
  الزحمه حقو  الوکاله حققرارداد مالی 

الیحه استقالل کانون وکالی دادگسرتری   ۳۳به تجویز ماده ...... در تاریخ 

و  الوکالره  حرق تعرفه  نامه نییآ ۳2و۳اجرای مواد  قانون مدنی و ۳0و ماده 

تنظیمری   نامره  وکالرت پیررو  و ...... هزینه سفر وکالی دادگستری مصروب  

و طبق توافق طرفین مبنری برر پرداخرت    ......  مورخ...... سری  ......شماره

وکیرل   .........سایر مقررات مربوطه، این قررارداد برین آقرای    و  الزحمه حق

 عنروان  بره ...... بره نشرانی:   ...... آقای و  سو کیاز ...... دادگستری به نشانی 

چگونگی دفراع از حقروق و نحروه پرداخرت      منظور بهموکل از سوی دیگر 

 تنظیم و منعقد گردید. الوکاله حق

 موضوع وکالت   -4ماده 

پیگیری حقوق موکل در دادسرای عمومی و انقالب و سایر مراجع قضرایی  

 های هوایی صرفا  در خصوص پرونده مربوط به کشتی

 پرداوت  ن   ترتیب و الوکاله حق -3ماده

   .باشد یمتومان ...... ریال معادل ...... برابر با  الوکاله حقکل مبلغ  

تومران( بره وکیرل پرداخرت     ...... ریرال ) ...... موکل متعهد است بدوا  مبلغ 

   .نماید

پرس از صردور    الزحمره  حرق و  الوکالره  حق)پنجاه( درصد از باقیمانده  ۲0

 حکم دادگاه بدوی  

مرذکور منحصررا  مربروط بره دفراع از       الزحمه حقو  الوکاله حق -4 تبصره

عنوان موضروع قررارداد اسرت و     ریقرارداد، ز ۳حقوق موکل به شرح ماده 

موکل طرح شرود )چره از    هیعل یگرید یدعوا یدگیرس انیچنانبه در جر

طررح   ایمزبور  ی، دفاع از دعاوشخص ثالث( ای یطر  دعو ای لیطر  وک

خواهرد داشرت، چنانبره     دیر به انعقاد قررارداد جد  ازین ،موردبحث یدعاو
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، مشرمول  موضوع مرذکور  زیبداند ن یرا ضرور یدیجد یطرح دعوا لیوک

 میتنظر  یکلر  صرورت  به نامه وکالتاگر  یتبصره خواهد بود، حت نیحکم ا

 باشد.  شده 

 الزحمره  حرق و  الوکالره  حرق موکول به اخذ  لیشروع اقدام وک -3 تبصره

و  یدادرسر  یهرا  نره یهزپرداخت شود به انضرمام   دیخواهد بود که نقدا  با

 یارائره آن بره محکمره ضررور     لیر وک نظرر  ازکه  یمستندات هیکل لیتحو

 .شده باشد صیتشخ

 سایر شروط و توافقات  -3ماده

4-3 . ..................................................... 

این قرارداد بر اساس قرار  2مذکور در ماده  الزحمه حقو  الوکاله حق. 3-3

بره   کره  یدرصورتریال بوده و ...... کفالت صادره در مرحله دادسرا به مبلغ 

هر دلیل مبلغ قرار به لحاع ریالی یا نوع قرار همبون قرار وثیقره تشردید   

نیز با توافق طرفین در ذیل این قررارداد افرزایش خواهرد     الوکاله حقگردد 

یافت و با توجه به اینکه کاهش یا تخفیف مبلغ قررار بره نتیجره اقردامات     

کمترر از مبلرغ منردرج     الوکاله حق درهرحالوکیل منتسب خواهد بود لذا 

 این قرارداد نخواهد بود. 2در ماده 

باشرد و موکرل بابرت     شرده ینیب شیپبه اقساط  الوکاله حقچنانبه  .3-3

کررده و   لیر وک میتسرل  رهیر سفته و غ ایمانند چک  یاقساط مذکور اسناد

 یمربوطره بره هرر جهتر     یدهایسررسر اسرناد مرذکور در    ایر اقساط مقرر 

 صورت نیانماید در حق دارد از انجام وکالت امتناع  لیرداخت نگردد وکپ

وجه التزام تا زمان پرداخت و  عنوان بهریال ...... مبلغ  ریتأخبه ازاء هر روز 

  تسویه نهایی به وکیل پرداخت خواهد نمود.



به موکل اعالم شد که در هر زمان که وکیل یرا دادگراه الزم بدانرد     .4-3

اخذ رسید در اختیار وکیل قرار دهد و ادعرای  باید اصول اسناد را در قبال 

تناد اسر  قابلیرت  وکیل علیه هرگز رسید، ارائه عدم و وکیل به تسلیم اسناد

 ندارد.

 ،یتمبر الصراق ابطال  پرونده اعم از هزینه دادرسی، یها نهیهزکلیه . 8-3

احکام، هزینره   اجرای قرارها، اوراق، قیتصداموال  نیتأم هزینه کارشناس،

اقامررت وکیررل در خررارج از اقامتگرراهش و هزینرره ایرراب و ذهرراب و سررایر 

دیگری که انجام موضوع وکالت منوط به پرداخرت آن باشرد و    یها نهیهز

تهیه وسیله اجرای قرار معرفی شهود راهنمایی در جلرب مرتهم و معرفری    

 هیر تأددر  یریترأخ  کره  یدرصورتاموال جهت توقیف به عهده موکل است 

و انجام موارد فوق از ناحیه موکل صرورت گیررد و از ایرن حیرث      ها نهیهز

 و زیانی متوجه موکل گردد وکیل مذکور مس ولیتی نخواهد داشت.   ضرر

 الوکالره  حقبه موکل اعالم شد که در صورت صدور حکم به نفع او،  .6-3

دادگاه طبق تعرفه است و مازاد آن، در صورت پرداخت به وکیرل   موردنظر

الوکاله حکم نرداده  تجدیدنظر به حق یها دادگاهقابل مطالبه نیست، ضمنا  

 الوکاله حق، اهو دوایر اجرای احکام نیز، برای مرحله اجرا، بدون حکم دادگ

 بره  نیراز  الوکالره  حق نوع این مطالبه و نمایندنمیمطالبه  هیعل محکومرا از 

شته و اساسرا  مرحلره   وای جدید دادع طرح و وکیل با جدید قرارداد انعقاد

مرحله مستقل بوده که در صرورت اعطرای وکالرت از سروی      عنوان بهاجرا 

مسرتقل محاسربه و وصرول     صرورت  بهآن  الوکاله حقموکل و قبول وکیل، 

   خواهد شد.

و اختیرارات و امکانرات    به موکل اعالم شد که وکیل واجرد قردرت  . 7-3

ی با مقامات و کادر قضائی یا اداری و غیرره نیسرت و   یمثل آشنا یفراقانون



در حدود تجربه و تخصص خویش به طریق قانونی از موکرل   تواند یمتنها 

 دفاع کند.

 ایخواسته و  نیتأمقرار  ای یمقدمات قاتیصدور قرار در مراحل تحق .9-3

در  لیر بوده  و وک  کننده یدگیرسمقام  اریدستور موقت، از هر نظر در اخت

 ندارد. یدخالت شده نییتعخسارات  ایو نوع قرار  زانیم

دادسرا و  ایدر دادگاه  ها آنو حاضر نمودن  نیمطلع شهود و یمعرف .8-3

 ایر  لیر کف یقرارها و جلب متهم و ابرالغ اوراق و معرفر   یاجرا لهیوس هیته

 یابیر حکم غ یاجرا یالزم برا نیتأمضامن و  یو معرف قهیگذار و وث قهیوث

ضرمنا  چنانبره    .بر عهرده موکرل اسرت    طر  فیاموال قابل توق یو معرف

 ایر مراجرع موصرو     صیمراجع بره تشرخ   ریحضور موکل در محاکم و سا

 ، موکل مکلف به حضور است.باشد یضرور لیوک

در ترا بره تشرخیص خرود      دینما یم اریاخت  یتفو لیموکل به وک .41-3

 نکره یا ایر وکالت نمروده    یتفو ریبه غ ،لزوم در انجام مورد وکالتصورت 

 مجتمعا  انجام دهد. ایمنفردا   یگرید لیمورد وکالت را به همراه وک

، انجررام نامرره وکالررتدر  یدنظرخواهیررتجد اریرروجررود اخت رغمیررعل .44-3

 الوکالره  حرق و  ها نهیهز، موکول به پرداخت لیتوسط وک یدنظرخواهیتجد

اسرت. در صرورت عردم     لیر مدار  الزم به وک میو تسل دنظریمرحله تجد

درخواسرت   میتواند مبرادرت بره تسرل   یم لیبه موکل، وک لیوک یدسترس

و ضرمنا  از   دیر تمبر و بدون ارائه اسناد مردار  نما  طالبدون اب دنظریتجد

صورت عواقرب   نیدر ا دیدر همان دادخواست اعالم استعفا نما یوکالت و

 مربوطه بر عهده موکل خواهد بود.

مربوطره از   یاطالعات الزم در مورد دعو هیموکل اقرار دارد که کل. 43-3

کرار مخصوصرا     شرفتیطرح شود، عواقب عدم پ دیکه با ینوع دعوائ لیقب



 نیر ا یو برا امضرا   دهیاو رسر  یبره آگراه   رهی، احتماالت و غیعواقب جزائ

را  لیر بره وک  شرده  دادهصرحت اطالعرات    هیشکوائ ایدادخواست  ایقرارداد 

 لیر وک تیر رؤکره اصرل آن بره     یکره مردارک   دارد یمنموده و اعالم  دیأیت

عردم   ایر عردم صرحت اسرناد مزبرور      تیو مس ولبوده کامال  معتبر  دهیرس

ضرمنا    .ردیر گ یمر را شخصرا  بره عهرده     لیبه وک شده دادهصحت اطالعات 

که اصول اسناد به موکل مسرترد   دارد یمموکل با امضاء این قرارداد اعالم 

 .استشده 

تعهد وکیل طبق مقررات و قروانین و در حرد توانرایی و فنری وی     . 43-3

و تعیرین اوقرات    باشرد  یمر نهایی امری فنی  یریگ میتصمو چون  باشد یم

 دلخرواه  بهدادرسی با دستگاه قضایی است، لذا وکیل تعهدی به اخذ نتیجه 

نتیجه کار و طول مدت دادرسری و   دینما ینمموکل و تسریع در رسیدگی 

نیسرت و پرداخرت    ینر یب شیپر قطعی قابرل   طور بهمیزان هزینه دادرسی 

هزینه دادرسی هیچ ارتباطی بره نتیجره کرار و طرول مردت       و الوکاله حق

 .دادرسی ندارد

پس از امضای این قرارداد موکرل حرق نردارد در پرونرده موضروع       .44-3

 نیر اوکالت بدون مشورت و اخرذ موافقرت وکیرل اقردامی نمایرد در غیرر       

 .باشد یمموکل شخصا  مس ول آثار و نتایج اقدامات خود  صورت

اقدامات وکیل در خصوص پرونده در مراحل دادرسی با توجه بره   .48-3 

است که موکل در اختیار وکیل گذاشته است  اظهارات اطالعات و اسنادی

اسرناد وی ثابرت گرردد     یاعتبار یبلذا چنانبه خال  اظهارات موکل و یا 

 .باشد ینممس ولیتی متوجه وکیل 



وکیل اثر عردم پیشررفت کارهرای حقروقی یرا جزایری و احتمرال         .46-3

خسارات مالی یا مس ولیت کیفری را بره موکرل تفهریم کررد و ایشران برا       

 این قرارداد اقرار به تفهیم نمودند. امضای

مربوط به پرونده در خارج از  یادار یموکل متعهد است که کارها .47-3

 را شخصا  انجام دهد. یدادگستر

و مبلررغ توافررق شررده  الوکالرره حررقموکررل موافقررت نمررود کرره  . 49-3

 رقابرل یغ لیر وک یاقردام وکرالت   نیقرارداد با اولر  نیبه شرح ا شده پرداخت

 ایر  یعبارت است از اقدام کتبر  لیوک یمنظور از اقدام وکالت. استرداد است

ارسرال   ایر  حره یال میتقرد  یا یفریک ای یحقوق یطرح دعوااز اعم  یشفاه

در مراجرع   گرر یهرگونره اقردام د   ایر حضور در جلسه دادگراه   ایاظهارنامه 

 هیر کره عل  یا پروندهو دفاع از حقوق موکل در  یراختصاصیغ ای یاختصاص

 لیر خود در آن مورد بره وک  قدفاع از حقو یبوده و موکل برا انیاو در جر

طلب  لیرا از وک ها آن یریگیکه پ یموارد یریگیپ ایکرده  اریاخت  یتفو

 نموده است. 

چنانبه به نظرر داور،   یبه دعو یدگیرس انیدر جر لیعزل وک -4 تبصره

، در لیر وک الوکالره  حرق در  یریترأث باشرد،   لیر از طرر  وک  یبدون تخلفر 

 الوکالره  حرق  هیر کل توانرد  یمر  لیر عزل شده نردارد، وک  لیکه وک یا مرحله

 کند.   افتیرا که در آن مرحله عزل شده مطالبه و در یا مرحله

اعمرال   ایاز گفتار و  یچنانبه به نظر داور، ناش لیوک یاستعفا -3 تبصره

 الوکالره  حرق در  یریترأث باشرد،   یو تعهدات یفایعدم ا ایرفتار موکل  ایو 

کره در آن   یا مرحلره  الوکالره  حرق  افرت یمسرتحق در  لیندارد و وک لیوک

 لیر وک لیا. اما چنانبه استعفا فقط بر اساس تمباشد یماستعفا کرده است 



داور  نیری را که انجام داده است با تع یاقدامات الزحمه حقتنها  لیباشد، وک

 خواهد کرد.   افتیدر

 حل اوتالف - 4ماده 

قررارداد صرراحتا  بره     نیر کره در ا  یتوافق کردنرد کره در مروارد    نیطرف 

و  ریدر صورت بروز هرگونه اختال  در تعب زیداور ارجاع شده و ن اظهارنظر

 ینیب شیپقرارداد  نیکه در ا یقرارداد و باالخره در موارد نیمفاد ا ریتفس

 .شود عارجا یبا هم اختال  داشته باشند موضوع به داور نینشده و طرف

حکمرا  در  که صرلحا  و   گردید نییتع نیالطرف یمرضداور  عنوان به ..... یآقا

 یقرارداد قبرول داور  نیا لیو داور با امضاء ذ  دینظر نما اعالم هیمانحن ف

اعرالم   خیاز تار یاست. مهلت داور االجرا الزم نیطرف یداور برا یأنمود. ر

را در صرورت   مرذکور  هلرت ماه است و داور حق دارد م کیاختال   یکتب

اسراس نظرر داور    داور بر می. ابالغ اوراق و تصم دینما دیتمد دفعات به ازین

آن را  دیر کره با  یداور و طرفر  الزحمره  حرق  نتعیری  .به عمل خواهرد آمرد  

از  ی، شررط مسرتقل  یبه عهده داور خواهد برود شررط داور   دیپرداخت نما

 در آن ندارد. یریثتأ ادقرارد یو انقضا ابطالقرارداد بوده انفساخ و 

  تغییر نشانی -8ماده 

سراعت   48، حرداکثر ظرر    ینشران  رییر موکل متعهد است در صرورت تغ 

در  نمایرد اعالم  لیبا حضور در دفتر وکالت به وکیا را کتبا  و  دیجد ینشان

پسرت ارسرال    قیر از طر یمکاتبات بره همران آدرس قبلر    صورت نیا ریغ

 یتلقر  شرده  ابرالغ بره پسرت،    لیتحو خیساعت از تار 48و ظر    شود یم

 .شود یم

  



  تعداد نسخ قرارداد - 6ماده 

برا اعتبرار   و  المتننسرخه متحرد   2تبصره و در  4ماده و  ۳این قرارداد در 

واحد تنظیم شد و یک نسخه آن به موکرل تسرلیم گردیرد . موکرل اقررار      

نمود که قرارداد حاضر را کامال  مطالعره و سرپس مبرادرت بره امضرای آن      

 نموده است. 

 امضاء وکیل  

 امضاء موکل

 نیالطرف یمرضامضاء داور 

 

  


