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 هوالحق و له الحمد

غلبه بر انفجار اطالعات با راهبرد کلیات: 

 شناسیتابک

 انفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق و قانون ایران: -1

عیتی منظور از انفجار اطالعات در حوزه حقوق و قانون ایران آنست که وض

انونی و پدید آمده که آثار مکتوب و مدون تولید شده در ارتباط با مسایل ق

ی همه ای که هزینه عمر هم کفاف بازخوانحقوقی بسیار فراوان شده به گونه

 دهد.ر موجود در خصوص یک رشته خاص حقوقی را نمیآثا

 دهد به شرح زیر است.مصادیق مشخصی که این وضعیت را نشان می

 حجم مقررات گذاری ساالنه در کشورها بیش از سه هزار صفحه در -1-1

 سال است. 

د مراجع مقررات گذاری متنوع بوده به طوری که مصوبات حدود یکص -1-2

 شود.منتشر میمیمرجع در روزنامه رس

نظر از  و صرف -نویسندگان و صاحبان آثار حقوقی به معنای عام  -1-3

باشند، به هزار نفر هستند که در قید حیات میبالغ بر ده -کیفیت آثار آنها 
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شرط و  ها یکالتحصیلی تمام رشتهای که تولید اثر حقوقی برای فارغگونه

 شده است.ضرورت

ات وقی محض و یا نشریاتی که دارای زمینه مطالعتعداد نشریات حق -1-4

 حقوقی هستند، بالغ بر دویست نشریه است.

 هزارشود بالغ بر تعداد مقاالت حقوقی که در طول سال تولید می -1-5

 مقاله است.

 تعداد کتب چاپ اول حقوقی بالغ بر هزار عنوان کتاب است.  -1-6

به شدت نیز در حال های حقوقی جدید افزایش یافته و رشته -1-7

هایی نظیر حقوق نفت و گاز، حقوق شرکتها، حقوق گسترش است؛ رشته

بل هیچ ، حقوق بورس و اوراق بهادار و... که تا چند سال قفناوری اطالعات

  خبری از آنها نبود.

 آثار منفی و مثبت انفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق و قانون ایران: -2

 اطالعات در حوزه ادبیات حقوق عبارتست از:  پی آیند اولیه انفجار

 های مختلف حقوقیانبوهی و گیج کنندگی اطالعات در زمینه -2-1

 اهمیت یابی و پیدایش خدمات ناوبری اطالعات در زمینه حقوق و -2-2

 قانون
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 رسانی( حقوقی:طراحی خدمات ناوبری اطالعات )کتابداری و اطالع -3

رشتۀ جدیدی است که طی آن اطالعات  منظور از این خدمات، پیدایش

ا های مختلف طبقه بندی شده و قابلیت بازیابی سریع پیدحقوقی با روش

 کند برخی از این خدمات عبارتند از:می

 های حقوقی: تدوین فهرستگان -3-1

شود؛ ها تهیه میاست که طی آن فهرست فهرست اثریمنظور از فهرستگان 

ران( دایرة المعارف حقا )حقوق و قانون ای نمونه ای از این خدمات توسط

زیر نظر نگارنده طراحی شده است. در این برنامه، بالغ بر سی جلد 

فهرستگان » فهرستگان در دست تهیه است. اولین فهرستگان با عنوان

در دو مجلد و حدود دو هزار صفحه تهیه شده است. « اصطالحات حقوقی

 جلد کتاب مختلف 128وقی که در اصطالحات حقدر این فهرستگان تمامی 

تعریف شده اند، آدرس دهی شده است. یعنی مشخص شده که مثالً 

ها؟ ها؟ و در کدام صفحات آن کتابدر کدام کتاب «موجد حق»اصطالح 

ا دارا تعریف شده است. نرم افزار این اثر، قابلیت انتقال سریع به متن ر

یاز به تعریف واژگان مورد نتوان به سرعت باشد. به کمک فهرستگان میمی

 در منابع مختلف دسترسی پیدا کرد.
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 ها: تدوین کتابشناسی -3-2

هایی که در در خدمات کتابشناسی، مشخصات کتب، مقاالت و پایان نامه

شود. خدمات آوری میخصوص موضوع خاصی نگاشته شده است، جمع

ات مورد کند که افراد امکان بازیابی سریع اطالعکتابشناسی کمک می

 نیازشان را حسب مورد در هر پژوهش به سادگی داشته باشند.

 :آثار تمرکز بر خدمات ناوبری اطالعات حقوقی -4

و خصوصا سرعت پیدایش  های علمیانفجار اطالعات در سایر رشته

معنای »اطالعات جدید و منسوخ شدن اطالعات قبلی موجب شده است که 

معنای جدیدی تغییر کند. زیرا در از تعریف سنتی و گذشته به  «علم

شد و هرکس تأکید می «محتوادانستن »تعریف علم با نگرش سنتی بر 

انستن تر است. اما در نگرش جدید به جای تأکید بر دکه بیشتر بداند عالم

، باشد. با این مقدمه، می«محتوادانستن آدرس »چیزها، تأکید اصلی بر

ت رفه حقوق و قانون نیز این وضعیتوان نتیجه گرفت که در دانش و حمی

در شرف تحقق است؛ یعنی عالِم حقوق کسی است که هرچه بیشتر آگاه 

باشد به منابعی که در زمینه تخصص وی وجود دارد. چنین شخصی 

تجو تواند با سرعت بیشتری مطالب مورد نیاز خودش را در آن منابع جسمی

 کند.

  



 

14    وکالت یو استانداردها یااخالق حرفهکتابشناسی 

آیندهای آن در حوزه حقوق نمودار وضعیت انفجار اطالعات و پی -5

 و قانون ایران:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

انفجار اطالعات در حوزه ادبیات حقوق و قانون ایران  

انبوهی مقررات و قوانین -1  

انبوهی نویسندگان -2  

هاانبوهی کتب و مقاالت و پایان نامه -3  

کنندگیانبوهی و گیج -4  

اطالعات حقوقی   

 

 پدیداری خدمات ناوبری اطالعات حقوق و قانون ایران

هاستگان نویسیفهر -1  

  کتاب شناسی ها -2

سایر خدمات -3  

 نمونه پیش رو، کتاب شناسی 

 ای و استانداردهای وکالتاخالق حرفه 
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ای و استانداردهای اخالق حرفه :نمونه پیش رو، کتابشناسی -6

 وکالت

 تری از خدمات کتابشناسی در حوزه حقوقتر و عینیبه منظور درک دقیق

ای و اخالق حرفهو قانون ایران در این مجموعه به ارائه کتابشناسی 

 پردازیم.در حقوق و قانون ایران میستانداردهای وکالت ا

 بخش تنظیم شده است. 3این مجموعه در 

  اخالق حرفه ای، مشخصات مقاالتی که در ارتباط با اولدر بخش 

 شود.می، ارائه چاپ شده است و استانداردهای وکالت

  اخالق مشخصات مجموعه کتابهایی که در ارتباط با  دوم،در بخش

 شود.میارائه چاپ شده،  و استانداردهای وکالت حرفه ای

 با اخالق هایی که در ارتباط نامهدر بخش سوم، مشخصات پایان

 شود. میارائه نگاشته شده است، حرفه ای و استانداردهای وکالت 

آورده شده است  مقالهعنوان  77در بخش اول مشخصات تعداد 

است و در  آورده شده کتاب 16 مشخصات در بخش دوم تعداد

که  نامه ارائه شده است.پایانعنوان  2مشخصات  بخش سوم تعداد

 عنوان منبع ذکر شده است. 95در مجموع  اطالعات کتابشناختی 
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زه قبل از ارائه این تحقیق الزم است به دو قانون مهم و اساسی در حو

 کتابشناسی اشاره شود.

 :منع ارزشگذاری، بنیادی ترین قانون کتابشناسی -6-1

ین انظر به این که خدمات کتابشناسی حقوق، رشته نوپایی است و نظر به 

ای و که در این مجموعه به صورت خاص کتابشناسی اخالق حرفه

ه لیست باستانداردهای وکالت ارائه شده، الزم است تأکید شود که با نگاهی 

قد فا ها، ممکن است تصور شود که برخی از آنهاکتب، مقاالت و پایان نامه

تب و ارزش علمی هستند و یا ارزش قابل توجهی ندارند و نباید در زمره ک

وجه تای و استانداردهای وکالت معرفی شوند. اما باید منابع اخالق حرفه

ترین قانون ترین و بنیادیایپایه «منع ارزشگذاری»داشت که 

کتابشناسی است. هدف اصلی در انجام خدمات کتابشناسی آن است که 

جمع آوری  «ش و اطالعات تولید شده حول موضوع کتابشناسیدان»

شود. بر این اساس، حتی اطالعاتی که ممکن است فاقد ارزش علمی 

. شناخته شوند، از نظر فلسفه کتابشناسی باید جمع آوری و مشخص شوند

در  زیرا ارزشگذاری و ارزیابی محتوا و حکم بر صحت و بطالن مفاد آنها

است. پژوهشگر کتابشناسی فقط « شگر موضوعیپژوه»حوزه مأموریت 

ارد جامعیت و مانعیت کتابشناسی بیندیشد و به ارزیابی محتوا وباید به

 نشود.
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 به روزرسانی مستمر قانون دوم کتابشناسی:  -6-2

رسد و باید مطابق این قانون خدمات کتابشناسی هیچ وقت به پایان نمی

کمیل تروزرسانی همواره باید بر بهطور مستمر به روزرسانی شود. عالوه به

راموش و تنقیح شود. این قانون ناشی از پراکندگی منابع و مقاالت است. ف

نکنیم که در شرایط انفجار اطالعات هستیم. پس هیچ وقت نخواهیم 

 توانست همه آنچه که بشریت در موضوع خاصی تولید کرده است را کامل

های باید صبور باشیم و نسلجا فراهم کنیم. پس و بدون نقص در یک

فواید آن  متعدد از هر کتابشناسی تولید و تهیه کنیم تا بتوانیم از ثمرات و

 اهلل تعالیبعون مند شویم.بهره

 

 

                      زاده  شیدرو محمد

عالمه یحقوق یها دانشنامه  یپژوهش مرکز سیرئ  





 

 

 

 :اولفصل 

 مقاالت 
 

 اشاره؛                 
 

 77ای مشخصات شناسنامهدر این قسمت 

.تحقیق آورده شده است عنوان مقاله مرتبط با موضوع    
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 استانداردهای جهانی وکالت و موضع نظام حقوقی ایران .1

 احمد نصر اصفهانی،  نویسنده:

 ، اصفهان90ماه ارائه شده در نخستین کنگره ملی وکال، اردیبهشت: مقاله

   در جریان داوریای وکالهای حرفهاستاندارد .2

 ی(المللبینبررسی سند راهنمای کانون وکالی )

با همکاری المللی بینعلمی، انجمن داوران جوان اتاق بازرگانی نشست 

 ی المللبینکمیسون حقوقی و داوری کمیته ایرانی اتاق بازرگانی وکالی 

 به آذین حسیبی: سخنران

 کشاورزی ایران صنایع و، ، اتاق بازرگانی1397بهمن  24: تاریخ

  ایحرفه اخالق .3

 سپهری، کیومرث نویسنده:

 1382 سال پائیز ایالم، و کرمانشاه دادگستری وکالی کانون مجلهمقاله: 

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

  اسرار حفظ ای،حرفه اخالق .4

  شقاقی، بیژن نویسنده:

، 1382 تابستان و ربها مرکز، دادگستری وکالی کانون مجلهمقاله: 

 (.181و  180)پیاپی  12و  11شماره 

  ای در روابط بین وکالءاخالق حرفه .5

 ابراهیم ،یوسفی محله نویسنده:

 4-3شماره1386فناوری، پائیز و زمستانواخالق در علوم: مقاله نشریه

 : چکیده

ای در روابط بین وکالء به عنوان همکار از اهمیت به سزایی اخالق حرفه

ود مشکالت و اختالفات این همکاری موجب می ش .برخوردار است

آمیز حل و فصل گردد و جایگاه و منزلت شغلی موکلین از طرق مسالمت

 .حرفه وکالت ارتقاء یابد

توان موارد و مصادیق آن را در زمینه های پذیرش و معرفی موکل، می

انجام مشترک امور مربوط به وکالت، اشتغال در دفتر مشترک، جانشینی 

زان، همکاری با همکاران دیگر کشورها، چگونگی همکاران، رفتار با کارآمو

مکاتبات بین همکاران، چگونگی رفتارها در جلسات مشترک، اظهارنظر 

http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=87479
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%DB%8C%E2%80%8C%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87
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در خصوص عملکرد کاری همکار و حتی پذیرش وکالت دعوی علیه یک 

 .همکار و موارد دیگر بررسی کرد

 همكار ،وكیل ،اخالق حرفه ای: کلیدواژگان

 ایتالیکشور ا یالوک نیدر روابط ب یاخالق حرفه ا  .6

  میمحله، ابراه یوسفی نویسنده:

مرکز، اسفندماه سال   یکانون وکال یانتظام یدادسرا گاهنامه مجله:

 9شماره .1386

 وکالت ای درحرفه اخالق .7

 محمودی، اشرف: نویسنده

 (115تا 95از  -صفحه21) 212شماره  -1390بهار ، کانون وکال: مجله

 یدر وکالت و ارتباط آن با حقوق شهروند یااخالق حرفه .8

  یاسداله یمرتض ،یفارفان یتوسل رضا: نویسندگان

 وکالت، اخالق، فقه و حقوق  یمل شیهما نیشده در اول منتشرمقاله: 

 1393 :سال

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://elmnet.ir/keyword/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863502/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=67.955475&rownumber=2
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228721/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228721/%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d9%81_%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/45894
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 چکیده:

به حق  دنیها و رسدر دادگاه تیشکا در طرح دعوا و جامعه غالباً افراد

 نهیزم نیدر ا یدادگستری الزم را ندارند که وکال ییعلم و آشنا خود

 یخاطر وکال نیو به ا کنندمی گونه افراد جامعه را برطرف نیا ازین

و مهارت  میتعل ازمندیی خود نشغل و حرفه در تیموفق یبرا یدادگستر

اخالق .باشدمی شانای وکال در شغلز اخالق حرفها یجزئ نیا ههستند ک

ی است که در عرصه یاخالق یهاای از ارزشای وکالت،گسترهحرفه

اخالق  رسدیبه نظر م .شودضرورت آن مطرح می و تیوکالت ظاهر و رعا

حق  رو در چارچوبکیباشد که از می دو مقوله یای در وکالت داراحرفه

 فیدر قالب )تکل گرید یبوده و از رو نیموکل و نیمراجع یبرا یشهروند

فصل بوده که به طور اختصار  دو مقاله در قالب نیا .باشدمی وکال( یبرا

 تیرعا دیبا لیوک یای وکالت از سوکه در اخالق حرفه یاصول و قواعد

اخالق و اخالق  نیآن پرداخته شده است و همچن حیعنوان و به توض شود

 موضوع، نیقرارداده است که ا حیتشر موردرا  یای و حقوق شهروندحرفه

ای در به ارتباط اخالق حرفه زیداده و در فصل دوم ن لیفصل اول را تشک

 نیدر ا جینتا ها وافتهی .پرداخته شده است یشهروند وکالت با حقوق

ها از یژگیو از یکسری یدارا دیوکال در شغل خود با دهدیمقاله نشان م

 شان وکالت، تیو رعا یظاهر مشخصات ،یو ذات یعیاستعداد طب: لیقب
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اطالعات  قدرت کار، صلح و سازش، در یسع ،یو فطر یاخالق طیشرا

 یاز سو دیای وکالت بوده و باکه جزء اخالق حرفه ...و یو حقوق یعموم

ای و ضرورت آن به مثابه به نظر نگارنده، اخالق حرفه .شود تیرعا وکال

از  لیبا وک شیودرارتباط خ دیوکل که بام یبرا یحق ،باشدحق می کی

بوده که چون  فیبه صورت تکل زین گریآن برخودار شود و از طرف د

اخالق  .آن است تیبه رعا ریگردد ناگزمشغول می در شغل وکالت لیوک

و  لیوکی و بشر یای باشد که از حقوق شهروندبه گونه دیای باحرفه

نباشد  نیهای طرفیآزاد به عمل آورد و ناقض حقوق و تیموکل حما

 .تالش شده است هینظر نیا تیتقو مقاله در جهت اثبات و نیکه در ا

 شهروندیحقوق موكل، وكیل، وكالت، ای،حرفهاخالق: کلیدواژگان

روندی برای بهبود بخشیدن به روابط ـحقوق شه ای وهـاخالق حرف  .9

  بین وکالء و موکلین

  زهره جلیل بخش :نویسنده

 ، فقه و حقوقیش ملی وکالت، اخالقاولین هما: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 

 

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_363=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86.html
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_363=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%88-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4
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 : چکیده

 انستای را مجموع هنجارهای مثبت و منفی )باید و نباید( داخالق حرفه

را  انجام حرفه حاکمیت دارند و وظایف و تکالیف صاحبان مشاغل که بر

ای و ی اخالق حرفهرابطه .نمایندارتباط با خود و دیگران تعریف می در

 یکی تکلیف وکیل: توان بررسی کردمی شهروندی را از دو دیدگاه حق

 ای و حق موکل در این راستا و دیگری،براعمال موازین اخالق حرفه

 ولهضرورت حمایت از حق وکیل در مقابل اخالق حرفه ای، که این دو مق

 ایترع»بر این اساس به اعتقاد پژوهشگر  .شودرا در دو فصل ارائه می

 ی یکی از حقوق شهروندیهنسبت به موکل در حیط« ایاخالق حرفه

 سابیحقوق اکت»مربوط به هر شهروند و موکل بوده و به مثابهی یکی از 

ضرورت دارد که از  .قرار دارد« حقوق شهروندی»در چارچوب « بشری

ای که ضرورت ای حمایت به عمل آید، به گونهدر قبال اخالق حرفه وکالء

ه حقوق بنیادین ای تا جایی پیش روی نکند کاخالق حرفه اعمال

ای ضمن در تدوین منشور اخالق حرفه .را نقض کند شهروندی وکالء

حقوق شهروندی وکالء باید حقوق شهروندی موکل را  ارزش نهادن به

 .تضمین نمایند

 حقوق شهروندی ،موكل ،وكیل ،وكالتای خالق حرفه: کلیدواژگان

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
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  ای و عدالت در حرفه وکالت و قضاوتاخالق حرفه .10

  محمد لطفی محمود آبادی نویسنده:

 دومین همایش ملی عدالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1394 :سال

 : چکیده

 .ترین مباحث دین مقدس اسالم استموضوع اخالق و عدالت یکی از مهم

دهد، زیرا بدون رین هدف انبیای الهی را تشکیل میتو از یک نظر، مهم

یابد و نه زندگی مادی اخالق، نه زندگی معنوی و قدسی بشر مفهوم می

پایبندی به تعهدات اخالقی، وظیفه  .پذیردو اجتماعی آنان سامان می

خطیری است که هر حقوقدانی )وکیل یا قاضی( در برابر موکالن، جامعه 

حرفه وکالت و قضاوت  .رابر عدالت بر عهده دارندتر در بو از همه مهم

ها ارتباط تنگاتنگی با اخالق و عدالت دارند، چرا که همچون سایر حرفه

دار شدن نقص اصول اخالقی و عدالت از جانب یک وکیل باعث خدشه

شود و همچنین نقص اصول اخالقی و عدالت از اعتماد موکلش به او می

در  .شودادی جامعه به دستگاه قضایی میاعتمجانب یک قاضی باعث بی

این پژوهش به بررسی مفهوم اخالق و عدالت و اهمیت آن پرداخته شده 

http://www.civilica.com/paper-maybodlaw02-maybodlaw02_064=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA.html
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%84%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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های نفسانی، رابطه خویشاوندی توان به گرایشورزی میو از موانع عدالت

 .و دوستی و در نهایت به دشمنی و خصومت اشاره کرد

 .قضاوت ،وكالت ،ایاخالق حرفه ،عدالت ،اخالق: کلیدواژگان

 وکالت و ایحرفهاخالق   .11

  افشین مجاهد ،علی نیازی نخعینویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق : مقاله کنفرانس

 1393 سال:

 ای وکالتحرفه اخالق  .12

 نادری، محمد رضا: نویسنده

 (140تا  133از -صفحه 8) 212شماره  -90بهار، کانون وکال: مجله

 یاسالم یکردیوکالت، رو یا حرفهاخالق  .13

  ریام ،یمراد نویسنده:

 یاپیپ49شماره 1391  زیپائ مرکز، یدادگستر یکانون وکال :مجله

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%88%D8%AA
https://elmnet.ir/article/20471702-33721/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA?elm_num=42
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B9%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B9%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863504/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=69.64165&rownumber=1
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228723/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228723/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%86%d8%a7%d8%af%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/45894
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  های حقوق بشریای وکالت از منظر آموزهاخالق حرفه  .14

  فاطمه شجاعی نویسنده:

 اولین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی: مقاله کنفرانس

 1396 سال:

 و ارتباط آن با حقوق مشتری وکالتای اخالق حرفه  .15

  سحر جلیلیان: نویسنده

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1393 :سال

  وکالت و حقوق شهروندان ایحرفهاخالق   .16

  صدیقه یزدان پناه  ، صدیقه جاللی هامانه نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 سال:

 چکیده:

هایی است که در دنیای امروزی در هر ای یکی از مقولهاخالق حرفه

 .مستثنا نیست رفه وکالت نیز از این گسترهای مطرح بوده و ححرفه

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2Fpaper-iscv01-iscv01_047%3D%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C.html&type=0&id=20851270
https://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%DB%8C
https://elmnet.ir/article/20450719-12751/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C?elm_num=28
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_340=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
https://elmnet.ir/author/%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87
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گیرد های اخالقی را در بر میای از ارزشای وکالت، گسترهاخالق حرفه

شود ها مطرح مییابندو ضرورت رعایت آنکه در عرصه وکالت ظهور می

ای دو رو است که یک ای وکالت به سان سکهبه نظر نگارنده اخالق حرفه

برای مراجعین و موکلین نمودار « روندیحق شه»در چارچوب  روی آن

این مسأله به  اما .«تکلیف برای وکال»گردد و روی دیگر آن در قالب می

معنای نبود حق برای وکال نبوده و اینان نیز در مقام خویش، از حق 

به این تعبیر که گرچه  .شهروندی موکلین و مراجعه کنندگان متمایزاست

ا در زمان انجام فعالیت وکالتی رعایت ای ربر وکالست که اخالق حرفه

ای دفاع شهروندی وکال نیز در قبال اخالق حرفه نمایند، اما باید از حقوق

ای از چنان دامنه مفهومی برخوردار کرد و اجازه نداد که اخالق حرفه

نوشتار حاضر در تالش است  .گرددکه حقوق شهروندی وکال را نقض کند

 .و آن را اثبات نماید تا این نظریه را تقویت کرده

 موكلین ،وكیل ،حقوق شهروندی ،وكالت ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

 ای وکالت و حقوق شهرونداناخالق حرفه .17

 ی، فاطمه مرادیباقر یمصطف: نویسندگان

  وکالت، اخالق، فقه و حقوق یمل شیهما نیاول: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86
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 : چکیده

اش باشد متناسب با حرفه دیبا یدادگستر لیوک کی اتیو خصوص اخالق

 ییمراجع قضا نیمردم و همچن نیمراقب رفتار و گفتار خود در ب دیو با

وکالت از طرف موکل مطلع  لهیرا که به وس یاسرار دیبا لیوک کیباشد 

در تصرفات و اقدامات  دیاعتبارات او راحفظ کند وکال با نیشده و همچن

و  تیجد تینها نیوکال در ع ندیموکل را مراعات نما مصلحتخود 

با  یروابط شخص دفاع از حقوق موکل،آنجا که مسئله در یریگسخت

 همکاران خود قائل شوند یشود حداکثر احترام را براهمکاران مطرح می

 .شودمی فیطور کامل برحسب دارا بودن حقوق تعربه باًیتقر یشهروند

 یشهروند محور» در کتاب یشاهرود یهاشم دمحمو ...اتیطبق نظر آ

شد را  قائل دیشهروند با کی یکه برا یمجموعه حقوق« در عرصه عدالت

 یفرهنگ ،یحقوق اقتصاد ،یاسیس و یتحت سه عنوان حقوق مدن

 یهر انسان یمطهر دیکند به گفته شهمی انیب ییو حقوق قضا یاجتماع

است و از  یحقوق یاچون انسان است دار گذاردیجهان م نیکه پا به ا

ها آن عییها را مطالبه کند و در برابر تض( آندیتواند )بلکه بارو می نیا

او معتقد است حکومت در اسالم موظف به  نینماند و همچن اکتس

حاکمان نه  یمطهر دگاهیاز د .است یحقوق شهروند یو اجرا یپاسدار

تنها  نههستند و  یهای شهروندیحقوق و آزاد تیتنها ملزم به رعا
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موظف  خود تیبلکه حاکم ستیمردم ناپسند ن یحقوق از سو نیمطالبه ا

 .مردم است حقوق به نیبه آموزش ا

 ی، حقوق شهروندلیوكالت، وك: کلیدواژگان

  ای وکالت و حقوق شهرونداناخالق حرفه .18

  آذین منفردی ،سیدحسین حسینی نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1393 :سال

  ای وکالت و حقوق شهرونداناخالق حرفه  .19

  محمدابراهیم ملک پور ،ستاره سادات ناجی اصفهانی نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

  ای وکالت و حقوق شهرونداناخالق حرفه  .20

  حسین داریزین نویسنده:

وکالت و علوم  المللی فقه و حقوق،اولین همایش بین: مقاله کنفرانس

 اجتماعی

 1396 :سال

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_163=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_222=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B1
http://www.civilica.com/paper-lawhamayesh01-lawhamayesh01_039=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%86
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 : چکیده

حقق حوزه ارتباطات وت رعایت آن در ای ومعیارهای اخالق حرفه اصول و

ضروری است، این اصول معیارها اگرچه  امری الزم وحقوق شهروندی 

ت، مداقه قرارگرفته اس غیره مورد توجه و حرف دیگر چون پزشکی و در

 ولزوم توجه  جامعه و اما با عنایت به اهمیت جایگاه رفیع وکیل در

شود، از این پیش احساس می پایبندی به آن در حرفه وکالت، بیش از

ون حرف گوناگ از اخالق کاربردی است که در ایای، شاخهرو اخالق حرفه

ترین ارکان این پژوهش به مهم به ویژه وکالت توجه خاص گردیده که در

یدها با های هر وکیل شایسته ونیز ویژگی وکالت و های آن درامرمولفه و

یه های وکیل دادگستری بر مبانی و متون اسالمی تبیین و ارانباید و

 پژوهشی و ای واستفاده از روش کتابخانه ه بااین مقال گردیده است در

 تجربی صورت پذیرفته وبه دنبال شناسایی آن های علمی ونیز یافته

 باشدوکالت می ای در امرهای حرفهمولفه ارکان و

های هر ویژگی ،حقوق شهروندان ،وكیل دادگستری ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

 .وكیل

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
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 و حقوق شهروندان ای وکالتحرفه اخالق  .21

 فرید پرچین سفلی، محمد ؛ک الهیجانی، هدیهمیرزایی کت: نویسندگان

تا  113از  -صفحه18) 24شماره -97تابستان، مطالعات حقوق: مجله

130) 

 چکیده:

از آنها  یاست که برخ ییدهایو نبا ادهیبا یای وکالت دارااخالق حرفه

ای نانوشته در اخالق حرفه ینامه آمده است ولآییندر قانون و مقررات و 

بوده است و ممکن است در ادوار دچار تحول  شهیاز مشاغل هم یاریبس

های مختلف ممکن است متفاوت ای در عرفاخالق حرفه نیگردد همچن

به محل کار که به هر  لیجعه وکعرف، مرا کیبه عنوان مثال در  دباش

 یگریدر عرف د یای محسوب شود ولاخالق حرفه تیعدم رعا یلیدل

مقاله مورد توجه واقع  نیآنچه در ا نیحسن اخالق محسوب گردد بنابرا

های شاخص یباشد که به بررسای میای امروزهشده است اخالق حرفه

ای با حقوق الق حرفهپرداخته شده است و ارتباط اخ الای وکاخالق حرفه

گفت حق  توانیشده است در واقع م یبه طور مفصل بررس یشهروند

ای وکال بهره مند کند که از اخالق حرفهمی جابیا نیموکل یشهروند

 نیموجب سلب ا لیوک یای از سواخالق حرفه تیگردند و عدم رعا

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1405355/%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=60.62559&rownumber=4
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/566414/%d9%87%d8%af%db%8c%d9%87_%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b2%d8%a7%db%8c%db%8c_%da%a9%d8%aa%da%a9_%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/570533/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af_%d9%be%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86_%d8%b3%d9%81%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/570533/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%af_%d9%be%d8%b1%da%86%db%8c%d9%86_%d8%b3%d9%81%d9%84%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1827/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1827/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/96254
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موضوع در خصوص اخالق  ود .خواهد شد نیموکل یحقوق شهروند

 یو کسان نیموکل یبرا یحق شهروند .است تیاهم زیوکال حاای حرفه

 دیکه نبا میتوجه داشته باش دیبا .وکال یبرا فیو تکل کنندیکه مراجعه م

وکال  یرا آنقدر توسعه داد که حقوق شهروند یدامنه مفهوم حق شهروند

حق در ارتباط با  نیگرفته شود و ا دهیناد یوکالت تیدر زمان انجام فعال

وکال نبوده و آنان  یحق برا یدو موضوع ناف نیض گردد چون اوکال نق

 .مند هستندحق بهره نیاز ا دیبا زین

 وكیل و موكل ،وكالتاخالق حرفه ای، حقوق شهروندی، : کلیدواژگان

  ای وکالت و حقوق شهروندیخالق حرفها  .22

  داداد بنابرسول خ نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 : چکیده

ای ای غیرقابل انکار در دنیای امروزی در هر حرفهمسئله اخالق حرفه ای،

 این حرفه، انتظارات جامعه از باشد، من الجمله حرفه وکالت که شایدمی

ای وکالت، اخالق حرفه.باشدبرقراری عدالت بیشر خاطر توازن دره ب

باشد که می ترین آنها، ارزش اخالقیناب که از های انسانیمشمول ارزش

https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_100=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8
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 جوامعی که بتوانند و گیردمی در حرفه وکالت مورد اهمیت فراوان قرار

های وجه به ویژگی تببا را دهند وخود خوبی تشخیصه را ب ضرورتش

 .خواهندگرفت را ایجبهترین نت سازی کنند،ای آمادهاخالق حرفه

اعمال اخالق  اعتالی دستگاه قضایی در اقتدار وکالت و طورهمین

احقاق حقوق  در باشد، IBAمنشور  ای وکالت که منطبق باحرفه

 عصر چند نهاد وکالت در هر واقع شوند، موثر بسیار توانندشهروندی می

 کوشش موجود .کندمی پررنگ ایفا توسعه حقوق شهروندی نقشی

 .جانب در تالش است تا این نظریه را تقویت کرده و آن را اثبات نمایداین

 حقوق شهروندی ،وكالت ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

  طه آن با آن حقوق شهروندیای وکالت و راباخالق حرفه  .23

  میرباقریه ماشاال ،پورمجتبی ملک نویسندگان:

  اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1393 :سال

 چکیده:

های اخالقی است که در عرصه ای از ارزشای وکالت گسترهاخالق حرفه

اضر موضوع تحقیق ح .شودوکالت ظهور و ضرورت رعایت آن مطرح می

ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندی است با توجه به اخالق حرفه

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_251=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B1
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C
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ها و تمایزهای خاصی باشند تا بتوانند در این که وکال باید دارای ویژگی

گردد که می راستای تحقق عدالت موثر واقع شوند این سوال مطرح

ای چیست و جامعه وکالت تا چه حد شرایط یک وکیل به لحاظ حرفه

ه انتظارات مرد را در احقاق حقوق و تأمین عدالت در جامعه فراهم توانست

سازد ؟روش تحقیق در این مقاله توصیفی بوده و تالش گردیده از طریق 

 ای موضوع تحقیق تحلیل شود فلذا در این تحقیق بر بیانمنابع کتابخانه

ای وکالت و حقوق شهروندی و شرایط اساسی وکال رابطه اخالق حرفه

تعهدات وکیل و  وفقیت و انتظارات جامعه از وکالی دادگستری وبرای م

ای دهد که اخالق حرفهمی نتایج این تحقیق نشان .پردازیممی موکل

وکالت رابطه مکمل و همپوشان با حقوق شهروندی دارد که وکال باید در 

ها را مورد توجه قرار دهند بنابراین برای رعایت این این گذاره همه حال

 های ذاتی وگیژضروری است عالوه بر اینکه وکال دارای وی مقوله

اختصاصی منحصر به حرفه خود باشند کانون وکال نیز بسترهایی را فراهم 

 .ای در هر شرایطی توسط وکال رعایت شودنماید تا اخالق حرفه

 التوك ،حقوق شهروندی ،اخالق حرفه ای: کلیدواژگان

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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  ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندیاخالق حرفه  .24

 علی شفیعی ،اعظم امیری ،رضا فنازاد ،ابوذر شفیعی نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393: سال

  ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندیاخالق حرفه  .25

  مرجان رستمی نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 : چکیده

 .است های مربوط به آن از قدمت طوالنی برخوردارموضوع اخالق و بحث

باشد لیکن های نو در این مقال کمی دشوار میای طرح بحثادع هرچند

اخالق مفهومی اساسی و اجتماعی است که بحث در  باید پذیرفت که

بنای اساسی جامعه مدنی و سنگ  زیر اخالق .انتهاستآن بی خصوص

این امر شامل  دهد و طبعاًهای بشری را تشکیل میزیرین تمدن

استمرار  واقع اخالق در سیر تکوین و رگردد و دهای مختلف نیز میحرفه

 ای در عین ارتباطاخالق حرفه .مشاغل نقش اساسی را ایفاء نموده است

اخالق و وجود اهداف و مشترکات با آن دارای تعاریف و اهداف مستقل  با

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_038=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B0%D8%B1-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%81%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_070=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C
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ای که در عصر حاضر خود را به سمت قواعد گونه است به و متمایزی

صر نوشته حاضر بر آنیم که با ارائه در مخت .است حقوقی نزدیکتر نموده

با علم اخالق و حقوق رابطه آن را  ای،تعاریف و مفاهیم اخالق حرفه

های ای و ضرورتبیان مبانی و منابع اخالق حرفه .مشخص نمائیم

های دانشگاهی ای از طریق تدوین و ارائه آموزششناسایی اخالق حرفه

 .دهنداله را تشکیل میو ضمن انجام حرفه، محورهای اساسی این مق

 .ای را طرح نموده باشیماست که زوایایی از بحث نو اخالق حرفه امید

در چنین مسائلی کارهای ارائه شده عاری از هرگونه  بدیهی است که

 .عیب و ایراد نباشد

 حقوق شهروندی ،وكالت ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

  ای وکالت و رابطه آن با حقوق شهروندیاخالق حرفه  .26

  محمدحسین ربیعه نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_290=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D9%87
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 یای وکالت و رابطه آن با حقوق شهرونداخالق حرفه  .27

 محمد جعفر ساعد  دکتر نویسنده:

 63شماره  ،ماهنامه مدرسه حقوق: مقاله

 1390سال:

  ای وکالت وحقوق شهرونداناخالق حرفه  .28

  یاسر جمشیدی نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 : چکیده

 دنیای امروزه در هایی است که درمهمترین مقوله ای یکی ازاخالق حرفه

حق  نیستی این امر مستث حرفه وکالت از ای مطرح بوده وحرفه هر

محاکم  دادرسی منصفانه در مهمترین شروط فرآیند شتن وکیل ازدا

قانونی خود  المللی است اغلب متهمان و محکومان ازحقوقبین داخلی و

باید به  و گونه که شایدآن توانند ادعاهای خود رانمی مطلع نیستند و

تحصیل  امکانات شرایط و رواین از سمع قضات دادگستری برسانند و

جهت  در .باشدتضمینات الزم برای حقوق شهروندان میوکیل یکی از

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_211=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
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فصل  2از  ای وکالت وحقوق شهروندان این مقالهبررسی اخالق حرفه

 ای وکالت و کلیات حقوق شهروندیاخالق حرفه: تشکیل شده )فصل اول

جهت  در ...اانشا و موکل( ای وکیل درارتباط بااخالق حرفه: فصل دوم -

 .واقع گردد ثمر اهداف کانون مثمر

 موكل وكیل و ،حقوق شهروندی ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

  ای وکالت وحقوق شهرونداناخالق حرفه  .29

  سیدهادی موسوی نویسنده:

 ،اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 : چکیده

ای در بهبود روابط اجتماعی و ارتقاء سطح بدون تردید اخالق حرفه

نقش  شودکیفیت خدمات اجتماعی که در یک جامعه ارائه می

تر و ای، در مشاغل اجتماعی مهماهمیت اخالق حرفه .یری داردچشمگ

دادگستری، قابل توجه  ویژه در حرفه وکالت و به طور اخص وکالتهب

رسالت اصلی وکیل، دفاع از حق  .باشدمی تریبوده و دارای نمود برجسته

 کننده اخالق وموضوع در واقع شاخص تبیین اجرای عدالت است، این و

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_301=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C
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به نظر نگارنده، رعایت حقوق شهروندی  .ای وی خواهد بودرفتار حرفه

ه توان برا می شودمی مصداقی بارزی از دفاع از حق محسوب خود که

باور بود که  این ای وکیل در جامعه دانست و برعنوان معیار اخالق حرفه

مقاله  .ای مکمل و همپوشان با حقوق شهروندی دارداخالق مزبور رابطه

ای بررسی اخالق حرفهضمن اضر با طرح این دیدگاه در صدد استح

شهروندی را به اثبات وکالت، کارکردهای این اخالق در تحقق حقوق

 .رساند

 وكالت ،موكل ،وكیل ،حقوق شهروندی ،ایاخالق حرفه: کلیدواژگان

  حقوق شهروندی ای وکالت واخالق حرفه  .30

  عبدالرضا حاتمیان نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393: سال

 : چکیده

ی وکیلی در محاکم اعم ازجزائی و حقوقی و نظایر که حرفه ینجایآاز 

کندکه مسولیت اخالقی و آن به عنوان بازوی قضات است ایجاب می

جایگاه که در جامع دارد  نقش ت حرفه ویوکیل بنابر اهمتعهدات یک 

های مختلفی توان آن را از جنبهاز ویژگی خاصی برخوردار باشد که می

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_035=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86
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رفتار با موکل  هنحو وظایف نسبت کانون و چون رعایت شئون فردی و

روست که یک  ای دوای وکالء بسان سکهزیرا اخالق حرفه .بررسی کرد

ف برای وکال و روی دیگر در چهارچوب حق قالب تکلی ن درآروی 

با  گردد، زیرا وکیل بایدمی برای مراجعین و موکلین نمودار شهروندی و

پاکدامنی همواره این وظیفه را مدنظر  صداقت و رعایت شئون اخالقی و

چون حرفه وکالت  دستگاه قضا بوده، و داشته باشدکه خدمتگزار مردم و

دیدگاه  تک وکال برتک رفتار و گفتار بین دقیق اجتماع استرهذزیر 

 .جامع موثر است

 حق شهروندی ،موكل ،كیلو ،ایاخالق حرفه: واژگانکلید

  شهروندی حقوق و وکالت ای،حرفه اخالق  .31

  محمدامین ابراهیمی ،مصطفی باقری نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1393: سال

 : چکیده

ای ای به عنوان فرهنگ و زبان ارایه خدمات در هر حرفهاخالق حرفه

ابل با افراد گردد این امر برگستره بعضی مشاغل که درتقمی لحاظ

با توجه به  .کندبیشتری از جامعه است نمود بیشتری هم پیدا می

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fwww.civilica.com%2FPaper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_029%3D%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C.html&type=0&id=20437982
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
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وکالی دادگستری، نیاز به  حساسیت شغلی بعضی افراد جامعه مانند

در رابطه با شغل  .گرددرعایت و تنظیم این اخالق بیشتر احساس می

دو جنبه قابل بررسی است یک جنبه به عنوان  ای، ازوکالت اخالق حرفه

اخالقیات و وجدان کاری در روند رسیدگی به پرونده موکلین و دیگری 

ای رعایت اخالق حرفه .گرددمی دررابطه با تکالیف کاری وکالء محقق

حال با توجه به  ستا در زمان انجام فعالیت وکالتی از اهم کارکرد وکال

ایم به این که این کارکرد مهم را به عنوان یک حق برای موکل شناخته

در قوانین ما و در سایر قوانین  گونگی بیان این مطلب که چه چیزیچ

کشورهای مختلف این پشتوانه را برای موکلین به وجود آورده و تضمین 

ای شغل خود که رابطه کند و چرا وکالباید در رابطه با اخالق حرفهمی

جدانشدنی با حقوق شهروندی موکلین دارد اهتمام بیشتری نمایند 

صورت غیر آزمایشی و از راه تحلیل اسنادی ه در این مقام ب .یماپرداخته

 .پردازیمبه بیان و تبیین این مطلب می

 حقوق ،وكالت ،ایاخالق حرفه ،اخالق: کلیدواژگان

 

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
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 دادگستری وکالی ایحرفه اخالق .32

  زاده، محمدرحیم  نویسنده:

مقاله از صد وکیل، تهران، کانون وکالی دادگستری  صد کتاب در مندرج 

 .1392مرکز، سال 

 ای وکال در آیینه دادسرا و دادگاه های انتظامیاخالق حرفه .33

 ای وکالی دادگستری کشورهای عضو اتحادیه اروپا(نامه رفتار حرفه)آیین

 مجله کانونمقاله: 

  اخالق در وکالت .34

  اد غفوریشفر نویسنده:

  اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 .1393 :سال

 : چکیده

اخالق در وکالت امروزه به عنوان یک  .حرمت امامزاده با متولی است

باشد انگیز در دنیای حقوق و وکالت مطرح میچالش مقوله مهم و بعضاً

م قضایی و اداری نظام پهن و حکمفرمایی ای در محاکگسترده و سایه

جهت جذب  عنوان مهمترین دلیلنماید به طوری که اخالق وکیل بهمی

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_239=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
https://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C
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افراد و پرونده و مختومه شدن پرونده خود در جریان دادرسی جدای از 

اخالق در وکالت در جامعه امروزی  .باشدطرح مستندات قانونی نمی

طوری که در مجالس و به ای را به خود معطوف نمودهسطح گسترده

 ضمن اینکه از کارایی و جذابیت و محسنات وکیل صحبت محافل حقوقی

پرونده سخن  شود از اخالق و بدخلقی و خوشرویی وکیل و وکالت درمی

 .گرددمی آید که سخنی در این خصوص مطرحمی به میان

 وكالت ،حقوق ،حقوق شهروندی ،اخالق: کلیدواژگان

 استقالل حرفه وکالت از دیدگاه استانداردهای جهانی .35

 مجید، پوراستاد: نویسنده

 63خبرنامه مدرسه حقوق شماره : مقاله

 1390 :سال

 استقالل وکال از منظر استاندارد حقوق بشر و قوانین داخلی ایران .36

 پورعلی همت ،زینب نجارزاده: نویسندگان

  اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق منتشر شده درمقاله: 

 1393 :سال

 

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 :چکیده

که رویداد خاطره انگیز نه تنها در ایران  -اسیس نهاد وکالت در ایرانت

گردد و محسوب می بلکه در خاورمیانه و حتی آسیا و کشورهای دیگر

ی ی ایرانی و حتی جامعههالبته این نکته برای وکالی ایران و جامع

نگاهی به تاریخ سیاسی  .باشدمی آفرینجهانی بسیار با اهمیت و افتخار

و اجتماعی خاورمیانه و آسیا، اهمیت تاسیس این نهاد وکالت را که در 

های مدنی مستقل از حکومت و مربوط به نهاد حقیقت یکی از اولین

ی هرچند حرفه .ددهنشان می -گروهی از فرهیختگان جامعه است

آیند آیند و ناخوشها و جریاناتی خوشایران همواره با چالش وکالت در

دولت مردان  مهریهمراه بوده و هرچند در بسیاری از مواقع مورد بی

ی شریف وکالت گردد که حرفهقرار گرفته است ولی اکنون مالحظه می

طور مستقل و به پیشرفته سابقه دارد کشورهای همانند آنچه که در همه

فارغ از مدیریت مراجع دولتی به فعالیت خود که همانا دفاع از حقوق 

ی خالف قانون از نامهآیینداده، با تدوین ادامه می دادخواهان است

 ی قضائیه که موجبات سلب استقاللی ریاست محترم سابق قوهناحیه

های وکالی نوننتیجه کا در و -فراهم ساخت کانون وکالی دادگستری را

با اقدام فوری  ولی -دادگستری ایران با بحران عظیمی مواجه گردیدند

کانون وکالی دادگستری مبنی بر طرح دعوی در دیوان عدالت اداری به 
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نامه بر خالف قانون و نیز دستور ریاست آیینی صدورحکم ابطال خواسته

به مدت شش ماه  نامهآیینی قضائیه مبنی بر تعویق اجرای سابق قوه

این در حالی است که  .موقت بحران فراهم گردید موجبات فروکشی

 ای وکالیکانون وکالی دادگستری یک نهاد مدنی مربوط به امور حرفه

جناحی نداشته  دادگستری است که دخالتی در امور و مسائل سیاسی و

 حقوق موکلین ی وکالت که دفاع ازو ندارد و با توجه به ماهیت حرفه

استقالل  .است شرعاً و عقالً باید استقالل مبتنی بر قانون را داشته باشد

یه یمجریه و قوه مقننه و قوه قضا موردنظر ما، استقالل در مقابل قوهی

  .دقیقا طبق قوانین مملکتی است و الغیر

 میدای اجرای به عدم نسبت ساًبنابراین باید قوه قضائیه، شخصا و را

 .مایدالی دادگستری اقدام نوکهای کانون استقالل ونقان نامه ناقضآیین

 مانند دسترسی نداشتن زیاد به کتب رغم مشکالتیدر این تحقیق علی

مفید حقوقی و کثرت مطالب مشابه به هم در این زمینه و صرف 

های حقوقی، برای دسترسی به برخی سایت های مالی فراوانهزینه

یران را حقوق بشر و قوانین داخلی ا استقالل وکال را از منظر استاندارد

 .امبررسی قرار داده مورد

 وكال، وكالء، معیار استقالل قانونیی ، الیحههاچالش ،استقالل وكال: کلیدواژگان

 استقالل
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و اخالقی شغل وکالت و بررسی اصول این حرفه در ای اصول حرفه .37

 قانون وکالت ترکیه

 حمید،واالیی: نویسنده

  212می انتقادی حقوقی کانون وکال شماره مجله عل: مقاله

 

  المللیبین کیفری دادگاه مدافع وکالی برای ایحرفه رفتار آیین .38

  رضا معتمدی ،آلبرت برناردی نویسندگان:

 «178شماره  - 1381سال »کانون وکال : مقاله نشریه

 لبنان یوکال یا حرفه اخالق نامه نیآئ .39

  میمحله، ابراه یوسفی نویسنده:

شماره ، 1389مرکز، بهار و تابستان سال، یدادگستری کانون وکال :مجله

 .ی(اپیپ 41و 39)

 

 

 

https://elmnet.ir/vslg?url=http%3A%2F%2Fensani.ir%2Ffa%2Fcontent%2F154741%2Fdefault.aspx&type=0&id=1822874
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C
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   همکار موکل، با برخورد نحوه مبنای در وکالت حرفه های ستهیبا .40

 آن یشناس بیآس و هیقضائ

  ــد،ینکــدار، مج: بنویسنده

 http//:www.Talivekalat:  منبع

  وظایف قانونی و اخالقی وکیل بررسی .41

 مصطفی باقری ،فرشاد حیدری نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 چکیده:

وکالت عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین طرف دیگر را برای 

زطرف دیگری به موجب وکیل کسی است که ا نماید،امری نایب خود می

عقد وکالت مأمور در انجام امری است، با انعقاد عقد وکالت، وکیل و 

تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف  موکل در برابر یکدیگر حق و

کمک به افراد برای احقاق حق خود،  .شوندهای متقابلی میو مسؤولیت

قوانین در موضوع مورد  های حقوقی برای آشنا نمودن افراد بامشاوره هئارا

تعهد وکیل به انجام  اختالف و کمک به قضات برای صدور رأی عادالنه،

مورد وکالت، تعهد وکیل به رعایت مصلحت موکل، تعهد وکیل به تقدیم 

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_309=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84.html
https://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C
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اموال و اسناد موکل از وظایف متقابل  حساب دوران وکالت و استرداد

مهم صداقت، صراحت ای خود سه امر باشد، وکال باید در اخالق حرفهمی

و تعادل رابه عنوان اصل و اساس وکالت خود قرار دهند و در بیان محتوا 

ویژگی یک  ترینآن را رعایت کنند همچنین رازداری را به عنوان شاخص

 .وکیل حفظ کنند

 .وكالت ،وظایف ،اخالق ،وكیل: واژگانکلید

  ایحرفه اخالق موازین به عنایت با پرونده پذیرش .42

  رفیعی فرد، حمید نویسنده:

، 1384 تابستان و بهار مرکز، دادگستری وکالی کانون مجلهمقاله: 

 .(189و  188)پیاپی  20و  19شماره 

  یاخالق حرفه ا رامونیپ .43

  میمحله، ابراه یوسفی نویسنده:

  زمستان و زیمرکز، پائ یدادگستر یمجله کانون وکال مجله:

 یاپیپ34و  33ره  شما1387

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
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 بر معیارهای ارزشی حرفه وکالت جامعهتأثیر ویژگی های  .44

 حمید، رفیعی فرد: نویسنده

شماره پیاپی  10و  9مجله کانون وکالی دادگستری مرکز شماره : مقاله

 179و  178

 1381: سال

 کارهای ترمیمی شدن عدالت بر حرفه وکالت و تبیین ابعاد و آثار ساز .45

 محمد، شمعی: نویسنده

 63خبرنامه مدرسه حقوق شماره : مقاله

 1390مهر  سال:

  ها نبایسته و ها بایسته دادگستری، وکالی تبلیغات .46

 ناهید عطر چین  نویسنده:

 50شماره  1391 زمستان مرکز، دادگستری وکالی کانون مجلهمجله: 

 (.219)پیاپی 

 ای خالق وارزش انسانی در وکالت حرفهتشریح ا  .47

 نرجس رضاپور ،طیبه قدرتی ساهمزگی نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق: مقاله کنفرانس

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_161=%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B7%DB%8C%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85%D8%B2%DA%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B3-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1
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 1393 :سال

 : چکیده

ک یهای مختلف دانش، همواره به عنوان پیوستگی اخالق و علم در حوزه

 .است هاصل مهم و مسلم برای ارتقای مادی و معنوی بشر مطرح بود

های اساسی مدیران کارآمد چگونگی ایجاد طوری که یکی از دغدغهبه

ست تا آنها ا هابسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه

د و با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازن

اخالق  .ی خودرا رعایت کننداصول اخالقی حاکم بر شغل و حرفه

امروزه وکالت  .ای یکی از مسائل اساسی همه جوامع بشری استفهحر

دادگستری به صورت یک حرفه در آمده و تخصص با ارزشی است و از 

ترین خدمات به ترین و پر اهمیتنقطه نظر اجتماعی در ردیف شریف

ای فههدف از نگارش این مقاله ارائه تصویری از اخالق حر .رودشمار می

 .وکالء است

 رازداری ،صداقت ،عدالت ،ایاخالق حرفه ،وكیل: دواژگانکلی

 

 

https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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  «التنامهوک تنظیم نحوه در شغلی رویه و ای حرفه اخالق تقابل .48

  خندانی، سیدپدرام نویسنده:

)پیاپی  43، شماره 1390 بهار مرکز، دادگستری وکالی کانون مجله

212.) 

  جایگاه اخالق در حرفه وکالت  .49

 جالل یزدی ،اعظم مدیح ،عبدالرسول دهقانی فیروزآبادی نویسندگان:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق : مقاله کنفرانس

 1393 سال:

 : چکیده

تواند نقش حیاتی در احقاق حقوق حقه وکیل به عنوان شخصی که می

خدمات  ای در ارائهمکلف به رعایت اخالق حرفه موکل ایفاء کند، الزاماً

با  ای،وکیل به رعایت اصول اخالق حرفهالتزام  .باشدحقوقی نیز می

اعتقاد وکیل  و سوگند یادکردن وی آغاز گردیده و جزیی از وجدان

ای دو لبه است که یک لبه آن حق ای شبیه وسیلهاخالق حرفه .گرددمی

اما به  .حقی برای موکل وتکلیفی برای وکیل .و لبه دیگر آن تکلیف است

عالم عمل شاهد آن باشیم که لوازم  توان درمی واقع این مقوله زمانی

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_270=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA.html
https://elmnet.ir/author/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%85-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AD
https://elmnet.ir/author/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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چهره تکلیف وکیل رنگ و لعاب  تحقق آن نیز فراهم باشد تا بتوان هم بر

  .روشنی بخشید و هم بر حق موکل برای وکیل نمایان ساخت

اخالقی  با این حال، گرچه وکیل در رابطه باموکلش وظیفه دارد تا موازین

مایت ای وکالت مورد ححرفه را رعایت نماید، خود باید در مقابل اخالق

ن به آای به تعریف درآید و گستره که اخالق حرفه ایگونهبه .قرار گیرد

تواند شناسایی و تعیین دامنه آن می .روشنی شناسایی و تعیین گردد

ید اخالق نبا .بتوان از حقوق وکیل نیز حمایت به عمل آورد ابزاری باشد تا

 رد ه تمامی زوایای زندگی وکیل راای چندان وسیع تعریف گردد کحرفه

ترین اصول اساسی .اش محروم سازدهایبرگیرد و وی را از حقوق و آزادی

 کیل،وموکل، وکیل با  و طه وکیلبای خاص وکالت تابعی از رااخالق حرفه

 .باشدوکیل با مرجع قضایی و وکیل با کانون متبوع می

 موكل ،اخالق حرفه ای ،وكالت ،وكیل: کلیدواژگان

 بشر حقوق المللیدر چارچوب اسناد بین وکالت نهاد جایگاه .50

 دریای بغدادآبادی، سعید ؛سلیمیان، اباالفضل: نویسنده

 9شماره  -1394پاییز و زمستان ، مطالعات حقوق بشر اسالمی: مجله

  (86تا  65از  -صفحه  22) ترویجی -علمی

https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://elmnet.ir/keyword/%D9%85%D9%88%DA%A9%D9%84
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1228140/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D9%88%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A2%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C&score=20.948767&rownumber=10
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/400615/%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/400615/%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/423176/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c_%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/423176/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c_%d8%a8%d8%ba%d8%af%d8%a7%d8%af%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1249/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1249/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%b4%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/78191
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 چکیده:

باشد می رتهای جامعه دموکراتیکدادرسی عادالنه یکی از مهمترین ضرو

که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح 

بر این اساس، یکی از عواملی که جزء  .ای شناسایی شده استمنطقه

الینفک و اجتناب ناپذیر یک دادرسی عادالنه و منصفانه محسوب 

و معنوی شود، حضور وکیل مدافع در دادرسی و دفاع از حقوق مادی می

یافته مکتب حقوق بشر موکل خود است، به طوری که این مقوله، پرورش

امروزه  .باشدمی و رهیافتی به سوی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانی

را چه از لحاظ مبنایی و چه از لحاظ مفهومی در « وکالت»توان  می

ها یانیهالمللی اعم از کنوانسیونها، معاهدات، پروتکل، بچارچوب اسناد بین

با توجه به چنین رویکردی، هدف از این  .المللی مشاهده کردو لوایح بین

المللی نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بین

المللی حقوق حقوق بشر از جمله اعالمیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین

ایی حقوق بشر مدنی و سیاسی، اعالمیه اسالمی حقوق بشر، منشور آفریق

ه و ملتها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموع

در نهایت با بررسی این  .باشدمی اصول اساسی مربوط به نقش وکالء

المللی حقوق بشر و معاهدات موارد خواهیم یافت که در اسناد بین

سی رکن اسا« وکالت»سازمان ملل متحد، های بشردوستانه و قطعنامه
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نظام قضایی است و نقش مستقیمی در استقرار حاکمیت قانون و حمایت 

 .های اساسی دارد از حقوق بشر و آزادی

 وکالت در حرفه اخالق اهمیتو  جایگاه  .51

 هاشمی باجگانی، سیدجعفر ؛سلیمیان، ابوالفضل: نویسنده

از  -صفحه  14) 9شماره  - 1395تابستان ، اندیشمندان حقوق: مجله

 (148تا  135

از منظر  یروندـحقوق شه تیدر رعا التـوک یهاشـچال .52

 یجهان یانداردهاـاست

  یرترابیم سادات هیهد، انینمام مانیپ ،یبیط سبحان: نویسندگان

 وکالت، اخالق، فقه و حقوق  یمل شیهما نیشده در اول منتشر

 1393 :سال

 چکیده:

 یبرا یو قضایی و راهکار یدر عرصه حقوق رینظبی یوکالت راهبرد امر

مکتب حقوق  افتهیپرورش  لهومق نیتحقق عدالت بوده آن چنان که ا

امروزه  .است یحفظ کرامت انسان عدالت و یاجرا یسوه ب یافتیبشر و ره

 در چارچوب یچه از لحاظ مفهوم و یتوان وکالت راچه از لحاظ مبنائمی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1123237/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%87%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=44.319942&rownumber=8
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/270297/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/270297/%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b6%d9%84_%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/316414/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%a8%d8%a7%d8%ac%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/316414/%d8%b3%db%8c%d8%af%d8%ac%d8%b9%d9%81%d8%b1_%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85%db%8c_%d8%a8%d8%a7%d8%ac%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1596/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1596/%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/65976
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 حیلوا ها وهیانیب ها، معاهدات،پروتکل،ونیالمللی اعم از کنوانساسناد بین

دفاع از  وکالت تنها حضور در مراجع قضایی و .المللی مشاهده کردبین

قرارداد  کیراتر از ف یمفهوم عدالت و یندا بلکه ستیموکل ن متهم و

 حقوق تیحال حاضر وکالت همگام با رعاوصف در نیبا ا .وکالت است

نکته  نیبه ا طلبد ومی یاز عرصه مل را فراتر ییاستانداردها ،یشهروند

در  یشیاند نو ینوع ن، همانایا.است دهیالمللی اذعان گرددر اسناد بین

رسد به نظر می .عدالت است ینیع و یقلمرو وکالت در جهت تحقق عمل

 و یفرد تیقطعا مسئول ابدیدر عرصه وکالت تحقق ن یشینواند نیاگر ا

 ریمس نیهرچند در ا .خواهدشد ختهینگبرا نهیزم نیدر ا نیفعال یجمع

وکم ی اخالق وکالت تیرعا و حیوجود دارد اما با عملکرد صح ییهاچالش

توان للی میالمعمل به اسناد بین کردن فاصله وکالت با دستگاه قضا و

راه اثبات آن  در برداشته و یهای موثرگام یشینواند نیدر جهت تحقق ا

 .دیکوش

، یاجتماع ، عدالتیالمللنیب ، اسنادیشهروند وكالت، حقوق: واژگانکلید

 یجهان یاستانداردها
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 از منظر استانداردهای حقوق بشری و قوانین داخلی ایران وکالتحرفه  .53

 لیال، حیدری: نویسنده

 63خبرنامه مدرسه حقوق شماره : مقاله

 1390 :سال

 ای وکالتحرفه اخالق بر درآمدی .54

 غضنفری، علی اکبر: نویسنده

 (66تا  51از  -صفحه  16) 212شماره  - 1390بهار ، کانون وکال: مجله

 یدادگستر یوکال گاهیو جا تیو امن یو مصاحبه درباره آزاد یسخنران .55

 آنها  یبرا یاخالق منشور تیو اهم

 ناصر  ان،یکاتوز نویسنده:

آبان  رانیا یدادگستر یوکال یکانون ها یسراسر یها شیهما مجله:

 اراک(1392آبان ماه )  ،( لیاردب1392ماه ) خرداد ،)بوشهر( ، 1391ماه 

 

 

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863499/%d8%af%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=64.35076&rownumber=3
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228718/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%ba%d8%b6%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/228718/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%da%a9%d8%a8%d8%b1_%d8%ba%d8%b6%d9%86%d9%81%d8%b1%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/45894


 

59  مقاالتفصل اول    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده نقش ـوانـناخ: تلوکا در قضاوت و اخالق جایگاهاب ـسخنی در ب .56

 مقصود

 راسخ، محمد: نویسنده

 (48تا  48از  -صفحه  1) 39شماره  - 1390اسفند ، وکالت: همجل

 ی حرفه ا یاخالق سلسله مقاالت .57

 یشرق انجیآذربا یدادگستر یکانون وکال یداخل هینشر هیریتحر أتیه

 پنجم و ششم،  یال کی یشماره ها لیو اردب

 1383 سال:

  سیمای وکیل دادگستری .58

 دکتر غالمرضا ، طیرانیان نویسنده:

 «30-29شماره 1385تیر »وکالت : مقاله نشریه

 یالدیم2115ژوئن  11مصوب   سیسوئ یوکال یقانون اخالق حرفه ا .59

  میمحله، ابراه یوسفی نویسنده:

شماره  1387و زمستان   زیمرکز، پائ یدگستردا یکانون وکال مجله:

 . 211 ی، اپیپ32و  31

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/928846/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=48.38932&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/928846/%d8%b3%d8%ae%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%af%d8%b1-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%82%d8%b5%d9%88%d8%af?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=48.38932&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145480/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%ae
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/145480/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af_%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%ae
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/212/%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/212/%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/49471
http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1350&Number=30&Appendix=0
https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 ژاپن وکالی ایحرفه اخالق قانون .60

 قهرمانی، نصراله و یوسفی محله، ابراهیم نویسنده:

 43، شماره 1390 بهار مرکز، دادگستری وکالی کانون مجلهمقاله: 

 (.212پیاپی )

 ان وکیلوکالت ویژه بانوای گزارشی درباره اخالق حرفه .61

 کانون وکالی دادگستری مرکز: نویسنده

 212مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکال شماره : مقاله

 1390 :سال

                         ویژه بانوان  التـای وکحرفه اخالق ی دربارهـگزارش :طـگزارش مرتب .62

 وکیل

 (146تا  141از  -صفحه  6) 212شماره  -1390بهار ، کانون وکال: مجله

 الیحه جامع وکالت رسمی و باید و نبایدها .63

 محمدرضا، پاسبان: نویسنده

 72ه مدرسه حقوق شماره خبرنام :مقاله

 1391 :سال

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863505/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=53.505466&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/863505/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%85%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%b7-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%84%d8%aa-%d9%88%db%8c%da%98%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84?q=%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA&score=53.505466&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/129/%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/45894
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  ای وکالءالل و اخالق حرفهـالت و تاثیر آن بر استقـالیحه جامع وک .64

احسان  ،اکبر مشیریعلی ،عصمت کریمی ،نسرین کریمی نویسندگان:

  پوررحیمی

 لی وکالت، اخالق، فقه و حقوقاولین همایش م: مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 : چکیده

عنوان یک الیحه قضایی مدرن با هدف ه الیحه جامع وکالت ب

و نهاد  سازی عملکرد وکال در جامعه امروزی با حفظ شأن وکیلیکسان

دادن حفظ استقالل وکیل البته با وجود نظارت از  وکالت و با ارزش قرار

رسیده و پس از آن تقدیم  ئت دولتگانه، به تصویب هیسوی قوای سه

مجلس شورای اسالمی شده تا در کمیسیون حقوقی مجلس بررسی و به 

اگرچه به نظر برخی از وکال با اینکه  .وارد شود صحن علنی برای تصویب

قانون برنامه پنجم توسعه، تدوین این الیحه بعهده قوه  212در ماده 

الیحه قضایی نیست و  گذاشته شده است، اما این الیحه یک قضائیه

ای است بر دستاورد گذشتگان و استقالل نسبی موجودوکال را از فاتحه

از این رو  .کندمی بین برده و به قولی زبان وکیل را در دفاع از حق کوتاه

ها و انتقادهایی ها و کاستیممنوعیت اساس این الیحه و وجود رد پای

های اینکه کانون .اهد گرفتشود مورد بررسی قرار خویم که به آن وارد

http://www.civilica.com/Paper-MAYBODLAW01-MAYBODLAW01_379=%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A1.html
https://elmnet.ir/author/%D9%86%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C
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های اند و راهوکالی دادگستری سالیان سال است که مشغول این حرفه

به  خود برای تسهیل روند دادرسی و مختلفی را برای بهترکردن سازمان

تبع آن اجرای عدالت نموده اند، بحث درستی است و اینکه روش جدیدی 

جامعه امروزی و  جامعه وکالت تعیین شود که پاسخگوی برای اعضای

رسد اما در برخی مواردنیز حفظ شئونات وکال باشد کار نیکی به نظر می

های مراجع و نظارت .باید پذیرفت که راه آزموده را آزمودن خطاست

نه اینکه نظارت به حد  ها را سازمان بهتری بدهدمقامات باید این آزموده

که با تصویب الیحه، آید انتقادات وکال در اینبه نظر می .دخالت برسد

 موارد دیگر مفهومی ندارد صحیح به نظر استقالل وکیل در بسیاری از

به لفظ شکیل وکالی ملت نیز  اما از طرفی یکسان نمودن وکال .رسدمی

کاهد، بلکه در برخی موارد ایراد جامعه به شأن وکیل نمی نه تنها از

خدمت نیز  حوزه محلها و تفکیک وکال و سواد آنها را از روی نام کانون

 .برداز بین می

 )قسمت اول( مجموعه مقررات اخالقی راجع به شغل وکالت .65

 محمود )ترجمه(، سرشار: نویسنده

 شماره هفتم  -کانون وکال : مقاله

 آذر  1327 :سال
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 مجموعه مقررات اخالقی راجع به شغل وکالت)قسمت دوم( .66

 محمود )ترجمه(، سرشار: نویسنده

 شماره هشتم - کالکانون و: مقاله

 دی 1327: سال

 وکالی ایحرفه اخالق قانون و اروپایی وکالی اساسی اصول منشور .67

 اروپایی

 سیاوش علیزاده نویسنده:

 تابستان( خراسان دادگستری وکالی کانون) مدافع وکیل مجلهمقاله: 

 .5شماره  1391

 منشور اصول اساسی حرفه وکالت در اتحادیه اروپا .68

و  یدادگستر کی هیپا لوکی – یمیرح اسری دیس :سندهینو

  فرانسه مارسی –دانشگاه اکس  یالملل نیب یتجار یداور یدانشجو

 رانیا حقوقدانان انجمن :منبع

 منشوری حاکم بر اخالق و رفتار وکالی دادگستری  .69

 کانون مرکز« ای وکالمنشور اخالق و رفتار حرفه»کارگروه تهیه 

 (.27شماره ) 1392ه سال هفته نامه نقش نو، دوم آذر ما
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 ای وکالتحرفه های اخالقمدل .70

 شعبانی، مجید: نویسنده

 (89تا 67از -صفحه 23)212شماره  -1390بهار، وکالکانون: همجل

 21حرفه وکالت در قرن منشور انجام  .71

 ابراهیم ، یوسفی محله: نویسنده

 40ص  1387، بهار 29ماهنامه دادگستر، شماره 

  ای وکالء در قبال موکل و ضمانت اجرای آننقش اخالق حرفه .72

 پریسا ، جمدر نده:نویس

وکالت و علوم  المللی فقه و حقوق،دومین همایش بین: مقاله کنفرانس

 اجتماعی

 1397 :سال

  در امر وکالت« ایاخالق حرفه»به ضوابط نگاهی  .73

 عبدالرضا، برزگر ،بیژن ،آبادصرتنخوشحال ،نجمه ،دهقان نویسندگان:

 اخالق، فقه و حقوق  اولین همایش ملی وکالت،: مقاله کنفرانس

 1393 سال:
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 : چکیده

ای از دانش اخالق امروزه در مراکز به عنوان شاخه« ایاخالق حرفه»

 گرچه در .علمی و فرهنگی دنیا از اهمیت بسیاری برخوردار شده است

همگان اتفاق نظر ندارند، اما به یک « ایاخالق حرفه»ی تعریفی از ارائه

یکی از « ایاخالق حرفه»که رعایت  مسأله اذعان دارند و آن این

از سویی وکالت در محاکم  .مهمترین عوامل در موفقیت شغلی است

 دادگستری با توجه به نقش و جایگاهی که در تحقق عدالت و اجرای آن

دارد، همواره به عنوان یکی از مهمترین مشاغل و حرف در جوامع 

بنابراین کسانی  .شده است و از نوعی تقدس برخوردار استشناخته می

شوند بایستی در انجام آن از یک سلسله دار میکه این شغل را عهده

به رغم اهمیت  .و آداب رفتاری ویژه پیروی کنند« ایاخالق حرفه»قواعد 

این مسأله در قوانین ایران، قانون مستقلی در این رابطه وجود ندارد و 

و قابل استنادی  های پراکنده، دستورالعمل مشخصنامهجز برخی آیین

کوشد تا نگاهی نگارنده در این نوشتار می .شوددر این حوزه مشاهده نمی

در شغل « اخالق حرفه ای»هایی که در آنها رعایت کلی به برخی از حوزه

از این رو در قسمت اول به  .شود داشته باشدوکالت بیشتر احساس می

سپس به  اخته،بررسی قواعد و آداب کلی مرتبط با شئون وکالت پرد

گاه وظایف وکیل نسبت به آن .پردازیممی ی ارتباط وکیل با موکلنحوه
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اصول اخالقی  دستگاه قضا را بررسی کرده و در پایان ضمن بررسی آداب و

 .دهیممی مرتبط با همکاری با وکال به یکدیگر، پیشنهادات خود را ارائه

 ی قانونی استقالل كانون وكالی الیحهنامهآیین ،وكیل: واژگانکلید

  ندیای وکیل و حقوق شهروی اخالق حرفهنگرشی نو به مسئله .74

  مهدی پوررضا نویسنده:

 اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و حقوق : مقاله کنفرانس

 1393 :سال

 وکالت، بایدها و نبایدها .75

  برزو نوروزی: نویسنده

 13ص  1382، آبان و آذر 46امه کانون، شماره ماهنمقاله: 

  است ارزشی خدمت یک عرضه وکالت .76

 : بهمن کشاورز نویسنده

 گزارش) قزوین استان دادگستری وکالی کانون خبرنامهمقاله: 

 .1393 تابستان و بهار( وکالت ایحرفه اخالق تشریح همایش
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 ای و نقش آن در وکالتهای وکیل در اخالق حرفهویژگی .77

 زاده علی اکبر بلوری: نویسنده

اولین همایش ملی وکالت، اخالق، فقه و  منتشر شده درمقاله همایش: 

  حقوق

 1393 :سال

 چکیده:

با توجه به سیر تکامل اجتماع و پیشرفت تمدن، ضرورت وجودی وکیل 

از طرفی افراد  .شودمی مدافع بیش از گذشته در جوامع بشری احساس

ی دادگستری به جهت احراز شایستگی آنان، هر جا بشری برای وکال

نسبت به سایر اقشار جامعه اعتماد بیشتری  منزلت خاصی قائل هستند و

در جوامع مدنی، وکیل را همچون معلم حقوقی قلمداد  .به این قشر دارند

نظر از ای، صرفرعایت اخالق حرفه ی وکیل دروظیفه .اندپذیرفته و

نموده است،  تن به این شغل شریف اداءهنگام دست یافسوگندی که به

بنابراین مسئولیت  .باشداز جهت تعلیم و تربیت و ارتقای فرهنگ می

ی وکالت به جهت وظیفه ایوکیل دادگستری در رعایت اخالق حرفه

تعالی جوامع  تربیت حقوقی افراد جامعه در راستای رشد و ضمنی تعلیم و

ی نهاد آموزش و پرورش )مدرسه خانواده و حت مدنی باالتر از مسئولیت



 

68  ناسی استانداردهای وکالتمنبع ش 

 عنوان اولین نهاد در تربیت بوده وباشد چرا که خانواده بهدانشگاه( می و

گردد آموزش و پرورش به عنوان دومین نهاد تعلیم و تربیت قلمداد می

ترین نهادهای مهم ی وکالی آگاه و صدیق، پس از این دو نهاد ازو جامعه

ی باشد و تکمیل کنندهقوقی و قضایی میتعلیم و تربیت خاصه از نظر ح

 پرورش در جوامع پیشرفته و متمدن زحمات خانواده و نهاد آموزش و

قانون مدنی، وکالت عقدی است که به موجب  656طبق ماده  .باشدمی

 .نمایدطرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می آن یکی از طرفین،

 ای، مسئولیتیام رعایت اخالق حرفهبنابراین وکیل دادگستری به دلیل الز

باالتر از وکیل عادی دارد و به این خاطر است که از نظر حق و حقوقات 

ادای سوگند،  .طلبدمی تر، التقات بیشتری رابه لحاظ تکالیف سنگین

ای در های خوب وکیل در راستای رعایت اخالق حرفهویژگی صفات و

رفته برای پیشبرد سیر تکامل مدنی و پیش وکالت از الزامات هر جامعه

 .باشدانسانی و الهی جوامع بشری می

 ، وكالت، وكیل دعاویایاخالق، اخالق حرفه: کلیدواژگان
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 :دومفصل 

 کتب
 
 

 اشاره؛
 عنوان 16ای مشخصات شناسنامهدر این قسمت 

  کتاب مرتبط با موضوع تحقیق آورده شده است
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1.  The Trouble with Lawyers 

 Deborah L. Rhode: نویسنده

 ، سال 1396.مجدا: ناشر

2. Lawyers at work 

 Cosslett, Clare: نویسنده

 ، سال 1396.امجد: ناشر

 وکالت و مشاوره یاحرفهاخالق  .3

 یاحمد ام ،یتوکل ینظر دیسع: نویسندگان

 1397سال طه،  یموسسه فرهنگ: ناشر

 رانیدر ا یدادگستر لیوک یااخالق حرفه .4

 حسین داریزین: نویسنده

 سال 1396 ی،انتشارات بهنام: ناشر
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 یاحرفه وقـحق امـانضم به مدافع یوکال یاهـحرف ارـرفت نییآ .5

 کارکنان یاخالق منشور وکال کانون یاحرفه فیتکال مدافع یوکال

 وکال کانون

بهروز  ،علی اسدی ،اصالن ویسی ،هریکیومرث سپ نویسندگان:

  شهاب تجربی ،رستمی

 1394، سال جاودانه جنگل،: ناشر

 ها(و شگرد دفاع در دادسراها و دادگاه وهیش نیی)تب وکالت نییآ .6

 احمد-یفتح: سندهینو

 1395: مجد، سال: ناشر

و مقررات  نیقوان هی)کل یدادگستر لیـوک یدهایاـنبو  دهایاـب .7

 ...مراه( به هیوکالت دادگستر

 سال 1394. فر،یوبیمشهد ای، االسالم خیش مرتضی: نویسنده

 مجموعه مقاالت همایش نواندیشی در قلمرو وکالت

 1391، سال ازانـفکرس: شرنا
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https://elmnet.ir/article/30516657-13273/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA?elm_num=72
https://elmnet.ir/publisher/42886-24401/%D9%81%DA%A9%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86
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 نیقوان: امـبانضم یرـدادگست لـیوک یاحرفه فیاوظ یقبیتط یبررس .8

 ...و مقررات وکالت

 محمدرضا انصافداران : نویسنده

 1389سال جاودانه، : جنگل: ناشر

 یوکال یاهـالق حرفـدر اخ ـی، پژوهشالتـوکدر  ـیعدالت خواه .9

 رانیا یستردادگ

 یسیرئ نیغالمحس: نویسنده

 1387سال عدالت،  یندا یموسسه حقوق، تونیبرگ ز: ناشر

 رانیکالت در حقوق ا و فنون .10

 یحشمت میمر: نویسنده

 124ص  ، 1392.عصر شهیاند: ناشر

 کتاب وکالت .11

 خداداده محمد: نویسنده

 ، سال 1392 محمد خدادادهتهران، : ناشر
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 خالف شان وکالت تاررف قیمصاد .12

 یاالسالمخیش یمرتض ،یعبداهلل سمام: نویسنده

 سال 1392 ،یخرسند: ناشر

  ای در وکالتها و کاربست اخالق حرفهاستدالل: لتکامنطق و .13

 دیبا امیرحشمتی ،بهنام اکبری  ،سلمان کونانی نویسندگان:

 1397، مجد: ناشر

  وکالت نشانی بر بلندای هدف .14

  مجتبی رئیسی نویسنده:

 1395سال م، فرنا: ناشر

 وکالت و حق داشتن وکیل در فرآیند دادرسی

 سعید-اباالفضل و احمدیان -سلیمیان: نویسندگان

 611مجد، ص : ناشر

 1394 :سال

 یاحرفه و اخالق یستردادگ لوکی .15

 نویسنده: بهمن کشاورز

 ، سال 1393: نشر کشاورزناشر

http://ketab.ir/modules.php?name=News&op=pirbook&bcode=2265920
https://elmnet.ir/author/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA%DB%8C
https://elmnet.ir/publisher/34626-15113/%D9%85%D8%AC%D8%AF
https://elmnet.ir/publisher/34626-15113/%D9%85%D8%AC%D8%AF
http://ketab.ir/bookview.aspx?bookid=2101243
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://elmnet.ir/publisher/19676-1781/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85
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 رفتار حرفه ای وکالی دادگستری کانادا،  .16

 نوری ، محمد علی نویسنده:

 انتشارات گنج دانش ناشر:

  1375 سال:

 



 

 

 

 :سومفصل 

 نامه پایان
 

 اشاره؛
 نامهعنوان پایان 2ای مشخصات شناسنامهدر این قسمت 

   .مرتبط با موضوع تحقیق آورده شده است
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 الحقوق ایران و کامن ای وکالت و ضمانت اجرای آن دراخالق حرفه .1

  فاطمه دهناد: ودانشج

  حسن قاسمیم ما:استاد راهن

  اکبر میرزانژاد جویباری :استاد مشاور

 1394: سال

 تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد: دانشگاه

 کارشناسی ارشد: مقطع

 : چکیده

در مشاغل مختلف موجب پیشرفت  ای در یک جامعه ووجود اخالق حرفه

ی وکالت نیز رعایت در حرفه .آن جامعه در سطوح مختلف خواهد شد

ای توسط وکال عالوه بر اینکه موجب برکت در شغل اصول اخالق حرفه

ت و اطمینان مردم نسبت وکالت است موجب حفظ اعتماد و حس امنی

نقش وکال به عنوان وکالی مدافع متخصص  .باشدبه جامعه وکالت می

نماید که آنان شرافتمندانه و ماهرانه رفتار در اجرای عدالت ایجاب می

ای که وکال رو این تحقیق سعی در بررسی اصول اخالق حرفهنمایند ازین

ان و بررسی تطبیقی آن باشند در نظام حقوقی ایرملزم به رعایت آن می

رعایت اصول اخالق .با کشورهای دارای نظام حقوقی کامن ال داشت

 ای همچون رازداری، رعایت مصلحت موکل، انجام مورد وکالت،حرفه

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/937359
https://elmnet.ir/author/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%AF
https://elmnet.ir/author/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://elmnet.ir/author/%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 

 

 

 

اری، وفاداری، رعایت ادب و انصاف کرعایت شئون وکالت، صداقت و درست

زم و ی وکالت بر هر وکیلی در رابطه با موکلش الو شجاعت در حرفه

در نظام حقوقی کامن  در جوامع غربی خصوصاً .رسدضروری به نظر می

ای بررسی و بر ضرورت آن تاکید شده ال رعایت این اصول اخالق حرفه

در ایران  .است و خیلی از این اصول به شکل مدون گردآوری شده است

ای وکالت نیز اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین اصول اخالق حرفه

عمال ضمانت اجراهای عدم رعایت این اصول که شامل مسئولیت و ا

شود قابل تقدیر است ولی کماکان جای انتظامی، مدنی و کیفری می

ی مشخص در این زمینه بیش ی تدوین شدهخالی وجود یک آیین نامه

 .شوداز پیش احساس می

 ، وكالت، وكیل و موكلایاخالق حرفه: کلیدواژگان

 در وکالت دادگستری ایحمایت کیفری و انتظامی از اخالق حرفه .2

 پریسا، مقدسیان: نویسنده

 تهران: دانشگاه

 1389 :سال

 کارشناسی ارشد: مقطع

https://elmnet.ir/keyword/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C

