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 ١٨٣

 تنظيم مهنة احملاماة

 م١٩٩٩لسنة ) ٣١(قانون رقم
 بشان تنظيم مهنة المحاماة

 -:باسم الشعب
 -:رئيس الجمهورية

 .بعد االطالع على دستور الجمهورية اليمنية
 .ابوبعد موافقة مجلس النو

 :اصدرنا القانون االتي نصه
 الباب االول

 التسمية والتعاريف
 ).قانون تنظيم مهنة المحاماة(يسمى هذا القانون ) ١(مادة
الغراض هذا القانون، يكون لاللفاظ والعبارات التالية المعاني المبينـة          ) ٢(مادة

 -:ازاء كل منها اال اذا دلت القرينة على خالف ذلك
 .ة اليمنيةالجمهوري: الجمهورية 
 .وزارة العــدل :الوزارة 
 .وزيـر العـدل :الوزير 
الشخص المقيد اسمه في جداول قيد المحامين والمـرخص لـه       :المحامي 

 .بمزاولة المهنة طبقا الحكام هذا القانون
السجل المعد لدى نقابة المحامين لقيد المحـامين والجـداول          :لعامالجدول ا  

 .المحلقة به
 .مجموع المحامين المقيدين في جداول نقابة المحامين: الجمعية العمومية 
 .نقابة المحامين اليمنيين:النقابـة 
 .رئيس نقابة المحامين اليمنيين:النقيب 
 .طبقا الحكام هذا القانوناللجنة المختصة بقيد المحامين :لجنة قيد المحامين 
الوثيقة التي بموجبها يحق للمحامي ممارسة مهنـة المحامـاة          : الترخيص 

 .والصادرة طبقا الحكام القانون
النظام الداخلي لنقابة المحامين المنظم العمالهـا طبقـا         : النظام االساسي  

 .الحكام هذا نقابة المحامين اليمنيين
     .مجلس النقابة: المجلس 
 .المحاماة مهنة حرة مستقلة تمارس نشاطها طبقا الحكام هذا القانون) ٣(مادة
 -:تضطلع مهنة المحاماة باالهداف الرئيسية التالية) ٤(مادة

العمل على تطبيق القوانين من خالل المساهمة مع اجهزة القضاء  -١
والنيابة العامة في ارساء وتثبيت سيادة القانون وعدالة التقاضي والدفاع 

 . العامة وحقوق االنسانعن الحريات



 

 ١٨٤

 تنظيم مهنة احملاماة

المساهمة مع اجهزة القضاء والنيابة العامة من اجل تيسير سبل العدالة  -٢
 .وتبسيط اجراءات التقاضي وازالة العراقيل والتعقيدات امام المتقاضين

نشر الوعي القانوني وتطوير الفكر القانوني والمساهمة في تطوير  -٣
 .التشريع

 . المهنة لتحقيق العدالةالعمل على تحقيق ضمان حرية ممارسة -٤
 .تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين -٥
 .تثبيت وتطوير تقاليد ممارسة المهنة -٦
الدفاع عن مصالح النقابة واعداد وتدريب اعضائها وتقديم الخدمات  -٧

الالزمة لهم وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بما يتفق والقوانين 
 .النافذة

لمهنية والمنظمات المماثلة في الداخل والخارج في التعاون مع النقابات ا -٨
 .سبيل تبادل الخبرات ونصرة قضايا الحرية والعدالة والسالم

 -:تحقق المحاماة اهدافها وتؤدي رسالتها عن طريق) ٥(مادة
االنابة بالوكالة عن االشخاص الطبيعيين واالعتباريين لالدعاء بالحقوق  -١

لنيابة العامة ودوائر الشرطة والتحقيق والدفاع عنها لدى كافة المحاكم وا
واللجان القضائية واالدارية وكافة الجهات القانونية والجهات االخرى التي 

 .تباشر تحقيقا في اي شيء محل نزاع
تقديم االستشارات القانونية واعداد العقود بانواعها والقيام باالجراءات  -٢

 .التمهيدية التي تستلزمها طبيعة المهنة
 انيالباب الث

 الفصل االول
 نقابة المحامين

نقابة المحامين منظمة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين في جداولها          ) ٦(مادة
وتتمتع بالشخصية  االعتبارية واالسـتقالل المـالي واالداري ويـديرها           

 . مجلس تنتخبه الجمعية العمومية
ذا القانون والنظام   تمارس  النقابة نشاطها وتؤدي مهامها طبقا الحكام ه        ) ٧(مادة

 .االساسي
يكون مقر النقابة الرئيسي في العاصمة صنعاء، ويحق لها ان تنشئ لها            ) ٨(مادة

 .فروعا في عواصم المحافظات طبقا لنظامها االساسي
يحدد النظام االساسي اختصاصات الجمعية العمومية ومجلـس النقابـة          ) ٩(مادة

علقة بالجوانـب التنظيميـة     وطرق الترشيح واالنتخاب وكافة المسائل المت     
 .  واالدارية والمالية للنقابة وفروعها وفقا الحكام هذا القانون

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



 

 ١٨٥

 تنظيم مهنة احملاماة

 .الجمعية العمومية -١
 .مجلس النقابــة -٢
 .مجالس الفروع في المحافظات -٣
 .المجالس التاديبية -٤

 الفصل الثاني
 الجمعية العمومية

تتكون الجمعية العمومية من مجموع المحامين المقيدين بجداول نقابـة          ) ١١(مادة
 .المحامين المسددين لالشتراكات

تعقد الجمعية العمومية دورة انتخابية راس كل اربع سنوات شمسـية           ) ١٢(مادة
النتخاب مجلس النقابة كما تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنه بصـفة            

نقيب المحامين ولها ان تجتمع اسـتثنائيا       دورية وذلك بناء على دعوة من       
خمسه وعشرين  % ٢٥(كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب موقع من          

من مجموع اعضاء الجمعية المسددين لالشتراكات او بدعوة من         ) بالمائة
 عبـر وسـائل االعـالم       ةنقيب المحامين وفي جميع االحول تنشر الدعو      

 .الرسمية
الجمعية العمومية صحيحا اال بحضـور االغلبيـة        ال يكون اجتماع    :ا) ١٣(مادة

فاذا لم يتوفر النصاب فـي اليـوم     )النصف زائد واحد    (المطلقة لالعضاء   
االول اجل االجتماع الى اليوم الثاني فاذا لم يتوفر النصـاب فـي اليـوم               
الثاني اجل االجتماع الى اليوم الثالث وفي هذه الحالة يكـون االجتمـاع             

 ال يقل عدد الحاضرين عن الربع زائد واحـد          صحيحا بمن حضر بحيث   
ويحدد النظام االساسي طريقة اعالن دعوة الجمعية العموميـة لالنعقـاد           

 .والجزاءات التي تتخذ بحق من يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول
تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بموافقة اغلبية الحاضرين اال : ب

 . انون ما استثني بنص خاص في هذا الق
يجوز للجمعية العمومية بناء على عرض من مجلس النقابة الموافقـة           ) ١٤(مادة

على استحداث تكوينات جديدة لمواجهة اي نشاط يتطلبه العمل في النقابة           
 . ال يخرج عن هذا القانونااو فروعها وبم

 تنتخبه الجمعية العموميـة     –يكون للنقابة نقيب يسمى نقيب المحامين       ) ١٥(مادة
 . بين اعضائها بصورة فردية وباغلبية اصوات الحاضرينمن



 

 ١٨٦

 تنظيم مهنة احملاماة

 الفصل الثالث
 مجلس النقابة

مجلس النقابة هو الجهاز التنفيذي للنقابة وهو مسئول امـام الجمعيـة            ) ١٦(مادة
العمومية عن جميع اعماله المحددة بمقتضى هذا القانون والنظام االساسي          

 .للنقابة
 – بمـا فـيهم النقيـب        -ن ثالثة عشر عضوا   يتالف مجلس النقابة م   :ا) ١٧(مادة

تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها مـرة كـل اربـع سـنوات              
باالقتراع السري الحر والمباشر ويحدد النظام االساسـي اختصاصـات          

 .المجلس وتكويناته
 .مدة المجلس اربع سنوات شمسية تبداء من تاريخ انتخابة:ب
ة اعضـائه وتصـدر قراراتـه باغلبيـة         يعقد المجلس اجتماعاته باغلبي   :ج

 .الحاضرين
يعتبر فائزا بعضوية المجلس العضو الحاصل على اغلبيـة اصـوات           ) ١٨(مادة

الحاضرين فاذا نال اثنان فاكثر من االعضاء اصـواتا متسـاوية تكـون             
االولوية لمن يفوز بالقرعة ويكون الثالثة المرشحون الذين يلون االعضاء          

 .يين في عضوية المجلس بحسب التسلسلالفائزين اعضاء احتياط
يمارس المجلس مهامه في مقر النقابة ويجوز له ان يعقد اي اجتمـاع             ) ١٩(مادة

من مجموع االعضاء   %) ٥(له في اي محافظة بناء على طلب مقدم من          
 .وبعد موافقة اغلبية اعضاء المجلس

 استثنائيا  اجتماعات المجلس دورية كل شهر ويجوز ان يعقد  اجتماعا         ) ٢٠(مادة
 .كلما دعت الحاجة الى ذلك

عند خلو مركز احد اعضاء المجلس لسبب ما قبل انتهاء مدة المجلس            ) ٢١(مادة
 .بعام يصعد العضو االحتياطي بحسب التسلسل

يدعو مجلس النقابة اعضاء الجمعية العمومية لالجتماع قبـل انتهـاء           ) ٢٢(مادة
 .مدته بشهرين على االقل

 الفصل الرابع
  مجلس النقابةتشكيل

 -:يشكل مجلس النقابة على النحو التالي) ٢٣(مادة
 .نقيب المحامين :ا
 .نائب النقيـب  :ب
 .سكرتير النقابة :ج
 .مسئول شئون المهنة :د

 .مسئول الشئون الثقافية واالعالمية :هـ
 .مسئول الحريات العامة وحقوق االنسان :و



 

 ١٨٧

 تنظيم مهنة احملاماة

 .المسئول المالي :ز
 .الجمعية العموميةاربعة اعضاء تنتخبهم  :ح
 .مسئول الفروع :ط
 .سكرتير مجلس التاديب :ي

 الباب الثالث
 شروط القيد في الجدول والترخيص ومزاولة المهنة

 الفصل االول
 القيد والقبول والجدول

 الفرع االول
 الجدول العام ولجنة القيد

 يـتم   ينشا في نقابة المحامين سجل يسمى الجدول العام لقيد المحامين،         ) ٢٤(مادة
 .فيه قيد اسماء جميع المحامين في الجمهورية طبقا الحكام هذا القانون

تنشا في نقابة المحامين لجنة تسمى لجنة قيد المحامين وتشكل على           : ا) ٢٥(مادة
 :النحو التالي

 رئيسا     نقيب المحامين او نائبه-١
 عضوا ومقررا  عضو مجلس النقابة المختص بشئون المهنة-٢
امين يختارهم المجلس على ان ال تقل درجة كل مـنهم عـن              ثالثة مح  -٣

 .محام مقبول امام محاكم االستئناف اعضاء
تختص لجنة قيد المحامين دون غيرها بقيد اسماء المحامين المتوفرة فيهم           :ب

الشروط القانونية في الجدول العام لقيد المحامين والجداول الملحقة طبقـا           
 .الحكام هذا القانون

نة قيد المحامين اجتماعاتها في مقر النقابة مرة كل شـهر علـى             تعقد لج :ج
 .االقل وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها

 الفرع الثاني
 شروط القيد واجراءاته

من هذا القانون يشترط لقبول القيد في الجدول        ) ٣٦(مع مراعاة المادة  ) ٢٦(مادة
 -:العام للمحامين ان تتوفر في طالب القيد الشروط التالية

 .ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية :ا
ان يكون حائزا على شهادة جامعية من كلية الشريعة والقانون او الحقوق             :ب

 .من احدى الجامعات اليمنية او من اية جامعة اخرى معترف بها
ان يكون كامل االهلية ،محمود السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحكـم             :ج

المانة او في جريمة مخلة بالمهنة وادابها       بات في جريمة مخلة بالشرف وا     
 .ما لم يكن  قد رد اليه اعتباره

  .ان يكون متفرغا لمزاولة مهنة المحاماة :د



 

 ١٨٨

 تنظيم مهنة احملاماة

يقدم طلب القيد بالجدول مع الوثائق المثبته لتوفر الشروط القانونية          : ا) ٢٧(مادة
من هذا القانون وايصاالت سداد رسوم القيد الـى         ) ٢٦(المبينة في المادة  

لجنة قيد المحامين وعليها الفصل في الطلب خالل خمسة واربعين يومـا            
من تاريخ استالم ذلك الطلب واال اعتبر الطلب مقبوال بقـوة القـانون اذا              

 .كان مستوف لشروط القبول
على اللجنة ابالغ مجلس النقابة وصاحب الشان والـوزارة والمحـاكم           :ب  

ات المقدمة اليها وذلـك خـالل       والنيابة بالقرارات التي تصدرها في الطلب     
 .اسبوعين من تاريخ اصدار القرار

لكل من رفض قيد اسمه في الجدول العام ان يتظلم امـام مجلـس              : ا) ٢٨(مادة
النقابة من قرار اللجنة خالل خمسة واربعين يوما مـن تـاريخ ابالغـه              

 .بالقرار
ـ           : ب ن لصاحب الشان خالل خمسة واربعين يوما من تاريخ اعالنه ، الطع

امام محكمة االستئناف في قرارات المجلس وتفصل فيه المحكمة بقـرار           
 . نهائي غير قابل للطعن

في جميع االحوال ال يجوز رفض التظلم او الطعن السباب ال ترجـع             ) ٢٩(مادة
الى احكام القانون كما ال يجوز رفض الطلب قبل سماع اقوال مقدمـة او              

 ).بعلم الوصول(بعد استدعائه بخطاب مسجل  
الغراض القيد في الجدول العام للجنـة       ) ٢٦(مع عدم االخالل بالمادة   ) ٣٠(مادة

القيد ان تعفى طالب القيد من فترة التمرين اذا كان قد اشتغل في مجـال                
القانون او في القضاء والنيابة العامة او مجلـس النـواب او التـدريس              

 .بالجامعة لمدة اربع سنوات
 الفرع الثالث

 قة وشروط القيد في جداول قبول الترافع امام المحاآمالجداول الملح
 -:يلحق بالجدول العام الجداول النوعية التالية) ٣١(مادة
 :جداول المحامين المرخص لهم بمزاولة المهنة :ا
 .جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحاكم االبتدائية -١
 .افجدول المحامين المقبولين للترافع امام محاكم االستئن -٢
 .جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحكمة العليـا -٣
 .جدول المحامين المقيدين غير المشتغلين بالمهنة: ب
 .جدول المحامين تحت التمريـن:ج
 :من هذا القانون) ٣٠،٢٦(مع مراعاة احكام المادتين ) ٣٢(مادة
المحـاكم  يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امـام            :ا

 .االبتدائية ان يكون طالب القيد قد امضى فترة التدريب



 

 ١٨٩

 تنظيم مهنة احملاماة

يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحـاكم           : ب
االستئنافية ان يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة المحاماة مدة ال تقل عـن              
اربع سنوات متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولـة مهنـة         
المحاماة امام المحاكم االبتدائية ويقيد في ذات الدرجة من عمل نفس المدة            
قاضيا او محاميا في قضايا الدولة او مدرسـا للشـريعة والقـانون فـي               

 .الجامعات
يشترط لقبول القيد في جدول المحامين المقبولين للترافع امام المحكمـة           : ج

ماة مدة اربعـة سـنوات      العليا ان يكون طالب القيد قد اشتغل بمهنة المحا        
متصلة من تاريخ الحصول على الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة امـام           

 .المحكمة االستئنافية
من هذا  ) ٣١(تقدم طلبات القيد في الجداول المشار اليها في المادة         :ا) ٣٣(مادة

القانون الى لجنة قيد المحامين عبر مجالس الفـروع فـي المحافظـات             
 .بتة لتوفر الشروط القانونية في طالب القيدمشفوعة بالوثائق المث

تتولى لجنة القيد الفصل في الطلب بقرار مسبب بـالقبول او الـرفض             : ب
خالل خمسة واربعين يوما من تاريخ استالم الطلب فان لم تفصـل فيـه              
خالل هذه المدة اعتبر الطلب مرفوضا ولصاحب الشـان الـتظلم امـام             

 .القضية بصفة االستعجالالمحكمة المختصة على ان ينظر في 
يحق لمن رفض طلبه الطعن بقـرار الـرفض امـام المحكمـة العليـا       : ج

 .باالجراءات المعتادة لرفع الطعون في القرارات واالحكام
يجب على لجنة القيد ابالغ ذوي الشان ومجلس النقابة والوزير بقراراتها            :د

مـن هـذا    ) ٣١(دةوبما قامت به بالقيد في الجداول المشار اليها في المـا          
القانون خالل اسبوعين من تاريخ القرار او اجراء القيد ويحق لصـاحب            
الشان وكل ذي مصلحة الطعن في قرارات اللجنة وفي اي قيد يتم علـى              
خالف احكام هذا القانون خالل خمسة واربعين يوما من تاريخ االعـالن            

  .وذلك امام المحكمة العليا
لترخيص لمزاولة مهنة المحاماة لكل من تم       الغراض الحصول على ا   ) ٣٤(مادة

من ) ٣١(قيده في الجدول العام والجداول الملحقة به المشار اليها في المادة          
هذا القانون ان يحصل على شهادة اثبات القيد من لجنة قيد المحامين وفق             

 .النموذج الذي يصدر به قرار من مجلس النقابة
 .الحاالت االتيةيشطب المحامي من الجداول في ) ٣٥(مادة
اذا فقد االهلية او صدر ضده حكم بات مخل بالشرف واالمانة او بجريمة              :ا

مخلة بكرامة المهنة وادابها ما لم يرد اليه اعتباره، او صدر ضده قـرار              
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تاديبي وفقا الحكام هذا القانون وتبلغ الوزارة والمحاكم والنيابات بقرارات          
 .مجلس التاديب

 .الوفــاة: ب
 الثانيالفصل 

 التراخيص وشروط مزاولة مهنة المحاماة
يمنح الترخيص للمحامين لمزاولة مهنة المحاماة من قبل النقابة ويجب          ) ٣٦(مادة

 :ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية
ان يكون مقيدا بالجدول العام وفق احكام هذا القانون ومقبوال للترافع امام             :ا

 .ستئنافية او المحكمة العلياالمحاكم االبتدائية او اال
ان يكون لديه مكتب خاص به او يمارس العمل في مكتب مشـترك او              : ب

مع زميل محام وعلى المحامين الذين ليس لهم مكاتب ان يلتزمـوا بهـذا              
 .الحكم خالل سنه من تاريخ صدور هذا القانون

سـوم  ان يكون مسددا اللتزاماته المالية من االشتراكات وغيرها من الر         : ج
 .المستحقة للنقابة

 -:ان ال يكون مشتغال باحدى االعمال االتية :د
 .رئاسة السلطة التشريعية -١
 .رئاسة مجلس الوزراء او عضويته -٢
ان ال يكون شاغال احدى الوظـائف العامـة او موظفـا فـي احـدى                 -٣

المؤسسات او الهيئات او الشـركات العامـة او الخاصـة او المختلطـة              
رخيصا قبل صدور هذا القانون على ان يقوموا        ويستثنى من سبق منحهم ت    

بترتيب اوضاعهم للتفرغ او ايقاف القيد وذلك خالل سنتين مـن صـدور             
 .هذا القانون

ان ال يكون مشتغال بالتجارة او اي عمل يتنافى مع استقالل المحامي او  -٤
 .ال يتفق مع مهنة المحاماة او كرامة المهنة

لة المهنة الى نقابة المحـامين السـتيفاء        تقدم طلبات الترخيص بمزاو   ) ٣٧(مادة
اجراءات االصدار واستيفاء الرسوم المقرره ويصدر التـرخيص موقعـا          

 .عليه من نقيب المحامين او من يقوم مقامه 
 -:يشترط لمزاولة مهنة المحاماة ما يلي) ٣٨(مادة
ان يكون المحامي حاصال على الترخيص لمزاولة المهنة طبقا الحكام هذا            :ا

 .انونالق
ان يؤدي بعد حصوله على الترخيص امام الـوزير وبحضـور نقيـب             :ب

 -:المحامين ولجنة قيد المحامين اليمين القانونية التالية
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اقسم باهللا العظيم ان اكون مستمسكا بكتاب اهللا وسنة رسـوله وان اؤدي             ((
واجباتي المهنية بشرف وامانة وان ادافع عن حقوق مـوكلي بـاخالص            

افظ على اسرار المهنة وان التزم بادابهـا وتقاليـدها وان           ونزاهة وان اح  
 )). احترم الدستور والقانون ، واهللا على ما اقول ل شهيد

ال يجوز للمحاكم على اختالف درجاتها والنيابة العامـة والجهـات           :ا) ٣٩(مادة
الرسمية واالدارية المختلفة قبول وكالة اي شخص غيـر حـائز علـى             

ادر طبقا الحكام هذا القانون ويجوز للمتقاضين       ترخيص مزاولة المهنة ص   
انفسهم في غير القضايا المنظورة  امام المحكمة العليا ان ينيبوا عنهم في             

 .المرافعة ازواجهم واصهارهم وذوي قرابتهم حتى الدرجة الرابعة
يجوز للمحامين المرخص لهم وفقا الحكام هذا القانون ان يترافعوا فـي            :ب

 . الحكام قانون قضايا الدولةقضايا الدولة وفقا
تقوم نقابة المحامين باعداد جدول سنوي باسـماء جميـع المحـامين            ) ٤٠(مادة

المرخص لهم بمزاولة المهنة في عموم الجمهورية ، وتودع نسخ منه لدى            
النقابة والوزارة والمحاكم والنيابات والفروع وتبلغ بما يطرا عليـه مـن            

لس وفروعه ايداع نسخه مـن جـدول        تعديالت خالل العام ، وعلى المج     
المحامين المرخص لهم العاملين بدوائرها لدى امانات سر المحاكم المعنية          

 .، وبما يطرا عليه من تعديالت
يحدد بموافقة المجلس النموذج الخاص بالتراخيص كما يحدد النظـام          ) ٤١(مادة

 .االساسي مدة  سريانه ورسوم اصداره وتجديده
 الفصل الثالث

 ون تحت التمرينالمحام
مع عدم االخالل باحكام هذا القانون يقيد طلب كـل مـن يرغـب              :ا) ٤٢(مادة

باالشتغال كمحام تحت التمرين لدى مجلس الفرع بعد تقـديم المسـتندات            
من هذا القـانون،    )٢٦(المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة      
 . االساسيعلى ان يسدد طالب القيد الرسوم التي يحددها النظام

من هـذه   ) ا(على مجلس الفرع احالة الطلب المنصوص  عليه في الفقرة         :ب
 .المادة مشفوعا بالمستندات المطلوبة الى لجنة القيد بالنقابة للفصل فيه

اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون تتولى لجنة القيـد            :ج
 .قيد مقدم الطلب في جدول المحامين تحت التمرين

يحدد النظام االساسي اجراءات وشروط وواجبات تـدريب المحـامي          ) ٤٣(ةماد
 .تحت التمرين 

ال يجوز للمحامي تحت التمرين ان يفتح مكتبا باسمه الخاص مـدة            :ا) ٤٤(مادة
 .فترة التمرين
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يترافع المحامي تحت التمرين امام المحاكم االبتدائية ويوقـع المـذكرات           :ب
 الذي يتمرن لديه بعد مضي فترة ستة اشهر         القانونية باالنابة عن المحامي   

 .من مدة التدريب على االقل وعلى مسئولية المحامي المعني
للمحامي تحت التمرين حضور جلسات التحقيق امام الجهات المختصة         ) ٤٥(مادة

نيابة عن المحامي الذي يتدرب بمكتبة فيمـا عـدا التحقيقـات المتعلقـة              
 .بالجرائم الجسيمة

 .لتدريب ثالثة اعواممدة ا) ٤٦(مادة
الغراض القيد بجداول المحامين المترافعين امام المحـاكم االبتدائيـة          ) ٤٧(مادة

عند نهاية فترة التمرين على المحامي المتمرن ان يقدم الى لجنـة القيـد              
 -:االتي

 .طلبا كتابيا :ا
تقرير كتابيا من المحامي الذي تمرن بمكتبه يتضمن مواظبتـه وسـلوكه         :ب

ائه للمهنة والقضايا التي ترافع فيها واالعمال القانونيـة التـي   ومستوى اد 
 .توالها خالل فترة التمرين

تشطب لجنة القيد اسم المحامي الذي انهى فترة التدريب من الجـدول            ) ٤٨(مادة
 -:لالسباب التالية

عدم استيفاء الشروط القانونية الخاصة بالتمرين او عدم التزامـه خـالل             :ا
شروط وقواعد التمرين المنصوص عليها في نظام التدريب        فترة التمرين ب  

 .والتاهيل في ضوء احكام هذا القانون والنظام االساسي
عدم تقديم طلب القيد في جدول المحـامين المتـرافعين امـام المحـاكم              :ب

االبتدائية خالل ستة اشهر من نهاية فترة التمـرين دون عـذر شـرعي              
 .مقبول

رين الذي شطب اسـمه لالسـباب الـواردة فـي           للمحامي تحت التم  ) ٤٩(مادة
ان يطلب قيد اسمه مجددا محاميا تحت التمرين لفترة جديدة ال           )٤٨(المادة

 .تزيد عن سنه تبدا من تاريخ القيد الجديد
 الباب الرابع

 الحقوق والواجبات
 الفصل االول
 الحقوق

ـ          ) ٥٠ (مادة ة يحق للمحامين العاملين المرخص لهم دون غيرهم ممارسـة مهن
المحاماة واي عمل من اعمالها ولهم وحدهم حـق الحضـور عـن ذوي              
الشان امام المحاكم والنيابة العامة ودوائر الشـرطة والتحقيـق واللجـان            

 . والهيئات ذات االختصاص القضائي
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يجب على المحاكم والنيابة العامة والشرطة وغيرها من الجهات التي          ) ٥١(مادة
 تقدم له كافة التسهيالت التي يقتضـيها        يمارس المحامي مهنته امامها ان    

القيام بواجبة وال يجوز رفض  طلباته بدون مسوغ قانوني  كما ان عليها              
تمكينه او من يمثله من االطالع على االوراق او تصـويرها وحضـور             

 .التحقيق مع موكله وفقا الحكام هذا القانون
ة في الـدفاع عـن      يحق للمحامي ان يسلك الطريق التي يراها مناسب       ) ٥٢(مادة

موكله وال يكون مسئوال عما يورده في مرافعاته خطية كانت او شـفهية             
 .مما يستلزم حق الدفاع وبما ال يخالف نصا شرعيا او قانونيا نافذا

ال يجوز توقيف المحامي احتياطيا اثناء ممارسته لواجبات مهنته لما          :ا) ٥٣(مادة
ات ، ويحرر فـي هـذه       يصدر عنه من عمل او اقوال مخلة بنظام الجلس        

الحالة رئيس المحكمة المختصة محضرا يرفع الى النيابة العامة  وينسـخ            
 .منه صوره الى مجلس النقابة او رئيس الفرع الذي يتبعه المحامي

تقوم النيابة العامة بالتحقيق بعد تبليغ النقابة او رئيس الفرع اليفـاد مـن           :ب
 .يمثل النقابة او الفرع لحضور التحقيق

 يجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث في             ال:ج
 .نظر الدعوى التي تقام على المحامي بسبب ذلك

يعاقب من يتجنى على محامي اثناء قيامه باعمال مهنتـه او بسـببها             ) ٥٤(مادة
 .بالعقوبة المقررة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات

المحامين او فروعها اال بموجـب القـانون        ال يجوز تفتيش مقر نقابة      ) ٥٥(مادة
وبامر قضائي وبحضور احد اعضاء النيابة العامة ونقيـب المحـامين او            

 .رئيس الفرع او من يمثلهما
ال يجوز التحقيق مع محام او تفتيش مكتبة اال بحضور احد اعضـاء             ) ٥٦(مادة

 قبـل   النيابة العامة ، وعلى النيابة العامة اخطار النقيب او رئيس الفـرع           
الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كاف ، ويستثنى  مـن احكـام هـذه      
المادة والمادة السابقة حاالت التلبس او اذا كان التحقيق بواسطة قاضـي            

 .التحقيق
للموكل عند انتهاء التوكيل الي سبب من االسـباب ان يسـترد سـند           ) ٥٧(مادة

وراق التي حررهـا  التوكيل وال يلزم المحامي ان يسلم موكله مسودات اال 
في الدعوى وال المراسالت الواردة او المستندات بما اداه عنه، ومـا لـم              
يؤده اليه ، ومع ذلك يجب على المحامي ان يعطي موكله صـورا لهـذه               

 .االوراق بناء على طلبه وعلى نفقته
من هذا القانون ، للمحامي     ) ٤٤(من المادة )ب(مع مراعاة نص الفقرة     ) ٥٨(مادة

عنه في الحضور والمرافعة زميال لـه تحـت مسـئوليته ودون            ان ينيب   
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حاجه الى توكيل خاص من الموكل ما لم يكن ممنوعا بنص صريح فـي              
 .عقد الوكالة

يحق للمحامين العرب واالجانب ان يمارسوا اعمال المحامـاة وفقـا           ) ٥٩(مادة
يين المـرخص لهـم     للقانون المدني من خالل احد مكاتب المحامين اليمن       

بشرط المعاملة بالمثل باذن من الوزير وفي جميع الحاالت ال يجـوز ان             
 . يؤذن لمحام واحد بالترافع في اكثر من قضيتين في السنة

مع مراعاة القوانين النافذة يجوز للمحامي المرخص لـه طبقـا لهـذا             ) ٦٠(مادة
 .صةالقانون تحرير العقود وتوثيقها امام الجهة الرسمية المخت

 الفصل الثاني
 االتعـــاب

للمحامي الحق في تقاضي اجور اتعاب عما يقوم به من اعمـال فـي              ) ٦١(مادة
نطاق مهنته وله حق استيفاء النفقات التي بدفعها في سبيل مباشرة القضية            
او االعمال التي وكل عنها وعليه في جميع االحـوال ان يسـلم موكلـه               

 .ايصاال بما قبضه
محامي لموكله عقدا يتضمن بيان اتعابـه والشـروط المتفـق         يحرر ال ) ٦٢(مادة

عليها ويوقع العقد منه ومن موكله، وعليه تسليم الموكل نسخه من ذلـك             
وفي حالة عدم وفاء الموكل باتعاب المحامي يجوز للمحامي طلب حـبس            

 .االوراق او النقود من المحكمة المختصة بما يعادل اجور اتعابه
تتجاوز اجور االتعاب نسبة عشرة بالمائـة مـن قيمـة           ال يجوز ان    ) ٦٣(مادة

 .الدعوى كحد اعلى اال اذا اتفق  المحامي والموكل على خالف ذلك
يستحق المحامي اتعاب يتفق عليها مع موكله اذا انتهت القضية صلحا           ) ٦٤(مادة

او تحكيما مع مراعاة الفترة الزمنية والجهد المبذول في القضية سواء كان            
 المحامي او عن طريقة او بدون علمه واذا لم يتم االتفاق على             الصلح بعلم 

 .تحديد االتعاب تفصل المحكمة المختصة بذلك
للموكل عزل موكله في اي وقت، وفي حالة عدم االتفاق على االتعاب            ) ٦٥(مادة

بين المحامي وموكله الي سبب يحاول مجلس النقابة حل الخالف بالطرق           
اذا قبله الطرفان ما لم فيعـرض االمـر علـى           الودية او بطريق التحكيم     

 .المحكمة المختصة للفصل في ذلك
ال يجوز للمحامي ان يتفق على اخذ جزء من الحقوق المتنازع عليها             ) ٦٦(مادة

نظير اتعابه وال يجوز ان يعقد اتفاقات باية صوره من شانها ان تجعل له              
 .مصلحة في الدعوى او العمل الموكل به

المحكمة المرفوع امامها الدعوى ابتداء بالفصل في اي خالف         تختص  ) ٦٧(مادة
بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشان عقد االتفـاق المبـرم بـين              
الطرفين، وفي حالة عدم وجود اتفاق  باالتعاب  تتولى المحكمة تقدير ما             
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يستحقه المحامي من اتعاب بالنظر الى ظروف الدعوى وقيمتها وحجـم           
 .ول فيها وبما يتفق مع اتعاب المثلالجهد المبذ

مع مراعاة احكام هذا القانون يسري على عقد المحامي مـع موكلـه             ) ٦٨(مادة
 .احكام الوكالة  المنصوص عليها في القانون المدني

اذا تغيب المحامي عن حضور بعض الجلسات او لم يقم بواجباته واثر            ) ٦٩(مادة
ة بـالتعويض امـام المحكمـة       ذلك على سير القضية جاز لموكله المطالب      

 .المختصة
 الفصل الثالث
 الواجبــات

على كل محام ان يتخذ لنفسه مكتبا مكرسا العمال المحاماة ويعتبر           :ا  ) ٧٠(مادة
موطنا له وال يجوز ان يكون له اكثر من مكتب واحد في محافظة واحدة              

ر وان يكون عنوانه مقيدا في المجلس ، وعليه ان يخطر المجلس بكل تغيي            
 .يطرا على عنوانه

على المحامي ان يتولى بنفسه اعباء المهنة ويحظر عليه تعيين او اشراك            :ب
 .شخص غير محامي البداء الراي القانوني

على المحامي ان يتقيد في سلوكه الشخصي والمهني بالقيم االسـالمية           ) ٧١(مادة
نـة  ومبادئ الشرف واالستقامة واالمانة حفظ السر والنزاهـة واداب المه         

سواء تجاه القضاء او تجاه زمالئه او موكليه وعليه ان يتجنب كل اجراء             
وانظمـة  . او قول يحول دون سير العدالة وان يتقيد باحكام هذا القـانون           

 .ولوائح النقابة
 -:يحظر على المحامي ما يلي) ٧٢(مادة
 .بطريقة ال تتفق مع كرامة المهنة.السعي الستجالب القضايا -١
 .بطريقة ال تتفق مع احكام القانوناالعالن عن نفسه  -٢
ان يضيف الى اسمه على اوراق او لوحه مكتبه اي لقب او اوصاف  -٣

 .غير كلمة المحامي باستثناء االلقاب الشخصية والعلمية الصحيحة
االستناد في المرافعات والمذكرات الى نصوص او مراجع ناقصة او  -٤

 .غير صحيحة بصورة تتنافى مع االمانة المفروضة عليه
التعاون مع اي محام منع من مزاولة المهنة او شطب اسمه من الجدول  -٥

 .بقرار من مجلس التاديب االعلى لخطاء مهني او مسلكي
 .ان يشتري الحقوق المتنازع عليها -٦
على المحامي ان يتخذ من سلوكه ومظهره ما يـدل علـى احترامـه              ) ٧٣(مادة

نتقص مـن احترامهـا     الكامل لهيئة المحكمة واال يبدي ما من شانه ان ي         
 .وهيبتها
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على المحامي االمتناع عن ابداء اية مساعدة او مشـورة فـي نفـس              ) ٧٤(مادة
الدعوى او نزاع مرتبط بها لخصم موكله وبصفة عامة ال يجوز للمحامي            
ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا على كل من يعمل لديه باية صفة             

 .كانت
مي عن طريق مهنته بواقعة او معلومـة        ال يجوز  لمن علم من المحا      ) ٧٥(مادة

ان يفشيها ولو بعد انتهاء وكالته ما لم يكن ذكره لها لقصد منع ارتكـاب               
جريمة وال يجوز للمحامي االدالء باية معلومـات فـي نـزاع وكـل او          

 .استشير فيه اال اذا اذن له الموكل بذلك كتابة
اليه طبقا الحكام هـذا     المحامي مسئول قبل موكله عن اداء ما عهد به          ) ٧٦(مادة

القانون وشروط التوكيل، وعليه عند طلب الموكل او عند انقضاء التوكيل           
ان يسلم لموكله النقود والممتلكات التـي تحصـلها لـه وان يـرد اليـه                
المستندات واالوراق االصلية التي تسلمها منه ويجب عليها ايداع التوكيل          

اودعه ملـف الـدعوى وال      الخاص الى المحكمة المختصة اذا لم يكن قد         
يجوز للمحامي ان يستلم اي حق لموكله اال بتوكيل خـاص بـالقبض او              

 .التسليم
يجوز للمحامي عند مزاولته عمله الول مره او انتقـال مكتبـه الـى              ) ٧٧(مادة

عنوان  اخر ان يعلن عن ذلك باحدى وسائل النشـر الرسـمية مـرتين               
 .نمتتاليتي

 يتنحى عن وكالته اال السباب مقبولة وابـالغ         ال يجوز للمحامي ان   :ا) ٧٨(مادة
موكله خطيا برغبته  في التنحي وابالغ النقابة او مجلس الفرع بصـوره             
من خطاب التنحي ، وعليه  االستمرار في مباشرة االجراءات لمدة ال تقل             
عن شهر من تاريخ استالم الموكل والنقابة او مجلـس الفـرع لخطـاب              

عتراضه على التنحي خالل خمسة عشر يومـا        التنحي فاذا ابدى الموكل ا    
من تاريخ اعالنه بالبالغ المشار اليه وجب عرض االمر علـى مجلـس              
الفرع ان وجد  او مجلس النقابة خالل اسبوعين من اسـتالم  المحـامي               
لالعتراض ويتولى  مجلس النقابة او الفرع الفصل في االعتراض بقرار           

امي بعد تنحيـة ان يترافـع باسـم         نهائي وفي هذه الحالة  ال يجوز للمح       
 .الطرف االخر بنفس الدعوى

   .للمتضرر من قرار مجلس النقابة او مجلس الفرع ان يلجا الى القضاء:ب
في حالة وفاة المحامي او منعه من مزاولة المهنة او شطب اسمه من             ) ٧٩ (مادة

الجدول او استحالة قيامه بواجباته بسبب مرض مقعـد او عجـز يقـوم              
النقابة او الفرع بندب محام يحل محله مؤقتا حتى يقـوم موكلـه             مجلس  

بتوكيل محام اخر ويكون قرار المجلس او الفرع في هذه الحالـة لفتـرة              
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 جلستين في القضية اال حين اعـالن صـاحب          ز محدودة ال تتجاو   ةزمني
الحق وحضوره، وما يترتب على ذلك من المنتدب خاضع الجازة الموكل           

 .د ذلك اجازة الندب او الغائه وتوكيل محام اخراو الغائه وله بع
يخضع للمساءلة التاديبية وفق احكام هذا القانون كل محـام حصـل            :ا) ٨٠(مادة

 .على ترخيص بمزاولة المهنة بناء على بيانات كاذبة
على كل محام توقف عن مزاولة مهنة المحاماة الي سبب شـرعي ان             : ب

قل اسمه الى جدول المحـامين غيـر       يتقدم الى لجنة قيد المحامين بطلب ن      
 .المشتغلين بالمهنة

اذا زالت االسباب الموجبة لوقف نشاط المحامي يجب علـى لجنـة قيـد              :ج
المحامين اعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين بناء على طلـب            
كتابي يقد م من صاحب الشان دون ان يدفع رسوم قيد جديدة اال اذا كانت               

اكثر من عامين فيجب عليه دفع نصف رسوم القيد قبـل           فترة االنقطاع     
 .منحه الترخيص الجديد

من هذه المادة على كل من جمع بين مهنة المحاماة          ) ب(يسري حكم الفقرة   :د
 . من هذا القانون) ٣٦(واحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة

ا واشتغل  ال يجوز لمن تولى وظيفة عامة او خاصة وانتهت عالقته به          ) ٨١(مادة
بالمحاماة ان يقبل الوكالة لنفسه او بواسطة محام يعمل في مكتبـه بـاي              
صفة كانت للترافع عن الغير ضد الجهة التي كان يعمـل فيهـا اال بعـد                

 .انقضاء ثالث سنوات من تركه للخدمة
يجب على المحامي اخطار موكله عن مراحل سـير الـدعوى ومـا             ) ٨٢(مادة

نبهه  لما يجب عمله فيما يتعلق بالحكم بعد         يصدر فيها من قرارات وان ي     
 .اصدوره من طعن او رد او مواعيد الطعن او غيره

 الفصل الرابع
 المعونة القضائية

مع عدم االخالل بحق المحاكم في انتداب وتكليف المحامين في الدفاع           ) ٨٣(مادة
عن المتهمين في القضايا المتعلقة بالجرائم الجسيمة يجب علـى مجلـس            

ة او مجلس الفرع ان يكلف احد المحامين في الدفاع عن المحتـاجين             النقاب
من المعسرين والفقراء بعد موافقتهم في القضايا التي يكونوا طرفا فيهـا            
ويحدد النظام االساسي للنقابة تنظيم تقديم المعونـة القضـائية وحاالتهـا            

 .ونظام االنتداب فيها
 الباب الخامس
 المجالس التاديبية

  الطعن في قراراتها-ختصاصاتها ا-تكوينها
 الفصل االول

 التكوين والعقوبات التاديبية
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 -:تتكون مجالس التاديب  على النحو التالي) ٨٤(مادة
مجلس التاديب االعلى يتكون من خمسه اعضاء ويكون مقره العاصمة          : اوال

 -:وذلك كما يلي) نقابة المحامين(صنعاء
تقل درجتـه عـن قاضـي       قاضي يندب بقرار من الوزير على ان ال          -١

 .بمحكمة االستئناف ويكون رئيسا للمجلس
عضوان يتم انتخابهما من قبل الجمعية العمومية على ان ال تقل درجـة              -٢

 .كل منهما عن محام امام المحكمة العليا
 .عضو يعنيه مجلس النقابة ال تقل درجته عن محام امام المحكمة العليا -٣
وفي حالة ان يكـون محـاال       مسئول شئون المهنة بحكم منصبه مقررا        -٤

 .للتاديب يعين المجلس بدال عنه من بين اعضائه
مجلس تاديب فرعي يتكون من ثالثة اعضاء في كل فرع من فـروع             : ثانيا

 -:النقابة كما يلي
قاض بدرجة رئيس محكمة ابتدائية يندب بقرار من الوزير على ان  -١

 .يكون رئيسا للمجلس التاديبي
 .عضو يعينه مجلس النقابة -٢
 .عضو ينتخب من قبل الجمعية العمومية -٣

تصدر قرارات كل مجلس باغلبية اعضائه وعنـد التسـاوي يـرجح            : ثالثا
  .الجانب الذي فيه الرئيس

كل محام اخل بواجب من واجبات مهنة المحاماة او تصرف تصـرفا            ) ٨٥(مادة
 حكما من   فيحط من قدرها او قام بعمل يمس من كرامة المحامين او خال           

 -:ذا القانون يعاقب باحدى العقوبات التاديبية التاليةاحكام ه
 .التنبيه الشفوي -١
 .اللوم الكتابـي -٢
 .االنذار الكتابي -٣
 .غرامة مالية يحددها النظام االساسي -٤

وفي حالة العودة الى ما يوجب االنذار يجوز لمجلس التاديب توقيع عقوبة            
 .المنع المؤقت من مزاولة المهنة لمدة ال تتجاوز ستة اشهر

التوقيف من مزاولة المهنة لمدة ال تزيد عن سنه ونصـف وتتضـاعف              -٥
 .العقوبة في حالة العودة

 .شطب االسم من جدول النقابة -٦
ال يجوز توقيع اكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها           ) ٨٦(مادة

 .من هذا القانون عن المخالفة الواحدة التي يرتكبها المحامي)٨٥(في المادة
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لكل متضرر من قرار المجلس التاديبي الحق بالطعن امـام محكمـة            ) ٨٧(مادة
 .االستئناف المختصة ويكون قرارها نهائيا

 الفصل الثاني
 اختصاصات مجلس التاديب

يختص مجلس التاديب الفرعي بتوقيع العقوبات المنصوص عليهـا         -١) ٨٨(مادة
ا ذلك يرفع   من هذا القانون وفيما عد    ) ٨٥(من المادة ) ٣،٢،١(في الفقرات   

 .المجلس موضوع المخالفة الى مجلس التاديب االعلى مشفوعا براي منه
يختص مجلس التاديب االعلى بتوقيع العقوبات المنصوص عليهـا فـي           -٢

 .من هذا القانون) ٨٥(من المادة) ٦،٥،٤(الفقرات
يجتمع مجلس التاديب االعلى بمقر النقابة بناء على دعوة كتابيـة           -١) ٨٩( مادة

يس المجلس ويجتمع مجلس التاديب الفرعي بمقر الفرع وال تكون          من رئ 
االجتماعات صحيحة اال بحضور االغلبية المطلقة لالعضـاء علـى ان           

 .يكون الرئيس من بين الحاضرين
على مجلس التاديب البت في الشكوى المرفوعة اليه او المحالـة عليـه             -٢

بشـانها قـرار    خالل خمسة واربعين يوما من تاريخ استالمها ويصـدر          
مسبب ولمن صدر القرار ضده حق الطعن فيه امام محكمـة االسـتئناف             

 .يوما من تاريخ ابالغه بالقرار اعالنا صحيحا) ٣٠(خالل 
ال يجوز لمجلس التاديب االعلى او الفرعـي البـت فـي الشـكوى              ) ٩٠(مادة

المرفوعة اليه او المحالة عليه او النظر فـي الـدعوى التاديبيـة علـى               
ي المشكو به اال بعد اعالنه بالحضور قبل موعد الجلسة والتحقيق           المحام

معه وسماع اقواله لوله حق الدفاع عن نفسه مباشرة او بواسـطة محـام              
يستعين به و اال كانت االجراءات باطلة، ولمجلس التاديب ان ينصب عنه            

 .عند امتناعه عن الحضور
ة  امـام القضـاء فيمـا        لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التاديبي      ) ٩١(مادة

يختص به مجلس التاديب االعلى او من له مصـلحة مباشـرة بتحريـك              
الدعوى فيما يختص به المجلس الفرعي ضد المحامي في حالة عدم البت            
فيها من قبل المجلس التاديبي المعني خالل الفترة المحـددة بنـاء علـى              

اءات شكوى مكتوبة تحال الى مجلس التاديب المخـتص التخـاذ االجـر           
 .القانونية ضد المشكو به 

للمحامي المشكو به او محاميه ان يطلب رد اعضاء مجلس التاديب           -١) ٩٢(مادة
او احدهم اذا توافر االسباب القانونية لرد القضاة وفي حالة عدم االستجابة            
يقدم طلب الرد الى الشعبة المدنية بمحكمة االستئناف الواقع فيهـا مقـر             

 .المجلس او مجلس الفرع
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اذا تعذر انعقاد مجلس التاديب بسبب قبول الرد تعـين المحكمـة التـي              -٢
فصلت بحكم في الرد العدد الالزم لتكمله النصاب القانوني من االعضـاء            
االحتياطيين اذا لم تعين الجهة المخول لها تعيين عضو او اكثر بدال عـن              

 .من رد
ها خمسة عشـر    يتم الفصل في طلب الرد وتعيين البديل خالل مدة اقصا         -٣

 .يوما من تاريخ تقديم الطلب
جلسات مجلس التاديب سرية، وللمجلس ان يقرر حفظ الشكوى اذا          -١) ٩٣(مادة

راي ان االدلة غير كافية لمساءلة المحامي المشكو به بعد التحقق وسماع            
 .اقواله واقوال الشاكي

قتـا او   يعلن القرار الصادر بمنع او وقف المحامين من مزاولة المهنة مؤ          -٢
بشطب االسم من جدول النقابة بعد ان يكون نهائيـا فـي مقـر النقابـة                

 .وفروعها وترسل صور منه للمحاكم والوزارة
تسجل في سجل خاص بالنقابة القرارات النهائية الصادرة مـن مجلـس            -٣

 .التاديب وتحفظ صوره منها في ملف من صدر في حقه القرار
و وقفه عن مزاولة المهنة استبعاد اسمه       يترتب على منع المحامي ا    -١) ٩٤(مادة

من الجدول مؤقتا طوال مدة المنـع او الوقـف ، وال يجـوز للمحـامي                
الممنوع او الموقوف من مزاولة المهنة مباشرة اي عمـل مـن اعمـال              

 .المحاماة اال اذا كان ذا قرابة لموكله الى الدرجة الرابعة
تمرين وال في جميع المدد      مدة المنع او الوقف في حساب فترة ال        لال تدخ -٢

المحددة لتولي المهام النقابية ، وال يؤثر القرار بـالمنع او الوقـف مـن               
 .استيفاء حقوق المهنة قبل الغير

يظل المحامي الممنوع او الموقوف من مزاولة المهنة خاضـعا الحكـام            -٣
 .هذا القانون

 -:يما يليترتب على شطب اسم المحامي من جدول النقابة نهائيا ) ٩٥(مادة
فصل المحامي من عضوية النقابة حرمانة  من ممارسة المحاماة اعتبارا            -١

 .من تاريخ  ابالغه كتابيا بالقرار البات الصادر ضده
ال يترتب على ايقاف المحامي او شطب اسمه من الجدول نهائيا المساس             -٢

 .بالحقوق  التقاعدية للمحامي او حقوقه المهنية لدى الغير
المحامي او منعه من مزاولة المهنـة تاديبيـا اقامـة            اعتزال   لال يحو  -٣

الدعوى عليه عن افعالة التي ارتكبها خالل مزاولته مهنة المحامـاة ولـم      
 .تظهر اال بعد االعتزال او المنع
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للمحامي الذي شطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب اعادة قيد اسمه            ) ٩٦(مادة
حددة في القرار الصادر ضده ان      بعد انقضاء الفترة القانونية او الفترة الم      

 .وجد
مع عدم االخالل المسئولية الجنائية والمسئولية المدنيـة المنصـوص          ) ٩٧(مادة

عليها في اي قانون اخر تسقط بالتقادم الدعوى التاديبية عن المحامي بعد            
 .انقضاء سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة الموجبة للمساءلة التاديبية

خالل باحكام قانون المرافعات يحـدد النظـام االساسـي          مع عدم اال  ) ٩٨(مادة
 .اجراءات رفع الدعوى التاديبية امام مجلس التاديب

ال تحول العقوبات التاديبية في هذا القانون دون اقامة الدعوى الجنائية           ) ٩٩(مادة
والمدنية الي اضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف او اهمال او جهل            

 .من يتبعهمن قبل المحامي او 
 الباب السادس

 الطعن في قرارات هيئات النقابة
لكل ذي مصلحة الطعن في قـرارات الجمعيـة العموميـة للنقابـة             ) ١٠٠(مادة

ومجلس النقابة امام المحكمة العليا باالجراءات المقررة بقانون المرافعات         
ثالثين يوما من تاريخ ابالغه بالقرار وفقا لقواعد االعالن في          ) ٣٠(خالل  

 .قانون المرافعات
قرارات الجمعية العمومية للفروع ومجالس التاديب الفرعية قابلة للطعـن          
فيها امام المحكمة االستئنافية المختصة ، وترفع الدعوى من قبل صاحب           

خمسة عشر  ) ١٥(المصلحة باالجراءات المقررة بقانون المرافعات خالل     
 .يوما من تاريخ ابالغه بالقرار

لعدد ال يقل عن عشرين عضوا من اعضاء النقابة المقيدين           يحق  -١) ١٠١(مادة
بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن فـي قـرارات الجمعيـة            
العمومية للنقابة امام المحكمة العليا خالل خمسة عشر يوما مـن تـاريخ             

 .صدور القرار
يحق الي عضو من اعضاء الجمعية المقيد ين بالجـدول والمرخصـين            -٢

 المهنة الطعن في نتائج االنتخابات للنقابة امام المحكمـة العليـا            بمزاولة
 .خالل عشرة ايام من تاريخ نتائج االنتخابات

يحق لعدد ال يقل عن عشرة اعضاء من اعضاء الجمعية العمومية بفرع            -٣
النقابة المقيدين بالجدول والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في قرارات          

ع امام محكمة االستئناف للفرع الواقع في دائرتهـا         الجمعية العمومية للفر  
 .وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار

لكل عضو من اعضاء الجمعية العمومية بـالفرع المقيـدين بالجـدول            -٤
والمرخص لهم بمزاولة المهنة الطعن في نتائج االنتخابات امام محكمـة           
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ل مدة عشرة ايام من تـاريخ       استئناف الفرع الواقع في دائرتها وذلك خال      
 .اعالن النتائج

 الباب السابع
 مالية النقابة

تبدا السنة المالية للنقابة في اول يناير وتنتهي في اخر ديسمبر مـن             ) ١٠٢(مادة
 .كل عام

 -:تتكون الموارد المالية للنقابة من المصادر التالية) ١٠٣(مادة
 .رسوم التسجيل في الجداول ورسوم اعادة التسجيل -١
 .االشتراكات الشهرية -٢
 .الغرامات التي تقررها مجالس التاديب -٣
 .االعانات الحكومية -٤
 .التبرعات والهبات -٥
يحدد النظام االساسي القواعد المنظمة لطرق التحصيل والصـرف         ) ١٠٤(مادة

 .للموارد المالية الخاصة بالنقابة  ومجالس الفروع
 -:يقوم مجلس النقابة بما يلي) ١٠٥(مادة

 .ر الرسوم وعرضها على الجمعية العمومية القرارهااقتراح مقدا -١
وضع مشروع الميزانية لكل سنه وعرضها علـى الجمعيـة العموميـة             -٢

 .القرارها
تقديم الحساب الختامي للسنة المالية الى الجمعية العموميـة للمصـادقة            -٣

 .عليه
اقرار المخصصات المالية التي تستلزمها اعمال النقابة ضـمن حـدود            -٤

 .لمحددة في ميزانية النقابة المقرة من الجمعية العموميةاالعتمادات ا
تراجع حسابات النقابة من قبل مراجعي حسابات مسـتقلين يـتم           .١) ١٠٦(مادة

 .اختيارهم بقرار من مجلس النقابة
 . ال يجوز ان تستخدم اموال النقابة اال لالغراض المخصصة لها . ٢
 في احد البنوك المعتمدة باسم       تودع كافة النقود واالوراق المالية     -١) ١٠٧(مادة

النقابة، وتجرى كافة االيداعات والسحوب بموجب االجراءات والقواعـد         
 .المحاسبية النافذة

 . اوامر االيداع والصرف يوقعها النقيب والمسئول المالي-٢
 . يحدد النظام االساسي المبلغ الذي يجوز االحتفاظ به في خزانة النقابة-٣

 الباب الثامن
 ت والجزاءاتالعقوبا



 

 ٢٠٣
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مع عدم االخالل باية عقوبة اشد منصوص عليها فـي القـوانين            -١) ١٠٨(مادة
النافذة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالثة اشـهر او               
بدفع غرامة ال تقل عن عشرين الف ريال وال تزيد على خمسـين الـف               

لف احكـام   ريال كل شخص قام بانتحال صفة المحامي او يدعيها بما يخا          
 .هذا القانون

اذا نتج عن فعله الحاق الضرر بالغير او استحوذ على مال بطريقة غير             -٢
مشروعة يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهرين وال تزيد على ستة اشهر             
او بغرامة ال تقل عن مائة الف ريال باالضافة الى تعـويض المتضـرر              

 .واعادة ما استحوذ عليه
 الباب التاسع

 ة وختاميةاحكام عام
يسري قانون الضمان االجتمـاعي علـى اعضـاء النقابـة غيـر             ) ١٠٩(مادة

المشمولين بالضمان االجتماعي ويصدر بتنظيم ذلك الئحة مـن مجلـس           
الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقابة وعرض الوزير بعـد اخـذ راي             

 .الهيئة العامة للتامينات
اعضاء النقابة بواسطة امـين     تحصل اقساط الضمان االجتماعي من      ) ١١٠(مادة

صندوق يعينه مجلس النقابة يقوم بتوريد االقساط لحساب الهيئـة العامـة            
للتامينات والضمان االجتماعي وفقا للقواعد والشروط التي تحددها الالئحة         

 .الصادرة من مجلس الوزراء
لنقابة المحامين انشاء صندوق خـاص برعايـة اعضـائها يسـمى            ) ١١١(مادة

كافل االجتماعي ويحدد النظام االساسي للنقابة موارده وادارته        صندوق الت 
 . واوجه الصرف منه

يصدر النظام االساسي للنقابة باغلبية اعضاء الجمعية العمومية وال          ) ١١٢(مادة
يجوز ان يتضمن نصوص او احكام تتعارض مع احكام الدسـتور وهـذا         

 .القانون
حاماة والتدريس في كليات الحقوق     يجوز الجمع بين ممارسة مهنة الم     ) ١١٣(مادة

والشريعة والقانون في الجامعات اليمنية وذلك لمن امضى اربع سـنوات           
 .على االقل في مهنة التدريس

حل ) الدائرة االدارية (يجوز لوزير العدل ان يطلب من المحكمة العليا       ) ١١٤(مادة
 -:مجلس النقابة وذلك في الحاالت التالية

 . النقابة الي سبباذا شغر نصف اعضاء مجلس -١
 .اذا لم يتم اجتماع المجلس لمدة ستة اشهر متتالية -٢



 

 ٢٠٤
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اذا لم يدع المجلس الجمعية العمومية الجراء االنتخابات عند انتهاء مـدة             -٣
المجلس وتفصل المحكمة في طلب الحل بعد ان تستمع الـى رد مجلـس              

 .النقابة على طلب الوزير
لعمومية وفـي جميـع     اذا طلب الحل اكثر من نصف اعضاء الجمعية ا         -٤

الحاالت السابقة اذا لم يصدر حكم قضائي بعد مضي ستة اشـهر يعتبـر              
 .مجلس النقابة منحال بحكم القانون

اذا وافقت المحكمة العليا على طلب الحل يقوم وزير العدل بتشـكيل            ) ١١٥(مادة
لجنة مكونة من سبعة اعضاء منهم ثالثة من قضاة االستئناف واربعة من            

المقبولين للترافع امام المحكمة العليا تكـون مهمتهـا االعـداد           المحاميين  
لالنتخابات وترفع تقريرها للوزير ليتولى الدعوة لالنتخابات علـى ان ال           

 .تزيد مدة عمل هذه اللجنة على اربعة اشهر من تاريخ قرار المحكمة
) وكـالء الشـريعة   (تعالج وتثبت اوضاع وكالء الدعاوى الشرعية       ) ١١٦(مادة

املين وفقا للقوانين السابقة على نفاذ هذا القانون بموجب الئحة خاصة           الع
 . تصدر بقرار من وزير العدل

يستمر المجلس الحالي لنقابة المحامين اليمنيين حتى انتخاب مجلـس          ) ١١٧(مادة
 .جديد خالل مدة ستة اشهر من صدور هذا القانون

م والصـادر بصـنعاء     ١٩٧٧لسـنة   ) ٨١(يلغى القرار بالقانون رقم   ) ١١٨(مادة
م الصادر  بعـدن، والقـرار الجمهـوري         ١٩٨٢لسنة) ١٢(والقانون رقم 
 .م ١٩٩٢لسنة) ٣٠(بالقانون رقم 

 . يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية) ١١٩(مادة
 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
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