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 1صفحة 

 
 

 قانون المعونة القضائٌة
  32/6/2341تارٌخ  45الصادر بالقانون رقم 

 
 2المادة 

المعونة القضائٌة: هً إعفاء متداعٌٌن من تعجٌل نفقات الدعوى وتسخٌر محام ٌعٌنهم فً 
 .خصومتهم مجانا  

 
 3المادة 

امات المعامالت القلمٌة التً تجب على المعان تكون مجانا . كما أنه ٌعفى من تسلٌف غر
 .الدعوى. ونفقات التحقٌق الضرورٌة تسلفها الحكومة

 
 4المادة 

إذا ربح المعان الدعوى فعلى خصمه الذي حكم علٌه بالنفقات أن ٌؤدٌها كما لو كانت المعونة 
 .القضائٌة لم تمنح. وعلٌه أن ٌرد إلى الحكومة النفقات التً أسلفتها من أجل التحقٌق

 
 5المادة 

لتً منحت المعونة القضائٌة لدٌها فً مركز نقابة المحامٌن وجب على إذا كانت المحكمة ا
رئٌسها أن ٌطلب من النقٌب انتداب أحد المحامٌن المسجلٌن فً نقابته للدفاع عمن نال تلك 

المعونة. وأما إذا كانت المحكمة بعٌدة عن مركز النقابة فٌجب على رئٌس المحكمة أن ٌختار 
المعان وٌبلغ النقٌب باختٌاره هذا وتكون معونة المحامً مجانا  هو نفسه محامٌا  للدفاع عن 

فلٌس له أن ٌتناول أجرا  إال من الخصم الذي خسر الدعوى إذا لم ٌكن هذا الخصم تمتع أٌضا  
بالمعونة القضائٌة أو من الموكل المعان إذا انتقلت إلٌه نتٌجة الدعوى أو بسبب آخر أموال 

ٌكون له حق الرجوع بها على خصمه الخاسر إذا كان ملٌئا ،  تمكنه من دفع األجرة على أن
 .تحدد المحكمة أجرة المحامً فً حكمها على قدر ما تستحقه أتعابه

 
 6المادة 

إذا أخذ محامً المعٌن أجرة على عمله أو حاول أخذها عد ذلك علٌه خطأ مسلكٌا  ٌستنزل 
 .وما بذلكالعقوبة وعلى ممثل الحق العام ونقابة المحامٌن أن ٌق

إذا رفض المعان معونة المحامً من غٌر سبب شرعً ولجأ إلى محام غٌره ـ ولو من غٌر 
 .أجرة ـ فإن ذلك ٌؤدي إلى استرداد المعونة القضائٌة استردادا  رجعٌا  

 
 7المادة 

 .ال تمنح المعونة القضائٌة إال للمتداعٌن الذٌن ال ٌملكون نفقات الدعوى

 
 7المادة 

 :لحال على الوجه اآلتًٌحقق فً فقر ا
 .آ ـ ببٌان مفصل ٌقدمه صاحب العالقة لوسائل معٌشته مهما كان نوعها

ب ـ بشهادة تعطٌها إدارة المالٌة تبٌن فٌها الضرائب المحققة على المستعٌن فً السنتٌن 
 .الماضٌتٌن

 .ج ـ بشهادة فقر حال تعطٌها السلطة المختصة
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 2صفحة 

 
 1المادة 

قدمها المستعٌن ـ عن حقٌقة ثروته ـ غٌر صحٌحة وأن من شأنها  إذا ثبت أن المعلومات التً
أن تضلل لجنة المعونة القضائٌة حكم علٌه بغرامة نقدٌة من عشر لٌرات إلى مائتً لٌرة 

 .سورٌة. وتلغى المعونة القضائٌة إذا كانت منحت إلغاء رجعٌا  
ف معطى الشهادات إذا أعطٌت شهادة من الشهادات مواطأة وثبت أنها غٌر صحٌحة استهد

 .ومستعملها للعقوبات المنصوص علٌها للبٌانات الكاذبة فً قانون الجزاء
 

 3المادة 
ٌرفض طلب المعونة القضائٌة ـ مهما كانت حالة المستعٌن المالٌة ـ إذا كانت دعواه ظاهرا  

 .بطالنها. أو كان ما ٌدعٌه حقا  فً ظاهرة إال أنه سبٌل إلى تحقٌقه
 

 21المادة 
المعونة القضائٌة كل شخص له مصلحة فً الدعوى سواء كان مدعٌا  علٌه متدخال  أو  ٌمنح

معترضا  اعتراض الغٌر. وتمنح لكل شخص طبٌعً أو معنوي )حكمً( عدا اإلدارات العامة 
 .والمصالح العامة والشركات ذوات الشكل التجاري

 .ة بالمثل( مقابلة قانونٌةولألجانب أن ٌستفٌدوا من هذه المعونة على شرط مبدأ )المقابل

 
 22المادة 

تمنح هذه المعونة القضائٌة لدى جمٌع المحاكم فً الجمهورٌة السورٌة من شرعٌة مذهبٌة 
 .ودٌنٌة ونظامٌة: مدنٌة أو تجارٌة أو جزائٌة

 .وتشمل هذه المعونة سائر المعامالت والقضاٌا التنفٌذٌة عدا الحبس
 

 23المادة 
تحدث لدى كل محكمة ابتدائٌة لجنة تعرف بـ )لجنة المعونة القضائٌة( لهذه اللجنة أن تنظر 

ضمن منطقة اختصاصها المكانً فً كل طلب ٌقدم إلى المحاكم النظامٌة والشرعٌة والمذهبٌة 
 .على اختالف أنواعها ودرجاتها

والتمٌٌز وعند التنفٌذ دون  تبقى المعونة القضائٌة الممنوحة من قبل اللجنة مرعٌة باالستئناف
 .حاجة إلى المطالبة بتجدٌدها

 
 24المادة 

 :تؤلف كل لجنة من لجان المعونة القضائٌة من
 حاكم ٌعٌنه وزٌر العدلٌة

 رئٌسا  
 

 ممثل للمالٌة ٌعٌنه وزٌرها
 عضوا  

 
 محام ٌعٌنه مجلس النقابة

 عضوا  

 
لً عضوا  مالزما  لٌقوم مقام ٌعٌن وزٌر المالٌة ومجلس النقابة عالوة على العضو األص

 .العضو األصلً األصٌل عند تعذر حضوره
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 3صفحة 

 .وتستعٌن هذه اللجنة بأحد كتب المحاكم للقٌام باألعمال الكتابٌة
 

 25المادة 
ٌعٌن رؤساء اللجان وأعضاؤها وكتابها فً بدء كل سنة وٌجوز أن تجدد لهم مدتهم. وال تكون 

 .القضائٌة بكاملها. وقراراتها تصدر باالقتراع السري المذاكرة صحٌحة إال إذا اجتمعت اللجنة
 

 26المادة 
ٌقدم طلب المعونة القضائٌة بعرٌضة تكتب ثالث نسخ معفاة من رسوم الطوابع إلى ممثل 

الحق العام لدى محكمة المستدعً إما مباشرة إذا كان ٌقٌم فً مركز المحكمة وإما بواسطة 
 .قٌم فٌهاأكبر مأمور إداري فً المنطقة التً ٌ

تذكر فً العرٌضة بصورة واضحة مدعٌات المستعٌن وتعدد وسائله إلثباتها وترفق بالوثائق 
 .المشار إلٌها فً المادة السابعة

 
 27المادة 

ٌجمع ممثل الحق العام ما ٌحتاج إلٌه من معلومات عن ثروة المستعٌن ثم ٌحٌل اإلضبارة 
 .مشفوعة برأٌه إلى لجنة المعونة القضائٌة

ذه تدعو المستعٌن وخصمه. ولهذٌن أن ٌلبٌا الدعوة ـ إذا شاءا ـ وأن ٌحضرا بنفسهم أو وه
 .ٌقتصرا على إرسال ملحوظاتهما خطا . وال بد من االستماع إلى أقوال ممثل الحق العام

 .وعلى اللجنة أن تسعى فً الصلح بٌن الفرٌقٌن
 

 27المادة 
ائل ـ وما كان من منح المعونة ـ أو رفضها تنطوي قرارات اللجنة على موجز الوقائع والوس

 .من غٌر بٌان األسباب فً الحالة األولى
 .قرارات اللجنة ال تقبل من طرق المراجعة إال استئناف ممثل الحق العام

 
 21المادة 

إذا ظهر للجنة ـ التً منحت المعونة ـ أن القرار الذي أصدرته قد بنً على سبب غٌر صحٌح 
فً حالة ٌستغنى معها عن المعونة فلها أن تلغً هذه المعونة فً كل دور أو أن المعان أصبح 

من أدوار المحاكمة إلغاء رجعٌا  على أن ال ٌؤثر ذلك فً العقوبات المنصوص علٌها فً المادة 
 .التاسعة

 
 23المادة 

تسقط المعونة القضائٌة بوفاة المعان سقوطا  غٌر رجعً وللورثة إذا كانوا فً حالة تستحق 
 .لمعونة أن ٌلتمسوها من جدٌدا

 
 31المادة 

 (.61من القانون  5ملغاة بالمادة )
 

 32المادة 
إذا قررت المحكمة التً منحت لدٌها المعونة القضائٌة أن ال صالحٌة لها وأحٌلت القضٌة بناء 
على هذا القرار إلى محكمة من ذات النوع والدرجة فتبقى هذه المعونة القضائٌة مرعٌة لدى 

 .المحكمة األخٌرةهذه 
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 4صفحة 

 33المادة 
 (.61من القانون  5ملغاة بالمادة )
 

 34المادة 
 .ٌجوز طلب المعونة القضائٌة فً االستئناف أو فً التمٌٌز ولو للمرة األولى

 
 35المادة 

 .ٌطبق هذا القانون من تارٌخ نشره

 
 36المادة 

 .وزٌر العدلٌة والمالٌة مكلفان بتنفٌذ أحكام هذا القانون

 


