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بر/ كانون األول ديسم 6القانون الصادر بتاريخ من  8، وُعدلت بموجب المادة 8 – 303رقم مسلسل 

 ."(2515)نُشر في الجريدة الرسمية برقم  2011

 

 2017تشرين األول  /أكتوبر 30من القانون الصادر في  3آخر تعديل بموجب المادة  تم :آخر إصدار

 

 تعليق
 (1979أكتوبر/ تشرين األول  1صالحية دليل النص اعتباراً من: )
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 زء األولالج

 المحامي

 : وضع المحامي في منظومة إقامة العدل1دة الما

 قامة العدل.مستقالً في منظومة إ عضواً يُعتبر المحامي 

 نة المحامي: مه2المادة 

 ( يمارس المحامي مهنة حرة1)

 ( ال تُعتبر مهنته سلعة تجارية.2)

 : الحق في المشورة والتمثيل3المادة 

 هنياً في كافة الشؤون القانونية.عتبر المحامي مستشاراً وممثالً مستقالً وم( يُ 1)

المحاكم أومحاكم التحكيم أو  ن القانونية أمامرسة عمله في كافة أنواع الشؤوي مما( وال يتم تقييد حقه ف2)

 الجهات الحكومية إال من خالل قانون اتحادي. 

 لتمثيله أمام المحاكم من اختياره وأن يوكله ستشارة محام  افي  –ة وفقاً للوائح القانوني –كل فرد الحق ل( 3)

 ية.أو محاكم التحكيم أو الجهات الحكوم

 

 الجزء الثاني

 تصريح المحامي

 الباب األول 

 اولة مهنة المحاماةح مزتصري

1. 

 شرط عام

 بمزاولة مهنة المحامي التصريح: 4المادة 

 ال ال يتم التصريح بمزاولة مهنة المحاماة إ

  قانون القضاة االتحاديلمنصب القضاة وفقاً ل هليةاأل اكتسبلمن . 1

 أو  ألمانيانون عمل المحامين األوروبين في سب قالمن استوفى شروط اإلدماج ح. 2
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  انيا.روبيين في ألمأن عمل المحامين األوشب هذا القانونأ من  16يحظى بشهادة حسب المادة لمن . 3

 المهنية. المؤهالت  بياناستخدام قانون ال يتم 

 (الغي): 5المادة 

ن يتقدم بطلب ات األلمانية ألواليفي إحدى ا (4هلية منصب القضاة )المادة حصل على أيمكن لمن 

 نة المحاماة في أي والية ألمانية أخرى. للحصول على ترخيص مزاولة مه

2. 

 تصريح مزاولة مهنة المحاماة وانتهاء صالحيته

 صريح مزاولة مهنة المحاماة: طلب الحصول على ت6المادة 

 المحاماة بناء على طلب مقدم. يح مزاولة مهنة ( يتم منح تصر1)

 ون.ض الطلب إال لألسباب المنصوص عليها في هذا القانيمكن رف( ال 2)

 : رفض منح تصريح مزاولة مهنة المحاماة7المادة 

 ما يلي:كيتم رفض التصريح بمزاولة مهنة المحاماة 

 االتحادية قد أسقط حق أساسي؛قدم بالطلب وفقاً لقرار المحكمة الدستورية . إذا كان المت1

 ئية؛بسبب إدانة جنالشغل مناصب عامة الطلب متمتعاً باألهلية قدم ب. إذا لم يعد المت2

إذا تم استبعاد مقدم الطلب من مزاولة مهنة المحاماة من خالل حكم نافذ، ولم تنقضي ثمانية أعوام منذ . 3

 دون مساس؛ 5كم؛ مع اإلبقاء على البند رقم نفاذ الح

السلوك واألخالق وتم فصله أو استبعاده من ب تتعلق. إذا تمت إدانة مقدم الطلب بحكم نافذ في قضية 4

 ومة إقامة العدل؛عمله في منظ

 ر مستحقاً لمزاولة مهنة المحاماة؛. إذا أذنب مقدم الطلب من خالل تصرف ما، بما يجعله غي5

 والحرية على نحوي يعاقب عليه القانون؛هض مقدم الطلب النظام األساسي للديمقراطية إذا نا. 6

قاً للوائح، على أن تكون عدم قادر صحياً على مزاولة مهنة المحاماة وف مقدم الطلب غيريعد  . إذا لم7

 القدرة الصحية غير مؤقتة؛

بوصفه عضواً مستقالً في منظومة إقامة . إذا كان مقدم الطلب يمارس عمالً ال يتفق مع مهنة المحامي 8

 ؛، أو إذا كان ذلك يهدد الثقة في استقالليتهالعدل

م فتح إجراءات اإلعسار بشأن ثروته، أو الطلب في حالة إعسار حالية أو محتملة، أو إذا تان مقدم إذا ك. 9

من الئحة  2الفقرة  26دة اسمه في قوائم محكمة اإلعسار أو محكمة اإلنفاذ )الماإذا كان مقدم الطلب مدرج 

 من قانون اإلجراءات المدنية(؛ 915اإلعسار، والمادة 
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حكومي أو جنديا، قديمه الطلب مناصب مثل قاضي أو موظف لطلب يشغل في وقت تقدم ا. إذا كان م10

 8و 6و 5د إذا تم تعليق حقوقه وواجباته وفقاً للموا إال في حالة إذا كان يؤدي المهام المسندة إليه شرفياً، أو

( أو اللوائح 297ة، جريدة القوانين االتحادي) 1977فبراير/ شباط  18 من قانون االنتداب الصادر في 36و

 القانونية ذات الصلة. 

 : )الغي(8المادة 

 : )الغي(9المادة 

 : تعليق إجراءت التصريح10المادة 

كانت هناك تحقيقات جارية مع مقدم ( يمكن تعليق القرار بشأن طلب تصريح مزاولة مهنة المحاماة إذا 1)

 بحقه. ائية جاريةوى قضاك دعب الشك في قيامه بجريمة ما، أو إذا كانت هنالطلب بسب

ضد مقدم الطلب بسبب جريمة جنائية من  وميةُرفعت دعوى عام( يتم تعليق القرار بشأن الطلب إذا 2)

 شأنها فقدان أهلية شغل المناصب العامة.

التحقيقات مقدم الطلب، أو إذا تم رفض ت في القرار بشأن طلب التصريح إذا لم تدين ( إال أنه يتم الب3)

 ده. المقامة ض ضائيةى القالدعو

 (: )ال غي11المادة 

 : التصريح12المادة 

( يُعتبر تصريح مزاولة مهنة المحاماة سارياً اعتباراً من موعد تسليم الوثيقة التي تصدرها نقابة 1)

 المحامين. 

ن ميتأام إبرتقديم ما يثبت أ( و 12لب بحلف اليمين )المادة  يتم تسليم الوثيقة إال بعد قيام مقدم الط( ال2)

 طية. ( أو تعهد مؤقت بالتغ51المسؤولية المهنية )المادة 

 بهذا التصريح يصبح مقدم الطلب عضواً في نقابة المحامين التي منحته التصريح. (3)

 م".مكن مزاولة المهنة تحت المسمى الوظيفي "محا( بعد الحصول على التصريح ي4)

 أ: حلف اليمين 12المادة 

 مام نقابة المحامين:ليمين في صيغته التالية أحلف ا( على مقدم الطلب 1)

أفى بواجبات المحامي بكل عناية  وأنالقدير العليم أن أحافظ على النظام الدستوري )باهلل( لرب "أقسم با

 على ذلك..." وضمير، وأن يعينني الرب

 ون صيغة دينية.( يمكن أيضاً أداء اليمين د2)

عضاء دينية أخرى، فيمكن ألحد أالدينية أن يستخدموا صيغة  ئفطواال( إذا كان القانون يسمح ألعضاء 3)

 الدينية أن يؤدي هذه الصيغة أمام هيئة المحلفين.  الطوائفتلك 
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يؤدي  باب عقائدية أو أسباب أخرى معينة، فعليه أن( إذا كان هناك من ال يريد أن يؤدي اليمين ألس4)

 تعهداً في صيغته التالية:

 مير..."في بواجبات المحامي بكل عناية وضالنظام الدستوري وأن أعلى  "أتعهد بأن أحافظ

 ، فإنه يجب4، أو أداء التعهد وفقاً للفقرة 1( في حالة قيام أنثى متقدمة بالطلب بأداء اليمين وفقاً للقرة 5)

 . "المحامي"أو  "المحامية"مراعاة تصريف الضمير في كلمات 

ين محضر أحد المحامي صيغة اليمين أو التعهد؛ ويوقع على الر يحو( يتم تسجيل أداء اليمين في محض6)

 وأحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، ويتم حفظه في الملف الخاص بالمحامي.

 : انتهاء صالحية التصريح13المادة 

قرار هناك المحاماة أو إذا كان  باالستبعاد من مزاولة مهنة لتصريح إذا تم اعتماد حكم نافذتهي صالحية اتن

 بسحب التصريح أو إلغائه. نهائي 

 إلغاء التصريح: سحب و14المادة 

يمتد أثر مبطالت التصريح إلى المستقبل إذا تبين الحقاً أن هناك جوانب كان من شأنها رفض  ( 1)

ح األسباب التي لم تعد قائمة والتي كان من في أول األمر. ويستثنى من عملية سحب التصريالتصريح 

 ريح. ية رفض التصإمكانشأنها 

 محاماة في الحاالت التالية:يتم إلغاء تصريح مزاولة مهنة ال  (2)

 . إذا كان المتقدم بالطلب وفقاً لقرار المحكمة الدستورية االتحادية قد أسقط حق أساسي؛1

 هلية لشغل مناصب عامة بسبب إدانة جنائية؛. إذا لم يعد المتقدم بالطلب متمتعاً باأل2

وفقاً للوائح، على أن تكون عدم  غير قادر صحياً على مزاولة مهنة المحاماة د مقدم الطلبلم يع. إذا 3

 إقامة العدل؛كان بقائه في المحاماة ال يشكل خطراً على منظومة القدرة الصحية غير مؤقتة، إال إذا 

 قابة المحامين؛عن ن ريح المحاماة الصادرابي عن الحقوق المكتسبة من تص. إذا تنازل المحامي بشكل كت4

لة عودته شغل اً، أو في حاحكومياً مدى الحياة أو جندياً متخصصإذا ُعين المحامي قاضياً أو موظفاً . 5

من قانون االنتداب أو اللوائح القانونية  6وفقاً للمادة  أو جندي متخصص حكومي منصب قاض  أو موظف

 ة؛ريح المحامامن تصكتسبة ات الصلة، ومع ذلك لم يتنازل عن الحقوق المذ

 )الغي(. 6

في إطار  لك ال يؤثر سلباً على اهتمامات طالبي العدالةعسار، إال إذا كان ذإذا كان المحامي في حالة إ. 7

فتح إجراءات  ية بدخول المحامي في حالة إعسار، أو إذا تم؛ وإذا كان هناك احتمالإقامة العدلمنظومة 

لمادة ي قوائم محكمة اإلعسار أو محكمة اإلنفاذ )امدرج اسمه فحامي ان الماإلعسار بشأن ثروته، أو إذا ك

 ءات المدنية(؛من قانون اإلجرا 915من الئحة اإلعسار، والمادة  2الفقرة  26
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في منظومة إقامة يتفق مع مهنة المحامي بوصفه عضواً مستقالً يمارس عمالً ال  المحامي. إذا كان 8

 ؛ة بالنسبة له؛ وال يسري ذلك إذا مثل اإللغاء صعوبات بالغاستقالليتهة في د الثقالعدل، أو إذا كان ذلك يهد

 (. 51. إذا لم يعد المحامي محافظاً على تأمين المسؤولية المهنية اإللزامي )المادة 9

 لية:صريح مزاولة مهنة المحاماة في الحاالت التا( يمكن إلغاء ت3)

ليه بتأسيس مكتب للمحاماة ة الواجبات المفروضة عن نشأضون ثالثة أشهر م. إذا لم يقم المحامي في غ1

 نطقة المعنية بها نقابة المحامين التابع لها؛في الم

أ  29أو المادة  1الفقرة  29دة يقم المحامي في غضون ثالثة أشهر في حالة اإلعفاء وفقاً للما. إذا لم 2

 ستيفاء الشرط الموضوع له؛ با 2الفقرة 

شاء مكتب للمحاماة في غضون ثالثة أشهر من إعفاءه من إنكيالً للخدمات ين وبتعي إذا لم يقم المحامي. 3

 ؛أو من إلغاء وكيل الخدمات الحالي( 2أ الفقرة  29أو المادة  1الفقرة  29)وفقاً للمادة 

 قد تم إعفائه من واجباته المنصوص عليها في ك المحامي مكتب المحاماة خاصته دون أن يكون. إذا تر4

 .1فقرة  27ة الماد

 2الفقرة  155للتعليمات، فإنه يتم استخدام نصوص المواد ( إذا أمرت نقابة المحامين بالتنفيذ الفوري 4)

 9رقم  2؛ وفي حالة الفقرة 161والمادة  2العبارة  1الفقرة  160والمادة  2الفقرة  156والمادة  5و 4و

 خدم عادةً الالئحة المعمول بها. تُست

 التصريحلطبي عند رفض وإلغاء رير ا: التق15المادة 

رقم  2الفقرة  14أو سبب لإللغاء حسب المادة  7رقم  7بب للرفض حسب المادة عندما يتعلق األمر بس( 1)

لصحية عن ص المعني أن يقدم تقريراً طبياً عن حالته ا، فإن نقابة المحامين بدورها تطلب من الشخ3

فحص  إلىقابة. ويجب أن يستند التقرير ا أيضاً النتحددهمهلة  طريق طبيب تحدده النقابة وفي غضون

د يرى الطبيب المعين أنه يتطلب األمر وضع الشخص المعني تحت الرقابة الطبية في إحدى وق، طبي

 ني تكاليف التقرير الطبي.المستشفيات. ويتحمل الشخص المع

ويمكن الطعن في الكافية. سباب باأل 1والتعليمات الواردة في الفقرة هذه األوامر يجب أن ترفق ( 2)

ً  إلجراءات اإلدارية التي تشكلا  ، وليس لديها أثر إيقافي. عبئا

ن سبب كافي، فإن هذا إذا لم يتم تقديم التقرير الطبي في خالل المهلة التي حددتها نقابة المحامين دو( 3)

عن هذه تم التنويه ة. ويلمحاماغير قادر بصفة غير مؤقتة على ممارسة مهنة ايعني أن الشخص المعني 

 العاقبة عند تحديد المهلة. 
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 غي(: )ال16المادة 

 : انتهاء صالحية حمل اللقب أو المسمى الوظيفي17المادة 

 (.13ة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة )المادة تنتهي صالحية حمل لقب "محام" مع انتهاء صالحي( 1)

 ونه محام سابق.إلى كوال يُسمح باالستمرار في حمل لقب بديل في إشارة 

لمن تنازل عن تصريح تصريحاً باالستمرار في حمل لقب "محام" ( يمكن أن تقوم نقابة المحامين بمنح 2)

 المحاماة الخاص به لتقدمه في السن أو لمعاناة جسدية. 

اء انته شأنها إذا طرأت الحقاً ظروف من 2ته وفقاً للفقرة يمكن لنقابة المحامين أن تلغي تصريحاً منح (3)

 صريح المحاماة. صالحية ت

 

 الباب الثاني

 محامياة ودليل المكتب المحام

 : )الغي(18المادة 

 : )الغي(21إلى  19المواد من 

 : )الغي(22المادة 

 : )الغي(23المادة 

 الغي(: )24المادة 

 : )الغي(25المادة 

 : )الغي(26المادة 

 : مكتب المحاماة27المادة 

ابة المحاماة التي اماة في المنطقة المعنية بها نقنشاء ومباشرة مكتب للمحمي بإيجب أن يقوم المحا( 1)

 يتبعها بصفته عضواً فيها. 

فإنه يتعين عليه إخطار نقابة  ( في حالة قيام المحامي بنقل مكتب المحاماة الخاص به أو فتح فرع له،2)

ن أخرى، فإنه يتعين عليه نقابة محاميبعة لطقة تاابع لها دون إبطاء. وفي حالة فتح فرع في منالمحامين الت

 أيضاً.  إخطار هذه النقابة
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( إذا أراد المحامي نقل مكتب المحاماة الخاص به إلى منطقة أخرى تابعة لنقابة محامين أخرى، فإنه 3)

بت ما يثتقدم بنقابة طلبه وتقوم بتسجيله لديها طالما أنه يه التقدم بطلب لهذه النقابة. وتقبل هذه اليتعين عل

وبقبوله في هذه النقابة األخرى فإن عضويته في النقابة تبه إلى المنطقة المعنية بها هذه النقابة. نقله لمك

 ي. األولى تنته

 : )الغي(28المادة 

 االلتزام بمكتب المحاماة: االستثناءات من 29المادة 

عفاء أحد المحامين من مين إجنب الصعوبات يمكن لنقابة المحاإقامة العدل أو لت( لصالح منظومة 1)

 .1الفقرة  27 وص عليه في المادةااللتزام المنص

 ( يمكن إلغاء اإلعفاء إذا كان ذلك في صالح منظومة إقامة العدل.2)

 ( )الغي(3)

 ( )الغي(4)

 مكاتب للمحاماة في دول أخرى  أ: 29المادة 

مين لمكاتب محاماة في دول المحاردة في هذا الباب إنشاء ومباشرة أحد النصوص الوا ( ال تمانع1)

 أخرى. 

تزام من االلالذي لديه مكاتب للمحاماة في دول أخرى فقط،  ،مين أحد المحامين( تعفي نقابة المحا2)

ويمكن العدل. إقامة  الصالح العام لمنظومة معال يتعارض  ، طالما أن ذلك27المنصوص عليه في المادة 

 لعام لمنظومة إقامة العدل.الح اإلغاء اإلعفاء إذا كان ذلك يخدم الص

ا بعنوان مكتبه في الدولة األخرى وكذلك أي تغيير غ نقابة المحامين التابع له( يتعين على المحامي إبال3)

 يطرأ عليه.

 المفوض بالمراسالت : وكيل الخدمات30المادة 

 للخدمات يد وكيالً ه تحدمكتب للمحاماة، فإنه يتعين عليإذا تم إعفاء المحام من االلتزام بمباشرة  (1)

مقراً للعمل البالد أو لديه  نقابة المحامين، سواًء كان هذه الوكيل يعيش فييخطر به مفوض بالمراسالت 

 هناك. 

 195و 174من محام  إلى محام  )المادة لمراسالت المفوضين بايمكن اإلرسال إلى وكالء الخدمات ( 2)

 ي ذاته. امالمح ئحة اإلجراءات المدنية( كما يحدث معمن ال

، فإنه يمكن أن تتم 1على عكس ما جاء في الفقرة ت مفوض بالمراسال( إذا لم يتم تعيين وكيالً للخدمات 3)

من الئحة اإلجراءات المدنية(. ويسري الشئ ذاته إذا لم  184الل تكليف البريد. )المادة المراسالت من خ

 سبة. ر مناات غير ممكنة أو غيرسال لوكيل الخدمتكن عملية اإل
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 م لنقابة المحامين االتحاديةوالدليل العاالمحلية لة نقابات المحامين دأ: 31المادة 

ضم المحامين المصرح لهم بمزاولة المهنة في ت مسك أدلة إلكترونيةبمحلية الالمحامين  نقاباتتقوم  (1)

الدليل أي  ة البيانات العامةقاعد البيانات المسجلة لديها في ات، وتدخل النقابكل نقابةالمنطقة المعنية بها 

على عضوية المحامين في الدليل العام هذا يستدل من ، على أن نقابة المحامين االتحاديةب الخاص العام

المسؤولية  ه النقاباتهذتتولى عملية تحديد للهوية. كما جدات بعد بإدخال المستت لنقاباتقوم ا. وبةالنقا

 . ومشروعية حفظها صحة البياناتالخصوص وجه  القانونية لحماية البيانات، وعلى

ين عن الباحثالمعلومات بالجهات الحكومية والمحاكم وكذلك تخدم احة عملية إتتخدم هذه األدلة ( 2)

. ويكون االطالع على هذه األدلة مجاناً لكل المشاركة في التعامالت القانونيةطراف واأل لقانونيةالمساعدة ا

 نظام بحث إلكتروني. دلة وفي الدليل العام عن طريق ي األبحث فتتاح عملية ال األطراف.

 األدلة ما يلي: ( يُسجل في 3)

 ،يم. اسم المحا1

 الت،فيتم تسجيل عنوان صالح للمراسم وجود مكتب ، في حالة عدعنوان مكتب المحاماة. اسم و2

 المكتب اآلخر وأفرعه،. اسم وعنوان 3

، عه على االنترنتوموق المكتب اإللكتروني وبريد، يا المحامبر بهبيانات االتصال عن بعد التي أخ . 4

 ،وهذه البيانات ذاتها في حالة وجود مكاتب أخرى وأفرعها

 ،المحاماة التخصصيةوالمسمى الوظيفي، ومسميات   .5

 ،توقيت الحصول على تصريح مزاولة المهنة. 6

مزاولة المهنة أو االت سحب تصريح عن ح ذلك بيانات، وكالمحظورات المهنية والتمثيلية القائمة. 7

 غائه،إل

ائهم سما، فإنه يتم تسجيل المراسالتباستالم مفوض وكيل خدمات ي أو أو مصف   ممثلفي حال وجود  . 8

 وعناوينهم، 

 مضمون اإلعفاء،  2أ الفقرة  29أو حاالت المادة  1الفقرة  29المادة  االتفي ح. 9

ل لك لخاصي ارونعنوان البريد االلكت بإدخال قيدين االتحادية لمحامنقابة ا لك تقومإضافةً إلى ذ (4)

مكانية إ . كما تتيح نقابة المحامين االتحادية للمحامينمتعلقة بحماية البياناتسؤولية المحامي. وتتحمل الم

 يل العام. رية في الدلالعمل المحوجيدونها ومجاالت لغات التي يالأن بشخال بيانات إد

قد العام، طالما أن عضويته  الدليل أدلة النقابات وفيالخاصة بأحد المحامين في  اناتالبي يتم غلق(  5)

وإذا انتهت العضوية من  ناسبة.منية ممدة زحذف تلك البيانات بعد ويتم . انتهت في النقابة الماسكة للدليل
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صفي لب موإذا طُ والحذف. لق ن الغللبيانات بدالً م تعديلليل العام إجراء في الدفإنه يتم خالل تغيير النقابة 

 ء من التصفية. ال تتم عملية الحذف إال بعد االنتها. وبالفعل غلق تم رفع أيفإنه ال يتم الغلق ويُ 

 الخاصلكتروني البريد اال: أ 31المادة 

اصاً بريداً إلكترونياً خل العام مقيد في الدليمحلية نقابة ل عضو حادية لكنقابة المحامين االتيء تنش (1)

محامين لكتروني الخاص تخطر نقابة اللبريد اإلا ذاوبعد إنشاء هتلقي الرسائل االلكترونية. ل اً جاهز

 . لهالكتروني للحفظ في دلياإلذلك البريد صة بعنوان المختالمحلية االتحادية نقابة المحامين 

 سالتاسم وعنوان مراتاحة المحلية بإ قوم نقابة المحامينتلكتروني الخاص ولغرض إنشاء البريد اإل (2)

ؤون القانونية لنسبة لموظفي الشباو ة.المحامين االتحادينقابة ل –ها ل لديلتسجياالذي تقدم بطلب  –الشخص 

. ويتم حذف أكثر من عالقة عملفي إطار يتم  كان عملهمذا إتوضيح بشكل إضافي ي المؤسسات فيتم ف

 ابلة للطعن. غير ق صورة نهائيةالمحلية بقابة البيانات إذا تم سحب الطلب أو رفض التسجيل بالن

عن روني الخاص ممكن لكتإلى البريد اإلالدخول  نأ حادية أن تتثبت منتنقابة المحامين االعلى  يتعين (3)

نإجراء طريق  لكتروني استخدام البريد اإلاحة كما يتعين عليها أيضاً إت .تأمين منفصلتينلتي بوسي مؤم 

ويمكن . فقرة الثانيةوتسري هنا أحكام ال المراسالت.باستالم  فوضفي والملمصوال الخاص لكل من الممث

خدام بطريقة تسخرين أحقية الدخول واالأن تحدد ألعضاء النقابة واألشخاص اآلحادية لنقابة المحامين االت

ب يج ة.ة زمنية مناسبفي البريد اإللكتروني الخاص بعد مدالمخزنة . كما يحق لها حذف الرسائل مختلفة

 دون أي عوائق.اإللكتروني الخاص البريد تصميم 

لغاء عضوية النقابة ألي سبب آخر غير تغيير النقابة المحلية فإن نقابة المحامين االتحادية في حال إ (4)

 جة له. حا تعد هناكأنه لم  ، طالماتروني الخاص وتقوم بحذفهصاريح الدخول إلى البريد اإللكع تبرفتقوم 

ترونية خاصة. لمحلية صناديق بريد إلكن االتحادية أن تنشيء لها وللنقابات اقابة المحاميكن لنكما يم (5)

 ، العبارة األولى والخامسة. فقرة الثالثةوتسري هنا أحكام ال

لك يلتزم وكذ الالزمة الستخدامهتقنية عمل التجهيزات البروني الخاص ريد اإللكتاحب البيلتزم ص (6)

 خطارات الواردة. إلوائل باالطالع على الرسا

مدون في  محاماة إضافياء بريد إلكتروني خاص لكل مكتب االتحادية إنشيتعين على نقابة المحامين  (7)

مكتب المحاماة اإلضافي من تم حذف  وإذاالمحلية.  النقاباتقابة من الدليل العام ويخص أحد األعضاء بن

ي استخدام البريد اإللكتروني الخاص اإلضافرفع أحقية قوم بنقابة المحامين االتحادية ت العام، فإنالدليل 

رورة لوجوده. وتسري على البريد اإللكتروني الخاص اإلضافي وتقوم بحذفه، طالما أنه لم تعد هناك ض

رابعة الفقرة ال 31دسة وكذلك المادة ثالثة والرابعة والساالعبارة الثانية والفقرات ال ة األولىأحكام الفقر

 ثانية. ولى والاألن تيالعبار
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 بيدليل المحامين األورو: ب 31المادة 

 المحامين األوروبي، لدليلوتكون موضوعاً في الدليل العام  المدونةتتيح نقابة المحامين االتحادية البيانات 

 الكائناإللكتروني نظام البحث بارة الثالثة على الع لثانيةالفقرة ا 31بموجب المادة ك عن طريق البحث ذلو

 . حات اإلنترنت الخاصة بالمفوضية األوروبيةفصفي 

 تفويض بالتنظيم: جـ 31ة الماد

نظيم الواليات بت بموافقة مجلسومن خالل الئحة قانونية هلك الوزارة االتحادية للعدل وحماية المستتقوم 

 :الخاصة بما يليالتفاصيل 

طالع االهذه األدلة و حلية وكذا إدارةن المات المحاميرونية لنقابالبيانات من أجل األدلة اإللكتجمع . 1

 ،عليها

 ،عليهبيانات من أجل الدليل العام وإدارته واالطالع ع ال. جم2

 :تفاصليه الخاصه بما يليلكتروني الخاص و. البريد اإل3

 البيانات الضرورية له، ي( إنشائه وتحرأ

 تقني بما في ذلك إتاحته دون عوائق،( تصميمه الب

 جـ( إدارته،

 ستخدام،الدخول واال يحتصر (د

 ،هـ( حذف الرسائل

 و( حذفه.

 .وروبيليل العام عبر دليل المحامين األ. استدعاء الد4

 الباب الثالث

 ات اإلداريةاإلجراء

 داريةي لقانون اإلجراءات اإل: جانب تكميل32المادة 

ة تم أو وفقاً لالئحة قانوني قانونارية وفقاً لهذا ال( يسري قانون اإلجراءات اإلدارية على اإلجراءات اإلد1)

هة عن طريق جآخر. ويمكن أن تتم اإلجراءات اإلدارية  لقانون، ما لم يُحدد شئا صدارها بناًء على هذاإ

 اءات اإلدارية.وفقاً للوائح قانون اإلجر موحدة

 2 قرةلفا أ 42المادة حكام في غضون فترة قدرها ثالثة أشهر؛ حيث تسري أ ( يتم البت في الطلبات2)

ة اعتباراً من تقديم تبدأ الفتر 15وفي حاالت المادة  ة.من قانون اإلجراءات اإلداري 4 إلى 2ارات من العب

 دون مساس.  10ل المادة التقرير الطبي. وتظ
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 االختصاص المكاني والموضوعي :33المادة 

د شئ لقائمة عليه، ما لم يُحدنية ان وكذا اللوائح القانو( تتولى نقابة المحامين مسؤولية تطبيق هذا القانو1)

 آخر.

انون إلى أن تحيل المهام والصالحيات الموكله إليها بموجب هذا الق العدل االتحاديةة ( يحق لوزار2)

حيل المهام والصالحيات الموكلة إلى لعليا. ويحق لحكومات الواليات أن ترئيس المحكمة االتحادية ا

الل الئحة خ ن إلى الجهات الحكومية التابعة، وذلك منا القانوهذجب بمونونية في الواليات اإلدارات القا

 قانونية.

 ( الجهة المسؤولة محلياً هي نقابة المحامين،3)

 تي يكون المحامي عضواً فيها. ال1

 أو إليها طلب التصريح بمزاولة مهنة المحاماة ي يقدم. الت2

في ل على تصريح مزاولة المهنة أو الفعائز بتب شراكة المحاماة الح. التي يكون في منطقتها مقر مك3

 الطلب.ب طور التقدم

فإن نقابة المحامين هذه هي التي  ،(3الفقرة  27في حالة طلب التسجيل في نقابة محامين أخرى )المادة 

 قرر بشأن الطلب. ت

 : التسليم34المادة 

المهنة أو ة التصريح بمزاولة صالحيرير أو رفض أو انتهاء تُسلم الملفات اإلدارية التي يتم من خاللها تب

 فض أو سحب أو إلغاء اإلعفاء أو التصريح. حامين، أو التي يتم من خاللها رلمالعضوية في نقابة ا

 اءات اإلدارية: تعيين ممثالً في اإلجر35المادة 

  .حاميفإنه يجب تعيين ممين، المحافي اإلجراءات اإلدارية بناًء على طلب نقابة  في حالة تعيين ممثل

 اإلخطارلتزامات واتقصي الحقائق، والبيانات الشخصية، : 36المادة 

قة بمنح كطلب اعتيادي لتقصي الحقائق المتعليمكن لنقابة المحامين أن تحصل على معلومات دون قيد ( 1)

 ادي.من قانون السجالت المركزية االتح 11رقم  1الفقرة  41التصاريح وفقاً للمادة 

للتصريح بمزاولة مهنة ة الشخصية التي تراها ضروري هات الحكومية البياناتوالج ( تنقل المحاكم2)

ء تصريح أو و انتهاء صالحيتها، أو سحب أو إلغاالمحاماة والحصول على العضوية في نقابة المحامين أ

قابة ى هذه المعلومات إلى ن، أو لفتح إجراءات قضائية، على أن تُعطلفت النظرلفتح إجراءات إعفاء، أو 

 عملية النقل في الحاالت التالية: تمالجهة المعنية باتخاذ القرار. وال ت المحامين أو
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ة نقابة المحامين أو الجهة ث حماية بياناته، وإذا لم تكن مصلح. إذا لحق الضرر بالشخص المعني من حي1

 م نقل بياناته، أوبالقرار أكثر أهمية من مصلحة الشخص المعني في عد المعنية

 مع قواعد استخدام قانونية خاصة. عارض ذلكإذا ت. 2

فرض الضرائب من قانون  30ات بشأن المطالبات الضريبية المتأخرة وفقاً للمادة المعلوم قليمكن ن

قابة المحامين استخدام البيانات الضريبية إال لتصريح بسبب اإلعسار؛ وال يُسمح لنبغرض اإلعداد إللغاء ا

 ليها المعلومات. جله إالغرض الذي نُقلت من أفي 

إنه يُسمح لنقابة المحامين نقل بيانات ابة مهنية لمهنة حرة أخرى، فنقإذا كان المحامي عضواً في  (3)

ن وجهة نظر الجهة الناقلة ألخرى، طالما أن معرفة المعلومات معن المحامي إلى النقابة المهنية ا شخصية

ان ذلك ضرورياً لفتح يح بمزاولة المهنة أو إذا كالتصرنقابة األخرى في سياق ضرورية للوفاء بمهام ال

 .2العبارة  2أو إجراءات قضائية أخرى تتعلق بالمهنة، وفقاً للفقرة  لفت النظرراءات إج

نقابة موثقين وأنهى عضويته في نقابة المحامين بشكل آخر  مياً في الوقت ذاته إلى( إذا كان المحام منت4)

 الموثقين.  بةالفور كل من اإلدارة القانونية بالوالية ونقا لىع طرختالوفاة، فإن النقابة غير 

 )الغي( 42إلى  37المواد من 

 الجزء الثالث

 والتعاون المهني للمحامين ات المحاميحقوق وواجب

 الباب األول

 نظرة عامة

 عام : التزام مهني43المادة 

ة وكل ما يلزم وضع المحامي ثقام والالحتريلتزم المحامي بأداء مهنته بعناية وضمير. وعليه أن يراعي ا

 داخل وخارج إطار مهنته. 

 األساسي للمحامي أ: الواجب 43المادة 

 ظروف من شأنها المخاطرة باستقالليته المهنية.المحامي في أية  ( يجب أال يدخل1)

ر ي إطاتعلق ذلك بكل ما يحصل عليه من معارف ومعلومات فلتزام السرية، وييتعهد المحامي با( 2)

 من السرية.  أهميتها نوعه للمهنة. وال يسري ذلك على الحقائق الواضحة والتي ال تتطلب ستممار

نته بشكل غير موضوعي. وعدم الموضوعية هو بوجه محامي في ممارسته لمه( يجب أال يتصرف ال3)

ألخرى راف امدي ألباطيل أو استخدام ألقوال غير صحيحة لم تقم األطالنشر الع رف من شأنهخاص تص

 سير القضية بإعطائه الحق فيها.  أو
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 .مصالح متضاربةالتمثيل في المحامي  يتولى( يجب أال 4)

المستأمن عليها. وتحول  أو الثروات زمة في التعامل مع األصولبتوخي العناية الال( يتعهد المحامي 5)

 ر.خساب اآلعلى حمن يحق له االستالم أو يتم تحويلها وال الخارجية دون إبطاء إلى األم

 ( يتعهد المحامي بتطوير أدائه وخضوعه إلى دورات تدريبية. 6)

 ب: الدعاية 43المادة 

طالما أنها تنوه عن عمله المهني في شكله ومضمونه بصورة موضوعية،  عاية،عمل دبيُسمح للمحامي 

 إلى منح فرادى التكليفات.وليست موجهة 

 جـ: المحاماة التخصصية 43المادة 

صص إذا كانت لديه المعارف الخاصة والخبرات في أحد امي لقب محامي متخمحمنح اليمكن ( 1)

ية: القانون اإلداري وقانون متخصص في المجاالت القانونية التالاالت القانونية. ويُمنح لقب محام  المج

ية يمنظتحة الالالئوالقانون االجتماعي وكذا المجاالت القانونية المحددة في قواعد  الضرائب وقانون العمل

في ثالثة مجاالت بحد ي هذا المسمى حرف أ. ويمكن منح المحام 2رقم  2ب الفقرة  59المهنية وفقاً للمادة 

 أقصى.

متخصص، بعد أن ( ويقرر مجلس إدارة نقابة المحامين بشأن طلب المحامي الحصول على لقب محام  2)

 يد باكتسابه المعارف الخاصة والخبرات.تفوالتي حامي تفحص لجنة داخل النقابة المستندات التي قدمها الم

ضائها، على أن يكون في اللجنة مين لجنة لكل تخصص ويقوم بتعيين أعن مجلس إدارة نقابة المحا( يكو  3)

. 76و 75ة لجان؛ وتسري هنا أحكام المادتين ة محامين على األقل، ويمكن أن يكونوا أعضاء في عدثالث

 امين لجان مشتركة.محبات للاة نقن عدكما يمكن أن تكو  

بين ب تصريح حمل لقب محام  متخصص إذا ت( يمكن لمجلس إدارة نقابة المحامين مستقبالً أن يسح4)

ريح أيضاً إذا لم يقم أنها رفض الطلب منذ البداية. كما يمكن إلغاء التصالحقاً أن هناك حقائق كان من ش

 ة. ة المحاماة التخصصيئحفي ال عليهانصوص المحامي بأداء الدورات التدريبية الم

 التزامات اإليضاح وتقديم المعلومات فيما يخص خدمات التحصيل: د 43المادة 

ن تقدمه للمطالبة تجاه أحد األشخاص أعند  – قدم خدمات التحصيلالذي ي –على المحامي يتعين ( 1)

 يوضح المعلومات التالية مع أول مطالبة:

 صاحبة التكليف، كةرالشأو ف صاحب التكليالشخص . اسم 1

 العقود فيقوم بعرض موضوع العقد وتاريخ إبرامه، ، وفي حالطالبة. سبب الم2

ساب الفوائد مع عرض المطالبة الواجب احت عملية حساب الفوائدتوضيح يقوم ب بفوائد . في حال المطالبة3

 ،فترتها الزمنيةنسبة الفائدة ووكذلك  بشأنها
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نية فيتعين التنويه إلى ذلك مع توضيح ر القانوق نسبة فائدة التأخيفودة تائبة فسنبمطالبة ال . في حال4

 الفائدة،مطالبة بهذه النسبة المرتفعة من أسباب ال

بيان نوعيه الواجب أخرى خاصة بالتحصيل فإنه من في حال المطالبة بأجر التحصيل أو أية تكاليف . 5

 ، كاليف وقيمتها وسبب نشأتهاالت

فإنه يتعين تقديم إقرار بأن صاحب  الكسب مع أجر التحصيل /ضريبة المبيعاتيمة لبة بقالمطا. في حال 6

 يبة مسبقاً. ضرالاستقطاع هذه التكليف ال يمكنه 

ة عليه الشخص الواقعة إضافية، إذا طالب بها مات التالية بصوركما يتعين على المحامي تقديم المعلو

 المطالبة:

لح صاحب ما لم يكن هناك تأثير سلبي على مصا، التكليف صاحبء عاستدمن خالله اعنوان يمكن . 1

 التكليف،

 ه،لمطالبالشخص الذي نشأت باسمه ا شركة. اسم الشخص أو 2

 إلبرام العقد.األساسية  التفاصيل، . في حال العقود3

ط رتبتال  بت ضده مطالبةهو أي شخص طبيعي تث األولى بالمعنى المقصود في الفقرة الشخص (2)

   ري أو المهني.تجاال اطهنشب

 االستعانة بمقدمي الخدمات : هـ 43المادة 

ن بتعهده بواجب الكتما الحقائق والمعلومات المتعلقةأن يتيح لمقدمي الخدمات بعض لمحامي يُسمح ل( 1)

 الخدمةة لالستعانة بالخدمة. ومقدم ضروري اهأن أ الفقرة الثانية العبارة األولى، طالما 43بموجب المادة 

 من جانب المحامي في إطار ممارسة مهنته بتأدية بعض الخدمات. مكلفة  /ص أو جهة مكلفهو شخ

من . ويتعين عليه إنهاء التعاون على الفور إذا لم يكن مقدم الخدمة بعناية لتزم المحامي بانتقاءي (2)

 .لفقرة الثالثةالتزام مقدم الخدمة بما يرد في االمضمون 

ً م الخدمة مدونمع مقدالعقد  يجب أن يكون (3)  رد فيه ما يلي:كتابياً، وي ا

جراء انتهاك قانونية الجزائية الفي إطار اإلرشادات الواردة بشأن العواقب  –. يتعهد مقدم الخدمة 1

 ،واجب الكتمانباالتزام ب –جب االو

 د،شروط العق، طالما أن ذلك ضرورياً للوفاء ببالتعرف على أسرار الغيرقدم الخدمة ميلتزم  .2

هد تع؛ وفي هذه الحالة يالعقديتم تحديد إذا كان مقدم الخدمة مخول باالستعانة بأشخاص آخرين للوفاء ب. 3

 والحفاظ على السرية.  شخاص كتابياً بواجب الكتمانهذه األمة بإلزام مقدم الخد

الع على طاالدمة لمقدم الخبأن يتيح في الخارج يُسمح للمحامي الخدمات المقدمة في حالة االستعانة ب (4)

لى القائمة هناك عاألسرار حماية ت ذا كان، إأسرار الغير بما ال يضر باقي الشروط الواردة في هذا الحكم

 ،متوفرةحماية األسرار غير تكون أن  وإال ،قدم المساواة بالحماية القائمة في داخل البالد
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رار االطالع على أس يتيح نمحامي أكن للميال  ،داحو توكيلالتي تخدم  ،في حالة االستعانة بالخدمات (5)

 ،موكلبموافقة الالغير إال 

ما لم ، وافق عليها الموكلستعانة بالخدمات التي حالة االق الفقرتان الثانية والثالثة أيضاً في تنتطب (6)

 ،حفاظ على ما ورد في الفقرتين الثانية والثالثة من متطلباتةً عن الصراح الموكليتنازل 

. صةبناًء على أحكام قانونية خاأن الخدمات تم االستعانة بها  الما، ط6إلى  1ات من قرري الفال تس (7)

مدأ السرية والكتمان قانوناً بت ملتزم عبارة الثانية، طالما أن مقدم الخدماثة الللثاة اوال تسري أحكام الفقر

 ،فيما يخص الخدمات المقدمة

  . مساسدون  األفرادب قةمتعللبيانات احماية ال بشأناألحكام تبقى  (8)

 التكليف: اإلخطار برفض 44المادة 

عليه أن  إلخطار برفضه على الفور؛ وإال فسيكونحامي يريد أن يقبل تكليف ما، فعليه اإذا لم يكن الم 

 عن التباطؤ في اإلخطار برفضه.  يتحمل التعويضات عن األضرار الناجمة

 هني: مبطالت النشاط الم45المادة 

 مي أن يمارس نشاطه المهني في الحاالت التالية:ح للمحايُسم ال( 1)

ً سألة القانونية ذاتها . إذا كان في الم1 أو ة أو عضواً في الخدمة العامة أو موثقاً  أو وكيل نيابقاضياً أو حكما

 للشهر العقاري.نائباً لموثق أو أميناً 

 ها محل جدال أو أن اإلنفاذ يتم بصددها. تفسير قانوني أوإذا قام بصفته موثق بتسجيل وثيقة قوامها ال. 2

لثروة التي يديرها في مسائل أنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد صاحب اإذا كان المحامي في وضع من ش. 3

 يراً للتركة أو منفذاً لوصية أو مشرفاً أو ما شابه.ها المحامي بالفعل بصفته أمين للتفليسة أو مدتعامل مع

دة ج نطاق مهنة المحاماة أو أي مهنة أخرى حسب الماعل مع مثل هذه األمور خارل بالفن قد تعام. إذا كا4

 كان العمل المهني منتهي.  يسري إذاوهذا ال . 1العبارة  1أ الفقرة 59

 ( ممنوع على المحامي ما يلي:2)

همة ح له مها أو يصبان فيها محامياً ضد صاحب الثروة التي يجب إدارتالمسائل التي ك. التعامل مع 1

 شرفاً أو ما شابه.وصية أو ممهنية بصفته أميناً للتفليسة أو مديراً للتركة أو منفذاً ل

حاماة أو التي يصبح له فيها نشاط مهني خارج مهنة الما محامياً بالفعل سائل التي كان فيه. التعامل مع الم2

 .1العبارة  1 أ الفقرة59أو أية مهنة أخرى حسب المادة 

نص أيضاً على من يدخل مع ذلك المحامي موضوع ال 2و 1فقرتين ات الواردة في اللمحظور( تسري ا3)

معه وكذلك ذوي الصلة بمهن أخرى امتهنها  مهني كان له تحالف لف مهني أو منفي أية شراكة أو تحا

 .2و 1لفقرتين وأيضاً كل ما ورد في ا
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 نيةنوالقاؤون و الشوموظفعمل عالقة بالموظفون : المحامون 46المادة 

براءات االختراع أو  نمحاميأو المحامين  منأصحاب العمل لدى يسمح للمحامين بالعمل كموظفين ( 1)

  .ين المجاليننية في هذمهالكات اشرال

ن الما أط صحاب عمل غير الواردين في الفقرة األولىكموظف لدى أيمكن للمحامي أن يمارس مهنته ( 2)

. يتطلب العمل كموظف بالشؤون (ؤون قانونيةي موظف شاممحمل )بصاحب الع ك عالقة عمل تربطههنا

 أ. 46 اً للمادةحاماة وفقالقانونية حسب العبارة األولى تصريح مزاولة الم

ذا كانت عالقة العمل  إ، فقرة الثانية العبارة األولىيتحقق شرط ممارسة المحامي لمهنته في سياق ال( 3) 

 : واستقاللية مسؤولية ذاتيةبرها ذك اليالتتخصصية بالمهام ال شمل القيامت

 ،ة وتقييمهامكنحلول المتقديم الذات الصلة والحقائق توضيح  ، بما في ذلكالمسائل القانونية دراسة. 1

 ،قانونيةال المشورةتقديم . 2

، مستقل إجراء مفاوضات بشكل ، وال سيما من خاللتشكيل العالقات القانونية نشاط العمل علىه يتوج. 3

 ،قوقإعمال الحلى و عأ

 .مع األطراف الخارجيةتصرف بمسؤولية الصالحية لل. 4

من كان عليه أن يلتزم بتعليمات من  ثةالمقصود في الفقرة الثال االستقاللية المهنية بالمعنىال يمارس  (4)

حاالت. لرادى امة على فته القانونية القائنية وكذلك استبعاد نصيحشأنها استبعاد تحليله الخاص بمسألة قانو

ً جب ضمان االستقاللية في ممارسة وي ً  مهنة موظف الشؤون القانونية تعاقديا  .وفعليا

ون فيما يتعلق بالمشورة القانونية والتمثيل على الشؤ نيةشؤون القانوظف الية موتقتصر صالح (5)

 ، وهي تشمل أيضاً ما يلي: القانونية لصاحب العمل

 ،من قانون األسهم 15ب المادة أو الشركة بموج لمؤسسةداخل ا يفالشؤون القانونية . 1

أو نقابة احب العمل في جمعية صن الما أ، طعضائهألصاحب العمل التي يقدمها قانونية الالخدمات . 2

من قانون الخدمات  2الفقرة األولى بند رقم  8حسب المادة  الخدمات القانونية اومن قانون  7حسب المادة 

 القانونية،

تحالف أو تعاون مهني من  ، طالما أنه عضواً فيتي يقدمها صاحب العمل للغيرقانونية الالمات الخد. 3

  لتلك المهن. مهنيةحدى الشراكات الأ أو في إ59في المادة  ةالواردالمهن 

 بالشؤون القانونيةتصريح العمل : أ46المادة 

 ، إذا هب يقدم على طلبناءً شؤون قانونية  كموظف المحاميعمل يُمنح تصريح ( 1)

 ،مستوفاة 4مة لتصريح مزاولة مهنة المحاماه بموجب المادة الشروط العامة الالز. كانت 1

 ،7دم منح التصريح وفقاً للمادة سبب لع كن هناك. لم ي2
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 .5إلى  2ات من الفقر 46ماشياً مع المتطلبات الواردة في المادة العمل مت . كان3

 ة عالقات عمل.دعولى لارة األبيمكن منح التصريح حسب الع

دمة تأمين تقرر نقابة المحامين المحلية بشأن تصريح العمل في الشؤون القانونية بعد االستماع لمقدم خ (2)

ويتم إرساله إلى كل من مقدم الطلب ومقدم خدمة تأمين  ش. ويجب أن يكون القرار مصحوباً بحيثياتهالمعا

مكفولة لكل من مقدم الطلب ومقدم خدمة  (لطعناءات راإج)ار جاه القروتكون الحماية القانونية تالمعاش. 

كما يكون مقدم خدمة تأمين المعاش . الثانيةتين األولى وأ الفقر 112، وذلك بموجب المادة تأمين المعاش

فقرة ال 6قاً للمادة تأميني في تأمين المعاش القانوني العام وفالواجب الفي قراره بشأن اإلعفاء من  -مرتبطاً 

بقرار  - ؤون االجتماعيةجلد السادس لقانون الشالملثة من والفقرة الثا 1ارة األولى البند رقم العبولى ألا

 .حسب العبارة األولىهلة الطعن عليه بانتهاء ممين النافذ نقابة المحا

د العمل أو عقطبق األصل من موثقة  أو صورةخة على التصريح بنسيجب إرفاق طلب الحصول  (3)

 .تقديم مزيد من المستنداتقابة المحامين أن تطلب مكن لنمل. ويعقود الع

 :ع مراعاة ما يليمأ 12إلى  10د من إلى ما ورد في المواجراءات إصدار التصريح إ تستند (4)

 أو تقديم شهادة مهنيةتأمين المسؤولية الإبرام ما يثبت يتعين تقديم ال الفقرة الثالثة  12على خالف المادة . 1

 ، الالزمة لتغطيةفيد بامؤقتة ت

 رقم دالبن 2والفقرة  1الفقرة  12اإلخالل بالمادة دون  –يصبح المتقدم  3الفقرة  12. على خالف المادة 2

لب بطالنقابة الذي تقدم فيه لدى حتى التوقيت ثر رجعي على التصريح عضواً بأالحصول ب – 4والفقرة  1

ه وفي هذ؛ الطلب تقديمبعد قد بدأ التصريح أجله  نح منالذي مُ ل العميكن ما لم ، الحصول على التصريح

 الحالة يتم تبرير العضوية بتوقيت بداية العمل؛ 

موظف/ موظفة ) محامية /حاميالفقرة الرابعة يتم استخدام المسمى الوظيفي م 12المادة . على خالف 3

  . (ؤون قانونيةش

 الشؤون القانونيةف موظمي محاالنة انتهاء وتعديل تصريح مزاولة مه: ب 46المادة 

 . 13ادة في المالشؤون القانونية وفقاً لما ورد موظف محامي الية تصريح مزاولة مهنة تنتهي صالح( 1)

الشؤون  موظف محاميالعلى سحب وإلغاء تصريح مزاولة مهنة  15و 14أحكام المادتين تسري  (2)

التصريح كلياً أو جزئياُ، فةً إلى ذلك يتعين إلغاء . إضا9بند رقم ة الثانية الفقر 14، باستثناء المادة القانونية

 2ات من الفقر 46مع أحكام المادة بالفعل متماشياً تشكيل عالقة العمل تعاقدياً أو العمل الممارس  يعدإذا لم 

 أ الفقرة الثانية.  46. كما تسري أحكام المادة 5إلى 

مل أخرى بوصفه محامي أ في عالقات ع 46 للمادةح وفقاً لى التصريبعد الحصول عم الدخول إذا ت (3)

بناًء  –، فإنه يتم ئمة بالفعلجوهري للعمل في إطار عالقة العمل القاموظف شؤون قانونية أو وقع تعديل 

ليشمل عالقات العمل أ  46لمادة شروط الواردة في اللوفقاً ممنوح التمديد التصريح  – على طلب مقدم

 لمعدل. األخرى أو العمل ا
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 ثالثةالفقرة ال 56الجهة المختصة حسب المادة إخطار ونية موظف الشؤون القانن على المحامي عييت (4)

لى ة تعديالت تطرأ عبأي –الفقرة الثالثة  56خالل بواجب اإلبالغ الوارد في المادة إلدون ا – على الفور

 :كما يلي قة العملعال

 ،يدةجدلك الدخول في عالقة عمل ا في ذمهني، بمأي تعديل في عقد العمل يمس نشاطه ال. 1

 عالقة العمل القائمة،نشاطه المهني في رأ على تعديل جوهري طأي . 2

عقد من طبق األصل موثقة بالغ بنسخة أو صورة فاق اإلإر 1ة األولى البند رقم العبار في حالةيجب 

 . 57حكام المادة العمل المعدل. وتسري هنا أ

 الشؤون القانونية يموظف نيمحامللخاصة ام أحك: جـ 46المادة 

حامين موظفي المعلى  المعمول بها لدى المحامينذاتها تسري األحكام ئاً آخر، م يحدد القانون شيما ل( 1)

 الشؤون القانونية. 

 صاحب العملقانونية بتمثيل موظفي الشؤون ال نيلمحامسمح لال يُ  (2)

القضاء قضايا وليا والمحكمة االتحادية في القضايا المدنية يمية العأمام المحاكم الكلية والمحاكم اإلقل. 1

وم أحد المحامين بتوقيع من المقرر أن يقيتم تمثيلهم من خالل محامي أو الطوعي، طالما أن األطراف 

 ،مذكرة الدعوى

ن  أإال، العمل الفقرة الرابعة العبارة األولى من قانون محكمة 11ذكرها في المادة أمام المحاكم الوارد  .2

رابعة العبارة الثانية من قانون محكمة الفقرة ال 11بالتمثيل في سياق المادة  عمل مفوضيكون صاحب ال

 العمل. 

، ال يمكن تغريم المالي المرفوعة ضد صاحب العمل أو العاملين لديهقضايا الالنسبة للقضايا الجنائية أو ب

القضية ؛ وهذا يسري إذا كان موضوع أو التمثيلفاع نية بالدؤون القانوموظفو الشالمحامون ها يأن يقوم ف

ً ريم المالي الجنائية أو قضية التغ ً المؤسسةفي حق الشركة أو  باتهام متعلقا ما يتعلق بالعمل  في، وأيضا

 . 4كمحامي في سياق المادة 

فيما يخص  52و 51ين المادت لثانية والثالثة وكذاالفقرة ا 50أ و 49إلى  48ومن  44ال يعتد بالمواد  (3)

 محامي موظف شؤون قانونية.ل كالعم

العمل المعتاد  يكون مكانأن فيما يخص المحامين موظفي الشؤون القانونية شريطة  27يعتد بالمادة  (4)

أو إذا كان  4مياً وفقاً للمادة محافي الوقت ذاته ة. إذا كان المحامي موظف الشؤون القانونية مكتب محاما

إضافي لكل ومباشرة مكتب تجب إقامة قات عمل كموظف شؤون قانونية فإنه عدة عال يعمل في إطار

مين المحلية التي هو عضو ة بها نقابة المحامتواجدة الفي المنطقط نشاط، على أن يكون من بينها واحد فق

 بها. 

 لفقرة الثالثةا 31ادة تعين إضافة إلى البيانات المذكورة في المي 31فيما يخص األدلة الواردة في المادة  (5)

في إذا كان المحامي موظف الشؤون القانونية . والتصريح كمحامي موظف شؤون قانونية نحتم مه ذكر أن
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أو إذا كان يعمل في إطار عدة عالقات عمل كموظف شؤون قانونية فإنه  4مياً وفقاً للمادة محا ذاته الوقت

 تخصص خانة لكل نشاط له. ن يجب أ

 الخدمة العامةامون في : المح47المادة 

ن مدى الحياة، وكل من يتم استدعائه ( كل محام  يتم استخدامه كقاضي أو موظف دون أن يكون معي1)

هؤالء ال يُسمح لهم بممارسة مهنتهم  لكفي الخدمة العامة، من يعمل بشكل مؤقت  لفترة معينة أوجندياً 

عن  مكن لنقابة المحامين تعيين ممثلومع ذلك يشرفياً؛ ذا كانوا يؤدون المهام الموكلة إليهم كمحامين، إال إ

سلباً على منظومة  ذلك ال يؤثرسه إذا كان أنها تسمح له بممارسة مهنته بنفالمحامي بناًء على طلبه أو 

 ة العدل. إقام

لوائح القة عمل وظيفية وال يُسمح له وفقاً ليشغل منصباً عاماً دون أن يكون ممتهنا بعن المحامي كا( إذا 2)

قوم نقابة ه الحالة أن تاة بنفسه، فإنه يمكن في هذمعمول بها في هذا المنصب أن يمارس مهنة المحامال

 له بناًء على طلبه.  ثلالمحامين بتعيين مم

 ( )الغي(3)

 التمثيل القانونيبتولي  ام: االلتز48المادة 

ئية أو تقديم ى القضاي الدعاواع عن أحد األطراف في التمثيل أو الدفلى المحامي تول( يتعين ع1)

 المساعدة القانونية في الحاالت التالية: 

ت المدنية والمادة نون اإلجراءامن قا 121فقاً للمادة لتمثيل أحد األطراف و منتدبكمحام ن مكلفاً . إذا كا1

 خرى بشكلحكمة العمل أو وفقاً للوائح قانونية أقانون مأ من 11 إلعسار والمادةمن قانون ا 2الفقرة  أ4

 مؤقت دون أجر؛

2 ً جـ من قانون اإلجراءات 78ب و78للمادة  . إذا كان مكلفاً كمحام منتدب لتمثيل أحد األطراف وفقا

 نية؛المد

من قانون  138ة للمدعى عليه وفقاً للمادة انونيلقلتقديم المساعدة ا إذا كان مكلفا كمحام منتدب. 3

 .التطوعياء ؤون القضراءات في قضايا األحوال الشخصية وفي شاإلج

 هناك أسباب مهمة لذلك. كانت إذا  االنتدابيالتكليف يمكن للمحام أن يتقدم بطلب لرفع ( 2)

 نونيةوتولي المساعدة القا دفاع اإللزامي: ال49المادة 

انونية ا ُكلف بالدفاع أو تقديم المساعدة القلي الدفاع أو تقديم المعونة القانونية إذالمحامي توى يتعين عل( 1)

ساعدات القانونية الدولية في قانون اإلجراءات الجنائية وقانون مخالفة اللوائح وقانون المألحكام فقاً و

 ية. مة الجنائية الدولئية وقانون المحكالقضايا الجنا

 .2ة الفقر 48المادة م ( تسري أحكا2)
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 االستشارية معونةالأ: االلتزام بتولي 49المادة 

. االستشارية المعونةقانون في االستشارية المنصوص عليها  المعونةمي تولي ( يتعين على المحا1)

 االستشارية ألسباب مهمة.  ونةالمعيرفض في فرادي الحاالت تولي  لمحامي أنويمكن ل

وي الدخول المنخفضة. مؤسسات المحاماة لذمن خالل رة سهام في تقديم المشواإليتعين على المحامي ( 2)

 الحاالت ألسباب مهمة.  ي فرادى ويمكنه رفض ذلك ف

 ب: األجور49المادة 

مين، ما لم نون أجور المحاصوص عليه في قاب رسوم أو نفقات أقل من المن( ال يُسمح باالتفاق أو طل1)

يمنحه  وف خاصة بشخص الموكل أنامي لظردي الحاالت يمكن للمحراانون شئ آخر. وفي فيحدد الق

 عد إتمام التكليف. لنفقات بتخفيضاً أو إعفاء من الرسوم وا

أو تلك  القضية أو بنجاح عمل المحامي تعلقين بنتيجةاالتفاقات التي تجعل األجر أو قيمته مال يُسمح ب( 2)

 القانون ع كمكافأة، ما لم يحددمن المبلغ محل النزا زءمي من خاللها على جالمحااالتفاقات التي يحصل 

رية أو تكاليف ها المحامي بتحمل نفقات القضاء والنفقات اإلدايتعهد فيغير ذلك. وال يُسمح باالتفاقات التي 

فقط على  األولى غير مطروحة إذا كان االتفاقوتكون مكافأة النجاح في سياق العبارة خرى. األطراف األ

 روط أخرى. لقانونية تزداد دون شا أن الرسوم

أوامر الوساطة في الحصول على رى نظير أو تسهيالت أخ األتعابجزء من  تلقيأو  بدفع( ال يُسمح 3)

لمحام  آخر نظير  إال أنه يُسمح بدفع األتعاب المناسبة .ثالثطرف بتكليف أيا ما كانت العالقة بمحام  أو 

االعتبار جور المحامين، على أن يؤخذ في لقانون أ 1لملحق رقم ا من 3400إطار الرقم قيامه بعمل خارج 

اقات على هذا النوع من ن المشاركون. وال يجوز أن تكون االتفالمحامو حجم المسؤوليات التي يتحملها

 ً حدة محام  مكلف أن يشتركوا في قضية وا  لتوكيل المحامي أي تكليفه. يمكن ألكثر مناألتعاب شرطا

ً ى أن يتم تعلويعملوا معاً،   ألحجام المسؤوليات لكل واحد منهم. قسيم األتعاب فيما بينهم بشكل مناسب وفقا

 وكالء الدعاوى في المحكمة االتحادية العليا. على  3والعبارة  2العبارة ال تسري و

. أ(59حامين )المادة لها إلى محامين أو مكاتب شراكة الميجوز حوالة مطالبات األجور أو نقل تحصي( 4)

المطالبة تبين أن إال بموافقة كتابية من الموكل أو إذا إتمام عملية الحوالة أو النقل وعلى كل حال ال يجوز 

 المعلوماتي للمحامي تجاه الدائن الجديد أو تم تعريف الموكل بااللتزامأصبحت واجبة النفاذ. وقبل الموافقة ي

 المحامي المكلف.  زام السرية مثله مثللتأو مفوض التحصيل ا مفوض التحصيل. وعلى الدائن الجديد

المهني الذي يقوم به المحامي، فإنه يتعين  ع النشاطدت األتعاب في قيمتها إلى نوعية وموضوإذا استن( 5)

 تنويه عن ذلك قبل قبوله التكليف.المحامي في هذه الحالة ال على

 تقديم مذكرة الحماية: جـ 49المادة 

أ 945ذكرات الحماية القانونية فقط إلى سجل مذكرات الحماية القانونية وفقاً للمادة يلتزم المحامي بتقديم م

 لمدنية. جراءات امن قانون اإل
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 الملفات : 50المادة 

 يقوم به. لنشاطه المهني الذي ل الملفات صورة منظمةالأن يكون لديه من خ ييتعين على كل محام( 1)

ذلك ( يتعين على المحامي أن يحفظ الملفات لمدة خمس سنوات بعد انتهاء القضية أو التكليف، إال أن 2)

م يلبي الملفات الخاصة به وللب المحامي من الموِكل أن يتسلم دة إذا طانتهاء هذه الم االلتزام يتالشى قبل

 لطلب خالل ستة أشهر من تاريخ إخطاره. ا الموِكل هذا

حتى يتم دفع األتعاب والنفقات على نحو مرضي. حامي أن يرفض تسليم الملفات للموِكل يمكن للم (3)

 .ناسب مع الظروفئق ال يتأو فرادى الوثا وهذا ال يسري في حالة أن حجب الملفات

الموِكل أو له في إطار يها المحامي من علالوثائق التي حصل  3و 2( يُقصد بالملفات في الفقرتين 4)

، وليس تبادل الخطابات بين المحامي والموِكل والوثائق التي حصل عليها الموِكل بالفعل من اطه المهنينش

 وصورة. أأصل 

 ات. البيانات إلكترونيا في التعامل مع الملف ستخدم معالجةمي يلمحاأن افي حالة  4 تسري الفقرة( 5)

 هنيةن المسؤولية الممي: تأ51المادة 

ن المسؤولية المهنية لتغطية ما قد ينتج في إطار نشاطه المهني من أضرار إبرام تأمييتعهد المحامي ب( 1)

شركة  هنة. ويُعقد التأمين لدىاولة الممدة تصريحه بمز مادية، كما يتعهد بالحفاظ على هذا التأمين طوال

ً محلية لها صالحية ممارس مينية، بة التأراقالمص عليها في قانون لشروط العامة المنصول ة ذلك النشاط وفقا

على أن تغطي هذه الشركة مثل هذه األضرار المادية التي قد يكون المحامي مسؤول عنها وفقاً ألحكام 

 لمدني األلماني. لقانون امن ا 831المادة أو  278المادة 

سؤولية والتي قد تدخل المحامي تحت ي المف خرقمينية لكل حالة ( يتضمن عقد التأمين الحماية التأ2)

على ون، ويمكن االتفاق على أن كافة الخروقات عند تنفيذ أمر تكليف موحد يتم التعامل معها ائلة القانط

ً  أنها حالة تأمينية واحدة، إذا  أو أحد األشخاص الذي كلفهم بمساعدته. ف المحاميعلى تصر كان ذلك قائما

 الحاالت التالية: ة من التأمين فيليستبعاد المسؤومكن ا( ي3)

 يض بسبب اإلخالل بااللتزام عن علم،ت التعولبامطا. 1

  ،أخرى . مطالبات التعويض جراء أنشطة مهنية لمكاتب محاماة تم تأسيسها أو مباشرتها في دول2

 نون غير أوروبي، طة مهنية في سياق المشورة والتعامل مع قاويض جراء أنشالتعبات مطال. 3

 كم غير أوروبية،ي أمام محامطالبات التعويض جراء أنشطة مهنية للمحام. 4

أو الموظفين لدى المحامي أو . مطالبات التعويض بسبب عمليات اختالس تمت عن طريق العاملين 5

 شركائه. 

ا مهد المبالغ التي تقدف يورو لكل حالة تأمينية. وتُحدأل 250لغ التأمين إلى نى من مبيصل الحد األد( 4)

 لتأمينية بأربعة أضعاف الحد األدنى من مبلغ التأمين. ل السنة ااألضرار الناجمة خال شركة التأمين لكافة
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دنى من مبلغ األ الحدمن  % 1تية حتى ضمن خصم الحد األدنى من النفقات الحيايُسمح باالتفاق الذي ي( 5)

  التأمين.

لدى مين لمحالنقابة المحامين المختصة، والفوري لخطار إلبان بموجب عقد التأمي( تتعهد شركة التأمين 6)

وزارة العدل االتحادية، ببدء وإنهاء أو فسخ عقد التأمين وكذلك اإلخطار لالمحكمة االتحادية العليا، و

يمكن  تأمينية المنصوص عليها.أنه اإلخالل بالحماية المين من شرأ على عقد التأديل يطبأي تعالفوري 

حقه في طلبات التعويضات، على  على ًء على طلبه معلومات للحصولن أن تعطي الغير بناميلنقابة المحا

ي، ما لم يكن أن تتضمن المعلومات إسم وعنوان شركة التأمين المتعاقد معها المحامي وكذلك الرقم التأمين

أيضاً حينما ك لمعلومات؛ ويسري ذلدون إعطاء هذه ا حة تتعلق بحماية البيانات تحولأسباب ملللمحامي 

 . الصالحية هينتم تصريح مزاولة مهنة المحاماة يكون

 من قانون التعاقد التأميني.  2الفقرة  117( تُعتبر نقابة المحامين الجهة المختصة حسب المادة 7)

 (الغي)( 8)

 للشركات ذات المسؤولية المحدودة هنيةالملية مسؤون المي: تأ51المادة 

الفقرة  8المادة حدودة )ولية الملية المهنية إلحدى الشركات ذات المسؤسؤوغطي تأمين الميجب أن ي( 1)

مسائل القانونية. عن المشورة والتمثيل في ال من أضرار ماديةما قد ينتج  (رابعة من قانون الشركاتال

 الثانية والفقرة الثالثة الفقرة األولى العبارة الثانية والفقرة 51المادة م أحكا تطبيقفي هذا السياق ويتعين 

 حبة االختصاص. هي صاين المحلية الكائنة في منطقة مقر الشركة المحامنقابة . وتكون 5إلى  2البنود من 

د المبالغ تُحد أن كنيميورو لكل حالة تأمينية. و 000 500 2يصل الحد األدنى من مبلغ التأمين إلى  (2)

 نالحد األدنى من مبلغ التأميلتأمينية باألضرار الناجمة خالل السنة ا ا شركة التأمين لكافةمهالتي تقد

 الشركاء.  دمضروباً في عد

  (الغي) (3)

 الحد التعاقدي لمطالبات التعويض: 52المادة 

في التعويض عن الضرر الناجم  –ي محاملان بينه وبيالتعاقدية حسب العالقة  –يتم تحديد حق الموِكل ( 1)

 ما يلي:عن اإلهمال ك

 ى من المبلغ التأميني؛من خالل اتفاق كتابي في فرادى الحاالت حتى قيمة الحد األدن. 1

الحد أربعة أضعاف يتم تحديدها حتى لصيغة لحاالت اإلهمال البسيطة مسبقة ا. من خالل شروط تعاقدية 2

  . قائمة حتى ذلك الوقتهناك حماية تأمينية  كانتإذا  ،نيغ التأميى من المبلاألدن

قدية بينهم وبين الموِكل بصفتهم يتحمل أعضاء تحالفات المحامين المسؤولية الناتجة عن عالقة تعا( 2)

ين مشترك. ويمكن تحديد المسؤولية الشخصية فيما يتعلق بالتعويض عن األضرار من كيان واحد أو مد

ذين تعاملوا مع التكليف أو على فرادى األعضاء بتحالفات المحامين الصيغة ة القبمسخالل شروط تعاقدية 

قة بشأن م بعينها. وال يُسمح بأن يحوي إقرار الموافسمائهكرت أية في إطار صالحياتهم المهنية وذُ القض

 بتوقيع الموِكل.ن إقرار الموافقة ممهور مثل هذه القيود أية إقرارات أخرى ويجب أن يكو
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 منوبن ممثل : تعيي53دة الما

 ( يتعين على المحامي تولي أمر تمثيله1)

 ى أسبوع؛. إذا كان هناك ما يحول دون ممارسته لمهنته لمدة تزيد عل1

 . إذا أراد أن يتغيب عن مكتبه لمدة تزيد على أسبوع.2

ذاتها.  محامينابة التابع لنق كان التمثيل يتواله محاميإذا ه فسن ممثالً عنه بن( يمكن للمحامي أن يعي  2)

اجداً في كافة الحاالت التي قد تطرأ في أثناء السنة التقويمية ولم يكن المحامي متو تعيين ممثلويمكن أيضاً 

 . طلبه فقط بناًء علىللمحامي  تقوم نقابة المحامين بتعيين ممثلأن باب منعته. وفي حاالت أخرى يمكن ألس

 ( )الغي(3)

التمثيل إلى المحامي، إال أنه يمكنها تعيين أشخاص آخرين ممن مسألة حامين يجب أن تسند نقابة الم( 4)

اسة القانون ويخضعون للتدريب أنهوا در حصلوا على األهلية لتولي منصب القضاة أو شخص ممن

 .7دة تسري هنا أحكام الماو الخدمة التمهيدية. شهراً على األقل في مرحلة 12المهني ويعملون منذ 

ً يمكن لنقابة المحامين أن تعين ممثالً  1ي الفقرة اردة فت الوفي الحاال( 5) ، إذا لم يكن المحامي قد رسميا

وال يتم . 3العبارة  2حسب الفقرة  ن قد طلب تعيين ممثللم يك أو 1ة بارالع 1اتخذ إجراء حسب الفقرة 

 3العبارة  2فقرة قاً للطلب وفحامي أوالً تعيين ممثالً أو تقديم الم منإال بعد أن يُطلب  تعيين ذلك الممثل

ل أن مياً كممثيمكن للمحامي الذي يتم تعيينه رسال ووبعد أن تكون المهلة القانونية المحددة لذلك قد نفذت. 

 لسبب مهم. إال يرفض هذا التمثيل 

ارة العب 2ردة في الفقرة ل في الحاالت الوامثلمحامين بتعيين الم( يتعين على المحامي أن يخطر نقابة ا6)

 ولى.األ

 يملك الممثل الصالحيات المهنية للمحامي الذي يمثله. ( 7)

 ( يمكن إلغاء التعيين.8)

ب الشخص الذي يمثله. ية ولكن لمصلحة ولحساب وعلى حسايته الشخصيعمل الممثل على مسؤول( 9)

  نون المدني األلماني.قامن ال 670و 667و 666وتسري هنا أحكام المواد 

ً  يحق للممثل( 10) ستخدم أرجاء مكتب المحامي واألشياء المتواجدة به بما في ذلك المحفوظات  أن يرسميا

وال يجوز للمحامي ي الذي يمثله. تعليمات من المحام رتبط بأيةوهو غير مالمهنية وأن تكون في حوزته. 

إذا  كله ذل يضمنن وأه أن يدفع للممثل أجراً مناسباً وعلي، باً على عمل الممثلالخاضع للتمثيل أن يؤثر سل

فإن مجلس إدارة نقابة المحامين ضمانها وإذا لم يكن هناك اتفاق بشأن الجوانب المادية أو اقتضى األمر. 

قدم مادي ويحق للممثل أن يحصل على مالمناسب. على طلب المحامي أو الممثل بتحديد األجر  قوم بناءً ي

 ة األجر المحدد بصفة كفيل.مسؤوليحامين أو المتفق عليه. وتتولى نقابة الممحدد المن األجر 
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 : )الغي(54المادة 

 تعيين ُمصف ِّي مكتب المحاماة: 55المادة 

ً لنقكن امي يمفي حالة وفاة المح( 1) أو شخص آخر ممن لهم األهلية لتولي  ابة المحامين أن تعين محاميا

ن المصفي لمدة  تعييم عادةً . وال يت7مادة ال ماة. وتسري هنا أحكامحااة كمصفي لمكتب الممنصب القض

 ً بأنه  تزيد على عام. ويتم تمديد المدة عام بأقصى حد بناًء على طلب المصفي، على أن يقدم سبباً مقنعا

 الت هناك أمور قائمة لم يتمكن من إتمامها في المهلة األولى. الز

لستة األولى شهر افي األ ويستكمل القضايا الجارية، ويحق لهلقة، عاال ي بتصفية الشؤون( يلتزم المصف2)

يسري قبول قضايا أو تكليفات جديدة، وهو يمتلك الصالحيات المهنية التي كان يمتلكها المحامي المتوفى. و

 قة أخرى. المصفي على القضايا العالقة ألحد األطراف طالما أنه لم يسع إلدراك حقوقه بطريعمل 

. ويحق للمصفي أن ينفذ مطالبات 10و 9ن لفقرتي، وا3العبارة  5الفقرة  53ة حكام المادأ ( تسري3)

ر إجراءات خارج إطا األتعاب الخاصة بالمحامي المتوفى بإسمه لحساب الورثة، إال أنه غير مخول بذلك

 تحديد النفقات.

 ( يمكن إلغاء التعيين.4)

ً للتعامل مع مكات( يمكن تعيين المصفي أيض5) تهت ذين انماة الخاصة بالمحامين السابقين الالمحاب ا

 حية تصاريح مزاولة المهنة الخاصة بهم. صال

 : التزامات خاصة تجاه مجلس إدارة نقابة المحامين56المادة 

بة تعلقة بالمراقبة والشكاوى أن يعطي معلومات لمجلس إدارة نقاامي في المسائل المعلى المح ( يتعين1)

ً ضلمفوضين وعليه أيأعضاء مجلس اإلدارة اد المحامين أو ألح لفاته إذا ُطلب منه، وكذلك يتعين يقدم م أن ا

حامي نفسه في ا وجد المعليه اإلمتثال أمام مجلس اإلدارة أو أحد األعضاء المفوضين. وال يسري ذلك إذ

ة بحقائق ولأو اإلجابات المشم وضع من شأنه المساس بتعهده بالسرية أو أنه من خالل عرضه للملفات

م يعاقب عليه القانون أو مخالفة أو انتهاك للواجبات سبب جرائية بلخطر المالحقة القضيعرض نفسه 

 اء معلومات. اع عن إعطالمهنية. وعلى المحامي أن يكون على دراية بحقه في االمتن

قابة المحامين أو ن ول أمام مجلس إدارة( في إجراءات الوساطة لنقابة المحامين يتعين على المحامي المث2)

إذا طلب منه ذلك. وال يؤمر بالمثول إال بعد أن يكون مجلس اإلدارة ضين فولمرة اأعضاء مجلس اإلدا أحد

 تفاق بشأنها يتطلب دعماً. لى أن االأو العضو المفوض قد توصل بعد فحص المسألة إ

 يلي:ا حامين على الفور بم( يتعين على المحامي إخطار مجلس إدارة نقابة الم3)

 رأ على عالقة العمل القائمة،وهري طعديل ج. أنه يدخل في عالقة عمل أو أن ت1

2 ً أو جندياً بشكل متخصصاً  . أنه يتم استخدامه باستمرار أو بشكل مؤقت قاضياً أو موظفاً حكومياً أو جنديا

 مؤقت،

 .2الفقرة  47. أنه يشغل منصباً عاماً حسب المادة 3
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 بناًء على طلب. حامين بة الممل إلى مجلس إدارة نقاتفيد بعالقة الع تيم المستندات التقدييجب 

 : الغرامات المالية في حال اإلخالل بالواجبات الخاصة 57المادة 

بة المحامين أن يحدد مبلغاً مالياً يمكن لمجلس إدارة نقا 56وفقاً للمادة بواجباته ( إللزام المحامي بالوفاء 1)

كل حالة يجب أال يتخطى . وفي لتكرارأيضاً في حال ا –ل امي في كل حالة إخالمحمة مالية يدفعها الكغرا

 المبلغ المادي ألف يورو.  

كتابياً من جانب مجلس إدارة نقابة اإلنذار  ( يجب أن يتم اإلنذار بدفع هذه الغرامة، على أن يكون ذلك2)

ونية في قيمتها من األمور القان امة الماليةغرنذار والويكون اإل لمحامين(.المحامين أو رئيس النقابة )نقيب ا

 على المحامي في حالة اإلخالل بالواجبات. لمقررةا

الغرامة المالية  يعوفي توقر ( يمكن للمحامي أن يتقدم بطلب للشروع في إجراءات الطعن في اإلنذا3)

قابة المحامين. وإذا ن ياً إلى مجلس إدارةالمفروضة عن طريق محكمة المحاماة، على أن يقدم الطلب كتاب

اً فإنه يتعين عليه مساعدته، وإال يتم تمرير الطلب على الفور إلى ه مبررأن طلبوجد مجلس اإلدارة 

لمحاماة لدى المحكمة الكلية في المنطقة المتواجد ي محكمة امحكمة المحاماة. وتكون الجهة المختصة هنا ه

ذا ى في هجنائية بشأن الشكاوقانون اإلجراءات ال وصدون ذلك تُستخدم نصبها مقر نقابة المحامين. ما 

من قانون  1الفقرة  308ياق. ويقوم مجلس إدارة نقابة المحامين بتسليم قرار الرفض )المادة الس

أن النيابة ليست طرفاً في مثل هذه القضايا، كما أنه ال يمكن الطعن في قرار ، علماً باإلجراءات الجنائية(

 .2الفقرة  116هنا أحكام المادة ي كمة المحاماة. وتسرمح

ة من الغرامات في خزانة نقابة المحامين. وتتم جباية الغرامة المالية بناًء على نسخة النوعيب هذه ( تص4)

ً للوائح المنظمة  مة ووثيقةموثقة من قرار فرض الغرا وجوب النفاذ يقدمها المسؤول عن التحصيل وفقا

 . في التقاضي المدني لتنفيذ األحكام

 نطالع على ملفات العاملي: اال58المادة 

 محامي االطالع على ملفات العاملين التي تتم عن طريقه.يحق لل( 1)

ً ( يمكن للمحامي أن يمارس حق االطالع على ملفات العام2)  أو من خالل محام  آخر مفوض لين شخصيا

 من جانبه.

 أن يسجل محتوى الملفاتعلى هذه الملفات ع ن جانبه عند االطال( يُسمح للمحامي أو الممثل المفوض م3)

 وراً من فرادى الوثائق.تخرج صأو يس

 : تدريب خريجي الحقوق في الخدمة التمهيدية59المادة 

عطي الفرصة المبتدئين في المهنة، حيث يتعين عليه أن يفي تدريب يجب أن يسهم المحامي بشكل مالئم 

يركز  عملية.ركة العلى مهام المحامي والمشالديه لالطالع  يةحلة الخدمة التمهيدللمبتدئين الذي يؤدون مر

موضوع التدريب في المقام األول على العمل المهني داخل وخارج المحاكم والتعامل مع الموِكلين 

 حاماة وإدارة وتنظيم مكتب المحاماة.لمهني للموالقانون ا
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 أ: التعاون المهني 59المادة 

اء نقابات ن وأعضلمحاميهنياً مع أعضاء إحدى نقابات اتعاونوا مويرتبطوا محامين أن ي( يمكن لل1)

يي براءات االختراع ومع المستشارين الضريبيين والمفوضين الضريبيين والمراجعين االقتصاديين ممحا

مع  ابات المحلفين، وذلك في إطار الصالحيات المهنية المكفولة لهم. وهذا ال يتعارضاجعي الحسومر

لشروط المتعلقة بالتمثيل أمام كذلك اائية ومن قانون اإلجراءات الجن 2لعبارة ا 1ة قرالف 137المادة 

هذا الترابط ا في مثل المحاكم. بالنسبة للمحامين الذين لهم صفة موثق في الوقت ذاته ال يمكن أن يشرعو

ن لهم صفة موثق ذيابط مع المحامين الإال ذا كان متعلقاً بممارسة مهنتهم كمحامين فحسب؛ وإال يسري التر

 بات التي نص عليها القانون المهني للموثقين. المتطلشروط ولوقت ذاته وفقاً للفي ا

 ( كما يُسمح للمحامين بالممارسة المهنية المشتركة كما يلي:2)

األوروبيين اماة من بلدان أخرى ويحق لهم وفقاً لقانون النشاط المهني للمحامين ء مهن المح. مع أعضا1

 كاتب المحاماة الخاصة بهم في الخارج،روا مشأن يباعملوا في البالد وأن ي 206ا أو المادة نيفي ألما

جعين ين والمرا. مع محاميي براءات االختراع والمستشارين الضريبيين والمفوضين الضريبي2

 خضوعهم للتدريب وجباالقتصاديين أو مراجعي الحسابات المحلفين من دول أخرى، حيث يُسمح لهم بم

وفقاً لالئحة محاميي براءات االختراع وقانون الصلة ن ذات الالزمة بممارسة المهلمهني والصالحيات ا

ة المشتركة للمهنة مع بالممارس االستشارات الضريبية أو قانون المراجعة االقتصادية، وكذلك يُسمح

ين االقتصاديين أو جعن الضريبيين والمرامحاميي براءات االختراع والمستشارين الضريبيين والمفوضي

 لما نص عليه القانون.وفقاً حلفين راجعي الحسابات المم

 على المكاتب التشاركية. 2و 1( تسري الفقرتين 3)

 حب: الكفاءة المحددة في اللوائ59المادة 

 هنية.المزيد من الواجبات والحقوق المهنية من خالل قواعد تحويها الالئحة المتحديد  ( يتم1)

 كفاءة العمل على النحو التالي: تنظيم ون علىهنية في إطار نصوص القانمل الالئحة المتع( يمكن أن 2)

 . الواجبات المهنية واألساسية العامة1

 أ( توخي الدقة ورعاية الضمير

 ستقالليةظ على االب( الحفا

 ج( السرية

 د( الموضوعية

 هـ( حظر تولي القضايا ذات المصالح المتضاربة

 ات الغيرلكو( التعامل مع ممت

 ز( التزامات مكتب المحاماة
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 مهنية الخاصة في سياق حمل لقب محام  متخصصبات الالواج .2

 صية أخرى،حاماة تخصأ( تحديد المجاالت القانونية التخصصية التي يمكن فيها منح ألقاب م

 إللغاء؛ب( تنظيم شروط منح لقب محام  متخصص وإجراءات منح التصريح والسحب وا

ى الجوانب الجوهرية التي يحددها صبة علم المنصة في سياق الدعاية والمهاالمهنية الخات . الواجبا3

 المحامي ذاته؛

 . الواجبات المهنية الخاصة في سياق رفض النشاط المهني؛4

 مهنية الخاصةت الواجبا. ال5

 أ( في سياق قبول التكليف )القضية( والتعامل معه وإنهائه،

 قات اإلجراءات،ية ونفت القضبنفقات االستشارة ونفقا الء فيما يتعلقعملتعامل مع السياق اب( في 

 ج( في سياق التعامل مع طالبي االستشارات القانونية من ذوي الدخول المنخفضة،

 لفات؛مل مع المد( في سياق التعا

 . الواجبات المهنية الخاصة تجاه المحاكم والهيئات الحكومية،6

 لمحامي،لبها امات يطوكذلك فيما يتعلق بأية معلوات لالطالع لفتخدام المام عند اسأ( االلتز

 ب( التزام التسليم،

 ج( ارتداء الزي المهني؛

 اة واحتسابها وطلب دفعها؛اب المحام. الواجبات المهنية الخاصة فيما يتعلق باالتفاق على أتع7

اء وك المهني تجاه األعضسلمسائل الرقابة وال . الواجبات المهنية الخاصة تجاه نقابة المحامين في8

ً االلتزامات تجاه التعاون المهني وااللتزامات في سياق تشغيل المحامين مين وأالمحا ن لنقابةاآلخري يضا

 وتدريب وتشغيل عاملين آخرين. 

 في التعامالت القانونية عابرة الحدود. لمهنية الخاصةبات الواج. ا9

 الجزء الثاني

 اماةشركات المح

 لمهنيةلفات ااة، والمشاركة في التحاصريح كشركة محاملتج: ا59المادة 

( يمكن للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي ينصب نشاطها على االستشارات والتمثيل في الشؤون 1)

 تصريح مزاولة المهنة كشركات محاماة.  تحصل على القانونية أن
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 .ة في تحالفات مهنية( ال يُسمح لشركات المحاماة بالمشارك2)

 د: شروط التصريح59المادة 

 التالية:حاالت في ال يمنح التصريح

 و؛59هـ، والمادة 59جـ، والمادة 59. إذا استوفت الشركة المتطلبات الواردة في المادة 1

 حالة إعسار؛لشركة في . أال تكون ا2

 لمؤقتة على التغطية. ا ما يفيد بالموافقة . أن يتم تقديم ما يثبت إبرام تأمين المسؤولية المهنية أو تقديم3

 ركاء هـ: الش59المادة 

أ 59ب أن يكون الشركاء في شركة المحاماة فقط من المحامين وأعضاء المهن المذكورة في المادة ( يج1)

. كما يجب أن يمارسوا نشاطهم المهني في شركة المحاماة موضوع النص. 2 والفقرة 1العبارة  1الفقرة 

 أ. 172والمادة  4و 3العبارة  1لفقرة ا أ59ا أحكام المادة وتسري هن

كون أغلبية الحصص التجارية وحقوق التصويت للمحامين. ليس للشركاء حق التصويت ب أن ت( ويج2)

 .1العبارة  1رة في الفقرة هن المذكوطالما أنه ال يحق لهم ممارسة الم

 وز للغير أن يشارك فييجالغير، كما أنه ال ( يجب أال تُحتسب الحصص في شركة المحاماة لصالح 3)

 ة.ة المحاماربح شرك

للشركاء لممارسة حقوق الشركاء أن يفوضوا شركاء لهم حق التصويت ممن ينتمون إلى نفس يمكن  (4)

 ن. المهنة أو أن يكونوا محامي

 : اإلدارةو59ة الماد

دراء من لمب أن تكون أكثرية ا( يجب أن يتولى مسؤولية إدارة شركة المحاماة محامون، كما يج1)

 المحامين. 

العبارة  1هـ الفقرة 59له ممارسة إحدى المهن الواردة في المادة  من يحقر فقط ( يتولى منصب مدي2)

 .1رقم 

 على الوكالء المفوضين والممثلين المفوضين. 2ة والفقر 2 العبارة 1( يسري ما ورد في الفقرة 3)

مارسة ، في م3و مفوضين بذلك وفقاً للفقرة اإلدارة أة ين، الذين لهم أحقي( يجب ضمان استقاللية المحام4)

مهنتهم كمحامين. وغير مسموح بمحاولة التأثير من جانب الشركاء من خالل تعليمات أو ارتباطات 

 تعاقدية. 

 ءات التصريحراز: إج59المادة 

ورة موثقة من عقد ( يجب إرفاق طلب الحصول على تصريح لشركة المحاماة بمستخرج أو ص1)

 ركة. لشا
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هناك سير إلجراءات قانونية من شأنها  انلمحاماة إذا كشركة اتصريح ( يمكن تعليق القرار بشأن طلب 2)

و أو أن يكون هناك 59وفقاً للمادة  ي التمثيلسحب أو إلغاء تصريح مزاولة المهنة ألحد الشركاء أو مفوض

يتم البت في طلب تصريح شركة  أنه الهنة أو التمثيل؛ إلمؤقت لمزاولة الماأمر أُصدر يقتضي الحظر 

 نتائج اإلجراءات بحقة أنه غير مضار.  أثبتت اة إذاالمحام

 على إجراءات التصريح. 1الفقرة  12( تسري أحكام المادة 3)

 حية التصريحانتهاء صالح: 59المادة 

 ( تنتهي صالحية التصريح بحل الشركة.1)

داية. من شأنها رفض طلب التصريح منذ الب كان ورقبالً إذا تبينت أم( يمكن سحب التصريح مست2)

 .2العبارة  1الفقرة  14هنا أحكام المادة وتسري 

جـ، والمادة 59ة في المادة وط الوارد( يتم إلغاء التصريح إذا كانت شركة المحاماة لم تعد مستوفية للشر3)

سب على خلق الوضع المنال شركة المحاماة تعم نك، أو أ59ط والمادة 59و، والمادة 59هـ والمادة 59

هـ 59ددها نقابة المحامين. في حال سقوط الشروط الواردة في المادة ترة تحغضون فحسب القانون في 

ام على األقل، على أن تبدأ المهلة اعتباراً من المهلة ع نظراً لحالة ميراث يجب أن تكون 2و 1الفقرة 

 وقوع حالة الميراث. 

 الحالتين التاليتين: التصريح في اءيمكن إلغ  إلى ذلك( إضافةً 4)

 ة المحاماة عن الحقوق المكتسبة من التصريح أمام نقابة المحاماة بشكل كتابي؛ لت شركزا تنا. إذ1

 للخطر. ار، إال في حالة عدم تعرض مصالح العمالء من اإلعس . إذا دخلت شركة المحاماة حالة2

 التصريح. و إلغاءأ في حالة سحب 4فقرة ال 14( تسري أحكام المادة 5)

يمكن تعيين مصفي لها، إذا كان األشخاص المعينين للتمثيل القانوني  لتصريحشركة ل( في حالة فقدان ال6)

ً لعملية التصفية ا ً كافيا . ويتولى 55شؤون العالقة. وتسري هنا أحكام المادة لسليمة للال يشكلوا ضمانا

 7بارة الع 10الفقرة  53المادة  ن بكيان واحد. وتبقىديدد للمصفي بصفتهم مالشركاء مسؤولية األجر المح

 دون مساس. 

 ط: مكتب المحاماة59المادة 

قل محامياً مديراً يشكل يه على األيجب أن تباشر شركة المحاماة مكتباً للمحاماة في مقرها، على أن يكون ف

دة ركة تسري أحكام المالشفي حالة نقل مقر ا له مكتب المحاماة موضوع النص المحور األساسي لمهنته.

 أ دون مساس. 29مادة بقى ال. وت3الفقرة  27

 ك: تأمين المسؤولية المهنية اإللزامي59المادة 

اإللزامي وتحتفظ به طوال مدة التصريح؛  ة المهنية( تتعهد شركة المحاماة بإبرام تأمين المسؤولي1)

 .7حتى  5و 3حتى  1الفقرات  51المادة وتسري هنا أحكام 
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يورو لكل حالة تأمينية. وتغطي شركة التأمين الف  500ون وملي 2يصل الحد األدنى من مبلغ التأمين ( 2)

الحد األدنى من المبلغ التأميني  بناًء علىكافة األضرار الناجمة خالل العام التأميني، ويتحدد مبلغ التغطية 

تأميني لكافة غ تغطية في العام البلكاء؛ إال أن أقصى ممتضاعفاً حسب عدد الشركاء والمدراء غير الشر

 ل على األقل إلى أربعة أضعاف قيمة الحد األدنى من المبلغ التأميني. أن يص ار يجباألضر

 نونية بموافقة المجلس االتحادي وبعد االستماع إلىالئحة قا ( يحق لوزارة العدل االتحادية من خالل3)

ً ذلك ض غ التأمين على نحو آخر، إذا كانمن مبل نىية تحديد الحد األدرأي نقابة المحامين االتحاد  روريا

 لضمان الحماية الكافية للمتضررين في أوقات تغير الظروف االقتصادية. 

اإللزامي على النحو أو الحجم المنصوص عليه فإن  ة المهنية( في حالة عدم مباشرة تأمين المسؤولي4)

 حماية التأمينية في قيمتها. غياب ال يةجانب الشركة مسؤول الشركاء والمدراء يتحملون إلى

 لشركة والمسمى المهنيل: ا59مادة لا

 ( يجب أن تحمل الشركة مسمى "شركة محاماة".1)

الشركة التي حصلت على تصريح مزاولة مهنة  اماة" إال( ال يُسمح ألية شركة حمل مسمى "شركة مح2)

ركة أدرجت في إسمها "ش 1999آذار  \ارسمن م ولالتي بالفعل في األيمكن للتحالفات المهنية،  المحاماة.

 مع اإلشارة إلى الشكل القانوني لها، أن تواصل استخدام هذا المسمى. اماة" مح

 ةت الحكوميم: التمثيل أمام المحاكم والجها59المادة 

ق في هذه الحالة حقو يمكن لشركة المحاماة أن تُكلف بوصفها مفوضة في القضايا والدعاوى، ويكون لها

ها الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها وممثليضائها تتصرف من خالل أع وواجبات المحامي. وهي

مكرر من  137سب المادة الدفاع ح قانوناً للقيام بالمهام المسندة إليهم في فرادى الحاالت. ويكون محامي

 ماة.قانون اإلجراءات الجنائية هو الشخص المنوط لشركة المحا

 السريةائح المستخدمة والتزام ب اإلخطار واللواجن: و59المادة 

تعين على شركة المحاماة أن تخطر على الفور نقابة المحامين بكل تعديل في عقد الشركة أو في ( ي1)

و أو ما يتعلق بتأسيس أو حل فروع للشركة، 59بالتمثيل حسب المادة المفوضين الشركاء أو في شخص 

فإنه يتعين  لتجاريلسجل اطرأ أي تعديل في ا تتعلق بما سبق. وإذاة ة موثقة من كل وثيقمع إرفاق صور

 تقديم صورة موثقة لذلك التعديل. 

 44ب، و43حتى  43اد ني، والمو( تسري على شركات المحاماة قواعد الباب الثالث من الجزء الثا2)

 الخامس والمادة زءالرابع من الجلباب ، وا59حتى  57، والمواد 2و 1أ الفقرة 50و 50أ حتى 49و 48و

163. 

رية الشركاء واألعضاء الذي يتقلدون مهامهم من خالل القانون أو عقد ن والسالكتما( يتعهد بواجب 3)

 .   الشركة بصفتهم أعضاء رقابة لشركة المحاماة
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 رابعء الالجز

 نقابات المحامين

 الباب األول

 نظرة عامة

 امين ومقرها: تكوين نقابة المح60المادة 

ضاء هم المحامون المسجلون لديها واألع لكلية.ابة المحامين لمنطقة المحكمة اتشكيل نقم ( يت1)

المحكمة  في منطقة والحاصلون على تصريح مزاولة المهنة من خاللها، وشركات المحاماة الكائن مقرها

 209و 206 الواردة في المواد الكلية. وهناك أعضاء في نقابة المحامين ليسوا محامين أو أعضاء للمهن

غير  –. وتنتهي العضوية 2محاماة المذكورة في العبارة كات الراء شرؤالء األعضاء هم مد، ه1الفقرة 

 ح(.59، و13ة مهنة المحاماة )المادة يح لمزاولبانتهاء التصر – 3الفقرة  27الحاالت الواردة في المادة 

 محكمة الكلية.( يكون مقر نقابة المحامين في منطقة ال2)

 شكيل نقابة محامين أخرى: ت61 دةالما

ل في الوالية أن تؤسس نقابة محامين أخرى في منطقة المحكمة الكلية، إذا كان هناك ة العدإلدار ( يمكن1)

شركة محاماة مصرح لهم بمزاولة مهنة المحاماة. وقبل تأسيس محامي أو  500في هذه المنطقة أكثر من 

لوالية ل في اة العدمحامين؛ وتقوم إدارمجلس إدارة نقابة الى رى يجب االستماع إلنقابة المحامين األخ

 بتوزيع األعضاء على نقابات المحامين. 

 ( تحدد إدارة العدل في الوالية مقر ومنطقة النقابة األخرى. 2)

 بة المحامين: وضع نقا62المادة 

 ( تُعتبر نقابة المحامين هيئة للقانون العام.1)

ابة على اتباع القانون ر الرقوتقتص دولة على نقابة المحامين.الية رقابة اللوالعدل في ا ل إدارة( تمث2)

 والقواعد الرسمية، وخاصةً استيفاء المهام المسندة إلى نقابة المحامين. 
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 الباب الثاني

 ينبة المحامأعضاء نقا

1. 

 مجلس اإلدارة

 : تشكيل مجلس اإلدارة63المادة 

 امين مجلس إدارة.( لكل نقابة مح1)

 . العمومية لنقابة المحامين أن تحدد عدداً أكبرجمعية مكن لليتكون مجلس اإلدارة من سبعة أعضاء. وي (2)

 ( يضع مجلس اإلدارة الئحة داخلية خاصة به.3)

 اإلدارة ابات مجلس: انتخ64المادة 

عن طريق االقتراع السري والمباشر باألظرف  أعضاء مجلس اإلدارة انتخاباء النقابة بيقوم أعض( 1)

. كما يمكن أن تتم العملية االنتخابية ميةموضاً في الجمعية العأيصوات إعطاء األقرر ن يُ أ. ويمكن المغلقة

  . تصوايتم اختيار من يفوز بأكثر األإلكترونياً. و

 داخلية.الالالئحة يل تحددها ( التفاص2)

 : شروط القابلية لالنتخاب65المادة 

 اختياره عضواً لمجلس اإلدارة، يمكن أن

 . الذي يكون عضواً في النقابة،1

 ودون انقطاع. ارس مهنة المحاماة منذ خمس سنوات على األقل ذي يم. ال2

 : االستبعاد من إمكانية االنتخاب66المادة 

 اً المحامي الذيعضواختياره ال يمكن 

تعليق عمله أو فرض حظر على تمثيله  أو الذي تم اةضده دعوى قضائية في محكمة المحام فعترُ  .1

 أ(؛161والمادة  150)المادة 

ة لشغل ، والذي من شأنه فقدان األهليبسبب جرم يعاقب عليه القانون عموميةده دعوى فعت ض. رُ 2

 المناصب العامة؛

بسبب مسلك معين غير أخالقي أو من فُرضت عليه  نظرت الخمسة األخيرة لف في السنوات . الذي تلقى3

ن (، أو م4رقم  1الفقرة  114لمادة خيرة حظر التمثيل )اعليه في السنوات العشرة األامة أو من فُرض غر

 الخمسة عشرة األخيرة باالستبعاد من مهنة المحاماة.  ُحكم عليه في السنوات
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 االختيارلحق في رفض : ا67المادة 

 لعضوية مجلس اإلدارة ض االختيار رفيمكن أن ي

ً  65. من أتم 1  ،عاما

 ة،. من كان في األعوام األربعة األخيرة عضواً في مجلس اإلدار2

لعمل في مجلس اإلدارة بشكل يتفق مع القواعد من كان ألسباب صحية غير مؤقتة ال يستطيع ممارسة ا. 3

 بها. المعمول 

 االنتخابيةترة : الف68المادة 

 إعادة انتخابهم.اء مجلس اإلدارة لمدة أربعة أعوام. ويمكن نتخاب أعضا ( يتم1)

عدد الفردي ألول مرة العدد األكبر. يتم في ال ( يتخارج كل عامين نصف األعضاء، على أن يكون2)

 عضاء المتخارجين ألول مرة من خالل قرعة. تحديد األ

على األعضاء الجدد  2العبارة  2أحكام الفقرة م رة فإنه يتم استخدامجلس اإلدا ( إذا ازداد عدد أعضاء3)

 يتخارجون بمرور العام الثاني. الذين 

لى أن ب الجديد، عبالتزامن مع االنتخا –دة عدد األعضاء بب زياالضروري بس –( يجرى االنتخاب 4)

 يكونا منفصلين. 

 اإلدارة : التخارج المبكر ألحد أعضاء مجلس69المادة 

 دارة كما يلي:ته عضواً في مجلس اإلصف( يتخارج المحامي ب1)

 ؛66ادة في المضواً في النقابة أو أنه فقد األهلية النتخابه لألسباب الواردة . إذا لم يعد ع1

 . إذا تخلى عن منصبه.2

ن ذلك ه، علماً بأس اإلدارة إقراراً كتابياً بأنه قد تخلى عن منصبحامي أن يقدم لمجل( يتعين على الم2)

  وال يمكن الرجعة فيه.ي اإلقرار نهائ

ة. نه يتم في الجمعية العمومية التالية اختيار عضو جديد لقضاء باقي المد( إذا تخارج عضو مبكراً فإ3)

لبديل إذا لم يكن عدد أعضاء مجلس اإلدارة أقل من سبعة يمكن للجمعية العمومية أن تتخلى عن االختيار ا

 على عام. يدعضو المتخارج ال تزوإذا كان باقي المدة لل

ضد أحد  اةأو إجراءات قضائية في محكمة المحام 2رقم  66ة وفقاً للماد عمومية( في حالة رفع دعوى 4)

ن القضية. وكذلك يتم تعليق العضوية ق عضويته إلى حين االنتهاء مأعضاء مجلس اإلدارة فإنه يتم تعلي

تبعاد عضو مجلس أ(. يتم اس161ة والماد 150 )المادةلتمثيل في حالة فرض حظر مهني أو حظر على ا

 عليه القانون. حقه تشكك في انتهاك لاللتزام المهني بشكل يعاقب اإلدارة الذي ينشأ في 
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 : اجتماعات مجلس اإلدارة70المادة 

 إلدارة. دعوة إلى عقد مجلس ا( يقوم الرئيس بال1)

على  ما يجببطلب ذلك كتابياً، ك رةعضاء في مجلس اإلدا( يقوم الرئيس بتأجيل الجلسة إذا تقدم ثالثة أ2)

 الموضوع الذي سيتم مناقشته. الرئيس أيضاً تحديد

 ا الالئحة الداخلية.( التفاصيل تنظمه3)

 : أهلية مجلس اإلدارة التخاذ القرارات71المادة 

عضاءه أو إذا إذا حضر على األقل نصف أ )مكتمل النصاب( متع مجلس اإلدارة بأهلية أخذ القرارتي

 عضاء في استفتاء كتابي. ف األنصشارك 

 لس اإلدارة: قرارات مج72المادة 

األغلبية البسيطة لألصوات. ويسري ذلك أيضاً على االنتخابات ( يتم اتخاذ قرارات مجلس اإلدارة ب1)

وفي ا مجلس اإلدارة. وفي حالة تساوي األصوات يكون صوت رئيس مجلس اإلدارة الحاسم، التي يجريه

 رعة هي الحاسمة. تكون القحالة االنتخابات 

 نتخابات.األعضاء في شأن يخصه، إال أن هذا ال يسري على اال( ال يجوز أن يصوت أحد 2)

في محضر يوقع عليه رئيس مجلس ( يتم تسجيل قرارات مجلس اإلدارة وكذلك نتائج االنتخابات 3)

 اإلدارة وأمين السر. 

 إذا لم يكن ألحد األعضاء رأي آخر. ابية س اإلدارة بموافقة كت( يمكن اتخاذ قرارات مجل4)

 مهام مجلس اإلدارة :73المادة 

كلة الوفاء بالمهام المسندة إليه حسب القانون، وله المهام والصالحيات المو( يتعين على مجلس اإلدارة 1)

 ها.إلى نقابة المحامين بموجب القانون. وعليه أن يرعى مصالح النقابة وأن يدعم

 رة أيضاً ما يلي:مهام مجلس اإلدا ( ويدخل من ضمن2)

 أن ينقل لهم المعرفة الالزمة؛ألعضاء النقابة فيما يتعلق بالواجبات المهنية و . تقديم المشورة1

نقابة، ويشمل ذلك لنزاعات التي قد تنشب فيما بين أعضاء ال. أن يقوم عند الطلب بدور الوساطة في ا2

 ع؛ات التسوية وفض النزاإمكانية تقديم مقترح

مل التي قد تنشب بين أعضاء النقابة والموكِلين، ويش. أن يقوم عند الطلب بدور الوساطة في النزاعات 3

 ذلك إمكانية تقديم مقترحات التسوية وفض النزاع؛ 

 ؛لفت النظربالواجبات المسندة إليهم، ولمجلس اإلدارة الحق في اء أعضاء النقابة . الرقابة على وف4

 العليا؛ اةمحامومحكمة ال المحاماةضاء في محكمة . اقتراح أسماء المحامين للتعيين كأع5
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 . 166والمادة  107ن االتحادية وفقاً للمادة . تقديم مقترحات لنقابة المحامي6

 ؛والثروات إدارة األصول ية العمومية للنقابة بشأن. تقديم حساب سنوي للجمع7

بالوالية أو إلحدى المحاكم أو إلحدى الجهات  مكن أن يقدم إلدارة العدلي . عمل التقرير الشامل الذي8

 الحكومية بالوالية؛

الدارسين والخاضعين لتدريب الخدمة التمهيدية وكذلك اقتراح مدراء  . اإلسهام في تدريب واختبار9

 ين للعمل المشترك ومختبرين؛مؤهل

 .وق. اقتراح المحامين األعضاء للجنة اختبارات الحق10

نتهاء القضية بما في ذلك ( في حاالت الشكوى يخطر المجلس المدعي بقراره، ويتم اإلخطار بعد ا3)

دون  76يكون مرفقاً عرض قصير ألسباب الحكم الجوهرية. تبقى المادة إجراءات الطعن، على أن 

 . واإلخطار ال يمكن الطعن فيه.مساس

 3والفقرة  3إلى  1رقم  2والفقرة  2العبارة  1الفقرة  في( يمكن لمجلس اإلدارة إسناد المهام الواردة 4)

 دى أعضاء مجلس اإلدارة.إسنادها إلى فرا

تم ساطة فيما يتعلق بنزاعات بين أحد أعضاء نقابة المحامين وموِكله فإنه ي( إذا طلب الموِكل الو5)

 ً  لطرفان.إال إذا قبله ا الشروع فيها دون موافقة العضو. وال يكون مقترح التسوية أو فض النزاع ملزما

 أ: الجهة الموحدة73المادة 

مجتمعة مع جهات أخرى مهام الجهة القانون أن تسند إلى نقابات المحامين منفردة أو يمكن للواليات بقوة 

تعمل  أنارية. وينظم القانون عملية الرقابة ويمكن أن ينص على الموحدة في سياق قانون اإلجراءات اإلد

 طلبات الذين ال يرغبون في امتهان المحاماة. يضاً لصالح مقدمي الأ نقابات المحامين

 ب: جهة اإلدارة73ة الماد

ً للمادة ( تكون نقابة المحاماة وفق1) ية من قانون المخالفات الجهة اإلدارية المعن 1رقم  1الفقرة  36ا

 لومات الخدمية.معمن الئحة االلتزم بال 6التي يرتكبها أعضاؤها، وذلك حسب المادة بالمخالفات 

إلى خزانة الجهة اإلدارية التي أصدرت  1لفقرة ( تذهب الغرامات المالية الناجمة عن المخالفات حسب ا2)

 حكم بالغرامة. ال

ً للماد 2( وتتحمل الخزانة المختصة حسب الفقرة 3) من قانون المخالفات النفقات الالزمة.  105ة خالفا

 من قانون المخالفات.  4 الفقرة 110األضرار حسب المادة  عنوهي مسؤولة عن التعويضات الناجمة 

 لفت النظرمجلس اإلدارة في  : حق74المادة 

أو المحامي سلوك من شأنه انتهاك الواجبات  منإذا بدر  توجيه لفت النظررة يحق لمجلس اإلدا( 1)

وال يستوجب طلب فتح م ان الذنب الذي ارتكبه المحامي غير جسيااللتزامات المسندة إليه، وذلك إذا ك
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ب 115ن والمادة 3و 2الفقرة  113م المادة . وتسري هنا أحكاالمحاماةفي محكمة إجراءات قضائية 

 .2الفقرة  118 والمادة

قد  جراءات القضائية في محكمة المحاماةت اإلإذا كان لفت النظروال يمكن لمجلس اإلدارة أن يوجه ( 2)

اك الواجب أو االلتزام المهني. قد مر أكثر من ثالثة أعوام على انتهن بدأت بالفعل ضد المحامي أو إذا كا

المحامي بطلب لفتح إجراءات قضائية ضده أمام يتقدم فيه في الوقت الذي لفت النظر يجوز توجيه  وال

 . 123حسب المادةلشبهات من حوله، وذلك المحكمة القضائية إلزالة ا

 .لفت النظره اع إلى المحامي قبل توجييتم االستم (3)

برراً، ويجب سلوك المحامي م النظر علىلفت الله يجب أن يكون قرار مجلس اإلدارة الذي يتم من خ( 4)

 المحامي. ويجب إخطار النيابة لدى المحكمة الكلية بصورة من القرار.  تسليمه إلى

ر. ويقرر را( يمكن للمحامي أن يطعن في القرار لدى مجلس اإلدارة في غضون شهر من تسلم الق5)

 .4مجلس اإلدارة بشأن الطعن، وتسري أحكام الفقرة 

 1الفقرة  60ة المحامين حسب المادة على األشخاص المنتمين إلى نقاب 5إلى  1فقرات من تسري ال( 6)

 .3العبارة 

 تعليق

فمبر/ نو 10الصادر في  قرار المحكمة الدستورية االتحاديةنون األساسي : يتفق مع القا5 الفقرة 74المادة 

  .1964الثاني تشرين 

 اةالمحامقرار محكمة استصدار أ: طلب 74المادة 

، فإنه يمكن للمحامي في غضون لفت النظرفي قرار  الطعنمجلس إدارة نقابة المحامين ( إذا رفض 1)

الكائنة  ماةالمختصة في ذلك هي محكمة المحاوالجهة . كمة المحاماةلب قرار محتالم أن يطشهر من االس

 . لفت النظرمقر نقابة المحامين التي قام مجلس إدارتها بتوجيه  ىلد

ً لمحكمة المحاماةتق ( يتم2) خدام اللوائح والقواعد المعمول بها في قانون . ويتم استديم الطلب كتابيا

تشارك  ويصدر مجلس إدارة نقابة المحامين اإلقرار المضاد. والالشكاوى. اإلجراءات الجنائية بشأن 

 المحاماةأت محكمة ي مثل هذه الدعاوى. وتُعقد جلسة شفهية بناًء على طلب المحامي أو إذا رف النيابة

ن مجلس إدارة نقابة المحامين والمحامي ودفاعه بتوقيت ومكان الجلسة يتم إخطار كل مضرورة في ذلك. 

لمحكمة أن توسع ا قيقة يتعين علىنوعية وحجم جمع األدلة. ولتقصي الح وتحدد محكمة المحاماةفهية. الش

 ل أهمية للقرار المناسب. دائرة جمع األدلة لتشمل كافة الحقائق واألدلة التي تشك

جسيم أو ألن مجلس اإلدارة وجد القرار ظالماً أو أن ذنب المحامي غير  لفت النظرال يمكن رفع قرار  (3)

وم الشروط التي يتم من تقير ضروري. وال غ المحاماةأن طلب الشروع في إجراءات قضائية لدى محكمة 

ب أو عدم الشروع في 115اماة حسب المادة خاللها التغاضي عن العقاب القضائي في مجال المح

ال تقوم هذه الشروط ف أو استكمالها، 2الفقرة  118حسب المادة  المحاماةت القضائية لدى محكمة اإلجراءا
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لفت لترفع قرار  المحاماةيأتي دور محكمة  ذا؛ وهكلفت النظره إال بعد قيام مجلس إدارة النقابة بتوجي

 مبرراً، وال يمكن الطعن فيه. . ويجب أن يكون القرار النظر

الفور ديم طلب الحصول على قرارها أن تخطر على التي يتم لديها تق لمحاماةمة ايتعين على محك (4)

 ً ورة من القرار الذي يُتخذ بصإخطار النيابة  النيابة لدى المحكمة الكلية بصورة من الطلب. ويجب أيضا

 بشأن الطلب. 

لذي وجه من أجله ا –اءات القانونية ضد المحامي بسبب السلوك ذاته إذا شرعت النيابة في اإلجر (5)

 المحاماةيصدر القرار بشأن طلب قرار محكمة قبل أن  –للمحامي  لفت نظرابة المحامين مجلس إدارة نق

إلجراءات بشأن الطلب حتى إتمام اإلجراءات القضائية لمحكمة ا فإنه يتم تعليق، لفت النظرضد قرار 

بعد إنهاء  اماةالمحتتثبت محكمة  2أ الفقرة 115كم واجب النفاذ. في الحاالت الواردة في المادة بح المحاماة

 بح غير ساري المفعول.أص لفت النظرالتعليق أن 

 1الفقرة  60ابة المحامين حسب المادة نقالمنتمين إلى  اصعلى األشخ 5إلى  1( تسري الفقرات من 6)

 .3العبارة 

 .2الفقرة  116ة ( تسري أحكام الماد7)

 اإلدارة: العمل الشرفي لمجلس 75المادة 

لون على تعويض مناسب للجهود ارة عملهم دون مقابل مادي، إال أنهم يحصيمارس أعضاء مجلس اإلد

 للسفر. تالمصاحبة لعملهم ويحصلون على بدال

 : التزام أعضاء مجلس اإلدارة بالسرية76 المادة

ً بعد تخارجهم من مجلس اإلدارة  –رة يتعين على أعضاء مجلس اإلدا( 1) افظوا على أن يح –أيضا

ناء عملهم في المجلس والتي تخص المحامين يتعلق بالشؤون التي يتعرفون عليها في أثالسرية التامة فيما 

ً على المحامين الذين يتعاونون مع المجلس في ذلآخرين. ويسري  اصأشخمقدمي الطلبات وو ك أيضا

 ل موظف في نقابة المحامين. العمل وأيضاً على ك

عن أن يقدموا أية معلومات  1رين في الفقرة ضائية ال يُسمح لألشخاص المذكووفي الدعاوى الق( 2)

دمي الطلبات مقتخص المحامين وي الشؤون التي يتعرفون عليها في أثناء عملهم في المجلس والت

 وأشخاص آخرين دون تصريح.  

ً لتقديقوم مجلس إدارة نقابة الم( 3) ير كل حالة. وال يتم حامين بمنح التصريح لإلدالء بمعلومات وفقا

ً بالمساس برفض التصر وضع أو مهام نقابة المحامين أو بمصالح محقة يح إال إذا كان األمر متعلقا

 من قانون المحكمة الدستورية االتحادية دون مساس.  2الفقرة  28وتبقى المادة . للشخص موضوع النص

 أقسام مجلس اإلدارة :77المادة 

الالئحة الداخلية. ويقوم المجلس بإسناد يشكل عدة أقسام إذا سمحت بذلك يمكن لمجلس اإلدارة أن ( 1)

 المهام واألعمال لكل قسم حسب اختصاصه. 
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في مجلس اإلدارة على األقل. ويقوم أعضاء كل قسم  اءم من ثالثة أعضقسيجب أن يتكون كل ( 2)

 ونائباً له.  بانتخاب رئيساً للقسم

يسند المهام واألعمال إلى كل قسم المجلس عدد األقسام وأعضائها وقبل بداية كل عام تقويمي يضع ( 3)

يمكن أن  والعدة أقسام.  فيأعضاء كل قسم. ويمكن لكل عضو من مجلس اإلدارة أن يكون عضواً ويحدد 

د على أحد األقسام أو بسبب حدوث تغييرات يتم تعديل التوجيهات في أثناء العام إال إذا كان هناك عبء زائ

 هم بشكل دائم. أو عدم استطاعتهم القيام بعمل لألعضاء

 أن يعطي الحق لألقسام بأن تعقد جلساتها خارج مقر النقابة. ( يمكن لمجلس اإلدارة 4)

 صالحياتها بحقوق وواجبات مجلس اإلدارة.  فيتحظى األقسام  (5)

ً أو  ( يقرر مجلس اإلدارة بدالً 6) إذا طلب القسم أو رئيسه من القسم إذا رأى مجلس اإلدارة ذلك مناسبا

 ذلك. 

2. 

 الكيان الرئاسي

 االنتخاب: التشكيل و78المادة 

 ( ينتخب مجلس اإلدارة داخلياً كيان رئاسي.1)

 ئاسي من لرن هذا الكيان اكو( يت2)

 . الرئيس،1

 . نائب الرئيس،2

 . أمين السر،3

 أمين الخزانة(الصندوق ). أمين 4

 دد أعضاء الرئاسة.( يمكن لمجلس اإلدارة أن يزيد ع3)

تيادية لمجلس اإلدارة مباشرةً. إذا تخارج أحد أعضاء يار الكيان الرئاسي بعد االنتخابات االعيتم اخت( 4)

 في غضون ثالثة أشهر اختيار عضو جديد لباقي المدة. ن كراً فإنه يتعيمبالرئاسة 

 كيان الرئاسيال: مهام 79المادة 

حسب القانون أو وفقاً لقرار مجلس  لتي يسندها إليها مجلس اإلدارةتقوم الرئاسة بانجاز األعمال ا( 1)

 رة. اإلدا

(2 ً  دارة في هذا الخصوص. اإلتقريراً لمجلس  ( تقرر الرئاسة بشأن إدارة أصول النقابة، وتقدم سنويا
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 : مهام الرئيس80المادة 

 إلدارة في الشؤون القضائية وغير القضائية.( يمثل الرئيس مجلس ا1)

قرارات مجلس اإلدارة  ة وفي مجلس اإلدارة، كما يعمل على تنفيذقيم الرئيس حركة العمل بالنقاب( ي2)

 والنقابة. 

جلس اإلدارة وكذلك رئاسة جلسات الجمعية العمومية م ات التي يعقدهالس( يتولى الرئيس رئاسة الج3)

 للنقابة. 

 س اإلدارة والنقابة. سناد مهام أخرى إليه وفقاً لالئحة الداخلية لمجل( يمكن إ4)

 نتخاباتتقارير حول عمل النقابة وعن نتائح اال: 81المادة 

 لعدل بالوالية. ا قدمه إلى إدارةوي( يقوم الرئيس بعمل تقرير سنوياً عن عمل النقابة 1)

ات الرئاسة في أقرب وقت إلى إدارة العدل ( يعرض الرئيس نتيجة انتخابات مجلس اإلدارة وانتخاب2)

 ة ونقابة المحامين االتحادية. بالوالي

 : مهام أمين السر82المادة 

ارة دراسالت مجلس اإلم لسر بعمل محضر جلسات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية. ويتولىيقوم أمين ا

 على ذلك. تحفظلديه طالما أن الرئيس ليس 

  )أمين الخزانة( ندوق: مهام أمين الص83المادة 

 ية. ات الرئاسة؛ ويحق له تلقي المبالغ المالارة أصول النقابة وفقاً لتعليميتولى أمين الصندوق إد( 1)

 ( يقوم أمين الصندوق بمراقبة الواردات المالية.2)

 المتأخرة باتالالمط: جباية 84ة الماد

مطالبة يصدرها أمين نفقات بناًء على يتم جمع المطالبات المتأخرة واالشتراكات والرسوم وال( 1)

تنفيذ األحكام في  ح والقوانين والتي من شأنها إثبات سريانوبة بوثيقة اإلنفاذ حسب اللوائالصندوق مصح

 النزاعات القانونية على المستوى المدني. 

 يذ الدفع بعد أسبوعين من تسلم المطالبة النافذة. نف( تبدأ عملية ت2)

 اإلجراءات المدنية فيما يتعلق من قانون 2الفقرة  767المنصوص عليها في المادة  ال تسري القواعد( 3)

اوى المتعلقة بالطعون في المطالبات المحكمة االبتدائية أو بالطعون في هذه المطالبات. وتختص بالدع

أمور جم وقيمة موضوع النزاع وفي الدائرة التي يتبع لها الدائن فيما يتعلق بح كمة الكلية حسبمحال

 التقاضي العامة داخل البالد. 
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3 . 

 العمومية للنقابةالجمعية 

 عوة الجمعية العمومية لالنعقاد: د85المادة 

 الرئيس بدعوة الجمعية العمومية لالنعقاد. ( يقوم1)

العمومية لالنعقاد إذا طلب ذلك ُعشر األعضاء كتابياً، ويقوم ة أن يدعو الجمعيس يجب على الرئي( 2)

 ضوع الذي سيتم مناقشته في الجمعية.بطرح المو

 اً آخر. محامين ما لم تحدد الالئحة الداخلية شيئمعية العمومية في مقر نقابة التقام الج( 3)

 مدة الدعوة لالنعقاد: 86المادة 

نعقاد كتابياً أو من خالل دعوة عامة في الجرائد المحددة في العية العمومية لجميدعو الرئيس ال( 1)

 داخلية للنقابة. الالئحة ال

ب ي تقام فيه. وال يتم في هذه المدة احتسااليوم الذمن أسبوعين قبل ألقل يجب الدعوة لالنعقاد على ا( 2)

 . يةالجمعية العمومه اليوم الذي تُرسل أو تنشر فيه الدعوة واليوم الذي تُعقد في

عقاد في غضون مدة أقصر من وفي الحاالت الملحة يمكن للرئيس أن يدعو الجمعية العمومية لالن( 3)

 المذكورة عاليه. 

 ل: اإلعالن عن جدول األعما87دة الما

 بشأنه اتخاذ قرار في الجمعية العمومية. يجب اإلعالن عن الموضوع الذي سيتم( 1)

 ات التي ال يتم اإلعالن عنها وفقاً للنظام المتبع. وعرات بشأن الموضرا( ال يجوز اتخاذ ق2)

 ات وقرارات النقابةانتخاب: 88المادة 

 ية العمومية لها أهلية القرار. لنقابة الشروط التي تجعل الجمعتنظم الالئحة الداخلية ل( 1)

 شخصية. ة يمكن لألعضاء أن يمارسوا حقهم االنتخابي أو التصويتي إال بصفال ( 2)

االنتخابات التي تجريها أخذ قرارات الجمعية العمومية باألغلبية البسيطة. ويسري ذلك أيضاً على م ( يت3)

أكثر نتخابيتين فإنه يتم اختيار من يحصل على إلى هذه األغلبية في مرحلتين اإذا لم التوصل النقابة. 

ت الرئيس، وفي صوت يكون الحسم لوااألصوات في مرحلة انتخابية إضافية. وفي حالة تساوي األص

 االنتخابات يتم االحتكام للقرعة. 

 على االنتخابات. العضو في الشؤون التي تخصه، إال أن ذلك ال يسري ( ال يجوز أن يصوت 4)

 يوقع عليه الرئيس وأمين السر.  محضر بقرارات النقابة ونتائج االنتخابات( يجب عمل 5)
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 مية للنقابةمو: مهام الجمعية الع89المادة 

وناً. وعليها مناقشة الشؤون التي يتعين على الجمعية العمومية للنقابة الوفاء بالمهام المسندة إليها قان( 1)

 امين بشكل عام. تهم نقابة المح

 اق اختصاص الجمعية العمومية ما يلي:( يقع في نط2)

 اختيار مجلس اإلدارة؛. 1

 رسوم والنفقات؛الواالشتراكات و ية. تحدد قيمة واستحقاق المطالبات المال2

 . توفير مرافق الرعاية للمحامين وعائالتهم؛3

 مجتمعية؛المخصصات المالية الالزمة لتحمل نفقات الشؤون ال. إقرار 4

د وبدالت السفر ألعضاء مجلس ي يتم من خاللها صرف التعويضات عن الجهووضع اإلرشادات الت. 5

 ؛المحاماةة في محكمة سيب الجلسة الرئياتوكذلك ك المحاماةاإلدارة ومحكمة 

دخول ونفاقات النقابة وكذلك فحص ومراقبة إدارة . القرار والفحص بشأن حسابات مجلس اإلدارة حول 6

 ء. ألصول والقرار بشأن رفع األعباا

 ة.( تضع النقابة لنفسها الئحة داخلي3)

 الباب الثالث

 )الغي(

 : )الغي(90المادة 

 (: )الغي91المادة  

 الجزء الخامس

حاماة المتعلقة حاكم في المسائل المتعلقة بالمحاماة واإلجراءات القضائية في مسائل الملما

 بالقضاء اإلداري

 الباب األول

 مة المحاماةمحك

 محكمة المحاماة: تشكيل 92المادة 

الكائنة فيه  انالمكذات ماة في منطقة نقابة المحامين، على أن يكون مقرها في محايتم تأسيس محكمة ( 1)

 بة المحامين.قان
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وتحدد إدارة العدل بالوالية عدد النقابات. . ( يتم تشكيل عدة نقابات لدى محكمة المحاماة عند الحاجة2)

 كما سبق الذكر.المحامين نقابة م االستماع لمجلس إدارة ويت

 ة العدل بالوالية الرقابة على محكمة المحاماة. ( تتولى إدار3)

 اةل محكمة المحامغ: ش  93المادة 

حال تعيين أكثر من رئيس فإنه  يتم َشغل محكمة المحاماة بالعدد الالزم من الرؤساء واألعضاء. وفي( 1)

النقابة  للعمل. يجب أن يكون للرئيس وعضو آخر من التنفيذيهم لتولي مهمة الرئيس يجب تعيين واحد من

 األهلية لتولي منصب القضاة. 

إلى رأي مجلس إدارة نقابة المحامين قبل تعيين الرؤساء  يةالعدل في الوالة ( يجب أن تستمع إدار2)

 للعمل.  التنفيذيوتعيين الرئيس 

 المحاماة: تعيين أعضاء محكمة 94المادة 

يجب أن ينتمي هؤالء المحامين إلى نقابة ين فقط ليكونوا أعضاء محكمة المحاماة. و( يتم تعيين المحام1)

 محاماة. المنطقتها محكمة ي المحامين التي شكلت ف

ويتم اختيارهم من قائمة المقترحات التي  تقوم إدارة العدل بالوالية بتعيين أعضاء محكمة المحاماة.( 2)

ي الوالية أي عدد من رة العدل بالوالية. وتحدد إدارة العدل فجلس إدارة نقابة المحامين إلداقدمها م

ويجب أن إدارة نقابة المحامين قبل ذلك. س اع إلى رأي مجلتماألعضاء يكون الزماً، ويتعين عليها االس

المطلوب من  من مجلس إدارة نقابة المحامين أكثر من نصف العددتحوي قائمة المقترحات المقدمة 

 المحامين.

في مجلس إدارة نقابة لمحامي الذي يمكن اختياره يمكن تعيين لعضوية محكمة المحاماة إال اال  (3)

 . وال يمكن أن يكون أعضاء محكمة المحاماة في الوقت ذاته(66والمادة  65ة ادالمحامين )الم

 ،مجلس إدارة نقابة المحامين أو الجمعية العمومية . منتمون إلى1

ة العمومية في وظيفة أساسية أو أو نقابة المحامين االتحادية أو الجمعي . عاملون في نقابة المحامين2

 جانبية،

 أخرى. ماةحا. عاملون في محكمة م3

رى بعد انتهاء مدة لمدة خمس سنوات؛ ويمكن استدعائهم مرة أخ م تعيين أعضاء محكمة المحاماةيت( 4)

 الخدمة. 

 ون تنظيم المحاكم.من القانون التمهيدي لقان 6دة تسري أحكام الما( 5)
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 لقانونية ألعضاء محكمة المحاماة: الوضعية ا95المادة 

وضعية  فتهم قضاة شرفيين لمحكمة المحاماةهم بصديضاة شرفيون، ولق أعضاء محكمة المحاماة هم( 1)

مين عن الجهود ويحصلون على تعويضات من نقابة المحامدة خدمتهم. القاضي المهني في أثناء 

 ويحصلون أيضاً على بدالت للسفر.  المصاحبة لعملهم

حقاً ظرف من ال ين، أو إذا ظهرامتنتهي خدمة عضو محكمة المحاماة بانتهاء عضويته في نقابة المحأ( 1)

. يتعين على العضو ونقابة 2العبارة  3الفقرة  94شأنه الحيلولة دون التعيين من البداية، وذلك حسب المادة 

حسب العبارة تطرأ بأية ظروف دارة العدل في الوالية ومحكمة المحاماة على الفور إ االمحامين أن يخطر

دارة العدل في الوالية بشأن إنهاء الخدمة وفقاً للعبارة إ بناًء على طلب يا. تقرر محكمة المحاماة العل1رقم 

 . 4و 3العبارة  2ا الفقرة يكن العضو المعني موافقاً على اإلنهاء. وتسري هنإذا لم  1رقم 

 ب إدارة العدل في الوالية في الحاالت التالية:يتم تجريد العضو من خدمته بناًء على طل (2)

 تحق التعيين من البداية؛يساً أنه لم يكن حق. إذا ثبت ال1

 التعيين؛. إذا طرأ الحقاً ظرف من شأنه الحيلولة دون 2

 ة انتهاكاً جسيماً.. إذا انتهك العضو أحد التزامات الخدم3

بل اتخاذ القرار االستماع إلى المحامي ومجلس إدارة ويتعين قة المحاماة العليا بشأن الطلب. وتقرر محكم

 ر نهائياً. راويكون القمين. حانقابة الم

خدمته بناًء على طلبه، وذلك ألسباب صحية  يمكن إلدارة العدل في الوالية أن تعفي أحد األعضاء من( 3)

 قتة أو لسبب شخصي مهم. غير مؤ

 غي(( )ال4)

 اماةدوائر محكمة المح أعضاء: 96المادة 

 ئيس. لرتقرر دوائر محكمة المحاماة بشغل ثالثة أعضاء بما فيهم ا

 توزيع العمل :97المادة 

نظيم المحاكم على توزيع العمل في محكمة من قانون ت 1الفقرة  70تسري أحكام الباب الثاني والمادة 

 .المحاماة

 الداخلية: المكتب والالئحة 98المادة 

 لمحاماة.( يتم إنشاء مكتب في محكمة ا1)

 ة األخرى.زموالوسائل الال ات( توفر نقابة المحامين الموظفين الالزمين والمساح2)

يتولى  2الفقرة  92وفي حالة المادة  ( يتولى رئيس محكمة المحاماة مراقبة سير العمل في المكتب؛3)

 للعمل المراقبة.  فيذيالتنالرئيس 
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سير العمل في محكمة المحاماة،  –محكمة المحاماة  التي قررها أعضاء  –م الالئحة الداخلية ( تنظ4)

 ن خالل إدارة العدل في الوالية. م الئحة المصادقةالوتتطلب هذه 

 دة القانونية: المساعدة المهنية والمساع99المادة 

 ية فيما بينها.قدم المساعدة المهنية والقانون( يتعين على محاكم المحاماة أن ت1)

 ءً ة المحاماة بناكموالجهات اإلدارية الحكومية المساعدة المهنية والقانونية لمح ( تقدم المحاكم األخرى2)

لقانونية للمحاكم والجهات الحكومية على طلبها؛ وبالمثل تتعهد محاكم المحاماة بتقديم المساعدة المهنية وا

 األخرى. 

 لمحاماة إنجاز طلب المساعدة القانونية.يمكن ألحد األعضاء في محكمة ا (3)

 الباب الثاني

 محكمة المحاماة العليا

 لمحاماة العلياا : تشكيل محكمة100المادة 

 . 3الفقرة  92هنا أحكام المادة  ( يتم إنشاء محكمة المحاماة العليا لدى المحكمة الكلية العليا. وتسري1)

ً لحكومة الوالية أود أكثر من محكمة كلية في الوال( في حالة وج2) ن تنشئ محكمة ية فإنه يمكن قانونا

ة أو بعض المحاكم الكلية أو في المحكمة حدثير منها في واك يا لمناطق كافة المحاكم الكلية أولالمحاماة الع

ً لمنظومة إقامة العدل في الشؤون الكلية األعلى في الوالية، إذا المتعلقة بالمحامين.  كان ذلك ضروريا

 قبل ذلك. نقابات المحامين اتستماع إلى مجالس إدارويجب اال

لعليا في إحدى الواليات مهام في ا محكمة المحاماةى ( يمكن من خالل اتفاق فيما بين الواليات أن تتول3)

 مناطق تابعة لوالية أخرى. 

المحكمة مشتركة لدى المحكمة الكلية أو ن تتفق عدة واليات على إنشاء محكمة محاماة عليا ( يمكن أ4)

 . الكلية األعلى في إحدى الواليات

 العليا اة: أعضاء محكمة المحام101المادة 

رئيس والعدد الالزم من الرؤساء الفرعيين ومحامون وقضاة مهنيون المحاماة العليا ال( يشغل محكمة 1)

 األهلية لشغل منصب القضاة. إضافيين. ويجب أن يكون للرئيس والرؤساء الفرعيينكأعضاء 

العليا. وتتولى إدارة العدل  اةان القضاة في محكمة المحام( يمكن إذا اقتضى األمر تشكيل عدد من لج2)

 نظيم. ويجب االستماع إلى مجلس إدارة نقابة المحامين قبل ذلك. لتوالية تفاصيل االفي 

ء محكمة ي منصب رؤساء لجان القضاة أعضاتعيين في منصب رئيس محكمة المحاماة العليا أو ف ( يتم3)

 . 2الفقرة  93مهنية المحامية. تسري هنا أحكام المادة المحاماة العليا ذوي الخلفية ال
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 العليا اةالمهنيين أعضاء في محكمة المحام اة: تعيين القض102 المادة

لهم صفة قضاة مهنيين من  العليا الذين اةوالية بتعيين أعضاء محكمة المحام( تقوم إدارة العدل في ال1)

يمكن أن يتم  2الفقرة  100س سنوات. وفي حاالت المادة ألعضاء الدائمين للمحكمة الكلية لمدة خمعدد ا

 عدد األعضاء الدائمين لمحكمة كلية أخرى أو للمحكمة الكلية األعلى. ن ضاة المهنيين ملقتعيين ا

من عدد األعضاء كة الذين لهم صفة قضاة مهنيين العليا المشتر اة( يتم تعيين أعضاء محكمة المحام2)

 . (4الفقرة  100 دةللواليات المشاركة وفقاً لالتفاق المبرم بين الواليات )الما الدائمين للمحاكم الكلية

 العليا اة: تعيين المحامين أعضاًء في محكمة المحام103المادة 

العدل في الوالية مي يتم تعيينهم من قِبل إدارة العليا الذين لهم صفة محا المحاماةأعضاء محكمة  (  كل1)

 لمدة خمس سنوات.

العليا  اةمحامالفي محكمة  عضاءأ على تعيين المحامين 1فقرة ال 95والمادة  94سري أحكام المادة ( ت2)

 وعلى وضع أعضاء المحكمة الذين لهم صفة محامين. 

العليا، بشرط  اةنتهاء خدمة عضو محكمة المحامى إعل 2و 1أ العبارة 1الفقرة  95ي أحكام المادة ( تسر3)

لها أجالتي تأسست من في منطقة المحكمة الكلية  ينحدى نقابات المحاموية أخرى في إأال توجد عض

 العليا.  اةاممحكمة المح

على اإلعفاء من الخدمة واإلقالة، بشرط  3و 2والفقرتين  3أ العبارة 1الفقرة  95( تسري أحكام المادة 4)

والتي ال ينتمي إليها القاضي العليا  ماةدى لجان القضاة بمحكمة المحاة إحقرر بشأن اإلعفاء من الخدمأن ت

 الشرفي.

يجب أن يتناسب كل عدد من األعضاء الذين لهم صفة  2ة قرالف 100المادة و 61( في حاالت المادة 5)

العليا المشتركة  اةالمحامعضاء محكمة . بالنسبة ألء فرادى نقابات المحامينمحامي مع عدد أعضا

ة مين في الواليات المشاركة وفقاً لالتفاق المبرم بينها )المادمن أعضاء نقابات المحايتم تعيينهم امين المح

 (.4الفقرة 100

ول المصاحب لعملهم على ( يحصل األعضاء الذين لهم صفة محامي من خزانة الدولة نظير الجهد المبذ6)

 1من الملحق  7005حدد في رقم نصف الحد األقصى من المبلغ المتعويض مادي يصل إلى ضعف و

 7004و 7003قاً لرقم وفر المحامين، إضافة إلى ذلك يحق لهم صرف بدالت للسفر والمبيت لقانون أجو

 لقانون أجور المحامين. 1من الملحق  7006و

 العليا القضاة في محكمة المحاماةاء لجان : أعض104المادة 

أعضاء بما فيهم أهلية أخذ القرار مع حجم إشغال من خمسة العليا  ضاة في محكمة المحاماةون للجان القيك

دالً من اللجنة. ويكون إلثنين آخرين من ب ئيس أو المقِررلرالرئيس، ما لم يحدد القانون أن يتخذ القرار ا

 ر كمستشارين.إثنين من القضاة المهنيين دور المشاركة في القرااألعضاء الذين لهم صفة محامي و



60 

 

 ع العمل والالئحة الداخلية: توزي105المادة 

ي محكمة ف لى توزيع العملع من قانون تنظيم المحاكم 1الفقرة  70ام الباب الثاني والمادة ( تسري أحك1)

 المحاماة العليا.

المحاماة  سير العمل في محكمة –ضاء محكمة المحاماة العليا أع أقرهاالتي   –( تنظم الالئحة الداخلية 2)

 ي الوالية.الالئحة المصادقة من خالل إدارة العدل فالعليا، وتتطلب هذه 

 الباب الثالث

 اةمحكمة المحاماة العليا وشؤون المحام

 لجنة القضاة المعنية بشؤون المحامين غل: ش106المادة 

لجنة قضاة في محكمة  محكمة المحاماة العليا في هذا القانون يتم تشكيل( بالنسبة للشؤون المسندة إلى 1)

تبر لجنة القضاة مدنية طالما أنه تُستخدم أحكام الئحة العليا تكون معنية بشؤون المحامين. وتُعالمحاماة 

نظيم من قانون ت 132حسب المادة  –علق بالدعوى؛ وتُعتبر لجنة القضاة جنائية يتاإلدارية فيما ة المحكم

 بالدعوى. إلجراءات الجنائية فيما يتعلق طالما أنه تُستخدم أحكام قانون ا –المحاكم 

ن ميس المحكمة االتحادية العليا وكذا عضوين منها وإثنين من المحا( تتكون لجنة القضاة من رئي2)

 يها نيابةً عنه قاضن فاعلين. يتولى رئيس المحكمة االتحادية العليا رئاسة اللجنة أو يتوالريبصفتهم مستشا

 ادية العليا.محدد من رئاسة المحكمة االتح

 امون بصفتهم مستشارين: المح107المادة 

نوات؛ ويمكن س عدل االتحادية بتعيين المستشارين من دائرة المحامين لمدة خمس( تقوم وزارة ال1)

 عائهم لشغل المنصب بعد انتهاء المدة. تدإس

المحامين االتحادية لوزارة وائم األسماء المقترحة التي تقدمها رئاسة نقابة ( يتم اختيار المستشارين من ق2)

رة فقوال 3العبارة  2الفقرة  94المحامين، وإال يتم العمل بالمادة دل االتحادية بناًء على مقترحات نقابات الع

 ن تحوي قوائم األسماء المقترحة ضعف عدد المحامين على األقل.أ . ويجب5رقم 

ً ( إذا ت3)   له في المدة المتبقية. خارج أحد المستشارين مبكراً فإنه يتم تعيين خلفا

 )الغي(( 4)

 ب المستشار وحق الرفض: شروط التعيين في منص108المادة 

ن انتخابه لعضوية مجلس إدارة نقابة مكالمحامي الذي ي ( ال يمكن تعيين في منصب المستشار إال1)

 .2العبارة  3الفقرة  94وتسري أحكام المادة (. 66والمادة  65المحامين )المادة 

 .67سباب المنصوص عليها في المادة يمكن رفض تولي منصب مستشار لأل( 2)
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 : إنهاء خدمة المستشارين 109ة الماد

على إنتهاء خدمة المستشار، بشرط أال توجد عضوية  2و 1أ العبارة 1ة قرالف 95( تسري أحكام المادة 1)

 المحاماة .  أخرى في إحدى نقابات

ى اإلعفاء من الخدمة واإلقالة، بشرط عل 3و 2والفقرتين  3أ العبارة 1الفقرة  95( تسري أحكام المادة 2)

ة تابعة للمحكمة نير لجنة قضاة مدقرتحل وزارة العدل االتحادية محل إدارة العدل في الوالية وأن تأن 

أثير ألعضاء لجنة القضاة المعنية بشؤون المحامين بالتاالتحادية العليا بشأن اإلعفاء من الخدمة. وال يُسمح 

 ادية قبل القرار. تماع إلى المحامي ونقابة المحامين االتحفي أخذ القرار. ويتم االس

 ( )الغي(3)

 المستشار والتزام السريةب لمحامين في منصل : الوضعية القانونية110المادة 

لقاضي المهني في الجلسات التي يحضرونها ( المحامون هم قضاة شرفيون، ولديهم وضعية ا1)

 ن. كمستشاري

علق بالشؤون التي يتعرفون عليها في ا أن يحافظوا على السرية التامة فيما يت( يتعين على المحامين هن2)

. يقوم رئيس المحكمة االتحادية العليا بمنح التصريح 76 ي أحكام المادةسرأثناء عملهم كمستشارين. ت

 ومات. لإلدالء بأية معل

 : ترتيب المشاركة في الجلسات111المادة 

قائمة يصدرها رئيس اللجنة كمستشارين لفرادى الجلسات حسب ترتيب في تم استدعاء المحامين المعينين ي

 ن المستشارين قبل بداية السنة المالية. ميإثنين من المحام القضائية بعد االستماع إلى رأي أقد

 لمستشارين: تعويضات وبدالت ا112المادة 

المحامين المستشارين وعلى عويضات الجهد المبذول من جانب على ت 6الفقرة  103تسري أحكام المادة 

 لخاصة بهم. بدالت السفر ا

 الباب الرابع

 اء باإلداريقضة المتعلقة بالمااإلجراءات القضائية في مسائل المحا

 أ: الطرق القانونية واالختصاص القضائي112المادة 

وفقاً لهذا القانون  افة النزاعات القانونية العامةالمحكمة االتحادية العليا في الدرجة األولى في ك( تبت 1)

ً ي أُ لتئحة إحدى نقابات المحامين االصادرة بناًء على القانون أو ال والالئحة القانونية ذا لهسست وفقا

ليست متعلقة بنوع من القضاء المحامي القانون، بما في ذلك نقابة المحامين االتحادية، طالما أن النزاعات 

 اإلداري(.ينها )مسائل المحاماة المتعلقة بالقضاء النزاع مسند إلى محكمة أخرى بعأو إذا كان 

  نونية المتعلقةقا( تبت المحكمة االتحادية العليا في اإلجراءات ال2)

 . باستئناف حكم محكمة المحاماة العليا،1
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 من قانون تنظيم المحاكم.  4العبارة  4فقرة أ ال17. بدعوى وفقاً للمادة 2

 في الدرجة األولى واألخيرة بشأن تقرر المحكمة االتحادية العليا( 3)

لمحكمة االتحادية ا ة المحامين لدىابوى تتعلق بقرارات اتخذتها كل من وزارة العدل االتحادية أو نق. دعا1

دية االتحادية أو نقابة المحامين لدى المحكمة االتحاالعليا أو بشأن القرارات التي تختص بها وزارة العدل 

 العليا،

 قابة المحامين لدى المحكمة االتحادية العليا. أو قرارات نقابة المحامين االتحادية ون . بطالن انتخابات2

 ختصاص المكانياالب: 112المادة 

ً محكمة المحاماة العليا التي تم تأسيسها لمنطقة المحكمة الت كلية والتي يصدر فيها إجراء ختص مكانيا

ً على التدابير السيادية التإداري؛ ويسري ذلك أي جبات ي من شأنها تحقيق أو عرقلة الحقوق والواضا

ا التي تم تأسيسها لمنطقة لية المحاماة العكمالمهنية لألطراف المعنية. وتختص بكافة الشؤون األخرى مح

 حيث مقره أو مقر مكتب المحاماة خاصته أو مسكنه. المحكمة الكلية التي يتبعها المدعى عليه من 

 المحكمة اإلداريةجـ: استخدام الئحة 112المادة 

اإلجراءات  أنالمحكمة اإلدارية طالما أن هذا القانون ال يحوي شروط أخرى بش( تسري أحكام الئحة 1)

هـ 112ة العليا؛ وتبقى المادة ئية. وتقف محكمة المحاماة العليا على قدم المساواة مع المحكمة اإلداريضاالق

 دون مساس. 

 35ين وكذا بشأن المواد كمة اإلدارية بشأن مشاركة القضاة الشرفييتم استخدام أحكام الئحة المح ( ال2)

الفقرة  117والمادة  2الفقرة  116دة في المادة حدلغ المهالت المتبمن الئحة المحكمة اإلدارية.  47و 36و

 دارية خمسة أسابيع لكل مهلة منها. من الئحة المحكمة اإل 4

ارية بعدم قابلية ب من الئحة المحكمة اإلد80اً عن المادة ثر اإليقافي لدعوى الطعن بعيد( ينتهي األ3)

 الطعن في اإلجراء اإلداري. 

 لثيم الدعوى والتمصد: خِّ 112المادة 

 ( ترفع الدعوى ضد نقابة المحامين أو الجهة الحكومية 1)

قلة حقوق دية التي من شأنها تحقيق أو عراإلجراء اإلداري؛ ويسري ذلك على التدابير السيا . التي تصدر1

 وواجبات األطراف المعنية؛

 لتي يكون قرارها موضوع الدعوى. . ا2

و مجلس اإلدارة وبين نقابة المحامين يتم تمثيل النقابة أ أعضاء الرئاسة حد( في الدعوى المقامة بين أ2)

 . ضائها الذي يعينه رئيس المحكمة المختصة بشكل خاصمن خالل أحد أع
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 هـ: االستئناف112المادة 

حاماة العليا أو من جانب المحكمة االتحادية العليا ق لألطراف المصرح لها من جانب محكمة الميح

أن ية بما في ذلك األحكام الجزئية واألحكام األساسية واألحكام البينية بشائد األحكام النهض االستئناف

الستئناف بشرط أن لمحكمة اإلدارية على إجراءات االئحة ا نالمشروعية. يسري الباب الثاني عشر م

حل المحكمة م عليا محل المحكمة اإلدارية وأن تحل المحكمة االتحادية العلياتحل محكمة المحاماة ال

 رية العليا. دااإل

 و: الدعاوى المرفوعة ضد االنتخابات والقرارات112المادة 

تثناء تلك الصادرة عن باس –ن أجهزة نقابات المحامين ( يمكن اعتبار االنتخابات والقرارات الصادرة ع1)

مول معظام األساسي اللنباطلة أو غير صالحة، إذا شابها انتهاك أو خرق للقانون أو ا –الجمعية العمومية 

 عمول به. به، أو إذا كان مضمونها ال يتفق مع القانون أو النظام األساسي الم

أعضاء نقابة المحامين. وال تكون رقابية التابعة للدولة أو أحد ( يمكن أن يرفع الدعوى إما الجهة ال2)

ل القرار الهاك حقوقه من خنتو نقابة المحامين مشروعة إال إذا كانت له الحجية التي تثبت ادعوى عض

 الصادر. 

  ية خالل شهر فقط بعد االنتخابات أو صدور القرار.( يمكن لعضو النقابة تقديم طلب اإلجراءات القانون3)

 نية مع اإلجراءات القضائية الممتدةالحماية القانوز: 112المادة 

قانونية مع اإلجراءات التعلق بالحماية ي خدم أحكام الفصل السابع من قانون تنظيم المحاكم/ القضاء فيماتُست

حاماة في ن التي تنظم َشغل لجان القضاة المعنية بشؤون المالقضائية الممتدة. وال تُستخدم أحكام هذا القانو

 عليا.المحكمة االتحادية ال

  ة كدليل على المؤهالت المهنيةمزوراستخدام شهادات : ح112المادة 

فت محكمة المحاماة أو المحكمة االتحادية العليا أن حد المحامين قدم شهادات مزورة كدليل على اكتشإذا 

ً المطلب العتماد التقدم بلدى المؤهالت المهنية   رشادات البرلمان األوروبيإل ؤهالت المهنية وفقا

2005/36/EG بشأن اعتماد المؤهالت المهنية  2005أيلول  /سبتمبر 7إرشادات المجلس المؤرخة في و

 حامينتعين على المحكمة إخطار نقابة الم، فإنه يول بهااإلرشادات ذات الصلة في صيغها المعدلة المعمو

 ز النفاذ. حي القرار دخولمن د واحبعد يوم على أقصى تقدير المحلية بقراراها 

  

 الجزء السادس

 خرق االلتزامات على  اةقضاء المحامعقوبة 

 : عقوبة خرق االلتزام 113المادة 

نوني في سياق قضاء المحاماة ضد المحامي الذي يخرق الواجبات وااللتزامات قام اتخاذ إجراء يت( 1)

 ددة في هذا القانون أو في الالئحة المهنية. المح
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رضه للغرامة المالية يُعتبر طاق المهنة يمثل سلوكاً منافياً للقانون أو يعكل تصرف للمحامي خارج ن (2)

ً لاللتزام يعاقب ع إذا كانت الظروف المحيطة بالحالة من شأنها إفساد احترام  ة،ه قضاء المحاماليانتهاكا

 عمل المحامي على نحو هام. وثقة الموِكلين في 

علة ال يقع المحاماة إذا كان المحامي في وقت ارتكابه الف في سياق قضاء يراء قانون( ال يمكن اتخاذ إج3)

 تحت طائلة قضاء المحاماة. 

 اةات قضاء المحاماء: إجر114المادة 

 ( إجراءات قضاء المحاماة هي كالتالي:1)

 . التحذير،1

  ،. لفت النظر2

 ألف يورو، 25ات مالية تصل إلى . غرام3

 م،قانونية معينة لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعواثل أو مستشار في تخصصات . حظر العمل كمم4

 . االستبعاد من المحاماة.5

 ثلة في لفت النظر والغرامات المالية معاً في ذات الوقت. تمء المحاماة المضا( ويمكن فرض إجراءات ق2)

 حظر التمثيل، والتعدياتأ: آثار 114المادة 

و ( أن يعمل كممثل أ4رقم  1الفقرة  114)المادة  ذي فُرض ضده حظر التمثيل( ال يُسمح للمحامي ال1)

الكتابية أمام المحاكم  اتخصية أو الخطابش مستشار في التخصص القانوني الممنوع عليه، سواء بصورة

سمح له منح توكيالت أو توكيالت من الباطن؛ أو الجهات الحكومية أو أمام أشخاص آخرين، وكذلك ال يُ 

مكانية تمثيل من خالل الزوج أو أطفاله القصر طالما أنه ليست هناك إ تولي شؤونبأنه يُسمح له إال 

 محامين آخرين. 

قانوني للمحامي من خالل حظر التمثيل. وبالمثل يسري ذلك على البفعالية العمل س ال يتم المسا( 2)

 نية التي تُتخذ في حق المحامي ذاته. اإلجراءات القانو

مهنة المحاماة، من  –عدى عن علم على حظر التمثيل المفروض ضده الذي يت –تبعاد المحامي ( يتم اس3)

ً بسبب ظروفكاطالما أن إجراء قضاء المحاماة ال يبدو  اصة. ويتعين على المحاكم والجهات خ فيا

 و واقع تحت طائلة حظر التمثيل. الحكومية رفض المحامي الذي يمتثل أمامها وه

 التقادمبم مالحقة انتهاك االلتزاط سقو: 115المادة 

 114دة ماحقة انتهاك االلتزام التي ال تبرر إجراء متخذ حسب الالمبالتقادم  تسقطبعد خمس سنوات ( 1)

ب 78المادة  أ العبارة األولى وكذا78والمادة  1الفقرة  78تسري أحكام المواد  .5أو  4رقم  1الفقرة 

  ي األلماني.قانون العقوبات/ الجنائ من 4حتى  1جـ الفقرات من 78والمادة 
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 في أثناء فترة قفانتهاء مدة التقادم لنفس الفعلة، فإن مدة التقادم تتو إذا ُشرعت محاكمة جنائية قبل( 2)

 لمحاكمة الجنائية. ا

 اةوإجراء قضاء المحام لفت النظرأ: 115المادة 

ابة المحامين مجلس إدارة نق كونمي مع ارض الشروع في قضية تتبع قضاء المحاماة ضد المحاال يتع( 1)

 أ( ألنها74ادة لم)ا لفت النظرقرار  إذا رفعت محكمة المحاماة(. 74لمادة )ا لفت النظرقد وجه إليه بالفعل 

الشروع في قضية تتبع  يدعو إلى اإلذناب، فإنه من الممكنبما م تتثبت من إنتهاك للواجب أو االلتزام ل

ً للحقائق والدالئل قضاء المحاماة للسلوك ذاته  التي لم تكن معروفة لمحكمة المحاماة حين صدور وفقا

 قراراها. 

ً بفعالية ال لفت النظرال يُعتبر ( 2) ة المحاماة بسبب السلوك ذاته وقد جاء كمم الصادر عن مححكساريا

ً إذا لفت النظر ضاء المحاماة. وال يُعتبر يتبع قمنطوق الحكم بالبراءة أو بإجراء  تم رفض فتح ساريا

  سة لعدم ثبات انتهاك االلتزام الداعي لإلذناب.الدعوى الرئي

 ب: عقوبات أخرى115المادة 

عقوبة أو إجراء تأديبي أو إجراء قضائي في إطار ة الجهات الحكوميو في حال فرض إحدى المحاكم أ

كن ى السلوك ذاته، إذا لم يظام، فإنه يتم التخلي عن عقوبة قضاء المحاماة علالمهنة أو عقوبة لإلخالل بالن

ليس اء بالتزاماته والحفاظ على سمعة مهنة المحاماة. هناك ضرورة إلجراء إضافي لدفع المحامي للوف

 114وبين إجراء يخضع ألحكام المادة بطريقة أخرى يتم فرضهما قوبة أو ع اءتعارض بين إجر اكهن

 .5أو  4رقم  1 الفقرة

 ة شركات المحاماةجـ: أحكام تتعلق بإدار115المادة 

وأحكام الجزء الحادي عشر على  199ى حت 195حكام الجزء السادس والسابع والموادة من تسري أ

وفي حالة االستبعاد من مهنة . 3العبارة  1الفقرة  60ب المادة حسنقابة محامين  لىاألشخاص المنتمين إ

 ها. وإدارة أعمالطالن األهلية لتمثيل شركة المحاماة المحاماة يقع ب

 الجزء السابع

 يا الواقعة في اختصاص محكمة المحاماةالقضا

 ولالباب األ

 أحكام عامة

 ممتدة لقضاء المحاماةالءات القانونية رااإلجالحماية القانونية مع : 116المادة 

ذلك ويضاف إلى . ت القانونية الممتدة لقضاء المحاماةاإلجراءابفيما يتعلق تالية الذكر حكام األتُستخدم ( 1)

 المحاكم وقانون اإلجراءات الجنائية.  استخدام قانون تنظيم
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مع الدعاوى ة حماية القانوينالالفصل السابع عشر من قانون تنظيم المحاكم على أحكام  ي( تسر2)

لدى لجان القضاة المعنية بشؤون المحاماة  وال تُستخدم أحكام هذا القانون التي تنظم َشغلالقضائية الممتدة. 

  ة االتحادية العليا.المحكم

 : عدم اعتقال المحامي117مادة ال

ضاره. إحقاله أو ضبطه وعتإجراء قضاء المحاماة القبض على المحامي بشكل مؤقت أو اال يمكن لتنفيذ 

 لنفسية. وال يمكن إيداعه في مستشفى أمراض نفسية من أجل إعداد تقرير عن حالته ا

 أ: الدفاع117المادة 

على الدفاع  من قانون اإلجراءات الجنائية 7و 6و 3حتى  1من الرقم  1الفقرة  140ادة ال تسري أحكام الم

 في الدعاوى أمام قضاء المحاماة. 

 لملفاتا ب: االطالع على117المادة 

واجبه أن يطلعا على الملفات المتهم بانتهاك التزامه أو يحق لمجلس إدارة نقابة المحامين والمحامي 

ظة. وى، وكذلك يحق لهما االطالع على األدلة المحفوتقدم مع صحيفة الدعالتي المقدمة للمحكمة أو 

 اإلجراءات الجنائية. ن من قانو 6و 5و 3 الفقرات 1العبارة  2الفقرة  147تسري أحكام المادة 

 ضية الجنائية أو التغريم المالي: العالقة بين الدعوى في قضاء المحاماة والق118المادة 

اته، فإنه من ك التزامه أو واجبه دعوى جنائية بسبب السلوك ذد المحامي المتهم بانتهاإذا ُرفعت ض( 1)

يتم تعليقها لحين االنتهاء من الدعوى  أناة، ولكنه يجب امالممكن أن تُعقد ضده دعوى أمام قضاء المح

في  عموميةاللجارية أمام قضاء المحاماة، إذا ُرفعت الدعوى وبالمثل يجب تعليق الدعوى االجنائية. 

ة. ويتم استكمال الدعوى الخاضعة لقضاء ية في أثناء الدعوى الجارية أمام قضاء المحاماالقضية الجنائ

ى أنه ليس من المتوقع صدور أحكام أو قرارات متناقضة، أو إذا لم إلالمعطيات تشير ت المحاماة إذا بد

 بشخص المحامي.  عقد المحاكمة ألسباب تتعلقن في الدعوى الجنائية يكن من الممك

لمحاكم بسبب جرم أو مخالفة للنظام، فإنه من تم تبريء المحامي في دعوى مرفوعة أمام إحدى ا إذا( 2)

الشروع في دعوى أمام قضاء المحاماة  –انت موضوعاً لقرار المحكمة ك التي –الجوانب ب الممكن بسب

ً لاللتزامأو استكماله ك دون استيفاء ات الخاصة بالمحامي، وذلا، إذا كانت تلك الجوانب تحوي انتهاكا

 لوائح الجنائية أو لوائح التغريم. الوقائع التي من شأنها إعمال ال

ية أو قضية تغريم ُملِزمة بالنسبة للقرار في قضية أمام قضاء ائحكم في دعوى جنال( تُعتبر حيثيات 3)

ص تلك أن تقرر إحدى المحاكم فحنه يمكن في الدعوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة ؛ إال أالمحاماة

شكك بإجماع آراء أعضائها في صحة تلك الحيثيات. ويتم الحيثيات مرة أخرى، وذلك إذا كان هناك ت

 ثيات قرار قضاء المحاماة. حيبير عن ذلك في تعال

ية فإنه يُسمح بإعادة فتح القض، 3العبارة  1الفقرة ( إذا تم استكمال دعوى أمام قضاء المحاماة حسب 4)

م عليها حكم اإلدانة أو البراءة في مام قضاء المحاماة، إذا كانت الحيثيات التي قاالمنتهية بحكم نافذ أ

تناقض مع حيثيات الدعوى الجنائية. يمكن للنيابة أو المحامي تقديم ت قضاء المحاماة امالدعوى المرفوعة أم

 الجنائية. فتح القضية في غضون شهر من نفاذ الحكم في الدعوىطلب إعادة 
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 في قضاء المهن األخرى العالقة بين الدعوى في قضاء المحاماة والدعوى أ:118المادة 

متعلقة بانتهاك الواجبات أو االلتزامات ألحد  اةام قضاء المحامأميتم القرار في دعوى مرفوعة ( 1)

خرى؛ إال أن يكون اته للقضاء التأديبي أو الشرفي أو قضاء المهن األالمحامين الذي يخضع في الوقت ذ

ممارسة مهنة أخرى. وال يسري ذلك على االستبعاد من ك الواجب أو االلتزام يتعلق في المقام األول بانتها

 األخرى.  نةالمه

نه يتعين عليها همت النيابة بالبدء في إجراءات دعوى أمام قضاء المحاماة ضد ذلك المحامي، فإ إذ( 2)

ً إلى المهنة األخرى. والعكس صحيح، برفع الدعاوى ضده بصفته إخطار النيابة أو الجهة المعنية  منتميا

إنه يتعين عليها إخطار ف وى ضد المحامي،دعهمت النيابة أو الجهة المعنية في المهنة األخرى برفع  فإذا

 (.3العبارة  163والمادة  120محاماة )المادة النيابة المعنية برفع الدعوى ضد المحامي أمام قضاء ال

لمهنة أو القضاء المهني قبل بعة للقضاء التأديبي أو القضاء المتعلق بشرف اإذا أصبحت المحكمة التا (3)

نتهاك الواجب من جانب المحامي الخاضع في ذات اي ف ير مختصة بالبتغ ذلك بقوة القانون مختصة أو

األخرى تكون ملتزمة  شرفي أو المهني إلحدى المهن األخرى، فإن المحاكمالوقت للقضاء التأديبي أو ال

 ك القرار. بذل

لهم بممارسة ح بالنسبة للمحامين في الخدمة العامة الذين ال يُسم 3لى إ 1( ال يتم استخدام الفقرات من 4)

 (.47هم كمحامين )المادة نتمه

 ون مساس. من الئحة الموثقين االتحادية د 110( تبقى المادة 5)

 المحاماةب: تعليق الدعوى أمام قضاء 118المادة 

في مسألة في قضية أخرى، وكان تقييم  عوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة إذا وجب البتيمكن تعليق الد

 ي الدعوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة. ف ة جوهرية للحكمميتلك المسألة له أه

 الباب الثاني

 لى )االبتدائية(الدعوى في الدرجة األو

1 . 

 أحكام عامة

 ختصاص: اال119المادة 

 في الدرجة األولى.محاماة بالدعاوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة ( تختص محكمة ال1)

ً لال( يتحدد االختصاص المكاني لمحكمة 2) ر نقابة المحامين التي ينتمي إليها المحامي في مقمحاماة وفقا

 وقت رفع الدعوى. 
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 دور النيابة :120المادة 

 ، الفقرة119طقتها مقر محكمة المحاماة )المادة التي يقع في من –العليا تتولى النيابة لدى المحكمة الكلية 

 يابة. لنفي القضايا المرفوعة أمام محكمة المحاماة مهام ا –( 2

 أ: اإلخطار المتبادل بين النيابة ونقابة المحامين120المادة 

حد ا طلب معلومات عن سلوك أة المحامين باإلخطار المتبادل، إذا أرادت إحداهميقوم كل من النيابة ونقاب

 لتزام أو الواجب من جانب المحامي، والذي يمكن معاقبتهالمحامين الذي يبرر التشكك بحدوث انتهاك لال

 . 5إلى  1األرقام من  1الفقرة  114قضاء المحاماة حسب المادة  اتإجراء من إجراءب

2. 

  المحاكمةجراءات البدء في إ

 ماةأمام قضاء المحا لمحاكمةا: البدء في إجراءت 121المادة 

 ة صحيفة الدعوى لمحكمة المحاماة.بتقديم النياب أمام قضاء المحاماة المحاكمةتبدأ إجراءات 

 بخصوص البدء في إجراءات المحاكمةء : قرار القضا122 المادة

مام قضاء ارة نقابة المحامين برفع دعوى ضد أحد المحامين أ( إذا لم تقم النيابة بتمرير طلب مجلس إد1)

مجلس إدارة نقابة المحامين بقرارها مع ها أمرت بوقف القضية، فإنه يتعين عليها إخطار المحاماة أو أن

 توضيح األسباب. 

العليا  ارة نقابة المحامين أن يتقدم بطلب الطعن في قرار النيابة لدى محكمة المحاماةإد( يمكن لمجلس 2)

تبرر رفع الدعوى أمام قضاء  يشمل الطلب الحقائق التيفي غضون شهر من تاريخ اإلعالن. ويجب أن 

 راز األدلة. المحاماة وكذلك إب

بة المحامين الشروع في  إجراءات قاب مجلس إدارة نطل( إذا لم تتخذ النيابة في غضون شهر من 3)

حيفة ولم تقدم في غضون هذه الفترة ص 1راً حسب الفقرة المحاكمة أمام قضاء المحاماة ضد المحامي قرا

اذ موقف. وإذا اعتبر مجلس إدارة بذلك الفرصة لمجلس إدارة نقابة المحامين التخ تعطي االدعوى، فإنه

إبداء األسباب أن االنتهاء العاجل من إجراءات التحقيقات أمر ع ثالثة أسابيع من نقابة المحامين في غضو

ن القرارات المذكورة في م تتخذ النيابة في غضون أسبوعين آخرين أي قرار مضروري وممكن، ول

 لىمين أن يتقدم إلى محكمة المحاماة العليا بطلب الحصول ع، فإنه يمكن لمجلس إدارة نقابة المحا1العبارة 

. وال 2العبارة  2رفع الدعوى أمام قضاء المحاماة. ويجب استخدام ما ورد في الفقرة  أنقرار قضائي بش

ً إال إذا كان هناك شك م لاللتزام، بما يؤدي إلى إمكانية  برر في وجود انتهاك جسيميعتبر الطلب صالحا

 . 5 لىإ 3األرقام من  1الفقرة  114جراءات الواردة في المادة فرض إحدى اإل

مة من قانون اإلجراءات الجنائية على الدعوى أمام محك 175إلى  173كام المواد من أح( تسري 4)

 المحاماة العليا. 

 ات الجنائية.من قانون اإلجراء 172دة ( ال تُستخدم أحكام الما5)
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 ي إجراءات المحاكمة أمام قضاء المحاماة: طلب المحامي البدء ف123المادة 

لنيابة بغرض البدء في إجراءات محاكمته أمام قضاء المحاماة، حتى ل أن يتقدم بطلب مي( يمكن للمحا1)

إذا كان هناك  امي أن يتقدم بذلك الطلبلة شبوهات انتهاك الواجب من حوله. وال يمكن للمحيتمكن من إزا

 لس إدارة نقابةمج(، أو أنه كان سبباً في قيام 57و اإلنذار بها )المادة سلوك فُرضت بسببه غرامة مالية أ

 (. 74)المادة  لفت النظرلمحامين بتوجيه ا

ليها إخطار المحامي المحامي أو أنها أمرت بوقف القضية، فإنه يتعين ع( إذا لم تقم النيابة بتمرير طلب 2)

للواجب المهني في تلك األسباب ولم يتم فتح  رها مع توضيح األسباب. في حالة ورود خرق متعمدبقرا

لمحاماة أو أن األمر ال زال مفتوحاً عما إذا كان هناك خرق عمدي للواجب ا اكمة أمام قضاءمحإجراءات ال

جب أن يُقدم الطلب في كمة المحاماة العليا. ويي، فإن المحامي يمكنه طلب القرار القضائي لدى محالمهن

 النيابة. غضون شهر من إعالن قرار 

لجنائية على المحاكمة أمام محكمة ا انون اإلجراءاتق من 3و 1الفقرتين  173( تسري أحكام المادة 3)

هني من يا حكمها عما إذا كان هناك خرق متعمد للواجب المالمحاماة العليا. تصدر محكمة المحاماة العل

محكمة المحاماة العليا أن هناك شك ى أن يكون الحكم ممهوراً بالحيثيات. وإذا رأت جانب المحامي، عل

واجب المهني يستدعي عقوبة القضاء المتعلق بشرف المهنة، فإنها للالمحامي بخرق  امبالقدر الكافي في قي

 تنفيذ ذلك القرار.  ات المحاكمة أمام قضاء المحاماة. وتتولى النيابةتقرر فتح إجراء

خرق عمدي للواجب المهني، فإنه ال يمكن بسبب إذا رأت محكمة المحاماة العليا أنه ليس هناك  (4)

في إجراءات المحاكمة أمام قضاء المحاماة أو قيام مجلس إدارة نقابة ء تقديم طلب البده السلوك ذات

 أو أدلة.  إال إذا كانت هناك حقائق جديدة لفت النظربتوجيه المحامين 

 : )الغي(129إلى  124المواد من 

 دعوى: مضمون صحيفة ال130المادة 

من قانون اإلجراءات  207ة نون وكذا المادقامن هذا ال 121يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى )المادة 

 ه المحامي مع سرد الحقائق المبررة. فضالً عن ذلكالجنائية( وصفاً دقيقاً لخرق الواجب المهني المتهم ب

. وتحوي صيحفة الدعوى من الواجب عرض أدلة في جلسة االستماع الرئيسة يجب طرح األدلة إذا كان

 محاماة. السة أمام محكمة ئيطلباً بفتح إجراءات المحاكمة الر

 فتح إجراءات المحاكمة أمام محكمة المحاماة قررا: 131المادة 

 الستماع الرئيسة.ستعراض التهمة في جلسة اواإجراءات المحاكمة در محكمة المحاماة قرار فتح تص (1)

 في قرار فتح إجراءات المحاكمة. ( ال يمكن للمحامي أن يطعن2)

خالله رفض فتح إجراءات المحاكمة. يحق للنيابة الطعن في ن رار الذي يتم ملق( يجب توضيح أسباب ا3)

 القرار على الفور. 
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 : نفاذ قرار الرفض132لمادة ا

تقديم طلب ار لم يعد من الممكن الطعن فيه، فإنه ال يمكن ءات المحاكمة من خالل قرإذا تم رفض فتح إجرا

حقائق جديدة وأدلة وفي غضون خمس  لىاً إال بناًء عددفتح إجراءات المحاكمة أمام قضاء المحاماة مج

 سنوات منذ دخول القرار حيز النفاذ. 

 : اإلخطار بقرار الفتح133 المادة

 بحد أقصى مع االستدعاء. وبالمثل يسري ذلك فية رار فتح إجراءات المحاكميجب إخطار المحامي بق

 ى المقدمة الحقاً. عوعلى صحيفة الد يةمن قانون اإلجراءات الجنائ 3الفقرة  207حاالت المادة 

3. 

 جلسة االستماع الرئيسة أمام محكمة المحاماة

 : جلسة االستماع الرئيسة رغم غياب المحامي134المادة 

ئه حسب اللوائح المعمول ضد المحامي الذي لم يحضر، إذا تم استدعارئيسة إجراء جلسة االستماع ال يمكن

إجراء جلسة االستماع في غيابه. الدعوة العامة لحضور ن ويه عن أنه يمكتنبها وذُكر في أمر االستدعاء ال

 الجلسة غير مسموح بها. 

 العلنيةجلسة االستماع غير : 135المادة 

ب النيابة، بل يجب بناًء محكمة المحاماة ليست علنية. يمكن بناًء على طلاالستماع الرئيسة أمام  جلسة( 1)

وفي هذه الحالة يجب مراعاة أحكام قانون تنظيم ؛ المحاكمة علنيةة على طلب المحامي ذاته جعل جلس

 العلنية. المحاكم فيما يتعلق بالجمهور و

الوالية، ورئيس المحكمة الكلية العليا أو  بدخول ممثلين إدارة عدل بالنسبة للجلسات غير العلنية يسمح( 2)

المحامين. يمكن لمحكمة ة ن في إطار نقابميالعليا، والمحا موظفي النيابة لدى المحكمة الكليةضه، ومفو

 خرين بصفتهم مستمعين. المحاماة أن تسمح بعد االستماع لألطراف بوجود أشخاص آ

 136المادة 

- 

 اٍض مفوضتسجيل األدلة عن طريق ق :137المادة 

مة حكئها باستجواب الشهود والخبراء. ويمكن أيضاً الطلب من ميمكن لمحكمة المحاماة تفويض أحد أعضا

اء يتم الشهود أو الخبرومع ذلك فإن و المحكمة االبتدائية القيام بعملية االستجواب؛ أ محاماة أخرى

إذا كان من  إالستماع الرئيسة، المحامي ذاته في جلسة االاستجوابهم بناًء على طلب النيابة أو طلب 

بسبب البعد  تيالمنتظر أن يأ يرأنه من غالمجئ إلى الجلسة أو  ستطاعة الشاهد أو الخبيرالمحتمل عدم ا

 الكبير للمسافة. 
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 المحاضر تالوة: 138المادة 

ً لتقدير على النحو الواجب، إذا كانت ( تقرر محكمة الم1) لشاهد أو من الواجب تالوة أقوال احاماة وفقا

 نية أخرى.نولقضية المرفوعة أمام محكمة المحاماة أو في أية قضية قاالخبير الذي تم استجوابه بالفعل في ا

أو الخبير في  ل صدور قرار المحكمة يمكن لممثل النيابة أو المحامي أن يطلبا استجواب الشاهدقب( 2)

ن من الواضح أن هناك ما يحول دون حضور ة ذلك الطلب؛ إال إذا كاجلسة االستماع الرئيسة. ويجب تلبي

للمسافة. وفي حال  يرسبب البعد الكبب أو الخبير إلى جلسة االستماع الرئيسة أو أن حضوره يصعبالشاهد 

  تلبية الطلب، فإنه ال يجوز األخذ بمحضر االستجواب الماضي.

فإنه ال يمكن االعتراض  (،137قاض  مفوض )المادة ( إذا تم استجواب الشاهد أو الخبير عن طريق 3)

ة ادالطلب حسب الم فضأنه يمكن لممثل النيابة أو المحامي االعتراض إذا تم ر على تالوة المحضر؛ إال

 ولم يعد هناك أسباب لرفض الطلب.  3العبارة  137

 محاماة: قرار محكمة ال139المادة 

 بالحكم بعد المداولة.( تنتهي جلسة االستماع الرئيسة بالنطق 1)

 و حفظ القضية.( منطوق الحكم يكون إما بالبراءة أو اإلدانة أ2)

 260حاماة، بغض النظر عن حالة المادة لمعة أمام قضاء افو( يتم حفظ القضية أو سقوط الدعوى المر3)

 في الحاالت التالية:  من قانون اإلجراءات الجنائية، 3الفقرة 

 (،13 ة مهنة المحاماة )المادة. إذا انتهى تصريح مزاول1

 ب.115الخاضعة لقضاء المحاماة حسب المادة  . إذا كان من الواجب التخلي عن العقوبة2

 الضبط( تباتب الجلسة )كاك :140المادة 

مام محكمة المحاماة. ويقوم ( يتولى أحد المحامين مهام كاتب الضبط في جلسة االستماع الرئيسة أ1)

عديدة. تنفيذي في حالة محكمة المحاماة ذات الدوائر اللضبط أو يعينه الرئيس الالرئيس بتعيين كاتب ا

 ويتعهد هنا بتحمل عواقب التعيين. 

على أن يؤدي مهام  ،على كاتب الضبط قبل قيامة بأول مهامه اماة تعهداً محدائرة محكمة الس ( يأخذ رئي2)

 ت عمله على نحو  يرتضيه الضمير. وصالحيا

عليها في أثناء  السرية التامة فيما يتعلق بالشؤون التي يتعرف كاتب الضبط أن يحافظ على( يتعين على 3)

ة المحاماة بمنح التصريح لإلدالء بأية أقوال كمرئيس دائرة مح وم. ويق76عمله؛ وتسري هنا أحكام المادة 

 أو معلومات. 

 استخراج القرارات: نسخ و141المادة 

 خرجات من قرارات محكمة المحاماة. الذي يعطي النُسخ والمسترئيس دائرة محكمة المحاماة هو 
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 ثالباب الثال

 إجراءات الطعن

1. 

 الطعن في قرارات محكمة المحاماة

 ى: الشكاو142دة ماال

أن قرارات محكمة تختص محكمة المحاماة العليا بالمداولة والقرار بشأن إجراء الطعن ذلك، طالما 

 يق الشكوى. المحاماة يمكن الطعن فيها عن طر

 االستئناف :143المادة 

 اة لدى محكمة المحاماة العليا.( يمكن استئناف حكم محكمة المحام1)

ً في غضوف ( يجب تقديم االستئنا2) أسبوع من النطق بالحكم لدى محكمة المحاماة. في حالة ن كتابيا

 محامي، فإن هذه المهلة تبدأ من تاريخ اإلخطار. النطق بالحكم في غياب ال

 االستئناف إال كتابياً. ( ال يمكن وضع حيثيات 3)

 134د الستئناف المواا القضية إلى جانب أحكام قانون اإلجراءات الجنائية بشأن ( غير ذلك تسري على4)

يتم إعمال أحكام المادة  من هذا القانون. إذا تقدم المحامي باالستئناف فإنه 139حتى  137ومن  135و

ستماع ن اإلجراءات الجنائية في حال تغيبه عن جلسة االمن قانو 3والفقرة  2و 1 العبارتين 1الفقرة  329

الستدعاء العواقب القانونية المترتبة ا ي، وثبت في أمرونالرئيسة، وكان المحامي قد تم استدعائه بشكل قان

 عام. مي قد تم استدعائه أو دعوته عن طريق إخطار علني على تغيبه. وال يسري ذلك إذا كان المحا

 يالة النيابة أمام محكمة المحاماة الع: مشارك144المادة 

النيابة لدى المحكمة الكلية ا العليا تتواله اةلمهام النيابة في الدعاوى المرفوعة أمام محكمة المحام بالنسبة

 يها مقر محكمة المحاماة العليا. العليا أو المحكمة الكلية في الوالية التي يقع ف

2 . 

 عليا رارات محكمة المحاماة الالطعن في ق

 : النقض145المادة 

 االت التالية:لحمة المحاماة العليا لدى المحكمة االتحادية العليا في ايمكن نقض حكم محك( 1)

 ؛5أو  4رقم  1الفقرة  114إذا كان الحكم مفاده إجراء ورد في المادة  .1



73 

 

 4رقم  1الفقرة  114ة يابة إجراء ورد في المادلم تصدر محكمة المحاماة العليا بما يضاد طلب الن. إذا 2

 ؛5أو

 مة المحاماة العليا في الحكم. محك بهإذا صرحت . 3

ذا كانت قد قررت بشأن مسائل قانونية أو مسائل تتعلق إ العليا بالنقض،ة تصرح محكمة المحاما( 2)

 حاماة ذات األهمية الجوهرية. بااللتزامات المهنية للم

 قدم في غضون شهر منريح بالنقض عن طريق شكوى تُ يمكن الطعن في عدم التص ( وبطبيعة الحال3)

حدد في نص الشكوى المسائل تُ عليا. ويجب أن الاإلخطار بالحكم، على أن تقدم الشكوى لمحكمة المحاماة 

 القانونية الجوهرية بكل وضوح. 

 اذ الحكم.( توقف الشكوى نف4)

رارها؛ والقرار ال يتطلب حيثيات، إذا كانت االتحادية العليا تصدر ق( إذا لم تُحل الشكوى، فإن المحكمة 5)

االتحادية العليا. وفي ة من جانب المحكمى ويُعتبر الحكم نافذاً برفض الشكوكوى مرفوضة باإلجماع. الش

 القرار في الشكوى. حالة تلبية الشكوى، فإن مهلة النقض تبدأ مع اإلخطار ب

 واإلجراءات النقضطلب : تقديم 146المادة 

ً في غضون أسبوع لدى محكمةيجب تقد( 1) المحاماة العليا. وتبدأ المهلة بإعالن  يم طلب النقض كتابيا

 ياب المحامي، فإن المهلة تبدأ من تاريخ اإلخطار. تم في غد النطق بالحكم قن الحكم. وإذا كا

 اً.طلبات النقض من جانب المحامي وأسبابها إال كتابيال يمكن تقديم ( 2)

 139والمادة  135العليا إعمال المادة نسبة للدعوى المرفوعة أمام المحكمة االتحادية غير ذلك يتم بال( 3)

حكام قانون اإلجراءات الجنائية. بالنسبة للحاالت الواردة في المادة أ قانون إلى جانبالمن هذا  3الفقرة 

 ليا في والية أخرى. قضية إلى محكمة محاماة عمن قانون اإلجراءات الجنائية يمكن إحالة ال 2رة الفق 354

 بة أمام المحكمة االتحادية العليا: مشاركة النيا147المادة 

 . االتحادي فوعة أمام المحكمة االتحادية العليا يتوالها النائب العاممرفي الدعاوى ال بةبالنسبة لمهام النيا

 الرابعالباب 

 تأمين األدلة

 ألدلة: األمر بتأمين ا148المادة 

ظراً النتهاء تصريح مزاولة المهنة، ضية المرفوعة ضد المحامي أمام قضاء المحاماة نإذا ُحفظت الق( 1)

على طلب النيابة األمر بتأمين األدلة، وذلك إذا كان هناك إحتمالية  ءً ضمن القرار بنايتفإنه من الممكن أن 

 ر. د من مهنة المحاماة. وال يمكن الطعن في هذا األماالستبعا

 ضائها بالقيام بعملية تسجيل األدلة. اماة بتسجيل األدلة، ويمكن لها أن تفوض أحد أع( تقوم محكمة المح2)
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 ءاترا: اإلج149المادة 

شأنه احتمالية ى محكمة المحاماة بدورها جمع كافة األدلة التي من الممكن أن تبرر قراراً من عليتعين ( 1)

 اتاإلجراء وتحدد محكمة المحاماة مدى المحاماة. تبعاد من مهنةأن تؤدي القضية المحفوظة إلى االس

 للطعن. ة رها دون االرتباط بطلبات، كما أن أوامرها هنا غير قابلحسب تقدي

 مسموح بها.استجواب الشهود بعد حلفهم اليمين، ما لم يكن هناك استثناءات منصوص عليها أو م ( يت2)

. ليس للمحامي السابق الحق في النيابة والمحامي السابقويجب أن يشترك في اإلجراء كل من  (3)

عضاء في االتحاد األدولة من الدول ي يد المحددة لتأمين األدلة وحفظها إال إذا كان مقيماً فاإلخطار بالمواع

االقتصادية األوروبية، ويكون عنوانه  نطقةالماألوروبي أو في دولة من الدول الموقعة على اتفاقية 

 دى محكمة المحاماة. متوافراً ل

 )الغي( (4)

 الباب الخامس

 هنة كإجراء مؤقتحظر التمثيل ومزاولة الم

 : شرط الحظر150المادة 

من خالل يمكن  صدور قرار باستبعاد المحامي من مهنة المحاماة، فإنهل ألسباب الُملحةا إذا توافرت( 1)

 . 2و 1العبارتين  1 الفقرة 118إعمال المادة مزاولة المهنة. ال يتم  وأفرض حظر مؤقت للتمثيل قرار أن يُ 

ل لتمثيحظر افرض ب قبل الشروع في الدعوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة طل يمكن للنيابة أن تقدم (2)

 امي، وكذلك األدلة. مزاولة المهنة. ويجب أن يتضمن الطلب انتهاك الواجب المهني المتهم به المح وأ

إجراءات المحاكمة ضد المحامي أو تلك التي  المحكمة التي قررت فتحر ( تختص بالمداوالت والقرا3)

 عت أمامها قضية المحاماة. ُرف

 ب النيابةطلإجراء الدفع بأ: 150المادة 

ولة المهنة، فإنه مزا وأالتمثيل ب مجلس إدارة نقابة المحامين من النيابة أن تقدم طلب فرض حظر طلإذا 

لة أسبوعين، والمه 1العبارة  3الفقرة  122المادة تبلغ المهلة المحددة في . و122يتم إعمال أحكام المادة 

 يابة شهراً. لنبالعمل اآلخر لة والمتعلق 2العبارة  3الفقرة  122الواردة في المادة 

 : الجلسة الشفهية151المادة 

 ة. مزاولة المهنة إال من خالل جلسة شفهي وأالتمثيل ال يمكن صدور القرار بفرض حظر ( 1)

للجلسة الرئيسة أمام المحكمة الناطقة  ستدعاء والجلسة الشفهية إعمال االحكام الالزمة( يتم بالنسبة لال2)

 . خرج عما يلي شئ آنتبالحكم، ما لم ي
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ي من خالل ذكر الحقائق المتهم به المحام ( يتم في االستدعاء األول تحديد انتهاك الواجب المهني3)

ً إذا كان المحامي قد تملك يتم استعراض األدلة؛ المبررة لذلك، فضالً عن ذ  إال أن ذلك غير ضروريا

 إخطاره فعالً بصحيفة الدعوى.

سب تقديرها دون االرتباط بطلبات من قِبل النيابة أو ح ء تسجيل األدلةراتحدد المحكمة مدى إج( 4)

 المحامي. 

 لتصويت على فرض الحظر: ا152المادة 

 تكون هناك أغلبية من ثلثي األصوات. مزاولة المهنة أن  وأيل من الضروري لفرض حظر التمث

 : الحظر عقب الجلسة الرئيسة153المادة 

إنه يمكن للمحكمة عقب الجلسة مباشرةً أن تجري مداوالتها ف د من المحاماة،عاإذا حكمت المحكمة باالستب

 في ذا لم يكن المحامي حاضراً مزاولة المهنة. ويسري ذلك أيضاً إ وأظر التمثيل وأن تقرر بشأن فرض ح

 الجلسة الرئيسة. 

 لقرار: اإلخطار با154المادة 

لم يكن المحامي حاضراً في أثناء  ذاالمحامي به. وإر يجب أن يكون القرار مصحوباً باألسباب، ويتم إخطا

 الحكم بعد النطق به على الفور إليه. النطق بالحكم، فإنه يتعين إرسال القرار أو 

 : تداعيات الحظر155المادة 

 ل القرار بمجرد النطق به حيز النفاذ.( يدخ1)

 مهنته. س سمح للمحامي الذي فُرض ضده حظر مزاولة المهنة أن يمار( ال يُ 2)

ل بصفته أن يمارس العم( 1الفقرة 150)المادة سمح للمحامي الذي فُرض ضده حظر التمثيل يُ  ( ال3)

حاكم أو الجهات الحكومية أو أمام محكمة أو في الخطابات أمام المممثالً أو مقدماً للعون القانوني بشخصه 

 الباطن.  منأو التوكيالت  تم أو تجاه األشخاص اآلخرين، وال يُسمح له بمنح التوكيالالتحكي

شؤونه الخاصة تولي ب نةمزاولة المه وألمحامي المفروض ضده حظر التمثيل يُسمح لمع ذلك ( 4)

 إمكانية تمثيل من خالل محامين آخرين. قصر طالما أنه ليست هناكشؤون الزوج أو أطفاله الو

ة المهنة. وبالمثل ولمزا وأالتمثيل ر يتم المساس بفعالية العمل القانوني للمحامي من خالل حظال  (5)

 يسري ذلك على اإلجراءات القانونية التي تُتخذ في حقه. 

 : التعديات على الحظر156مادة ال

 –ضده  مزاولة المهنة المفروض وأعلم على حظر التمثيل الذي يتعدى عن  –لمحامي ( يتم استبعاد ا1)

ً ة من مهنة المحاماة، طالما أن إجراء قضاء المحاما  سبب ظروف خاصة. ب ال يبدو كافيا

ً للعمل متثل أمامها ( يتعين على المحاكم والجهات الحكومية رفض المحامي الذي ي2) وهو واقع ممارسا

 مهنة. مزاولة ال وأظر التمثيل تحت طائلة ح
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 : الشكوى157المادة 

العليا ة محكمة المحاما أوالفورية ضد القرار الذي تفرض من خالله محكمة المحاماة يُسمح بالشكوى ( 1)

 حظر التمثيل أو مزاولة المهنة. ليس للشكوى أثر إيقافي. 

أو محكمة ن خالله محكمة المحاماة ابة تقديم الشكوى الفورية ضد القرار الذي ترفض م( يحق للني2)

 مزاولة المهنة. المحاماة العليا فرض حظر التمثيل أو 

لما أن القرار المطعون فيه صادر عن محكمة طاشكوى الفورية، التقرر محكمة المحاماة العليا بشأن ( 3)

ة دية العليا في هذه الحالاً عن محكمة المحاماة العليا فإن المحكمة االتحاالمحاماة؛ أما إذا كان القرار صادر

 هي التي تقرر بشأن الشكوى. 

 نفاذ الحظر : عدم158المادة 

ً يُعتبر حظر التمثيل أو مزاولة المهنة خارج  ي الحاالت التالية:ف عن حيز النفاذ ا

 منطوق بغير االستبعاد،. إذا كان الحكم 1

 . اةإجراءات المحاكمة أمام محكمة المحام . إذا ُرفض فتح2

 : رفع الحظر159 المادة

 ن شروط فرضه ليست أو لم تعد قائمة. رفع حظر التمثيل أو مزاولة المهنة إذا تبين أ يتم( 1)

 . 3الفقرة  150قاً للمادة وفختصة في الرفع لم( تبت المحكمة ا2)

 وال يمكن تقديم ألمر بإجراء جلسة شفهية من جديد.إذا تقدم المحامي بطلب رفع الحظر، فإنه يتم ا( 3)

لم يُتخذ قرار بشأنها  1قرة الف 157كوى فورية من جانب المحامي حسب المادة هناك ش الطلب، طالما أن

 ر رفض الطلب. راقديم شكوى ضد قبتحتى ذلك الوقت. وال يُسمح 

 أشهر الثالثة مدةأ: 159المادة 

امتداد حظر التمثيل أو أمام قضاء المحاماة، فإنه ال يُسمح ب المحاكمةي طالما أنه لم يتم الشروع ف( 1)

لتحقيقات أو سبب آخر اك صعوبة خاصة أو مقدار خاص لزاولة المهنة عبر ثالثة أشهر، إال إذا كانت هنم

 ر. ون البدء في إجراءات المحاكمة أمام قضاء المحاماة، وذلك بما يبرر تمديد الحظد لةالحيلو شأنه منمهم 

لم تأمر محكمة المحاماة العليا  قضاء األشهر الثالثة، مايتم رفع الحظر بعد ان 1في حاالت الفقرة ( 2)

 باستمراره.

ة في الفقرة الثانية فإن سريان ردهاء المدة الوانتإذا تم عرض الملفات على محكمة المحاماة العليا قبل ا( 3)

 المدة يتوقف لحين صدور قرار المحكمة. 

 ب: النظر في استمرار الحظر159 المادة

محاماة العليا مة المحاماة الملفات بواسطة النيابة لمحكمة الأ تقدم محك159ت المادة بالنسبة لحاال( 1)

 ر الحظر أو أن النيابة طلبت ذلك. رااة ضرورة الستمامإذا رأت محكمة المحوذلك صدار قرار، ستال
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 كمة المحاماة العليا.يجب االستماع إلى المحامي قبل قرار مح( 2)

ظر في استمرار الحظر كل ثالثة أشهر بحد أقصى، ماة العليا أن تعاود النيتعين على محكمة المحا( 3)

 طالما أن المحاكمة أمام قضاء المحاماة لم تبدأ بعد. 

 بالحظر ار: اإلخط160ادة لما

م من خالله فرض حظر على يجب إخطار رئيس نقابة المحامين في أقرب وقت ممكن بالقرار الذي ت( 1)

ي في طار في شكل نسخة موثقة. وإذا كان المحامي ينتمة، على أن يكون ذلك اإلخالتمثيل أو مزاولة المهن

قة من القرار إلى إدارة عدل الوالية وثر إرسال نسخة مفوالوقت ذاته إلى نقابة الموثقين فإنه يتعين على ال

 ونقابة الموثقين. 

ال ما ورد ، فإنه يتم إعمتعديلهأو ثيل أو مزاولة المهنة عن حيز النفاذ أو تم رفعه ( إذا خرج حظر التم2)

 . 1في الفقرة 

 ثل: تعيين مم161المادة 

ض ضده حظر التمثيل أو مزاولة روللمحامي المف لمثن في حالة االحتياج بتعيين متقوم نقابة المحامي( 1)

 . ويمكن للمحامي أن يقترح ممثالً مناسباً.المهنة. ويجب االستماع إلى المحامي قبل التعيين

 .10إلى  7والفقرات من  3العبارة  5والفقرة  4رة الفق 53تم إعمال المادة ي (2)

 ( )الغي(5( حتى )3)

 هاينعلى مجاالت بع صرحظر التمثيل المقتأ: 161المادة 

، فإنه يمكن 4رقم  1الفقرة  114د المحامي حسب المادة ض( إذا توافرت األسباب الُملحة التخاذ إجراء 1)

مجاالت قانونية معينة بوصفه ممثالً أو مقدماً ؤقت على عمل المحامي في صدور قرار بفرض حظر م

 للمساعدة القانونية. 

والمادة  154أ حتى 150والمواد من  3و 2والفقرتين  2 العبارة 1فقرة ال 150( يتم إعمال أحكام المادة 2)

 . 160حتى  156والمواد من  5إلى  3والفقرات من  1الفقرة  155
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 الجزء الثامن

 تحادية العلياالمحاماة لدى المحكمة اال

 الباب األول

 تمهيد 

 : االستخدام المالئم لألحكام162المادة 

جزء السابع من هذا القانون على المحاماة لدى المحكمة الجزء األول حتى التسري األحكام الواردة من 

 م ينتج عن األحكام التالية شئ خاص. االتحادية العليا، ما ل

 االختصاص المكاني :163المادة 

لى نقابة المحاماة حسب األحكام من الجزء األول حتى من المهام المسندة إ –وزارة العدل االتحادية  تتولى

اماة المتعلقة بتصريح مزاولة مهنة المحاماة وانتهاء صالحيته ومكتب المحالمهام  – ونع من هذا القانابالس

من هذا  7الفقرة  51تصة حسب المادة دل االتحادية الجهة المخوتعيين الممثل والمصف ي. وتُعتبر وزارة الع

ً المهام المسندة إلى إدارة عدل الوالية. وتالقانون. و ن باقي المهام لدى ميلى نقابة المحاتوتتولى أيضا

اة ا بدورها بدالً من محكمة المحاماة ومحكمة المحامالمحكمة االتحادية العليا. وتقوم المحكمة االتحادية العلي

لدى  ائب العام االتحادي مهام النيابةأجل عقوبات انتهاك الواجب المهني. ويتولى الن العليا في القضايا من

 . العلياة المحكمة االتحادي

 لثانيا الباب

 تصريح المحاماة لدى المحكمة االتحادية العليا

 لتصريح: شروط خاصة ل164المادة 

من خالل لجنة اختيار تسميته ت تم  ن االتحادية العليا إال لملدى المحكمة  ال يمكن منح التصريح كمحامي

 دى المحكمة االتحادية العليا. المحامين ل

 حكمة االتحادية العليالمالمحامين لدى ار : لجنة اختيا165المادة 

ذا من ة المدنية بالمحكمة االتحادية العليا وكتتكون لجنة االختيار من الرئيس ورؤساء لجان القضا( 1)

 المحكمة االتحادية العليا. االتحادية وأعضاء رئاسة نقابة المحامين لدى  نضاء رئاسة نقابة المحاميأع

 يدعو لعقد اللجنة. االتحادية العليا. وهو من ة ار رئيس المحكمتي( يتولى رئاسة لجنة االخ2)

أسبوع على ء قبل وتوجيهها إلى األعضاألعمال لجلسة لجنة االختيار يجب أن تحوي الدعوة جدول ا( 3)

 موعد الجلسة. ن ماألقل 

 ( الجلسات ليست علنية عامة.4)
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 ( يتم في كل جلسة عمل محضراً لها. 5)

 لالختيار ةرحاألسماء المقت ئم: قوا166المادة 

 شحة.يتم االختيار بناًء على قوائم تحوي األسماء المقترحة أو المر( 1)

 النحو التالي: ( يمكن تقديم قوائم األسماء المقترحة على2)

 نقابات المحامين، ا نقابة المحامين االتحادية بناًء على مقترحات. تقدمه1

 ا.لياالتحادية الع مة. تقدمها نقابة المحامين لدى المحك2

ً وي 35( ال يدخل ضمن قوائم األسماء المقترحة إال من أتم من العمر 3) مارس مهنة المحاماة منذ عاما

 انقطاع.  خمس سنوات على األقل دون

 حص لجنة االختيار: ف167المادة 

صصية تخاألسماء المقترحة وتنظر إذا كانوا يتمتعون بالشروط ال ( تقوم لجنة االختيار بفحص1)

 عمل كمحامين لدى المحكمة االتحادية العليا. للوالشخصية 

 ر الالزمة. عمل التقاريين لجنة االختيار عضوين من أعضائها ل( لإلعداد لعملية االختيار تع2)

 : االطالع على الملفاتأ167المادة 

 أن يطلع على محاضر لجنة االختيار. القوائمرد اسمه في الذي ويحق للمحامي ( 1)

جوانب الشخصية والمهنية واالقتصادية للمحامي في تقرير خاص، ويمكن للمحامي اليتم استعراض  (2)

 طالع عليه.اال

 . 3و 2لفقرتين ا 58يتم إعمال المادة  (3)

 : قرار لجنة االختيار168المادة 

ء ضاضرة سواء من أعحاكانت الغالبية ملة النصاب وقادرة على أخذا القرار إذا تُعتبر اللجنة مكت( 1)

سة نقابة المحامين لدى المحكمة المحكمة االتحادية العليا أو أعضاء رئاسة نقابة المحامين االتحادية أو رئا

ً ؛ فتصدر اللجنة قرارها باالتحادية العليا  . األغلبية البسيطة لألصوات، ويكون التصويت سريا

من المحامين الذين تعتبرهم  وبعف العدد المطلض تسمي لجنة االختيار من قوائم االسماء المقترحة( 2)

 دية العليا.مالئمين لنيل تصريح المحاماة لدى المحكمة االتحا

 ة لدى المحكمة االتحادية العليا. دم في نيل تصريح المحاما( ال تعطي هذه التسمية الحق للمتق3)

 اإلخطار بنتيجة االختيار :169المادة 

 ل االتحادية بنتيجة االختيار. عدإخطار وزارة الب يقوم رئيس لجنة االختيار( 1)



80 

 

ريح لنيل التص ذين تم تسميتهم عن طريق لجنة االختيار( يجب أن يُرفق باإلخطار طلبات المحامين ال2)

 ية العليا. لدى المحكمة االتحاد

 التصريح: القرار بشأن طلب نيل 170المادة 

حامي لدى المحكمة االتحادية كمب نيل التصريح طلوزارة العدل االتحادية هي التي تقرر بشأن  (1)

 ثالثة أشهر. المدة تتجاوز بمدة، على أال أن يكون التصريح مؤقتاً أي يقترن العليا. ويمكن 

 .1الفقرة  10المادة ب التصريح، إذا توافر أحد األسباب الواردة في القرار بشأن طلكن تعليق ( يم2)

لدى المحكمة االتحادية العليا إال إذا كان هناك تشكك ن نقابة المحامي رة( ال يتم االستماع إلى مجلس إدا3)

 يشوب التصريح.

 على منح التصريح.  3الفقرة  166أحكام المادة  ( تسري4)

 : )الغي(171لمادة ا

- 

 اب الثالثالب

 دى المحكمة االتحادية العلياالحقوق والواجبات الخاصة للمحامين ل

 رىخمام المحاكم األأ : تقييد المثول172المادة 

محكمة االتحادية العليا والمحاكم ال يُسمح للمحامين لدى المحكمة االتحادية العليا بالمثول إال أمام ال( 1)

حكمة الدستورية القضاة المشتركة الخاصة بالمحاكم العليا والم في اتحاد الواليات ولجنةالعليا األخرى 

 اكم الدولية أو المحاكم المشتركة بين الدول. محالمثول أمام الي االتحادية. وال يتم هنا المساس بالحق ف

إذا كان التفويض من  القاضي المفوض المثول أمام إحدى المحاكم األخرى،( يُسمح لهم في القضية أمام 2)

 . 1مة من المحاكم الواردة في الفقرة محك

 أ: التحالفات المهنية172المادة 

ة االتحادية العليا الدخول في تحالفات مهنية إال فيما كملنشاط لدى المحا ال يُسمح للمحامين حاملي تصريح

 التحالف المهني اثنين فقط من المحامين.  بينهم، على أن يضم هذا

 ب: مكتب المحاماة172 المادة

حادية العليا أن يؤسس مكتبه ويباشره لدى مقر ى المحامي حامل تصريح النشاط لدى المحكمة االتعل

بشرط إمكانية إلغاء التصريح كمحامي لدى المحكمة  3الفقرة  14سري المادة ت تحادية العليا.الالمحكمة ا

 حادية العليا. االت
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 مكتب المحاماة صفيأو مُ  تعيين ممثل: 173المادة 

ى أن يكون محامي مصرح له بالنشاط لدى ن على وزارة العدل االتحادية تعيين ممثالً، عليتعي( 1)

ً أتم من العمر كنالعليا. كما يمة المحكمة االتحادي ً ويمارس المهنة منذ خمس  35ها تعيين محاميا عاما

 قل دون انقطاع. سنوات على األ

 إذا أثبتت نقابة المحامين لدى المحكمة(. 55دة صفي مكتب المحاماة )الماعلى تعيين م 1تسري الفقرة ( 2)

ضع العمالء في وضع أسوأ من ت ارية بطريقة اللجاالتحادية العليا أنه يتم االهتمام بإنجاز التكاليف ا

 صفي. ، فإنه يتم التخلي عن تعيين الم55استخدام المادة 

 2العبارة  2الفقرة  53والمادة  2الفقرة  47ممثل )المادة يورو لتعيين ال 25( يتم فرض رسوم قدرها 3)

بانتهاء العمل، ع وم مستحقة الدفرس. تُعتبر ال(163والمادة  1العبارة  1الفقرة  161لمادة وا 5والفقرة 

 .2الفقرة  192ويمكن المطالبة بها قبل ذلك. تسري أحكام المادة 

 الباب الرابع

 حادية العليانقابة المحامين لدى المحكمة االت

 : تكوين مجلس اإلدارة174المادة 

 دةابة األصلية لمنقلمحكمة االتحادية العليا نقابة محامين. تتوقف عضوية اليشكل المحامون لدى ا( 1)

 التصريح لدى المحكمة االتحادية العليا. 

 . 2الفقرة  63ارة في الالئحة الداخلية. ال تُستخدم المادة يتم تحديد عدد أعضاء مجلس اإلد( 2)

 الجزء التاسع

 نقابة المحامين االتحادية

 الباب األول

 عامةجوانب 

 ها: تشكيل نقابة المحامين االتحادية ومقر175المادة 

 ات المحامين في نقابة محامين اتحادية.ابتتحالف نق( 1)

 نظامها األساسي. تحادية من خالل ( يتم تحديد مقر نقابة المحامين اال2)

 ديةع نقابة المحامين االتحا: وض176المادة 

 تابعة للقانون العام.  تُعتبر نقابة المحامين االتحادية هيئة( 1)
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بة المحامين االتحادية. وتقتصر الرقابة على مراعاة قاالرقابة على ن ية( تتولى وزارة العدل االتحاد2)

 ين االتحادية. وبشكل خاص الوفاء بالمهام المسندة لنقابة المحامالقانون والنظام األساسي 

 : مهام نقابة المحامين االتحادية177المادة 

 ن.نويها بموجب القاإلعلى نقابة المحامين االتحادية الوفاء بالمهام المسندة ( يتعين 1)

 ( تتولى النقابة بوجه خاص ما يلي:2)

اً مشتركاً إلثبات تعلقة بعموم نقابات المحامين، وتشكيل صوتاً واحد. نقل رؤية كل نقابة في المسائل الم1

 األغلبية. رؤية 

 (.  3رقم  2الفقرة  89لخاصة بنقابات المحامين )المادة . وضع اإلرشادات لمرافق الرعاية ا2

شؤون التي تمس عموم نقابات المحامين على جلب الصالحية لرؤية نقابة المحامين الالعمل في كل . 3

 ة. االتحادية أمام المحاكم المختصة والجهات الحكومي

 ت المحامين أمام الجهات الحكومية والمنظمات.تمثيل عموم نقابا. 4

التشريع أو تطلبها هيئة من ي مية المشاركة فكو. عمل التقارير التقييمية التي تطلبها إحدى الجهات الح5

 اتحاد الواليات أو المحكمة االتحادية. 

 تدريب المهني للمحامين.. دعم ال6

 .ني للمحامين مع المحاكم والجهات الحكومية وأي طرف آخرلكترو. دعم التواصل اإل7

 االتحادية المالية لنقابة المحامين شتراكاتاال: 178المادة 

تُستخدم لتغطية المحلية تفرض نقابة المحامين االتحادية اشتراكات مالية على نقابات المحامين ( 1)

 الموضوعية. و الخاصةات حتياجالا

 االشتراكات.( تحدد الجمعية العمومية قيمة 2)

 ضعف اقتصادياً. يمكن للجمعية العمومية منح بعض التسهيالت للنقابات األ( 3)

 الباب الثاني

 نقابة المحامين االتحادية هيئات

1. 

 الرئاسة

 : تشكيل الكيان الرئاسي179المادة 

 .يكيان رئاسادية تحلنقابة المحامين اال( 1)
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 ( يتكون الكيان الرئاسي من2)

 . الرئيس،1

 على األقل ثالثة نواب للرئيس،. 2

 أمين الصندوق )أمين الخزانة(. 3

 الكيان الرئاسي الئحة داخلية له. ( يضع3)

 ( يمكن للجمعية العمومية تحديد مزيد من نواب الرئيس.4)

 : انتخابات الكيان الرئاسي180المادة 

ه للكيان الرئاسي من كان عضواً ة بانتخاب الكيان الرئاسي. يمكن إعادة انتخابميعية العموالجم ومتق (1)

 في مجلس إدارة إحدى نقابات المحامين. 

 سي للنقابة.التفاصيل يحددها النظام األسا (2)

 : الحق في رفض االنتخاب181المادة 

 يمكن أن يرفض االنتخاب لعضوية الكيان الرئاسي 

 ماً؛عا 65العمر م من أت. من 1

 ضواً في الكيان الرئاسي.. من كان في السنوات األربعة الماضية ع2

 كرالفترة االنتخابية والتخارج المب: 182المادة 

 لرئاسي ألربع سنوات.يتم انتخاب أعضاء الكيان ا( 1)

 إذا تخارج عضو مبكراً، فإنه يتم اختيار عضو جديد لباقي المدة. ( 2)

 في الكيان الرئاسيو بصفته عض محاميال( يتخارج 3)

 لس إدارة نقابة المحامين؛. إذا لم يعد عضواً في مج1

 . إذا تخلى عن منصبه.2

نه قد تخلى عن منصبه، علماً بأن ذلك اإلقرار نهائي إقراراً كتابياً بأ للرئاسةيقدم  يتعين على المحامي أن

 وال يمكن الرجعة فيه.

 ئاسةلر: العمل الشرفي ل183المادة 

نهم يحصلون على تعويض مناسب للجهود الكيان الرئاسي عملهم دون مقابل مادي، إال أ اءيمارس أعض

 للسفر. المصاحبة لعملهم ويحصلون على بدالت
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 سرية: االلتزام بال184المادة 

 على التزام أعضاء الرئاسة وموظفي نقابة المحامين االتحادية بالسرية.  76تسري أحكام المادة 

 يسرئ: مهام ال185ة ادالم

 في الشؤون القضائية وغير القضائية. ( يمثل الرئيس نقابة المحامين االتحادية1)

، كما يعمل على تنفيذ قرارات ئاسيالمحامين االتحادية والكيان الرة ( يقيم الرئيس حركة العمل بنقاب2)

  الكيان الرئاسي والجمعية العمومية للنقابة. 

 رئاسي والجمعية العمومية. الالكيان ت جلسا سة( يتولى الرئيس رئا3)

لمحامين عمل تقرير سنوي يقدمه كتابياً لوزارة العدل االتحادية حول عمل نقابة ا( يقوم الرئيس ب4)

 ض أيضاً نتيجة انتخابات الكيان الرئاسي. االتحادية والرئاسة. ويعر

 ة. لنقابل للنظام األساسيوفقاً  إلى الرئيس( يمكن إسناد مهام أخرى 5)

 : مهام أمين الصندوق186ة الماد

له تلقي  وق إدارة أصول نقابة المحامين االتحادية وفقاً لتعليمات الرئاسة؛ ويحق( يتولى أمين الصند1)

 المبالغ المالية. 

والنفقات  الواردات الماليةعمل تقرير سنوي يقدمه للجمعية العمومية حول أمين الصندوق لى ع( 2)

 .لوإدارة األصو

2. 

 وميةعملجمعية الا

 : جمعية األعضاء187المادة 

 لمحامين االتحادية قراراتها بنتظام في اجتماعات الجمعية العمومية.تصيغ نقابة ا

 ي الجمعية العمومية: ممثلو نقابات المحامين ف188ادة الم

 ( يتم تمثيل نقابات المحامين في الجمعية العمومية من خالل رؤسائها. 1)

 مجلس اإلدارة بتمثيل رئيس نقابة المحامين. ء أحد أعضا يقوم أن( يمكن 2)

 : الدعوة لعقد الجمعية العمومية189لمادة ا

الرئيس لعقد الجمعية العمومية إذا طلب  د الجمعية العمومية. ويجب أن يدعو( يدعو الرئيس كتابياً لعق1)

رر مناقشته مقضوع الذي من المولكتابياً مع توضيح ا المحلية ذلك على األقل ثالثة من نقابات المحامين

 في الجمعية العمومية.
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قرار بشأنه في د توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية توضيح الموضوع الذي سيتم صياغة ( ويجب عن2)

 الجمعية العمومية. 

 الس( يتم الدعوة للجمعية العمومية قبل ثالثة أسابيع من اليوم المحدد لعقدها، وال يتم احتساب يوم إر3)

 نعقاد. الالدعوة ويوم ا

أن يدعو لعقد الجمعية العمومية بوقت قصير قبل يوم االنعقاد.  ( وفي الحاالت الُملحة يمكن للرئيس4)

 . 2اك حاجة لاللتزام بأحكام الفقرة وليست هن

 : قرارات الجمعية العمومية190المادة 

 ( لكل نقابة محامين صوت واحد.1)

النظام  مية مكتملة النصاب وقادرة على أخذا القرار فيموون الجمعية العتكل( تُنظم الشروط الالزمة 2)

 األساسي لنقابة المحامين االتحادية. 

لألصوات، ما لم ينص النظام األساسي على  جمعية العمومية باألغلبية البسيطة( يتم إصدار قرارات ال3)

لة تساوي األصوات حاالعمومية؛ وفي ة يشئ آخر. ويسري ذلك أيضاً على االنتخابات التي تجريها الجمع

 يتم االحتكام إلى القرعة. 

ابات المحاماين أعباًء ( ال يمكن للجمعية العمومية أن تصدر قرارات من شأنها تحميل فرادى نق4)

ال باإلجماع؛ وال يسري ذلك على القرارات التي يتم من خاللها تحديد قيمة اشتراكات النقابات اقتصادية إ

 رها بالنسبة ألعضاء الكيان الرئاسي. ذكلبدالت السالف ا ةوكذا قيم

ى أن يوقعه الرئيس عمل محضر للجلسة بشأن قرارات الجمعية العمومية ونتائج االنتخابات، عل ( يجب5)

 أمين للسر. ونائب الرئيس ك

 : )الغي(191المادة 

- 

3. 

 الجمعية التشريعية

 أ: التأسيس والمهام191المادة 

 قابة المحامين االتحادية.ن تشريعية لدى عيةجمس ( يتم تأسي1)

المهنية وفقاً كنظام أساسي الئحة لممارسة مهنة المحاماة ومراعاة الواجبات  التشريعيةالجمعية ( تصدر 2)

 ب.59للمادة 

 الئحة داخلية خاصة بها.  الجمعية التشريعية( تضع 3)
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ادية ورؤساء نقابات تحة المحامين االابيس نق( ينتمي للهيئة التشريعية دون حق التصويت كل من رئ4)

 ب.191ت األعضاء المتنتخبين من قِبل الجمعية العمومية للنقابة حسب المادة المحامين، وبحق التصوي

 ذوي األحقية في التصويت الجمعية التشريعيةب: انتخاب أعضاء 191المادة 

النقابة. ويجب  اءوفقاً لعدد أعض لتشريعيةالجمعية ا( يتحدد عدد األعضاء الذين لهم حق التصويت في 1)

ول يعية لكل مائتي عضو نقابة مبتدئ. ويحسم األمر عدد أعضاء النقابة في األانتخاب عضو للهيئة التشر

 حيث تجرى االنتخابات. من يناير/ كانون الثاني من العام، 

 نقابة من دائرةالل أعضاء الذين لهم حق التصويت من قِب الجمعية التشريعية( يتم انتخاب أعضاء 2) 

. األظرف المغلقةباب المباشر السري من خالل التصويت ألعضاء المقترحين، وذلك عن طريق االنتخا

خابية؛ أما المقترحات االنتخابية ة من أعضاء النقابة على المقترحات االنتيجب أن يوقع على األقل عشر

الثة من أعضاء ث أن يوقع عليها جبتحادية العليا فيفيما يتعلق بأعضاء نقابة المحامين لدى المحكمة اال

 اختيار الحاصلين على أعلى األصوات. النقابة على األقل. يتم 

. إذا 76و 75المادتين و 4و 2و 1الفقرات  68و 67و 66والمواد  3و 1رقم  65( تسري أحكام المادة 3)

 الجمعية التشريعيةمحله في ممن لهم حق التصويت، فيحل  الجمعية التشريعيةتخارج أحد أعضاء 

 المركز الثاني من أعلى األصوات. لىالحاصل ع

 جـ: الدعوة لالنعقاد وحق التصويت191ادة الم

 . الجمعية التشريعيةاالتحادية كتابياً لعقد  ( يدعو رئيس نقابة المحامين1)

 منبياً على األقل خمسة إذا طلب ذلك كتا الجمعية التشريعية( يجب أن يدعو رئيس نقابة المحامين لعقد 2)

من لهم حق التصويت مع توضيح الموضوع م الجمعية التشريعيةأو ربع أعضاء المحلية  يننقابات المحام

 لى باقي اإلجراءات. ع 189. وتسري أحكام المادة الجمعية التشريعية الذي من المقرر مناقشته في اجتماع

 وإصدار القرارات جمعيةد: رئاسة ال191المادة 

بين أعضاء  ويحدد أمين السر من الجمعية التشريعيةدية رئاسة حايتولى رئيس نقابة المحامين االت (1)

 الهيئة. 

ى أخذ القرارات إذا حضر ثالثة أخماس األعضاء وتكون قادرة عل لجمعية التشريعيةا( يكتمل نصاب 2)

 ن لهم حق التصويت. الذي

قي باحق التصويت، و همهنية بأغلبية جميع األعضاء الذين ل( يتم إصدار القرارات المتعلقة بالالئحة الم3)

عضاء الحاضرين ممن لهم حق التصويت. ولكل عضو صوت واحد وغير القرارات تصدر بأغلبية األ

 وجد تصويت باإلنابة. يمات، وال يمكن التصويت إال شخصياً، حيث إنه ال يمرتبط بتعل

ظ حفين السر، ثم تُ أمفي وثيقة يوقع عليها كل من الرئيس و الجمعية التشريعية( يتم تدوين نص قرارات 4)

 التحادية. في ديوان نقابة المحامين ا
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ألول من الشهر الثالث عقب نشرها في حيز التنفيذ في اليوم ا الجمعية التشريعية( تدخل قرارات 5)

 االتحادية.  المعنية باإلعالنات واالصدارات الرسمية الخاصة بنقابة المحامين األجهزة الصحفية

 جهة رقابيةمن خالل  الجمعيةرارات ق هـ: النظر في191المادة 

وزارة العدل هنية إلى علقة بالالئحة المالمتبتمرير القرارات  الجمعية التشريعيةن يقوم رئيس يجب أ (1)

ً القرارات  ءإلغاوحماية المستهلك. ويمكن للوزارة  االتحادية ً كليا من  رثالثة أشهفي غضون  أو جزئيا

ذا اعتزمت وإ .(الثانيةالفقرة  176المادة كجهة حكومية رقابية ) ا، وذلك في إطار صالحيتهورودها إليها

 تحادية إلبداء الرأي. لنقابة المحامين اال يتعين عليها إتاحة الفرصةالوزارة اإللغاء فإنه 

حددة إلعالن ما يصدر الم الجهات الصحفية فييجب نشر القرارات الصادرة عن الجمعية التشريعية  (2)

خل تحت طائلة اإللغاء. وتدخل القرارات حيز أن تلك القرارات لم تد عن نقابة المحامين االتحادية، طالما

   للنشر. الشهر الثالث التالي التنفيذ في اليوم األول من 

 الباب الثالث

 التسوية وفض النزاعات

 تفض النزاعاو و: لجنة المحاماة للتسوية191المادة 

لتي قد تنشب بين يتم لدى نقابة المحامين االتحادية تأسيس لجنة مستقلة للتسوية وفض النزاعات ا( 1)

 جنة المحاماة للتسوية وفض النزاعات"."للين؛ وتحمل اللجنة اسم أعضاء نقابات المحامين والموكِ 

يعملون بمفردهم ث ، حيين للتسويةوض( يقوم رئيس نقابة المحامين االتحادية بتعيين مفوض أو عدة مف2)

ض التسوية الذي يعمل بمفرده يجب أو بالتعاون مع بعضهم البعض في صورة عمل جماعي. بالنسبة لمفو

ً في السنوات الثالثة ، أن تكون له األهلية لتولي منصب القضاء على أال يكون محامي أو كان محاميا

المحامين االتحادية بشكل كلي أو جزئي ة نقابعامالً في ن األخيرة قبل تولي مهام ذلك المنصب أو أال يكو

إحدى في تولي منصب مفوض التسوية وبالمثل بالنسبة للعمل  قبل ةأو كان في السنوات الثالثة األخير

أو أحد اتحادات المحاماة. وإذا اتخذ العمل في مجال التسوية وفض النزاعات شكل العمل  يننقابات المحام

ة من عدة مفوضين، فإنه يتعين أن يكون واحد منهم على األقل له أهلية ونالمكالجماعية  ئةالجماعي أو الهي

عضاء لألصب القضاء، ويمكن أن يكون بحد أقصى نصف األعضاء من المحامين. بالنسبة توصلي من

 ليالذين ليست لهم صفة المحامي يجب أن يكونوا من غير المحامين في السنوات الثالثة األخيرة قبل تو

محامين يعملوا لدى نقابة المحامين االتحادية بشكل كلي أو جزئي أو في إحدى نقابات الم ب ولذلك المنص

يرة قبل تولي المنصب. بالنسبة ألعضاء خأو في أحد اتحادات المحاماة، وذلك أيضاً في السنوات الثالثة األ

دارة إحدى إ مجلسأعضاء في  واالهيئة الجماعية الذين يحملون صفة المحامي فمن الواجب أال يكون

ابة المحامين االتحادية بشكل كلي أو النقابات أو أحد اتحادات المحاماة وأال يكونوا من العاملين لدى نق

 ات أو في أحد اتحادات المحاماة. ابجزئي أو من العاملين في إحدى النق

حادات اتين والمحامبات قا( يتم تأسيس مجلس استشاري يضم ممثلي نقابة المحامين االتحادية ون3)

المجلس االستشاري. ويمكن المحاماة واتحادات المستهلكين؛ ويمكن أن يتم استدعاء أشخاص آخرين إلى 

. ويجب إتاحة الفرصة ألخذ رأي المجلس ينأن يكون بحد أقصى نصف أعضاء المجلس من المحام
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أن يقدم  كنث يمألساسي، حيا صدار أو تعديل النظامإاالستشاري قبل تعيين مفوضي التسوية وقبل 

 األساسي.  المجلس االستشاري مقترحات بخصوص تعيين مفوضي التسوية وتشكيل النظام

 . ها( تنشر لجنة التسوية وفض النزاعات سنوياً تقريراً عن عمل4)

ات اعتنظم الجمعية العمومية لنقابة المحامين االتحادية التفاصيل التنظيمية للجنة التسوية وفض النز( 5)

اري سيس المجلس االستشاري ومهامه بما في ذلك تعيين أعضاء آخرين في المجلس االستشتأصيل تفاكذا 

من خالل قواعد قانونية وفقاً ت وتعيين مفوضي التسوية وتقسيم العمل وإجراءات التسوية وفض المنازعا

 للمبادئ التالية: 

 ية؛سو. ضمان التعامل المحايد من خالل استقاللية لجنة الت1

 مكن أطراف النزاع من تقديم حقائق وتقييمات، ويجب أن تجد آذان قانونية صاغية؛تتأن  . يجب2

في أثناء إجراءات ا . يجب أن يضمن مفوضو التسوية ومعاونيهم سرية المعلومات التي يعرفونه3

 التسوية؛ 

الفقرة  73 دةالماوساطة حسب اليجب أال يكون تنفيذ إجراء التسوية متعلقاً بالحق في استخدام إجراءات . 4

 ؛3رقم  2

 م لألطراف مجاناً؛. يجب أن تتم إجراءات التسوية على وجه السرعة وأن تُقد5

 ألف يورو؛ 15المالية التي تصل قيمتها حتى ق يجب أن يُسمح بالتسوية للنزاعات المتعلقة بالحقو. 6

 . يجب أن تكون قواعد اإلجراءات متاحة للمهتمين.7

 شرعاالجزء ال

 المحاماةب المتعلقة لائالمستكاليف 

 الباب األول

 ينتكاليف اإلجراءات اإلدارية لنقابات المحام

 فرض الرسوم والنفقات 192المادة 

ً لهذا و يمكن لنقابة المحامين أن تفرض رسوم نفاقات حسب نسب معينة على األعمال اإلدارية وفقا

لمحاماة وطلبات تعيين الممثلين ا مهنةيح مزاولة صرالقانون، خاصةً تلقي وفحص طلبات الحصول على ت

وطلبات تغطية األعباء اإلدارية. ويتم استخدام أحكام وكذا فحص طلبات منح تصريح المحاماة التخصصية 

من قانون  7إلى  2ارية بشرط أن يتم إعمال المبادئ العامة للوائح التكاليف )المواد من دقانون التكاليف اإل

  . 2رقم  2الفقرة  89وائح والقوانين بناًء على المادة للار اصدعند إة( ريالتكاليف اإلدا
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 الباب الثاني

 في قضايا المحاماة اإلدارية ف تكاليال

 : تكاليف المحكمة 193المادة 

م إدارية في قضايا المحاماة، وذلك وفقاً لقائمة الرسوم المرفقة بهذا القانون؛ غير ذلك يتم سويتم فرض ر

م محاكم القضاء اإلداري استخدام األحكام المعمول بها في قانون تكاليف ماوى أاليف الدعاتكبالنسبة ل

 م، ما لم يحدد هذا الباب شئ آخر.المحاك

 : قيمة النزاع194المادة 

ً للمادة يم( تتحدد ق1) الرسمية  حسب الجهة التحديدويتم من قانون تكاليف المحاكم.  52ة النزاع وفقا

 . المعنية

؛ ألف يورو 50المتعلقبة بتصريح المحاماة أو سحبه أو إلغائه تكون قيمة النزاع  وىلدعاالقضايا واي ف( 2)

خاصةً حجم وأهمية المسألة  ة،ويمكن للمحكمة أن تحدد قيمة أعلى أو أقل، وذلك مراعاةً لظروف كل حال

 وكذا نسبة الدخل والثروة للمدعي. 

من قانون تكاليف المحاكم دون  3الفقرة  63دة وتبقى الما؛ ( ال يمكن االعتراض على تحديد القيمة3)

 مساس. 

 الباب الثالث

ق حاماة وإجراءات طلبات استصدار قرارات محاكم المحاماة فيما يتعلتكاليف قضايا الم

 نذار بفرضها أو بخصوص لفت النظرالغرامات المالية أو اإلع بتوقي

 : تكاليف المحاكم195المادة 

ي إجراءات طلبات استصدار قرارات محاكم المحاماة فيما يتعلق وفماة ضايا المحاق يتم فرض رسوم في

أ 74مادة ال( أو بخصوص لفت النظر )3الفقرة  57المالية أو اإلنذار بفرضها )المادة بتوقيع الغرامات 

ً لقائمة الرسوم المرفقة بهذا القانون؛ غير ذلك يتم بالنسبة لتكاليف 1الفقرة   ئيةالجناضايا قلا(، وذلك وفقا

 في قانون تكاليف المحاكم.تخدام األحكام المعمول بها اس

 ات بدء إجراءات المحاكمة أمام قضاء المحاماة: تكاليف طلب196المادة 

 123لب استصدار قرار المحكمة بشأن قرار صادر عن النيابة )المادة ط إذا قام المحامي بسحب (1)

 راءات. جه اإلاجمة عن هذلن(، فإنه يتم فرض التكاليف ا2الفقرة 

 122ة في حاالت المادة إذا تم رفض طلب مجلس إدارة نقابة المحامين الستصدار قرار المحكم( 2)

، فإنه يتم جراء هذه اإلجراءات فرض التكاليف التي 2رة فقأ ال161أ أو المادة 150أوالمادة  3و 2الفقرتين 

 حددتها نقابة المحامين بشأن الطلب. 
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 التكاليفب مدانالتزام ال :197المادة 

كلياً أو جزئياً. ويسري ذلك أيضاً  يتحمل المحامي المدان في قضية أمام قضاء المحاماة نفقات الدعوى( 1)

ح مزاولة مهنة المحاماة، وإذا تبين بعد نتيجة القضية المرفوعة ريفي حالة حفظ القضية بسبب انتهاء تص

ً ضمن تكاليف  فية. ومة المحاماحكحتى حينه أحقية توقيع إجراء من جانب م هذه الحالة يدخل أيضا

(. في حالة حفظ 149و 148من أجل تأمين األدلة )المادتين  القضية النفقات الناجمة عن إجراءات الحقة

، فإنه يمكن للمحكمة أن تفرض على المحامي التكاليف الناجمة 2رقم  3الفقرة  139دة ماالقضية حسب ال

 ذلك إذا رأت المحكمة أن ذلك مالئماً. و ياً،ياً أو جزئكلعن إجراءات الدعوى 

الطعن في قضية مرفوعة أمام قضاء المحاماة أو إذا فشل في ( إذا قام المحامي بسحب طلب إجراءت 2)

بشكل جزئي،  فرض عليه التكاليف الناشئة عن تلك اإلجراءات. وإذا نجحت إجراءات الطعنتُ تقديمه، فإنه 

 جزء مناسب من التكاليف.  ميلمحافرض على ايُ  فإنه من الممكن أن

 جة عن طلب إعادة فتح قضية منتهية ذات حكم نافذ. ( تسري أحكام الفقرة الثانية على التكاليف النات3)

بالتكاليف في إجراءات طلبات استصدار قرارات محاكم المحاماة فيما يتعلق م أ: االلتزا197المادة 

 خصوص لفت النظرب ا أونذار بفرضهإلبتوقيع الغرامات المالية أو ا

لق بتوقي الغرامات المالية أو اإلنذار في حالة رفض طلب استصدار قرارات محاكم المحاماة فيما يتع (1)

. 1العبارة  1الفقرة  197غير مبرر، فإنه يتم إعمال أحكام المادة  لببها أو بخصوص لفت النظر ألن الط

اري المفعول بسبب فرض إجراء من قضاء س غير النظر أصبحت إذا تثبتت محكمة المحاماة من أن لف

 3أ الفقرة  74أو أن المحكمة ترفع قرار لفت النظر حسب المادة  (2العبارة  5أ الفقرة 74المحاماة )المادة 

، فإنه يمكن للمحكمة أن تفرض على المحامي تحمل تكاليف اإلجراءات كلياً أو جزئياً، إذا رأت 2 رةالعبا

 اسب. منأن ذلك 

جود ة سحب المحامي طلب استصدار قرار محكمة المحاماة أو في حالة رفض الطلب لعدم والفي ح (2)

 . 1العبارة  2الفقرة  197ضرورة، فإنه يتم إعمال المادة 

رفع الغرامة المالية أو اإلنذار بها، فإنه يتم فرض تحمل أتعاب المحامي الذي كلفته نقابة  لةفي حا( 3)

، أو 2العبارة  3أ الفقرة 74حالة رفع قرار لفت النظر، باستثناء المادة  فيضاً سري ذلك أيويالمحامين. 

قضاء المحاماة أو  هاالة ثبوت عدم سريان لفت النظر بسبب براءة المحامي في القضية التي ينظرفي ح

 (. 2 العبارة 5أ الفقرة 74)المادة  2العبارة  2أ الفقرة 115لألسباب الواردة في المادة 

 مسؤولية نقابة المحامين: 198 المادة

أو الغير أو التي ال يمكن خصمها من المحامي،  بالنسبة للنفقات التي ال يمكن فرضها على المحامي( 1)

 محامين التي ينتمي إليها المحامي. الفهي تقع على عاتق نقابة 

جر الشهود وأويض مسؤولية تعن ( في الدعوى المرفوعة أمام محكمة المحاماة تتولى نقابة المحامي2)

اإلجراءات الجنائية. وفي حالة بعد والخبراء بنفس الحجم الذي يبرر مسؤولية الخزانة العامة حسب قانون 

 نه يتم صرف بدل لهم بناء على الطلب. فإمسافة محل إقامة األشخاص المستدعين 
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 : تحديد تكاليف الدعوى أمام محكمة المحاماة199المادة 

المحاماة بإصدار قرار يحدد فيه التكاليف التي يتحملها المحامي في الدعوى ة محكمئيس دائرة ر يقوم( 1)

 رفوعة أمام محكمة المحاماة. الم

م القرار أن يتقدم بمذكرة اعتراض على قرار تحديد اليمكن للمحامي في غضون أسبوعين من است( 2)

يسها ذلك القرار. ويمكن رئصدر ماة التي أحاالتكاليف. وتقرر بشأن مذكرة االعتراض هذه محكمة الم

 ه اإلجراءات.على هذ وال يتم فرض رسوم ماة؛للمحامي أن يقدم شكوى فورية ضد قرار محكمة المحا

 والتكاليف غير قابلة للرد. 

 : )الغي(200ة ادالم

- 

 : )الغي(201المادة 

- 

 : )الغي(202المادة 

- 

 : )الغي(203المادة 

- 

 الحادي عشرالجزء 

 الشطبكم بها قضاء المحاماة والتكاليف. ح ءات التياإلجراذ تنفي

 م بها قضاء المحاماة: تنفيذ اإلجراءات التي حك204المادة 

 ( سارياً بنفاذ الحكم. 5رقم  1الفقرة  114يُعتبر االستبعاد من مهنة المحاماة )المادة ( 1)

 ذ بنفاذ الحكم.فيبين التنان واجبر( يُعت2و 1رقم  1الفقرة  114اإلنذار ولفت النظر )المادة ( 2)

يمنحها  –ى نسخة موثقة من صيغة القرار ( بناًء عل3رقم  1الفقرة  114( يتم تنفيذ الغرامة )المادة 3)

بة بوثيقة النفاذ وفقاً لألحكام المعمول بها لتنفيذ األحكام في حومص –رئيس دائرة محكمة المحاماة 

التي تتولى  ه النسخة إلى نقابة المحامينهذأن تذهب ؛ على نيات القانونية على المستوى المدالنزاع

 بدورها التنفيذ. 

 المحامي من مهنة المحاماة بحكم نافذ إلى الحيلولة دون دفع الغرامة.  ال يؤدي تخارج (4)

 (4رقم  1الفقرة  114( يُعتبر حظر التمثيل وتقديم المساعدة القانونية في مجاالت قانونية معينة )المادة 5)

 ً  أ. 161أو المادة  150يتم في مدة الحظر احتساب وقت الحظر المؤقت وفقاً للمادة حكم. ال بنفاذ ساريا
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 : وجوب سداد التكاليف205المادة 

)المادة م محكمة المحاماة بناًء على القرار المحدد عن الدعوى المرفوعة أماة تتم جباية التكاليف الناشئ( 1)

 . 3ة قرالف 204( وفقاً للمادة 199

العليا وفقاً لألحكام  اية التكاليف الناشئة أمام محكمة المحاماة العليا أو أمام المحكمة االتحاديةجب( يتم 2)

ة التكاليف الناشئة أمام محكمة المحاماة العليا السلطة ايالمعمول بها في جباية تكاليف المحاكم. تتولى جب

 المحاماة العليا. ة يها محكمئنة لدكاالتنفيذية المختصة بالمحكمة الكلية العليا ال

 .4الفقرة  204( يتم إعمال المادة 3)

 الشطبأ: 205المادة 

 الي:لنوعية العقاب والمدة المحددة إلزالتها كالتالعقوبات المدونة في حق المحامي وفقاً يتم شطب ( 1)

 . بعد خمس سنوات بالنسبة لـ1

 ات،اإلنذار( أ

 ، ب( التوبيخ

 اإلرشادات،جـ( 

لمخالفات أو انتهاك واجبات المهنة أو اوالقرارات األخرى في القضايا المتعلقة بالجنح ام الجنائية ألحكاد( 

 وبيخ.والتي لم تؤدي إلى تدبير من جانب محكمة المحاماة أو الت

 في الوقت ذاته؛روضة . عشر سنوات للفت النظر والغرامات المالية، حتى وإن كانت مف2

 . (4البند رقم الفقرة األولى  114المادة تمثيل )ظورات ال. عشرون عاماً لمح3

 غير قابل للطعن ونهائياً.  المدة من اليوم الذي يصبح فيه اإلجراء الصادرأ ( تبد2)

أن هناك ضد المحامي دعوى جنائية أو دعوى أمام قضاء المحاماة أو دعوى ا هي المدة، طالمنتوال ت( 3)

إجراء آخر من جانب  فيأن هناك جوانب متمثلة تزال قائمة، أو  و دعوى تأديبية لم يبت فيها والمهنية أ

ن يمكوتُنفذ بعد م إحدى المحاكم المهنية األخرى أو إجراء تأديبي لدى الموثقين أو غرامة محكوم بها ل

 االستناد إليها في إجراءات أخرى ضده.

ً انتهاء المدة يُعتبر المحامي بعد  ( 4)  . فقرة األولىت حسب الت فرضأو إجراءا قراراتمن أية  خاليا

 (الغي)( 5)

 (الغي)( 6)



93 

 

 الجزء الثاني عشر

 محامون من دول أخرى

 فرع: ال206المادة 

 من حيثيمارس مهنة تتالئم و يحق للشخص المنتمي لدولة تتمتع بعضوية منظمة التجارة العالمية( 1)

ً حاماة حسب هذا القانون يحق له أن يمهنة الممع التأهيل والصالحيات  ارس فيه يمله في ألمانيا  تخذ فرعا

دمات التي يقدمها في إطار الذي يتمتع به في موطنه، على أن تكون الخالمهنة تحت المسمى الوظيفي 

جيله بناًء على طلبه في نقابة المحامين المختصة بالمنطقة تسقانون الموطن والقانون الدولي، وذلك إذا تم 

خالل الئحة قانونية دون موافقة المجلس  منعدل االتحادية اللوزارة  المتواجد فيها الفرع الخاص به. يحق

 مع مهنة المحاماة حسب هذا القانون. التأهيل والصالحيات  من حيثاالتحادي أن تحدد المهن التي تتالئم 

سبة لالشخاص القادمين من دول أخرى ويمارسون مهنة تتالئم من حيث التأهيل والصالحيات مع لنبا( 2)

بشرط أن تقتصر صالحية ممارسة العمل القانوني على  1سري الفقرة ت سب هذا القانونح المحاماةمهنة 

خالل الئحة ن كان التبادل مع موطنه مكفول. ويحق لوزارة العدل االتحادية موذلك إذا  قانون الموطن،

الوزارة د كذلك تحدالدول التي يسري ذلك على مواطنيها وقانونية دون موافقة المجلس االتحادي أن تحدد 

  المهن.

 اإلجراءات والوضع المهني: 207المادة 

بشهادة من الجهة المختصة في الموطن األصلي تفيد بانتمائه إلى يجب إرفاق طلب التسجيل في النقابة ( 1)

أو في حالة عدم وفاء العضو بهذا االلتزام جب أن تُقدم هذه الشهادة سنوياً إلى نقابة المحامين. ويالمهنة. 

 ، فإنه يتم إلغاء التسجيل في نقابة المحامين. 206المادة ي شروط الواردة فالغياب 

امين محر بشأن الطلب وعلى الوضعية القانونية بعد القبول والتسجيل في نقابة اليسري على القرا( 2)

 6إلى   4المواد من سحب وإلغاء التسجيل في نقابة المحامين يسري الجزء الثاني باستثناء على وكذا 

جزاء أ، ويسري الجزء الثالث والجزء الرابع والباب الرابع من الجزء الخامس واأل12ة ادوالم 12المادة و

ل حسب المادة ييسري حظر التمث. السادس والسابع والعاشر والحادي عشر والثالث عشر من هذا القانون

بعاد من ست. وفي حالة االونذا القانأ على مجال التطبيق له161و 150رقم وكذا المادتين  1الفقرة  114

األجنبية في نطاق التطبيق لهذا  ( يشمل الحظر التعامل مع الشؤون5رقم  1الفقرة  114المحاماة )المادة 

 عضويته في نقابة المحامين.  انالقانون؛ وبنفاذ هذا القرار يفقد المد

باللغة  الوظيفي الموطن األصليأن يذكر إلى جانب مسماه  األجنبي المقيم ( يتعين على المحامي3)

يفي إلى جانب مسماه الوظين عليه بالشؤون القانوية فيتعذا كان مصرح له بالعمل كموظف وإ؛ األلمانية

ب "عضو نقابة لقحق له استخدام ويشؤون قانونية. للعمل كمحامي موظف  هس أنه مصرح لبين أقواذكر 

 المحامين" في التعامالت المهنية. 

ئم أحكام القانون الجنائي بشأن اإلفالت من العقاب بسبب عدم اإلبالغ عن جرااستخدام  فيما يخص (4)

عمالة وبشأن ال (352المادة وبشأن اإلعفاء من الرسوم ) (2عبارة ال 3الفقرة  139المادة )لها مخطط 

 . مينون المقيمون األجانب مع المحاميتساوى المحا (356المادة ) الواحدةضية طرفي القالمزدوجة ل
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 الجزء الثالث عشر

 األحكام االنتقالية والختامية

ً : قيود التمثيل والمساعدة القانونية و208المادة   لقوانين الواليات فقا

 القانونية أمامت والمساعدات القانونية في اإلجراءا إذا نص القانون في الوالية على استبعاد الوكالء

خرى، فإن ذلك يمكن أن يمتد ليسري على المحامين أيضاً. لمحك م أو أمام هئات التسوية والتوفيق األا

 المحامين كوكالء أو مقدمي المساعدة القانونية. رد  ونظراً إلى أحكام تتعلق بقانون الواليات ال يمكن

 ات القانونيةارن تنظيم االستشنوالنقابة لحاملي التصريح وفقاً لقا : عضوية209المادة 

القانون االجتماعي أو قانون دون قيود أو باستثناء  –ن لديهم تصريح األشخاص الطبيعيون الذي( 1)

ونية العملية يتم تسجيلهم في نقابة المحامين المختصة بالمنطقة لقانلتعامالت ابا – التأمينات االجتماعية

 و نقابة المحامين" في التعامالت المهنية.عضلهم حمل لقب " كنويمائن بها فرع المكتب الخاص بهم. الك

يسري على القرار بشأن الطلب وعلى الوضعية القانونية بعد القبول والتسجيل في نقابة المحامين وكذا 

أ، 12والمادة  12مادة وال 6إلى   4إلغاء التصريح يسري الجزء الثاني باستثناء المواد من حب وعلى س

اء السادس والسابع والعاشر بع والباب الرابع من الجزء الخامس واألجزراثالث والجزء الالويسري الجزء 

فة الخاصة في لمعرويمكن لحامل التصريح اإلشارة إلى ا والحادي عشر والثالث عشر من هذا القانون.

صى إثنين أقوإضافة "المجال التخصصي" بحد  2رة العبا 1جـ الفقرة 43المادة أحد المجاالت الواردة في 

 . 2عبارة ال 1جـ الفقرة 43االت الواردة في المادة مجمن ال

أن ( يتم إلغاء التىسجيل في نقابة المحامين بناًء على طلب صاحب التصريح؛ ويتم تعليق القرار بش2)

 م يبت فيها ضد صاحب التصريح.إللغاء، طالما أن هناك قضية أمام محكمة المحاماة ال تزال قائمة ولا

يح، وذلك بناًء على طلب صاحب ال يتم تغيير إال المحل المحدد في التصر رعتغيير محل الف ند( ع3)

وبهذا  التغيير يد للفرع. الجدر األمر بالتغيير نقابة المحامين التي يقع في منطقتها المحل دالتصريح. وتص

 المختصة.  يصبح صاحب التصريح عضواً في هذه النقابة

 )الغي(( 4)

 ننقابات المحاميء بقا: 210المادة 

وال تتخذ من محل المحكمة  2009 من األول من سبتمبر/ أيلول تظل نقابات المحامين الناشئة اعتباراً 

 الكلية العليا مقراً لها تظل باقية. 

 قضاءالاإلعفاء من شرط األهلية لتولي منصب : 211 المادة

الشروط  1996سبتمبر/ أيلول  9عمل بمهنة المحاماة كل من استوفى حتى ألهلية للبايحظى ( 1)

 1990سبتمبر/ أيلول  13من قانون المحاماة الصادر في  4سب المادة التخصصية لتصريح المحاماة ح

 (. 1504صفحة  61)الجريدة الرسمية رقم 
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 1990سبتمبر/ أيلول  13 الصادر فية قانون المحاما سب( المحامون المصرح لهم بمزاولة المهنة ح2)

 1الفقرة  93قضاء حسب المادة أو المصرح لهم بناًء على الفقرة األولى يستوفون شروط األهلية لمنصب ال

 .2العبارة  1الفقرة  101دة والما 3العبارة 

 (1العبارة  195لمادة وا 1العبارة  193مرفق )للمادة 

 ة الرسومئمقا

 تقسيم

 اء المحاماةالدعاوى أمام قض لجزء األولا

 دعاوى أمام محكمة المحاماة الباب األول 

 من الدرجة األولى دعاوى أمام محاكم المحاماة  1باب فرعي   

 طلب استصدار قرار المحكمة بشأن لفت النظر  2عي باب فر  

 كمة المحاماة العليادعاوى أمام مح الباب الثاني 

 افاستئن  1فرعي  ابب  

 شكوى   2باب فرعي   

طلب استصدار قرار المحكمة بشأن توقيع الغرامة المالية أو   3رعي باب ف

 اإلنذار بها

 العليا اوى أمام المحكمة االتحاديةدع الباب الثالث 

 نقض  1باب فرعي   

 شكوى  2باب فرعي   

مة حكامل تصريح العمل لدى المحدعوى بسبب محامي  3باب فرعي 

 ليالعاالتحادية ا

 اإلصغاء القانونيفي ر بسبب انتهاك الحق لفت النظ الباب الرابع 

 ة بالقانون اإلداريفي مسائل المحاماة المتعلققضائية دعاوى  الجزء الثاني

 الدرجة األولى األولالباب  

 محكمة المحاماة العليا  1باب فرعي   

  مة المحاماة االتحاديةمحك  2باب فرعي   

 وتنفيذ االستئناف ولقب لباب الثانيا 
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 حماية قانونية مؤقتة لثالثالباب ا 

 محكمة المحاماة العليا  1باب فرعي   

 األساسية  القضيةفي  دية العليا تقرر بشأن الطعنالمحكمة االتحا  2باب فرعي   

 المحكمة االتحادية العليا  3باب فرعي   

 قانونيالحق في اإلصغاء اللفت النظر بسبب انتهاك  الباب الرابع 

 الجزء األول

 أمام قضاء المحاماة الدعاوى

  رقم

 جوانب الرسوم

مبلغ الرسوم أو 

نسبة كل رسم من 

 1112حتى  1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110 

 

 

1111 

 

1112 

 

 : 1 تمهيد

رهناً  –لدعاوى أمام قضاء المحاماة تتحدد رسوم المحكمة بالنسبة ل( 1)

 ض. فقاً لإلجراء النافذ المفرولكافة الدرجات القانونية و – 2بالفقرة 

( إذا تم رفض الطعن أو طلب استصدار قرار المحكمة جزئياً أو رده 2)

تشكل عبءاً مالياً  هارسوم، طالما أنالتعين على المحكمة تخفيض فإنه ي

 الً على المحامي. ليس قلي

( في إجراءات ما بعد إعادة فتح القضية يتم فرض نفس الرسوم 3)

غاء الحكم السابق بعد األمر المعاد فتحها. وفي حالة إل المقدرة للقضية

إجراء قانوني من ، فإنه يُعتبر لفرض الرسوم كل بإعادة فتح القضية

معاً كإجراء  ء قانوني من القضية السابقةراجديدة مع كل إجالالقضية 

قانوني واحد. ويتم فرض الرسوم أيضاً على اإلجراءات القانونية التي 

 لقضية السابقة. وقعت فقط في ا

 

 ولالباب األ

 دعاوى أمام محكمة المحاماة

 

 1باب فرعي 

 رجة األولىدعاوى أمام محاكم المحاماة من الد

 عديد من اإلجراءات التالية:و أ أحدحكم يفرض ب قضاياً انتهت

 . إنذار،1

 . لفت نظر،2

  .. غرامة3

سب المادة قضية انتهت بحكم يفرض حظر التمثيل أو المساعدة القانونية ح

 من الئحة المحاماة االتحادية 4 رقم 1الفقرة  114

 قضية انتهت بحكم باستبعاد من مهنة المحاماة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يورو 240

 

 يورو 360

 رويو 480
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1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

1210 

1211 

 

 

 

 

1220 

 

 

 

 

 

 

 

 

1230 

 

 

 

 

 

 

 

 

1310 

 

 

1311 

 

 

 

 2باب فرعي 

 لفت النظر أنرار المحكمة بشق طلب استصدار

أ 74صدار قرارالمحكمة بشأن لفت النظر حسب المادة إجراءات طلب است

 من الئحة المحاماة االتحادية: 1الفقرة 

 الطلب أو يرد.....يرفض 

 

 لثانيالباب ا

 دعاوى أمام محكمة المحاماة العليا

 

 1باب فرعي 

 استئناف

 نتهت بحكمقضية استئناف ا

 ناف دون حكمتئانجاز قضية اس

 قبل انتهاء مدة ابداء األسباب.الرسوم عند سحب االستئناف  قطتس

 

 2باب فرعي 

 الشكوى

ة أمام قضاء المحاماة إجراءات النظر في الشكوى في القضية المرفوع

 ال تُعفى من الرسوم وفقاً للوائح أخرى: والتي

 يتم رفض الشكوى أو ردها.....

جراء نافذ من قضاء إ إذا ُوقع عليه الفرض رسوم على المحامي إ ال يتم

 . المحاماة

 

 3باب فرعي 

 طلب استصدار قرار المحكمة بشأن 

 توقيع الغرامة المالية أو اإلنذار بها

شأن توقيع الغرامة المالية أو طلب استصدار قرارالمحكمة ب إجراءات

 المحاماة االتحادية:من الئحة  3الفقرة  57اإلنذار بها حسب المادة 

 .....الطلب أو يُرد فضيُر

 

 الباب الثالث

 أمام المحكمة االتحادية العلياالدعاوى 

 

 1باب فرعي 

 النقض

العبارة  3الفقرة  146ادة إجراءات النقض منتهية بحكم أو بقرار حسب الم

أو الفقرة  2الفقرة  349من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة  1

 ةئين قانون اإلجراءات الجنام 4

 3الفقرة  146ب المادة النقض دون حكم ودون قرار حست إنجاز إجراءا

أو  2الفقرة  349من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة  1العبارة 

 راءات الجنائيةمن قانون اإلج 4الفقرة 

 تسقط الرسوم عند سحب النقض قبل انتهاء مدة إبداء األسباب.
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1400 

 

 2اب فرعي ب

 الشكوى

 دم قبول النقض:ع بشأن الشكوى ضدت إجراءا

 ى أو تُرد....تُرفض الشكو

إجراءات بشأن شكاوى أخرى في الدعوى المرفوعة أمام قضاء المحاماة 

 من الرسوم حسب لوائح أخرى: والتي ال تُعفى

 تُرفض الشكوى أو تُرد....

جراء نافذ من قضاء ال يتم فرض رسوم على المحامي إال إذا ُوقع عليه إ

 ة. ماالمحا

 

 3باب فرعي 

 دعوى بسبب محامي 

 ح العمل لدى المحكمة االتحادية العلياحامل تصري

 دعوى أمام قضاء المحاماة منتهية بحكم يفرض إجراء ضده

كمة بشأن توقيع الغرامة المالية أو راءات طلب استصدار قرارالمحإج

من  2 رةالعبا 163رتباط بالمادة باال 3الفقرة  57اإلنذار بها حسب المادة 

 اماة االتحادية:محالئحة ال

 ب أو يُرد.....يُرفض الطل

أ 74إجراءات طلب استصدار قرارالمحكمة بشأن لفت النظر حسب المادة 

 من الئحة المحاماة االتحادية: 2العبارة  163رتباط بالمادة باال 1الفقرة 

 يُرفض الطلب أو يُرد.....

 

 الباب الرابع

 نينوي اإلصغاء القاف النظر بسبب انتهاك الحق لفت

 انتهاك الحق في اإلصغاء القانوني:ب لفت النظر بسبقضية بشأن 

 يُرفض لفت النظر كلياً أو يُرد....
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 الجزء الثاني

 دعاوى قضائية 

 في مسائل المحاماة المتعلقة بالقانون اإلداري

 

 

  رقم

 ب الرسومجوان

بة مبلغ الرسوم أو نس

الرسوم حسب المادة 

من قانون  34

 تكاليف المحاكم
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 الباب األول

 الدرجة األولى

 

 1باب فرعي 

 محكمة المحاماة العليا

 معاإلجراءات بشكل ا

 ة كافة من خاللإنهاء اإلجراءات القانوني

 سحب الدعوى. 1

 أ( قبل انتهاء الجلسة الشفهية،

تم فيه تبليغ ون قبل انتهاء اليوم الذي يب( إذا لم تُجرى هذه الجلسة، فتك

 ساسية إلى ديوانالقضية األالحكم أو قرار المحكمة أو القرار في 

 المحكمة،

اماة من الئحة المح 1العبارة  1 رةجـ الفق112ادة لمجـ( في حالة ا

من قانون تنظيم المحاكم اإلدارية  2أ الفقرة 93االتحادية باالرتباط بالمادة 

من قانون  1العبارة  2الفقرة أ 93دة اإلقرار حسب المادة قبل انتهاء م

 تنظيم المحاكم اإلدارية،

 خلي،حكم إقرار أو حكم ت. 2

 . مقارنة قضائية،3

 1العبارة  1جـ الفقرة 112م أو اإلنجاز حسب المادة ماإقرارات باإلت .4

 من قانون 2الفقرة  161من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة 

ذا لم يكن هناك قرار بشأن التكاليف أو قرار تنظيم المحاكم اإلدارية، إ

أو  يفطراف بخصوص تحمل التكالباتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األ

 ألطراف،تحمل النفقات من جانب أحد اب وجود إقرار

 

أو قرار محكمة  2وإال في حال صدور حكم غير األحكام الواردة في رقم 

 األساسية:  أو قرار في القضية

 إلى  2110 يتم خفض الرسوم

تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوانب تستدعي التخفيض 

 فاه. مستو

 

 2باب فرعي 

 الياالتحادية الع مةالمحك
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2204 

 اإلجراءات بشكل عام

 اإلجراءات القانونية كافة من خالل إنهاء

 . سحب الدعوى1

 أ( قبل انتهاء الجلسة الشفهية،

انتهاء اليوم الذي يتم فيه تبليغ جرى هذه الجلسة، فتكون قبل ب( إذا لم تُ 

 الحكم أو قرار المحكمة إلى ديوان المحكمة،

من الئحة المحاماة  1 رةالعبا 1الفقرة ـ ج112جـ( في حالة المادة 

من قانون تنظيم المحاكم اإلدارية  2أ الفقرة 93ادية باالرتباط بالمادة االتح

من قانون  1لعبارة ا 2أ الفقرة 93حسب المادة  قبل انتهاء مدة اإلقرار

 تنظيم المحاكم اإلدارية،

 . حكم إقرار أو حكم تخلي،2

 ارنة قضائية،. مق3

 1العبارة  1 جـ الفقرة112از حسب المادة نجاإلتمام أو اإلب . إقرارات4

من قانون  2الفقرة  161من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة 

هناك قرار بشأن التكاليف أو قرار حاكم اإلدارية، إذا لم يكن تنظيم الم

ص تحمل التكاليف أو باتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األطراف بخصو

 ات من جانب أحد األطراف،فققرار بتحمل النإ وجود

 

أو قرار محكمة  2إال في حال صدور حكم غير األحكام الواردة في رقم و

  أو قرار في القضية األساسية:

 إلى  2110يتم خفض الرسوم 

تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوانب تستدعي التخفيض 

 مستوفاه. 

 

 اب الثانيالب

 ستئنافالقبول وتنفيذ ا

 بول االستئناف:ق إجراءات

 طلب مرفوضطالما أن ال

 إجراءات قبول االستئناف:

 خرىطالما أن الطلب لم يُسحب أو أن القضية تم انجازها بطريقة أ

 بول االستئناف.ال يتم فرض الرسوم مع ق

 اإلجراءات بشكل عام

، سحب االستئناف أو الدعوىانهاء اإلجراءات القانونية كافة من خالل 

 :سبيب االستئناف لدى المحكمةت قبل ورود وثيقة

 إلى  2202يتم خفض الرسوم 

من  1العبارة  1جـ الفقرة 112إقرارات باإلتمام أو اإلنجاز حسب المادة 

من قانون تنظيم  2الفقرة  161ية باالرتباط بالمادة الئحة المحاماة االتحاد

 ذا لم يكن هناكإ قدم المساواة مع السحب، المحاكم اإلدارية تقف على

باتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األطراف رار بشأن التكاليف أو قرار ق

نب أحد بخصوص تحمل التكاليف أو وجود إقرار بتحمل النفقات من جا

 األطراف،

 ، من خالل2203راءات القانونية كافة، إذا لم يتم استيفاء رقم انهاء اإلج
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2311 

 

 اف أو الدعوى. سحب االستئن1

 ،يةء الجلسة الشفههاأ( قبل انت

سة، فتكون قبل انتهاء اليوم الذي يتم فيه تبليغ ب( إذا لم تُجرى هذه الجل

 المحكمة، الحكم أو القرار في القضية األساسية إلى ديوان

من الئحة المحاماة  1العبارة  1جـ الفقرة 112دة جـ( في حالة الما

ارية دظيم المحاكم اإلتنمن قانون  2أ الفقرة 93 االتحادية باالرتباط بالمادة

من قانون  1العبارة  2أ الفقرة 93ر حسب المادة قبل انتهاء مدة اإلقرا

 تنظيم المحاكم اإلدارية،

 خلي،. حكم إقرار أو حكم ت2

 . مقارنة قضائية،3

 1العبارة  1جـ الفقرة 112إقرارات باإلتمام أو اإلنجاز حسب المادة . 4

من قانون  2الفقرة  161باط بالمادة رتالمحاماة االتحادية باالمن الئحة 

محاكم اإلدارية، إذا لم يكن هناك قرار بشأن التكاليف أو قرار تنظيم ال

أو طراف بخصوص تحمل التكاليف باتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األ

 وجود إقرار بتحمل النفقات من جانب أحد األطراف،

 

ة أو قرار محكم 2م ر األحكام الواردة في رقوإال في حال صدور حكم غي

 : أو قرار في القضية األساسية

 إلى  2202يتم خفض الرسوم 

تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوانب تستدعي التخفيض 

 فاه. مستو

 

 الباب الثالث

 قانونية مؤقتةحماية 

 

 : 3.2تمهيد 

على اإلجراءات حسب تسري أحكام هذا الباب على األوامر المؤقتة و( 1)

االتحادية باالرتباط  من الئحة المحاماة 1لعبارة ا 1جـ الفقرة 112ة الماد

من قانون تنظيم المحاكم  3أ الفقرة 80والمادة  5الفقرة  80بالمادة 

 رية.اإلدا

علقة بطلب استصدار قرار وفي اإلجراءات ( في اإلجراءات المت2)

ل رض رسوم على كل منها بشكالمتعلقة بطلب رفع األمر المؤقت يتم ف

العبارة  1جـ الفقرة 112دة إلجراءات المتعددة حسب الماا منفصل. وتُعتبر

 7و 5الفقرتين  80من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة  1

ون تنظيم المحاكم اإلدارية تُعتبر في إطار أ الفقرة من قان80والمادة 

 ني واحد. الدرجة الواحدة بمثابة إجراء قانو

 

 1باب فرعي 

 ياعلمة المحاماة الحكم

 اإلجراءات بشكل عام

 ء اإلجراءات القانونية كافة من خاللانها

 . سحب الطلب 1
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 أ( قبل انتهاء الجلسة الشفهية،

انتهاء اليوم الذي يتم فيه تبليغ  جرى هذه الجلسة، فيكون قبلب( إذا لم تُ 

 ى ديوان المحكمة،القرار إل

 ية،. مقارنة قضائ2

 1ة العبار 1جـ الفقرة 112مادة الو اإلنجاز حسب أ . إقرارات باإلتمام3

من قانون  2الفقرة  161من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة 

بشأن التكاليف أو قرار  ارية، إذا لم يكن هناك قرارتنظيم المحاكم اإلد

تكاليف أو باتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األطراف بخصوص تحمل ال

 ب أحد األطراف،انل النفقات من جحموجود إقرار بت

 

  ل صدور قرار بشأن الطلب:وإال في حا

 إلى  2310يتم خفض الرسوم 

نب تستدعي التخفيض تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوا

  مستوفاه.

 

 2باب فرعي 

 المحكمة االتحادية العليا تقرر بشأن الطعن في القضية األساسية

 اإلجراءات بشكل عام

 ونية كافة من خاللاناإلجراءات الق اءانه

 لطلب . سحب ا1

 أ( قبل انتهاء الجلسة الشفهية،

ي يتم فيه تبليغ ب( إذا لم تُجرى هذه الجلسة، فيكون قبل انتهاء اليوم الذ

 ديوان المحكمة، القرار إلى

 . مقارنة قضائية،2

 1 رةالعبا 1جـ الفقرة 112دة . إقرارات باإلتمام أو اإلنجاز حسب الما3

من قانون  2الفقرة  161المادة اماة االتحادية باالرتباط بمحمن الئحة ال

قرار  تنظيم المحاكم اإلدارية، إذا لم يكن هناك قرار بشأن التكاليف أو

من قِبل األطراف بخصوص تحمل التكاليف أو  باتفاق مسبق مبلغ عنه

 أحد األطراف،وجود إقرار بتحمل النفقات من جانب 

 

 الطلب: ن صدور قرار بشأ الوإال في ح

 إلى  2320يتم خفض الرسوم 

تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوانب تستدعي التخفيض 

 مستوفاه. 

 

 3باب فرعي 

 حكمة االتحادية العلياالم

 :3.3.2د تمهي

تسري أحكام هذا الباب الفرعي، إذا كانت المحكمة االتحادية العليا 

 . الدرجة األولى فيختصة بالمسألة األساسية م

 اإلجراءات بشكل عام

 اإلجراءات القانونية كافة من خاللانهاء 
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 . سحب الطلب 1

 أ( قبل انتهاء الجلسة الشفهية،

نتهاء اليوم الذي يتم فيه تبليغ رى هذه الجلسة، فيكون قبل اب( إذا لم تُج

 القرار إلى ديوان المحكمة،

 ،. مقارنة قضائية2

 1العبارة  1جـ الفقرة 112دة مااإلنجاز حسب الو . إقرارات باإلتمام أ3

من قانون  2الفقرة  161من الئحة المحاماة االتحادية باالرتباط بالمادة 

شأن التكاليف أو قرار ية، إذا لم يكن هناك قرار بتنظيم المحاكم اإلدار

اليف أو باتفاق مسبق مبلغ عنه من قِبل األطراف بخصوص تحمل التك

 أحد األطراف،ب النفقات من جانل وجود إقرار بتحم

 

 صدور قرار بشأن الطلب: وإال في حال 

 إلى  2330يتم خفض الرسوم 

تستدعي التخفيض  تنخفض الرسوم أيضاً إذا كانت هناك عدة جوانب

 مستوفاه. 

 

 الباب الرابع

 لفت النظر بسبب انتهاك الحق في اإلصغاء القانوني

 وني:انفي اإلصغاء القق ت النظر بسبب انتهاك الحقضية بشأن لف

 ً  أو يُرد يُرفض لفت النظر كليا
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