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املـــقــــدمــــــــــــــــــة

�صالم اأف�صل دين  احلمد هلل رب العاملني، هدانا لالإ

واأ�صرف ر�صالة واأ�صهد اأن ل اإله اإل اهلل وحده ل �صريك 

له واأ�صهد اأن حممدًا عبده ور�صوله �صلى اهلل عليه وعلى 

ثم  الدين  يوم  اإىل  باإح�صان  تبعهم  ومن  واأ�صحابه  اآله 

اأما بعد:

�صدار الثالث من اإ�صدارات �صل�صلة نحو  فهذا هو الإ

املحامي  دور  عن  فيه  و�صاأحتدث  ق�شائية  ثقافة 

وت�صاعد  ت�صاهم  اأمور  من  به  يناط  وما  التقا�صي  يف 

القا�صي على الو�صول اإىل احلق.

واملحامي يعد ركيزة مهمة يف الق�صاء ملا يقوم به من 

نظمة والتعليمات،  ت�صهيل وتو�صيح للدعوى وملعرفته بالأ
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

اأن نلقي ال�صوء على �صيء من واجباته  لذا كان لزامًا 

ومهامه وكيف ي�صتطيع الفرد العادي اأن يختار حماميه 

وما هي املعايري يف ذلك؟

اأ�صاأل اهلل اأن يوفقنا جميعًا ملا يحبه وير�صاه.
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أواًل:  املقصود باحملامــــاة:

املحاماة كم�صطلح مل يكن موجودًا يف كتب الفقهاء 

على  الوكالة  م�صطلح  ي�صتخدمون  واإمنا  املتقدمني، 

خمتلفة  واأبوابًا  ف�صوًل  لها  ويعقدون  اخل�صومة، 

واملحاماة م�صطلح حمدث وهي كلمة مرادفة للوكالة.

وقد عرف املحاماة الكثري من املتاأخرين، نختار منها 

»املق�صود  قال:  حيث  اليحيى  بندر  الدكتور/  تعريف 

باملحاماة ا�صطالحًا: مرافعة �صخ�ض خمت�ض عن غريه 

تدخله  معلوم  حق  دفع  اأو  بطلب  خمت�صة،  جهة  اأمام 

.
)1(

النيابة حال احلياة، وبذل امل�صورة بعو�ض معلوم« 

يف  املحاماة  مبهنة  املق�صود  تو�صيح  جاء  وكذلك 

وىل  الأ املادة   حيث ن�صت 
)2(

ال�صعودي  املحاماة  نظام 

هذا  يف  املحاماة  مبهنة  يق�شد  يلي:  ما  على  منه 

�صالمي، ج1، �ض82. )1( املحاماة يف الفقه الإ

)2( نظام املحاماة ال�صعودي ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م/ 38( يف 1422/7/28هـ.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

وديوان  املحاكم  اأمام  الغري  عن  الرتافع  النظام 

نظمة  الأ مبوجب  امل�شكلة  واللجان  املظامل 

الداخلة  الق�شايا  لنظر  والقرارات  وامر  والأ

ال�شرعية  ال�شت�شارات  ومزاولة  اخت�شا�شها  يف 

والنظامية وي�شمى من يزاول هذه املهنة حماميًا. 

ويحق لكل �شخ�ص الرتافع عن نف�شه  ا. هـ.

ثانيًا: أهمية احملاماة:

العملية  يف  البارز  ودورها  البالغة  اأهميتها  لها  املحاماة 

الق�صائية ابتداء من ن�صوء الق�صية اإىل الف�صل فيها وانتهائها.

�صواًء  بينهم  املعامالت  وتعدد  النا�ض  كرثة  ومع 

التجارية اأو الزوجية اأو ما يقع من جرائم وجنايات بني 

اأهمية املحامي يف  يوؤكد  اأفراد املجتمع كل هذا وغريه 

طراف  التقا�صي وال�صت�صارات �صواء لعموم النا�ض اأو لأ

النزاع -اأيًا كان نوعه- اأو للق�صاء..
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املحامي يف  ودور  املحاماة  اأهمية  اأن جنمل  وميكن 

تية: التقا�صي بالنقاط الآ

حكام  الأ عليه  تخفى  املجتمع  اأفراد  من  الكثري   /1

نظمة املرعية والتعليمات املتبعة ول ي�صتطيع  ال�صرعية والأ

الو�صول اإليها ب�صهولة، واملحامي بحكم خربته واطالعه 

وتاأهيله  ي�صهل على الفرد ذلك وينوب عنه يف الرتافع اأو 

نظمة املعمول بها. الدفاع وفق اأحكام ال�صريعة الأ

2/  اأن بع�ض النا�ض ل يعرف كيف ي�صري يف عملية 

التقا�صي، بحيث يعرف كيف  يّدعي اأو يجيب عن الدعوى 

ف�صاح عن  ولي�ض لديه حجة اأو ل يقدر على البيان والإ

موقفه وقد ي�صيع حقه ب�صبب ذلك كما قال �: »اإمنا 

اأنا ب�شر واإنكم تخت�شمون اإيل ولعل بع�شكم اأن 

يكون اأحلن بحجته من بع�ص، فاأق�شي على نحو 

ما اأ�شمع، فمن ق�شيت له من حق اأخيه �شيئًا فال 

.
)3(

ياأخذه، فاإمنا اأَقطع له قطعة من النار«

)3( متفق عليه.
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

بانة �أمور مهمة: ف�صاح و�لإ و�لإ

ال�صالم:  عليه  مو�صى  عن  وجل  عز  اهلل  حكى  وقد 

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  
.

ى  ىائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئچ)4(
فمو�صى عليه ال�صالم طلب من اهلل عز وجل اأن يبعث 

نه اأف�صح واأقدر يف البيان. معه اأخاه هارون لأ

�صفار  والأ �صغال  الأ لكرثة  النا�ض  بع�ض  تفرغ  عدم   /3

اجلهات  اأو  املحاكم  مراجعة  الفرد   ي�صتطيع  ل  بحيث 

يقوم  له حماميًا  يتخذ  باأن  فهنا تظهر احلاجة  املخت�صة، 

مقامه يف املطالبة واملرافعة دون احلاجة اإىل ح�صوره اإل يف 

احلالت التي يتطلبها نظر الق�صية اأو بطلب من ناظرها.

4/ يعد املحامي من اأعوان القا�صي، لذا فدوره مهم 

جابة عن  يف الق�صية من حيث ترتيبها وحتريرها اأو الإ

الدعوى بو�صوح واحرتاف، وهذا ي�صاعد القا�صي على 

ت�صور الق�صية و�صرعة البت فيها.

)4( �صورة الق�ص�ض.
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عن  الدعاوى  اإنهاء  يف  كبري  دور  للمحامي   /5

طريق ال�صلح حتى قبل اأن ت�صل اإىل املحكمة، فبع�ض 

يوكله  عندما  الكبرية  اخلربة  لديهم  الذين  املحامني 

وامل�صتندات  البيانات  منه  وياأخذ  طراف  الأ اأحد 

معه  ويعقد  خر  الآ بالطرف  لالت�صال  مبا�صرة  يبادر 

نهاء الق�صية وديًا، وكثريًا ما تنجح هذه  الجتماعات لإ

اجلهود خ�صو�صًا يف الق�صايا الزوجية احل�صا�صة التي 

اآخر، فاإنهاوؤها �صلحًا قبل  اإليها مبنظور  ينبغي النظر 

به م�صالح كثرية وهذا  تتحقق  للمحكمة قد  اأن ت�صل 

ويغلبها  العامة  للم�صالح  ينظر  اأن  يف  املحامي  واجب 

على امل�صالح اخلا�صة.

�صماع  القا�صي  جتنيب  يف  كبري  دور  للمحامي   /6

ن من واجبات املحامي  الدعاوى الكيدية اأو الباطلة، لأ

يف  جاء  دعواه،  بطالن  له  يظهر  عمن  التوكل  عدم 

من  ع�صرة  احلادية  للمادة  وىل  الأ التنفيذية  الالئحة 

)على املحامي األ يتوكل  نظام املحاماة ما ن�صه: 
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عن غريه يف دعوى اأو نفيها وهو يعلم اأن �شاحبها 

له  اإذا ظهر  فيها،  ي�شتمر  اأن  ظامل ومبطل ول 

ذلك اأثناء التقا�شي( ا.هـ. 

يف  يدور  ما  موكله  اإفهام  يف  دور  للمحامي   /7

اجلل�صات وتو�صيح وجهات النظر، وتف�صري امل�صطلحات 

الق�صائية والفقهية التي تدور يف جمل�ض احلكم.

يبعث  الق�صايا  بع�ض  يف  املحامي  وجود   /8

الطماأنينية يف نف�ض موكله، خ�صو�صًا اإذا كان املحامي 

له باعه الطويل يف املحاماة، وي�صمن باإذن اهلل و�صول 

املحامي  قال  و�صوح.  بكل  لبيناته  وال�صتماع  حجته 

مل التي  خالد حممود حمادنة: »اإن املحامي هو قناة الأ

تربطه باملجتمع واحلياة، ي�صتاأن�صون بوجوده،ومقتنعون 

مبا يقول، حتى اإذا اأدينوا تلقوها ب�صدر رحب اطمئنانًا 

بعد ممار�صتها مبا�صرة عن  با�صتنفاذ حقوقهم  منهم 

.
)5(

طريق حماميهم«

)5( كتاب: اإذا كنت حماميًا: املحامي خالد حممود حمادنة �ض22. 
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9/ للمحامي دور يف الق�صايا اجلنائية قبل اأن ت�صل 

 عنه 
ٍ
للمحكمة، حيث كفل النظام للمتهم توكيل حمام

موكله  مع  التحقيق  ح�صور  يف  احلق  وللمحامي  عنه 

ل�صمان �صحة اأقوال موكله واإقراراته، حيث ن�صت املادة 

جراءات اجلزائية مبا يلي: يحق  الرابعة من نظام الإ

للدفاع  حماٍم  اأو  بوكيل  ي�شتعني  اأن  متهم  لكل 

.
)6(

عنه يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة ا.هـ

10/ للمحامي دور كبري يف ال�صت�صارات ال�صرعية اأو 

النظامية اأو القانونية، وي�صتطيع املحامي اأن يتخ�ص�ض 

يف ذلك، فبع�ض اأ�صحاب احلقوق ل يحتاج اإىل رفع دعوى 

اأو ق�صية �صد �صخ�ض معني اأو جهة معينة واإمنا يحتاج 

بهذا  يقوم  واملحامي  اأو نظامية،  ا�صت�صارة �صرعية  اإىل 

.
)7(

وىل من نظام املحاماة الدور كما ن�صت املادة الأ

جراءات اجلزائية ال�صعودي. )6( نظام الإ

)7( �صبق ذكر ن�ض املادة عند احلديث عن معنى املحاماة، انظر �صفحة: 8-7
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

ثالثًا: نبذة تعريفية بنظام احملاماة السعودي:
)م/38(  رقم  امللكي  باملر�صوم  النظام  هذا  �صدر 

واأربعون  ثالثث  مواده  وعدد  1422/7/28هـ  وتاريخ 

مادة ق�صمت على اأربعة اأبواب كما يلي:

ول:  �لباب �لأ

تعريف املحاماة و�شروط مزاولتها.

باملادة  وينتهي  وىل  الأ باملادة  الباب  هذا  يبداأ 

العا�صرة.

�لباب �لثاين:

واجبات املحامني وحقوقهم.

الثامنة  باملادة  وينتهي  ع�صرة  احلادية  باملادة  يبداأ 

والع�صرين.

�لباب �لثالث:

تاأديب املحامي.

باملادة  وينتهي  والع�صرين  التا�صعة  باملادة  يبداأ 



1�

ال�صابعة والثالثني.

�لباب �لر�بع:

اأحكام عامة وانتقالية.

يبداأ باملادة الثامنة والثالثني وينتهي باملادة الثانية 

ربعني. والأ

النظام  من  ربعون  والأ الثانية  املادة  ن�صت  وحيث 

على ما يلي:

)ي�شدر وزير العدل الالئحة التنفيذية لهذا 

النظام وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية، كما ي�شدر 

القرارات الالزمة لتنفيذه( ا. هـ وبناء عليه �صدر 

وتاريخ   )6423( الرقم  ذي  العدل  وزير  معايل  قرار 

عداد اللوائح التنفيذية  1422/8/18هـ بتاأليف جلنة لإ

لنظام املحاماة، وقد انتهت هذه اللجنة من عمل اللوائح 

التنفيذية، ومتت املوافقة عليها بقرار معايل الوزير ذي 

الرقم )4649( وتاريخ 1423/6/8هـ، وبلغت اجلهات 

املعنية لعتماد العمل بها.



1�

اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

واملتاأمل يف نظام املحاماة ولوائحه التنفيذية يلم�ض 

يعك�ض  ما  وهو  اإعداده،  يف  بذل  الذي  الكبري  اجلهد 

املحاماة  باأهمية  امل�صوؤولني  من  التامة  القناعة  ومدى 

وبدور املحامي يف اإظهار العدل وتقوية جانبه.

على  الطالع  املجتمع  اأفراد  من  فرد  ي  لأ وميكن 

التي  اإما عن طريق جملة العدل  هذا النظام وقراءته 

النظام  ن�صرت  وقد  تباعًا،  الق�صائية  نظمة  الأ تن�صر 

بلوائحه التنفيذية يف عددها ال�صاد�ض ع�صر ال�صادر يف 

1423هـ، وكذلك يف عددها احلادي  لعام  �صوال  �صهر 

ميكن  اأو  1425هـ،  عام  حمرم  يف  ال�صادر  والع�صرين 

عن  نظمة  الأ من  وغريه  املحاماة  نظام  على  الطالع 

طريق موقع الوزارة على النرتنت:

www.moj.gov.sa
رابعًا: توجيهات عند كتابة العقد:

مل  ما  املتعاقدين  �صريعة  معروف  هو  كما  العقد 

همية  الأ من  فهو  املطهر،  ال�صرع  مع  يتعار�ض  ما  يحو 
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مبكان وبوا�صطته حتفظ احلقوق للطرفني، وقد ن�صت 

والع�صرين  ال�صاد�صة  للمادة  وىل  الأ التنفيذية  الالئحة 

قبل  املحامي  )على  يلي:  مبا  املحاماة   نظام  من 

البدء يف الق�شية عقد اتفاق كتابي مع موكله 

ي�شتمل على تاريخ البدء يف املوكل فيه، وقدر 

ونوع  التوكيل،  عند  دفعها  و�شفة  تعاب  الأ

كل  يحتفظ  اأن  على  نظرها  ومكان  الق�شية، 

.
)8(

منهما بن�شخة( ا.هـ 

وهنا يجدر التنبيه على عدة اأمور يجب األ يخلو منها 

العقد املربم بني املحامي وموكله وهي كما ياأتي:

1/ اأن يكون العقد على اأوراق مكتب املحامي الر�صمية، 

وىل  فهذا اأقوى للعقد، وقد ن�صت الالئحة التنفيذية الأ

ياأتي   ما  على  املحاماة  نظام  الثالثة ع�صرة من  للمادة 

ون�صت كذلك الالئحة التنفيذية الثانية لنف�ض املادة مبا يلي: »ي�صمل   )8(

وموكله  املحامي  بني  املعقود  التفاق  املادة  هذه  يف  الوارد  التفاق 

كتابيًا، اأو م�صافهة« واملق�صود اأن احلق ل ي�صيع حتى واإن مل تتم كتابته 

حوط اللتزام بالكتابة. والأ
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به  خا�شة  اأوراقًا  له  يتخذ  اأن  املحامي  )على 

لتقدمي كتاباته عليها للجهات واأن ت�شتمل على 

ورقم  والفرعي  الرئي�شي،  املقر  وا�شم  ا�شمه، 

و�شندوق  الهاتف،  واأرقام  الرتخي�ص،  وتاريخ 

يقدم  اأن  له  ولي�ص  الربيدي.  والرمز  الربيد، 

على  ت�شتمل  ل  اأوراق  على  كتابة  اأي  للجهات 

ذلك، اأو على اأوراق ل تخ�شه(اأ.هـ.

اللغة  ب�صيط  املعامل  وا�صح  العقد  يكون  اأن  لبد   /2

تخ�ض  التي  اجلوانب  جميع  على  يحتوي  معقد  غري 

تعاب(  ونوع الق�صية  اأجرة املحامي )الأ الطرفني من 

و�صيغة الوكالة وغري ذلك.

يكون  كاأن  ال�صرع  تخالف  التي  ال�صروط  جتنب   /3

خر  فيها غرر اأو غنب اأو ا�صتغالل من اأحد الطرفني لالآ

بغري وجه حق.

تعاب( وطريقة  4/ التفاق على اأجرة املحامي )الأ

�صري  ح�صب  مراحل  على  ذلك  جعل  ويف�صل  الدفع 
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املحامي يف الق�صية.

النزاع  لقطع  مكان  الإ قدر  العقد  على  �صهاد  الإ  /5

واخلالف بني الطرفني.

6/ الن�ض يف العقد على اآلية الدفاع اأو املرافعة من 

قبل املحامي.

احتاج  اإن  ال�صفر  تكاليف  العقد على  الن�ض يف   /7

املحامي لل�صفر ملتابعة الق�صية.

8/ الن�ض يف العقد عن اآلية ح�صاب اأتعاب املحامي فيما 

اإذا انتهت الق�صية بال�صلح مع اخل�صم، �صواٌء عن طريق 

جرة  املوكل اأو املحامي اإذا كان له حق ال�صلح، وما هي الأ

التي ي�صتحقها يف هذه احلالة قطعًا للنزاع واخلالف؟

9/ لبد من التزام املوكل بت�صليم جميع امل�صتندات 

ا�صتالم  ب�صند  للمحامي  بالدعوى  املتعلقة  وراق  والأ

الدعوى  يف  نظره  وجهة  اإبداء  من  املحامي  ليتمكن 

وكيف ي�صري فيها.

10/ الن�ض يف العقد على �صيغة الوكالة املطلوبة.
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خامسًا: توجيهات التوكيل:
حتى يتمكن املحامي من املرافعة واملدافعة واملراجعة 

اجلهات  من  �صادرة  املفعول  �صارية  وكالة  من  لبدَّ 

املعنية، وعند التوكيل لبد من مراعاة عدة اأمور منها:

اخلا�صة  والوكالة  العامة  الوكالة  بني  التفريق   /1

الت�صرف  املحامي  تخول  التي  هي  العامة  فالوكالة 

مور التي تخ�ض موكله من بيع واإفراغ واإقرار  بجميع الأ

وا�صتالم وت�صليم وتوقيع وتنازل و�صلح ومراجعة جميع 

 اإىل 
اجلهات بالنيابة، فيجب التنبه اإىل ذلك واأل يلجاأ

نه  حوال لأ الوكالة العامة اإل عند ال�صرورة ويف اأ�صيق الأ

يح�صل بذلك اإ�صكالت عديدة، وقد يت�صرف املحامي 

على  يعود  باأمر  املوكل  علم  دون  الوكالة  هذه  مبوجب 

موكله بال�صرر وين�صاأ عن ذلك اخلالف والنزاع.

واأما الوكالة اخلا�صة فهي اأن يوكل املحامي للمرافعة 

اأو الدفاع عن موكله يف اأمر معني وخا�ض، فمثاًل يوكله 

ملطالبة فالن باأجرة حمل اأو منزل اأو مبلغ معني، فهذه 
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املحامي  ي�صتطيع  ول  الدعوى  بانتهاء  تنتهي  الوكالة 

ال�صتفادة منها يف غري ذلك ول ي�صتطيع التحدث با�صم 

موكله اإل فيما خ�صته الوكالة دون غريه.

2/ الن�ض يف الوكالة على اأن للمحامي حق ال�صلح، 

اأن   
ٍ
حمام توكيل  اأراد  ملن  وينبغي  احلاجة،  عند  وهذا 

ينظر يف الدعوى املراد رفعها اأو الدفاع فيها، وهل يرى 

اأن تنتهي بال�صلح اأو يرغب ب�صدور احلكم دون �صلح.

ومبجرد اأن ين�ض يف الوكالة على اأن للمحامي حق 

واحدة،  جل�صة  يف  املرافعة  تنتهي  اأن  فيمكن  ال�صلح 

النزاع  وينهي  ملوكله  الرجوع  دون  املحامي  ي�صلح  وقد 

التنبيه على ذلك  لذا وجب  موكله،  يرغبها  ل  ب�صوره 

وموكله  املحامي  بني  واخلالف  النزاع  يح�صل  ل  حتى 

يجعل  اأن  الق�صايا  بع�ض  يف  وىل  الأ اأن  مالحظة  مع 

الزوجية  الق�صايا  بع�ض  كما يف  ال�صلح  للمحامي حق 

من طلب اخللع والنفقة اأو غريها، فمثل هذه الق�صايا 

قد يكون ال�صلح فيه خري للطرفني.
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عند  قرار  الإ حق  للمحامي  اأن  الوكالة  يف  الن�ض   /3

وكالته  تن�ض  حينما  املحامي  اأنَّ  اإذا  وال�صرورة،  احلاجة 

قرار  قرار فهو ينوب عن موكله �صواًء الإ على اأن له حق الإ

وجب  لذا  ذلك،  غري  اأو  ال�صخ�صية  حوال  الأ يف  اأو  املايل 

وىل عدم الن�ض على ذلك يف الوكالة وعند  التنبيه عليه والأ

احلاجة ميكن القا�صي اأن يطلب من املحامي اإح�صار موكله 

لل�صماع منه، وهذا يف الغالب متي�صر ولي�ض متع�صرًا.

وىل اأن ين�ض يف الوكالة على اأن للمحامي  4/ هل الأ

حق ال�صتالم والت�صليم اأم ل؟ هذه اجلزئية مهمة للغاية 

ول: جانب املحامي، فهو يرغب باأن  ويحكمها جانبان الأ

نيابة  والتوقيع  له حق ال�صتالم  اأن  الوكالة على  تن�ض 

انتهت  اإذا  املوكلني  بع�ض  ن  لأ حقه  ل�صمان  موكلة  عن 

الق�صية وحولت للتنفيذ وا�صتلم املبلغ املحكوم به جحد 

املحامي وتهرب عن دفع اأتعابه، ويبداأ بعد ذلك م�صل�صل 

خر جانب املوكل فهو  جديد وق�صية اأخرى. واجلانب الآ

ل يثق اأحيانًا باملحامي ويخ�صى اأن يت�صرف باملبلغ حني 
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مرين واقع ومتوقع، فاملحاكم �صجلت  ا�صتالمه وكال الأ

املبلغ،  ا�صتالم  بعد  ملحاميه  املوكل  )جحد  مرين  الأ

وكذلك ت�صرف املحامي باملبلغ اإذا ا�صتلمه دون الرجوع 

مر اتفاق بني الطرفني  ملوكله(، ولبد اأن يحكم هذا الأ

مع  بينهما  املربم  العقد  يف  ويذكر  واملحامي،  املوكل 

مالحظة اأن بع�ض التفاقات بني املحامي وموكله تكون 

اأتعاب، واإمنا  اأي  مبهمة بحيث ل يقدر مبلغ مقدم ول 

�صدور  عند  املبلغ  من  ن�صبة  للمحامي  اأن  على  يتفقان 

اأن ين�ض يف الوكالة على  وىل  احلكم، وهذه احلالة الأ

حق ال�صتالم حفظًا للحقوق من ال�صياع طالت الق�صية 

اأم ق�صرت.

5/ بع�ض املحامني يلزم �صاحب الق�صية عند توكيله باأن 

ين�ض يف الوكالة باأن للمحامي حق التوكيل، ويعني ذلك اأن 

املحامي ميكن اأن ي�صتعني ب�صخ�ض اآخر يف نف�ض الق�صية، 

من  الق�صية  مراحل  بع�ض  يف  هذا  املحامي  يحتاج  وقد 

التقدمي يف املحكمة وكتابة �صحيفة الدعوى واأخذ مواعيد 
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اآداب اخل�ضومة �رشعاً ونظاماً

اجلل�صات وغريها مما ل ت�صتوجب ح�صور املحامي بنف�صه 

كونها اأعماًل روتينية ل تاأثري فيها على �صري الق�صية.

بني  و�صريح  وا�صح  اتفاق  و�صع  من  بد  ل  وهنا 

الطرفني قطعًا للنزاع، فبع�ض النا�ض ل يرغب يف الن�ض 

باأن  ويرغب  الغري،  توكيل  حق  للمحامي  باأن  بالوكالة 

يتوىل املحامي بنف�صه اإجراءات الق�صية من اأولها اإىل 

ن املحامي  اآخرها. وبع�ض الق�صايا قد ت�صتلزم ذلك لأ

اأخرب بالتعامل مع املحاكم واجلهات املخت�صة.

سادسًا: واجبات احملامي في نظام احملاماة:
جاء يف الباب الثاين من نظام املحاماة ذكر املواد 

التي تتعلق بواجبات املحامي جتاه املحكمة وجتاه موكله 

تي: وميكن اأن نلخ�صها يف الآ

املرعية  نظمة  والأ ال�صرعية  �صول  الأ التزام  اأوًل/ 

وعدم الإخالل ب�صيء منها )املادة احلادية ع�صرة(.

ثانيًا/ على املحامي األ يتوكل عن غريه يف دعوى اأو 
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نفيها وهو يعلم اأن �صاحبها مبطل اأو ظامل ول ي�صتمر 

فيها اإذا ظهر له ذلك اأثناء التقا�صي م )1/11(.

دب اأثناء الرتافع،  ثالثًا/ على املحامي اأن يلتزم بالأ

فال يظهر لددًا اأو �صغبًا، اأو اإيذاء خل�صمه اأو غريه يف 

جمل�ض الرتافع )4/11(.

اأن  اجلهات  خماطبته  عند  املحامي  على  رابعًا/ 

اأو  الق�صية  الف�صل يف  تاأخري  �صاأنه  ما من  كل  يتجنب 

الإخالل ب�صري العدالة )5/11(.

مور  الأ ذكر  عن  المتناع  املحامي  على  خام�صًا/ 

اأو م�صافهة،  ال�صخ�صية اخلا�صة بخ�صم موكله كتابيًا 

وعليه اأن ميتنع عن ال�صب اأو التهام مبا مي�ض ال�صرف 

والكرامة. )م 12(.

يراها  التي  الطريق  ي�صلك  اأن  للمحامي  �صاد�صًا/ 

عّما  م�صاءلته  جتوز  ول  موكله،  عن  الدفاع  يف  ناجحة 

يورده يف مرافعته كتابيًا اأو م�صافهة مما ي�صتلزمه حق 

الدفاع )م13(.
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املرافعة  مو�صوع  يف  الدخول  املحامي  على  �صابعًا/ 

يف  يتجنب  واأن  املقام،  ي�صتلزمها  ل  مقدمات  بغري 

مذكراته الكتابية الكلمات التي حتتمل التاأويل اأو حتتمل 

اأكرث من معنى )3/13(.

 اآخر 
ٍ
ثامنًا/  ل يجوز للمحامي بنف�صه اأو بو�صاطة حمام

اأن يقبل الوكالة عن خ�صم موكله اأو اأن يبدي له اأي معونة 

ولو على �صبيل الراأي يف دعوى �صبق له اأن قبل الوكالة فيها 

اأو يف دعوى ذات عالقة بها ولو بعد انتهاء وكالته )م15(.

تا�صعًا/ يجب على املحامي اأو الوكيل اأن يقدم اأ�صل 

اأو  املحكمة  اإىل  عليها  م�صدقًا  منه  �صورة  اأو  توكيله 

ديوان املظامل )م16(.

اأكرث  اأو  مقرًا  له  يتخذ  اأن   
ٍ
حمام كل  على  عا�صرًا/ 

وزارة  ي�صعر  اأن  وعليه  عليها  املوكل  الق�صايا  ملبا�صرة 

العدل بعنوان مقره وباأي تغيري يطراأ عليه )م21(.

التوكيل  �صند  اإعادة  املحامي  على  ع�صر/  احلادي 

كان  اإذا  التوكيل  انق�صاء  عند  �صلية  الأ وامل�صتندات 
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املوكل �صلَّم له اتعابه، واإل جاز له الحتفاظ بها حتى 

ت�صلم له اأتعابه )م22(.

وعدم  موكله  اأ�صرار  على  املحافظة  ع�صر/  الثاين 

ذلك  يخالف  مل  ما  الق�صية  انق�صاء  بعد  ولو  اإف�صائها 

مقت�صى �صرعيًا )م23(.

من  �صيئًا  ي�صرتي  األ  املحامي  على  ع�صر/  الثالث 

احلقوق املتنازع فيها والتي يكون وكياًل عليها )م26(.

الرابع ع�صر/ لي�ض للمحامي دون �صبب م�صروع ن�صخ الوكالة 

.
)9(

والتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوى )م23(

سابعًا: األعمال التي ميكن للمحامي أن يقوم بها:
بالوزارة  املحامني  قيد  واملقيد يف  املعتمد  للمحامي 

تلك  وبيان  واملدافعة  املرافعة  باأعمال  القيام  احلق يف 

عمال كما يلي: الأ

)9( انظر نظام املحاماة ال�صعودي.
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1/ �لوكالة على �خل�صومة:

اأو املدافعة، وهي  الغري  اآخر املرافعة عن  اأو مبعنى 

الغري  عن  التوكل  فللمحامي  �صا�صي،  الأ املحامي  عمل 

للمرافعة عنه اأو املدافعة لدى املحاكم وديوان املظامل 

واجلهات املعنية.

2/ �إعد�د لو�ئح �لدعوى:

اخلدمة  هذه  يقدم  اأن  للمحامي  ميكن  حيث 

للنا�ض، ويجعل من �صمن اأعماله اإعداد لوائح الدعوى 

النا�ض  فبع�ض  وغريها،  للمحاكم  لتقدميها  وحتريرها 

يرغب باملرافعة بنف�صه ولكنه ل يح�صن حترير الدعوى 

وفقًا   الالئحة  يعد  الذي  للمحامي  فيلجاأ  واإعدادها، 

بن  ال�صيخ عبداهلل  يقول  املرعية.  والتعليمات  نظمة  لالأ

لوائح  اإعداد  )لوكيل اخل�صومة  –حفظه اهلل-:  خنني 

الدعوى، يقول ابن مازه متحدثًا عّما يجري يف ع�صره 

ي�صاور  القا�صي  باب  اأتى  متى  املدعى  اإن  ذلك...:  من 

بع�ض الوكالء )اأي وكالء اخل�صومة( على باب القا�صي 
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القا�صي(، ثم  الكاتب )يعني: كاتب  حتى ي�صريوا على 

خ�صمه،  وا�صم  وا�صمه،  رقعة،  يف  دعواه  يكتب  الكاتب 

فاإذا ح�صر خ�صمه تقدما اإىل القا�صي مع الرقعة فيكون 

ذلك اأي�صر على القا�صي، ول يحتاج اإىل كثري تردد بني 

 ووا�صح اأن قائل هذا الن�ض يرى 
)10(

القا�صي والكاتب«

اأن لوكيل اخل�صومة اإعداد لئحة الدعوى وهذا ظاهر، 

.
)11(

وهو مما يعمل به اأ�صحاب هذه املهنة اليوم(

حكام �لق�صائية. 3/ �إعد�د لو�ئح �لعرت��ض على �لأ

مما هو معلوم اأن من درجات التقا�صي التي كفلها 

حكام  الأ متييز  طلب  للمتخا�صمني  والنظام  ال�صرع 

ويف  باحلكم،  القناعة  عدم  عند  الق�صاة  من  ال�صادر 

كن من تقدمي اعرتا�صه يف فرتة زمنية  هذه احلالة ميمُ

ل تتجاوز ثالثني يومًا بحيث ي�صتلم ن�صخة من احلكم، 

ويكتب لئحة اعرتا�صية عليه.

)10(   �صرح اأدب القا�صي 321/1.

بحث بعنوان الوكالة على اخل�صومة ف�صيلة ال�صيخ/عبداهلل بن خنني،   )11(

جملة العدل، عدد 15، �ض56.
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ليعد  املحامي  اإىل  خ�صام  الأ بع�ض  يلجاأ  هنا  من 

حكام  نه اأقدر واأفهم لالأ لئحة اعرتا�صية على احلكم لأ

نظمة املرعية، وهي من وظائف املحامي  ال�صرعية والأ

التي ميكن اأن يقوم بها.

4/تقدمي �ل�صت�صار�ت �ل�صرعية و�لنظامية:

وهي من مهام املحامي اجلليلة التي ينبغي احلر�ض 

ن امل�صت�صار موؤمتن. عليها من قبله لأ

من  اإىل  يحتاجون  فراد  والأ ال�صركات  من  والكثري 

والدفاع  حقوقهم  على  احل�صول  كيفية  اإىل  ير�صدهم 

عنها، واملحامي هو من ي�صتطيع تقدمي امل�صورة لهم يف 

نظمة والتعليمات التي تخفى  ذلك. اإ�صافة اإىل كرثة الأ

ير�صدهم  من  اإىل  ويحتاجون  النا�ض  من  الكثري  على 

اإليها ويب�صرهم بها وهو ما يقوم به املحامي.

ميهل  التي  عذار  الأ من  اأن  ال�صافعية  علماء  ذكر  وقد 

لها اخل�صم عند طلب تاأجيل اجلواب على الدعوى اأو 

اليمني: مطالبته  ونكوله عن  امتناعه من احللف  عند 
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.
)12(

مبراجعة عامل، اأو ا�صتفتاء فقيه يف م�صاألة

5/ �صياغة �لعقود ومر�جعتها:

وكرثتها  وتنوعها  املالية  املعامالت  يف  التو�صع  فمع 

عمال  الأ التي متار�ض  والعامة  ال�صركات اخلا�صة  وتكوين 

مما  ذلك  وغري  ورهن  واإيجار  و�صراء  بيع  من  التجارية 

بني  العقود  ب�صياغة  يقوم  من  اإىل  ما�صة  احلاجة  جعل 

بينهم،  فيما  فراد  الأ حتى  اأو  وعمالئها  ال�صركات  هذه 

وكذلك مراجعة العقود التي تربمها ال�صركات مع العمالء 

من  الدور  بهذا  يقوم  واملحامي  خرى،  الأ املوؤ�ص�صات  اأو 

�صياغة للعقود ومراجعة �صرعية ونظامية، وهو من اأ�صرف 

دوار واأهمها التي ينبغي على املحامي اأن يهتم بها. قال  الأ

�صريفة،  جليلة  �صناعة  »فهي  اهلل-  –رحمه  فرحون  ابن 

النا�ض  اأمور  �صبط  على  حتتوي  منيفة،  عالية  وب�صاعة 

واأموالهم  امل�صلمني  دماء  وحفظ  ال�صرعية،  القوانني  على 

والطالع على اأ�صرارهم واأحوالهم، وبغري هذه ال�صناعة 

.
)13(

ل ينال اأحد ذلك، ول ي�صلك هذه امل�صالك«

)12( الوكالة على اخل�صومة: ابن خنني جملة العدل، عدد 15، �ض55.

تب�صرة احلكام: ابن فرحون املالكي ج1/ �ض282.  )13(
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ثامنًا: گيف تختار محاميك :
�صدار، اإذ اأنَّ  وهذا املو�صوع من اأهم عنا�صر هذا الإ

الكثري ل يعرف كيف يختار املحامي، ويبحث عن املحامي 

جرة دون النظر اإىل معايري اأخرى هي يف الواقع  قليل الأ

الو�صول  واأجدى، فاملق�صد من توكيل املحامي هو  اأهم 

لذا  املوكل،  عن  القوي  الدفاع  اأو  ال�صحيح  احلكم  اإىل 

فاإن من اأهم املعايري لختيار املحامي ما يلي:

1/ نوع �لق�صية:

اإذ اإن نوع الق�صية يحدد اأهمية احلر�ض يف البحث 

الب�صيطة  الق�صايا  فبع�ض  الناجح،  املحامي  عن 

 
ٍ
وال�صهلة ل حتتاج اإىل مزيد بحث اأو حر�ض على حمام

قدير اأو معروف وم�صهور مثل بع�ض الق�صايا احلقوقية 

قرا�ض اأو التق�صيط اأو غريها مما ميكن  الوا�صحة كالإ

 الرتافع اأو الدفاع فيها.
ٍ
ي حمام لأ

كق�صمة  والعوي�صة  ال�صعبة  الق�صايا  بع�ض  واأما 
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الرتكات والعقارات الكبرية وق�صايا امل�صاهمات املتعرثة 

فهذه  اجلنائية  والق�صايا  الزوجية  الق�صايا  وبع�ض 

 متمر�ض ذي خربة وا�صعة متكنه من 
ٍ
حتتاج اإىل حمام

نظمة املرعية والتعليمات  حكام ال�صرعية والأ معرفة الأ

الدقيقة.

2/ �خلربة �لطويلة:

ن اخلربة  لأ املحامي،  اختيار  وهي معيار مهم عند 

تك�صب املحامي املهارات الالزمة للتعامل مع الق�صايا، 

بل معرفة الق�صاة وطريقة توجيههم للق�صايا، اإ�صافة 

الوقت يف  الكثري من  اأن املحامي اخلبري يخت�صر  اإىل 

نظمة  بالأ ومعرفته  وتقدميها  الالئحة  اإعداد  طريقة 

والتعليمات.

واملحامي اخلبري مرت عليه اأثناء ا�صتغاله يف املحاماة 

الق�صايا  اأنواع  اأغلب  خاللها  من  عرف  كثرية  �صنوات 

معرفيًا  حم�صوًل  لديه  كون  مما  ودافع  فيها  وترافع 

وجتارب متكنه من ح�صن املرافعة واملدافعة يف الق�صية.
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معرفة  طريق  عن  املحامي  خربة  معرفة  وميكن 

�صنوات عمله يف جمال املحاماة.

3/ �ل�صمعة �حل�صنة:

واملق�صود هنا ال�صمعة احل�صنة لدى املحاكم واجلهات 

املخت�صة، وكذلك وزارة العدل، فبع�ض املحامني يرتكب 

اأخطاًء توؤثر على مهنته، ورمبا تعر�صه للتاأديب من قبل 

اللجنة التاأديبية بوزارة العدل.

اأو  للدفاع  اإىل طرق ملتوية  يلجاأ  وبع�ض املحامني قد 

املرافعة، ويكون من اأ�صحاب اللجاج وال�صغب يف املحكمة 

بدون حق مما ي�صيء �صمعته لدى ق�صاة املحكمة واجلهات 

املخت�صة، وهذا يوؤثر يف �صري الق�صايا التي يتولها ل�صوء 

تعامله وطريقته غري ال�صليمة يف املرافعة والدفاع.

مع التاأكيد على اأنه ل يفهم من هذه النقطة 

بطريقة  ودفاعه  ترافعه  يف  مقيد  املحامي  اأن 

النظام قيد  ن  املق�شود لأ فلي�ص هذا هو  معينة 

اأن  وله  والنظام  ال�شرع  بقيود  بالتقيد  املحامي 
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ي�شلك الطريق التي يراها ناجحة يف الدفاع عن 

موكله ول جتوز م�شاءلته عما يورده يف مرافعته 

الدفاع  حق  ي�شتلزمه  مما  م�شافهة  اأو  كتابيًا 

ال�شخ�شية اخلا�شة  مور  األ يتعر�ص لالأ ب�شرط 

عن  ميتنع  اأن  وعليه  حماميه  اأو  موكله  بخ�شم 

.
)14(

ال�شب اأو التهام مبا مي�ص ال�شرف والكرامه

4/ تر�صيح �لقا�صي:

وقدراته،  باملحامي  النا�ض  اأعرف  هو  فالقا�صي 

حد  اأن ير�صح املحامي لأ نه تعامل معه مبا�صرة، فله  لأ

اخل�صوم يف بع�ض الق�صايا التي ت�صتلزم ذلك كق�صمة 

املحامي  بتوكيل  يو�صي اخل�صوم  اأن  له  مثاًل  الرتكات 

تر�صيح  للقا�صي  ميكن  كما  النزاع،  نهاء  لإ الفالين 

املحامي لال�صتفادة منه كخبري يف بع�ض الق�صايا التي 

ت�صتلزم ذلك، يقول ال�صيخ عبداهلل بن خنني –حفظه 

املهنة  لهذه  يتخذ  القا�صي  اأن  العلم  اأهل  )ذكر  اهلل- 

نظام املحاماة املادة 12، 13  )14(
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– رحمه  احلنفي  ال�صمناين  يقول  لها.  اأهاًل  كان  من 

الوكالء  من  يتخذ  اأن  للقا�صي  اأ�صحابنا:  »قال   - اهلل 

ال�صيوخ، والكهول، من اأهل ال�صرت، والعدل، والعفاف، 

.
)16(

)
)15(

ومن يكون ماأمونًا على اخل�صومة...«

5/ �لت�صال باإد�رة �ملحامني بوز�رة �لعدل:

معنية  باملحامني  خا�صة  اإدارة  الوزارة  اأن�صاأت  فقد 

 ملف خا�ض به.
ٍ
بجميع �صوؤونهم وتراخي�صهم ولكل حمام

املقيدين  للمحامني  دلياًل  دارة  الإ اأ�صدرت  وقد 

للمحامني  اإ�صدار  و�صبقه  1426هـ،  لعام  بالوزارة 

1423هـ،  1422هـ،  1421هـ،  اأعوام  بالوزارة  املقيدين 

1424هـ، وميكن الت�صال بهم وال�صتف�صار عن املحامي 

اأو الطالع على اأ�صماء املحامني وعناوينهم عن طريق 

ثم   www.moj.gov.sa النرتنت   الوزارة على  موقع 

الدخول على رابط املحاماة والبحث يف دليل املحامني، 

رو�صة الق�صة، وطريق النجاة 122/1  )15(

الوكالة على اخل�صومة، جملة العدل، عدد 15، �ض52.  )16(
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دارة ملعرفة �صجل املحامي،  كما ميكن الت�صال على الإ

عليه  اأوقعت  اأو  خمالفات  منه  وقع  قد  كان  اإذا  وما 

عقوبة.. اإلخ.

6/ �لتفريق بني �ملعقب و�ملحامي:

وهو  املحاماة،  �صفة  انتحل  املعقبني  بع�ض  هناك 

 معتمد ويتوكل عن النا�ض يف اخل�صومات 
ٍ
لي�ض مبحام

ويرتافع ويدافع دون تاأهيل اأو معرفة، لذا يجدر التنبه 

لذلك، فاملحامي له ترخي�ض من وزارة العدل مبزاولة 

�صروط  وفق  بذلك  خا�ض  مكتب  وفتح  املحاماة  مهنة 

للقيام  توؤهله  حمددة  علمية  موؤهالت  ت�صمن  خا�صة 

بهذه املهنة.  واأما املعقب اأو الوكيل غري املرخ�ض له فال 

اأن يفتح مكتبًا لهذا الغر�ض ول يحق له امتهان  ميلك 

املحاماة، ميكن معرفة ذلك مبا اأ�صرنا اإليه يف الفقرة 

ال�صابقة.
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اخلامتـــــــــــــــة
اأ�صرف  على  وال�صالم  وال�صالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

نبياء و�صيد املر�صلني نبينا حممد وعلى اآله واأ�صحابه ومن  الأ

تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين ثم اأما بعد:

عالية  مكانة  ل�صاحبها  �صريفة  مهنة  املحاماة  مهنة  فاإنَّ 

نه عون للقا�صي يف الو�صول اإىل احلق واإظهاره  يف املجتمع لأ

املب�صط  �صدار  الإ هذا  كان  هنا  من  للعدل؛  مهمة  اأداة  وهو 

وتعريفًا  املحاماة  مهنة  اأهمية  فيه  بينت  الذي  واملخت�صر 

مهمة  مبعايري  �صدار  الإ ختمت  وكذلك  املحاماة،  بنظام 

لختيار املحامي من قبل اخل�صوم.

�صدار اأن على املوكل الهتمام باختيار  ومن اأهم نتائج الإ

املحامي من خالل النقاط التي ذكرناها، وكذلك على املحامي 

اأن يتقي اهلل واأن يخل�ض النية، واأن يكون هدفه الو�صول اإىل 

احلق واإعانة القا�صي على ذلك، واأل يكون همه املادة.

وختامًا اأذكر بهذا احلديث العظيم، فعن ابن عمر –ر�صي 

اهلل عنهما- قال: قال � »من اأعان على خ�صومة بظلم فقد 

. واهلل ويل التوفيق.
)17(

باء بغ�صب من اهلل عزَّ وجل«

لباين. اأخرجه اأبو داود و�صححه الأ  )17(
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