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 مسودة 

 المهني للمحامين والمستشارين القانونيين ميثاق السلوك

 في إمارة دبي

 
 الفصل األول: تمهيد

 
 التعريفات

 (1المادة )
 

يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا الميثاق، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل 

 سياق النص على خالف ذلك: 
 

 : دولة اإلمارات العربية المتحدة.الدولة
 

 : إمارة دبي.اإلمارة
 

 : دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي.الدائرة
 

البتدائية، واالستئناف، والتمييز( واللجان القضائية والمراكز المشكلة في : تشمل محاكم دبي )االمحاكم

 اإلمارة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
 

 : الشخص الطبيعي المقيد لدى الدائرة.المحامي/ المستشار القانوني
 

المختصة في : مكتب المحاماة أو مكتب االستشارات القانونية المرخص من الدائرة والجهات المكتب

 اإلمارة.
 

 : تقديم الخدمات القانونية للجمهور.المهنة
 

: الخدمات القانونية التي يكون المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب مرخصين الخدمات القانونية

بتقديمها داخل اإلمارة، وتشمل الترافع عن الغير وتمثيله أمام الجهات القضائية وهيئات ومراكز التحكيم 

 والتوفيق والجهات اإلدارية وتقديم الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود وأية خدمات قانونية أخرى.
 

: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يطلب أو يتلقى الخدمات القانونية من المحامي أو المستشار العميل

 القانوني أو المكتب. 
 

لمها المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب لحساب : األموال التي يحتفظ بها أو يتسأموال العميل

 العميل.
 

: األموال المحفوظة في حساب المكتب، والتي تعود إلى المحامي أو المستشار القانوني أو أموال المكتب

 المكتب.

 
قابل م: األموال المتفق عليها مع العميل، والتي يتلقاها المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب األتعاب

 الخدمات القانونية التي يقدمها للعميل.

 
 نطاق التفسير

 (2المادة )
 

 يتم تفسير أحكام هذا الميثاق وفقاً لما تقتضيه المحافظة على هيبة وكرامة وقدسية المهنة.
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 نطاق التطبيق
 (3المادة )

 
 تسري أحكام هذا الميثاق على:

 
 المحامين.  .1

 

 المستشارين القانونيين. .2
 

 المرخصة من قبل الدائرة.المكاتب  .3
 

محامين والمستشارين القانونيين المشتغلين بالمهن القانونية خارج اإلمارة، والمصرح لهم من الدائرة لا .4

بالترافع المؤقت أو بعرض أو تقديم الخدمات القانونية داخل اإلمارة، وذلك أثناء مباشرتهم لتلك 

 الخدمات القانونية المصرح لهم بها.

 
 ساسيةالمبادئ اال
 (4المادة )

 
يلتزم المحامي والمستشار القانوني في سلوكه عند مزاولة المهنة القانونية، بمبادئ الشرف واالمانة  -أ

واالستقامة، وبالمحافظة على قيم المهنة واحترام أعرافها وأخالقياتها والتشريعات السارية في 
ة من حيث النزاهة والصدق، وأال اإلمارة، ويجب عليه التحلي في جميع تصرفاته بالصفات الحميد

 يشتغل بأي عمل ال يتفق وكرامة المهنة او تقاليدها.
 

 يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، االلتزام بما يلي: -ب
 

 أن يتصرف في جميع األوقات بما يخدم مصالح عميله على أفضل وجه. .1
 

 أن يحافظ على أموال ومستندات العميل.  .2
 

 الخدمات القانونية بالكفاءة والعناية الواجبة وبالسرعة الممكنة.أن يقدم  .3
 

 أن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها. .4
 

 أن يكون صادًقا ومهنًيا في جميع تصرفاته. .5
 

 أن يتصرف وفقاً لدوره كشريك في تحقيق العدالة. .6
 

 أن يتجنب ما قد يسيء إلى نزاهته واستقالليته المهنية.  .7
 

 ل مع الدائرة بمصداقية وتعاون تام. أن يتعام .8
 

 أن يسعى لطلب التزود بالمعرفة العلمية وااللتحاق بالدورات التدريبية لتنمية وتطوير قدراته المهنية. .9
 

أن يبذل الجهد الالزم ويوفر الفرص الممكنة إلعداد المحامي أو المستشار القانوني المتدرب في  .10
وعملياً لممارسة المهنة، وأن يحرص على التزامه بأحكام هذا  المكتب، وأن يعمل على تأهليه مسلكياً 

 الميثاق.
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 السلوك المسيء للمهنة
 (5المادة )
 

 يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب ما يلي:
 

 اإلساءة إلى المهنة، أو إلى منظومة العدالة أو يتسبب في زعزعة ثقة الجمهور فيها. .1
 

التسويق للخدمات التي يقدمها بشكل ال يتفق مع تقاليد المهنة، أو القيام باستخدام  اإلعالن عن نفسه أو .2

 .الوسطاء
 

أن يضع على أوراقه أو الفتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي أو المهني الذي تعتمده الدائرة ودرجة  .3

 بق أن تواله.المحكمة المقبول الترافع أمامها، أو أن يستخدم أي بيان أو إشارة إلى منصب س
 

 أن يبتاع كل أو بعض الحقوق المتعلقة بالخدمة القانونية التي يؤديها. .4
 

أن يتخذ من غرف المحامين أو أبنية المحاكم أو المراكز األمنية مكاناً للترويج للخدمات القانونية  .5

 التي يقدمها. 
 

 إعارة اسمه، أو تأجير رخصة المكتب، أو التنازل عنها للغير. .6
 

 بالمحامين والمستشارين القانونيين المتدربين السلوك الخاصةقواعد 
 (6المادة )

 
ال يحق للمحامي أو المستشار القانوني المتدرب أن يستعمل صفة المحامي أو المستشار القانوني دون  -أ

أن يعلن عن نفسه بأي شكل أو يلحق باسمه هذه الصفة، إال بعد انتهاء أو أن يلحقها بكلمة "متدرب"، 

 التدريب وقيد اسمه في جدول المشتغلين بالدائرة. فترة
 

ال يجوز للمحامي أو المستشار القانوني المتدرب، أثناء فترة التدريب أن يقبل التوكل في الدعاوى  -ب

 باسمه أو لحسابه أو مباشرتها أو الترافع فيها.
 

 لتزود من خبراتعلى المحامي أو المستشار القانوني المتدرب أن يسعى لطلب العلم والمعرفة وا -ج

المحامي أو المستشار القانوني المدرب، وأن يلتزم طيلة فترة التدريب بأحكام وشروط وواجبات 

 التدريب، وبأي لوائح تصدرها الدائرة لتنظيم التدريب التأهيلي لممارسة المهنة.

 
 العالقة مع العميلالفصل الثاني: 

 
 األتعاب والنفقات

 (7المادة )
 
يجب على  ،الطارئة التي تستدعي تقديم الخدمات القانونية بشكل فوري ومباشرباستثناء الحاالت  -أ

المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب عند تكليفه من قبل العميل أو في أقرب فرصة ممكنة، 

 خطاره خطياً بما يلي:إ
 

 تقدير األتعاب عن الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها، وأية مصاريف أخرى متوقعة.  -1
 

األساس الذي تم بناًء عليه تقدير أتعاب الخدمات القانونية والنفقات المتوقعة والمصاريف األخرى  -2

 التي سيتم فرضها على العميل.
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 القانونية. التزام العميل بسداد كافة الرسوم المقررة حتى نهاية الخدمة -3
 

أية نفقات يمكن توقعها والتي يجب على العميل أدائها للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب  -4

 أو إلى الغير، والمراحل واألوقات التي من المتوقع أن تطلب فيها تلك النفقات.
 

لك ذ أن من حق العميل وضع حد أقصى لألتعاب ونفقات الخدمات القانونية، وأنه لن يتم تجاوز -5

 الحد، دون إرسال إخطار خطي مسبق إلى العميل بذلك.
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، عند تحديد أتعابه مقابل الخدمات القانونية،  -ب

 التالية: االعتباراتمراعاة 
 

 خبرة المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب ومهاراته في اداء عمله. -1
 

 جهد المطلوب لتقديم الخدمات القانونية.الوقت المخصص وال -2
 

 األتعاب المصرح بها بموجب أي تشريع، إن وجد. -3
 

 يجب أال تكون االتعاب حصة عينية من الحقوق المتنازع عليها. -ج
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، في جميع األوقات، عند تكليفه بشأن أي    -د

 ل عند إخطاره بما يلي:موضوع محل نزاع، أن يذكر للعمي
 

أنه في حال كسب العميل للدعوى، يعتبر المسؤول شخصياً عن تسديد كامل أتعاب الخدمات  -1
 القانونية والنفقات والمصاريف األخرى الخاصة بالمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب. 

 

ة والمصاريف الخاصأنه في حال خسارة العميل للدعوى، فإنه قد يتعين عليه أن يسدد األتعاب  -2
 بخصمه أو أي جزء منها، باإلضافة إلى األتعاب والنفقات والمصاريف األخرى الخاصة

 .بالمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب
 

 اتفاقية الخدمات القانونية
 (8المادة )

 
د اتفاقاً اعلى المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، عند قبول تكليفه من العميل، أن يقوم بإعد -أ

 خطياً يتضمن، على األقل، ما يلي:
 

 نطاق الخدمات القانونية التي سيتم تقديمها، وأية مسائل أخرى ذات أهمية. -1
 

 الفترة المتوقع إنجاز الخدمة القانونية خاللها، وفقاً لطبيعة تلك الخدمة. -2
 

 القانونية.اسم أو اسماء المحاميين أو المستشارين القانونيين الذين سيقدمون الخدمات  -3
 

األساس الذي تم االتفاق عليه لتقدير أية مصاريف سيتم فرضها على العميل، بما في ذلك  -4

 المتعلقة بالغير. والمدفوعاتالمصاريف 
 

 أو أسس تقديرها التي تم االتفاق عليها مع العميل. األتعاب -5
 

والتي تغطي  وجود وثيقة تأمين مهني خاصة بالمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، -6

 .التعويض عن مخاطر وأخطاء مزاولة المهنة، وأن بيانات الوثيقة لدى الدائرة
 

بيانات الشخص المخول في المكتب بتلقي الشكاوى المتعلقة بالمحامين أو المستشارين القانونيين  -7

 أو المكتب.
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ميل إخطار العالوارد أي من البنود السابقة، يجب  االلتزاموفي حال حدوث أي تغيير في محتوى 

 خطياً ومباشرًة بذلك.
 

يتعين على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب عدم اللجوء إلى وكيل مهني آخر )محاٍم أو  -ب

مستشار قانوني أو مكتب أو أي شخص آخر( للمساعدة في أداء الخدمات القانونية الموكلة إليه، إال 

الوكيل المهني  واالتفاق على المسؤول عن أتعاب عند الضرورة وبعد أخذ موافقة العميل على ذلك،

 اآلخر.
 

( على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، إذا تنحى عن 12مع مراعاة البند )أ( من المادة ) -ج

 أداء الخدمة القانونية المكلف بها دون سبب مبرر، أن يرد للعميل مقدم األتعاب.

 
 التكليف المشترك

 (9المادة )
 

المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب التكليف بتمثيل أكثر من عميل في ذات الموضوع،  عند قبول

 فيتعين عليه أن يخطر عمالئه بما يلي:
 

 أنه طلب من المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أن يمثل بعضهم أو جميعهم. -أ
 

ذي لعمالء تعتبر سرية بالقدر الأن المعلومات المتعلقة بالموضوع المشترك التي يفصح عنها أحد ا -ب

 تكون فيها غير متعلقة بالعمالء اآلخرين.
 

نزاع وتطوره بينهم إلى درجة يتعذر فيها تسوية النزاع، فإنه ال يمكن للمحامي أو  نشوءفي حال  -ج

 المستشار القانوني أو المكتب االستمرار في تمثيل أياً من العمالء وأنه يتوجب عليه االنسحاب تماًما.

 
 عرض وتقديم الخدمات القانونية

 (10المادة )
 
يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، عند عرض الخدمات القانونية أو تقديمها،  -أ

 استخدام أساليب:
 

 مضللة أو كاذبة أو مزيفة. .1
 

 تنطوي على إجبار أو إكراه أو ضغط. .2
 

مستشار قانوني أو مكتب آخر بشأن يراد منها التأثير على أي شخص قام بتكليف محاٍم أو  .3
 موضوع معين، بهدف تغيير ذلك المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب.

 

 تهدف إلى استغالل أي شخص يسهل التأثير عليه. .4
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، عند تلقي التعليمات من العميل وخالل فترة  -ب

 عتبار األهلية القانونية للعميل.التعاقد، أن يأخذ بعين اال
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب االمتناع عن القيام بأي عمل، إذا كانت التعليمات  -ج

التي تلقاها من عميله فيما يتعلق بذلك العمل، تنطوي على مخالفة التشريعات السارية أو آداب وتقاليد 

 المهنة.
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يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب االمتناع عن تقديم المشورة القانونية إلى عميله   -د

في أي موضوع يعلم أو لديه أسباب معقولة لالعتقاد بأن طلب المشورة يهدف إلى تسهيل ارتكاب 

 جريمة، أو أي غرض آخر غير مشروع.
 

كتب إخطار عميله مباشرة، ودون تأخير، بجميع يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو الم  -ه

المسائل واإلجراءات المتعلقة بموضوع التكليف، وذلك بصفة مستمرة أو كلما طلب العميل ذلك. كما 

يتعين عليه أن يطعن على أي قرار أو حكم صادر في غير صالح عميله خالل المواعيد القانونية، 

 العميل على خالف ذلك.إال إذا كان هناك اتفاق أو توجيه خطي من 
 

يلتزم المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، وفي جميع األوقات، ببذل الجهد الكافي إلنجاز أي  -و

 عمل نيابة عن العميل وبالسرعة الالزمة. 
 

ال يجوز للمحامي أو المستشار القانوني أن يسعى للتواصل مع الشهود في الدعوى بطريقة مباشرة  -ز

 وذلك بهدف التأثير عليهم قبل أداء الشهادة.أو غير مباشرة، 
 

على المحامي أو المستشار القانوني أال يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام أو مستشار قانوني آخر  -ح

 في أي نزاع ضد جهة عامة أو خاصة كان يعمل لديها، وذلك خالل السنتين التاليتين لترك العمل.
 

نوني أن يقبل الوكالة لنفسه أو بواسطة محام أو مستشار قانوني ال يجوز للمحامي أو المستشار القا  -ط

 آخر في نزاع ضد عميل سبق أن استشاره فيه وأطلعه على مستنداته.
 

على المحامي أال ينيب عنه محامياً آخر في الحضور أو المرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي،  -ي

 دون مبرر مقبول.
 

لقانوني أو المكتب أن يقبل التكليف من العميل إذا لم يكن قادًرا على ال يجوز للمحامي أو المستشار ا -ك

أداء أو تنفيذ هذا التكليف بالكفاءة والعناية والسرعة الالزمة للقيام بمثل هذا العمل، وذلك بالنظر إلى 

 التزاماته المهنية األخرى.
 

فترة بإمكانه إنجاز العمل في ال يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، إذا تبين أنه ليس -ل

 المتفق عليها، إخطار العميل خطياً بذلك.
 

ال يجوز للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب تقديم الخدمات القانونية في أي مجال قانوني ال  -م

 آلتيتين:ايملك فيه المعرفة أو المهارة أو الخبرة الكافية لتقديم تلك الخدمات القانونية، إال في الحالتين 
 

أن يتوافر لدى المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب القدرة على تحصيل هذه المعرفة أو  -1

اكتساب المهارة من خالل الدراسة والبحث، أو من خالل االشتراك مع محاٍم أو مستشار قانوني 

سبب ة عدم التأو مكتب آخر ممن لديه الكفاءة والخبرة الالزمتين في ذات المجال القانوني، شريط

 في زيادة التكلفة أو التأخير غير المبرر في تقديم الخدمات القانونية.
 

أن يوافق العميل خطياً على قيام المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب بتمثيله في الموضوع،  -2

على الرغم من إخطار العميل بأن الوصول إلى المعرفة المطلوبة أو إلى المحامي أو المستشار 

القانوني أو المكتب الذي لديه الكفاءة في ذلك المجال القانوني غير متاح بشكل فوري، وقد يؤدي 

 إلى زيادة التكلفة أو التأخير في تقديم الخدمات القانونية.
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يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، حال وجود خطأ أو سهو من جانبه في الخدمات  -ن

ه على نحو من شأنه أن يسبب ضرراً للعميل ال يمكن إصالحه، أن يتخذ القانونية المقدمة من

 اإلجراءات اآلتية:
 

 إخطار العميل دون تأخير عن الخطأ أو السهو. -1
 

إخطار العميل بأن له طلب المشورة والرأي القانوني من أي محام أو مستشار قانوني أو مكتب  -2
 آخر بشأن الموضوع أو الخطأ أو السهو.

 

 يل بأنه على استعداد للتوقف عن االستمرار في تقديم الخدمة القانونية.إخطار العم -3
 

 إخطار العميل بأنه بإمكانه الرجوع إلى غطاء التأمين المهني الخاص بالمكتب. -4
 

 التسويات
 (11المادة )

 
على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أن يبين للعميل خطياً بأسلوب واضح وبلغة يفهمها،  -أ

مقترحات التسوية والعروض المقدمة من األطراف األخرى، وآثارها المترتبة على مصالح  جميع

 العميل.
 

يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، التأثير أو الضغط على العميل بأي طريقة  -ب

 غير مالئمة لقبول أو رفض أي مقترح أو عرض للتسوية.

 
 إنهاء العالقة

 (12المادة )
 
ال يجوز للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب إنهاء العالقة مع العميل، إال لسبب مبرر وبعد  -أ

توجيه إخطار خطي للعميل مرفق به تقريراً يتضمن األعمال التي تمت واإلجراءات الواجب اتخاذها 

 ، ما لم يتمومواعيدها، على أن يستمر في القيام بالعمل لمدة شهر على األكثر من تاريخ اإلخطار

 االتفاق على خالف ذلك، وأن يرد للعميل كافة الوثائق والمستندات وسند التوكيل.
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب اتخاذ كافة اإلجراءات والتدابير التي تؤمن  -ب

أو  وقفمستندات العمالء وسرية معامالتهم وتضمن كافة مصالحهم وحقوقهم المالية، وذلك في حال 

 شطب او وفاة المحامي أو المستشار القانوني أو انتهاء ترخيص المكتب أو الغائه. 

 
 الفصل الثالث: أخالقيات أو ممارسات المهنة

 
 توقف المكتب أو تعديل شكله القانوني

 (13المادة )
 
ع  -أ يه الشركاء ففي حال توقف المكتب عن مزاولة المهنة أو حلول مكتب آخر محله أو تصفيته وتوزَّ

 على مكتبين أو أكثر، فيتعين أن يسبق ذلك اتخاذ االجراءات التالية:
 

إخطار العميل خطياً دون تأخير بأي تغيير من هذا القبيل، على أن يرفق باإلخطار تقريراً يتضمن  .1

األعمال التي تمت واإلجراءات الواجب اتخاذها ومواعيدها، والمبلغ المترصد من أموال العميل 
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وأحقيته في استردادها، وبياًنا واضًحا يفيد بأن للعميل الحرية في تكليف أي مكتب يختاره، 

 والتوصل معه إلى اتفاق في هذا الشأن.
 

قبل قيام المكتب الجديد بمباشرة الموضوعات الخاصة  الحصول على موافقة كتابية من العميل .2
 به.

 

التي حصل عليها كل من تلك المكاتب خالل قيامها في حال اندماج مكتبين أو أكثر، فإن المعلومات  -ب

بالعمل لمصلحة العميل الخاص بكل منها، لن تنتقل إلى المكتب الجديد إال بناء على تكليف جديد من 

 العميل لذلك المكتب.
 

 في حال اندماج مكتبين أثناء تمثيلهما ألطراف مختلفة في موضوع واحد، فتطبق القواعد التالية: -ج
 

موضوع يشكل نزاعاً قائماً أو محتمالً، فيجب على المكتب الذي تشكل باالندماج التوقف إذا كان ال -1

عن تمثيل الخصوم، وأن يرسل لهم إخطاراً خطياً بهذا التوقف مرفقاً به تقريراً يتضمن األعمال 

 التي تمت واإلجراءات الواجب اتخاذها ومواعيدها.
 

 متعارضة، فيجوز للمكتب الذي تشكل باالندماج إذا لم يكن الموضوع يشكل نزاعاً أو مصالحاً  -2

االستمرار في تمثيل أكثر من طرف، وذلك بعد موافقة جميع األطراف خطًيا، واتخاذ التدابير 

واإلجراءات المعقولة لضمان عدم اإلفصاح أو تداول المعلومات السرية بين المحامين أو 

 المندمجين.المستشارين القانونين العاملين في المكتبين 

 
 تضارب المصالح

 (14المادة )
 
يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب تمثيل العميل أو االستمرار في ذلك، إذا وجد  -أ

تضارًبا بين مصالح العميل ومصالح المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، سواء كان هذا 

 التضارب قائماً أو محتمالً.
 

يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب تمثيل العميل أو االستمرار في ذلك إذا وجد  -ب

تضارًبا في المصالح سواء أكان قائماً أو محتمالً بين أكثر من عميل لديه، وذلك عند تمثيله لهم في 

ا لم أو مواضيع أخرى ذات صلة، والعمل بما يخدم مصالحهم على أفضل وجه، مموضوع واحد 

 تتوافر الشروط التالية:
 

 أن يحصل العميل على تقرير مفصل حول طبيعة هذا التضارب وأثره. -1
 

 أن يوافق العميل خطياً على التمثيل بالرغم من وجود هذا التضارب.  -2
 

أن يتوافر لدى المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب ما يكفي من األسباب المعقولة التي  -3

إمكانية تمثيله لجميع العمالء، وأن ذلك في مصلحتهم، وأن الفوائد العائدة تجعله على ثقة في 

 على العمالء من هذا التمثيل تجاوز مخاطره.

 
 سرية المعلومات

 (15المادة )
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة  -أ

التي تحصل عليها  دات واألعمال والشؤون الخاصة بعميله، أوعلى سرية المعلومات والمستن
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بمناسبة عالقته المهنية، وأن يلتزم وجميع موظفيه بتلك السرية حتى بعد انتهاء العالقة مع 

  العميل.
 

يجوز للمحامي أو المستشار القانوني أو المكتب، اإلفصاح بشكل صريح أو ضمني عن أية  -ب

تحصل عليها بمناسبة عالقته المهنية بالعميل في  في أي مستند معلومات سرية أو بيانات واردة

 أي من الحاالت التالية:
 

 الحصول على موافقة خطية من العميل.   -1
 

  وجود التزام قانوني باإلفصاح عنها. -2
 

 التقدم بشكوى مسلكية ضده من قبل العميل أمام الدائرة أو أية جهة قضائية مختصة. -3
 

الحاالت المشار إليها في البند )ب( من هذه المادة، في حدود ما هو يكون اإلفصاح في أي من  -ج

 مطلوب، وبالقدر الذي تقتضيه الموافقة من العميل أو االلتزام القانوني أو رد االدعاء.
 

إذا كان المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب مكلًفا من قبل عميلين أو أكثر في الموضوع  -د

إلفصاح عن المعلومات التي يطلع عليها بصفته ممثالً ألحد العمالء في ذاته، فإنه يمتنع عليه ا

 موضوع منفصل إلى العمالء اآلخرين دون أخذ موافقة العميل الخطية على ذلك االفصاح.
 

يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أداء الشهادة عن الوقائع أو المعلومات التي علم بها  -ه

إال إذا وافق العميل خطياً على ذلك، ما لم يكن قد ذكرها له بقصد بمناسبة ممارسته للمهنة، 

 ارتكاب جريمة.

 
 تمثيل خصوم العمالء السابقين

 (16المادة )
 
يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب قبول تكليف من قبل خصم ألحد عمالئه  -أ

 الحالتين التاليتين: السابقين أو خصم لشخص له عالقة بالتكليف السابق، في أي من 
 

 إذا كان العمل متعلًقا أو مرتبطاً بذات الموضوع الذي كان مكلفا به. -1
 

إذا كان الموضوع جديداً وكان المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب تحصل على معلومات  -2

 التكليف السابق، وكانت تلك المعلومات ذات صلة بالموضوع الجديد. سرية من 
 

 لم يوافق العميل السابق أو الشخص ذو الصلة بالموضوع خطياً على قبول التكليف.وذلك كله، ما 
 

عند انتقال المحامي أو المستشار القانوني من مكتب إلى مكتب آخر، فإنه يجب على المكتب الذي انتقل 

إليه ضمان عدم قيام المحامي أو المستشار القانوني باإلفصاح عن أية معلومات سرية حول عمالئه 

السابقين، أو تقديم خدمات قانونية بشأن موضوعات توالها سابقاً لهؤالء العمالء، على نحو يمثل تضارباً 

 في المصالح.

 
 العالقة مع المحامين والمستشارين القانونيين اآلخرين والغير

 (17المادة )
 
والمهنية  االحتراميجب أن تكون العالقة بين المحامين والمستشارين القانونيين والمكاتب قائمة على  -أ

 ومراعية لألعراف والعادات والثقافة المحلية في الدولة.
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يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أن يتعامل بالسرعة الالزمة مع كافة المراسالت  -ب

مكاتب لالمتعلقة بتقديم الخدمات القانونية الواردة اليه من زمالئه المحامين والمستشارين القانونيين أو ا

 األخرى.
 

يحظر على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أن يتواصل مباشرًة مع أي عميل لمحام أو  -ج

 لمستشار قانوني أو لمكتب آخر في أي شأن، باستثناء الحاالت التالية:
  

 إذا كان الهدف من التواصل هو طلب بيانات الممثل القانوني للطرف اآلخر. -1
 

أو المستشار القانوني أو المكتب الذي يمثل الطرف اآلخر على التواصل إذا وافق المحامي  -2
 المباشر مع عميله.

 

 إذا وجدت ظروف استثنائية تستدعي القيام بهذا التواصل.  -3
 

وفي جميع األحوال، يجب إبالغ العميل بأن له الحق في رفض هذا التواصل في غياب محاميه أو 
 ثله.مستشاره القانوني أو المكتب الذي يم

 

على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب االمتناع عن التعرض لألمور الشخصية التي قد تسيء  -د

للخصوم أو للوكالء أو للشهود، وأال يطعن في سمعتهم أو شرفهم أو كرامتهم، ما لم يستلزم ذلك 

 ضرورة الدفاع عن مصالح العميل.
 

أو المكاتب بشأن موضوع واحد عن عميل واحد،  إذا تعدد المحامون أو المستشارون القانونيون -ه

 فعليهم التشاور وتوحيد جهودهم وصوالً لتحقيق المصلحة المثلى للعميل. 
 

فيما عدا الحاالت االستثنائية، ال يجوز للمحامي أو المستشار القانوني اجراء مصالحة مع خصم  -و

 عميله إال عن طريق محامي الخصم أو مستشاره القانوني. 
 

محامي أو المستشار القانوني إخطار الدائرة في حال اتخاذه إجراءات قضائية ضد محام أو على ال -ز

 مستشار قانوني آخر في أي موضوع ناشئ عن العالقة المهنية بينهما.

 
 قواعد السلوك الخاصة بالعالقة مع القضاء

 (18المادة )
 

القضاء بكافة األحكام الواردة يتعين على المحامي أو المستشار القانوني أن يلتزم في سلوكه مع 

 بالتشريعات السارية في اإلمارة، وعلى وجه الخصوص التالي:
 

 أن يلتزم بقواعد وإجراءات المحكمة التي يقوم بالترافع أمامها. -1
 

 أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً يتفق وكرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقالله. -2
 

 القاضي.أن يرتقي بآداب المخاطبة والترافع أمام  -3
 

 أن يتجنب كل ما من شأنه تعطيل الفصل في الدعاوى أو اإلخالل بحسن سير العدالة. -4
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 الفصل الرابع: العالقة مع الدائرة
 

 االلتزام بإبالغ الدائرة
 (19المادة )

 
مع مراعاة أحكام التشريعات السارية في اإلمارة، يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب 

 الدائرة في أي من الحاالت التالية: إبالغ
 

  اختالس أموال العميل أو إساءة استخدامها من قبل أي شخص. -1
 

أية دعوى جنائية ماسة بالشرف أو األمانة مرفوعة ضد المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب،  -2

 داخل الدولة أو خارجها.

 
بواجباته كمشتغل في المهنة ألي سبب يحول عدم قدرة المحامي أو المستشار القانوني على القيام  -3

 دون ممارسته لها.
 

أية عقوبات تأديبية يتم توقيعها على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أثناء ممارسته للمهنة  -4

 في الدولة أو خارجها.

 
 االلتزامات تجاه الدائرة

 (20المادة )
 
المكتب الرد بدون تأخير على جميع االتصاالت يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو  -أ

 والمراسالت التي ترد إليه من الدائرة.
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب أن يسلم بدون تأخير أية مستندات أو معلومات  -ب

 صتطلبها الدائرة ذات صلة بالخدمات القانونية أو بقيد المحامي أو المستشار القانوني أو بترخي

 المكتب، أو تتعلق بأية شكوى أو التزام آخر تحدده اللوائح والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدائرة.

 
 الفصل الخامس: أموال العميل

 
 الحسابات المالية

 (21المادة )
 

 مع مراعاة التشريعات السارية في اإلمارة، على المكتب ضمان ما يلي:
 

العمالء عن أموال المكتب، واالحتفاظ بحسابات مصرفية  اتخاذ االجراءات الالزمة لفصل أموال -1

خاصة بأموال المكتب واخرى خاصة بأموال العمالء لدى مصرف مرخص له بتقديم الخدمات 

المصرفية في اإلمارة، والعمل على ابقاء جميع اموال العمالء منفصلة عن اموال المكتب قدر 

 اإلمكان.
 

لمحاسبة المعمول بها في اإلمارة، يضمن اجراء التسويات الدقيقة اعتماد نظام محاسبي وفًقا لمعايير ا -2

 لحسابات العميل والمكتب. 
 

 قيد جميع التعامالت التي تجري على حسابات العميل والمكتب. -3
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 تحديد األشخاص المفوضين بالتوقيع على حسابات العميل والمكتب. -4

  
 حفظ السجالت والدفاتر والحسابات

 (22المادة )
 
المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب االحتفاظ بالسجالت والدفاتر والحسابات حسب يجب على  -أ

األصول ووفًقا لمعايير المحاسبة المعمول بها في اإلمارة. ويجب أن تكون هذه الدفاتر والحسابات 

 واضحة وُمحدثة وتحتوي على تفاصيل كافية للتعرف على كل قيد وارد فيها.
 

المستشار القانوني أو المكتب االحتفاظ بسجالت وافية عن جميع المدفوعات  يجب على المحامي أو -ب

 والمقبوضات.
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب ضمان حفظ السجالت والدفاتر والحسابات  -ج

 ( سنوات من تاريخ انتهاء تقديم الخدمة القانونية،6المالية الخاصة بعمالئه لفترة ال تقل عن ست )

 ويجب عليه أن يزود عميله، دون تأخير، بأية كشوف حسابات يطلبها العميل.

 
 االستالم

 (23المادة )
 

يجب على المحامي أو المستشار القانوني أو المكتب إخطار العميل خطياً، دون تأخير، عند استالمه أية 

 أموال أو أوراق مالية بالنيابة عنه.
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[DRAFT] 

CHARTER FOR THE CONDUCT OF ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANTS IN THE EMIRATE 

OF DUBAI FOR 2015 

 

CHAPTER 1: INTRODUCTION 

Definitions 
Article (1) 

 

The following words and expressions, wherever mentioned in this Charter, will have the 

meaning indicated opposite each of them unless the context implies otherwise:  

State: The United Arab Emirates. 

Emirate: The Emirate of Dubai. 

Department: The Government of Dubai Legal Affairs Department. 

Courts: The courts of Dubai (first instance, appeal and cassation) and the judicial committees 

and centres and formed in the Emirate, including the Dubai International Financial Centre. 

Advocate/Legal Consultant: Any natural person who is registered with the Department. 

Firm: An advocacy or legal consultancy firm licensed by the Department and competent 

entities in the Emirate. 

Profession: Provision of Legal Services to the public. 

Legal Services: The legal services which the Advocate, Legal Consultant or Firm are licensed to 

provide in the Emirate and which may include, without limitation, pleading and representing 

third parties before judicial bodies, arbitration and conciliation centres, and administrative 

bodies, providing legal opinion and advice, drafting contracts and any other legal services. 

Client: A natural or legal person which requests or receives Legal Services from an Advocate, 

Legal Consultant, or Firm. 

Client Monies: Money that the Advocate, Legal Consultant, or Firm holds or receives for a 

Client. 

Firm Monies: Money which is held in the Firm account and which belongs to an Advocate, 

Legal Consultant, or Firm. 

Fees: Monies received by the Advocate Legal Consultant, or Firm in return for Legal Services 

rendered as agreed with the Client. 

Scope of Interpretation 
Article (2) 

The provisions of this Charter shall be interpreted in accordance with the requirements of 

maintaining the status, dignity and sanctity of the Profession.  
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Scope of Application 
Article (3) 

This Charter applies to: 

1- Advocates; 

2- Legal Consultants;  

3- Firms licensed by the Department; and  

4- advocates, legal consultants, and practitioners of the legal profession working outside the 

Emirate, who are temporarily authorised to plead, provide and/or offer to provide Legal 

Services in the Emirate, in the course of providing the authorised Legal Services.  

 

Fundamental Principles 
Article (4) 

 

a- An Advocate or Legal Consultant practicing the Legal Profession is committed in his conduct 

to maintaining the principles of honour, sincerity and integrity. He is also committed to 

maintaining the values of the Profession, respecting its customs and ethics, and upholding the 

legislation inforce in the Emirate. He must act at all times with integrity and honesty, and not 

practice another profession contemporaneously, which does not reflect the dignity of the 

Profession and its traditions. 

b- An Advocate, Legal Consultant, or Firm, has the duty: 

1- to act in the best interests of the Client at all times; 

2- to protect Client Monies and documents held by him; 

3- to deliver Legal Services competently, diligently and as promptly as reasonably 

possible; 

4- to maintain an appearance which befits the dignity of the profession and its status; 

5- to be honest and professional in all his dealings; 

6- to always conduct himself as a partner in the pursuit of justice; 

7- to avoid any compromise to his integrity and professional independence; 

8- to deal with the Department in an honest and co-operative manner; 

9- to always seek to acquire academic knowledge and partake in training courses to 

enhance his qualifications and develop his abilities; and 

10- to use appropriate endeavours to create opportunities to equip trainee advocates or 

legal consultants at the Firm, and to work towards  developing their understanding of 

the practical and ethical aspect of the Profession and  to ensure that he complies with 

the provisions of this Charter. 

Conduct Detrimental to the Profession 
Article (5) 

 

An Advocate, Legal Consultant, or Firm must not engage in any of the following: 
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1. conduct that would be prejudicial to the Profession, or diminish the public confidence in, 

the administration of justice; 

2. advertise or market themselves in any form, not in keeping with the traditions of the Legal 

Profession in the State, or use agents; 

3. place, either in his documents or on the sign outside his Firm, any titles other than the 

academic or professional title and the degree of court that he is entitled to plead before, 

or draw attention to or make any reference to any position he previously held; 

4. buy into the rights subject to dispute;  

5. use the chambers, court building, or police stations except his office as a location to 

promote Legal Services.   

6. provide his name or lease or assign his firm licence to third parties. 

 
Conduct Expected of Trainee Advocate and Legal Consultants 

Article (6) 

a. A trainee advocate or legal consultant shall not present himself as an Advocate or Legal 

Consultant without adding the word "trainee". He shall also not market himself in any 

form or link his name to the status of Advocate or Legal Consultant, until after completion 

of his traineeship and registration on the Department's Roll. 

 

b. A trainee advocate or legal consultant shall not accept, commence or undertake 

representation in any case through his own name or to his own advantage for the duration 

of his traineeship.  

 

c. A trainee advocate or legal consultant shall seek to obtain knowledge and know-how and 

benefit from the experience of the Advocate or Legal Consultant trainer. For the duration 

of his training, he should comply with the rules, regulations and duties applicable to 

training, and with any other regulations issued by the Department to regulate training for 

qualification.  

 
 Chapter 2: RELATIONSHIP WITH THE CLIENT 

 
Fees and Costs 

Article (7) 
 

a. Except for urgent matters where Legal Services are provided immediately, an Advocate, 

Legal Consultant, or Firm upon being retained by the Client or as soon as practically 

possible, must notify the Client in writing of the following: 

1- an estimate of the fees for the Legal Services to be provided, and any other 

predictable costs; 

2- the basis upon which any estimated fees for Legal Services, anticipated costs, and 

other expenses could be charged;  
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3- the Client's obligation to pay all disbursements until the completion of the Legal 

Services; 

4- any reasonably foreseeable expenses that the Client will have to pay to the Advocate, 

Legal Consultant, Firm, or to third parties, and the stages and times at which such 

expenses are likely to be required; and 

5- the Client's right to limit the fees and costs of the Legal Services, and that such limit 

may not be exceeded without sending a prior written notice to the Client. 

 

b. An Advocate, Legal Consultant, or Firm must have regard to the following factors when 

setting their fees for Legal Services: 

1- the experience and professional skills of the Advocate, Legal Consultant or Firm; 

2- the time and effort required and devoted for the provision of Legal Services; and 

3- any fees authorised by legislation. 

 

c. Fees must not be a share in kind of the disputed property rights. 

 

d. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall, at all times when accepting a retainer for a 

contentious matter set out the following when advising the  Client: 

 

1- in the event that the Client is successful in the matter, the Client will be personally 

responsible for payment in full of his own Advocate’s, Legal Consultant’s, or Firm’s 

fees for Legal Services, costs, and other payments; 

2- in the event that the Client is not successful in the matter, the Client may have to pay 

his opponent's legal fees and expenses, or a portion thereof, as well as legal fees and 

expenses of his own Advocate, Legal Consultant, or Firm. 

 
Legal Services Agreement 

Article (8) 
 

a. Once an Advocate, Legal Consultant or Firm accepts a retainer, a written agreement must 

be prepared that details as a minimum: 

1- the scope of the Legal Services to be provided and any other significant matters; 

2- the expected period of completion of the Legal Services, taking into account of the 

nature of this service; 

3- the name or names of the Advocate(s) or Legal Consultant(s) who will provide the 

Legal Services; 

4- the basis on which any costs including third party costs and disbursements will be 

charged to the Client; 

5- the fees or the basis of estimation agreed with the Client;   

6- the availability of  a professional indemnity insurance held by the Advocate, Legal 

Consultant, or Firm which, and that details of such policy have been provided to the 

Department; 
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7- details of a person within the Firm who is authorised to receive complaints related to 

the Advocate, Legal Consultant, Firm or Legal Services; and 

in the event of any changes to the content of the details listed in any of the above 

clauses, the Client must be notified of this promptly in writing. 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall not resort to any professional agent (any 

Advocate, Legal Consultant or Firm practising the Legal Profession or any other) for 

assistance in performing the Legal Services requested, unless it is necessary and only after 

the Client has agreed to that in writing including the responsibility for the cost of the other 

professional agent. 

c. Taking into account article 12(a) of this Charter, the Advocate, Legal Consultant, or Firm 

must return any payments to account if he terminated the retainer for Legal Services for 

no valid reason.  

 

Joint Retainers 
Article (9) 

 

Where an Advocate, Legal Consultant, or Firm accepts a retainer from more than one Client 

in the same matter, the Advocate, Legal Consultant, or Firm shall advise the Clients that: 

a. the Advocate, Legal Consultant, or Firm has been asked to act for both or all of them; 

b. no information disclosed by a Client in connection with the joint matter can be treated as 

confidential so far as any of the other Clients  are concerned; and  

c. if a conflict arises and develops in such a manner that it cannot be resolved, the Advocate, 

Legal Consultant, or Firm cannot continue to act for both or all of them and may have to 

withdraw completely. 

 
Offering and Providing Legal Services 

Article (10) 
 

a. In offering or providing Legal Services, an Advocate, Legal Consultant or Firm shall not use 

methods that: 

 

1- are misleading, misrepresenting or false; 

2- amount to coercion, duress, or harassment; 

3- are intended to influence a person who has retained another Advocate, Legal 

Consultant, or Firm for a particular matter in order to change his Advocate, Legal 

Consultant or Firm; or 

4- are intended to take advantage of a person who is vulnerable. 

 

b. In taking instructions, and during the course of the retainer, the Advocate, Legal 

Consultant or Firm, should have proper regard to the Client’s legal capacity. 
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c. An Advocate, Legal Consultant or Firm must not act where his Client's instructions will 

involve the Advocate, Legal Consultant, or Firm in a breach of legislation in force or 

practice standards and customs of the Legal Profession. 

 

d. The Advocate, Legal Consultant, or Firm shall not advise his Client in a matter when the 

Advocate, or Legal Consultant, or Firm knows or has reasonable grounds to believe that 

the request of advice is meant to aid the facilitation of a crime or to advance any other 

illegal purpose. 

 

e. An Advocate, Legal Consultant or Firm must keep his Client promptly and properly 

informed of all procedures and relevant aspects of the Client’s matter, on a regular basis 

or whenever so requested by the Client. He must also apply for appeal of any ruling or 

judgement issued against his Client, within the statutory limits, unless the there was an 

agreement or written instructions to the contrary. 

 

f. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall at all times use appropriate  endeavours to 

complete any work on behalf of a Client as soon as is reasonably possible. 

 

g. An Advocate or Legal Consultant shall not contact witnesses in a case directly or indirectly, 

with the intention of influencing them before testifying. 

 

h. An Advocate or Legal Consultant shall not accept a retainer, personally or through another 

Advocate or Legal Consultant, to act against a public or private entity for which he 

previously worked, within two years of leaving the entity.  

 

i. An Advocate shall not delegate another Advocate to appear in court on his behalf, or to 

perform any other litigation duties without valid reason. 

 

j. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall not accept instructions if, having regard to his 

other professional commitments, he will not be able to discharge or carry out such 

instructions diligently or in an appropriate time. 

 

k. If it becomes apparent to the Advocate, Legal Consultant or Firm that he cannot perform 

the Legal Services within the agreed time, he must inform the Client in writing. 

 

l. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall not personally provide Legal Services in an 

area of law in which they do not possess sufficient knowledge, skill or experience to 

provide the Legal Services unless: 

 

1- the Advocate, Legal Consultant or Firm has the ability to obtain such knowledge and 

skill either through study and research or by outsourcing to another Advocate, Legal 
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Consultant or Firm of established competence in that field, provided  that no 

additional costs or undue delay is caused in the provision of  the Legal Services; or 

 

2- the Client consents in writing to the Advocate, Legal Consultant or Firm acting in a 

matter, despite that the fact that the Client has been informed by the Advocate, Legal 

Consultant or Firm that access to the required knowledge or to an Advocate, Legal 

Consultant or Firm possessing relevant legal knowledge is not readily available and of 

the likelihood of additional costs or undue delay in provision of the Legal Service. 

 

m. Where an Advocate, Legal Consultant or Firm discovers an error or omission on his part in 

providing Legal Services that is damaging to the Client and that cannot be rectified, the 

Advocate, Legal Consultant or Firm shall: 

 

1- promptly inform the Client of the error or omission; 

 

2- inform the Client that they have a right to seek an alternative legal opinion on the 

matter and the error or omission from any other Advocate, Legal Consultant or Firm;  

 

3- advise the Client that he is willing to withdraw from acting; and 

 

4- notify the Client that he may benefit from the Firm's professional indemnity 

insurance. 

Settlements 
Article (11) 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall clarify to the Client in writing, in a clear 

manner and in language comprehensible to the Client, all proposals of settlement and 

other offers made by other parties and their consequent effect on the Client; and 

 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm must not place undue influence or pressure on the 

Client to accept or reject any settlement offer. 

 
Termination of Relationship 

Article (12) 
 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall not terminate his relationship with his Client 

except for a justifiable reason, and after giving reasonable written notice to the Client, 

along with a report detailing the completed services and the required procedures and 

their timelines. He shall also continue to act for up to a month after the notice, unless 

otherwise agreed, and to provide the Client with all the papers, document and the retainer 

deed.  
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b. An Advocate, Legal Consultant or Firm must take all necessary procedures and precautions 

that safeguard the Client's documents and confidentiality of his affairs, and guarantee all 

their financial rights and interests, in the event that the Advocate or Legal Consultant is 

suspended, struck off, passes away or the firm's licence is cancelled or expired.  

 

Chapter 3: Ethics and Professional Practices 

Cessation of a Firm and Changes in its Composition  
Article (13) 

  

a. Where a Firm has ceased to practise or a new Firm takes over from it  or it has been 

dissolved and its partners divided into two or more Firms, the following actions must be 

taken: 

1- notification of any such change must be promptly sent to the Client in writing, with a 

report detailing the completed services and the required procedures and their 

timelines along with details of any remaining Client Monies and the Clients right to 

recover them. It must also provide the Client with a clear statement that the Client is 

free to choose which Firm is to continue to represent him and reach an agreement on 

the matter; and 

 

2- obtain a written agreement from the Client before taking over any Client’s matters. 

 

b. Where two or more Firms merge, the information which each Firm obtained when acting 

for its particular Client will not pass to the newly merged Firm except through an express 

change of retainer between the Firm and Client. 

 

c. If two Firms have been representing different parties in the same matter and the Firms 

merge during the course of the matter, the following rules shall apply: 

 

1- If the matter constitutes a dispute or a potential dispute, the merged Firm must not 

continue acting for the opposing parties, and must provide the Clients with written 

notice that it cannot continue to act, along with a report detailing the completed 

services and the required procedures and their timelines along with details of any 

remaining Client Monies; or 

 

2- If the matter does not constitute a dispute or a potential conflict of interest, the 

merged Firm may continue acting for more than one party. If the Firm continues to 

act, it must first obtain written consent from all parties and take reasonable measures 

and actions to ensure that no disclosure of confidential information will occur 

between any Advocate or Legal Consultant of the merged Firms. 
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Conflicts of Interest 
Article (14) 

 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm must not accept instructions or continue to act if 

they deem that there is an existing or potential conflict of interest between the Advocate, 

Legal Consultant or Firm and the Client. 

 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm must not accept instructions or continue to act if 

they deem that there is an existing or potential conflict of interest, arising between two 

or more existing Clients, when it owes separate duties to act in the best interests of two 

or more Clients in relation to the same or related matters unless the following conditions 

are satisfied: 

 

1-  the Clients have received full written disclosure as to the nature and the possible 

consequences of the conflict; 

 

2- the Client has agreed in writing to representation despite such conflict; and 

 

3- the Advocate, Legal Consultant or Firm is satisfied that it is reasonable to act for all 

the Clients, that it is in their best interests and that the benefits to the Clients of him 

doing so outweigh the risks. 

 
Confidentiality 

Article (15) 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall take all necessary actions and measures to 

ensure their Client's information, documents, work and affairs which the Advocate, Legal 

Consultant or Firm receives as a result of the professional relationship are kept 

confidential and to ensure that all their employees do the same. This duty continues even 

after the termination of the Client relationship. 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm may, directly or indirectly, disclose any confidential 

information, documents, work and affairs which the Advocate, Legal Consultant or Firm 

receives as a result of the Client retainer in any of the following circumstances: 

1- a written consent obtained from the Client; 

2- a legal duty to disclose; or 

3- a conduct related complaint filed against him by the Client to the Department or any 

specialised judicial entity. 

c. In any of the circumstances specified in paragraph (b) of this article, the disclosure of 

confidential information is limited to what is required by the Client consent, the legal duty 

or defending the complaint. 

d. If an Advocate, Legal Consultant or Firm acts for two or more Clients jointly in the same 

matter, information communicated to the Advocate, Legal Consultant, or Firm acting for 
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only one of the Clients in a separate matter must not be disclosed to the other Clients 

without the written consent of the Client.  

e. An Advocate or Legal Consultant may not appear as witness with regards to any 

information acquired in the course of practicing the Profession, unless the Client has 

provided written consent and unless the information was mentioned with the intention 

of committing a crime. 

 

Acting Against Former Clients 
Article (16) 

 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm who has previously acted for a Client in a matter, 

shall not thereafter act against the Client or against any person who was involved with the 

previous retainer in any of the following cases: 

1. if such work is related to or associated with the matter in question; or 

2. in case of a new matter, if the Advocate, Legal Consultant or Firm has obtained 

confidential information from the previous retainer that is relevant to the new matter.  

In all such cases, unless the previous Client or person(s) who was involved must 

consent in writing. 

b. Where an Advocate or Legal Consultant transfers from one Firm to another Firm, the 

new Firm must ensure that the Advocate or Legal Consultant does not disclose any 

confidential information about his previous Clients or matters or provide Legal Services 

on any matter that would cause a conflict of interest for that Advocate or Legal 

Consultant. 

 

Relationship with Other Advocates and Legal Consultants 
Article (17) 

 

a. Relationships between Advocates, Legal Consultants and Firms should be courteous, 

professional, and in accordance with local customs and cultural traditions.  

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall answer with appropriate promptness all 

correspondence relating to their provision of Legal Services from fellow Advocates, Legal 

Consultants or Firms. 

c. Any Advocate, Legal Consultant or Firm, shall not, in any manner whatsoever, 

communicate with a Client of any other Advocate, Legal Consultant or Firm in a matter, 

except in any of the following cases:  

1- to request the particulars of the other party's legal representative; 

2- the other party's Advocate, Legal Consultant or Firm consents to direct 

communication with the Client; or 

3- where there are exceptional circumstances for such communication, 
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In all cases, the other party must be advised that they have a right to refuse such 

communications in the absence of their Advocate, Legal Consultant or Firm. 

 

d. An Advocate, Legal Consultant or Firm must avoid making personal remarks which may 

insult opponents, Clients or witnesses and he must not discredit their reputation, honour 

or dignity unless as required to defend the interests of a Client. 

e. In the event of multiple Advocates or Legal Consultants acting for one or more Clients, 

they must consult each other and they must uniformly act to protect the Client's best 

interests. 

f. But for exceptional circumstances, An Advocate or Legal Consultant may not reconcile 

with his Client's opposing party except through the opposing party's Advocate or Legal 

Consultant, if the opposing party has representation. 

g. An Advocate or a Legal Consultant must notify the Department of any legal action 

against another Advocate or Legal Consultant related to the professional relationship 

between them. 

 

Conduct in Respect of the Relationship with the Judiciary 
Article (18) 

 

An Advocate or Legal Consultant in his interaction with the judiciary must comply with the 

provisions of the legislation effective in the Emirate, specifically:  

a. comply with rules of the court before which he is allowed to appear; 

b. to act towards judges in such a way that is consistent with dignity, status, prestige and the 

independence of the judge; 

c. behave decently and politely in court; and 

d. refrain from any action or utterance that obstructs the administration of justice. 

 

 Chapter 4: Relationship with the Department 
 

Commitment to Notify the Department 
Article (19) 

Subject to legislation in force in the Emirate, an Advocate, Legal Consultant or Firm shall report 

to the Department in any of the following cases: 

1. the misappropriation or misapplication of Client Monies by any person; 

2. Any criminal cases related to honour and integrity filed within or outside the State against 

the Advocate, Legal Consultant or Firm; 

3. If an Advocate or Legal Consultant for any reason is incapable of performing his duties as 

a member of the Profession; or  

4. Any disciplinary sanctions against an Advocate, Legal Consultant or Firm resulting from 

the practise of the Profession within the State or outside of it. 
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Obligations to the Department 
Article (20) 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall reply promptly to any communication from 

the Department. 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm shall deliver promptly to the Department any 

document or information requested in writing by the Department which relates to the 

provision of Legal Services, the registration of the Advocate or Legal Consultant or the 

licensing of the Firm, or the investigation of any complaint made or to any other obligation 

under this Charter. 

 

Chapter 5: Client Monies 
 

Financial Accounts  
Article (21) 

Subject to legislation in force in the Emirate, a Firm must ensure the following: 

1- take necessary action to separate Client Monies from the Firm Monies including holding 

separate bank accounts for Firm Monies and other accounts for Client Monies with a bank 

licensed to provide banking services in the Emirate, and to the extent practicable, keeping 

all Client Monies separate from the Firm Monies.   

2- adopt an accounting standard in line with accounting standards as customary in the 

Emirate to ensure  accurate settlements of Client’s and Firm’s accounts. 

3- register all transaction on accounts of the Client and Firm. 

4- designate the authorised signatories for the accounts of the Client and Firm. 

 

Books, Records and Account Keeping 
Article (22) 

a. An Advocate, Legal Consultant or Firm must maintain proper books, records and accounts 

based on accounting standards as costumary in the Emirate. Such books and accounts 

must be legible, up to date and contain sufficient detail to identify each entry. 

b. An Advocate, Legal Consultant or Firm must retain adequate records of all payments 

received and made. 

c. An Advocate, Legal Consultant or Firm must ensure that the books and financial accounts 

of his Client are preserved for at least six (6) years from the conclusion of provision of the 

Legal Services and shall promptly render statements of accounts upon request from the 

Client. 

 

Receipts 
Article (23) 

An Advocate, Legal Consultant or Firm shall notify his Client promptly in writing of receipt of 

any monies or securities on behalf of that Client.  


