بسم ميحرلا نمحرلا هللا
الئحة سلهك المستشارين القانهنيين
بهزارة العدل لسنة 4002

عسال البا سلطد الاللملو ةطسخنط الالح سسنا الالد أ الالل ةطس الالل  64م الالم و الاللظنم وشا الالال دلةل ةط ال ال

 ، 3745أص ل دلير ةط

طد الالشح

ةطبئحح ةآلوى ظرهل :

اسم الالئحة وبدء العمل بها
3ال

ودالالسى الالئح ةطبئحالالح

ئح الح سالاللنل ةطسدرذالاللليم ةطيالاللظنظاام عالالنلةل ةط ال

دي سل عهل مم ولليخ ةطرنواع علاهل .

طدالالشح ، 4006

دوع علاهل فى 4006/4/30

تفسير
4ال

فى ئح ةطبئحح :

(أ )

وكنم طلكلسلو دةط بللةو ةطنةل فاهل ذةو ةطس اللظى ةطسسشن الح طهالل فالى واللظنم وشاالال

دلةل ةط
(ب)

طدشح ، 3745

مل طل ييرض ةطدالق م شى آخر :
سلنل

يير ال سالالن فواالاللم ف الالل أد ةمرشالاللا يح الالر مالالم د ا الالح ةطسدرذالاللل
ةطيالاللظنظى دو ال ل ل أد

ةطيلظنم

ةطبئحح ،

لاالالز سسرر الىح ةطرسالالسى دفالالز أ الالل

يير سن ولظنم وشاال دلةل ةط

الالئح

طدشح . 3745

سلهك المستشارين القانهنيين

5ال

يجالالد علالالى رالالل مدرذالاللل والاللظنظى أم رالالنخى فالالى سالاللنرن ةط ةطالالح دةطش ةى الالح  ،دأم ي الالنم ع ا اللا
ددون ةال دأم لرى س ل مل ي لى و لح ديح ظ ررةمرن ديرالنم سالس رن دسالس ح ةطالنلةل دأم بر ال

وب لا طئطك عم رل مل يذاشن أد يحر مم و ل مشربن أد يذ ك فى عسلن دأملظرن دظ ةى رن أد

يذام ةط

 ،دمع ع

ةإلخب س سالن مالل ويال يجالد علالى ةطسدرذاللل ةطياللظنظى فالى ساللنرن

أم :
()79

( أ)

يدئ ةسر سل سلمح ةطن ا ح ،

(ب)

يدرغل ةطش نذ ةطن ا ى ،

(ج )
( )

ييبل أى

ةيل مم شخص ط ين مرلحح فى ظىةا مبلشر أملمن ،

ي ذالالى ةطس لنمالاللو ةطد الريح ةطرالالى يزالالملع علاهالالل سح الالل د ا رالالن فذة رلظ ال
سمبا رهالالل أد فذة رلظ ال

( ال)

(د )

ولئسلا رى س

س الريح

شالاللل ونااهالاللو لسالالساح س رسلظهالالل دياالالل ة طر ال ةى سلطكرسالاللم

ةظرهلء خ مرن ،

يجسع عام د ا رن سلطنلةل دأى د ا ح أخرى ،

يس ال الالللت أى وج ال الاللل أد عس ال الالل أد ة ش ال الالررةل ف ال الالى ف ةل أى ش ال الالررح أد شال ال ال ةر ح ف

سسنةفيح م رنبح مم ةطنلير ،
(ل )
(ح )

رنطى أى مشرد ىبى أثشلء شغل ةطن ا ح ،
ي ال الالر فال الالى

ال الالظ ةطنثال الاللئز دةطسمبنعال الاللو دةطسدال الالرش ةو أد هسال الالل فال الالى و ال ال ةدطهل أد

ةطرخلص مشهل سمرييح غار ولظنظاح ،

( )

رةعى ةألملظح دةإلخبص دةطسدلدة فى ةطس لملح دةطحلل فى أ ةء د ا رن ،

(ى )

شجى ةط سل ةطسنرل فطان سلطدرعح ةطسملنبح ،

(ل )
( )

شاالالر أد يذالالررل فالالى أى من الالنا طالالن فاالالن أد ألى مالالم أفال ةر علئلرالالن أى
مرلحح ،

رو ال ى ةطالالىى ةطبئالالز عن ا رالالن دفي اللا طلسشذالالنل ةطالالئى ير ال لح ةطنراالالل فالالى الالئة ةطذ ال م
طرشاالالال ةلو ال ةء ةطالالىى سالاللطنلةل أمالالل ةطسحالالل ل أد أمالالل ةطجهالاللو ةطرسالالساح ةخالالل ةطالالبب

دخللاهل .
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