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  چکیده

عنوانِ سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه  وکالی دادگستری، به
د که از مسیر فطرت خارج نشود و با بند. وکیل با وجدان خود تعهد میکنند ایفا می

ها و وکال متعهد بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدانموکل میثاق می
ای شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفهمی

ند یاد وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگ
کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت 

های اخالقی خاص حرفه ای وکالء، دامنه وسیعی از گزارهجلوگیری شود. میثاق حرفه
ها مثل استقالل شود. برخی از این گزارهوکالت را در کنار اخالق فردی شامل می

ها دارای ضمانت اجرای قانونی ارد؛ اما برخی از گزارهاجرای قانونی ندوکیل، ضمانت
  کنند. هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می
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  مقدمه
 یو رفتار یو آداب اخالق نیاز قوان یامجموعه )Professional Ethicsای (حرفهاخالق 

]. 21، ص2004، 5[  حرفه خود باید رعایت کنند افراد صاحب حرفه در قبالاست که 
گیرد. با وجود این ای دامنه وسیعی دارد و همه مشاغل و حرف را دربر میاخالق حرفه

طلبد گرچه ای، اخالق ویژه خود را میای دارد، اما هر حرفهعمومیتی که اخالق حرفه
ها  جوه ممیز میان حرفهدارای اشتراکات بنیادی در حوزه اخالق فردی و اجتماعی است، و

ای است که صاحبان اصناف، اقدام به تدوین منشور اخالق حرفه از لحاظ اخالق باعث شده
  مستقلی کنند از جمله منشور اخالقی مهندسان، منشور اخالقی جراحان.

ها، وکالت است. حرفه وکالت نقش مهمی در تحقق عدالت دارد به   از جمله این حرفه
. با توجه به نقش مهم اندهت یافتبال فرشته عدالت شهر به دو یقاض و لیوکای که  گونه

ای، آور شدن وکالء نسبت به اخالق حرفهتوان گفت الزاموکالء در تأمین عدالت، می
شود؛ چرا که از یک طرف، نقش حیاتی در تحقق عدالت دارد و از طرف دوچندان می

رفین دعوا داشته باشد و آنها را نسبت تواند نقش معلم و مربی را برای طدیگر وکیل می
  خواهی و ظلم، آگاه و تحذیر نماید.به موازین عدالت و خطرات زیاده

ای، به جوالنگاه مال و اخالق تبدیل اینک حرفه وکالت، بدون توجه به میثاق حرفه
کنند لذا وکیل در تنگنا شود که این دو چهره باهم تعارض میشده است. بسیار واقع می

  گیرد که کدامین را مقدم بدارد.ر میقرا
طوری های اخیر مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته بهای وکالت در دههاخالق حرفه

است.  شده های متعددی در این زمینه نگاشته که در دنیای غرب، مقاالت و پژوهش
توجه  اگرچه در کشور ما که ادعای بیشتر نسبت به اخالقی بودن وجود دارد، کمتر مورد

است. گرچه  قرار گرفته و متأسفانه موجب بدنامی حرفه وکالت در اذهان عمومی شده
شود،  اما دو گامی ارزنده حساب می 10/4/1399ای مصوب تدوین منشور اخالق حرفه

سازی این منشور که امری است گران مشکل عمده در این زمینه وجود دارد: یکی عملی
سازی در این زمینه صورت نگرفته است که نظریه چراو سنگین و دیگری مشکل نظری؛ 

  و حسب تفحص، پژوهش جامعی در این زمینه انجام نشده است.
  

  سؤاالت پژوهش
 های درونی وکیل چه باید باشد؟های باورها و انگیزهمؤلفه. 1
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 شود؟پیمان وکالت چگونه و با چه قواعد و اصولی تنطیم می .2
به میثاق وکالء اشاره دارد؟ و چه مواردی باید به آن چه موادی از قانون وکالت . 3

 اضافه شود؟
شود؟ و وکالء چه رفتاری را باید در ای وکالء شامل چه مصادیقی میمیثاق حرفه. 4

 عمل رعایت کنند؟
هایی وجود دارد و چه نهادی ای وکالء چه ضمانتبرای تخلف از میثاق حرفه. 5

  باشد؟متکفل اجرای آن می
  

  ای وکالتف اخالق حرفهتعری - 1
ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن اخالق حرفه

سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل، آن را به کار ببندد تا از آسیب رساندن به 
  حرفه وکالت جلوگیری شود.

یرد و جامعه از وکیل انتظار گبین قرار میای، همه اعمال وکیل زیر ذرهدر اخالق حرفه
واقع اخالق کند. بهاعمال خالف اجتماعی ندارد و به او به دید یک انسان متعهد نگاه می

ها و نیازها و  سازی محیط و رعایت ضرورتکار بستن اصول اخالقی و سالمای وکالت، بهحرفه
رتوان کار خود را پیشگیری از آسیب رساندن به مجموعه است تا نهاد وکالت، قدرتمند و پ

  ادامه دهد. 
آورد های دینی است که به دنبال خود، مسئولیت میای مبتنی بر آموزهاخالق حرفه

توان در قالب توکل، تعهد، تدبر، تخصص، تعامل، رعایت ای را میلذا ارکان اخالق حرفه
  حقوق در نظر گرفت.

  
  ای وکالءمصادیق اخالق حرفه -2

شود از جمله: رابطه وکیل با موکل، موارد متعددی متجلی میای وکالء در اخالق حرفه
  رابطه وکیل با همکاران، رابطه وکیل با محاکم قضایی.

  
  استقالل وکیل -2-1
استقالل و خودمختار در برابر ، گاهی بدین معناست که »وکیل باید مستقل باشد«

هر مرجع  یجااز مداخله نابه تیحاکم بر جامعه و مصون یاسیو قدرت س تیحاکم
مستقل  10/4/1399ای مصوب ]. منشور اخالق حرفه1، ص4باشد [در جامعه  یقدرت



 1400بهار و تابستان ، اول، شمارۀ ارمچهپنجاه و فقه و مبانی حقوق اسالمی، سال     96

استقالل وکیل «دارد: بودن را جزء اصول اساسی حرفه وکالت درنظر گرفته و مقرر می
کنندۀ دادرسی منصفانه است. وکیل دادگستری باید آزادانه و بدون  دادگستری تضمین

ه فشار، در چارچوب قوانین و مقررات از حقوق و منافع بیم و هراس از اعمال هرگون
رو، اجرای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص  موکل دفاع کند. ازاین

 .با استقالل وکیل پیوندی ناگسستنی دارد
شود بپرهیزد و مراقبت  وکیل باید از هر اقدامی که موجب صدمه به استقالل او می

ای وکالت را هیچگاه زیر پا نگذارد. اگر مشاورۀ وکیل صرفاً برای  کند که اخالق حرفه
کننده، حفظ منافع شخصی وکیل یا ناشی از فشارهای بیرونی باشد و  خوشایند مراجعه

 .گونه ارزشی ندارد ای رعایت نشود، هیچ ها اخالق حرفه در آن
دگستری و نشان دادن و دفاع از ارزش اجتماعی و صنفی استقالل کانون وکالی دا

  ».استقالل وکیل دادگستری وظیفه هر وکیل است
 یکه توسط کانون وکال یالملل نیب یمقررات رفتارهمچنان که بند شماره چهار 

استقالل خود را  دیوکال با«دارد: ، بدان تصریح کرده و مقرر میمنتشر گشته یالملل نیب
که  یی(در جا یگروه ایو  ییکه به تنها ییوکال ،حفظ کنند یاحرفه فیوظا  یدر  ادا

که ممکن است به  یگریتجارت د ایاز اشتغال و  دیبا ند،ینما یم تیمجاز است) فعال
  ».ندیاستقالل آنان خدشه وارد آورد احتراز نما

استقالل وکیل گاهی نیز به معنای مستقل بودن در مواردی غیر از معنای مذکور 
-به عبارت دیگر وی به حسب اراده می تواند قبول یا ردّ وکالت کند.است مثال وی می
ای در مورد ای را قبول کند یا رد کند. گرچه به حسب اخالق حرفههتواند وکالت پروند

 فاتیاصول و تشرکسانی که نیاز به مساعدت قضائی دارند، قبول کند. همچنین وی در 
ند توامستقل است. همچنین وی می ،مراجع تیدعوا و صالح ۀاقام ۀ، نحویدادرس

قرارداد وکالت را فسخ کند گرچه فسخ قرارداد، مقید به خصوصیاتی است از جمله اینکه 
در زمانی نباشد که به وی ضرری برساند و یا اینکه دلیل مشروعی نسبت به این موضوع 

  ]. 90، ص9داشته باشد [
در اینجا مستقل بودن به معانی اخیر است نه به معنایی که مستقل از مراجع قدرت 

  شد گرچه این معنا از استقالل نیز اصلی پذیرفته شده است.با
همچنین وکیل در برابر موکل نیز دارای استقالل است. این استقالل بدین معناست که 

کند، اما اجیر وی نیست؛ بلکه الوکاله عمل خود را از موکل دریافت میوکیل با اینکه حق
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رض منافع موکل با اصول مسلم اخالقی و اجیر عدالت است و عامل قانون. بنابراین در تعا
  های موکل را جامه عمل بپوشاند. حقوقی، وی موظف نیست به هر قیمتی خواسته

  
  افشا نکردن اسرار موکل  -2-2

افشا نکردن اسرار وکالت، یکی دیگر از اصول اخالقی است که کانون وکالء بدان تصریح 
 ،که در آن ییبه جز جا«دارد: یان میالمللی بکرده است. بند پنج مقررات رفتار بین

وکال  نیب یکتب ایو  یمقرر کرده، هر گونه ارتباط شفاه یگریعرف به شکل د ایقانون و 
 نکهیباشد مگر ا یو رازدار یدارهمراه با امانت دیدر خصوص مسائل مرتبط با پرونده با

  ».مشخص در آن وجود داشته باشد یاقرار ایوعده و  ،موکل یاز سو
ای وکالت، حفظ اسرار را به عنوان یک اصل پذیرفته نان که منشور اخالق حرفههمچ

حافظ اسرار مراجعه کنندگان  ،کند که وکیل حرفۀ وکالت ایجاب می«دارد: و مقرر می
 .حق موکل و تکلیف اساسی وکیل است ،ای حفظ اسرار حرفه ».باشد

که وکیل در چارچوب ای است  مربوط به اطالعات محرمانه ،ای حفظ اسرار حرفه
مقید به زمان خاصی نیست و  ،شود. این تعهد ها آگاه می ای خود از آن فعالیت حرفه

وکیل باید پرسنل، همکاران و کلیۀ اشخاصی را هم که با او در ارتباط هستند ملزم به 
وکالت شخصی را علیه موکل  ،که بعداً وکیل صورتی ای کند. در حفظ اسرار حرفه
  ».ای وی الزامی است وع دیگری برعهده بگیرد، حفظ اسرار حرفهپیشینش در موض

حفظ اسرار و رازداری در دین اسالم، یکی از اصول محکم اخالقی است و در آیات و 
روایات متعدد بدان تصریح شده است. از جمله آیاتی که بر رازداری در آن تأکید شده 

  است، به شرح ذیل است:
تأکید واقع شده است. از جمله این روایات به شرح ذیل رازداری در روایات نیز مورد 

  است:
سخن بینتان » الحدیث بینکم أمانة« :ندفرماییو آله) م هیهللا عل یرسول هللا (صل -1

  ].237، ص5، ج14امانت است [
لِّ ثِقَةٍ« :ندفرمایی(ع) م نیالمومن ریام -2 ودِعْ سِرَّكَ إالّ عِندَ کُ راز خود را جز به » ال تُ

  ].235،ص77، ج16سی که مورد اعتماد است مسپار [ک
روایات در این زمینه بسیار زیاد است. این روایات از یک طرف، آفات افشای اسرار را 

  بیان کرده و از طرف دیگر، این صفت از اوصاف اشخاص عاقل به شماره آورده شده است.
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  صداقت و درستکاری - 2-3
شه کار خود قرار دهد و نباید مرتکب دورغ شود. وکیل باید در کارهای خود صداقت را پی

از اصول  یدارصداقت و امانت«دارد: ای وکالت مقرر میاصل دوم منشور اخالق حرفه
خواهند  لینام وک یداریو پا یوکالت باعث ماندگار ۀو مهم هستند که در حرف یاساس

امور خالف  انیاز ب در رفتار و گفتار خود صادقانه عمل کند و دیبا یدادگستر لیشد. وک
در  لیکو گاهیوکالت و شأن و جا یا با اخالق حرفه ریمغا ،خالف واقع انی. بزدیواقع بپره

 قیو توجه دق یبندیپا رو، نیسوگند وکالت است و ازا ۀقیوث ،لیجامعه است. شرافت وک
 10همچنان که بند  .»است فیشر لیوک کی یها یژگیاز و یا ها و اخالق حرفه به ارزش

صادقانه و با وسواس و  ،خود را در همه حال یخدمات حقوق دیوکال با«دارد: رر میمق
امر در خصوص  نیا نیخود ارائه دهند. همچن نیو کوشش وافر به موکل یدقت و سع

از دفاع در  یریگ کناره یدر هر زمان برا دیصادق است. وکال با زین یمعاضدت یوکال
به آنها ارجاع شده باشد.  روندهپ ،مرجع صالح کیتوسط  نکهیپرونده آزاد باشند مگر ا

 کهییموجه از ادامه دفاع در پرونده انصراف دهند و تا آنجا ریتنها به معاذ دیوکال با
. دفاع ردینپذ یمنف راتیتأث ،باشد که منافع موکل از آن یاوهیبه ش دیممکن است با

خروج  بموکل موج ازاتیمتا ایهرگز به تبع منافع  دیو استوار از پرونده نبا ستهیشا
  ».دشواز دفاع صادقانه  لیوک

گویی از رذایل تبع، دروغمسئله صداقت و راستگویی از فضایل اخالقی است و به
اخالقی است و عقالی عالم بر قبیح بودن آن اتفاق نظر دارند. صداقت و راستگویی مورد 

  اهتمام مؤکد آیات و روایات است. 
گویی را نفی کرده طور ضمنی، دروغزمینه به صراحت یا به از جمله آیاتی که در این

  اند از:است، عبارت
ونَ«سوره مبارکه صف:  3و  2آیه  -1 لُ عَ ا تَفْ ونَ مَا لَ ولُ وا لِمَ تَقُ ا الَّذِینَ آمَنُ هَ یُّ رَ  *یَا أَ کَبُ

ونَ لُ عَ فْ وا مَا لَا تَ ولُ نْ تَقُ هِ أَ ا عِنْدَ اللَّ به زبان  یزیچرا چ د،یا وردهآ مانیکه ا یکسان یا» مَقْتً
و خالف آن  دییعمل که سخن بگو نیا د؟یکن یکه در مقام عمل خالف آن م دییگو یم
  .آورد یسخت خدا را به خشم و غضب م اریبس دیکن

ولَ«سوره نحل:  105آیه  -2 هِ وَأُ آیَاتِ اللَّ ونَ بِ مِنُ ا یُؤْ ي الْکَذِبَ الَّذِینَ لَ رِ ا یَفْتَ مُ ئِکَإِنَّمَ  هُ
ونَا اذِبُ کافران  نیخدا ندارند و ا اتیبه آ مانیکه ا بندند یبه خدا م یدروغ را آن کسان» لْکَ

  .ندیدروغگو یالبته خود مردم
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در روایات نیز موارد متعددی از سخنان حضرات معصومین (علیهم السالم) وارد شده 
  است که دروغ را جایز نشمردند. از جمله این روایات:

؛ دروغ عیبی فاضِحٌ بٌیْألکِذْبُ عَ(علیه السالم) وارد شده است:  المومنیناز امیر -1
  ].37، ص1، ج5رسواکننده است [

ن ما« شده است: نقلالسالم)  هی(عل نیالمومنریاز ام -2 بَ عاقِلٌ وِ ال زَ مِنٌ یکَذَ » مُؤْ
  ].476، ص1، ج15[ کند یزنـا نم یمؤمن ـچیو ه د؛یگو یدروغ نم یعاقل چیه

ع : «شده است تی) رواهیهللا عل یاسالم (صل امبریاز پ -3 هُ مَ ، فإنّ اکُم و الکذبَ إیّ
ما في النّارِالفُجورِ از دروغ بپرهیزید؛زیرا دروغ توأم با فجور (انحراف از حق) است و » ، و هُ

  .]58 ،10، ج17[ هر دو در آتشند
با الکذ یأربَ« شده است: تی) رواهیهللا عل یاسالم (صل امبریاز پ -4 بدترین ربا، » بُالرِّ

  .]58، 10، ج17[ دروغ است
إنّ الکذبَ بابٌ  شده است: تی) روانیو آله الطاهر هیهللا عل یاسالم (صل امبریاز پ -5

فاقِ    .]58، 10، ج17[ نفاق است یاز درها یدروغ، در؛ مِن أبوابِ النِّ
ه در موارد اند؛ گرچبا استناد به این آیات و روایات است که فتوا به حرمت دروغ داده

  ها داده شده است.استثنایی مجوز برخی از دروغ
  
  صراحت در ارائه اطالعات الزم -2-4

وکیل باید اطالعات الزم را با موکل در میان بگذارد و سیر جریان پرونده را به طور شفاف 
و بدون هیچ ابهامی به وکیل خود انتقال دهد. از جمله اینکه نتیجه قابل تضمین نیست؛ 

ای تنظیم شود که ابهامی نداشته گونهوکالة به طور واضح روشن شود؛ مفاد قرارداد بهالحق
  طور کلی هر اطالعاتی که الزم است موکل بداند باید با او در میان بگذارد.باشد. به

طور ای وکالت به روشنی یا به مسئله صراحت در مواد متعدد منشور اخالق حرفه
الزم «منشور مذکور آمده است:  2ست. در بند دو ماده ضمنی مورد تأکید واقع شده ا

 یقانون یموردنظر، موکل را از راهکارها یحصول به اهداف حقوق یدر راستا لیاست وک
موکل را در چارچوب  ۀوفصل اختالف، غبط حل یها وهیش یریکارگ آگاه سازد و در به

، یدادرس فاتیتشرموارد همچون اصول و  ریدر سا کنیکند، ل تیرعا یمقررات قانون
  .»بر اساس دانش و تخصص خود رفتار کند راجعم تیدعوا و صالح ۀاقام ۀنحو

که  یواه یدعاو رشیاز پذ دیبا لیوک«همچنین در بند چهار همان ماده آمده است: 
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شود، یطرف مقابل طرح م یذایبه قصد ا ایاست  یدادرس ۀآن اطال ۀزیعلت و انگ
طور مشخص و صریح باید ور مصداقی بیان داشته که بهطدر این بند به .»کند یخوددار

  با موکل خود در میان بگذرد که این دعوا نتیجه دربردارد یا نه.
 میهنگام تنظ لیاست وک ستهیشا«طور صریح آمده است: به 5همچنان که در بند 

  .»موجود در آن آگاه کند یو اصطالحات تخصص میموکل را از مفاه ،قرارداد وکالت
مقرر  IBA یالملل نیب یمقررات رفتارقانون  15بطه با اصل صراحت بند در را

 دیو سخت کوش باشند. آنها هرگز نبا قیدق اریبس دیوکال با یدر مسائل مال«دارد:  می
قادر به بازپرداخت  یدر هر زمان دیو آنها با دیخود ممزوج نما هیرا با سرما گرانیمال د

که متعلق به  یپول دیباشند. آنها نبا ،سپرده شده گرانیکه در نزد آنان توسط د یپول
  .»در نزد خود نگه دارند ازیاز زمان متعارف و مورد ن شیاست ب نیموکل

عنوان مثال، غش در معامله حرام مسئله ارائه اطالعات، دارای پیشینه قوی است. به
ن است. غش در لغت به معنای به معنای نیرنگ و فریب آمده است. در اصطالح بدی

فروشی کند یا کاالی مرغوب را با کاالی نامرغوب مخلوط معناست که صاحب مال، کم
  ].275، ص1، ج3کند [

  غش از گناهان کبیره است و در روایات متعددی از آن نهی شده است از جمله: 
شَّ اکیا«از امام جعفر صادق (علیه السالم) نقل شده شده:  -1 ن غَ هُ مَ الغشَّ فَانَّ  ،وَ
شَّ ف و غش کند در مال  انتیخ گرانیهرکس در حق د رایکن ز یاز غش دور» مالِه یغُ

  .]281، 9، ج6[ شودیو غش م انتیخ زیخودش ن
ه او ما  سیل«از امام رضا (علیه السالم) نقل شده است:  -2 رّ شَّ مُسلماً او ضَ ن غَ مِنّا مَ
ه به او  ایوارد سازد  یانیبه او ز ایکند  انتیخ یکه در حق مسلمان یکس ستیاز ما ن» کرَ

  .]211، ص12ج ،6[ بزند رنگین
یکی از مواردی که از مصادیق ارائه اطالعات است، حرمت تدلیس است. در تعریف 

 رنگیو ن بندهیفر یکارها ،از دو طرف عقد یکیآن است که  سیتدلاند: تدلیس آورده
مورد  یکارها، کاال و به سبب آن رد،یاو صورت گ یکارها با آگاه نیا ایانجام دهد،  زیآم

 اندهینما رموجودیواجد کمالِ غ اینقصِ موجود  ای بیشخص طرف عقد، فاقد ع ایمعامله 
  ].218، ص4، ج8شود [ ختهیآن برانگ قادبه انع یعقد، و گریطرف د یشود و با اغوا

واضح است که حرمت تدلیس، منحصر در معامالت کاال و اشیاء خارجی نیست؛ بلکه 
ب شود یکی از دو طرف قرارداد به موجب آن، متحمل ضرری شود، هر عملی که موج
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شود. بنابراین اگر وکیل برای جلب نظر موکل، دست به هر اقدامی غش محسوب می
های واهی، وکالت وی را برعهده بگیرد و در نهایت به جهت عدم بزند و با دادن وعده

اشد، عالوه بر اینکه مستحق توان الزم و دفاع شایسته، از احقاق حق موکل خود عاجز ب
  حق الوکاله نخواهد بود باید از عهده خسارات وارده هم برآید.

نجش یکی دیگر از مواردی که در آن بحث ارائه اطالعات آمده است، نجش است. 
 یبه دروغ خود را مشتر یهنگام مراجعه مشتر نکهیا یبرا یکردن شخص ریاج یعنی

  ].159، ص2، ج13[ دشوکاال  متیوانمود کند و موجب باال رفتن ق
هللا  ی(صلینهدر این زمینه نیز ار پیامبر (صلی هللا علیه و آله) روایت شده است: 

  ].79، ص4، ج19[ و آله) عن النجش هیعل
توان یافت که ارائه اطالعات را الزم دانسته و از کتمان آن موارد متعددی در فقه می

ا استفاده از تنقیح مناط و الغای خصوصیت نهی شده است. با توجه به این مصادیق و ب
  ».الزام به ارائه اطالعات الزم«توان یک قاعده کلی از آن ارائه کرد و آن عبارت است از می
  
  پذیریوفاداری و مسئولیت - 2-5

 بندیبه سوگند وکالت خود پا دیبا لیوک«دارد: ای مقرر میبند سه منشور اخالق حرفه
 یا حرفه فیدر انجام تکال ،یکامل و وفادار تیمسئولبا احساس  نیباشد و همچن

دارد: مقرر می IBA یالملل نیب یمقررات رفتار 10همچنان که قسمت اخیر بند  .»بکوشد
 کهییموجه از ادامه دفاع در پرونده انصراف دهند و تا آنجا ریتنها به معاذ دیوکال با«

  .»ردینپذ یمنف راتیتأث ،نباشد که منافع موکل از آ یاوهیبه ش دیممکن است با
ای است که بنای عقالء بر آن استوار وفاداری به پیمان و تعهدات، امری پسندیده

خواند. در است. همچنین در موارد متعددی بندگان خود را به عمل به عهد فرا می
ونَیُ نَیالَّذ«سوره رعد آمده است:  20آیه هِ وَ ال  وفُ هْدِ اللّ ونَیَبِعَ قُضُ  یآنها کسان »اقَثیالْم نْ

سوره  1. همچنین در آیه شکنند یرا نم مانیکنند و پیوفا م یهستند که به عهد اله
ودِ نَیالَّذ هَایُّأَ ای«مائده آمده است:  عُقُ وا بِالْ وْفُ وا أَ ! به دیا آورده مانیکه ا یکسان یا »آمَنُ

دَ  وَ«سوره اسراء آمده است:  34. کما اینکه در آیه دیها وفا کن مانیپ هْ عَ دِ إِنَّ الْ هْ عَ وا بِالْ وْفُ أَ
وءُالً در آیه » ها سؤال خواهد شد. مانیاز پ رایز دیخود وفادار باش یها مانیبه پ؛ کانَ مَسْ

هْدِهِمْ  نَیوَ الَّذ«فرماید: سوره مائده نیز بر عهد تأکید شده و می 8 ماناتِهِمْ وَ عَ هُمْ ِألَ
ونَ؛ آنان (مؤمن   .»خود وفادارند مانیو پ ) به امانت و عهدنیراعُ
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قدری سفارش شده که حتی در مقابل دشمنان نیز دعوت به عمل به پیمان به
سوره  12کند. به عنوان مثال در آیه خداوند متعال مسلمانان را دعوت به وفا به عهد می

وا أَ«فرماید: توبه می هُمْیْوَ إِنْ نَکَثُ وا ف مانَ عَنُ هْدِهِمْ وَ طَ عْدِ عَ مْید یمِنْ بَ رِ  نِکُ وا أَئِمَّةَ الْکُفْ فَقاتِلُ
هُمْ ال أَ مْ  مانَیْإِنَّ هُ لَّ عَ هُمْ لَ ونَیَلَ هُ تَ شما  نییخود را شکستند و در آ یها مانیاگر آنان پ؛ نْ

طوری به» .زندیآنان بپره دی. شاستین یمانیآنان پ ی. برادیطعن زدند، سران کفر را بکش
وا فرماید: کند و میشکنان میکه در آیه بعد دستور به نبرد با عهد ا نَکَثُ مً وْ ونَ قَ قاتِلُ أَال تُ

هُمْ؛یْأَ   .»دیکن یشکن نبرد نم مانیچرا با گروه پ مانَ
سازد، بر انسان الزم است به حکم آیات مذکور به خوبی ارزش واالی عهد را روشن می

  واقع شده است: آیات به عهد خود وفا سازد. وفا به عهد در روایات مختلف نیز مورد تأکید 
فِ اند: هپیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) فرمود -1 وقِ بُکُم غَدا مِنّي في المَ أقرَ

م لِ قُکُ م خُلقاأصدَ هدِ، و أحسَنُکُ م بِالعَ ألمانَِة، و أوفاکُ اکُم لِ م مِن النّاسِلحَدیثِ، و أدَّ بُکُ  ؛ ، و أقرَ
وترین شما و امانتدارترینتان و قیامت، راست گ ینزدیکترین شما به من در موقف فردا

 پایبندترین شما به عهد و پیمان و خوش خوترین شما و نزدیکترین شما به مردم است
  .]94، ص12، ج16[

ومِ اآلخِرِ : دانهو آله) فرمود هیهللا عل یاکرم (صل امبریپ -2 ه ِ و الیَ ن کانَ یُؤمِنُ باللّ مَ
لْیَفِ إذا وَعَدَ  دهد [بدان] یید هرگاه وعده میامت ایمان دارد باهر که به خدا و روز ق؛ فَ

  .]149، ص77، ج16[ وفا کند
الئقِ الوَفاءُاند: امیرالمومنین (علیه السالم) فرموده -3 فُ الخَ ها،  یترین خو عالي؛ أشرَ
  .]346، ص12، ج17[ [به عهد و پیمان ها]است یوفادار
ااز امام سجاد (علیه السالم) روایت شده است:  -4 ینِ ـ:  لَمّ رایعِ الدِّ ن جَمیعِ شَ سُئلَ عَ

هدِ قِّ ، و الحُکمُ بِالعَدلِ، و الوَفاءُ بِالعَ ولُ الحَ که : چکیده شرایع در پاسخ به این سؤال ؛ قَ
  .]348ص، 13ج ،17[ به عهد یعادالنه، و وفا ی، داوری: حق گویدین چیست؟فرمود

الثَۀٌ ال عذر ألحد فیها : أداء ثَالسالم) روایت شده است:  از امام جعفرصادق (علیه -5
؛ ، و بِرُّ الوالدینِ برَّینِ کانا أو فاجِرَینِبِالعهد للبرِّ و الفاجِرِ البرِّ و الفاجِرِ، و الوفاء یاألمانَۀِ إلَ

به  يکس در آنها معذور نیست: برگرداندن امانت به نیک و بد، وفا سه چیز است که هیچ
  .]348، ص13ج ،17[ با پدر و مادر، خوب باشند یا بد يو خوشرفتارعهد با نیک و بد، 

  
  برخورد محترمانه -2-6

نیت است. وکیل  یکی دیگر از اصول اخالقی وکالت، برخورد محترمانه و از روی حسن
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باید با خوشرویی تمام و از روی حسن با موکل، همکاران و محاکم قضایی برخورد کند. 
شأن «دارد: ای وکالت مقرر میده چهار منشور اخالق حرفهدر این رابطه، بند دو ما

و  تیدر برابر موکل و طرف دعوا با حسن ن لیکه وک کند یم جابیوکالت ا ی هحرف
موکل و طرف  یو مداخله در امور شخص یورز ادب و احترام رفتار کند و از غرض تیرعا

با  دیوکال با«دارد: مقرر می IBA یالملل نیب یمقررات رفتار 4بند .»زدیدعوا بپره
که با  یی. وکال»ندیرفتار نما ییو خوشرو تیخود با حداکثر حسن ن یهمکاران حرفه ا

 ،یدر برخورد خود با آنها همانند همکاران داخل دیبا کنند، یم یهمکار یخارج یوکال
به آنها اعتماد کامل داشته باشد؛  یکه همکار خارج ندیعمل نما یبه نحو شهیهم
و  دهند یکه مشاوره م یزمان  تر است، همنیسنگ یو تیمسئول ،ردموا نیدر ا نیابرابن

در  ستیوکال مناسب ن یبرا لیدل نیرا بر عهده دارند. به هم یاکه پرونده یهم هنگام
 ،یستگیآنها بتوانند آن را به سرعت و با شا نکهیمگر ا رندیرا بپذ یارابطه پرونده نیا

  وارد شود، به انجام برسانند. یا لطمهکه دارند  یگرید یها بدون آنکه به پرونده
رویی و برخورد با حسن مورد سفارش آیات و روایات است. احترام به دیگران، خوش

تَ دفرماییمرویی در مورد خوشسوره آل عمران  159 هیآدر  هِ لِنْ حْمَةٍ مِنَ اللَّ : فَبِمَا رَ
لِیظَ الْ تَ فَظًّا غَ وْ کُنْ هُمْ وَلَ وْلِکَ؛ به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان لَ وا مِنْ حَ انْفَضُّ بِ لَ لْ قَ

ن انش هیآ نی. اشدند یمردم از گِرد تو متفرق م یدل بود و اگر تندخو و سخت یگشت
مردم را گردهم آورده  روییو آله و سلم) با خوش هیهللا عل ی(صل امبریکه پ دهدیم

مهربانی و عدم عداوت بر همدیگر سفارش شده سوره مائده نیز لزوم  2در آیه  است.
وا است:  عْتَدُ نْ تَ امِ أَ رَ حَ جِدِ الْ مَسْ نِ الْ مْ عَ وکُ نْ صَدُّ مٍ أَ وْ مْ شَنَآنُ قَ نَّکُ رِمَ جْ واوَلَا یَ نُ عَاوَ تَ لَ وَ  الْبِرِّ یعَ
وَ التَّقْ ا یوَ وا وَلَ نُ عَاوَ لَ تَ مِ یعَ ثْ انِ اْلإِ وَ عُدْ الْ وا وَ اتَّقُ هَ اِنَّهَ اللَّ وَ ابِ شَدِیدُ اللَّ عِقَ  یو عداوت گروه؛ الْ

با  دیوادار نکند، و با یعدالت یکه از مسجد الحرام منعتان کردند شما را بر ظلم و ب
که  دی. و از خدا بترسینه بر گناه و ستمکار دیو تقوا کمک کن یکوکاریدر ن گریکدی

  ».عقاب خدا سخت است
نیت و عدم سوظن، روایات ذیل مورد حسن هاست. درروایات نیز سرشار از این آموزه

  وارد شده است:
  در مورد اکرام و احترام نیز آمده است: 

هَندفرماییم) و آله هیهللا عل یاکرم (صل امبریپ مَ أخاهُ فإنّما یُکرِمُ اللّ ن أکرَ  یکس؛ : مَ
  .]99، ص10، ج17[ داشته است یدارد، در حقیقت خدا را گرام یکه برادر خود را گرام
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  پذیری و اظهار آن حق -2-7
از آن جهت که هدف از دادرسی، تحقق عدالت و احقاق حق است، لذا وکیل بایستی 

ای مقرر منشور اخالق حرفه 6ماده  5حق را بگوید و آنچه حق است اظهار بدارد. بند 
صداقت داشته باشد و از  ،و محکمه یدر اظهارات خود در مقابل قاض دیبا لیوک«دارد: می
در احقاق حق ندارد،  یو اثر شوند یم یدادرس ۀکه تنها موجب اطال یام امورانج
آن  دیخود به دادگاه شود، با ۀدر اظهارات گذشت یمتوجه نادرست لی. چنانچه وکزدیبپره

موکل و  ییو راهنما قیتشو ایکننده و  گمراه اتاطالع ۀاز ارائ نیکند و همچن حیرا تصح
مقررات بین  6قسمت اخیر بند  .»کند یواقع خوددار اظهارات خالف انیشهود به ب ای

آگاهانه به دادگاه  دیوکال هرگز نبا«... دارد: المللی بر این نکته تأکید کرده و مقرر می
  .»خود بدهند یبر خالف دانش حقوق یمشاوره نادرست ایاطالعات 

ت. مسئله حق و اظهار حق نیز مورد توجه فراوان آیات قرآن و روایات بوده اس
قَّ وَ «فرماید: سوره بقره می 42خداوند متعال در آیه  حَ وا الْ تُمُ باطِلِ وَ تَکْ قَّ بِالْ حَ وا الْ بِسُ لْ ال تَ

ونَ؛و حق را با باطل نیامیزید، و حقیقت را با اینکه مي لَمُ عْ نْتُمْ تَ   .»دانید کتمان نکنید أَ
 یگرام امبریپله: در روایات متعدد نیز این امر مورد تأکید واقع شده است، ازجم

هر ؛ بلجام من نار امهیالق ومیفکتم لجم  علمهیسئل عن علم  من :اسالم (ص) فرمودند
داند سؤال کنند و او کتمان نماید، روز قیامت افساری از  گاه از کسی چیزی را که می
  ]. 240، 1، ج12[ آتش بر دهان او خواهند زد

  
  رعایت مصلحت موکل -2-8

ای است. این مسئله را ماده های اخالق حرفهدیگر از گزاره رعایت مصلحت موکل یکی
وکیل باید در «دارد: قانون مدنی نز بر آن تأکید کرده است. ماده مذکور مقرر می 667

فقها نیز به تناسب به تبع ». تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید
  اند. مصادیق این مسئله را پذیرفته

  
  ه صلح و شازشتشویق ب -2-9

منشور اخالق  4ماده  3در قوانین متعدد نسبت به این مسئله تأکید شده است. بند 
الزم است وکالي دادگستري پیش از طرح دعوا یا در اثناي آن، « دارد:ای مقرر میحرفه

طرفین را به صلح و سازش دعوت کنند و هرگونه توافق و مذاکره با طرف دعوا را با 
  ».دوکل انجام دهناطالع و رضایت م
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دَقَةِ اِصالحُ ذاتِ البَینِفرمایند: پیامبر اکرم (صلی هللا علیه و آله) می لَ الصّ ؛ اِنَّ أَفضَ
  آید. اصالح و سازش میان مسلمانان برای انسان باالترین صدقه و احسان به شمار می

لُ مِن نِیاصالحٌ ذاتِ البَاند: امیرالمومنین (علیه السالم) فرموده الةِ و  اَفضَ عامَّةِ الصَّ
های (مستحبی) باالتر  اصالح و سازش دادن میان مسلمانان از تمام نمازها و روزه؛ امِیالصّ

  ).47 ۀ، نام2است (
  
  الزامات قسم - 2-10

بندد که مدافع حق باشد و راستی سوگندنامه، عهدی است که وکیل با خدای خویش می
د که اگر تخلف او در دنیا محرز نشود در و درستی را پیشه سازد و به خاطر داشته باش

نامه به نحوی تنظیم شده که به امور درونی و محکمه اصلی مجازات خواهد شد. قسم
گردد. وثیقه بودن شرافت هم امری غیر مادی و قلبی است که قابل معنوی فرد برمی

ل بعد از اعمال مجازات نیست و تنها خداوند متعال بر نیات و مقاصد آگاه است لذا وکی
  قسم، پیوسته باید مراقب اعمال باشد و از امور خالف وکالت بپرهیزد.

در فقه، موارد تخلف از قسم تحت عنوان سنت قسم آمده است که کفاره و 
مجازاتهای خاص خود را دارد. سنت قسم، شکستن قسم و عدم وفای به آن است که 

ت. اگر سوگندنامه وکالت را عهد نوعا در روزه، ایالء، نذر، عهد و وکالت گفته شده اس
شود در باب کفارات، آزاد کردن برده، روزه بگیریم، سنت قسم شامل این مورد هم می

  گرفتن، اطعام فقیر از موارد کفاره برشمرده شده است.
  
  تخلف از میثاق وکالء و ضمانت اجرای آن - 3
  مفهوم تخلف -1- 3

فته و بیان عمل کردن، سرپیچی و تخلف به معنی باز ایستادن، باز ماندن، خالف گ
] و برخالف امر مقرر عمل کردن است. در فقه و حقوق، به 456، ص1ج ،18[ رویگردانی

تجاوز از وضعیت مقرر قانونی، شرعی، عرفی و توافقی با عمل نکردن به مقتضای آن 
  ].649، ص1، ج11تخلف گویند [

ری، وکالء، سردفتران و... ها و اصناف همچون پزشکی، کارگدر همه نهادها و ارگان
مند نمودن های حقوقی وجود دارد که جهت حفظ منافع و حمایت اعضاء و نظامنظام

هایی در نظر گرفته و جهت حفظ شئون هاست؛ قوانین و مقررات که مجازاتفعالیت
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های اجرایی است ای منصوب شده و دارای ضماناعضا و منزلت و جایگاه شغلی و حرفه
  شود.راکز قانونی اعالم میکه از ظرف م

مانند سایر وکالء دارای قوانین و مقرراتی است که تخلف از آن حرفه وکالت نیز به 
واقع رعایت شود. بهشود که از آن به تخلفات انتظامی تعبیر میموجب مسئولیت می

نکردن این قوانین و مقررات، وکیل دادگستری را در معرض خطر قرار داده و پیامدهایی 
رر توسط مرکز کند. بعضی از پیامدها براثر رعایت نکردن نظامات مقبرای او ایجاد می

ای صورت نماید و بعضی بر اثر عدم انجام وظایف حرفهبروز میوکال و کانون وکال 
شود. وکیل موظف  گیرد و بعضی مخالف با شریعت محسوب شده و جرم تلقی می می

را ایفا نماید و ملزم به قرارداد باشد و تخطی از است به نحو شایسته تمام تعهدات خود 
  قرارداد عواقب خاص خود را دارد.

های اخالقی ای است و گزارهای وکالء گرچه در حوزه اخالق حرفهمیثاق حرفه
اجرای قانونی ندارند، با وجود این مطابق قوانین برخی از مصادیق آن از تخلفات ضمانت

  شود.جب مسؤلیت میآید و موحساب میانتظامی به 
  
  تخلف از میثاق - 2- 3

ای نسبت به موکل، تحت شرایطی موجب مسئولیت مدنی  الزامات حرفهبه عدم التزام 
گونه موارد نیاز به اثبات یا احراز تقصیر وکیل (عمدی یا ناشی از  در این. خواهد شد

ی پذیرفته احتیاطی) که در قانون مسولیت مدنی به عنوان شرط اساسی مسوولیت مدن بی
که عدم رعایت الزامات قانونی مذکور از سوی  بلکه صرفا در صورتی ؛شده است، نیست

کند. وکیلی  وکیل باعث ورود ضرر و زیان به موکل شود، مسولیت مدنی وکیل را اثبات می
ای مربوط به وکالت و مفاد قرارداد فی ما بین با موکل را رعایت نکند و از  که مقررات حرفه

تواند استناد کند که  شود، نمی ویضرری متوجه موکل و باعث تضییع حقوق  ،این حیث
؛ زیرا این نوع و در برابر نتیجه، هیچ تضمینی نکرده استتعهد وی به وسیله بوده است 

ای خود نکرده باشد  توجیه در صورتی اخالقی است که وکیل هیچ تخلفی از مقررات حرفه
اقدام به پذیرش پرونده کرده  ،انونی از پیشرفت کارو با تحلیل درست و اطمینان خاطر ق

کار برده  و پیگیری و نظارتی خود را نسبت به پرونده به  ظرفیت علمی  باشد نیز تمامی
اثر عوامل دیگری از جمله اختالف استنباط حقوقی و قضایی از مقررات قانونی  اما بر ،باشد

 د.نشو خارج از اراده وکیل، نتیجه مثبت برای موکل حاصل
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 اجرایی الیحه قانونی استقالل وکالی دادگستری آیین نامه 88و  23به صراحت مواد
باشد که بر اساس ، دادگاه انتظامی مرجع رسیدگی به تخلفات وکالء می1400مصوب
ها از میان وکالی پایه  دادستان انتظامی و معاونان وی در تمام کانونآن،  98تا  94مواد

مدیره برای مدت دو سال  مدیره، توسط هیئت در هیئتیک دارای شرایط عضویت 
البدل  دادرسان دادگاه انتظامی اعم از دادرسان اصلی و علی. همچنین شوند انتخاب می

مدیره را داشته باشند و برای مدت دو سال توسط  باید شرایط عضویت در هیئت
رکب از سه وکیل هر دادگاه انتظامی م. ضمن اینکه شوند مدیره کانون انتخاب می هیئت

عنوان دادرس دادگاه است. دادگاه انتظامی ممکن است دارای شعب متعدد باشد؛ در  به
ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از شعب دادگاه  این صورت، پرونده

مدیره به  انتخاب دادستان انتظامی و معاونین و دادرسان از طرف هیئت. شود ارجاع می
آید. اگر در بار اول  اکثریت دوسوم اعضاء حاضر در جلسه به عمل میرأی مخفی و به 

از بین دادرسان . اکثریت مذکور به دست نیاید، در مرتبه دوم اکثریت نسبی مالک است
اصلی، کسی که سابقه وکالت او بیشتر است، سمت ریاست دادگاه انتظامی را دارد. در 

لی، سمت ریاست را خواهد داشت و ترین دادرس اص صورت تساوی سابقه وکالت، مسن
در صورت تساوی سن و سابقه، دادرسان اصلی از بین خود، رئیس دادگاه انتظامی را 

به اتهام تخلف   چنانچه وکیل با شکایت موکل خود در مرجع انتظامیو  کنند تعیین می
 ،موکلبیابد و   ای مربوط به قوانین و نظامات وکالت محکومیت انتظامی از الزامات حرفه

مدعی ورود خسارت و ضرر و زیان بر اثر تخلف وکیل باشد، جهت مطالبه ضرر و زیان 
  .تواند به دادگاه مراجعه کند می

کند قوانین بازدارنده بتواند جلوی لزوم حفاظت و دفاع از شأن و جایگاه وکالت ایجاب می
کنند و با یات رسیدگی میتخلفات را بگیرد. در این راستا دادستان انتظامی و دادیارها به شکا

شود. دادگاه صدور کیفر خواست جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه انتظامی ارسال می
نماید، احکام صادره حسب مورد انتظامی ضمن رسیدگی مبادرت به صدور حکم مقتضی می

  شود.  حکم تعلیق وکیل می - 3حکم محکومیت انتظامی  - 2برائت  - 1شامل: 
باشد که بعضی می 6تا  1وکال مستوجب مجازات انتظامی از درجه  تخلف از نظامات

مصادیق آن عبارتند از: انجام وکالت بدون تمدید پروانه، تجاهر به مسکر و مواد مخدر و 
مراوده در اماکن فساد، عدم حضور در جلسات دادگاه بدون عذر، افشاء اسرار وکالت و 

ذکر است اجرای مجازاتهای انتظامی،  موارد دیگری که در قانون مندرج است. شایان
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) توبیخ با درج در 3) توبیخ با درج در پرونده 2) احظار کتبی 1شش دسته می باشد. 
  ) ممنوعیت از سه ماه تا سه سال 5) تنزل درجه 4روزنامه رسمی و مجله کانون 

  ) محرومیت دائم از شغل وکالت.6
ای وکالء پرداخته از میثاق حرفه بعد از بیان مقدمات مذکور به بررسی مصداقی تخلف

هایی ای وکالء چه مجازاتشود تا بدین وسیله روشن گردد که عدم رعایت میثاق حرفهمی
  در پی دارد.

  
  افشای اسرار موکل؛  - 1

ه وکیل باید اسراری که ب«دارد: در این رابطه مقرر می 1315قانون وکالت مصوب  30ماده 
شده و همچنین اسرار مربوط به حیثیات و شرافت و واسطه وکالت از طرف موکل مطلع 

به موجب این ماده، وکیل حق ندارد اسرار موکل را افشا کند ». دنمای  اعتبارات موکل را حفظ
و تخلف از آن در غیر موارد موجه به مجازات انتظامی درجه پنج (تعلیق از وکالت از سه ماه 

قانون مجازات اسالمی  648د به اطالق ماده شود. همچنان که با استناتا سه سال محکوم می
اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت « دارد:که مقرر می

قانونی، اسرار مردم را افشا   شوند هر گاه در غیر از موارد شغل یا حرفه خود محرم اسرار می
میلیون و پانصد هزار تا شش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک 

  ». قابل تعقیب کیفری نیز است شوند می  میلیون ریال جزای نقدی محکوم
 :قانون وکالت مقرر می دارد 30ماده 

وکیل باید اسراری را که به واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین «
 ».اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید

طبیعی است که اعتبار قانون به داشتن ضمانت اجرای آن گره خورده است و هر قانونی 
ای بیش نخواهد بود. مقرراتی که در میثاق ای که فاقد ضمانت اجرایی باشد، نوشتهیا الیحه
ای وکالء تقریر یافته است دارای ضمانت اجرایی هستند که با اعمال آنها در صورت حرفه

یر وکالء یه همان سادگی جرأت سرپیچی از آن میثاق را به خود تخلف یک وکیل، سا
این برخی از  نامه اجرایی الیحه قانونی استقالل وکالی دادگستری آیین نخواهند داد. بنابراین

 یک از آنها بنا به میزان تخلف وکیل، مجازات انتظامی از درجهتخلفات را برشمرده و برای هر
در مقام بیان ضمانت آیین نامه مذکور  125ماده وان نمونه لحاظ کرده است. به عن 6تا  1

از اسرار موکل مطلع شده  ،اجرای عدم رعایت تعهدات مذکور، وکیلی را که به واسطه وکالت
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؛ اعم از این که اسرار دانسته است 5مجازات انتظامی درجه مستحق و آن را افشا نماید، 
 .شرافت و حیثیت و اعتبار موکل مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به

قابل ذکر است، اقامه دعوی علیه وکیلی که اسرار موکل خویش را فاش ساخته است، 
بلکه به نوبه خود از جهات دیگری نیز قابل  ؛صرفاً مستند به حکم قانونی مذکور نیست

صراحت ه آیین نامه ذکر شده ب 144؛ همچنان که ماده استتعقیب مدنی و کیفری 
». تعقیب انتظامی، مانع از تعقیب کیفری یا طرح دعوای مدنی نیست«می دارد: بیان 

بنابراین عالوه بر این که وکیل از لحاظ اخالقی ملزم به حفظ اسرار موکل است، از لحاظ 
 .حقوقی نیز موظف به رعایت این امر بوده، در صورت تخلف، مجازات می شود

  
  خدعه و تدلیس -2
 یمدن تیمسئول یو همکاران خود دارا ییالث، مقامات قضادر برابر اشخاص ث لیوک
 نیا تیو نسبت به رعا دیاز عهده خسارت وارده برآ دیبا ریو در صورت تقص باشد یم

صداقت در رفتار و گفتار و عدم استفاده از حیله و  - 6«...  :دیبنما یاصول دقت کاف
  ».نیرنک در پیشبرد امور وکالت
که خالف واقع و خالف قانون رفتار بکند، موجب  یصورتبنابراین اگر وکیل در

طور  وکیل نباید به«دارد: نامه که مقرر میآیین 131شود. مطابق مادهمسئولیت مدنی می
منظور اطاله  مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی، حکم و یا وکیل طرف مقابل و یا به

خلف به مجازات انتظامی از وسیله خدعه آمیزی متوسل شود. مت رسیدگی با تحقیقات، به
  ». شود به باال محکوم می 4درجه 
  

  خیانت - 3
قانون وکالت مصوب  41اگر وکیل نسبت به موکل، مرتکب خیانت شود، به موجب ماده

که خیانت در صورتی«دارد: ماند. ماده مذکور مقرر میاز شغل وکالت محروم می 1315
کیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه موکل ثابت شود از قبیل آنکه وه وکیل نسبت ب

محرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل ه حق موکل را تضییع نماید ب
آیین نامه  126همچنان که ماده». دتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نمایمی

انی کرده چنانچه ثابت شود با طرف موکل خود برای تضییع حق موکل تب«دارد: مقرر می
به مجازات  یا در موضوع پرونده خیانت دیگری نسبت به موکل مرتکب شده است

  .»محکوم و پروانه وی ابطال خواهد شد 6انتظامی درجه 
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  عدم رعایت مصلحت موکل -4
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت «دارد: قانون مدنی مقرر می 677ماده 

دارد ازجمله مطابق  متعددی در این رابطه وجودمصادیق ». موکل را مراعات نماید
خالف  ،مفاد وکالتنامه در به استناد حق صلح و سازشنامه اگر وکیل  آیین 124ماده

شود. همچنین موجب محکومیت انتظامی درجه چهار می مصلحت موکل عمل کند
ای وکالت بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقض«دارد: نامه مقرر میآیین 125ماده

به جهت دیگر، وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در همان موضوع علیه موکل سابق 
فلسفه این ». شودمی 6به مجازات انتظامی درجه  مقام قانونی او قبول کند خود یا قائم

  بند را دقیقاً رعایت مصلحت موکل دانسته است.
ود وکالت او خارج است تواند عملی را که از حد ق.م وکیل نمی 663مطابق ماده 

انجام دهد به این نحوه که اگر وکالت وکیل برای فروش خودرو ی پراید موکل است 
مل حقوقی انجام شده فروش مال اقدام به فروش خودروی پژوی موکل نماید ع

 . محسوب می شودغیر
م .ق 667بحث مهمی که در باره مسئولیت وکیل وجود دارد این است که طبق ماده 

، مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که اقدامات خود ید در تصرفات ووکیل با
داخل اختیار اوست  ،حسب قرائن و عرف و عادتبه او اختیار داده یا بر ه صراحتموکل ب

 .تجاوز نکند
خسارتی به موکل متوجه شود  ،ق.م هرگاه از تقصیر وکیل 666همچنین وفق ماده 

  .مسئول است یو ،دشومیکه عرفا وکیل، مسبب آن محسوب 
را بیان کرده » عدم جواز خروج وکیل از حدود وکالت«قانون مدنی حکم  663ماده 

قانون مدنی، وکیل ملزم است در کلیه اقدامات خویش،  667است. از طرفی وفق ماده
مصلحت موکل را رعایت کند؛ اما قانون مدنی ایران برخالف قوانین مدنی برخی کشورها، 

مستلزم خروج از حدود وکالت باشد، یا  ،موردی که رعایت مصلحت موکل در بیان حکم
تجاوز از حدود وکالت به لحاظ شرایط جدیدی که پیش آمده برای موکل سودمندتر از 
مواد معین شده قبلی در مفاد وکالت نامه باشد، ساکت است و از این جهت قابل انتقاد 

  د.رس به نظر می
  شود: و طرف دعوا اشاره می تعهدات وکیل در برابر موکلدر این بخش به اهم وظایف و 

باید غبطه موکل خود را حفظ کند. یعنی در اجرای مورد وکالت باید آنچه وکیل . 1



  111  ای وکالء و ضمانت اجرای تخلف از آن از دیدگاه شرع و قانونمیثاق حرفه

  .که عرفاً، قانوناً و عقالً نیاز است را رعایت کند
وکیل مطابق قانون باید حساب دوره وکالت خود را به موکل ارائه نماید. یعنی باید . 2
 .م اقداماتی را که از طرف موکل خود انجام داده به موکل گزارش دهدتما

وکیل باید به سوگند وکالت خود پایبند باشد و همچنین با احساس مسئولیت . 3
 .ای بکوشد کامل و وفاداری، در انجام تکالیف حرفه

وکیل باید از پذیرش دعاوی واهی که علت و انگیزۀ آن اطالۀ دادرسی است یا به . 4
 .صد ایذای طرف مقابل طرح می شود، خودداری کندق

وکیل حصول نتیجۀ مطلوب موکل در دعوا را نباید به طور صریح یا ضمنی . 5
 .کند تضمین 

وکیل نباید خود را در نظر عموم دارای اختیارات موهوم، امکانات و اختیارات و . 6
دوستی با قضات و سایر  اعمال نفوذ فراقانونی نزد مراجع قانونی جلوه دهد و از تظاهر

 .اشخاص مسئول برای تشبث به وکالت نیز امتناع نماید
کند که وکیل در برابر موکل و طرف دعوا با حسن  شأن حرفۀ وکالت ایجاب می. 7

ورزی و مداخله در امور شخصی موکل و  نیت و رعایت ادب و احترام رفتار کند و از غرض
  .طرف دعوا بپرهیزد

  
  نتیجه

سازی محیط کار بستن اصول اخالقی و سالمای وکالت عبارت است از بهرفهاخالق ح -1
ها و نیازها و پیشگیری از آسیب رساند به مجموعه، است، تا نهاد و رعایت ضرورت

  وکالت، قدرتمند و پرتوان کار خود را ادامه دهد. 
، صداقت اند از: استقالل وکیل، افشا نکردن اسرارای عبارتمصادیق اخالق حرفه -2

پذیری،  برخورد و  درستکاری، صراحت در ارائه اطالعات الزم، وفاداری و مسئولیت
موکل، تشویق به صلح و سازش،  پذیری و اظهار آن، رعایت مصلحمحترمانه، حق

  بندی به قسم پای
اجرای قانونی ندارد و لکن برخی ها مثل استقالل وکیل ضمانتبرخی از این گزاره -3

ز آن تعبیر به تخلفات انتظامی دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که ا هااز گزاره
اند از: افشا نکردن اسرار وکالت، کند. مواردی که مجازات انتظامی دارند، عبارت می

  صداقت و درستکاری، وفاداری و امانت، رعایت مصلحت موکل.
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