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  بشأن احملاماة
  :املؤمتر الوطني العام

  :بعد االطالع على
   . م    2011      أغسطس    3                         اإلعالن الدستوري الصادر في   -
                                     بشأن إعادة تنظـيم مهنـة المحامـاة      .  م    1990     لسنة   )   10 (  م           القانون رق  -

   .                والئحته التنفيذية
   .        وتعديالته      2006     لسنة    6                      قانون نظام القضاء رقم   -
   .                                            القانون المدني وتعديالته والقوانين المكملة له  -
   .                                          قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديالته  -
   .                                قانون اإلجراءات الجنائية وتعديالته  -
   .                   ن العقوبات وتعديالته    قانو  -
   .                       قانون العقوبات وتعديالته  -
   .                             بشأن الضمان االجتماعي وتعديالته  .  م    1980     لسنة     13            القانون رقم   -
                   المنعقـد بتـاريخ     )    153 (                                            وعلى اجتماع المؤتمر الوطني العام العادي رقم   -

   . م    2013 /      ديسمبر /  29       الموافق  .   هـ    1435 /   صفر /  26

  :أصدر القانون اآلتي
  الباب األول

  حملاماة أهدافها وشروط مزاولتهامهنة ا
  مهنة احملاماة وأهدافها:الفصل األول 

1 

             تعمـل علـى      ،                        وهى ركن من أركان العدالة   ،                        المحاماة مهنة حرة مستقلة
   .                                  تحقيقها وعلى حماية الحقوق والحريات
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2 

                                                دافع عن األشخاص الطبيعية واالعتبارية لـدى جميـع    ي              المحامي ينوب و
                                                             ابات والهيئات القضائية واإلداريـة والتأديبيـة، كمـا يقـدم                  المحاكم والني

   .                   االستشارات القانونية

  شروط مزاولة مهنة احملاماة:الفصل الثاني
3 

ي  يعاد قيده في الجدول بناء على طلبه                                  باشر مهنة المحاماة كل من قيد أو                                  
   .                                                إذا توفرت فيه الشروط الالزمة الواردة بهذا القانون

4 

   :   يلي                        تغال بمهنة المحاماة ما ش                      يشترط في طالب القيد لال
   .                    أن يكون ليبي الجنسية  - 1
   .             ً                     أن يكون مقيماً في ليبيا إقامة فعلية  - 2
                                            ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلـة     ة                  أن يكون كامل األهلي  - 3

ـ      أو ال   ،                  أو متعلقة بالتزوير   ،         أو األمانة   ،      بالشرف    أو    ،          أو النصـب    ،   رقة   س
   .  ور         شهادة الز

            ً                                                   أن يكون حاصالً على اإلجازة الجامعية في القانون أو في الشريعة مـن    - 4
                                                       ً             إحدى الجامعات الليبية العامة أو الخاصة بعد اعتماده طبقاً للتشـريعات  

   .                                            يعادلها من أحدى الجامعات األجنبية المعترف بها               النافذة أو ما
   .                               أن يكون محمود السيرة حسن السمعة  - 5
                                                ه حكم أو قرار تـأديبي بـالعزل أو الفصـل مـن                      أال يكون قد صدر ضد  - 6

                                                حـدى المهـن األخـرى كمهنتـي محـرري العقـود        إ              الوظيفة أو من 
   .                 والمحضرين وغيرهما

                                                                    أال يكون قد أساء لمهنة المحاماة أو المحـامين بـالقول أو الفعـل أو      - 7
   .        االستهزاء
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                                                                   أن يقدم طالب القيد ألول مرة لمزاولة مهنة المحاماة موافقة مـن أحـد     - 8

                                                                    لمحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محـاكم االسـتئناف    ا
                 ً   وأن يجتاز امتحانـاً     ،                                             بقبول مقدم الطلب للعمل بمكتبه خالل مدة التمرين

   .       ً       ً                              تحريرياً وشفهياً في الميعاد الذي تحدده النقابة
5 

                                                                 نشأ جداول بنقابة المحامين تتضمن اسم المحامي وتاريخ قيـده ومحـل    ُ تُ
   :                 وتتكون الجداول من   ه                امته وعنوان مكتب  إق
   .              المحكمة العليا   ى                                  جدول المحامين المقبولين للترافع لد  - 1
   .              محاكم االستئناف   ى                                  جدول المحامين المقبولين للترافع لد  - 2
   .                                                     جدول المحامين المقبولين للترافع لدى المحاكم االبتدائية  - 3
   .                         جدول المحامين تحت التمرين  - 4
   .           ر المشتغلين                جدول المحامين غي  - 5
   .                        جدول المحامين المتقاعدين  - 6

  الباب الثاني
  الرتافع أمام احملاكم

  درجات الرتافع:الفصل األول
6 

ي  د محامياً من تم قبوله وحلف اليمين وتم قيـده بجـدول المحـامين    ـ  ع                                                       ً        
                                                                          المقبولين للترافع لدى المحكمة العليـا أو محـاكم االسـتئناف أو المحـاكم     

   .           تحت التمرين             االبتدائية أو 
7 

 

                                                                   يتم القيد بجدول المحامين تحت التمرين بقرار من لجنة قبول المحـامين  
                                                                     بالنقابة بناء على طلب كتابي مرفق به المستندات الدالة على توفر الشروط 

   .                                            المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا القانون
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8 

 

                                  يها المحامي تحت التمرين بمكتب أحد  ض                     ين بالمحاماة سنتان يق         مدة التمر
   .                                                                المحامين المقبولين للترافع أمام المحكمة العليا أو محاكم االستئناف

9 

                                                                   يجوز للمحامي تحت التمرين الترافع عـن المتقاضـين أمـام المحكمـة     
   .                                                           االبتدائية بجميع دوائرها بتفويض من المحامي الذي يتمرن بمكتبه

10 
 

   :                                                           يشترط لقيد اسم المحامي للترافع أمام المحاكم االبتدائية مايلي
        أنه أتم    د  في                                                        ُ تقديم شهادة من المحامي الذي أتم المتمرن التمرين بمكتبه تُ  - 1

   .       التمرين
    وأن    ،                 ً                           ته في المهنة وفقاً للنموذج المعد من النقابـة  ي                  تقديم تقرير عن كفا  - 2

   .                                    يؤهله للترافع أمام المحاكم االبتدائية                        يثبت من واقع أعماله ما
11 

 

   :   يلي                                                       يشترط لقيد اسم المحامي للترافع أمام محاكم االستئناف ما
               ربع سنوات مـن   أ                             ً     تغل ومارس مهنة المحاماة فعلياً مدة  ش            أن يكون قد ا  - 1

   .                                       لمقبولين للترافع أمام المحاكم االبتدائية                            تاريخ قبوله بجدول المحامين ا
   .                                                            أن يثبت من واقع أعماله ما يؤهله للترافع أمام محاكم االستئناف   - 2

12 

 

                                                                   يشترط في قيد اسم المحامي بجدول المحامين المقبولين للترافـع أمـام   
           ً            حاماة فعلياً مـدة سـت                     تغل ومارس مهنة الم ش                           المحكمة العليا أن يكون قد ا

                                                                   سنوات أمام محاكم االستئناف، ويجب أن يقدم ما يثبت عدم انقطاعـه عـن   
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                               وأن يثبت من واقع أعمالـه مـا      ،                                       مزاولة مهنة المحاماة من النقابة الفرعية

   .                                 يؤهلة للترافع أمام المحكمة العليا
  أحكام مشرتكة:الفصل الثاني
13 

                                     المحامين سالفة الذكر إلى فرع نقابـة                                يقدم طلب القيد في إحدى جداول  - 1
                                                                  المحامين بدائرة محكمة االستئناف الواقع في نطاقها مكتب مقدم الطلـب  
                                      ً                          أو مكتب المحامي المشرف بطلب كتابي وفقاً لإلجراءات التـي تحـددها   
                                                                    النقابة، وبعد التأكد من استيفاء الشروط والمسـتندات الالزمـة يحـال    

   .      لمختصة                              الطلب إلى لجنة قبول المحامين ا
          ً                                                      تشكل سنوياً بقرار من مجلس النقابة لجنة لقبول المحامين يكون مقرها   - 2

                                       لف من رئيس وعضو عن كل نقابة فرعيـة ال  أ  تت   ،                   بمقر نقابة المحامين
                                                              ً   تقل درجة ترافع كل منهم عن المحكمة العليا، ويكون انعقادها صـحيحاً  

ـ     ،                              بحضور خمسة أعضاء برئاسة أقدمهم   ن                            ويكون للجنة أمين للسـر م
   .             موظفي النقابة

                                                                   تجتمع لجنة قبول المحامين بدعوة من رئيسها للبت فـي طلبـات القيـد    
   .                              والتحقق من توفر الشروط الالزمة 

                                                                 يعهد رئيس لجنة قبول المحامين إلى أحد أعضاء اللجنة بإعداد تقريـر    - 3
   .                                                   ً        حول مدى استيفاء طالب القيد للشروط الالزم توفرها وفقاً للقانون

                                                   المحامين أن تبت في طلبات قيد المحامين بأحد الجداول                على لجنة قبول  - 4
                                                              المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار مسبب خـالل شـهرين مـن    
                                                                 تاريخ عرض طلب القيد في اجتماع اللجنة، وتصدر قراراتهـا بأغلبيـة   

   .     اآلراء
14 

                                                                 استثناء من المادة السابقة تشكل بقرار من مجلس النقابة لجنة تسـمى    - 1
                                                                   لجنة قبول المحامين لدى المحكمة العليا، تكون برئاسة نقيب المحـامين  
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                                                               وعضوية ستة أعضاء من المحامين المقبولين للترافع لـدى المحكمـة   

   .                                     العليا يكون مقرها بمقر نقابة المحامين
                                                                   تجتمع اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدعوة من رئيسها للبـت    - 2

   .                                         امين المقبولين للترافع لدى المحكمة العليا                         في طلبات القيد بجدول المح
                                                                  يعهد نقيب المحامين إلى أحد أعضاء لجنة القبول لدى المحكمة العليـا    - 3

                                                                  بإعداد تقرير حول مدى استيفاء طالب القيد للشـروط الـالزم توفرهـا    
                                                             ومدى كفايته للترافع أمام المحكمة العليا من واقع أعماله ويجوز    ،      ً قانوناً

   .                         قيد المتحان شفوي أو تحريري               أن يخضع طالب ال
                                                               يجب على اللجنة البت في طلبات القيد بقرار مسبب خالل سـتة أشـهر     - 4

                               ويعد فوات تلك المدة دون البـت     ،                              من تاريخ عرض الطلب في اجتماعها
   .                 ً      في طلب القيد رفضاً للطلب

   .                                تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اآلراء  - 5
6 -  ولمن ر        سنة من رفض طلبه السابق                              فض طلبه إعادة تقديم الطلب بعد                      .   

15 

                                       ً                             تبلغ قرارات قيد المحامين التي تصدر وفقاً للمادتين السابقتين إلى وزير   - 1
                         رؤساء محـاكم االسـتئناف    و                                         العدل ورئيس المحكمة العليا والنائب العام 

   .                                                  ورؤساء المحاكم االبتدائية، وتنشر في الجريدة الرسمية
                                      ات الصادرة مـن إحـدى لجنتـي قبـول                                 لكل ذي مصلحة الطعن في القرار  - 2

   .                                         ً                        المحامين أمام القضاء اإلداري خالل ستين يوماً من تاريخ العلم أو النشر
16 

 

                                                                ينقـل المحامـي المشتغل إلى جدول المحامين غيـر المشـتغلين فـي    
   :            الحاالت اآلتية

   .                                          عند تنفيذه لحكم قضائي يقضي بالحبس أو السجن  - 1
   .                 ً                               عند حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق طيلة مدة الحبس  - 2
                                                               صدور قرار تأديبي بوقفه عن العمل أو عزلـه أو شـطب اسـمه مـن       - 3

   .      الجدول
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   .                                                         بقرار من مجلس نقابة المحامين في األحوال التي يجوز فيها ذلك  - 4
   :                                                           بقرار من النقابة الفرعية التابع لها المحامي في الحاالت اآلتية  - 5
   .              ن المعني باألمر      بطلب م  - أ

                                                                     إذا لم يدفع االشتراكات السنوية أو لم يف بالتزاماته تجاه النقابة بعـد    - ب
                                                               مضي شهر من التنبيه عليه بالدفع برسالة مسجلة بعلـم الوصـول أو   

   .                                               بإعالنه على يد محضر أو علمه اليقيني بضرورة الدفع
      ين أو                                                            إذا فقد شرط من الشروط الالزم توفرها للقيد في جـدول المحـام    - ج

   .                                                     توفرت إحدى الحاالت التي تحول دون القيام بمزاولة المهنة
   .                                          إذا عجز المعني ألسباب صحية عن مزاولة المهنة  - د

                                                            إذا كلف المحامي من طرف الدولة أو جهة عامة أو خاصـة بمهمـة     -  هـ
                                                                غير محددة المدة تحول دون تفرغه لمهنة المحاماة يحال علـى جـدول   

   .                      المحامين غير المشتغلين
17 

                                                                يحظر على المحامي غير المشتغل أو الموقوف مزاولة مهنة المحامـاة،  
                                         ً                            ويكلف رئيس النقابة الفرعية المختصة محامياً أو أكثر لتصفية مكتبه وقفله 

   .               مدة عدم االشتغال
18 

                                                                   في حالة وفاة المحامي أو شطب اسمه أو استحالة قيامه بتنفيذ الوكالـة  
        ً                                ً             ة محامياً آخر أو أكثر يحل محل زميله مؤقتاً لحين قيـام                     تندب النقابة الفرعي

                                               ويقوم قرار النقابة الفرعية مقام التوكيل الصادر    ،                      الموكل بتوكيل محام آخر
   .             من صاحب الشأن

19 

                                       ً                                  تبلغ النقابة الفرعية القرار الصادر وفقاً للمادتين السابقتين إلـى نقابـة   
                                    وزير العدل ليتولى إبالغ كافة المحاكم                                   المحامين وعلى نقابة المحامين إبالغ 

   .         والنيابات
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  الباب الثالث

  واجبات احملامي وحقوقه واحملظورات عليه
  واجبات احملامي: الفصل األول

20 

                دوائـر محـاكم                أمام إحـدى                                        يؤدي المحامي بعد قيده في إحدى الجداول
   :       التالية                    ل اليمين القانونية ا                                    االستئناف أو المحكمة العليا بحسب األحو

                                                ً                 أقسم باهللا العظيم أن أؤدي أعمالي بأمانة وشرف سـاعياً إلـى تطبيـق     "
                                                                        القانون وإقامة العدل وحماية الحريات والحقوق ومراعـاة تقاليـد المهنـة    

    ".                     والمحافظة على أسرارها
21 

                                                                 يمارس المحامي مهنة المحاماة بنفسه أو باالشـتراك مـع غيـره مـن     
   .        المحامين

                                                      أحكام القانون المدني والتجاري يجوز للمحـامين تأسـيس               واستثناء من 
                                                                  شركات مهنية للمحاماة تثبت لها الشخصية القانونية بقيدها بسجل خـاص  

   .                                                  وتبين الالئحة التنفيذية األحكام التفصيلية الخاصة بها   ،        بالنقابة
22 

    جوز     وال ي   ،                             ً     ً                      يجب على المحامي أن يتخذ مكتباً الئقاً لمزاولة مهنة المحاماة
   .                                                               فتح فرع للمكتب، وال يجوز للمحامي العمل بالمشاركة في أكثر من مكتب

                                                                 ويجب على المحامي إبالغ نقابة المحامين وفرع النقابة المخـتص بكـل   
                                                                     تغيير يطرأ على عنوان مكتبه، وفي حالة تغيير عنوان المكتـب دون إبـالغ   

                ي يصـح إعالنـه                                     ً      ً        ً       النقابة يكون العنوان السابق معدوداً موطناً قانونياً للمحام
   .                        فيه وتوجيه المراسالت إليه
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23 

                                                                يجب الحصول على إذن من النقابة قبل اتخاذ أي إجراء قانوني من محام 
         ويعتبـر     ،                         ً                ويصدر اإلذن خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلبـه    ،           ضد محام آخر

   .                                              ً              فوات المدة المشار إليها بغير رد على الطلب إذناً باتخاذ اإلجراء

  حقوق احملامي:يالفصل الثان
24 

                                                                 يحق للمحامي الحضور والمرافعة نيابة عن ذوي الشأن أو معهـم أمـام   
                                                                      المحاكم والنيابات ومـأموري الضـبط القضـائي واللجـان اإلداريـة ذات      
                                                          ً       ً    االختصاص القضائي أو التأديبي وجميع الجهات التي تباشر تحقيقاً جنائياً أو 

   .      ً إدارياً
ـ                                      المشورة القانونية لكافة األشخاص الطبيع                          كما يحق له الترافع وإبداء    ة    ي

                                             وال يجوز تنفيذ األحكام القضائية إال بموجب وكالة    ،                   أو األشخاص االعتبارية
   .                   رسمية من صاحب الشأن

25 

                                                                     يحق للمحامي غير الليبي الترافع أمام الدرجة المقابلة لدرجته المقـررة  
                  وذلـك بالتعـاون      ،    امين                                           في بالده في قضية معينة بإذن خاص من نقيب المح

                                                                   مع محام ليبي مقبول للترافع أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى بشـرط  
   .               المعاملة بالمثل

                                                                    وعلى كل الشركات األجنبية العاملة في ليبيا قبل أن تباشر أي نشاط لهـا  
        ويسـري     ،                                                         االستعانة بمحام ليبي ال تقل درجة ترافعه عن محاكم االسـتئناف 

   .                      مارسة نشاطها في ليبيا                      هذا الحكم طيلة فترة م
26 

                                                               يحق للمحامي حبس المستندات أو األموال بما يعادل مطلوبه من األتعاب 
   .      أتعابه   ى                   إذا لم يكن قد استوف
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27 

   .                                         ً                       يكون للمحامي كافة الحصانات المقررة قانوناً ألعضاء الهيئات القضائية
28 

                           به من منقوالت تقتضيها أعمال                                    ال يجوز الحجز على مكتب المحامي وما
   .                                                         المهنة، وال يجوز االستيالء على المكتب أو إخالئه إال بحكم قضائي

  أتعاب احملامي:الفصل الثالث
29 

                                                               للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمـال فـي نطـاق    
                                                                         مهنته، وله الحق في استيفاء كافة النفقات التي يتكبدها فـي سـبيل تنفيـذ    

   .       الوكالة
                                                        ً        ويستحق المحامي األتعاب المتفق عليها ولو انتهت القضـية صـلحاً أو   

   .      ً                                  تحكيماً أو تم عزله ما لم يتفق على خالف ذلك
                                                                 ويكون ألتعاب المحامي حق امتياز يلي مباشرة حق الخزانة العامة علـى  

   .                                             ما آل لموكله من أموال في الدعوى موضوع الوكالة
30 

           ً                                        وكله اتفاقاً يحدد بموجبه قيمة األتعاب المتفق عليهـا                   يبرم المحامي مع م
                                                                         وكيفية الوفاء بها، وإذا لم يوجد اتفاق مكتوب تقدر األتعاب بمعرفة النقابـة  

                                 وتكون تقـديراتها ملزمـة لـذوي       ،                                    الفرعية أو اللجنة المشكلة لهذا الغرض
      ة قوة                                                      االتفاق المبرم أو تقدير األتعاب من قبل النقابة أو اللجن   ى           الشأن، ويعط

                                                        ويمنح الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة االبتدائيـة     ،              السند التنفيذي
   .       المختصة
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  احملظورات على احملامي:الفصل الرابع

31 

   :                                          ال يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وما يأتي
   .                     الوزارات وما في حكمها  - أ

   .                                         رئاسة أو عضوية المجالس التشريعية والبلدية  - ب
                                                             وظف في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسـات والشـركات العامـة،       الت  - ج

                                                          من ذلك االشتغال بالتدريس لمـواد الشـريعة والقـانون فـي        ى      ويستثن
   .                        الجامعات والمعاهد العليا

   .                          رئاسة مجالس إدارة الشركات   - د
   .                        خر ال يالئم وكرامة المهنة آ                                  احتراف التجارة أو االشتغال بأي عمل   -  هـ

32 

                                   متعارضة، وال يجوز له إفشاء األسـرار                          وز للمحامي تمثيل مصالح    ال يج
                   ويستثنى مـن ذلـك      ،                                                 التي علم بها عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء الوكالة

   .                                األسرار للحيلولة دون ارتكاب جريمة     تلك          حالة ذكر
                                                                  وال يجوز له أداء الشهادة في نزاع موكل فيه أو أعطى فيه استشـارة إال  

   .                                             كل أو بموافقته في الجلسة أمام المحكمة المختصة                  بإذن كتابي من المو
33 

                                                               ال يجوز للمحامي قبول الدفاع في أي دعوى إال بعد أن يتحقق من أن ذا 
                                               ّ        ً               الشأن لم يسبق له توكيل محام آخر، فإذا كان قد وكّل محامياً فيتعين عليـه  

 ٍ مٍ                                                                     إحضار موافقة كتابية تفيد عدم ممانعة محاميه السابق مـن توكيـل محـا   
   .   آخر

34 

                                                                  ال يجوز للمحامي تسليم المستندات أو الوثائق أو األوراق القضـائية أو  
                                                              ً      األموال المودعة لديه من طرف موكله أو األموال التي يستلمها تنفيذاً لحكم 
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                                                                    قضائي إال لموكله أو خلفه أو من ينوب عنه بمقتضى القـانون أو بتوكيـل   

   .   خاص
35 

                                                ن يشرك معه غير المحامين في دراسة القضايا وإبداء                 ال يجوز للمحامي أ
                                                                      الرأي القانوني وإعداد المذكرات وغيرها، وال يجوز لـه أن يتخـذ وسـائل    

           وال يجوز له    ،                                                        الدعاية أو الترغيب أو االستعانة بالوسطاء في مزاولة المهنة
   .                                         تخصيص نسبة أو حصة من األتعاب لغير المحامين

36 

                                                      ن المحاماة بعد تركه للقضـاء أو النيابـة العامـة أو                   ال يجوز لمن امته
                                                                       المحاماة العامة أو إدارة القضايا أو االستشارة للشركات والجهات العامة أن 
                                                                   يقبل الوكالة بنفسه أو مع غيره دعوى كانت وقائعها معروضـة عليـه أو   

   .                                 مسند له الدفاع فيها عن أحد الخصوم
37 

                                         الوكالة قبل إبالغ موكله أو إبالغه على يـد                           ال يجوز للمحامي إنهاء عقد 
                                                                    محضر بالتنصل من الوكالة، وعلى المحامي االستمرار في تنفيـذ الوكالـة   
               ً                                                     لمدة ثالثين يوماً على األقل من تاريخ إعالن اإلبالغ ما لم يقم موكله بتوكيل 
    ٍ                                                                محامٍ آخر قبل انتهاء األجل، وفي جميع األحوال ال يجوز للمحـامي التخلـي   

                               تفويت مواعيد إجراء أو طعـن أو   (                          لة على نحو يضر بموكله مثل         عن الوكا
    ).                                                            اعتراض أو تفويت مواعيد حضور أو خبرة أو غيرها مما يمكن تداركه

  الباب الرابع
  يف املساعدة القضائية

38 

                                                               يكلف رئيس فرع نقابة المحامين أحد المحامين بالحضور والمرافعة عن 
  - :                        المعني في الحاالت التالية
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                                                     ٍ          طلب إحدى المحاكم في دعاوى الجنايات وغيرها بتكليف محامٍ للـدفاع    - 1

   .         عن المتهم
                                       أو رفع الدعوى نيابة عنه في األحوال التي    ،                       طلب ذي الشأن للدفاع عنه  - 2

   .                     على المساعدة القضائية   ي               يحصل فيها المعن
39 

            م التوكيـل                                                             على المحامي أن يقوم بما كلفته به النقابة، ويقوم التكليف مقا
                                                                  من صاحب الشأن، وعلى المحامي إبالغ النقابة قبل التنحي بخمسـة عشـر   

   .    ً         يوماً على األقل
40 

                                                                  تقدر النقابة أتعاب المحامي المكلف بواجب الدفاع عن كل مرحلـة مـن   
       ويستحق    ،                                وتتولى تحصيلها من الخزانة العامة   ،                        مراحل التقاضي بقرار منها
   .       النقابة                         منها المحامي نسبة تقدرها 

  الباب اخلامس
  يف التأديب والعفو

41 

             ً                                                        يعاقب تأديبياً بإحدى العقوبات الواردة في هذا القانون المحـامي الـذي     - 1
                        أو التعليمات الصادرة من    ،                  أو الئحته التنفيذية   ،                       يخالف أحكام هذا القانون

                                 وذلك مع عدم اإلخالل برفع الـدعوى    ،               أو يخل بواجباته   ،              نقابة المحامين
   .        الجنائية

                                                               يشكل بقرار من مجلس النقابة مجلس تأديب أو أكثر من ثالثة محـامين    - 2
                     لسـر المجلـس، وإذا                       ٍ المحكمة العليا وأمينٍ                           من المقبولين للترافع لدى

                                                                    كانت درجة ترافع المحول للتأديب المحاكم االبتدائية أو التمرين يجوز أن 
               فع لدى محـاكم                                                يكون من بين أعضاء مجلس التأديب عضو بدرجة الترا

   .        االستئناف
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                                                                 يعقد مجلس التأديب جلساته  بمقر نقابة المحامين أو بمقر أحد فـروع    - 3

   .       النقابة

  العقوبات التأديبية واجلهات املختصة بالتأديب: الفصل األول
ً أوال     العقوبات التأديبية:    

42 

   :                                                   العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على المحامي هي
   .   ذار  ــ   اإلن  - 1
   .  وم  ــ   الل  - 2
ـ    ،                                              اإليقاف عن ممارسة المهنة مدة ال تقل عن ثالثة أشهر  - 3    ن           وال تزيد ع

ـ     ،                                             ثالث سنوات مع غرامة مالية ال تقل عن ألف دينـار     ن             وال تزيـد ع
   .                            خمسة آالف تدفع لخزينة النقابة

   .   دول  ــ        ب من الج  ــ    الشط  - 4
43 

                 ارتكاب المخالفة،                                               تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثالث سنوات من تاريخ 
                                                                      وتنقطع المدة بمباشرة أي تحقيق جنائي أو إداري في الواقعـة أو بتقـديم   

   .                                      شكوى من ذي مصلحة ولو إلى جهة غير مختصة
                                                                    وال يبدأ سريان المدة المذكورة في الفقرة السابقة إذا اتخذت اإلجـراءات  

   .                                   الجنائية إال من تاريخ صدور حكم نهائي
44 

                                                     تأديبية بناء على شكوى أو تقرير أو تحويل من النيابـة                تحرك الدعوى ال
   ،                                أو ذي مصلحة إلى نقابة المحـامين    ،                                العامة أو المحكمة من أي جهة أخرى

                                                                  أو الفرع المختص، ويتولى نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو من يفوضانه 
                                                                  لهذا الغرض إجراء تحقيق إداري أو جمع معلومات أولية في مدة ال تتجاوز 

                                                                من تاريخ ورودها، وللقائم بالتحقيق اإلداري بعد جمع المعلومـات أن      ً شهراً 
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                                                                      يقرر الحفظ أو التحويل على مجلس التأديب أو توقيع العقوبة التـي تـدخل   

   .           ضمن صالحياته
45 

                                      ً                             إذا تقرر التحويل إلى مجلس التأديب طبقاً للمادة السابقة يتولى المجلس   - 1
                                    المحامي المحول إليه بواسطة إخبـاره                               حال اتصاله بملف التأديب إعالن 

                                                                بالحضور يحدد فيه ساعة وتاريخ ومكان انعقاد المجلس قبـل الموعـد   
                     ً                                           المحدد بخمسة عشر يوماً على األقل، وللمحامي المحول علـى التأديـب   

   .                                               الحق في االطالع أو إنابة من يدافع عنه من المحامين
                 مع إعالنـه علـى                                                 إن امتنع المحامي المحال على التأديب عن الحضور   - 2

                                                                  النحو المبين في الفقرة السابقة يتعين على المجلس مواصلة السير فـي  
                                                               الدعوى التأديبية والبت في موضوعها في غيبـة المحـامي، ويجـوز    

                                وفي حالة عدم حضوره على المجلـس     ،                       للمجلس منحه فرصة للحضور
   .                                    السير في الدعوى في غيبته والفصل فيها

  ديباجلهات املختصة بالتأ:      ً ثانيا  
46 

   :                                          يختص نقيب المحامين بتوقيع العقوبات التالية  - 1
   .      اإلنذار  - أ

   .     اللوم  - ب
   :                                         يختص مجلس النقابة بتوقيع العقوبات التالية  - 2

   .                                             اإليقاف عن مزاولة المهنة مدة ال تتجاوز ستة أشهر  - أ
   .                                                 جميع العقوبات التأديبية عدا عقوبة الشطب من الجدول  - ب

                                                  ب بتوقيع جميع العقوبات التأديبية الواردة في هـذا                  يختص مجلس التأدي  - 3
   .                       القانون أو أي قانون آخر
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  الطعن والعفو: الفصل الثاني
47 

                                                                يجوز الطعن أمام دائرة القضاء اإلداري بمحكمة االستئناف في قـرارات  
                                                                   ً   التأديب الصادرة عن إحدى جهات التأديب لكل من المحامي المعاقب تأديبيـاً  

   .   لحة           أو كل ذي مص
                                                                كما يجوز لكل ذي مصلحة الطعن في القرارات الصادرة بـالحفظ وعـدم   

   .                              التحويل على المحاكمة التأديبية
48 

                                                 ً                  تطبق على الطعون التي ترفع أمام القضاء اإلداري وفقاً لهـذا القـانون   
       بشـأن    .  م    1971       لسـنة      88                                            اإلجراءات والمواعيد المقررة في القانون رقـم  

   .             القضاء اإلداري
49 

                                                         ً         يجوز لمجلس نقابة المحامين بطلب من المحامي المعاقب تأديبيـاً بعـد   
                                                                    قضاء نصف العقوبة على األقل إعفاؤه من باقي العقوبة إذا توفر ما يسـوغ  

   .   ذلك
                                                               ويجوز للمحامي الذي تقرر شطب اسمه من الجدول أن يؤذن له بإعـادة  

             مـن تـاريخ                                                        القيد في جدول المحامين المشتغلين بعد مضي خمس سـنوات  
   .                  شطب اسمه من الجدول

  الباب السادس
  يف الرسوم واالشرتاكات

  رسوم القيد: الفصل األول
50 

            ٍ                                                        يؤدي كل محامٍ للنقابة قبل قيد اسمه في الجدول قيمة الرسم المقرر للقيد 
   .         في الجدول
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  االشرتاكات: الفصل الثاني
51 

                              نوي للنقابة قبل نهايـة شـهر                                     يؤدي كل محام قيمة رسوم االشتراك الس  - 1
   .                ديسمبر من كل سنة

                                                         ً     إذا تخلف المحامي عن تسديد رسوم االشتراك بعد مضي ثالثـين يومـاً     - 2
                                                                   من تاريخ استحقاقها يجوز لنقيب المحامين أو رئيس النقابـة الفرعيـة   
                                                                  إنذاره بضرورة الدفع بكتاب مسجل بعلم الوصول مع التنبيه عليه بـدفع  

   .                ضعف قيمة االشتراك
                                                                  إذا لم يدفع المحامي قيمة االشتراك بعد شهر من تاريخ إنـذاره يوقـف     - 3

                                                                 عن مزاولة المهنة بقرار من مجلس النقابة أو رئـيس فـرع النقابـة    
                         ً                                       المختص، وإذا استمر موقوفاً عن العمل ستة أشهر ولم يقم بتسديد قيمة 
                                                              االشتراك يجوز للنقابة أن تطلب من لجنة قبول المحامين شطب اسـمه  

   .  ول       من الجد
  الباب السابع
  نقابة احملامني

  تشكيل النقابة وفروعها: الفصل األول
52 

                                                                يؤسس المحامون نقابة لهم تكون لها الشخصـية االعتباريـة والذمـة    
                                                                     المالية المستقلة، مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس ذات فروع بدائرة كـل  

   .             محكمة استئناف
   .                  قررة لمكتب المحامي                                    ويكون لمقرها وفروعها ذات الحصانة الم

53 

                                                                   الجمعية العمومية للمحامين هي السلطة العليا للنقابة وتتألف من مجموع 
   :                                 المحامين المشتغلين، وتختص بما يلي

   .                           اختيار النقيب ووكيل النقابة  - 1
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   .                                        ون المهنة وما يعرض عليها من مجلس النقابة ؤ          النظر في ش  - 2
   .         د أعضائها                               سحب الثقة من مجلس النقابة أو أح  - 3
   .                                  التصديق على النظام الداخلي للنقابة  - 4
   .                           التصديق على ميزانية النقابة  - 5

54 

   ،                                                                   الجمعية العمومية للمحامين بالنقابة الفرعية هي السلطة العليا بكل فرع
                                                                      وتتألف من مجموع المحامين المشتغلين الواقعة مكـاتبهم بنطـاق الفـرع،    

   :             وتختص بما يلي
   .                              الفرع ونائبه وأعضاء مجلس الفرع             اختيار رئيس  - 1
   .                                           النظر في شؤون المهنة وما يعرض من مجلس الفرع  - 2
   .                                     سحب الثقة من مجلس الفرع أو أحد األعضاء  - 3
   .                                     مناقشة وإقرار الميزانية السنوية للفرع  - 4

55 

                                                                  تضم نقابة المحامين جميع المحامين المقيدين في الجدول فـي ليبيـا،     - 1
   .                            النقابة ويرأسه نقيب المحامين             ويديرها مجلس 

                                                                يتكون مجلس النقابة من نقيب للمحامين ووكيل للنقابة وسبعة أعضـاء    - 2
                                                             بواقع عضو عن كل نقابة فرعية يختارون بطريق االنتخاب المباشر من 

   .                              الفروع من غير أعضاء مجلس الفرع
                                                              يتكون مجلس فرع النقابة من سبعة أعضاء هم رئيس الفرع ونائب لـه    - 3

                     ً                                      ة أعضاء يختارون جميعاً باالنتخاب المباشر من قبـل المحـامين       وخمس
                                                                  الواقعة مكاتبهم بنطاق ذلك الفرع، ويشترط في الرئيس ونائبـه وأحـد   
                                                                  األعضاء أن يكونوا من المقبولين لدى المحكمة العليا، وال تقـل درجـة   

   .                                            بقية األعضاء عن الترافع لدى المحاكم االبتدائية
                                           امين أو من تفوضه النقابة لدى جميع الجهـات                        يمثل النقابة نقيب المح  - 4

                                                                 والسلطات في الداخل والخارج، ويتولى رئيس الفرع تمثيلها في المسائل 
   .            المتعلقة بها
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56 

                ويجـوز إنشـاء      ،                                                يكون لنقابة المحامين فرع بدائرة كل محكمة استئناف
            لمدينة التي                                                              مكتب للنقابة الفرعية بدائرة المحكمة االبتدائية التي تقع خارج ا

                                                                 يوجد بها مقر محكمة االستئناف بقرار من مجلس النقابة بناء على عـرض  
   .                رئيس فرع النقابة

57 

ـ   ــ   يخت ـ  ـ                             ص مجلس النقابة بكل ما يتعل          ة وعلـى  ـ                    ق بمهنـة المحاما
   : يـ          األخص مايل

   .                                                             اقتراح الالئحة الداخلية للنقابة وما يرى إدخاله عليها من تعديالت  - 1
   .                                                تحقيق أهداف النقابة ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها          العمل على   - 2
   .                               إعداد الميزانية والحساب الختامي  - 3
   .                                                     تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة ودعوتها لالنعقاد  - 4
                                                        ؤون النقابـة وأموالهـا وتحصـيل الرسـوم واالشـتراكات      ـ        إدارة ش  - 5

   .               واإليرادات األخرى
   .       والفروع                              تنظيم العالقة بين مجلس النقابة   - 6
   .                                          اختصاصات أخرى تسندها إليه الجمعية العمومية   ة  أي  - 7

  .موارد النقابة واختصاصاتها: الفصل الثاني
58 

  :تتكون إيرادات النقابة من
   .                       حصيلة الرسوم واالشتراكات  - 1
   .                                          حصيلة الغرامات التي تدفع إلى خزينة النقابة  - 2
          ً                     لعامة وفقاً للباب الرابـع مـن                                   اب التي يتم تحصيلها من الخزانة اـ     األتع  - 3

   .           هذا القانون
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                                                                  التبرعات والهبات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها مجلس النقابـة    - 4

   .        أو الفرع
                                                             إيرادات أخرى أو دعم من الدولة أو من أي جهـة يقبلهـا مجلـس       ة  أي  - 5

   .                النقابة أو الفرع
        و مقابل                                                        ما يفرضه مجلس النقابة أو الفرع من رسوم أو مقابل خدمات أ  - 6

   .                                                           مشاركة أو حضور في المحاضرات أو الندوات العلمية أو ورش العمل
                                                                 عوائد المطبوعات والدوريات التي تصـدر عـن النقابـة وأي إيـراد       - 7

   .                     الستثمار أموال النقابة
59 

   :                                                              تمارس النقابة وفروعها نشاطهما المهني بغية تحقيق األهداف التالية
                والمحافظة علـى     ،                        والمحامين ومهنة المحاماة                         الدفاع عن مصالح النقابة  - 1

   .                                                              تقاليد المهنة وضمان استقالل المهنة وحرية المحامي في أداء رسالته
                                                                    العمل على تطوير الفكر القانوني لخدمة المصلحة العليا للشعب الليبـي،    - 2

                                                                واإلسهام في إرساء قواعد المشروعية وترسيخها والـدفاع عـن مبـدأ    
                                           يق الشفافية والمساواة في حق الـدفاع بـين                         الفصل بين السلطات وتحق

                                                        الشخص الطبيعي والشخص االعتباري من جهـة ومحـامي الشـخص    
                                                            الطبيعي ومحامي الشخص االعتباري من جهة أخرى بغية تحقيق مبـدأ  

   .        المساواة
                                                                 تنشيط البحث العلمي القانوني بجميع الوسائل مـن إصـدار النشـرات      - 3

                              والمشاركة في الندوات والرفـع                                      والمجالت القانونية وإلقاء المحاضرات
   .                                   ً                ً من الكفاية المهنية للقانونيين عموماً وللمحامين خصوصاً

                                                                 التنسيق مع كليات القانون بغية رفع مستوى المناهج الدراسية لطلبـة    - 4
   .                                           القانون بما يحقق الترابط بين النظري والعملي

          كفـايتهم                                                             االهتمام بالمحامين وإيجاد برامج تدريبية لهم بغية الرفع مـن    - 5
   .                                           المهنية وتشجيعهم وتذليل الصعاب التي تواجههم
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                                                       دوات والمؤتمرات في الداخل والمساهمة فيها فـي الخـارج   ـ      د النـ   عق  - 6

                                                                  بغية نشر المعرفة القانونية ورعاية حقوق اإلنسان المقررة في المواثيق 
   . ةـ       الدولي

  الباب الثامن
  أحكام ختامية

60 

                                     دي يضمن له حياة كريمة أو للمسـتحقين                           للمحامي الحق في معاش تقاع
                بشـأن الضـمان     .  م    1980     لسنة                  13                      عنه، واستثناء من أحكام القانون رقم 

                   سنة ميالدية أن يطلب     30                                          االجتماعي يجوز للمحامي الذي بلغت مدة خدمته 
   .                           التحويل على المعاش التقاعدي

  ل                                                                   وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الحدين األدنـى واألقصـى للـدخ   
   .                                                      الشهري للمحامي الذي تحتسب على أساسه االشتراكات الضمانية

61 

                                                                يستحق المحامي أو المستحقون عنه المعاش التقاعدي في حالتي العجـز  
                                                                         أو الوفاة أو تحويله على التقاعد بناء علـى طلبـه أو بقـرار مـن نقيـب      

                      كـون تحويـل نقيـب    ي                                             المحامين بناء على عرض رئيس النقابة الفرعية، و
   .                                      المحامين بناء على قرار من مجلس النقابة

62 

                                                                   تصدر الالئحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس نقابة المحـامين،  
   .                                    وتتضمن األحكام التفصيلية لهذا القانون
63 

                                             عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة سنتين وبغرامـة ال     ة                مع عدم اإلخالل بأي
                             ً        عشرة آالف دينار كل من زاول عمـالً مـن      ن     زيد ع                     تقل عن ألف دينار وال ت
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                                                                     أعمال ومهنة المحاماة ولم يكن من المحامين المقيدين بجـدول المحـامين   

   .             ً                 أو كان موقوفاً عن مزاولة المهنة   ،         المشتغلين
64 

                                 بشأن إعادة تنظيم مهنة المحامـاة    .  م    1990     لسنة      10                يلغى القانون رقم 
   .                                     ا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون                            واللوائح الصادرة بمقتضاه، كم

65 

                                                                   ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به مـن تـاريخ نشـره،    
   .                                   وعلى كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ

  
  ليبيا -املؤمتر الوطني العام 

   :             صدر في طرابلس
   .     هجرية    1435 /         ربيع األول /  18  :       بتاريخ

   .    يالدي م    2014 /     يناير /  19  :           الموافـــق


