
 قانون نقابة المحامین النظامیین
. وھو القانون الذي یحكم عمل نقابة  2019قانون نقابة المحامین النظامیین األردنیین مع كامل التعدیالت ، شامال تعدیالت 

 مواد مكون من ستة فصول 110المحامین في األردن ویقع في 

  

 التسمیة وبدء العمل 1المادة 

 .) ویعمل بھ من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة1972یسمى ھذا القانون ( قانون نقابة المحامین النظامیین لسنة 

 تألیف النقابة وأھدافھا  -الفصل االول

 2المادة 

 .یؤلف المحامون النظامیون في المملكة االردنیة الھاشمیة نقابة ذات مركزین في عمان والقدس

 3المادة 

ة بالشخصیة االعتباریة واالستقالل المالي ویتولى شؤونھا مجلس تنتخبھ الھیئة العامة وفقا الحكام ھذا القانون تتمتع النقاب
 .ویمثلھا النقیب لدى الجھات القضائیة واالداریة وامام الغیر

 4المادة 

في الوطن العربي على رفع   نقابة المحامین عضو في اتحاد المحامین العرب وتعمل بالتعاون مع االتحاد ونقابات المحامین
 . مستوى مھنة المحاماة تحت شعار االتحاد ( الحق والعروبة )

 5المادة 

 :تمارس النقابة نشاطھا لتحقیق االھداف التالیة

 . الدفاع عن مصالح النقابة و المحامین و المحافظة على فعالیة المھنة وضمان حریة المحامي في اداء رسالتھ -1

اء النقابة لتطویر الفكر القانوني في خدمة الحق والعدل والتقدم والمساھمة في تطویر التشریع ابتغاء تیسیر  تنظیم جھود اعض -2
 . العدالة بغیر موانع مادیة او تعقیدات اداریة

 . تنشیط البحوث القانونیة وتشجیع القائمین بھا ورفع المستوى العلمي العضاء النقابة -3

دیة واالجتماعیة والثقافیة لالعضاء وتنظیم معاش الشیخوخة والعجز والوفاة وتقدیم المساعدة عند تقدیم الخدمات االقتصا -أ -4
 . الحاجة وتوفیر الرعایة الصحیة بما یكفل لالعضاء وعائالتھم حیاة كریمة

راتبا تقاعدیا  تأسیس وتنمیة صندوق تقاعد للمحامین یضمن للمحامي راتبا تقاعدیا و ال یؤثر على حقھ ھذا كونھ یتقاضى -ب
 . من صندوق الخزینة او من ایة جھة اخرى

 . تاسیس وتنمیة صندوق تعاوني للمحامین لتعزیز روح التعاون فیما بینھم وتوطید الخدمات التعاونیة والمھنیة والمادیة لھم -ج



 . غیر القادرین من المواطنینتوفیر العمل المھني لالعضاء وتنظیم التعاون في ممارس المھنة وتقدیم المعونة القضائیة ل -5

  

 مھنة المحاماة -الفصل الثاني

 6المادة 

 :المحامون ھم من اعوان القضاء الذین اتخذوا مھنة لھم تقدیم المساعدة القضائیة والقانونیة لمن یطلبھا لقاء اجر ویشمل ذلك

 :التوكل عن الغیر لالدعاء بالحقوق والدفاع عنھا -1

 . لدى كافة المحاكم على اختالف انواعھا ودرجاتھا عدا المحاكم الشرعیة -أ

 . ر النیابة العامة والحكام اإلداریین والضابطة العدلیةلدى المحكمین ودوائ -ب

 . لدى كافة الجھات االداریة والمؤسسات العامة والخاصة -ج

 . تنظیم العقود والقیام باالجراءات التي یستلزمھا ذلك -2

 . تقدیم االستشارات القانونیة -3

 شروط ممارسة المھنة  -الفصل الثالث

 7المادة 

 . مھنة المحاماة ان یكون اسمھ مسجال في سجل المحامین االساتذةیشترط في من یمارس  

 8المادة 

 :یشترط في من یطلب تسجیلھ في سجل المحامین ان یكون -1

متمتعا بالجنسیة االردنیة منذ عشر سنوات على االقل ما لم یكن طالب التسجیل متمتعاً بجنسیة احدى الدول العربیة قبل   -أ
 . دنیة وحینئذ ال یجوز ان تقل مدة تمتعھ بالجنسیتین معاً عن عشر سنوات حصولھ على الجنسیة االر

 . اتم الثالثة والعشرین من عمره -ب

 . متمتعا باالھلیة المدنیة الكاملة  -ج

 . مقیماً في المملكة االردنیة الھاشمیة اقامة دائمة فعلیة -د

بجریمة اخالقیة او بعقوبة تادیبیة السباب تمس الشرف  محمود السیرة والسمعة وان ال یكون قد ادین او صدر ضده حكم -ه
والكرامة وان ال تكون خدمتھ في اي وظیفة او عملھ في اي مھنة سابقة قد انتھت او انقطعت صلتھ باي منھما السباب ماسة  

ة للتثبت من توفر ھذا  بالشرف او االمانة او االخالق . ولمجلس النقابة القیام باي اجراءات او تحقیقات یراھا ضروریة ومناسب
 . الشرط في طلب التسجیل



حائزا على شھادة في الحقوق من احدى الجامعات او معاھد الحقوق المعترف بھا على ان تكون ھذه الشھادة مقبولة لممارسة  -و
م العالي والبحث العلمي مھنة المحاماة في البلد الذي منحھا . وتنفیذا الغراض ھذه الفقرة یعد مجلس النقابة بموافقة وزارة التعلی

او أي جھة اخرى ذات عالقة قائمة بالجامعات والمعاھد الحقوقیة المعترف بھا ، وللمجلس من وقت آلخر بالطریقة ذاتھا ان 
یضیف او یحذف اسم ایة جامعة او معھد من الجامعات والمعاھد المسجلة في تلك القائمة وتنشر القائمة ، وما یطرأ علیھا من  

 . الجریدة الرسمیةتعدیل في 

 . أتم التدرب المنصوص علیھ في الفصل السابع من ھذا القانون -ز

 . أن ال یكون موظفاً في الدولة او البلدیات او القطاع الخاص او أي وظیفة أخرى -ح

سبق ان اجیزوا یستثنى من الشروط الواردة في الفقرتین ( و ، ز ) من ھذه المادة ، المحامون االساتذة االردنیون الذین  -2
 . بممارسة ھذه المھنة وسجلوا في سجل المحامین االساتذة قبل صدور ھذا القانون

 . ان ال یكون منتسبا لنقابة أخرى -ط

 . دفع الرسوم المقررة بموجب ھذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه وذلك على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر -ي

 9المادة 

الذي یحمل جنسیة احدى الدول العربیة ان یطلب تسجیلھ في سجل المحامین االساتذة على ان یكون حامال  للمحامي االستاذ -1
لتلك الجنسیة منذ عشر سنوات على االقل سبقت تاریخ تقدیم الطلب بشرط وجود نص مماثل في تشریع الدولة التي یحمل 

 . من المادة السابقةو ) -جنسیتھا ، وان یخضع لالحكام الواردة في الفقرات من ( ب

للمحامي المتدرب ( تحت التدریب ) والذي یحمل جنسیة احدى الدول العربیة ان یطلب تسجیلھ في سجل المحامین المتدربین  -2
على ان یكون حامال لتلك الجنسیة منذ عشر سنوات على االقل سبقت تاریخ تقدیم الطلب بشرط ان یخضع للشروط الواردة في  

والحكام الفصل السابع من ھذا القانون ، ویشترط ان تكون الدول التي یحمل جنسیتھا تعامل المحامي االردني  الفقرة السابقة 
 . المتدرب بالمثل

 10المادة 

للمحامي العربي المنتسب الحدى نقابات الدول العربیة ، ان یترافع باالشتراك مع محام اردني مسجل بسجل المحامین االساتذة 
ك في قضیة معینة وباذن یمنحھ مجلس النقابة او النقیب في حالة عدم التئام المجلس الي سبب كان بعد التثبت  امام المحاكم وذل

 . من صفة المحامي طالب المرافعة بشرط ان تعامل النقابة المنتسب الیھا ذلك المحامي المحامین االردنیین بالمثل

 الوظائف واالعمال التي ال یجوز الجمع بینھا وبین المحاماة -الفصل الرابع

 11المادة 

 :ال یجوز الجمع بین المحاماة وما یلي -1

 . رئاسة السلطة التشریعیة -أ

 . الوزارة -ب

عمال المحاماة في  الوظائف العامة او الخاصة الدائمة والمؤقتة براتب او مكافأة عدا من یتولى من المحامین االساتذة ا -ج
 . مؤسسة رسمیة او شبھ رسمیة او شركة



احتراف التجارة وتمثیل الشركات او المؤسسات في اعمالھا التجاریة ورئاسة او نیابة رئاسة مجالس ادارة الشركات او  -د
 . المؤسسات على اختالف انواعھا وجنسیاتھا

 . و ایة وظیفة فیھامنصب مدیر في ایة شركة او مؤسسة رسمیة او شبھ رسمیة ا -ه

 . جمیع االعمال التي تتنافى مع استقالل المحامي ، او التي ال تتفق مع كرامة المحاماة -و

تسري احكام ھذه المادة على االشتغال بالصحافة الحقوقیة والثقافیة وعضویة المجالس التمثیلیة وعضویة ھیئات التدریس  ال -2
 . نقابة المحامین بتفرغ كامل او جزئيفي كلیات الحقوق االردنیة او العمل في 

 12المادة 

او زاول عمال من االعمال المنصوص  8و  7كل محام لم تعد تتوفر فیھ شروط مزاولة مھنة المحاماة الواردة في المادتین  -1
 . بة) من المادة السابقة ینقل اسمھ الى سجل المحامین غیر المزاولین بقرار من مجلس النقا1علیھا في الفقرة (

اذا زالت االسباب المبینة في الفقرة السابقة ، یعاد تسجیل المحامي في سجل المحامین بقرار من مجلس النقابة بناء على  -2
 . طلبھ

 الوظائف واالعمال التي ال یجوز الجمع بینھا وبین المحاماة -الفصل الرابع

 13المادة 

ل الوكالة بنفسھ او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد الوزارة  ال یجوز للمحامي الذي سبق واشغل منصب وزیر ان یقب -1
 . التي كان یتوالھا او ضد اي من الدوائر والمؤسسات والمصالح المرتبطة بھا او بھ وذلك لمدة ثالث سنوات تلي تركھ الوزارة

الوكالة بنفسھ او بواسطة محام ال یجوز لمن یتولى وظیفة عامة او خاصة وترك الخدمة فیھا واشتغل في المحاماة ان یقبل  -2
 . آخر في اي دعوى ضد المصلحة العامة او الخاصة التي كان یشغل فیھا تلك الوظیفة وذلك لمدة سنتین تلي انتھاء خدمتھ فیھا

ال یجوز للمحامي الذي یتولى عضویة اي من المجالس او اللجان او الھیئات العامة او الخاصة بما في ذلك المجالس   -3
عیة والبلدیة واالداریة قبول الوكالة بنفسھ او بواسطة محام اخر في اي دعوى ضد اي من تلك المجالس او اللجان او  التشری

 . الھیئات او ضد اي من المصالح التابعة لھا وذلك خالل مدة عضویتھ فیھا ولمدة سنتین بعد انتھائھا

لمحاماة ان یقبل الوكالة بنفسھ او بواسطة محام اخر في ال یجوز للمحامي الذي كان یشغل منصب القضاء قبل ممارسة ا -4
 . دعوى كانت معروضة علیھ او في اي قضیة متفرعة او ناشئة عنھا

ال یجوز لمن اعطى رایھ في قضیة كانت قد عرضت علیھ بصفتھ موظفاً او حكماً او فیصالً او خبیراً ان یقبل الوكالة في   -5
 . و ناشئة عنھاتلك القضیة او في اي قضیة متفرعة ا

 االنتساب الى النقابة  -الفصل الخامس

 14المادة 

 -:تحتفظ النقابة بسجالت ثالثة

سجل المحامین المزاولین ویسجل فیھ اسماء المحامین المنتسبین للنقابة الذین ادوا الرسوم السنویة وجمیع الرسوم والذمم  -1
 . والعوائد المطلوبة منھم للنقابة



من  22و 12المزاولین ویسجل فیھ اسماء المحامین المنتسبین للنقابة الذین تنطبق علیھم احكام المادتین  سجل المحامین غیر -2
 . ھذا القانون

 . سجل المحامین المتدربین -3

 15المادة 

علیھا یقدم طلب التسجیل في سجل المحامین االساتذة ، الى مجلس النقابة مع المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص  -1
في المادة الثامنة ، واذا انقضت مدة شھرین من تاریخ تقدیم الطلب ولم یصدر مجلس النقابة قراراً بھذا الشأن ، اعتبر الطلب  

 . مرفوضاً ضمناً ، وحق لطالب التسجیل الطعن في قرار الرفض الضمني

على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر ، ال یسجل في سجل المحامین االساتذة او المتدربین اال من توافرت فیھ الشروط  -2
 . والمتطلبات المنصوص علیھا في ھذا القانون

 16المادة 

محام في سجل  لوزیر العدل او من ینیبھ او اي محام استاذ ، الطعن في اي قرار یصدر عن مجلس النقابة ، یقضي بتسجیل
 . المحامین ولطالب التسجیل حق الطعن في القرار الذي یقضي فیھ المجلس برد طلبھ

 17المادة 

) 8) من المادة الثامنة ، اذا تبین لمجلس النقابة ان احد شروط التسجیل المنصوص علیھا في المادة (2مع مراعاة الفقرة ( -1
المحامي غیر متوفر ، او غیر صحیح حق للمجلس اعادة النظر في ھذا  والتي استند الیھا المجلس في قبول طلب تسجیل 

 . التسجیل والغاؤه ویجوز الطعن في ھذا القرار من قبل المحامي

 . تسري احكام ھذه المادة على المحامین تحت التدریب -2

 18المادة 

ن تقدیم طلب جدید اذا استدعى الطالب  ) ال یحول دو8ان رفض طلب التسجیل لعدم توفر الشروط المنصوص علیھا في المادة (
بزوال السبب او االسباب التي ادت الى الرفض وللمجلس عند تجدید الطلب حق رفضھ ، وللمستدعي حق الطعن في ھذا  

 . القرار

 سجل المحامین -الفصل السادس

 19المادة 

ین وسجالً آخر باسماء المحامین تحت التدریب  ینظم مجلس النقابة في كل عام سجالً عاماً باسماء المحامین االساتذة والمزاول
مرتبة وفق النظام الداخلي ، وترسل نسخة من سجل المحامین االساتذة الى كل من وزارة العدل والنیابات العامة والمحاكم  

بعد نشره في   واتحاد المحامین العرب ونقابات المحامین في الدول العربیة والمؤسسات النقابیة او الدولیة التي یحسن تبلیغھا
 . الجریدة الرسمیة

 20المادة 

 . ینظم مجلس النقابة اضبارة خاصة لكل محام تتضمن كل ما یتعلق بھ ویحدد النظام الداخلي للنقابة اصول تنظیم ھذه االضبارة



 21المادة 

ستحقة في المیعاد الذي یحدده  ال یسجل في السجل السنوي للمحامین االساتذة المزاولین المحامون الذین لم یدفعوا الرسوم الم -1
) من ھذا القانون و ال یحول ھذا دون تسجیل المحامي 23النظام او الذین تخلفوا عن تأدیة الیمین القانونیة المبینة في المادة (

 . المتخلف مجدداً في حالة دفعھ الرسوم المستحقة وفقاً النظمة النقابة وفي حالة ادائھ الیمین القانونیة

) من ھذا القانون 19لى المحاكم قبول المحامین االساتذة الذین لم یسجلوا في السجل المنصوص علیھ في المادة (یمتنع ع -2
 . تحت طائلة البطالن

 22المادة 

اذا تأخر محام عن دفع الرسوم السنویة المستحقة وفقاً النظمة النقابة مدة سنتین متوالیتین فأكثر او انقطع عن العمل مثل تلك  
استبعد اسمھ حكما من سجل المحامین المزاولین ویترتب علیھ في حال طلبھ اعادة التسجیل في السجل ان یدفع نصف رسم  المدة 

 . التسجیل مجدداً باالضافة الى دفع الرسوم االخرى التي استحقت علیھ

 سجل المحامین -الفصل السادس

 23المادة 

في خالل شھرین من نفاذ ھذا القانون ، وعلى المحامي الذي یسجل اسمھ   على المحامین المسجلین في سجل المحامین االساتذة و
 -:الول مرة في سجل المحامین االساتذة ان یحلفوا الیمین التالي امام وزیر العدل وبحضور النقیب او عضوین من مجلس النقابة

كما تقتضیھا القوانین واالنظمة وان احافظ اقسم با� العظیم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بامانة وشرف  )
 . ( على سر مھنة المحاماة وان احترم قوانینھا وتقالیدھا

 24المادة 

كل محام اشتغل بالمحاماة ولم یكن اسمھ وارداً في سجل المحامین المزاولین السنوي ، تطبق علیھ العقوبات التأدیبیة المنصوص 
 . علیھا في ھذا القانون

 في التدریب  -الفصل السابع

 المحامین المتدربین 25المادة 

على الطالب الذي یرغب في تسجیلھ في سجل المحامین تحت التدریب ان یقدم طلباً الى مجلس النقابة مرفقاً بالوثائق المؤیدة   -1
ئر االوراق التي توجبھا ) من ھذا القانون باستثناء البند (ز) من تلك الفقرة ، مع سا8) من المادة (1الى ما اشارت الیھ الفقرة (

 . انظمة النقابة

وان یتضمن الطلب اسم المحامي األستاذ الذي یرغب في اكمال تدریبھ بمكتبھ وموافقتھ الخطیة على قبول الطالب متدربا في  -2
 . ) من ھذا القانون26مكتبھ وتحت اشرافھ وذلك مع مراعاة أحكام المادة (

 . وأن یكون متفرغا ألعمال التدریب -3

على ضوء ھذه الوثائق والمعلومات االخرى التي یحصل علیھا في مجلس النقابة للمجلس قبول طلب التسجیل ، او رفضھ   -4
 . مع بیان االسباب وقرار الرفض قابل للطعن من قبل الطالب لدى محكمة العدل



طالب في سجل المحامین تحت التدریب بعد دفع رسم القید المعین في انظمة اذا قرر المجلس قبول الطلب ، یسجل اسم ال -5
 . النقابة

یحق لعضو الھیئة التدریسیة في اي من كلیات الحقوق االردنیة الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون التسجیل في سجل   -6
الكلیة بصورة تمكنھ من االلتزام باحكام وشروط  المحامین المتدربین في النقابة على ان یقوم بتنظیم مواعید التدریس في 

 . وواجبات التدریب المنصوص علیھا في ھذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه

 26المادة 

یؤسس في نقابة المحامین النظامیین معھد لتدریب المحامین وتأھیلھم لممارسة مھنة المحاماة یسمى ( معھد تدریب المحامین   -1
 . ریقة إدارتھ واسلوب التدریب واحكامھ وشروط القبول فیھ بموجب نظام خاص یصدر لھذه الغایة) على ان تحدد ط

تبقى االحكام الخاصة بالتدریب الواردة في ھذا القانون واالنظمة الصادرة بموجبھ ساریة الى حین صدور نظام معھد تدریب   -2
 . المحامین ومباشرة المعھد ألعمالھ

 27المادة 

) من ھذا القانون تكون مدة التدریب على المھنة سنتین للحائز  35) من المادة ( 3) والفقرة (28احكام المادة (  مع مراعاة -1
على الشھادة الجامعیة االولى في الحقوق، وسنة واحدة للحائز على دبلومین من الدراسات العلیا في القانون او الماجستیر في 

 . محاماة في احدى الدول العربیة او على درجة الدكتوراه في احدى مواد القانونالحقوق او على شھادة المعھد العالي لل

 . تعتبر مدة التدریب على المھنة جزاءاً من مدة ممارسة المھنة المقبولة لغایات التقاعد، على ان تدفع عنھا عائدات التقاعد -2

 28المادة 

 -:على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر

ب على المھنة كل من اشغل منصبا قضائیا بالمعنى المحدد لذلك في قانون استقالل القضاء المعمول بھ أو یعفى من التدری -1
اشغل منصبا قضائیا في القوات المسلحة األردنیة أو األمن العام او المخابرات العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة ال  

 . تقل عن سنتین

لمھنة كل من اشغل وظیفة عضو محكمة جمركیة أو مدع عام لدیھا أو اشغل احدى وظائف النیابة یعفى من التدریب على ا -أ -2
العامة الضریبیة أو مدع عام في األمن العام او المخابرات العامة أو الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة ال تقل عن اربع سنوات  

 . بعد حصولھ على الشھادة الجامعیة االولى في الحقوق

) من ھذه المادة لمدة ال تقل عن سنتین فیعفى من التدریب شریطة 2اذا كانت خدمة المذكورین في البند (أ) من الفقرة ( -ب
 . اجتیاز امتحان خاص تعده النقابة لھذه الغایة

 -:یعفى من نصف مدة التدریب على المھنة بحیث تصبح لمدة سنة واحدة كل من -3

ریع والرأي او مستشارا حقوقیا في القوات المسلحة األردنیة او األمن العام او المخابرات من عمل مستشارا في دیوان التش -أ
 . العامة او الدفاع المدني او قوات الدرك لمدة ال تقل عن اربع سنوات بعد حصولھ على الشھادة الجامعیة األولى في الحقوق

ل عن خمس سنوات متواصلة بعد حصولھ على الشھادة  الموظف المعین لدى المحاكم النظامیة وعمل فیھا لمدة ال تق -ب
 . الجامعیة األولى في الحقوق



یلتزم االشخاص المشار الیھم في البندین (أ) و (ب) من ھذه الفقرة بكافة متطلبات التدریب الواردة في ھذا القانون واالنظمة   -ج
 . الصادرة بموجبھ

 29المادة 

یلتحق بمكتب احد المحامین االساتذة ممن مضى على تسجیلھم في النقابة مدة ال تقل  على المتدرب الذي قبل في المعھد ان  -1
 . عن خمس سنوات او عمل قاضیا قبل تسجیلھ في سجل المحامین االساتذة مدة ال تقل عن ھذه المدة

المحامین االساتذة ولیس   اذا تعذر على طالب التدریب ان یجد محامیاً یلحقھ في مكتبھ فلمجلس النقابة ان یلحقھ بمكتب احد -2
 . لھذا المحامي ان یمتنع عن قبولھ اال اذا ابدى عذراً مقبوالً 

 30المادة 

للمحامي المتدرب ان ینتقل خالل مدة تدربھ من مكتب محام الى آخر بعد موافقة مجلس النقابة واستیفاء الشرائط الالزمة  -1
 . للنقل التي ینص علیھا النظام الداخلي

لس النقابة تكلیف المتدرب باختیار استاذ آخر غیر االستاذ الذي اختاره اذا كان من الواضح ان ظروف االستاذ ال یجوز لمج -2
 ً  . تمكنھ من االشراف على المتدرب اشرافاً صحیحا

 31المادة 

م الصلح  لمجلس النقابة السماح للمحامي المتدرب بأن یترافع بشخصھ تحت اشراف استاذه وبتفویض خطي منھ امام محاك
والبدایة بعد تخرجھ من معھد تدریب المحامین وامام محاكم االستئناف بعد مرور ستة اشھر على تخرجھ من ھذا المعھد 

 . والتحاقھ بمكتب احد المحامین االساتذة

 32المادة 

لھما ان یحضرا مجتمعین للمحامي االستاذ والمتدرب الذي ینیبھ تعقب جمیع المعامالت لدى المراجع القضائیة واإلداریة كافة و
 . ومنفردین التحقیقات امام الشرطة والنیابات العامة

 33المادة 

ال یحق للمحامي المتدرب ان یستعمل صفة المحامي دون ان یلحقھا بكلمة متدرب او ان یتخذ مكتبا لھ او ان یعلن عن اسمھ  
بلوحة ومن یخالف ذلك یمدد تدریبھ مدة ال تقل عن سنة واذا كان قد انتقل الى سجل المحامین االساتذة توقع علیھ احدى  

 . من ھذا القانون )63العقوبات المنصوص علیھا في المادة (

 34المادة 

 -:یشطب اسم المتدرب من الجدول حكما بعد انقضاء خمس سنوات على تسجیلھ في سجل المحامین المتدربین -1

 :اذا لم یتقدم بطلب نقل اسمھ الى جدول المحامین االساتذة او -أ

 . اذا لم یتم شرائط التدرب-ب

 . یخضع قرار الشطب للطعن بالشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون -2



 . للمحامي المشطوب اسمھ من الجدول ان یطلب تسجیلھ مجدداً محامیاً متدرباً بعد دفع كافة الرسوم المتوجبة مجددا -3

 35المادة 

ریب المنصوص علیھا في ھذا القانون على المحامي المتدرب ان یلتزم طیلة مدة تدریبھ باحكام وشروط وواجبات التد -1
 . واالنظمة الخاصة بالنقابة وباي تعلیمات یصدرھا مجلس النقابة لتنظیم شروط وواجبات التدریب على المھنة

للمحامي المتدرب ان یطلب نقل اسمھ من سجل المحامین المتدربین الى سجل المحامین االساتذة بعد اتمام شروط وواجبات   -2
 . لمھنة ویقدم الطلب الى النقیب مرفقاً بشھادة من استاذ باتمام تلك الشروط والواجبات وبكفاءة الطالبالتدریب على ا

لمجلس النقابة ان یحقق بالطریقة التي یراھا مناسبة للتثبت من جدارة وكفاءة المحامي المتدرب الذي تقدم بالطلب لنقل اسمھ  -3
نتائج التحقیق ان یقرر الموافقة على الطلب او رفضھ ، او تمدید التدریب لمدة الى سجل المحامین االساتذة وللمجلس في ضوء 

اضافیة ال تزید على مدة التدریب االصلیة للمحامي المتدرب ، یعود مجلس النقابة بعد انتھائھا الى النظر في طلب نقلھ الى سجل  
 . المحامین االساتذة ویصدر قراره اما بالموافقة علیھ او برفضھ

 36ة الماد

 . یفصل مجلس النقابة في كل خالف یقع بین المتدرب واستاذه بسبب التدریب

 37المادة 

 . یعتبر مكتب االستاذ موطناً صالحاً للتبلیغ بالنسبة للمتدرب خالل الفترة التدریبیة

 حقوق المحامین -الفصل الثامن

 مزاولة المھنة 38المادة 

 . ین المسجلین في النقابة دون غیرھم وفقاً الحكام ھذا القانونمزاولة مھنة المحاماة حق محصور بالمحام -1

ال یجوز لغیر المحامین المسجلین ان یمارس العمل المنصوص علیھ في الفقرة االولى من المادة السادسة اال في الحاالت   -2
 . التي یجیز فیھا القانون ذلك

د الكسب العمل المنصوص علیھ في الفقرتین الثانیة والثالثة من ال یجوز لغیر المحامین المسجلین ان یمارس كحرفة او بقص -3
 . المادة السادسة

) من ھذه المادة یعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشھر وال تزید على سنتین  3) و (2كل من یخالف احكام الفقرتین ( -4
استاذ مسجل في النقابة ان یأخذ صفة المشتكي  وبغرامة ال تقل عن ألف دینار وال تزید على خمسة آالف دینار ویجوز ألي محام

 . ویقدم البینات وفقا ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة بعد إعالم النقیب خطیا بذلك

 39المادة 

للمحامي ان یسلك الطریق التي یراھا ناجحة في الدفاع عن موكلھ و ال یكون مسؤوال عما یورده في مرافعاتھ كتابة او شفاھا  
 . ستلزمھ حق الدفاع ، كما ال یكون مسؤوال عن االستشارات التي یعطیھا عن حسن نیةمما ی

 40المادة 



یتمتع المحامي لدى المحاكم والدوائر والسلطات التي یمارس مھنتھ امامھا بالحریة  على الرغم مما ورد في أي تشریع آخر -1
تأدیة لواجباتھ المھنیة و ال یتعرض المحامي تجاه ھذه المحاكم   التامة بحیث ال یجوز توقیفھ او تعقبھ من اجل أي عمل قام بھ

 . والدوائر والسلطات التي یمارس مھنتھ امامھا اال للمسؤولیة التأدیبیة وفق احكام ھذا القانون

ر الشرطة یجب ان ینال المحامي الرعایة واالھتمام الالئقین بكرامة المحاماة من المحاكم والنیابات بجمیع درجاتھا ودوائ -2
وكافة الدوائر والمراجع الرسمیة التي یمارس مھنتھ امامھا وان تقدم لھ كافة التسھیالت التي یقتضیھا القیام بواجبھ وال یجوز  

 . اھمال طلباتھ بدون مسوغ قانوني 

 . ال یجوز تفتیش محام اثناء المحاكمة -3

على النیابة ان تخطر النقابة عند الشروع في تحقیق اي شكوى ضد محام وللنقیب او من ینتدبھ ان یحضر جمیع مراحل -4
 . التحقیق

 . في حالة الجرم المشھود یبلغ النقیب او من ینوب عنھ بالسرعة الممكنة بما تم من اجراءات -5

او بسبب تادیتھا بالعقوبة المقررة على من یعتدي على قاض اثناء تادیة یعاقب من یعتدي على محام اثناء تادیتھ اعمال مھنتھ  -6
 . وظیفتھ او بسبب تادیتھ لھا

 41المادة 

ال یجوز للمتداعین ان یمثلوا امام المحاكم على اختالف انواعھا ودرجاتھا وھیئات التحكیم ودوائر التنفیذ اال بوساطة   -1
 -:محامین یمثلونھم ویستثنى من ذلك ما یلي

المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قیمتھا عن الف دینار ودعاوى التسویة ودعاوى تصحیح قید النفوس  -أ
والقضایا الجزائیة وقضایا التنفیذ التي تقل قیمتھا عن ثالثة آالف دینار على ان تتم المراجعة فیھا من الشخص ذي العالقة بھا 

 . مباشرة او بوساطة محام

 . المحامون المزاولون والسابقون والقضاة العاملون والسابقون -ب

ال یجوز تحت طائلة البطالن التقدم بأي دعاوى امام محاكم التمییز والعدل العلیا واالستئناف ومحكمتي استئناف ضریبة   -2
وجب وكالة منظمة حسب االصول الدخل والجمارك ومحاكم البدایة بأنواعھا اال اذا كانت موقعة من احد المحامین االساتذة بم

 . ویستثنى من ذلك النیابة العامة والنیابة العامة اإلداریة والمحامي العام المدني ومساعدوه

ال یسري حكم ھذه المادة على مصالح الحكومة او الھیئات العامة او دوائر االوقاف التي لھا ان تنیب عنھا في المرافعة احد   -3
 . زة الحقوقموظفیھا الحاصلین على اجا

 42المادة 

ال یجوز ان یسجل لدى الدوائر المختصة أو أي مرجع رسمي عقد أو نظام أي شركة أو مؤسسة تجاریة إال إذا ذیل بتوقیع احد  
 . المحامین األساتذة المزاولین

 43المادة 

ن المسجلین في سجل المحامین على أي من الشركات والمؤسسات المبینة ادناه تعیین وكیل او مستشار قانوني من المحامی -1
 -:االساتذة



 . الشركات المساھمة العامة وفروعھا والشركات المساھمة الخاصة -أ

 . الشركة ذات المسؤولیة المحدودة التي یزید رأسمالھا على عشرین ألف دینار -ب

 . الشركة األجنبیة او أي فرع او وكالة لھا او المكتب االقلیمي او التمثیلي -ج

كة او المؤسسة المسجلة لدى المناطق التنمویة او المناطق الحرة او لدى منطقة العقبة االقتصایة الخاصة او سلطة اقلیم  الشر -د
 . البترا التنموي السیاحي مھما كان رأسمالھا

 . الشركة المعفاة والشركة التي ال تھدف الى تحقیق الربح -ه

 . ) ألف دینار50اي شركة او مؤسسة أخرى ال یقل رأسمالھا عن ( -و

) من ھذه المادة تعیین الوكیل او المستشار القانوني بموجب عقد خطي  1على الشركة او المؤسسة المشار الیھا في الفقرة ( -2
 . وعلیھا اشعار النقابة خطیا باسم وكیلھا او مستشارھا القانوني خالل ستین یوما من تاریخ التعیین

شاراً او وكیالً عاماً الكثر من خمس مؤسسات او شركات او فروع او وكاالت من  یمتنع على المحامین ان یكون مست -3
المؤسسات او الشركات او الفروع او الوكاالت المذكورة في ھذه المادة، على ان ال یكون من بینھا اكثر من شركتین مساھمتین  

 . عامتین

بالتوكیل بموجب الفقرة االولى من ھذه المادة بتعیین وكیل  اذا لم تقم ایة شركة او مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة  -4
عام او مستشار قانوني لھا خالل ثالثة اشھر من تاریخ العمل بھذا القانون . او من تاریخ تاسیسھا او تسجیلھا فیترتب علیھا دفع  

 . مبلغ خمسة دنانیر الى صندوق النقابة عن كل یوم تتاخر فیھ عن ذلك التعیین

حامي ان یشعر النقابة خطیاً باسماء المؤسسات او الشركات او الجھات التي عین وكیالً عاماً او مستشاراً قانونیاً لھا  على الم -5
مما ھو منصوص علیھ في الفقرتین االولى والثالثة من ھذه المادة وذلك خالل مدة ال تزید على ثالثین یوماً من تاریخ تعیینھ،  

 ً بدفع ثالثة اضعاف الرسوم المترتبة علیھ للنقابة مقابل ذلك التعیین باالضافة الى مبلغ خمسة  واذا تخلف عن ذلك فیصبح ملزما
 . دنانیر عن كل یوم یتاخر فیھ عن تقدیم االشعار

 44المادة 

بالرغم عما ورد في اي قانون او تشریع آخر یكون للمحامي االستاذ حق المصادقة على تواقیع موكلیھ على الوكاالت  -1
صیة اذا تعلق التوكیل في احد االمور المنصوص علیھا في المادة السادسة من ھذا القانون ویكون المحامي في جمیع  الخصو

 . الحاالت مسؤوالً شخصیاً عن صحة ھذه التواقیع

للمحامي عند الضرورة سواء اكان خصما اصیال ام وكیال ان ینیب عنھ بتفویض موقع منھ وفي قضیة معینة وعلى  -2
تھ محامیا آخر في اي عمل موكول الیھ بموجب وكالتھ وضمن الشروط الواردة فیھا ما لم یكن ھنالك نص في الوكالة مسؤولی

 . یمنع مثل ھذه االنابة وتكون االنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات

حكمة اال بموجب وكالة خطیة موقعة من موكلھ ) من ھذه المادة ال یحق الي محام الظھور لدى اي م2مع مراعاة الفقرة ( -3
ومصادق علیھا من قبلھ او من قبل مرجع مختص قانونیا واذا كانت الوكالة تشمل درجات متعددة في المحاكم فیدفع رسم ابراز  

 . عنھا لحساب النقابة عن كل درجة من ھذه الدرجات

حكمة علیھا كافیا الثبات حق المحامي في تمثیل موكلھ بموجبھا  تنظم الوكاالت العامة لدى الكاتب العدل ویكون اطالع الم -4
ویجوز للمحكمة اذا شاءت ان تحتفظ بصورة عنھا یصدقھا رئیس القلم وتكون تابعة لرسم االبراز حسب الصورة المبینة في 

 . الفقرة السابقة



 اتعاب المحاماة

 45المادة 

للمحامي الحق في تقاضي بدل اتعاب عما قام بھ من اعمال ضمن نطاق مھنتھ كما لھ الحق في استیفاء النفقات التي دفعھا في 
 . سبیل القضیة التي وكل بھا

 46المادة 

الحقیقیة  % من القیمة 25یتقاضى المحامي اتعابھ وفق العقد المعقود بینھ وبین الموكل على ان ال یتجاوز بدل ھذه االتعاب  -1
 . للمتنازع علیھ اال في احوال استثنائیة یعود امر تقدیرھا الى مجلس النقابة

إذا لم تحدد اتعاب المحامي باتفاق خطي صریح تحدد اللجان المختصة في النقابة ھذه األتعاب بعد دعوة الطرفین ویراعى   -2
 . في التحدید جھد المحامي وأھمیة القضیة وأي عوامل أخرى ذات عالقة

 . اذا تفرع عن الدعوى موضوع االتفاق دعاوى غیر ملحوظة حق للمحامي ان یطالب بدل اتعاب عنھا -3

على المحكمة بناء على طلب الخصم ان تحكم على خصمھ باتعاب المحاماة ویعود لھا تحدید مقدارھا على ان ال تقل في  -4
دینار في اي دعوى مھما بلغت قیمة المحكوم بھ فیھا ،   1000على % من قیمة المحكوم بھ وان ال تزید 5المرحلة االبتدائیة عن 

 . وان ال تزید اتعاب المحاماة في المرحلة االستئنافیة عن نصف ما تحكم بھ المحكمة االبتدائیة

 47المادة 

وقیعھ الوكالة الي اذا انھى المحامي القضیة صلحاً او تحكیماً وفق ما فوضھ بھ موكلھ او عدل الموكل عن متابعة القضیة بعد ت
 . سبب من االسباب استحق المحامي االتعاب المتفق علیھا ما لم یكن ھناك اتفاق مخالف

 48المادة 

للموكل ان یعزل محامیھ ، وفي ھذه الحالة یكون ملزماً بدفع كامل االتعاب عن تمام المھمة الموكولة الى المحامي اذا كان   -1
 . العزل ال یستند الى سبب مشروع 

للمحامي ان یعتزل الوكالة السباب حقة ، بشرط ان یبلغ موكلھ ھذا االعتزال و ال یجوز لھ استعمال ھذا الحق في وقت غیر   -2
مناسب، وللمحامي في ھذه الحالة االحتفاظ بما قبضھ من اتعاب ، كما یفصل مجلس النقابة ، في كل خالف حول مشروعیة 

 . االعتزال والنتائج المترتبة عنھ

 49ة الماد

في حالة وفاة الوكیل او اعتزالھ المھنة یقدر مجلس النقابة اتعاب المحامي على ضوء الجھد المبذول واالتفاق المعقود اذا طلب 
 . ) من ھذا القانون52ذو مصلحة ذلك ویكون قرار المجلس قابال لالستئناف خالل المدة المنصوص علیھا في المادة (

 50المادة 

 . لم موكلھ كل ما تسلمھ من النقود واالوراق االصلیة التي في حوزتھ عندما یطلب الموكل ذلكعلى المحامي ان یس -1



عند وجود اتفاق كتابي على االتعاب یحق للمحامي حبس النقود واالوراق بما یعادل مطلوبھ اما في حال عدم وجود اتفاق  -2
ما في حوزتھ من نقود واوراق وطلب الحجز على ایة اموال  كتابي فیرفع االمر الى مجلس النقابة مع حق الوكیل باالحتفاظ ب

 . للموكل لنتیجة الفصل في النزاع حول االتعاب

 . یسقط حق الموكل في استعادة االوراق والمستندات بعد مرور عشر سنوات على انتھاء القضیة -3

 51المادة 

ضوع التوكیل وھذا االمتیاز یلي في المرتبة االحوال  التعاب المحامي حق امتیاز على ما آل الى موكلھ نتیجة الدعوى مو -1
 . المنصوص علیھا في القوانین المرعیة

للمحامي الذي صدر امر بتقدیر اتعابھ بمصالحة مصدق علیھا من لجنة تقدیر االتعاب او من ھیئة االعتراض المشكلة وفق  -2
ناف ان یحصل على امر من رئیس التنفیذ باعتبار ھذه احكام ھذا القانون او من المحكمة او بحكم صادر عن محكمة االستئ

 . االتعاب دینا ممتازا على األموال والعقارات موضوع الدعوى العائدة لمن یصدر امر التقدیر او المصالحة او الحكم ضده

 52المادة 

ن عشر سنوات في ممارسة یشكل مجلس النقابة لجنة او اكثر من ثالثة محامین اساتذة مزاولین ممن امضوا مدة ال تقل ع -1
 . المھنة ویسمي من بینھم رئیسا لھا للنظر في قضایا تقدیر االتعاب وللمجلس ان یسمي اعضاء احتیاط لھذه اللجنة

 . یتم االعتراض على قرارات لجنة تقدیر االتعاب الى مجلس النقابة -أ -2

كثر تتألف من خمسة محامین ممن أمضوا مدة ال تقل  للمجلس تفویض أي من صالحیاتھ في ھذه الفقرة لھیئة اعتراض او ا -ب
عن خمس عشرة سنة في ممارسة المھنة ویسمي من بینھم رئیسا لھا للنظر في االعتراض على قرارات لجنة قضایا تقدیر 

 . االتعاب وللمجلس ان یسمي اعضاء احتیاط لھذه الھیئة

انون اصول المحاكمات المدنیة فیما لم یرد علیھ نص في ھذا  تطبق كل من ھیئة االعتراض ولجنة قضایا تقدیر االتعاب ق -3
)  2القانون وتكون القرارات الصادرة عن لجنة قضایا تقدیر االتعاب قابلة لالعتراض لدى ھیئة االعتراض وفقا ألحكام الفقرة (

یوم التالي لتبلیغھ اذا كان بمثابة  من ھذه المادة خالل عشرة ایام تبدأ من الیوم التالي لصدور القرار اذا كان وجاھیا او من ال
الوجاھي أو وجاھي اعتباري وتكون القرارات الصادرة عن ھیئة االعتراض او المجلس قابلة لالستئناف امام محكمة االستئناف 

الي  ) یوما تبدأ من الیوم التالي لصدورھا اذا كانت وجاھیة او من الیوم الت15التي تقع ھیئة االعتراض ضمن دائرتھا خالل (
 . لتبلیغھا اذا كانت بمثابة الوجاھي او وجاھي اعتباري ویكون حكم المحكمة نھائیا وینفذ بوساطة دائرة التنفیذ

 . یعفى المستأنف من أي رسم أو تأمین بما في ذلك رسم الطوابع -4

على رئیس محكمة االستئناف خالل ثالثة ایام من تاریخ طلب المحكوم لھ اعطاء صیغة التنفیذ للقرارت الصادرة عن لجنة   -5
 .قضایا تقدیر االتعاب او ھیئة االعتراض اذا لم تستأنف لمحكمة االستئناف لتنفیذھا بوساطة دائرة التنفیذ

 واجبات المحامي -الفصل التاسع

 ین الشركات بین المحامین مكتب المحامي وتكو

 53المادة 

  .ةو ال یحق لھ ان یتخذ غیر مكتب واحد في بلدة واحد للمحامي مكتب الئق مكرس ألعمال المحاماة یجب ان یكون1- 
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یعتبر مكتب المحامي موطناً لھ وللمتمرنین في مكتبھ ، من اجل تبلیغ المقررات واالوراق الصادرة عن النقابة او المتعلقة  -2
 . بالمھنة

یجوز انشاء شركات مدنیة بین المحامین في مكتب واحد لممارسة مھنة المحاماة، ویجب اشعار النقابة خطیاً بقیام الشركة  -3
زید على ثالثین یوماً من تاریخ تكوینھا او من تاریخ انضمام محام جدید الیھا وینطبق ھذا الوجوب في اشعار  خالل مدة ال ت

 :النقابة على قیام تعاون بدون شراكة بین محامیین اثنین او اكثر في مكتب واحد، ویشترط عند تطبیق احكام ھذه الفقرة ما یلي

ونین في مكتب واحد ان یترافع احدھم ضد اآلخر في اي دعوى او ان یمثلوا في اي  ان ال یجوز للمحامین الشركاء او المتعا -أ
 . دعوى او معاملة فریقین مختلفي المصالح

 . ان ال یكون المحامي شریكاً في اكثر من شركة واحدة للمحاماة باي صورة من الصور -ب

الواحد الحق في ان یعین وكیالً عاماً او مستشاراً قانونیاً  ان یكون لكل واحد من المحامین الشركاء او المتعاونین في المكتب  -ج
على العدد من المؤسسات والشركات التي یحق للمحامي ان یكون وكیالً او مستشاراً لھا بمقتضى احكام ھذا القانون واالنظمة 

 . الصادرة بمقتضاه

 54المادة 

زاھة وان یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھ ھذا القانون على المحامي ان یتقید في سلوكھ بمبادئ الشرف واالستقامة والن
 . وتفرضھا علیھ انظمة النقابة وتقالیدھا

 55المادة 

 . على المحامي ان یدافع عن موكلھ بكل امانة واخالص وھو مسؤول في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئھ الجسیم

 56المادة 

 . اً یتفق وكرامة المحاماة وان یتجنب كل اجراء او قول یحول دون سیر العدالةعلى المحامي ان یسلك تجاه المحكمة مسلك

 سلوك المحامي

 57المادة 

على المحامي ان یلتزم في معاملة زمالئھ ما تقضي بھ قواعد اللیاقة وتقالید المحاماة ، ویفصل مجلس النقابة في كل خالف 
 . مسلكي بین المحامین یتعلق بمھنتھم

 58المادة 

المحامي ان یمتنع عن سب خصم موكلھ او ذكر االمور الشخصیة التي تسيء الیھ او اتھامھ بما یمس شرفھ وكرامتھ ما لم   على
 . یستلزم ذلك حالة الدفاع او ضرورة الدفاع عن مصالح موكلھ

 59المادة 

دائھ لمھامھ في المحاكم ودوائر النیابة على المحامي ان یظھر بالرداء الخاص المحدد في النظام الداخلي لنقابة المحامین اثناء ا
 . العامة



 60المادة 

 -:یمتنع على المحامي تحت طائلة المسؤولیة

 . ان یسعى لجلب اصحاب القضایا او الزبائن بوسائل االعالنات او باستخدام الوسطاء مقابل اجر او منفعة -1

 . ان یشتري القضایا والحقوق المتنازع علیھا -2

 . ناد التجاریة بطریق الحوالة السمھ ، بقصد االدعاء بھا دون وكالةان یقبل االس -3

ان یؤدي شھادة ضد موكلھ بخصوص الدعوى التي وكل بھا او ان یفشي سراً أؤتمن علیھ او عرفھ عن طریق مھنتھ المتعلقة  -4
 . بأسرار الموكلین لدى القضاء في مختلف الظروف ولو بعد انتھاءوكالتھ

ى ذات عالقة بھا ، ولو بعد انتھاء  ان یعطي رأیا او مشورة لخصم موكلھ في دعوى سبق لھ ان قبل الوكالة فیھا او في دعو -5
 . وكالتھ

 61المادة 

 :ال یجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولیة ان یقبل الوكالة

 . عن طرفین متخاصمین في دعوى واحدة -1

 . ضد موكلھ بوكالة عامة اذا كان یتقاضى عن ھذه الوكالة اتعاب شھریة او سنویة -2

 . وى او الدعاوي المتفرغة عنھا ولو بعد انتھاء وكالتھضد شخص كان وكیال عنھ ، في نفس الدع -3

4-  ً  . ضد جھة سبق ان اطلعتھ على مستنداتھا الثبوتیة ووجھة دفاعھا مقابل اتعاب استوفاھا منھا سلفا

 62المادة 

 . على المحامي ان ال یقبل الوكالة في دعوى ضد زمیل لھ او ضد مجلس النقابة قبل اجازتھ من قبل النقیب

 السلطة التادیبیة -ل العاشرالفص

 االخالل بواجبات المھنة

 63المادة 

كل محامي اخل بواجبات مھنتھ المنصوص علیھا في ھذا القانون وفي االنظمة الصادرة بمقتضاه او في الئحة آداب المھنة  -1
یام بھا او قام بتضلیل العدالة او اقدم  التي یصدرھا مجلس النقابة بموافقة الھیئة العامة او تجاوز واجباتھ المھنیة او قصر في الق

على عمل یمس شرف المھنة وكرامتھا او تصرف في حیاتھ الخاصة تصرفاً یحط من قدر المھنة، یعرض نفسھ للعقوبات  
 :التادیبیة التالیة

 . التنبیھ -أ

 . التوبیخ -ب

 . المنع من مزاولة المھنة لمدة ال تزید على خمس سنوات -ج



 . من سجل المحامینالشطب النھائي  -د

 . تسري احكام ھذه المادة واالحكام واالجراءات االخرى الخاصة بالتادیب على المحامین المتدربین -2

 64المادة 

ال یجوز للمحامي الممنوع مؤقتا من مزاولة المھنة ، فتح مكتبھ خالل فترة المنع وال مباشرة اي عمل آخر من اعمال   -1
 . المحاماة

المشار الیھ في الفقرة السابقة خاضعاً الحكام ھذا القانون وتسقط فترة المنع من حساب مدتي التدریب   یبقى المحامي -2
 . والتقاعد

 65المادة 

یشكل مجلس النقابة مجلسا تأدیبیا او اكثر من ثالثة من المحامین االساتذة المزاولین وعدد من اعضاء االحتیاط ممن امضوا   -1
 . في ممارسة المھنة ویسمي من بینھم رئیسا لھمدة ال تقل عن عشر سنوات 

 . یتم االعتراض على قرارات مجلس التأدیب الى مجلس النقابة -أ -2

للمجلس تفویض أي من صالحیاتھ الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة لمجلس تأدیب استئنافي واحد او اكثر یتألف من  -ب
من األعضاء االحتیاط ممن امضوا مدة ال تقل عن عشرین سنة ویسمي من بینھم خمسة من المحامین األساتذة المزاولین وعدد 

 . رئیسا لھم

 66المادة 

یجوز رد اعضاء المجالس التأدیبیة واعضاء لجان وھیئات اعتراض تقدیر االتعاب او رد احدھم عند توافر سبب من اسباب رد  
القضاة المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات المدنیة ویقدم طلب الرد الى مجلس النقابة الذي علیھ ان یفصل فیھ خالل  

ان النقابة وفقا ألصول رد القضاة ویكون قرار مجلس النقابة قابال للطعن لدى محكمة ثالثین یوما من تاریخ وروده الى دیو
 . االستئناف المختصة التي علیھا الفصل فیھ خالل ثالثین یوما من تاریخ وروده بقرار غیر قابل للطعن

 67المادة 

ان وھیئات اعتراض تقدیر االتعاب او  اذا رد اي عضو من اعضاء مجلس التادیب وأعضاء مجالس التأدیب االستئنافیة او لج
فقد شرطاً او اكثر من الشروط التي تؤھلھ لممارسة مھنة المحاماة، او تعذر اشتراكھ في اعمال أي منھا الي سبب من االسباب  

 . بما في ذلك غیابھ، یعین النقیب من یحل محلھ من االعضاء االحتیاط

 68المادة 

 -:ترفع الدعوى المسلكیة ضد المحامي -أ

 . بناء على طلب وزیر العدل او رئیس النیابات العامة او النائب العام -1

 . بناء على شكوى خطیة یتقدم بھا احد المحامین -2

 . بناء على شكوى خطیة یقدمھا احد المتداعین -3



تقدم الشكوى الى النقیب ، وعلى النقیب ان یطلب الى المحامي المشكو منھ االجابة على الشكوى خالل خمسة عشر یوما ،  -ب
وللنقیب بقرار من مجلس النقابة بعد ذلك اذا وجد اسباباً تدعو لمتابعة الشكوى ان یحیل ھذه الشكوى الى المجلس التأدیبي 

 . للتحقیق

 . ان یحیل احد المحامین الى مجلس تأدیبي اذا نسب الیھ تصرف ال یتفق وواجبات المحاميیجوز لمجلس النقابة  -ج

 69المادة 

 . ان انفصال المحامي عن المحاماة ال یمنع محاكمتھ عن اعمال ارتكبھا خالل مزاولتھ المھنة

 70المادة 

نة لحقوق الدفاع وتأمین العدالة وللمحامي المشتكى یتبع المجلس التأدیبي في التحقیق او المحاكمة الطرق التي یرى فیھا ضما -1
علیھ ان یوكل محامیاً استاذاً واحداً للدفاع عنھ وللمجلس ان یقرر سماع الشھود وفي حالة تخلف احدھم عن الحضور ویصدر  

 . بحقھم مذكرة حضور تنفذ بواسطة النیابة العامة

اً یقرر المجلس احالتھ الى النیابة العامة ، ویعتبر في مثل ھذه الحالة  اذا حضر الشاھد وامتنع عن اداء الشھادة او شھد كذب -2
 . كأنھ امتنع عن اداء الشھادة او كأنھ ادى شھادة كاذبة امام محكمة نظامیة

لمجلس النقابة بناء على تنسیب المجلس التأدیبي ، اذا رأى ان ھنالك اسباب كافیة ، ان یوقف المحامي مؤقتاً عن تعاطي   -3
نة حتى نتیجة التحقیق وتحسب ھذه المدة لھ من اصل المدة التي سیحكم بمنعھ من مزاولة المھنة خاللھا فیما اذا صدر حكم  المھ

 . علیھ بمثل ذلك

 71المادة 

 . جلسات المجلس التأدیبي سریة وال یجوز نشر االحكام الصادرة عنھ قبل اكتسابھا الدرجة القطعیة -1

الوراق القضائیة واالحكام بواسطة احد موظفي النقابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص تبلغ مذكرات الدعوى ، وا -2
 . علیھا في قانون اصول المحاكمات الحقوقیة

 72المادة 

یصدر المجلس التأدیبي قراره بالشكوى إما ببراءة المحامي المشتكى علیھ أو بإدانتھ والحكم علیھ بإحدى العقوبات  -1
 . ) من ھذا القانون63المادة (المنصوص علیھا في 

یخضع قرار المجلس التأدیبي لالعتراض لدى مجلس النقابة الذي لھ النظر فیھ او احالتھ ألي من المجالس التأدیبیة   -2
  االستئنافیة المشكلة بموجب أحكام ھذا القانون خالل خمسة عشر یوما من الیوم التالي لتاریخ تفھیمھ اذا كان وجاھیا او من الیوم

 . التالي لتاریخ تبلیغھ اذا كان بمثابة الوجاھي او غیابیا

للمحامي المحكوم علیھ حق الطعن بالقرار الصادر عن المجلس التأدیبي االستئنافي لدى محكمة العدل العلیا خالل ستین یوما   -3
 . ھ إذا كان بمثابة الوجاھي او غیابیامن الیوم التالي لتاریخ تفھیمھ القرار إذا كان وجاھیا أو من الیوم التالي لتاریخ تبلیغ

 73المادة 

 . على كل محكمة جزائیة تصدر حكماً متضمناً معاقبة محام ، ان ترسل الى مجلس نقابة المحامین نسخة عن ھذا الحكم -1



ادین بحكم قطعي  ) من ھذا القانون بحق المحامي الذي 63لمجلس النقابة ان یوقع أیا من العقوبات المشار الیھا في المادة ( -2
 . بجنایة او بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة بعد التحقق من ظروف القضیة التي ادین فیھا

 74المادة 

تسجل في سجل خاص االحكام التأدیبیة الصادرة بحق المحامي المحكوم علیھ بعد اكتسابھا الدرجة القطعیة ویشار الیھا في  
 . ة النیابة العامةاالضبارة الخاصة وتنفذ ھذه االحكام بواسط

 75المادة 

) من ھذا القانون كل من لم یتقید بالقرارات واألحكام التأدیبیة 38) من المادة (4یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في الفقرة (
 . الصادرة بحقھ بما في ذلك عقوبة المنع من مزاولة المھنة

 الھیئة العامة   -الفصل الحادي عشر

 الھیئة العامة للنقابة

 76المادة 

 :تتألف الھیئة العامة للنقابة من جمیع المحامین االساتذة العاملین

المسجلین في سجل النقابة ممن ادوا الرسوم السنویة وجمیع العوائد المطلوبة منھم للنقابة قبل موعد اجتماع الھیئة العامة  -1
 . بثالثین یوما على االقل ، وتنعقد برئاسة النقیب او من ینوب عنھ من اعضاء مجلس النقابة حال غیابھ

 . ون تحت التمرینال یشترك في اجتماعات الھیئة العامة المحام -2

 77المادة 

 :تختص الھیئة العامة باالمور التالیة

 . انتخاب النقیب واعضاء مجلس النقابة -1

 . تصدیق الحساب الختامي للسنة الماضیة ، واقرار المیزانیة السنویة التي قدمھا مجلس النقابة -2

 . كرامتھاالنظر في امور المحاماة وشؤونھا العامة والعمل على كل ما یحفظ  -3

 78المادة 

 -:یصدر مجلس الوزراء االنظمة الالزمة لتنفیذ احكام ھذا القانون بما في ذلك ما یلي

 . النظام الداخلي للنقابة -1

 . نظام تقاعد المحامین والضمان االجتماعي -2

 . ةنظام اعانة واسعاف المحامین في حاالت المرض او الكوارث او التوقف عن العمل السباب قاھر -3



 . نظام تعیین رسوم التسجیل في سجل المحامین ، ورسوم اعادة التسجیل -4

 . نظام تحدید الرسوم الواجب تقاضیھا لصندوق النقابة من المحامین عن القضایا التي ترفع الى مجلس النقابة -5

واالحكام المتعلقة بھا والمنظمة  نظام صندوق تعاوني للمحامین تحدد فیھ خدمات وموارد ونفقات الصندوق واسلوب تحقیقھا  -6
 . لھا

 . نظام معھد تدریب المحامین -7

 . نظام المساعدة القانونیة -8

 79المادة 

تجتمع الھیئة العامة للنقابة اجتماعاً عادیاً في كل سنة ، في الوقت الذي یحدده نظام النقابة الداخلي لممارسة االختصاصات 
 . (77) المبینة في المادة

 80المادة 

تجتمع الھیئة العامة للنقابة اجتماعاً استثنائیاً ، للنظر في امور معینة بناء على دعوة توجھ الى اعضائھا وذلك بناء على قرار 
مجلس النقابة او بناء على طلب فریق من المحامین االساتذة المسجلین في سجل النقابة ال یقل عددھم عن الخمس ، وللنقیب عند 

 . عجلة ان یدعو الھیئة العامة لالنعقاد بقرار یصدره مبینا فیھ االسباب التي دعتھ لذلكالضرورة في حاالت مست

 81المادة 

على النقیب او نائبھ حال غیابھ ان یدعو الھیئة العامة لالجتماع عند توفر احدى الحاالت المنصوص علیھا في المواد السابقة ، 
ترسل الیھم ، وباعالن في دار النقابة او الصحف المحلیة ، ویجب ان ترفق وذلك بطریق تبلیغ المحامین االساتذة بكتب شخصیة 

 . الدعوة بجدول االعمال

 82المادة 

اذا كان االجتماع استثنائیا فانھ ال یجوز البحث في غیر المسائل التي حصل االجتماع من اجلھا ، اال اذا كانت مرتبطة او 
 . امةمتفرعة عنھا وذلك حسب تقدیر رئیس الھیئة الع

 83المادة 

ال یصح اجتماع الھیئة اال بحضور االكثریة المطلقة لالساتذة المسجلین ، فاذا لم تجتمع ھذه االكثریة في المرة االولى ، تجدد   -1
الدعوة ثانیة الجتماع یعقد خالل خمسة عشر یوما من تاریخ االجتماع االول على االكثر ، ویكون االجتماع قانونیاً مھما كان  

الحاضرین اما في الدعوة الموجھة لعقد اجتماع استثنائي فاذا لم یتم النصاب القانوني لالجتماع في الدعوة االولى سقط عدد 
 . الطلب

 . تتخذ قرارات الھیئة العامة بأكثریة الحاضرین النسبیة واذا تساوت االصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس -2

 84المادة 

 . ان یكون االنتخاب سریاً ما لم تر الھیئة العامة خالف ذلك وتجري بحضور وزیر العدل او من ینتدبھ لھذه الغایة -أ -1

 . یتم انتخاب النقیب واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتین منفصلتین -ب



اعضاء الھیئة العامة واذا لم یحصل  یشترط للفوز بمركز النقیب حصول المرشح لھ على االكثریة المطلقة للحاضرین من  -ج
على احد المرشحین على تلك االكثریة في المرة االولى یعاد االنتخاب في الجلسة ذاتھا وتكفي في االنتخاب الثاني االكثریة  

 . النسبیة للفوز بالمركز اما اعضاء المجلس فیتم انتخابھم باالكثریة النسبیة التي یحصلون علیھا في المرة االولى

ال تدخل في الحساب االوراق البیضاء ( غیر المكتوبة ) وغیر المقروءة والتي فیھا التباس غیر مقرون بما یوضحھ ، اما  -2
 . االوراق التي تحتوي اسماء اكثر من العدد المطلوب فتھمل منھا االسماء االخیرة الزائدة

 85المادة 

 -:یشترط في المحامي لیكون في مجلس النقابة

 . من المحامین االساتذة المسجلین بسجل النقابة وان ال یقل عمره عن الثالثین عاماان یكون  -1

 . وان ال یكون قد حكم علیھ بعقوبة المنع من مزاولة مھنة المحاماة -2

وان یكون النقیب من الذین مارسوا المھنة مدة ال تقل عن عشرسنوات والعضو ممن مارسوا المھنة مدة ال تقل عن خمس  -3
 . تسنوا

 . ان یكون رشح نفسھ وفق احكام النظام الداخلي -4

 . اما الذین اشغلوا وظائف قضائیة من المحامین االساتذة فیحسب عملھم القضائي كما لو كانوا في عداد المحامین العاملین -5

 مجلس النقابة -الفصل الثاني عشر

 مجلس النقابة

 86المادة 

قیب وعشرة اعضاء ینتخبون من قبل الھیئة العامة وتكون مدة دورة المجلس ثالث  یتولى شؤون النقابة مجلس یؤلف من ن -1
 .سنوات

) من ھذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام ھذا القانون المعدل ویستمر ھذا المجلس في 1تسري أحكام الفقرة ( -2
 .ممارسة صالحیاتھ الى حین انتھاء مدة ثالث سنوات من تاریخ انتخابھ

 87لمادة ا

 . یجوز اعادة انتخاب النقیب لدورة ثانیة ، وال یعاد انتخابھ بعد ذلك اال بعد انقضاء دورة واحدة على انتھاء مدتھ السابقة

 88المادة 

 . ینتخب المجلس في اول اجتماع لھ من بین اعضائھ نائبا للنقیب وامینا للسر ونائبا لھ وامینا للصندوق ونائبا لھ -1

لس اعضاء لجان التدریب وتقدیر االتعاب وھیئات االعتراض ومجالس التأدیب ومجالس االعتراض والتأدیب یعین المج -2
االستئنافیة واللجان المنصوص علیھا في ھذا القانون واالنظمة الصادرة بمقتضاه التي یرى انھا ضروریة لتنظیم اعمالھ خالل  

 . شھر من تاریخ انتخابھ



 . أخرى یراھا ضروریة لتنظیم اعمالھللمجلس أن یشكل أي لجان   -3

 89المادة 

یحدد النظام الداخلي للنقابة توزیع االعمال بین اعضاء مجلس النقابة كما یحدد طریقة اشراف امین السر على الشؤون االداریة  
 . واشراف امین الصندوق على الشؤون المالیة ، ومن یجب التوقیع عن المجلس في االمور المالیة

 90المادة 

یجتمع مجلس النقابة بصورة عادیة مرتین في كل شھر ، ویمكن اجتماعھ في كل وقت بصورة استثنائیة بدعوة من النقیب او  
 . نائبھ في حال غیابھ

 91المادة 

ات  على مجلس النقابة ان یعلم فورا وزیر العدل بنتائج االنتخابات التي تقوم بھا الھیئة العامة وكذلك علیھ ان یعلمھ باالنتخاب
 . الداخلیة التي یقوم بھا وبالقرارات التي یتخذھا بشأن قبول طلبات تسجیل المحامین او رفضھا او استبعادھا

 92المادة 

اذا شغر مركز النقیب الي سبب كان ، یقوم نائبھ مقامھ ، اذا كانت المدة الباقیة النتھاء مدتھ تقل عن ستة اشھر واال فتدعى   -1
 . قیب جدید یكمل المدة الباقیة للنقیب االصليالھیئة العامة النتخاب ن

اذا استقال عضو من مجلس النقابة او شغرت وظیفتھ الي سبب آخر یدعى من حصل على االكثریة في االنتخاب السابق   -2
بحسب التسلسل لیخلفھ ، واذا لم یكن ینتخب المجلس من المحامین االساتذة المسجلین ومن تنطبق علیھم الشروط الواردة لملء 

 . المركز الشاغر تكملة لمدة من سبقھ

اذا كان عدد االعضاء المستقیلین او الذین شغرت وظائفھم یزید على النصف یدعو النقیب او من ینوب عنھ الھیئة العامة  -3
 . النتخاب من یخلفھم ویكملوا مدة االعضاء الذین حلوا محلھم

 93المادة 

 -:یشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما یتعلق بمھنة المحاماة وعلى االخص

 . ات تسجیل المحامین واتخاذ القرارات بقبولھا او رفضھاالنظر في طلب -1

 . المحافظة على مبادئ المھنة وتقالیدھا والدفاع عن حقوق النقابة وكرامة المنتسبین الیھا -2

 . ادارة شؤون النقابة واموالھا وتحصیل الرسوم المستحقة لھا -3

 . ذ غایات ھذا القانون وعرضھا على الھیئة للموافقة علیھاوضع االنظمة على اختالف غایاتھا ومواضیعھا من اجل تنفی -4

 . دعوة الھیئة العامة وتنفیذ قراراتھا -5

 . تأدیب المحامین -6

 . تعیین لجان تحدید االتعاب وفق النظام الداخلي -7



 . التدخل بین المحامین وحل المنازعات المتعلقة بمزاولة المھنة -8

 94المادة 

نقابة قانونیا اذا حضرت االكثریة المطلقة من اعضائھ وتصدر القرارات باكثریة الحاضرین المطلقة ،  یكون اجتماع مجلس ال
 . واذا تساوت االصوات رجحت الجھة التي في جانبھا النقیب او رئیس الجلسة

 95المادة 

التي یوافقان علیھا ولھ حق التقاضي  یمثل النقیب النقابة ، ویرأس الھیئة العامة ومجلس النقابة ،وینفذ قراراتھا ویوقع العقود 
باسم النقابة وحق التدخل بنفسھ او بواسطة من ینیبھ من اعضاء مجلس النقابة في كل قضیة تھم النقابة ولھ ان یتخذ صفة  

 . المدعي في كل قضیة تتعلق بافعال تمس كرامة النقابة او كرامة احد اعضائھا

 96المادة 

الدارة اعمالھ بالرواتب واالجور التي یراھا تتفق مع كفاءة ذلك الموظف وان یستأجر ما    لمجلس النقابة ان یعین الموظفین
 . یحتاج الیھ من ابنیة

 97المادة 

اذا انتھت مدة مجلس النقابة ولم تتمكن ( لظروف قاھرة ) الھیئة العامة من االجتماع وانتخاب مجلس جدید ، فان المجلس  
 . ان ینتخب مجلس خلفا لھالمنتھیة مدتھ یستمر في عملھ الى 

 الطعن بقرارات النقابة  - الفصل الثالث عشر

 الطعن بقرارات النقابة 

 98المادة 

ال یجوز الطعن في قرارات الھیئة العامة للنقابة ، بشأن االنتخابات ام بشأن المسائل االخرى التي ھي من اختصاصھا ، اال امام  
 -:محكمة العدل ، ومن قبل

 . لعامة بأمر من وزیر العدل خالل خمسة عشر یوما من تاریخ ورود القرار الى دیوانھرئیس النیابات ا -أ

او من عدد من المحامین االساتذة المسجلین ال یقل عن خمسة وعشرین محامیا استاذا خالل خمسة عشر یوما من تاریخ   -ب
 . صدور قرار الھیئة العامة

 99المادة 

 -:امام محكمة العدل ھي قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن

قرارات قبول تسجیل اسم المحامي في السجل الخاص أكان استاذا ام متمرنا ، او رفضھ ، او استبعاده من السجل ، ویجوز  -أ
الطعن في ھذه القرارات من قبل صاحب المصلحة في حالتي الرفض او االستبعاد خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلیغھ ومن 

 . ر العدل في حالة القبول خالل خمسة عشر یوما من تاریخ ورود القرار الى دیوانھقبل رئیس النیابات العامة بأمر من وزی



القرارات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بكیفیة تشكیلھ او بانتخاباتھ الداخلیة وما یتفرع عن ذلك كلھ ، وال یقبل الطعن في  -ب
خمسة وعشرین استاذاً مجتمعین خالل خمسة عشر یوما   ھذه القرارات اال من المحامین االساتذة المسجلین ال یقل عددھم عن

تبدأ من تاریخ وصول العلم بالقرار المطعون فیھ الیھم وخالل خمسة عشر یوما لوزیر العدل تبدأ من تاریخ وصول القرار االى  
 . دیوانھ

من ھذه القرارات من قبل  القرارات الصادرة عن المجلس بشان حقوق التقاعد والضمان االجتماعي، ویجوز الطعن في اي  -ج
صاحب المصلحة حال رفض الطلب كلیاً او جزئیاً خالل ثالثین یوماً من تاریخ تبلیغ القرار لھ، كما یجوز الي من المحامین  

 . االساتذة الطعن في القرار خالل ثالثین یوماً من تاریخ صدوره

 الخدمة المھنیة  -الفصل الرابع عشر

 الخدمات المھنیة المجانیة

 100ادة الم

لنقیب المحامین ان یكلف اي محام بخدمة مھنیة مجانیة یقدمھا للنقابة مرة واحدة في كل سنة وتقصر ھذه الخدمة المجانیة  -أ
 -:على القیام باحد االعمال اآلتیة

 . القاء محاضرة على المتمرنین -1

 . تقدیم استشارات قانونیة للمتمرنین -2

 . رات لمؤتمرات المحامیناعداد دروس قانونیة ، او محاض -3

 . تنظیم اعمال المؤتمرات ، والمكاتب الدائمة التحاد المحامین العرب -4

 . اعداد المقاالت الحقوقیة التي یحسن نشرھا في المجالت الحقوقیة او في مجلة تصدرھا النقابة -5

 . مساعدة مجلس النقابة في بعض اعمالھ -6

ت للنقیب فقره وعدم استطاعتھ دفع أي أجور للمحامي وللنقیب أو من یفوضھ تنظیم  الدفاع عن النقابة وعن أي شخص ثب -7
 . اتفاقیة بین المحامي المعین وطالب المساعدة لتقدیر االتعاب في حال كسب طالب المساعدة دعواه

عرض للعقوبات  كل محام یرفض دون سبب مقبول تقدیم معونة بعد تكلیفھ بتقدیمھا او یھمل بواجب الدفاع بامانة یت -ب
 . المسلكیة

 موارد النقابة -الفصل الخامس عشر

 السنة المالیة للنقابة

 101المادة 

 . تبدأ السنة المالیة للنقابة في االول من شھر كانون الثاني وتنتھي في آخر شھر كانون االول من كل عام

 102المادة 



 -:تتألف موارد النقابة من -أ

 . تسجیل والرسوم السنویة لتعاطي المھنةرسوم التسجیل ورسوم اعادة ال -1

 . رسوم ابراز الوكاالت -2

 . الغرامات وااللزامات المدنیة الواجبة الدفع في حالة التخلف عن اجراء الوكاالت االلزامیة او التبلیغ عنھا -3

 . العوائد التي تستوفى لكل من صندوق التقاعد والصندوق التعاوني -4

 . لة النقابة وتأدیتھا واثمان مطبوعاتھابدالت االشتراك في مج -5

 . التبرعات واالعانات التي یوافق علیھا مجلس الوزراء -6

 . % من دخل المحامي من مھنة المحاماة حسب التقدیر النھائي لدى دائرة ضریبة الدخل5نسبة ال تزید عن  -7

 . % مما تحكم بھ المحاكم اتعاب محاماة في الدعاوى الحقوقیة10نسبة ال تزید عن  -8

 . تحدد ھذه الموارد وكیفیة فرضھا واستیفائھا وجبایتھا في النظام الداخلي او في ایة انظمة توضع لھذه الغایة -ب

 103المادة 

بتحصیل االموال وحفظھا واالقتراح على الھیئة العامة بتحدید مجلس النقابة ھو المھیمن على اموال النقابة ومن وظائفھ ان یقوم 
مقدار الرسوم واقرار صرف النفقات التي تستلزمھا اعمال النقابة ومسؤولیتھا وانظمتھا ضمن حدود االعتمادات المرصودة في  

او اكثر للموازنة لتسدید میزانیتھا والفصل في جمیع االمور االخرى المتعلقة بالنقابة ،ولھ في ظروف طارئھ اصدار ملحق  
 . بعض النفقات بشرط عرضھا على الھیئة العامة في اول اجتماع لھا بعد االصدار

 104المادة 

 . یضع المجلس في كل سنة میزانیة للسنة المالیة المقبلة ویعرضھا على الھیئة العامة للتصدیق -1

 . ھیئة العامة للتصدیق علیھیقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالیة السابقة الى ال -2

اذا حالت ظروف استثنائیة دون انعقاد الھیئة العامة في مواعیدھا العامة وتصدیق المیزانیة والحساب الختامي یستمر في  -3
 . الجبایة واالنفاق على اساس المیزانیة السابقة الى ان تجتمع الھیئة العامة وتقر المیزانیة الجدیدة

 105المادة 

 . تودع النقود واالوراق المالیة باسم النقابة في مصرف او اكثر یعین بقرار من مجلس النقابة -1

 . ال یجوز التصرف في شيء من اموال النقابة اال بقرار من المجلس -2

 . اوامر االیداع والصرف یوقعھا النقیب وامین الصندوق او من ینوب عنھما بقرار من المجلس -3

 . الداخلي المبلغ الذي یجوز االحتفاظ بھ في خزانة النقابةیحدد النظام  -4



 . تنظم كافة االمور المبحوث عنھا في ھذا الفصل بموجب النظام الداخلي -5

 . ال یجوز انفاق ایة نفقات او رواتب اال من االعتمادات المرصودة لھا في المیزانیة -6

 احكام عامة   -الفصل السادس عشر

 106المادة 

ة المحامین النظامیین من ضریبة المسقفات وضریبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن الطوابع البریدیة على  تعفى نقاب
 . مراسالتھا

 الراتب التقاعدي 

 107المادة 

لمجلس النقابة ان یقرر اقتطاع اي مبلغ من اموال صندوق التعاون في النقابة وتحویلھا الى صندوق التقاعد والضمان  
 . ي فیھا او الى صندوق النقابة او الى الصندوقین معاً بالنسبة التي یحددھا لكل منھمااالجتماع

 سریان احكام التشریع 

 108المادة 

الى ان تصدر االنظمة المنصوص علیھا في ھذا القانون ، تبقى كافة االنظمة المعمول بھا عند نفاذه ساریة المفعول كانما ھي  
االحوال التي لم یرد بشأنھا نص مخالف في ھذا القانون وبصورة خاصة على ما یتعلق صادرة بموجبھ ، وذلك على جمیع 

 . بتعیین االشتراكات والرسوم السنویة وكیفیة تحصیلھا وتسویة وصرف رواتب التقاعد

 االلغاءات

 109المادة 

وجمیع ما طرأ علیھ من   1966سنة ) ل11مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة من ھذا القانون ، یلغى قانون المحامین رقم (
 . تعدیالت وتعتبر االنظمة الصادرة بمقتضاه قانونیة وساریة المفعول الى ان تعدل او تلغى بانظمة اخرى

 المكلفون بتنفیذ احكام القانون 

 110المادة 

 . رئیس الوزراء ووزیر العدل مكلفان بتنفیذ احكام ھذا القانون
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