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القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٦٤ 
ىف شأن تنظيم مهنة املحاماة أمام املحاكم

املادة ١
ــدا بجــدول املحامــني املشــتغلني  ــاة أن يكــون اســمه مقي يشــرتط فيمــن يشــتغل باملحام

ــه يف املــادة ٦ عــى الوجــه املبــني يف هــذا القانــون. املشــار إلي

املادة ٢
يشرتط فيمن يقيد أسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون كويتيا. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف. ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ــدى  ــن إح ــت أو م ــة الكوي ــن جامع ــوق م ــازة احلق ــى اج ــال ع ــون حاص ــا: أن يك ثالث
اجلامعــات املعــرتف هبــا أو اجــازة القضــاء الرشعــي مــن إحــدى كليــات الرشيعــة 
االســالمية بإحــدى دول اجلامعــة العربيــة. ويعفــى مــن هذا الــرشط املحامــون الكويتيون 

ــنة ١٩٦٠م. ــم ٢١ لس ــاة رق ــون املحام ــا لقان ــدول طبق ــدوا باجل ــن قي الذي

املادة ٣
يشرتط فيمن يقيد إسمه بجدول املحامني : 

أوال: أن يكون من رعايا إحدى الدول العربية. 
ــه  ــوم علي ــري حمك ــمعة غ ــن الس ــرية ، حس ــود الس ــة ، حمم ــل االهلي ــون كام ــا: أن يك ثاني

ــرشف.  ــة أو بال ــة بالذم ــباب ماس ــا الس ــا أو تأديبي قضائي
ثالثــا: أن يكــون حاصــال عــى اجــازة احلقــوق مــن إحــدى كليات احلقــوق بــدول اجلامعة 

 . العربية 
رابعا: أن يكون قد اشتغل باملحاماة أو بعمل قضائي مدة ال تقل عن عرش سنوات. 

خامسا: أن يقيم بالكويت إقامة دائمة متصلة طوال مدة قيد إسمه باجلدول.

املادة ٤
ملغاة

مادة ٥
ملغاة

املاده ٥ مكرر
ملغاه 

 املادة ٦
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ــار  ــم ومق ــال إقامته ــامئهم وحم ــه اس ــد في ــام يقي ــدول ع ــتغلني ج ــني املش ــون للمحام يك
ــه :- ــداول األتي ــه اجل ــق ب ــد ويلح ــخ القي ــق تاري ــك وف ــه وذل ــم املهن مزاولته

أ- جدول للمحامني حتت التمرين .
ب- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الكليه .

ج- جدول للمحامني املقبولني أمام حمكمة األستئناف . 
د- جدول للمحامني املقبولني أمام املحكمه الدستوريه وحمكمة التمييز .

كــام ينشــأ جــدول خــاص للمحامني غري املشــتغلني وحتفــظ اجلداول الســابقه بمقــر مجعية 
املحامــني وتوضــع نســخه منهــا بمقــر كل حمكمــة ولــدى النائــب العــام وإدارة التســجيل 

العقــاري والتوثيــق بــوزارة العدل .
و يشــرتط فيمــن يقيــد أســمه يف اجلــدول رقــم )ب( أن يكــون قــد أمــىض فــرتة التمريــن 
وال جيــوز القيــد يف اجلــدول رقــم )ج ( إال بعــد ثــالث ســنوات عــى القيــد باجلــدول رقــم 
)ب( كــام ال جيــوز القيــد باجلــدول رقــم )د( إال بعــد مــرور ثــالث ســنوات عــى القيــد 

باجلــدول الســابق عليــه .

املادة ٦ مكرر 
ــون جيــب عــيل املحامــي حتــت  ــه مــن هــذا القان ــاده الثالث مــع عــدم االخــالل بحكــم امل
ــتغلني  ــني املش ــد املحام ــب اح ــق بمكت ــم)أ( ان يلتح ــدول رق ــده يف اجل ــد قي ــن بع التمري
وعليــه ان خيطــر جلنــه القبــول بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول باســم املحامي 
ــذا  ــم ه ــي وان يت ــه املحام ــار موافق ــق باالخط ــه وان يرف ــه وعنوان ــق بمكتب ــذي التح ال
االجــراء خــالل مــده اقصاهــا ســته اشــهر مــن تاريــخ قيــده واال اعتــرب القيــد كان مل يكــن 
واذا تعــذر عليــه االلتحــاق باحــد مكاتــب املحامــني حــددت لــه جلنــه القبــول بقــرار منهــا 
ــه وال جيــوز لصاحــب هــذا املكتــب ان يمتنــع عــن ذلــك بغــري  املكتــب الــذي يلتحــق ب
عــذر مقبــول ويف مجيــع االحــوال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يغــري املكتــب الــذي 

التحــق بــه بــرشط اخطــار جلنــه القبــول بذلــك 
وال جيــوز للمحامــي حتــت التمريــن ان يفتــح مكتبــا باســمه وال ان يبــارش اعــامل املحامــاه 
حلســابه اخلــاص وال التوقيــع عــيل صحــف الدعــاوي او االوراق التــي يتطلــب القانــون 
توقيعهــا مــن حمــام كــام حيظــر عليــه ان يســتعمل صفتــه دون ان يقرهنــا بانــه حتــت التمريــن

املادة ٦ مكرر أ
فــرته التمريــن ســنتان متصالتــان مــن املبــارشه الفعليــه للمحامــاه يمنــح بعدهــا املحامــي 
املقيــد باجلــدول رقــم )أ( املشــار اليه يف املاده الســابقه شــهاده من املحامي الــذي مترن لديه 
يثبــت فيهــا تاريــخ التحاقــه بمكتبــه واملــدة التــي قضاهــا بصفــه متصلــه يف التمريــن وبيــان 
االعــامل التــي قــام هبــا خــالل تلــك الفــرته وجيــب ان يرفــق هبــذه الشــهاده بيانــا رســميا 
ــن مــده االشــتغال  ــي بارشهــا وحتســب ضمــن فــرته التمري ــا الت ــام القضاي معتمــدا بارق

باحــد االعــامل االتيــه:
١- االعــامل الفنيــه يف وظائــف القضــاء او النيابــه العامــه او اداره الفتــوي والترشيــع او 

االداره العامــه للتحقيقــات بــوزراه الداخليــه او االداره القانونيــه ببلديــه الكويــت
٢- تدريس القانون بجامعه الكويت او اي جامعه اخري معرتف هبا
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٣- اي عمــل اخــر يصــدر بــه قــرار مــن وزيــر العــدل بعــد اخــذ راي جلنــه قبــول املحامــني 
باعتبــاره نظــريا ملهنــه املحاماه 

واذا قلــت مــده التمريــن املحســوبه عــيل النحو الســابق عن ســنتني لــزم اســتكامهلا ويكون 
القيــد يف اجلــداول)ب،ج،د( املنصــوص عليهــا يف املــاده ٦ بالنســبه للفئــات املشــار اليهــا 
يف البنــود )١،٢،٣( الســابقه بحســب املــده التــي قضاهــا كل منهــم يف مزاولــه االعــامل 

النظــريه وفقــا لالوضــاع املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون

املادة ٧
يقــدم طلــب القيــد باجلــدول العــام إىل جلنــة قبــول املحامــني التــي تشــكل برئاســة رئيــس 
مجعيــة املحامــني أو مــن ينــوب عنــه يف حالــة غيابــه وعضويــة أثنــني مــن اعضــاء جملــس 
إدارهتــا وأثنــني مــن أعضــاء اجلمعيــه املقيديــن باجلــدول رقــم )ب( عــى األقــل خيتارهــم 

جملــس أدارة اجلمعيــه .
وختتــص هــذه اللجنــه بشــئون القيــد وبمراجعــة اجلــداول ســنويا والتثبــت مــن مطابقــة 
البيانــات الــوارده هبــا لقراراهتــا وبحــث حــاالت املقيديــن هبــذه اجلــداول الذيــن تقتــي 
حاالهتــم نقــل اســامئهم إىل جــدول غــري مشــتغلني وإصــدار القــرارات الالزمــه يف هــذا 

اخلصــوص 
وجيــب لقبــول طلــب القيد أن يكــون مرفقا بــه كافة املســتندات الداله عــى توافر الرشوط 
التــي يتطلبهــا هــذه القانــون ومــا يــدل عــى ســداده لرســوم القيــد املشــار إليهــا يف املــاده 

)١٤( تــرد إليــه يف حالــة رفــض القيــد هنائيــا .

املادة ٨

 ملغاة 

املادة ٩
تنعقــد جلنــة قبــول املحامــني بدعــوة مــن رئيســها يف املواعيــد التــي حيددهــا وحتــرر حمــارض 
ــة  ــور أغلبي ــا إال بحض ــا صحيح ــون إنعقاده ــها وال يك ــن رئيس ــا م ــع عليه ــا يوق بأعامهل

اعضاءهــا عــى أن يكــون رئيــس اللجنــه أو مــن ينــوب عنهــم مــن بينهــم .
ــد وذلــك خــالل ثالثــني  ــه قرارهــا بعــد التحقــق مــن توافــر رشوط القي وتصــدر اللجن
يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب وإذا كان قرارهــا برفــض القيــد تعــني أن يكــون مســببا 
وخيطــر بــه طالــب القيــد خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ صــدوره بموجــب خطــاب 

مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول 
وملــن رفــض قيــده أن يتظلــم خــالل مخســة عــرش يومــا مــن تاريــخ إخطــاره بذلــك ويقــدم 

التظلــم إىل اللجنــه التــي جيــب أن تفصــل يف خــالل مخســة عــرش يومــا عــى األكثــر
ولطالــب القيــد اذا رفضــت اللجنــه تظلمــه أو يف حالــة إنقضــاء ميعــاد التظلــم أن يطعــن 
يف القــرار الصــادر برفــض التظلــم أو رفــض القيــد خــالل ســتني يوما مــن تاريــخ إخطاره 
برفــض التظلــم أو انتهــاء ميعــاده عــى حســب األحــوال أمــام الدائــرة املدنيــة بمحكمــة 

األستئناف
وتفصــل املحكمــه يف الطعــن بعــد ســامع اقــوال الطاعــن ويكــون قرارهــا يف الطعــن هنائيــا 
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غــري قابــل للطعــن فيــه .

املادة ١٠
عــى املحامــي الــذي توظــف أو كــف عــن مزاولــة املهنــة أو التحــق بعمــل ال يتفــق مــع 
ــري  ــني غ ــدول املحام ــمه إىل ج ــل إس ــني نق ــول املحام ــة قب ــب إىل جلن ــة أن يطل ــذه املهن ه
ــني  ــدول املحام ــمه بج ــد إس ــادة قي ــورة إع ــة املذك ــب إىل اللجن ــه أن يطل ــتغلني ، ول املش

ــون. ــذا القان ــن ه ــواد ٢ ، ٤ ، ٥ م ــكام امل ــة أح ــذه احلال ــري يف ه ــتغلني ،وت املش

مادة ١١
يــؤدي املحامــي الــذي قيــد اســمه باجلــدول أمــام إحــدى دوائــر حمكمــة االســتئناف العليا 
ــة  ــاميل باألمان ــم أن أؤدي أع ــاهلل العظي ــم ب ــة: )) أقس ــني االتي ــل اليم ــة العم ــل مزاول قب

والــرشف وأن أحافــظ عــى رس املهنــة وأن أحــرتم قوانينهــا وتقاليدهــا ((

املادة ١١ مكرر
ال جيــوز التحقيــق مــع حمــام يف جريمــه متصلــه بعملــه اال بمعرفــه النيابــه العامــه وعليهــا 
اخطــار رئيــس مجعيــه املحامــني او مــن ينــوب عنه بــام اختذته من اجــراءات بشــان املحامي 
ومواعيــد التحقيــق ولرئيــس اجلمعيــه او مــن ينيبــه حضــور التحقيــق وللجمعيــه طلــب 

صــور التحقيــق بغــري رســوم

مادة ١٢
ال جيوز اجلمع بني املحاماة وبني ما يأيت:

١( رئاسة جملس األمة. 
٢(رئاسة املجلس البلدي 

٣( التوظــف يف إحــدى اجلهــات احلكوميــه أو اجلمعيــات او اهليئــات أو البنــوك أو 
الــرشكات أو لــدى األفــراد.

وحيظــر عــى أعضــاء جملــس األمــة واملجلــس البلــدي مــن املحامــني قبــول الوكالــه 
باخلصومــه أو تــويل املرافعــه ضــد احلكومــه أو اهليئــات واإلدارات واملؤسســات العامــه 
ــب ال يقــل عــن  ــه بنصي ــه كل رأس ماهلــا أو تســاهم في ــك الدول ــي متل أو الــرشكات الت

ــارشة . ــري مب ــارشة أو غ ــورة مب ــه بص ٢٥% من
وال جيــوز ملوظــف احلكومــه الــذي تــرك اخلدمــه وإشــتغل باملحامــاه أن يرتافع ضــد اجلهه 

التــي كان يعمــل هبــا وذلــك يف خــالل الســنوات الثــالث التاليــه لــرتك اخلدمه .
ويســتثنى مــن حكــم البنــد ٤ املحامــون املشــتغلون الذيــن يعملــون يف مكاتــب املحامــني 
املشــتغلني والكويتيــني مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بكلية احلقــوق جامعة الكويــت الذين 
ــلطه  ــن الس ــاص م ــى إذن خ ــول ع ــرشط احلص ــاعد ب ــتاذ مس ــن اس ــم ع ــل درجته ال تق
ــد اســامئهم يف جــدول املحامــني املشــتغلني طبقــا ألحــكام هــذا  املختصــه باجلامعــه وقي

القانــون .

مادة ١٣
ال جيــوز ملوظــف احلكومــة الــذي ترك اخلدمة واشــتغل باملحامــاة أن يرتافع ضــد املصلحة 
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التــي كان هبــا وذلــك خالل الســنوات الثــالث التالية لــرتك اخلدمة .

مادة ١٤
عــيل طالــب القيــد ان يــؤدي عنــد طلــب قيــد اســمه يف اجلــدول العــام او باحــد اجلــداول 
امللحقــه بــه رســم القيــد املقــرر للجــدول الــذي يطلــب قيــد اســمه فيــه مــع رســوم القيــد 
باجلــداول الســابقه اذ مل يكــن قــد اداهــا وتكــون رســوم القيــد يف اجلــداول املشــار اليهــا يف 

املــاده ٦ مــن هــذا القانــون كااليت:
٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول العام

٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )أ(
٧٥ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )ب(
١٠٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم)ج(
١٥٠ د.ك للقيد يف اجلدول رقم )د(

كــام جيــب عــيل املحامــي ان يــؤدي كذلــك اشــرتاكًا ســنويا يدفــع خــالل شــهر اكتوبــر مــن 
كل عــام وذلــك وفــق الفئــات االتيــه:

١٥ د.ك بالنسبه للمحامي حتت التمرين
٣٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الكليه

٥٠ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام حمكمه االستئناف
٧٥ د.ك بالنسبه للمحامي املقبول امام املحكمه الدستوريه وحمكمه التمييز

وتؤول حصيله رسوم القيد واالشرتكات السنويه ايل اجلمعيه 
ويكون سداد رسوم القيد واالشرتاكات السنويه المني صندوق اجلمعيه 

واذ مل يتــم ســداد االشــرتاك خــالل املهلــه املقــرره جــاز للجنــه القبــول اســتبعاد االســم 
مــن جــدول املحامــني املشــتغلني ويف حالــه الســداد يعــاد قيــد االســم بغــري اجــراءات

مادة ١٥
تكون املرافعة أمام املحاكم باللغة العربية وتكتب املذكرات هبذه اللغة أيضا.

مادة ١٦
يكون حضور املحامني أمام املحاكم بالرداء اخلاص هبم.

مادة ١٧
للمحامــني دون غريهــم حــق احلضــور عــن اخلصــوم أمــام املحاكم إنــام جيــوز للمتقاضني 
أن ينيبــوا عنهــم يف املرافعــة أمامهــا أزواجهــم أو أصهارهــم أو أشــخاصا مــن ذوي 
قرباهــم لغايــة الدرجــة الرابعــة. وجيــوز للمحامــني املقرريــن يف البــالد العربيــة املرافعــة 
أمــام املحاكــم يف قضيــة معينــة بــإذن خــاص مــن وزيــر العــدل باالشــرتاك مــع حمــام مقيــد 

باجلــدول وبــرشط املعاملــة باملثــل.

مادة ١٨
فيــام عــدا الدعــاوي التــي التزيــد قيمتهــا عــيل مخســه االف دينــار تبطــل صحيفــه الدعوي 
او الطعــن او االلتــامس اذا مل توقــع مــن حمــام مقبــول امــام املحكمــه التــي ترفــع اليهــا وال 
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يــري ذلــك عــيل مــا ترفعــه احلكومــه منهــا
مادة ١٩

يقبــل للمرافعــة أمــام املحاكــم عــن البنوك أو الــرشكات أو املؤسســات التــي ال يقل راس 
مــال كل منهــا عــن مائــه الــف دينــار - بعــد موافقــه جلنــة القبــول - حمامــو اقــالم قضايــا 
هــذه اجلهــات مــن الكويتيــني ويكــون ذلــك بتوكيــل مــن املمثــل القانــوين هلــذه اجلهــات 

مصدقــا عــيل توقيعــه وصفتــه رســميا عــيل ان اليمثلــه اكثــر مــن جهــه واحــده

املادة ٢٠
جيــب عــى املحامــي أو عــى أي وكيــل آخــر أن يقــدم توكيلــه مصدقــا عليــه اىل املحكمــة 
ــه وإذا حــرض املــوكل مــع املحامــي اثبــت كاتــب  يف أول جلســة حيــرض فيهــا عــن موكل
اجللســة ذلــك يف حمــرض اجللســة بعــد أداء رســم التوكيــل وقــام هــذا مقــام التصديــق عــى 

االمضــاء.

املادة ٢١
املحامــي الــذي صــدر لــه توكيــل عــام رســمي أو مصــدق عليــه قانونــا ويتضمــن نيابــة 
عــن أحــد اخلصــوم أمــام حمكمــة أو أكثــر يعفــى مــن تقديم أصــل التوكيــل اكتفــاء بصورة 
رســمية منــه يودعهــا قلــم كتــاب املحكمــة الكليــة ، وتعــد املحكمــة املذكورة ســجال تقيد 
فيــه التوكيــالت العامــة التــي تقــدم هلــا مــن هــذا القبيــل وحيــرر مــن واقعة كشــوف ترســل 

إىل باقــي املحاكــم .

املادة ٢٢
املحامــي مســئول قبــل موكلــه عــن أداء مــا عهــد بــه إليــه طبقــا ألحــكام القانــون ورشوط 

التوكيل.

املادة ٢٣
ــة  ــه أن خيطــر جلن ــا املــوكل فيهــا وعلي ــا ملبــارشة القضاي ــه مكتب عــى كل حمــام أن يتخــذ ل
القبــول بعنــوان املكتــب وبــأي تغيــري يطــرأ عليــه وجيــب ان يتــم االخطــار بكتاب مســجل 

مصحــوب بعلــم الوصــول خــالل ١٥ يومــا مــن تاريــخ حــدوث التغيــري .
وحيظر مزاوله املهنه يف البالد يف اكثر من مكتب واحد .

املادة ٢٤
ــه يف اخلصومــة أو يف املرافعــة أو يف غــري ذلــك  للمحامــي املــوكل يف دعــوة أن ينيــب عن
مــن اجــراءات التقــايض حماميــا آخــر حتــت مســئوليته دون توكيــل خــاص مــا مل يكــن يف 

التوكيــل نــص يمنــع ذلــك.
كــام جيــوز للعاملــني لــدي مكاتــب املحامــني احلضــور نيابه عنهــم بموجــب توكيل خاص 

امــام داوئــر اخلــربه ومكاتب العمــل واالدلــه اجلنائيه .

املادة ٢٥
مــع مراعــاة نــص املــادة ١٠٨ من قانــون املرافعات ال جيــوز تكليف املحامي أداء الشــهادة 
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يف نزاع وكل أو استشــري فيه.

املادة ٢٦
جيــب عــى مجعيــة املحامــني بنــاء عــى طلــب جلنــة املعونــة القضائيــة أو املحكمــة أن تنتدب 
ــا وجيــوز  ــا للدفــاع عــن الفقــري جمان ــة حمامي ــة أو التجاري ــة أو اجلزائي أمــام املحاكــم املدني
ــم  ــد اخلص ــه ض ــر أتعاب ــا تقدي ــرض أمامه ــي ح ــة الت ــن املحكم ــب م ــي أن يطل للمحام
املحكــوم عليــه باملروفــات وينفــذ عليــه هبــا وال يســوغ للمحامــي املذكــور أن يتنحــى 

عنــه اال الســباب تقبلهــا اللجنــة املذكــورة أو املحكمــة املنظــورة أمامهــا الدعــوى.

املادة ٢٧
ــا للدفــاع عــن املتهــم بجنايــة عمــال باملــادة ١٢٠ مــن  إذا ندبــت حمكمــة اجلنايــات حمامي
ــع  ــم يف مجي ــع املته ــور م ــه احلض ــب علي ــة وج ــامت اجلزائي ــراءات واملحاك ــون االج قان
جلســات املحاكمــة والدفــاع عنــه وإذا ختلــف بــدون عــذر عــن أداء هــذا الواجــب جــاز 
ملحكمــة اجلنايــات احلكــم عليــه بغرامــة ال تزيد عــن مائة دينــار رشيطة أن يكــون املحامي 
املنتــدب فيهــا قــد أعطــى نســخة طبق االصــل من ملــف القضية املنتــدب فيهــا دون مقابل 
ــد الفصــل يف  قبــل اجللســة املحــددة لنظرهــا بوقــت كاف. وتقــدر حمكمــة اجلنايــات عن
اجلنايــة املنتــدب فيهــا حمــام أتعــاب هــذا املحامــي ضمــن احلكــم الــذي تصــدره وال جيــوز 
ــدب مــن  ــر املذكــور ، وتــرف االتعــاب املقــدرة للمحامــي املنت الطعــن يف أمــر التقدي

خزانــة وزارة العــدل بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن املحكمــة التــي قدرهتــا.

املادة ٢٨
ــه  ــتحالة قيام ــه أو اس ــز علي ــه أو احلج ــمه أو وقف ــطب إس ــي أو ش ــاة املحام ــة وف يف حال
ــى يقــوم  ــا حت ــا حيــل حملــه مؤقت ــاء عــى طلــب موكلــه حمامي ــه تنــدب املحكمــة بن بوكالت

ــل آخــر. ــار وكي باختي

املادة ٢٩
للمحامــي دائــام أن يتنحــى عــن وكالتــه أو عــن ندبــه أمــام املحاكــم املدنيــة والتجاريــة ويف 
هــذه احلالــة جيــب أن خيطــر موكلــه أو مــن ينــدب عنــه بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( 
بتنحيــه وأن يســتمر يف مبــارشة اجــراءات الدعــوى شــهرا عــى االكثــر متــى كان الزمــا 
ــن  ــي ع ــي إذا أراد التنح ــى املحام ــه وع ــدب عن ــن ن ــوكل أو م ــح امل ــن مصال ــاع ع للدف
الدعــوى أن يــرد ملوكلــه عنــد طلبه ســند التوكيــل واملســتندات واألوراق األصلية ومقدم 

األتعــاب.

املادة ٣٠
عــى املحامــي عنــد انقضــاء التوكيــل أن يــرد ملوكلــه عند طلبــه ســند التوكيل واملســتندات 
واألوراق األصليــة ومــع ذلــك جيــوز لــه إذا مل يكــن قــد حصــل عــى اتعابــه ان يســتخرج 
عــى نفقــة موكلــه صــورا من مجيع املحــررات التــي تصلح ســندا يف املطالبة هبــذه األتعاب 
ــات  ــوكل مروف ــه امل ــؤدي ل ــى ي ــة حت ــتندات واألوراق األصلي ــه املس ــى لدي وأن يبق
اســتخراج الصــور وال يلــزم املحامــي أن يســلم موكلــه مســودات األوراق التــي حررهــا 
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يف الدعــوى وال الكتــب الــواردة إليــه منــه وال املســتندات املتعلقــة بــام أداه عنــه ومل يــؤد 
إليــه ، ومــع ذلــك جيــب عــى املحامــي أن يعطــي موكلــه صــورا مــن هــذه األوراق بنــاء 

عــى طلــب املــوكل وعــى نفقتــه.

املادة ٣١
يســقط حــق املــوكل يف مطالبــة حماميــه بــاألوراق واملســتندات املودعــة لديــه بعــد مــي 
ثالثــه ســنوات ميالديــة مــن تاريــخ انتهــاء مهمتــه إال إذا طلبهــا املــوكل قبــل مــي هــذه 
املــدة بكتــاب مســجل مصحــوب بعلــم الوصــول فتبــدا مــده الســقوط مــن تاريــخ هــذا 

الكتــاب

مادة ٣٢
يتقــاىض املحامــي أتعابــا وفقــا للعقــد املحــرر بينه وبــني موكلــه واذا تفرعت عــن الدعوي 
موضــوع االتفــاق اعــامل اخــري كان للمحامــي ان يطالــب باتعابــه عنهــا ويف حالــه عــدم 
ــيل  ــا ع ــر تقديره ــرض ام ــاق يع ــالن االتف ــاب او بط ــيل االتع ــوب ع ــاق مكت ــود اتف وج
الدائــره املدنيــه بمحكمــه االســتئناف للفصــل فيــه بعــد االســتئناس بــرأى مجعيــه املحامني 
بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه وليــس للمحامــي ان يبتــاع كل او بعــض احلقــوق 
املتنــازع عليهــا التــي يتــويل الدفــاع يف شــاهنا كــام الجيــوز ان تكــون اتعابــه حصــه عينيــه 

مــن هــذه احلقــوق 
والتعــاب املحامــي حــق امتيــاز مــن الدرجــه االويل عــيل االمــوال واحلقــوق التــي قــام 
ــوال  ــيل ام ــه ع ــه الثاني ــن الدرج ــاز م ــق امتي ــراج وح ــات االف ــه وضامن ــا ملوكل بتحصليه

ــري ــاالت االخ ــه يف احل موكل
ويف مجيــع االحــوال ال تنتهــي العالقــه بــني املــوكل وحماميــه وال تســتحق االتعــاب كاملــه 
اال مــن تاريــخ صــدور حكــم هنائــي يف املوضــوع او امتــام االمــر املكلــف بــه او انتهائــه 

صلحــا ، مــا مل ينــص االتفــاق عــيل غــري ذلــك

*احلكــم رقــم ) ٢١ ( ، بتاريــخ جلســة : ٨ /٥ /٢٠١٦ حكمــت املحكمــة بعــدم دســتورية الفقــرة األوىل مــن املــادة 
)٣٢( مــن القانــون رقــم )٤٢( لســنة ١٩٦٤ يف شــأن تنظيــم مهنــة املحامــاة أمــام املحاكــم املعــدل بالقانــون رقــم )٦٢( 
لســنة ١٩٩٦ فيــام تضمنتــه مــن النــص عــى أنــه ».... ويف حالــة عــدم اتفــاق مكتــوب عــى األتعــاب أو بطــالن االتفــاق 
يعــرض أمــر تقديرهــا عــى الدائــرة املدنيــة بمحكمــة االســتئناف للفصــل فيــه بعــد االســتئناس بــرأس مجعيــة املحامــني 
بقــرار هنائــي غــري قابــل للطعــن فيــه ». *اســتبدل نــص املــادة ٣٢ باملــادة ١ مــن القانــون رقــم ٦٢ لســنة ١٩٩٦ تاريــخ 

. ٢٢ /٩/ ١٩٩٦

مادة ٣٣
إذا مل يكــن هنــاك اتفــاق مكتــوب عــى االتعــاب أو كان االتفــاق املكتــوب باطــال، قدرت 
املحكمــة التــي نظــرت القضيــة عنــد اخلــالف وبناء عــى طلب املحامــي أو املــوكل أتعاب 
ــه والنفــع الــذي عــاد عــى املــوكل. وللمحامــي  ــام يناســب اجلهــد الــذي بذل املحامــي ب
وللمــوكل حــق التظلــم يف أمــر التقديــر يف خــالل اخلمســة عــرش يومــا التاليــة إلعالنــه 
باألمــر وذلــك بتكليــف خصمــه باحلضــور أمــام املحكمــة التــي أصــدرت األمــر وينظــر 
التظلــم عــى وجــه االســتعجال وبغرفــة املشــورة )غرفــة املداولــة( ويكــون احلكــم 
الصــادر يف التظلــم هنائيــا غــري قابــل للطعــن أمــا إذا كانــت األتعــاب املختلــف عليهــا عــن 
عمــل آخــر وليــس عــن قضيــة نظرهتــا املحكمــة فللمحامــي وللمــوكل أن يرفــع دعــوى 
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ــة وحيكــم فيهــا عــى وجــه  ــون املرافعــات العادي ــع فيهــا قواعــد قان ــة لتقديرهــا تتب عادي
االســتعجال.

املادة ٣٤
ــد عــدم وجــود ســند هبــا بمــي  ــة موكلــه باالتعــاب عن يســقط حــق املحامــي يف مطالب

ــه املحامــي. ــة مــن تاريــخ انتهــاء العمــل الــذي قــام ب مخــس ســنوات ميالدي

املادة ٣٥
ــر ودون  ــون اخ ــزاء او اي قان ــون اجل ــا قان ــه ينــص عليه ــاي عقوب ــالل ب ــدم االخ مــع ع
ــات  ــون او بواجب ــذا القان ــكام ه ــالل باح ــيل االخ ــب ع ــه يعاق ــئوليه املدني ــالل باملس اخ
املهنــه او احلــط مــن قدرهــا والنيــل مــن رشفهــا بــاي تــرف مشــني باحــداي العقوبــات 

ــة : ــه األتي التأديبي
١- االنذار

٢- اللوم
٣- الوقف ملده التزيد عيل ثالث سنوات

٤- حمو االسم من اجلدول
ــوكل والتواطــؤ مــع  ــه افشــاء ارسار امل ــل االخــالل بأصــول ورشف املهن ويعــد مــن قبي
ــم  ــي ت ــي دفعهــا املــوكل وعــدم تســليم احلقــوق الت اخلصــم وعــدم تســديد الرســوم الت
ــاع عــن رد  ــه عــن املــوكل وعــدم املحافظــه عــيل اصــول املســتندات واالمتن قبضهــا نياب
االوراق واملســتندات دون مصوغ قانوين واالمهال اجلســيم يف اداء الواجب الذي يرتتب 
عليــه ضيــاع احلقــوق او ســقوط مواعيــد الطعــن والتوقيــع عــيل صحــف الدعــاوي دون 

ان يكــون للموقــع احلــق يف ذلــك
ــق  ــتغلني وغل ــري املش ــدول غ ــي إيل ج ــم املحام ــل اس ــف نق ــه الوق ــيل عقوب ــب ع ويرتت
املكتــب طــوال مــده العقوبــه وعــدم دخوهلــا يف حســاب مــده التمريــن او املــدد الالزمــه 
للقيــد باجلــداول ويعتــرب االشــتغال باملهنــه يف خــالل مــده العقوبــه خمالفــه تاديبيــه يعاقــب 

عليهــا بمحــو االســم مــن اجلــدول بصفــه هنائيــه

املادة ٣٦
ترفــع النيابــة العامــة الدعــوى التأديبيــة مــن تلقــاء نفســها أو بنــاء عــيل طلــب وزيــر العدل 
او رئيــس املحكمــه الدســتوريه او رئيــس حمكمــه التمييــز او رئيــس حمكمــه االســتئناف او 

رئيــس املحكمــه الكليــه او مجعيــه املحامني

املادة ٣٧
يكــون تأديــب املحامــني مــن اختصــاص جملــس يشــكل مــن رئيــس املحكمــة الكليــة أو 
وكيلهــا رئيســا ومــن اثنــني مــن قضاهتــا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة ومــن حماميني 

خيتارمهــا جملــس إدارة املحامــني ملــدة ســنة واحــدة قابلــة للتجديــد.
 

املادة ٣٨
يعلــن املحامــي باحلضــور أمــام جملــس التأديــب بكتــاب مــوىص عليــه )مســجل( بعلــم 
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الوصــول قبــل اجللســة املحــددة بخمســة عــرش يومــا ، وجيــوز للمحامــي أن حيــرض بنفســه 
أو يــوكل حماميــا عنــه وللهيئــة التأديبيــة أن تأمــر بحضــوره شــخصيا أمامهــا.

 
املادة ٣٩

جيــوز ملجلــس التأديــب وللنيابــة العامــة وللمحامــي أن يكلفــوا باحلضــور الشــهود الذيــن 
يــرون فائــدة مــن ســامع شــهاداهتم فــإذا ختلــف أحــد مــن الشــهود عــن احلضــور أو حــرض 
وامتنــع عــن أداء الشــهادة جــاز للمجلــس معاقبتــه بالعقوبــات املقــررة يف املــادة ١٤٠ من 
قانــون اجلــزاء ويعاقــب عــى شــهادة الــزور أمــام جملــس التأديــب بالعقوبــات املقــررة يف 

املــادة ١٢٦ مــن القانــون املذكــور لشــهادة الــزور.

املادة ٤٠
تكــون جلســات التأديــب رسيــة ويصــدر احلكــم بعــد ســامع أقــوال االهتــام ودفــاع 

املحامــي.

املادة ٤١
جيــب أن يكــون قــرار جملــس التأديــب مســببا وأن تتى أســبابه كاملــة عند النطق يف جلســة 
رسيــة ويكــون للقــرارات الصــادرة بمحــو االســم أو الوقــف أثرهــا لــدى مجيــع املحاكــم 
وتبلــغ القــرارت التأديبيــة إىل املحاكــم ومجعيــة املحامــني ويتخــذ كل منهــا ســجال تقيــد 
فيــه هــذه االحــكام وإذا كان القــرار صــادرا بمحــو االســم مــن اجلــدول أو الوقــف فينرش 

منطوقــة دون االســباب يف اجلريــدة الرســمية.

املادة ٤٢
تعلــن القــرارت التأديبيــة يف مجيــع األحــوال عــى يــد حمــرض ويقــوم مقــام اإلعالن تســليم 

صــورة القــرار إىل املحامــي صاحــب الشــأن بإيصال.

 املادة ٤٣
جيــوز للمحامــي أن يعــارض يف األحــوال التــي تصــدر يف غيبتــه خــالل مخســة عــرش يومــا 
ــر مــن املحامــي  ــه أو اســتالمه صــورة منهــا. وتكــون املعارضــة بتقري ــخ إعالن مــن تاري

املعــارض أو الوكيــل عنــه بقلــم كتــاب املحكمــة الكليــة.
 

املادة ٤٤
للنيابــة العامــة واملحامــي املحكــوم عليه اســتئناف القــرارات الصادرة من جملــس التأديب 
ــك  ــا وذل ــون إىل حمكمــة االســتئناف العلي ــذا القان ــادة ٣٧ مــن ه ــه يف امل املنصــوص علي
ــة العامــة مــن تاريــخ صــدور القــرار و  ــدأ بالنســبة إىل النياب خــالل مخســة عــرش يومــا تب
ــذا  ــه. ويفصــل يف ه ــرار أو تســلمه صورت ــه بالق ــخ إعالن ــبة إىل املحامــي مــن تاري بالنس
االســتئناف جملــس يؤلــف مــن رئيــس حمكمــة االســتئناف العليــا أو وكيلهــا ومــن اثنــني 
مــن مستشــارهيا تعينهــام مجعيتهــا العموميــة كل ســنة. والقــرار الــذي يصــدر يكــون هنائيا.



قانون المحاماة

العودة للصفحة الرئيسية-        ٢٦٧       -العودة لفهرس القانون

 املادة ٤٥
للمحامــي الــذي صــدر قــرار تأديبــي بمحــو إســمه مــن جــدول املحامــني أن يطلــب مــن 
جلنــة قبــول املحامــني بعــد مــي ثــالث ســنوات ميالديــة عــى األقــل مــن تاريــخ صــدور 
هــذا القــرار إعــادة قيــد إســمه يف اجلــدول واللجنــة أن جتيبــه إىل طلبــه إذا رأت أن املــدة 
التــي مضــت مــن تاريــخ صــدور القــرار كافيــة إلصــالح شــأنه وإزالــة أثــر مــا وقــع منــه، 
أمــا إذا رفضــت برفــض طلبــه ، فــال جيــوز جتديــده إال بعــد مــي ســنة عــى رفــض طلبــه 
ــض الطلــب ال جيــوز  ــدر برف ــذي يص ــرار ال ــك. والق ــد ذل ــد الطلــب بع ــوز جتدي وال جي

الطعــن فيــه.

 املادة ٤٦
ــون اخــر يعاقــب  ــون اجلــزاء او اي قان ــه اشــد ينــص عليهــا قان ــاي عقوب دون اخــالل ب
ــه  ــرره جلريم ــه املق ــك بالعقوب ــه بذل ــا ل ــون ماذون ــاه دون ان يك ــتغل باملحام ــن اش كل م
النصــب املنصــوص عليهــا يف قانــون اجلــزاء مــع احلكــم بغلــق املحــل ومصــادره مــا فيــه 

ــه مــن موجــودات دون اخــالل بحقــوق الغــري حســب الني


