النظام الداخلي لنقابة احملامني

النظام الداخلي لنقابة احملامني وتعديالته
املادة )1( :

اسم النظام والعمل به

يس��مى هذا النظام ( النظام الداخل��ي لنقابة احملامني النظاميني
لسنة  ) 1966ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

املادة  )2( :جدول احملامني

الفصل االول

أ  .عل��ى مجل��س النقابة ان ينظم س��جال بأس��ماء احملام�ين اجملازين
بتعاطي مهنة احملاماة.
ب .وان ينظم في اول كل سنة مالية جدوال ً بأسماء احملامني األساتذة
الذين دفعوا الرسم السنوي حسب األحرف الهجائية وجدوال ً آخر
بأسماء احملامني املتدربني ينشران في اجلريدة الرسمية.
ج .ام��ا احملامون الذين يجري قيدهم في س��جل احملامني بعد تنظيمه
فتنشر اسماؤهم ايضا ً في اجلريدة الرسمية.
د .ترس��ل نس��خة عن اجل��دول ال��ى وزارة العدلية والنياب��ات العامة
واحملاك��م ونقابات احملامني في الدول العربية واملؤسس��ات النقابية
او الدولية التي يحسن تبليغها بعد نشره في اجلريدة الرسمية.

املادة  )3( :اسباب حذف اسم احملامي نهائيا ً

أ  .يحذف اسم احملامني نهائيا ً من السجل ألحد االسباب التالية:
 .1عند وفاته.
 .2اذا ق��رر مجلس النقابة  -واكتس��ب ق��راره الدرجة القطعية -
شطب اسمه من سجل احملامني حسب قانون احملامني النظاميني
الساري املفعول.
ب .يرفع اسم احملامي من جدول احملامني مؤقتا ً ألحد االسباب التالية:
 .1اذا غادر اململكة االردنية بقصد االقامة او العمل في اخلارج.
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 .2اذا باشر بنفسه أعمال التجارة او الصناعة.
 .3اذا اش��غل احدى وظائف الدولة ،واستثنى من ذلك التدريس في
معاهد التعليم العالي.
 .4اذا اعلن انقطاعه عن مزاولة احملاماة.
 .5اذا لم يدفع الرس��م الس��نوي املنصوص عليه في أنظمة نقابة
احملامني.
ج .يجوز للمحامي الذي رفع اس��مه من جدول احملامني ألحد األسباب
املذكورة في الفقرة (ب) الس��ابقة ان يطلب اعادة قيد اس��مه في
اجلدول عند زوال االسباب.

الفصل الثاني
املادة  )4( :احملامون املتدربون

يقدم املستدعي الى مجلس النقابة طلبا ً خطيا ً يطلب فيه تسجيل
اسمه في سجل احملامني املتدربني مرفقا ً بالوثائق التي تثبت انه:
 .1اردني اجلنسية.
 .2امت الواحدة والعشرين من عمره.
 .3ليس محكوما ً بجناية او جنحة اخالقية او مدانا ً من قبل س��لطة
تأديبية نتيجة جرم ميس الشرف واالخالق.
 .4مقيم في اململكة االردنية الهاشمية.
 .5حاصال على الش��هادة اجلامعية األولى ف��ي احلقوق على األقل من
جامعة او معهد معترف بهما من قبل وزارة التعليم العالي.

املادة  )5( :طالب القيد في سجل احملامني املتدربني

على الطالب الذي قيد اس��مه في سجل احملامني املتدربني ان يعني
في طلبه اس��تاذه ،وان يرفق مع الطلب تعهدا ً من االس��تاذ انه قبله
متدربا ً في مكتبه حتت رقابته واشرافه وعلى مسؤوليته.
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املادة  )6( :النظر في طلبات القيد في سجل احملامني املتدربني

أ  .تقدم طلبات القيد في سجل احملامني املتدربني املستوفية للشروط
القانونية الى مجلس النقابة مرتني في الس��نة األولى خالل شهر
شباط وينظر فيها خالل ش��هر آذار والثانية خالل شهر آب وينظر
فيها خالل شهر أيلول .
ب .اذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب
في سجل احملامني املتدربني بعد اجتيازه امتحان قبول يعده مجلس
النقابة وفق تعليمات يصدرها ويبلغه الى وزير العدل ويعلن في كل
من دار النقابة وقاعة محكمة التمييز ملدة شهر واحد على االقل.

املادة  )7( :مدة التدريب

م��دة التدريب س��نتان تبدأ م��ن تاريخ صدور ق��رار مجلس النقابة
بتسجيل اسم احملامي املتدرب في سجل احملامني املتدربني.

املادة  )8( :اإلعفاء من التدريب

يجوز جمللس النقابة ان يعفي من التدريب كليا ً او جزئيا ً:
أ  .املس��تدعي الذي كان ق��د اجيز بتعاطي مهن��ة احملاماة النظامية
في قطر عربي آخر وكان من حقه ان يس��جل مبوجب قانون احملامني
النظاميني في جدول احملامني األردنيني.
ب .املس��تدعي الذي قد اشغل وظيفة مدع عام او مساعد نائب عام
او نائب عام او قاض نظامي في اململكة االردنية الهاش��مية ملدة ال
تقل عن سنتني.

املادة  )9( :احملامي األستاذ املسموح له بالتدريب

ال يج��وز للمحامي األس��تاذ قبول محام متدرب ف��ي مكتبه إال إذا
مضى على تعاطيه مهنة احملاماة كمحام أس��تاذ او كان قد اش��غل
منصب��ا ً قضائي��ا ً باملعن��ى املقصود ف��ي قانون اس��تقالل القضاء او
كليهم��ا معا ً مدة ال تقل عن خمس س��نوات ،على انه ال يجوز له ان
يقبل اال محاميا ً متدربا ً واحد.
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املادة  )10( :واجبات احملامي املتدرب

أ  .عل��ى احملامي املتدرب مالزمة مكتب اس��تاذه وأعم��ال احملاماة فيه
وفي احملاكم طيلة اي��ام تدريبه اال في اليوم الذي ينقطع فيها عن
احلضور لعذر مشروع .وعلى احملامي األستاذ ان يبلغ مجلس النقابة
ف��ي حالة انقطاع احملامي املتدرب ع��ن احلضور وعدم املواظبة على
التدريب بصورة مرضية ،وجمللس النقابة في مثل هذه احلالة اضافة
املدة التي يراها مناس��بة الى مدة تدريبية .واذا تبني جمللس النقابة
ف��ي أي وقت من األوقات ان احملامي املت��درب قد انقطع عن التدريب
نهائيا ً فيجوز له شطب اسمه من جدول احملامني املتدربني.
ب .عل��ى احملام��ي املت��درب ان يترافع خ�لال فترة تدريبه ف��ي عدد من
القضايا ال يقل عن خمس عش��رة قضية صلحية او ثماني قضايا
بدائية .وحتسب كل قضية بدائية بقضيتني صلحيتني لغايات هذه
الفقرة .

املادة  )11( :الترافع امام احملاكم حتت اشراف استاذه

أ  .بعد مضي س��تة اش��هر على التدريب يجوز للمحامي املتدرب ان
يترافع امام احملاكم الصلحية حتت اش��راف أس��تاذه ،بعد احلصول
على اذن بذلك من مجلس النقابة ،كما يجوز له بعد مضي س��نة
عل��ى تدريبه ان يترافع امام محاكم البداية حتت اش��راف أس��تاذه
وبإذن من اجمللس.
ب .ال يجوز للمحامي املت��درب ان يفتح مكتبا ً خاصا ً به للمحاماة أو
ان يعلن عن نفس��ه كمحام بلوحة او بأي وس��يلة او طريقة اخرى
او ان يس��تعمل كلمة (محام��ي) اال باضافة كلمة (متدرب) اليها،
او ان يقبل الدعاوي او اي عمل من أعمال احملاماة باسمه او حلسابه
اخلاص او ان ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك األعمال ويوقعها
بإسمه اخلاص.
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املادة  )12( :املراجعة بامور احملاماة

يجوز للمحامي املتدرب القيام بإسم استاذه باملراجعة بكل ما هو
من امور احملاماة ما عدا املرافعة أمام محاكم االستئناف والتمييز.

املادة  )13( :طلب تغيير املتدرب ألستاذه

يغير اس��تاذه بطلب يعني فيه األسباب
أ  .يجوز للمحامي املتدرب ان ّ
الداعية الى ذلك مع إش��عار من اس��تاذه الس��ابق يتضمن دوامة
وممارسته وسلوكه اثناء املدة التي مارسها في مكتبه واشعار آخر
من أستاذه اجلديد ويتضمن تعهده بقبوله في مكتبه إلكمال مدة
تدريبه حتت اشرافه ومسؤوليته.
ب .يجوز جمللس النقابة تكليف احملامي املتدرب بإختيار أستاذ آخر غير
احملامي األس��تاذ الذي اختاره إذا تبني ان ظروف هذا األستاذ ال متكنه
من توفير شروط التدريب وحتقيق غاياته.

الفصل الثالث
مجلس النقابة
املادة  )14( :واجبات احملامي األستاذ الذي يسجل احملامي املتدرب

على احملامي األستاذ الذي يسجل احملامي املتدرب في مكتبه:
أ  .ب��ذل اجلهد وتوفير الفرص املمكن��ة إلعداد احملامي املتدرب وتأهيله
ملمارسة املهنة من الناحيتني العملية واملسلكية.
ب .متكني احملامي املتدرب من املرافعة في عدد من القضايا ال يقل عن
احلد االدنى املنصوص عليه في قانون النقابة وهذا النظام.
ج .تق��دمي احملامي املتدرب ألول مرة الى قض��اة الصلح ورئيس وقضاة
محكمة البداية خالل عشرة ايام من تاريخ صدور اإلذن له باملرافعة
في القضايا الصلحية او البدائية.
د .ان يقدم جمللس النقابة كل ستة اشهر على األقل تقريرا ً عن احملامي
املتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بش��روط
وحض��ور اجللس��ات والقضايا الت��ي ترافع فيها ومدى اس��تعداده
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للتدري��ب او ملمارس��ة املهنة او أي��ة مالحظ��ات او توصيات اخرى،
وللنقي��ب اطالع احملام��ي املتدرب على اي تقرير يقدمه أس��تاذه ،او
توجيهه وفقا ً للمالحظات والتوصيات الواردة بشأنه في التقرير.

املادة  )15( :جلنة التدريب

يعني مجلس النقابة جلنة برئاسة النقيب او من ينتدبه من اعضاء
مجلس النقابة تس��مى (جلنة التدريب) تكون مهمتها اإلشراف على
شؤون التدريب وفقا ً ألحكام قانون النقابة وهذا النظام.

املادة  )16( :محاضرات التدريب

عل��ى مجلس النقابة تنظي��م برامج محاض��رات خاصة باحملامني
املتدربني تشتمل على:
أ  .اجلوانب العلمية واملسلكية للمهنة.
ب .اجلوان��ب العملية للمهن��ة بحيث يتاح للمحام�ين املتدربني من
خاللها املمارس��ة التطبيقية لألصول واإلج��راءات التي تقتضيها
الدعاوى على اختالف انواعه��ا ومراحلها واحملاكم اخملتصة برؤيتها
من��ذ تقدميها وحتى صدور احلكم النهائ��ي فيها مبا في ذلك تقدمي
اللوائح واملرافعات.

املادة  )17( :برنامج محاضرات التدريب

أ  .تضع جلنة التدريب خالل ش��هر كانون االول من كل س��نة برنامجا ً
كامال ً حملاضرات التدريب للس��نة التالية وقائمة بأسماء احملاضرين
ف��ي هذا البرنامج ويعلن عن ذلك في دار النقابة وغرف احملامني في
احملاكم ومراكز الفروع.
ب .على جلنة التدريب عند إعداد البرنامج السنوي للمحاضرات ان تراعي
بأن تكون مواضيع محاضرات التدريب متنوعة بحيث يتاح للمحامني
املتدربني التعرف على مختلف مجاالت مهنة احملاماة وفعالياتها.
ج .يبدا تنفيذ البرنامج الس��نوي حملاضرات التدريب اعتبارا ً من شهر
آذار من كل سنة.
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املادة  )18( :حضور محاضرات التدريب والشطب منها

عل��ى احملامي املتدرب حضور محاض��رات التدريب بصورة منتظمة
وجملل��س النقابة ش��طب أيام من م��دة التدريب عن��د تخلف احملامي
املتدرب عن أية محاضرة دون عذر مش��روع ،ويعد س��جل خاص لهذه
الغاية يوقعه احملامي املتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها.

املادة  )19( :اكتمال البرنامج السنوي للمحاضرات

عن��د اكتم��ال البرنامج الس��نوي حملاض��رات التدري��ب تقدم جلنة
التدري��ب الى مجلس النقاب��ة تقريرا ً خطيا ً يتضم��ن مالحظاتها او
توصياته بشأن البرنامج واحملامني املتدربني.

املادة  )20( :التثبت من الكفاءة واجلدارة

أ  .عل��ى احملامي املتدرب ان يعد خالل مدة تدريبه بحثا ً في اي موضوع
قانون��ي او اي موض��وع يتصل باملهن��ة او التدري��ب ،وان يقدم هذا
البحث قبل ستة اشهر من انتهاء مدة تدريبه.
ب .تنظ��ر جلنة التدري��ب في البحث املقدم من احملام��ي املتدرب ،ولها
ان توصى بصالحية البحث للمناقش��ة او عدم صالحيته لها ،فاذا
اوصت بعدم صالحية البحث للمناقش��ة فعلى احملامي املتدرب ان
يراعي التوجيهات التي تصدرها اللجنة في إعداد بحثه من جديد.

املادة  )21( :مناقشة البحث

أ  .تت��م مناقش��ة البحث من قبل جلنة مؤلفة م��ن ثالثة من احملامني
األس��اتذة او ممن لهم خب��رة في مجال البح��ث يختارهم مجلس
النقابة في كل مرة وعلى احملامي املتدرب ان يعرض بحثه امام جلنة
املناقشة عرضا ً شفوياً.
ب .يك��ون للبح��ث ومناقش��ته  50عالم��ة موزعة بالتس��اوي على
العناصر اخلمسة التالية:
 .1اسلوب الكتابة واللغة.
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 .2قوة احلجة واملنطق.
 .3قيمة البحث العلمية.
 .4عرض املتدرب للبحث.
 .5اتزان املتدرب وسرعة خاطره.
ج .يعتبر احملامي املتدرب ناجحا ً في البحث ومناقشته اذا حصل على
 30عالمة على االقل.
د .تقدم جلنة املناقش��ة تقريرا ً بنتيجة املناقشة الى مجلس النقابة،
وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من اجمللس.

املادة  )22( :االمتحان املهني

أ  .تعق��د النقابة امتحان��ا كتابيا وآخر ش��فويا للمحامني املتدربني
مرتني في السنة وفقا ألحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس
النقابة ويتم عقد األول خالل شهر نيسان وتقدم طلبات االشتراك
في االمتحان خالل شهر آذار ويعقد الثاني خالل شهر تشرين األول
وتقدم طلبات االشتراك فيه خالل شهر أيلول من كل سنة .
ب .يش��ترط فيم��ن يتق��دم ألي م��ن االمتحانني املنص��وص عليهما
ف��ي الفقرة (أ) من هذه امل��ادة ان يكون قد امض��ى ثالثة ارباع مدة
تدريبه وال يجوز ان يتقدم لالمتحان الشفوي اال من اجتاز االمتحان
الكتابي.

املادة  )23( :اجراءات االمتحان املهني

أ  .تتولى ش��ؤون االمتحان وتش��رف عليه وحتقق نتائجه جلنة او اكثر
تؤل��ف كل منه��ا من ثالثة من احملامني األس��اتذة او من قاض واحد
واثنني من احملامني األساتذة ويتم اختيارهم من قبل مجلس النقابة
قبل اجراء االمتحان في كل مرة.
ب .يك��ون موضوع االمتحان الكتابي والش��فوي ف��ي نطاق البرنامج
الذي تضعه جلنة التدريب.
ج .يك��ون لالمتح��ان  50عالمة يخصص منه��ا  25عالمة لالمتحان
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الكتابي و  25عالمة لالمتحان الشفوي.
د .يعتب��ر احملام��ي املت��درب ناجحا ً ف��ي االمتحان اذا حص��ل على 15
عالمة على االقل في االمتحان الكتابي و  15عالمة على األقل في
االمتحان الشفوي.
هـ .تقدم جلنة االمتحان تقريرا ً بنتائج االمتحان الى مجلس النقابة،
وتعتبر نهائية بعد اعتمادها من اجمللس.

املادة  )24( :مناقشة البحث

ال ينقل اسم احملامي املتدرب من سجل احملامني املتدربني الى سجل
احملام�ين األس��اتذة اال إذا جنح في (مناقش��ة البحث) وف��ي االمتحان
املهني (الكتابي والشفوي) على الوجه املبني في هذا النظام.

املادة  )25( :اصدار التعليمات الالزمة

جمللس النقابة ان يصدر التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام التدريب
وشروطه والتحقق من جديته وفعاليته والتزام احملامي املتدرب بهذه
األحكام والشروط.

املادة  )26( :انتخابات مجلس النقابة

أ  .يدع��و اجمللس الهيأة العامة لالجتماع في النصف االول من ش��هر
آيار إلنتخاب نقيب وعشرة اعضاء.
ب .يت��م الترش��يح ملركز النقيب او عضوية اجملل��س بطلب موقع من
املرش��ح بالذات او عدد من احملامني ال يقل عن عشرة ممن يحق لهم
ممارسة حق االنتخاب.
ج .يكون الترشيح بطلب خطي على استمارة خاصة يعدها اجمللس لهذه
الغاية ويعطى مقدم الطلب ايصاال ً من رئيس ديوان النقابة مبينا ً فيه
تاريخ تقدمي الطلب ومصدقا ً عليه من النقيب او امني السر.
د .يبدا تقدمي طلبات الترش��يح الى ديوان النقابة من الساعة الثامنة
صب��اح يوم اخلامس عش��ر من ش��هر آذار الذي يس��بق ش��هر آيار
املنص��وص عليه ف��ي الفقرة (أ) من ه��ذه املادة ويغل��ق باب تقدمي
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الطلبات في متام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم احلادي والثالثني
من شهر آذار املذكور .
هـ تس��جل طلبات الترش��يح في س��جل خاص بصورة متسلسلة
وفقا ً لتاريخ تقدمي الطلب.
و .عن��د انتهاء مدة الترش��يح القانونية يغلق باب الترش��يح ويقفل
سجل املرشحني ويوقع عليه من قبل رئيس الديوان وأي من النقيب
او أمني الس��ر وتعل��ق قائمتا املرش��حني ملركز النقي��ب وعضوية
اجمللس في قاع��ة النقابة في موعد ال يتج��اوز اليوم التالي الغالق
باب الترش��يح ويجري ترتيب أس��ماء املرشحني فيها حسب تقدمي
طلب الترشيح.
ز .عن��د اكتمال النص��اب القانوني تنتخب الهي��أة العامة أربعة من
احملام�ين غير املرش��حني ملعاون��ة ممثل وزي��ر العدل وتس��مى هذه
اللجنة بلجنة اإلنتخاب وتكون مهمتها االشراف على االنتخابات.
ويجوز للهيئ��ة العامة ان تنتخب جلنة فرعي��ة او اكثر تتكون كل
منها من خمسة من احملامني غير املرشحني ملعاونة جلنة اإلنتخاب
في عمليات االقتراع والفرز.
ح .يق��دم النقي��ب الى جلن��ة االنتخ��اب قائمتي املرش��حني اللتني مت
تنظيمهما وفقا ً لالصول.
ط .يجري انتخاب النقيب اوال ً ثم اعضاء اجمللس ويكون ذلك على اوراق
بيضاء مختومة بخامت النقابة وموقعة من ممثل وزير العدل.

املادة  )27( :في غياب النقيب

في غي��اب النقي��ب يقوم نائ��ب النقيب مق��ام النقي��ب فيترأس
اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة ويساعد النقيب اذا طلب
منه ذلك.

املادة  )28( :جلسات مجلس النقابة

يعقد اجمللس اجتماعا ً عاديا ً مرة في األس��بوع ويجوز عقد اجتماع
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غي��ر عادي كلما دعت احلاجة الى ذلك بدعوة من رئيس��ه او نائبه في
حال غيابه .

املادة  )29( :جدول اعمال اجللسات

يعني النقيب بالتشاور مع أمني السر جدول أعمال اجللسات ،وللنقيب
ومجلس النقابة إضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول االعمال.

املادة  )30( :ارسال جدول االعمال

يقوم النقيب او أمني الس��ر بإرسال جدول أعمال اجللسات العادية
لكل من األعضاء قبل موعد االجتماع بثالثة ايام على االقل.

املادة  )31( :حضور اجللسات

على كل عضو من اعضاء مجلس النقابة حضور اجتماعات اجمللس
في الوقت املع�ين وان ال يترك االجتماع قبل رفعه من قبل النقيب او
من يقوم مقامه في ترؤس االجتماع.

املادة  )32( :تقدمي االقتراحات

اذا رغ��ب احد األعضاء تقدمي اقتراح قبل موعد اجللس��ة فعليه ان
يقدم��ه خطي��ا ً للنقيب او نائب��ه في حال غيابه ال��ذي يتوجب عليه
عرضه على اجمللس للفصل فيه باول جلسة تالية.

املادة  )33( :الغياب عن اجللسات

اذا تغيب العضو ثالث مرات متتالية عن جلسات عادية خالل سنة
واحدة بال عذر مشروع فيعتبر مستقيال ً بقرار من اجمللس ،وعلى امني
السر اخباره خطيا ً بذلك وعلى اجمللس في هذه احلالة ان يطبق احكام
قانون احملامني الس��اري املفعول .واذا كان للعضو عذر مشروع فعليه
ارس��ال كتاب بذلك الى النقيب وعليه عرضه على اجمللس الذي يقرر
قبوله او رفضه.

املادة  )34( :مراقبة موظفي النقابة

يراقب النقيب وأمني السر أعمال موظفي النقابة الكتابية ويراقب
النقيب وأمني الصندوق اعمالهم احلسابية.
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املادة  )35( :منح االجازات للموظفني

للنقي��ب او نائبه ف��ي حال غيابه ان مين��ح أي موظف من موظفي
النقابة اجازة عادية او اضطرارية .

املادة  )36( :توقيع املراسالت

يوقع أمني السر جميع املراسالت املتعلقة باحملامني.

املادة  )37( :اختصاصات اجمللس

يختص مجلس النقابة مبا يلي:
 .1وضع األنظمة التي يتطلبها قانون احملامني.
 .2تنفيذ قرارات الهيأة العامة.
 .3ادارة احلس��ابات وحتصيل الرس��وم الس��نوية الواجب على احملامني
دفعها.
 .4احلاق احملامني املتدربني مبكاتب احملامني األساتذة.
 .5مراقبة اعمال احملامني.
 .6الوساطة بني احملامني وموكليهم للفصل في املنازعات التي تقوم
بينهم اذا طلب منه ذلك.
 .7الوس��اطة بني احملامني انفس��هم للنظر فيما يح��دث بينهم من
خالف لسبب املهنة.
 .8حق التأديب بالقيود املبينة في قانون احملامني.
 .9متثي��ل النقابة في الدف��اع عن حقوقها وكرامته��ا وفي جميع ما
يتعلق مبصلحة احملاماة واحملامني.
 .10تعيني اللجان الفرعية وإعالم وزارة العدلية بذلك.
 .11ممارسة الصالحيات املنوطة به مبقتضى قانون احملامني النظاميني
واألنظمة الصادرة مبوجبه.
 .12التثبت من مدة املزاولة للمحامي األس��تاذ املزاول واحتساب املدد
الفعلية منها .
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الفصل الرابع
االعمال الداخلية واللجان الفرعية
املادة  )38( :املعامالت القلمية

يشرف امني السر على املعامالت القلمية وصيانة ضبط املعامالت
وتدوينها في السجالت االتية:
 .1سجل املراسالت الذي تدون فيه ارقام متسلسلة جلميع العرائض
واملراسالت الصادرة والواردة للنقيب او جمللس النقابة.
 .2سجل احملامني العام الذي يثبت فيه أسماء احملامني اجملازين بتعاطي
مهنة احملاماة في اململكة االردنية الهاشمية.
 .3اجلدول الس��نوي الذي يسجل فيه جميع أس��ماء احملامني وتواريخ
دفعهم االش��تراك الس��نوي وأس��ماء احملامني املتدربني والقرارات
املتخذة بحقهم.
 .4سجل القرارات.
 .5سجل ضبط اجللسات.
 .6سجل موجودات النقابة.
 .7سجل املكتبة.

املادة  )39( :املعامالت املالية

محاسب النقابة باشراف ومراقبة أمني الصندوق مكلف باستيفاء
أم��وال النقاب��ة وعليه ان ميس��ك دفت��ر صندوق يس��جل فيه جميع
املقبوض��ات واملدفوع��ات وان يحفظ في ملف خ��اص جميع الوثائق
واالس��ناد املثبتة للقيود احلس��ابية ،وينظم في كل ستة اشهر بيانا ً
يقدم ألمني الصندوق حتى إذا كان البيان صحيحا ً يوقعه باالش��تراك
مع النقيب أو نائبه في حال غيابه.

املادة  )40( :محاسب النقابة

أ  .عل��ى محاس��ب النقابة ان يعطي بكل ما يقبض��ه وصال ً من دفتر
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ذي اروم��ة ذات ارقام متسلس��لة وان يحفظ أموال النقابة في أحد
البنوك الذي تعتمده ويواف��ق عليه مجلس النقابة ويجب ان توقع
جميع املعامالت العائدة للصندوق من النقيب وأمني الصندوق معاً.
ب .ال يج��وز للمحاس��ب ان يحتف��ظ في صندوقه اخل��اص باكثر من
خمسني دينار نقداً.
ج .يجب على احملاسب ان يقدم كفالة من كفيل مليء مببلغ ثالثماية
دينار تنظم لدى الكاتب العدل.
د .يقوم مس��اعد احملاس��ب مبساعدة احملاس��ب في تنظيم املعامالت
احلس��ابية ولكن ال يجوز له قبض املبالغ وامضاء الوصوالت اال في
غياب احملاس��ب ،وب��إذن من مجلس النقابة وعلي��ه ان يقدم كفالة
مببلغ ماية دينار لدى الكاتب العدل.

املادة  )41( :السحب من اموال النقابة

يجري كل سحب من أموال النقابة بشيك ينظمه احملاسب ويوقعه
النقيب أو نائبه في حال غيابه وامني الصندوق.

املادة  )42( :اللجان الفرعية في املراكز

أ  .جملل��س النقابة ان يعتم��د جلنة فرعية من ثالث��ة محامني في كل
مرك��ز من مراكز احملاكم البدائية ،وتن��وب هذه اللجان عن مجلس
النقاب��ة وفقا ً لتعليماته في الدفاع عن حقوق احملامني ومصاحلهم
وفي التوس��ط في اخلالفات الت��ي تقع بني احملام��ي والقاضي وبني
احملامي واحملامي وفي التوس��ط في حل اخلالفات الناشئة عن اتعاب
احملام��اة وع��ن أي أمر يقع ب�ين احملامي وموكله وفي جمع الرس��وم
وجميع االمور التي حتال اليه��ا من قبل مجلس النقابة وعليها ان
تنه��ي كل عمل تقوم به الى مجل��س النقابة وتختار هذه اللجنة
أمني سر لها من بني اعضائها.
كاف من احملامني ملثل
ب .اذا ل��م يكن في مركز محكمة بدائي��ة عدد ٍ
ه��ذه اللجنة فيج��وز جمللس النقاب��ة اعتماد محام واح��د للقيام
بأعمال اللجنة.
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ج .يج��وز جمللس النقاب��ة ان يعتمد محاميا ً مفوضا ً ف��ي البلدة التي
يوج��د فيها محكمة صلح وال توجد فيها محكمة بدائية للقيام
باألمور املنصوص عليها في الفقرة (ا).

املادة  )43( :اصدار اجمللة

يص��در مجلس نقابة احملام�ين بصفته القانوني��ة املعنوية مجلة
قضائية ويكون صاحب امتياز اصدارها على أن يكون النقيب رئيس��ا ً
لتحريرها وأمني السر محررها املسؤول.

الفصل اخلامس
حقوق وواجبات احملامني
املادة  )44( :واجبات احملامي

على احملامي ان يتقيد في جميع الظروف مببادئ الشرف واإلستقامة
ويحافظ عل��ى الواجب��ات املفروضة علي��ه مبقتضى مب��ادئ احملاماة
وتقاليدها املتعارفة وقرارات مجلس النقابة.

املادة  )45( :استعمال االلقاب

ال يجوز للمحامي ان يلقب نفس��ه في سلك احملاماة بغير األلقاب
املمنوحة له بشهادة احلقوق وقرارات مجلس النقابة.

املادة  )46( :السعي جللب ارباب القضايا

ال يج��وز للمحامي ان يس��عى جللب أرباب القضاي��ا بأي طريق من
طرق االعالن او السمس��رة او عن طريق مقاسمة األرباح واألتعاب مع
اشخاص ليسوا مبحامني.

املادة  )47( :استقبال املراجعني

يج��ب على احملام��ي ان يس��تقبل مراجعيه في مكتب��ه وال يجوز له
االنتقال ملراجعتهم اال في ضرورات استثنائية وتقتضيها ظروف املوكل.
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املادة  )48( :تاليف وفسخ شركات احملامني

جتوز الش��ركة بني احملام�ين على ان يبلغوا مجل��س النقابة تأليف
الشركة وفسخها وفي حالة الشراكة ال يجوز ألحدهم ان يرافع ضد
اآلخر وال ان يتقاسم الش��ركاء الدفاع عن فريقني مختلفي املصالح
في قضية واحدة وفيما يتفرع عنها.

املادة  )49( :شراء القضايا

يحظر على احملامي شراء القضايا واحلقوق املتنازع عليها.

املادة  )50( :قبول االستاذ التجارية

يحظر على احملامي قبول اس��ناد جتارية م��ن موكله بطريق احلوالة
إلقامة الدعوى بإسمه مباشرة بطلب قيمة االسناد.

املادة  )51( :شهادة احملامي ضد موكله

ال يجوز للمحامي ان يؤدي ش��هادة ضد موكله بخصوص الدعوى
التي وكل بها وهو في ذلك مقيد بسر املهنة املتعلق بأسرار املوكلني
لي��س ل��دى القضاء فحس��ب بل ف��ي مختل��ف الظ��روف وال يجوز
للمحامي ان يتوكل في قضية ضد شخص كان قد استشاره مقابل
اتعاب استوفاها منه.

املادة  )52( :قبول وكالة على وكالة زميل

ال يجوز للمحامي قبول وكالة في قضية قد سبق لغيره من احملامني
ان توكل بها إال إذا وافق الزميل كتابة او أذن له مجلس النقابة.

املادة  )53( :االستناد في املرافعة على االحاديث اخلصوصية

يحظ��ر عل��ى احملام��ي ان يس��تند ف��ي مرافعت��ه عل��ى األحاديث
اخلصوصية التي جرت بينه وبني زميله او املراسالت اخلصوصية التي
تبودلت بينهما.
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املادة  )54( :املسؤولية عن االستشارات

احملامي غير مسؤول عن االستشارات التي يعطيها بحسن نية.

املادة  )55( :املساس بكرامة احملامي

يجب على احملامي الذي يعتقد ان الهيأة التي يؤدي وظيفته أمامها
قد مست كرامته أو كرامة احملاماة أن يرفع األمر الى مجلس النقابة،
وكذلك فيما يحدث بني احملامي وزمالئه من خالف ،حيث يقرر مجلس
النقابة اإلجراءات الالزمة.

املادة  )56( :ما ميتنع على احملامي

ميتنع على احملامي :
أ  .ان يجمع بني احملاماة وبني التوظف في احدى وظائف الدولة ما عدا
وظيفة التدريس في املعاهد العالية.
ب .ان يشتغل بنفسه بالتجارة او الصناعة.
ج .ان يشتغل بأي عمل ال يتفق وكرامة احملاماة.
د .ان يكون موظفا ً بغير أعمال احملاماة في مؤسسة دولية او اهلية او
عضوا ً في مؤسسة ما ويتقاضى راتبا ً منها ومتفرغا ً للعمل فيها.
هـ ان يكون مستشارا ً او وكيال ً عاما ً ألكثر من ثالث شركات او شركتني
ومؤسس��ة او مؤسس��تني وش��ركة من الش��ركات واملؤسسات
املذكورة في املادة ( )43من قانون نقابة احملامني.

املادة  )57( :تأجيل القضايا

يج��ب على احملامي ال��ذي يريد تأجيل قضي��ة أن يخبر بذلك زميله
ت كاف.
كتابة او برقيا ً قبل احملاكمة بوق ٍ

املادة  )58( :كسوة احملامني

أ  .على احملامني ان يرتدوا كس��وة احملامني عند مرافعتهم امام احملاكم
ما عدا املدعني العامني.
ب .كس��وة احملامني عبارة عن جبة من قماش أس��ود حسب النموذج

17

النظام الداخلي لنقابة احملامني
احملفوظ في نقابة احملامني ومالبس تتناسب وهيبة احملامي ووقاره.
ج .ان احملام�ين املتزيني ب��زي العلماء يعفون من لب��س القبة والربطة
البيضاء.

املادة  )59( :ابداء املساعدة خلصم موكله

ميتنع على احملامي إبداء اي مس��اعدة ولو من قبل املش��ورة خلصم
موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به.

املادة  )60( :عالقة احملامي بخصم موكله

ميتنع على احملامي ان يس��ب خصم موكله أو يتهمه بأمور قد متس
بشرفه ال عالقة لها بالدعوى.

املادة  )61( :اإللغاءات

يلغى نظام احملاماة رقم  9لسنة 1955م.

املادة  )62( :اإللغاءات

يلغى النظام الداخلي للمحامني املتدربني رقم  71لسنة .1974
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