مقالة

احلمد هلل وحده ،و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد ،وبعد..
فقد جاءت ال�رشائع واتفقت الأعراف على تعظيم �ش�أن العدل ووجوب رعايته
وحتقيقه ،بل ح َّرم املولى –�سبحانه -الظلم على نف�سه وجعله بني النا�س حم ّرماً -كما
يف احلديث القد�سي ال�صحيح ،-وجاءت قواعد ال�رشيعة الغراء مثبت ًة �أن ال�رشيعة
فثم �رشع اهلل ودينه كما قرره الإمام ابن القيم وغريه.
عدل ٌك ّلها ،و�أنه �أينما وجد العدل َّ
ملّا كان الأمر كذلك كان ُحرا�س العدالة من الق�ضاة واملحامني من �أولى النا�س برعاية
ذلك وال�سعي لأداء واجباتهم على �أمت وجه و�أكمل حال.
وال تت�أتى تلك الغاية ال�سامية ما مل يتحقق التكامل بني حماة احلقوق واحلريات حتت
قبة العدل من خالل عالقة ت�شاركية �إيجابية فعالة.
ومن املتقرر �أن تطوير الق�ضاء ورفع كفاية من�سوبيه يعود بالأثر على املحاماة وت�سهيل
مهمة املحامني و�أ�صحاب احلقوق ،وكذا تطوير املحاماة وت�أهيل وتدريب املحامني ي�سهم
يف خدمة الق�ضاء ،يف دورة وا�ضحة تظهر �أهمية العالقة بينهما ليكونوا عندئذ مت�سقني
مع مقت�ضيات العدالة املن�شودة.
وال بد هنا من ت�صور �أن دور املحامي يتجاوز جمرد تويل املرافعة عن موكله �أو
تقدمي امل�شورة ال�رشعية والقانونية؛ �إذ ميتد الأمر ب�آثاره الكبرية �إلى �أن يعود بالنفع على
املجتمع وعجلة التنمية فيه و�سائر �صور احلراك االجتماعي واالقت�صادي وغريه.
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لذا ميكن القول ب�أن مهنة املحاماة بعراقتها لي�س �سندها وم�صدرها العقد بني الطرفني
فح�سب ،بل �إنها تتعلق ب�شكل �أكرب برعاية ح�سن �سري املرفق الق�ضائي وحفظ احلقوق
وحمايتها داخل املجتمع وبني �أفراده وم�ؤ�س�ساته؛ وعليه فهي عالقة تخ�ضع للقواعد
اخلا�صة ،بيد �أنها ال تخرج �أي�ضاً عن قواعد احلقوق العامة التي �أوحت بها نظرية العدالة
التي يجب على اجلميع احرتامها.
و�صفوة القول� :أن حيوية املرفق الق�ضائي وارتباطه الوثيق باملحاماة يجعل من درا�سة
واقع العالقة بينهما وا�ست�رشاف م�ستقبل تلك العالقة وال�سعي اجلاد لتطويرها �أمراً بالغ
الأهمية لي�سهم يف �إ�شاعة العدل وحفظ اال�ستقرار ودعم التنمية داخل املجتمع.
وهذا التطوير ال ُي ْع َفى �أحد من اال�شرتاك فيه ،بدءاً باجلهات الت�رشيعية والتنظيمية،
وانتهاء بالق�ضاة واملحامني �أنف�سهم.
و�س�أجتاوز هنا احلديث عن التعريفات والتف�صيالت املثبتة يف مظانها من كتب الفقه
والنظام والقانون والدرا�سات املتخ�ص�صة ليكون احلديث هنا عن الواقع وامل�أمول من
العالقة بني الق�ضاة وبني املحامني.
�أهمية التكامل يف العالقة بني الق�ضاء واملحاماة:

تربز �أهمية املو�ضوع من جهة �أن الق�ضاء واملحاماة بهما حتمى احلقوق وت�صان
احلريات ،ولذا ف�إن تطويرهما واحلر�ص على حتقيق االن�سجام الكبري بينهما مهم للغاية.
وها هي دور املحاماة وبيوت اخلربة القانونية ت�شارك بفاعلية كبرية يف �صناعة الأنظمة
و�صياغة اللوائح و�إعداد �أهم الدرا�سات ،واملتوقع �أن يزيد ويتطور �إ�سهامها يف دعم
ال�ش�أن القانوين والنظامي ورعايته(((.
((( وهذا م�شاهد معلوم؛ �إذ �أغلب امللحوظات واالقرتاحات الواردة على الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات
كانت من قبل املحامني ،وكذا م�شاركتهم يف عدد من الأنظمة يف الوزارة املعنية ويف هيئة اخلرباء كنظام
التوثيق وغريه.
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ولذا ف�إن من املهم �أن ن�ستح�رض �أن ما متلكه املحاماة من مرونة متكنها من ممار�سة دور
�أ�سبق من غريها من امل�ؤ�س�سات الر�سمية يف ق�ضايا كثرية ومهمة ترتبط بالوعي احلقوقي
ون�رش الثقافة القانونية ،وتر�سيخ قيم العدالة والإن�صاف ،ودعم البحوث املتخ�ص�صة،
والإفادة من الو�سائل البديلة لفظ املنازعات كالتحكيم والو�ساطة والتوفيق وال�صلح
وغري ذلك((( ،وهذا ما ي�سميه البع�ض بالدور الطالئعي للمحامني ومكاتب املحاماة،
ال�سيما و�أنهم املعنيون بذلك والقادرون عليه من بني جميع تكتالت املجتمع املدين.
وهناك ن�سب كبرية من الق�ضايا يف عدد من حماكم العامل مت �إنها�ؤها قبل الو�صول
للق�ضاء بف�ضل هذا الدور ،ما يج�سد العالقة الإيجابية بني املحاماة وامل�ؤ�س�سات الق�ضائية
لإنهاء النزاعات قبل و�صولها للمحاكم ،بل وحتى قبل قيامها من خالل دورها الوقائي.
و�إن من الباحثني من يجعل مهمة املحامي �أبلغ و�أ�شق من مهمة غريه؛ �إذ �إن التفتي�ش
عن الأدلة والبحث يف امل�ستندات وتكييف الواقعة وتو�صيفها ملقاة على عاتق املحامي
ابتداء عند حتريره للدعوى �أو جوابه عنها؛ ما يعني �أن مهمة املحامي تت�صل بالإبداع
ابتدا ًء وال تقت�رص على �إمكانية الرتجيح بني �آراء مطروحة ميكن االختيار بينها ،وال غرو
�أن الإبداع �أعلى رتبة من جمرد الرتجيح.
�أ�صل فكرة التكامل يف العالقة بني الق�ضاء واملحاماة:

�إن من الغني عن البيان �أن الق�ضاء ر�سالة �سامية ومهنة عل ّية ،وكذا املحاماة ،فهي من
�أ�رشف املهن و�أعرقها ،وهيبتها را�سخة يف جميع القوانني والتقاليد والأعراف.
أخذ بفكرة« :الو�ساطة
((( وقد �أكد معايل وزير العدل ال�شيخ د .حممد بن عبدالكرمي العي�سى على �أهمية ال ِ
وبي �أنه
والتوفيق» وفق نظام ملزم ،ال حتال مبوجبه الق�ضية �إلى املحكمة املخت�صة �إال بقرار من الو�سيط ،نّ
وح�سب درا�سة الوزارة ف�إن قانون الو�ساطة ح ّد من تدفق الق�ضايا لدى بع�ض الدول �إلى ن�سب عالية ،بلغت
يف بع�ض الدول الغربية  ،%90ويف بع�ض الدول العربية  .%40جملة العدل العدد (.)45
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غري �أن اجلدل يثور يف فهم �أ�صل فكرة التكامل يف العالقة بينهما ،وهل يعني ذلك اعتبار
املحامني من �أعوان الق�ضاة ومنحهم ح�صانة خا�صة((( ومتييزهم عن �سائر اخل�صوم الذين جتيز
الأنظمة ترافعهم عن �أنف�سهم �أو غريهم؟ �أم �أن املق�صود تكامل يلقي ب�أمانة ال�سعي لتحقيق
العدالة والدفاع عنها على عاتق اجلميع من الق�ضاة واملحامني ك ٌل فيما يخ�صه فح�سب ،دون
�أن ي�سعى �إلى �إخراج املحامي عن كونه خ�صماً ،له ما للخ�صوم وعليه ما عليهم؟
وللرتجيح بني تلك النظريتني ال بد من ا�ستح�ضار �أن الت�سوية بني اخل�صوم هي مظهر
من �أبرز مظاهر العدالة ،وال يجوز بحال جتاوز ذلك.
ويف هذا ال�سياق فلو كان الرتافع مق�صوراً على املحامني فح�سب لزال هذا الإ�شكال
باعتبار �أن الت�سوية يف التمكني عدل� ،إال �أن الواقع الت�رشيعي والعملي ي�شهد بخالف
ذلك ،وعليه فكيف ميكن �أن َّ
ميكن املحامي �أكرث من خ�صمه -غري املحامي -املرتافع عن
نف�سه �أو عن من �أجاز النظام ترافعه عنه.
وهذا النظر ميتد �إلى كل ما ُيخ�ص به املحامون من �أماكن االنتظار �أو غريها مما قد
تخ�صهم به املحكمة دون غريهم.
بل �إن هناك مطالبة من البع�ض بالت�سوية بني ممثلي اجلهات احلكومية و�سائر اخل�صوم
يف �سائر النزاعات تعزيزاً لفكرة العدالة وامل�ساواة.
و�أنا يف هذا املقام �أطرح �إ�شكا ًال يرد على فهم �أ�صل فكرة التكامل يف العالقة بني
الق�ضاء واملحاماة ملناق�شتها دون تقرير ر�أي حا�سم يف هذا الق�ضية.
((( بل يذهب البع�ض �إلى �أبعد من هذا مقررين �أن الق�ضاء واملحاماة جناحا حتقيق العدالة ،ولذا يرون �أن
ت�أهيل القا�ضي واملحامي �أهم من القوانني ذاتها .ويطالبون بحماية حقوق (الق�ضاة الواقفني) املحامني
�أ�سوة بالأنظمة املقارنة؛ حيث جاء يف قانون املحاماة الأردين الت�سوية بني وقوع الإهانة على املحامي �أو
�أحد �أع�ضاء هيئة املحكمة وذلك يف ن�ص املادة  98والتي ن�صت على ما يلي( :يعاقب من �أهان حمامي ًا
بالإ�شارة �أو بالقول �أو التهديد �أثناء قيامه ب�أعمال مهنته وب�سببها بالعقوبة املقررة يف القانون ملن يرتكب
هذه اجلرمية على �أحد �أع�ضاء هيئة املحكمة).
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علماً ب�أن ما �سبق ال ي�ؤثر يف تقرير فعالية املحامني يف تلك العالقة عن طريق التخفيف
على كاهل الق�ضاء من خالل دور ي�سبق الو�صول للمحاكم �سواء فيما يتعلق باجلانب
الوقائي الذي ميار�سه املحامي يف امل�شورة القانونية التي ت�سبق الدخول يف املعامالت
�أو توقيع العقود ،وكذا من خالل الو�سائل البديلة لف�ض النزاعات ،وكذا ن�رش الوعي
احلقوقي وتر�سيخه ،وجميع ما يمُ كن منه من التوثيق وغريه.
بل ميكن القول ب�أننا  -وفيما يتعلق بدور املحامي وعالقته بالق�ضاء -يجب �أن ننعتق
من فكرة كون املحامي مكم ًال للقا�ضي فح�سب �إلى الت�أكيد على دوره الطالئعي يف َ�س ِّن
النظم والت�رشيعات التي يلتزم بها الق�ضاة �أنف�سهم ،لنقول ب�أن املحامي رمبا �أدى دوراً
�أكرب من دور القا�ضي نف�سه من خالل الت�رشيع(((.
كما ال ي�ؤثر ما �سبق يف وجوب مراجعة ال�ضمانات التي يجب منحها للمحامني وال
ت�ؤثر على قواعد العدالة وامل�ساواة �أمام الق�ضاء ،كتلك املتعلقة بتفتي�ش مكتب املحامي
ونحوها ،فهي يف ر�أيي خارجة عن حمل البحث والإ�شكال هنا.
واقع العالقة بني الق�ضاء واملحاماة:

من يت�أمل واقع العالقة بني الق�ضاء واملحاماة يجد عدداً كبرياً من الظواهر الإيجابية
للتكامل بينهما� ،إال �أنه لن يجاوز هذا الر�صد دون �أن يلفت انتباهه حالة كثرية من
الرتقب ،بل وحتى االرتياب يف �أحيان قليلة �أخرى.
وهذه احلالة ال�سلبية من العالقة بني الق�ضاء واملحاماة لها ما ي�سندها عرب وقائع معينة،
تاريخي ٍة �أو معا�رصة.
والواجب يف هذا املقام �أن تقدر الأمور بقدرها يف الواقعة وزمانها و�أفرادها؛ �إذ
((( و�إذا كانت �سلطة القا�ضي يف تعديل الأنظمة مقيدة باالقرتاح ،ف�إن م�شروع نظام الهيئة الوطنية للمحاماة
قد ت�ضمن منح املحامني حق الرفع للجهات املعنية يف كل ما يتعلق ب�سن الأنظمة وتعديلها.
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ال يجوز بحال �أن يتم طرد واقعة معينة على جميع الوقائع ،وال زمن معني على جميع
الأزمنة ،وال �أن يتجاوز اخلط�أ الفردي �صاحبه الذي وقع فيه.
�أذكر ما �سبق كتمهيد لإثبات �أن ما قد يحمله تاريخنا((( من ذم لعمل الوكالء يف
اخل�صومة ال ميكن طرده �إلى زماننا هذا ،وكذا ما ي�ستقر يف �أذهان البع�ض كانطباع
�شخ�صي �أو حتت ت�أثري واقعة معينة ال يجوز بحال احلكم من خالله على جميع الوقائع
والأفراد.
علما ب�أنه كما نُقل ذم بع�ض �أهل العلم للوكالة يف اخل�صومة كابن عقيل احلنبلي
الذي نقل عنه ابن القيم �أنه يرى �أن �أجرة وكالء اخل�صوم حرام على �آخذها (بدائع
الفوائد  ،)146/3فكذلك نُقل عنهم الثناء على من �أ�سهم من خاللها يف ن�رصة املظلم
ورد احلقوق كما هو مقرر يف م�رشوعية الوكالة يف اخل�صومة.
وال ريب �أن ما جاء من الذم حممول على �صور �شارك فيها الوكالء يف �إ�ضاعة
احلقوق �أو �أكلها بالباطل ،وتبقى �صور الثناء مطلقة فيما �سوى ذلك ،وهو ال�ش�أن يف
كل مهنة حتى الق�ضاء ذاته يحتمل الو�صفني باالعتبارين ال�سابقني كما �صحت بذلك
الأخبار عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
وفيما يتعلق بواقع العالقة يف القوانني والت�رشيعات املقارنة ،فقد اختلفت تلك
املدار�س يف منحها املحامني مزيداً من احلقوق وال�صالحيات واحل�صانة التي متكنهم
من القيام بعملهم وتزيد من قدرتهم على التكامل مع امل�ؤ�س�سة الق�ضائية �سعياً لإي�صال
احلقوق لأ�صحابها.
وبا�ستعرا�ض الواقع يف امل�شهد الق�ضائي ال�سعودي نلحظ �صدور نظام املحاماة
((( علم ًا ب�أن التوتر يف العالقة بني الق�ضاء واملحاماة موجودة حتى يف الأدبيات التاريخية يف الغرب ،كحكاية
�أن ارت��داء املحامي للروب الأ�سود –ح�سب الروايات -ترجع �إلى عام 1791م وذلك لتذكري القا�ضي
الفرن�سي ب�سوء فعلته عندما �أقدم على �إعدام �شخ�ص يعلم براءته ب�سبب توفر الأدلة �ضده.
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والذي ت�ضمن تنظيماً لكثري من احلقوق والواجبات ،وهذا التنظيم و�إن جاء مت�أخراً
وذلك يف عام 1422هـ� ،إال �أنه �أ�سهم بفاعلية يف دفع املحاماة نحو مزيدٍ من االحرتافية
واملهنية يف ال�ساحة الق�ضائية ال�سعودية ،وقد غاب عنه وعن الئحته ال�صادرة يف العام
التايل ل�صدوره عد ٌد من القواعد املوجودة يف قوانني نظريه ميكن مع اعتمادها حتقيق
لقدر �أعلى من خدمة املرفق الق�ضائي ،وذلك كق�رص املرافعة على املحامني امل�سجلني
دون غريهم �أو ا�شرتاط املرافعة �أو توقيع عري�ضة الدعوى من قبل حمامي يف بع�ض
درجات التقا�ضي(((.
وت�أكيداً لهذه العالقة ف�إن نظام املحاماة ال�سعودي �أ�شار �إلى ان�ضمام الق�ضاة ال�سابقني
((( وهو ما ت�ضمنته مادة ( )58من قانون املحاماة امل�صري التي ا�شرتطت �أن تكون عري�ضة الدعوى موقعة
حمام مقبول ,بينما ميتنع على اخل�صم القيام ب�أي �إجراء بنف�سه �أمام حمكمة النق�ض؛ مبا يف ذلك
من ٍ
احل�ضور لوحده �أمامها ,وهو ما ت�ضمنته املادة ( )266من قانون املرافعات املدنية والتجارية التي مل
حمام
ت�سمح للخ�صوم يف حال املرافعة ال�شفهية �أمام حمكمة النق�ض �أن يح�ضروا ب�أنف�سهم من غري ٍ
معهم ,وينظر يف ذلك :املادة ( )41من قانون املحاماة امل�صري واملادة ( )253من قانون املرافعات املدنية
والتجارية .كما �أن الدعوى ال ت�سمع لدى حمكمة العدل العليا الأردنية� ،إال �إذا كان اال�ستدعاء موقع ًا من
حمام يوكله امل�ستدعي لتقدمي الدعوى ومتثيله لدى املحكمة يف �إجراءات املحاكمة وحتى �صدور احلكم
ٍ
النهائي فيها ,وهو ما ت�ضمنته املادة ( )1/13من قانون حمكمة العدل العليا الأردنية .كما �أن قانون تنظيم
مهنة املحاماة الفل�سطيني رقم  3ل�سنة 1999م قد �أوجب �أن يكون للخ�صم وكيل ميثله وفق �أحكام املادة
( )20فقرة ( /5ب) من القانون ,حكم حمكمة النق�ض الفل�سطينية ,يف الطعن رقم ( 16ل�سنة 2006م),
يف جل�سة (2006 /5/6م).
وال يغيب هنا �أن النظام الأ�سا�سي للحكم ال�صادر باملر�سوم امللكي (�أ  )90/وتاريخ 1412/8/27ه�ـ
يف مادته (� )47أكد حق التقا�ضي بعمومه ,فن�صت على �أن« :حق التقا�ضي مكفول بالت�ساوي للمواطنني
واملُقيمني يف اململكة ،و ُيبني النظام الإجراءات الالزمة لذلك» .على �أن بع�ض الد�ساتري ال تكتفي بكفالة
هذا احلق؛ بل تتجاوز ذلك �إلى اعتبار حق الدفاع �أ�صال ًة ووكالة؛ مع تقرير كفالة الدولة لغري القادرين
مالي ًا و�سائل االلتجاء �إلى الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم ,وذلك ما يو�ضحه حكم املحكمة الد�ستورية العليا
مب�صر ,يف الق�ضية رقم ( 6ل�سنة  13ق) ,يف جل�سة (1992/5/16م) ,الذي قرر�« :أن الد�ستور نظم
حق الدفاع حمدد ًا بع�ض جوانبه ,مقرر ًا كفالته ك�ضمانة مبدئية �أولية لعدم الإخالل باحلرية ال�شخ�صية
ول�صون احلقوق واحلريات جميعها �سواء يف ذلك تلك التي ن�ص عليها الد�ستور �أو التي قررتها الت�شريعات
املعمول بها ،ف�أورد يف �ش�أن هذا احلق حكم ًا قاطع ًا حني ن�ص يف الفقرة الأولى من املادة  69من الد�ستور
على �أن حق الدفاع �أ�صالة �أو بالوكالة مكفول ،ثم خطا الد�ستور خطوة �أبعد ب�إقراره الفقرة الثانية منها
التي تن�ص على �أن تكفل الدولة لغري القادرين مالي ًا و�سائل االلتجاء �إلى الق�ضاء والدفاع عن حقوقهم».
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للمحاماة ونظم ذلك ،وهو احلال يف عدد من دول العامل� ،إذ يتم تعيني الق�ضاة يف
بع�ضها من بني املحامني ،ما ي�ؤكد العالقة املهنية بني الق�ضاء املحاماة.
ويف بع�ضه الآخر يوجد تن�سيق بني جلنة قيد املحامني وامل�ؤ�س�سة الق�ضائية ٌ
كل بح�سبه
فاعتماد حمامي النق�ض مب�رص –مث ًال -يتم من قبل جلنة م�شكلة يف حمكمة النق�ض
وبرئا�سة رئي�س حمكمة النق�ض ذاتها.
ولهذا �أ�صله لدى الفقهاء فقد ذكر ال�سمناين احلنفي املتوفى عام 499هـ �أن القا�ضي
هو من يتخذ من كان �أه ًال ليكلفه بالوكاالت( .رو�ضة الق�ضاة .)122/1
وجميع القوانني ت�سعى لرت�سيخ العالقة من خالل ا�شرتاطها يف املحامي العدالة
والأمانة وال�صدق وامل�ؤهل واخلربة والتعامل احل�سن وغريها مما يفر�ضه عليه احرتامه
ملهنته.
وت�ؤكد القوانني على واجبات متقابلة من خالل احرتام املحامي للقا�ضي وتوقريه،
وباملقابل توجب على القا�ضي متكني املحامي مما يحتاجه لأداء عمله(((.
((( وقد جاء يف نظام املحاماة والئحته التنفيذية عدد من القواعد التي ت�سهم يف تنظيم عالقة املحامي مع
املحكمة والقا�ضي والأ�صول التي ترتب مزاولته ملهنته ،وذلك من خالل بيان واجبات املحامني وحقوقهم،
حيث ت�ضمنت املادة احلادية ع�شرة من النظام �أن على املحامي مزاولة مهنته وفق ًا للأ�صول ال�شرعية
والأنظمة املرعية ،واالمتناع عن �أي عمل يخل بكرامتها ،واحرتام القواعد والتعليمات ال�صادرة يف هذا
ال�ش�أن .وجاء يف الالئحة �أن على املحامي �أن يلتزم بالأدب �أثناء الرتافع ،فال يظهر لدد ًا �أو �شغب ًا� ،أو �إيذا ًء
خل�صمه �أو غريه يف جمل�س الرتافع ،و�أن عليه عند خماطبته اجلهات �أن يتجنب كل ما من �ش�أنه ت�أخري
الف�صل يف الق�ضية� ،أو الإخالل ب�سري العدالة.
كما ورد يف املادة الثانية ع�شرة من النظام �أنه ال يجوز للمحامي �أن يتعر�ض للأمور ال�شخ�صية اخلا�صة
بخ�صم موكله �أو حماميه ،وعليه �أن ميتنع عن ال�سب �أو االتهام مبا مي�س ال�شرف والكرامة ،وعلى املحامي
االمتناع عن ذكر الأمور ال�شخ�صية� ،أو ما يوحي �إليها ،كتابيا �أو م�شافهة للخ�صم �أو وكيله ،حتى ولو كانت
مما ال ت�سيء �إليه ،ما مل ي�ستلزم ذلك االدعاء� ،أو الدفاع يف الق�ضية.
وقد ت�ضمنت امل��ادة الثالثة ع�شرة �أن للمحامي �أن ي�سلك الطريق التي يراها ناجحة يف الدفاع عن
موكله ،وال جتوز م�ساءلته عما يورده يف مرافعته كتابي ًا �أو م�شافهة مما ي�ستلزمه حق الدفاع .وجاء يف
الالئحة التنفيذية �أن على املحامي الدخول يف مو�ضوع املرافعة بغري مقدمات ال ي�ستلزمها املقام ،و�أن
يتجنب يف مذكراته الكتابية الكلمات التي حتتمل الت�أويل� ،أو حتتمل �أكرث من معنى .وعليه �أال يعلن يف =
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امل�أمول من العالقة بني الق�ضاء واملحاماة:

ال ميكن بحال �إنكار التح�سن الكبري وال�رسيع الذي يطر�أ على العالقة بني الق�ضاء
أجريت ا�ستفتا ًء يف �رشيحة من الق�ضاة ،والحظت �أن غالبهم يرغب يف
واملحاماة ،وقد � ُ
�أن يكون من يرتافع �أمامهم من املحامني امل�ؤهلني ،وذلك نظراً خلدمة املحامي للق�ضية
من خالل حترير الدعوى وعر�ض امل�ستندات بطريقة دقيقة وتقدمي الإجابات ب�شكل ٍ
واف.
وتقت�رص رغبة الق�ضاة يف ح�ضور الأ�صيل عند بحث ال�صلح �أو �أداء اليمني فقط،
بينما ال يرحب الق�ضاة بالوكالء غري امل�ؤهلني.
= ال�صحف وغريها بالتحذير ونحوه عن ال�شراء� ،أو امل�ساهمة يف املدعى به� ،إال ب�إذن من اجلهة ناظرة
الق�ضية ،على �أن يتم الن�ص على الإذن يف الإعالن ،كما �إنه لي�س له �أن يعلن عن نف�سه ب�شكل دعائي يف �أي
و�سيلة �إعالنية.
وقد جاء يف املادة ال�ساد�سة ع�شرة�:أنه ال يجوز ملن كان قا�ضي ًا قبل مزاولة مهنة املحاماة �أن يقبل الوكالة
بنف�سه �أو بو�ساطة حمام �آخر يف دعوى كانت معرو�ضة عليه.
ويف املادة الثامنة ع�شرة� :أن للمحامني املقيدين يف جدول املمار�سني دون غريهم -حق الرتافع عن الغري
�أمام املحاكم �أو ديوان املظامل� ،أو اللجان امل�شار �إليها يف املادة (الأولى) من النظام ،وا�ستثناء من ذلك
يقبل للرتافع عن الغري من ي�أتي:
�أ� -أي وكيل يف ق�ضية واحدة �إلى ثالث ،ف�إن با�شر الوكيل ثالث ق�ضايا عن ثالثة �أ�شخا�ص متعددين ال
تقبل وكالته عن غريهم.
ب -الأزواج �أو الأ�صهار �أو الأ�شخا�ص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
ج  -املمثل النظامي لل�شخ�ص املعنوي.
د  -الو�صي والقيم وناظر الوقف يف ق�ضايا الو�صاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ -م�أمور بيت املال فيما هو من اخت�صا�صه ح�سب النظام والتعليمات.
كما جاء يف امل��ادة التا�سعة ع�شرة� :أن على املحاكم ودي��وان املظامل واللجان امل�شار �إليها يف املادة
(الأولى) من النظام والدوائر الر�سمية و�سلطات التحقيق �أن تقدم للمحامي الت�سهيالت التي يقت�ضيها
القيام بواجبه ،و�أن متكنه من االطالع على الأوراق وح�ضور التحقيق .وال يجوز رف�ض طلباته دون م�سوغ
م�شروع .وت�ضمنت الالئحة �أن يكون رف�ض طلبات املحامي مبوجب حم�ضر يوقعه امل�س�ؤول املبا�شر للق�ضية،
ومت�ضمن ل�سبب الرف�ض .وللمحامي يف حال رف�ض طلباته� ،أو بع�ضها ،التقدم لرئي�س الدائرة بطلب �إعادة
النظر يف طلبه ،ويكون قراره كتابي ًا ونهائي ًا .ويتم تقدير امل�سوغ الوارد يف هذه املادة من قبل امل�س�ؤول
املبا�شر للق�ضية .وت�ضمنت الالئحة �أي�ض ًا �أنه مع مراعاة �أحكام نظام املرافعات ال�شرعية وقواعد املرافعات
والإجراءات �أمام ديوان املظامل ال يجوز اتخاذ �أي �إجراء �ضد املحامي فيما يتعلق مبمار�سته للمهنة �إال بعد
مراجعة الإدارة.
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�شاركت فيها ملجموعة الأحكام واملبادئ التجارية التي يعدها ديوان
ويف درا�سة
ُ
املظامل لعام 1428هـ (حتت الطباعة) وجدت �أن �أكرث من  %90من �أطراف الدعوى ال
يح�رضون �أ�صالة ،بل يتابعون ق�ضاياهم من خالل املحامني والوكالء؛ ما يعني حاجة
التجار وامل�ستثمرين للمحامني وثقتهم يف كفاءتهم ،وهو كذلك يربز حاجة الق�ضاة
واملحامني ملزيد من التكامل الذي يخدم �سري العدالة يف املرفق الق�ضائي.
ومما يو�صى به هنا ما يلي:
 ت�أهيل وتدريب الق�ضاة واملحامني لرفع كفاءتهم وحتقيق قدر كبري من االن�سجامبينهم ،ال�سيما مع وجود الق�ضاء املتخ�ص�ص وتنوع الق�ضايا .ف�أي �إ�صالح �أو
تطوير ال ي�أخذ بعني الب�صرية واالعتبار رفع م�ستوى القائمني على مرفق الق�ضاء
وامل�ستفيدين منه ف�إنه لن يحقق �أهدافه ،ولذا ف�إن التطوير يجب �أن ي�شمل
اجلميع ،كما يجب �أن ميتد �إلى جت�سري الفجوة بينهم وتعزيز الثقة فيما يتولونه.
حث اجلهات الت�رشيعية على �رسعة ت�شكيل الهيئة الوطنية للمحامني لتعمل بفعالية
 ّيف كل ما يتعلق ب�ش�ؤون املحامني وت�سهم يف االرتقاء بالبيئة العدلية وامل�شاركة
يف تطوير املهنة على غرار عدد من الهيئات والنقابات يف القوانني املقارنة.
علماً ب�أن هناك جلاناً للمحامني يف الغرف التجارية يف اململكة ,ولها جلنة وطنية
حتت مظلة جمل�س الغرف ال�سعودية.
حث اللجنة الوطنية للمحامني على تفعيل منا�شطها والإ�سهام ب�شكل بارز يف
 ّالتوعية القانونية والتن�سيق بني املحامني.
 تطوير و�سائل الرقابة من خالل هيئة املحامني ذاتها للحفاظ على ال�صورة الإيجابية للمهنة.حث الأجهزة احلكومية كمجل�س ال�شورى وهيئة اخلرباء والأجهزة الق�ضائية
 ّو�سائر الوزارات على �أن ت�ستعني باملحامني وبيوت اخلربة القانونية.
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 درا�سة مدى �إمكان الإفادة من املحاماة املتخ�ص�صة وذلك من خالل تخ�صي�صاملحاميني مبحاكم �أو درجات تقا�ضي معينة.
 الإفادة من املحامني ومكاتب املحاماة يف بع�ض �إجراءات التوثيق والوكاالت والإقرارات. حمافظة املحامني �أفراداً وهيئة على م�ستوى عالٍ من املهنية من خالل االلتزامالبينات وتنظيم امل�ستندات واالكتفاء عند
باملواعيد وحترير الدعوى وا�ستكمال ّ
االقت�ضاء ،واجتناب الدعوى الكيدية وغريها من واجبات املحامي؛ ما يجعل
اجلميع يتفهم الدور الإيجابي للمحامي.
 التزام املحامي بقواعد التعامل مع الإعالم والن�رش يف �أثناء نظر الق�ضية �أماماملحكمة وفق ما ق�ضى به النظام؛ �إذ عدد من حاالت اخلالف بني املحامي وبني
املحكمة من�ش�ؤها �أ�سباب ترجع �إلى اال�ستعمال ال�سيئ للإعالم� ،أو الت�شهري
ب�أحد الأطراف عرب الإعالن يف حاالت �أخرى.
 درا�سة تفعيل املعونة الق�ضائية ملن يحتاج لها. درا�سة ق�رص التوكيل يف املرافعة �أمام املحاكم على املحامني امل�سجلني �أو اعتمادعرائ�ض الدعوى من خاللهم ،مع تفعيل امل�ساعدة الق�ضائية لغري امل�ستطيعني؟
 التطوير امل�ستمر للأنظمة واللوائح املتعلقة بالق�ضاء واملحاماة.وباهلل التوفيق و�صلى اهلل و�سلم على نبينا حممد.
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