکه اختالس با تصرف غ یدر حال

 دیو اختالس با یقانون ریخصوص تفاوت بزه تصرف غ در

 شده را به اموال سپرده ایگفت در بزه اختالس مرتکب وجوه 

که در  یکند در حال تصاحب می ایبرداشت  یگرید اینفع خود 

که قصد برداشت و نیمرتکب بدون ا یقانون ریبزه تصرف غ

داشته  یگرید اینفع خود  به شده را جوه سپردهتصاحب اموال و

  دینما مجاز از آن اموال می ریمبادرت به استفاده غ باشد صرفاً

انون موصوف آنجا که کارکنان صندوق مذکور در ق از

 یدولت التیتشک زیباشند و صندوق ن یکارمند دولت نم

که اختالس به ندارد چرا یگردد اختالس مفهوم یمحسوب نم

توسط مأمور  یوجوه دولت اموال و یقانون ریبرداشت غ یمعن

 ندارد یشق مفهوم نیدولت است فلذا عنوان اختالس در ا

(11.) 

 شهروندی حقوق و عدالت اجرای -7

وکیل  ای وکالی مدافع، آیین رفتار حرفه 5شق  بر اساس

باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در 

 .روابط خود با موکالن و مراجعان

دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن  (الف

 آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است.

مسلم دیگر اصحاب  حق موکل، حقوق بهانه احقاق به (ب

شدن  ای زمینه روشن دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفه

 اجرای عدالت را فراهم سازد. حقیقت و

شود که موکل در دعوا  چنانچه در جریان وکالت، آگاه ج(

 ای گونه به کار، ادامه صورت در و دهد استعفا حق است، بی

 (.11) نشود پایمال حقی که کند عمل

کل تصمیم به اقداماتی خالف منافع ملی یا چنانچه مو د(

عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات الزم را انجام 

 دهد.

یابد که موکل مرتکب چنانچه در جریان وکالت، در ه(

شود،  کاری یا اقدام مخالف قانون، عدالت و انصاف می فریب

خیر توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت أبدون ت

 وجهی موکل، استعفاء دهد.ت بی

اما  ،حق موکل بهره ببرد از قواعد شکلی برای احقاق و(

ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختالل در روند  آن

 رسیدگی قرار ندهد.

از راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند،  ز(

 بپرهیزد.

سندی  عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم چنانچه به (ح

باشد، در صورت وقوع اختالف در مورد آن، برای  دخالت داشته

حل اختالف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در 

 مراجع قضایی حاضر شود.

 در قبال موکل یدادگستر لیوک یتخلفات انتظام -8

احقاق حق  یدر وهله اول در خدمت موکل و در پ لیوک

 یفرد نیاول لیوک یز سوا تخلف است لذا در صورت بروز یو
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شود، موکل  و متضرر می ردیگ که در معرض خطر قرار می

در رابطه با  لیکه وک یفصل آن دسته از تخلفات نیاست. در ا

 یگردد را بررس می مرتکب نسبت به موکل فیانجام تکال

 .میینما می

 ۲۹ شق :بندهیوکالت به صورت فر لیتحص -1-8

مقرر  یکانون وکالء دادگستر استقالل یقانون حهینامه ال آیین

 4درجه  یمتخلف به کیفر انتظام لیدر موارد ذ»دارد:  می

 لیتحص بندهیفر لهیکه به وس یدر صورت شود محکوم می

 .«دیوکالت نما

گوناگونی دارد  قیمصاد بندهیوکالت به صورت فر لیتحص

توسط  کی هیپا لیعنوان وک جعل توان به که از آن جمله می

 غیدر روزنامه ها و مجالت و تبل غیتبل اینمود و  کارآموز اشاره

که موجب  تیزیو القاب در کارت و نیواقع با استفاده عناو غیر

و درج قبول کار  تیزیکارت و چاپ شود مثالً مردم می یگمراه

 درج شماره ایو  ییرایپذ یساعت و روزها نییوکالت، تع

 یتظامتخلف ان ،یو تلفن، بدون تصریح سمت کارآموز لیموبا

محسوب و کارآموز وکالت را در معرض تخلف کتمان عنوان 

دهد.  قرار می بندهیفر لیوسا ای لهیو قبول کار به وس یکارآموز

طرح  یبرا یا عنوان مقدمه تواند به می یدر موارد تیوضع نیا

را  یفرد خاط ،یکارآموز سوء رفتار و مخاطره ابطال پروانه

 بیکه موجب فر یول امروزمتدا یها وهیاز ش یکی کند. دیتهد

گردد،  می بندهیفر طرق وکالت از لیتحص جهیمردم و در نت

 است. یگروه یها در رسانه غیتبل

امر  انجام :یگریانتقال قرارداد وکالت به د -2-8

به  تیوکالت از امور قائم به شخص بوده و موکل با عنا

 بیو تعق یریگیدارد جهت پ لیوک یها ییتوانا که از یشناخت

نامه قانون  آیین 23کند. شق  مراجعه می یمور خود به وا

مادام  یگریالوکاله به د انتقال قرارداد حق 131۱وکالت مصوب 

 لیوک رندهیکه انتقال گ نیاعم از ا افتهین خاتمه که کار انجام و

به کیفر  متخلف موکل ممنوع است و تینه بدون رضا ایباشد 

 ...«. اهد شدبه باال محکوم خو 4از درجه  یانتظام

 دیداد وکالت با قکه مفهوم انتقال قرارنیچه مهم است اآن

دو از  نیا کیدارد که تفک یفیظر تفاوت لیوکالت در توک

از  یکیاست.  تیحائز اهم اریتخلف بس نیا یدر بررس گریکدی

 یدادگاهها یدادرس نییقانون آ 35که مطابق شق  یقیود

در  دی( با1323)مصوب  یمدن و انقالب در امور یعموم

است.  «لیداشتن حق وکالت در توک» شود دینامه ق وکالت

 یگریبه شخص د لیحق توک لیاست که وک نیا بر چون اصل

دار انجام آن شود.  عهده شخصاً دیرا ندارد و کار محوله را با

با انتقال  لیکه داشتن حق توکنیمورد مهم است ا نیآنچه در ا

است  یال وکالت در موردمورد وکالت دو مقوله جداست. انتق

وکالت  ورتقلب، بدون انجام ام یو گاه اریاخت یاز رو لیکه وک

 کالً یگریداد را به شخص دقرار نیاز آن ا یبا انجام قسمت ای

که وکالت در  یو خود کنار رود در حال دیمنتقل نما جزئاً ای

موکل در  اجازه با لیگردد که وک را شامل می یموارد لیتوک

تر  عیانجام بهتر و سر یکند برا خود احساس میکه  یموارد

 گرانیکه به نفع موکل هم هست به د مثبت جهیامور کسب نت

هدف  و در کار نبوده زین یمورد تقلب نیوکالت دهد و در ا

اجازه  که موکل قبالً یگریانجام امور وکالت توسط شخص د

توجه داشت  دیباشد در هر حال با می داده است لیآن را به وک

 لیوک دیاست که نبا ییجزء موارد استثنا لیکه وکالت در توک

 .دیاز آن سوء استفاده نما

قانون  33شق  طور مصانعه: قبول وکالت به -3-8

را  یحق ندارد دعاو لیوک»دارد:  می انیب 1315وکالت مصوب 

و در باطن به اسم  یگریدر ظاهر به اسم د ای مصانعه به صورت

 رفتهیپذ محکمه در یدعاو لیبق نیو ا ردیخود انتقال گ

به باال  4از درجه  ینخواهد شد و متخلف به کیفر انتظام

خود  قیطر نیقبول وکالت به ا هرچند ،«محکوم خواهد شد

 نیا در یول ،خدعه است که در امر وکالت صورت گرفته ینوع

در قبول وکالت به صورت  کند. مورد طرف خدعه تفاوت می

مورد  نیدر ا یول ،شود متضرر می که موکل است نیا بندهیفر

 .گردد خدعه متضرر می نیجامعه از ا

در اصل از  وکالت :یالوکاله اضاف حق افتیدر -4-8

که در آن شرط اجرت  یاست و هنگام یو مجان یعقود تبرع

خواهد  یشده باشد جزو عقود معاوض یضمن ای حیصر طور به

 (.12) بود

و موکل  لیوک نیب یانجام امور محاکمات قرارداد یبرا

 رتیعدم اطالع و بص واسطه داد مذکور بهمنعقد و در قرار



 07 / همکاران و حمزه رضایی ... وکالت درمسؤولیت کیفری و مدنی وکیل دادگستری در راستای امر 

حق صلح  یمقرر و حت لیعادالنه به نفع وک ریموکل شروط غ

قائل  یعیوس اراتیخود اخت یاز موکل سلب و برا زین طرف با

 یلیوک نفر کیانتظار و از  خالفداد برقسم از قرار نیشود که ا

 نحو از سلوک و نیر داده و ااست که شغل خود را وکالت قرا

 (.13) باشد یمخالف با انتظام وکالت رسم نیبا موکل رفتار

وکالت از عقود : اطالع ندادن استعفا به موکل -5-8

و باالخره با فوت  لیوک یاستعفا ایاست و به عزل موکل  زیجا

قانون  ۱2۲گردد )شق  مرتفع می نیاز طرف کی هر جنون ای

استعفانامه به  میتواند با تقد ه میهر لحظ لی( لذا وکیمدن

 ای لیوک یموکل و دادگاه از وکالت استعفا دهد لکن استعفا

دعوا را  انیدارد که ممکن است جر یعزل موکل هر کدام آثار

 تیمقنن رعا زیجهت ن نیقرار دهد به هم ریتحت تأث

داند که از آن  می یضرور لیاستعفا وک انیب یرا برا یفاتیشرت

 به موقع به موکل است. یرسان جمله اطالع

وکالت  ریمعاذ قبول وکالت با وجود معاذیر: -6-8

متنوع و گوناگونی است قبول وکالت با وجود  قیمصاد یدارا

سابقه اظهار  که قبالً یقبول وکالت در امر مانند ریمعاذ یبرخ

از درجه،  باالتر وجود دارد، قبول وکالت در محاکم یینظر قضا

 . .... و لیود جهت رد وکقبول وکالت با وج

در آن  ییقبول وکالت با وجود اظهارنظر قضا -7-8

در آن خصوص اظهار  که سابقاً یدر امر لیچه وکچنان امر:

 یتخلف انتظام د،ینما وکالت نموده است قبول یینظر فضا

 رم اساسنامه 3مرتکب شده است به موجب بند سوم شق 

(Statuteوک )ارتباط با هر  ل دراز قبول وکالت موک دیبا لی

هر  ایکارمند دادگاه  ای یعنوان دادرس که خود به یموضوع

کند مگر  یدر آن شرکت داشته است خوددار یگریسمت د

 تینسبت به آن رضا نیدفتر پس از مشاوره با طرف ریمد کهآن

 دهد.

توانند نسبت  یکالء نمداشته و انیقانون وکالت ب 4۹ شق

در آن  تیحکم ای ییسمت قضابه واسطه  که قبالً یبه موضوع

 یضمانت اجرا ندیاند قبول وکالت نما نموده یکتب دهیاظهار عق

 یاستقالل کانون وکال یقانون حهینامه ال شق در آیین نیا

نامه مذکور  آیین ۲۹شده است شق  ینیب شیپ یدادگستر

محکوم  4درجه  یمتخلف به کیفر انتظام لیآورده در موارد ذ

به مناسبت  که قبالً ینسبت به موضوع که یشود. در صورت می

کرده قبول وکالت  یکتب دهیاظهار عق یداور ای ییسمت قضا

 .دینما

 نیاسرار در قوان ایسر : اسرار موکلافشای  -8-8

استقالل  یقانون حهینامه ال در آیین ینشده و حت فیموجود تعر

و  ۲1شق  2افشاء اسرار به شرح بند  یکه برا زیکانون وکالء ن

از سه ماه تا سه  تیهمان قانون کیفر ممنوع 2۱شق  5 بند

 ایاز سر  یفیسال از حرفه وکالت را مقرر داشته است، تعر

 نداده است. دستاسرار به 

داشته:  انیب نیچن 31در شق  1315قانون وکالت مصوب 

وکالت از طرف موکل مطلع  لهیکه به وس یاسرار دیبا لیوک

ثیات و شرافت و اعتبارات اسرار مربوط به حی نیشده و همچن

 . دیموکل را حفظ نما

استقالل  یقانون حهینامه ال شق در آیین نیا یاجرا ضمانت

 ۲1شده است شق  ینیب شیپ یدادگستر یکانون وکال

به  لینامه مذکور مقرر داشته: متخلف در موارد ذ آیین

که  یمحکوم خواهد شد. در صورت 5درجه  یانتظام یکیفرها

 دینما اءاز اسرار موکل مطلع شده و آن را افش به واسطه وکالت

شرافت و  ایکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت نیاعم از ا

 ۲۲که شق نیا تاًیو نها (14) اعتبار موکل باشد تیثیح

دارد  استقالل کانون وکال مقرر می یقانون حهینامه ال آیین

ند نامه خواه آیین نیدر ا یکارآموزان مشمول مقررات انتظام

اخذ پروانه  تیفیقانون ک ۱3شق  3که تبصره نیبود و باالخره ا

دارد کارآموزان وکالت در دوران  مقرر می یوکالت دادگستر

حسن اخالق و حسن رفتار داشته باشند،  دیبا یکارآموز

خالف آن احراز شود  یکارآموز ونیسیکم صیچنانچه به تشخ

 یوانه کارآموزپر یدادگاه انتظام یکانون و رأ سیرئ دییبا تأ

 آنان ابطال خواهد شد.؟ 

عزل  ایقبول وکالت طرف مقابل پس از استعفا  -9-8

در طرق مختلفه انقضاء  یقانون مدن ۱2۲ شق از وکالت:

( به الف :شود می مرتفع لیوکالت به طرق ذ .دیگو وکالت می

 لیبه جنون وک ایبه موت  ج( ،لیوک ی( استعفاب ،عزل موکل

خصوص وکیل حق ندارد پس از عزل یا  و در این موکل. ای

 دار شود. استعفا وکالت طرف مقابل موکل خود را عهده
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در  دیبا وکالء: نسبت به موکل لیوک انتیخ -11-8

خود را که با  یو خصوص یمنافع شخص ییمورد قبول هر دعوا

گونه اظهار داشته و از هر تعارض دارد کامالً نشانیموکل منافع

دارند به موکل تذکر  یدعو که با طرف یشاوندیو خو یوابستگ

که در تحت نفوذ و  ندینشان نمابه او خاطر یدهند و حت

البته  ،باشد می نشیبا منافع موکل یاست که مناف ییفشارها

 یآیین دادرس نیگونه که قبل اشاره شد مقنن در قوان همان

چه در خصوص را مشخص نکرده و آن ینییتع لیموارد رد وک

 یقابل تسر ینییتع لیوک موردرر شده در مق یریتسخ لیوک

در صورت وجود  یدر قبول وکالت حت لیباشد لذا وک ینم

 نیچه ادارد چنان فیتکل یول ،ندارد یتیممنوع نیقرابت با طرف

منافع موکل را تحت  ایکند  می جادیا یتیمعذور یها برا قرابت

 . دیدهد به موکل گوشزد نما قرار می ریتأث

 ی: در صورتدیگو می 1315ت مصوب قانون وکال 41 شق

 لیکه وکآن لینسبت به موکل ثابت شود از قب لیوک انتیکه خ

به  دیبا طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضیع نما

از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل  یابد تیمحروم

در این  .دیرا از او مطالبه نما خود تواند خسارت وارده بر می

 یاستقالل کانون وکال یقانون حهینامه ال یینآ ۲2 شقخصوص 

دارد: متخلف از  می انیب خصوص نیدر ا زین یدادگستر

 .محکوم خواهد بود ۱جه در یبه کیفر انتظام لیمقررات ذ

 وکیل  اشتباه یاثر حقوق -9

اشتباه مبهم و متعارض  یخصوص اثر حقوق یمدن قانون

ا موجب اشتباه ر جهیحاصل در نت یق.م رضا 1۱3است شق 

اشتباه راجع به خود  زین 2۹۹نفوذ معامله نشمرده است و شق 

کند. و از  اعالم می «عدم نفوذ عقد»موضوع معامله را سبب 

در مورد اکراه  عقد به دنیسو در مورد اعتبار و نفوذ بخش گرید

 امدهین انیبه م ی(، در مورد اشتباه سخن2۹3شده ) ینیب شیپ

در  «اشتباه و اکراه »دو عامل  نیا ریثأت درجه که ییاست، گو

 اجازه توان یاز اشتباه را نم یو عقد ناش ستین کسانیاراده 

را سبب بطالن  حیاشتباه در جنس مب زی.م نق 353 کرد و شق

 353شق  دیؤدر مبحث صلح م زین 2۱2داند، و شق  عقد می

... به  با استعمال عبارت یقانون مدن 2۹۹و شق  باشد، یم

ابهامات افزوده  نی... بر ا آورد یوارد نم یخلل معامله صحت

دانان  حقوق ،ییقضا هیالوصف به جهت عدم وجود رو است، مع

که به  گردند یم میحل اشتباه، به چند دسته تقس خصوص راه

  شود: می آنها اشاره

عده به جهت تعارض عقد با  نیطرفداران بطالن عقد: ا. 1

 دانند. می آنرا موجب بطالن نیمقصود طرف

گروه با توجه به ظاهر مواد  نیطرفداران عدم نفوذ: ا. 2

ق.م فرانسه  111۹ و 11۹3از مواد  نکهیق.م و ا 2۹1تا  133

طرف  تیاقتباس شده است، اشتباه در موضوع معامله و شخص

مفهوم که  نیاند، بد را از اسباب عدم نفوذ قرارداد شمرده

 (.15) کند ذیتواند عقد را تنف مشتبه در همه موارد می

از انواع  یگروه بعض نیاشتباه: در ا یبند طرفداران دسته .3

را موجب عدم نفوذ  گرید یاشتباه را موجب بطالن بعض

 (.1۱) دانند می

باشد موجب  «رضا»خصوص دراگر اشتباه  رسد یم نظره ب

 شود. باشد سبب بطالن آن می «قصد»عدم نفوذ و اگر در مرحله 

اشتباه و نظرات گوناگون  یفوق به جهت اثر حقوق مقدمه

اشتباه  یو حال به ضمانت اجرا دیگرد ریخصوص تحر نیدر ا

 .میپرداز می لیوک

 یرخ دهد برا لیوک هیاز ناح ی: اگر اشتباهلی( اشتباه وک4

 لیحدود دخالت اراده وک یستیاشتباه، با ریثأدرجه ت صیتشخ

در کدام  نکهیشود و ا کیتفک گریکدیو مرحله قصد و رضا از 

ضرر  «بطالن -عدم نفوذ » یحقوق تیرحله و در کدام وضعم

 .بود زیمقائل به ت دیگردد، با متوجه موکل می یشتریب

 شیکه در مباحث پطور همان جبران خسارت: -1-9

 - یسبب عرف - ذکر شد با جمع شدن ارکان مسؤولیت )تقصیر

 قیو از طر انیتواند از عامل ز می دهید انی( زتیرابطه سبب

که به  یکس نکهیا مطالبه خسارت کند چه ییضامحکمه ق

 جهیو نت دیاز عهده آن برآ دیکند با وارد می یضرر یگرید

ق. مسؤولیت  1راستا شق  نیدر ا ند،یبب عمل نامشروع خود را

 در ای عمداً یهرکس بدون مجوز قانون»: دارد یمقرر م یمدن

...  ای تیثیح ای یمال، آزاد ،یبه جان سالمت یاطیاحت یب جهینت

که موجب ضرر  دینما واردی ا ... لطمه یگریبه هر حق د ای

از  یول جبران خسارت ناشؤشود، مس گرید یمعنو ای یماد

 :دارد یم انیهمان قانون ب 3و شق  «باشد می خود عمل
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جبران آنرا با توجه  تیفیو ک قهیو طر انیز زانیدادگاه م»

را به  انیز خواهد کرد، جبران نییتع هیبه اوضاع و احوال قض

 نیکرد مگر آنکه بدهکار تأم نییشود تع ینم یصورت مستمر

 .«دینما زیآنکه تجو ایپرداخت آن بدهد  یبرا یمقتض

  طرق جبران خسارت: -1-1-3

 ،از ورود خسارت شیپ تی( برگرداندن به وضعالف

 ،( دادن بدلب

از وقوع خسارت:  شیپ تی( بازگرداندن وضع به وضعپ

 ینیقرارداد وکالت انجام دادن کار معکه موضوع  یصورتدر

تواند الزام  کند، موکل می یباشد و وکیل از انجام آن شانه خال

 .او را به انجام آن خواستار گردد

: وارده از سوی وکیل خسارت زانیمتعیین  -1-1-1-3

اگر در ضمن قرارداد وکالت  م،یکرد انیب که قبالًطور همان

 یوجه التزام ل،یکو شرط شده باشد که در صورت تخلف

مکلف به  لیشود و وک دیق ینیمع زانی)شرط جزایی( به م

تواند او را  یق.م حاکم نم 23۹به شق  تیعنا آن باشد با هیتاد

 اگرچه کمتر از آنچه که ملزم است محکوم کند و ای شتریب

نص  اینشده باشد  نییخسارت در ضمن قرارداد تع زانیم

را با توجه  انیز زانیدادگاه م باشد، وجود نداشته یخاص یقانون

 موجب عرفه خواهد کرد و همچنین ب نییتع ه،یبه قرائن قض

قانون مسؤولیت  4شق  و شود. حکم به خسارت داده می هم

 .داند یرا از جهات مخففه م لیمواد ذ یمدن

به  یبه نحو مؤثر لیهر وقت پس از وقوع خسارت وک( 1

 شد. )موکل( کمک و مساعدت کرده با دهید انیز

 بوده که عرفاً لیهر وقت وقوع خسارت از غفلت وک( 2

موجب عسرت و  زیباشد و جبران آن ن یپوش قابل چشم

 گردد. لیوک یتنگدست

از انحا  ی)موکل و ثالث( به نحو دهید انیکه ز یوقت -3

با اضافه شدن  ایو  نموده زیان را فراهم جادیا لیموجبات تسه

 کرده باشد. دیرا تشد لیوک تیوضع ایآن کمک 

 ی وکیلانتظام یکیفرها -11

بر  یمسؤولیت مدن یبه جا انیجبران ضرر و ز گرید طرق

 نیا(. طبق 12) کند می هیتک یو کانون ینظارت صنف یها روش

در مورد رفتار و عملکرد وکال وضع و متخلف از  ینیروش مواز

 25قانون وکالت در  رانیدر کشور ا رسد، یمقرره م کیفر آن به

به  13/۹3/131۱ در نامه آن در سال بعد و آیین 1335بهمن 

 یقانون حهیسال بعد، ال 1۲و حدود  دیقوه مقننه رس بیتصو

 ۹5/12/1333 خیدر تار یدادگستر یوکال استقالل کانون

نامه  شق و آیین 2۱در  نیمشترک مجلس یها ونیسیتوسط کم

و بخش  دیرس بیشق به تصو ۲3در  1334آن در سال بعد در 

استقالل کانون وکالء  یقانون نامه الیحه از آیینششم 

 تحت عنوان تخلفات و کیفرها به تخلفات وکال و یدادگستر

از آنرا  یا دهیدارد که چک حیآنها، اشاره و تصر یکیفرها

 .میکن می جبران خسارت ذکر گریعنوان طرق د به

 عبارتند از: یانتظام یکیفرها

 ،یاخطار کتب (1

 ،ج در پرونده وکالبا در یکتب خیتوب (2

 ،و مجله کانون وکال یبا درج در روزنامه رسم خیتوب (3

 ،تنزل درجه (4

 .سال 3ماه تا  3از وکالت از  تیممنوع (5

 

 گیری نتیجه

مسؤولیت گونه که بیان گردید مقاله فوق در خصوص  همان

امر وکالت در قبال موکل با  یدر راستا لیو جزایی وک یمدن

باشد بین حقوق جزایی و  ی میوندبر حقوق شهر یدیکأت

مدنی در خصوص مسؤولیت وکیل اشتراک وجود دارد به 

ای که در اکثر جرایم که در متن بیان گردید ضمن بار  گونه

، مسؤولیت مدنی جزایی نسبت به وکیل نمودن مسؤولیت

جبران نمودن خسارات وارده که در اثر آن بزه زیانی به موکل 

انعقاد عقد وکالت  با متحمل گردد. شود را وکیل باید بار می

 گردند الیفی میوکیل و موکل در برابر یکدیگر دارای حق و تک

های متقابلی در برابر هم پیدا  و همچنین وظایف و مسؤولیت

باشد که  هایی برای وکیل می ساز مسؤولیت که زمینه کنند می

ممکن است در اثر تخطی وکیل از وظایف قانونی و صنفی خود 

یت جزایی و مدنی بر وی تحمیل گردد. وکیل باید مسؤول

ضمن رعایت قوانین و مقررات و با حفظ حقوق شهروندی در 

راستای امر وکالت مطابق ضوابط و قوانین موضوعه پیش رود 

در  لیتعهدات وککه منجر به حدوث بزه از طرف وی نگردد 
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 میمستق ریبه صورت غ ایو  میطور مستق هب ای خود برابر موکل

منشا آن  این امکان وجود دارد ایضاًعقد وکالت است  ز منشاءا

 ایو موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد  لیتوافق وک

م زتعهدات مزبور ال فاءیطور مستقل باشد که در هر حال ا به

 یعموم میمرتکب جرا دادگستری لیممکن است وک .است

مسؤولیت خواهد داشت  یشود که همچون اشخاص عاد 

علت ارتکاب   ممکن است به زیولیت عام جزایی( و ن)مسؤ

 وکال یبرا مقنن جزاییمسئول شناخته شود که  یمیجرا

مقرر در قانون  کیفربه  صورت  نیا که درنموده باشد  یانگار بزه

 یمقابل موارد شد )مسؤولیت خاص جزایی(. در خواهدمحکوم 

 به دید کهکه در مقاله و چکیده به آنها اشاره گر وجود دارد زین

 لی، عمل وکتوسط مقنناجرا  ضمانت ینیب شیِپ علت عدم

در محاکم  فاقد هرگونه مسؤولیت جزایی خواهد بود.

 کی ای نیطرفهای حقوقی یا جزایی  در پرونده دادگستری و

شده به  مطرح یدعوا در ییبرنده نها و یروزیپ یطرف دعوا برا

 اجعهمر که وکالی دادگستری باشند عرصه نیا نیمتخصص

 و مدارک قرارداد ارائه ادله و و یدعوانمودن با مطرح  و نموده

با توجه به  نیگردد بنابرا موکل منعقد می و لیوک نیب یتعهد

له أمس نیپرونده مطروحه ا نهیزم قرارداد منعقد شده در

خود را به نحو  فهیکه، وظ دینما می جادیا لیوک یرا برا یتعهد

این زمینه کوتاهی قصور و  و چنانچه در احسن انجام دهد.

تخلفی انجام دهد ممکن است کیفر جزایی و یا مسؤولیت 

   دنبال داشته باشد. ه مدنی را برای ایشان ب
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