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2020نوامبر 30مصوب 

1حمیدرضا میرزاجانی

مقدمه مترجم

وکالت و شئونات برخورداري از این شغل موضوعی اسـت کـه   اي  رعایت اخالق حرفه

در ایـران نیـز ایـن موضـوع از     .مورد توجه نـاظرین بـر آن اسـت   ، در هر کشوري به فراخور

ابتداي تصویب  به نحوي که از.سوي قانونگذار با حساسیت مورد پیگیري قرار گرفته است

قانونگذار سعی کرده عدم رعایت شئونات ایـن شـغل را   ، وکالتاي  قواعد و مقررات حرفه

و آئـین نامـه    1315قـانون وکالـت مصـوب   لذا مقـنن در .مبناي تبیین تخلفات آن قرار دهد

و آئـین نامـه    1333اجرائی آن و همچنین الیحه استقالل کانون وکالي دادگستري مصوب 

امـا در  .وکالت مجـازاتی در نظـر گرفتـه اسـت    اي  راي تخلف از مقررات حرفهاجرائی آن ب

نظامات مربوط به شغل وکالت مصوب کانون وکالي دادگستري ، کنار این مقررات قانونی

 نیز به نوعی نـاظر بـر رفتـار کـارآموزان و وکـالي دادگسـتري اسـت و تخلـف از آنهـا نیـز          

بنـابراین اگرچـه در دوره ي کـارآموزي    .گردد این افرادتواند موجب سرزنش و توبیخمی

با قواعـد و مقـررات   آنان را، با آموزش این افرادوکالي دادگستري سعی دارندهاي  کانون

در صـورت بـروز تخلـف موضـوع از طریـق      و از سـوي دیگـر  ، وکالت آشنا کننداي  حرفه

-mirzajani.hamid.اســتادیار گــروه حقــوق دانشــگاه آزاد اســالمی مشــهد، وکیــل پایــه یــک دادگســتري، ایمیــل .1

reza@hotmail.fr
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.گیرنـد می مجازات قراردادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکالي دادگستري مورد تعقیب و 

توان از وقوع اینگونـه تخلفـات پیشـگیري نمـود کـه قـوانین و       می اما باید گفت در صورتی

از اینـرو بررسـی قواعـد و    .وکالـت بـروز و کارآمـد باشـد    اي  مقررات ناظر به رفتـار حرفـه  

 تواند مـا را بـا نگـرش آنهـا بـه ایـن      می وکالت در کشورهاي دیگر به نظراي  مقررات حرفه

وکالـت در کشـور   اي  آئـین نامـه داخلـی حرفـه    لـذا .شغل و رعایت شئونات آن آشنا نماید

با توجه بـه اینکـه کشـور مزبـور     ، وکالي دادگستريهاي  فرانسه مصوب شوراي ملی کانون

اگـر چـه بـه    .در امر وکالت دادگستري است مورد توجه قرار گرفتاي  داراي سابقه دیرینه

حقوق تطبیقـی صـرفاً بـه دنبـال بررسـی      «یقی پرفسور رنِ رودیر حقوق تطبزعم استاد مسلّم

بلکه با مالحظه منـابع و مطالعـه تفاسـیر و چگـونگی     ، قلمرو قواعد و مقررات دیگران نیست

اعمال آنها از یک سو و از طرف دیگر با تطبیق بین آن قواعد و مقررات به همـراه آخـرین   

آئـین نامـه داخلـی    لیکن این اندك نگاه بـه .»پردازد می و تحوالت به امر تطبیقاصالحات

تواند افق جدیدي را در رابطه بـا بررسـی نقـاط ضـعف و     می حرفه وکالت در فرانسه به نظر

 21بنابراین آئین نامه مزبور کـه مشـتمل بـر    .قوت مقررات داخلی در کشور ما روشن سازد

 همکـاران محتـرم قـرار    و در دو بخش مجزي در اختیارماده است مورد ترجمه قرار گرفت

.گیرد تا بتوانند به فراخور موضوع و بر اساس عالقه خود از آن بهره الزم را ببرندمی

آشنائی با حرفه وکالت در فرانسه 

وکال اسم نویسی کـرد  هاي  در فرانسه براي ورود به حرفه وکالت باید در یکی از کانون

سپس گذارندن یک دوره حقوقی براي اخذ که این امر مستلزم قبولی در کنکور ورودي و 

 این پروانه به وکیل دادگستري صـالحیت ورود بـه تمـامی دعـاوي را    .است 1پروانه وکالت

لیکن این امر مانع آن نیست که وي در یک یا چند رشته خاص حقوقی به صورت ، دهدمی

 شـروع بـه حرفـه وکالـت نیـز بـه طـور رسـمی بـا اداي         .تخصصی به وکالـت مشـغول شـود   

به عنوان وکیل دادگستري ، کنممی من سوگند یاد«:آیدمی سوگندي به شرح ذیل به عمل

1. Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (CAPA).
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صـداقت و انسـانیت و بـا تعهـد بـر رعایـت       ، اسـتقالل ، وجـدان ، به وظایف خود بـا شـرافت  

.»1ام عمـل نمـایم  اي  و غیـر حرفـه  اي  روابـط حرفـه  ، مقررات قضائی و اخالقی در اقدامات

وکالـت را تشـکیل داده و   اي  اساس مقررات حرفهت است کهاهمیت این سوگند ازآن جه

عالوه بر این وکالت به عنوان یک حرفـه سـازماندهی   .یادآور اصول بنیادین این شغل است

 1991نوامبر  27هاي  دستورالعمل، 1971دسامبر  31تابع اصول و مقرراتی شامل قانون ، شده

وکالي دادگستري پس از اداي سـوگند  به نحوي که کلیه ، میالدي است 2005ژوئیه  12و 

عالوه بر ایـن آئـین نامـه    .دانندمی و پیوستن به کسوت وکالت خود را متعهد به اجراي آنها

داخلی ملی حرفه وکالت نیز متضـمن رعایـت اصـول و مقـررات اسـت کـه شـامل ضـوابط         

حرفـه  رازداري ، ضوابط مربوط به روابط بین وکیل و اطـراف دعـوي  ، اساسی حرفه وکالت

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و جهت آشـنائی  .است...اخذ حق الوکاله از موکل و، اي

نـوامبر   20ماده از آئین نامه مزبور با آخرین اصـالحات تـا   11با این ضوابط و مقررات ابتدا 

.گیردمی در اینجا مورد ترجمه قرارمیالدي به انضمام بندهاي آن 2020

30(2020نـوامبر   20فـه وکالـت در فرانسـه مصـوب     آئین نامه داخلـی حر 

)1399آبانماه 

فهرست مطالب

اصول تیتر اول

اصول اساسی حرفه وکالت .1ماده 

مراجعه توأم با ادب و احترام مکرر.1ماده 

در پرونده و تحقیقاتاي  راز داري حرفهمکرر.2ماده 

دادگستري حفظ اسرار وکالتی بین وکالي.3ماده 

تعارض منافع.4ماده 

رعایت اصل تساوي در دفاع  .5ماده 

1 Je jure comme Avocat d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance,
probité et humanité" et s’oblige à respecter un certain nombre de règles juridiques et éthiques
dans sa pratique et ses relations professionnelles et extraprofessionnelles.
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حوزه فعالیت.2تیتر 

وکیل دادگسترياي  حوزه فعالیت حرفه .6ماده 

نگارش و تحریر  .7ماده 

رابطه وکیل با طرف دعوي .8ماده 

موفقیت وکال در یک دعوي  .9ماده 

اطالع رسانی و تبلیغ .10ماده 

هزینه کرد و نحوه پرداخت حق الوکاله، حقوق، حق الوکاله.11ماده 

اصول.1تیتر 

اصول اساسی حرفه وکالت .1ماده 

وکالت حرفه آزاد و مستقل .1,1

.آزاد و مستقل استاي  بر اساس نحوه و چگونگی انجام آن حرفه، حرفه وکالت

از کانون وکالئی است که تحت نظارت یک هیئت مدیره اي  وکالت زیر مجموعه.2,1

.است

مالحظات در رعایت قواعد و مقررات .3,1

وکالت راهنماي رفتاري وکالي دادگستري در تمام شـرایط آن  اي  اصول اساسی حرفه 

.است

، وجدان کاري، با رعایت اصول شرافتمندانهوکالي داد گستري در انجام وظایف خود

اري و بشردوستانه خود را به کلیه مواردي کـه در قسـم خـویش از آن یـاد     درستک، استقالل

، برابري، درستکاري، عالوه بر آن آنها با توجه به شئون حرفه اي.دانندمی پاي بنداند  کرده

ادب و نزاکـت بـه وظـایف    ، اعتـدال ، حساسیت و دقـت ، صمیمیت، بی طرفی، عدم تبعیض

.پردازندمی خود

، اخـالص و فـداکاري  ، در برابر موکلین خود صالحیت و شایستگیوکالي دادگستري 

.دهندمی هوشیاري و رعایت جوانب احتیاط را در انجام امور وکالتی مد نظر قرار
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مقررات عمومی.4,1

تکالیف و اعمال آنها در حرفـه وکالـت   ، قواعد، چگونگی و مکانیسم هر یک از اصول

 میالدي پیش بینی شده کـه تخلـف از آن   1971مبر نوا 27دستورالعمل قانونی  183در ماده 

.تواند یک مجازات انتظامی را به دنبال داشته باشدمی

تکلیف در رعایت جوانب احتیاط.5,1

در تمام شرایط اعـم از مشـاوره دادن و ارائـه راه حـل بـه      اند  وکالي دادگستري مکلف

ف شده از سوي موکل یـا  موکلین خود خصوصاً هنگامی که قادر به ارزیابی وضعیت توصی

دهند نیستند رعایت جوانب احتیاط را کـرده و  می تعیین اینکه به چه کسی مشاوره مزبور را

به این منظور وکالي دادگستري باید محلـی را در  .موکل را مورد شناسایی دقیق قرار دهند

دفتر کار خود جهت تببیین و بررسـی چگـونگی و مـدت اقـدامات قضـائی مـورد تقاضـاي        

هنگامی که وکالي دادگستري به دالیل موجود هر گونـه اقـدام مـورد    .وکل تعبین نمایندم

بایـد  ، تقاضا را بر اساس موضوع یا نتایج آن منـتج بـه ارتکـاب یـک جـرم تشـخیص دهنـد       

بالفاصله تالش کنند موکل را از ادامه آن عمل منصرف نمایند و در صورت عـدم موفقیـت   

.و قبول آن پرونده صرف نظر کنندباید از پذیرش مشاوره و وکالت

مراجعه توأم با ادب و احتراممکررـ.1ماده 

در برابـر مقامـات قضـائی    حتی هنگامی که در حال دفـاع اند  وکالي دادگستري مکلف

کـانون  ، دادگـاه ، خارج از حوزه صالحیت کانون وکالي محل اشتغال خود اعم از دادسـرا 

هستند با کمال احترام و به طور مؤدبانه و بـا نزاکـت   وکالي دادگستري یا همکاران وکالتی

.برخورد نمایند

راز داري حرفه اي.2ماده 

اصول .1.2

.وکیل دادگستري راز دار و محرم اسرار موکل است

قطعی و نامحدود ، این امر عام.وکیل دادگستري فرمانی عمومی استاي  رازداري حرفه

از موارد ضـروري قطعـی بـراي آشـکار نمـودن اسـرار        بنابراین به غیر.در قلمرو زمان است
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موکل در خصوص دفاع در برابر مراجع قضائی و اظهار مواردي که در قـانون پـیش بینـی و    

وکیل دادگستري در هیچ مورد حق نقض و فـاش نمـودن اسـرار    ، اجازه آن داده شده است

.موکل را ندارد

اي  گسترش راز داري حرفه.2.2

چه به صـورت اقـدامات دفـاعی و    اي  مشاوره، در تمام موارد وکالتیاي  راز داري حرفه

، حمایتی و در استفاده از لوازم و امکانات مادي و غیرمادي اعـم از ابزارهـائی چـون کاغـذ    

:باید رعایت شود...اینترنت و، تلفن

شـود یـا   مـی  ـ در مشاوره هائی که به منظور آگاهی بخشی موکل به وسیله وکیل انجـام 

آورد؛می اطالعاتی که از آن طریق به دست

بـه اسـتثناء   (در مکاتباتی که بین موکل و وکیل یا بین وکیـل و همکـاران وکـالتی وي    ـ

شود؛می رد و بدل)مکاتبات رسمی

اطالعـات و اسـراري کـه    ، نگهداري شده و به طور کلی کلیه اوراق پروندههاي  نوشتهـ

 جام امور وکـالتی در اختیـار وکیـل دادگسـتري قـرار     به وسیله موکل یا اشخاص دیگر در ان

گیرد؛می

نام موکلین و تقویم مخصوص وکیل دادگستري؛ـ

 27در راستاي اعمـال مـاده   ، مالی و طرز استفاده از درآمد به دست آمدههاي  پرداختـ

دسامبر  31دستورالعمل قانونی 

1971

لی و کلیـه اشـخاص ثالـث    ـ اطالعات درخواست شده توسط بازرسـان حسابرسـی و مـا   

).اطالعاتی که امکان ارائه آن فقط از طریق موکل به وکیل دادگستري امکان پذیر است(

عمومی و خصوصی یا آنچه که در بین عموم جهت اعالم تجـارب وکیـل   هاي  در بولتن

تواند در می وکیل، شودمی دادگستري یا مؤسسه حقوقی که وي در آن مشغول است منتشر

می یک یا تعدادي از موکلین خویش را پس از کسب رضایت آنان به طور صریح آنجا اسا

کند از فرد یا افرادي که حداقل تـا  می اگر در اسامی که به صورت منبع از آن یاد.بیان کند
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بایـد از دفتـر یـا مؤسسـه     ، بخواهد نام ببرداند  دو سال قبل با وي مشارکت و همکاري داشته

را با آنان کسب کرده موافقت ایـن موضـوع را اخـذ    اي  چنین تجربهحقوقی قبلی که در آن 

 هر گونه مشاوره و یا مدارکی که در دفتر وکالت وکیل ارائه شده براي این موضوع.نمایند

.قانون آئین دادرسی کیفري مورد اشاره قرار گیرد 56ـ1تواند بر طبق ماده می

در امور وکالتیاي  راز داري حرفه.3.2

خود را در برابـر اعضـاء و پرسـنل دفتـري و کلیـه      اي  دگستري باید اسرار حرفهوکیل دا

بنابراین وي باید پاسخگوي نقـض اسـراري   .اشخاصی که با وي همکاري دارند حفظ کند 

.که از این طریق فاش شده باشد

هنگامی که وکیل دادگستري به صورت گروهـی یـا در مشـارکت در امـور وکـالتی بـا       

.گسترده تر شده و باید بیشتر رعایت گردداي  راز داري حرفه، کاري داردوکالي دیگر هم

در پرونده و تحقیقاتاي  راز داري حرفهمکررـ.2ماده 

مالقات خصوصی با ، وکیل دادگستري باید اسرار تحقیقات مقدماتی در دعاوي کیفري

اطالعات استخراج شده ، )مگر براي بهره برداري از آنها براي دفاع از حقوق موکل(موکل 

هر گونه اطالعاتی که در جریـان رسـیدگی بـه دسـت آورده را حفـظ      از مدارك پرونده یا

.کند

وکیل دادگستري نباید تصـویر مـدارك یـا اقـدامات انجـام شـده در پرونـده موکـل یـا          

قانون آئین دادرسـی   141مگر براساس شرایط مندرج در ماده ، اشخاص دیگر را انتقال دهد

.کیفري

حفظ اسرار وکالتی بین وکالي دادگستري.3ماده 

اصول .1.3

مختلـف  هـاي   مکاتباتی که بین وکالي دادگستري به صورت شفائی یـا کتبـی بـه روش   

بـه هرحـال در   .ماهیتاً محرمانـه اسـت  ، پذیردمی صورت)تلفنی یا الکترونیکی، اعم از نامه(

نباید این امر منجر به فاش شـدن  ، شودارتباط بین وکالي دادگستري به هر روشی که انجام 

.شوداي  اسرار حرفه
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استثنائات .2.3

را بـه  اي  توان اسـرار حرفـه  می 1971دسامبر  31دستورالعمل قانونی  66.5بر اساس مواد 

:صورت رسمی در موارد ذیل فاش نمود

ـ در مکاتبات رسمی براي اقداماتی که مرتبط با رسیدگی پرونده است؛

مکاتباتی که ارتباطی به موارد محرمانه ندارد؛ـ در 

که در ماده یک این آئـین نامـه آمـده    اي  به هرحال در این مکاتبات اصول اساسی حرفه

.رعایت گردد

در ارتباط با وکالي دادگستري دیگر کشورهاي اتحادیه اروپا.3.3

وي از وکیل دادگستري باید در ارتباط با وکیـل دادگسـتري کـه کشـور متبـوعش عضـ      

 21وکالي اروپائی و مـاده  اي  قواعد حرفه 5.3مقررات مندرج در ماده، اتحادیه اروپا است

.این آئین نامه را رعایت کند

در ارتباط با وکالي دادگستري خارجی.4.3

قبل از انتقال هرگونه ، در ارتباط با وکالي دادگستري کشورهاي خارج از اتحادیه اروپا

 وکالتی حفـظ اي  گستري مطمئن شود که در آن کشور اسرار حرفهاطالعات باید وکیل داد

در غیر این صورت .شود و مقرراتی وجود دارد که آنها را متعهد به حفظ این اسرار کندمی

صرفاً به تبادل اطالعات ، باید با اخذ تعهد حفظ اسرار یا قبول موکل در پذیرش ریسک آن

.غیرمحرمانه با وکالي خارجی بپردازد

تعارض منافع.4ماده 

اصول.1.4

نماینده قـانونی و مـدافع اصـحاب و طـرفین     ، تواند همزمان مشاورنمیوکیل دادگستري 

یک دعوي با هم باشد و اگر بین موکلین وي نیز ریسک تعارض منافع وجـود دارد بایـد از   

.قبول وکالت اجتناب ورزد مگر اینکه طرفین دعوي خود آن را بپذیرند

دادگستري در حالی که داراي اسرار وکالتی از سوي موکـل سـابق خـود بـوده و     وکیل 

دانـد  مـی  دهـد یـا هنگـامی کـه    مـی  احتمال افشاء این اسرار را در دعوي موکل جدید خـود 
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نبایـد دعـوي   ، دعوي موکل سابق او به نوعی به سـود موکـل جدیـد وي تمـام خواهـد شـد      

.موکل جدید را بپذیرد

از یک گروهـی اسـت کـه آنـان در دعـوي بـه امـر وکالـت          هنگامی که وکیل عضوي

مقررات پاراگراف فوق در خصوص این گـروه و اعضـاي آن نیـز قابـل اعمـال      ، مشغول اند

این مقررات همچنین در مورد وکالئی که با هم در یک دعوي از طرف یک موکـل  .است

بین آنان وجود ي ا حضور دارند و ریسک تعارض منافع موکلین و نقض و افشاء اسرار حرفه

.دارد نیز مجري است

تعاریف.2.4

:تعارض منافع زمانی وجود دارد که

درسـت و  ، دقیـق ، ـ در ارائه مشاوره وکیل دادگستري که متعهد به دادن اطالعات کامل

تواند آن را به انجام برساند خواه به دلیل تجربـه  نمیبدون کم و کاست به موکل خود است 

خواه به علت ابزار قضائی مورد استفاده یا نتایج حاصـله ناشـی از   ، دو تحلیل وضعیت موجو

منافع یکی یا برخی از اصحاب دعوي؛

ـ در داشتن نمایندگی و حق دفاع از دیگري در بـین اشـخاص مختلـف وکیـل خـود را      

استدالل و نتایج حاصله و مـوارد مـورد   ، مواجه با ارائه دفاع متفاوت ببیند و در پیشرفت کار

.ب وي تعارض منافع بین آنان وجود داشته باشدانتخا

ـ هنگامی که یک تغییر یا تحول موقعیت به وجود آید به نحوي که وکیل دادگستري با 

.ریسک تعارض منافع بین موکلین مواجه شود

موقعیـت  ، خطر تعارض منافع هنگامی وجود دارد که یک تغییر وتحول قابل پیش بینـی 

.نافع نمایدوکیل را تابع مشکل تعارض م

رعایت اصل تساوي در دفاع.5ماده

اصول.1.5

وي باید با صـداقت  .وکیل دادگستري ملزم به رعایت عدالت و انصاف در دعوي است

.رعایت کنددر مقابل طرف دعوي رفتار نماید و حق دفاع برابر را
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و اقـداماتی  در استفاده از ابزار دفاع و ادله اثبـات دعـوي   ، در ارتباطات دو طرفه و کامل

وکیل دادگستري باید با استفاده از ، گیردمی که به طور اتفاقی براي احقاق حق موکل انجام

.مقررات به امور وکالتی بپـردازد قواعد وزمان مفید و وسایل و ابزارهاي پیش بینی شده در

بـا همکـار وکـالتی خـود از طریـق ابزارهـاي الکترونیکـی و یـا         در ضمن وکیل دادگستري

.کندمی تماس برقرارسی که برروي سربرگ وي جهت ارتباط درج شدهآدر

بر وکالي دادگستري جهت رعایت اصل تساوي در دفاع قابل اعمال مقررات ذیل.2.5

:است

حتـی اگـر بـه آن تعهـد نداشـته باشـند و       ، ـ در برابر تمامی نهاهاي مرتبط با امر وکالـت 

زند؛پردامی هنگامی به صورت شفاهی به امر دفاع

ـ در مقابل کمیسیون بانکی؛

ـ در برابر مقامات بازارسرمایه؛

.ـ در مقابل کلیه نهادها و سازمانهاي قضائی و شبه قضائی

مقررات قابل اعمال بر دعاوي کیفري.3.5

وکالي اصـحاب  ، در ارتباط با دعوي عمومی مطروحه در برابر نهادهاي قضائی کیفري

ات ذیحق بودن و ادلـه اثبـات دعـوي خـود را بـه دادسـرا       دعوي ابتدا کلیه مدارك و مستند

.دهنـد مـی  ارائه و سپس با تأخیر در پایان تحقیقات آن را در اختیار وکیل طرف مقابل قـرار 

 بـراي مظنـون یـا مـتهم متقاضـی صـدور قـرار منـع تعقیـب         ، اگر در یک رسـیدگی کیفـري  

را در مهلتی معین و مفید جهـت  وکیل مزبور باید وسایل و ادله اثبات ادعاي خود ، باشندمی

مگر اینکه ارائه این مستندات مخـالف مقـررات عمـومی    ، تدارك دفاع به شاکی ارائه نماید

.بیان شده باشد که در این صورت وکیل مذکور باید آن را رعایت کند

ارتباط با طرف دعوي.4.5

 او راوکیلی که قرار است جریان دعـوي را بـر علیـه شخصـی شـروع کنـد اگـر وکیـل         

البته بـه شـرط آن کـه    ، باید ابتدا به همکار خود این موضوع را اطالع رسانی کندشناسدمی

.این آگاهی رسانی موجب ایراد ضرر به موکلش نشود
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رابطه بین وکیل با همکار وکالتی که دفاع طرف مقابل را برعهـده  ، در جریان رسیدگی

ومبتنی بـر دوسـتی و   درستی و صداقت، ادب و نزاکت، دارد باید بر اساس اصول حرفه اي

.صمیمیت باشد

وکیلی که نسبت به تصمیم یا رأي قضائی صادره از مراجع کیفري اعتراض نمـوده بایـد   

ایـن موضـوع همچنـین    .بالفاصله آن را به اطالع همکـار وکـالتی خـود در پرونـده برسـاند     

عاوي مدنی و به طـورکلی  درموارد تقاضاي ابطال اقدام در امور وکالتی شامل اعتراض در د

.گرددمی شود نیزمی در خصوص هرگونه اعتراضی که به جریان رسیدگی ماهوي

در ارتباط با مدارك و مستندات.5.5

، مدارك باید شماره گـذاري .شودمی مدارك و مستندات به صورت اصل یا کپی ارائه

.مشخص باشدممهور به مهر و امضاء وکیل و داراي لیستی با عنوان و تاریخ 

:شودمی مدارك و مستندات با شرایط ذیل ارائه

ـ در بین مدارك و مستندات آنهایی که به زبانی خارجی است باید توسط یک متـرجم  

ترجمه شده باشد و در صورت اعتراض باید به وسیله یک کارشناس رسمی ترجمه گردد؛

تیجـه و یـا در قالـب الیحـه     ن، تواند به صورت نوشـته می ـ لوازم مربوط به دفاع از موکل

دفاعی ارائه شود؛

، تواند به عنوان مستند در جلسه دادرسی ارائه گرددمی ـ رویه قضائی و دکترین حقوقی

بدیهی است وکیل دادگستري باید در صورت انتشار یا عدم انتشار این موارد منابع آن را بـه  

صورت کامل در اختیار سایر وکال قرار دهد؛

ابزارهــاي ذخیــره ، الکترونیکــیهــاي  توانــد از طریــق سیســتممــی اتمــدارك و مســتند

ارسال ایمیل به همراه دلیل دریافت آن توسط گیرنـده نیـز   ، ...)مانند سی دي و(الکترونیکی 

.ارائه گردد

حوزه فعالیت .2تیتر 

وکیل دادگسترياي  حوزه فعالیت حرفه.6ماده 

تکالیف عمومی .1.6
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هـاي   دادگستري حامی عدالت بـوده و نقـش اساسـی در فعالیـت    با توجه به اینکه وکیل 

، مـدنی ، اجتمـاعی هـاي   خود در کلیه حـوزه اي  حقوقی بر عهده دارد و بر اساس شغل حرفه

اقتصادي حضور دارد باید با رعایت اصول بنیادین حرفه خـود در ایـن قلمروهـا بـه فعالیـت      

اشخاص در برابـر  هاي  حقوق و آزادي وکیل دادگستري به عنوان نماینده قانونی از.بپردازد

 کلیه دوایر و سازمانهاي عمومی همچون شوراي مشورتی یا سازمان مشارکتی دفاع به عمـل 

.آوردمی

وکیل دادگستري ضمن ارائه مشاوره و یاري رسانی به موکـل در دعـوي مـورد نظـر بـه      

، فعالیـت نـوع  ، صورت اصلی یا فرعی نـاظر بـر چگـونگی اجـراي قواعـد و اصـول قضـائی       

توانـد  مـی  وکیل دادگسـتري .شودمی مذاکرات و تعقیب ارتباطات قراردادي وي محسوب

به منظور جمع آوري اطالعات مختلف با توجـه  اي  با مشاغل دیگر بر حسب ضرورت حرفه

به محدودیت زمانی همکاري کند و مشارکتی ساختاري و سازماندهی شده را با آن مشاغل 

.داشته باشد

وکیل دادگستري در تمـام شـرایط بایـد از اصـل اسـتقالل      ، انجام امور وکالتیبه منظور 

و اي  بنابراین باید عدم وابستگی وي و اصول ناظر بـر رعایـت اسـرار حرفـه    .برخوردار باشد

.تعارض منافع در مورد وي تضمین گردد

وظایف.2.6

اقدامات نوشـتاري و  ، وکیل دادگستري نماینده قانونی موکل خود با توجه ارائه مشاوره

اشخاص تواند به نمایندگی از سويمی وي.قراردادي در مقابل سیستم عدالت قضائی است

حقیقی یا حقوقی و یا سرمایه گذاران مالی یا مؤسسـات سـرمایه گـذاري بـه وظـایف خـود       

تواند بدون نیاز به ارائه نمایندگی کتبـی بـر اسـاس اسـتثنائات     می وکیل دادگستري.بپردازد

در برابـر سیسـتم اداري و   هـا   ش بینی شده بوسـیله قواعـد و مقـررات قـانونی و آئـین نامـه      پی

.مقامات عمومی حاضر شود

وجود یک نماینـدگی کتبـی   اي  وکیل دادگستري باید در مواردي که قانون یا آئین نامه

، عموضـو ، وکالت کتبی باید مشتمل بـر حـدود وظیفـه   .داند باید آن را ارائه کندمی را الزم
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وکالتنامه بایـد بیـانگر اظهـار    .شرایط و چگونگی اقدام وکیل در مورد آن باشد، مدت زمان

چنـین وکـالتی بایـد بـه صـورت خـاص و بـا رعایـت         .موکل و همراه با نام و امضاء او باشد

.جزئیات اعطاء شود و نباید به طور کلی باشد

رار است به وکالـت از سـوي   وکیل دادگستري در ابتدا باید مشروعیت اقداماتی را که ق

وي بایـد بـا رعایـت دقیـق موضـوع وکالـت و حـدود        .تضـمین کنـد  ، دهدمی موکل انجام

.و موکل را از بدون درنگ از آن مطلع نمایداختیارات اعطائی که به او داده شده اقدام

تواند بدون داشتن مجوز خاص به صورت کتبی به نام خـود یـا از   نمیوکیل دادگستري 

وکل اقدام به مصالحه نماید یـا بـه طـور قطعـی موکـل را درگیـر چنـین موقعیـت یـا          سوي م

.تعهدي نماید

موکل را با توجه به آثار و ارزش آن در ارتباط با جریان وکیل دادگستري که اموالی از

دادرسی قضائی در ید خود دارد باید بدون درنگ آن را تحویل کانون وکالي دادگسـتري  

تواند سـرمایه یـا مـال موکـل را بـا توجـه بـه آثـار و ارزش آن         نمیوکیل دادگستري .نماید

اضح این اختیار به او داده شده باشـد یـا   تواند به دیگري انتقال دهد مگر اینکه به طور ونمی

.اینکه داراي اختیار کتبی از سوي موکل باشد

در اموال موکل به عنوان نـامزد شـدن یـا کـارگزار     وکیل دادگستري از هرگونه مداخله

ممنـوع  ، بودن در عملیات تجاري آن و خصوصاً آنچـه کـه در تعـارض بـا حرفـه اش باشـد      

.است

بند فوق االشاره شامل اموال و خدماتی که مـورد نیـاز حرفـه     تعارض پیش بینی شده در

نیست در صورتی که این اموال و خدمات مختص موکلین و یا براي دیگر ، باشدمی وکالت

.اعضاي شغل وکالت باشد

وظایف خاص.3,6

توانـد همچنـین   می وي.تواند وکالت وصول مطالبات را نیز بپذیردمی وکیل دادگستري

نماینـدگی سـندیکا یـا مالـک امـوال      ، ایه نقدي و غیر نقدي را به طـور جزئـی  مدیریت سرم

نمایندگی مالیاتی را ، خدمات اینترنتیهاي  نمایندگی شرکت، نمایندگی ورزشی، غیرمنقول
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تواند به وظـایف ذیـل   می وي بدون آنکه محدود به لیست مزبور شود.از موکل قبول نماید

.نیز را بر عهده گیرد

کارشناسی یا مصالحه ، داوري، یف حقوقیوظا.1,3,6

توانـد مـی  وي.تواند وظایف مرتبط با عدالت قضائی را انجام دهدمی وکیل دادگستري

مدیرتصفیه انتخاب و همچنـین  ، امانتدار، مصالح، میانجی، کارشناس، همچین به عنوان داور

.مجري اجراي وصیت نامه باشد

وي بایـد کلیـه قواعـد    ، اور تعیـین شـده اسـت   هنگامی که وکیل دادگستري به عنـوان د 

قـانونی داوري را  هـاي   که مربوط به داوري است رعایت کند و باید زمـان و مهلـت  اي  ویژه

رعایت و اسرار و اطالعات دریافتی و مشاهدات خود را حفظ و اصول مربوط به بی طرفـی  

.را نسبت به کلیه اطراف دعوي در نظر بگیرد

امانت گذاري.2,3,6

تواند هر نوع اقدامی را به عنوان امین در موارد قـراردادي  می تواندمی وکیل دادگستري

وي بایــد هرگونــه امانتــداري در مــورد اقــداماتی کــه بــه طــور آشــکار .یــا حقــوقی بپــذیرد

اگر موضوع امانت سرمایه یا مالی است که واجد آثار .غیرقانونی یا متقلبانه است را رد کند

ید آن را به همراه تصویر قرارداد امانتداري بـدون درنـگ تحویـل کـانون     یا ارزشی است با

.وکالي دادگستري نماید

نمایندگی پشتیبانی از داده ها.3,3,6

پذیرفتـه  ، را برعهده داردها  وکیل دادگستري که وکالت شخصی را که پشتیبانی از داده

ي پـس از دسترسـی بـه    چنانچـه و .باید زمـان مناسـبی را صـرف انجـام وظیفـه خـود نمایـد       

اطالعات و اقدامات ضروري احساس کند که اطالعات و عملیات انجام شـده را نبایـد نـزد    

اشخاص مسئول شبکه الکترونیکی مزبور بازگو نماید به هیچ عنوان نباید چنین موضوعی را 

.نزد موکل خود فاش سازد

وظیفه پشـتیبانی از   و اشخاصی کهها  وکیل دادگستري باید پذیرش وکالت کلیه سازمان

مگـر اینکـه بـر اسـاس مقـررات اداري یـا       ، شخصی را بر عهده داشته امتناع نمایـد هاي  داده
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ایـن وکالـت را   هـا   قضائی و با توجه بـه مسـئولیت آنـان در شـبکه اینترنتـی حمایـت از داده      

.بپذیرد

نمایندگی توسعه منافع.4,3,6

ستاي پیشبرد منافع وي نـزد مؤسسـات   وکیل دادگستري که نمایندگی موکل خود در را

اروپائی و بین المللی بر عهده دارد باید حتی المقـدور پـس از مطلـع    ، عمومیهاي  و سازمان

کردن موکل با ثبت آثار عملکرد خود و بویژه حداکثر حق الوکاله مد نظـر را در رابطـه بـا    

ن وکالـت بایـد در   حق الوکالـه پـیش بینـی شـده در ایـ     .این اقدام وکالتی را مشخص نماید

چارچوب یک قرارداد با ارائه فاکتور مجزي براي هر اقدامی که از سوي ایـن موکـل بـوده    

.تنظیم شود

نمایندگی هنرپیشگان و هنرمندان.5,3,6

.تواند نمایندگی یک هنرپیشه یا هنرمند را برعهده گیردمی وکیل دادگستري

قرارداد تنظیم و به عنوان یک اقدام این نمایندگی باید به طور عملی در چارچوب یک 

.فرعی براي وکیل در نظر گرفته شود

نمایندگی بیمه.6,3,6

، در امور بیمه را به عنوان اقدامی فرعـی بپـذیرد  تواند واسطه گريمی وکیل دادگستري

البته این موضوع باید تحت عنوان نماینده بیمه باشد و هر گونـه دسـتمزدي را فقـط بایـد از     

.ریافت داردبیمه د

اعالم به کانون وکالي دادگستري.4,6

، مــدیریت ســرمایه یــا دارائــی، معــامالت ملکــیهــاي  وکیــل دادگســتري کــه در حــوزه

 وکالـت ها  پشتیبانی داده، امالك مشاع، توسعه منافع، بیمه، هنرپیشگان و هنرمندان، ورزشی

به طـور کتبـی یـا از طریـق     کند باید مراتب فعالیت خود را به کانون وکالي دادگستريمی

.رئیس کانون وکالي دادگستري اعالم نمایدنامه خطاب به

سرمایه گذاري و مالیهاي  فعالیت در حوزه.5,6

اصول.1,5,6
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هـاي   و شـرکت هـا   وکیل دادگستري که به عنـوان نماینـده ومشـاور اشـخاص در حـوزه     

لتی و ملـزم بـه قسـم و اصـول     کند تابع کلیه تکالیف وکـا می سرمایه گذاري و مالی فعالیت

در.وکالــت و همچنــین کلیــه مقــررات منــدرج در ایــن آئــین نامــه اســتاي  اساســی حرفــه

وکالي مزبور نباید فعالیتی در تعارض با حرفه وکالت و مغایر ، چارچوب اختیارات وکالتی

.گیرندداشته و آن را برعهده  1991نوامبر  27به بعد دستورالعمل قانونی  111با مواد 

اعالم به کانون وکالي دادگستري.2,5,6

کند بایـد بـه طـور    می وکیل دادگستري که در زمینه سرمایه گذاري و امور مالی فعالیت

سـهام و  ، مشخص و به منظور تضمین مسئولیت مدنی خود ناشی از اقدامات پیرامـون امـوال  

بـه ایـن منظـور وي بایـد طـی      .اوراق بهاءدار که در اختیار دارد و آثار آن خود را بیمه کند

یک نامه رسمی مراتب را به عرض رئیس کانون وکالي دادگستري رسانده و مدارك بیمه 

در این صورت رئیس کانون وکال بالفاصله مراتب وصول آن را اعالم .را ضمیمه آن نماید

.و وکالي مذکور نیز باید هرسال یکبار گواهی تجدید بیمه را به عرض ایشان برسانند

مکاتبات.3,5,6

وکیل دادگستري بایـد بـه طـور    ، در کلیه اقدامات مربوط به امور سرمایه گذاري و مالی

کنترل مـالی بـه مـوارد غیرمحرمانـه     هاي  صریح مراتب را بیان و در مکاتبات خود با سازمان

این  3مکاتبات رسمی بین وکیل مزبور با همکاران وکالتی نیز باید بر طبق ماده .اشاره نماید

انجـام   1971دسـامبر   31قـانون   66.5وفـق مـاده   اي  آئین نامه با رعایت و حفظ اسرار حرفـه 

.شود

اي  حمایت از اسرار حرفه.4,5,6

وکیل دادگستري که در امور سرمایه گذاري و مالی فعالیـت دارد تـابع مقـررات حفـظ     

کـه بـه مقامـات    هـاي   مهولی وي باید کلیه قوائین و آئین نا.استاي  اسرار و رازداري حرفه

را برابـر قـانون بررسـی کننـد     ها  دهد که این گونه فعالیتمی اداري و کنترلی اجازه، قضائی

وکـالتی نقـض یـا    اي  این همکاري نباید باعـث شـود اسـرار حرفـه    .مورد مالحظه قرار دهد

.او فاش شوداي  حرفههاي  ارتباط موکل با دفتر کارش و فعالیت، مکاتبات محرمانه
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مرتبط به سـرمایه گـذاري و   اي  حرفههاي  مربوط به فعالیتهاي  کیل مزبور باید پروندهو

مالی را به طور جداگانه با امکان شناسایی دقیـق آرشـیو و بایگـانی نمایـد و همچنـین کلیـه       

.اطالعات فعالیت در این زمینه را منعکس نماید

و مالی سرمایه گذاريهاي  تعهدات خاص وکیل فعال در حوزه.5,5,6

شناسایی طرف مقابل

خـود را  هـاي   سرمایه گذاري و مالی باید طرف مقابل فعالیـت هاي  وکیل فعال در حوزه

به بعـد ایـن آئـین نامـه بـه وي       1.1.2.6مورد شناسایی قرارداده و از این جهت مقررات ماده 

.شودمی گوشزد

وکیل دادگستري بر طبـق مـاده   ، در صورت تعارض منافع بین اشخاص و طرف مشاوره

تواند همزمان براي آنها فعالیت کند و باید بـراي کسـی کـه او را بـه     نمیقانون مدنی  2017

.عنوان وکیل در امور سرمایه گذاري و مالی برگزیده به فعالیت بپردازد

حقوق و درآمد

و  درآمـد ، سـرمایه گـذاري و مـالی   هـاي   در قرار داد وکیل دادگستري فعـال در حـوزه  

.حقوق وي باید بطور دقیق همچون دیگر افراد حقوق بگیر مشخص شود

حسابرسی 

سرمایه گـذاري و مـالی بایـد بـه طـور      هاي  وکیل دادگستري فعال در حوزههاي  فعالیت

بنـابراین  .وي مشـخص باشـد  اي  حرفـه هـاي   جداگانه مورد حسابرسی قرار گیـرد و حسـاب  

قابـل   1971دسامبر  31دستورالعمل قانونی  17.9ده هرگونه فعالیت در این زمینه بر اساس ما

روشن و جداگانه بایـد در  ، کنترل است و هر اقدام سرمایه گذاري و مالی به صورت واضح

.اختیار حسابرس قرار گیرد

تعهدات مربوط به صالحیت

مذکور متعهـد بـه دنبـال کـردن اطالعـات خـاص       هاي  وکیل دادگستري فعال در حوزه

.خود در این قلمروهستند اي  حرفههاي  مرتبط با فعالیت
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نگارش و تحریر.7ماده 

در صورتی که وکیل متنی را به صورت انفرادي یا با مشـارکت یکـی از همکـاران    .1.7

به عنوان الیحه جهت یک یا چند نفر از اصـحاب دعـوي کـه از طـرف آنـان ایـن       اي  حرفه

قابلیـت  اي  چنـین نوشـته  ، امضـاء شـود   دارد به رشته تحریر در آمـده و مسئولیت را بر عهده

را فقـط بـراي تعریـف یـک پـروژه و      اي  اما اگر وکیـل نوشـته  .استناد قضائی خواهد داشت

آن مـتن قابلیـت اسـتناد    ، فعالیتی بدون آنکه در آن حضور داشته باشـد امضـاء کـرده اسـت    

.قضائی ندارد

ر شده و یا در آن متنی تواند نام وعنوان خود را بر روي برگه تحریمی وکیل دادگستري

بـراي  اي  چنـین اشـاره  .به منظور حفـظ مالکیـت معنـوي بیـاورد    ، که نویسنده آن بوده است

.وکیل اعمال مقررات این آئین نامه را به دنبال خواهد داشت

تعهدات نویسنده.2.7

آورد باید به صحت وسقم و می وکیل دادگستري که الیحه قضائی را به رشته تحریر در

بنـابراین وي از نگـارش هرگونـه مطلبـی کـه      .آن برروي اصحاب دعـوي توجـه کنـد    تأثیر

مالزمه با موارد غیرقانونی یا متقلبانه باشـد بایـد خـودداري ورزد و در چنـین شـرایطی بایـد       

.بر مبناي قوانین و مقررات عمل نمایدسعی کند

د نمایـد بـه   وکیل ضمن رعایت منافع اصحاب دعوي باید اقدام بـه نوشـتن مطالـب خـو    

طرف مقابل را نیز قبـل از  ، دهدمی نحوي که اگر از سوي یک طرف دعوي عملی را انجام

.از مفاد آن آگاه سازد، اینکه وي از مشاوره و حضور وکیل دادگستري برخوردار شود

هر گونه اقدامی که به امضاء خصوصی وکیل یا وکالي برگزیده شده براي این کار بـه  

.ید از سوي آنان استرسد به معناي تأی

به طور همزمـان بـه امضـاء و    قانون مدنی 229ـ  3طالق توافقی که بر طبق مقررات ماده

تأیید به همراه طرفین دعوي و وکالي آنان رسیده باشد قابل جایگزینی و تفویض به وکیـل  

.دیگر نیست
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اعتراض .3.7

مطلبی را به رشته تحریـر   تنها وکیلی است که در جلسه دادرسی، اگر وکیل دادگستري

اما اگر طـرف مقابـل در   .شودمی هنگام امضاء به عنوان نویسنده واحد شناخته، آوردمی در

در این صورت وکیل ، جلسات قبل به همراه یک وکیل یا مشاور حقوقی حضور یافته است

.شودنمینویسنده واحد در نظر گرفته مزبوربه عنوان

خود را مشاور کلیه اصحاب دعوي ، نویسنده واحد متنی اگر وکیل دادگستري به عنوان

، توانــد در خصــوص تأییــدنمــیمعرفــی نمــوده و از آن دفــاع بــه عمــل آورده اســت دیگــر 

چگونگی اقدام یا تفسیر مطالب خود اعتراض نماید مگر این موضوع از طرف شخص ثالثی 

ولـی  ، مـتن حضـور داشـته    اما اگر به عنوان نویسنده واحد در نوشتن آن.به عمل آمده باشد

مشاور کلیه اصحاب دعوي نبوده است در این صورت فقط مشاور فردي که موضوع مزبور 

در این وضعیت وي حـق دارد در خصـوص چگـونگی    .گرددمی را از طرف او نوشته تلقی

تفسیر یا تأیید مطلب یا مطالبی که درنوشتن آن مداخله داشته است اعتراض کند یا از ، اقدام

.فاع به عمل آوردآن د

رابطه وکیل با طرف دعوي.8ماده 

.هرشخصی حق دارد به وسیله یک وکیل دادگستري طرف مشاوره قرار گیرد.1.8

رفتار دوستانه با طرف دعوي.2.8

چنانچـه راه حلـی بـراي    ، قبل از هر اقدامی جهت ورود به دعوي یـا در حـین رسـیدگی   

وکیـل دادگسـتري بـه همـراه موکـل خـود حـق        مصالحه وجود داشته باشد در این صورت 

 در ضمن وي باید به طرف دعوي نیز اعالم کنـد کـه  .تماس مستقیم با طرف دعوي را دارد

تواند از مشاوره یک وکیل دادگستري یا دعوت او براي حضور در ایـن جلسـه اسـتفاده    می

قابل در این وکیل دادگستري از به کاربردن هرگونه خدعه و نیرنگ یا تهدید طرف م.کند

وي.خـود را از نتیجـه دعـوي اعـالم کنـد     اي  زمینه اجتناب ورزیده و بایـد برداشـت حرفـه   

تواند در این خصوص آخرین وضعیت پرونده و کلیه احکام صـادره را بـه نماینـدگی از    می

.موکل خود به طرف مقابل گوشزد کند
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توانـد بـه   می مل آید کهبرقراري ارتباط با طرف مقابل باید بوسیله یک نامه رسمی به ع

صورت الکترونیکی نیز در صورت اطمینان از صحت آدرس مخاطب براي یادشـده ارسـال   

توانـد از مشـاوره یـک وکیـل     مـی  در این نامه باید به طرف مقابل یادآوري شـود کـه  .شود

.دادگستري برخوردار گردد و حتی نام فرستنده را به وکیل مزبور بدهد 

.تلفنی بین وکیل و طرف مقابل نیز استهاي  تمام تماساین مقررات حاکم بر 

در جریان رسیدگی.3.8

تواند با طرف نمیوکیل دادگستري ، هنگامی که یک رسیدگی قضائی در جریان است

اگـر طـرف   .مقابل ارتباط برقرار کند مگر اینکه وي ازمشاوره یک وکیـل برخـوردار باشـد   

در ایـن صـورت در   ، مشـاوره وي برخـوردار اسـت    مقابل اعالم کند داراي وکیل بوده یا از

.آیدمی کلیه مذاکرات از وکیل مزبور نیز دعوت به عمل

، در جریان رسیدگی قضائی هنگامی که طرف مقابل هنوز وکیلی معرفـی نکـرده اسـت   

تواند آخرین وضعیت پرونده و کلیه آراء قضـائی را بـه طـرف مقابـل     می وکیل دادگستري

.اعالم و پاسخ وي را در این زمینه بدهد

هنگامی که یک وکیل دادگستري از سوي طـرف مقابـل معرفـی شـده و یـا در دعـوي       

وکیل طرف دیگر باید کلیه مکاتبات ، حضور دارد و یا دعوي از طرف او مطرح شده است

معذالک در جائیکه بـر اسـاس قـوانین و آئـین     ، ن زمینه را با وي انجام دهدو مراودات در ای

تواند اوراق مـرتبط بـا دادرسـی را    می خاص پیش بینی شده باشد وکیل دادگستريهاي  نامه

به اطالع طرف مقابل برساند با این شرط که همزمان همان موارد را براي وکیـل نیـز ارسـال    

.دارد

مذاکرات.4.8

ایـن مـذاکرات را در   در یک مذاکره از طرف موکل خود حضور دارد بایـد وکیلی که 

هنگـامی کـه   .حضور موکل و تا حدي که وي با آن موافق است هدایت و مـدیریت نمایـد  

وکیـل دادگسـتري   ، شود که بـا وکیـل خـود حضـور دارد    می مذاکره با یک مخاطبی انجام

.وکل وي با آن موافقت نمایدتواند با وي به تنهائی مذاکره کند مگر اینکه منمی
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وکیل جدید .9ماده

چنانچه وکیل دادگستري قرار است وکالت پرونده جدیدي را قبول کنـد بایـد بررسـی    

در.کند آیا وکیل یا وکالي دیگري نیـز در آن بـه عنـوان مشـاور یـا مـدافع حضـور دارنـد        

اید قبل از هر اقـدامی  ب، صورتیکه وکیل دادگستري بپذیرد که دعوي را با همکار ادامه دهد

.جویا شودبه طور مکتوب از وکیل قبلی میزان بدهی موکل را

وکیل عزل شده.2.9

وکیل معزول به هیچ عنوان حق نگهداري مدارك موکل خود را ندارد و باید بالفاصـله  

.کلیه مدارك و مستندات ضروري را براي ادامه پرونده در اختیار وي قرار دهد

ل با موکلارتباط وکی.3.9

تواند در تعارض بـا منـافع   نمیکند می را با همکار خود قبولاي  وکیلی که ادامه پرونده

مگر در این مورد موافقت قبلی رئیس کـانون وکـال   ، موکلین سابق خود از موکل دفاع کند

.را کسب کرده باشد

سـابق  وکیل جدید متعهد است از موکل خود مبلغ احتمالی پرداخـت نشـده بـه همکـار     

باید مراتب را بـه عـرض   ، در صورت پرداخت وجه مزبور از سوي موکل.خود را اخذ کند

.رئیس کانون وکال برساند

 وکیلی که پرونده همکار سابق خود را که به عنوان وکیل معاضدتی حضور داشته ادامه

 مطالبه کند مگر اینکـه مـوکلش بـه طـور صـریح متقاضـی      اي  تواند حق الوکالهنمیدهد می

وکیل مزبور باید قبل از هـر کـاري نتـایج ایـن انصـراف و کنـاره گیـري        .قرارداد با او باشد

وکیل قبلی را گوشزد نماید و سپس باید مراتب حضور خود را به جاي وکیل معاضدتی بـه  

.کمیسیون معاضدت و رئیس کانون وکال اعالم دارد

ا مربوط به استرداد مـدارك و  مشکالت و اختالفات راجع به حق الوکاله وکیل اولیه و ی

.مستندات پرونده تابع نظر رئیس کانون وکال خواهد بود
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اطالع رسانی و تبلیغ.10ماده 

تعریف .1.10

اطالع رسانی در مورد شناسـائی حرفـه وکالـت و سـازمان آن و همچنـین در خصـوص       

.آیدمی مرتبط با این حرفه به عملهاي  صالحیت سازمان

اي  شخصی و اطالعات حرفههاي  تبلیغ بوسیله وکیل در حدود صالحیت اطالع رسانی و

.وي مجاز است

سـازد امکـان   مـی  تبلیغ شخصی با کلیه روش هائی که امکان آشنائی با وکیـل را فـراهم  

تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با یـک  می منظور آن است که تبلیغ مزبور.پذیر است

اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از خـدمات وکیـل آگـاهی     اطالع رسانی ساده براي آنکه

کـارت ویزیـت و هرنـوع سـند     ، در قالـب تـابلو  اي  یابند انجام شود و ایـن اطالعـات حرفـه   

.دیگري که پیام را به مخاطب برساند به عمل خواهد آمد

.تبلیغ شخصی است، در موارد فوق منظور از تبلیغ

تبلیغ مقررات مربوط به اطالع رسانی و.2.10

بنـابراین  .وکالـت را رعایـت کنـد   اي  وکیل در اطالع رسانی و تبلیغ بایـد اصـول حرفـه   

، زمانیکه اطالع رسانی و تبلیغ وي در خصوص حرفه وکالت است باید نوع و محل فعالیـت 

وکیـل و مؤسسـاتی کـه عضـو آن اسـت را بـه       اي  حوزه فعالیـت حرفـه  ، کانون وکال، درجه

:ر موارد ذیل ممنوع استتبلیغ د.مخاطب اعالم کند

ـ هرنوع تبلیغ دروغ و فریبنده؛

ـ هرنوع اشاره براي مقایسه یا تحقیر آمیز؛

ناشناخته از اي  ـ هرنوع ادعائی که در نزد عموم به عنوان عمل موهوم یا یک عمل حرفه

شود؛می آن یاد

.ـ هرنوع ادعائی که ربطی به حرفه وکالت یا امور قضائی ندارد

و شخصیاي  تبلیغ حرفه.3.10
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و شخصی وکیل در صورتی که اطالعات الزم در مورد ماهیـت خـدماتی   اي  تبلیغ حرفه

.وکالت بالمانع استاي  با رعایت اصول حرفه، دارند باشدمی که عرضه

تقاضاي همکاري از سوي وکیل به صورت یک پیام فیزیکـی یـا تلفنـی منحصـر کـه از      

ولـی هرگونـه اسـتفاده از سـرویس     ، گـردد مجـاز اسـت   مـی  طریق شبکه پیام رسانی ارسـال 

به .شودمی تبلیغاتی تخلف محسوبهاي  خدمات اشخاص ثالث باهدف دور زدن ممنوعیت

مـورد نظـر در قالـب    هـاي   هرحال تقاضاي همکاري وکیل باید صریح با تعیین نوع و هزینـه 

له به نظر هیئـت مـدیره کـانون    باید بالفاصاي  قرارداد حق الوکاله باشد و هرگونه تبلیغ حرفه

.وکال برسد

مقررات تکمیلی در ارتباط با سالنامه.4.10

 وکیـل ، با رعایت مقررات تبلیغ و اطالع رسانی نـام وکیـل دادگسـتري یـا دفتـر کـارش      

البته در صورتی که محتـوا آن سـالنامه مخـالف اصـول     ، تواند آنرا در سالنامه درج نمایدمی

.شدبنیادین حرفه وکالت نبا

رسمی یا غیر رسمی خـود را نیـز در ایـن تبلیـغ     هاي  تواند تخصصمی وکیل دادگستري

.بیان کند

مقررات تکمیلی در خصوص نحوه تبلیغ در اطالع رسانی در اینترنت.5.10

عنوان و ، باید بالفاصله نام دامنه، کندمیاندازي  راه وکیل دادگستري که سایت اینترنتی

.اي هیئت مدیره کانون وکال برساندآدرس آن را به نظر اعض

، و دفتر وکالت وي به طـور کامـل باشـد   دامنه اینترنتی باید حاوي نام وکیل دادگستري

این نام باید قابل تعقیب و رسـیدن بـه نـام وکیـل     ، البته در صورت به کاربردن نام اختصاري

وکالي دادگسـتري تعبـین    لذا استفاده از نام دامنه هائی که به طور عام براي.مورد نظر باشد

شده یا استفاده از عنوانی که امکان اشتباه آن با یک دامنه اینترنتی حقوقی یا وکـالتی دیگـر   

سایت وکیل دادگستري نباید حاوي هرگونـه تبلیغـات باشـد مگـر     .وجود دارد ممنوع است

ن وکالت بـوده و آن هـم بـه منظـور فـراهم آوردن خـدماتی در ایـ       آنچه مربوط به حرفه ي

.ارتباط است
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سایت وکیل دادگستري نباید شامل ارتباط اینترنتـی بـه طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم بـا        

ســایت متعلــق بــه وکیــل .وکالــت اســت باشــداي  ســایت هــایی کــه مخــالف اصــول حرفــه

دادگستري باید به بازدیدکنندگان اطمینان خاطر دهد که مراجعه بـه سـایت و صـفحات آن    

.وکالت است را دارا است اي  را که مخالف اصول حرفهامکان سریع حذف مطالبی 

اجتماعی فعال است هاي  وکیل دادگستري که داراي وبالگ اینترنتی بوده و یا در شبکه

.وکالت را رعایت نمایداي  باید شئون حرفه

اطالعات حرفه اي.6.10

به وسیله مکاتبات مدارك ارسال شده.1.6.10

گـردد  مـی  وکیل از طریق پست یا به طور الکترونیکی ارسالکلیه مدارکی که به وسیله 

.تابع مقررات و قوانین ارتباطات بوده و باید محتوي مطالب صادقانه و درست باشد

سـازمان و مقـررات دفتـر وکالـت و     ، تواند مربوط به اقـدامات وکـالتی  می این مکاتبات

:باشد کنند و همچین حاوي موارد ذیلمی اعضائی که در آن فعالیت

رسمی و غیر رسمی و حوزه فعالیت وکیل دادگستري و همکاران وي؛هاي  ـ تخصص

این آئین نامه باشد که در این صورت بایـد بـه طـور     6ـ وظایف وکالتی مندرج در ماده 

.دقیق این وظایف در آن تصریح گردد

ـ عنوان گذاري6ـ10

که معرف اي  اعی یا هر نوع واژهاستفاده از عنوان اجتم، عنوان، برند، هر نوع نام تجاري

.یا فعالیت او باشد را عنوان گذاري نامندیک وکیل دادگستري

.براي ارتباط قلمداد شوداي  تواند وسیلهمی عنوان گذاري به هر شکلی لـذا اسـتفاده از   .

نام یا عناوینی که به طور عام براي وکالي دادگستري تعبین شده یا اسـتفاده از عنـوانی کـه    

.ممنوع است، ان اشتباه آن با یک قلمرو فعالیت حقوقی یا وکالتی دیگر وجود داردامک



...آئین نامه داخلی حرفه وکالت در فرانسه 

مقاالت

205

هزینه کرد و نحوه پرداخت حق الوکاله، حقوق، حق الوکاله.11ماده 

اطالع به موکل.1.11

روش و نحوه محاسبه حق الوکالـه  ، وکیل دادگستري باید به موکل خود هزینه دادرسی

وکیـل بایـد همچنـین    .در جریان امور وکالتی اطـالع رسـانی کنـد   و افزایش احتمالی آن را 

به حساب خود یا از محـل پرداختـی وي کـه هزینـه     ، انجام شدههاي  موکل را از کلیه هزینه

.شده مطلع نماید

قرارداد حق الوکاله.2.11

خارج از موارد فوري یا فورس ماژور یا هنگامی که وکیل بـه عنـوان وکیـل معاضـدتی     

وي ، انتخاب شده اسـت  1991ژوئیه  10مصوب  91ـ   647بخش سوم قانون شماره  براساس

به طور خصوصـی بـا حـق    ، واضح و شفاف، کتبیاي  باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله

.پرداختی و مورد نظر منعقد نمایدهاي  الوکاله معین و هزینه

تعیین حق الوکاله

، وضـعیت مـالی موکـل   ، مورد تقاضـاي موکـل  قرارداد حق الوکاله براساس موضوعات 

وکیلی که دعوایی .شودمی شهرت و شرایط موکل تعیین، آنهاي  مشکالت دعوي و هزینه

را پذیرفته است در صورتیکه دعوي توسط موکـل قبـل از رسـیدن بـه نیتجـه مسـترد گـردد        

.مستحق دریافت حق الوکاله است اگر از آن بتوان تلقی پایان کار نمود

حق الوکاله عناصر

:شودمی حق الوکاله وکیل دادگستري بر اساس عناصر ذیل تعیین

ـ زمان اختصاص یافته به دعوي؛

ـ تحقیقات انجام شده؛

ـ ماهیت و معضالت دعوي؛

ـ اهمیت منافع مورد نظر؛

کند؛می دادرسی و دفتر وکالتی که وکیل در آن کارهاي  ـ هزینه

تخصص و مدارك علمی وکیل؛، سابقه، تجربه، عنوان، ـ حقوق
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ـ مزایا و نتایجی که براي موکل اخذ کرده و خدماتی که به وي داده است؛

.ـ وضعیت مالی موکل

موارد ممنوعیت در دریافت حق الوکاله.3.11

.تعیین درصد معینی از موضوع دعوي به عنوان حق الوکاله ممنوع است

قبـل از صـدور حکـم قطعـی درصـد      منظور آن است که بین وکیل و موکل توافق شود 

قـرار گیـرد یـا اینکـه     1معینی از موضوع دعوي به عنوان کل حق الوکاله در زمان اخذ نتیجه

حق الوکاله بر اساس آن به طور نقدي یا به صـورت غیـر نقـدي اعـم از مـال یـا ارزش مـال        

.تعیین شود

ز شخص دیگـري دریافـت   تواند حق الوکاله را به غیر از موکل یا نماینده او انمیوکیل 

.نماید

.دریافت حق الوکاله به عنوان سهیم شدن در کسب و کار موکل نیز ممنوع است

تقسیم حق الوکاله.11,4

اقدام به تحریر مشترك

در مورد اقدام به تحریر مشترك و زمانی که وکیل دادگستري با تعدادي وکیل در ایـن  

مشاوره هر یک از این افراد که در دعوي مداخله حق الزحمه و حق ال، نمایدمی مورد اقدام

شخص ثـالثی کـه متقاضـی آن بـوده و یـا بـه حسـاب        ، تواند بوسیله موکلمی فقطاند  داشته

در صورتی که پرداخت حق الزحمه نویسنده بر عهده یکـی از طـرفین   .ایشان پرداخت شود

بایـد  ، فی مـابین ایشـان   است با در نظر گرفتن شرایط انجام کار و در صورت نبودن قرارداد

.بین وکالي مداخله کننده در امر تحریر مطالب به طور مساوي تقسیم شود

ممنوعیت تقسیم حق الوکاله

تقسیم حق الوکاله با اشخاص حقیقی یا حقـوقی کـه وکیـل دادگسـتري نیسـتند ممنـوع       

.است

1 Le pacte de quota litis.
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روش پرداخت حق الوکاله.5.11

، بینی شده بوسیله قـانون و بـه صـورت وجـه نقـد     حق الوکاله باید بر اساس شرایط پیش 

وکیـل  .صـدور بـرات یـا کـارت بـانکی پرداخـت شـود       ، واریـز بـه حسـاب   ، صدور چـک 

کـه بـا موافقـت موکـل انجـام شـده       اي  تواند حق الوکاله را به صورت حوالهمی دادگستري

.است دریافت کند

ر موعد وصول آن انجام هر گونه ظهرنویسی باید به وسیله وکیل دارنده سند تجاري و د

.پذیرد

وکیل دادگستري که داراي چک یا برات بالمحل باشد حق دارد وجـه آن را در مقابـل   

معذالک در صورتی که وکیل بـا عـدم پرداخـت حـق الوکالـه      .دادگاه تجاري مطالبه نماید

وباید مراتب را به عرض ریاست کـانون وکـال بـه منظـور تعیـین نـرخ مالیـات       ، مواجه شود

.قاضاي اعطاء مهلت پرداخت در این مورد از دادگاه تجاري برساندت

و حق الوکالهها  پیش بینی هزینه.6.11

توانـد از موکـل بخواهـد    مـی  کنـد مـی  وکیل دادگستري در هنگامی که دعوي را قبـول 

.وجهی را به عنوان پیش پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله به حساب او واریز کند

در.شـود می متعارف دادرسی گذاردههاي  اخت به حساب بخشی از هزینهاین پیش پرد

توانـد از ادامـه   می صورتی که موکل پیش پرداخت ندهد در این صورت وکیل دادگستري

ژوئیـه   21دسـتوالعمل قـانونی    13دعوي صرف نظر کند و یا بر طبق شرایط مندرج در ماده 

باید کلیه اطالعات ضروري را در اثر عدم این بدیهی است وکیل .آن را مطالبه نماید 2005

.پرداخت به وي اطالع رسانی کند

حساب جزئی شده و قطعی.7.11

وکیـل دادگسـتري در تمـام لحظـات     ، باشـند می به استثناء مواردي که داراي تعرفه کلی

باید داراي یک دفتر حسابرسی دقیق و مجزا در مـورد حـق الوکالـه و تمـام     براساس پرونده

.که پرداخت شده باشدهاي  هی که دریافت کرده و هزینهوجو
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وکیل دادگستري باید جزئیات حسـاب موکـل را بـه او ارائـه     ، قبل از هر پرداخت قطعی

آن شـامل  .هزینـه کـرد خواهـد بـود    ، حقـوق ، نتیجه حاصل از حق الوکالهاین حساب.دهد

یگر توسط وکیل دریافـت  کلیه وجوهی که قبل از آن به عنوان پیش پرداخت یا هر مورد د

.گرددمی شده

در صـورت تقاضـاي   ، دفتر حسابرسی جزئی بر طبق روش ارائه شده در پـارگراف قبـل  

بدوي یا رئیس شعبه اول هاي  موکل یا رئیس کانون وکال و یا هنگامی که نزد رئیس دادگاه

یدگی در دستمزد یا مالیـات رسـ  ، دادگاه استیناف در خصوص اعتراض به میزان حق الوکاله

.گرددمی توسط وکیل دادگستري ارائه، جریان است

پرداخت نقدي به همکاران .8,11

وکیل دادگستري که محدودیتی براي ارتباط برقرارکردن با وکیل دیگري در ارتباط بـا  

شخصـاً مسـئول   ، موکل ندارد و پرونده را به جهت مشاوره یا وکالت به همکـارخود سـپرده  

البتـه وکـالي   .باشـد مـی  درخواسـت وي دادرسی پس ازهاي  هزینه پرداخت حق الوکاله و

لیکن وکیـل  .توانند ابتدا به صورت کتبی با این موضوع مخالفت کنندمی دادگستري مزبور

 اول در صورت موافقت با آن صـرفاً تـا زمـان تقاضـاي کتبـی همکـارش مسـئول پرداخـت        

، این بـه اسـتثناء شـرط عـدم موافقـت     بنـابر .شودنمیباشد و این موضوع شامل بعد از آن می

مقررات باال ناظر به رابطه بین وکیل دادگستري و کلیه افرادي اسـت کـه دخیـل در وظیفـه     

.باشند می وي


