
 2010لعام  30القانون 

 قانون تنظيم مهنة احملاماة

 رئيس اجلمهورية

ميالدي. يصدر  28/6/2010هجري املوافق  17/7/1431بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره جملس الشعب يف جلسته املنعقدة بتاريخ 
 ما يلي:

 الباب األول

 يف مهنة احملاماة

 1املادة 

 حرة مهمتها التعاون مع القضاة على حتقيق العدالة والدفاع عن حقوق املوكلني وفق أحكام هذا القانون.احملاماة مهنة علمية فكرية 

 الفصل األول

 النقابة وأهدافها

 2املادة 

االعتبارية يؤلف احملامون العاملون يف اجلمهورية العربية السورية واملسجلون يف جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع ابلشخصية 
 واالستقالل املايل واإلداري وختضع ألحكام هذا القانون.

 3املادة 

 نقابة احملامني تنظيم مهين اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام الدستور.

 4املادة 

قيادة القطرية حلزب البعث تعمل نقابة احملامني ابلتعاون مع اجلهات الرمسية والشعبية يف القطر العريب السوري وابلتنسيق مع املكتب املختص يف ال
 العريب االشرتاكي على حتقيق األهداف التالية:

 املسامهة يف حشد طاقات اجلماهري يف سبيل حتقيق أهداف األمة العربية. .1

 العمل على تطوير الفكر القانوين والتشريع مبا خيدم بناء اجملتمع العريب وحتقيق العدالة واملساواة. .2

 ة أمام املتقاضني.العمل على تيسري سبل العدال .3

 تنشيط البحث العلمي القانوين وإصدار اجملالت والنشرات العلمية وإحداث املكتبات القانونية لرفع املستوى العلمي واملهين لألعضاء. .4

بني التعليم  التنسيق مع اجلامعات واملعاهد العليا اليت يتخرج فيها األعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها مبا يكفل ربطاً وثيقاً  .5
ة واحلياة ويزيد كفاءة احملامني واحلقوقيني يف ممارسة املهنة وخدمة الدولة واجملتمع واملسامهة مع السلطة القضائية يف حسن سري العدال

للجهات  لوحدة اهلدف ولالرتباط الوثيق القائم بينهما وأتمني الدفاع جماانً عن حقوق املواطنني املعانني وتقدمي املشورات القانونية
 العامة والنقاابت واملنظمات الشعبية األخرى.

 الدفاع عن مصاحل النقابة ومصاحل أعضائها املتعلقة مبزاولة املهنة وفق أحكام القانون. .6

تقدمي اخلدمات االقتصادية والصحية واالجتماعية والثقافية لألعضاء مبا يضمن استفادهتم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض  .7
 دمي املساعدة يف حاالت املرض واحلوادث الطارئة مبا يكفل هلم وألسرهم حياة كرمية.الوفاة وتق

تنظيم مزاولة املهنة على أساس تعاوين وتشجيع أتسيس املكاتب التعاونية وشركات احملاماة وتوفري العمل لألعضاء ويتم استصدار نظام  .8
 .2008لعام  3من قانون الشركات رقم  6من املادة  6خاص بشركات احملاماة املشار إليها يف الفقرة 



 إقامة املؤمترات والندوات واحملاضرات واملشاركة فيها داخل اجلمهورية العربية السورية وخارجها. .9

 التعاون مع املنظمات احلقوقية ونقاابت احملامني العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضااي األمة العربية وقضااي التحرر والعدالة يف .10
 العامل.

  

 الفصل الثاين

 صالحياهتا

 5املادة 

 تقوم النقابة جبميع األعمال اليت حتقق أهدافها وتتمتع ابلصالحيات التالية ضمن حدود القوانني واألنظمة النافذة:

 امتالك األموال املنقولة وغري املنقولة وإدارهتا واستثمارها ابملشروعات واألوضاع اليت حتددها النقابة.      .1

 إبرام العقود.      .2

 إنشاء اجلمعيات التعاونية وصناديق االدخار والتسليف السكين والتعاون والضمان واإلشراف عليها وحماسبتها.      .3

 إصدار النشرات واجملالت احلقوقية.      .4

 6املادة 

 .للنقابة حق التقاضي ابسم أعضائها مجاعات وأفراداً وذلك يف كل ما له صلة ابملهنة

 7املادة 

 لوزارة العدل حق الرقابة والتفتيش على نقابة احملامني وفروعها وفقاً ألحكام التفتيش املنصوص عليها يف قانون السلطة القضائية.

 الباب الثاين

 عضوية النقابة وشروط ممارسة املهنة

 8املادة 

وز للمحاكم والدوائر الرمسية قبول وكالة احملامي ما مل يكن امسه مسجالً يشرتط فيمن ميارس احملاماة أن يكون امسه مسجالً يف جدول احملامني وال جي
 يف هذا اجلدول.

 9املادة 

 يشرتط فيمن يطلب تسجيله يف جدول احملامني أن يكون:

 كامل األهلية. .1

 حائزاً اإلجازة يف احلقوق من إحدى اجلامعات العربية السورية أو ما يعادهلا. .2

اخلمسني من العمر إال إذا سبق له ممارسة مهنة احملاماة أو القضاء مدة ال تقل عن سبع سنوات على أال ميس ذلك ابحلقوق غري متجاوز  .3
 املكتسبة ملن سبق تسجيلهم يف النقابة.

 عربياً سورايً منذ مخس سنوات على األقل ابستثناء مواطين الدول العربية شريطة املعاملة ابملثل. .4



 ة توحي ابلثقة واالحرتام الواجبني للمهنة ويثبت ذلك ابلتحقيق الذي جيريه جملس فرع النقابة املختص.ذا سرية حسن .5

 غري حمكوم أبي عقوبة جنائية. .6

 غري حمكوم أبي عقوبة من أجل جرمية تتناىف مع واجبات املهنة وكرامتها. .7

مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعني العام أو املشرتك أو غري غري مشطوب امسه من أحد الفروع لسبب أتدييب أو غري معزول أو  .8
 مسرح من إحدى هذه اجلهات لسبب ماس أبمن الدولة أو بشرف الوظيفة.

 مقيماً بصورة فعلية ودائمة يف مركز الفرع الذي يطلب تسجيل امسه فيه. .9

 عن ممارسة احملاماة بصورة دائمة وذلك مبوجب تقرير طيب يعطى من غري مصاب مبرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن جيعله عاجزاً  .10
 اللجنة املنصوص عليها يف قانون تقاعد احملامني.

 غري مسرح أو حمال على التقاعد ألسباب صحية. .11

 10املادة 

سائر احملاكم العربية السورية وذلك يف الدرجة لكل حمام عريب مسجل يف جدول احملامني العاملني لدى إحدى نقاابت الدول العربية حق املرافعة أمام 
 ختص.املقابلة لدرجته يف قطره ويف قضااي حمددة شريطة املعاملة ابملثل واحلصول على املوافقة املسبقة من النقيب أو من رئيس جملس الفرع امل

 11املادة 

 ال جيوز اجلمع بني عضوية النقابة وما يلي:    أ.

خلاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها ويستثىن من ذلك أساتذة اجلامعات واحملامون الوظائف العامة أو ا  .1
 العاملون يف الصحافة احلقوقية واحملامون املكلفون من نقابة احملامني العمل يف إدارة هذه النقابة ومنظماهتا.

 احرتاف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.  .2

 أو عضو جملس إدارة أو مدير أو عضو منتدب يف الشركات أو ممثل للشركات األجنبية أو عامل فيها. منصب رئيس  .3

 مجيع األعمال اليت تتناىف مع قيام احملامي ابملمارسة الفعلية أو اليت ال تتفق مع كرامة املهنة وشرفها.  .4

 عضوية نقابة أي مهنة علمية أخرى.  .5

 يف اجلدول ال جيوز اجلمع بني ممارسة احملاماة وما يلي:مع بقاء االسم مسجالً   ب.

 التفرغ لعضوية القيادتني القومية والقطرية حلزب البعث العريب االشرتاكي ولعضوية القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية.  .1

 رائسة السلطة التشريعية.  .2

 الوزراء واحملافظون.  .3

 الرقابة والتفتيش حلزب البعث العريب االشرتاكي.التفرغ لعضوية جلنة   .4

 التفرغ لعضوية قيادات فروع حزب البعث العريب االشرتاكي.  .5

 التفرغ لعضوية املكاتب التنفيذية املركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.  .6

 التفرغ لعضوية املكاتب التنفيذية لإلدارة احمللية يف احملافظات.  .7



 احملامي املسجل يف اجلدول ألحد املناصب أو األعمال املشار إليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه يعترب تويل  ج.
 كل الرسوم السنوية املقررة يف موازانت التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة هلا.

لب التسجيل يف النقابة دون حلف اليمني ودون ممارسة املهنة مىت توافرت يف طلب جيوز ملن ورد ذكرهم يف الفقرة )ب( من هذه املادة ط   د.
 التسجيل الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون وال ينتج طلب التسجيل أي آاثر سوى حفظ حق طالب التسجيل يف شرط السن.

 12املادة 

وز اجلمع بينه وبني احملاماة يشطب من اجلدول حكماً وفق األصول اليت حيددها إذا فقد احملامي شرطاً من شروط مزاولة املهنة أو مارس عمالً ال جي
 النظام الداخلي.

 13املادة 

يعمل حلسابه حيظر على احملامي الذي يتوىل عضوية اجملالس العامة من تشريعية أو بلدية أو إدارية قبول الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي حمام 
ك فيها أو الدوائر التابعة هلا خالل مدة عضويته وملدة مخس سنوات الحقة على انتهاء هذه العضوية حتت طائلة الشطب ضد اجملالس اليت يشرت 

 حكماً.

 14املادة 

عمل م آخر يال جيوز ملن توىل وظيفة عامة أو خاصة أو كان مشاوراً حقوقياً جلهة ما وترك العمل أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي حما
شرة حلسابه يف دعوى ضد اجلهة اليت كان يعمل لديها كما ال جيوز أن يعمل مشاوراً حقوقياً ضد تلك اجلهة أو لدى أي جهة كانت هلا عالقة مبا

 بعمله األصلي وذلك كله ما مل متض مخس سنوات على انتهاء عمله لدى اجلهة املذكورة حتت طائلة الشطب من اجلدول حكماً.

 15املادة 

 جيوز ملن ميارس احملاماة بعد تركه القضاء:ال 

مرور  أن يرافع ال ابلذات وال ابلواسطة أمام حماكم احملافظات اليت كان يعمل فيها قاضياً خالل السنتني األخريتني قبل تركه القضاء إال بعد  .1
 سنتني على ذلك ويقتصر عمله فيما يتعلق بتلك احملافظات على إعطاء املشورة القانونية.

أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي حمام يعمل حلسابه يف دعوى كانت معروضة عليه أو أعطى رأايً فيها حتت طائلة الشطب من   .2
 اجلدول حكماً.

 16املادة 

حلسابه حتت طائلة الشطب من  ال جيوز ملن كان حمكماً أو خبرياً يف قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي حمام آخر يعمل
 اجلدول حكماً.

 17املادة 

ة ال جيوز للمحامي العريب السوري أن يسجل امسه يف أكثر من فرع واحد وال أن يفتح أكثر من مكتب واحد وال أن جيمع بني مكتب وشركة حماما
 وال جيوز لشركة احملاماة أن تفتح أكثر من مكتب واحد.

 18املادة 



التسجيل إىل جملس فرع النقابة املختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الواثئق اليت تثبت توافر الشروط املنصوص عليها يف يقدم طلب      أ.
ل املادة التاسعة ويتحقق اجمللس من توافر الشروط املذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خالل ستني يوماً من اتريخ استكمال الواثئق وتسجي

 .الطلب يف ديوان اجمللس

 إذا مل يبت جملس الفرع يف الطلب خالل املدة احملددة اعترب الطلب مقبوالً.  ب.

 قرار جملس الفرع ابلقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبوالً خيضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.  ج.

 19املادة 

مي مزورة أو غري صحيحة فعلى اجمللس إعادة النظر يف قرار التسجيل إذا تبني جمللس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الواثئق املعتمدة يف طلب احملا
 وال يعتد مبرور الزمن.

 20املادة 

احملامني يف الدول ينظم جملس النقابة يف كل عام جدوالً أبمساء احملامني األساتذة واملتمرنني يبلغ إىل وزارة العدل والنيابة العامة واحملاكم ونقاابت 
 امني العرب وتعلق نسخة منه يف كل غرفة من غرف احملامني ابحملاكم ويف مقر كل فرع من فروع النقابة.العربية واحتاد احمل

 21املادة 

امي جمدداً ال يسجل يف اجلدول احملامون الذين مل يدفعوا بدالت االشرتاك والرسوم السنوية املقررة يف املوعد الذي حتدده النقابة ويعاد تسجيل احمل
ال دفعه البدل والرسوم وأي إضافات أخرى مقررة مبقتضى أنظمة النقابة وال حتسب مدة االستبعاد من اجلدول يف حساب التقاعد يف اجلدول يف ح

 كما ال يستفيد احملامي الذي استبعد امسه من اجلدول من أي معونة أو منحة خالل مدة االستبعاد.

 22املادة 

 ول أن حيلف أمام حمكمة االستئناف حبضور رئيس الفرع املختص أو من ينيبه اليمني التالية:على احملامي الذي يسجل امسه ألول مرة يف اجلد

 "أقسم ابهلل العظيم أن أمارس مهنيت أبمانة وشرف وان أحافظ على سر احملاماة وأحرتم القوانني.".

 23املادة 

عشرة أو انقطعت عالقته ابحملاماة ألي سبب كان أو مل يعد له إقامة  على كل حمام توىل إحدى الوظائف أو األعمال املشار إليها يف املادة احلادية
حملاماة ويشطب فعلية يف منطقة الفرع املسجل فيه أن خيطر فرع النقابة بذلك خالل ثالثني يوماً لرتقني امسه من اجلدول وإال اعترب خمالفاً لواجبات ا

السبب املوجب له ابلنسبة حلساب مدة املمارسة وخيضع قرار جملس الفرع هبذا  امسه من اجلدول بقرار جملس الفرع ويعترب الشطب من اتريخ
 اخلصوص إىل الطعن أمام جملس النقابة.

 24املادة 

 يقضي املتمرن مدة مترينه يف مكتب حمام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على األقل.

 25املادة 

 مدة التمرين سنتان.     أ.

 أن يواظب على مكتب أستاذه وأن حيضر جلسات احملاكم ومساع حماضرات التمرين واهليئات العامة السنوية.على املتمرن   ب.

 26املادة 



 يعفى من التمرين:

 القاضي الذي شغل منصبًا قضائياً مدة مخس سنوات على األقل ومل يصرف من اخلدمة ألي سبب كان.     أ.

 ابت الدول العربية شرط املعاملة ابملثل.احملامي األستاذ املسجل يف إحدى نقا  ب.

 أعضاء اهليئة التدريسية الذين أمضوا أكثر من مخس سنوات يف تدريس العلوم القانونية يف كليات احلقوق.  ج.

 احملامي يف إدارة قضااي الدولة الذي رافع أمام احملاكم ملدة مخس سنوات على األقل ومل يصرف من اخلدمة ألي سبب كان.   د.

 27املادة 

 ال جيوز للمتمرن أن يفتح مكتباً ابمسه وال أن يرافع إال ابسم من يتمرن يف مكتبه ما عدا القضااي الصلحية حتت طائلة الشطب.

 28املادة 

 يفصل جملس الفرع بقرار مربم بكل خالف بني املتمرن واحملامي الذي يتمرن يف مكتبه بسبب التمرين.

 29املادة 

 يطلب نقل امسه إىل جدول احملامني األساتذة إذا أمت شروط التمرين. للمتمرن أن     أ.

 يقدم املتمرن الطلب إىل جملس الفرع مع شهادة من أستاذه تشعر إبمتام تلك الشروط وبكفاءة املتمرن.  ب.

 يبت جملس الفرع يف الطلب بعد التثبت من كفاءة املتمرن.  ج.

 30املادة 

 قتضاء متديد التمرين مدة ال تزيد على سنة ويكون قراره مربماً.جمللس الفرع أن يقرر عند اال

 31املادة 

 يشطب اسم املتمرن من اجلدول لألسباب التالية:    أ.

 لعدم إمتام شروط التمرين.       .1

هذه املدة اخلدمة اإللزامية إذا مل يطلب املتمرن قيده حمامياً أستاذاً ومضى ثالث سنوات على قيده متمرانً وال تدخل يف حساب        .2
 واالحتياطية.

 حيق للمتمرن املشطوب امسه أن يطلب تسجيله جمدداً حمامياً متمرانً ويفقد كل احلقوق السابقة هلذا الطلب.  ب.

 الباب الثالث

 الفصل األول

 املؤمتر العام للنقابة وصالحياته

 32املادة 

 فيها ويتألف من:املؤمتر العام للنقابة هو أعلى هيئة      أ.

 أعضاء جملس النقابة السابقة الذي انتهت واليته.  .1



 أعضاء جملس النقابة املنتخب وأعضاء جمالس الفروع.  .2

 األعضاء املتممني.  .3

 تستمر والية املؤمتر العام ملدة مخس سنوات.  ب.

 33املادة 

 له العضو الذي يليه يف عدد األصوات.يف حال فقدان أحد األعضاء املتممني عضويته ألي سبب كان حيل حم

 34املادة 

 خيتص املؤمتر العام للنقابة مبا يلي:

 .انتخاب أعضاء جملس النقابة.1

 .إقرار السياسة العامة للنقابة والسهر على تنفيذها.2

لى تقرير مفتش احلساابت وإقرار موازنة .مناقشة وإقرار التقرير السنوي جمللس النقابة وتصديق احلساب اخلتامي للسنة املنقضية بعد االطالع ع3
 السنة املالية املقرتحة من جملس النقابة.

 .تعيني مفتش حساابت قانوين أو أكثر.4

 .حتديد الرسوم النقابية وفق أحكام النظام املايل.5

 .سحب الثقة من النقيب أو جملس النقابة أو أحد أعضائه وذلك أبكثرية ثلثي أعضاء املؤمتر.6

 فات اليت تقع بني جملس النقابة وجمالس الفروع..حل اخلال7

ة واألنظمة .إقرار النظام الداخلي واملايل ونظام التمرين وأنظمة معهد احملاماة واألنظمة املتعلقة بصناديق التعاون واإلسعاف واملكاتب التعاوني8
بعد تصديقها من وزير العدل ويتم التصديق على هذه األنظمة املركزية األخرى املقرتحة من جملس النقابة وال تعترب هذه األنظمة انفذة إال 

 دة.خالل مدة ال تتجاوز ستني يوماً من اتريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعترب مصدقة حكماً إذا مل يصدر قرار من الوزير بشأهنا خالل هذه امل

 اجلهات املختصة..إقرار اقرتاحات جملس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إىل 9

 النظر يف كل ما يتعلق بشؤون املهنة. .10

 35املادة 

 جيتمع املؤمتر العام بدعوة من النقيب يف احلاالت التالية:    أ.

 يف دورة انتخابية خالل ثالثني يوماً من اتريخ انتهاء انتخاابت جمالس الفروع واألعضاء املتممني وذلك النتخاب جملس نقابة جديد.  .1

يف دورة عادية وخالل ستني يوما تلي انتهاء السنة املالية لتصديق احلساابت اخلتامية وإقرار املوازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك   .2
 بناء على قرار جملس النقابة.

لى أن حيدد يف هذا يف دورة استثنائية بناء على قرار من جملس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء املؤمتر على األقل ع  .3
 الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

 تتم الدعوة الجتماع املؤمتر العام ابإلعالن عنها يف مقر النقابة والفروع. ب.



 36املادة 

 يرأس اجتماعات املؤمتر العام للنقابة النقيب أو انئبه يف حال غيابه فأقدم أعضاء جملس النقابة يف اجلدول من احلاضرين.

 37ادة امل

غهما ال تعترب اجتماعات املؤمتر العام قانونية إال بدعوة ممثل عن املكتب املختص يف القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبلي    أ.
ملؤمتر للمرة الثانية خالل أصوالً قبل ثالثة أايم على األقل من املوعد احملدد لالجتماع وحبضور األكثرية املطلقة ألعضائه وإذا مل تتوافر يدعى ا

رارات مخسة عشر يوماً ويكون االجتماع الثاين قانونياً مهمًا بلغ عدد احلاضرين وجيوز حتديد موعد اجللسة الثانية ابلدعوة األوىل وتتخذ الق
 أبكثرية أصوات احلاضرين وإذا تساوت يرجح اجلانب الذي فيه رئيس اجللسة.

ؤمتر العام االستثنائية إال بعد احلصول على أذن مسبق من املكتب املختص يف القيادة القطرية حلزب البعث ال جتوز الدعوة الجتماعات امل ب.
 العريب االشرتاكي.

فر ذا مل تتواال تعترب اجتماعات املؤمتر العام االستثنائية اليت تعقد بناء على طلب ثلث األعضاء قانونية إال حبضور أكثرية ثلثي أعضاء املؤمتر فإ ج.
 هذه األكثرية ابلدعوة األوىل اعترب طلب الدعوة الغياً.

 38املادة 

 ينتخب املؤمتر العام من بني أعضائه املرشحني جملس النقابة وذلك ابالقرتاع السري وأبكثرية احلاضرين النسبية.

 39املادة 

 ة وجمالس الفروع مبوجب حمضر ينظمه أمني السر.يصدر النقيب قرارات املؤمتر العام وتنشر هذه القرارات إبعالهنا يف مقرات النقاب

 الفصل الثاين

 جملس النقابة

 40املادة 

 يتوىل شؤون النقابة جملس مؤلف من أحد عشر عضواً من احملامني األساتذة الذين ال تقل مدة مزاولتهم املهنة هبذه الصفة عن عشر سنوات.    أ.

 ينتخب جملس النقابة ملدة مخس سنوات. ب.

 يعترب أعضاء جملس النقابة أعضاء حكميني يف املؤمتر العام الالحق حىت انتهاء مدته. ج.

 ينتخب جملس النقابة من بني أعضائه نقيباً وانئباً له وأميناً للسر وخازانً.  د.

 وتعويضات املتفرغني.جيوز تفرغ النقيب وعضوين من جملس النقابة على األكثر وحيدد املؤمتر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب  ه.

 41املادة 

 حيدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل جملس النقابة وتوزيع األعمال بني أعضائه.

 42املادة 

 يشمل اختصاص جملس النقابة كل ما يتعلق بشؤون املهنة وعلى وجه اخلصوص ما يلي:

 .تنفيذ قرارات املؤمتر العام.1



وتقاليدها والعمل على حتقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة واحلقوق املهنية ألعضائها والتعاون .احلفاظ على مبادئ املهنة 2
 مع احتادات احملامني العربية واألجنبية واملنظمات احلقوقية مبا ينسجم مع أهداف النقابة.

 روعها مبا ال يتعارض مع قانون العمل..إدارة العمل يف النقابة ووضع نظام داخلي موحد للعاملني فيها ويف ف3

 .اقرتاح مشاريع األنظمة املركزية املختلفة للنقابة.4

 .إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاهتا وحتصيل الرسوم املستوجبة هلا.5

 م ابلنسبة لفرع معني ويف حاالت حمددة..حتريك حساابت الفروع وفاء لاللتزامات املرتتبة عليها جتاه النقابة وذلك بتفويض حمدد من املؤمتر العا6

 .طلب دعوة املؤمتر العام لالنعقاد.7

 .اإلشراف على أعمال جمالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها ألحكام هذا القانون ولقرارات املؤمتر العام.8

 .وضع خطة عمل سنوية للنقابة وتنفيذها.9

 وع النقابة.توحيد املنهج املسلكي واالجتهاد والتعامل بني فر  .10

 إعداد مشروع املوازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها. .11

 منح إجازات ممارسة احملاماة بناء على اقرتاح جمالس الفروع. .12

 تشجيع ممارسة املهنة على أساس تعاوين أو مشرتك أو على شكل شركات حماماة ووضع األنظمة اخلاصة لكل منها. .13

 والعلمية اليت يتطلبها حتقيق أهدافها. تسمية اللجان النقابية .14

 تنظيم العالقات بني جملس النقابة وجمالس الفروع واللجان النقابية وحل اخلالفات اليت تقع بني جمالس الفروع أو داخل جملس أي فرع. .15

ء ما هو خمالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات االطالع على قرارات اهليئات العامة للفروع وجمالسها وإعطاء التوجيهات الالزمة بشأهنا وإلغا .16
 املؤمتر العام وجملس النقابة.

 تنظيم جدول سنوي يف مطلع كل عام أبمساء احملامني. .17

 طلب دعوة اهليئة العامة ألي فرع من فروع النقابة لالجتماع عند الضرورة. .18

 اخلاضعة للطعن أمام اجمللس مبوجب أحكام هذا القانون. الفصل يف الطعون املرفوعة إليه حول قرارات جمالس الفروع .19

 43املادة 

 ال تكون اجتماعات اجمللس قانونية إال حبضور األكثرية املطلقة ألعضائه.   أ.

 تصدر القرارات أبكثرية أصوات احلاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح اجلانب الذي فيه رئيس اجللسة. ب.

 44املادة 

النقيب النقابة ويرأس اجتماعات جملسها وينفذ قراراته ويوقع العقود اليت يوافق عليها وله حق التقاضي ابسم النقابة ومنح املعذرة ميثل     أ.
 ألعضاء جملس النقابة وألي من احملامني.

 وب عنه يف حال غيابه.ينوب عن النقيب يف حال غيابه انئبه ويف حال غياب النائب أمني السر ويتمتع بصالحيات النقيب من ين ب.



 على النقيب وأمني السر واخلازن اإلقامة يف دمشق يف حال تفرغهم. ج.

 45املادة 

 إذا شغر مركز النقيب أو انئبه أو أمني السر أو اخلازن جيتمع اجمللس النتخاب البديل.   أ.

ؤمتر النتخاب بديل منهم وذلك خالل مدة أقصاها ثالثون إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء يف جملس النقابة ألي سبب كان يدعى امل ب.
 يوماً من اتريخ الشغور.

 الفصل الثالث

 فرع النقابة

 46املادة 

مخسني حيدث بقرار من جملس النقابة فروع للنقابة يف كل حمافظة ال يقل عدد احملامني األساتذة واملتمرنني املسجلني يف اجلدول فيها عن مئة و    أ.
 حمامياً.

 يف حال عدم توفر العدد املطلوب لتشكيل فرع النقابة يف أي حمافظة ينضم هؤالء احملامون إىل الفرع املوجود يف أقرب حمافظة جماورة. ب.

يف حال وجود عدة حمافظات متجاورة ال يشكل احملامون يف كل منها العدد الكايف إلحداث فرع للنقابة يشكل من هؤالء احملامني فرع حيدد  ج.
 قره بقرار من جملس النقابة.م

 الفصل الرابع

 اهليئة العامة للفرع

 47املادة 

 تتكون اهليئة العامة للفرع من جمموع احملامني األساتذة واملتمرنني املسجلني يف اجلدول العائد للفرع.

 48املادة 

 تتمتع اهليئة العامة للفرع ابلصالحيات التالية:

 انتخاب أعضاء جملس الفرع.   أ.

انتخاب األعضاء املتممني للمؤمتر العام من األساتذة الذين ال تقل مزاولتهم للمهنة هبذه الصفة عن عشر سنوات بنسبة عضو متمم واحد  .ب
 عن كل مخسني عضواً من أعضائها على أال يزيد اجملموع على عشرة أعضاء.

املقرتحات والتوصيات املتعلقة بشؤون املهنة لعرضها على املؤمتر العام أو جملس مناقشة التقرير السنوي ألعمال جملس الفرع وإقراره ورفع  ج.
 النقابة.

نقابة تصديق احلساب اخلتامي للسنة املنقضية بعد االطالع على تقرير مفتش احلساابت وإقرار مشروع وموازنة السنة التالية لرفعها إىل جملس ال د.
 متهيداً لعرضها على املؤمتر العام.

 تعيني مفتش حساابت قانوين أو أكثر. ه.

 سحب الثقة من رئيس الفرع أو جملس الفرع أو أحد أعضاء جملس الفرع أبكثرية ثلثي أعضائها. و.



 الفصل اخلامس

 اجتماعات اهليئة العامة

 49املادة 

 جتتمع اهليئة العامة بدعوة من رئيس الفرع يف احلاالت التالية:

 سة عشر يوما من اتريخ انتهاء والية جملس الفرع وذلك النتخاب جملس الفرع اجلديد واألعضاء املتممني.يف دورة انتخابية قبل مخ   .1

التقرير  يف دورة عادية خالل ثالثني يوماً تلي انتهاء السنة املالية لتصديق احلساابت اخلتامية وإقرار مشروع املوازنة للسنة املقبلة ومناقشة   .2
 السنوي للفرع وإقراره.

 يف دورة استثنائية وذلك:   .3

 تنفيذاً لقرار جملس النقابة.    أ.

 تنفيذاً لقرار جملس الفرع.  ب.

استناداً إىل طلب من احملامني ال يقل عددهم عن ثلث املسجلني يف جدول الفرع على أن يوضح يف الطلب الغاية من االجتماع   ج.
 على األكثر من اتريخ استالمه الطلب املشار إليه.وعلى جملس الفرع أن يوجه الدعوة خالل أسبوع 

 يرأس اجتماعات اهليئة العامة رئيس الفرع أو أمني السر يف حال غيابه فأقدم أعضاء جملس الفرع احلاضرين يف اجلدول.    .4

 أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار جملس النقابة فريأس اجتماعها النقيب يف حال حضوره.

من هذا القانون على اجتماعات اهليئة العامة مع استبدال عبارة املؤمتر العام للنقابة ابهليئة العامة للفرع وعبارة  37كام املادة تطبق أح   .5
 املكتب املختص يف القيادة القطرية حلزب البعث العريب االشرتاكي بعبارة ممثل املكتب املختص يف فرع احلزب يف احملافظة.

 الفصل السادس

 الفرعجملس 

 50املادة 

 يتكون جملس الفرع من مخسة إىل سبعة أعضاء ينتخبون من احملامني األساتذة الذين ال تقل مدة ممارستهم للمهنة هبذه الصفة عن عشر سنوات   أ.
 ويتم حتديد عدد أعضاء جملس كل فرع وفق ما يلي:

 ا دون.مخسة أعضاء إذا كان عدد أعضاء اهليئة العامة مخسمائة عضو فم    .1

 سبعة أعضاء إذا كان العدد جياوز اخلمسمائة عضو.    .2

 ينتخب جملس الفرع من بني أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازانً.   ب.

 اته.جيوز تفرغ رئيس الفرع بقرار جملس النقابة بناء على اقرتاح جملس الفرع وحيدد املؤمتر العام قواعد هذا التفرغ وراتب املتفرغ وتعويض    ج.

 51املادة 

 ينتخب جملس الفرع ملدة مخس سنوات.

 52املادة 



 إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمني السر أو اخلازن جيتمع جملس الفرع وينتخب البديل.    أ.

الباقية من الوالية إذا إذا شغر مركز اثنني أو أكثر من أعضاء جملس الفرع ألي سبب كان تدعى اهليئة العامة النتخاب البديل إلمتام املدة   ب.
 كانت تزيد على ستة أشهر وذلك خالل مدة أقصاها ثالثون يوماً من اتريخ الشغور.

 الفصل السابع

 اختصاصات جملس الفرع

 53املادة 

 يشمل اختصاص جملس الفرع ما يلي:

 تنفيذ قرارات املؤمتر العامة وجملس النقابة وتعليماته.   .1

 العامة.تنفيذ قرارات هيئته    .2

 إدارة العمل يف الفرع.   .3

 تزويد جملس النقابة ابملعلومات الالزمة عن الوضع املهين والنقابة يف منطقة عمل الفرع واقرتاح ما حيقق أهداف النقابة.   .4

 إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية األموال وحتصيل الرسوم.   .5

 اقرتاح موازنة الفرع السنوية.   .6

 دعوة اهليئة العامة للفرع إىل االجتماع.   .7

 تنظيم وتوثيق الوكاالت القضائية يف منطقة الفرع.   .8

 تعيني ممثل الفرع لدى جلان املعونة القضائية.   .9

 قيد وقبول احملامني املتمرنني وتقرير نقلهم إىل جدول األساتذة وفق أحكام هذا القانون. .10

 لى التقاعد.االقرتاح إبحالة األعضاء ع .11

 رعاية حقوق األعضاء املهنية ومحايتها واحلرص على قيامهم بواجباهتم ومراقبة سلوكهم وأتديبهم. .12

 الفصل يف دعاوى تقدير األتعاب. .13

 الفصل يف كل خالف أو نزاع ينشأ بني احملامني أو بينهم وبني موكليهم. .14

 وإبالغ جملس النقابة بذلك.تسمية رئيس وأعضاء اللجان احملدثة يف الفروع  .15

 تقدمي االقرتاحات اليت من شأهنا رفع مستوى املهنة. .16
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 54املادة 



تكون اجتماعات جملس الفرع قانونية حبضور أكثرية أعضائه املطلقة وتصدر قراراته أبكثرية األعضاء احلاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح    أ.
 اجلانب الذي فيه رئيس اجللسة.

 من صدورها.على جمالس الفروع تبليغ صورة عن قراراهتا وقرارات هيئاهتا العامة إىل جملس النقابة خالل أسبوع  ب.

 55املادة 

 يتمتع رئيس الفرع ابلصالحيات التالية:

حق  ميثل الفرع ويرأس اجتماعات جملسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود اليت يوافق عليها جملس الفرع وله   .1
 التقاضي ابسم فرعه.

 الت القضائية وتصديقها.يسمي مندوبني عنه يف املناطق لتنظيم الوكا   .2

 مينح املعذرة حملامي الفرع.   .3

 يكلف احملامني ابلدفاع عن املعانني قضائياً أو املتهمني أو األحداث.   .4

ينوب عن رئيس الفرع يف حال غيابه أمني السر ويف حال غياب أمني السر اخلازن ويتمتع بصالحيات رئيس الفرع من ينوب عنه يف حال    .5
 غيابه.

 الباب الرابع

 يف حقوق احملامني وواجباهتم

 56املادة 

 القضااي أو رفضها إال يف احلاالت اليت يكلفه هبا رئيس الفرع وهي التالية: احملامي خمري يف قبول   أ.

 .األحداثحمكمة اجلناايت أو من قاضي التحقيق أو من حمكمة  إذا كان هنالك قرار من جلنة املعونة القضائية أو طلب من   .1

 إذا مل جيد أحد املتخاصمني من يقبل التوكل عنه.    .2

 .يف مدة حيددها رئيس جملس الفرع إذا تعذر على الوكيل ممارسة املهنة وإىل أن يقوم املوكل بتوكيل حمام آخر   .3

احملاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة يف  اليت ترد منيوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل للفرع على احملامي تلبية الطلبات  يف املراكز اليت ال   ب.
 .احلاالت املبينة يف الفقرة السابقة

 .ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس جملس الفرع أو   ج.

 .رئيس جملس الفرع أو ممثله لسلطة القضائية أوللمحامي رفض الوكالة يف األحوال املذكورة إال ألسباب تقبلها ا ال جيوز    د.

 57املادة 

ابحلضور أمام مجيع احملاكم والدوائر واللجان القضائية واإلدارية  للمحامي أن يسلك الطريق اليت يراها انجعة يف الدفاع عن موكله وله احلق     أ.
 أحكام القانون. حتقيقاً جزائياً أو إدارايً مبقتضىوهيئات التحكيمودوائر الشرطة وأقسامها ومجيع اجلهات اليت تباشر 

األلفاظ  كرامة اخلصم ما مل تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع وللمحكمة أن تقرر حذف على احملامي أن ميتنع عن ذكر ما ميس ب.
 .النابية اليت ال مربر هلا



أو الدعاوى املوكل هبا بكتاب  حمامياً أستاذاً آخر على عهدته يف دعاواه الشخصيةأن ينيب عنه يف احلضور واملرافعة  للمحامي عند الضرورة ج.
 .يرسله إىل احملكمة ما مل متنع اإلانبة يف سند التوكيل

 ينوب املتمرن عن أستاذه حكماً سواء ذكر امسه يف سندالوكالة أو مل يذكر كما ينوب عنه يف دعاواه الشخصية.  د.

 .يتعدى حدود وكالته جيوز للمحامي أن ال ه.

 :الشرطني التاليني يعتزل الوكالة إال إذا كانت مربزة أمام جهة قضائية فال يتم االعتزال إال ضمن حيق للمحامي أن  و.

 .يدها على الدعوى مبوافقة مسبقة من اجلهة اليت تضع      .1

 .اجلهة القضائية املذكورة جملس الفرع مرفقًا مبوافقة تبليغ املوكل هذا االعتزال عن طريق      .2

املوكلة إليه إذا كان العزل ال يستند إىل سبب مشروع  للموكل أن يعزل حماميه وىف هذه احلال يكون ملزما بدفع كامل األتعاب عن متام املهمة   ز.
 .الفرع ويعود تقدير هذا السبب جمللس

بنفسه يف  أن ميضى يف عمله إىل أن يتم تبليغ موكله أو يباشر املوكل الدعوىمواجهته وعليه  إذا اعتزل الوكيل تستمر إجراءات الدعوى يف ح.
 .احلاالت اليت جييزها القانون

 58املادة 

مبوكله  يعترب زلة مسلكية كل إمهال غري مربر أو جهل فاضح مناحملامي أو من ينيبه يسبب الضرر ملوكله ويستلزم تضمني احملامي األضرار الالحقة
 من جراء ذلك.

 59ملادة ا

 .واألوراق األصلية اليت يف حوزته جيب على احملامي بناء على طلب موكله أن يسلمه النقود واألعيان اليت استلمها حلسابه     أ.

اتفاق خطى فريفع  أما يف حال عدم وجود مطلوبه على األتعاب حيق للمحامى حبس األعيان والنقود مبا يعادل يف حال وجود اتفاق خطي ب.
 .احملامي األمر إىل جملس الفرع الختاذه القرار املناسب

 .عن أوراق الدعوى على احملامي أن يعطي موكله بناء على طلبه ونفقته صورا ج.

 .املودعة لديه بعد مرور مخس سنوات على اتريخ انتهاء القضية ال يكون احملامى مسؤوال عن الواثئق  د.

بناء على إبراز وثيقة االتفاق بينه وبني موكله لدى دائرة التنفيذ دون  كل ممتاز من املبالغ احملكوم هبا ملوكلهحيق للمحامي أن يقتطع أتعابه بش ه.
من اتريخ االعرتاض للبت يف اخلالف  حاجة ملراجعةاحملكمة.. وعند وقوع اعرتاض من املوكل فإن على املذكور مراجعة احملكمة خالل أسبوع

حمجوزا يف دائرة التنفيذ ويكون حكم احملكمة ذات االختصاص فيما يتعلق حبق احملامي  دل املبلغ املتفق عليهويبقى يف هذه احلالة ما يعا
 .اقتطاع أتعابه ابلصورة السابقة قطعيا غري قابل ألي طريق من طرق املراجعة يف

أموال  بتحصيلها ملوكله وحق امتياز من الدرجة الثانية على مجيعألتعاب احملامي حق االمتياز من الدرجة األوىل علىاألموال واحلقوق اليت قام   و.
 .موكله يف احلاالت األخرى

 60املادة 

 .على احملامي أن يتفق مع موكله على أتعابه خطيا     أ.



مباشرة  ية اإلسناد المسه ليدعى هباال جيوز للمحامي أن يبتاع احلقوق املتنازع عليها أوبعضها وال أن أيخذ أسنادا لألمر أبتعابه وال أن ينقل ملك ب.
العني املنازع هبا على أال تتجاوز مخسة وعشرين يف املائة منها إال  غري أنه جيوز للمحامي أن يتفق على أتعابه بنسبة مئوية من املبالغ أو قيمة

 .استثنائية يعود أمر تقديرها إىل جملس الفرع يف أحوال

 .النسبة أو تعدد احملامني يف الدعوى الواحدة مستثىن من حتديدالدعاوى يف املوضوع الواحد  تعدد ج.

 61املادة 

أمهية القضية واجلهد املبذول ومكانة  الفرع يف كل خالف على األتعاب سواء أكانت مستندة إىل عقد خطي أم شفوي مع مراعاة يفصل جملس
 .عن أعمال قضائية أم إدارية أكانت هذه األتعاب انشئة احملامي وحال املوكل بعد دعوة الطرفني سواء

 62املادة 

البدائية املدنية ووفقا  قابلة لالستئناف ضمن املهلة املنصوص عليها يف القانون الستئناف أحكام احملاكم قرارات جملس الفرع بقضااي األتعاب     أ.
 .لألصول املنصوص عليها يف هذا القانون

 .طريق من طرق املراجعةقرار حمكمة االستئناف مربم ال يقبل أي  ب.

 .الصفة التنفيذية لقرار جملس الفرع يف ميعاد ثالثة أايم من اتريخ الطلب على رئيس حمكمة االستئناف يف حال عدم االستئناف أن يعطى ج.

 63املادة 

 .ارات عن طريق دائرة التنفيذالقر  ابختاذ اإلجراءات التحفظية وإلقاء احلجز االحتياطي يف غرفة املذاكرة وتنفذ هذه جمللس الفرع احلق

 64املادة 

 .من هذا القانون 61استحق األتعاب املتفق عليها دون اإلخالل ابملادة  إذا أهنى احملامي القضية صلحا على ما فوضه به موكله     أ.

املتفق  لس الفرع على أال تزيد على األجرإذا وقع الصلح بني املوكل وخصمه دون علم احملاميوموافقته استحق احملامي األتعاب اليت يقررها جم ب.
 .عليه

 .تقدير األتعاب عن األعمال اليت قام هبا الوكيل فعال من قبل جملس الفرع إذا عزل الوكيل نفسه ألسباب موجبة جيرى ج.

 65املادة 

احملكوم هبا علىاخلصم األتعاب اليت يقدرها جملس من هذا القانون أن يتقاضى من املبالغ  56املنصوص عليها يف املادة  حيق للمحامي يف األحوال
 .الفرع

 66املادة 

 :على احملكمة أن حتكم على الطرف اخلاسر مبا يلي

اليت يضعها جملس النقابة بعد موافقة وزير العدل وخيصص نصف ما حيكم به من  بدل أتعاب احملاماة على أال يقل عن تعرفة احلد األدىن     -1
 .تقاعد احملامني والنصف اآلخر لصندوق التعاون وحتصل وفقا لألصول لصندوق خزانة أتعاب

 .الدعوى وفق أحكام األنظمة النافذة يف النقابة رسوم ونفقات الوكالة وكامل احلد األدىن املقرر ألتعاب     -2

 67املادة 



مكتب واحد إال إذا انتخب نقيبا أو عضوا يف جملس على كل حمام أن يتخذ مكتبا الئقا ومكرسا ألعمال احملاماةوال حيق له اختاذ أكثر من 
 .فيحق له اختاذ مكتب آخر بدمشق خالل مدة عضويته فقط النقابة

 68 املادة

اجمللس  يبت ال جيوز للمحامي أن يقبل وكالة ضد زميل له يف الدعاواىجلزائية إال بعد احلصول على إذن من جملس الفرع التابع له هذا الزميل وعلى أن
 .حكما ور خالل عشرة أايم من ورود الطلب إليه حتت طائلة اعتبار املوافقة حاصلةاملذك

 69املادة 

 .يرتدي أثناء مرافعاته عن املوكلني الرداء اخلاص ابحملامني على احملامي أن

 70املادة 

 .مباشرةسبق أن توكل عنه يف موضوع النزاع وما يتعلق به  حيظر على احملامي قبول الوكالة ضد من    أ.

 .النزاع أو يف نزاع مرتبط به على احملامى أن ميتنع عن إبداء أي مساعدة ولو من قبيل املشورة خلصم موكله يف نفس ب.

 71املادة 

 .وراء املوكلني مباشرة أو بواسطة احد ال جيوز للمحامي أن يعلن عن نفسه بشكل ال يتفق مع تقاليد احملاماة وأن يسعى

 72املادة 

 .لمحامي أن يقبل الوكالة أو يستمر فيها يف دعوأىمام قاض تربطه به قرابة أو مصاهرة حىت الدرجة الرابعة ولو وافق خصمه على ذلكال جيوز ل

 73املادة 

أي من قبول وكالة واالستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أوأي جهة أجنبية أخرى أو  ميتنع على احملامي    أ.
الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته حتت طائلة الشطب حكما أما ابلنسبةلإلجراءات  فروعها أو مكاتبها قبل احلصول على إذن من وزير

 .وسواها فيأخذ اإلذن من احملافظ أو التدابري املستعجلة والوقتية وحاالت قطع التقادم واحلفاظ على املهل

 .اخلطية الدائمة أو حمددة املدة مبثابة التوكيل تعترب عقود املشورة ب.

 .طلب احلصول على اإلذن من وزير الداخلية إىل جملس النقابة عن طريق رؤساء الفروع يقدم ج.

إىل خالل مخسة أايم من اتريخ قيده لديه وعلى جملس النقابة إحالته مع الرأي  على رئيس الفرع املختص إحالة الطلب إىل جملس النقابة د.
بطلب اإلذن وتبليغه إىل جملس النقابة خالل  الداخلية خالل عشرة أايم من اتريخ وروده إىل ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت وزارة

 .الوزارة وإال اعترب الطلب مقبوال مخسة عشر يوما من اتريخ وصوله إىل ديوان

 74املادة 

لتوقيف إالبناء على طلب خطي من املوقوف أو من ذويه أو إذا كان مكلفا الدفاع عنه قانوان كل ميتنع على احملامي زايرة السجناء يف أماكن ا
 .املسلكية بعد االستحصال على إذن من رئيس جملس الفرع أو من ينيبه بذلك حتت طائلة املساءلة ذلك

 75املادة 

أي منهما لتنفيذ أو تفسري ذلك العقد وال  ه من قبل أن يتوكل عنللمحامي الذي قام بتنظيم عقد بطلب من طرفيه مل يكن أحدمها موكل ال جيوز
 .العقد مينع ذلك من تسميته حمكما برضاء طريف



 76املادة 

يعلمه ابسم الزميل الذي كلفه حبسن سري  الذي يريد أن يتغيب ملدة تزيد على شهرين أن خيرب رئيس جملس الفرع بذلك قبل سفره وأن على احملامي
 .الشأن ه والتدابري اليت اختذها يف هذاالعمل يف مكتب

 77املادة 

 .احملامي الذي يقبل الوكالة عن طريق التعامل مع السماسرة ابلشطب من اجلدول يعاقب    أ.

 .اعتاد التوسط بني املوكلني واحملامني لقاء منفعة يعترب مسسارا بصدد تطبيق الفقرة أ من هذه املادة كل من ب.

 .املعرف ابلفقرة ب من هذه املادة مدة ال تزيد على شهر واحد وبغرامة ال تقل عن مخسة آالف لرية سورية السمسارابحلبس  يعاقب ج.

القانون دون أن يكون جمازا  وبغرامة قدرها مئة ألف لرية سورية كل من أمتهن أعمال احملاماة املنصوص عليها يف هذا يعاقب ابحلبس مدة سنة د.
 .أو خموال بذلك قانوان

 78 املادة

ال جيوز تفتيش احملامي أثناء مزاولته عمله وال تفتيشمكتبه أو حجزه وال استجوابه إال بعد إبالغ رئيس جملس الفرع ليحضر أو يوفد من     أ.
 .جراءاتحقه بذلك حتت طائلة بطالن اإل من أعضاء اجمللس أو من يراه مناسبا من احملامني األساتذة وال يعتد إبسقاط احملامي ينتدبه

املشهود ال جيوز توقيف احملامي أو استجوابه أو حتريك الدعوى العامة حبقه قبل إبالغمجلس الفرع التابع له ليكون على  يف غري حالة اجلرم ب.
نقدية على النيابة العامة يف هذه احلالة تكليف املدعي الشخصي تقدمي كفالة  علم وإطالع على كل اإلجراءات املتخذة ضده ويتوجب

مبصادرة الكفالة لصاحل اخلزينة العامة إذا ظهر  مقدارها النيابة العامة حني تقدمي االدعاء ال تقل عن مخسة أالف لرية سورية ويقضى تعني
 .املدعى غري حمق يف دعواه

ابإلجراء  إبعالم النقيب ورئيس جملس الفرع ال تطبق أحكام الفقرتني السابقتني يف القضااي واجلرائماملتعلقة أبمن الدولة ويكتفي يف هذه احلالة ج.
 .املتخذ

احملكمة حمضرا ويرسله إىل  يعترب تشويشا خمال ابلنظام وموجبا للمسؤولية التأديبية أو اجلزائية ينظم رئيس إذا بدر من احملامي أثناء احملاكمة ما د.
 .النيابة العامة ويرسل صورة عنه إىل رئيس جملس الفرع

 .ة العامة إبجراء التحقيق وتبلغ رئيس جملسالفرع ليوفد من ميثل الفرع يف التحقيقتقوم النياب ه.

 .رئيس احملكمة اليت وقع فيها احلادث وال أحد أعضائها من اهليئة اليت حتاكم احملامى ال جيوز أن يكون و.

 .ليت يعاقب عليها فيما لو كان االعتداء واقعا على قاضهلا يعاقب ابلعقوبة ا كل من يعتدي على حمام خالل ممارسته مهنته وبسبب ممارسته  ز.

 79املادة 

ترشيح نفسه أو قبول أي منصب أو عضوية مكتب أو االستمرار فيها يف أي منظمة أو احتادللمحامني واحلقوقيني عربيا أو دوليا  ميتنع على احملامي
 .تصدر بقرار من جملسها إال بعد احلصول على موافقة خطية من النقابة

 80املادة 

وتكليف املوكلني لتوكيل حمام آخر بدل املتوىف وتسليمهم ملفات  إذا تويف أحد احملامني يقوم رئيس جملس الفرع أو من ينتدبه بتحرير مكتبه    أ.
وحتفظ نسخة من املتوىف الشرعيني  الدعاوى واملستنداتبعد حماسبتهم عن األتعاب وتصفية كامل أعمال املكتب وتسليم موجوداته إىل ورثة

 .مراعاة األحكام القانونية املتعلقة ابلرتكات حمضر حترير املكتب وضبط التسليم يف ديوان الفرع مع



 .اإلجراءات املنصوص عليها يف الفقرة السابقة لرئيس الفرع يف األحوال العاجلة تكليف أحد احملامني مباشرة الدعاوى إىل أن تتم كما حيق ب.

 الباب اخلامس

 النقابة مالية

 81املادة 

 :تتألف واردات النقابة من

 .رسم القيد                 -1

 .الرسم السنوي                 -2

 .الرسوم القانونية األخرى                 -3

 .ريع األموال والعقارات                 -4

 .اإلعاانت واهلبات                 -5

 .املوارد األخرى املشروعةمجيع                  -6

 82املادة 

 .األنظمة النافذة يف النقابة حتدد الرسوم وكيفية استيفائها وفق    أ.

أي طعن أو دعوى مبتدئة يف  إىل النقابة أو الفرع ألي سبب كان بعد تصديق املوازانت من املؤمتر العام وال يقبل ال تسرتد الرسوم املدفوعة ب.
 .هذا املوضوع

 83املادة 

 تبدأ السنة املالية للنقابة وفروعها يف األول من شهر كانوانلثاين وتنتهي يف آخر كانون األول من كل عام.

 84املادة 

 .إلقرارها ومن مث ترفع إىل جملس النقابة تعرض مشاريع موازانت الفروع على اهليئات العامة للفروع    أ.

 .ويعرضها على املؤمتر العام للتصديق عليها املالية املقبلة متضمنة موازانت جمالس الفروعالنقابة يف كل سنة موازنة السنة  يضع جملس ب.

 الباب السادس

 السلطة التأديبية

 85املادة 

النظام الداخلي يف هذا القانون ويف  جملس الفرع كل حمام خيرج عن أهداف النقابة أو خيل بواجب من واجبات احملاماة املبينة حياكم أتديبيا أمام    أ.
تصرف يف حياته اخلاصة تصرفا اقرتن بفضيحة شائنة ويعاقب إبحدى العقوابت  أو تصرف تصرفا حيط من كرامة املهنة أو قدرها أو

 التالية: التأديبية

 .يرسل إىل احملامى التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب      .1



 .التأنيب أمام اجمللس      .2

 .نع من مزاولة املهنة مدة ال تتجاوز ثالث سنواتامل      .3

 .شطب االسم من جدول النقابة      .4

أنه استوفاها بغري حق وذلك مع عدم اإلخالل حبق  على اجمللس بناء على طلب الشاكي احلكم على احملامى إبعادة املبالغ اليت يقدر اجمللس ب.
 .ختصةالقضائية امل الشاكي بطلب التعويض أمام اجلهات

 86املادة 

 .املنع يرتتب على منع احملامي من مزاولة املهنة استبعاد امسه من اجلدول مؤقتا طوال مدة   أ.

 .مكتبه طيلة املنع وال مباشرة أي عمل آخر من أعمال احملاماة ال جيوز للمحامي املمنوع من مزاولة املهنة فتح ب.

 .الالزمة لتوىل املهام النقابية أو التقاعد وال يف مجيع املددال تدخل فرتة املنع يف حساب مدة التمرين  ج.

 .من مزاولة املهنة خاضعا ألحكام هذا القانون يبقى احملامي املمنوع د.

 .على شطب اسم احملامي من اجلدول هنائيا املساس ابحلقوق التقاعدية ال يرتتب ه.

حماكمته أتديبيا عن أعمال ارتكبها خالل مزاولته املهنة وذلك ملدة السنوات  مزاولة املهنة دونال حيول اعتزال احملامي أو ترقني قيده أو منعه من  و.
 .التالية لالعتزال واملنع والرتقني الثالث

 .الدعوى املسلكية بعد انقضاء ثالث سنوات على اتريخ ارتكاب املخالفة تسقط ابلتقادم  ز.

القة إعادةاعتبار احملامي املشطوب هنائيا بعد مضى عشر سنوات على صريورة قرار الشطب جيوز جمللس الفرع بناء على طلب صاحب الع ح.
 .مربما

 87املادة 

الفرع احلق إبقامة الدعوى التأديبية مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيني أوبناء على طلب احملامي الذي يرى  للنقيب ولرئيس جملس   أ.
 .جملس التأديب سلوكه عفوا حتت تقدير نفسه موضع هتمة غري حمقة فيضع

ينتدبه إال  جملس التأديب إال بعد االستماع إىل أقواله من قبل النقيب أو رئيس جملس الفرع أو من ال جتوز إقامة الدعوى وإحالة احملامي على ب.
 .عند ختلفه عن احلضور رغم دعوته

 .واجباهتمولرئيس جملس الفرع أن يلفت نظر احملامني إىل  للنقيب ج.

 .جملس الفرع على كل حمكمة تصدر حكما جزائيا حبق احملامي أن تبلغ نسخة عن هذه احلكم إىل رئيس د.

 88املادة 

احملامي املشكو منه مقررا ليقوم ابلتحقيق ومجع  ولرئيس جملس الفرع أن يعني أحد أعضاء اجمللس أو من ميثله يف املنطقة اليت يقيم فيها للنقيب
 األدلة.

 89املادة 

احلكم هبا بعد دعوة املشكو منه وتكون جلسات جملس التأديب سرية وال جيوز نشر  جمللس التأديب أن يقرر حفظ الشكوى أو   أ.
 .الصادرة عنه األحكام



 .روعيستعني مبحام أستاذ للدفاع عنه وللمجلس إعفاؤه من احلضور عند قيام عذر مش على املشكو منه أن حيضر بنفسه وله أن ب.

 .يصدر احلكم عن جملس التأديب معلال ج.

 90املادة 

 .املشكو منه أو طلب الشاكي أن يقرر استماع الشهود للمجلس عفوا أو بناء على طلب احملامي   أ.

الشهادة أو شهد وإذا حضر وامتنع عن أداء  ختلف شاهد عن احلضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار حبقه بناء على طلب من اجمللس إذا ب.
 .املقتضى القانوين حبقه شهادة كاذبة يطلب اجمللس من النيابة إجراء

 91املادة 

 .املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات بشأن رد القضاة للشاكي واملشكو منه أن يطلب رد رئيس اجمللس واألعضاء أو أحدهم لألسباب   أ.

 .ب أو رئيس جملس الفرع ال يكون سببا لردهحتريك الدعوى التأديبية من قبل النقي ب.

 .وفقا لألصول املتعلقة برد القضاة يف غرفة املذاكرة بقرار مربم تفصل الغرفة املدنية لدى حمكمة االستئناف يف طلب الرد ج.

لفرع العدد الالزم لتشكيله من بناء على طلب رئيس جملس ا إذا تعذر تشكيل جملس التأديب بسبب قبول الرد أو التنحي يعني جملس النقابة د.
 .تقل مدة ممارستهم عن عشر سنوات بصفة أستاذ احملامني األساتذة الذين ال

 92املادة 

 .هلم هذه املدة من مجيع احلقوق املمنوحة للمحامني غري أنه يبقى خاضعا للقواعد امللزمة احملامي الذي حيكم عليه ابملنع من مزاولة املهنة حيرم خالل

 93املادة 

والفروض الالزمة هلا يشطب قيده من اجلدول  عليه حكما مربما بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جرمية تتناىف مع واجبات املهنة احملامي احملكوم
 .أصوال حكما بقرار من جملس التأديب بعد دعوته

 94املادة 

 .جملس التأديب إىل صاحب العالقة والنيابة العامة تبلغ قرارات   أ.

 .قرارات التأديب املربمة بواسطة النيابة العامة تنفذ .ب

 .النقابة بذلك إلبالغ بقية الفروع قرارات التأديب يف سجل خاص ابلفرع ويشار إليها يف امللف اخلاص ابحملامي وختطر تسجل ج.

 الباب السابع

 يف انتخاب مؤسسات النقابة

 95املادة 

 .انتخاابت جمالس الفروع واألعضاء املتممنيموعد إجراء  حيدد جملس النقابة   أ.

 .حيدده جملس النقابة يدعو رئيس جملس الفرع اهليئة العامة إىل االجتماع يف دورة انتخابية يف املوعد الذي ب.

 96املادة 



ة مخسة عشر يوما ويستمر خالل مخسة اهليئة العامة مبد يفتح ابب الرتشيح لعضوية جملس الفرع وللعضوية املتممة قبل املوعد احملدد الجتماع   أ.
 .انقضاء املهلة املذكورة أايم وال يقبل طلب الرتشيح بعد

 .املرشح ابلذات إىل رئيس جملس الفرع ويسجل يف ديوان الفرع جيري الرتشيح مبوجب كتاب يقدمه ب.

الرتشيح أمساء املرشحني املقبولة طلباهتم على لوحة  إقفال ابب يدقق جملس الفرع طلبات الرتشيح ويعلن رئيس الفرع خالل ثالثة أايم من ج.
 .اإلعالانت يف مقرالفرع ويف قاعة احملامني يف قصر العدل

اتريخ اإلعالن وتبت احملكمة  مل يعلن امسه االعرتاض أمام حمكمة استئناف مركز الفرع خالل مثان وأربعني ساعة من حيق للمرشح الذي د.
 .ساعة يف غرفة املذاكرةابالعرتاض خالل أربع وعشرين 

 97املادة 

جمالس الفروع واألعضاء املتممني ويستمر  العام إىل االنعقاد بدورة انتخابية خالل ثالثني يوما من اتريخ انتهاء انتخاابت يدعو النقيب املؤمتر   أ.
 .املذكورةيقبل طلب الرتشيح بعد انقضاء املدة  الرتشيح خالل عشرة أايم من اتريخ الدعوى وال

 .الرتشيح مبوجب كتاب يقدمه املرشح ابلذات إىل النقيب ويسجل يف ديوان النقابة جيري ب.

ثالثة أايم من إقفال ابب الرتشيح أمساء املرشحني الذين توفرت فيهم شروط الرتشيح  يدقق جملس النقابة طلبات الرتشيح ويعلن النقيب خالل ج.
 .ةلوحة اإلعالانت يف مقر النقاب على

يعلن امسه االعرتاض أمام الغرفة املدنية حملكمة النقض خالل ثالثة أايم من اترخياإلعالن وتبت احملكمة ابالعرتاض خالل  حيق للمرشح الذي مل د.
 .ثالثة أايم يف غرفة املذاكرة

 98املادة 

 .للنقابة الكيفية اليت جتري فيها االنتخاابت حيدد النظام الداخلي

 الباب الثامن

 النقابة ومؤسساهتا عن يف قراراتالط

 99املادة 

خالل ثالثني يوما من اتريخ صدورها مع عدم اإلخالل حبق جملس  قرارات اهليئة العامة للفرع تقبل الطعن أمام جملس النقابة من قبل رئيس الفرع
 .القرارات وإلغائها النقابة مبشاهدة هذه

 100املادة 

من هذا  62الطعن بطريق االستئناف وفقا ألحكام املادة  األتعاب وقضااي النزاع بني احملامني وموكليهم تقبلقرارات جملس الفرع يف قضااي    أ.
 .القانون

وزير العدل أو النقيب بناء على قرار جملس النقابة أو صاحب  قرارات جملس الفرع يف قضااي التسجيل والشطب التأدييب تقبل الطعن من قبل ب.
 .تبدأ من اليوم الذي يلي اتريخ تبليغها أمام جلنة تشكل وفقا ألحكام هذا القانون  يوماالعالقة خالل ثالثني

الطعن أمام جملس النقابة من قبل أصحاب العالقة خالل مهلة ثالثني يوما تبدأ من  أما قرارات جملس الفرع األخرى والشطب احلكمي فتقبل ج.
 .من هذا القانون 28خالل أبحكام املادة الذي يلي اتريخ تبليغها وذلك مع عدم اإل اليوم

 101املادة 



 :التايل من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل 100إليها يف الفقرة ب من املادة  تشكل اللجنة املشار   أ.

 قاض مبرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا          ·

 قاضيان مبرتبة مستشار عضوين          ·

 من جملس النقابة يسميهم اجمللس عضوين عضوان          ·

 .يف الطعون املرفوعة أمامها بقرار مربم تفصل هذه اللجنة ب.

 نقابة احملامني :مقر اللجنة ج.

 102املادة 

 .الطرفني يفصل جملس النقابة يف الطعون املرفوعة أمامه يف غرفة املذاكرة بعد تقدمي دفوع   أ.

على  عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مربمة وجيوز لوزير العدل طلب الطعن فيها أبمر خطي بناء يف قضااي التأديب الصادرة قرارات جملس النقابة ب.
 .طلب صاحب املصلحة أمام الغرفة املدنية حملكمة النقض

 103املادة 

الفرع خالل  النقض من قبل وزير العدل أو رئيس جملسقرارات اهليئة العامة للفرع تقبل الطعن بطريق  قرارات جملس النقابة املتضمنة إلغاء   أ.
 .ثالثني يوما من اليوم التايل لتاريخ تبليغ القرار

املدنية يف حمكمة النقض من قبل أصحاب العالقة خالل ثالثني  أما قرارات جملس النقابة األخرى فتقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة ب.
 .يوما من اليوم التاليللتبليغ

 104دة املا

 .الطعن املؤمتر العام بتصديق احلساابت اخلتامية واملوازانت مربمة وال تقبل أي طريق من طرق قرارات

 105املادة 

لدى حمكمة النقض خالل مهلة ثالثني يوما  العام فيما عدا ما هو منصوص عليه يف املادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة املدنية قرارات املؤمتر
 :مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى اجلهات التالية يوم الذي يلي اتريخ إعالهنا يفتبدأ من ال

 .وزير العدل                 -1

 .النقيب بناء على قرار جملس النقابة                 -2

 .رئيس جملس الفرع بناء على قرار جملس الفرع                 -3

 .من املؤمتر العام عشرة أعضاء                 -4

 106املادة 

 .أمامها بقرار مربم تفصل حمكمة النقض يف الطعون املرفوعة

 التاسع الباب

 حل املؤمتر العام وجمالس النقابة



 107املادة 

مهامها وأهدافها  عن العام وجملس النقابة وجمالس الفروع يف حالة احنراف أي من هذه اجملالس أو اهليئات جيوز بقرار من جملس الوزراء حل املؤمتر
 .ويكون هذا القرار غري قابل ألي طريق من طرق املراجعة أو الطعن

 108املادة 

العامة للفرع خالل مخسة عشر يوما من  النقابة أو جملس الفرع يتوىل رئيس جملس الوزراء دعوة املؤمتر العام أو اهليئة يف حال حل جملس   أ.
 .جملس فرع جديد وفقا لألحكام القانونية النافذة جديد أو صدور قرار احلل النتخاب جملس نقابة

يسمى بقرار من رئيس جملس الوزراء جملس مؤقت  عدم دعوة املؤمتر العام أو اهليئة العامة خالل املدة املذكورة يف الفقرة السابقة يف حال ب.
 .ة خزانة التقاعد ومعاون لهاجمللس األصلي كما يسمى مراقب ملؤسس للنقابة أو الفرع ميارس نفس اختصاصات

جملس النقابة وجمالس الفروع ويعترب مراقب مؤسسة خزانة التقاعد  يقوم مؤقتا مبهام املؤمتر العام للنقابة وميارس صالحياته جمموع أعضاء ج.
 .يف املؤمتر ومعاونه عضوين متممني

 .أعضاء جملس النقابة وأعضاء جملس كل فرع من فروع النقابةوميارس صالحياته جمموع  يقوم مؤقتا مبهام اهليئة العامة للفرع د.

بتوجيه  يتوىل جملس النقابة حتديد موعد اجتماع اهليئتيناملذكورتني يف الفقرتني )ج( و)د( السابقتني ويضع جدول أعمال االجتماع ويقوم النقيب ه.
 .الدعوة ويتوىل رائسة االجتماع

 الباب العاشر

 األحكام العامة

 109املادة 

طائلة املسؤولية القانونية واملالحقة ابلتعويض للموظف املختص بتسجيل وتوثيق عقودالشركات وتعديالهتا لدى كاتب العدل أو  ال جيوز حتت   أ.
جل يف مس يزيد مبلغ التعاقد فيها على مئة ألف لرية سورية إال إذا كانت منظمة من قبل حمام لدى أي مرجع آخر خمتص بتوثيق العقود واليت

 .توقيعه رئيس الفرع أو من ينتدبه جدول احملامني األساتذة ملدة ال تقل عن مخس سنوات وعلى مسؤوليته ويصدق على

 .صندوق التقاعد لقاء التصديق رمسا مقطوعا حتدده األنظمة النافذة يف النقابة تستويف النقابة لصاحل ب.

 .النقابة حيدد مبوجبه الالئحة التنفيذية هلذا النظام عن جملس ينشىء كل فرع مكتبا للتصديق بقرار تنظيمي يصدر ج.

 110املادة 

 .تعديلها أصوال النقابة األخرى مبا يتناسب مع أحكام هذا القانون وتبقى األنظمة احلالية انفذة حلني يعدل النظام الداخلي ومجيع أنظمة

 111املادة 

 .والضرائب والتكاليف املالية األخرىأموال النقابة وممتلكاهتا من كافة الرسوم  تعفى

 112املادة 

والتأهيل عليها وفق األصول  إحداث معهد لتدريب وأتهيل احملامني يصدر نظامه الداخلي والتخصصات اليت يتم التدريب جيوز لنقابة احملامني
 .املتبعة يف إصدار أنظمة النقابة

 113املادة 



 .يالته كما تلغى مجيع األحكام املخالفة هلذا القانونوتعد 1981لعام  39تلغى أحكام القانون رقم 

 114املادة 

 .ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية

 ميالدي 11/7/2010هجري املوافق  30/7/1431دمشق يف 

 رئيس اجلمهورية

 


