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 الفيرس

 

 مقدمـة

 تمييديةأحكام . أوال

  والتعاريؼمصطمحات ال: 1المادة 

 والغرض  موضوع: ال2المادة 

 : نطاؽ التطبيؽ 3المادة  

 التنازع: 4المادة 

 

 االلتزامات العامة لممحامي. ثانيا

 : مبدأ عدـ التمييز5المادة 

 واالستقاللية والنزاىة كفاءة: ال6المادة  

 اؼاواإلنصالمينية  اقةبم: ال7المادة  

 

 والضحايا والشيود الموكل تجاها حاميالتزامات الم. ثالثا

 : نطاؽ التمثيؿ 8المادة 

 مثابرة: ال9المادة 

 الموكؿ : التواصؿ مع11المادة 

 ة: السري  11المادة  
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  لمموكؿ ياعمال الحمصال: 12المادة 

 : تضارب المصالح 13المادة 

 الضحايا والشيود تجاه: السموؾ 14المادة 

 وسائؿ اإلعالـب : االتصاؿ 15المادة  

 

 سموك المحامي أمام المحكمة. رابعا

 ممحكمةل النظاـ الداخمي: 16المادة 

 المحكمة أماـ المحامي ات: واجب17المادة 

 : االتصاؿ بالقضاة 18المادة 

 ةاألدل  ة سالم: 19المادة 

 

 والتدابير التأديبيةالخطأ الميني . خامسا

 الخطأ الميني :21المادة 

 الخطإ الميني فع غيمبتلا :21المادة 

 الشكاوى :22 المادة

 التأديب مجمس :23المادة 

 التأديبإجراءات مجمس  :24المادة 

 المحامي دفاع  فيالحؽ  :25المادة 

 جمسات االستماع التأديبية رضاحم :26المادة 
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 العقوبات :27المادة 

 تنفيذل: ا28المادة 

 

 أحكام ختامية :سادسا

 تعديؿ ال :29المادة 

 النفاذ زيح ؿو خدلا :31المادة 
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 مقدمة

. يتطمب بصفتو ممارسًا لمقانوف يجب عمى المحامي الحفاظ عمى مستوى عالي مف السموؾ الميني
 وعميو أيضاً وميارة وعناية وبقدر عاؿ مف النزاىة. وحرص أف يتصرؼ بأمانة كمساعد لمعدالة دور المحامي 

وليذه الغاية، تعمؿ ىذه أساسي وىو الدفاع عف مصالح موكمو دوف اإلخالؿ بحسف سير العدالة. واجب 
مدونة قواعد ىذه ال. تتضمف وموكمييـالمدونة عمى توجيو المحاميف بشأف السموؾ المالئـ تجاه المحكمة 

وىي تكمؿ أحكاـ النظاـ أماـ المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب يرافع السموؾ لممحامي الذي 
لتي ُيتوقع مف المحاميف االلتزاـ بيا أثناء تمثيؿ توجييات تخص الممارسات اوتتضمف الداخمي لممحكمة 

 .موكمييـ

 

 تمييديةاألحكام ال .أوال

 0المادة 

 ريفاتوالتع مصطمحاتال

 )أ( المكتب: مكتب المحكمة. 

 فريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. أماـ المحكمة اإل وألغراض تمثيم اؼ محاميكم   كؿ شخص: الموكؿ )ب(

 يمثؿ طرًفا أو شاىًدا أو متدخاًل أماـ المحكمة. شخص كؿ  )ج( المحامي: 

 . ىذه: مدونة السموؾ مدونة)د( ال

 فريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب. )ىػ( المحكمة: المحكمة اإل

فريقية اإلمحكمة المنشئ لم)و( البروتوكوؿ: البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب 
 لحقوؽ اإلنساف والشعوب.

 . رئيس قمـ المحكمة: رئيس القمـ)ز(  

 .ممحكمةل النظاـ الداخمي: نظاـ الداخمي)ح( ال
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ورود اسمو عمى لساف أو مف المقرر أف يدلي بشيادتو أماـ المحكمة نتيجة  دليشخص يكؿ  الشاىد: )ط(
ـ  استدعاؤه   .مةلممحكلنظاـ الداخمي مف ا 46وفقا لممادة  رئيس قمـ المحكمةمف قبؿ األطراؼ أو ت

 8المادة 

 والغرض موضوعال

المحاميف تحقيقا لحسف سير  تحكـ سموؾالتي  ميامحلاسموؾ قواعد  تحديدالغرض مف المدونة ىو 
نصافيا  .العدالة وا 

 3المادة 

 نطاق التطبيق

 .نيام)ج(  1 دة لماافي د دمح كما ىولمحامي اعمى تطبؽ المدونة 

 

 4المادة 

 التنازع

ىذه أحكاـ  سموت  يا،احتراميمتـز المحامي ب ىمدونة سموؾ أخر المدونة وأي ىذه بيف  نازعت في حالة 
 المدونة فيما يتعمؽ بسموؾ المحامي أماـ المحكمة.

 

 . االلتزامات العامة لممحاميثانيا

 5المادة 

 مبدأ عدم التمييز

عف كؿ  ،بصفة مباشرة وغير مباشرة  إزاء الكؿ    ،لمحامييمتنع ااإلجراءات أماـ المحكمة،  إطارفي 
رأي عمى أساس العرؽ أو المجموعة اإلثنية أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو البيف األشخاص تمييز 

 .األصؿ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر يقـو عمىرأي آخر كؿ  أو ي سياسال
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 6المادة 

 ستقاللية والنزاىةالكفاءة واال

 :، عمى المحاميموكمو تمثيؿقيامو بميمة أثناء 

  ؛ة ووالءنزاىو ووعي وميارة  كرامةبكفاءة و  تصر ؼُ )أ( ال

 آرائو بصراحة ونزاىة؛وتقديـ  تقديـ مشورتو عمى نحو ميني ومستقؿ)ب( 

 عدـ النزاىة مف طرؼبمشوب  مخالؼ  لمقانوف أوبسموؾ في كافة الظروؼ  أثر رؾ المجاؿ لمتتيال أف )ج(  
   ؛موكمو

 ، ككؿ   تومينمكانة  واستقامتو عمى  محافظة)د( ال 

 تحت تأثير الضغوط الخارجية؛  حسف سموكوباستقالليتو ونزاىتو و  مس  )ىػ( عدـ ال

 

 7المادة 

 نصا واإل المينية  قةابالم

، بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر، ة األشخاصتو بمباقة ومينية مع كاف  اعالقالمحامي يقيـ 
 .وموكميووموظفي المحكمة والشيود والضحايا   اآلخريف حاميفالمو  القضاة عالقتو مع 

 

 والضحايا والشيود موكمو تجاها. التزامات المحامي ثالثا

 8المادة 

 نطاق التمثيل

توكيمو بشكؿ رسمي أو ما ـ ىذا األخير بإنياء قُ لـ ي   وتمثيمو ما لموكمو تقديـ المشورةالمحامي  عمى. يجب 1
 لـ يتـ سحب تمثيمو بموافقة المحكمة؛
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 :فالمحامي ىيجب عم في قياميـ بميمة التمثيؿ، . 2

مع واجبات المحامي  اكف متعارضيلـ ما التمثيؿ  اليدؼ مفبفيما يتعمؽ موكمييـ  د بقرارات)ا( التقي  
  ؛ األخالقية

 .المنشودة األىداؼ تحقيؽيجب توفيرىا لف الوسائؿ التي أبش الموكؿ استشارة)ب( 

 

 9المادة 

 مثابرةال

ميم ة . وما لـ يتـ إنياء عمى نحو يصوف مصالح ىذا األخيرو  بجد   موكمو ف يمثؿ المحاميأيجب  
 في إطار ميمة التوكيؿ. موكمو لخدمة بكافة المساعي المطموبةيقـو ف أالمحامي  ىالتمثيؿ، يجب عم

 01المادة 

 الموكل مع التواصل

وأف أماـ المحكمة  بحالة القضية التي يكوف فييا ىذا األخير طرفا موكمو إخبار المحامي عمىيجب  
 د  عمى كؿ الطمبات  المعقولة لمحصوؿ عمى المعمومات.يرُ 

 00المادة 

 يةالسر  

 عف تمثيؿ وحتى بعد توقف، اط مع عمييا في إطار توكيمو جميع المعمومات التي  ةيحتـر المحامي سري   . 1 
  .موكمو

 فت، ويجب عميو أف ال:  ة التمثيؿ أو توقُ ميم  ت استمر سواء  موكمو ة قضايايحمي المحامي سري  . 2

 ؛ أو ألعضاء فريقوفي التمثيؿ ذات الطابع السر ي إال لشريكو و  بحوزتويفشي ألي شخص المعمومات التي )ا( 

 ؛بمصمحتوأو بموكمو  لإلضرار ىذه المعمومات يستخدـ )ب(  
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ف يكشؼ عف المعمومات التي ألممحامي  مكف، يىذه المدونةمف  11المادة  تنص عميو  عمى الرغـ مما .3 
 وذلؾ في الحاالت التالية:إطار توكيمو مع عمييا وذات الطابع السر ي في اط  

   ، بإدراؾ لممسألةوافؽ ىذا األخير و  موكمو تشارسإذا ما ا )ا(  

ذلؾ  ليؿ عمىبصفة طوعية عف محتوى وثيقة لطرؼ ثالث وقد ـ ىذا األخير الد   الموكؿ كشؼ إذا ما)ب( 
 ؛اإلفصاح

جنائية أو تأديبية أو في إطار نزاع مدني تـ عنو بخصوص تيمة )ج(  إذا ما كاف ذلؾ ضروريا لمدفاع 
 تحريكو ضده  أو أيضا؛

 :إذا ما كاف يريد منع عمؿ يعتقد أن وُ )د(  

(i )   ؛ صبح كذلؾ في اإلقميـ الذي يحتمؿ ارتكاب العمؿ فيوا أو يمكف أف يُ إجرامي 

(ii) طرؼ ثالث إذا ما لـ يتـ نشر المعمومة لمجميور بالغ لسالمةقد يؤدي إلى الوفاة أو األذى الجسدي ال. 

 

 08المادة 

 لمموكل عمياالمحة المص

مصالح ال عمى األحواؿفي جميع  عميو أف يحافظ و يجب  .لموكمو واجب الوالء المحامي يقع عمى 
 شخص آخر.أي مصالحو الخاصة أو مصالح قبؿ ، ويجب اف يضع تمؾ المصالح يذا األخيرلالعميا 

 

 03المادة 

 تضارب المصالح

ف عدـ نشوء لضماالضرورية  اتخاذ كؿ االحتياطات  المحامي عمى، يجب الموكؿ تمثيؿإطار ميمة  . في1 
 : في قضيةآخر موكؿ  تمثيؿ عدـي تضارب في المصالح، وال سيما أ

 عندما يكوف ىذا التمثيؿ متأثرا أو يحتمؿ أف يتأثر سمبًا بتمثيؿ موكؿ آخر. ( ا)
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 عندما يتأثر أو يحتمؿ أف يتأثر تمثيؿ الموكؿ اآلخر سمبًا بيذا التمثيؿ.)ب( 

 بالنيابة عف الموكؿ سيتأثر سمبًا.إذا كاف الرأي الميني الذي يصدره المحامي )ج( 

 كؿ  وبالكامؿ  الفور عمىف يبمغ أالمحامي  عمىفييا تضارب في المصالح، يجب  أالتي ينش ة في الحال. 2
 ما:فإ؛ وضوعوبطبيعة النزاع وم يتأثرف أيحتمؿ موكؿ 

 النزاع؛  نياءجميع الخطوات الالزمة إل يتخذأف  )ا( 

الذيف قد يكونوف معنييف، ونفس األمر بالنسبة الموكميف  بموافقة كاممة مف كافةيواصؿ القياـ بميمتو )ب( 
 نة في ىذه المدونة.الحتراـ كؿ االلتزامات األخرى المبي  

 

 04المادة 

 ، الشيود، األطرا ،الضحاياالسموك تجاه 

 أصدقاء المحكمةو  مون،المتدخ  

 ، يقـو المحامي بما يمي:وأصدقاء المحكمة فيوالشيود واألطراؼ والمتدخمالضحايا مع  وتعاممفي . 1 

مع عمييا وال يفشي أيا مف  المعمومات ة المعمومات التي اط  احتراـ النظاـ الداخمي، يحمي سري  ب مع التقي د)ا( 
 الحياة الخاصة وأمف األفراد المبينيف أعاله؛السري التي قد تؤذي ذات الطابع 

 ؛ األفراد المذكوروفقد يعانيو ج الذي )ب( بذؿ جيود معقولة لمتقميؿ مف اإلزعا 

 وشواغميـ؛راء ىؤالء االفراد ومصالحيـ المشروعة آ األخذ في االعتبار)ج( 

تيـ ، بما في ذلؾ الحؽ في طمب معمومات واجباوالشيود واألطراؼ بحقوقيـ و  الضحاياإبالغ ضماف )د(  
 .اياىـعف التقدـ المحرز في قض

دوف  التأثيري حافز نقدي أو غيره ألي شخص لغرض التشجيع أو أ اقتراحأو عف تقديـ لمحامي يمتنع ا -2
 االتعاب لمشيود الخبراء. بالنسبة لسدادىذا الشرط سري شيادة الشاىد. وال ي عمىوجو حؽ 

 ضايؽ أحد الشيود أو أقاربو أو معارفو.ييف أو يُ أو يُ  بتز  د أو ييد  ه أو يُ كر  ف يُ ألمحامي ا يمتنع-3
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مف صريح ذف إال بإدالئو بشيادتو، إثناء أبو  االلتقاءشيود أو الاالتصاؿ بأحد عف لمحامي يمتنع ا -4
 المحكمة.

 

 05الماده 

 وسائل اإلعالمباالتصال 

إجراءات  ةمواد تتعمؽ بأي ةيأنشر التعاوف في نشر أو ل اإلعالـوسائؿ باالتصاؿ عف لمحامي يمتنع ا
 سائؿ القضائيةلو مف المأمس ةيأ عمىؽ يعممعمومات سريو. وال يجوز لممحامي الت ةيأ كشؼ جاريو زائفو أو 

 .التي يكوف مشتركا فييا قيد النظر

 

 مام المحكمةأالمحامي  سموكرابعا. 

 06المادة 

 النظام الداخمي لممحكمة

الصادرة  حكاـ الخاصة واأل لمنظاـ الداخمي لممحكمةاألحواؿ في جميع االمتثاؿ  المحامي عمى يجب 
جراسموؾ و قواعد البعف المحكمة فيما يتعمؽ  إيالء عمى األحواؿ المحامي في جميع  سيروي ،الدعوى ءاتا 

 .سير اإلجراءاتحسف االعتبار الواجب ل

 

 07المادة 

 المحكمة مامأ المحامي واجب

ف يساعد أولمصمحو العدالة ويجب  يةماـ المحكمة لمتصرؼ باستقاللأالمحامي واجب أساسي  عمى .1
ت جراءاف يتخذ جميع اإلأالمحامي  عمى؛ وتحقيقا ليذه الغاية، يجب لحسف سير العدالةالمحكمة 

 المحكمة؛ ةسمعب اإلضرارو إلى نشاطي ؤد  يال أف الالزمة لضماف 
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يمتنع وجو الخصوص،  عمى. و قصديا عف تضميمالمحكمة أو عدـ خداع لمحامي ا يجب عمى  .2
 :عف القياـ عف قصد بالمحامي 

 إلى المحكمة؛  الوقائع  عفغير صحيحة  ات)ا( تقديـ بيان

 .ةيا غير صحيحأنيعمـ  ة)ب( تقديـ أدل

 .صحيحمتيتخذ المحامي جميع الخطوات الالزمة لفور عممو بتصريح كاذب صادر منو أو مف فريقو . 3

 08المادة 

 االتصال بالقضاة

ف و المسؤولأو القضاة ىذه  السموؾقواعد مدونة أو  النظاـ الداخمي ال إذا سمحإال يجوز االتصاؿ بالقضاة 
 :يمتنع المحامي عف القياـ بما يميو بذلؾ، 

السياؽ  في فييا المحامي، االُ يشارؾ التي القضية  بشأفصاؿ مباشر مع أحد القضاة جراء ات  إ .1
 المناسب لإلجراءات؛ 

، إلى القاضي فييا المحامي تدخؿأو المذكرات أو الوثائؽ المتعمقة باإلجراءات التي ي ةاألدل  تقديـ  .2
 المحكمة. رئيس قمـعف طريؽ ال   إ

 09المادة 

 ةاألدل  سالمة 

يجب عمى المحامي في جميع الظروؼ الحفاظ عمى سالمو األدلة التي تقدـ أو يمكف تقديميا إلى  .1
 المحكمة ، سواء كانت مكتوبو أو شفويو أو بأي شكؿ آخر، 

ألي سبب مف األسباب، يقـو المحامي بإعادة األدلة وغيرىا مف المواد لموكمو  إذا انتيى تمثيؿ المحامي .2
في حوزتو بموجب التمثيؿ المذكور، إلى موكمو السابؽ، أو إلى المحامي الجديد، أو تقديميا  كانتالتي 

 .جديدال حاميأو الم الموكؿ مختومة إلى رئيس قمـ المحكمة ألحالتيا إلى
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 التأديبيةوالتدابير الخطأ الميني خامسا. 

 81المادة 

 الخطأ الميني

 ُيعد مرتكبًا لخطأ ميني المحامي الذي يقـو بػ: 

القياـ بذلؾ، أو  عمىقصد عف شخص آخر نة أو مساعدة أو تحريض المدو  ة مخالفأو محاولة  مخالفة)ا( 
 ؛ثالثالقياـ بذلؾ عف طريؽ شخص 

 ؛ مينة المحاماةاستقامتو ومصداقيتو لممارسة ب إجرامي يمس  )ب( ارتكاب عمؿ 

 ؛ بعدـ النزاىة والتزييؼ والخداع أو الغش سـُ القياـ بأعماؿ تت  )ج( 

 بحسف سير العدالة. )د( القياـ بسموؾ يضر  

 أحد موظفي المحكمة. عمى التأثير( محاولة ىػ)

 

 80المادة 

 الخطإ المينيعن  التبميغ

االنتياؾ أو  وأف مينيا،  خطأارتكب المدونة أو انتيؾ ف محاميا آخر قد أإذا عمـ المحامي ب .1
 ؛الخطأ الميني يطعف في استقامة أو مصداقية المحامي اآلخر أو أىميتو لممارسة مينة المحاماة

 . أماميـُيرافع الذيف   بمغ القاضي أو القضاةفإنو يُ 
المحامي إلى الييئة ارتكبو  خطإ مينيي أعف ف يبمغ أأيضا  لرئيس قمـ المحكمةكما يمكف  .2

ذا كاف أستاذا، و ؛ دولتوالمينية التي تنظـ سموؾ المحامي في   اإلداريةالييئة يبمغ عنو فإنو  ا 
 .ة التي ينتمي إليياجامعمل
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 88المادة 

 ىالشكاو 

يجب  المحكمة وقمـ رئيس ممحامي إلى ل بالخطإ المينيالمتعمقة  ىألي شخص تقديـ الشكاو  مكفي .1
 و. بسري   ىف تعامؿ الشكاو أ

أو أحد  رئيس قمـ المحكمةماـ أصاحب الشكوى ذلؾ، شفويا  عمىتكوف الشكوى كتابيو أو، إذا تعذر  .2
الشكوى ضده،  قدمتالشكوى صاحب الشكوى والمحامي الذي  يجب اف تحددأعضاء قمـ المحكمة. 

.  الخطأ المينيصؼ بالتفصيؿ أف تو  إذا تعذ ر عمى  القياـ بكتابتياعمى رئيس قمـ المحكمة و المزعـو
 .صاحبيا ذلؾ

المزعـو أو بعد  بالخطإ المينيصاحب الشكوى عمـ و أشير بعد كوى في موعد ال يتجاوز ست  قدـ الش  تُ  .3
الخطإ وجود ببصوره معقولة  مـعف ي  أأشير مف التاريخ الذي كاف ينبغي فيو لصاحب الشكوى  ةست

.  الميني  المزعـو
ي الشكوى، يوما مف تمق   21، في غضوف منوالشكوى إلى المحامي المعني ويطمب  رئيس القمـؿ رس  يُ  .4

 ـ الدليؿ عمىقد  و تُ سة مؤس  الشكوى  ف  أ رئيس القمـ أىالشكوى إذا ر  عمىا رد   رئيس القمــ إلى قد  ف يُ أ
نة.خرؽ ىذ  .ه المدو 

ف ألممكتب مكف يُ المحامي إلى المكتب لمنظر فييما، وبعد ذلؾ  كوى ورد  الش   القمـ رئيس حيؿيُ .   5      
 يتخذ اإلجراءات التالية:

                 استنادا إلى المعموماتغير مؤسسة أو توجيييا أسيء أو  ،ةنيا كيديأ)ا( رفض الشكوى إذا كاف مف الواضح 
 ؛المقدمة

 قتضاء ؛ صاحب الشكوى والمحامي، عند االعمى الوساطة  اقتراح)ب(  

 التأديب؛ لمجمس توجيو رئيس القمـ ، إذا اقتضى األمر ، إلى عقد اجتماع )ج( 

 ف يعيف مستشارا مستقال لمتحقيؽ في الخطإ الميني، إذا اقتضى األمر، أرئيس القمـمف  طمب  ي  ( د  )
؛   المزعـو

 .قضائيا الشكوى لمتابعة، إذا اقتضى األمر، إلى تعييف محاـ رئيس القمـ( توجيو ىػ)
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 83المادة 

 التأديبمجمس 

 أعضاء منيـ رئيس يعينو رئيس ثالثةمف  ؼُ تأل  تو المكتب،  االتي يحيميا اليي ىالشكاو يشكؿ مجمس تأديب 
 قراراتو بأغمبيو األصوات. التأديبويتخذ مجمس  المحكمة،

 84المادة 

 التأديبمجمس إجراءات 

 ا. االستماع سر   ات)ا( تعقد جمس

أو  اسواء كاف شفيي قيمو إثباتيو، لو صمو أو  ذيدليؿ  وؿ كؿببقثناء الجمسة، أ، التأديبمجمس قـو ي )ب( 
 فرصو لتقديـ دفاعو.الالمحامي  التأديبويمنح مجمس . مكتوبا

إليو أو يخمص إلى أف المقدمة  األدلةقرر رفض الشكوى استنادا إلى يُ اف  التأديبلمجمس )ج( يجوز 
.  المحامي  .مكتوباالقرار شفويا ويصدر  فُ ويعم  لـ يرتكب الخطأ المزعـو

عمال  امؤقت ؽم  عُ إذا كاف قد إلى ىيئتو المحامي  ةعادإبيأمر الشكوى،  التأديبيرفض مجمس )د( عندما 
 . ه المدونةمف ىذ 27بالمادة 

 نسخا مف القرار إلى: المحامي وصاحب الشكوى والرئيس.  رئيس القمــ قد  ( يُ ىػ)

 ". ال يشوبو شؾ"دليؿ مى ع معيار اإلثبات قـو)و( ي

 راه مناسبا.ياالستماع حسبما وسير جمسات  إلعداداألوامر الالزمة التأديب ُيصدر مجمس ( ح)

 85المادة 

 المحامي دفاعفي الحق 

 يواجو إجراءات تأديبية الحؽ في:الذي  لممحامي
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 محاـ آخر؛الحصوؿ عمى مساعدة  .1
 تصريحات قد تؤدي إدانتو. دالء بأي رفض اإل .2
 ؛دفاعو إلعدادالوقت الكافي منح  .3
 السماح باستجواب شيوده نيابة عنو، بنفس الشروط التي يخضع ليا استجواب الشيود ضده.  .4

 86المادة 

 التأديبيةجمسات االستماع محاضر 

 نة.المدو  يذه تجري عمال ب تأديبيوإجراءات  ةبجميع الوثائؽ والسجالت الخاصة بأي رئيس القمـ يحتفظُ 

 

 87المادة 

 العقوبات

أو أكثر مف  افرض واحديف ألو ، يجوز مينياً  خطًأارتكب المحامي أف  التأديبيرى مجمس في الحاالت التي 
 التالية:العقوبات 

 )ا( التحذير؛ 

 )ب( التوبيخ العمني؛ 

 )ج( الغرامة؛ 

 ماـ المحكمة؛ ألمترافع مؤقت التعميؽ ال)د( 

 ماـ المحكمة؛ ألمترافع  دائـالتعميؽ ال( ىػ)

أيضا، بموافقو الرئيس،  التأديبلمجمس  إلى الجزاءات المذكورة أعاله أو بدال منيا، يجوز باإلضافة)و( 
، أو دولتوالمحامي إلى الييئة المينية التي تنظـ سموؾ المحامي في قبؿ مف  خطأ مينيي أعف بالغ اإل

 .المعنية األكاديميةؤسسات الم إلى  غير ذلؾ مف اإلجراءات
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 88المادة 

 تنفيذال

 لمدونة.يذه االمحكمة وفقا لقرار أو إجراء تأديبي صادر مف طرؼ بأي طوعا د ف يتقي  أالمحامي  عمىيجب 

 

 ةحكام ختاميأ. اسادس  

 89المادة 

 التعديل

 .عند الحاجةنة المدو  ىذه ؿ عد  ف تُ أيجوز لممحكمة 

 

 31المادة 

 نفاذالالدخول حيز 

 مف قبؿ المحكمة.اعتمادىا مف تاريخ ابتداًء النفاذ ز تدخؿ ىذه المدونة حي  

 

 


