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المقدمة

انطالًقــا مــن الــدور المهنــي للهيئــة الســعودية للمحاميــن، وإنفــاًذا لمــا 
ورد فــي تنظيمهــا المتضمــن رفــع مســتوى ممارســة المحاميــن لمهنتهــم 
وضمــان حســن أدائهــم لهــا، والعمــل علــى زيــادة وعيهــم بواجباتهــم 
المهنيــة. وإلــى وضــع أســس ومعايير مزاولــة المهنة ومراجعتهــا وتطويرها 
وفقــً لألصــول الشــرعية واألنظمــة المرعيــة والعمــل علــى رعايــة مصالــح 
أعضائهــا والمحاميــن المتعلقــة بممارســة المهنــة، فقــد ُأعــدَّ هــذا الدليــل 
ــً  ــارس؛ وفق ــي المم ــا المحام ــع به ــي يتمت ــوق الت ــاح الحق ــادي إليض االسترش
لألنظمــة والتعليمــات ذات الصلــة. وال يعــد هــذا الدليــل بديــاًل ألحــكام نظــام 
المحامــاة والئحتــه التنفيذيــة أو أنظمــة المرافعــات واإلجــراءات الجزائيــة، بقــدر 
مــا يقدمــه مــن إيضــاح للحقــوق النظاميــة التــي تكفــل الضمانــات األساســية 

التــي يتمتــع بهــا المحامــي وتمكنــه مــن أداء مهامــه بيســر وســهولة.
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حقوق المحامي

المهنيــة  بممارســته  تتعلــق  الحقــوق  مــن  بعــدد  المحامــي  يتمتــع 
والتقــدم لهــا ترخيصــً وتجديــدًا وتعليقــً، ومــن أبــرز تلــك الحقــوق:

الحصول على ترخيص مزاولة المهنة بعد استيفاء المتطلبات النظامية، من دون 
تمييز من أي نوع.

ممارسة مهنة المحاماة واالستشارات القانونية سواء بانفراد، أو باالشتراك مع محام 
مرخص.

تكوين شركة مهنية للمحاماة بين اثنين أو أكثر من المقيدين في جدول 
الممارسين وفقًا لما يقضي به نظام الشركات المهنية.

االستعانة في مكتب المحامي بمحام غير سعودي )وافد( أو أكثر بموجب عقد 
عمل تحت مسؤوليته وإشرافه، وفقًا لحاجة العمل.

قبول تدريب المحامين المستجدين وذلك لكل محام أمضى مدة ال تقل عن 
خمس سنوات في مزاولة المهنة.

التظلم ضد قرارات لجنة قيد وقبول المحامين التي تتعلق بطلباته المرفوضة.

طلب التوقف عن مزاولة المهنة.

طلب االنتقال من جدول المحامين الممارسين إلى جدول المحامين غير 
الممارسين.

نشر وزارة العدل ألسماء المحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين 
فور صدور الترخيص أو تجديده، ويعد في مقر المحكمة وديوان المظالم بيان 

بأسماء المحامين الممارسين وعناوينهم، ويجب تمكين من يرغب االطالع 
عليه.

تجديد ترخيص مزاولة المهنة أو الحصول على بديل عند التلف والفقدان بعد 
استيفاء االجراءات النظامية.
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الطلب من لجنة قيد وقبول المحامين بإعادة قيد اسم المحامي في الجدول بعد 
صدور قرار تأديبي بشطب اسمه من الجدول، وذلك بعد مضي ثالث سنوات من 

تاريخ نفاذ القرار.

الطلب من لجنة قيد وقبول المحامين بإعادة قيد اسم المحامي في الجدول بعد 
مضي خمس سنوات على األقل على انتهاء تنفيذ الحكم عليه بحد، أو بعقوبة 
في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، أو بعد شطب اسمه من جدول الممارسين أو 

إلغاء ترخيصه.

الحصول على محاكمة عادلة أمام لجنة تأديب المحامين، ويجوز للمحامي أن يحضر 
بنفسه أو يوكل محاميًا عنه أو أكثر بموجب صك توكيل من الجهة المختصة؛ ما 

لم تطلب لجنة التأديب حضوره شخصيا أمامها.

اتاحة الفرصة للمحامي قبل صدور قرار لجنة تأديب المحامين وبعد سماع االتهام 
ودفاع المحامي، ويجب أن يكون القرار مسببًا، وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق 

به في جلسة سرية.

االعتراض على القرار الغيابي الصادر بحق المحامي خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ 
تبليغه أو تسلم صورة منه.
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يتمتــع المحامــي بعــدد مــن الحقــوق تتعلــق بتفاعلــه فــي المجتمــع 
ــي  ــرار المهن ــع الق ــي صن ــاركته ف ــه، ومش ــع أطراف ــه م ــي وتواصل المهن
والتقــدم بمقترحــات مــن شــأنها الرقــي بالمهنــة وممارســيها، ومــن أبــرز 

ــوق: ــك الحق تل
حضور اجتماعات الجمعية العمومية، وفقًا ألحكام تنظيم الهيئة السعودية 

للمحامين.
التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

حق الترشح واالنتخاب لعضِوية مجلس ِإدارة الهيئة السعودية للمحامين.

حق التصِويت على اختيار أَعضاء مجلس ِإدارة الهيئة السعودية للمحامين.

التزام الهيئة بسداد قيمة رسوم ترخيص المحاماة نيابة عن المحامي طيلة فترة 
سريان العضوية.

االستفادة من الخدمات والمزايا التي تقدمها الهيئة السعودية للمحامين.

المشاركة في الدورات والمؤتمرات والندوات واللقاءات والملتقيات والمعارض 
وورش العمل التي تقيمها الهيئة، وفقا للضوابط التي تقرها الهيئة.

التصديق على التوقيعات والمستندات الممهورة بتوقيع المحامي.

تقديم المعونة القضائية للمستحقين.

التسجيل في سجل المدربين القانونيين المعتمدين.

الحصول على سجل المنشأة القانونية.

التسجيل في سجل المقدرين المعتمدين لألتعاب.

التقدم بمقترحات ترفع مستوى ممارسة مهنة المحاماة.
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المشاركة في الفعاليات القانونية واإلعالمية والدعوة للمشاركة في االجتماعات مع 
الجهات الرسمية.

الترشح لعضوية لجان المجتمع القانوني.

التسجيل في اتحاد المحامين الخليجيين.
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ــة  المحامــاة مهنــة يمارســها المحامــي للمســاهمة فــي تحقيــق العدال
والدفــاع عــن الحقــوق والحريــات التــي كفلهــا الشــرع والنظــام، ويرتبــط 
المحامــي مــع موكلــه بعالقــة تقــوم علــى اعتبــارات الثقــة واألمانــة، حيث 
ــع  ــا، ويتمت ــد بينهم ــود العق ــً لبن ــاء وفق ــام القض ــه أم ــوكل لتمثيل ي
تجــاه  بحقــوق  والنظاميــة  التعاقديــة  االلتزامــات  بموجــب  المحامــي 

عميلــه مــن أبرزهــا:

حقوق المحامي

حرية قبول تولي موضوع العميل والتوكل عنه أو عدم قبوله لذلك وفق ما تمليه 
عليـــه قناعته.

تكوين القناعة القانونية في مسار الدعوى فالمحامون غير ملزمين باتباع تعليمات 
موكليهم إال بقدر ائتالفها والضمير وحكم الشرع واألنظمة ومصلحة الموكل.

الحق في أن يسترد من عميله )موكله( ما يكون قد أنفقه من مصروفات قضائية 
مؤيدة بالمستندات، وللمحامي من أجل استيفاء أتعابه المتفق عليها كتابة الحُق 
في حبس األوراق والمستندات الخاصة بالموكل أو حبس المبالغ المحصلة لحسابه.

على العميل أن يدفع كامل األتعاب المتفق عليها للمحامي في حال عزله في 
حال ثبت أن العزل كان بسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمة المختصة بنظر 

القضية غير ذلك بالنسبة للعزل وكامل األتعاب.

على العميل إذا عزل محاميه إبالغه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذا 
إبالغ الجهة ناظرة القضية بذلك، وال يحق له اإلعالن في أي وسيلة إعالمية إال بعد 

موافقة وزارة العدل الخطية.

تزويد العميل لمحاميه بالمعلومات الخاصة به وهويته الشخصية وعناوين التواصل 
معه.

تجنب تزويد المحامي بمعلومات مغلوطة والصدق الوضوح في كل ما يتعلق بمحل 
التعاقد.

تزويد المحامي بالمستندات واألوراق المتعلقة بمحل التعاقد، وعدم تضليل أو 
إخفاء معلومات جوهرية.

يجوز للمحامي إذا لم يكن قد حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله 
صورًا من جميع المحررات التي تصلح سندًا للمطالبة، وأن يبقي لديه المستندات 
واألوراق األصلية حتى يؤدي له الموكل األتعاب الحالة ومصروفات استخراج الصور.
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حق المحامي في الحصول على األتعاب المتفق عليها، فأتعاب المحامي حق امتياز 
خاص من الدرجة األولى على ما آل إلى العميل عن األموال نتيجة للدعاوى أو العمل 

محل التعاقد، وال يمس هذا االمتياز الحقوق المسجلة قبل مباشرة الدعوى أو 
العمل، وكذلك ال يمس االمتياز المقرر نظامًا للمبالغ المستحقة للحكومة على تلك 

المبالغ.

ال تسمع دعوى العميل في مطالبة محاميه باألوراق والمستندات المودعة لديه بعد 
مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، إال إذا طلبها العميل قبل مضي 

هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدأ احتساب هذه المدة من 
تاريخ تسلم هذا الكتاب.

في حالة وفاة المحامي وعدم اتفاق ورثة المحامي والعميل على تحديد األتعاب 
تقدر المحكمة التي نظرت في القضية أتعابه في ضوء الجهد المبذول والنفع الذي 

عاد على الموكل والمرحلة التي بلغتها القضية واالتفاق المعقود.

للمحامي االنسحاب من االتفاق مع العميل قبل انتهاؤه في الحاالت اآلتية:
)أ( إذا أصر العميل على تحقيق غاية يعتبرها المحامي بغيضة أو طائشة.

)ب( إذا قصــر العميــل عــن الوفــاء بالتزامــه تجــاه المحامــي فيمــا يخــص خدمــات هــذا األخيــر 
ووجــه إليــه المحامــي إنــذارًا معقــوال.

)ج( إذا اكتشف المحامي أن عميله ال يملك قضية ويريد أن يستمر في قضيته.
)د( إذا وجــد المحامــي نفســه أنــه غيــر قــادر علــى أن يترافــع بالقضيــة أو تقديــم االستشــارة 

بكفــاءة.
)هـ( عندما يعفي العميل محاميه وفقًا لحكم الجهة المختصة.

)و( عندما تؤثر الحالة الجسدية أو العقلية للمحامي في قدرته على تمثيل عميله.
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حقوق المحامي

المحامــي شــريك فــي تحقيــق العدالــة، ويمــارس دوره بــكل شــفافية 
ــح  واســتقاللية، ويلتــزم بالثقــة واالحتــرام فــي اللفــظ والمظهــر واللوائ
والمذكــرات، ويتقيــد بمبــادئ الشــرف والنزاهــة؛ لــذا فــإن المحامــي 
والقاضــي شــركاء فــي تحقيــق العدالــة فيكــون الترافــع مبنيــً علــى 
جانــب  يمثــل  المحامــي  وأن  الســيما  بينهمــا،  والتقديــر  االحتــرام 
المشــروعية للضمانــات النظاميــة لعميلــه، ويتمتــع فــي ســبيل تحقيــق 

ــي: ــا يل ــك بم ذل
للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم- حق الترافع عن الغير أمام 

المحاكم أو ديوان المظالم، أو اللجان القضائية وفقًا لما نص عليه نظام المحاماة 
والئحته التنفيذية.

ال يجوز ألي محكمة أو سلطة إدارية أن ترفض االعتراف بحق أي محام في المثول 
أمامها نيابة عن موكله بدون مسوغ نظامي.

للمحامي االطالع على الدعاوى واألوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة 
بالدعاوى التي يباشرها.

قبول استالم التبليغات القضائية بالوكالة عن عميله )موكله(.

على المحكمة أن تعطي المحامي المهل المناسبة لالطالع على المستندات والرد 
عليها كلما اقتضت الحال ذلك.

ل إذا كان قد بادر فعين محاميًا جديًدا خالل  للمحكمة أن تمنح أجاًل مناسًبا للموكِّ
خمسة عشر يوًما من انتهاء الوكالة األولى، مالم تكن الدعوى قد تهيأت الدعوى 

للحكم فيها.

على القاضي التدوين في ضبط القضية طلب اإلمهال واألعذار المقدمة وقدر 
المهلة المعطاة للمستمهل.

يدّون كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر 
تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم 

القاضي، وأسماء الخصوم ووكالئهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن 
ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع المحامي عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط 

الجلسة.
يجب ضبط كل ما يلي به المحامي شفهيًا مما ترى الدائرة القضائية أن له عالقة 

بالدعوى.
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ل إذا كان قد بادر فعين محاميًا جديًدا خالل  للمحكمة أن تمنح أجاًل مناسًبا للموكِّ
خمسة عشر يوًما من انتهاء الوكالة األولى، مالم تكن الدعوى قد تهيأت الدعوى 

للحكم فيها.
تدون الدائرة القضائية في ضبط الدعوى األقوال والدفوع الواردة فيما أدلى به 

المحامي كتابيا مما ترى الدائرة القضائية أن له عالقة بالدعوى.

يحق للمحامي الحصول على نسخة من الضبط لوقائع الدعوى.

ل نفسه، إال  ل يكون بمثابة ما يقرره الموكِّ كل ما يقرره المحامي في حضور الموكِّ
ل فال يصح إال  إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر الموكِّ

بموجب وكالة تخوله ذلك.

للمحامي سواء كان خصًما أصليًا أو وكيال في دعوى أن ينيب عنه في الحضور أو 
في المرافعات أو في غير ذلك من إجراءات التقاضي محامًيا آخر تحت مسؤوليته 

وفقا لضوابط توكيل عميله.
يجوز إثبات التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضر ضبط القضية، حتى ولو 

لم يحضر المحامي، أو الخصم، أو محاميه، أو وكيله، ويوقعه الموكل، أو يبصمه 
بإبهامه، كما يجوز التوكيل في المحضر ألكثر من شخص.

للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة في الدفاع عن موكله.

ال تجوز مساءلة المحامي عما يورده في مرافعته كتابيًا أو مشافهة مما يستلزمه 
حق الدفاع.

يسلك المحامي الطريق الذي يراه مناسبا طبقا ألصول المهنة في الدفاع عن 
موكله.

إذا حضر الموكل مع المحامي في الجلسة أثبت كاتب الضبط أو من يقوم مقامه 
ذلك في محضر الضبط، وقام هذا مقام التوكيل، وإذا كان بيد المحامي توكيل 

عام مصدق عليه رسميًا بالنيابة عن أحد الخصوم يعفى من تقديم أصل التوكيل 
ويكتفي بتقديم صورة مصدقة منه، أو يقدم أصل التوكيل مع صورة منه ويقوم 

القاضي بتصديقها.
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حقوق لدى جهات التحقيق



ــع المحامــون والمحققــون مــن بعضهــم البعــض الكياســة واالحتــرام  يتوّق
ــام  ــاع أم ــق الدف ــه ح ــاء تأديت ــي أثن ــع المحام ــا. ويتمت ــم كّله ــي عالقاته ف
ــي  ــم ف ــررت له ــي تق ــة الت ــات والحماي ــط بالضمان ــق والضب ــات التحقي جه

ــي: ــا يل ــات م ــوق والضمان ــك الحق ــرز تل ــن أب ــة، وم ــة ذات الصل األنظم

للمحامي الدفاع عن موكله في مرحلة التحقيق والمحاكمة.

حق المحامي -المرخص له من النيابة العامة- بزيارة أحد المحبوسين في السجون 
العمومية في أي وقت واالجتماع به على انفراد في مكان الئق داخل السجن.

ليس للمحقق - أثناء التحقيق - أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر 
معه.

ال يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات 
سلمها إليه المتهم ألداء المهمة التي عهد إليه بها وال المراسالت المتبادلة 

بينهما في القضية.

للمحقق -في كل األحوال- أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، 
أو الموقوفين، وأال يزوره أحد لمدة ال تزيد على )ستين( يوًما إذا اقتضت مصلحة 

التحقيق ذلك، دون اإلخالل بحق المتهم في االتصال بوكيله أو محاميه.
للمحامي الدفاع عن المتهم في الجرائم الكبيرة بشرط حضوره وله الدفاع عن 
المتهم في الجرائم األخرى ولو لم يحضر ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا 

أمامها في أي حال كان حسب التفاصيل الواردة في نظام اإلجراءات الجزائية.
تسمع المحكمة دعوى المدعي العام ثم جواب المتهم، أو محاميه، ويكون المتهم 

أو محاميه آِخُر من يتكلم.
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حقوق لدى الجهات الرسمية



يتخــذ المحامــي جميــع الخطــوات الالزمــة لضمــان عــدم إخــالل تصرفاتــه 
أو تصرفــات مســاعديه أو موظفيــه بإجــراءات ومتابعــات العمــالء أمــام 
الجهــات الرســمية وعــدم اإلســاءة إلــى ســمعتها، فــي حيــن توفــر 
أداء  تكفــل  التــي  النظاميــة  التســهيالت  كافــة  الرســمية  الجهــات 

ــي: ــا يل ــوق م ــك الحق ــرز تل ــن أب ــه، وم ــي لمهام المحام

تقدم المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية والدوائر الرسمية وسلطات 
التحقيق للمحامي التسهيالت التي يقتضيها القيام بواجبه.

تمكين المحامي من االطالع على األوراق وحضور التحقيق.

ال يجوز للجهات القضائية والرسمية رفض طلبات المحامي دون مسوغ مشروع.

التقدم للجهات الرسمية باإلبالغ عن منتحلي المهنة والمخالفين لنظامها.

تمكين المحامي من أداء جميع وظائفه المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو 
مضايقة أو تدخل غير الئق.

عدم تعريض المحامي وال التهديد بتعريض، للمالحقة القانونية أو العقوبات 
اإلدارية واالقتصادية وغيرها نتيجة قيامه بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب 

المهنة المعترف بها.
ال يجوز، نتيجة ألداء المحامي لمهام وظائفه، مؤاخذته بجريرة عمالئه أو بقضاياهم.

تكفل الجهات الرسمية تنفيذ األنظمة ذات الصلة بالخصوصية واحترام سرية 
جميع االتصاالت والمشاورات التي تجرى بين المحامي وعميله في إطار عالقاته 

المهنية.
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