
 

 

  مسئولیت پیش قراردادي وکیل دادگستري
  محمدهادي معماري*

  
  چکیده

وکالت دادگستري ماهیتی قراردادي دارد، لذا دوران مذاکرات بین وکیل و موکل تا رسـیدن بـه   
قبول وکالت از جانب وکیل و بـه صـورت متقابـل اعطـاي نیابـت از       به منتهیکه  نهایی نتیجه

تـا   :تصور اولیـه ایـن هسـت   . گذاري کرد قراردادي نام را باید دوران پیش گردد می جانب موکل
در  .اند، عقدي محقق نشده و آثاري بر آن مترتب نیست زمانی که طرفین به توافق نهایی نرسیده

در این دوران طرفین به اعتماد رسیدن به نتیجه مطلوب و انعقاد قـرارداد   استحالی که ممکن 
که در صورت  هایی را از دست بدهند و یا فرصت به انجام رسانیده باشند اقداماتی رااحتمالی، 

حال اگر یکی از طرفین پس . شدند متقبل نمیرا  اي هزینهگاه چنین  تصور، هیچ اینعدم وجود 
از ادامـه راه   ،که نسبت به انعقاد قرارداد از خود نشان داده التیاز پایان مذاکرات بر خالف تمای

منصرف شود و از این جهت زیانی به طرف مقابل وارد آید، طرف زیان دیده حق دارد به وارد 
قصـد  از این رو در این مقالـه   .و خواستار جبران خسارت وارده گردد کننده زیان رجوع نماید

اتی و مسئولیت ناشی از مذاکرات مقـدم  دادگستريدوران پیش قراردادي در عقد وکالت داریم 
ارائه خدمات اولیه اي همچون مشاوره و ارائه راهکار حقوقی تعیین  بارا و تمایز آن  را بررسی

و مبناي آن را مورد واکاوي پیش قراردادي در دوران دادگستري مسئولیت وکیل نمائیم و نهایتاً 
 .دهیم قرار می
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  مقدمه
گردد وابستگی کـاملی بـا    دانید، خدماتی که توسط وکیل دادگستري ارائه می میهمانگونه که .1

شخصیت وي دارد؛ از همـین رو افـراد جهـت اعطـاي وکالـت یـا انعقـاد قـرارداد وکالـت          
دادگستري نیاز به ایجاد رابطه نزدیک در قالب مشاوره حقـوقی بـا وکیـل دارنـد تـا از ایـن       

. توان علمی و عملی وکیل دادگستري آشـنا گردنـد  رهگذر بتوانند تا حدودي با شخصیت و 
پذیرد به وي اعتماد کـرده و اقـدامات و    اي با تصور اینکه وکیل حتماً وکالت آنان را می عده

در مقابل نیز ممکن هست همین تصور بـراي وکیـل   . نمایند هایی در این راه صرف می هزینه
به وکیل دادگستري اسرار و مـدارکی   به عنوان مثال موکل در مراجعه .دادگستري ایجاد گردد

دهد و وکیل نیز در مقابـل بـا بررسـی مـدارك و مطالعـه پرونـده،        را در اختیار وي قرار می
لذا در صورتی که بـه واسـطه انصـراف از جانـب     . کند راهکارهاي حقوقی به موکل ارائه می

کالت نگردد، طرفی که یکی از طرفین، نتیجه این مذاکرات در نهایت منجر به انعقاد قرارداد و
با امید به انعقاد قرارداد وقت خود را هزینه کرده و یا تخصص یا اطالعات خود را در اختیار 

 .گردد ا زیانی ناخواسته مواجه میطرف مقابل قرارداده است ب

ایـن   )57. ص, 1392, طالـب احمـدي  ( از طرفی اصل مخاطره آمیز بودن دوره پیش قراردادي
اورد که در دوران پیش قراردادي هر کس با در نظر گرفتن سـود احتمـالی    تصور را بوجود می

از شکست در مذاکرات را شود، خطرات ناشی  خویش که در صورت انعقاد قرارداد عایدش می
 ,Marty et Raynaud, 1988).است فایده لذا پذیرش مسئولیت در این دوران امري بیپذیرد،  می

pp:27) 
و یـافتن بهتـرین    مطلـوب  ، طرفین براي رسیدن بـه نتیجـه  قرارداد وکالت دادگستريلیکن در  

گاهی الزم هست کـه پـیش از   . ها با همدیگر در ارتباط و مذاکره هستند راهکار حقوقی، مدت
ه قبـل  الزم هست ک رونده به دادگاه مراجعه کند؛ در موارديانعقاد قرارداد، وکیل براي مطالعه پ

اي، طرف مقابل را بـه مـذاکره دعـوت     طرح دعوا، وکیل با ارسال اظهارنامه نسبت بهاز تصمیم 
کند و بارها و بارها نحوه طرح  در اکثر موارد وکیل با موکل جلسات متعددي را برگزار می. کند

در طـرح   شـود یـا   هایی به آن افزوده یا از آن کاسته می دعوا مورد بازبینی قرار میگیرد، خواسته
، ماهیت دعواي کیفري به حقـوقی و  می تغییر کرده و یا ممکن هستدعواي کیفري عنوان اتها

، پـس از  تر دالیل و مسـتندات  بررسی دقیق و لذا با پیشرفت مذاکرات. ، تغییر پیدا کندبرعکس
و حصـول توافـق    انعقاد قرارداد دقیق مدتی میان طرفین توافق ایجاد شده و از این جهت زمان



 

 

 برخالف شیوه مرسوم در دیگر معامالت، اگـر امـري محـال نباشـد،     ،بین وکیل و موکل هایین
پس باید بتوان تمایزي بین دوران پیش قراردادي و پس قراردادي  .سخت و دشوار هست بسیار

 .پیدا کرد

ئـه  از این رو در این مقاله ابتدا به بررسی دوران پیش قراردادي در عقد وکالت و تمایز آن با ارا
ایجاد رابطـه   زمانِپرداخته و در نهایت به بررسی ... خدمات اولیه مانند مشاوره، ارائه راهکار و

قراردادي و پایـان دوره پـیش قـراردادي، بـین وکیـل و موکـل خـواهیم پرداخـت و در ادامـه          
  .دهیم آن را مورد واکاوي قرار می مبنايمسئولیت وکیل در این دوران و 

 
  در عقد وکالت دادگستريدوره پیش قراردادي 

قراردادي، طول مدتی است که دو طـرف بـا ایجـاد ارتبـاط در آن بـراي بسـتن        دوران پیش«.2
تواند با رسـیدن بـه مقصـود کـه همانـا تشـکیل        این دوران می. کنند قرارداد نهایی تالش می

 لذا )17. ص, 1392 ،طالب احمدي( ».پایان پذیرد است قرارداد اصلی یا چشم پوشی از آن
بـراي بررسـی دوره    .گـردد  ش از ایجاب و قبول اطالق میدوران پیش قراردادي به دوران پی

قراردادي، باید در ابتدا زمان دقیق وقوع عقد وکالت را بررسـی کنـیم؛ در ایـن صـورت      پیش
قراردادي را از مسئولیت قراردادي تفکیک و شـق اول   توان مسئولیت دوره پیش هست که می

 .داد ارقر واکاويرا مورد 

تـوان دوره   همانگونه که گفته شد، فاصله زمانی تبدیل شدن موکل بلقوه به موکل بالفعل را مـی 
رسد لـیکن   پیش قراردادي نامید؛ هر چند که با انعقاد قرارداد، دوران پیش قراردادي به پایان می

اردادي این امکان وجود دارد که قرارداد به دلیل عملکـرد یکـی از طـرفین در دوران پـیش قـر     
توان مسـئولیت را، مسـئولیت قـراردادي دانسـت و غالبـاً       صحیح نباشد، در این فرض نیز نمی

قـراردادي مطـرح    مسئولیت ناشی از بطالن یا عدم اعتبار قرارداد را ذیل عنوان مسـئولیت پـیش  
مسئولیت ناشی از نقص «اي نیز آن را در قالب  و عده )70. ص, 1392 ،طالب احمدي( اند کرده
. ص, 1395 ،رنجبر( .اند مطرح و قواعد خاصی را بر این دوره مترتب دانسته» اعتبار قرارداددر 
 :توان تحت سه عنوان تقسیم بندي کرد میقراردادي را  بر همین اساس دوران پیش )33

ناشی از نقـص در   خسارات .4 و نهایی گام .3پیشرفت مذاکرات  دوران .2مقدماتی  دوران .1
  :در این مقاله سعی بر آن هست که سه مورد اول مورد بررسی قرار گیرد .اعتبار قرارداد



 

 

گردد که هیچ یک از طرفین تصـمیم جـدي خـود را بـراي      به زمانی اطالق می: دوران مقدماتی
است؛ در نتیجه هیچ یک از طرفین نیز امید معقولی   ورود به قرارداد به طرف مقابل اعالم نکرده

پس در این دوره هر کس مسئول رفتار خویش و خسارات ناشی . داردنسبت به انعقاد قرارداد ن
مگر آنکه بین وکیل و موکل . توان طرف مقابل را مسئول ورود زیان دانست از آن هست و نمی

مذاکرات منعقد شود و طبق آن طرفین نسبت به ادامه مذاکرات تا انعقـاد   روند جهت قراردادي
ادامه مذاکرات تا «چند که در خصوص امکان انعقاد قرارداد هر. قرارداد وکالت ملتزم شده باشند

نامه قـانون وکالـت موجـه هسـتیم،      نظام 75با موکل با محدودیت ناشی از ماده » انعقاد قرارداد
مشـاوره و طـرح دعـواي    «، وکیل با موکل قـرارداد  یوکالت انجام خدمات در راستاياگر  لیکن

نظامنامه  75موضوع ماده تخلف انتظامی  چنین توافقی را انعقاد توان منعقد نماید، نمی »احتمالی
  .به شمار آوردقانون وکالت 

شـود کـه    لذا دوران مقدماتی در مذاکرات بین وکیل دادگستري با موکـل بـه زمـانی گفتـه مـی     
د و وکیل نیز مستندات دعـوا را بـه   کن افت مشاوره به وکیل مراجعه میبدواً جهت دریشخصی 

را کند و بررسی جزئیـات   ررسی قرار داده و نظر کلی خود را مطرح میصورت اجمالی مورد ب
خود مبنی بر انتخاب وکیل را اعالم و وکیل نیز  نهایی که موکل تصمیم کند موکول میزمانی به 

گمان ترك مذاکرات در این مرحله، هیچگونـه مسـئولیتی بـراي     بی. متقابالً آن را پذیرفته باشد
  )(Le Tourneau et Cadiet, 2002, p: 84.نماید طرفین ایجاد نمی

گردد که وکیل تمایل بـه پـذیرش پرونـده را بـه      دقیقاً زمانی آغاز می: دوران پیشرفت مذاکرات
موکل اعالم و موکل نیز اعتماد خود به وکیل را ابراز  کرده لیکن بحث بر سر جزئیات قـرارداد  

ین موقعیت نیازي به طـی کـردن مرحلـه    باید توجه کرد که لزوماً جهت رسیدن به ا. ادامه دارد
همکاري قبلـی   مقدماتی وجود ندارد چرا که در مواردي که علت مراجعه موکل به وکیل سابقه

باشد یا زمانی که وکیل در رشته خاصی به صورت تخصصی فعالیـت داشـته و از ایـن جهـت     
توان ادعا نمود که مذاکرات صرفاً جهت رسیدن به توافق نهایی  می معروفیت کسب کرده است،

 پس از  پیشـرفت مـذاکرات،  دقیقاً . بوده و شخصیت و تخصص وکیل مورد تایید موکل هست
گردد و طرفین با برقراري جلسـات متعـدد بـه     قراردادي بین وکیل و موکل آغاز می دوران پیش

در مـوارد  . پردازنـد  توانند در پیش گیرند مـی  ه میو راهکارهاي مختلفی ک کاربررسی جزئیات 
به دلیل شـرایط   استانجامد اما ممکن  معمولی این مذاکرات چند روز یا چند هفته به طول می

ها به درازا انجامد و هنـوز   ها و گاهی سال این مذاکرات ماه... پرونده و یا تکمیل ادله و خاصِ



 

 

. دعوا در مرجع قضایی صورت نگرفتـه باشـد   هیچ اقدام عملی و جدي جهت طرح یا پیگیري
اگر بر سـر کلیـه    پس، اند در دوران پیشرفت مذاکرات، طرفین هنوز به توافق نهایی نرسیدهلذا 

مقـداري از حـق    اگرالوکاله توافق شده باشد و حتی  شرایط قرارداد از جمله میزان و نحوه حق
ه طرفین را قراردادي قلمداد کرد؛ چرا کـه  توان رابط نمی باز هم ،باشدپرداخت شده نیز الوکاله 

مگر آنکه بتـوان اراده طـرفین را از قـرائن و دالیـل خـارجی       ؛ندارند عقد را طرفین قصد انشا
  1)53. ص, 1392 ،طالب احمدي( .دکشف کر
ایـن دوره کـه پایـان دوران پـیش قـراردادي هسـت، طـرفین بـه توافـق نهـایی           در : گام نهایی

ر در عقود تشریفاتی این مرحله بیشت .ک گام تا پایان کار باقی مانده استاند و فقط ی یافته دست
بین طرفین صورت گرفته است لـیکن جهـت تحقـق     موضوعیت دارد؛ زمانی که تمام توافقات

مثـل بیـع مـال     عقـدي به عنوان مثـال در   .باشدعقد نیاز به انجام تشریفات یا اقدامات دیگري 
را  ملـک بـه مشـتري    انتقـال رسـمی  مرحله قبل از حضور در دفتر اسناد رسـمی و   غیرمنقول،

تواند در عقـد وکالـت دادگسـتري     این موضوع از آن جهت می .توان در این دوره جاي داد می
قـانون آیـین    34مـاده  نظامنامه قانون وکالت و  75مورد توجه قرار گیرد که قانونگذار در ماده 

  .ی را جهت تنظیم وکالتنامه دادگستري مقرر کرده استدادرسی مدنی، شرایط خاص
 :ه شودپاسخ داد ذیل تسواالباید به براي تعیین زمان دقیق پایان دوران پیش قراردادي لذا 

توافـق وکیـل و موکـل     آیا عقد وکالت دادگستري از جمله عقود رضایی بـوده و بـا   .1
یا اینکه جهت تحقق عقد، نیاز به تشریفات دیگري همچـون کتبـی    گردد، محقق می

 هست؟بودن، الصاق تمبر و اعالم به مرجع قضایی 
تـوان رابطـه    زمان تنظیم وکالتنامه تا ابطال تمبر مالیاتی، رابطه بین دو طرف را مـی از  .2

 2شود؟ قراردادي دانست یا اینکه پس از ابطال تمبر، عقد وکالت محقق می

ز امضاي وکالتنامه، وکیل آن را بـه مرجـع قضـایی تسـلیم نکنـد، بـاز هـم        اگر پس ا .3
توان رابطه دو طرف را بر مبناي رابطه وکیل و موکل مورد ارزیـابی قـرارداد؟ بـه     می

                                            
انشاء به شرط مقرون بودن به چیزي که داللـت بـر    عقد محقق می شود به قصد«: قانون مدنی 191ماده  1

  ».دکن قصد
 مـی گیـرد سـند را از   عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبرکه به اسناد تعلق  :قانون مدنی 1294ماده  2

 .رسمیت خارج نمی کند



 

 

عنوان مثال اگر پس از امضاي وکالتنامه توسط موکل، مرجع قضایی از قبول وکالتنامه 
امتناع نماید و عمالً وکیـل نتوانـد بـه     ،نونی تعداد وکیلبه دلیل عدم رعایت سقف قا

وظایف خویش طبق قرارداد عمل نماید، سرنوشت قـرارداد را چگونـه بایـد تصـور     
، اسـت افتد نیز قابل بررسی  نمود این مسئله زمانی که قصور از ناحیه وکیل اتفاق می

مثالً اگر وکیل پروانه خویش را در موعـد مقـرر تمدیـد نکـرده باشـد یـا اینکـه در        
و بـه   ندارداي قبول وکالت نموده باشد که صالحیت وکالت در آن موضوع را  وندهپر

واسطه این تخلف مرجع قضایی از قبول وکالت وي امتناع نماید باید مسـئولیت وي  
 را بر چه مبنایی مورد بررسی قرار داد؟

نـیم کـه   را زمانی معتبـر و مسـلم فـرض ک   در قرارداد وکالت دادگستري اگر رابطه وکیل و موکل 
وکیل، وکالت خود را به مرجع قضایی اعالم و مرجع صالح نیز، وکالت را قبول کـرده باشـد، در   
این صورت بررسی رابطه طرفین در فاصله بین امضاي وکالتنامه تا ارائه آن بـه مرجـع صـالح بـه     

اگر قائل به ایـن نظـر باشـیم کـه قـرارداد وکالـت        در مقابل. حائز اهمیت است گام نهاییعنوان 
، دیگر بررسـی  و نیاز به تشریفات دیگري ندارد محقق میگردد وکیل و موکل توافقدادگستري با 

معنا بوده و باید مسئولیت طرفین را بـر مبنـاي مسـئولیت     این دوره در عقد وکالت دادگستري بی
کنـیم   لـذا ابتـدا سـعی مـی     .قرارداد جستجو کرد قراردادي و یا مسئولیت ناشی از نقص در اعتبار

  .مدنی باز شناسیم وکالتماهیت اصلی عقد وکالت دادگستري را نسبت به 
  ماهیت عقد وکالت دادگستري

لیکن قانون مـدنی   )119. ص, 1392 ،طباطبایی( اند اي وکالت را ایقاع دانسته که عده هرچند.1
عقود معین  ،کاتوزیان( ت را عقد دانسته استوکال. م.ق 656مشهور در ماده  ازنظربه پیروي 

لنگرودي با رد نظریه عقد بودن وکالـت چنـین بیـان     استاد جعفري )123. ص, 1392, 4ج 
در وکالت با تراضی، قبول وکیل، از عوارضِ اذنِ موکل است نه از ذاتیـات اذن کـه   «:کنند می

جعفـري  (».باطل و تباه اسـت  رهپس نظریۀ عقد بودن وکالت بالم. تغنّیِ بالذات از قبول اس
به معنی قانون  بدیهی است، با توجه به رضایی بودن عقد وکالت )428، ص1395لنگرودي، 

، ایجاب و قبول به صورت صریح یا ضمنی و به هر ترتیبی کـه بیـان شـود داراي اثـر     مدنی
حقوقی هست؛ لیکن در مورد ماهیت عقد وکالت دادگستري و تطبیـق آن بـا وکالـت مـدنی     

لذا اهمیت دارد تا بررسـی کنـیم کـه    . )5. ص, 1394 ،نوش آبادي( هایی وجود دارد تفاوت
نیز مانند وکالت مدنی با اعالم ایجاب از ناحیه موکل و قبول آن از طـرف   دادگستري وکالت



 

 

هاي چاپی مخصوصی که  گردد یا اینکه حتماً باید این ایجاب و قبول در فرم وکیل محقق می
 3.شود، اعالم گردد تهیه و به وکال ارائه می هوزارت عدلیتوسط 

انـد   قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمـوده « یمدنقانون  10وفق ماده .2
لذا اصل بر رضایی بودن قراردادهاست » در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است

 ،کاتوزیـان ( .قـرارداد الزم بدانـد  اي را براي تشـکیل   مگر آنکه قانون صراحتاً تشریفات ویژه
تنظیم قرارداد  ...«: 1316نامه قانون وکالت مصوب  نظام 75طبق ماده از طرفی  )88. ص, 1395

باشد ممنـوع اسـت    الوکاله بر طبق اوراقی سواي آنچه بموجب قانون وکالت و این نظامنامه مقرر می حق
در مــورد  همچنــین »...بــه بــاالمحکوم خواهــد شــد  5 درجــهو متخلــف بــه مجــازات انتظــامی از 

در مواردي که موضوع وکالت انجام : هاي رسمی با موضوع حقوقی گفته شده است وکالتنامه
نیاز به تشریفات خاص دارد، وکالت جهت انجام آن عمل نیز باید بـا  عمل حقوقی است که 

تـوان عقـد وکالـت     لـذا مـی   )128. ص, 1392 ،کاتوزیـان ( .همان تشـریفات تنظـیم گـردد   
مربوط به رابطه مطلق وکیل  بعد اولین: قرارداد حلیلتبررسی و مورد  بعددادگستري را از دو 

که نمایانگر تعهد وکیل به اعالم وکالت و دفاع از موکل در مرجع قضـایی و   هست و موکل
یـاد  باشد و از آن بـه قـرارداد خصوصـی     الوکاله می تعهد موکل به پرداخت حق آن در مقابل

عقدي رضایی و الزم بوده و ماهیت آن بـا ماهیـت وکالـت    . م.ق 10و بر طبق ماده  شود می
در این خصوص گفتـه   )176ص ، 1380کمیسیون امور حقوقی، (هست دادگستري متفاوت 

وکالت به تراضی، ممکن است مجانی و یا بااجرت باشد ولی اجـرت وکیـل نـه    «:شده است
براي اختیاري است که بموجب التزام موکل به او داده شده اسـت؛ در ایـن مقـام، تعویضـی     

بعـد  . )429؛ ص1395جعفـري لنگـرودي؛   (».نیست، تعویض بین عمل وکیل و اجرت است
که تحت عنـوان وکالتنامـه   است هاي وکیل در دادرسی  یارات و محدودیتمربوط به اخت دوم

ترکیب این در لذا . شود به مرجع قضایی تقدیم می تنظیم و دادگستري و با تشریفات خاصی
 :یمهست جهامومختلف  حالتبا چند  رکندو 

                                            
الوکاله تنظـیم و   وکالء باید با موکل خود قرارداد حق: 1315بهمن ماه  25مصوب  قانون وکالت  32ماده   3

الوکاله و  قرارداد حق . مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند
مطـابق  دارد  هی که وکیل دریافت مـی سپارد و همچنین قبوض وجو فهرست اسنادي که موکل به وکیل می

  .وزارت عدلیه معین خواهد شد که از طرف اي است نمونه



 

 

صـورت   همزمان و یا ضمن عقد وکالـت دادگسـتري   الوکاله حقتنظیم و انعقاد قرارداد .1
صورت  قبل از انعقاد عقد وکالت دادگستري الوکاله حقو انعقاد قرارداد  یمتنظ .2 .گیرد می

  .باشد دادگستري پس از انعقاد عقد وکالت الوکاله حقانعقاد قرارداد . 3 .پذیرد
قطعاً در امکان تحقق قرارداد به صورت اول و دوم با ایرادي مواجه نخواهیم بـود؛ لـیکن    

بـا  ظیم قرارداد خصوصی پس از اعالم وکالت توسط وکیل دادگستري امکان پذیرش تندر 
 :مقرر میـدارد  1315بهمن  25قانون وکالت مصوب  32ماده  .هایی روبرو هستیم دشواري

نسخه ثانی قرارداد را  الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و وکالء باید با موکل خود قرارداد حق«
الوکاله و فهرست اسنادي کـه   حق قرارداد  به دفتر محکمه تسلیم دارند به ضمیمه وکالتنامه
دارد مطـابق   دریافـت مـی   سپارد و همچنین قبوض وجوهی کـه وکیـل   موکل به وکیل می

» ...به ضمیمه وکالتنامه ... «د یق» .دوزارت عدلیه معین خواهد ش اي است که از طرف نمونه
قبـل از اعـالم وکالـت    الوکاله بایـد   ه قرارداد حقالذکر بیانگر این مطلب هست ک ماده فوق

 مـاده  همچنـین . همزمان با اعالم وکالت به دفتر محکمه تسلیم گـردد وکیل، منعقد شود و 
عـادي و وکالـت در جلسـه    -قانون آیین دادرسی مدنی وکالت را به سه قسـم رسـمی   34

همچون کتبی بودن و لـزوم گـواهی    ي هر کدام شرایطیو برا دادرسی تقسیم نموده است
قـانون وکالـت در    32کنـد کـه خـود بـا مـاده      را مقرر میدار  امضاء توسط افراد صالحیت

در کنـد،   وص نظریـه واحـدي را دنبـال نمـی    رویه قضایی نیز در این خص. تعارض است
دادگـاه تجدیـدنظر    52از شعبه  22/07/1393مورخ  930997026950083دادنامه شماره 

در این دادنامه نـه   تمبر مالیاتی وکیل را از موارد رد دعوا دانسته استکسري ران استان ته
الوکاله نادیده گرفته شده اسـت   تنها تفکیک مورد نظر ما بین نیابت در دفاع و قرارداد حق

 .رد دعوا شناخته شده استبلکه عدم ابطال تمبر مالیاتی نیز از موجبات 

الوکاله جدا بدانیم یـا اینکـه تفکیـک و     را از قرارداد حق ريدادگست فارغ از اینکه عقد وکالت 
انشقاق این دو را صحیح تلقی نکنیم؛ در خصوص نحوه تنظیم وکالتنامه نیز با تشریفاتی روبرو 

بـدوي دیـوان عـدالت     29شعبه طبق دادنامه صادره از  :کند خواهیم شد که کار را دشوارتر می
عـدم گـواهی امضـاي موکـل در      13/09/1391ورخ م 9109970902903351اداري به شماره 

در واقع دیـوان   ؛شناخته شده استوکالتنامه توسط وکیل، از موجبات عدم پذیرش دادخواست 
وکیـل در دادرسـی    ،)گواهی امضاء(وکیل را بدلیل عدم رعایت تشریفات تنظیم سند وکالتنامه 

 .نشناخته است



 

 

هـا   دادگـاه  ،انگلستان قرارداد وکالت دادگستري درالوکاله از  خصوص انشقاق قرارداد حقدر .3
نمایند و تغییـر میـزان حـق     الوکاله تعیین نشده باشد دادخواست را رد می در صورتی که حق

در اسکاتلند  (Bowstead, 1996, P: 63( یرندپذ الوکاله پس از تقدیم دادخواست را نمی
 ،فـیض مهـدوي  ( باید پرداخـت شـود  الوکاله با تقدیم دادخواست و به صورت تواماً  نیز حق
در حقـوق انگلـیس لزومـاً وکالـت     البته باید به این نکته توجه داشت کـه  . )17. ص, 1351

 (Fridman, Ibid, p.141) مـا نمـی شناسـند    نظـر را عقد بـه معنـاي مـورد    دادگستري 
اجبـاري بـودن قبـول    «همچنین در خصوص وکالت دادگستري در حقـوق انگلسـتان اصـل    

لذا وکیـل اختیـاري در عـدم پـذیرش پرونـده نـدارد و        4.مطرح هست» وکیل وکالت توسط
ص ، 1342. کـاتبی ( .کند را بپـذیرد  کالت هر شخصی که به وي مراجعه میموظف هست و

26( 
؛ 1377صدرزاده افشار، (دارد در فرانسه نیز مانند ایران وکیل در قبول یا رد پرونده آزادي عمل 

کـه هـر کـدام داراي    دادگسـتري اشـکال مختلفـی داشـته      همچنین در فرانسه وکالـت ) 9ص 
 قـرارداد  .1: اشـکال مختلـف وکالـت در فرانسـه بـه صـورت      ( .تشریفات خاص خود هسـتند 

هـاي مشـاغل آزاد و    شـرکت . 4 7شرکت مدنی حرفه وکالـت . 3 6جمعی قرارداد .2 5همکاري

                                            
 .ته استمورد قبول قرار گرف 1792قاعده پذیرش تمام پرونده ها پس از محاکمه توم پن در سال  4

کالـه  توانند در برابر دریافت مبلغی تحت عنوان حـق الو  وکال می 1972تصویب نامه  74به موجب ماده  5
تمام یا قسمتی از فعالیت کاري خود را در دفتر وکیل دیگري به انجام برسانند این نوع از همکاري داراي 
شرایط و قواعد خاصی بوده و قانون گذار بیشتري تالش را براي حفظ آزادي وکیل همکار مبذول داشـته  

 .است

مجتمعاً در حقوق ما باشند با این تفاوت که  به نظر میرسد که این نوع از وکالت مطابق وکالتهاي منفرداً یا 6
در فرانسه رابطه، مسئولیت و تعهدات وکال در قرارداد جمعی مشخص و معین شده و یک نسخه از قرارداد 

 نیز براي دادستان ارسال می گردد

معادل موسسات حقوقی در ایران که با ظوابطی محکم و استوار توسط وکال و در مـواردي هـم توسـط     7
گردد از نوآوري هاي موجود در این نوع از شرکت ها امکان همکاري و تشکیل توسط  موان تشکیل میکارآ

 .باشد مختلف از کانونهاي مختلف می وکالي



 

 

تنهـا بـه    وکـال  ایران لذا در فرانسه بر خالف ).باشد می 8روزمزديوکالت . 5 و شرکت تعاونی
 .دنکن صورت سنتی وکالت را قبول نمی

توان رابطه وکالـت   به نظر میرسد در حقوق دیگر کشورها از جمله انگلیس و فرانسه زمانی می
به معنی اخص را بین وکیل دعاوي با موکل احراز نمـود کـه وکیـل در مرجـع قضـایی اعـالم       

 )82ص ؛ 1345نراقی؛ ( ضایی قرار گرفته باشد؛وکالت کرده باشد و این امر مورد قبول مرجع ق
طبق شق دوم  ین دادرسی مدنی نیز همخوانی دارد؛قانون آی 38ماده  منطوق سیاقیاین تفسیر با 

وکیـل   در امور راجع بـه دادرسـی،  پس از اطالع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را ... «: این ماده
 »نخواهد شناخت

شود که اگـر عقـد وکالـت دادگسـتري را عقـدي رضـایی        فایده این بحث آنجا مشخص می.4
قلمداد کنیم، پس از ایجاب و قبول وکیل و موکل، رابطه قراردادي بین ایشان ایجـاد شـده و   

تـوان بـر مبنـاي تعهـد      نیاز به هیچگونه تشریفات دیگري ندارد؛ لذا هر یک از طرفین را می
به عنوان مثال اگر وکیل و موکل بر روي تمام جزئیات به . آن نمود قراردادي ملزم به اجراي

از این رو وکیل اقدام به جمع آوري اطالعات و تنظـیم دادخواسـت احتمـالی    . توافق برسند
کرده باشد لیکن موکل از حضور در دفتر وکیل و امضاي وکالتنامه دادگستري بـر روي فـرم   

الوکالـه   تواند الزام وي به پرداخت حق وکیل می چاپی مخصوص امتناع نماید؛ در این حالت
 .را درخواست نماید توافق شفاهیطبق 

توان گفت، بـدلیل اینکـه    در مقابل اگر وکالت دادگستري را از زمره عقود تشریفاتی بدانیم، می
توان بر مبناي قرارداد وکالت دانسـت و   اي تنظیم نشده است، رابطه بین طرفین را نمی وکالتنامه

همین امر ممکن هسـت از جانـب   . د براي جبران خسارات وکیل، به دنبال مبنایی دیگر بودبای
وکیل محقق شود، با این تصور که پس از پایان مذاکرات و تحقق توافق نهایی، وکیل با تعلل و 

هاي قانونی موکل، از امضاء وکالتنامه و یا ارائه آن به مرجع قضـایی امتنـاع    از بین بردن فرصت
یا دفـاع از دعـوا دارد،    دادخواست ؛ این مورد زمانی که موکل فرصت کوتاهی براي طرحنماید

و از ایـن جهـت تعیـین مبنـاي      ی را براي وي به همـراه داشـته باشـد   تواند خسارات فراوان می
 )71ص ؛ 1382پور، نوري؛  امامی( .مسئولیت وکیل حائز اهمیت است

                                            
بوده و به نـوعی قـرارداد    1990نوع از وکالت از ابتکارات قانون کذار فرانسوي در اصالحات سال ن ای 8

 کارفرمایی کرده استوکالت را مشابه قرارداد کارگر و 



 

 

تواند بر نظریه رضـایی بـودن عقـد     اي فوق نمیه هیچ یک از استدالل از نظر محققدر نهایت 
اي وارد سازد، لیکن در اینجا مجال بررسی دقیق و ارائـه یـک نظریـه     هري خدشوکالت دادگست

گیـري آن را در اختیـار خواننـدگان     قطعی نسبت به ماهیت عقد وکالت وجـود نـدارد و نتیجـه   
ر خصوص زمان انعقاد قرارداد وکالت دهاي یاد شده،  از قبول یا رد استدالل فارغلذا . گذارم می

 :کرد مطرحتوان سه نظر را  می و پایان دوران پیش قراردادي، دادگستري
به طرفین هر زمان که : که بر مبناي رضایی بودن عقد وکالت قابل توجیه هست ظریه اولطبق ن

قرارداد را اراده خود مبنی بر انعقاد  ،صورت صریح یا ضمنی، شفاهی یا کتبی و یا به هر طریق
قراردادي به پایان  عقد محقق شده و رابطه پیش ،بین طرفین توافق صورت پذیرد و ابراز نمایند

 .رسد می

طبق نظریه دوم، تنها زمانی رابطه قراردادي بین طـرفین محقـق خواهـد شـد کـه طـرفین اراده       
 کننـد  اعالم هاي ارائه شده توسط کانون وکال خویش را به صورت مکتوب و در قالب وکالتنامه

امضاي موکل توسط وکیل یا یکـی از مراجـع ذکـر     وکالتنامه،و پس از تکمیل تمام مندرجات 
  .شده در قانون مورد گواهی قرار گیرد

زمان انعقاد عقد وکالت مقارن : نظر سوم که از نظر مولف با ایرادات زیادي همراه هست و طبق
از طرفـی   .سط شخص ذي صالح قانونیهست با اعالم وکالت به مرجع قضایی و قبول آن تو

شود قائل به تفکیک شـد و   باید در هر مورد بسته به ماهیت و موضوعی که به وکیل ارجاع می
اراده طـرفین و مقصـود    اگـر : به عنوان مثال. توان در همه موارد حکمی یکسان صادر کرد نمی

هـر تـوافقی    گفت توان می نهایی موکل از انعقاد قرارداد با وکیل، صرف دفاع در محکمه باشد،
، توسط مرجع قضاي اعم از کتبی یا شفاهی بین وکیل و موکل، قبل از اعالم وکالت و قبول آن

لیکن در مـواردي کـه طـرفین    . جزو دوران پیش قراردادي بوده و وارد در بحث ما خواهد بود
د و نده کرده باشـ را ارا) در محکمه(اخص صراحتاً اعمال و رفتار دیگري غیر از دفاع به معناي 

 اقتضـا نمایـد؛   یا مورد وکالت از جمله اموري باشد که اعمالی دیگر غیر از دفاع در محـاکم را 
در ایـن   .مانند وقتی که جهت طرح دعوا یا دفاع نیاز به اخذ مجوز و یا ارسال اظهارنامه باشـد 

د کتبی یا شـفاهی  شود به مذاکرات قبل از انعقاد قراردا حالت، دوران پیش قراردادي محدود می
  .بین وکیل و موکل

  



 

 

 :زیان ناشی از ترك مذاکرات
  .توان به سه دسته تقسیم نمود هاي ناشی از دوران پیش قراردادي را می زیان.5

زمانی که قرارداد محقق نگردد، طرفی که به امید انعقـاد قـرارداد وارد   : متوقع یانز .1
آورد  صورت تحقق قرارداد بدست میمذاکره شده است منافع مورد نظرش را که در 

به عنوان مثال فردي که به امید خریـد اتومبیـل وارد مـذاکره    . را از دست خواهد داد
شود، در صورت عدم انعقاد معامله از مالکیت خودرو موصوف که توقع خرید آن  می

از دست دادن منافع ناشی از قـرارداد، زمـانی کـه     لذا. شود را داشته است محروم می
  .شود لیل عدم تحقق آن به یکی از طرفین تحمیل گردد، زیان متوقع نامیده میبد
واقع شدن قـرارداد انجـام   هایی که هریک از طرفین به امید  هزینهبه : اتکایی یانز .2

  ...مانند حق دالل، هزینه رفت و آمد، هزینه کارشناس و .شود اند گفته می داده
از  یا انجام تمام یـا مقـداري  به طرف مقابل  شده پرداختوجوه : اي معاوضه یانز .3

 .عوضین قبل از انعقاد قرارداد

را مورد مطالعـه قـرار    در عقد وکالت دادگستري پس از اینکه مفهوم مسئولیت پیش قراردادي 
به دلیل بدعهدي یک طرف در انجام معاملـه   دادیم، اینک به بررسی خساراتی که ممکن هست

در واقع هرجـا سـخن از مسـئولیت    . خواهیم پرداختیگر وارد آید یا انعقاد قرارداد به طرف د
آید، زیانی وجود دارد و اولین عنصر ایجاد مسئولیت مدنی ورود زیـان نـاروا    مدنی به میان می

 .باشد می

شـوند،   به تمع بدست آوردن چیزي وارد مذاکره می) وکیل و موکل( قرارداد دانیم که طرفین می
داري کند، طرف دیگـر  قرارداد خوده ناروا از ادامه مذاکرات و انعقاد حال اگر یکی از طرفین ب

تواند ادعا کند که از ایـن   گردد، لذا می از بدست آوردن منفعت حاصل از آن قرارداد محروم می
 قابل جبران هست؟ تا چه اندازه اما این زیان؛ بابت متضرر شده است

اي عقیم مانده  اکرات در چه مرحلهذنکه مهاي حقوقی کشورهاي مختلف، بسته به ای در نظام .6
لذا فرآیند مذاکره را به سه مرحله تفکیـک  . گیرند است، ضمانت اجراي خاصی را درنظر می

 )96. ، ص1394حاجی پور، (اند  کرده

جایی که وکیل و موکل در محدوده آغـاز مـذاکرات هسـتند و هـیچ یـک از آنهـا       : مرحله اول
تصمیم جدي خود را براي انعقاد قرارداد وکالت یا قبول وکالت به طرف دیگـر اعـالم نکـرده    

قطع به یقین ترك مذاکرات در این مرحله فاقد ضمانت اجرا بوده و هر یـک از طـرفین   . است



 

 

 :Woo Pei Yee 2002) 9.اصل آزادي اراده از انعقاد قرارداد امتناع نمایـد تواند بر مبناي  می
165) 

از جملـه  (قـرارداد  در این مرحله گرچه مذاکرات در خصـوص جزئیـات   : مرحله دوم یا میانی
بـه پایـان   ) ...هـاي الزم بـراي آن و   الوکاله، نحوه طرح دعوا و دفاع و هزینه نحوه پرداخت حق
در  یـد، آ بوجـود مـی   بین وکیل و موکل اعتمادي، اسطه تداوم مذاکراتبه و نرسیده است لیکن

دهـد و وکیـل نیـز تخصـص      رار خویش را در اختیار وکیل قرار میسموکل ا ،نتیجه این اعتماد
در ایـن بـین ممکـن    . کنـد  کند و به نوعی مسیر راه را براي موکل تشریح می خود را عرضه می

به عنوان مثال ممکـن هسـت وکیـل جهـت     . تقبل شودهایی را م هست هر یک از طرفین هزینه
یمت کند یا اینکه وسایلی را که براي پیشبرد و تحقیق به محل مورد نظر موکل عز کسب اطالع

هـایی همچـون    بیند تهیه نماید، در مقابل موکل نیز به اعتماد ایـن امـر هزینـه    مذاکرات الزم می
در . را پرداخت نماید... ا هزینه تامین دلیل واقامت در شهري که دفتر وکیل در آنجا واقع شده ی

انـد و خسـارات    داده 10حکم به پرداخـت خسـارات اتکـایی   این خصوص کشورهاي متعددي 
 .شـده اسـت    اد قرارداد موصـوف دانسـته  اتکاي معقول به انعق زاتکایی هر نوع ضرري ناشی ا

)Kessler & Fine, 1964, p:401(  مورد، وکیل مسـتحق  بنابر این در این مرحله بسته به
دریافت اجرت اعمالی است که به نفع موکل به انجام رسانیده است و از سوي دیگر موکل نیز 

 .تواند خسارات اتکایی خویش را دریافت نماید در صورت انصراف وکیل از ادامه مذاکرات می

ین در در این مرحله مذاکرات در آخرین مرحلـه خـود قـرار دارد، طـرف    : مرحله سوم یا نهایی 
مانده  اند و تنها یک جزء از قرارداد براي تکمیل و انعقاد باقی مورد کلیه جزئیات به نتیجه رسیده

در خصوص ضمانت اجراي ناشی از ترك مذاکرات در این مرحلـه اتفـاق نظـر وجـود     . است
ندارد؛ در فرانسه جهت جبران خسارت در این مرحله، مثـل مرحلـه میـانی حکـم بـه جبـران       

و همچنان رابطه طرفین را خـارج از   )De Cionck, 2002, p:35(اند  ایی دادهخسارت اتک
 راي به جبران خسارت متوقع داده »ایرینگ«کنند اما در آلمان بر مبناي نظریه  قرارداد فرض می

                                            
در مرحله اول فرد در شـکل و فـرم قـرارداد    : آزادي قراردادي داراي دو بعد ثلبی و ایجابی هست اصل 9

تواند قرارداد را به هر شکلی که خواستند منعقد کننـد و طـرفین تـابع هیچگونـه      آزادي کامل دارد پس می
تـوان   ي به این معنی هست که هیچ فردي را نمـی اما در مقابل جنبه منفی آزادي قرارداد؛ تشریفاتی نیستند

  .برخالف میل و اراده باطنی اش به انعقاد قراردادي ملزم نمود
10 RELIANCE DAMAGE 



 

 

ورهاي دیگري همچون هلند پـا را  همچنین کش (Mirmina, 1992-1993, p:77(شود  می
کنند لذا حکم به اجراي  قرارداد را در این مرحله انعقاد یافته فرض میاز آن هم فراتر گذاشته و 

از آنجا که عقد  (ferré, 1996, p: 145). دشو عین تعهد یعنی الزام به انعقاد قرارداد داده می
تحت عنوان اجراي عـین تعهـد    الزام یک طرف به انعقاد قرارداد باشد؛ وکالت، عقدي جایز می

 از طرفی حکم به پرداخت خسارات متوقـع، حـداقل از جانـب وکیـل    . باشد فایده می امري بی
تـوان از ایـن بابـت توقـع موکـل را       به وسیله بوده و نمی منتفی هست، چرا که مسئولیت وکیل

که اگر فالن  تصوراین با  خواهان: به عنوان مثال. نسبت به نتیجه اجراي قرارداد پیش بینی کرد
کند لیکن میوکیل، وکالت وي را قبول نماید، قطعاً در دعوا پیروز خواهد شد؛ شروع به مذاکره 

کـه   اي خواسـته توان  در این حالت نمی. نماید میدر مرحله پایانی، وکیل از قبول وکالت امتناع 
لـیکن اگـر وکیـل    . را به عنوان خسارت از وکیل مطالبـه کـرد   خواهان در دعوا بدست نیاورده

رغم کلیه توافقات در مرحله نهایی مذاکرات و در نزدیکی وقت رسیدگی دادگاه از  خوانده علی
قبول وکالت امتناع نماید و به این دلیل خوانده فرصت دفاع در مرحله بدوي را از دست بدهد؛ 

امـامی،  ( .توان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را به عنوان خسارت از وکیـل مطالبـه کـرد    می
 )303ص ، 1377

 اي قابل جبران هسـتند،  هاي معاوضه در هر صورت و در هر مرحله از مذاکرات که باشیم زیان
مگر آنکه طرفین به صورت صریح یـا ضـمنی بـه نحـو      )278ص ؛ 1393جعفري لنگرودي؛ (

فـرض کنیـد   : کنـیم  براي روشن شدن موضوع مثالی را بررسی می. دیگري تراضی کرده باشند
الوکاله را اعـالم   ل پس از چند جلسه مشاوره با وکیل و قبل از اینکه وکیل میزان نهایی حقموک

پرداخت به وکیل پرداخت نماید؛ یقیناً اگـر   نماید و قراردادي منعقد گردد، مبلغی را جهت پیش
مذاکرات به نتیجه نهایی نرسد این مبلغ باید بـه موکـل بـازگردد مگـر اینکـه بنـاي طـرفین از        

در واقـع  . خت چنین وجهی مبنی بر ضمانت عدم ترك مـذاکرات از جانـب موکـل باشـد    پردا
طی قراردادي با موکل مبلغی را دریافت نماید تـا در صـورتی کـه پـس از      ممکن هست وکیل

، آن مبلغ به عنـوان  منصرف شودانعقاد قرارداد  ازموکل  ها، حقیقات، مطالعات و بررسیانجام ت
مشاوره و مطالعـه  «تواند تحت عنوان قرارداد  این قرارداد می. خسارت به نفع وکیل ضبط گردد

  .منعقد گردد »مذاکرات مقدماتی یا پیش قراردادي«و یا تحت عنوان قرارداد  »پرونده
  
 



 

 

 مسئولیت پیش قراردادي وکیل دادگستري مبانی

ابر مطالبه خسارت ناشی از ترك مذاکرات قـد علـم کـرده    بزرگترین مانع و دفاعی که در بر.7
 11»آزادي در گفتگو«طبق نظریه  )50ص , 1396 ،کاتوزیان( .باشد است، اصل آزادي اراده می

هـر یـک از طـرفین ممکـن     . برگرفته از اصل آزادي قراردادها و اصل آزادي اراده هست که
هست مذاکرات را رها و از انعقاد قرارداد منصرف شود، لذا طـرف مقابـل بـا علـم بـه ایـن       

و ممکن هست  را پذیرفته استمسئله، ریسک ناشی از ترك مذاکرات از جانب طرف مقابل 
به همین دلیـل   )135ص ؛ 1393درافشانی، محسنی؛ ( .هایی شود در این مسیر متحمل هزینه

. ها، طرف مقابل را مسـئول بدانـد   تواند بابت این هزینه شده که هیچ یک از طرفین نمی گفته
معروف شده و طبق آن خریدار  12»دکترین اخطار به خریدار«این نظریه در حقوق انگلیس به 

نسبت به نفع یا ضرر  خودمسئول سود و زیان خویش در معامله بوده و باید بر طبق ارزیابی 
پـس   (Yee 2002:133) به قرارداد یـا تـرك مـذاکرات تصـمیم بگیـرد،      در ورود احتمالی

همانگونه که ضرر ناشی از یک قرارداد بد بر عهده خریدار هسـت، خسـارات فروشـنده در    
هرچند که در کشـورهاي  . صورت ترك مذاکرات توسط خریدار نیز بر عهده فروشنده است

امـا   )58. ص, 1392, طالب احمـدي ( داران زیادي ندارد پیرو حقوق عرفی این نظریه طرف
قانون مدنی و پـذیرش آن بـه عنـوان نمـود آزادي قـراردادي در       10ماده  استناد بهبا اي  عده

استناد قاعده اقدام، تحمیل هرگونه خسارت ناشی از عدم انعقاد قـرارداد را  به و حقوق ایران 
شخصی که قصد  دانیم، می البته) 45. ص, 1396, نن، کاتوز(.(.) می قرار زیان دیدهبر دوش 

 وکالي دادگستري یکی از به ؛ بدواًانتخاب وکیل جهت طرح دعوا یا دفاع از خویش را دارد
و مهارت وي نسبت به موضوع دعوا مطلع گردد  طکند تا از نظریات و میزان تسل مراجعه می

وکالـت خـویش را بـه وي واگـذار      ،پیـدا کنـد  و در صورتی که از این حیث اطمینان کافی 
لذا اجبار وي به انعقاد قرارداد، قبل از حصول اطمینـان از توانمنـدي وکیـل امـري     . نماید می

این مسئله در مورد وکیل هم صادق بوده و ایشـان نیـز    غیرمعقول و غیرقابل پذیرش هست؛
کالت موکل را قبول باید از صحت مدارك و صداقت موکل اطمینان حاصل نماید و سپس و

البته در این بین استثنائاتی نیز وجود دارد، این استثنائات گاهی به ماهیـت و موضـوع    .نماید
 . شود مربوط میاو وکالت و گاهی نیز به شخصیت وکیل مورد نظر و پیشینه 

                                            
11 FREEDOM OF NEGOTIATION 
12 DOCTRINE OF CAVEAT EMPTOR 



 

 

قراردادي را در هر قراردادي به عنوان یک اصـل   توان مخاطره آمیز بودن دوره پیش هرچند که می
امیـدواري  شناسایی کرد لیکن در صورتی که مذاکرات به نحوي پیش رود کـه در طـرف مقابـل    

توان طرف مقابل را نسـبت   انعقاد قرارداد ایجاد نماید و از این جهت متحمل خساراتی شود، نمی
  )154ص ، 1388طالب احمدي، ( .رت وارد شده به کلی بیگانه دانستبه خسا

 13تقصیر در مذاکرات
تنهـا نظریـه   که بر مبناي حقوق تعهدات روم بنـا شـده اسـت،    » تقصیر در مذاکرات«نظریه  .8

 ،1388طالب احمـدي،  ( .مستقل در حوزه مسئولیت مدنی پیش قراردادي شناخته شده است
توام با سوء نیت در هنگام مذاکرات که منجر به عدم حصـول  طبق این نظر رفتار ) 156 ص

نتیجه منطقی گردد و یا اینکه در آینده منجر به بـی اعتبـاري قـرارداد قلمـداد شـود، تقصـیر       
در خصـوص  ( .باشـد  محسوب شده و متخلف ملزم به جبـران خسـارت طـرف مقابـل مـی     

لـذا جهـت اعمـال ایـن      )36. ص, 1395 ،رنجبر: به. ك. خسارت ناشی از بطالن قرارداد ر
ها را در حقـوق ایـران    نظریه در حقوق داخلی، بدواً باید وجود قاعده حسن نیت در قرارداد

مورد شناسایی قرار دهیم و سپس خروج از حسن نیت را به عنوان تقصیر تلقـی کـرده و از   
باب مسئولیت مدنی و با جمع شرایط دیگري همچون ورود زیان و رابطـه سـببیت و عـدم    

 .محکوم نمائیم هاي طرف مقابل ثبات فورس ماژور؛ متخلف را به جبران زیانا

 :نقش حسن نیت در روابط وکیل و موکل
داران نظریه حسن نیت همواره جهت اثبات ادعاي خویش مبنی بر پذیرش این نهاد در  طرف .9

عقـد  لذا  )303. ص, 1377 ،امامی( اند، فقه و حقوق مدنی ایران به عقد وکالت استناد نموده
وکالت به عنوان عقدي نیابتی نیازمند رعایت حداکثر حسن نیـت از جانـب وکیـل و موکـل     

 وکالت حدود از ندارد حق و است موکل مصلحت و غبطه رعایت به مکلف وکیل. باشد می
 خـود  اقدامات و تصرفات در باید وکیل« :دارد می مقرر مدنی قانون 667 ماده .نماید تجاوز

 برحسـب  یا داده اختیار او به بالصراحه موکل که آنچه از و نماید راعاتم را موکل مصلحت
در رابطه بـا وکیـل   این حساسیت  .»نکند تجاوز اوست، اختیار داخل عادت و عرف و قرائن

 82 ماده 3 بند و ؛م.ق 666 ماده همانند وکالت، قانون 41 مادهباشد؛  دادگستري دو چندان می
 کـه  صـورتی  در« :دارد مـی  مقـرر  دادگسـتري  وکالي کانون استقالل قانونی الیحه نامه آیین

                                            
13 CULPA IN CONTRAHENDO 



 

 

 بالنتیجه و ساخته موکل طرف با وکیل که آن قبیل از شود ثابت موکل به نسبت وکیل خیانت
 موکـل  و شـد  خواهـد  محکوم وکالت شغل از ابدي محرومیت به نماید تضییع را موکل حق
 حکم مدنی قانون 663 ماده همچنین .»نماید مطالبه او از را خود بر وارده خسارت دتوان می

 .است نموده بیان را »وکالت حدود از وکیل خروج جواز عدم«

براي وکال ممنوع بوده و افشاي اسرار  14آمیز در فرانسه افشاگري و توسل به وسایل خدعه .10
. یت ظـوابط قـانونی امکـان پـذیر هسـت     فقط با هماهنگی هیات مدیره کانون وکال و با رعا

وظیفه حفظ اسرار موکل متوقف به قبول وکالت نبوده و وکیل حتـی در صـورت نپـذیرفتن    
عالوه  (Rennes, 1973 – 1974) وکالت مراجعه کننده ملزم به حفظ اسرار وي می باشد

هرگـاه  بر این در فرانسه وظیفه دیگري نیز بر عهده وکیـل قـرار گرفتـه اسـت کـه طبـق آن       
مذاکرات بین وکیل و موکل جهت قبول پرونده به نتیجه نرسـد، وکیـل حـق نـدارد وکالـت      

 .راي منــافع متعــارض هســتند را بپــذیرداطــرف مقابــل و یــا افــرادي را کــه بــا موکــل د

(Chardenon, 1972, p:497)     البته در کلیه موارد باید شکایت از طریـق رئـیس کـانون
 ,Cremieنمود دعوا را از طریق دیگري تعقیب  توان یپیگیري گردد و بدون نظر وي نم

1949, p:29 
 و حق بین رابطه در هست؟ نیت حسن رعایت به مکلف وکیل با رابطه در نیز موکل آیا اما .11

 و نیـا  شهبازي مرتضی( .نمود تبعیض موکل و وکیل بین توان نمی نیت حسن رعایت تکلیف
 قراردادهـاي  حقـوق  همچـون  المللـی  بـین  اسـناد  از برخـی  در )43 :ص ،1392 همکاران،
 کـه  17مرجـع  مشترك طرح نویس پیش و 16المللی بین تجاري قراردادهاي اصول 15اروپایی،

 شـده  اشـاره  نیـت  حسـن  رعایت به موکل تعهد به نیز باشد می اروپا مدنی قانون اولیه طرح
 18.است شده پذیرفته امري وکیل برابر در نیت حسن رعایت به موکل متقابل تعهد لذا ؛است

                                            
14 PUBLICITE’ ET DEMARHAGE 
15 THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRAT LAW (PECL) 
16 UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONALONAL COMMERCIAL 
CONTRACTS (UPICC) 
17 DRAFT COMMON FRAME OF REFRENCE (DCFR) 

نوشته مرتضی شهبازي » جایگاه حسن نیت در عقد وکالت«براي مطالعه بیشتر در این خصوص به مقاله  18
؛ مراجعـه  1392و عباس باقري؛ فصـلنامه دانـش حقـوق مـدنی؛     نیا، ابراهیم تقی زاده، سیدابوالقاسم نقیبی 

 .نمایید



 

 

 تـوان  می وکیل عزل اعالم به وي تعهد و وکیل به اطالعات ارائه به موکل تکلیف از همچنین
 )همان( .رساند اثبات به موکل به نسبت را نیت حسن رعایت به تکلیف وجود

 بـه  قائل توان می اینکه یا بوده قراردادي دوران به محدود نیت حسن رعایت به تعهد آیا اما .12
 ورود جهـت  مقدماتی مذاکرات دوران در یعنی ابتدا، همان از موکل و وکیل که شد نظر این
 هستند؟ نیت حسن رعایت به ملزم یزن وکالت رابطه به

وکیل باید اسـراري را کـه بـه واسـطه     : اشعار میدارد 1315 قانون وکالت 30ماده  رابطه این در
اسرار مربوط به حیثیـات و شـرافت و اعتبـارات    وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین 

تـوان وکـال را مسـئول حفـظ اسـرار       هر چند که به موجب این ماده نمی .موکل را حفظ نماید
مراجعه کنندگانی دانست که قانوناً وکالت ایشان مورد پذیرش قرار نگرفته اسـت و اسـتفاده از   

دوره پیش قراردادي بـا ایرارداتـی    براي تحمیل مسئولیت حفظ اسرار و اطالعات در قانوناین 
اطبـاء و  «: 1375 یاسـالم کتاب پنجم قـانون مجـازات    648مواجه خواهد بود لیکن طبق ماده 

محرم اسرار  کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خودفروشان و و جراحان و ماماها و دار
به سه ماه و یک روز تـا یـک   اسرار مردم را افشا کنند . شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی می

سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هـزار تـا شـش میلیـون ریـال جـزاي نقـدي محکـوم         
البته در قوانین مربوط به وکالت در کشورهایی همچون لبنان و فرانسه تعهد به حفظ  ».شوند می

کـاتبی،  (ت اسـ د صراحتاً پذیرفته شـده  نکن که جهت مشاوره به وکیل مراجعه می افرادياسرار 
رسد این امر از مقتضیات شغل وکالت بوده به نحـوي کـه عـدم     و به نظر می )180ص ، 1354

 مـاده  به همین دلیل اسـت کـه  . نماید به این اصل وارد نمی للیتصریح آن در قوانین مربوطه خ
 دعـوي موکـل را در  وکالء باید اثر قانونی عدم پیشـرفت  « :کند قانون وکالت چنین بیان می 45

اقامـه دعـوي    در قبول وکالت مینمایند اعم از حقوقی و جزائی مخصوصـاً  ه آنامریکه نسبت ب
ـ    الوکاله قبل از تنظیم قرارداد حقجزائی و دعاوي جعل و اعسار   ».دبموکل خـاطر نشـان نماین

قـرارداد را صـراحتاً   تکلیف وکیل به رعایت حسن نیت، پیش از انعقاد  این مادهقانون گذار در 
 .پذیرفته است

  دادگستري وکیل هاي محدودیت
 مـردم،  باحیثیـت  آن ارتباط و افراد این شغلی جایگاه دارند، وکال به افراد که اعتمادي دلیل به .13

 شود؛ بینی پیش هایی محدودیت موکل و وکیل بین اي رابطه نوع هر به نسبت که گردیده موجب



 

 

 سوءاسـتفاده  وي ضـرر  بـه  خود موکل ماداعت از دادگستري وکیل یک که دارد وجود امکان این

 دسـت  بـه  موکـل  از پرونده به رسیدگی جریان در که اسراري به توجه با تواند می حتی و نماید
 هاي خواسته برابر در نماید، می مراجعه وکیل به موکل وقتیلذا . آورده است او را تهدید نماید

 رویـش  جلـوي  در که را چه هرآن اردد وکیل به که اعتمادي حسب و بوده دفاع بی کامالً وکیل

 حقـوق  حفـظ  بـراي  مقرراتی اي حرفه و صنفی قوانین بیشتر در تقریباً .کند می امضاء گیرد قرار

 ایـن  .دارد وجود نمایند می رجوع »اي حرفه فرد« یا صنف آن به مشتري عنوان به که عادي افراد

 مایـه  دسـت  مـوارد  از بسـیاري  در کـه  نحوي به ،است زد زبان پزشکان و وکال بین در سختگیري

 خـود  مغلـوب  را اي حرفـه  فـرد  مقـررات  ایـن  بـه  توسل با و قرارگرفته شیاد افراد سوءاستفاده

 مشـکالت  کـردن  برطرف جهت صرفاً و معقول حد در باید موکل با وکیل رابطه لذا .نمایند می

 وکیـل  توسـط  مسـیر  ایـن  از افانحر هرگونه باشد، »وکالت قرارداد« راستاي در موکل حقوقی

 معمـاري، ( .گـردد  مـی  وکیـل  انتظامی و مدنی مسئولیت به منجر و محسوب تقصیر دادگستري

اصل مصونیت قضایی وکالي دادگستري در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشـی   )55 ص ،1396
ها بود مخصوصاً در خصوص  ها در کشور انگلیس مورد پذیرش دادگاه از وظایف شغلی قرن

اما با تغییرات ایجاد شده در قانون آیـین دادرسـی مـدنی     )BARRISTER( الي عالی مقاموک
و دادن بسیاري از اختیارات به وکالي سولیستور، کمیته قضـایی مجلـس    1998سال پس از 

اعیان طی رایی مصونیت قضایی وکال را با استناد به نظم عمومی بی اعتبار اعالم کرد و وکال 
دانست که ناشی از تخلف از انجام وظیفه وکالتی و یـا اعمـالی کـه بـه     را مسئول خساراتی 

 )37ص ، 1380زرینی منفرد، ( .واسطه شغل وکالت به دیگران وارد کرده اند دانست

  نظامات رعایت لزوم
 مثال عنوان به .باشد می وکالت شئون حفظ و نظامات رعایت به ملزم وکیل ،صنفی قوانین طبق .14

 دادسـراي  در است، نموده دریافت قانونی تعرفه از بیش مبلغی وکیل که اادع این با شخصی اگر

 وکیـل  جانـب  از شـفاهی  قـرارداد  وجـود  ادعاي نماید،  شکایت طرح وکیل علیه وکال انتظامی

 19بنویسد کتبی قرارداد موکل با است موظف وکیل مربوطه، نظامات وفق چراکه شود نمی شنیده

                                            
  :شده است که عنوان 25/11/1315قانون وکالت مصوب  34گونه که در ماده  همان 19

عنـوان   دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او عالوه بر میزان مقرره بـه «
عنوان وجه التزام و نـذر ممنـوع    الزمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو بهالوکاله و عالوه بر مخارج  حق



 

 

 پرسید خواهند وکیل از انتظامی يدادسرا دادیاران 20.بگیرد رسید وي از اسناد تسلیم برابر در و

 بـه  را نسـخه  آن کـه  نماید اثبات تواند می صورتی در وکیل و کجاست وکالتنامه ثانی نسخه که

 کـه  هسـتیم  واقف نکته این به ما که هرچند .باشد گرفته رسید او از که است کرده تسلیم موکل

 صـورت  در امـر  ایـن  اثبـات  لیکن باشند شده معامله این اردو آزاد اراده با طرفین هست ممکن

  .باشد می اي حرفه فرد یعنی تر قوي طرف با اختالف بروز

  21نامتعارف شروط تحمیل ممنوعیت
 اجرایـی  نامـه  آیین اصالح به مجبور را وقت قضائیه قوه موکل، و وکیل میان قدرت توازن عدم .15

 وکیـل  77 ماده از 11 دربند کرد؛ 1334 سال در ريدادگست وکالي کانون استقالل قانونی الیحه

 22نماینـد  مـی  خصوصـی  قـرارداد  در متعـارف  شـروط  درج و حسـنه  اخالق رعایت به ملزم را

                                                                                            
چنین سند و التزام در محاکم و   شود و است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به باال محکوم می

اینکه  لطور حیله انجام دهد مث که وکیل این عمل را به ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود ـ درصورتی 
عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظـاهر بـه اسـم     یا سندي در ظاهر به پول یا مال 

  ».شخص دیگر و در باطن براي خود بگیرد کالهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد
قـانونی، مصـوب    نفـوذ بـرخالف حـق و مقـررات     قـانون مجـازات اعمـال    4همچنین توجه شود به ماده 

29/09/1315:  
ــا   « ــایی یـ ــزد مـــأمورین قضـ ــار و نفـــوذ در نـ ــه بـــه دعـــوي داشـــتن اعتبـ  هـــر وکیـــل عدلیـــه کـ

 اداري یا حکم یـا شـهود و اهـل خبـره وجـه یـا مـال یـا فایـده دیگـري بـراي خـود یـا شـخص ثـالثی               

ــه  ــل خــود ب ــا مســاعدت آن     از موک ــردازد ی ــذکوره بپ ــه یکــی از اشــخاص م ــد ب ــه بای ــوان اینک ــا عن  ه

را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند عالوه بر رد وجه یا مال مورداستفاده یا قیمـت آن بـه   
  ».حبس تأدیبی از یک سال الی سه سال محکوم خواهد شد

 
بوده که در ارتباط با دریافت وجوه  19/03/1316نظامنامه قانون وکالت مصوب  56تر ماده از همه مهم 20

  :دارد میتوسط وکال اشعار 
الوکاله یا مخارج محاکمه یا مسافرت  منظور حق اند براي هرگونه وجهی که از موکل به وکالي عدلیه مکلف«

کنند قبض رسید مخصوص که مطابق نمونه موجود در دفتر کانون وکال  و یا سایر مخارج قانونی دریافت می
 »الوکاله است یا سایر مخارج قانونی حق  است به موکل بدهند و صریحاً قید نمایند وجه مأخوذه بابت

21 CLAUSE ABUSIVE 
  ..2. 1 :شود در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه چهار محکوم می ـ 77ماده  22



 

 

 قـانون  13 دربنـد  کـه  اسـت  تخلفاتی دیگر از امضاء سفید و ناقص نامه وکالت گرفتن همچنین

 هـر  در بایـد  اي حرفـه  ردف یک عنوان به وکیل بنابراین 23.است گردیده محسوب تخلف مذکور

 مقابـل  طرف جانب از انکار مورد تواند می موکلش و او بین قراردادي، رابطه یک که بداند زمان

 پذیرفتـه  عـامی  فرد عنوان به موکل قول همیشه موکل و وکیل بین رابطه یک در لذا 24.گیرد قرار

 .اسـت  قرارگرفتـه  قـوقی ح هاي نظام بیشتر قبول مورد بودن اي حرفه دلیل به اصل این .شود می
 حمـایتی  چتـر  ذیـل  انتظـامی  مسـئولیت  عنـوان  تحت آنچه با مدنی مسئولیت هدف که هرچند

 نـوع  دو این تأثیرپذیري و تأثیرگذاري لیکن باشد، می متفاوت است، آن دنبال به عمومی حقوق

 مقدم؛ یصادق نژاد، طباطبائی( .است پذیر امکان مشترك هدف یک به رسیدن براي مسئولیت از

  )93 ص ؛1395
 :نتیجه گیري

 بـه  تبـدیل  جهان ي پیشرفته کشورهاي اکثر در دادگستري یک پایه وکیل از گیري بهره مروزها .16

 و تجـاري  مـالی،  اسـرار  محـرم  را هـا  آن وکـال،  بـه  اعتماد با موکلین و است شده فرهنگ یک
 نسبت نیز ایران در وکیل از استفاده فرهنگ که رسد می نظر به ،دهند می قرار خویش خانوادگی

 است دعاوي وکالي ي ازجمله »دادگستري یک پایه وکیل« .است داشته بیشتري رشد گذشته به

 وکالـت  درواقـع  .کند وکالت امر انجام به اقدام تواند می قانونی، مراجع از الزم مجوز اخذ با که

 سـوي  از خـود،  عـام  معنـاي  بـه  حقـوقی  امـور  نمایندگی و نیابت از است عبارت دادگستري

 و حـق  ي مطالبـه  براي محولِ امور ي محدوده در قضایی مراجع در حقوقی یا حقیقی اشخاص
وکالت دادگستري ماهیتی قراردادي دارد، لذا دوران مذاکرات  که آنجا از .لموک حقوق از دفاع

بین وکیل و موکل تا رسیدن به نتیجه نهایی که منتهی به قبول وکالت از جانـب وکیـل و بـه    

                                                                                            
یا شروطی  که در قرارداد خصوصی، شروطی را برخالف اخالق حسنه و متعارف بگنجاند درصورتی -11«

نامـه خـالف    مفـاد وکالـت   ا به استناد حق صلح و سازش دررا بدون رضایت موکل به وي تحمیل نماید ی
 ».مصلحت موکل عمل کند

کنـد یـا امضـاي     نشده یا فاقد تاریخ و امضاء تقدیم نامه را ناقص تنظیم نماید یا آن را ثبت وکالت-13« 23
موده به دادخواست که اصول آن را رؤیت نن نشده است یا اوراق منضم موکلی که در مرئی و منظر وي انجام

 ».امضاي موکل برساند و مندرجات را بعداً الحاق نماید نامه سفید را به است گواهی نماید یا وکالت

24 RE T (ADULT: REFUSAL OF TREATMENT) [1992] 4 ALL ER 649 AT 
669 [PUBMED] 



 

 

گـذاري   ي نامقرارداد گردد را باید دوران پیش صورت متقابل اعطاي نیابت از جانب موکل می
اند، عقـدي محقـق    تصور اولیه این هست که تا زمانی که طرفین به توافق نهایی نرسیده. کرد

در حالی که ممکن هست در این دوران طرفین به اعتماد . نشده و آثاري بر آن مترتب نیست
و یـا   رسیدن به نتیجه مطلوب و انعقاد قرارداد احتمالی، اقداماتی را به انجام رسـانیده باشـند  

گـاه چنـین    هایی را از دست بدهند که در صورت عدم وجود چنـین تصـوري، هـیچ    فرصت
توان عقد وکالت دادگستري را از دو جنبه مورد تحلیل و  لذا می .شدند اي را متقبل نمی هزینه

اولین رکن مربوط به رابطه مطلق وکیل و موکل هسـت کـه نمایـانگر تعهـد     : بررسی قرارداد
الت و دفاع از موکـل در مرجـع قضـایی و در مقابـل آن تعهـد موکـل بـه        وکیل به اعالم وک

. م.ق 10شود و بر طبق ماده  باشد و از آن به قرارداد خصوصی یاد می الوکاله می پرداخت حق
هـاي وکیـل در    دومین رکن مربوط به اختیـارات و محـدودیت   .عقدي رضایی و الزم هست

با تشریفات خاصـی تنظـیم و بـه     هست،تري دادرسی است که تحت عنوان وکالتنامه دادگس
هرچند که از بعد نظري بین ایـن دو قـرارداد تفـاوت مـاهیتی      .شود مرجع قضایی تقدیم می

قرارداد خصوصی و لیکن عرف بین  و اقوال مختلف در این خصوص بیان گردید وجود دارد
 .است برقرار کردهوابستگی غیرقابل تفکیکی  قرارداد وکالت دادگستري

هرگونه رفتار توام با سوء نیت و خارج از عرف و نظامات وکالت، حتی اگر در دوران پیش  لذا
قراردادي و قبل از تحقق عقد وکالت بین وکیل و موکل باشـد مـی توانـد بـراي وکیـل ایجـاد       

توانـد   مسئولیت انتظامی نماید و در صورت اثبات این تخلف در دادگـاه انتظـامی متضـرر مـی    
زیان خویش، دعواي مسئولیت مدنی مطرح و به اسـتناد تقصـیر وکیـل و     جهت مطالبه ضرر و

امـا ایـن مسـئولیت بـه      .اثبات رابطه سببیت خسارات خود را از محکمه حقوقی مطالبه نمایـد 
تـوان   مـی  صوت مستقیم ناشی از قرارداد نیست بلکه بنا بر مراتب فوق و نظریات مطرح شـده 

دادگستري در حقوق ما همانند حقوق فرانسه جزء  یلوکپیش قراردادي مسئولیت  ادعا کرد که
  .توان به طور مطلق رنگ و بوي قراردادي به آن داد الزامات خارج از قرارداد بوده و نمی

ورود افراد به دفتر وکیل دادگستري و : نظري ادعاي گزافی نیست اگر بگوییم هرچند که از دید
و ارائـه راهکـار    متقابلنی بر رعایت حسن نیت مذاکره با وي بر مبناي اراده و توافق ضمنی مب
خروج وکیل از این محدوده عهد شـکنی  هست و معقول در راستاي حفظ منافع مراجعه کننده 

 شده اسـت کـه  به همین دلیل گفته . کند ر مبناي قرارداد را ایجاد میبوده و موجبات مسئولیت ب
در نتیجـه ایـن اعتمـاد،     و آیـد  د مـی بوجو مذاکرات، بین وکیل و موکل اعتمادبه واسطه تداوم 



 

 

کند  دهد و وکیل نیز تخصص خود را عرضه می موکل اسرار خویش را در اختیار وکیل قرار می
  .کند راه را براي موکل تشریح می و به نوعی مسیر

همانگونه که گفته شـد  هاي ناشی از ترك مذاکرات  در خصوص میزان و نحوه جبران خسارت
متقبل در راه رسیدن به توافق نهایی هایی را  هزینهکه  )اعم از وکیل یا موکل( هر یک از طرفین

جبـران کلیـه خسـارات خـویش را در قالـب       تواند با اثبات تقصیر طرف مقابـل  شده باشد می
شود که در مسیر  مانع از این نمی مسئلهاما این  .خسارت متوقع، اتکایی و معاوضی مطالبه نماید

  :کنیمناتی را رعایت ظران خسارت مالحجب
وکالـت  باشد؛ الزام یـک طـرف بـه انعقـاد قـرارداد       از آنجا که عقد وکالت، عقدي جایز میلذا 

از . باشـد  فایده می امري بی )به عنوان خسارت متوقع(تحت عنوان اجراي عین تعهددادگستري 
طرفی حکم به پرداخت خسارات متوقـع، حـداقل از جانـب وکیـل منتفـی هسـت، چـرا کـه         

توان از این بابت توقع موکل را نسـبت بـه نتیجـه اجـراي      ئولیت وکیل به وسیله بوده و نمیمس
خواهان با این تصور که اگر فالن وکیـل، وکالـت وي را   : به عنوان مثال. قرارداد پیش بینی کرد

قبول نماید، قطعاً در دعوا پیروز خواهد شد؛ شروع به مذاکره میکند لـیکن در مرحلـه پایـانی،    
کـه خواهـان در دعـوا     اي توان خواسته در این حالت نمی. نماید از قبول وکالت امتناع می وکیل

رغم کلیـه   لیکن اگر وکیل خوانده علی. بدست نیاورده را به عنوان خسارت از وکیل مطالبه کرد
توافقات در مرحله نهایی مذاکرات و در نزدیکی وقت رسیدگی دادگاه از قبول وکالـت امتنـاع   

تـوان هزینـه    به این دلیل خوانده فرصت دفاع در مرحله بدوي را از دست بدهـد؛ مـی  نماید و 
  .دادرسی مرحله تجدیدنظر را به عنوان خسارت از وکیل مطالبه کرد

در هر صورت و باشد و  هاي حقوقی می اي مورد قبول همه نظام اصل جبران خسارات معاوضه
مگر آنکه طـرفین  ، اي قابل جبران هستند وضههاي معا در هر مرحله از مذاکرات که باشیم زیان

ممکـن هسـت وکیـل طـی      .به صورت صریح یا ضمنی به نحو دیگري تراضـی کـرده باشـند   
مبلغی را دریافت نماید تا در صورتی که پس از انجام تحقیقات، مطالعات و  ،قراردادي با موکل

خسارت به نفع وکیل ضـبط  ها، موکل از انعقاد قرارداد منصرف شود، آن مبلغ به عنوان  بررسی
و یـا تحـت عنـوان    » مشاوره و مطالعه پرونده«تواند تحت عنوان قرارداد  این قرارداد می. گردد

منعقد گردد البته نظر مخالف نیز وجود دارد کـه  » اتی یا پیش قرارداديمذاکرات مقدم«قرارداد 
 .به آن پرداخته شد 15شماره در 
 



 

 

 .انتشارات اسالمیه :تهران ؛2ج ؛ حقوق مدنی؛ )1377( .ح امامی؛.1

 تئـوري موازنـه؛  : اصالت عمـل  ؛ فلسفه عمومی حقوق بر پایه)1393. (جعفري لنگرودي؛ ج.2
  .گنج دانش :تهران

گنج : تهران ؛5ج ؛)دایره المعارف عمومی حقوق(؛ الفارق )1395. (جعفري لنگرودي؛ ج .3
  .دانش

ات؛ فصلنامه پژوهش حقوق ؛ نقش محدود کننده حسن نیت در مذاکر)1394. (حاجی پور؛ م.4
 .105تا  81. ، ص14ش خصوصی؛ 

؛ مسـئولیت ناشـی از قطـع مـذاکرات پـیش قـراردادي؛       )1393. (محسـنی؛ س . درافشانی؛ م.5
 .155تا  130ص ؛ 7ش فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی؛ 

 .میزان: تهراند؛ تعیین خسارت ناشی از نقض قراردا )1395. (ر؛ مرنجب.6

؛ الـت مجله وکن؛ یت قضایی وکالي دادگستري انگلستالغو مصون؛ )1380. (زرینی منفرد؛ ج .7
 .36تا  29ص ، 26شماره 

 جایگاه حسن نیت در عقـد وکالـت؛  ). 1392. (باقري؛ ع. نقی زاده؛ ا. نقیبی؛ ا. شهبازي نیا؛ م.8
  49تا  39ص . سال اول. فصلنامه حقوق مدنی

وکیل دعاوي در حقوق فرانسـه معاصـر بـا نگرشـی بـه      نقش  ؛)1377. (صدر زاده افشار؛ م.9
 .34تا  3ص  ؛72ش  ؛مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ؛حقوق ایران

 .میزان: تهران. مسئولیت پیش قراردادي). 1392. (ح ،طالب احمدي.10

ص ؛ 1ش ؛ تقصیر در گفتگوهاي مقدماتی؛ مطالعـات حقـوقی؛   )1388. (طالب احمدي؛ ح.11
 .181تا  153

  .مؤسسه االعلمی للمطبوعات :تهران ؛عروةالوثقی ؛)1392. (؛ مطباطبایی.12
ي نظـام مسـئولیت    مقایسـه  ؛)1395( .طباطبائی نژاد، سیدمحمد، محمدحسن صادقی مقـدم .13

عات حقوق فصلنامه مطال. انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت
 93 ص. 1شماره . 46خصوصی، دورة 

 .31تا  15؛ ص 120ش ؛ کانون وکال؛ وظایف وکیل دادگستري؛ )1351. (؛ مفیض مهدوي.14

مقررات مربوط به پرونـده؛ حقـوق    تاریخ و سازمان وکالي انگلستان ؛)١٣۴٢. (؛ حکاتبی.15
 .26تا  23ص  ؛26ش  امروز؛

 .192تا  176ص ؛ 131ش ؛ وکالت در فرانسه؛ کانون وکالي دادگستري؛ )1354. (ح ؛کاتبی.16



 

 

 :تهـران  ،)ایقاع قرارداد(حقوقی  اعمال مدنی، حقوق مقدماتی دوره ،)1385( .ن ؛کاتوزیان.17
 .11 چانتشار،  سهامی شرکت

 .رشرکت سهامی انتشا :تهران ؛3ج ؛ قواعد عمومی قراردادها ؛)1395. (؛ نکاتوزیان.18

 .گنج دانش :تهران ؛دوره مقدماتی حقوق مدنی ؛)1396. (؛ نکاتوزیان.19

 .شرکت سهامی انتشار :تهران ؛4.ج ؛عقود معین ؛)1392( .؛ نکاتوزیان.20

ها از کمیسیون تخصصی امـور   ها و پاسخ پرسش؛ )1380( کمیسیون تخصصی امور حقوقی.21
 .183تا  173ص  ؛175ش  ؛مجله کانون وکال دادگستري ؛حقوقی

ده اي، دانشک کشی جنسی در روابط حرفه ؛ مسئولیت مدنی ناشی از بهره)1396. (معماري؛ م.22
 حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 83تا  81ص ؛ 103ش ؛ وکالت دادگستري در آلمان؛ کانون وکال؛ )1345. (نراقی؛ م.23

 71؛ مسئولیت وکال و بیمه ي خسارت؛ علوم اجتماعی؛ ش )1382. (امامی پور؛ م. نوري؛ م.24
  84تا  83ص ؛ 72و 
عهدات وکیل؛ دانشگاه عالمه ماهیت قرارداد وکالت دادگستري و ت). 1394. (م ؛نوش آبادي.25
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