مشروع القانىن األساسي المنظم لمهنت المحاماة

شرح األسباب
جسظع مهىت اإلاداماة في جىظُمها أؾاؾا ئلى اإلاغؾىم عضص  79لؿىت  2011اإلاإعر في  20أوث 2011
واللاهىن عضص  65لؿىت  1998اإلاإعر في  20حىٍلُت  1998واإلاخعلم بالشغواث اإلاهىُت للمدامحن فظال
عً بعع الىصىص اإلاخفغكت ؾىاء في مجلت اإلاغافعاث اإلاضهُت والخجاعٍت أو غحرَا مً اإلاجالث أو
اللىاهحن الخاصت .وٍفغض َظا الدشدذ جىخُض أَم الىصىص في كاهىن واخض بما ًظمً ججاوؿها
ّ
ّ
وٍجىب جىاكظها وحعاعطها وَؿاعض على خؿً فهمها وجؼبُلها  .وٍخأهض طلً باعخباع أن بعع أخيام
مغؾىم اإلاداماة لؿىت  2011حاءث مدؿغعت و بعظها آلازغ ًثحر صعىباث جؼبُلُت حضًت ،خان الىكذ
لخضاعهها الؾُما بالىظغ ئلى اإلاباصب والىصىص الضؾخىعٍت الجضًضة التي جفغض جىظُم اإلاهىت بملخض ى
كاهىن أؾاس ي عمال بالفصل  65مً صؾخىع  2014وجىظغ ئلى اإلادامي باعخباعٍ شغٍيا في ئكامت العضٌ
ومضافعا عً الحلىق والحغٍاث.
ّ
الخدىالث الىبري التي عغفتها بالصها
وجماشُا مع َظٍ الخىحهاث الضؾخىعٍت الجضًضة ومع
ّ
والخدضًاث اإلاؼغوخت على ؾلً اإلاداماة بعض الثىعة ،أصبذ لؼاما الُىم مغاحعت اللاهىن اإلاىظم

للمهىت ختى جخمىً مً أصاء عؾالتها الىبُلت ومهامها الضؾخىعٍت على أهمل وحه على ّ
الصعُضًً
ّ
ّ
اإلاىطىعُت اإلاىاؾبت وزاصت جضعُم
الضازلي والخاعجي  .وال ًمىً جدلُم طلً ئال بخىفحر الظغوف
خماًت اإلادامي في شخصه ومىخبه ومجاٌ عمله وجىخُض اإلاضزل إلاهىت اإلاداماة بما ًظمً خم
اإلادامحن ّ
الشبان في العمل وفي جيافئ الفغص.
وٍبضو مً الظغوعي أمام حشعب اإلاعامالث والجزاعاث بحن ألاشخاص

الخأهُض على وحىبُت هُابت

اإلادامي أمام مسخلف اإلاداهم والهُئاث التي لها وظُفت كظاةُت باؾخثىاء اللظاًا البؿُؼت أو ألاعماٌ
ّ
اإلاسىٌ لهم
الىالةُت أو اإلاسالفاث  .مع الخىبُه في ئػاع َظٍ الاؾخثىاءاث ئلى طغوعة جدضًض ألاشخاص
هُابت غحرَم أمام اللظاء على وحه الحصغ جفاصًا للخالعب بدلىق اإلاخلاطحن وؤلاطغاع بهم .وهفـ
اإلاالخظت جصضق على مُضان العلىص التي أزبذ الىاكع العملي أن ئؾىاص ئمياهُت جدغٍغَا ئلى غحر
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اإلادامحن وان مصضعا لعضة صعىباث ال ّبض مً العمل على معالجتها .هما أصبذ مً الالػم أمام جضخم
الدشغَعاث الاكخصاصًت والخدضًاث الجضًضة اإلاؼغوخت على بالصها في مجالي الاؾدثماع والخىمُت ،الؿعي
ئلى اليسج على مىىاٌ العضًض مً الضوٌ ألاحىبُت التي أكغث زؼت اإلادامي اإلاؿدشاع أي اإلادامي الظي
ًىىن في زضمت اإلاإؾؿت بصفت كاعة .ولدؿهُل عمل اإلادامي ومؿاعضجه على حغييع ػغكه الخللُضًت في
العمل وجؼىٍغَا  ،ال ّبض مً ئًجاص الؿبل الىفُلت بدىمُت كضعاجه وجىفحر الخىىًٍ اإلاؿخمغ له وطلً مً
عضة وؾاةل مً بُنها ئخضار مغهؼ ّ
زالٌ ّ
للضعاؾاث والبدىر زاص بؿلً اإلاداماة مع الحؿم في
مؿألت الجمع بحن اإلاداماة ومهىت الخضعَـ في ولُاث الحلىق خُث أزبذ الخجغبت ان اؾدبعاص اإلادامي
مً مجاٌ الخضعَـ بالجامعت الخىوؿُت واهذ له عضة اوعياؾاث ؾلبُت لِـ أكلها خغمان الؼلبت مً
جىىبً أواصًمي جؼبُلي ًإَلهم لالهسغاغ بفعالُت في الحُاة العملُت

وخغمان كؼاع اإلاداماة مً

أواصًمحن كاصعًٍ على ؤلاطافت العلمُت  .وكض أزبذ الىاكع أن ألاؾاجظة الجامعُحن اإلادامحن ًإصون صوعا
َاما في جؼىٍغ مىاهج الخضعَـ والخىىًٍ اإلانهي على غغاع ما َى مىحىص في ألاهظمت اإلالاعنة مما ًدخم
مغاحعت اللاهىن في اججاٍ ئكغاع خم اإلادامي في الجمع بحن مهىت اإلاداماة والخضعَـ بالجامعت.
ًذافم طلً مع جغؾُش
على أهه ،ال حضوي مً جضعُم الىفاءة العلمُت والصىاعُت للمدامي ئطا لم ع
ّ
اإلاغطُت آلازظة في الاهدشاع شِئا فشِئا وزاصت منها ظاَغة
أزالكُاث اإلاهىت وملاومت بعع الظىاَغ

ّ
الخصضي لها ومىع اؾخفدالها .وال ًمىً أن ًخدلم طلً بمعؼٌ عً الهُاول
"الؿمؿغة" التي ًيبغي
اإلاشغفت على ثؾُحر اإلاهىت التي ال ّبض مً مغاحعت بعع ألاخيام اإلاخعللت بها بغُت ئطفاء مؼٍض مً
الجزاَت والشفافُت على اهخسابها وحعؼٍؼ صوعَا في الغكابت على مماعؾت اإلاهىت وفغض

مبصئها
اخترام ا

وأزالكُاتها.
وبىاء على ول ما جلضم مً معؼُاث ،أصزل مشغوع اللاهىن ألاؾاس ي اإلاىظم إلاهىت اإلادامحن حملت
مً الخىلُداث والخعضًالث على مغؾىم  20أوث  ، 2011أبغػَا ما ًلي:
 مالءمت اللاهىن إلاا وعص بالفصل( )105مً الضؾخىع في شأن اإلاداماة همال ءمخه مع أخيامّ
ّ
الفصل  65مًٌ الظي ًىص على أهه جخسظ شيل كىاهحن أؾاؾُت الىصىص اإلاخعللت بدىظُم العضالت
واللظاء (الفصل ألاوٌ مً اإلاشغوع).
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ّ
 -طبؽ محاٌ الخضزل الىحىبي للمدامي في الجزاعاث اللظاةُت (الفصل

 )2وخصغ

الاؾخثىاءاث الىاعصة على مبضأ وحىبُه هُابت اإلادامي هبُان مُضان جضزل اإلادامي باليؿبت إلاجاٌ جضزل
عضوٌ ؤلاشهاص في ثحعٍغ الصىىن والخصغفاث اللاهىهُت .
وٍخظمً اإلاشغوع هظلً ئشاعة ئلى مإؾؿت اإلادامي اإلاؿدشاع اللاهىوي لضي اإلاإؾؿاث
الاكخصاصًت اإلاؼمع ئخضازها بىص زاص وجدضًضا لمحاٌ جضزل اإلادامي لضي الؿلؽ ؤلاصاعٍت والجباةُت
ومجالـ الخأصًب وَُاول الدؿُحر في الشغواث الخجاعٍت.
أما فُما ًخعلم ب شغوغ الضزىٌ ئلى اإلاهىت ومماعؾتها،

فلض أكغ اإلاشغوع جدضًضا للؿً

اللصىي للترؾُم بجضوٌ اإلادامحن وهي أعبعىن عاما في ول الحاالث صون أي اؾخثىاء(الفصل  )3نما
أنص على مبضأ جىخُض اإلاضزل باشتراغ جلضًم شهاصة الىفاءة اإلاهىُت للمداماة صون أي شهاصة معاصلت
أزغي.
وفي هفـ ؤلاػاع ،جم ئصماج ألاخيام اإلاخعللت بالشغواث اإلاهىُت للمدامحن باللاهىن ألاؾاس ي
ؾىاء في ما ًخعلم بجغؾُمَا (الفصىٌ  5ئلى  )9أو جىىٍنها أو حغييعَا(  30ئلى  ....)45هما وكع ئصماج
ألاخيام اإلاخعللت باإلاعهض ألاعلى للمداماة باللاهىن ألاؾاس ي ( الفصىٌ

 10ئلى  )12و جضكُم ألاخيام

اإلاخعللت بدلىق اإلادامحن اإلاخمغهحن وواحباتهم وبىطعُت اإلادامي غحر اإلاباشغ التي وكع جىطُذ بعع
أخيامها (الفصالن 21و  )24هاًَُ عً جلً اإلاغجبؼت بالترؾُم في حضولي الاؾخئىاف والخعلُب خُث
أصبذ الخأمحن على اإلاؿإولُت اإلاضهُت شغػا طغوعٍا لخدلم طلً
وأما في زصىص خلىق اإلادامي وواحباجه فلض ؾعى اإلاشغوع ئلى جىطُذ و جفصُل أَم ما
ٌشملها مً كىاعض ،مً طلً جمىحن اإلادامي الشاب الظي لم ًخجاوػ ؾىه
الدؿهُالث الجباةُت ّ
مضة ألاعبعت ؾىىاث ألاولى(الفصل  )47ومً طلً أًظا جأهُض مبضأ عضم الجمع بحن
 30عاما مً بعع

مهىت اإلاداماة و مباشغة أي مهىت أزغي مع ئكغاع ئمياهُت الخضعَـ بمإؾؿاث الخعلُم العالي .
وئطافت ئلى طلً أكغ اإلاشغوع الخحجحر على اإلادامي مماعؾت بعع ألاوشؼت التي ال جخالءم مع
اإلاهىت وأَضافها واألوشؼت الخجاعٍت والخيشُؽ ؤلاعالمي واإلاشاعهت في البرامج ؤلاعالمُت بصىعة مىخظمت
أو صوعٍت أو مباشغة زؼؽ ّ
معُىت في الشغواث الخجاعٍت (الفصل  .)52وجظمً اإلاشغوع الخىصُص على
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مىاوع أزغي جخعلم بالخصىص بداالث جظاعب اإلاصالح أو بمماعؾاث مسلت بأزالكُاث اإلاهىُت
وبىاحباث الؼمالت ( الفصىٌ  56ئلى .)62
زم جىلى اإلاشغوع جدضًض وطبؽ واحباث اإلادامي في زصىص ألامىاٌ اإلاؿخسلصت أو اإلالبىطت
مىه لفاةضة مىىبُه (الفصل  )63ومغاحعت لشغوغ الضعىي في اإلاؿإولُت اإلاضهُت اإلاغفىعت طضٌ مً
خُث أحل الؿلىغ (الفصل  )66هخضكُم ئحغاءاث الخدبع الجؼاتي اإلاىحهت علُه بما ًضعم الظماهاث
اإلامىىخت له كاهىها في ئػاع مماعؾت مهامه(الفصل .)67
ومً حهت أزغي ،أعاص مشغوع اللاهىن جغجِب ألاخيام اإلاخعللت بأحعاب

اإلادامي وعملُتي

الدسخحر وؤلاعاهت العضلُت (الفصىٌ  70ئلى  .)74زم جىاوٌ اإلاشغوع ئعاصة الىظغ في بعع ألاخيام
اإلاخصلت بالهُاول اإلاهىُت للمداماة وصوعَا .ومً أَم ألاخيام اإلاؿخدضزت:
 ئكغاع العغض الىحىبي على مجلـ الهُئت الىػىُت لجمُع مشاعَع اللىاهحن وملترخاثالشغَعت اإلاخعللت بدىلُذ الضؾخىع أو بالهُئاث الضؾخىعٍت أو جىظُم العضالت أو ئصاعة اللظاء أو
اإلاداماة أو ؤلاحغاءاث أو الحلىق ألاؾاؾُت والحغٍاث العامت أو كاهىن اإلاالُت وَى ما ؾُمىذ للهُئت
الىػىُت فغصت ئبضاء الغأي اوسجاما مع اإلاياهت الضؾخىعٍت للمداماة (الفصل .)76
 جضكُم ازخصاصاث مجلـ الهُئت الىػىُت للمدامحن (الفصل .)77 ئوشاء مغهؼ للضعاؾاث والبدىر والخىزُم الظي ًأمل مىه اإلادامىن جضعُم الجىاهب العلمُتإلاهىت اإلاداماة.
 جدضًض مهام عمُض اإلادامحن(الفصل .)79 ئعاصة الىظغ في جغهُبت مجالـ الفغوع الجهىٍت (الفصل .)81جضكُم مهام الفغوع الجهىٍت وجأهُض صوعَا في مغاكبت اإلاباشغة وميافدت الؿمؿغة وحمُعاإلاظاَغ الؿلبُت للمباشغة ئلى حاهب الىظاةف العاصًت ألازغي(الفصل .)82
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ّ
زاصت في العالكت مع اإلاداهم طماها لحؿً ؾحر
 جضكُم مهام عؤؾاء الفغوع الجهىٍتاللظاء وحؿهُال لعمل اإلادامي(الفصل .)83
طبؽ ألاخيام اإلاخعللت بالجلؿاث العامت العاصًت أو الخاعكت للعاصة(الفصىٌ  85ئلى .)87ّ ّ
وبؿض الشغىع إلطفاء مؼٍض مً الجزاَت
مغاحعت ألاخيام اإلاخعللت بالترشح وباالهخساباثوالشفافُت على العملُت الاهخسابُت مع ؤلابلاء على عضًض اللىاعض الؿابلت التي لم جثر صعىباث
جؼبُلُت .وأصزلذ ألاخيام الجضًضة مغوهت على شغوغ الترشح لخؼت العمُض وزؼت عةِـ فغع
ولعظىٍت مجلـ الهُئت أو مجلـ الفغع(الفصىٌ  88ئلى .)91
ّ
والخلُض بمباصب
 الخأنيص على صوع الهُاول اإلاهىُت في ئحغاء عكابتها على مماعؾت اإلاهىتالاؾخلامت والاعخضاٌ والؼمالت واخترام الىاحباث اإلاهىُت .وجظمىذ ألاخيام الخاصت بالخأصًب ئصزاٌ
اإلاغوهت على جغهُبت مجلـ الخأصًب بخمىحن الياجب العام للهُئت الىػىُت بغةاؾت اإلاجلـ ئن حعظع على
العمُض الحظىع وبدىصُص على ّ
خل في صىعة حغُب الياجب العام(الفصىٌ  94ئلى .)100
ويؤلاطافت ئلى ما جلضم ،جىاوٌ اإلاشغوع حعضًال ألخيام هظام الخلاعض بالخأهُض على مبضأ عضم
الجمع بحن هظامي حغؼُت احخماعُت أو حغاًتي جلاعض وئكغاع أخيام زاصت باإلاباشغًٍ ليشاػهم طمً
شغهت مهىُت للمداماة  .هما فع اإلاشغوع في ّ
اإلاضة اإلافظُت إلمياهُت ػلب الخلاعض اليؿبي مً  20ئلى
ع
 25ؾىت .زم وكع الذصقيق في هظام الخصفُت ؾىاء حعللذ بمدام ًماعؽ بشيل فغصي أو بمدام شغًٍ
في شغهت مداماة خُث طبؽ اإلاشغوع واحباث اإلادامي اللاةم بأعماٌ الخصفُت وأحعابه.
ّ
الىص
وفي ألازحر ،اهخهى اإلاشغوع بخسصُص باب لألخيام الاهخلالُت جظمً بالخصىص طبؽ هفاط
الجضًض باليؿبت لهُاول الدؿُحر والخأصًب اإلاىخسبت كبل صضوعٍ وجأحُل هفاطٍ ّ
إلاضة زالزت ؾىىاث
 52على

باليؿبت لألخيام اإلاظمىت بالفصل  11مىه وئكغاع مبضأ ؾغٍان الفلغة ألاولى مً الفصل
اإلادامحن اإلاباشغًٍ والظًً ًّضعؾىن باخضي مإؾؿاث الخعلُم العالي وطلً لخدلُم اإلاؿاواة في َظا

الصىف بحن ول اإلادامحن اإلاعىُحن ؾىاء اإلاباشغًٍ للمداماة كبل صضوع اللاهىن عضص  87لؿىت 1989
الصاصع في  7ؾبخمبر  1989اإلاخعلم بمهىُت اإلاداماة أو بعضٍ  .على أن ال ًلع جمخُع اإلادامحن اإلاباشغًٍ
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بعض صضوع كاهىن  1989اإلاظهىع بالحم في الخمخع بجغاًت الخلاعض والخغؼُت الاحخماعُت الخاصخحن
باإلادامحن.
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