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کان اعاده حقوق صنف  یتخلفات انتظام  دیزلوم تحد  یوکال و ام
 

    1پریسا محمدی مقدم
 

 چکیده

تد نیز بردای سراماندهی اعضرای  کشور، جوامع و نهادهای کوچک در کنار قوانین عام کیفدی و حقوقی هد

عمومی، مقدرات جزیی ترد و  خود اقدام به تعیین مقدراتی خاص نمود  اند که ضمن عدم مخالفت با قوانین

نظد گدفته مد  است. ا  جمله ایرن  مجا ات هایی در بدای تخلف ا  آن نیز خاص آن نهاد را تبیین نماید و

جمعری  با اسرتفاد  ا  خردد می بامد. پیشکسوتان و بزرگان هد حدفه قواعد خاص، مقدرات انتظامی میلی

استفاد  ا  اختیارات میلی، مقدراتی را وضع کردد  وءهینه سا ی میلی و جلوگیدی ا  سبخود و در راستای 

و  ه با مقدراتی به رو  نشرد ند. ا  جمله این تخلفات انتظامی ک  او اعضاء را مکلف به رعایت این قواعد نمود

، ایرن مردایط مایسرته ای نشرد  و برابه ماهیت متناقض آن توجه بعضا متدوک در کشور ما وجود دارد و 

ری ا  مشموالن خود مد  است، قواعد انتظامی وکالی دادگستدی می بامرد. ایرن موجب تضییع حق بسیا

ونی اسرتقالل ین نامره الیحره قرانآئر به موجب قانون وکالت و سپس به موجب 8786مقدرات که در سال 

، وضع گددید  تاکنون مالک عمل بود  که ا  مقردرات انتظرامی سراید نهادهرای 8774مصوب  کانون وکال

در این مقاله ضمن بدرسی و نقرد    همچون پزمکی و مهندسی و قضاوت عقب ماند  است.صنفی و همطدا

دو دسته ا  تخلفات انتظامی وکال که دارای امکاالت عمد  ای نسبت به ساید تخلفات می بامند، برد لرزوم 

ن امکان اعاد  حقوق صنفی در محکومیت های انتظامی به صورت مستدل پدداخته ایم و امید است کره ایر

 اقدام در راستای اعتالی مقدرات صنفی حدفه وکالت، گامی مؤثد بامد.

 .تیثیاعاد  ح ،یاعاد  حقوق صنف، یتخلفات انتظام دی، تحدوکال یتخلفات انتظام واژگان کلیدی:
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 مقدمه

قرانون، خداونرد متعرال  نیا حیو در توضمته دا یرا در پ یعکس العمل ،یهد عمل ا   مان پیدایش بشد،    

عمرل ناصرواب  یکرس ذر  ا و هرد نردیب یانجام دهد، همان را مر کیکار ن یکس ذر  ا هد است، فدمود 

بسرند  نمرود،  یتوان به عقوبت اله یتنها نم یا  آنجا که در جوامع انسان اما 8.دیانجام دهد، آن را خواهد د

باط در ضرنظرم و ان یبدقردار یآنچره بردا ،یگذار ونقان مقام لهیبه وس تیقانون و قضا به وجود آمد. حاکم

چیرزی  .کدد نیین، مجا ات تعآا   تخلف و یچیسدپ ینمود و بدا انیبود را در قالب قانون ب یجامعه ضدور

اسرت کره  «تناسرب جردم و مجرا ات»باید رعایت گددد، اصرل که در همه این قوانین به عنوان یک اصل 

متناسرب برا مردت جردم  دیرمجرا ات با زانیراصرل، م نیموجب اه بحاصل روح عدالت طلبی بشد است. 

 یسریستباهات گذمته، مقنن را به فکرد تأو جبدان ام ییجهت رها یفدصت یاعطا ،یبامد. ا  طدف یارتکاب

کره  دیرمقردر نما نیمحکروم یدیجامعه پرذ لیو تسه نیقوان یعادالنه سا  یبدا یدیانداخت تا بتواند تدب

 یتوقرع مر کره یحرال و در دیرسر بیبه تصرو 8787در سال اسالمی مجا ات  نونقا 75منظور ماد   نیبد

 یدر قرانون مر سیسرتأ نیرا نیوکال که ا  حقوقردانان جامعره و موجرد یامد در تخلفات انتظام نیرفت، ا

 یداداتریا انیرکومد با ب یمقاله م نیبدان صورت نگدفت. ا یتوجه کنیمود، ل تیرعا یاول قیبامند، به طد

نظرد گردفتن تناسرب ال مره جردم و مجرا ات و  وکال  بدون در یتخلفات انتظام یبدخ ینقانوکه در عنصد 

وکرال بعرد ا   یجهرت اعراد  حقروق صرنف یمقردر  ا بیوجود دارد، تصو به نفع متهم قیمض دیاصل تفس

 .دیال مه عدالت و ضامن حف  مأن وکالت قلمداد نما ،یرا ضدور تیتحمل محکوم

 از عمده ترین تخلفات انتظامی وکالبررسی و نقد دو مورد  -1

ین نامره الیحره قرانونی اسرتقالل کرانون وکرال آئ  18الی  75تظامی وکال طی مواد تخلفات و مجا ات ان   

بیان مد  است. در میان این تخلفات، دو تخلرف کره دارای دامنره وسریع تردی  8774مصوب  دادگستدی

خلف ا  قسم وکیل می بامد کره بره تدتیرب مجرا ات نسبت به ساید تخلفات هستند، رفتار خالل مأن و ت

 نظدگدفته مد  است. در ذیل به بدرسی این دو می پددا یم. بدای آنها در 6و درجه  4غلی  درجه 
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 رفتار خالف شأن -1-1

، چنانچه وکیل یرا 8774مصوب  یکانون وکال دادگستد ین نامه الیحه استقاللآئ 10ماد   8مطابق بند    

 4، به مجرا ات انتظرامی درجره وکالت، مدتکب اعمال یا رفتاری مود که منافی مئون وکالت بامدکارآمو  

تنزل درجه( محکوم می گددد. در قانون مذکور هیچ گونه تعدیفری ا  رفترار خرالل مرأن و مصرادیق آن )

ک تردین خطرا در  نردگی مخصری وکیرل نشد  است و دامنه چنین تخلفی چنان وسیع است که ا  کوچ

ضدب و جدح و قترل( را مرامل مری مرود. چنانچره ) تدین تخلف ممکن قت غیدمجا ( گدفته تا بزروسب)

بعضا مشاهد  مد ، بدگشت خوردن چک وکیل و یا ا دواج موقت وی ا  مصادیق رفتار خرالل مرأن تلقری 

گددید  است. همان طور که مالحظه مری گرددد، نبرود میرزان و معیرار دقیقری جهرت تعدیرف تخلرف و 

دامتن سوء نیت( و تعلق مجا ات غیدقابرل انعطرال آن و عدم لزوم تحقق عنصد معنوی )گی دامنه گستدد

این جدم بدون امکان لحاظ منطق فا ی یعنی درجه بندی مجا ات بد اساس میرزان مردت  تنزل درجه بد

امری ا  و بدتد ا  همره، ابقراء محدومیرت هرای ن (8785 ،یرجوع مود به: ابوذر شتدیمطالعه ب یبدا) تخلف

تخلف مذکور تا پایان امتیال به وکالت ا  ایدادات اساسی این تخلرف و مجرا ات آن مری بامرد کره یقینرا 

گونره رفترار خرالل مرأن  به عالو ، هرد نیا مند توجه در قالب اصالح قانون و یا تفسید به نفع متهم است.

رفتار خالل مأنی، یا نظرم و مقردر  گونه  که در هد وکالت، می تواند تخلف ا  قسم نیز محسوب گددد؛ چدا

 خالل مدافت وکالت وجود دارد. ای رعایت نگددید  و یا رفتار خارج ا  راستی و درستی و بد

کرانون وکرال  ین نامره الیحره قرانونی اسرتقاللآئر 10و  75ار خرالل مرأن، حسرب مرواد مجا ات رفت   

م کرارآمو ی و قبرولی وکال پس ا  انجانظامی که کلیه  ، تنزل درجه می بامد. در8774مصوب  یدادگستد

الیحره اسرتقالل کرانون  7ماد  ) بار و اتیان سوگند، به درجه وکالت پایه یک نائل می گددنددر آ مون اخت

وکال(، معلوم نیست که چگونه می توان درجه ای ا  وکالت را که عمرال منسروخ مرد  و وجرود نردارد، بره 

چنین درجه ای، آیا تنزل وکیل محکوم به طبقه پرایین ترد،  فدض وجود وکیل محکوم منتسب نمود؟! و بد

توهین به قشد پایین مثال وکالی پایه دو محسوب نمی گددد که باید وکیرل متخلرف را هرم ردیرف خرود 

 بدانند؟ و به عالو ، چگونه می توان وکیل متخلف را با تنزل درجه، وکیلی کم سواد تد تلقی نمود؟ 

کره معضرالت  حرالی  اتی است که هیچ گونه حرداقل و حرداکثدی نردارد. درمجا ات تنزل درجه، مجا    

( هستند. دامنره وسریع تخلرف )غیددقیق و مناور اخالقی همیشه دارای درجه بندی بود  و به مدت فا ی

رفتار خالل مأن که ا  یک سالم نکددن ساد  به قاضی دادگا  مدوع مد  و تا حد قترل وی امکران بسرط 
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واند دارای مجا ات کامال واحدی بامد و آیا این امد، بی عدالتی و عردم تناسرب جردم برا دارد، چگونه می ت

 پی نخواهد دامت؟ مجا ات را در

حال حاضد، مجا ات تنزل درجه را بدین صورت اعمال می نمایند که ضرمن درج وکیرل پایره دو در  در   

کرارآمو ان خواهرد مرد. پرس ا   پدوانه وکالت، وکیل محکوم تا سه سال مشمول محدودیت های وکرالتی

صرورت تأییرد،  گذمت مدت مذکور، کمیسیون تدفیعات، اختباری ا  متقاضی بره عمرل مری آورد کره در

وکالت پایه یک عودت می گددد. ناگفته نماند در بسیاری ا  آراء صادر ، تنرزل درجره بره عنروان مجرا ات 

د مجرا ات بردون مبنرای قرانونی! و در مرورد قابل اعمال می بامد و این خود یعنی تشدی 6انتظامی درجه 

کارآمو ان وکالت وضع ا  این هم بدتد است و اگد مانس با آنها یار نبامد و ا  تخفیرف مجرا ات بهرد  منرد 

نگددند، منجد به ابطال پدوانه کارآمو ی خواهد مد. مجا ات ناعادالنه ای که در پی انجام یک خطا موجرب 

ود که بدای قبولی در آ مون وکالت تحمل مرد  اسرت و ایرن یعنری هردر باد رفتن تمام  حماتی می م بد

 خالل اصل تناسب جدم و مجا ات. رفتن منابع مالی و انسانی و بد

تخلف رفتار خالل مأن، موجب می گددد کره اگرد عملری طبرق قرانون مجرا ات، جردم بامرد، وکیرل     

جا ات اضافه ای تحت عنوان رفترار خرالل دادگستدی عالو  بد تحمل مجا ات جدم خود، ناچار به تحمل م

ین نامه الیحره قرانونی و چنین جدم انگاری در آئ بار مجا ات می مود مأن گددد؛ یعنی بابت یک جدم، دو

، اصل تساوی افداد در جامعه را به مدت مخدوش می کنرد. 8774مصوب  یکانون وکال دادگستد استقالل

گددد این است که احتدام به وکیل و مأن و جایگرا  وکیرل آنچه ا  خالل مأن وکیل می بایست استنباط 

می بایست افزون مود و تا حد امکان، موانع استقالل و آ ادی عمل او کاهش یابد و حتری در مرواردی کره 

وکیل به وکالت ا  موکل خود ناچار ا  سماجت در احقاق حق می گددد و در این راستا، مجبور بره رفتراری 

وکال به عنوان حامی وکیل، ا  وی و مأن وکالت دفاع نماید و موارد استناد بره ایرن  تقابلی می مود، کانون

نفرد   هفرتتخلف محدود به موارد بسیار جدی و معدول بامد. مثال مواردی که حداقل یک هیأت منصفه 

مرأن این امد رمی مثبت داد  و رفتار وکیل متخلف را موجب ضردبه بره  ا  خود وکال با اعضایی غیدثابت، بد

 وکالت بدانند.

گیردی بیشرتدی  ماید بدخی نظد دامته بامند که جایگا  وکال در جامعه، ایجاب می کنرد کره سرخت    

نسبت به آنان اعمال مود تا وکال جهت باالبددن اعتبار جامعه خود در میان مددم، همیشره خرود را ملترزم 

مأن وکالت می دانند. در پاسخ بایرد گفرت،  بدانند و حتی این امد را ا  مزایای عدم تحدید رفتارهای خالل

اوال وکال در سطح جامعه هیچ بدتدی و مصونیتی ندارند که در مقابل چنین سخت گیدی حتی در  نردگی 

مخصی آنان روا بامد و ثانیا، این امد خالل اصل تسراوی افرداد جامعره و تحمیرل تکلیرف ماالیطراق و در 
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، ضامن پاسدامت مأن وکالرت و آ ادی و اسرتقالل واقعری او است. حمایت ا  وکیل 8تناقض با حدیث رفع

که با عکس این موضوع و تضرعیف حرس اعتمراد بره نفرس وکیرل  در مقام دفاع ا  موکل است و حال آن

روبدو هستیم. نه تنها دفاعی ا  وکیل در هیچ مدایطی صورت نمی گیردد، بلکره همیشره در مظران اتهرام 

انتساب چنین اتهامی نسبت به وکال با تفسید بسریار مضریق و وسرواس است و ال م است، با مدایط فعلی، 

باال با جلب نظد هیأت منصفه ای با اعضای غیدثابت و تدکیبی ا  خرود وکرال صرورت گیردد و بردای رفترار 

خالل مأن تعدیف محدود به ضدورتی به عمل آید و دست اندرکاران اعم ا  دادیاران و قضرات و دادسرتان 

ن ها، رعایت مأن وکیل را در تمام دادرسی های خود سدلوحه قدار دهند. علی الخصروص های محتدم کانو

که با تشکیل جلسه ای حضوری، موجبات تداضی و رفع کدورت بین وکیل و ماکی را فرداهم نمرود  و  آن

در کانون هرای وکرال  «کمیسیون سا ش»بدون محکومیت وکال، به رفع اختالل بپددا ند. در همین راستا، 

شکیل مد؛ لیکن همان طور که ا  نامش پیداست، در این کمیسیون سعی بد ایجاد سا ش برین وکیرل و ت

چره سرایه مدجعری انتظرامی را ا   موکل است که جز با عودت حق الوکاله ممکن نخواهد بود و این امد اگد

دی موکرل( موجرب تجردفرداری و حمایرت همیشرگی ا  مراکی )می دارد، لیکن به دلیرل ط سد وکیل بد

کیرل بره بیگراری خواهرد خصوصی و در نتیجه تبدیل  حمات و موکلین بد وکال و بی اعتباری قداردادهای

، «کمیسریون سرا ش»خالل حف  مأن و کدامت وکیل است. لرذا بهترد برود بره جرای  بود که با  هم بد

بره تشکیل می گددید تا به جای ترالش بردای کسرب رضرایت مراکی،  «مورای حل اختالل کانون وکال»

اظهارات طدفین توجه نمود  و در نهایت به صورت منطقی و حقروقی اقردام بره صردور رمی مبنری برد رد 

 ادعای موکل و یا محکومیت وکیل به عودت حق الوکاله اضافی می نمود.

رفتار خالل مأن در ساید مقدرات میلی نیز، به عنوان یکی ا  تخلفات اصلی مورد نظد بود  است، لریکن    

آنچه در مقدرات انتظامی وکال وجود دارد، در ساید مقدرات مریلی ضرمن تعدیرف رفترار خرالل خالل  بد

مأن، به بیان مصادیق آن پدداخته تا در هنگام مجا ات مشمول عقاب بالبیان نگشته و وابسرته بره سرلیقه 

 مقام رسیدگی کنند  قدار نگیدد که در  ید به بدخی ا  این مقدرات امار  می نماییم.

در تعدیرف رفترار خرالل مرأن  8780قانون نظارت بد رفتار قضات مصروب  87ماد   5در تبصد  بند  -    

گونره عملری کره در قرانون، جردم  رفتار خالل مأن قضایی عبارت است ا  انجرام هرد»قضات آمد  است: 

                                                      

یدَةل، تِسعَةٌ: الخَطَأل، والنِّسیانل، وما اکدِهلوا علَیهِ، وما ال یعلَمونَ، وما ال یطیقوَن، وما اضطلدّلوا إلَیهِ، والحَسَدل، والطِّرلِفَع عن امّتی  - 8

  ا  امت من نه چیز بددامته مد  است خطا و فدامومى و آنچه بد آن اکدا والتَّفکدل فی الَوسوَسَِة فی الَخلِق ما لم ینِطْق بِشَفَةٍ.

 بان ه دانند و آنچه تاب آن را ندارند و آنچه بدان مضطدند و حسد و فال بد و وسوسه در آفدینش تا ب موند و آنچه نمی

 (814، 7، جلد 8777)ابن بابویه، اند. نیاورد 
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« عمدی مناخته می مود و یا خالل عدل مسلم قضات است به نحروی کره قضرات آن را مرذموم بداننرد.

انجام عملی کره در  ون، دارای تعدیف مشخص می بامد:حظه می گددد که رفتار خالل مأن در این قانمال

رفتاری که خالل عردل مسرلم قضرات برود  و قضرات آن را مرذموم  مناخته می مود.قانون جدم عمدی 

 8787ب مصروین نامه اجدایی قرانون مرذکور آئ 87نکدد  و در ماد  بدانند. همچنین به این تعدیف بسند  

منظرور ا  عمرل »ت دوم تبصد  مرذکور پدداختره اسرت: به تشدیح خالل عدل مسلم قضات موضوع قسم

قانون، هد فعل یرا تردک فعلری اسرت کره موجرب  87ماد   5خالل عدل مسلم قضات موضوع تبصد  بند 

د اسرتعمال تخفیف جایگا  قاضی یا ایجاد بدبینی یا بی اعتمادی مددم نسبت به دستگا  قضایی گددد؛ ماننر

الفاظ نامناسب با مأن قضایی، تندخویی نسبت به مداجعین و همکاران دفتدی و قضایی، اسرتفاد  ار لبراس 

فرداد و کارمناسان، همنشرینی برا ا ، وکالعام یا محل کار، ارتباط نامتعارل با طدل پدوند ل در مالءنامتعار

 «مهدت هستند.ناباب و کسانی که دارای سوء

 یحدفره هرا نیمراغل یو حدفره ا یبه تخلفات صرنف یدگیرس ینامه انتظام نیآئ 5اد  همین طور م -    

نیرز، تشرخیص رفترار  8771مصروب  دانیرا یاسرالم یجمهور یو وابسته در سا مان نظام پزمک یپزمک

عهد  پزمکی قانونی قدار داد  است و آن را در اختیار مقامرات قضرایی رسریدگی  خالل مأن پزمکی را بد

 نگذامته است.کنند  

ین نامه اجدایی قانون نظام مهندسری و کنتردل آئ 88ماد  « ع»ی مهندسان نیز در بند مقدرات انتظام -    

ین نامه های داخلی نظام مهندسری اسرتان به موجب آئساختمان، تشخیص رفتار خالل مأن مهندسان را 

ین نامره اصرفهان بره موجرب آئرم مهندسری اسرتان مدبوط قدار داد  است که به طور مثال، سرا مان نظرا

 بند، رفتار خالل مأن مهندسان استان اصفهان را احصاء نمود  است. 78در  8787انضباطی مصوب 

ا  این رو، مالحظه می گددد که در صنول مختلف سعی گددید  تا با انشای قواعد انتظامی به رو  مرد ،    

حرد امکران  گونه نظد مخصی و تفسید موسع در دامنه رفتار خالل مأن را مضیق و محدود نمایند و ا  هد

جلوگیدی گددد. عملی که به مدت در خصوص تخلفات وکال که ا  حقوقدانان کشرور برود  و مری بایسرت 

 پیشتا  بدخورداری ا  قوانین عادالنه و بی نقص تدی بامند نیز ال م و ضدوری می نماید.

« بدائرت»که نسبت به وکال وجود دارد، اصرل را ا   یاهدگید ،یخالل مقدرات و الزامات قانون متاسفانه بد   

ا  وکرال  یچره بدخر سروق داد  اسرت. اگرد «مفدوض تیسوء ن»و  «عدم بدائت» یبه سو «تیحسن ن»و 

نمرود  و حرق  دواریموکل درماند  را ام ن،یکذب و دروغ یتوجه بود  و با ادعاها ینسبت به تعهدات خود ب

نسبت به همره وکرال  یدگاهید نیچن دینبا کنیاند، ل موکل بدندامته یبدا یکالن گدفته و قدم یالوکاله ها

برود   یو فرداکار تیربرد حسرن ن یهموار  مقدس و مبتنر لیوجود دامته بامد؛ چدا که ذات وکالت و وک



  

 

 

 

93 

مالقرات برا  یلحظه ا ظدها پشت درب دادگا  ها منت مجبور است ساعت لیکه وک یطیاست و با وجود مدا

را تحمرل  دهرایانرواع تحق ییمقامات قضرا ایمذاکدات خود با طدل پدوند  و  انیند و در جدبما ییمقام قضا

و عصردگاهان خسرته  دیرا کج نما شیگددن خو ،یماک تیاخذ رضا یموکل خود در راستا یکند و به جا

 یمروکل یها گروش مرنوا بد لب، ساعت یمنه چندان محتدمانه، با تبس یو تحمل بدخوردها ماتیا  نامال

دهرد، در خرالل دانسرتن  یدواریرام و ییگشاد  او را راهنمرا یینالد و با رو یبامد که ا  مشکالت خود م

و مخرالف  دمنصرفانهیغ ل،یروک یمخصر یکددن و مداخله کددن در  نردگ لیاو تعج یخطا نیتد کوچک

 رفع است. ثیحد حیصد

 جرهیبره نت لیرترالش مسرتمد وک دغمیرکه کرارش عل یو با توجه به مقدرات موجود، موکل انیم نیا در   

 یبا تورم امردو  یتناسب چیکه ه یمیو تعدفه حق الوکاله قد نیاستفاد  ا  قوانبا سوء د ،یدلخوا  منتج نگدد

جرز  یمرذکور، دفراع نینمستاصل و مقهور قروا ل،یو وک دینما یم لیوک هیعل تیندارد، اقدام به طدح مکا

مرأن وکالرت و مفتروح  شیامد به مدت موجب تخد نیرا به کار بسته ندارد و ا شیتمام تالش خو که نیا

 مانع آن مد. دیبامد که با یاستفاد  گدان مسوء یبدا یبودن راه

 تخلف از قسم -1-2

 حرهینامره ال نیئرآ 18مراد   7ا  دیگد تخلفات دارای دامنه وسیع، تخلف ا  قسم می بامد. مطابق بنرد    

و موجرب  6، تخلف ا  قسم مشمول مجا ات انتظامی درجه 8774مصوب  یاستقالل کانون وکال دادگستد

 ممنوعیت وکالت ا  سه ما  تا سه سال خواهد مد.

کار دامتن برا جران و مرال و آبردو و اسردار مرداجعین ا  مشاغل که به جهت حساسیت و سدودر بعضی    

به وجرود آمرد ترا ایرن  «قسم حدفه ای»سا وکاری تحت عنوان ، نیا مند تعهد بد خویش نظارتی می بامد

قسم و یادآوری آن مانعی معنوی و درونی جهت جلوگیدی ا  تخلفات مراغلین آن حدفره گرددد. ا  جملره 

این مشاغل، حدفه وکالت دادگستدی بود. بدین سبب، متنی آمراد  گددیرد ترا کرارآمو ان وکالرت، پرس ا  

و ورود به منصب وکالت، آن سوگند را اتیان نمرود  و مردافت خرود را وثیقره اتمام دور  کارآمو ی و در بد

اسرتقالل کرانون  حرهینامه ال نیئآ 78این قسم که در حال حاضد در ماد   تعهد به قسم مذکور قدار دادند.

در این موقع که مری خرواهم بره » درج مد  است، به مدح ذیل می بامد: 8774مصوب  یوکال دادگستد

کالت نائل موم به خداوند قادر متعال قسم یاد مری کرنم کره همیشره قروانین و نظامرات را میل مدیف و

خرالل مردافت قضراوت و وکالرت اقردام و  محتدم ممدد  و جز عدالت و احقاق حق منظوری ندامته و بد

اظهاری ننمایم و نسبت به امخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سراید امرخاص 
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و   یت احتدام را نمود  و ا  اعمال نظدیات سیاسی و خصوصی و کینه تو ی و انتقام جویی احتدا  نمرودرعا

در امور مخصی و کارهایی که ا  طدل امخاص انجام می دهم راستی و درستی را رویره خرود قردار داد  و 

 «ا امضاء می نمایم.مدافع ا  حق بامم و مدافت من وثیقه این قسم است که یاد کدد  و ذیل قسم نامه ر

این قسم نامه ضمن گستدش موارد سوگند به  ندگی مخصی وکیل، دارای تناقض درونی مری بامرد. ا     

چند که بی ارتباط با میل وی بامد، راسرتی و درسرتی  طدفی، وکیل می بایست در امور مخصی خود، هد

وهین نمرود  و حتری برا وی گالویرز را رویه خود قدار داد  و نسبت به همه امخاص ولو مخصی که به او ت

مد ، محتویات قسم را رعایت نمود  و هیچ عکس العملی نشان ندهد. به عالو  تعدیف و معیاری ا  راسرتی 

و درستی ارایه نگددید  و معلوم نیست چه افعال و گفتار و پنداری را می توان خارج ا  چهرارچوب راسرتی 

تعیین می کند؟ وکیل ا  یک سو وظیفه دفراع ا  مرتهم خرود و درستی قدار داد و چه کسی این موضوع را 

را دارد و نباید نظدیات سیاسی و خصوصی و کینه تو ی خرود را در مریل خرویش وارد نمایرد و ا  سروی 

فدضی که اطمینان به مجدمیرت وی دارد، دفراع کنرد و  دیگد، یک وکیل چگونه می تواند ا  موکل خود در

انجام جردم این قسم باید آنچه حقیقت دارد ) که بد اساس مد؟ مگد نه اینمدعی اعمال راستی و درستی با

امرا آنچره  توسط موکل( را اعالم نماید؟ در این صورت آیا مشمول تخلف افشای اسدار موکل نمری گرددد؟

بیش ا  همه به چشم می خورد، ضمانت این سوگند است. در انتهای سوگند، وکیرل بردای تضرمین عمرل 

ش را وثیقه اجدای این قسم می نماید. معنای این ضمانت چیست و ضرمانت اجردای آن بدان، مدافت خوی

ست و ممکن است ا  صفد ترا صرد درصرد خروب برودن را مرامل ا خوب بودن یک امد درونی کدام است؟

ظرد گدفتره ن مود. پس بدای نقض این خوب بودن که ال مه میل وکالت می بامد، یک ضمانت معنوی در

ین نامه الیحه قانونی استقالل، غید ا  این ضمانت معنوی، مجا ات دیگردی بردای تصویب آئمد و تا قبل ا  

 تخلف ا  قسم وجود ندامت و البته دامنه سوگند آن دور  نیز محدودتد ا  متن سوگند فعلری برود  اسرت.

خرود و ، تخلف ا  قسم به خودی 18ماد   7ین نامه مذکور به موجب بند ، پس ا  تصویب آئ8774سال  در

های انتظرامی یعنری  با وجود آن همه گستددگی تفسیدی و دامنه ممولیت، یکی ا  سنگین تدین مجا ات

ممنوعیت وکالت ا  سه ما  تا سره سرال( برا همره محدومیرت هرای جرانبی دایمری را بره خرود ) 6درجه 

ننرد بره نروعی، بد مفتوح بودن امکان تفسید ا  قسم، کلیره تخلفرات مری تواکه بنا اختصاص داد و حال آن

ا  سوی دیگد و علیردغم تعیرین مجرا ات خراص تخلرف ا  قسرم، ضرمانت  تخلف ا  قسم محسوب گددند.

حسرب اتفراق و  نیت و بداری ا  تخلفات ممکن است بدون سوءحالی که بسی اجدای پایانی متن سوگند در

ی گرددد؛ بردین عین اضافی بودن، موجب تخردیش مخصریت وکرال مر فدامومی و ناخواسته بدو  یابد، در

نیت، ا  تعهدات متن سروگند غافرل گرددد، بری یلی به صورت ناخواسته و بدون سوءتوضیح که چنانچه وک
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که با عنایت به مجا اتی که بدای تخلف ا  قسرم تعیرین مرد ، چنرین  حالی مدافت محسوب می مود! در

ن موجرود، محکروم حسرب قروانی بدچسبی، اضافی و خالل مأن وکالت است. النهایه، وکیرل متخلرف برد

خرالل  گددید  و مجا ات تخلف خود را تحمل می نماید، اما نباید او را بی مدافت خواند و این موضروع برد

 کدامت انسانی است. 

، صرداحتا ا  خداونرد )ص( بزرو اسرالم یرحمت و مهدبان امبدیرفع، پ ثیمعدول به حد ینبو ثیدر حد   

طرور  نیهمر. دیرامت او رفع عقوبت مد  و آنان را مجا ات ننماا   زیچ نهمتعال درخواست نمود  که بابت 

گفتره  طاعتراسمعا و  یکه مومنان ا  دل و جان به دستورات اله سور  مبارکه بقد ، پس ا  آن 715 هیدر آ

 شیخرود را در گردو اعمرال خرو« مرا اکتسربت هایلها ما کسبت و عل»مدند، و بد اساس  دایرا پذ فیو تکل

ان درخواست کددند کره آنهرا را مخود مدند. بدن جهت ا  پدوردگار یو خطاها انینس ننگداهمانا  دند،ید

ربنرا ال » با خواسرت نکنرد و اظهرار دامرتند: موند، مؤاخذ  و یکه مدتکب م ییو خطاها انینسبت به نس

خداونرد متعرال  زیرسور  مبارکره احرزاب ن 6 هیو در آ( 71، 8744رمضانی، )« مو مخطأنا نایتؤاخذنا إن نس

اسراس، مالحظره  نیربرد ا 8«.أتم به و لکن ما تعمّدت قلوبکممخط مایجناح ف کمیعل سیو ل»فدمود  است: 

دامرته  دیرعمد اقدام نمود  تاک یکه ا  رو یبد مجا ات مجدم چند هد زیما ن ینید میگددد که در تعال یم

را  یخطا، عقوبت و عذاب اخردو یداند، اما انجام دادن فعل ا  رو یم یجامعه و پاکسا  اتیح هیو آن را ما

خرالل  برد، چدا کره اعمرال مجرا ات در ایرن مروارد د به دنبال ندارد. مجا ات ا  خطا و امتبا  بددامته م

مروارد، چنانچره برد  نیرا دغمیرالخطا بامرد. حرال علزیبود  که جا نیاست و خلقت بشد چن یفطدت انسان

االمکران ا  مجرا ات  یگرددد و حتر یو ضردور یبهتد است محدود به موارد جد م،یدار اصدار لیتخلف وک

 درگذمت.                                                                                                                 تضدر،که بدون عمد دچار خطا مد ، ضمن الزام به جبدان خسارت م یلیوک

من به عنوان وکیل دادگستدی سروگند یراد مری کرنم کره »نسه متن سوگند وکالت چنین است: در فدا   

همران طرور کره « اساس متانت، وجردان، اسرتقالل، درسرتکاری و انسرانیت انجرام دهرم. حدفه خود را بد

نی جردم باالی ایدانی که در عرین حرال عنصرد قرانواین قسم کوتا  در مقابل قسم بلندمالحظه می گددد، 

هرم برا جمرع  تخلف ا  قسم نیز محسوب می گددد، وکیل فدانسوی را فقط در محردود  مریلی خرود، آن

حالی که سوگند وکالی ایدان، یک قسرم عرام  قیودات مدبوطه، مکلف به رعایت مفاد سوگند می نماید. در

طع  نردگی وکیرل الشمول و فداگید است که نه تنها در حیطه میلی، بلکه در خصوص تمام مداحل و مقرا

                                                      

آن ]مسرئول  دییرگو یعمرد مر یآنچره را ا  رو ی نرد؛ ولر یباب ا  مما سرد مر نیکه در ا ییدر خطا ستیبد مما ن یگناه - 8

 .[دیهست
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را بره دنبرال  «بی مدافتی»یان، بدچسب تدین خطا و نس صورت بدو  کوچک نیز جاری و حاکم است و در

دارد. به طور مثال چنانچه یک مخص عادی، در جدیان یک درگیدی اقدام به تروهین طردل مقابرل خرود 

گددد، لیکن وکیل دادگسرتدی نماید، النهایه به مجا ات توهین مقدر در قانون مجا ات اسالمی محکوم می 

عرین حرال  عالو  بد تحمل محکومیت جدم توهین، ا  نظد میلی نیز مدتکب تخلف رفتار خالل مأن و در

تخلف ا  قسم گددید  که ا  بابت این دو تخلف انتظامی نیز مورد مجا ات قردار گدفتره و سراید محدومیرت 

این امد، تشدید مجا ات و عدم بدابدی امرخاص ها نیز دامنگید وی خواهد مد که  های جانبی این مجا ات

                        جامعه را در پی دارد.

 اعاده حقوق صنفی(  ) آثار تبعی محکومیت انتظامی و لزوم رف  آن -2

بنابد آنچه تشدیح گددید، متاسفانه در گستد  تخلفات انتظامی وکال، با مجا ات هایی روبردو هسرتیم کره    

برا  بودن و نافی قاعد  تناسب جدم و مجا ات، دارای آثار تبعی دائمری مری بامرند. اکنرون، عالو  بد مدید

 یمر یال م و ضردور اریتخلفات مذکور، آنچره بسر دیامکان تفس یموجود و گستددگ یوجود تمام نقص ها

 یمتناسب با درجه تخلرف مر یمحکوم پس ا  گذراندن مواعد لیوکحقوق صنفی لزوم امکان اعاد   د،ینما

بلکه در مقردرات  د ،یددوضع گ یعموم میدر خصوص جدا یفدیک دیکه نه تنها در مقدرات جد یبامد، امد

اکنرون کره  8،به قرول مراعد مد  است. ینیب شیپ زین یمشابه همچون پزمک یصنول میل دیسا یانتظام

کاری سرا وبایرد و وکیرل متخلرف را مجرا ات نمرودیم، ، ، مکستی، سوختی، انداختی، رفتی... دی، بستی

فداهم مود تا محدومیت های تبعی مجا ات، بدای همیشه دامنگیرد وکیرل محکروم نگرددد. موضروعی کره 

نیت، نمی توان جدمی را منتسب به متهم نمرود احدا  سوءمقدرات عمومی جزایی که جز با  امدو   حتی در

به طدیق اولی، می بایسرت نیز، می بینیم که پس ا  گذمت مواعدی چند، آثار تبعی جدم ا  بین می رود و 

 در محکومیت های انتظامی نیز چنین بامد.

 آثار تبعی محکومیت های انتظامی وکال -2-1

قرانون مجرا ات  آن طور که د،یآ یبه وجود م لیوک یانتظام تیمحکوم یدر پ یکه به صورت تبع یآثار   

مراد   کیراحصراء نمرود ، در  8«75» و 7«76»مرواد را در  نیمحکوم یتبع یها تیموارد محدوم یاسالم

                                                      

 عارل میدا ی - 8

ماد   نیممول مدور  مان، در مدت  مان مقدر در ا ایحکم  یپس ا  اجدا ،یدر جدائم عمد یفدیک یقطع تیمحکوم - 7

سالب  یبه مجا ات ها تیهفت سال در محکوم -الف کند: یمحدوم م یبه عنوان مجا ات تبع یمحکوم را ا  حقوق اجتماع
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اسرت کره در  د یربه صورت پداکند  وضع گدد مختلفها در مقدرات  تیمحدود نیاحصاء نشد  و ا یقانون

 .میپددا  یبه جمع آنان م نجایا

که بدون احدا  عمد و تقصید و برا امکران تفسرید موسرع بره  محکومیت های انتظامی وکال عالو  بد آن    

 گددند، دارای آثاری تبعی و دایمی به مدح ذیل می بامند:ضدر متهم صادر می 

، کسانی کره 8774مصوب  استقالل کانون وکال یقانون حهینامه ال نیئآ 7قسمت )الف( ماد   8طبق بند  -

به باال دامته بامند، هیچ گا  نمی توانند در انتخابرات هیرات مردید  کرانون  4محکومیت انتظامی ا  درجه 

 مایند. متبوع خود مدکت ن

، محکرومین انتظرامی 8775مصروب  قانون کیفیت اخذ پدوانه وکالت دادگسرتدی 4مطابق بند )ج( ماد   -

 و باالتد به هیچ وجه نمی توانند کاندید انتخابات هیات مدید  کانون موند.  4درجه 

دادگرا   دادسرتان، 8774مصروب  اسرتقالل کرانون وکرال یقانون حهینامه ال نیئآ 64و  67طبق مواد  بد -

 به باال دامته بامند. 7انتظامی و معاونین او و دادرسان دادگا  انتظامی، نباید محکومیت انتظامی ا  درجه 

                                                                                                                                   

 هیکه د یبه قطع عضو، قصاص عضو در صورت تیسه سال در محکوم -ب .یحکم اصل یتوقف اجدا خیو حبس ابد ا  تار اتیح

به مالق  تیدو سال در محکوم -پ بلد و حبس تا درجه چهار. یبامد، نف هیعل یمجن هیا  نصف د شیوارد مد  ب تیجنا

 کمتد ا  آن بامد و حبس درجه پنج. ای هیعل یمجن هیوارد مد  نصف د تیجنا هیکه د یقصاص عضو در صورت ،یحد

مجلس خبدگان  ،یجمهور استیداوطلب مدن در انتخابات ر -الف است: دیقانون به مدح   نیموضوع ا یحقوق اجتماع - 8

مصلحت  صینگهبان، مجمع تشخ یدر مورا تیعضو -ب مهد و روستا. یاسالم یو موراها یاسالم یمجلس مورا ،یرهبد

 یعال وانید استیکل کشور، ر یدادستان ه،ئیقو  قضا استیر یتصد -پ جمهور. سیمعاونت رئ یدولت و تصد أتیه اینظام 

 ایها به موجب قانون  تیدر انجمن ها، موراها، احزاب و جمع تیعضو ایانتخاب مدن  -ت .یعدالت ادار وانید استیکشور و ر

 دیسددب ایمسؤل دیامتیال به عنوان مد -ج حل اختالل. یراهامنصفه و امناء و مو یها أتیدر ه تیعضو -ث مددم.  یبا رم

 یسه گانه و سا مان ها و مدکت ها یاعم ا  قوا یحکومت یدستگا  ها هیامتیال در کل ایاستخدام و  -چ .یگدوه یرسانه ها

ها و مؤسسات  یمهددار ،یتحت نظد رهبد ینهادها دیمسلح و سا یدوهاین دان،یا یاسالم یجمهور یمایوابسته به آنها، صداوس

 لیامتیال به عنوان وک -ح ممول قانون بد آنها.  ینام بدا دذک ای حیمستلزم تصد یو دستگا  ها یمأمور به خدمات عموم

 ایناظد  ،یمتول ن،یام م،یانتخاب مدن به سمت ق -خ .یاریو ا دواج و طالق و دفتد یدفاتد ثبت اسناد رسم یو تصد یدادگستد

و  یدولت یاستفاد  ا  نشان ها -ذ .یدر مداجع رسم یکارمناس ای یانتخاب مدن به سمت داور -د موقوفات عام. یمتصد

 ای یثبت نام تجارت ای یو خصوص یتعاون ،یدولت یمدکت ها د یمد أتیدر ه تیعضو ایادار   س،یتأس -ر .یافتخار نیعناو

 .یو علم یفدهنگ ،یپژوهش ،یمؤسسه آمو م
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، اعضرای کمیسریون 8774مصروب  استقالل کرانون وکرال یقانون حهینامه ال نیئآ 67و  76مطابق مواد  -

بامند و محکومیت انتظرامی درجره های کارآمو ی و تدفیع، می بایست واجد مدایط عضویت هیات مدید  

 و باالتد ندامته بامند. 4

به باال را مامل مری مروند و  7ممددیم، این محدومیت ها ا  مجا ات های درجه  بنابد موارد فوق که بد     

ین نامه داخلری نحرو  تشرکیل و ادار  البته خومبختانه در آئاین محدومیت ها به صورت دایمی می بامد. 

آن، چنانچه سره سرال  8به تصویب رسید  است، به موجب بند )ب( ماد   8787در سال  کمیسیون ها که

قبل ا  انتخاب در کمیسیون ها، محکومیت انتظامی ا  درجه سه به باال ندامرته بامرند، مری تواننرد بردای 

 عضویت کاندید موند. این حدکت، گام بسیار بلندی جهت تعدیل قانون بود  است، لیکن هنرو  ترا عردالت

کامل فاصله  یادی دارد. وکیلی که با این همه وسعت تخلف انگاری مقردرات انتظرامی خصوصرا دو تخلرف 

رفتار خالل مأن و تخلف ا  قسم و ساید تخلفاتی که لزوما ا  روی عمد نبود  و چه بسا تنها در اثد خطرا و 

میرت هرای ابردی و در امتبا  وکیل به وقوع پیوسته، عالو  بد محکومیت و تحمل مجرا ات، موجرب محدو

حالی است کره ارتکراب تخلرف انتظرامی، جردم نیسرت و  انزوا قدار گدفتن وکیل مذکور می گددد. این در

خرالل مرأن  چه ممکن است ارتکاب هد جدمی منجد به ممول تخلف رفتار ماهیتا با جدم تفاوت دارد. اگد

ه در مقابل قانون منافات دارد(، لیکن هرد که این امد خود با اصل بدابدی افداد جامعیا تخلف ا  قسم گددد )

 «کسی که کاری نمی کند، امرتبا  هرم نمری کنرد»که می گوید تخلفی جدم نیست. ضدب المثلی هست 

بدین معنا که امتبا  کددن در خالل انجام کارها اجتناب ناپذید است. همرین طرور هرم وکیلری کره فعرال 

گونره خربط و  که وکیرل هریچ ا انجام دهد. توقع ایناست و فعالیت دارد، ممکن است ناخواسته خطایی ر

صرورت اخرذ  اسرت. برا ایرن وجرود، در 8یطاقخصی خود انجام ندهد، تکلیف ماالخطایی ولو در  ندگی م

محکومیت، محدومیت دایمی ا  حقوق صنفی، منطقی نمی بامد و در قانون عمومی کیفدی کشروری نیرز، 

 می توانند تقاضای اعاد  حیثیت قانونی نمایند. محکومین و مجدمین پس ا  گذمت مواعدی چند،

 اعاده حیثیت و اعاده حقوق صنفی  -2-2

به مفهوم اعاد  وضع امخاص ا  جهت تنزل حیثیت و موقعیت اجتماعی آنهرا  «اعاد  حیثیت»الح اصط     

مخص مرورد به حالت سابق است که در اثد مکایتی ناروا به وقوع پیوسته است و  مانی به کار می رود که 

نیت، عنروان اتهرامی را بره مرتهم منسروب ماکی نیز به قصد اضدار و برا سروء اتهام، تبدئه مد  و به عالو ،

                                                      

 (715خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی اش تکلیف نمی کند...)سور  مبارکه بقد ، آیه  یلکَلِّفل اللَّهل نَفْساً إاِلَّ ولسْعَها...ال  - 8
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نمود  بامد. لیکن در حالتی که جدم متهم ثابت گشرته و محکومیرت وی قطعری مرد  اسرت، عرالو  برد 

ا  بدخری حقروق بره محدومیرت  8787مصروب  قرانون مجرا ات اسرالمی 75مجا ات صادر ، مطابق ماد  

همران قرانون، پرس ا  مردتی برا پایران یرافتن دور   76اجتماعی نیز محکوم می مروند کره طبرق مراد  

تحرت محکومیت، می توانند حقوق اجتماعی ا  دست رفته خویش را احیاء نمایند. در این صورت با حقری 

 دو می مویم. روب« اعاد  حقوق اجتماعی»عنوان 

کره صوص جدایم و مجرا ات هرای قرانونی )، درخ8787مصوب  مجا ات اسالمیقانون  75مطابق ماد       

نیت و عنصد معنوی مری بامرد(، محکروم علیره مری توانرد پرس ا  سوءلزوما بدای تحقق آنها نیا  به احدا  

 -الرف قانون مذکور اعاد  حیثیت نماید. مواعد مرذکور ا  قردار ذیرل اسرت: 76گذمت مواعد مقدر در ماد  

سره  -ب محکومیت به مجا ات سالب حیات و حبس ابد ا  تاریخ توقف اجدای حکرم اصرلی.هفت سال در 

صورتی که دیره جنایرت وارد مرد  بریش ا  نصرف دیره  سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در

دو سرال در محکومیرت بره مرالق حردی، قصراص  -پ مجنی علیه بامد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.

 یه جنایت وارد مد  نصف دیه مجنی علیه یا کمتد ا  آن بامد و حبس درجه پنج.صورتی که د عضو در

 ی و اداریدر تخلفرات صرنفمنظور ا  اعاد  حیثیت در این ماد ، همان اعاد  حقوق اجتماعی می بامد.     

ایرن  کاری ال م و ضردوری اسرت کره درنین سرا وتبیین چ ،یصنف یها تیبه وجود محدوم تیبا عنا ز،ین

کره در سراید مشراغل، ا  جملره حدفره هرای  نام می گیدد. چنران «اعاد  حقوق صنفی»، اصطالح صورت

، بره صرورت کرامال قرانونی 8787مصروب  قانون مجا ات اسرالمی 76پزمکی نیز، این امد با تأسی ا  ماد  

میشره، رعایت گددید  و بد این باور رسید  اند که هیچ تخلفی پس ا  اعمال مجرا ات، نمری توانرد بردای ه

بره  یدگیرسر ینامره انتظرام نیآئر 77مراد   ا  حقوق صنفی خویش گرددد. لرذا ءموجب محدومیت اعضا

 یجمهرور یو وابسرته در سرا مان نظرام پزمرک یپزمرک یحدفره هرا نیماغل یو حدفه ا یتخلفات صنف

مواعرد آثار محدومیت های انتظامی اعمال مد  با گذمت »دامته است:  ، مقدر8771مصوب  دانیا یاسالم

قرانون،  71ماد   8)ب( تبصد   ومجا ات های انتظامی مندرج در بندهای )الف(  -الف  ید  ایل خواهد مد:

 -ب سرال بعرد ا  اجردای رای قطعری. صورت تکدار به مردت یرک بدای مدتبه اول محسوب نگددید  و در

ل ا  تراریخ اجردای رای سرا دوقانون، به مردت  71ماد   8های انتظامی مندرج در بند )ج( تبصد   مجا ات

 8تبصرد   های انتظامی موضوع بنردهای )د( و ) ( مجا ات -ج سال. سهبه مدت  رصورت تکدا قطعی و در

 «سال. هفتصورت تکدار به مدت  سال ا  تاریخ اجدای رای قطعی و در پنجقانون، به مدت  71ماد  

و آمنایی بیشرتد برا مقردرات عرام و وجود دامتن تحصیالت حقوقی  که ا  وکالی دادگستدی با حال آن   

خاص کشور، توقع بیشتدی می رود که ا  مقدرات صنفی و حدفه ای بره رو ترد و عادالنره تردی بدخروردار 
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نیز بد این مهم بکومند تا همان طور کره  ی وکالی دادگستدیبامند و اعضای هیأت های محتدم کانون ها

ر بدخورداری ا  مقدرات عادالنه و منطبق برا مردایط رو  انتظار می رود، حقوقدانان و وکالی کشور، سددمدا

گونه بی دفاع، مقهور تفسید موسع تخلفرات بسریط انتظرامی نشرد  و بره  جامعه و قاعد  مند گددند و این

 جای انزوای صنفی و بی تفاوتی، ا  حداکثد پتانسیل خود در این را  استفاد  نمایند.
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 نتیجه گیری

چه بیشتد عادالنره مردن گشرته و  پیشدفت تمدن بشد موجب سوق دادن قوانین و مقدرات به سوی هد   

وبی ا  جردایم ارچهه تعدیف چارائدر این راستا ماهد اصالحات جدیدی در قوانین بود  ایم که ا  جمله آنها 

ه اصرل بدائرت افرداد خوا  آنان به رفتار امخاص و محدودیت در آ ادی عمل و تجراو  بربود  تا ا  تسدی دل

درجه بندی مجا ات ها بد اساس میرزان ) جامعه، جلوگیدی به عمل آید. همچنین فا ی نمودن مجا ات ها

جدم ارتکابی( و تعیین و تعلق مجا ات به نسبت جردم انجرام یافتره، یکری دیگرد ا  دسرتاوردهای عردالت 

تبار و با گشت محکرومین بره مردایط قضایی است. دست آخد نیز ایجاد مدایط و بستد ال م جهت اعاد  اع

و پدهیرز ا  بدچسرب عادی جامعه و بدخورداری ا  حقوق پیشین پرس ا  تنبیره و اعراد  حیثیرت مریلی 

 هرای قضرایی جامعره مردرن و قانونمنرد اسرت. در تدین اهردال سیاسرت می امخاص، ا  مهمخوردن دائ

نیت نیست، توجره آن، نیا ی به اثبات سوءر انتساب که د خصوص تخلفات انتظامی وکال نیز با توجه به این

بیشتد به حدیث رفع و تفسید مضیق و پدهیز ا  اعمال مجا ات های مردید و ایجراد مردایط حرل و فصرل 

جهت بدقداری سا ش و رفع اختالل فیمابین ماکی و وکیل برا حفر  مرأن وکیرل و  ابتدایی اختالفات در

های میلی تبعی پرس ا  گذمرت مواعردی مشرخص و  فداهم نمودن مدایط اعاد  اعتبار و رفع محدومیت

با گشت وکیل محکومیت کشید  به جدیان مداودات صنفی و حضرور در مجرامع و مردکت در انتخابرات و 

ا  متولیران و  نقش دامتن در تعیین سدنومت میلی خویش، ا  بدیهی تدین و حداقل توقعات جامعه وکال

ن نامه ای جدید منطبق با جدیان به رو رسرانی قروانین و یتصویب آئ جهت تالش بدای مدیدان نهاد وکالت

مقدرات است. عملی که در صنول هم رد  با وکالت انجام مد  و عقب افتادن ا  چنین سیدی بدای جامعره 

 وکالت که متشکل ا  حقوقدانان و فدهیختگان جامعه است،  یبند  و سزاوار نیست.
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 مناب 

 قدآن کدیم. -

انتشرارات  ،تهرداندوم، ، تدجمه محمدباقد کمد  ای، جلد خصال، 8777 دبن علی،ابن بابویه، محم -

 .کتابچی

، چراپ اول، تهردان، کاربرد منطق فازی در حقاوق کیفاری ایاران   ، 8785 ابوذری، مهدنوش، -

 میزان.انتشارات 

مجمرع قرم، انتشرارات چراپ اول، ، رف  ثیحد رامونیجام  پ لیتحل، 8744 ،محمد ،یرمضان -

 .یفدهن  اسالم یایاح

 قوانین

 8786قانون وکالت مصوب  -

 8775پدوانه وکالت دادگستدی مصوب قانون کیفیت اخذ  -

 8780قضات مصوب  قانون نظارت بد رفتار -

 8787مصوب  یمجا ات اسالمقانون  -

 ها نامه نیآئ

 8774مصوب  یاستقالل کانون وکال دادگستد یقانون حهینامه ال نیئآ -

انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حدفه ای ماغلین حدفه های پزمکی و وابسرته در ین نامه آئ -

 8771ی جمهوری اسالمی ایدان مصوب سا مان نظام پزمک

 8787ن نظارت بد رفتار قضات مصوب ین نامه اجدایی قانوآئ -

 8787هان مصوب ین نامه انظباطی سا مان نظام مهندسی استان اصفآئ -

 8787یل و ادار  کمیسیون ها مصوب نحو  تشک ین نامه داخلیآئ -

  


