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 تمهيد :

القانون القديم الذي نظم مهنة المحاماة، نشأت المهنة بنشوء الدولة حيث كانت هناك لوائح وكان البدد مدن وددو   17-17القانون 

 كلمة التينية تعني. Avocatمن يفهم هذه اللوائح كلمة 

Ab فق لهالمصاحب، أو المرا 

Votonce المستدعى للمحكمة 

يقوم المحامي بالمساعدة عندما يقدم أ لة تدعم ويوضدح للقاضدي، و ور المحدامي هدو مسداعدة العدالدة فدي حكددار أحكدام عا لدة، 

 والمحاماة تقوم على مبا ئ.

 

للقددانون وأخ ايدات المهنددة هدي مهنددة حدرة بمعنددى أن المحدامي حددر ال ية دا ألي دهددة كاندت حال  مبددأ الحريدة واالسددتق لية : -7

ويأخذ اختصاص الذي يريد والق ايا التي يريدها والمقابل الدذي يريدده، وفدي نفدو الوادت مهندة مسدتقلة أي عيدر تابعدة فد  تتبدا 

 وزارة العدل أو الزبون أو النقيب.

 

هدات الق دائية، فد  ي دوز متابعتده المحامي أثناء ممارسته لمهامه كل تصريحاته تعتبر محصنة أمدام ال  مبدأ حصانة الدفاع : -4

فيما يقول في الق ية حال حذا خرج من دوهرها أو يتلفظ بك م يمو الغير، هنا تسقط حصدانته ويتدابا علدى أسداق القدذع، بمعندى 

 ك مه محصن بشرط أن يكون أمام ال هات الق ائية فقط، سواء ك مه الشفهي أو المكتوب.

يماق مهنته فد  تسدتطيا أي دهدة ااتحدام مكتبده حال بصددور أمدر وح دور نقيدب المحدامين أو وتمتد هذه الحصانة حلى مكتبه أين 

مندوبه، هذه الحصانة وضعها المشرع من أدل ممارسة هدذه المهندة النبيلدة بكدل سدهولة، والمحدامي ملدزم بالسدري المهندي، فد  

سدنوات بعدد  5ا وهندا تسدقط حصدانته، فدالملق يبقدى ي وز له حفشاء سر وار  في ا ية معينة ألن حفشاء السر يعااب عليه دزائيد

 سنوات وحذا أواق المهنة يؤخذ الملفات حلى نقيب المحامين. 5الق ية، بمعنى أن المحامي مسؤول عن الملق مدة 

 المشرع أعطى حصانة للمحامي ومكتبه وحتى الرسائل واالتصاالت بين المحامي وموكله.

 

 القانون يسو  ويطبق على ال ميا  ون استثناء، فالمحامي يسعى حلى تطبيق القانون.بمعنى أن سيا ة القانون : مبدأ  -3

 

بمعندى المحددامي يبدذل كددل دهدده ويح ددر دميدا ال لسددات وي دا كددل الوثدائق ويبددذل بددذل العنايدة ولدديو تحقيدق نتي ددة : مبددأ  -2

 ى أو يةسر.ادتها ا، لكن ليو ملزما بتحقيق النتي ة، فيمكن بعد كل هذا ال هد ترفض الدعو

يحاسددب عندددما ال يدددافا بشددكل ديددد فدديمكن أن يشددتكي بدده موكلدده لنقيددب المحددامين عندددما يقصددر، وحتددى ين ددو المحددامي مددن هددذه 

 المتابعات البد أن يثبت للمحامي بأنه بذل عناية.

  ور المحامي تقديم االستشارات القانونية سواء كتابية أو شفوية. -

ق ائية )المتقاضين(، بمعنى يمثل أحدد الطدرفين سدواء المددعي أو المددعى عليده، أو المتددخل فدي يمثل األطراع أمام ال هات ال -

 الةصام.

 يحق للمحامي الدفاع عن شةص أمام م لو التأ يب أو أحد اإل ارات والشائا الدفاع أمام ال هات الق ائية. -

 

 م االت المحامي واسعة في الدفاع :

 تى وحن كانت خارج الوطن.استرداع حقوق الناق ال ائعة ح -

 يمكن للمحامي األدنبي أن يدافا عن موكله في ال زائر بشروط حد ها القانون والنظام الداخلي للمهنة هي : -

أن يحصل على حاامة مهنية مؤاتة في  ائرة اختصاص المحكمة التي سديرافا فيهدا، ويدأتي بهدذه اإلاامدة مدن أي زميدل محدامي  -أ

 هنا في ال زائر.

دم طلب حلى نقيب المحامين الذي يعطيه ترخيص لمزاولة المهندة مدن أددل ا دية معيندة ومحدد ة والرخصدة تنتهدي بانتهداء يق -ب

 الق ية ويزور رئيو المحكمة ووكيل ال مهورية ويعلمهم أنه يزاول مهنته من أدل ا ية معينة بهذه الرخصة.

 رى.نفو الشيء بالنسبة للمحامي ال زائري حذا ترافا في  ولة أخ
4102.12.02 

 هياكل التي تنظم المهنة وتسيرها :

 

 مستوى ال هوي( :المنظمة المحامين )على  -7

 

 منظمة المحامين في ال زائر العاكمة :

تابعة لم لو االختصاص وهو م لو ا اء ال زائر، هي منظمة تتمتا بالشةصية المعنويدة واالسدتق ل المدالي، وتسدير المهندة 

 ى اختصاكها اإلاليمي.وتشرع عليها على مستو

كل المحامين المتواددين في حطار اختصداص هدذه المنظمدة هدم محدامون تدابعون لهدا، لكدن ي دب أن يكوندوا مسد لين فدي ال ددول 

"ال دول الكبير" الذي يسد ل فيده كدل المحداميين وهدذه المنظمدة تسدهر علدى ترايدة المهندة، وتمثيدل المحدامين الموددو ين علدى 

 مستوى اختصاكها.
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أ هذه المنظمة بقرار يصدر عن وزير العدل حافظ األختام عندما تتوفر شدروط حنشدائها، ويقددم الطلدب م موعدة مدن المحدامين تنش

 كحد أ نى. 311محامي كحد أ نى، وفي القانون السابق كان حذا بلغوا  011حلى بلغوا 

ن م لسددين مةتلفددين ي مددا بينهمددا، مدد 311محددامي، وم موعددة أخددرى  311والقددانون يسددمح بان ددمام م موعددة مددن المحددامين 

 وتقديم طلب إلنشاء منظمة واحدة، وحذا لم يتفقوا فالوزارة تقرر مقر المنظمة حسب اإلمكانيات.

 

 هياكل التي تحتوي عليها المنظمة :

 كل منظمة فيها هيئات  ائمة، والهيئات التي ينص عليها القانون بالنسبة لمنظمة المحامين هي :

 ينتج عنها >لمنظمة المحامين  ال معية العامة -

 ينتج عنه. >نقيب المحامين  -

 م لو التأ يب. -الهيئات التأ يبية :  -

 الل نة الوطنية للطعن : هيئة وحيدة على المستوى الوطني كدردة ثانية لم لو التأ يب -    

 ينص عليها كم لو تأ يب فقط.م حظة : الهيئات التأ يبية : القانون ال ديد  م ها بعد أن كان القانون القديم 

 

 ال معية العامة لمنظمة المحامين :

تتشكل من دميا المحدامين المقيمدين فدي اختصداص الم لدو الق دائي التابعدة لده المنظمدة، ومسد لين فدي دددولها، ت تمدا مدرة 

منظمدة، ورئدديو واحددة فدي كدل سدنة، ادتمداع عددا ي باسدتدعاء مدن نقيدب المحدامين الدذي هددو رئديو المنظمدة )رئديو م لدو ال

 م لو التأ يب(، يكون هذا االدتماع بعد السنة الق ائية )التي تكون من أكتوبر حلى نوفمبر(، بمعنى يكون االدتماع في  يسمبر.

فقط( هنا ال يمكن أن تنعقد ال معيدة العامدة، وي دب تأديلهدا وهدذا  311محامي ويأتي  111وحذا لم يتوفر النصاب القانوني )يكون 

ب أن ال يزيد عن شهر ويستدعي حلى  ورة ثانية عير عا ية )استثنائية(، وهنا حتى وحن لم يتوفر النصاب القدانوني أي التأديل ي 

 من المحامين المس لين. 711/ 51

 

 راسة التقرير المالي واأل بي لمنظمة المحامين للفترة المنصرمة لمدة سدنة، وهدو عدرق يقدمده نقيدب  موضوع ال معية العامة:

ين على سير عمل المنظمة بكل هياكلها، ويعرق النشاط ويبدين حصديلة المبدالل الماليدة التدي  خلدت حلدى حسداب المنظمدة، المحام

والتكاليق التي خردت )تكون اشتراكات المحامين(، بعد انتهاء التداول ت ري المصا اة على التقرير الذي يقدمه النقيدب، ويكدون 

 ا ي وكذلك يمكن التصويت بالوكالة. )القانون لن يتعرق لحالة عدم المصا اة(.التصويت بأعلبية الحاضرين وبرفا األي

المداوالت تكون في مح ر حضافة حلى توكيات )كل األع اء يقترحدون توكديات( يبلدل هدذا المح در حلدى م لدو اإلتحدا ، وحلدى 

 وزير العدل الذي يمكن له أن يطعن فيه أمام م لو الدولة خ ل شهرين.

 

 المحامين :م لو منظمة 

سدنوات(، يتدراوع عدد   5سنوات، )في القانون القديم  1هو هيئة منتةبة من أع اء ال معية العامة، يتوفر فيهم شرط األادمية بـ

محامي فما فوق يزيدد بمنصدب حلدى  311ع و كحد أاصى، ويزيد عد  المناكب بزيا ة عد  المحامين كل  37و  75أع اءه بين 

 كحد أاصى. 37أن يبلل 

حظة : القانون الحالي ينص على أن كل دهة تترشح بعد  معين يتناسدب مدا العدد  اإلدمدالي لعدد  المحدامين التدابعين للم لدو م 

 الق ائي، ومن يحصل على أكبر األكوات هو الذي يعين بم لو المنظمة.
4102.12.40 

 نقيب المحامين :

سدنوات  3سدنوات. مددة االنتةداب حدد ها القدانون بدـ  1لمددة  يكون ع و في م لو المنظمة ومارق مهنة المحاماة  ون انقطداع

 اابلة للت ديد.

( حص  على نفو األكوات هنا نأخذ باألسدبق الدذي أ ى اليمدين، وحذا أ يدا اليمدين فدي 37مثال : متنافسين على المنصب األخير )

 نفو الدورة هنا نأخذ باألكبر سنا.

 سنة. 74عهدتين في م لو المنظمة، أو لديه أادميه أن يكون المترشح ع وا ل شروط ترشح النقيب :

أيام بعد انتةاب م لدو المنظمدة، وذلدك مدن أددل  8سنوات ويترأق دلسة المحامين األكبر سنا، واألادم وذلك في  5يترشح لمدة 

 انتةاب النقيب.

 

 مهامه :

 يمثل المنظمة أمام السلطات العمومية )وزارة العدل(. -أ

 مداوالت ال معية العامة.يسهر على تنفيذ ال -ب

 يسهر على تنفيذ القرارات الصا رة عن م لو المحامين. -دـ

 يرأق م لو التأ يب. -  

 يرأق كل الهيئات المنظمة )ال معية العامة، م لو المنظمة، م لو التأ يب(. -هـ
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أو وفاتده هندا البدد مدن حددراء انتةابدات في حالة عيابه لعين مندوب له ويبلدل م لدو اإلتحدا  بهدذا القدرار، وفدي حالدة اسدتقالته  -

 دديدة من ابل م لو المنظمة.

 النقيب هو الذي يسمح للمحامين األدانب بمزاولة المهنة مؤاتا في حطار اختصاص المنظمة )القانون القديم(. -
4102.12.12 

 : اإلتحا  الوطني للمحامين -4

 

هدذا اإلتحدا  ، واددة على مستوى الدوطن، )دميدا المن دمات ال هويدة(يتشكل اإلتحا  الوطني للمحامين من دميا المن مات المت

يددة مثلدده مثددل منظمددة المحددامين، القددانون يقددر أن مقددر اإلتحددا  ي ددب أن يكددون فددي ال زائددر والددوطني للمحددامين هددو شةصددية معن

تةدب لمدرة واحددة االنتةداب يرأق أحدد النقبداء أع داء م لدو اإلتحدا  ينتةدب مدن بيدنهم، وينالعاكمة، حاليا في المحكمة العليا، 

 لمدة ث ث سنوات اابله للت ديد.

 

 مهامه :

 السعي حلى تراية مهنة المحاماة. -

 تمثيل اإلتحا  ما المنظمات األدنبية المماثلة التي لها  ور وطني. - 

 يبدي رأيه في كل النصوص المتعلقة بمهنة المحاماة. -

 ة على المستوى الوطني.يتولى التنسيق بين مةتلق المنظمات المتوادد -

 هو الممثل الوحيد لإلتحا  أمام كل ال هات. -

 

 الهيئات الدائمة لإلتحا  الوطني للمحامين :

يتشكل من دميا نقباء على مستوى الوطني،  وره تسيير اإلتحا ، تعتبر المدداوالت التدي يتةدذها م لدو اإلتحدا   م لو اإلتحا  :

 نافذة بم ر  حارارها.

 تحا  :مهام م لو اإل

 حماية مصالح المهنة من الةطر والعراايل. -

 حعدا  النظام الداخلي. -

 حعدا  مدونات أخ ايات المهنة. -

 يسعى حلى حعدا  ددول وطني للمحامين. -

 يحد  االشتراكات التي يدفعها المحامي سنوي لصندوق المنظمة. -

 يحد  نسبة اشتراك كل منظمة في كندوق اإلتحا . -

  اء الل نة الوطنية للطعن، سواء أكانوا  ائمين أو مؤاتين من بين النقباء القدامى.تعيين أع -

 تحديد وضبط برامج التكوين التي ية ا لها المحامين المتربصين. -

 يمنح كفة محامي أو نقيب المحامين كشها ة فةرية. -

 فض النزاعات بمناسبة عقو  عمل المحامين. -

 يفصل ببعض الطعون  -

تتشدكل مددن دميدا أع دداء م دالو المنظمددات المحدامين، تت مددا مدرة فددي كدل سددنة،  العامدة لإلتحددا  الدوطني للمحددامين : ال معيدة

ادتماعا عا يا، وحذا لم يتوفر النصاب وهو ثلثي األع اء يتأدل االدتماع فدي أددال شدهر، وهدذه المدرة ال حاددة للنصداب، ت تمدا 

 إلتحا .بطلب من رئيو اإلتحا ، أو ثلثي أع اء م لو ا

تتكون من دميا المحامين الممارسين لمهنة المحاماة على المستوى الوطني، وال يمكنها أن تنظدر فدي  الندوة الوطنية للمحامين :

 عير تةصص مهمة المحماة، وهي تنعقد بناءاً على طلب رئيو اإلتحا .
4102.12.04 

ينظر فدي كدل الشدكاوى التدي تحدال أع اء،  0يب باإلضافة حلى أع اء النق 1يتكون من  م لو التأ يب التابا لمنظمة المحامين :

 حليه من نقيب المحامين.

 

 حدراءات الشكوى :

 يقوم نقيب المحامين بتعيين مقرر :  وره حدراء تحقيق في الشكوى. -7

 يحيل المقرر نتائج التحقيق حلى نقيب المحامين. -4

 يستدعي نقيب المحامين م لو التأ يب. -3

التأ يدب تعقددد بصدفة سددرية، والقدرارات التددي يصددرها م لددو التأ يدب تكددون مسدببة تسددبيب موضدوعي إلمكانيددة دلسدات م لددو 

الطعن فيها أمام الل نة الوطنية للطعن، وادتماع م لو التأ يب ال يتم حال بإخطار لكل األطراع المعنيدة، وي دب علدى المحدامي أن 

 يرتدي الزى المهني.

 لو المنظمة : البد لنقيب المحامين أن يحيل الشكوى حلى منظمة م اورة، للفصل في الق ية.حذا كانت الشكوى ضد ع و م  -

حذا كانت الشكوى ضد نقيب المحامين : في هذه الحالة الملق يرسل حلى م لو اإلتحا  الوطني للمحامين، هو ينظر في الشكوى  -

 وي تما كهيئة تأ يبية

http://www.khettal.com/
http://www.khettal.com/


w.khettal.comww 5 

هذه الحالة ي ب أن تودده الشدكوى حلدى نائدب رئديو اإلتحدا ، الدذي يتكفدل بهدا، الدذي  حذا كانت الشكوى ضد رئيو اإلتحا  : في -

 يحولها حلى م لو اإلتحا  الذي ينظر فيها كهيئة تأ يبية  ون ح ور رئيو اإلتحا .

 

 العقوبات التي يصدرها م لو التأ يب :

 اإلنذار : وهي عقوبة من الدردة البسيطة، ممكن يكون اإلنذار أو شفوي.

 التوبيخ : وتكون في شكل ارار مكتوب، وهو أكثر وطأة من اإلنذار.

التوايق عن ممارسة المهندة لمددة ال تت داوز سدنة : وهدي عقوبدة مدؤثر وتدؤثر سدلباً علدى ممارسدة المهندة ألنهدا تتعلدق مباشدرة 

 التي كانت مكلق بها.بسمعة المحامي، يقوم نقيب المحامين باستة ع المحامي المواوع بمحامي أخر ع و في النقابة 

 الشطب من ددول المحامين : لهذا القرار انعكاسات أخرى، ف  ي وز له التس يل في أي منظمة أخرى.

 

محدامين  2ا داة "يعيدنهم وزيدر العددل مدن المحكمدة العليدا وم لدو الدولدة" و  3أع داء  1تتشدكل مدن  الل نة الوطنية للطعن :

محدداميين احتيدداطيين، يعوضددون  2ا دداة احتيدداطيين و 3اء القدددامى"، باإلضددافة حلددى "يعيددنهم م لددو حتحددا  المحددامين مددن النقبدد

الرسمين عندما يتغيب أحدهم، و رئيو الل نة من الق اة يعينه وزير العدل، ويعين كذلك كاتب ضبط ال لسة، ت تمدا هدذه الل ندة 

ألكثر ت ربة وحذا تعذر ذلك فالقاضي األكبدر سدنا، باستدعاء من رئيسها أو ثلث أع ائها، حذا تغيب رئيو الل نة يعوضه القاضي ا

 ومقر الل نة في المحكمة العليا، ال زائر العاكمة.

 

 مهامه الل نة الوطنية للطعن :

 يسند لها الفصل في الطعون التي يحولها وزير العدل حلى الل نة الوطنية للطعون. -7

 ى مستوى الم لو التأ يب.تنظر في دميا الطعون المحالة حليها من أحد األطراع عل -4

 ارارتها تكون مسببة وتتم بأعلبية األكوات، وحذا تساوت األكوات فإن رأي رئيو الل نة يكون مردح. -3

 ي وز الطعن في القرارات التي يصدرها الل نة أمام م لو الدولة الذي يصدر فيها ارارات نهائية. -2
4102.12.01 

 المحاماة :  لتحاق بمهنةالوادب توفرها لالشروط 

: يتم االلتحاق بالتكوين للحصول على شها ة الكفاءة لمهنة المحاماة عن طريق على  11-73من القانون  32الما ة تنص 

 مسابقة.

 يشترط في كل مترشح:

 أن يكون دزائري ال نسية ما مراعاة االتفاايات الق ائية، -

 معا لة لها،أن يكون حائزا على شها ة الليسانو في الحقوق أو شها ة  -

 أن يكون متمتعا بحقواه السياسية والمدنية، -

 أن ال يكون اد سبق الحكم عليه بعقوبة من أدل أفعال مةلة بالشرع و اآل اب العامة، -

 أن تسمح حالته الصحية والعقلية بممارسة المهنة. -

 

 الفئات المستثناة من التكوين :

 : من شها ة الكفاءة لمهنة المحاماة: يعفى على  11-73من القانون  35الما ة تنص 

 ( سنوات ممارسة على األال،71الق اة الذين لهم أادمية عشر ) -

 الحائزون على شها ة  كتوراه أو  كتوراه  ولة في القانون، -

لى ( سنوات ع71أساتذة كليات الحقوق الحائزين على شها ة المادستير في الحقوق أو ما يعا لها الممارسين لمدة عشر ) -

 األال.

 

 التربص :

( يتوج بتسليم شها ة نهاية التربص من طرع م لدو 4يتابا حاملو شها ة الكفاءة لمهنة المحاماة تربصا ميدانيا مدته سنتين ) -

  (.30الما ة . )ويس لون في اائمة التربص عند تاريخ أ اء اليمين ويحملون كفة محامي متربص، المنظمة

( سدنوات 71توزيا المتربصين على مديري التربص من بين المحامين الدذين لهدم أادميدة عشدرة ) يتولى نقيب منظمة المحامين -

 (31)الما ة  لدى المحكمة العليا وم لو الدولةعلى األال أو المعتمدين 

 

 أنواع التربصات التي ية ا لها المحامي المتربص :

 التربصات الذي تنظمها المنظمات. -

 والم الو الق ائية. تكوين على مستوى المحاكم -

 

 مهام المحامي المتربص :

 (.21يتكفل بكل الق ايا التي يكلفه بها مدير التربص في حدو  ك حياته )الما ة  -

 عند نهاية التربص عليه أن يعد تقرير مفصل، يقدمه لنقيب المحامين. -
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 عند االنتهاء تسلم له، شها ة رفا التربص أو نهاية التربص. -

 دول المتربصين.التس يل ب  -

 

 مح ر أ اء يمين المهنة :

يعتبددر شددها ة مددي   وانتمدداء للمهنددة، بم ددر  أ اء اليمددين تصددبح محددامي متددربص، ويمكددن الحصددول علددى بطااددة مهنيددة لمحددامي 

متربص، ومن حدق المحدامي المتدربص أن يرتددي البدلدة، والح دور فدي كدل االدتماعدات التدي تعقددها ال معيدة العامدة، ومنظمدة 

 حامين، ما عدى الترشح في االنتةابات أو االنتةاب.الم

 

 الوادبات : 

 دير التربص، ونقيب المحامين وكل أع اء المنظمة وكل المحامين وكل الق اة.ما ماالحترام المتبا ل  -

 زيارة الم املة ما مدير التربص أو ع و المنظمة -

 الح ور ابل المحامي المشرع. -
4102.12.42 

 مارق بها مهنة المحاماة :األشكال التي ت

 

 مكتب خاص :

عرع كحد أ نى، عرفة تةصص للمحدامي، وعرفدة تةصدص كأماندة، وااعدة ل سدتقبال، حلدى داندب  3أن يكون المكتب مشكل من 

ذلك ي ب على المحامي اد وفر م موعة من المرادا القانونية المستعملة في المهنة، ولما يتوفر المكتب حمدا بواسدطة اإلي دار أو 

بواسطة الشراء، يتوده بطلب حلى نقيب المحامين المةتص حاليميا، الذي يقدوم بدالتحري حدول المكتدب وفيمدا حذا تدوفرت الشدروط 

القانونية، فيكلق أحد أع اء النقابة الذي يقدوم بزيدارة المكتبدة وحعددا  تقريدر الدذي يعدرق علدى م لدو المنظمدة، بعدد مصدا اة 

عتمد رسميا لممارسة مهنة المحامداة، وهدذه الطريقدة اديمدة مندذ أن مهدرت مهندة المحامداة الم لو المنظمة يصبح هذا المكتب م

 حلى الودو .

ما التطور أكبحت فكرة الل وء حلى التعاون شيء أساسي، ولذلك بدأت تظهر أشكال دماعية للممارسة مهنة المحامداة، ثدم مهدر 

 شكل أخر هو المحاماة بأدر.

الدذي كشدق عدن  17/12يم مهنة المحاماة في ال زائر، لم تشدر حلدى هدذه األشدكال، حتدى دداء ادانون كما أن القوانين السابقة لتنظ

أربعة أشدكال هدي : المكتدب الةداص، شدركة محدامين، شدركة تعداون، المكاتدب الم معدة. والقدانون الحدالي أضداع حليهدا المحامداة 

 القوانين العربية األخرى. بأدر، وهو نوع دديد ور  أول مرة في القانون ال زائري وال يودد في

 

 شركة المحامين :

وهي تتمتا بالشةصية المعنوية والذمة المالية وتتشكل من مؤسسيها، فكل يعمدل بهدذه الشدركة ي دب أن يكدون ع دو فدي شدركة 

محامين أخرى، كل هؤالء الشركاء مسؤولين عدن األعمدال التدي تصددر عدن الشدركة، فد  يمكدن ألحدد أن يدتملص مدن المسدؤولية 

عندما يحدث خطأ، كل الشركاء يتحملون هذا الةطأ، وي ب أن تكون مس لة لدى كدل ال هدات كالتدأمين وال درائب، وكدل ال هدات 

التي ي ب أن ية ا لها المحامي، وفي نفدو الوادت ي دب أن تكدون مسد لة فدي دددول المحدامين )ي دمن كدل أسدماء المحدامين( 

أادديمتهم، والتداريخ الدذي تسد ل فيده الشدركة فدي ال ددول هدو تداريخ حنشداء ويشترط أن يكون أسماء الشركاء في ال دول حسدب 

 الشركة.

 يمكن للشركة أن تفتح فرع لها في نفو ال هة التي يودد فيها مقرها. -7

 يمكن فتح فروع أخرى في أماكن أخرى تابعة لمنظمات أخرى. -4

 يمكن فتح فروع في  ول أخرى ما مراعاة االتفاايات الق ائية. -3

 كل المحامين في الشركات يمكنهم ممارسة مهامهم في فروع الشركة سواء في الداخل أو الةارج. -2

 

 االلتزامات والحقوق التي تقا على الشركاء في شركة المحامين :

 يمكن لكل ع و أن يح ر كل ادتماعات ال معية العامة في ال هة التي يقا فيها مقر الشركة. -

 نتةابات التي تنظمها منظمة المحامين.يمكن أن يساهم في كل اال -

 أشهر ي ب أن ينسحب من الشركة. 71المحامي المتابا ا ائيا أو مواوع من م لو التأ يب ألكثر من  -

 والمعاملة ما الغير. ركل شركة ي ب أن ت ا نظامها الداخلي ي بط طرق التسيي -

 ين، ال باسم المحاميين.الملفات المودو ة بالشركة ي ب أن تكون باسم شركة المحام -

 

يحدد  النظدام الدداخلي للمهندة كيفيدات تطبيدق األحكدام ": من القدانون  02نصت عليها الما ة ال وانب القانونية لشركات المحامين 

 السالق ذكرها السيما تلك المتعلقة بتأسيو الشركة وتسييرها وحلها وتصفيتها.

ة فدي  ائدرة حدامين، بمدا ي دمن تمثيدل األطدراع والددفاع عدنهم بصدورة عا يدويمكن أن يحد  فيه عد  الشركاء وعدد  شدركات الم

 ".اختصاص كل م لو ا ائي
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 مكاتب م معة :

كدل محدامي أن يعمدل حدق ي تمعدون فدي محدل واحدد، يقومدون بأعمدالهم الفر يدة، القدانون يدنص علدى  أن محاميان أو أكثرلودو  

تفقدوا علدى تحديدد المسدائل التدي يشدترك فيهدا ال ميدا، كتكداليق الكهربداء لوحة حشهارية باسمه فقط، هدؤالء المحدامين ي دب أن ي

 والغاز وحي ار المحل أو الترميمات، أما العمل والمسؤولية فهي فر ية.

ية ا حنشاء المكاتب الم معة للموافقة المسبقة لم لو المنظمة وي ب أن يتم بموددب اتفاايدة مكتوبدة تبدين النفقدات المشدتركة 

 واحد من المعنيين فيها. وتحد  حصة كل

ي ب أن يبدي م لو المنظمة رأيه في طلب حنشاء المكاتب الم معة خ ل شهرين من تداريخ حيدداع الطلدب، وفدي حالدة عددم الدر  

 خ ل هذا األدل يعتبر الطلب مقبوال.

 ي وز للمعنيين في حالة الرفض الطعن أمام م لو االتحا .

 ير المكاتب، وطرق  فا التكاليق ي ب أن يفصلها النظام الداخلي.أما المسائل األخرى التي تتعلق بتسي

 

 التعاون :

يمكن حبرام اتفااية تعاون مدا محدامي ، ويمكن لكل محام مس ل في ال دول أن يبرم اتفااية تعاون ما محام آخر أو شركة محامين

هندة ال يت دمن أيدة ع ادة تبعيدة، يتكفدل المحدامي يعدد التعداون نمطدا لممارسدة الم أدنبي مدا مراعداة أحكدام االتفاايدات الق دائية.

 بمودبه ب انب من نشاط مكتب محامي آخر ما حمكانية أن يكون له موكلين.

يكون المحامي المتعاون حرا في أوده الدفاع التي يبدديها، حال ، وال تسري اتفااية التعاون في حق الموكل حال حذا ابلها كراحةكما 

يكدون ، امي المرتبط به بأوده  فاعه ابل حبدائها، حذا ما كاندت مةالفدة لتلدك التدي ادد يثيرهدا هدذا األخيدرأنه يتعين عليه حخبار المح

 المحامي مسؤوال مدنيا على النشاطات المهنية التي اام بها لحسابه المحامي المتعاون.

 ازل عن األتعاب وعيرها.القانون أحل على النظام الداخلي لمهنة المحاماة تحديد التفاكيل كمدة التعاون، والتن

فصددل بصددفة نهائيددة فددي هددو الددذي ي نقيددب المحددامين للمنظمددة التابعددة لدددائرة اختصدداص الم لددو الق ددائي محددل حبددرام االتفاايددة

 .اعات المتعلقة باتفااية التعاونالنز

 

 المحاماة بأدر :

كدون عقدد العمدل ، يلددى مكاتدب المحامداة ر نظدام األددرلمحامي المس ل بال دول أن يمارق، بمودب عقد، مهامده فدي حطدالمكن ي

ال ي وز أن يت من عقد العمل بنددا يحدد مدن حريدة المحدامي بدأدر فدي أن يكدون لده فدي ، مكتوبا وية ا للمراابة المسبقة للنقيب

 المستقبل مكتبا مستق .

 عير أنه ال يمكنه، لمدة سنتين، التكفل بق ايا مكتب المحاماة الذي كان مستةدما فيه.

 المحامي المستةدم مسؤوال مدنيا عن األخطاء المهنية التي يرتكبها المحامي بأدر.يكون 

 تعرق النزاعات الناشئة عن عقد العمل على النقيب للتحكيم، وتكون اراراته اابلة ل ستئناع أمام م لو اإلتحا .
4102.12.14 

 المسؤولية المدنية :

 زم بها، والمحامي ملزم بوادب بذل العناية وليو بتحقيق النتي ة.تترتب عن التقصير في أ اء المهام، عندما ال يلت

 

 فيما تتمثل هذه العناية ؟

  راسة الملق،  راسة  ايقة وكحيحة. -7

 بالتحرير ال يد للدعوى. -4

 التأكد من االختصاص. -3

 السهر على متابعة الق ية عندما تكون معروضة أمام ال هة الق ائية. -2

 بعة.ال دية في المتا -5

 ال دية في تقديم كل الوثائق التي تبرر التصريحات أو المزاعم. -0

 

 متى تقوم المسؤولية المدنية بالنسبة للمحامي ؟

مث  المحامي الذي يمتنا عن ح ور دلسة دزائية يقق فيهدا الموكدل بصدفة مدتهم، فدي هدذه الحالدة  )الةطأ النسبي( : 7الصورة 

ي يحكم بعقوبة ااسية، مثال أخر : عندما يتغيب الموكل ويتغيب المحدامي ويدتم الفصدل فدي عندما يمتنا عن الح ور ممكن القاض

 الق ية، هنا المحامي يتحمل المسؤولية.

 

 ال يمكن حك حه، مثاال : محامي فاته أدال االستئناع، هنا المحامي يتحمل المسؤولية. )الةطأ ال سيم( : 4الصورة 

 

 المسؤولية ال زائية :

ن لها ع اات بالمهنة، وأحيانا خارج نطاق المهنة، مث  محامي يقدو  فدي حالدة سدكر وتسدبب فدي حدا ث مدرور وألحدق أحيانا تكو

 بال حية دروع أو تسبب في وفاته، هنا يصبح المحامي متابا دزائياً ومدنياً وتأ يباً.

http://www.khettal.com/
http://www.khettal.com/

