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 أحكام عامة                                                                                  :الباب ألاول 

 التسجيل و شروط الالتحاق باملهنة :الباب الثاني

 التسجيل :الفصل ألاول 

 التربص :الفصل الثاني

 جدول املحامين :الفصل الثالث

 واملنع مهام وحقوق وواجبات املحامي وحاالت التنافي :لباب الثالثا

 مهام املحامي :الفصل ألاول 

 حقوق املحامي :الفصل الثاني

 واجبات املحامي :الفصل الثالث

 واجبات املحامي تجاه الجهات القضائية :القسم ألاول 

 واجبات املحامي تجاه زمالئه :القسم الثاني

 ملحامي تجاه منظمات املحامينواجبات ا :القسم الثالث

 واجبات املحامي تجاه موكله :القسم الرابع

 حاالت التنافي :الفصل الرابع

 منظمات املحامين:الباب الرابع

  الجمعية العامة :الفصل ألاول 

 مجلس منظمة املحامين :الفصل الثاني

 نقيب املحامين :الفصل الثالث

 حامينإلاتحاد الوطني ملنظمات امل :الباب الخامس

 الجمعية العامة لالتحاد :الفصل ألاول 

 مجلس الاتحاد :الفصل الثاني

 رئيس الاتحاد :الفصل الثالث

 الندوة الوطنية للمحامين :الفصل الرابع

  املمارسة الجماعية ملهنة املحاماة :الباب السادس

 شركات املحامين :الفصل ألاول 

  املكاتب املجمعة :الفصل الثاني

 لتعاون ا :الفصل الثالث

 نظام املحاماة بأجر :الفصل الرابع

 التأديب :الباب السابع

 مجلس التأديب :الفصل ألاول 

 اللجنة الوطنية للطعن :الفصل الثاني

 أحكام ختامية :الباب الثامن
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 النظام الداخلي ملهنة املحاماة

 

 ،5102أكتوبر06و  5102مارس6ان مجلس الاتحاد املنعقد بمقره الكائن باملحكمة العليا بتاريخ -

تنظااااي  مهنااااة واملتضاااامن  5101أكتااااوبر  52املاااافر  فااااي  10-01رقاااا   قااااانون الماااان  016/5بناااااى عملاااا  املااااادة  -

 ،املحاماة

 ،و بعد املداولة وفقا للقانون  -

 :يصادق على النظام الداخلي آلاتي نصه 

 ألاول الباب 

 أحكام عامة

 52املافر  فاي  10-01رقا   قاانون المان  016/2ماادة تا  ععاداد اااا النظاام الاداخملي تطبيقاا لل :ألاولاى املاادة

 .تنظي  مهنة املحاماةواملتضمن  5101أكتوبر 

 :النظام الداخملي عل ااا يهدف   :2املادة 

 ،تنفيا قانون تنظي  مهنة املحاماةقواعد توضيح  -

م ىيتالو  يماأا  النصوص الواردة في قانون تنظي  مهنة املحاماة بما يضمن تطبيقها تطبيقا سل توضيح -

 .أادافها النبيلةت املهنة و تقاليداا و أعرافها و و أخالقيا

 الثانيالباب 

 التسجيل و شروط الالتحاق باملهنة

 الفصل ألاول 

 التسجيل 

فااي  دورة التساجيل فاتحتااريخ  ،مداولااة بموجاب ،مجلاس الاتحااد الااوطني ملنظماات املحاامين يحادد :3 املاادة

منظماات املحاامين فاي وقا  جمياع في بداية السنة القضائية وعمل  مساتو   صو دورة التربجدول املحامين 

 .واحد وضمن شروط موحدة

 .مجلس الاتحاد بعد مداولةبص عال ر ال يجوز ملنظمات املحامين فتح دورات للتسجيل أو للت

  وجاه علا ، مطلاباملحاامين املتربصاين تقادي   يتعين للتسجيل في جدول منظمة املحامين أو قائماة :4 املادة

 قبااال ااعقااااد دورة القباااول مرفقاااا بملااا  مااان أ ااال و نقياااب عحاااد  منظماااات املحاااامين، شاااهرين عملااا   قااال

 :اسخ و يشمل الوثائق التالية (1)ثالث 
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 ،يوجه للسيد نقيب املحامينطلب الترشح بخط وتوقيع املعني شخصيا  .1

 ،شهادة امليالد .2

 ،ضائية واملعاملة باملثلشهادة الجنسية الجزائرية مع مراعاة الاتفاقيات الق .3

  ،شهادة البكالوريا اسخة من .4

 ،الحقوق أو ما يعادلهافي شهادة الليسااس  اسخة من .5

 ،أ ل شهادة الكفاىة املهنية ملهنة املحاماة .6

أو شاااهادة املاجسااتير فاااي الحقااوق أو ماااا يعادلهماااا بالنساابة للمعفياااين مااان  اهشااهادة الااادكتور  اسااخة مااان .7

 ،شهادة الكفاىة

 ،أشهر 1التي ال تتجاوز  الحياتها  1ق القضائية رق  صحيفة السواب .8

 ،أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية و املدنية .9

ساانوات بالنساابة للقضاااة وأساااتاة كليااات الحقااوق الحااائزين  (01)عشاار شااهادة الخدمااة الفعليااة ملاادة  .11

 ،عمل  املاجستير في الحقوق أو ما يعادلهما وذلك من تاريخ الترسي 

 ،الشطب من السجل التجاري مة ووق  الراتب أو شهادة انهاى الخد .11

 ،عدم الانتساب للضمان الاجتماعي لألجراى و غير  جراىشهادة  .12

  خطياااار وتثباااا  أنااااه مفااااال ملمارسااااة املهنااااة جسااااديشااااهادة طبيااااة تثباااا  عاااادم ع ااااابة املترشااااح بماااار   .13

 .املترشح بمر  عقملي ع ابةعدم طبية تثب  شهادة و 

باى مختصين يختارون من قائمة الخبراى املعتمدة مان طارف املجلاس ن من أطاطبيتالن اشهادتالتسل   -

 .القضائي

اشااط ماربح، ويتعاار  و يتنااف  ماع مهناة  يتصريح شارفي يثبا  ااعادام أياة عالقاة تبعياة أو ممارساة أ .14

 ،املحاماة وفقا ألحكام قانون تنظي  مهنة املحاماة وااا النظام الداخملي

 ،  أية منظمة محامين أخر  لد آخرمل   ايداعتصريح شرفي بعدم  .15

 ،خدمة الوطنيةالتبرير الوضعية اتجاه شهادة تثب   .16

 ،بطاقة اقامة بدائرة اختصاص منظمة املحامين املقدم اليها الطلب .17

 ، ورتان فوتوغرافيتان محينتان .18

 .حقوق التسجيل املحددة من طرف مجلس إلاتحاد الوطني ملنظمات املحامينتسديد و ل يثب   .19
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مقر منظمة املحامين املوجه عليها الطلب مقابل و ل يثب  تاريخ عياداع امللا   ع املل  بأمانةيود :5 املادة

 .كل الوثائق املاكورة أعاله والنسخ املرفقة بهاب

نهائية أو عقوباة تأديبياة نهائياة فاي أياة بصفة أدين بعقوبة جناية أو جنحة ال يقبل ترشيح كل من  :6 املادة

  بشاااارط أن تكااااون مخلااااة بالشاااارف وضداب العامااااة و يخضااااع ذلااااك لتقاااادير مهنااااة أو عماااال أو و يفااااة كاناااا

 .مجلس املنظمة

يعااين نقيااب منظمااة املحااامين مقااررا ماان بااين أعضاااى مجلااس املنظمااة لدراسااة امللاا  و التأكااد ماان  :7املااادة 

باا  الساايرة الحساانة للمترشااح و قدرتااه عملاا  ممارسااة املهنااة، وبعااد تقرياارا كتابيااا ياات  عرضااه عملاا  املجلااس لل

 .التسجيلفيه خالل دورة 

عاااااااان طريااااااااق النائااااااااب العااااااااام أن يطلااااااااب فااااااااي حالااااااااة الضاااااااارورة جااااااااوز لنقيااااااااب منظمااااااااة املحااااااااامين ي  :8املااااااااادة 

   .حول سيرة و سلوك املترشح ملهنة املحاماة من طرف الجهات  منية معلومات

جاملااااة لنقيااااب دراسااااة ملفااااه ماااان طاااارف مجلااااس منظمااااة املحااااامين بزيااااارة م أثناااااىيقااااوم املترشااااح   :9املااااادة 

وأعضاى املجلس واو ما يجب تكربسه فعليا بتوقيع وخت  وثيقة تثب  ذلك وتض  ملل  املترشاح  املحامين

 .زيارة املجاملة إلجراىعال اذا حدد مجلس املنظمة طريقة أخر  

 (11)أقصااه ثالثاين  فاي أجال التساجيليبلا  قارار مجلاس منظماة املحاامين بقباول أو رفا  طلاب  :10املادة 

كماااا يبلااا  علااا  املعناااي بااااألمر و مجلاااس   مصاااحوبا بنساااخة مااان امللااا وزيااار العااادل، حااااف   ختاااام علااا   ،ماااايو 

 .الاتحاد

 .له قبواليعد عدم الب  في الطلب  

أو عادم امتثالاه الساتدعائه  املترشاح ال يمكن ملجلس منظمة املحامين رف  طلب التسجيل عال بعد سماع

 .قاد اجتماع مجلس املنظمةأيام قبل ااع (01)عشرة  خالل رسميا

 .ملزمة بتنفياه التي تكون يبل  قرار الرف  عل  باقي منظمات املحامين، 

أماام  حاف   ختام و املعني باألمر كل فيما يخصه الطعن في قرار الرف  أو القبول  ،يمكن لوزير العدل

 .املختصة في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغهالجهة القضائية 

فدي املترشااااح الاااااي تاااا  قبولااااه بعااااد تقديمااااه ماااان النقيااااب أو مندوبااااه أمااااام املجلااااس القضااااائي ياااا  :11املااااادة 

املتضامن تنظاي   10-01مان القاانون  31املسجل بدائرة اختصا ه اليمين بالصيغة املحاددة بانص املاادة 

فاي يات  ي الااو يساجل بجادول املحاامين أو قائماة املحاامين املتربصاين عناد تااريخ أداى اليماين  مهنة املحامااة

 .باملجلس القضائي جلسة احتفائية
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 الفصل الثاني

 التربص

للمحاااامين املتربصاااين و تاااأايله   املعاااارف القانونياااة التطبيقياااةرفاااع مساااتو  علااا  التاااربص  يهااادف :12املاااادة 

مهنيا وفقاا ألحكاام قاانون تنظاي  مهناة املحامااة و اااا النظاام الاداخملي وتقالياد وأعاراف املهناة وأخالقياتهاا 

 .وأادافها النبيلة

توجياااه املحاااامي املتاااربص نحاااو تحريااار بحااا  تطبيقاااي بتقاااوم منظماااات املحاااامين باااأنجع الوساااائل  :13 املاااادة

وتزوياااااده بأ اااااول ممارساااااة املهناااااة و مباد هاااااا، و ععاااااداده ملعالجاااااة مختلااااا  محاااااررات الااااادعاو  واملرافعاااااات 

 .طة باملحاميالشفوية في الجلسات املدنية والجزائية وغيراا من  عمال املنو 

املكاتاب املفالاة السااتقبال قائماة باملحاامين و عاداد إبمجلاس املنظماة قبال كال دورة تاربص  يقاوم :14 املاادة

 .املتربصين

يتاااول  نقياااب املحاااامين أو مندوبياااه توزباااع املتربصاااين عملااا  ماااديري التاااربص طبقاااا ملداولاااة مجلاااس  :15املاااادة 

 .املنظمة

لجنة التربص في بداية كل دورة تربص من أجل السهر عمل  تنفيا  يعين مجلس منظمة املحامين :16املادة 

 .املعد من طرف مجلس الاتحاد الوطني ملنظمات املحامينالتربص برنامج 

يلااازم املحاااامي املتاااربص بالحضاااور الااادائ  علااا  مكتاااب مااادير التاااربص لالطاااالع عملااا  كيفياااة تسااايير  :17املاااادة 

ورشااات  باملشاااركة فااي محاضاارات و ناادوات وو ل الزبااائن مكتااب املحاماااة ومسااك وااجالته وملفاتااه واسااتقبا

 .املعد من طرف مجلس املنظمة التربص و كالك في جلسات الجهات القضائية وفقا للتوزبع

سانة بموجاب قارار ال تتجااوز دون عار مقبول عل  تمديد فترة التربص ملادة متكررة غيابات  (1)ثالث  فديت

 .غير قابل ألي طعن

و  املحااامي املتااربص شااهادة عنهاااى التااربص رفاا  تساالي يمكاان بااات غياار املبااررة عاان ثالثااة عذا زاد عاادد الغيا

 .التسجيل من جديد عجراىاتيصرف عل  

 .يخضع مد  تبرير الغيابات لتقدير مجلس املنظمة

خمسااة عشاارة  ال يمكاان للمحااامي املتااربص التغيااب عاان املجلااس القضااائي مقاار عقامتااه أك اار ماان: 18املااادة 

 .فترة العطلة القضائيةفي دون ترخيص من النقيب ما عدا  ،يوما (02)

املرافعاة أماام محااك  القضااى العاادي  التاربصيمكن للمحامي املتربص خالل السنة الثانية مان  :19املادة 

 .و مسفوليته عشرافهفي القضايا املعهودة اليه من طرف مدير التربص و تح  
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ماة ولاو مفقتاا فاي غيار مكتاب مادير التاربص املعاين ل شاراف عملا  ال يجاوز للمحاامي املتاربص الاقا :20املادة 

للمتااربص و  ،عنااد الضاارورة ،عال أنااه يجااوز يشااارك فااي ذلااك محااامي تربصااه تحاا  املساافولية التأديبيااة لكاال 

 .مجلس املنظمة القيام بتغيير مدير التربص

  .التحويل من منظمة عل  أخر  أثناى فترة التربص للمحامي املتربصكما ال يحق 

يجااااااب عملاااااا  ماااااادير التااااااربص توجيااااااه املحااااااامي املتااااااربص طيلااااااة فتاااااارة التااااااربص فااااااي سااااااائر أعمالااااااه  : 21املااااااادة 

والعمل عمل  تكوينه ملمارسة املهنة و التكفل بمصاري  تنقالته في عطار اشااطات املكتاب، و القياام  املهنية

 .بالواجبات التي تقتضيها أخالقيات و تقاليد املهنة تجااه

يدفعاااااه لاااااه مااااادير التاااااربص دج  2111ال يقااااال عااااان اضاااااحا املحاااااامي املتاااااربص تعويضاااااا شاااااهريا يتق :22املاااااادة 

 .عند الاقتضاى وإلاقامةفي اطار اشاط املكتب باإلضافة عل  مصاري  التنقل 

 .بموجب مداولةو كيفيات دفعه قبل كل دورة تربص  التعوي يحدد مجلس الاتحاد قيمة 

قيب أو مندوبه بنشاط و سلوك املحاامي املتاربص  كال ذلاك ضامن يلزم مدير التربص بإخبار الن :23املادة 

وقاااوع أي طاااارج يسااتوجب الاخباااار الفااوري أو الغياباااات املتكاااررة عاان املكتاااب فاااور فاااي حالااة أو دوري تقرياار 

 .حصولها و كل ما يفثر عمل  السير الحسن للتربص تح  مسفولية مدير التربص التأديبية

أشاهر بتقريار ( 6)تربص و تحا  مسافوليته موافااة لجناة التاربص كال ساتة يتعين عمل  املحامي امل :24املادة 

الدعاو  التي  ويتضمن ااا التقريريفشر عليه من طرف مدير التربص مع عبداى مالحظاته عند الاقتضاى 

 .تابعها و مختل   عمال املوكلة له

 .يض  ااا التقرير عل  مل  املحامي املتربص

ص عند نهاية كل برنامج سنوي تقريرا يتضمن مالحظاتها حول كل محام متربص تعد لجنة الترب :25املادة 

 .ويت  عرضه عمل  مجلس املنظمة

تااربص لجنااة اختباااار للتحقااق مااان مااد  موا باااة الدورة  نهاياااةيعااين مجلاااس منظمااة املحاااامين فااي  :26املااادة 

والحضااور فااي جلسااات  املحااامي املتااربص عملاا  حضااور تمااارين التااربص واملشاااركة فااي أعمااال ناادوات التااربص

 .الجهات القضائية وبناى عليه تحديد مد  اكتساب املحامي املتربص قواعد ممارسة املهنة وأخالقياتها

بإعااداد بحاا  مطااي تطبيقااي ياات  اختيااار خااالل الساانة الثانيااة ماان تربصااه يقااوم املحااامي املتااربص : 27 املااادة

ف مجلاااس املنظماااة مااان باااين أعضااااى لجناااة يااات  تعييناااه مااان طااار  املشااارف الااااي ساااتاذ  موضاااوعه بموافقاااة 

 .التربص

 :أتيي يخضع املحامي املتربص الختبار شفوي في جلسة علنية يحضراا املتربصون وبشمل ما
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 ،مناقشة بحثه املطي التطبيقي -

 ،يتضمن مناقشة مختل  الدعاو  و أخالقيات املهنة عختبار شفوي  -

 .القانون العاماملرافعة في جلسة افتراضية تتعلق بجريمة من جرائ   -

الاختباار، اقتارا  لجناة يتخا مجلس املنظمة بناى عمل  رأي مدير التربص و تقرير لجنة التربص و  :28 املادة

 .قرارا بتسلي  شهادة نهاية التربص أو رفضها

 .يت  تسجيل املحامي الاي ت  تسليمه شهادة نهاية التربص بجدول املحامين

 عغفالهعقامته املهنية في  جل املحدد من طرف مجلس املنظمة يت   تسويةبغير أن املحامي الاي ال يقوم 

 .تلقائيا

واحااادة عذا ثبااا  لاااه عااادم التااا ام ( 0)كماااا يجاااوز ملجلاااس املنظماااة تمدياااد مااادة التاااربص لفتااارة ال تتجااااوز سااانة 

 .املحامي املتربص بواجبات و برنامج التربص

 .يت  التمديد بموجب قرار غير قابل للطعن

لحاااالت رفاا  تساالي  شااهادة نهايااة التااربص عنااد انصهاااى ماادة التااربص أو فتاارة التمديااد بموجااب و لااه فااي كاال ا

 .قرار مسبب بعد سماع املحامي املتربص أو استدعائه قانونا

املختصااة فااي قاارار رفاا  تساالي  شااهادة  الجهااة القضااائيةالطعاان أمااام  يجااوز للمحااامي املتااربص :29املااادة 

 .من تاريخ تبليغه بالقرار تبليغا قانونياة في التشربع الساري املفعول طبقا لآلجال املحددنهاية التربص 

ال يمكاان للمحااامي املتااربص الاااي تاا  رفاا  منحااه شااهادة نهايااة التااربص أن يطلااب تسااجيله ماان  :30املااادة 

 .جديد عال مرة واحدة فقط لد  أية منظمة محامين عمل  املستو  الوطني

 الفصل الثالث

 جدول املحامين

ال يجاااوز ألي كاااان أن يتخاااا لنفساااه  ااافة محاااام أو محاااام متاااربص عن لااا  يكااان مساااجال بجااادول : 31 املاااادة

 .املحامين أو قائمة املحامين املتربصين تح  طائلة العقوبات املنصوص عليها في قانون العقوبات

 .مصه مل جدول املحامين عمل  ألقاب املحامين و أسما ه  و تاريخ أداى اليمين و محل عقاتيش :32املادة 

يات  تاارتي ه  بالجاادول حسااب  قدميااة، مااع إلاشااارة علا   اافة نقيااب املحااامين أو نقيااب سااابق أو اعتمااادا  

 .لد  املحكمة العليا و مجلس الدولة

 إلاشاارةماع ه  و تااريخ أداى اليماين  تلحق بهاا الجادول قائماة املحاامين املتربصاين وتتضامن ألقاابه  و أساما

 .ملدير التربص
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زيااادة عملاا  ماااا ساابق ذكااره املقااار   يشاااتمل عملاا  قائمااة الشاااركات املدنيااة للمحااامين ويتضااامن يعااد ملحااق ثااان

 .الرئيسحي و املقرات الفرعية

حساااب أقدمياااه كااال واحاااد فاااي الشاااركة املدنياااة للمحامااااة تحااادد رتباااة تساااجيل املحاااامين الشاااركاى  :33املاااادة 

 .منه 

 .سهاالشركات املدنية املهنية حسب تاريخ تأسي  تحدد رتبة تسجيل

 .يتبع اس  كل محام عضو في شركة مدنية مهنية ببيانات عنوان ااه الشركة

فاااااي بداياااااة السااااانة يتاااااداول مجلاااااس منظماااااة املحاااااامين فاااااي تحياااااين جااااادول املحاااااامين مااااارة واحااااادة  :34املاااااادة 

 .القضائية

 .يودع الجدول بأمانة الضبط باملجلس القضائي الواقع بدائرة اختصا ه مقراا

 .ومجلس إلاتحادوزير العدل، حاف   ختام كل من ترسل اسخة منه عل  

 .بأية وسيلة كان  بتأشير من النقيب عند مدخل كل جهة قضائية وكل أمانة ضبطو اشره يت  تعليقه 

 .يت  اشر الجدول من جهة أخر  بالوسائل الالكترونية ملنظمة املحامين و الاتحاد

 .اريا أو تلقائيايمكن أن يكون إلاغفال من الجدول اختي :35املادة 

 .يكون بناى عمل  طلب منه يوجه عل  نقيب املحامينرفعه ، فإن ني باألمر عغفالهعذا طلب املع

 .يت  بموجب قرار من مجلس منظمة املحامين عند زوال سببه رفعهعندما يتقرر إلاغفال تلقائيا فإن 

 .عغفالهيطلب  يمكن أن يغفل املحام  املتربص تلقائيا وال أن ال

 :في الحاالت التاليةأو اختياريا املحامي من الجدول تلقائيا  يغفل

 ،عندما يحصل له مااع من املمارسة الفعلية للمهنة بسبب مر  أو عااة خطيرة -

 ،بالواجبات املفروضة عليه بموجب ااا النظام الداخمليعندما ال يقوم بغير عار  -

 ، قل وبدون عار مقبول  أشهر عمل  (6)عندما ال يمارس بصفة فعلية مهنته مدة  -

كماااا ااااو منصاااوص عليهاااا بقاااانون تنظاااي  مهناااة  ،يصااابح فاااي حالاااة مااان الحااااالت املتنافياااة ماااع مهنتاااهعنااادما  -

 ،املحاماة والنظام الداخملي للمهنة

 .له عقامة مهنيةأن عندما ال تثب   -

قيام بأي عجراى مطاي أو ال يمكن للمحامي املغفل استعمال  فة محام خالل فترة عغفاله و ال ال :36املادة 

ي بأمانة منظماة املحاامين البطاقة املهنية و خاتمه املط بإيداعو يلزم ارتداى البالة و يلزم بدفع الاشتراكات 

 .لها التابع
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سانوات رتباة  قدمياة بالجادول باسات ناى ( 2)تفاوق خماس   يفقد املحامي الاي تا  عغفالاه ملادة :37املادة 

 .يرتب بالجدول بتاريخ رفع إلاغفاللح الدولة أو بنيابة انتخابية، و ام لصاالاي استدعي للقيام بمه

كاااان املحاااامي املغفااال معتماااادا لاااد  املحكماااة العليااااا و مجلاااس الدولاااة فإناااه يتعااااين علياااه تقااادي  طلبااااا  عذاو 

 .من أجل اعتماده مجددا في حالة فقدان ترتيبه بالجدول وزير العدل، حاف   ختام جديدا ل

عال بعااد سااماع أقوالااه أو بعااد اسااتدعائه قانونااا تلقائيااا ال يمكاان رفاا  تسااجيل محااام أو عغفالااه : 38 املااادة

 .املنظمةمجلس لجلسة أيام عمل   قل  (01)عشرة  للحضور في آجل

 .رغ  صحة استدعائهيعد القرار حضوريا في حالة عدم حضور املعني 

القانونياة ل اجاض فاي  هاة القضاائية املختصاةالجيمكنه الطعان فاي القارار الصاادر عان مجلاس املنظماة أماام 

بواسااطة أمانااة املنظمااة بمحضاار يوقااع عليااه أو  لتشااربع الساااري املفعااول بعااد تبليغااهاملنصااوص عليهااا فااي  ا

 .برسالة مضمنة الو ول مع الاشعار باالستالم أو عن طريق محضر قضائي

 ختام كل املحامين   حاف  ،وزير العدليعتمد أمام املحكمة العليا و مجلس الدولة بقرار من  :39املادة 

مان تااريخ  أقدمياةسنوات  (01)عشر  من قانون تنظي  مهنة املحاماة وتحسب مدة 20املاكورين في املادة 

فتح املكتب بالنسبة ملمارسة مهنة املحاماة ومن تاريخ الترسي  بالنسبة ملمارسة و يفة القضاى أو و يفاة 

 .جامعيأستاذ 

عاان طريااق نقيااب منظمااة املحااامين وبناااى عملاا  تقرياار وزياار العاادل، حاااف   ختااام اد علاا  يقاادم طلااب الاعتماا

وذلااك جااامعي منااه مرفااق بالوثااائق الثبوتيااة للممارسااة الفعليااة ملهنااة املحاماااة أو و يفااة القضاااى أو أسااتاذ 

 .خالل املدة املطلوبة

 الثالثالباب 

 عمهام و حقوق و واجبات املحامي و حاالت التنافي و املن

 الفصل ألاول 

 مهام املحامي

 :سيماال من قانون تنظي  مهنة املحاماة  6و 2يتول  املحامي املهام املحددة باملادتين  : 40املادة 

و غيرااا مان تمثيل  طراف و مساعدته  و الادفاع عانه  أماام الجهاات القضاائية و إلادارياة و التأديبياة  -

 ،وعبر كامل التراب الوطنيالجهات 

له في جميع اجراىات التحقيق املنصوص عليها بموجب سند قضائي في املاواد الجزائياة أو موكمساعدة  -

 ،املدنية أو العقارية أو إلادارية أو التأديبية



11 

 

في جميع الحاالت التي يسمح له بها القاانون و يحارر كافاة الاتفاقياات التاي تتضامن التخملاي  موكله تمثيل -

 ،مبل  مع إلابراىو دفع أو قب  كل  عن حق أو الاعتراف به

 ،اتخاذ كل الاجراىات و التدابير و يتدخل في كل عمل يخص التحقيق -

بعاد اخطاار املعايناات و العقاود الغيار القضاائية الخبرة املاأمور بهاا قضاائيا و حضور عمليات التنفيا و  -

 ،نقيب املحامين

حالاة فاتح حسااب بنكاي خااص القيام بالتسوية املالية للن اعات التي أوكل  عليه و يجاب علياه فاي اااه ال -

 ،لهاه التسوية و يجب عليه عيداع في ااا الحساب كافة املبال  الخا ة بهاه العمليات

 املساااااائلالشااااافوية واعتباااااره املخاااااتص بااااالك فاااااي  تقاااادي  النصاااااائح و الاستشااااارات القانونياااااة املكتوبااااة و -

  ،قانونيةال

 ،نيابة عن موكلهالقيام بكل طعن عداري أو قضائي  -

  تنفياااا  حكاااام القضاااائية و القياااام بكااال إلاجاااراىات و الشاااكليات الضااارورية لاااالك بماااا فيهاااا الساااعي علااا -

 ،لتنفيااوضوع م  القضيةالحصول عمل  الصيغة التنفياية و لو ل  يكن املحامي قد سبق تأسيسه في 

ت فاااي تساااجيل القضاااايا بأماناااة الضااابط و واااحب  حكاااام و القاااراراكاتاااب أو أك ااار ملسااااعدته بالاساااتعانة  -

القضاااائية و اياااداع امللفاااات و تصاااويراا و تقااادي  املقااااالت للمحاااامي املنااااوب بالجلساااة بشااارط ان يكاااون 

ة يااتثباا   اافته تحاا  املساافولية املهنو  يحااوز عملاا  بطاقااة مهنيااة  ،مصاار  بااه لااد  الضاامان الاجتماااعي

 .التأديبية للمحاميو 

 الفصل الثاني

 حقوق املحامي

ارسا أو متربصا أو في عطار املحاماة بأجر بطاقة مهنية يحادد مجلاس تسل  للمحامي بصفته مم : 41املادة 

و أو رئاايس الاتحاااد موا اافاتها وتكلفصهااا املاليااة ويفشاار عليهااا ماان طاارف نقيااب املحااامين   الاتحاااد نموذجهااا و

 .مفقتا خالل مدة توقيفه أو عغفالهسحب منه نهائيا في حالة الشطب، و ت

أو إلاجاراىات املتخااة لصاالح  شاخاص   مقابال شرعيا للجهد أو املسااعيتعتبر أتعاب املحامي  : 42املادة 

 .الطبيعية أو املعنوية سواى كان  عامة أو خا ة

ال يمكن أن يكون مبلا   تعااب خاضاعا للنتاائج املتو ال عليهاا تحا  طائلاة بطاالن أي اتفااق يخاال  ذلاك، 

مكتاااوب، تحدياااد أتعااااب عضاااافية بحساااب النتاااائج ماااا عااادا فاااي املاااواد التجارياااة التاااي يمكااان، بنااااى عملااا  اتفااااق 

 .املحققة أو العمل املقدم عالوة عمل   تعاب   لية
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يحاق للمحااامي الحصاول عملاا  أتعااب مقاباال الاستشاارات القانونياة املقدمااة مان طرفااه فاي مكتبااه  :43املاادة 

 .أو في مجالس إلادارات سواى كان  عامة أو خا ة

قبل أن يتأسس فيها أو اذا كان  ارات في أية قضية مطروحة أمام القضاىيمتنع املحامي عن تقدي  الاستش

عذا رفاااع النااا اع املكتوباااة قاااد قااادم استشاااارة للخصااا  كماااا يمتناااع عااان التأساااس ضاااد مااان قااادم لاااه الاستشاااارة 

 .للقضاى

 .يمكن الاتفاق عمل  أن تكون  تعاب دورية عن العمل الاستشاري الاي ينجزه املحامي

حساب الجهاد املبااول  التخملي عن واجبات الاعتدال  ال يجوز للمحامي في كل الحاالت عند تحديد  تعاب

 .و طبيعة القضية و مراحلها و أامية املساعي املباولة

 .يحق للمحامي تلقي أتعاب عن خدماته من املوكل مقابل و ل :44املادة 

نيابااة عاان موكلااه عاان طريااق القضاااى ال يمكاان أن يطالااب املحااامي بأتعابااه و املصاااري   خاار  التااي يتحملهااا 

 .نقيب املحامين عخطارعال بعد 

تكااون الن اعااات املتعلقااة بأتعاااب املحااامي فااي حالااة عااادم وجااود اتفاااق مكتااوب محاال  االح مساابق ماان قبااال 

 .النقيب الاي يحرر محضرا بالك في وجل معد لهاا الغر  و او الصلح الاي يضع حدا نهائيا للن اع

 .لح يصرف  طراف التخاذ ما يرونه مناسبافي حالة فشل عجراى الص

 .محضر عدم الصلح املحرر من طرف النقيب يتضمن رأيه في قيمة  تعاب محل الن اع عن

ن رئيس املحكماة املختصاة فاي حالاة للحصول عمل  أتعابه مباألداى للمحامي استصدار أمر  يحق: 45املادة 

ر  االح محاارر ماان طاارف نقيااب املحااامين أو أيااة وثيقااة  ااادرة عاان املوكاال أو محضاامكتوبااة وجااود اتفاقيااة 

 .إلاداريةاملدنية و  إلاجراىاتتحدد قيمة  تعاب كل ذلك طبقا لقانون 

 : بمناسبة ممارسة مهنته من الحقوق التاليةاملحامي يستفيد   :46املادة 

 ،ضمان سرية ملفاته ومراسالته املهنية -

 ،ص  عليهانالتمنع ين املحامي وموكله و حماية الاتصاالت السرية ب -

أثنااااى ممارساااة الحاااق فاااي حماياااة املحاااامي والااادفاع عناااه مااان طااارف النقياااب أو مندوباااه و مجلاااس املنظماااة  -

 ،مهامه أو بمناسبصها

عملاااا  مااااداوالت مجلااااس منظمااااة عملاااا  الانترناااا  الحااااق فااااي إلاطااااالع عاااان طريااااق التعليااااق أو بموقااااع املنظمااااة  -

 ،حال بالنسبة ملجلس الاتحاد وجمعياته والندوة الوطنية للمحاميناملحامين وجمعياتها وكالك ال
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لصاالح مان يختااره ضامن قائماة وبرناامج لتجديد مجالس املنظماات حق املشاركة في الحملة الانتخابية  -

 ،انتخابي ألعضاى مجلس املنظمة ودع  املترشحين دون عكراه مادي أو معنوي 

ى الضااابط وإلادارات العمومياااة فاااي عطاااار القاااانون واااااا تساااهيل مهاااام املحاااامي مااان طااارف القضااااة وأمناااا -

 . خر  و باقي النصوص التطبيقية النظام الداخملي 

الساااااابق ثااااا  النقياااااب و  املماااااارستكاااااون دائماااااا للنقياااااب و  فاااااي الجلساااااة نتمااااانح  سااااابقية للمحاااااامي :47املاااااادة 

  .للمحامي القادم من خارج املجلس القضائي

زمالئااه الحاضاارين أثناااى الجلسااة عملاا  املحااامي الحصااول عملاا  موافقااة قباال مطالبااة القاضااحي باادور امتيااازي 

 .بالجلسة

ترتااااب املرافعااااات فااااي القضااااية الواحاااادة عاااان طريااااق النقيااااب أو مندوبااااه أو املحااااامي  ك اااار أقدميااااة حسااااب 

أو املحااامي الاااي ياادافع عاان خطااورة الحاااالت تباعااا وعملاا  املحااامي الاااي ياادافع عملاا  الحالااة  ك اار خطااورة 

 .أن يرافع في  خيرموكل أك ر من 

غير أنه يجب عمل  املحامي القدي  تفادي املطالبة بحق  سبقية أو الدور الامتيازي تجاه زميل أ اغر مناه 

سنا سبقه بكثير في الحضور وفي حالة النا اع يحادد نقياب املحاامين أو مندوباه ترتياب املرافعاات وعذا تعاار 

 .ود في الجلسةذلك يحدداا املحامي  ك ر اقدمية املوج

وفي جميع  حوال فإن ترتيب املرافعات يجب أن يت  فاي جاو مان الزمالاة و احتارام القادام  ودون أن يافدي 

 .يفدي عل  املساىلة التأديبية بالزمالةذلك عل  حادث بين الزمالى خالل الجلسة وكل اخالل خطير 

 اافيحة بااالبرونز   اافر  وجااد بهااا مكتبااهللمحااامي أن يضااع داخاال أو خااارج العمااارة التاي ي يحااق :48املاادة 

ال تحمال عال عسا  املحاامي ولقباه وعنواناه و ، سا  طاوال 31س  عرضاا و 11أو البالستيك  سود ال تتجاوز 

 فته كمحام باملجلس القضائي أو معتمد لد  املحكماة العلياا  عل رق  ااتفه وعنوانه إلالكترواي عضافة 

 .قيب السابقو  فة النقيب أو الن ومجلس الدولة

ذات شكل مستطيل وال تتضمن أية اشارات أخار  كماا ال تحمال أياة كتاباة  تكون بطاقة الزيارة  :49املادة 

 .س  01س  عمل  2أو رس  أو عشارة من الخل  ويكون لونها أبي  و بكتابة سوداى و ال تتجاوز 

 ااااافته وااااااي و عناااااد الاقتضااااااى رقااااا  ااتفاااااه و رقااااا  برياااااده الالكترو الااااا  اسااااا  املحاااااامي و عنواناااااه   باإلضاااااافة

فإن بطاقة الزيارة ال تتضمن أية معلومات أخر  باست ناى  ،محامي لد  املحكمة العليا و مجلس الدولةك

 .نقيب أو نقيب سابق للمحامين
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و  اافة املحااامي لااد  املجلااس  و اللقااب الاساا شااكل مسااتطيل ويتضاامن  ايكااون خاات  املحااامي ذ  :50املااادة 

كتروااااي لرقااا  ااتفاااه وبرياااده الاعنواناااه املطاااي و و    املحكماااة العلياااا ومجلاااس الدولاااةالقضاااائي أو املعتماااد لاااد

 .أخر   عشارةدون أن يتضمن أي 

 الفصل الثالث

 واجبات املحامي

 .يمارس املحامي مهامه في عقامة مهنية داخل اختصاص مجلس منظمة املحامين: 51املادة 

 .و املكاتب املجمعة أو مقرات الشركة املدنية للمحامينيعين نقيب املحامين مقررا للقيام بزيارة املكتب أ

تخصااص  ،غاارف (3)يجااب أن يكااون املكتااب الئقااا و مفثثااا و فااي مكااان الئااق، ويحتااوي عملاا   قاال عملاا  ثااالث 

 31عااااان   و الثانياااااة لألماناااااة والثالثاااااة تساااااتعمل كقاعاااااة انتظاااااار، و ال تقااااال مسااااااحته  ولااااا  ملكتاااااب املحاااااامي 

 .كل غرفةل( م1×1)منها مساحة  5م

 .يجب أن يكون للمحامي عنوان علكترواي

مكتااب  عناادما تكااون ممارسااة املهنااة فااي شااكل جماااعي، يجااب أن يتااوفر لكاال واحااد ماان املحااامين : 52املااادة 

الدفاع عن   و ال يمكن له  5م 2عمل  أن يزيد عدد الغرف بغرفة لكل محام بمساحة ال تقل عن  خاص به 

 .مصالح متعارضة

أن يطبااع وياانقى عملاا   وراق املعنونااة أو  ااروف الرسااائل أو بطاقااات الزيااارة يجااوز للمحااامي ال : 53املااادة 

مجلاااس الدولاااة و   كمحاااام بااااملجلس القضاااائي أو معتماااد لاااد  املحكماااة العلياااا و  عال اسااامه و لقباااه و ااافته

ابق دون عنوانه ورق  ااتفه و رق  بريده إلالكترواي وعند الاقتضاى  فته كنقياب للمحاامين أو نقياب سا

 ،رسوم أو بيانات أو عشارات أخر  

 .عطالقا ذكر الو يفة الانتخابية أو إلادارية أو القضائية أو السياسية السابقة   املحامييمنع عمل

ال يمكاان أن تاااكر فااي العقااود الخا ااة باااإلجراىات القضااائية  اافات أخاار  غياار  اافة محااام لااد  املجلااس 

 .ومجلس الدولة وعنوانه ورق  ااتفه ورق  بريده الالكتروايالقضائي أو اعتماده لد  املحكمة العليا 

تكااون اسااخ العاارائ  القضااائية املساالمة للخصااوم باانفس الشااكل و مكتوبااة عملاا  وجااه واحااد و : 54املااادة 

 .لتلك املسلمة للجهة القضائية دون أية عضافة أو عشارة ممي ة لأل ل عن النسخ  بنفس  لوان

تصااااارف بكااااال مااااا ياااااوفي بالثقااااة و الاحتااااارام فاااااي اللفاااا  و املظهااااار و املااااااكرات و عملااااا  املحااااامي أن ي :55املااااادة 

مااع الاازمالى والقضاااة والخصااوم والغياار داخاال املكتااب و أمااام الجهااات القضااائية، و أن يلتاا م فااي   املرافعااات
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الن ااة، و عليه الاعتناى بمظهره الخارجي الاي يجب أن يكون ماله بمبادج الشرف و الاستقامة و جميع أع

 .واندامه املحترم تهلياقلالئقا و متفقا مع ما تفرضه مهابة املهنة، والامتناع عن عرتداى  لبسة التي تسحيى 

آخااار أو أن يساااتعمل جباااة ال  اباساابلاملعتمااادة رساااميا جبااة املحامااااة ال يجاااوز للمحاااامي اساااتبدال  :56املااادة 

 .فة للتنظي  الساري املفعول عليها مخال تحمل املوا فات املطلوبة أو أن يضع أية عشارة أخر  

، ومجلااااس التأدياااابيرتاااادي جمياااع املحااااامين الجباااة بياقااااة بيضاااااى بجلساااات املحاااااك  و املجاااالس  :57املاااادة 

 .وبياقة حمراى أمام املحكمة العليا و مجلس الدولة

يجاااااب عملااااا  املحااااامي ممارساااااة مهنتاااااه فعليااااا و بصااااافة دائماااااة بمكتااااب دائااااارة اختصااااااص مجلاااااس  :58املااااادة 

باسات ناى  عقاماة ثانوياة  أي مكان أو  يه فيال يجوز له أن يتخا عال مكتبا واحدا أو استقبال موكلقضائي، و 

و ال أن يتنقااال علااايه  عال عذا كاااانوا عااااجزين عااان التنقااال، أو تعلاااق  مااار  ،مقااارات الشاااركة املهنياااة للمحامااااة

ماع أجنيااي  امهنيا اأو تجمعااكماا ال يجاوز لااه أن يتخاا عقاماة  بشخصاية معنوياة ماارتبط بهاا بموجاب اتفاقيااة،

 .عن مهنة املحاماة، و ال أن يسع  لجلب الزبائن أو القيام باإلشهار لنفسه أو إلايعاز عل  ذلك

 .يمكن للمحامي أن يرافق موكله بحرية لد  السلطات إلادارية

 .ترخيص مسبق من النقيبليخضع تغيير إلاقامة املهنية داخل نفس املنظمة  : 59املادة 

ن تغييااار الاقاماااة مااان منظماااة علااا  أخااار  فإناااه يتعاااين عملااا  املحاااامي الحصاااول عملااا  املوافقاااة املبدئياااة و عذا كاااا

 .املكتوبة للمنظمة التي يريد التحويل عليها

حااامي العضااو بمجلاااس املنظمااة تغيياار محاال عقامتاااه املهنيااة خااارج اختصاااص دائااارة املال يمكاان   :60املااادة 

 .مة أخر  عال بعد تقدي  الاستقالة من عضوية املجلساملجلس القضائي املتواجد به أو عل  منظ

فاااي غيااار العطلاااة القضاااائية عخطاااار النقياااب أو  شاااهريجاااب عملااا  املحاااامي قبااال التغياااب أك ااار مااان : 61املاااادة 

 .مندوبه بالغياب و إلاجراى املتخا لتسيير املكتب

 برناااامج التكاااوين  متابعاااة و املوا باااة عملاااو املهنياااة يجاااب عملااا  املحاااامي تحساااين مداركاااه العلمياااة  :62املاااادة 

 .من الجدول  إلاغفالطرف مجلس املنظمة و مجلس الاتحاد تح  طائلة من  املتوا ل املحدد

القضااااااة و الجهاااااات و يلتااااا م املحاااااامي فاااااي عطاااااار ممارساااااة مهاماااااه بااااااالحترام الواجاااااب نحاااااو زمالئاااااه  :63املاااااادة 

وف ساالوك الاسااتقامة و الوفاااى و القضاائية و موكليااه والخصااوم و أن يسالك فااي كاال مكاان و فااي جميااع الظار 

 .حسن املعاملة

 نظمااة و تقاليااد املهنااة و القااوانين و  عليااهيجااب عملاا  املحااامي الالتاا ام بالواجبااات التااي تفرضااها  :64املااادة 

أعرافهاااا وأخالقياتهاااا وأاااادافها النبيلاااة و املسااااامة فاااي أعبااااى و الت اماااات منظماااة املحاااامين و دفاااع اشاااتراكه 
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تسديد الحصص و العالوات املتعلقة بالتاأمين املبارم جماعياا مان طارف ل من كل سنة، و خالل الثالثي  و 

منظمة املحامين و التأمين عمل   خطار املهنية وعيداع عقوداا لاد  أماناة املنظماة خاالل الشاهر  ول مان 

 .كل سنة

خضاااع لهاااا اشااااطه املطاااي يجاااب عملااا  املحاااامي الالتااا ام بالواجباااات الجبائياااة و الاجتماعياااة التاااي ي : 65املاااادة 

 .وتو يفه مستخدمين أجراى مع مراعاة القوانين املنظمة للضمان الاجتماعي

 القسم ألاول 

 واجبات املحامي تجاه الجهات القضائية

 .مفكداوالاعتبار تجاه القضاة يعد بالنسبة للمحامي واجبا  القضاىعن احترام استقاللية :66 املادة

حياتااه املهنيااة باااحترام القضاااى و القضاااة كمساااا  معهاا  فااي عقامااة العاادل بااين  يلتاا م املحااامي فااي: 67املااادة 

  .الناس

 .يجب عمل  املحامي خالل الجلسة الالت ام بأكبر قدر ممكن من الهدوى و السلوك الحسن

النيابة الاين يرأساون الجلساة، و يجاب  زيارة قضاة الحك  و قضاة يجوز لهعند تنقل املحامي  :68املادة 

تأجيل القضايا طلب الحضور في الجلسة للمرافعة في الوق  املناسب وعليه الامتناع عن املبالغة في عليه 

 .التي تقتضيها طبيعة القضية و حقوق الدفاع عال عند الضرورة

 .يجب عمل  املحامي املثول بالبالة الرسمية في جلسات كل الجهات القضائية و أثناى املرافعات

 القسم الثاني

 حامي تجاه ممئائهواجبات امل

يلت م املحامي بإقامة أفضل العالقة مع زمالئه، و بالتعاون معه  فاي كال عجاراى يسااعد فاي سارعة  :69 املادة

ال يجاااااوز أن ياااافثر دفاااااعه  عاااان حقااااوق مااااوكليه  عملااااا  و  عاااادلالفصاااال فااااي الن اعااااات دون تساااارع و تحقيااااق ال

 .العالقات فيما بينه 

العالقات القائمة بين املحامين الاين عليه  املساعدة  خوية املتبادلة  تمي  املجاملة و اللطافة :70املادة 

ال يجااااوز لهاااا  عقحااااام القضااااايا الشخصااااية فااااي املاااااكرات الكتابيااااة و املرافعااااات إلاعانااااة عنااااد الاقتضاااااى، و و 

 .الشفوية و سائر أعمال املهنة

ملنظماااة املحاااامين فيماااا يخاااص  تاااةسااااواة باااين املحاااامين الااااين يمثلاااون التقالياااد الثابقااادر مااان املتعمااا  أكبااار 

 .احترام الشباب للقدماى و العناية و الااتمام التي يوليها القدماى بالشباب و عرشادا 
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يجاااااب عملااااا  مجلاااااس املنظماااااة اساااااتحداث  اااااندوق خااااااص بالتضاااااامن و الااااااي يااااات  تمويلاااااه مااااان  :71املاااااادة 

 .مساامات املحامين السنوية

حامين خا اة فاي حالاة وفااة احادا  أو توقفاه عان املهناة بعاد يجب أن يبرز التضامن  خوي القائ  بين امل

ماااار  طوياااال أو حالااااة قااااوة قاااااارة وذلااااك عاااان طريااااق تقاااادي  ععانااااة أو نفقااااة حسااااب الظااااروف واحتياجااااات 

املحاااامي نفساااه أو أرملتاااه و أوالده القصااار مسااااامة اسااات نائية يتحملهاااا كااال محاااام، بحيااا  يحااادد مجلاااس 

 .همنظمة املحامين معدل الدفع و كيفيات

عنااد وفاااة محااام يقااوم نقيااب املحااامين بتعيااين زمياال أو عاادة زمااالى لتصاافية امللفااات املوجااودة عملاا  مسااتو  

 .مكتبه و يسهرون عمل  ضمان حقوق ورثته وموكليه

يجااااب عملاااا  املحااااامي أو املحااااامين الاااااين تاااا  اختيااااارا  تقاااادي  تقرياااار لنقيااااب املحااااامين حااااول مهمااااصه ، كمااااا 

 .املتوف ملحامي يقدمون رأيه  حول مصير مكتب ا

 .يفصل مجلس منظمة املحامين في نتائج ااا التقرير

يجاااااب عملااااا  املحاااااامي أن يمتناااااع عااااان أن يجلاااااب علياااااه مساااااتخدمي أحاااااد زمالئاااااه للعمااااال ملصااااالحته  :72املاااااادة 

 .الخا ة

 .جلب زبائن أحد زمالئه عل عليه كالك الامتناع عن القيام بأي سعي مباشر أو غير مباشر يهدف 

لمحامي بع  القضايا سواى مع زميل له في العمل أو ليحل محله يجب عليه الحصول عمل  قبل أن توكل ل

 .موافقة ااا الزميل

نظااارا لألعماااال  دفاااع أتعاباااه  تااافاااي كااال حالاااة مااان  حاااوال املااااكورة أعااااله يجاااب التأكاااد مااان أن اااااا  خيااار 

 .املقدمة و املجهودات املباولة

 .و غير قابل ألي طعن او يكون قراره ملزملتحكي  في حالة نزاع يت  عخطار نقيب املحامين ل

، كماا لاو ماع زميلاه املنتماي علا  منظماة أخار  عمل  املحامي املنتمي عل  منظمة محامين أن يتعاون    :73املادة 

 .لنفس املنظمة كانا ينتميان

مال كاال كااالم يجااب عملاا  املحااامي أثناااى مرافعاتااه فااي الجلسااة أو فااي ماكراتااه الامتناااع عاان اسااتع  :74املااادة 

 .مهين وكل سلوك عني  وكل تلميح عدوااي تجاه الزميل الاي يرافع ضده

 .تح  طائلة املساىلة التأديبية بالنسبة للمحاميمهنيا حتميا تعد إلانابة واجبا  :75املادة 

ب بهاا يلازم املحاامي بااحترام مبادأ الوجااياة تجااه زميلاه ماع عخطااره بجمياع إلاجاراىات التاي يطالا : 76املاادة 

 .أو ماكرات عضافية من مرافعة شفوية و طلب عرجاع القضية للجدول أو عيداع وثائق جديدة
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 .يمتنع املحامي عن القيام بأي مسع  أمام القاضحي في غياب زميله محامي الطرف الخص 

عذا  ال يمكاان املحااامي املرافعااة و ال الاادفاع فااي قضاااية يكااون فيهااا الطاارف الخصاا  أحااد زمالئاااه أو: 77املااادة 

 .املطروحة في دائرة اختصا ه نقيب املحاميناخطار كان  تتضمن مناقشة وقائع مهنية دون 

عملااا  املحاااامي الااااي يرافاااع ضاااد زميلاااه أن يقاااوم بزيارتاااه مسااابقا حساااب تقالياااد املهناااة و لاااو كاااان مااان منظماااة 

 .محامين أخر  عال عذا اعفاه كتابة من ذلك

وكااال علاااا  اختياااار محاااام آخااار مااان خاااارج دائااارة اختصاااااص املاملحاااامي عناااد الضااارورة يقاااوم النقياااب بصااارف 

ماع  و يساتثنا مان ذلاك القضاايا التاي تكاون محال اتفاقياة توكيال الاي يمارس مهاماه فياهاملجلس القضائي 

 .املعنوية  شخاص

عذا تعلق  مر بخصومة قضائية مهما كان نوعها تخص النقيب ذاته فإنه يتعين عمل  املحاامي املتأساس فاي 

رئاايس الاتحاااد و أداى زيااارة مجاملااة للنقيااب املعنااي عال عذا أعفااي منهااا و عذا تعااار ذلااك فااإن خطااار االقضااية 

 .الاخطار بمراسلة يحل محل ااه الزيارة

مان اختصااص نقياب املحاامين أو مجلاس  ،كل الن اعات بين الازمالى املتعلقاة بتقالياد املهناةتعد  :78املادة 

 .منظمة املحامين دون سوااما

عذا ارتكااب املحااامي خطااأ مهنيااا فااي دائاارة اختصاااص منظمااة أخاار ، يقااوم النقيااب املرتكااب الخطااأ  غياار أنااه

فاي أجال   بإخطار النقيب التاابع لاه املحاامي املخطاخ التخااذ عجاراىات املتابعاة التأديبياة ،بدائرة اختصا ه

 .شهرين

ل اجتمااع لاه والااي يقاوم في حالة عادم اتخااذ أي عجاراى أو الارف  يعار   مار عملا  مجلاس الاتحااد فاي أو 

 .التأديبية الدعو  في للب  أخر  بتعيين أية منظمة 

 القسم الثالث

 واجبات املحامي تجاه منظمات املحامين

عن احترام منظمات املحامين وممثليه  مفرو  عمل  املحامي بحي  يجب أن يرمي سلوكه فاي كال :79املادة 

 . حوال عل  دع  الانضباط داخل منظمة املحامين

يخضااع املحااامي أساسااا علاا  ساالطة النقيااب ويحظاا  بحمايتااه وحمايااة مجلااس منظمااة املحااامين التااي ينتمااي 

 .عليها

 .يمس بسلطصه  مسع ال يمكنه القيام بأي عمل أو 
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و الرساائل التاي يوجههاا علياه نقياب  الاستدعاىات يجب عمل  املحامي إلاجابة في أقرب ضجال عمل : 80املادة 

 .هاملحامين أو مندوب

 .أن يحرراا دائما بألفاظ محترمة والئقة نقيب املحامين، عليه عل عندما يوجه املحامي رسالة 

 .، يجب أن يعبر له عن احترامهحامي نقيب املحامين أو نقيب سابقعندما يلتقي امل

 عناااادما ينتقاااال املحااااامي خااااارج منظمتااااه ألغاااارا  مهنيااااة عليااااه زيااااارة نقيااااب املحااااامين أو مندوبااااه، :81املاااادة 

 .ويكون تح  حمايته ويمكنه عخطاره في حالة وجود  عوبة أو حادث

 .يجب عمل  املحامي أن يقدم نفسه لزميله أو لزمالئه الاين تأسسوا قبله في نفس القضية

املفروضااة عليااه ماان منظمااة املحااامين  ،الساايما املاليااة منهااا ،يجااب عملاا  املحااامي تنفيااا الالت امااات :82املااادة 

 .ملنظمات املحامينأو الاتحاد الوطني 

تملص املحاامي مان ذلاك دون مبارر شارعي يعتبار مقصارا فاي واجباه املطاي ويمكان أن يغفال مان الجادول  عند

 .باملساىلة التأديبية إلاخاللدون  بموجب قرار من مجلس املنظمة

يااب أو تاات  مراقبااة إلاقامااات املهنيااة كاال ساانة وذلااك بتحرياار تقرياار حااول وضااعيصها سااواى ماان النق :83املااادة 

 .من يت  تعيينه من طرفهما أو من مجلس املنظمةممندوبه أو 

 الرابع  القسم

 واجبات املحامي تجاه موكله

يجااب عملاا  املحااامي التحملااي دائمااا بالن ااااة والثقااة وإلاخااالص و اللطافااة والتجاارد و أن يقاادم علاا   :84املااادة 

 .من معلومات ومفاالتلديه موكله يد املساعدة بما يتوفر 

ملحامي تحرير العرائ  و املاكرات و الطلبات الختامية و عيداعها في الوق  املناسب، وعملا  العماوم عمل  ا

 .أخا كل التدابير الالزمة للدفاع عن مصالح موكله

 اراحة   موكله في كل وق  وعمل  اااا  خيار عطالعاه باالكطرف يمكن وحب وكالة املحامي من :85 املادة

ه بمكتبه أو عن طريق املحضر القضائي أو برساالة مضامونة الو اول ماع و أن يبلغه كتابة بمحضر يوقع

ودون أن يتحماال  عاان الخاادمات املقدمااةإلاشااعار باالسااتالم دون املساااس بأتعاااب املحااامي الاااي يتقاضااااا 

 .املحامي أية مسفولية عن ذلك السحب

 .ال يجوز للمحامي تمثيل مصالح متعارضة

ل عال بعاااد عخطاااار موكلاااه باااالك فاااي الوقااا  املناساااب لتحضاااير دفاعاااه التنحاااي عااان التوكيااا املحاااامي ال يمكااان

ماااان يناااااوب عنااااه أو بموجااااب رسااااالة مضااااامنة الو ااااول مااااع إلاشاااااعار مبموجااااب محضاااار موقااااع مااااان قبلااااه أو 
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و محااااامي   خاااار مااااوطن لاااه، مااااع ععااااالم رئاااايس الجهااااة القضاااائية النااااا رة فااااي الاااادعو  آباالساااتالم موجهااااة علاااا  

 .الطرف الخص 

 .حالة تنحيه عرجاع قيمة  تعاب املدفوعة له يجب عمل  املحامي في

ال يمكااان للمحاااامي خاااالل الااادعو  أو بمناسااابصها دون حضاااور زميلاااه محاااامي الطااارف الخصااا  فاااي : 86املاااادة 

 .الجلسة، أن تكون له عالقة مع موكل ااا  خير، وعليه أن يرف  سماعه عذا ما لقيه

رة علااا  طااارف، املرافعاااة فاااي نفاااس القضاااية لصاااالح الطااارف لمحاااامي الااااي قااادم استشاااال يجاااوز ال : 87املاااادة 

الخصااا  وال يقااادم لاااه نصاااائح، و ال يمكناااه بعاااد توكيلاااه فاااي الدرجاااة  ولااا  مااان الااادعو  الااادفاع عااان مصاااالح 

 .الالحقة الطرف الخص  في كافة مراحل إلاجراىات

و  كماا يراااا ضارورية الادع رو للقاانون، فهاو وحاده جادير بتقادي ال يخضاع املحاامي عال لضاميره: 88املادة 

 .ومناسبة من أجل املصالح التي يدافع عنها

عذا تعارض  وجهة نظار املوكال ماع قناعاة املحاامي وجاب عملا  اااا  خيار أن يعتا ل الوكالاة دون تسابيب عال 

 .عند الضرورة

ابتاداى  سانوات،( 2)يعد املحامي مسفوال عن الوثائق   لية التي يقدمها له موكله ملدة خماس : 89املادة 

مااان تساااويه القضاااية، أو إلاجاااراى  خيااار فيهاااا، أو تصااافية الحساااابات ماااع موكلاااه عناااد اساااتبدال املحاااامي أو 

 .تنحيه

يجاااب عملااا  املحاااامي احتااارام السااار املطاااي بالنسااابة للتصاااريحات والوثاااائق التاااي تسااالمها مااان موكلاااه  :90املاااادة 

 .تح  طائلة املتابعة التأديبية

عاد توكال مخالفاة لاالك مهماا كانا  املباررات كشفه له النظام العام فال يجوز يعد السر املطي مطلقا ومن 

 .خطأ مهنيا جسيما

بين املحامين سرية، فاال يمكان أن تقادم فاي املناقشاات وال  تعد املراسالت املكتوبة و إلالكترونية: 91املادة 

 طاراف، يمكان املحاامي تقاادي  غياار أناه عنادما تجساد ااااه املراسالة اتفاقاا نهائياا بااين  ،تااكر فاي املرافعاات

 .مراسلة موكله في املرافعة

 .عن سرية التحقيق واجبة عمل  املحامي مثلها مثل املحافظة عمل  السر املطي :92املادة 

أو رسااائل تفيااد تحقيقااا قائمااا يشااكل   عن تقاادي  معلومااات مسااتخرجة ماان ملاا  أو اشاار وثااائق ومسااتندات

 .خطا مهنيا جسيما

 .قضائي بمجرد تأسيسهالل  املالاطالع عمل  لمحامي يحق ل  :93املادة 
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 الفصل الرابع

 حاالت التنافي و املنع

مان قاانون تنظاي  مهناة املحامااة ماع  11علا   50 مان تطبق عمل  حااالت التناافي واملناع أحكاام املاواد :94املادة 

 :يملي التأكيد عمل  ما

 ،التعلي  العالي مفسساتالجامعات و في  ال تتناف  مهنة املحاماة مع تدربس القانون  -

يمنع عمل  املحامي املشاركة في أية مناقصاة أو استشاارة للتوكيال فاي حاق الدولاة أو الوالياة أو البلدياة أو  -

 ،أية مفسسة عمومية أو خا ة

تااودع اسااخ ماان الاتفاقيااات املبرمااة بااين املحااامي و مختلاا  الشخصاايات املعنويااة الخا ااة والعامااة لااد   -

 ،راقبة مد  الت امها بأحكام قانون تنظي  مهنة املحاماة وااا النظام الداخمليأمانة منظمة املحامين مل

و أية مهنة أخر  أو عمل او اشاط مدر للاربح او فياه تبعياة ال يمكن للمحامي الجمع بين مهنة املحاماة  -

 ،بما يتعار  و استقاللية و حرية مهنة املحاماة

 ،ال يمكن أن يكون مسااما في شركة ذات رأس مال -

ال يمكاان أن يكااون  اااحب جرياادة أو مااديرا لهااا أو رئاايس تحرياار فيهااا أو ناااطق باساامها عال عذا كاناا  ذات  -

 ،طابع قضائي او قانواي بشرط عدم الربح أو التبعية

 .ال يمكن أن يكون محترفا للسمسرة -

ل أساماى يمناع عملا  املحاامي ممارساة أي اشااط ذي طاابع تجااري أو  اناعي، مباشارة أو باساتعما: 95املادة 

 .مستعارة، كما ال يمكنه أن يشترك بصفة علنية أو سرية مع تاجر أو  ناعي

 .يمنع عمل  املحامي تملك الحقوق املتنازع عليها وفقا ملا ينص عليه القانون املداي :96املادة 

 يمناااع عملااا  املحاااامي البحااا  أو الساااعي وراى الزباااائن ساااواى  ااادر مناااه ذلاااك مباشااارة أو مااان الغيااار :97املاااادة 

 .لحسابه

يمناع أن يطلااب املحااامي مان موقااوف الاادفاع عناه أو أن يتقاادم تلقائيااا أماام جهااة قضااائية مان أجاال الاادفاع 

عن أي شخص لا  يكلفاه باالك عال فاي عطاار املسااعدة القضاائية أو التعياين التلقاائي وبتكليا  مكتاوب مان 

 .املساىلة التأديبية طائلة النقيب أو مندوبه حصريا تح 

بشخصاه ساواى بصافة مباشارة أو غيار مباشارة،   منع عمل  املحامي البح  عان أي عشاهار يتعلاقي: 98املادة 

 .كان   أو تقدي  موافقته عمل  أي شكل من أشكال إلاشهار املطي أو تزويده بأي وسيلة
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أو استشاارات قانونيااة فاي الوسااائل إلاعالمياة املرئيااة أو املساموعة أو املكتوبااة و  يمناع عليااه تقادي  حصااص

موافقاة مسابقة مان نقياب املحاامين، وذلاك عملا  شارط عادم املسااس بالقواعاد  املواقع إلالكترونية دون في 

بالقانون املنظ   مخالفا ملا او وارد املااعة ل شهار وجلب الزبائن والسر املطي وعدم قب  أي مقابل مالي 

 .ملهنة املحاماة و أحكام ااا النظام الداخملي

 .دون سواه عري  بمهنة املحاماة من اختصاص نقيب املحامينيعد ععالم الجمهور أو الت

 .يعتبر إلاشهار املطي من اختصاص منظمات املحامين و الاتحاد الوطني ملنظمات املحامين دون سوااما

 الرابعالباب 

 منظمة املحامين

 الفصل ألاول 

 الجمعية العامة ملنظمة املحامين

ة وغيار العادياة ملنظماة املحاامين مان مجماوع املحاامين املساجلين تتشكل الجمعية العامة العاديا :99املادة 

 .املمارسينبينما ال تتشكل الجمعيات الانتخابية عال من املحامين بالجدول 

 .يتول  مجلس الاتحاد تحديد تواريخ ااعقاد الجمعيات العامة العادية والجمعيات الانتخابية  :100املادة 

و التحملااااي يقرراااااا النقيااااب أو مجلااااس املنظمااااة لجمعيااااات العامااااة التااااي عملاااا  املحااااامي حضااااور ا: 101املااااادة 

 .باالنضباط عند املناقشات

يمكاااان نقيااااب املحااااامين أن يقلااااص عاااادد التاااادخالت فااااي أي نقطااااة ماااان جاااادول  عمااااال، ويجااااوز لااااه فااااي عطااااار 

املناقشاااااات أن يساااااحب الكلماااااة مااااان كااااال متااااادخل يقاااااوم بتحويااااال ساااااير املناقشاااااات نحاااااو ااتماماااااات أو تهااااا  

 .ة أو شتائ  أو تصفية حساباتشخصي

محضر من طرف النقيب أو بشأنه يحرر خطأ مهنيا جسيما عدم امتثال املحامي لسحب الكلمة منه  يعد 

 .بالوقائع الحا لة رئيس الجلسة

عملاا  ورقااة الحضااور وتلحااق أو وكيلااه بتوقيااع كاال محااام العاديااة يثباا  حضااور الجمعيااة العامااة  :102املااادة 

 .النصاب عثباتوذلك بعد  مةبمحضر الجمعية العا

 بجاااادول  عمااااال خاااااللالعاديااااة يخطاااار مجلااااس منظمااااة املحااااامين أعضاااااى الجمعيااااة العامااااة   :103املااااادة 

عملااا   قااال قبااال افتتاحهاااا و يمكااان لكااال محاااام خاااالل اااااه املااادة اقتااارا  مشاااروع  يوماااا( 02)خمساااة عشااارة 

 .رغبات أو مداوالت

 .ة بأغلبية   واتتتخا مداوالت الجمعية العام  :104املادة 
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بعاد تساجيلها بأماناة املنظماة بساجل معاد لهااا  ناخابيقبل التصوي  بالوكالة في حادود وكالاة واحادة لكال 

 .الغر 

 . وت واحد في الانتخاب لكل عضو في شركة محاماة له عقامة مهنية في عقلي  منظمة املحامين

وزيااار العااادل، علااا  قااااد الجمعياااة العاماااة مااان ااعيوماااا  (02)خمساااة عشااارة تبلااا  اساااخة مااان املاااداوالت خاااالل 

الجهاة القضاائية اللااين لهماا حاق الطعان فيهاا كال فيماا يخصاه أماام  ،و عل  مجلاس الاتحاادحاف   ختام 

 .من تاريخ التبلي ( 5)خالل أجل شهرين  املختصة

ب اجتماااااع الجمعيااااة العامااااة وبناااااى عملاااا  طلااااماااان ااعقاااااد يومااااا (02)خمسااااة عشاااارة قباااال يمكاااان : 105املااااادة 

 .ةمكتوب أن يطلع كل محام ويفحص داخل مقر أمانة املنظمة كل وثيقة محاسبي

انتخابااااات مجااااالس ااعقاااااد عاااان تااااريخ  منفصاااال زمنياااااالعاديااااة يكااااون ااعقاااااد الجمعياااة العامااااة  :106املاااادة 

 .املنظمات

لااد  أمانااة  مياملحااابتوقيااع و خاات   تااودع أو ترساال الوكاااالت بالوسااائل العاديااة أو الالكترونيااة :107املااادة 

 .خاص حسب ترتيب وروداا بسجلاملنظمة و تسجل 

 .يحدد مجلس الاتحاد شكل و مضمون الوكالة :108املادة 

  .ال يمنح املحامي عال وكالة واحدة، و في حالة منحه اك ر من وكالة يت  استبعاد كل وكاالته :109ملادة ا

 الفصل الثاني

 مجلس منظمة املحامين

تخاااب أعضاااى مجلااس منظمااة املحااامين باااالقتراع الاساامي و السااري و باألغلبيااة النساابية ياات  ان :110املااادة 

 .لأل وات املعبر عنها

فااي حالااة تساااوي عاادد   ااوات يقاادم  قاادم فااي التسااجيل، و فااي حالااة التساااوي فااي  قدميااة يقاادم  كباار  

 .سنا وعند حالة التساوي يت  الاختيار عن طريق القرعة

يوما عمل   قل  (02)خمسة عشرة طلبات الترشح عل  نقيب املحامين عمل  أن تودع قبل  جهتو  :111املادة  

 .بسجل خاص بأمانة املنظمة ويت  تسلي  و ل بالك القيد و يت  قيداا الانتخاباتمن تاريخ 

 (0)ال يترشااااح ملجلااااس منظمااااة املحااااامين عال املحااااامون الاااااين مارسااااوا املهنااااة فعليااااا ملاااادة ساااابع  :112املااااادة 

 .تستثنا منها مدة إلاغفال أو التوقي و  سنوات عمل   قل و تسري من تاريخ فتح مكتب املحاماة

تجدياد مجلاس املنظماة تتشاكل مان رئايس عمل  انتخابات  ل شراف لجنة بتعيين النقيبيقوم   :113املادة 

 .تشكيلصها و تقوم الجمعية العامة باملصادقة عمل احتياطيين  (5)و عضوين  (5) و مساعدين اثنين
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غير أن إلاشراف عمل  الاقتراع تقوم به  ،يقوم مجلس املنظمة و النقيب باإلعداد املادي للعملية الانتخابية

 .لجنة الانتخاب التي تعلن عن النتائج فور الانصهاى من مداوالتها

وعي يتعين عمل  النقيب وأعضاى مجلس املنظمة خالل فترة الانتخابات اتخاذ سلوك مشرف وسلي  وموض

والامتنااااع عااان القياااام بماااا مااان شاااأنه أن يماااس باملسااااواة القائماااة باااين املحاااامين أو أن يشاااجع مترشاااحا عملااا  

حساااااب مترشااااح أخاااار وااااااا حتااااا وعن كااااانوا ااااا  أنفسااااه  مترشااااحين مااااا عاااادا حقهاااا  فااااي الحملااااة الانتخابيااااة 

 .الانتخابات لجنةالشريفة تح  رقابة 

 .لجنة الانتخاباتت املحامين من طرف تنظ  الانتخابات بمقرات منظما :114املادة 

 .يجب وضع أمام  ناديق الاقتراع معازل لضمان سرية التصوي 

 .يمكن تنظي  الانتخابات في مكان آخر داخل اختصاص مجلس املنظمة  وفي حالة التعار

يمكااان أن ينعقاااد أي اجتمااااع ذي طاااابع انتخاااابي فاااي أحاااد مقااارات منظماااة املحاااامين أو قاعاااات الجلساااات فاااي 

ائااارة اختصااااص أي مجلااااس قضاااائي أو محكماااة ولكاااال محاااام الحاااق فااااي الحضاااور علااا  ذلااااك املكاااان املفتااااو  د

الدعاية ملرشح أو أك ر ضمن قائمة مترشحين و برنامج  املشاركة في الحملة الانتخابية وحدود للجميع وفي 

بنظاام الاقتاراع الاسامي في اطار الحملة الانتخابية دون الاخالل عمل  املحامين  يمكن توزبعهانتخابي موحد 

 .من قانون تنظي  املهنة 25لقائمة الترشيحات الرسمية املعدة طبقا للمادة 

 .يت  ترتيب املترشحين في قائمة الاقتراع حسب  قدمية

 اتخل بمصداقية الاقتراع جاز له ممي ةعالمات  قد تضمن الانتخابات أن ورقة التصوي   للجنةعذا ثب  

 .علغا ها

عال املحاااامين ساااببا مااان أساااباب  يضااا  عاياااة الانتخابياااة باااين الااازمالى وحااادا  فاااي أي مكاااان كاااان الال تعاااد الد

 .بطالن الانتخابات

 .عند الضرورة الاستعانة بمحضر قضائي أو أك ر لضمان شفافية الانتخاب ملجلس املنظمةيمكن 

نظااي  انتخابااات جدياادة فااي فااي حالااة علغاااى نتااائج الانتخابااات يجااب أن يقااوم مجلااس املنظمااة بت  :115املااادة 

 .من تاريخ التبلي  بالقرار كل ذلك وفق نفس إلاجراىات املاكورة أعاله( 5)أجل شهرين 

 .في حالة عدم عجرا ها في ااا  جل يتول  مجلس إلاتحاد تنظيمها

انتخااااب مجلاااس املنظماااة للنقياااب املعناااي  بإلغااااىالاتحااااد تبليااا  قااارار مجلاااس الدولاااة القاضاااحي  لااارئيسيجاااوز 

 .د تنظي  انتخابات جديدةقص

 .تعتبر القرارات الصادرة عن مجلس املنظمة الاي افرزته الانتخابات امللغاة صحيحة
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مان قاانون  052و  002و  010 و 29و  20ملهام املحددة باملواد مجلس منظمة املحامين ا ل يتو   :116املادة 

 :، وفي ااا إلاطار، يتول  السيماتنظي  مهنة املحاماة

 ،مل  الدفاع عن املصالح املادية و املعنوية للمحامينالسهر ع -

 .إلاشراف عمل  اشاطات و تظاارات املنظمة التنظي  و  -

في حالاة تحويال ملا  املحاامي مان منظماة علا  أخار  يحاق ملجلاس املنظماة املساتقبلة رفا  طلاب التحويال 

 .عند عدم توفر الشروط القانونية وتت  ععادة املل  عل  املنظمة   لية

تااادوينها فاااي واااجل و  جمعياااة العاماااة فاااي أول اجتمااااع لهاااا يجاااب تبليااا  قااارارات مجلاااس املنظماااة لل  :117ملاااادة ا

 .من ذلك القرارات التأديبية يستثنا وخاص يوضع تح  تصرف املحامين 

أن يطلاب علغاااى كال مداولااة أو قارار يصاادر عان مجلااس املنظماة خااارج وزير العاادل، حااف   ختااام يمكان لا

 .التنظيمية السارية املفعول أمام مجلس الدولةيكون مخالفا لألحكام التشربعية و و أ/ الحياته و

 الفصل الثالث

 نقيب املحامين

ياات  انتخاااب النقيااب باااالقتراع السااري وباألغلبيااة املطلقااة لأل ااوات املعباار عنهااا فااي الاادور  ول  :118املااادة 

اللاين تحصال عمل  عدد أكبر وعند تساوي   وات وباألغلبية النسبية في الدور الثااي من بين املترشحين 

 .وعند تساويهما يختار  كبر سنا وعند تساويهما يختار أحداما عن طريق القرعة أقدميةيختار  ك ر 

، وفااي ااااا الاطااار، منااه 015املااادة املاانظ  للمهنااة والساايما فااي املهااام املحااددة بالقااانون  يتااول  نقيااب املحااامين

 :يأتي ما يتول  عمل  الخصوص

 ،يرأس مجلس املنظمة و يوزع املهام بين أعضائه -

 ،يخطر مجلس التأديب و يرأسه -

 ،يستدعي الجمعية العامة لالاعقاد و يدير أشغالها -

يفصاال فااي الن اعااات بااين املحااامين مااان جهااة وبياانه  وبااين املااوكلين أو الخصاااوم ماان جهااة أخاار  وذلااك فاااي  -

 .الداخمليحدود  الحياته املنصوص عليها بهاا النظام 

 :املنظمة و يكون من بينها النقيب املهام بين أعضاى مجلس يوزع  :119املادة 

 :يتول  الاي أمين املنظمةتعيين  -0

النقيااب عملاا   التوقيااع مااعو السااجالت ملحافظااة عملاا  الوثااائق و اراسااالت و ضاابط محاضاار الاجتماعااات و امل -

 ،  الاستدعاىات في القضايا التأديبيةاملداوالت التي يصدراا املجلس والقيام نيابة عنه بتبلي
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 .كاا كل املقررات والقرارات الصادرة عن النقيبالنقيب، و  عشرافتح   ،يحضر الجدول -

 : الاي يتول  أمين املالتعيين  -5

، ووضاااع مشاااروع املي انياااة العاماااة ليعااار  الانفااااق  والصااارف لحاجياتهااااجماااع و ضااابط ماااوارد املنظماااة، و  - 

عليااه ويحضاار التقرياار املااالي تحاا  اشااراف النقيااب لعرضااه عملاا  الجمعيااة العامااة  عملاا  املجلااس للمصااادقة

 ،العادية

، و يوقاااع عملااا  اديق التاااي يمكااان أن يحاااد ها املجلاااسالصااانماااداخيل ونفقاااات املرافاااق الاجتماعياااة و   تسااايير -

 .السندات البنكية واملصرفية مع النقيب

بعاين ملتابعاة و  ويحدد  االحياتها واختصا اها لنقيب عحداث لجان عمل تح  عشرافهليمكن  :120املادة 

 .أعمالها عضوا من أعضاى املجلس

فااااي حالااااة حصااااول مااااااع مفقاااا  للنقيااااب يعااااين ماااان ينتدبااااه و عذا تعااااار ذلااااك يسااااتخلفه عضااااو   :121املااااادة 

و مجلاس إلاتحااد الاوطني وزيار العادل، حااف   ختاام املجلس  ك ار أقدمياة فاي املهناة ماع عخطاار كال مان 

 .املحامين بهاا التعيين في كل الحاالتملنظمات 

في حالة الشاغور يقاوم مجلاس املنظماة بانتخااب نقياب جدياد مان باين أعضاائه بانفس الطريقاة املنصاوص 

 .من ااا النظام الداخملي 009/0عليها باملادة 

 لنقياب املحاامين فاي حالاة تفرغاه شاهريةيجوز ملجلس املنظمة عند الضارورة تخصايص عاالوة   :122املادة 

جزئيااا أو كليااا لخدمااة املنظمااة و تحاادد ااااه العااالوة الشااهرية ماان طاارف مجلااس الاتحاااد حسااب أاميااة كاال 

 .منظمة

 الخامسالباب 

 الاتحاد الوطني ملنظمات املحامين

 الفصل ألاول 

 الجمعية العامة لئاتحاد

ماى النقبااى يجاوز لقادمان مجماوع أعضااى مجاالس املنظماات و تتأل  الجمعية العامة لالتحااد  :123املادة 

 .حضور أشغالها دون الحق في التصوي 

 .تتخا الجمعية العامة لالتحاد قراراتها و مداوالتها باألغلبية متا توفر النصاب

 .يترأس الجمعية العامة لالتحاد رئيس الاتحاد بمساعدة نائبيه و يتمتع بصالحيات ضبط الجلسة
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 مان 1الفقارة ة لعرقلة أشغالها تطبق بشأنها أحكام بنظام الجمعية العامة لالتحاد و كل محاول عخاللكل 

 .من ااا النظام الداخملي 010املادة 

يقوم مجلس الاتحاد عند بداية الاشغال باختيار لجنة للتو يات و يت  عرضها عمل  الجمعية  :124املادة 

 .العامة للمصادقة عليها

حاااد تتضاامن املواضاايع التااي تاا  التطاارق تصاادر الجمعيااة العامااة لالتحاااد تو اايات ملجلااس الات  :125املااادة 

 .لها في الجمعية العامة

و يتعااااين عملاااا  مجلااااس الاتحاااااد التااااداول بشااااأن تنفيااااا ااااااه التو اااايات فااااي أول اجتماااااع لااااه عقااااب الجمعيااااة 

 .العامة

 الفصل الثاني

 مجلس الاتحاد

تااول  يلااه  يجتمااع مجلااس الاتحاااد بصاافة دوريااة باسااتدعاى ماان رئيسااه و فااي حالااة حصااول مااااع: 126املااادة 

 .نقيب حاضر بالجلسة مالرئاسة النائب  ول ث  يليه النائب الثااي ث  يليه أقد

تعتبااااار اجتماعاااااات مجلاااااس الاتحااااااد صاااااحيحة عذا حضاااااراا أغلبياااااة أعضاااااائه أو مااااان يناااااوب عااااانه  و عال فاااااإن 

 .الاجتماع يفجل لتاريخ الحق و تكون في ااه الحالة مداوالته صحيحة مهما كان عدد الحضور 

يقرر بأن  نمداوالت مجلس الاتحاد باألغلبية و يت  التصوي  بصفة علنية و يجوز ملجلس الاتحاد أ تتخا

 .يكون التصوي  سريا

فاااي اااااه الحالاااة فاااإن ة علااا  اجتمااااع طاااارج عناااد الضااارورة ويجاااوز لااارئيس الاتحااااد أو ألغلبياااة أعضاااائه الااادعو 

 .يمثله الاجتماع ينعقد وجوبا عذا حضره أغلبية أعضاى املجلس أو من 

نافاة تجاه مجالس منظمات املحامين في الحال وبمجارد اخطارااا بهاا طبقاا  مجلس الاتحاد تعتبر مداوالت

كااال ماااا و تعاااد أياااة مداولاااة مخالفاااة  اااادرة عااان مجاااالس املنظماااات الغياااة تلقائياااا وبقاااوة القاااانون ، و للقااانون 

 .ترتب عنها

 .ا مداوالته و قراراتهيجوز ملجلس الاتحاد مساىلة أي نقيب عذا ل  يلت م بتنفي

ياات  تاادوين مااداوالت مجلااس الاتحاااد فااي وااجل خاااص يفشاار عليااه الاارئيس و يحااق ألعضااائه الاطااالع عليااه و 

 .أخا مستخرج منه

عن جاادول أعمااال مجلااس الاتحاااد يحاادده الاارئيس غياار أنااه يجااوز لكاال نقيااب اضااافة نقطااة لجاادول  عمااال 

 .د الاجتماعأيام قبل ااعقا (1)ثالثة شرط تبليغها للرئيس 
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مان قاانون  006ماادة يجوز ملجلس الاتحاد باخطار من رئيسه الااعقااد كهيةاة تأديبياة طبقاا لل  :127املادة 

 .خطأ مطيأو نقيب سابق النقيب رئيس الاتحاد أو تنظي  املهنة في حالة ارتكاب 

 مجلاس الاتحااد يصادر، تجااه الاتحااد الحقوق املاليةاملحامين ات في حالة عدم تسديد منظم : 128املادة 

الواقع بدائرة اختصا ها املختصة من رئيس املحكمة باألداى  بستصدر أمرا، و املالية قيمصهامداولة تحدد 

 .طبقا لقانون الاجراىات املدنية و الادارية مجلس املنظمة املعنية، باالقتطاع من ر يداا

هماااة املكلااا  بهاااا، أن يعاااد تقريااارا كتابياااا عناااد ، فاااي عطاااار املاملمثااال لالتحااااد يتعاااين عملااا  النقياااب : 129املاااادة 

 .عودته يبين فيه خا ة وقائع املهمة التي أنجزاا ونتائجها  دبية واملالية وأسانيداا

 الفصل الثالث

 رئيس الاتحاد

ياااات  انتخاااااب رئاااايس الاتحاااااد ماااان ضاااامن املترشااااحين ماااان النقباااااى أعضاااااى املجلااااس عاااان طريااااق   :130املااااادة 

غلبية املطلقة لأل وات املعبر عنها في الدور  ول وباألغلبية النسبية في الدور الثااي الانتخاب السري وباأل 

ماااان بااااين املترشااااحين اللاااااين تحصااااال عملاااا  عاااادد أكباااار وعنااااد تساااااوي   ااااوات يختااااار  ك اااار أقدميااااة وعنااااد 

 .تساويهما يختار  كبر سنا وعند تساويهما يختار أحداما عن طريق القرعة

 .ك ر أقدمية اذا كان غير مترشح خاب النقيب يترأس مكتب الانت

 .يجوز ملجلس الاتحاد تخصيص عالوة شهرية لرئيس الاتحاد في حالة تفرغه جزئيا أو كليا لخدمة الاتحاد

مااان قاااانون  000و  012و  013املنصاااوص عليهاااا فاااي املاااواد  يتاااول  رئااايس الاتحااااد الاختصا اااات  :131املاااادة 

 :ا إلاطار، يقوم بما يأتيوفي ااتنظي  مهنة املحاماة 

 ،يستدعي و يرأس مجلس الاتحاد و الجمعية العامة لالتحاد و الندوة الوطنية للمحامين -

 ،يوزع املهام عمل  أعضاى مجلس الاتحاد و يسهر عمل  تنفيااا -

 :يقوم بعد موافقة مجلس الاتحاد بتعيين -

 ةأمين املال الاي يوقع معه عمل  جميع السندات البنكية و املحاسبي، 

 أمين عدارة الاتحاد. 

التكوين و غيراا من ة و لجان دائمة أو مفقتة في الشفون القانونية و الاجتماعية و املالي يتول  عاشاى -

 ،اللجان التي يرااا ضرورية لصالح املهنة

يعتبر رئيس الاتحاد الناطق الرسمي باس  مجلس الاتحاد و يمثله أمام السلطات العمومية و الهيةات  -

 .اثلةاملم
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 الفصل الثالث

 الندوة الوطنية للمحامين

فااي حالااة اسااتحالة حضااور كاال املحااامين فااي الناادوة الوطنيااة فااي مكااان واحااد فإنااه ياات  الحضااور  : 132املااادة 

 .من طرف مندوبين عن كل منظمة محامينالنسيي بالتمثيل 

ستو  الوطني خا اة حساب يحدد مجلس الاتحاد عدد املندوبين املمكن استدعاؤا  عمل  امل : 133املادة 

 . روف املكان ويقوم بتوزبعه  توزبعا يتناسب مع عدد املحامين عمل  مستو  كل منظمة

يمكااان أن يقااارر مجلاااس الاتحااااد عقاااد النااادوة الوطنياااة فاااي مقااار أي منظماااة محاااامين بماااا يالئااا   :134املاااادة 

 .بمكان معينتقيد ااعقاداا دون ال

و يعاااار  عليهااااا املسااااائل القانونيااااة و  تحاااااد بمساااااعدة نائبيااااهيتاااارأس الناااادوة الوطنيااااة للمحااااامين رئاااايس الا

 .املهنية

 .عداد مشاربع التو يات التي تعر  عمل  الندوةيت  اختيار لجنة أو أك ر باقترا  من مجلس الاتحاد إل 

ينبغااااي عملاااا  مجلااااس الاتحاااااد التااااداول فااااي ااااااه التو اااايات بعااااد املصااااادقة عليهااااا ماااان أجاااال تنفيااااااا فااااي أول 

 .الندوةقب اجتماع له ع

 السادسالباب 

 املمارسة الجماعية ملهنة املحاماة

يعد مجلس الاتحاد الوطني ملنظمات املحاامين مداولاة تتضامن نموذجاا لكال ممارساة جماعياة  :135املادة 

ملهناااة املحامااااة وذلاااك تنفيااااا لهااااا النظاااام الاااداخملي فيماااا يخاااص عقاااد شاااركات املحاااامين واملكاتاااب املجمعاااة 

لكال محااام أو منظماة محااامين  املزمااالاااي ااو اة بااأجر عملا  النحااو املفصال فااي كال نماوذج والتعااون واملحاما

 .طبقا للقانون 

 الفصل ألاول 

 شركات املحامين

يمكاان تأساايس شااركة ماان محاااميين اثنااين أو أك اار حتااا وعن كااانوا مسااجلين فااي جااداول محااامين  :136املااادة 

 .تابعين ملجالس قضائية مختلفة

شتراكات واملساامات في  عباى املشاتركة باين منظماات املحاامين باسا  كال عضاو مان تسدد الا  :137املادة 

 .أعضاى الشركة لد  املنظمة التابع لها
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يجاااب عملااا  أعضااااى شاااركة املحاااامين أن يخصصاااوا كااال اشااااطه  املطاااي للمحامااااة وأن يتبااااادلوا  :138املاااادة 

وال يجااوز ألي محاااام شاااريك أن يرافاااع عال املعلومااات عااان اااااا النشاااط دون أن يعاااد ذلاااك خرقااا للسااار املطاااي 

كشاااخص معناااوي زياااادة عملااا  املسااافولية الفردياااة لكااال الشاااركة كممثااال للشاااركة ولحساااابها تحااا  مسااافولية 

 .شريك عن الخطأ الشخصحي

ال يمكاان أن و ال يمكاان أن تتشااكل شااركة املحااامين عال فيمااا بااين محااامين مسااجلين فااي الجاادول  :139املااادة 

 .باإلجماعشركة عال تتقرر زيادة رأسمال ال

يخضاااع كااال تعاااديل فاااي القاااانون  ساماااحي علااا  موافقاااة مجلاااس منظماااة املحاااامين الااااي يصاااادق   :140املاااادة 

 .عليه أو يرفضه بقرار مسبب

بإعااااداد الحسااااابات الساااانوية  يقااااوم املسااااير أو املساااايرون، عنااااد نهايااااة كاااال ساااانة ماليااااة مدنيااااة، :141املااااادة 

 .في القانون  سامحي للشركة وفقا للشروط املنصوص عليها

مان قفال ( 5)تقدم الوثائق املاكورة فاي الفقارة الساابقة ملصاادقة الجمعياة العاماة لألعضااى خاالل شاهرين 

 .السنة املالية

يومااا عملااا   قاال ماان تاااريخ ااعقاااد الجمعياااة (02)تبلاا  لهاااا الغاار  الوثااائق لكاال عضاااو قباال خمسااة عشاار

 .العامة

، وعملا  كال وثيقاة تحوزااا لع بنفسه عمل  الوثائق الخا ة بهاة أن يطيمكن كل عضو في الشرك: 142املادة 

 .الشركة

كل اتفاقية يتناازل بموج هاا أحاد  عضااى، عان كامال حصصاه فاي الشاركة أو جازى منهاا بمقابال : 143املادة 

أو مجاناااا علااا  محاااام أجنياااي عااان الشاااركة، يااات  تبليغهاااا علااا  اااااه  خيااارة وعلااا  كااال  عضااااى عااان طرياااق رساااالة 

 .وصحا عليها مع عشعار باالستالمم

 ن اااااااعاااابرسااااالة مضاااامنة الو ااااول يصاااابح التنااااازل فعليااااا عذا قاماااا  الشااااركة بتبلياااا  موافقصهااااا الصااااريحة 

 .التبلي ابتداى من ( 5)قراراا في أجل شهرين ن عن التنازل أو ل  تعل

يبلا  علا  نقياب  يخضع التنازل عن الحصص ل جراىات املنصوص عليها فاي اااا النظاام الاداخملي ويجاب أن

 .املحامين

ابتااداى ماان تاااريخ تبلياا  رفضااها  (5) عذا رفضاا  الشااركة قبااول التنااازل،يكون لااديها اجاال شااهرين :144املااادة 

إلعااااالم العضااااو الراغااااب فااااي التنااااازل عاااان حصصااااه فااااي الشااااركة حسااااب  شااااكال املنصااااوص عليهااااا فااااي املااااادة 
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تناازل علا  احاد الشاركاى وفقاا للشاروط التاي السابقة، بمشروع ععادة شراى من طارف الشاركة أو مشاروع ال

 .يعرضها املحامي  جنيي عن الشركة

بموج هااا أحااد  عضاااى، وفقااا للشااروط املحااددة فااي القااانون  سامااحي عاان   كاال اتفاقيااة يتنااازل   :145املااادة 

كااال حصصاااه أو جااازى منهاااا علااا  كااال  عضااااى أو عااادد مااانه  أو أحااادا ،  تخضاااع ل جاااراىات املحاااددة فاااي اااااا 

 .النظام، ويجب تبليغها عل  مجلس منظمة املحامين

عناادما يطلااب عضااو ااسااحابه، يتعااين عليااه تبلياا  ااااا الطلااب علاا  الشااركة مااع عشااعار مساابق  :146املااادة 

 .أشهر( 6)مدته ستة 

عملااا  الشاااركة أن تبلغاااه مشاااروع ععاااادة الشاااراى أو التناااازل عااان حصصاااه أو مشاااروع حااال الشاااركة فاااي نفاااس 

 . جل

 .اع يلجأ عل  نقيب املحامين من أجل الصلح وفي حالة فشله يخطر مجلس املنظمةفي حالة الن  

أشااهر  ابتااداى ماان تاااريخ  (6) يحااق للعضااو املسااتقيل أو الاااي شااطب ماان الجاادول فااي أجاال سااتة :147 املااادة

قباااااول اساااااتقالته أو التااااااريخ الااااااي أ ااااابح فياااااه شاااااطبه نهائياااااا، أن يتناااااازل عااااان حصصاااااه حساااااب الشاااااروط 

  .أعاله املنصوص عليها

يحاااادد  جاااال املقااارر فااااي حالااااة وفاااااة عضاااو إلعااااادة شااااراى حصصاااه أو التنااااازل عنهااااا أو لتصاااافية  :148املاااادة 

 .ابتداى من تاريخ الوفاة ،أشهر (6) الشركة بستة

 .وما يليها من ااا النظام الداخملي 032في حالة حدوث خالف يت  العمل كما او ماكور في املادة 

حامين عما عند انصهاى املدة التي أسس  من أجلها أو بشط ها أو باإلرادة املشتركة تحل شركة امل: 149املادة 

 .ألعضا ها وعما عند بقاى عضو واحد أو بقرار من مجلس منظمة املحامين

أعضااا ها ياات  عناادما تنت ااي الشااركة بانصهاااى املاادة التااي أسساا  ماان اجلهااا أو عناادما تحاال بااإرادة : 150املااادة 

 .ة مصفينتعيين مصفيا أو عد

 .يفدي شطب كل أعضاى الشركة من الجدول عل  حلها قانونا :151 املادة

 .عن املجلس التأدييي الاي يصدر قرارا بالشطب يثب  حل الشركة ويأمر بتصفيصها

 .ال يمكن اختيار  عضاى الاين شطبوا كمصفين

 .انة منظمة املحامينبطلب من نقيب املحامين، تودع اسخة من قرار الشطب في املل  املفتو  بأم

 .و عل  مجلس الاتحادوزير العدل حاف   ختام ترسل اسخة من قرار الشطب عل  
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تحاااال شااااركة املحااااامين بقااااوة القااااانون، بوفاااااة كاااال الشااااركاى فااااي نفااااس الوقاااا  وفااااي حالااااة الوفاااااة  :152املااااادة 

ريخ وفاااة آخاار عضااو  عضاااى، دون أن ياات  التنااازل عاان حصااص الشااركة علاا  الغياار، عنااد تااا  املتتاليااة لكاال

 .منه 

 .في ااه الحالة، يتول  نقيب املحامين تعيين املصفي أو املصفين

عناادما يطلااب فااي نفاااس الوقاا  جميااع  عضاااى الااساااحاب أو عذا  ،تحاال الشااركة بقااوة القاااانون :153املااادة 

خر طلاب طلبوا الااسحاب بصفة متتالية، دون أن يت  التنازل عن حصص الشركة عل  الغير، عند تاريخ آ

 .باالاسحاب

 .في غياب اتفاق بين أعضاى الشركة لتعيين املصفي، يعين نقيب املحامين ااا  خير

تحاال الشااركة عال  ضخاارين،عناادما يظاال عضاو واحااد، عثاار وفااة أو ااسااحاب أو شااطب  عضااى : 154املاادة 

و التنظيمياااة واااااا  عذا تناااازل العضاااو الوحياااد بجااازى مااان حصصاااه علااا  الغيااار املساااتوفي للشاااروط القانونياااة

 ،النظام الداخملي في أجل الشهرين

فإنااه يمااارس مهااام  أعاااله،عذا لاا  يتنااازل العضااو الوحيااد بجاازى ماان حصصااه فااي الشااركة وفااي  جاال املاااكور 

 .أو رفضه يقوم املجلس باستبداله مصفي الشركة، و في حالة امتناعه 

 .خيرةيمثل املصفي الشركة خالل مدة تصفية ااه    :155 املادة

بصااالحيات واسااعة فااي تصاافية الشااركة ويكلاا  عملاا  الخصااوص بتساايير ااااه  خياارة خااالل املصاافي  يتمتااع 

، وتقسي    ول الصافية  عضاى أو ذوي الحقوق  عل مالها تصفيصها وبتحقيق أ ولها ، بعد تسديد رأس

 .املتحصل عليها من التصفية طبقا ألحكام القانون  سامحي

ت املصاااافي بموجااااب قاااارار ماااان مجلااااس منظمااااة املحااااامين عملاااا  أساااااس قاااارار أعضاااااى يمكاااان تحديااااد  ااااالحيا

 .الشركة التي خولته ااه املهام

املوالياااة لقفااال كااال ( 1)يساااتدعي املصااافي أعضااااى الشاااركة أو ذوي الحقاااوق فاااي  شاااهر الثالثاااة  : 156املاااادة 

 .سنة مالية ويطلعه  عمل  تسيير أعمال الشركة

 .فية للفصل في الحساب النهائي واستالم إلابراى وعثبات قفل التصفيةالتص عند انصهاىكما يستدعيه  

ة قتفصل الجمعية العامة فاي شاروط النصااب القاانواي و  غلبياة املنصاوص عليهماا للمصااد  :157املادة 

 .عمل  الحسابات السنوية للشركة

صاافي، يقااوم مجلاااس عذا لاا  تااتمكن الشااركة ماان أن تتااداول فااي ذلااك أو تاارف  املصااادقة عملاا  حسااابات امل

 .منظمة املحامين بالفصل في ذلك بناى عمل  طلب من املصفي أو كل معني باألمر
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تخضاااع علااا  تقااادير نقياااب املحاااامين كااال  اااعوبة تظهااار بمناسااابة تفساااير اتفاقياااات ناجماااة عااان  :158املاااادة 

 .شركات املحامين أو تنفيااا

 .ل  يخطر مسبقا نقيب املحامين بالكحامين عذا مرفع دعو  قضائية متعلقة بشركة ال يمكن أي محام 

 .كل شريك مسجل فيها  يدفع الاشتراكات املستحقة ملنظمة املحامين : 159املادة 

 .ينظر في الشكو  املرفوعة ضد الشريك نقيب منظمة املحامين التي ينتمي عليها ااا الشريك : 160املادة 

يكلااا   ين التاااابع لهاااا مقااار الشاااركة الااااي عذا رفعااا  الشاااكو  ضاااد الشاااركة توجاااه علااا  نقياااب منظماااة املحاااام

 .عضوا من املجلس بالقيام بالتحقيق

، ينقاال امللاا  علاا  كة املسااجلة فااي منظمااة محااامين أخاار  عذا تبااين أن الوقااائع قااد تنسااب علاا  عضااو ماان الشاار 

 .نقيب املحامين املختص

 الفصل الثاني

 املكاتب املجمعة

 .يجمع عددا من مكاتب املحامين يجوز للمحامي أن يمارس مهنته بمقر  :161املادة 

 .و  مانةمكن الاشتراك في غرفة الانتظار واملستخدمين ، غير أنه ييجب أن يكون لكل محام مكتب خاص

يجاااب أن يثبااا  عاشااااى مكاتاااب مجمعاااة عااان طرياااق اتفاقياااة مكتوباااة تتضااامن تحدياااد النفقاااات  :162املاااادة 

 .املشتركة وحصة مساامة املعنيين في ااه  خيرة

( 5) ينافاااق مجلاااس منظماااة املحاااامين عملااا  اساااخة مااان اااااه الاتفاقياااة، ويتمتاااع اااااا املجلاااس بأجااال شاااهر يو 

عند الاقتضاى، قصد دعوة املعنيين للقيام بالتعديالت الضرورية مع  ،تضاف عليه فترة العطلة القضائية

 .مراعاة  حكام القانونية والتنظيمية املعمول بها وكاا ااا النظام الداخملي

 .أو  احب حق إلايجار أو إلاعارةعل  مالكه  ،لة عبطال الاتفاقية يرجع املقر، بقوة القانون في حا

  .ال يمكن إلاشارة عل  وجود مكاتب مجمعة خالل القيام باألعمال املهنية :163املادة 

رفاااا لاااه مصاااالح طيظااال موكلاااو كااال محاااام تاااابعين لاااه شخصااايا وال يجاااوز ألي محاااام أن يسااااعد   :164املاااادة 

 .مع موكل أحد املحامين ضخرين ف ناتت

املااااكورة التاااي تطاارأ بمناساابة تفسااير أو تنفيااا الاتفاقيااات و الن اعااات تخضااع كاال الصااعوبات  :165املااادة 

  .عل  مجلس املنظمة الاي يفصل فيها بصفة نهائيةأعاله 
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 الفصل الثالث

 التعاون 

 .مجلس املنظمة  ة املسبقة من طرفتخضع الاتفاقية املتضمنة التعاون عل  املوافق :166املادة 

 .عندما يكون املحامون في نظام التعاون تابعين ملنظمتين مختلفتين فإنه يخضع ملجلسحي املنظمتين

 الفصل الرابع

 نظام املحاماة بأجر

أحكاااام اااااا املهناااة و املحاااامي املساااتخدم علااا  قاااانون تنظاااي  يخضاااع النااا اع باااين املحاااامي باااأجر و  : 167املاااادة 

 .داخمليالنظام ال

يكاون قارار النقياب و  حامي بأجر عمل  نقياب املحاامينبين املحامي املستخدم و امل  يعر  الن اع :168املادة 

الطااارفين اللااااان يحاااق لهماااا الطعااان فاااي قااارار مجلاااس الاتحااااد أماااام للطعااان أماااام مجلاااس الاتحااااد مااان  القااااب

 .اري املفعول الجهة القضائية املختصة طبقا لآلجال املنصوص عليها في التشربع الس

وهااااي تحماااال ااااااه الصاااافة وإلاشااااارة علاااا    يحااااق للمحااااامي بااااأجر الحصااااول عملاااا  البطاقااااة املهنيااااة :169املااااادة 

 .املحامي املستخدم

 .يمارس املحامي بأجر مهامه بالنيابة عن املحامي املستخدم: 170املادة 

بدله و نيابة عنه، و يقوم  ، و يفو  باإلمضاىميستعمل املحامي بأجر خت  املحامي املستخد :171املادة 

و إلاداريااة و الطعااون و كاال عماال منااوط باملحااامي املسااتخدم مااا عاادا املرافعااة  بجميااع إلاجااراىات القضااائية

  .املحامي بأجر طبقا للقانون  ومجلس الدولة اذا ل  يت  اعتماد أمام املحكمة العليا

باااااأجر باساااااتقاللية املحاااااامي باااااأجر  ال يمكااااان باااااأي حاااااال مااااان  حاااااوال أن يماااااس عقاااااد املحامااااااة :172املاااااادة 

و كرامته مع الالت ام بكل الحقوق و الواجبات املنصوص عليها بالعقد املبرم بينهما في عطاار قاانون  بمهامهو 

 .تنظي  مهنة املحاماة وااا النظام الداخملي

 .محامين 01ال يمكن أن يتجاوز املحامون بأجر بنفس املكتب عدد : 173املادة 

 .ع املحامي بأجر للمساىلة التأديبية في حالة  خطاى املهنية الشخصيةيخض:174املادة 
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 السابعالباب 

 التأديب

 الفصل ألاول 

 مجلس التأديب

كااال مخالفاااة للقاااوانين و التنظيماااات و كااال انصهااااك للقواعاااد املهنياااة تعااار  املحاااامي املخاااال    :175املاااادة 

 .من قانون تنظي  املهنة 002للعقوبات التأديبية املنصوص عليها في املادة 

يتشاكل مجلااس التأديااب و تحااال عليااه ملفااات التأديااب و يباا  فيهااا وفقااا ل جااراىات املنصااوص عليهااا باااملواد 

 .املتضمن تنظي  مهنة املحاماة 10 - 01من القانون رق   059عل   002

ية املنصوص عليهاا يصدر مجلس التأديب حسب درجة الخطأ املطي املرتكب العقوبات التأديب :176املادة 

 ،من قانون تنظي  مهنة املحاماة 002من املادة  1بالفقرة 

ال يصااادر الشاااطب مااان جااادول منظماااة املحاااامين عال اساااتنادا علااا  أحاااد  خطااااى املهنياااة الجسااايمة املحاااددة 

 .من ااا النظام الداخملي 002باملادة 

التي يرتك ها املحامي املسجل بالجادول أو ت و املمارسا خطاى املهنية هي كل  قوال و فعال  :177املادة 

بقائمة املحامين املتربصين واملتضمنة مخالفة قانون تنظي  مهنة املحامااة أو اااا النظاام الاداخملي للمهناة 

 .أو تقاليداا أو أعرافها أو أخالقياتها أو أادافها النبيلة

 :تيتحدد  خطاى املهنية و تصن  حسب درجة خطورتها كاأل: 178 املادة

 ،أخطاى مهنية جسيمة -

 .جسيمةأخطاى مهنية غير  -

 :سيمةتعد أخطاى مهنية ج :179املادة 

العن  الجسدي العمدي أو الصهديد به كتابة أو شفااة وذلاك بغار  مناع أو عرقلاة عجاراى الانتخاباات  -

 ،املنظمة مجلساملتعلقة بتجديد 

 ،لعامةعدم امتثال املحامي لسحب الكلمة منه أثناى الجمعيات ا -

 ،إلافشاى العمدي للسر املطي وإلجراىات التحري والتحقيق -

 ،الرف  العمدي لتنفيا التعليمات املكتوبة من النقيب أو مجلس املنظمة -
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عرتكاااااب واقعاااااة جنائيااااة أو جنحياااااة عمديااااة بشااااارط أن تكااااون كااااال منهمااااا ماساااااة بشاااارف املهناااااة أو كراماااااة  -

ودون التقياد بججياة  حكاام الجزائياة الفا الة فيهاا املحامي، ولو قبل عجراى متابعة جزائية أو تحقياق 

  ،بأي شكل من  شكال

 القيااام بأعمااال العناا  الجساادي العماادي أو الصهديااد بااه كتابااة أو شاافااة أثناااى أداى املهنااة ضااد الاازمالى -

 ،املحامين

 التسااااابب عمااااادا فاااااي إلاضااااارار باااااأمالك املنظماااااة أو الاتحااااااد أو أماااااالك الجهاااااات القضاااااائية أو املفسساااااات -

 ،العقابية أو أي أمالك لها عالقة بمهنة املحاماة أو سير العدالة سواى أثناى ممارسة املهنة أو بسب ها

السعي عل  جلب الزباائن مباشارة أو عان طرياق الغيار كوساطاى أو عان طرياق  إلاشاهار إلاذاعاي أو التلفازي  -

 ،أو الصحفي أو إلالكترواي أو أي طريقة أخر  بغر  الاشهار وجلب الزبائن

املمارسة الفعلية ملهنة املحاماة دون عقامة مهنية قارة ودائمة أو القيام فعليا بفتح مقر رئيسحي أو فرعي  -

 ،مجلس املنظمة لالستقبال الفعملي للجمهور دون موافقة النقيب أو

أو  تأسس املحامي فاي حاق أحاد الخصاوم أماام املحكماة العلياا أو مجلاس الدولاة دون أن يكاون معتمادا، -

حاااااامي املعتماااااد بخااااات  أو توقياااااع عريضاااااة محاااااررة ماااان طااااارف محاااااام غيااااار معتماااااد لفائااااادة موكلاااااه قيااااام امل

 ،الشخصحي وذلك اليداعها أمام املحكمة العليا أو مجلس الدولة

الاحتيااااال العماااادي عاااان طريااااق الوعااااد املساااابق بتحقيااااق النتيجااااة اسااااتنادا لعالقااااات مشاااابواة كاذبااااة أو  -

 ،صحيحة

املحامااااة و ممارساااة أي و يفاااة عدارياااة أو قضاااائية أو مهنياااة أو  الجماااع عمااادا وفعلياااا باااين ممارساااة مهناااة -

 ،اشاط تجاري أو  ناعي أو أي اشاط رسمي أو فعملي مربح أو تبعي

عاااادم الالتاااا ام عماااادا بااااالتعيين التلقااااائي أو املساااااعدة القضااااائية رغاااا  رفاااا  املباااارر ماااان طاااارف النقيااااب  -

 ،أومندوبه

 ،ضائيةتلقي أتعاب من املوكل املستفيد من املساعدة الق -

الاساىة عمدا بسمعة الزميل أو املساس بشرفه و عرضه سواى باللف  أو الكتابة أو النشر الالكترواي  -

 ،أو بأي طريقة أخر  

 ،التأسيس في أي نزاع قضائي ضد املوكل الاي قدم له استشارة مكتوبة -

 ،تملك املحامي الحقوق املتنازع عليها في قضية ت  التأسيس فيها -

 ،من أجل املساس بسلطة النقيب أو مجلس املنظمة القيام بأي مسع  -
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 ،اقتسام إلاقامة املهنية مع أشخاص خارجين عن املهنة -

استعمال كالم مهين أو سلوك عني  أو تلميح عادوااي ضاد الزميال الااي يرافاع فاي حاق الطارف املقابال  -

 ،سواى في املادة الجزائية أو املادة املدنية

 ،الرسمية الحضور للجلسة دون ارتداى الجبة -

و  قواعد املهنة املحددة بموجاب قاانون تنظاي  مهناة املحامااة و اااا النظاام الاداخمليالجسي  لنصهاك الا  -

 .كالك مخالفة تقاليد و أعرافها املستقرة

 :تعتبر أخطاى مهنية غير جسيمة :180املادة 

 ،اقتسام  تعاب مع أشخاص خارجين عن املهنة -

ستشااااارات و التأسيسااااات التااااي تاااات  فااااي مقاااارات الشااااركات العامااااة و التوكياااال خااااارج املكتااااب باساااات ناى الا  -

 ،الخا ة التي يرتبط بها املحامي باتفاقية توكيل

 ،عدم الرد عمل  مراسالت النقيب -

 ،عدم اعتناى بالهندام خا ة بالجلسات -

 الاخالل الخطير لواجب الزمالة بمناسبة ترتيب املرافعات من طرف النقيب أو مندوبه أو أقدم محامي -

 ،حاضر بالجلسة

 ،و خت  املحامي عدم الالت ام بالضوابط املتعلقة ببطاقة الزيارة و  فيحة التعري  -

 ،التأسيس ال  جانب زميل دون الحصول عمل  موافقته -

 ،التأسيس ضد زميل في قضية تخصه شخصيا دون اخطار النقيب -

 ،ايةيتناف  مع مبدأ الوجا بماالقيام بأي مسع  لد  القضاة في غياب زميله  -

 ،عدم الالت ام بواجب الانابة -

 ،للمنظمة املفروضة عليه بموجب ااا النظام الداخملي عدم دفع املستحقات املالية -

 ،عدم اكتتاب عقد للتأمين عن املسفولية املدنية -

 ،عدم القيام بالواجبات الجبائية و الاجتماعية -

 ،تقليص املكاتب داخل الاقامة املهنية دون موافقة النقيب -

 ،عن التوكيل دون اخطار املوكل التنحي -

 ،ربط عالقات مع موكل الزميل ضخر دون حضوره -



38 

 

موافقااة ااااا  خياار و فااي حالااة املنازعااة فااي ذلااك ياات  الفصاال فيااه ماان مسااتخدم محااامي آخاار دون  جلااب -

 ،طرف النقيب بموجب قرار غير قابل ألي طعن

 دون اخطار النقيبملدة تتجاوز شهرا عن ممارسة املهنة  بالتغي -

 ،من طرف املحامي نفسه أو بايعاز منه سواى البح  عن الاشهار بأي طريقة كان  -

عدم قيام مدير التربص بإخطار النقيب أو مندوباه عان غياباات املتاربص و عان اشااطه باملكتاب بصافة  -

 .دورية

  بوقاااالنفااااذ امل جااال أو بيمكااان أن تكاااون عقوباااة املناااع املفقااا  عااان ممارساااة املهناااة مشااامولة  :181املاااادة 

 .التنفيا بقرار مسبب

سانوات ابتاداى مان تااريخ  (2)خماس يشطب املحامي اذا كان محل عقوبة جديادة بااملنع املفقا  خاالل مادة 

 . دور قرار املنع املفق  سواى كان نافاا أو مع وق  التنفيا

ن يمكان ان تكاون عقوباة الشاطب مان الجادول مشاامولة بالنفااذ امل جال و ال يمكان باأي حاال مان  حااوال أ

 .تكون مع وق  التنفيا

تكااون مسااببة اىات محاال الاادعو  التأديبيااة و تتضاامن قاارارات مجلااس التأديااب الوقااائع و الاجاار  :182املااادة 

 .املرتكبمع ذكر التكيي  القانواي للخطأ املطي 

املقاارر بساالطات واسااعة الساايما منهااا سااماع  طااراف وشااهودا  وطلااب الوثااائق العضااو يتمتااع  :183املااادة 

ية مااانه  أو مااان الجهاااات القضاااائية أو إلادارياااة املختصاااة ومصاااالحة  ااااحب الشاااكو  ماااع املحاااامي الضااارور 

 .يقدمه للنقيب املعني ويجب أن يخت  تحقيقه بتقرير كتابي

و املحاااامي املعناااي الطعااان فاااي قااارار مجلاااس التأدياااب أماااام وزير العااادل، حااااف   ختاااام يحاااق لااا: 184 املاااادة

 .ل املحددة بالقانون املنظ  ملهنة املحاماةجااللجنة الوطنية للطعن ضمن ض 

 الفصل الثاني

 اللجة الوطنية للطعن

 مان القاانون رقا 015علا   052تساير اللجناة الوطنياة للطعان وتبا  فاي ملفاتهاا طبقاا للماواد مان  :185 املادة

 .املتضمن مهنة املحاماة 01-10

ن مان قائماة نقبااى املحااميين الساابقين يقتار  كال نقياب عملا  مجلاس الاتحااد محااميين ممارساي :186 املاادة

 .التابعين ملنظمته
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أعضااااااى احتيااااااطيين  (3)أربعاااااة أعضااااااى دائماااااين و  (3)أربعاااااة  يقاااااوم مجلاااااس الاتحااااااد باختياااااار : 187املاااااادة 

 .لتشكيل اللجنة الوطنية للطعن من بين القائمة املقترحة من طرف النقباى

  .نقيب سابق واحد ال يمكن أن تمثل أية منظمة عال من :188املادة 

يقااااوم مجلااااس الاتحاااااد بتنفيااااا قاااارار اللجنااااة الوطنيااااة للطعاااان بعااااد عخطاااااره بااااالك ماااان طاااارف : 189املااااادة 

 .املحامي املعني و ذلك اثر ثبوت امتناع نقيب املنظمة عن تنفياه

 

 الثامنالباب 

 أحكام ختامية

 .ل   دورهنفس  شكال التي أدت عبيت  تعديل ااا النظام الداخملي : 190املادة 

 ع ااااداره،للموافقاااة علياااه و وزياااار العااادل، حااااف   ختااااام يعااار  اااااا النظااااام الاااداخملي عملااا  : 191املاااادة 

 .للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةبالجريدة الرسمية بموجب قرار وزاري 

 

 مجلس الاتحادعن 

 د الوطني ملنظمات املحامينالاتحارئيس 

 أحمد ساعيالاستاذ 


