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 ةــــــدمــمقال
المحاماة مينة حرة تؤدي خدمة عامة تشارك السمطة القضائية في تحقيق رسالة العدالة وتأكيد سيادة 

نما ىي اقتباس حرفي من القانون وكفالة حق الدف اع عن الحقوق والحريات. ىذه ليست عبارة إنشائية، وا 
 في شأن تنظيم مينة المحاماة.  1991( لسنة 23المادة األولى من القانون االتحادي رقم )

وقد حرص المشرع عمى وضع تنظيم خاص لممارسة مينة المحاماة بما يكفل مصمحة الجماعة 
تي قدرىا عند سن قانون تنظيم مينة المحاماة، والتي جعميا سياجًا لحرية مزاولة ويحقق األغراض السامية ال

المينة وفق األوضاع التي نص عمييا القانون ضمانًا لمصالح العام يندفع بيا ما يمس المينة باألذى وحتى 
عمى ال يعرض ليا عوارض تتجافى مع ما يجب ليا من اعتبار بوجو عام وال يتفق مع حقوق القائمين 

 . (1)ممارستيا بوجو خاص

باعتبارىم وىذا التنظيم ىو لمينة المحاماة ككل، فال يقتصر عمى بيان حقوق وواجبات المحامين، 
نما ينبغي أن يمتد كذلك إلى معاونييم من مندوبي مكاتب المحاماة.العماد األساسي ليذه المينة،  وانطالقًا  وا 

بشأن الئحة تنظيم أعمال مندوبي مكاتب  2016( لسنة 17مما سبق، صدر قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء. وتتضمن ىذه الالئحة العديد من النصوص التي تحدد النظام 

 لواجبات والمحظورات الممقاة عمى عاتقيم. القانوني لمندوبي مكاتب المحاماة والحقوق التي يتمتعون بيا وا

وفي ضوء ما سبق، ولما كان تحديد المراد بمزاولة مينة المحاماة يسيم في تحديد نطاق ومدى 
الحقوق التي يتمتع بيا مندوبو مكاتب المحاماة، لذا نرى من المالئم أن نتناول الموضوع الذي نحن بصدده 

 الي:من خالل مباحث ثالثة، عمى النحو الت

 المبحث األول: ماىية مينة المحاماة.

 المبحث الثاني: حقوق مندوبي مكاتب المحاماة.

  المبحث الثالث: واجبات مندوبي مكاتب المحاماة.
                                                           

 .1823ص ، 24م، مجموعة األحكام، س 2002أكتوبر  8االتحادية العميا،  حكم المحكمة( 1)
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 ث األولــــالمبح

 اةـــــة المحامــــة مينـــماىي
 م:ــــد وتقسيـــتميي

م في شأن تنظيم مينة 1991( لسنة 23تنص المادة الرابعة الفقرة األولى من القانون االتحادي رقم ) 
ال يجوز ألي شخص أن يزاول مينة المحاماة في الدولة ما لم يكن اسمو مقيدًا في جدول »المحاماة عمى أن 

مزاولة مينة المحاماة مقصورة عمى ويستفاد من ىذا النص أن . «المحامين المشتغمين المعد لذلك بوزارة العدل
المحامين المشتغمين دون غيرىم. والمزاولة لغة مصدر زاول، ومزاولة العمل مباشرتو وممارستو. يقال: زاول، 

والسؤال الذي يطرح نفسو ىو: ما ىو المقصود بمينة . (2)يزاول، مزاولة، فيو مزاول، والمفعول مزاول
لمينة المحاماة ويكون محظورًا بالتالي عمى غيرىم  بر القيام بيا مزاولةً وما ىي األعمال التي يعت المحاماة؟
 القيام بيا؟

وباستقراء النصوص التشريعية ذات الصمة بمزاولة مينة المحاماة  وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل،
خالل نقاط ونصوص القوانين اإلجرائية المنظمة لمعمل القضائي، نرى من المالئم أن نتناول ىذا المبحث من 

ثالث، وىي: تقديم المساعدة القضائية والقانونية، تقديم الطمبات وصحف الدعاوى والطعون، والحضور أمام 
 المحاكم والنيابات والمرافعة أمام المحاكم.

 

 ةـــة والقانونيـــدة القضائيــــم المساعـــأواًل: تقدي
 ،م في شأن تنظيم مينة المحاماة1991لسنة ( 23ممادة الثانية الفقرة األولى من القانون االتحادي رقم )وفقًا ل

ويستفاد من . «المحامون ىم الذين اتخذوا المحاماة مينة ليم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطمبيا»
ال يتوفر إال إذا كان العمل الذي يقوم بو الشخص ىو تقديم المساعدة القضائية  «المحام»ىذا النص أن لقب 

                                                           

 راجع: معجم المعاني الجامع.( 2)
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والقانونية، وأن يكون ذلك عمى سبيل االستمرار وليس بشكل عارض أو مؤقت. وغني عن البيان أن ثمة 
 شرط ثالث يمزم توافره الكتساب صفة المحام، وىو صدور الترخيص بمزاولة المينة من السمطة المختصة. 

ومما تجب مالحظتو في ىذا الصدد أن النص آنف الذكر يشير إلى الصالحيات التي يتمتع بيا المحامي، 
. بل إن المشرع قد اعتبر ذلك السمة «تقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطمبيا»محددًا إياىا في 

بارة عمى طائفتين من األعمال، وتشتمل ىذه العاألساسية التي تميز مينة المحاماة عن غيرىا من المين. 
 وتقديم المساعدة القانونية. ،ىما: تقديم المساعدة القضائية

 

وفيما يتعمق بتقديم المساعدة القانونية، يمكن القول بأن ىذا العمل غير قاصر عمى من اتخذوا المحاماة مينة 
بشأن تنظيم  2006( لسنة 30ولعل ذلك يبدو جميًا من مطالعة قرار رئيس المجمس التنفيذي رقم )ليم. 

مع عدم ». فوفقًا لممادة الثانية من ىذا القرار، (3)ترخيص أعمال االستشارات القانونية في إمارة أبو ظبي
بالمراكز القانونية لممشتغمين باالستشارات القانونية باإلمارة، يحق لفروع مكاتب االستشارات القانونية اإلخالل 

وتخول المادة الثالثة من القرار ذاتو  .«وفقًا لمشروط الواردة في ىذا القراراألجنبية العمل داخل اإلمارة 
لمكاتب االستشارات القانونية المؤسسة خارج الدولة أن تنشئ ليا فروعًا في اإلمارة لمزاولة أعمال »

 بأنيا «ونيةأعمال االستشارات القان»وتحدد المادة األولى من ذات القرار مدلول  .«االستشارات القانونية،...
. «جميع االستشارات القانونية باستثناء المثول أمام المحاكم عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا نيابة عن الغير»

ال يجوز لفروع المكاتب المشار إلييا في ىذا القرار، »وتنص المادة الحادية عشرة من القرار ذاتو عمى أن 
و الخبراء العاممين في تمك الفروع المثول أمام المحاكم والمرخص ليا وفق أحكامو، أو أي من المستشارين أ

كذلك، يمكن المواطن الحاصمين عمى إجازة في  .«في اإلمارة عمى اختالف أنواعيا ودرجاتيا نيابة عن الغير
القانون أن يحصموا عمى ترخيص بمكتب استشارات قانونية، دون أن يكون مرخصًا لو بمزاولة مينة المحاماة. 

 2011( لسنة 189مادة األولى من القرار اإلداري الصادر عن وكيل دائرة التنمية االقتصادية رقم )فوفقًا لم
صدار التراخيص لمكاتب االستشارات القانونية،  يجب الستخراج ترخيص جديد لنشاط »بشأن تنظيم وا 

                                                           

م، وبدأ العمل بو 2006ىـ الموافق الثاني والعشرين من أغسطس 1427ىذا القرار في الثامن والعشرين من رجب  صدر( 3)
 م.2006أغسطس  -ىـ 1427السنة الخامسة والثالثون، رجب  –العدد الثامن  –من تاريخ صدوره. راجع: الجريدة الرسمية 
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 -2طني الدولة. أن يكون من موا -1االستشارات القانونية أن تتوافر في صاحب الترخيص الشروط اآلتية: 
أن يكون لديو  -3أن يكون حاصاًل عمى إجازة في القانون وفقًا لمنظم المعمول بيا بوزارة التعميم العالي. 

أن يكون مقيدًا بجدول غير المشتغمين  -4الخبرة في مجال العمل القانوني لمدة ال تقل عن خمس سنوات. 
استثناء صاحب الطمب من »لوكيل دائرة التنمية االقتصادية . وتجيز المادة الثالثة من القرار ذاتو «بالمحاماة
 . «( من المادة األولى من ىذا القرار4البند رقم )

 

، يتضح أن مكاتب االستشارات القانونية تشارك المحامين فيما ات آنفة الذكرالقرار مطالعة  ، ومن خاللوىكذا
ىذا المكاتب محظور عمييا تقديم المساعدة  يتعمق بتقديم المساعدة القانونية، ولكن تفترق عنيم في أن

 القضائية والمثول أمام المحاكم نيابة عن الغير.

 

االتحادي رقم  القانون ديم المساعدة القضائية، يالحظ أن المادة العشرين منمن ناحية أخرى، وفيما يتعمق بتق
( من 10( و)6المادتين ) مع مراعاة أحكام»تنص عمى أنو  بشأن تنظيم مينة المحاماة 1991( لسنة 23)

ىذا القانون، يجوز لذوي الشأن أن ينيبوا عنيم في الحضور أمام المحاكم وىيئات التحكيم والمجان القضائية 
. وتنص المادة الثانية والستون من «واإلدارية أزواجيم أو أصيارىم أو ذوي قرباىم لغاية الدرجة الرابعة

( من ىذا القانون تنوب الدائرة المختصة بوزارة 21(، )20م المادتين )استثناء من أحكا»القانون ذاتو عمى أنو 
العدل عن الوزارات والدوائر الحكومية والييئات العامة والمؤسسات العامة االتحادية عمى اختالفيا وذلك 

بداء الدفاع وبوجو عام كل ما تتطمبو مباشرة الد عاوى بالنسبة إلى تقديم الطمبات وصحف الدعاوى والطعون وا 
والطعون أمام محاكم الدولة عمى اختالف درجاتيا وكذلك أمام ىيئات التحكيم في الدولة أو أية جية أخرى 
يخوليا القانون اختصاصًا قضائيًا وسواء كانت الوزارات والدوائر الحكومية والييئات والمؤسسات العامة مدعية 

ت العامة والمؤسسات العامة المحمية والشركات أو مدعى عمييا. ويجوز لمدوائر الحكومية المحمية والييئا
%( عمى األقل من رأسماليا أن تنيب عنيا في مباشرة األعمال المشار 51الممموكة لمدولة أو التي تممك )

إلييا في الفقرة السابقة الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونيين من المواطنين ويشترط 
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قيدين بجدول المحامين غير المشتغمين كما يجوز ليذه الدوائر أن توكل عنيا محامين لمباشرة أن يكونوا م
 .«األعمال المذكورة عمى أن يكون المحامي من المقبولين لممرافعة أمام المحكمة التي يباشر أماميا اإلجراء

نما يمكن أن يقوم  ومن ثم، قد يرى البعض أن تقديم المساعدة القضائية ليس قاصرًا بدوره عمى المحامين، وا 
الدائرة المختصة بوزارة . كذلك، يمكن أن تقوم بو لغاية الدرجة الرابعة القربىأو ذوي  األصيارأو  بو األزواج

، وذلك فيما مقيدين بجدول المحامين غير المشتغمينلاالعدل أو المستشارين والخبراء القانونيين من المواطنين 
يتعمق بالدعاوى المرفوعة من الجيات الحكومية أو عمييا. ومع ذلك، يبقى أن قيام ىؤالء بتقديم المساعدة 
نما يكون بشكل عارض أو طارئ كما ىو الشأن بالنسبة لألزواج واألصيار أو ذوي  القضائية غير عام، وا 

صورًا في طائفة معينة من الدعاوى وتمثيل الجيات الحكومية فقط كما ىو الشأن القربى، وقد يكون مح
 بالنسبة لمدائرة المختصة في وزارة العدل والمستشارين والخبراء القانونيين العاممين بالجيات الحكومية. 

  

وأن يتم ذلك  وعمى ىذا النحو، يمكن القول بأن االختصاص األساسي لممحامين ىو تقديم المساعدة القضائية
أو عالقة  معينة قرابة باعتبارىا مينة يمارسيا الشخص عمى سبيل االستمرار ودون اشتراط توفر عالقة

، األمر «تقديم المساعدة القضائية»غير أن التساؤل يثور حول مدلول عبارة  .الخصومبينو وبين  وظيفية
 الذي نحاول التعرف عميو من خالل النقاط التالية:

 

راءات ــــاذ اإلجــــواتخ ونــــاوى والطعـــف الدعــات وصحـــم الطمبــًا: تقديــثاني
 ةــــالتحفظي

عادة ما تتضمن الوكاالت الصادرة من المتقاضين أو المتيمين إلى محامين توكيميم في تقديم الطمبات 
. ومن ثم، قد يعتقد البعض أن تقديم الطمبات وصحف الدعاوى والطعون يعد (4)وصحف الدعاوى والطعون

 مال المحاماة التي يحظر عمى غيرىم القيام بيا.من أع

                                                           

 الممحق الوثائقي ليذه الدراسة.عمى بعض نماذج ىذه الوكاالت في  يمكن االطالع( 4)
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عتبر من أعمال المحاماة، ويجوز بالتالي تقديميا من لطمبات وصحف الدعاوى والطعون ال يوالواقع أن تقديم ا
الفصل الشخص المعني نفسو أو من وكيل بالخصومة. ولمتدليل عمى ذلك، يكفي أن نشير إلى نصوص 

م، 1992( لسنة 11الكتاب األول من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم )الثاني من الباب الثالث من 
. تقبل 1»فوفقًا لممادة الخامسة والخمسين من ىذا القانون،  .«التوكيل بالخصومة»وعنوان ىذا الفصل ىو 

موكمو . ويجب عمى الوكيل أن يثبت وكالتو عن 2المحكمة من الخصوم من يوكمونو وفقًا ألحكام القانون. 
. وتنص المادة السادسة والخمسون «. ويجوز أن يتم التوكيل بتقرير يدون في محضر الجمسة3بسند رسمي. 

. صدور التوكيل من أحد الخصوم يجعل موطن وكيمو معتبرًا في إعالن األوراق 1»من القانون ذاتو عمى أن 
ي ال يكون لو وكيل بالبمد الذي بو الالزمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فييا وعمى الخصم الذ

. وال يحول اعتزال الوكيل أو عزلو دون سير اإلجراءات في مواجيتو 2مقر المحكمة أن يتخذ لو موطنًا فييا. 
. وال يجوز لموكيل أن يعتزل 3إال إذا أعمن الخصم بتعيين بدلو أو بعزم الموكل عمى مباشرة الدعوى بنفسو. 

. وتحدد المادة السابعة والخمسون سمطات الوكيل «بدون إذن من المحكمةالوكالة في وقت غير الئق و 
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سمطة القيام باألعمال واإلجراءات الالزمة »بالخصومة، بنصيا عمى أن 

لرفع الدعوى ومتابعتيا والدفاع فييا واتخاذ اإلجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعيا في درجة 
عالن ىذا الحكم وذلك بغير إخالل بما أوجب فيو القانون تفويضًا خاصاً  . «التقاضي التي وكل فييا وا 

. كل ما يقرره الوكيل في الجمسة بحضور موكمو 1»وتضيف المادة الثامنة والخمسون من القانون ذاتو أن 
. وال يصح بغير تفويض 2الجمسة. يكون بمثابة ما يقرره الوكيل نفسو إال إذا نفاه أثناء نظر القضية في ذات 

خاص اإلقرار بالحق المدعى بو أو التنازل عنو أو الصمح أو التحكيم فيو أو قبول اليمين أو توجيييا أو ردىا 
أو ترك الخصومة أو التنازل عن الحكم كميًا أو جزئيًا أو عن طريق من طرق الطعن فيو أو رفع الحجز أو 

االدعاء بالتزوير أو رد القاضي أو الخبير أو العرض الحقيقي أو قبولو أو  ترك التأمينات مع بقاء الدين أو
. وليس بالزم في الوكيل بالخصومة أن يكون محاميًا، «أي تصرف آخر يوجب القانون فيو تفويضًا خاصاً 

نما يجوز أن يكون شخصًا من عموم الناس. وليذا السبب، تنص المادة التاسعة والخمسون من قانون  وا 
ال يجوز ألحد القضاة وال لمنائب العام وال ألحد أعضاء النيابة وال »راءات المدنية االتحادي عمى أن اإلج

ألحد العاممين بالمحاكم أن يكون وكياًل عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء كان بالمشافية أو 
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ال كان العمل باطاًل ولكن يجوز بالكتابة ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع ىو ليا و  ا 
 .«ليم ذلك عمن يمثمونيم قانونًا وعن زوجاتيم وأصوليم وفروعيم إلى الدرجة الثانية

 

وقد استقرت أحكام القضاء عمى أن القانون لم يوجب تقديم صحف الدعاوى االبتدائية أو الطعون باالستئناف 
حد أحكاميا الصادرة في ظل قانون تنظيم مينة من المحامين، بل يكفي في ذلك التوكيل العادي. ففي أ

في شأن تنظيم  1980لسنة  9القانون االتحادي رقم »قضت المحكمة االتحادية العميا بأن المحاماة الممغي، 
مينة المحاماة لم يوجب تقديم صحف الدعاوى االبتدائية أو الطعون باالستئناف من محامين ولم يمزم توقيعيا 

الطعون بالنقض التي ترفع أمام المحكمة االتحادية العميا تطبيقًا ألحكام القانون منيم عمى نيج صحف 
من قانون تنظيم مينة المحاماة فيو يتعمق بحق  16، أما عن نص المادة 1978لسنة  17االتحادي رقم 

 المحامين دون غيرىم بالحضور والمرافعة أمام المحاكم. وجزاء مخالفة ىذا النص إعمال أحكام غياب
الخصوم المقررة في القوانين اإلجرائية إذا تخمفوا عن الحضور بأنفسيم فال محل لتطبيق تمك األحكام. لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيو قد التزم ىذا النظر في رده عمى اعتراض الطاعن عمى حضور وكيل 

 . (5)«المطعون ضدىم ال يعمل بالمحاماة فإنو يكون قد وافق صحيح القانون

 

 1980لسنة  9القانون االتحادي رقم »وفي حكم آخر، تقول المحكمة الكائنة عمى قمة القضاء االتحادي إن 
في شأن تنظيم مينة المحاماة وعمى ما ىو مقرر في قضاء ىذه المحكمة ال يوجب تقديم صحف االستئناف 

مام المحكمة االتحادية من محامين ولم يمزم توقيعيا منيم عمى نيج صحف الطعون بالنقض التي ترفع أ
من قانون تنظيم مينة  16وأن نص المادة  1978لسنة  17العميا تطبيقًا ألحكام القانون االتحادي رقم 

من قانون  18المحاماة يتعمق بحق المحامين دون غيرىم في الحضور والمرافعة أمام المحاكم، كما أن المادة 
خصمًا أصياًل أو وكياًل في دعوى أن ينيب عنو في تنظيم مينة المحاماة أجازت لممحامي سواء كان 

                                                           

 .10، ص 10م، ىيئة عامة، مجموعة األحكام، س 1983مارس  4االتحادية العميا، حكم المحكمة ( 5)
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الحضور والمرافعة أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محاميًا آخر تحت مسئوليتو دون توكيل خاص ما لم 
 .(6)«يكن في سند التوكيل الصادر إليو ما يمنع من ذلك

 

المحكمة االتحادية العميا بأنو ، قضت صادر في ظل قانون تنظيم مينة المحاماة المعمول بو وفي حكم ثالث
إلمارة أبو ظبي ومن بعده القانون  1970لسنة  3لم يشترط قانون اإلجراءات أمام المحاكم المدنية رقم »

في شأن اإلجراءات المدنية توقيع محام عمى صحف الدعاوى إال ما قرره  1992لسنة  11االتحادي رقم 
ا أن اشتراط أن يكون ممثل الخصم وكياًل عنو من غير األخير بشأن الطعن أمام المحكمة العميا، كم

بأن يكون زوجًا أو  1991لسنة  23من قانون المحاماة االتحادي رقم  16المحامين ممن عدتيم المادة 
صيرًا أو ذي قربى لغاية الدرجة الرابعة إنما يكون في الحضور والمرافعة عن ذوي الشأن أمام المحاكم 

التحكيم ودوائر الشرطة والمجان القضائية واإلدارية والجيات الرسمية األخرى، دونما  والنيابة العامة وىيئات
اشتراط قيام ىذه الصمة من المصاىرة أو الدرجة من القرابة في شأن تقديم صحف الدعاوى حيث يكفي فييا 

 . (7)«التوكيل العادي الذي يخول صاحبو القيام بيذا اإلجراء

 

  

                                                           

 .33، ص 14م، مجموعة األحكام، س 1992يناير  12االتحادية العميا، حكم المحكمة ( 6)
م، 2004يونيو  23؛ حكم 996، ص 15األحكام، س م، مجموعة 1993مايو  18االتحادية العميا، حكم المحكمة ( 7)

 .1666، ص 26مجموعة األحكام، س 
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 اـــوتقديميض ـــون بالنقــف الطعــى صحــع عمــوقيـثالثًا: الت
ال يجوز لغير المحامين المقبولين لممرافعة أمام »تنص المادة الحادية والعشرون من ذات القانون عمى أن 

المحكمة االتحادية العميا الحضور أماميا نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطمبات أو الطعون أو صحف 
خمص البعض من ىذا النص أن تقديم الطمبات أو الطعون أو صحف الدعاوى أمام وقد يست. «الدعاوى

المحكمة االتحادية العميا ال يجوز لغير المحامين المقبولين لممرافعة أماميا. فالتفسير الحرفي لمنص يقضي 
 بذلك.

 

القول بأن المشرع يوجب ولكن، وباستقراء النصوص الواردة في التشريعات اإلجرائية المنظمة لمتقاضي، يمكن 
فقط توقيع الطعون بالنقض وغيرىا من الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة االتحادية العميا من محام. أما تقديم 

 177وفقًا لممادة صحيفة الطعن أو الدعوى ذاتيا، فيمكن أن يتم من الخصم نفسو أو من وكيل بالخصومة. ف
( 10م، معدلة بموجب القانون االتحادي رقم )1992( لسنة 11) من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي رقم

يرفع الطعن بالنقض بصحيفة تودع مكتب إدارة الدعوى في المحكمة التي أصدرت . 1»م، 2014لسنة 
موقعة من محام  – بحسب األحوال – الحكم أو المحكمة االتحادية العميا أو محكمة النقض أو محكمة التمييز

ماميا ومصحوبة بما يفيد أداء الرسم كاماًل مع التامين ويقيد الطعن فورًا في السجل المعد أمقبول لممرافعة 
عمى الطاعن أن يودع وقت تقديم الصحيفة صورا منيا بقدر عدد المطعون ضدىم وصورة لمكتب . 2. لذلك

موكل في ن يودع سند توكيل المحامي الأيجب عمى الطاعن وقبل حجز الطعن لمحكم . 3. إدارة الدعوى
فالمالحظ في ىذه المادة أن المشرع يستخدم صيغة المبني لممجيول في البند األول منيا،  .«....4. الطعن

، فمم يتطمب أن يقوم المحامي نفسو برفع الطعن، مكتفيًا بأن تكون «يرفع الطعن بالنقض...»مقررًا أن 
 .«داء الرسم كاماًل مع التامينما يفيد أماميا ومصحوبة بأموقعة من محام مقبول لممرافعة »صحيفة الطعن 

يودع وقت تقديم بأن  «الطاعن»أما البند الثاني من المادة ذاتيا، فقد جاء نصو صريحًا مقررًا التزامًا عمى 
ويوجب البند الثالث عمى  .الصحيفة صورا منيا بقدر عدد المطعون ضدىم وصورة لمكتب إدارة الدعوى

 .ن يودع سند توكيل المحامي الموكل في الطعنأوقبل حجز الطعن لمحكم الطاعن ذاتو 
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من قانون اإلجراءات الجزائية االتحادي لدولة اإلمارات  245تنص المادة فيما يتعمق بالدعاوى الجزائية، و 
يحصل الطعن بتقرير يشتمل عمى أسباب الطعن يودع »م عمى أن 1992( لسنة 35العربية المتحدة رقم )

كتاب المحكمة المرفوع إلييا الطعن خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور الحكم إال إذا اعتبر الحكم قمم 
ذا كان الطعن مرفوعا من  .حضوريًا فيسري الميعاد من يوم إعالنو ويقيد الطعن في السجل المعد لذلك وا 

ذا كان مرفوعا ،النيابة العامة فيجب أن يوقع أسبابو رئيس نيابة عمى األقل من غيرىا فيجب أن يوقع  وا 
ويبمغ قمم كتاب المحكمة المطعون ضده بصورة من تقرير الطعن وذلك في  .أسبابو محام مقبول أمام المحكمة

ميعاد ال يجاوز ثمانية أيام من تاريخ قيد الطعن في السجل المعد لذلك ولممطعون ضده ان يودع قمم كتاب 
 .«أيام من يوم إبالغو بو المحكمة مذكرة بالرد عمى الطعن خالل ثمانية

 

يتأكد الفيم آنف الذكر من خالل استقراء النصوص الواردة في بعض التشريعات اإلجرائية المقارنة. فعمى و 
بشأن حاالت  1959لسنة  57تنص المادة الرابعة والثالثون من القانون المصري رقم سبيل المثال، 

جراءات الطعن أمام محكمة النقض، معدلة بالقانو  يحصل الطعن »م، عمى أن 1962لسنة  106ن رقم وا 
بتقرير في قمم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ستين يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو من 

سباب التي بنى تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة ويجب إيداع األ
لك إذا كان الحكم صادرًا بالبراءة وحصل الطاعن عمى شيادة بعدم إيداع عمييا الطعن في ىذا الميعاد ومع ذ

الحكم قمم الكتاب خالل ثالثين يوما من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابو خالل عشرة أيام من تاريخ إعالنو 
 بإيداع الحكم قمم الكتاب وعمى الطاعن في ىذه الحالة أن يعين في طمبو المقدم لمحصول عمى الشيادة
ال صح إعالنو في قمم  المذكورة محال مختارا في البمدة الكائن بيا مركز المحكمة ليعمن فيو بإيداع الحكم وا 

فإذا كان الطعن مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير وأسباب الطعن موقعين من محام  .الكتاب
ذا كان مرفوعا من ىيئة قضايا الدولة فيجب أن سباب الطعن موقعين من أيكون التقرير و  عام عمى االقل وا 

ذا كان مرفوعا من غيرىما أن يوقع أسبابو محامي مقبول أمام محكمة النقضمستشار بيا عمى األ  .«قل وا 
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وىكذا، يبدو سائغًا القول بأن المشرع يوجب فقط توقيع صحيفة الطعن بالنقض من محام مقبول لممرافعة أمام 
وكيل  ، فيمكن أن يقوم بو الخصم نفسو أو بواسطةصحيفة الطعن ذاتيا لقيدىامحكمة النقض. أما تقديم 

 بالخصومة.
 

 مــام المحاكــة أمــوالمرافع اتــم والنيابــام المحاكـــور أمـــًا: الحضــثالث
ال يجوز لغير المحامين المقبولين لممرافعة أمام »تنص المادة الحادية والعشرون من ذات القانون عمى أن 

العميا الحضور أماميا نيابة عن أطراف الدعوى أو تقديم الطمبات أو الطعون أو صحف المحكمة االتحادية 
 . «الدعاوى

 

يجوز لممحامي سواء كان خصمًا »عمى أن  لفقرة األولى من القانون ذاتون اوتنص المادة الثانية والعشرو 
ك من إجراءات التقاضي أصياًل أو وكياًل في دعوى أن ينيب عنو خطيًا في الحضور والمرافعة أو غير ذل
  .«محاميًا آخر تحت مسؤوليتو ما لم يكن في سند التوكيل الصادر إليو ما يمنع ذلك

 

البين »م، تقول المحكمة الدستورية العميا المصرية إن 1995في حكميا الصار بتاريخ الثاني من ديسمبر و 
أن المحاماة مينة حرة  1983لسنة  17من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم  3، 1من أحكام المادتين 

تشارك السمطة القضائية في تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطنين 
ييم في ذلك إال لضمائرىم وحكم وحرياتيم، وأن المحامين يمارسون مينتيم في استقالل، وال سمطان عم

القانون، وأنو مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين المنظمة لمييئات القضائية، وبأحكام المرافعات المدنية 
الحضور عن ذوي الشأن أمام  ياويندرج تحتوالتجارية، ال يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة، 

، وكذلك أمام دوائر الشرطة والمحاكم عمى اختالفيا، ودفاعيم عنيم فيما جيات التحقيق، إداريًا كان أم جنائياً 



14 
 

يقام منيم أو عمييم من الخصومات القضائية، والقيام بما يتصل بيا من أعمال المرافعات واإلجراءات 
 .(8)«القضائية

 

، يمكن القول بأن ثمة طائفتين من األعمال التي يزاوليا المحامون: أوالىا، يندرج ضمن ومن جماع ما سبق
مزاولة مينة المحاماة، ويحظر بالتالي عمى غيرىم القيام بيا، واألخرى ال تندرج ضمن مزاولة مينة المحاماة، 

 ويجوز بالتالي لغيرىم القيام بيا بموجب توكيل.  

 

  

                                                           

ق دستورية، مجموعة أحكام المحكمة، الجزء  7س  15القضية رقم م، 1995ديسمبر  2حكم المحكمة الدستورية العميا، ( 8)
 .316السابع، ص 
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 يــث الثانـــالمبح

 اةـــب المحامـــتي مكاــمندوبوق ــحق
 

دوب ــة منــالت بصفــراء المعامـــة إلجــاء والنيابــات القضــة جيــمراجع
 اةــب محامــمكت

بشأن الئحة تنظيم أعمال مندوبي  2016( لسنة 17تنص المادة الثالثة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
ال يجوز لغير المندوبين المقيدين بالجدول »مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء عمى أن 
ويستفاد من  .«بصفة مندوب مكتب محاماةمراجعة جيات القضاء أو النيابة في اإلمارة إلجراء المعامالت 

أن المندوبين المقيدين بالجدول يجوز ليم مراجعة جيات القضاء والنيابة  –بطريق المخالفة  –ىذا النص 
الوارد  «المعامالت»راء المعامالت بصفة مندوب مكتب محاماة. ويتم فيم لفظ العامة في إمارة أبو ظبي إلج

 في ىذا النص وفق التحديد الذي تم توضيحو سابقًا فيما يتعمق بماىية مينة المحاماة.

 

 رةــــب المحاماة جمسات الخبــي مكاتــور مندوبـــواز حضــدى جــم
بي مكاتب المحاماة حضور جمسات الخبرة، أم أن قد يثور التساؤل في الواقع العممي عما إذا كان جائزًا لمندو 

 ذلك قاصر عمى المحامين فقط. 

 

لمادة الثانية والثمانين البند األول من قانون اإلثبات في وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل، تجدر اإلشارة إلى أن ا
يحضر » تنص عمى أن م،1992( لسنة 10الصادر بالقانون االتحادي رقم ) ،المعامالت المدنية والتجارية
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يجوز لمخبير أن ». ويضيف البند الثاني من المادة ذاتيا أنو «الخصوم أمام الخبير بأنفسيم أو بوكيل عنيم
وتنص المادة الثالثة  .«يباشر أعمالو ولو في غيبة الخصوم الذين دعاىم لمحضور عمى الوجو الصحيح

بأعمالو، ويجب أن يشتمل المحضر عمى ما يأتي:  يعد الخبير محضراً »والثمانين من القانون ذاتو عمى أن 
. بيان حضور الخصوم وأقواليم ومالحظاتيم موقعة منيم، ما لم يكن لدييم مانع من التوقيع فيذكر سبب 1

. بيان باألعمال التي قام بيا الخبير بالتفصيل وأقوال األشخاص الذين سمعيم من تمقاء 2ذلك في المحضر. 
 .«أحد الخصوم نفسو أو بناء عمى طمب

 

ويستفاد من النصوص آنفة الذكر أن المشرع يجيز حضور الخصوم بأنفسيم أو بوكيل عنيم. فيكفي إذن 
مجرد التوكيل بالخصومة، ولو كان الوكيل شخصًا عاديًا غير مرخص لو بمزاولة مينة المحاماة. وما دام 

اماة جمسات الخبرة، وذلك بناء عمى األمر كذلك، يبدو سائغًا القول بجواز حضور مندوبي مكاتب المح
 الوكالة الصادرة لو من المحامي الموكل بدوره من أحد الخصوم.

 

 وىــب إدارة الدعــتاأمام مكاة ــب المحامــور مندوبي مكاتــدى جواز حضــم
قد يثور التساؤل أيضًا عما إذا كان جائزًا لمندوبي مكاتب المحاماة الحضور أمام مكاتب إدارة الدعوى، 

 . دون غيرىم الخصوم أثناء إجراءات تحضير الدعوى، أم أن ذلك قاصر عمى المحامين فقطوتمثيل 

 

وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل، نرى من المناسب إلقاء الضوء عمى ميام واختصاصات مكاتب إدارة الدعوى، 
إذا كان يجوز وذلك حتى يتسنى تحديد الطبيعة القانونية لمرحمة تحضير الدعوى، والقول تبعًا لذلك بما 

لمندوبي مكاتب المحاماة الحضور وتمثيل الخصوم أمام مكاتب إدارة الدعوى، أم أن ذلك قاصر عمى 
( لسنة 7دائرة القضاء رقم )الثالثة من قرار رئيس  وىكذا، وباالطالع عمى المادةالمحامين دون غيرىم. 

يناط »نجدىا تنص عمى أن لقضاء، في شأن إنشاء ونظام عمل مكتب إدارة الدعوى بمحاكم دائرة ا 2015
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دارتيا وتبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة بين  بمكتب إدارة الدعوى ميام قيد الدعوى وتحضيرىا وا 
 الخصوم، ويشمل ذلك ما يمي: 

 . . تقدير واستيفاء الرسوم المقررة وفق القانون1

 بحسب األحوال.  –الكترونيًا أو يدويًا أو كمييما  –. قيد الدعاوى والطعون في السجل الخاص بذلك 2

. تحرير اإلعالن حسب األصول وتسميمو إلى الجية المنوط بيا تنفيذه مع إرفاقو بصورة من صحيفة 3
 الدعوى وأي أوراق أو مستندات مقدمة، وذلك في نفس اليوم أو اليوم التالي عمى األكثر. 

ال تزيد عمى ابية عمى الدعوى مرفقًا بيا كافة المستندات خالل مدة . تكميف المدعى عميو بتقديم مذكرة جو 4
 عشرة أيام أمام مكتب إدارة الدعوى. 

. دعوة الخصوم واستكمال البيانات والمستندات وتقارير الخبرة والمذكرات وغير ذلك من أعمال التحضير 5
 ونًا. في إطار زمني محدد، وذلك دونما إخالل بالمواعيد المنصوص عمييا قان

. إذا لم يرد ما يفيد إعالن المدعى عميو في الدعوى، يتم استعجال اإلعالن من قبل مكتب إدارة الدعوى 6
( من قانون اإلجراءات المدنية، معدلة بالقانون االتحادي رقم 8( من المادة )4أحكام البند )مع مراعاة تطبيق 

 إذا توفرت أسبابو. ، فيما يتعمق باإلعالن بالطرق البديمة 2014( لسنة 10)

. تمقي طمبات اإلدخال والتدخل والطمبات العارضة والمستندات المرفقة بيا، واتخاذ ما تقتضيو من 7
 إجراءات. 

 . االحتفاظ بسندات الدين المتعمقة بأوامر األداء لحين انقضاء أجل التظمم من أمر األداء. 8

عالن9 الدائنين بيا والتحقق من أن الذي قام باإلعالن قد  . استالم طمبات العرض التي يقدميا المدينون وا 
 حرر محضرًا اشتمل عمى بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبولو من عدمو. 

 . إخطار النيابة العامة في الحاالت التي يوجب القانون إخطارىا بيا. 10
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إلييا بواسطة مترجم قانوني . التحقق من أن المستندات واألوراق المحررة بغير المغة العربية مترجمة 11
 معتمد.

. التحقق من أن المستندات واألوراق المقدمة مصدقة حسب األصول إذا كانت صادرة من خارج الدولة أو 12
 كانت صادرة من داخميا ويوجد ثمة مقتضى لتصديقيا. 

ج المعد . االجتماع مع األطراف وحصر نقاط االتفاق واالختالف وتحديد جوىر النزاع حسب النموذ13
 لذلك، عمى النحو الذي ال يؤدي إلى إطالة أمد التقاضي.

 .(9)«. أي ميام أخرى منصوص عمييا قانونًا أو ذات صمة بطبيعة العمل14

 

وبإمعان النظر في االختصاصات المنوطة بمكاتب إدارة الدعوى، يمكن القول بأنيا أعمال مادية غير فنية، 
تتعمق جميعيا باستيفاء األوراق والمستندات من الخصوم وتحديد جوىر النزاع، عمى النحو الذي ال يؤدي إلى 

خالفية بين المتقاضين. فمم ينيط المشرع بمكاتب إدارة الدعوى الفصل في أي مسألة إطالة أمد التقاضي. 
ام مكاتب إدارة الدعوى، وال يمزم ومن ثم، يبدو مستساغًا القول بجواز حضور مندوبي مكاتب المحاماة أم

 حضور المحامين بأنفسيم أماميا.

  

وثمة تساؤل يثور يتعمق بمدى جواز إبداء الدفوع الشكمية أمام مكتب إدارة الدعوى، وما إذا كان يترتب عمى 
والسبب في تناول ىذا التساؤل ىنا أن من شأن اإلجابة عنو أن تسيم في عدم إبداءىا سقوط الحق فييا. 

تحديد الطبيعة القانونية لمرحمة تحضير الدعوى، األمر الذي يقود بدوره إلى اإلجابة عن التساؤل الخاص 
طار عمل مندوبي مكاتب المحاماة أمام مكتب إدارة الدعوى. وفي ىذا الشأن، وفيما يتعمق بالدفع  بحدود وا 

 من الخامسة الفقرة بو تقضي ما وفق المقرر»بشرط التحكيم، قضت محكمة النقض في إمارة أبو ظبي بأن 

                                                           

م وبدأ العمل بو اعتبارًا 2015الموافق العاشر من مارس ىـ 1436التاسع عشر من جمادى األولى ىذا القرار في  صدر( 9)
 .  ، ونشر بالجريدة الرسمية فيم2015من أول مارس 
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 رفع يجوز فال ما نزاع في التحكيم عمى الخصوم اتفق إذا أنو المدنية االجراءات قانون من 203 المادة
 ولم التحكيم بشرط اعتداد دون الدعوى ورفع إليو الطرفين أحد لجأ إذا ذلك ومع القضاء، أمام بو الدعوى
 عمى يجب أنو ذلك الغيا، التحكيم شرط واعتبر الدعوى نظر جاز األولى الجمسة في اآلخر الطرف يعترض
 خصمو التجاء عمى األولى الجمسة في يعترض بأن ايجابيا موقفا يتخذ أن التحكيم بشرط المتمسك الطرف

 تمك في اعتراض منو يحصل لم فان التحكيم، عمى االتفاق رغم حق من يدعيو بما لممطالبة القضاء إلى
 يصبح المحكمة أمام الدعوى نظر أن الدعوى نظر جاز عبارة من والمقصود الدعوى، نظر جاز الجمسة
 أن المحكمة عمى فيتعين الجمسة تمك في االعتراض تم إذا أما الغيًا، التحكيم شرط ويصبح والزما صحيحا
 لفض التحكيم الى المجوء عمى الخصوم التفاق إعماال التحكيم شرط لوجود الدعوى قبول بعدم تقضي

 نشاءإ شأن في 7/2015 رقم القضاء دائرة رئيس سمو قرار من 4 المادة في النص أن كما بينيم، المنازعات
 بتقديم عميو المدعى تكميف في المكتب ميام حدد قد القضاء دائرة بمحاكم الدعوى إدارة مكتب عمل ونظام
 ادارة مكتب أمام أيام عشرة عمى تزيد ال مدة خالل المستندات كافة بيا مرفقا الدعوى عمى جوابية مذكرة

 الدعوى دارةإ مكتب أمام مثل قد ضدىم المطعون محامي أن باألوراق البين وكان ذلك، كان لما. الدعوى
 جواز بعدم فييا دفع جوابية بمذكرة تقدم 11/4/2016 وبتاريخ لمجواب، أجالً  وطمب 4/4/2016 بتاريخ
 المقصود وكان لممحكمة الدعوى إحالة الخصوم طمب ثم ومن تحكيم، شرط لوجود القضاء أمام الدعوى نظر

 الحكم وكان المحكمة، أمام مرة ألول ممثمو أو عميو المدعى فييا يحضر التي الجمسة ىي األولى بالجمسة
 التي الجمسة ىي األولى بالجمسة المقصود أن عمى قضاءه أقام إذ النظر ىذا يخالف لم فيو المطعون
 ال المحضر مكتب إلى األطراف حضور وأن المحكمة، أمام مرة ألول يمثمو من أو عميو المدعى يحضرىا

 التزم قد يكون فإنو المدنية، االجراءات قانون من 203 بالمادة المقصودة األولى بالجمسة حضوراً  يعتبر
 .(10)«أسـاس غير عمى النعي ويضحي القانون صحيح

 

 أو عميو المدعى يحضرىا التي الجمسة ىي األولى بالجمسة المقصود»وىكذا، ذىبت محكمة النقض إلى أن 
 بالجمسة حضوراً  يعتبر ال المحضر مكتب إلى األطراف حضور وأن المحكمة، أمام مرة ألول يمثمو من

                                                           

 .17ق. أ، مجموعة األحكام، رقم  11تجاري، س  2016لسنة  773م، الطعن رقم 2017يناير  12أبو ظبي، نقض ( 10)
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. وما دام األمر كذلك، ونظرًا ألن الحضور أمام «المدنية االجراءات قانون من 203 بالمادة المقصودة األولى
من قانون  203مكتب إدارة الدعوى ال يترتب عميو إعمال األثر القانوني المنصوص عميو في المادة 

اإلجراءات المدنية، لذا فإن مؤدى ذلك والزمو ىو القول بجواز حضور مندوبي مكاتب المحاماة أمام مكاتب 
ضور المحامين بأنفسيم غير الزم وغير ضروري. إذ لن يترتب عمى عدم حضورىم إدارة الدعوى وأن ح

 سقوط أي من الدفوع اإلجرائية أو الموضوعية.

 

ق ــالتوفي زــمراكاة أمام ــــب المحامــــتي مكاــور مندوبــــواز حضــــدى جـــم
 ة ــوالمصالح

مرحمة التوفيق والمصالحة عمى مرحمة سابق عمى قيد الدعوى، وىي بالتالي سابقة عمى انعقاد الخصومة 
بإنشاء مراكز التوفيق م 2016( لسنة 17رقم )القضائية. فوفقًا لممادة السادسة من القانون االتحادي 

 لمتوفيق مركز بيا أنشئ لتيا المحاكم في تقيد أن يجوز ال»، والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية
 المادة ألحكام وفقاً  إلزامي بشكل المركز اختصاصات ضمن تدخل التي الدعاوى من دعوى أية والمصالحة

وباعتبارىا سابقة عمى مرحمة  «.شأنيا في تم بما إفادة وصدور عميو، عرضيا بعد إال القانون، ىذا من( 3)
التقاضي، فال يمزم أن يكون الحضور بواسطة محام. فيجوز أن يكون حضور الخصوم شخصيًا أو بوكيل من 
غير المحامين. ويمكن القول بالتالي بأن الحضور أمام مراكز التوفيق والمصالحة ليس عماًل من أعمال 

ذا حضر المحامي أمام مراكز التوفي فإن ذلك يكون بناء عمى الصالحيات المقررة ق والمصالحة المحاماة. وا 
 لو كوكيل، دون أن يرتبط ذلك بصفتو كمحام من عدمو.

 

( 17، تنص المادة الثانية عشرة من القانون االتحادي رقم )«مدة الصمح»تحت عنوان من ناحية أخرى، و 
تعمل المراكز عمى »بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية عمى أن م 2016لسنة 

( واحد وعشرين يوم عمل عمى األكثر من تاريخ حضور األطراف أماميا، 21حل المنازعة صمًحا خالل )



21 
 

 «.خرى مماثمةويجوز مدىا لمدة أخرى مماثمة بقرار من المصمح، ما لم يتفق األطراف عمى مدة إضافية أ
، والحضور كما سبق أن قمنا قد يكون «حضور األطراف»ويستفاد من ىذا النص أن المشرع استعمل عبارة 

 شخصيًا وقد يكون بوكيل.

 

ومنظورًا لألمور عمى ىذا النحو، وما دام الحضور أمام مراكز التوفيق والمصالحة ال يندرج ضمن أعمال 
جواز حضور مندوبي مكاتب المحاماة باعتبارىم وكالء عن المحامين المحاماة، فإن ذلك يقود إلى القول ب

 الموكمين بدورىم من الخصوم.

 

  



22 
 

 ثـــلث الثاـــالمبح

 اةــــب المحامــي مكاتـــات مندوبــواجب
 

 لـــراف العمــد وأعــات وتقاليــح والتعميمــئزام بالمواــااللت
بشأن الئحة تنظيم أعمال مندوبي  2016( لسنة 17تنص المادة العاشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )

يجب عمى المندوب عند أداء عممو أن يمتزم »مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء عمى أن 
ل المنوط بو، والتقيد بمبادئ الشرف بالموائح والتعميمات السارية في المحاكم وااللتزام بتقاليد وأعراف العم

 .«واألمانة

 

 يــزي الرسمــداء الـــزام بارتـــااللت
بشأن الئحة تنظيم أعمال  2016( لسنة 17تنص المادة الحادية عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )

الرسمي أثناء يمتزم المندوب بارتداء الزي »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء عمى أن 
تواجده في مباني الدائرة وأروقة المحاكم، كما يمتزم بوضع البطاقة المعتمدة في مكان ظاىر وبارز لمعرفة 

 .«شخصيتو وصفتو

 

م بشأن مزاولة مينة مندوبي 2018( لسنة 14وبناء عمى ىذا النص، وتنفيذًا لو، صدر التعميم اإلداري رقم )
عمى السادة المندوبين االلتزام بالمباس »مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، والذي يوجب 
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رة القضاء في مكان ظاىر، وأن الرسمي الالئق، ووضع بطاقة قيد مندوب مكتب محام والصادرة عن دائ
 .(11)«تكون سارية المفعول

 

في شأن  1991( لسنة 23أما فيما يتعمق بالمحامي، فإن المادة الثالثة والعشرين من القانون االتحادي رقم )
. «يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة»تنظيم مينة المحاماة تنص عمى أن 

 1991( لسنة 23وتنفيذًا ليذه المادة، تنص المادة الثامنة عشرة من الالئحة التنفيذية لمقانون االتحادي رقم )
يكون حضور المحامي أمام المحاكم بالرداء الخاص بالمحاماة »في شأن تنظيم مينة المحاماة عمى أن 

 .(12)«ىذا الرداء ويحدد وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف بقرار منو مواصفات

 

فيما يتعمق بمندوبي مكاتب  «المباس الرسمي»أو  «الزي الرسمي»والمالحظ ىنا أن المشرع استخدم تعبير 
والواقع أن ىذا  .عند الحديث عن التزامات المحامي «الرداء الخاص بالمحاماة»المحاماة، بينما استخدم تعبير 

االختالف في التعبير المستخدم يقتضي اختالفًا في المدلول. فالزي الرسمي أو المباس الرسمي بالنسبة 
من مواطني دول مجمس التعاون الخميجي ىو المباس الوطني لمواطني ىذه الدول، بينما الزي لممندوبين 

. فمم يشترط المشرع (Formalدلة الرسمية )ىو الب الرسمي لممندوبين من مواطني الدول العربية األخرى
 بالنسبة لمندوبي مكاتب المحاماة رداًء خاصًا بيم، وذلك خالفًا لما فعل بالنسبة لممحامين.

 

 

 

                                                           

ىـ الموافق العاشر من يونيو 1439والعشرين من رمضان التعميم عن وكيل دائرة القضاء بتاريخ الخامس صدر ىذا ( 11)
 م.2018م، وبدأ العمل بو اعتبارًا من أول يوليو 2018

 م.1997لسنة  591ىذه الالئحة بالقرار الوزاري رقم  صدرت( 12)
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 ةــات المحاكمــل قاعــات داخــم اإلنابـــر تسميــحظ
 بشأن الئحة تنظيم أعمال 2016( لسنة 17تنص المادة الثانية عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )

يحظر عمى المندوب تسميم اإلنابات »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء عمى أن 
 .«لمسادة المحامين داخل قاعات المحاكمة

 

 التو ـــو وتعامــي عالقاتـار فــالتحمي بالوق
بشأن الئحة تنظيم أعمال  2016( لسنة 17طبقًا لممادة الثالثة عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
عمى المندوب أن يتحمى بالوقار في عالقاتو »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 

 .«ير القضاة وموظفي الدائرةوتعامالتو مع زمالئو في المينة، ومع أطراف الدعوى واحترام الغير وتوق

 

 وع لــاة التابــب المحامـــن مكتــو عـــم وكالتـــزام بتقديــااللت
بشأن الئحة تنظيم أعمال  2016( لسنة 17طبقًا لممادة الرابعة عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
وكالتو عن مكتب تقديم ما يفيد عمى المندوب »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 

فال يكفي إذن تقديم بطاقة قيد  .«المحاماة التابع لو عند القيام بأي إجراء أمام المحاكم أو النيابة العامة
 .الصادرة عن دائرة القضاءمندوب مكتب محام 
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 وــع لــب التابــح المكتــو لصالــعمم صــتخصي
بشأن الئحة تنظيم أعمال  2016( لسنة 17طبقًا لممادة الخامسة عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
يجب أن يكون عمل المندوب لصالح المكتب »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 

 .«يعمل بو الذي يعمل بو، فال يكون العمل لمصمحتو الشخصية أو لغير صاحب المكتب الذي

 

 اــــدم إفشائيـــــوعة ــالمينيرار ــــى األســـاظ عمــــالحف
بشأن الئحة تنظيم أعمال  2016( لسنة 17طبقًا لممادة السادسة عشرة من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )

ال يجوز لممندوب أن يفشي سرًا أؤتمن عميو أو »مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 
 .«و عن طريق مينتو، ما لم يكن اإلفضاء بو من شأنو منع ارتكاب جريمةاتصل عممو ب

 

م، 1987( لسنة 3من قانون العقوبات االتحادي رقم ) 379متجريم الوارد في المادة ل تطبيقاً  ىذا الحظر يعدو 
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التي ال تقل عن عشرين ألف درىم أو »والتي تنص عمى أن 

من كان بحكم مينتو أو حرفتو أو وضعو أو فنو مستودع سر فأفشاه في غير بإحدى ىاتين العقوبتين 
، وذلك ما لم يأذن صاحب لمنفعتو الخاصة أو لمنفعة شخص آخراألحوال المصرح بيا قانونًا أو استعممو 

لشأن في السر بإفشائو أو استعمالو. وتكون العقوبة السجن مدة ال تزيد عمى خمس سنين إذا كان الجاني ا
 . «موظفًا عامًا أو مكمفًا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفتو أو خدمتو

 

 1991( لسنة 23لقانون االتحادي رقم )ويتسق ىذا الحظر مع الحظر الوارد في المادة الثانية واألربعين من ا
ال يجوز لممحامي أن يفشي سرًا أؤتمن عميو أو عرفو عن »في شأن تنظيم مينة المحاماة، بنصيا عمى أن 

 .«طريق مينتو ما لم يكن اإلفضاء بو من شأنو منع ارتكاب جريمة
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 يــب القاضــى طمــاء عمــناة إال بـــع القضـر مــل المباشـــر التواصــــحظ
بشأن الئحة تنظيم  2016( لسنة 17طبقًا لممادة السابعة عشرة البند األول من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
. 1يحظر عمى المندوب ما يمي: »أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 
 . «اضي....التواصل المباشر مع السادة قضاة المحاكم، ما لم يكن بناء عمى طمب الق

 

 اــرح بيــــر المصـــن غيــي األماكــد فـــر التواجــــحظ
بشأن الئحة تنظيم  2016( لسنة 17طبقًا لممادة السابعة عشرة البند الثاني من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
. 2يحظر عمى المندوب ما يمي:... »أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 

 .«ألماكن غير المصرح بيا....التواجد في ا

 

ة ـــرة وأروقــئي الداــي مبانــاة فــب المحامــــة لمكتــام بالدعايــر القيــــحظ
 مـــاكـالمح

بشأن الئحة تنظيم  2016( لسنة 17طبقًا لممادة السابعة عشرة البند الثالث من قرار رئيس دائرة القضاء رقم )
. 3يحظر عمى المندوب ما يمي:... »أعمال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء، 

 .«القيام بالدعاية لمكتب المحاماة في مباني الدائرة وأروقة المحاكم

 

م 1991( لسنة 23وتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أن المادة السابعة والثالثين من القانون االتحادي رقم )
ال يجوز لممحامي أن يعمن عن نفسو بشكل ال يتفق مع تقاليد »في شأن تنظيم مينة المحاماة تنص عمى أن 

باستخدام الوسطاء وتحدد الالئحة التنفيذية مينة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك بوسائل الدعاية أو الترغيب 
وىكذا، يحظر  .«وسائل اإلعالن. وال يجوز أن يخصص حصة من أتعابو لشخص من غير المحامين
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المشرع عمى المحامي أن يعمن عن نفسو بشكل ال يتفق مع تقاليد مينة المحاماة أو أن يسعى إلى ذلك 
فال يجوز لممحامي إذن أن يطمب من مندوبي المكتب القيام  بوسائل الدعاية أو الترغيب باستخدام الوسطاء.

بالدعاية لو بشكل ال يتفق مع تقاليد مينة المحاماة. وال شك أن قيام مندوبي مكاتب المحاماة بالدعاية ليا في 
مباني الدائرة وأروقة المحاكم ىو أمر ال يتفق مع تقاليد ىذه المينة السامية، ولذلك حرصت الئحة تنظيم 

 مال مندوبي مكاتب المحاماة أمام محاكم ونيابات دائرة القضاء عمى حظر ىذا السموك.أع

 

ات ــــع والمعمومــن الوقائــن عـــي المحاميـــادة مندوبــــواز شيــــدى جــــم
 ا ــــوا بيــــي عممـــالت

م في شأن تنظيم مينة المحاماة 1991( لسنة 23تمقي المادة الحادية واألربعون من القانون االتحادي رقم )
مى المحامي أن يمتنع عن أداء الشيادة عن الوقائع أو المعمومات التي عمم بيا عن طريق مينتو ع»التزامًا 

ولم يرد نص  .«إال إذا وافق عمى ذلك من أبمغيا إليو، ما لم يكن ذكرىا لو بقصد ارتكاب جناية أو جنحة
شيادة مندوبي المحامين يثير التساؤل عن مدى جواز مماثل في الئحة مندوبي مكاتب المحاماة، األمر الذي 

 عن الوقائع والمعمومات التي عمموا بيا.

 

وفي اإلجابة عن ىذا التساؤل، قد يقول البعض إن حق المحامي في االمتناع عن الشيادة قد ورد عمى سبيل 
االستثناء من أصل عام ىو االلتزام بأداء الشيادة أمام الشيادة. وباعتباره استثناء من أصل عام، ال يجوز 

يرية المنصوص عمييا في المادة الثالثين من تطبيقًا لمقاعدة األصولية التفسالتوسع فيو أو القياس عميو، وذلك 
   .«االستثناء ال يقاس عميو وال يتوسع في تفسيره»قانون المعامالت المدنية االتحادي، والتي تنص عمى أن 
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االمتناع عن الشيادة إلى مندوبي مكاتب المحاماة، مستندًا في ذلك  يرى البعض امتداد وجوب في المقابل، قد
التابع تابع وال يفرد »ثة والخمسين من قانون المعامالت المدنية االتحادي، والتي تنص عمى أن إلى المادة الثال

. ووجو االستدالل بيذا النص أن مندوب المحامي تابع لو، ومن ثم يكون لو حكم التابع وال يفرد «بالحكم
 بالحكم. 

 

، وينبغي أن يكون مى أسرار موكمييمونعتقد أن طبيعة وظيفة مندوبي مكاتب المحاماة ال تستمزم االطالع ع
 .إفشاء الموكل باألسرار لممحامي فقط بدون حضور أي شخص آخر، ولو كان أحد مندوبي مكتب المحاماة

التوسع بالتالي ال يجوز  وومن ثم، نرى أن امتناع المحامي عن الشيادة ضد موكمو ىو استثناء من أصل، 
 فيو أو القياس عميو. 
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 ق ــــممح

 
 ين(ـــمحاممادرة لــاالت الصــالوكغ ــض صيـــ)بع

  



30 
 

 

 وكالة محامى
 

 دناه/                                ، الجنسية          ، بطاقة ىوية رقمأأنا الموقع أقر 
 العنوان/

بطاقة محاماة صادرة من  ،                 بصفتي الشخصية بأنني قد وكمت المحامي األستاذ/       
 ( لممحاماة واالستشارات القانونية.            وزارة العدل رقم )     ( مكتب )  

 
عميو أمام جميع المحاكم عمى  ىتمثيمي والحضور عنى كمدعى أو مدعليكون وكياًل ينوب عنى ولو حق 

اختالف مقارىا وأنواعيا ودرجاتيا ووظائفيا محمية كانت أو اتحادية من مدنية وشرعية أو جزائية أو بمدية أو 
جوازات وكذلك النيابة العامة والشرطة ودوائر التنفيذ والكاتب العدل ولجان التوفيق والمصالحة والتوجيو 

تحكيم ولجان فض المنازعات اإليجارية وجميع الدوائر الرسمية وغير األسري ومكاتب العمل ومراكز ال
جراءات التسويات الرسمية في الحكومة االتحادية أو المحمية م ماأوالمخالصات كما لو تمثيمي  وأمام البنوك وا 

ات راضي والمؤسسات والشركات وخالفيا دون حصر لعمومية ىذه الوكالة في دولة االمار البمديات ودوائر األ
و و أممتقابمة ولو اختصام من يرى اختصاالعربية المتحدة أو خارجيا ولو حق إقامة الدعاوى والدعاوى ال

وتقديم الطمبات  يا يراه في مصمحتي بدون الرجوع إلدخالو خصما في الدعوى أو التدخل فييا وفق مإ
عطاء المخالصات العارضة والمرافعة والحضور والدفاع عنى واإلقرار بالدين واإلبراء منو و  تسميم الحقوق وا 

جراءات الم واإلقرار واستالم البالغات  يقاصة كما لو حق إمضاء االوراق عنوترك الخصومة والتنازل عنيا وا 
عالن الغير وحضور التحقيق وطمب توجيو اليمين وردىا وقبوليا والتح كيم واإلعالنات الموجية لي والتبميغ وا 

و االعتراض عمييا أو طمب فسخيا أوليم وطمب التصديق عمى قراراتيم قب وأوطمب تعيين المحكمين وعزليم 
نكار الخطوط واالختام و والمصالحة وشطب الدعاوى والتنازل عنيا وترك الخصومة  اإلمضاءات فييا وا 

عالن شواىد التزوير وطمب تعيين الخبراء وردىم  مريق أخر وتقديوالطعن فييا بالتزوير أو بأي ط األدلة وا 
بداء والمالحظات والطعن عمى قراراتيم ومناقشتيم وتقرير المعوالحض رضة واستئناف القرارات اور أماميم وا 

ظبي ودبي وأمام المحكمة االتحادية  مام محاكم أبوأة النظر والطعن بالنقض والتمييز حكام والتماس إعادواأل
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ومناقشة البيانات وتقديم واستالم المذكرات  ممارات العربية المتحدة ولو تقديالعميا أو ألي محكمة داخل اال
عالنيا وقبول األسباب و األ مائض والمستندات وتقديوالطمبات والعر  الميا وتنفيذىا واالعتراض عمى حكام واستا 

لغائيا واالستشكال فيات التحفظية والتنفيذية ووقفيا و حكام الغيابية والتظمم من القرارات واتخاذ االجراءاأل  ا 
نيم كما وكمتو في واإلفراج ع مواإلعذارات وطمب منع سفر المدينين وحبسي تارات وتوجيو اإلخطاراتنفيذ القر 

في قبض وصرف الشيكات الصادرة من يا و تو صرف بواقييا بعد تسويأفيا مانات وصر دفع الرسوم واأل
نابة  الغير في كل أو في المحكمة كما لو الحق في قيد وفتح البالغات والتنازل عنيا ولو الحق في توكيل وا 

ن عمى كل ما يجريو من أفعال من اآل وعممو مصدقاً  ويألقولو ور  ةبعد المرة وكالة مفوض بعضو وعزلو المرة
 أو من ينوب عنو أو يوكمو.  

 تسري ىذه الوكالة لمدة ثالث سنوات من تاريخ التصديق عمييا ما لم تمغ قبل ذلك ألي سبب آخر.
 

 توقيع الموكل
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 توكيل
 

 ىوية  رقم            الجنسية/                   أنا الموقع أدناه/                   
 بصفتي الشخصية

 
 قيد رقم                        /                   األستاذوكمت 

 
منا أو لدعاوى التي ترفع في جميع ا والمحاكمة ليكون وكيال عنى بصفتي في المرافعة والمدافعة والخصومة

يداعمينا وفي إقامة وقيد و  كافة المحاكم عمى اختالف درجاتيا وتنوعيا  ىع الدعاوى واالستئناف والطعون لدا 
مارات العربية المتحدة وخارجيا والمحكمة االتحادية العميا لدى دوائر التنفيذ بدولة اإلو بداية واستئنافا ونقض 

وىيئات التحكيم ومراجعة دوائر الشرطة والنيابة وفي فتح  ومحكمة النقض والتمييز ولجنة التوفيق والمصالحة
و أمو بإقامة الدعوى التي ترفع منى و من ينوب أو يوكأل عنيا وقد فوضت الوكيل المذكور البالغات والتناز 

عادة النظر والمعارضة والتحرير وتقديميا والموائح واألوراق واإلنذارات و  والدفاع ضائالعر جميع وتوقيع  يعم ا 
خر درجة من درجات وما يتفرع عنيا آل يأو عم يي المرافعة بالدعوى التي ترفع منبميغيا ألي كان وفوت

الدعوى التقابمية المحاكم وفي اإلعالن والتبميغ وطمب الحجز االحتياطي والتحفظي والتنفيذي والتدخل وتقديم 
عادة المحاكمة ورد القضاة واختيار و  ماميم أيم وتقديم الطمبات والمذكرات ساتلخبراء والمحكمين وحضور جماا 

وفي الصمح واإلقرار واإلبراء والمقاصة والتنازل ولو الحق في شطب الدعوى وتركيا بكافة درجاتيا ولو الحق 
نكار الخطوط والتوقيع والطعن حكام لدى دوائر التنفيذ و فيذ األفي توجيو اليمين الحاسمة وقبوليا وردىا وتن ا 

فييا بالتزوير وتسمية المحاسبين والخبراء وتقديد البيانات وتمثيمي لدييم ولدى أي جية حكومية أو خاصة 
و أي رسوم مالية في القضية المرفوعة ألسيادتو بإيداع المبالغ النقدية وفي دفع الرسوم واألمانة والسماح 
ينا ومتفرعة عنيا وصرف المبالغ والشيكات المحكوم بيا من المحاكم ولو باسمنا أو في القضية المرفوعة عم

عطاء الوكيل اينيب غيره فيما وكل بو أو بعضو و ن أالحق في  ل ز ن يعألمناب جميع صالحياتو أو بعضيا و ا 
 م.20وتعتبر ىذه الوكالة سارية حتى   /     /     ويوكل غير المرة تمو المرة وكالة عامة لرأيو وقولو

 
 توقيع الموكل  
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 وكالة
 
  ىوية رقم )             (     ية/                   نا الموقع أدناه/                   الجنسأ

 بصفتي الشخصية
 العنوان

 
 أقمت مقام نفسيقد وكمت و 

    المحامي /                                          رقم القيد
 

قامة وذلك لمتابعة و   متئنافية ومحكمة النقض وقيد وتقديجميع القضايا لدى مختمف المحاكم االبتدائية واالسا 
الطعن لدى محكمة النقض ولدى لجنة فض المنازعات االيجارية ولجنة التوفيق والمصالحة وفي المحاكمة 

قراراتيم وفي اجراء انتخاب الخبراء والمحكمين والطعن في ة والمخاصمة وفي التبميغ و دافعة والمرافعموال
 توقيعات وطمبات واجراءات وفي طمب من ادعاء ىائر وفي كافة ما يتفرع عن الدعاو مراجعة جميع الدو 

الحجز التحفظي واالجرائي وفكيا وتثبيتيا وبطمب الحبس وطمب رد القضاة ونقل الدعوى بطمب ادخال 
الشرطة  ىيم البالغات والشكاوى لدمة وبتقدشخص ثالث في الدعوى وفي االعتراضات وبتقديم الدعوى المتقاب

والنيابة العامة وبطمب إعادة المحاكمة وبتقديم االستدعاءات وبجميع ما يتعمق ويتفرع عن الدعاوى كما لو 
وكالة مفوضة لرأيو  وقانوناً  الحق في توجيو اليمين الحاسمة وفي ردىا وفي كل ما يجوز بو التوكيل شرعاً 

و سواىم في كل أن يوكل عنو من يشاء من المحامين ة وقد اذنت لو بأوقولو وعممو في الخصوص المذكور 
  م.20وكالة سارية المدة حتى تاريخ    /     /    أو بعض ما جاء في ىذه الوكالة

 
 

 توقيع الموكل   
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 وكالة بالقضايا
 

 /الجنسية                              أدناه الموقع اأقر أن
 (                             )بطاقة ىوية رقم وأحمل 

 
 

 العنوان

 المدينة اإلمارة
 الشارع المنطقة

 الياتف المتحرك رقم المنزل
 البريد االلكتروني فاكس

 ص ب  ىاتف العمل
 العنوان

 

ىمية القانونية بصفتي الشخصية وكمت مكتب                    لممحاماة واالستشارات نا بكامل األوأ
/                          ، مجتمعين أو والمحامي                القانونية ويمثمو المحامي/       

كم والجيات القضائية عمى مام جميع المحافي الدعاوى أ يالدعاوى والحضور عنوذلك في قيد  ،منفردين
عميو أو  ىو مدعولو القانون لكل منيم بصفة مدعي أنواعيا ومختمف درجاتيا كال حسب ما يخأاختالف 
 ،يةئوامر أو القرارات الوالو طالبا التخاذ األإعادة النظر أ أو مدخال أو مستشكال أو طالب لمتدخلطالب 

ي دعوى أخرى أو لجنة االيجارات بأبوظبي أو أي إمارة أ دعوى مدنية أو جنائية أو عقارية أووذلك في كل 
مام المحكمة أوطعنا بالنقض  أخرى بجميع درجاتيا أو إجراء منصوص عميو في القوانين بداية واستئنافا

وفتح وتقديم البالغات  جعة كافة الدوائر الرسمية والمراجع الوطنية واألشخاصالتحادية العميا والتمييز ولو مراا
 ،استدعاء لشأنياأي  مام دوائر الشرطة والنيابة العامة والحضور عنا والتنازل عن البالغات وفىأئض والعرا

رات العربية المتحدة وكالة في مام تمك الدوائر والجيات ذكرت أم لم تذكر في داخل االماأوالتوقيع عنى 
والقيام باإلجراءات الالزمة إلقامة الدعاوى عمال القانونية المنصوص عمييا والواردة بيا تخولو حق المرافعة األ

وراق واأل ومتابعتيا وقبول اليمين وتوجيييا وردىا بالتبميغ والتبمغ وتقديم المذكرات واإلعالنات والمستندات
مام دوائر التنفيذ وحق الترك ة أوجو الدفوع والدفاع وتمثيمنا أوالطمبات واإلعارات واالدعاء بالتزوير وكاف

إلقرار وحق القبض والصرف واستالم المبالغ والصمح واإلبراء وتعيين الخبراء وطمب تثبيت والتنازل وا
لتحكيم الحجزين التحفظي والتنفيذي وفكيما والدخول بصفة شخص ثالث وطمب الحبس والرجوع عنو وا

 الخاصة و محتكم ضده والتوقيع عمى مشارطة التحكيم وتسمم واستالم المبالغ والحضور عني بصفة محتكما أ
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 و إنابةأوكل بو أو بعضو ألغير في كل ما و بشيكات وصرفيا وليم حق توكيل ابالتنفيذ سواء كانت نقدا أ

ن عمى جميع من اآلولو التوقيع عنى في كل ما ذكر أعاله مصدقا  ،وقانوناً  ي شرعاً ما تقتضيو مصمحت وكل
  .بسبب آخرقبل ذلك تيي ما لم تن 20وتنتيي في تاريخ    /    /     وقعأما يجري وعميو 

 

 توقيع الموكل
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