
 
 
احملاماة مهنة تنظيم  

 
 11/3/1970 يف صادر - 8 رقم قانون

 
 
 

 النواب، مجلس أقر
: نصه اآلتً القانون الجمهورٌة ربٌس وٌنشر

 
 

 االول كانون 30 تارٌخ 9046 رقم بالمرسوم الوارد القانون مشروع ٌصدق - وحٌدة مادة

 بكلمة مؤسسة كلمة إبدال بعد والعدلٌة االدارة لجنة عدلته كما المحاماة مهنة بتنظٌم المتعلق 1967
. 64و 63و 62 المواد فً شركات بكلمة مؤسسات وكلمة شركة
. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور القانون بهذا وٌعمل

 
 
احملاماة قانون  
 
 
 

متهيدية احكام - األول الباب  
 
 
 

احملاماة مهنة يف - االول الفصل  
 



 
 

 الرأي بإبداء العدالة رسالة تحقٌق الى وتهدؾ القانون هذا ٌنظمها مهنة المحاماة -1 المادة

. الحقوق عن والدفاع القانونً
 
 

 والحصانات الحقوق ٌمارسها من تولً ولهذا العامة الخدمة تنفٌذ فً المحاماة تساهم -2 المادة

. ٌفرضها التً بالموجبات تلزمه كما القانون هذا علٌها ٌنص التً والضمانات
 
 

. الموكل ومصلحة والضمٌر ابتالفها بقدر إال موكله بتوصٌات بالتقٌد المحامً ٌلزم ال -3 المادة

 
 

النقابة يف - الثاين الفصل  
 
 
 

. طرابلس فً ونقابة بٌروت، فً نقابة نقابتان لبنان فً للمحامٌن -4 المادة

 عدا ما اللبنانٌة المحافظات جمٌع فً لهم مكاتب المتخذٌن المحامٌن أسماء بٌروت نقابة فً تسجل
. الشمالً لبنان محافظة

. الشمالً لبنان محافظة فً لهم مكاتب المتخذٌن المحامٌن أسماء طرابلس نقابة فً تسجل
 ٌجوز وال. النقابتٌن إحدى فً مسجال اسمه ٌكن لم إذا لبنان فً المحاماة ٌمارس أن لمحام ٌحق ال

. أجنبٌة نقابة وفً إحداهما فً أو معا النقابتٌن فً محام اسم تسجٌل
 ٌنتمً التً النقابة نطاق فً مكتب له ٌكون أن العاملٌن المحامٌن جدول فً مسجل محام كل على
. إلٌها

 
 

احملاماة مهنة مزاولة يف - الثاين الباب  
 
 
 



احملامي لقب اكتساب يف - االول الفصل  
 
 
 

احملامي شروط يف - اوالًال   
 
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -5 المادة

: ٌكون أن المحاماة مهنة مزاولة ٌنوي من فً ٌشترط
. األقل على سنوات عشر منذ لبنانٌا: أوال
. والستٌن الخامسة ٌتجاوز ولم عمره، من سنة/ 20/-ال وأتم المدنٌة باالهلٌة متمتعا: ثانٌا
 المؤهلة والشهادة اللبنانٌة، الحقوق وشهادة اللبنانٌة البكالورٌا من الثانً القسم حابزا: ثالثا

. التالٌة المادة فً عنها المنصوص
 قانون من/ 20 /المادة من/ 2 /الفقرة فً عنه المنصوص االعفاء من استفاد من حق محفوظا وٌبقى
 لشهادة المعادلة بخصوص 1961 سنة االول كانون 26 بتارٌخ الصادر العالً التعلٌم تنظٌم

 افادات ونالوا الثانً القسم اللبنانٌة البكالورٌا المتحانات ترشحوا الذٌن وحق اللبنانٌة البكالورٌا
 والخارج الداخل فً االجنبٌة الرسمٌة الثانوٌة الدروس شهادة نالوا والذٌن الشهادة مقام تقوم رسمٌة

. 1991 وحتى 1987 من السنوات عن وذلك لها معادلة على وحصلوا
. واالحترام الثقة توحً بسٌرة متمتعا: رابعا

. الكرامة أو بالشرؾ ٌخل فعل بسبب تأدٌبٌا أو جزابٌا علٌه محكوم ؼٌر: خامسا
. والكرامة بالشرؾ ٌخل لسبب سابقة مهنة أو عامة وظٌفة من مصروؾ ؼٌر: سادسا

 
 

 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -6 المادة

 هذه وتحدد الحقوق شهادة لنٌل المحددة االربع الدراسة سنوات على المؤهلة الشهادة مواد توزع
 بٌروت فً المحامٌن نقابتً موافقة أخذ بعد اللبنانٌة الجامعة مجلس عن ٌصدر بقرار المواد

 الموضوع فً الوزراء مجلس ٌفصل المواد هذه تحدٌد حول االختالؾ حال وفً وطرابلس
. بمرسوم

 
 

التسجيل أصول يف -  انياًال   
 



 
 

 المستندات مع المختص النقابة مجلس الى المحامٌن نقابة فً التسجٌل طلبات تقدم -7 المادة

. الخامسة المادة فً علٌها المنصوص الشروط توافر المثبتة
 لم ما تقدٌمه، تارٌخ من شهرٌن مهلة فً التسجٌل طلب فً معلل بقرار ٌبت أن النقابة مجلس على

 المدة انقضت واذا أشهر، أربعة الى المهلة فتمدد التسجٌل طالب سٌرة عن للتحقٌق ضرورة ٌر
 محكمة ٌراجع أن للطالب حق الرفض أو بالقبول فٌه البت دون الطلب تقدٌم على المذكورة

. إلٌها االنتماء المطلوب النقابة مركز فٌها ٌقوم التً المحافظة فً المدنٌة االستبناؾ
 
 

 طالب تبلٌػ تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مهلة فً االستبناؾ محكمة الى المراجعة تقدم -8 المادة

 فور. السابقة المادة فً إلٌها المشار االربعة االشهر انقضاء تارٌخ من أو الرفض قرار التسجٌل
 أن المجلس وعلى النقابة مجلس من المستدعً ملؾ ٌطلب االستبناؾ محكمة الى المراجعة تقدٌم

. إبداءها ٌرى التً المالحظات مع االكثر على اسبوعٌن مهلة فً ٌرسله
 
 

 مجلس من عضوان التسجٌل طلبات فً النظر عند االستبناؾ محكمة هٌبة الى ٌنضم -9 المادة

 لمحكمة كان ٌعٌنا لم أو كالهما أو أحدهما النقابة ممثال ٌحضر لم واذا النقٌب، ٌعٌنهما النقابة
. بالمراجعة تبت أن العادٌة بهٌبتها االستبناؾ

 
 

احملامي ميني يف -  الثاًال   
 
 
 

 أو المتدرجٌن المحامٌن جدول فً سواء بتسجٌله، القرار صدور عند المحامً ٌحلؾ -10 المادة

 عنه ٌستناب من أو النقٌب وبحضور المدنٌة االستبناؾ محكمة أمام المتدرجٌن، ؼٌر المحامٌن
: التالٌة الٌمٌن

 على أحافظ وأن بأمانة، بأعمالها أقوم وأن مهنتً، سر على أحافظ أن وبشرفً، العظٌم، باهلل أقسم"
 ما مستشارا، أو كنت مترافعا أنشر، أو أقول ال وأن وأنظمتها، بقوانٌنها أتقٌد وأن وتقالٌدها، آدابها

 جمٌع فً أتصرؾ، وأن القضاء، أحترم وأن الدولة، بأمن ٌخل ما أو واآلداب، االخالق ٌخالؾ
". واالحترام الثقة ٌوحً تصرفا أعمالً

. الٌمٌن هذا حلؾ قبل المحاماة ممارسة فً ٌبدأ أن للمحامً ٌجوز وال

 



 
ادلتدرجني تسجيل يف - رابباًال   

 
 
 

 تارٌخ 42 والقانون 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -11 المادة

19/2/1991 
 مكتب فً سنوات ثالث مدة للتدرج المحامٌن نقابتً إحدى فً اسمه ٌسجل الذي المحامً ٌخضع

. باالستبناؾ محام
 على وال التدرج مدة تعادل مدة القضابً السلك فً أمضى الذي القاضً على النص هذا ٌطبق ال

 فً المحامٌن على وال سنوات ثالث عن تقل ال لمدة الحقوق مواد تدرٌس تولوا الذٌن االساتذة
. تسجٌلهم اعادة ٌطلبون الذٌن االستبناؾ

 
 

 طلبه فً ٌعٌن أن المحامٌن نقابة فً اسمه تسجٌل ٌطلب الذي المتدرج المحامً على -12 المادة

 قبوله على المحامً هذا موافقة تثبت وثٌقة ٌبرز وأن مكتبه فً التدرج ٌرؼب الذي المحامً اسم
. مكتبه فً متدرجا

 
 

: بٌانها اآلتً بالوثابق طلبه التدرج طالب ٌرفق -13 المادة

. الخامسة المادة من 3 بالفقرة المعٌنة الثالث الشهادات -أوال
. العدلً سجله -ثانٌا
. هوٌته وثٌقة -ثالثا

. مكتبه فً سٌتدرج الذي المحامً موافقة -رابعا
. الداخلً النظام فً المعٌن التسجٌل رسم دفعه ٌثبت اٌصاال -خامسا

 
 

 أحد على ٌحٌله الذي المحامٌن نقٌب الى المتدرجٌن جدول فً التسجٌل طلب ٌقدم -14 المادة

. مستوفاة القانونٌة الشروط كانت اذا عما تقرٌر لوضع النقابة مجلس أعضاء
. القانون هذا ألحكام وفقا فٌه للبت النقابة مجلس على والمستندات التقرٌر مع الطلب ٌحال

 
 

ادلهنة ممارسة وحدود التمانع -  امساًال   
 



 
 

: وبٌن المحاماة بٌن الجمع ٌمنع -15 المادة

 وسابر واالدارٌة البلدٌة والمجالس النواب مجلس عضوٌة باستثناء عامة خدمة أو وظٌفة أٌة -1
. مرتبا ٌتوالها من ٌتقاضى ال التً والخدمات الوظابؾ

 جمٌع وباالجمال( العلمٌة أو الحقوقٌة الصحافة عدا ما )والصحافٌة والصناعٌة التجارٌة االعمال -2
. الربح تستهدؾ التً المهن
. أنواعها اختالؾ على الشركات مدٌرٌة أو رباسة نٌابة أو رباسة -3
. الهٌبات أو السلطات من ؼٌرها أو المحاكم لدى الخبراء اعمال -4
. المحاماة وكرامة تتفق ال أو المحامً واستقالل تتنافى التً االعمال -5
 فً البدء عند وعلٌه المهمات هذه المحامً تولً خالل فً والوزارة النواب مجلس رباسة -6

. بذلك النقٌب وٌعلم المهنة ممارسة عن ٌنقطع أن مزاولتها
 
 

 الوكالة ٌقبل أن منصبه، تركه تلً سنة خالل وزارة ولً الذي للمحامً ٌجوز ال -16 المادة

 المجالس أو الدوابر أو المحاكم على ومعروضة بوزارته متعلقة قضاٌا فً محام بواسطة أو بنفسه
.  ٌتوالها كان التً الوزارة لوصاٌة الخاضعة المستقلة للمصالح االدارٌة

 
 

 فً محام بواسطة أو بنفسه الدولة عن الوكالة ٌقبل أن النابب، للمحامً ٌجوز ال -17 المادة

. المستقلة للمصالح أو مؤسساتها إلحدى أو للدولة دعوى
 
 

 أو بنفسه الوكالة ٌقبل أن البلدٌات إحدى فً عضوا المنتخب للمحامً ٌجوز ال -18 المادة

. ضدها أو البلدٌة لتلك دعوى فً محام بواسطة
 
 

 بنفسه الوكالة ٌقبل أن بالمحاماة واشتؽل الخدمة ترك الذي الحكومة لموظؾ ٌجوز ال -19 المادة

 لتركه التالٌة سنوات الثالث خالل فً وذلك فٌها كان التً المصلحة ضد بدعاوى محام بواسطة أو
. الخدمة

 
 

 محام بواسطة أو بنفسه الوكالة ٌقبل أن المحاماة مزاولة قبل قاضٌا كان لمن ٌجوز ال -20 المادة

. علٌه معروضة كانت دعوى فً
 
 

 أو موظفا بصفته علٌه، معروضة كانت عندما قضٌة فً رأٌه أعطى لمن ٌجوز ال -21 المادة



. القضٌة تلك فً بالوكالة ٌقبل أن خبٌرا، أو حكما

 
 

التدرج يف - الثاين الفصل  
 
 
 

ادلتدرج حقوق يف - اوالًال   
 
 
 

 وال المتدرج صفة إلٌها ٌضٌؾ أن دون" المحامً "صفة ٌستعمل أن للمتدرج ٌحق ال -22 المادة

. تدرجه انتهاء قبل باسمه مكتبا ٌنشا أن له ٌحق
 
 

 آخر محام مكتب الى محام مكتب من تدرجه مدة خالل ٌنتقل أن المتدرج للمحامً -23 المادة

. النقابة مجلس الجدٌد المكتب موافقة وٌأخذ بذلك النقابة مجلس ٌعلم أن على
 
 

 لدى وذلك مكتبه فً المقٌد المحامً باسم تدرجه مدة خالل ٌترافع أن للمتدرج ٌحق -24 المادة

: اآلتٌة المحاكم
. انواعها اختالؾ على والمجالس واللجان االولى الدرجة محاكم -1
. فقط علٌهم المدعى عن الجنح استبناؾ محكمة -2
. المتهمٌن عن الجناٌات محكمة -3
 
 

 قٌده حال المحاكم جمٌع لدى الشخصً باسمه المرافعة حق المتدرج المحامً ٌكتسب -25 المادة

. العام الجدول فً

 
 

ادلتدرج واجبات يف -  انياًال   



 
 
 

 ٌحددها اوقات فً للمتدرجٌن تدرج محاضرات تنظٌم المحامٌن نقابة مجلس ٌتولى -26 المادة

 مواضعٌها فً والمناقشة ادارتها وٌتولى التدرج، محاضرات ٌنتدبه من أو النقٌب ٌرأس النقٌب،
. المتدرجٌن من ٌحضرها من بأسماء جدوال وٌنظم

 مجلس من بقرار تدرجه مدة تمدٌد ٌمكن األقل، على التدرج محاضرات ثلثً ٌحضر ال متدرج كل
. النقابة

 
 

احملامني جدول يف والتسجيل التدرج انتهاء يف - الثالث الفصل  
 
 
 

 تارٌخ 42 والقانون 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -27 المادة

 21/9/1991 تارٌخ 95 والقانون 19/2/1991
 به الخاصة لالحكام طلب كل وٌخضع النقابة، مجلس الى المحامٌن جدول فً التسجٌل طلب ٌقدم
: اآلتٌتٌن الفقرتٌن فً مبٌن هو لما وفقا

 
: المتدرج المحامً من المقدم الطلب -أوال
: اآلتٌة بالمستندات مرفقا التدرج مدة انتهاء بعد الطلب ٌقدم
. سنوات ثالث مدة التدرج على مواظبته تثبت مكتبه فً تدرج الذي المحامً من شهادة -1
. التدرج محاضرات ثلثً حضوره تفٌد المجلس سر أمانة من شهادة -2
 المحامً ومن منه موقع فٌها، المرافعة أو دراستها فً شارك التً القضاٌا أو بالدعاوى بٌان -3

. منهما كل مسؤولٌة على لدٌه، تدرج الذي
 الذي السنوي االشتراك ورسم التقاعد صندوق ورسم التسجٌل نقل رسم دفع تثبت اٌصاالت -4

. المحامٌن جدول فً تسجٌله تارٌخ منذ علٌه ٌترتب
 

: السابق القاضً من المقدم الطلب -ثانٌا
: اآلتٌة الخاصة االحكام علٌه وتسري القضاء ترك بعد الطلب ٌقدم

 تعتبر كما القانون، هذا من الخامسة المادة فً المحدد السن شرط من السابق القاضً ٌستثنى
 االداري المرجع من للقاضً المعطاة باالفادة ومثبتة مستوفاة المادة هذه فً الملحوظة الشروط
 خدماته انهاء وعدم االقل على سنوات ثالث مدة القضابٌة الوظٌفة ممارسته والمتضمنة المختص

. والكرامة بالشرؾ مخل تأدٌبً لسبب فٌها



 ٌنتسب والذي القضاة تعاضد صندوق الى المنتمً أو السن شرط من المستثنى القاضً ٌستفٌد ال
 التقاعدي المعاش فٌها بما إلٌها للمنتسبٌن النقابة توفرها التً التقدٌمات جمٌع من المحامٌن لنقابة

. واالجتماعٌة الصحٌة والتقدٌمات
 
 

 مدة تمدٌد أو المذكور الجدول فً المتدرج تسجٌل فً التقدٌر حق النقابة لمجلس -28 المادة

. تدرجه
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -29 المادة

 ٌبت لم أو المحامٌن جدول فً والتسجٌل التدرج انتهاء طلب برد النقابة مجلس قرار قضى إذا
 مدة خالل فً التسجٌل لطالب حق تقدٌمه، تارٌخ من شهرٌن مدة خالل بالرد أو بالقبول بالطلب
 مراجعة الطلب لبت المعٌنة الشهرٌن مدة نهاٌة تارٌخ من أو الرد قرار تبلؽه تارٌخ من شهرٌن
. المحاماة مهنة تنظٌم قانون من 9و 8و 7 المواد ألحكام وفقا المدنٌة االستبناؾ محكمة

 
 

 نظامه ألحكام وفقا والمتدرجٌن العاملٌن المحامٌن بأسماء جدوال النقابة مجلس ٌنظم -30 المادة

. الداخلً
 
 

 ٌقبله مشروع عذر دون متوالٌة سنوات ثالث اشتراكه بدالت دفع عن محام تأخر إذا -31 المادة

 له ٌحق وال االنذار هذا على شهر ومرور إنذاره بعد العام الجدول من اسمه ٌشطب النقابة مجلس
. ثانٌة مرة القٌد رسم ٌدفع لم ما النقابة الى االنتماء

 
 

احملامي نقابيت وادارة تنظيم يف - الثاين الباب  
 
 
 

 إلٌها المنتمٌن المحامٌن من وطرابلس بٌروت فً المحامٌن نقابتً من كل تتألؾ -32 المادة

. جداولها فً والمقٌدٌن
 
 

. واالداري المالً واالستقالل المعنوٌة بالشخصٌة النقابتٌن من كل تتمتع -33 المادة

 



 

. والنقٌب النقابة ومجلس العامة الجمعٌة من النقابتٌن من كل أجهزة تتألؾ -34 المادة

 
 

البامة اجلمبية - االول الفصل  
 
 
 

 أول فً سنة كل العادي اجتماعها وتعقد للمحامٌن االعلى المرجع هً العامة الجمعٌة -35 المادة

 فً أو لذلك ضرورة النقابة مجلس رأى كلما عادي ؼٌر اجتماعا وتجتمع الثانً، تشرٌن من أحد ٌوم
. االجتماع هذا فً االشتراك لهم ٌحق الذٌن المحامٌن عدد ثلث من له طلب تقدٌم حال

 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -36 المادة

 ثم الحاضرٌن، من عهدا السابقٌن النقباء أقدم ؼٌابه حال وفً المحامٌن، نقٌب العامة الجمعٌة ٌرأس
. سنا الحاضرٌن النقابة مجلس أعضاء أكبر ثم السر أمٌن

 
 

. القانون هذا من 35 بالمادة المحدد موعدها فً العادٌة العامة الجمعٌة تعقد -37 المادة

 الذٌن العاملون المحامون وٌدعى النقابة مجلس ٌحدده الذي الموعد فً فتعقد العادٌة ؼٌر الجمعٌة أما
 صحؾ ثالث فً ٌنشر بإعالن أو إلٌهم توجه بكتب الجمعٌتٌن هاتٌن من كل فً االشتراك لهم ٌحق

 المناطق فً المحامٌن نقابة ؼرؾ من ؼرفة وكل النقابة مركز باب على عنه نسخة وتعلق ٌومٌة
. لها التابعة

 
 

 الذٌن الناخبٌن عدد نصؾ من أكثر حضره إذا قانونٌا العامة الجمعٌة اجتماع ٌعتبر -38 المادة

 بخالل ٌعقد آخر الجتماع الدعوة تكرر النصاب هذا ٌكتمل لم فإذا التصوٌت فً االشتراك حق لهم
. الحاضرٌن عدد كان مهما قانونٌا االجتماع هذا وٌكون ٌوما عشر خمسة
. االنتخابات نتابج ذلك فً بما النسبٌة باالكثرٌة القرارات تتخذ

 
 

 المحامون إال المرشحٌن أو الناخبٌن عداد فً ٌقبل وال العامة الجمعٌة فً ٌشترك ال -39 المادة

. مواعٌدها فً السنوٌة الرسوم دفعوا الذٌن الجدول فً المقٌدون العاملون
 
 



: السنوٌة العادٌة العامة الجمعٌة اعمال تتناول -40 المادة

 الفقرة فً المذكورٌن التقاعد صندوق لجنة واعضاء النقابة مجلس واعضاء النقٌب انتخاب -1
 .1942 سنة أٌار 21 تارٌخ 180 رقم االشتراعً المرسوم من الثالثة المادة من الثالثة
. وإقرارهما التالٌة السنة وموازنة الماضٌة للسنة النهابً الحساب تدقٌق -2
. التقاعد وصندوق النقابة لصندوق المحامٌن على المتوجب السنوي االشتراك بدل تحدٌد -3
 
 

 قرار فً أو الدعوة طلب فً المعٌنة االمور فً العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة تنظر -41 المادة

. سواها دون النقابة مجلس

 
 

النقابة جملس - الثاين الفصل  
 
 
 

اجمللس تأليف - اوالًال   
 
 
 

 النقٌب، فٌهم بمن عضوا عشر اثنً من بٌروت فً المحامٌن نقابة مجلس ٌتألؾ -42 المادة

. النقٌب فٌهم بمن أعضاء ستة من طرابلس نقابة مجلس وٌتألؾ
. واالعضاء النقٌب انتخاب طرٌقة النقابة مجلس ٌنظم

. التصوٌت فً ٌشتركون ال أنهم ؼٌر النقابة مجلس فً حكما دابمون اعضاء السابقٌن النقباء ان
 
 

 انتخاب، كل تارٌخ من أٌام ثالثة مهلة فً النقٌب من بدعوة النقابة مجلس ٌجتمع -43 المادة

. العدل قصر ومفوض الصندوق وأمٌن السر أمٌن السري باالقتراع وٌنتخب
 
 

. والٌته انتهاء من سنتٌن بعد إال تجدٌدها ٌجوز وال سنتان، النقٌب والٌة مدة -44 المادة

 
 

 26/8/1983 تارٌخ 21/83 للقانون وفقا معدلة -45 المادة



 تجدٌد ٌجوز وال االعضاء ثلث والٌة سنة كل وتنتهً. سنوات ثالث النقابة مجلس اعضاء والٌة مدة
. والٌته انتهاء من سنتٌن بعد إال مرة من أكثر عضو أي انتخاب

 القرعة تجري واحدة دفعة االعضاء ثلث من أكثر انتخاب فٌها ٌجري التً االستثنابٌة الحاالت فً
 لتأمٌن النقابة مجلس ٌعقدها جلسة اول وفً االنتخاب عملٌة انتهاء فور المنتخبٌن االعضاء بٌن

 القرعة من تستثنى. االولى الفقرة فً علٌه المنصوص الثلث بمقدار السنوي التبدٌل مبدأ تطبٌق
 كانت مهما كاملة والٌة بالقرعة الخارج العضو والٌة وتعتبر كنقٌب، والٌته خالل النقٌب عضوٌة

. مدتها
 
 

 العاملٌن المحامٌن جدول فً تسجٌله على مضى قد ٌكن لم ما نقٌبا محام ٌنتخب ال -46 المادة

. النقابة مجلس فً عضوا ٌكن لم وما االقل على سنة عشرون
 المذكور الجدول فً تسجٌله على مضى قد ٌكن لم ما النقابة مجلس فً عضوا محام ٌنتخب وال

. االقل على سنوات عشر
 
 

 المرشح من النقابة مجلس الى النقابة مجلس وعضوٌة النقٌب لمنصب الترشٌح ٌقدم -47 المادة

. العامة الجمعٌة فً االشتراك لهم ٌحق ممن االقل على محامٌا خمسٌن من أو نفسه
. االنتخاب فٌها ٌجري التً السنة من االول تشرٌن أول بعد المقدم الترشٌح ٌرفض

 
 

 ٌصدر وأن القانونٌة الشروط الترشٌح استٌفاء من ٌتحقق أن النقابة مجلس على -48 المادة

. مقبوال اعتبر وإال االول تشرٌن من العاشر قبل رفضه أو بقبوله قراره
 مركز باب على صورته وتنتشر صدوره فور مضمون بكتاب المرشح الى النقابة مجلس قرار ٌبلػ

. النقابة
 
 

 ثالثة بمهلة مصلحة ذي كل من االستبناؾ ٌقبل برفضه أو الترشٌح بقبول القرار ان -49 المادة

. النقابة دٌوان القرار اٌداع تارٌخ من أٌام
. أٌام ثالثة خالل بالموضوع المذاكرة ؼرفة فً االستبناؾ محكمة تبت

 
 

 النظام فً لالنتخاب األصولٌة القواعد سابر وتحدد السري باالقتراع االنتخاب ٌجري -50 المادة

. الداخلً
 
 

 تعادل حال وفً المقترعٌن اصوات من النسبٌة االؼلبٌة نال من فابزا ٌعتبر -51 المادة

. سنا االكبر ٌفوز التساوي حال وفً النقابة جدول فً عهدا االقدم ٌفوز االصوات
 



 

 تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مهلة فً الجمعٌة تدعى سبب ألي النقٌب منصب شؽر إذا -52 المادة

 والنقٌب أشهر ستة عن تزٌد الوالٌة من الباقٌة المدة كانت إذا جدٌد نقٌب النتخاب المنصب شؽور
 من الباقٌة المدة كانت اذا أما السابق، النقٌب والٌة مدة من بقً ما ٌتمم الحالة هذه فً المنتخب
. الوالٌة نهاٌة حتى بالوكالة النقٌب منصب السر أمٌن فٌتولى أشهر ستة من أقل الوالٌة

 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -53 المادة

 آخر فً نال الذي الردٌؾ المركز هذا ٌشؽل النقابة مجلس اعضاء مراكز من مركز شؽر اذا
. الفابزٌن بعد االصوات من االكبر العدد انتخاب

 النقابة مجلس ٌتابع االعضاء نصؾ حتى أكثر أو مركزان ٌشؽر وعندما ردٌؾ وجود عدم عند
 المراكز أو المركز ٌمألون من فٌها ٌنتخب عامة جمعٌة أول حتى الباقٌن االعضاء من مؤلفا أعماله

. الشاؼرة
 ضمن العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة فتدعى تموز أول قبل االعضاء نصؾ من أكثر مراكز شؽرت إذا

. المراكز هذه ٌمألون من النتخاب للترشٌح االولى أٌام العشرة منها شهر، مهلة
. عضوٌته مدة من تبقى ما فً سلفه محل الخلؾ ٌحل ذكرها، السابق الحاالت جمٌع فً

 
 

 الحال هذه وفً الثلثٌن، عن الشاؼرة المراكز عدد زاد اذا منحال النقابة مجلس ٌعتبر -54 المادة

. منصبه فً فٌبقى النقٌب أما النقابة مجلس العضاء عام النتخاب العادٌة ؼٌر العامة الجمعٌة تدعى
 
 

 مرات ثالث اجتماعاته عن ٌتؽٌب النقابة مجلس أعضاء من عضو كل مستقٌال ٌعتبر -55 المادة

. مقبول عذر دون متتالٌة

 
 

النقابة جملس اجتماعات -  انياًال   
 
 
 

 المواعٌد فً أو المحددة مواعٌدها فً انعقدت إذا إال قانونٌة المجلس جلسات تكون ال -56 المادة

. النقٌب ٌعٌنها التً
 
 

. أعضابه من المطلقة االؼلبٌة بحضور إال قانونٌة المجلس جلسات تكون ال -57 المادة



 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -58 المادة

. النقٌب بجانبها صوت التً الجهة رجحت االصوات تساوت وإذا باالؼلبٌة المجلس قرارات تصدر
 قرارات عن االصل طبق صورة على النقابة دٌوان لدى االستحصال فً الحق مصلحة ذي لكل

. المجلس

 
 

والنقيب اجمللس ا تصاصات -  الثاًال   
 
 
 

 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -59 المادة

: خاص بنوع له وٌعود شؤونها بإدارة النقابة مجلس ٌختص
. النقابٌة الوظابؾ فً التعٌٌن وطلبات النقابة الى االنتماء طلبات فً البت -1
. بالنقابة المتعلقة االنظمة وسابر وتعدٌله للنقابة الداخلً النظام وضع -2
. واستٌفابه وتعدٌله القٌد رسم تحدٌد -3
. العامة الجمعٌات مقررات تنفٌذ -4
. وتنفٌذها السنوٌة الموازنة تنظٌم -5
. مهنتهم بممارسة المتعلقة النزاعات بشأن المحامٌن بٌن التدخل -6
. العامة االجتماعات الى الدعوة -7
. المهنٌة الدولٌة المؤتمرات فً النقابة تمثٌل -8
. بالنقابة المختصة األمور فً واالشخاص السلطات مخابرة -9
. المحامٌن مكاتب فً المتدرجٌن لقبول السعً -10
. المحامٌن مسلك على السهر -11
. مهنتهم بممارسة تتعلق للمحامٌن تعلٌمات اصدار -12
. للنقابة التابعة المؤسسات جمٌع وعلى المحامٌن ؼرؾ على االشراؾ -13
. االجازات تلك شروط وتحدٌد مهنتهم بممارسة المحامٌن لمساعدي االجازات منح -14
. مدته إطالة أو بانتهابه القرار واعطاء التدرج تنظٌم -15
. الفقرة هذه الؽٌت -16
. قٌمة علمٌة مؤلفات ٌضعون لمن النقابة صندوق من تصرؾ مالٌة جوابز انشاء -17
. للمحامٌن المالٌة االعانات اعطاء -18

 
 

: اآلتٌة الصالحٌات االخص على وله النقابة النقٌب ٌمثل -60 المادة

. حقوقها عن والدفاع إدارتها على االشراؾ -1



. علٌها ٌوافقان التً العقود وتوقٌع منهما كل قرارات وتنفٌذ النقابة ومجلس العامة الجمعٌة رباسة -2
 قضٌة كل فً هو ٌختاره المجلس من عضو بواسطة أو بنفسه التدخل وحق النقابة باسم التقاضً -3

 فً تؤثر بافعال تتعلق قضٌة كل فً الشخصً المدعً صفة واتخاذ المحامٌن أحد تهم أو تهمها
. اعضابها أحد أو النقابة كرامة
. وإقالته صالحٌاته وتحدٌد قضابٌة دابرة كل مركز فً للنقابة ممثل تعٌٌن -4
 ٌكفلون الذٌن والمحامٌن القضابٌة المعونة ٌمنحون الذٌن عن الدفاع ٌكلفون الذٌن المحامٌن تعٌٌن -5

. واالحداث المتهمٌن عن الدفاع االقتضاء عند
. مهنٌة أمور فً المحامٌن بٌن الناشبة الخالفات حل على العمل -6

 
 

وواجباهتم احملامني حقوق يف - الثالث الباب  
 
 
 

وامتيازاهتم احملامني حقوق يف - اول الفصل  
 
 
 

والوكاالت االستشارات - اوالًال   
 
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 والقانون 13/1/1971 تارٌخ 385 للمرسوم وفقا معدلة -61 المادة

 وفً ذلك على القانون نص حٌث المحامً توكٌل وٌجب المحاكم لدى المحامٌن ؼٌر توكٌل ٌجوز ال
: اآلتٌة الحاالت

. الجناٌات محكمة أمام -1
. القضاٌا جمٌع فً االداري والقضاء التمٌٌز محكمة أمام -2
. والمذهبٌة والشرعٌة المدنٌة القضاٌا جمٌع فً االستبناؾ محكمة امام -3
 الشخصٌة االحوال دعاوى باستثناء المقدرة ؼٌر المدنٌة القضاٌا فً االولى الدرجة محكمة أمام -4

(. لبنانٌة لٌرة ألؾ ثالثماٌة )فٌه المنازع قٌمة فٌها تتجاوز التً االخرى القضاٌا وفً
. الرجابٌة الطلبات باستثناء المستعجل القضاء محاكم امام -5
 ثالثماٌة على تزٌد التً والصكوك العقود وسابر والسندات االحكام تنفٌذ ألجل التنفٌذ دوابر أمام -6



. لبنانٌة لٌرة ألؾ
.  االستبنافٌة االستمالك لجان امام -7
 
 
 

 تارٌخ 42 والقانون 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -62 المادة

19/2/1991 
 المدفوع رأسمالها ٌبلػ المسؤولٌة المحدودة الشركة فٌها بما االموال شركات وكل مؽفلة شركة كل

 لها كان او اللبنانٌة االراضً فً الربٌسً مركزها كان سواء لبنان، فً عاملة فوق، وما لٌرة ملٌون
 بأتعاب النقابة جدول فً المقٌدٌن العاملٌن المحامٌن من دابما محامٌا توكل بأن ملزمة فٌها، فرع

. سنوٌة
 المحامٌن من به خاص محام الفرع لهذا ٌكون أن ٌجب الشمالً لبنان فً فرع للشركة كان واذا

. طرابلس محامً نقابة جدول فً المقٌدٌن العاملٌن
. التأدٌبٌة المالحقة طابلة تحت التوكٌل بهذا النقابة اعالم المحامً وعلى

 بهذا تقٌدها تثبت لم ما القانون هذا نشر بعد المادة هذه فً عنها منصوص تجارٌة شركة تسجل ال
. الموجب

 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 والقانون 13/1/1971 تارٌخ 385 للمرسوم وفقا معدلة -63 المادة

 الشركات من تجارٌة شركات خمس من أكثر عن سنوٌة بأتعاب توكٌال ٌقبل أن للمحامً ٌحق ال
. المحاماة مهنة تنظٌم قانون من/ 62 /للمادة وفقا محام بتوكٌل الملزمة

 
 

  13/1/1971 تارٌخ 385 للمرسوم وفقا ملؽاة -64 المادة

 
 

بادلرافبة الوكالة -  انياًال   
 
 
 

 نقٌب من بتكلٌؾ أو موكله، عن صادرة رسمٌة بوكالة بالمرافعة، المحامً الى ٌعهد -65 المادة

. المحامٌن
 
 

: التالٌة الحاالت فً النقٌب قبل من بالمرافعة المحامً ٌكلؾ -66 المادة

. المتقاضٌن ألحد القضابٌة المعونة منح -1



. محقة دعوى فً الوكالة قبول عدٌدٌن محامٌن رفض -2
 محامٌا ٌعٌن لم حدث أو متهم عن للدفاع محام تعٌٌن االحداث محكمة أو الجناٌات محكمة طلب -3

. عنه
. بوكالته قٌامه واستحالة علٌه الحجز أو وقفه أو اسمه شطب أو محام وفاة -4

 مصالح على للمحافظة موقتة اجراءات اتخاذ فً المكلؾ المحامً مهمة تنحصر الحالة هذه فً
. محامٌا ٌختار أن الى المحامً ذلك موكل

 
 

 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -67 المادة

 العابدة الحصة ربع نطاقها ضمن لهم المنظمة الوكاالت عن المحامٌن نقابة لصندوق ٌخصص
. الوكاالت هذه عن المستوفاة الرسوم عن العدل للكتاب

 كاتب وعلى وطرابلس بٌروت نقابتً من كل تصدره خاص طابع بموجب الحصة هذه وتستوفً -
. ٌنظمها التً الوكاالت على الطابع هذا ٌلصق أن العدل

 
 

احملاماة أتباب يف -  الثاًال   
 
 
 

 وباستٌفاء مهنته، نطاق ضمن بها ٌقوم التً االعمال عن أتعاب ببدل الحق للمحامً -68 المادة

. بها وكل التً القضٌة سبٌل فً ٌبذلها التً النفقات
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -69 المادة

. موكله مع المحامً ٌعقده باتفاق االتعاب بدل ٌحدد
. تخفٌضه للقضاء جاز فٌه المنازع لقٌمة بالنسبة بالمبة 20 المدنٌة المواد فً البدل هذا تجاوز واذا
 النقابة، مجلس رأي أخذ بعد تحدٌدها للقضاء ٌعود خطً، باتفاق االتعاب بدل تحدٌد عدم حال فً

. الموكل وحالة أداه الذي والعمل القضٌة أهمٌة ذلك فً وٌراعى
 دابرة بواسطة تنفٌذه للمحامً ٌحق والمحامً، الموكل بٌن معقود خطً اتفاق وجود حال فً

. القانون هذا من/ 73 /المادة من االولى للفقرة وفقا اصوال النقٌب من االذن اخذ بعد االجراء
 الخطً االتفاق تنفٌذ على الواردة االعتراضات االتعاب بقضاٌا الناظرة االستبناؾ محكمة تفصل
 تقدٌم أن كما. الطعن طرق من طرٌق أي ٌقبل ال مبرم وقرارها الموجزة لالصول وفقا وذلك

. ذلك خالؾ االستبناؾ محكمة قضت إذا إال التنفٌذ ٌوقؾ ال االعتراض
 الثابت الوكٌل عجز عند أو مشروع سبب دون الموكل قبل من سنوٌة بأتعاب وكالة كل انهاء عند

 شهر قدره لورثته أو للوكٌل تعوٌض الموكل على ٌترتب وفاته، أو تقاعده عند أو العمل، عن الدابم
. تقاضاها سنوٌة تعوٌضات أو أتعاب آخر أساس على توكٌل سنة كل عن واحد



. الوكالة من إعفاءه ٌطلب أن عاما ستٌن العمر من البالػ السنوي للوكٌل توكٌل، سنة عشرٌن بعد
. السابق البند فً المبٌن التعوٌض الحال، هذه فً الموكل وعلى

 
 

. عنها اتعاب ببدل المطالبة للمحامً حق ملحوظة ؼٌر دعاوى الدعوى عن تفرغ إذا -70 المادة

 
 

 عن اتعابه ببدل المطالبة له جاز االعتزال هذا تبرر ألسباب نفسه الوكٌل عزل إذا -71 المادة

. أتعابه بكامل المطالبة له فٌجوز مبرر دون موكله عزله إذا اما بها قام التً االعمال
 
 

 الحقوق االمتٌاز هذا ٌمس ال أن على الممتازة الدٌون من المحامً اتعاب بدل ٌعتبر -72 المادة

 بدل طلب أو الدعوى رفع قبل المسجلة العٌنٌة والحقوق ممتازة اعتبارها على القانون ٌنص التً
. االتعاب

 
 

 تارٌخ 42 والقانون 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -73 المادة

19/2/1991 
. النقٌب من اذنا نٌله بعد وبالنفقات أتعابه ببدل ٌقاضً أن االتعاب دعاوى مختلؾ فً للمحامً ٌحق
 وسماع الطلب فً للنظر المحكمة ؼرؾ رؤساء أحد االستبناؾ لمحكمة االول الربٌس ٌعٌن

. النقابة مجلس برأي واالستبناس الطرفٌن
. االول الربٌس ٌربسها التً الؽرفة امام االعتراض ٌقبل المعٌن الربٌس ٌصدره الذي القرار ان

 القرار ربٌسها عن صدر التً الؽرفة ؼٌر الى االعتراض هذا احالة أٌضا االول للربٌس وٌحق
. علٌه المعترض

. القرار ابالغ تارٌخ من تبدأ ٌوما عشر خمسة مهلة فً الرد طابلة تحت االعتراض ٌقدم
. الطعن طرق من طرٌق أي ٌقبل ال االعتراض، نتٌجة الصادر القرار ان
 التً االحكام لنص وفقا بها ٌفصل السابقة للقوانٌن وفقا المختصة المحاكم أمام العالقة الدعاوى ان

. ظلها فً أقٌمت

 
 

والضمانات احلصانات يف - رابباًال   
 
 
 

 أو القدح أو بالذم دعوى أي علٌه ٌترتب وال المحامً، ٌسأل فال مقدس، الدفاع حق -74 المادة



. الدفاع حدود ٌتجاوز لم ما عنه، تصدر التً الشفهٌة أو الخطٌة المرافعات جراء من التحقٌر
 
 

 محام على تقام التً التحقٌر أو القدح أو الذم دعوى فً االحتٌاطً التوقٌؾ ٌجوز ال -75 المادة

 احد الدعوى برؤٌة ٌشترك أن ٌجوز وال. مهنته ممارسته اثناء عنه صدرت كتابات أو اقوال بسبب
. الحادث فٌها وقع التً المحكمة قضاة

 
 

 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -76 المادة

 والمشترك الفاعل ٌعرض الممارسة هذه بسبب أو المهنة ممارسته أثناء محام على ٌقع جرم كل -
 أن على قاض على الجرم ذلك وقوع عند بها ٌعاقب التً نفسها للعقوبة والمحرض والمتدخل

. العادٌة المراجعة لطرق ٌخضع
 
 

 13/1/1971 تارٌخ 385 للمرسوم وفقا معدلة -77 المادة

 ٌنفذ ال موجوداته بجرد أو فٌه موجودة أموال بحجز أو محام مكتب بتفتٌش ٌقضً قضابً قرار كل
 دعوة مع إلٌها ٌنتمً التً النقابة مركز عنه صورة إٌداع على االقل على ساعة 24 انقضاء بعد إال

 مجلس اعضاء من الؽاٌة لهذه ٌنتدبه عضو بواسطة أو بنفسه االجراءات لحضور للنقٌب موجهة
. النقابة

 
 

 13/1/1971 تارٌخ 385 للمرسوم وفقا معدلة -78 المادة

 أٌام عشرة مضً بعد إال رسم أو ضرٌبة تحصٌل بداعً محام مكتب على االختام وضع ٌجوز ال
 ذلك وكل باالمر الٌها ٌنتمً التً النقابة مركز واشعار خطٌا العالقة صاحب انذار على االقل على
 13 والمادة 12/6/1959 تارٌخ 147 رقم االشتراعً المرسوم من 12 المادة احكام مراعاة مع
. بذلك محضر ووضع 14/12/1959 تارٌخ 2832 رقم المرسوم من

 
 

 18/12/1978 تارٌخ 18/78 للقانون وفقا معدلة -79 المادة

 لنقٌب االمر ابالغ قبل إلٌه منسوبة جرٌمة عن محام ٌستجوب ال المشهود، الجرم حالة باستثناء
. النقابة مجلس اعضاء من ٌنتدبه من بواسطة أو بنفسه االستجواب حضور له ٌحق الذي المحامٌن

 النقابة مجلس من بقرار إال بمعرضها أو المهنة ممارسة عن نشأ لفعل المحامً مالحقة ٌجوز ال -
. بمعرضها أو المهنة عن ناشبا الفعل كان إذا ما ٌقدر النقابة ومجلس بالمالحقة بإذن
 الفعل وقوع النقٌب ابالغ تارٌخ من شهر خالل رفضه أو بالمالحقة باالذن القرار اصدار ٌجب -

. ضمنا واقعا االذن ٌعتبر القرار ٌصدر ولم الشهر مهلة انقضت فإذا خطً، بكتاب
 االستبناؾ محكمة امام الطعن التقاعد صندوق ادارة لجنة وقرارات النقابة مجلس قرارات تقبل

 ٌختارهما النقابة مجلس من عضوان الحاكمة الهٌبة الى ٌنضم أن على التبلٌػ، تلً أٌام عشرة بمهلة
. اعضابه بٌن من المذكور المجلس



 بهذا مختصا االمر ٌكون عندما اعضابها من العضوٌن هذٌن التقاعد صندوق ادارة لجنة تختار
. الصندوق

 
 

احملامي واجبات يف - الثاين الفصل  
 
 
 

 وأن والنزاهة واالستقامة الشرؾ بمبادئ اعماله جمٌع فً ٌتقٌد أن المحامً على -80 المادة

. وتقالٌدها المحاماة وأنظمة القانون هذا علٌه ٌفرضها التً الواجبات بجمٌع ٌقوم
 
 

 شهاداتهم الى واالستماع إلٌه الموكولة القضٌة بشهود االتصال المحامً على ٌحظر -81 المادة

. الشهادات بتلك ٌتعلق أمر أي فً معهم البحث أو أدابها، قبل
 
 

. علٌها منازع حقوق شراء المحامً على ٌحظر -82 المادة

 
 

 وٌكون شركاء، بصفة باالستبناؾ محامٌن تضم مهنٌة مدنٌة شركات انشاء ٌجوز -83 المادة

. المحاماة مهنة ممارسة المدنٌة الشركات هذه موضوع
 وال علٌه، ٌطرأ تعدٌل كل وكذلك المحامٌن نقابة لدى ٌسجل أو خطٌا الشراكة صك ٌكون أن ٌجب
 وأن اآلخر، ضد أحدهم ٌترافع أن واحد مكتب فً ٌتعاونون أو ٌشتركون الذٌن للمحامٌن ٌجوز
. المصالح مختلفً فرٌقٌن والقضاٌا المعامالت فً ٌمثلوا

 
 

 ان له ٌحق وال الٌها، ٌنتمً التً النقابة منطقة فً مكتب للمحامً ٌكون أن ٌجب -84 المادة

. واحد مكتب من اكثر لنفسه ٌتخذ
 
 

 باستخدام او الدعاوى بوسابل سواء الزبابن الكتساب السعً المحامً على ٌحظر -85 المادة

 اتعابه بدل من حصة ٌخصص أن له ٌجوز وال الوسابل من ذلك بؽٌر او السماسرة أو الوسطاء
. المحامٌن ؼٌر من لشخص

 
 



 من أكثر مدخله على ٌعلق أن له ٌحق وال. مكتبه عن االعالن المحامً على ٌحظر -86 المادة

. اسمه تحمل الفتة
 
 

 ولمضمون القانون لنصوص وفاقا مهمته اداء عن موكله تجاه مسؤول المحامً ان -87 المادة

. وكالته
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -88 المادة

 ٌتخذ وأن وللمحكمة، لموكله االعتزال هذا ٌبلػ أن شرط قبولها بعد الوكالة ٌعتزل أن للمحامً
. اعتزاله جراء من موكله على ضرر وقوع لمنع الالزمة الحٌطة

 هذا ابالغ من الموكل، اقامة محل حالة فً خصوصا االسباب، من سبب ألي المحامً ٌتمكن لم اذا
 صحة قطعٌة بصورة فتقرر بالنزاع الناظرة المحكمة الى االمر ٌرفع الوكالة، اعتزال االخٌر

 من المحامً المحكمة تعفً الحالة هذه فً. الموكل الى ابالؼه تعذر لدٌها ٌثبت أن بعد االعتزال
 لالصول وفقا لالعتزال الالحقة المحاكمة اجراءات االخٌر هذا ابالغ الى وٌصار موكله تمثٌل

. القانونٌة
 
 

 إذا منه استلمها التً المستندات موكله الى ٌعٌد ان مهمته انتهاء عند المحامً على -89 المادة

. ذلك إلٌه طلب
. القضٌة انتهاء على سنوات خمس مرور بعد المستندات استعادة بطلب الموكل حق ٌسقط

 
 

 ولو معونة أٌة له ٌبدي أن أو موكله خصم عن الوكالة ٌقبل أن للمحامً ٌجوز ال -90 المادة

 بعد ولو بها عالقة ذات دعوى فً أو فٌها الوكالة قبل ان له سبق التً الدعوى فً الرأي سبٌل على
. وكالته انتهاء

 
 

 أو الدعاوى عن شهرٌة أو سنوٌة محاماة أتعاب ٌتقاضى الذي للمحامً ٌجوز ال -91 المادة

. موكله لخصم استشارة أٌة ٌعطً أو دعوى أٌة ٌقبل ان االستشارات
 
 

 بعد ولو مهنته طرٌق عن عرفه او علٌه اؤتمن سرا ٌفشً أن للمحامً ٌجوز ال -92 المادة

 وكٌال كان أو فٌها الوكالة ٌتولى التً الدعوى فً. موكله ضد شهادة اداء له ٌجوز وال وكالته انتهاء
. فٌها

 
 



 أن فٌها وكٌال زمالبه أحد كان دعوى فً بالوكالة إلٌه ٌعهد عندما المحامً، على -93 المادة

. النقٌب ٌستأذن أو بذلك، زمٌله له ٌسمح لم ما الوكالة، قبول ٌرفض
 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -94 المادة

 قبل شخصٌة دعوى علٌه هو ٌقٌم أن أو له زمٌل ضد بدعوى الوكالة ٌقبل أن للمحامً ٌحق ال- 1
. النقٌب من اذن على استحصاله

 ال مهلة فً المتنازعٌن بٌن التوفٌق ٌستطع لم اذا فٌه ٌبت الذي النقٌب الى االذن طلب ٌقدم -2
. النقابة قلم فً الطلب تسجٌل تارٌخ من ٌوما الثالثٌن تتعدى

 االعتراض الفرقاء من لكل وٌحق عفوا قابما االذن ٌعتبر بالطلب البت دون المهلة انقضاء حال وفً
 تبلػ تارٌخ من أٌام عشرة مهلة ضمن النقابة مجلس أمام الضمنً أو الصرٌح النقٌب قرار على

. الضمنً القرار صدور تارٌخ من أو الصرٌح القرار
 االعتراض اعتبر واال وروده تارٌخ من ٌوما ثالثٌن مهلة فً باالعتراض البت النقابة مجلس وعلى

. مردودا
 لالصول وفقا االستبناؾ الخصوص بهذا الضمنً أو الصرٌح النقابة مجلس قرار ٌقبل -3

/. 79 /المادة من المعدلة االخٌرة الفقرة فً علٌها المنصوص
 فً الوكالة قبول كلٌة استثنابٌة بصورة للمحامً ٌجوز المادة هذه من االولى للفقرة خالفا -4

 للضٌاع المعرضة الحقوق على للمحافظة االموال على االحتٌاطٌة التدابٌر التخاذ المدنٌة الدعاوى
 أٌام العشرة تتعدى ال مهلة االذن بطلب ٌتقدم أن على النقٌب، من إذن على االستحصال قبل وذلك

. التدابٌر هذه مثل اتخاذ تارٌخ من
 
 

 .المحاكم أمام مثوله عند الخاص المحامٌن رداء ٌرتدي أن المحامً على -95 المادة
 

 
 

احملامني انضباط يف - الرابع الباب  
 
 
 

التأدييب اجمللس يف - األول الفصل  
 
 
 



 النقٌب ٌختارهما عضوٌن ومن ربٌسا ٌنتدبه من او النقٌب من التأدٌبً المجلس ٌتألؾ -96 المادة

 العام الجدول فً المقٌدٌن المحامٌن من العضوٌن أحد ٌكون أن وٌجوز النقابة مجلس من سنة لمدة
. االقل على سنوات عشر منذ

. ووكٌله أمامها الماثل المحامً ومثلها الخاص المحامٌن رداء التأدٌب مجلس هٌبة ترتدي
 
 

 القضاة رد أسباب من سبب وجود عند أحدهم أو التأدٌبً المجلس اعضاء رد ٌجوز -97 المادة

. المدنٌة المحاكمات اصول قانون فً علٌها المنصوص
. القضاة رد ألصول وفقا فٌه وٌفصل النقابة مجلس الرد طلب فً ٌنظر

 
 

البقوبات يف - الثاين الفصل  
 
 
 

 من بسٌطة مخالفة وقوع عند المحامٌن أحد الى أخوٌا تنبٌها ٌوجه أن المحامٌن لنقٌب -98 المادة

. التأدٌب مجلس الى إحالته دون قبله
 
 

 ٌقدم أو القانون بهذا المعٌنة مهنته بواجبات ٌخل متدرجا، أو كان عامال محام، كل -99 المادة

 ٌأتلؾ ال مسلكا ٌسلك أو قدرها، من ٌحط عمل على عنها، خارجا أو المهنة تلك مزاولة أثناء
: اآلتٌة التأدٌبٌة للعقوبات ٌتعرض وكرامتها

. التنبٌه -1
. اللوم -2
. سنوات الثالث تتجاوز ال مدة المحاماة مزاولة من المنع -3
. النقابة جدول من الشطب -4
 
 

 التقاعد ومدة التدرج حساب فً تدخل ال المحاماة مزاولة من الموقت المنع مدة ان -100 المادة

. النقابٌة الوظابؾ لتولً المعٌنة المدد وسابر
 
 

 ان المهنة ممارسة من موقتا المنع بعقوبة محام على حكمه عند التأدٌب لمجلس -101 المادة

 مدة النقابة مجلس فً عضوا انتخابه حق من المحامً ذلك بحرمان قراره من خاصة بفقرة ٌقضً
. سنوات عشر تتجاوز ال



 واجب فً قصد عن اخالله بسبب محام على الحكم حالة فً اجبارٌة تكون االضافٌة العقوبة هذه ان
. إلٌه اسندت نقابٌة وظٌفة علٌه تفرضه

 
 

احملاكمة اصول - الثالث الفصل  
 
 
 

 بناء أو عفوٌا ٌصدره النقٌب من لقرار بناء إال التأدٌب مجلس أمام محام ٌحال ال -102 المادة

. له مقدم اخبار أو شكوى على
 عند أو ٌنتدبه، من أو النقٌب قبل من استماعه بعد إال التأدٌب مجلس على المحامً احالة تجوز ال

. دعوته رؼم الستماعه الحضور عن تخلفه
. بالقضٌة الفصل سرعة على ٌسهر أن النقٌب وعلى

 
 

 قبل ارتكبها أفعال على تأدٌبٌا محاكمته ٌمنع ال المحاماة عن المحامً انفصال ان -103 المادة

. انفصاله
 
 

 الحكم هذا عن نسخة تبلػ أن المحامً بحق جزابٌا حكما تصدر محكمة كل على -104 المادة

. المحامٌن نقٌب الى
 
 

 لحقوق ضمانة فٌها ٌرى التً والمحاكمة التحقٌق طرق التأدٌب مجلس ٌعتمد -105 المادة

. واحد محام بتوكٌل الحق المحال وللمحامً العدالة سٌر وحسن الدفاع
 
 

 وفقا واالحكام الدعوات وتبلػ سرٌة بصورة المجلس أمام المحاكمة تجري -106 المادة

. لالصول
 
 

 مهلة فً االستبنافٌة العامة والنٌابة المحامٌن لنقٌب التأدٌب مجلس قرارات تبلػ -107 المادة

. صدورها تارٌخ من أٌام عشرة

 



 
ادلراجبة طرق - الرابع الفصل  

 
 
 

 المحكوم المحامً من االعتراض تقبل ؼٌابٌة بصورة الصادرة التأدٌبٌة االحكام ان -108 المادة

 وعلى بالوصول، اشعار مع مضمون بكتاب أو شخصٌا الحكم تبلؽه تلً أٌام عشرة مهلة فً علٌه
 تقدٌم تلً ٌوما عشر خمسة مدة فً بشأنه قراره وٌصدر االعتراض فً ٌنظر أن التأدٌبً المجلس
. االعتراض استدعاء
 وكال التأدٌبً المجلس عن ٌصدر قرار كل باستبناؾ الحق االستبنافٌة العامة وللنٌابة للمحامً

. التبلٌػ تلً التً اٌام العشرة فً ٌقدم أن ٌجب االستبنافٌن
 فٌه تفصل التً االستبناؾ محكمة الى ٌرفع التأدٌبً المجلس عن الصادرة القرارات استبناؾ ان

 من المذكور المجلس ٌختارهما النقابة مجلس من عضوٌن هٌبتها الى تضٌؾ أن بعد سرٌة بجلسة
. عنه واحد محام توكٌل فً الحق وللمستأنؾ بداٌة الدعوى فً ٌنظروا لم الذٌن االعضاء بٌن

 
 

 مضً بعد ٌطلب ان النقابة جدول من اسمه بشطب تأدٌبً حكم ٌصدر لمن ٌحق -109 المادة

 جدول فً اسمه تسجٌل اعادة النقابة مجلس الى الحكم ذلك صدور على كاملة سنوات خمس
 تسجٌل اعادة قرر منه وقع ما أثر الزالة كافٌة مضت التً المدة أن المجلس رأى فإذا المحامٌن،

 بعد الطلب تجدٌد ٌجوز وال سنتٌن مرور بعد إال تجدٌده ٌجوز فال الطلب المجلس رفض واذا اسمه،
. مرتٌن رفضه

 
 
اخلامس الباب  

 
 
 

البقوبات - االول الفصل  
 
 
 



 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -110 المادة

 ألؾ مابة الى ألؾ وعشرٌن خمسة من وبالؽرامة سنوات ثالث الى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب
. حق بدون المحاماة زاول أو المحامً صفة انتحل شخص كل لبنانٌة، لٌرة

 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -111 المادة

 ألؾ مابة الى الؾ وعشرٌن خمسة من وبالؽرامة سنوات ثالث الى أشهر ستة من بالحبس ٌعاقب
 من المؤقت منعه مدة أثناء فً أو ممارستها من منعه بعد المحاماة مارس محام كل لبنانٌة لٌرة

. مبرم تأدٌبً قرار بموجب المحامٌن جدول من اسمه شطب أو ممارستها
 
 

 شخص كل لٌرة مبة الى لٌرات عشر من وبالؽرامة الشهر حتى بالحبس ٌعاقب -112 المادة

. الحقوق معهد فً استاذا أو محامٌا ٌكون أن دون حقوقٌة استشارات ٌعطً
 
 

 أو لٌرة ألؾ الى لٌرة خمسٌن من وبالؽرامة سنة، الى شهر من بالحبس ٌعاقب -113 المادة

. المحامٌن ألحد زبابن الكتساب عمولة لقاء ٌسعى شخص كل العقوبتٌن هاتٌن بإحدى
 من 257 بالمادة المعٌنة الحدود ضمن عقوبته فتشدد العامٌن الموظفٌن من الشخص هذا كان وإذا

. العقوبات قانون
 كرر وإذا. المحامٌن نقٌب طلب على بناء العامة النٌابة قبل من العدل قصر من سمسار كل ٌطرد

 عشر من وبؽرامة أشهر، ثالثة الى أسبوع من بالحبس ٌعاقب مشروع سبب دون إلٌه الدخول
. العقوبتٌن هاتٌن بإحدى أو لٌرة مبة الى لٌرات

 
 

 بأحد ٌستعٌن محام كل السابقة المادة من االولى بالفقرة المعٌنة للعقوبة ٌتعرض -114 المادة

 من ٌمنع التكرار وعند األقل على سنة مدة المحاماة مزاولة من وٌمنع الزبابن، الكتساب السماسرة
. مهنته ممارسة

 
 

انتقالية وتدابري خمتلفة احكام - الثاين الفصل  
 
 
 

 قضٌة فً اللبنانٌة المحاكم أمام بالترافع أجنبً لمحامً ٌسمح أن المحامٌن لنقٌب -115 المادة

. المحامً هذا إلٌها ٌنتمً التً النقابة  فً بالمثل المقابلة شرط معٌنة



 
 

 19/2/1991 تارٌخ 42 للقانون وفقا معدلة -116 المادة

 هذا فً علٌها المنصوص لالصول وفقا التأدٌبً المجلس واحكام وقراراته النقابة مجلس أوراق تبلػ
. للنقابة الداخلً النظام ٌحددها التً ولالصول القانون

 
 

 وجمٌع 1945 سنة االول كانون 13 فً الصادر المحاماة مهنة تنظٌم قانون ألؽً -117 المادة

. وأحكامه تأتلؾ ال التً او القانون لهذا المخالفة النصوص
 
 

. الرسمٌة الجرٌدة فً نشره فور القانون بهذا ٌعمل -118 المادة
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