
٢٠٠٨ نیسانی ژمارە(٢٣)

www.dengekan.com/govar/raweezh.htm
١٧

والسلطات أنواعھا بمختلف المحاكم أمام موكليھم (ج) مســـاعدة
االقتضاء. حسب اإلدارية،

شأن وإعالء موكليھم حقوق حماية لدى المحامون، ١٤. يســـعى
التي األساسية والحريات اإلنسان بحقوق التمســـك إلى العدالة،
وتكون تصرفاتھم الدولي، والقانون الوطني بھا القانون يعتـــرف
والمعايير للقانـــون مماشـــية متيقظة حـــرة فـــي جميـــع األحوال

القانون. مھنة وأخالقيات المعترف بھا
ووالء. بصدق موكليھم مصالح دائما المحامون يحترم .١٥

لمھامھم المحامين ضمانات ألداء
للمحامين: يلي ما الحكومات تكفل .١٦

تخويف أو بـــدون المھنية وظائفھم جميـــع أداء على (أ) القـــدرة
الئق، تدخل غير أو أو مضايقة إعاقة

بحرية معھم موكليھم والتشـــاور االنتقال إلى على (ب) القـــدرة
السواء، على وخارجه البلد داخل

القانونية أو للمالحقة بتعريضھم، التھديد وال تعريضھم عدم (ج)
يتفق بعمل نتيجة قيامھم وغيرھا واالقتصادية العقوبات اإلدارية

بھا. المعترف المھنة وآداب ومعايير واجبات مع
تعرض إذ للمحامين، كافية حماية ضمانات الســـلطات ١٧. توفر

وظائفھم. من جراء تأدية للخطر أمنھم
أخذھم وظائفھم، لمھـــام المحاميـــن ألداء نتيجـــة ١٨. ال يجـــوز،

الموكلين. بقضايا ھؤالء موكليھم أو بجريرة
في تعتـــرف بالحق إدارية ســـلطة أو محكمة ألي ١٩. ال يجـــوز
في محام أي بحق االعتراف ترفض أن على المشاورة الحصول
فقد قد المحامي يكن ھذا لم عن موكلـــه، ما نيابة أمامھا المثـــول
المبادئ. لھذه وطبقا الوظيفية والممارسات للقوانين طبقا أھليته
بالنســـبة والجنائية المدنيـــة بالحصانـــة ٢٠. يتمتـــع المحامـــون
في ذلك كان ســـواء حســـنة، بنية بھا يدلون للتصريحـــات التـــي
أو المحاكم أمام مثولھم لدى أو الشـــفھية أو المكتوبة مرافعاتھم

أو اإلدارية. التنفيذية من السلطات غيرھا
إمكانية تضمن للمحامين الســـلطات المختصة أن واجب ٢١. من
في ھي المناسبة التي والوثائق والملفات على المعلومات االطالع
لتمكينھم من تقديم تكفى لفترة وذلك تصرفھا، حوزتھا أو تحت
في االطالع ھذا تأمين وينبغي لموكليھم، فعالة قانونية مســـاعدة

مالئمة. مھلة أقصر غضون
والمشاورات االتصاالت جميع سرية وتحترم الحكومات تكفل .٢٢
المھنية. عالقاتھم إطار في وموكليھم المحامين بين تجرى التي

إليھا واالنضمام الرابطات وتكوين حرية التعيير
حرية في آخر، الحـــق مواطن أي شـــأن شـــأنھم ٢٣. للمحاميـــن

االجتماعات. وعقد إليھا واالنضمام الرابطات وتكوين التعبير
العامة المناقشـــات فـــي المشـــاركة خاصة، ويحـــق لھـــم، بصف
وحمايتھا، حقوق اإلنسان وتعزيز العدل بالقانون وإقامة المتعلقة
أو الدولية أو الوطنيـــة أو المحليـــة المنظمـــات واالنضمـــام إلـــى
مھنية لقيود يتعرضـــوا أن بدون اجتماعاتھا وحضـــور تشـــكليھا

مشروعة. منظمة في عضويتھم أو المشروع عملھم بسبب
وفقا يتصـــرف المحامـــون دائما الحقوق، ھـــذه وعنـــد ممارســـة

القانون. مھنة وأخالقيات بھا المعترف للقانون والمعايير

الرابطات المھنية للمحامين
مھينة رابطات إلى وينضموا يشـــكلوا أن في الحق ٢٤. للمحامين
وتدريبھم تعليمھم مواصلة وتشجع مصالحھم تمثل اإلدارة ذاتية
الرابطات التنفيذية لھذه الھيئات وتنتخب نزاھتھم المھنية، وحماية

أعضائھا. وت من جانب
خارجي. تدخل دون مھامھا ارس

لضمان الحكومات مع للمحاميـــن المھنية الرابطات ٢٥. تتعـــاون
ومتســـمة فعالة الخدمات القانونية بطريقة على فرد كل حصـــول
إلى المشـــورة تقديم من المحامين تمكن بالمســـاواة، ولضمـــان
للقانون وللمعايير واآلداب وفقا ومســـاعدتھم وتمثيلھم موكليھم

له. موجب ال دون تدخل المھنية المعترف بھا،
اإلجراءات التأديبية

أجھزتھم خـــالل من القانونية، المھـــن في ٢٦. يضـــع العاملـــون
المھني للســـلوك مدونـــات التشـــريعات، المالئمـــة أو بواســـطة
والقواعد والمعايير الوطنييـــن القانون والعرف توافق للمحاميـــن

بھا. المعترف الدولية
بصفتھم المحامين، ضد الموجھة الشكاوى أو التھم في ينظر .٢٧
ووفقا إلجراءات الســـرعة وبصورة منصفـــة وجه على المھنيـــة،
بما عادلة، بطريقة أقوالھم تسمع أن في الحق لھم ويكون مناسبة.
بأنفسھم. يختارونه محام مساعدة على الحصول حق ذلك في

تأديبية لجنة أمام المحاميـــن ضد اإلجراءات التأديبية ٢٨. تقـــام
قانونية أمام سلطة أو مھنة القانون، في يشكلھا العاملون محايدة

مستقلة. لمراجعة قضائية وتخضع أمام محكمة، أو مستقلة
الســـلوك قواعد لمدونة وفقا لتأديبية اإلجراءات جميع ٢٩. تقرر
القانون مھنة وآداب بھا المعترف المعايير من ذلك وغير المھني

المبادئ. ھذه ضوء وفى


