
 اداب المهنة وقواعد السلوك

 

 -لقد روعي في وضع هذه الالئحة بشكلها النهائي الحالي مايلي:

تضمممهنها  ممما ورد فممي قمماةوا ةقابممة المحممامهف ااردةهممهف وفممي الن مما  الممدا لي مممف 

 ةصوص تتعلق باداب المهنة وقواعد السلوك.

لممارسمة منمذ تضمهنها ما اقتضته المتغهرات في ااردا ومما ششمع عنمه التق همق وا

 تاسهس ةقابتنا ولغاية ااا.

تضمهنها ما ورد في ةصوص تشريعات ةقابة المحامهف العربهمة ممف ةصموص تتعلمق 

بمماداب المهنممة وقواعممد السمملوك ر ولقممد  ممر  اقت مماا همما  مممف اداب المهنممة وقواعممد 

السلوك المعمول بها في شل مف ل ناا والمغرب وهي مستمدة مف حهث ااسماا ممف 

 هنة وقواعد السلوك في فرةسا.اداب الم

 

وبعمد اا اقمره مسلمس النقابمة بصمورة  8791وضع مشروع همذه الالئحمة فمي سمنة 

م دئهممة  ممر  تو يعممه علمم  الممممال  المحممامهف والقضمماة لدارسممته وتقممدي  مقالعممات 

علهمه تمههممدا لتعرضممه علم  الههاممة العامممة لنقابممة المحمامهف لمناقشممته واقممراره وفممي 

ي الصممحع المحلهممة الهومهممة ارممالع الممراي العمما  علهممه وبتمماري  هممذه ااانمما  ةشممر فمم

ةاقشت الههاة العاممة المشمروع فاقرتمه بصمورة م دئهمة ولمكلت لسنمة  6/4/8797

 اصة لوضعه بصهغته النهائهة وبعد ذلك تو يعه عل  الههاة العامة مرة ااةهمة علم  

كوةمت همذه اللسنمة قمراره ةهائهمار وت 97/6/8797اا تعود الههاة لال تماع بتاري  

برئاسممة ةقهممم المحممامهف ابممراهه  بكممر وعضمموية المحممامهف ااسمماتذة يحهمم  حمممودهر 

سمملهماا الحديممدير ع ممد الغممالق يغمممورر حسممف حمموار صمم حي الققمممر حسممي ةاصممرر 

لممقهق ة همملر هشمما  التممل ر لمماهر القالمممر ة هممل حممداديفر سممعدي قشممقهر احمممد ابممو 

ا تمعمت الههامة العاممة ممره ااةهمة  97/6/8797عرقوبر سله  المع مير وبتماري  

ولد  المناقشه واد ال بعض التعديالت عل  الصمهغة النهائهمةر اقمرت الههامة العاممة 

 هذه الالئحة.

 

وير ع س م تأ هر ةشر وتعممه  الالئحمة بعمد اا اقرتهما الههامة العاممة اقمرارا ةهائهما 

ا ةقابمممة ممممف قممماةو 91الممم  الر  مممة فمممي اصمممدارها شن ممما  رسممممي بمقتضممم  الممممادة 

المحامهف  هر اا المساعي التي بذلت في هذا الغصموص لم  ترممر اا و ارة العمدل 

تر  ضرورة اعادة صها ة الالئحة وفق ااسلوب الذي تصاغ فهه ااة مة الرسممهة 

ولما شاا هذا ااسلوب يستدعي ا تصار الالئحة ا تصارا لمديدا ممما قمد يقموت الم  



ا ر لذلك و مد مسلمس النقابمة عمد  ا ضماع الالئحمة حد  هر قلهل الغاية المتو اة منه

اسمملوب ااة مممة الرسمممهة واصممدارها شممما اقرتهمما الههاممة العامممة باعت ممار اا عممد  

اصدارها شن ا  رسمي ا يقلل مف اارها ومف و وب تقهد المحامهف بهما والعممل بمما 

المحمامهف فمي ةقابمة  ورد فهها اةها صادرة عف الههاة العامة التي هي اعلم  سملقه 

 واةها لاا مف الشؤوا الغاصة والدا لهة لنقابة المحامهف.

 

اا مسلممس النقابممة اذ ينشممر هممذه الالئحممة واذا يلقممت الن ممر المم  اةهمما اصمم حت ةافممذه 

وسممارية المقعممول اعت ممار ممممف تمماري  اقرارهمما ةهائهمما ممممف ق ممل الههاممة العامممة فمممي 

امهف ااسماتذة والمتمدربهف فاةه ير و ال   مهع اا وة الممال  المح 97/6/8797

 التقهد باحكامها.

 

 

 

 ائحة اداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامهف الن امههف

 مقدمة:

 

في أي مستمع ينص دستوره عل  اا المحاش  مقتوحه للسمهع ومصوةه مف التمد ل  

فممي لممؤوةها واا القضمما  مسممتقلوا ا سمملقاا علممهه   فممي قضممائه  لغهممر القمماةوا 

ا يتقور الن ا  القضائي باسمتمرار الم  در مة عالهمة ممف الكقما ة والسمرأة يقتضي ا

والنماهة واا ي قم  شمذلك حتم  يكموا للشمعم اقمه مقلقمة راسمغة فمي سمهر العدالمةر 

واا مستق ل المستمع يتوقع ال  حد ش هر عل  صهاةة العدالة ةقهه صمافهه وا يمكمف 

ك ودوافممع المحممامهفر مممف ضمممف صممهاةه العدالممة علمم  هممذا الو ممه اا اذا شاةممت مسممال

 عوامل ا ر ر تح   برضا    مهع ذوي الضمائر النقهه.

 

اا سممممعة أي مسموعمممة من ممممة اةمممما تنق مممع بمسممملك اعضمممائها واا سممملوك بعمممض 

 المحامهف اذا اسي  فهمه ولو شاا سلهما بذاته يمكف اا يلحق الد ااذ  بالمهنه.

 

وعريقمة فمي القمد  واا تقالهمدها اا المحاماة  دممة عاممة وهمي مهنمة حمره مسمتقله 

التي هي العماد ااساسي لتن همها شاةت دائما وع مر القمروا وبمالر   ممف ال مرو  



السهاسهة المغتلقة تتمتع بقو  الم اد   السامهه المقدسةر بحهمث ايمكمف المسماا 

بهمما دوا اا يعممرن الن مما  القضممائي برمتممه المم  ااهتممما  ودوا اا ينممتقص حممق 

 ق وحريات الموارنهف.الدفاع عف حقو

 

ولكي تؤدي مهنة المحاماة رسالتها عل  احسمف و مه اا تسمد ضمماةاتها ااولم  فمي 

شقا ه واستقامه المحامهف المماولهف وفي تمسكه  بالقه  الغلقهة وبم اد   الشمر  

 وااستقامه والنماهه.

 

همي تشمكل اا المحاماة مهنة تهد  ال  اعال  سهاده القاةوا وادا  رسمالة العدالمة و

 م ا ا يتسمأ ممف مرفمق العمدل ولمذلك فماا المحمامهف  همر ملمممهف بات ماع تعلهممات 

 موشهله  اا بقدر ائتالفها والضمهر وحك  القاةوا ومصلحة الموشل .

 

اا أي ائحممة توضممع لمهنممة المحاممماة ا يمكممف اا تكمموا لممامله لكممل وا  ممات واداب 

ه الالئحممة ا يعممدو اا يكمموا دلممهال المهنممة وقواعممد السمملوكر وعلهممه فمماا مضممموا هممذ

مسمملكها عاممما بحهممث اا تعممداد الوا  ممات والقواعممد الممواردة فههمما ايعنممي عممد  و ممود 

 هرهمما مممما يسمماويها فممي ااهمهممةر  هممر اةممه ا بممد مممف التأشهممد فممي هممذا المسممال اا 

 المحامي مسؤول عف الغقأ المهني والمسلكي.

 

 -المهني والمسلكي يشمل:واا تعريع الغقأ 

شل مغالقة للقواةهف وااة مة او  هل بها اذا لحق بالموشل ةتهسة لمذلك ضمرر ممادي 

 او معنوي.

 شل  رق لوا  ات واداب المهنة وتقالهدها وقواعد السلوك الملممة.

ج. شممل ا ممالل بممالمرو ه والشممر  وااسممتقامه والنماهممه واللهاقممه  ولممو تعلممق اامممر 

 باعمال  ار ه عف المهنة.

 

يرتكممم  قمما مهنهمما او يغممل بمماي مممف وا  ممات واداب المهنممة وتقالهممدها اا شممل محمما  

وقواعد السلوك سوا  ورد ةص صريح علهها في قماةوا ةقابمة المحمامهف الن مامههف 

او في ة ما  صمادر بمقتضماه او فمي همذه الالئحمة او لم  يمرد يعمرن ةقسمه للعقوبمات 

 التأدي هة المنصوص علهها في القاةوا المذشور.



 

 -امي تساه المحاش  والقضاة:وا م المح

يسم عل  المحمامي اا يحتمر  المحماش  وا يقتصمر همذا علم  لمغص القاضمي واةمما 

يسممم اا يشمممل ايضمما مرشممم القاضممي والمحاف ممة علمم  هه تممه وشرامتممهر ولممما شمماا 

القضمماة بحكمم  ر هعممة و ممائقه  ا يملكمموا الحريممة الكاملممة فممي الممدفاع عممف اةقسممه ر 

لمحامهف تساه شل اسا ه او ةقد  همر عمادل وامما فمي الحالمة فاةه   ديروا بمساةدة ا

التي يو د فهها اساا لشكو   دية محقه ضمد قمان فاةمه يحمق للمحمامي بمل يسمم 

علهه اا يرفع  المته ال  النقهم او أي مر ع مغتص وفمي همذه الحالمة فقمي ولمهس 

 في  هرها يمكف دع  الشكو  وحماية المشتكي.

 

لممكو  او دعممو  ضممد قممان سمموا  شاةممت الشممكو  او ايسممو  للمحممامي اا يقممد  

 الدعو  لغصهة او بالوشالة عف لغص ا ر اا بعد ا ذ اذا  قي مف النقهم.

 

 محاوات ممارسة النقوذ الشغصي عل  المحاش 

 

اا اهتما  المحامي المائد بالقاضي او احارته ايماه بالرعايمة والتكمري   همر العماديهف 

ضمي والمحمامي الم  اسما ة فهم  المدوافع وايسمو  مف لماةه اا يعمرن شمال ممف القا

للمحممامي اا يتصممل بالقاضممي او يناقشممه علمم  اةقممراد بشممأا قضممهة قائمممة مممف حهممث 

الموضوعر ويسم مسا لة المحامي الذي يحاول الحصول ممف القاضمي علم  اهتمما  

 اص معاملة ممهمه اا ااستقالل القائ  علم  ااحتمرا  المذاتي فمي ممارسمة الوا مم 

ني ت ع مراعاة وا م ااحترا  لمرشم القاضي هو ااساا الوحهد الالئق لعالقمة المه

 الممالة والتعامل الرسمي بهف القضاة والمحاماة.

 

 وا  ات المحامي تساه الموقو  الققهر

 

ايسو  للمحامي المكلع بالدفاع عف موقع فقهر اا يقلم اعقما ه ممف همذا التكلهمع 

 اقص   هده في ادا  هذا الوا م.س م  هر  وهري وعلهه اا ي ذل 

 



 

 

 الدفاع عف المته 

 

للمحامي الحق في تولي الدفاع عف الشغص الممته  بسريممة بغمض الن مر عمف راي 

المحامي في مسمؤولهة الممته  عمف السريممة وبغمض الن مر عمف موقمو  السملقة او 

ايه  هة ا ر  مف المته  ومف التهممةر وبغمال  ذلمك فماا الغاصما ابريما  ضمحايا 

 رو  مشكوك فههما يمكمف اا يحرمموا ممف حمق المدفاعر واذا تمول  المحمامي مهممة 

الدفاع فاةه يص ح ملمما في تقدي  شل دفاع يسمح به القاةوا بكل لر  و رأة حت  

ةهاية لمقضاه اذ ايسو  اا يحر  أي لمغص ممف حهاتمه او حريتمه دوا اا يكقمل لمه 

 حق الدفاع المقدا.

 

ي يقممو  بممدور تمرهممل الحممق الشغصممي ومسمماعدة النهابممة واممما بالنسمم ة للمحممامي الممذ

العامة فاا وا  ه ااساسي هو ضماا تحقهمق العدالمة وفمق احكما  القماةوار واا ايمة 

محاولممة لقمممس الوقممائع او ال هنممات التممي تر ممت بممرا ة المممته  هممي مممف المغالقممات 

 المسلكهة.

 

 ابدا  النصهحة في موضوع قضهة الموشل

 

السهد لهحصمل علم  شاممل المعلوممات الغاصمة بقضمهة موشلمه  عل  المحامي اا ي ذل

ق ل اا يقد  ةصهحته بشأةهار وهو ملم  اا يقمد  للموشمل رايما صمريحا فمي موضموع 

ما للدعو  وفي ةتهستها المحتمله سموا   شاةمت المقاضماه قائممة او متوقعمة وبصمقه 

محمامي بنسما   اصة عندما تكوا موافقة الموشل عل  التوشهل مرهوةه عل  تأشهد ال

 القضهة او متوققه عل  ذلك.

 

 المقاوضه مع القريق الغص  -1

 



ا يسو  للمحامي باي حال ممف ااحموال اا يتصمل ممع  صم  موشلمه بشمأا موضموع 

بالتقمماون او الغممال  اذا شمماا لهممذا الغصمم  محمما ر وايسممو  لممه مقلقمما اا يتعهممد 

وشهلمه فقمير وممف وا مم  بالوصل ال  تسوية معه م الرة واةما علهه اا يتعامل ممع

المحامي بشكل  اص اا يتسنم شل مف لأةه تضلهل فريق ل  يوشل عنه محامهما شمما 

 ايسو  له اا ينصحه عف الوضع القاةوةي في موضوع الغال .

 

 . الحصول عل  منقعة في المقاضاة7

 

ا يسو  للمحامي الوشهل في مسمألة موضموع دعمو  اا يشمتري ايمه منقعمة فههما او 

 ل ااسناد التسارية بقريقة الحوالة اسمه بقصد اادعا  بها دوا وشالة.اا يق 

 

 . ااماةه81

 

عل  المحامي اا يمتنع عف القها  باي عممل يسلمم لمه الكسمم او المنقعمة الشغصمهة 

 باستغالل الرقة التي وضعها الموشل فهه.

 

ابمه عنمه ويسم عل  المحامي اا يعل  موشله فورا عف أي ممال يق ضمه او يحصمله ةه

او يد ل في حها ته واا يقد  له الحساب بشأةه ويدفعمه لمه حمال رل مه ذلمكر واذا لم  

 يتمكف مف ااتصال بموشله  الل االاهف يوما يسم علهه العار النقهم  قها بذلك.

 

 . تحديد ااتعاب88

 

عل  المحامي عد  تضغه   دماتمه او اةتقاضمها فمي معمرن تحديمد اتعابمة وايسمو  

ل عد    رة موشله او ضمعقه ممف ا مل الحصمول علم  اتعماب باه مه تقموق له استغال

اا يقممو  بهممار وايسممو  اعت ممار مقممدره الموشممل المالهممة  الغممدمات التممي قمما  او يمكممف

م ررا اسمتهقا   اتعماب تتسماو  الغدممة التمي تقمد  لمه وامما اذا شماا فقهمرا فهسمم اا 

 ال مقابل.تكوا ااتعاب باقل حد ممكف او اا تقد  الغدمات ب

 



 -ولد  تحديد مقدار ااتعاب يسم اا يؤ ذ بااعت ار :

 

الوقممت والسهممد لال ممماا وحدااممة وصممعوبة المسممائل ذات العالقممة والمهمماره الال مممة 

 لتسههر الدعو  او القضهة.

اذا شاا ق ول المحامي الوشالة مف لاةه اا يحول دوا توشله عمف ا مريف فمي قضمايا 

 نقوي عل   سارة عمل ا ر.قد تنشأ عف المقاضاه او ي

 ج. ااتعاب المتعار  علهها في النقابة.

د. قهمممة موضمموع الغممال  والمنمممافع التممي قممد يحصممل علههممما الموشممل مممف  مممدمات 

 المحامي.

 هـ. اذا شاا حصول الموشل عل  التعويض او المنافع اشهدا او احتمالها.

 الدائمهف.و. اذا شاةت الوشالة عابرة او احد الموشلهف القدامي او 

 

اا هذه ااعت ارات هي للدالمة وااسترلماد  ولهسمت علم  سم هل الحصمر اا اةمه فمي 

  مهممع اا مموال ايسممو  اا يغهممم عممف الممذهف فممي معممرن تحديممد ااتعمماب اا مهنممة

المحاممماة هممي  ممم  اساسممي مممف عملهممة تحقهممق العدالممة ولهسممت سمملعة لالتسممار او 

 لتحقهق الربح.

 

لمحممامي الممذي بقممو  باعمممال المحاممماة لممد  ال نمموك وبمماقي  . يسممم اا اتقممل اتعمماب ا

 الشرشات المساهمة العامة عف م لغ  مسماية دينار لهريا.

 

 . اتقاقهة ااتعاب89

 

 يسم اا تكوا ااتقاقهة المتعلقة باتعاب المحاماة  قهة.

 

 مقاضاة الموشل بااتعاب. 81

 



ب بالقمدر المذي يمتال   ممع عل  المحامي اا يتسنم اا متال  ممع موشلمه علم  ااتعما

مقتضممهات احتممرا  الممذات ومممع الحممق فممي اسممتهقا  تعممويض معقممول عممف الغممدمات 

ع ال لم  او فمرن اارادة او وايسو  اللسو  ال  اقامة الدعو  علم  الموشمل اا لمنم

 ااحتهال.

 

 . مد  اةدفاع المحامي في دع  قضهة موشله84

 

ا ويحمر  مهنمة المحامماة ممف التقمدير اا اشرر مايسمي  الم  سممعة المحمامهف ويؤذيهم

لشممع ي لهمما والرقممة بهمما هممو اادعمما  المائممع بمماا مممف وا ممم المحممامي اا يسمملك أي 

رريممق ولممو  هممر مشممروع فممي سمم هل قضممهة موشلممه  واةممه مممف  هممر الالئممق اا يؤشممد 

 المحامي اانا  لمحاشمة قناعته الشغصهة باا موشله بري  او اا قضهته عادله.

 

بالقمدر المال   لصمهاةة ملم  باا الص الكاممل وفمي ابمدا  الحمماا  هر اا المحامي 

حقوقه والدفاع عنها وفي بذل اقص   هده ومعرفته لتامهف عد  اا ذ مف موشله او 

عد  الحسم عنه ما ايسهم القاةوا ا ذه او حسهة وايسو  للمحامي في هذا السم هل 

للتقمماعس عممف القهمما  اا يغشمم   ضممم القاضممي وااسممتها  الشممعي او يدفعممه ذلممك 

بوا  ه شامالر اا الموشل  مدير فمي حل مة القضما  بماا يحصمل علم  منقعمة شمل دفماع 

مسمو  به  قاةوةا وعل  محامهه اا يوفر له هذا الدفاعر ولكف يسم اا ايغهمم عمف 

ال مال ابمدا بماا مهممة المحمامي يسمم اا تنقمذ ضممف احكما  القماةوا ولمهس بمالغروج 

ي ا تسمممح واتتقلممم منممه مغالقممة القمماةوا او ممارسممة علههمما ر اا مهنممة المحممام

ااحتهال او المغالقة في سم هل أي موشمل او ايمة قضمهة وعلم  المحمامي اا يسمتسهم 

لضمهره وقناعته اوا واا ا يتقهد بتعلهمات الموشل اا بقدر ائتالفها والضممهرر واذا 

اا يتنحمم  عممف  تعارضممت تعلهمممات الموشممل وقناعممة المحممامي الو داةهممة يسممم علهممه

 الوشالة وايسو  له اا ي و  بذلك.

 

 . منع الموشل مف اسا ة السلوك81

 

ا يسممو   علمم  المحممامي اا ي ممذل اقصمم   هممده لمنممع موشلممه مممف عمممل االممها  التممي

للمحممامي ةقسممه اا يعملهمما و صوصمما فهممما يتعلممق بالسمملوك تسمماه المحمماش  والقضمماة 

ر الموشممل علمم  اسمما ه السمملوك فاةممه والشممهود والغصممو  ووشممال  الغصممو  واذا امماب

 يسم عل  المحامي اا ينهي عالقته به.



 

 . الضغائف واامور الشغصهة بهف المحامهف86

 

اا المتقاضهف ه  الموشلوا ولهسوا المحامهف وعلهه فاةه مهمما شاةمت الضمغائف بمهف 

الموشلهف ا يسمو  اا يمؤار علم  المحمامهف فمي مسمالكه  وفمي عالقمته  ممع بعضمه  

ا او مع الغصو  ويسمم تسنمم شمل ااممور الشغصمهة فهمما بمهف المحمامهف وممف بعض

 هر الالئق  اا يتعرن المحامي ال  اامور الشغصهة للمحامي اا ر او اا يمتهس  

علهه باي لكل مف االكال في أي مكاا وفي أي وقمت ويسمم تسنمم المسما لة بمهف 

 ل الذي اضروره له.المحامهف التي مف لاةها التس م في التأ هر او السد

 

 . معاملة الغص  ولهوده89

 

عل  المحامي اا يعامل الغص  ولهوده بلقمع واحتمرا  وايسمو  اا يسممح لنقسمه 

بااةسمهاق ممع ضممغائف واحقماد موشلممه وايسمو  اا يصمم ح الموشمل قهممما علم  ضمممهر 

المهنهممة وايحممق لممه اا يقلممم المم  محامهممه تحقهممر الغصمم  او المحممامي فممي اامممور  

 وده او التعرن لشؤوةهما الشغصهة المرهرة.له

 

 . تقدي  المحامي ةقسه لاهدا لموشله81

 

علممم  المحمممامي اا يتسنمممم تقمممدي  ةقسمممه لممماهدا لموشلمممه اا عنمممدما تكممموا الشمممهادة  

 وهرية لتحقهق العدالة وفي هذه الحالة يسم عل  المحامي اا يتغل  عف المرافعمة 

 في الدعو .

 

 مقامة. الصحافة والدعاو  ال87

 

اا حممديث المحممامي فممي الصممحع عممف قضممايا قائمممة او متوقعممة قممد يممؤار فممي مسممر  

 هر مق مول بصمورة عاممة  المحاشمة او يضر بمسر  العدالة وعلهه فاا هذا المسلك

ر اذا شاةت امه  رو  استرنائهة في قضهة ما ت مرر اصمدار تصمريح للمرأي العما  فمال 



هع شما اا أية الاره ممف رمر  واحمد الم   وا  اصدار هذا التصريح   قال مف التوق

الوقممائع يسممم اا تقتمم س مممف محاضممر واوراق الممدعو  حسمم ما فممي ملممع المحكمممة 

ولكمف حتمم  مرمل هممذه الحماات ااسممترنائهة فاةممه ممف ااةسممم عمد  اصممدار تصممريحات 

 صحقهه مف  اةم واحد.

 

 . التقهد بالوقت وعد  الت ارؤ:91

 

همد بالحضمور فمي مواعهمد المحمددة واا يتمو   عل  المحمامي فمي المحاشممات اا يتق

اايسمما  واا يممد ل م الممرة فممي موضمموع المحاشمممة واا يتسنممم تقممدي  ايممة رل ممات 

 بهد  تأ هر القصل في موضوع الدعو .

ايسممو  للمحممامي اا يقممو  بمما را  ينممتف عنممه توقهممع الن ممر فممي دعممو  او تممأ هر 

رار  هممر تممابع لالسممتانا  او القصمل فههمما مرممل تقممدي  اسممتاا  او تمههممم للقعمف فممي قمم

 التمههم او اا يقو  با را  آ ر مرل هذا الق هل بهد  تأ هر القصل في الدعو .

ج. عل  المحامي اا يحضر السلسة المعهنة اصدار الحك  فاذا تعمذر علهمه الحضمور 

 لس م مشروع يسم علهه اا ينهم  مهال ا ر.

غ الحكم  الصمادر بحمق موشلمه د. ايسو  للمحامي اا يرفض بدوا م رر مشروع ت لم

 في دعو  حقوقهة.

 

 . الصراحة وااةصا :98

يسمممم اا يتمهمممم سممملوك المحمممامي تسممماه المحكممممة والمحمممامهف اا مممريف بالصمممراحة 

 وااةصا  وبااستقامه والنماهه.

ومممما يتعممارن مممع الصممراحة وااةصمما  وااسممتقامه والنماهممه اا يحممر  المحممامي 

ة او قمول وشهمل الغصم  او ع مارات قمرار او مر مع عف عل  محتويات ورقة او لهاد

فقهي او قاةوةي او اا يستند ال  قرار يعل  باةه منقون او يسمتند الم  تشمريع يعلم  

باةه ملغ  دوا يشهر ال  ذلك او اا يقد  في معرن المناقشه واقعة يعل  باةها  همر 

 ة.اابته عف اةها اابته او اا يضلل الغص  بالنس ة ا را ات المحاشم

 



ومما يتعارن مع المهنة ويغل بالشمر  تساهمل الوقمائع الصمحهحة لمد  ا مذ اقموال 

الشممهود ولممد  تن ممه  التصمماريح المشممقوعة بممالهمهف و هرهمما مممف المسممتندات ولممد  

 صها ة لوائح الدعو  والدفاع و هرها مف اللوائح والمرافعات.

 

ةوةمما بامممل تضمملهل وايسممو  للمحممامي اا يعممرن تقممدي  بهنممة يعلمم  باةهمما ممنوعممه قا

المحكمة في ق ولها وايسو  له اا يرهر ااعتراضات اانا  مناقشة لاهد موشلمه ممف 

ق ل وشهل الغص  بقصد افها  الشاهد شهع يسهم وايسو  له اا يتقوه بمالح ات او 

 تصريحات بهد  التأاهر عل  الشهود او عل  المستمعهف.

 

 هة:. حق المحامي في التصر  في اامور العرض99

 

ايسو  للمحامي اا يسمح لموشله باا يقرن علهه القها  او التصر  بمما يتعمارن 

ومقهمممو  الشمممر  وااسمممتقامه فمممي ااممممور العرضمممهة التمممي ا تمممؤار فمممي موضممموع 

 النماعمرل موافقة الوشهل عل  رلم التأ هل لعذر مشروع يتعلق بمحامي الغص .

 

 ل الغص :احترا  المحامي لالتقاق الذي يسري مع وشه .91

 

ايسو  للمحامي اا يتساهل اعرا  واداب المهنة حت  لو شماا القماةوا يسممح بمذلك 

ومع اةه يسم تدويف ااتقاقات التي توصل الهها وشهال القمريقهف اذا شاةمت تمؤار علم  

حقوقها فاةه مما يغل بشر  المهنة تغلع المحامي عف تنقهمذ اتقماق لمقوي توصمل 

 .الهه بشكل سله  مع محامي القريق اا ر

ايسو  للمحامي اا يشهر فمي مرافعاتمه الم  مقاوضمات صملح او تسموية ا راهما ممع 

وشهل القريق اا ر اذا شاةت هذه المقاوضمات قمد توققمت او فشملت فمي الوصمول الم  

 الصلح او التسوية.

 

 . السلوك المهني  ارج ةقاق المحاش :94

 او في مراشم المدوائرعل  المحامي اا يتقهد في اعماله ااستشارية سوا  في مكت ه 

والمؤسسممات العامممة والغاصممة والشممرشات بوا  ممات واداب المهنممة وقواعممد السمملوك 



الوا م احترامها لد  المحكمةر وايسو  للمحامي اا يغقي في هذه ااعمال صمقته 

شمحممما  او اا يلسمممأ الممم  الوسمممارات السمممرية او ااسمممالهم او العالقمممات الشغصمممهة 

 منقق.للوصول ال   اية مسافهه لل

 

اا دور المحممامي شمستشممار قمماةوةي سمموا  فممي تقممدي  الغممدمات القاةوةهممة لشممغص 

ر هعمي او معنموي او فممي ااعممال القاةوةهممة المكت همة يغتلمع عممف دور المحمامي فممي 

الحكمة حهث يو د محا  لموشل الغص  يدافع عف مصالحة وحهث يو د قان يصدر 

هف ولمذلك يسمم علم  المحمامي المذي الحك  بعمد سمماع ال هنمات واقموال وشهلمي القمريق

 -يعمل مستشارا قاةوةها مراعاة مايلي:

 

عممد  ااقتمما   الفمما لممنص صممريح فممي القمماةوا وعممد  ابتممداع الحهممل لغدمممة مصمملحة 

 م قلة للموشل عل  حساب مصلحة محقة لشغص ا ر.

عممد  اافتمما  بحسممم ر  ممة الشممغص او االممغاص القممائمهف علمم  ادارة مؤسسممة او 

ما واةما علهه اا يقتي بحسم ا تهماده القماةوةي بغمض الن مر عمف أي لرشة اوعمل 

 اعت ار لغصي او ر  ة لغصهة لهذا الشغص او ذاك.

ج. علم  المستشممار القمماةوةي للمؤسسممات العاممة والمالهممة والتساريممة الك هممرة العامممة 

والغاصممة والمغتلقممة بممما فههمما الشممرشات فهممما يتعلممق بالمسممائل التممي تعممرن علهممه 

الممرأي القمماةوةي اا يأ ممذ بااعت ممار لممهس حرفهممه الممنص القمماةوةي  فقممي واةممما  ابممدا 

رو  القمماةوا وقواعممد العدالممة وااةصمما  بحهممث يكمموا رائممده شمم ح  ممما  الر  ممة 

الذاتهممة للمؤسسممات العامممة والغاصممة فممي فممرن السممهقره او ااةحممرا  عممف هممد  

 ا ران ذاتهة.القاةوا وعد  تمكهف النافذيف في هذه المؤسسات مف تحقهق 

 

د. عل  المستشار القماةوا فمي عملمه المكت مي المذي ينقموي علم  تن مه  عالقمة فهمما 

بهف موشله ولغص ا ر  هر ممرل بمحا  ) مرل تن ه  العقمود وشمل المسمتندات التمي 

ترتم حقوقا ووا  ات( اا يقو  بعمله بحهماد وتسمرد يضممف مصملحة القمريقهف علم  

هممو تقممدي  الغدمممة القاةوةهممة للقممريقهف علمم  قممد  اسمماا اا وا  ممه فممي هممذه الحالممة 

المساواة حت  في الحالة التي ا يتقاض  فهها ااتعاب مف القريقهف واةما ممف موشلمه 

 فقي.

 



هـ. ا يسو  للمحامي الذي قا  بتحرير عقد او أي مسمتند ا مر بقلمم ممف فمريقهف لم  

ع يتعلمق بتقسمهر همذا يكف احدهما موشله اا ينوب عف أي منهما اذا حدث بهنهما ةمما

 العقد او المستند.

 

و. عل  المحامي الذي يضع صهغة عقد او مستند لتن ه  عالقة بمهف فمريقهف او اشرمر 

 اا يذيل ذلك المستند بشرع موقع منه باةه صاغ المستند المذشور.

 

 . الدعاية الم الرة او  هر الم الرة91

 

العممممل المهنمممي او السمممعي  تشمممكل ااممممور التالهمممة اسممما ة لشمممر  المهنمممة اسمممتسدا 

للحصول علهه بواسقة السماسره او التعامه  او ااعالةات او ااتصال الشغصمي او 

المقابالت  ارج ةقاق العالقات الشغصهة واا الدعاية  هر الم الرة للحصول علم  

اايحمما  بهمما او السممعي لنشممر صممورة المحممامي بغصمموص القاضممايا او بغصمموص 

نقموي علم  اارمرا  والممديحر اا شمل ذلمك يسمي  لتقالهمد رريقة تسههرها وشل منما ي

 المهنة وينال مف سمعتها ويغضع للمسا لة التأدي هة .

 

 او بواسقة الوشال  ااارة المقاضاة م الرة

 

يتنمماف  مممع لممر  المهنممة وتقالهممدها ااممارة النممماع والتسمم م فممي المقاضمماه او قهمما  

فهمما عمدا تلمك الحماات النمادرة ذات المحامي بتقدي  النصح القوعي لتقدي  الدعاو  

 العالقة بروابي القرب  او عندما يكوا مف وا م المحامي القها  بذلك.

 

ومما يشهف المحمامي والمحامماة القهما  بممايلي التقتمها عمف النمواقص فمي السمندات 

وفي اسم اب المدعاو  وااعمال  عنهما بغمرن التوشمل اقاممة المدعو  او استصمدار 

 الحك .

المقاضمماة بال حممث عممف اصممحاب ادعمما ات ااضممرار الشغصممهة النالمماة عممف وبتولهممد 

الحوادث او عف اصحاب اس اب الدعاو  للحصول علم  وشماات عمنه  او باسمتغدا  

الوسممقا  لهممذا الغممرن او القهمما  بالممدفع او بتقممدي  المكافممأةر بشممكل م الممر او  هممر 

ة  اصمة بالتمأاهر م الر ال  االغاص الذيف يحضمروا المدعاو  الم  مكت مه وبصمق



علمم  الموقمموفهف او المرضمم  او المضممروريف او السهلممة او  هممر لتوشهممل المحممامي 

 باس  النصح لغقي المحايد او بأي لكل آ ر.

 

اا الوا م تساه السمهمور والمهنمة يحمت  علم  شمل عضمو فمي النقابمة يعلم  بماي ممف  

ذ اا ممرا ات هممذه الممارسممات مممف ق ممل أي محمما  اا يشممعر النقابممة بهمما فممورا اتغمما

 التأدي هة الال مة.

 

 -المحاف ة عل  لر  المهنة:

عل  المحامي اا يكشع للمر ع المغتص بكمل  مرأة وبمدوا محابماة عمف أي مسملك 

مههف او  هر لريع صدر عمف محما  وعلهمه اا يق مل بمدوا ادةم  تمردد التوشمل ضمد 

  مهله اذا شاا اا هر قد اسا  ال  موشله.

سمهمور والمهنمة اا يغ مر النهابمة اذا اقمد  لمغص مما علم  اا المحامي ملم  تساه ال

 حلع يمهف شاذبه اا هر قد اسا  ال  موشله.

ج. علمم  المحممامي اا يسممع  بممدأب فممي شممل ااوقممات للمحاف ممة علمم  لممر  المهنممة 

وشرامتهممما واا يسمممع  لتحسمممهف وتقممموير القمممواةهف وادارة العدالمممة وترسمممه  سمممهادة 

 القاةوا واستقالل القضا .

 

 اضاة الم ررة و هر الم ررةالمق

 

عل  المحامي اا يمرفض السمهر فمي ا مرا ات المدعو  الحقوقهمة او فمي ايمة معاملمة 

بشأا اية مسالة لد  اية  هة ا ر  او يقد  دفوعات اذا اقتنع باا  اية موشلمه همي 

ارهاق القر  اا مر او الحماق الضمرر وال لم  بمه او ااسما ه الهمهر وفهمما عمدا ذلمك 

  ه اا تسهر اا را ات حسم ما تقتضمي ذلمك عدالمة قضمهة موشلمه واا يص ح مف وا

مرول المحامي لد  المحكمة يسم اا ينقلق مف قناعتمه بماا قضمهة موشلمه فمي رايمه 

هي  ديره بمالن ر والقصمل فههما ممف ق مل المحكممة وتق همق همذا علم  شمل عممل ممف 

 اعمال المحاماة يقو  به المحامي.

 

 -الة ومسؤولهته في المقاضاة:حرية المحامي في ق ول الوش



 

اا المحامي  هر ملم  بالتوشل عف أي لغص يقلم الهه ذلكر ولكف ا يسو  لمه فمي 

القضايا السمائهة اا يرفض التوشل عف الشغص الم لو  او المغلموب علم  اممره اذا 

 رلم الهه ذلك اا اس اب يوافق علهها النقهم.

ه ةمموع الغدمممة القاةوةهممة التممي يق ممل يعممود لكممل محمما  اا يقممرر علمم  مسممؤولهته وحممد

المدعهفر والدعاو  التي يق ل الدفاع فهها بالوشالة عف المدع  علهه  ر وت عما لمذلك 

فاا المسمؤولهة عمف ااستشمارات القاةوةهمة الغارامهر فمي اقاممة المدعاو  المشمكوك 

فهها وفي الحث عل  دفموع  همر مق ولمة قاةوةما همي مسمؤولهة المحمامي وايسمتقهع 

 نصل مف هذه المسؤولهة بالتذرع باةه اةما شاا ينقذ تعلهمات موشله.الت

 

 وا م المحامي في التحلهل النهائي

لممما شمماا المحمماموا همم  حممماة القمماةوا ودعممائ  القضمما  فاليسممو  للمحممامي اا يقممد  

 دمممة او ةصممهحة تغممالع القمماةوا او تنتهممك حرمممة المحكمممة او تقسممد لغصمما او 

لعامة او اعمال ااماةة او  داع و هاةمة السمهمور وذلمك الغاصا يمارسوا الغدمة ا

بغممض الن ممر عممف قمموة الموشممل الق هعممي او المعنمموي ومهممما شاةممت اهمهممة الممدعو  

المدةهة او السهاسهةر فاذا قا  المحامي بايمة  مدمات او ةصمهحة ممف همذا الق همل فاةمه 

 يغضع للمسائلة وااداةة القاسهة.

 

هد  فهمما يقمد  ممف  دممة او ةصمهحة تشمسهع واقنماع وبالمقابل فاا المحامي الذي ي

لموشلممه بممالتما  بالقواعممد الغلقهممة فاةممه يعممم  لممر  المهنممة ويغممد  افضممل مصممالح 

موشلممه وفمموق شممل لممي  فمماا المحممامي يستشممعر بالشممر  الرفهممع عنممدما يسممم اةممه 

اشتسم الشهرة لكوةه افلح باةه يكوا موضع الرقة القردية وموضع االتما  الوا مم 

 عا  شر ل لريع وموارف امهف.ال

 

 الشراشة او التعاوا بهف المحامهف في مكتم واحد

 

اا المشارشة او التعاوا في مكتم واحد بهف المحامهف لمماولة المهنة م احة بشمرر 

 -مراعاة مايلي:

 



 عد  مغالقة أي قاةوا او عر .

 ا يسو  اا يكوا اس  المكتم مما ينقوي عل  التضلهل.

 يكوا احد الشرشا  او احد المتعاوةهف مف  هر المحامهف المماولهف. ج. ا يسو  اا

د. يسم حذ  اس  المحمامي ممف اسم  المكتمم لمد  رفمع اسم  المحمامي الممذشور ممف 

 سسل المحامهف المماولهف.

همممـ. ا يسمممو  للشمممرشا  او المتعممماوةهف التوشمممل عمممف ااو تقمممدي  الغمممدمات القاةوةهمممة 

 قع المصالح المتعارضة.الغاص ر عههف او معنويف في مو

 

 تو يع اتعاب المحاماة:

 ا يسو  تو يع اتعاب المحاماة اا فهما بهف المحامهف اةقسه .

 

 -الوسقا :

 

ايسو  اا تغضع  دمات المحامي المهنهة او تستغل ممف ق مل ايمة وشالمة او لمغص 

ر هعمممي او معنممموي بواسمممقة التمممد ل فهمممما بمممهف المحمممامي وموشلمممهر اا مسمممؤولهات 

امي ومؤهالته لغصهة وعلهمه اا يتسنمم ايمة عالقمات تسمترمر قهاممه بوا  اتمه المح

لغدمة الوسقا ر اذ اا عالقمة المحمامي بموشلمه يسمم اا تكموا لغصمهة واا تكموا 

مسؤولهته تساه موشله م المرة وفمي همذا الغصموص فماا المؤسسمات الغهريمة التمي 

 تقد  المساعدة للمحتا هف اتعت ر مف الوسقا .

 

محممامي اا يق ممل التوشممل عممف ايممة من مممة مرممل السمعهممة والنممادي والمؤسسممة يسممو  لل

التسارية او أي لغص معنوي لتقدي  الغدمات القاةوةهة بشاا اية امور تتعلق بهمذه 

المن مة بوصقها شهاةا قائمما بذاتمه  همر اةمه ايسمو  اا يمد ل فمي همذا التوشمل تقمدي  

 لؤوةه  الغاصة. الغدمات القاةوةهة ال  اعضا  هذه المن مة في

 

 وا م المحامي الذي يعتمل القضا  او الغدمة العامة:

 



ايسو  للمحامي الذي ول  الو ارة اا يق ل الوشالة بنقسه او بواسقة محا  ا ر في 

قضمممايا تتعلمممق بمممالو ارة التمممي شممماا يتواهممما او بالمممدوائر والمؤسسمممات والمصمممالح 

 لو اره.المرت قه بها وذلك لمدة االث سنوات تلي ترشه ا

ا يسممو  لمو ممع الحكومممة الممذي تممرك الغدمممة والممتغل بالمحاممماة اا يق ممل الوشالممة 

بنقسه او بواسقة محا  ا ر في قضايا ضد المصلحة التي شاا فهها وذلك لمدة االث 

 سنوات تلي ترشه الغدمة.

ج. ايسممو  للمحممامي العضممو فممي احممد المسممالس مهممما شمماا ةوعهمما اا يق ممل الوشالممة 

واسقة محا  ا ر في دعو  ضد السهة التمي يشمغل عضموية مسلسمها او بنقسه او ب

ايمة دائممرة او مصملحة متقرعممه عنهما وذلممك رموال القتممرة التمي يشممغل فههما العضمموية 

 ولمدة االث سنوات تلي  وال عضويته.

 

د. ا يسو  لمف شاا قاضها ق ل مماولة المحاماة اا يق مل الوشالمة بنقسمه او بواسمقة 

   شاةت معروضة علهه او متقرعه عنها.محا  ا ر في دعو

 

هـ. ا يسو  لمف اعق  راية في قضهة عندما شاةت معروضة علهه بصقته مو قما او 

حكما او ممهما او   هرا اا يق ل الوشالة فمي تلمك القضمهة او فمي ايمة قضمهة متقرعمة 

 عنها.

 

 اسرار الموشل:

 

ه بالكتمماا المقلمق عل  المحامي اا يحماف  علم  اسمرار موشلمه وهمو مسمؤول تساهم

اةتهما  الوشالمة ر وا  ويشمل هذا الوا م العاملهف في مكت ه ويستمر ذلك ال  ما بعمد

يسو  للمحمامي ق مل الوشالمة  التمي ينقموي علههما او يمكمف اا ينقموي علههما افشما  

هممذه ااسممرار او اسممتعمالها سمموا  لمنقعممة المحممامي او ضممد مصمملحة الموشممل دوا 

ه الغقهة حت  لو شاا امه مصادر ا مر  يمكمف اللسمو  الههما معرفة الموشل وموافقت

 للوصول ال  هذه تنقهذ التماماته شامال تساه موشله القدي  او السديد.

 

اممما اذا قممد  الموشممل لممكو  ضممد المحممامي فاةممه يمكممف للمحممامي اا يكشممع الحقهقممة 

 بالقدر الذي يقتضهه دفع هذه الشكو .



 

 ريمممة ا تممد ل فممي ااسممرار التممي يسممم علمم   اا ةهممة الموشممل المعلنممة فممي ارتكمماب

المحامي المحاف ة علهها وعل  المحامي اا يكشع عف ذلك بالقدر المذي يمؤدي الم  

 منع ارتكاب السر  او بالقدر الذي يحمي الشغص الذي قد يتعرن لالذ .

 

 -اا ر رالعموله/ر التنميل:

 

او ايممة منممافع مممف اا ممريف ا يسممو  للمحممامي اا يق ممل اا ممر او العمولممة او التنميممل 

 بدوا عل  موشله وموافقته الغقهة.

 

 -الشهود:

 

ايسممو  للمحممامي اا يسممع  لمقابلممة لممهود  صمم  موشلممه ويناقشممه  فممي موضمموع 

لممهادته  ق ممل ادائهمما فممي ايممة قضممهة حقوقهممة او  مائهممة بهممد  اايحمما  لهمم  بكممت  

 مف االكال.الحقهقة او ااةحرا  عنها او بهد  التأاهر علهه  باي لكل 

يسو  للمحامي اا يقابل لهود موشله ق مل اادا  بشمهادته  فمي ايمة قضمهة حقوقهمة 

او  مائهة  بهد  معرفة مما سمو  يشمهدوا علهمه ولكمف ايسمو  للمحمامي اا يمؤار 

في هؤا  الشمهود بهمد  شمت  الحقهقمة او تحريقهما او بهمد  اعقما  معلوممات  همر 

 صحهحة في معرن الشهادة.

 

 الصحافة:

 

يحق للمحامي شتابة المقاات القاةوةهة وةشرها في الصحع  همر اةمه ايسمو  لمه اا 

يتعمماوا مممع ايممة صممحهقة لغممرن تقممدي  اا ابممات القاةوةهممة عممف اسممالة يقممدمها افممراد 

 تتعلق بحقوقه  القردية.

 

 -الرسو  والنققات:



 

ةققمات ايسو  للمحامي اا يتقق مع موشله بماا يمدفع او يتحممل عمف موشلمه رسمو  و

المقاضمماة ولكممف يمكممف للمحممامي علمم  اسمماا النهممة الحسممنة وفممي  ممرو   اصممة اا 

 يدفع الرسو  والنققات لريقة اا يستردها.

عل  المحمامي اذا رلمم الموشمل الهمه اا يعقهمه ايصماا بمقمدار  الرسمو  وايمة ةققمات 

ا اذا شاا المحامي قد اسمتلمها ممف الموشمل لهمدفعها ةهابمة عنمه ويسمم اا يكموا ر  

اايصال واضحا ومقصال بحهث يسمتقهع الموشمل اا يمهمم مقمدار ااتعماب عمف مقمدار 

 الرسو  والنققات الرسمهة اا ر .

 

 -قوائ  المحامهف المصدقة:

 

ا يسممو  للمحممامي اا يممأذا بنشممر اسمممه فممي قائمممة او قمموائ  باسممما  محممامهف يكمموا 

همث مضمموةها تضملهل هدفها القعلي او المحتمل سوا  مف حهمث اسمتعمالها او ممف ح

او الحممماق ااذ  بمممالسمهور او بالمهنمممة او بالمسممماا بشمممر  المهنمممة او تغقمممهض 

 مكاةتها.

 

اا ايممة قائمممة او قمموائ  تتضمممف اسممما  محممامهف ومعلومممات عممنه  يسممم اا تكمموا 

 مصدقة مف النقابة.

 

 ااةسحاب:

سم م  اا حق المحامي المرافع او المستشار في ااةسحاب يسم اا يكوا ةالاا عمف

و همه وايكقمي فمي بعمض الحماات شسمم م لالةسمحاب موافقمة الموشمل علهمه ذلمك اةممه 

ايسممو  للمحممامي اا يتغلمم  عممف وا  ممه  هممر المنسممم بممما يسلممم الضممرر لموشلممه اا 

 اس اب ذات عالقة بالشر  وااحترا  الذاتي.

 

 فاذا اصر الموشل عل  المحمامي بماا يعتممد فمي تسمههر اا مرا ات علم  اسملوب  مي

عممادل او  هممر ا القممي او اذا اممابر علمم  تو هممه اللممو  للمحممامي لعممد  تقديمممه دفوعمما 

شهدية او اذا لم  يمراع قصمدا ااتقماق او الوا مم بشماا اتعماب المحمامي وةققاتمه فاةمه 



يص ح مف حق المحامي ااةسحاب بشرر اا يشعر الموشل بذلك مس قا بما يكقي ممف 

 محا  ا ر.الوقت الذي يستقهع فهه الموشل توشهل 

 

ويحق للمحامي ايضا اا ينسحم بذات ااسلوب المذشور اعاله اذا اشتشع اا موشله 

 هر محق فمي دعمواه واصمر علم  متابعمة المدعو  او اذا و مد المحمامي ةقسمه  همر 

قممادر علمم  متابعممة الممدعو  بقعالهممة وامممة حمماات ا ممر  يمكممف اا تنشممأ بحهممث ت ممرر 

 للمحامي ااةسحاب.

 

 

 

 

 -عمال  هر المسا ه:الممارسة واا

ايسو  للمحامي اا يسمح باستعمال  دماته المهنهة او اسمه ممف ق مل ايمة مؤسسمة 

 فردية او معنوية  هر مسا ه او  هر مر ص لها بتعاري اعمال المحاماة .

ا يسو  للمحامي اا يكقل لغصا موشله في دعو  او في ا را ات  مائهة قضمائهة 

  شقالة لغصمهة عمف موشلمه تسمتلممها دعمو  حقوقهمة او ادارية وايسو  له اا يقد

 او ادارية او ا را ات تنقهذية.

 

ج. ا يسو  للمحامي  يارة مسسوا او موقو  لس م  همر  ماص اا اذا شماا مكلقما 

بالدفاع عنه او رلمم الهمه الحضمور لتوشهلمه ويسمم علم  المحمامي المذي يتوشمل عمف 

اتعمماب المحاممماة وفممي حالممة عممد   مسممسوا او موقممو  اا يممن   اتقاقهممة  قهممة تحممدد

 تن ه  اتقاقهة  قهة فاا المحامي يققد حقه في المقال ة باتعابه.

 

 -مف وا  ات المحامي تساه  مهله في الدعو  او في اية ا را ات:

 

عل  المحامي في شمل مما يقمد  ممف اسمتدعا ات ورل مات ولموائح ومرافعمات اا يمذشر 

ايممة مممف هممذه ااوراق لوشهممل الغصمم  لممهس  فههمما اسمم  وشهممل الغصمم  رواذا شمماا ت لهممغ



و وبها بحك  القاةوا عل  السهة التي تقمد  الههما فاةمه يسمم علم  المحمامي اا ي لمغ 

 ةسغا عنها في حهنه ال  وشهل الغص .

عل  المحامي ق ل الشروع في ا را ات المحاشمة في الدعو  اا يتحقمق بماا وشهمل 

ق ملممع الممدعو  تر ممت عممد  وقمموع الغصمم  قممد ت لممغ موعممد السلسممة فمماذا شاةممت اورا

 الت لهغ فاةه يسم عل  المحامي اا يقلم ال  المحكمة ت لهغ وشهل الغص .

ج. ايسو  للمحامي اا يقلم تأ هل الن ر في الدعو  اا لسم م مشمروع وفمي همذه 

الحالة يترتم علهه اا يغ ر وشهل الغص  مس قا وق ل وقت شا  بحهث ايقا مأ وشهمل 

ل في الهو  المعهف للن ر في الدعو  اا لس م مف اسم اب القموة الغص  بقلم التأ ه

 القاهرة.

 

 

 

 -مكتم المحامي:

 يسم اا يكوا للمحامي مكتم ائق مكرا اعمال المحاماة.

يمسح للمحامي الذي سسل اول مرة في سسل المحامهف ااساتذة اا ي ق  بال مكتمم 

يتعمهف علهمه اانا هما اا يسمد لمدة اتميد عل  سمتة المهر ممف تماري  تسمسهله بحهمث 

 مكت ا ائقا .

ج. يسم اا يكوا مكتمم للمحمامي ممف حهمث الم مدأ  مال  منممل سمكنه ولكمف يسمو  

لمسلس النقابمة بنما  علم  رلمم  قمي ممف المحمامي اا يسممح لمه بقمرار  ماص بماا 

 -يتغذ مكت ا له في قس   اص بمنمله لريقة اا ير ت للمسلس توفر مايلي:

 

 القس  مف منمل السكف المغصص مكت ا لال ران المنملهة. .اا ايستعمل  8

.ايسممو  للمحممامي اا يتغممذ مممف دور المحمماش  و ممر  المحممامهف او مممف أي موقممع  9

ا ر  هر مكت ه مكاةا للتوشمل عمف الغصمو  وفهمما عمدا حماات االمغاص المعنمويهف 

غصم  او الم  التي تستدعي اعمالها ذلك فاةه ايسو  للمحامي اا ينتقمل الم  منممل ال

مقر عمله للتوشل عنه او لتقدي  الغدمات القاةوةهة الال مة له واةمما يسمم اا يسمري 

ذلممك فممي مكتممم المحممامي عممدا الحمماات ااسممترنائهة مرممل المممرن المقعممد او العسممم 

 السسدي.

 



 وا م المحامي في التحلهل النهائي

محممامي اا يقممد  لممما شمماا المحمماموا همم  حممماة القمماةوا ودعممائ  القضمما  فاليسممو  لل

 دمممة او ةصممهحة تغممالع القمماةوا او تنتهممك حرمممة المحكمممة او تقسممد لغصمما او 

الغاصا يمارسوا الغدمة العامة او اعمال  ااماةة او  داع و هاةة السمهور وذلمك 

بغممض الن ممر عممف قمموة الموشممل الق هعممي او المعنمموي ومهممما شاةممت اهمهممة الممدعو  

امي بايمة  دممة او ةصمهحة ممف همذا الق همل فاةمه المدةهة او السهاسهةر فماذا قما  المحم

 يغضع للمسائلة وااداةة القاسهة.

 

 وبالمقابل فاا المحامي الذي يهد  فهما يقد  مف  دمة او ةصهحة تشسهع واقناع.


