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مقدمة
يجب عمى المحامي الحفاظ عمى مستوى عالي مف السموؾ الميني بصفتو ممارساً لمقانوف .يتطمب

دور المحامي كمساعد لمعدالة أف يتصرؼ بأمانة وحرص وميارة وعناية وبقدر عاؿ مف النزاىة .وعميو أيضاً

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

السموؾ لممحامي الذي يرافع أماـ المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب وىي تكمؿ أحكاـ النظاـ

الداخمي لممحكمة وتتضمف توجييات تخص الممارسات التي ُيتوقع مف المحاميف االلتزاـ بيا أثناء تمثيؿ
موكمييـ.

أوال .األحكام التمييدية
المادة 0
المصطمحات والتعريفات
(أ) المكتب :مكتب المحكمة.
(ب) الموكؿ :كؿ شخص كمؼ محاميا ألغراض تمثيمو أماـ المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
شاىدا أو متدخالً أماـ المحكمة.
(ج) المحامي :كؿ شخص يمثؿ طرفًا أو
ً
(د) المدونة :مدونة السموؾ ىذه.
(ىػ) المحكمة :المحكمة اإلفريقية لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
(و) البروتوكوؿ :البروتوكوؿ الممحؽ بالميثاؽ األفريقي لحقوؽ اإلنساف والشعوب المنشئ لممحكمة اإلفريقية
لحقوؽ اإلنساف والشعوب.
(ز) رئيس القمـ :رئيس قمـ المحكمة.
(ح) النظاـ الداخمي :النظاـ الداخمي لممحكمة.
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(ط)الشاىد :كؿ شخص يدلي أو مف المقرر أف يدلي بشيادتو أماـ المحكمة نتيجة ورود اسمو عمى لساف
األطراؼ أو تـ استدعاؤه مف قبؿ رئيس قمـ المحكمة وفقا لممادة  46مف النظاـ الداخمي لممحكمة.
المادة 8
الموضوع والغرض
الغرض مف المدونة ىو تحديد قواعد سموؾ المحامي التي تحكـ سموؾ المحاميف تحقيقا لحسف سير
العدالة وانصافيا.
المادة 3
نطاق التطبيق
تطبؽ المدونة عمى المحامي كما ىو محﺪد في المادة ( 1ج) منيا.

المادة 4
التنازع
في حالة تنازع بيف ىذه المدونة وأي مدونة سموؾ أخرى يمتزـ المحامي باحتراميا ،تسمو أحكاـ ىذه
المدونة فيما يتعمؽ بسموؾ المحامي أماـ المحكمة.

ثانيا .االلتزامات العامة لممحامي
المادة 5
مبدأ عدم التمييز
في إطار اإلجراءات أماـ المحكمة ،يمتنع المحامي ،بصفة مباشرة وغير مباشرة إزاء الكؿ ،عف كؿ
تمييز بيف األشخاص عمى أساس العرؽ أو المجموعة اإلثنية أو الموف أو الجنس أو المغة أو الديف أو الرأي
السياسي أو كؿ رأي آخر يقوـ عمى األصؿ القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
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المادة 6
الكفاءة واالستقاللية والنزاىة
أثناء قيامو بميمة تمثيؿ موكمو ،عمى المحامي:
ؼ بكفاءة وكرامة وميارة ووعي ونزاىة ووالء؛
(أ) التصر ُ
(ب) تقديـ مشورتو عمى نحو ميني ومستقؿ وتقديـ آرائو بصراحة ونزاىة؛
(ج) أف ال يترؾ المجاؿ لمتأثر في كافة الظروؼ بسموؾ مخالؼ لمقانوف أو مشوب بعدـ النزاىة مف طرؼ
موكمو؛
(د) المحافظة عمى استقامتو و مكانة مينتو ككؿ،
(ىػ) عدـ المس باستقالليتو ونزاىتو وحسف سموكو تحت تأثير الضغوط الخارجية؛

المادة 7
المباقة المينية واإل نصا
يقيـ المحامي عالقاتو بمباقة ومينية مع كافة األشخاص ،بما في ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر،
عالقتو مع القضاة والمحاميف اآلخريف وموظفي المحكمة والشيود والضحايا وموكميو.

ثالثا .التزامات المحامي اتجاه موكمو والشيود والضحايا
المادة 8
نطاق التمثيل
 .1يجب عمى المحامي تقديـ المشورة لموكمو وتمثيمو ما لـ يقُـ ىذا األخير بإنياء توكيمو بشكؿ رسمي أو ما
لـ يتـ سحب تمثيمو بموافقة المحكمة؛
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 .2في قياميـ بميمة التمثيؿ ،يجب عمى المحاميف:
(ا) التقيد بق اررات موكمييـ فيما يتعمؽ باليدؼ مف التمثيؿ ما لـ يكف متعارضا مع واجبات المحامي
األخالقية؛
(ب) استشارة الموكؿ بشأف الوسائؿ التي يجب توفيرىا لتحقيؽ األىداؼ المنشودة.

المادة 9
المثابرة
يجب أف يمثؿ المحامي موكمو بجد وعمى نحو يصوف مصالح ىذا األخير .وما لـ يتـ إنياء ميمة
التمثيؿ ،يجب عمى المحامي أف يقوـ بكافة المساعي المطموبة لخدمة موكمو في إطار ميمة التوكيؿ.
المادة 01
التواصل مع الموكل
يجب عمى المحامي إخبار موكمو بحالة القضية التي يكوف فييا ىذا األخير طرفا أماـ المحكمة وأف
ُيرد عمى كؿ الطمبات المعقولة لمحصوؿ عمى المعمومات.
المادة 00
السرية
 .1يحترـ المحامي سرية جميع المعمومات التي اطمع عمييا في إطار توكيمو ،حتى بعد توقفو عف تمثيؿ
موكمو.
 .2يحمي المحامي سرية قضايا موكمو سواء استمرت ميمة التمثيؿ أو توقُفت ،ويجب عميو أف ال:
(ا) يفشي ألي شخص المعمومات التي بحوزتو وذات الطابع السري إال لشريكو في التمثيؿ أو ألعضاء فريقو؛
(ب) يستخدـ ىذه المعمومات لإلضرار بموكمو أو بمصمحتو؛
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 .3عمى الرغـ مما تنص عميو المادة  11مف ىذه المدونة ،يمكف لممحامي أف يكشؼ عف المعمومات التي
اطمع عمييا وذات الطابع السري في إطار توكيمو وذلؾ في الحاالت التالية:
(ا) إذا ما استشار موكمو ووافؽ ىذا األخير بإدراؾ لممسألة،
(ب) إذا ما كشؼ الموكؿ بصفة طوعية عف محتوى وثيقة لطرؼ ثالث وقدـ ىذا األخير الدليؿ عمى ذلؾ
اإلفصاح؛
(ج) إذا ما كاف ذلؾ ضروريا لمدفاع عنو بخصوص تيمة جنائية أو تأديبية أو في إطار نزاع مدني تـ
تحريكو ضده أو أيضا؛
(د) إذا ما كاف يريد منع عمؿ يعتقد أنوُ:
( )iإجراميا أو يمكف أف ُيصبح كذلؾ في اإلقميـ الذي يحتمؿ ارتكاب العمؿ فيو؛
( )iiقد يؤدي إلى الوفاة أو األذى الجسدي البالغ لسالمة طرؼ ثالث إذا ما لـ يتـ نشر المعمومة لمجميور.

المادة 08
المصمحة العميا لمموكل
يقع عمى المحامي واجب الوالء لموكمو .و يجب عميو أف يحافظ في جميع األحواؿ عمى المصالح
العميا ليذا األخير ،ويجب اف يضع تمؾ المصالح قبؿ مصالحو الخاصة أو مصالح أي شخص آخر.

المادة 03
تضارب المصالح
 .1في إطار ميمة تمثيؿ الموكؿ ،يجب عمى المحامي اتخاذ كؿ االحتياطات الضرورية لضماف عدـ نشوء
أي تضارب في المصالح ،وال سيما عدـ تمثيؿ موكؿ آخر في قضية:
(ا) عندما يكوف ىذا التمثيؿ متأث ار أو يحتمؿ أف يتأثر سمباً بتمثيؿ موكؿ آخر.
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(ب) عندما يتأثر أو يحتمؿ أف يتأثر تمثيؿ الموكؿ اآلخر سمباً بيذا التمثيؿ.
(ج) إذا كاف الرأي الميني الذي يصدره المحامي بالنيابة عف الموكؿ سيتأثر سمباً.
 .2في الحالة التي ينشأ فييا تضارب في المصالح ،يجب عمى المحامي أف يبمغ عمى الفور وبالكامؿ كؿ
موكؿ يحتمؿ أف يتأثر بطبيعة النزاع وموضوعو؛ فإما:
(ا) أف يتخذ جميع الخطوات الالزمة إلنياء النزاع؛
(ب) يواصؿ القياـ بميمتو بموافقة كاممة مف كافة الموكميف الذيف قد يكونوف معنييف ،ونفس األمر بالنسبة
الحتراـ كؿ االلتزامات األخرى المبينة في ىذه المدونة.

المادة 04
السموك تجاه الضحايا ،الشيود ،األط ار ،
المتدخمون ،وأصدقاء المحكمة
 .1في تعاممو مع الضحايا والشيود واألطراؼ والمتدخميف وأصدقاء المحكمة ،يقوـ المحامي بما يمي:
(ا) مع التقيد باحتراـ النظاـ الداخمي ،يحمي سرية المعمومات التي اطمع عمييا وال يفشي أيا مف المعمومات
ذات الطابع السري التي قد تؤذي الحياة الخاصة وأمف األفراد المبينيف أعاله؛
(ب) بذؿ جيود معقولة لمتقميؿ مف اإلزعاج الذي قد يعانيو األفراد المذكوروف؛
(ج) األخذ في االعتبار آراء ىؤالء االفراد ومصالحيـ المشروعة وشواغميـ؛
(د) ضماف إبالغ الضحايا والشيود واألطراؼ بحقوقيـ وواجباتيـ  ،بما في ذلؾ الحؽ في طمب معمومات
عف التقدـ المحرز في قضاياىـ.
 -2يمتنع المحامي عف تقديـ أو اقتراح أي حافز نقدي أو غيره ألي شخص لغرض التشجيع أو التأثير دوف
وجو حؽ عمى شيادة الشاىد .وال يسري ىذا الشرط بالنسبة لسداد االتعاب لمشيود الخبراء.
-3يمتنع المحامي أف ُيكره أو ُييدد أو يبتز أو ُيييف أو ُيضايؽ أحد الشيود أو أقاربو أو معارفو.
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 -4يمتنع المحامي عف االتصاؿ بأحد الشيود أو االلتقاء بو أثناء إدالئو بشيادتو ،إال بإذف صريح مف
المحكمة.

الماده 05
االتصال بوسائل اإلعالم
يمتنع المحامي عف االتصاؿ بوسائؿ اإلعالـ لنشر أو التعاوف في نشر أية مواد تتعمؽ بأية إجراءات
جاريو زائفو أو كشؼ أية معمومات سريو .وال يجوز لممحامي التعميؽ عمى أية مسألو مف المسائؿ القضائية
قيد النظر التي يكوف مشتركا فييا.

رابعا .سموك المحامي أمام المحكمة
المادة 06
النظام الداخمي لممحكمة
يجب عمى المحامي االمتثاؿ في جميع األحواؿ لمنظاـ الداخمي لممحكمة واألحكاـ الخاصة الصادرة
عف المحكمة فيما يتعمؽ بقواعد السموؾ واج ارءات الدعوى ،ويسير المحامي في جميع األحواؿ عمى إيالء
االعتبار الواجب لحسف سير اإلجراءات.

المادة 07
واجب المحامي أمام المحكمة
 .1عمى المحامي واجب أساسي أماـ المحكمة لمتصرؼ باستقاللية ولمصمحو العدالة ويجب أف يساعد
المحكمة لحسف سير العدالة؛ وتحقيقا ليذه الغاية ،يجب عمى المحامي أف يتخذ جميع اإلجراءات
الالزمة لضماف أف ال يؤدي نشاطو إلى اإلضرار بسمعة المحكمة؛
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 .2يجب عمى المحامي عدـ خداع المحكمة أو تضميميا عف قصد .وعمى وجو الخصوص ،يمتنع
المحامي عف القياـ عف قصد ب:
(ا) تقديـ بيانات غير صحيحة عف الوقائع إلى المحكمة؛
(ب) تقديـ أدلة يعمـ أنيا غير صحيحة.
 .3فور عممو بتصريح كاذب صادر منو أو مف فريقو يتخذ المحامي جميع الخطوات الالزمة لمتصحيح.
المادة 08
االتصال بالقضاة
ال يجوز االتصاؿ بالقضاة إال إذا سمح النظاـ الداخمي أو مدونة قواعد السموؾ ىذه أو القضاة المسؤولوف
بذلؾ ،ويمتنع المحامي عف القياـ بما يمي:
 .1إجراء اتصاؿ مباشر مع أحد القضاة بشأف القضية التي يشارؾ فييا المحامي ،االُ في السياؽ
المناسب لإلجراءات؛
 .2تقديـ األدلة أو المذكرات أو الوثائؽ المتعمقة باإلجراءات التي يتدخؿ فييا المحامي إلى القاضي،
إال عف طريؽ رئيس قمـ المحكمة.
المادة 09
سالمة األدلة
 .1يجب عمى المحامي في جميع الظروؼ الحفاظ عمى سالمو األدلة التي تقدـ أو يمكف تقديميا إلى
المحكمة  ،سواء كانت مكتوبو أو شفويو أو بأي شكؿ آخر،
 .2إذا انتيى تمثيؿ المحامي لموكمو ألي سبب مف األسباب ،يقوـ المحامي بإعادة األدلة وغيرىا مف المواد
التي كانت في حوزتو بموجب التمثيؿ المذكور ،إلى موكمو السابؽ ،أو إلى المحامي الجديد ،أو تقديميا
مختومة إلى رئيس قمـ المحكمة ألحالتيا إلى الموكؿ أو المحامي الجديد.
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خامسا .الخطأ الميني والتدابير التأديبية
المادة 81
الخطأ الميني
ُيعد مرتكباً لخطأ ميني المحامي الذي يقوـ بػ:
(ا) مخالفة أو محاولة مخالفة المدونة أو مساعدة أو تحريض شخص آخر عف قصد عمى القياـ بذلؾ ،أو
القياـ بذلؾ عف طريؽ شخص ثالث؛
(ب) ارتكاب عمؿ إجرامي يمس باستقامتو ومصداقيتو لممارسة مينة المحاماة؛
سـ بعدـ النزاىة والتزييؼ والخداع أو الغش؛
(ج) القياـ بأعماؿ تت ُ
(د) القياـ بسموؾ يضر بحسف سير العدالة.
(ىػ) محاولة التأثير عمى أحد موظفي المحكمة.

المادة 80
التبميغ عن الخطإ الميني
 .1إذا عمـ المحامي بأف محاميا آخر قد انتيؾ المدونة أو ارتكب خطأ مينيا ،وأف االنتياؾ أو
الخطأ الميني يطعف في استقامة أو مصداقية المحامي اآلخر أو أىميتو لممارسة مينة المحاماة؛
فإنو ُيبمغ القاضي أو القضاة الذيف ُيرافع أماميـ.
 .2كما يمكف لرئيس قمـ المحكمة أيضا أف يبمغ عف أي خطإ ميني ارتكبو المحامي إلى الييئة
المينية التي تنظـ سموؾ المحامي في دولتو؛ واذا كاف أستاذا ،فإنو يبمغ عنو الييئة اإلدارية
لمجامعة التي ينتمي إلييا.
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المادة 88
الشكاوى
 .1يمكف ألي شخص تقديـ الشكاوى المتعمقة بالخطإ الميني لممحامي إلى رئيس قمـ المحكمة و يجب
أف تعامؿ الشكاوى بسريو.
 .2تكوف الشكوى كتابيو أو ،إذا تعذر عمى صاحب الشكوى ذلؾ ،شفويا أماـ رئيس قمـ المحكمة أو أحد
أعضاء قمـ المحكمة .يجب اف تحدد الشكوى صاحب الشكوى والمحامي الذي قدمت الشكوى ضده،
و أف تصؼ بالتفصيؿ الخطأ الميني المزعوـ .وعمى رئيس قمـ المحكمة القياـ بكتابتيا إذا تعذر عمى
صاحبيا ذلؾ.
 .3تُقدـ الشكوى في موعد ال يتجاوز ستو أشير بعد عمـ صاحب الشكوى بالخطإ الميني المزعوـ أو بعد
ستة أشير مف التاريخ الذي كاف ينبغي فيو لصاحب الشكوى أف يعمـ بصوره معقولة بوجود الخطإ

الميني المزعوـ.
ُ .4يرسؿ رئيس القمـ الشكوى إلى المحامي المعني ويطمب منو ،في غضوف  21يوما مف تمقي الشكوى،
أف ُيقدـ إلى رئيس القمـ ردا عمى الشكوى إذا رأى رئيس القمـ أف الشكوى مؤسسة و تُقدـ الدليؿ عمى
خرؽ ىذه المدونة..

ُ .5يحيؿ رئيس القمـ الشكوى ورد المحامي إلى المكتب لمنظر فييما ،وبعد ذلؾ ُيمكف لممكتب أف
يتخذ اإلجراءات التالية:
(ا) رفض الشكوى إذا كاف مف الواضح أنيا كيدية ،أو أسيء توجيييا أو غير مؤسسة استنادا إلى المعمومات
المقدمة؛
(ب) اقتراح الوساطة عمى صاحب الشكوى والمحامي ،عند االقتضاء ؛
(ج) توجيو رئيس القمـ  ،إذا اقتضى األمر  ،إلى عقد اجتماع لمجمس التأديب؛
( د ) يطمب مف رئيس القمـ ،إذا اقتضى األمر ،أف يعيف مستشا ار مستقال لمتحقيؽ في الخطإ الميني
المزعوـ؛
(ىػ) توجيو رئيس القمـ ،إذا اقتضى األمر ،إلى تعييف محاـ لمتابعة الشكوى قضائيا.
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المادة 83
مجمس التأديب
ؼ مف ثالثة أعضاء منيـ رئيس يعينو رئيس
يشكؿ مجمس تأديب الشكاوى التي يحيميا الييا المكتب ،وتتأل ُ

المحكمة ،ويتخذ مجمس التأديب ق ارراتو بأغمبيو األصوات.

المادة 84
إجراءات مجمس التأديب
(ا) تعقد جمسات االستماع سرا.
(ب) يقوـ مجمس التأديب ،أثناء الجمسة ،بقبوؿ كؿ دليؿ ذي صمو أو لو قيمو إثباتيو ،سواء كاف شفييا أو
مكتوبا .ويمنح مجمس التأديب المحامي الفرصو لتقديـ دفاعو.
(ج) يجوز لمجمس التأديب اف ُيقرر رفض الشكوى استنادا إلى األدلة المقدمة إليو أو يخمص إلى أف
المحامي لـ يرتكب الخطأ المزعوـ .ويعم ُف القرار شفويا ويصدر مكتوبا.
(د) عندما يرفض مجمس التأديب الشكوى ،يأمر بإعادة المحامي إلى ىيئتو إذا كاف قد ُعمؽ مؤقتا عمال
بالمادة  27مف ىذه المدونة.
(ىػ) ُيقدـ رئيس القمـ نسخا مف القرار إلى :المحامي وصاحب الشكوى والرئيس.
(و) يقوـ معيار اإلثبات عمى "دليؿ ال يشوبو شؾ".
(ح) ُيصدر مجمس التأديب األوامر الالزمة إلعداد وسير جمسات االستماع حسبما يراه مناسبا.
المادة 85
الحق في دفاع المحامي
لممحامي الذي يواجو إجراءات تأديبية الحؽ في:
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 .1الحصوؿ عمى مساعدة محاـ آخر؛
 .2رفض اإلدالء بأي تصريحات قد تؤدي إدانتو.
 .3منح الوقت الكافي إلعداد دفاعو؛
 .4السماح باستجواب شيوده نيابة عنو ،بنفس الشروط التي يخضع ليا استجواب الشيود ضده.
المادة 86
محاضر جمسات االستماع التأديبية
ظ رئيس القمـ بجميع الوثائؽ والسجالت الخاصة بأية إجراءات تأديبيو تجري عمال بيذه المدونة.
يحتف ُ

المادة 87
العقوبات
في الحاالت التي يرى مجمس التأديب أف المحامي ارتكب خطأً مينيًا ،يجوز لو أف يفرض واحدا أو أكثر مف
العقوبات التالية:
(ا) التحذير؛
(ب) التوبيخ العمني؛
(ج) الغرامة؛
(د) التعميؽ المؤقت لمترافع أماـ المحكمة؛
(ىػ) التعميؽ الدائـ لمترافع أماـ المحكمة؛
(و) باإلضافة إلى الجزاءات المذكورة أعاله أو بدال منيا ،يجوز لمجمس التأديب أيضا ،بموافقو الرئيس،
اإلبالغ عف أي خطأ ميني مف قبؿ المحامي إلى الييئة المينية التي تنظـ سموؾ المحامي في دولتو ،أو
غير ذلؾ مف اإلجراءات إلى المؤسسات األكاديمية المعنية.
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المادة 88
التنفيذ
يجب عمى المحامي أف يتقيد طوعا بأي قرار أو إجراء تأديبي صادر مف طرؼ المحكمة وفقا ليذه المدونة.

سادسا .أحكام ختامية
المادة 89
التعديل
يجوز لممحكمة أف تُعدؿ ىذه المدونة عند الحاجة.

المادة 31
الدخول حيز النفاذ
ابتداء مف تاريخ اعتمادىا مف قبؿ المحكمة.
تدخؿ ىذه المدونة حيز النفاذ
ً
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