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- احلــمــد هلل وحـــده والــ�ــصــاة 
وال�صام على من ال نبي بعده، اأما 
بعد: فاإلغاء توكيل املحامي يجري 
عليه ما يجري على اإلغاء اأي وكالة 

اأخرى لغريه وذلك وفق ما يلي:
الــقــ�ــصــيــة  كــــانــــت  اإذا  اأواًل: 
لناظر  التقدم  فللموكل  م�صبوطة 
اأنـــــه قـــد ف�صخ  الــــدعــــوى وتـــقـــريـــر 
وكالته يف ال�صبط فيهم�ش القا�صي 
على الوكالة االأ�صل بذلك ويبعثها 
اإلى م�صدرها للتهمي�ش على �صجلها 
مبا طراأ عليها وبهذا ينتهي العمل 

بهذه الوكالة يف هذه الدعوى.
ثـــانـــيـــاً: لــلــمــوكــل الــتــقــدم اإلـــى 
كــتــابــة الـــعـــدل مـــ�ـــصـــدرة الــوكــالــة 
يكون  اأن  اإمــا  وهنا  ف�صخها،  طالباً 
كان  فــاإن  ال،  اأو  الوكالة معه  اأ�صل 
الف�صخ  اإجــــراء  فيتم  مــعــه  اأ�ــصــلــهــا 
بــذلــك،  اخلــا�ــش  الــنــمــوذج  بتعبئة 
والــتــهــمــيــ�ــش عــلــى اأ�ـــصـــل الــوكــالــة 
و�ــصــجــلــهــا، فـــــاإن مل يــكــن االأ�ـــصـــل 
معه يتم اإجـــراء الـــازم، وتــزويــده 
اإباغ  وعليه  الوكالة،  ف�صخ  ب�صك 
حماميه بخطاب م�صجل م�صحوب 
اإبــاغ اجلهة  الو�صول، وكــذا  بعلم 
ناظرة الق�صية، وال يعلن عن ذلك 
موافقة  بعد  اإال  ال�صحف  اأحــد  يف 
وفــقــاً  الــــــوزارة  يف  املــحــامــن  اإدارة 
للمادة )1/27( من نظام املحاماة.

التقدم  كذلك  للموكل  ثالثاً: 

اإلى اأي فرع من فروع كتابة العدل 
حتى  الوكالة  ف�صخ  طالباً  الثانية 
لو مل تكن �ــصــادرة من هــذا الفرع 
ويتم اإجراء الازم ثم يهّم�ش كاتب 
بذلك  االأ�صل  الوكالة  على  العدل 
للتهمي�ش  م�صدرها  اإلــى  ويبعثها 

على �صجلها مبا طراأ عليها.
وكل هذا يتم مبوافقة املحكمة 
نظام  مــن   )1/50( ـــادة  امل ن�صت  اإذ 
ي�صتمر  اأن  على  املرافعات والئحته 
ال�صري يف االإجراءات يف حال اعتزال 
بــغــري مــوافــقــة  اأو عـــزلـــه  الـــوكـــيـــل 
خ�صمه  املوكل  اأبلغ  اإذا  اإال  املحكمة 
املعتزل  الوكيل  عــن  بــديــل  بتعين 
مبا�صرة  على  بعزمه  اأو  املعزول  اأو 

الدعوى بنف�صه.
اأما املادة )2/50( فقررت اأنه اإذا 
قام املوكل بعزل الوكيل اأثناء نظر 
اآخــر  وكــيــل  تعين  فعليه  الــدعــوى 
هذا  من  يوماً  ع�صر  خم�صة  خــال 
الدعوى بنف�صه  اأو مبا�صرة  العزل، 
مـــا مل تــكــن الــــدعــــوى قـــد تــهــيــاأت 
لــلــحــكــم فـــا تــنــقــطــع اخلــ�ــصــومــة، 
وعلى املحكمة البت فيها وفق املادة 
االعـــتـــزال  هـــذا  حــ�ــصــل  واإذا   )84(
املحكمة  مــوافــقــة  بـــدون  الــعــزل  اأو 
فلي�صتمر ال�صري يف االإجــراءات ا.هـ 
وُق�صد من هذا كله ح�صم التاعب 

من ِقبل بع�ش املتداعن.
اأما ما يتعلق بتوكيل حمام اآخر 

اإلغاء التوكيل وتقدير الأتعاب

الدعوى  نف�س  يف  اآخر  توكيل  ميكن  وهل  للمحامي؟  التوكيل  اإلغاء  يف  املتبع  الإجراء  هو  • ما 
القائمة؟ وما كيفية احت�شاب اأتعاب املحامي ال�شابقة والالحقة؟ اأفيدونا..

فله ذلك ويوكله اإما باإ�صدار وكالة 
توكيل  اأو  الــعــدل  كتابات  اأحــد  مــن 
املــحــامــي يف �ــصــبــط الــقــ�ــصــيــة عند 
املــادة  عليه  ن�صت  ما  وفــق  ناظرها 
)48( من نظام املرافعات ال�صرعية 
واملــــادة )20( مــن نــظــام املــحــامــاة. 
ي��ك��ون  �أن ال  ُي�����ش��رط  ول��ك��ن ه��ن��ا 
�ل��ر�ف��ع  ل��ه  �شبق  �ل��ث��اين  �ملحامي 
ولو  الق�صية  تلك  يف  خ�صمه  عــن 
ن�صت  مــا  وفــق  وكالته  انتهاء  بعد 
عليه املادة )15( من نظام املحاماة.
احت�صاب  بكيفية  يتعلق  ما  اأمــا 
والاحقة  ال�صابقة  املحامي  اأتعاب 
فقد عاجلت ذلك املادتان )26 و27( 
مــن نــظــام املــحــامــاة والئــحــتــه فقد 

جاء فيهما:
املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

وطريقة  املحامي  اأتعاب  حتــدد 
موكله،  مــع  يعقده  بــاتــفــاق  دفعها 
اأو كان  اتــفــاق  فـــاإذا مل يكن هــنــاك 
اأو بــاطــًا  فــيــه  ـــفـــاق خمــتــلــفــاً  االت
قــدرتــهــا املــحــكــمــة الــتــي نــظــرت يف 
الــقــ�ــصــيــة عــنــد اخــتــافــهــمــا، بــنــاًء 
املــوكــل مبا  اأو  املــحــامــي  على طلب 
يــتــنــا�ــصــب مـــع اجلــهــد الــــذي بــذلــه 
املــحــامــي والــنــفــع الــــذي عـــاد على 
كذلك  احلكم  هــذا  ويطبق  املوكل. 
اأي  االأ�صلية  الــدعــوى  عن  ن�صاأ  اإذا 

دعوى فرعية.
26-1- على املحامي قبل البدء 
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نهاية مدة عقد اإيجار املتوفى

يلزم  اأم  املتعاقدين  اأحد  بوفاة  الإيجار  عقد  مدة  تنتهي  • هل 
الورثة باأي مدة يف العقد وكذا الأجرة؟

- عقد االإيجار من العقود الازمة يف حق الطرفن وال ينتهي 
مبوت اأحدهما، بل ي�صتمر فيها ويف دفع االأجرة اإلى اأن تنتهي املدة 

املتفق عليها.
يتجدد  �لعقد  �أن  �الآخ��ر  على  �ملتعاقدين  �أح��د  ��شرط  لو   •
الرغبة  بعدم  االآخـــر  املتعاقدين  اأحــد  يخرب  مل  اإذا  مماثلة  وملــدة 

يف اال�صتمرار؟
- فهذا له �صورتان:

اأي منهما  الثانية ومل يخرب  ال�صنة  بــداأت  اإذا  ال�صورة االأولــى: 
�الآخ��ر يف �الإخ��اء، وبينهما �شرط فاإن مدة �الإج��ارة ت�شتمر ل�شنة 

ثانية، الأن �الأ�شل يف �ل�شروط �ل�شحة.
تويف  فـــاإذا  متوفى  العاقدين  اأحــد  يكون  اأن  الثانية:  الــ�ــصــورة 
ورثة  حق  من  فــاإن  الثانية  ال�صنة  بداية  قبل  امل�صتاأجر  اأو  املــوؤجــر 
املورث  بن  الــذي  العقد  والأن  باالإخاء  امل�صتاأجر  مطالبة  املوؤجر 
وامل�صتاأجر  الورثة  بن  التاأجري  وال�صتمرار  انتهى  قد  وامل�صتاأجر 

البد من عقد جديد.
�صدد اهلل اخلطى ووفق اجلميع ملا يحبه وير�صاه.

رئي�س املحكمة العامة بالدمام
اإبراهيم بن نا�شر ال�شياري

مع  كتابي  اتــفــاق  عقد  الق�صية  يف 
موكله ي�صتمل على تاريخ البدء يف 
و�صفة  االأتــعــاب،  وقــدر  فيه،  املوكل 
دفعها عند التوكيل، ونوع الق�صية، 
اأن يحتفظ كل  ومكان نظرها على 

منها بن�صخة.
الـــوارد  االتـــفـــاق  ي�صمل   -2-26
املحامي  بــن  املعقود  املـــادة  هــذه  يف 

وموكله كتابياً، اأو م�صافهة.
اأتـــعـــاب  تـــقـــديـــر  يـــكـــون   -3-26
املحامي مــن اأهــل اخلــربة يف ذلــك، 

وباأمر املحكمة املخت�صة بنظرها.
الــتــي  بـــاحلـــاالت  يــلــحــق   -4-26
تقوم املحكمة فيها بتقدير االأتعاب 

ما يلي:
بــفــقــد  الـــتـــوكـــيـــل  بـــطـــل  اإذا  اأ- 
املــحــامــي االأهـــلـــيـــة الــ�ــصــرعــيــة قبل 

اإنهائه ما وكل فيه.
حمــامــيــه  املــــوكــــل  عـــــزل  اإذا  ب- 
ب�صبب م�صروع قبل اإنهاء ما وكل فيه.
ج- اإذا مت عزل، اأو منع املحامي 
من غري جهته، اأو جهة موكله قبل 

اإنهاء ما وكل فيه.
وكل  عّما  املحامي  تخلى  اإذا  د- 
فــيــه قــبــل انــتــهــاء الـــدعـــوى ب�صبب 

م�صروع.
هـ- احلالة الواردة يف املادة )28( 
مــن الــنــظــام )وهــــي وفــــاة املــحــامــي 
وعـــدم اتــفــاق الــورثــة واملــوكــل على 

حتديد االأتعاب(.
ون�صت املادة ال�صابعة والع�صرون 

من نظام املحاماة على اأن:
حمــامــيــه،  يـــعـــزل  اأن  لــلــمــوكــل 
وعليه اأن يدفع كامل االأتعاب املتفق 
عليها اإذا ثبت اأن العزل ب�صبب غري 

م�صروع، ما مل تر املحكمة املخت�صة 
بالن�صبة  ذلــك  غــري  الق�صية  بنظر 

للعزل وكامل االأتعاب ا.هـ.
نــظــر قــ�ــصــايــا  اأن  اإلـــــى  واأ�ــــصــــري 
اأتـــعـــاب املــحــامــن مـــن اخــتــ�ــصــا�ــش 
الذي  القا�صي  املحاكم، وُتنظر من 
نظر الق�صية االأ�صلية؛ اأما اإذا كان 
االأ�ــصــلــيــة يف  الق�صية  نــظــر  قــد مت 
جــهــة اأخــــرى غــري املــحــاكــم فتنظر 
االخت�صا�ش  ح�صب  االأتعاب  ق�صية 

نظام  يف  الــــوارد  للمحاكم  الــنــوعــي 
املـــرافـــعـــات الــ�ــصــرعــيــة وذلــــك وفــقــاً 
املحاماة  نظام  من   )5/28( للمادة 
و�صلى  اأعلم  تعالى  واهلل  والئحته. 
وعلى  حممد  نبينا  على  و�صلم  اهلل 

اآله و�صحبه اأجمعن.

كتبه: نايف بن اأحمد احلمد
م�شاعد رئي�س املحكمة العامة 
بالريا�س


