
 
قه وکیل  نقش خّلا

 وکیل دکتر رضا مقصودی

قسمتی از سخنان منوچهر پرتو وزیر وقت دادگستری بمناسبت هجدهمین سالگرد استقّلل کانون وکّلء؛ منتشره در مجله 
 :۱۳۴۸حقوق مردم به سال 

دادرس دادگاه می دهد.تّلش و در امر حقوقی با تبادل لوایحی که )توسط وکیل( به عمل می آید مقیاس و میزانی دست  "...
خدمت وکیل دادگستری بیش از همه افراد است،بدلیل اینکه صبح همزمان با شروع کار وزارت دادگستری ناگزیر است که 
خدمت خود را شروع کند،نه تنها در دادگستری بلکه در تمام سازمان هائی که موکل او گرفتاری دارد.عصر هم که موقع 

ه کار وکیل در دفترش شروع می شود،خانواده اش از مرخصی استفاده نمی کنند،خودش این حق را استراحت قاضی است تاز
ندارد.هر کس حتی یک کارگر شریف برایش در سال چند روز مرخصی قائل شده اند که در کنار خانواده خودش به استراحت 

تمدد اعصاب و استراحت او از این کار فشرده و بپردازند و وظائف خانوادگی و پدری را اجراء کند و یک فرصتی باشد برای 
سنگین ولی متاسفانه وکیل دادگستری از این نعمت بی نصیب است.آینده ندارد.وکیل دادگستری تمام ابزار کارش برای تّلش 
جهت زندگی خودش و خانواده اش؛قلمش،قدرت بیانش و قدرت پاهایش است ولی معلوم نیست اگر خدای ناکرده یکی از 

عوامل را از دست داد،آینده خانواده او چه می شود؟تکلیف گذران زندگی اش چیست؟ شاید این طور معروف شده باشد این 
که وکیل دادگستری درآمد دارد،حق الوکاله های کّلن می گیرد؛ولی باید بعرضتان برسانم شاید یک اقلیت ناچیز از این نعمت 

ناچیز به یک وکیل می دهد،درست تصور می کند که او را خریده،هر روز و برخوردار باشند،ولی موکلی که یک حق الوکاله 
شب بدنبال اوست،تلفن او امان نمی دهد،به دفترش می آید.هر چه به او می گویند وقت شما فّلن روز است،اقدام هم می 

ی خاطری باشد که بنشیند و برای وکیلش درد دل کند،مشکّلت د یگرش را هم برایش تعریف کنم ولی شاید این برایش یک تسلا
کند و مانع شود که این شخص به کارهای دیگرش برسد.اینکه گفتم وکیل نقش خّلقه بسیار قابل توجهی در اجتماع ما دارد بی 
دلیل نیست.در جهش های اقتصادی و پیشرفت های اقتصادی بهترین مشاور اوست که بازده فعالیت یک بخش خصوصی را 

 ".دین برابر می کنددر امر سرمایه گذاری چن
 :تنبیهات

ق وکیل در اجتماع را ببینید و با مواضع کنونی   -1 نگاه،برداشت و داوری یک مقام بلندمرتبه قضائی سابق راجع به نقش خّلا
 !بسنجید و مقایسه کنید

مغفولین و وکیل نیازمند تامینات اجتماعی است.او از هر نظر از این جهت جزء ُمعسرین،َمهجورین،مظلومین و   -2
 .نیازمندترین و بی پناه ترین طبقات اجتماعی است
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