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  هم ا الرحمن الرحيم
 

 ؟  املحاميمن هو  -١

ممارســــــة مهنــــــة هــــــو لقــــــب يطلــــــق ع�ــــــ� مــــــن أج�ــــــ� لــــــه 

�ــــ� دولــــة   املحامــــاة بنــــاء ع�ــــ� القــــوان�ن املعمــــول ��ــــا

معينــــــة �عــــــد اســــــتكماله لشــــــروط و مــــــؤهالت معينــــــة 

 املحامي قد ي�ون مجاز  و ، القانون  يتطل��ا
ً
بال��افع ا

 .مام محاكم محددة أو أمام جميع املحاكم أ

 ؟ ما �� شركة املحاماة -٢

ك�� مــــــــن أ�ــــــــ� شــــــــركة مدنيــــــــة تتــــــــألف بــــــــ�ن اثنــــــــ�ن فــــــــ 

 املحـــام�ن املجـــاز لهـــم مزاولـــة مهنـــة املحامـــاة 
ً
 ، و غالبـــا

شر�ات املحاماة تتم�� بوجود محام�ن متخصص�ن ، 

و �عـــــــــض الشـــــــــر�ات ال تكتفـــــــــي بتخصـــــــــيص املحـــــــــامي 

لقضـــايا معينـــة بـــل تقـــوم بإعـــداده و تأهليـــه التأهيـــل 

 .املناسب لتخصصه 

 ؟كيف اجد محامي او شركة محاماة  -٣

افضل ما ي�ون املعرفة املسبقة او التجر�ـة املسـبقة 

مي و اذا لـــم يكـــن �ــ� الوســـيلة افضـــل الختيـــار املحـــا

اســــــتعانة ��ــــــخص قــــــد جــــــرب  كــــــذلك فــــــال بــــــد مــــــن

داء املحـامي أاله عن و شركة املحاماة و سؤ أاملحامي 

 .و الشركة أ

 ؟ماذا يجب ان اسأل املحامي  -٤

 إن �ســــــأل املحــــــامي أفضـــــل ا 
ً
�ــــــ�  ذا �ـــــان متخصصــــــا

د عرض عليه قضايا ذا �ان قإو فيما  ،مثل قضيتك

ذا إضـــا عمـــا أ�ســـأله ان أم ال ، و أمشـــا��ه لقضـــيتك 

حــــــــد أو بواســــــــطة أ�ــــــــان هــــــــو مــــــــن ســــــــيتا�عها بنفســــــــه 

ن لديــه الوقــت ال�ــا�� معاونيــه ، و �ســأله عمــا اذا �ــا

ن �سأله عن رأيه �� قضيتك و مـا هـو ألقضيتك ، و 

تصوره املبدئي ع��ا ، و �سب النجاح ف��ا ، و كذلك 

ان �ســــأله كــــم سيتقا�ــــىى و تطلــــب منــــه ��ــــخة مــــن 

 .طلع عل��ا اتفاقية ا�عاب لت

 هل يجب ان او�ل املحامي مباشرة ؟ -٥

املحـــــــــــــامي مباشـــــــــــــرة ن ال تقـــــــــــــوم بتوكيـــــــــــــل أافضـــــــــــــل 

ن تحــــــدد مــــــع املحــــــامي أنمــــــا افضــــــل إبقضــــــيتك ، و 

خــــر للتفك�ــــ� �ــــ� اتفاقيــــة آخــــر �ــــ� وقــــت آموعــــد للقــــاء 

ا�عــــاب و شــــروطها و هــــل �ــــ� مناســــبة لــــك ام ال ، و 

 .هل املحامي مناسب ام ال 

 ؟املحاميما�� حقوقك ع��  -٦

مانـة أليـه ب�ـل إملحامي ان يقوم باملهمة املو�لـة ع�� ا

و هـــو مســـؤول بتعو�ضـــك عـــن �ـــل خطـــأ  خـــالص ،إو 

ن يحـــــافظ ع�ـــــ� أو اخـــــالل بحقـــــك ، و كـــــذلك عليـــــه أ

نــــــــك املعلومـــــــات ذات الطــــــــا�ع الســــــــري ال�ـــــــي علمهــــــــا م

ن يبقـــــــــى ع�ـــــــــ� أ�ســـــــــبب القضـــــــــية ، و ع�ـــــــــ� املحـــــــــامي 

اوال بأول تواصل معك و ان يخ��ك بظروف القضية 

جابـــــــة ع�ـــــــ� ال يجـــــــوز للمحـــــــامي ان يمتنـــــــع عـــــــن ا  ، و 

ن أفســاراتك ،  كمــا انــه يجــوز لــك و استأاتصــاالتك 

تطلــــب مــــن محاميـــــك ان يــــزودك بصـــــورة عــــن ملـــــف 

قضـيتك �لمـا طلبـت منـه ذلـك ، و ال يجـوز للمحـامي 

ن يحـــافظ ع�ـــ� أمتنـــاع عـــن ذلـــك ، و ع�ـــ� املحـــامي ا 

و أعـن فقـدها  مسـؤوال وراقك و مسـتنداتك و ي�ـون أ

يصــــــاال إن تطلــــــب أيضــــــا أ، و مــــــن حقوقــــــك ضــــــياعها 

 .بالسندات و الوثائق ال�ي سلم��ا للمحامي 

 ؟ما �� حقوق املحامي عليك  -٧

ن ت�ـــــون صـــــادقا أهــــم حـــــق عليـــــك للمحـــــامي هـــــو أن إ

ســـرك معـــه �ـــ� �ـــل صـــغ��ة و كب�ـــ�ة ، و ال تخـــش ع�ـــ� 

وز لــه ســرارك و ال يجــأفاملحــامي عليــه املحافظــة ع�ــ� 

يضــــا ان تحضــــر �ــــل أكشــــفها مهمــــا �انــــت ، و عليــــك 

ن أســـتندات املتعلقـــة بالقضـــية و عليـــك اوراق و امل

تـــــــــزود محاميـــــــــك �عناو�نـــــــــك و معلوماتـــــــــك و�طاقتـــــــــك 

ال�خصـــــــية و رقــــــــم هاتفــــــــك و غ�ــــــــ�ه ، و مــــــــن حقــــــــوق 



  هم ا الرحمن الرحيم
 

املحــــامي حقــــه �ــــ� ا�عــــاب وفــــق مــــا هــــو متفــــق عليــــه 

ن ت�ــون أنــه �ــ� اتفاقيــة ا�عــاب ، و عليــك بينــك و بي

 
ً
ذا �علـــــق إ�ـــــ� مواعيـــــدك مـــــع املحـــــامي خاصـــــة  دقيقـــــا

 .املوعد باملحكمة او بجلسة

 ؟كم يتقا�ىى املحامي  -٨

ن تقــدير ا�عــاب املحامــاة �عتمــد ع�ــ� معــاي�� كث�ــ�ة و إ

بـــــــرز أجـــــــر املحـــــــامي ، و مـــــــن ال يوجـــــــد ســـــــعر محـــــــدد أل 

املعــــاي�� �ــــ� تقــــدير ا�عــــاب  خ�ــــ�ة املحــــامي و ســــمعته 

القانونيــــــة و القضــــــائية و م�ــــــان تواجــــــده ا�جغرا�ــــــ� و 

م�ـــــــــان القيــــــــــام بالعمـــــــــل و قيمــــــــــة القضـــــــــية و الــــــــــزمن 

 .إل��ا��ا و نوعية القضيةاملتوقع 

 م�ى تدفع ا�عاب املحاماة؟ -٩

عــــاب و غالبــــا يــــتم ذلــــك ابتــــداء مح�ــــوم باتفاقيــــة ا�

ن أمــا إ : او�ــ� حــد ثــالث فرضــيات أالــدفع بنــاء ع�ــ� 

غالبــا مــا ي�ــون �ــ�  ايــدفع مقــدما �امــل ا�عــاب و هــذ

ن �ســــتحق ا�عــــاب أ : الثانيــــة القضــــايا الصــــغ��ة ، و 

و ي�ون غالبا �� القضايا �� حال النجاح �� القضية 

 املدنية ال�ي ي�ون الطرف اخر ف��ا م��ء و قادر ع��

و دفــــع املبلــــغ املح�ــــوم بــــه مثــــل الدولــــة و الشــــر�ات ، 

ان يـــــــدفع جـــــــزء مقـــــــدم و البـــــــا��  �ـــــــ� حـــــــال   :ةالثالثـــــــ

و ي�ــــون �ــــ� القضــــايا ال�ــــي �ســــتلزم نفقــــات و النجــــاح 

و غالبــــــــا مــــــــا �عتمــــــــد مثــــــــل هــــــــذا  ،فعــــــــةمصــــــــار�ف مرت

ســـــلوب �ـــــ� القضــــــايا ا�جزائيـــــة بحيــــــث يـــــدفع جــــــزء ا 

 .مقدم و البا�� �� حال النجاح �� القضية 

ن املحــامي قـد اخطــأ أذا شـعرت إمـاذا افعــل -  10

 بحقي ؟

هامشــية ســطحية قــد ال �ســبب  بدايــة هنــاك اخطــاء

مـــــا اذا �ـــــان أذى فـــــال دا�ـــــ� ل�خـــــوض ف��ـــــا ، ألـــــك أي 

خال�ــــــ� فعليــــــك ان تراجــــــع أخطــــــأ املحــــــامي مســــــل�ي و 

نقابـــــــــة املحـــــــــام�ن ال�ـــــــــي يتبــــــــــع لهـــــــــا و تقـــــــــديم شــــــــــ�وى 

ن ال�جـــــــان إبالســـــــلوك املشـــــــ�ن الـــــــذي ارتكبـــــــه حيـــــــث 

التأديبيـــــــــة �ـــــــــ� النقابـــــــــات تملـــــــــك صـــــــــالحيات واســـــــــعة 

ا�� حد منعه من ورادعة بحق املحامي امل�ىيء تصل 

مـــا اذا �ـــان خطـــأ املحـــامي جســـيم و أمزاولـــة املهنـــة ، 

ق بــــــــال�جوء للمحكمــــــــة ا�حــــــــق بــــــــك ضــــــــرر فلــــــــك ا�حــــــــ

 .للمطالبة بالتعو�ض عن الضرر الذي �حق بك 
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