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ِه ُشَهَداء  اِميَن لِلَّ َها الَِّذيَن آَمنُوْا ُكوُنوْا َقوَّ ﴿َيا َأيُّ
بِاْلِقْسِط َوالَ َيْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا 
َه َخبِيٌر  َه إِنَّ اللَّ ُقوْا اللَّ اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

بَِما َتْعَمُلوَن﴾

الـمقدمة
املحام��اة مهن��ة ح��رة ت��وؤدي خدم��ة عام��ة ينظمها القانون، ت�س��ارك ال�س��لطة 
الق�سائية يف حتقيق ر�س��الة العدالة وتاأكيد �س��يادة القانون وكفالة حق الدفاع 

عن احلقوق واحلريات.
وقد نظم امل�سرع يف القانون االحتادي رقم 32 ل�سنة )99)م وتعديالته))) 
املحام�ن  قي�د  �س�روط  التنفيذي�ة،  والئح�ة  املحام�اة  مهن�ة  تنظي�م  �س�اأن  يف 

وحقوقه�م وواجباتهم.
الدلي�ل �س�روط قي�د املحام�ن اجل�دد، وحقوقه�م  تن�اول يف ه�ذا  و�س�وف 

ووجباته�م عل�ى النح�و الت�ايل: 

أوًل: شروط القيد للمحامين الجدد)2):
ي�سرتط فيمن يقيد ا�سمه يف جدول املحامن امل�ستغلن ما ياأتي:

) - اأن يكون من مواطني الدولة.

2 - اأال يقل �سنه عن اإحدى وع�سرين �سنة ميالدية.

3 -  اأن يكون كامل االأهلية، حممود ال�س��رية ح�س��ن ال�س��معة، غري حمكوم عليه 

ق�سائي��ًا بعقوب��ة جنائي��ة اأو يف جنح��ة ما�س��ة بال�س��رف اأو االأمان��ة، اأو حك��م 

1- عدل هذا القانون بالقوانني التالية:

-  القانــون االتحــادي رقــم )20( لســنة 1997، الصــادر بتاريــخ 2/8/1997 واملنشــور يف العــدد) 307( مــن الجريدة 

الرســمية والــذي اســتبدل املــواد أرقــام )6( و)7( و)8( و)10( و)15( و)18( و)36(.

-  القانــون االتحــادي رقــم )5( لســنة 2002، الصــادر بتاريــخ 19/3/2002 واملنشــور يف العــدد رقــم )378( مــن 

الجريــدة الرســمية والــذي اســتبدل املــواد أرقــام )9( و )10(.

-  القانــون االتحــادي رقــم )12( لســنة 2005، الصــادر بتاريــخ 10/5/2005 واملنشــور يف العــدد رقــم )429( مــن 

الجريــدة الرســمية والــذي اســتبدل املــادة )8(. - وقــد نصــت املــادة الثالثــة منــه عــى أن "يعمــل بهــذا القانــون 

اعتبــاًرا مــن 20/2/2005، وينــر يف الجريــدة الرســمية".

2- وفًقا لالئحة التنفيذية.
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علي��ه تاأديبي��ًا يف اإح��دى ه��ذه اجلرائ��م.
4 -  اأن يك��ون حا�س��اًل عل��ى اإج��ازة يف احلق��وق اأو ال�س��ريعة والقان��ون من اإحدى 

اجلامعات اأو املعاهد العليا املعرتف بها يف الدولة اأو ما يعادلها.
5 -  اأن يك��ون ق��د ح�س��ل عل��ى �س��هادة اجتي��از التدري��ب وفق��ًا للم��ادة )5)( 

الق��رار.)3) ه��ذا  م��ن 

� المستندات المطلوبة للقيد كمحام متدرب:
عل��ى الراغ��ب يف القي��د اأن يق��ّدم طل��ب القي��د يف ج��دول املحام��ن املتدرب��ن 
اإىل رئي���س اللجن��ة ع��ر اال�س��تمارة الورقي��ة اأو الو�س��ائط االإلكرتوني��ة املعتم��دة، 

ووفق��ًا للنم��وذج املُع��ّد لذلك، مرفقًا به امل�س��تندات االآتية:)4)
) - �سورة من خال�سة القيد و�سورة من بطاقة الهوية.

2 -  �س��هادة املي��الد اأو م�س��تخرج ر�س��مي منه��ا اأو �س��هادة تقدي��ر ال�س��ن م��ن 

اجله��ة املخت�س��ة.
3 -  �س��ورة م�سّدق��ة ح�س��ب االأ�س��ول املرعي��ة م��ن املوؤهل العلم��ي احلا�سل عليه 

الطال��ب يف احلق��وق اأو ال�س��ريعة والقان��ون، على اأن تكون ال�س��هادة حمررة 
باللغة العربية. فاإذا كانت حمررة بلغة اأجنبية وجب اإرفاق ترجمة قانونية 

للغة العربية م�سدقة من اجلهات املخت�سة.

3- حيث تنص املادة 15 عى اآليت: 

ــورش التدريــب املتخّصصــة وفقــاً  ــه ب ــاز بنجــاح التدريــب العمــي حــال إلحاق ــدرّب أن يجت يجــب عــى املت

ــر. ــة أخــرى يُحّددهــا الوزي ــّده املعهــد أو أي جهــة تدريبي ــذي يُع للربنامــج ال

ــا  ــد مبوجبه ــة التدريــب صالحــة للقي ــب النظــري والعمــي الصــادرة مــن جه ــاز التدري وتكــون شــهادة إجتي

بجــدول املحامــني املشــتغلني ملــدة ثــالث ســنوات مــن تاريــخ صدورهــا. فــإذا انقــى هــذا األجــل دون التقــدم 

للقيــد، يُعــاد إلحــاق الطالــب بــدورة تدريبيــة وفقــاً للضوابــط والــروط الــواردة بهــذا القــرار.

4- وذلك وفًقا للامدة 6 من الالئحة التنفيذية.

4 -  �س��هادة ح�س��ن �س��ري و�س��لوك م��ن ال�س��لطة املخت�س��ة بذل��ك، عل��ى اأن تك��ون 

م�سدقة ح�س��ب االأ�سول.
5 -  اإق��رار م��ن الطال��ب بالتزام��ه بع��دم اال�س��تغال بالتج��ارة اعتب��ارًا م��ن تاريخ 

قيده بجدول امل�ستغلن.
6 -  �س��هادة م��ن اجله��ة الت��ي كان يعم��ل به��ا طال��ب القيد- اإن �س��بق ل��ه العمل- 

تثبت عدم احلكم عليه تاأديبيًا الأ�سباب ما�سة بال�سرف واالأمانة، اأو اإقرار 
من الطالب بعدم �سبق العمل.

7 -  �س��هادة م��ن اجله��ة الت��ي يعمل بها طالب القيد تفي��د موافقتها على تفّرغه 

التام عن عمله خالل فرتة التدريب.
8 -  عدد 6 �سور �سخ�سية مقا�س )4×6(.

9 -  اأية وثائق اأو م�ستندات اأو اإي�ساحات اأو معلومات اإ�سافية تطلبها اللجنة.

وللجن��ة اأن متن��ح الطال��ب اأج��اًل ال يتج��اوز ت�س��عن يوم��ًا م��ن تاري��خ تق��دمي 
الطل��ب ال�س��تيفاء امل�س��تندات، ُيع��ّد بعده��ا الطل��ب كاأن مل يك��ن.

وحُتفظ امل�ستندات- امل�سار اإليها اأعاله- يف امللف اخلا�س بطالب القيد.

� مكان وفترة تدريب المحامين الجدد))).
تدري��ب املحام��ن اجل��دد يك��ون م��ن خ��الل املعه��د)6) اأو غ��ريه م��ن جه��ات 

التدري��ب الت��ي حتدده��ا اللجن��ة وي�س��در به��ا ق��رار م��ن الوزي��ر.
ويت�سم��ن التدري��ب جان��ب نظري واآخر عملي، بحيث ال تقل املدة االإجمالية 

للتدريب عن �سنة.

5- وذلك وفًقا للامدة 7 من الالئحة التنفيذية.

6- معهد التدريب القضايئ بوزارة العدل.
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ويج��وز اأن يك��ون اجلان��ب العمل��ي م��ن التدري��ب باأح��د مكات��ب املحام��ن 
امل�س��تغلن اأو م��ن خ��الل ور���س عم��ل متخ�س�س��ة، وفق��ًا خلط��ة تدريبي��ة �س��نوية 

يعّده��ا املعه��د وتعتمده��ا اللجن��ة.

�  الســتثناء مــن القيــد فــي جــدول المحاميــن المتدربين 
وذلــك وفًقــا للمــادة 19 مــن الالئحــة:

م��ع مراع��اة اأح��كام البن��ود م��ن ))( اإىل )4( م��ن امل��ادة )7)( م��ن ه��ذا 
القرار، يجوز للجنة وفقًا لل�سوابط وال�س��روط التي حتددها اأن ُتقيد مبا�س��رة 
يف ج��دول املحام��ن امل�س��تغلن اأم��ام املحاك��م االبتدائي��ة واال�س��تئنافية دون 

ا�س��رتاط �س��بق القي��د يف ج��دول املحام��ن املتدرب��ن كل م��ن:
) -  اأع�س��اء ال�س��لطة الق�سائي��ة ال�س��ابقن مم��ن اأم�س��وا يف العم��ل الق�سائ��ي 

م��دة ال تقل عن �س��نتن.
2 -  م��ن مار���س العم��ل القان��وين يف اأح��د االأجه��زة احلكومي��ة االإحتادي��ة اأو 

املحلي��ة اأو املوؤ�س�س��ات العام��ة اأو الهيئ��ات العام��ة اأو القط��اع اخلا�س ملدة ال 
تق��ل ع��ن ثالث �س��نوات.

ثانًيا: الحقوق والواجبات:
حي��ث تن��اول امل�س��رع تل��ك احلق��وق والواجب��ات يف الب��اب الثال��ث امل��واد 
)20 وحت��ى 45( م��ن القان��ون املذك��ور اأع��اله حت��ت م�س��مى )حق��وق املحام��ن 

وواجباته��م(.

� الحقوق:
-  احلق يف الأتعاب:

).  للمحام��ي احل��ق يف اأن يتقا�س��ى اأتعاًب��ا عم��ا يق��وم ب��ه م��ن اأعم��ال يف ح��دود 
وكالته.)7)

2. كم��ا اأن ل��ه احل��ق يف ا�س��تيفاء م��ا ينفق��ه م��ن امل�سروف��ات الت��ي تقت�سيه��ا 
مبا�س��رة الق�ساي��ا اأو االأعم��ال الت��ي وكل فيه��ا.)8)

و�س��وف ن�س��تعر�س ب�س��يء م��ن التف�سي��ل امل��واد م��ن 28 وحت��ى 34 اخلا�س��ة 
باأتعاب املحامي.

اأ.  يتقا�س��ى املحام��ي اأتعاب��ه وفًق��ا للعق��د املح��رر بين��ه وب��ن موكل��ه.)9) ) وم��ع 
ذل��ك يج��وز للمحكم��ة الت��ي نظ��رت الق�سي��ة بناء على طلب امل��وكل اأن تنق�س 
م��ن االأتع��اب املتف��ق عليه��ا يف العق��د اإذا راأت اأنها مبالغ فيها بالن�س��بة اإىل ما 

تتطلب��ه الق�سي��ة م��ن جه��د واإىل م��ا عاد على امل��وكل من نفع.
ب.  ال يج��وز اإنقا���س االأتع��اب اإذا كان االتف��اق عليه��ا ق��د مت بع��د االنته��اء م��ن 

العمل.
ج.  ويف حال��ة اذا مل يك��ن هن��اك اتف��اق مكت��وب عل��ى االأتع��اب اأو كان االتف��اق 
املكتوب باطاًل قدرت املحكمة التي نظرت الق�سية عند اخلالف وبناء على 
طل��ب املحام��ي اأو امل��وكل اأتع��اب املحام��ي مب��ا ينا�س��ب اجله��د ال��ذي بذل��ه 

والنف��ع ال��ذي عاد عل��ى املوكل.)0))

7- املادة )28(

8- املصدر السابق.

9- املادة )29(

10- املصدر السابق.
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د.  يف حال��ة اإنه��اء الق�سي��ة �سلًح��ا اأو حتكيًم��ا وف��ق م��ا فو�س��ه ب��ه موكله ا�س��تحق 
املحام��ي االأتع��اب املتف��ق عليه��ا كامل��ة م��ا  مل يك��ن هن��اك اتف��اق عل��ى خالف 

ذلك.))))
ه�.  اذا تف��رع ع��ن الدع��وى مو�س��وع االتف��اق دع��اوى واأعم��ال مل تك��ن ملحوظ��ة 

عن��د االتف��اق ح��ق للمحام��ي اأن يطالب باأتع��اب عنها. )2))
و.  ن�س��ت امل��ادة 32 عل��ى اأن الأتع��اب املحام��ي وم��ا يلح��ق به��ا م��ن م�سروف��ات 

ح��ق امتي��از يلي حق��وق الدولة.
ز.  بينم��ا تناول��ت امل��ادة )33( حال��ة اإذا ع��زل امل��وكل حمامي��ه ب��دون �س��بب 
م�س��روع بع��د مبا�س��رة العم��ل امل��وكل في��ه يك��ون امل��وكل ملزم��ا بدف��ع كام��ل 
االأتعاب املتفق عليها كما لو كان املحامي قد اأنهى العمل ل�سالح موكله. اأما 
اإذا ح�سل العزل قبل مبا�سرة العمل فاإن املحامي ي�ستحق اأتعاًبا عن اجلهد 
ال��ذي بذل��ه متهي��دا ملبا�س��رة العم��ل مبا ال يزيد ع��ن 25 % من قيمة االأتعاب 
املتف��ق عليه��ا واإذا مل يك��ن ثم��ة اتفاق على االأتعاب فلكل من املحامي واملوكل 
ان يرف��ع دع��وى عادي��ة لتقديره��ا تتبع فيه��ا قواعد قانون االإج��راءات املدنية.
ح.  وف��ق امل��ادة )34( يف حال��ة وف��اة امل��وكل وراأى الورثة عدم ا�س��تمرار املحامي 

يف الوكالة ا�ستحق املحامي اأتعاًبا عن اجلهد الذي بذله.
3.  ال يج��وز التحقي��ق م��ع حم��ام اأو تفتي���س مكتب��ه الأم��ور تتعل��ق ب��اأداء مهنت��ه اإال 

مبعرف��ة النياب��ة العامة. )3))

11- املادة )30(

12- املصدر السابق.

13- املادة )44(

4.  ال يح��وز احلج��ز عل��ى مكت��ب املحام��ي اأو موج��ودات مكتب��ه ال�سروري��ة 
ملمار�س��ة مهنت��ه. )4))

5.  يج��وز للمحام��ي �س��واء كان خ�سم��ا اأ�سي��اًل اأو وكي��اًل يف دع��وى اأن ينيب عنه 
خطًي��ا يف احل�س��ور واملرافع��ة اأو غ��ري ذل��ك م��ن اج��راءات التقا�سي حمامًيا 
اأخ��ر حت��ت م�س��وؤوليته م��ا مل يك��ن يف �س��ند التوكي��ل ال�س��ادر اإلي��ه م��ا مين��ع 

ذلك.)5))
6.  ح��ددت امل��ادة )27( �س��روط احل��ق يف اأن يتنح��ى املحام��ي ع��ن وكالت��ه 
وا�س��رتطت يف جمي��ع االأح��وال بع��دم ج��واز التنح��ي ع��ن الوكال��ة اإذا كان��ت 
الدعوى املوكل فيها مهياأة للف�سل فيها اإال مبوافقة املحكمة املنظور اأمامها 

الدعوى.

� الــواجبات:
). على املحامي اأن يح�سر اأمام املحاكم بالرداء اخلا�س باملحاماة.)6))

2.  ال يجوز للمحامي اأن يف�س��ي �س��ًرا اأوؤمتن عليه اأو عرفه عن طريق مهنته ما 
مل يكن االإف�ساء به من �ساأنه منع ارتكاب جرمية.)7))

3.  ال يج��وز لغ��ري املحام��ن املقبول��ن للمرافع��ة اأم��ام املحكم��ة االحتادي��ة العلي��ا 
احل�سور اأمامها نيابة عن اأطراف الدعوى اأو تقدمي الطلبات اأو الطعون اأو 

�سحف الدعاوى وذلك وفق املادة ))2(.

14- املادة ) 45(

15- املادة )22(

16- املادة )23(

17- املادة )42(
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4.  عل��ى املحام��ي اأن يق��دم �س��ند توكيل��ه م�سدًق��ا علي��ه اإىل املحكم��ة يف اأول 
ا وج��ب اإيداعه ملف  جل�س��ة يح�س��ر فيه��ا ع��ن موكل��ه واإذا كان التوكي��ل خا�سً
الدع��وى ويكتف��ى يف اإذا م��ا كان عاًم��ا باإثبات رقم��ه وتاريخه واجلهة املحرر 

اأمامه��ا يف حم�س��ر اجلل�س��ة واإي��داع �س��ورة منه يف مل��ف الدعوى. )8))
احلق��وق  بع���س  اأو  كل  يبت��اع  اأن   )3(( امل��ادة  وف��ق  للمحام��ي  يج��وز  5.  ال 

املتن��ازع عليه��ا اأو اأن يتف��ق عل��ى اأخ��ذ ج��زء منه��ا نظ��ري اأتعاب��ه.
اأو  املحام��اة  وكرام��ة  يتف��ق  ال  عم��ل  ب��اأي  اال�س��تغال  للمحام��ي  يج��وز  6.  ال 

تقاليده��ا.)9))
7.  عل��ى املحام��ي اأن يلت��زم يف عمل��ه ال�س��رف واالأمان��ة واأن يتقي��د مب��ا تفر�س��ه 

علي��ه اآداب املهنة.)20)
8.  علي��ه اأن يتجن��ب كل م��ا م��ن �س��اأنه تعطي��ل الف�س��ل يف الدع��اوى اأو االإخ��الل 

ب�س��ري الدعوى.))2)
9. وعليه اأن ي�سلك جتاه الق�ساة �سلوًكا يتفق وكرامة الق�ساء.)22)

0).  عل��ى املحام��ي وف��ق امل��ادة )26( عن��د انق�س��اء التوكي��ل اأن ي��رد ملوكل��ه 

�س��ند التوكي��ل وامل�س��تندات واالأوراق االأ�سلي��ة ويج��وز ل��ه اذا مل يك��ن ح�سل 
عل��ى اأتعاب��ه اأن ي�س��تخرج عل��ى نفق��ة موكل��ه �س��ورا م��ن جمي��ع املح��ررات 

الت��ي ت�سل��ح �س��ندا يف املطالب��ة به��ذه االأتعاب. 

18- املادة )25(

19- املادة )35(

20- املصدر السابق.

21-املصدر السابق.

22- املصدر السابق.

)).  وعلي��ه اأن يتخ��ذ ل��ه مكتًب��ا الئًقا ملبا�س��رة اأعمال املحام��اة وان يخطر وزارة 

العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف بعنوان مكتبة وبكل تغيري يطراأ عليه 
 (23( االأح��وال  كل  ويف 

2).  ال يج��وز للمحام��ي اأن يتخ��ذ غ��ري مكت��ب واح��د يف مدين��ة واح��دة ول��ه اأن 

يفت��ح مكات��ب اأخ��رى للمحام��اة يف اأي م��ن اإم��ارات الدولة عل��ى اأن يكون يف 
كل منه��ا حم��ام مواطن)24)

3).  ال يج��وز للمحام��ي اأن يعل��ن ع��ن نف�س��ه ب�س��كل ال يتف��ق م��ع تقالي��د مهن��ة 

املحام��اة وال يج��وز ل��ه اأن يخ�س���س ح�س��ة م��ن اأتعاب��ه ل�س��خ�س م��ن غ��ري 
املحام��ن وذل��ك وف��ق امل��ادة )37(.

- وتكون و�سائل الإعالن والدعاية امل�سموح بها وفًقا للمادة 29 من الالئحة:

) - و�سع اإعالن خارجي على مدخل املكتب واملبني الكائن به املكتب.

2 - االأوراق واالأدوات املكتبية اخلا�سة باملكتب.

3 - املوقع االإلكرتوين اخلا�س باملكتب.

ويقت�س��ر م��ا يثب��ت عل��ى اأي��ة و�س��يلة مم��ا تق��دم عل��ى بي��ان ا�س��مه والدرج��ة 
العلمي��ة احلا�س��ل عليه��ا اإن وج��دت، وتخ�س�س��ه ودرج��ات املحاك��م التي يزاول 
املهن��ة اأمامه��ا، وذل��ك كل��ه مبا يتفق وهيبة وكرامة قيم وتقاليد مهنة املحاماة.

4).  ال يج��وز للمحام��ي اأن يقب��ل الوكال��ة اأو ي�س��تمر فيه��ا يف دع��وى اأو عمل اأمام 

قا���س تربط��ه ب��ه قراب��ة اأو م�ساه��رة اإىل الدرجة الرابع��ة ولو وافق خ�سم 
نوكل��ه عل��ى ذل��ك وعلي��ه اأن ميتن��ع ع��ن تق��دمي اأي��ة م�س��اعدة ول��و م��ن قبي��ل 

23- املادة )36(

24- املصدر السابق.
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امل�س��ورة خل�س��م موكل��ه يف ذات الن��زاع امل��وكل في��ه اأو ن��زاع مرتب��ط ب��ه ولو 
بع��د انته��اء وكالته.)25)

5).  ال يج��وز ل��ه اذا ت��رك العم��ل يف وظيف��ة عام��ة اأو خا�س��ة وا�س��تغل باملحام��اة 

اأن يقب��ل الوكال��ة بنف�س��ه اأو بوا�س��طة حم��ا يعم��ل حل�س��ابه يف دع��وى �س��د 
اجله��ة الت��ي كان يعم��ل فيه��ا خ��الل ال�س��نتن التاليت��ن ل��رتك العم��ل وال 
يج��وز اأن ي��وكل يف ن��زاع �س��د جه��ة �س��بق اأن ا�ست�س��ارته في��ه واأطلعت��ه عل��ى 

م�س��تنداتها ووج��ه دفاعه��ا مقاب��ل اأتع��اب.)26)

ثالًثا:  الجــزاءات المترتبــة علــى مخالفــة واجبــات وتقاليــد 
مهنــة المحامــاة)2)):

كل حم��ام يخال��ف واجب��ات وتقالي��د مهن��ة املحام��اة اأو يت�س��رف ت�سرف��ًا 
يح��ط م��ن ق��در وكرام��ة املهن��ة يج��ازى باإح��دى العقوب��ات التاأديبي��ة االآتية:

اأ-  التنبي��ه، ويك��ون بكت��اب موّج��ه اإىل املحام��ي بلف��ت نظ��ره اإىل م��ا وق��ع من��ه 
ويطل��ب من��ه ع��دم تك��راره م�س��تقباًل.

ب- الوقف عن العمل مدة ال جتاوز ال�سنتن.
ج- �سطب اال�سم نهائيًا من اجلدول.

25 - املادتني )38( و)43(

26 - املادتني )39( و)40(

27 وفًقا للامدة 38 من الالئحة التنفيذية.


