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 :باسم الشعب 

 :رئيس اجلمهورية 

 .بعد اإلطالع على دستور اجلمهورية اليمنية 

 .وبعد موافقة جملس النواب 
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 ) . احملاماةقانون تنظيم مهنة(يسمى هذا القانون ) : ١(مادة 

ألغراض هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاين املبينة إزاء كل منها إال إذا دلت القرينة على                  )  :  ٢(مادة  
 :خالف ذلك

 :اجلمهوريــــة  .اجلمهورية اليمنية

الـــــــوزارة  وزارة العدل
: 

 :الوزيــــــر وزير العدل

د امسه يف جداول قيد احملامني واملرخص له مبزاولة املهنة طبقا             الشخص املقي 
 .ألحكام هذا القانون

 :احملامــــــي 

 :اجلدول العـــام .السجل املعد لدى نقابة احملامني لقيد احملامني واجلداول امللحقة به

 :اجلمعية العمومية .جمموع احملامني املقيدين يف جداول نقابة احملامني

 :النقابــــة  .امني اليمنينينقابة احمل

 :النقيــــب  .رئيس نقابة احملامني اليمنيني

 :جلنة قيد احملامــني .اللجنة املختصة بقيد احملامني طبقا ألحكام هذا القانون

الوثيقة اليت مبوجبها حيق للمحامي ممارسة مهنة احملاماة والصادرة طبقا ألحكام           
 هذا القانون

 :الترخيـــــص

 :النظام األساســي .النظام الداخلي لنقابة احملامني املنظم ألعماهلا طبقا ألحكام هذا القانون

 :الــــــس .جملس النقابة

 .احملاماة مهنة حــرة مستقلة متارس نشاطها طبقا ألحكام هذا القانون): ٣(مادة 
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 :تضطلع مهنة احملاماة باألهداف الرئيسة التالية): ٤(مادة 

لقوانني من خالل املسامهة مع أجهزة القضاء والنيابة العامة يف إرساء وتثبيت سيادة             العمل على تطبيق ا      -١
 . القانون وعدالة التقاضي والدفاع عن احلريات العامة وحقوق اإلنسان

املـسامهة مـع أجهزة القضاء والنيابة العامة من أجل تيسري سبل العدالة وتبسيط إجراءات التقاضي                      -٢
 . والتعقيدات أمام املتقاضنيوإزالة العراقيل

 .نشر الوعي القانوين وتطوير الفكر القانوين واملسامهة يف تطوير التشريع     -٣

 .العمل على حتقيق ضمان حرية ممارسة املهنة لتحقيق العدالة      -٤

 .تقدمي املساعدة القضائية لغري القادرين     -٥

 .تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة املهنة     -٦

الـدفاع عـن مـصاحل النقابة وإعداد وتدريب أعضائها وتقدمي اخلدمات الالزمة هلم وتنظيم معاش                     -٧
 .الشيخوخة والعجز والوفاة مبا يتفق والقوانني النافذة

الـتعاون مـع النقابات املهنية واملنظمات املماثلة يف الداخل واخلارج يف سبيل تبادل اخلربات ونصرة                  -٨
 .ة والعدالة والسالمقضايا احلري

 :حتقق احملاماة أهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق): ٥(مادة 

اإلنابة بالوكالة عن األشخاص الطبيعيني واالعتباريني لإلدعاء باحلقوق والدفاع عنها لدى كافة احملاكم                -١
القانونية واجلهات  والنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان القضائية واإلدارية وكافة اجلهات           

 .األخرى اليت تباشر حتقيقا يف أي شيء حمل نزاع

تقـدمي االستـشارات القانونية وإعداد العقود بأنواعها والقيام باإلجراءات التمهيدية اليت تستلزمها                    -٢
 .طبيعة املهنة

�� ا��ب ا��
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هنية مستقلة تضم احملامني املقيدين يف جداوهلا وتتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل           نقابة احملامني منظمة م   ): ٦(مادة  
 .املايل واإلداري ويديرها جملس تنتخبه اجلمعية العمومية

 .متارس النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقا ألحكام هذا القانون والنظام األساسي): ٧(مادة 

 يف العاصمة صنعاء، وحيق هلا أن تنشئ هلا فروعا يف عواصم احملافظات طبقا لنظامها               يكون مقر النقابة الرئيسي   ): ٨(مادة  
 .األساسي
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حيدد النظام األساسي اختصاصات اجلمعية العمومية وجملس النقابة وطرق الترشيح واالنتخاب وكافة املسائل             ): ٩(مادة  
 . ا وفقا ألحكام هذا القانوناملتعلقة باجلوانب التنظيميـة واإلدارية واملالية للنقابة وفروعه

 -:تتكون نقابة احملامني من التقسيمات التالية): ١٠(مادة 

 .اجلمعية العمومية     -١

 . جملس النقابة      -٢

 .جمالس الفروع يف احملافظات      -٣

 . االس التأديبية      -٤

�� ا���� ا��

 ا��1/� ا�/����
 .ة من جمموع احملامني املقيدين جبداول نقابة احملامني املسددين لالشتراكاتتتكون اجلمعية العمومي): ١١(مادة 

 كما جتتمع    تعقد اجلمعية العمومية دورة انتخابية رأس كل أربع سنوات مشسية النتخاب جملس النقابة،            ): ١٢(مـادة   
 أن جتتمـــع اجلمعـية العمومـية مرة كل سنه بصفة دورية وذلك بناًء على دعوة من نقيب احملامني وهلا     

 من   مخسة وعشرين باملائة  %)٢٥(اسـتثنائياً كلما دعت احلاجة لذلك بناء على طلب موقـــع مـن            
جممـوع أعضاء اجلمعية املسددين لالشتراكات أو بدعوة من نقيب احملامني ويف مجيع األحوال تنشر الدعوة                

 . عرب وسائل اإلعالم الرمسية

، )النصف زائد واحد  (ية العمومية صحيحا إال حبضور األغلبية املطلقة لألعضاء          ال يكون اجتماع اجلمع    -أ): ١٣(مادة  
فإذا مل يتوفر النصاب يف اليوم األول أجل االجتماع إىل اليوم الثاين فإذا مل يتوفر النصاب يف اليوم الثاين       

يقل عدد  أجل االجتماع إىل اليوم الثالث ويف هذه احلالة يكون االجتماع صحيحا مبن حضر حبيث ال                
احلاضـرين عن الربع زائد واحد وحيدد النظام األساسي طريقة إعالن دعوة اجلمعية العمومية لالنعقاد               

 . واجلزاءات اليت تتخذ حبق من يتخلف عن احلضور دون عذر مقبول

 تكـون قرارات اجلمعية العمومية صحيحة مبوافقة أغلبية احلاضرين إال ما استثين بنص خاص يف هذا                 -ب
 .نالقانو

جيوز للجمعية العمومية بناًء على عرض من جملس النقابة املوافقة على استحداث تكوينات جديدة ملواجهة               ): ١٤(مادة  
 .أي نشاط يتطلبه العمل يف النقابة أو فروعها ومبا ال خيرج عن هذا القانون

بني أعضائها بصورة فردية وبأغلبية      تنتخبه اجلمعية العمومية من      -يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب احملامني     ): ١٥(مادة  
 .أصوات احلاضرين
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جملـس الـنقابة هو اجلهاز التنفيذي للنقابة وهو مسؤول أمام اجلمعية العمومية عن مجيع أعماله احملددة                 ): ١٦(مـادة   
 .مبقتضى هذا القانون والنظام األساسي للنقابة
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تنتخبهم اجلمعية العمومية من بني     .. مبا فيهم النقيب  ..  النقابة من ثالثة عشر عضواً      يـتألف جملـس    -أ): ١٧(مـادة    
أعـضائها مـرة كل أربع سنوات باالقتراع السري احلر واملباشر وحيدد النظام األساسي اختصاصات        

 .الس وتكويناته 

 .  مدة الس أربع سنوات مشسية تبدأ من تاريخ انتخابه-ب

 .جتماعاته بأغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية احلاضرين يعقد الس ا-ج

فإذا نال اثنان فاكثر من     . يعتـرب فائزاً بعضوية الس العضو احلاصل على أغلبيـة أصوات احلاضـرين          ): ١٨(مـادة   
األعـضاء أصواتا متساوية تكون األولوية ملن يفوز بالقرعة ويكون الثالثة املرشحون الذين يلون األعضاء               

 . الفائزين أعضاء احتياطيني يف عضوية الس حبسب التسلسل

ميارس الس مهامه يف مقر النقابة وجيوز له أن يعقد أي اجتماع له يف أي حمافظة بناًء على طلب مقدم من                     ): ١٩(مادة  
 .من جمموع األعضاء وبعد موافقة أغلبية أعضاء الس%) ٥(

 . وجيوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت احلاجة إىل ذلك..  شهراجتماعات الس دورية كل): ٢٠(مادة 

عند خلو مركز أحد أعضاء الس لسبب ما قبل انتهاء مدة الس بعام يصعد العضو اإلحتياطي حبسب                 ): ٢١(مـادة   
 . التسلسل

 .بشهرين على األقليدعو جملس النقابة أعضاء اجلمعية العمومية لالجتماع قبل انتهاء مدته ): ٢٢(مادة 
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 :يشكل جملس النقابة على النحو التايل ): ٢٣(مادة 

 .نقيب احملامني      - أ

 . نائب النقيب  - ب

 . سكرتري النقابة    - ج

 . مسؤول شؤون املهنة     - د

 .  مسؤول الشؤون الثقافية واإلعالمية–هـ 

 .ة وحقوق اإلنسان مسؤول احلريات العام -و 

 . املسؤول املايل -  ز

 .  أربعة أعضاء تنتخبهم اجلمعية العمومية-  ح

 .  مسؤول الفروع-  ط

 .  سكرتري جملس التأديب-  ي
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ينشأ يف نقابة احملامني سجل يسمي اجلدول العام لقيد احملامني، يتم فيه قيد أمساء مجيع احملامني يف اجلمهورية                  ): ٢٤(مادة  

 . طبقا ألحكام هذا القانون

 : تنشأ يف نقابة احملامني جلنة تسمى جلنة قيد احملامني وتشكل على النحو التايل-أ): ٢٥(مادة 

 . أو نائبةنقيب احملامني     -١ .رئيساً 

عضوا 
 .ومقرراً

عـضو جملس النقابة املختص بشؤون         -٢

 .املهنة

 .أعضاء

ثالثة حمامني خيتارهم الس على أن         -٣
ال تقـل درجـة كل منهم عن حمام         

 .مقبول أمام حماكم االستئناف 

 فيهم الشروط القانونية يف اجلدول العام       ختتص جلنة قيد احملامني دون غريها بقيد أمساء احملامني، املتوفرة               - ب 
 . لقيد احملامني واجلداول امللحقة طبقاً ألحكام هذا القانون

تعقـد جلنة قيد احملامني إجتماعاا يف مقر النقابة مرة كل شهر على األقل وتصدر قراراا بأغلبية                             - ج 
 .أعضائها

�� ا��)ع ا��
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من هذا القانون يشترط لقبول القيد يف اجلدول العام للمحامني أن تتوفر يف طالب              ) ٣٦(مع مراعاة املادة    ): ٢٦(مادة  
 :القيد الشروط التالية

 . أن يكون متمتعا باجلنسية اليمنية      - أ
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أن يكـون حائـزأ على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون أو احلقوق من إحدى اجلامعات                   - ب 
 . منية أو من أية جامعة أخرى معترف االي

أن يكون كامل األهلية، حممود السرية والسلوك غري حمكوم عليه حبكم بات يف جرمية خملة بالشرف                   - ج 
 .واألمانة أو يف جرمية خملة باملهنة وآداا مامل يكن قد رد إليه إعتباره

 . أن يكون متفرغا ملزاولة مهنة احملاماة-     - د

من هذا ) ٢٦( يقـدم طلب القيد باجلدول مع الوثائق املثبتة لتوفر الشروط القانونية املبينة يف املادة               - أ    ):٢٧(مـادة   
القانـون وإيـصاالت سـداد رسوم القيد إىل جلنة قيد احملامني وعليها الفصل يف الطلب خالل مخسة                  

 بقوة القانون إذا كان مستوف      وأربعـني يوما من تاريخ استالم ذلك الطلب وإال أعترب الطلب مقبوالً           
 .لشروط ا لقبول

 على اللجنة إبالغ جملس النقابة وصاحب الشأن والوزارة واحملاكم والنيابة بالقرارات اليت تصدرها يف                -ب
 . الطلبات املقدمة إليها وذلك خالل أسبوعني من تاريخ إصدار القرار

ن يتظلم أمام جملس النقابة من قرار اللجنة خالل مخسة           لكـل من رفض قيد امسه يف اجلدول العام أ          -أ  ): ٢٨(مـادة   
 .وأربعني يوما من تاريخ إبالغه بالقرار

 لـصاحب الشأن خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ إعالنه، الطعن أمام حمكمة االستئناف يف قرارات                 -ب
 . الس وتفصل فيه احملكمة بقرار ائي غري قابل للطعن

حوال ال جيوز رفض التظلم أو الطعن ألسباب ال ترجع إىل أحكام القانون كما ال جيوز رفض                 يف مجيع األ  ): ٢٩(مـادة   
 ).بعلم الوصول(الطلب قبل مساع أقوال مقدمه أو بعد استدعائه خبطاب مسجل 

ترة ألغراض القيد يف اجلدول العام، للجنة القيد أن تعفي طالب القيد من ف            ) ٢٦(مع عدم اإلخالل باملادة     ): ٣٠(مادة  
التمـرين إذا كان قد أشتغل يف جمال القانون أو يف القضاء أو النيابة العامة أو جملس النواب أو التدريس                    

 .باجلامعة ملدة أربع سنوات

"� ا��)ع ا��
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 :يةيلحق باجلدول العام اجلداول النوعية التال): ٣١(مادة 

 :جداول احملامني املرخص هلم مبزاولة املهنة      - أ

 .جدول احملامني املقبولني للترافع أمام احملاكم االبتدائية -١

 .جدول احملامني املقبولني للترافع أمام حماكم االستئناف -٢

 .جدول احملامني املقبولني للترافع أمام احملكمة العليا  -٣

 .  غري املشتغلني باملهنةجدول احملامني املقيدين  - ب
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 . جدول احملامني حتت التمرين   - ج

 :من هذا القانون) ٣٠ ، ٢٦(مع مراعاة أحكام املادتني ): ٣٢(مادة 

يشترط لقبول القيد يف جدول احملامني املقبولني للترافع أمام احملاكم االبتدائية أن يكون طالب القيد                            - أ 
 .قد أمضى فترة التدريب

يشترط لقبول القيد يف جدول احملامني املقبولني للترافع أمام احملاكم االستئنافية أن يكون طالب القيد                    -ب 
قـد أشـتغل مبهنة احملاماة مدة ال تقل عن أربع سنوات متصلة من تاريخ احلصول على الترخيص                  

عمل نفس املدة قاضيا أو حماميا مبزاولة مهنة احملاماة أمام احملاكم االبتدائية ويقيد يف ذات الدرجة من         
 . يف قضايا الدولة أو مدرساً للشريعة والقانون يف اجلامعات

يـشترط لقبول القيد يف جدول احملامني املقبولني للترافع أمام احملكمة العليا أن يكون طالب القيد قد                       - ج 
رخيص مبزاولة مهنة احملاماة    أشتغل مبهنة احملاماة مدة أربع سنوات متصلة من تاريخ احلصول على الت           

 . أمام احملكمة االستئنافية

من هذا القانون إىل جلنة قيد احملامني       ) ٣١( تقــدم طلبات القيد يف اجلداول املشار إليها يف املادة           –أ  ): ٣٣(مـادة   
 . عرب جمالس الفروع يف احملافظات مشفوعة بالوثائق املثبتة لتوفر الشروط القانونية يف طالب القيد

 تتوىل جلنة القيد الفصل يف الطلب بقرار مسبب بالقبول أو الرفض خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ                  -ب
اسـتالم الطلب فإن مل تفصل فيه خالل هذه املدة أعترب الطلب مرفوضاً ولصاحب الشأن التظلم أمام                 

 .احملكمة املختصة على أن ينظر يف القضية بصفة االستعجال

لبه الطعن بقرار الرفض أمام احملكمة العليا باإلجـــراءات املعتادة لرفع الطعون يف             حيق ملن رفض ط    -ج  
 . القرارات واألحكام

 جيب على جلنة القيد إبالغ ذوي الشأن وجملس النقابة والوزير بقراراا ومبا قامت به بالقيد يف اجلداول                  -د  
عني من تاريخ القرار أو إجراء القيد وحيق        خالل أسبو .. من هذا القانون  ) ٣١(املـشار إليها يف املادة      

لـصاحب الشأن وكل ذي مصلحة الطعن يف قرارات اللجنة ويف أي قيد يتم على خالف أحكام هذا                  
 .القانون خالل مخسة وأربعني يوما من تاريخ اإلعالن وذلك أمام احملكمة العليا

كل من مت قيده يف اجلدول العام واجلــداول        ألغـراض احلصول على الترخيص مبزاولة مهنة احملاماة ل        ): ٣٤(مـادة   
من هذا القانون أن حيصل على شهادة إثبات القيد من جلنة قيد            ) ٣١(امللحقـة بـه املشار إليها يف املادة         

 .احملامني وفق النموذج الذي يصدر به قرار من جملس النقابة

 -:يشطب احملامي من اجلداول يف احلاالت التالية): ٣٥(مادة 
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إذا فقد األهلية أو صدر ضده حكم بات خمل بالشرف واألمانة أو جبرمية خملة بكرامة املهنة وآداا ما                       - أ 
مل يـرد إلـيه اعتباره، أو صدر ضده قرار تأدييب وفقا ألحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة واحملاكم                  

 .والنيابات بقرارات جملس التأديب

 . الوفــــــــاة      - ب

� �ا���� ا��

ة��� ا�7)ا5�6 و2)وط �4او�� �3#� ا�

  

مينح الترخيص للمحامني ملزاولة مهنة احملاماة من قبل النقابة وجيب أن تتوفر يف طالب الترخيص الشروط                ): ٣٦(مـادة   
 :التالية

أو أن يكـون مقـيداً باجلـدول العام وفق أحكام هذا القانون ومقبوالً للترافع أمام احملاكم االبتدائية                       - أ 
 . االستئنافية أو احملكمة العليا

أن يكون لديه مكتب خاص به أو ميارس العمل يف مكتب مشترك أو مع زميل حمام وعلى احملامني الذين                    - ب 
 .ليس هلم مكاتب أن يلتزموا ذا احلكم خالل سنة من تاريخ صدور هذا القانون

 .ريها من الرسوم املستحقة للنقابةأن يكون مسددا اللتزاماته املالية من االشتراكات وغ   - ج

 -:أن ال يكون مشتغالً بأحد األعمال اآلتية     - د

 .رئاسة السلطة التشريعية   -١

 .رئاسة جملس الوزراء أو عضويته    -٢

أن ال يكـون شـاغالً إحـدى الوظائـف العامة أو موظفا يف إحدى املؤسسات أو اهليئات أو                       -٣
أو املختلطة ويستثىن من سبق منحهم ترخيصا قبل صدور هذا القانون     الشركات العامة أو اخلاصة     

علـى أن يقومـوا بترتيب أوضاعهم للتفرغ أو إيقاف القيد وذلك خالل سنتني من صدور هذا                 
 .القانون

أن ال يكون مشتغالً بالتجارة أو أي عمل يتناىف مع استقالل احملامي أو ال يتفق مع مهنة احملاماة أو                      -٤
 .ملهنةكرامة ا

تقدم طلبات الترخيص مبزاولة املهنة إىل نقابة احملامني الستيفاء إجراءات اإلصدار واستيفاء الرسوم املقررة              ): ٣٧(مادة  
 .ويصدر الترخيص موقعا عليه من نقيب احملامني أو من يقوم مقامه

  

 :يشترط ملزاولة مهنة احملاماة ما يلي) : ٣٨(مادة 

 .امي حاصالً على الترخيص ملزاولة املهنة طبقا ألحكام هذا القانونأن يكون احمل           - أ

أن يـؤدي بعـد حصوله على الترخيص أمام الوزير وحبضور نقيب احملامني وجلنة قيد احملامني اليمني                       - ب 
 -:القانونية التالية
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ملهنية بشرف وأمانة   أقسم باهللا العظيم أن أكون متمسكا بكتاب اهللا وسنة رسوله وأن أؤدي واجبايت ا             ( 
وأن أدافع عن حقوق موكلي بإخالص ونزاهة وأن أحافظ على أسرار املهنة، وأن ألتزم بآداا وتقاليدها                

 ).وأن أحترم الدستور والقانون، واهللا على ما أقول شهيد

ة املختلفة قبول وكالة     ال جيوز للمحاكم على اختالف درجاا والنيابة العامة واجلهات الرمسية واإلداري           -أ) : ٣٩(مادة  
أي شـخص غـري حائز على ترخيص مزاولة املهنة صادر طبقا ألحكام هذا القانون وجيوز للمتقاضني         
أنفـسهم يف غـري القضايا املنظورة أمام احملكمة العليا أن ينيبوا عنهم يف املرافعة أزواجهم وأصهارهم                 

 .وذوي قرابتهم حىت الدرجة الرابعة

خص هلم وفقا ألحكام هذا القانون أن يترافعوا يف قضايا الدولة وفقا ألحكام قانون               جيوز للمحامني املر   -ب
 . قضايا الدولة

تقوم نقابة احملامني بإعداد جدول سنوي بأمساء مجيع احملامني املرخص هلم مبزاولة املهنة يف عموم اجلمهورية ،                 ): ٤٠(مادة  
ابات والفروع وتبلغ مبا يطرأ عليه من تعديالت خالل         وتودع نسخ منه لدى النقابة والوزارة واحملاكم والني       

وعلى الس وفروعه إيداع نسخة من جدول احملامني املرخص هلم العاملني بدوائرها لدى أمانات               .. العام
 . سر احملاكم املعنية، ومبا يطرأ عليه من تعديالت

النظام األساسي مدة سريانه ورسوم إصداره      حيدد مبوافقة الس النموذج اخلاص بالتراخيص كما حيدد         ): ٤١(مـادة   
 .وجتديده

"� ا���� ا��

�:(��=ن +�; ا�7�� ا�

 مـع عدم اإلخالل بأحكام هذأ القانون، يقيد طلب كل من يرغب باالشتغال كمحام حتت التمرين   -أ  ): ٤٢(مـادة   
من هذا  ) ٢٦(ملادة  لدى جملس الفرع بعد تقدمي املستندات املثبتة لتوافر الشروط املنصوص عليها يف ا            

 . القانون، على أن يسدد طالب القيد الرسوم اليت حيددها النظام األساسي

من هذه املادة مشفوعا باملستندات     ) أ(علـى جملس الفرع إحالة الطلب املنصوص عليه يف الفقرة                      - ب 
 . املطلوبة إىل جلنة القيد بالنقابة للفصل فيه

 الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون تتوىل جلنة القيد قيد مقدم الطلب يف جدول               إذا توافـرت              - ج 
 . احملامني حتت التمرين

 .حيدد النظام األساسي إجراءات وشروط وواجبات تدريب احملامي حتت التمرين ): ٤٣(مادة 

 .رة التمرين ال جيوز للمحامي حتت التمرين أن يفتح مكتبا بامسه اخلاص مدة فت-أ ): ٤٤(مادة 

 يتـرافع احملامي حتت التمرين أمام احملاكم االبتدائية ويوقع املذكرات القانونية باإلنابة عن احملامي الذي                -ب
 .يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة أشهر من مدة التدريب على األقل وعلى مسئولية احملامي املعين

م اجلهات املختصة نيابة عن احملامي الذي يتدرب مبكتبه         للمحامي حتت التمرين حضور جلسات التحقيق أما      ): ٤٥(مادة  
 .فيما عدا التحقيقات املتعلقة باجلرائم اجلسيمة

 .مدة التدريب ثالثة أعوام): ٤٦(مادة 
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ألغراض القيد جبداول احملامني املترافعني أمام احملاكم االبتدائية عند اية فترة التمرين على احملامي املتمرن               ): ٤٧(مـادة   
 :قدم إىل جلنة القيد اآليتأن ي

 .طلباً كتابياً         - أ

تقريـراً كتابيا من احملامي الذي مترن مبكتبه يتضمن مواظبته وسلوكه ومستوى أدائه للمهنة والقضايا                 - ب 
 . اليت ترافع فيها واألعمال القانونية اليت توالها خالل فترة التمرين

 : الذي أى فترة التمرين من اجلدول لألسباب التالية تشطب جلنة القيد اسم احملامي): ٤٨(مادة 

عـدم استيفاء الشروط القانونية اخلاصة بالتمرين أو عدم التزامه خالل فترة التمرين بشروط وقواعد                   - أ
 .التمرين املنصوص عليها يف نظام التدريب والتأهيل يف ضوء أحكام هذا القانون والنظام األساسي

 طلب القيد يف جدول احملامني املترافعني أمام احملاكم االبتدائية خالل ستة أشهر من اية               عدم تقدمي      - ب
 .فترة التمرين دون عذر شرعي مقبول

أن يطلب قيد امسه جمدداً حماميا      ) ٤٨(للمحامي حتت التمرين الذي شطب امسه لألسباب الواردة يف املادة           ): ٤٩(مادة  
 .زيد عن سنة تبدأ من تاريخ القيد اجلديدحتت التمرين لفتــرة جديدة ال ت

 ا��ب ا�)ا '

 ا��$�ق وا��ا9,�ت

 ا���� ا�ول

 ا��$ــــــــــــــــــ�ق
حيق للمحامني العاملني املرخص هلم دون غريهم ممارسة مهنة احملاماة وأي عمل من أعماهلا وهلم وحدهم حق                 ): ٥٠(مادة  

العامة ودوائر الشرطة والتحقيق واللجان واهليئات ذات       احلـضور عـن ذوي الشأن أمام احملاكم والنيابة          
 .االختصاص القضائي

جيب على احملاكم والنيابة العامة والشرطة وغريها من اجلهات اليت ميارس احملامي مهنته أمامها أن تقدم لـه                 ): ٥١(مادة  
وين كما أن عليها    كافـة التـسهيالت اليت يقتضيها القيام بواجبه وال جيوز رفض طلباته بدون مسوغ قان              

متكيـنه أو من ميثله من اإلطالع على األوراق أو تصويرها وحضور التحقيق مع موكله وفقا ألحكام هذا                  
 .القانون

حيق للمحامي أن يسلك الطريق اليت يراها مناسبة يف الدفاع عن موكله وال يكون مسئوالً عما يورده يف                  ): ٥٢(مـادة   
 .يستلزم حق الدفاع ومبا ال خيالف نصاً شرعياً أو قانونيا نافذاًمرافعاته، خطية كانت أو شفهية مما 

 ال جيوز توقيف احملامي احتياطياً أثناء ممارسته لواجبات مهنته ملا يصدر عنه من عمل أو أقوال خملة بنظام                   -أ): ٥٣(مادة  
ينسخ منه صورة إىل اجللسات، وحيرر يف هذه احلالة رئيس احملكمة املختصة حمضر يرفع إىل النيابة العامة و        

 .جملس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه احملامي

تقـوم النـيابة العامـة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة أو رئيس الفرع إليفاد من ميثل النقابة أو الفرع                                  - ب 
 .حلضور التحقيق
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 وقع فيها احلادث يف نظر الدعوى اليت تقام على ال جيـوز أن يشترك القاضي أو قضاة احملكمة اليت                      - ج 
 .احملامي بسبب ذلك

يعاقـب مـن يتجىن على حمامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة املقررة وفقا لقانون اجلرائم                  ): ٥٤(مـادة   
 .والعقوبات

أمر قضائي وحبضور أحد أعضاء النيابة      ال جيوز تفتيش مقار نقابة احملامني أو فروعها إال مبوجب القانون وب           ): ٥٥(مـادة 
 . العامة ونقيب احملامني أو رئيس الفرع أومن ميثلهما

ال جيوز التحقيق مع حمام أو تفتيش مكتبه إال حبضور أحد أعضاء النيابة العامة وعلى النيابة العامة أخطار                  ): ٥٦(مـادة   
ويستثىن من أحكام هذه املادة     . فالنقـيب أو رئيس الفرع قبل الشروع يف التفتيش والتحقيق بوقت كا           

 .واملادة السابقة حاالت التلبس، أو إذا كان التحقيق بواسطة قاضي التحقيق

للمـوكل عند انتهاء التوكيل ألي سبب من األسباب أن يسترد سند التوكيل وال يلزم احملامي أن يسلم                  ): ٥٧(مـادة   
ت الواردة أو املستندات مبا أداه عنه، ومامل        موكله مسودات األوراق اليت حررها يف الدعوى وال املراسال        

 .يؤده إليه ، ومع ذلك جيب على احملامي أن يعطي موكله صوراً هلذه األوراق بناًء على طلبه وعلى نفقته

للمحامي أن ينيب عنه يف احلضور واملرافعة       . من هذا القانون  ) ٤٤(من املادة   ) ب(مع مراعاة نص الفقرة     ): ٥٨(مادة  
 حتت مسئوليته ودون حاجة إىل توكيل خاص من املوكل مامل يكن ممنوعا بنص صريح يف عقد                 زمـيالً لـه  

 .الوكالة

حيـق للمحـامني العرب واألجانب أن ميارسوا أعمال احملاماة وفقا للقانون املدين من خالل أحد مكاتب     ): ٥٩(مـادة   
احملامني اليمنيني املرخص هلم بشرط املعاملة باملثل بإذن من الوزير وىف مجيع احلاالت ال جيوز أن يؤذن حملام                  

 .واحد بالترافع يف أكثر من قضيتني يف السنة

مع مراعاة القوانني النافذة جيوز للمحامي املرخص له طبقا هلذا القانون حترير العقود وتوثيقها أمام اجلهة                ): ٦٠(مـادة   
 . الرمسية املختصة

�� ا���� ا��

 ا�+<ــــــــــــــب

فقات للمحامي أحلق يف تقاضي أجور أتعاب عما يقوم به من أعمال يف نطاق مهنته، وله حق استيفاء الن                 ): ٦١(مـادة   
اليت يدفعها يف سبيل مباشرة القضية أو األعمال اليت وكل عنها، وعليه يف مجيع األحوال أن يسلم موكله                   

 إيصاالً مبا قبضه

حيـرر احملامي ملوكله عقداً يتضمن بيان أتعابه والشروط املتفق عليها ويوقع العقد منه ومن موكله وعليه                 ): ٦٢(مـادة   
حالة عدم وفاء املوكل بأتعاب احملامي جيوز للمحامي طلب حبس          ويف  . تـسليم املـوكل نسخة من ذلك      

 .األوراق أو النقود من احملكمة املختصة مبا يعادل أجور أتعابه

ال جيـوز أن تتجاوز أجور األتعاب نسبة عشرة باملائة من قيمة الدعوى كحد أعلى إال إذا أتفق احملامى                   ): ٦٣(مـادة   
 .واملوكل على خالف ذلك
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ستحق احملامي أتعاب يتفق عليها مع موكله إذا انتهت القضية صلحا أو حتكيما مع مراعاة الفترة الزمنية                 ي): ٦٤(مـادة   
واجلهد املبذول يف القضية سواًء كان الصلح بعلم احملامي أو عن طريقه أو بدون علمه وإذا مل يتم االتفاق                   

 .على حتديد األتعاب تفصل احملكمة املختصة بذلك

ل عزل موكله يف أي وقت، ويف حالة عدم االتفاق على األتعاب بني احملامي وموكله ألي سبب                 للمـوك ): ٦٥(مـادة   
حياول جملس النقابة حل اخلالف بالطرق الودية أو بطريق التحكيم إذا قبله الطرفان مامل فيعرض األمر على                 

 .احملكمة املختصة للفصل يف ذلك

ء من احلقوق املتنازع عليها نظري أتعابه، وال جيوز أن يعقد اتفاقات            ال جيوز للمحامي أن يتفق على أخذ جز       ): ٦٦(مادة  
 . بأية صورة من شأا أن جتعل له مصلحة يف الدعوى أو العمل املوكل به

ختـتص احملكمة املرفوع أمامها الدعوى ابتداًء بالفصل يف أي خالف بني احملامي املوكل فيها وبني موكله                 ): ٦٧(مـادة   
املربم بني الطرفني، وىف حالة عدم وجود اتفاق باألتعاب تتوىل احملكمة تقدير ما يستحقه              بشأن عقد االتفاق    

 .احملامي من أتعاب بالنظر إىل ظروف الدعوى وقيمتها وحجم اجلهد املبذول فيها ومبا يتفق مع أتعاب املثل

الوكالة املنصوص عليها يف    مـع مـراعاة أحكام هذا القانون يسرى على عقد احملامي مع موكله أحكام               ): ٦٨(مـادة   
 . القانون املدين

إذا تغـيب احملامي عن حضور بعض اجللسات أو مل يقم بواجباته وأثر ذلك على سري القضية جاز ملوكله                   ): ٦٩(مـادة   
 .املطالبة بالتعويض أمام احملكمة املختصة
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لنفسه مكتبا مكرساً ألعمال احملاماة ويعترب موطنا له وال جيوز أن يكون له أكثر               على كل حمام أن يتخذ       -أ): ٧٠(مادة  
مـن مكـتب واحد يف حمافظة واحدة وأن يكون عنوانه مقيداً يف الس، وعليه أن خيطر الس بكل                   

 .تغيري يطرأ على عنوانه

ك شخص غري حمامي إلبداء الرأي       على احملامي أن يتوىل بنفسه أعباء املهنـة وحيظر عليه تعيني أو إشرا            -ب  
 .القانوين

على احملامي أن يتقيد يف سلوكه الشخصي واملهين بالقيم اإلسالمية ومبادئ الشرف واالستقامة واألمانة              ): ٧١(مـادة   
وحفـظ الـسر والرتاهة وآداب املهنة سواًء جتاه القضاء أو جتاه زمالئه أو موكليه، وعليه أن يتجنب كل                   

 . دون سري العـدالة وأن يتقيد بأحكام هذا القانون وأنظمة ولوائح النقابةإجراء أو قول حيول

 :حيظر على احملامي ما يلي ): ٧٢(مادة 

 .السعي الستجالب القضايا بطريقة ال تتفق مع كرامة املهنة      -١

 . اإلعالن عن نفسه بطريقة ال تتفق مع أحكام القانون     -٢

باستثناء ) احملامي(وراق أو لوحة مكتبه أي لقب أو أوصاف غري كلمة           أن يـضيف إىل امسـه على أ            -٣
 .األلقاب الشخصية والعلمية الصحيحة
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اإلسـتناد يف املـرافعات واملذكرات إىل نصوص أو مراجع ناقصة أو غري صحيحة بصورة تتناىف مع                      -٤
 .األمانة املفروضة عليه

نة أو شطب امسه من اجلدول بقرار من جملس التأديب األعلى           التعاون مع أي حمام منع من مزاولة امله            -٥
 . خلطأ مهين أو مسلكي

 . أن يشتري احلقوق املتنازع عليها     -٦

على احملامي أن يتخذ من سلوكه ومظهره ما يدل على احترامه الكامل هليئة احملكمة وأال يبدي ما من شأنه                   ): ٧٣(مادة  
 .أن ينتقص من احترامها وهيبتها

على احملامي االمتناع عن إبداء أية مساعدة أو مشورة يف نفس الدعوى أو نزاع مرتبط ا خلصم موكله                  ): ٧٤(ة  مـاد 
وبـصفة عامـة ال جيوز للمحامي أن ميثل مصاحل متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه بأية صفة                    

 .كانت

و معلومة أن يفشيها ولو بعد إنتهاء وكالته مامل يكن          ال جيوز ملن علم من احملامني عن طريق مهنته بواقعة أ          ): ٧٥(مـادة   
ذكره هلا لقصد منع ارتكاب جرمية، وال جيوز للمحامي اإلدالء بأية معلومات يف نزاع وكل أو أستشري فيه                  

 .إال إذا أذن له املوكل بذلك كتابة

قانون وشروط التوكيل، وعليه عند     احملامي مسئول قبل موكله عن أداء ما عهد به إليه طبقا ألحكام هذا ال             ): ٧٦(مادة  
طلـب املوكل أو عند إنقضاء التوكيل أن يسلم ملوكله النقود واملمتلكات اليت حتصلها لـه وأن يرد إليه                  
املستندات واألوراق األصلية اليت تسلمها منه وجيب عليه إيداع التوكيل اخلاص إىل احملكمة املختصة إذا مل                

وز للمحامي أن يستلم أي حق ملوكله إال بتوكيل خاص بالقبض أو            يكـن قد أودعه ملف الدعوى، وال جي       
 .التسليم

جيـوز للمحامي عند مزاولته عمله ألول مرة أو إنتقال مكتبه إىل عنوان آخر أن يعلن عن ذلك بإحدى                   ): ٧٧(مـادة   
 .وسائل النشر الرمسية مرتني متتاليتني 

إال ألسباب مقبولة وإبـالغ موكله خطيا برغبته يف التنحي  ال جيـوز للمحامي أن يتنحى عن وكالته         -أ): ٧٨(مـادة   
وإبالغ النقابة أو جملس الفرع بصورة من خطاب التنحي، وعليه االستمرار يف مباشرة اإلجراءات ملدة               
ال تقل عن شهر من تاريخ إستالم املوكل والنقابة أو جملس الفرع خلطاب التنحي فإذا أبـدى املوكل                 

خالل مخسة عشر يوما من تاريخ إعالنه بالبالغ املشار إليه وجب عرض األمر             إعتراضـه على التنحي     
على جملس الفرع إن وجد أو جملس النقابة خالل أسبوعني من إستالم احملامي لإلعتراض ويتوىل جملس                
الـنقابة أو الفـرع الفصل يف اإلعتراض بقرار ائـي ويف هذه احلالة ال جيوز للمحامي بعد تنحيه أن        

 .ع باسم الطرف اآلخر بنفس الدعوىيتراف

 .  للمتضرر من قرار جملس النقابة أو جملس الفرع أن يلجأ إىل القضاء -ب 

يف حالـة وفـاة احملامي أو منعه من مزاولة املهنة أو شطب امسه من اجلدول أو استحالـة قيامه بواجباته          ): ٧٩(مـادة   
بندب حمام حيل حمله مؤقتا حىت يقوم موكله        بـسبب مـرض مقعد أو عجز، يقوم جملس النقابة أو الفرع             

بتوكيل حمام آخر ويكون قرار الس أو الفـرع يف هذه احلالة لفترة زمنية حمدودة ال تتجاوز جلستني يف                  
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القـضية إىل حني إعالن صاحب احلق وحضوره أو ما يترتب على ذلك من املنتدب خاضع إلجازة املوكل                  
 .دب أو إلغائه وتوكيل حمام آخرأو إلغائه وله بعد ذلك إجازة الن

 خيضع للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا القانون كل حمام حصل على ترخيص مبزاولة املهنة بناًء على          -أ): ٨٠(مـادة   
 .بيانات كاذبة

 علـى كل حمام توقف عن مزاولة مهنة احملاماة ألي سبب شرعي أن يتقدم إىل جلنة قيد احملامني بطلب                    -ب  
 . جدول احملامني غري املشتغلني باملهنةنقل امسه إىل

 إذا زالـت األسباب املوجبة لوقف نشاط احملامي جيب على جلنة قيد احملامني إعادة قيد أمسه يف جدول                    -ج  
احملامني املشتغلني بناًء على طلب كتايب يقدم من صاحب الشأن دون أن يدفع رسوم قيد جديدة إال إذا                  

 . فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبل منحه الترخيص اجلديد عامنيكانت فترة االنقطاع أكثر من 

من هذه املادة على كل من مجع بني مهنة احملاماة وإحدى الوظائف املنصوص             ) ب( يـسرى حكم الفقرة      -د
 . من هذا القانون) ٣٦(عليها يف املادة 

أشتغل باحملاماة أن يقبل الوكالة لنفسه أو       ال جيـوز ملـن توىل وظيفة عامة أو خاصة وانتهت عالقته ا و             ): ٨١(مـادة   
بواسـطة حمـام يعمل يف مكتبه بأي صفة كانت للترافع عن الغري ضد اجلهة اليت كان يعمل فيها إال بعد                     

 .انقضاء ثالث سنوات من تركه للخدمة

بهه ملا جيب جيـب على احملامي إخطار موكله عن مراحل سري الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأن ين            ): ٨٢(مـادة   
 . عمله فيما يتعلق باحلكم بعد صدوره من طعن أو رد أو مواعيد الطعن أو غريها
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مع عدم اإلخالل حبق احملاكم يف انتداب وتكليــف احملامني يف الدفاع عن املتهمـني يف القضايا املتعلقة                ): ٨٣(مادة  
لنقابة أو جملس الفرع أن يكلف أحد احملامني يف الدفاع عن احملتاجني      باجلـرائم اجلسيمة، جيب على جملس ا      

من املعسرين والفقراء بعد موافقتهم يف القضايا اليت يكونــوا طرفاً فيها، وحيدد النظام األساسي للنقابة               
 .تنظيم تقـدمي املعونة القضائية وحاالا ونظام االنتداب فيهـــا
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 :تتكون جمالس التأديب على النحو التايل): ٨٤(مادة 

وذلك ) نقابة احملامني (يتكون من مخسة أعضاء ويكون مقره العاصمة صنعاء         : جملس التأديب األعلى    : أوالً
 :كما يلي

من الوزير على أن ال تقل درجته عن قاض مبحكمة االستئناف ويكون رئيسا             قاض يندب بقرار     -١
 .للمجلس

عـضوان يتم انتخاما من قبل اجلمعية العمومية على أن ال تقل درجة كل منهما عن حمام أمام                    -٢
 .احملكمة العليا

 .عضو يعينه جملس النقابة ال تقل درجته عن حمام أمام احملكمة العليا -٣

شؤون املهنة حبكم منصبه مقرراً ويف حالة أن يكون حماالً للتأديب يعني الس بدالً عنه               مسؤول   -٤
 .من بني أعضائه

 :جملس تأديب فرعي يتكون من ثالثة أعضاء يف كل فرع من فروع النقابة كما يلي:ثانياً 

س قـاض بدرجـة رئـيس حمكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على أن يكون رئيسا للمجل                 -١
 . التأدييب

 .عضو يعينه جملس النقابة  -٢

 .عضو ينتخب من قبل اجلمعية العمومية -٣

 . تصدر قرارات كل جملس بأغلبية أعضائه وعند التساوي يرجح اجلانب الذي فيه الرئيس: ثالثاً 

مل ميس من   كل حمام أخل بواجب، من واجبات مهنة احملاماة أو تصرف تصرفا حيط من قدرها أو قام بع                ): ٨٥(مـادة   
 : كرامة احملامني أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية التالية

 .التنبيه الشفوي     -١

 .اللوم الكتايب     -٢

 .اإلنذار الكتايب      -٣

 .غرامه مالية حيددها النظام األساسي     -٤



 16 أ	�� ا��د	�/ ����ت 

           لس التأديب توقيع عقوبة املنع املؤقت من مزاولة املهنة         ويف حالـة العودة إىل ما يوجب اإلنذار جيوز
 .ملدة ال تتجاوز ستة أشهر

 .التوقيف من مزاولة املهنة ملدة ال تزيد عن سنه ونصف وتتضاعف العقوبة يف حالة العودة     -٥

 .شطب االسم من جدول النقابة     -٦

من هذا القانون عن    ) ٨٥(ات املنصوص عليها يف املادة      ال جيوز توقيع أكثر من عقوبة واحدة من العقوب        ): ٨٦(مـادة   
 .املخالفة الواحدة اليت يرتكبها احملامي

 .لكل متضرر من قرار الس التأدييب احلق بالطعن أمام حمكمة االستئناف املختصة ويكون قرارها ائيا): ٨٧(مادة 
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من ) ٣ ،٢، ١( التأديب الفرعي بتوقيع العقوبات املنصوص عليها يف الفقــرات    خيـتص جملس     - ١): ٨٨(مـادة   
من هذا القانون وفيما عدا ذلك يرفع الس موضوع املخالفة إىل جملس التأديب األعلى              ) ٨٥(املادة  

 .مشفوعا برأي منه

ـ          - ٢ (ـرات   خيتص جملس التأديب األعلى بتوقيع العقوبـــات املنصـــوص عليها يف الفقــ
 . من هذا القانـون) ٨٥(من املــادة ) ٦ ، ٥ ، ٤

 جيـتمع جملـس التأديب األعلى مبقر النقابة بناًء على دعوة كتابية من رئيس الس وجيتمع جملس                  -١): ٨٩(مـادة   
الـتأديب الفرعـي مبقر الفرع وال تكون االجتماعات صحيحه إال حبضور األغلبية املطلقة لألعضاء        

 .ئيس من بني احلاضرينعلى أن يكون الر

 على جملس التأديب البت يف الشكوى املرفوعة إليه أو احملالة عليه خالل مخسة وأربعني يوماَ من تاريخ                  - ٢
استالمها ويصدر بشأا قرار مسبب ، وملن صدر القرار ضده حق الطعن فيه أمام حمكمة االستئناف                

 .صحيحاً يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار إعالناً ) ٣٠(خالل 

ال جيـوز لـس التأديب األعلى أو الفرعي البت يف الشكوى املرفوعة إليه أو احملالة عليه أو النظر يف                    ): ٩٠(مـادة   
الدعـوى التأدييب على احملامي املشكو به إال بعد إعالنه باحلضور قبل موعد اجللسة والتحقيق معه ومساع                 

ة حمام يستعني به وإال كانت اإلجراءات باطلة ولس         أقـواله وله حق الدفاع عن نفسه مباشرة أو بواسط         
 .التأديب أن ينصب عنه عند امتناعه عن احلضور

لكل ذي مصلحة حق حتريك الدعوى التأديبية أمام القضاء فيما خيتص به جملس التأديب األعلى أو من له                  ): ٩١(مادة  
امي يف حالة عدم البت فيها من قبل     مصلحة مباشرة بتحريك الدعوى فيما خيتص به الس الفرعي ضد احمل          

الـس الـتأدييب املعين خـالل الفترة احملددة بناًء على شكوى مكتوبة حتال إىل جملس التأديب املختص                 
 .الختاذ اإلجراءات القانونية ضد املشكو به
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ا توافرت األسباب    للمحامي املشكو بـه أو حماميه أن يطلب رد أعضاء جملس التأديب أو أحدهم إذ               -١): ٩٢(مادة  
القانونـية لـرد القـضاة ويف حالـة عدم االستجابــة يقدم طلب الرد إىل الشعبة املدنية مبحكمة                  

 .االستئناف الواقع فيها مقر الس أو جملس الفرع

 إذا تعذر انعقاد جملس التأديب بسبب قبول الرد تعني احملكمة اليت فصلت حبكم يف الرد العدد الالزم                  - ٢
لنصاب القانـوين من األعضاء االحتياطيني إذا مل تعني اجلهة املخول هلا تعيني عضو أو أكثر               لـتكملة ا  

 .بدالً عن من رد

 . يتم الفصل يف طلب الرد وتعيني البديل خالل مدة أقصاها مخسة عشر يوما من تاريخ تقدمي الطلب - ٣

لشكوى إذا رأى أن األدلة غري كافية        جلـسات جملس التأديب سرية، وللمجلس أن يقرر حفظ ا           -١): ٩٣(مـادة   
 .ملساءلة احملامي املشكو به، بعد التحقق ومساع أقواله وأقوال الشاكي

 يعلـن القرار الصادر مبنع أو وقف احملامي من مزاولة املهنة مؤقتاً أو بشطب االسم من جدول النقابة                    -٢
 .لمحاكم والوزارةبعد أن يكون ائياً يف مقر النقابة و فروعها وترسل صور منه ل

 تـسجل يف سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة من جملس التأديب وحتفظ صورة منها يف        -٣
 .ملف من صدر يف حقه القرار

 يترتب على منع احملامي أو وقفه عن مزاولة املهنة استبعاد امسه من اجلدول مؤقتاً طوال مدة املنع أو                   -١): ٩٤(مـادة   
وز للمحامى املمنوع أو املوقوف من مزاولة املهنة مباشرة أي عمل من أعمال احملاماة إال َّ                الوقف، وال جي  

 .إذا كان ذا قرابة ملوكله إىل الدرجة الرابعة

 ال تـدخل مدة املنع أو الوقف يف حساب فترة التمرين وال يف مجيع املدد احملددة لتويل املهام النقابية،                    - ٢
 . الوقف من استيفاء حقوق املهنة قبل الغريوال يؤثر القرار باملنع أو

 . يظل احملامي املمنوع أو املوقوف من مزاولة املهنة خاضعا ألحكام هذأ القانون- ٣

 :يترتب على شطب اسم احملامي من جدول النقابة ائيا ما يلي ): ٩٥(مادة 

راً من تاريخ إبالغه كتابيا بالقرار فـصل احملامـي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة احملاماة اعتبا            -١
 . البات الصادر ضده

املساس باحلقوق التقاعدية للمحامي    . ال يترتب على إيقاف احملامي أو شطب امسه من اجلدول ائيا                -٢
 .أو حقوقه املهنية لدى الغري

يه عن أفعاله اليت أرتكبها     ال حيـول إعتـزال احملامي أو منعه من مزاولة املهنة تأديبيا إقامة الدعوى عل                 -٣
 . خالل مزاولته مهنة احملاماة ومل تظهر إال بعد اإلعتزال أو املنع

للمحامي الذي شطب امسه من جدول النقابة أن يطلب إعادة قيد امسه بعد إنقضاء الفترة القانونية أو الفترة        ): ٩٦(مادة  
 .احملددة يف القرار الصادر ضده إن وجد 

اإلخالل باملسئولية اجلنائية واملسئولية املدنية املنصوص عليها يف أي قانون آخر تسقط بالتقادم             مـع عدم    ): ٩٧(مـادة   
 .الدعوى التأديبية عن احملامي بعد انقضاء سنتني من تاريخ ارتكاب املخالفة املوجبة للمساءلة التأديبية

سي إجراءات رفع الدعوى التأديبية أمام      مـع عدم اإلخالل بأحكام قانون املرافعات حيدد النظام األسا         ): ٩٨(مـادة    
 . جمالس ا لتأديب
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ال حتول العقوبات التأديبية يف هذا القانون دون إقامة الدعوى اجلنائية واملدنية ألي أضرار حلقت باملوكل                ): ٩٩(مـادة   
 .نتيجة فعل خمالف أو إمهال أو جهل من قبل احملامي أو من يتبعه

دسHب ا� ا��

 �Iت ا��$��ا�F/G @" �7ارات ه�
 لكـل ذي مـصلحة الطعن يف قرارات اجلمعية العمومية للنقابة وجملس النقابة أمام احملكمة العليا                 -١): ١٠٠(مـادة   

ثالثني يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار، وفقاً لقواعد        ) ٣٠(باإلجراءات املقررة بقانون املرافعات خالل      
 .اإلعالن يف قانون املرافعات

ة العمومية للفروع وجمالس التأديب الفرعية قابلة للطعن فيها أمام احملكمة االستئنافية             قـرارات اجلمعي   -٢
) ١٥(املختصة، وترفع الدعوى من قبل صاحب املصلحة باإلجراءات املقررة بقانون املرافعات خالل             

 . مخسة عشر يوماً من تاريخ إبالغه بالقرار

 من أعضاء النقابة املقيدين باجلدول واملرخص هلم مبزاولة املهنة           حيق لعدد ال يقل عن عشرين عضواً       -١): ١٠١(مادة  
الطعن يف قرارات اجلمعية العمومية للنقابة أمام احملكمة العليا خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ صدور       

 .القرار

 حيـق ألي عـضو مـن أعضاء اجلمعية املقيدين باجلدول واملرخصني مبزاولة املهنة الطعن يف نتائج                  -٢
 .النتخابات للنقابة أمام احملكمة العليا خالل عشرة أيام من تاريخ نتائج االنتخاباتا

 حيـق لعـدد ال يقـل عن عشرة أعضاء من أعضاء اجلمعية العمومية بفرع النقابة املقيدين باجلدول                   -٣
بالفرع واملرخص هلم مبزاولة املهنة الطعن يف قرارات اجلمعية العمومية للفرع أمام حمكمة االستئناف              

 . الواقع يف دائرا وذلك خالل مخسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار

 لكل عضو من أعضاء اجلمعية العمومية بالفرع املقيدين باجلدول واملرخص هلم مبزاولة املهنة الطعن يف                - ٤
 تاريخ نتائج االنتخابات أمام حمكمة استئناف الفرع الواقع يف دائرا وذلك خالل مدة عشرة أيام من       

 .إعالن النتائج

  

' Hب ا� ا��

 ����ــــــ ا��$ــــــ��
 .تبدأ السنة املالية للنقابة يف أول يناير وتنتهـي يف آخر ديسمرب من كل عام): ١٠٢(مادة 

 -:تتكون املوارد املالية للنقابة من املصادر التالية): ١٠٣(مادة 

 .لرسوم التسجيل يف اجلداول ورسوم إعادة التسجي -١

 . اإلشتراكات الشهرية  -٢

 . الغرامات اليت تقررها جمالس التأديب  -٣
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 . اإلعانات احلكومية -٤

 .التربعات واهلبات -٥

حيدد النظام األساسي القواعد املنظمة لطرق التحصيل والصرف للموارد املالية اخلاصة بالنقابة وجمالس             ): ١٠٤(مـادة   
 .الفروع

 -:ة مبا يلييقوم جملس النقاب): ١٠٥(مادة 

 .إقتراح مقدار الرسوم وعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها    -١

 .وضع مشروع امليزانية لكل سنة وعرضها على اجلمعية العمومية إلقرارها     -٢

 .تقدمي احلساب اخلتامي للسنة املالية إىل اجلمعية العمومية للمصادقة عليه     -٣

 اليت تستلزمها أعمال النقابة ضمن حدود االعتمادات احملددة يف ميزانية           إقـرار املخصصات املالية        -٤
 . النقابة املقرة من اجلمعية العمومية

 . تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مستقلني يتم اختيارهم بقرار من جملس النقابة-١): ١٠٦(مادة 

 . خصصة هلا ال جيوز أن تستخدم أموال النقابة إال لألغراض امل- ٢

 تـودع كافة النقود واألوراق املالية يف أحد البنوك املعتمدة باسم النقابة وجترى كافة اإليداعات،                -١): ١٠٧(مـادة   
 . والسحوب مبوجب اإلجراءات والقواعد احملاسبية النافذة

 . أوامر اإليداع والصرف يوقعها النقيب واملسئول املايل- ٢ 

 . بلغ الذي جيوز االحتفاظ به يف خزانة النقابة حيدد النظام األساسي امل- ٣ 

  

�� ا��ب ا��

 ا�/$���ت وا�J1اءات
 مـع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانني النافذة يعاقب باحلبس مدة التقل عن                 -١): ١٠٨(مـادة   

لى مخسني  شـهر والتزيد على ثالث اشهر أو بدفع غرامة ال تقل عن عشرين ألف ريال وال تزيد ع                 
 ..ألف ريال كل شخص قام بإنتحال صفة احملامي أو يدعيها مبا خيالف أحكام هذا القانون

 إذا نتج عن فعله إحلاق الضرر بالغري أو أستحوذ على مال بطريقة غري مشروعة يعاقب باحلبس مدة ال                   -٢
ضافة إىل تعويض   تقـل عن شهرين وال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن مائة ألف ريال باإل                 

 .املتضرر وإعادة ما أستحوذ عليه

'I ا��ب ا�7

���0Eو ��K م�CLأ 
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يـسري قانون الضمان االجتماعي على أعضـاء النقابة غري املشمولني بالضمان اإلجتماعي ويصدر             ): ١٠٩(مـادة   
ذ رأي اهليئة بتنظـيم ذلـك الئحة من جملس الوزراء بناًء على اقتراح جملس النقابة وعرض الوزير بعد أخ         

 .العامة للتأمينات

حتصل أقساط الضمان اإلجتماعي من أعضاء النقابة بواسطة أمني صندوق يعينه جملس النقابة يقوم بتوريد               ): ١١٠(مادة  
األقساط حلساب اهليئة العامة للتأمينات والضمان اإلجتماعى وفقا للقواعد والشروط اليت حتددها الالئحة             

 .ءالصادرة من جملس الوزرا

لـنقابة احملامني إنشاء صندوق خاص برعاية أعضائها يسمى صندوق التكافل اإلجتماعي وحيدد النظام              ): ١١١(مـادة   
 . األساسي للنقابة موارده وإدارته وأوجه الصرف

يصدر النظام األساسي للنقابة بأغلبية أعضاء اجلمعية العمومية وال جيوز أن يتضمن نصوص أو أحكام               ): ١١٢(مـادة   
 . رض مع أحكام الدستور وهذا القانونتتعا

جيوز اجلمع بني ممارسة مهنة احملاماة والتدريس يف كليات احلقوق والشريعة والقانون يف اجلامعات اليمنية               ): ١١٣(مادة  
 .وذلك ملن أمضى أربع سنوات على األقل يف مهنة التدريس

حل جملس النقابة وذلك يف احلاالت      ) لدائرة اإلدارية ا(جيوز لوزير العدل أن يطلب من احملكمة العليا         ): ١١٤(مـادة    
 :التالية

 . إذا شغر نصف أعضاء جملس النقابة ألي سبب -١

 .إذا مل يتم إجتماع الس ملدة ستة أشهر متتالية -٢

إذا مل يدع الس اجلمعية العمومية إلجراء االنتخابات عند إنتهاء مدة الس وتفصل احملكمة يف طلب                 -٣
 .  بعد أن تستمع إىل رد جملس النقابة على طلب الوزيراحلل

إذا طلـب احلل أكثر من نصف أعضاء اجلمعية العمومية ويف مجيع احلاالت السابقة إذا مل يصدر حكم                   -٤
 .قضائي بعد مضي ستة أشهر يعترب جملس النقابة منحالً حبكم القانون

يقوم وزير العدل بتشكيل جلنة مكونة من سبعة أعضاء منهم          إذا وافقت احملكمة العليا على طلب احلل        ): ١١٥(مـادة   
ثالثـة مـن قضاة االستئناف وأربعة من احملامني املقبولني للترافع أمام احملكمة العليا تكون مهمتها اإلعداد                 
لإلنـتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتوىل الدعوة لإلنتخابات على أن ال تزيد مدة عمل هذه اللجنة على                 

 .شهر من تاريخ قرار احملكمةأربعة أ

العاملني وفقاً للقوانني السابقة على نفاذ      ) وكالء الشريعة (تعاجل وتثبت أوضاع وكالء الدعاوى الشرعية       ): ١١٦(مادة  
 .هذا القانون مبوجب الئحة خاصة تصدر بقرار من وزير العدل

اب جملس جديد، خالل مدة ستة أشهر من صدور         يستمر الس احلايل لنقابة احملامني اليمنيني حىت انتخ       ): ١١٧(مـادة   
 . هذا القانون

 م  ٨٢لسنة  ) ١٢(م الصادر بصنعاء والقانون رقم      ١٩٧٧لسنة  ) ٨١(يلغـى القـرار بالقانون رقم      ): ١١٨(مـادة   
 .م ١٩٩٢لسنة ) ٣٠(الصــادر بعدن، والقـــرار اجلمهوري بالقانون رقم 

 .دوره وينشر باجلريدة الرمسيةيعمل ذا القانون من تاريخ ص): ١١٩(مادة 

  بصنعاء-صدر برئاسة اجلمهورية
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 هـ١٤٢٠/ ربيع أول/ ١٤بتاريخ 

 م١٩٩٩/ يونيــو / ٢٨املوافق 

 علي عبد اهللا صالــــح

 رئيس اجلمهوريــــة

  

 


