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اخالق در وکالت

1روح اهللا آخوندي روشناوند

چکیده

هـاي حقـوقی از   دو شرط اصـلی وکالـت در همـه نظـام    ، صالحیت اخالقی و تخصصی

صـیانت از جایگـاه   ، داشت استقالل وکیل و تقویـت آن درکنار لزوم پاس.جمله ایران است

تمرکـز اصـلی در ایـن    .شـود حرفه مقدس جز با تأکید بر این دو شرط حاصل نمیرفیع این 

پژوهش بر شرایط اخالقی مورد نیاز وکالت در قوانین مختلف در ایران و سـایر کشـورهاي   

-مـی داري وکیل بـر جاکه اغلب شرایط اخالقی مورد نیاز وکیل به امانتاست ازآناسالمی

-فارغ از لزوم احراز امانت.ر حقوق موضوعه بوده استداري وکیل دتکیه بر امانت، گردد

هاي حقـوقی از  رسد در همه نظامنظر میبه، داري وکال و نیز تأکید بر حفظ و استدامت آن

بلکه بـراي حاکمیـت نوعـاً از طریـق دادگـاه و یـا       ، هاي وکالتنها براي کانونجمله ایران نه

ایـن  .بینـی شـده اسـت   کین وکالت پیشسازوکارهایی جهت حفظ این رکن ر، هادادستانی

ترسـیم دو مقـام   ، لـزوم احـراز آن  ، داريضمن تبیـین اهمیـت امانـت   ، پژوهش در دو بخش

هاي اندك در میان کشورهاي مختلـف در  ي بقاي آن و نمایاندن برخی تفاوتکنندهکنترل

شـرطی  ، قالتزام به اخال، هاي حقوقیبر این مهم اصرار دارد که در همه نظام، این خصوص

اي بـه ایـن   که درصورت ورود هر خدشهنحويبه، شودذاتی این حرفه شریف محسوب می

.دهندشکل مقتضی نسبت به آن از خود واکنش نشان میهاي حقوقی بههمه نظام، شرط

akoundi@.ac.irنور تهران، وکیل پایه یک دادگستري، ایمیلاستادیار گروه حقوق دانشگاه پیام .1
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سـوء شـهرت و سـوء    ، شـرافت ، حسـن رفتـار  ، حسن اخـالق ، داريامانت:واژگان کلیدي

.اخالق

مقدمه

هـاي حقـوقی از اهمیـت    وکالـت و قضـاوت در همـه نظـام    ، حقـوقی هاي  در میان حرَفه

ي شریف با اموال و ارتباط وثیق و پیوسته این دو حرفه .زایدالوصفی برخوردار بوده و است

ضرورت دارا بودن تخصص الزم براي هر یک از این دو ، اعراض و وجوه و نفوس مردمان

زمـان هـم جـزو وجـوه     درس در انجام وظیفه همتر لزوم استقالل وکیل و داو از این دو مهم

وجـه  ، در کنـار ایـن سـه   .هـا اسـت   مشترك این دو حرفه و هم دلیل اهمیت هر یـک از آن 

داري وجود دارد که تأکید این پژوهش بر این وجه اشـتراك  اشتراك چهارمی به نام امانت

ار واژهبـ  20در قـرآن کـریم بـیش از    .چهارم البته فقط درخصـوص وکـالي محتـرم اسـت    

آیـات مختلـف مصـحف    .1کار رفته استو نیز سایر مشتقات این واژه به»وکیال«یا »وکیل«

:هـود (»و خداوند بر همه چیـز نـاظر اسـت   ...و اهللا علی کل شئ وکیل؛ ...«شریف از جمله 

 و گفتند خدا ما را کافی است و او بهتـرین حـامی  ..و قالوا حسبنا اهللا و نعم الوکیل؛ ...«،)12

)انسـان (و همین بـس کـه خداونـد حـافظ و مـدافع      ...و کفی باهللا وکیال؛ ...«و نیز 2»ماست

وکالـت در  .گـذارد عنوان یک صفت الهی باقی نمیتردیدي بر قداست این واژه به، 3»باشد

مستلزم شـرایطی اسـت   ، 5ولو تعریف مختصر استنابه فی التصرف، 4هر شکل و با هر تعریفی

یـد  ، در اهمیت این شرط باید متـذکر شـد  .داري وکیل استشرایط امانتکه در رأس این 

276ق، ص 1364الباقی، عبد .1

173:عمران .2

سه:و احزاب 171و 132، 81:نساء.3

39ق، ص  1390، 2خمینی، ج .4

144.ق، ص 1411شهید اول، .5
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امانی است واال یـد وي تبـدیل بـه یـد ضـمانی      ، وکیل مادام که در حدود اذن و امانت باشد

1.شودمی

منزله شرایط حق تمتع حرفـه   اگر دارا بودن تخصص و امانت وکالي شریف میهن را به

ن حرفه شریف چیزي جز استقالل وکیل در دفاع از موکـل  کمال استیفاي ای، وکالت بدانیم

در نزاع میـان حفـظ نظـم در دادرسـی و تضـمین آزادي در دفـاع کـه متـولی اولـی          .نیست

، گـذار مردمـی اسـت   چه مطلوب قانونآن، هاي وکال استحاکمیت و متکفل دومی کانون

چـون بیـع و سـایر    ی توگـوی .احترام به هر دو است و این نه حدیثی است که مشکل خوانند

در ایـن خصـوص   ، عقود معوض که تعهد هر یک از متعاقدین جهت تعهد طرف دوم است

انگیزه مشروع طرف دوم یعنـی وکـال در حفـظ    ، هم تعهد حاکمیت به تضمین آزادي دفاع

چیزي بـه نـام دادرسـی عادالنـه     ، در غیاب هر یک از این دو.نظم در دادرسی عادالنه است

ل استقالل وکیل و مجمع صنفی ایشان یعنی کانون وکالي دادگستري اص.یک آرزو است

و استلزامات حقوقی آن مقتضی باید و نبایدهایی است که مستقیماً متوجه حاکمیت است نه 

گـذار بـه   تنهـا قـانون  و امید است در الیحه جامع قانون وکالـت نـه  .مردم و دادرسان و وکال

بلکـه پـا را فراتـر بنهـد و     ، ش احترام گذاشـته .ه 1333آوردهاي الیحه قانون استقالل دست

توانـد بـراي همیشـه    دستاوردي کـه مـی  ، ها را به استقالل کامل برسانداستقالل نسبی کانون

.به یادگار بگذارد، یادي نیک از نمایندگان خانه ملت نزد موکلین ایشان یعنی مردم ایران

شـرعیه و محـاکم صـلحیه در     از زمان تصویب قانون اصول تشکیالت عدلیـه و محاضـر  

در وکـالي  «در فصل چهارم این قانون در ذیل عنـوان  »نهاد وکالت«که ، خ.ه 1290ي سنه

تـا تصـویب   ، در سپهر دادگسـتري ایـران آرام آرام عـروض و ظهـور یافـت     ، »رسمی عدلیه

قریـب نـیم قـرن تـالش     ، 1333الیحه قانون استقالل در کمیسیون مشترك مجلسین در سال 

دانان چه دادرسان و وکالي عدلیه و چه وکالي مقننه و اساتید حقوق اغلب معطوف حقوق

هاي بسیاري و البتـه بـا   به اخذ استقالل وکال و کانون ایشان بوده که این مهم با فراز و نشیب

تسلیم حاکمیت در این سـال در صـحه گذاشـتن بـر     .حاصل آمد 1333سختی مضاعف در 

101، ص 1381محقق داماد،  .1
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کومت بلکه از سر نیاز حاکمیت در پاسخ به مطالبات روزافزون اصل استقالل نه از سر ناز ح

هـاي پسـین   دانان دلسوزي بود که حق بزرگی بر عهـده نسـل  مردم و در مقدمه ایشان حقوق

.خود دارند

تاکنون فرود و فرازهاي دیگـري در ایـن   ، هرچند از زمان تصویب الیحه قانون استقالل

االصـف  ها نیست و ذکر همین بـس کـه مـع   آنخصوص وجود داشته که مجال پرداختن به 

هاي فعاالن مؤثر بر قانون صنفی وکال از آن زمان تا کنون متمرکز بر و واکنش عمده کنش

اما این پژوهش از نگـاهی دیگـر و از   ، رنگ کردن آن بوده استحفظ این استقالل و یا کم

ي حفـظ و بلکـه توسـعه    شناسی به این صنف تأکید دارد تـا در کنـار تـالش بـرا    نگاه آسیب

اي دیگري نیز بود و آن چیزي نیست جـز  استقالل نهاد وکالت در ایران باید مشغول دغدغه

تـا پـیش از تصـویب قـانون برنامـه سـوم       (اگر وکال و نهاد صنفی ایشـان  .داري وکیلامانت

هـاي وکـالي   کانون، تنها مرجع صالح براي صدور پروانه وکالت و نظارت بر وکال، توسعه

نامـه  و آیـین  1379قـانون برنامـه سـوم در سـال      187با تصـویب مـاده   .ادگستري ایران بودد

-می)قوه قضائیه نیز براي صدور پروانه کارآموزي و وکالت صالح شناخته شد، اجرائی آن

، نمایندگی از مردم حفظ و توسعه استقالل خود را از حاکمیت مطالبـه کننـد  حق بهتوانند به

ها نهاده است کـه ایـن   گذار تکالیفی نیز بر عهده این کانونپذیرفت که قانونباید این را نیز 

و.تکالیف عمدتاً ناظر بر دو امر است؛ یکم احراز شـرایط وکـال و دوم حفـظ ایـن شـرایط      

خود این شرایط هم بر دو پایه استوار است نخست اهلیت علمی و تخصصـی و دوم اهلیـت   

هـاي وکـال بـه حکـم عقـل و      حفظ اسـتقالل کـانون  .یلداري وکاخالقی با تمرکز بر امانت

که احراز و صیانت چنانهم، ضرورت باید جزو وظایف و بلکه اهداف حاکمیت تلقّی شود

هـاي  نیز باید جزو وظایف و اهداف اصلی کانون)تخصص و تعهد(دو شرط عمده وکالت 

ک از دو طرف در مندي هر یکار نافی دغدغهبدیهی است این تقسیم.وکال محسوب گردد

بلکه هدف عمده در این تقسیم و تسهیم در رسیدن به ، وصول به اهداف طرف دیگر نیست

هـاي وکـال در احـراز و صـیانت دو شـرط تعهـد و       تأکید بر نقـش کـانون  ، دادرسی عادالنه

ایـن پـژوهش در دو بخـش    .تخصص و نیز اصرار بر احترام به استقالل نهـاد وکالـت اسـت   
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شـرایط  ، در بخـش نخسـت ذیـل عنـوان امانـت وکیـل در حقـوق ایـران         .تدوین یافته است

مورد بحث قرار گرفتـه و سـپس در بخـش دوم بـه     ، اخالقی وکال در دو دوره زمانی متمایز

الزم بـه  .ایـم هاي اسالمی پرداختـه داري ایشان در حقوق برخی کشوربررسی اجمالی امانت

امکـان مـتمحض   ، اي و اخالقـی وکالـت  ذکر است به اقتضاي لزوم پرداختن به اصول حرفه

رو تالش بر این بوده تا با پرداختن شدن در تک تک این اصول اخالقی فراهم نبوده و ازاین

در گسـتره  ، داري وکیـل و سـایر شـرایط اخالقـی ایـن حرفـه      به اصل موضوع یعنـی امانـت  

وق بعضـی  تاریخی قوانین راجع به وکالت در ایـران و نیـز مطالعـه تطبیقـی اجمـالی در حقـ      

بـر همـین منـوال هرچنـد در     .کشورهاي اسالمی بر اهمیت اخـالق در وکالـت تأکیـد شـود    

کــه بــه حرفــه شــریف وکالــت تــر از آنادبیــات حقــوقی ایــران درخصــوص وکالــت بــیش

به خود عقد وکالت و احکام و آثـار آن و نیـز خیانـت در امانـت     ، دادگستري پرداخته شود

وهش امکان تدقیق در عقد وکالت و مباحث مرتبط بـا آن  اما در این پژ، پرداخته شده است

احکام و آثار این عقـد از  ، دامنه و انواع وکالتشرایط و، دهنده وکالتمانند ارکان تشکیل

ویـژه حفـظ   داري بـه مصـادیق امانـت  ، داريیک طرف و پرداختن به مفهوم امانت و امانـت 

وجود ندارد و در این خصـوص  ، دیگراسناد و اسرار موکل و نیز خیانت در امانت از طرف 

1.باید به منابع مستقل دیگر مراجعه شود

از جمله موضوع وکالـت در   ها پژوهشقانون مدنی و ده 683تا  656توان به مواد درخصوص خود عقد وکالت می.1

، وکالـت ثـانوي، مطالعـه    )3، شـماره  2، سال 89مطالعات فقه اسالمی، زمستان (حقوق ایران و فرانسه اثر محمد ابوعطا 

حقوق مدنی،  پژوهشی دانش -دوفصلنامه علمی(تطبیقی در فقه، حقوق ایران وانگلیس اثر محسن ایزانلو و مهسا مدنی 

فقـه و اصـول، بهـار و    :مطالعـه اسـالمی  (رضـا بـاریکلو   ، وکالت غیر مستقیم اثر علـی )، شماره نخست91بهار و تابستان 

حسـین  ، اثر حقوقی شرط عـدم عـزل وکیـل ضـمن عقـد وکالـت اثـر علـی        )1/86، شماره پیاپی 43، سال 1390تابستان

و تـأثیر اغمـا بـر قـرارداد وکالـت در فقـه و       )62، شماره 1382مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، زمستان (مصلحی 

،)4، شـماره  3، سـال  90مطالعات فقه اسالمی، تابستان (نصیري رضی ...احقوق ایران اثر محمود حائري مهریزي و ولی

توان به جـرایم علیـه امـوال و مالکیـت، فصـل دوم درخصـوص       چنین درخصوص خیانت در امانت میهم.رجوع کرد

، حقـوق جـزاي   )، چاپ سی و هشتم، تهـران، نشـر میـزان   1392زمستان (نت در امانت اثر حسین میر محمد صادقی خیا

،)، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران1382بهار (اختصاصی، مبحث سوم خیانت در امانت اثر ایرج گلدوزیان 

پـژوهش علـوم اجتمـاعی و انسـانی      -مجله علمـی  (بررسی تطبیقی خیانت در امانت و اختالس اثر عباس منصورآبادي 
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امانت وکیل در حقوق ایران  -1

پس از قـانون   -الفدر این بخش شرایط و استلزامات اخالقی وکال در دو دوره زمانی 

پـس از تصـویب الیحـه     -ب.ش.ه 1333تـا سـال   .ش.ه 1290اصول تشکیالت عدلیه در 

گرچـه قـانون   .گیـرد تا کنون مورد بحث قرار می 1333قانون استقالل کانون وکال در سال 

اي تحـوالت حقـوقی گشـته و    نیز دچار پـاره  1333هاي پیش و پس از صنفی وکال در سال

تهدیـداتی  ، هرازگاهی برخی تهدیدات جدي را نیـز از سـر گذرانـده   ، بعد از نضج و توسعه

در ، دلیل مضیق بودن مجاللیکن به، اً متوجه استقالل نسبی این نهاد مدنی بوده استکه نوع

نامـه آن  و نظـام  1315دوره نخست بیشتر بر قانون اصول تشکیالت عدلیـه و قـانون وکالـت    

چراکه این قوانین درخصوص موضوع پژوهش از اهمیت بیشتري برخودار ، متمرکز شدیدم

.نامـه آن اسـت  ین دلیل تأکید بر الیحه قانون اسـتقالل و آیـین  در دوره دوم نیز به هم.است

چندین قانون دیگـر در  ، )ش.ه1290(درواقع پس از تصویب قانون اصول تشکیالت عدلیه 

قـانون وکالـت    58موجـب مـاده   رابطه با وکالت به تصویب رسید کـه همـه ایـن قـوانین بـه     

1316یک سال بعد در .گرددینسخ م، 1315ماه مصوب مجلس شوراي ملی وقت در بهمن

بعـد از تصـویب الیحـه اسـتقالل     .رسـد مـی  تصـویب  به ماده 112در وکالت قانون نظامنامه

مـا   1376بعـد از انقـالب اسـالمی در سـال     ، 1334نامه آن در و آیین 1333کانون وکال در 

یـه در  النها.شاهد تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري در هفت ماده هستیم

اجتمـاعی و  ، قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي    187ذیل ماده  1379این خصوص در سال 

هـاي الزم حقـوقی و   منظـور اعمـال حمایـت    بـه «فرهنگی جمهوري اسالمی ایران مقرر شـد  

بـه قـوه قضـائیه اجـازه داده    ، تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفـظ حقـوق عامـه   

التحصیالن رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس  ید صالحیت فارغشود تا نسبت به تأی می

از زمان تصویب این ماده و عمالً از زمـان  .»مؤسسات مشاوره حقوقی براي آنان اقدام نماید


مجله حقوق امـروز، بهمـن   (، خیانت در امانت اثر علی اشرف مهاجر )، شماره اول17، دوره 1380دانشگاه شیراز، پاییز 

.مراجعه کرد)18، شماره 45
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زیـر نظـر    کارشناسان رسمی و مشاوران خـانواده ، وکالمرکز ، اجرایی آن نامهتصویب آیین

ذیـل  ، هاي کارشناسان رسـمی دادگسـتري  کانونهاي وکال و قوه قضائیه و در عرض کانون

.دانان شروع به فعالیت کردفشار انتقادات گسترده از ناحیه حقوق

)ش.ه 1333ش تا .ه1290(امانت وکیل در دوره وابستگی  -1-1

در«ذیـل عنـوان  )ش.ه 1290مصـوب  (قانون اصول تشـکیالت عدلیـه   در فصل چهارم 

در حقوق ایـران و شـرایط و    ین بار سخن از حرفه ي وکالت براي اول »وکالي رسمی عدلیه

وکـالي  :این قانون وکالي عدلیه بر دو قسم شـدند  236در ماده .اوصاف وکال به میان آمد

وکـالي رسـمی اشخاصـی هسـتند کـه شـغل       «وفـق ایـن مـاده    .رسمی و وکالي غیر رسمی

وکالي غیـر رسـمی   .اند صفت معرفی شده خودشان را وکالت در محاکم قرار داده و بدین 

کنند بر سبیل  کسانی هستند که عمل به وکالت را شغل خود قرار نداده و اگر وکالتی را می

،»تابعیـت ایـران  «بعد لزوم سـه شـرط    237گذار در این قانون در ماده قانون.»باشد اتفاق می

 238مـاده   در.را بیـان داشـته اسـت   »داشتن معلومات معینه«و»داشتن حداقل سی سال سن«

(تواننـد وکـالي رسـمی یـا غیـر رسـمی شـوند        نمی]ذیل[اشخاص مفصله «بیان کرده  )اوالً :

هـا حـبس یـا جزایـی     اشخاصی که به واسطه ارتکاب به جنحـه و جنایـات کـه مجـازات آن    

(محکـومین بـه مجـازات مـذکوره    )ثانیـاً  .(شدیدتر اسـت در تحـت محاکمـه هسـتند     )ثالثـاً  .

(انـد  ولتی بعد از محاکمه اخراج شدهاشخاصی که از خدمت د اشخاصـی کـه شـغل    )رابعـاً  .

(موظفی در ادارات رسمی دولتی یا ملتی دارند اشخاصی کـه بـه حکـم محکمـه از     )خامساً .

(وکالت ممنوعند (اشخاص ورشکسـته )سادساً . کسـانی کـه در تحـت قیمومـت یـا      )سـابعاً  .

.»والیت شرعی هستند

داري پنجم مستقیماً بـه امانـت  ، سوم، دوم، چهار شرط یکم از میان این هفت شرط اخیر

هـاي بعـد حسـن اخـالق در وکالـت بـا       هرچند در مقررات مصوب دهـه .گشتمیوکیل بر

کـه در مـاده   نکته جالب توجـه آن .تصریح بیشتري جزو شرایط وکالت محسوب شده است

باید ، امه پیش از امتحانبر تقدیم یک استدعاناین قانون متقاضیان وکالت رسمی عالوه 239
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اي درخصوص حسن اخالق از معـاریف و معتمـدین محـل خـویش نیـز آمـاده       نامه شهادت

نامــه و حــبس متقاضــی اســترداد تصـدیق ، )241مــاده (لـزوم اداي قســم  .داشــتندتقـدیم مــی 

برخورد محکمه رأسـاً یـا بـه    ، )242ماده (درصورت کشف خالف واقع بودن اظهارات وي 

نیز از موارد توجه ایـن  )246ماده (عموم درقبال اعمال قبیح و رکیک وکیل ال تکلیف مدعی

توانـد   وزیر عدلیه مـی ...«به قانون صراحت آمده این 248در ماده .داري بودقانون به امانت

اطالعـات   کـه  صـورتی تحقیقات الزمه راجع به رفتـار و اعمـال وکـالي عدلیـه نمـوده و در     

هـا را از وکالـت در عدلیـه ممنـوع     آن، ها تحصیل کـرد اعمال آنصحیحه از سوء اخالق یا 

طور مصانعه و ساختگی یا در ظاهر به اسـم دیگـري   عدم امکان انتقال دعوا به خود به.»دارد

و خیانت وکیل به موکل از جهـت سـاختن بـا    )250ماده (نحوکان  باي و در باطن براي خود 

مـاده  (شـود   وکالء بـا درج در روزنامـه مـی   طرف موکل که مستوجب محو اسم او از لوحه 

-دلیل وارد شدن با وکالـت و نیز محو نام وکیل از لوحه وکالء با اعالن در روزنامه به)253

بـه اخـالق در    1290گذار از موارد دیگر توجه قانون)254ماده (نامه تقلبی در عمل وکالت 

اي در نامـه نظـام  1292ال گرچه در زمان مرحوم محمدعلی فروغی در س.وکالت بوده است

هـاي  قـانون اصـول تشـکیالت عدلیـه راجـع بـه صـالحیت        240و  237، 236ارتباط با مـواد  

نامه ایشان تهیه و در قصر صاحب قرانیـه بـه صـحه و مهـر     وکال و نحوه اخذ تصدیقاخالقی

، مجله علمی حقـوقی انتقـادي کـانون وکـال    (اعلی حضرت همایونی احمد شاه قاجار رسید 

و از جمله باعث )27-8ص ، 1393، صص سه وچهار به نقل از محسنی 27.ش،1331آذر

بر تضییع حقوق وکال و از دست رفتن اختیار شـغل آزاد  بروز اعتراضاتی از ناحیه وکال مبنی

نامـه  نامـه نسـخ و نظـام   وکالت شد که مآالً در نتیجه این اعتراضات چهار سال بعد این نظـام 

و قـانون صـنفی وکـال دچـار     )28ص:1393، حسـن محسـنی  (رسـد به تصویب مـی  1396

تغییر جدیی تا زمان تصویب الیحه قـانونی   1315لیکن بجز قانون وکالت ، شودتغییراتی می

.استقالل بروز نیافت

در مـاده  .پاسخ نمانده بـود نیز سوء اخالق و سوء رفتار وکیل بی 1315در قانون وکالت  

بند پنج و شش به اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شؤون وکالـت  هفت وفق
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اشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی است و نیز

اهمیت اهتمام به اخالق تا حـدي بـود کـه در بنـد     .اجازه شغل وکالت داده نشده بود، عفت

قی علمی و اخالقی وکال جزو وظایف اصلی کانون وکال تهیه موجبات تر، 19نخست ماده 

واسطه وکالـت از موکـل مطلـع    چنین وکیل موظف بود اسراري که بههم.آمدحساب میبه

در ایـن  ).30مـاده  (نمایـد   شده و اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبار موکل را حفظ 

مـاده   در ).41ماده (شد وکالت می منجر به محرومیت ابدي از شغل، داريقانون عدم امانت

احترام و نزاکـت  ، مقرر بود که وکال باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی 42

.اصحاب دعوي مرعـی دارنـد   را نسبت به محاکم و تمام مقامات اداري و نسبت به وکالء و 

علیـق وکالـت وي   و رفتـار او توسـط وزیـر عدلیـه و نیـز ت      دلیل سـوء اعمـال   تعقیب وکیل به

رسیدگی به صالحیت اخالقی ، )47ماده (درصورت منافی بودن اشتغال وي با حیثیت وکال 

و لـزوم اعـالم گـزارش فـوري     )48مـاده  (و لیاقت علمی و عملی وکیل در محکمه انتظامی 

و غیـره  )57ماده (اخالق و اعمال وکیل توسط محاکم و مدعیان عمومی به وزیر عدلیه سوء

.تمام این قانون به اخالق در وکالت داللت داردهمه بر اه

هرچنـد نسـبت بـه خـود     (نیز در مـواد مختلـف    1316نامه قانون وکالت مصوب در نظام

اسـتماع اظهـارات نماینـده دفترکـل     .بر اهمیت اخالق تأکید شده بـود )قانون وکالت کمتر

اداي،)18مـاده  (بازرسی وکالء توسط محکمه عالی انتظامی براي احراز صالحیت اخالقی

تسـلیم سـوابق اخالقـی و درجـه     ، )20مـاده  (سوگندنامه وکال با شاهد گرفتن خداوند متعال 

منـع  ، )51مـاده  (علمی وکال توسط تشکیالت وکال براي ارتقاي ایشان به کمیسـیون ترفیـع   

قرارداد انتقال ، الوکالهشدن وکیل از برخی امور مانند اخذ اسناد دیگر درعوض قرارداد حق

و منوط )80و  79، 78مواد (به الوکاله بدون رضایت موکل به ثالث و شرکت در مدعیحق

،)108مـاده  (نبودن تعقیب وکیل درخصوص تخلّفات و سوء اخالق وي به وصول شکایت 

.از جمله این موارد است

ي صـورت ظـاهر  کانون وکال ولو بـه ، جاکه پیش از تصویب الیحه قانونی استقاللازآن

 18مـاده  .(کانون از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه بود استقاللی نداشت؛ چراکه این  هیچ
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 20مـاده  (شـد  انتخـاب مـی  و هیات مدیره آن توسط وزیر عدلیه از بین وکال)قانون وکالت

توانست از میان مستخدمین قضایی یا اداري وزارت عدلیه و رییس کانون می)قانون وکالت

در مقابـل  .این دوره را دوره وابستگی نامیدیم، و غیره)قانون وکالت 21اده م(انتخاب شود 

ایـن  ، هـاي وکـال نمـود   اعطاي استقالل نسبی به کـانون  اقدام به، الیحه قانونی استقاللچون 

.دوره جدید را دوره استقالل نسبی نامیدیم

)ش تا کنون.ه1333(امانت وکیل در دوره استقالل نسبی  -2-1

الیحـه قـانونی اسـتقالل کـانون وکـالي دادگسـتري ابتـدا بـه          1333پنجم اسـفندماه  در 

-هاي مشترك مجلسـین رسـید و سـپس تـا تصـویب نهـایی مجلسـین بـه        تصویب کمیسیون

اغلـب بـه   ، مـاده بـود   26بـر  این الیحـه کـه مشـتمل   .اعالم و ابالغ شد، طورموقت قابل اجرا

کـانون وکـالي دادگسـتري    «نخسـت الیحـه   وفق مـاده  .پرداختتشکیالت کانون وکال می

اي است مستقل و داراي شخصیت حقـوقی کـه در مقـر هـر دادگـاه اسـتان تشـکیل         مؤسسه

اعضاء هیأت مدیره کانون وکال از بین وکال پایه یک هر حوزه که واجـد شـرایط   .»شود می

،...-ب،سال داشـته باشـند   35الف ـ الاقل  :شوند زیر باشند براي مدت دو سال انتخاب می

شـهرت نداشـته   سـوء  -ه، محکومیت انتظامی باالتر از درجه چهار نداشـته باشـند   -د،...-ج

عنـوان  شهرت خود منافی حق انتخـاب شـدن بـه   اساس صرف سوءبراین).ماده چهار(باشند 

-1:شـد  ه وکالت داده نمـی زوفق ماده ده به اشخاص زیر اجا.عضو هیأت مدیره کانون بود

در حــین اشــتغال ...قضــات و مســتخدمین دولتــی و بلــدي و مملکتــی و  -2،اتبــاع خارجــه

چنـین کسـانی کـه    محجورین و هـم  -3،...استثناي استادان دانشکده حقوق که  خدمت به به

-5، محکـومین بـه انفصـال ابـد از خـدمات دولتـی       -4، سـال باشـد   25هـا کمتـر از   سن آن

-6، ال مسکر و افیون و اعمال منافی عفتاشخاص مشهور به فساد اخالق و تجاهر به استعم

هایی که منـافی بـا امانـت و عفـت و شـئون       محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه

کسـانی کـه بـه اتهـام جنایـت یـا        -7،...وکالت است بـه تشـخیص هیـأت مـدیره کـانون و      

از اشخاصی کـه طبـق حکـم محکمـه      -8، هاي مذکور در فوق تحت محاکمه هستند جنحه
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بـه ارائـه   بر شرایط مقـرر قـانونی منـوط   عالوه، اجابت تقاضاي ترفیع.اند وکالت محروم شده

بنـابراین الیحـه قـانونی اسـتقالل درقبـال      ).11مـاده  (گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی بود 

.اغلب رفتارهاي غیر اخالقی وکیل نوعی ضمانت اجراي تعیین کرده بود

نیز اخالق در ، ماده تهیه و تنظیم گشت89ه این الیحه که در نامدر مواد بسیاري از آیین

در تقاضاي پروانه وکالت و «نامه آمده بود آیین 31در ماده.وکالت مورد توجه قرار گرفت

، نام شخصی و خانوادگی و نـام پـدر متقاضـی    -1:کارآموزي باید نکات ذیل تصریح شود

ت جنحه و جنـایی نـدارد و درصـورت داشـتن     که محکومیتصریح به این -4،...-3،...-2

 تصریح به عـدم اعتیـاد بـه    -5، چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است

.-8،...-6، افیون و سایر مـواد مخـدره   نیـز آمـده اسـت تقاضـا بایـد داراي      32در مـاده  ...

درصورت داشـتن سـابقه شـغل    -4، گواهینامه عدم سوء سابقه -3،...-1:ضمائم ذیل باشد

مه حسن سابقه  گواهینا، ...در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدي یا مراجع قضائی یا 

وانگهی در .گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره -5، خدمت از مراجع مربوطه

گواهی رؤسـاء   به هابر درج حضور در جلسات دادگاهکارنامه مخصوص هر کارآموز عالوه

باید حسن اخالق کارآموز در دوره کارآموزي نیز بـا گـواهی وکیـل سرپرسـت     ، هادادگاه

متن سوگند کارآموزان براي دریافت پروانه وکالـت از قـرار   ).نامهآیین 37ماده (درج شود 

خواهم به شغل شریف وکالـت نائـل شـوم بـه خداونـد قـادر        در این موقع که می«ذیل است 

کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عـدالت و احقـاق    سم یاد میمتعال ق

حق منظوري نداشته و برخالف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهـاري ننمـایم و نسـبت    

به اشخاص و مقامات قضائی و اداري و همکاران و اصحاب دعوي و سایر اشخاص رعایت 

جـوئی احتـراز    توزي و انتقـام  سیاسی و خصوصی و کینهاحترام را نموده و از اعمال نظریات 

دهم راستی و درستی را  نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام می

رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است کـه یـاد کـرده و    

-چنین وکـال دادگسـتري نمـی   و هم کارآموزان).39ماده (»نمایم نامه را امضاء می ذیل قسم

و)43مـاده  (توانند به شغل دیگري که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزنـد  
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.تلقّـی شـده اسـت   )47مـاده  (نامـه  حسن انجام وظیفه یکی از شروط ترفیع درجـه در آیـین  

ت از شـرایط  باال و نداشتن سـوء شـهر   براین فقدان محکومیت انتظامی از درجه سه بهعالوه

).53ماده (باشد الزم براي احراز دادستانی دادگاه انتظامی کانون وکال می

شـکایت از تخلفـات و اخـالق و رفتـار وکـال ممکـن       «نامه مقرر گشته آیین 61در ماده 

و از هر طریق اطالعی راجع به تخلف یا سوء اخالق و رفتار »...، است کتبی یا شفاهی باشد

نمایـد   ارجاع میرا قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا ن برسد و اگرآنوکیل به رئیس کانو

-بخش ششم آیـین ).62ماده (اظهار عقیده نماید ، و دادسرا باید ضمن رسیدگی به موضوع.

بـه اهـم تخلفـات وکـال     ، هـا هـاي آن ذیل عنوان تخلفات و مجازات، 89الی  76نامه از ماده 

وع مجازات آن پرداخته که امکان مـتمحض شـدن در   و ن)نوعاً منافی اخالق حرفه وکالت(

.وجود ندارد، هاآن

چند شرط ، 1376قانون کیفت اخذ پروانه وکالت دادگستري مصوب بعد از انقالب در 

نوعاً به التزام بـه اسـالم و نظـام    ، این شرایط جدید.دیگر بر شرایط عمومی وکال افزوده شد

التـزام بـه   ، بـر صـالحیت علمـی الزم   ن قانون عـالوه در ماده دو ای.گرددمیسیاسی کشور بر

عـدم  ، نداشـتن پیشـینه مـؤثر کیفـري    ، متعهـد بـودن بـه نظـام اسـالمی     ، احکام و مبانی اسالم

هاي الحادي و معاند اسـالم و نظـام و عـدم    وابستگی به نظام سابق و عدم عضویت در گروه

سـت کـه متقاضـی پروانـه     اعتیاد و استعمال مشروبات الکلی جزو شـرایط عمـومی کسـانی ا   

هاي وکـال  اعضاي هیات مدیره کانوناز جمله شرایط ).ماده دو(کارآموزي وکالت هستند 

و عـدم ارتکـاب اعمـال خـالف حیثیـت و      )مـاده چهـار  »د«بند (عدم اشتهار به فساد اخالق 

برشمرد شده است و چنانچـه کـارآموزان   )ماده چهار»ه«بند (شرافت و شوون شغل وکالت 

به تشخیص کمیسیون ، وران کارآموزي از حسن اخالق و حسن رفتار برخوردار نباشنددر د

پروانـه کـارآموزي آنـان    ، کارآموزي و با تایید رییس کانون و راي دادگاه انتظـامی کـانون  

).تبصره سه ماده شش(قابل ابطال است 

 در توسـعه  سوم برنامهقانون187با تصویب ماده گذارقانون 1333سال از باراولین براي

 ایـن  تصـویب  بـا  .دهـد می را وکالت و مشاوره مجوز صدور اجازه قضائیه قوه به1379سال
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 رســمی کارشناسـان  و وکـال  هـاي کـانون  تخصصــی ذاتـاً  امـور  در مداخلـه  بـراي  راه قـانون 

 که علتی حتی .رسدمی نظربه انتقاد محل جهت چندین از که رویکردي،شد باز دادگستري

هاي الزم حقوقی و تسهیل دستیابی مـردم  اعمال حمایت(داشته بیان گذارقانون ماده متن در

موفـق و   گـر ایـن مداخلـه در امـور ذاتـی ایـن دو کـانون       توانـد توجیـه  نیز نمی، )به خدمات

کارویژه و هدف اصـلی و بالـذات ایـن دو کـانون حمایـت الزم      :چراکه اوالً، پیشروي باشد

از جمله بند الف مـاده چهـار قـانون کـانون     .(ها بوده تخصصی آنحقوقی از مردم در زمینه 

موجب تبصـره مـاده یـک قـانون     و در ثانی به)1381کارشناسان رسمی دادگستري مصوب 

تعیین تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون بـر عهـده   ، 1376کیفیت اخذ پروانه وکالت 

رییس  شعبه اول دادگاه انقالب ورییس ، کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستري استان

.کانون وکالي مربوط است

 بـه  28/11/1397تـاریخ  در مـاده  ایـن  اجرایـی  نامـه  آیین،انتقادها همه رغمبه درهرحال

، عـدم اعتیـاد  ، سوءپیشینه مؤثر کیفريعدم(پنج ماده در .رسید قضاییه قوه ریاست تصویب

، و تعهد به اصل نظـام و قـانون اساسـی    داشتن وثاقت، عدم سوء شهرت، عدم تجاهر به فسق

لـزوم احـراز   (نـه  مـاده ،)عنوان شرایط متقاضیان اخذ پروانـه داشتن گواهی وثاقت و غیره به

ایـن   20و مـاده  )صالحیت اخالقی و رفتاري پذیرفته شدگان توسط هیأت تعیین صـالحیت 

حتـی بـا   .ده استنیز به اخالق در وکالت توجه ش)سوگند مشاور حقوقی و کیل(نامه آیین

در صـورت تأییـد   ]ماننـد اعضـاي هیـأت علمـی    [افـراد زیـر    «ده مـاده  یک تبصرهتوجه به 

صالحیت اخالقی و رفتاري آنان بدون شرکت در آزمون بـه شـرط طـی دوره کـارآموزي     

 درصـدد  نامـه آیـین  اینتوان گفت می»شوند داراي پروانه وکالت پایه یک میحسب مورد

 نظامـات  رعایـت  عـدم  اسـت  ذکـر  بـه  الزم.اسـت  بوده اخالق بهوجهت براي بیشتريتالش

 درجـه  انتظـامی  مجـازات  مسـتلزم  مـورد  به بسته اخالقی غیر عمل ارتکاب یا و وکال کانون

،1389،حجازي(است )وکالت شغل از دایم محرومیت(شش درجه تا )کتبی اخطار(یک

 و قضات انتظامی عالی دادگاه نیز و وکال هايکانونانتظامی دادگاه و دادسرا و )96-84ص
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 ایـن  بـه  رسـیدگی  صـالحیت  مـورد  بـه  بسـته  یک هر قضات عالی دادگاه تجدیدنظر هیأت

1.دارند را تخلفات

امانت وکیل در حقوق تطبیقی  -2

دلیل ضیق مجـال بـه   در این بخش با پرهیز از بررسی موضوع در حقوق سایر کشورها به

در این میان ابتدا بـه  .ایمت در حقوق کشورهاي اسالمی بسنده کردهبررسی اخالق در وکال

عنـوان دو کشـور بـزرگ و متفـاوت عربـی در حـوزه       حقوق دو کشور مصـر و الجزایـر بـه   

.ایمپرداخته، تحوالت اجتماعی

وکالـت  .)م 1983المحامـاه لسـنه    -17قـانون رقـم   (در ماده نخست قانون وکالت مصـر  

در تحقـق عـدالت و   ده است کـه وکیـل بـا مشـارکت قـوه قضـاییه      اي آزاد تعریف شحرفه

وکـال در انجـام حرفـه وکالـت اسـتقالل دارنـد و جـز        .کنـد حاکمیت قانون ایفاي نقش می

نـام  هر کسی که درخواست ثبت.اي نداردها سلطهوجدان ایشان و احکام قانون کسی بر آن

.داراي تابعیت مصري باشد -1:اشددر فهرست جامع وکال را دارد باید داراي شرایط ذیل ب

حقـوق از یکـی از   )کارشناسـی (داراي مدرك  -3.از همه حقوق مدنی برخوردار باشد  -2

هـاي خـارجی کـه وفـق احکـام قـانونی و مقـررات        هاي مصر و یا یکی از دانشـگاه دانشگاه

محکومیت کیفري اعم از جنایـت   -4.باشد، دانشگاهی مصر مدرك معادل محسوب گردد

داراي حسـن   -5.نداشـته باشـد  ، اي که مغایر شرافت و امانت داري یا اخالق اسـت جنحه یا

(رفتار و حسن شهرت باشد و به تکالیف حرفه وکالت احترام بگذارد و  وکیلی ).13ماده ...

توانـد بـه وکالـت بپـردازد مگـر بعـد از اداي       نمی، که نامش در فهرست وکال ثبت گردیده

به خداوندگار بـزرگ سـوگند یـاد    «:متن سوگند به شکل ذیل است20سوگند و وفق ماده 

داري و حفظ استقالل به اعمال مربـوط بـه وکالـت بپـردازم و     کنم که با شرافت و امانتمی

نسبت به اسرار حرفه وکالـت و آداب و رسـوم آن اهتمـام داشـته باشـم و بـه قـانون احتـرام         

.»بگذارم

به بعد 60، ص 1393االسالمی و انصاري عربانی، شیخ.1
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جمـادي الثـانی سـال     22مـورخ   4-91قانون شماره (در ماده یک قانون وکالت الجزایر 

اي آزاد و مستقل است که بر اسـاس  وکالت حرفه، )میالدي 1991هشت ینایر/ق.ه1411

.گیرد و در تحقق عدالت نقش به سزایی دارد و احترام به حق دفاع انجام می ثبت نـام در  ...

اراي تابعیـت الجزایـري باشـد    د -1:فهرست سازماندهی شده وکال داراي شرایط ذیل است

داراي کارشناسـی   -3.سال عمر داشـته باشـد   23حداقل  -2.هاي قضایی با حفظ توافق نامه

-4.یا دکتري حقوق از یک دانشگاه دولتـی باشـد  ، حقوق یا کارشناسی فقه اسالمی معادل

تمتـع از   حـق  -5.داراي گواهینامه توان انجام حرفه ي وکالت وفق ماده ده این قانون باشـد 

داراي سـابقه محکومیـت کیفـري مخـل و مزیـل       -6.حقوق سیاسی و مدنی را داشته باشـد 

الجزایر نکرده  1954رفتار و اقدامی علیه انقالب اول نوامبر  -7.شرافت و امانت داري نباشد

).مـاده نـه  (از حسن رفتار برخـوردار باشـد    -9.توان جسمی وکالت را داشته باشد -8.باشد

»محمـود السـیره  «ایـن عبـارت ترجمـه    .مندرج در این ماده جالب توجه است»تارحسن رف«

، ایـران  1376قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستري تبصره سه ماده شش است که در 

جاکه این عنوان ازآن.تواند منجر به ابطال پروانه کارآموزي وکیل شودعدم رعایت آن می

،»حسـن رفتـار  «گـذاران در فقـدان تعریـف    تر بود قانونشایسته، پذیر استمنعطف و کشش

حـال در فقـدان تعریـف و ذکـر     بـااین .داشتندرفتار را بیان میحداقل برخی از مصادیق سوء

وي باید در ، بعد از ثبت نام وکیل.باید گفت قضاوت عرفی قاطع دعوا خواهد بود، مصداق

ه وکالت بپردازد سـوگند ذیـل را ادا   باید بمحضر شوراي قضایی که نزد حوزه آن شورا می

کنم کـه وظـایفم را بـر اسـاس امانـت و      به خداوند بزرگ و بلند مرتبه سوگند یاد می«:کند

آداب وکالـت و اهـداف بـزرگ    ، امايشرافت به انجام رسانم و نسبت به حفظ اسرار حرفـه 

کـه نـام وکیـل از    از جملـه مـواردي   ).13مـاده  (»آن کوشا باشم و به قوانین احترام بگذارم

جایی است که وکیـل دسـت بـه اعمـال متعـارض و منـافی       شود آنفهرست وکال خارج می

).16ماده (ي وکالت بزند حرفه

ــی    ــده عرب ــارات متح ــاهی ام ــماره  (در پادش ــانون ش ــال   23ق ــه س ــوص  1991ب درخص

کسانی که اسم ایشان در فهرسـت وکـالي   «چنین آمده است ، )سازماندهی حرفه ي وکالت
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تبعـه   -1:گیرند باید داراي شرایط ذیل باشـند غول به کار و یا غیر مشغول به کار قرار میمش

داراي حسـن رفتـار و    -3.سال میالدي کمتر نباشـد  21عمر وي از  -2.دولت امارات باشند

اي کـه مزیـل شـرافت و    گونه محکومیتی بـه جنایـات و یـا جنحـه    حسن شهرت باشد و هیچ

هـاي  در یکـی از رشـته  ]کارشناسـی [داراي مـدرك   -4.شته باشدداري وي است نداامانت

مـتن سـوگند   ).1997ماده شـش اصـالحی   (باشد )الشریعه و القانون(حقوق یا فقه و حقوق 

کـنم  به خداوند بزرگ سوگند یاد مـی «:داري وکیل استبر امانتوکالي اماراتی هم مبتنی

نین دولـت را محتـرم بشـمارم و نسـبت بـه      که اعمالم را با امانت و شرافت انجام دهـم و قـوا  

از).11مـاده  (»وکالت و پاسداشت آن بکوشم و آداب و رسوم وکالـت را محتـرم بشـمارم   

تـوان بـه لـزوم رعایـت آداب     داري وکیل در حقوق امارات مـی دیگر موارد مرتبط با امانت

ت علیــه ممنوعیــت وکالــ، )37مــاده (مجــاز نبــودن تبلیــغ بــراي وکیــل ، )35مــاده (وکالــت 

،)40و  39مــاده (کارفرمــاي قبلــی وکیــل از جانــب وکیــل تــا دو ســال بعــد از تــرك کــار 

خاطر حرفه وکالت از آن آگاه شده است ممنوعیت سوگند وکیل درخصوص اموري که به

و عدم جواز همکاري و مشاوره دادن به طرف )42ماده (عدم جواز افشاء اسرار ، )41ماده (

.اشاره کرد)43ماده (دعواي موکل 

 درخصـوص سـازماندهی    1964به سـال   42قانون شماره (وفق قانون وکالت کویت

کسانی که نامشان در فهرست وکالي دائم درج گشته باید )حرفه وکالت نزد مراجع قضایی

، حسـن رفتـار  ، داشـتن اهلیـت کامـل    -2داشتن تابعیت کویت  -1:داراي شرایط ذیل باشند

گونه محکومیت کیفري یا تـأدیبی کـه منـافی بـا امانـت      هیچ کهنحويحسن شهرت باشد به

حقـوق از دانشـگاه   )کارشناسـی (داراي مـدرك   -3نداشته باشد ، داري و شرافت وي باشد

(کویت یا بایـد  ، کسانی هم که نامشان در فهرست وکالي موقـت درج گشـته  ).ماده دوم...

داراي اهلیـت   -2.بـی باشـند  از اتبـاع یکـی از کشـورهاي عر    -1:داراي شرایط ذیل باشـند 

گونه محکومیت کیفـري یـا تـأدیبی    که هیچنحويحسن شهرت باشد به، حسن رفتار، کامل

)کارشناسـی (داراي مـدرك   -3نداشـته باشـد   ، داري و شرافت وي باشـد که منافی با امانت

(هاي حقوق کشورهاي جامعه عربی باشدحقوق از یکی از دانشکده ،مـاده ده ).ماده سوم...
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وکیلی که به استخدام جایی درآمـده یـا بـه    «نوعی به یک تکلیف اخالقی اشاره کرده نیز به

، انجام وکالت مشغول نیست یا مشغول به کاري است که با وکالت قابل جمـع شـدن نیسـت   

باید از کمیسیون پذیرش وکال بخواهد که نامش را به فهرست وکالي غیر مشـغول بـه کـار    

وفق این ماده .بنا شده است ل صریحاً در ماده یازده بر مبناي امانتسوگند وکی.»انتقال دهد

وکیلی که نامش در فهرست وکالي دائم و موقت ثبت گشته اسـت بایـد قبـل از شـروع بـه      

صورت ذیل قسم یاد کند به)دیوان عالی(وکالت نزد یکی از شعب دادگاه عالی تجدیدنظر 

داري و ایف مربـوط بـه وکالـت را بـا امانـت     کـنم تـا وظـ   به خداوند بزرگ سوگند یاد می«

شرافت به انجام برسانم و نسبت به حفـظ اسـرار حرفـه وکالـت و احتـرام قـوانین و آداب و       

اشـتغال   -2…-1:باري وکالت با مشاغل ذیل قابل جمع نیست.»رسوم وکالت کوشا باشم

وکالـت موافـق   به هر کاري که منافی کرامت حرفه ي وکالت باشد و یا هـر کـاري کـه بـا     

وکالي عضو مجلس ملی یا شوراي شهر از وکالت در دعاوي خالف مصالح  .…-3نباشد 

هایی که به امنیت حکـومتی یـا امـور    عمومی یا نهادهاي عمومی و یا وکالت متهمین پرونده

در کویـت هرگـاه وکیـل در انجـام     ).12مـاده  (ممنوع هسـتند  ، زندمی مالی حکومت لطمه

هـاي  اي وارد آورد به مجـازات د کوتاهی کند و یا به شرافت وکال لطمهتکالیف قانونی خو

محرومیت از وکالت تا  -3اخطار و توبیخ -2اعالم و انذار  -1:شودتأدیبی ذیل محکوم می

).36ماده (»خروج نام وکیل از فهرست وکال -4حداکثر سه سال 

ي وکالـت را حرفـه  )2007یولیـو   _تموز  21مصوب شنبه (قانون وکالت جدید بحرین 

آزاد و مستقلی دانسته که در تحقق عدالت و احترام به حاکمیت احکام قانون و دفاع ، علمی

وکال در انجام حرفـه ي وکالـت مسـتقل    .آیدها به کمک قوه قضاییه میاز حقوق و آزادي

مـاده  (جز خود ایشان و احکام قانون بـر ایشـان تسـلطی نـدارد     کس بهکه هیچنحويبه، بوده

).4مـاده  (در این قانون وکال در تحقق بخشیدن به عدالت با دادرسان شریک هسـتند  ).یکم

کسانی که اشتغال به وکالت دارند باید داراي مجوز الزم کـه توسـط کمیسـیون پـذیرش و     

این مجوز براي اشتغال به وکالت تنها بـه کسـانی کـه داراي    .باشند، گرددثبت نام صادر می

داراي تابعیت بحرینی باشند یا از اخـذ تابعیـت بحرینـی     -1:شودند اعطا میشرایط ذیل باش
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داراي حسـن رفتـار    -3.از اهلیت کامل قانونی برخوردار باشد -2.وي ده سال گذشته باشد

نشده ، و حسن شهرت باشند و محکوم به جرمی که مغایر با شرافت و امانت داري وي است

.-4.باشد داري برکنار نشـده  علت اسباب مخل شرافت و امانتاش بهاز شغل و حرفه -6...

.-7.باشد ...9-) وانگهی وکیلی که نامش در فهرسـت وکـال ثبـت گشـته     ).ماده هشت...

ي وکالـت بپـردازد مگـر بعـد از اداي سـوگند در برابـر کمیسـیون        تواند به حرفـه است نمی

سوگند به خداونـد بـزرگ   «یان شود که اداي سوگند باید به صیغه ذیل ب، پذیرش و ثبت نام

که در انجام اعمال حرفه ي وکالت رعایت امانت و شرافت و استقالل را بکـنم و نسـبت بـه    

).12ماده (»حفظ اسرار این حرفه و آداب و رسوم آن کوشا باشم و به قانون احترام بگذارم

دارد کـه مقـرر مـی   20داري فقط برعهده وکیل نبوده بلکه وفـق مـاده   زندگی توأم با امانت

اي که به کارآموز وکالت پرداخـت  الوکالهکانون وکال حداقل حق)هیأت مدیره(شوراي «

کنـد و  مندانـه و سـزاوار وي تعیـین مـی    شود را براساس کمک به یـک زنـدگی شـرافت   می

تـرین مـوارد   در یکـی از مهـم  .کمک به این مهم برعهده کانون وکال نیز نهاده شـده اسـت  

قـانون بحـرین   ، موکـل )دفـاع از پرونـده  (کیل یعنی انتخاب و پذیرش وکالت داري وامانت

وکیـل در  «آمده است  23در ماده .قناعت وجدان را مالك انتخاب آزاد وکیل دانسته است

آزاد اسـت و  ، قبول وکالت در دعواي معینی یا عدم قبول آن بر اساس قناعت وجدان خـود 

بینـد وفـق اصـول حرفـه ي     ع از موکـل مناسـب مـی   اي که براي دفاوي در انتخاب هر شیوه

جاکـه  البتـه تـاآن  ، آزاد است و مسؤلیتی در قبال استلزامات شفاهی حق دفاع ندارد، وکالت

عنـوان کسـی کـه در    نیز وکیل بـه  24وفق ماده .»منافی احکام قانونی و آداب وکالت نباشد

-ها حاضـر مـی  که نزد آن ها و سایر مراجعیتواند در دادگاهتحقق عدالت شریک است می

جـز احکـام مخصـوص    بـه .شود با احترامی که الزمه حرفه وکالت است بـه تعامـل بپـردازد   

اگـر از  ، مربوط به نظم جلسه و جرایم دیگري که در قوانین مربوط به آن اشاره شـده اسـت  

وکیل در اثناي جلسه براي انجام تکلیف یا به سبب آن امري که مخل نظم جلسه باشـد سـر   

رئـیس جلسـه ضـمن    ، شود، گرددد یا مرتکب تخلفی که انتظامی یا کیفري محسوب میزن

 اي بر حسب مورد موضوع را به کانون وکال یا دادستانی ارجـاع جلسهدستور تحریر صورت
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تـوان وکیـل را   نمـی ، در ادامه این قانون آمده در وضـعیت مـذکور در مـاده سـابق    .دهدمی

.و طرح دعواي کیفري در ایـن خصـوص امکـان نـدارد     بازداشت و یا حبس احتیاطی کرد 

و تحقیق و تفتـیش از وکیـل و دفتـر وي مجـاز نیسـت و درصـورت انجـام باطـل         )26ماده (

).27ماده (شود محسوب می

کررات مورد تأکید داري وکیل بهدر حقوق سایر کشورهاي اسالمی نیز اخالق و امانت

قـانون وکالـت سـوریه     22تـوان بـه مـواد نـه و     یاز جمله این موارد مـ .و تصریح بوده است

متن سـوگند وکیـل در سـوریه جالـب توجـه      .مجلس ملی اشاره کرد 15/10/1401مصوب 

اقسم باهللا العظیم ان امارس مهنتـی بأمانـه و شـرف و ان احـافظ علـی سـر المحامـاه و        «است 

صـنعا بـه تـاریخ     در قانون وکالت یمن صادره به دستور رئیس جمهـور در .»احترام القوانین

داري وکیل از جمله شرایط مورد نیـاز  امانت 26ق نیز در ماده .ه 1420االول چهاردهم ربیع

متن سوگند وکیل به شرح ذیـل مقـرر    38در ماده .براي اشتغال به وکالت دانسته شده است

واجبـاتی  اقسم باهللا العظیم ان اکون متمسکاً بکتاب اهللا و سنه رسوله و ان اودي «:گشته است

المهنیه بشرف و امانه و ان ادافع عن حقوق موکلی باخالص و نزاهه و ان احافظ علی اسـرار  

.»المهنه و ان التزم بآدابها و تقالیدها و ان احترم الدستور و القانون و اهللا علی مـا اقـول شـهید   

یـز از  تحت عنوان قانون وکالت قطـر ن  2006سال  23قانون شماره  19و  13در ماده چهار و 

سـودان نیـز در   14/11/1983در قانون وکالـت  .داري وکیل تأکید شده استجمله به امانت

در قـانون وکالـت سـایر    .داري وکیل مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت     مواد شش و نه امانت

صورت اخالق در وکالت مورد اهتمام همینکشورهاي اسالمی و غیر اسالمی کم و بیش به

.گذار استقانون

جه نتی

هـاي  ویژه براي وکیل از وجوه مشترك همـه نظـام   تأکید بر لزوم وجود شرایط اخالقی

هـاي حقـوقی درخصـوص شـرایط علمـی و      اخـتالف زیـاد قـوانین در نظـام    .حقوقی اسـت 

ونباید موهم این باشد که درخصوص اخـالق ، تخصصی وکیل نسبت به شرایط اخالقی او
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در حقوق ایـران در دوره  .داراي قوانین یکسان هستندها استلزامات آن در وکالت همه نظام

سهم دادگاه و سایر مراجع قضایی در نظارت بر وکیل از جهت این شـرایط  ، وابستگی وکال

پـس از تصـویب الیحـه قـانونی اسـتقالل      (اخالقی بسیار بود ولیکن در دوره استقالل نسـبی  

در حقوق سایر کشورها نیز بسته به .این سهم به نفع وکال و کانون ایشان تقلیل یافت)1333

تـا  )تـذکر (مورد سهم مراجع قضایی در نظارت بر شرایط اخالقـی وکیـل از نقشـی انـدك     

این پژوهش احترام به مبادي .در نوسان بوده و است)محرومیت دائم از وکالت(نقشی زیاد 

کنـد و  مـی هاي حقوقی معرفی عنوان یک اصل جهانی در همه نظاماخالقی در وکالت را به

هـاي سیاسـی و توسـعه و تطـور     گرچه تحوالت اجتماعی نظام، فشاردقویاً بر این نکته پا می

تواند نقش مراجع قضایی را در نظارت بر شرایط اخالقی وکـال  نهادهاي مدنی و مردمی می

هـا و یـا سـایر مراجـع قضـایی نـه       لیکن از بین بردن این نقـش بـراي دادگـاه   ، رنگ کندکم

توان نظـارت  چه میسور و محمود است و در سایه آن میبلکه آن، ه ممکن استمطلوب و ن

تقویـت  ، و دخالت مراجـع قضـایی را بـر شـرایط اخالقـی وکـال بـه حـداقل ممکـن رسـاند          

هاي وکال براي احراز و حفظ شرایط اخالقـی وکـال و در راس   سازوکارهاي درونی کانون

ت احراز و حفظ آن توسط خـود وکـال و   شرطی که درصور.داري ایشان است ها امانتآن

گیرد و لحاظ قانونی میتنها با قوت مجال دخالت را از مراجع قضایی بهنه، نهاد صنفی ایشان

بلکه باعـث تقویـت اعتمـاد عمـومی بـه      ، انجامدهاي وکال میبه استقالل هرچه بیشتر کانون

.شودوکیل و بالمآل تقویت دادرسی عادالنه می

نامه کتاب

آن کریمقر

اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري    ، نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسـعه اقتصـادي  آیین-1

.مجلس شوراي اسالمی 17/11/1397مصوب ، اسالمی ایران

.1334مصوب ، نامه اجرایی الیحه قانون استقالل کانون وکالي دادگستريآیین-2

.نشر میزان، تهران، چاپ اول، تعهدات وکیل و موکل،)1389(، محمدعلی، حجازي-3
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مطبعـه اآلداب النجـف   ، الطبعه الثانیه، 2ج ، تحریر الوسیله،)1383(،...اروح، الخمینی-4

.الناشر دار الکتب العلمیه، األشرف

تخلفـات انتظـامی وکیـل    )1393(محمـد؛  ، مرتضی و انصاري عربـانی ، االسالمیشیخ-5

.انتشارات خرسندي، تهران، چاپ چهارم، دادگستري

،ق1411،)شمس الدین محمد بن مکی بن احمد عـاملی نبطـی جزینـی   (االول  شهید-6

.دار الفکر، اللمعه الدمشقیه

، قـاهره ، المعجم المفهـرس لاللفـاظ القـرآن الکـریم    ،)1364(الفؤاد محمد، الباقیعبد-7

.مطبعه دار الکتب المصریه

کمیسـیون  مصـوب  ، و حـاکم صـلحیه  اصول تشکیالت عدلیه و محاضر شـرعیه  قانون -8

).ق.ه 1329شهر رجب  21(ش.ه1290تیرسرطان 26عدلیه مورخ 

اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري اسـالمی ایـران      ، قانون برنامـه سـوم توسـعه اقتصـادي     -9

.مصوب مجلس شوراي اسالمی 28/1/1379مصوب 

.خورشیدي در مجلس شوراي ملی 1315بهمن ماه  25مصوب  قانون وکالت ایران -10

.1991المحاماه لسنه )23رقم (قانون ، امارات متحده عربی قانون وکالت-11

.2007)یولیو(تموز  21السبت ، قانون المحاماه الجدید، قانون وکالت بحرین-12

8.ه1411الثـانی لسـنه   جمـادي  22المحامـاه  )4-91رقـم  (قانون ، قانون وکالت جزایر-13

.م 1991ینایر 

.14/11/1983قانون المحاماه لسنه ، قانون وکالت سودان-14

.2007)یولیو(تموز  21السبت ، قانون المحاماه السوري، قانون وکالت سوریه-15

.23/2006بإصدار قانون المحاماه  2006لسنه ، 23قانون رقم ، قانون وکالت قطر-16

.1964المحاماه لسنه )42رقم (قانون ، قانون وکالت کویت-17

.م 1983المحاماه لسنه )17رقم (قانون ، قانون وکالت مصر-18

 14بتـاریخ  ، قانون المحاماه بالیمن صدر برئاسه الجمهوریه بصـنعاء ، قانون وکالت یمن-19

.م 1999یونیو  28الموافق .ه 1420االول سنه ربیع
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