نظام �سلف �أتعاب املحامني
�أُق َّر مبوجب القرار ال�صادر عن جمل�س النقابة
رقم  27تاريخ 2004/10/20
واملعدل بالقرار رقم  18تاريخ 2005/7/25
والقرار رقم  3تاريخ  2008/11/19والقرار رقم  24تاريخ 2009/7/7
والقرار رقم  11تاريخ 2012/2/8

«�سلفة الأتعاب ال تعني مطلقاً حتديداً لأتعاب املحامي
�إمنا دفعة مقدمة على ح�ساب �أتعابه».
«قيمة الأتعاب تبقى خا�ضعة حلرية التعاقد».

كلمة النقيب
لأننا �أعطينا النقابة خال�صة فكرنا وجهدنا،
و
لأن مهنة املحاماة هي ر�سالة احلق والعدالة
و
بحياة كرمية،
حمام �أن َي ْن َع َم
رب �أنَّ من حق � ّأي
ٍ
ٍ
لأننا نعت ُ
و
لأننا على قناعة �أنَّ من م�س�ؤوليتنا متابعة جهود النقباء وجمال�س النقابة ال�سابقني،
ُم َن ِّوهني بعمل جلنة نظام �سلف الأتعاب
(النقيب خلدون جنا  -النقيب عبد الرزاق دبليز  -الأ�ستاذ حممد املراد)
لذلــــــــــــك
�أق َّرينا وجمل�س النقابة هذا التعديل لنظام �سلف االتعاب حت�صين ًا حلقوق الزمالء
بعد �أن �أثبتَ هذا النظام فعاليته.

طرابل�س يف 2012/3/14

نقيب املحامني يف طرابل�س
ب�سام الدايه
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-1اال�سباب املوجبة لنظام �سلف االتعاب/عام 2004
مبا ان مهنة املحاماة و�أنظمتها متثل حجر الزاوية يف حتقيق العدالة يف املجتمع
و�ضمان حقوق االن�سان.
ومبا لنقابة املحامني من دور �أ�سا�سي يف اعالء معايري املهنة ممار�سة و�آداب ًا .كما يف
حماية �أع�ضائها والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم ،وت�أمني القدرة على ا�ستمرارية عملهم،
وتوفري املناخ املالئم لهم وال�ضامن ال�ستقاللهم يف اداء واجباتهم ،وابعاد اي قيد او ت�أثري
على ا�ستقامتهم وحريتهم.
وانطالق ًا من واقع التطبيق واملمار�سة وخ�صو�ص ًا اخلالفات واال�شكاالت التي تن�ش�أ
بني املحامي واملوكل ب�سبب عدم االتفاق خطي ًا على مقدار االتعاب وطريقة ادائها ،من
جهة ،ومن احلرج لدى املحامي يف ا�شرتاط االتفاق اخلطي على موكله ،وحتى ال�شفوي
احيان ًا كما يف الت�شديد على طلب دفعة مقدمة على ح�ساب �أتعابه ،من جهة �أخرى ،كل
ذلك نتيجة لأوا�صر القربى والروابط االجتماعية التي تزخر بها تقاليدنا.
ومن �أجل احلد من املجانية غري املربرة.
وتالفي ًا النعكا�سات تلك الظروف على و�ضع املحامي املادي واملعنوي ،كما على م�ستوى
مهنة املحاماة و�سمعتها ورفعتها.
و�أمام �ضرورة ت�أمني موارد مالية ا�ضافية للنقابة ت�ساهم يف رفع م�ستوى التقدميات
ال�صحية واالجتماعية ورفع املعا�ش التقاعدي ملن قدم عمره وعمله ملهنته ،وتقدمي
امل�ساعدات االجتماعية للزمالء الذين ال ي�شملهم الت�أمني ب�سبب �سنهم وللمتقاعدين ويف
اعادة العمل بنظام املنح ،ويف احلد من زيادة الر�سم ال�سنوي.
�إزاء هذه االعتبارات كلها ،كان ال بد من و�ضع نظام �سلف لأتعاب املحامني ينطلق من
القواعد امل�شار اليها ويعتمد اىل معايري قانونية وعلمية يف ت�صنيف الق�ضايا وي�ساهم يف
تعميق �أ�س�س التعاون وامل�س�ؤولية النقابية واملهنية من خالل املمار�سة ،ويجري فيه حتديد
�سلفة �أتعاب املحامي يتوجب ت�أديتها عن كل دعوى اىل �صندوق ين�ش�أ لهذه الغاية يف النقابة
ومع الت�شديد على ان ال�سلفة ال تعني مطلق ًا حتديد ًا او تعرفة لأتعاب املحامي بحيث ان
قيمة االتعاب تبقى خا�ضعة حلرية التعاقد .وبناء على �أحكام قانون تنظيم مهنة املحاماة،
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ال �سيما �أحكام املادة  59منه.
وبناء على ر�أي جمهور املحامني واملالحظات واملذكرات املقدمة من بع�ضهم ،والآيلة
جميعها اىل اقرار نظام �سلف �أتعاب املحامني لكافة �أنواع الدعاوى ،على ان يبد�أ العمل
يف الق�سم املدين كمرحلة اوىل .اما االق�سام االخرى ،اجلزائي واالداري والد�ستوري
وال�شرعي والروحي ،فيحدد العمل بها الحق ًا.
قرر جمل�س النقابة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2004/10/20املوافقة على نظام �سلف
�أتعاب املحامني احلا�ضر بن�صه التايل:

 -2اال�سباب املوجبة للتعديل/عام 2009
بناء على اال�سباب املوجبة لنظام �سلف اتعاب املحامني املحددة يف القرار ال�صادر
عن جمل�س نقابة املحامني يف طرابل�س برقم  / 27تاريخ  2004/10/20املعدل مبوجب
القرار ال�صادر برقم  / 18تاريخ .2005/7/25
بناء على رغبة جمهور املحامني يف تطبيق هذا النظام امل�ؤيدة بعري�ضة موقعة بتاريخ
ال�شهر العا�شر من عام .2008
بناء على االقرتاح املقدم من ع�ضو جمل�س النقابة اال�سبق املحامي حممد خالد
املراد واملوافق عليه كتو�صية من جلنة نظام �سلف االتعاب بعد اخذ االقرتاح بعني االعتبار
املالحظات الواردة من الزمالء املحامني اثناء التطبيق واملمار�سة الحكام هذا النظام يف
اق�سامه املدنية واجلزائية واالدارية والد�ستورية وال�شرعية والروحية وعلى مدى اكرث من
�سنة.
بناء على املورد املايل الذي حققه تطبيق هذا النظام ل�صندوقي النقابة ،التعاونية
والتقاعد.
ً
وعطفا على القرار ال�صادر عن املجل�س رقم  / 3تاريخ  2008/11/19القا�ضي
بتعديل املادة  19منه جلهة مهلة �سلفة اتعاب املحامي.
وا�سهام ًا يف تفعيل وتطبيق دقائق احكام هذا النظام من جهة وحتقيق ًا مل�صلحة املوكل
واملحامي على حد �سواء من جهة مقابلة.
قرر جمل�س النقابة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2009/7/7ا�ضافة وتعديل البنود
واملواد التالية من نظام �سلف االتعاب ،على ال�شكل الآتي:
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 -3اال�سباب املوجبة للتعديل  /عام 2012
بناء على اال�سباب املوجبة لنظام �سلف اتعاب املحامني املحددة يف القرار ال�صادر عن
جمل�س نقابة املحامني يف طرابل�س برقم  /27تاريخ  ،2004/10/20املعدل مبوجب القرار
ال�صادر برقم  /18تاريخ .2005/7/25
وعطفاُ على رغبة الزمالء املحامني يف تطبيق هذا النظام امل�ؤيدة بعري�ضة موقعة
بتاريخ ال�شهر العا�شر من عام ./2008
و بناء على القرار ال�صادر عن املجل�س رقم  /3تاريخ  2008/11/19القا�ضي بتعديل
املادة  19منه جلهة مهلة �سلفة اتعاب املحامي.
بناء على االقرتاح املقدم من ع�ضو جمل�س النقابة الأ�سبق املحامي الأ�ستاذ حممد خالد
املراد عام  2009واملوافق عليه كتو�صية من جلنة نظام �سلف االتعاب بعد اخذ االقرتاح
بعني االعتبار املالحظات الواردة من الزمالء املحامني اثناء التطبيق واملمار�سة الحكام
هذا النظام يف اق�سامه املدنية واجلزائية واالدارية والد�ستورية وال�شرعية والروحية وعلى
مدى اكرث من �سنة.
وبعد حتقيق املورد املايل من تطبيق هذا النظام ل�صندوقي النقابة  ،التعاونية
والتقاعد �صدر قرار جمل�س النقابة رقم  /24تاريخ  2009/7/7الذي ق�ضى با�ضافة
وتعديل بنود ومواد من نظام �سلف االتعاب.
وبناء على االقرتاح املقدم من ع�ضو جمل�س النقابة اال�سبق املحامي الأ�ستاذ حممد
خالد املراد تاريخ  2011/11/23املوافق عليه كتو�صية من ح�ضرة النقيبني ال�سابقني
اال�ستاذين خلدون جنا وعبد الرزاق دبليز والذي اخذ بعني االعتبار الظروف املعي�شية
واالجتماعية واالقت�صادية الراهنة.
ً
وا�سهاماً يف تفعيل احكام هذا النظام وحتقيقا مل�صلحة املوكل والزميل املحامي
والنقابة على حد �سواء.
قرر جمل�س النقابة يف جل�سته املنعقدة بتاريخ  2012/2/8برئا�سة النقيب الأ�ستاذ
ب�سام الداية ا�ضافة وتعديل بنود ومواد من نظام �سلف االتعاب لت�صبح على ال�شكل
التايل:
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باب متهيدي
�أحكام عامة

عدل البند ( )1من االحكام العامة مبوجب القرار رقم  /24تاريخ  2009/7/7على
الوجه التايل:
 -1ي�سمى هذا النظام (نظام �سلف اتعاب املحامني) ويعمل به بعد التعديل من تاريخ
ن�شره على لوحة اعالنات النقابة يف طرابل�س ومراكز املحاكم يف حمافظتي
ال�شمال وعكار.
 -2ي�سري هذا النظام على املحامي املقيد ا�سمه يف اجلدول العام.
 -3يكون للكلمات التالية حيثما وردت يف هذا النظام املعاين املخ�ص�صة لها ادناه:
النظ ـ ــام :نظام �سلف اتعاب املحامني.
النقاب ـ ــة :نقابة املحامني يف طرابل�س.
املجلـ ــ�س :جمل�س النقابة.
ال�ص ــندوق� :صندوق �سلف اتعاب املحامني.
اللج ـ ــنة :جلنة نظام �سلف اتعاب املحامني.
الدعاوى املدنية :يق�صد بها الدعاوى املالية والعقارية والتجارية والبحرية
والتنفيذ والعجلة وااليجارات والعمل واالحوال ال�شخ�صية واجلن�سية واجلمركية
والتحكيمية والنقابية والرتبوية والتزوير املدنية وا�ست�صدار القرارات الرجائية
واالوامر على العرائ�ض ودعاوى اال�ستمالك بداي ًة وا�ستئناف ًا.
الدعاوى اجلزائية :يق�صد بها جميع الدعاوى املتعلقة بجنايات او جنح او
خمالفات تدخل يف اخت�صا�ص الق�ضاء اجلزائي العادي او اال�ستثنائي باال�ضافة
اىل الدعاوى امام املجال�س الت�أديبية املدنية او الع�سكرية.

الق�ضـايا االدارية :يق�صد بها جميع الدعاوى التي تدخل يف اخت�صا�ص
املحاكم االدارية او جمل�س �شورى الدولة على جميع درجاتها العادية
واال�ستئنافية والتمييزية.
املراجعات الد�ستورية :يق�صد بها جميع الدعاوى التي تدخل يف اخت�صا�ص
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املجل�س الد�ستوري.
الدعاوى واملعامالت ال�شرعية :يق�صد بها جميع الدعاوى التي تدخل يف
اخت�صا�ص الق�ضاء ال�شرعي بجميع طوائفه وعلى جميع درجاته.
الدعاوى الروحية :يق�صد بها جميع الدعاوى التي تدخل يف اخت�صا�ص الق�ضاء
الروحي لدى جميع الطوائف امل�سيحية وعلى جميع درجاته.
املحامـ ــي :يق�صد به املحامي املقيد ا�سمه يف اجلدول العام.
معـيار الت�صنيف :مت ت�صنيف:
�أ -الدعاوى املدنية :وفق ًا للمعايري املعتمدة يف قانون الر�سوم الق�ضائية وا�صول املحاكمات
املدنية وقانون امللكية العقارية واملوجبات والعقود والتجارة وااليجارات .
ب -الدعاوى اجلزائية :وفق ًا للمعايري املعتمدة يف قانون العقوبات وا�صول املحاكمات
اجلزائية وقانون تنظيم الق�ضاء الع�سكري وقانون حماية االحداث املخالفني للقانون
او املعر�ضني للخطر وقانون املطبوعات و�سائر القوانني اخلا�صة ببع�ض اجلرائم.
ج -الق�ضايا االدارية :وفق ًا للقواعد املعتمدة يف نظام جمل�س �شورى الدولة.
د -الق�ضايا ال�شرعية :وفق ًا لقانون تنظيم الق�ضاء ال�شرعي وقانون حقوق العائلة واالحكام
ال�شرعية.
هـ -الدعاوى الروحية  :وفق ًا ملجموعة قوانني الكنائ�س ال�شرقية الكاثوليكية وقوانني
االحوال ال�شخ�صية االرثوذك�سية.
 -4حتـ ــدد �ســلف ــة اتعاب املحامي انطالقاً من قـ ــان ــون تنظيم مهنة املحام ـ ــاة وانظمة
النقابة وقراراتها ذات ال�صلة ا�سوة مبا هو معمول به يف بع�ض انظمة نقابات
املحامني العربية.
 -5ين�ش�أ يف نقابة املحامني يف طرابل�س �صندوق ي�سمى �صندوق �سلفة اتعاب املحامني،
يعمل على ا�ستيفاء �سلفة االتعاب مبوجب اي�صال يعطى ل�صاحب العالقة مبا�شرة
او للمحامي الوكيل.
 -6ت�ستوفى �سلفة اتعاب املحامني على نوعني:
�أ� -سلفة اتعاب ن�سبية يف الدعاوى القابلة للتقدير على �ضوء ما هو حمدد يف اال�ستح�ضار
او الطلب املقدم اىل املحكمة.
ب� -سلفة اتعاب مقطوعة يف الدعاوى غري القابلة للتقدير.
مع االخذ بعني االعتبار اختالف قيمة ال�سلفة بح�سب ما اذا كانت ال�سلفة ت�ستوفى عن
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املدعي او املدعى عليه او طالب التدخل بح�سب االحوال.
واذا كان مو�ضــوع الدعوى يتناول ق�سمــني احدهمــا قابل للتقدير والآخر غري قــابل
للتقدير في�ؤخذ عن االول �سلفة اتعاب ن�سبية وعن الثاين �سلفة اتعاب مقطوعة.
 -7عدلت الفقرة التالية مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2 /8لت�صبح على
ال�شكل التايل:
ً
ان العربة يف احت�ساب ال�سلفة مبدئيا يف الق�ضايا املدنية واالدارية والتحكيمية هي
مبو�ضوع الدعوى ولي�ست يف عدد اال�شخا�ص االطراف فيها وبالتايل يعترب بحكم
ال�شخ�ص الواحد الورثة وكذلك يف ق�ضايا ازالة ال�شيوع تعترب دعوى واحدة عندما
تتفرع عنها اكرث من دعوى ويعترب بحكم ال�شخ�ص الواحد اي�ضاً افراد الطرف
الواحد يف العقد مهما بلغوا ب�شرط ان ميثلهم يف الدعوى حمام واحد  ،فاذا تعدد
املحامون عن اال�شخا�ص ا�ستوفيت ال�سلفة ن�سبي ًا مبقدار ح�صة كل موكل يف االرث او
العقد او ال�شريك يف امللك.
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الباب االول
الدعاوى املدنية

الف�صل االول

�سلفة اتعاب املحامني الن�سبية
املادة  :1مقدار ال�سلفة :عدل ن�ص املادة االوىل مبوجب القرار رقم  /11تاريخ 2012/2/8
لت�صبح على الوجه التايل:
ت�ؤخذ �سلفة اتعاب للمحامي الوكيل عن املدعي على ال�شكل التايل:
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة حتى مئة مليون لرية لبنانية ن�سبة %2,5على اال تقل ال�سلفة عن ثالثمئة الف لرية لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن مئة مليون لرية لبنانيةوحتى مايتي مليون لرية لبنانية مبلغ ثالثة ماليني لرية لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن مايتي مليون لريةلبنانية حتى خم�سماية مليون لرية لبنانية مبلغ �أربعة ماليني ون�صف مليون لرية
لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن خم�سماية مليون لريةلبنانية حتى مليار لرية لبنانية مبلغ �سبعة ماليني وخم�سماية �ألف لرية لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن مليار لرية لبنانية حتىخم�سة مليارات لرية لبنانية مبلغ �أحد ع�شر مليون لرية لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن خم�سة مليارات لريةلبنانية حتى ع�شرة مليارات لرية لبنانية مبلغ خم�سة ع�شر مليون لرية لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن ع�شرة مليارات حتىع�شرين مليار لرية لبنانية مبلغ �إثنني وع�شرين مليوناً وخم�سماية �ألف لرية
لبنانية.
 عن كل من الطلبات اال�صلية والطارئة واملقابلة اذا زادت عن ع�شرين مليار لريةلبنانية مبلغ ثالثني مليون لرية لبنانية.
 تكون �سلفة املحامي الوكيل عن املدعى عليه او طالب التدخل اال�صلي ن�سبة  %75من�سلفة املحامي الوكيل عن املدعي.
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 ان هذه ال�سلفة ت�شمل املرافعة واملدافعة امام حماكم اال�سا�س يف الدرجة االوىل وامامدائرة التنفيذ يف الق�ضية نف�سها .
 ت�ست ــويف �سلفة اتعـ ــاب املحامي الوكيل عن املدعي عن كل من الطلبــات اال�صل ــيةوالطارئة واملقابلة حتى مئة مليون لرية لبنانية ن�سبة � %2,5سواء كانت من
اخت�صا�ص القا�ضي املنفرد او الغرفة االبتدائية كدعوى الت�أمني اجلربي او
غريها ...
املادة  :2كيفية احت�ساب ال�سلفة:
يجري ح�ساب �سلفة اتعاب املحامي الن�سبية على ال�شكل الآتي:
�أ -يف الدعاوى املرفوعة للمطالبة مببلغ نقدي :العربة باملبلغ املطالب به .
ب -يف الدعاوى املتعلقة ب�أعيان منقولة فالعربة بقيمة املنقوالت كما حتدد يف
اال�ستح�ضار.
ج -يف الدعاوى العقارية :على ا�سا�س قيمة العقار .
د -يف الدعاوى املتعلقة بالعقود (ابطال العقد او الغا�ؤه او ف�سخه) العربة بقيمة احلق
املثبت يف ال�سند.
هـ -الدعاوى املتعلقة باحلجز على منقول او االموال املرهونة او االفال�س  :العربة
ب�أ�صل الدين اذا كان النزاع بني احلاجز واملحجوز عليه او بني �صاحب حق الرهن
او الت�أمني او االمتياز واملدين.
اما اذا كان النزاع بني اي من ه�ؤالء و�شخ�ص ثالث على ا�ستحقاق اال�شياء املحجوزة
او االموال املرهونة فالعربة بقيمة هذه اال�شياء.
و -الدعاوى املتعلقة ب�سند م�شرتك  :العربة بالثمن االجمايل املثبت يف ال�سند.

الف�صل الثاين

�سلفة اتعاب املحامي املقطوعة :مقدارها وكيفية ا�ستيفائها
املادة  :3عدل ن�ص املادة الثالثة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح على
الوجه التايل:
ت�ستوفى يف الدعاوى غري القابلة للتقدير �سلفة اتعاب املحامي املقطوعة  .ت�ؤخذ �سلفة
اتعاب مقطوعة لكل من حمامي املدعي وحمامي املدعى عليه وحمامي طالب التدخل
عن جميع طلباتهم ا�صلية كانت او طارئة او مقابلة  .ت�ؤخذ �سلفة اتعاب مقطوعة ملحامي
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املطلوب ادخاله او املقرر ادخاله من املحكمة يف الدعوى القابلة للتقدير وغري القابلة
للتقدير .ت�ؤخذ �سلفة اتعاب مقطوعة ملحامي مقدمي العري�ضة امل�شرتكة.
ان ال�سلفة ت�شمل املرافعة واملدافعة امام حماكم اال�سا�س يف الدرجة االوىل وامام دائرة
التنفيذ يف الق�ضية نف�سها  .وت�ستوفى هذه ال�سلفة املقطوعة على ال�شكل الآتي:
يف املرحلة البدائية:

� )1أ-
من حمامي املدعي
من حمامي املدعى عليه او املتدخل ا�صلي ًا
من حمامي املتدخل تبعي ًا
او املطلوب ادخاله او املقرر ادخاله
 )1ب-

منفرد
 600.000ل.ل.
 450.000ل.ل.

بداية
 1.050.000ل.ل.
 750.000ل.ل.

 300.000ل.ل.

 600.000ل.ل.

منفرد

بداية

يف الطلبات
الرجائية بدون خ�صومة يف ق�ضايا  300.000ل.ل 450.000 .ل.ل.
االحوال ال�شخ�صية

		
 )1ج-
يف العري�ضة امل�شرتكة
-)2

منفرد

بداية

 450.000ل.ل.

 750.000ل.ل.

قا�ضي عقاري ا�صلي
 1.050.000ل.ل.

قا�ضي عقاري ا�ضايف
 450.000ل.ل.

من حمامي املعرت�ض عليه
او املتدخل ا�صلي ًا

 900.000ل.ل.

 300.000ل.ل.

من حمامي املتدخل تبعي ًا او
املطلوب ادخاله او املقرر ادخاله

 450.000ل.ل.

 225.000ل.ل.

من حمامي املعرت�ض
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ي�ستثنى من تطبيق احكام هذا النظام كل الطلبات وامل�شاكل التنفيذية النا�شئة عن
املعاملة التنفيذية الواحدة بداية وا�ستئناف ًا ومتييز ًا والطلبات الرجائية واالوامر على
عرائ�ض مبا يف ذلك �شطب اال�شارات بدون خ�صومة با�ستثناء ازالة ال�شيوع وق�ضايا
االحوال ال�شخ�صية.
يف املرحلة اال�ستئنافية:
 حمامي امل�ست�أنف او امل�ست�أنف عليه  1.125.000ل.ل. حمامي طالب التدخل اواملطلوب ادخاله او املقرر ادخاله 300.000 :ل.ل. حمامي طالب ال�صيغة التنفيذية لالحكام االجنبية 750.000 :ل.ل. حمامي املعرت�ض على قرار اعطاء �صيغة تنفيذية 750.000 :ل.ل. حمامي امل�ست�أنف او امل�ست�أنف عليه لقرار و�ضع ا�شارة الدعوى العقارية �أو ردّها 750.000ل.ل.
يف املرحلة التمييزية:
 حمامي املميز اواملميز عليه 1.500.000 :ل.ل.يف دعاوى اال�ستمالك:
ت�ؤخذ �سلفة اتعاب مقطوعة يف دعوى اال�ستمالك على ال�شكل التايل:
 امام جلنة اال�ستمالك البدائية  450.000ل.ل. بكل قرار امام جلنة اال�ستمالك اال�ستئنافية  750.000ل.ل.املادة  :4عدل ن�ص املادة الرابعة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح على
الوجه التايل:
 دعوى اعرتا�ض الغري :اذا كانت قابلة للتقدير فتخ�ضع الحكام الف�صل االول من الباباالول من هذا النظام ،واذا كانت غري قابلة للتقدير فتخ�ضع ل�سلفة اتعاب مقطوعة
مقدارها /1.125.000/ل.ل.
 دعوى اعادة املحاكمة :اذا كانت قابلة للتقدير فتخ�ضع الحكام الف�صل االول من الباباالول من هذا النظام ،واذا كانت غري قابلة للتقدير فتخ�ضع ل�سلفة اتعاب مقطوعة
مقدراها /1.500.000/ل.ل.
 دعوى مداعاة الدولة ب�ش�أن امل�س�ؤولية الناجمة عن اعمال الق�ضاة من حمامي املدعي:/1.800.000/ل.ل.
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املادة  :5عدل ن�ص املادة اخلام�سة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح
على الوجه التايل:
الطعن بالقرار ال�صادر عن جمل�س نقابة ،او جمل�س ت�أديبي ،او جلنة تقاعد الحدى نقابات
املهن احلرة =  750.000ل.ل.
املادة :6

دعوى العمل

حمامي العامل
(عن كل عامل)
 150.000ل.ل.

حمامي رب العمل
 600.000ل.ل.

املادة  :7عدل ن�ص املادة ال�سابعة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح على
الوجه التايل:
•الدعاوى امام املجل�س الرتبوي:
 دعوى ابطال قرار مدر�سة خا�صة 750.000 :ل.ل. اق�ساط مدر�سية = ت�ؤخذ �سلفة اتعاب املحامي الن�سبية املحددة يف املادة االوىل مننظام �سلف االتعاب .
• يف تف�سري االحكام املدنية:
ت�ؤخذ �سلفة اتعاب مقطوعة لكل من حمامي امل�ستدعي وحمامي امل�ستدعى بوجهه للحكم
الواحد يف اي دعوى تتعلق بالف�صل االول والثاين من هذا النظام وقدرها450.000 :
ل.ل.
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الباب الثاين

الدعاوى اجلزائية
املادة  :8عدل ن�ص املادة الثامنة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح على
الوجه التايل:
ت�ؤخذ �سلفة االتعاب يف الدعاوى اجلزائية على ال�شكل التايل:
 -1بالن�سبة للمدعى عليه او املتهم:
ً
تخ�ضع ل�سلفة اتعاب املحامي املقطوعة وفقا للجدول امل�شار اليه ادناه:
يف الدعاوى اجلنائية:
  1.800.000ل.ل .عن كل مدعى عليه او متهم .  1.200.000ل.ل .عن كل مدعى عليه او متهم يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضيةواحدة وكان املحامي وكي ًال عنهما او عنهم .
يف الدعاوى اجلناحية:
  900.000ل.ل .عن كل مدعى عليه او ظنني .  600.000ل.ل .عن كل مدعى عليه يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكاناملحامي وكي ًال عنهما او عنهم .
يف ق�ضايا املخالفات:
  300.000ل.ل .عن كل مدعى عليه.  150.000ل.ل .عن كل مدعى عليه يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكاناملحامي وكي ًال عنهما او عنهم .
اذا كان للمدعى عليه الواحد اكرث من دعوى جنائية او جناحية او خمالفة وله حمام واحد
فت�ؤخذ �سلفة اتعاب املحامي عن ثالث دعاوى فقط.
يف امل�س�ؤول باملال او املطلوب ادخاله:
  500.000ل.ل .عن كل جهة م�س�ؤولة باملال او مطلوب ادخالها.يف املحاكمات الت�أديبية البدائية والعليا:
  750.000ل.ل .عن كل حمال.  450.000ل.ل .عن كل حمال يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكان املحامي18

وكي ًال عنهما او عنهم .
يف االعرتا�ض على االحكام اجلزائية من جانب املدعى عليه:
  900.000ل.ل .عن كل مدعى عليه  -حمكوم عليه غيابي ًا اذا كانت العقوبة حب�س ًاو 300.000ل.ل .اذا كانت غرامة.
  600.000ل.ل .يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكان املحامي وكي ًال عنهمااو عنهم وكانت العقوبة حب�س ًا و 150.000ل.ل .اذا كانت غرامة.
 ي�ستثنى من تطبيق نظام ال�سلفة يف االعرتا�ض على االحكام اجلزائية الغيابيةالقا�ضية بغرامة اقل من خم�سماية الف لرية لبنانية.
يف طلبات اعادة االعتبار امام الهيئة االتهامية وحمكمة التمييز الع�سكرية:
  450.000ل.ل .عن كل م�ستدعي.يف املراجعات امام النيابة العامة اال�ستئنافية:
  300.000ل.ل .عن طلب ا�سقاط العقوبة عن ال�شخ�ص الواحد .  225.000ل.ل .عن طلب ا�سقاط العقوبة يف حال كان اكرث من �شخ�ص بطلب واحدوبق�ضية واحدة وكان الوكيل واحد ًا .
يف املراجعات امام النيابة العامة املالية:
 يف الدعوى اجلنائية:  1.500.000ل.ل .عن كل مدعى عليه .  900.000ل.ل .عن كل مدعى عليه يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكاناملحامي وكي ًال عنهما او عنهم.
 يف الدعوى اجلناحية:  900.000ل.ل .عن كل مدعى عليه .  600.000ل.ل .عن كل مدعى عليه يف حال كان اكرث من �شخ�ص بق�ضية واحدة وكاناملحامي وكي ًال عنهما او عنهم.
 يف طلب ا�سقاط العقوبة امام مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية:  600.000ل.ل .عن طلب ا�سقاط العقوبة عن ال�شخ�ص الواحد .  300.000ل.ل .عن طلب ا�سقاط العقوبة يف حال كان اكرث من �شخ�ص بطلب واحدوبق�ضية واحدة وكان الوكيل واحد ًا وما عدا ذلك ي�ستثنى تطبيق نظام �سلف االتعاب.
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 ت�ستثنى من تطبيق نظام ال�سلف املراجعات االخرى امام النيابة العامة املالية واي ًاكان نوع اجلرم.
 ت�ستثنى من تطبيق احكام نظام ال�سلف املراجعات امام النيابة العامة التمييزية واماماملدعي العام العديل.
 يف تف�سري االحكام اجلزائية:  450.000ل.ل .عن كل طلب تف�سري احلكم اجلزائي الواحد �سواء كان ذلك يف دعوىجنائية او جناحية او خمالفة ومهما تعدد طالبو تف�سري احلكم.
 يف طلب العفو اخلا�ص:  1.000.000ل.ل .عن كل طلب عفو خا�ص . يف طلب ادغام او جمع العقوبات:  600.000ل.ل .عن طلب االدغام او اجلمع مهما كان عدد االحكام . �إذا زاد عدد املدعى عليهم يف الق�ضية الواحدة عن الأربعة جناي ًة كانت او جنح ًة اوخمالف ًة ،وكان لهم ٌ
وكيل واح ٌد ف�إن ال�سلفة حتت�سب على ا�سا�س �أربعة مدعى عليهم
فقط.
 يف االدعاء املقابل:ت�ؤخذ �سلفة اتعاب مقطوعة يف االدعاء كمدعي  -مدعى عليه مقابلة او كمدعى
عليه  -مدعي مقابلة قدرها خم�سماية الف لرية لبنانية.
املادة  :9عدل ن�ص املادة التا�سعة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح على
الوجه التايل:
 يعتمد التو�صيف القانوين للجرمية يف ال�شكوى املقدمة امام النيابة العامة او ال�شكوىاملبا�شرة امام قا�ضي التحقيق ا�سا�س ًا العتبار الدعوى املتوجب عنها ال�سلفة جنائية او
جناحية او خمالفة.
 ت�ستثنى اية مراجعة اخرى امام النيابة العامة اال�ستئنافية من تطبيق نظام ال�سلف. ي�ستثنى من تطبيق احكام نظام ال�سلف كل �شكوى حتفظ من جانب النيابة العامة بعدا�ستيفاء ال�سلفة وعاد املدعي وتقدم بادعاء مبا�شر �سواء امام قا�ضي التحقيق او امام
القا�ضي املنفرد اجلزائي .
ت�ؤخذ �سلفة اتعاب املحامي الوكيل عن املدعي او املدعني و�سواء كانت اجلهة املدعية
�شخ�ص ًا طبيعي ًا او معنوي ًا يف الدعاوى اجلنائية واجلنحية واملخالفات على ال�شكل التايل:
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 -1اتعاب مقطوعة:
 ان دعوى احلق ال�شخ�صي يف الدعاوى اجلنائية غري حمددة القيمة ت�ؤخذ �سلفة اتعابقدرها  1.200.000ل.ل.
 ان دعوى احلق ال�شخ�صي يف الدعاوى اجلنحية غري حمددة القيمة ت�ؤخذ �سلفة اتعابقدرها  600.000ل.ل.
 ان دعوى احلق ال�شخ�صي يف دعاوى املخالفات غري حمددة القيمة ت�ؤخذ �سلفة قدرها 225.000ل.ل.
 -2اتعاب ن�سبية:
 ان دعـ ــوى احلق ال�شخ�صي يف الدع ــاوى اجلنائــية واجلنحية واملخالف ــات املح ــددةالقيمة مب�ستند ت�ؤخذ �سلفة ن�سبية على قيمة املطالب به وعلى ال�شكل التايل:
• %2,5حتى مئة مليون لرية لبنانية.
•اربعة ماليني وخم�سماية �ألف لرية لبنانية عما زاد عن مئة مليون لرية لبنانية
وحتى مايتي مليون لرية لبنانية.
• �ستة ماليني لرية لبنانية عما زاد على مئتي مليون لرية لبنانية وحتى خم�سماية
مليون لرية لبنانية.
•ت�سعة ماليني لرية لبنانية عما زاد عن خم�سماية مليون لرية لبنانية حتى مليار
لرية لبنانية.
•اثنا ع�شر مليون لرية لبنانية عما زاد عن مليار لرية لبنانية حتى خم�سة مليارات
لرية لبنانية.
•ثمانية ع�شر مليون لرية لبنانية عما زاد عن خم�سة مليارات حتى ع�شرة مليارات
لرية لبنانية.
• 24مليون لرية لبنانية عما زاد عن ع�شرة مليارات لرية لبنانية.
 ان دعوى احلق ال�شخ�صي يف الدعــاوى اجلنائي ــة واجلنحيـ ــة واملخالف ـ ــات املح ــددةالقيمة بدون م�ستند ت�ؤخذ �سلفة ن�سبية على قيمة املطالب به وعلى ال�شكل التايل:
• %1.5حتى مئة مليون لرية لبنانية.
•ثالثة ماليني لرية لبنانية ما زاد عن مئة مليون لرية لبنانية حتى مئتي مليون
لرية لبنانية.
•اربعة ماليني وخم�سماية الف لرية لبنانية ما زاد عن مئتي مليون لرية لبنانية
حتى خم�سماية مليون لرية لبنانية.
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•�سبعة ماليني وخم�سماية �ألف لرية لبنانية عما زاد عن خم�سماية مليون لرية
لبنانية حتى مليار لرية لبنانية.
•ع�شرة ماليني وخم�سماية الف لرية لبنانية عما زاد عن مليار لرية لبنانية حتى
خم�سة مليارات لرية لبنانية.
•خم�سة ع�شر مليون لرية لبنانية عما زاد عن خم�سة مليارات حتى ع�شرة مليارات
لرية لبنانية .
ً
•ت�سعة ع�شر مليونا وخم�سماية الف لرية لبنانية عما زاد عن ع�شرة مليارات لرية
لبنانية.
 يف االخبار امام النيابة العامة التمييزية واال�ستئنافية واملالية:  1.500.000ل.ل .لكل اخبار ومهما تعدد املخربون مبو�ضوع جنائي الو�صف يقدم امامالنيابة العامة التمييزية او اال�ستئنافية او املالية .
  900.000ل.ل .لكل اخبار ومهما تعدد املخربون مبو�ضوع جنحي الو�صف يقدم امامالنيابة العامة التمييزية او اال�ستئنافية او املالية .
 يف االعرتا�ض على االحكام اجلزائية من جانب املدعي: ت�ؤخذ �سلف االتعاب وفق ما هو حمدد يف البندين  1و 2من املادة التا�سعة اعاله . ي�ستثنى من تطبيق نظام ال�سلف اذا كان قد �سبق ان ا�ستوفيت ال�سلفة يف نف�سالدعوى.
 ي�ستثنى من تطبيق نظام ال�سلف البنود الثالثة اعاله من املادة التا�سعة اذا كان املطالببه يقل عن مليون وخم�سماية الف لرية لبنانية .
 يف املرحلة اال�ستئنافية: حمامي امل�ست�أنف او امل�ست�أنف عليه 750.000 :ل.ل. حمامي طالب التدخل  300.000 :ل.ل. يف املرحلة التمييزية: حمامي املميز او املميز عليه (املحكوم)  1.800.000ل.ل. حمامي املميز او املميز عليه (املدعي)  1.500.000ل.ل. يف اعادة املحاكمة : 2.225.000 -ل.ل .عن طالب اعادة املحاكمة .
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الباب الثالث
الق�ضايا االدارية

الف�صل االول

�سلفة اتعاب املحامي الن�سبية :مقدارها وكيفية ا�ستيفائها
املادة  :10عدل ن�ص املادة العا�شرة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8لت�صبح
على الوجه التايل:
مع مراعاة احكام القانون رقم  2002/227وحلني �صدور املرا�سيم التطبيقية التي ن�ص
عليها ،ت�ستوفى يف املراجعات القابلة للتقدير �سلفة اتعاب ن�سبية مقدارها  %4من قيمة
الطلبات املدعى بها ا�صلية كانت او طارئة و�سواء كان املحامي ممث ًال للم�ستدعي او
طالب التدخل او املطلوب واملقرر ادخاله وعلى اال تقل يف مطلق االحوال عن مليون لرية
لبنانية.
ان املراجعات القابلة للتقدير وعلى �سبيل املثال:
 طلبات التعوي�ض عن اال�ضرار التي تقع ب�سبب اال�شغال العامة او تنفيذ امل�صالحالعامة.
 ق�ضايا رواتب املوظفني ومعا�شات تقاعدهم. ق�ضايا ال�ضرائب والر�سوم املبا�شرة وغري املبا�شرة القابلة للتقدير. الق�ضايا االدارية املتعلقة بعقود او �صفقات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتهااالدارات العامة لت�أمني �سري ال�صالح العام اذا كانت قابلة لتقدير.

الف�صل الثاين

�سلفة اتعاب املحامي املقطوعة :مقدارها وكيفية ا�ستيفائها
املادة  :11عدل ن�ص املادة احلادية ع�شرة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ 2012/2/8
لت�صبح على الوجه التايل:
 ت�ستوفى يف املراجعات غري القابلة للتقدير �سلفة اتعاب مقطوعة مقدارها مليونوثمامناية الف لرية لبنانية يف الطلبات املدعى بها ا�صلية كانت او طارئة و�سواء كان
املحامي ممث ًال للم�ستدعي او طالب التدخل او املطلوب ادخاله او املقرر ادخاله .
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الباب الرابع

املراجعات الد�ستورية

املادة  :12تعترب املراجعات الد�ستورية بحكم الق�ضايا غري معينة القيمة وتخ�ضع ل�سلفة
االتعاب املقطوعة على ال�شكل املحدد ادناه :
املراجعات الد�ستورية
 -1ابطال قانون او �سائر الن�صو�ص التي لها قوة عن جميع افراد اجلهة امل�ستدعية:
 10.000.000ل.ل.
القانون ملخالفة الد�ستور واملبادئ الد�ستورية
 -2طعن ب�صحة انتخاب رئي�س اجلمهورية
 -3طعن ب�صحة انتخاب رئي�س املجل�س النيابي
 -4طعن ب�صحة انتخاب نيابة نائب منتخب
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 10.000.000ل.ل.
 8.000.000ل.ل.
 5.000.000ل.ل.

الباب اخلام�س

الدعاوى واملعامالت ال�شرعية

الف�صل االول

�سلفة اتعاب املحامي الن�سبية  -مقدارها وكيفية ا�ستيفائها
املادة  :13ت�ستوفى يف الدعاوى املعينة القيمة او القابلة للتعيني �سلفة اتعاب املحامي الن�سبية
�سواء كان وكيل املدعي او املدعى عليه مقدارها  %1,5ت�ؤخذ عن قيمة الطلبات املدعى بها
ا�صلية كانت او طارئة او ا�ضافية اما طلبات التدخل اال�صلية فتكون �سلفة االتعاب . %1
اما طلبات التدخل اال�صلية والتبعية وطلبات وقرارات االدخال فتخ�ضع ل�سلفة االتعاب
املقطوعة مقدارها  150.000ل.ل .عن كل �شخ�ص .

الف�صل الثاين

�سلفة اتعاب املحامي املقطوعة  ،مقدارها وكيفية ا�ستيفائها
املادة  :14عدل ن�ص املادة الرابعة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ  2012/2/8على
الوجه التايل:
تعترب الدعاوى التالية بحكم الدعاوى غري املعينة القيمة وتخ�ضع ل�سلفة �أتعاب مقطوعة
�سواء كان املحامي وكيل املدعي او املدعى عليه وعلى ال�شكل املحدد �أدناه:
الدعاوى ال�شرعية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

التفريق
الطالق من جانب الزوج بدعوى
اثبات طالق
املخالعة
اثبات زواج بدعوى
اثبات زواج باتفاق

 400.000ل.ل.
 600.000ل.ل.
 400.000ل.ل.
 100.000ل.ل .عن كل طرف
 400.000ل.ل.
 200.000ل.ل.

 -7ا�سقاط احل�ضانة

 300.000ل.ل.

� -8ضم فتيان او فتيات اىل اوليائهم

 300.000ل.ل.
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 -9اثبات ن�سب
 -10طلب حجز
 -11اعرتا�ض على قرار حجز
 -12طلب ا�ستالم واثبات اعيان منزلية
 -13حجر
-14تنظيم و�صية
 -15تنظيم و�صاية
 -16طلب اذن بالتوقيع عن قا�صر ال�سقاط او م�صاحلة
وابراء او بيع او �شراء
 -17طلب ح�صر ارث �شرعي
 -18اعرتا�ض على قرار ح�صر ارث �شرعي
 -19طلب تعيني قيم عن و�صي غائب
 -20عزل القيم عن الو�صي الغائب
 -21عزل املتويل عن الوقف
 -22طلب منع �سفر
 -23اعرتا�ض على قرار منع �سفر
 -24اطاعة
 -24مكرر – ت�أمني م�سكن �شرعي
 -25ال�صيغة التنفيذية لالحكام ال�شرعية االجنبية

 300.000ل.ل.
 150.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 400.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 150.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 400.000ل.ل.
 400.000ل.ل.
 500.000ل.ل.

املادة  :15عدل ن�ص املادة اخلام�سة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /24تاريخ 2009/7/7
على الوجه التايل:
 االعرتا�ض على االحكام الغيابية  300.000 :ل.ل. ا�ستئناف االحكام ال�شرعية  500.000 :ل.ل. ت�ستثنى من تطبيق احكام هذا النظام دعاوى النفقة وامل�شاهدة واحل�ضانة وطلبات منعال�سفر واالعرتا�ض عليها باال�ستناد اىل هذه الدعاوى بداية وا�ستئناف ًا .
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الباب ال�ساد�س
الدعاوى الروحية

الف�صل االول

الدعاوى الروحية لدى الطوائف الكاثوليكية
املادة  :16عدل ن�ص املادة ال�ساد�سة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /11تاريخ 2012/2/8
لت�صبح على الوجه التايل:
تعترب الدعاوى الروحية لدى الطوائف الكاثوليكية بحكم الدعاوى غري القابلة للتقدير
وتخ�ضع ل�سلفة �أتعاب مقطوعة �سواء كان املحامي وكيل املدعي او املدعى عليه على ال�شكل
املحدد ادناه:
الدعاوى الروحية:
دعوى بطالن الزواج
دعوى ف�سخ الزواج
دعوى هجر
دعوة امل�ساكنة
دعاوى النفقة على �إختالف انواعها وامل�شاهدة
دعوى �شرعية االوالد والبنوة والن�سب عن كل �شخ�ص
دعوى التبني
دعوى ال�سلطة الوالدية
طلب تعيني و�صي
دعوى الوقف
طلب تنظيم و�صاية وت�صديقها
طلب منع �سفر عن كل �شخ�ص
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 1.500.000ل.ل.
 1.500.000ل.ل.
 750.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
م�ستثناة
 500.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 150.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
 250.000ل.ل.
 200.000ل.ل.

دعوى االعرتا�ض على قرار منع �سفر
دعوى احل�ضانة -احلرا�سة� -صالحية جهاز بائنة
 500.000ل.ل.
(عن كل دعوى)
 400.000ل.ل.
طلب �شبهة على الهيئة احلاكمة �أو احد �أفرادها
احلجز االحتياطي لدعوى ف�سخ الزواج
 400.000ل.ل.
دعوى �إعادة النظر يف احلكم
 800.000ل.ل.
 600.000ل.ل.
دعوى بطالن احلكم
دعوى �إعادة املحاكمة
 600.000ل.ل.
االعرتا�ض على االحكام الغيابية
 600.000ل.ل.
ي�ستثنى من تطبيق احكام هذا النظام دعاوى النفقة وامل�شاهدة وطلبات منع ال�سفر
واالعرتا�ض عليها باال�ستناد اىل هذه الدعاوى .
 300.000ل.ل.

الف�صل الثاين

الدعاوى الروحية لدى الطوائف االرثوذك�سية
املادة  :17عدل ن�ص املادة ال�سابعة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /24تاريخ  2009/7/7على
الوجه التايل:
تعترب الدعاوى الروحية لدى الطوائف الأرثوذك�سية بحكم الدعاوى غري القابلة للتقدير
وتخ�ضع ل�سلفة �أتعاب مقطوعة �سواء كان املحامي وكيل املدعي او املدعى عليه على ال�شكل
املحدد ادناه:
الدعاوى الروحية:
دعوى ف�سخ الزواج
دعوى �إبطال الزواج
دعوى الطالق

 1.000.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
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دعوى هجر م�ؤقت
دعوى امل�ساكنة
دعوى احل�ضانة
دعوى احلرا�سة
دعوى ت�سليم القا�صر
طلب منع �سفر عن كل �شخ�ص
الإعرتا�ض على منع ال�سفر او رفعه
دعوى �إثبات الن�سب وبنوة و�شرعية ولد
دعوى التبني
طلب و�صاية على قا�صر وت�صديقها
دعوى جهاز بائنة
�شبهة على الهيئة احلاكمة او على احد افرادها
�إعادة املحاكمة
االعرتا�ض على االحكام الغيابية
دعوى الوقف
طلب تعيني و�صي
دعوى ال�سلطة الوالدية
دعوى اعادة النظر يف احلكم
دعوى بطالن احلكم

 750.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 400.000ل.ل.
 200.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
 250.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 300.000ل.ل.
 600.000ل.ل.
 600.000ل.ل.
 1.000.000ل.ل.
 150.000ل.ل.
 500.000ل.ل.
 800.000ل.ل.
 600.000ل.ل.

املادة  :18عدل ن�ص املادة الثامنة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /24تاريخ  2009/7/7على
الوجه التايل:
ي�ستثنى من هذا النظام دعاوى النفقة وامل�شاهدة وطلبات منع ال�سفر واالعرتا�ض عليها
باال�ستناد اىل هذه الدعاوى.
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الباب ال�سابع
احكام ختامية

املادة  :19عدل ن�ص املادة التا�سعة ع�شرة مبوجب القرار رقم  /3تاريخ 2008/11/19
على الوجه التايل:
ين�ش�أ يف نقابة املحامني بطرابل�س �صندوق ي�سمى «�صندوق �سلف اتعاب املحامني» كما ين�ش�أ
�سجل خا�ص لقيد الدعاوى وت�سجيلها .يتوىل هذه االعمال موظف او اكرث يف الدائرة املالية
حتت ا�شراف امني ال�صندوق الذي يكون بالوقت نف�سه امين ًا لهذا ال�صندوق وال�سجل.
ي�سلم �صاحب العالقة او املحامي الوكيل اي�صا ًال بدفع �سلفة االتعاب يقتطع ل�صالح النقابة
ن�سبة  %7من قيمة ال�سلفة املدفوعة ،وعلى ال�صندوق اعادة �سلفة االتعاب للمحامي الوكيل
مبهلة ا�سبوع من تاريخ دفع ال�سلفة.
وتوزع ن�سبة  %3ثالثة باملئة ل�صندوق التقاعد و %4اربعة باملئة ل�صندوق التعاونية.
املادة  :20عدل ن�ص املادة الع�شرين مبوجب القرار رقم  / 24تاريخ  2009/7/7على
الوجه التايل:
ت�شكل �سنوي ًا جلنة نظام �سلف اتعاب املحامني من رئي�س و�ستة اع�ضاء يكون رئي�سها حكم ًا
امني �صندوق النقابة وع�ضوين من بني اع�ضاء جمال�س النقابة ال�سابقني ،ومن املحامني
العاملني الذين م�ضى على قيدهم يف اجلدول العام ع�شر �سنوات وتتوىل االمور الآتية:
 -1اعداد الدرا�سات واالقرتاحات لغايات تنظيم ال�صندوق وتطويره ودعم موارده وزيادة
خدماته ملناق�شتها والبت فيها من جمل�س النقابة.
 -2التحقق من مدى تقيد املحامني والتزامهم باحكام هذا النظام.
 -3رفع تو�صية اىل املجل�س بالدرا�سات واالقرتاحات ب�ش�أن تطبيق وتطوير احكام هذا
النظام.
املادة  :21عدل ن�ص املادة احلادية والع�شرين مبوجب القرار رقم  /24تاريخ 2009/7/7
على الوجه التايل:
يبقى القرار ال�صادر عن جمل�س النقابة رقم  /18تاريخ  1999/2/17واملتعلق ببدل قيد
الوكالة عن كل دعوى مبئة الف لرية لبنانية �ساري املفعول.
املادة  :22عدل ن�ص املادة الثانية والع�شرين مبوجب القرار  / 24تاريخ  2009/7/7على
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الوجه التايل:
يف حال اعتزال او عزل �أو وفاة حمامي الوكيل  ،ي�ستويف الوكيل اجلديد �سلفة اتعاب
جديدة مقطوعة قدرها خم�سماية الف لرية لبنانية اي ًا كان نوعها .
املادة � :23ألغيت مبوجب القرار رقم  /24تاريخ .2009/7/7
املادة  :24عدل ن�ص املادة الرابعة والع�شرين مبوجب القرار رقم  /24تاريخ 2009/7/7
على الوجه التايل:
عطفاً على اال�ستثناءات من تطبيق نظام ال�سلف الواردة يف املواد ال�سابقة  ،ي�ستثنى من
تطبيق هذا النظام:
 -1الدعاوى التي تتمثل فيها الدولة وامل�ؤ�س�سات العامة والبلديات التي يكون فيها املحامي
وكي ًال �سنوي ًا.
 -2دعاوى االوقاف واجلمعيات اخلريية وامل�ؤ�س�سات اخلا�صة التي يكون فيها املحامي
وكي ًال �سنوي ًا.
 -3الدعوى التي يتوكل فيها املحامي جمان ًا بطلب من النقابة او من هيئات او جمعيات
تعنى بحقوق االن�سان.
ً
 -4الدعاوى التي يكون فيها املوكل خا�ضعا لإلزامية توكيل حمام �إذا كانت �أتعاب املحامي
ال�سنوية متثل �أتعاب الدعاوى �أي�ض ًا.
 -5الدعاوى التي يتمثل فيها �أ�صول املحامي وفروعه وزوجه وا�شقا�ؤه و�شقيقاته واخواته
واخوته وازواج البنات وزوجات االبناء واوالدهم جميع ًا ووالدا االزواج والزوجات.
 -6الدعاوى التي يتمثل فيها حمام عن زميله �شخ�صي ًا.
 -7ي�شرتط لالفادة من اال�ستثناءات الواردة يف البنود  1و 2و 4اعاله ابراز عقد اتعاب
خطي.
املادة  :25عدل ن�ص املادة اخلام�سة والع�شرين مبوجب القرار رقم  /24تاريخ 2009/7/7
على الوجه التايل:
ت�ضاف احكام هذا النظام مع تعديالته كباب خا�ص اىل النظام الداخلي ويعترب جزء ًا ال
يتجز�أ منه.
املادة  :26عدل ن�ص املادة ال�ساد�سة والع�شرين مبوجب القرار رقم  /24تاريخ 2009/7/7
على الوجه التايل:
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ين�شر هذا التعديل ويبلغ ل�صق ًا على لوحات االعالنات العائدة للنقابة يف طرابل�س ومراكز
املحاكم يف حمافظتي ال�شمال وعكار ويعمل به ابتداء من تاريخ ل�صقه على لوحة االعالنات
املحددة اعاله.
املادة  :27تعترب خمالفة هذا النظام خمالفة م�سلكية ونظامية وتعر�ض �صاحبها للمالحقة
الت�أديبية.
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