
 بنسلفانیا والیة في العلیا للمحكمة التأدیبي المجلس
 

 محام ضد شكوى تقدیم
 

 .التوقعات  الستخدامك في تقدیم شكوى رسمیة ضد محام. مرفق أیًضا ورقةنموذج شكوى مرفق 
 

 شكوى نموذج
 

أو على الورق باستخدام النموذج  www.padboard.orgیمكن تقدیم الشكاوى على موقع المجلس التأدیبي على الویب 
المرفق. تأكد من إكمال جمیع أقسام النموذج تماًما. ستتلقى إقراًرا باستالم شكواك من مكتب المستشار التأدیبي وسیتم اتخاذ 

 السلوك المھني و / أو قواعد اإلنفاذ التأدیبي. الخطوات المناسبة لتحدید ما إذا كان قد حدث انتھاك لقواعد
 

یجب إرسال جمیع الشكاوى الورقیة إلى مكتب 
 المقاطعة الذي یوجد فیھ مكتب للمحامي. 

 
 
 
 
 
 
 
 

District I 
1601 Market St. 

Suite 3320 
Philadelphia, PA 19103 

(215) 560-6296 

District II 
820 Adams Ave. 

Suite 170 
Trooper, PA 19403 

(610) 650-8210   

District III  
601 Commonwealth Ave.  

Suite 5800 
P.O. Box 62675 

Harrisburg, PA 17106-2675 
(717) 772-8572 

District IV 
437 Grant St. 

Suite 1300 
Pittsburgh, PA  15219 

(412) 565-3173 

 
  الوثائق

 
 الخاص بك ، والتي قد تشمل:  بیان الشكوىالمستندات لدعم  جمیعیجب علیك تقدیم نسخ من 

 اتفاقیة الرسوم أو التوكیل وأي مدفوعات یتم دفعھا للمحامي −
 كشوف حسابات بنكیة ، إذا كان ذلك مناسبًا −
 المراسالت ، بما في ذلك الرسائل ورسائل البرید اإللكتروني و / أو الرسائل النصیة  −
 مذكرات المحادثات −
 ملفات المحكمة ، بما في ذلك رقم الدعوى والمحكمة ذات االختصاص  −

 
 إذا لم تتمكن من تقدیم نسخ ، یرجى إرسال المستندات األصلیة مع طلب إعادة النسخ األصلیة. 

 
 
 

http://www.padboard.org/


 التوقعات
 ما الذي یجب أن تتوقعھ؟ 

إقرار باستالم الشكوى وتخصیص رقم ملف للرجوع إلیھ في المستقبل ؛  •

) ، حیث یمكن للموظفین التواصل معك ، والمحامي ، ODCتحقیق عادل ونزیھ یقوم بھ مكتب المستشار التأدیبي ( •
 وفي بعض الحاالت ، مع أطراف أخرى ، للحصول على معلومات ؛ 

ال في شكواك ، مع مراعاة تعقید األمر ، وتعاون جمیع األطراف ، وتوافر المستندات ، من بین أمور التصرف الفع •
 أخرى ، والتي قد تؤثر على مدة التحقیق ؛ و، 

لتلقي إخطار رسمي بالتصرف في شكواك.  •

 یجب أن تتوقعھ؟  الما الذي 
فیما یتعلق بمسألتك القانونیة ؛  ODCالمساعدة أو المشورة من المجلس التأدیبي أو مكتب  •

لمحامیك التخاذ إجراء معین أو االمتناع عنھ ؛  ODCتوجیھ من المجلس التأدیبي أو مكتب  •

 فیما یتعلق بمسألتك القانونیة ؛  ODDالتمثیل من قبل المجلس التأدیبي أو  •

 ؛ أو،  إلى محاٍم جدید للتعامل مع قضیتك ODCإحالة من المجلس التأدیبي أو مكتب  •

 السداد أو أي تعویض مالي آخر من خالل ھذه العملیة. *  •

 منازعات الرسوم
ال یتم التعامل مع نزاعات الرسوم عادةً ضمن اإلجراءات التأدیبیة للمحامي. یجب على األفراد متابعة منازعات الرسوم 

 مع نقابة المحامین في المقاطعة التي یمارس فیھا المحامي عملھ. 

* إذا تكبدت خسارة مالیة نتیجة السلوك غیر النزیھ لمحامیك ، فیمكنك رفع دعوى لدى صندوق محامي بنسلفانیا ألمن العمیل 
)PaLFCS یمكن العثور على نماذج المطالبة والمعلومات اإلضافیة على موقع  .(PaLFCS  علىund.comwww.palawf. 

http://www.palawfund.com/


(Arabic)  DB-2 نموذج
 تمت مراجعتھ في 6/9/2022 

 بنسلفانیا والیة في العلیا للمحكمة التأدیبي المجلس

 شكوى نموذج

التاریخ: __________________  (یرجى الكتابة أو الطباعة) 

  معلوماتك:

 السید / السیدة.
 __________________ االسم األول: ______________________ االسم األوسط: _____ الالحقة: ______ :العائلةاالسم: السیدة / األنسة. اسم 

 ___ المدینة: _____________________ الوالیة: _______ الرمز البریدي: _____________الشارع: ____________________العنوان: 

 الھاتف: __________________________________ البرید اإللكتروني: ____________________________________________ 

  من: المحامي اشتكى

 اسم العائلة: ______________________ االسم األول: __________________________ االسم األوسط: ______ الالحقة: ______االسم: 

 الشارع: ________________________ المدینة: ______________________ الوالیة: _______ الرمز البریدي: ___________وان: العن

 _______________________ _____الھاتف: ___________________________________ المقاطعة: ____________________

 الدعوى:

 إذا كان المحامي الذي قدم شكوى یمثلك أو یمثلك في دعوى (مدنیة أو جنائیة) ، فقدم العنوان والمحكمة ورقم ملف القضیة. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 المحامي: ھذا أو الموضوع بھذا المتعلقة السابقة الشكاوى

أو أي قاٍض محلي أو  ھل سبق لك تقدیم شكوى بخصوص ھذه المسألة أو ھذا المحامي إلى المجلس التأدیبي أو نقابة المحامین أو لجنة نزاعات الرسوم التابعة لھا
 ة أو مدعي عام أو أي وكالة أو مكتب آخر؟ محكم

 :الوكالة اتخذتھ الذي واإلجراء شكواك وطبیعة تاریخ وتحدید الوكالة تحدید فیرجى ، كذلك األمر كان إذا  .____ ال   ____ نعم

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



 تعلیمات:

، یرجى توضیح حقائق ومالبسات شكواك بشكل بیان الشكوى یجب تقدیم بیان مكتوب وموقع بالوقائع إلى المجلس التأدیبي قبل النظر في شكواك.  لذلك ، بموجب 
وعة للمحامي ، والخدمات التي یتعین كامل، بما في ذلك التواریخ ذات الصلة ، واالتصاالت التي أجریتھا مع المحامي ، وترتیب الرسوم ، والتواریخ والمبالغ المدف

قد أنھ غیر أخالقي أو غیر قانونيأداؤھا ، و أسماء وعناوین األفراد اآلخرین المعنیین بالمسألة القانونیة ،  سلوك الذي تعت   ، وما إلى ذلك. بالضبط ما ھو ال

قة بقضیتك یرجى سخ من جمیع المراسالت و / أو المستندات المتعل لت المستندات األصلیة وأردت إعادتھا إلیك ، فراجع ھنا _______.  إذا لم إذا أرس .إرفاق ن
 تكن قد أرفقت أي مستندات ، فیرجى توضیح السبب: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

(ملحوظة: قم بإرفاق أكبر عدد ممكن من الصفحات اإلضافیة حسب الضرورة لتوضیح جمیع الحقائق والمالبسات ذات الصلة المحیطة بشكواك  الشكوى: بیان
 بشكل كامل.) 

 السریة:

) والمجلس الحفاظ على سریة الشكاوى والتحقیقات واإلجراءات ذات الصلة ما لم وحتى یتم تطبیق أحد استثناءات ODCیُطلب من موظفي مكتب المستشار التأدیبي (
علیھ أو غیرھم من األشخاص الذین قد یكون  مقابلة المحامي المدعى ODC، ینطبق. یجوز لموظفي 402السریة ، على النحو المنصوص علیھ في قاعدة اإلنفاذ 

 إلدارة. لدیھم معلومات ذات صلة بشكواك ، وقد یكشفون عن المعلومات عندما یكون اإلفصاح مسموًحا بھ أو مطلوبًا بموجب قواعد المحكمة أو مجلس ا

 الحصانة:

تنص قاعدة اإلنفاذ 209 (b) على أن أي شخص یتواصل مع المستشار التأدیبي أو المجلس فیما یتعلق بسوء السلوك من قبل محامي المدعى علیھ أو یدلي بشھادة 
أمام لجنة استماع أو سید خاص في إجراء یتم اتخاذه وفقًا لقواعد اإلنفاذ ، یجب أن یتمتع بالحصانة من دعوى مدنیة مبنیة على مثل ھذا التواصل أو الشھادة.  

_________________________  __________________________________ 
    

_
 (توقیعك)   (التاریخ)
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