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 دیباچه
 ( اهمیت و جایگاه وکالت1

. در متون اسالمی وکالت از ]1[وکالت مسوولیتی مقدس و جایگاهی رفیع است که خداوند متعال خود را بدان وصف نموده است

-اند و چه صفتی باالتر و واالتر از امانت تا وکیل را بتوان بدان ستود. حالجایگاهی ویژه برخوردار است و وکیل را امین دانسته

ایجاد کرده، نباید این حرفه را تنها نیابت و نمایندگی ساده دانست زیرا که نیازهای اجتماعی حرفه وکالت دادگستری را 

مانند در نظام دادگستری و ایجاد توازن در محاکم و نظارت برون سازمانی بر عملکرد مجریان قانون دارد و وکالت، جایگاهی بی

. بنابراین، وکالت آداب رفتاری ]2[مراه داردای عمومی است که در مقام اجرای اراده عمومی مسئولیتی گران به هدر واقع حرفه

است. اما بسیاری از این آداب بر هیچ ورقی نگاشته گذار قرار گرفتهو اخالقی بسیاری دارد که گاه در قوانین مورد توجه قانون

 بیند.بند میای، خویش را به آن پایبه حکم اخالق و عرف حرفهنشده است و وکیل تنها 

داشت قانون از سوی دیگر، اگر چه جوامع با نظامی مبتنی بر آراء مردم نظم و قانون یافته و همه ملتزم به رعایت و پاس

-تابند و خود را فراتر از قانون میهستند. اما در این میان بسیارند کسانی که به پشتوانه زر و زور، قانون و عدالت را بر نمی

یابد، زیرا وکیل دادگستری تنها با تکیه بر قانون و وجدان خویش، به انگارند. نقش و جایگاه وکالت در اینجا بیشتر نمود می

ین مبارزه رساند. دشواری اطلبد و یاری میخیزد و مراجع قانونی را در این ستیز به یاری میشکنان بر میمبارزه با این قانون

بیند و گر چه در عرصه بند نمیاست، پایچنان که خود دریافتهشود که وکیل خود را جز به قانون و عدالت آنآنجا آشکار می

گر گریزان و ستمگران همراه و پشتیبان مجریان قانون است، اما هر گاه آنان را در این ستیز ناتوان یا مسامحهستیز با قانون

مانند دارد که ناشی از جایگاه کرد، وکالت قداستی بیاز قانون در مقابل آنان نیز ابایی ندارد. بر اساس این رویببیند، در صیانت 

رساندن به دیدگان و یاریو نقش خطیر وکیل دادگستری در چرخه عدالت و صیانت از قانون، احیاء و احقاق حقوق ستم

ت. بنابراین و بنا به اهمیت حرفه وکالت و نقش آن در نظام اجتماعی و دادرسان در شناسایی حق از باطل و اجرای قانون اس

-حقوقی هر کشور، جهان امروز نیاز جامعه به حرفه وکالت را پذیرفته است و وجود و توانمندی وکال در هر نظام و جامعه نشانه

 آید.شمار میساالری آن بهای روشن از تمدن، فرهنگ و مردم

که وکیل، نمایندگی موکل خود را بر عهده دارد و در راستای رسیدن به حقوقش خاطر آنها نیز نباید بهبر همین اساس، دادگاه

شمار آورند و حتی باید وکیل را همکار و یاور تفاوت باشند، یا او را طرف دعوا بهرساند، نسبت به نقش او بیبه وی یاری می

 ند.خود در راه احقاق حق و اجرای عدالت و قانون بدان

 ( ضرورت تدوین2

 :توان بر شمردمی« ای وکالی مدافعآیین رفتار حرفه»هایی را برای تهیه و تدوین شد، دالیل و ضرورتای که گفتهبا مقدمه

http://kermanshahbar.org/pages/712/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9/#_ftn1
http://kermanshahbar.org/pages/712/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9/#_ftn2


-هم پیوند دهد و در این صورتیابد که قواعد اخالقی آن را بهکه زندگی اجتماعی آن زمان رنگ و بوی انسانی میآن نخست،

ای و تخصصی های حرفهپذیر خواهد شد. اما چون در جوامع کنونی، گروهها مطبوع و دلاجتماعی برای انساناست که حیات 

ای از وظایف اجتماعی و تخصصی و اعضاء بسیاری دارند که دارای ها طیف گستردهاند که هر یک از آنمتعدد شکل گرفته

رو، سنجش درستی یا ای متفاوت هستند؛ از اینعلمی و حرفههای های مختلف و نیز تواناییها، باورها و مذهبفرهنگ

-پذیر نیست و پیشگونه شایسته و دقیق امکانها، با معیارهای عمومی، بهنادرستی بسیاری از مسایل و رفتارهای اعضای آن

 بینی و تدوین اصول و معیارهای عینی، متناسب و ویژه هر حرفه با توجه به مقتضیات آن ضروری است.

کند که از یک سو، ای وابسته به آن، تکالیفی را میان افراد آن برقرار میای، اخالق حرفهنین است که در هر صنف و حرفهچ

را ای درست و مستحکم میان آنان و از سوی دیگر، پاسبان حیثیت و اعتبار آن حرفه و صنف است و تخلف از آنگویای رابطه

 اند.دانستهاندیشی همواره سزاوار مالمت و چاره

ای و اخالقی میان وکال در این میان حرفه وکالت دادگستری از اهمیت شایانی برخوردار است و در راستای تنظیم روابط حرفه

با جامعه، کانون وکال، نهادهای حکومتی و همکاران و در جهت اعتبار یافتن بیش از پیش این حرفه مهم و مؤثر تهیه و تدوین 

 ای وکالت، ضرورتی انکار ناپذیر است.بینانه و مشروح برای جامعه حرفهصورت واقعبه« وکالی مدافع ایآیین رفتار حرفه»

عنوان تیغی توان بد عملی برخی از وکالی دادگستری دانست که اعمال آنان همواره بهترین دشمن وکالت را میسخت دوم،

دارند، که گاهی و برخی، بر خالف اصول اخالقی گام بر مینه آنبرنده در دست بد خواهان این حرفه مقدس قرار دارد و به بها

که متنی جامع که حقوق و تکالیف قانونی، عرفی و اخالقی وکالت را دهند. حال آنجامعه وکالت را همواره مورد هجوم قرار می

 .کننده بخشی از این نقص خواهد بودای جبرانگرد آورد، در دسترس نیست. آیین رفتار حرفه

نگرد و بر این اساس، دشمنان وکالت در هر سنخ و شکن نمیاز آنجا که وکیل در دفاع از قانون به جایگاه و مقام قانون سوم،

-کننده بقاء و سالمت وکالت میای تضمینمندی و استحکام روابط درون حرفهشوند؛ تنها توانمندی، قاعدهصنفی مشاهده می

ای ای تمام و درست، تشخیص و تدوین نمایند. بنابراین، نیاز به نظام نامهگونهتوانند بهنمیباشد و این قواعد را جز خود وکال 

 شود.شدت احساس میای قابل اعتماد برای تصویب قوانین روز آمد و کارآ باشد، بهعنوان پایهجامع که قابل ارائه به

خالق محض و قانون دانست که هنجارهایی عملی هستند و ای را نوعاً هنجارهایی میان اتوان قواعد اخالق حرفهمی چهارم،

ها را دارند، خود وکال هستند. بنابراین، تالش در ای، توان تشخیص درست آنپشتوانه عرف و رویه حرفهکه بهتنها کسانی

تارهای درست از ای برای سنجش رفنماید تا وکال و غیر وکال ابزار و ضابطهراستای تعریف هنجارهای اصیل وکالت ضروری می

نیت کافی در این که صالحیت یا حسننادرست در دست داشته باشند و از طرح تفسیرهای ناروا و مغرضانه از جانب کسانی

 .شودزمینه ندارند، جلوگیری

 ( روند اجرایی و پیشینه کار3

 دانانحقوق از برخی سوی از که است هاسال دادگستری وکالی ایحرفه رفتار آیین تدوین ضرورت گذشت، آنچه به توجه با   

داده و نجاما اقداماتی 1811 سال از راستا این در نیز ایالم و کرمانشاه دادگستری وکالی کانون و استشده احساس وکال و

ای نیازمند مقدماتی بود که در اواخر سال . اقدام عملی در راستای تدوین چنین مجموعه]8[استپیشنهادهایی ارائه نموده 

شرکت نفره با ای، کارگروهی پنجپیشنهاد و دعوت آقای کیومرث سپهری برای تدوین آیین رفتار حرفهفراهم شد و بنا به 1832

 1838آقایان کیومرث سپهری، اصالن ویسی، بهروز رستمی، علی اسدی و شهاب تجری تشکیل شد. در تعطیالت نوروز سال 

کارگروه  1838بود، در قالب دو متن جداگانه تدوین گردید و سپس از اوایل سال آوری شدهکه از منابع گوناگون جمعمطالبی
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 و جلسه      گرفتند که حاصل کوشش این کارگروه درای را پیرفتار حرفهطور مستمر کار تدوین آیین یاد شده به

 .است حاضر مجموعه وقت، ساعت نفر       حدود

های مرتبط، مورد مطالعه و ای دیگر کشورها بسیاری از مقاالت و کتاببرای تدوین این مجموعه، افزون بر مقررات حرفه

-های اساتید و صاحبدار دیدگاهکنندگان، این مجموعه را واماست. اگر چه تدوینها استفاده شدهبررسی قرار گرفته و از آن

ها در پایان رسد، اما به ذکر آنتر به نظر میشده درستنظران می دانند و شاید ذکر منابع در پاورقی یا پس از مطالب اقتباس

ها بر است که بیشتر مطالب و تطبیق آنی، آنمجموعه بسنده شده است. دلیل این امر افزون بر دوری از ارجاعات پیاپ

ها در تدوین نهایی، تحقیقی است و در غالب موارد، به طور مستقیم وابسته به مقتضیات نظام حقوقی کشور و نتایج اعمال آن

رها های وکالی دیگر کشوشده برای وکال یا کانوندیدگاه کسی نیست. در واقع بخشی از مطالب مجموعه از ضوابط تدوین

که ایگونهاست بهشدهاست، اما هر یک از این موارد نیز با وضعیت قانونی، فرهنگی و اجتماعی داخلی تطبیق دادهاقتباس شده

آمده نهایی، از متن اقتباسی دور افتاده و تشخیص منشا آن دشوار است. افزون بر آن، بخش قابل توجهی از دستمتن قاعده به

 ای یا مدیریتی همکاران بوده است.رب کار حرفهگرفته از تجامطالب نشأت

 ( تقسیم بندی مطالب 4

گر عدالت ها و وظایف وکیل استوار است. اما نباید از نظر دور داشت که وکیل یاریای بیشتر بر پایه مسوولیتآیین رفتار حرفه

دیگر نقش نیازمند اختیاراتی است. به اند که ایفای کامل اینای در اجرای عدالت داشتهاست و وکال همواره نقش برجسته

ای و رسالت واال و تکالیف دشوار خویش، باید از اختیارات و تردید، وکیل در راستای اجرای درست وظایف حرفهسخن، بی

 هایداشتای متناسب با آن برخوردار باشد. در این راستا، در این مجموعه، افزون بر بایدهای وکیل، چشمحقوق شایسته حرفه

تر به این حقوق جامعه وکالت و که کماست. حال آنای وکالی مدافع مورد توجه قرار گرفتهوی نیز، زیر عنوان حقوق حرفه

تواند تردید، توجه ویژه به این حقوق میای مهجور از وکالت دانست. اما بیرا جنبهتوان آنشده و میوکالی دادگستری پرداخته

 ت رفتار وکال، تسهیل اجرای وظایف و کاهش تنش در این حرفه تاثیرگذار باشد.در اعتالی حرفه وکالت، سالم

بندی آنان به سوزی مدیران کانون وکال و پایمندی، آگاهی و دلای نیازمند تواناز سوی دیگر، اجرای درست آیین رفتار حرفه

ای است. بر این اساس کرد حرفهاز این روی ها و اصول اساسی حرفه وکالت و در نهایت پشتیبانی و نظارت کانون وکالارزش

 .استای کانون وکال نیز تدوین و تبیین شدهتکالیف حرفه

توان نادیده گرفت. بر این اساس، برای آنان نیز های وکال به عنوان اجزاء کانون را نیز نمیدر این میان نقش کارکنان کانون

 منشور اخالقی تدوین شده است.

ای حقوق حرفه»ای، دارای سه متن پیوست شامل: این مجموعه افزون بر متن اصلی آیین رفتار حرفه بر پایه آنچه گذشت،

است. اما متن آیین رفتار « های وکالنمنشور اخالقی کارکنان کانو»و « های وکالای کانونتکالیف حرفه»، «وکالی مدافع

، اجرای عدالت و حقوق شهروندی، منزلت ]4[ه وکالت( بخش مختلف است که به اصول کلی حرف3ای مشتمل بر نه )حرفه

حرفه وکالت، روابط وکیل با موکل، روابط وکیل با کانون وکال، روابط وکیل با مراجع قضایی، روابط وکیل با همکاران، روابط 

 پردازد.رسانی در حرفه وکالت میوکالت و اصول اطالع وکیل با کارکنان دفتر

ای باشد که با اهداف کلی آن که در ادامه خواهد است که تفسیر و اجرای این مجموعه باید به گونهشایان یادآوری آن نکته

های ظاهری تعارضهای اساسی را حمایت کند. همچنین، وجود برخی آمد، سازگار باشد و احکام مندرج در اصول کلی و ارزش

باشد و در بر دارنده پیشنهادی عملی برای میان این مقررات با مقررات قانونی، ناشی از نا آگاهی مدونین به مقررات قانونی نمی

تر قوانین موجود است. افزون بر آن، همه مقررات تدوین شده دارای درجه بهتر شدن یا اصالح مقررات موجود یا تفسیر درست
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کاری، افشای اسرار و نقض قرارداد ها تنها جنبه ارشادی دارد و برخی؛ مانند پرهیز از فریبنیستند. برخی از آن اهمیت یکسان

ها موجب تردید تخلف از آنداری در مورد اموال موکل جنبه الزام حقوقی نیز دارند و بیوکالت و التزام به صداقت و امانت

شوند. بنابراین، در بحث ضمانت اجرا باید مقرراتی که حیثیت ارشادی دارند را از مسوولیت جزایی، انتظامی و مدنی وکیل می

ای را به تنهایی دلیل نداشتن ها که حیثیت الزامی دارند، متمایز شمرد و نباید تخلف از مقررات ارشادی رفتار حرفهآن

ای بر این تواند امارهها نیز، میانجام آنانگاری در ای وکیل دانست. هر چند، سهلصالحیت وکالت یا موجب مسوولیت حرفه

 شود.معنا قلمداد 

 ها( اهداف و آرمان5

 اتحادیه وکال، هایکانون)  ربطاز سوی مراجع ذی« مقررات نمونه»عنوان است که بههدف اصلی تدوین این مجموعه آن

رود تدوین نظر گرفته شود. افزون بر آن، انتظار می گذار جمهوری اسالمی ایران و ...( درالی ایران، قانونوک هایکانون سراسری

گذار در آینده، ها را اثبات کند و قانونهای وکال در تصویب مقررات مربوط به آنتوانایی کانون« ایآیین رفتار حرفه»این 

ای را به نهاد مرکزی حرفههای وکال و حرفه وکالت، تدوین و اجرای مقرراتی مانند آیین رفتار کم در امور مربوط به کانوندست

 های وکال که بر اساس الیحه جامع وکالت در آستانه ایجاد قرار دارد، اجازه دهد.کانون

 :توان چنین بیان کردها و اهداف کلی تدوین این مجموعه را میهر حال، آرمانبه

داری، صالحیت علمی و صداقت، امانت کاری،های بنیادین و مقتضیات ویژه حرفه وکالت از قبیل: درستداشت ارزشپاس  .1

 ای.تخصص کافی در ارائه خدمات و انجام وظایف حرفه

 ای وکالی دادگستری.. ترسیم ضوابط و بایدها و نبایدها در رفتارهای حرفه2

 . یابی وکال به متنی راهنما در جهت اجرای درست قانون و حمایت از عدالت و بهبود سطح خدمات وکالتیدست  .8

        ای وکال در برابر مراجع قضایی، دولتی، عمومی و موکالن. حفظ و بهبود استقالل، منزلت و جایگاه حرفه  .4

تبیین حقوق متقابل وکال در رابطه با کانون وکال، همکاران، موکالن، شهروندان، دادگستری و سایر مراجع دولتی و غیر   .5

 .دولتی در ارتباط با حرفه وکالت

 .های معنوی، علمی و اخالقی حرفه وکالتتقویت و گسترش جنبهحفظ،   .6

پذیری و واکنش به نقض قانون، عدالت و حقوق . تعریف جایگاه اجتماعی وکالی دادگستری و تشویق آنان به مسؤولیت7

 شهروندان با هر شیوه و از سوی هر شخص، مقام و گروه.

 های حرفه وکالت.دن وکال در سطح جامعه و گسترش افقایجاد زمینه مناسب برای الگو شدن و الگو مان  .1

 ای وکالی مدافع کارگروه تدوین آیین رفتار حرفه 

 

 



 

 

 «فع  ا مد ی کال و ا ی  آیین ر فتا ر حرفه»

 اصول کلی حرفه وکالت -بخش اول

 است:بند ای خود همواره به اصول زیر پایوکیل برای انجام درست و کامل وظایف حرفه. 1ماده 

 بند است.رسالت واالی حرفه خود را در نظر دارد و به سوگند وکالت پای -الف

 کند.ای خود را حفظ میدر مقابل مراجع قضایی و موکالن، آزادی و استقالل حرفه -ب

 ای )مهارت، تجربه و آمادگی عملی( و دانش حقوقی خود است.در پی ارتقاء شایستگی حرفه -پ

-ورزی و ایذاء میتوزی، غرضدهد و رفتار خود را از کینهدالت و حاکمیت قانون را مد نظر قرار میاحقاق حق، اجرای ع -ت

 پیراید.

 کاری و صداقت او تردیدی ایجاد نشود.کند که در استقالل، شایستگی، شرافت، امانت، درستچنان رفتار می -ث

ای به خاطر خوشایند آنان، در انجام تکالیف حرفه خاطر مالحظات خود نسبت به موکل، قاضی و دیگر اشخاص، یابه -ج

 کند.کوتاهی نمی

 بند است.ای و نظامات حرفه وکالت پایبه قانون، وجدان، اصول اخالق حرفه -چ

 ]5[گیرد.کار میبند منافع موکل است و برای تأمین منافع قانونی موکل در موضوع وکالت، همه توان خود را بهصادقانه پای -ح

 دهد.موقع انجام میای خود را صحیح، مسؤوالنه و بهخدمات حرفه -خ

-یابد را افشا نمیها آگاهی میای خود از آنای که در چارچوب فعالیت حرفهاسرار موکل و طرف دعوا و اطالعات محرمانه -د

 کند.

کوشد اختالف را از طریق کند و پیش از طرح دعوا، میآمیز را ترویج میهای دوستانه و مسالمتفرهنگ حل اختالف از راه -ذ

 صلح و سازش و داوری حل و فصل کند.

 دارد:وکیل با رعایت اصول زیر عدالت و حقوق انسانی را پاس می .2ماده 

 کوشد.جتماعی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان میدر دفاع از حقوق بنیادین انسان ها، عدالت ا -الف

کند و تنها در پی عافیت و آسایش مادی خود ها و اقدامات غیر قانونی سکوت اختیار نمیعدالتی و رویهدر مقابل ستم و بی -ب

 نیست.
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 ارد.شممنافع ملی و عمومی و اجرای عدالت را بر منافع خود، موکل و هر شخص دیگر و دولت مقدم می -پ

 .]6[گیرد که او را محق بشناسدآن گاه در جایگاه دفاع از موکل قرار می -ت

 کند.های ناروا دوری میگزیند و از شیوهای عادالنه بر میدر اثبات حقانیت موکل، شیوه -ث

 گیرد:کار میبرد نظام حقوقی کشور و ارتقاء جایگاه وکالت، همواره اصول زیر را بهوکیل در راستای پیش .3ماده 

 .]7[جویی برای رفع معضالت موجود در سیستم حقوقی و قضایی و حرفه وکالت استدر پی چاره -الف

در راستای اجرای اهداف و وظایف کانون و اعتالی حرفه وکالت، بخشی از وقت خود را به همکاری با کانون وکال اختصاص  -ب

 دهد.می

 کوشد.کند و برای ارتقاء آن میاز همبستگی وکال و حرمت و منزلت حرفه وکالت حمایت می -پ

 کند:اصول زیر را رعایت می وکیل همواره در روابط خود با دادگاه و موکل .4ماده 

 ای وی وارد کند.ای به تکالیف حرفهدهد نظریات شخصی و گرایش سیاسی وی، خدشهاجازه نمی -الف

 کوشد و از رفتار متملقانه در مقابل اشخاص، به ویژه دادگاه و موکل می پرهیزد.در حفظ مناعت طبع خود می -ب

 کند.ناصواب نمیاز وضعیت خاص و استیصال موکل، استفاده  -پ

 اجرای عدالت و حقوق شهروندی -بخش دوم

 وکیل باید در جهت صیانت از حقوق شهروندان و اجرای عدالت در روابط خود با موکالن و مراجعان:. 5ماده 

 دعوایی را اقامه یا تعقیب نکند که به واهی بودن آن آگاهی دارد یا واهی بودن آن روشن است. -الف 

شدن حقیقت ای زمینه روشنمسلم دیگر اصحاب دعوا را نادیده نگیرد و با رفتار حرفهحق موکل، حقوققبهانه احقابه -ب

 واجرای عدالت را فراهم سازد.

-ای عملگونهدهد و در صورت ادامه کار، بهاستعفا  ]1[حق است،شود که موکل در دعوا بیچنانچه در جریان وکالت، آگاه -پ

 کند که حقی پایمال نشود.

 چنانچه موکل تصمیم به اقداماتی خالف منافع ملی یا عمومی گرفته باشد، در جهت منع وی اقدامات الزم را انجام دهد. -ت

شود، بدون تاخیر خالف قانون، عدالت و انصاف میکاری یا اقدام مچنانچه در جریان وکالت، در یابد که موکل مرتکب فریب -ث

 دهد.توجهی موکل، استعفاء توقف این اقدامات را درخواست کند و در صورت بی

ها را دستاویزی برای اطاله دادرسی و ایجاد اختالل در روند ببرد. اما آناز قواعد شکلی برای احقاق حق موکل بهره  -ج

 رسیدگی قرار ندهد.
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 راهنمایی مراجعانی که مقاصد غیر قانونی دارند، بپرهیزد.از  -چ 

باشد، در صورت وقوع اختالف در مورد آن، برای حل عنوان نویسنده یا مشاور در تنظیم سندی دخالت داشتهچنانچه به -ح

 شود.اختالف بکوشد و در صورت نیاز، برای ادای شهادت در مراجع قضایی حاضر 

 حقیقی، و حقوقی اشخاص دیگر یا هاآن کارکنان یا قضایی و دولتی مقامات و مراجع ها،سازمان عملکرد گاه هر  .6ماده 

منیت شخصی، حق دادخواهی، حق زندگی سالم و ا بنیادین، هایآزادی و حقوق شدنپایمال یا عدالت و قانون نقض مستلزم

دهد و در موارد مهم باید واکنش مناسب نشانای وکال باشد، وکیل حقوق زیست محیطی شهروندان یا اصول و حقوق حرفه

 نماید.را ارائهدهد و در صورت داشتن دالیل و مدارک در این رابطه، آنوکال اطالعدار یا کانونموضوع را به مقامات صالحیت

 منزلت حرفه وکالت -بخش سوم

 ه:وکیل باید در راستای حفظ احترام و ارتقای منزلت حرفه وکالت در جامع .7ماده 

 گیرد.های مناسب در راستای توسعه اجتماعی را در پیشفعالیت -الف

 از هر گونه رفتاری که موجب تخفیف منزلت حرفه وکالت نزد افکار عمومی یا موکلین می گردد، پرهیز نماید. -ب

 به کار دیگری اشتغال نیابد که منافی شغل وکالت باشد. -پ

وکالت باشد و شرایط متعارف برای پذیرش و پذیرایی از مراجعان را در دفتر خود کند که در شان در مکانی دفتر دائر  -ت

 سازد.فراهم 

های غیر اخالقی برای گرفتن پرونده وکالتی کار بردن روشبند بوده و از هر گونه اعمال نفوذ و بهبه اصل رقابت سالم پای -ث

 پرهیز کند.

 ود خود یا موکل استفاده نکند.از اعتماد، سادگی و نا آگاهی دیگران، به س -ج

 کاری رفتار نکند.منظور جلب منافع بیشتر، بر خالف شرافت و درستخواست موکل، یا بهگاه بنا بههیچ -چ

 نماید.روشنی منعکسها را بهدر تنظیم اسناد و قراردادها، ضمن رعایت موازین حقوقی، خواست همه طرف -ح

 راد نپردازد و بابت چنین اقدامی وجه یا مالی از همکاران دریافت نکند.در ازای معرفی موکل، وجهی به اف -خ

 کند.شیوه مرسوم تجاری برای جلب موکل خودداریاز هر گونه تبلیغ به -د

 موقع بپردازد.ای خود را بههای حرفهمالیات 

 نکند.تشود، فعالیوسیله اشخاص غیر وکیل تاسیس شده یا مدیریت میدر موسسات حقوقی که به -ر

 ای خود نزد موکالن و اصحاب دعوا:وکیل باید در راستای حفظ و ارتقای منزلت حرفه. 8ماده 



 های دفاعی نوین بکوشد.داشتن دانش حقوقی و تخصص خود و انجام مطالعات تطبیقی و آگاهی از روشروز نگهبرای به -الف

آمیز نشان ندهد و به داشتن ر خالف واقع، پیچیده یا مخاطرهکننده را ببرای مطامع خود و گرفتن وکالت، مشکل مراجعه -ب

 اعتبار یا نفوذ نزد مراجع قضایی یا اداری تظاهر نکند.

 ای، رشته تخصصی و تجربیات خود را در نظر بگیرد.ها توانایی حرفهدر پذیرش پرونده -پ

های دادرسی و همچنین احتمال برآورد هزینهدر بیان توانایی و صالحیت علمی و عملی خود نسبت به موضوع وکالت و  -ت

 پیشرفت دعوا صادق باشد.

 بندی وکال، صالحیت الزم برای انجام آن را ندارد، نپذیرد.وکالت دعوایی که حسب درجه -ث

 الوکاله مشارکت نکند.با اشخاص فاقد پروانه وکالت، در حق -ج

 مراجعان خود را به طرح دعوای واهی ترغیب نکند. -چ

نکند و در همان پرونده های دیگر، از موکل یا اطرافیان او دریافت الوکاله یا هزینهر وکالت تسخیری، وجهی به عنوان حقد -ح

 وکیل انتخابی موکل خود نشود.

 نگیرد.الوکاله، پرداخت هزینه دادرسی را بر عهده ضمن قرارداد حق -خ

 ندهد و یا ضامن دین موکل نشود.تا حد امکان، از موکل وام نگیرد و به او وام  -د

 نکند.صورت مستقیم یا غیر مستقیم در مزایده شرکت گیرد، بهدر مواردی که مال موضوع وکالت، در معرض مزایده قرار می -ذ

 به گونه ای رفتار ننماید که طرف مقابل برداشت کند آماده دریافت وجه یا امتیازی از او است. -ر

 کند.با حرفه وکالت و آراستگی ظاهر و سالمت جسمی خود توجه به داشتن پوشش مناسبِ -ز

 نکند و در اماکن عمومی به مورد، به محل سکونت یا کار اشخاص حقیقی مراجعهبرای جلب موکل یا مذاکره در این

 عرضه خدمات وکالتی نپردازد.

 روابط وکیل با موکل -بخش چهارم

 :کالت و ارائه مشاوره خودداری کندوکیل باید در موارد زیر از پذیرش و .9ماده 

اسرار و اطالعات مربوط به دعوای موکل سابق در معرض افشاء قرار گیرد، یا آگاهی وکیل به امور یاد شده، انگیزه مراجعه  -الف

 موکل جدید به او باشد.

العات وکیل عماًل موجب الوقوع وجود داشته باشد، یا اطمیان منافع موکل جدید و موکل پیشین تعارض فعلی یا قریب -ب

 نقض منافع موکل پیشین شود.



 مند شود.موکل جدید به نحو غیر موجهی از اطالعات مربوط به موکل سابق بهره -پ

 منافع موکل با منافع عمومی و عدالت در تعارض باشد. -ت

کل در همان موضوع در تعارض منافع شخصی وکیل یا تعهدات وی در رابطه با اشخاص ثالث یا دیگر موکلین، با منافع مو -ث

 باشد، یا به احتمال جدی در آینده در تعارض قرار گیرد.

موقع و که بتواند بهصالحیت قانونی یا وقت الزم یا توان و تجربه کافی برای انجام موضوع وکالت را نداشته باشد، مگر آن -ج

ن مورد آماده کند، یا با رضایت موکل با وکیل دارای تجربه ای در این مورد بر موکل، خود را برای دفاع در آبدون تحمیل هزینه

 .کافی مشارکت کند

قبالً در همان موضوع به طرف مقابل مشاوره داده یا وکالت او را پذیرفته باشد. مشاوره به طرفین در جهت سازش مشمول  -چ

 .حکم این ماده نیست

 در آن موضوع شرکت یا دخالت داشته و اظهار نظر کرده باشد. قبالً به واسطه داشتن سمت قضایی یا داوری یا کارشناسی -ح

 ها را وکیل نباید علیه وزارتخانه، سازمان دولتی یا عمومی، شرکت یا هر نهاد دیگری که سمت مشاور حقوقی آن

رابطه داشته، قبول وکالت کند و یا به افرادی که با این اشخاص اختالف حقوقی دارند، مشاوره بدهد. در صورت قطع 

 ها بپذیرد.همکاری نیز وکیل تا سه سال نباید وکالت اشخاص را علیه آن

 نامه و قرارداد نکات زیر را رعایت کند:وکیل باید پیش از پذیرش وکالت و تنظیم وکالت .11ماده 

 ضمن تشخیص امکان نسبی موفقیت و اعالم آن به موکل، در مواردی که موکل دلیل کافی یا محکمه پسند برای 

اثبات دعوا ندارد، آثار نبود این دالیل را به موکل تفهیم کند. در صورت اصرار موکل می تواند وکالت او را با ذکر این 

 مطلب در قرارداد، بپذیرد.

 داند، به تفاهم برسد و تا حد ممکن ها و آنچه از وکیل انتظار دارد و موفقیت در دعوا میبا موکل، در مورد خواسته

 را مشخص و مکتوب کند.و بدون ابهام آنطور دقیق به

کند و انجام این الوکاله را به موکل تفهیمویژه حقاثر عدم پیشرفت کار و آثار آن برای موکل و تاثیر آن در حقوق خود به -پ

 اقدام را در قرارداد وکالت بگنجاند.

 یل موکل یا منافع خود وکیل باشد. موکل را از ابعاد مختلف پرونده آگاه سازد، حتی اگر این کار برخالف تما

تواند در تصمیم موکل برای اعطای وکالت یا همچنین باید هر گونه رابطه خصوصی که با طرف مقابل دارد و می

 تداوم اعتماد وی در آینده مؤثر باشد را به وی اعالم کند.

 های الوکاله، هزینهود را نسبت به حقای خالوکاله مسوولیت حرفهنیت، در قرارداد حقتواند با رعایت حسنوکیل می

 پرداختی و ... محدود سازد.

 کند:وکیل باید در هنگام پذیرش وکالت موارد زیر را رعایت .11ماده 

 قرارداد کتبی مشتمل بر مشخصات هویتی موکل، موضوع وکالت، شرایط و چگونگی انجام و خاتمه آن، میزان حق-

هایی که بر عهده موکل است و تا حد امکان شیوه قابل وکیل و موکل، هزینهالوکاله و نحوه پرداخت آن، وظایف مت



که تاخیر ناشی از را تسلیم موکل کند، مگر آنحل اختالف آینده را تنظیم و به امضای موکل برساند و نسخه دوم آن

برای موکل انجام  تنظیم قرارداد موجب زیان موکل باشد یا خدمات حقوقی از نوعی باشد که در گذشته توسط وکیل

 الوکاله آن هم با توافق طرفین تعیین و پرداخت شده باشد.شده و حق

 .در قبال اخذ وجه یا اصول اسناد مربوط به موکل، رسید بدهد -ب

الوکاله، از موکل سند رسمی یا غیر رسمی دریافت نکند. به هر حال، وثیقه صورت نامتناسب تحت عنوان تضمین حقبه -پ

 مال موضوع دعوا در این رابطه جایز نیست.قرار دادن 

که دریافت آن، با منافع موکل یا استقالل وکیل منافات الوکاله از غیر موکل دریافت نکند، مگر آنوجهی به عنوان حق -ت

 باشد.نداشته

 ل از طور صریح یا ضمنی تضمین نکند. تصریح به عدم پرداخت یا انصراف وکیحصول نتیجه مطلوب در دعوا را به

الوکاله یا استرداد آن به موکل در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، تضمین نتیجه محسوب دریافت بخشی از حق

 شود.نمی

 طور ساختگی به خود انتقال ندهد.هیچ شکلی، موضوع دعوای موکل را بهبه 

 :زیر تعیین شود ای معقول و عادالنه و با توجه به عواملالوکاله قراردادی باید به شیوهحق. 12ماده 

 ارزش واقعی خواسته موکل -الف

 صعوبت پیگیری یا دشواری کار -ب

 اهمیت موضوع و منافع یا امتیازات مادی یا معنوی که کار او برای موکل در پی دارد -ج

 مدت زمان الزم برای اجرای موضوع وکالت -د

 شودمشکل موکل ارائه میارزش خدمات یا کارهای تحقیقاتی یا راهکاری که برای حل سریع  -ه

 عرف وکال -و

 تجربه، سابقه کار، شهرت، مهارت و تخصص عملی وکیل -ز

 موقعیت و وضع مالی موکل. -ح

کند و پیش از حصول نتیجه دعوا سهمی مشاع یا بخشی الوکاله، در خواسته دعوا مشارکتوکیل نباید در تعیین حق -1تبصره 

به حکم الوکاله به ماخذ ارزش خواسته و نیز مشارکت در محکومٌانتقال بگیرد. تعیین حقالوکاله عنوان حقرا بهمعین از آن

التفاوت الحساب و دریافت مابهصورت علیالوکاله بهشود. همچنین تعیین و دریافت حقنهایی، مشارکت در خواسته تلقی نمی

 .مانعی نداردبه از حصول نتیجه نهایی دعوا و به نسبت ارزش واقعی محکومٌآن، پس

 .که مالکیت آن محل اختالف نباشدتواند وجه نقد یا مالی غیر از آن باشد، مشروط بر آنالوکاله میحق -2تبصره 



الوکاله با موکل تنظیم کند و وجهی از وی دریافت کند. همچنین وکیل نباید قبل از تنظیم وکالت نامه، قرارداد حق -8تبصره 

کند و نیز، در و شرایطی که به تراضی تعیین گردیده است، وجه یا مالی از موکل دریافت یا مطالبهالوکاله نباید زاید بر حق

 الوکاله یا هزینه های دیگر از وی اخذ کند.مواردی که توافقی در بین نباشد، زاید بر تعرفه وجهی بابت حق

 تی خود:کردن وضعیت حقوقی موکل و اقدامات آوکیل باید در راستای روشن. 13ماده 

 ای کامالً روشن و مشخص بر قرار کند.الوکاله را به موکل تفهیم کرده و با وی رابطهنامه و قرارداد حقمفاد وکالت -الف

 .گرایی دعوت کندضمن کنترل احساسات و هیجان موکل او را پیش از اقامه دعوا به واقع -ب

 ی به موکل ارائه نماید و در مواقع مقتضی مشاوره الزم های مناسبحلبا توجه به اهمیت و ارزش موضوع وکالت، راه

 در خصوص پیگیری دعوا، توافق با طرف یا هر راه حل دیگری به او پیشنهاد کند.

 ها موکل را در جریان دعوا و پیش از آن، در مورد دالیل الزم برای اثبات و چگونگی تحصیل دالیل قانونی و ارائه آن

 دهد.یاری

 ر راستای ترویج فرهنگ دوستی و مسالمت در جامعه:د ایدب وکیل  .14ماده 

 شود و به موکل سازش و توافق پیش از طرح دعوا در دادگاه، به موکل تفهیم کند که عدالت تنها در دادگاه یافت نمی

 کند.یابی به بیشترین منافع، توصیهبا طرف مقابل را برای دست

 گری تری مانند مذاکره، میانجیهای کوتاهدر کمترین زمان از راه شیوهکند مشکل موکل را با کمترین هزینه و تالش

 و ... حل کند و لزومًا در پی طرح دعوا در دادگاه نباشد.

 ای گونهکند جز در موارد ضروری، بدون طرح دعوا در دادگاه و بهدر صورت بروز اختالف بین وی و موکل، تالش

   الف را حل و فصل کند.آمیز و از طریق کانون وکال اختمسالمت

 وکیل باید در جهت انجام درست موضوع وکالت: .15ماده 

 گاه و سرمایه امید موکل باشد و از دادن امید واهی در مورد خدمات خود یا نتیجه دعوا بپرهیزد.راستی تکیهبه -الف

 ر ارتباط با موضوع وکالت شود.جای موکل دای رفتار نماید که موجب آرامش و کاهش نگرانی و اضطراب بیگونهبه-ب

 دهد.پس از پذیرش وکالت، بدون تاخیر تمامی اقدامات ضروری جهت اجرای کامل موضوع وکالت را انجام 

با شجاعت و بدون توجه به منافع شخصی خود یا دیگری، و بدون ترس از پیامدهای احتمالی برای خود یا هر شخص  -ت

 .دفاع کنددیگر، از حقوق و منافع قانونی موکل 

 .در مواردی که برابر مقررات مکلف به پذیرش وکالتی خاص است، برای بهبود توان دفاع خود در آن مورد تالش کند -ث

ای از طرف موکل است، بدون تاخیر موضوع را پس از ابالغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه -ج

 .دهدعبه موکل یا متصدی امور او اطال

 با آمادگی کامل و با تسلط قبلی بر جهات حکمی و موضوعی دعوا، در دادرسی حضور یابد. -چ



های منطقی موکل برای ارائه اطالعات موکل را از اقدامات خود و وضعیت پرونده آگاه سازد و بدون تاخیر به درخواست -ح

العمل نامناسب موکل به زیان خود موکل باشد، یا عکسخاطر احتمال رسانی فوری بهکه اطالعپاسخ مثبت دهد، مگر آن

موقع رسانی باید بهشود. اطالعاطالعات مربوط به پرونده از اطالعاتی باشد، که برابر قانون یا عرف وکالت، نباید به موکل منتقل

 .باشد، تا موکل بتواند تصمیم مناسبی بگیرد و اقدام الزم را انجام دهد

دهد و مدارک الزم برای خواهی او پاسخ مناسبنسبت به کسب نظر مشورتی نیاز پیدا کند، به مشورتهر زمان که موکل  -خ

 آشنایی کامل با پرونده را در اختیار وی بگذارد.

 پذیر نیست، بدون تاخیر موکل را از این امر آگاه سازد.هر گاه متوجه شود که انجام موضوع وکالت، توسط وی امکان -د

 اعتماد میان او و موکل از بین رفته و احیای آن دشوار است، از وکالت وی استعفا نماید.هر گاه دریابد ، 

گیرد، باید وکیل در مواردی که برای حل و فصل دوستانه اختالف، یا اقدامات مشابه با طرف مقابل موکل تماس می .16ماده 

 نکات زیر را رعایت کند:

 معامله دارد، بدون رضایت و در نبود او، به مذاکره و گفتگو با طرف  که قصد کمک به موکل برای انجامدر صورتی

 معامله نپردازد.

 کند.روشنی بیاناز بیان مطالب غیر واقعی و تهدیدهای ناروا بپرهیزد و موضوع درخواست مذاکره را به 

 گونه اقدام در این  در صورت دریافت هر گونه پیشنهاد برای سازش، بدون تاخیر موکل را آگاه سازد و پیش از هر

 راستا، موافقت کتبی موکل را بگیرد.

وکیل نباید در صورت عدم حصول صلح و سازش، در جریان دعوا به اسناد یا محتوای پیشنهادات ارائه شده برای صلح  -تبصره

 و سازش و یا مذاکرات محرمانه استناد کند.

 ل یا میان منافع موکلین باید نکات زیر را رعایت کند:وکیل در صورت بروز تعارض میان منافع خود با موک .17ماده 

 حل میان دیدگاه وی و موکل که موجب شود وکیل نتواند به تعهد خود برای حفظ در صورت بروز تعارض غیر قابل

 بند باشد، استعفا دهد.اعتماد متقابل و منافع موکل پای

  ای فاش تعارض ایجاد شده و بیم آن باشد که اسرار حرفهچنانچه در جریان وکالت، میان منافع دو نفر از موکالن وی

دهد و اقدامات الزم را برای از یا در استقالل وکیل یا اعتماد موکالن خللی ایجاد شود، بدون تاخیر به موکالن اطالع

هد گرفت، صورت، به وکالت خود با موکلی که منافع وی تحت تاثیر قرار خواکار برد. در غیر اینبردن تعارض بهبین

 خاتمه دهد.

  چنانچه پس از پذیرش وکالت، منافع و روابط شخصی وی با موکل در تعارض قرار گیرد، بدون تاخیر به موکل

تواند حتی دهد، تا با توجه به وضعیت حادث شده، در مورد ادامه وکالت تصمیم بگیرد. در این صورت وکیل میاطالع

 استعفا دهد. با اعالم رضایت موکل برای ادامه وکالت،

 باشد.چنانچه وکال به صورت گروهی فعالیت کنند، مقررات تعارض منافع شامل مجموعه گروه و همه اعضای آن می 

 باشد:وکیل باید در موارد استعفا به نکات زیر توجه داشته. 18ماده 

 سازد.باید پیش از استعفا موکل را مطلع 



که موکل را در شرایط نامناسبی قرار ندهد و به منافع وی خللی وارد نسازد و ای باشد گونهحال باید بهاستعفا در همه -ب

 باشد.موکل فرصت دفاع و معرفی وکیل جدید را داشته

باشد و وکیل بخواهد استعفا دهد، باید پیش از استعفا شدههر گاه رای غیر قطعی صادره به زیان موکل به وکیل ابالغ -پ

 اتب استعفای خود را نیز به اطالع موکل برساند.کند و مرنسبت به رای اعتراض

 کند:وکیل باید در راستای حفظ اسناد، اموال و اسرار موکالن، موارد زیر را رعایت .19ماده 

 .باشدها و بایگانی منظم داشتههای موکالن، دفتر ثبت پروندهبرای حفظ اسناد، سوابق و پرونده -الف

کند. موجودی این حساب ها یا مؤسسات مالی معتبر نگهداریسابی جداگانه و باز نزد بانکوجوه متعلق به موکالن را در ح -ب

است. وجوه یادشده باید در اسرع وقت و در قبال اخذ باید همواره معادل کل وجوهی باشد که به حساب موکالن وصول شده

شود. هر گونه پرداخت از محل وجوه موکالن مصرفدارند ها مقرر میشده یا به همان ترتیبی که آنرسید، به موکالن پرداخت

که مطابق مقررات یا تصمیم دادگاه صالح یا اذن صریح یا ضمنی موکل، این پرداخت به اشخاص ثالث ممنوع است، مگر این

 مجاز باشد.

 بدون اجازه موکل، موضوع وکالت را به خود یا به حساب خود منتقل نکند. -پ

 الوکاله در گرو خود نگه ندارد.خاطر عدم پرداخت حقبهاسناد و مدارک موکل را  -ت

 ترین زمان ممکن، وجوه، اشیاء، اموال و اسناد متعلق به موکل را در اختیار او بگذارد و پس از خاتمه وکالت، در کوتاه

 بسپارد.وکال ها را بدون تاخیر به کانونها به موکل نباشد، آندالیل موجه امکان تحویل آنکه بهدر صورتی

 با همکار خود که در پرونده وکالت ندارد، در مورد اطالعات مربوط به پرونده موکل صحبت نکند و به او اطالعات-

که قصد استفاده از تجارب همکاران را دارد. در حالت اخیر نیز، باید اسرار پرونده و منافع ندهد، مگر در موارد ضروری

 موکل لحاظ شود.

شده در جریان دعوا را به وی های انجامورت درخواست موکل، لیستی کامل و دقیق از تمام هزینهوکیل باید در ص -تبصره

 نماید.تسلیم

ای که در چارچوب ها و اسناد و اطالعات محرمانهوکیل حتی پس از پایان رابطه وکالتی، نباید اسرار موکل و نوشته .21ماده 

ضرورت و در دار، بنا بهنماید. اطالع به مقامات صالحیتها استفادهفشاء یا از آنیافته را اها دستای خود به آنفعالیت حرفه

 شود:موارد زیر نقض تعهد وکیل مبنی بر حفظ اسرار محسوب نمی

 برای اقامه دعوا یا دفاع از موکل؛ -الف

 شده، در حدود الزم؛مطرح برای دفاع در قبال اتهام جزایی، انتظامی یا دعوای حقوقی که علیه وکیل و کارمندان او -ب

 دهد؛موکل پس از مشورت با وکیل و آگاهی کامل، کتباً به آن رضایت -پ

 ای که نسبت به آنان دیگر محرمانه قلمداد نشود؛گونهموکل، آگاهانه موضوع را برای دیگران افشا کند، به -ت

 افشاء برای حفظ منافع موکل و جامعه ضروری باشد؛ -ث



 وگیری از وقوع جرائم سنگین و جرائم علیه تمامیت جسمانی دیگران از سوی موکل، ضروری باشد.افشاء برای جل -ج

که به دالیلی با افشای اسرار موکل و اطالعات محرمانه مالزمه افشای نام موکل و توافقات مالی میان خود و موکل، مگر آن -چ

 باشد.داشته

 روابط وکیل با کانون وکال -بخش پنجم

 وکیل باید در جهت اعتالی کانون وکال و حفظ ارتباط مناسب و متقابل با آن:. 21ماده 

دهد و چنانچه پس از گرفتن در جریان دریافت پروانه کارآموزی و وکالت، در مورد سوابق خود، اطالعات واقعی به کانون  -الف

 کند.وانه خود را به کانون تسلیمترین زمان، پرپروانه، فاقد یکی از شرایط الزم برای تحصیل آن شود، در کوتاه

 نماید.های وکال را رعایتنظامات و مقررات کانون متبوع و اتحادیه سراسری کانون -ب

 نماید.تفاوت نباشد و نظریات سازنده خود را در این رابطه اعالمها و اقدامات کانون، بیدر مقابل تصمیم-پ

دهد و کانون را از جریان انجام نیت انجامشود را با دقت و حسنی ارجاع میامور و تکالیفی که از سوی کانون متبوع به و -ت

 سازد.کار مطلع

 ای وکالت به کانون وکال ارائه دهد و در این راستا پیشنهادهای خود را برای تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفه

 نظر نماید.با کانون همکاری و تبادل

 نماید.متگاه و محل دفتر خود را به کانون وکال اعالمبدون تاخیر، تغییر نشانی اقا 

-وسیله مأمور یا پست فرستاده میهمه اوراق ارسالی از طرف کانون، اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست، دادنامه و غیره که به -چ

 دهد.کرده و رسید محض ارائه دریافتشود را به

 .نمایدتعهدات مالی خود نسبت به کانون و صندوق حمایت را در سر رسید مقرر ایفاء  -ح

 .بدون تمدید پروانه، وکالت ننماید -خ

 .یابددهد و حسب دعوت دادسرا و دادگاه انتظامی، در آنجا حضور های انتظامی پاسخدر موعد قانونی به شکایت -د

دهد درخواست دادسرای انتظامی بالفاصله پروانه وکالت خود را به کانون تحویلبه در صورت تعلیق موقت یا تقلیل درجه، -ذ

 .تا حسب مورد تا پایان مدت تعلیق، ضبط شده و یا مراتب تقلیل درجه در آن قید شود

به کانون چنانچه افرادی بدون داشتن پروانه وکالت، در امور وکالتی دخالت کنند، ضمن همکاری نکردن با آنان موضوع را  -ر

 .دهدوکال اطالع

 روابط وکیل با مراجع قضایی -بخش ششم

 وکیل باید در راستای حفظ استقالل نظام قضایی کشور و اعتالی آن، در انجام موارد زیر بکوشد: .22ماده 



 ربط اعالم نماید.هر گونه سوء جریان امور دادگستری را به مراجع ذی -الف

 ربط همکاری نماید.ا مراجع ذینویس قوانین بدر جهت تهیه پیش-ب

 در دفاع شفاهی و کتبی خود، نسبت به مقامات قضایی و دیگر اشخاص، احترام و نزاکت را رعایت نماید. -پ

 موکل خود را به رفتار توام با احترام با مقامات قضایی و همه اشخاص دخیل در دعوی دعوت کند. -ت

نیت انجام کانون وکال را در حدود قوانین و نظامات بپذیرد و با دقت و حسن های ارجاعی از سوی مقامات قضایی یاوکالت -ث

 .باشدها داشتهکه دالیل موجهی برای رد آندهد، مگر آن

چنانچه با دادرس، دادستان یا بازپرس روابط مالی یا رابطه دوستی صمیمی داشته باشد، از قبول وکالت نزد مقامات  -ج

 .کندیر مستقیم در پرونده خوددارییادشده و دخالت مستقیم و غ

 .ها، به قاضی یاری رسانددر برگزاری صحیح جلسات دادرسی و حفظ نظم آن -چ

 برای عدم انجام تکالیف قانونی از جمله حضور در جلسات مراجع قضایی، به معاذیر غیر واقعی متوسل نشود. -ح

آمیز طور مستقیم یا غیر مستقیم به وسایل خدعهدادرسی، بهمنظور رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله به -خ

 متوسل نشود.

ها را با تاخیر به مرجع صالحیت، مرور زمان، اعتبار امر مختومه و دالیل آنبدون عذر موجه ایرادهای قانونی؛ مانند عدم -د

 قضایی اعالم و ارائه نکند.

 ها اشاره نکند.دادستان، کارشناس و نظایر آن در مقام دفاع، به مناصب پیشین خود؛ مانند قاضی، -ذ

 های ناروا در دادرس یا کارمندان دادگاه اعمال نفوذ نکند.از راه -ر

 وکیل باید در راستای اجرای عدالت از سوی دستگاه قضایی:. 22ماده 

مناسب نماید و به کانون وکال های خالف قانون در دستگاه قضایی برخورد ها، دستورها و رویهدر برابر مصوبات، تصمیم -الف

 دهد.نیز اطالع

کند، تا زمینه دادرسی عادالنه برای اصحاب دعوا فراهم در موارد قانونی، برای رد قاضی و مقام تحقیق و کارشناس تالش -ب

 شود.

 .از استدالل عقلی و منطقی و مبتنی بر صداقت استفاده کند و از توسل به مغالطه بپرهیزد -پ

 .کندمتوجه اشتباه در دفاعیات یا اظهارات پیشین خود در دادگاه شود، بدون تاخیر برای تصحیح آن اقدامچنانچه  -ت

 .به هیچ وجه شاهدی را برای بیان شهادت کذب یا اظهارات نادرست تشویق نکند -ث

 .است، تصدیق نکندرا مالحظه نکردهتصویر مدارکی که اصل آن -ج



 - کننده ندهد که در رسیدگی به دعوا نقش دارند، اطالعات نادرست یا گمراهاشخاصی آگاهانه به قاضی، کارشناس و

 و اقداماتی انجام ندهد که مسیر جریان دادرسی را منحرف سازد.

 روابط وکیل با همکاران -بخش هفتم

 ای:وکیل باید در راستای حفظ و تقویت همبستگی حرفه. 23ماده 

ای، مبتنی بر صداقت و توام با انصاف و ادب داشته باشد و از هر گونه گفتار، رفتاری حرفهدر رابطه با همکاران، همواره  -الف

 کند.شود، خودداریای همکار میکه موجب تحقیر یا لطمه به شرافت و حیثیت حرفهنوشتار و رفتاری

 .صل کندو فوکال حلاختالف میان خود و همکاران را از طریق مذاکره یا وساطت یا داوری کانون -ب

های و فصل اختالف از راهپذیرد، ابتدا با هماهنگی کانون متبوع همکار جهت حلکه دعوا علیه همکار را میدر مواردی -پ

 .کندآمیز اقداممسالمت

زمان ترین ها وجود ندارد، در کوتاهای برای ارائه آندر صورت تقاضای همکار، اطالعات و اسنادی را که مانع قانونی و حرفه -ت

 کند.به وی ارائه

 .در دادگاه و به هنگام دفاع، همکاران را با عناوین مثبت توصیف و مورد خطاب قرار دهد -ث

نحو محترمانه برخورد کرده و در صورت لزوم وی را ای یا رفتاری همکار، بهدر صورت مشاهده اشتباهات علمی، حرفه -ج

 کند.راهنمایی

باشد، مخاطره افتاده یا دچار آسیب شدهای و شهروندی وی بهشده، یا حقوق حرفهواقع حرمتیهرگاه همکاری مورد بی -چ

 .دهدوکال گزارشکند و بدون تاخیر مراتب را به کانونفعاالنه از وی حمایت و پشتیبانی

 نکند.طور مستقیم یا غیر مستقیم به اقدام علیه همکار تحریکموکل، طرف مقابل یا مراجعان را به -ح

یابد، تا حد امکان برای حل و فصل اختالف از راه هر گاه از اختالف میان همکاران یا اختالف آنان با دیگر اشخاص آگاهی -خ

 دهد.کند و در موارد مهم، به کانون نیز اطالعمذاکره یا صلح و سازش یا داوری تالش

 .دهداطر نشان کند و در موارد مهم به کانون اطالعای از سوی همکار، به وی خدر صورت مشاهده نقض یکی از قواعد حرفه -د

ای آنان شود. همچنین خدمات و اقدامات نکند که موجب کاهش اعتبار حرفهدر غیبت همکاران بدگویی نکرده و اظهاری -ذ

 .ارزش جلوه ندهددار وکالت پرونده بوده را بیهمکار خود که پیش از وی عهده

هر نحو از پیگیری دعوا منصرف شود، تا حد های آنان وارد نشود و چنانچه همکار بهروندهبدون اطالع همکاران در در پ -ر

 ممکن برای تسویه حقوق وی بکوشد.

ها بر عهده همکار است، بدون اطالع کامل از مفاد پرونده و رضایت همکار اظهار نظر یا هایی که وکالت آندر مورد پرونده -ز

 .نکنددخالت



 .وکال و مؤسسات حقوقی را تنها پس از کسب موافقت همکار یا مؤسسه مربوط به استخدام در آوردکارکنان دیگر  -س

های بدون ذکر مأخذ و کسب مجوز )در مواردی که استفاده از منبع، منوط به کسب مجوز است( از نتایج کارها و پژوهش -ش

 .های خود استفاده نکندهمکاران در پرونده

  نکند.همکاران، وجهی از آنان مطالبهدر ازای معرفی موکل به 

 شود:یابد یا جانشین وی میکه در انجام موضوع وکالت با یکی از همکاران شراکت میوکیل باید در مواردی .24ماده 

ی های الزم در مورد چگونگی پیگیرانتخاب خود را به وکیل اول اطالع داده و از وی بخواهد تا اطالعات، اسناد و راهنمایی -الف

 .دعوا و دفاع از موکل را در اختیار او قرار دهد

-کند، در این کار اخالل نکند و همکاری الزم را با وی داشتهچنانچه موکل، وکیل دیگری را نیز برای انجام وکالت تعیین -ب

 .باشد

رت عدم امکان، همسو با کند و در صواختالف اقدامدر صورت ایجاد اختالف دیدگاه با وکیل دیگر، بدون تاخیر برای رفع -پ

دهد تا در مورد های خود را به موکل اطالعکاری و حفظ منافع موکل و نزاکت، موضوع اختالف و دیدگاهاصول اعتماد، درست

 بگیرد.پیگیری موضوع توسط یکی از وکال تصمیم

 تبادل اطالعات بپردازد.منظور هماهنگی و انتخاب رویه واحد در دفاع از موکل، با وکیل دیگر به گفتگو و به -ت

-گونه ای رفتار نکند که جانشینی در وکالت موجب زیان موکل شود و در صورت درخواست وکیلدر زمان وکالت، به -ث

 جانشین، اطالعات و اسناد الزم را در اختیار وی قرار دهد.

 وکیل باید در موارد توکیل وکالت، نکات زیر را مورد توجه قرار دهد: .25ماده 

صورت و چنانچه موکل در کند. در غیر اینالوکاله با وکیل دوم تنظیمچگونگی پرداخت حقای در مورد نامهموافقت -الف

 .الوکاله وی را بپردازدباید حق کند، شخصاًپرداخت آن کوتاهی

نیز، باید در زمان مناسب  موقع در اختیار وکیل دوم قرار دهد. وکیل دوماطالعات و لوازم پیگیری و دفاع از دعوا را به -ب

 .دهدشده را به وکیل اول اطالعاقدامات الزم و اقدامات انجام

هایی مانند ارجاع به داوری یا و فصل دعوا خارج از چارچوب رسیدگی در دادگاه و از راههر گاه وکیل توکیلی، قصد حل -پ

 .ندکباشد، باید با هماهنگی و موافقت وکیل اول اقدامرا داشتهسازش

 کند:وکیل باید در جریان دعوا و ارتباط با وکیل طرف مقابل، موارد زیر را رعایت .26ماده 

چنانچه با وکیل طرف مقابل، به توافق دوستانه رسیده و مورد پذیرش موکالن نیز قرار گرفته باشد، اقدام به طرح دعوایی  -الف

 .کندرا توجیه که دالیل معقول این اقداممغایر با توافق نکند، مگر آن

 .ها ضبط نکندمکالمات تلفنی یا شفاهی میان خود و همکاران را بدون اطالع و اجازه آن -ب



های وی مبتنی نظمینکند و دفاع خود را بر بیان اشتباهات و بیهای وکیل طرف مقابل استفادهدر مقام دفاع، از کاستی -پ

 .نسازد

که ارتباط کامل با موضوع می همکار یا مسائل خصوصی او استناد نکند، مگر آندر جریان دعوا به اظهارات و نظریات عل -ت

 .باشددعوا داشته

مکاتبات محرمانه میان خود و همکاران را افشاء نکند و در مراجع قضایی مورد استناد قرار ندهد. همچنین چنانچه بخشی  -ث

دیگری واگذار شود، در همان بخش آن را به وکیل جدید از مکاتبات، مؤثر در حقوق موکل باشد و موضوع وکالت به وکیل 

 .کندتسلیم

 بدون اطالع و اخذ رضایت وکیل طرف مقابل، مستقیماً با او مذاکره نکند. -ج

 .کنددر جریان دادرسی در حدود قانونی و با حفظ حقوق موکل، با وکیل طرف مقابل همکاری -چ

اید همواره با حفظ حقوق و مصالح موکل و تا حد امکان، دوری از اطاله دادرسی بندی به روابط حسنه با همکاران بپای -تبصره

 باشد.

 وکیل باید در رابطه با کارآموزان وکالت، موارد زیر را رعایت کند: .27ماده 

 .شوند را بپذیردسرپرستی کارآموزانی که طبق مقررات از سوی کانون به وی معرفی می -الف

باشد و تا حد امکان، در مدت کارآموزی از لحاظ مادی و معنوی وی را ی همراه با احترام داشتهبا کارآموز خود، رفتار -ب

 .کندپشتیبانی

مندی آنان از تجارب و امکانات خویش، تمام توان و تالش خود در راستای ارتقای سطح علمی و اخالقی کارآموزان و بهره -پ

 .سازدد، آنان را برای ایفای وظایف وکالت آمادهها و تعلیمات خوکار گیرد و با راهنماییرا به

 .خارج از حدود مقررات، تکالیفی را بر عهده کارآموز قرار ندهد -ت

واقع در مورد عملکرد آنان نکند و از صدور گواهی خالفدر انجام وظیفه خود در رابطه با نظارت بر کارآموزان کوتاهی -ث

 بپرهیزد.

نکند و کارآموز خود را مجبور نکند با وی در نامه کارآموز، از وی وجهی دریافتامضای وکالتخاطر سرپرستی و تنها به -ج

 کند.الوکاله دریافتی شراکتپرونده و حق

 روابط وکیل با کارکنان دفتر وکالت -بخش هشتم

ی از سوی کارکنان خود و وکیل باید در جهت اعمال مدیریت درست بر دفتر وکالت و جلوگیری از اقدامات غیر قانون .28ماده 

 ای:حفظ اسرار حرفه

 .کند و نقش و مشارکت آنان در اعتبار دفتر یا مؤسسه را ارج بگزاردحقوق کارکنان خود را رعایت -الف



 .کندباشد و هنجارهای اجتماعی را رعایتدر رابطه با کارکنان خود، رفتاری شفاف و صادقانه داشته -ب

 .کندهای قانونی را رعایتکارکنان دفتر خود، حداقل در پرداخت حقوق و مزایای -پ

بر رفتار کارکنان خود در رابطه با موکالن و مراجعان و نیز، رعایت شأن و اعتبار حرفه وکالت از سوی آنان، نظارت و  -ت

 باشد.مدیریت کامل و همراه با احترام داشته

 عهده دارد نیز الزمکه وکیل سرپرستی آنان را بهرآموزانیمفاد بند اخیر ماده، در مورد همکاران شاغل در دفتر و کا-

 است.الرعایه

 رسانی در حرفه وکالتاصول اطالع -بخش نهم

-عموم انجام میای خود بهمنظور شناساندن حرفه وکالت و توانایی های حرفهرسانی اقداماتی است که وکیل بهاطالع .29ماده 

کاری، شیوه جلب موکل و رقابت با دیگر وکال، دانش، توانایی، صداقت و درست ترین و مؤثرتریندهد. هر چند شایسته

 پذیر است:رسانی با رعایت موارد زیر امکان؛ اطالع]3[استقامت و جدیت وکیل در احیای حقوق موکالن است

دور از ظاهرسازی و با رعایت نظامات رسانی باید با صداقت و حفظ منزلت و شان وکالت و اعتبار دادگستری و بهاطالع -الف

 .کانون باشد

 شود، باید قابل تصدیق و اثبات باشد.رسانی توسط وکیل اعالم میکه در جریان اطالعهر مطلبی -ب

کند، یا در محل کار رسانیدهد اطالعکه کانون متبوع او اجازه میوکیل نباید شخصاً یا از طریق دیگران، برخالف ضوابطی  -پ

 کار ببرد.کننده بهخود یا خارج از آن، مطالب و عناوین گمراه

 .های علمی، سوابق و تجارب شخصی وی باشدتواند شامل بیان تواناییرسانی وکیل میاطالع -ت

 جایی مکان دفتر، به شیوه ه عنوان وکیل دادگستری و جابهتواند، در مورد اعالم شروع و خاتمه فعالیت بوکیل می

 رسانی کند.متعارف اطالع

نصب تابلو، چاپ کارت ویزیت و سر برگ متضمن معرفی وکیل و نشانی وی و شماره تماس و آدرس اینترنتی و  .31ماده 

 عایت موارد زیر مجاز است:ها با رمحل دفتر و ساعات کار و کانون متبوع وی، مدرک دانشگاهی وکیل و مانند آن

« مؤسسه حقوقی»و « دفتر وکالت»تاسیس دفتر و نصب تابلو در بیش از یک مکان هر چند زیر عناوین متعدد؛ مانند  -الف

 است.ممنوع

 . 
 کار ببرد، مگر پس از گذشت پنج های وکالتی عنوان مشاور حقوقی را بهوکیل نباید در تابلو یا کارت ویزیت و سربرگ

تاریخ گرفتن پروانه وکالت پایه یک. همچنین نباید از عنوان مدرس یا استاد دانشگاه و مانند آن استفاده کند،  سال از

 .مگر با داشتن پنج سال سابقه تدریس مستمر یا داشتن سمت آموزشی

کند ت کاغذی، پخشوکیل نباید توسط اشخاصی غیر از کارمندان خود، کارت ویزیت یا نشریه اطالعاتی یا هر گونه تبلیغا -ت

 های عمومی قرار دهد.یا اوراق را در مکان

http://kermanshahbar.org/pages/712/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9/#_ftn9


 :رسانی وکیل نباید متضمن موارد زیر باشداطالع .31ماده 

 .تجربگی یا ناتوانی همکاران باشدکننده بیدادن خدمات وکیل یا القاءعباراتی که متضمن انحصاری جلوه -الف

است، درج مبلغ و اعالم هزینه خدمات و همچنین شدهها موفقایی که در آنههای وکیل، آمار پروندهبیان تعداد پرونده -ب

 .های دریافتی با دیگر وکال و مؤسسات حقوقی و مانند این مطالبالزحمهمقایسه خدمات و حق

 ... المللی، وکیل متخصص و کننده؛ مانند وکیل بینکلی و گمراهاز عناویناستفاده -پ

 با وسایل الکترونیکی و نشریه باید نکات زیر رعایت شود: رسانیدر اطالع. 32ماده 

-رسانی یا انتشار نشریه اطالعاتی حاوی مطالب مرتبط با وکالت، توسط وکیل، باید بدون تاخیر بهگشایش پایگاه اطالع -الف

 اطالع کانون برسد.

تجاری باشد، یا ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم  رسانی الکترونیکی وکیل، نباید حاوی تبلیغات کاالها و خدماتپایگاه اطالع -ب

 ای وکالت دارند.باشد که مطالب یا نکات مغایر با اصول حرفههایی داشتهها یا صفحهبا سایت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ها  پیوست

 پیوست شماره یک:حقوق حرفه ای وکال

 در رابطه با موکل و مراجعان -بخش اول

 ای خود در قبال مراجعان حقوق و اختیارات زیر را دارد:حرفهوکیل در جهت اجرای تکالیف . 1ماده 

کند و در در پذیرش وکالت و مشاوره به اشخاص و چگونگی طرح دعوا و مدیریت آن و نحوه دفاع به اختیار خود عمل -الف

 .گوی موکالن نباشدها نیز، از استقالل کامل برخوردار بوده و تنها سخنانجام آن

دهد، تا بر اساس آن، حقوق موکل و چگونگی های خود را در نهایت صداقت به وکیل اطالعواقعیات و خواستهموکل همه  -ب

 دفاع از او را بررسی و اجرا کند.

 رسانی نماید.برای معرفی خود، طبق ضوابط اطالع 

 رسانی و مشورت با موکل اقدام کندوکیل در موارد زیر، باید پس از اطالع: 

 - یشنهادات مربوط به سازش در دعوا؛قبول یا رد پ 

 - طرح دعاوی طاری؛ 

 - احضار و معرفی شهود؛ 

 در موارد و موضوعات مهم به تشخیص وکیل. -4

 ای از حقوق زیر برخوردار است:وکیل در مورد مسوولیت حرفه .2ماده 

 مند شود.ای خود بهرهکردن مسوولیت حرفهاز شرایط مناسب برای بیمه -الف

 ای خود را در قبال موکل محدود کند.نیت، مسوولیت حرفهحسن با رعایت -ب

خاطر اشتباه در کرده باشد، بهشناسی و بررسی حقوقی متعارف عملچنانچه با اطالع کافی نسبت به موضوع و با وظیفه -پ

 .تشخیص و انتخاب راه حل، مسؤول دانسته نشود

 ز حقوق زیر برخوردار است:الوکاله از موکل اوکیل در مورد دریافت حق .3ماده 

تشکیل پرونده در مراجع قضایی یا تعداد این داده و تشکیل یا عدمموضوع وکالت اختصاصزمانی که بهنظر از مدتصرف -الف

 است، دریافت کند.الوکاله متناسب با ارزش خدمات خود یا راهکاری که ارائه دادهها، از موکل حقپرونده



تواند در قرارداد با موکل توافق کند ناسب برای اجرای تعهدات مالی موکل را از وی دریافت کند و میهای الزم و متتضمین -ب

 .کندالوکاله را از محل مال یا وجوهی که در اجرای حکم دادگاه یا در پی سازش وصول خواهد شد، برداشتکه حق

آیین رفتار  11افق، موضوع وکالت را با رعایت ماده الوکاله طبق شرایط مورد تودر صورت خودداری موکل از پرداخت حق -پ

 ای وکالی مدافع پیگیری نکند یا استعفا دهد.حرفه

مطالبات مسلم و غیر مؤجل خود را پس از مطالبه و عدم پرداخت از سوی موکل، از محل وجوه متعلق به موکل که نزد  -ت

 .کنداست برداشتوی

کند. چنانچه وکیل الوکاله مقرر را از وی مطالبه و دریافتباشد، همه حقعزل کردهچنانچه موکل بدون دلیل موجه او را  -ث

الوکاله همان ای استعفا دهد، مستحق دریافت حقالوکاله یا در اجرای قواعد رفتار حرفهموقع حقخاطر عدم پرداخت بهبه

 .شودن عمل میمرحله از دعوا است. در صورت تعیین تکلیف این موضوع در قرارداد، مطابق آ

-تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه به نتیجه و وکیل حق دارد، حتی در صورتی که دعوا به محکومیت موکل منتهی شده -ج

باشد یا ثابت شود محکومیت، که در قرارداد خالف آن تصریح شدهکند، مگر اینالوکاله را از موکل دریافتمانده حقباشد، باقی

 .استای بودهحرفه، در انجام وظایفناشی از اهمال وکیل

 وکالدر رابطه با کانون -بخش دوم

 وکال از حقوق زیر برخوردار است:وکیل در رابطه با کانون. 4ماده 

 مند شود.های کانون وکال بهرهای خود از حمایتدر هنگام بروز مشکالت ناشی از انجام تکالیف حرفه -الف

 .مناسب برخوردار باشددگی و بازنشستگی از تامین مالیدر زمان بیماری، از کار افتا -ب

 شود.انتقال او پاسخ مثبت دادهتحت شرایط عادالنه و با رعایت ضوابط، به درخواست 

 .کندمدیره مشارکتآزادانه در انتخاب اعضای هیات -ت

 .دهدمدیریت و عملکرد کانون ارائه ای جدید یا اصالح مقررات پیشین و بهبودپیشنهادات خود را برای تصویب اصول حرفه -ث

 هادر رابطه با قوه قضاییه و دادگاه -بخش سوم

 مند باشد:ها باید از حقوق زیر بهرهقضاییه و دادگاهای خود در رابطه با قوهحرفهوکیل در راستای اجرای نقش .5ماده 

 ها برخوردار باشد.پروندهقضایی و بدون اعمال تبعیض یا محدودیت، از حق دفاع در همه مراجع -الف

 های عادالنه و قابل اجراء بر روابط مالی وی با موکالن حاکم باشد.الوکاله و مشاوره روز آمد، با تعرفهنامه حقآیین-ب

 کند.گیری و از آن حمایتطور علنی اصالحات قضایی را پیبه -پ

 کند.ای وکالت مشارکتای موثر در تدوین قوانین، مقررات و معیارهای حرفهگونهبه -ت



کند و افکار عمومی را نیز از چنین ربط ارائهقضایی، پیشنهاد خود را به مراجع ذیبرای اصالح قوانین و ایجاد وحدت رویه -ث

 .هایی مطلع نمایدمسائل و ضرورت

رسیدگی، در زندان یا نامه یا در جریان های موکل، پیش از تنظیم وکالتبرای اطالع از واقعیات، مشکالت و خواسته -ج

 .کندگاه و در محیطی مناسب و خصوصی موکل را مالقاتبازداشت

قضایی و ای، امنیت وی از سوی افراد مورد تهدید قرار گیرد، از حمایت کافی مراجعخاطر انجام تکالیف حرفههر گاه به -چ

رابطه انتظامی تامین و تدابیر الزم در اینهایقضایی و نیرودولتی برخوردار شده و در موارد ضروری، توسط مراجعمقامات

 .شوداندیشیده

 کند.ای خود عملحرفهدور از هر گونه تهدید، به وظایفشده و بهقضایی با استقالل و آزادی کامل و تضمیندر مراجع -ح

ق شان وکالت با وی برخورد آمیز و مطابقضات و کارکنان دادگستری و مامورین نیروی انتظامی همواره با رفتاری احترام -خ

 .کنند

-شدن یا ابطال پروانه وکالت وی، تنها توسط دادگاه انتظامی کانون متبوع انجامالوکالهدر موارد محکومیت جزایی، ممنوع -د

 .شود

 .ای برخوردار باشددهد، از مصونیت حرفهدر قبال اظهارات و مکاتباتی که در راستای دفاع از حقوق موکل انجام می -ذ

 .ای و علمی وی به بهانه موضوع پرونده و همسو بودن با منافع موکل، در معرض تهدید یا آسیب قرار نگیردشخصیت حرفه -ر

شود و مکاتبات و مکالمات میان آنان، از هر گونه تعرض مصون باشد و از ای میان وی و موکل محترم شمردهاسرار حرفه -ز

 .افشای اسرار موکل نشودقضایی و دولتی مجبور به سوی مقامات

گاه مجبور به عملی نشود که اعتماد، صداقت و وفاداری او به موکل دچار شود و هیچای وی محترم شمردهاستقالل حرفه -ژ

 .آسیب شود

 .در هنگام ورود به دادگستری که مقدمه دفاع از موکل است از هر گونه تفتیش و رفتار نامناسب مصون باشد -س

حضور مستمر در محیط دادگستری )محیط کاری( با رعایت ضوابط، به امکانات ارتباطی جدید دسترسی با توجه به  -ش

 .باشدداشته

در همه مراحل دادرسی اعم از کشف، تحقیق و محاکمه حضور داشته و از موضوع دعوا و دالیل آن آگاهی داشته باشد و  -ص

 ، از شرایط دفاع آزادانه و همراه با آرامش برخوردار باشد.یابد و در جلساتضمن دفاع، از نتایج این مراحل آگاهی

 .باشدقضایی، جایگاهی مناسب شان و متمایز از اصحاب دعوا داشتهدر مراجع -ض

در راستای اجرای صحیح قوانین و جلوگیری از انحراف دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوا، با دالیل موجه نسبت به  -ط

 .نمایدرسیدگی و اداره دادگاه، ایراد و اعتراض خاص یا نحوهرسیدگی قاضی



وجه محدود باشد و مقامات قضایی این اختیار وی را به هیچمناسب دفاع از موکل آزادی کامل داشتهدر انتخاب شیوه -ظ

 .نکنند

زه که برای بیان دفاعیاتش قضایی برخوردار باشد و مقام قضایی، اظهارات او را هر اندادفاع، از توجه کامل مقامدر مقام بیان -ع

 الزم است، بشنود.

 شود.دفاعیات و لوایح وی مورد توجه قرار گیرد و در رای دادگاه به آن پاسخ داده -غ

های خاص، یا ارائه مشاوره یا نظریات حقوقی، امنیت فردی یا شغلی وی خاطر دفاع از حقوق موکالن و پیگیری پروندهبه -ف

 .در معرض تهدید قرار نگیرد

قضایی به ناروا به شود، اشتباهات یا کوتاهی قضات و نقص تشکیالتمیزیان موکل ختمکه نتیجه پرونده بهدر مواردی -ق

 نشوند.عملکرد وکیل نسبت داده نشود و اصحاب دعوا به طرح شکایت یا اقداماتی علیه وی تشویق

شود و کانون در این موارد به وی کانون مربوطه اعالم بازداشت وی، بهقانونی و محلدر صورت بازداشت، علت، دالیل -ک

 دهد.الزم را انجامباشد، تا بتواند پیگیریدسترسی داشته

های او برای نامزدی عضویت در هیات مدیره، توسط مراجع نظارتی، بدون اعمال سلیقه بررسی شرایط قانونی و صالحیت -گ

 شود.

 شهروندانو عموم حکومتیدر رابطه با نهادهای -بخش چهارم 

 عنوان حامی حقوق شهروندان حق دارد:وکیل به. 6ماده 

 کند و در مقابل، از حمایت مردمی برخوردار باشد.جمعی مردم دفاعاز حقوق  

 مقامات و عامه مردم، شخصیت وی را از موکل و موضوع دعوا متمایز بدانند. -ب

  احترامی یا سرزنش قرار نگیرد.رفتار نادرست برخی از وکال مورد بی یا تخلف بهانهبه 

 رسمیت بشناسند:دولتی باید حقوق زیر را برای وکیل بهحکومتی و مقاماتنهادهای. 7ماده 

صراحت که قانون بهباشد، مگر آندولتی و عمومی دسترسی داشتهپرونده و اطالعات مربوط به موکل، در مراجعبه -الف

 باشد.ترسی وکیل را ممنوع یا محدود کردهدس

 .شودنامه تنظیمی توسط وکیل، در مراجع غیر دادگستری و در حدود اختیارات قانونی مصرح در آن، پذیرفتهوکالت -ب

ع موقها برخورد مناسب و بهکنند و با آنشود، جلوگیریمیکه در حضور آنان علیه وکیل انجاماز رفتارهای غیر متعارفی -پ

 .باشندداشته

های محلی، ملی یا ایجاد سازمانآزادی بهای وکالت، در کمالدارد مطابق مقررات و با رعایت اصول حرفهوکیل حق. 8ماده 

 .باشدمتقابل داشتهشود و با وکالی دیگر کشورها همکاریهایی ملحقالمللی بپردازد یا به چنین سازمانبین



وکالتی داشته و از مشارکت که حداقل پنج سال سابقه فعالیتکند، مشروط بر آنقوقی تاسیسحتواند مؤسسهوکیل می .9ماده 

 حقوقی، از وکیل مالیات مضاعف اخذ شود.خاطر تاسیس مؤسسهصورت، نباید بهوکیل دیگری برخوردار باشد. در این

  باشد.حقوقی سمت مدیریت داشتهاز یک مؤسسه بیش در نباید وکیل 

 

 

 

 شماره دو:تکالیف کانون های وکالپیوست 

 وکال در جامعه به موارد زیر بپردازد:حقوقی و ارتقاء جایگاه وکالت و بهبود وضعیتوکال باید در راستای پیشبرد نظامکانون

کردن مردم از حقوق و وظایف شهروندی و عمومی جهت برقراری حاکمیت کامل قانون و مطلعتالش برای ارائه آموزش -1

 امکانات موجود و مناسب برای احقاق این حقوق.

اختالفاتو ارائه مشاوره حضوری های پیشگیری از بروز اختالفات حقوقی و راهکارهای حلتالش برای آموزش همگانی شیوه -2

 .و غیر حضوری

های ارتقاء و تشکیل دورهروز کردن دانش اعضاء از طریق برگزاری ای آنان و بهوکال و ارتقاء علمی و حرفهتداوم آموزش -8

 ای، تخصصی و ...های حرفهتکمیلی مهارتهای آموزشدوره

 .ای به کارآموزان، در دوره کارآموزیهای وکالت و اخالق حرفهتالش برای آموزش نظری و عملی حقوق و مهارت - .4

 .مختلف هایالمللی و متخصص در رشتهبینکردن حرفه وکالت و تربیت وکالیتالش برای تخصصی - .5

مستعد، کردن اعضایوابسته، گرفتن سهمیه، بورسیهتالش برای ارتقاء سطح علمی و تحصیالت اعضا با تاسیس مراکز علمی -6

 ... واجد شرایط و نیازمند و 

وکال و وکیل مستقل، در چرخه عدالت و اجرای صحیح قانون، به عموم و تالش برای معرفی جایگاه، ضرورت و نقش کانون -7

 جامعه.های کالنگیریاجع و اشخاص مؤثر در تصمیممر

وکال، در همه معامالت و روابط حقوقی؛ از طریق های استفاده همگان از خدماتساختن زمینهترویج فرهنگ وکالت و فراهم -1

 ... حقوقی و های وکیل خانواده، بیمهبرنامه

-استفاده از آنبه حرفه وکالت و ارائه خدمات حقوقی به مردم و عدم استفاده از امکانات مالی کانون برای بهبود امور مربوط -3

 .های شخصیسیاسی یا آرمانها برای اهداف



وکال و وکالت در دفاع از حقوق شهروندان و تالش برای ایجاد حداکثر امنیت قضایی برای شهروندان تقویت نقش و جایگاه -11

 .گیرندوظیفه در معرض آسیب قرار می موقع، از وکالیی که به علت انجامو حمایت به

 های کانون.رسانی در مورد فعالیتهای مناسب برای ارتباط مستحکم میان کانون و جامعه و اطالعایجاد شیوه -11

 .ای وکال در قبال جامعهحفظ و تقویت مسوولیت پذیری حرفه -12

 اختالفات. تالش برای ایجاد و گسترش فرهنگ عمومی حل و فصل مسالمت آمیز -18

آمیز حل و فصل اختالف به وکال و ترغیب آنان به استفاده هر چه بیشتر از این های مسالمتآموزش عملی و ترویج روش -14

-و فصل مسالمتجای مراجعه به دادگاه و همچنین حلتوافق، بهگری و داوری برای رساندن طرفین بهویژه میانجیها بهروش

 .و موکالنآمیز اختالفات میان وکال 

 .قضایی کشورارائه راهکارهای جدید برای حل مشکالت و معضالت اجتماعی و حقوقی جامعه و دستگاه -15

های سازنده های عمومی مربوط به مسائل قضایی و لوایح مربوط به آن و انعکاس دیدگاهحضور و ایفای نقش فعال در بحث -16

 از حقوق و منافع عمومی. قضایی و مجلس در راستای حمایتوکال به دستگاه

 .قضاییوکال و دستگاهها و رفع اختالفات و مشکالت حادث میان جامعهتالش برای حفظ حرمت -17

 مالی.حقوقی از افراد فاقد تمکنتالش برای تصویب قوانین مناسب در راستای حمایت -11

نوع و میزان خواسته و خدمات و منافع حاصل مرتبط به الوکاله و مشاوره متناسب، با توجهتالش برای تصویب تعرفه حق -13

ای، شرایط اجتماعی روز و نرخ های حرفه وکالت و شئون وکال اعم از دانش و مهارت حرفهبا آن، زمان الزم، اهمیت و دشواری

 تورم.

دادرسی تخلفات انند آیینای وکال؛ مسازی حرفه وکالت و حقوق و تکالیف حرفههای الزم، در راستای شفافنامهتهیه آیین -21

انتظامی وکال، ضوابط تشکیل و فعالیت دفاتر وکالت و مؤسسات حقوقی؛ تعیین قلمرو شئون وکالت و متمایز ساختن آن از امور 

 ها.رسانی در این زمینهو اطالع... شخصی وکیل؛ نقل و انتقاالت و 

 .مراجعان، موکالن و مراجع قضاییای در مقابل کمک به اعضاء برای حفظ استقالل حرفه -21

 .کردهای مناسب برای تقویت استقالل کانون و وکالی دادگستریها و رویاستفاده از روش -22

 .قضایی و غیر قضاییهای اعضاء در رابطه با عملکرد مراجعها و پیگیری گزارشرسیدگی به درخواست-28

ای در روابط ی و همکاری میان وکال و تحکیم اصول و موازین حرفهتالش برای ایجاد و ارتقای روحیه تعامل، همبستگ -24

 .قضاییآنان، جهت ارائه خدمات بهتر به مردم و کمک به بهبود نظام

استفاده از ساز و کارهای عملی جهت حمایت مادی و معنوی مؤثر، از وکالیی که در معرض خطر یا تهدیدهای ناروا قرار  -25

 .گیرندمی



ای به وکال و کارآموزان وکالت و نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار اعضاء در راستای حفظ و ارتقای رفتار حرفهآموزش آیین -26

 شان وکالت.

وکال و دفاع از حقوق ای و ارتقای شان و جایگاه کانونرفتار حرفهبندی عملی به آئینتشویق و تقدیر از وکالیی که در پای -27

 .اندهشهروندان تالشی چشمگیر داشت

ای و موازین بند به اصول حرفهکرد نظارتی مؤثر با هدف صیانت جامعه و حرفه وکالت، از گزند وکالی غیر پایاتخاذ روی -21

 اخالقی و برخورد شایسته با وکالی فاقد صالحیت.

که برای کانون و اقداماتیاتهای ناروا از موقعیت و امکانمنظور جلوگیری از استفادهنظارت بر فعالیت مسؤوالن کانون، به -23

 شود.شخصی محسوب میآنان تبلیغ

 .های غیر قانونیتالش برای تضمین ورود اشخاص واجد صالحیت به حرفه وکالت و جلوگیری از ایجاد یا اعمال محدویت -81

 .هارسیدگی سریع، مؤثر و منصفانه به اختالفات بین وکال و موکالن آن -81

های مختلف؛ مانند استفاده از افراد آگاه و با تجربه برای از طرح شکایات واهی علیه وکال از راه تالش برای جلوگیری -82

 گری و ...اختالف، میانجیگونه مراجعان، تشکیل کمیته حلراهنمایی این

 رعایت شأن و منزلت وکیل، در همه مراحل رسیدگی به شکایات انتظامی. -88

صالح، در راستای حفظ حقوق جمعی وکال و جلوگیری از های مراجع ذیناسب به استعالمدهی قانونی، مرتبط و مپاسخ -84

 .سوء استفاده علیه آنان

 ها و شکایات آنان.ها و مشکالت اعضاء و رسیدگی سریع و معقول به درخواستبرخورد مسؤوالنه و صادقانه با درخواست -85

 .اقدامات نسبت به تمامی اعضاءطرفی، عدالت و انصاف در تصمیمات و رعایت بی -86

 حقوقی و ...وسیله اعضاء؛ از قبیل تأسیس مؤسساتالزم برای انجام کار گروهی و تخصصی بههایایجاد زمینه -87

 برداری در موارد الزم.های تجربی و کاری وکال برای بهرهها و زمینهایجاد بانک اطالعاتی از تخصص -81

 .نه و غیر آمرانه با اعضاءآمیز، مسووالرفتار متانت -83

 .عدم افشای اسرار مربوط به اتهامات یا تخلفات انتظامی اعضاء -41

 .های آنانتالش برای ایجاد تسهیالت رفاهی و فرهنگی برای اعضاء و خانواده -41

 .حضور مستمر مسؤوالن در کانون، برای دسترسی فوری و آسان اعضاء و مراجعان -42

ای و گزارش عملکرد ارکان مختلف کانون و ارائه مومی در راستای انعکاس مشکالت و مسائل حرفهعبرگزاری جلسات -48

 .ها و انتقادات منصفانه اعضاءپاسخ صادقانه به درخواست



 .ها و نیل به اهداف کانونبرد برنامههای مناسب برای جذب اعضاء، در راستای همکاری با کانون و پیشاستفاده از شیوه -44

 .بندی وکال بر مبنای توان علمی و سوابق آنانتالش برای درجه -45

 تعریف اقتصاد وکالت و ایجاد زمینه توزیع عادالنه کار بین وکال. -46

 تالش برای جلوگیری از دخالت اشخاص فاقد صالحیت قانونی در امر دفاع. -47

 جامعه.تالش برای تدوین معیار علمی در تشخیص تعداد وکیل مورد نیاز  -41

 های وکالی دیگر کشورها.های کانوناستفاده از تجارب و توانایی -43

های موقت یا مجوز وکالت سازی زمینه اعطای پروانههای وکالی دیگر کشورها و فراهمتالش برای تحکیم روابط با کانون -51

 موردی برای حضور وکال در محاکم خارجی.

ر وکالی خارجی در محاکم ایران، برای شرکت در دعاوی مربوط به اشخاص خارجی، تالش برای ایجاد زمینه قانونی حضو -51

 به شرط عمل متقابل.

 

 

 پیوست شماره سه:منشور اخالقی کار کنان کانون وکالء

 وکال باید در عملکرد خود، همواره به موارد زیر اهتمام ورزند:کارکنان کانون

 کانون. هایشناخت صحیح اهداف، وظایف و مسوولیت -الف

 ویژه وکال و کارآموزان.رعایت ادب، نزاکت، انصاف، خوشرویی و متانت در رفتار و گفتار خود با دیگران به -ب

 کار و استفاده مفید از وقت در کانون.موقع و مؤثر در محلحضور به -پ

 رعایت پوشش مناسب با شوونات فرهنگی و جایگاه ممتاز کانون. -ت

 رام و سالم در کانون.فراهم ساختن فضایی آ -ث

 انجام مسووالنه امور اداری و ارائه سریع خدمات به وکال و پرهیز از اتالف وقت آنان. -ج

 وری.تالش برای کسب موفقیت شغلی، خالقیت و ارتقاء بهره -چ

 صورت مؤثر و کارآمد و منطبق با مقررات و اهداف کانون.انجام وظایف محول شده به -ح



 سازنده در جهت رفع مشکالت و ارتقاء کمیت و کیفیت امور.ات، پیشنهادها و انتقادهایاستقبال از نظر -خ

 تالش در به ثمر رسانیدن نقش برجسته کانون در چرخه عدالت و دفاع از حقوق اشخاص. -د

 افشای اطالعات محرمانه و خودداری از ارائه اطالعات به افراد غیر مسوول.رازداری و عدم -ذ

 وکالت و جلب اعتماد عمومی به وکال و کانون.نگترویج فره -ر

 ارتقاء معلومات حقوقی خود برای انجام بهتر وظایف در کانون. -ز

 ها.و فصل آنتالش برای شناخت ماهیت اختالفات موکالن با وکال و حل -ژ

 ل دارند.که قصد انتخاب وکیویژه شاکیان انتظامی و کسانیراهنمایی صحیح و مسووالنه مراجعان به -س

طرفی در زمان انتخابات کانون و همچنین هنگام بروز اختالف بین وکال و پرهیز از هرگونه رفتاری که اتخاذ رویه بی -ش

 .موجب تشدید اختالف آنان شود

کانون ها و نظرات مراجعان در مورد نقاط قوت و ضعف واقعی از جریان امور به مسووالن کانون و انتقال دیدگاهارائه گزارش -ص

 .کارهای حل مشکالت مزبورو راه

   
 

 .62/ زمر ؛21/قصص ؛66/یوسف ؛12/هود ؛178/ عمران آل  -]1[

 تشخیص مجمع 1831 سال مصوب فساد با مبارزه و اداری نظام سالمت ارتقاء قانون دو و یک مواد به بنگرید جمله از  -]2[

 .نظام مصلحت

 :از عبارتند ایحرفه اخالق موضوع با رابطه در کانون این اقدامات و پیشنهادات جمله از  -]8[

مدیره و هیأت  21/5/1811به عنوان یکی از دروس مورد اختبار کارآموزان وکالت در جلسه « رفتار حرفه ای»تصویب درس -

 پیشنهاد آن به اتحادیه برای تصویب در تمام کانون ها.

 .1811تصویب پیشنهاد تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخالقی به اتحادیه در مهر ماه سال -

ه برای اولین کنگره ملی وکال در اصفهان ب« وکالت و نبود اصول آئین رفتار حرفه ای مدون و الزم االجرا»پیشنهاد موضوع -

 مدرسه حقوق(. 58)مجله شماره  1813عنوان یکی از مشکالت و چالش های روز وکالت، مهر ماه سال 

وکیل نمونه »تصویب پیشنهاد کانون کرمانشاه و ایالم در مورد تدوین منشور اخالقی وکال و کارآموزان و انتخاب ساالنه -

 شورای اجرایی اسکودا. 21/11/1813در جلسه « استانی و ملی

در آئین نامه مربوط به شرح وظایف کارآموزی « آئین رفتار حرفه ای و نظامات وکالت»شنهاد گنجاندن درس پی-

(26/12/1813.) 
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های وکالی اعالم ضرورت تدوین آئین رفتار حرفه ای و منشور اخالقی برای وکال و کانون های وکال به اتحادیه و نیز کانون-

 .17/7/32و  21/1/32های آن در تاریخایران و درخواست همکاری برای تدوین 

 .باشد انتشار و استفاده قابل «مدافع وکالی اخالقی منشور» عنوانبه که شده تنظیم ایگونهبه بخش این  -]4[

 اه های قانونی برای حمایت از منافع موکلین بهره ببرد.ر همه از باید  -]5[

 نباید آگاهانه به اثبات ناحق برای موکل، یا پایمال کردن حق طرف مقابل بپردازد. -]6[

/  عنوان خدمتگزار عدالت، نباید هیچ گونه وابستگی به گروههای سیاسی و ... داشته باشد. وابسته نبودن : وکیل به  -]7[

 .سازد وارد وی ای حرفه تکالیف به ای خدشه نباید وکیل سیاسی گرایش

شیوه دفاع خود را تغییر داده و تا حد ممکن دفاعیات پیشین خود را استرداد یا اصالح کند و دفاعیات جدیدی که  - .1

 آگاهی کنونی او موافقت داشته باشد، ارائه نماید.با 

رسانی شخصی وکیل در صورت مستقیم و غیر مستقیم برای وکیل ممنوع است، اما اطالعگونه تجاری بهرسانی بهاطالع -]3[

 ی را به عموم برساند، مانعی نداردحدودی که اطالعات ضرور
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 «استفاده مورد منابع مورد مطالعه و»
، مدیریت اخالق حرفه ای، )ترجمه( نشر  احمدی، علی اکبر وسیاهکلرودی، مژگان و نیکزاد، امیر .1

 .1391مهکامه، چاپ دوم 

)سخنرانی( مجله وکیل مدافع )کانون وکالی « نقش وکال د رتحقق عدالت اجتماعی» آزمایش، علی .2

 شماره اول. 1391دادگستری خراسان( تابستان 

انتشارات دادگستر،جلد یک، چاپ « آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند»ی، ابراهیم هریسی اسماعیل .3

 .  1392اول، سال

، شماره 1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار « احقاق حق یا اثبات ناحق» اصفهانی، عاطفه .4

 (.212)پیاپی  43

مجله کانون وکالی « اشتغال به حرفه وکالت در ایالت کالیفرنیای آمریکا» افراسیابی، محمداسماعیل .5

 (.195و  194)پیاپی  26و  25دادگستری مرکز شماره 

مجله کانون وکالی دادگستری « مسؤولیت حرفه ای وکیل )در آمریکا(» افراسیابی، محمداسماعیل .6

 8، شماره 1381(، و تابستان 185و  184)پیاپی  16و  15، شماره 1383مرکز، بهار و تابستان 

 (.177)پیاپی 

صداقت وکیل دادگستری در مقابل دستگاه قضایی و تقابل آن با حفظ اسرار و مصلحت » آقابالی، جواد .7

و  181)پیاپی  12و  11، شماره 1382له کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار و تابستان مج« موکل

181   .) 

، آنچه کارآموزان وکالت باید بدانند، انتشارات نوای عدالت و انوری زاده، مصطفی و باختر، سیداحمد .8

 .1385خط سوم، چاپ اول، 

وکالی مدافع دادگاه کیفری بین آئین رفتار حرفه ای برای » برناردی، آلبرت و معتمدی، رضا .9

)پیاپی  11و  9شماره  1381ترجمه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و زمستان « المللی

 (.179و  178



ترجمه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز سال « وکالت آزادی» تابشیان اصفهانی، پرویز .11

 (.174)پیاپی  5شماره  1381

مجله مدرسه حقوق، دی ماه سال « الل کانون های وکال در پرتو اندیشه های مدرناستق» تجری، شهاب .11

 .78شماره  1391

مجله کانون وکالی دادگستری « مسایل و مشکالت حرفه وکالت از منظر عدالت خواهی» تقا، کیمیا .12

 (.215)پیاپی  46شماره  1391مرکز، زمستان 

 .1391سالنامه « آئین اخالق حرفه ای مهندسان مشاور» جامعه مهندسان مشاور ایران .13

 .21، شماره 1384مجله دادگستر، زمستان « چالش ها و روش ها -وکالت» جعفریان، سیدعلیرضا  .14

مجمع  11/7/1371مصوبه  3تبعیض ناروا در تفسیر و اجرای تبصره » جهانبخش هرندی، مهدی .15

 (.174)پیاپی  5شماره  1381مرکز، پائیز سال مجله کانون وکالی دادگستری « تشخیص مصلحت نظام

)مصوب هشتمین گنگره سازمان ملل متحد « اصول اساسی مربوط به نقش وکال» حکیم شفایی، شیوا .16

( ترجمه، مجله کانون وکالی 1991درباره جلوگیری از جرم و رفتار با نقض کنندگان قانون در سال 

 (.199و  198)پیاپی  31و  29شماره  1386دادگستری مرکز، پائیز و زمستان 

، فرار از وکالت، )ترجمه و تألیف( ناشر مؤلفین، چاپ حمیدی عدلی، سید حمیدرضا و میرزایی، سعیده .17

 .1389اول 

روزگار سخت و مسؤولیت پذیری کانون ها در صیانت از آرمانهای مقدس جامعه » خلیلی اعلم، محمد .18

 .5شماره  1385مجله علمی و تخصصی کانون وکالی دادگستری فارس، پائیز «    وکالت ایران

مجله کانون « تقابل اخالق حرفه ای و رویه شغلی در نحوه تنظیم وکالتنامه» خندانی، سیدپدرام .19

 (.212)پیاپی  43، شماره 1391، بهار وکالی دادگستری مرکز

ترجمه، مجله « آئین نامه داخلی هماهنگ شده کانون های وکالی فرانسه» خواجه نوری، منوچهر .21

 (.189و  188)پیاپی  21و  19، شماره 1384کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار و تابستان 

مجله کانون وکالی « وپابررسی آئین و وظایف وکالی دادگستری جامعه ار» ذوالعین، نادر .21

  .167و  166، شماره های 1376دادگستری مرکز، بهار و تابستان 



مجله « وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکال» ذوالعین، نادر .22

 (.173)پیاپی  4شماره  1381کانون وکالی دادگستری مرکز، تابستان 

در خصوص رفتار خالف شئون وکالت، مجله  کانون مرکز انتظامیرأی هیأت عمومی دادگاه های  .23

 (.187و  186)شماره پیاپی  18و  17، شماره 1383کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و تابستان 

مندرج در کتاب صد مقاله از صد وکیل، « اخالق حرفه ای وکالی دادگستری» رحیم زاده، محمد .24

 .1392ز، سال تهران، کانون وکالی دادگستری مرک

نشریه « پیشگیری از جرایم تخلفات حرفه ای وکال، ضرورت ها و راهکارها» رستمی غازانی، امید .25

 .18و  17شماره  1389کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی، بهار و تابستان 

مجله کانون وکالی « پذیرش پرونده با عنایت به موازین اخالق حرفه ای» رفیعی فرد، حمید .26

 (.189و  188)پیاپی  21و  19، شماره 1384تری مرکز، بهار و تابستان دادگس

مجله کانون وکالی « تأثیر ویژگی های جامعه بر معیارهای ارزشی جامعه وکالت» رفیعی فرد، حمید .27

 (.179و  178)پیاپی  11و  9شماره  1381دادگستری مرکز، پائیز و زمستان 

محمدحسین زاهدین لباف، مؤسسه مطالعات و پژوهش های ، فن وکالت، ترجمه ریاضی، علی اکبر .28

 .1392حقوقی شهر دانش، چاپ اول، 

، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار و «مصونیت شغلی وکالی دادگستری» زراعت، عباس .29

 (.187و  186)پیاپی  18و  17شماره  1383تابستان سال 

مجله مدرسه حقوق )کانون وکالی « ایانتظام حرفه ای با بینش های غیرحرفه » زرعی، رضا .31

 .72شماره  1391دادگستری اصفهان( تیرماه 

مجله مدرسه حقوق « اخالق حرفه ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی» ساعد، محمدجعفر .31

 .63شماره  1391)کانون وکالی دادگستری اصفهان( مهرماه 

مجله مدرسه حقوق، دی ماه « پویش مفهومی و بستر پدیداری استقالل نهاد وکالت» ساعد، محمدجعفر .32

 .78شماره  1391سال 

مجله کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم، پائیز سال « اخالق حرفه ای» سپهری، کیومرث .33

 (.1384شماره یک تا نه )پائیز و زمستان سال  1382



« نقش ساختار سازمانی و اداری کانون های وکال در حفظ استقالل و پویایی آنها» سپهری، کیومرث .34

 .29و  28شماره  1389مجله کانون وکالی دادگستری کرمانشاه و ایالم، پائیز و زمستان 

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و « بازخوانی سوگند وکالت» سلطانی، عبدالفتاح .35

 (.179و  178)پیاپی  11و  9شماره  1381زمستان 

هفته نامه نقش نو « وکال حق تبلیغ داشته باشند اما با محدودیت» سلیمانی، رضا و داوودی، امیرساالر .36

  .91شماره  1393)میزگرد( بهمن ماه 

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار و تابستان « اخالق حرفه ای، حفظ اسرار» شقاقی، بیژن .37

 (.181و  181پیاپی ) 12و  11، شماره 1382

نشریه کانون وکالی « وظیفه همکاری موکل در مقابل وکیل دادگستری» شعاریان، ابراهیم .38

 .21و  19شماره  1389دادگستری آذربایجان شرقی، پائیز و زمستان 

، 1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار « مدل های اخالق حرفه ای وکالت» شعبانی، مجید .39

  (.212)پیاپی  43شماره 

نشریه کانون وکالی دادگستری « حق الوکاله وکیل و شبهات راجع به آن» طیرانیان، غالمرضا .41

 .2شماره  1381منطقه اصفهان، اسفند ماه سال 

 .38تا  35شماره های  1388جله مدرسه حقوق، سال م« همکار جوان من» طیرانیان، غالمرضا .41

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، « احترام و تأمینات حرفه وکالت» زهره و افشین ،عبداله نژاد .42

 (.218)پیاپی  49شماره  1391پائیز 

 1382مجله مدرسه حقوق آذر ماه سال « بررسی آثار رقابت بر حرفه وکالت» عبدی، محمدرضا .43

 .82شماره 

مندرج در کتاب صد مقاله از صد « مؤسسات حقوقی، ضرورت مغفول وکالت» عسگری راد، حسین .44

 .1392وکیل، تهران، کانون وکالی دادگستری مرکز، سال 

مجله کانون وکالی « تبلیغات وکالی دادگستری، بایسته ها و نبایسته ها» عطرچین، ناهید .45

  (.219)پیاپی  51شماره  1391دادگستری مرکز، زمستان 



، «منشور اصول اساسی وکالی اروپایی و قانون اخالق حرفه ای وکالی اروپایی» علیزاده، سیاوش .46

 .5شماره  1391ابستان ترجمه، مجله وکیل مدافع )کانون وکالی دادگستری خراسان( ت

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، « درامدی بر اخالق حرفه ای وکالت» غضنفری، علی اکبر .47

 (.212)پیاپی  43، شماره 1391بهار 

 .1378مصوب اردیبهشت ماه سال  قانون ارتقاء سالمت نظام اداری و مقابله با فساد .48

« آئین نامه حرفه ای وکالی دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا» قهرمانی، نصراله .49

  .6شماره  1385)ترجمه(، گاهنامه دادسرای انتظامی کانون وکالی دادگستری مرکز، بهمن ماه سال 

مجله کانون وکالی مرکز، زمستان « نقش وکیل دادگستری در توسعه قضایی» قهرمانی، نصراله .51

 .(171شماره دو )پیاپی  1379

آئین نامه رفتار حرفه ای وکالی دادگستری کشورهای » قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم .51

 17شماره  1383ترجمه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال « عضو اتحادیه اروپا

 (.187و  186)پیاپی  18و 

مجله کانون وکالی « فه ای وکالی ژاپنقانون اخالق حر» قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم .52

 (.212)پیاپی  43، شماره 1391دادگستری مرکز، بهار 

سخنرانی و مصاحبه درباره آزادی و امنیت و جایگاه وکالی دادگستری و اهمیت » کاتوزیان، ناصر .53

 1391در همایش های سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران آبان ماه « منشور اخالقی برای آنها

 )اراک(. 1392)اردبیل( و آبان ماه  1392)بوشهر( و خردادماه 

منشوری حاکم بر اخالق و »، کانون مرکز« منشور اخالق و رفتار حرفه ای وکال»کارگروه تهیه  .54

 (.27)شماره  1392هفته نامه نقش نو، دوم آذر ماه سال « رفتار وکالی دادگستری

 .1393، وکیل دادگستری و اخالق حرفه ای، نشر کشاورز، چاپ سوم، سال  کشاورز، بهمن .55

مجله مدرسه حقوق )کانون وکالی دادگستری « آسیب شناسی وکالت دادگستری» کشاورز، بهمن .56

 .63شماره  1391اصفهان( مهرماه 



 مقررات مربوط به شغل وکالت دادگستری و وظایف و اهداف کانون» کشاورز، بهمن و یزدی، رضا .57

شماره  1385ترجمه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و زمستان « های وکال در کشور آلمان

  (.195و  194)پیاپی  26و  25

خبرنامه کانون وکالی دادگستری استان « وکالت عرضه یک خدمت ارزشی است» کشاورز، بهمن .58

 .1393ان قزوین )گزارش همایش تشریح اخالق حرفه ای وکالت(، بهار و تابست

پاسخ به پرسش های بخش ویژه اخالق حرفه » کمیسیون انتشارات کانون وکالی دادگستری مرکز .59

 (.212)پیاپی  43شماره  1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار « ای

)گزارشی درباره اخالق « گزارش مرتبط»  کمیسیون انتشارات کانون وکالی دادگستری مرکز .61

)پیاپی  43شماره  1391حرفه ای وکالت ویژه بانوان وکیل( مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار 

212.)  

 .1374، اسرار دفاع، ترجمه ابوالقاسم تفضلی، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، کوهندی، ژرژ .61

)آشنایی با  1393هفته نامه نقش نو، سال « ی جهانآشنایی با کانون های وکال» کیامهر، غالمرضا .62

اهداف و مأموریت های کانون وکالی کشورهای هند، استرالیا، آلمان، آمریکا و کره جنوبی( شماره های 

  .88و  67، 55، 54، 53

، شماره 1388خرداد  22روزنامه اطالعات، « مبانی اخالق حرفه ای در نهج البالغه» ماهینی، سلمان .63

24491. 

مجله « نقش استقالل و آزادی وکیل مدافع، در تحقق دفاع مؤثر و دادرسی منصفانه» محبی، محسن .64

  .78شماره  1391مدرسه حقوق، دی ماه سال 

، وکالت و کانون وکالی دادگستری در نظام های حقوقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ  محسنی، حسن .65

 .1392اول 

، 1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار  «اخالق حرفه ای در وکالت» محمودی، اشرف .66

 (.212)پیاپی  43شماره 

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، « اخالق حرفه ای وکالت، رویکردی اسالمی» مرادی، امیر .67

  (.218)پیاپی  49شماره  1391پائیز 



نون وکالی )ترجمه(، مجله کا« اصول رفتار حرفه ای قضات ایاالت متحده آمریکا» معتمدی، رضا .68

  (.213و  212)پیاپی  34و  33شماره  1387دادگستری مرکز پائیز و زمستان 

ترجمه، مجله کانون وکالی مرکز، « کانون بین المللی وکال و معیارهای استقالل» معتمدی، رضا .69

 (.                                                                        171شماره دو )پیاپی  1379زمستان 

غیرعلمی  شأن اجتماعی و اقدار مردمی وکالی دادگستری با ایرادات تخریبی و» مندنی پور، علی .71

  .4شماره  1382مجله علمی و تخصصی کانون وکالی دادگستری فارس، بهار « لطمه پذیر نخواهد بود

 بعضی ادارات و سازمانهای دولتی و عمومی. منشور اخالقی کارکنان .71

مجله مدرسه حقوق، دی « وکیل دعاوی و جایگاه او در نظم جدید دادرسی عادالنه» مهرپور، حسین .72

 .78شماره      1391ماه سال 

به تصویب  1352، مصوب سال          سازمان ملل متحد که در سال حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین المللی .73

 قوه مقنن ایران رسید.

قانون مبارزه با پول شویی ناقض رازداری حرفه ای وکالی دادگستری » میرزاجانی، حمیدرضا .74

 .5شماره  1391مجله وکیل مدافع )کانون وکالی دادگستری خراسان( تابستان « است

، 1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار « اخالق حرفه ای وکالت» نادری، محمدرضا .75

 (.212)پیاپی  43شماره 

مجله علمی و « وکالت و قضاوت آیا قریانیان عدالت دست نایافتنی هستند؟!جامعه » نجابت، علی .76

  .4شماره  1382تخصصی کانون وکالی دادگستری فارس، بهار 

مجله مدرسه حقوق )کانون وکالی « مسؤولیت کیفری وکیل دادگستری» نجفی توانا، علی .77

 .63شماره  1391دادگستری اصفهان( مهرماه 

مجله حقوقی دادگر )کانون وکالی « حدود مصونیت و مسؤولیت وکیل» نجفی سینا، مهدی .78

 شماره اول. 1392دادگستری همدان( بهار 

، رفتار حرفه ای وکیل دادگستری )کانادا(، ترجمه، گنج دانش، چاپ اول، سال  نوری، محمدعلی .79

1378.  



در قانون وکالت اصول حرفه ای و اخالقی شغل وکالت و بررسی اصول این حرفه » واالیی، حمید .81

  (.212)پیاپی  43، شماره 1391مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، بهار « ترکیه

، دفاع از وکیل مدافع )دوچهره متضاد وکیل دادگستری(، ترجمه دکتر ابوالقاسم تفضلی هاملن، ژاک .81

 .1368ناشر مترجم، چاپ اول 

)پیاپی  49شماره  1391رکز، پائیز مجله کانون وکالی دادگستری م« شأن وکالت» همتی پور، احمد .82

218.) 

سلسله مقاالت »هیأت تحریریه نشریه داخلی کانون وکالی دادگستری آذربایجان شرقی و اردبیل  .83

 .1386تا تابستان  1383شماره های یک الی پنجم و ششم، زمستان « اخالقی حرفه ای

)ترجمه(، گاهنامه « اخالق حرفه ای در روابط بین وکالی کشور ایتالیا» یوسفی محله، ابراهیم .84

 .9شماره  1386دادسرای انتظامی کانون وکالی مرکز، اسفندماه سال 

ترجمه، مجله کانون وکالی « آئین نامه اخالق حرفه ای وکالی لبنان» یوسفی محله، ابراهیم .85

 (.219و  218)پیاپی  41و  39، شماره 1389دادگستری مرکز، بهار و تابستان سال 

مجله کانون وکالی دادگستری « بزه افترا و مسؤولیت وکیل در مقام دفاع» یوسفی محله، ابراهیم .86

 (.217و  216)شماره پیاپی  48و  47شماره  1391مرکز بهار و تابستان 

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و « پیرامون اخالق حرفه ای» یوسفی محله، ابراهیم .87

 (.213و  212)پیاپی  34و  33شماره  1387زمستان 

 .19، شماره 1384مجله دادگستر، پائیز سال « روابط مالی بین وکیل و موکل» یوسفی محله، ابراهیم .88

« میالدی 2115ژوئن  11قانون اخالق حرفه ای وکالی سوئیس مصوب » له، ابراهیمیوسفی مح .89

و  211)پیاپی  32و  31شماره  1387ترجمه، مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، پائیز و زمستان 

211.) 

مجله کانون وکالی دادگستری مرکز، « نقش وکال در پیگشیری از شکنجه » یوسفی محله، ابراهیم .91

 (.215و  214)پیاپی  36و  35شماره  1388بستان بهار و تا

 


