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یسیىن نظریات مشىرتی کانىن وکالی دادگستری استان اصفهان
سئًال -چىبوچٍ سيجٍ يفك يکبلتىبمٍ رسمی ثٍ سيج اذتیبر ثذل عیه مُزیٍ یب معبدل یب کمتز ي یب ثیشتز ي َمچىیه تعییه يکیل دادگستزی
ثٍ جُت اوجبم امًر مزثًط ثٍ طالق را دادٌ ثبشد ي يکیل ثٍ يکبلت اس سيجٍ ثب يکبلت مع الًاسطٍ سيج درجلسٍ رسیدگی عیه مُزیهٍ ي
وفمٍ را ثذل ومبید مسئًلیتی اسجُت عدم رعبیت مصلحت يکیل متًجٍ ایشبن می ثبشد یب ذیز ؟

وظز اکثزیت -ثبتَجِ ثِ ایٌکِ هَکل ثزای ثذل ػیي هْزیِ یب هؼبدل یب کوتز یب ثیشتز اس هْزیِ ثهِ ٍکیهل خهَد ٍکبتهد دادُ
ثٌبثز ایي ثذل ػیي هْزیِ (درطَرت تشٍم ) هغبثك ثب لبًَى اسد ثب ایي تأکیذ کِ ٍفهك ههبدُ  666ق  .م در ّهز طهَرت
رػبید هظلحد هَکل در توبهی هزاحل ضزٍری اسد .ثغَر هثبل چٌبًچِ سٍج ثب ثذل ًیوی اس هْزیِ ثب عالق هَافمد ًوبیذ
ٍکیل سٍجِ حك ثذل توبهی هْزیِ را ًذارد ٍ اگز در اجزای ایي اختیبر ٍکیل هظلحد هَکل را در ًظز ًگزفتِ پس اس اثجبت
ػذم رػبید هظلحد ضبهي خسبرات ٍاردُ ثَدُ ٍ هوکي اسد هتخلف اًتظبهی هحسَة شَد.

وظزاللیت – ثزاسبس هبدُ  666لبًَى هذًی رػبید هظلحد هَکل ًبظز ثِ هَاردی اسد کِ هَکل ثِ طزاحد حذٍد اختیبرات
را درلزار دادٍکبتد هشخض ًکزدُ ثبشذ تیکي در هَرد سئَال ثب ػٌبید ثهِ هشهخض ثهَدى اختیهبرات ثحه ػهذم رػبیهد
هظلحد هٌتفی اسد ٍ چٌبًچِ ٍکیل اسآى حذٍد تجبٍس ًوبیذ ػول ٍی غیز ًبفذ هی ثبشذ .
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سئًال  -ثبتًجٍ ثٍ ایىکٍ يفك وظزیٍ مشًرتی شمبرٌ  6644/7مًرخ  41/4/51مزجع تجدید وظز احکبم مزثًط ثٍ فسد وکبح ي طالق
دادگبٌ تجدید وظز استبن می ثبشد يکبرآمًسان يکبلت حك لجًل يکبلت در ایه گًوٍ دعبيی را دارود  ،آیب کبرآمًس يکبلت میتًاوهد در
پزيودٌ طالق تًافمی ثب اسمبط حك تجدید وظز ذًاَی ي فزجبم ذًاَی دذبلت ومبید؟

وظزکمیسیًن –

ّزچٌذ هبدُ  12لبًَى تشکیل ٍ دادگبُ ّبی ػوَهی ٍ اًمالة هظهَة سهبل  2161کهِ هزجهغ تجذیهذ ًظهز

درخظَص احکبم راجغ ثِ اطل ًکبح ٍ عالق را دیَاًؼبتی کشَر هی داًسد ثِ هَجت اطالحیِ سبل ّ2132وبى لبًَى ًسخ
ٍ ثزاسبس اطالحیِ هذکَر ٍ هَاد  113ٍ 112لبًَى آییي دادرسهی ههذًی هظهَة  2161کلیهِ احکهبم طهبدرُ دردػهبٍی
غیزهبتی لبثل تجذیذ ًظز دردادگبُ تجذیذ ًظز استبى هی ثبشذ تیکي اسآًجبییکِ هٌغ کبرآهَساى در لجَل دػبٍی هزتجظ ثهب
اطل ًکبح ٍعالق ٍدیگز دػبٍی کِ در دیَاى ػبتی کشَر هغزح رسیذگی لزار هیگزد ثِ تحهبػ اّویهد آى دػهبٍی اسهد ٍ
رٍیِ کبًَى ّبی ٍکالی دادگستزی ٍرٍیِ لضبیی ًیش ثزّویي ثٌب استَار گزدیذُ ثٌبثز ایي طزف ًظز اسظبّز هَاد لبًًَی یبد
شذُ ضزٍرت اتشام ثِ رٍح لَاػذ حبکن ثز هَضَع ایجبة هی کٌذ کبرآهَساى حك دخبتد در دػبٍی یبد شذُ حتهی در فهزع
سئَال کِ اسمبط حك تجذیذ ًظز ٍفزجبم خَاّی ّن ثؼول آهذُ ًذاشتِ ثبشٌذ.
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سئًال – اگز عمل يکیل یب مؤسسٍ حمًلی صزفبً معزفی ذدمبت لبثل ارائٍ ثٍ جبمعٍ ثدين ثکبر ثزدن کلمبت اغزاق آمیش ي فزیت کبراوهٍ
ثبشد آیب تجلیغ محسًة ي مشمًل ممىًعیت است یب ذیز ؟

وظزکمیسیًن  -ثبػٌبید ثِ ایٌکِ درلَاًیي ٍآییي ًبهِ ّبی هزثَط ثِ ٍکبتد دادگستزی تجلیغ ثزای ٍکال ٍ هؤسسبت حمهَلی
طزاحتبً هوٌَع ًشذُ تذا هستٌذ ثِ ثٌذ یکن ٍسَم هبدُ  38آییي ًبهِ الیحِ لبًًَی ٍکبتهد دادگسهتزی چٌبًچهِ ٍکیهل یهب
هؤسسِ حمَلی طزفبً درجْد هؼزفی خَد ثؼٌَاى ٍکیل ثب تخظض ٍتجزثِ هؼیي ٍ هشخض ػولی اًجبم دّذ ثِ گًَِ ای کِ
اس حی ًحَُ هؼزفی ٍ هحل آى ػزفبً خالف شأى ًجَدُ ٍ فزیجٌذُ ّن ًجبشذ هوٌهَػیتی ٍجهَد ًذاشهتِ ٍ تخلهف هحسهَة
ًوی گزدد  .ثذیْی اسد تشخیض خالف ػزف ثَدى الذاهبت درّزحبل ثب کبًَى ٍکال یب هزجغ هزثَعِ هیجبشذ.

