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ظـهــيـــر شــــريــف رقــم  1.08.101 صــادر فـي 20 مـن شـــوال 1429
ـتـعـلق بـتـعديل (20 أكـتـوبر 2008) بـتـنـفيـذ الـقـانون رقم 28.08 ا

هنة احملاماة. نظم  القانون ا
ـــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصل 26 و 58 منه 
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينـشر باجلـريدة الرسـمية عـقب ظهـيرنا الـشريف هذا الـقانون
هنـة احملاماة كـما وافق عليه نـظم  ـتعلق بـتعديل الـقانون ا رقم 28.08 ا

ستشارين. مجلس النواب ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)

وقعه بالعطف :

الوزير األول 

اإلمضاء : عباس الفاسي.

*

*    *

قانون رقم 28.08
هنة احملاماة نظم  بتعديل القانون ا

ـــــــــــــــــ
القسم األول
مهنة احملاماة
الباب األول
أحكام عامة

ادة 1 ا
احملامـاة مـهنـة حـرة مـستـقـلة تـسـاعد الـقـضاء وتـسـاهم في حتـقيق

العدالة واحملامون بهذا االعتبار جزء من أسرة القضاء.
ادة 2 ا

ارسة مهنة احملاماة وحتمل أعـبائها والتمتع بامتيازاتها ال جتوز 
غرب هامـها إال حملام مسجل بجدول إحـدى هيئات احملام با والقيام 

ذكورة. أو محام متمرن مقيد بالئحة التمرين لدى إحدى الهيئات ا
ـقـتـضـيـات هـذا الـقـانون مـع مـراعاة تـمـارس مـهـنـة احملـامـاة طـبـقـا 

كتسبة. احلقوق ا

ادة 3 ا
ــبــادىء االسـتــقالل والــتــجـرد ــهــني  يـتــقــيــد احملـامـي في سـلــوكه ا
والـنـزاهــة والـكـرامـة والـشـرف ومـا تـقــتـضـيه األخالق احلـمـيـدة وأعـراف

هنة. وتقاليد ا
ادة 4 ا

ـارس احملـامـون مـهـنـتـهم في إطـار هيـئـة احملـامـ احملـدثـة لدى كل
الي. دنية واالستقالل ا محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية ا

الباب الثاني
هنة االنخراط في ا
الفرع األول
شروط عامة

ادة 5 ا
هنة احملاماة : ترشح  يشترط في ا

غـربـية ـملـكـة ا 1 ـ أن يكـون مـغربـيـا أو من مواطـني دولـة تربـطـها بـا
مارسة مهنة احملاماة في الدولة واطني كل من الدولت  اتفاقية تسمح 

ثل مع هذه الدول ; األخرى مع مراعاة مبدأ التعامل با
2 ـ أن يكـون بالـغا مـن العمـر واحدا وعـشريـن سنـة ومتمـتعـا بحـقوقه

دنية ; الوطنية وا
3 ـ أن يـكـون حـاصال عـلى شـهـادة اإلجـازة في العـلـوم الـقـانـونـية من
ـغــربـيـة أو شـهــادة من كـلـيــة لـلـحـقــوق مـعـتـرف إحــدى كـلـيــات احلـقـوق ا

عادلتها لها ;
مارسة مهنة احملاماة ; 4 ـ أن يكون حاصال على شهادة األهلية 

5 ـ أن ال يكون مدانـا قضائيا أو تأديـبيا بسبب ارتكـابه أفعاال منافية
روءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ; للشرف وا

6 ـ أن ال يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره ;
7 ـ أن ال يــكــون فـي حــالــة إخالل بـــالــتــزام صـــحــيح يـــربــطه بــإدارة

دة معينة ; أو مؤسسة عمومية 
ـهـنـة بـكـامل ـارسـة ا 8 ـ أن يـكـون مـتـمـتـعـا بـالـقـدرة الـفـعـلـيـة عـلى 

أعبائها ;
عـفـي من 9 ـ أن ال يـتـجـاوز من العـمـر خمـسـة وأربعـ سـنـة لغـيـر ا

التمرين عند تقد الطلب إلى الهيئة.
ادة 6 ا

ـزاولة مهنـة احملاماة من طرف مـؤسسة للـتكوين حتدث تـمنح شهادة 
وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.

نـح شهـادة األهلـية تـستـمر وزارة الـعـدل في تنـظيـم امتـحان خـاص 
زاولة مهنة احملاماة إلى ح دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.
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الفرع الثاني
حاالت التنافي

ادة 7 ا
ـس بـاسـتـقالل تـتــنـافى مـهـنــة احملـامـاة مع كل نــشـاط من شـأنه أن 

احملامي والطبيعة احلرة للمهنة وخاصة :
1 ـ كل نـــوع من أنـــواع الـــتــجـــارة ســـواء زاوله احملـــامي مـــبـــاشــرة

أو بصفة غير مباشرة ;
دنية ; كن للمحامي التوقيع على األوراق التجارية ألغراضه ا غير أنه 
نتدب 2 ـ مهام مدير شركة جتارية وحـيد أو عضو مجلس إدارتها ا

أو مسيرها أو شريك في شركة التضامن ;
ــهن احلـرة األخــرى سـواء 3 ـ مــهــنـة وكــيل األعــمـال وغــيـرهــا من ا

زاولها احملامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ;
أجورة ; 4 ـ وظيفة محاسب وجميع الوظائف ا

5 ـ جميع الوظائف اإلدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.

ادة 8 ا
قتـضيات الـضريـبية اجلـاري بها الـعمل ال يـعتبـر أجيرا مع مراعـاة ا

ساعد. تمرن واحملامي ا بأي حال من األحوال احملامي ا
ادة 9 ا

ال تتنافى مهنة احملاماة مع :
1 ـ العضوية في اجمللس الدستوري وفي احملكمة العليا ;

2 ـ العضوية في اجمللس اإلداري لشركة ;
هام التحكـيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من 3 ـ القيام 

األطراف.
ادة 10 ا

لـكي أو يـبـقى احملـامي الـذي تـسـنـد إلـيه مـهـمـة عـضـو في الـديـوان ا
عـضو في احلـكـومـة أو سفـيـر أو عضـو في ديـوان وزير أو مـتـفرغ ألي
مـهمـة مكـلف بهـا من لدن الـدولة مـقيـدا في جدول الـهيـئة حـسب أقدمـيته

همة. هنة طيلة توليه تلك ا ارسة مهام ا دون أن يكون له احلق في 
الفرع الثالث
التمرين

ادة 11 ا
ـتـمرنـ إلى نـقيب يقـدم طـلب التـرشـيح للـتـقيـيـد في الئحـة احملـام ا
ـترشـح قضـاء مـدة التـمـرين بهـا وذلك خالل شـهري الـهـيئـة الـتي ينـوي ا

مارس وأكتوبر من كل سنة.

ا يلي : يرفق الطلب وجوبا 
ـنـصـوص عـلـيـها ـتـرشح عـلى الـشـروط ا ـثـبـتـة لـتـوفر ا 1 ـ الـوثـائق ا

ادة اخلامسة أعاله ; في ا
2 ـ سـند الـتـزام صادر عن مـحـام مقـيـد باجلـدول مـنذ خـمس سـنوات
قتضاه على األقل وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب يتعهد 

هنية. كتبه وفق القواعد ا رشح  أن يشرف على تمرين ا
كن للنقيب تعي هذا احملامي عند االقتضاء.

ترشح بجـميع الوسائل التي يجـري مجلس الهيـئة بحثا حـول أخالق ا
يراها مناسبة.

سـتـوفيـة لـكافـة الوثـائق وعـناصـر الـبحث يـبت اجملـلس في الـطلـبـات ا
خالل أجل ال يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقد الطلب ;

ال يـتخذ مـقرر بالـرفض إال بعد االسـتماع لـلمترشح مـن طرف مجلس
الهـيئة أو بعـد انصرام أجل خمـسة عشر يـوما على التـوصل باالستدعاء

دلى به من طرفه أو تعذر ذلك ; في عنوانه ا
تـرشح وإلى الوكيل الـعام لـلملك يـبلغ مـقرر الـقبول أو الـرفض إلى ا

داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يــعـتــبـر الـطــلب مـرفــوضـا في حــالـة عــدم تـبـلــيغ مـقــرر اجملـلس خالل

اخلمسة عشر يوما التالية النتهاء األجل احملدد للبت في الطلب.
ادة 12 ا

ارسته قبـول في الئحـة التمـرين وال يشـرع في  ترشـح ا ال يـقيـد ا
إال بعد أن يؤدي القسم اآلتي :

«أقـسم بـالـلّه الـعـظـيم أن أمـارس مـهـام الـدفـاع واالسـتـشـارة بـشرف
وكرامـة وضـميـر ونزاهـة واستـقالل وإنـسانـية وأن ال أحـيد عن االحـترام
هنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد ا
ـهـني وأن ال أبـوح أو أنـشـر مـا يخـالف الـقـوانـ واألنـظـمة علـى السـر ا

واألخالق العامة وأمن الدولة والسلم العمومي».
يـؤدى هذا القـسم أمام محكـمة االستـئناف في جلـسة خاصـة يرأسها
الـرئـيس األول ويـحضـرهـا الوكـيل الـعام وكـذا نـقـيب الهـيـئة الـذي يـتولى

. قبول ترشح ا تقد ا
ادة 13 ا

يتم التقييد بالئحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
يقوم اجمللس بنشر هذه الالئحة سنويا مع اجلدول.

ادة 14 ا
ـتـمـرن خاللـها تـسـتـغرق مـدة الـتـمـرين ثالث سـنـوات يـقـوم احملـامي ا

بااللتزامات التالية :
ـمــارسـة بـصـفــة فـعـلـيــة في مـكـتب مــحـام يـتـوفــر عـلى الـشـروط 1 ـ ا

ادة 11 أعاله ; واألقدمية احملددة في ا
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2 ـ احلضور في اجللسات باحملاكم ;
شاركة في أشغالها. واظبة على احلضور في ندوات التمرين وا 3 ـ ا

ادة 15 ا
شـرف على تمـرينه في جميع ـتمرن أن يـحل محل احملامي ا لـلمحامي ا

القضايا. غير أنه ال يجوز له :
ـثل أو يـؤازر األطـراف في قـضايـا اجلـنـايـات سواء بـالـنـيـابة 1 ـ أن 

ساعدة القضائية ; شرف على تمرينه أو في إطار ا عن احملامي ا
2 ـ أن يترافع أمام محاكم االستئناف خالل السنة األولى من تمرينه ;
ــارس بـاســمه اخلـاص خــارج نـطـاق 3 ـ أن يــفـتح مــكـتــبـا له أو أن 

ساعدة القضائية ; ا
4 ـ أن يحمل لقب محام إال إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.

ادة 16 ا
دة إضـافـية ال تـزيد عن ـدد فتـرة التـمـرين  ـكن جمللس الـهـيئـة أن 

قتضى مقرر معلل. السنة في حالة اإلخالل بالتزامات التمرين وذلك 
يقع التمديد وجوبا في حالة االنقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة

االنقطاع كاملة.
قـررات التي يصدرهـا مجلس الهـيئة في نطـاق أحكام هذه ال تـتخذ ا
عني باألمر أو في غيبته إذا استدعي ولم ادة إال بعد االستماع إلى ا ا
يـحـضـر بـعـد خـمسـة عـشـر يـومـا من تـاريخ تـوصـله بـاالسـتـدعـاء في آخر

عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
ادة 17 ا

يتع احلذف من الئحة التمرين في حالة :
ـ االستمرار في اإلخالل بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ;

ـ االستمرار في اإلنقطاع رغم تمديد فترة التمرين.
عني باألمر أو في غيبته يصدر اجمللس مقرر احلذف بعـد االستماع إلى ا
إذا اســتـدعي ولم يــحـضــر بـعــد خـمـســة عـشــر يـومــا من تـاريخ تــوصـله

باالستدعاء آلخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
ادة 18 ا

مـارسـة مهـنة احملـاماة ومن يـعفى من احلـصول عـلى شـهادة األهـليـة 
التمرين :

ارسة 1 ـ قدماء القـضاة الذين قضوا ثمـاني سنوات على األقل في 
الـقـضـاء بــعـد حـصـولـهم عـلى اإلجـازة في احلـقـوق وقـبـول اسـتـقـالـتـهم

أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ;
2 ـ قـدماء الـقضاة من الـدرجة الثـانية أو من درجـة تفوقـها بعـد قبول

استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ;

3 ـ قـدماء احملـامـ الـذين سـبق تـسـجـيـلـهم مـدة خـمس سـنـوات على
ـغرب األقل بـدون انـقطـاع في جدول هـيـئة أو عـدة هيـئـات للـمحـامـ با
أو هيـئة أو عدة هيـئات للمـحام بإحـدى الدول األجنبـية التي أبرمت مع
مارسة تعاقدت  واطني كل من الدولت ا غرب اتفاقية دولية تسمح  ا
ـمـارسـة شـريـطـة مـهــنـة احملـامـاة في الـدولـة األخـرى ثم انـقــطـعـوا عن ا

أال يزيد هذا االنقطاع على عشر سنوات ;
غرب نـتمون إلحـدى الدول األجنبـية التي أبـرمت مع ا 4 ـ احملـامون ا
مارسـة مهنة ـتعاقدتـ  واطني كل من الـدولت ا اتـفاقيـة دولية تـسمح 
احملـاماة في الـدولة األخـرى وذلك بعـد إثبـات استـقـالتـهم من الهـيئـة التي

ارسون بها. كانوا 
نتم لهذه الدول إذا لم يكونوا حاصل على ويتع على احملام ا
ادة 5 أعاله نصـوص عليها في ا زاولة مهـنة احملاماة ا شهادة األهـلية 
غربي قبل البت اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون ا

قتضى نص تنظيمي. في طلباتهم تنظم شروطه 
5 ـ أسـاتــذة الـتـعـلـيم الــعـالي في مـادة الـقــانـون الـذين زاولـوا بـعـد
تـرسـيـمـهـم مـهـنة الـتـدريـس مـدة ثـمـاني سـنـوات بـإحـدى كـلـيـات احلـقوق
ـغرب وذلك بـعد قـبول اسـتقـالتـهم أو إحالـتهم عـلى التـقاعد مـا لم يكن با

ذلك لسبب تأديبي.
ـكن ألستـاذ التـعلـيم العـالي فـتح مكـتب خاص به إال بـعد غيـر أنه ال 

كتب محامي يعينه النقيب. قضاء مدة ستة أشهر 
الفرع الرابع
اجلدول

ادة 19 ا
ا عـفي من شـهادة األهـليـة والتـمرين مـدعمـا  تـرشح ا يُـقدم طـلب ا

قررة للتسجيل في اجلدول. يثبت توفر الشروط ا
ـتـمرن طـلـبه الـرامي إلى التـسـجـيل في اجلدول خالل يـقدم احملـامي ا

أجل ثالثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
ـعني بـاألمـر لالسـتـماع عـنـد انـصـرام هذا األجل يـسـتـدعي اجملـلس ا

إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقد الطلب.
ـعنـي باألمـر مـهـلـة ثالثـة أشهـر لـتـقـد طلب ـنح ا عـنـد قبـول الـعـذر 

التسجيل إلى اجمللس.
تمرن للمجلس أن يقرر احلذف من الئحة التـمرين بالنسبة للمحامي ا

الذي ال يتقيد باألجل أعاله.
ال يتـخـذ قـرار احلذف مـن الئحـة الـتـمرين إال بـعـد االسـتـماع لـلـمـعني
بـاألمر من طـرف مجلس الـهيئـة أو انصـرام أجل خمسـة عشر يـوما على

تاريخ توصله باالستدعاء بآخر عنوان مهني له أو تعذر ذلك.
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ادة 20 ا
رشح. يجري مجلس الهيئة بحثا حول ا

يـبت مجـلس الـهـيـئة فـي طلـبـات الـتسـجـيل في اجلـدول بـعد اسـتـكـمال
عـنـاصـر الـبــحث داخل أجل أربـعـة أشـهــر من تـاريخ إيـداع الـطـلب وأداء

واجبات االنخراط.
ـعـني ال يـرفض مــجـلس الـهــيـئـة الـتــسـجـيل إال بــعـد االسـتـمــاع إلى ا
باألمـر أو في غيبته إذا اسـتدعي ولم يحضر بـعد خمسـة عشر يوما من

تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
عـني باألمر يبـلغ مقـرر قبـول التسـجيل فـي اجلدول أو رفضـه إلى ا
وإلـى الـوكــيل الــعــام لــلــمـلـك داخل أجل خــمـســة عــشــر يــومـا مـن تـاريخ

صدوره.
يعـتبـر طلب الـتسـجيل مـرفوضا إذا لـم يبت فيـه اجمللس داخل خـمسة

دة احملددة أعاله. والية النتهاء ا عشر يوما ا
ادة 21 ا

ــعـفى مـن شـهــادة األهـلــيـة ومن ــتـرشح ا يــؤدى الــقـسم من طــرف ا
ـقررة الـتـمرين والـذي تقـرر تـسجـيـله في اجلدول وذلك حـسب الـكيـفـية ا

ادة الثانية عشرة أعاله. في ا
ادة 22 ا

ـقبـولون في اجلـدول حسب تـاريخ تقد ـتمـرنون ا يسـجل احملامون ا
طلب التسجيل.

ترشح في اجلدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم. يسجل باقي ا
ادة 23 ا

ـوظف ورجال السـلطة أو الذين مارسوا ال يجوز لـقدماء القضاة وا
مـهـامـهـا أن يـقـيــدوا في لـوائح الـتـمـرين أو يـســجـلـوا في جـدول الـهـيـئـة
احملـدثة لـدى آخر مـحكـمة االسـتئـناف الـتي زاولوا مـهامـهم في دائرتـها

قبل مضي ثالث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
ـارسوا خالل يحـظر عـليـهم بعـد تسـجيـلهم في أي هـيئـة أخرى أن 

نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.
ال يــفـرض أي قـيـد بـالـنــسـبـة لـقـدمـاء قـضــاة اجملـلس األعـلى وقـدمـاء
ملكة. وظف ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء ا ا

ادة 24 ا
يـحـصـر اجلـدول في مـطـلع كل سـنـة قـضـائـيـة ويـطـبع ويـودع بـوزارة
وجودة بالدائرة. العدل وكتابات الضبط لدى اجمللس األعلى واحملاكم ا

كن لكل هيئة أن تطلب نشر اجلدول باجلريدة الرسمية.

الباب الثالث
هنة ارسة ا
الفرع األول

هنة ارسة ا كيفية 
ادة 25 ا

ــشـاركــة أن يـتــضـمن اجلــدول إلى جـانب اسم كل يــتـعـ فـي حـالـة ا
تشارك معه. محام متشارك اسم احملامي أو احملام ا

ادة 26 ا
ارس مـهـنـته وحـده أو مع غـيـره من احملـام ـكن لـلـمـحـامي أن 

ساكنة أو بصفته شاركة أو في إطار شركة مدنية مهنية أو ا في نطاق ا
مساعدا.

قتضى قانون. هنية  دنية ا ينظم اإلطار القانوني للشركات ا
تشـارك إال مكتب غيـر أنه ال يجوز أن يـكون للمحـامي أو للمـحام ا

واحد.
ادة 27 ا

ـساعـدة بنـاء على سـاكنة أو ا ـشاركـة أو ا يرخـص مجـلس الهـيئـة با
تعاقدين. طلب موجه إلى النقيب من احملام ا

ال يـرفض الـترخـيص إال في حـالـة تـضمـ الـعـقد مـقـتـضـيات مـنـافـية
عنـي لتوجيهـات مجلس الهيئة هنة وعدم استـجابة احملام ا لقواعـد ا

في شأن تعديلها.
يــبـت اجملــلس في كـل األحــوال داخل أجل ثـالثــة أشــهـــر من تــاريخ

إيداع العقد وإال اعتبر الطلب مقبوال.
ادة 28 ا

احملامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
ادة 27 أعاله أن ينوبوا أو يؤازروا ـشار إليهم في ا ال يجوز لـلمحام ا

ثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة. أو 
ـارسوا باسـمهم اخلاص إال بإذن ـساعدين أن  ال يـجوز للمـحام ا

ساعدة القضائية. كتب أو في نطاق ا من صاحب ا
ادة 29 ا

ساعدين تساكن أو ا إذا حدث نزاع مهني ب احملام الـشركاء أو ا
ولـم يـتـوصل الـنـقـيب إلـى الـتـوفـيق بـيـنـهـم يـعـرض الـنـزاع وجـوبـا عـلى
حتـكـيم يقـوم به مـحامـون يخـتـار كل طرف أحـدهم لـهذه الـغـاية ويـنضم

إليهم محكم مع من طرف النقيب.
تخذ قابال ألي طعن. ال يكون القرار ا

ــتـشـاركـ ـقـتـضــيـات في حـالـة وفــاة أحـد احملـامـ ا تـطـبق هــذه ا
ساعدين أو عدم بقائه منتميا للهيئة. تساكن أو ا أو ا
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الفرع الثاني
هنة مهام ا
ادة 30 ا

ـملكـة مع مراعـاة االستـثناء ـجمـوع تراب ا ارس احملامـي مهامه 
ادة الثالثة والعشرين أعاله من غير اإلدالء بوكالة. نصوص عليه في ا ا

هام : تشمل هذه ا
1 ـ التـرافع نـيـابـة عن األطـراف ومـؤازرتـهم والـدفاع عـنـهم وتـمـثـيـلهم
ـؤسسـات الـقضـائيـة والـتأديـبـية إلدارات الـدولة ـمـلكـة وا أمـام مـحاكم ا
ـارسـة جـميع ـهـنيـة و ؤسـسـات الـعمـومـيـة والـهيـئـات ا واجلـمـاعـات وا
أنواع الـطعون في مـواجهة كل مـا يصدر عن هـذه اجلهات في أي دعوى
ــقـتــضـيـات أو مــسـطــرة من أوامــر أو أحـكــام أو قـرارات مع مــراعـاة ا

اخلاصة بالترافع أمام اجمللس األعلى ;
2 ـ تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع اإلدارات العمومية ;

3 ـ تـــقــد كل عــرض أو قــبــولـه وإعالن كل إقــرار أو رضى أو رفع
الـيـد عن كـل حـجـز والـقيـام بـصـفـة عـامـة بـكل األعـمـال لـفـائـدة مـوكـله
ولـو كانت اعتـرافا بحق أو تـنازال عنه مـا لم يتعـلق األمر بإنـكار خط يد

قتضى وكالة مكتوبة ; أو طلب  أو قلبها فإنه ال يصح إال 
4 ـ الـقيـام في كتـابات الضـبط ومخـتلف مكـاتب احملاكم وغـيرها من
عنية بكل مسطرة غير قضائية واحلصول منها على كل جميع اجلهات ا
الــبـيـانـات والــوثـائق ومـبـاشــرة كل إجـراء أمـامـهــا إثـر صـدور أي حـكم

أو أمر أو قرار أو إبرام صلح وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ;
5 ـ إعداد الـدراسات واألبـحاث وتـقـد االستـشارات وإعـطاء فـتاوى

يدان القانوني ; واإلرشادات في ا
ـنع عـلى احملامي الـذي حـرر العـقد أن 6 ـ حتريـر الـعقـود غـير أنه 

ثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد ;
7 ـ تمثيل األطراف بتوكيل خاص في العقود.

ـا يفـيـد تـوكيـله لإلدالء به ـلـفه  8 ـ يـتـعـ عـلى احملـامي أن يحـتـفظ 
ــنـــازعــة في الــتــوكــيـل أمــام الــنــقــيب أو الـــرئــيس األول حملــكــمــة عــنــد ا

االستئناف.
غيـر أنه يتع علـيه اإلدالء بتوكيل كلـما تعلق األمر بـاستخالص مبالغ
مالية من محاسب عمومي لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.

ادة 31 ا
ـؤســسـات ــعـنــويــون وا ــثل األشــخـاص الــذاتــيـون وا ال يــسـوغ أن 
الـعمومـية وشبه الـعمومـية والشـركات أو يؤازروا أمـام القضـاء إال بواسطة
مـحـام مـا عــدا إذا تـعـلق األمـر بـالــدولـة واإلدارات الـعـمـومـيــة تـكـون نـيـابـة

احملامي أمرا اختياريا.

ادة 32 ا
ـمـلـكـة هم وحدهم ـسـجلـون بـجـداول هـيئـات احملـامـ با احملامـون ا
ــقـاالت ــؤهــلــون في نــطـاق تــمــثــيل األطــراف ومــؤازرتــهم لــتــقــد ا ا
ـذكرات الـدفاعـية في جـمـيع القـضايـا بـاستـثنـاء قضـايا سـتنـتجـات وا وا
ـدنـيـة وقـضـايـا الـنـفـقـة أمـام احملـكـمـة ـتـعـلـقـة بـاحلـالـة ا الــتـصـريـحـات ا
االبتدائية واالستئـنافية والقضايا التي تخـتص احملاكم االبتدائية بالنظر

ؤازرة في قضايا اجلنح واخملالفات. فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا ا
هـنة في بلد أجـنبي يرتبط ارسون ا كن للـمحام الـذين  غـير أنه 
مارسة تعاقـدت  ـواطني كل من الدولتـ ا ـغرب باتفاقـية تسمح  مع ا
ــثــلــوهم أمــام ــهــنــة فـي الــدولــة األخــرى أن يــؤازروا األطــراف أو  ا
ـكـتب مـحام ـغربـيـة بـشـرط أن يعـيـنـوا مـحل اخملـابرة مـعـهم  احملـاكم ا
ـمـلـكـة بـعـد اإلذن لـهم بـصـفة مـسـجل بـجـدول إحـدى هـيـئـات احملـام بـا
خــاصــة في كل قـضــيــة عـلى حــدة من طـرف وزيــر الــعـدل مــا لم تـنص

االتفاقية على خالف ذلك.
ادة 33 ا

ـؤازرة األطـراف وتمـثـيلـهم أمـام اجمللس األعـلى مع مـراعاة ال يـقبل 
كتسبة إال : احلقوق ا

ـسـجـلون بـاجلـدول مـنـذ خـمس عـشـرة سـنـة كـامـلة عـلى ـ احملـامـون ا
األقل ;

ـ احملامون الذين كانوا مستشارين أو محام عام بصفة نظامية
في اجمللس األعلى ;

ـعفـون من شهادة ـ قدمـاء القضـاة وقدمـاء أساتـذة التعـليم الـعالي ا
األهـلـيــة ومن الـتـمــرين بـعـد خــمس سـنـوات من تــاريخ تـسـجــيـلـهم

باجلدول.
ادة 34 ا

يـهـيئ مـجـلس الـهـيـئـة فـي شـهـر أكـتـوبـر من كل سـنـة قـائـمـة بـأسـمـاء
قبول للترافع أمام اجمللس األعلى. احملام ا

والي إلى الـرئيس يـتـولى النـقيـب تبـليغ الـقـائمـة خالل شهـر نـوفمـبـر ا
األول للمجلس األعلى.

قبول لـلترافع أمام اجمللس األعلى تنشـر القائمة الكـاملة للمحـام ا
باجلريدة الرسمية.

 الباب الرابع
واجبات احملام
الفرع األول

هني التشبث بالوقار والسر ا
ادة 35 ا

ـارس أي عـمل يـسـتـهـدف جـلب األشـخاص ال يـجـوز لـلـمـحـامي أن 
واستمالتهم وال أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
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غــيــر أنه يــحق له أن يــعــلق خــارج الـبــنــايــة الــتي يــوجـد بــهــا مــكــتـبه
أو داخـلــهـا لــوحـة حتـمل اســمه الـشــخـصي والــعـائـلـي وكـونه مـحــامـيـا
أو محاميا مقبوال لدى اجمللس األعلى أو نقيبا سابقا أو حامال لشهادة

الدكتوراة في احلقوق.
وال يشير احملامي إال إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.

يـحق للـمحـامي أن يتـوفـر على مـوقع في وسائـل االتصـال اإللكـترونـية
ـهني يـشـيـر فيه بـاقـتـضاب إلى نـبـذة عن حـيـاته ومسـاره الـدراسي وا
ومـيادين اهـتماماتـه القانونـية وأبحـاثه شريطـة احلصول عـلى إذن مسبق

ضمون ذلك. من النقيب 
ادة 36 ا

هني في أي قضية. س بالسر ا ال يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء 
يـتعـ عـلـيه بـصفـة خـاصـة أن يحـتـرم سـرية الـتـحـقيق في الـقـضـايا
لـفات أو يـنشر أي الزجـرية وأن ال يـبلغ أي مـعلـومات مـستـخرجـة من ا

مستندات أو وثائق أو مراسالت لها عالقة ببحث مازال جاريا.
الفرع الثاني

العالقات مع احملاكم
ادة 37 ا

ثل أمـام الـهيـآت الـقضـائـية والـتـأديبـية إال إذا ال يـحق لـلمـحـامي أن 
كان مرتديا بذلة احملاماة.

ادة 38 ا
ـهـني داخل دائـرة اخـتـصاص يـجب عـلى احملـامي أن يـعـ مـوطـنه ا
سجل بهـا وإال اعتبر كل إجراء مـحكمة االسـتئناف التـابعة لهـا الهيئـة ا

بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
يـجـب عـلـيه عـنــد تـنـصـيــبه لـلـدفـاع أمــام مـحـكـمــة تـوجـد خـارج دائـرة
ـشار إلـيـهـا في الـفقـرة الـسـابقـة أن يـخـتـار محل اخـتـصاص احملـكـمـة ا
كـتب مـحام يـوجـد بدائـرة تـلك احملـكمـة أو بـكتـابـة ضبط اخملـابـرة مـعه 

نصب للدفاع أمامها. احملكمة ا
ـذكورة أن يقدم يـجب عليه عنـد الترافع أمـام محكمـة خارج الدائرة ا
ثل ثـله وإلى كل من رئيس اجلـلسـة و نفـسه إلى نقـيب الهـيئـة أو من 

النيابة العامة بها واحملامي الذي يرافع عن الطرف اآلخر.
ادة 39 ا

ال يجـوز للمـحام فـي كل األحوال أن يتـفقـوا متواطـئ فيـما بـينهم
ساعدات الواجبـة عليهم إزاء القضاء على أن يتوقـفوا كلية عن تقـد ا

سواء بالنسبة للجلسات أو اإلجراءات.

الفرع الثالث
ساعدة القضائية ا

ادة 40 ا
ساعدة القضائية محاميا مسجال يع النقيب لكل متقاض يتمتع با
في اجلـدول أو مـقـيدا فـي الئحـة الـتـمرين لـيـقـوم لفـائـدته بـكل اإلجراءات

التي تدخل في توكيل اخلصام.
تنع عن تقـد مساعدته ما لم يتم قبول ع أن  ال يجوز للمـحامي ا

وانع التي حتول بينه وب دلك. األعذار أو ا
ــتــابــعــة الــتــأديـبــيــة ضــد احملــامي فـي حــالـة إصــراره عــلى جتــرى ا
ـوافـقـة عـلى أعـذاره أو مـوانـعه وكـذا في حـالة أي االمـتـنـاع رغم عـدم ا

تقصير في القيام بواجبه.
ادة 41 ا

ساعدة القضائية أن يتقاضى من موكله ع في نطاق ا للمحامي ا
سطـرة التي بـاشرهـا ونتـجت عنـها استـفادة مـاليـة أو عيـنية أتـعابا عـن ا
لهـذا األخير عـلى أن يعـرض األمر وجوبـا على الـنقـيب لتحـديد مـبلغ تلك

األتعاب.
يـتقـاضى في األحـوال األخـرى أتعـابا مـن اخلزيـنـة العـامة يـتم حتـديد

قتضى نص تنظيمي. مبلغها وطريقة صرفها 
الفرع الرابع
وكل العالقات مع ا

ادة 42 ا
كتبه. يستقبل احملامي موكليه ويعطي استشاراته 

ـكتب أحد غير أنه عـندما يـنتقل خـارج دائرة مـكتبه يـستقـبل موكله 
. احملام

ــهـني أن يــتـوجه إلـى مـقـر مــوكـله ال يــسـوغ له فـي نـطـاق نــشـاطه ا
إال إذا حـتـمت ذلك ظـروف اسـتـثنـائـيـة شـريـطـة إشـعار الـنـقـيب مـسـبـقا

هنة. راعاة مقتضيات وأخالق ا باألمر والتقيد 
ادة 43 ا

يـــحث احملــــامي مـــوكــــله عـــلـى فض الـــنــــزاع عن طـــريـق الـــصـــلح
أو بواسطة الطرق البديلة األخرى قبل اللجوء إلى القضاء.

راحل سير الدعوى وما مكنة بإخبار موكله  يقوم بجميع الوسائل ا
يتم فيها من إجراءات إلى غاية التبليغ والتنفيذ.

ا يصدر فيها من أحكام. يخطر موكله حاال 
ـمكنة مع وكـله النصح واإلرشاد فـيما يـتعلق بطـرق الطعن ا يـقدم 

لفت نظره إلى آجالها.
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ادة 44 ا
ـسبق ـبلغ ا ـا في ذلك ا حتدد األتـعاب بـاتـفاق بـ احملامي ومـوكله 

منها.
ــكن لــلــمـحــامي أن يــطـلـب تـســبــيـقــا جــديـدا أثــنــاء سـيــر الــدعـوى
ـسطـرة وفي هـذه احلـالة يـوافي مـوكله ـنـاسبـة أي إجـراء اقتـضـته ا أو 

بتوضيح عن مصاريف الدعوى.
ادة 45 ا

ال يجوز للمحامي :
سـتحقـة عن أي قضية 1 ـ أن يـتفق مسـبقا مع مـوكله على األتـعاب ا

ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها ;
2 ـ أن يقـتني بـطريق الـتفويت حـقوقـا متـنازعا فـيهـا قضـائيا أو أن
يـسـتفـيـد هـو أو زوجه أو فروعـه بأي وجه كـان من الـقـضايـا الـتي يـتولى

الدفاع بشأنها.
قتضيات يكون باطال بحكم القانون. كل اتفاق يخل بهذه ا

ادة 46 ا
ــوظـفـ أن يـقـبــلـوا تـمـثـيل ال يـحق لــلـمـحـامـ قــدمـاء الـقـضـاة أو ا
األطــراف أو مــؤازرتــهم في الــقــضــايــا الـتي كــانت مــعــروضــة عــلــيـهم

أو باشروها بأي شكل من األشكال أثناء مزاولة مهامهم السابقة.
ادة 47 ا

كـلف بـها إلـى نهـايـتهـا أمام يتـعـ على احملـامي أن يـتتـبع الـقضـيـة ا
عروضة عليها. اجلهة ا

ال يـحق لـلــمـحـامي سـحـب نـيـابـته إذا ارتــأى عـدم مـتـابـعــة الـقـضـيـة
إال بـعـد إشـعـار مـوكـله بـوقت كـاف يـتـأتى له مـعه ضـمـان إعـداد دفـاعه
وذلك بـواسـطة رسـالـة مضـمـونة مع اإلشـعـار بـاالستالم تـوجه آلخـر محل

وكل أو بسائر وسائل التبليغ األخرى. معروف للمخابرة مع ا
يـوجـه احملــامي إشــعـارا بــذلـك إلى مــحـامـي اخلــصم وإلى احملــكــمـة

عروض عليها النزاع. رفوع إليها النزاع أو إلى اجلهة اإلدارية ا ا
ادة 48 ا

ـكن لــلـمــوكل أن يـســحب الـتــوكـيل من مــحـامــيه في أي مـرحــلـة من
هام ستحـقة عن ا صروفـات ا ـسطرة شريـطة أن يوفي له باألتـعاب وا ا
الـتي قــام بـهــا لـفــائـدته وأن يــبـلغ ذلك إلـى الـطــرف اآلخـر أو مـحــامـيه
ورئيس كـتـابة الـضـبط بـاحملكـمـة التي تـنـظـر في القـضـية وذلك بـواسـطة
رسالة مضمونة مع اإلشعار باالستالم أو بسائر وسائل التبليغ األخرى.

ادة 49 ا
ــسـلم إلـيه مـن طـرف مـوكـله ـلف ا ال يــحق لـلـمــحـامي أن يـحـتــفظ بـا
ــصــروفــات واألتــعـاب مــا لم ولــو في حــالــة عـدم أداء مــا وجـب له من ا
قتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به يرخص له النقيب في ذلك 

من مبررات.

يـصــدر هــذا الــقـرار في ظــرف شــهـر مـن طـرح الــنــزاع ويـبــلغ إلى
احملامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.

ادة 50 ا
ـسلمـة إليه طـيلة خـمس سنوات يـبقى احملـامي مسؤوال عن الـوثائق ا
سطرة أو من اعتبارا من تـاريخ انتهاء القضيـة أو من آخر إجراء في ا

وكل في حالة استبداله حملاميه. يوم تصفية احلساب مع ا
ادة 51 ا

نازعـات التي تثـار ب احملامي يـختص نقـيب الهيـئة بالـبت في كل ا
ا في ذلك مـراجـعة صـروفـات  ـتـفق عـليـهـا وا ومـوكـله بشـأن األتـعاب ا
الـنــسـبـة احملـددة بـاتـفـاق بـ احملـامي ومــوكـله. كـمـا يـخـتص في حتـديـد

وتقدير األتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
بلغ إليه داخل أجل ثالثة أشهر للموكل أن ينازع في بيان احلساب ا

والية لتاريخ توصله به حتت طائلة سقوط احلق. ا
ـعني لـتـلقي يـسـتمع الـنـقيـب عنـد االقـتضـاء إلى احملـامي والطـرف ا
مالحـظـاتـهمـا ومـا يـتـوفـران عـلـيه من حـجج يـبت في الـطـلب داخل أجل

شهر من تاريخ تسلمه.
ـوكل داخل أجل خـمـسـة عـشـر يـبـلـغ هـذا الـقـرار إلى احملـامي وإلى ا

يوما من صدوره.
مـارس أو مـصـروفـاته تـولى الـبت إذا تـعـلق األمـر بـأتـعـاب الـنقـيـب ا
في كل طـلب أو مـنـازعة في شـأنـهـا الـنقـيب الـسـابق لـلـهيـئـة وعـنـد عدم

جلسها وفق نفس اإلجراءات. وجوده يتولى ذلك أقدم عضو 
ـرور خمس ـتعـلـقـة باألتـعـاب  نـازعـات ا  تـتقـادم جـمـيع الطـلـبـات وا

سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
ادة 52 ا

يـذيل رئـيس احملـكمـة االبـتدائـيـة التي يـوجـد بدائـرتـها مـكـتب احملامي
صـروفات بالـصيغة الـتنفـيذية بـعد انصرام أجل قـرار حتديد األتـعاب وا

االستئناف.
ادة 53 ا

ـقرر تـستـفـيـد أتـعاب احملـامي عـنـد اسـتيـفـاء الـديون مـن االمتـيـاز ا
في الــفــصل 1248 كــمــا  تــعـــديــله من الــظــهــيــر الــشــريف الــصــادر
ـثـابـة قانـون االلـتـزامات في 9 رمـضان 1331 (12 أغـسطس 1913) 

والعقود.
ذكـور وحتتل يبـاشر هـذا االمتيـاز وفق التـرتيب الـوارد في الفـصل ا

أتعاب احملامي الرتبة الثامنة في الترتيب.
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الفرع اخلامس
حسابات احملامي

ادة 54 ا
ـهني أيـة نـقود يـجب عـلى احملامـي أن ال يتـسـلم في نـطاق نـشـاطه ا

أو سندات أو قيم إال مقابل وصل مرقم له نظير.
يـتـضمـن هذا الـوصل حـتـمـا الـبـيـانـات الـتـاليـة : اسم احملـامي واسم

الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم وموجبه وتاريخه وكيفية األداء.
ادة 55 ا

يجب على احملامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم
عد ـنجزة عليها في دفتر احلـسابات اليومية ا التي يتسلـمها والعمليات ا
ؤشر عليه من لدن وذجه وا من لدن مجلس الهيئـة أو الذي وافق على 

النقيب.
لف كل موكل. سك حسابا خاصا  يجب عليه أيضا أن 

يـتـضـمن الـدفـتــر الـيـومي جـمـيع الـعـمـلــيـات احلـسـابـيـة من مـدا خـيل
ومـصـاريف لـلمـكـتب وودائع حـسب تسـلـسلـهـا دون بـياض أو تـشـطيب
أو زيـادة بـالـطـرة يبـ فـيه بـصـفـة خـاصـة موضـوع كل عـمـلـيـة بـإيـجاز
ووضـوح ومـبـلـغهـا واسم الـطـرف الـذي تمت فـي اسمه وتـاريخ وكـيـفـية

أدائها.
يـجـب عـلى احملـامي عـنـد وقـوع أي خـطـأ في الـتـدوين أن يـتـدارك ذلك

في االبان في صلب السجل.
تعلقة به. يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات ا

ادة 56 ا
يقوم الـنقـيب بنفـسه أو بواسـطة من يـنتدبه لـذلك من أعضـاء مجلس
الـهيـئة بـتحـقيق حـسابات احملـام وبـالتـحقق من وضـعيـة الودائع لـديهم

كلما تطلب األمر ذلك.
على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة على األقل

أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك.
إذا  حتقـيق احلسابـات أو اإلطالع على دفـاتر حسـابات أي محام

بناء على طلب الوكيل العام للملك تع إشعاره بالنتائج.
ادة 57 ا

يـؤسس عـلى صعـيـد كل هـيئـة حـسـاب ودائع وأداءات احملامـ يـديره
سجل بجدول سلـمة للمحامـ ا بالغ ا مجلس هـيئتها تودع به لـزوما ا
ـهنـية التي هذه الـهيـئة عـلى سبـيل الوديـعة وتـتم بواسـطته كل األداءات ا

يقوم بها احملامي لفائدة موكليه أو الغير.
بـالغ الـناجتـة عن تـنفـيـذ مقـرر قـضائي من تـودع بـهذا احلـسـاب كل ا

. فوض القضائي لدن مصالح التنفيذ وا

ــؤسـسـات يــتـعــ عـلى كـل اإلدارات الـعــمـومــيـة وشـبـه الـعــمـومــيـة وا
ــوكـلي احملــامـ بــحـســاب الـودائع ــبـالـغ الـعــائـدة  والــشـركــات إيـداع ا

واألداءات التابع لهيئتهم.
ــقـتــضــيــات ال تــكــون له أيــة قــوة إبــرائــيـة كل أداء  خالفــا لــهــذه ا
ـوكل أو احملامي ويـتـحمل مـرتـكب اخملالـفة عـنـد االقتـضاء في مـواجهـة ا

بالغ العائدة للموكل أو مصاريف وأتعاب احملامي. مسؤولية أداء ا
يحدد طـريقة تنظيم هـذا احلساب نطامه الداخـلي طبقا للـفقرة الثامنة

ادة 91 بعده. من ا
ادة حيـز التنفـيذ خالل سنـة من تاريخ نشر هـذا القانون تـدخل هذه ا

في اجلريدة الرسمية.
الباب اخلامس
حصانة الدفاع

ادة 58 ا
هـنة للـمـحامي أن يـسـلك الطـريقـة الـتي يراهـا نـاجعـة طـبقـا ألصـول ا

في الدفاع عن موكله.
ـا يسـتلزم ال يسأل عـما يـرد في مرافـعاته الشـفويـة أو في مذكراته 

حق الدفاع.
ـكن اعــتـقـال احملــامي بـسـبب مــا قـد يـنــسب له من قـذف أو سب ال 
هـنة ـارسـته ا أو إهانـة من خالل أقـوال أو كتـابـات صدرت عـنه أثـناء 

أو بسببها.
ـا قد يحدث من إخالل وحتيله على النقيب حترر احملكمة محضرا 

وعلى الوكيل العام للملك التخاذ ما قد يكون الزما.
ادة 59 ا

ـكن اعـتقـال احملـامي أو وضـعه حتت احلراسـة الـنـظريـة إال بـعد ال 
إشعار النقيب ويستمع إليه بحضور النقيب أو من ينتدبه لذلك.

ــكـتـبه مـن أجل جـنـايـة ال يـجــرى أي بـحث مع احملـامي أو تــفـتـيش 
ـهــنـة إال من طــرف الـنـيــابـة الـعــامـة أو قـاضي أو جـنــحـة ذات صـلــة بـا

قتضيات أعاله. التحقيق وفق ا
ـكن تــنـفـيــذ حـكم إفــراغ مـكـتب مــحـام إال بـعــد إشـعـار الــنـقـيب ال 

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان مصالح موكليه.
ادة 60 ا

هنته أو بسببها ارسته  كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء 
قررة في الفصل 263 من القانون اجلنائي. يعاقب بالعقوبات ا
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الباب السادس
التأديب
الفرع األول
مقتضيات عامة

ادة 61 ا
يـعاقب تـأديـبـيا احملـامي الـذي يرتـكب مـخـالفـة لـلـنصـوص الـقانـونـية
روءة و الشرف ـهنة أو أعـرافها أو إخالال بـا أو الـتنظـيميـة أو قواعد ا

هني. ولو تعلق األمر بأعمال خارجة عن النطاق ا
ادة 62 ا

العقوبات التأديبية هي :
ـ اإلنذار ;
ـ التوبيخ ;

دة ال تزيد عن ثالث سنوات ; هنة  ارسة ا ـ اإليقاف عن 
ـ الـتــشـطــيب من اجلــدول أو من الئــحـة الــتـمــرين أو ســحب الـصــفـة

الشرفية.
ـقـرر الصـادر بـاإليـقـاف عقـوبـة إضـافـية بـتـعـليق ـكن أن يـتضـمن ا

دة معينة. منطوقه بكتابة الهيئة 
قرر الصادر بصفة نهائية بالتشطيب. يتع تعليق منطوق ا

يجـوز لـلـمـحـامي الـذي صـدر في حقـه مقـرر تـأديـبي نـهـائي بـاإلنذار
أو الـتوبـيخ أو اإليقـاف أن يقـدم جمللس الـهيـئة الـتمـاسا بـرد االعتـبار

يبث فيه اجمللس داخل أجل شهر من تاريخ التوصل به.
يقـدم االلتـماس بالـنسـبة لـعقوبـتي اإلنذار والـتوبـيخ بعـد انصرام ثالث
ســنـوات من صـدورهـمــا وبـعـد انـقــضـاء خـمس سـنــوات إذا تـعـلق األمـر
ـدة تقـل عن سنـة وبـعـد عـشـر سـنوات إذا ـزاولـة  بـعقـوبـة اإليـقـاف عن ا

كانت العقوبة باإليقاف تفوق سنة.
ينـطـلق األجل في احلـالـت األخـيـرتـ ابتـداء من تـاريخ تـنـفيـذ عـقـوبة

مارسة. اإليقاف عن ا
ادة 63 ا

ـقـرر اإليـقـاف عن ـعـجل  ـكن جملـلس الـهـيــئـة أن يـأمـر بـالـتـنـفـيــذ ا
هنة. مارسة أو التشطيب في حالة اإلخالل اخلطير بقواعد ا ا

شورة ـعجل أمـام غرفـة ا عـني أن يطـلب إيقـاف التـنفـيذ ا للـمحـامي ا
حكمة االستئناف التي قدم طعنه لديها.
ادة 64 ا

تابعة التأديبية : تتقادم ا
رور ثالث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب اخملالفة ; ـ 

رتكب يشكل عمال جرميا. ـ بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل ا

تابعة أو التحقيق. ينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات ا
ـسطـرة التأديـبيـة بسـبب أفعال نع قـبول االسـتقالـة من إجراء ا ال 

سابقة على اإلسقاط من اجلدول.
ادة 65 ا

تـابعـة الـتأديـبيـة دون حتـريك الدعـوى العـمـوميـة من طرف ال حتـول ا
تضررين زجرا لألفعال التي تكون جنحا أو جنايات. النيابة العامة أو ا

ادة 66 ا
كن جمللس الـهيئـة وألسبـاب مهنـية عنـد إجراء متـابعة زجـرية ضد
نع هذا أي محام أن يصدر في حالة الضـرورة القصوى مقررا معلال 

هنة مؤقتا. ارسة ا احملامي من 
قـرر تـلـقـائـيـا أو بـطـلب من الـنـقـيب أو الـوكيل يـتـخـذ اجملـلس هـذا ا

طلقة ألعضائه. العام للملك باألغلبية ا
قرر رغم كل طعن. ينفذ هذا ا

عـني ـؤقت سـنـة كـاملـة مـا لم يـكـن ا ـنع ا ـكن أن تـتـجـاوز مـدة ا ال 
باألمر معتقال.

ؤقت بنـفس الشروط إما تـلقائيا نع ا كن لـلمجلس أن يـقرر رفع ا
عني باألمر. وإما بطلب من ا

ـجـرد التـصـريح بـبراءة ـؤقت بـقـوة القـانـون  ـنع ا يـنتـهي مـفـعول ا
تابع. احملامي ا

تـابعـة التـأديبـية بـعد يـجب على مـجلس الـهيـئة أن يـبت في موضـوع ا
صدرو احلـكم الـنهـائي داخل أجل أقـصاه أربـعة أشـهر مـن تاريخ تـبلـيغه

ؤقت بقوة القانون. نع ا ذكور وإال رفع ا قتضيات احلكم ا
الفرع الثاني
سطرة التأديبية ا

ادة 67 ا
رفوعـة مباشـرة جمللس الهيـئة أو احملالة حتـال على النقـيب الشكـايات ا
ـخـالـفة قـدمـة وفي مـواجـهـة مـحام والـتي تـتـعـلق  من الـوكـيل الـعـام وا
ـهنـة أو أعرافـها أو أي الـنـصوص الـقانـونيـة أو الـتنـظيـميـة أو قـواعد ا

روءة والشرف. إخالل با
ـتابعة ويـتع أن يكـون قراره معلال يـتخذ النـقيب مقـررا باحلفظ أو با

وذلك داخل أجل ثالثة أشهر وإال اعتبر قرارا ضمنيا باحلفظ.
لـلـوكيـل الـعام لـلـمـلك وحـده أن يـطـعن في قـرار احلـفظ الـصـادر عن

النقيب ضمنيا أو صراحة بعد تبليغه بالقرار.
ـلف إذا ألــغت مـحـكـمـة االسـتــئـنـاف مـقـرر الـنـقــيب بـاحلـفظ حتـيل ا
تابعة. واصلة إجراءات ا وجوبا من جديد لعرضه على مجلس الهيئة 



4053اجلريدة الرسميةةعدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

ادة 68 ا
ـتـابعـة من طرف الـنـقيب أو إذا ألـغت محـكـمة االسـتئـناف في حـالة ا
شتكى به قرارا بـاحلفظ يجري اجملـلس حتقيقـا حضوريا مع احملـامي ا
ويـتـولى عـلى ضوئـه تكـيـيف الوقـائع ويـصـدر أمرا بـاالسـتـدعاء يـتـضمن
هـنـية مـلـخصـا لـلـوقائع والـنـصوص الـقـانونـيـة والـتنـظـيمـيـة والقـواعـد ا

تابعة ويع فيه يوم وساعة انعقاد اجمللس التأديبي. موضوع ا
ـتابـع قبل خـمسـة عـشر يـوما يـبلغ األمـر بـاالستـدعاء إلـى احملامي ا
عـلى األقل مـن تـاريخ انـعـقـاد اجملـلس الـتـأديــبي مع إشـعـاره بـإمـكـانـيـة
ــؤازرته و حـــقــهــمــا في االطالع داخل األجل اخــتــيــار أحــد احملــامــ 

لف. ذكور على جميع وثائق ا ا
ادة 69 ا

ـكن جمللس الـهيئـة أن يضع يـده تلقـائيـا على كل إخالل بالـنصوص
روءة هنة أو أعرافها أو أي إخالل با القانونية أو الـتنظيمية أو قواعـد ا
ـعني باألمر سطرة الـتأديبـية في مواجـهة احملامي ا والـشرف ويجـري ا

مباشرة.
ادة 70 ا

ـتابع شخـصيا أمـام اجمللس لالستـماع إليه مؤازرا يـحضر احملامي ا
حاميه اخملتار عند االقتضاء.

تابعة وجه إلـيه بت اجمللس في ا إذا لم يستجب لألمـر باالستدعاء ا
قرر يعتبر حضوريا.

ـقرر الـتـأديبي إال إذا ال يـشارك الـنـقيب فـي التـصويـت قصـد اتـخاذ ا
تساوت األصوات.

يبـت مجـلس الـهـيـئـة في أجل ال يـتـعدى سـتـة أشـهـر من تـاريخ إحـالة
لف إليه أو من تاريخ وضع اليد من طرف اجمللس. ا

قرر التأديبـي داخل خمسة عشر يوما من صدوره إلى احملامي يبلغ ا
شتكي. عني وإلى الوكيل العام للملك ويشعر به ا ا

ـثابة مـقرر بعـدم مؤاخذة يـعتبـر عدم بت اجملـلس داخل هذا األجل 
تابع. احملامي ا

ادة 71 ا
قرر جرد ما يصبح ا ـشطب عليه  وقوف أو ا يتع على احملامي ا
ـهـنة أو أن ـارسـة أي عـمل من أعـمـال ا قـابال لـلـتـنفـيـذ أن يـتـخـلى عن 

يتعامل بصفته محاميا.
شطب عليه احلق في وصف نفسه بصفة محام. يفقد احملامي ا

شـطب علـيه ويشـعره بـوجوب وقـوف أو ا يسـتدعي الـنـقيب احملـامي ا
نحه أجال لذلك ال يتعدى شهرا. قرر و تنفيذ ا

قرر التأديبي. عني باألمر ا يشعر النقيب الوكيل العام بتنفيذ ا

في حـالــة عـدم الـتـنــفـيـذ الـطــوعي يـعـ الــنـقـيب تـاريـخ االنـتـقـال إلى
كنه االستعانة في ذلك بالنيابة العامة. كتب والسهر على التنفيذ و ا
ـكن تـسـجيـله بـجدول أي هـيـئة أخـرى أو تـقـييـده بالئـحة الـتـمرين ال 

بها.
ادة 72 ا

مـارس إلى محكمـة االستئنـاف غير تلك تابـعات ضد النـقيب ا تـقدم ا
التي توجد الهيئة بدائرتها وذلك من لدن الوكيل العام للملك لدى اجمللس

األعلى تلقائيا أو تبعا لشكوى توصل بها.
الباب السابع

هنة التوقف واالنقطاع عن مزاولة ا
الفرع األول
ؤقت انع ا ا

ادة 73 ا
ـارسة مـهامه يجب عـلى احملـامي الذي يـعـترضه مـانع يحـول دون 
أن يــشــعــر الــنــقـيـب بـاألمــر فـي حـيــنه وأن يــبــلــغه في ذات الــوقت اسم
احملامي أو احملام الذين اختارهم من نفس الهيئة للقيام مقامه مؤقتا

كتب. بتسيير ا
إذا تـعـلق األمر بـعـقوبـة تـأديبـية بـاإليـقاف وجـبت مـوافقـة النـقـيب على

االختيار.
ادة 74 ا

يــعـ الــنـقـيب احملــامي الـنــائب أو احملـامـ الــنـواب إذا لم يــتـمـكن
ـعني من مبـاشرة االخـتيـار أو لم يباشـره بالـفعل بـعد إنذاره احملامي ا

من طرفه.
يقوم النقيب بـالتعي أيضا في حالة عـقوبة تأديبية باإليقاف إذا لم

وافقته أو لم تقع مباشرته رغم اإلنذار. يحظ االختيار 
ـنوب عـنه أو تلـقائـيا عـند رفع يـضع النـقيـب حدا لـلنـيابـة بطـلب من ا
انع أو بطلب من احملامي النائب أو احملام النواب أو الوكيل العام ا

للملك.
الفرع الثاني

التغاضي عن التقييد في اجلدول
ادة 75 ا

يـتعـ الـتغـاضي عن تـقـييـد كل مـحام في اجلـدول في إحـدى احلاالت
التالية :

ارس مهنته فعليا دون مانع مشروع ; ـ إذا كان ال 
ـقـررة واجـبات ـ إذا كـان ال يـؤدي دون مـوجب مـقـبـول في اآلجـال ا
ـقتـضيات نـظام الضـمانات مساهـمته في تـكاليف الـهيـئة أو يخل 

االجتماعية احملدثة لفائدة أعضائها أو ذوي حقوقهم ;
ارستها بسبب مرض أو عاهة خطيرة ومستمرة. ـ إذا تعذر عليه 
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ادة 76 ا
يقرر مجلس الهيئة التغـاضي عن التقييد في اجلدول تلقائيا أو بطلب
ـعـني باألمـر نفـسه بـعد االسـتمـاع إليه من الـوكيل الـعـام للـملك أو من ا
أو استدعائه قبل تاريخ انعقاد اجمللس بخمسة عشر يوما على األقل.
ـعـنـي والى الـوكـيل الـعـام لـلـمـلك ـتـخـذ إلى احملـامي ا ـقـرر ا يـبـلـغ ا

داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
ـقرر وجوب امتـناع احملامي موضـوع التغاضي عن يتـرتب على هذا ا
ـهـنـة مع االحـتــفـاظ له بـعـضـويـته ورتـبـته ـارسـة أي عــمل من أعـمـال ا

في الهيئة.
ادة 77 ا

ــعـني عـنـد ارتـفـاع يـعــاد الـتـسـجـيل في اجلــدول بـطـلب من احملـامي ا
ســبـب الــتـــغــاضي خـالل خــمس ســـنــوات مـن حــدوث مـــانع الــتـــغــاضي

ادة 75 أعاله. شار إليهما في ا في احلالت األولى والثانية ا
ـتـغاضـي عنه يبـت مجـلس الـهـيـئـة في طـلب إعادة تـسـجـيل احملـامي ا

قتضى مقرر.
الفرع الثالث

التشطيب واإلسقاط من اجلدول
ادة 78 ا

يـشطب مجلس الـهيئـة على احملامي من اجلدول تـنفيذا لـعقوبة تـأديبية
بالتشـطيب يسقط اسم احملامي من اجلدول في حـاالت الوفاة أو االستقالة
نصوص عليه طالبة بإعادة الـتسجيل في اجلدول داخل األجل ا أو عدم ا

ادة 77 أعاله. في ا
ادة 79 ا

يقوم النقيب في حـالة وفاة محام غير مرتـبط بعقد مشاركة أو عضو
لفـات اجلاريـة في مكتب في شركـة مهنـية بـتعيـ محـام يقوم بـإحصـاء ا
ـعني بـاألمـر ويتـخـذ باتـفـاق مع ورثة الـهـالك جمـيع اإلجـراءات الالزمة ا
توفى قـد ع في حياته لفـات ما لم يكن احملـامي ا لـضمان تـصفية تـلك ا

محاميا لهذه الغاية.
يعـ أيـضـا في حـالـتي الـتـغاضـي أو اإلسقـاط في غـيـر حـالـة الـوفاة
ـعـني الـتـدابـير مـحـامـيـا يـقوم بـنـفس اإلجـراءات إذا لم يـتـخـذ احملـامي ا
ـكـتـبه رغم إنـذاره من طرف ـلـفـات اجلاريـة  الالزمـة لضـمـان تـصـفيـة ا

النقيب.
ادة 73 تـطبق في حالة الـتشطيب الـتأديبي مقـتضيات الـفقرة الثـانية من ا

ادة 74 أعاله. والفقرة الثانية من ا

الفرع الرابع
الصفة الشرفية

ادة 80 ا
كن جمللس الـهيئة أن يخول صـفة محام شرفي لـلمحامي الذي قدم
خدمات جليلة لـلمهنة واستقال منهـا بعد أقدمية عشرين سنة على األقل

غرب. في هيئة أو أكثر من هيئات احملام با
يخضع احملامي الشرفي لسلطتي النقيب ومجلس الهيئة.

ادة 81 ا
ـقتضى مقـرر يتخـذه مجلس الـهيئة ـكن سحب الصـفة الشـرفية 

عني باألمر ما يخل بنبل هذه الصفة. إذا ما صدر عن ا
 القسم الثاني
تنظيم هيئات احملام
الباب األول

الهيئة وأجهزتها واختصاصاتها
ادة 82 ا

ــسـجـلــ في اجلـدول ومن تــتـشــكل هـيـئــة احملـامــ من احملـامـ ا
تمـرن ببـيان الهـيئة . تـقرن صفـة احملامي واحملـامي ا تمـرن احملامـ ا

التي ينتمي إليها.
ادة 83 ا

ال تؤسس أي هيئة للمحام لدى محكمة االستئناف إال إذا بلغ عدد
ـسـتـقـرين بـدائـرتهـا مـائـة عـلى األقل بـغض الـنـظـر عن عدد احملـام ا

. تمرن احملام ا
إذا كـان عـدد احملامـ أقل من مـائـة أحلقـوا بـالـهيـئـة احملدثـة بـدائرة

أقرب محكمة االستئناف إليها.
ال يتم تأسـيس أية هيئة جـديدة عند توفـر شروط إحداثها إال في نفس

الفترة التي جتري فيها االنتخابات العامة لباقي الهيآت القائمة.
ادة 84 ا

تـتكون أجـهزة كل هيئـة من اجلمعـية العامـة ومن مجلس الـهيئة ومن
النقيب.

سجل باجلدول. تتألف اجلمعية العامة من جميع احملام ا
 يـنـتخب الـنقـيب من لـدن اجلمـعيـة الـعامـة االنتـخابـيـة التي تـتولى بـعد

ذلك انتخاب مجلس الهيئة.
دة ثالث سنوات. ينتخب كل من النقيب ومجلس الهيئة 

ادة 85 ا
ـناقشة الـقضايا جتـتمع اجلمعـية العامـة مرت في الـسنة على األقل 

هنة وفق ما يعرضه عليها مجلس الهيئة. ارسة ا التي تهم 
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جترى انتخابات النقيب ومجلس الهيئة خالل شهر ديسمبر.
طـلقة لألعضاء ينـتخب النقـيب عن طريق االقتراع الـسري باألغلـبية ا
سجـل في الهيـئة في االقتراع صـوت على أال يقل عـددهم عن نصف ا ا
األول وباألغلبية النسبية للمصوت مهما كان عددهم في االقتراع الثاني.
ـرشـح ـنـصب الـنـقيب في الـدورة الـثـانـية عـلى ا يـقتـصـر الـتـرشيح 
األول والثاني احلاصل على أكبر عدد من األصوات في الدورة األولى.
يـنتخب باقي أعـضاء مجـلس الهيئـة في دورة واحدة باألغلـبية النـسبية

. للمصوت
جترى االنتخابـات اجلزئية وفق الكيفـية نفسها داخل أجل شهرين من
ـادة 89 من هـذا ــوجب لـهــا مع مــراعــاة مـقــتــضـيــات ا وقـوع احلــادث ا

القانون.
ادة 86 ا

ال ينتخب نقيبا إال احملامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية :
1 ـ أن يكون مسجال في اجلدول منذ عشر سنوات على األقل ;

جلس الهيئة ; 2 ـ أن يكون قد مارس من قبل مهام العضوية 
3 ـ أن ال يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ;

4 ـ أن ال يـكـون مـحـكـوما عـلـيه أو مـتـابـعـا في قـضـيـة تـمس بـالـشرف
روءة. أو ا

ـكن إعـادة انتـخـاب الـنقـيب بـنفس الـصـفة إال بـعـد مرور الـفـترة ال 
والية النتهاء مهامه مهما كانت مدة الفترة. االنتخابية ا

ادة 87 ا
ـسنـدة إليه تـمثـيل الهـيئة يتـولى النـقيب زيـادة على االخـتصـاصات ا
ـدنـية ورئـاسة اجـتـماعـات مـجلس الـهـيئـة واجلـمعـية في أعمـال احلـياة ا

العامة.
يـنـوب عــنه الـنـقــيب الـسـابـق إذا عـاقه مـانع عـن رئـاسـة اجــتـمـاعـات
اجلمـعية الـعامـة أو مجـلس الهيـئة ثم الـنقـيب األسبق ثم أقـدم األعضاء

ارسة باجمللس وإال فأقدمهم تسجيال في اجلدول.
ــدة مـحــدودة أو كـامل يــحق له أن يــفــوض جـزء من اخــتــصـاصــاته 
ســلـطــاته في حــالــة تـغــيــبه أو حــصـول مــانع مــؤقت له وذلك وفـق نـفس

قررة أعاله. الكيفية ا
ادة 88 ا

يتشكل مجلس الهيئة من ثالث فئات وهي :
ـ النقباء السابقون ;

دة تفوق عشرين سنة ; سجلون باجلدول  ـ ا
دة تتراوح ب عشرة وعشرين سنة ; سجلون باجلدول  ـ ا

يتـع أن يكـون عدد أعـضاء الفـئة الثـانيـة مساويـا لعـدد أعضاء الـفئة
الثالثة.

ترشح لعضوية مجلس الهيئة ما يلي : يشترط في ا
1 ـ أن ال يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ;

2 ـ أن ال يـكـون محـكـومـا عـلـيه أو مـتـابعـا في قـضـيـة تـمس بـالـشرف
روءة. أو ا

ــكن إعــادة انــتـخــاب أعـضــاء مــجـلس الــهــيـئــة الـذيـن اسـتــمـرت ال 
عضـويـتـهم مـدت مـتـتالـيـتـ إال بعـد مـرور ثالث سـنوات مـا لم يـكـونوا

. نقباء سابق
والي. يعتبر النقيب السابق عضوا بحكم القانون في اجمللس ا

ادة 89 ا
يـصدر اجملـلس خالل الـنصف األول من شـهر أكـتوبر مـن السنـة التي
جتري فـيـهـا االنتـخـابات مـقـررا بـتحـديـد أسـماء احملـامـ الـذين لهم حق
ـنـصـب الـنـقـيب ولـعــضـويـة اجملـلس مع مــراعـاة تـوفـر شـروط الــتـرشح 
ـنصـوص عـليـهـا أعاله كمـا يـصـدر نفس الالئـحـة قبل األهلـيـة للـتـرشح ا

إجراء انتخابات جزئية بشهرين على األقل.
كـن لكل محـام لم يرد اسمه فـي مقرر اجملـلس أن يرفع األمر إلى

النقيب قصد تدارك اإلغفال داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق.
ـوالـيـة يـحق له عــنـد عـدم االسـتــجـابـة لــطـلـبـه داخل أجل ثالثـة أيــام ا
حـكـمة ـشـورة  لـتـاريخ إيـداع هذا الـطـلب أن يتـقـدم بـطعن أمـام غـرفة ا
االستئناف التي تبت داخل ثمانـية أيام من تاريخ إيداع العريضة بكتابة

الضبط باحملكمة اخملتصة وذلك بقرار غير قابل ألي طعن.
ادة 90 ا

نتخب والنقيب السابق من : يتركب مجلس الهيئة زيادة على النقيب ا
ـ نقـيب سـابق واحـد بـالنـسـبة لـلـنـقابـات الـتي يـقل عدد أعـضـائـها عن
400 عـضو ومن نـقيـب سـابقـ بـالنـسبـة لبـاقي الهـيئـات األخرى

ينتخبون من اجلمعية العمومية ومن :
ـ ثمانية أعضاء إذا كان عدد احملام يتراوح ب  100و 300 ;

ـ عشرة أعضاء إذا كان العدد يتراوح ب 301 و 600 ;
ـ  اثني عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح ب 601 و 800 ;

ـ  أربعة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح ب 801 و 1200 ;
ـ  ستة عشر عضوا إذا كان العدد يتراوح ب 1201 و 1600 ;

ـ  ثمانية عشر عضوا إذا كان العدد يتجاوز 1600.
ادة 91 ا

سنـدة إليه الـنظر يتـولى مجلس الـهيـئة زيـادة على االختـصاصـات ا
هام التالية : مارسة مهنة احملاماة ا في كل ما يتعلق 

1 ـ حـماية حـقوق احملام والـسهر عـلى تقيـدهم بواجبـاتهم في نطاق
هنة ; باد التي ترتكز عليها ا ا
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2 ـ وضـع الـنـظـام الداخـلـي لـلهـيـئـة وتـعـديـله وفـق ما يـتـطـلـبه تـطـبـيق
هـنـة وتقـاليـدهـا وأعرافـهـا مع تبـلـيغه إلى الـرئـيس األول حملكـمة قـواعـد ا
االستـئناف والوكيل الـعام للملك لـديها وإيداع نسـخة منه بكتـابة الهيئة

وكتابة ضبط محكمة االستئناف ;
تمرن ; سجل في اجلدول واحملام ا 3 ـ حتديد رتبة احملام ا
4 ـ إدارة أمــوال الـهــيـئــة وحتـديـد واجــبـات االشــتـراك وإبــرام عـقـود

هنية ألعضائها مع مؤسسة مقبولة للتأم ; سؤولية ا التأم عن ا
5 ـ إنـشـاء وإدارة مشـاريع اجـتمـاعيـة لـفائـدة أعـضاء الـهيـئـة وتوفـير
ـعاشـات لهم أو لـلمتـقاعـدين منهم وارد الـضرورية لـضمـان اإلعانات وا ا
أو ألرامـلـهم وأوالدهم سـواء في شكـل مسـاعـدات مـبـاشـرة أو عن طريق

تأسيس صندوق للتقاعد أو االنخراط في صندوق مقبول للتقاعد ;
6 ـ الـترخيص لـلنقـيب لرفع دعاوى أمـام القضـاء باسم الهـيئة وإجراء
الصـلح أو الـتحـكيم وإبـرام كل تـفويت أو رهن أو قـرض وقـبول كل هـبة

أو وصية لفائدتها ;
تعلقة بها ; هنية و الترتيبات التنظيمية ا 7 ـ حتديد تاريخ االنتخابات ا
. صادقة على النظام الداخلي حلساب ودائع وأداءات احملام 8 ـ ا

ادة 92 ا
ـقـررات التي تـتـخـذها أو جتـريـها اجلـمـعـية الـعـامة ـداوالت أو ا كل ا
أو مـجـلس الـهيـئـة خـارج نـطـاق اخـتـصـاصـهـمـا أو خالفـا لـلـمـقـتـضـيات
القانـونية أو كان مـن شأنها أن تـخل بالنـظام العـام تعتـبر باطـلة بحكم

القانون.
تعاين مـحكمـة االستـئناف هـذا البطالن بـناء عـلى ملتـمس من الوكيل

ثله من مجلس الهيئة. العام للملك بعد االستماع إلى النقيب أو من 
الباب الثاني
التبليغات والطعون

ادة 93 ا
تـبـلـغ قـرارات الـنـقـيب و االسـتـدعـاءات الــصـادرة عن مـجـلس الـهـيـئـة
ومــقــرراته إلـى احملــامي شــخــصـيــا أو فـي مـكــتــبه أو فـي مــنـزلـه عــنـد
االقـتضـاء عن طريق الـتوقـيع علـى نسـخة من وثـيقـة التـبلـيغ أو بواسـطة
ـفـوض الـقضـائـي أو عن طـريق كـتابـة الضـبط بـاحملكـمـة التي يـوجد ا

في دائرتها مقر الهيئة بناء على مجرد طلب من كاتب اجمللس.
تـبـلغ مـحـاضـر انـتـخـاب مـجـلس الـهـيـئـة والـنـقـيب إلى الـوكـيل الـعـام
ـوالـية إلجـراء االنـتـخابـات عن طـريق تـوقيع للـمـلك داخل الـثمـانـيـة أيام ا

وجهة إليه. كتابة ضبط النيابة العامة على نسخة من اإلرسالية ا
يـجـري تـبـليـغ مقـررات مـجـلس الـهـيـئـة و قـرارت الـنـقيـب إلى الـوكيل

العام للملك وفق نفس الكيفية.
ـتعلقـة بباقي األطراف عـلى يد كتابـة الهيئـة أو بواسطة تـتم التبـليغات ا
فـوض القـضائي رسـالة مضـمونة مع اإلشعـار باالستالم أو بـواسطة ا

أو عن طريق كتابة الضبط طبق ما هو مقرر أعاله.

قرر التأديبي يعلق بكتابة الهيئة ويعتبر التبليغ في حالة تعذر تبليغ ا
تاما بعد مضي ثالث يوما من تاريخ التعليق.

ادة 94 ا
ـعـنــيـة والـوكـيل الــعـام لـلـمـلك لــدى مـحـكـمـة يـحق جلــمـيع األطـراف ا
ـقـررات الـصـادرة عن مـجـلس الـهـيـئـة وكـذلك االسـتـئـنـاف الـطـعـن في ا
ـقتـضى مقـال يودع في انـتخـاب مجـلس الـنقـيب ومجـلس الهـيـئة وذلك 
ـحكـمـة االستـئـناف داخل أجـل خمـسـة عشـر يـوما من بكـتـابة الـضـبط 
تـاريخ الـتبـلـيغ أو إجـراء االنـتـخابـات أو من الـيـوم الـذي يـعتـبـر تـاريـخا

قرر الضمني. التخاذ ا
ادة 95 ا

ـشورة بـعد اسـتـدعاء الـنقـيب وباقي تـبت مـحكـمة االسـتئـناف بـغـرفة ا
لتمسات الكتابية للوكيل العام للملك. األطراف لسماع مالحظاتهم وتلقي ا

شورة برئاسة الرئيس األول وأربعة مستشارين ; تبت غرفة ا
قرر في جلسة علنية. ناقشات في جلسة سرية وينطق با جتري ا

ادة 96 ا
يــحق لـكل مـن احملـامي ومـوكــله الـطــعن شـخــصـيـا أمــام الـرئـيس األول
تعـلق بتحديـد وأداء األتعاب وفي قرار حملكـمة االستئـناف في قرار النـقيب ا
قتـضى مقـال يودع بكـتابة لف الـقضيـة وذلك  اإلذن للمـحامي بـاالحتفـاظ 

الضبط بهذه احملكمة داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ـقـتـضى أمـر بـعـد اسـتـدعـاء احملـامي والـطـرف يـبت الـرئـيس األول 
ـعني للـحضور أمامه قـصد االستـماع إليهـما وإجراء كل بـحث مفيد ا

عند االقتضاء.
ادة 97 ا

تخـضع لـلـطـعن بـالـتـعرض والـنـقض الـقـرارات الـصـادرة عن الـرئيس
ـشـورة بـهـا وفق الـشـروط والـقـواعد األول حملـكـمـة االسـتئـنـاف وغـرفـة ا

دنية. سطرة ا قررة في قانون ا واآلجال العادية ا
ـرفـوع من لـدن الـنـقـيب بـاسم الـهـيـئـة ومن غـيـر أن كال من الـطـعن ا
الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من أداء الرسوم القضائية.
ـمارسة أو الـتشطيب تـكون القـرارات التأديبـية الصـادرة باإليقاف عن ا

قابلة إليقاف التنفيذ من لدن اجمللس األعلى.
القسم الثالث
مقتضيات زجرية

ادة 98 ا
يعاقب كل شخص ثبت أنه يباشر بـصفة اعتيادية إجراء أي مسطرة
قضائية لفائدة الغيـر دون أن يكون مخوال قانونيا لذلك باحلبس من سنة
إلـى سنـت وبـغرامـة من عشـرة آالف إلى عـشرين ألف درهم مـا لم تكن

األفعال معاقبا عليها بعقوبة أشد.



4057اجلريدة الرسميةةعدد 5680 - 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)

ادة 99 ا
كل شـخص نسب لنـفسه صفـة محام عالنـية ومن غيـر حق أو انتحل
ارس مـهنة صفـة محام أو اسـتعـمل أي وسيلـة قصـد إيهام الـغير بـأنه 
ارسـتـها أو أنه مـأذون له في ذلك يـعاقب احملامـاة أو أنه مـستـمـر في 

نصوص عليها في الفصل 381 من القانون اجلنائي. بالعقوبات ا
يعاقب كل شخص ارتدى عن غير حق أمام أية محكمة من احملاكم
أو أمـام مجـلس من اجملـالس الـتـأديـبيـة بـذلـة احملـامي أو بـذلة تـشـابـهـها
ـنـصوص عـلـيـها ارس مـهـنـة احملامـاة بـالـعـقوبـات ا ـكن أن توهم أنـه 

في الفصل 382 من القانون اجلنائي.
ادة 100 ا

يـعـاقب كـل شـخص قـام بــسـمـســرة الـزبـنــاء أو جـلـبـهـم بـاحلـبس من
سـنــتـ إلى أربع ســنـوات وبــغـرامــة من عــشـرين ألــفـا إلى أربــعـ ألف

درهم.
يـعـاقب احملـامي الـذي ثـبت عـلـيه الـقـيـام بـنـفس الـفـعل بـصـفـته فـاعال
أصـلـيـا أو مشـاركـا بـالعـقـوبـة نفـسـها مـا لم تـكن األفـعـال معـاقـبـا علـيـها

بعقوبة أشد.
القسم الرابع
مقتضيات عامة

ادة 101 ا
ــنــصـوص عــلــيـهــا في هــذا الـقــانــون كـامــلـة تــكـون جــمــيع اآلجـال ا
فال يـحـسب الـيوم األول الـذي أجنـز فـيه اإلجـراء وال اليـوم األخـيـر الذي

ينتهي فيه األجل.
إذا صادف اليوم األخير يوم عطلة امتد األجل إلى أول يوم عمل بعده.

القسم اخلامس
مقتضيات انتقالية

ادة 102 ا
مـارسة ح صـدور هذا القـانون في الـقيام تسـتمر أجـهزة الـهيئـات ا

هامها إلى ح انتهاء مدة واليتها.
القسم السادس
مقتضيات ختامية

ادة 103 ا
تـنـسخ أحـكـام الـظـهـير الـشـريف رقم 1.93.162 الـصادر في 22 من
ـثــابـة قـانـون يــتـعـلق ـعـتــبـر  ربـيع األول 1414 (10 ســبـتـمـبـر 1993) ا

بتنظيم مهنة احملاماة كما وقع تعديله.

ظـــــهــــيــــــر شــــــريف رقــم 1.08.102 صـــــادر في 20 مـن شــــوال 1429
ـتعـلق بـتنـظيم 2008) بـتـنفـيذ الـقـانون رقم 29.08 ا (20 أكتـوبر 

هنية للمحاماة. دنية ا الشركات ا
ـــــــــــــــــ

احلمد للّه وحده 
الطابع الشريف ـ بداخله :

(محمد بن احلسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور وال سيما الفصل 26 و 58 منه ;
ا يلي : أصدرنا أمرنا الشريف 

ينفـذ وينشـر باجلريـدة الرسمـية عقب ظـهيرنـا الشريف هـذا القانون
هنيـة للمحـاماة كما وافق دنيـة ا ـتعلق بتـنظيم الشـركات ا رقم 29.08 ا

ستشارين. عليه مجلس النواب ومجلس ا
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).

وقعه بالعطف :

الوزير األول 

اإلمضاء : عباس الفاسي.

*

*    *

قانون رقم 29.08
هنية للمحاماة دنية ا لتنظيم الشركات ا

ـــــــــــــــــ
الباب األول
مقتضيات عامة
الفرع األول

التسمية والتأسيس
ادة 1 ا

نـشأة قـصد ـهنـية لـلمـحامـاة ا ـدنيـة ا يـنـظم هذا الـقانـون الشـركات ا
نظم لها. هنة وفقا ألحكام القانون ا ارسة ا

ـهنيـة للمحـاماة ويشار دنية ا حتـمل هذه الشـركات اسم الشركـات ا
إليها في هذا القانون «بالشركة».

ادة 2 ا
يجب أن يـكون كل الـشركاء في الـشركـة محـام مـسجـل في جدول

نفس الهيئة.

samira
Rectangle 


