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ــص: ب�صم الل�ه الرحم���ن الرحيم وال�صالة  ــيد الرئي� ال�س

وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بعد الرتحي��ب بال�صيدين ع�صوي احلكوم��ة ومرافقيهما 

ورج��ال الإع��الم؛ يقت�ص��ي ج��دول اأعمال ه��ذه اجلل�صة 

حتديد املوق��ف من م�ص��روع القانون املت�صم��ن تنظيم مهنة 

املحام��اة، ولداع��ي للع��ودة اإىل املرجعي��ات القانونية التي 

تنظم اجلل�صة، وهي معروفة، لأننا قراأناها ونقروؤها يف كل مرة، 

وبعد امل�صاورات التي جرت مع روؤ�صاء املجموعات الربملانية، 

وبعد اأن ن�صتمع للتقرير التكميلي الذي اأعدته جلنة ال�صوؤون 

القانونية والإدارية وحقوق الإن�ص��ان، حول م�صروع القانون 

املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة، �صنحدد املوقف منه.

اإذن، يف البداي��ة منكن ال�صيد مقرر جلن��ة ال�صوؤون القانونية 

والإداري��ة وحقوق الإن�صان لكي يتلو عل��ى م�صامعنا التقرير 

التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة:  ب�صم اهلل الرحمن الرحيم 

وال�ص��الة وال�صالم عل��ى �صيدنا حممد وعل��ى اآله و�صحبه 

اأجمعني.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام، ممثل احلكومة،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

اأ�صرة الإعالم،

ال�صالم عليكم.

ي�صرفني اأن اأعر�س عليكم التقرير التكميلي الذي اأعدته 

جلن��ة ال�صوؤون القانونية والإدارية وحق��وق الإن�صان، ملجل�س 

الأمة، حول ن�س القانون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة.

ع��رف م�صروع القان��ون املت�صم��ن تنظيم مهن��ة املحاماة 

نقا�ص��ا وا�صعا ا�صتمر لأكرث من ع�صر �صنوات، تخللته فرتات 

اختالف بني منظمات املحامني ووزارة العدل، ل�صيما حول 

بع�س الأحكام منه، وقد توا�صل هذا النقا�س الذي ما لبث 

اأن انتهى اإىل توافق بني الأطراف املختلفة حوله بعد تعديل 

امل�ص��روع يف املجل�س ال�صعبي الوطني،  والو�صول اإىل �صيغة 

جديدة لن�س القانون نالت ر�صا معظم الأطراف.

وبع��د اإحالت��ه على جمل���س الأمة حظي الن���س بنقا�س 

م�صتفي���س ومعم��ق يف اجلل�صة العامة الت��ي عقدت بتاريخ 

القادر بن �صالح،  ال�صيد عبد  برئا�صة   ،2013 30 �صبتم��رب 
رئي���س املجل�س، وبح�صور ممثل احلكومة ال�صيد الطيب لوح، 

وزير العدل، حافظ الأخت��ام، وال�صيد حممود خذري، وزير 

العالقات مع الربملان، ا�صتهلت اأ�صغالها بتقدمي ممثل احلكومة 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثالثة

املنعقدة يوم الأربعاء 27 ذو القعدة 1434

املوافق 02  اأكتوبر 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:

- ال�صيد وزير العدل، حافظ الأختام؛

- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة 

والدقيقة اخلام�سة ع�سرة �سباحا
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عر�ص��ا حول ن���س القانون، ثم ت��الوة مقرر اللجن��ة التقرير 

التمهيدي الذي اأعدته اللجنة، فمناق�صة عامة متيزت بح�س 

قان��وين وبرمل��اين عك�س اهتم��ام اأع�صاء املجل���س ب�صرورة 

اخلروج براأي يتنا�صب وروح هذا الن�س ويرتقي اإىل الأهداف 

التي ي�صعى اإىل حتقيقها، ل�صيما واأنه منح مكانة مرموقة حلق 

الدفاع، كم��ا كانت ه��ذه املناق�صة ُمَنا�َصب��ة للح�صول على 

اأجوبة من ممثل احلكومة للكثري من الأ�صئلة التي مل ت�صكل 

ان�صغ��ال لأع�صاء املجل�س وح�صب، بل للمنتمني اإىل �صلك 

املحاماة اأي�صا.

ه��ذا، وقد عق��دت اللجن��ة جل�ص��ة عمل مبق��ر املجل�س 

م�صاء ي��وم الإثنني 30 �صبتم��رب 2013، برئا�صة ال�صيد عبد 

الرحمان يحي، رئي�س اللجنة، تدار�صت فيها بعمق جمريات 

النقا���س ال��ذي دار يف اجلل�ص��ة العامة حول ن���س القانون 

املت�صم��ن تنظيم مهنة املحاماة ورد ممثل احلكومة على اأ�صئلة 

وان�صغالت ومالحظات الأع�صاء.

كما عق��دت اللجنة جل�صة عم��ل �صباح يوم الثالثاء 

اأكتوب��ر 2013، وو�صع��ت اللم�صات الأخ��رية على هذا   1
التقري��ر التكميل��ي ال��ذي ت�صم��ن باخت�ص��ار عر�س ممثل 

احلكومة لن�س القانون، ودرا�صة اللجنة ملداخالت الأع�صاء  

وما تخللها من اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات وما قدمه ممثل 

احلكوم��ة من اأجوبة عليها، واختتمته براأي حول هذا الن�س 

وببع�س التو�صيات. 

عر�س ممثل احلكومة لن�س القانون  

قب��ل ال�ص��روع يف مناق�ص��ة ن���س القان��ون املت�صم��ن 

تنظي��م مهن��ة املحاماة، ق��دم ممثل احلكوم��ة عر�صا لهذا 

الن���س �ص��رح فيه املح��اور ال�صبع��ة له، مبين��ا الأحكام 

اجلدي��دة التي جاء بها مقارنة بالقانون ال�صاري املفعول، 

نه يندرج يف اإط��ار تنفيذ برنامج الإ�صالحات  واأو�صح  اأ

ق��ره فخامة رئي���س اجلمهورية، وال��ذي حظيت  ال��ذي اأ

في��ه مهن��ة املحام��اة باهتمام خا���س لرتباطه��ا بحقوق 

ن�ص��ان وحريات��ه الأ�صا�صية، ولكون  الدف��اع وحقوق الإ

اإحدى ال�صمان��ات الهامة لتكري�س  حق الدفاع ي�صكل 

دول��ة احل��ق  والقان��ون.

كم��ا اأو�صح اأن ن���س هذا القانون يختل��ف عن غريه من 

القوان��ني ال�صابق��ة التي نظم��ت مهن��ة املحام��اة، لتاأكيده 

ا�صتقاللية مهنة املحاماة والن�س على �صمانات ملمار�صة هذه 

املهنة، وهذا كله بهدف الو�صول اإىل حماكمة عادلة و�صيادة 

القانون عل��ى م�صتوى ال�صلطة الق�صائية امل�صتقلة، م�صيفا اأن 

هذا الن���س اأوىل اهتماما خا�صا بتكوي��ن املحامني وحت�صني 

مداركه��م، وت�صمن اأ�صكال جدي��دة ملمار�صة مهنة املحاماة 

من اأجل مواكبة التط��ورات القت�صادية والجتماعية التي 

تعرفها البالد.

اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات الأع�صاء 

اأك��د اأع�صاء املجل�س يف مداخالتهم اأهمية هذا الن�س يف 

ترقية مهنة املحاماة وتدعيم ا�صتقالليتها، وطرحوا جملة من 

الأ�صئل��ة والن�صغالت واملالحظات ارتاأى اأ�صحابها ت�صليط 

املزيد من ال�صوء عليها وتو�صيات يرون �صرورة اأخذها بعني 

العتبار.

وق��د متحورت ه��ذه الأ�صئلة والن�صغ��الت واملالحظات 

حول العديد م��ن الأحكام التي ت�صمنها الن�س، منها على 

اخل�صو�س:

- واقع ال�صلطة الق�صائية يف اجلزائر.

- �شروط االلتحاق مبهنة املحاماة، ال �شيما ا�شرتاط �شهادة 

.»LMD« اللي�صان�س يف احلقوق وم�صري خريجي نظام

- العالقة بني قواعد ممار�صة مهنة املحاماة واأخالقياتها. 

- الغمو���س ال��ذي يكتن��ف امل��ادة 25 بخ�صو�س اأجل 

ا�صتئن��اف اجلل�ص��ة بع��د اإيقافه��ا وجوب��ا وت�ص��رر م�صال��ح 

املتقا�صني.

- اأ�صب��اب عدم حتديد �صقف لأتعاب املحامي والغمو�س 

الذي يكتنف ت�صوية النزاع املتعلق بهذه الأتعاب.

- الإجراءات املتبعة اأمام املجل�س التاأديبي.

- �صبب تنايف مهنة املحاماة مع الع�صوية يف الربملان.

- ع��دم و�صوح املق�ص��ود ب�صهادة الدكت��وراه املن�صو�س 

عليها يف اأحكام املادة 35.

- عدم حتديد عدد املدار�س اجلهوية وتوزيعها عرب الرتاب 

الوطني.

- عدم و�صوح املادة 22 املتعلقة بتفتي�س مكتب املحامي. 

- اإمكاني��ة متثيل املحامي التابع ملنظمة اأجنبية اأطرافا اأمام 

اجلهات الق�صائية اجلزائرية الع�صكرية.

- ع��دم الن�س عل��ى مهمتي التحكي��م والو�صاطة �صمن 

مهام املحامي املن�صو�س عليها يف املادة 6. 

- املق�صود بوظائف التدري�س يف اجلامعات اإن كانت تعني 

التدري�س يف احلقوق فقط، اأم يف تخ�ص�صات علمية اأخرى. 

- العالقة بني املحامي الأجري وامل�صتخدم.
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- �صب��ب ارتفاع الر�صم عل��ى القيمة امل�صافة التي يخ�صع 

له��ا املحام��ي املحددة ب��� 17 % والتي تبق��ى مرتفعة مقارنة 

مبمار�صي املهن احلرة الأخرى.

- اإغفال بع�س املواد من الد�صتور �صمن تاأ�صريات الن�س، 

منها املواد 32 و 33 و 139.

- تفعيل املادتني 9 و 10 املتعلقتني بجملة من الواجبات 

املطلوب احرتامها من طرف املحامني.

- تف�صري املادة 30 بالن�صبة »للدرجة الثانية« حينما يكون 

القا�صي من اأقاربه. 

رد ال�صيد ممثل احلكومة 

قب��ل البدء يف الرد على مداخ��الت الأع�صاء، ذكر ممثل 

احلكومة بالإطار العام مل�صروع هذا القانون الذي يعود تاريخ 

اإع��داده اإىل �صن��وات م�ص��ت والذي مر مبراح��ل عدة قبل 

اإحالت��ه على املجل�س ال�صعبي الوطن��ي، فاأدخل بدوره عليه 

الكثري من التعديالت قبل اأن يحال على جمل�س الأمة. 

وفيم��ا يلي باخت�صار جممل ما رد ب��ه ممثل احلكومة على 

اأ�صئلة وان�صغالت ومالحظات الأع�صاء:

- بخ�صو���س واقع ال�صلطة الق�صائية يف اجلزائر، اأو�صح اأنه 

يف اإطار برنام��ج فخامة رئي�س اجلمهورية �صيتم ال�صتمرار يف 

العمل م��ع كل املعنيني لتدعيم اآلي��ات ا�صتقاللية ال�صلطة 

الق�صائية و�صموها بهدف حماية احلريات الفردية واجلماعية 

وحماية املجتمع من كل الآفات، ويتمثل هذا التدعيم فيما 

يلي: 

- مت فت��ح ور�ص��ة عمل لال�صتمرار يف ترقي��ة وحت�صني اأداء 

الق�ص��اء للو�ص��ول اإىل النوعي��ة اجليدة لالأوام��ر والأحكام 

والقرارات ال�صادرة عن ال�صلطة الق�صائية. 

- تكليف جمموعة من الق�ص��اة واملخت�صني للعمل على 

تدعي��م وتكري�س قرينة ال��رباءة واإعادة النظ��ر يف اإجراءات 

احلب�س املوؤقت حتى يبقى هذا الإجراء ا�صتثنائيا.  

- ت�صكيل ور�صة عمل يف القريب العاجل لتدعيم وتوحيد 

الجته��اد الق�صائ��ي من ط��رف جمل�س الدول��ة واملحكمة 

العلي��ا، ومتكني الق�ص��اة يف كل الوليات  من الطالع على 

الجتهاد الق�صائي يف اإطار ع�صرنة اجلهاز الق�صائي. 

- ت�صكي��ل ور�صة عمل م�صتقبال لإع��ادة النظر يف بع�س 

اأح��كام قان��ون الإجراءات املدني��ة والإداري��ة، وبخا�صة يف 

الإجراءات التي ت�صببت يف اأعباء مالية للمتقا�صني عرقلت 

جلوءهم للق�صاء.

- مت فت��ح ور�صة عمل  تهتم بامل��وارد الب�صرية وتعيد النظر 

يف التنظي��م الإداري للمدر�ص��ة العلي��ا للق�ص��اء والربنامج 

البيداغوجي لتكوين الق�صاة وع�صرنة ت�صيري املدر�صة.

- وبخ�شو�ص الت�شاوؤالت املتعلقة ب�شروط االلتحاق مبهنة 

املحاماة وا�شرتاط �شهادة اللي�شان�ص يف احلقوق اأو ما يعادلها، 

اأو�ص��ح اأن معادلة ال�صهادات اجلامعية من �صالحيات وزارة 

التعليم العايل والبحث العلمي، وكل �صهادة معادلة ل�صهادة 

اللي�صان���س يف احلق��وق متك��ن حاملها من اللتح��اق مبهنة 

املحاماة.

- وب�ص��اأن العالق��ة ب��ني قواع��د ممار�ص��ة مهن��ة املحاماة 

واأخالقياته��ا، اأكد اأنه ل ميكن اأن يخ�صع تنظيم هذه العالقة 

للقان��ون وحده، بل يخ�صع لالأع��راف والتقاليد التي يت�صم 

بها املحيط الق�صائي، �صواء تعلق الأمر باملحامي اأو القا�صي، 

فكل منهما يجب عليه اأن يتحل��ى بروح امل�صوؤولية وبقواعد 

و�صلوكيات �صرف املهن��ة، فكالهما ي�صعى من اأجل اإجالء 

احلقيق��ة وحتقيق الع��دل وهو الهدف الأ�صم��ى لهما، وهي 

الثقافة التي ينبغي اأن ت�صود يف املحيط الق�صائي ويف العالقة 

بني املحامي والقا�صي.

- وع��ن احلوادث التي تخل بنظ��ام اجلل�صة وعدم حتديد 

اأج��ل ل�صتئنافها يف حال��ة توقيفها والإج��راءات الواجب 

اتباعها وم�صري املتقا�صني يف هذه احلالة، اأو�صح اأن مثل هذه 

احلوادث نادرا ما تقع، م�صريا اإىل اأن املادة  25 مل حتدد بالفعل 

اأج��ال ل�صتئناف اجلل�صة، غري اأن��ه اأكد اأن التطبيق امليداين 

له��ذه املادة �صيكر���س تقاليد ميكن اعتماده��ا للو�صول اإىل 

حل كل اإ�صكال قد تطرحه م�صتقبال، موؤكدا يف هذا املجال 

�صرورة ن�صر ثقافة الت�صوية الودية بني املحامني والق�صاة. 

- اأم��ا بخ�صو�س عدم حتديد اأتع��اب املحامي والنزاعات 

املتعلقة بها، فاأو�صح اأن النقا�س حول اخليارين، حتديد �صقف 

الأتع��اب اأو تركه لإرادة الطرفني، كان مطروحا اأثناء مناق�صة 

القوان��ني ال�صابق��ة التي تنظم مهنة املحام��اة، وكان التفاق 

دائما يكون على ترك م�صاألة حتديد الأتعاب لإرادة الطرفني 

كما ه��و معمول به يف العدي��د من ال��دول، وبالن�صبة لهذا 

الن���ص فاإنه ي�شرتط على املحامي ت�شليم و�شل ملوكله مقابل 

الأتع��اب الت��ي يتقا�صاه��ا، واأن النزاعات املتعلق��ة باأتعاب 

املحام��ي تك��ون حمل �صلح م�صب��ق، ويف حال��ة ف�صل هذا 

ال�صلح ي�صرف الأطراف لتخاذ ما يرونه منا�صبا، وعلى غرار 

كل النزاعات ميكن اللجوء اإىل الق�صاء حللها.



6

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

الأربعاء 27 ذو القعدة  1434                                       املوافق 02 اأكتوبر 2013

- وفيم��ا يتعلق باملجل�س التاأديبي، اأو�صح اأن ن�س القانون 

ت�صمن اإج��راءات وا�صحة يف هذا املجال، �صواء تعلق الأمر 

مبتابعة ال�صكاوى من طرف املتقا�صني اأو طرق الطعن  وغريها 

من الإجراءات التي ن�س عليها.  

- وب�ص��اأن ح��الت التنايف، اأو�ص��ح اأن مب��داأ التنايف يف 

بع���س املهن مكر�س يف الت�صري��ع اجلزائري ومن�صو�س عليه 

يف قوانني ع��دة دول، اأما بالن�صبة ل�صبب تنايف مهنة املحاماة 

مع العهدة الربملانية فيعود اإىل اأن �صالحيات اأع�صاء الربملان 

حم��ددة د�صتوريا وقانونيا، ول ميكن اجلم��ع بينها وبني مهن 

ووظائف اأخرى.

- وبخ�صو�س املق�ص��ود ب�صهادة دكتوراه املن�صو�س عليها 

يف امل��ادة 35، اأو�صح اأن امل�صرع يق�صد بها �صهادة الدكتوراه 

املتعارف عليها وفقا ملا هو متعامل به يف وزارة التعليم العايل 

والبحث العلمي.

- وعن الن�صغال املتعلق باإن�صاء املدار�س اجلهوية لتكوين 

املحامني، اأو�صح اأن م�صروع القانون ن�س على مدر�صة وطنية 

لتكوي��ن املحامني، غ��ري اأنها اأ�صبحت مدار���س جهوية بعد 

تعديل امل�صروع من طرف املجل���س ال�صعبي الوطني، واأكد 

اأن اإن�صاء مدار���س جهوية فكرة جيدة، غري اأن متويل اإن�صائها 

قد يطرح اإ�صكال م�صتقبال.

- وبخ�صو���س عدم و�صوح امل��ادة 22 املتعلق��ة بتفتي�س 

مكت��ب املحام��ي، اأك��د اأن القا�صي املخت�س ه��و من ميلك 

�صالحية تفتي�س مكت��ب املحامي، واأن اخت�صا�س القا�صي 

يختلف باختالف طبيعة الق�صية.  

- وح��ول اإمكاني��ة متثيل املحام��ي التابع ملنظم��ة اأجنبية 

اأطرافا اأم��ام اجلهات الق�صائية اجلزائري��ة الع�صكرية، اأو�صح 

اأن التعاون بني املحام��ي اجلزائري واملحامي الأجنبي وكذا 

متثيل هذا الأخري لالأطراف اأمام اجلهات الق�صائية اجلزائرية 

يك��ون يف اإطار اأح��كام التفاقيات الدولي��ة التي تربم بني 

اجلزائر والدول الأخرى يف هذا املجال.

- اأم��ا فيما يتعل��ق بعدم الن���س على مهمت��ي التدعيم 

والو�صاطة، فاأو�صح اأنهما تخ�صعان لإطار قانوين وا�صح.

ويف خت��ام رده، اأك��د ممثل احلكوم��ة اأن العدالة اجلزائرية 

بحاجة اإىل دفاع قوي وم�صتق��ل، يتما�صى مع �صلطة ق�صائية 

قوية وم�صتقلة، وهو الهدف من الإ�صالحات التي قامت بها 

اللجنة الوطني��ة لإ�صالح العدالة التي اأقره��ا فخامة رئي�س 

اجلمهورية.       

راأي اللجنة

يحتل ن�س القان��ون املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة، اأهمية 

كب��رية بني حزم��ة الن�صو�س القانونية التي ج��اءت يف اإطار 

الإ�صالح��ات التي يعرفها قط��اع العدالة منذ مدة، واللجنة 

وه��ي تختتم درا�صتها له��ذا الن�س الهام، عل��ى يقني اأنه مبا 

ت�صمن��ه من اأح��كام وما جاء به من اآلي��ات جديدة لتنظيم 

مهنة املحاماة، �صيحدث النقلة النوعية املطلوبة يف م�صار تلك 

الإ�صالحات و�صيكر���س -ل حمالة - حق الدفاع املكفول 

مبوجب اأحكام املادة 151 م��ن الد�صتور، والعهود واملواثيق 

الدولية املتعلقة بحقوق الإن�صان التي �صادقت عليها اجلزائر.

ومن هذه املنطلقات، تثمن اللجنة الأحكام التي ت�صمنها 

ن���س هذا القان��ون، وبخا�صة م��ا تعلق منه��ا بتثبيت حرمة 

مكتب املحام��ي، والن�س �صراحة على ع��دم جواز تفتي�صه 

اأو حج��ز ما ب��ه اإل من قب��ل القا�صي املخت���س، كما تثمن 

ال�ش��روط اجلديدة لاللتحاق مبهنة املحام��اة واإن�شاء مدار�ص 

جهوية لتكوين املحامني وحت�صري املرت�صحني ل�صهادة الكفاءة 

ملهنة املحاماة، واإمكانية املمار�صة اجلماعية لهذه املهنة، وكذا 

تنظي��م هياكلها ب�صكل فع��ال، وهي اأح��كام اأجمع الكثري 

م��ن اخلرباء وك��ذا املتدخلني خ��الل املناق�ص��ة العامة على 

اأنه��ا ترتجم الن�صغالت امل�صروع��ة التي عرب عنها املحامون 

وهيئاتهم وتلبي مطالبهم.  

وعلي��ه، ترى اللجن��ة اأن الن�س اجلدي��د �صيخطو باجلزائر 

خطوة كب��رية نحو تعزيز وتطوي��ر مهنة املحام��اة، و�صيمكن 

املحام��ني م��ن اأداء مهنتهم وحف��ظ حق��وق املتقا�صني يف 

ظ��ل حماكم��ة عادل��ة، ل�صيما واأن��ه يف نظر اخل��رباء واأهل 

الخت�صا���س يعد اأحد اأرقى قوان��ني املحاماة على م�صتوى 

منطقة البحر الأبي�س املتو�صط يف الوقت الراهن، مبا اأقره من 

حقوق للمتقا�صي وما منحه من مكانة مرموقة لهيئة الدفاع.

التو�صيات

بعد درا�صة ومناق�صة اللجنة لن�س القانون املت�صمن تنظيم 

مهنة املحاماة، وال�صتماع اإىل اآراء ذوي اخلربة والخت�صا�س 

واإىل مداخ��الت اأع�ص��اء املجل���س، �صجل��ت اللجنة بع�س 

التو�صيات التي تخ�س جملة من الن�صغالت التي حر�س 

الأع�صاء، خ��الل املناق�صة العامة، على �صرورة التكفل بها، 

وهي:

- الإ�ص��راع يف اإن�صاء املدار���س اجلهوية لتكوين املحامني 

وحت�صري املرت�صحني ل�صه��ادة الكفاءة ملهنة املحاماة، واإ�صدار 
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الن�صو�س التنظيمية املتعلقة بتنظيم كيفيات �صريها.

- الإ�ص��راع يف اإ�ص��دار الن�صو���س التنظيمي��ة املتعلق��ة 

بكيفيات تطبيق امل��ادة 34 اخلا�شة با�شرتاط اجتياز م�شابقة 

اللتح��اق بالتكوين للح�ص��ول على �صه��ادة الكفاءة ملهنة 

املحاماة. 

- الإ�صراع يف و�صع مدون��ة ل�صلوكيات واأخالقيات مهنة 

املحاماة.

- تفعي��ل احل��وار بني روؤ�ص��اء املجال���س الق�صائية وممثلي 

منظم��ات املحام��ني، حفاظا عل��ى ان�صجام ومرون��ة اجلهاز 

الق�صائي. 

- اإ�صت�صارة منظمات املحامني عند اإعداد م�صاريع القوانني 

ذات ال�صلة باملنظومة الق�صائية وحقوق الإن�صان.

- �صرورة احلفاظ على م�صالح املتقا�صني يف حالة حدوث 

اإخالل بنظام اجلل�صة املن�صو�س عليه يف املادة 25.

- العم��ل على خف�س ن�صبة الر�صم عل��ى القيمة امل�صافة 

على اأتعاب املحامي، مبا يخفف الأعباء املالية عن املتقا�صني، 

ومتا�صيا مع النظام اجلبائي لأغلب اأ�صحاب املهن احلرة.

ذلكم، �صي��دي رئي�س جمل�س الأمة املح��رتم، زميالتي، 

زمالئي اأع�ص��اء جمل�س الأمة املوقر، ه��و التقرير التكميلي 

ال��ذي اأعدت��ه جلنة ال�ص��وؤون القانوني��ة والإداري��ة وحقوق 

الإن�صان، ملجل���س الأمة، حول ن�س القانون املت�صمن تنظيم 

مهنة املحاماة، و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص:  �صكرا لل�صيد مقرر اللجنة املخت�صة؛ على 

تالوته التقرير التكميلي حول ن�س القانون املت�صمن تنظيم 

مهن��ة املحاماة الذي اأعدته اللجن��ة وهي م�صكورة، وقبل اأن 

ن�ص��رع يف عملية حتديد املوق��ف من ن�س القان��ون املذكور، 

اأفيدك��م ببع�س املعلومات اخلا�صة ب�صري العملية وذلك طبقا 

لأحكام املادة 60 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة.

- عدد احل�صور: 86 ع�صوا.

- التوكيالت: 48 توكيال.

- املجموع: 134.

-الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.

وعلي��ه، ووفقا ملا هو جار العمل ب��ه، وطبقا لأحكام املادة 

31 م��ن القان��ون الع�صوي رقم 99 – 02، املوؤرخ يف 08 
مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني 

وجمل�س الأمة، وعملهما، وك��ذا العالقات الوظيفية بينهما 

وبني احلكومة، واملادة 58 من النظام الداخلي ملجل�س الأمة، 

وبعد امل�صاورات التي جرت مع روؤ�صاء املجموعات الربملانية، 

فقد تقرر الت�صويت على م�صروع هذا القانون بكامله.

اإذن، اأعر�س عليكم م�صروع القانون املت�صمن تنظيم مهنة 

املحاماة للت�صويت عليه بكامله:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم......... �صكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم............. �صكرا.

التوكيالت:

الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم....... �صكرا.

الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم........ �صكرا.

الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم............. �صكرا.

اإذن، نتيجة الت�صويت هي كالتايل، واأظن اأن هناك معار�صة 

واحدة مل�صمون الن�س، عفوا بل اإثنتان، اإذن النتيجة:

- امل�صوتون بنعم: 132 �صوتا.

- امل�صوتون بال: )02( �صوتان.

- املمتنعون: )00( ل�صيء.

وبذل��ك، اأعترب ب��اأن ال�صيدات وال�ص��ادة اأع�صاء جمل�س 

الأم��ة قد �صادقوا بالأغلبية عل��ى  م�صروع القانون املت�صمن 

تنظي��م مهن��ة املحام��اة، فهنيئا للقط��اع و�صك��را لالأخوات                        

ولالإخ��وة، اأ�ص��األ ال�صيد وزير العدل، حاف��ظ الأختام، هل 

يريد اأخذ الكلمة باملنا�صبة؟ الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ــام: ب�صم اهلل الرحمن  ــيد وزير العدل، حافظ الأخت ال�س

الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صوله الكرمي.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتمون،

ي�صع��دين اأن اأع��رب لك��م جميع��ا عن جزي��ل ال�صكر 

والعرف��ان وخال���س المتن��ان مل�صادقتك��م عل��ى ن�س هذا 

القانون، املت�صمن تنظيم مهنة املحاماة.

اإنه الن�س الذي حظي مب�صادقتكم، وله دور � ل�صك � هام 

وفع��ال يف تعزيز حماية حقوق الدفاع يف بالدنا، ويعترب لبنة 

اأخرى ت�ص��اف اإىل منظومتنا الت�صريعي��ة، فاأعتقد اأنه خطوة 

هامة وجبارة ت�صاهم يف اإر�صاء دولة احلق والقانون.

اإن م�صادقتك��م عل��ى ه��ذا الن�س � طبعا � يعط��ي اإ�صارة 

انط��الق، قد تكون مرحلة جديدة ملهن��ة املحاماة نحو املزيد 

من ال�صتق��رار والتجاوب م��ع املقت�صيات، طبع��ا، الوطنية 
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الراهنة وامل�صتقبلية، و�صكرا جزيال مرة اأخرى.

ــص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ه��ل يريد ال�صيد  ــيد الرئي� ال�س

رئي�س اللجنة املخت�صة اأخذ الكلمة؟ تف�صل.

 

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا لل�صيد الرئي�س.

بداية، نهنئ اأنف�صنا وقطاع العدالة عموما و�صلك املحامني 

خ�صو�صا، ونحن ن�صادق الي��وم على ن�س القانون املت�صمن 

تنظيم مهن��ة املحاماة، بعد درا�صة ومناق�صة من طرف اأع�صاء 

جمل���س الأمة، ميكن القول باأن ه��ذا الن�س جاء ا�صتكمال 

لور�صة الإ�صالحات التي با�صره��ا فخامة رئي�س اجلمهورية، 

من خالل عمل  اللجنة الوطني��ة لإ�صالح العدالة، ملواكبة 

التطورات التي تعرفها ال�صاحة الوطنية والدولية يف خمتلف 

املج��الت، ولتح�صينه مع خمتلف القوان��ني، ل�صيما قانون 

الإج��راءات املدنية والإدارية، وك��ذا النتقال مبهنة املحاماة 

م��ن مهن��ة م�صاعدة للق�ص��اء اإىل �صريكة ل��ه، واحلل الودي 

لالإ�صكالت التي ميكن اأن تقع على اأ�صا�س ال�صمري الق�صائي 

اجلماع��ي، فهو ن�س ي�صتجيب للمتطلب��ات الراهنة وما متليه 

مقت�صي��ات تطور مهنة املحاماة عل��ى ال�صعيد الدويل، ويعد 

اآلية اأ�صا�صية لإقامة دولة احلق والقانون، والرتقاء باملهنة اإىل 

م�صتوى طموحات املتقا�صني، والو�صول اإىل حماكمة عادلة.

ويف الأخ��ري نتوج��ه بال�صكر اجلزي��ل اإىل ال�صي��د رئي�س 

جمل���س الأمة على متكينه اللجنة من الوقت الكايف لدرا�صة 

هذا الن���س، وال�صكر مو�ص��ول اإىل كل ال�صيدات وال�صادة 

اأع�ص��اء جمل�س الأم��ة عل��ى مداخالتهم القّيم��ة، و�صكرا 

وال�صالم عليكم.

ــص: �صكرا لل�صيد رئي���س اللجنة املخت�صة،  ــيد الرئي� ال�س

بدوري اأ�صكر كل من �صارك يف هذا النق��ا�س و�صل�ط ال�ص�وء 

على خمتل��ف اجل�وانب التي كانت مو�ص�وع نقا�س، �ص�واء 

حت��ت قب�ة الب�رملان اأو خارجه، وهنيئ��ا للقطاع وعندما اأهنئ 

القطاع فاإنني اأهنئ الق�صاء اجلال�س والق�صاء الواقف يف اأ�صرة 

العدالة، لأنه بهذا القانون تتمكن العدالة من حت�صني الأداء 

وتتو�ص��ل اإىل اإعطاء اأحكام تتما�صى والقوانني، وتاأخذ بعني 

العتبار م�صلحة املتقا�صني، فهنيئا للقطاع، �صكرا لالأخوات 

والإخ��وة الذين �صاركوا وال�صكر مو�صول ب�صكل خا�س اإىل 

اللجنة، على كل العمل املقدم و�صول اإىل هذه املرحلة التي 

�صادقنا فيها على م�صروع القانون.

اأنهين��ا اأ�صغال هذه اجلل�ص��ة، و�صن�صتاأنف اأ�صغالنا غدا يف 

جل�صة خا�ص��ة بالأ�صئلة ال�صفوية، فاإىل ذلك��م الوقت اأمتنى 

التوفيق للجميع واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة العا�سرة

 والدقيقة اخلام�سة والأربعني �سباحا
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اإن رئي�ص اجلمهورية،

- بن��اء على الد�صتور، ل�صيما امل��واد 119، 120، 122، 

منه،  و151   126
- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66-155، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

الإجراءات اجلزائية ، املعدل و املتمم، 

- ومبقت�ص��ى الأمر رق��م 66� 156، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1386 املواف��ق 8 يونيو �صن��ة 1966، واملت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم،

- ومبقت�ص��ى الأم��ر رقم 71 �57، امل��وؤرخ يف 14جمادى 

الثانية ع��ام 1391 املوافق 5غ�صت �صن��ة  1971، واملتعلق 

بامل�صاعدة الق�صائية، املعدل و املتمم،

- ومبقت�ص��ى الأم��ر رقم 75-58، امل��وؤرخ يف 20 رم�صان      

ع��ام 1395 املوافق 26 �صبتم��رب 1975، واملت�صمن القانون 

املدين، املعدل و املتمم،

- ومبقت�صى القانون رق�م 91-04، املوؤرخ يف 22 جمادى 

الثاني��ة ع�ام 1411 املوافق 8 يناي��ر �صنة 1991، واملت�صمن 

تنظيم مهنة املحاماة،

- ومبقت�ص��ى القانون رق��م 08-09، امل��وؤرخ يف 18 �صفر 

ع��ام 1429 املوافق 25 فرباير �صن��ة 2008، املت�صمن قانون 

الإجراءات املدنية والإدارية،

وبعد راأي جمل�س الدولة،

وبعد م�صادقة الربملان،

ي�سدر القانون الآتي ن�سه: 

الباب الأول

 الأحكام العامة

ــادة الأوىل: يهدف هذا القان��ون اإىل و�صع القواعد  امل

العامة ملمار�صة مهنة املحاماة وحتديد كيفيات تنظيمها.

املادة 2: املحاماة مهنة حرة وم�صتقلة تعمل على حماية 

وحفظ حقوقالدفاع وت�صاهم يف حتقيق العدالة واحرتام مبداأ 

�صيادة القانون.

ــادة 3:يجب اأن حترر العرائ�س واملذكرات، واأن جترى  امل

املرافعات اأمام اجلهات الق�صائية باللغة العربية.

املادة 4: يك��ون التمثيل والدف��اع وم�صاعدة الأطراف 

اأم��ام اجلهات الق�صائي��ة والهيئات الإداري��ة والتاأديبية من 

قبل املحامي يف اإط��ار اأحكام هذا القانون واأحكام الت�صريع 

ال�صاري املفعول.

الباب الثاين

مهام املحامي وواجباته

 وحقوقه وحالت التنايف

الف�سل الأول

 املهام

املادة 5: يقوم املحامي بتمثي��ل الأطراف وم�صاعدتهم 

ويت��وىل الدف��اع عنه��م ويق��دم له��م كذل��ك الن�صائ��ح 

وال�صت�صارات القانونية.

املادة 6:يج��وز للمحامي، ما مل يق�س الت�صريع ال�صاري 

املفع��ول بخالف ذل��ك، القيام بكل اإج��راء تقت�صيه املهنة 

ل�صيما:

- اإتخاذ كل تدبري والتدخل يف كل الإجراءات،

- القيام  بكل طعن،

- دفع و قب�س كل مبلغ مع الإبراء،

- القيام بكل اإجراء يتعلق بالتنازل اأو العرتاف بحق،

- ال�صعي لتنفيذ الأحكام الق�صائية، ولهذا الغر�س يجوز 

له القيام بكل الإجراءات وال�صكليات ال�صرورية لذلك. 

يعفى املحامي من تقدمي اأي توكيل.

ــادة 7: يج��وز للمحامي التاب��ع ملنظم��ة اأجنبية، مع  امل

مراعاة اأح��كام التفاقيات الدولية ومبداأ املعاملة باملثل، اأن 

ملحـــــق

املحاماة تنظيم مهنة  املت�سمن  القانون  1( ن�ص 



10

الدورة اخلريفية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 03

ي�صاعد ويدافع وميثل الأطراف اأم��ام جهة ق�صائية جزائرية، 

بعد ترخي�س من نقي��ب املحامني املخت�س اإقليميا، على اأن 

يختار موطنا ل��ه يف مكتب حمام ميار�س يف دائرة اخت�صا�س 

اجلهة الق�صائية  املخت�صة اإقليميا.

ميك��ن �صحب الرتخي�س بنف���س الأ�صكال يف اأي مرحلة 

كانت عليها الإجراءات .

الف�سل الثاين

الواجبـات

ــادة 8: يجب على املحامي اأن يفت��ح مكتبا يف دائرة  امل

اخت�صا�س جمل�س ق�صائي ول يجوز له اأن يتخذ اإل مكتبا واحدا.

املادة 9: يجب على املحامي اأن يراعي اللتزامات التي 

تفر�صها عليه القوانني والأنظمة وتقاليد املهنة واأعرافها.

يجب على املحامي اأن يح�صن مداركه العلمية با�صتمرار، 

وهو مل��زم مبتابعة كل الربامج التكويني��ة والتحلي باملواظبة 

واجلدية خاللها.

يلت��زم املحامي يف اإطار ممار�ص��ة مهامه بالحرتام الواجب 

نحو الق�صاة واجلهات الق�صائية.

يلزم املحام��ي خالل اجلل�صات بارت��داء البذلة الر�صمية 

املن�صو�س عليها يف التنظيم ال�صاري املفعول.

ت�صكل ال�صتقاللية وال�صتقامة والوفاء والتجرد واللباقة 

وح�صن معاملة الزمالء واجبات موؤكدة على املحامي.

يجب عليه اأن ي�صل��ك يف كل مكان ويف جميع الظروف 

�صلوك امل�صاهم الويف للعدالة.

ــادة 10: يج��ب عل��ى املحام��ي اح��رتام موكلي��ه  امل

واتخ��اذ التداب��ري القانوني��ة ال�صروري��ة حلماي��ة حقوقه��م 

وم�صاحلهموو�صعها حيز التنفيذ.

ــادة 11:يج��ب على املحام��ي الذي يعين��ه النقيب                 امل

اأو مندوبه يف اإطار امل�صاعدة الق�صائية، وفقا للت�صريع والتنظيم 

ال�صاريي املفعول، اأن يقوم مب�صاعدة املتقا�صي امل�صتفيد منها.

كما يلتزم يف حالة تعيينه تلقائيا، بعو�س اأو دونه من قبل 

النقيب اأو مندوبه ب�صمان الدفاع عن م�صالح كل متقا�صي 

اأمام اأية جهة ق�صائية.

ل يجوز للمحامي املعني وفقا للفقرتني ال�صابقتني اأن ميتنع 

ع��ن تقدمي م�صاعدت��ه دون تقدمي مربر يواف��ق عليه النقيب      

اأو مندوبه.

ويف حال��ة عدم موافقة املحامي واإ�ص��راره على المتناع، 

يحال على املجل�س التاأديبي ال��ذي ميكنه اأن ي�صدر �صده، 

اإح��دى العقوبات املن�صو�س عليه��ا يف املادة 119 من هذا 

القان��ون، ومينع عل��ى املحامي، طل��ب اأو قب��ول اأتعاب من 

املتقا�ص��ي ب��اأي �ص��كل كان يف الق�صايا الت��ي منحت فيها 

امل�صاعدة الق�صائية اأو التي عني فيها املحامي تلقائيا. 

عندم��ا يت�ص��ح اأن ع��دد املحام��ني املقيم��ني يف دائ��رة 

اخت�صا���س جمل���س ق�صائي غ��ري كاف، فاإنه يج��وز تعيني 

حمامني من دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صائي اآخر.

ــادة 12:مين��ع على املحام��ي ال�صعي جلل��ب الزبائن  امل

اأوالقيام بالإ�صهار لنف�صه اأو الإيعاز على ذلك.

ــادة 13: مين��ع على املحام��ي اإبالغ الغ��ري مبعلومات                        امل

اأو وثائ��ق تتعل��ق بق�صية اأ�صندت اإلي��ه والدخول يف جدال 

يخ���س تلك الق�صية، مع مراعاة الأح��كام الت�صريعية التي 

تق�صي بخالف ذلك.

ويجب عليه يف كل احلالت اأن يحافظ على اأ�صرار موكله 

واأن يكتم ال�صر املهني.

املادة 14: يلزم املحامي باحلفاظ على �صرية التحقيق.

املادة 15: ل يجوز للمحامي اأن ميثل م�صالح متعار�صة.

املادة 16:ل ميك��ن املحامي اأن يتنح��ى عن التوكيل 

امل�صن��د اإليه اإل بع��د اإخب��ار موكله يف الوق��ت املنا�صب، 

لتمكينه من حت�ص��ري دفاعه، و ذلك مبوجب ر�صالة مو�صى 

عليه��ا م��ع الإ�صع��ار بال�صت��الم موجهة اإىل اآخ��ر موطن 

مع��روف    ل��ه. 

كم��ا يج��ب  اإعالم  رئي���س اجلهة الق�صائي��ة التي تنظر يف 

الدعوى.

ميك��ن املوكل اإنهاء متثي��ل املحامي يف اأي��ة مرحلة كانت 

عليها الإجراءات، ويجب عليه اأن يخربه بذلك.
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ــادة 17: مين��ع على املحام��ي اأن يتمل��ك عن طريق  امل

التنازل احلقوق املتنازع فيها و/اأو اأخذ اأي فائدة يف الق�صايا 

املعهودة اإليه ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك.

املادة 18: يجب عل��ى املحامي اإرجاع الوثائق املعهودة 

اإليه من قبل موكله بطلب من هذا الأخري.

ويف حال��ة عدم طلبها، يبقى املحام��ي م�صوؤول عنها ملدة 

خم�س )5( �صنوات اإما ابتداء من ت�صوية الق�صية اأو من اآخر 

اإجراء اأو من تاريخ ت�صفية احل�صابات مع املوكل.

ــادة 19: يجب عل��ى املحامي الذي يق��وم بعمليات  امل

مالي��ة ل�صالح زبائنه، فتح ح�صاب م�صريف خم�ص�س ح�صريا 

لتل��ك العمليات، وعليه اأن يودع في��ه جميع املبالغ املتعلقة 

بها.

ــادة 20: يج��ب عل��ى املحامي اح��رتام اللتزامات  امل

اجلبائي��ة والتاأمين��ات الجتماعي��ة وفقا للت�صري��ع ال�صاري  

املفعول.

املادة 21:يجب على املحامي اأن يكتتب تاأمينا ل�صمان 

م�صوؤوليته املدنية الناجتة عن خماطر املهنة.

الف�سل الثالث

احلقـوق

املادة 22:ل ميكن انتهاك حرمة مكتب املحامي.

ل يت��م اأي تفتي���س اأو حجز يف مكت��ب املحامي اإل من 

قب��ل القا�صي املخت���س بح�صور النقي��ب اأو مندوبه اأو بعد 

اإخطارهما قانونا.

تعد باطلة الإجراءات املخالفة لالأحكام املن�صو�س عليها 

يف هذه املادة.

املادة 23:حت��دد الأتعاب بني املتقا�صي و املحامي بكل 

حرية، و ح�صب اجلهد الذي يبذله املحامي و طبيعة الق�صية 

و مراحلها واأهمية امل�صاعي التي يقوم بها املحامي.

ل ميكن اأن يكون مبلغ الأتعاب خا�صعا للنتائج املتو�صل 

اإليها ويعد باطال كل اتفاق يخالف ذلك.

غ��ري اأنه يف املواد التجارية و عالوة على م�صتحقاته، ميكن 

الأط��راف حتدي��د اأتع��اب اإ�صافية بح�ص��ب النتائج املحققة        

اأو العمل املقدم بناء على اتفاق مكتوب.

ل يج��وز للمحامي ب��اأي حال من الأح��وال عند حتديد 

الأتع��اب التخلي ع��ن واجبات العت��دال التي تبقى من 

�صمات املهنة.

يجب على املحامي اأن ي�صلم و�صال ملوكله مقابل الأتعاب 

التي تقا�صاها.

ميكن اأن تكون النزاع��ات املتعلقة باأتعاب املحامي حمل 

�صل��ح م�صبق من قبل النقيب ال��ذي يحرر حم�صرا بذلك 

ي�صج��ل يف �صج��ل خا�س مي�ص��ك لهذا الغر���س يف كتابة 

املنظمة، ي�صع هذا املح�صر حدا نهائيا للنزاع.

ويف حال��ة ف�صل اإجراء ال�صل��ح ي�صرف الأطراف لتخاذ 

ما يرونه منا�صبا.

املادة 24: ي�صتفيد املحامي مبنا�صبة ممار�صة مهنته من:

- احلماي��ة التامة للعالقات ذات الطاب��ع ال�صري القائمة 

بينه و بني موكليه،

- �صمان �صرية ملفاته ومرا�صالته،

- ح��ق قبول اأو رف�س موكل مع مراعاة اأحكام املادة 11 

من هذا القانون.

ل ميكن متابعة حمام ب�صبب اأفعاله وت�صريحاته وحمرراته 

يف اإطار املناق�صة واملرافعة يف اجلل�صة.

ــادة 25: اإذا وق��ع اإخ��الل ج�صي��م بنظ��ام اجلل�صة،  امل

توق��ف اجلل�صة وجوبا ويرفع الأمر اإىل رئي�س اجلهة الق�صائية 

ومندوب املحام��ني للت�صوية وي�صعى الطرف��ان لإيجاد حل 

ودي لالإ�صكال.

يف حال��ة عدم ت�صوي��ة الإ�صكال، يرفع الأم��ر اإىل رئي�س 

املجل�س الق�صائي ونقيب املحامني لتاأكيد نف�س امل�صعى وفقا 

لتقاليد واأخالقيات املهنة.

ويف حالة عدم ت�صوية الإ�صكال وديا، يرفع الأمر اإىل وزير 

العدل، حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن.

املادة 26:تطب��ق علىاإهانة حمام اأو العتداء عليه اأثناء 

ممار�صت��ه مهنته اأو مبنا�صبتها، العقوب��ات  املن�صو�س عليها يف 

قانون العقوبات املتعلقة باإهانة القا�صي.
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الف�سل الرابع

 حالت التنافـي

 

ــادة 27: تتناف��ى ممار�ص��ة مهن��ة املحاماة م��ع ممار�صة  امل

الوظائف الإدارية اأو الق�صائية ومع كل عمل اإداري اأو اإدارة 

اأو ت�صي��ري �صركة اأو موؤ�ص�صة �ص��واء كانت تابعة للقطاع العام 

اأو للقط��اع اخلا�ص و م��ع كل ن�شاط جتاري اأو �شناعي و كل 

عمل ينطوي على عالقة التبعية.

ل ميك��ن املحامي الع�صو بالربملان اأو املنتخب املنتدب اأن 

ميار�س خالل عهدته النتخابية مهنة املحاماة.

ل تتنافى مهنة املحاماة مع وظائف التدري�س يف اجلامعات 

وموؤ�ص�صات التعليم العايل.

املادة 28: ل يج��وز للمحامي الذي كان موظفا اأو عونا 

عموميا اأن يرافع �صد الإدارة التي كان تابعا لها ملدة �صنتني 

)2( ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه.

ل يج��وز للمحامي الذي كان قا�صيا اأو الذي كان موظفا 

مار���س مه��ام منحته بطبيعته��ا تاأثريا اجتماعي��ا خا�صا، اأن 

يتخ��ذ اإقامة مهنية اأو اأن يراف��ع يف دائرة اخت�صا�س املجل�س 

الق�صائي ال��ذي كان ميار�س فيه مهام��ه خالل مدة خم�س 

)5( �صنوات من تاريخ انتهائها.

املادة 29:ل يج��وز للمحامي الذي اأ�صندت اإليه عهدة 

انتخابية اأن يرافع �صد اجلماعات الإقليميةالتي كان ميثلها 

داري  �ص�ص��ات العمومي��ة ذات الطابع الإ و �ص��د املوؤ اأ

و ال�صناع��ي والتجاري التابعة له��ا، اإل بعد م�صي خم�س  اأ

)5( �صنوات من انتهاء عهدته النتخابية.

ــادة 30:ل يجوز للمحامي اأن يفتح مكتبا اأو يرافع يف  امل

دائ��رة اخت�صا�س املجل�س الق�صائي الذي ميار�س فيه زوجه 

اأو قريبه اأو �صهره  اإىل الدرجة الثانية مهام قا�س.

الباب الثالث

 اللتحاق باملهنة

ــادة 31: مع مراعاة ال�صتثناءات املن�صو�س عليها يف  امل

املادت��ني 35 و36 من هذا القان��ون، ي�شرتط لاللتحاق مبهنة 

املحاماة احل�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة ومتابعة 

الرتب�س املن�صو�س عليهما يف هذا الباب.

ــادة 32: ل ميك��ن لأي �صخ���س اأن يتخ��ذ �صف��ة  امل

حمام، ما مل يكن م�صج��ال يف جدول املحامني، حتت طائلة 

العقوب��ات املق��ررة جلرمية انتحال �صف��ة املن�صو�س عليها يف 

قانون العقوبات.

الف�سل الأول

 �سهادة الكفاءة ملهنة املحاماة

ــادة 33: تن�ص��اأ مدار���س جهوية لتكوي��ن املحامني  امل

وحت�صري املرت�صح��ني ل�صهادة الكفاءة ملهن��ة املحاماة، يحدد 

تنظيمها وكيفيات �صريها عن  طريق التنظيم.

ــادة 34: يت��م اللتح��اق بالتكوي��ن للح�صول على  امل

�صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة عن طريق م�صابقة.

ي�شرتط يف كل مرت�شح:

- اأن يك��ون جزائ��ري اجلن�صية م��ع مراع��اة التفاقيات 

الق�صائية،

- اأن يك��ون حائزا على �صه��ادة اللي�صان�س يف احلقوق 

اأو �صهادة معادلة لها،

- اأن يكون متمتعا بحقوقه ال�صيا�صية واملدنية،

- اأن ل يك��ون ق��د �صب��ق احلكم عليه بعقوب��ة من اأجل 

اأفعال خملة بال�صرف و الآداب العامة،

- اأن ت�صمح حالته ال�صحية والعقلية مبمار�صة املهنة.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم .

املادة 35:مع مراعاة ال�شروط املن�شو�ص عليها يف املادة 34 

اأعاله، يعفى من �صهادة الكفاءة ملهنة املحاماة:

- الق�صاة الذين له��م اأقدمية ع�صر )10( �صنوات ممار�صة 

على الأقل،

- احلائ��زون عل��ى �صهادة دكت��وراه اأو دكت��وراه دولة يف 

القانون،

- اأ�صاتذة كليات احلقوق احلائزين على �صهادة املاج�صتري 

يف احلقوق اأو م��ا يعادلها املمار�صني ملدة ع�صر)10( �صنوات 

على الأقل.
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الف�سل الثاين

الرتب�ص

 

ــادة 36: با�صتثن��اء الق�صاة الذين له��م اأقدمية ع�صر  امل

)10( �صنوات على الأقل وحاملو �صهادة دكتوراه اأودكتوراه 

دول��ة يف القانون، يتابع حاملو �صه��ادة الكفاءة ملهنة املحاماة 

واملعف��ون منها ترب�صا ميدانيا مدته �صنتني )2( يتوج بت�صليم 

�صهادة نهاي��ة الرتب�س من طرف جمل�س املنظمة، مع مراعاة 

اأحكام املادة 41 اأدناه.

وي�صجل��ون يف قائم��ة الرتب�س عن��د تاري��خ اأداء اليمني 

ويحملون �صفة حمامي مرتب�س.

ــادة 37:يتوىل نقيب منظم��ة املحامني اأو مندوبه عند  امل

القت�ص��اء، توزيع املرتب�صني على مدي��ري الرتب�س من بني 

املحام��ني الذين له��م اأقدمي��ة ع�صرة )10( �صن��وات على 

الأق��ل اأو املعتمدين لدى املحكمة العلي��ا وجمل�س الدولة 

ويبلغ وزير العدل، حافظ الأختام بذلك. 

ميار���س املحام��ي املرتب�س ل��دى مكتب مدي��ر الرتب�س 

ال��ذي يق��وم بتوجيهه يف �صائ��ر اأعماله املهني��ة ويجتهد يف 

تكوينه ملمار�شة املهنة ويخرب نقيب املحامني بن�شاط املرتب�ص             

ول ميكنه رف�س املهمة امل�صندة له دون عذر مقبول.

يجب على مدير الرتب�س القيام بالواجبات التي تقت�صيها 

اأخالقيات وتقاليد املهنة جتاه املرتب�س.

يتقا�ص��ى املحام��ي املرتب�س طيلة ف��رتة الرتب�س تعوي�صا 

يحدد مقداره وكيفيات دفعه يف النظام الداخلي للمهنة.

املادة 38: يت�صمن الرتب�س ل�صيما: 

- املواظب��ة عل��ى ح�ص��ور متاري��ن الرتب�س املنظم��ة وفقا 

ملقت�صيات النظام الداخلي للمهنة، 

- امل�صارك��ة يف اأعمال ندوات الرتب���س التي تنظم حتت 

رئا�صة النقيب اأو مندوبه،

- احل�ص��ور يف جل�ص��ات اجله��ات الق�صائي��ة لكت�صاب 

قواعد ممار�صة املهنة.

ــادة 39: يك��ون ح�ص��ور املرتب�ص��ني يف الأعم��ال  امل

والتمارين التي جترى بندوات الرتب�س اإجباريا.

اإن الغياب��ات املتكررة بدون ع��ذر مقبول  ميكن اأن توؤدي 

اإىل متديد فرتة الرتب�س اأو رف�س ت�صليم �صهادة نهاية  الرتب�س 

املن�صو�س عليها يف املادة 36 من هذا القانون.

املادة 40: يجوز للمحامي املرتب�س: 

- التكف��ل ب�صائر الق�صايا التي يكلف��ه بها مدير الرتب�س 

با�صمه و حتت رقابته،

- اأن يراف��ع ابتداء م��ن ال�صنة الثانية م��ن الرتب�س اأمام 

املحاكم التابعة للنظ��ام الق�صائي العادي يف الدعاوى التي 

يكلفه بها مدير الرتب�س حتت رقابة و م�صوؤولية هذا الأخري.

غري اأنه ل يجوز له:

- فتح مكتب با�صمه اخلا�س خالل فرتة الرتب�س، 

- امل�صارك��ة يف النتخابات املن�صو�س عليها يف املادة 92 

من هذا القانون.

املادة41: يجوز ملجل�س املنظمة متديد مدة الرتب�س لفرتة 

ل تتجاوز �صنة )1( اإذا تبني له اأن املحامي املرتب�س مل يلتزم 

بالواجبات املحددة يف املادة 38 اأعاله و ما يليها.

ويف جميع احلالت ي�صل��م اأو يرف�س ت�صليم �صهادة نهاية 

الرتب�س عند انتهاء هذا التمديد.

ل يت��م رف�س ت�صليم ال�صه��ادة اأو متديد الرتب�س اإل بقرار 

م�صب��ب �صادر ع��ن جمل�س املنظم��ة بعد �صم��اع املحامي 

املرتب�س اأو بعد ا�صتدعائه قانونا.

ل ميك��ن املحام��ي املرتب�س الطعن اأمام اجله��ة الق�صائية 

املخت�صة اإل يف قرار رف�س ت�صليم ال�صهادة.

ل ميك��ن املحامي املرتب�س الذي مت رف���س منحه �صهادة 

نهاية الرتب�س اأن يطل��ب ت�صجيله من جديد اإل مرة واحدة 

فقط.

الف�سل الثالث

 جدول املحامني

املادة 42: تودع طلب��ات الت�صجيل يف جدول املحامني 

م�صحوب��ة بكل الوثائ��ق املطلوبة لدى جمل���س كل منظمة 

مقاب��ل و�صل يف اأجل �صهري��ن )2( على الأقل قبل انعقاد 

الدورة. 
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يبت جمل�س كل منظمة يف طلبات الت�صجيل مرة واحدة 

كل �صنة، و يعد عدم البت يف الطلب قبول له.

يبلغ ق��رار جمل�س منظمة املحام��ني م�صحوبا بن�صخة من 

امللف يف اأج��ل اأق�صاه ثالثني )30( يوم��ا اإىل وزير العدل، 

حاف��ظ الأختام، كم��ا يبلغ اإىل املعن��ي بالأم��ر و اإىل مدير 

الرتب�س واإىل جمل�س الحتاد. 

ميك��ن وزير العدل، حافظ الأخت��ام و املعني بالأمر، كل 

فيم��ا يخ�ص��ه، الطعن يف هذا الق��رار اأمام اجله��ة الق�صائية 

املخت�صة يف اأجل �صهر)1( من تاريخ تبليغه.

ــادة 43: ي��وؤدي املرت�صح الذي مت قبول��ه، بعد تقدميه  امل

م��ن النقيب اأو مندوبه، اأمام املجل�س الق�صائي الذي �صجل 

بدائرة اخت�صا�صه، اليمني الآتي ن�صها:

»اأق�صم باهلل العلي العظيم اأن اأوؤدي مهامي باأمانة و�صرف، 

واأن اأحاف��ظ على ال�ص��ر املهني، وعلى اأخالقي��ات وتقاليد 

املهنة واأهدافها النبيلة واأن اأحرتم قوانني اجلمهورية«.

ــادة 44: ي�صتم��ل ج��دول املحام��ني عل��ى األقاب  امل

املحام��ني و اأ�صمائه��م وتاريخ اأداء اليمني وحم��ل اإقامتهم، 

ويتم ترتيبهم باجلدول ح�صب الأقدمية مع الإ�صارة اإىل �صفة 

نقيب املحام��ني اأو نقيب �صابق، كما يت�صمن اجلدول قائمة 

املحامني املرتب�صني.

ــادة 45: يت��داول جمل�س املنظم��ة يف حتيني جدول  امل

املحامني مرة واحدة يف بداية ال�صنة الق�صائية.

ي��ودع اجلدول باأمان��ة �صبط املجل���س الق�صائي املخت�س 

اإقليميا، وتر�ص��ل ن�صخة منه اإىل كل من وزير العدل، حافظ 

الأختام و جمل�س الحتاد.

ــادة 46: يغفل من اجلدول بناء عل��ى طلبه اأو ب�صفة  امل

تلقائية: 

- املحام��ي ال��ذي ل ميكنه ممار�ص��ة املهنة فعلي��اً ل�صيما 

ب�صبب مر�س اأو عاهة خطرية،

- املحامي الذي ل يقوم من غري عذر مقبول بالواجبات 

املفرو�ص��ة عليه مبوج��ب النظ��ام الداخلي ملهن��ة املحاماة،                

اأو ال��ذي ل ميار�س مهنته ب�صفة فعلية مل��دة �صتة )6( اأ�صهر 

على الأقل،

- املحام��ي ال��ذي اأ�صب��ح يف حالة من ح��الت التنايف 

املن�صو�س عليها يف هذا القانون،

- املحامي الذي ل يثبت اأن له اإقامة مهنية.

املادة 47: با�صتثناء املحامي الذي ا�صتدعي للقيام مبهام 

ل�صالح الدولة اأو للقيام بنيابة انتخابية، يفقد املحامي الذي 

مت اإغفال��ه ملدة اأكرث من خم�س )5( �صن��وات رتبة الأقدمية 

باجلدول وي�صرتجع هذه الرتبة بتاريخ رفع الإغفال.

ــادة 48: ينتهي اإغف��ال حمامي من اجل��دول بزوال  امل

�صببه.

ــادة 49: ل ميك��ن رف���س ت�صجيل حمام��ي اأو اإعادة  امل

ت�صجيل��ه اأو اإغفال��ه اإل بعد �صماع اأقوال��ه اأو بعد ا�صتدعائه 

قانونا للح�صور يف اأجل ع�صرة )10( اأيام على الأقل.

واإذا مل يح�صر املعني بالأمر فاإن القرار يعد ح�صوريا.

ميكن الطعن بالإلغاء يف قرار جمل�س منظمة املحامني اأمام 

اجلهة الق�صائية املخت�صة وفقا للت�صريع ال�صاري املفعول.

الباب الرابع

متثيل الأطراف اأمام اجلهات الق�سائية

ــادة 50: ما مل توجد اأحكام ت�صريعية خمالفة، ميار�س  امل

املحام��ي امل�صج��ل يف اجل��دول، مهنته عرب كام��ل الرتاب 

الوطني واأمام جميع اجلهات الق�صائية.

املادة 51: يعتمد اأم��ام املحكمة العليا وجمل�س الدولة 

بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام:

- املحام��ون الذي��ن اأثبتوا ممار�صة فعلية مل��دة ع�صر )10( 

�صنوات على اأن ل يكون��وا قد تعر�صوا خالل الثالث )3( 

�صنوات الأخرية اإىل اإجراء التوقيف. ويف هذه احلالة، ت�صاف 

مدة �صنتني )2( لالأجل املن�صو�س عليه يف هذه املادة،

- املحامون الذين مار�ص��وا فعلياوظيفة الق�صاء ملدة ع�صر 

)10( �صنوات على الأقل،

- املحام��ون احلا�صلون عل��ى �صهادة الدكت��وراه والذين 

مار�صوا وظيفة اأ�صتاذ يف احلقوق ملدة ع�صر )10( �صنوات. 
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الباب اخلام�ص

 املمار�سة اجلماعية ملهنة املحاماة

املادة 52: ميك��ن املحامون امل�صجل��ون يف اجلدول وفقا 

لأحكام هذا القانون اأن ميار�ص��وا مهامهم جماعيا يف �صكل 

»�صرك��ة حمامني« اأو »مكاتب جممع��ة« اأو »تعاون« وكذلك 

�صمن نظام »املحاماة باأجر«.

الف�سل الأول

�سركات املحامني

املادة 53: يجوز ملحاميني اأو اأكرث مبوجب اتفاقية مكتوبة 

اإن�ص��اء �صرك��ة تتمت��ع بال�صخ�صي��ة املعنوية تدع��ى »�صركة 

حمام��ني« وته��دف للممار�صة امل�صرتكة ملهن��ة املحاماة وفقا 

لأحكام هذا القانون.

ل ميك��ن لل�صرك��ة اأن ت�صاعد اأو متثل اأطراف��ا لها م�صالح 

متعار�صة.

ــادة 54: ل يجوز اأن يكون ا�صم �صركة املحامني موؤلفا   امل

اإل من األقاب ال�صركاء، وعند القت�صاء من اأ�صمائهم.

ل يج��وز لأحد ال�ص��ركاء اأن يكون ع�ص��وا اإل يف �صركة 

حمامني واحدة ول ميكن اأن ميار�س مهنته اإل با�صم ال�صركة.

املادة 55: ت�صجل �صرك��ة املحامني يف جدول املحامني 

ح�ش��ب ال�ش��روط املبينة يف املادة 42 من ه��ذا القانون، مع 

الإ�ص��ارة اإىل دائرة اخت�صا�س املجل�س الق�صائي التي يوجد 

بها مقرها الرئي�صي. 

ــادة 56: ل يجوز ل�صركة املحام��ني اأن حتتفظ مبكتب             امل

اأو مكات��ب ثانوي��ة اإل خ��ارج دائ��رة اخت�صا���س املجل�س 

الق�صائ��ي الذي يوج��د به املقر الرئي�ص��ي اأو خارج الرتاب 

الوطني مع مراعاة التفاقيات الق�صائية.

غ��ري اأنه ميكن ملجل���س املنظمة اأن يرخ���س بفتح مكتب 

ثان��وي بدائرة اخت�صا�س املجل���س الق�صائي الذي يوجد به 

املقر الرئي�صي لل�صركة ب�صبب بعد امل�صافة.

ويج��وز لكل ال�صركاء اأن ميار�ص��وا مهنتهم يف جميع هذه 

املكاتب.

املادة 57: يبني كل �صريك يف الأوراق املهنية واملرا�صالت 

ا�صم �صركة املحامني التي هو �صريك بها و مقرها الرئي�صي.

ــادة 58: يجب اإع��داد القان��ون الأ�صا�ص��ي ل�صركة  امل

املحامني وت��ودع ن�صخة منه لدى جمل���س منظمة املحامني 

املخت���س اإقليميا خالل �صهر من اإب��رام العقد مقابل و�صل 

وتر�صل ن�صخة منه اإىل جمل�س الحتاد.

ــادة 59: يت�صمن جدول املحام��ني ملحقا تدرج فيه  امل

قائم��ة �ص��ركات املحامني الت��ي يبني فيها وجوب��ا ا�صم كل 

�صركة ومقرها الرئي�صي واألق��اب ال�صركاء واأ�صماوؤهم ورتب 

اأقدميتهم.

وت�صكل هذه البيانات اإ�صهارا قانونيا. 

يظ��ل ال�ص��ركاء م�صجل��ني ح�ص��ب ترتيبه��م يف جدول 

املحامني ويك��ون ا�صم كل �صريك متبوع��ا باإ�صارة تت�صمن 

ا�صم ال�صركة.

املادة 60: لكل �صريك م�صجل يف جدول املحامني احلق 

يف امل�صاركة يف اجلمعية العامة ملنظمة املحامني والنتخاب.

وم��ن اأجل حتديد ع��دد املحامني الواج��ب انتخابهم يف 

جمل���س منظمة املحام��ني، يكون لكل �صري��ك يف ال�صركة 

�صوت واحد.

ــادة 61:ميك��ن اأن تكون ال�صركة مو�ص��وع اإجراءات  امل

تاأديبي��ة بغ�س النظر عن تل��ك التي ميكن اتخاذها �صد كل 

ال�صركاء اأو �صد اأحدهم.

وال يجوز للمحامي املوقوف اأو املغفل اأن ميار�ص اأي ن�شاط 

مهن��ي طيلة مدة العقوبة ال�صادرة �صده اأو طيلة مدة اإغفاله، 

ويحتف��ظ ب�صفة ال�صريك مع احلق��وق واللتزامات املرتبطة 

بها، با�صتثناء املطالبة مبقابل مايل اأو بالأرباح املهنية.

ومع ذلك فاإن كل �صري��ك �صدرت يف حقه نهائيا عقوبة 

تاأديبية، تت�صمن منعه موؤقتا من ممار�صة املهنة ملدة �صنة يفقد 

�صفة ال�صريك.

ــادة 62: يتم اكتت��اب تاأمني عل��ى امل�صوؤولية املدنية  امل

املهني��ة ل�صرك��ة املحامني من ط��رف ال�ص��ركاء وذلك دون 

الإخ��الل باأحكام امل��ادة 21 من هذا القان��ون، ويف جميع 
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احلالت يذكر ا�صم ال�صركة يف عقد التاأمني.

ويك��ون ال�ص��ركاء م�صوؤول��ني �صخ�صي��ا عل��ى التزامات 

ال�صركة جتاه الغري.

املادة 63: تفتح وت�صبط ال�صجالت وامل�صتندات املهنية 

اأو اجلبائي��ة املن�صو�س عليها يف الأح��كام القانونية ال�صارية 

املفعول با�صم ال�صركة.

ــادة 64: دون الإخالل باأحكام الت�صريع املعمول به،  امل

يح��دد النظام الداخل��ي للمهنة كيفي��ات تطبيق الأحكام 

ال�صال��ف ذكره��ا ل�صيما تل��ك املتعلقة بتاأ�صي���س ال�صركة 

وت�صيريها وحلها وت�صفيتها.

وميك��ن اأن يح��دد فيه ع��دد ال�ص��ركاء وع��دد �صركات 

املحام��ني، مبا ي�صمن متثيل الأط��راف والدفاع عنهم ب�صورة 

عادية يف دائرة اخت�صا�س كل جمل�س ق�صائي.

الف�سل الثاين

املكاتب املجمعة

املادة 65: يج��وز ملحاميني اأو اأكرث م�صجلني يف اجلدول 

جتميع مكاتبهم يف نف�س املحل.

املادة 66:يخ�صع اإن�صاء املكاتب املجمعة للموافقة امل�صبقة 

ملجل���س املنظمة ويجب اأن يتم مبوج��ب اتفاقية مكتوبة تبني 

النفقات امل�صرتكة وحتدد ح�صة كل واحد من املعنيني فيها.

يج��ب اأن يبدي جمل���س املنظم��ة راأيه يف طل��ب اإن�صاء 

املكات��ب املجمعة خالل �صهرين من تاري��خ اإيداع الطلب، 

ويف حالة عدم الرد خالل هذا الأجل يعترب الطلب مقبول.

يجوز للمعنيني يف حالة الرف�س الطعن اأمام جمل�س الحتاد.

تودع ن�صخ��ة من التفاقية مبجل���س املنظمة الذي ير�صل 

ن�صخة منها اإىل جمل�س الحتاد.

املادة67: ل يجوز للمحامني املمار�صني يف اإطار املكاتب 

املجمعة اإن�صاء �صركة املحامني.

املادة 68: ل يج��وز اأن ت�صري اأية عالمة خارجية لوجود 

مكات��ب جممعة دون امل�صا���س بحرية كل حم��ام يف و�صع 

لوحة حتمل ا�صمه ويحتفظ كل حمامي مبوكليه.

املادة 69: يحدد النظام الداخلي ملهنة املحاماة الأحكام 

الأخرى املتعلقة باإن�صاء وت�صيري املكاتب املجمعة.  

املادة 70: يف�صل جمل���س املنظمة ب�صفة نهائية يف كل 

نزاع يتعلق باملكاتب املجمعة. 

الف�سل الثالث

التعـاون

املادة 71: ميكن لكل حمام م�صجل يف اجلدول اأن يربم 

اتفاقية تعاون مع حمام اآخر اأو �صركة حمامني.

ميكن اإب��رام اتفاقية تعاون مع حمام��ي اأجنبي مع مراعاة 

اأحكام التفاقيات الق�صائية.

ــادة 72: يعد التعاون منطا ملمار�ص��ة املهنة ل يت�صمن  امل

اأية عالقة تبعية، يتكف��ل املحامي مبوجبه بجانب من ن�شاط 

مكتب حمامي اآخر مع اإمكانية اأن يكون له موكلني.

ميك��ن اأن يكون التع��اون بغر�س تنظي��م الإنابات وو�صع 

اأ�صاليب للتعاون املتبادل.   

ــادة 73: يتم التفاو���س حول اتفاقي��ة التعاون بكل  امل

حرية بني اأطرافه ويجب اأن تكون مكتوبة وتخ�صع للم�صادقة 

امل�صبق��ة ملجل�س املنظمة، ول يج��وز يف جميع الأحوال، اأن 

تت�صمن الدفاع عن م�صالح متعار�صة.

يجب اأن يب��دي جمل�س املنظمة راأيه خالل �صهرين )2( 

من اإخطاره واإل اعتربت التفاقية مقبولة.

ميك��ن اأن يك��ون الرف�س حم��ل طعن من املعني��ني اأمام 

جمل�س الحتاد.

تودع ن�صخة من هذه التفاقية لدى جمل�س املنظمة الذي 

ير�صل ن�صخة اإىل جمل�س الحتاد. 

املادة 74: يتم االتفاق على �شروط التعاون بني االأطراف 

�صم��ن الإطار املحدد يف النظام الداخل��ي للمهنة، ل�صيما 

يف م��ا يتعلق مبدة التعاون ومدة الن�شاط اأو العطل وكيفيات 

التعاون والتنازل عن الأتعاب وكيفيات اإنهاء التعاون.  
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ــادة 75: ل ت�ص��ري اتفاقية التع��اون يف حق املوكل          امل

اإل اإذا قبلها �صراحة. 

ــادة 76: يكون املحامي املتعاون حرا يف اأوجه الدفاع  امل

الت��ي يبديه��ا، اإل اأنه يتعني عليه اإخب��ار املحامي املرتبط به 

باأوج��ه دفاعه قبل اإبدائه��ا، اإذا ما كانت خمالفة لتلك التي 

قد يثريها هذا الأخري. 

املادة 77: يكون املحامي م�صوؤول مدنيا على الن�صاطات 

املهنية التي قام بها حل�صابه املحامي املتعاون.

ــادة 78: يف�صل ب�صف��ة نهائية يف النزاع��ات املتعلقة  امل

باتفاقي��ة التعاون، نقي��ب املحامني للمنظم��ة التابعة لدائرة 

اخت�صا�س املجل�س الق�صائي حمل اإبرام التفاقية.

 

الف�سل الرابع

نظام املحاماة باأجر

املادة 79: ميكن املحامي امل�صج��ل باجلدول اأن ميار�س، 

مبوج��ب عق��د، مهام��ه يف اإطار نظ��ام الأجر ل��دى مكاتب 

املحام��اة ويج��ب اأن يك��ون عقد العم��ل مطابق��ا للت�صريع 

ال�صاري املفعول ولهذا القانون ولتقاليد املهنة.

ــادة 80: ل يج��وز للمحام��ي باأج��ر اأن يك��ون لديه  امل

موكالن خا�صان به.

املادة 81: يكون عق��د العمل مكتوبا ويخ�صع للمراقبة 

امل�صبقة للنقيب.

تودع، خالل خم�صة ع�صر)15( يوما من تاريخ اإبرام العقد 

اأو تعديل اأحد عنا�ص��ره اجلوهرية، ن�صخة منه لدى جمل�س 

املنظمة امل�صجل بها املحامي باأجر مقابل و�صل بال�صتالم.

ميكن النقيب اأن يقوم خالل اأجل �صهر، باإعذار املحامي 

امل�صتخ��دم مبوج��ب ر�صال��ة م�صمون��ة الو�صول م��ع اإ�صعار 

بال�صت��الم بتعديل عق��د العمل  ملطابقته م��ع هذا القانون 

وقواعد املهنة.

ــادة 82: ل يجوز اأن يت�صمن عق��د العمل بندا يحد  امل

من حري��ة املحامي باأجر يف اأن يكون له يف امل�صتقبل مكتبه 

م�صتقل.

غ��ري اأنه ل ميكنه، مل��دة �صنتني، التكف��ل بق�صايا مكتب 

املحاماة الذي كان م�صتخدما فيه. 

ــادة 83: يكون املحامي امل�صتخدم م�صوؤول مدنيا عن  امل

الأخطاء املهنية التي يرتكبها املحامي باأجر.

ــادة 84: تعر�س النزاعات النا�صئ��ة عن عقد العمل  امل

عل��ى النقيب للتحكي��م، وتكون قراراته قابل��ة لال�صتئناف 

اأمام جمل�س الحتاد.

ويف حالة ف�ص��ل ذلك، ي�صرف الأطراف لتخاذ ما يرونه 

منا�صبا.

الباب ال�ساد�ص

منظمة املحامني

ــادة 85: حتدث منظمات املحام��ني مبوجب قرار من  امل

وزي��ر العدل، حاف��ظ الأختام، بن��اء على اق��رتاح جمل�س 

الحتاد.

غري اأنه ميكن الأغلبية املطلقة للمحامني املنتمني ملجل�صني 

ق�صائيني اأو اأكرث تقدمي طلب اإن�صاء منظمة للمحامني.

ويف حال��ة رف���س الطلب، اأو عدم ال��رد من قبل جمل�س 

الحتاد خ��الل اأجل �صهرين )2( م��ن تاريخ تقدمي الطلب، 

تخطر اللجنة الوطنية للطعن من قبل املحامني املعنيني التي 

تبلغ يف اأج��ل اأق�صاه �صهرين وزير الع��دل، حافظ الختام 

لإن�صاء منظمة للمحامني.

تتمتع منظمة املحامني بال�صخ�صية املعنوية، ومتثل م�صالح 

املحامني التابعني لخت�صا�صها.

ــادة 86: ي�ص��كل جمم��وع املحام��ني امل�صجل��ني يف  امل

اجلدول اجلمعية العامة ملنظمة  املحامني التي يراأ�صها نقيب 

ويديرها جمل�س املنظمة.

الف�سل الأول

 اجلمعية العامة ملنظمة املحامني

املادة87: جتتمع اجلمعية العامة ملنظمة املحامني يف دورة 
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عادية مرة واحدة على الأقل يف ال�صنة با�صتدعاء من نقيب 

املحام��ني وحتت رئا�صته يف ال�صهر الذي يل��ي افتتاح ال�صنة 

الق�صائية.

ميك��ن ا�صتدع��اء اجلمعية العامة يف دورة غ��ري عادية بناء 

على طل��ب من نقيب املحامني اأو بطل��ب من ثلثي )3/2( 

اأع�صائه��ا، اأو بناء على طلب ثلث��ي )3/2( اأع�صاء جمل�س 

الحتاد.

ل تعر�س على اجلمعية العامة �صوى امل�صائل ذات الطابع 

املهن��ي و القانوين املقدم��ة من قبل جمل���س املنظمة و/اأو 

ثلث��ي)3/2( اأع�صائها عل��ى الأقل و/اأو م��ن ثلثي)3/2( 

اأع�صاء جمل�س الحتاد.

يجوز للجمعية العامة اأن تق��دم تو�صيات ملجل�س منظمة 

املحامني.

يقدم نقي��ب املحامني تقريرا عاما مالي��ا واأدبياعن ن�شاط 

جمل���س املنظم��ة لل�صنة املن�صرم��ة ويعر�صه عل��ى اجلمعية 

العامة للم�صادقة عليه.

ــادة 88: ل ت�ص��ح م��داولت اجلمعي��ة العام��ة، اإل  امل

بح�صور الأغلبي��ة املطلقة للمحام��ني امل�صجلني يف اجلدول 

على الأقل، و ل تقبل الوكالت لكتمال الن�صاب.

يف حالة عدم اكتمال الن�صاب جتتمع اجلمعية العامة مرة 

ثاني��ة يف اأجل اأق�صاه �صه��ر )1( دون احت�صاب فرتة العطلة 

الق�صائي��ة و يف هذه احلالة ت�ص��ح املداولت مهما كان عدد 

الأع�صاء احلا�صرين.

ــادة 89: تتخ��ذ  م��داولت اجلمعية العام��ة باأغلبية  امل

الأ�صوات ويقبل الت�صويت بالوكالة يف حدود وكالة واحدة 

لكل م�صوت.

تبلغ خالل خم�صة ع�صر )15( يوما ن�صخة من املداولت 

اإىل وزير العدل، حافظ الأختام، واإىل جمل�س الحتاد اللذين 

يجوز لهما، كل فيما يخ�صه، الطعن فيها اأمام اجلهة الق�صائية 

املخت�صة، خالل اأجل �صهرين )2( من تاريخ التبليغ.

الف�سل الثاين

 جمل�ص منظمة املحامني

املادة 90: يت�صكل جمل�س منظمة املحامني من اأع�صاء 

منتخبني ي�صهرون على الدفاع على امل�صالح املعنوية واملادية 

للمهنة.

يراأ�س هذا املجل�س نقيب، ويتوىل توزيع املهام على اأع�صاء 

املجل�س وي�صهر على تنفيذها.

املادة 91: يت�صكل جمل�س منظمة املحامني من خم�صة 

ع�صر)15( ع�صوا.

عندم��ا يتجاوز عدد املحامني �صتمائ��ة )600( يزيد عدد 

اأع�ص��اء املجل���س بع�صوي��ن اثنني)2( ع��ن كل ثالث مائة 

)300( حم��ام، على اأن ل يتجاوز العدد الأق�صى لالأع�صاء 

واحدا وثالثني )31( ع�صوا.

عندما ي�صم جمل�س منظم��ة املحامني جمل�صني ق�صائيني 

اأو اأكرث، يجب اأن يتم متثيل املحامني فيه مبحام عن كل دائرة 

اخت�صا�س جمل�س ق�صائي، ويوزع الباقي ح�صب ن�صبة عدد 

املحامني امل�صجلني يف دائرة اخت�صا�س كل جمل�س ق�صائي.

ــادة 92: يتم انتخاب اأع�صاء جمل�س منظمة املحامني  امل

بالق��رتاع ال�صم��ي، يف ال�صه��ر امل��وايل لفتت��اح ال�صن��ة 

الق�صائية. 

 اإذا تع��ذر ذلك يحدد جمل�س الحتاد تاريخ النتخابات، 

وعند ال�صرورة يتوىل وزير العدل، حافظ الأختام حتديده.

ويف حال��ة املانع الذي يرتتب علي��ه تقلي�س عدد اأع�صاء 

جمل�س منظمة املحامني، يبا�صر هذا الأخري يف ال�صهر الذي 

يلي املانع با�صتخالفه��م باملرت�صحني املتح�صلني على اأغلبية 

الأ�صوات يف النتخابات الأخرية.

واإذا ا�صتحال هذا ال�صتخالف جترى انتخابات جزئية.

ميار�س امل�صتخلفون مهمتهم للمدة املتبقية .

املادة 93: ل ميكن للمحامي الذي �صدرت �صده عقوبة 

تاأديبية باملن��ع املوؤقت عن ممار�صة املهن��ة اأن يرت�صح لع�صوية 

جمل�س منظمة املحام��ني اإل بعد م�صي ثالث )3( �صنوات 

ت�صري من تاريخ نهاية ا�صتنفاد العقوبة.

املادة 94: تودع الرت�صح��ات لدى نقيب املحامني قبل 

خم�صة ع�صر )15( يوما على الأقل من تاريخ النتخابات. 

ل ميك��ن اأن يرت�صح اإل املحام��ون الذين لهم �صبع )07( 

�صنوات ممار�صة فعلية على الأقل.
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ــادة 95: ينتخب اأع�صاء جمل�س منظمة املحامني ملدة  امل

ثالث )3( �صنوات قابلة للتجدي��د من قبل اجلمعية العامة 

بالقرتاع ال�صري وبالأغلبية الن�صبية لالأ�صوات املعرب عنها.

يف حالة ت�صاوي الأ�صوات يقدم الأقدم يف الت�صجيل.

ويف حالة الت�صاوي يف الأقدمية يف الت�صجيل يقدم الأكرب 

�صنا.

ــادة 96: يبلغ حم�ص��ر النتخاب��ات اإىل وزير العدل،  امل

حاف��ظ الأختام خالل اأجل ع�صري��ن )20( يوما من تاريخ 

الق��رتاع، ال��ذي ميكنه الطع��ن يف نتائج النتخاب��ات اأمام 

جمل�س الدول��ة يف اأجل خم�صة ع�صر )15( يوما ابتداء من 

تاريخ تبليغه.

يجوز لكل مرت�صح الطعن، �صم��ن نف�س الأجل، ابتداء 

من تاريخ الإعالن عن نتائج النتخابات.

يج��ب على جمل���س الدولة الف�ص��ل يف الطعن يف اأجل 

�صهر )1( من تاريخ اإخطاره.

يف حال��ة اإلغاء نتائج النتخابات يج��ب اأن يقوم جمل�س 

املنظمة بتنظي��م انتخابات جديدة يف اأجل �صهرين )2( من 

تاريخ التبليغ بالقرار، ويف حالة عدم اإجرائها يف هذا الأجل 

يتوىل جمل�س الحتاد تنظيم النتخابات.

تعترب القرارات  ال�ص��ادرة عن جمل�س املنظمة الناجت عن 

النتخابات امللغاة �صحيحة.

املادة 97: يتوىل جمل�س منظمة املحامني ل�صيما:

 - التداول حول تو�صيات اجلمعية العامة، 

- تنفيذ قرارات وتو�صيات جمل�س الحتاد،

- ت�صيري ممتل��كات منظمة املحام��ني واإدارتها والت�صرف 

فيها والقرتا�س،

- الب��ت يف قبول املرت�صحني للرتب�س وت�صجيل املحامني 

وترتيبهم يف اجلدول، والإغفال وال�صطب منه،

- اإحرتام مبادئ ال�صتقامة و التجرد والعتدال وح�صن 

املعاملة مع الزمالء،

- احلر���س على مواظبة املحام��ني املرتب�صني على متارين 

الرتب�س ومراقبة تكوينهم املهني،

- ال�صهرعلىح�صوراملحامني اجلل�صات يف اأوقاتها املحددة 

وعل��ى التزامهم ب�صلوك امل�صاهمني الأوفي��اء للعدالة وعلى 

القي��ام ب�صرام��ة باللتزام��ات القانوني��ة والتنظيمي��ة التي 

يخ�صعون لها،

- الرتخي�س لنقي��ب املحامني بقبول الهب��ات والو�صايا 

املوجهة للمنظمة، ويخ�صع قبول الهبات والو�صايا الأجنبية 

للموافقة امل�صبق��ة لوزير العدل، حافظ الأختام ويتم جردها 

واإيداعها يف ح�صاب املنظمة،

- �صمان اإقامة العالقات مع املنظمات املماثلة يف اخلارج.

ــادة 98: يك��ون ح�صوراأع�ص��اء املجل���س اإجباري��ا  امل

لجتماع��ات جمل���س املنظمة وي��وؤدي الغي��اب غري املربر 

للع�صو عن ثالثة )3( اجتماعات متتالية اإىل اإ�شقاط ع�شويته 

بقرار م�صبب ي�صدره جمل�س املنظم��ة باأغلبية ثلثي )3/2( 

الأع�ص��اء، ويتم ا�صتخالف��ه بع�صو اآخر ح�ص��ب الكيفيات 

املحددة يف املادة 92 من هذا  القانون.

ميك��ن الطعن يف ه��ذا القرار اأمام جمل���س الحتاد الذي 

يف�صل فيه بقرار نهائي يف اأجل �صهر واحد ابتداء من تاريخ 

اإخطاره.

ــادة 99: يتع��ني على جمل���س منظم��ة املحامني اأن  امل

يت��داول يف تو�صيات اجلمعية العامة للمحامني يف مدة �صهر 

واحد دون احت�صاب فرتة العطلة الق�صائية.

املادة 100: تكون قرارات جمل�س املنظمة م�صببة وتبلغ 

به��ا اجلمعية العام��ة يف اأول اجتماع لها وت��دون يف �صجل 

خا�س يو�صع حتت ت�صرف املحامني.

 ير�ص��ل نقيب املحامني اإىل جمل���س الحتاد القرتاحات 

املعتمدة  يف ظرف �صهر من تاريخ امل�صادقة عليها.

ميك��ن وزير العدل، حافظ الأخت��ام، اأن يطلب من اجلهة 

الق�صائي��ة املخت�ص��ة اإلغ��اء كل مداولة اأو ق��رار ي�صدر عن 

جمل���س املنظم��ة خ��ارج �صالحيات��ه و/اأو يك��ون خمالفا 

لالأحكام الت�صريعية والتنظيمية ال�صارية املفعول. 

الف�سل الثالث

نقيب املحامني

ــادة 101:ينتخ��ب نقي��ب املحامني ملدة ث��الث )3(  امل

�صنوات قابل��ة للتجديد مرة واحدة من ب��ني اأع�صاء جمل�س 

منظم��ة املحامني الذين مت انتخابهم بهذه ال�صفة مرتني على 
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الأقل و/اأو الأع�صاء الذين لديهم اأقدمية اثنتي ع�صرة )12( 

�صنة.

يف حالة ع��دم توافر ال�شرط املذكور اأعاله يتم االنتخاب 

بني املرت�صحني الأكرث اأقدمية.

يتم انتخاب النقيب من قبل جمل�س املنظمة حتت رئا�صة 

الع�صو الأك��رث اأقدمية من غري املرت�صح��ني خالل الثمانية 

)8( اأيام املوالية لتاري��خ انتخاب جمل�س املنظمة، بالأغلبية 

املطلق��ة لالأ�ص��وات يف الدور الأول وبالأغلبي��ة الن�صبية يف 

ال��دور الثاين من بني املرت�صح��ني اللذين حت�صال على عدد 

اأكرب من  الأ�صوات.

املادة 102: ميثل نقيب املحام��ني املنظمة اأمام اجلهات 

الق�صائية ويف �صائر اأعمال احلياة املدنية.

كم��ا ميثلها اأم��ام ال�صلط��ات العمومية و امله��ن الأخرى 

مل�صاعدي العدالة.

يت�وىل تنف�يذ مداولت اجلمعية العامة وقرارات جمل�س 

املنظمة وق�رارات جمل�س التاأديب ويف�صل يف طلبات تغيري 

مقر الإقامة داخل الخت�صا�س الإقليمي ملنظمة املحامني.

ويف حالة ح�صول مانع موؤقت للنقيب يعني من ينتدبه و اإذا 

تعذر ذلك ي�صتخلفه ع�صو املجل�س الأكرث اأقدمية يف املهنة.

يخطر جمل�س الحتاد يف كل احلالت بهذا التعيني.

ويف حالة ال�صغور يقوم جمل�س املنظمة بانتخاب نقيب جديد.

الباب ال�سابع

الحتاد الوطني ملنظمات املحامني

الف�سل الأول

الت�سكيلة واملهام

املحام��ني  ي�ص��كل جمم��وع منظم��ات   :103 ــادة  امل

احت��ادا ي�صمى »الحت��اد الوطني ملنظم��ات املحامني« يتمتع 

بال�صخ�صية املعنوية و يتوىل التن�صيق بني خمتلف املنظمات 

ويه��دف اإىل ترقية مهنة املحاماة و تربط��ه عالقة تن�صيق مع 

وزي��ر العدل، حافظ الأختام ويبدي راأيه يف الن�صو�س التي 

تتعلق باملهنة.

وميثل املهنة اأمام املنظمات املماثلة يف اخلارج. 

يكون مقره مبدينة اجلزائر.

ــادة 104: يراأ�س الحتاد الوطن��ي ملنظمات املحامني  امل

نقيب ع�صو جمل���س الحتاد، منتخب من طرف زمالئه ملدة 

ث��الث )3( �صنوات قابل��ة للتجديد مرة واح��دة وي�صاعده 

نائبان ينتخبان بنف�س الأ�صكال.

وللرئي�س �صفة متثيل الحتاد الوطني ملنظمات املحامني يف 

جميع جمالت احلياة املدنية واأمام الق�صاء واأمام ال�صلطات 

العمومية واملهن الأخرى والغري.

الف�سل الثاين

جمل�ص الحتاد

ــادة 105: ي�ص��ري الحتاد الوطني ملنظم��ات املحامني  امل

جمل�س ي�صمى »جمل�س الحتاد« يت�صكل من جمموع النقباء 

املمار�صني.  

تعت��رب م��داولت جمل���س الحت��اد نافذة جت��اه جمال�س 

منظمات املحامني مبجرد اإخطارها بها.

تبلغ مداولت جمل�س الحتاد خالل، خم�صة ع�صر )15( 

يوم��ا من تاريخ اإجرائها اإل�����ى وزير العدل، حافظ الأختام 

الذي ميكنه الطع��ن فيها بالبطالن اأم��ام جمل�س الدولة يف 

اأجل �صهر)1( من تاريخ الإخطار.

املادة 106: يت��وىل جمل�س الحتادعلى اخل�صو�س املهام 

الآتية:

- حماية م�صالح املهنة،

- اإع��داد النظ��ام الداخل��ي للمهنة وعر�ص��ه على وزير 

الع��دل، حاف��ظ الأخت��ام للم�صادق��ة عليه بق��رار ين�صر يف 

اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية،

- اإعدادوحتيني اجلدول الوطني للمحامني وير�صل ن�صخة 

منه اإىل وزارة العدل مرة يف ال�صنة،

- اإع��داد مدونة اأخالقيات املهنة يت��م ن�صرها يف اجلريدة 

الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية بقرار من 

وزير العدل، حافظ الأختام، 

- حتدي��د ا�ص��رتاكات املحام��ني امل�صجل��ني واملحام��ني 

املرتب�ص��ني، واملحامني الذين مت اإغفاله��م بناء على طلبهم، 

وي�صب��ط قائمة كافة احلقوق الأخرى ويح��دد مقدار املبالغ 

امل�صتحقة عنها،

- حتديد  ن�صبة  م�صاهمة املنظمات  يف �صندوق الحتاد،
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- تنظيم الندوة الوطنية للمحامني،

- تعي��ني من بني النقب��اء ال�صابقني الأع�ص��اء الدائمني 

والحتياطيني للجن��ة الوطنية للطعن وتبلي��غ القائمة لوزير 

العدل، حافظ الأختام،

- ربط العالقات مع املنظمات املماثلة يف اخلارج،

- حتديد من��وذج البطاقة املهنية للمحام��ي طبقا للت�صريع 

والتنظيم املعمول بهما،

- �صبط برامج تكوين املحامني املرتب�صني،

- البحث عن طرق متويل الحتاد و كيفية توظيف اأمواله،

- من��ح �صفة “حمامي �صريف” و “نقيب �صريف” باقرتاح 

من النقباء،

- امل�صاركة يف اإعداد  برامج و مناهج تكوين املحامني،

- الف�صل كهيئة تاأديبية طبقا  لأحكام الفقرة 4 من املادة 

القانون، هذا  من   116
- الف�ص��ل يف ا�صتئناف النزاع��ات املتعلقة بعقود العمل 

للمحامني الأجراء،

- يبدي راأيه يف الن�صو�س املتعلقة باملهنة ،

- الف�ص��ل يف الطع��ون املتعلق��ة برف�س اتفاقي��ة التعاون 

واإ�شق��اط الع�شوية من جمل�ص املنظمة املن�شو�ص عليهما يف 

املادتني 73 و98 من هذا القانون.

ــادة 107: ميكن جمل���س الحتاد اإح��داث �صندوق  امل

لالحتياط االجتماعي يف اإطار الت�شريع ال�شاري املفعول.

الف�سل الثالث

 اجلمعية العامة لالحتاد الوطني

ملنظمات املحامني

املادة 108: تت�ص��كل اجلمعية العامة لالحتاد من جميع 

اأع�صاء جمال�س منظمات املحامني.

ــادة 109: جتتم��ع اجلمعي��ة العامة لالحت��اد الوطني  امل

ملنظم��ات املحام��ني يف دورة عادي��ة مرة واح��دة يف ال�صنة 

با�صتدعاء من رئي�س الحتاد و حتت رئا�صته.

ويجوز لها اأن جتتمع يف دورات ا�صتثنائية بطلب من رئي�س 

الحت��اد اأو بطلب م��ن ثلثي )3/2( اأع�صائه��ا اأو بطلب من 

جمل�س الحتاد.

ول تعر���س عليه��ا �ص��وى امل�صائل الت��ي تدخل �صمن 

�صالحي��ات جمل�س الحتاد املقدمة م��ن قبل رئي�س الحتاد 

اأو جمل�س الحتاد اأو من ثلث )3/1( اأع�صائها على الأقل.

ــادة 110: ميك��ن اجلمعية العام��ة لالحت��اد اأن تقدم  امل

تو�صيات ملجل�س الحتاد.

املادة 111: يق��دم رئي�س الحتاد تقريرا عاما ماليا واأدبيا 

عن ن�ش��اط جمل�ص االحت��اد ويعر�شه على اجلمعي��ة العامة  

للم�صادقة عليه.

ــادة 112: ل ت�ص��ح م��داولت اجلمعي��ة العامة، اإل  امل

بح�صور ثلثي)3/2( اأع�صائها على الأقل.

واإذا مل يكتم��ل الن�صاب جتتمع اجلمعية العامة مرة ثانية 

يف اأج��ل اأق�صاه �صهرا دون احت�صاب فرتة العطلة الق�صائية، 

ويف ه��ذه احلالة ت�صح م��داولت اجلمعية العامة مهما يكن 

عدد الأع�صاء احلا�صرين.

ــادة 113: تتخذ  م��داولت اجلمعية العام��ة باأغلبية  امل

الأ�صوات وتر�صل ن�صخ��ة منها يف اأجل خم�صة ع�صر )15( 

يوم��ا اإىل وزير العدل، حافظ الأخت��ام، الذي ميكنه الطعن 

فيها يف اأجل �صهر )1( من تاريخ تبليغه اأمام جمل�س الدولة  

الذي يتعني عليه الف�صل يف اأجل �صهر من تاريخ اإخطاره.

الف�سل الرابع

الندوة الوطنية للمحامني

املادة 114: تتكون الندوة الوطنية للمحامني من جميع 

املحامني امل�صجلني يف ج��دول املحامني، تبحث يف امل�صائل 

املهني��ة والقانونية املقدم��ة من قبل جمل���س الحتاد وتقدم 

توجيهات تهدف اإىل تدعيم حقوق الدفاع.

تنعقد هذه الندوة مرة كل ثالث )3( �صنوات بدعوة من 

رئي�س الحتاد.
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الباب الثامن

 التاأديــب

الف�سل الأول

 جملـ�ص التـاأديـب

ــادة 115: ينتخ��ب جمل�س منظم��ة املحامني خالل  امل

ع�صرين )20( يوما املوالية لنتخابه من بني اأع�صائه جمل�صا 

للتاأديب ملدة ثالث )3( �صنوات بالقرتاع ال�صري وبالأغلبية 

املطلقة يف الدور الأول والأغلبية الن�صبية يف الدور الثاين.

يتكون ه��ذا املجل�س م��ن �صبعة )7( اأع�ص��اء من بينهم 

النقيب رئي�صا.

كما ينتخب يف نف���س الأجل من بني اأع�صائه ثالثة )3( 

اأع�صاء م�صتخلفني.

اإذا �صملت منظمة املحام��ني جمل�صني اأو اأكرث، فال يجوز 

اأن يت�صم��ن جمل�س التاأديب باأي ح��ال من الأحوال وعن 

نف�س دائرة اخت�صا�س جمل�س ق�صائي واحد اأكرث من ثالثة 

اأع�صاء.

اإذا وق��ع مان��ع للنقيب  يراأ���س جمل�س التاأدي��ب الع�صو 

الأكرث اأقدمية من بني اأع�صائه.

ــادة 116: يخطر النقيب جمل�س التاأدي��ب تلقائيا اأو  امل

بناء على �صكوى اأو بطلب من وزير العدل، حافظ الأختام.

اإذا كان��ت ال�صك��وى تخ�س ع�صوا م��ن جمل�س منظمة 

املحام��ني تبلغ الإجراءات اإىل نقي��ب اأقرب منظمة ليحيلها 

على جمل�س  التاأديب.

واإذا كان��ت ال�صك��وى تخ�س نقيب املحامي��ني اأو نقيب 

�صابق توجه اإىل رئي�س الحتاد الذي يخطر بها جمل�س الحتاد 

الذي يت�صكل كهيئة تاأديبية للف�صل فيها .

واإذا كانت ال�صكوى تخ�س رئي�س الحتاد توجه اإىل نائب 

رئي�س الحت��اد الأكرث اأقدمي��ة الذي يحيله��ا على جمل�س  

الحت��اد جمتمعا يف �ص��كل هيئ��ة تاأديبية، طبق��ا لالأحكام 

املن�صو�س عليها يف النظام الداخلي للمهنة.

املادة117:للنقي��ب م��دة �صهر واحد )1(م���ن ت�اريخ 

اإخ�ط��اره ع�ن ط�ريق �صك��وى اأو بطلب م��ن وزير العدل، 

حافظ الأختام، لتخاذ ما يراه منا�صبا اإما باحلفظ اأو بالإحالة 

اأمام جمل���س التاأديب بقرار م�صبب يخطر ب��ه وزير العدل، 

حافظ الأختام وال�صاكي واملحامي املعني.

يك��ون قرار احلف��ظ قابال للطعن من ط��رف وزير العدل، 

حافظ الأختام اأمام اللجنة الوطنية للطعن.

اإذا مل يف�صل النقيب خالل �صهر من اإخطاره، ميكن وزير 

العدل، حافظ الأختام  و/اأو ال�صاكي اإخطار اللجنة الوطنية 

للطعن يف اأجل �صهر)1( ابتداء من انق�صاء الأجل املمنوح 

للنقيب.

يف حالة اإخطار جمل�س التاأديب طبقا لأحكام املادة 116 

م��ن ه��ذا القانون، يت��وىل النقيب تعيني ع�صو م��ن اأع�صاء 

املجل���س، الذي يقوم  خ��الل �صهرين م��ن تعيينه ب�صماع 

الأطراف والقي��ام باإجراءات التحقيق الالزمة و حترير تقرير 

مف�ص��ل عنه��ا، تبلغ ن�صخة من ق��رار التعي��ني اإىل ال�صاكي 

واملحامي املعني.

يف حال��ة عدم قيام الع�صو املق��رر مبهمته، لأي �صبب من 

الأ�صب��اب، يعني النقيب ع�ص��وا مقررا اآخ��ر للقيام بنف�س 

املهم��ة يف اأجل ل يتعدى �صهري��ن )2(، ويبلغ قرار التعيني 

للمعنيني.

ل يجوز للع�صو املقرر اإذا كان ع�صوا اأ�صليا اأو م�صتخلفا يف 

جمل�س التاأديب اأن ي�صارك يف ت�صكيلة هذا املجل�س للف�صل 

يف الدعوى التاأديبية التي عني فيها كمقرر.

يع��د طلب وزي��ر العدل اأو ال�صك��وى مرفو�صني يف حالة 

عدم القي��ام باإج��راءات التحقيق خالل الأج��ل املحدد، 

وميكن يف هذه احلالة وزير العدل، حافظ الأختام اأو ال�صاكي 

الطعن اأمام اللجنة الوطنية للطعن .   

كل الإخط��ارات املن�صو���س عليه��ا يف هذه امل��ادة، يتم 

تبليغها عن طريق مندوب النقيب اأو مبوجب ر�صالة مو�صى 

عليها اأو عن طريق حم�صر ق�صائي.

املادة 118: دون الإخ��الل بامل�صوؤولية اجلزائية واملدنية 

املن�صو���س عليها يف الت�صريع املعم��ول به، يتعر�س املحامي 

ع��ن كل تق�ص��ري يف التزاماته املهنية اأو مبنا�صب��ة تاأديتها اإىل  

العقوبات التاأديبية املن�صو�س عليها يف هذا القانون.

ــادة 119: ل ت�ص��ح اجتماع��ات جمل���س التاأديب             امل

اإل بح�صور اأغلبية اأع�صائه.

يف�صل جمل�س التاأديب يف جل�ص��ة �صرية باأغلبية اأ�صواته 
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بق��رار م�صبب، ويف حالة تع��ادل الأ�ص��وات يرجح �صوت 

الرئي�س.

 ي�صدر املجل�س التاأديبي اإذا  لزم الأمر اإحدى العقوبات 

التاأديبية الآتية:

- الإنذار،

- التوبيخ،

- املنع املوؤقت من ممار�صة املهنة ملدة اأق�صاها �صنة،

- ال�صطب النهائي من جدول منظمة املحامني ول ميكن 

للمحام��ي امل�صط��ب اأن ي�صجل يف ج��دول حمامني ملنظمة 

اأخرى ب�صفة حمامي اأو حمامي مرتب�س،

- حت��دد الأخط��اء املهنيةوت�صنف  يف النظ��ام الداخلي 

للمهنة.

ــادة 120: ل يجوز اإ�ص��دار اأي عقوبة تاأديبية يف حق  امل

حمام قبل �صماعه اأو تكليفه باحل�صور قانونا.

ويج��ب ا�صتدع��اوؤه له��ذا الغر���س قبل التاري��خ املعني 

حل�صوره بع�صرين )20( يوما على الأقل، عن طريق مندوب 

النقيب اأو بر�صالة مو�صى عليها اأو عن طريق حم�صر ق�صائي.

ويجوز للمحامي املعني ال�صتعانة مبحام يختاره.

تعترب قرارات جمل�س التاأديب ح�صورية.

املادة 121: يجوز ملجل�س التاأديب اأن ياأمرعند القت�صاء، 

بالنفاذ املعجل بقرار م�صبب.

ميكن العرتا�س ع��ن النفاذ املعجل اأمام اللجنة الوطنية 

للطعن املن�صو�س عليها يف املادة 129 من هذا القانون.

ــادة 122: يبلغ النقيب بنف���س الأ�صكال املن�صو�س  امل

عليها يف امل��ادة 117 من هذا القانون، قرار جمل�س التاأديب 

اإىل وزي��ر العدل، حافظ الأخت��ام واملحامي املعني وجمل�س 

الحتاد خالل خم�صة ع�صر )15( يوما من تاريخ �صدوره.

املادة 123: يجوز لوزير العدل، حافظ الأختام واملحامي 

املعني الطعن اأمام اللجن��ة الوطنية للطعن يف اأجل خم�صة 

ع�صر )15( يوما من تاريخ تبليغ قرار جمل�س التاأديب.

ــادة 124: يج��ب عل��ى املحامي املعن��ي تبليغ طعنه  امل

اإىل كل م��ن وزير العدل، حافظ الأخت��ام والنقيب بر�صالة 

مو�ص��ى عليها يف اأجل خم�صة ع�ص��ر)15( يوما من اإيداعه 

اأمام اللجنة الوطنية للطعن.

يبل��غ وزير الع��دل، حافظ الأختام، بنف���س ال�صكل ويف 

نف�س الأجل طعنه اإىل املحامي املعني واإىل النقيب.

ويجوز القيام بطعن فرعي خالل خم�صة ع�صر )15( يوما 

من تاريخ التبليغ بالطعن.

يوق��ف الطعن تنفيذ القرار املطع��ون فيه ما مل ي�صدر اأمر 

بالنفاذ املعجل.

املادة 125: عندما يك��ون املحامي حمل متابعة جزائية 

بجنح��ةاأو بجنايةاأو عن��د ارتكابه خطاأ مهني��ا ج�صيما ميكن 

توقيفه حال عن مهامه من قبل النقيب.

ويف احلالتني املذكورت��ني اأعاله، يتم توقيف املحامي من 

قبل النقيب تلقائيا اأو بناء على طلب من وزير العدل، حافظ 

الأختام.

ويف كل احل��الت يعر���س الق��رار على جمل���س منظمة 

املحام��ني الذي يج��ب عليه تثبيت اأو رف��ع اإجراء التوقيف 

خالل �صهر من �صدور قرار التوقيف.

يج��وز الطعن اأمام اللجنة الوطني��ة للطعن ح�صب احلالة 

للمحام��ي املعني بالأم��ر اأو لوزير العدل، حاف��ظ الأختام 

ويرف��ع الطعن خالل ثالثني )30( يوما من تاريخ تبليغ قرار 

جمل�س منظمة املحامني.

يف غ��ري حالة املتابعة اجلزائية يج��ب الف�صل يف الدعوى 

التاأديبية يف اأجل اأق�صاه �صتة )6( اأ�صهر من تاريخ  التوقيف 

و اإل رفع اإجراء التوقيف تلقائيا.

يخطر النائب الع��ام رئي�س الحتاد و نقيب املحامني بكل 

املتابعات اجلزائية التي تتم �صد املحامني.

املادة 126: يجب على املحامي يف حالة املتابعة التاأديبية 

اأن يقدم �صج��الت املحا�صبة املن�صو���س عليها يف الت�صريع 

ال�ص��اري املفعول، اإذا طلبها رئي���س املجل�س التاأديبي الذي 

يجوز ل��ه اأي�صا اأن يحق��ق، يف كل وقت بنف�ص��ه اأو بوا�صطة 

ع�صو م��ن املجل���س التاأديب��ي يفو�صه لذل��ك، يف و�صعية 

الودائع اخلا�صة بح�صاب املحامي املعني.

ــادة 127: يج��ب عل��ى املحام��ي املوق��وف، حت��ت  امل

طائلة العقوب��ات املن�صو�س عليها يف امل��ادة 243 من قانون 
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العقوب��ات، خالل م��دة توقيف��ه المتناع ع��ن كل ممار�صة 

للمهنة ول�صيما ارتداء البذلة الر�صمية اأو ا�صتقبال املوكلني 

اأو تق��دمي ا�صت�صارات قانونية اأو م�صاع��دة اأو متثيل الأطراف 

اأم��ام اجلهات الق�صائية ول ميكن��ه يف اأي ظرف اأن يتم�صك 

ب�صفة حمام، كما ل ميكن��ه اأن ي�صاهم يف ن�صاطات الهيئات 

املهنية التي ينتمي اإليها. 

املادة 128: تتقادم الدع��وى التاأديبية مبرور ثالث )3( 

�صنوات ابت��داء من يوم ارتكاب الأفعال ما مل حتمل و�صفا 

جزائي��ا، وينقطع ه��ذا التقادم ب��كل اإجراء م��ن اإجراءات 

التحقيق اأو املتابعة املرتبطة بالدعوى التاأديبية.

الف�سل الثاين

اللجنة الوطنية للطعن

املادة 129: تت�صكل اللجن��ة الوطنية للطعن من �صبعة 

)7( اأع�ص��اء منه��م ث��الث )3( ق�صاة من املحكم��ة العليا 

وجمل�س  الدولة من بينه��م الرئي�س، يتم تعيينهم بقرار من 

وزير العدل، حافظ الأخت��ام واأربعة )4( نقباء يختارون من 

قبل  جمل�س الحتاد من قائمة قدماء النقباء. 

ويع��ني وزير الع��دل، حاف��ظ الأختام ثالث��ة )3( ق�صاة 

ب�صفتهم اأع�صاء احتياطيني ويختار جمل�س الحتاد اأربعة )4( 

اأع�صاء من قائمة قدماء  النقباء ب�صفتهم اأع�صاء  احتياطيني.

يف حالة حدوث مانع للرئي�س ي�صتخلف بالقا�صي الأكرث 

اأقدمي��ة ويف حالة ع��دم اإمكان ذلك بالقا�ص��ي الأكرب �صنا 

وت�صتكمل الت�صكيلة بع�صو احتياطي. 

يف كل احلالت حتدد عهدة الرئي�س والأع�صاء الأ�صليني 

والحتياطيني بثالث )3( �صنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وميثل وزير العدل، حافظ الأختام قا�صي نيابة يبا�صر مهام 

النيابة العامة.

يتوىل الأمانة اأمني �صبط.

ــادة 130: جتتم��ع اللجنة الوطني��ة للطعن بطلب من  امل

رئي�صها اأو من ثلث 3/1 اأع�صائها اأو من وزير العدل، حافظ 

الأختام.

ول ميك��ن اأن تف�صل قبل ا�صتدع��اء املحامي املعني وفقا 

لالأ�صكال املقررة قانونا و�صماعه.

يتم ا�صتدعاء املحامي املعني بط��رق التبليغ املقررة قانونا 

قبل تاريخ انعقاد اجلل�صة بع�صرين )20( يوما على الأقل.

يخط��ر نقي��ب املنظمة م�صدرة الق��رار اأو مندوب��ه بتاريخ 

اجلل�صة يف نف�س الأج��ل وميكنه �صخ�صيا اأو بوا�صطة مندوبه 

تقدمي مالحظات كتابية اأو �صفهية.

املادة 131:تف�صل اللجنة الوطنية للطعن بقرار م�صبب 

يف جل�صة �صرية يف اأجل اأق�صاه �صهرين )2( من تاريخ ايداع 

الطعن بعد الطالع على التقرير الذي حرره اأحد اأع�صائها 

وال�صتماع اإىل املحامي املعني  اإذا كان  ماثال.

تف�ص��ل يف الإخطارات املن�صو�س عليها يف املادة 25 من 

هذا القانون.

تتخذ قرارات اللجنة باأغلبية اأ�صوات الأع�صاء احلا�صرين، 

ويف حالة ت�صاوي الأ�صوات يرجح �صوت الرئي�س.

يحق للجنة الوطنية للطعن الت�صدي والف�صل يف الدعوى 

التاأديبية.

املادة 132: تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن اإىل وزير 

العدل، حاف��ظ الأختام واإىل املحامي املعن��ي واإىل النقيب 

رئي���س جمل�س التاأدي��ب م�صدرالقرار وعن��د القت�صاء اإىل 

ال�صاكي، الذين يج��وز لهم الطعن فيها اأمام جمل�س الدولة 

خالل �صهرين )2( من تاريخ التبليغ.

ل يوق��ف ه��ذا الطع��ن تنفيذ ق��رارات اللجن��ة الوطنية 

للطعن.

الباب التا�سع

 اأحكام انتقالية وختامية

ــادة 133: يف انتظار تن�صي��ب املدار�س املن�صو�س  امل

عليه��ا يف امل��ادة 33 م��ن ه��ذا القانون، تتكف��ل كليات 

احلق��وق طبقا للتنظيم ال�ص��اري املفعولبتنظيم م�صابقات 

اللتح��اق بالتكوين للح�صول على �صهادة الكفاءة ملهنة 

املحاماة وفقا لل�ش��روط املن�شو�ص عليها يف املادة 34 من 

هذا القانون.

املادة 134: تلغى جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون 

ول�صيما القانون رقم 91-04، املوؤرخ يف 22 جمادى الثانية 
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ع��ام 1411 املوافق 8 يناير �صن��ة 1991، واملت�صمن تنظيم 

مهن��ة املحام��اة، با�صتثن��اء الفقرة »ه���« من امل��ادة 11 منه، 

التي تبقى �صاري��ة املفعول ملدة خم�س )5( �صنوات، ابتداء 

من تاريخ ن�صر هذا القانون يف اجلريدة الر�صمية.

تبقى الن�صو�س التطبيقية للقانون رقم 91-04، املوؤرخ يف 

22 جمادى الثانية عام 1411 املوافق 8 يناير �صنة 1991 
املذك��ور اأع��اله، �صارية املفع��ول اإىل حني ن�ص��ر الن�صو�س 

التطبيقي��ة له��ذا القان��ون، با�صتثناء م��ا يتعار���س منها مع 

اأحكامه.

ــادة 135: ين�ص��ر ه��ذا القانون يف اجلري��دة الر�صمية  امل

للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

حرر باجلزائر، يف:..................

املوافق:............................

                                    عبد العزيز بوتفليقـة
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ال�سيد عبد القادر بن �سامل

    ع�سو جمل�ص الأمة

اإىل ال�سيد وزير املوارد املائية

ال�صي��د الوزير املحرتم، بع��د التحية، اأرفع ه��ذا ال�صوؤال 

الكتاب��ي واملتعل��ق مب�صري املخ��رب اجلهوي للتحالي��ل التابع 

ملوؤ�ص�ص��ة املياه )ولي��ة ب�صار(، واملفرت�س اإن�ص��اوؤه منذ مدة، 

كون اأمواله مر�صودة، وينتظر فقط الإفراج عنه، نظرا لأهميته 

الق�صوى ل�صالح الولية.

تقبلوا � �صيدي � فائق التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 01 �صبتمرب 2013

                                           عبد القادر بن �سامل  

                                            ع�سو جمل�ص الأمة

جواب ال�سيد الوزير:

ردا على ال�ص��وؤال املذكور يف املو�صوع اأع��اله واملبلغ لنا 

مبوجب ر�صالة ال�صيد وزير العالقات مع الربملان، املوؤرخة يف 

26 �صبتمرب 2013؛ ي�صرفني اأن اأفيدكم باملعلومات التالية:
اإن املوؤ�ص�ص��ة العمومي��ة اجلزائري��ة للمي��اه ت�صتغل حاليا 

خم�ص��ة خماب��ر جهوية لتحلي��ل املياه متواج��دة بوليات: 

ال�صلف، اجلزائر، �صطيف، �صي��دي بلعبا�س وورقلة، ي�صرف 

كل واحد منها على ع��دة خمابر ولئية، يرتاوح عددها من 

خمربا.  13 اإىل   07
يق��ع خمرب ولي��ة ب�صار �صم��ن دائ��رة اخت�صا�س املخرب 

اجلهوي لورقلة.

فيما يخ�س حتالي��ل نوعية املياه املوزعة على �صكان ولية 

ب�صار، اأحيطكم علما اأن هذه املياه تخ�صع اإىل ثالث مراحل 

للمراقبة.

املراقبة الأوىل تتم على م�صتوى جمموعة �صبكات الإنتاج 

والتوزيع على م�صتوى خمرب وحدة ب�صار املزود بالتجهيزات 

ال�صرورية ملراقبة الكلور املرت�ص��ب والنوعية البكرتيولوجية 

والنوعية الفيزيوكيميائية.

املراقب��ة الثاني��ة اإذ ا�صطر الأمر اإليها، تت��م على م�صتوى 

املخ��رب اجله��وي لورقلة الذي يتبع له خم��رب الوحدة لولية 

ب�صار، هذه املراقبة تخ�س عموما امللوثات املجهرية الع�صوية، 

وعند احلاجة امللوثات املجهرية غري العن�صرية، علما اأن مياه 

ب�صار لي�صت معر�صة لهذا النوع من امللوثات ال�صادرة ب�صفة 

عامة عن النفايات ال�صناعية.

وفيم��ا يخ�س املقر احلايل ملخرب ولية ب�ص��ار، اأعلمكم اأنه 

�صيت��م نقله اإىل مقر جديد ي�صتجي��ب للمعايري، ومت ت�صجيل 

هذه العملية يف ميزانية اجلزائرية للمياه ل�صنة 2014.

تقبل��وا � �صي��دي  ع�ص��و جمل���س الأمة � فائ��ق عبارات 

التقدير والحرتام.

اجلزائر، يف 24 اأكتوبر 2013

                                     ح�سني ن�سيب

                                             وزير املوارد املائية
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