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Abstract  
The existence of professional ethics in a 
society and in different professions will lead to 
the development of that society at different 
levels. In the legal profession, the observance 
of the principles of professional ethics by 
lawyers, in addition to being a blessing in the 
legal profession, also maintains the trust and 
sense of security and confidence of the people 
towards the legal community. The role of 
lawyers as specialized defense attorneys in the 
administration of justice requires that they 
behave with dignity and skill. Observance of 
the principles of professional ethics such as 
confidentiality, observance of the client's 
interests, performing the case of advocacy, 
observance of the duties of advocacy, honesty 
and integrity, loyalty, observance of politeness 
and fairness and courage in the profession of 
advocacy seems necessary for any lawyer in 
relation to his client. In the Iranian legal 
system, the measures taken to formulate the 
principles of professional ethics of advocacy 
and the implementation of guarantees for non-
compliance with these principles, which 
include disciplinary, civil and criminal liability, 
are commendable, but there is still a vacancy in 
the regulations. This field is felt more than 
ever. 
Keywords: Professional Ethics, Advocacy, 
principles, Lawyer, Judiciary. 

  چکیده
جامعــه و در مشــاغل  یــکدر  يحرفــه اوجــود اخــالق 
آن جامعـه در سـطوح مختلـف     یشرفتمختلف موجب پ

اصـول اخـالق    یـت رعا یزخواهد شد. در حرفه وکالت ن
موجب برکت در که  اینتوسط وکال عالوه بر  يحرفه ا

و  یـت شغل وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امن
. نقـش  شـد با یمردم نسبت به جامعـه وکالـت مـ    یناناطم

 يمــدافع متخصــص در اجــرا ي بــه عنــوان وکــالوکــال
که آنـان شـرافتمندانه و ماهرانـه     یدنما یم یجابعدالت ا
همچـون   ياصـول اخـالق حرفـه ا    یـت . رعایندرفتار نما
مصلحت موکل، انجام مورد وکالـت،   یترعا ي،رازدار
 ي،وفـادار  ي،شئون وکالت، صداقت و درستکار یترعا
وکالت بر هـر   در حرفه اعتادب، انصاف و شج یترعا
 یبـه نظـر مـ    يدر رابطه با موکلش الزم و ضرور یلیوک

اقدامات صـورت گرفتـه    یزن یرانا یرسد. در نظام حقوق
وکالت و اعمـال   ياصول اخالق حرفه ا ینتدو ینهدر زم

اصـول کـه شـامل     یـن ا یـت عـدم رعا  يضمانت اجراهـا 
 یرشـود قابـل تقـد    یم یفريو ک یمدن ی،انتظام یتمسئول
نامـه   ینآئـ  یـک وجـود   یخـال  ياکان جاکم یول است،
احسـاس   یشاز پ یشب ینهزم ینشده مشخص در ا ینتدو
  شود.   یم

وکالـت، اصـول،    ي،اخـالق حرفـه ا  : واژگان کلیدي
 .يدادگستر یل،وک
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  مقدمه
ي دادگستري به مقتضاي شغل خطیر و پرمخاطره خود همواره با فشارها و اضطراب ها و الوک   

وذ فن انران و اربابگه خود با ستمفهاي خردکننده روبرو هستند، آنان حسب رسالت و وظی دشواري
 ص میالقی خود را در طبق اخالکنند و در این نبرد وحشتناك همه نیروهاي مادي و اخ پیکار می

دانیم و بدون تردید دوام هر حرفه در  طورکه می همان. کنند گذارند و خطر را با جان و دل استقبال می
در حرفه وکالت نیز یک وکیل باید با مردم  .گرو تعامل مناسب و صحیح صاحب حرفه با مراجعین است

لذا  ،داشته باشد را باشد،اي  ق حرفهالقی و برگرفته از اصول اخالتعاملی که بر پایه رعایت مسائل اخ
اي براي او و براي مردم که تحت عنوان موکل به وکیل  ق حرفهالاخ شناخت و آگاهی از این اصول

  .مراجعه می کنند بسیار حائز اهمیت است
یاري  ال، به وکعي جوامالنی وکالی است که با ارائه تجربیات طوئاي مانند مشعل راهنما ق حرفهالاخ  

ادامه دهنده این  ها آني جوان بسپاریم تا الاین مشعل تابناك را به دست وک ،ته استرساند و شایس می
اه وکیل مستلزم رعایت ضوابط گي جایالاي وکالت در جامعه و اعت رعایت شئون حرفه. راه باشند

اه وکالت و گعدم رعایت این ضوابط به مرور زمان جای که یناکما . باشد می عمنسجم و جام یقالاخ
اي در  ق حرفهالاصول اخ زم به ذکر است که اگر. الدهد دادگستري را در معرض خطر قرار میوکیل 

ی مردم براي مراجعه به گقالع اي و بی حرفه وکالت رعایت نشود، بی اعتمادي جامعه به خدمات حرفه
  . ت خود از تبعات آن خواهد بودالوکیل در مشک

اي مطرح و از مسائل بسیار بااهمیت  مروز در هر حرفهاي است که در دنیاي ا اي مقوله ق حرفهالاخ  
در زندگی شغلی  له سروکار دارد، یک وکیل همیشه بایدئاست، حرفه وکالت نیز از این جهت با این مس
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زیرا مردم به جهت وکیل بودن، براي  ؛ق رعایت نمایدالو حتی شخصی خود جانب احتیاط را در اخ
رعایت  .ین استگپس مسئولیت وکیل از این جهت بسیار سن ،درفتار وي اهمیت خاصی قائل می باشن

شود براي هر وکیلی ضروري است، از این جهت  اي مطرح می ق حرفهالقی که در اخالهاي اخ ارزش
  . هستندال اي وک ق حرفهالاخ ي دادگستري این روزها مشغول تهیه منشورالهاي وک است که کانون

نه یک وکیل در حرفه خود موجب سلب اعتماد عمومی الوبه طورکلی ممکن است رفتار غیرمسئ  
 فظلذا وکیل در جامعه باید از هرگونه رفتار دور از شأن، بپرهیزد تا اعتبار این حرفه در جامعه ح ،گردد

تواند در این  اي وکالت بسیار می ق حرفهاللذا بحث پیرامون اخ. و موجب اعتماد و احترام موکلین شود
اي به این وظایف وجدانی نشده و تنها  نه در مقررات داخلی اشارهفاسأاگرچه مت .زمینه راهگشا باشد

در قانون  ها آنیک سري از اصول حرفه اي به صورت محدود به همراه ضمانت اجراي عدم رعایت 
   .باشد ق در عرصه وکالت نمیالی و نادیده گرفتن اخفذکر شده است، اما این به معناي ن

 اي وکالت چیست؟ ق حرفهالصول و قواعد اخمنظور از ا را دنبال می نماید. پژوهش حاضر دو پرسش  
موضوع اصلی این  اي وکالت داراي چه اصول و قواعدي است؟ ق حرفهالدر نظام حقوقی ایران اخ

ق حرفه اي در حرفه وکالت و بررسی ضمانت اجراهاي البررسی و تحقیق پیرامون اصول کلی اخ پژوهش
مشکلی که حرفه وکالت . باشد قی میالز سوي قانون براي عدم رعایت این اصول اخدر نظر گرفته شده ا

باشد که  می القی از سوي وکالعدم رعایت بسیاري از این اصول اخ، امروزه با آن دست به گریبان است
د نمای می عحقوق موکلین و تمامی کسانی که به نحوي با این حرفه سروکار دارند را ضایکه  یناوه بر الع

نمود. به همین جهت در این پژوهش بررسی ضربه جبران ناپذیري بر پیکره این حرفه مقدس وارد خواهد 
اصول و قواعد حاکم بر اخالق حرفه اي وکالت می تواند به شناخت بهتر این اصول براي وکال  و اجراي 

 هاهیت مطالعاز نظر اهداف کاربردي و از نظر م صحیح آن در عمل کمک نماید. روش تحقیق حاضر
  تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه اي و اسنادي می باشد. - توصیفی

  اي  ق حرفهالمفهوم اخ -1
واژه  کلمه خلقباشد،  ) می119، 1390(عمید،» خلق عها و جم خوي«ق بر وزن افعال به معناي الاخ   
 ،1390عمید،( باشدمی » عادت و خوي، طب، سجیه«لغت به معناي  عربی است که در فرهنگ اي

س که فاي است در ن ت راسخهأهی« قالخوانیم که اخ ق میالر از اخگی دیفدر تعری همچنین. )1035
 ین). ا1436، 1390(معین،.» گویندچنانچه خلق نیکو  به سهولت اًو شرع الًمصدر افعال جمیله است عق

شود در  صیرت درك میرود که با ب معنا از خلق به معناي صورت درونی و باطنی آدمی به کار می
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. باشد یت است میؤجسم آدمی ارتباط دارد و با چشم قابل ربا مقابل واژه خلق که به صورت ظاهري و 
 س را خلق میفملکه و هیئت راسخه در ن: «فرماید میدر تعریف اخالق  )ره(مه طباطبائیالع

افعال  أعملی که مبد شود که به صورت عقل سانی تنها در صورتی خلق نامیده میفت نایفکید.نامن
  ). 158، 1389طباطبایی،.»(درآیدارادي است 

سانی فات نفق علمی است که صالاخ«است: گونه  ق شده است، اینالري که از علم اخگتعریف دی   
و  ات انسانی خوبفکند و شیوه تحصیل ص را معرفی می ها آنخوب و بد و اعمال اختیاري متناسب با 

(دیلمی و  دهد نشان میسانی بد و اعمال ناپسند را فات نفوري از صانجام اعمال پسندیده و د
ق شامل سلسله قواعدي است که التوان این گونه بیان کرد که اخ کل می در). 23، 1396آذربایجانی،

ها به وجود آمده و رعایت صور  در طول ادوار زندگی یک جامعه، برحسب فطرت انسانی در اندیشه
شود، هرچند که در  زم شمرده میالاحترام بودن، در نزد اکثریت افراد اجتماع وه بر قابل الحسنه آن ع

تنگ با کنش ها و گاوکالت نیز به دلیل داشتن ارتباط تن حرفه اًاساس. باشد عمل فاقد ضمانت اجرا می
اي  بلکه شئونات مختلف حرفه ،ق نه تنها به دور نبودهالت مختلف حقوقی و اجتماعی از امر اخالمعض
   ).52، 1390باشد (غضنفري،مقوله عجین می  با اینآن 

در ارتباط با مفهوم اخالق حرفه اي تعاریف مختلفی از آن ارائه شده که به نمونه هائی از آن اشاره    
قی حرفه الکوشد به مسائل اخ ق است که میالهاي جدید اخ اي یکی از شعبه ق حرفهالاخ می گردد:

 اي به مسائل و پرسش ق حرفهالاخ. آن اصولی خاص متصور استهاي گوناگون پاسخ داده و براي 
ق در محیط الپردازد و ناظر بر اخ قی یک نظام حرفه اي میالهاي اخ قی و اصول و ارزشالهاي اخ
اي مجموعه قواعدي است که باید افراد داوطلبانه و بر اساس  ق حرفهالمقصود از اخ. اي است حرفه

الزام خارجی داشته  که آناي رعایت کنند، بدون  جام کار حرفهنداي وجدان و فطرت خویش در ان
اي از  اي، به منزله شاخه ق حرفهالاخ .هاي قانونی دچار شوند باشند یا در صورت تخلف، به مجازات

پردازد و در  قی آن میالقی در یک حرفه و مسائل اخالبه بررسی تکالیف اخاست که ق الدانش اخ
دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با  معینی می تعریف حرفه، آن را فعالیت

اي از بایدها و نبایدها که کارکنان یک  اي عبارت است از مجموعه ق حرفهالاخ. ق خاص استالاخ
 رعایت کننداند باید  ی کاري که تعهد کردهفسازمان جامعه در جهت تحقق کامل شرایط کمی و کی

   .)83، 1382(خلیلی عراقی،
با توجه به تعاریف ارائه شده از اخالق حرفه اي در مجموع می توان آن را به این صورت تعریف    

را  ،باشند هاي شغلی خود ملزم به رعایت آن می قواعد و قوانینی که افراد در حین انجام فعالیت«نمود: 
  »می نامند. اي حرفهالق اخ اًحالاصط
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  اي در جامعه ق حرفهالکارکردهاي اخ-2
ق حرفه اي الباشد و اخ اي می دانیم ارتباطات رفتاري در سطح جامعه به شکل شبکه همان طور که می   

صورت اجراي کدهاي  در ثیرگذار است وأاجتماعی و غیره ت خانوادگی، در این میان بر رفتار فردي،
ي، علمی و غیره ی، اجتماعی، اقتصادگهاي مختلف شاهد پیامدهاي مثبت و کارساز فرهن قی در حرفهالاخ

امروزه در هر جامعه اصول . گردد هاي فوق میه خواهیم بود که موجب رشد و تکامل یک جامعه در جنب
باشد، زیرا  ها می هاي رسمی و غیررسمی مشاغل مختلف و سازمان قی به صورت بخشی از سیاستالاخ
جموعه اصولی دارد که نوع عمل اوت است، رفتار قانونی ریشه در مفق با رفتارهاي ناشی از قانون متالاخ

ی ئقی بیشتر مربوط به رفتارهاالجراست، اما اصول اخاالزم الدر جامعه  اًمی کند و عموم صفرد را مشخ
و  عشوند، در واق تري رعایت میع گیرد و در سطح وسی است که تحت پوشش مقررات قانونی قرار نمی

   .اي است که در آن فعالیت داریم امعهق تعیین کننده رابطه ما با اعضاي جالبه طور کلی اخ
اوتی فقی متالاي که در خدمت به جامعه دارند داراي معیارهاي اخ هفهاي مختلف برحسب وظی حرفه  

هاي خود را  کند که نقش قی به اعضاء یک سازمان یا یک حرفه کمک میالباشند، معیارهاي اخ می
سازي و بهینه کردن عملکرد امروز و  یق سالماي از طر ق حرفهالهمچنین اخ. به درستی انجام دهند
رسالت  عدر واق .نماید مختلف در جامعه، بازار فرداي آن را تضمین می ه هايفرداي سازمان و حرف

قی المختلف این است که به منزله دانش حل مسائل اخ ه هاياي در جامعه و براي حرف ق حرفهالاخ
ق حرفه اي الاخد. کن عمل می ها آنقی الهاي اخ ولیتسازمان و مشاغل مختلف و تبیین تعهدات و مسئ

 وري را افزایش می ها و مشاغل مختلف دارد، بهره ها و نتایج سازمان ثیر بسیار زیادي بر روي فعالیتأت
 نامه نظام ،مروزه تمامی مشاغل. ادهد بخشد و درجه ریسک را کاهش می دهد، ارتباطات را بهبود می
شان  ها، رفتارها و در نتیجه بهترین نتایج در حرفه اند که شامل بهترین ارزش هاي رفتاري را تنظیم کرده

   .)Airaksinen,2003,76(باشدمی 
توجهی به مسائل  اند که کم فکري دست یافته غامروزه، بسیاري از کشورهاي مترقی دنیا به این بلو   
هاي مربوط به شغل  فعالیت ترین مصادیق آن هاي شغلی که یکی از مقدس قی در زمینه فعالیتالاخ

اي فگردد و نتیجه اي جز شکست در ای گریزي محیط شغلی می وکالت است، کم کم باعث انضباط
البته باید به این نکته توجه داشت که دستیابی و تحقق کامل اصول و . وظایف شغلی نخواهد داشت

در  .نزدیک شد ها آنو به  نمودش الت ها آنتوان در جهت  قی مقدور نیست، تنها میالارزش هاي اخ
اي در یک جامعه موجب پیشرفت آن  ق حرفهالاحساس ضرورت وجود اخ ،تفتوان گ مجموع می
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 ه هاياي تعارضات، نابسامانی و نابهنجاري در حرف جامعه در سطوح مختلف خواهد شد، اگر در جامعه
ن جامعه بپردازیم، چرا که قی در آالهاي اخ نامه ینئح و بازسازي آالمختلف وجود دارد باید به اص

مت روانی افراد الها و مشاغل موجب بهبود زندگی و س قی حرفهالموجود در تکالیف اخ صترمیم نواق
که در مسیر کار بایستی به  چه آنهمچنین در بحث اخالق حرفه اي . گردد هاي مختلف می در زمینه

بب ساز ایجاد اختالل در امر مهارت کار آید در فضاي آکادمیک آموزش داده نمی شود و این مسئله س
   ).28، 1398باشد (طیبی و کریمی،هاي کاري و حرفه اي حقوقی نظیر شغل وکالت می 

  اي وکالت در ایران ق حرفهالقواعد مدون اخ -3
یک سري از تعهدات براي وکیل وجود دارد که در قانون ذکر شده و براي عدم  تدر حرفه وکال   

براي  از تعهدات يرگدسته دی. ت اجراي خاصی در نظر گرفته شده استضمان ،انجام آن تعهدات
در قانون براي آن ضمانت اجرا در نظر گرفته نشده ولی یک وکیل  در نظر گرفته شده که، وکیل

وظایف  .اي را رعایت کند ق حرفهالقی آن آداب اخالموظف است بنابر وجدان شغلی و تعهدات اخ
صداقت و : ه موکل که در قوانین احصاء گردیده عبارتند ازقانونی وکیل دادگستري نسبت ب

زم در الهاي  پایدري و مراقبت. اسرار موکل فظح. رعایت حدود اختیارات در وکالت. درستکاري
 سازشتشویق به  موکل. وفاداري و امانت داري نسبت به. رعایت مصلحت موکل. تعقیب دعوي
 ). 71 ،1390(انصافداران،

توانند عقد را برهم بزنند ولی تا  باشد و وکیل و موکل هرگاه بخواهند می جایز می عقودعقد وکالت از    
تعهدات ناشی از عقد را انجام  اد عقد پایبند باشند وفند به مفدو طرف موظ امی که عقد پابرجاست هرگهن

تعهدات ( یردذمه وکیل قرار می گ رتعهداتی که به واسطه ذات وکالت ب ینتر مهمدر حقوق ایران  .دهند
تعهد وکیل به ؛ تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل؛ تعهد وکیل به انجام مورد وکالت: عبارتند از) اصلی

  .تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل ؛اسرار موکل فظح
  رعایت شئون وکالت -3-1
 ن عبارت است ازأهوم شفمعنا و م .است» و مرتبه قدر«در لغت به معنی ، ن استأرد آن شفشئون که م   
تاري باشد که از دید فدارنده آن باید داراي رفتار و گ ص، یعنی شخ»بودن شایسته و سزاوار و درخور«
مجموعه امور و وظایف « توانیم چنین تعریف کنیم: شئون وکالت را می .ران مناسب و شایسته آیدگدی

 البراي وک ها آنشغل و مقام وکالت رعایت  ظکه به لحا، اعی استقی و اجتمالحرفه اي و تکالیف اخ
قی، سنن علمی، آداب اجتماعی، نزاکت و تربیت البنابراین اصول و مبادي دینی، اخ .»الزامی است

جنبه  ،قی و اجتماعی آن و رعایت قیود و تکالیف و نظامات وکالتیالجنبه اخ ،مربوط به شغل وکالت
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عدم رعایت اصول اولیه موجب کسر شخصیت و احترام و  که چنان ،دهد را تشکیل می حقوقی آن
 ،ت وکیل و عدم رعایت قواعد دومی بر اثر و نتیجه مذکور موجب تعقیب و مجازات انتظامی استالمم

مسلم است مقام و  چه آنبنابراین . شود اي نامیده می ح تخلف حرفهالکه این عدم رعایت در اصط
ن وکالت مستلزم یک سلسله اعمال مثبت و اجتناب از یک سلسله أت یا شمنزلت و عنوان شغل وکال

فعل «، ها آنموافق شئون وکالت و ارتکاب یا خودداري از  ،ها آنی است که رعایت مجموعه فاعمال من
   ).264، 1357است (کاتبی،منافی با شئون وکالت » فعل و ترك

سته و پوششی مناسب در انظار و به ویژه در محاکم با ظاهري آرا النماید که وک شئون وکالت ایجاب می  
قات الوکیل هرگز نباید نامناسب و غیررسمی در دفتر خود موکل را م. و دفتر وکالت خود حاضر شوند

قات هاي خود و یا مشاوره حقوقی در الف شئون وکالت است و همچنین باید قرار مالزیرا این برخ ،نماید
ها موکل را براي ارائه مشاوره و  هاي عمومی مانند رستوران نباید در مکان دعاوي را در دفتر انجام دهد و

ه فبا وظی ، بلکهمنافات دارد با شئون وکالتکه  یناوه بر الزیرا این عمل ع ؛قات نمایدالخدمات حقوقی م
ن اسرار موکل در تضاد قرار می گیرد، ممکن است اظهارات طرفین محرمانه باشد و در ای فظرازداري و ح

   ).132، 1390(انصافداران، یابد و فاش شدن این اسرار افزایش می عها احتمال سم مکان
قی محض که براي الاي از ارتکاب جنایت تا خطاهاي اخ ن وکالت، طیف گستردهأرفتار منافی ش  
توان ارتکاب جرائم مدنی عمدي مانند پیمان شکنی،  گردد، حتی می ران مباح است را شامل میگدی
ران به نحو عدوان و استنکاف از پرداخت دین مسجل و هر تخلف حقوقی را که مبتنی گبر مال دی الاستی

قبح چنین اعمالی از ناحیه وکیل مبتنی بر این اصل . ن وکالت دانستأف شالبر سوءنیت باشد، رفتار خ
ین ابنابر .نددا می ها آنقی مقید به الاز قانون و موازین اخ عاست که جامعه بحق وکیل را فردي مطل

قی و یا قانونی الاي خطاهاي اخ فرض اشتباه یا ناآگاهی که از موجبات اغماض و نادیده گرفتن پاره
حتی به زندگی خصوصی  دامنه قلمرو رفتار منافی شئون وکالت، .ی استفاست، در مورد وکیل منت

 ر او را تعقیب میوا ن وکالت در هر شرایطی سایهأمربوط به ش وکیل نیز قابل تسري است و قیود
  ).225، 1384(قهرمانی،نماید

  صداقت و درستکاري -3-2
 تساتکاري سدر وتقوي  ،شده ختهشنا »کالتوح ور« هک خالقیجایاي استر از تمام  هبرجست و تر مهم   

اما در برخی مشاغل مانند وکالت حساسیت ، شغلی است زمه هرالصداقت ). 103، 1390(محمودي،
عدالت که وکیل مسئول برقراري آن است جز با . کید شده استأیشتر بر روي آن تلذا ب، بیشتري دارد
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اگر وکیل این امر را رعایت نکند باعث انحراف  که چنانگردد،  درستکاري و صداقت محقق نمی
به عبارتی روابط وکیل و موکل باید مبتنی بر اعتماد و  .گردد حقوق موکل خود می عدادگاه و تضیی
بودن وکیل از هرگونه  ر با صداقت و درستکاري وکیل و به دورگد مردو این میسر نمی گاطمینان باشد 

ساز  خدعه و نیرنگ در کلیه اعمال و رفتار نسبت به موکل و دادگاه، زیرا اعمال و کردار وکیل زمینه
ا جلب وکیل صدیق و درستکار با اعمال خود اعتماد و اطمینان موکل خود ر .باشد ایجاد این اعتماد می

نماید و از این طریق می تواند در کشف حقیقت و انجام وظایف شغلی خود در راستاي برقراري  می
  ). 91، 1390(انصافداران، نمایدمساعدت  ثرتريؤعدالت به دادگاه نیز به نحو م

 نماید که وکیل نسبت به موضوع مشاوره بی لزوم صداقت در مشاورات حقوقی نیز ایجاب می   
 یريگ تا طرف مشاوره در موضع ،انه بیان کندفرا منص ارنظر نماید و حقایق مربوط به آنغرضانه اظه

، در مواردي که موضوع مشاوره داراي ابعاد اقتصادي و سیاسی نیز اًضمن .رددگهاي خود دچار اشتباه ن
بینی  شاز پی اًباشد، وکیل باید این موضوع را به طرف مشاوره خود خاطرنشان سازد و چنانچه شخص می

نظر در این زمینه را به وي  آثار و تبعات غیرحقوقی آن عاجز است، ضرورت مشاوره با افراد صاحب
 یک وکیل ملزم به رعایت صداقت در انجام کلیه فعالیت عواق در). 141، 1384نماید (قهرمانی، تذکر

وکیل باید  ،ته شدفدر انجام مشاوره حقوقی همان طور که گ، باشد هاي وکالتی خود نسبت به موکل می
 اموري که نسبت به آن قبول وکالت می و عدم پیشرفت دعوي را در با صداقت کامل اظهارنظر نماید
ی به موکل خاطرنشان نماید و موقعیت حقیقی موکل که منجر به تشویق ئنماید اعم از خصوصی و جزا
د نقض تعهد مربوط به ر گردد از موارگی دیئدعوي یا اقدامات قضا و تحریک نارواي او به طرح

  ). 72 ،1390(انصافداران، اي است حرفهرعایت صداقت 
  وفاداري -3-3
نکته مهم این است که وکیل از ابتدا  .هداري و به جا آوردن عهد و پیمان استگوفا در لغت به معنی ن   

ن که این تا انتها حتی پس از خاتمه عقد وکالت نیز ملزم به رعایت آن در برابر موکل است، همچنا
وفاداري به عقود یک تکلیف شرعی . آمده است 1315 مصوب قانون وکالت 1»37«مطلب در ماده 

شامل عقد وکالت و تمامی تعهدات وکیل نسبت به  مائده مبارکه سوره 2اول شریفه که طبق آیه ،است
                                                      

وکال نباید بعد از استعفاء از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهتی از جهات وکالت طرف :  37ماده   -  1
مقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در  موکل سابق خود یا قائمرا در آن موضوع بر علیه   مقابل یا اشخاص ثالث

  .این موارد بپذیرند

  کنید. وفا] خود ى[قراردادها به اید  آورده ایمان که کسانى بِالْعقُود. اى أَوفُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا -  2
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سبت به در صورتی که خیانت وکیل ن: «1315 مصوبقانون وکالت  41طبق ماده  .گردد موکل نیز می
  وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به که آنموکل ثابت شود از قبیل 

تواند خسارات وارده بر خود را از او  محرومیت ابدي از شغل وکالت محکوم خواهد شد و موکل می
 آیه مانند .شده است کدي به امانت داريؤهاي م ارشفم نیز توصیه و سالدر دین مبین اس ».مطالبه نماید

   .3سوره مبارکه  نساء 58شریفه 
  زم در تعقیب دعويالهاي  پیگیري و مراقبت -3-4
زم را جهت تعقیب و پیشبرد دعوي انجام دهد و به نحو شایسته الهاي  یريگوکیل موظف است پی   

از موکل خود  ش خود را در دفاعالوکیل باید نهایت ت .وظایف خود را در این مورد به انجام رساند
زیرا این  ؛زم و تخصصی در آن ندارد از قبول وکالت بپرهیزدالعات بنماید و در مورد دعاوي که اطال

حقوق موکل  عثري در سرنوشت دعوي داشته باشد و باعث تضییؤتواند نقش م عدم علم و آگاهی می
ه تنظیم لوایح دفاعیه پرداخته گردد، وکیل باید همیشه در جریان پرونده باشد و با مطالعه و توجه کامل ب

گردد  ه دادرسی میلهم رساند و همچنین از اعمالی که باعث اطاه و در جلسات رسیدگی حضور ب
  ). 83، 1390(انصافداران،نمایدخودداري 

صدور حکم بر علیه  عباید در طول مسیر رسیدگی به پرونده نظارت کامل داشته باشند و در مواق الوک   
 دعوي را در ،یل کافی و احتمال معقول براي موفقیت وجود داشتالتجدیدنظر و دموکل اگر جهات 

ي أند که در موعد مقرر قانونی نسبت به اعتراض به رفیري نمایند و موظگمراحل تجدیدنظر و فرجام پی
ند کارهاي محوله بر اساس قانون را به درستی فموظ الهمچنین وک ،وفق مقررات قانونی اقدام نمایند

تواند دعوي  اي از طبقات اجتماعی نمی در جامعه ما هیچ فردي از افراد ایرانی و هیچ طبقه .م دهندانجا
طور موظف کار مجانی انجام داده و بدون در نظر گرفتن عواید مادي و معنوي ه آن داشته باشد که ب

فعلی باید امور  ي دادگستري مطابق مقرراتالاما وک ،آتی گره از کار فرد یا جمعی باز نماید آنی یا
 چهانجام دهند و  اًکنند مجان بضاعت تقاضا می را که اشخاص بی المدنی محوله از طرف کانون وک

 ري را که از طرف دادگاهفند امور تسخیري کیفهمچنین مکل .هاي ضروري هم باشند بسا متحمل هزینه
   ).309، 1357دهند (کاتبی،بالعوض انجام و  اًمی شود مجان محول ها آنبه  هاي جزائی

                                                      
 سمیعا کَانَ اللَّه إِنَّ بِه یعظُکُم نعما اللَّه إِنَّ بِالْعدلِ تَحکُموا أَنْ النَّاسِ بینَ حکَمتُم وإِذَا أَهلها إِلَى الْأَمانَات واتُؤَد أَنْ یأْمرُکُم اللَّه إِنَّ -  3

 کنید داورى عدالت به کنید  مى داورى مردم میان چون و کنید رد ها آن صاحبان به را ها  سپرده که دهد  مى فرمان شما به بصیرًا. خدا
  .بیناست شنواى خدا دهد  مى پند آن به را شما خدا که است چیزى نیکو حقیقت در
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  تشویق به سازش -3-5
ش الت .سازش میان طرفین دعوا داشته باشندصلح و ثري در ایجاد ؤتوانند نقش بسیار م می الوک   

 4»31«که ماده  ،استجهت ایجاد سازش در بعضی از دعاوي یکی از وظایف قانونی وکیل دادگستري 
ها از نقش  ترین بیان صریح یکی از 3561 اي از قوانین دادگستري ایران مصوب ح پارهالقانون اص

دستور قانونگذار صریح و خالی از هرگونه  .ی استئاه قضاگي دادگستري به عنوان بازوي دستالوک
صه الم شکایت خاله وکیل دادگستري در طرح دعاوي و اعفنقش و وظی .سیر استفنیاز از ت شبهه و بی

ور  چیز وکیل موظف است از شعله از هر پیش .تشود، بلکه این کار آخرین راه حل و درمان اس نمی
مت و آسایش و الشدن خصومت جلوگیري کند و با سازش دادن طرفین و ترغیب موکل به انعطاف، س

  . اعتماد را به جامعه برگرداند
مالی خود در صورتی که راه  عمین منافأالوکاله بیشتر و ت اخذ حق عنباید به طم الدر حرفه وکالت وک  

 ؛بی براي حل و فصل دعوي از طریق سازش وجود دارد موکل را ترغیب به طرح دعوي نمایندحل مناس
 عمالی خود وظایف حرفه اي و مناف عن و حیثیت وکیل است که براي منافأف شالزیرا این عمل برخ
و تجربه  بلکه باید راهکارهاي مناسب جهت سازش را با توجه به دانش، مهارت ،یردگموکل را نادیده ب

در دعاوي  اًنبودن نتیجه دعوي خصوص صبر بودن و مشخ خود با در نظر گرفتن هزینه دادرسی، زمان
 پذیرتر می رسد و حصول سازش را امکان نظر می منطقی به ،که احتمال موفقیت در آن پایین است

 نهایت سعی خود را در جهت حل و فصل دعوي از طریق مصالحه و سازش معمول ،نماید
  ).90، 1390اران،(انصافدددار

اگر ما در برخورد با موکل، پس از احراز  .رعایت این ضابطه از تعداد دعاوي خواهد کاست عدر واق 
، بر حق نیست، )که در حرفه ما معیار عدالت است( دعواي او بر اساس موازین حقوقی و قضائی که ینا

نیم، هم باري از دوش دادگستري و به مذاکره و صلح با طرف ترغیب ک عاو را از طرح و تعقیب آن من
دست خواهیم  خود به موکل بالقوه و متعصبی برايبرخواهیم داشت و هم در تحلیل نهائی 

  ). 41، 1400آورد(کشاورز،
  

                                                      
شاکی، تعقیب قانونی آن موقوف  وکالي دادگستري باید در دعاوي حقوقی و یا در دعاوي جزایی که با گذشت :31ماده   -  4
سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن دفاع تصریح  طرفین دعوي سعی نمایند بین  شود قبل از اقامه دعوي می

  .رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند  بعد از طرح دعوي و در جریان نمایند همچنین
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  تبلیغمنع انجام  -3-6
منزلت و شئون این  فظولی در وکالت به علت ح .ستا فرما میل آزادي تبلیغات در اکثر مشاغل حکم  

زیرا وکیل نباید خدمات حقوقی خود را تا  ؛جز در موارد خاص ممنوع گردیده استحرفه تبلیغات 
هاي مختلف حقوقی  محدودیت تبلیغات در نظام .ارزش نماید بی ال،کا عرضه یک محصول و اندازه

ي دادگستري و الکانون وک اللحه قانونی استقالینامه  ینئآ 80ماده  3در ایران مطابق بند . اوت استفمت
البته تبلیغاتی مانند چاپ  .اند شده عاز تبلیغ من ال، وکالي مدیره کانون وکاه تأن مصوبات هیهمچنی

  . باشد تبلیغات ممنوعه نمی کارت ویزیت از این قاعده استثناء شده و شامل
  در نظام حقوقی ایران شغل وکالت اي ق حرفهالاصول غیرمدون اخ -4
غل وکالت، عالوه بر اصول و قواعد مدون که در فوق به در رابطه با رعایت اخالق حرفه اي در ش   
اشاره گردید، قواعد و اصول غیرمدونی نیز در این زمینه وجود دارد که در این نوشتار به بررسی  ها آن
  این اصول خواهیم پرداخت.  ینتر مهم

  شجاعت -4-1
. ت و شهامت خاص استه مستلزم جسارت و شجاعفگوناگون انجام وظی ه هايدر اکثر مشاغل و حرف   

شود تا در مقابل تصمیم یکی از  وکیل مجبور می اًاین قاعده مستثنی نیست و بعض حرفه وکالت نیز از
ت نماید یا با افکار و عقاید فمقامات به اعتراض برخیزد یا در مقابل افکار عمومی ایستادگی کند و مخال

 باید آن عدراین قبیل موارد وکیل مداف. رزدت وفو احساسات اطرافیان و محیط خود به طور مصمم مخال
 ،آمیز باشد ه خود را هرچند مخاطرهفکه از هیچ چیز نهراسد و وظی ،قی داشته باشدالقدر شهامت اخ
و آزادي دفاع را که از خصوصیات  يفکر اللتردید و تزلزل انجام دهد و افتخار استق ،بدون تشویش

زم براي وکیل دادگستري الپس شجاعت خصیصه  .وکالت دادگستري است براي خود کسب نماید
 ین حکومتفکند، دفاع از مخال ف آب شنا میالزم بداند، برخالاه که گ وکیل دادگستري، آن. است

ها و  کند که بخت از ایشان برگشته و مغضوب دولت از کسانی دفاع می. گیرد ها را برعهده می
مال و حتی جان  ،آبرو ،، آزاديعي مدافالاز وکبی جهت نیست که بسیاري  .اند شده عدولتمردان واق

  ).101، 1390د(محمودي،ان مختلف گذاشته عخود را بر سر سوداي تضمین حق دفاع مردم در جوام
که دستورالعمل و  دنمی باشعلی (ع) منین ؤدر این راه پیرو این سخن امیرالم الرسد وک ه نظر میب   
 چه آن بنابراین بده، قرار دیگران و خود بین میزان را خود پسرم« ستال ای براي تمام وکئراهنما غچرا
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 هم دیگران  براي  خواهی  نمی خود  براي چه هر و بدار دوست هم دیگران  براي  داري دوست خود  براي
 تو به  داري عالقه که چنان کن  نیکی و نشود ستم تو به  داري دوست که چنان مکن ستم  کسی به مخواه،
  راضی را آن خود  براي مردم از بدان، زشت نیز خود از  دانی  می زشت خود غیر از را چه آن شود،  نیکی
 و است اندك هایت دانسته چه اگر مگو  دانی  نمی را چه آن هر ، هستی  راضی آنان  براي خود از که باش
اگر  .5)31، نامه (نهج البالغه» . مگوي دیگران درباره هم تو بگویند تو درباره  نداري دوست را چه آن

از انجام سایر وظایف قانونی و تعهدات قراردادي خود نیز ناتوان  ،وکیلی فاقد این خصیصه مهم باشد
زمه وکالت دادگستري است و وکیلی که فاقد این خصیصه باشد در هر مورد که الزیرا شجاعت  ؛است

   .گردد حقوق موکل می عتضیی و باعث نمودهموقعیت خود را در خطر ببیند از دفاع از موکل صرفنظر 
ی و دادگاه در موردي که متوجه شود جریان ئوکیل باید با رعایت احترام و نزاکت به مقامات قضا   

دادرسی از روال عادي و طبیعی خود خارج شده با شجاعت و قاطعیت کامل به دفاع از موکل و 
او نباید  .نمونه شهامت و شجاعت باشد وکیل باید مظهر و. بنابراین، اعتراض به روند دادرسی بپردازد

در تمام شرایط باید . آورد نپذیردمی وجود ه دفاع از موضوعی را که ممکن است خطراتی براي وي ب
شود در حرفه خود از  گاهی اوقات یک وکیل ناچار می. خود را بدون واهمه و سستی انجام دهد هفوظی

کار برد، همچنین ه زم را بالباید شجاعت  عن مواقاه دولتی یا نظامی شکایت کند که در ایگیک دست
علیه موکل او تشکیل شده است مقاومت کند و اراده خود را در  گاهی باید در مقابل اجتماعی که بر

  . رسیدگی به پرونده و گرفتن حق موکل خود از دست ندهد
  حفظ حریم دیگران -4-2
به  پایبندهاي انسان  ر از ویژگیگکی دیران یگحریم و شخصیت دی فظاحترام به شئون مردم و ح  
ران بدون گر، انسان نباید در حریم اختصاصی دیگبه بیان دی .ق حسنه و از آداب معاشرت استالاخ

له حقوقی و فقهی مطرح ئباید دانست که در این جا تنها مس اًضمن .رضایت و اجازه آنان وارد شود
آبرو و آزادي  ،در ارتباط با حیثیت مطرح است و انسانی و اجتماعی ،قیالله اخئبلکه یک مس ،نیست

قی الخا اشخاص است که باید مصون از تعرض باقی بماند و باید دانست عدم رعایت این دستور
  ).208، 1398(مهدوي کنی، استتر از عدم رعایت آن حکم فقهی و حقوقی  ینگگناهش به مراتب سن

  ی با مردمالقاخ روئی و خوش گشاده -4-3
                                                      

 التَظْلم کَما و لَها، تَکْرَه ما لَه اکْرَه و لنَفْسک، تُحب ما یرِكفَاَحبِب لغَ غَیرِك، بینَ و بینَک فیما میزاناً نَفْسک اجعلْ بنَى، یا -  5
باَنْ التُح ،تُظْلَم نْ وسکَما اَح بنَ اَنْ تُحسحی تَقْبِحاسو ،کلَینْ ام کما نَفْس تَقْبِحنْ تَسم ،رِكغَی ضارنَ والنّاسِ م بِما تَرْضاه لَهنْ مم 
،کنَفْس ما التَقُلْ و لَمالتَع نْ وما قَلَّ ا و ،لَمال ما تَقُـلْ ال تَع ب قـالَ اَنْ تُحـی لَـک.   
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اي که نه تنها  ، توصیهنمائیم) اشاره ع( علیمنین ؤته امیرالمفقی خوب است به گالاخ ث خوشدر مبح  
 با«فرمایند:  شان می قیالوي عمل است، ایشان در دستورات اخگها ال بلکه براي تمام انسان البراي وک

 و طمع حیف وت بر بزرگان تا ببین، نظر و چشم یک به را باش، همه رو گشاده و نرم خو و فروتن مردم
 و کوچک از بزرگ خداوند حق، بندگان  اي زیرا. نشوند مأیوس عدالت ات از ضعیفان و نبندند میل

 و ترید مستحق عذاب به کند عذاب تان اگر پس کند،  می  بازپرسی نهان تان و ظاهر و اعمال تان بزرگ
تن وکیل باید در خور فسخن گ . بدین ترتیب،6)27 (نهج البالغه، نامه» .است تر او کریم کند عفو اگر
 مثل عواماده کند یا فعامیانه است فاظن او باشد، یک وکیل دادگستري هرگز نباید در سخنانش از الأش

  .ویدگسخن ب
  رفتار با انصاف و ادب نسبت به طرف دعوي و وکیل وي -4-4
ران حرفه اي خود ی را که در جریان دادرسی حضور دارند را به عنوان همکاالئوکیل باید کلیه وک  

در میان تمام آداب . و موکلین ایشان عمل نماید ها آنانصاف و ادب نسبت به  شناخته و با احترام،
اه گمی جایالق اسالهاي اجتماعی، آداب معاشرت و حسن برخورد با عامه مردم در اخ اجتماعی و سنت

 .ی برخوردار استاالئزش واي دارد، در این میان احترام به شخصیت و کرامت انسانی از ار ویژه
 گرامى را آدم فرزندان ما راستى به و«فرمایند:  می 7سوره مبارکه اسراء 70آیه شریفه خداوند متعال در 

 و دادیم روزى ایشان به پاکیزه چیزهاى از و برنشاندیم] مرکب ها بر[ دریا و خشکى در را آنان و داشتیم
نیز در  الپس چه خوب است که وک» دادیم. آشکار ترىبر خود هاى  آفریده از بسیارى بر را ها آن

 اليري وکگبرخورد با همکاران و طرفین دعوي خلق نیکو داشته باشند، که در غیر این صورت پرخاش
گردد،  م میأهاي ناروا نیز تو طرفین دعوي نسبت به هم که در برخی موارد با هتاکی و ایراد نسبت

گیري  عشود، موض از درك صحیح او از واقعیت دعوي می عتعصب وکیل نسبت به موکل خود که مان
که در بسیاري موارد  ها آنظی شدید با لف خصمانه وکیل در مقابل طرف دعوي موکل و برخوردهاي

وکیل از طرف اصلی دعوي را دشوار می سازد و همین امر امکان حل مسالمت آمیز دعوي را  صتشخی
  ).261، 1384(قهرمانی، کنونی ماستدر جامعه  هاي وکالت فتنماید و از آ ی میفاز طریق مذاکره منت

                                                      
 آسِ وجهک، و لَهم ابسطْ و جانبک، لَهم اَلنْ و جناحک، لَهم فَاخْفص الى محمد بنِ اَبى بکْر رضى اللّه عنْه حینَ قَلَّده مصرَ -  6

منَهیى بظَةِ فاللَّح تّى النَّظْرَةِ، وح عطْمالی ظَماءالْع کفیفى ح ،ملَه و اَسیالی فاءنْ الضُّعم کلدع ،هِملَینَّ عفَا اللّه لُکُمسائشَرَ تَعالى یعم 
هبادنِ عغیرَةِ عنْ الصم ماَعکُمال و رَةِ الْکَبیرَةِ، والظّاه ةِ، وتُورسنْ الْمفَا ذِّبعی فَاَنْتُم ،اَظْلَم نْ وا فعی اَکْـــرَم وفَه.   

7  - لَقَدنَا وی کَرَّمنب مآد ملْنَاهمحی ورِّ فرِ الْبحالْبو مقْنَاهزرنَ وم اتبفَضَّلْنَا الطَّیوملَى هیرٍ عنْ کَثمیلًا. خَلَقْنَا متَفْض  
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 ى و مصلحتگویض شده به وکیل، با شایستفکند، مورد وکالت ت عمومی ایجاب می عمناف عدر واق  

ى انجام شود که اساساً با در نظر داشتن این الئیک از وک نه و توأم با احترام هرفاشناسى و مراوده منص
 ،هرگونه احساس ناخوشایندى که بین موکلین موجود است یا موجود می شود. هدف، مداخله می کنند

هاى  ر یا نسبت به طرفگنسبت به یکدیال به ویژه در اثناى دادرسی، نباید در رفتار و سلوك وک
یک پرونده، ممکن است موجب شود  اليوجود کینه شخصى بین وک .پرونده، تأثیر داشته باشد

 عى قرار گیرد و حل و فصل صحیح موضوع به تعویق افتد در واقفل عاطقضاوت آنان تحت تأثیر عوام
(طیبی و  آمیز، با امر صحیح دادگسترى، تعارض دارند حظات شخصى یا راهکارهاى شخصى توهینالم

    ).62، 1399همکاران،
  لالاستق -4-5
عواملی که می یکی از  .باشد اي یک وکیل می ل یک وکیل از جمله عوامل مهم در کار حرفهالستقا  

زیرا در صورتی که  ؛استطاعت و تمکین مالی وکیل است، گردد عثر واقؤبسیار م الل وکالتواند در استق
. یابد ل وکیل افزایش میالوکیل از نظر اقتصادي و معیشتی در مضیغه قرار گیرد احتمال صدمه به استق

 ثیراتأتوان ت ولی نمی ،کندفظ حل خود را الالبته در هر شرایط مالی و مادي وکیل موظف است استق
  ).127، 1390داران،ف(انصا گرفتی عوامل فوق را نادیده فمن

 نثیر عوامل بیرونی باشد ایأاگر وکیل در دفاع از موکل مستقل نباشد و تحت ت نگارندگان، به عقیده  
یرونی حاکم بر زیرا عوامل ب ؛احتمال وجود دارد که دفاع وي منجر به احقاق حق و اجراي عدالت نباشد

شایان . ی بوده و تا چه اندازه تسلیم قانون و حق باشندئها یزهگو ان عوکیل معلوم نیست داراي چه مناف
ران گن ،تواند با اطمینان خاطر از موکل خود دفاع کند که ذکر است که یک وکیل در شرایطی می

ل دارد که بتواند بدون التقامی اسگهمچنین یک وکیل هن .اجتماعی و مالی خود نباشد ،امنیت شغلی
و تداوم وکالت به عنوان یک شغل  فظثیر نحوه دفاع در حأرانی از نتایج دفاع قانونی خود، عدم تگن

این وکیل  ،اگر کسی به وکیل در خصوص نحوه دفاع او فشار مالی و روانی وارد نکند، وکالت کند
  . دارد اللاستق

  عدم تحریک موکل علیه همکار -4-6
ی که در روابط حرفه اي ممکن است از وکیل ئترین کارها ترین وغیرقابل توجیه زشت یکی از  

 مواردي از این گونه ،انهفسأمت .بزند تحریک موکل خود علیه وکیل طرف مقابل است دادگستري سر
در حیطه روابط انسانی صرف و  که ینااین اقدام ، صرفنظر از  .گزارش شده استوکال به کانون  رفتارها

ناپذیر است، در محدوده حرفه وکالت توالی فاسد  اي نیز قابل سرزنش و توجیه هاي حرفه از جنبه غرفا
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ست، حرمت ا محل این برخوردها دادگاه ها و دادسراها اًچون نوع الً،او .تواند داشته باشد فراوان می
این هتک  شود و وکیلی که محرك چنین حرکتی بوده نیز از وکیل و وکالت نزد قضات مخدوش می

عوام احساس کنند به وکیل دادگستري هم می توان تعرض و  که ینا، اًثانی .حرمت برکنار نخواهد ماند
حق این است که  .است جمله کسی که محرك چنین حرکتی بوده از البه ضرر همه وک ،توهین کرد

شخصی با  روابط مسئلهکه  جا آنیري در دفاع از حقوق موکل گدر عین نهایت جدیت و سخت الوک
 در این مورد، علی شود، حداکثر احترام را براي همکاران خویش قائل شوند و حتی همکاران مطرح می
   ).37، 1400(کشاورز، بپیمایندها و مراج قضائی و انظار مردم راه اغراق و غلو را  الخصوص در دادگاه

  نتیجه 
بشري که موجب پیچیده شدن  عوامو روزافزون اقتصادي، صنعتی و تحول اجتماعی ج عپیشرفت سری   

نظام حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی شده است، ضرورت حضور وکیل در جامعه را 
دادگستري از عناصر اصلی تحقق و اجراي عدالت در جامعه هستند و در این  اليوک .سازد آشکار می

ینی را گقی سنالخواهی تعهدات اخ این خصلت آرمان عاند و به تب ذر مخاطرات زیادي را پذیرفتهگره
اده نامشروع از این فکه اجازه استد باش می القی یک نظام کنترل رفتار وکالتعهدات اخ .برعهده دارند

  . هدد حرفه را به هیچ وکیلی نمی
هاي رفتاري است که صاحبان حرفه هاي  ات و شیوهفاي، بررسی مجموعه ص ق حرفهالموضوع اخ  

نمایند. زم است از آن اجتناب الاي که  ات و اعمال نکوهیدهفو مجموعه ص نمودهگوناگون باید رعایت 
ق الزم است اخال رو ینازااوت است، فهاي آن مت این امر در هر حرفه با توجه به مقتضیات و ضرورت

اي به مثابه یک حق  ق حرفهالامروزه اخ .طور خاص تعریف و تبیین نموده اي را در هر حرفه ب حرفه
گردد که باید در ارتباطش با وکیل از این حق برخوردار باشد و وکیل ملزم به  وکل نمودار میبراي م

رفتار و کردار  ،تارفباید در گ ها آنلذا  .زیر نظر افراد جامعه است اًرفتار هر وکیل دقیق .رعایت آن است
سد که ریشه بعضی از به نظر می ر .ن و منزلت این حرفه را به خوبی پاس دارندأخود چنان باشند که ش

قی افعال صادره از القی وکیل را می توان در ناآگاهی آنان نسبت به ماهیت غیراخالرفتارهاي غیراخ
  . ایشان جستجو نمود

اي فرآیند  ق حرفهالاخبا توجه به مطالب عنوان شده در این پژوهش، این نتایج حاصل می گردد:    
اي داراي  ق حرفهالاصول اخ .ي یک حرفه می باشدنی است که هدف آن تعیین ارزش هاالکر عقفت

ثر است و ؤگوناگون بسیار م ه هايدر جامعه و در حیطه حرف ها آنی است که رعایت الئارزش هاي وا
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به طور کلی در نظام حقوقی ایران دو دسته . این مستلزم شناخت اولیه و بنیادین از اصول مذکور است
که  ،ق حرفه اي وکالت می باشدالدسته اول اصول مدون اخ. داي وکالت وجود دار ق حرفهالاصول اخ

ري در فضمانت اجراهاي مدنی، انتظامی و کی ها آندر قانون به صراحت بیان شده و براي عدم رعایت 
توان به اصل رعایت مصلحت موکل، رازداري، تعهد ی این اصول م نظر گرفته شده است، که از جمله
الت و استرداد اموال و اسناد موکل، رعایت شئون وکالت، صداقت و وکیل به تقدیم حساب دوران وک

دسته دوم اصول غیرمدون یا عرفی است که ضمانت اجراي قانونی ندارند و  نمود ودرستکاري اشاره 
ران، گحریم دی فظمانند شجاعت در حرفه وکالت، ح .را رعایت می نمایند ها آنبه حکم وجدان  الوک

  همکار. علیه موکل تحریک عدم ل والبا مردم، استق ییرو روئی و خوش گشاده
  پیشنهادها

اي  ق حرفهالاصول اخ صین نامه مشخئتدوین آ اًاي در وکالت، مسلم ق حرفهالدر زمینه گسترش اخ  
اي باید درصدد ایجاد یک نظام واحد براي کنترل  رفتار حرفه نامه ینئآ .شا باشدگتواند راه می الوک

یکی از فواید تدوین  نگارندگانبه نظر  .باشد، برآید به خود امري کارا و منطقی میکه به نو الرفتار وک
هاي  اي این است که افراد را از جستجوي تجربه حرفه اي در بطن گروه حرفه یک مجموعه رفتار

به عنوان مثال جوانان شاغل در یک حرفه به  .نماید هاي رفتاري بی نیاز می ان در عرصهگگذشت
 ،نامه کلیات قسم،نامه یا منشورن یئاین آ نمود،پیدا خواهند  لیان متمادي آن حرفه دسترسیتجربیات سا

خواهد داد تا خط  قرار التر در اختیار وک تر و کاربردي تر، مدون مراسم تحلیف را به شکلی جزئی
  .شان باشد راهنماي ایشان در پیشبرد اهداف شغلی

اشاره  ها آنکه به چند مورد از  ،از این دست را داشته باشد اي می تواند فوایدي ین رفتار حرفهئیک آ 
نماید.  اي وکیل را ارائه می هاي حرفه ارچوب مسئولیتهی از رفتار قابل قبول و چفتعریگردد:  می

ی مناسب براي ارزیابی عملکرد وکیل دادگستري ئوگال. بخشد می ءاستانداردهاي حرفه وکالت را ارتقا
  .کند اي وکیل کمک می فی هویت و شخصیت حرفهبه معر. دهد ارائه می

 ین نامهئزم است به صورت یک آالاي از اصولی را که  نمونه ،در این مجال و به شکل پیشنهادي   
رعایت نکات زیر براي اجراي  عدر واق ،گردد مردم ارائه شود بیان می و البراي آگاهی وک صمشخ

  :رسد روري به نظر میزم و ضالاي در حرفه وکالت  ق حرفهالکامل اخ
. ی داشته باشدئه قضاگاوکیل باید در حرفه خود نهایت صداقت و درستی را در ارتباط با موکل و دست   

موکل در جریان دعوي به کار  عمناف فظوکیل باید تمام سعی و کوشش خود را در راه احقاق حق و ح
ف وکالت خود و روشی که این اهداف ام دفاع از موکل با او در خصوص اهداگوکیل باید به هن .ببرد
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وکیل باید در تنظیم اسناد و قراردادهاي حقوقی تمام اصول و موازین . گردد مشورت نماید مین میأت
وکیل باید اسرار موکل و اشخاص ثالثی را که در جریان دادرسی از آن آگاه . حقوقی را رعایت نماید

وکیل نباید . قانونی مجاز است آن را فاش ننماید نماید و جز در مواردي که از نظر فظشود را ح می
وکیل باید در جلسات . مایدنالوکاله که با موکل توافق کرده است از او مطالبه ن وجهی را زائد بر حق
ی و همکار ئه قضاگااهی و کتبی نهایت ادب را نسبت به طرفین دعوي و دستفدادگاه در دفاعیات ش

پروانه وکالت دریافت نموده است  جا آند در غیر از محلی که در وکیل نبای .وکیل خود رعایت نماید
است  فعوکیل باید موکل را از وضعیت پرونده مطروحه در دادگاه که موکل در آن ذین .فعالیت نماید

وکیل نباید  .یردگ، همچنین او باید مسئولیت شخصی اجراي دستورات موکل را بر عهده نماید عمطل
وکیل . یردگبر عهده  ،حیت وکالت آن را نداردالداند یا باید بداند که ص می اي را که وکالت پرونده

  .ل، شرافت و آزادي مطلق وي تحت فشارهاي خارجی مورد مصالحه قرار گیردالنباید اجازه دهد استق
اي از سوي مسئولین در کشورمان،  ق حرفهالهاي اخ زم براي تحقق بایستهالاهم نمودن بسترهاي فر  

اي در وکالت است، تا در این راه هیچ حقی از موکل  ق حرفهالدر جهت بهبود سطح اخ يرثؤعامل م
ها در زمینه وظایف  نامه ینئمقنن باید با تعیین و تدوین قوانین و آ. رددگن عدر ارتباطش با وکیل ضای

قانونی اي وکیل سعی نماید تا آن را به صورت تکالیف قانونی درآورده تا داراي ضمانت اجراي  حرفه
ل مختلف از جمله در دست نبودن تعریف الیقی که به دالاما در مورد بعضی از وظایف اخ ،گردند

اوت، فاین وظایف و متغیر بودن این وظایف در شرایط مت نبودن دامنه صیا مشخ ها آنمشخصی از 
ی در القخاي ا گردد، نیز باید شرح وظایف حرفه قی نمیالاي به قانونی کردن این وظایف اخ توصیه

  . در این مهم بیش از پیش اهتمام ورزند التا با توجه به این شرح وظایف، وک گیردقرار  الاختیار وک
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