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« Qu’est ce qu’un avocat ? C’est un particulier gradué 

dans une université du royaume, qui s’est livré à un examen 

approfondie des lois et ordonnances, à la science générale du 

droit public et du droit privé, à l’étude réfléchie des usages 

et des coutumes particulières et qui se consacre librement au 

service de ses concitoyens. Il se dévoue tout entier à la 

défense de ceux qui viennent puiser dans son savoir les lumières 

dont ils ont besoin pour soutenir leurs intérêts, maintenir leur 

propriété, montrer leur innocence, conserver leur honneur et 

assurer leur liberté. Tantôt c’est un conseil qui éclaire les 

parties, tantôt c’est un orateur qui déploie son éloquence, 

tantôt c’est un conciliateur qui rapproche les esprits et 

devient le premier juge de ces clients qui le consultent et s’

en rapportent à son expérience, souvent c’est un arbitre, 

partout c’est un homme public dont le ministère ne peut agir 

que lorsqu’il est mis en action par un tiers qui le charge de 

sa défense et de ses doléances » 

 
MONEGER J., DEMEESTER M.-L., Profession M avocat, Dalloz, Paris 2001, pages 408. 
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 المقّدمة
 

ض ب�بداء الّنصح  ض �قومون بمساعدة المتقاضني فني ة من رجال القانون غ�ي الموظ�
�
هم ثل

ّ
�عرف المحامون بأن

ة الخصومة عنهم أمام المحا�م عن ط��ق الوكالة و كفالة حّق الّدفاع عن حقوقهم و  إليهم و مبا�ش
 ... 1ح�ّ�اتهم. 

ض من ن�ع  ض بل مساعدون للمتقاضني فني ي فئة الموظ�
هم فئة ال تدخل �ض

ّ
ض بأن كما عّرف احد الفقهاء المحامني

ض و ذلك ب�عطائهم اإلستشارات القانونّ�ة و الّدفاع  ي مساعدة المتقاضني
عنهم خاّص تنح� مهّمتهم �ض

 ... 2أمام المحا�م عن ط��ق الوكالة. 

ي الخصومة و س�ي 
ي الحق�قة �ظّل منقوصا "فمهّمة المحا�ي و رسالته و دورە �ض

و هذا الّتع��ف �ض

 .. . 3الجلسات و المحا�مة أ��ب بكث�ي من أن �عّد مجّرد مساعد للقضاء"

ي تع��ف آخر أدّق للمحاماة: "�ي إحدى مؤّسسات العدالة و أهّم ضما
ها و �ض نات حسن س�ي

ها أداءا لدورها."   ...  4الستقاللّيتها و ح�ّ�ة ضم�ي

ي ذلك أّن: "لقد بلغ احتفاظ 
و لقد أو� الرومان اهتماما بل�غا بالمحاماة حىتّ قال بعض الفقهاء �ض

ان ، أن �حلف كّل محام و كّل  ض ي م�ي ي كّفىت
الّرومان بقدسّ�ة مهنة المحاماة و اعتبارها مع وظ�فة القضاء �ض

ي كّل قضّ�ة من القضا�ا المعروضة، ع� أن ال �قول المحا�ي إّ� الحّق و ع� أن ال قا
ض عند الّنظر �ض

ي كّل قضّ�ة"
ي جلسة القضاء عند الّنظر �ض

ي إّ� بالحّق، و كّل منهما �قوم بدورە �ض
ي القا�ض

 ... 5�ق�ض

 35و  34و  33ته األ�ات كما جاء بالقرآن ال���م جواز اإلستعانة بما هو أفصح لسانا من ذلك ما تضّمن

وِن من سورة القصص وقد ورد بها قوله عّزو جّل: " 
�
ن َ�ْقُتل

�
َخاُف أ

�
أ
َ
ا ف ْفس�

َ
ُت ِمْنُهْم ن

�
َتل

َ
ي ق

اَل َربِّ ِإيضِّ
َ
     ق

ي  (33)
َصُح ِمىضِّ

ْ
ف
�
ي َهاُروُن ُهَو أ �ضِ

�
ُبوِن  َوأ

ِّ
ذ

�
ن ُ��

�
َخاُف أ

�
ي أ

ي ۖ ِإيضِّ ىضِ
ُ
ق ا ُ�َصدِّ ْدء� َ ر� ُه َمِ�ي

�
ْرِسل

�
أ
َ
ا ف

�
اَل  (34) ِلَسان

َ
ق

َغالِ َسَنُشدُّ َعُض 
�
َما ال

�
َبَع�

َّ
نُتَما َوَمن� ات

�
َما ۚ ِبآَ�اِتَنا أ

�
��ْ

�
وَن ِإل

�
 َ�ِصل

َ
�

َ
ا ف

�
َطان

�
َما ُسل

�
�

�
ْجَعُل ل

َ
ِخ�َك َون

�
 ) ". 35( ُبونَ َدَك ِبأ

ي الخطاب و اتقانه المرافعة �جب أن و ما تجدر اإلشارة إل�ه هنا  أّن فصاحة لسان  
المحا�ي و بالغته �ض

ف إلنارة المحكمة و إعالء كلمة الحّق و الحكم بالعدل  م من يوظ�
�
 هللا عل�ه وسل

�
ّ ص� ي ر الّنىب

ّ
و قد حذ

                                                             
 .103ص  1990 -15بعة ط –نشأة المعرف اإلسكندریّة مصر م –أبو الوفا أحمد: المرافعات المدنیّة والتّجاریّة  1
 .25ص  1984طبعة الدّاودي دمشق سوریة م –أنطاكي رزق ّ�: أصول المحاكمات المدنیّة والتّجاریّة  2
 .11، ص 2008مصطفى صخري، أصول مھنة المحاماة دراسة مقارنة، الطَّبعة األولى تونس،  3
 .6ص  1987-یوان المطبوعات الجامعیّة الجزائر د –شرفي علي، المحامون و دولة القانون  4

 و لقد جاء بإعالن تورینو عن دور المحامي:
« L’avocat a pour mission d’assurer la protection de tout sujet de droit. 
 L’avocat a le droit et le devoir d’exercer son activité en faisant connaitre, comprendre et appliquer la loi tout en 
assurant la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés ». 

 .32و  31ص  2001بنان ل –مؤّسسة الّریّان  –و القوانین العربیّة  الیوسف مسلم محّمد جودت: المحاماة في ضوء الّشریعة اإلسالمیّة   5

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya34.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura28-aya35.html
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ّ و لعّل بعضكم أن  �م تختصمون إ�ي
ّ
ما انا ��ش و إن

ّ
مهالك المغالطة ل�سب حّق بالباطل بقوله: " إن

ي ه من اآلخر فأق�كون ألحن بحّجت
 له ع� نحو ما أسمع فمن قض�ت له بحّق أخ�ه شيئا فال �أخذە �ض

ما أقطع له قطعة من الّنار
ّ
 ...  ."6فإن

ي إطار تع��ف المحاماة بالماّدة األو� من القانون عدد 
�ــــع الم�ي �ض  1983لسنة  17جاء بالّت�ش

ها مهنة حّرة �شارك الّسلطة 
ّ
ق بمهنة المحاماة بأن

�
ي تأ��د س�ادة المتعل

ي تحقيق العدالة و �ض
القضائّ�ة �ض

ض و ح�ّ�اتهم ي كفالة حّق الّدفاع عن حقوق المواطنني
   ...  7القانون و �ض

ع الّتو��ي المحاماة بالفصل األّول من القانون عدد  ّ ي  1989لسنة  87و لقد عّرف الم�ش
 7المؤّرخ �ض

ها مهنة 1989سبتم�ب 
ّ
ق بتنظ�م مهنة المحاماة بأن

�
ة غايتها المساعدة ع� إقام المتعل

�
ة حّرة مستقل

 .. العدل. 

لسنة  79ثّم تتطّور هذا المفهوم من المساعدة إ� المشاركة بموجب الفصل األول من المرسوم عدد 

ي  2011
 " المحاماة مهنة: والمتعلق بتنظ�م مهنة المحاماة الذي جاء ف�ه أنّ  2011أوت  20والمؤرخ �ض

ي إقامة 
 .. ”.العدل وتدافع عن الح��ات والحقوق اإل�سان�ةحرة مستقلة �شارك �ض

�ك حسب معجم لسان العرب البن  ي إقامة العدل عن مفهوم المساعدة، فال�شّ
ا�ة �ض �ختلف مفهوم ال�شّ

كنا بمعىض �شاركنا، و قد اش ، �قال اش�ت ض �كني كة سواء، مخالطة ال�شّ كة و ال�شّ ك ال�شّ ك منظور؛ من �ش �ت

�كه... الّرجالن و �شاركا و شارك أ �ك و المشارك و شاركت فالنا �ت �ش  حدهما اآلخر و ال�شّ

و  أّما المساعدة (اسم) جمع مساعدات مصدر ساعد أي أعانه معونة ساعدە و عاونه، قّدم له المعونة. 

ي إقامة الع
�ك فهو ذو دور رئ��ي �ض  دل... بذلك �كون المساعد دورا ثان�ّ�ا �سّهل إقامة العدل أّما ال�شّ

ي النفوس أنه مستق�م، ِمن َعَدَل َ�ْعِدُل فهو  لغةو العدل 
ي األمور، وما قام �ض

خالف الجور، وهو القصد �ض
هُ 

�
ي القض�ة فهو عاِدٌل. و�سط الوا�ي َعْدل

و العدل            . 8عادل من ُعدوٍل وَعْدٍل، �قال: َعَدَل عل�ه �ض

عن االستقامة ع� ط��ق الحق وق�ل هو: (عبارة  9هو:(أن تع�ي من نفسك الواجب وتأخذە) اصطالحا 

ا ي مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها،  10)باالجتناب عما هو محظور دين�
وق�ل هو: (استعمال األمور �ض

( ، وال تقد�م، وال تأخ�ي  .. . 11ومقاديرها، من غ�ي �ف، وال تقص�ي

                                                             
ھ في المملكة العربیّة رواه البخاري و مسلم: أنظر في ذلك آل خریف محّمد بن علي بن محّمد: نظام المحاماة في الفقھ اإلسالمي و تطبیقات  6

 .105الّسعودیّة ، مرجع سبقت اإلشارة إلیھ ص 
 .15، ص 2008مصطفى صخري ، أصول مھنة المحاماة دراسة مقارنة ، الطَّبعة األولى تونس،  7
 )430/11لسان العرب البن منظور (  8
 81" األخالق و السّیر" البن حزم ، ص  9

 .147" التّعریفات " للجرجاني ، ص  10
 .28" تھذیب األخالق" المنسوب للجاحظ ، ص  11



4 
 

ض الظ� أّما  ا؛ ألنهالقسط: هو العدل البنيِّ ان قسط� ض ا، والم�ي �صور لك العدل  اهر، ومنه س�ي المك�ال قسط�

، ولهذا قلنا: إنّ  ا، وقد �كون من العدل ما �خ�ض ي الوزن حىت تراە ظاهر�
نت القسط هو النص�ب الذي بيَّ  �ض

ء تقاسموا بالقسطوجوهه، وتقّس  ي ذي  "المقسطلعّل " و  . 12ط القوم ال�ش
�
�أخذ نصيبه من الحّق هو ال

ە، و لعّل " ا ە... دون ز�ادة أو نقصان و ال يتعّدى ع� حّق غ�ي  لقاسط" من يتو� ع� أقساط غ�ي

طع ق�ل: أّما عن اإلنصاف فهو 
ُ
ە، أال ترى أنَّ السارق إذا ق ي غ�ي

ي ذلك و�ض
إعطاء النصف، والعدل �كون �ض

ء، وتأخذ نصفه من غ�ي  ي إنه عدل عل�ه. وال �قال: إنه أنصف، وأصل اإلنصاف أن تعط�ه نصف ال�ش
ي غ�ي ز�ادة وال نقصان، ور�ما ق�ل: أطلب منك 

النصف. كما �قال: أطلب منك اإلنصاف. ثم استعمل �ض

ە إذا بلغ نصفه ء. إذا بلغ نصف نفسه، ونصف غ�ي ي  . 13ذلك مما ذكرناە، و�قال: أنصف ال�ش

ا�ة ثّم  ة ال�شّ ��ي إ� دس�ت ي  105بالفصل آل الّتطّور الّت�ش
ي  27من الدستور التو��ي المؤّرخ �ض

جان�ض
: " المحاماة مهن 2014 ي إقامة العدل والدفاع عن الحقوق ع� ما ��ي

ة حرة مستقلة �شارك �ض

ي تكفل حمايته وتمكنه من تأد�ة مهامه .والح��ات . بذلك “ يتمّتع المحا�ي بالّضمانات القانون�ة الىت

ي الفصل  أقر
ع التو��ي �ض ة مهنة المحاماة وأحاط المحا�ي  2014من دستور  105الم�ش دس�ت

ي إقامة ة لممارسة مانات القانون�ّ بالّض 
�ك �ض ي بدورە كمحا�ي من مساعد للقضاء إ� �ش

عمله، جعلته يرت�ت

أعضاء الن�ابة : أخر مساعدينمع فاعل أص�ي و�ي الّدولة ( إقل�م، شعب و سلطة)، و  14العدل

 ، ض اء العدليني ي التحقيق، قضاة الجلسة، كاتب المحكمة، الخ�ب
العموم�ة، مأموري الضابطة العدل�ة، قا�ض

ي تنف�ذ العق
 ��ات، أعوان السجون... قا�ض

ي إقامة العدل و�دافع عن الحقوق
�كا �ض  :  16؛ صالحّ�اته و الحّ�ّ�ات 15بهذا، �عت�ب المحا�ي �ش

                                                             
 .428ألبي ھالل العسكري، ص  " الفروق اللّغویّة "  12
 .80" الفروق اللّغویّة " ألبي ھالل العسكري، ص  13
حتّى وقعت المصادقة  یسيالوطني التّأسوقد كان األستاذ فیصل الجدالوي" المحامي لدى التّعقیب ھو من اقترح ھذا الفصل على أنظار مجلس    14

 )1(أنظر الملحق عدد  علیھ.
15 « Être avocat, c’est avant tout se consacrer à autrui et l’aimer, pour le défendre, pour le conseiller, pour 
dédramatiser une situation. C’est savoir être à certains moments le miroir grossissant qui permet au client d’être 
plus lucide. » 
Mais c’est aussi, en sens inverse, s’efforcer de connaitre son adversaire, déterminer ses intentions, ses besoins, ses 
faiblesses, ses maléfices afin de mieux satisfaites à la nécessité cruelle d’une lutte sans merci. 
Autrui, c’est encore l’âme du juge qu’il faut s’efforcer de pénétrer pour être mieux compris de lui, en vue de 
répondre utilement au questions qu’il se pose et de mieux le convaincre. 
C’est enfin à l’intérieur d’un cabinet, percevoir les aspirations et les compétences de chacun à tout échelon et 
inculquer à ses collaborateurs l’esprit de la profession. Sans cette conscience d’autrui, il n’est pas d’avocat vrai. » 
Voir, Jean-Claude Woog, pratique professionnel de l’avocat P.5-6 
16 « L’imagerie populaire ignore le plus souvent les visages multiples de l’avocat. 
Pour tout, c’est celui qui incarne la défense, symbolise la liberté, représente un contre pouvoir, affirmé par son 
courage et son indépendance. 
Pour certains, c’est le conseil, le confident, parfois l’ami qui secourt et qui oriente, certes en prenant positions mais 
sans jamais accepter d’être le complice. 
Pour d’autres, c’est le technicien de la procédure et le détenteur des tactiques savantes qui conduisent au 
déroulement efficace du procès et à l’exécution rapide du jugement. 
L’avocat est aussi le rédacteur des actes juridiques qui organisent les rapports entre particuliers ou les relations 
commerciales entre les entreprises, à l’intérieur du pays comme au-delà des frontières. 
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 .. . 19اتوالمؤّسس 18ألفرادا 17حنص •
ي القض�ّ  ن�ابة •

ي  ة مهما كاناألطراف �ض
ر و أ(مرتكب ج��مة  مركزهم القانويض ّ  هم) و�دافع عن…مت�ض

و�نصحهم و�قوم بجميع اإلجراءات الالزمة أمام مختلف و�حافظ ع� حقوقهم و�ح�ض معهم 
ي س�ي االجراءات الجزائ�ة

 .. . اله�ا�ل المتدّخلة �ض

ي عالقته مع مّو�له •
ام قواعد وأخالق المهنة خاصة �ض  ... إح�ت

ي إطار اإلعانة العدل�ة  ن�ابة •
أو األشخاص فاقدي الّسند حىتّ �كون لهم من �دافع عليهم �ض

 ... سخ�ي التّ 

ي القضا�ا الجنائ�ة إجبارّ�ةته ن�اب •
  ... �ض

ي  •
ع� حقوق منّ��ه والحفاظ ع� مصالحه من كل خرق للقانون و الّدفاع الق�ام بدور مهم �ض

 ... اإلجراءات

نات و�س� لتمّتع منّ��ه بالحقوق والضما��ــــح بالحكم بعد التّ يتابع إجراءات الّتنف�ذ وظروفها  •

ي ينص عليها القانون ىت
�
 ... ال
ة و در  • ي �كّرسها له خ�ب ا�ة بأهداف مهنته وأخالق�اتها، و�حقوق اإل�سان والح��ات األساس�ة الىت

ي والّد القانون   .. .20و�ي الوطىض

ي باهتمام العمادة الحالّ�ة للمحاماة الّتو�س�ّ 
ي إقامة العدل قد ح�ض

ا�ة �ض ة و ذلك و يبدو أّن موض�ع ال�شّ

ا�ة.  ة بمسألة ال�شّ وع قانون تأس��ي حد�ث لتنظ�م مهنة المحاماة �عىض مبا�ش احها م�ش ي  ل�نو باق�ت
 �ض

ي خصوص مهنة المحاماة حّق ال
�عات الّصادرة و المتواترة �ض : ظّل الّت�ش  ّتساؤل الّتا�ي

ق ال
ّ
ظامهل �حق

ّ
ي تفع�لها؟ ن

جاعة المطل��ة �ف
ّ
ي إقامة العدل الن

ا�ة المحا�ي �ف ي ل�ش
  القانويف

 

 

                                                             
Enfin, souvent mal perçu, l’un des rôles essentiels de l’avocat est celui du rapprochement des intérêts opposés, 
dans deux domaines essentiels, l’un tendant à éclairer la volonté des parties pour conclure un contrat, l’autre ayant 
pour fonction d’éviter l’affrontement douloureux que constitue le procès. » Voir, Jean-Claude Woog, op. cit., p.5  
17 «  La pratique judiciaire, comme la discussion du contrat, fait découvrir des aspects aussi bien psychologiques 
et humains, qu’économiques et sociaux. Après tant d’incursions dans des domaines si variés, l’avocat, en dehors 
de son rôle au prétoire et au-delà de la lecture studieuse des périodiques, reçoit une aptitude à être d’une manière 
globale, le conseil de l’individu, de l’entreprise. » Voir, Jean-Claude Woog, op. cit., P.8-9 
18 «  Conseil de l’individu, il s’efforce alors de répondre à ses préoccupations les plus intimes, à ses soucis 
familiaux, aux défenses des libertés qui concerne sa personne comme son patrimoine, s’attaque également aux 
difficultés d’ordre administratif, politique, ou pénal, en droit interne et en droit international. » Voir, op.cit, p.9 
19 «  Conseil de l’entreprise et des collectivités, il pratique les nombreuses disciplines dont le contenu s’enchevêtre 
entre le droit privé, le droit public, le droit fiscal et l’économie, sans jamais, ici non plus , oublier les risques 
souvent cachés du droit pénal ». Ibidem. 
20 « A ces titres divers, il peut être considéré comme un agent de l’ordre public contribuant à la paix sociale ». 
Daniel Soulez-Larivière, l’advocature, éd. Ramsey, p. 265. 
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ي إقامة العدل إ� أسس
ا�ة المحا�ي �ض ) و أسس المبحث األّول(  قانونّ�ة تنقسم أسس �ش

ي واقعّ�ة ( 
ايف

ّ
 .  )المبحث الث

 أسس قانونّ�ة:  مبحث األّولال
ة خصوص نتخ�يّ تناول هذا المبحث من زاو�ة ا�ة  دس�ت ض  و  ( قسم أّول)ال�شّ  عموم تقنني

ا�ة ا )ل�شّ ي
 (قسم ثايف

ي قسم أّول: 
ة خصوص�ف ا�ة دس�ت

ّ  ال�ش

: " المحاماة ستور التّ من الّد  105نّص الفصل  ي و��ي ع� ما ��ي
مهنة حرة مستقلة �شارك �ض

 .إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والح��ات

ي تكفل حمايته وتمكنه من تأد�ة مهامه  “ يتمّتع المحا�ي بالّضمانات القانون�ة الىت
ّ  أقر هذا ب ي الفصلالتّ  عالم�ش

ة مهنة المحاماة وأالمذكور  و��ي �ض �مكانّ�ة حاط المحا�ي بدس�ت

ي من شأنها جعل لممارسة عملهة مانات القانون�ّ الّض تك��س  ىت
�
ي بدورە كمحا�ي من مساعد للقال

ضاء ه يرت�ت

ي إقامة العدل. 
�ك �ض  إ� �ش

 ارتقت المحاماة ب�قرار هذا الفصل إ� مصاف المهن الّد 
�
ي �حميها الّد ستور�ة ال ي ستور الذي �ىت

أيت

ض قبل المعاهدات الّد  ي هرم القوانني
ي المرتبة األو� �ض

ض األساس�ض س�م �ة والعاد�ة والمراول�ة والقوانني

 .م�ة والجمهور�ةو واألوامر الحك
ة ” �مكن القول أن المحاماة لم تعد مهنة و 

�
مهنة حرة ، مستقلة ” فقط بل �ي ” حّرة ومستقل

ة نظرا ة الالزمها بال��ف�ّ و�ي بالّتا�ي مطالبة بأن تكون أهال لهذە المرتبة بأن تمارس مهامّ  " ودستور�ة

ت فاع عن الحقوق والح��اكق�مة و�العدل تطب�قا لهذە الق�مة اإل�سان�ة و�الّد   ألنها تتعلق بالعدالة
ي مرتبة ال�شّ 

ي مرتبة المساعد اإل�سان�ة �ض
 ... �ك مع مهنة القضاء ال �ض

ي 
ي :  �ف

ا�ة عموم قسم ثايف
ّ ف ال�ش  تقنني

ي عد�د المحا�م  هو تفع�ل القانون 
ي عدد القضاة �ض

كان من الممكن مواجهة النقص الحاصل �ض
ي   1967لسنة  29عدد 

ق بنظام القضاء والمجلس األع� للقضاء والقانون األسا�ي للقضاة �ض
�
المتعل

 جانبه المتّ 
�
ض ال ر فيهم ال�شّ صل بالتحاق المحامني

ّ
ي سلك القضاءذين تتوف

لشغور ألّن ا 21وط للعمل �ض

ي وض�اع حقوق 
ي أزمة حق�ق�ة من شأنها إعاقة المرفق القضايئ

ض سيتسبّبان �ض والنقص الحاصلني
ض   ... المتقاضني

                                                             
والقانون األساسي للقضاة :  " یمكن أن یعیّن في أي  المتعلّق بنظام القضاء والمجلس األعلى للقضاء 1967لسنة  29القانون عدد  32جاء بالفصل  21

  رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناظرة:
 أوال: األساتذة والمكلفون بالتدریس بكلیّة الحقوق والعلوم االقتصادیة والمدرسة العلیا للحقوق.

 ذلك مدة التربص. ثانیا: المحامون الذین قضوا في مباشرة المھنة مدة عشر سنوات على األقل بما في
 وتضبط بقرار من وزیر العدل طرق تطبیق ھذا الفصل. "
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ي إقامة العدل بصدور القانون عدد 
�ك �ض م  2016لسنة  05تدّعم دور المحا�ي ك�ش المنظ�

ا�ة لإلحتفاظ، فبتدّخل المحا�ي منذ بدا�ة عملّ�ة اإلحتفاظ لمراقبة حسن س�ي اإلجراءات القانونّ�ة حم

ي 
ي محا�مة عادلة تحفظ لهم فيها جميع الّضمانات القانونّ�ة �ض

األطوار  أّي منلحقوق المحتفظ بهم �ض
  .. إ� متابعة الّتنف�ذ. منذ الّتتّبع 

جاە محكمة الّتعق�ب أّن ترك سب�ل المّتهم ع� خطأ شك�ي قائم ع� عدم ذكر 
ّ
و يبدو أّن ات

ض  طني ر �ش
ّ
ه ال بّد من توف

ّ
ي تتّبع الج��مة و مآخذة المجرم. و أن

تار�ــــخ اإلحتفاظ يتنا�ض مع حّق المجتمع �ض
ب ال

ّ
ةللخلل الّشك�ي حىتّ يرت ّ ط وجود الم�ض ط الجوه�ّ�ة للع�ب و �ش  .. . 22بطالن و هما  �ش

ام قواعد الفصل  ي لم �قع فيها اح�ت ىت
�
ي بطالن محا�ض البحث ال

مكّرر  13و قد رابط المحامون �ض

ق ب�جراءات اإلحتفاظ أمام الجهات القضائّ�ة عند اإلنابة بعد انتهاء اإلحتفاظ و إحالة 
�
جد�د المتعل

القضائّ�ة المختّصة ع�ب الّتمّسك بجزاء البطالن عند خرق أحكامه سواء بطالن مح�ض المنّوب للجهة 

 . .. 23اإلحتفاظ نفسه أو بطالن إجراءات الّتتّبع عاّمة أو الّدفع بآلّ�ة اإلستبعاد

ي ب�ان عالقة المحاماة بالمؤّسسة القضائّ�ة،  ثّم و من جهة أخرى،
صدر ب�ان عن الهيئة و �ض

ض  ي الوطنّ�ة للمحامني
خاذ اإلجراءات العاجلة لتطه�ي  17/02/2011�ض

ّ
ورة ات تطالب ف�ه الحكومة ب�ض

 .. القضاء و مراجعة الّنظام األسا�ي للقضاة. 

ق بتأس�س المجلس األع� للقضاء  2016لسنة  34جاء بالقانون األسا�ي عدد و قد 
�
المتعل

ي المجلس المذكور بـــــع� تمث�لّ�ة ال
ض �ض ؛  8 محامني ض ذي �أعضاء محامني

�
ضّم مجلس القضاء العد�ي و ال

ض أعضائه  ض أعضائه  3من بني ، مجلس القضاء اإلداري من بني ض ض و مجلس القضاء الما�ي  3محامني محامني

ي 
ض �ض با من القضاة و المحامني

�
ك . و قد تّم انتخاب أعضاء مجلس األع� للقضاء م�ت ض ض اثنني  23بمحاميني

 .. . 2018أ�ت��ر 

 

 

                                                             
 أنظر القرار التّعقیبي في الملحق. 22
 و ما بعده. 66، ص2016لسنة  5دلیل المحامي كشریك في إقامة العدل على ضوء القانون عدد   23
أّن " دفع نائب المتّھم ... ببطالن اإلجراءات ضرورة أن باحث البدایة  20/11/2017مؤّرخ في  17/37059و قد جاء بالحكم الجناحي اإلبتدائي عدد  

 مكّرر من مجلّة اإلجراءات الجزائیّة و في ذلك مساس بحقوق منّوبھ الّشرعیّة. 13لم یحترم اإلجراءات المنصوص علیھا بالفصل 
في ضلع سماع المتّھم  03/05/2017المحّرر بواسطة أعوان مركز األمن الوطني بالّزھروني بتاریخ  965ثبت بمراجعة محضر البحث عدد و حیث 
 لم یقع التّنصیص على إعالم ذي الشّبھة بأّن لھ الحّق في اختیار محام للحضور معھ. 4/965... عدد 

أنّھ یجب أن یتضّمن المحضر  2016فیفري  16المؤّرخ في  2016لسنة  05نقّح بالقانون عدد مكّرر من م إ ج الم 13و حیث اقتضت أحكام الفصل 
لب إنابة محام أن الّذي حّرره مأمور الّضابطة العدلیّة إعالم ذي الّشبھة بأّن لھ أو ألفراد عائلتھ أو من یعنیھ الحّق في اختیار محام للحضور معھ و ط

 ة الجنایةلم یختر ذو الّشبھة محامیا في حال
 مكّرر المذكور في صیغة الوجوب و رتّب جزاء البطالن في صورة مخالفة اإلجراءات المنصوص علیھا بذلك الفصل. 13و حیث نّص الفصل 

ائیّة و لمصلحة جرو حیث أّن عدم إعالم المتّھم ... من حقّھ في اختیار محامي للحضور معھ لدى الباحث ال سیما أنّھ متّھم بجنایة یعدّ خرقا للقواعد اإل
 المتّھم الشّرعیّة.

م إ ج و القضاء بعدم سماع الدعوى لبطالن إجراءات التّتبّع  199مكرر جدید و  13حیث أنّھ لحسن سیر تطبیق القانون اتّجھ تفعیل أحكام الفصلین  و
." 
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 ال المبحث       
ّ
ي ث

 واقعّ�ة: أسس ايف

ي عالقة
ة ب �مكن تناول األسس الواقع�ة �ض ي  (قسم أّول)المؤّسسة القضائ�َّ

سة بالمؤّس  عالقةخارج الو �ض

ة ) القضائ�َّ ي
 (قسم ثايف

ي عالقة بالمؤّسسة القضائّ�ة : قسم أّول 
 �ف

كانت المحاماة و ما تزال و ستظّل مهنة نب�لة �س� إ� ن�ة الحّق و إقامة العدل و إغاثة 
 المظلوم. 

 
ّ
ي و إتقان المرافعة الممنهجة قانونا و ات

خاذ لذلك �طالب المحا�ي بدراسة ملف القضّ�ة كما ينب�ض

��ف الحقائق.  ض ي الّطالبات و اجتناب الّسفسطة و تح��ف الوقائع ف�ت
ة فال �مكن للمحا�ي بداهالوض�ح �ض

ي إقامة العدل إن لم �كن 
�ك �ض  . .. العلم بالقانون هو  آخذا �سبب ذلك وأن �ضطلع بدورە ك�ش

ها ال  
ّ
ي " إقامة العدل" بل إن

كاء �ض هما �ش
ّ
ض و القضاة ألن ض المحامني " إّن المعركة الحق�قّ�ة ل�ست بني

�مكن أن تكون إّ� من أجل إقامة العدل. و العدل كما قال ابن خلدون أساس العمران و بدونه �عّم 
 ... 24الخراب"

ام متبادل �سودها روح الّتعاون و الّتـآز  ي من المفروض عالقة اح�ت
ر إّن عالقة المحا�ي بالقا�ض

هما ع� حّد قول األستاذ مصط�ض صخري " جمعت بينهما نفس مقاعد الّدراسة الجامعّ�ة لثالث أو 
ّ
ألن

ي مهّمته إ�صال الحقوق لطخمس سنوات أو أ��� فاصل األش�اء و أصول األمور 
ي أّن القا�ض

البيها �ض

ة اآلجال المعقولة و بالّطرق القانونّ�ة، و أّن المحا�ي المدافع عن تلك الحقوق بالّطرق القانون�ّ 

ي عالقة ا�سجام ال قطعّ�ة فهيئة 
وعة إلنارة المحكمة. و تجدر أن تكون عالقة المحا�ي بالقا�ض الم�ش

ي عمله المناضل 
ي �ض

ام المحا�ي الجاد المتفايض ي إطار اإلحالمحكمة مطالبة باح�ت
ل�ه �ض

�
ام عن مصالح موك �ت

ام هيئة المحكمة  بالمحافظة ع� الّتام لزمالئه، لح��فه، لهيئة المحكمة. و المحا�ي مطالب باح�ت

ي الجلسات
ام. الهدوء �ض  .. ، و ع� المحكمة مخاطبة المحا�ي بل�اقة و اح�ت

ي خارج العالقة بالمؤّسسة القضائّ�ة: 
: �ف ي

 قسم ثايف
ي الّدفاع عن القضا�ا العادلة كما أّن الّتار�ــــخ �شهد لها بمساساهمت المحاماة 

همتها ب��جابّ�ة �ض

ي الحركات الوطنّ�ة و الّتحّررّ�ة
ي المساهمة ب�نارة الّرأى العام(فقرة أو�)  الفاعلة �ض

قافة  كذلك �ض
ّ
و ��ش الث

 . (فقرة ثان�ة)القانونّ�ة 

ي الّدفاع عن القضا�ا العادلة: 
  فقرة أو�: �ف

ي مسألة دفاع المحاماة عن القضا�ا العادلة و نتخ�يّ أّ� نذكر مجال يّتسع الال 
بعض  للّتفص�ل �ض

يهم حّقهم 
ّ
 نوف

ّ
ض دون اآلخر ع� أ�  اآلخر بعدم ذكرە أصال و إن لمأو  نظلم البعض مواقف المحامني

ي الّدفاع�كن له دورە علنا.  لذلك �سوق مساهمة المحام
 نها: را ال ح�ا؛ فمعن القضا�ا العادلة ذك اة �ض

                                                             
 .2012مارس  12عبد الّرّزاق الكیالني، مقال مؤّرخ في   24
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ورات الع��ّ�ة •
ّ
ف للث  ... مساندت الهيئة الوطنّ�ة للمحامني

ورات الع��ّ�ة •
ّ
ف العرب من الث حاد المحامني

ّ
 ... موقف ات

ي حّل األزمة الّس�اسّ�ة •
ي  �سلّم : �ف

ي  تو�س ال��ا�ي الرا�ي للحوار �ض
جائزة  أوسلو �ض

ي مرت بها بالدە والحفاظ ع� للّس  ن��ل ي حّل األزمة الس�اس�ة الىت
ي حصل عليها بعد نجاحه �ض الم، الىت

  تضمّ قد و  .الد�مقراط�ةالتج��ة 
�
  اإل�سان، باإلضافة إ� رابطة حقوق التو�س�ة �اع�ةجنة ال�ّ الل

ّ
حاد االت

ف العام للشغل، واالتحاد التو��ي للصناعة والتجارة والصناعات التقل�د�ة،  والهيئة الوطن�ة للمحامني
 بتو�س. 

ض  ي تمكني
القوى الس�اس�ة من  وُمنحت جائزة ن��ل للسالم هذا العام تت��جا لجهود ال��ا�ي �ض

ي 
.  نسفتو�س مخاطر كادت ت �بجنتتجاوز خالفاتها األ�ديولوج�ة، لتساهم �ض  .. مسارها االنتقا�ي

ي دعم القضّ�ة الفلسطينّ�ة:  •
ض  �ف اف بفلسطني ض األمم المّتحدة لإلع�ت دعت الهيئة الوطنّ�ة للمحامني

العاّمة لألمم المّتحدة و ذلك برسائل كدولة كاملة الّس�ادة ل�ي تنظّم لأل�ة الّدولّ�ة ع�ب الجمعّ�ة 

ض العام إ� األمم المّتحدة األم��كّ�ة " بن�ي مون" و  28/08/2011وّجهت بتار�ــــخ  إ� الّسّ�د األمني
ض و الّشعبّ�ة و روس�ا و  ي و ب��طان�ا و فر�سا و الّصني حاد األورويب

ّ
سفراء الوال�ات المّتحدة بتو�س و اإلت

ض  حاد الّدو�ي للمحامني
ّ
 . 25اإلت

مات و أحزاب للمشاركة يوم  ض عّدة منظ� ي وقفة  15/09/2011كما دعت هيئة المحامني
�ض

ض بتو�س من أجل دعم مبادرة الّسلطة الفلسطينّ�ة  افلإل تضامنّ�ة أمام سفارة دولة فلسطني  ع�ت

ض كدولة كاملة الّس�ادة ل�ي تنظّم لأل�ة الّدولّ�ة  .. . 26بفلسطني

قافة 
ّ
ي ��ش الث

 القانونّ�ةفقرة ثان�ة: �ف
ورة �حتمها تطور الواقع  ي ان توسيع مجال تدخل المحا�ي اصبح �شكل يوما بعد يوم �ض

ما من شك �ض

إ� الوظ�فة  باإلضافةاالقتصادي واالجتما�ي من جهة و�شعب المادة القانون�ة من جهة أخرى. غ�ي انه 

 التقل�د�ة أين �كون المحا�ي رجل المنازعة والمرافعة، فانه ال بد ان �ضطلع المحا�ي بمهام أخرى
"des taches extra-judiciaires " شمل �س� من ل ارحب واّخ كف�لة بخلق فضاءات ومجاالت تد

ي �سديها للح��ف سوا  ترو�ــــجخاللها المحا�ي إ�  ء كان شخصا طب�ع�ا او جودة الخدمات القانون�ة الىت

  .27معن��ا

  :المحا�ي والفضاء االعال�ي  *

حافة قد يبدو للوهلة االو� ان المحا�ي بع�د كل البعد عن الحقل االعال�ي �شكل عام والّص 

ا ما  ي الدول الغ���ة، نالحظ ان اله�ا�ل المهن�ة كث�ي
�شكل خاص ل�ن ب�لقاء نظرة ع� وضع�ة المحا�ي �ض

                                                             
 .305، ص 2016أ. عبد الّرّزاق الكیالني، المحامون في تونس: من مقاومة اإلستبداد إلى ثورة الحریّة و الكرامة،   25
 المرجع سابق الذّكر.  26
مة المضافة القی تأكیدالسلبي لتدخل المنافسین للمھنة في المجال القانوني وفي اطار  التأثیرفقیاسا على الدول االوروبیة فانھ في اطار الحد من   27

ال للمحامي، فإنھ من واجبنا الیوم اقتحام فضاءات ومجاالت مكملة للمھنة، ولھا ارتباطا وثیق بطبیعة وجوھر عمل المحامي، وتساھم في االتص
 بالحریف وجعلھ في امس الحاجة إلى استشارة المحامي في كافة المسائل القانونیة.

https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f218c034-d03d-45a2-b470-1d79a2eea3ef
https://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f218c034-d03d-45a2-b470-1d79a2eea3ef
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/77db0436-80ff-4b5a-98c6-2607e2c0b793
https://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/77db0436-80ff-4b5a-98c6-2607e2c0b793
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/98f1802b-9fa0-4ee2-a9c7-4b5dd4ee7ad5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/98f1802b-9fa0-4ee2-a9c7-4b5dd4ee7ad5
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/98f1802b-9fa0-4ee2-a9c7-4b5dd4ee7ad5
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اقتحام مجال الصحافة خاصة المكت��ة منها وذلك بتناوله مواضيع قانون�ة ع�ب تحث المحا�ي إ� 

ي ترو�ــــج ال�فاءة المهن�ة للمحا�ي 
 .الصحف اليوم�ة �ساهم �ض

الدور الذي  بأهم�ةولعل الغا�ة من اقتحام المحا�ي لمجال الصحافة هو تحس�س الح��ف 
ي المجتمع الس�ا�ي واالقتصادي، وهو ما م

ا ن شانه ان �كّون لدى الجميع قناعة مفاده�لعبه المحا�ي �ض

ي جميع المسائل القانون�ة من جهة، وان �حّد من 
ض حتم�ة استشارة المحا�ي �ض تدخل المتطفلني

ض للمهن ي من جهة أخرىوالمزاحمني
ي المجال القانويض

 .ة �ض
نت *    :المحا�ي واالن�ت

 
ّ
ي مجال االت

ي ثورة هائلة �ض
ي مجال االن�ت االت وخاّص ّص شهد العالم منذ اواخر القرن الما�ض

نت. ة �ض

 
ّ
 صال ال يزال محتشما جدا رغم ما لهذا غ�ي ان استغالل المحا�ي لهذە الوس�لة الهامة من وسائل االت

ي الغرب ان لم نقل كلهم كّونوا  تأث�ي المجال من 
ض �ض . فجل المحامني ي والعل�ي ي ع� وضعه المهىض  ا�جايب

نت �عددون فيه ألنفسهم ي ا مواقع ع� االن�ت
ي المجال القانويض

ي ، والخدمات القانون�ة الاختصاصاتهم �ض ىت

  �مكن لهم تقد�مها للح��ف. ولعلّ 
ّ
ي تط��ر المهنة جعل االت

ض و�ي للمحامحاد الّد أهم�ة هذە الوس�لة �ض ني
ي ميثاق "توران" حول

نت �ي جزء ال يتجزأ من آل�ات العمل بمكتب المحا�ي وذلك �ض  يؤكد ع� أن االن�ت

�نممارسة المحاما ي القرن الواحد والع�ش
 .ة �ض

 إا�ي فو�التّ 
ّ
ي ال ان  يّتجهه ن

ي تو�س هذا الفضاء الرحب الذي �ساهم �شكل مبا�ش �ض
 يتجاهل المحا�ي �ض

تع��ز قاعدة الحرفاء لد�ه و�مكنه من االطالع ع� القانون المقارن من خالل الدراسات الموجودة 

نت  .بمختلف مواقع االن�ت

  :الجام�ي المحا�ي والفضاء   *
ي المجال  

اته �ض ان استبعاد المحا�ي من مجال التدر�س بالجامعة �شكل عائقا دون استغالل خ�ب

ي �شكل خاص. اذ ال �جب ان �غ�ب عن اذهاننا الدور الذي تضطلع به الجامعة 
ي والتطب��ت

القانويض

ەومدى  ي كافة المجاالت تأث�ي
 .ع� مراجعة االحكام القانون�ة �ض

ض ساد االعتقا ض امام الجهات ولنئ د وان دور المحا�ي �جب ان �قت� ع� الدفاع عن حقوق المتقاضيني

القضائ�ة فحسب فان هذا االتجاە "لم يراع مصلحة القضاء الذي �ستف�ـد من افكـار ودراسات االساتـذة 

ي �ستف�د أ�ضا من اجتهـاد فقـه القضـاء وعمـل المحـا�م الس�مـا  وان الجامعي�ـن ومصلحة الجامعة الىت
ي اتجاە

 المحامـاة والقضـاء وكل�ات القانون يتدارسون مادة واحدة وان مصلحة الوطن توجب ان �عملوا �ض

 28واحد "

 جدر مراجعة القانون التّ �كون من األ  ةالمحاماة الفر�س�ّ  ع� غرار و 
ّ
ي ات

ي و��ي �ض
جاە اقرار حق المحا�ي �ض

ض مهنة المحاماة والتّ  ي وتدع�ما لهذا التّ  در�س بالجامعة. الجمع بني
ّ وع  52جاء بالفصل  م�ش من م�ش

ة أّي مهنة أو  ض مهنة المحاماة و مبا�ش م لمهنة المحاماة " ال �جوز الجمع بني القانون األسا�ي المنظ�

ي وتدع�ما لهذا التّ  �شاط آخر عدا الّتدر�س بمؤّسسات الّتعل�م العا�ي بالبالد الّتو�سّ�ة "
ّ   كذلك  م�ش

ّ
ه فان

                                                             
 .)79المرافعات المدنیة والتجاریة " ص (احمد الجندوبي وحسین بن سلیمة : "اصول   28
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ي  حظور مجال البحث العل�ي وذلك ب ر�ادة�ي إ� الّس  من واجب المحا�ي 
 الملتق�ات واالجتماعات الىتّ

ي ذلك من 
ض معلوماته  تأث�ي �قع فيها تدارس مواضيع قانون�ة لمـا �ض ي خاصة من ح�ث تحيني ا�جايب

، كما عل�ه المبادرة  ض ض واالساتذة الجامعيني ە من المهنيني ي المجا ب�عداد واحتكا�ه بغ�ي
ل دراسات وكتابات �ض

ي المجالت القانون�ة المختلفة
ها �ض ي �قع ��ش

 ...  29القانويض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
29 « L’effet de retour direct vers la clientèle après la parution d’un article n’aura peut être pas la limpidité 
mathématique mais l’article sera un plus pour le renforcement de l’image de l’avocat , de sa position en tant que 
spécialiste du sujet traité et de fidélisation de la clientèle existante qui appréciera de lire son conseil dans les 
colones de son journal » (Laurent Marlière : ‘‘ Le marketing du cabinet d’avocats ’’ page 70 ) 
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 : ي
 الجزء الثايف

     
ا�ة المحا�ي          نجاعة �ش
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ا�ة المحا�ي ع� مستوى المقتض�ات ي دراستنا لهذا الجزء إ� نجاعة �ش
( مبحث  سنتطّرق �ض

) الّضماناتو كذلك ع� مستوى  األّول) ي
ايف

ّ
ل منظورنا  . ( المبحث الث

ّ
فأّما عن دراستنا للمقتض�ات فتمث

باتها 
�
ا�ة و متطل ي للمسائل األولّ�ة لل�شّ

ايت
ّ

ي  . الذ
أّما عن الّضمانات فال �مكن القول بها دون نّص قانويض

 �فّعلها.  

 : ع� مستوى المقتض�اتمبحث أّول
ا�ة مبدئّ�ة �مكن أن تنقسم المقتض�ات إ�  ق بمّقومات ال�شّ

�
 أّولّ�ةأخرى و  ( قسم أّول )تتعل

ق ب
�
)  تدع�م ال�فاءة المهن�ة للمحا�ي تتعل ي

 . (قسم ثايف

 مبدئّ�ة المقتض�ات القسم أّول : 
ي إقامة  2014من دستور  105تّتسق ص�اغة الفصل 

(المحاماة مهنة حرة مستقلة �شارك �ض
لسنة  79مع ص�اغة الفصل األول من المرسوم عدد  العدل والدفاع عن الح��ات والحقوق اإل�سان�ة)

ي  2011
المحاماة مهنة "  : والمتعلق بتنظ�م مهنة المحاماة الذي جاء ف�ه أن 2011أوت  20والمؤرخ �ض

ي إقامة العدل وتدافع عن الح��ات والحقوق اإل�سان�ة
رتفع بمستوى مّما ا ”.حرة مستقلة �شارك �ض

�ك فع�ي ومدافع عن الح��ات والحقوق المهنة من مجرد فاعل غايته المسا ي إقامة العدل إ� �ش
عدة �ض

ي  اإل�سان�ة
 : وهو ما �قت�ض

�ك ال معاملة من ينشد المساعدة -  .. .معاملة المحاماة معاملة ال�شّ

ي كذلك من الّسلطة القضائّ�ة و�قّ�ة الّسلط أ�ضا وعموم الّناس إعالء  -
ام لمؤسسة وهو ما �قت�ض االح�ت

ض فاع الّد  ي تقدمها هذە المؤسسة تع��ز �سق الّتفاعل مع الّتقار�ر والمرافعاتو�ف�ت ىت
�
 .. .ال

ي من الع�ش ال���م -
ي إقامة العدل.  توف�ي الحّد األديض

ا�ة �ض ي ال�شّ
 .. حىتّ �ضطلع المحا�ي بدورە �ض

ي إّن الّتنص�ص ع� مهّمة الّدفاع عن الحقوق والح��ات األساس�ة 
  �قت�ض

�
 بق�مة الح��ةق المهنة تعل

ض الشعوب وع� الحقوق اإل�سان�ة بمعناها المطلق الذي  كة بني كق�مة إ�سان�ة كون�ة مشاعة ومش�ت

 . باإلستقاللّ�ةو كذلك  .�شمل كل أج�ال حقوق اإل�سان سواء تعلقت باإل�سان ذاته أو بمح�طه

ي قبول أو رفض الن�ابة فهو خاضع لمبدأ سلطان اإلرادة تتعلق ح��ة المحا�ي 
ي كونه حّرا �ض

الخاص به  �ض
. للمحا�ي كذلك إمكان�ة ال�تّ مع وجود بعض االستثناءات خاصة منها المتعلقة بالتّ  �ابة اجع عن النّ ساخ�ي

ار بمصالح من��ه �طة عدم اإل�ض ي اخت�ار مكان مكتبه  .�ش
ي ح��ة المحا�ي �ض

تتأ�د هذە الح��ة كذلك �ض

ي ال�تّ 
ي جميع مناطق الجمهور�ة وحىتّ و�ض

ة مهنة المحاماة من   خارج البالد كما افع �ض ي مبا�ش
له الح��ة �ض

 ...عدمها
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  االستقالل�ةأّما عن 
�

ي تنظ�م المهنة وضبط طرق الّتأد�ب فيها يتم بمعزل عن سلطة الدولة فتتج�
 �ض

ي تملك استقالل�ة مال�ة  ض الىت ف ع� شؤونها وهو الهيئة الوطن�ة للمحامني فللمحاماة ه�كل مستقل ��ش

ض    .. .و�دار�ة و�تم اخت�ار أعضائها باالنتخاب من قبل عموم المحامني

د عليها الفصل يتمّتع القضاة بحصانة قانونّ�ة و فعل�ّ 
�
ذي نّص ع� 104ة أ�

�
ه:  من الّدستور ال

ّ
أن

ي بحصانة جزائّ�ة، و ال �مكن تتّبعه أو إ�قافه ما لم ترفع عنه... ". أّما عن الم
حا�ي " يتمّتع القا�ض

افع  ي طور ال�تّ
 …أمام المحكمة والّدفاعفحصانته مقت�ة �ض

ي هذا المجال من 
منه  985قانون الّتو��ي إذ جاء بالماّدة الو لعّل القانون الم�ي أ��� تطّورا �ض

ه " �عاقب من أهان محام�ا باإلشارة أو بالقول أو بالّتهد�د أثناء ق�امه بأعمال مهنته و �سببها بالعق��ة 
ّ
أن

ي القانون لمن يرتكب هذە الج��مة ع� أحد أعضاء هيئة المحكمة
ض  بهذا سّوى  و �كون  ". المقّررة �ض بني

ي عق��ة اإلهانة أو اإلعتداء بالقول أو الفعل أو اإلشارة. المحا�ي و هيئة المح
و قد تبىضّ القانون  كمة �ض

ف عامّ  ي ذات الموقف بأن اعت�ب اإلعتداء ع� محام اعتداء ع� موظ�
  . .. 30العرا�ت

م لمهنة المحاماة بفصله  وع القانون األسا�ي المنظ� الّتنص�ص ع� بند  68و لألسف أغفل م�ش
ە الم�ي.  ي ع� غرار نظ�ي

ورة دور  كذلك  و لألسفجزايئ
ّ
فإّن " الحكومات المتعاقبة قد أغفلت بعد الث

ي الّدفاع عن ق�م العدالة و حقوق اإل�سان و أهملت المطالب الملّحة للمحا
ض و ع� المحاماة �ض مني

ي الّدفاع عن ق�م 
ي �ض

استمرارّ�ة مرفق العدالة ومّس من مواصلة المحاماة اإلضطالع بدورها الّتار��ض
ي 

العدالة و الح�ّ�ة و المساواة و الّنضال من أجل الحقوق و الحّ�ّ�ات و القضاء الّناجز العادل و مشارك �ض

 .. . 31المحافظة ع� الّسلم االجتما�ي و االستقرار"

ي : مقتض�ات أّولّ�ة  
 قسم ثايف

ي تدع�م 
ي المقابل التفك�ي بجد�ة �ض

ض �ض ي ان الس�ي إ� توسيع مجاالت تدخل المحا�ي �ف�ت
ما من شك �ض

ي تطور المعامالت 
ال�فاءة المهن�ة للمحا�ي حىت يتمكن هذا االخ�ي من مجابهة النسق المرتفع �ض

ي بمهنة المحاماة إ
ي الس�ي إ� تك��ن المحا�ي والخدمات القانون�ة. ذلك ان الر�ت

� افضل المراتب �قت�ض
ي كافة المجاالت القانون�ة

ل ب��جابّ�ة الفصل . 32 تك��نا متكامال ومعمقا �ض ضّ ي هذا اإلطار يت�ض
من  12و �ض

م المعهد دورات تك��نّ�ة  م لمهنة المحاماة و الّناّص ع� ما ��ي : " ينظ� وع القانون األسا�ي المنظ� م�ش

�ن كّل  سن�ّ�ة إجبارّ�ة ض المبا�ش ة المحامني ض بقصد استكمال خ�ب بالّتنسيق مع الهيئة الوطنّ�ة للمحامني
 "... ذلك حسبما �ضبطه الّنظام الّداخ�ي للمعهد �شفع بمنح شهائد تخّصص. 

                                                             
اء انعقاد الجلسة" و ھو نطاق القانون المصري أكثر نطاقا من المقّررة للھیئة القضائیّة الّتي بقیت قاصرة على " أثنو الحمایة المقّررة للمحامي في  30

ي فصل یمنع اإلعتداء على زمني محدود باعتبار أّن مجال حمایة المحاماة " أثناء القیام بأعمال المھنة أو بسببھا ". فینقص القانون الجزائي التّونس
 و یقّرر عقوبة سالبة للحریّة لحمایة المحامین من التّھدیدات و اإلعتداءات الّتي قد تطالھم.المحامین 

 .0182-2017التّقریر األدبي للكتابة العاّمة للھیئة الوطنیّة للمحامین للسّنة القضائیّة   31
اكیدا واضعا نجد ت 25/10/2000االوربي الصادرة في وفي ھذا السیاق نشیر إلى ان من اھم توصیات لجنة وزراء الدول االعضاء في المجلس  32

التكوین المستمر للمحامین  على "اتخاذ كل التدابیر الالزمة لجعل التكوین القانوني واالخالق العالیة المستوى شرطا اولیا لدخول المھنة مع السھر على
ختلف المسائل وحقوق مى تقویة الكفاءة المھنیة وتحسین المعلومات حول ... ویجب ان یھدف التكوین القانوني بما في ذلك برامج التكوین المستمر إل

 "... االنسان وتكوین المحامین على احترام وحمایة وتدعیم حقوق ومصالح حرفائھم والمساھمة على حسن ادارة العدالة
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 � من شأنه أن للمحا�ي  ���ن المستمرّ التّ  نّ إ
�
داء خدمة قانون�ة ذات جودة عال�ة ال نجدها سمن ا هنمك

  :و ذلك ع�ب عند بق�ة مسدي الخدمات القانون�ة 

 ...  33ص يع ع� المكاتب المتعددة االختصاالتشج* 
 *  

ّ
�ّ المناداة بتوف�ي الن ف ات المتضمّ �ش  .. . 34نة لفقه القضاء ولتب��ب القوانني

ة الملفات بالمحا�م *  .. . 35العمل ع� تقل�ص اال�تظاظ وك��

ها تهدف إ� دعم ال�فاءة المهن�ة للمحا�ي و�كسابه أ��� حرف�ة مما �خول له  كل هذە اآلل�ات وغ�ي
تقد�م خدمة ناجعة وسل�مة وكف�لة بضمان حقوق الحرفاء رغم �شعب المادة القانون�ة وارتفاع �سق 

ي تقد�م الخدمة القانون�ة ستؤكد الق�مة
الثابتة واالضاف�ة  تطور المعامالت. و�ذلك فإن هذە الجودة �ض

ض ع� المهنة، وهو ما من شأنه أن ينعكس بصفة ا�جاب�ة ع� وضع�ة  للمحا�ي مقارنة بالمتطفلني
ض إ�  ي أشد الحاجة إ� خدماته بعد أن �س� الهيئة الوطن�ة للمحامني

المحا�ي الذي س�كون الح��ف �ض

وعة للمهنة  ..  .القضاء ع� المنافسة غ�ي الم�ش

ي إقامة العدل بأن يتّم تجاوز مفهوم محدودّ�ة وج��ّ�ة  هذا و تتعّدى
ا�ة المحا�ي �ض مقتض�ات �ش

ي بعض القضا�ا كالجنا�ات ( الفصل
ة  77) و الّطفل الجانح (الفصل  36م إ ج 141إنابته �ض

�
من مجل

ي جميع األطوار  )37حما�ة الّطفل
ا� و  . إ� الوج��ّ�ة �ض ي وج��ّ�ة اإلنابة كذلك ضمانة لنجاعة ال�شّ

 . .. ة�ض

 

 

 

 

 

 

                                                             
ون المساس تقدیم افضل خدمة ممكنة للحریف دیقصد بالمكاتب المتعددة االختصاص تجمع عدة اشخاص لھم اختصاصات متنوعة یسعون معا إلى  33

ن المشاركة في بمبادئ العمل الجوھریة لكل مھنة او تخصص فھذه المكاتب تمكن المحامي من السیطرة على التضخم الھائل للقواعد القانونیة وم
 .ة ومدعمةااللمام بالمسألة المطروحة على المكتب من جمیع جوانبھا حتى یعطي للحریف خدمة قانونیة متكامل

كام القضائیة كتخصیص ( بحسب المیادین التي تنظمھا باالضافة إلى تمكین المحامین من وسائل بحث متطورة تیسّر لھ االطالع على القرارات واالح 34
 ) .برنامج معلوماتي یجمع فیھ فقھ القضاء ویوضع على ذمة المحامي بالمحاكم

دفاع الذي یروم المحامي تقدیمھ ھذا من جھة، ومن أخرى یجعل المحامي یجابھ بضعف تعلیل االحكام لما لذلك من تأثیر سلبي ومباشر على جودة ال 35
 .في القضایا التي ترافع فیھا

واالستعانة بمحام وجوبیة أمام المحكمة االبتدائیة المنتصبة بمقر محكمة استئناف عندما تنظر في الجنایات ... من م إ ج : "  141جاء بالفصل   36
عنھ (نقحت  أمام الدائرة الجنائیة اإلستئنافیة بمحكمة االستئناف. فإذا لم یعین المتھم محامیا، یعین الرئیس من تلقاء نفسھ أحد المحامین للدفاع وكذلك

 . "2000أفریل  17المؤرخ  2000لسنة  43بالقانون عدد 
 ".عنھمن م ح ط : ".. یجب على وكیل الجمھوریّة تسخیر محام إذ لم یسبق للطَّفل أن انتدب محامیا للدّفاع  77جاء بالفصل  37
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 المبحث ال
ّ
ي ث

 ع� مستوى الّضمانات : ايف
ي إقامة العدل أن تمّر بحصانة المحا

ا�ة المحاماة �ض �ي الّبّد للّضمانات القانونّ�ة لنجاعة �ش

)ثّم تفع�ل دورە (قسم أّول)  ي
 . (قسم ثايف

 : ي حصانة المحا�ي
 قسم أّول: �ف

ي وج���ّ  إنّ  ة المهنة �عىض ام الّد دس�ت  ولة وسلطاتها ة اح�ت
ّ
�ع�ّ ة والتّ الث أي القضائ�ّ الث ة �ش

ام المحاماة و�عطائها الّضمانات ال�اف�ة لممارسة ” ستور�ة الّد ” ة لهذە الّصفة نف�ذ�ّ والتّ  و وج���ة اح�ت
  . 38مهامها

ّ
ي إقامة العدل والّدفاع عن الحّ�ّ�ات والحقوق اإل�سانّ�ة وتتمث

ي المشاركة �ض
ل هذە المهام �ض

ّ �ضمن  ي
ي إطار قانويض

 ذلك. وذلك �ض

 
�
من الدستور التو��ي الجد�د ب�قرار تمتع المحا�ي  105ق الفقرة الثان�ة من الفصل تتعل

ي تكفل حمايته وتمكنه من تأد�ة مهامه 39بالضمانات القانون�ة لحصانة المحا�ي  مّهد ف�ي بالتا�ي ت 40الىت

ي تقار�رە ومرافعاته ومكتبه
ي عمله �ض

 .�ض

والذي جاء  2011المرسوم المنظم للمهنة لسنة من  47تح�ل هذە الفقرة لتنص�صات الفصل 
ته لمهنته أو "  : ف�ه ما ��ي  تب عن األعمال والمرافعات والتقار�ر المنجزة من المحا�ي أثناء مبا�ش ال ت�ت

ي �مارس  بمناسبتها أ�ة دعوى ضدە. وال يتعرض المحا�ي تجاە الهيئات والسلطات والمؤسسات الىت

 .41”ديب�ة وفق أحكام هذا المرسوممهنته أمامها إال للمساءلة التأ
ي الصادر تحت عدد  والذي أبدت  2014ماي  26بتار�ــــخ  3528وتح�ل كذلك للقرار الّتعقيىب

ض أقر الفصل "  : ف�ه محكمة التعق�ب رأيها حول الموض�ع وجاء ف�ه المذكور مبدأ عدم تعرض  47ولنئ

ي �مارس مهنته أمامها إال  ه �جدر ا المحا�ي تجاە الهيئات والّسلطات الىت
ّ
لّتذك�ي بأن للمساءلة الّتأديب�ة فإن

مبدأ عدم المؤاخذة غ�ي مرتبط بذات المحا�ي أو �شخصه باعتبار أن كل شخص مسؤول عن تبعة 

أفعاله إذا كانت تدخل تحت طائلة التج��م عدا بعض الحاالت الخاصة المتعلقة بفقدان العقل وعدم 

ض لصغر السن  ي ح…التمي�ي
رها �ض ض بالقاو�نما تجد م�ب نون ما�ة مهنة المحاماة عند ممارستها بالوجه المبني

 ”.زمة لذلكة ال�ّ حىت يتمكن المحا�ي من الق�ام بالمهام المنوطة بعهدته باألر�ح�ّ 

ي المحا�ي 
ه أع�ض

ّ
ي القانون الم�ي و تجدر اإلشارة وأن

من المسؤولّ�ة عند ممارسة حّق الّدفاع �ض

ي يراها ناجحة طبقا  83/17من القانون  47فقد اقت�ت الماّدة  ىت
�
ه " للمحا�ي أن �سلك الّط��قة ال

ّ
أن

                                                             
 لّذي یعید ھیبة الحكم و الدّفاعالبدّ من التّكاتف في سبیل المطالبة بتسویة أوضاع المحامین و منحھم الّضمانات الالّزمة ألداء وظیفتھم على الشّكل ا  38

 قانون یمني. 2012رفیقة الكھالي مقال نشر في " مارب برس"  یراجع:على المستوى المطلوب. 
 .35-34ص  0182فیفري  254/255أنظر مقال لبنى المشیشي، المحامي شریك في إقامة اعدل، األخبار القانونیّة، مجلّة القانون، عدد  39
 من الدّستور. 105حمایتھ و تمكّنھ من تأدیة مھاّمھ" الفصل  " یتمتّع المحامي بالّضمانات القانونیّة الّتي تكفل 40
 یجري تتبّعھ الالّذي جاء فیھ أّن المحامي  1989لسنة  87من القانون عدد 46ملغیا و معّوضا ألحكام الفصل  2011من مرسوم  47جاء الفصل  41

عند قیامھ بأعمالھ  47حكام الفصل ة ". و أصبح المحامي محمیّا بالقانون بموجب أثبتت سوء النّیّ  إذا من أجل الثّلب أو الّشتم أو القذف أو النّمیمة " إالّ 
ال یتعّرض تجاه الھیئات  وأو بمناسبتھا أي دعوى ضدّه  إذ ال یترتّب عن األعمال و المرافعات و التّقاریر المنجزة من المحامي أثناء مباشرتھ لمھنتھ

 وء نیّة المحامي من قبل القضاة.. و بذلك تّم تجاوز اإلعتباطیّة في تقدیر سإالّ للمسائلة التّأدیبیّةمامھا مھنتھ أ و السّلطات و المؤّسسات الّتي یمارس
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ي مرافعته الّشف�ّ�ة أو مذا�رته 
له، و ال �كون مسؤوال عّما يوردە �ض

�
ي الّدفاع عن موك

ألصول المهنة �ض

للمحا�ي ف�ما �خّص تنظ�م  القانون الم�يهذا و لم تقت� حما�ة  فاع."المكت��ة مّما �ستلزمه حّق الّد 

ي جاء به " لمن قا 309المهنة فحسب بل عّزز ذلك بالماّدة 
ّ

ت�ي أحكام المواد نون العق��ات و الذ
ي أمام المحا�م،  308و  302،303،305،306 ي الّدفاع الّشفوي أو ال�تايب

ع� ما �سندە أحد األخصام �ض

ب عل�ه إّ� المقاضاة المدنّ�ة أو الّتأديبّ�ة" فإّن ذلك
ّ
ت  .. . 42ال ي�ت

ي و قد أقّر 
بنايض

�
ي الماّدة  القانون الل

ي الّدفاع حّق مقّدس و لذلك ال  74بدورە �ض
منه أّن الحّق �ض

ّم او القدح أو الّتحق�ي من خالل مرافعاته الخّطّ�ة أو 
ّ

ب عل�ه أّي دعوى بالذ
ّ
ت �سأل المحا�ي و ال ي�ت

ّ�ة ما لم يتجاوز حدود الّدفاع و إن خرجت عن حدود الّدفاع �صبح مسؤوال عنها مسؤولّ�ة الّشفاه

 . . 43مدنّ�ة و جزائّ�ة
ته لمهنة المحاماة عرضة لإل�قاع به بافتعال جرائم أو أفعال غ�ي  �كون المحا�ي عند مبا�ش

�ــــع الّتو��ي إ� حمايته عند تتّبعه جزائّ�ا، و  ذلك بقواعد و إجراءات خاّصة  حق�قّ�ة ضّدە ما دفع بالّت�ش

من المرسوم و ذلك بأن يتّم إعالم رئ�س الف�ع الجهوي  46لتتّبع المحا�ي جزائّ�ا صلب الفصل 
ي الّتحقيق دون استنطاقه أمام باحث البدا�ة و ذلك المختّص بذلك حينا و إحالته 

ة ع� قا�ض مبا�ش

 .. . 44بحضور رئ�س الف�ع الجهوي أو من ين��ه

ي حالة الّتلّبسكما منع 
ط إعالم مسّبق لرئ�س  القانون الّتو��ي تفت�ش مكتب المحا�ي إّ� �ض و �ش

ي الّتحقيق و رئ�س الف�ع الجهوي أو من 
الف�ع الجهوي المختّص و بحضور المحا�ي نفسه و قا�ض

ي الّتحقيق اإلّطالع ع� ملّفات أو وثائق ال صلة لها بالقضّ�ة 45ين��ه
د" فمن موض�ع الّتعّه ، ول�س لقا�ض

ض من أداء جميع وظائفهم المهنّ�ة بدون تخ��ف أو  ن المحامني
�
وري أن تكفل الحكومات بأن تمك ال�ضّ

تحول دون تع��ضهم للمالحقة القانونّ�ة و ال  دّخل غ�ي الئق ع� الّسواء و بأنإعاقة أو مضا�قة أو ت

ها بمناسبة ق�ام هم بعمل يّتفق مع واجبات و معاي�ي و للّتهد�د أو العق��ات اإلدارّ�ة أو اإلقتصادّ�ة و غ�ي

                                                             
وبات لیس إالّ تطبیقا من قانون العق 3095و قد قضت محكمة النّقض المصریّة أنّھ " و لّما كان قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أّن حكم المادّة  42

ّن الفصل فیما إذا كانت عبارات الّسّب ة الدّفاع بالقدر الّذي یستلزمھ و أّن ھذا الحّق أشدّ ما یكون ارتباطا بالّضرورة الدّاعیة إلیھ و ألمبدأ عاّم ھو حّریّ 
 ).  854ص  44جموعة المكتب الفنّي س م -24/10/1993و القذف بما یستلزمھ الدّفاع متروك لمحكمة الموضوع". ( نقض جنائي 

حام بسبب األقوال أو كتابات منھ أنّھ " ال یجوز التّوقیف اإلحتیاطي في دعوى الذّّم أو القدح أو التّحقیر الّتي تقام على م 75كما أضاف بالمادّة  43
ئ األمم المتّحدة بادمصدرت عنھ أثماء ممارستھ مھنتھ و ال یجوز أن یشترك برؤیة الدّعوى أحد قضاة المحكمة الّتي وقع فیھا الحادث. و قد تضّمنت 

لمھنیّة دون تخویف أو األساسیّة مجموعة من المبادئ كضمانات ألداء المحامین لمھاّمھم تكفل الحكومات للمحامین: القدرة على أداء جمیع وظائفھم ا
قتصادیّة و غیرھا نتیجة قیامھم داریّة و اإلإعاقة أو مضایقة أو تدّخل غیر الئق و عدم تعّرضھم أو التّھدید بتعریضھم للمالحقة القانونیّة أو العقوبات اإل

م إلى للخطر من جّراء بعمل یتّفق مع واجبات و معاییر و آداب المھنة المعترف بھا، توفیر الّسلطات ضمانات حمایة كافیة للمحامین إذا تعّرض أمنھ
 تأدیة وظائفھم، أو عدم جواز أخذ المحامین بجریرة موكّلیھم أو قضایاھم." 

بة إلیھ قبل إبالغ األمر لنقیب منھ " باستثناء حالة الجرم المشھود ال یستوجب محام عن جریمة منسو 79أقّره كذلك القانون اللّبناني بالمادّة  وھذا ما 44
 المحامین الّذي یحّق لھ حضور اإلستجواب بنفسھ أو بواسطة من ینتدبھ من أعضاء مجلس النّقابة.

بل إبالغ مجلس الفرع قوري: " في حالة الجرم المشھود یجوز توقیف المحامي أو تحریك الدّعوى العاّمة بحقّھ من القانون السّ  69/12و كذلك الفصل  
 التّابع لھ لیكون على علم و اّطالع على كافّة اإلجراءات المتّخذة ضدّه".   

موجوداتھ ال ینفذ إالّ بعد  أو بحجز أموال موجودة فیھ أو بجردأّن " كّل قرار قضائي یقضي بتفتیش مكتب محام  القانون اللّبنانيمن  77جاء بالمادّة  45
ات بنفسھ أو بواسطة ساعة على األقّل على إیداع صورة عنھ لمركز النّقابة الّتي یتنمي إلیھا مع دعوى موّجھة للنّقیب لحضور اإلجراء 24انقضاء 

 عضو ینتدبھ لھذه الغایة من أعضاء مجلس النّقابة".
لنّقابي إجراءا قابال افقد اكتفى بالتّنصیص على كون إجراء الحجز أو التّفتیش أو اإلستجواب دون حضور رئیس مجلس الفرع  السّوريالقانون أّما في 

 لإلبطال.
كر ضرورة إعالم و حضور فقد أكّد على عدم جواز تفتیش مكتب المحامي إالّ بمعرفة أحد أعضاء النّیابة العاّمة بذلك دون أن یذ القانون المصريأّما 

 نقابة المحامین. 
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ض إذا تعّرض  آداب المهنة المعرف بها، كما �حمل ع� السلطات توف�ي ضمانات حما�ة كاف�ة للمحامني

ليهم أو أمنهم للخطر من جّراء 
�
ض بج��رة موك تأد�ة و ظائفهم مع الّتنص�ص ع� عدم جواز أخد المحامني

ض نت�جة ألداء مهامّ  لني
�
هم و وظائفهم و ع� عدم جواز أن ترفض أي محكمة أو سلطة بقضا�ا هؤالء الموك

له، ما لم 
�
ي المثول أمامها ن�ابة عن موك

ي الحصول ع� المشاورة �ض
اف بحّق أّي محام �ض �كن إدارّ�ة اإلع�ت

ض و الممارسات الوظ�فّ�ة و طبقا لهذە المبادئ  .. . 46هذا المحا�ي قد فقد أهلّيته طبقا للقوانني

م لمهنة المحاماةو يبدو أّن  ي األسا�ي المنظ�
وع الحد�ث للقانويض مع ما ب��جابّ�ة مّتسقا  47الم�ش

ذي جاء 
�
:  بفصله األّولسبق تب�انه و ال ي إقامة العدل  ما ��ي

ة �شارك �ض
�
 " المحاماة مهنة حّرة مستقل

 و تدافع عن الحقوق و الحّ��ات. 

الّ�زمة لشخصه و مكتبه من تأد�ة مهاّمه تضمن الّسلطة العمومّ�ة للمحا�ي الحما�ة القانونّ�ة 
 ". طبق مقتض�ات الّدستور و األحكام المبّينة بهذا القانون

 : ي
ي قسم ثايف

 دور المحا�ي  فعالّ�ة�ف
ي جوهرە  فعالّ�ة نّ إ

ض : من خالل حما�ة بعض  حولدور المحا�ي يتمحور �ض ض اساسيتني غايتني
ي من تدخل غ�ي المحا�ي فيها 

ي والقضايئ
ي الم�دان القانويض

د من خالل وجو  ، و ) أّو� فقرة(المجاالت �ض

ي حاجة إ� تدّخ 
ي الم�دان نفسه �ض

ل المحا�ي ل�منحها النجاعة المطل��ة بعض المجاالت االخرى �ض

 .)ةثان� فقرة(
ي حاجة: أو� فقرة

  إ� حما�ة مجاالت �ف
ي بعض المجاالت القانون�ة والقضائ�ة اصبح �شكل اليوم اما نوعاتدّخ  نّ إ

 سةالمناف من ل غ�ي المحا�ي �ض
اة يتما�ش مع نبل مهنة المحام ال  )2( غیر المشروعة من الممارساتو نوعا أ )1( غیر المشروعة

ي الّد 
فها وحق المواطن �ض اهة واعتمادا ع� كفاءةو�ش ض دخل م معه التّ معرف�ة. ممـا يتحتّ  فاع عن نفسه ب�ض

 . لحما�ة هذە المجاالت وتخص�صها بالمحا�ي 

وعة:  / 1  الحما�ة من المنافسة الغ�ي م�ش
س�م بالسجل العقارينقصد خصوصا مجال  ي  (أ) تح��ر العقود الخاضعة لل�ت

ض �ض و المتداخلني

   (ب)المهنة 

  -أ
  جلّ س�م بالّس المحا�ي وتح��ر العقود الخاضعة لل�تّ

ّ
 : اريالعق

ض مكن الفصل  ض ان يتولوا تح��ر الصكوك  377لنئ �صني �ن من غ�ي الم�ت ض المبا�ش مكرر م ج ع المحامني

س�م بالسجل العقاري ،   إّ� أواالتفاقات الخاضعة لل�ت
ّ
ي ن

دارة لتح��ر سند االختصاص لإل أالوقت ذات ه �ض

ون وكذلك اعوان ادارة والمديرون الجه��ّ مـثل هذە ال�تائب ونقصد بذلك حافـظ المكل�ة العقار�ة ، 
من نفس المجلة  316المل��ة العقار�ة المكلفون بمهمة التح��ر. ولعل ذلك ينسجم مع ما ورد بالفصل 

                                                             
 .4و  3األ. منجي الغریبي، " موجز الّضوابط القانونیّة و األخالقیّة في ممارسة مھنة المحاماة" ص 46

ام البائد إلى " حشر لحصول على ضمانات تمّكنھم من التّعّھد بمھاّمھم دون تراجع أو تململ خاّصة عندما سعى النّظ" لقد ناضل المحامون من أجل ا
 ا في إقامة العدل.المحامین في وضع قانوني یتّسم بالھشاشة و ضعف الّضمانات القانونیّة"، لیخرج المحامي من عنق الّزجاجة و یكون شریكا فعلیّ 

 3الملحق عدد   47
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  .. .  48من كون ادارة المل��ة العقار�ة مكلفة بتح��ر العقود المتعلقة بالعقارات المسجلة

ر العقود المتعلقة بالعقارت المسجلة مقابل تع��فة ان اقرار اختصاص ادارة المل��ة العقار�ة بتح��

وعة  انفا،مؤسسة ع� جدول معال�م ع� النحو المذكور  �عد شكال من اشكال المنافسة غ�ي الم�ش
ي هذا المجال 

ولعمل المحا�ي خاصة نظرا وان المصلحة الماد�ة  عامة،لعمل بق�ة محرري العقود �ض

ي للح��ف تفرض عل�ه التح��ر لدى اعوان  االدارة بمعلوم �س�ط �عت�ب رم��ا مقارنة مع اجرة المحا�ي الىت

ض  ە من المحرر�ن المختصني ي هذا المجال او غ�ي
ي �سديها �ض ي ون�ع الخدمة الىت

ترتبط بمستواە المعر�ض
 ..  .العقودبتح��ر هذە 

ي م�دان التح��ر، والحال وانه 
ولعل ذلك من شانه او يؤدي حتما إ� تقل�ص تدخل المحا�ي �ض

ە ع� االضطالع بهذە المهام بالنظر إ� كفاءته القانون�ة، واحتكا�ه اليو�ي بعمل ااال  لمحا�م جدر من غ�ي
وما �فرزە من فقه قضاء يتعلق بما قد ينجر عن تح��ر هذە العقود من اشكال�ات ع� ص�عد التطبيق 

ي للمحا�ي (نظ��ا وتطب�ق�ا) �مكنه من اس �شأنها بمناسبة ما �ط�ح 
داء من نزاعات. وهذا االلمام المعر�ض

ە بما ان دور المحا�ي س�كون وقائ�ا  ا عن غ�ي ض ي م�دان التح��ر بصورة تجعله مم�ي
افضل الخدمات �ض

ي تنشا عن تح��ر العقد بتقد�مه  اعات الىت ض والنصح استنادا ال فقط ع� نص  لإلرشاد بالحد من ال�ض

 .. .بل ع� تطب�قاته القضائ�ة القانون

ي المهنة -ب
ف �ف  : المحا�ي والمتداخلني

ي  87من القانون عدد  26حجر الفصل : المحا�ي والوكالة ع� الخصام *
 07/09/1999المؤرخ �ض

ي تكون  ي القضا�ا الىت
ض . وحىت �ض يها فالمتعلقة بتنظ�م مهنة المحاماة الوكالة ع� الخصام لغ�ي المحامني

ي ثالث ه ب�مكانهمانابة المحا�ي غ�ي وج���ة ، فانه ح� االشخاص الذين 
هم لدى القضاء �ض م انابة غ�ي

ي الغرض علما وان الفصل االصول والفروع 
�طة االدالء بتوك�ل خاص �ض م ا ع  1118واالزواج و�ش

 .يوجب ان �كون التوك�ل ع� الخصام بالحجة العادلة

ع مكن بالفصل  ي مقابل هذا التحج�ي ، نجد ان الم�ش
ض من  204و�ض من مجلة الشغل المتقاضني

س مهنتهم او انابة احدهم عنهم . االستعانة لدى دائرة الشغل اما بعامل او بصاحب عمل مبا�ش لنف

ي الوكالة هنا ان تكون محررة ع� ورق عادي او 
ي �ض

 ...  مطلب الدعوى او �سخته بأسفلو�ك�ض

ض ع� االقلان قراءة مجمل هذە االحكام �ستد�ي ابداء مال   : حظتني
لقد ثبت من خالل الواقع العم�ي للمحا�م وان عد�د االشخاص غ�ي االصول  االو� :  مالحظة

هم امام القضاء بمجرد تقد�مهم لتوا��ل خط�ة معرف فيها  ال  باإلمضاءوالفروع واالزواج ين��ون غ�ي

ي القضاء االستعجا�ي وقضاء الناح�ة والمحكمة العقار�ة وغ�ي ذلك من 
. ونلمس ذلك بالخصوص �ض غ�ي

ي الوقت ذاته  امكألحولعل قبول هؤالء الوكالء من القضاء �عد خرقا واضحا الم�ادين. 
القانون، و�شكل �ض

                                                             
بل تحریر العقود على انھ "تضبط بامر المبلغ الواجب دفعھ مقا 06/08/1992المؤرخ في  1992لسنة  84من القانون عدد  2وقد نص الفصل   48

 . "من طرف ادارة الملكیة العقاریة
 : االتيك شكل جدولوباالطالع على التعریفة التي تضبط معلوم تحریر العقود من قبل ادارة الملكیة العقاریة نجد وانھا جاءت في 

 . عقد بقیمة ثالثون الف دینار المعلوم المستوجب ثالثون دینارا -
 .% 0.2 ! الف دینار 60الف دینارا والى حد  30المبلغ الذي یفوق  -
 .% 0.1 ! الف دینار 60الف دینارا والى حد  30المبلغ الذي یفوق  -
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وعة للمهنة بتداخل  تنقصهم المعرفة القانون�ة وغ�ي  أطرافحدا لعمل المحا�ي ومنافسة غ�ي م�ش

وري تعاون الهيئة مع القضاء وحرص ا ض قانونا للن�ابة امام القضاء. وهنا �كون من ال�ض لمحا�م مؤهلني

 . من مثل هذە الممارسات القانون للحّد  ألحكاموا��ل ومدى مطابقتها ع� مراقبة سالمة التّ 
م لمهنة المحاماة ال يزال متشّبثا با  وع القانون األسا�ي المنظ� ستثناء و تجدر اإلشارة و أّن م�ش

 وع القانون)من م�ش  1-2الفصل هذە المجاالت من استئثار المحا�ي بالّن�ابة فيها. ( يراجع 

ي المادة العرف�ة امكان�ة االنابة لغ�ي المحا�ي و  الثان�ة :  مالحظة
ض منح القانون �ض راءات باج لنئ

مبسطة، فان ذلك س�كون حتما ع� حساب ضمان نجاعة الدفاع ال س�ما امام التشعب الذي �شهدە 

ة مادة  ي السنوات االخ�ي
 ق�حاتنالتّ كر منها بالخصوص �عود إ� عد�د المعط�ات نذ  قانون الشغل �ض

ي فرضها الواقع العم�ي وما افرزە من تح�ل ع� القانون واستغالل ثغراته   لتالعب بحقوق االج�ي لالىت
ي م�دان عقد الشغل المحدد 

،والضمان  المدة،خاصة �ض ها من المجاالت هذا من  االجتما�ي والمنح وغ�ي

ي صورة مرورها  باألوضاعقانون الشغل  تأثر ومن أخرى ،  جهة. 
االقتصاد�ة للمؤسسة خاصة �ض

ي االنقاذ ولو ع� حساب حقوق عملتها
 . بصع��ات ح�ث منحها القانون االول�ة �ض

ورة تدخل رجل القانون شعّ ولعل هذا التّ  �ة فاع وحما�عت�ب اال��� كفاءة للّد  ألنهب �فرض و�ال�ض

�ــــع دون المساس بحق ع� حساب االخر ، وللحد من المصالح بصورة تمكن من تحقيق غا�ة التّ  �ش

الممارسات المقنعة لبعض االشخاص والناجمة عن ثغرات القانون خدمة لمصالحهم ع� حساب 
ي العالقة 

ع توف�ي الحما�ة الشغ�لةطرف ضع�ف �ض  .اراد له الم�ش

وعةالحما�ة من  / 2  :الممارسات غ�ي الم�ش
ة تحت غطاء القانون بصورة تحد م�ش �قصد بالممارسات غ�ي ال وعة جملة الت�فات المست�ت

معة المهنة ونبلها . وهذە الممارسات تتخذ احد المظه��ن سمن عمل المحا�ي او تؤدي إ� �ش��ه 

ض    : اآلتيني

ض وال�تاب  المظهر االولـ  ض والمحاسبني ض كالمستشار�ن الجبائيني ي تدخل عد�د المهنيني
: يتمثل �ض

ض وممارست هم لعمل المحا�ي من تح��ر عرائض وتقار�ر وعقود واذون وشكا�ات ... والحال وان العموميني

 . مثل هذە االعمال تعد من ذات وطب�عة مهنة المحا�ي 

ي �ضطلع بهمة "الدفاع " خالل  
وقد ثبت من خالص الواقع العم�ي وان المحاسب او المستشار الجبايئ

ي خاصة م�دان قانون االعمال و 
ي هو الذي كامل اطوار التقا�ض

ا اذ ان المتقا�ض �كون عمله هذا مست�ت

ي من ملحوظات ولن يتحمل هذا 
�ظهر امام القضاء و�قدم ما دونه له المحاسب او المستشار الجبايئ

ي ذلك
 . االخ�ي أي عناء و�ض

ض  اء المحاسبني ي الفر��ي ، وان كان مسموحا للخ�ب
ي القانويض

ي هذا االطار ، �مكن ان نالحظ �ض
و�ض

ض : االول بأم��ناالستشارات القانون�ة ، فذلك مق�د  ب�عطاء ان تكون هذە االستشارات لفائدة  اثنني
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ي يبا�ش فيها مهمة ال ي المؤسسات الىت
ان تكون هذە االستشارات  حساب�ات بصورة متواصلة ، والثايض

ة  ي عالقة مبا�ش
 ...  49المحاسب�ة المكلــف بها فقط باألعمالداخلة و�ض

ء �الحظ بالن ي ي شاسع نفس ال�ش
ي الم�دان القضايئ

ض الذين اصبح تدخلهم �ض سبة لل�تبة العموميني
ض ل�ست لهم ال�فاءة القانون�ة ال�ف�لة بضمان حقوق  . جدا . والحال وان هؤالء المتداخلني ض  المتقاضني

ي تعد من جوهر  كما ان عملهم هذا �عد تعط�ال لعمل القضاء لعدم تمرسهم بمادة االجراءات الىت

ي ه
وعة لمهنة التنظ�م القضايئ  المحاماة. ذا فضال عما �شكله مثل هذە الممارسات من مزاحمة غ�ي م�ش

هم  ض دون غ�ي ع للحد منها وحما�ة هذە المجاالت وخصها بالمحامني ولعل ذلك ما �حتم تدخل الم�ش

ي عن حقوقه وذلك 
  .50 جزاء ل�ل مجاوزة وتطفل ع� المهنة ب�قرار لضمان الدفاع الناجع للمتقا�ض

م لمهنة المحاماة ال يزال محافظا ع� إمكانّ�ة الّتمث� وع القانون المنظ� ل لدى و لألسف فإّن م�ش
 ) 5-2المصالح الجبائّ�ة و اإلدارّ�ة دون الوج��ّ�ة. ( يراجع الفصل 

ي 
ي  ـ المظهر الثايف ي تف�ش

وعة: يتمثل �ض هذا الداء  أصل . و استجالب الح��ف بصور غ�ي م�ش

ي مقابل كون اما بواسطة سما� �
وعة و�ض ي توج�ه الح��ف للمحا�ي بطرق غ�ي م�ش

ة مهمتهم الس�ي �ض
ول المحا�ي  ض . واما ب�ض ف المهنة وال يتما باألجر ذلك يتقاضون اجراء من المحا�ي �ش إ� حد ال �ليق ��ش

ي �سديها  .مع كفاءة المحا�ي العلم�ة ونوع�ة الخدمة الىت

ي وهنا 
ي تمس من نبل المهنة و  �أيت ي المراقبة والتصدي لمثل هذە الممارسات الىت

ما معتها بسدور الهيئة �ض
ي المجال 

ي �منحه لها القانون من سلطة �ض  . التأديىب

ي حاجة إ� محا�ي  فقرة ثان�ة : 
 مجاالت �ف

ي 
اعات  عد�د  �فتقد المحا�ي �ض ض ي غ�ي مجال ال�ضّ

ي مجالها  )1(الم�ادين سواء كان �ض
 . )2(أو �ض

اعات:  / 1 ف
ي غ�ي مجال ال�فّ

 �ف
كر دون الح� 

ّ
 وج��ّ�ة ، (ب)، تح��ر العقود (أ) مجال المؤّسسات اإلقتصادّ�ة  نخّص بالذ

  : االقتصاد�ة اتسالمحا�ي والمؤّس  -أ 
ض المنظمة له . وهذا التعدد ذو  ي بالدنا اليوم هو تعدد القوانني

ض م�دان االعمال �ض  ان ما �م�ي

ي لالعمال عرف تطورا كم�ا هائال 
ض : فمن وجهة القانون الداخ�ي ، نالحظ وان التنظ�م القانويض ي  وجهتني

�ض

كات ام�ة االطراف (جبا�ة ، تجارة ، �ش ي مجاالت عدة م�ت
 ، منافسة ) .  القواعد القانون�ة وذلك �ض

                                                             
49  (aout 1994 8679 du -iée par la loi no 94modif 09/1945/2138 du 19-ordonnance no 45 ’article 22 de l’l) 
كم من اختصاص المحامي دون وعلى ھذا االساس، یكون من المتجھ النسج على منوال القوانین المقارنة التي تجعل من النیابة والترافع امام المحا 50

معدل ال لقانون المصرياسواه . ومن االستشارة القانونیة میدانا مخصصا للمحامي دون سواه ایضا . وفي ھذا االطار نشیر إلى الفصل الثالث من 
  : وتعد من اعمال المحاماةال یجوز لغیر المحامي مزاولة اعمال المحاماة الذي ینص صراحة : " بانھ  1992سنة 

ائي واالداري ودوائر الحضور عن ذوي الشان امام المحاكم وھیئات التحكیم والجھات االداریة ذات االختصاص القضائي وجھات التحقیق الجن -
 . لمرافعات واالجراءات القضائیةالشرطة والقیام باعمار ا

 . ابداء الراي والمشورة القانونیة -
  ." صیاغة العقود واتّخاذ االجراءات الالّزمة لشھرھا او توثیقھا-

ون ن اختصاص المحامین دبان الوكالة والنیابة والمرافعة ھي م 4المنظم لمھنة المحاماة ینص في فصلھ  القانون الفرنسي وفي نفس السیاق ، فان
ون سواھم باالستشارة دادمج المستشارین القانونیین في سلك المحاماة وخص المحامین  31/12/1990. كما ان القانون الفرنسي المعدل في  سواھم

 . القانونیة
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ي الذي �س�ي بنمو مستمر ،  أّما عن ي ، فان االنفتاح االقتصادي ع� العالم الخار�ب القانون االجنىب

القانون�ة المقارنة حىت يتحقق للمؤسسة االقتصاد�ة اثناء عملها بالخارج  باألنظمةيتحتم معه االلمام 

 .51المناسب والمتكامل التأط�ي 
متحتما اليوم ع� المؤسسة االقتصاد�ة ان �كون إ� جانبها محام�ا ومن هذا المنطلق ، اصبح 

ي مامن 
ي �قدمها لها حىت تتمكن من الع�ش �ض �منحها ق�مة مضافة من خالل تطور وتن�ع الخدمات الىت

ي مناخ اقتصادي تحكمه المنافسة 
من كل المخاطر واالرتقاء بها إ� االفضل خاصة وانها تعمل �ض

 .والجودة

ساس ، فانه من المتجه اال�اع باقرار وج���ة وجود المحا�ي من ضمن اله�ا�ل وع� هذا اال 

كة ذات  كات االسهم ، وال�ش كات ذات االهم�ة ك�ش الفاعلة بالمؤسسة االقتصاد�ة خاصة بالنسبة لل�ش
ع وجود مراقب للحسابات .  ي فرض فيها الم�ش ي لها راس مال مرتفع والىت المسؤول�ة المحدودة الىت

ي كل اعمالها وعالقاتها ال �قل اهم�ة عن  فحاجة مثل
هذە المؤسسات إ� رجل قانون �كون إ� جانبها �ض

ي  حاجتها لمراقب لحساباتها 
ض محا�ي المؤسسة ومراقب حساباتها تك��س تعاون جّد  مّما �قت�ض ي بني

 نمكنها من خدمة معمقة ومتكاملة مبن�ة ع� جميع المعط�ات القانون�ة والجبائ�ة حىتّ 

 ... 52بةوالمحاس

كات منها  بالخصوص ،ا كان عمل المؤسسة االقتصاد�ةولمّ  ي تنظ�مه إ�  باألساسيرتكز  ،ال�ش
�ض

، فان تح��ر ال�تائب المتضمنة لها �شكل احد اهم الجوانب  (les statuts ) عقود واتفاقات تك��نها

ي �شاط المؤسسة ووجودها ـ لذلك كان ال بد من اعطائه االهم�ة القصوى بالنظر إ� ما يتطلبه من 
�ض

جدر القانون�ة المنجرة عنها . وعل�ه ، فانه �كون من اال  و�النتائجحنكة والمام بالتقن�ات التعاقد�ة 
كات تخص�ص المحا�ي بتح ض االساس�ة لل�ش ە لالسباب المبينة ساب ألنه��ر القوانني قا يب�ت االقدر من غ�ي

ي عد�د من العقود وج���ة تح��رها بواسطة المحا�ي ، وهذە 
ع قد اقر �ض ع� ذلك خاصة وان الم�ش

كات لما لها من  ظام لنمبا�ش ع� ا تأث�ي العقود ع� اهميتها ال تر�ت إ� اهم�ة االتفاقات المؤسسة لل�ش
 . العام االقتصادي

 : المحا�ي وتح��ر العقود  -ب

ي 
كات المشار اليها انفا ، فان عد�د العقود االخرى اصبحت تقت�ض إ� جانب عقود تاس�س ال�ش

. ولعل هذا التدخل تفرضه اعتبارات عدة تختلف  ي بذلك المحا�ي ي تح��رها تدخل رجل القانون ونعىض
�ض

تب عنه اث ار قد ال تقت� ع� طرف�ه فحسب، بل تهم عد�د المصالح بحسب طب�عة كل عقد وما ي�ت

ض هذە العقود وع� سب�ل الذكر ال الح� نورد ما ��ي    : االخرى. ومن بني
                                                             

تكوین إلى الحل الولعل المؤسسات االقتصادیة في اشد الحاجة الیوم إلى من یؤطرھا من الناحیة القانونیة وذلك في كامل مراحل وجودھا منذ  51
الكثر نجاعة في اوالتصفیة مرورا بكل التغییرات الھیكلیة والعوامل الطارئة على وجودھا من اندماج وانقسام وتجمع وھنا یظھر المحامي الشخص 

فا لبقیة مقدمي الخدمات ، وخالمجال تقدیم الخدمات القانونیة للمؤسسة االقتصادیة خاصة بالنظر إلى طبیعة عملھ واحتكاكھ الیومي بالمحاكم مما یمكنھ
ة وھذا عین ما تطلبھ المؤسسة القانونیة، من اسداء خدمات قانونیة للمؤسسة تكون في جانب ھام منھا مستندة على البعد التطبیقي والعملي للقاعدة القانونی

 . م مع حاجیاتھااالقتصادیة التي ھي في حاجة إلى خدمة سریعة وفاعلة ال إلى استشارات نظریة مطولة ال تتالء
یساعد على وبعض الفقھاء في تونس وعلى راسھم االستاذ نور الدین الغزواني ان وجود المحامي بشركة تجاریة یسھل عمل الشركة  رأىوقد  52

وكذلك المشرع  1971/  12/  31تطبیق القانون االساسي تطبیقا سلیما وینقص من النزاعات والقضایا وھو ما انتھجھ المشرع الفرنسي منذ قانون 
 . 1979ون المحاماة الصادر خالل المغربي بقان



24 
 

ي تح��ر عقد بيع العقارات غ�ي المسجلة *
ان بيع العقار غ�ي المسجل ال �ختلف  :وج���ة المحا�ي �ف

تبة امات واثار عن تلك الم�ت ض تب عنه من ال�ت عن بيع العقار المسجل . ولذلك يب�ت من المفارقات  ف�ما ي�ت

ض واعفاء االول من ذلك خاصة وان بيع  اخضاع هذا االخ�ي إ� وج���ة تح��رە من اشخاص مختصني
ي التثبت قبل التح��ر من عد�د المعط�ات الهامة

ولعل جملة هذە  . 53العقار غ�ي المسجل �قت�ض

ها ال �مكن ان يتحقق نجاحها ا ال اذا ما اسندنا اختصاص التح��ر إ� اشخاص لهم المعط�ات وغ�ي

ي بمثل هذە الجوانب وع� راسهم نجد المحا�ي 
 . ال�فاءة وااللمام القانويض

ي تح��ر عقد الشغل المحدد المدة *
بالنظر إ� ما يتطلبه ذلك من توف�ي حد اديض  : وج���ة المحا�ي �ف

ي العالقة 
الشغل�ة خاصة وان هذا الن�ع من العقود ال �ضمن من الحما�ة لالج�ي باعتبارە طرفا ضع�فا �ض

ي العمل هذا من جهة ، ومن أخرى ، فقد ثبت من خالل الواقع العم�ي استغالل 
له االستقرار �ض

ي نصوص القانون للتح�ل والمساس بحقوق العملة وهو ما �ف� تدخل 
المؤج��ن للثغرات الموجودة �ض

ي مناسبات لم��د احكام وتنظ�م عقد 
ع �ض  .الشغل المحدد المدة الم�ش

و�التا�ي ، فان اقرار وج���ة المحا�ي لتح��ر عقد الشغل المحدد المدة �كون ال�ف�ل الوح�د لضمان 
ي هذا المجال بمنع كل تح�ل او تعسف من المؤج��ن

 .حقوق العامل �ض

ي تح��ر البعض من عقود ال�راء :  *
�ة راء التجار ونذكر بالخصوص هنا عقد ال�وج���ة المحا�ي �ف

 ... وعقد ال�راء الفال�ي 
ي تح��ر  *

 ...  والحصص والق�م المنقولة والرقاع باألسهمالعقود المتعلقة  وج���ة المحا�ي �ف

ي تح��ر  *
  ... العقود المتعلقة بالمل��ة الصناع�ة والفك��ة وج���ة المحا�ي �ف

ة  ض وما �مكن استخالصه من جملة هذە االمثلة وان المعرفة القانون�ة اصحبت اليوم الرك�ي
ها االساس�ة لتح��ر العقود حىت نضمن لها النجاعة والبقاء للحفاظ ع� استقرار المعامالت المتعلقة ب

ي العالقة التعاقد
 لقد و �ة . من جهة ، ومن أخرى ، حىت نحقق الحما�ة القانون�ة المنشودة ل�ل طرف �ض

ثبت من خالل الواقع العم�ي للمحا�م وان العقود المحررة من غ�ي االشخاص ذوي ال�فاءة القانون�ة  
اعات القضائ�ة �كون من الّس  ض ي اغلبها مصدرا لعد�د ال�ض

ە تكون �ض قل�ص هل التّ كال�تائب العمو�ي وغ�ي

ي التّ 
  .ح��رمنها باقرار وج���ة المحا�ي �ض

اعات / 2 ف
ي مجال ال�فّ

 �ف
ض   اعات القضائ�ّ توجد عد�د ال�ضّ

�
ي ال يزال انابة المحا�ي فيها غـ�ي وج���ة . والحال ة ال  أىت

ّ
ها ن

ي أ
ي ضمانا لحقوق الّد  شّد أصبحت اليوم �ض

فاع نظرا الحاجة إ� حضور المحا�ي إ� جانب المتقا�ض

ا�د الذي �شهدە المادة القانون�ة والناتج عن التضخم ال��ي للقواعد القانون�ة اذ �كون  ض للتشعب الم�ت
                                                             

  : والتي منھا 53
 . ـ صحة سندات الملكیة وتسلسلھا وان كانت مدعمة بالحوز من عدم ذلك

لنزاعات امام المحاكم متعلقة ـ صبغة العقار موضوع البیع نظرا لما لھا من اھمیة في تحدید رضا المتعاقد. وبالفعل ، فقد طرحت صبغة العقار عدید ا
و التراتیب العمرانیة ال ابطال عقود البیع او فسخھا من ذلك تمس المشتري بان شراءه للعقار كان لغایة بناء مسكن في حین وان القوانین ابطلب 

 .تسمح بذلك
 . ـ عدم وجود تحمالت على العقار مھما كان شكلھا او مصدرھا وكذلك كل ما من شانھ ان یشكل مانعا للتحریر

لخصم حتى في صورة رة خصم نسبة على الثمن بعنوان اداء على القیمة الزائدة العقاریة خاصة وان المشرع اوجب ھذا اـ اعالم المشتري بضرو
 .لبائععدم وجود ایة قیمة زائدة عقاریة ورتب عن عدم القیام بذلك جزاءات جد صارمة اذ یصبح المشتري متضامنا في دفعھا مع ا
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و�ل أااللمام بها مع تقتض�ه من ت –بالنظر ل�فاءته المعرف�ة والمهن�ة  -من الصعب ع� غ�ي المحا�ي 

ي تعد من ذات وط �وتقد�م الخاص ع ب�عة تطبيق القاعدة القانون�ة ع� العام وغ�ي ذلك من االمور الىت

اعات المطروحة امام القضاء ـ فاالنتقال بنص القانون من تجردە إ� تطب�قاته العمل�ّ  ض ة وقائع وجوهر ال�ض
 أمرا سائغا للعموم.  ل�س

ي ضمان المحا�مة  و�ج���ةوع� هذا االساس ، فان االقرار 
ي هذا االطار من شانه ان �ساهم �ض

المحا�ي �ض

ي اقامة العدل العادلة ،
 . و�كون عمل المحا�ي مشاركا للقضاء �ض

اعات نذكر ما ��ي  ض ض هذە ال�ض   : ومن بني

ي مادة التّ جعل انابة المحا�ي وج���ة امام المحكمة العقار�ة - 
سج�ل االخت�اري ومطالب خاصة �ض

ي  ض وذلك بالنظر إ� ان الواقع العم�ي اثبت وان الملفات المنشورة امام المحكمة العقار�ة والىت التحيني
ي ع� متابعة الملف 

ي ال�ث�ي من االح�ان معلقة لعدم حرص وقدرة المتقا�ض
�غ�ب فيها المحا�ي تب�ت �ض

�ة بدون تنف�ذ إ� ان يؤول االمر إ� صدور بصورة دائمة ، مما نتج عنه بقاء اغلب االحكام التح ض�ي

. ولعل هذا الوضع �شكل عرقلة لعمل القضاء، و�ؤدي إ� ترا�م الملفات امام  �شأنها احكام بالرفض 

��ي ير�ي إ� الحرص ع  �س��ة وضع�ة �المحكمة العقار�ة دون ا�ة جدوى . والحال وان االتجاە الت�ش

 ...  مودالرسوم العقار�ة وتخل�صها من الج

ي الدعو خاصة بالنجعل انابة المحا�ي وج���ة لدى قضاء الناح�ة - 
من  ىظر إ� تطور مجال نظرها �ض

ي من الممكن التمسك بها  ثالثة االف دينار إ� سبعة االف دينار ـ هذا فضال عن ان عد�د الدفوعات الىت

ي ، والتقادم ايب ي ال تهم النظام العام كاالختصاص ال�ت ي وخاصة منها تلك الىت
 ...تغ�ب عن المتقا�ض

ي المادة الجزائ�ة- 
ة ع� حقوق اال�سان والنظام لما لهذە المادة من خطور  جعل انابة المحا�ي وج���ة �ض

ورة ضمان محا�مة عادلة للمتهم تتوفر فيها كل السبل ال�ف�لة للدفاع عن  العام وما تقتض�ه من �ض

ي ضمان ذلك
ة �ض ض  .نفسه . ولعل وجود محا�ي إ� جانبه �عد اهم رك�ي

ي هذا االطار نفسه ، �كون من المتحتم ا�ضا 
زهم لفائدة من تعو  توسيع مجال منح التساخ�ي و�ض

 .االمكان�ات قصد تكل�ف محام ل�شمل مادة الجنح والمخالفات وال �كون مقت�ا عن الجنا�ات

اعات الجبائ�ة وانها انابة المحا�ي وج���ة امام الدوائر الجبائ�ة جعل -  ض ي ال�ض
: نالحظ بخصوص الن�ابة �ض

ي اعلن عنها رئ�س الدولة منذ  ض االهتمامات واالصالحات الىت . وعل�ه ، فانه  07/11/2002كانت من بني

من المتجه العمل ع� تك��سها خاصة وان اقرار الن�ابة الوج���ة للمحا�ي امام هذە الدوائر يتما�ش مع 

ي  نّ إ) هذا من جهة ، ومن أخرى ، ف 69و 68قانون المرافعات المدن�ة والتجار�ة (الفصل 
المتقا�ض

ي 
ي أ�كون �ض

اع الجبايئ ض ي ال�ض
ة النصوص شد الحاجة إ� من �شد ازرە �ض بالنظر إ� تعقد المادة الجبائ�ة وك��

 .المتعلقة بها والتنق�حات الدائمة المدخلة عليها

ي حق المواطن اقرار - 
 كامل مراحل االبحاث االول�ة وامام الن�ابة العموم�ة  لاالستعانة بمحام خال�ض

ي المادة الجزائ�ة حفاظا عن حقوق االشخاص ، 
ي البحث عن االدلة �ض

ع�ة المطل��ة �ض وذلك لضمان ال�ش
 أع متجهة لذلك ا� حد و �ــــ�ش تّ وصد كل التجاوزات الممكنة خاصة وان عنا�ة ال

ّ
ه اعطاها مكانة ن
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ضائ�ة من الدستور تنص ع� خض�ع االحتفاظ للرقابة الق 12فقرة جد�دة للفصل  ب�ضافةدستور�ة 

ي اال�قاف التّ  وتحجر تع��ض أي كـان لالحتفاظ او 
 . 54عس�ض

ي مادة االحوال الّش جعل -
شكاال قانون�ة ال إة تط�ح هذە المادّ  نّ أنظرا و خص�ة انابة المحا�ي وج���ة �ض

ض همّ أ تقلّ  ي ال�ضّ
ي نجدها �ض ي تنظر فيها المحكمة االبتدائ�ة وتكون فيها انابة المحا�ي �ة عن تلك الىت اعات الىت

ي  باأل�ةخص�ة تهتم وج���ة خاصة وان مادة االحوال الّش 
ة االو� �ض ض بعد�د  وتتأثر  المجتمعالرك�ي

ي مادة اثبات النسب واسناد  الشأنالمعط�ات االخرى كالبيولوج�ا واالبحاث االجتماع�ة مثلما هو 
�ض

 . ... االبوة وحما�ة االبناء وحضانتهم

ي كامل دعاوى - 
 ... تجاوز السلطةتعم�م وج���ة المحا�ي �ض

 و 
�
 المحاماة المحا�ي من ن�ابة األ مرسوم  من 2ن الفصل لقد مك

ّ
ة وات المعن��ّ شخاص والذ

ض لو آن األوان لتعم�م وج��ّيتها و . ةمام جميع الهيئات االدار�ّ أفاع عنهم والّد  ي  نئ
 الواقع العم�ي  نالحظ �ض

ن�ابة المحا�ي امام االدارة بق�ت مهمشة و�نقصها التنظ�م واالحكام خاصة بالنظر إ� بعض المضض  نّ أ

ي قبول ن�ابته من طرف بعض الجهات االدار�ة
 ...  55الذي �مكن ان �جابه المحا�ي اح�انا �ض

ض  ي الم�ادين وال�ضّ
ي حان تك��س وج���ة انابة المحا�ي �ض

ها مما �ي �ض  اجةاعات المذكورة انفا وغ�ي

ض الهيئة والسل �شأنها ال بفتح مجال التحاور إجاح ضمن له النّ تإ� تدخل المحا�ي ، ال �مكن ان  ط بني

ي الغرض حىت 
سلة �ض كة وقارة تعمل بصفة دور�ة ومس�ت حقق الدعم يتالمعن�ة وتك��ن لجان عمل مش�ت

ي لتفع�ل دور المحا�ي 
 .. . ال�ا�ض

 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                             
لشأن في دوائر الشرطة نجده مكرسا في العدید من االنظمة القانونیة المقارنة من ذلك ما نصت علیھ والمالحظ وان حضور المحامي مع ذوي ا 54

ل المحاماة المادة الثالثة من قانون المحاماة المصري من ان حضور المحامي لدى الجھات المكلفة بجمع االستدالالت في المادة الجزائیة یعد من اعما
في طیاتھ الحیلولة دون حاالت القبض دون وجھ حق ، والحجز غیر المشروع والتعسف في تنفیذ االوامر القضائیة  واقرار مثل ھذا االجراء یحمل –

 ضد االفراد.
ولھذا ، یكون من الضروري العمل على تحسیس االدارات بحق المحامي في النیابة وحثھا على التعامل معھ بصورة تضمن حقوق المنظور   55

 .االداري
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 الخاتمة

ي تهدف باألساس إ� تقد�م المساعدة القضائ�ة تعد المحاماة من المهن  ي التار�ــــخ، والىت
الحرة الع��قة �ض

والقانون�ـة إذ بات من المتحتـم ع� األشخـاص أمام �شعب المادة القانون�ـة االستعانـة بمن لهم ال�فاءة 
ي المحامـاة، حسبمـا نص عل�ه القانون األسا�ي المنظم لها، لتشارك ا

ي واالختصـاص. لذلك تأيت
لقضاء �ض

ي ضمان 
ض وح��اتهم واموالهم واعراضهم، و�ساهم �ض اقامة العدل وتؤمن الدفاع عن حقوق المتقاضني

  ... المحا�مة العادلة

ي 
ي مجال ضيق يتمثل �ض

من المعلوم ان المفهوم التقل�دي للخدمات القانون�ة �ح� دور المحا�ي �ض

ض ا ض سواء كانوا اشخاصا طب�عيني و ذواتا معن��ة امام الجهات القضائ�ة. غ�ي الدفاع عن حقوق المتقاضيني

ان هذا المفهوم ال ينسجم مع تطور االوضاع االقتصاد�ة واالجتماع�ة، اذ ال �جب ان �قت� دور 
افع امام القضاء قصد حما�ة الحق ع� اثر �شوب نزاع ما، وانما عل�ه التفتح ع�  المحا�ي ع� ال�ت

ي واتباع اسال�ب عمل جد�دة قادرة ع� مجابهة تحد�ات الع� الحد�ث. فضال عن كل  مح�طه الخار�ب

ذلك فانه ع� المحا�ي الس�ي إ� تقد�م خدامات قانون�ة تتسم بالجودة والحرف�ة والنجاعة وهو ما 
ي دعم ال�فاءة المهن�ة للمحا�ي 

 ... �قت�ض

ض آداء رسالتهم ع� الوجه اال�مل اال بتوفر الظروف الموضوع�ة ا ل�ن ال  ل�ف�لة بذلك �مكن للمحامني

لمهنة. اذ ان كل ومن بينها حما�ة مجال العمل وا�جاد تغط�ة اجتماع�ة دائمة وتنظ�م الدخول إ� ا
ي والمبا�ش ع� جودة الخدمات  شتهم� او تقل�ص لدور المحا�ي من شانه ان �كون له االثر السلىب

ي وس�ي العدلة القانون�ة مع ما 
ي النظام القضايئ

تب عن ذلك من اختالل �ض  . ي�ت

وع� هذا االساس ، فان تفع�ل دور المحا�ي بتط��ر المهنة والعمل ع� توسيع مجاالت تدخلها اصبح 
اليوم الشغل الشاغل ل�ل اله�ا�ل والمنظمات ذات النظر ع� الصع�دين الداخ�ي والدو�ي . من ذلك ان 

ي بت ض نجد به لجنة قارة خاصة بمستقبل المحا�ي وتعتىض طور المهنة ووضع االتحاد الدو�ي للمحامني

ي من خالل نظرة متطورة للخدمات القانون�ة الممكن  ض الداخ�ي والخار�ب المحاماة ودورها ع� المست��ني
اح اسال�ب عمل جد�دة  ي شىتّ  تتالءمتقد�مها مع محاولة اق�ت

ي نفس  المجاالت.  مع تطور االوضاع �ض
و�ض

ي جملة من التوص�ات حول تطوالس�اق ، فقد اتخذ المجلس االور  ��ر المهنة ومنها التوص�ات يب

ي 
ي المجت 2000/  10/  25المتخذة �ض

ي تهدف اساسا لتدع�م دور المحا�ي �ض مع الس�ا�ي الىت
  ... واالقتصادي واالجتماع

ها أوت�ت 
ّ
حاد موقفها و ه�ا�لها و كأن

ّ
ي ات

ض من خالل الواقع العم�ي و الفع� و أّن قّوة المحاماة �ض و لقد تبنيّ

 كّل الّضمانات ./. 
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 الفھرس
 المقّدمة

 
ا�ة المحا�ي   الجزء األّول : أسس �ش

 
 المبحث األّول : أسس قانونّ�ة

ا�ة ّ ة ال�ش ي خصوص دس�ت
 قسم أّول: �ض

ا�ة  ّ ض ال�ش ي عموم تقنني
ي :  �ض

 قسم ثايض
 

: أسس واقعّ�ة ي
ايف

ّ
 المبحث الث

ي عالقة بالمؤّسسة القضائّ�ة 
 قسم أّول : �ض

ي خارج العالقة بالمؤّسسة 
: �ض ي

 القضائّ�ة: قسم ثايض
ي الّدفاع عن القضا�ا العادلة: 

 فقرة أو�: �ض
قافة القانونّ�ة

ّ
ي ��ش الث

 فقرة ثان�ة: �ض
 

 الجزء الثاني: نجاعة شراكة المحامي
 

 مبحث أّول: ع� مستوى المقتض�ات
 قسم أّول : المقتض�ات المبدئّ�ة 

ي : مقتض�ات أّولّ�ة  
 قسم ثايض

 
: ع� مستوى الّضمانات ي

ايف
ّ
 مبحث الث

ي حصانة المحا�ي 
 قسم أّول: �ض

ي فعالّ�ة دور المحا�ي 
: �ض ي

 قسم ثايض
ي حاجة إ� حما�ة

  فقرة أو�: مجاالت �ض
وعة:  / 1  الحما�ة من المنافسة الغ�ي م�ش
س�م بالسجل العقاري -أ  المحا�ي وتح��ر العقود الخاضعة لل�ت

ي المهنة -ب
ض �ض  المحا�ي والمتداخلني

وعةالحما�ة من الممارسات غ�ي  / 2  :الم�ش
ي حاجة إ� محا�ي 

 فقرة ثان�ة : مجاالت �ض
اعات:  / 1 ض ي غ�ي مجال ال�ضّ

 �ض
  : المحا�ي والمؤّسسات االقتصاد�ة -أ 

 : المحا�ي وتح��ر العقود  -ب
اعات / 2 ض ي مجال ال�ضّ

 �ض

 الخاتمة
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 المراجع
 

 مراجع باللّغة العربیّة:
 2008الطَّبعة األولى تونس،دراسة مقارنة، "، مصطفى صخري " أصول مھن المحاماة •
 .2016لسنة  5دلیل المحامي شریك في إقامة العدل على ضوء القانون عدد  •
 الكیالني، " المحامون في تونس من مقاومة اإلستبداد إلى ثورة الكرامة" ّرّزاقعبد الالعمید  •
الفرع الجھوي محاضرة ختم تمرین األستاذة نورھان الّرغیني، " المحامي شریك في إقامة العدل"،  •

 .2019للمحامین بنابل،
األستاذان علّي الّزریبي و الحبیب الكشو، " من أجل تدعیم دور المحامي في تونس القرن الواحد و  •

 . 2005جانفي  30و  29، 28الملتقى العلمي بمدینة الحّمامات أیّام  ن "،العشرو
 .)79والتجاریة " ص (احمد الجندوبي وحسین بن سلیمة : "اصول المرافعات المدنیة  •
 قانون یمني. 2012رفیقة الكھالي مقال نشر في " مارب برس"  •
 1984مطبعة الدّاودي دمشق سوریة  –أنطاكي رزق ّ�: أصول المحاكمات المدنیّة والتّجاریّة •
مؤّسسة  –و القوانین العربیّة  الیوسف مسلم محّمد جودت: المحاماة في ضوء الّشریعة اإلسالمیّة  •

 . 2001لبنان  –الّریّان 
 1990 -15طبعة  –منشأة المعرف اإلسكندریّة مصر  –أبو الوفا أحمد: المرافعات المدنیّة والتّجاریّة •
 254/255لبنى المشیشي، المحامي شریك في إقامة اعدل، األخبار القانونیّة، مجلّة القانون، عدد •

 .35-34ص  2018فیفري 
 

 مراجع باللّغة الفرنسیّة: 
 

• MONEGER J., DEMEESTER M.-L., ProfessionM avocat, Dalloz, Paris 
2001, pages 408. 
 

• Laurent Marlière . «le marketing du cabinet d’avocats :communication , 
relations publiques , publicité »,Editions d’Organisation,1999 deuxième 
tirage 2000.  

• Daniel Soulez-Larivière, l’advocature, éd. Ramsey. 
• Jean-Claude Woog, pratique professionnel de l’avocat. 

 المراجع القانونیّة: 

 الدّستور •
 مجلّة اإلجراءات الجزائیّة •
 مجلّة حمایة الّطفل •
 متعلّق بتنظیم مھنة المحاماة. 2011أوت  20المؤّرخ في  2011لسنة  79مرسوم عدد  •
 القانون األساسي للمحاماةمشروع  •



30 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المالحق 
 

 


	بتاريخ: 21/11/2019
	المحامي المحاضر:   حازم الفقي     المحامي المشرف علــى التّمرين:    نعمان الفقي
	2019-2020
	المـــخـــطّـــط
	المقدّمة
	الجزء الأوّل: أسس شراكة المحامي
	المبحث الأوّل: أسس قانونية
	المبحث الثّاني: أسس واقعيّة
	الجزء الثّاني: نجاعة شراكة المحامي
	المبحث الأولى: على مستوى المقتضيات
	المبحث الثّاني: على مستوى الضّمانات
	« Qu’est ce qu’un avocat ? C’est un particulier gradué dans une université du royaume, qui s’est livré à un examen approfondie des lois et ordonnances, à la science générale du droit public et du droit privé, à l’étude réfléchie des usages et des cout...
	MONEGER J., DEMEESTER M.-L., Profession M avocat, Dalloz, Paris 2001, pages 408.
	المقدّمة
	ثمّ آل التّطوّر التّشريعي إلى دسترة الشّراكة بالفصل 105 من الدستور التونسي المؤرّخ في 27 جانفي 2014 على ما يلي: " المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتّع المحامي بالضّمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من ...

	بهذا، يعتبر المحامي شريكا في إقامة العدل ويدافع عن الحقوقP14F P و الحرّيّات ؛ صلاحيّاته15F  :
	الفهرس
	المقدّمة
	الجزء الثاني: نجاعة شراكة المحامي

