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الفصل األول
مشكلة الدراسة وأبعادها

1 . 1 مقدمة الدراسة

إن احلمد هلل نحمده ونس�تعينه ونس�تغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفس�نا ومن سيئات أعاملنا 
م�ن هي�ده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأش�هد أن ال إل�ه إال اهلل وحده ال رشيك له 
َه َحَقاّ ُتَقاتِ���ِه َوَل َتُوُتَناّ إَِلاّ َوَأْنُتْم  ُقوا الَلاّ ِذيَن آَمُن���وا اَتاّ َها اَلاّ وأش�هد أن حمم�دا عبده ورس�وله }َيا َأُياّ

ُمْسِلُموَن}201{  )آل عمران(.

ُقوا َرَباُّكُم اَلاِّذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها  َها الَناّاُس اَتاّ وق�ال تع�اىل: }َيا َأُياّ
َه َكاَن َعَلْيُكْم  ْرَح���اَم  إَِناّ الَلاّ َه اَلاِّذي َتَس���اَءُلوَن بِِه َواْلَ ُقوا الَلاّ َوَب���َثاّ ِمْنُهَم���ا ِرَجاًل َكثِيًرا َونَِس���اًء  َواَتاّ
���َه َوُقوُلوا َقْوًل  ُقوا الَلاّ ِذيَن آَمُن���وا اَتاّ َه���ا اَلاّ َرِقيًب���ا}1{ )س�ورة النس�اء( . وقال جل وع�ال: }َيا َأُياّ
َه َوَرُس���وَلُه َفَقْد َفاَز َفْوًزا  َس���ِديًدا }70{ ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع الَلاّ

َعِظيًما}71{ )سورة األحزاب (.

أما بعد :

َ َيْأُم�ُر بِاْلَعْدِل َواْلِْحَس�اِن .... }90{ )س�ورة النحل(.  فيق�ول امل�وىل جل وع�ال}  إِنهَّ اهللهَّ
َ ُيِبُّ امْلُْقِس�ِطنَي  }9{ )س�ورة احلجرات(، والقس�ط هو  وا إِنهَّ اهللهَّ ويقول تعاىل:  }... َوَأْقِس�طُ
الع�دل، والع�دل هو من صفات اهلل تعاىل، وقد جعله س�بحانه س�بياًل لرفع الظل�م الذي حرمه 
عىل نفس�ه، فعن أيب ذر الغفاري [ ، عن النبي > فيام روى عن ربِه تبارك وتعاىل أنه قال: )يا 

عبادي؛ إين حرمت الظلم عىل نفيس وجعلته بينكم حمرمًا فال تظاملوا...()1(.

وإن م�ن أه�م أدوات رف�ع الظلم عىل األرض إقام�ة العدل من خ�الل الترشيعات الكفيلة 
بذلك،ومن خالل أشخاص يقومون عىل تنفيذ هذه الترشيعات وهم القضاة وأعواهنم بموجب 

)1( رواه مسلم رقم 2577 يف الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظلم.
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والياهتم، كل حس�ب اختصاصه، وم�ع كثرة وتنوع القضايا التي تنظرها املحاكم عىل املس�توى 
)املدين، اجلنائي، الداخيل، الدويل( يف ظل اختالف الترشيعات واألحكام بني الدول وما يتطلبه 
ذلك من أش�خاص خمتصني كاملحامني يعينون القضاة يف تس�هيل تقديم الدفوع؛ حفظًا للحقوق 
بعرض القضايا بطريقة تكفل حس�ن س�ر العدالة وسالمة الجراءات، وال يمكن قيام املحامي 
بذلك إذا كان معرضًا خلطر هيدد مهنته أو االعتداء عىل ش�خصه أو مكتبه وهو مس�تودع أرسار 

موكليه.

فهذا الدور البد أن يكون حماطًا بسياج جيعله يؤدي عمله دون خوف عىل نفسه من تعسف 
رج�ال الضب�ط اجلنائي أو رجال هيئة التحقي�ق واالدعاء العام )أو أي س�لطة عامة ( أو القضاة 
أو حت�ى اخلصوم، وقد وردت هذه الس�ياجات يف نظم املحام�اة عىل تفاوت بينها، حيث ختتلف 

)الضامنات أو احلصانات( بني القوانني وإن كانت إمجااًل تنص عىل :

1 � ضامنات أثناء اجللس�ات كعدم مساءلة املحامي عن أقواله إذا كانت من متطلبات حتقيق سر 
العدالة .

2 � ضامنات تتعلق بالقبض والتوقيف إال وفق آلية حمددة نظامًا .

3 � ضامنات ضد التفتيش .

أما النظام السعودي فقد اقترص يف املادة الثالثة عرشة  بام نصه: »للمحامي أن يسلك الطريقة 
التي يراها ناجحة يف الدفاع عن موكله ، وال جيوز مساءلته عام يورده يف مرافعته كتابيا أو مشافهة 
مم�ا يس�تلزمه حق الدفاع«،   دون التع�رض خلطر احلكم عليه أثناء اجللس�ات من نفس القايض، 
أو تعرض�ه لالعتداء من قبل اخلصوم أو التعس�ف يف تفتي�ش مكتبه دون مراعاة حقوق املوكلني 
)ال�ر املهن�ي(، كام أنه قد يتعرض للقبض والتفتيش واحلبس وه�ذه أفعال متعدية النتيجة؛  لذا 

البد من ضامنات متكنه من أداء عمله بإتقان.

لذا اخرتت أن يكون عنوان أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه هو: )ضامنات املحامي يف نظام 
املحاماة السعودي دراسة تأصيلية مقارنة( وأسأل اهلل التوفيق والسداد .
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1 . 2 مشكلة الدراسة
كث�رت القضاي�ا تبعًا للتطور يف جماالت احلياة، مما اس�توجب وجود تنظي�امت مكتوبة تنظم 
وتنس�ق وتقنن هذه املجاالت واملس�تجدات التي تتطلب الملام هبا ومعرفة احلقوق والواجبات 
من خالل األنظمة املتش�عبة يف ظل انتش�ار اجلريمة واالعتداء عىل احلقوق وصعوبة التعامل مع 
املحاكم السرتداد تلك احلقوق بسبب اجلهل بتلك احلقوق أو بإجراءات التقايض أو لتاليف تلك 
الجراءات وخشية لضياع تلك احلقوق، كان البد من شخص خمتص يقوم بذلك وهو املحامي 
ليك�ون عون�ًا للقضاء يف حتقيق العدالة، ويتجىل احتامل ضياع تلك احلقوق إذا كان املحامي أثناء 
أداء عمله يف أي مرحلة من مراحل الدعوى معرضًا خلطر هيدد حياته أو عمله أو س�معته، ومن 
ث�م تعريض حق�وق )املوكلني( للضي�اع لوجود خطر حمتم�ل )التعدي عىل ش�خصه كإيقافه أو 
القبض عليه أو س�جنه أو التعدي عىل مكتبه أو احلكم عليه أثناء اجللس�ات أو االعتداء عليه من 
قب�ل بعض اخلصوم( فأي مس�اءلة أو عقوب�ة تصدر بحق احلامي ال تنتهي عن�ده، بل هي عقوبة 

متعدية النتيجة إىل موكليه وقضاياهم،فضاًل عن :

1 � حداث�ة نظام املحاماة الس�عودي، كأول نظام يصدر بش�أن تنظيم املحام�اة يف اململكة العربية 
الس�عودية  باملرس�وم امللك�ي رق�م /م 38 وتاري�خ 28/7/1422ه�� والئحت�ه التنفيذية 
بق�رار رق�م 4649 وتاريخ8/6/1423، الذي تضمن الباب الث�اين منه واجبات املحامني 
وحقوقه�م من امل�ادة احلادية عرشة إىل املادة التاس�عة والعرشين ف�وردت ضامنات املحامي 
يف ج�زء م�ن املادة الثالثة ع�رشة  بام نصه: »للمحامي أن يس�لك الطريقة الت�ي يراها ناجحة 
يف الدفاع عن موكله ، وال جيوز مس�اءلته عام يورده يف مرافعته كتابيا أو مش�افهة مما يستلزمه 
حق الدفاع«،  وقد تعرضت الالئحة التنفيذية لرشح املادة يف ستة بنود كان نصيب ضامنات 
املحام�ي منها ماورد يف املادة : 4/13 عدم املس�اءلة املش�ار إليها يف امل�ادة ال يول دون رفع 

الدعوى اخلاصة أو العامة!!
2 � الواقع العميل ال يس�اعد املحامي عىل القيام بعمله، س�واء أمام هيئة التحقيق واالدعاء العام  

أو أمام املحاكم فقد يتعرض للطرد من اجللسة)1(.

)1( صحيف�ة الرياض ،عدد:15351،ت :1431/7/23 ه� ،زاوية الدكت�ور محزة الطيار »جتاوزات القضاة« ذكر 
الكاتب تعرضه للطرد من اجللسة دون مربر رشعي أو نظامي .
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3 �   أن للقايض أن يكم عىل املحامي عىل أس�اس أن ما صدر منه يعد إخالاًل بنظام اجللس�ة أو 
إهانة املحكمة دون أن يكون ذلك واقعًا حقيقًة.

4 � النظرة اخلاطئة إىل املحامي:

أ � أنه يول دون أداء السلطات الضبطية والقضائية واجلهات األخرى أن تتمتع بسلطاهتا بام 
يقق رضاها عن أدائها دون من يصدها إن جتاوزت .

ب � أنه يقق كس�به وثراءه عىل حس�اب أعامهلم وس�لطاهتم؛ فتوضع العوائق والعقبات يف 
سبيل قيامه بعمله.

 لذا وبناء عىل كل ما س�بق و لكي يس�ر عمل املحامي السر احلسن ويقق اهلدف الذي من 
أجله رشعت املحاماة ورشع الدفاع املوصل إىل العدالة تربز مش�كلة الدراس�ة التي تتلخص يف 

السؤال التايل:

ما الضامنات الالزمة للمحامي أثناء أداء عمله يف نظام املحاماة السعودي ؟ 

1 . 3 تساؤالت الدراسة

تظهر عدة أسئلة فرعية من خالل السؤال الرئيس السابق:

1 � ما املقصود باملحاماة واملحامني؟ وما مرشوعيتها يف السالم؟

2 � ما ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية؟

3 � ما ضامنات املحامي يف العائالت القانونية الكربى )الالتيني، األنجلو سكسوين(؟

4 � ما ضامنات املحامي يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي؟

5 � ما ضامنات املحامي يف نظام املحاماة السعودي وما تقييمها؟

1 . 4 أهداف الدراسة
1 � بيان املقصود باملحاماة اصطالحًا ومدى مرشوعيتها يف السالم

2 � إيضاح ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية.
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3 � توضيح ضامنات املحامي يف العائالت القانونية الكربى )الالتيني، األنجلو سكسوين(.

4 � عرض ضامنات املحامي يف قوانني دول جملس التعاون اخلليجي.

5 � بيان ضامنات املحامي يف نظام املحاماة السعودي وتقييمها وصواًل إىل نموذج هلذه الضامنات 
يتفق مع الرشع وحسن سر العدالة.

1 . 5 أمهية الدراسة

من اخلصوم من ال يس�تطيع التكلم بنفس�ه والفصاح عن مراده يف جملس القضاء هليبة ذلك 
املجل�س، ومنه�م من ينأى بنفس�ه عن مواطن اخلصام؛ صيانة لنفس�ه عن االبت�ذال، ومنهم من 
خي�اف أو ينتابه اجلزع فينعقد لس�انه مهام كان فصيحًا؛ فيضيع حقه ألي من تلك األس�باب؛ لذا 
كان املحامي كمختص يتوىل نيابة عن اخلصوم أمام القضاء مدعيًا بحق أو مدافعًا عن حق. لكن 
هل يكفي أن يكون املحامي خمتصًا عاملًا بأصول التقايض؟ وهل هو بمأمن من إمكانية التعسف 
ض�ده مما يعرض ش�خصه أو س�معته للخطر ومن ثم امت�داد هذا األثر إىل احلق�وق التي يطالب 
هب�ا أو يداف�ع عنها؟ إذا البد م�ن غطاء رشعي أو نظام�ي يؤمن للمحامي االس�تقاللية واحلرية 
والطمأنين�ة ألداء مهمته ويعينه ع�ىل أداء واجبه املهني بإخالص وأمانة دون هتديد أو خوف من 
س�وء استخدام للسلطة ضده ،والبد من تنظيم يمي لس�انه وقلمه ورسية أعامله ليؤدي رسالته 

دون املساس بحق الغر أو خصوصياهتم.

 تتضح أمهية الدراسة من جانبني:

أواًل: اجلانب  العلمي:

1 � حداثة نظام املحاماة السعودي والئحته التنفيذية.

2 � تف�اوت نظم املحام�اة يف القوانني والقصور الواضح يف وض�ع الضامنات الالزمة للمحامي 
أثناء أداء عمله.

3 � عدم وجود دراسة متخصصة ومتعمقة لضامنات املحامي يف نظام املحاماة السعودي .
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ثانيًا: اجلانب العميل:

1 � الواق�ع املع�اش من خ�الل ما يظهر يف وس�ائل العالم من جتاوزات ض�د املحامني من قبل 
القض�اة أو رجال الضبط اجلنائي أو أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام أو حاالت تعرض 

بعض املحامني للرضب من قبل اخلصوم مثاًل.

2 � السعي لجياد نموذج أمثل هلذه الضامنات لرتسيخ ثقة الناس باملحامني كأحد أجنحة العدالة 
وثقة املحامني كأعوان للقضاء بوجود من يدفع عنهم اخلوف والتهديد أثناء أداء أعامهلم.

1 . 6 منهج الدراسة

بناء عىل طبيعة الدراس�ة، سيس�تخدم الباحث املنهج الوصفي بطريقته العلمية االس�تقرائية 
التحليلية)1( من خالل دراس�ة أنظم�ة املحاماة وخصوصًا ما يتعلق بضامن�ات املحامي أثناء أداء 

عمله، وقد تم تفصيل هذا املنهج عىل أساس:

املنهج االستقرائي التحلييل التأصييل

من خالل تأصيل املحاماة يف الرشيعة الس�المية وحتليل ضامنات املحامي يف نظم املحاماة 
يف القوان�ني الوضعي�ة  واملواثي�ق الدولي�ة  وفحص ما يناس�ب م�ن تلك الضامن�ات وصوال إىل 
نم�وذج للضامن�ات يف نظ�ام املحاماة الس�عودي بام يتفق مع الرشع وفق آلية تكفل حس�ن س�ر 

العدالة وحقوق اخلصوم واملحامني.

املنهج املقارن

من خالل دراس�ة الضامنات الواردة يف نظام املحاماة الس�عودي وأصله الرشعي ومقارنتها 
بام ورد يف القوانني الوضعية واملواثيق الدولية.

)1( أب�و س�ليامن،عبد الوهاب ،كتابة البحث العلمي صياغة جديدة )الرياض،مكتبة الرش�د، ط7، س�نة1423ه�( 
ص33،32.
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1 . 7 حدود الدراسة

1 ـ املجال املوضوعي للدراسة

س�تتناول الدراس�ة موضوع ضامنات املحامي أثناء أداء عمله يف النظام الس�عودي والئحته 
التنفيذية ونظام الجراءات اجلزائية دراسة تأصيلية مقارنة باألنظمة املعمول هبا يف الدول العربية 

واملواثيق الدولية.

2 ـ املجال الزمني للدراسة

تتن�اول هذه الدراس�ة نظ�ام املحاماة الس�عودي والضامنات الواردة فيه والصادر باملرس�وم 
امللكي رقم م/38 بتاريخ 1422/7/28ه�، وما صدر بعده من لوائح تنفيذية وتعديالت.

1 . 7 مفاهيم ومصطلحات الدراسة

1 ـ الضامنات

أ ـ  يف اللغة

الضامن�ات مج�ع ضامنة، والفع�ل الثالثي من�ه ضمن ، تق�ول ضمنت ال�يء أضمنه ضمنًا 
وضامن�ًا ، فأنت ضام��ن وضمني وه�و مضمون ، وتفيد كلم�ة ضمني معنى » الكفالة« واحلفظ 
والرعاي�ة وااللتزام وكلها مع�ان متقاربة ، والضمني الكفيل   وضمن ال�يء وبه ضمنًا وضامنًا 
كفل به ، وضمنه إياه : كفله  ويقال : ضمنت اليء أضمنه ضامنًا، فأنا ضامن وهو مضمون)1( .

وضمنت : املال وبه ضامنًا ، فأنا ضامن وضمني التزامه ، ويتعدى بالتضعيف فيقال : ضمنته 
املال ، وألزمته إياه ، وقال بعض الفقهاء : الضامن مأخوذ من الضم وهو غلط من جهة االشتقاق 

ألن نون الضامن أصلية والضم ليس فيه نون فهام مادتان خمتلفتان .

)1( ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد الفريقي املرصي ، لس�ان العرب ) بروت ، دار صادر ( ، بدون س�نة 
نرش ، ج257/13 . 
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ويق�ال : ضمنت�ه وب�ه ضامنًا وضمينًا : أي كفله ، فهو ضام�ن وضمني ، واليء مضمون : 
حفظه ورعاه ، والضامن الكفيل � فاعل من الضامن)1(.

ب ـ اصطالحًا

ورد مصطلح الضامنة بمعنى احلصانة وهي املؤسسة التي تتيح للمحامي ممارسة مهنته بحرية 
أثناء اجللس�ة وخارجها، وهي مس�تمدة من اعتبارات متعلقة بحق الدفاع ،وهو حق مستقى من 
حقوق طبيعية ودس�تورية أصلية، بحيث تتيح له حرية ممارسة مهنته بقوة وثبات واطمئنان وهو 

يؤدي واجبه سواء كان داخل اجللسة أم خارجها)2(.

2 ـ املحاماة

أ ـ  لغة

 قال صاحب القاموس املحيط: »محى اليء يميه محيًا ومحاية، بالكر منعه، ومحى املريض 
ما يرضه: منعه إياه، فاحتمى وحتمى: امتنع«.

واحلامية: الرجل يمي أصحابه، واجلامعة أيضًا.

وهو حامي احلمى: يمي حوزة ما وليه.

وحامت عنه: حماماة: ومحاء: منعت عنه.

قوه، واجتنبوه )3(. وحتاماه الناس: توهَّ

ومن�ه املدافع ع�ن كلمة دفع، دافعه، مدافع�ة، ودفاعًا: حامى عنه وانت�رص له وتقول محيت 
القوم محاية أي نرصهتم )4(.

)1( الفيوم�ي، أمح�د ب�ن حممد ، املصب�اح املنر ىف غريب ال�رشح الكبر للرافع�ي ، ) بروت ، دار الكت�ب العلمية ، 
1398ه�  � 1978 م ( ج364/2 .  

) 2( زغلول، أمحد ماهر ،الدفاع املعاون / دراس�ات حول املحاماة )القاهرة، د ت ،مكتبة س�يد عبداهلل :83/2 و 2 
)92/

)3( الفروزآب�ادي، جمد الدي�ن حممد بن يعقوب ،القاموس املحيط ، باب الواو والياء ، فصل احلاء، مادة)محي(، دار 
أحياء الرتاث العريب ،ط1 ،1413ه� ، ت817ه� والرازي، د.ت، 157.

)4( الفيوم�ي ، أمح�د ب�ن حممد بن عيل ،املصباح املن�ر يف غريب الرشح الكبر للرافعي ،كت�اب احلاء مادة  )ح م ي ( 
املطبعة األمرية ، ط6 ،سنة 1926 م.
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ب ـ التعريف اإلجرائي للمحاماة

يقص�د بمهن�ة املحاماة يف هذا النظام الرتافع عن الغر أم�ام املحاكم وديوان املظامل واللجان 
املش�كلة بموجب األنظمة واألوام�ر والقرارات لنظر القضايا الداخل�ة يف اختصاصها ومزاولة 

االستشارات الرشعية والنظامية، ويسمى من يزاول هذه املهنة حماميًا. 

3 ـ املحامي

حُماٍم: بضم امليم األوىل وكر الثانية، اسم فاعل، املدافع.

الوكيل عن الشخص يف اخلصومة للدفاع عنه وإبراز وجهة نظره للقايض بصياغة قانونية)1(.

عمل املحامي

 مجي�ع األع�امل التي جي�وز للمحامي القيام هب�ا والواردة يف امل�ادة األوىل من نظ�ام املحاماة 
السعودي)2(.

التعريف اإلجرائي لضامنات املحامي

هي غطاء رشعي وقانوين يؤمن للمحامي احلرية واالس�تقاللية يف أداء مهنته ويس�اعده عىل 
القي�ام بواجبات�ه املهني�ة بأمانة وإخالص م�ن غر خوف أو وجل أو خش�ية من س�وء العواقب 
فتك�ون تل�ك الضامنات محاية لطالقة لس�انه وحري�ة قلمه ورسية أعامل�ه دون أن يؤدي ذلك إىل 

االعتداء عىل حقوق الغر أو كرامتهم أو أمورهم الشخصية )3(.

)1( قلعة جي، حممد رواس، معجم لغة الفقهاء )بروت، دار النفائس، ط1، 1416ه� � 1996م( ص379.
)2 ( نص املادة األوىل من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/38( وتاريخ 1422/7/28ه� 

واملنشور بجريدة أم القرى يف عددها رقم )3867( وتاريخ  1422/8/17ه� .
)3( نجيب: عبدالرزاق ش�يخ. نظام املحاماة يف اململكة العربية الس�عودية، دراس�ة حتليلية مقارنة، )الرياض ،جامعة 

امللك سعود،د ط ، سنة 1422ه�، ص96، 97.
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4 ـ املحكمة

أ � يف اللغة : حمكمة)بفتح فسكون ( »املكان الذي يصدر منه القايض األحكام، واجلمع حماكم)1(.

ب � اصطالحًا :هيئة تتوىل الفصل يف القضايا يف مكان انعقاد هيئة احلكم)2(.

أو املكان املتعني حلكم القايض)3( .  

5 ـ القضاء:

أ ـ القضاء يف اللغة

 يأيت عىل وجوه)4( مرجعها انقطاع اليء واالنفصال عنه وأقرهبا إىل املعنى الرشعي، احلكم 
واللزام.

ق�ال الراغب األصفه�اين)5(: »القضاء فصل األمر قواًل ذلك أم فع�اًل وكل واحد منهام عىل 
وجهني: إهلي وبرشي.

...  }20{ )سورة غافر(. ِقاّ ُه َيْقِضي بِاْلَ ومن الفعل الهلي قوله تعاىل: }َوالَلاّ

ومن القول البرشي: نحو قىض احلاكم بكذا، فإن حكم احلاكم يكون بالقول.

ومن الفعل البرشي قوله تعاىل: }َفإَِذا َقَضْيُتْم َمَناِسَكُكْم... }200{ )سورة البقرة(.

وهل�ذا فالقض�اء يف اللغة يعّد من األلف�اظ ذات املعاين املتعددة التي يعّرفه�ا العلامء بأهنا من 
املشرتك اللفظي. 

)1(  قلعه جي ،حممد رواس ، معجم لغة الفقهاء ، مرجع سابق، ص 383 .
)2( إبراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط )القاهرة، مطابع الدار اهلندسية ،ج2، 1405ه�( ص201 .

)3(  فكري ،أمحد القايض ، دستور الفقهاء ، )بروت ،مؤسسة األعلمي ، 1395 ه� ( ج3 ص227 .
)4( منه�ا احلك�م، واألداء، وعم�ل القايض، فيق�ال: قىض مقضيا وقض�اء ومقضية حكم وفص�ل، ويقال: قىض بني 

اخلصمني، وقىض له، وقىض بكذا، فهو قاض، ومجعه قضاة، وقىض املدين الدائن دينه، أداه إليه.
ينظ�ر: ابن اجل�وزي، منتخب قرة العيون والنواظر يف الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم، الس�كندرية، منش�أة   

املعارف، د.ت، ص201-199.
)5( الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، حتقيق: صفوان عدنان داودي، )دمشق، دار القلم، ط3، 1423ه�، 

ص674ه�(.
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ب ـ  القضاء يف االصطالح

ينرصف معنى القضاء اصطالحا إىل ثالثة جماالت: أوهلا : يف التوحيد والعقيدة : بمعنى أن 
القض�اء من خصائص األلوهية وثانيه�ا: يف فقه العبادات وثالثهام: يف جمال الفصل بني الناس يف 

اخلصومات حلسم النزاع باألحكام الرشعية من الكتاب والسنة.

ق�د عرفه بعض فقه�اء احلنابلة بأن�ه : »اللزام باحلك�م الرشعي وفص�ل اخلصومات«. كام 
عرف�وه أيضا بأن�ه: » تبيني احلكم الرشعي والل�زام به ، وفصل اخلصوم�ات«)1( ويعد من يقوم 

هبذا العمل قاضيًا .

6 ـ الدفوع :

أ � الدفع لغًة : تنحية اليء وإزالته بقوة ،ومنه دافع عنه ، وتدافع القوم أي دفع بعضهم بعضا)2(.

ب � الدفع اصطالحًا : دعوى من قبل املدعى عليه، أو من ينتصب للمدعى عليه، يقصد هبا دفع 
اخلصومة عنه أو إبطال دعوى املدعي)3(.

7 ـ اجللسات 

 أ � اجللس�ات لغ�ًة : جل�س � النس�ان جلوس�ًا  � قع�د، جالس�ه أي جلس مع�ه ،املجلس مكان 
اجللوس)4(.

ب � اجللس�ات اصطالح�ا : حصة م�ن الوقت جيلس فيها القايض مع أط�راف القضية يف جملس 
احلكم للنظر يف شأن القضية املتعلقة هبم)5(. 

)1( ابن قدامة ،املغني ، ج 9 ص 34
)2( اجلوهري، إسامعيل محاد، الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية (، حتقيق أمحد عبد الغفور العطار، )بروت،دار 

العلم للماليني، ط3 ،1404 ه�  ( ص1208 . 
)3( قراعة، عيل، األصول القضائية يف املرافعات الرشعية )القاهرة، دار املؤيد، 1339ه� � 1921م( ص54.

العربي�ة  اللغ�ة  الدولي�ة، معج�م  ال�رشوق  الوس�يط،)القاهرة، مكتب�ة  ،املعج�م  إبراهي�م وآخ�رون  أني�س،    )4(
،ط4،سنة1426ه�( ص130 .

)5( الرجيعي ،ماجد حممد ،إجراءات اجللسات يف نظام املرافعات الرشعية دراسة مقارنة ،رسالة ماجستر، )جامعة 
المام حممد بن سعود السالمية � املعهد العايل للقضاء، سنة 1425ه� (، ص18
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8 ـ جرائم اجللسات
 تع�د من جرائ�م التعازير التي يرتتب عليه�ا عقوبة مرتوك تقديرها للق�ايض  الذي وقعت 

لديه يف جملس القضاء وهي عىل ثالثة أشكال :
1 � تطاول عىل الرشيعة أو أهل الفتوى اوعىل جملس احلكم يف اجللسة.

2 � تطاول عىل القايض من قبل أحد اخلصوم بكالم يصل إىل حد القذف.
3 � تطاول عىل القايض من قبل أحد اخلصوم بكالم ال يصل إىل حد القذف.

والقايض يف احلالتني األخرتني يثبت بشهود من احلضور وييلها إىل قاض آخر)1(.
وجاء يف الروض املربع »وال ينفذ حكمه لنفسه وال ملن ال تقبل شهادته«)2(.

9 ـ رجال هيئة التحقيق واالدعاء العام
 »ه�م القائم�ون عىل اجله�از املنوط هب�م التحقيق واالدع�اء نيابة عن ويل األم�ر يف اململكة 
العربي�ة الس�عودية ، واملش�كلة بموجب املرس�وم امللك�ي رق�م م /56 يف1409/10/24 ه�، 
واملك�ون من رئيس اهليئة  ونوابه، وأعضاء يامرس�ون التحقي�ق يف اجلرائم واالدعاء أمام اجلهات 
القضائي�ة للمطالبة بمعاقبة من أس�ند إليه ارتكاب اجلريمة، وطل�ب متييز األحكام، والرشاف 

عىل السجون ودور التوقيف، وما يسند إليهم من واجبات حسب النظام«.)3(  

10 ـ رجال الضبط اجلنائي
امل�ادة )7( ح�ددت رجال الضب�ط اجلنائي وهم األش�خاص املكلفون بالقي�ام بأعامل الضبط 
الداري )بمن�ع اجلرائ�م واملحافظة عىل األم�ن( واجلنائي )إجراء التحريات ومجع االس�تدالالت( 

ويمثلهم مديرو الرشط ومعاونوهم)4(.

)1( الرشبين�ي، ش�مس الدي�ن حممد اخلطي�ب ، مغني املحتاج إىل معرف�ة ألفاظ املنهاج )ب�روت ، دار املعرفة ،ج4 ، 
سنة1418ه� ( ص526-525 .

)2( ابن القاسم،عبد الرمحن حممد ،حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع ج7،د ن ،ط7 ،ص531 .
)3( الرش�ود ،عب�د العزيز عبداهلل ،دور هيئ�ة التحقيق واالدعاء العام يف محاية حقوق النس�ان ،أطروحة لنيل درجة 

الدكتوراه )الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،سنة 1430ه� ( ص17 .
)4( العصيمي ،نايف دخيل،املس�ؤولية املدنية لرجال الضبط اجلنائي يف إساءة ممارسة سلطاهتم االستثنائية يف النظام 

السعودي دراسة مقارنة)الرياض، رسالة دكتوراه، جامعة األزهر، النارش املؤلف سنة1431ه� ( ص43.



14

1 . 9 الدراسات السابقة

يعرض الباحث ما يتعلق باملحاماة كنظام يمكن أن يستفيد منه يف جمال التأصيل أو املرشوعية 
علاًم أنه مل يعثر عىل دراس�ة علمية ) رس�الة علمية � بحث أكاديمي( يف جمال ضامنات املحامي يف 
النظام الس�عودي س�وى تعليقات عىل ضامنات املحامي يف القوانني الوضعية ،وس�يكون  املنهج 
يف عرض الدراس�ات الس�ابقة  من األقدم إىل األحدث، بدءًا بأطروحات الدكتوراه، ثم رس�ائل 

املاجستر.

الدراسـة األوىل: بعن�وان: نظ�ام املحام�اة يف الفقه الس�المي وتطبيقاته يف اململك�ة العربية 
الس�عودية م�ع دراس�ة لنظام املحام�اة الصادر عام 1422ه��، للباحث: حممد ب�ن عيل بن حممد 

اخلريف، رسالة دكتوراه مقدمة جلامعة الزيتونة يف تونس عام 1422ه�)1(. 

منهج الدراسة: استخدم املنهج التحلييل يف دراسته.

أهداف الدراسة:

1 � عرض  تاريخ املحاماة .

2 � بيان مرشوعية املحاماة ورشوطها .

3 � بيان حق توكيل املحامي واالستعانة به وجماالت عمله .

4 � ذكر وجوه انتهاء وكالة املحامي وانفساخ الوكالة له .

5 � دراسة نظام املحاماة يف اململكة العربية السعودية . 

نتائج الدراسة

1 � أن املحام�اة مهن�ة مالزم�ة للوج�ود البرشي، فق�د ظهرت احلاج�ة إىل الدفاع مواكبة لنش�أة 
املجتمع النساين.

2 � أن أصل املحاماة موجود يف التاريخ الس�المي، سواء من حيث التنظيم العلمي بالوكالة أو 
الواقع العميل باملامرسات.

)1( اخلري�ف :حمم�د عيل،نظام املحاماة يف الفقه الس�المي وتطبيقات�ه يف اململكة العربية السعودية،رس�الة دكتوراه 
)الرياض ،دار كنوز اشبيليا،ط1،سنة 1425ه�(.
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3 � أن لف�ظ املحام�اة مصطل�ح مس�تحدث من الفك�ر الغريب، يع�رب يف اللغة ع�ن طبيعة العمل 
الستعامله أو استعامل لفظ بديل كلفظ الوكالة باخلصومة.

وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة

معرفة وجود أصل املحاماة يف التاريخ الس�المي وكون املحاماة كمصطلح تم اس�تحداثه 
من الفكر الغريب  ومعرفة وجوه انتهاء الوكالة .

وما يميز بحثي عن هذه الدراسة 

أن ه�ذه الدراس�ة تعرض�ت لنظام املحام�اة يف اململكة العربي�ة الس�عودية باختصار، حيث 
وردت يف فصل واحد، أما البحث القائم فسيتطرق لضامنات املحامي كهدف رئيس .

الدراسـة الثانيـة: بعنوان: املحاماة  يف ضوء الرشيعة  الس�المية  والقوان�ني العربية )بحث  
مق�ارن بالقوانني املذكورة ( رس�الة دكتوراه منش�ورة للباحث مس�لم جودت اليوس�ف  مقدمة 

لكلية المام األوزاعي � لبنان)1(.

أهداف الدراسة

1 � عرض تاريخ املحاماة ومرشوعيتها .

2 � بيان استيعاب الرشيعة السالمية ملهنة املحاماة  .

3 � بيان حكم مهنة املحاماة من خالل الكتاب والسنة .

4 � حماولة وضع ضوابط رشعية ملهنة املحاماة تبني للمحامي دربه يف الدفاع عن احلق وأهله .

5 � حماولة تقنني شامل للمحاماة الرشعية  من خالل عرض حقوق وواجبات املحامي .

6 � إب�راز عظم�ة الرشع احلنيف وما يتمتع ب�ه من مرونة جتعله صاحلًا للحك�م ومعاجلة القضايا 
وحل املشكالت .

)1( اليوس�ف، مس�لم جودت ، املحاماة  يف ضوء الرشيعة  الس�المية  والقوانني العربية »بحث  مقارن« )بروت ، 
مؤسسة الريان للطباعة والنرش ،ط1 ،سنة 1422ه�( ص 14-12 .
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نتائج الدراسة

1 � أن املحاماة معروفة يف الفقه الس�المي  باس�م الوكالة باخلصومة وهي قابلة للتطور لتصبح 
مهنة عرصية .

2 � أن املحرمني ملهنة املحاماة قلة وأدلتهم واهية .

3 � أن املحامي البد أن يكون رجاًل رشيدًا ويوكل بام يصح رشعًا .

4 � جيب أن يكون رجاًل وال جيوز ذلك للمرأة ملخالفة ذلك لنصوص الرشع وطبيعة املرأة .

5 � أن هناك حقوقًا للمحامي رشعية مثل اختيار طريقة الدفاع وأخرى غر رشعية مثل حصانات 
املحامي .

وجه االستفادة من هذه الدراسة

من خالل العرض التارخيي واملرشوعية هلذه املهنة

وما يميز دراستي عن هذه الدراسة

أن اختي�ار املحام�ي لطريق�ة الدفاع يف دراس�تي تدخ�ل يف ضامنات املحام�ي بخالف هذه 
الدراس�ة، فقد وردت ضامنات املحامي كحق غر م�رشوع واختيار املحامي لطريقة الدفاع حق 

مرشوع .

الدراسة الثالثة: بعنوان: »املحاماة يف الفقه السالمي دراسة فقهية مقارنه، مع دراسة تطبيقية 
لنامذج املحاماة يف اململكة العربية الس�عودية رس�الة دكتوراه منش�ورة  للباحث بندر عبد العزيز 
اليحي�ى مقدم�ة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى س�نة  1426ه� )الرياض ، التدمرية، 

ط1،سنة 1428ه� (. 

أهداف الدراسة

1 � بيان أمهية احلقوق واملحافظة عليها . 

2 � بيان تعريف احلق وأركانه وأقسامه ومنشأه يف الرشيعة.

3 � بيان مرشوعية املحاماة وحكمها وأركاهنا ورشوطها وأنواعها.
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4 � بيان أحكام املحامني من حيث تعددهم وأجرة املحامي وشهادته وإقراره وتأديبه.

5 � توضيح أعامل املحامني يف احلدود والقصاص والتعازير.

6 � عرض مسئولية املحامي عن أخطائه وطرق حماسبته وانتهاء عقد املحاماة.

نتائج الدراسة

1 � وجوب املحافظة عىل احلقوق والدفاع عنها بالوسائل املرشوعة.

2 � أن املحاماة تشمل لفظ الوكالة عىل اخلصومة.

3 � أن م�ن ي�رون عدم جواز املحاماة رأوا ذلك من خالل الرتافع لدى حماكم حتكم بغر ما أنزل 
اهلل.

4 � أن إساءة ترصف بعض املحامني وخمالفة قواعد املهنة يقع يف مجيع املهن فال جيب أن ينسحب 
عىل املهنة وامللتزمني هبا.

5  � أنه جيوز للمحامي املس�لم أن يامي بأجر عن الذمي واملس�تأمن؛ ألن عقد املحاماة يعد عقد 
عمل.

وجه االستفادة من هذه الدراسة

معرف�ة أن الت�رصف الذي يصدر من البع�ض يف مهنة املحاماة جيب أال ينس�حب عىل املهنة 
والعاملني هبا، ويرى الباحث أن هذا ما يس�توجب إجياد ضامنات للمحامي عىل أساس افرتاض 

أن األصل سالمة النية لدى املحامني.

وجه االختالف مع هذه الدراسة

أهنا مل تتعرض للضامنات، وقد تعرضت للحقوق والواجبات بشكٍل مقتضب.

الدراسـة الرابعة: بعنوان: املركز القانوين للمحامي دراس�ة تأصيلية تطبيقية مقارنة للباحث 
س�ليامن بن عبداهلل الغزي، رس�الة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة نايف العربية للعلوم 

األمنية ختصص ترشيع جنائي إسالمي. سنة 1429ه�.

منهج الدراسة: استخدم املنهج الوصفي بطريقته  االستقرائية التحليلية املقارنة.
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أهداف الدراسة:

1 � التعريف باملحاماة ومتييزها عن غرها من املصطلحات املشاهبة.

2 � الوقوف عىل نشأة املحاماة ورشوطها ومرشوعيتها.

3 � حتديد واجبات املحامي وحقوقه يف الرشيعة السالمية والنظم.

4 � إبراز العالقة بني املحامي والسلطات الثالث يف الدولة من ترشيعية وتنفيذية وقضائية.

5 � حتديد مهام املحامي يف الدعوى، وإبراز دوره يف التحكيم والصلح.

6 � بيان مسئولية املحامي املدنية واجلنائية والتأديبية.

نتائج الدراسة:

1 � جواز االشتغال باملحاماة إذا كانت هبدف إحقاق احلق وإبطال الباطل رشعًا.

2 � حداثة مصطلح املحاماة وش�موله عىل الوكالة واخلصومة واملرافعات وتقديم االستش�ارات 
الرشعية والنظامية وصياغة العقود.

3 � أن مفهوم املحاماة يف دول جملس التعاون اخلليجي جاء بمفهوم واحد وهو الرتافع عن الغر 
أمام املحاكم وديوان املظامل واللجان املشكلة بموجب األنظمة.

4 � جيوز للمحامي أن يتوكل باخلصومة مقابل أجر وبدون مقابل.

5 � تكفل األنظمة للمحامي جمموعة من الضامنات تس�اعده عىل ممارس�ة عمله بيء من احلرية 
دون خوف من أحد مادام التزم بأحكام األنظمة والقوانني املعمول هبا.

6 � أن النظام السعودي مل يكفل حق احلصانة للمحامي يف الدفاع واملرافعة، بل ساوى بينه وبني 
عامة األش�خاص يف املعاملة بالتوقيف والتفتيش وضبط النظام يف اجللس�ات ومل يعطه ميزة 

عن غره يف ذلك.

أوجه االستفادة من هذه الدراسة

اس�تفدت م�ن هذه الدراس�ة ما ظه�ر يف النتائج رق�م 5 و 6 التي تطرق�ت ملوضوع البحث 
بالتحديد.
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أوجه االختالف عن هذه الدراسة

أن ه�ذه الدراس�ة تعرضت ملركز املحام�ي يف خمتلف مراحل الدعوى وعالقته بالس�لطات 
الث�الث ومل يتطرق بتعم�ق لكيفية قيام املحامي بعمله بطمأنينة م�ن خالل وجود ضامنات ألداء 
ه�ذا العم�ل )أي مل يتع�رض لضامن�ات املحامي بيء م�ن التفصيل، بل أورده�ا كنتيجة ضمن 

النتائج وهذا ما سيتم عرضه  بالتفصيل(.

الدراسة اخلامسة: بعنوان: »املحاماة يف الفقه السالمي والنظام السعودي ودورها يف حتقيق 
العدال�ة«، أعدها عبداهلل املطلق، رس�الة ماجس�تر عام 1424ه�� مقدمة جلامع�ة نايف العربية 

للعلوم األمنية بالرياض.

حيث قس�م دراس�ته إىل مقدمة وفصل متهيدي ثم أربعة فصول، وخامس تطبيقي ثم خامتة 
تشمل النتائج والتوصيات.

تناول يف الفصل األول مرشوعية املحاماة ورشوطها والفرق بينها وبني الوكالة باخلصومة،  
ثم بني يف الفصل الثاين واجبات املحامي وحقوقه جتاه موكله وفيام يتعلق بالدعوى وجتاه القايض 

واملهنة وحقوق املحامي املعنوية واملادية.

أم�ا الفص�ل الثالث فخصصه ملس�ئولية املحامي أم�ام اهلل جل وعال، ثم أم�ام الدولة وأمام 
موكله ومسئوليته التأديبية واجلنائية.

وتط�رق يف الفص�ل الرابع إىل بيان دور املحامي يف الدعوى القضائية غر اجلنائية والدعوى 
اجلنائية يف مراحل التحقيق من مرحلة مجع االستدالالت إىل بعد إعالن احلكم.

الس�ابقة  الدراس�ة  أن  يتض�ح  الس�ابقة  والدراس�ة  احلالي�ة  الدراس�ة  ب�ني  املقارن�ة  وعن�د   
اجلزائي�ة. الج�راءات  نظ�ام  وكذل�ك  ص�دوره،  بع�د  الس�عودي  النظ�ام  يف  املحام�اة   تناول�ت 
 وأن ما يفرق دراستنا عن هذه الدراسة هي أننا سنتناول ضامنات املحامي أثناء أداء عمله بشكل موسع.

نتائج الدراسة:

1 � املحاماة مصطلح حديث، وهي أعم من الوكالة باخلصومة، حيث تشمل املحاماة، بالضافة 
إىل الوكالة باخلصومة.
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2 � مهنة املحاماة تعني القايض عىل رؤية أبعاد القضية.

3 � فرق بني املحاماة والوكالة باخلصومة. حيث إن املحاماة أشمل من الوكالة باخلصومة.

4 � يش�رتط يف م�ن يمتهن املحام�اة أن يصل عىل ش�هادة علمية متخصصة مع خ�ربة يف طبيعة 
العمل. خالف الوكالة باخلصومة.

5 � يشرتط أن يكون للمحامي مقر بخالف الوكيل باخلصومة.

6 � املحامي ال يق له االتفاق عىل الصلح مع خصم موكله إال إذا أذن له يف ذلك.

أوجه االستفادة من هذه الدراسة

رك�زت ه�ذه الدراس�ة عىل املحام�اة يف الرشيع�ة الس�المية ومقارنته�ا مع نظ�ام املحاماة 
السعودي، ومن هذا املنطلق ستكون االستفادة منها يف دراستنا احلالية فيام يتعلق بالتأصيل.

الدراسـة السادسة: بعنوان: »حقوق املحامي وواجباته يف النظام املوحد للمحاماة يف جملس 
التع�اون ل�دول اخلليج العريب، مقارنة بنظام املحاماة الس�عودي«،أعدها حممد بن عيل املردي، 

رسالة ماجستر عام 1426ه� مقدمة جلامعة نايف العربية للعلوم األمنية بالرياض.

وقد قسم هذه الدراسة إىل أربعة فصول

حي�ث ذكر الفصل األول: مفهوم املحاماة واملحامي وتعري�ف املحاماة ومتييزها عن غرها 
وأمهيتها للمجتمع.

ويف الفصل الثاين: تكلم عن حقوق املحامي يف القوانني املقارنة وحقوقه جتاه أجهزة العدالة 
وسلطات الدولة وحق املحامي يف متثيل اخلصوم وحقه يف حضور املرافعة.

ويف الفص�ل الثال�ث: تكلم عن واجب�ات املحامي يف النظام املوح�د للمحاماة بدول جملس 
التع�اون اخلليجي. ووج�وب مزاولة مهنته طبقًا لألصول الرشعية وأح�كام النظام والواجبات 

العامة التي تقع عىل عاتق املحامني.

وجعل الفصل الرابع: فصاًل تطبيقيًا عىل نوعني النوع األول: قضايا تتعلق بحقوق املحامي 
والنوع الثاين: قضايا تتعلق بواجبات املحامي جتاه موكله.
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أهداف الدراسة:

1 � حتديد املقصود باملحاماة ومتييزها عن غرها.

2 � بيان املقصود باملحامي ومتييزه عن غره .

3 � حتديد دور املحامي يف اخلصومة القضائية. 

4� بي�ان حق�وق املحامي وواجبات�ه طبقًا لنظام املحام�اة املوحد بدول جمل�س التعاون اخلليجي 
مقارنًا بنظام املحاماة السعودي وحتديد مدى التطابق أو االختالف .

نتائج الدراسة:

1 � أن تعق�د احلي�اة وتعدد املنازعات أوجب�ا رضورة وجود فئة خاصة من فئ�ات املجتمع تتوىل 
ف�ض املنازعات بطريقة علمي�ة حديثة. وعىل ضوء الرشيعة الس�المية، وهذا هو املطبق يف 

اململكة العربية السعودية.

2 � أن مفه�وم املحام�اة يف اململكة ودول اخلليج العريب هو مفه�وم واحد وهو الرتافع عن الغر 
أمام املحاكم وديوان املظامل واللجان املشكلة بموجب األنظمة والقرارات.

3 � لقد أوضح النظام الس�عودي ما للمحامي من حقوق، وما هي الرشوط املؤهلة والواجبات 
التي يلتزم هبا املحامي.

4 � أن النظ�ام املوح�د للمحام�اة يف دول جمل�س التع�اون ل�دول اخللي�ج العربية يل�زم املحامي 
باملحافظة عىل أرسار املهنة. وعدم إفشاء األرسار.

أوجه االستفادة من هذه الدراسة

أن ه�ذه الدراس�ة ذكرت عىل مفه�وم وحقوق وواجبات املحامي وقارن�ت بني أنظمة دول 
جملس التعاون ونظام اململكة العربية السعودية.

ومن هنا تكون الفائدة للدراس�ة احلالية التي س�تعرض ضامنات املحامي أثناء أداء عمله يف 
نظام املحاماة السعودي.
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الفصل الثاين 
التأصيل الرشعي للمحاماة وضامنات املحامي 

2 . 1 مرشوعية املحاماة يف اإلسالم.
2 . 2 األساس الذي تقوم عليه ضامنات املحامي يف اإلسالم .
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الفصل الثاين 
التأصيل الرشعي للمحاماة وضامنات املحامي

2 . 1 مرشوعية املحاماة يف اإلسالم

متهيد وتقسيم 

لقد قامت أحكام الرشيعة الس�المية عىل حفظ مصالح املكلفني ورعايتها، ودرء املفاس�د 
عنهم، ومنحهم اخلر كله عاجاًل وآجاًل. وأراد س�بحانه أن جيعل الرسالة املحمدية رمحة للخلق 

كافة فقال تعاىل: }َوَما َأْرَسْلَناَك إَِلاّ َرْحَمًة لِْلَعاَلنَِي }107{ )سورة األنبياء(.

ول�ن يتحق�ق حفظ نظ�ام األمة، وديموم�ة صالحه ،  وه�ذا مقصد الترشي�ع ،  إال بصالح 
املهيمن عليه وهو النس�ان ، وذلك يش�مل صالح عقله وعمله، وما بني يديه من نعم ربه التي 

متأل الوجود من حوله.

ق�ال تع�اىل يف قصة ش�عيب  عليه الس�الم : } ...إِْن ُأِريُد إَِلاّ اْلِْصَلَح َما اْس���َتَطْعُت َوَما 
ْل���ُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب}88{ )س�ورة هود(،  فاهلل  قد أمر رس�وله بإرادة  ���ِه َعَلْي���ِه َتَوَكاّ َتْوِفيِق���ي إَِلاّ بِالَلاّ

الصالح قدر استطاعته وجهده.

بِْع َس�ِبيَل  ِخيِه َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصِلْح َواَل َتتهَّ وقال س�بحانه: }... َوَقاَل ُموَس�ٰى أِلَ
امْلُْفِس�ِديَن }142{ )س�ورة األع�راف(، ولعلن�ا تأكدن�ا م�ن خالل ه�ذه األدل�ة الرصية عىل 
مقص�د الرشيع�ة من الص�الح وإزالة الفس�اد وإن مصال�ح الدي�ن والدنيا مبنية ع�ىل املحافظة 
ع�ىل الرضوريات اخلم�س املذك�ورة، وه�ذه الرضوريات أص�ل املقاصد الرشعي�ة واحلاجات 
والتحسينات مبنية عليها، وتتضح بذلك أمهيتها يف سالمة حياة املكلفني، وعظم املحافظة عليها.

وتدور قواعد الرشيعة يف اجلملة حول هذه املقاصد، قال المام العز بن عبد السالم � رمحه 
اهلل � : »والرشيعة كلها مصالح إما تدرأ مفاس�د أو جتلب مصالح .. وقد أبان اهلل س�بحانه وتعاىل 
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يف كتاب�ه ما يف بعض األحكام من املفاس�د حثًا عىل اجتناب املفاس�د وم�ا يف بعض األحكام من 
املصالح حثًا عىل إتيان املصالح«)1(.

وفه�م املس�لمني للرشيعة الس�المية عىل هدي النبي وس�نته يدفع احلرج واملش�قة وجيلب 
التيس�ر والنفع، وما أمجل وصف المام ابن القيم للرشيعة قائاًل: »مبناها وأساس�ها عىل احلكم 
ومصالح العباد يف املعاش واملعاد، وهي عدل كلها، ورمحة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها. 
فكل مسألة خرجت من العدل إىل اجلور وعن الرمحة إىل ضدها وعن املصلحة إىل املفسدة وعن 
احلكم�ة إىل العبث، فليس�ت من الرشيع�ة، وإن أدخلت فيه�ا بالتأويل، فالرشيع�ة عدل اهلل بني 
عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة عليه، وعىل صدق رس�ول اهلل > أتم 

داللة وأصدقها«)2(.

ومقصود الش�ارع الظاهر من األحكام هو: »لدفع املفاس�د عن الناس وجلب املصالح هلم، 
واملصالح املحضة قليلة، وغالبها يشتمل عىل املصالح واملفاسد، وعىل هذا إذا تعارضت مصلحة 
أو مفس�دة، فإن دفع املفس�دة يقدم عىل جلب املصلحة، ألن الرشيعة اعتن�ت باملنهيات أكثر من 

االعتناء باملأمورات«)3(.

وكام يؤكد الفايس أيضًا: »واملقصد العام للرشيعة السالمية يتمثل يف عامرة األرض وحفظ 
نظام التعايش فيها واس�تمرار صالحها بصالح املس�تخلفني فيها، وقيامهم بام كلفوا به من عدل 
واس�تقامة وم�ن صالح يف العق�ل والعمل وإصالح يف األرض واس�تنباط خلراهتا وتدبر ملنافع 

اجلميع«)4(. 

)1( الس�لمي، أبو حممد عز الدين  عبد العزيز بن عبد الس�الم، قواعد األحكام يف مصالح األنام،مطبعة االس�تقامة 
،القاهرة .

)2( ابن قيم اجلوزية،حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الكتب العلمية،بروت ،ط2، 1414ه� 
.1/3

)3( زيدان، عبد الكريم، املدخل لدراسة الرشيعة السالمية ص101-100.
)4( الفايس، عالل، مقاصد الرشيعة السالمية ومكارمها ص45، 46.



25

وتم تقسيم هذا اجلزء إىل:

2 . 1. 1 مرشوعية املحاماة يف السالم.

2 . 1 . 2 احلكمة من مرشوعية التوكيل يف الدعوى.

2 . 1 . 3 حكم مزاولة مهنة املحاماة.

2 . 1 . 4 الراجح يف حكم املحاماة.

2 . 1 . 1 مرشوعية املحاماة

عرف�ت املحام�اة هب�ذا االس�م يف وقت متأخر، أم�ا  يف عهد الرس�ول صىل اهلل عليه وس�لم 
فق�د عرفت باس�م الوكالة ، أو الوكالة باخلصومة أو الوكالة ع�ىل اخلصومة، ومل يكن الداعي هلا 
موج�ودًا بنف�س القدر يف الوقت احلارض إذ كان الوازع الدين�ي والتقى والتورع عن املخاصامت 
س�ببًا يف قل�ة اجلرائم والنزاعات، وكل ما يؤدي  للحاج�ة للوكالة باخلصومة ،وعىل عكس ذلك 
يف وقتن�ا احلارض فقد نتج عن الكثافة العددية للس�كان وازدياد احلاجات والتطور املتس�ارع، ما 
اس�تلزم وج�ود خمتصني )يف مهنة املحام�اة (تتوافر لدهيم صفات ورشوط حم�ددة ،وذلك حتقيقًا 
ملصالح املس�لمني ومن يقيم عىل أراضيهم )من املس�تأمنني ( يقول الكاساين عن احلاجة للوكالة 
باخلصوم�ة يف ع�رصه )1( )فأما اليوم فقد تغر الزمان ، وتغر الناس، فهان العلم وأهله ، فوقعت 

احلاجة إىل هذه التكليفات ، للتوصل إىل إحقاق احلق ، وإنصاف املظلوم من الظامل ( )2(. 

وتش�مل املحاماة الوكالة باخلصومة وتقديم االستش�ارات رشعية أو نظامية وكل ما يتعلق 
بإع�داد وصياغ�ة العقود أو ما يتعل�ق بالدعوى من صحيفة دعوى أو الئح�ة اعرتاضية وكل ما 

يدخل ضمن عمل املحامي املحدد نظامًا. 

وقد دللت عىل مرشوعيتها باألدلة من الكتاب والسنة والمجاع واملعقول )3(.

)1( يف عرصه وقد تويف عام 587ه�  فكيف تكون احلاجة يف عرصنا احلارض .
)2( الكاساين، أبو بكر عالء الدين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع ،دار الكتب العلمية ، بروت ،7/12.

)3( املطل�ق، عب�داهلل حمم�د، املحاماة يف الفقه الس�المي، رس�الة ماجس�تر، جامعة ناي�ف العربية للعل�وم األمنية، 
الرياض، سنة ، ص23.
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وقبل عرض مرشوعية املحاماة ال بد من تبيان مرشوعية الوكالة عمومًا، والوكالة باخلصومة 
وما يتعلق بأعامل الوكالة.

الفرع األول: أدلة مرشوعية الوكالة بوجه عام

أواًل: األدلة من الكتاب:

ا َأْزَكٰى َطَعاًما ...}19{  َ ِذِه إىَِل امْلَِديَنِة َفْلَيْنُظْر َأهيُّ قوله تعاىل: }... َفاْبَعُثوا َأَحَدُكْم بَِوِرِقُكْم َهٰ
)سورة الكهف(.

وجه االس�تدالل من اآلية:  توكيل أصحاب الكهف ألحدهم برشاء طعام هلم، وهذا دليل 
عىل مرشوعية الوكالة.

فر ابن العريب هذه اآلية: )هذا دليل عىل صحة الوكالة()1(.

ْرِض إِنِاّي َحِفيٌظ َعِليٌم}55{ )سورة يوسف(. وقوله تعاىل: }َقاَل اْجَعْلنِي َعَلىَخَزائِِن اْلَ

وجه االس�تدالل من هذه اآلية: يستدل بعض العلامء عىل مرشوعية الوكالة عامة هبذه اآلية 
إذ إنه توكيل عىل خزائن األرض )2(.

ثانيًا: األدلة من السنة:

1 � ذكر البخاري عن عبداهلل البارقي »أن النبي > أعطاه دينارًا يشرتي له شاًة فاشرتى له شاتني 
فباع إحدامها بدينار فأتى النبي > بدينار وش�اة، فدعا له رسول اهلل >بالربكة، قال: فكان 

لو اشرتى الرتاب لربح فيه«)3(.

وجه االس�تدالل: توكيل النبي > لعبد اهلل البارقي برشاء الش�اة، ودل ذلك عىل مرشوعية   
الوكالة.

) 1( ابن العريب،أبو بكر حممد بن عبداهلل ، أحكام القرآن ، حتقيق عيل بن حممد البجاوي،دار الفكر ، بروت ،1392ه� 
.3/202،

)2( الشنقيطي ،حممد األمني ، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن،دار الفكر، بروت، 47/4.
)3( أخرج�ه البخ�اري يف صحيحه، كتاب: املناقب، باب: س�ؤال املرشكني أن يرهيم النبي >، والرتمذي يف س�ننه، 

وأبو داود يف سننه، كتاب: البيوع، باب: يف املضارب خيالف.
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2 � أن النب�ي > »أعطى لعقبة بن عامر غناًم يقس�مها عىل صحابت�ه أضاحي، فبقي عتود فذكره 
للنبي > فقال: )ضحي أنت به(«)1(.

وج�ه االس�تدالل: توكي�ل النب�ي > عقبة بن عام�ر يف تقس�يم األضحية، وه�ذا دليل عىل   
مرشوعية الوكالة.

ثالثًا:  من اإلمجاع

إمج�اع أمة حممد > عىل ج�واز الوكالة وصحتها لوجود الداعي هل�ا )احلاجة( ولعدم قدرة 
كل فرد من فعل ما يريد من حاجات، فكانت احلاجة إليها قائمة )2(.

الفرع الثاين:  أدلة مرشوعية املحاماة

أواًل: األدلة من الكتاب:

1 � قوله تعاىل � يف قصة موسى عليه الصالة والسالم �: }َقاَل َرِباّ إِنِاّي َقَتْلُت ِمْنُهْم َنْفًسا َفَأَخاُف 
ُقنِي إِنِاّي  َأْن َيْقُتُل���وِن }33{ َوَأِخ���ي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِاّي لَِس���اًنا َفَأْرِس���ْلُه َمِع���َي ِرْدًءا ُيَصِداّ

ُبوِن }34{ َقاَل َسَنُشُداّ َعُضَدَك بَِأِخيَك...}35{ )سورة القصص(. َأَخاُف َأْن ُيَكِذاّ

قال المام الطربي � رمحه اهلل � يف تفس�ر هذه اآلية: »قال موس�ى: رب إين قتلت نفس�ًا من   
ق�وم فرعون، فأخ�اف إن جئتهم فلم ُأبن عن نفيس بحجة أن يقتلوين، ألن يف لس�اين عقدة، 
وال أبني معها ما أريد من الكالم، وأخي هارون هو أفصح مني لس�انًا، يقول: أحس�ن بيانًا 
عام يريد أن يبينه ، فأرسله معي ردءًا » يقول: عونًا. يصدقني: أي يبني هلم عني ما أخاطبهم 

به«)3(.

)1( أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه، كتاب: الوكالة، باب: وكالة الرشيك للرشيك يف القس�مة وغرها، ومس�لم يف 
صحيحه، كتاب: األضاحي، باب: سنن األضحية. 

)2( اب�ن قدام�ة، موف�ق الدي�ن حممد عب�داهلل بن امح�د ،املغني،حتقيق عب�داهلل بن عبد املحس�ن الرتكي وعب�د الفتاح 
احللو،هجر للطباعة والنرش،القاهرة،ط2 ،1412ه�، 87/5.

)3( الط�ربي، حمم�د ب�ن جرير، جام�ع البيان عن تأوي�ل آي الق�رآن، دار الفكر، بروت، ط بدون، س�نة 1408ه�، 
.74/20
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قال احلافظ ابن كثر � رمحه اهلل �: »قال حممد بن إسحاق ) ردءًا يصدقني ( أي: يبني هلم عني   
ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما ال يفهمون«)1(.

وجه االس�تدالل من اآلية: حاجة موس�ى � عليه السالم � ملن هو أفصح منه لسانًا، وأحسن   
بيانًا إذ س�أل ربه أن يعينه بأخيه املتصف بتلك الصفات، فاس�تجاب له ربه قائاًل:  )سنش�د 
عضدك بأخيك ( وهذا أيضًا دليل عىل جواز استعانة صاحب احلق بمن هو أقدر منه وأفصح 
يف إظهار حجته ليصل إىل حقه. وهذا دليل عىل جواز استعانة صاحب احلق باملحامي ليصل 

إىل حقه، ورشع من قبلنا رشع لنا إذا ثبت ومل ينسخه رشعنا)2(.

ُه َوَل َتُكْن لِْلَخائِننَِي  ِقاّ لَِتْحُكَم َبنْيَ الَناّاِس ِبَا َأَراَك الَلاّ 2 � قال تعاىل: }إَِناّا َأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَ
ِذيَن  اِدْل َعِن اَلاّ َه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًم���ا }106{َوَل ُتَ ���َه إَِناّ الَلاّ َخِصيًما }105{َواْس���َتْغِفِر الَلاّ
اًنا َأثِيًما }107{َيْس���َتْخُفوَن ِمَن الَناّاِس َوَل  َه َل ُيِحُباّ َمْن َكاَن َخَواّ َيْخَتاُنوَن َأْنُفَس���ُهْم إَِناّ الَلاّ
ُه ِبَا َيْعَمُلوَن ُمِحيًطا  ُتوَن َما َل َيْرَضى ِمَن اْلَقْوِل َوَكاَن الَلاّ ِه َوُهَو َمَعُهْم إِْذ ُيَبيِاّ َيْسَتْخُفوَن ِمَن الَلاّ
َه َعْنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْم  ْنَيا َفَمْن ُيَجاِدُل الَلاّ َياِة الُداّ }108{َه���ا َأْنُتْم َهُؤَلِء َجاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي اْلَ

َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيًل}109{ )سورة النساء(.

وجه االس�تدالل من اآلية: جواز املخاصمة عن أهل احلق، والنهي عن املخاصمة عن أهل   
الباطل. 

قال المام القرطبي � رمحه اهلل � يف تفس�ر قوله تعاىل: }وال تكن للخائنني خصياًم {: »هنى   
اهلل عز وجل رسوله عن عضد أهل الباطل والدفاع عنهم بام يقوله خصمهم من احلجة. ويف 
ه�ذا دلي�ل عىل أن النيابة عن املبطل واملته�م يف اخلصومة ال جتوز. فال جيوز ألحد أن خياصم 

عن أحد إال بعد أن يعلم أنه حمق«)3(. وهي هبذا للمحق وصاحب احلق جائزة.

وقال رمحه اهلل يف قوله تعاىل: }وال جتادل عن الذين خيتانون أنفسهم{: »أي: ال حتاجج عن   
الذين خيونون أنفسهم«)4(.

)1( ابن كثر، إسامعيل بن عمر، تفسر القرآن العظيم، دار الفيحاء، دمشق، ط1، 1414ه�، 516/3.
)2( آل خنني، عبد اهلل بن حممد، الوكالة عىل اخلصومة، بحث منشور يف جملة العدل تصدر عن وزارة العدل باململكة 

العربية السعودية، العدد 15، السنة الرابعة، رجب 1423ه�، ص42.
)3( القرطبي، حممد بن أمحد، اجلامع ألحكام القرآن، دار احلديث، القاهرة، ط1، 1414ه�، 378-376/5.

)4( املرجع السابق: الصفحات نفسها.
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َياِة  وقال المام الطربي رمحه اهلل يف تفس�ر قوله تعاىل: }َها َأْنُتْم َهُؤَلِء َجاَدْلُتْم َعْنُهْم ِفي اْلَ  
َه َعْنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم َوِكيًل}109{ )سورة النساء(:  ْنَيا َفَمْن ُيَجاِدُل الَلاّ الُداّ
»فإن�ه يعني: ومن ذا الذي يكون ع�ىل هؤالء اخلائنني وكياًل يوم القيامة أي: ومن يتوكل هلم 

يف خصومة رهبم عنهم يوم القيامة«)1(.

فر الش�يخ الس�عدي رمحه اهلل هذه اآلية بقوله: »أي ال ختاصم عمن عرفت خيانته من مدع   
ما ليس له أو منكر حقًا عليه، سواء علم ذلك أو ظنه، ففي هذا دليل عىل حتريم اخلصومة يف 
باط�ل، والنيابة عن املبط�ل يف اخلصومات الدينية واحلقوق الدنيوية، ويدل مفهوم اآلية عىل 

جواز الدخول يف نيابة اخلصومة ملن مل يعرف منه ظلم«)2(.

والظاهر من تفس�ر اآليات السابقة جواز التوكيل واملخاصمة عىل املحق والدفاع عنه، وأما   
غره فال جيوز التوكيل واملخاصمة عنه وهذا ما جيب أن يعمل عليه املحامي.

َواِن ...}2{  ْق�َوٰى َواَل َتَعاَوُن�وا َعىَل اْلِْثِم َواْلُع�دْ 3 � ق�ال تع�اىل: }... َوَتَعاَوُن�وا َعىَل اْلرِبِّ َوالتهَّ
)سورة املائدة(.

قال الش�يخ الس�عدي رمحه اهلل يف تفس�ر هذه اآلية: »أي لُيعن بعضكم بعضًا عىل الرب وهو:   
اس�م جام�ع لكل ما يب�ه اهلل ويرضاه من األفعال الظاهرة والباطن�ة من حقوق اهلل وحقوق 
اآلدميني. والتقوى يف هذا املوضع: اس�م جامع لرتك كل ما يكرهه اهلل ورس�وله من األعامل 
الظاه�رة والباطن�ة، وكل خصلة من خصال اخلر املأم�ور بفعلها أو خصلة من خصال الرش 
املأمور برتكها، فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غره عليها من إخوانه املؤمنني بكل 
ق�ول يبعث عليها وينش�ط هلا وبكل فع�ل كذلك َ)واَل َتَعاَوُن�وا َعىَل اْلِْث�ِم والعدوان( وهو 
التجرؤ عىل املعايص التي يأثم صاحبها ويرج( والعدوان هو: التعدي عىل اخللق يف دمائهم 
وأمواهلم وأعراضهم، فكل معصية وظلم جيب عىل العبد كف نفسه عنه، ثم إعانة غره عىل 

تركه«)3(.

)1( جامع البيان، للطربي، مرجع سابق 272/5.
)2( الس�عدي، عبد الرمحن بن نارص، تيس�ر الكريم الرمحن يف تفس�ر كالم املنان، حتقيق عبد الرمحن اللويق، مكتبة 

الرشد، الرياض، ط3، 1422ه�، ص200.
)3( تيسر الكريم الرمحن يف تفسر كالم املنان، السعدي، مرجع سابق، ص219.



30

والظاهر يف قول الش�يخ الس�عدي � رمحه اهلل � أنه جيوز أن يس�تعني املس�لم بأخيه املس�لم  يف   
أفع�ال اخلر، إذ إن طلب احلق ُيعد من فعل اخلر، والنهي عن الرش وفعله، ومس�اعدة غره 

عىل تركه. وهذا دليل عىل جواز الدفاع )املحاماة( عن صاحب احلق كي يصل إىل حقه.

َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلََساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها ... }60{ )سورة التوبة(. َا الَصاّ 4 � قال تعاىل: }إَِناّ

ق�ال ابن العريب عن تفس�ره للعاملني عليها: »هم الذين يقدم�ون لتحصيلها، ويوكلون عىل   
مجعها«)1(.

ا َأْزَك�ىٰ َطَعاًما َفْلَيْأتُِكْم  َ ِذِه إىَِل امْلَِديَن�ِة َفْلَيْنُظْر َأهيُّ 5 � ق�ال تع�اىل: }... َفاْبَعُثوا َأَحَدُك�ْم بَِوِرِقُكْم َهٰ
بِِرْزٍق ِمْنُه ...}19{ )سورة الكهف(.

ق�ال اب�ن العريب: »وهذا ي�دل عىل صحة الوكالة، وه�و عقد نيابة أذن اهلل في�ه للحاجة إليه،   
وقيام املصلحة به؛ إذ يعجز كل أحد عن تناول أموره إال بمعونة من غره«)2(. والوكالة أحد 

أعامل املحامي، وهذا يدل عىل جواز املحاماة.

ثانيًا: األدلة من السنة

صح عن رسول اهلل > يف املحاماة عدة أحاديث منها:

1 � م�ا رواه أن�س بن مالك [ عن النب�ي > أنه قال: »انرص أخاك ظامل�ًا أو مظلومًا« قالوا: يا 
رسول اهلل ننرصه مظلومًا فكيف ننرصه ظاملًا؟ فقال: »تأخذ فوق يديه«)3(.

وجه االس�تدالل: أن املحاماة تدخل  يف مفه�وم النرصة لعمومه، ففيها نرصة املظلوم ليصل   
إىل حقه، ويعان عليه، أما الظامل فتنرصه بأن تكف ظلمه وتردعه عنه.

2 � ما رواه ابن عمر ريض اهلل عنهام قال: قال رس�ول اهلل >: »من أعان عىل خصومة بغر حق 

)1( ابن العريب ،أحكام القرآن،، 961/2.
)2(ابن العريب، أحكام القرآن،  مرجع سابق 1228/3.

)3( البخ�اري، حممد بن إس�امعيل، اجلامع الصحيح املش�هور بصحيح البخاري، بيت األف�كار الدولية، الرياض ط 
بدون، سنة 1419ه�، كتاب املظامل، باب: أعن أخاك ظاملًا أو مظلومًا، رقم احلديث: 2444، ص461.
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كان يف س�خط اهلل حتى ينزع« ويف رواية: »من أعان عىل خصومة بظلم أو يعني عىل ظلم يف 
سخط اهلل حتى ينزع«)1(.

وجه االستدالل: أنه ال جيوز العانة عىل اخلصومة بظلم؛ لرصاحة األمر يف ذلك، أما املعني   
ع�ىل اخلصوم�ة بحق فجائزة من وجهني: األول: أن األصل يف األش�ياء الباحة. الثاين: أهنا 
تؤدي إىل حتقيق العدل الذي أمر اهلل به، والوكالة باخلصومة إعانة لصاحب اخلصومة باحلق، 

وأهم ما يعمله املحامي هو الوكالة باخلصومة.

3 � ج�اء رجل إىل النبي > فقال: أنش�دك باهلل إال قضيت بينن�ا بكتاب اهلل، فقام خصمه، وكان 
أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب اهلل، وأذن يل يا رس�ول اهلل، فقال النبي >: »قل« 
فق�ال: إن ابن�ي كان عس�يفًا يف أهل هذا، فزن�ى بامرأته فافتديت منه بامئة ش�اة وخادم، وإين 
س�ألت رج�ااًل من أهل العلم فأخربوين أن عىل ابني جل�د مائة وتغريب عام، وأن عىل امرأة 
ه�ذا الرج�م فقال: »والذي نفيس بي�ده ألقضني بينكام بكتاب اهلل، املائ�ة واخلادم رد عليك، 
وعىل ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغُد عىل امرأة هذا فسلها فإن اعرتفت فارمجها« 

فاعرتفت فرمجها )2(.

وجه االستدالل: ناب الرجل عن ابنه يف القيام باخلصومة أمام رسول اهلل > ومل ينكر عليه   
رسول اهلل > وحني أقره عىل ذلك، دل عىل جواز الوكالة يف اخلصومة.

4 � ما رواه سهل بن أيب حثمة قال: »انطلق عبداهلل بن سهل وحميصة بن مسعود بن زيد إىل خيرب 
وهي يومئذ صلح فتفرقا، فأتى حميصة إىل عبداهلل بن س�هل وهو يتش�حط يف دمه قتياًل فدفنه 
ث�م ق�ام إىل املدينة فانطلق عبد الرمحن بن س�هل وحميصة وحويصة � ابنا مس�عود � إىل النبي 
> فذه�ب عب�د الرمحن يتكلم فق�ال: »كرب كرب« وه�و أحدث القوم فس�كت فتكلام فقال: 

)1( احلاكم، حممد بن عبد اهلل ، املس�تدرك عىل الصحيحني، حتقيق: عبد الس�الم علواش، دار املعرفة، بروت، ط1، 
1418ه��، رق�م 7133، 135/5. ق�ال احلاكم: صحيح الس�ناد وصححه األلباين. انظر: صحيح س�نن ابن 
ماج�ه لأللب�اين، مكتبة املعارف، الرياض، ط1، 1417ه�. باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه، رقم احلديث 
1892، 252/2. ومس�ند المام أمحد، حتقيق: ش�عيب األرناؤوط وآخرين، مؤسس�ة الرسالة، بروت، ط2، 

رقم احلديث 5544، 380/9.
)2( صحي�ح البخ�اري، كت�اب احلدود، باب هل يأمر الرج�ل رجاًل فيرضب احلد غائبًا عن�ه، رقم احلديث 6859، 
ص1308، وصحي�ح مس�لم، مس�لم بن احلج�اج النيس�ابوري، بيت األف�كار الدولي�ة، الري�اض، ط بدون، 

1419ه�، كتاب احلدود، باب من اعرتف عىل نفسه بالزنا، رقم 1697، ص705.
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»أحتلفون وتس�تحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ومل نش�هد ومل نر؟ فقال: 
»فتربئكم هيود بخمسني« فقالوا: كيف نأخذ أيامن قوم كفار؟ فعقله النبي > من عنده«)1(.

وجه االس�تدالل: أمر رس�ول اهلل > برتك ابن س�هل لالدعاء ملن هو أكرب منه. فقام حميصة   
وحويص�ة يتكلامن عن عب�د الرمحن، لكوهنام أقدر عىل تبيان احل�ق وإيضاح احلجة ؛ لكوهنام 

أكرب سنًا، وغرض ما قاما به الوصول إىل احلق، وهذا عمل املحامي.

5 � حديث أم س�لمة ريض اهلل عنها قالت: قال رس�ول اهلل>: »إنام أنا برش وإنكم ختتصمون إيل 
ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض له عىل نحو ما أسمع فمن قضيت له 

من حق أخيه شيئًا فإنام أقطع له قطعة من نار«)2(.

وجه االستدالل: بني النبي > أن أسلوب عرض الدعوى خيتلف من خصم إىل خصم، فهم   
متفاوت�ون فبعضهم يتقن�ه، وبعضهم دون ذلك، وليس هناك ما يمنع رشعًا من أن يس�تعني 

املرء بمن هو أعىل درجة منه، لكي يبني حجته ويصل إىل حقه.

6 � عن سعيد بن املسيب قال: »مر عمر يف املسجد وحسان ينشد � ويف رواية فلحظ إليه � فقال: 
كنت أنشد وفيه من هو خر منك، ثم التفت إىل أيب هريرة فقال: أنشدك اهلل أسمعت رسول 

اهلل > يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، قال: نعم«)3(.

وجه االستدالل: داللة احلديث رصاحة عىل إنابة النبي > حلسان بن ثابت [ لكي يدافع   
عنه وينافح عن املسلمني بالشعر، وهذه داللة عىل جواز توكيل الغر، وإن كان املوكل أفضل 

من الوكيل قدرًا مادامت املصلحة تقتيض ذلك.

)1( صحي�ح البخ�اري، كتاب اجلزية واملوادع�ة، باب املوادع�ة واملصاحلة مع املرشكني باملال وغ�ره، رقم 3173، 
ص609.

)2( صحي�ح البخاري، كتاب األحكام، ب�اب موعظة المام للخصوم، رقم احلديث 7169، ص1368، وصحيح 
مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، رقم احلديث 1713، ص711.

)3( صحي�ح البخ�اري، كتاب بدء اخلل�ق، باب ذكر املالئكة، رق�م 3212، ص618، وكت�اب األدب، باب هجاء 
املرشكني رقم 6152، ص1186، وصحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت، رقم 

2485، ص1008.
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ومن اآلثار

ق�ول عب�داهلل بن جعفر: »كان عيل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه يكره اخلصومة، فكانت 
له خصومة وكل فيها عقيل بن أيب طالب فلام كرب عقيل وكلني« ويف رواية: »أنه وكل عبداهلل بن 

جعفر باخلصومة فقال: إن للخصومة قحاًم« )1(.

وجه االستدالل:

إنابة عيل بن أيب طالب [ لعقيل بن أيب طالب وعبد اهلل بن جعفر إذا عرضت له خصومة 
وهذا يدل عىل جواز الوكالة باخلصومة، التي هي جزء من عمل املحاماة. 

وم�ن اآلث�ار الدالة عىل مرشوعية املحاماة: ما ورد يف املس�تدرك ع�ىل الصحيحني »عن عبد 
الرمح�ن ب�ن أيب الزناد عن أبيه أن حس�ان بن ثابت ق�ال: إنا معرش األنصار طلبن�ا إىل عمر أو إىل 
عثامن: )ش�ك من أيب الزناد( فمش�ينا بعبد اهلل ابن عباس وبنفر معه من أصحاب رسول اهلل >، 
فتكل�م ابن عب�اس وتكلموا وذكروا األنص�ار ومناقبهم فاعت�ل الوايل، قال حس�ان: وكان أمرًا 
ش�ديدًا طلبناه قال: فام زال يراجعهم حتى قاموا وعذروه إال عبداهلل بن عباس فإنه قال: ال واهلل 
ما لألنصار من منزل لقد نرصوا وآووا. وذكر من فضلهم وقال: إن هذا لش�اعر رس�ول اهلل > 
واملنافح عنه، فلم يزل يراجعه عبداهلل بكالم جامع يسد عليه كل حاجة فلم جيد بدًا من أن قىض 

حاجتنا«)2(.

وجه االستدالل:

استعانة حسان [ بابن عباس ريض اهلل عنهام لإلفصاح عن حجته وقضاء حاجته المتالكه 
أسلوب الفقيه العامل بدقائق األحكام. فدلهَّ ذلك عىل جواز الوكالة يف إظهار احلجة، وهذا عمل 

املحامي.

)1( الُقح�م: ه�ي األمور العظام التي ال يقوى عىل ركوهبا  أحد. وللخصومة ُقَحم أي أهنا تقحم بصاحبها عىل ما ال 
يريده. انظر: لسان العرب البن منظور، 463/12، مادة قحم.

)2( أخرج�ه احلاك�م يف املس�تدرك، كتاب: معرفة الصحابة، باب: ثناء حس�ان البن عب�اس، 703/4، والطرباين يف 
املعجم الكبر 42/4، رقم 3593.
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ثالثًا: الدليل من اإلمجاع

ما نقله ابن قدامة يف املغني عن جواز الوكالة باخلصومة بالمجاع، حيث قال: »أمجعت األمة 
ع�ىل ج�واز الوكالة يف اجلمل�ة«)1(. وذكر ابن نجيم انعق�اد المجاع عليه)2(. ك�ام حكى ابن هبرة 
اتف�اق الفقهاء عىل ذلك بقوله: »اتفقوا ع�ىل أن الوكالة من العقود اجلائزة يف اجلملة، وأن كل ما 
ج�ازت فيه النيابة من احلقوق ج�ازت الوكالة فيه كالبيع والج�ازة واقتضاء احلقوق يف املطالبة 

باحلقوق«)3(.

رابعًا: الدليل من املعقول

س�عي الرشيعة إىل حتقيق مصالح املسلمني وتس�هيل أمورهم ورفع احلرج عنهم، ويتفاوت 
الن�اس يف قدرهت�م عىل مب�ارشة اخلصومات إذ يوجد أس�باب حت�ول دون أن يبارش املرء بنفس�ه 

خصومته ومن ذلك اآليت:

1 � نقص اخلربة الكافية لدى املرء أوال يسن اخلصومة بنفسه وال هيتدي إىل وجوهها .

2 � كراهيته تويل اخلصومة بنفسه ليصون نفسه عن اخلصومات واملشاجرات والتالسن.

3 � بعض الناس منشغل بأمور احلياة، فال جيد وقتًا ملبارشة اخلصومة بنفسه.

4 � بع�ض النس�اء الل�وايت يمنعهن احلياء أن يغش�ني جمالس القضاء واخلصوم�ة هلن، فيوكلن يف 
ذلك.

لذا جتوز الوكالة باخلصومة تيسرًا عىل الناس وسدًا حلاجتهم )4(.

)1( ابن قدامة، املغني،مرجع سابق،  197/7.
)2( ابن نجيم زين الدين إبراهيم بن حممد، البحر الرائق رشح كنز الدقائق،حتقيق زكريا عمرات ،دار الكتب العلمية، 

بروت،ط1، 1418ه، 239/7.
)3( اب�ن هب�رة، ييى ب�ن حممد، الفصاح عن معاين الصح�اح يف مذاهب األئمة األربعة، املع�روف بالوزير ، حتقيق 

حممد يعقوب عبيدي، مطابع مركز فجر، القاهرة، ط بدون، 1419ه�، 144/6.
)4( ابن قدامة، موفق الدين بن عبداهلل بن أمحد، الكايف يف فقه المام أمحد بن حنبل، حتقيق: زهر الشاويش، املكتب 

السالمي، الطبعة الثانية، سنة 1399ه�، 39/2. 
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2 . 1 . 2 احلكمة من مرشوعية التوكيل يف الدعوى

تنحرص احلكمة من مرشوعية التوكيل بني املتخاصمني يف الرشيعة الغراء فيام يأيت:

1 � ن�رصة املظل�وم وردع الظامل، حلديث رس�ول اهلل > »انرص أخاك ظامل�ًا أو مظلومًا، قالوا: يا 
رسول اهلل هذه ننرصه مظلومًا، فكيف ننرصه ظاملًا؟ فقال: تأخذ فوق يديه«)1(.

يأمرنا الرسول > بوجوب نرصة األخ ظاملًا أو مظلومًا، بمنع الظلم عن املظلوم يف حقه أو ماله،   
ونرفع عنه احليف بكل وس�يلة ممكنة، فإن كان الكالم جمدي�ًا يف رجوع الظامل عن ظلمه آثرناه، 
وإن كان القضاء هو السبيل، وجبت مساعدته باملال رساًم للقضاء، وأجرًا للمحامني، ومكافأة 
للخرباء، وإن مل يرتدع عن بغيه إال بش�كايته عىل صفحات اجلرائد، يس�ن له القلم، وتس�ود له 
الصحائف، وإن كان غش�ومًا ال تردع�ه إال القوة، والبد منها، فاملضطر يركب الصعاب، وأن 
نضع يدنا يف يد املظلوم، حتى ينال حقه ويربد غضبه، وتطمئن نفس�ه، ألن أخوة الدين رابطة 
قوية متينة، وعالقة وثيقة، توجب عىل املسلم السعي يف خر أخيه من طريق املساعدة عىل اخلر، 

واملنع من الرش إن أراده، أو سلك طريقه.

ق�ال تع�اىل: }َوإِْن َطائَِفَتاِن ِم���َن اْلُْؤِمننَِي اْقَتَتُل���وا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَما َفإِْن َبَغ���ْت إِْحَداُهَما َعَلى   
ِه  َف���إِْن َفاَءْت َفَأْصِلُح���وا َبْيَنُهَما بِاْلَعْدِل  ���ى َتِفيَء إَِلى َأْمِر الَلاّ تِي َتْبِغي َحَتاّ ْخ���َرى َفَقاتُِل���وا اَلاّ اْلُ
ُقوا  َا اْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة َفَأْصِلُح���وا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم  َواَتاّ َه ُيِحُباّ اْلُْقِس���ِطنَي }9{إَِناّ َوَأْقِس���ُطوا إَِناّ الَلاّ

ُكْم ُتْرَحُموَن }10{ )سورة احلجرات( )2(. َه َلَعَلاّ الَلاّ

2 � إعان�ة العاج�ز ع�ن التعبر يف طلب احل�ق، أو إبراز احلج�ج والرباهني الدالة ع�ىل براءته إن 
كان مته�اًم، فقد يكون صاحب الدع�وى املعروضة للحكم غر فطن أو بليغ أمام خصمه يف 
براعة بيانه، وبالغة أس�لوبه، مما جيعل صاحب احلق حينئٍذ عرضة لضياع حقه، حيث يعجز 
يف ه�ذه احلالة ع�ن النطق، وإبراز احلج�ج والرباهني التي تثبت حقه، أم�ام مداراة خصمه، 
وبالغته يف األس�لوب، وبراعته يف احلوار، وكذلك احلال بالنس�بة للخصم املتهم، والقايض 
إنام يكم بحسب الظاهر الذي أمامه من األدلة، فال علم له ببواطن األمور، وقد حدث مثل 

)1( صحيح البخاري بحاشية السندي 66/2.
)2( احلويل، حممد بن عبد العزيز، األدب النبوي، املكتبة التجارية الكربى ، ص56 .
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هذا للرس�ول >، حيث روت الس�يدة أم س�لمة زوج النبي > أنه: »سمع خصومة بباب 
حجرت�ه، فخ�رج إليهم فقال: )إنام أنا برش، وأنه يأتيني اخلصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ 
من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقيض له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم، فإنام هي قطعة 

من النار، فليأخذها أو ليرتكها(«)1(.

إن النبي > قدم هلم عظته البالغة تلك، قبل القضاء يف الشجار، والفصل يف النزاع، ومعنى   
ا  قول الرسول > إنام أنا برش مثلكم امتثااًل ألمر ربه: }... ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت إاِلهَّ َبرَشً

َرُسواًل }93{ )سورة الرساء(.

فال أعلم الغيب، وال بواطن األمور � كام يزعم اجلهالء � إال ما يوحي إيل ريب من آي القرآن   
الكري�م وأمور الترشيع، أما دخائل النفوس، وخفايا األمور، فأنا وس�ائر الناس فيه س�واء، 
فلن�ا ما ظهر، وإىل اهلل ما بطن، فإذا ح�رض إيل اخلصوم ألفصل بينهم يف نزاع قائم، فربام كان 
بعضهم أشد بيانًا من بعض، وأقوى تأثرًا، وأقوم قلياًل، وأقدر عىل صوغ احلجج، وتوضيح 
املش�تبه، وإجالء الغامض، لذرابة لس�ان، واآلخر دونه يف ذلك، فال يسن البيان واخلصام، 
وق�د يك�ون احلق يف جانبه، ولكن عيبه وضعفه س�رت معامل حقه، وبي�ان األول وبالغته جىل 
دعواه، وألبسها ثوب احلقيقة، ويقع يف نفيس صدق من عال بيانه، وقويت حجاجه، وهو يف 
الباط�ن كاذب، فأق�يض له بام ادعى، فمن قضيت له بح�ق أخيه، فإنام أقىض له بقطعة نار، إذ 
كان يف الواق�ع ح�ق غره، ال حقه، فهو معذب به ال حمالة، فإن رآه اآلن مااًل ونفعًا، فس�راه 
يف اآلخ�رة نارًا وهلبًا، فإن ش�اء فليأخذ ما حكمت له به، وإن ش�اء فلي�رتك، فإن أخذ، فالنار 
قُّ ِمْن  موعده، وإن ترك، فلعل اهلل مساحمه، فاألمر هنا للتهديد، مثله يف قوله تعاىل: }َوُقِل احْلَ

َربُِّكْم َفَمْن َشاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن َشاَء َفْلَيْكُفر...}29{ )سورة الكهف(.

3 � التيس�ر والتسهيل للخصم يف أمور الدعوى، فالوكالة باخلصومة من صور الوكالة اخلاصة، 
والوكالة اخلاصة أحد أنواع الوكالة بصفة عامة، وقد رشعت الوكالة بنوعيها ملصلحة الفرد 
واجلامعة ، والتيسر عىل املسلمني،  فالنسان إذا مل يكن يعرف البيع أو الرشاء، أو الدفاع عن 

)1( البخاري، حممد بن إس�امعيل،اجلامع الصحيح املش�هور بصحيح البخاري، بيت األف�كار الدولية، الرياض، ط 
بدون، سنة 1419ه� ، 68/2، 69.
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نفسه يف اخلصومة، فهو يتاج إىل توكيل غره، من ذوي القدرة العارفني، أوقد يكون مسافرًا 
أو بعي�دًا عن حمل الدعوى، أو حمل البيع وال�رشاء، فيحتاج إىل التوكيل، وقد يكون من أويل 
الش�أن، فيرتفع عن احلض�ور ملكانته ، فصار من غر الالئق ممارس�ته للخصومة ولو تطلبتها 
ظروف احلياة ، فيحتاج إىل أن يوكل غره بذلك، لذا أقرت الرشيعة السالمية الوكالة لرفع 
احلرج عن الناس، ولتمكينهم من حتقيق حاجاهتم، وإهناء أعامهلم ، وفقهاء القضاة وغرهم 

لدهيم ما يدل عىل ذلك:

ق�ال الرخ�يس � رمحه اهلل � : »وإذا وكل الرجل باخلصوم�ة يف يشء، فهو جائز، ألنه يملك   
املبارشة بنفسه، فيملك هو صكه إىل غره، ليقوم فيه مقامه، وقد يتاج لذلك إما لقلة هدايته، 

أو لصيانة نفسه عن االبتذال يف جملس احلكم«)1(.

4 � أهن�ا تع�ني احلاك�م للقي�ام بإحقاق احلق وإبط�ال الباطل من خ�الل العلم باحل�ق واحلكم به 
وبموجب�ه لقول�ه >: )فأحك�م ع�ىل نحو ما أس�مع()2(. فإن�ه يكم عىل نحو ما س�مع من 

اخلصوم أصالة أو وكالة وال شك أهنا من الوكيل أبلغ)3(.

2 . 1 . 3 حكم مزاولة مهنة املحاماة

الوكالة باخلصومة جزء من عمل املحاماة، حيث إن املحاماة أوسع جمااًل، فهي تشمل الوكالة 
باخلصومة، واالستش�ارات الرشعية والنظامية، وصياغ�ة العقود وإعدادها وغر ذلك مما تقرره 
الرشيعة الس�المية واألنظمة املرعية، واملحاماة أو )الوكالة يف اخلصومة( حازت جانبًا مهاًم من 
جوانب الفقه السالمي وآراء العلامء فيها متفاوتة، فمنهم من أجازها مطلقًا، ومنهم من حرمها 

مطلقًا، وسنقف عند الراجح فيها.

)1( الرخيس، شمس الدين حممد بن سهل :املبسوط ،دار املعرفة،بروت ،د.ط، 1406ه�، 4/19.
)2( سبق خترجيه.

)3( آل خنني، بحث بعنوان الوكالة عىل اخلصومة وأحكامها املهنية يف الفقه السالمي والنظام السعودي منشورة يف 
جملة العدل، العدد 15، السنة الرابعة، شهر رجب، سنة 1423ه�، ص87.
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أواًل : املحرمون

من أهم أقوال العلامء الذين ال يرون جواز مهنة املحاماة:

1 � ح�رم الش�يخ أب�و األعىل املودودي مهن�ة املحاماة، بوصف�ه أهنا من مس�اوئ النظام احلديث 
للمحكمة، فرى أهنا ضارة يف احلياة االجتامعية وال حاجة هلا بقوله:  »احلقيقة أن هذه احلرفة 
حرفة املحاماة ما رضت نظامنا للعدالة والنصاف فحسب، وشجعت الناس يف جمتمعنا عىل 
معاكسة القانون بدل أن حتملهم عىل اتباعه، بل قد تربت مرضهتا كذلك إىل كل مظهر من 

مظاهر حياتنا االجتامعية«)1(.

ويق�ول: »إن الس�الم ليأب�ى هذه احلرفة إباء ش�ديدًا وال مكان هلا ألبتة يف نظام�ه للقضاء؛ ألهنا 
نقيضة لروحه ومزاجه وتقاليده، لقد قام احلكم السالمي يف أكثر من نصف الدنيا يف االثني 

عرش قرنًا املاضية فال نرى هلذه احلرفة عينًا وال أثرًا يف نظامه القضائي«)2(.

2 � أما الشيخ عبداهلل عزام، فذهب إىل القول بتحريم مزاولة مهنة املحاماة، حيث يقول: »إن عمل 
املحامي حرام، ألنه يرتافع أمام الطاغوت ويوقر احلكم بأحكام الكفر ويبجل القضاة الذين 

يكمون بغر ما أنزل اهلل، وقد تدخل املبالغات والزيادات والتهويالت يف مرافعاته«)3(.

3  � وذهب الدكتور أبو س�ليم خادم حس�ني إىل عدم جواز مهنة املحاماة، حيث قال: »فاملحاماة 
بوضعه�ا احل�ايل من احلرف التي ال جتيزها أصول الرشيع�ة وال تتفق مع مصالح العباد، فإذا 
كان الط�رف الفائ�ز يف القضية يغنم ويعط�ي املحامي مقابل أتعابه للوص�ول إىل الفوز ففيم 

تغرم اجلهة اخلارسة، خسارة القضية وغرم رسوم املحامي، أحشفًا وسوء كيله«)4(.

ويمكن للباحث أن جيمل من أقوال الذين حرموا مهنة املحاماة أن لدهيم ثالث حجج عىل 
النحو التايل )5(:

)1( املودودي،، القانون السالمي وطرق تنفيذه، مؤسسة الرسالة، بروت، س 1395ه�، ص 71.
)2( املرجع السابق، ص 74.\

)3( عزام، عبداهلل، العقيدة وأثرها يف بناء اجليل، مكتبة األقىص، عامن، ط 3، 1411ه�، ص 181.
)4(  جملة األمة، العدد 34، 1403ه�، ص 19.

)5( القان�ون الس�المي وطرق تنفيذه، مرجع س�ابق، ص71، والعقيدة وأثرها يف بن�اء اجليل لعبد اهلل عزام، مرجع 
سابق، ص181، وجملة األمة، العدد 34، ص19.
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1 � أن املحاماة مهنة ترض بالعدل والنصاف واملجتمع.

2 � أهنا مهنة غر مفيدة للمحكمة حقيقة وال تساعد عىل حتري وجوه الصدق يف أمرها، فاملحامي ال هيمه 
إن كان موكله عىل احلق أو الباطل، مذنبًا أو غر مذنب، إنام مهه فقط هو املال الذي سيحصل عليه.

3 � أن أصول الرشيعة ال تبيح هذه املهنة، وال وجود هلا يف نظام القضاء السالمي. 

فاملحام�اة فيها ترافع أمام الطاغوت وتوقر حلكم�ه، وتبجيل لقضائه وإعانة لتلك األنظمة 
اجلائرة.

وُيمكن مناقشة هذه احلجج عىل النحو التايل:

1 � القول بأهنا مهنة ضارة بالعدل والنصاف وضارة باملجتمع الستغالهلا سيئًا يمكن مناقشته: 
بأن املحرم هنا هو التالعب واالس�تغالل الس�يئ هلذه املهنة ليضي�ع العدل والنصاف وكل 

مهنة متى استخدمت استخدامًا سيئًا غر مرشوع كان ذلك حرامًا.

فالوس�يلة تأخذ حكم املقصد، ف�كل مباح يتوصل به إىل فعل حمرم فه�و حمرم)1(. »فإذا حرم   
ال�رب تع�اىل ش�يئًا وله طرق تفيض إلي�ه، فإنه يرمها ويمن�ع منها حتقيقًا لتحريم�ه وتثبيتًا له 
ومنعًا أن يقرب محاه، ولو أباح الوسائل والذرائع املفضية إليه لكان ذلك نقضًا للتحريم«)2(.

2 � الق�ول الث�اين بأن هذه املهنة غر مفيدة للمحكمة وال تس�اعدها عىل حتري وجوه الصدق يف 
أمره�ا؛ ألن املحام�ي ال هيتم يف قلي�ل وال كثر بام إذا كان موكله عىل احلق أم عىل الباطل، أو 

بام إذا كان مذنبًا أم غر مذنب، وإنام هتمه األموال.

يمكن مناقشته عىل النحو التايل:

1 � إن دور املحام�ي يف الب�الد احلاكم�ة بالرشيعة الس�المية ال يتجاوز إيض�اح األدلة وجتليتها 
للق�ايض، ول�و أراد التلبي�س واألباطيل، فالقايض يس�تطيع كش�فه، ألن س�لطة القايض يف 
السالم أوسع عىل عكس القوانني الوضعية، فال يرتك أطراف الدعوى أو حماميهم يتبارزون 

)1( الس�عدي، عبد الرمحن بن ن�ارص، القواعد واألصول اجلامعة والفروق والتقاس�يم البديعة النافعة، حتقيق خالد 
املشيقح، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط1، سنة 1421ه�، ص16-13.

)2( ابن القيم، حممد بن أيب بكر، إعالم املوقعني عن رب العاملني، دار الكتب العلمية، بروت، ط2، سنة 1414ه�، 
.109/3
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باحلجج كيفام ش�اءوا، بل يقوم بدور كبر أثناء املحكمة فيس�تمع ويناقش اخلصوم والشهود 
واألدلة ويدير اجللسة إدارة كاملة. 

لذا فإن من أراد قلب احلق باطاًل بالتالعب، ففرصته قليلة، بل شبه معدومة. وإن وجد مثله   
فال يؤدي إىل القول بتحريم املهنة مجلة.

2 � إن التعميم بإطالق الصفة عىل كل حماٍم بأنه ال هيتم بحق أو باطل وإنام مهه مجع األموال غر 
صحيح فال يمكن تعميم سلوك فئة من املحامني عىل حمام مسلم يسعى لتحقيق العدالة، وال 

يرتافع إال يف قضية حمقة، أما سعيه عىل املال، فهذا حقه إن كان مرشوعًا.

3  � الق�ول ب�أن مهنة املحاماة مل تكن يف القضاء الس�المي عىل م�دار األربعة عرش قرنًا املاضية، 
وأصول الرشيعة ال جتيزها، يمكن مناقشته عىل النحو التايل:

أ � بأن الوكالة باخلصومة موجودة ومعلومة يف النظام القضائي السالمي، كمهنة والشواهد 
عىل ذلك معروفة )1(.

ب � ال يس�تلزم أهن�ا غر معروف�ة، كام هي يف عرصنا احلارض، منعه�ا وحتريمها، خاصة وأن 
أصول الرشيعة تقرر: »أن األصل يف األشياء الباحة إذا مل حتتو عىل حمظور رشعي يؤدي 

إىل حتريمها«)2(.

ج � لو س�لمنا بأن املحاماة مل تكن معروفة يف القضاء الس�المي، مما يس�تلزم حرمتها، وقلنا 
بذل�ك حلرمنا كل نظام مس�تحدث كأنظم�ة املرور وأنظم�ة التمييز والدوائ�ر القضائية 
وغره�ا م�ن األنظمة املس�تحدثة وكل نظام خي�دم املجتمع،  فوجود مث�ل هذه األنظمة 

تقتضيها املصلحة واملنفعة التي ال ختفى عىل أحد.

د � الق�ول ب�أن املحاماة فيها ترافع أمام الطاغوت، وتوق�ر حلكمه، وتبجيل لقضائه، وإعانة 
لتلك األنظمة يناقش كالتايل:

)1( آل خنني، مرجع سابق، الوكالة عىل اخلصومة، جملة العدل، العدد 15، ص53-51.
)2( اب�ن نجي�م، زين الدي�ن بن إبراهيم، األش�باه والنظائ�ر، حتقيق: حممد مطي�ع احلافظ، دار الفكر، دمش�ق، ط2، 
1420ه�، ص73-74، األش�باه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الش�افعية، لعبد الرمحن بن أيب بكر الس�يوطي، 

حتقيق حممد البغدادي، بروت، ط4، 1418ه�، ص133.
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املرافع�ة إما أن تكون أمام قضاء رشعي أو غر رشعي، فإن كانت أمام القضاء الرشعي فال 
وجود ملحذور، وأما إن كانت املرافعة أمام قضاء غر رشعي فال خيلو احلال من أمور ثالثة:

1 � أن تكون املرافعة عن مسلم مظلوم.

2 � أن تكون عن غر مسلم مظلوم.

3  � أن تكون عن غر مظلوم.

مة برشع اهلل ليس توقرًا هلا وال رضًا بحكمها وال تبجياًل  فاملرافع�ة أم�ام األنظمة غر املحكِّ
لقضاهتا، وإنام هدفها الدفاع عن املظلومني، وهذه املرافعة مرشوطة بالرشوط التالية:

1 � عدم وجود حمكمة رشعية.

2 � ليست هناك وسيلة للرتافع يف بلد يطبق الرشع السالمي.

3 � عدم إمكانية الصلح بني أطراف النزاع.

4 � عدم إمكانية التحكيم بحكم مسلم.

ومن ذلك: »لو أن هناك مس�لمني يتاجون للمس�اعدة واملعاونة يف الدفاع عن هتم موجهة 
هلم أال ينبغي االنرباء ملس�اعدهتم ممن هو عىل اس�تطاعة لذلك أم يرتك األمر عىل اعتبار أن ذلك 

إعانة عىل احلكم بغر ما أنزل اهلل«)1(.

ثانيًا : املجيزون

يتن�اول الباح�ث أواًل حك�م الوكال�ة باخلصوم�ة يف املذاه�ب الفقهي�ة األربع�ة يف الرشيعة 
السالمية، ثم يوضح رأي الذين أجازوا مهنة املحاماة:

1 ـ حكم الوكالة باخلصومة

يذك�ر الباح�ث أق�وال الفقه�اء يف حكم الوكال�ة باخلصومة، ث�م يتبع ذلك بأق�وال الفقهاء 
املعارصين يف حكم املحاماة.

)1( املزروع، عبد العزيز بن نارص، الوكالة باخلصومة اجلنائية يف الفقه السالمي، بحث تكمييل لنيل درجة املاجستر، 
املركز العريب للدراسات األمنية، الرياض، 1415ه�، ص37.
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1 � عند احلنفية )1(: جتوز ألن النس�ان يتاج إىل أن يوكل غره، حينام يعجز عن املبارشة بنفس�ه، 
فليس كل واحد هيتدي وجوه اخلصومات لكنهم اختلفوا يف جوازها بغر رضا اخلصم.

فقال أبو حنيفة: غر جائزة إال أن يكون املوكل مريضًا أو مسافرًا أو خمدرًا.

وقال أبو يوسف وحممد: جائزة يف مجيع األحوال.  

وق�ول أيب حنيف�ة: ال خ�الف يف أص�ل ج�واز الوكالة، بل اخل�الف يف جوازها ب�دون رضا   
اخلصم. 

2 � عند املالكية )2(: الوكالة صحيحة يف اخلصومة.

3 � عند الشافعية )3(: نظرًا للحاجة إليها تصح يف الدعوى واجلواب، سواًء أكان ذلك يف مال أم 
يف غره.

4 � عند احلنابلة )4(: التوكيل صحيح يف مجيع احلقوق النشائية من العقود والفسوخ، حارضًا كان 
امل�وكل أو غائب�ًا، ولو مل يرَض اخلصم. ويصح يف خماصم�ة غرمائه وإن كان املوكل والوكيل 

جاهاًل هبا.

ويتب�ني م�ن أقوال الفقهاء أنه ال خالف بينهم يف أصل جواز الوكالة عىل اخلصومة فيام جتوز 
فيه هذه الوكالة.

ويظه�ر من أقوال الفقه�اء أن الراجح جواز الوكالة يف اخلصوم�ة، كام ذهب اجلمهور، ولو 
مل ي�رَض اخلص�م؛ وذلك ألن الوكالة بمطالبة احلقوق حق جت�وز النيابة فيه فال يتوقف عىل رضا 
اخلص�م؛ ألن�ه حمض حقه، وألن الوكيل قد يكون أقدر عىل اخلصوم�ة من موكله والوكالة وهي 

جزء من عمل املحاماة فدل ذلك عىل جوازها.

)1( الزيلع�ي، عث�امن ب�ن ع�يل، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، وهبامش�ه حاش�ية الش�لبي، حتقيق أمح�د عناية، دار 
الكتب العلمية، بروت، ط1، س�نة 1420ه�، 245/5، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر بن مس�عود 
الكاساين، حتقيق: عيل معوض وعادل عبد اجلواد، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، سنة 1418ه�، 432/7.
)2( احلط�اب، حمم�د بن حممد، مواهب اجلليل ل�رشح خمترص خليل، دار الكتب العلمية، ب�روت، ط1، 1416ه�، 

.162/7
)3( الرشبيني، حممد بن اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، دار املعرفة، بروت، ط1، 1419ه�، 

.286/2
)4( احلجاوي، موسى بن أمحد، القناع لطالب االنتفاع، حتقيق: عبداهلل الرتكي، دار هجر، القاهرة، ط1، 1418ه�.
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2 ـ أقوال العلامء املعارصين الذين رأوا جواز مزاولة مهنة املحاماة

وهؤالء الفقهاء عىل طريف نقيض مع الذين حرموها وهؤالء املجيزون كثرون:

أ � قال بجوازها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء يف اململكة العربية السعودية برئاسة الشيخ 
عبد العزيز بن عبداهلل بن باز رمحه اهلل وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي � رمحه اهلل � والشيخ 
عبداهلل بن غديان � رمحه اهلل � والشيخ عبداهلل بن قعود � رمحه اهلل، حيث أصدرت الفتوى رقم 

3532 بتاريخ 1401/3/18ه� والفتوى رقم 3712 بتاريخ 1401/6/9ه� وفيها:

ا حلق�وق أصحاهبا، ونرصًا  املحام�اة مرشوعة مادامت إحقاق�ًا للحق، وإبطااًل للباطل، وردًّ  
للمظل�وم؛ ألن ذل�ك تعاون عىل الرب والتقوى وأجرها جائز، أم�ا لو كانت تعاونًا عىل الثم 
ْق���َوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَل���ى اْلِْثِم  والع�دوان  ق�ال اهلل تع�اىل: }...َوَتَعاَوُن���وا َعَلى اْلبِ���ِراّ َوالَتاّ

َواْلُعْدَواِن ... }2{ )سورة الائدة( فال جيوز أجرها.

ب � ولق�د اخت�ارت هذا ال�رأي أيضًا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والفتاء برئاس�ة س�امحة 
الش�يخ عبد العزيز بن عبداهلل آل الش�يخ وعضوية: كل من الش�يخ عبداهلل بن عيل الركبان، 
والش�يخ عبداهلل بن حممد املطلق، والش�يخ أمحد بن س�ر املباركي، يف الجابة عىل االستفتاء 

الذي ُقِدم )1( إليها وكان نصه:

ما حكم مزاولة مهنة املحاماة، مع بيان األدلة؟  

أص�درت اللجن�ة الفتوى رق�م )22039( بتاريخ 1422/8/4ه� وأجاب�ت بام نصه: )إن   
مزاول�ة مهن�ة املحاماة جائزة مجلة؛ ألن املحاماة وكالة يف اخلصومة، وهي جائزة عند الفقهاء 
س�واٌء وجد العذر لدى املوكل أو مع عدم وجوده عند غر احلنفية؛ وذلك لألدلة الواردة يف 

شأن الوكالة من الكتاب والسنة(.

أخرج البيهقي أن عليًا � [ � كان إذا عرضت له اخلصومة وكل أخاه عقياًل، فلام كرب وكل   
ابن أخيه عبداهلل بن جعفر، وكان يقول: ما قىض لوكييل فيل وما قىض عليه فعيلهَّ )2(.

)1( هذا االستفتاء ُقِدم إىل األمانة العامة هليئة كبار العلامء، وتم قيده برقم )6087( وتاريخ 1422/6/29ه�.
)2( امل�زين، إس�امعيل بن ييى، خمترص امل�زين، مطبوع مع كتاب المام الش�افعي، دار الفك�ر، 1410ه� � 1990م، 

209/5، وينظر: املغني، ابن قدامة، 199/7 – 200.
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ومل ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك؛ فبعض األش�خاص ال يس�تطيع الفصاح عن حجته،   
فإذا مل جيز له التوكيل ضاع حقه.

أم�ا حك�م املحاماة تفصياًل:  وخيتلف باختالف ما يؤديه املحامي من عمل، فإن كان يس�عى   
جه�ده لحق�اق احلق وإبطال الباط�ل، ودفع الظلم ع�ن املظلومني، فهو مث�اب عىل عمله، 
ومأج�ور علي�ه، فه�ذا رضب من التع�اون عىل الرب والتق�وى مصداقًا لقول�ه تعاىل: }...
َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلبِِراّ َوالَتاّْقَوى َوَل َتَعاَوُنوا َعَلى اْلِْثِم َواْلُعْدَواِن ... }2{ )سورة الائدة(  فام 
يصله من أجر فهو مباح، أما إن كان س�اعيًا لكس�ب القضية املوكل فيها، سواًء أكان موكله 
حمق�ًا، أو مبطاًل، مس�تغاًل مهارته لكس�ب القضية ليحكم ل�ه ولو باطاًل، فإن�ه آثم هبذا، وما 
يصله من مال فهو حرام، وال جيوز له أخذه، وال رصفه يف أي جمال واألدلة عىل ذلك كثرة:

اًنا  َه َل ُيِحُباّ َمْن َكاَن َخَواّ ْم  إَِناّ الَلاّ ِذيَن َيْخَتاُنوَن َأْنُفَس���هُ اِدْل َعِن اَلاّ 1 � قال اهلل تعاىل: }َوَل ُتَ
َأثِيًما}107{ )سورة النساء(.

2 � حديث عبداهلل بن عمر � ريض اهلل عنهام �: س�معت رس�ول اهلل >  يقول: »من حالت 
شفاعته دون حد من حدود اهلل، فقد ضاد اهلل، ومن خاصم يف باطل وهو يعلم مل يزل يف 
س�خط اهلل حتى ينزع ومن قال يف مؤمن ما ليس فيه أس�كنه اهلل ردغة اخلبال حتى خيرج 
مما قال« )1( رواه أبو داود يف س�ننه واللفظ له، وأخرجه الطرباين بإس�ناد جيد. ويف رواية 

أليب داود: »من أعان عىل خصومة بظلم فقد باء بغضب اهلل عز وجل«)2(.

3 � حديث أم سلمة ريض اهلل عنها قالت: قال رسول اهلل >: »إنام أنا برش وإنكم ختتصمون 
إيل ولع�ل بعضك�م أن يكون أحلن بحجته من بعض فأقيض له عىل نحو ما أس�مع، فمن 
قضيت له من حق أخيه ش�يئًا فال يأخذه، فإنام أقطع له قطعة من نار« متفق عليه واللفظ 

للبخاري )3( وباهلل التوفيق.

)1( السجس�تاين، س�ليامن بن األشعث، س�نن أيب داود، بيت األفكار الدولية، الرياض،  1420ه�، كتاب األقضية، 
ب�اب يف الرج�ل يعني عىل خصمة من غ�ر أن يعلم أمرها، رقم احلدي�ث 3597، ص398، وصححه األلباين، 

انظر: صحيح سنن أيب داود، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الرياض، ط2، 1421ه�، 396/2.
)2( املرجع السابق، رقم احلديث 3598، ص398.

)3( صحي�ح البخاري، كتاب األحكام، ب�اب موعظة المام للخصوم، رقم احلديث 7169، ص1368، وصحيح 
مسلم، كتاب األقضية، باب احلكم بالظاهر واللحن باحلجة، رقم احلديث 1713، ص711.
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ج�� � ك�ام قال باجلواز: الش�يخ حممد بن صالح العثيمني � رمحه اهلل � عندما س�ئل الس�ؤال التايل: 
العمل باملحاماة قد يعرض النسان ملنارصة الرش والدفاع عنه؛ ألن املحامي يريد الرباءة مثاًل 
للمذنب املدافع عنه، فهل مكس�به حرام؟ وهل هناك رشوط إس�المية لكي يعمل النس�ان 

حماميًا؟

فأجاب فضيلته باآليت: املحاماة مفاعلة من احلامية، واحلامية إن كانت محاية عن الرش ودفاعًا   
فه�ي حمرمة � بال ش�ك � ألهن�ا وقوع فيام هنى اهلل عنه يف قوله تع�اىل: ) وال تعاونوا عىل الثم 
والع�دوان (، أم�ا إن كانت حلامية اخلر والذود عن�ه، فإهنا محاية حمدودة مأمور هبا قال تعاىل: 
) وتعاون�وا ع�ىل الرب والتقوى ( وعىل ه�ذا جيب عىل املحامي قبل الدخ�ول يف أي قضية أن 
ينظر فيها ويدرس�ها، ف�إن كان احلق مع موكله دخل املحاماة وانت�رص للحق وصاحبه، وإن 
كان احلق يف غر جانبه، يدخل يف املحاماة أيضًا لكنها تكون عكس ما يريد الطالب، أي أنه 
يام�ي عنه حتى ال يدخل فيام حرم�ه اهلل عليه، وذلك لقول النبي >: »انرص أخاك ظاملًا أو 
مظلومًا« قالوا: يا رس�ول اهلل ننرصه مظلومًا فكي�ف ننرصه ظاملًا؟ فقال: »تأخذ فوق يديه«. 
فالواج�ب إذا عل�م أن موكل�ه ال حق له يف دع�واه أن ينصحه، وي�ذره، وخيوفه من دخول 

القضية، ويبني له وجه بطالن دعواه ليدعها مقتنعًا هبا)1(.

د � وقال بجواز مهنة املحاماة الش�يخ أمحد بن عبد العزيز املبارك رئيس القضاة بدولة المارات 
العربي�ة املتح�دة فقال: »أجاز الفقهاء التوكيل يف رف�ع الدعوى أو الدفاع عنها بدون أجر أو 
بأجر واملحامي يف وقتنا هذا يرتافع يف أكثر القضايا بأجر، وقد يرتافع متربعًا، وال نرى بأس�ًا 
من وجود املحاماة، وإن وجود حماميني أو أكثر من وكيلني عن طريق الدعوى يعني القايض 
عىل رؤية أبعاد القضية والوقوف عىل النصوص املتعلقة هبا تأييدًا لالهتام أو دفعًا له. وبدهي 
أن القايض ال يس�تطيع أن يتفحص شخصية املدعي تارة وشخصية املدعى عليه تارة أخرى 
يس�عى يف األوىل ليثبت الدعوى، ويس�عى يف األخرى لينفيها، فاملحاميان يعينان عىل ذلك. 

)1( العثيم�ني، حمم�د ب�ن صال�ح، مج�ع: أرشف عبد املقص�ود عبد الرحي�م، دار عامل الكت�ب، الرياض، ط1، س�نة 
1411ه�، 705-704/2.
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غر أن النظام القضائي يف الس�الم يمن�ع املحامي من الدفاع عن باطل يعلم أنه باطل رغبة 
يف املبلغ الذي سيتقاضاه من موكله نظر دفاعه عنه«)1(.

ه� � وممن أجاز مهنة املحاماة الدكتور وهبة الزحييل، حيث قال: »أما الوكالة باخلصومة كاملحاماة 
اليوم فتجوز يف حقوق الناس«)2(. 

و � وق�ال باجل�واز: الدكت�ور عبداحلمي�د مهي�وب عوي�س، حيث ق�ال: »إن املحام�اة توكيل يف 
اخلصومة وما ينطبق يف التوكيل ينطبق يف املحاماة وكل ما يصح للوكيل يصح للمحامي«)3(.

2 . 1 . 4 الراجح يف حكم املحاماة

بع�د ع�رض كل من أدلة وأقوال املحرم�ني واملجيزين يظهر رجحان الق�ول بجواز الوكالة 
باخلصومة أو ما يسمى باملحاماة، ويفهم مرشوعيتها من نصوص الفقهاء األربعة، وإن مل يذكروا 
املحاماة حتديدًا بمس�امها ووصفها احلديث؛ نظرًا حلداثة تنظيمها وتسميتها، إال أن ما ورد عنهم 

من نصوص يتسع هلا وجيعلها داخلة يف حكم الوكالة باخلصومة )4(.

وتري أقسام احلكم التكليفي اخلمسة عىل )الوكالة باخلصومة � املحاماة( كعقد من العقود:

1 � فتك�ون واجب�ة ، إذا كان فيه�ا إعانة عىل الواجب، أو دمغ باط�ل وكان  صاحب الدعوى ال 
يمكن�ه احلص�ول ع�ىل حقه في�وكل كام قال بمثل ذل�ك ابن حزم ، بل يرى أن�ه جيب عىل كل 
مس�لم الدف�اع عن حق أخيه املس�لم ولو كان بغر توكيل من صاحب احل�ق: وقال املالكية: 
»ال يتكل�م يف احلقوق بتوكيل صاحبها وه�ذا باطل، كام يف قوله تعاىل: }...كونوا قوامني 
بالقس�ط ...}135{ )سورة النس�اء(«. لذا جيب إنكار الظلم والسعي حلفظ احلق لصاحبه 
ح�ارضًا كان أم غائب�ًا إال إن ت�رك احلارض حقه بتوكيل أو بغر توكي�ل، وكان طلب احلق قد 
وج�ب، وال يمن�ع م�ن طلبه القول أن صاحبه ال يريده، بل يبني ل�ه :أن اهلل قد أوجب طلب 

)1( املبارك، أمحد بن عبد العزيز، نظام القضاء يف الس�الم، من البحوث املقدمة ملؤمتر الفقه الس�المي الذي عقدته 
جامعة المام حممد بن سعود السالمية بالرياض، سنة 1396ه�، ص177.

)2( الزحييل ، وهبة ،الفقه السالمي وأدلته، دار الفكر ، دمشق،ط3 ،1409ه� ، 4077/5.
)3( عويس، عبد احلميد ميهوب، أحكام والية القضاء يف الرشيعة الغراء، دار الكتاب اجلامعي، القاهرة، ط بدون، 

1406ه�، ص127.
)4( آل سلامن، مشهور حسن ، املحاماة تارخيها يف النظم وموقف الرشيعة منها،ط2 ،1415ه ، ص115-114.
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احلق ، وهذا اليقني ال يزول مع الظن ، )وهنا تظهر أمهية وجود  سياجات وضامنات إجرائية 
متكن الوكيل بتلك احلقوق من حفظها(  .

2 � وتك�ون مندوب�ة يف ح�ق كل الناس ، وخصوص�ًا أصحاب اهليئات وذوي امل�روءات وأويل 
العلم و الفضل ، إذ إن توليهم بأنفسهم للخصومات ال يؤمن معه زلل اللسان والتشاحن ، 

والفرح بام يصيب اخلصم، واحلزن بام يره، واشتغال الفكر حتى عن العبادات .

3 � وتك�ون حمرم�ة يف »حاالت« يظهر فيها الظلم وجتاوز العدل، وم�ن ذلك: التوكيل باملحاماة 
ِقاّ لَِتْحُكَم َبنْيَ الَناّاِس ِبَا  عن الظامل ضد املظلوم ، قال اهلل تعاىل: }إَِناّا َأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَ

ُه َوَل َتُكْن لِْلَخائِننَِي َخِصيًما}105{ )سورة النساء(. َأَراَك الَلاّ

يقول ابن رجب احلنبيل: »إذا كان الرجل ذا قدرة عند اخلصومة، س�واء أكانت خصومته يف   
الدي�ن أو يف الدني�ا عىل أن ينترص للباطل، وخييل للس�امع أنه حق ويوهن احلق وخيرجه عىل 

صورة الباطل، كان ذلك من أقبح املحرمات، وأخبث خصال النفاق«)1(.

ق�ال >: »م�ن خاصم يف باطل وهو يعلمه، مل يزل يف س�خط اهلل حتى ين�زع عنه«)2(، وهذا   
ال�ذي ُيمل علي�ه كالم من ذم الوكالة باخلصومة � املحاماة � ويلمح إىل حتريمها، والذي قد 
يفه�م من�ه البعض التحريم مطلقًا، كقول الغزايل: »فاعلم أن ه�ذا الذم يتناول الذي خياصم 
بالباط�ل، وال�ذي خياصم بغر علم، مثل وكيل القايض، فإنه قب�ل أن يتعرف أن احلق يف أي 
جان�ب، وه�و يت�وكل يف اخلصومة من أي جان�ب كان، فيخاصم بغر عل�م. ويتناول الذي 
يطل�ب حق�ه، ولكن�ه ال يقترص ع�ىل قدر احلاج�ة، بل يظهر الل�دد يف اخلصوم�ة، عىل قصد 

التسلط أو عىل قدر اليذاء«)3(.

وق�ال ابن قي�م اجلوزية يف األم�وال التي يتعاطاها القضاة: »ورش�وة ُيعطاه�ا ليحكم باحلق   
واستيفاء حق امُلعطي من دين ونحوه، فهي حرام عىل احلاكم دون املعطي؛ ألهنا لالستنفاذ، 

فهي كُجعل اآلبق، وأجرة الوكالء يف اخلصومة«)4(.
)1( ابن رجب، جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثًا من جوامع الكلم، 334/3.

)2( أبو داود ، س�ليامن بن األش�عث السجستاين األزدي ، سنن أيب داود،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص، كتاب 
األقضية، باب يف من يعني عىل خصومة من غر أن يعلم أمرها.

)3( الغزايل، أبو حامد حممد، إحياء علوم الدين ، دار املعرفة ،بروت، 147/3.
)4( ابن قيم، اجلوزية، بدائع الفوائد، مكتبة القاهرة، مرص، الطبعة الثانية، 1392ه�� � 1972م، 178/3.
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وال يفهم مما تقدم حتريم الوكالة عىل اخلصومة أو حتريم األجر الذي يتقاضاه من أجلها، بل   
حتري�م وذم بعض ص�ور التوكيل التي يقع بعض الوكالء واملحام�ني فيها )ظلاًم(.  وأظن أن 

من قال بالتحريم بنى حكمه عىل مثل هؤالء.

4 �  وتكون مكروهة ، إذا ورد بعض الكالم الذي ال حاجة له يف القضية وليس منتجًا ولو كان 
الكالم صحيحًا، كام لو كانت الرغبة يف االنتقام وراءه  كام يقال: كر شوكة اخلصم ولو كان 
موضوع الدعوى ال يس�تدعي ، قال الغزايل : »إنام قصدي عناد اخلصم وكر ش�وكته، وإين 

إن أخذت منه حقي ربام رميت به يف بئر وال أبايل«)1(.

ل غره  ل فيها حاج�ة ، وال هبة له من الوكيل، كم�ن يوكهَّ 5 �  وتك�ون مباح�ة إذا مل يك�ن للم�وكهَّ
ترفهًا)2(، وليس ورعًا ويرى الغزايل أن ترك اخلصومة أوىل إن وجد إىل ذلك سبياًل)3(.

2 . 2 األساس الذي تقوم عليه ضامنات املحامي يف اإلسالم

يتن�اول الباح�ث هنا ثالثة أس�س تق�وم عليها ضامنات املحامي يف الس�الم وه�ي العدل، 
وحفظ احلق، والواجب ، وذلك عىل النحو التايل:

2 . 2 . 1 العدل

الفرع األول : تعريف العدل لغة واصطالحًا

أواًل: العدل لغة : هو ما قام يف النفوس أنه مستقيم وهو ضد اجلور ، ومنه عدل احلاكم يف احلكم 
وبسط الويل عدله ، وفالن من أهل العدل ورجل عدل أي بني العدل )4(.

ثانيًا: العدل يف االصطالح : عرفه اجلرجاين : األمر املتوسط بني طريف الفراط والتفريط، وقيل 
هو رغبة دائمة يف إعطاء كل إنسان حقه)5( .

)1( الغزايل، أبو حامد، إحياء علوم الدين، مرجع سابق ،  147/3.
)2( مشهور، حسن سلامن، املحاماة تارخيها يف النظم وموقف الرشيعة منها، مرجع سابق ، ص229.

)3( الغزايل، إحياء علوم الدين، مرجع سابق، 147/3.
)4(ابن منظور ، لسان العرب ،مرجع سابق ، 13/456،.

)5( اجلرج�اين، ع�يل بن حمم�د، التعريفات ، حتقيق إبراهيم البياري ، دار الكت�اب العريب ، ط2، بروت ، 186ه� ،  
ص128 .
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والتعري�ف املخت�ار للعدل: التزام الصدق يف القول و الفع�ل وإعطاء احلق لصاحبه، وعدم 
التعدي عىل الغر بغر حق يف ماله ونفسه وعرضه)1( .

والعدل ورد يف القرآن بكلمتني ) العدل ( و ) القسط ( )2(

وكلتامها بمعنى النصاف واالعتدال .

الفرع  الثاين: مكانة العدل

ال خيفى عىل حصيف الرأي أن أهم ما استهدفه السالم عقيدة ونظامًا وسلوكًا حتقيق العدل 
والقضاء عىل الظلم؛ وهو هدف سام يف سائر األحوال، وهو منزه عن هوى النفوس، فال يمنعه 
حب أحد وال بغضه وال قرابة امرئ وال بعده، بل هو غاية تقصد ومطلب يراد قال تعاىل: }إَِناّ 
َه َيْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْلِْحَس���اِن .. } 90{ )س�ورة النحل(. وقال تع�اىل: }... َوَل َيْجِرَمَناُّكْم  الَلاّ
َه َخبِيٌر ِبَا َتْعَمُلوَن } 8{  َه إَِناّ الَلاّ ُقوا الَلاّ َش���َنآُن َقْوٍم َعَلى َأَلاّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلَتاّْقَوى َواَتاّ
)س���ورة الائ���دة( وقد صح يف القرآن الكريم كثرًا بأن الظلم س�بب ه�الك األمم، كام قال تعاىل: 

}َوتِْلَك اْلُقَرى َأْهَلْكَناُهْم َلَاّا َظَلُموا َوَجَعْلَنا ِلَْهِلِكِهْم َمْوِعًدا} 59{ )سورة الكهف(.

وملهَّ�ا ظ�رف يدل عىل وق�وع فعل لغ�ره، واملراد مما هو س�بب له وامل�راد »بالق�رى« »األمم 
والقرون«.

ويف السنة النبوية أحاديث كثرة تأمر بالعدل، وتنهى عن اجلور، منها:

عن جابر [  أن الرسول > قال: »اتقوا الظلم فإن الظلم ظلامت يوم القيامة واتقوا الشح 
فإن الش�ح أهلك من كان قبلكم، محلهم عىل أن س�فكوا دماءهم، واس�تحلوا حمارمهم« أخرجه 

مسلم )3(.

)1( العريني ،عبداهلل إبراهيم ، بحث بعنوان تقرير العدل بني األفراد منشور يف جملة العدل ،العدد األول ، شهر حمرم، 
عام 1420ه�. 

)2( القس�ط بمعنى العدل بخالف )قس�ط( فراد هبا الظلم واجلور ومنه قوله تعاىل :) فأما القاس�طون فكانو جلهنم 
حطبا ( اجلن ، اآلية 15. 

)3( صحيح مسلم، كتاب األدب والرب والصلة، باب حتريم الظلم، )ج( 350/16، رقم احلديث 6519.
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وعن ابن عمر � ريض اهلل عنهام � قال: قال رسول اهلل >: »ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه 
ما مل يصب دمًا حرامًا« أخرجه البخاري )1(.

يقول شيخ السالم ابن تيمية: )إن اهلل لينرص الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وهيزم الدولة 
الظاملة ولو كانت مؤمنة(.

والعدل هدف إنس�اين يبه النسان الس�وي ويبتغيه بالفطرة وينفر ويتجنب ضده، وُيعرف 
الع�دل بمقاييس رشعها اهلل تعاىل مُتيزه عام يقابله م�ن الظلم واجلور، وبنّي الطرق التي مُتّكن من 

الوصول إليه واملؤدية لتحقيقه بير وسهولة. 

وأه�م وأب�رز الطرق املؤدية للعدل القضاء، وقد رشع املوىل س�بحانه وتع�اىل القضاء ليقوم 
َناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَت���اَب َواْلِيَزاَن لَِيُقوَم  الناس بالقس�ط قال تعاىل: }َلَقْد َأْرَس���ْلَنا ُرُس���َلَنا بِاْلَبيِاّ
ُه َمْن َيْنُصُرُه َوُرُس���َلُه  ���اِس َولَِيْعَلَم الَلاّ ِديَد ِفيِه َبْأٌس َش���ِديٌد َوَمَناِفُع لِلَناّ ���اُس بِاْلِقْس���ِط َوَأْنَزْلَنا اْلَ الَناّ
َه َقِوٌياّ َعِزيٌز}25{ )س�ورة احلديد(. وليزنوا كل يشء بقس�طاس مس�تقيم، فال  بِاْلَغْي���ِب إَِناّ الَلاّ
ظلم وال جور بالقول أو الفعل، وال تعٍد عىل أحد، يف مال، أو يف جسد، فيسعد الناس كل الناس 

بأمٍن وعدٍل وحفظ حقوق وطمأنينة للروح، والقلب، واجلسد، واملال، والعرض.

الفرع الثالث: عالقة العدل باملحاماة 

ويكم عملية التقايض يف الفقه السالمي مبدأ عام جلميع مراحلها هو إقامة العدل لكل من 
لديه معاملة لدى القايض لفض نزاع أو خصومة، والدفاع ليس من حقوق املتهم وحده، يمضيه 
إن شاء أو هيمله، بل هو حق للمجتمع، وواجب عليه يف الوقت ذاته، وإذا كان للمتهم مصلحة 
ب�أال يدان وهو بريء فإن للمجتمع مصلحة ظاهرة ال تقل عن مصلحة املتهم نفس�ه يف أال يدان 
الربيء، ويفلت املجرم من العقاب، فيحصل بذلك خلل للنظام وتسود الفوىض؛ مصداق ذلك 
ما قاله الصحايب اجلليل أبو هريرة � [ � عندما سمع رجاًل يقول: )إن الظامل ال يرض إال نفسه( 

فقال له [: »بل واهلل حتى احلبارى لتموت يف وكرها هزااًل بسبب ظلم الظامل«)2(.

)1( صحيح البخاري، كتاب الديات )ج( 2517/6، رقم احلديث 6469.
)2( ش�عب اليامن للبيهقي الباب التاس�ع واألربعون، باب طاعة أويل األمر، فصل فيام ذكر وما ورد من التشديد يف 

الظلم 54/6، برقم 7479. 
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والدف�اع حق للمتهم يتواله أصالة بنفس�ه، وه�ذا األصل ما دام ق�ادرًا عليه، فإن عجز فال 
يص�ح إدانته، وق�د منع بعض الفقهاء معاقب�ة األخرس عىل جرائم احل�دود، ولو اكتمل نصاب 

الشهادة ضده، فلعله ادعى شبهة تدرأ احلد عنه، لو كان ناطقًا !

والقاعدة األساس�ية يف الفقه الس�المي: )أن من ملك ترصفًا، وكان مؤهاًل ألن يأيت بذلك 
الترصف بنفسه، كان أهاًل ومالكًا ألن يفوض غره يف ذلك عن طريق الوكالة(.

وال تقت�رص الوكال�ة عىل الترصف�ات املتعلقة بالعقود املدنية من بيع وغ�ره، بل هي مطلقة. 
وتش�مل ضم�ن هذا الطالق إمكاني�ة )الوكالة باخلصوم�ة(، وهلذا وجدنا الفقه�اء عند بحثهم 
ملوض�وع الوكال�ة أفردوا فصاًل للبحث ع�ن )التوكيل باخلصوم�ة(؛ ألن الرشيعة كفلت للمتهم 
العاجز عن الدفاع عن نفسه أن يعني من يدافع عنه؛ لتحقيق للعدل وإنصاف املظلوم ورد احلق.

فالوكيل باخلصومة )وهو املحامي يف وقتنا احلارض( إذا اتقى اهلل يف عمله وجعل احلق ديدنه 
اقًا بالعدل الذي أمرنا به احلق سبحانه وتعاىل،  وإزهاق الباطل هدفًا وحمورًا لعمله يكون لسانًا نطهَّ

وذراعًا متينًا عن الظلم الذي حرصت الرشيعة عىل القضاء عليه. فأنعْم هبا من رشيعة.

2 . 2 . 2 احلـــــق 

يتناول الباحث يف هذا املطلب حتديد املقصود باحلق، وأركانه، والفرق بينه وببني الرخصة، 
ووجوب الوصول إليه من خالل القاعدة الفقهية: »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«.

حفاظ�ًا ورعاية للعدل بحف�ظ حقوق اخلصوم من خالل ضامنات ملهنة املحاماة املوصلة إىل 
ذلك، ولكنها ليست ضامنات لشخص املحامي، كام اشتهر وشاع عند من حرم هذه املهنة.

الفرع األول :تعريف احلق لغًة واصطالحًا 

أواًل: احلق يف اللغة

للفظة احلق عدة معاٍن يف اللغة العربية )1(:

)1( الف�روز آب�ادي، جمد الدين، القام�وس املحيط، دار اجلليل 228/3، وتاج الع�روس للزبيدي، 315/6، ط1، 
واملصباح املنر للفيومي، 156/1، نرش مطبعة مصطفى البايب احللبي.
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1 � يق�ال :»أح�ق اهلل األم�ر حقا«: أثبت�ه وأوجبه، واحلق هو اهلل س�بحانه وتع�اىل؛ ألنه املوجود 
َه  َقاّ َوَيْعَلُموَن َأَناّ الَلاّ ُه ِديَنُهُم اْلَ يِهُم الَلاّ حقيق�ة املتحقق وجوده وإهليته قال تعاىل: }َيْوَمئٍِذ ُيَوِفاّ

ُقاّ اْلُبنُِي}25{ )سورة النور(. ُهَو اْلَ

2 �  يق�ال فع�ل اهلل كل�ه حق، والقرآن حق، والس�الم حق، وهذا كله موجود بحس�ب مقتىض 
احلكمة.

3 � احلق خالف الباطل.

4 � مصدر حق اليء من باب رضَب وقتَل إذا ثبت ووجب ويقال ملرافق الدار حقوقها.

5 � يطلق احلق عىل املال وامللك وغرمها.

ويتبني من هذا أن استعامالت احلق يف اللغة تعني الثبوت والوجود والوجوب)1(.

ثانيًا: احلق يف اصطالح الفقهاء )2(:

� حق اهلل )أمره وهنيه(: وحق العبد مصاحله )3(. وقد أورد هذا التعريف القرايف يف الفروق. 

� هو ما منحه الرشع للناس كافة عىل السواء وألزم كال منهم باحرتامه وعدم االعتداء عىل ما هو 
لغره.

� هو اليء الثابت هلل أو لإلنسان عىل الغر بالرشع.

احلق لدى املتأخرين

 وردت عدة تعاريف نختار منها ما أورده املحيميد )اختصاص قرره الشارع هلل أو لشخص 
أو هلام معًا()4(.

)اختصاص( أي: يشمل كل أنواع احلقوق وخيرج بذلك الباحات.

)1( املحيميد، صالح بن عبد الرمحن، احلق وأنواعه، بحث منشور يف جملة العدل، العدد األول، حمرم، عام 1420ه�، 
ص85.

)2( املرجع السابق، ص87.
)3( ابن فرحون، الديباج املذهب يف معرفة أعيان املذهب، 62/2.

)4( املحيميد، احلق وأنواعه، مرجع سابق ،ص92.
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)قرره الشارع( أي: أثبته وألزم به وخيرج من ذلك االختصاص غر الرشعي)1(.

)هلل( يشمل حقوق اهلل سبحانه كالعبادات.

)لشخص( أي الشخص الطبيعي والشخص االعتباري.

)هلام معًا( ما جيتمع فيه حق اهلل وحق العبد كالقصاص والقذف وغرمها.

أركان احلق:

1 � صاحب احلق: من ثبت له احلق وهو اهلل أو النسان.
2 � م�ن علي�ه احلق: وهو املدين باحلق، فاملكلف مدين هلل بأداء الفروض الواجبة عليه من صالة 

وصيام وزكاة وحج وغرها، واملشرتي مدين بالثمن للبائع.
3 � مصدر احلق: هو الش�ارع احلكيم، فاهلل هو الذي عني حقوقه وحقوق عباده س�واٌء يف القرآن 

الكريم، أو يف السنة النبوية.
4 � حمل احلق وهو املصلحة الثابتة هلل، كالفروض من صالة وصيام وزكاة وحج وجهاد )2(.

الفرع الثاين : الفرق بني احلق والرخصة

الرخصة: إباحة اس�تعامل احلريات العامة كحرية العمل والتعاقد والتملك. فحرية التملك 
مث�اًل رخص�ة، أم�ا امللكية ذاهت�ا فحق. وهن�اك فرق واض�ح بني احل�ق والرخصة، فمث�اًل حرية 
الش�خص يف التملك والزواج جمرد رخصة ال يثبت له بذلك ملك أو معارشة. كام أن هناك فرقًا 
ثانيًا بني احلق والرخصة من حيث إن احلق ممتاز بالنسبة إىل اآلخرين، فهو يستأثر بمضمون احلق 

دون سائر الناس.

بينام احلريات أو الرخص العامة ال تفاوت فيها بني مراكز األشخاص، فهي تفرتض وجود 
األش�خاص يف مرك�ز واح�د من حيث التمتع باالس�تعامل، ك�ام أنه يوجد ف�ارق ثالث بني احلق 
والرخصة، فاحلق ينشأ ويقوم بناء عىل سبب معني بذاته، أما احلريات أو الرخص العامة فسببها 

الذن العام من املرشع احلكيم.

)1( املرجع السابق، ص92.
)2( الزحييل، وهبة، الفقه السالمي وأدلته، مرجع سابق،؟
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2 . 2 . 3  الواجب 

الفرع األول : تعريف الواجب لغة واصطالحًا

أواًل: تعريف الواجب لغة

الواجب لغة الالزم، يقال وجب اليء وجوبًا أي ثبت ولزم.

قال يف الصحاح: )وجب اليء أي لزم جيب وجوبًا()1(.

وقال يف لس�ان العرب: )وجب اليء جيب وجوبًا: لزم( ثم قال: )يقال وجب اليء جيب 
وجوبًا إذا ثبت ولزم()2(.

ويف القاموس: )وجب جيب وجوبًا وجبة لزم( )3(.

وقال يف تاج العروس: )وجب اليء جيب وجوبًا( كعدة )4(.

ثانيًا: تعريف الواجب اصطالحًا

 يقصد بالواجب اصطالحا ما توّعد بالعقاب عىل تركه )5(، أي مأمور توعد رشعًا بالعقاب 
ع�ىل تركه، س�واء كان العقاب يف الدنيا أو يف اآلخرة أو فيه�ام معًا. كقول اهلل تعاىل: }.. َوَأِقيُموا 
َكاَة.. }20{ )سورة املزمل( فتارك الصالة يعاقب يف الدنيا بعد االستتابة ثالثة  اَلَة َوآُتوا الزهَّ الصهَّ
ِذيَن ُهْم  نَي }4{اَلاّ أيام، وله الوعيد يف الدار اآلخرة، بواٍد يف جهنم نعوذ باهلل منها }َفَوْيٌل لِْلُمَصِلاّ
َعْن َصَلتِِهْم َس���اُهوَن  }5{ )س�ورة املعاون( وتارك الزكاة يعاقب يف الدنيا بقتاله حتى يؤدهيا 
َم َفُتْكَوى بَِها ِجَباُهُهْم َوُجُنوُبُهْم َوُظُهوُرُهْم  َهَذا َما  ويف اآلخ�رة }َيْوَم ُيْحَمى َعَلْيَها ِفي َناِر َجَهَناّ

ْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكنُِزوَن}35{ )سورة التوبة(. َكَنْزُتْ ِلَ

)1( الصحاح 231/1.
)2( لسان العرب 878/3.

)3( القاموس املحيط 141/1.
)4( تاج العروس 500/1.

)5( املنخول 136. روضة الناظر.
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يف تعري�ف عل�امء األص�ول للواجب ترك�زت عباراهتم ح�ول هذه اخلاصية الت�ي متيزه عن 
املندوب الذي ال يلحق برتكه ذم من حيث تركه، أما ترك الواجب ففيه عقاب.

ومتيزه عن احلرام، فإنه عىل الضد أي توعد بالعقاب عىل فعله.

� قال القايض أبو بكر الباقالين رمحه اهلل تعاىل يف تعريفه للواجب رشعًا: )يذم تاركه ويالم رشعًا 
بوجه ما()1(.

� ووافقه الغزايل فقال: )ما ورد اللوم عىل تركه أو بام يعىص تاركه()2(.

� وقال الشرازي: )ما تعلق العقاب برتكه()3(.

الفرع  الثاين: حترير القاعدة الفقهية ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

املراد هبذه القاعدة وخصوصًا أن ما ال يتم الواجب إال به تفيد عمومًا يف الصفات واألحوال 
وإطالقًا يف الذوات.

ق�ال الفتوح�ي: )ما ال يتم الوجوب إال به س�واء ق�در عليه املكلف كاكتس�اب املال للحج 
وللكفارات ونحوها، أو مل يقدر عليه كحضور المام جلمعة، وحضور العدد املشرتط فيها، ألنه 

من صنع غره، فإنه ليس بواجب مطلقًا وحكي إمجاعًا()4(.

قال الزركي: )ما يتوقف عليه الواجب إما أن يكون توقفه عليه يف وجوبه أو يف إيقاعه بعد 
وجوبه، فأما ما يتوقف عليه إجياب الواجب فال جيب بالمجاع؛ ألن األمر حينئذ مقيد ال مطلق، 

وسواء أكان سببًا أو رشطًا أو انتفاء موانع(.

أم�ا مقدمات الواجب الذي حتقق وجوب�ه إما لكونه مطلقًا من الرشوط أو حلصول رشطه، 
كمن ملك الزاد والراحلة يف احلج، فتلك املقدمات ال ختلو من أمرين:

أواًل: إما أن تكون غر ممكنة للمكلف، فهذه ليست واجبة، ألن اهلل سبحانه مل يكلفنا بمحال وما 

)1( انظر: رشح العضد 163/1 فقرة 76.
)2( املنخول 136.

)3( رشح األملعي 106/1.
)4( رشح الكوكب املنر 357/1، 358.
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جع�ل علين�ا يف الدين من ح�رج، ومل يأمرنا به ابتداًء فكذا، فيام ال يت�م إال به إن كان حمااًل 
فغر واجب )1(. وال مراد هنا لقول النبي >: »إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«.

مثال: لقد عذر اهلل املريض واألعمى واألعرج عن اجلهاد يف سبيل اهلل بأنفسهم ملا فيه من   
املش�قة عليه�م، وقد يكون بعضهم قادرًا عليه، لكن ال�رشع جاء بنفي احلرج عنهم، فمن 

باب أوىل املحال أنه غر واجب عىل املكلف يف كل حال.

فلنتأم�ل يف مجيع الواجبات ال تتضمن إال اخلر يف الدنيا واآلخرة، وال عر أو رضر عىل   
أي خملوق من ساعة نزوهلا إىل قيام الساعة، ألهنا من العليم احلكيم سبحانه ولكن العر 

عىل من أنكر هذا املنهج وخالفه. إذًا فغر املمكن ليس واجبًا.

ثاني�ًا: أن تك�ون ممكن�ة للمكل�ف ويف مق�دوره وهذا موض�ع القاعدة وم�راد العل�امء فيها ذكره 
الغ�زايل، وإم�ام احلرم�ني، والزركي، واآلمدي، واب�ن تيمية، وابن قدام�ة، والفتوحي، 

وابن احلاجب، والقرايف وغرهم )2( من العلامء.

قال القرايف: )وعندنا وعند اجلمهور ما ال يتم الواجب املطلق إال به وهو مقدور للمكلف   
فه�و واجب لتوقف الواجب عليه()3( لقد اتضح املراد بالقاعدة، واآلن نبينها وما يرتتب 

عليها من الفروع الفقهية.

أدلة القاعدة:

لق�د اس�تقر رأي مجهور العلامء عىل أن م�ا ال يتم الواجب إال به فهو واج�ب وهذه القاعدة 
استقرت بناًء عىل أدلة متعددة إليك أمهها:

ًة...}46{ )س�ورة  وا َلُه ُعَداّ َعُداّ ُروَج َلَ أواًل: قال اهلل تعاىل يف ش�أن املنافقني: }َوَلْو َأَراُدوا اْلُ
التوبة(. فذمهم اهلل سبحانه وعاهبم عىل عدم فعلهم ملا ال يتم اخلروج إال به من أخذ العدة 
للجهاد فدل ذلك عىل أن ما ال يتم الواجب إال به، فهو واجب يعاقب ويذم تاركه رشعًا.

)1( انظر: املستصفى 71/1، رشح تنقيح الفصول 161، رشح الكوكب املنر 361/1.
)2( املس�تصفى 71/1، التلخي�ص للجوين�ي 293/1، الح�كام يف األح�كام لآلم�دي 110/1-111، رشح 

الكوكب املنر 357/1-358، واملعتمد 95-94/1.
)3( القرايف، أمحد بن ادريس، رشح تنقيح الفصول يف اختصار املحصول يف األصول، دار الفكر، بروت، 1424ه�،  

.160
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ثاني�ًا: أن الواج�ب ال يمكن امتثاله إال به، فيكون واجبًا تبعًا لتحقيق املأمور، ولو مل جيب لس�قط 
الوجوب عن املأمور به بال دليل ناسخ، وهذا يعود عىل األوامر بالرتك والبطال، وحقها 

السمع واالمتثال.

ثالث�ًا: أن أوام�ر الرشع ونصوصه منزهة عن النقص واالختالف، فلو كان ما ال يتم الواجب إال 
ب�ه مندوب�ًا أو مباحًا أو حمرمًا أو مكروهًا لكان هذا تناقضًا والرشيعة منزهة عن ذلك، فال 
يك�ون حتقيق الواجب غر واجب، ألن هذا تناقض باطل، فلزم أن ما ال يتم الواجب إال 

به فهو واجب.

رابع�ًا: أن التكليف باملرشوط دون الرشط حمال، لعدم المكان من اجلمع بني النقيضني، ولكان 
مكلفًا بالفعل ولو مع عدمه، فاملرشوط يستحيل وجوده عند عدم رشطه )1(.

خامس�ًا: أن م�ن لزمه واجب رشعي، ثم فرط يف مقدماته الالزم�ة حتى ضاق الوقت عنها؛ فإنه 
يأث�م، فلو كان تركه�ا مباحًا ملا أثم، فدل عىل أن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب يأثم 

املكلف برتكه.

ومن هنا يتبني لنا أن: ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

الفرع الثالث : أقسام مقدمات الواجب

هن�اك مقدم�ات متعددة ال يت�م الواجب إال هبا يف مق�دور املكلف تتعدد: فهي إما أس�باب 
تؤدي إىل حتقيق الواجب أو رشوط لصحة التحقيق.

القسم األول: األسباب

األسباب هي الطرق التي يتوصل هبا إىل األشياء.

املقدمات الالزمة للواجب قد تكون س�ببًا ال يتحقق الواجب إال عن طريقه رشعًا أو عقاًل 
أو عادة.

)1( األس�نوي، عبدالرحيم بن احلس�ن، هناية السول يف رشح منهاج األصول، للقايض تاج الدين عبداهلل اليضاوي، 
دار الكتب العلمية ، بروت ط 1، 1420ه�، ج 1 ، ص 198 � 205.
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1� السبب الرشعي: مثل صيغ الطالق وألفاظه وصيغ العتق وألفاظه.

فم�ن وج�ب عليه عتق وج�ب عليه أحد ألفاظه الت�ي يقع هبا ومن أل�زم بالطالق لزمه أحد   
ألفاظه التي يقع هبا.

2 � الس�بب العق�يل: مث�ال: التفكر والتمع�ن يف النظر ي�ؤدي إىل العلم، فالواجب م�ن العلم ال 
يتوصل إليه إال بإعامل النظر والقراءة واملدارسة فيكون ذلك واجبًا.

3 � السبب العادي: مثاله أن العادة جرت أنه ال يتوصل إىل القتل إال بأحد أسبابه من قطع الرقبة 
أو الرمي بام يقتل .. الخ . فال بد من أحد أسبابه للقتل قصاصًا.

ومن وجب عليه احلج لزمه بذل الس�بب املوصل إىل مكة يف توقيت احلج ومن وجب عليه 
دين بذل السبب املؤدى به الدين يف وقته.

القسم الثاين: الرشوط:

مجع رشط وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء احلكم.

فمقدم�ات الواج�ب ق�د تكون س�ببًا وقد تك�ون رشطًا لصح�ة االمتثال واألج�زاء وتلك 
الرشوط تنقسم إىل ثالثة أقسام:

1 � الرشط الرشعي: ومثاله اشرتاط الوضوء للصالة والطواف، فصحة الصالة وصحة الطواف 
ال تتحقق إال بالوضوء، فإذا دخل وقت صالة لزمه، أو قصد الطواف لزمه الوضوء لصالته 

وطوافه.

فك�امل الطهارة من رشوط صحة الصالة، فال ص�الة رشعًا إال بطهارة، فاألمر بالصالة أمر   
بام ال تصح إال به.

2 � ال�رشط العق�يل: مثاله ترك الضد، فمن وجب عليه الس�عي إىل ي�وم اجلمعة وجب عليه ترك 
اجللوس وترك األعامل املضادة للسعي.

3 � الرشط العادي: وهو ما ال يتيقن متام الفعل الواجب إال به كتيقن اس�تيعاب غس�ل الوجه يف 
الوضوء مرشوط بغسل أجزاء من منابت الشعر املالصقة للوجه. ومثل تيقن استيعاب هنار 

رمضان ال يتم إال بتيقن غروب الشمس.
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وتيقن سرت املرأة نفسها يقتيض أن ترخي ذيل مالبسها شربًا أو ذراعًا.

فتبني أن املقدمات سواًء كانت أسبابًا أم رشوطًا لصحة الواجب وال يتم حتقيق الواجب إال 
هبا فهي واجبة.

وهذه القاعدة األصولية من أشهر القواعد وآثارها متعددة سرد بعضها يف املطلب التايل.

الفرع الرابع : اآلثار الفقهية هلذه القاعدة

أواًل: يف العبادات:

َلِة  ِذي���َن آَمُنوا إَِذا ُقْمُت���ْم إَِلى الَصاّ َها اَلاّ 1 � توف�ر امل�اء: فالوض�وء واجب بقول اهلل تعاىل: }َي���ا َأُياّ
َفاْغِس���ُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إَِلى اْلََراِفِق...}6{ )سورة املائدة(. والغسل واجب بقول 
ُروا... }6{ )سورة املائدة(. فام ال تتم الطهارة الواجبة  ههَّ اهلل تعاىل: }... َوإِْن ُكْنُتْم ُجُنًبا َفاطهَّ
إال ب�ه م�ن توفر املاء واحلفاظ عليه فهو واجب والس�قيا من العيون واألهنار القريبة أو حفر 

اآلبار واستخراج املاء مما ال تقوم احلياة إال به وال تقوم الطهارة إال به.

2 � م�ا ال يت�م معرفة مق�دار الزكاة إال به، فه�و واجب، من احلرص والتقدي�ر للقيمة يف عروض 
التجارة واس�تيعاب مجيع ما هو معد للتجارة وحس�اب الزكاة يف ذلك عند متام احلول. فهذا 

واجب ال تتم الزكاة إال به ونفقة ذلك تكون عىل حساب صاحب املال.

3 � حتري رؤية هالل شهر رمضان واجب، ألن الصوم واجب ال يتم إال بالرؤية، والرؤية ال بد 
هلا من التحري واملشاهدة والدالء بالشهادة إىل المام أو القايض.

4 � تعلم أركان احلج وواجباته، فالعلم سابق عىل العمل ملا ال يتم احلج إال به.

ثانيًا:  يف املعامالت:

1 � كل م�ا يت�م به حفظ األمن والوقاية م�ن اجلريمة فهو واجب وذلك ألن حفظ وحتقيق األمن 
عىل الدين واألنفس والعقول واألعراض، واألموال، قد جاءت الرشيعة باملحافظة عليه من 
كل جانب، فام ال يتم الواجب إال به، فهو واجب، ويدخل يف ذلك األنظمة األمنية املستجدة 
الالزم�ة لذل�ك مع احلرص عىل الع�دل والبعد عن الظلم، وهذا ما يتعل�ق هبذا البحث عىل 
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وجه اخلصوص، حيث إن العدل أس�اس املل�ك وال عدل بغر قضاء وال قضاء بغر مرافعة 
رشعية حتقق العدالة بحفظ حق اخلصوم، سواًء كانوا حارضين أصالة أو وكالة.

2 �  وجوب رعاية الرتتيب ) الجراءات( التي حتفظ هبا احلقوق وتؤدى هبا املصالح واألمانات 
العام�ة واخلاص�ة، حيث إن الفوىض ال يكون من ورائها عمل صالح ، فس�المة الجراءات 

من مقدمات الوصول للحقوق وحفظها ليتحقق سالمة النهايات مع حسن البدايات)1(.

اخلالصــــة

إن م�ا يمه�د ألداء الواجبات العناية باملقدمات الالزمة هلا. ف�كل نقص أو فوات هو نتيجة 
للته�اون باملقدم�ات، كام هو احلال يف ضامنات املحامي، فهي الزمة ل�ه للقيام بواجبه عىل أكمل 
وج�ه كأح�د أعوان القض�اء، وفوات ه�ذه الضامنات  فيه ت�رك للواجب بإه�دار للعدل بفوات 

حقوق اخلصوم، سواًء كانت طلبًا أم دفعًا، وهي ال تتحقق إال بالنص عليها.

)1(  س�انو ،قطب مصطفى، معجم مصطلحات أصول الفقه ف دار الفكر املعارص ، بروت، دار الفكر ، دمش�ق ، 
د.ط ،2000م ،ص467.
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الفصل الثالث 
ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية والقوانني الوضعية 

3 . 1 ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية.
3 . 2 ضامنات املحامي يف النظم القانونية الكربى.

3 . 3 ضامنات املحامي يف قوانني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية.

3 . 4 ضامنات املحامي يف نظامي املحاماة واإلجراءات اجلزائية السعوديني.
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الفصل الثالث 
ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية والقوانني الوضعية

3 . 1 ضامنات املحامي يف املواثيق الدولية

يف إط�ار اهت�امم املجتمع الدويل وتقديره لدور املحامي واملحام�اة يف حتقيق العدالة، وتأكيًدا 
عىل مبدأ املرشوعية، وإيامًنا بأن القانون يعد من أقدم العلوم االجتامعية، وبام أن املحاماة فن تقوم 
في�ه قدرة الش�خص ع�ىل القناع واخلطابة � يف مرحلة س�ابقة � بدور كبر، وبام أهنا أيًضا رس�الة 
يق�وم فيه�ا املحام�ون بأداء دوره�م يف الدفاع عن املظلوم�ني من األفراد جتاه تعس�ف األفراد أو 
احلكومات، دون النظر إىل قدرهتم املالية، مل تقترص عىل املجاالت الوطنية أو املحلية، بل امتدت 
إىل املج�االت الدولي�ة للدفاع عن احلقوق واحلريات، وقد عرب العديد من املؤمترات الدولية عن 
ذل�ك )1(؛ كام جاءت نص�وص يف العديد من املواثيق الدولية تقرر حصان�ة املحاماة،منها ما جاء 
يف العالنات الدولية حلقوق النسان مثل العالن العاملي حلقوق النسان الصادر عن اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، وغره من إعالنات حقوق النسان، ويف االتفاقية الدولية للحقوق املدنية 

والسياسية لعام 1966م، ويف مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني.

وعىل ذلك فإن الباحث سيتناول فيام ييل ضامنات املحاكمة العادلة يف املواثيق  الدولية وذلك 
عىل النحو التايل:

3 . 1 . 1ضامنات املحاكمة العادلة يف اإلعالنات الدولية حلقوق اإلنسان

ق�رر الع�الن الذي صدر عن اللجنة الدولي�ة للحقوقيني »بأثين�ا 95« أن املحامني ىف كافة 
الدول جيب أن يافظوا عىل اس�تقالل مهنة املحاماة، وأن يطالبوا بحقوق النس�ان يف إطار دولة 

القانون وبضامن حماكمة عادلة.

)1( العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بموجب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 16/ديسمرب 
1966م.
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وكان املؤمت�ر ال�دويل للمحام�ني الذي انعق�د »بموناك�و 54 « قد انته�ى إىل توصية مفادها 
رضورة وجود قانون دويل آلداب املحاماة، كام أكد مؤمتر الجوس للمحامني »أنه من الرضوري 

أن تتحرر مهنة املحاماة من التدخل اخلارجي حتى يتم صيانة مبدأ سيادة القانون«.

ك�ام تضمن الع�الن العاملي حلقوق النس�ان النص ع�ىل ضامنات املحاكم�ة العادلة، وهو 
الع�الن  الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قرارها  الصادر يف 10 ديس�مرب 1948م 
املتضمن توصية بالعالن العاملي حلقوق النس�ان ، وهو يتضمن 30 مادة تناولت تعدادًا ألهم 
حقوق النس�ان املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية، حيث تنص املادة العارشة منه عىل 
أن:”لكل إنسان عىل قدم املساواة مع اآلخرين احلق يف أن تنظر يف قضيته حمكمة مستقلة وحمايدة؛ 
نظرا منصفا وعلنيا للفصل يف حقوقه والتزاماته ويف أية هتمة جزائية توجه إليه«. ثم قررت املادة 
احلادي�ة ع�رشة منه أن: »كل ش�خص مته�م بجريمة يعد بريئ�ا إىل أن يثبت ارتكابه هل�ا قانونا يف 

حماكمة علنية تكون قد وفرت له فيها مجيع الضامنات الالزمة للدفاع عن نفسه«.

3 . 1 . 2 ضامنات املحاكمة العادلة يف مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن 
دور املحامني

تضمن�ت مب�ادئ األم�م املتحدة األساس�ية بش�أن دور املحام�ني، جمموعة من املب�ادئ تعد 
ضامنات ألداء املحامني ملهامهم، حيث تلتزم احلكومات بأن تكفلها هلم، وهي)1(:

 1 � للمحام�ني حري�ة أداء مجيع وظائفهم املهنية دون ختوي�ف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غر 
الئق.

2 � كفالة قدرة املحامني عىل االنتقال إىل موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه عىل حد 
سواء.

3 � عدم تعريض املحامني للخطر أو التهديد باملالحقة القانونية أو العقوبات الدارية واالقتصادية 
وغرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعاير وآداب املهنة املعرتف هبا.

)1( اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من 27 آب/أغس�طس إىل 
7 أيلول/سبتمرب 1990
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4 � التزام السلطات احلكومية بأن توفر ضامنات محاية كافية للمحامني، إذا تعرض أمنهم للخطر 
من جراء تأديتهم لوظائفهم.

5 � ال جي�وز، نتيج�ة ألداء املحامني مله�ام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليه�م أو بقضايا هؤالء 
املوكلني.

6 � ال جي�وز ألي حمكم�ة أو س�لطة إداري�ة تعرتف باحل�ق ىف احلصول عىل املش�اورة، أن ترفض 
االع�رتاف بح�ق أي حماٍم ىف املث�ول أمامها نيابة عن موكل�ه، ما مل يكن ه�ذا املحامي قد فقد 

أهليته طبقًا للقوانني واملامرسات الوطنية وطبقًا هلذه املبادئ.

7 � يتمت�ع املحام�ون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنس�بة للترصيات التي يدلون هبا بنية حس�نة، 
س�واء أكان ذلك يف مرافعاهتم املكتوبة أم الشفهية أو لدى مثوهلم أمام املحاكم أو غرها من 

السلطات التنفيذية أو الدارية.

8 � من واجب الس�لطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع عىل املعلومات وامللفات 
والوثائق املناسبة التي تكون يف حوزهتا أو حتت ترصفها، وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم 

مساعدة قانونية فعالة ملوكليهم، وينبغي تأمني هذا االطالع يف غضون أقرص مهلة مالئمة.

9 � تكف�ل احلكوم�ات وحت�رتم رسي�ة مجيع االتص�االت واملش�اورات التي جتري ب�ني املحامني 
وموكليهم يف عالقاهتم املهنية.

وم�ن املعل�وم أن إقامة حماكمة عادلة للمتهم أمر يس�توجب توفر مجل�ة من الرشوط بعضها 
يتعل�ق باس�تقاللية جهاز القض�اء وبظروف س�ر املحاكمة، والبع�ض اآلخر يرتب�ط بالوضعية 
القانونية والواقعية للدفاع، أي مدى توفر مجلة من الضامنات التي تسمح للمحامي بأن يضطلع 

بدوره يف الدفاع عن موكله عىل الوجه األكمل.

ويف إط�ار هذه الضامنات املقررة يف املواثيق الدولية للمحامي تأيت مس�الة تفعيلها باعتبارها 
إح�دى أه�م اآلليات التي تع�زز موقع املحام�ي، وتضمن إىل ح�د بعيد توف�ر رشوط املحاكمة 
العادلة. وعليه فإن املحاكمة العادلة ليس�ت س�وى اختزال خلالص�ة التطور الترشيعي والطبيعة 
القانوني�ة الت�ي ال بد أن تتس�م هبا الدولة ملنح املواط�ن حقوقه، فتكون املحاكم�ة العادلة مرتبطة 

باملؤسسة القانونية ومدى عدالتها.
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ويف الواقع إن مفهوم املحاكمة العادلة ليس بالرضورة ظروفا وتقنيات، بل إنه إطار تتحرك 
فيه دواليب الدولة ومؤسساهتا. إذا ما حتولت السلطة القضائية إىل وسيلة يف يد السلطة التنفيذية 
حت�ول جه�از الدولة بش�كل اخت�زايل إىل أداة يف يد س�لطة واح�دة، وفقدت الس�لطة الترشيعية 
كس�لطة ثالثة س�لطتها، ومن ثم ف�إن املحاكمة العادلة هي حلقة االرتباط ب�ني الدولة والقانون، 
وهذا االرتباط هو املامرسة السليمة للقانون. وهكذا يكون احلق يف االستعانة بمحام حقا حموريا 
يف رشوط املحاكمة العادلة. ومن ثم فإن الش�كال املطروح ليس يف تعيني حمام، ولكن يف متكني 
املحام�ي من القيام بمهامه يف إط�ار قانوين وواقعي مريح أو مقبول. لذا فإن االتفاقيات  الدولية  
عندم�ا تنص عىل رشوط املحاكمة العادلة مؤكدة حضور حمام، وعىل أن ال يقترص ذلك احلضور 
عىل الشكل املادي بقدر ما يعني توفر إمكانية تقديم الدفاع يف ظروف مقبولة.ونظرا للتفريعات 
النظري�ة والفقهية الواس�عة  التي يثرها أي بحث للمحاكمة العادلة، فإن هذا البحث س�يقترص 
ع�ىل مناقش�ة آلية واحدة من آلياهت�ا، أال وهي حصانة املحامي، أي احلامي�ة التي يتمتع هبا خالل 

قيامه بواجباته يف الدفاع ومدى إسهامه يف إنجاز املحاكمة العادلة.

وقد نصت املادة 20 من املبادئ األساس�ية بشأن دور املحامني ، مؤمتر األمم املتحدة الثامن 
ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني ) 1990 ( »املحامون يتمتعون باحلصانة املدنية واجلنائية للبيانات 
ذات الصلة بحس�ن نية يف املرافعات اخلطية أو الش�فوية أو يف حياهتم املهنية أو املثول أمام حمكمة 

أو سلطة قانونية أو إدارية أخرى« .

3 . 1 . 3 ضامنات املحاكمة العادلة يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
و السياسية

ص�در العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياس�ية يف ع�ام 1966، ودخل حيز النفاذ 
الفع�يل ع�ام 1976م، وه�و يعرف باس�م الرشعية الدولية حلقوق النس�ان، حي�ث تنص املادة 
14منه عىل أن:»من حق كل فرد أن تكون قضيته حمل نظر منصف وعلني من قبل حمكمة خمتصة 
مس�تقلة حيادية منش�أة بحكم القانون، كام أن من حق كل حمتجز أن ياكم حضوريا وأن يدافع 

عن نفسه بشخصه أو بواسطة حمام من اختياره وأن خيطر بحقه يف وجود من يدافع عنه«.
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3 . 1 . 4 ضامنات املحاكمة العادلة يف جمموعة املبادئ لألمم املتحدة املتعلقة 
بحامية مجيع األشـخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال 

اإليقاف أو السجن

  أك�دت ه�ذه النص�وص احل�ق يف اختيار حم�ام، حيث ق�ررت أن من ح�ق كل مضنون فيه 
تكلي�ف حم�ام للدف�اع عنه يف مجيع مراح�ل الجراءات اجلزائي�ة )املب�دآن 10 و 17 من جمموعة 
املب�ادئ( وين�ص املب�دأ الس�ابع من املب�ادئ األساس�ية املتعلقة ب�دور املحامني ع�ىل أن من حق 

املوقوفني االستعانة بمحام فورا …

3 . 2 النصـوص القانونيـة املتعلقـة بضامنـات املحامـي يف النظامني 
الالتيني واألنجلوسكسوين

مقدمـــــة

يتبع الكثر من الدول العربية يف قوانينها العامة واخلاصة توجهني أو نظامني من التش�ريعات 
الغربي�ة ومها: النظام الالتيني الذي يعد النظام الفرنيس نموذجا له، والنظام األنجلوسكس�وين 

الذي تتزعمه بريطانيا وأمريكا ومن سار يف ترشيعاهتم. 

ومل�ا كان املوض�وع يف ضامن�ات (حصانات ) املحامي ف�إن الكالم س�يكون  يف الترشيعات 
العربي�ة الت�ي تتب�ع النظام�ني الالتيني واألنجلوسكس�وين، ألن املص�در واح�د والتوجه واحد 
واآلراء واحدة متفقة تركز أصال عىل النظر يف مصلحة املتخاصمني واملرتافعني واملصلحة العامة 
واخلاصة. وذلك من خالل النظر يف القانون املرصي واألردين والس�وري واجلزائري والتونيس 

واملغريب وغرها من قوانني الدول العربية.

وعىل ذلك يقسم الباحث دراسته إىل قسمني، عىل النحو التايل:
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3 . 2 . 1 ضامنات املحامي يف قوانني الدول التي تأخذ بالنظام الالتيني 

يتن�اول الباحث يف هذا املطل�ب عددا من الترشيعات العربية التي أخ�ذت بالنظام الالتيني 
ال�ذي يمثله القانون الفرنيس، وهي القانون املرصي والس�وري واجلزائري والتونيس نموذجًا ، 
حي�ث يعرض للضامنات التي نص�ت عليها هذه القوانني فيام يتعل�ق بحصانة املحامي وحصانة 
مكتبه واستقاللية مهنة املحاماة، فيتضح من دراسة قوانني املحاماة والدساتر والقوانني املعمول 

هبا يف هذه الدول أهنا تنص عىل ضامنات سيتناوهلا الباحث  يف تسعة فروع عىل النحو التايل:
الفرع األول: اعتبار حق الدفاع حق وواجب

الفرع الثاين: مشاركة املحامي السلطة القضائية يف حتقيق العدالة
الفرع الثالث: قرص ممارسة مهنة املحاماة عىل املحامني وحدهم

الفرع الرابع: استقالل املحامني يف ممارسة مهنتهم
الفرع اخلامس: حصانة األقوال الصادرة عن املحامي داخل جلسة املحاكمة وخارجها  حصانة 

املحامي خارج جلسة املحاكمة
الفرع السادس: حصانة مكتب املحامي

الفرع السابع: حرمة رسائل املحامي واتصاالته ومكاملاته اهلاتفية
الفرع الثامن: حصانة شخص املحامي من االعتداء عليه

الفرع التاسع: عدم جواز القبض عىل املحامي أو حبسه احتياطيًا

الفرع األول: اعتبار حق الدفاع حق وواجب

لق�د تضمنت بع�ض القوانني العربية الت�ي أخذت بالنظام الالتيني ضامن�ة مهمة للمحامي 
تتمث�ل يف اعتب�ار ح�ق الدفاع حقًا مقدس�ا هذا ما جاء عىل س�بيل املثال يف قان�ون تنظيم املحاماة 
اجلزائ�ري رق�م : 4/91 بتاري�خ 1991/1/8م، حيث اعترب القانون حق الدف�اع حقًا وواجبًا 
لذلك ال يسأل املحامي و ال يرتتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقر من خالل مرافعاته 

اخلطية أو الشفهية ما مل يتجاوز حدود الدفاع)1(.

)1( قانون املحاماة اجلزائري الصادر بتاريخ 20 رمضان عام 1395ه� املوافق 26 سبتمرب سنة 1975م.
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الفرع الثاين: مشاركة املحامي السلطة القضائية يف حتقيق العدالة

ن�ص ع�ىل هذه الضامنة قانون املحاماة املرصي الصادر برقم 17 لس�نة 1983م، حيث جاء 
باملادة األوىل منه أهنا مهنة حرة تشارك السلطة القضائية يف حتقيق العدالة وىف تأكيد سيادة القانون 
وىف كفال�ة ح�ق الدف�اع عن حقوق املواطن�ني وحرياهت�م. )1( »ويامرس مهنة املحام�اة املحامون 

وحدهم يف استقالل وال سلطان عليهم يف ذلك إال لضامئرهم وأحكام القانون«.

من هذا النص يتضح أن املحامي يش�ارك الس�لطة القضائية يف حتقي�ق العدالة: فقد اختلف 
الترشي�ع احلايل للمحام�اة عن القانون الس�ابق 67/61 )2( الذي كان يتضم�ن أن املحاماة مهنة 

حرة تعاون السلطة القضائية يف حتقيق العدالة، وهو تطور كبر تستحقه مهنة املحاماة.

 فب�داًل من أن تعالج يف كتب الفقه حتت ب�اب أعوان القضاة، الكتبة واملحارضين واخلرباء، 
أضحت تدرس بش�كل مس�تقل كرشيك للس�لطة القضائية يف حتقيق العدالة، واملس�ألة ليس�ت 
تعبرًا أو شكاًل بقدر ما تعرب عن معنى، وقد كان للفقه ونضال املحامني دوٌر كبٌر يف هذا التطور. 

وهن�اك الكثر من احلق�وق والضامنات ىف ظل هذا املعنى كاملواد 51 و 55 و 88 من قانون 
املحاماة املرصي)3(.

الفرع الثالث:  قرص ممارسة مهنة املحاماة عىل املحامني وحدهم

 واملقصود هبذه الضامنة قرص حق مبارشة مهنة املحاماة عىل املحامني فقط دون غرهم حتى 
ولو توافر فيهم الرشوط املوضوعية.

 وق�د اس�تلزمت امل�ادة الثانية م�ن قانون املحام�اة امل�رصي رضورة القيد ىف ج�داول نقابة 
املحام�ني عىل التفصي�ل الذي نظمته املواد م�ن )10( وما بعدها، ويظر عىل غرهم � باس�تثناء 

املحامني هبيئة قضايا الدولة � استخدام لقب حماٍم.

)1( قانون املحاماة املرصي، رقم 17 لسنة 1983م.
)2( قانون املحاماة املرصي السابق واملعدل ، رقم 61 لسنة 1967م.

)3( قانون املحاماة املرصي رقم 17 سنة 1983م.
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 وق�د أك�دت املادة الثانية من القانون هذا احلق» مع ع�دم الخالل بأحكام القوانني املنظمة 
للهيئ�ات القضائي�ة وبأحكام قان�ون املرافعات املدنية والتجارية ، ال جي�وز لغر املحامني مزاولة 

أعامل املحاماة« .

وقد أشارت املادة 72 من قانون املرافعات املدنية والتجارية املرصي إىل أنه » ىف اليوم املعني 
لنظر الدعوى يرض اخلصوم بأنفس�هم أو يرض عنهم م�ن يوكلونه من املحامني وللمحكمة أن 

تقبل ىف النيابة عنهم من يوكلوهنم من أزواجهم أو أقارهبم أو أصهارهم إىل الدرجة الثالثة«.

 ويالح�ظ الباح�ث أن نظ�ام املحاماة الس�عودي مل ينص ع�ىل هذه الضامنة، ب�ل جعل لغر 
املحام�ني، وه�م وكالء اخلص�وم أن يب�ارشوا املهن�ة مث�ل املحام�ني املقيدي�ن، وهم م�ا يعرفون 

بالدعوجية.

الفرع الرابع: استقالل املحامني يف ممارسة مهنتهم

إذ حت�رص القوان�ني العربي�ة املنظم�ة للمحام�اة عىل أن تنص ع�ىل ضامنة مفادها اس�تقالل 
املحام�ني يف ممارس�ة مهنته�م وأنه ال س�لطان عليهم ىف ذل�ك إال لضامئرهم وأح�كام القانون : 
وتعن�ي هذه العبارة الكثر، وق�د جاءت بعض النصوص الالحق�ة ىف القانون لتوضيح مقصود 

الشارع »باالستقالل« ىف إطار ما تضمنته املواثيق الدولية.

فق�د ج�اء يف الفص�ل األول من القانون التون�يس املؤرخ يف 7 س�بتمرب 1989 واملنظم ملهنة 
املحاماة : املحاماة مهنة حرة و مستقلة غايتها املساعدة عىل إقامة العدل وجاء يف الفصل 46  أنه: 
»ال يرتتب عن املرافعات الواقعة أمام املحاكم أية دعوى من أجل الثلب أو الش�تم أو القذف أو 
النميمة إاّل إذا ثبت سوء النية . وعليه، فإن النصوص الترشيعية دوليا أو وطنيا يف جمملها أقرت 
باحلق يف حماكمة عادلة وأكدت أن من ضمن آليتها وجود دفاع مستقل، وللمتقايض احلق املطلق 

يف اختياره«.
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الفرع اخلامس: حصانة األقوال الصادرة عن املحامي داخل جلسة املحاكمة وخارجها 

يف الواق�ع إن احلصانة التي تقرره�ا القوانني العربية املنظمة للمحام�اة لألقوال التي تصدر 
عن املحامي نوعان، إما حصانة داخل جلسة املحاكمة أو خارجها: )1(

أواًل: حصانة داخل جلسة املحاكمة 

1ـ املرافعة

حق الدفاع من احلقوق املقدسة ، وال خيشى التعرض ألية مسؤولية بسبب هذا الدفاع أمام 
القضاء ويف حدود حق الدفاع القانوين ، غر أن األمر ليس مطلقًا، كام خييل للبعض، فهناك قيود 
حت�د من حق الدفاع، وم�ن ثم من حدود احلصانة كاح�رتام القوانني والنظ�ام العام واملعتقدات 

الدينية .

 ه�ذه القاع�دة نص عليها املرشع الس�وري كمبدأ ع�ام يف املادة 407 من قان�ون العقوبات 
الس�وري ، الت�ي تنص ع�ىل أنه: » ال ترتتب أية دع�وى ذم أو قدح عىل اخلط�ب والكتابات التي 

تلفظ أو تربز أمام املحاكم عن نية حسنة ويف حدود حق الدفاع القانوين« .

 وع�ىل الرغ�م من أن املبدأ الس�ابق يش�مل املحامي أيضا، ألن�ه يعمل بالنيابة ع�ن موكله ، 
ويس�تفيد وم�ن ثم من أيِّ حصان�ة قررها املرشع لصالح املوكل، فإن الش�ارع نص مع ذلك عىل 
ه�ذا املبدأ يف املادة 57 من القانون الس�وري اخلاص بمزاول�ة مهنة املحاماة ، الفقرة الثانية منها ، 
وق�د ج�اء فيها : » عىل املحامي أن يمتنع عن ذكر ما يمس كرامة اخلصم ما مل تس�تلزم ذلك حالة 

الدعوى أو رضورة الدفاع ، وللمحكمة أن تقرر حذف األلفاظ النابية التي ال مربر هلا«)2( . 

ويس�تنتج الباح�ث من خالل ن�ص املادتني الس�ابقتني أن هناك رشوطًا ال بد م�ن توفرها ، 
اشرتطها املرشع السوري، لتمتع املحامي بحصانة املرافعة وهي : 

)1( قانون تنظيم مهنة املحاماة السوري، رقم 39 وتاريخ 1981/8/21م.
)2( قانون املحاماة السوري رقم )14( لسنة 1972م.
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ال�رشط األول:  جيب أن يكون املحام�ي وكياًل عن أحد أطراف الدعوى ، وأن يتناول القدح أو 
الذم الطرف اآلخر يف القضية .

ال�رشط الث�اين: جيب أن تك�ون هناك خصوم�ة قائمة أمام جه�ة قضائية ) عادي – عس�كري – 
إداري ...(

ال�رشط الثالث: جي�ب أن يكون اجلرم قدحًا أو ذمًا ، وال تتن�اول احلصانة اجلرائم األخرى، ألن 
هذه احلصانة أتت خالفًا لألصل وهو مبدأ املس�ؤولية ، لذا فإن تفس�رها يكون بشكل 

ضيق ال واسع .

الرشط الرابع: ينبغي أن يقع اجلرم أثناء اجللسة ال قبلها أو بعدها . 

الرشط اخلامس: جيب أن يكون اجلرم متعلقًا بموضوع الدعوى ومن مستلزمات حق الدفاع .

ويرتت�ب عىل جت�اوز حق الدف�اع انتهاء مفع�ول احلصانة وتنبني علي�ه النتائ�ج التالية: قيام 
املسؤولية اجلزائية وتطبيق نص املادة 407 من قانون العقوبات، وقيام املسؤولية التأديبية واألمر 

مرتوك ملجلس النقابة، وقيام املسؤولية املدنية .

وعمال بأحكام املادة 57 من قانون املهنة السوري، واملادة 140 من قانون األصول اجلزائية 
السوري من حق املحكمة )جوازي ( حذف العبارات التي تراها خارجة عن حق الدفاع وجيوز 
ذل�ك من تلقاء نفس�ها أو بناء عىل طلب النيابة أو اخلص�م. كام يق للمحكمة أن تقاطع املحامي 
أثن�اء مرافعت�ه وتطلب منه التوق�ف دون أن يعد ذل�ك انتهاكًا حلصانة حق الدف�اع عندما تكون 
القضية واضحة لدى املحكمة وال تدعو احلاجة إىل االستمرار بالدفاع ، كام نصت املادة 71 فقرة 

2 أصول جزائية : )وال يق للمحامي الكالم أثناء التحقيق إال بإذن املحقق.(.

2 ـ جرائم اجللسات واجلرائم املرتكبة فيها : 

أ � جرائ�م اجللس�ات: وهنا يمكن املقارنة بني م�واد قانون مهنة املحاماة امل�ادة 78 وهو القانون 
اخلاص، و مواد أصول املحاكامت املدنية خاصة املادة 139 /2 ، فتنص املادة 78 عىل أنه:«: 
يف حال صدر عن املحامي ما خيل بالنظام )موجب للمسؤولية التأديبية أو اجلزائية()1( ينظم 

)1( قانون املحاماة السوري الصادر عام 1972م. 
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رئي�س املحكمة حمرضا بذلك، ويرس�ل ص�ورة عنه إىل رئيس جملس الفرع ، ث�مهَّ تقوم النيابة 
العام�ة بإج�راء التحقيق وتبلي�غ رئيس الفرع ليوفد من يمثل الف�رع يف التحقيق . وهنا جيب 
تبليغ رئيس الفرع بإرس�ال كتاب خطي ، ألن البالغ يس�تدعي يقينًا وصول العلم بوس�يلة 
قانونية والرد عليه أصواًل ، أما العالم فيقترص عىل حالتي اجلرم املشهود و اجلرائم املتعلقة 

بأمن الدولة فقط لوجود فارق بني البالغ و العالم . 

وتعط�ي املادة 139 للرئيس أن خيرج من اجللس�ة من خيل بنظامه�ا فإن مل يمتثل ومتادى كان   
للمحكمة أن حتكم عىل الفور بحبسه أربعا وعرشين ساعة وهذه املادة ال تطبق بحق املحامي 
ألن فيه�ا خمالفة رصي�ة للامدة 78 من قانون املهنة وهو قانون خ�اص، والقانون اخلاص يف 

التطبيق يتمتع بأولوية ويرجح عىل غره من القوانني.

ويف القانون املرصي جيوز إغفال نصوص قانون املحاماة لسنة 1983م عند حدوث إخالل   
بنظ�ام اجللس�ة من جانب املحامي، بل جيب عىل املحاكم تطبي�ق النصوص الواردة يف قانون 

املحاماة واملتعلقة بحصانة املحامني وهي نصوص مواد)50-49-48-47-46( )1( .

وس�لطة املحكمة يف احلبس أو الغرامة الوارد يف 1)إجراءات مدنية وما ورد من نصوص يف   
قانون املحاماة لسنة 1983 م ، ومسألة ( املادة 71 .

كام أن إخالل املحامي بضبط اجللسة نصت عليها املادة 46 من قانون املحاماة لسنة 1983م   
وأن من واجب املحكمة رفع اجللس�ة مع حترير حمرض بام حدث وإحالته إىل رئيس جلنة قبول 
املحامني فإذا رأى رئيس اللجنة ما يس�توجب التعليق، فإنه ييل األمر إىل جملس الش�كاوى 
املنص�وص علي�ه يف امل�ادة 54 من قانون املحاماة لس�نة 1983م. خالصة الق�ول أنه ال جيوز 
للمحكمة تطبيق أحكام 1) من قانون الجراءات املدنية لسنة 1983 م دون مراعاة األحكام 
ال�واردة يف امل�واد46-  54- 71( من قانون املحاماة لس�نة 1983م الذي ينص عىل حصانة 

املحامي . 

ب � اجلرائم املرتكبة يف اجللسات : أما إذا وقع جرم جزائي من قبل املحامي ال عالقة له بموضوع 

)1( قانون املحاماة املرصي، رقم: 17 لسنة 1983م.
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تشويش نظام اجللسة ، فإن املحامي ال يتمتع بأية حصانة وخيضع للقواعد العامة املنصوص 
عنها بأحكام املواد 168 و 170 من قانون أصول املحاكامت اجلزائية السوري.

تنص الفقرة األوىل من الفصل 46 من قانون املحاماة التونيس لعام 1989 عىل انه »ال ترتتب   
ع�ىل املرافع�ات الواقعة أمام املحاك�م والكتابات املقدمة إليها أية دع�وى من أجل الثلب أو 
الش�تم أو القذف أو النميمة، كام وقع تعريفها بكل من جملة الصحافة واملجلة اجلنائية إال إذا 

ثبت سوء النية«.

أما بالنس�بة للجريمة التي تقع عىل املحامي يف اجللس�ة يف القانون املرصي فلقد نصت املادة   
47 م�ن القانون املذكور  آنفا )أي جريمة تقع عىل املحامي أثناء حضوره أمام املحاكم تأخذ 
حك�م اجلريم�ة التي تقع عىل أي ق�اٍض أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بس�ببها ويعاقب من 
يرتكبه�ا بنفس العقوبة املقررة لتلك اجلريمة(. ومن ث�م متتد احلصانة لتحمي املحامي حتى 

خارج املحكمة وذلك أثناء أداء واجبه من أي جريمة أو اعتداء قد يقع عىل شخصه . 

ولقد تناولت املادة 48 كيفية التحقيق مع املحامي ولقد فرقت بني حالتني: 

احلال�ة األوىل: حال�ة التلبس أو يف اجلرائم التي متس أم�ن الدولة يفتح التحقيق مبارشة دون 
نفاذ قواعد املادة 48 

أما يف األحوال األخرى، عدا حالة التلبس، وهي من ثم تش�كل الس�تار الذي يأخذ ش�كل 
احلصان�ة، فلق�د بين�ت كيفي�ة التحقيق م�ع املحامي، حي�ث يلزم قب�ل القبض عىل 
املحامي أو إعالنه للحضور يف أي حتقيق إخطار اللجنة املركزية لالحتاد بذلك وإذا 
كانت اجلريمة املنسوبة للمحامي متعلقة بعمله جاز لنقيب املحامني أو من ينيبه من 
املحام�ني حضور االس�تجواب أو التحقيق عىل أن تتبع أح�كام قانون الجراءات 
اجلنائية لس�نة 1991 مع مراعاة أحكام هذه املادة. وجيب أن يعامل املحامي املتهم 
معاملًة تليق برشف مهنته يف أداء واجب العدالة، ولقد أضفى قانون املحاماة حرمة 

عىل كتب املحامي الرضورية، فنص بعدم جواز حجزها أو بيعها املادة 50 )1(.

)1( قانون املحاماة املرصي، رقم: 17 لسنة 1983م.
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ثانيًا: احلصانة خارج جلسة املحاكمة

 حت�ى ينق�ل املتداعي للمحام�ي كل الظروف املحيطة بقضيته ينبغ�ي أن يكون واثقًا من أن 
املعلومات املتعلقة به لن تفشى وستبقى رسًا لديه ، وهذا جزء من أرسار املهنة : 

1ـ املحافظة عىل رس املهنة

 وال�ر املهن�ي هو الورق�ة أو الوثيقة أو املعلومة التي تصل إىل م�ن يفظها ويكون هلا طابع 

الري�ة ، وعلي�ه االهتامم هبا بوج�ه أيًا كان وأي جه�ة كانت، ونظرًا ألمهية ال�ر املهني يف حياة 

الن�اس، فق�د أواله املرشع أمهية بالغة وحدد ل�ه نصوصًا قانونية تعاقب من أفش�اه دون مربر أو 

مس�وغ قانوين . ذلك أن رس مهنة املحاماة هو واجب مهني ومس�لكي وأخالقي ، ضمنه القانون 

لليم�ني الواج�ب أن يلفها املنتس�ب إىل نقابة املحامني، وقبل مبارشت�ه أي عمل يتعلق هبا ، فقد 

ج�اء ن�ص امل�ادة )22( من قان�ون املهنة كام ييل : ) أقس�م باهلل العظي�م أن أم�ارس مهنتي بأمانة 

ورشف وأن أحافظ عىل رس املحاماة و احرتام القوانني(.

وقد أكدت املادة )65( من قانون البينات السوري ذلك، حيث جاء فيها أنه : » ال جيوز ملن 

عل�م من املحامني أو الوكالء أو األطباء أو غرهم ع�ن طريق مهنته وصنعته بواقعة أو بمعلومة 

أن يفش�يها ولو بع�د انتهاء خدمته أو زوال صفته ما مل يكن ذكرها ل�ه مقصودًا به ارتكاب جناية 

أو جنح�ة ». ك�ام نصت املادة )565( من قانون العقوبات الس�وري عىل العقوبة ملن يفي رسًا ، 

فقد جاء فيها )من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه عىل علم بر وأفشاه دون سبب 

م�رشوع أو اس�تعمله ملنفعت�ه اخلاصة أو ملنفعة آخر عوقب باحلبس س�نة عىل األكث�ر وبغرامة ال 

تتجاوز املائتني لرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب رضرًا ولو معنويًا (. فاملسؤولية الناجتة عن 

إفش�اء الر املهني هي مس�ؤولية قانونية وليس�ت عقدية والفش�اء لر ما قد يكون بالكتابة أو 

القول أو الشارة .

 ومن هذا يتضح أن املقنن الس�وري يرتب مس�ؤولية املحامي اجلزائية، إضافة إىل املسؤولية 

املسلكية واملدنية يف حالة إفشائه لر علم به من خالل مهنته، ألن املرشع فضل املصلحة اخلاصة 
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يف هذا املجال وهي كتم الر عىل املصلحة العامة وهي إفش�اؤه ، ألن املرشع هنا رجح الواجب 

األخالقي عىل الواجب االجتامعي. كام أن النظام الداخيل تعرض إىل موضوع رس املهنة يف مادتيه 

79 و 113 لدى احلديث عن واجبات املحامي .

مش�تمالت ال�ر املهن�ي : إن مجي�ع املعلومات الت�ي تص�ل إىل املحامي بصفت�ه ) وكياًل أو 

مستش�ارا( الش�فهية أو اخلطية أو املرس�لة باس�تخدام اهلاتف أو الفاك�س أو االنرتنت أو خالل 

االط�الع عىل ملف ما عائد للموكل أو عن طريق املفاوضات اجلارية مع خصوم، أو بأية طريقة 

أخ�رى، الت�ي تتصف بالطابع الري اخل�اص جيب املحافظة عىل رسيتها وعدم إفش�ائها ، وكل 

إفش�اء للر يتم خالفًا للقانون يقع باطاًل ، وواجب املحافظة عىل الر املهني عاٌم ومطلق وغر 

قاب�ل لالنتق�ال حتى بعد الوف�اة ، كام لو أراد الورثة معرف�ة أرسار مورثهم من حماميه، فليس هلم 

ذل�ك احلق ، وهن�ا ال فرق بني املعلومات املتعلقة باملوكلني أو الغر؛ ألهنا، كلها مش�مولة باملادة 

65 بينات. 

أم�ا من حي�ث مدى حق املحامي  يف التحلل م�ن الر املهني، فقد أورد املرشع الس�وري عدة 
حاالت جيوز فيها للمحامي التحلل من الر املهني: وهذه احلاالت هي: 

احلال�ة األوىل : إذا كان املقص�ود باألم�ر ارت�كاب جناي�ة أو جنحة: لقد أوج�ب املرشع عىل كل 
مواط�ن عل�م بجناية أو جنح�ة أن خيرب عنها الس�لطات املختصة ، انطالق�ا من واجب 
أخالق�ي ووطني.  وق�د دلت عىل ذلك املادة 26 من قانون أص�ول املحاكامت اجلزائية 
حي�ث جاء فيها : » 1� من ش�اهد االعتداء عىل األم�ن العام أو عىل حياة أحد الناس أو 
ع�ىل مال�ه يلزمه أن يعل�م بذلك النائب الع�ام املختص . 2� لكل م�ن علم يف األحوال 
األخرى بوقوع جريمة أن خيرب عنها النائب العام«. وأيضًا ما ورد يف املادة 65 بينات . 

ك�ام نصت املادة 388 من قانون العقوبات الس�وري عىل أن :»كل س�وري علم بجناية   
عىل أمن الدول ومل ينبئ هبا السلطات العامة يف احلال عوقب باحلبس من سنة إىل ثالث 
سنوات وباملنع من احلقوق املدنية«. ومن باب أوىل أن يكون املحامي أول امللتزمني هبذا 
املبدأ كونه أحد الس�اهرين عىل خدمة العدالة . وبذلك أوجب عليه املرشع التحلل من 
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الر الذي علمه عن طريق موكله إذا كان املقصود به ارتكاب جناية أو جنحة ، ويف هذه 
رج�ح املرشع املصلحة العامة عىل املصلحة اخلاصة وق�د تأيد هذا املبدأ باجتهاد حمكمة 
النقض السورية رقم /1707/أساس /2366/ تاريخ 1981/11/4م، حيث جاء 
فيه : » إذا كانت املعلومات التي اطلع عليها املحامي التي أرس هبا إليه أصحاب العالقة 
من شأهنا ارتكاب جنحة التحايل عىل القانون، فال يمكن أن تصان ويمكن الشهادة هبا 
أمام القضاء، خاصة وأنه مل يكن وكياًل ألحد طريف العقد عند تنظيمه » مرجعية محورايب 

رقم 20746 .

   ويف ح�ال وق�وع اجل�رم وأقر املتهم لوكيله ، فهنا ال جيوز إفش�اء ال�ر، بل من واجب 
املحامي إخبار النقيب ، والنقيب يضع السلطة القضائية بصورة دون ذكر األسامء ، وما 
من حل عميل س�وى هذا احلل حتى يومنا هذا، ويف كل األحوال تبقى املس�ألة مس�ألة 

وجدان وأخالق .

احلالة الثانية : صدور إذن صاحب الر : ولكن هذا الفشاء جيب أال يصطدم بالقوانني اخلاصة، 
ف�إذا كان�ت ه�ذه القوانني متنع الفش�اء يف ح�ال الذن امتنع إفش�اء ال�ر ، وإن قانون 
املحاماة يتم عىل املحامي املحافظة عىل الر املس�لكي املهني وعدم إفش�ائه ، تأيد ذلك 
باملادة /22/. حيث أكدت امتناع املحامي عن إفش�اء الر، ولو أذن له صاحبه بذلك 
حتت طائلة املسؤولية اجلزائية واملسلكية، نظرًا لتعلق قانون املحاماة بالنظام العام . وهنا 
إذا صدف أن أفش�ى املحامي الر واس�تندت املحكمة يف حكمها إىل هذه املعلومات، 
ف�إن حكمها يعد باطاًل، وقاباًل للطعن فيه هلذه الناحية؛ ألن من واجب املحكمة إمهال 

هذه املعلومات البند 126 لقانون البينات.

احلال�ة الثالثة : يف حال نش�وب خ�الف بني املحامي وموكل�ه : وهذه احلالة مس�تقاة من املبادئ 
العامة ، فإذا نشب خالف بني املحامي وموكله، سواًء أمام جملس الفرع أو أمام القضاء، 
هنا للمحامي احلق أن يفي ما اس�تودعه موكله من أرسار اس�تنادًا لواجب حق الدفاع 

عن النفس عىل واجب الكتامن ، وألنه أصبح أمام شخص يسء النية . 

 املرجع يف تقدير مدى ارتباط املعلومات برس املهنة: إن املرجع األول واألخر يف تقدير رسية 
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املعلومات هو املحامي نفس�ه ، فقد أمجعت كافة الترشيعات عىل أن ضمر املحامي ووجدانه هو 
املرجع يف ما اتصل بعمله من معلومات بطلب املحافظة عليها وكتامهنا أو إفشائها ، وقد تأيد هذا 
املب�دأ بقرار حمكمة النقض الس�ورية املختلطة الصادر بتاريخ 1938/2/23 واملنش�ور باجلريدة 
الرس�مية )12( القس�م الفرنيس تاريخ 30 / 3/ 1939 حيث جاء فيه : »إن ضمر املحامي هو 
احلك�م املطل�ق، وهو الذي يميز ما يلزم أن يقول وما يل�زم أن ال يقول«. ومن واجب املحامي يف 
مطلق األحوال إذا دعي للشهادة أن يلف اليمن، ثم يمتنع عن الشهادة متمسكًا بواجب املحافظة 
عىل أرسار املهنة، وإذا استطاعت املحكمة إثبات أن ما وصل من معلومات لدى املحامي مل يكن 

بسبب ممارسته ملهنته ومل يكن من املعلومات الرية واملتعلقة بحق موكله فعليه الدالء هبا . 

وق�د جاء يف البن�د )125( من املذك�رة اليضاحية لقان�ون البيانات عىل أن املن�ع الوارد يف 
املواد /63-64-65-66-76/ هو موجه إىل ش�خص من لديه معلومات ، فعىل املحكمة أن 
تدعوه للش�هادة وعليه احلضور أمامها واالعتذار عن أداء الش�هادة باالستناد إىل النص القانوين 

وللمحكمة إعفاؤه من الشهادة إذا تبني هلا صحة معذرته.

الفرع السادس: حصانة مكتب املحامي

يقصد بحصانة مكتب املحامي: عدم جواز تفتيش�ه وحجز ما فيه من كتب ورسائل متبادلة 
ب�ني املحام�ي وموكل�ه ، أو بينه وب�ني باقي زمالئه ألم�ور تتعلق باملهنة ، أما غره�ا من األوراق 
فجائز حجزها مادامت غر داخلة يف مفهوم األموال التي ال جيوز التنفيذ عليها بحسب القواعد 
العام�ة املق�ررة يف قانون أص�ول املحاكامت ، وهذه احلصانة مما يتصل بال�ر املهني ، والغاية من 

حصانة املكتب ليس املكتب بحد ذاته؛ بل صيانة األرسار املوجودة فيه .

 وقد نص املرشع الس�وري عىل هذه احلصانة يف قانون مزاولة مهنة املحاماة باملادة  78 منه، 
حي�ث ج�اء هبا أنه:»ال جي�وز تفتيش املحامي أثن�اء مزاولة عمله وال تفتي�ش مكتبه أو حجزه إال 
بع�د إبالغ النقيب ليحرض أو يوفد من ينتدبه من أعضاء املجلس، إذًا كل تفتيش ملكتب املحامي 
باطل، ما عدا حالة توجيه اهتام إىل املحامي بأنه فاعل أو رشيك يف اجلرم أو حمرض عليه ، أو أن 
جس�م اجلريم�ة )ورقة مزورة مثال ( موجودة يف مكتبه، ألن�ه ال جيوز أن يكون هذا املكتب ملجأ 
للجريمة أو املجرمني. وعند التفتيش يتم دعوة نقيب املحامني ليحرض شخصيًا إجراءات التفتيش 
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إذا رغ�ب يف ذل�ك أو يوفد من ينتدبه هل�ذا الغرض من أعضاء جملس النقابة )وال يعتد بإس�قاط 
املحامي حقه هبذه الجراءات(، وخالف ذلك يكون إجراء التفتيش باطاًل، وتصبح الجراءات 
صحيح�ة عند توجيه الدعوة بص�ورة أصولية ومل يرض أحد، املادة )78( الفقرة أ من قانون 39 
لع�ام 1981 . ويت�م التفتيش م�ن قبل قضاء النياب�ة العامة أو قضاء التحقيق امل�ادة 101 الفقرة 
األوىل أص�ول جزائية، التي س�محت لقايض التحقي�ق أن ينيب أحد موظف�ي الضابطة العدلية 
لجراء أية معاملة حتقيقية عدا اس�تجواب املدعى عليه ، وتشمل احلصانة شخص املحامي، فال 
جيوز تفتيشه وضبط أوراق معه هلا عالقة بالقضية وال تفتيش حقيبة أوراقه أثناء ممارسته العمل . 

وج�اء كذلك بقان�ون املحاماة اجلزائري نص يقرر عدم ج�واز تنفيذ أي قرار قضائي يقيض 
بتفتيش مكتب حماٍم أو حجز أموال موجودة فيه إال بعد إبالغ النقابة و يف وجود أحد أعضائه.

وينص الفصل 45 من قانون املحاماة التونيس لعام 1989 يف فقرته الثانية من أنه»ال جيوز تفتيش 
مكتب حمام بدون حضور القايض املختص قانونًا. فحاكم التحقيق هو املختص الوحيد قانونا بالقيام 
بأع�امل تفتيش املكتب دون أن يق له إنابة مأموري الضابطة العدلية لتعويضه يف القيام هبذا الدور. 
وتبقى أهم إشكالية مطروحة يف هذا الطار تتعلق بمسألة استقاللية القضاء وقدرته عىل القيام هبذا 
الدور بكل مس�ؤولية وحياد. إن إثارة هذه الش�كالية ال تنبع من فراغ؛ بل من واقع التتبعات املثارة 

ضد املحامني يف تونس خاصة إذا كانت القضية ذات طبيعة سياسية.

ومن جهة أخرى فإن املرشع التونيس مل يتعرض إىل مسألة احلجز بمكتب املحامي، مما جيعل 
األمر خاضعا إىل الفصل العام يف مادة الجراءات اجلزائية التي تنص عىل أنه »عىل حاكم التحقيق 
أن يبحث عن األوراق واألشياء التي من شأهنا العانة عىل كشف احلقيقة وأن يجزها«. وهذا 
الس�كوت ال يمك�ن أن يف�ر إال عىل اعتباره غيابا ألي ش�كل من أش�كال الضامنات املمنوحة 
للمحام�ي يف هذا الطار. س�واء فيام يتعلق بحض�ور العميد أو رئيس الف�رع اجلهوي أو كذلك 
غي�اب أي اس�تثناء لبع�ض الوثائق اخلاص�ة أو ذات الطابع الري. فاملرشع التونيس مل يس�تثن، 
خالفا لبعض القوانني املقارنة، حتى املراسالت املتعلقة ببعض القضايا التي ينوب فيها املحامي 
حم�ل التتب�ع أو املرس�لة إليه من زمالئه، فهذه املراس�الت تبقى خاضع�ة إىل الفصل 99 من جملة 
األح�كام اجلزائي�ة ال�ذي ين�ص عىل أن�ه »حلاكم التحقي�ق أن يأذن بحج�ز كل م�ا كان من قبيل 
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املراسالت وغرها من األشياء املبعوث هبا إن رأى يف ذلك فائدة لكشف احلقيقة«)1(.

الفرع السابع: حرمة رسائل املحامي واتصاالته ومكاملاته اهلاتفية)2(

ن�ص القانون الس�وري عىل ه�ذه الضامنة للمحامي فل�م جيز االطالع ع�ىل أرسار املحامي 
م�ع عمالئه، س�واء أكان ذلك من خالل الرس�ائل أو االتصاالت اهلاتفية أو غرها من وس�ائل 

االتصال. وهذا يتوضح فيام ييل:

أواًل: حرمة رسائل املحامي 

إن املحافظ�ة ع�ىل رس املهنة يربر عدم خرق حرمة الرس�ائل املتبادلة ب�ني املحامي وموكله أو 
بني املحامني أنفسهم، أو بني املحامني واملوظفني الرسمني ألمور تتعلق باملهنة، ألن مجيعها تتعلق 
بالري�ة، لذل�ك ال جيوز ضبط رس�الة موجهة إىل أحد املحامني، وإذا ضبط�ت قبل أن تصل إليه 
فينبغي أن تسلم إىل صاحبها، وإذا تعذر ذلك لسبب من األسباب، فتسلم إىل النقيب دون فضها، 
وعىل هذا األخر أن يس�لمها بدوره إىل املحامي. واحلصانة تش�مل املراس�الت يف مجيع الدعاوى 
)املدني�ة واجلزائية( . فمثال ال جيوز لق�ايض التحقيق أن يمنع املتهم من الكتابة إىل حماميه أو حجز 
الرس�الة بع�د كتابتها، أو احليلولة بينها وبني الوص�ول إىل املحامي، حتى ولو مل يكن هذا قد وكل 
بع�د يف القضي�ة، ما دام قد أصبح حماميًا عن املتهم بعد ذلك ، وإذا كان لقايض التحقيق أن يضبط 
ل�دى مكات�ب الربيد مجيع اخلطابات و الرس�ائل، ولدى مكاتب الربق مجيع الرس�ائل الربقية، أو 
مراقبة حمادثات هاتفية متى كان لذلك فائدة يف ظهور احلقيقة )م96أصول جزائية (، غر أن هذا 
احلق ال جيوز استعامله يف الرسائل واالتصاالت اجلارية بني املحامي وموكله ، وهناك تساؤل يثور 
يف هذا الصدد وهو: ما هو املوقف الذي ينبغي اختاذه إذا كانت حالة الطوارئ معلنة يف البالد، ألن 
القانون املتعلق هبذه احلالة جييز مراقبة الرس�ائل واملخابرات اهلاتفية أيا كان نوعها، فاملادة الرابعة 
بند )ب( من املرس�وم الترشيعي رقم 51 تاريخ 1962/12/22 املس�مى بقانون حالة الطوارئ 

جتيز للحاكم العريف أو نائبه أن يصدر أوامره بمراقبة الرسائل واملخابرات أيا كان نوعها.

)1( قارن : ش�حاته ، حممد نور ، اس�تقالل املحاماة  وحقوق النسان دراس�ة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
1987 م ، ص194- 201 .

)2( قانون املحاماة السوري رقم )14( لسنة 1972م.
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فهل جيوز هنا خرق حرمة الرس�ائل واملكاملات اهلاتفية املتعلقة بر املهنة؟ إن النص مطلق 
ألن�ه يتن�اول مجيع أنواع الرس�ائل بدون أي اس�تثناء، ويرى الباحث أن الرقاب�ة ينبغي أن تتناول 

ناحية األمن العام فقط دون أن تصل إىل اجلرائم الفردية. 

ثانيًا: حرمة املكاملات اهلاتفية للمحامي

وال جيوز أيضا خرق حرمة املكاملات اهلاتفية ملساسها بر املهنة وحق الدفاع ولتعارضها مع 
واجب املحافظة عىل أرسار املهنة.

ك�ام أخ�ذ هب�ذه الضامن�ة كذلك قان�ون املحام�اة اجلزائ�ري، حيث ن�ص عىل اح�رتام رسية 
املراسالت بني املحامي و موكليه.

ثالثًا: حرية اتصال املحامي  باملوقوف بمعزل عن أي رقيب

 للمحام�ي ح�ق االتصال بموكله ويف أي وقت وبمعزل عن أي رقيب )م2/72( ، رشيطة 
التقيد بأوقات الدوام املقررة لزيارة السجن، وال تطبق عليه القواعد املطبقة عىل سائر األشخاص، 
إذ إن م�ن املق�رر قانونا أن لق�ايض التحقيق أن يقرر منع االتصال باملدع�ى عليه املوقوف مدة ال 
تتج�اوز عرشة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة )م1/72اصول جزائية(، إال أن هذا احلق ال جيوز 

استعامله يف مواجهة املحامي .

الفرع الثامن: حصانة شخص املحامي من االعتداء عليه

تق�رر بعض الترشيعات العربية للمحام�ي حصانة من االعتداء عليه ، فكل من يعتدي عىل 
حمام خالل ممارسته مهنته أو بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب عليها فيام لو كان االعتداء واقعا 
عىل قاض، وهذا ما جاء عىل س�بيل املثال يف املادة )78/ز( من القانون الس�وري  التي تنص عىل 
أن: »كل م�ن يعت�دي عىل حمام خالل ممارس�ته مهنته وبس�بب ممارس�ته هلا يعاق�ب بالعقوبة التي 

يعاقب عليها فيام لو كان االعتداء واقعا عىل قاض«)1(.

)1( املادة )78( من قانون املحاماة السوري رقم )14( لسنة 1972م.
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 واملقص�ود باالعت�داء كل فعل من ش�أنه أن ينال من رشف املحامي وكرامته دون اش�رتاط 
نوع معني من االعتداء ، فهو ليس حمصورًا بالرضب واليذاء وإنام يشمل الذم والتحقر ، وهلذا 
جع�ل امل�رشع منزلة املحامي بمنزلة القايض حني االعتداء علي�ه ، وذلك حفظًا لكرامته وحريته 
من اعتداء بعض اخلصوم الذين تس�ول هلم أنفس�هم إجراء أي فعل من ش�أنه أن يط من منزلة 

املحامي ، ويقلل من قدره أثناء ممارسته ملهنته للوصول إىل إظهار احلقيقة ونرش احلق والعدل.

وه�ذا م�ا أكدت�ه امل�واد /371-373/ م�ن قان�ون العقوبات الس�وري ، وحي�ث ورد يف 
االجته�اد القضائي الس�وري : »إن القضاء الع�ادي هو اجلهة املختصة بالنظ�ر يف جرم االعتداء 
عىل املحامي أثناء ممارس�ته املهنة أو بس�ببها ، وليس القضاء العسكري بمقتىض قانون الطوارئ، 
ع�ىل اعتب�ار أن املحام�ي ال يعد بمثابة املوظ�ف املقصود يف امل�ادة )340( عقوب�ات . وأن املادة 
)78( من قانون مزاولة مهنة املحاماة قد ساوت بني االعتداء عىل كل من املحامي والقايض فيام 
يتعلق بمقدار العقوبة ولكنها مل تعد االعتداء عىل املحامي اعتداء عىل السلطة العامة التي خيتص 
القض�اء العس�كري بمحاكمة مرتكبه يف حالة الط�وارئ( قرار رقم 1 لع�ام 1976مرجعية محو 

رايب.

الفرع التاسع : عدم جواز القبض عىل املحامي أو حبسه احتياطيًا

لقد أقرت بعض القوانني العربية التي أخذت بالنظام الالتيني ضامنة مهمة للمحامي تتمثل 
يف محاية شخصه من االعتداء عليه من خالل النص عىل مبدأ عدم جواز القبض عىل املحامي أو 
حبسه احتياطيًا، كام جاء عىل سبيل املثال يف  قانون تنظيم املحاماة اجلزائري الصادر برقم : 4/91 
بتاري�خ 1991/1/8م، حي�ث نص عىل عدم جواز القبض عىل املحامي أو حبس�ه احتياطيا مما 
ينس�ب إليه يف جرائم القذف والسب والهانة وبس�بب أقوال أو كتابات صدرت عنه أو بسبب 
ممارس�ة املهنة، كام نص عىل معاقبة كل ش�خص يقرتف جرما بحق حمام يف أثناء ممارس�ة املهنة أو 
بس�ببهاكام نص هذا القانون عىل عدم جواز استجواب حمام عن جريمة نسبت إليه باستثناء حال 

اجلرم املشهود قبل إبالغ نقيب املحامني. 

أم�ا قان�ون تنظي�م مهنة املحام�اة يف تونس وهو القان�ون رقم 87 لس�نة1989، فقد اقتىض 
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الفص�ل 45 منه أن »املحامي املبارش املتهم بارت�كاب جناية أو جنحة أثناء القيام بأعامل مهنته أو 
بمناس�بتها يال وجوبا من ط�رف الوكيل العام عىل قايض التحقي�ق«. فاملرشع التونيس قد أفرد 
الوكي�ل العام بصالحية إثارة الدعوى العمومية ضد املحامي وطلب إحالته إىل قايض التحقيق، 
األم�ر ال�ذي ينتج عن�ه بصورة مبدئية بطالن التتبع إذا ما كانت إثارته قد متت من قبل أية س�لطة 
أخرى ، وذلك استنادًا إىل الفصل 199 م.ا.ج الذي يقيض ببطالن كل األعامل واألحكام املنافية 
للنصوص املتعلقة بالنظام العام أو قواعد الجراءات األساسية والتي متس مصلحة املتهم. ففي 
هذا الطار يذهب البعض إىل إمكانية الرجوع إىل الفصل 27 من جملة الجراءات اجلزائية الذي 
يقت�يض أنه »يتعه�د بالتتبعات وكيل اجلمهوري�ة املنتصب باملكان الذي ارتكب�ت فيه اجلريمة أو 
بامل�كان ال�ذي به مقر املضنون فيه أو باملكان الذي به حم�ل إقامته األخر، أو املكان الذي عثر فيه 
عليه«. فالوكيل العام املختص هو الذي تم الفعل بدائرة حمكمة االس�تئناف التي يعمل هبا. ويف 
ص�ورة تتبع املحامي، يتوىل الوكيل العام إحالة املحامي إىل قايض التحقيق بموجب قرار يف فتح 
البحث. وقد خص املرشع حاكم التحقيق باختصاص اس�تنطاق املحامي حمل التتبع دون غره، 
أي أن�ه أق�ىص مأم�وري الضابطة العدلي�ة من االضطالع هب�ذا الدور وهو أمر بده�ي فيام يبدو. 
غ�ر أن »الضاف�ة: التي ج�اء هبا الفصل 45 هي وج�وب التحقيق مع املحام�ي حتى يف صورة 
اجلنح�ة املرتكبة من املحامي وذلك خالفا للمبدأ العام يف م�ادة الجراءات اجلزائية الذي جيعل 

من التحقيق مسألة اختيارية يف مادة اجلنح.

ويت�وىل حاك�م التحقيق القي�ام بجميع األعامل الت�ي يتطلبها عمله من اس�تجواب وتفتيش 
وحج�ز وإصدار البطاق�ات الالزمة وغرها. غر أن هذا املبدأ يعرف اس�تثناء ج�اءت به الفقرة 
4 م�ن الفص�ل 46 من قان�ون املهنة التي نصت عىل أن�ه يف صورة التلبس يق�وم مأمورو العدلية 
كل الجراءات، أي البحث واحلجز...يف حني أن هذه الفقرة قد تركت مس�ألة االس�تنطاق من 
ضمن اختصاص القايض املتعهد باملوضوع. والواقع أن هذا احلل القانوين غر مناس�ب ملس�ألة 
االختص�اص الرتايب بالنس�بة للتتب�ع املحامي؛ ألنه بالرجوع إىل الفص�ل 45 نرى أن من رشوط 
التتب�ع يف ه�ذا الط�ار أن يكون من أج�ل جناية أو جنحة ارتكب�ت »أثناء القيام أع�امل مهنته أو 
بمناس�بتها«، ومن ث�م فالوكيل العام املختص هو الذي تم الفعل بدائرة حمكمة االس�تئناف التي 
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يعمل هبا. ويف صورة تتبع املحامي، يتوىل الوكيل العام إحالة املحامي عىل قايض التحقيق بموجب 
قرار يف فتح البحث. وقد خص املرشع حاكم التحقيق باختصاص استنطاق املحامي حمل التتبع 
دون غ�ره، أي أن�ه أقىص مأموري الضابط�ة العدلية من االضطالع هبذا ال�دور وهو أمر بدهي 
في�ام يب�دو. غر أن »الضافة: التي جاء هبا الفصل 45 هي وجوب التحقيق مع املحامي حتى يف 
ص�ورة اجلنحة املرتكبة من املحامي وذلك خالفا للمبدأ العام يف مادة الجراءات اجلزائية الذي 
جيع�ل من التحقيق مس�ألة اختيارية يف مادة اجلنح. ويتوىل حاك�م التحقيق القيام بجميع األعامل 
التي يتطلبها عمله من استنطاق وتفتيش وحجز وإصدار البطاقات الالزمة وغرها. غر أن هذا 
املب�دأ يعرف اس�تثناء ج�اءت به الفقرة 4 من الفصل 46 من قانون املهن�ة التي تفيد أنه يف صورة 
التلب�س يقّوم مأمورو العدلية بكل الجراءات، أي البحث واحلجز...يف حني أن هذه الفقرة قد 

تركت مسألة االستنطاق من ضمن اختصاص القايض املتعهد باملوضوع«.

بالنظـام  تأخـذ  التـي  الـدول  قوانـني  يف  املحامـي  ضامنـات   2  .  2  .  3
األنجلوسكسوين )القانون السوداين نموذجا(

تعد قوانني مجهورية السودان نموذجًا للدول العربية التي أخذت بالنظام األنجلوسكسوين،  
وهل�ذا يتن�اول الباحث قوانينه�ا فيام يتعلق بالضامن�ات التي تقررها فيام يتعل�ق بحصانة املحامي 

وحصانة مكتبه واستقاللية مهنة املحاماة. 

�رف الدس�تور االنتقايل جلمهورية الس�ودان لس�نة 2005 م املحام�اة يف املادة 134  فق�د عهَّ
بأهنا مهنة خاصة ومس�تقلة ينظمها القانون )املقصود قانون املحاماة لس�نة 1983م( وبأهنا تعنى 
باحلق�وق األساس�ية للمواطنني وحتميه�ا وترقيها . ويعم�ل املحامون لدفع الظل�م والدفاع عن 
احلق�وق واملصال�ح القانونية ملواليهم ويس�عون للصل�ح بني اخلصوم ، وجيوز هل�م تقديم العون 

القانوين للمحتاجني وفقا للقانون)1(.   

والواقع أن حصانة املحامي هي حصانة إجرائية وليس�ت موضوعية وهي منوطة بش�خص 
املحام�ي وح�ده، وال متتد إىل أفراد أرسته أو أقاربه . واحلكمة وراء منح املحامي حصانة هي أهنا 

)1( قانون املحاماة السوداين لسنة 1983م.
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الضامنة التي تس�مح له بمامرس�ة عمله بحرية وحتميه من التعرض ألي توقيف أو استجواب أو 
تفتي�ش لش�خصه أو أي اعتداء يقع علي�ه أثناء أداء واجبه. ومتتد احلامي�ة واحلصانة إىل مكتبه، إذ 
إن هذا يعد أمرًا رضوريا ملبارشة املحامي عمله ومزاولته إياه عىل الوجه الذي يؤمن حق الدفاع 
ويوفيه حقه. الس�بب هو اتصال احلصانة بالر املهني ، والواجب املفروض عليه بعدم إفشاء ما 
وص�ل إليه م�ن معلومات رسية عن طريق مهنته ، يربر أيضا عدم خرق حرمة الرس�ائل وحرمة 
املكامل�ات اهلاتفي�ة . و عىل ضوء الر املهني، فلقد نصت املادة 27 من قانون الثبات الس�وداين 
لسنة 1994 عىل أن ال تقبل شهادة األمناء عىل الر كالوكالء القانونيني واألطباء ونحوهم فيام 
علم�وه بحك�م مهنتهم من معلوم�ات، إال إذا أذن صاحب الر، أو كان ال�ر يتعلق بارتكاب 

جريمة مستقباًل. 

ويمكن االستنباط ضمنيا من نص املادة 134 من الدستور االنتقايل جلمهورية السودان لسنة 
2005 م املذكورة آنفا بأن حصانة املحامي هي حق دستوري بالرغم من أنه مل ينص رصاحة عىل 
ذلك، وإنام فضل املرشع أن يش�ر إىل القانون املختص بتنظيم مهنة املحاماة ليعنى بمنح املحامي 
هذه احلصانة . فقد نصت املادة 30 من قانون املحاماة الس�وداين لس�نة 1983 م عىل املحامي أن 
يمتنع عن جتريح اخلصوم أو س�بهم أو نرش األمور الش�خصية ما مل تس�تلزم ذلك طبيعة الدعوى 
أو رضورة الدف�اع ع�ن مصلحة اخلص�وم. وهذا املبدأ ورد أيضا يف قانون الثبات لس�نة 1994 
يف امل�ادة )59( حت�ت عنوان البينة املردودة ؛ بينة األخ�الق، التي تقدم يف مواجهة أحد اخلصوم، 
ما مل يكن بيان أخالق ذلك اخلصم متعلقًا بالدعوى.  ونصت املادة 46 من قانون املحاماة حتت 

عنوان حصانة املحامي فيام يقع منه يف اجللسة عىل: 

1� ع�ىل الرغ�م من أح�كام أي قانون آخر س�اري املفعول إذا وق�ع من املحامي أثن�اء حضوره أمام 
املحكم�ة ألداء واجبه أو بس�ببه إخالل بالنظام أو أي أمر يس�توجب مؤاخذت�ه تأديبيا أو جنائيا 
ترفع املحكمة اجللسة فورا ويقوم رئيس اجللسة بتحرير حمرض بام حدث وييله إىل رئيس اللجنة. 

2 � إذا رأى رئيس اللجنة ما يستوجب التحقيق ييل األمر إىل جملس شكاوى املحامني املنصوص 
عليه يف املادة 54 الذي يتعني عليه مبارشة التحقيق خالل ثالثة أيام من تاريخ تسلمه املحرض 

املشار إليه يف البند ) 1( ثم يرفع املجلس نتيجة حتقيقه إىل رئيس اللجنة. 
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3 � لرئيس اللجنة بعد اطالعه عىل التحقيق أن يأمر باختاذ الجراءات اجلنائية إذا كان ما وقع من 
املحامي جريمة معاقبا عليها بموجب القانون اجلنائي أو أي قانون آخر أو أن ييل املحامي 
إىل جمل�س التأدي�ب املنصوص عليه يف امل�ادة 53 إذا كان ما وقع منه جم�رد إخالل بالواجب 

والنظام واال أمر بحفظ األوراق( . 

4 � ال جيوز أن يكون رئيس اجللس�ة التي وقع فيها احلادث أو أحد أعضائها عضوا يف اهليئة التي 
حتاكم املحامي املتهم جنائيا أو تأديبيا. 

3. 3  ضامنات املحامي يف قوانني دول جملس التعاون لدول اخلليج العريب

يتناول الباحث هنا ماييل:

3 . 3 . 1 وثيقة املنامة للنظام )القانون( املوحد بدول جملس التعاون لدول 
اخلليج العربية

هذه الصيغة توصلت هلا جلنة من اخلرباء املختصني يف الدول األعضاء ووافق عليها أصحاب 
املعايل وزراء العدل بدول املجلس يف اجتامعهم الثالث عرش الذي عقد يف مملكة البحرين بتاريخ 
7 – 8 ش�عبان 1422ه�، وكانت بمثابة رشوط ممارس�ة املهنة وقيد املحام�ني والقواعد املتعلقة 
بتأديب املحامني مع أحكام عامة تتعلق بتنظيم مهنة املحاماة، وما هيمنا هنا اجلزء املتعلق بضامنات 

املحامي التي وردت عىل شكل مواد حقوق وواجبات املحامني:

� بينت املادة األوىل أن  املحاماة مهنة حرة تش�ارك يف حتقيق رس�الة العدالة وتأكيد سيادة القانون 
وتكفل حق الدفاع عن احلقوق واحلريات.

� وج�اء يف املادة الثانية أن املحامني يتمتع�ون يف مبارشة مهمتهم باحلقوق والضامنات التي ينص 
عليها هذا النظام )القانون( التي يفرضها عليهم.

� كام بينت املادة احلادية والعرشين  للمحامي أن يسلك الطريقة التي يراها ناجحة طبقًا ألصول 
املهن�ة يف الدف�اع ع�ن موكله وال يكون مس�ئوال عام ي�ورده يف مرافعته الش�فوية أو يف مذكراته 

املكتوبة، مما يستلزمه حق الدفاع، عىل أن يتقيد بام تفرضه عليه آداب املهنة.
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 � قد أعطت املادة الثانية والعرشون  للمحامي حرية قبول التوكيل يف دعوى معينة أو عدم قبوله 
وفق اقتناعه.

� ويف املادة الثالثة والعرشين جعلت للمحامي املوكل يف دعوى أن ينيب كتابة عنه يف احلضور أو 
املرافعة أو يف غر ذلك من إجراءات التقايض حماميًا آخر حتت مس�ؤوليته دون توكيل خاص، 
ما مل يكن يف التوكيل نص يمنع ذلك، عىل أن تكون النابة مربرة)وهذه تش�كل ضامنة حلقوق 
اخلص�وم بع�دم فوات مواعيد اجللس�ات مثاًل فيام لو حصل للمحامي ظ�رف طارئ يمنعه من 

حضور اجللسة (.

� كام أعطت املادة الرابعة والعرشون احلق للمحامي باالطالع عىل الدعاوى واألوراق القضائية 
واحلص�ول عىل البيان�ات املتعلقة بالدعاوى املوكل فيها، وله يف مجي�ع األحوال التي يزور فيها 
موكل�ه املحب�وس يف مراكز التوقيف االحتياطي أو الس�جون العمومي�ة � أن جيتمع بموكله يف 

مكان الئق داخل املركز أو السجن.

� ذك�رت املادة اخلامس�ة والعرشون أن املحامي يتقاىض أتعابًا وفق�ًا للعقد املربم بينه وبني موكله 
تتناسب وأمهية القضية واجلهد املبذول فيها، وإذا تفرعت عن الدعوى موضوع االتفاق أعامل 

أخرى كان للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها.

فالغاية  من هذه الوثيقة حتقيق الوحدة النظامية يف دول جملس التعاون بشكل عام ونظام املحاماة 
بشكل خاص , وهي من أسمى الغايات )أي توحيد األنظمة يف دول اخلليج والدول العربية(.

حيث إن النظم اخلليجية نظم متميزة وقابلة للتوحيد، وهذا يسهم يف رفع مستويات العدالة)1(.

3 . 3 . 2  الضامنـات املقـررة للمحامي يف القوانـني الداخلية لدول جملس 
التعاون اخلليجي

الفرع األول : مشاركة املحاماة السلطة القضائية يف حتقيق العدالة

لق�د ج�اء النص يف القوانني املنظمة للمحاماة يف  دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

)1( مراد ، عبد الفتاح  ، ترشيعات املحاماة  يف  الدول العربية  ومستويات الدفاع  والعدالة اجلنائية والدولية ، مرص، 
السكندرية ، النارش : عبد الفتاح مراد ،د:ط ، د: ت ، ص8-9 : بترصف .
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عىل أن املحاماة مهنة حرة تش�ارك اجلهاز القضائي للدولية يف حتقيق العدالة، مثال ذلك ما تنص 
علي�ه امل�ادة األوىل من قان�ون املحاماة العامين التي تن�ص عىل أن:»املحاماة مهنة حرة تش�ارك يف 
حتقي�ق العدالة وتأكيد س�يادة القانون وذل�ك بكفالة حق الدفاع ع�ن املتقاضني.)وهي تتفق مع 
امل�ادة األوىل من وثيق�ة املنامة للمحاماة بدول املجلس ( ويامرس املحامون مهنتهم مس�تقلني ال 

خيضعون إال ألحكام الرشع واألنظمة املرعية.

 وه�ذا م�ا ج�اء كذلك يف قان�ون املحاماة البحريني، حي�ث تنص امل�ادة األوىل منه عىل أن : 
»املحام�اة مهنة علمية حرة مس�تقلة تش�ارك الس�لطة القضائية يف حتقيق العدالة واحرتام س�يادة 
حك�م القان�ون وكفالة الدفاع عن احلق�وق واحلريات ويامرس مهنة املحام�اة املحامون وحدهم 
يف اس�تقالل وال س�لطان عليهم يف ذلك إال لضامئرهم وأحكام القانون«. ثم أضافت املادة )4( 
قوهل�ا: »املحام�ون هم رشكاء القض�اة يف حتقيق العدالة الذي�ن اختذوا مهنة هلم تقديم املس�اعدة 
القضائية والقانونية ملن يطلبها لقاء أجر وتش�مل ذلك: 1�� متثيل ذوي الش�أن من األش�خاص 
الطبيعي�ني واالعتباريني أم�ام املحاكم وهيئ�ات التحكيم واجلهات الداري�ة ذات االختصاص 
القضائ�ي وجه�ات التحقي�ق اجلنائي والداري ودوائ�ر النيابة والرشطة، والدف�اع يف الدعاوى 
الت�ي ترفع منه�م أو عليهم والقي�ام بأعامل املرافعات والج�راءات القضائي�ة ذات الصلة. 2�� 
تقديم املشورة واملساعدة القانونية ملن يطلبها أو يتاجها. 3�� صياغة العقود واختاذ الجراءات 
الالزم�ة لش�هرها أو توثيقه�ا بام يف ذلك عقود ال�رشكات والرشاكات وأس�امء األعامل التجارية 

وغرها والعمل عىل تسجليها لدى اجلهات املختصة وفق القانون.

الفرع الثاين:  معاملة املحامي باالحرتام الواجب للمهنة

تن�ص بع�ض القوانني املنظم�ة للمحاماة يف دول جمل�س التعاون لدول اخللي�ج العربية عىل 
رضورة معامل�ة املحامي باالحرتام الواجب، مثال ذل�ك ما جار باملادة )27( من قانون املحاماة 
الع�امين التي تنص عىل أنه:«: يعامل املحامي باالحرتام الواجب للمهنة«. وهو ما جاء كذلك يف 
امل�ادة )25( م�ن قانون املحام�اة البحريني التي تنص عىل أن:« للمحام�ي احلق يف أن يعامل من 
املحاكم وس�ائر اجله�ات التي يرض أمامها باالح�رتام الواجب للمهنة بصفت�ه رشيكًا يف حتقيق 
العدالة. واس�تثناء من األحكام اخلاصة بنظام اجللسات واجلرائم التي تقع فيها املنصوص عليها 
يف القوان�ني األخ�رى ذات الصل�ة إذا وقع من املحامي أثن�اء وجوده يف اجللس�ة ألداء واجبه أو 
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بس�ببه إخ�الل بنظام اجللس�ة أو أي أمر يس�تدعي حماس�بته مهني�ًا أو جنائيا، يأمر رئيس اجللس�ة 
بتحرير مذكرة بام حدث وييلها إىل النقابة أو النيابة العامة حسب املقتىض«.

الفرع الثالث: حرية املحامي يف قبول التوكيل أو عدم قبوله

لق�د جاء النص يف القوان�ني املنظمة للمحاماة يف دول جملس التع�اون لدول اخلليج العربية 
ع�ىل أن للمحامي احلرية الكاملة يف قب�ول التوكيل يف دعوى معينة أو عدم قبوله، حيث ال إلزام 
�ل العتبارات معينة ع�دم قبوله، مثال ذل�ك ما تنص عليه امل�ادة )28( من  علي�ه بقبول�ه إذا فضهَّ
قانون املحاماة العامين، التي تقر أن: »للمحامي حرية قبول التوكيل يف دعوى معينة أو عدم قبوله 
حس�ب اقتناعه وله أن يسلك الطرق التي يراها ناجحة طبقًا ألصول املهنة يف الدفاع عن حقوق 
موكله وال يكون مس�ئوال عام يورده يف مرافعته الش�فوية أو يف مذكراته املكتوبة، مما يستلزمه حق 
الدفاع يف حدود القانون وآداب املهنة) وقد احتوت هذه املادة عىل أمرين : أحدمها: قبول وعدم 
قبول التوكيل، كام يف املادة الثانية والعرشين يف وثيقة املنامة لنظام املحاماة، واآلخر: حرية اختيار 
الطريقة التي يراها مناسبة أو منتجة يف الدفاع عن موكله،حيث وردت األخرة كامدة مستقلة يف 

بعض القوانني ، وتتفق مع بعضها متامًا كام يف القانون البحريني(.

فتنص املادة ) 24( من القانون البحريني املنظم ملهنة املحاماة عىل أن:« للمحامي حرية قبول 
التوكي�ل يف دع�وى معينة أو عدم قبوله وف�ق ما يمليه عليه اقتناعه، وله أن يس�لك الطريقة التي 
يراها مناس�بة طبقًا ألصول املهنة يف الدفاع عن موكله، وال يكون مس�ئوال عام يورده يف مرافعته 
الشفوية أو يف مذكراته مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الخالل بالقانون أو آداب املهنة«.

الفرع الرابع: حق املحامي يف االطالع عىل املحارض واألوراق اخلاصة بالدعوى

تق�رر العدي�د من قوان�ني دول جملس التع�اون لدول اخللي�ج العربية املنظمة ملهن�ة املحاماة 
للمحام�ي احل�ق يف االطالع عىل الدع�اوى واألوراق القضائي�ة املتعلقة بالدع�وى املوكل عنها 
للحص�ول عىل البيانات واملعلومات التي يمكن أن يفيد منه�ا يف مرافعته ومذكراته التي يقدمها 
للدف�اع عن موكله، هذا ما جاء عىل س�بيل املث�ال يف املادة )29( من قان�ون املحاماة العامين التي 
تنص عىل أنه: »للمحامي حق االطالع عىل الدعاوى واألوراق القضائية واحلصول عىل البيانات 

املتعلقة بالدعاوى«.
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وق�د وردت هذه الضامن�ة كذلك يف قانون املحاماة القطري رقم 23 لس�نة 2006م، حيث 
تن�ص امل�ادة 31 منه ع�ىل أنه يتعني عىل اجله�ات التي ي�زاول املحامي مهنته أمامه�ا، أن تقدم له 
التس�هيالت الت�ي يقتضيه�ا حس�ن القي�ام بواجبه. وعليها أن تس�مح ل�ه باحلض�ور يف التحقيق 
واالط�الع ع�ىل أوراق الدعوى،م�ا مل تتطلب مصلح�ة التحقيق غر ذلك. ويتع�ني إثبات ذلك 
كتابة يف ملف الدعوى. وللمحامي بعد انتهاء التحقيق، أن يصل عىل صورة كاملة من األوراق. 

وهذا ما جاء أيضا يف املادة )28( من قانون املحاماة البحريني التي تنص عىل أن:« للمحامي 
ح�ق االطالع عىل الدعاوى واألوراق القضائية واحلصول عىل البيانات املتعلقة بالدعاوى التي 
يبارشها وأخذ نس�خة منها. وجيب عىل مجيع املحاكم والنيابة العامة ودوائر الرشطة وغرها من 
اجله�ات الت�ي يامرس املحامي مهنته أمامها أن تقدم له التس�هيالت الت�ي يقتضيها القيام بواجبه 
ومتكين�ه م�ن االطالع عىل األوراق وع�ىل البيانات وحض�ور التحقيق مع موكل�ه وفقًا ألحكام 

القانون وال جيوز رفض طلبه دون مسوغ قانوين. وجيب إثبات مجيع ما يدور يف اجللسة كتابة«.

الفرع اخلامس: حق املحامي يف زيارة موكله املحبوس

 من أجل كفالة حق املتهم يف الدفاع وكفالة حق املحامي يف الدفاع عن موكله تقرر الغالبية 
العظم�ى من قوان�ني دول جملس التعاون لدول اخللي�ج العربية املنظمة ملهن�ة املحاماة للمحامي 
احلق يف زيارة موكله املحبوس، سواء أكان حبسا احتياطيًا أم حمكوما عليه بحكم قضائي . وهذا 
ما جاء عىل س�بيل املثال يف املادة )30( من قانون املحاماة العامين التي تنص عىل أن: »للمحامي 
يف مجي�ع األح�وال التي يزور فيه�ا موكله املحب�وس يف مراكز التوقيف االحتياطي أو الس�جون 

العمومية أن جيتمع بموكله يف مكان الئق داخل املركز أو السجن«.

الفرع السادس: حصانة مكتب املحامي

م�ن أهم احلقوق والضامنات التي تقررها قوان�ني دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
حصان�ة مكت�ب املحامي بع�دم جواز تفتيش�ه أو احلجز عليه، ك�ام تقرر عدم ج�واز القبض عىل 
املحام�ي يف غ�ر حاالت التلب�س باجلريمة. من ذلك ما ج�اء باملادة ة )32( م�ن قانون املحاماة 
العامين، التي تنص عىل أنه:»ال جيوز احلجز عىل مكتب املحامي أو موجوداته الرضورية ملامرس�ة 
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املهنة ويف غر حاالت التلبس التي يكون مكتب املحامي مرحًا هلا ال جيوز القبض عىل املحامي 
أو تفتيش مكتبه إال بإذن من رئيس جلنة قبول املحامني«.

 وق�د وردت ه�ذه الضامنة كذلك يف قانون املحاماة البحريني، حيث تنص املادة ) 31 ( منه 
ع�ىل أن�ه:»ال جيوز احلجز عىل مكت�ب املحامي وكافة حمتوياته املس�تخدمة يف مزاول�ة املهنة«. كام 
وردت كذل�ك يف قانون املحاماة القطري رقم 23 لس�نة 2006م ، حي�ث تنص املادة )33( منه 

عىل أنه: »ال جيوز احلجز عىل مكتب املحامي، أو أي من حمتوياته الالزمة ملزاولة املهنة«. 

الفرع السابع: محاية شخص املحامي من االعتداء عليه

م�ن أه�م الضامنات الت�ي تكفلها قوان�ني دول جملس التع�اون اخلليجي حلامي�ة املحامي يف 
ش�خصه، أهنا تنص عىل معاقبة كل ش�خص يعتدي عىل املحامي بالي�ذاء بالرضب أو بالتهديد 
أو الهانة وتش�دد العقاب عليه. إذا مات جاء عىل س�بيل املثال يف املادة )33( من قانون املحاماة 
الع�امين، التي تنص عىل أنه: »يعاقب كل من اعت�دى عىل حمامي بالرضب أو بالتهديد أو الهانة 

أثناء قيامه بأعامل مهنته بالعقوبات املقررة لتلك اجلرائم إذا وقعت عىل موظف عام«.

 وق�د نص قانون املحام�اة البحريني عىل هذه الضامنة يف املادة )33( منه التي تنص عىل أنه: 
»يعاقب كل من اعتدى عىل حمام أو أهانه بالش�ارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعامل مهنته 

أو بسببها بالعقوبات املقررة ملن يرتكب هذه اجلريمة ضد أحد أعضاء هيئ�ة املحكمة«.

وورد الن�ص ع�ىل هذه الضامنة كذل�ك يف قانون املحام�اة القطري قم 23 لس�نة 2006م ، 
حيث تنص 34( منه عىل أنه: »يعاقب كل من تعدى عىل املحامي، أو  أهانه بالقول أو بالشارة 
أو التهديد، أثناء قيامه بمزاولة أعامل املهنة أو بس�ببها، بالعقوبة املقررة ملن يرتكب هذه اجلريمة 
ضد أحد أعضاء هيئة املحكمة.  وال جتيز املادة 35 يف غر حاالت التلبس، القبض عىل املحامي، 
أو حبس�ه احتياطي�ًا، أو التحقي�ق مع�ه، أو تفتيش مكتبه، ألم�ور تتعلق بأداء مهنت�ه، إال بمعرفة 

رئيس نيابة عىل األقل، بناء عىل أمر صادر من القايض املختص«)1(. 

)1( قانون املحاماة القطري رقم )10( لسنة 1969م.
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الفرع الثامن: ضامنة خاصة بأتعاب املحامي

ملا كان املحامي يامرس مهنته من أجل احلصول عىل أجر لقاء اجلهد الذي يبذله حلامية موكله 
وحقوق�ه، لذا كان طبيعي�ًا أن حتميه القوانني املنظمة ملهنة املحاماة، ب�أن تكفل له الضامنات التي 
يمكن هبا أن يصل عىل أجره عندما ينازعه فيه موكله. مثال ذلك ما جاء باملادة )46( من قانون 
املحاماة العامين التي تنص عىل أن: »للمحامي احلق يف تقايض أتعاب ما يقوم به من أعامل املحاماة 
واس�رتداد م�ا أنفقه من مرصوفات يف س�بيل مب�ارشة األعامل التي وكل فيه�ا ويتقايض املحامي 
أتعاب�ه طبق�ًا للعقد املحرر بينه وب�ني موكله وإذا تفرغ عن الدعوى موض�وع االتفاق دعاوى أو 
أعامل أخرى جاز للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها وفقًا لنص املادة )49( من هذا القانون«)1(.

ث�م أضاف�ت املادة )47( من ه�ذا القانون حكام يتعل�ق باحلالة التي تنتهي فيه�ا الدعوى أو 
الن�زاع امل�وكل فيه املحامي صلحًا فكفلت له احلق يف احلصول ع�ىل أجره، إذ تنص عىل أنه: »إذا 
أهن�ى املحام�ي الدعوى أو النزاع صلحًا أو حتكياًم اس�تحق األتعاب املتفق عليها ما مل يكن قد تم 
االتفاق عىل غر ذلك. ويس�تحق املحامي أتعابه إذا أهنى موكله الوكالة دون مس�وغ معقول قبل 

إمتام املهمة املوكلة إليه«.

وقد فصل قانون املحاماة البحريني فيام يتعلق بأتعاب املحامي، حيث تنص املادة  ) 58( منه 
ع�ىل أن للمحامي احلق يف تق�ايض أتعاب من موكله عىل أن يراعي أمهية القضية واجلهد املبذول 
فيها وكذلك عام يقوم به من أعامل ضمن نطاق مهنته وله احلق كذلك يف اس�تيفاء النفقات التي 
يدفعه�ا يف س�بيل مبارشة القضي�ة أو األعامل التي وكل فيها وفق العقد امل�ربم بينهام. ثم أضافت 
املواد التالية هلا أنه إذا مل حتدد أتعاب املحامي باتفاق رصيح، حتدد جلنة يشكها جملس النقابة هذه 
األتعاب بطلب من أحد الطرفني، ويراعي يف التحديد جهد املحامي ومكانته وأمهية القضية بعد 
س�امع أق�وال الطرفني. وإذا تفرع عن الدعوى أو العمل موضوع االتفاق دعاوى أو أعامل غر 
ملحوظ�ة ح�ق للمحامي أن يطالب بب�دل أتعابه عنها. وال جيوز للقضاء س�امع دعاوى ختفيض 
أتع�اب املحام�ي املتفق عليه�ا كتابة. وإذا أهنى املحام�ي القضية صلحًا وفق م�ا فوضه به موكله 
اس�تحق األتع�اب املتفق عليه�ا، ما مل يكن هن�اك اتفاق خمال�ف. وعند وجود اتف�اق خطي عىل 

)1( قانون املحاماة العامين رقم 96/108 لسنة 1417ه�.
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األتع�اب ي�ق للمحامي حبس األعيان والنق�ود واألوراق بام يعادل مطلوب�ة، أما يف حال عدم 
وجود اتفاق خطى فرفع األمر إىل اللجنة لتقدير األتعاب . بل إن هذا القانون قد جعل ألتعاب 
املحام�ي حق امتياز م�ن الدرجة األوىل عىل ما آل إىل موكله من أم�وال نتيجة للدعوى موضوع 

التوكيل.

ك�ام أن قانون املحاماة القطري تناول أتعاب املحامي بتفصيل أكثر من غره من قوانني وأنظمة 
دول جمل�س التع�اون اخلليجي، حيث ج�اء باملادة )36( من�ه أن للمحامي احل�ق يف تقايض أتعاب 
ع�ام يق�وم به م�ن أعامل يف نطاق مهنته. وله احلق يف اس�تيفاء النفقات التي يدفعها يف س�بيل مبارشة 
الدع�وى، أو األع�امل الت�ي وكل فيه�ا. وإذا تفرع عن الدع�وى موضوع االتف�اق، دعاوى مل تكن 
ملحوظة عند االتفاق، يق للمحامي أن يطالب بأتعابه عنها. أما إذا أهنى املحامي القضية صلحًا أو 
حتكياًم، وفقا ملا فوضه فيه موكله، استحق األتعاب املتفق عليها، ما مل يكن هناك اتفاق خيالف ذلك. 

ث�م تناولت املواد التالية م�ن هذا القانون باقي أحكام ضامن أتعاب املحامي ، حيث جاء هبا 
إن أتع�اب املحام�ي تتح�دد وفقًا لالتفاق املعقود بينه وبني ذوي الش�أن. وال جي�وز أن يتفق عىل 
أن يكون اس�تحقاق األتعاب معلقًا عىل رشط كس�ب الدعوى، أو أن ينسب مقدار األتعاب إىل 
قيم�ة م�ا هو مطلوب يف الدعوى، أو م�ا يكم به فيها. وال تنتهي العالق�ة بني املحامي وموكله، 
وال تس�تحق أتعاب�ه كاملة، إال من تاريخ تنفيذ احلكم الصادر يف الدع�وى املوكل فيها، أو األمر 
املكلف بمبارشته، ما مل ينص االتفاق بني الطرفني عىل غر ذلك. ويستحق املحامي أتعابه كاملة، 
إذا عزل�ه املوكل أو ورثته دون مس�وغ قبل إمت�ام املهمة املوكلة إليه. ف�إذا كان هناك مربر معقول 
للعزل، اس�تحق املحامي أتعابًا عن اجلهد الذي بذل�ه والنتيجة التي حققها. ويراعى يف تقديرها 
أحكام االتفاق املعقود بني الطرفني إن وجد. وإذا مل تعني أتعاب املحامي باتفاق مكتوب، أو كان 
االتف�اق باطالً، كان لكل من املحامي واملوكل املطالبة بتقديرها، بدعوى يرفعها بالطرق العادية 
أم�ام املحكم�ة املختصة. وتراعي املحكم�ة يف تقدير األتعاب أمهية القضي�ة، واجلهد الذي بذله 
املحام�ي، والنتيج�ة التي حققها. وعند وج�ود اتفاق كتايب عىل األتع�اب، يق للمحامي حبس 
األوراق واملستندات األصلية املتعلقة بموكله، أو حبس املبالغ املحصلة حلسابه، بام يعادل مطلبه 
من األتعاب التي مل يتم س�دادها وفقا لالتفاق. وإذا مل يكن هناك اتفاق كتايب عىل األتعاب، كان 
للمحام�ي أن يس�تخرج عىل نفقة موكله، ص�ورًا من األوراق واملس�تندات األصلية التي تصلح 
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س�ندًا ل�ه يف املطالب�ة، ويلتزم ب�رد هذه األوراق واملس�تندات األصلي�ة، متى اس�توىف من موكله 
مرصوفات اس�تخراجها. ويكون ألتعاب املحامي، امتياز عىل ما آل إىل موكله من أموال، نتيجة 
لعم�ل املحامي، أو احلكم يف الدعوى موضوع الوكالة. ويس�قط ح�ق املحامي يف مطالبة موكله 
أو ورثته باألتعاب، عند عدم وجود اتفاق كتايب بشأهنا، بميض مخس سنوات ميالدية من تاريخ 
انتهاء الوكالة أو من تاريخ وفاة املوكل، بحس�ب األحوال. وتنقطع هذه املدة باملطالبة باألتعاب 

بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

الفرع التاسع: حصانة املحامي فيام يتعلق بعدم جواز القبض عليه أو التحقيق معه 
إال بضوابط معينة

من أهم الضامنات التي قررهتا قوانني وأنظمة دول جملس التعاون اخلليجي للمحاماة نصها 
عىل عدم جواز القبض عليه أو التحقيق معه إال بضوابط معينة. مثال ذلك ما جاء يف املادة )26( 
من قانون املحاماة البحريني التي تنص عىل أنه: »يف احلاالت املبينة باملادة السابقة ال جيوز القبض 
عىل املحامي أو حبس�ه احتياطيا، وال ترفع الدعوى اجلنائية فيها إال بأمر من النائب العام أو من 
ين�وب عنه بع�د أخطار النقيب أو أحد أعض�اء جملس النقابة يف حالة غيابه وال جيوز أن يش�رتك 
يف نظ�ر الدع�وى اجلنائية املرفوعة عىل املحامي أحد أعضاء اهليئ�ة التي وقع االعتداء عليها«. ثم 
أضاف�ت امل�ادة ) 27 ( م�ن هذا القانون أن�ه :« ال جي�وز، وإال اعترب باطال، التحقي�ق مع حمام أو 
تفتي�ش مكتب�ه إال بمعرف�ة أحد أعضاء النيابة العام�ة، وجيب عىل النيابة العام�ة أن ختطر النقيب 
أو أح�د أعض�اء جمل�س النقابة يف حال غياب�ه قبل الرشوع يف حتقيق أي ش�كوى ضد حمام بوقت 
مناسب، وللنقيب إذا كان املحامي متهاًم بجناية أو جنحة خاصة بعمله أن يرض هو أو من ينيبه 

من املحامني التحقيق«.

وه�ذا م�ا قررت�ه امل�ادة ) 34 ( من قانون املحام�اة البحرين�ي التي تنص عىل أن�ه:« فيام عدا 
ح�االت التلبس، جيب قبل القبض عىل املحامي أو إعالن�ه للحضور يف أي حتقيق إخطار جملس 
النقاب�ة بذل�ك. وإذا كانت التهمة املوجهة إلي�ه متعلقة بعمله جاز للنقي�ب أو من ينوب عنه من 
املحام�ني حضور التحقيق. ويف مجيع األحوال يعام�ل املحامي معاملة تليق برشف مهنته يف أداء 

واجب العدالة«.
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كام ألزمت املادة ) 35 ( من هذا القانون املحامي الذي يرغب يف اختاذ إجراءات قضائية ضد 
حم�ام آخر يف أي موضوع ناش�ئ من العالقة املهنية أن يصل ع�ىل إذن مكتوب بذلك من جملس 
النقاب�ة، وجي�وز يف حالة االس�تعجال ص�دور هذا الذن م�ن نقيب املحام�ني. إذا ندب املحامي 
ع�ن طريق املس�اعدة القضائية الختاذ أي إجراء للحضور أم�ام املحكمة ضد حمام آخر جيب عىل 

املحامي املنتدب أخطار جملس النقابة بذلك)1(.

اخلالصـــــة 

أن النظ�ام األنجلوسكس�وين ممث�اًل يف القانون الس�وداين والنظ�ام الالتيني ممث�اًل  يف قوانني 
بعض الدول األخرى كالقانون املرصي والتونيس واجلزائري والسوري. هذه القوانني وضعت 
احلصان�ات والضامن�ات للمحامي وقد ركزت عىل جوانب  أكثر م�ن األخرى عىل اختالف فيام 
بينه�ا يف األمهية) يف أمهية املحاماة كمعاون للقضاء أو مش�ارك ل�ه يف حتقيق العدالة � حرية قبول 
الت�وكل يف القضاي�ا � حري�ة اختيار الطريق�ة التي يراها مناس�بة أو منتجة للدع�وى � التحقيق � 
احلب�س � التفتي�ش � حصانة املكتب � االعتداء عىل املحامي  � ض�امن أتعابه .....( ليس تباينًا يف 

الترشيع فقط، بل شبه انحسار يف التطبيق .  

3 . 4 ضامنات املحامي يف نظامي املحاماة  واإلجراءات اجلزائية السعوديني

3 . 4 . 1 ضامنات املحامي املوضوعية واإلجرائية يف نظام املحاماة السعودي

مل يتضمن نظام املحاماة السعودي نصوصًا تنظم حصانة املحامي ومل يتضمن كذلك الضامنة 
الت�ي نص�ت عليها باق�ي األنظمة والقوانني العربي�ة وغرها، حيث جاء يف م�واده ما يوحي بأن 
النظ�ام مل يع�رج عليها ال من قريب وال من بعيد. فق�د اكتفت غالبية نصوص هذا النظام بالنص 
عىل عقوبات يتم توقيعها عىل املحامي الذي خيل بالواجبات وااللتزامات امللقاة عىل عاتقه، من 
ذلك ما تنص عليه املادة )29( منه من أنه: 1� يش�طب املحامي من اجلدول ويلغى ترخيصه إذا 
حك�م علي�ه بحد أو بعقوب�ة يف جريمة خملة بال�رشف أو األمانة. 2 � مع ع�دم الخالل بدعوى 

)1(املادتان )34، 35( من قانون املحاماة البحريني رقم )26( لسنة 1980م.
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التعوي�ض مل�ن حلقه رضر أو دعوى أخرى، يعاقب كل حماٍم خيالف أحكام هذا النظام أو الئحته 
التنفيذية أو خيل بواجباته املهنية. أو يرتكب عماًل ينال من رشف املهنة بإحدى العقوبات اآلتية : 
»أ � النذار. ب � اللوم. ج � اليقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات. د � شطب 
االسم من اجلدول وإلغاء الرتخيص«. وما جاء باملادة )30( من هذا النظام من أنه: »يرفع املدعى 
الع�ام الدعوى التأديبية عىل املحامي من تلقاء نفس�ه أو بن�اًء عىل طلب وزير العدل أو أية حمكمة 
أو دي�وان املظ�امل، أو أي من اللجان املش�ار إليه�ا يف املادة ) األوىل ( من ه�ذا النظام«.  وتناولت 
امل�واد التالية ) من املادة 31 إىل امل�ادة 35( من النظام الجراءات التي يتم اختاذها ضد املحامي، 
حيث جاء هبا أنه: »يش�كل وزير العدل بقرار منه جلنة أو أكثر للنظر يف توقيع العقوبات التأديبية 
الواردة يف املادة التاس�عة والعرشين من هذا النظام«، وتس�مى »جلنة التأديب« وتكون من قاٍض 
واثن�ني م�ن أهل اخلربة، أحدمها من فئ�ة املحامني الذين أمضوا يف ممارس�ة املهنة مدة ال تقل عن 
عرش س�نوات، وخيتار وزير العدل من بينهم رئيس�ًا، وتكون العضوية يف هذه اللجنة ملدة ثالث 
س�نوات قابل�ة للتجديد مل�رة واحدة.  وتنعقد اللجن�ة بحضور مجيع أعضائه�ا، وتصدر قراراهتا 
باألغلبية وتكون قراراهتا قابلة للطعن أمام ديوان املظامل خالل س�تني يومًا من تاريخ إبالغ قرار 
العقوب�ة مل�ن صدر ض�ده. ويبلغ املحامي باحلضور أم�ام جلنة التأديب بخطاب رس�مي تبني فيه 
املخالفة املنس�وبة إليه وأدلتها بإجياز، وذلك قبل موعد اجللس�ة املحددة بمدة ال تقل عن مخس�ة 
عرش يومًا، وجيوز للمحامي أن يرض بنفس�ه أو يوكل حماميًا، وللجنة التأديب أن تأمر بحضوره 
ش�خصيًا أمامها. وإذا ختل�ف عن احلضور بعد إبالغه مرتني، جاز للجن�ة إصدار قرارها غيابيًا.  
ويصدر قرار جلنة التأديب بعد س�امع االهتام ودفاع املحامي، وجيب أن يكون القرار مس�ببًا وأن 
تت�ىل أس�بابه كاملة عند النطق به يف جلس�ة رسية وتبل�غ وزارة العدل منطوق الق�رارات النهائية 
إىل املحاك�م وديوان املظامل واجلهات املختصة خالل مخس�ة ع�رش يومًا من تاريخ نفاذها.  ويتخذ 
هلذه القرارات س�جل تقيد فيه، وتبلغ القرارات التأديبية يف مجيع األحوال عىل يد حمرض. ويقوم 
مقام التبليغ تسليم صورة القرار إىل املحامي صاحب الشأن بالطرق النظامية، وإذا أصبح القرار 
هنائيًا بش�طب االس�م من اجل�دول أو اليقاف عن مزاولة املهنة، فين�رش منطوقه فقط يف صحيفة 
أو أكث�ر م�ن الصح�ف الص�ادرة يف منطقة مق�ر املحامي، ف�إن مل يكن هناك صحيف�ة يف املنطقة، 
فف�ي الصحيف�ة الصادرة يف أق�رب منطقة له، وذلك عىل نفقته، جي�وز للمحامي أن يعرتض عىل 
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الق�رار الغي�ايب الذي يصدر بحقه خالل مخس�ة عرش يومًا من تاريخ تبليغه أو تس�لم صورة منه، 
ويقدم االعرتاض من املحامي أو وكيله إىل جلنة التأديب بوساطة رئيسها . ويرتتب عىل اليقاف 
ع�ن مزاول�ة مهنة املحاماة نقل اس�م املحامي املوقوف من جدول املحامني املامرس�ني إىل جدول 
املحامني غر املامرسني، وال جيوز للمحامي املوقوف فتح مكتبه طوال مدة اليقاف. وإذا خالف 
ذل�ك أو زاول مهنته، يعاقب بش�طب اس�مه من ج�دول املحامني وإلغاء الرتخي�ص الصادر له 
بمزاول�ة املهن�ة، ويصدر وزير العدل بناًء ع�ىل اقرتاح اللجنة املنصوص عليها يف املادة اخلامس�ة 
القواعد اخلاصة بام يتبع بشأن القضايا العالقة لدى املحامني املوثوقني للمحامي الذي صدر قرار 
تأديبي بش�طب اس�مه من اجلدول بعد ميض ثالث سنوات من تاريخ نفاذ هذا القرار، أن يطلب 
من جلنة قيد وقبول املحامني إعادة قيد اسمه يف اجلدول. ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنة 
أو بغرام�ة ال تق�ل عن ثالثني ألف ريال أو هبام معًا : أ- الش�خص الذي انتحل صفة املحامي أو 
م�ارس مهن�ة املحاماة خالفًا ألحكام ه�ذا النظام. ب- املحامي الذي م�ارس مهنة املحاماة بعد 

شطب اسمه من جدول املحامني. ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء املختص.

وبذل�ك جاءت ه�ذه املواد من 29 إىل 37 كلها خالية من أي ن�ص عىل حصانة املحامي أو 
تكري�س أية ضامن�ة له ولصاحله حتى يؤدي عمله عىل الوجه الالزم املختار الذي يدفعه إىل احلق 

دفعا ونحو العدل وإقامة احلقوق وإيصاهلا إىل أهلها دون أي خوف أو تذلل أو نكوص)1(.

ومل يتضم�ن نظام املحاماة الس�عودي الكث�ر من الضامنات التي ذك�رت يف القوانني العاملية 
والعربي�ة والت�ي يكرس حق املحامي يف هذه احلصانة التي جيب أن يعطيها له املرشع والتي حتقق 

له امليض قدما نحو حتقيق ما يرنو إليه من حتقيق العدالة املتوخاة.

وس�يلقي الباحث الض�وء  يف هذا املبحث عىل الضامنات املوضوعي�ة والجرائية التي جيب 
أن تك�ون مكرس�ة لصالح املحام�ي والقضاء الواقف كام يس�ميه البعض ، وه�ذه احلصانات أو 

الضامنات مل ترد متاما ال يف نظام املحاماة السعودي وال نظام الجراءات اجلزائية. 

)1( املواد )29 – 37( من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/38، وتاريخ 1422/7/28ه�، 
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )4649( وتاريخ 1423/6/8ه�.
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وق�د قس�م الباحث هذا املطلب إىل فرعني، حيث يتن�اول يف الفرع األول احلصانات التي مل 
ت�رد يف نظام املحاماة الس�عودي والئحت�ه التنفيذية. ثم يتناول يف الف�رع الثاين هذه الضامنات يف 

نظام الجراءات اجلزائية السعودي. 

وعىل ذلك يتضمن هذا القسم الفرعني التاليني:

الفرع األول: ضامنات املحامي غري الواردة يف نظام املحاماة السعودي والئحته التنفيذية

من الشائع أن تنص الغالبية العظمى من القوانني  يف خمتلف الدول عىل الضامنات واحلصانات 
الت�ي جيب أن يتمتع هبا املحامون واملدافعون عن احل�ق والعدالة حتى يوصلوا إىل القضاء قوهلم 

وموقفهم ودفاعهم عن موكليهم، ممن يستحق هذا الدفاع للحصول عىل حقوقه ومقدراته. 

وإذا أمعن�ا االط�الع عىل نظام املحاماة الس�عودي نجده خاليا متاما م�ن مثل هذه الضامنات 
التي نصت عليها غالبية الترشيعات العاملية)1(.

ن املحامون من أداء مهامهم بأي طريق يوصلهم  فقد نصت احلكومات عىل أنه جيب أن ُيَمكهَّ
إىل إيصال احلق إىل ذويه بكل ثقة وأمان، فيجب متكينهم وإعطائهم احلصانات التالية)2(:  

1 � القدرة عىل أداء مجيع وظائفهم املهنية دون ختويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غر الئق.

2 �  القدرة عىل االنتقال إىل موكليهم والتشاور معهم داخل البلد وخارجه عىل حد سواء.

3 � عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للمالحقة القانونية أو العقوبات الدارية واالقتصادية 
وغرها، نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعاير وآداب املهنة املعرتف هبا.

4 � توف�ر الس�لطات ضامن�ات محاية كافية للمحام�ني، إذا تعرض أمنهم للخطر م�ن جراء تأدية 
وظائفهم.

)1( العيس�اوي ،ع�يل عبد العال ، أرسار مهن�ة املحاماة ) عظمة املحاماة وقيمتها ( ،املكتب�ة الثقافية ، بروت ، ط1 ، 
1414ه� ، ص151-147 .

)2( هذه احلصانات مستوحاة من القوانني واملواثيق الدولية والعربية.
وانظر : املادة 14 من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية والسياسية .

إضافة إىل العالن الذي صدر عن اللجنة الدولية للحقوقيني بأثينا عام 95.
وكذلك: املؤمتر الدويل للمحامني »بموناكو«54 .

وأيضا انظر:  مبادئ األمم املتحدة األساسية بشأن دور املحامني .
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5 � ال جي�وز نتيج�ة ألداء املحام�ني ملهام وظائفه�م، أخذهم بجريرة موكليه�م أو بقضايا هؤالء 
املوكلني.

6 � ال جي�وز ألي حمكم�ة أو س�لطة إداري�ة تع�رتف باحلق ىف احلص�ول عىل املش�اورة أن ترفض 
االع�رتاف بح�ق أي حم�اٍم ىف املثول أمامه�ا نيابة عن موكله،م�ا مل يكن ه�ذا املحامي قد فقد 

أهليته طبقًا للقوانني واملامرسات الوطنية وطبقًا هلذه املبادئ.

7 �  يتمت�ع املحام�ون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنس�بة للترصيات التي يدلون هبا بنية حس�نة، 
س�واء كان ذلك يف مرافعاهتم املكتوبة أم الش�فهية أو لدى مثوهلم أمام املحاكم أو غرها من 

السلطات التنفيذية أو الدارية.

8 � من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع عىل املعلومات وامللفات 
والوثائق املناسبة التي هي يف حوزهتا أو حتت ترصفها،وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم 

مساعدة قانونية فعالة ملوكليهم،وينبغي تأمني هذا االطالع يف غضون أقرص مهلة مالئمة.

9 � تكف�ل احلكوم�ات وحت�رتم رسي�ة مجيع االتص�االت واملش�اورات التي جتري ب�ني املحامني 
وموكليهم يف عالقاهتم املهنية.

ُيالَحُظ أن نظام املحاماة السعودي يف مواده من 29 إىل 37 مل ينص عىل هذه الضامنات ، بل 
كاد يرت�ب ع�ىل املحامي عقوبات حال الخالل بعمل�ه دون االلتفات إىل احلصانة التي جيب أن 

يوفرها له النظام ليكمل عمله عىل الوجه الصحيح. 

ويتضح من هذه املواد ما ييل:

أواًل: يشطب املحامي من اجلدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بحد أو بعقوبة يف جريمة خملة 
بالرشف أو األمانة .

ثاني�ًا: م�ع عدم الخ�الل بدعوى التعوي�ض ملن حلق�ه رضر أو دعوى أخرى، يعاق�ب كل حماٍم 
خيال�ف أحكام هذا النظ�ام أو الئحته التنفيذية أو خيل بواجبات�ه املهنية. أو يرتكب عماًل 

ينال من رشف املهنة بإحدى العقوبات اآلتية :
 أ �  النذار.

 ب �  اللوم. 
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ج �  اليقاف عن مزاولة املهنة ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات. د- شطب االسم من اجلدول 

وإلغاء الرتخيص. 

كذل�ك يرفع املدعى الع�ام الدعوى التأديبية عىل املحامي من تلقاء نفس�ه أو بناًء عىل طلب 
وزي�ر الع�دل أو أية حمكمة أو ديوان املظامل، أو أي من اللجان املش�ار إليها يف املادة ) األوىل ( من 

هذا النظام. 

واملتأمل يف هذه النصوص يرى بأن ال ذكر متاما للضامنات التي جيب أن تكون مقننة ومنظمة 
لصالح املحامني ألداء عملهم دون خوف أو تردد أو تذلل أو تأخر عن حتقيق العدل واحلق.

وهناك مبادئ أساسية جيب الرتكيز عليها وهي من صلب الضامنات واحلصانات التي جيب 
أن تؤخذ بعني االعتبار لس�نها وتقنينها نظاما لصالح املحامي والتي قد رشعت يف أغلب قوانني 

العامل العريب وغره كام ورد يف الفصول السابقة يف هذه األطروحة ، وهذه املبادئ هي:

1 ـ إعفاء املحامي من املسـاءلة مما يسـتلزم حق الدفاع : تكاد تكون هي الضامنة الوحيدة مع أهنا 
نقضت يف الالئحة التنفيذية .

2ـ حصانـة مكتـب املحامـي )م�ا يؤكد أمهيتها بق�اء هذه احلصان�ة بعد موت املحام�ي ملا يتويه 
املكتب  من أوراق ومستندات املوكلني. وقد ورد يف قانون البحرين ما يوحي إىل ذلك تص 
امل�ادة ) 31 ( م�ن قان�ون املحام�اة البحريني عىل أن�ه:  »ال جيوز احلجز ع�ىل مكتب املحامي 

وكافة حمتوياته املستخدمة يف مزاولة املهنة«. 

ومن ش�دة ما يس�تلزمه الدفاع هو احرتام وحصانة مكتب املحام�ي الذي يؤدي غالب وقته   
داخله يف دراسة القضايا. ونصت املادة 32 من قانون املحاماة العامين عىل أنه:»ال جيوز احلجز 

عىل مكتب املحامي أو أحد موجوداته الرضورية ملامرسة املهنة.

ويف غ�ر حاالت التلبس التي يكون مكتب املحامي مرحا هلا ال جيوز القبض عىل املحامي   
أو تفتيش مكتبه إال بإذن من رئيس جلنة قبول املحامني«.

وه�ذا ترصي�ح من قوان�ني دول جملس التع�اون اخلليج�ي بحصانة مكتب املحام�ي وأنه له   
ضامنات كام هو الشأن لذات املحامي وحرمته.
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ويالح�ظ خلو مواد النظام الس�عودي من مثل ه�ذه احلصانة والضامنة الت�ي جيب أن يكون   
فيه�ا حرم�ة ملكتب وحصانة ورسية ألن فيه أرسار موكلني ال جيب االطالع عليها وال حجز 
موجودات�ه ؛ ألهن�ا من خصائصه وذاتياته وش�أنه اخلاص التي جيب إقام�ة حرمتها واحرتام 

مكنوناهتا وألن يف ذلك رفعا ملعنويات املحامي حني يعلم بأن له مثل هذه الضامنات.

3 ـ  التعدي عىل املحامي بالرضب أو السـب أو النيل منه بأي شـكل: يعاقب كل من اعتدى عىل 
املحام�ي أثناء أدائه عمله، ولقد نصت امل�ادة ) 33 ( من القانون البحريني عىل أنه: »يعاقب 
كل م�ن اعت�دى عىل حمام أو أهانه بالش�ارة أو القول أو التهديد أثن�اء قيامه بأعامل مهنته أو 

بسببها بالعقوبات املقررة ملن يرتكب هذه اجلريمة ضد أحد أعضاء هيئ�ة املحكمة«)1(.

وق�د وضع القانون مرتبة اجلريمة كمرتبة من اعتدى أعضاء هيئة املحكمة وقضاهتا ونيابتها   
وحملفيها.

كام ورد ذلك يف قوانني باقي دول اخلليج منهم العامين وفيه: ما جاء يف نص املادة 33 : يعاقب   
كل م�ن اعتدى عىل حمام بالرضب أو التهدي�د أو الهانة أثناء قيامه بأعامل مهنته بالعقوبات 

املقررة لتلك اجلرائم إذا وقعت عىل موظف عام«.

يالحظ شدة العقوبة التي تكون عىل من أجرم عىل موظف عام نحو القذف. إال أن القوانني   
األخ�رى تؤك�د ترتيب العق�اب، كام لو وقع�ت عىل أعض�اء املحكمة، كام س�بق يف القانون 

البحريني.

أما  النظام السعودي فلم يتضمن مثل هذه الضامنة.  

4 ـ  عـدم جـواز القبض عليه  أو توقيفه أو التحقيق معـه إال بمعرفة النيابة مع إخطار النقابة:  يف 
القانون البحريني جاء يف املادة 34 ما نصه:

»في�ام ع�دا حاالت التلبس، جيب قبل القبض عىل املحام�ي أو إعالنه للحضور يف أي حتقيق   
إخطار جملس النقابة بذلك. وإذا كانت التهمة املوجهة إليه متعلقة بعمله جاز للنقيب أو من 
ين�وب عنه م�ن املحامني حضور التحقي�ق. ويف مجيع األحوال يعامل املحام�ي معاملة تليق 

)1( املادة )33( من قانون املحاماة البحريني رقم )26( لسنة 1980م.
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برشف مهنته يف أداء واجب العدالة. وهذا نظرا حلساس�ية موقعه ، وأنه جيب عدم إهانته إذا 
مل جير معه مثل هذا الجراء. 

وق�د ورد مثل�ه يف القان�ون العامين، حيث  جاء يف املادة الس�ابقة الذكر 32 »ويف غر حاالت   
التلب�س الت�ي يكون مكتب املحامي مرحا هلا ال جيوز القبض عىل املحامي أو تفتيش مكتبه 

إال بإذن من رئيس جلنة قبول املحامني«.

فال جيوز القبض عىل املحامي أو تفتيشه ومكتبه إال بحضور من يرأسه وهو رئيس جلنة قبول   
املحامني.

ويالحظ الباحث خلو نظام املحاماة السعودي من مثل هذه احلصانة.  

5ـ  حصانـة املحامي املتعلقة بسري اجللسـات: جاء مـا يوحي إىل هذه الضامنة يف عموم حصانات 
املحامي يف القانون البحريني. ففي املادة 34 : ويف مجيع األحوال يعامل املحامي معاملة تليق 

برشف مهنته يف أداء واجب العدالة.

وه�ذا يش�مل املعامل�ة داخل اجللس�ات وخارجها وهي آكد داخل وأثناء س�ر اجللس�ات.   
وكذلك املادة 27 من القانون العامين التي جاء فيها بأنه : »يعامل املحامي باالحرتام الواجب 

للمهنة«. وهذا يشمل اجللسات وغرها . ويف اجللسات من باب أوىل)1(.

أما النظام السعودي فقد جعل القايض خصاًم وحكاًم يف ذات الوقت.  

الفرع  الثاين: الضامنات اإلجرائية للمحامي يف نظام اإلجراءات اجلزائية السعودي

أواًل: حق املحامي يف متثيل اخلصوم

 إن النظام السعودي أعطى املحامي احلق يف متثيل اخلصوم أمام القضاء، وقد اتضح كيف أن 
لصاحب الدعوى حق اخليار بني أن يرض بنفس�ه للمرافعة والدفاع عن حقوقه دون االس�تعانة 
بمح�ام، وه�ذا يعد من احلقوق الثابتة للمتقايض، وأما إذا مل يس�عفه الوق�ت أو اخلربة الكافية يف 

الدفاع عن مصاحله أمام القضاء فيجب عليه حينئٍذ أن يستعني بمحام ليقوم هبذه املهمة.

)1( املواد )27، 32، 34( من قانون املحاماة العامين الصادر باملرسوم السلطاين رقم )108( لسنة 1996م.
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ولقد قرر النظام السعودي هذا املبدأ وتبناه يف املادة 19 غر أن حق املحامي يف متثيل اخلصوم 
ل�دى القضاء ليس مطلق�ًا ألن حق متثيل اخلصوم أمام القضاء ليس حك�رًا عىل املحامني، حيث 
أعط�ت املادة املذكورة آنفًا هذا احلق إىل عدة أش�خاص آخرين وذل�ك وفقًا ملا قررته الفقرات أ، 

ب، ج، د، ه� من تلك املادة)1(.

وبموجب ذلك جيوز الرتافع عن الغر أمام املحاكم لكل من:

أ � أي وكي�ل يف قضي�ة واح�دة إىل ث�الث، فإن ب�ارش الوكيل ث�الث قضايا عن ثالثة أش�خاص 
متعددين ال تقبل وكالته عن غرهم.

ب � األزواج أو األصهار أو األشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.

ج � املمثل النظامي للشخص املعنوي.

د � الويص والقيم وناظر الوقف يف قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.

ه�  � مأمور بيت املال فيام هو من اختصاصه حسب النظام والتعليامت.

واحلقيقة، إذا كانت االس�تثناءات ال�واردة يف الفقرات ب، ج، د، ه�، مربرة ويمكن قبوهلا، 
إال أن األم�ر خمتلف بالنس�بة ملا جاء يف الفق�رة أ التي أجازت للوكالء باخلصوم�ة أن يلعبوا دور 
املحام�ي يف متثيل اخلصوم أمام القضاء، األمر الذي س�يؤدي يف النتيج�ة إىل تقويض املبدأ الذي 

قررته املادة 19 واملتمثل يف حق املحامي يف متثيل الغر أمام القضاء.

وإذا كان صحيح�ًا أن الفق�رة )أ( مل تعط هذا احلق لغر املحامني بش�كل مطلق، بل وكام هو 
واض�ح، قيدت�ه برشط أن ال يرتافع يف أكثر من ثالث قضايا، إال أن اس�تحالة الرقابة عىل حس�ن 
تطبيق هذا الرشط جيعل من هذا االستثناء مصدر خطر جدي وحقيقي عىل حق املحامي يف متثيل 
اخلص�وم. إذ كيف يمكن لنا أن نع�رف عىل وجه الدقة والتحديد أن الوكيل باخلصومة قد جتاوز 
فعاًل احلد القانوين املسموح به يف متثيل الغر؟ وما هي الضوابط الفنية والدارية ومن هي اجلهة 

الرسمية املكلفة بضبط املخالفني واملجاوزين ملعيار الثالث دعاوى؟

)1( املادة )19( من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/38، وتاريخ 1422/7/28ه�.
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يف الواقع أن الس�امح لألفراد باالس�تعانة بغ�ر املحامني لتمثيلهم يف س�ر الدعوى ومتابعة 
إجراءاهتا سيؤدي إىل وجود فئة من األشخاص حترتف مهنة الوكالة باخلصومة. وهؤالء الوكالء 
سيامرسون يف الواقع دور املحامي بدون شهادة أو تأهيل علمي كاف، ودون أحكام نظامية تبني 

مسئوليتهم عن املخالفات التي يقرتفوهنا أثناء قيامهم باألعامل واملهام املوكلة إليهم.

وعىل كل حال، إذا كان املنظم يرى رضورة عملية ومربرة لوجود، أو بمعنى أدق، الستمرار 
وجود فئة الوكالء باخلصومة )الدعوجية(، فإنه من الرضوري أن يضع هلذه الفئة التنظيم والطار 
النظام�ي املناس�ب كي متارس عملها يف إطار رشعي ونظامي واض�ح املعامل وحمدد، بحيث يدد 
هل�م حقوقه�م، ويبني واجباهت�م، ويؤمن للمتعاملني معه�م الضامنات الرشعي�ة والقانونية التي 

حتفظ هلم حقوقهم ومصاحلهم.

إن بقاء الوضع عىل ما هو عليه اآلن بحيث تبقى فئة وكالء اخلصومة كام يقولون )ال معلقة 
وال مطلق�ة( ال يتف�ق وحاج�ات اململك�ة وتطلعاهتا يف تطوي�ر أنظمتها، وال خي�دم بأي حال من 

األحوال املصلحة العامة والعدالة.

إن األنظمة املعارصة تس�عى إىل توس�يع دور املحامي يف احلياة القضائية، وتلزم باالس�تعانة 
به كلام اقتضت العدالة وحق الدفاع ذلك. ولقد س�بق لنا أن أوضحنا كيف أن األنظمة وقوانني 
املحاماة العربية املقارنة مل تنزع عن املحامي حقه يف متثيل الغر أمام القضاء إال يف حاالت حرصية 
وحم�دودة. فاملحاماة مهن�ة هلا أصوهلا ورشوطها وأحكامها اخلاص�ة، وال جيوز ملن ال تتحقق فيه 

هذه الرشوط واألحكام أن يزاوهلا.

ثانيًا: حق املحامي يف حضور جلسات التحقيق

 لكي ندرك ما حققه النظام السعودي من إنجازات يف هذا املضامر، ال بد يف البداية من وقفة 
رسيعة مع الترشيع املقارن.

1 ـ حق املحامي يف حضور جلسات التحقيق يف الفقه والقانون املقارن

أ  ـ حـق املحامي يف حضور جلسـات التحقيق يف الفقه املقـارن كي ال ييسء رجال التحقيق 
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اس�تخدام سلطاهتم من خالل ممارس�ة الضغوط عىل املوقوف وانتزاع األقوال واالعرتافات منه 

بحق وبدون حق، وكي ال تنتهك حقوق النسان دقة يف الدفاع عن نفسه والذي قررته واعرتفت 

به مجيع الرشائع والوضعية القديمة واحلديثة، وكي ال يشعر املوقوف باخلوف والقلق عىل حقوقه 

ومصره عندما يكون وحيدًا خلف قضبان التحقيق والقضاء، فقد اعترب الفقه املعارص أن حضور 

املحام�ي إجراءات وجلس�ات التحقيق يعد حقًا من أهم وأعظم حق�وق التي جيب أن يتمتع هبا 

املحامي، نظرًا ملا يرتتب عىل حضوره هلذه املرحلة احلاسمة واحلرجة من سر الدعوى من الرقابة 

عىل صحة ترصفات املحققني أثناء التحقيق، وضبط هذه الترصفات ووضعها يف الطار القانوين 

والرشعي السليم، وجعلها منسجمة مع الترشيع وغاياته )1(.

ولع�ل من أهم األس�س التي تقر هبا القواعد العامة حل�ق الدفاع، أن األصل يف التحقيق هو 
العلنية للخصوم فحسب، أي أن لكل من املتهم واملجني عليه واملدعي باحلقوق املدنية واملسئول 

عنها واالدعاء العام أو النيابة العامة احلق يف حضور جلسات التحقيق.

أما بالنس�بة إىل حق املحامي يف حضور جلس�ات التحقيق، فقد س�ار أغلب الفقه عىل اعتبار 
أن املوكل وحماميه يعتربان يف إجراءات التحقيق واملحاكمة ش�خصًا واحدًا، ومن ثم إذا ثبت حق 
اخلصم يف حضور جلسات التحقيق وإجراءاته، فإن ذلك احلق يثبت احلق يثبت كذلك ملحاميه)2(.

وم�ن جهة أخرى، يعد الفقه املقارن أن من يمل�ك حق حضور التحقيق، يملك تبعًا لذلك 
حق االطالع عىل ما تم من إجراءات يف حضوره أو غيابه)3(.

وقد علل الرشاح هذا احلق باألسباب اآلتية:

1 � م�ا دام أن م�ن ح�ق كل خص�م الطلب من الق�ايض باختاذ إجراء معني كس�امع الش�هود، أو 
ندب خبر، أو إجراء كشف حيس، فإنه من الرضوري والالزم أن يكون للطرف اآلخر حق 

)1( عبد الباقي حممد سوادي، مسؤولية املحامي املدنية عن أخطائه املهنية، رسالة ماجستر، ط1، بغداد، دار احلرية 
للطباعة، 1979، ص179.

)2( رءوف عبي�د، دور املحام�ي يف التحقي�ق واملحاكمة، مرص املعارصة، لس�نة 51، يولي�و 1966، ع1-3، )يوليو 
1966( ص14.

)3( رءوف عبيد، املرجع السابق، ص14.
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االطالع عىل الوثائق واألدلة واألس�باب التي دعت القايض إىل املوافقة عىل اختاذ مثل ذلك 
الجراء.

2 � أن ممارس�ة ح�ق الدف�ع ببط�الن الج�راء الذي اخت�ذه القايض يس�تدعي الس�امح للمحامي 
وللخصم االطالع عىل ملف التحقيق.

3 � وأخ�رًا، إن ممارس�ة اخلصوم حل�ق الطعن يف بعض أوامر التحقيق تس�توجب أيضًا االطالع 
عىل ملف التحقيق ملعرفة مالبسات وأسباب صدور ذلك األمر.

بـ  موقف الترشيع املقارن من حق املحامي يف حضور إجراءات التحقيق: تتخذ الترشيعات 
احلديثة مواقف خمتلفة إزاء حق املحامي يف حضور جلسات التحقيق وإجراءاته.

فقد عملت بعض الدول مثل سويرا بالنص عىل حق املحامي يف حضور إجراءات التحقيق 
يف دستور أحد مقاطعاهتا.

ويف بريطانيا فقد س�محت قوانينها للمحامي بحق حضور إج�راءات التحقيق؛ ألهنا علنية 
يف مواجهة اخلصوم.

أما يف الواليات املتحدة األمريكية فقد نص دستورها عىل حق املحامي يف االتصال بموكله 
دون أن يش�ر إىل ح�ق املحام�ي يف حضور جلس�ات التحقيق، ومع ذلك فق�د جرى العمل عىل 

السامح للمحامي باحلضور يف مجيع مراحل التحقيق األويل )2(.

أم�ا يف م�رص، فقد اعرتف املرشع بأن للمحامني دون غرهم حق احلضور عن ذوي الش�أن 
أم�ام املحاك�م والنيابات وهيئ�ات التحكيم ودوائر الرشط�ة واللجان القضائي�ة والدارية ذات 
االختص�اص القضائي، ومجيع اجلهات األخرى التي تبارش حتقيق�ًا جنائيًا أو إداريًا أو اجتامعيًا. 

وال جيوز تعطيل هذا احلق يف أي صورة أو ألي سبب.

ك�ام نصت امل�ادة 20 من القانون اليمن�ي: )للمحامني دون غرهم ح�ق احلضور عن ذوي 
الشأن أمام املحاكم وجهات التحقيق أو التحكيم ودوائر الرشطة وال جيوز هلذه اجلهات تعطيل 

هذا احلق(.

)1( النرباوي  ،حممد سامي ، استجواب املتهم، دار النهضة العربية، القاهرة، 1970، ص349.
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وأم�ا موقف النظام الس�عودي بش�أن حق املحامي يف حضور جلس�ات التحقي�ق، فهذا ما 
سيكون موضوع الفقرة التالية:

2 ـ حق املحامي يف حضور التحقيق يف النظام السعودي

 بص�دور نظام الجراءات اجلزائية الس�عودي، حقق النظام الس�عودي إنجازات مهمة فيام 
خيص حق املحامي يف حضور إجراءات التحقيق واالطالع عىل ملفاته.

ولك�ي ن�درك م�دى التط�ور التنظيم�ي احلاص�ل يف ه�ذا املضامر ن�رى أنه م�ن الرضوري 
اس�تعراض النص�وص القانوني�ة الناظمة حلق املحام�ي يف حضور التحقيق، ثم نب�دي بعدها ما 

لدينا من مالحظات وحتفظات بشأهنا.

1 � النص�وص القانوني�ة الناظمة حلق املحامي يف حضور التحقيق، تقاس�م نظام املحاماة ونظام 
الجراءات اجلزائية مهمة تنظيم حق املحامي يف حضور إجراءات التحقيق.

فج�اء يف نظ�ام املحاماة، وحتدي�دًا يف املادة 19 ما ييل: )عىل املحاكم ودي�وان املظامل واللجان   
املش�ار إليها يف املادة )األوىل( من هذا النظام والدوائر الرس�مية وسلطات التحقيق أن تقدم 
للمحام�ي التس�هيالت التي يقتضيه�ا القيام بواجب�ه، وأن متكنه من االط�الع عىل األوراق 

وحضور التحقيق، وال جيوز رفض طلباته دون مسوغ مرشوع(.

أما نظام الجراءات اجلزائية، فقد اختص هذا املوضوع باملواد 64، 69، 70، 116، 119.  

أم�ا امل�ادة 64 فتقول: )للمتهم حق االس�تعانة بوكيل أو حمام حلض�ور التحقيق، وجيب عىل   
املحقق أن يقوم بالتحقيق يف مجيع اجلرائم وفقًا ملا هو منصوص عليه يف هذا النظام ..(.

وج�اء يف امل�ادة 69 ما ييل نصه: )للمته�م واملجني عليه واملدعي باحل�ق اخلاص ووكيل كل   
منه�م أو حمامي�ه أن يرضوا مجي�ع إجراءات التحقي�ق وللمحقق أن جي�ري التحقيق يف غيبة 
املذكورين أو بعضهم متى رأى رضورة ذلك لظهار احلقيقة، وبمجرد انتهاء تلك الرضورة 

يتيح هلم االطالع عىل التحقيق(.

أما املادة 70 فنصت عىل أن: )ليس للمحقق أن يعزل املتهم عن وكيله أو حماميه احلارض معه   
يف أثن�اء التحقي�ق وليس للوكيل أو املحامي التدخل يف التحقيق إال بإذن من املحقق، وله يف 
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مجيع األحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بمالحظاته وعىل املحقق ضم هذه املذكرة إىل 
ملف القضية(.

وتنص املادة 116 عىل اآليت: )كل من يقبض عليه أو يوقف يبلغ فورًا بأسباب القبض عليه   
أو توقيفه، ويكون له حق االتصال بمن يراه لبالغه، ويكون ذلك حتت رقابة رجل الضبط 

اجلنائي(.

وأخرًا وبموجب املادة 119 فإن: )للمحقق � يف مجيع األحوال � أن يأمر بعدم اتصال املتهم   
بغ�ره من املس�جونني أو املوقوفني وأال ي�زوره أحد ملدة ال تزيد عىل س�تني يومًا إذا اقتضت 

مصلحة التحقيق ذلك، دون الخالل بحق املتهم يف االتصال بوكيله أو حماميه(.

2 � مالحظاتن�ا بش�أن املحام�ي يف حض�ور التحقي�ق يف النظام الس�عودي: يف البداي�ة ال بد من 
الش�ارة إىل أن املنظ�م الس�عودي يف صياغت�ه جلمي�ع النص�وص النظامية حل�ق املحامي يف 
حض�ور التحقيق، قد اس�تخدم عبارة )وكيل املتهم أو حمامي�ه( مقدمًا بذلك وكيل اخلصومة 
عىل املحامي. فعىل الرغم من أن نظام الجراءات اجلزائية مل يكن سابقًا يف صدوره عىل نظام 
املحام�اة، بل وكام نعلم أن كال النظامني كانا ق�د صدرا يف يوم واحد، فإن واضعي نصوص 

هذين النظامني قد وقعوا يف هذه الزلة التي كان ينبغي ختطيها.

ومل�ا كان نظ�ام املحام�اة الوليد قد خ�ص املحامني من حي�ث املبدأ، بح�ق املرافعة عن الغر   
ومتثيلهم أمام املحاكم، ومل يعرتف هبذا احلق لغره من األش�خاص إال يف حاالت اس�تثنائية 
ومقيدة، فقد كان من الرضوري عىل واضعي نصوص النظامني حذف كلمة )وكيل املتهم( 

واالكتفاء بعبارة )املحامي( وذلك حتقيقًا لالنسجام والتوافق بني أحكام األنظمة النافذة.

ويب�دو واضح�ًا أن النظ�ام الس�عودي قد اع�رتف للمحام�ني بحقهم يف حض�ور إجراءات   
التحقيق منذ مراحله األوىل أي منذ مرحلة التوقيف، حيث أجازت املادة 64 حق االستعانة 
بمحام عندما أتاحت للمتهم حق االتصال بمن يراه لبالغه، األمر الذي يعني أنه إذا ارتأى 

املوقوف رضورة لالتصال بمحام واالستعانة به فال يشء يمنعه من ذلك.

والتحقي�ق يف النظام الس�عودي علني؛ حيث س�محت املادة 69 لكل م�ن املتهم واملجني عليه   
واملدع�ي باحل�ق اخلاص ووكيل كل منهام أو حماميه حضور مجي�ع إجراءات التحقيق، وال جيوز 
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للمحقق أن يعطل هذا املبدأ إال يف حاالت الرضورة التي تقتضيها رسية التحقيق، وعىل املحقق 
أن يطلع املتهم وحماميه عىل النتائج التي انتهى إليها التحقيق بمجرد انتهاء الرية وزواهلا.

وم�ن جهة أخ�رى، إن مجيع أن�واع املحاكم بمختلف أنواعه�ا ودرجاهتا، ب�دءًا من املحاكم   
الرشعي�ة وم�رورًا باللجان القضائية منها وش�به القضائية أو ذات الطاب�ع الداري، وانتهاًء 
بدي�وان املظ�امل، وس�لطات التحقي�ق ورجال الس�لطة اجلنائي�ة أو الرشطة، ومجي�ع اجلهات 
الرس�مية األخرى التي جت�ري حتقيقًا أيًا كان نوعه ماليًا أو إداري�ًا أو اجتامعيًا، ملزمة بتقديم 
التس�هيالت الالزم�ة ومتكني املحامي من القي�ام بواجباته املهنية، وال جي�وز هلا االمتناع عن 

ذلك ما مل يكن هناك مسوغات رشعية متنعها من القيام بواجباهتا جتاه املحامني.

ونعتق�د أن املس�وغ الرشعي الذي من ش�أنه تعطيل حق املحامي يف حض�ور مجيع إجراءات   
التحقي�ق، جي�ب أن يبقى حمصورًا يف إطار احلاالت التي يتقرر فيها رسية التحقيق. وجيب أن 
تق�در الرية بق�در رضورهتا، وأن ال تتخ�ذ كذريعة نظامية لتعطيل ح�ق املحامي يف متابعة 
إج�راءات التحقي�ق واالط�الع عىل ملفات�ه، وأن تق�وم مجيع اجلهات املش�ار إليه�ا بتمكني 

املحامي من القيام بواجباته املهنية بمجرد زوال الرية وأسباهبا.

وهك�ذا يبدو واضحًا أن النظام الس�عودي ق�د وضع تنظياًم قانونيًا حل�ق املحامي يف حضور   
جلس�ات التحقي�ق ومتابع�ة إجراءات�ه جماريًا يف ذلك ما اس�تقرت عليه الترشيع�ات املقارنة 
وما قرره الفقه املقارن من أمهية حق الدفاع وما يس�تلزمه من حق حضور املحامي جلس�ات 

التحقيق منذ مراحله األوىل.

ثالثًا: حق املحامي يف حضور املرافعة

املرافعة تعني قيام املحامي بتقديم الطلبات والدفوع وتقديم املرافعات الش�فوية والكتابية، 
وذل�ك بقصد تس�ليط الضوء عىل احلقيقة وحماولة إقناع القايض ب�رأي الدفاع وتقويض ما أقامه 

االهتام من أدلة )1(.

)1(علوب، حس�ن حممد ، اس�تعانة املتهم بمحام يف القانون املقارن، دار النرش للجامعات املرصية، القاهرة، 1970، 
ص349.
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ويف عرصنا الراهن مل يعد حق املحامي يف املرافعة حمل نقاش؛ ألنه يمثل جوهر مهنة املحاماة 
وعمودها الفقري، ولكوهنا عماًل مكماًل ومس�اعدًا للقضاء يف الكش�ف عن احلقيقة وإظهارها، 

وحتقيق الغاية التي أنشئت ألجلها التنظيامت القضائية أال وهي إقامة العدل بني الناس.

وإذا كان�ت القوانني املقارنة ق�د اعرتفت للمحامي بحق حض�ور املرافعة، بل وجعلت منه 
واجبًا ال جيوز التخيل عنه يف بعض احلاالت، فإن النظام الس�عودي بقي مرتددًا بش�أن االعرتاف 
للمحامني هبذا احلق، ومل يتخذ بشأنه يف بعض احلاالت موقفًا واضحًا حمددًا. وسنعرض ملوقف 

الترشيع املقارن، ثم للنظام السعودي يف هذا الصدد)1(.

1 ـ حق املحامي يف حضور املرافعة يف الترشيع املقارن

 نظم�ت املادت�ان 26 و 27 م�ن قان�ون املحام�اة الكويت�ي وامل�ادة 120 من قان�ون أصول 
املحاكامت اجلزائية حق املحامي يف حضور املحاكمة وعىل وجه اخلصوص أمام حمكمة اجلنايات. 
حيث نصت املادة 26 عىل ما ييل: )جيب عىل مجعية املحامني بناء عىل طلب جلنة املعونة القضائية 
أو املحكمة التي تندب أمام املحاكم املدنية أو اجلزائية أو التجارية حماميًا للدفاع عن الفقر جمانًا. 
وجي�وز للمحام�ي أن يطلب من املحكم�ة التي أحرض أمامها تقدير أتعاب�ه ضد اخلصم املحكوم 
عليه باملرصوفات وينفذ عليه هبا وال يس�وغ للمحامي أن يتنحى عنه إال ألس�باب تقبلها اللجنة 

املذكورة أو املحكمة املنظورة أمامها الدعوى( )2(.

وإذا ندب�ت حمكم�ة اجلناي�ات حماميًا للدفاع عن املته�م بجناية عماًل بامل�ادة 120 من قانون 
الج�راءات واملحاكامت اجلزائي�ة وجب عليه احلضور مع املتهم يف جلس�ات املحاكمة والدفاع 
عن�ه وإذا ختل�ف بدون عذر ع�ن أداء هذا الواجب جاز ملحكمة اجلناي�ات احلكم عليه بغرامة ال 
تزيد عن مائة دينار رشيطة أن يكون املحامي املنتدب فيها قد أعطى نسخة طبق األصل من ملف 
القضية املنتدب فيها دون مقابل قبل اجللسة املحددة لنظرها بوقت كاف. وتقدر حمكمة اجلنايات 

)1( املواد املشار إليها من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/38، وتاريخ 1422/7/28ه�.
)2( املواد )26، 27( من قانون املحاماة الكويتي رقم 42 لس�نة 1964م، واملعدل بالقانون رقم 30 لس�نة 1968م، 

وبالقانون رقم 62 لسنة 1969م.
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عن�د الفص�ل يف اجلناي�ة املنتدب فيها املحامي أتع�اب هذا املحامي ضمن احلك�م الذي تصدره، 
وال جي�وز الطع�ن يف أمر التقدير املذكور، وترصف األتعاب املقدرة للمحامي املنتدب من خزانة 

وزارة العدل بموجب شهادة تعطى له من املحكمة التي تقدرها.

ويف م�رص، جي�ب عىل مستش�ار الحالة من تلقاء نفس�ه أن ينتدب حماميًا ل�كل متهم بجناية 
ص�در أم�ر بإحالته إىل حمكمة اجلنايات إذا مل يكن ق�د وكل من يقوم بالدفاع عنه )املادة 188 من 

قانون الجراءات اجلنائية(.

ومل ت�رتدد حمكمة النقض املرصية يف التش�ديد عىل تطبيق ح�ق املحامي يف حضور املحاكمة، 
حي�ث جاء يف أحد قراراهتا أن الش�ارع قد أوجب )حضور مدافع ع�ن كل متهم بجناية أحيلت 
لنظره�ا ع�ىل حمكم�ة اجلنايات، وال يتحقق هذا الغ�رض إال إذا كان املدافع ق�د حرض إجراءات 
حماكمة املتهم من أوهلا حتى هنايتها. فال بد أن يتم سامع الشهود وطلبات النيابة يف وجوده بشخصه 
أو ممثاًل ممن ينوب عنه فإذا ندبت املحكمة أحد املحامني للدفاع عن املتهم بعد انس�حاب حماميه 
وبعد س�امع الش�هود ومرافعة ممثل النيابة، ومل يثبت أن املحامي املنتدب قد تتبع هذه الجراءات 
باجللسة، فإن احلكم يكون معيبًا ببطالن الجراءات مما يستوجب نقضه. ومن املقرر أن املحامي 
امل�وكل ع�ن املتهم إذا مل يرض وحرض عنه حمام آخر أبدى س�بب تغيب�ه، وطلب تأجيل الدعوى 
حتى يرض فلم تس�تجب له املحكمة ومضت يف نظر الدعوى وس�معت مرافعة حمام آخر كانت 
قد ندبته يف اليوم الس�ابق للمرافعة يف الدعوى، فإن ذلك منها يعد إخالاًل بحق الدفاع، ما دام مل 
يب�د أي اعرتاض عىل هذا الجراء، ومل يتمس�ك أمام املحكمة بطل�ب تأجيل نظر الدعوى حتى 

يرض حماميه املوكل )1(.

واألصل أن املتهم حر يف اختيار حماميه، فهو صاحب احلق يف ذلك، وال سلطان ألحد عليه 
ف�إذا اخت�ار املتهم حماميًا ما فليس للقايض أن يعني ل�ه حماميًا آخر ليتوىل الدفاع عنه إال إذا بدا من 
املحامي الذي اختاره املتهم ما يدل عىل أنه يعمل عىل تعطيل سر الدعوى. وال يعد تعطياًل لسر 

الدعوى متسك املحامي بسامع الشهود وفقًا ملا قضت به حمكمة النقض)2(.

)1( نقض مرصي، سنة 1960، الطعن رقم 1568 لسنة 29 القضائية، جمموعة أحكام النقض اجلزائية، السنة 11، 
ص218.

)1( نقض مرصي، 5 يناير 1945، الطعن رقم 67 لسنة 15 القضائية، جمموعة أحكام النقض اجلزائية، ص15.



111

2 ـ حق املحامي يف حضور املرافعة يف النظام السعودي

 يتمت�ع املحام�ي يف النظام الس�عودي وكام هو معلوم بحق املرافعة أم�ام مجيع أنواع املحاكم 
باختالف درجاهتا، وأمام مجيع اللجان القائمة أيًا كانت طبيعتها قضائية أو شبه قضائية أو إدارية.

غ�ر أن حق املحامي يف املرافعة يف القضايا اجلزائية يتس�م ب�يء من اخلصوصية التي جتعله 
خمتلفًا عن غره من القوانني العربية املقارنة.

ويتضح هذا التميز واالختالف من خالل عدم تبني النظام السعودي مبدأ وجوبية االستعانة 
بمح�ام يف اجلرائم الكربى، أي القضايا اجلنائي�ة، فلم يأخذ النظام بام يعرف بندب املحامني، كام 

مل يأخذ بنظام املعونة القضائية.

ف�ال إل�زام عىل القايض يف األم�ور اجلنائية بانت�داب حمام للدف�اع عن املته�م إذا مل يكن هذا 
األخر قد اختار حماميًا للدفاع عنه. لقد أكد النظام رضورة احلضور الشخيص للمتهم يف األمور 
اجلزائي�ة، متجاه�اًل يف املقاب�ل احلدي�ث عن ما يعرف بن�دب املحامني يف احل�االت التي ال يقوم 
املتهم بتعيني حمام يدافع عنه. حيث تقول املادة 140 من نظام الجراءات اجلزائية ما ييل: )جيب 
عىل املتهم يف اجلرائم الكبرة أن يرض بنفس�ه أمام املحكمة مع عدم الخالل بحقه يف االستعانة 
بم�ن يداف�ع عنه أما يف اجلرائ�م األخرى فيجوز له أن يني�ب عنه وكياًل أو حمامي�ًا لتقديم دفاعه، 

وللمحكمة يف كل األحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها(.

فاألص�ل يف القضاي�ا اجلزائية إذًا، حضور املتهم ش�خصيًا أمام القض�اء، وهو يعد التزامًا يف 
اجلرائم الكربى، أما بالنس�بة للجرائم األخرى فيجوز للمته�م أن يكلف حماميًا لتمثيله والدفاع 

عنه، ما مل تأمره املحكمة باحلضور شخصيًا أمامها.

وهك�ذا يبدو أن دور املحامي يف املرافعة في�ام يتعلق باجلرائم الكربى قد انحر وتراجع إىل 
الدرجة الثانية، باعتبار أن االس�تعانة بمحام يف هذا النوع من اجلرائم ليس�ت أمرًا واجبًا، كام هو 

عليه احلال يف القوانني املقارنة.

ك�ام مل يعال�ج القان�ون الس�عودي نظ�ام املعون�ة القضائي�ة الذي يع�د أحد العن�ارص املهمة 
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واألساس�ية يف حق األفراد يف الدف�اع عن حقوقهم. فالقضاء والدفاع ع�ن احلقوق واملطالبة هبا 
وحتصيله�ا ب�ات يف عرصنا الراه�ن باهظ التكلفة، وك�م من أصحاب احلقوق غ�ر قادرين عىل 
حتملها. فهل من املنطق والعدل أن نحرم هؤالء من حقهم املرشوع يف الدفاع عن حقوقهم ومن 
التمك�ن من اللج�وء إىل من يمثلهم ويدافع عنهم من املحامني ملجرد عدم قدرهتم املالية لس�داد 
أتعاب املحاماة والرس�وم وغرها من املصاريف القضائية األخرى. إن حق الفرد يف الدفاع عن 
حقوق�ه وحق�ه يف أن يع�ني أو ينتدب ل�ه حماميًا للدفاع عن�ه أمام القضاء غدا م�ن األمور التي ال 
يمك�ن، ب�ل وال جيوز جتاهلها أو التهاون هب�ا، نظرًا لتعلقها بحق النس�ان يف الدفاع عن حقوقه 

ومصاحله، وبواجب الدولة يف تأمني األمن القضائي وتوفر العدالة واالستقرار لكافة أبنائها.

حدود حق الدفاع

إذا ما قرر الفرد االستعانة بمحام، فإن املحامي يصبح وكياًل عن املتقايض، وبوصفه كذلك 
يصبح املحامي الناطق الرشعي للموكل ولسان حاله، له ما للموكل وعليه ما عىل املوكل.

وع�ىل املحام�ي ال�ذي أوكل إليه املتق�ايض مهمة الدفاع ع�ن حقوقه أن يس�لك كل الطرق 
املمكنة رشعًا وقانونًا يف س�بيل أداء هذه املهمة. إذ له احلق يف قول ما يش�اء وبالطريقة التي يش�اء 

والتي يراها جمدية لقناع القايض وإظهار احلق.

وحق املحامي يف الدفاع أساس�ه احلرية واالس�تقالل فال س�لطان ألحد عليه وال خوف أو 
وجل من أحد، وعىل املحامي أن يقارع احلجة باحلجة، والدليل بالدليل، ويقدم دفوعه الشفوية 

أو املكتوبة وأن يضمنها كل ما تقتضيه مستلزمات الدفاع عن احلق ورضوراته.

وم�ا دام أن ال�رضورات تبيح املحظورات فال حرج عىل املحام�ي يف أن تنطوي مذكراته أو 
دفوعه الش�فوية أو املكتوبة عىل ما من ش�أنه أن ينر درب احلق والعدالة حتى وإن اقتىض األمر 
يف بعض الظروف واألحيان وحس�ب مقتضيات الدعوى شيئًا من التعرض لشخص اخلصم أو 

حماميه أو شيئًا من املساس بسمعة وكرامة اخلصم أو حماميه.

ولقد كفل النظام الس�عودي كغره م�ن القوانني حرية الدفاع، وأكدها يف نصوصه، فنصت 
املادة 13/ن م س عىل أن )للمحامي أن يسلك الطريق التي يراها ناجحة يف الدفاع عن موكله، 
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وال جتوز مساءلته عام يورده يف مرافعته كتابيًا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع( )1(.

كام ال جييز قانون املحاماة املرصي مساءلة املحامي عام يورده يف مرافعته الشفوية أو الكتابية 
مما يستلزمه حق الدفاع.

ولك�ن إذا كان ح�ق املحامي يف الدفاع يقوم عىل مب�دأ حرية الدفاع، فإن هذه احلرية كغرها 
من أنواع احلريات ليست مطلقة، وال يمكن أن تكون كذلك، إهنا حرية مقيدة، وقيدها األساس 
هو عدم اخلروج عن احلدود املألوفة للدفاع، والدخول يف دائرة العدوان عىل اخلصم أو حماميه.

وإذا كان�ت الرضورات تبي�ح املحظورات، فإن الرضورات تق�در بقدرها. وال جيوز يف أي 
حال من األحوال أن تتحول إىل انتهاك وتطاول عىل الرشيعة والنظام.

وإذا كان صحيح�ًا أن القوان�ني املع�ارصة قد تبنت مب�دأ حرية الدفاع، وع�ززت هذا احلق 
بالضامنات واحلصانة القانونية الالزمة والتي متكن املحامي من أداء واجبه املقدس يف الدفاع عن 
حقوق املوكل، إال أهنا يف املقابل عملت مجيعها عىل فرض قيود وضوابط لضامن حسن أداء حق 
الدفاع من غر جتاوز أو اعتداء عىل حقوق اآلخرين أو عىل كرامتهم وسمعتهم الشخصية. وهذا 
م�ا فعله املنظم الس�عودي وقرينه امل�رصي والفرنيس حني أخضع هذا احلق إىل قيدين أساس�يني 

مها:

1 � عدم التعرض لألمور الشخصية اخلاصة بخصم موكله أو حماميه.

2 � االمتناع عن السب أو االهتام اخلاصة بام يمس الرشف والكرامة.

فق�د نص�ت املادة 12/ن م س عىل أن�ه: )ال جيوز للمحامي أن يتعرض لألمور الش�خصية 
اخلاصة بخصم موكله أو حماميه، وعليه أن يمتنع عن السب أو االهتام بام يمس الرشف والكرامة(، 
وعقبته�ا امل�ادة 13 قائلة: )مع مراعاة ما ورد يف املادة الثانية عرشة، للمحامي أن يس�لك الطريق 
التي يراها ناجحة يف الدفاع عن موكله، وال جتوز مساءلته عام يورده يف مرافعته كتابيًا أو مشافهة 

مما يستلزمه حق الدفاع(.

وأوج�ب قان�ون املحام�اة املرصي ع�ىل املحامي أن يمتنع عن س�ب خصم موكل�ه، أو ذكر 

)1( املادة )13( من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/38، وتاريخ 1422/7/28ه�.
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األم�ور الش�خصية التي تيسء إليه، أو اهتام�ه بام يمس رشفه أو كرامته، ما مل تس�تلزم ذلك حالة 
الدعوى أو رضورة الدفاع عن مصالح موكله.

ونصت املادة 31 من قانون الصحافة الفرنيس عىل أنه: )ال يرتتب أي دعوى عن نرش القذف 
أو الس�ب أو الهان�ة بحس�ن نية وأمان�ة، إذا وقعت ه�ذه األفعال يف املحاك�امت القضائية أو يف 
األقوال أو األوراق املقدمة للمحاكم، وجيوز مع ذلك للقضاة أن يأمروا بش�طب العبارات التي 
تنطوي عىل يشء من ذلك وأن يكموا بالتضمينات عىل املس�ئول عنها، كام جيوز للقضاة كذلك 
إنذار املحامني ووكالء الدعاوى ووقفهم مدة ال تزيد عىل شهرين إذا وقعت منهم هذه األفعال. 
وأما إذا كانت وقائع القذف والسب والهانة غر متعلقة بالدعوى فيجوز رفع الدعوى اجلزائية 
واملدنية، إذا ارتأت املحكمة التي تنظر الدعوى حفظ حق اخلصم املترضر من ذلك، وجيوز للغر 

يف كافة األحوال رفع الدعوى املدنية(.

وبمقارن�ة النظام الس�عودي بالقانون املرصي يتضح أن كليهام يظر عىل املحامي أن يس�ب 
خص�م موكل�ه أو حمامي�ه، وأن يمتنع عن الس�ب أو االهتام ب�ام يمس ال�رشف والكرامة، وأن ال 
يتعرض إىل ذكر األمور الش�خصية اخلاصة التي متس الش�خص يف س�معته وكرامته ورشفه، كام 
أهن�ام ال يفرض�ان أي عقوب�ة عىل املحامي عام يس�نده إىل اخلص�م أو حماميه يف دفوع�ه الكتابية أو 

الشفوية أمام املحاكم، مما يستلزمه حق الدفاع ورضوراته.

ويبدو وفقًا ملا قرره النظام الس�عودي والقان�ون املرصي أن املنظم يف كال البلدين عمل عىل 
صيان�ة حق املحامي يف الدفاع وضامنه، وذلك ضم�ن حدود نظامية ال جيوز جتاوزها فمن جهة، 
يمن�ع ع�ىل املحامي املس�اس والتعرض لش�خص اخلص�م أو حمامي�ه أو الس�اءة إىل كرامتهام أو 

سمعتهام.

وم�ن جهة أخ�رى، إذا اقتض�ت مس�تلزمات العدال�ة ورضورات إظهار احلقيقة ش�يئًا من 
املساس بشخص اخلصم أو حماميه، فال إثم عىل املحامي فيام لو تعرض لذلك يف أقواله ومذكراته 

الكتابية أمام املحاكم، إذا كانت من مستلزمات حق الدفاع ومقتضياته.

ولك�ن الس�ؤال الذي جيب طرحه يف هذا الطار هو مت�ى يكون ما أورده املحامي يف دفوعه 
ومذكرات�ه من مس�تلزمات حق الدف�اع؟ ومتى تعترب دفوعه داخلة يف دائ�رة املباح؟ ومتى تكون 
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حمظورة؟ أس�ئلة ترك القانون إىل الس�لطة القضائية حق الجابة عنها. وكل ما يمكن قوله هو أن 
النظام الس�عودي وقرينه املرصي ت�ركا أمر تقدير ما إذا كانت دفوع املحام�ي وأقواله ومرافعاته 

تعد من مقتضيات حق الدفاع أم ال، إىل السلطة القضائية.

ويف مقاب�ل ذلك، كان موق�ف القانون الفرنيس فيام يتعلق بح�ق املحامي يف الدفاع وحدود 
ه�ذه احل�ق، أكثر دقة ووضوحًا من النظام الس�عودي واملرصي. حيث متك�ن من صياغة قواعد 
قانونية دقيقة ومفصلة بني فيها ضوابط املس�ؤولية اجلزائية واملدنية واملس�لكية بالنس�بة ملا يرتكبه 

املحامي من خمالفات بحق خصم موكله أو حماميه عند ممارسته حلق الدفاع.

وعىل كل حال، فإن قيام املحامي بواجبه يف الدفاع عن املوكل ونجاحه يف أداء هذا الواجب 
يت�اج إىل إط�ار قان�وين يوف�ر للمحامي احلامي�ة الالزم�ة للعمل بحري�ة واس�تقالل، ويؤمن له 
الضامنات التي حتقق ذلك. فهل حتقق ذلك يف النظام السعودي أو يف غره من القوانني املعارصة.

حصانة املحامي يف الدفاع

الدف�اع ع�ن املوكل ومتثيله أمام القضاء واجب وأمانة. وعىل املحامي أن جيهد نفس�ه ويبذل 
كل ما أويت من علم وخربة وموهبة وفن وحجة يف سبيل حتقيق ذلك.

فم�ن واج�ب املحامي أن ياور وجي�ادل باحلق، وأن يق�ارع احلجة باحلج�ة، وأن ال يفوت 
فرصة رشعية أو نظامية إال ويستعني هبا ويستغلها.

ولكي ينجح يف حتقيق كل ذلك فإنه يتاج إىل ضامنات مكتوبة حتصنه جتاه الغر وتضمن له 
حقه يف ممارسة الدفاع. فال يكفي إذًا أن يكون املحامي عاملًا يف اختصاصه أو مبدعًا يف مهنته، بل 
ال بد من غطاء رشعي ونظامي يؤمن له احلرية واالس�تقالل يف أدائه ملهنته، ويس�اعده عىل القيام 
بواجباته املهنية بأمانة وإخالص من غر خوف أو وجل أو خش�ية من س�وء العواقب. إنه فعاًل 
بحاجة إىل سياج نظامي يمي طالقة لسانه، وحرية قلمه، ورسية أعامله، وبدون أن يؤدي ذلك 

إىل االعتداء عىل حقوق الغر أو عىل كرامتهم وأمورهم الشخصية اخلاصة.

ولذلك عملت الترشيعات احلديثة عىل وضع حق الدفاع يف إطاره القانوين السليم من خالل 
توفر العديد من الضامنات القانونية الالزمة حلامية حق الدفاع ودون أن يؤدي ذلك إىل التطاول 
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أو االعتداء عىل شخص الغر أو كرامته، فام هي ضامنات حق الدفاع يف القوانني املقارنة؟ وكيف 
يصور النظام السعودي حصانة املحامي يف الدفاع عن املوكلني.

حصانة املحامي يف الدفاع يف الترشيعات املقارنة

كرس�ت القوانني املعارصة العديد من أحكامها ونصوصه�ا لضامن حق املحامي يف املرافعة 
احلرة املستقلة، وقد تنبهت هذه القوانني ألمهية محاية حق الدفاع فعملت عىل وضع تنظيم قانوين 
حلصانة املحامي، ورسمت صور وحاالت احلصانة، ونظرًا ألمهية املوضوع، ولكي ندرك كيفية 
معاجلة هذه القوانني حلصانة حق الدفاع، البد أن نستعرض أواًل النصوص القانونية الناظمة هلا، 

ثم نحاول أن نرسم صور احلصانة وحاالهتا يف بعض الترشيعات املقارنة.

النص�وص القانونية الناظمة حلصانة املحامي يف الدفاع: عالوة عىل ما جاء يف املادة )309( 
م�ن قانون العقوب�ات املرصي التي قضت بعدم املس�ؤولية اجلزائية عىل ما يس�نده أحد اخلصوم 
خلصمه يف الدفاع الشفوي أو الكتايب أمام املحاكم، أورد قانون املحاماة املرصي ضامنات أخرى 

يف املواد: 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55)1(.
وبموجب هذه املواد يكفل القانون املرصي للمحامي الضامنات التالية)2(:

1 � ال جيوز مساءلة املحامي عام يورده يف مرافعاته الكتابية أو الشفوية، مما يستلزمه حق الدفاع.
2 � ال جيوز القبض عىل حمام أو حبسه احتياطيًا ملا ينسب إليه من جرائم القذف والسب والهانة 

بسبب أقوال أو كتابات صدرت عنه أثناء أو بسبب ممارسته املهنة.

3 � يف جرائم اجللسات أو أي أمر يستدعي مؤاخذة املحامي تأديبيًا أو جزائيًا يأمر رئيس اجللسة 
بتحرير حمرض بام حدث ويليه إىل النيابة العامة. وللنائب العام أن يتخذ الجراءات اجلنائية 
يف حال�ة وقوع جريم�ة يعاقب عليها قانون العقوبات أو ييل املحام�ي إىل اهليئة التأديبية أو 

جملس النقابة.

4 � يعاق�ب م�ن أه�ان حماميًا بالش�ارة أو بالق�ول أو التهديد أثن�اء قيامه بأعامل مهنته وبس�ببها 
بالعقوبة املقررة يف القانون عىل من يرتكب هذه اجلريمة عىل أحد أعضاء هيئة املحكمة.

)1( املواد )49 – 55( من قانون املحاماة املرصي، رقم: 17 لسنة 1983م.
)2( ع�امر، صاب�ر، ضامنات املحام�ي وحقوقه يف قانون املحام�اة املرصي 83/17 وتعديالته مع الش�ارة للمواثيق 

الدولية والترشيعات العربية، معهد الدقهلية، مرص، ط2، 2009، ص5.
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5 � ال جي�وز تفتي�ش مقار نقابة املحامني ونقاباهتا الفرعية أو وض�ع أختام عليها إال بمعرفة أحد 
أعضاء النيابة وبحضور نقيب املحامني أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها.

6 � ال جيوز التحقيق مع حمام أو تفتيش مكتبه إال بمعرفة أحد أعضاء النيابة.

7 � ال جيوز احلجز عىل مقر النقابة أو مكتب املحامي أو أثاث مكتبه.

ويف س�ورية، منع�ت املادة 43 م�ن قانون املحاماة تفتي�ش املحامي أثناء مزاولت�ه لعمله، أو 
تفتي�ش مكتب�ه أو إجراء احلجز عليه إال بعد إب�الغ النقيب ليحرض أو يوفد من ينتدبه من أعضاء 

النقابة.

وإذا ما بدا من املحامي أثناء اجللسة ما يعد تشويشًا خماًل بنظام اجللسات وموجبًا للمسؤولية 
التأديبي�ة، ي�رر رئيس املحكمة حمرضًا ويرس�له إىل النيابة العامة ويرس�ل صورة من املحرض إىل 
النقي�ب وتقوم النيابة العامة بإجراء التحقي�ق، وللنيابة العامة إقامة الدعوى التأديبية أمام جملس 

النقابة وذلك وفقًا ملا قضت به املادة 44.

وبموج�ب امل�ادة 45 تس�تمر حصانة املحامي إىل ما بع�د وفاته، حيث يق�وم النقيب أو من 
ينتدبه بتحرير املكتب وبتكليف املوكلني لتوكيل حمام مكان التفويض وتسليمهم ملفات الدعوى 
واملستندات بعد حماسبتهم عن األتعاب وتصفية كامل أعامل املكتب وتسليم موجوداته إىل ورثة 

املتوىف الرشعيني.

ويف الكويت، مل يتحدث قانون املحاماة القديم عن حصانة املحامي، غر أن القانون اجلديد 
الص�ادر ع�ام 1996 اس�تدرك هذا اخللل من خ�الل توفر يشء من احلامي�ة القانونية والقضائية 
للمحام�ي )1( إذ تطل�ب القانون اجلديد أن يكون التحقيق مع املحامي بمعرفة النيابة العامة حتى 
ول�و كانت اجلريمة املنس�وبة إلي�ه يف عداد اجلنح، ويس�توي أن يكون الفعل ال�ذي أتاه املحامي 
واقعًا داخل املحكمة أم خارجها مادام هذا الفعل متصاًل بعمله، إذ جاء النص مطلقًا حني نص 
عىل أنه: )ال جيوز التحقيق مع املحامي يف جريمة متصلة بعمله إال بمعرفة النيابة العامة، وعليها 
إخطار رئيس مجعية املحامني أو من ينوب عنهام بام اختذته من إجراءات بش�أن املحامي ومواعيد 

)1( حممد السعيد رشدي، تعليق عىل القانون الكويتي، مرجع سابق 252.
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التحقي�ق ولرئي�س اجلمعية أو م�ن ينيبه حضور التحقي�ق وللجمعية طلب ص�ور التحقيق بغر 
رسوم( املادة 11 مكرر.

وبذل�ك يكون القانون اجلديد قد حقق قدرًا كبرًا وجادًا للمحامني ومحاية أرسار املوكلني، 
إال أن�ه ال ي�زال غ�ر كاف لتوف�ر الضامن�ات الالزمة حلصان�ة املحامي يف الدف�اع، فلم يتحدث 
القانون اجلديد س�وى عن ع�دم جواز التحقيق مع املحامي يف جريم�ة متصلة بعمله إال بمعرفة 
النياب�ة العام�ة، يف حني أن كاًل من القانون املرصي والس�وري قد س�ارا يف اجتاه واحد نحو منح 
املحام�ي ق�درًا أكرب من احلصانة الت�ي يمنحها القانون عادة للخصوم أنفس�هم حرصًا منهام عىل 
حتقيق أكرب قدر ممكن من احلامية الالزمة للمحامي وضامن حريته واس�تقالله، فام هي أوجه هذه 

احلامية وما صورها؟

صـور احلصانة يف الترشيع املقارن: تتمثل حصان�ة املحامي يف الدفاع يف العديد من القوانني 
املقارنة يف صور ثالث:

1 � عدم جواز التحقيق مع حمام أو تفتيش مكتبه إال بمعرفة النيابة العامة.

2 � عدم جواز حبس املحامي بسبب جرائم القذف والسب والهانة التي يرتكبها املحامي أثناء 
أو بسبب ممارسته عمله.

3 � خضوع املحامي لجراءات خاصة حال ارتكابه جريمة من جرائم اجللس�ات ونوضح هذه 
الصور الثالث:

أ  � التحقي�ق م�ع املحام�ي أو تفتي�ش مكتبة: ال جي�وز التحقيق مع حم�ام أو تفتيش مكتبه إال 
بمعرفة أحد رجال النيابة العامة، وال تعني هذه القاعدة حظر التحقيق أو تفتيش مكتب 
املحام�ي كليًا، إنام املقصود بذلك، أن التحقيق مع املحامي أو تفتيش مكتبه جيب أن يتم 
بوس�اطة أح�د رجال النيابة العامة فكل حتقيق جي�ري مع حمام، وكل تفتيش ملكتبه ال يتم 
بوس�اطة أحد أفراد النيابة العامة يعد باطاًل وعىل النيابة العامة إخطار جملس النقابة قبل 

الرشوع يف التحقيق مع املحامي، ويرتتب عىل عدم القيام بذلك بطالن التحقيق.

وينبغ�ي الش�ارة إىل أن قاع�دة عدم التحقيق م�ع املحامي أو تفتي�ش مكتبة تري عىل   
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مجيع التحقيقات س�واء تلك املتعلقة بعمل�ه أم خارج إطار عمله املهني، وقد رأينا كيف 
أن القان�ون الكويت�ي اجلدي�د قد أخذ هب�ذه القاعدة وذلك حني أكدت امل�ادة 11 مكرر 
وج�وب ع�دم التحقيق مع املحام�ي إال بمعرفة النياب�ة العامة حتى ول�و كانت اجلريمة 
املنس�وبة إليه تش�كل جنحة، وس�واء كانت اجلريم�ة قد وقعت داخل قاع�ة املحكمة أم 

خارجها مادام الفعل متصاًل بعمله.

ب � ال جيوز حبس املحامي احتياطيًا بس�بب اجلرائم التي يرتكبها أثناء املهنة أو بس�ببها: كل 
س�ب أو ش�تم أو إهانة أو قذف يصدر عن املحامي أثناء ممارسته املهنة، سواء صدر عنه 
داخ�ل جلس�ة املحاكمة أم خارجه�ا أم يف النيابة العامة أم ل�دى الرشطة أم يف أي مكان 
آخ�ر، ال يعد س�ببًا يس�توجب القبض عليه أو حبس�ه احتياطيًا. إذ ال جي�وز القبض عىل 

املحامي أو حبسه احتياطيًا إذا صدر منه السب أوالقذف أثناء مزاولته املهنة أو بسببها.

والرشط األسايس لعامل هذه القاعدة هو أن يكون الفعل اجلرمي قد ارتكب خالل أداء   
املهن�ة أو بس�ببها، ومن ثم ف�إن كل اجلرائم التي ال تقع أثناء قي�ام املحامي بواجبه املهني 
أو بس�ب أداء املهنة، ال ختضع ألحكام هذه احلصانة، كام ال تري هذه احلصانة إال عىل 
جرائم القذف والس�ب والهانة، أما ما عداها من اجلرائم فال جمال لتطبيق أحكام هذه 

احلصانة عليها.

وتق�ول حمكمة النقض املرصية يف هذا الصدد )إن حكم املادة 309 من قانون العقوبات   
لي�س إال تطبيق�ًا ملبدأ عام هو حري�ة الدفاع بالقدر الذي يس�تلزمه، فيس�توي أن تصدر 
العبارات أمام املحاكم أو أمام سلطات التحقيق أو حمارض الرشطة، وذلك بأن هذا احلق 

أشد ما يكون ارتباطًا بالرضورة الداعية إليه()1(.

ك�ام تق�ول املحكمة يف ق�رار آخر: )أن�ه يدخل يف معن�ى اخلصم الذي يعف�ى من عقاب   
الق�ذف ال�ذي يص�در منه أمام املحكم�ة � طبقًا لنص امل�ادة 309 من قان�ون العقوبات 
� املحام�ون ع�ن املتقاض�ني ما دامت عب�ارات الق�ذف املوجهة إليهم تتص�ل بموضوع 

)1( نق�ض م�رصي، 2 أكتوبر س�نة 1956، الطعن رقم 749 لس�نة 26 القضائية، جمموعة أح�كام النقض اجلنائية، 
السنة اسابعة، ص986.
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اخلصوم�ة، وتقتضيه�ا رضورات الدف�اع، والفص�ل في�ام إذا كان�ت عبارات الس�ب أو 
القذف مما يستلزمه الدفاع مرتوكًا ملحكمة املوضوع()1(.

ج  � حصانة املحامي بالنس�بة للجرائم املتعلقة بس�ر اجللس�ات: خيض�ع املحامي يف كل من 
القانون املرصي والسوري إىل معاملة خاصة ومتميزة بالنسبة للمخالفات واجلرائم التي 

يرتكبها املحامي أثناء سر اجللسات، وتبدو أوجه هذه اخلصوصية يف الصور التالية:

� ال جي�وز للمحكمة الت�ي وقعت هبا جريمة من جرائم اجللس�ات أن تأمر بالقبض عىل 
املحام�ي أو أن تقي�م الدعوى علي�ه يف احلال أو حتاكمه وتقيض علي�ه بالعقوبة، وذلك 
بخ�الف م�ا إذا كانت ه�ذه األفعال قد وقعت م�ن غر املحام�ني، ويف مجيع األحوال 
ف�إن م�ن حق رئيس اجللس�ة القيام بضبط اجللس�ة وإدارهتا وله يف س�بيل ذلك أن ينبه 
املحام�ي إىل رضورة الق�الع عن ذلك، وله يف حال التامدي واالس�تمرار يف الخالل 
بس�ر اجللسة أن يقرر إحالته إىل النيابة العامة لجراء التحقيق معه وإخراجه من قاعة 

اجللسة.

� ح�رص القانون املرصي والس�وري ح�ق اختاذ الجراءات اجلزائية ض�د املحامي الذي 
ارتك�ب إح�دى جرائم اجللس�ات بالنائب الع�ام واملحامي العام فحس�ب. وال جيوز 
لغ�ره من رج�االت النيابة العامة القيام باختاذ أي إج�راء ضد املحامني حال ارتكاهبم 
جريم�ة من جرائم اجللس�ات كام يعد النائب العام خمتص�ًا بإحالة املحامي الذي صدر 

منه تشويش خمل بسر اجللسة إىل اجلهة املختصة بتأديب املحامني يف نقابة املحامني.

� وأخ�رًا، ضامنًا حلياد القايض، وخالفًا ملا جيوز اتباعه يف جرائم اجللس�ات فإن القانون 
امل�رصي والقان�ون الس�وري ال جييزان أن يش�رتك رئي�س املحكمة الت�ي ارتكب فيها 

املحامي جرائم اجللسة أو أحد أعضائها يف اهليئة التي حتاكمه.

وحسب ما ذهبت إليه حمكمة النقض املرصية، )فإن املحارض التي يررها القضاة لثبات ما 
يقع من اجلرائم أمامهم باجللس�ات هي حمارض رس�مية لصدورها من موظف خمتص بتحريرها، 

)1( نق�ض مرصي 27 نوفمرب س�نة 1956، الطعن رقم 911 لس�نة 26 القضائية، جمموع�ة أحكام النقض اجلنائية، 
السنة السابعة، ص1196.
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فه�ي هب�ذا االعتبار حجة بام يثبت فيها، إال أن تلك احلجية ال يمكن أن تكون حائاًل بني املتهمني 
هب�ذه اجلرائ�م وبني إبداء دفاعه�م عىل الوجه الذي يرون�ه، مهام تعارض ذلك م�ع الثابت بتلك 
املح�ارض، ك�ام أهنا ال متنع القايض من أن يقيض بالدعوى ع�ىل الوجه الذي يطمئن إىل صحته يف 
أي طريق من طرق الثبات، فله أن يأخذ أو ال يأخذ بام هو ثابت هبذه املحارض، وله أن يأخذ أو 

ال يأخذ بأي دليل آخر)1(.

موقف  النظام السعودي من حصانة املحامي يف الدفاع

قبل الجابة عىل هذا السؤال، البد من أن نبني النصوص القانونية التي حتدثت عن حصانة 
ح�ق الدفاع بوجه عام كام وردت يف نظامي املحام�اة والجراءات اجلزائية، ثم نوضح بعد ذلك 

حقيقة موقف النظام من حصانة املحامي يف حق الدفاع.

أواًل: النصوص القانونية الناظمة ألصول املرافعة والتحقيق

نصت املادة 13/ن م س عىل ما ييل: )مع مراعاة ما ورد يف املادة الثانية عرشة، للمحامي أن 
يس�لك الطريق التي يراها ناجحة يف الدفاع عن موكله، وال جتوز مس�اءلته عام يورده يف مرافعته 

كتابيًا أو مشافهة مما يستلزمه حق الدفاع( )2(.

وأما نظام الجراءات اجلزائية)3( فقد نظم أصول التحقيق والتفتيش وضبط املتهمني، فجاء 
يف الفصل الرابع من الباب الرابع اخلاص بتفتيش األشخاص واملساكن النصوص اآلتية:

املادة األربعون: لألشخاص ومساكنهم ومكاتبهم حرمة جتب صيانتها، وحرمة الشخص حتمي 
جسده ومالبسه وماله وما يوجد معه من أمتعة. وتشمل حرمة املسكن كل مكان مسور 

أو حماط بأي حاجز، أو معد الستعامله مأوى.

املادة احلادية واألربعون: ال جيوز لرجل الضبط اجلنائي الدخول يف أي حمل مس�كون أو تفتيش�ه 
إال يف األحوال املنصوص عليها نظامًا، بأمر مس�بب من هيئة التحقيق واالدعاء العام، 

)1( نقض مرصي، الطعن رقم 749 سنة 26 القضائية، جمموعة أحكام النقض اجلنائية، السنة السابعة، ص986.
)2( املادة )13( من نظام املحاماة السعودي الصادر باملرسوم امللكي رقم م/38، وتاريخ 1422/7/28ه�.

)3( نظام الجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/39( يف 1422/7/28ه�.
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وما عدا املسكن فيكتفى يف تفتيشه بإذن مسبب من املحقق، وإذا رفض صاحب املسكن 
أو ش�اغله متكني رج�ل الضبط اجلنائي م�ن الدخول أو قاوم دخوله، ج�از له أن يتخذ 

الوسائل املرشوعة لدخول املسكن بحسب ما تقتضيه احلال.

املـادة الثانيـة واألربعون: جيوز لرجل الضبط اجلنائي � يف األح�وال التي جيوز فيها القبض نظامًا 
عىل املتهم � أن يفتش�ه، ويش�مل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته، وإذا كان املتهم أنثى 

وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندهبا رجل الضبط اجلنائي.

املـادة الثالثـة واألربعـون: جيوز لرج�ل الضبط اجلنائي يف ح�ال التلبس بجريم�ة أن يفتش منزل 
املته�م ويضب�ط ما فيه من األش�ياء التي تفيد يف كش�ف احلقيق�ة؛ إذا اتضح من إمارات 

قوية أهنا موجودة فيه.

املـادة الرابعـة واألربعـون: إذا قام�ت أثناء تفتيش من�زل متهم قرائن ضده، أو ضد أي ش�خص 
موجود فيه � عىل أنه خيفي معه شيئًا يفيد يف كشف احلقيقة � جاز لرجل الضبط اجلنائي 

أن يفتشه.

املادة اخلامسة واألربعون: ال جيوز التفتيش إال للبحث عن األشياء اخلاصة باجلريمة اجلاري مجع 
املعلومات عنها، أو التحقيق بش�أهنا، ومع ذلك إذا ظهر عرضًا يف أثناء التفتيش وجود 
أشياء تعد حيازهتا جريمة، أو تفيد يف كشف احلقيقة يف جريمة أخرى، وجب عىل رجل 

الضبط اجلنائي ضبطها وإثباهتا يف حمرض التفتيش.

املادة السادسـة واألربعون: يتم تفتيش املس�كن بحضور صاحبه أو من ينبيه أو أحد أفراد أرسته 
البالغ�ني املقيمني معه وإذا تعذر حضور أح�د هؤالء وجب أن يكون التفتيش بحضور 
عمدة احلي أو من يف حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب املسكن أو من ينوب عنه من 

االطالع عىل إذن التفتيش ويثبت ذلك يف املحرض.

وأما املواد 80، 81، 103، 104 فنصت عىل اآليت:

املـادة الثامنـون: تفتي�ش املس�كن عمل من أع�امل التحقيق، وال جي�وز االلتجاء إلي�ه إال بناء عىل 
اهتام موجه إىل ش�خص يقيم يف املس�كن املراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشرتاكه يف 
ارتكاهبا، أو إذا وجدت قرائن عىل أنه حائز ألشياء تتعلق باجلريمة، وللمحقق أن يفتش 
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أي م�كان ويضب�ط كل ما يتمل أنه اس�تعمل يف ارتكاب اجلريم�ة أو نتج عنها وكل ما 
يفيد يف كش�ف احلقيقة بام يف ذلك األوراق واألس�لحة، ويف مجيع األحوال جيب أن يعد 
حمرضًا عن واقعة التفتيش يتضمن األس�باب التي بنى عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه ال 
جيوز دخول املساكن أو تفتيشها إال يف األحوال املنصوص عليها نظامًا وبأمر مسبب من 

هيئة التحقيق واالدعاء العام.

املادة احلادية والثامنون: للمحقق يف مجيع القضايا أن يقرر � حس�ب األحوال � حضور الش�خص 
املطل�وب التحقي�ق معه أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تس�تلزم 

ذلك.

املادة الرابعة بعد املائة: جيب أن يش�تمل كل أمر باحلضور عىل اس�م الش�خص املطلوب رباعيًا، 
وجنس�يته، ومهنت�ه، وحمل إقامته، وس�اعة احلضور وتارخيه، واس�م املحق�ق وتوقيعه، 
واخلتم الرسمي، ويشتمل أمر القبض والحضار � فضاًل عن ذلك � عىل تكليف رجال 
الس�لطة العام�ة بالقبض عىل املتهم وإحضاره أمام املحق�ق إذا رفض احلضور طوعًا يف 
احل�ال. ويش�مل التوقيف � بالضافة إىل ما س�بق � عىل تكليف مأم�ور التوقيف بقبول 
املتهم يف دار التوقيف مع بيان التهمة املنسوبة إليه ومستندها، وفيام خيتص بحفظ النظام 

يف اجللسات نصت املواد 143، 144، 145، 146 عىل ما هو آت:

املادة الثالثة واألربعون بعد املائة: ضبط اجللس�ة وإدارهتا منوطان برئيس�ها، وله يف سبيل ذلك أن 
خيرج من قاعة اجللسة من خيل بنظامها، فإن مل يمتثل كان للمحكمة أن حتكم عىل الفور 
بس�جنه م�دة ال تزيد عن أربع وعرشين س�اعة، ويكون حكاًم هنائي�ًا، وللمحكمة إىل ما 

قبل انتهاء اجللسة أن ترجع عن احلكم.

املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة: إذا وقعت يف اجللسة جريمة غر مشمولة بحكم املادتني الثالثة 
واألربع�ني بعد املائة، والرابعة واألربعني بع�د املائة فللمحكمة � إذا مل تر إحالة القضية 
إىل هيئ�ة التحقي�ق واالدعاء العام � أن حتكم عىل من ارتكبه�ا وفقًا للوجه الرشعي بعد 
س�امع أقواله، إال إذا كان النظر يف اجلريم�ة من اختصاص حمكمة أخرى فتحال القضية 

إىل تلك املحكمة.
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املادة السادسة واألربعون بعد املائة: اجلرائم التي تقع يف اجللسة ومل تنظرها املحكمة يكون نظرها 
وفقًا للقواعد العامة.

ثانيًا: تقييم موقف النظام السعودي من حصانة املحامي يف الدفاع

باس�تثناء م�ا ورد يف املادة 13/ن م س والتي كفلت حصان�ة املحامي يف الدفاع إزاء اخلصم 
وحماميه، واعتربت املحامي غر مسئول عام يصدر عنه من سب أو قذف أو إهانة أثناء املرافعات 
الكتابية أو الشفوية، مما يستلزم حق الدفاع ورضوراته، فإن النظام السعودي مل ينظم حق حصانة 
املحامي يف الدفاع واملرافعة والتحقيق، بل ساوى بينه وبني عامة األشخاص يف املعاملة واألصول 
والجراءات املتعلقة بالتوقيف والتفتيش وضبط النظام يف اجللسات، ومل يعرتف للمحامني بأي 

ميزة أو خصوصية تقتضيها طبيعة مهنة املحاماة يف الدفاع عن حقوق الغر ونرصة العدالة.

يف احلقيق�ة، إن النظ�ام الس�عودي قد اعرتف بجزء م�ن حق املحامي يف محاي�ة وضامن حصانة 
الدفاع، وهو اجلزء املتعلق بحصانة الدفاع يف مواجهة اخلصم أو حماميه، أما الشق اآلخر واملهم أيضًا 

واملتعلق بحصانة الدفاع إزاء رجال القضاء ورجال التحقيق فقد جتاهل النظام احلديث عنها)1(.

وبالنسبة إىل جرائم اجللسات، ساوى النظام بني املحامني وغرهم من األشخاص العاديني 
فأخضع كل من يرتكب فعاًل خماًل بنظام اجللسات أو تشويشًا، أيًا كانت صفته حماميًا أو غر حمام، 
لذات القواعد واألحكام الناظمة لضبط اجللسة، حيث أناط برئيس اجللسة سلطة تنظيمها، وله 
من أجل ذلك إخراج كل من خيل بحس�ن س�ر اجللس�ة من قاعة املحاكمة، وله أن يكم عليه، 

وبحكم هنائي، بالسجن مدة أربع وعرشين ساعة.

واألخطر من ذلك، أجاز النظام للمحكمة أن حتاكم كل من اعتدى عىل هيبتها أو عىل أحد 
أعضائه�ا أو موظفيه�ا خمالفًا بذلك أبس�ط القواع�د الفقهية القائلة؛ إنه ال جي�وز للمرء أن يكون 

خصاًم وقاضيًا يف آن واحد معًا.

واألحرى بالنظام الس�عودي يف هذا املجال حماكاة ما ج�رى عليه العمل يف القوانني العربية 

)1( الف�وزان ، حمم�د ب�راك ، التعلي�ق عىل نظلم املحاماة الس�عودي ، مكتب�ة القتصاد والقان�ون  ، الرياض ، ط2 ، 
1429ه� ص106 .
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املقارن�ة كالقانون املرصي والس�وري، اللذين يقضيان بعدم جواز اش�رتاك رئيس املحكمة التي 
ارتك�ب املحام�ي فيها جرائم اجللس�ة أو أحد أعضائها يف اهليئة التي حتكم�ه، وذلك حرصًا عىل 

حيادية القضاء ومصداقية أحكامه ونزاهتها، وعىل حصانة حق الدفاع املقدس للمتهم.

وبناًء عىل  أصول وإجراءات التحقيق والتوقيف والتفتيش، فال فرق بني املحامي وغره من 
األفراد العاديني، إذ خيضع املحامي لذات األصول والجراءات، ودون أي مراعاة لطبيعة عمل 
املحام�ي وما تس�توجبه مهنة املحاماة من رضورة حتقيق قدر كاف م�ن احلصانة واحلامية الالزمة 

ملامرسة الواجبات املهنية يف الدفاع عن املوكل.

فالنظ�ام الس�عودي احلديث بتجاهل�ه حلصانة املحام�ي إزاء القضاء ورج�ال التحقيق يعد 
بدون ش�ك قصورًا يف الترشيع جيب تالفيه واس�تدراكه مادام أن املنظم الس�عودي قد رشع مهنة 
املحاماة ونظمها، فإنه حري به أن يس�تكمل هذا النجاز الكبر الذي تم حتقيقه. إن مهنة الدفاع 
ع�ن حق�وق الغر ونرصة احلق والع�دل مهنة ثقيلة، وال يقدر املحامي ع�ىل النهوض هبا وحتمل 
أعبائه�ا م�ا مل يكن يتمتع بالضامن�ات القانونية الالزمة للعمل بحرية واس�تقالل، فاملحامي دون 
حصان�ة كالط�ر دون جناح ال يمكنه التحليق والط�ران يف فضاء العدالة الرحب بحثًا عن احلق 
واحلقيقة، إن مهنة املحاماة س�تظل قارصة؛ بل وعاجزة عن حتقيق غاياهتا إذا بقيت دون حصانة 
حتميها من غلو من يكن هلا العداء وال يريد هلا أن تأخذ مكانتها الطبيعية يف املجتمع، وأن تلعب 

دورها الطبيعي يف نرصة احلق والعدالة.

فالنظ�ام الس�عودي كام يتضح  مل يتطرق يف نظام الج�راءات اجلزائية  إىل أية حتقيق ضامنات 
أو حصانات للمحامي مهام كان وضعه النظامي. 

ففي املادة الرابعة من نفس النظام ورد ذكر اسم املحامي، إال أنه كان حول االستعانة باملحامي 
والوكيل من طرف أي متهم يف خالل مرحلة التحقيق واملحاكمة، ومل يذكر حصانة وال ضامنة.

ون�ص املادة الرابعة هو:»يق لكل متهم أن يس�تعني بوكيل أو حم�ام للدفاع عنه يف مرحلتي 
التحقيق واملحاكمة«)1(·

أم�ا امل�ادة 64 من نظ�ام الجراءات اجلزائية فقد ج�اء فيها بأنه رشع ألي متهم باالس�تعانة 
باملحامي أو الوكيل باحلضور الشخيص أثناء التحقيق.

)1( انظر املادة 4 من نظام الجراءات السعودي .الصادر عام 1422ه�.



126

ونصها:للمتهم حق االس�تعانة بوكيل أو حمام حلضور التحقيق· وجيب عىل املحقق أن يقوم 
بالتحقي�ق يف مجي�ع اجلرائ�م الكبرة وفقًا مل�ا هو منصوص علي�ه يف هذا النظام· ول�ه يف غر هذه 
اجلرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجد أن ظروفها أو أمهيتها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى 

بتكليف املتهم باحلضور مبارشة أمام املحكمة املختصة«)1(·

فيالحظ عدم ذكر أية حصانة إىل حد املادة 64 من نظام الجراءات اجلزائية.

كام أجازت املادة 69 حضور املحامي مجيع إجراءات التحقيق، واالطالع عىل التحقيق متى 
انته�ى من�ه املحقق حني يبعد املحامي وجيريه يف غيبة املحام�ي عند الرضورة لذلك وإذا كان من 

مصلحة التحقيق ذلك. 

وال�ذي يظه�ر أنه ال ذكر حلصانة أو ضامنة. ونصها: »للمته�م واملجني عليه واملدعي باحلق 
اخل�اص ووكي�ل كل منه�م أو حماميه أن يرضوا مجيع إج�راءات التحقي�ق، وللمحقق أن جيري 
التحقي�ق يف غيبة املذكورين أو بعضهم متى رأى رضورة ذل�ك لظهار احلقيقة، وبمجرد انتهاء 

تلك الرضورة يتيح هلم االطالع عىل التحقيق«)2(·

وأما املادة 70 ففيها عدم عزل املحامي  عن موكله، وال يق للمحامي التدخل يف التحقيق، 
وله تقديم مذكرة خطية باملالحظات التي يراها مساعدة يف القضية.

ونصها:»ليس للمحقق أن يعزل املتهم عن وكيله أو حماميه احلارض معه يف أثناء التحقيق·وليس 
للوكي�ل أو املحام�ي التدخ�ل يف التحقي�ق إال بإذن من املحق�ق، وله يف مجيع األح�وال أن يقدم 

للمحقق مذكرة خطية بمالحظاته وعىل املحقق ضم هذه املذكرة إىل ملف القضية«)3(·

وال يمك�ن اعتب�ار بأن ه�ذه ضامنات ألهنا حقوق مس�لم هبا للمتهم واملحام�ي لكي يؤدي 
عمله عىل ما يرام وصوال إىل العدالة.

أم�ا امل�ادة 84 ففيه�ا ضامنة واضحة متمثل�ة يف عدم ضب�ط املحقق ألي ورقة أو مس�تند أو 
مراسلة للمتهم ملحاميه؛ ألهنا موصلة إىل العدالة وتبقى حقا مشاعا بني املحامي واملتهم وال يق 

للمحقق االستحواذ عليها .
)1( انظر املادة 64 من نفس النظام السابق.

)2( املادة 69 من املرجع السابق.
)3( املادة 70  من نظام الجراءات اجلزائية السعودي.
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ونصها: »ال جيوز للمحقق أن يضبط لدى وكيل املتهم أو حماميه األوراق واملس�تندات التي 
سلمها إليه املتهم ألداء املهمة التي عهد إليه هبا وال املراسالت املتبادلة بينهام يف القضية«·

وأم�ا امل�ادة 119 فق�د أج�ازت للمتهم االتص�ال بمحامي�ه مطلقا ويف أي وق�ت. ونصها: 
»للمحق�ق � يف كل األح�وال � أن يأم�ر بعدم اتص�ال املتهم بغره من املس�جونني، أو املوقوفني، 
وأال ي�زوره أحد ملدة ال تزيد عىل س�تني يومًا إذا اقتضت مصلح�ة التحقيق ذلك، دون الخالل 

بحق املتهم يف االتصال بوكيله أو حماميه«·

      وأم�ا امل�ادة 140 فقد رأت باحلضور الوجويب للمتهم بنفس�ه ش�خصيا مس�تعينا بمحام 
إذا رأى ذل�ك يف صاحل�ه وه�ذا يف اجلرائم اخلطرة الكب�رة من حدود وجناي�ات وغرها. وأما 
يف غره�ا من جرائ�م التعزير فله إنابة حم�ام لتقديم دفاعه. ونصها: »جيب ع�ىل املتهم يف اجلرائم 
الكبرة أن يرض بنفس�ه أمام املحكمة مع عدم الخالل بحقه يف االس�تعانة بمن يدافع عنه· أما 
يف اجلرائ�م األخ�رى فيجوز ل�ه أن ينيب عنه وكي�اًل أو حماميًا لتقديم دفاع�ه، وللمحكمة يف كل 

األحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها«)1(·

كام ذهبت املادة 174 من النظام الس�ابق إىل س�امع املحكمة من املتهم أو حماميه للوصول إىل 
النظر الصحيح يف املسألة والقضية، لكن بدون أي حصانة تذكر.

ونصها: »تس�مع املحكمة دعوى املدعي العام ثم ج�واب املتهم، أو وكليه، أو حماميه عنها، 
ث�م دعوى املدعي باحل�ق اخلاص، ثم جواب املتهم، أو وكلي�ه، أو حماميه عنها· ولكل طرف من 
األط�راف التعقي�ب عىل أقوال الطرف اآلخر، ويكون املتهم ه�و آخَر من يتكلم· وللمحكمة أن 
متن�ع أي طرف من االسرتس�ال يف املرافعة إذا خرج عن موض�وع الدعوى، أو كرر أقواله· وبعد 
ذل�ك تص�در املحكمة حكاًم بعدم إدانة املتهم، أو بإدانته وتوقي�ع العقوبة عليه· ويف كلتا احلالتني 

تفصل املحكمة يف الطلب املقدم من املدعي باحلق اخلاص«)2(·

ومما س�بق ذك�ره يف مواد نظ�ام الج�راءات اجلزائي الس�عودي يتبني بوض�وح أن النظام مل 
يتطرق يف ثناياه إىل الضامنات التي أقرهتا املواثيق الدولية والعربية والسالمية األخرى التي تتيح 

الفرصة الكربى للمحامي للعمل أكثر والتشجيع ألداء مهمته الرشيفة عىل الوجه املطلوب.

)1( انظر املادة 140 من نظام الجراءات اجلزائية السعودي.
)2( املادة 174 من املرجع السابق.
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الفصل الرابع
النتائج والتوصيات

4 . 1 النتائج:
1 � إن النظام السعودي مل يقق الضامنات الالزمة للمحامي.

2 � أن ضامن�ات املحام�ي ه�ي من مقدم�ات  الواجب  الذي هو حفظ احل�ق وإقامة العدل وهو 
داخل  ضمن  القاعدة الفقهية: )ماال يتم الواجب إال به فهو واجب(  إذا أخذنا باالعتبار انه 
البد من تعيني حماٍم للمدعى عليه يف القضايا الكربى كام يف املادة 140 من نظام الجراءات 
اجلزائي�ة، ول�و من خالل )املس�اعدة القضائية ( وأن هناك فئة من الناس ال تس�تطيع احلفاظ 

عىل حقها طلبًا أو دفعًا استلزم األمر النص عىل هذه الضامنات .
3 � تردي العالقة مؤخرا بني طريف العدالةً  ومها القايض واملحامي وذلك يعود ألس�باب عديدة 
أمهها: )حداثة نظام املحاماة � عدم تقبل دور املحامي وما واكبه من أنظمة من قبل الس�لطة 

القضائية(.
4 � أن )ضامن�ات( املحام�ي الواردة يف القوانني هي بمثابة )حفظ ح�ق( لقيامه بعمله  ودوره يف 

حتقيق العدالة, فيكون له حق كام عليه التزام.
5 � أن عدم تفعيل مجعية املحامني يعد من أهم أسباب غياب ضامنات املحامي .

6 � أن الضامنات املطلوب توفرها للمحامي  هي ملهنة املحاماة وليست لشخص املحامي، بدليل 
بقاء تلك احلصانة بعد وفاة املحامي، كام يف املادة 45 من نظام املحاماة السوري.

4 . 2 التوصيات:
1 � رضورة عق�د ال�دورات والن�دوات للقض�اة واملحامني ليض�اح أهنام طرفا عدال�ة ال طرفا 

خصومه .
2 � إجراء دراسة عن مدى حتقيق نظام املحاماة للغاية من إقراره  )دراسة مسحية عىل املحامني( .
3 � إجراء دراسة إحصائية للتجاوزات التي يتعرض هلا املحامون ) الطرد من اجللسات  � القبض 
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دون تثبت � احلبس � التحقيق � الرضب � الش�تم � تفتيش املكتب دون مس�وغ  نظامي ..... 
إلخ ( .

4 � إق�رار وتفعي�ل مجعية مس�تقلة للمحامني بنظ�ام تعمل به وترشف ع�ىل كل إجراء يتخذ ضد 
املحام�ني لتجن�ب أي إجراء تعس�في : كحضور م�ن يمثلها يف ) التحقي�ق – تفتيش املكتب 
.....إل�خ( إذ إهنا معروفًة م�ن القرن الثامن اهلجري )من خ�الل إقامة عريف عىل املحامني 

ملراعاة شؤوهنم واالحتساب عليهم()1(.
5 �  إجياد قاعدة بيانات باحلاس�ب اآليل برقم اهلوية الوطنية فال يتجاوز عدد الوكاالت أكثر من 
ث�الث قضاي�ا للحد من الوكالء باخلصومة غر النظاميني ممن يس�تغلون املادة 19 يف فقراهتا 

)أ-ب-ج-د-ه� ( . 
6 �  يمك�ن أن ي�رشع للمحامني الضامن�ات واحلصانات التي قررهتا أغل�ب الترشيعات الغربية 

والعربية واملواثيق الدولية، وهي كام تبني ال تعارض الرشع وحسن سر العدالة.

فاحلصانة هي املؤسسة التي تتيح للمحامي ممارسة مهنته بحرية أثناء اجللسة وخارجها وهي 
مس�تمدة من اعتبارات متعلقة بحق الدفاع وهو حق مس�تقى من حق�وق طبيعية أصلية، بحيث 
تتيح له حرية ممارسة مهنته بقوة وثبات واطمئنان وهو يؤدي واجبه سواء أكان داخل اجللسة أم 

خارجها«)2(. 

فق�د رشع�ت احلصانة حلكم�ة ونتيجة غالية الثم�ن وهي امتناع مس�ائلة املحامي عن اجلرم 
املرتك�ب أثن�اء املرافعات.... مع عدم جتاوز هل�ذا احلق ، وإال قامت املس�ؤولية املدنية والتأديبية 
دون اجلزائية ؛ ألن املغاالة ال تنايف حق الدفاع؛ وألن طبيعة النفوس تندفع بالغايل يف الطعن«)3(. 

ويمكن إمجال ضامنات املحامي بام يتفق مع الرشع وحسن سر العدالة يف النقاط التالية:

أ � ق�درة املحامني عىل أداء مجي�ع وظائفهم املهنية دون ختويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غر 
الئق.

)1( ابن بس�ام ،حممد بن امحد ، هناية الرتبة يف طلب احلس�بة ،) من فقهاء القرن الثامن اهلجري (حتقيق : حس�ام الدين 
السامرائي ، مطبعة املعارف ، بغداد ،1998م .

)2(  زغلول، أمحد ماهر: الدفاع املعاون � دراسات حول مهنة املحاماة، مكتبة سيد عبداهلل ، القاهرة.)د.ط()د.ت(.
)3( حمكمة النقض املرصية، جمموعة القواعد ، جزء 5 ، ص367.
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ب  � ق�درة املحام�ني ع�ىل االنتقال إىل موكليهم والتش�اور معهم داخل البل�د وخارجه عىل حد 
سواء.

ج � عدم تعريضهم، أو التهديد بتعريضهم، للمالحقة القضائية أو العقوبات الدارية واالقتصادية 
وغرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعاير وآداب املهنة املعرتف هبا.

د � توف�ر الس�لطات ضامنات محاي�ة كافية للمحام�ني، إذا تعرض أمنهم للخطر م�ن جراء تأدية 
وظائفهم.

ه�� �  ال جي�وز نتيجة ألداء املحامني مله�ام وظائفهم،أخذهم بجريرة موكليه�م أو بقضايا هؤالء 
املوكلني.

و � ال جي�وز ألي حمكم�ة أو س�لطة إداري�ة تع�رتف باحل�ق ىف احلص�ول عىل املش�اورة أن ترفض 
االع�رتاف بح�ق أي حم�اٍم ىف املثول أمامه�ا نيابة عن موكله،م�ا مل يكن ه�ذا املحامي قد فقد 

أهليته طبقًا لألنظمة واملامرسات الوطنية وطبقًا هلذه املبادئ.
ز �  يتمتع املحامون باحلصانة املدنية واجلنائية بالنسبة للترصيات التي يدلون هبا بنية حسنة،سواء 
كان ذل�ك يف مرافعاهت�م املكتوب�ة أم الش�فهية أو ل�دى مثوهل�م أم�ام املحاك�م أو غرها من 

السلطات التنفيذية أو الدارية.
ح � من واجب السلطات املختصة أن تضمن للمحامني إمكانية االطالع عىل املعلومات وامللفات 
والوثائق املناسبة التي هي يف حوزهتا أو حتت ترصفها،وذلك لفرتة تكفي لتمكينهم من تقديم 

مساعدة قانونية فعالة ملوكليهم،وينبغي تأمني هذا االطالع يف غضون أقرص مهلة مالئمة.
ط � أن تكفل مجيع السلطات  وحترتم رسية مجيع االتصاالت واملشاورات التي جتري بني املحامني 

وموكليهم يف عالقاهتم املهنية.
ي � أال جتيز السلطات القبض عىل املحامي أو توقيفه أو التحقيق معه واستجوابه إال بعد معرفة 

أحد أعضاء هيئة التحقيق واالدعاء العام مع إخطار مجعية  املحامني.
ك � أال يت�م احلج�ز أو تفتيش مكت�ب املحامي إال بعلم هيئ�ة التحقيق واالدع�اء العام و إخطار 
مجعي�ة املحام�ني حفاظًا ع�ىل حقوق) اخلص�وم(  بام يتويه م�ن أوراق  املوكل�ني ومتتد هذه 
الضامن�ة حت�ى بعد وفاة املحامي )هذه الضامنة تؤكد أن الضامنات للمهنة وحلفظ احلق الذي 

تقوم عليه وليست متعلقة بشخص املحامي( .
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أبو الوفا، أمحد، املرافعات املدنية والتجارية، دار املعارف، 1965م.

اليحي�ى، بن�در بن عبدالعزيز. املحاماة يف الفقه الس�المي، دراس�ة فقهية مقارن�ة الرياض، دار 
التدمرية، الطبعة األوىل، 1428ه�.
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اليوس�ف، مس�لم حمم�د ج�ودت، املحام�اة يف ض�وء الرشيع�ة الس�المية والقوان�ني العربي�ة، 
لبنان،مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 1422ه�.

ثانيا : املواثيق الدولية:

العالن العاملي حلقوق النسان.

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية.

ثالثًا: القوانني واألنظمة واللوائح :

قانون املحاماة األردين، لسنة 1995م.

قانون املحاماة البحريني رقم )26( لسنة 1980م.

قانون املحاماة التونيس رقم )37( سنة 1958م.

قانون املحاماة التونيس رقم )82( لسنة 1975م.

قان�ون املحام�اة اجلزائ�ري الصادر بتاري�خ 20 رمضان عام 1395ه� املوافق 26 س�بتمرب س�نة 
1975م.

قانون املحاماة السوداين رقم )24( لسنة 1970م.

قانون املحاماة السوري رقم )14( لسنة 1972م.

قانون املحاماة السوري رقم )39( تاريخ 1981/8/21م.

قانون املحاماة العراقي رقم )173( لسنة 1965م املعدل بالقانون رقم )71( لسنة 1969م.

قانون املحاماة القطري رقم )10( لسنة 1969م.

قانون املحاماة القطري رقم )23( لسنة 2006م.

قان�ون املحام�اة الكويت�ي رق�م 42 لس�نة 1964م، واملعدل بالقان�ون رقم 30 لس�نة 1968م، 
وبالقانون رقم 62 لسنة 1969م يف شأن تنظيم مهنة املحاماة الكويتية.

قانون املحاماة املرصي رقم )61( لسنة 1968م.

قانون املحاماة املرصي، رقم: 17 لسنة 1983م.
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قان�ون املحام�اة املوحد، لدول جمل�س التعاون لدول اخللي�ج العريب، )الص�ادر يف وثيقة املنامة( 
تاريخ 1422/8/8ه�.

قانون تنظيم املحاماة اللبناين، الصادر بتاريخ 1945/12/13م.

قانون تنظيم املحاماة اللبناين، كام عدل بمقتىض القانون رقم )42( لسنة 1991م.

الالئح�ة التنفيذي�ة لنظ�ام املحام�اة الس�عودي الص�ادر بق�رار وزير الع�دل، رق�م: 4649، يف 
1423/6/8ه�.

الالئح�ة التنفيذي�ة لنظ�ام املحام�اة الس�عودي الص�ادر بق�رار وزير الع�دل، رق�م: 4569، يف 
1423/6/3ه�.

املذكرة اليضاحية ملرشوع النظام )القانون( املوحد للمحاماة بدول جملس التعاون لدول اخلليج 
العربية.

املرسوم السلطاين رقم )108( لسنة 1996م بإصدار قانون املحاماة.

نظ�ام املحاماة الس�عودي الصادر باملرس�وم امللك�ي رق�م م/38، وتاري�خ 1422/7/28ه�، 
والئحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم )4649( وتاريخ 1423/6/8ه�.

وثيقة املنامة للنظام )القانون( املوحد للمحاماة بدول جملس التعاون لدول اخلليج العريب والذي 
اعتمده املجلس األعىل يف دورته الثانية والعرشين التي عقدت يف مسقط – سلطنة عامن 

بتاريخ 15 شوال 1422ه�.


