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 الهـــــــــــــداءا

 اىل أبي ...

ضعين  لى  ريقِ  اَري....  الذي و

 أُغادِرْه.ومل 
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 مقدمة الطبعة الثانية
استحسان االخوة القراء عند صدورها من الكتاب  الطبعة األولى    القت     

نقابتهم   بتاريخ  المهتمين  من  وكانوا  المهنة  مارسوا  الذين  الزمالء  السيما 

مقدمة الطبعة األولى انه كان من العسير الحصول  العتيدة. وقد ذكرت في  

 كرت فيها.المصادر التي توثق تاريخ نقابة المحامين لألسباب التي ذ   على

ولكن بعد صدور الطبعة األولى تيسرت معلومات ووثائق جديدة وقفت حيالها 

األمانة  متأمالً، هل باإلمكان تجاوزها أم إضافتها للطبعة الثانية حفاظاً على  

 . العراقيين العلمية باستيفاء كل ما يتعلق بتاريخ نقابة المحامين

وهذه الوثائق بعضها كان مفقوداً وعثر عليها الحقاً أو أن أصحابها شمروا 

ن تاريخ نقابتهم قد صدر في كتاب، لذا أن وجدوا أ  بعد   خراجهاإل ساعد الجد  

 قرروا تزويد المؤلف بها. 

ما  موالوثائق    من المعلوماتمهم  اضيف لها كم    وبذا تكون هذه الطبعة قد

 .يغني موضوع الكتاب

بعض المالحظات   وأود أن اشير بأن بعض االفاضل من الزمالء قد وجهوا

 أو التصويبات وجدت من االكمل االخذ بها.ة القيم

،  2020سنة  التي حدثت  بعض النشاطات  الى الكتاب  لما كانت قد أضيفت  و 

 سنة.تلك الزم تغيير عنوان الكتاب الى الفكان من ال

 لكل اضافة أو تصويب.  في تاريخ نقابة المحامين العراقيين متسع   ىويبق

   وهللا ولي التوفيق.
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 الطبعة االولى قـدمـــــــــةم
في        كثيرًا  أثرت  التي  المهمة  المهنية  الصروح  من  المحامين  نقابة  تعد 

سنة    تأسيسهاالوعي الوطني والسياسي والثقافي والديمقراطي في العراق منذ  
1933 . 

انبثاق الحكم الوطني   الحديث، منذ وساهم ابناؤها في تأسيس وبناء العراق 
رئاسة الوزراء  العليا، كتسنموا المناصب  اليوم، فلقدالى  1921سنة 

  الملكي، االعيان في العهد و النواب  يمجلس ورئاسة وعضويةوالوزارات 
   األخرى.فضاًل عن سائر الوظائف المهمة 

  في تسنم   االن، الى العهد الجمهوري في جميع ادواره والى  االمر  وامتد ذلك   
المجلس  رئاسة الجمهورية وعضوية  الوظائف العليا التي ذكرت انفًا وغيرها ك

 وطني ومجلس النواب الحالي.ال

تسليط الضوء على ذلك الدور المهم الذي اضطلعت به    الواجب،لذا كان من  
ان تاريخها هو جزء مشرق من   إذ  الحديث،نقابة المحامين في تاريخ العراق  

 العراق، تاريخ 

  أولتعريف الجيل الجديد من الزمالء المحامين    أكبرتبدو    اآلن  وان الحاجة
اث التي مر حدبتاريخ نقابتهم المشرف ومدى مساهمتها في صنع اال  غيرهم،

 بها العراق. 

  بنقابة المحامين  بالمحاماة أو   فقد ُنشرت عدة كتب ودراسات تتعلق  ىفوال يخ 
 .نشاط معين فيها  أو ة معينة من تاريخها  رحلولكنها كانت تتعلق بم  العراقيين،
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مؤلف بما فيها    ذلك،تب في  ن كد االعتراف بأن جميع مأو وبهذه المناسبة   
في العراق( للمرحوم )احمد    المحاماة  )تاريخهم عيال على كتاب    الكتاب،ا  هذ

فهو يعد    بغداد،عن مطبعة المعارف في  1973زكي الخياط( الصادر سنة  
كان معاصرًا لتأسيس النقابة ومساهمًا   ألنه  اصداره،المصدر االهم لغاية سنة  

وقد اعتمده ذات العالقة،    على الكثير من الوثائق  ومطلعاً   ،في ادارتها ونشاطها
 لها.  واكباً المؤلف في جانب كبير من مواضيع الكتاب الذي كان المرحوم م 

ما نشره مدير االدارة السابق في نقابة المهمة األخرى،    من مصادر الكتابو 
والمواقع  )القضاء(  مجلة  في  محمود(  رؤوف  )طارق  السيد  المحامين 

مواضيع مهمة عن مجالس نقابة المحامين وعن مجلة القضاء   االلكترونية من
 ومواضيع اخرى غطت جوانب كثيرة تتعلق بنقابة المحامين وتاريخها. 

وكتابه   عهود،شاهد على ثالثة    –كتابا المرحوم )زكي جميل حافظ(    وكذلك
زودتنا به العائلة   العرب(، ومااتحاد المحامين    –المخطوط )الذكرى االربعون  

 راق وصور ووثائق. أو الكريمة من 

برسالتيه في الماجستير والدكتوراه    (السعدون   هلهول  مجيد )وقد أفادنا الدكتور  
سنة )عن  كثيرًا   منذ  والقومي  الوطني  ودورها  المحامين  لغاية   1941نقابة 

العراقيين ضد االحتالل  )وكذلك مؤلفه عن موقف    ( 1968 المحامين  نقابة 
عليها    أشرف( ورسالة الماجستير التي  2010  –  2003ريكي والبريطاني ) االم

موقف )عماد فاضل( في كلية التربية في جامعة سامراء عن    للطالبة )نور
 (. 2011-2003األمريكي  نقابة المحامين العراقيين ضد االحتالل 
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تورة في العراق( للدك  المحاماةالتنظيم القانوني لمهنة  )وكانت رسالة الماجستير  
النعيمي ) محمد  العراقية ( تغريد  الحقوق  )كلية  الماجستير  ورسالة   ، -

 من مصادر الكتاب المهمة. ، ( لتغريد عباس رشيد السعدي)(  1928/1958

كثيرًا ومن المصادر المهمة المنشورة على شبكة االنترنيت التي استفدت منها  
 على ذلك:   في هذا الكتاب بعد االستئذان من أصحابها وموافقتهما الكريمة

ال) تاريخ  عن  موجزة  دمشق  محاماةلمحة  محامين  ناهل  )لألستاذ    (.ونقابة 
المحامين   (المصري  نقابة  بفرع  المعلوماتية  ديوان  كلية  و) ،  بدمشق  رئيس 

الحديثة العراقية  الدولة  بناء  تاريخها ودورها في  بغداد  لالحقوق في  ألستاذ ( 
   . (عبد الجليل االسدي )
من مؤسسة المدى خير عون لنا في   (رفعت عبد الرزاق)ولقد كان األستاذ   

 رفدنا بالمصادر والصور والوثائق المهمة. 

وكذلك األستاذ المحامي )نافع السويدي( الذي زودنا بوثائق وصور من تراث  
 عائلته الكريمة. 

في محكمة األحوال الشخصية    ألول واشيد بما قدمه للكتاب فضيلة القاضي ا
االستاذ   الرصافة،  الموسوي ) في  روضان  فرصة (سالم  للمؤلف  أتاح  فقد   ،

ى في ألولاالطالع على الكتب والوثائق التي تزخر بها )المحكمة الشرعية ا
 بغداد( عن الفترة العثمانية وفترة االحتالل البريطاني للعراق. 

  المحامين،عندما كلفت بتنفيذ متحف نقابة    الكتاب،لقد تبلورت فكرة تأليف هذا  
  أو  بها، لدي معلومات ومصادر وصور كثيرة يضيق المتحف   وبذلك تجمعت
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لذا عقدت النية على اصدار هذا الكتاب حفاظًا   فيه،ال يمكن فنيًا عرضها  
 ريخ نقابة المحامين العتيدة. اومساهمة متواضعة في التعريف بت  عليها،

واصدار هذا الكتاب جهدًا كبيرًا للحصول على الوثائق    لقد تطلب تنفيذ المتحف 
والسجالت   عقبات    والصور،والملفات  واجهت  في  كأداء،فقد  فقدان   تمثلت 

مما اضطرني الى االستعانة بالزمالء   المحامين،العدد الكبير منها في نقابة  
بعوائل المتوفين منهم لرفد المتحف وبالتالي الكتاب بما تيسر لديهم من   أو 

 تلك المصادر. 

المتحف   من  ابتداًء  بغداد  في  الثقافية  المراكز  جميع  مراجعة  االمر  وتطلب 
ومكتبة المجمع العلمي    الحكمة،وبيت    والوثائق، ودار الكتب    ومكتبته، العراقي  
في    العراقي الشرعية  بغداد  الرصافة،والمحكمة  جامعة  ومكتبتها،    ومتحف 

ومتحف  و  بغدمكتبة  جامعة  في  القانون  للصحافة كلية  المدى  ومؤسسة  اد 
العربي   التاريخ  ومعهد  رشد  وابن  اآلداب  كليات  ومكتبات  المركزية  والمكتبة 

ومكتبات شارع المتنبي والسعدون  والتراث العلمي ومخازن دائرة كتاب العدول  
وحتى سوق الهرج وسوق السراي بحثًا عن كل ما يتعلق    ،والنجف وارصفتها

ونقابتهم حصلت  ،بالمحامين  الصور    وقد  من  كبير  عدد  على  خاللها  من 
 ق والمعلومات التي اغنت المتحف وهذا الكتاب على حٍد سواء. ئ والوثا

مركز  العراقي الذي يعمل في )  ينسى دور الدكتور )فاضل بيات( الخبير  وال
االسالمية    االبحاث والثقافة  والفنون  التابع  إرسيكا-للتاريخ  اسطنبول  في   )
العثمانية التي تتعلق    بترجمة الوثائق الذي تكفل    االسالمي،   التعاون لمنظمة  

  سابقة، دون معرفة    الفترة،وبمؤسسي النقابة من خريجي تلك    المحاماةبمهنة  
 عراقية فذة. يدفعه لذلك خلق علمي وغيرة
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فكان ان زادنا كرمًا بتزويدنا   اسطنبول، وقد امتطيت الجو للقائه في المركز في  
ما يتعلق  مؤلفاته النفيسة التي توثق تاريخ العراق في العهد العثماني ومنها  ب 

ب  اسطنبول    المحاماةمنها  في  الحقوق  مدرستي  وتأسيس  العثماني  العهد  في 
اعتمدت    وبغداد،  كتبه كثيرًا  وقد  اص  على  دراسة كمصادر  في  رصينة  لية 

اعتمد فيها على الوثائق العثمانية االصلية في )دار  ألنه   المذكورة،المواضيع 
  وعلى الكتب الصادرة في اللغتين العثمانية والتركية الحديثة   العثمانية(،الوثائق  

 . البارع فيهما

ويبقى المجال   المقل،انما هو جهد    حقه، وفيت الموضوع    إني قدال اقول    مااخت 
 توحًا للمزيد. مف

 وهللا الموفق. 
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 تاريخ نقابة المحامين العراقيين 

 :تمهيد
المحامين العراقيين يسببتدعي    تاريخ نقابةيبدو لي ان الخوض في سبببر       

ووجودها في مسببببببببببببببار التباريخ. وقد الفبت في  المحباماة،االلمبام بعجبالة بتباريخ  
إال انبه   الكتباب،ذلبك كتببع عبديبدة ومقباالت كثيرة تغني عن التوسببببببببببببببع في هبذا 

 اريخ مر الكرام.ذلك الت يمكن ان نمر ب 
ارى من المفيبببد تحبببديبببد موضببببببببببببببوع الكتببباب كونبببه يتعلق    ذلبببك،وقببببل  

ان نورد تعريفًا موجزًا لكل منهما مع االشبارة الى كثرتها    والمحاماة،بالمحامي  
  االمور،   أصبببببببعبالى قول من قال: ان من   المصبببببببادر، ناظراً في الكثير من  

 تعريف المعرف.
 

 واصطالحا : المحامي لغة  

حبببامى يحبببامي    الربببباعي،هو االسببببببببببببببم الفببباعبببل من الفعبببل    المحبببامي  لغلة :
 (1)محاماة.

 حامى الرجل عن ماله وعرضه، أي دافع عنهما.وهو المدافع، فيقال:  
 كما في قول الشاعر لبيد:  نفسه،وجاء اللفظ في الشعر العربي بالمعنى  

 أاَل َذَهَب الُمحاِفُظ والُمحاِمي ... َوَمانُع َضْيِمَنا َيْوَم الِخَصامِ 
له النظام القانوني مسببببباعدة العدالة    فهو   اصللطالحا :أما  الشبببببخي الذي خول

والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم أمام   للمتقاضبببببببين،تمثيل اإلجرائي  عن طريق ال
 .وتقديم المشورة القانونية لألفراد القضاء،

 

 ومعجم اللغة العربية المعاصر. الجامع،معجم المعاني ( 1)
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كذلك: صببباحب المهنة الحرلة التي تشبببارط السبببلطة القضبببائية في   وهو 
الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سبببببببببببببيادة القانون، ويطلق على من   اسبببببببببببببتظهار

 يمارس مهنة المحاماة محامي، ويسمونه ايضا "القضاء الواقف".
ترجمة )افوكات( الفرنسبببببببببية فهي مشبببببببببتقة من كلمتين:    باألصبببببببببلوالمحامي:  

(Ad Vocatus    ( األولى ،)Ad  ( ويقصد بها المرافق، والثانية )Vocatus 
( ويقصد بها الشخي المستدعى للوقوف أمام المحكمة ، وبعد التطور الذي  

 Avocatحدث في مفهوم هاتين الكلمتين أصببببببحتا تكتبان في كلمة واحدة )  
( أي محامي والتي يستمد مدلولها من اللغة الالتينية التي يقصد بها " مرافق 

  (1)ى للمثول أمام المحكمة  الشخي المستدع
وقد عربت   ى،والمسببتدع والمسببتبصببر والمسببتدفع   ،المغيث والمعين  أو 

   (2) عراقية.وهو لقب لعدة عوائل    ،وقاتي(في العراق فصارت )األ
 من الحماية.  عنه،  ىحام  مصدرعلى زنة مفاعلة وهي   والمحاماة لغة:

حامى لببببببببببببببببببببب يحامي، حام ، محاماة، فهو  جاء في لسبببببببان العرب" حامى عن،  
   .عنه  محاٍم، والمفعول ُمحامىً 

مى عن فالن: داَفع عنبه "الحقل في جبانبب البذي يحبامي عن دينبه ووطنبه".  حبا
  (3)له. حامى لفالن: تحزَّب  

 

     يوكيبديا.موقع (  1)

 . 20ص 1943سنة   5- 1مجلة القضاء العدد  ،مصطفي جواد   (2)

 معجم اللغة العربية المعاصرة.   (3)



19 
 

ومما تقدم يتبين لنا أن المحاماة كلمة أصبببببببببببيلة في اللغة العربية وهي 
وحماية المتهم وحقوقه الشبببرعية هي في صبببلب مهمة    حمى،من فعل  مشبببتقة  

 المحامي.
  العدالة،مهنة حرة تشبارط السبلطة القضبائية في تحقيق   والمحاماة اصلطالحا :
وهي الزمة من   القانون،لتحقيق العدل وتأكيد سبببببببببببببيادة  واسبببببببببببببتظهار الحقائق

 لزوميات العدالة، وضرورة من ضرورات تحقيقها.
 

 اهمية مهنة المحاماة

هي مهنببة الببدفبباع عن حقوق وحريببات من انهببا  المحببامبباة  تببأتي أهميببة  
وتسبببببببببببببمع   العدالة،ون القضببببببببببببباء على طريق  افهي التي تع  والمجتمع،االفراد  

 السلطات العامة نداء الضعيف لحمايته من تعسف القوي.
ماة تختلف عن غيرها من المهن الحرة باسببببتقالل صبببباحبها في والمحا

 (1)  وجرأته في الحق وحرصه على احترام القانون.  والفكر،القول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .12ص  محمد قدوري النعيمي، التنظيم القانوني لمهنة المحاماة في العراق، تغريد   (1)
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 طبيعة عمل المحامي 

تقوم طبيعبببة عمبببل المحبببامي على االنببباببببة القبببانونيبببة، إذ يقوم بعرض  
القضببباء المختلفة وجهة نظر موكله في خصبببومته، سبببواًء أكانت أمام جهات  

 أم دوائر الشرطة أم هيئات التحكيم أم الجهات اإلدارية المختلفة.
ومن جهة أخرى فهو يعاون القضببباء في سببببيل الوصبببول الى الحقيقة 
والتطبيق الصبببببحيا للقانون، من خالل حضبببببوره جلسبببببات التحقيق والمحاكمة  

 النزاع المطروح.وإبداء الدفوع القانونية الشكلية والموضوعية حول  
فطبيعة عمل المحامي هي الوكالة، والوكالة ال تشترط غياب األصيل  

 دائمًا، وانما تكون عن الوكيل الحاضر في مجلس الخصومة ايضًا. 
ولمبببا كبببان لكبببل عمبببل من االعمبببال ولكبببل فن من فنون الحيببباة  داب 

ى من خاصبة، ولما كانت المحاماة مهنة جليلة القدر لجالل رسبالتها، كان عل
يزاولهبا أن يكون جديرًا بحمبل لقبب المحبامي نبياًل في تصببببببببببببببرفه سببببببببببببببليمبًا في 

 (1)سلوكه حسنًا في مظهره، يضفي عليه مظهر الوقار واالحترام.  
 
 
 
 

 
 

 موقع المستشار االلكتروني.   (1)



21 
 

 األول بــاب ال
 ة ر القديموالمحاماة في العص

وجدت الخصومة منذ ان وجد االنسان على االرض، وما نزاع هابيل       
،   وقابيل المذكور في الكتب السماوية في بداية الخليقة االل دليل على ذلك 

َبا ق ْرَباًنا فَت ق ب َِل ِمْن احدِهَما  قال تعالى : ِ إِْذ قَرَّ َواْتل  َعلَْيِهْم َنَبأَ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحق 

تَِّقينَ َولَْم ي    (.27")المائدة/تَقَبَّْل ِمَن اْْلَخِر قَاَل أَلَْقت لَنََّك قَاَل إِنََّما َيتَقَبَّل  َّللاَّ  ِمَن اْلم 

الدفاع قديم قدم الخصببببومة،  ما كانت هناط خصببببومة فكان هناط الدفاع، فول 
 التخباصببببببببببببببم،من لوازم االجتمباع، وبجبانبب نزعبة    ألنهبا  ُوجبدت،ُوجبد منبذ ان  

الحياة والفطرة التي فطر هللا الناس عليها، وجود قضببباء عادل،    فلسبببفة ألزمت
الببببدفبببباع   العببببدالببببة لزم االمر وجود من يقوم بمهمببببة  العببببدل   إلقببببامببببةولتحقيق 

اليوم   الدفاع المسبمىواالنصباف في اجراءات التقاضبي، حتى اصببحت مهمة  
من القضبببببباء، حيث يمكننا القول حيثما وجد    أال يتجز بببببببببببببببببببببب " المحاماة" جزءًا 

  السبيما بعد تطور فكر االنسبان من اسبتيفاء حقه بيده   المحامي،القضباء وجد  
 الى اللجوء الى القضاء بداًل منه.

لهم واصبببدقاء.  بأقاربنشبببأ معه اسبببتعانة الخصبببوم  الدفاع،ومنذ ان نشبببأ حق  
رجال تضبببببببببببلعوا   األوقات،وبتطور القوانين ظهر عند جميع االمم وفي جميع  

وقصبببببببروا عملهم على مسببببببباعدة الخصبببببببوم بتقديم المشبببببببورة لهم أو   بالقانون،
 (1)عنهم.   بالدفاع

 

 . 6المحاماة ص  الفضل، رسالة أسامة توفيق ابو  )1)
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عرف كما هي االن  لم تكن تُ  تلك العصورومن المؤكد ان المحاماة في 
في العهود القديمة في التاريخ، سواًء ا الحاضر، وانما وجدت اشارات وضعهب 

الى وجود جماعة من أهل العلم )طبقة المصريين، تشير م السومريين ألدى 
للمتخاصمين أو يساعدوهم في كتابة العرائض  تقدم المشورة  لكهنة( من ا

وعرض الدعوى بصورة موجزة على الواح الطين لتقديمها الى الحكام، أو  
ال انهم لم يتولوا اعمال  إ اجر، الوصايا لقاءة قيامهم بتوثيق العقود وكتاب 

المحامين جميعها كما نعرفها في الوقت الحاضر. ومعنى هذا ان المحاماة 
اشتدت الحاجة اليها عند اختراع الكتابة واضطرار المتخاصمين الى  

 االستعانة بمن يجيدها لكتابة اللوائا والدفوع. 
حيث تعد شببريعة    القوانين،سببن   الرغم من سبببقه البشببرية في  العراق علىففي 

ق.م(. فهي شبببببببببببملت   1750التشبببببببببببريعات القديمة )  وأقدم  أكملحمورابي من  
وتضبم  الشبخصبية،كالجنائي والتجاري واالحوال    القانون،قسبم من إقسبام    أكثر

يشبببببببببببير الى المحاماة أو إلى من يقدمها لمن   نجد ما  إال إنا ال مادة،(  282)
 يريد.

ن بعض المؤرخين يحاول أن يرجع المحاماة بشببببببببببببببكلها الحالي  ا  وقد الحظت
لكن االثار   والفراعنة،السببببيما لدى السببببومريين  القدم،الى عصببببور موغلة في  

بعض االشبببببببببببارات أو   طولكن هنا ذلك،والوثائق التاريخية ال تسبببببببببببعفنا لتأكيد  
  المتخاصمين، اللمحات الى من يقدم بعض المعونة القضائية لمن يطلبها من  

ننقل هذه القصببببببببة عن مصببببببببدرها   وألهميتها السببببببببومريةا في قصببببببببة المرأة كم
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وملخي    (1)  آلثاري االلماني صموئيل كريمر.)الواح سومر( ل  وهو  االصلي،
 الحادثة:

  على لوحقد عثر  و   ق.م،1850ارتكبت جريمة قتل في بالد سومر في حدود  
  اشبببببببخاص اتهموا في مملكة بابل، تتضبببببببمن محاكمة ثالثة    من الواح سبببببببومر

وبعبد ببدء المحباكمبة، ادخلبت الزوجبة في البدعوى كشببببببببببببببريكبة لهم بقتبل موظف  
على انهم اخبروها بقتله، ولم تبلغ السببببببببلطات بذلك،    تأسببببببببيسببببببببافي الجريمة،  

المتهمين الثالثة، كما ترافع عن المرأة مواطنان،    فترافع تسبببببعة اشبببببخاص عن
وجة، الن االشببببببتراط غير  الثالثة وبراءة الز   بإدانةواصببببببدرت المحكمة حكمها  

  د ال يعلم ترتكب الجريمة، وان مجرد علمها وسببببببببكوتها    ألنهامتوفر في حقها  
فقبد تكون لبديهبا االسبببببببببببببببباب القباهرة التي منعتهبا من االبال  عن   اشببببببببببببببتراكبا،

 العقاب كبقية القتلة.  اال ينالهلذا ينبغي ان   الجريمة،
وهبذا يعني ان فكرة البدفباع عن المتهم كبانبت موجودة، اال انهبا لم تكن متبلورة  

البباحثين ان اختراع الكتباببة سبببببببببببببباهم في   أحبدولم تكن منظمبة كمبا هي االن.  
  مكتوببببة، عنببدمببا اخببذ المتببداعين يقببدمون دفوعهم ولوائحهم    المحببامبباة،تبباريخ  

ة التعبببامبببل مع وكيفيببب   الطين،فببباحتببباجوا الى من يعرف كتبببابتهبببا على الواح  
 (2)  مكتوبة.وهي غالبًا ما تكون    القوانين،

 

 .8ص  سابق،مصدر  الفضل، أبو  )1)
. 

 .10ص  سابق،مصدر  الفضل،أبو   )2)
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وعرف المصببببببببببببريون القدماء كذلك رجااًل من اهل العلم والمعرفة يرجع الناس 
في المشبببببببببببورة ويسبببببببببببتعينون بهم بعلمهم في خصبببببببببببوماتهم، وكان أولئك   إليهم

 العقالء يبدون المشورة وينصحون الناس علنًا.
مباة يختلف من امبة الى اخرى ومن زمبان ومن المؤكبد ان تطور مهنبة المحبا

وانمببا وجببدت    اليونببان،فهي لم تعرف بشببببببببببببببكلهببا الحببالي اال عنببد    اخر،الى  
 المحاماة لدى االمم االخرى بصورة من الصور.

لببذا فببانببه يمكن القول أنل مهنببة المحببامبباة الحبباليببة لم تكن بهببذا التطور منببذ  
  العصبببببببببببور بعد   بروترعرعت عنشبببببببببببأتها، بل كانت عبارة عن بذرة حية نمت  

 الحالية.عديدة حتى أصبحت المحاماة   تطور مر بمراحل
وتطورت   الحضبببببارة،نشبببببأت وقامت مع نشبببببأة وبهذا يمكن القول إن المحاماة 

 (1) مع تطور االنسانية في مراحلها على مر التاريخ.
 
 
 
 
 
 

 
 

 .254، ص 1977،العدد الثاني القضاء،مجلة  العزاوي،مظهر   )1)
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 فصل األوللا

 الشرائع العراقية القديمة 
العراق مهبد الحضببببببببببببببارات، على اديمبه خط أول حرف، وفيبه عرفبت أول     

لما كان من مسبتلزمات القضباء العادل وجود قوانين وشبرائع توجب  و الشبرائع.  
كانت بالد الرافدين مهد العدالة  لذا على القضببببببببباة والمتقاضبببببببببين االلتزام بها،  

 شرية.ففيها كتبت أول الشرائع التي عرفتها الب   المعمورة،واالنصاف في 
(  4500وأولها ما شرع قبل ما يقارب )  وقوانين،وما وصلنا من شرائع  

التشبببببببريعات التي عرفها االنسبببببببان في العراق، فمن  ىيعني انها أول  سبببببببنة، ال
المؤكد انه قد سببببقتها عدة شبببرائع لم تصبببل الينا، أما ألنها لم تكتشبببف لآلن، 
أو أنهبا قبد تعرضبببببببببببببببت لالنبدثبار بسببببببببببببببببب عوامبل الزمن، وحتى هبذه القواعبد 

بقت بقواعد غير مكتوبة    تكتشبببببببببببف،المكتوبة التي لم  فمن المؤكد انها قد سبببببببببببُ
هو مصببببببببدر اسبببببببباس    و)العرف(العادات والتقاليد واالعراف، ك شببببببببفاها،تنقل  

 وحديثًا.للقانون قديمًا  
 ونورد اهم التشريعات التي اكتشفت حسب تاريخ تشريعها:
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 المبحث األول 

 اصالحات أوروكاجينا 

وهو الملك السبببومري   ق. م،  2400حكم )أوركاجينا( في حوالي سبببنة  
 )لكش(. ملوط ساللةالثامن من  

االصببببببببببببببالحبات  أقبدموتعبد اصببببببببببببببالحبات هبذا العباهبل السببببببببببببببومري من  
( نسببببخ منها  4االجتماعية واالقتصببببادية معروفة في التاريخ، وقد عثر على )

مدونة على الطين وبالخط المسببببببببماري، قد أشببببببببير فيها إلى ان هذا الملك قد  
فأصبببببببدر مجموعة من التشبببببببريعات تحد من   ،)لكش(كافا الفسببببببباد في مدينة  

والكهنة    ومنع االغنياءالضبببرائب    واألرامل من  األيتامتضبببمنت اعفاء    الفسببباد،
والمرابين من اسببتغالل الفقراء، ومنع الكهنة من تقاضببي ضببريبة على مراسببيم 

الحرف ولبعض العمال   ألصحابوخصي اعانات مالية دائمة   دفن الموتى.
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السخرة   بأعمالنة والموظفين. ووضع القواعد الخاصة  العميان ولعدد من الكه
 التي كانت تفرض على الفقراء والضعفاء والعميان.

مرة في التاريخ في   ألولوقد وردت في االصببببببببببالحات كلمة )الحرية(  
 وثيقة االصالحات هذه.

قواعببد   أوروكبباجينببااصببببببببببببببالحببات    دال يعبب ويالحظ ان بعض المؤرخين  
من المعروف   ألنه المهم،  باألمروال يعد ذلك   اخالقية،بل هي قواعد   قانونية،

   القانونية.ان القواعد االخالقية هي المرحلة األولى لنشوء القواعد 
 

 لمبحث الثاني ا

 

 نمو  شريعة أور 
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 2095-  2113نمو( هو الملك السببببببومري مؤسببببببس سبببببباللة أور الثالثة ))أور 
القبببانونيبببة   أقبببدم النصببببببببببببببوص  البببباحثون على أن قوانينبببه هي  ق.م(. ويجمع 

 المكتشفة في مدينة نفر.
 نمو( يمثل القوانين السومرية بمبادئها القانونية المختلفة.  وقانون )أور

( مادة عددًا من حقوق المرأة  31عالجت شبببببببببببريعته المكونة من مقدمة و) وقد
ومسبببببببائل األحوال الشبببببببخصبببببببية من زواج وطالق وارث،   ،والمطلقةالمتزوجة  

العبيبببد وحبببالبببة هروبهم   والمعبببامالت الزراعيبببة.   وعتقهم،ومعبببالجبببات ألحوال 
 واكتفي بفرض الغرامة بداًل من اي عقوبة بدنية.

 

 و(:نم  مثال من شريعة )أور
 (:29المادة)

لكنببه لم    زراعتهببا،أجر رجببل ارضبببببببببببببببًا زراعيببة تعود لرجببل  خر من اجببل    إذا
فعلى المسبببببتأجر ان   جرداء،الى أرض  –اهماله   بسببببببب-بل حولها    يزرعها،

( كور من الشببببببببببببعير لكل ايكو )وحدة مسبببببببببببباحة 3يدفع لصبببببببببببباحب االرض )
 سومرية( من الحقل.

  ولقب ببمملكته.   والبغضببببببببباء في ورفع الظلمأور نمو( أمر العدالة  وطد )وقد 
 (1) وأكد.)منظم العدالة( في سومر  

 

 

 

 .13ص  سابق،مصدر  رشيد،فوزي   )1)
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 المبحث الثالث 

 شريعة لبت عشتار

- 2017األمورية ))لبت عشبببببببتار(: هو خامس ملوط سببببببباللة أيسبببببببن  
 ةالقديم  شبببببببببببببريعتهق.م( حكم في بداية العهد البابلي القديم، وقد دون    1794
ق.م(، وقد سببقت شبريعته شبريعة )حمورابي( بقرنين من 1924-1934عام )

نت باللغة السبببومرية والخط المسبببماري، وقد وجدت على سببببع  الزمان، وقد دول
ويعتقد انها جزء من  ،منت المقدمة والخاتمة وسببببببببع وثالثين مادةقطع، تضببببببب 

 دونت على مسلة من الحجر.  ،قوانين اصلية كانت تحتوي على مائة مادة
  إله -السبببببببببببماء( و )انليل   إله  -انو واشبببببببببببار في مقدمتها ان اإللهين )

هبذه   أحبدالعواصببببببببببببببف والهواء( همبا اللبذان اجلسبببببببببببببباه على العر . وجباء في  
 ما عززت رفاهية بالد سومر وأكد، أقمت هذه المسلة(.القطع: )عند
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وقد وطد هذا الملك العدالة ونشببببببببببر القانون المكتوب، ومنع الظلم وأنصببببببببببف 
ونظمَّ الضبببببرائب  ،  الفقير وأعان الضبببببعيف ونظمَّ حقوق الناس وشبببببؤون العبيد

وحقوق الزوجبة األمبة وحقوق األوالد واإلرث،   وشببببببببببببببؤون المرأة الزوجبة الحرلة،
 وقام بالقضاء على األوضاع المتردية وسوء اإلدارة وفساد الموظفين.

 مثال من شريعة )لبت عشتار(:
 (:10المادة)

فعليه ان يدفع غرامة   ،إذا قطع رجل شبببببببببببببجرة في بسبببببببببببببتان رجل  خر
 (1) وزن سومرية( من الفضة.  وحدة -)المنا    نصف

 

 المبحث الرابع 

 شريعة اشنونا 

( مياًل  50)اشبببببببببنونا( في منطقة )ديالى( على بعد )سبببببببببسبببببببببت مملكة  أُ 
 شمال شرقي بغداد.

 

 .51ص  سابق،مصدر  رشيد،فوزي   )1)
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ي بالد الرافدين في بداية  ببببب ي قامت فببببب ي احدى الممالك اآلمورية الست الت ببببب هو 
  2006العهد البابلي القديم. في اعقاب انهيار سببببببببباللة أور الثالثة، في نحو )

 ق.م(.
ويرجع تبباريخببه    المكتوبببة ببباللغببة األكببديببة،ويعببد هببذا القببانون من أقببدم القوانين  

والمكتشبببف منها اجزاء في موقع تل الحرمل   الى ما قبل حكم الملك حمورابي
احد ملوط   ق.م وهو   ۱۹۹۲بالالما( سبببببنة  ) في بغداد الجديدة وضبببببعه الملك

 اشنونا البارزين. 
الزواج  مبادة قبانونيبة، عبالجبت احكبام  (  ۷۰إلى) مواد هبذا القبانون عبدد صببببببببببببببل  ي 

وحقوق  ،  واحكام القانون الجنائي ،واحكام تتعلق بالوضع االقتصادي والطالق
األسبببير ومصبببير أمواله، وتنظيم العقود القانونية واألحوال الشبببخصبببية، وأمور 

 العبيد.
 

 اشنونا:مثال من شريعة  
 (:39المادة )

  ،وكان اخوه راغبًا في الشببراء   ،االخوة ان يبيع حصببته مقابل نقود أحدراد  أإذا 
 (1)  فبوسع االخ دفع نصف الثمن الذي يدفعه الشخي الخارجي.
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 لمبحث الخامسا

 شريعــة حمورابـــــي 
ملوط بابل، وهو    أشببببهروضببببع هذا القانون الملك الشببببهير )حمورابي(  

 ق.م. ۱5۹4مؤسس ساللة بابل  
وتعدل شبببريعة حمورابي اهم وثيقة قانونية في حقوق اإلنسبببان والحريات 
األسببببببباسبببببببية، ألنها مثلت أول مدونة وضبببببببعية للقانون الجنائي، حددت قواعد 
العدل واإلنصبببباف، وتضببببمنت ما يرفع الحيف والظلم عن األفراد بشببببكل عام 

تم حصببر المواد القانونية لشببريعة حمورابي بخمسببة  قد و   والمرأة بشببكل خاص.
القوانين والتشببببريعات، تتحدث عن جرائم   أحدثتحاكي تبويب    ،أبواب رئيسببببة
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وأحكبام التجبارة، وأحكبام الزواج، وأحكبام   ضببببببببببببببد اإلدارة القضببببببببببببببائيبة والملكيبة،
األراضببببببببببي والبيوت، وأحكام ذوي المهن والزراعة والري، وأحكام أجور العمل  

 جار وأحكام الرقيق.وبدل اإلي 
تمثل شببريعة حمورابي أفضببل ما وصببلت إليه القوانين العراقية القديمة 

الن بالد الرافببدين عنببد اعتالء    ،من حيببث النضببببببببببببببو والصببببببببببببببيبباغببة القببانونيببة
)حمورابي( عر  )بابل( كانت قد قطعت شبببببببوطًا متقدمًا في مجال التشبببببببريع 

تي اسببببببتمدت قواعدها شببببببريعته ال إلصببببببدارلذا كان الوقت مناسبببببببًا    ،والتطبيق
 سبقها من قوانين وإرث قضائي.  واصولها من كل ما

دونت هذه الشببببريعة باللغة البابلية وبالخط المسببببماري على مسببببلة من 
حجر )الدايورايت( االسبببود بارتفاع مترين، وقد اقام حمورابي أكثر من نسبببخة  

 ن هذه المسببببببلة في امهات مدن بالد الرافدين كبابل وسبببببببار ونفر وأوربببببببببببببببببببب م
 ( مادة قانونية.282وتتألف الشريعة من ) (1) وغيرها.

عد شببببريعة حمورابي المصببببدر التاريخي األول للعديد من القوانين الوضببببعية  ت 
 بل في منطقة الشرق األوسط. ،ليس في بالد الرافدين فحسب  ،القديمة

 :ميزات شريعة حمورابي
 كان حمورابي يسعى الى حسم الخالفات قبل وقوعها. •
واسبببببببتجد قوانين   ،بعض االحكام التي لم تكن صبببببببالحة لزمنهصبببببببلا  أ •

 اصبحت ضرورية لحياة الناس.
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ورفع عنهم    ،وجعبل لهم حقبًا في العبدل  ،عمبل على انصبببببببببببببباف العبامبة •
 استبداد الطبقة الحاكمة واالقوياء.

 جمع كل الشرائع والقوانين في مدونة واحدة. •
لهببا قيمببة    الن العببادات لم تكن  ،قصبببببببببببببببد االقالل من تببدوين العببادات •

 (1)  ذاتية.
 المبحث السادس

 شرائع ما بعد حمورابي

لم تكن شببببببببببببببريعببة حمورابي  خر مببا اكتشببببببببببببببف من قوانين، بببل تلتهببا  
 مجموعة اخرى اكتشفت في وقت الحق:

 (وثائق كبدوكيا)القانون االشوري    . 1
كبان االشببببببببببببببوريون في مطلع االلف الثباني قببل الميالد يكونون جباليبة 

تتعامل في امور )تركيا(  في اسبببببيا الصبببببغرى    كبدوكيا(تقيم في )تجارية كبيرة  
وكان لهذه ،  البيع والشبببراء والتصبببدير واالسبببتيراد من بالد اشبببور )الوطن االم(

الحريبببة في التعبببامبببل التجببباري والحركبببة، كمبببا لهبببا بعض    من  الجببباليبببة الكثير
 الحقوق واالصطالحات القانونية والقضائية.

وقبد عثر في مخبازن هبذه الجباليبة على عبدد كبير من الرقم الطينيبة المبدونبة  
عليها وثائق كبدوكيا اقتصببببرت هذه   أطلقبالخط المسببببماري واللغة االشببببورية 

الوثبائق على قوانين تنظيم العقود والتجبارة ومعبامالت البيع والشببببببببببببببراء، ويعود  
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لى منتصبببف األلف زمن هذه الوثائق القانونية اآلشبببورية في  سبببيا الصبببغرى إ
 الثاني قبل الميالد.

اكتشبفت بعثة التنقيب االلمانية، التي نقبت في مدينة اشبور )قلعة الشبرقاط(    . 2
( تسببببعة رقم طينية مدونة بالخط المسببببماري  1914 –  1903في السببببنوات )

واللغة االشبببببببببببورية، تضبببببببببببم موادًا قانونية يرجع تاريخها الى الربع االخير من  
 الميالد.االلف الثاني قبل  

اهم وثيقة تاريخية    ،عدت هذه الوثائق القانونية المكتشبببببببببببفة في مدينة اشبببببببببببور
قانونية اكتشبببببببببفت بعد شبببببببببريعة حمورابي، لما حوته من موضبببببببببوعات تتناول  

 شؤون الزواج وحق الملكية وعقود الرهن والجرائم.
وتضبببببببببمنت هذه الرقم التسبببببببببعة سبببببببببتين مادة تعلقت احكامها بالمرأة من زواج  

وعقبببد االجبببارة وعقبببد   ،احكبببام التركبببة واحكبببام بيع االراضببببببببببببببي والري و   ،وغيره
 وما يتعلق بجرائم الرشوة وخيانة األمانة وغير ذلك.، القرض

مبا جباء من العهبد الببابلي الحبديبث )الكلبدي(، عببارة   هو   ،واخر مبا اكتشببببببببببببببف  . 3
( مبادة قبانونيبة تعبالو غبالبيتهبا مسببببببببببببببائبل تختي  15عن رقيم طيني ضببببببببببببببم )

وشبببببببؤون االرواء والرقيق والنسببببببباء وقضبببببببايا الزواج والطالق  بالحقول وادارتها 
 واالرث.
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 الثاني  فصلال

 المحاماة في العهود القديمة 
 

 المبحث األول 

 اليونان )االغريق( المحاماة لدى 
 

ء، نشأت المحاماة في بالد اليونان )االغريق( من خالل تطور القضا
يدافع عن نفسه  بادئاذ كان الخصوم في   بأي   ، االمر كل  دون االستعانة 

 مساعدة.
المتقاضين في اليونان بداية كانوا يلجؤون الى ما   ،ثم تطور االمر الى ان 

يسمى كاتب )الحجة( أو )البرهان( قبل التوجه الى المحكمة ليكتب لهم ما 
مهنة    أصبايمكن لهم قوله أمام المحكمة، ثم نما نظام الدفاع عندهم حتى  

 ثينا مدرسة المحاماة األولى. أوقد عدت  ،ا اصولها وقواعدهاله
كبيرًا   اهتماما  المحاماة  بمهنة  االكبر  اليونان  مشرع  )صولون(   وأصدراهتم 

تصور    ن" ال يمكالعديد من القوانين التي رفعت من قدر المحاماة. ونقل عنه  
 . "قضاء بدون مدافع، أو حكم بغير دفاع

أن يكون    ، المحامي عالوة على الكفاءة العلمية  فييشترط    وفي اليونان كان
يكون فارًا من الخدمة    وأال  ، ن يكون حائزًا على رضا والديهأو   ، حر األصل

   (1)محاًل من محال الفسق والفجور.دخل  يكون قد   ، وأال العسكرية
وكان المكان الذي يجتمع فيه المحامون يعد من األماكن المقدسة، فإذا حان  

ضايا ُر  المكان بالماء المطهر قبل انعقاد الجلسات بمدة من وقت النظر بالق

 

ص  ،1940 ،مصر، المطبعة العصرية ،قديمًا وحديثاً  المحاماة ،بك عزيز ، خانكي .1
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الزمن إشارة إلى أنه يجب أال يجري فيه من األعمال وال ُيتكلم فيه من األقوال  
 إال ما كان طاهرًا ونقيًا. 

ال ورفع   محاميوكانت عقيدة  العدالة  خدمة  منحصرة في  في ممارسة عمله 
الى ان يأخذ اتعابًا على ما بذل من ثم تطور االمر   ، منار الحق بدون مقابل

 جهد. 
 المبحث الثاني 

 المحاماة لدى الرومان
قانون        وضع  عهد  الى  المحاماة  نشأة  عشر)تعود  االثنا  سنة    (االلواح 

 ق.م( الذي اعترف بمهنة المحاماة.  1450)
وكانت مهمة المحامي تقتصر على عرض نزاع موكله أمام الحاكم )البريتور(،  

حد القضاة  أوبعد ان يتأكد من استيفاء االجراءات الشكلية يحيل النزاع الى  
 ليفصل فيه. 

( بمعناه )من يستنجد به الناس(  advocatesويرجع أول استعمال لمصطلا )
)صديق يساعد المتهم بحضوره كما مر بنا  وكان مضمونه    ،إلى زمن الرومان

 محاكمته(. 
أن   حتى  الرومان  عهد  في  أوجها  إلى  المحاماة  شأن  ملوكها  أوعال  حد 

أصدر شرعة ساوى فيها بين المحامين ورجال الجيش الذين كانوا   (أفطيموس )
 أعلى القوم جاهًا وأرفعهم شأنًا قائاًل: 

ال الدولة بحد  الذين يحمون ذمار  الذين يذودون    ،مرهفات"ال فرق بين  وبين 
 عن حقوقها وحقوق أفرادها بألسنتهم وأقالمهم". 
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ير  الذي  الُسلَّم  هي  الرومان  لدى  المحاماة  بهقت وكانت  ارفع   ي  الى  الرجل 
ولم يكن اي من مجلسي االعيان أو االمة ينتخبان احدًا لمنصب   ،المناصب

 رفيع اال من المحامين. 
(، ويشترط  565إلى عهد )جوستنيان ت    ويرجع إنشاء أول نقابة للمحامين 

ان يكون قد درس الحقوق خمس سنوات، وان   ،يقبل لالنتساب للنقابة  فيمن
يشهد له االهالي بحسن السيرة، ثم يؤدي امتحانًا لكفاءته أمام محاكم المدينة،  

 بعد ان يشهد له المحامون بالقدرة على تعاطي المهنة. 
ويبدو ان الغرض من انشاء هذه النقابة هو التأكد من توفر الشروط المطلوبة  

المحاماة  فيمن مهنة  العليا  ،يمارس  بالمثل  التزامه  باي   ،ومدى  قيامه  وعدم 
 (1) تصرفات من شانها االساءة الى سمعة المهنة.

نقابات المحامين في    أنشأت من أجلهوال يختلف هذا السبب عن السبب الذي  
    الحاضر. الوقت
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 المبحث الثالث 

 المحاماة في العصر الجاهلي 
 

معروفًة لدى العرب قبل اإلسالم بما لها من    ،لم تكن المحاماة كمهنة
اصول وقواعد كالتي كانت لدى الرومان، بل كان شيخ القبيلة هو الذي يتولى 
حل المنازعات بين افراد قبيلته أو بينها وبين القبائل االخرى، وكان يحتكم في  

 ذلك الى اعراف القبائل وعاداتها. 
المتخاصمين من يرونه أقد ر على بسط وجهة نظر كل  وقد يوجد من بين 

جاجًا( أو حجيجا )أي قوي الحجة(.   فريق في خصوماتهم ويسمى )ح 
أو   حقوقه،  عن  للدفاع  اليه  يلجأ  من  حقوق  عن  مدافعًا  الحجيو  هذا  وكان 

 النزاعات التي تقع بينهم. 
حجاجًا، وكانت  يوكل عنه  جاز ألي منهما أن  بين رجلين  نزاع  فإذا حدث 

يقول الموكل لوكيله: " وضعت لساني في فمك لتحو  صيغة الوكالة هي أن  
 ( 1)  عني" أو" فالن حجاج عني". 

وإذا وقع خالف بينهم تقدم رجل بالوكالة الشفوية عن كل فريق ليبسط قضية  
 موكله للقاضي بأسلوب بليغ وهوما يشبه عمل المحامي. 

اًل يشبه  قد ادوا عم   ،يرى الكثير من الباحثين ان الشعراء في العصر الجاهليو 
وجاء في كتاب العقد الفريد   عمل المحامي في الدفاع عن القبيلة ومصالحها.

 البن عبد ربه "ان شعراء القبائل كانوا السنتها ومحاميها". 
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 المبحث الرابع 
 اإلسالميالمحاماة في العصر  

 

عندما جاء اإلسالم اخضع الناس لحكم هللا تعالى، بعد ان كان يحكم  
 والرما.بالسيف 

هللا   رسول  وجود    (7)فعين  ان  جرم  وال  اإلسالمية،  االمصار  على  قضاة 
القضاء يعني وجود الوكالء، ومن هنا نشأت بذور المحاماة في اإلسالم مع  

 (1) نشوء القضاء وفرض احكام الشريعة على الجميع. 
عرف القضاء اإلسالمي نظاما في الدفاع عن طرفي الدعوى سمي: )وكالء ف

لمحاماة في حقيقته، ولم يذكروا كلمة الخصومة أو وكالء الدعاوى(، وهو ا
 المحاماة باسمها وصفتها؛ ألنها مصطلا حديث. 

)الوكيل(  بب  العرب  من  المسلمين  عند  المحامي  ورد  ،وُعرف  في    وقد  اللفظ 
الذين قال لهم الناس إن الناس   بمعنى المحامي في قوله تعالى:  ،القر ن الكريم

فزادهم ايمانًا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل") ل عمران   فاخشوهم،جمعوا لكم    قد
173) .   

، وأصبا معروفا بها  وكالةال  عنوانوقد بحث الفقهاء موضوع المحاماة تحت  
واصطالحًا، تفويض  ،  والوكالة لغًة، هي التفويض،    في كتب الفقه والتراجم

 

عبد القادر محمد القيسي، المحاماة والمحامي في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، .   1
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ب يملكه، غير مشروط  للنيابة ممن  قابل  تصرف معلوم  ،    موته الغير اجراء 
  (1) وهي قد تكون من جهة المدعي أو من جهة المدعى عليه.

 اسم )الوكيل(. الوكالة أطلق على من يمارس مهنة قد و 
حيث أجازت   ،فعندما جاء اإلسالم، كان المحامون يعرفون بب )وكالء الدعاوى(

التوكيل في الخصومة  الناس الشديدة إلى   ،الشريعة اإلسالمية  وذلك لحاجة 
قد استدلوا على مشروعية الوكالة بالخصومة بأدلة وشواهد بآيات من  و   ذلك.

القر ن الكريم، فقد عرف عن مجتمعات ما قبل اإلسالم نظام استعانة الشخي  
، فقد ي بذلك اآليات القر نية بغيره ممن هو افصا لسانًا وأقوى حجة كما توح

ْنُهْم ق "  )ع( جاء في الذكر الحكيم على لسان النبي موسى اَل َربل  إ نل ي َقَتْلُت م 
ْدًءا *  َنْفًسا َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلون   َي ر  ْلُه َمع  نل ي ل َساًنا َفَأْرس  ي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُا م  َوَأخ 

  * ُبون  ُيَكذل  َأن  َأَخاُف  إ نل ي  ُقن ي  َلُكَما ُيَصدل  َوَنْجَعُل  يَك  ب َأخ  َعُضَدَط  َسَنُشدُّ  َقاَل 
ُلوَن إ َلْيُكَما ب آَيات َنا َأنُتَما َوَمن  اتََّبَعُكَما   -33القصي)ْلَغال ُبوَن.  اُسْلَطاًنا َفال َيص 

53 .) 
تثبت جواز التوكيل    أثار كثيرة  وردت عن السلفوفي العصر اإلسالمي األول،  

ألنها  بالخصومة التوكيل ،  فيها  الجائز  الحقوق  الغرض    ،من  هو  منها  ألن 
قال " كنت اريد الخروج الى خيبر،    ( ي هللا عنهرض)إظهار الحق، فعن جابر  

إذا اتيت وكيلي فخذ منه خمس عشرة  (:  لى هللا عليه وآله وسلمص)فقال النبي  
هنا العالمة،    باآلية وسقا، فإذا ابتغى منك  ية، فضع يدط على ترقوته. ويقصد  

 وهذا دليل على شرعية التوكيل. 
 

   . 21النعيمي، مصدر سابق، ص  .1
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ي هللا  ن جعفر)رضفمن ذلك ما روي عن عبد هللا ب   ،وكذلك في العهد الراشدي 
فكان إذا   ، يكره الخصومة(  ليه السالمع)"كان على بن أبى طالب    قال:(  عنه

"عقيال اخاه  فيها  وكل  خصومة  له  فلماكانت  السن   "،  به  وتقدم  عقيل  كبر 
وقد عرف الوكيل بانه من يتوكل الحد على باب القاضي. وقد ورد .  " يوكلن 

فعل التوكيل في قوله تعالى بالمعنى المتداول نفسه   ،في القر ن الكريم ايضاً 
 في قوله تعالى: 

" أولئك الذين  تيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر بها هؤالء فقد وكلنا  
 (. 89بها قومًا ليسوا بها بكافرين" )االنعام/

فالوكالة بالخصومة معناها: إنابة شخي  خر ليقوم مقام نفسه أمام  
وهناط قواعد واسس التوكيل في الخصومة ال تختلف    .المحكمة المختصة

كثيرًا عن التشريعات الحديثة في مهنة المحاماة، إذ على الرغم من وجود  
أصول كلية واحكام عامة تبين كيفية ممارسة الوكالة في الخصومة، وعلى 

الرغم من ان الفقهاء قديمًا قد أوردوا كثيرًا من القواعد المتعلقة بها، فيما  
ز وفيما ال يجوز، وسلطات التوكيل في الخصومة، وحق الموكل بعزل  يجو 

  الوكيل وغير ذلك، اال انه لم تعرف المحاماة كمهنة اجتماعية، ولم تنظم
 بتلك الدقة في التاريخ القضائي اإلسالمي كما نظمت في العصر الحديث. 

(1) 

 

عارف علي عارف القرداغي، بحوث في القضاء اإلسالمي، الوكالة في الخصومة   .1
، دار الكتب العلمية، كوااللمبور،  156)المحاماة( بين المانعين والمجيزين، ص  

 .   2010ماليزيا، 
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 المبحث الخامس

 المحاماة في العصر العباسي
 

والوكالء هم اشبه  عرفت الوكالة كما مر بنا منذ العصر اإلسالمي األول،     
ينوبون عن موكليهم. فإذا صحت وكالة الوكيل    ،بالمحامين في الوقت الحاضر

فيما يصا ان يتواله   ، لقاضي القضاة، جاز له ان يسمع دعواه، والدعوى عليه
وقد تطورت الوكالة في العهد العباسي تطورًا كبيرًا، وأصبا الوكالء   عن غيبره.

 مستقلين في عملهم، أي أن الوكالة أصبحت مهنة لهم. 
ذلك العصر كمهنة، مؤلفات كثيرة أما بصورة مستقلة   وقد ُألفت في الوكالة في

اإلسالمي الفقه  األخرى في كتب  المواضيع  ضمن  أو  استفاض  ،  فيها،  وقد 
 الفقهاء الشرح في مؤلفاتهم في الوكالة، واشترطوا في الوكيل عدة أمور منها: 

عاقاًل بصيرًا في الحكم الذي أسند إليه    (المحاميالوكيل )أن يكون   . 1
ف وكالته،  الوكالة  في  بها  المحاورة  إلى  يحتاج  التي  باللغة  عارفًا  يه، 

معتادة.   مفهومة  بألفاظ  والزيادة،  الحشو  عن  ملخصة  حججه  فيذكر 
قريبة من األفهام، وأن تكون واقعة على وجه العدل من غير زيادة في  

 .اإليذاء والفحش ونقصان عن قدر الواجب
رفق بالخصوم  اف، وان ي أن يكون المحامي من أهل الستر والعدل والعف . 2

كهاًل من أهل الدين  أو  شيخًا  الوكيل    أن يكون   فضلالطمع، وي   يلوقل
 .والفقه والصيانة
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أن يكون مأمونًا على الخصومة فال يفشي سر موكله. ويقيم الحجة   . 3
للصغير والضعيف الذي يتكلم عنه، كما يقيمها للكبير والقوي والرفيع،  

يأخذ   في    اجرةوال  موكله  على  يواطئ  وال  خصمه،  من  حجة  على 
 .الباطن

فإنه ربما يتوكل للنساء، فينبغي أال يكون    ،أن يكون مأمونًا على الحرم . 4
 .يتهم بريبة في كالم النساء ممن 

 في مجلس القاضي.   جداًل في الخصومة أو شغباً أال يظهر  . 5
ال . 6 باطل،  وكيل  يلزم  أنه  يعلم  فيما  يتوكل  وال  وكالته  الحق في  تحري 

 .وعليه تجنب قصد إيقاع الظلم على الخصم
ترافع بما يخالف شريعة هللا عز وجل وعدم الرضا وكيل بأال ييلزم ال . 7

 .بما يخالفها
وكله  فإذا  يقبل الوكالة عن طرفين متخاصمين في دعوى واحدة.  أال   . 8

لم يأت بهما  اطرف وله اختيار طرف    معًا،  العقد ونحوه كمخاصمة، 
 . منهم

ال يخالف المحامي في الخصومة أمر موكله: وذلك ألن الوكيل   . 9
نائب عن الموكل، منفذ ألمره، فإذا تصرف الوكيل تصرفًا فيه  
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مخالفة ألمر موكله فعمل بعكس ما طلب منه، فقد خرج عن دائرة 
 .  (1) الوكالة، وضمن الضرر الحاصل من المخالفة

ثمه  إ ذلك فقد باء ب في الباطن، فمتى فعل    ى موكلهعل  يواطئال  .10
ويالحظ تشابه مجمل الشروط المذكورة مع قواعد ،  وتحمل وزره وهللا حسبه

 السلوط المهني الصادرة عن نقابة المحامين في العصر الحديث.
 (2)شهر الوكالء )المحامين( في العصر العباسيأ

 

عدد العباسي  العصر  في  الوكالء  عرف  من  على  كبير  يدل  مما   ،
 : ؤالء الوكالءه  منو   الوكالة كمهنة من المهن التي تعد معينة للقضاء.انتشار  

محمد بن هبة هللا بن كامل الوكيل عند قضاة بغداد، كان ماهرًا في   . 1
 (. 136)ت  .التحكيم أي  – الحكومات

أئمة    أحدهب(    303رويم ابن محمد بن رويم بن يزيد، أبو الحسن )  . 2
الصوفية، كان عالما بالقر ن ومعانيه، لما ولي إسماعيل بن إسحاق  

 القضاء ببغداد جعله وكيال في بابه، فترط التصوف. 
 

 الشريعة وموقف النظم فيالمحاماة    ،مشهور حسن محمود سلمانمشهور حسن،      .   1
 وما بعدها.   175، ص األردن- عمان ، الفيحاء دار، منه االسالمية

    
 ُلخي هذا الموضوع من:  .2

. د. عبد الرزاق علي االنباري، منصببببب قاضببببي القضبببباة في الدولة العباسببببية منذ 1
،  281-  277نشبأته حتى نهاية العصبر السبلجوقي، الفصبل الرابع، الوكالء، ص 

 .1، ط1987الدار العربية للموسوعات، بيروت لبنان 
 . 23جواد، مصدر سابق، ص ى د. مصطف. 2
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 هب(. 477الحسن احمد بن الحسن بن علي العطار. )ت أبو الوكيل  . 3
 هب(. 542)ت )   الوكيل.   األبنوسيالحسن احمد بن عبد هللا بن علي    أبو  . 4
الوكالء    أحدكان    ،طاهر الحسن بن هبة هللا بن حمد بن سوار  أبو  . 5

 هب(. 548اء. )ت ضعلى ابواب الق
حفي كان وكيال    ، أبو عمر أبن أبي السعادات بن محمد بن مكابر  . 6

 هب(. 591)ت    على أبواب القضاة من اهل الجانب الغربي
ة بن علي بن الحسين بن السابا الوكيل، شيخ من اعيان الوكالء  برك . 7

بأبواب القضاة، عنده معرفة بصنعة الوكالة )المحاماة( وكتابة الشروط،  
وصنف في ذلك كتابا حسنا سماه )كامل االلة في صنعة الوكالة(،  
عند   يثبتها  وكيف  الكتب  كتابة  من  الوكيل  اليه  يحتاج  ما  فيه  ذكر 

 هب(. 605)ت بذلك.  لق  الحكام وما يتع
  أحدابن السباط، ابو الفضل محمد بن محمد بن الحسن البغدادي  . 8

 هب(. 636وكالء القضاة )ت 
محمد بن المبارط بن محمد، كان وكيال بباب القضاة، وشاهدًا عند  . 9

 "يقاضى القضاة الزينب
  ،كان عالمًا بالوكالة والشروط  ،مد بن الحسن بن محمد الوكيلاح  . 10

حتى ضرب به المثل في الوكالة، وكان فيه ذكاء مفرط  متبحرًا في ذلك  
يتطلب   التي  الدعاوى  في  يوكلونه  الناس  فكان  فيها،  ومهارة  وبراعة 

 حسمها الذكاء والفطنة والمعرفة بصنعة القضاء.
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 الثاني  لبابا

 المحاماة في العهد العثماني 
 

لذا ،  1917لغاية    1534كان العراق جزءًا من الدولة العثمانية منذ  
لذا فان دراستها    ، كان تبعًا لتطورها في الدولة العثمانية  ،فإن تطور المحاماة فيه 

بعد   الحديث  العراق  اليه في  لمعرفة ما  لت  أساسًا  يعد  العثماني  العهد  في 
انتقال المحاماة من صبغتها المشوبة بالفقه اإلسالمي الى مفهومها الحديث 

 المنقول عن الغرب. 
حكام الفقه اإلسالمي  نذاط في الوكالة في الدفاع وكان يجري العمل بأ

 عن الغير أمام المحاكم. 
" لكل    منها  (1516/المادة) وبعد تشريع مجلة االحكام العدلية، التي نصت  

من المدعي أو المدعى عليه أن يوكل من يشاء بالخصومة، وال يشترط رضاء 
 الوكالة وغيرها.اآلخر"، اصبحت المصدر الذي تستمد منه االحكام في 
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كانت المحاماة في العصر العثماني في بداية االمر تمارس من خالل الوكالء 
كما هو األمر في العصور االسالمية السابقة، وكان المتقاضون يوكلون أيا 

 شاءوا من األشخاص ليترافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم أمام المحاكم. 
إال أن المتقاضين  ن باب الوكالة كان مفتوحًا يلجه كل من أراده،  اوبالرغم من  

لم يكونوا ليوكلوا في دعواهم إال الذين يضعون فيهم ثقتهم ممن يتصفون بالعلم  
والبالغة   أو   والذكاء، والفقه  دعوى(  )وكيل  العصر  ذلك  في  يسمون  وكانوا 

 )1).)وكيل عالم(
 

 األول  فصل ال

 للمحاماة في العهد العثماني أول تشريع 
 

لية في الدولة العثمانية،  تقرر تنظيم المحاكم العد  )2)في عهد التنظيمات
من    وتنظيم  المستمدة  القانونية  األصول  وفق  على  فيها  المحاكمات  أصول 

مناحي   مختلف  في  حصلت  التي  التطورات  تواكب  قوانين  وتشريع  الغرب، 
رئيس الوزراء( نظاما   --أصدر )الصدر األعظم  م1876في سنة  و   .الحياة

 

 ناهل المصري، لمحة موجزة عن تاريخ المحاماة، بحث منشور على االنترنيت. )1)

اإلصالحات التي أدخلت أداة للحكم واإلدارة في الدولة العثمانية    ،يقصد بالتنظيمات  )2)
وقد استهلت بالقانون المعروف بصفة    من مطلع عهد السلطان عبد المجيد األول.

في   مرة  ألول  خيرية  تنظيمات  اصطالح  وورد  كلخانة.  شريف  خط  باسم  عامة 
ا فكانت حوالي خيرة من حكم السلطان محمود الثاني، أما نهاية عهدهالسنوات اال

لثاني. نقاًل عن الموقع االلكتروني  ام، عندما تولى الحكم عبد الحميد    1876عام  
 نقاًل عن دائرة المعارف اإلسالمية.  ،ترط برس
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وما   ، ينظم فيه عمل وكالء الدعاوى على وجه خاص في العاصمة إسطنبول
أول نظام خاص لوكالء الدعاوى في العهد  وهو    ،يلحق بها في البالد العثمانية 

 ،  العثماني 
حيث  النظام الخطوة األولى في نشوء مهنة المحاماة الحديثة،  ويعد هذا  

واثبات  تعيينهم  وكيفية  المحكمة  أمام  الدعاوى  وكيل  عمل  اصول  فيه  حدد 
 بإعمامصدر االمر عن السلطان )سليم(    م 1879صحة توكيلهم. وفي سنة  

 هذا النظام في سائر الواليات العثمانية. 

 1876حامين( لسنة )الم  نظام وكالء الدعاوى في المحاكم

يحمل اجازة معهد الحقوق    لمن ال (المحاماةالوكالة )منع ممارسة ي  . 1
 على ان يجتاز من ال يحملها فحصا في ذلك المعهد. 

موظفا وال محكوما بعقوبة جنائية أو مخلة    (حاميوكيل )الم أال يكون ال . 2
 بالشرف.

ال . 3 يتقيد  من    وكيل ان  يصيبه  ما  لموكله  يضمن  وان  وكالته.  بحدود 
وان يحفظ في سجل    ،االضرار بسبب اهماله أو تجاوز حدود وكالته

 خاص ما يقدمه الى القضاء من اللوائا والمرافعات.
ان يمسك سجال مصدقا على عدد صفحاته من قلم الدعاوى أو من   . 4

 ه. رئيس احدى المحاكم يقيد فيه ما يقبضه من موكله أو لحساب 
وكالته . 5 انتهاء  باألجر عند  المطالبة  حق  له  يكون  بمقتضى    ، ان  أما 

  ، التعرفة الملحقة بالنظام أو بموجب االتفاق المعقود بينه وبين موكله
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وله الحق في    ،من قيمة المدعى به  %20على ان ال يتجاوز االجر  
ان يمسك عن موكله ما قبضه من النقود وما استلمه من الوثائق الى  

 ل اجره منه. ان يتناو 
ُيلزمون   . 6 ال  المتخاصمين  ان  أي  اختياريًا،  الوكيل  توكيل  يكون  ان 

 باالستعانة بوكيل. 
 يقسم الوكالء الى اربعة أصناف:  . 7

 أ. الترافع أمام جميع المحاكم باختالف درجاتها. 
 ب. الترافع أمام محاكم البداءة واالستئناف. 

 ج. الترافع أمام محاكم البداءة فقط. 
 الترافع أمام المحاكم الشرعية فقط. د. 

 وينتخبون باالقتراع السري.  . 8
التوسط بين االدارة وال  من . 9 وتسوية الخالفات    وكالءوظائف الجمعية 

المتقاضين   تعين  على    الفقراء،وان  المسلكية  العقوبات  تفرض  وان 
  في )جمعيةمن القبول    وكيلحرمان ال  ،التعزير   )االخطار، مثل    وكالءال
 (. وكالءال

التي    إذاا  أم الوزارة  الى  ذلك  فيرفع  المهنة  من  الطرد  توجب  العقوبة  كانت 
ن العمل  اومن الجدير بالذكر   تختي وحدها بفرض عقوبة من ذلك النوع.

في المحاكم النظامية دون المحاكم    ( المحاماةالوكالة )ب كان خاصًا  بهذا النظام  
 الشرعية.
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الشرعية   المحاكم  أمام  التوكيل  اصالح  االسالمية  المشيخة  وحاولت 
القانون  ال  فاستصدرت  حصر  بخريجي  وكالة  الذي  الشرعية  المحاكم  أمام 

المدارس الشرعية ومعهد الحقوق أو من تولى القضاء الشرعي أو االفتاء لمدة 
،  خمس سنوات في االقل وحصل بشهادة من مقام المشيخة بأهليته وكفاءته

لتساهل    ،اال ان هذا القانون لم ينفذ في المحاكم الشرعية على الوجه األكمل 
ولكثرة وجود وكالء الدعاوى   القضاة في قبول الوكالء دون توفر هذه الشروط.

ممارسة  بحصر  تطبيقه  في  والصعوبة  جهة،  من  القانون  هذا  صدور  قبل 
فسا القانون  المتخرجين في مكتب الحقوق من جهة أخرى، فقد أفي  وكالة  ال

الحقوق،   مكتب  من  شهادة  على  يحصلوا  لم  للذين  علم المجال  اكتسبوا  بل 
الحقوق في بيوتهم أو في مكاتب خصوصية ويرومون الدخول في عداد وكالء 

القانون،  إذا توافرت فيهم  ،  الدعاوى  يجري امتحانهم،  على أن  شروط عينها 
العدلية في ممارسة وكاالت فإذا نجحوا في االمتحان ينالون الرخصة من نظارة  

طالب   .الدعاوى  يكون  أن  لالمتحان  االنتساب  لقبول  القانون  اشترط  وقد 
واسم أبيه  وأن يبين عنوانه    ،والعشرين من العمر   قد بلغ الخامسةاالنتساب  

وشهرته ودراسته وأين تلقى علم الحقوق. ويجب إن يؤيد إفادته كلها بشهادات.  
بعثت بجميع    ،مع الشهادات كافيةجمة حاله المقدمة  تر   العدلية  فإذا رأت نظارة

وكاالت  )جمعية  من  اجازة  اخذ  بعد  وذلك  المكتب،  مديرية  إلى  األوراق 
 الحسنة. إيذانا بأن المستدعي هو من ذوي األخالق  الدعاوى( 

 مرحلتين: وني القانون على أن الفحي فحصان أو يجري على 
 العامة. والمعلومات فحي في فحي الثقافة  . 1
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 العلوم الحقوقية القوانين و  في فحي في علم الحقوق يتناول مسائل  . 2
    . وتقسيمها والحكمة منها

التركية  باللغة  يجري  االمتحان  مهنة    ،وكان  يزاول  فيمن  اشترط  فالقانون 
 التركية. المحاماة أن يحسن الكالم والقراءة باللغة 

اسطنبول   العاصمة  وهي  الفحي  أمكنة  القانون  كلوعين    ، والية  ومركز 
، في الفحي في مراكز الوالياتوحصر ممارسة وكالة الدعاوى للذين يؤدون  

  ،رى له الفحي في العاصمةلكن الذي يج  ، التي امتحنوا فيهاالواليات نفسها 
يجري   أما من  العثمانية،  الواليات  الدعاوى في كل  له ممارسة وكالة  يجوز 

  يجوز له ممارسة مهنة وكالة الدعاوى إال فيالفحي في احدى الواليات فال  
ال والواليات   حصرًا.والية  تلك  للعاصمة  وشاماًل  القانون عاما  ولما كان هذا 

يلغ،    األخرى،  لم  العاصمة  في  الدعاوى  وكالء  نظام  جمعية  )   وأحكام فان 
  بقيت قائمة، وأصبحت تشمل الواليات العثمانية كافة.  (المحامين  –الوكالء  

قد بقي أيضًا محصورًا بالمحاكم    ،ومن الجدير ذكره أن هذا القانون على شموله
  1881سنة  النظامية الصادر  النظامية، ولما كان قانون تشكيالت المحاكم  

فقط،  عرف المحاكم النظامية بالمحاكم الجزائية والحقوقية )المدنية( والتجارية 
الشرعية   المحاكم  أن  يعني  فذلك  واختصاصاتها،  الصلحية  الدوائر  وعين 

موجودة كانت  التي  مشمولة    ، والمذهبية  تكن  النظامية،  لم  المحاكم  بقانون 
لدعاوى، وبقيت هذه المحاكم دون  وبالتالي فليست مشمولة أيضًا بنظام وكالء ا

 أمامها. وفي مثول الوكيل ناظم في التوكيل 
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 وردأصدرت الحكومة العثمانية قانون حكام الصلا، الذي  م1912وفي سنة 
يجوز إقامة وكيل الدعوى في المحالت التي تشكلت   "( منه 94/المادة)في 

تتشكل فيها الجمعية أما المحالت التي لم ، فيها جمعيات )نقابات( منتظماً 
  (محاموكيل ) هذا القانون أول قانون عثماني أجاز توكيل وبذا يكون  فال.

وهو ما نعني به اليوم   وكالء،في األمكنة التي يوجد فيها ما أسماه جمعية ال
 )1)  )نقابة المحامين(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

، 1913سليمان فيضي الموصلي، شرح قانون حكام الصلا، مطبعة العراق، بغداد،    )1)
 . 313ص 



54 
 

 لفصل الثاني ا

 إسطنبول مدرسة الحقوق في 
 

 
 

، وتخرج  11874بناية مدرسة الحقوق السلطانية في إسطنبول التي ُأسست سنة  
فيها عدد من المحامين العراقيين في العهد العثماني قبل تأسيس مدرسة حقوق  

 1908بغداد سنة 
 :تـمـهـيـــــد

  ، يعد افتتاح )مدرسة الحقوق( في إسطنبول ومن ثم شقيقتها في بغداد
فقد انتقلت  ، البداية الحقيقة لنشوء المحاماة بشكلها الحديث السيما في العراق

الدعوى(   فيها من )وكالة  الجديد    القديمة،المحاماة  النموذج  )المحاماة(  الى 
و لها السبب،  بصورة   ،لهذا  المدرستين  نشأة  دراسة  في  استفضت  قد  فاني 

 درستين. صدر عن ديمة تلك المالحالي فغيث المحاماة  ،موسعة 

 
 . 466د. فاضل بيات، مصدر سابق، ص   1
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المدرستين لم يكن    ،وسبب اخر دعاني لذلك    باألمر هو ان تأسيس 
فالدولة العثمانية   ، الذي نشأتا فيهزمن  الهين فقد نتو عن معاناة سببها تخلف ال

ولم تفلا   ، كانت في النزع األخير من عمرها الذي امتد أكثر من خمسة قرون 
فلكل   ، ا ليس بالمستغربوهذ، محاوالتها اإلصالحية المتأخرة في تبديل الحال 

 وهذه سنة هللا في خلقه.  ،زمان دولة ورجال
بمراحل عدة حتى    اومن قراءة تاريخ المدرستين نالحظ ان تأسيسهما مرل 

 لذا فان معرفة تاريخهما هو معرفة تاريخ المحاماة نفسها.،  قامتا على قدميهما
 

 :سهاـتأسي
نظيم المحاكم العدلية وتنظيم  ت ت قرر مر بنا سابقًا ان الدولة العثمانية          

الغرب،   من  المستمدة  القانونية  األصول  وفق  على  فيها  المحاكمات  أصول 
تواكب التطورات التي حصلت في مختلف مناحي الحياة، األمر    وتشريع قوانين 

التعامل مع هذه الذي أدى إلى ظهور الحاجة إلى أعداد كوادر قادرة عل ى 
المستجدات، فذهبت الحكومة في بداية األمر إلى تأسيس )دار تعليم القوانين 

وكانت الغاية منها دراسة القوانين وفهم اغراضها وما تنطوي عليه   ،واألنظمة( 
 ( 1) . من احكام بعد ان تكاثرت القوانين واألنظمة

أصول   وتعليمهم  النظامية  للمحاكم  الالزمة  الكوادر  إعداد  وكذلك 
المحاكمات. وقد اسستها   ( )نظارةوزارة  القوانين ومبادئها فضال عن أصول 

 

االعداد    ،  القضاء  مجلة،  سيسهاأتاريخ ت  ،   كلية الحقوق في بغداد   ،  عباس العزاوي (  (1
 . 77ص  ،1947 ، 5- 2
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وكان يضاف اليه والى كل وزارة مصطلا )الجليلة( للتعظيم، ،  1870سنة    (1)العدلية
 .  1958تموز سنة 14وهي كلمة عربية ايضًا.  واختفى ذلك بعد ثورة  

موظفي هذه النظارة بالدراسة فيها، كما فتحت هذه الدار أبوابها    إلزاموتقرر  
 يرغب الدراسة فيها. لمن لجميع موظفي الدولة 

لى الكوادر المتخصصة أكثر من أي وزارة أخرى وكانت وزارة العدلية بحاجة إ
إال   الكوادر  هذه  على  الحصول  باإلمكان  يكن  ولم  مؤسساتها،  في  للعمل 
بإعدادهم في مدرسة خاصة، فذهبت الوزارة إلى تأسيس )مدرسة علم الحقوق(  

ل كثيرا على هذه المدرسة، وتعمل جاهدة 1874في سنة  . وكانت الدولة تعول
نظاما خاصا بها، نظمت   1876رارها، فأصدرت في سنة  على تطويرها واستم

الطالب   بدوام  المتعلقة  واألمور  فيها  والتسجيل  القبول  شروط  بموجبه 
التخرج   ورسالة  فيها  المقررة  الدراسية  والمواد  الدراسة  ومدة  واالمتحانات 

 (2)  المطلوب إعدادها من قبل كل طالب.

 

ظل مصطلا )وزارة العدلية( ساريًا في العراق موروثًا من العهد العثماني الى  ( (1
منتصف ستينات القرن العشرين، ثم أبدل الى وزارة العدل. والمصطلا كلمة عربية  

 الف الكلمات التي استعارها العثمانيون من اللغة العربية واستخدموها  كغيرها من 
 في إدارة الدولة. 

جرى االعتماد  ،460المؤسسات التعليمية في الشرق العثماني ص  ،د. فاضل بيات ( (2
واسعة بصورة  يليه  الذي  والفصل  الفصل  هذا  في  المذكور  المصدر  الن  ،  على 

ند فيه على الوثائق االصلية في )دار تدمة اسفي المق  الدكتور فاضل بيات كما ذكر
  األرشيف العثماني( والكتب التركية الصادرة باللغتين العثمانية والتركية الحديثة.
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فيها ممن أكمل الدراسة اإلعدادية  واشترط النظام أن يكون الراغب في الدراسة  
، أو المدارس الخاصة بعد اجتيازهم امتحانًا في مستوى الدراسة   السلطانية   أو 

الكفاءة  بالدرجة المطلوبة من حيث  السلطانية أو اإلعدادية، أما الذي ليس 
الذي يتم افتتاحه في المدرسة   (والمقدرة فيقبل في الصف الخاص )التمهيدي

نبول بصفة مالزم، وبعد إنهائه الدراسة في هذا الصف ونجاحه  طالسلطانية بإس
 في االمتحان يتم إدخاله في الصف األول من مدرسة الحقوق. 

حضور  في  فتحت المدرسة أبوابها للراغبين    ،واضافة الى المنتظمين في الدراسة
أي كمستمعين وال يطلب من هؤالء  ارج،الدروس المقررة في المدرسة من الخ 

 الطالب المواظبة على الدوام وأداء االمتحان. 
المتعلقة باالمتحانات وكيفية   ونيل النظام    إجرائها، كما نظلم النظام األمور 

على أن تكون مدة الدراسة في مدرسة الحقوق أربع سنوات، وأن تكون مدة 
 الدراسة السنوية تسعة أشهر. 

تحان النهائي الشامل في نهاية السنة الرابعة، واجتيازه االمتحان اء االمدوبعد أ
لجنة مكونة من المدير والمدرسين  ة  يطلب منه إعداد رسالة تخرج، وبعد مناقش

فيما ورد في رسالته ونجاحه فيها ُيمنا  الطالب  تحت رئاسة وزارة المعارف  
)دكتور(  مناقش  ،لقب  وفي  النهائي  االمتحان  في  يخفق  الذي  الرسالة أما  ة 

فيجرى لهم امتحان أسهل ويمنحون شهادة الليسانس بعد نجاحهم، وال يمنحون  
 ( 1) لقب "دكتور".

 

 . 461المصدر السابق ص د. فاضل بيات،  ( (1
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وتقرر بموجب النظام عدم فرض أي أجور على الطالب جراء دراستهم في 
المدرسة أو عند تجديد معامالت تسجيلهم أو حصولهم على الشهادة، واستثنى  

ال أن هذه المدرسة لم يكتب لها االستمرار إ،  من ذلك أجور طبع رسائل تخرجهم
الطالببال باشا ،    رغم تخريجها عددا محدودا من  جودت  وبعد تولي أحمد 

وزارة العدلية، قام بتأسيس مدرسة أخرى للحقوق بغية إعداد كوادر لوزارة العدلية  
حقوق(  )مكتب  اسم  تحت  العدلية  لوزارة  تابعة  وتكون  دعاوى،  أي   ووكالء 

وذلك بعد استحصاله على مصادقة السلطان عبد الحميد  ،  الحقوق()مدرسة  
 الثاني بشأنها. 

، نظاما داخليا لها، وهذا النظام ال  1878وأصدرت الدولة في سنة  
يختلف من حيث المبدأ عن النظام السابق إال أنه كان أكثر تفصيال، وتقرر 

األولى من   بموجبه أن تكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات. وحددت المادة
واألصول   والسياسية،  العدلية  القوانين  تعليم  وهي  المدرسة،  أهداف  النظام 

يقل عمر الطالب عن   أالوالفنون المتعلقة بالقوانين. واشترط في الدخول فيها  
سنة، وأن يكون عثماني الجنسية، ويجيد القراءة والكتابة باللغة العثمانية،    ( 15)

في   للقبول  امتحانًا  يجتاز  الجغرافية،  وأن  المنطق،  العربي،  النحو  مواد 
الحساب، التاريخ العثماني والعالمي، ويؤدي امتحانًا في نهاية كل سنة دراسية،  

 طروحة(. )ا ويعد بحثًا للتخرج
 وطبقا لما نيل عليه النظام فإن معلمي المدرسة كان تعينهم وزارة العدلية. 

ة بوزارة العدلية ، واستمرت مرتبط1880وباشرت المدرسة الدراسة سنة  
ارتبطت بوزارة المعارف، وزيدت مدة الدراسة فيها إلى   إذ  1885حتى سنة  
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السلطانية   والمدارس  العدلية  المدارس  خريجي  قبول  وتقرر  سنوات،  أربع 
 (1) امتحان. والمدارس اإلعدادية ذات السبع سنوات فيها بال 

نون التي  حد فروع دار الفأتمل اعتبار مدرسة الحقوق    1900في سنة  
أعيد افتتاحها في هذه السنة، أي ربطها بها، إال أن هذا االرتباط ظل شكليا  

أصبحت لها هوية    ،1903سنة  فقد حافظت المدرسة على استقالليتها. وفي  
جامعية متكاملة بعد أن تقرر منا طالبها شهادة "دكتوراه في الحقوق" وذلك 

م لها، فتكون هذه الشهادة بذلك بعد إعدادهم أطروحة واجتيازهم االمتحان الالز 
 (2)  .تمنحها الدولة العثمانية أول شهادة دكتوراه 

سنة    حتى  الشكل  بهذا  المدرسة  بمجموعة   1909واستمرت  التحقت  حيث 
ل فرع الحقوق    الكليات التابعة لدار الفنون في إستانبول    حد فروعهاأ، فشكل

سنة  ،  كلياتها( ) فرع    ، 1911-1910وفي  في  الدراسية  المناهو  تطوير  تمل 
ات ، فزيد عدد ساع  متطلبات الظروف الراهنة  -الحقوق وجعلها تنسجم مع  

المواد الدراسية، وبوشر بتدريس مادة المجلة في الصفوف األربعة وزيدت عدد 
  ، (العقوبات)ساعات مواد أصول المحاكمات الجزائية والحقوقية، وقانون الجزاء

مجت مادتا االقتصاد واألصول المالية بمادة واحدة على أن يتم تدريسها ودُ 
القول ان البداية الصحيحة وبذلك يمكن  ،  (3) بمعدل ثالث ساعات في األسبوع

 

   . 462المصدر السابق ص  بيات، فاضل د. ( (1
في القانون    اه الدكتور   شهادةيعد نقيب المحامين ناجي السويدي أول من حاز على  .    2

 من الطلبة العراقيين الدارسين  نذاط في مدرسة حقوق إسطنبول. 

 . 463ص  ،السابق المصدر بيات، د. فاضل  . 3
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سواًء أكان ذلك في الدولة العثمانية أم   الحديث  لنشوء مهنة المحاماة بشكلها
العراق   فيها    –في  العراقيين  المحامين  من  عدد  تخرج  عند  – حيث    كانت 

المذكورة المدرسة  بمفهومها   ،تأسيس  المحاماة  لمهنة  األول  المصدر  وهي 
قبل، ولم يستقر   المعاصر، وأن اسم )المحامي أو المحاماة( لم يكن معروفًا من

إال في نهاية الربع األول من القرن العشرين، حيث لم يكن معروفًا من قبل،  
وقد تخرج في )مدرسة وانما كان متأرجحًا بين )وكيل الدعاوى( و)االفوكاتو(.  

 م: ب منه  ، قوق إسطنبول( عدد من المحامين العراقيينح 
 . 1882  - بغداد – غالباسكندر  •
 .   -بغداد  -1883الخياط عبد الجبار  •
 . 1886 –بغداد   –عبد الرحيم ضياء  •
 . 1887 – موصل  –الياس رسام  •
 . 1890 –السليمانية  – عبد هللا عوني  •
 . 1890  –بغداد  – موسى كاظم الباججي  •
 . 1893  –بغداد   –نجيب حبيب  •
 . 1898 -بغداد    –حسن الباججي  •
 . 1904 –بغداد   –نعيم منشي زلخة  •
 . 1890 –بغداد  – كيروب ستيان  •
 .  1892  -بغداد   –محرم معمر  •
 . 1895 -بغداد –ناجي السويدي  •
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 1895 –بغداد   –حسن راجي الباججي  •

 جو
 ( 1883من أوائل خريجي مدرسة الحقوق في إسطنبول من العراقيين سنة )

 

 لث الثافصل ال

 وكالء الدعاوى )المحامون(
اال في سنة    ،لم تكن مهنة المحاماة قد عرفت في النظام القانوني العثماني     

فقد ني نظام )اصول المحاكمات التجارية( على امكانية حضور  م  1875
 الخصوم بالذات أو عن طريق وكالء يمثلونه. 

  ،ديوان االحكام العدلية( )كما أن أنظمة )مجلس شورى الدولة( ونظام  
ولم تصرح بان يكون الوكيل محاميا لعدم شيوع    ،كانت تني على الوكالء

 .  نذاطهذا المصطلا 
العهد   في  المتقاضين(  عن  )الوكالة  المحاماة  لمهنة  يعرف  يكن  ولم 

بالمهنة خاص  تنظيم  اي  األول  للقواعد   ، العثماني  الدعاوى  وكالء  وخضع 
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المتعلقة   العامة  الشرعي  بأصول الشرعية  مجلة    وبعد  ،التوكيل  صدرت  ان 
ق أحكامها إلزاميًا في محاكم جميع  ي تطبصار  (  1869احكام العدلية سنة )

الوكالة   فخضعت  لها،  الخاضعة  اإلسالمية  الى   ألحكامها،األقاليم  إضافة 
المحاكم   أمام  التوكيل  اصول  في  احكام  عليه  من 94/المادة)المنصوص   )

 الصلا العثماني(. قانون قانون )أحكام 
ينحصر حق التوكيل بالتقاضي عن الغير أمام المحاكم الجزائية  هذا  وب 

سواء   ،اي غير المحاكم الصلحية بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوق 
 . إسطنبول أم من أي معهد أوربي أكان من

اذ يجوز التوكل أمامها   ،لصلحية فال يشترط ذلكأما التقاضي أمام المحاكم ا
،  دون توفر شرطي االجازة العلمية أو الترخيي المسبق من اي سلطة مختصة

 إذ لم يشترط قانون محاكم الصلا حصول الوكيل على ذلك. 
 

 رابع ال فصل ال
 نقابة المحامين

االجانب      المحامين  من  اسطنبول  في  للمحامين(  )نقابة  أول  اسست 
)المحامين(،    ،1870سنة الوكالء  واجور  ومسؤوليات  واجبات  تحديد  وتم 

وجاء فيه ان تحديد  بموجب نظام صدر قبل نظام مدرسة الحقوق بشهرين  
)المحامين(  الوكالء  واجور  ومسؤوليات  من  ، واجبات  )جمعية(    قبل  يكون 

 . وكالء الدعوى 
وسمي هذا النظام بب )نظام وكالء الدعاوى في المحاكم النظامية(. ويالحظ   

 انه استخدم تسمية )وكالء الدعاوى( للسبب المار ذكره انفًا.  
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ثم نفذ في جميع مناطق    ،وكان هذا النظام يخي اسطنبول في أول االمر  
 . م1878الدولة العثمانية بموجب ارادة سلطانية صدرت سنة 

وكالء الدعاوى أي )االفوكاتية(، هكذا كان اسمه سنة  ثم صدر نظام  
(، تمثل  وكالءوني هذا النظام على تأسيس جمعية دائمة )جمعية ال،  1876

الدعاوى، وعدد أعضائها وكالء    توخصوصياللنظر في أمور    همأول نقابة ل
وكيفية انتخابهم ومدة هذه الجمعية، وسقوط العضوية والشروط الواجب توفرها 

الجمعية وأعضائها، وانتخاب الكاتب وأمين الصندوق، وغير ذلك  س  في رئي
 من األمور. 

الن الظروف لم تكن مواتية    اال ان تأسيس الجمعية لم يتم حينذاط،
 . م1882إلنشاء مثل هذه الجمعية، وتأجل تأسيسها الى سنة 

مزاولة مهنة المحاماة أو التوكل بالدعاوى   هذا النظام منعت  بموجب و 
رسمية من نظارة ديوان أمام المحاكم النظامية إال لمن استحصل على رخصة  

 األحكام العدلية. 
الذين   بأولئك  خاصة  ظلت  النظام  هذا  أحكام  فإن  واضا  هو  وكما 

،  األحكام العدليةيجرون الوكالة في المحاكم النظامية المربوطة بنظارة ديوان  
أما ،  فقط  سطنبولمما يعني حصر نطاق سريان هذا النظام على العاصمة ا

إال ،  عليها هذا النظام بشكل رسمي وقانوني بقية الواليات العثمانية فلم يسر   
  انظامه  ا من أن يكون له  مثالً أن هذا لم يمنع محامي مدن اخرى كدمشق  

  إسطنبول. اصمة  حاكي ما كان مطبقًا في العت  تي كان ت الا  الخاص وجمعيتهم
الحكومة العثمانية قانون حكام الصلا، الذي أجاز    أصدرتم  1912  في سنة
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في  94/المادة)في   محام  توكيل  منه  جمعية  (  فيها  تأسست  التي  المحال 
وال يقبل المحامي في المحال التي لم تؤسس فيها جمعية    ، المحاماة بانتظام

ماني أجاز توكيل محام في  هذا القانون أول قانون عث وبذا يكون    ،كهذه بعد 
( وهو ما نعني به وكالء الدعاوى األمكنة التي يوجد فيها ما أسماه )جمعية ال

 1)نقابة المحامين(. اليوم 
أما في بغداد فلم تؤسس مثل هذه الجمعية لبعدها عن العاصمة ولقلة  

 عدد المحاكم والمحامين فيها. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . ناهل المصري، مصدر سابق.  1
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 الثالث  بابال

 العراق في العهد العثماني المحاماة في 
 

 تمهيد 
 

  قببد ابتبببدأت في العراق  بشببببببببببببببكلهبببا الحبببديببث  ان المحبببامبباةيمكن القول  
بوجود عبببدد من المحبببامين العراقيين   ،في مطلع القرن العشببببببببببببببرين  الحبببديبببث

واالتراط يترافعون أمام المحاكم العراقية من جهة ويحاضببببببببببرون في مدرسببببببببببة 
 .الحقوق عند افتتاحها من جهة أخرى 

قتصبببببببببر وجود المحامين على مدينة بغداد بل كان في مدينتي البصبببببببببرة  ي لم و 
 (1) .م  1914من المحامين قبل سنة  والموصل عدد

ومن المؤكببد ان قلببة عببدد المحبباكم في العراق  نببذاط يتبعببه قلببة الحبباجببة الى  
المحامين، فلقد كانت هناط محكمة شبببببرعية واحدة ومحكمة صبببببلا واحدة في 

  الحتالل، وكانت االحكام ترسبببل الى إسبببطنبول لتمييزها. بغداد اسبببتمرت الى ا

(2) 
( البداية الصحيحة 1874وُيَعد تأسيس مدرسة الحقوق في إسطنبول سنة ) 

لنشوء مهنة المحاماة بمفهومها المعاصر سواًء أكان ذلك في الدولة العثمانية 
حيث تخرج عدد من المحامين العراقيين فيها، وأن اسم   –أم في العراق  

لم يستقر إال )المحامي أو المحاماة( لم يكن معروفًا في العراق من قبل، و 
 

 .  66الخياط، مصدر سابق، ص  .1
 

،  1927قانون حكام الصبببلا المؤقت، مطبعة دار السبببالم، بغداد، شبببرح داود سبببمرة،  .2
 .7ص 
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الدعاوى(  )وكيل  بين  متأرجحًا  كان  وانما  العشرين،  القرن  بداية  في 
مدرسة الحقوق في   فيلمحامين العراقيين الذين تخرجوا  ومن او)االفوكاتو(.  

 :  (48وغيرها إضافة الى من مر ذكره ص ) إسطنبول 
 . 1900شاكر الباججي   بغداد  •
 . 1902منشي حكيم      بغداد   •
 1903بغداد       داود سمرة     •
   .1904نعيم منشي زلخة بغداد   •
 .    1906احمد نجم    الموصل  •
 . 1907سلمان بولي الموصل   •
 . 1907سليمان فيضي   البصرة  •
 . 1911داود الحيدري     بغداد   •
 . 1907عبد الوهاب سليمان بغداد  •
 . 1907داود ابراهيم الحيدري بغداد  •
 .  1909محمد خورشيد كركوط  •
 . 1909سعيد نامق أنطوان بغداد  •
 1903أنطوان شماس بغداد  •
 . 1911عبد هللا عدلي افندي  أربيل   •
 .   )مدرسة حقوق قونية(. 1911عبد هللا عدلي        أربيل   •
 . 1912مصطفى عبد الرحمن   بغداد  •
 . 1912محمد رفيق مال نعمان بغداد    •
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 . 1912د   عبد هللا فائق سليمان  بغدا •
 . )مدرسة حقوق سالونيك(. 1912ارتين دكرمنجيان البصرة  •
.   )شعبة الحقوق في دار  1912صالا شوقي عثمان  بغداد     •

 الفنون(. 
 .    )  =       =        =     (. 1913رفيق توفيق بغداد    •
 . 1913محمد صالا الباججي بغداد  •
 .  1913احمد نشأت السنوي بغداد  •
 . 1913عثمان نوري االورفلي      •
 . 1913محمد بهاء الدين اليازجي الموصل   •
 . 1913محمد شفيق رحمة هللا   كركوط      •
 . 1913صدر الدين فهمي    بغداد    •
 . 1913عمر نظمي         كركوط  •
 . 1914محمد ناجي الزهاوي     بغداد     •
 .  )شعبة الحقوق في دار الفنون(.    1915د  عبد القادر السنوي بغدا •
 عبد الكريم عبدهللا   كركوط    •
 خالد الشابندر    بغداد.   •
 ياسين العريبي   الموصل   •
 يوسف الياس   الموصل  •
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هي الرافد   أصبحت، فمدرسة الحقوق في بغداد  تافتتح  1908في سنة  و 
الرئيس للمحامين في العراق، حيث توجه العراقيون الى الدراسة فيها بدال 

 من تحمل مشاق السفر والغربة في إسطنبول.  

 ومن أوائل الطلبة الذين درسوا في مدرسة الحقوق في بغداد وتخرجوا فيها:
 محمود صبحي الدفتري. . 1
 حسن عبد الوهاب النائب. . 2
 الوهاب النائب.عالء الدين عبد   . 3
 مصطفي كامل عارف اغا. . 4
 شيخ احمد رفيق. . 5
 .جالل االلوسي . 6
 عبد المجيد جميل....واخرون. . 7

واسبببببتمرت المدرسبببببة بنشببببباطها التعليمي حتى بداية الحرب العالمية األولى 
،  ( التي كانت الدولة العثمانية طرفًا فيها، فتأثرت بتداعياتها 1914سببببببببببنة )
 خدمة واسبببببببببببتدعت معظم طالبها ألداء المدرسبببببببببببة بإغالق امتقعندها  

 بعد أن بلغ عدد اسبببببطنبول، في االحتياط ضبببببباط معسبببببكر في االحتياط
 والخمسين. المائة خريجيها

الحقوق وانم  طوكان هنا يتخرجوا من مدارس  لم  الذين  المحامين  ا  بعض 
العمل في ممارستهم  من نظارة العدلية العثمانية، ل ممارسة المحاماة  باجيزوا  

 الدوائر العدلية أو حصلوا على العلوم الشرعية، منهم : 
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 . اسطنبولشاؤول داود           مأذون من نظارة العدلية في 
 سليمان فائق          =     =        =         = 
 ثابت اوفي            =      =      =         =
 خضر عبد الغني     =      =      =         =  

=      =      =         =         للعمل      سليمان بولي     •
 في والية الموصل. 

 طه أنور عبد الغني   =      =      =         =   •
لديه شهادة من مدرسة   • الزهاوي               القضاة في أمجد 

 االستانة )إسطنبول(. 
 =          =                  =محمد سعيد قاسم      =         •
محكمة   ألعضاءكان مالزمًا        سالم بن الخطيب احمد  •

 استئناف بغداد. 
ناجا في الفحي الخاص بالمحامين في مدرسة   ،محمد وصفي •

 الحقوق. 
الحجازي  • الوهاب  عبد  عزت  المشيخة    ،احمد  من  المأذونية  حائز 

 دار السعادة.االسالمية في 
ومن المحامين االتراط الذي مارسوا المحاماة في مطلع القرن العشرين كان 

وبمرور الزمن أخذ العراقيون سواًء   عبد هللا وهبي واحمد جودت وغيرهما.
من تخرج في مدرسة الحقوق في إسطنبول أم مدرسة الحقوق في بغداد أم 

 ا يمارسون المحاماة.مغيره
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بر من خريجي مدرسة الحقوق في بغداد مهنة المحاماة مارس القسم األك  وقد 
 أما االخرون فتولوا الوظائف الحكومية او التدريس في مدرسة الحقوق نفسها،

واستنادًا لما ذكر فان االهلية القانونية )التحصيل العلمي( ألولئك المحامين 
والية   في  العدلية  المحاكم  سجل  في  جاء  لما  فطبقًا  واحدة،  تكن  بغداد لم 

المحامين  أسماء  يتضمن  الذي  المحامين(  نقابة  )متحف  في  الموجود 
 المأذونين باالشتغال في المحاماة وتحصيلهم العلمي، فكانت كما يأتي: 

مر ذكرهم، قد حصلوا على شهادة   الذينإن القسم األعظم من المحامين   . 1
في اسطنبول، أو مدارس الحقوق في بغداد مدرسة الحقوق   الحقوق من

قونية أو سالونيك ) مدينة يونانية حاليًا( أو دمشق، أو من شعبة  أو  
 الحقوق في دار الفنون في إسطنبول. 

 أما القسم األقل منهم فهم:   . 2
أما كان مأذونًا من نظارة العدلية في إسطنبول لممارسة المحاماة، ألنه   .أ

أو مستنطق    سبق أن مارس خدمات عدلية، كقاٍض او مدير اجراء )تنفيذ(
، أو مارس اإلفتاء الشرعي او كان مالزمًا ألعضاء المحكمة،  أو كاتب ضبط 

نتيجة  أو  الشرعية قبل ذلك  العلوم  العلمي على دراسة  واقتصر تحصيلهم 
 الممارسة.

أو كان حاصاًل على رخصة )اجازة( من المشيخة اإلسالمية في دار   .ب
إ  القضاة في  المذكور السعادة )إسطنبول( او من مدرسة  للسبب  سطنبول 

 سابقًا نفسه. 
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أو ممن نجا في الفحي )االمتحان( الخاص بالمحامين في مدرسة   .ج
الحقوق، او امام )انجمن العدلية( اي الهيئة العدلية العامة التي كانت تتولى  

 مهمة اإلشراف على المحاكم النظامية، وحصل على شهادة منها. 

في كببانوا    العراق من ذلببك العهببد  محببامي وبعببد زوال الحكم العثمبباني فببان
بعد قيام العراق الحديث  الحكم   ادارة في العليا المناصببببب تولى من طليعة
 .فذة وادارية قانونية اسس وفق على بنائه على وعملوا 1921سنة  

 
 األول  فصل ال

 مدرسة الحقوق في بغداد
 

ظلت مدرسببببة حقوق إسببببتانبول هي المدرسببببة الوحيدة التي ترفد الدوائر        
المختصببببببببببببببين في مجبال القبانون، إال أنهبا  بب العبدليبة في أرجباء البدولبة المختلفبة  

غدت غير قادرة على تلبية الطلبات المتزايدة من الواليات المختلفة وال سبببببيما 
عهبد عببد   بعبد التوسببببببببببببببع البذي تحقق في مجبال المحباكم النظباميبة في أواخر

الحميبد الثباني، كمبا أن قسببببببببببببببمبا من خريجيهبا كبانوا ال يرغبون في الخبدمبة في 
الكثير من أبنباء الواليبات البعيبدة   ناأمباكن بعيبدة عن أهباليهم، فضببببببببببببببال عن  

لم يكن في   ،  كالواليات العربية من الراغبين في إكمال تحصبببيلهم في الحقوق 
تتطلبه من  عدها وماوسببببببببببببعهم االلتحاق بمدرسببببببببببببة الحقوق في إسببببببببببببتانبول لب 

لكل ذلك سبببببعت الدولة سبببببنة  .لنقل والدراسبببببة والسبببببكن والمعيشبببببةلمصببببباريف 
في كبل من   المختلفبة  البدولبةارجباء  إلى تبأسببببببببببببببيس ثالث مبدارس في  م  1907

ولكنهبا قبامبت بتبأسببببببببببببببيس    ،نيبك )في اليونبان حباليبًا( وحلببالو مبدن قونيبة وسبببببببببببببب 
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النظر عن فتا المدرسببة  من بغداد وبيروت وصبببرفت   مدرسبببة للحقوق في كل
 (1)  في حلب.

يقدر عليها   وكان لبعد مدينة اسطنبول وصعوبة السفر وكلفته التي ال
من االسباب   ،وكذلك ندرة وسائط النقل وصعوبة العيش في الغربة  ،إال القليل

 .التي دعت العراقيين الى طلب تأسيس مدرسة للحقوق في بغداد
م 1907لعراق سبببببببنة  لصبببببببالحية(  تحقق ذلك بعد زيارة )اللجنة اإلوقد 

برئاسبببببببببة ناظم باشبببببببببا الذي قام بعد وصبببببببببوله إلى العراق بالتشببببببببباور مع كبار  
 موظفي بغداد ووجهائها الذين اقترحوا عليه فتا مدرسة للحقوق في بغداد.

وزراء سببببببابق وعميد مدرسببببببة   رئيس  -وجاء في مذكرات توفيق السببببببويدي  
والده )يوسببببف السببببويدي( قصببببد  ان  -الماضببببيحقوق بغداد في عشببببرينيات القرن  

حلب   الوالي )ناظم باشببا( يرجوه ان يتوسببط لدى الحكومة المركزية بأن يجعل كلية
  ن ال يعانو  فأهلها  بإسببطنبول،الن حلب متصببلة بالبحر وبوسببائط أخرى   ،في بغداد

أما بغداد فان بعدها   ،والدخول في مدارسببببها العالية الذهاب الى العاصببببمة مشبببباق
 (2) ا.بها يجعالنها بحاجة اشد الى كلية حقوق تؤسس فيهءعن العاصمة وانزوا

وكان للطلبة العراقيين الدارسبببببببين في مدرسبببببببة الحقوق في إسبببببببطنبول التي  
أثر بالغ في إنشبباء المدرسببة في بغداد حيث أتيحت الفرصببة  م  1882أسببسببت سببنة  

ن الطلبة للدراسببة في إسببطنبول الذين شببغلوا مناصببب مهمة في العراق بعد لعدد م

 

 .464المصدر السابق ص  بيات، فاضل  د. .1

الذاكرة  ،مذكراتي نصبببببف قرن من تاريخ العراق والقضبببببية العربية  ،توفيق السبببببويدي ( (2
 .77ص  ،2011 ،شارع المتنبي ،بغداد  ،للنشر والتوزيع
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العمل في فضببببباًل عن  تلك المدرسبببببة وهي مناصبببببب إدارية وقضبببببائية   فيتخرجهم 
واألهم من ذلك دعوتهم إلنشبببببببباء مدرسببببببببة في بغداد تدرس فيها القوانين   .المحاماة

 ل.إسطنبو على الطلبة مشاق السفر واإلقامة للدراسة في  وتوفر
ويعبد افتتباح )مدرسببببببببببببببة الحقوق( في بغبداد خطوة هامة في تاريخ المحباماة 

فقد مارس معظم   ،ألنها أصببببببببحت الرافد االصبببببببيل للمحامين العراقيين،  في العراق
وتولى    ، كما قام قسبببببم منهم بالتدريس في المدرسبببببة بعد افتتاحهاخريجيها المحاماة

القسبببببببم االخر الوظائف الحكومية الهامة التي سببببببباهمت في تأسبببببببيس وبناء العراق  
لبذا فبإن البحبث في   ،الجبديبد في مطلع القرن العشببببببببببببببرين بعبد زوال الحكم العثمباني

معرفة ، كان من الالزم لتاريخها ومن قبل في تاريخ مدرسبببة الحقوق في إسبببطنبول
وان االسبتفاضبة    ،اق في العصبر الحديثاالصبول الحقيقية لنشبأة المحاماة في العر 

في سببرد تفاصببيلها هو لتبيان معاناة العراقيين ورغبتهم الصببميمة في اللحاق بركب 
 الحضارة وإعادة امجاد بغداد التي اصغى لها ولعلمائها الدهر.

 
 الفصل الثاني 

 تأسيس المدرسة
 

ى  تعود فكرة تأسببببببيس مدرسببببببة للحقوق في الواليات العربية العثمانية إل 
مذكرة إلى السبببببلطان عبد الحميد   (1) (باشبببببا)  حيث قدم المفتش  م1879سبببببنة 

مدرسبببببة للحقوق في كل من واليات بغداد وسبببببورية   الثاني اقترح فيها تأسبببببيس
 ، وقبول مائتي طالب في كل واحدة منها.(كوسوفا)وقوصوة 

 

 .465ص  نقاًل عن د. فاضل بيات ، هكذا ورد اسمه في المصدر .1
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ويببدو أن السببببببببببببببلطبان عببد الحميبد الثباني تحمس للفكرة، فبأحبال المبذكرة إلى  
إال أن الببباب العببالي أبببدى تحفظببه    ،)رئيس الوزراء( لبيببان رأيببهالعببالي  الببباب  

فبيلن أن تأسببيسببها ال يتوقف على المال فقط، بل  ، على تأسببيس هذه المدارس
، فهببذه  اتهببذه الواليبب هببذا الوقببت في    مببازالببت مفقودة  على عنبباصببببببببببببببر أخرى 

المدارس تندرج ضبببببببمن المدارس العالية، ويتطلب من المقبولين فيها حيازتهم  
على شببببهادة الدراسببببة اإلعدادية أو امتالكهم معلومات تعادل المعلومات التي 
يمتلكهبا خريجو البدراسبببببببببببببببة اإلعبداديبة، والحبال أن الواليبات المبذكورة مبا زالبت  

ن إيجباد طالب ببالمواصببببببببببببببفبات  تفتقر إلى المبدارس اإلعبداديبة، ولهبذا ال يمك
من غير الممكن توفير معلمين لهذه و المذكورة لهذه المدارس عند تأسببببيسببببها،  

ولهببذا فببإن إقببامببة هببذه المببدارس في ظببل هببذه الظروف لن تجببدي    .المببدارس
نفعًا، ولن تحقق النتائو المرجوة عنها، فاقترح صبرف النظر عن تأسبيس هذه  
المدارس في هذا الوقت، واالكتفاء بمدرسبببببببببببببة الحقوق بإسبببببببببببببتانبول التي ترفد 

يبة، محباكم البدولبة بواليباتهبا المختلفبة ببالحكبام وغيرهم من موظفي البدوائر العبدل
 وتوسيعها وذلك بتشجيع الطالب من الواليات المختلفة للدراسة فيها. 

األخببذ    يببةوأقر مجلس الوزراء تلببك المقترحببات، وطلببب من وزير العببدل
في ذلبك الوقبت، والعمبل على   يبةمبدرسبببببببببببببببة الحقوق بوزارة العبدل  بهبا، الرتبباط

  ، وربية تطوير موادها الدراسبببببببية واالرتقاء بها إلى مسبببببببتوى مدارس الحقوق األ
ولكل ذلك تأجل تأسببببببيس مدرسببببببة الحقوق في الواليات ومنها والية بغداد إلى  

 .أجل غير مسمى
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على بسبباط  طرح موضببوع تأسببيس مدارس الحقوق  م  1907وفي سببنة  
وقونية    سببببببببببالونيكتأسببببببببببيس ثالث مدارس حقوق في   حيث تقررثانيًة    البحث

 وحلب، ولم يدرج اسم بغداد ضمن هذه المدن. 
موضبببببوع تأسبببببيس مدرسبببببة حقوق في بغداد إال في سبببببنة   ولم تتم إثارة

، أو باألحرى بعد أن أخذت الدولة العثمانية بمسبببألة اإلصبببالحات في 1908
عنببدمببا فكرت في أواخر عهببد السببببببببببببببلطببان عبببد    (1)  الجببدالواليببة على محمببل  

 ،الحميد الثاني وقبل اعالن الدستور العثماني قبل سنة أو ما يزيد عليها قليال
 (2) ة االصببببببببببببببالحيبة للخطبة العراقيبةئب عليهبا اسببببببببببببببم الهي   أطلق  هيئبةفي تبأليف  

السبببلطة لدرس أوضببباع البالد ورسبببم منهو للنهوض بها من النواحي  هات لارسببب 
 وعضببببببوية  (3)  ة ناظم باشببببببايئ هذه اله رأسوت ،  اإلدارية واالقتصببببببادية والثقافية

 ، وانيطت وعوني بيك قاضي شرع سابق باشا وكمال بيكالفريق توفيق  

 

 .465ص ، مصدر سابق فاضل بيات،د.   .1
 

كان معروفًا في لغة السياسة العثمانية بببببببببببب "الخطة   ،إن ما نطلق عليه )العراق( اليوم .2
 .27ص  ،مصدر سابق ،العراقية". توفيق السويدي

 

والة بغداد في العهد العثماني الذي تمت على يده افتتاح )مدرسببببببببة   أحد   ،ناظم باشببببببببا .3
الحقوق( في بغداد بعد مدة قصببببببيرة من تسببببببنمه منصببببببب الوالي وكالة فيها سببببببنة 

وأكمل الحقوق في   ،1862ولد في مدينة )يني شبببببببببببببهر( التركية سبببببببببببببنة    .1908
 وكان ،شبغل منصبب أسبتاذ في )مدرسبة الحقوق(  ،)مدرسبة الحقوق( في إسبطنبول

وظيفبة توالهبا هي )االدعباء العبام للتمييز في مجلس شببببببببببببببورى البدولبة(  اغتيبل في 
الخمسببون و محمود صبببحي الدفتري  الذكرى السببنوية الثانية  ، عن )1909نيسببان  
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سببببببببببببببكرتبباريتهببا بممببدوح بيببك وهو شببببببببببببببباب تببابع من خريجي الكليببة الملكيببة في 
 إسطنبول.

 (1908مدرسة حقوق بغداد سنة  ومؤسسناظم باشا والي بغداد )
وألفت لجنة استشارية في والية بغداد ساعدت الهيئة اإلصالحية في  

ة للعراق وبعد ان طافت في ارجائه قدمت  ئ جاءت الهي  (1)  تسهيل مهامها.
في االمور التي درستها ومن بين هذه المقترحات تأسيس مدرسة   تاقتراحا

 (2) بغداد. حقوق في  
 

أيلول  1( في 514جريدة األهالي العدد )  ،على تأسببببببيس كلية الحقوق العراقية=  
 .(1960سنة 

 
 

( رسببببببببببببببالبة 1958-1928كليبة الحقوق العراقيبة )تغريبد عبباس رشببببببببببببببيبد السببببببببببببببعبدي،    .1
 .17، ص 2013ماجستير، كلية التربية ابن رشد، 

 

 .1960أيلول سنة  1 مصدر سابق، ،محمود صبحي الدفتري  .2
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ورأى ناظم باشبببببببببا أن هذه اإلصبببببببببالحات ال يمكن تحقيقها، إال بتوافر 
 1908شبباط/ فبراير    11الكوادر المتخصبصبة والالزمة لها، ولهذا أرسبل في 

( أكد فيها مقر السببببلطان)السببببلطاني ى الصببببدر األعظم والى المابين برقية إل
وذلك لعدم االسببببببتفادة من   ،على ضببببببرورة تأسببببببيس مدرسببببببة للحقوق في بغداد

 مدرسة الحقوق المزمع تأسيسها في حلب لبعد المسافة بينها وبين بغداد.
ويبدو أنه وضبببع بنظر االعتبار أن الحكومة قد تعترض على مقترحه  

عن   فيضدية، فاقترح أن تتم تغطية نفقات تأسببيس المدرسببة بما ي ألسببباب ما
موارد الرسببببببببببببببوم المسببببببببببببببتوفباة في المحباكم العبدليبة في الواليبات الثالث: بغبداد 
والموصببببل والبصببببرة والمخصببببصببببة للمعارف، على أن تتحمل نصببببف نفقاتها  

وهذا ني   (1)بالتسباوي.  والبصبرة   والية بغداد والنصبف اآلخر واليتا الموصبل
 قتراح:اال

 "برقيببة"
 1907التاريخ: تموز  

 8392الرقم: 
 "حضرة الصدر األعظم"

“من أجل زيادة العلوم والمعرفة ألهالي مدينة بغداد، ونشر الثقافة والتعرف 
على األنظمة والقوانين العدلية، نقترح تأسيس مدرسة للحقوق في بغداد على  

فتتاحها، وأيضًا في الموصل والبصرة، راجين  اغرار مدارس الحقوق التي تم 

 

 .466ص  ،المصدر السابقبيات،  د. فاضل .1
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                               (1)وق في بغداد"من حضرتكم إصدار أمر عثماني بشأن تأسيس مدرسة الحق
 إصالح القوانين العراقية يئةه رئيس 

 ناظم                                          
وأقرل مجلس الوزراء    وقبد لقي االقتراح قبواًل حسببببببببببببببنبًا من الحكومبة العثمبانيبة، 

بتأسبببيس المدرسبببة  مرسبببومًا   1908مارس   / ذار  1هذا المقترح، وأصبببدر في 
وهبذا ني    ،في بغبداد على وفق مبا ورد في برقيبة رئيس الهيبأة اإلصببببببببببببببالحيبة

 المرسوم:
 مجلس الوزراء العثماني

“بناًء على الطلب الُمقدمل م ن ق بل أهالي بغداد والهيئة اإلصببببببببببببالحية الحقوقية 
في بغداد بشببببببأن تأسببببببيس مدرسببببببة الحقوق، فقد َنظر المجلس في ذلك خالل  

ع بجلسببببة خاصببببة، وتداول الموضببببوع من جميع جوانبه اإلدارية اجتماع موسبببب 
والمالية، ووافق على تأسببيس مدرسببة الحقوق في بغداد فقط، حيث طلب أهل 

الموافقة صببببدرت بفتا مدرسببببة الحقوق  والبصببببرة نفس الطلب، لكنالموصببببل  
 بافتتاحبذلك من أجل المباشرة    في بغداد، وتم إبال  وزارة المعارف العثمانية  

 "مدرسة، وإعداد الكادر الالزم لهاال
 .(2)1908 ذار   1صدر في  
صببدرت اإلرادة السببنية )االمر السببلطاني( بتأسببيس المدرسببة في بغداد في   ثم 

 .1908 ذار/ مارس   4
 

 .17السعدي، المصدر السابق، ص  .1
 
 

 .466بيات، مصدر سابق، ص  .(2
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تعيين مبببدير معبببارف بغبببداد )توفيق  وافق البببباب العبببالي على   ذار    14وفي  
وظيفته، فيكون بذلك أول مدير يتولى  بك( مديرا لمدرسبة الحقوق إضبافة إلى 

ويبدو أن وزارة المعارف بعد اسبببببببببتصبببببببببدارها قرارا بتأسبببببببببيس   إدارة المدرسبببببببببة.
المبدرسبببببببببببببببة وتعيين مبدير لهبا لم تبذهبب أكثر ممبا ذهببت إليبه، فلم تبلَّغ واليبة  

رفع  الى بغداد باإلجراءات المتعلقة بتأسبببببيس المدرسبببببة، فاضبببببطر ناظم باشبببببا 
فيها عن الجهة التي تقوم   ، اسبببببببببتفسبببببببببر1908مايو   /أيار 19برقية إليها في  

بتحببديببد منبباهو مببدرسبببببببببببببببة الحقوق ورواتببب المعلمين، وفيمببا إذا كببان اختيببار  
فقامت الوزارة بإرسبببببببال البرنامو الدراسبببببببي  ،  المعلمين يتم من قبل الوالية أم ال

لت والية بغداد   المعلمين للمدرسبببببة في   اختيارللمدرسبببببة وترتيب الرواتب، وخول
حبالبة توافرهم في بغبداد، على أن يتم إعالم الوزارة بكيفيبة االختيبار وأسببببببببببببببمباء 

وحددت  ،  المرشبببببببببببحين للتعيين ممن هم حائزون على المواصبببببببببببفات المطلوبة
الوزارة المواد المقررة للسبببنة الدراسبببية األولى على الوجه اآلتي: مجلة األحكام  

، القببانون الببدولي، الوصبببببببببببببببايببا، الفرائض، (ببباتالعقو )قببانون الجزاء    ،العببدليببة
 القانون اإلداري، كتاب النكاح، مقدمة في علم الحقوق، المراسالت الرسمية.

عمل ناظم باشبببببببا رئيس الهيأة اإلصبببببببالحية للبالد العراقية كل ما وقد 
 في وسعه ألجل اإلسراع بافتتاح المدرسة.

قادرين على التدريس وبادئ ذي بدء سبببببببببببعى إلى اختيار معلميها ممن ر هم  
من موظفي والية بغداد والشببببخصببببيات العلمية في بغداد، فأعد قائمة ضببببمت  
أسببماء سببتة معلمين مرشببحين مع مؤهالتهم والوظائف التي يشببغلونها وأسببماء 
المواد التي يكلفون بتدريسببببببببببها، وأبلغ بها وزارة المعارف في برقية رفعها إليها 
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وقببد بين    (1)  قببة على تعيينهم.وطلببب المصببببببببببببببباد  1908تموز/ يوليو  13في  
طالب مدرسببة حقوق    من المجموعة االولى منمحمود صبببحي الدفتري وهو  

عنبد هبذه المرحلبة وقف   بغبداد المعبانباة التي جبابههبا افتتباح المبدرسببببببببببببببة بقولبه:
 ان الل إ  ،االقتراح على الرغم من صبببببدور االرادة السبببببلطانية ولم ينفذ في حينه

اال   يجبدوا  فلم  ،في بغبداد عن بنبايبة لهبذا المكتببقلبة من النباس قباموا يبحثون  
   .م1869المدرسة التي اسسها المصلا الكبير مدحت باشا  دار

الحباليبة مقباببل  )المحبافظبة(  في مكبان بنبايبة المتصببببببببببببببرفيبة    تقعوكبانبت  
عليها اسببببم    أطلقوهي أول مدرسببببة نظامية اسببببسببببت في العراق وقد  ،القشببببلة

المدرسببببة االبتدائية )الحميدية( فجرى تبديل اسببببم هذه المدرسببببة الى )مدرسببببة  
وذلببك   ،حببدأوكببان يومئببذ من االعمببال المخيفببة التي ال يجرأ عليهببا  ،  الحقوق(

تنفيذ    أهمللذلك    وتسببميتها اسببمًا  خر،  برفع نسبببتها الى السببلطان عبد الحميد
 .المشروع

 

 .466ص  ،المصدر السابق ،فاضل بيات   د. ( (1
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  1908نايتها مدرسة الحقوق عند تأسيسها سنة  المدرسة الحميدية التي شغلت ب
 (1) ةمقابل باب القشلة الرئيس  وتقع حاليا  

ا فيها و عريضببة طالب اال إن االمر لم يقف عند هذا الحد، فقام الطالب بكتابة  
 .االرادة السلطانية لتأسيس )مدرسة الحقوق(  ذبتنفي 

)رئيس الهيأة  الباشبببببببببببببا  على تقديم العريضبببببببببببببة تولى ناظم    وبعد مضبببببببببببببي مدة
بعد نقل    ،من اعالن الدسببببتور عشببببرة اياموكالة والية بغداد قبل    اإلصببببالحية(
  بإدارةلهذا الرجل الكبير كي يقوم بنفسبببه    فتهيأت الفرصبببة  بيك(،واليها )حازم  

المدرسببببة  انشبببباء ه  وان يتم على يدي   إصببببالحها،جاء يدرس طريقة    التيالبالد 
 .التي اقترح تأسيسها

يلزم لترميم تلك البناية وتجميلها وعين    فُأصبببببببببببببدر األوامر فورا للقيام بكل ما 
فتتبباح الكليببة اذ يقع في هببذا اليوم ام لالحتفببال ببب 1908ايلول    1يوم الثالثبباء  

 

، 2013د. غادة موسى رزوقي، مدينة الحكايا، وزارة الثقافة، اتحاد الناشرين،    1
 . 176ص 
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الطالب في   عن االستعداد لقبول وأعلن  ،لوس السلطان عبد الحميدبببببببببببببب عيد ج 
 (1)  الكلية.

كانت إدارة مدرسببببة الحقوق تسببببعى إلى توسببببيع القبول فيها،  ك الوقت  في ذلو 
م أرسلت كتابا إلى   1909أغسطس    11ففي  .ليشمل طالب الواليات األخرى 

الواليببات المجبباورة لواليببة بغببداد، وأعلنببت إعالنببا في الجرائببد المحليببة تبلغ عن 
قبا  اسببببببببببببببتعبدادهبا لقبول الطالب من هبذه الواليبات وذلبك كمسببببببببببببببتمعين فيهبا طب 

 

تفاصببيل االحتفال بافتتاح الكلية والخطب والقصببائد  لدفتري، مصببدر سببابق، وقد أورد ا 1
ان    ،زكي الخياط ألحمد ( من كتاب تاريخ المحاماة  40وجاء في ص )  .فيها ألقيت التي  

االسببببببببتاذ جميل صببببببببدقي الزهاوي الشبببببببباعر القى في يوم افتتاحها قصببببببببيدة شببببببببعربعنوان  
 فلم يوفق الى ذلك.  ،جهدًا كبيرًا للحصبببول على ابياتها )أي الخياط( بذلوقد    ،)فصبببول(

فيه الحياة  = =   شبببببببَّه  مسببببببتفيضبببببباً   خطاباً ألقى وانما   ،ن الزهاوي لم يلق قصببببببيدةإ  "أقول
حيث   ،ربيعًا وصببببببيفًا وخريفًا وشببببببتاء،  الفصببببببول األربعةبالسببببببياسببببببية في الدولة العثمانية  

يه حالة الكون، وتعاقب الفصببول األربعة نتيجة لحركة الكواكب حول الشببمس، وصببف ف
وفائدة كل فصببببببببببببل من هذه الفصببببببببببببول التي لها مدة معينة من الزمن، وأعطى صببببببببببببورة  

وفرقها عن سبببببببنوات الحكومة التي تسبببببببتمر الى وقت   ،تشببببببببيهية عن عدل هللا في خلقها
طويل في حالة فوضببببببى وظلم واسببببببتبداد وانتشببببببار الفسبببببباد، حيث اختل النظام، ولم يبق  
للعدل والمسببببباواة اي وجود. وبعدها أعطى صبببببورة جميلة عن حالة الدولة، ال سبببببيما بعد 

ذه التطورات، وأثنى على جهود جمعية االتحاد  اعالن الدسببتور، وكيف مهدت األمور له
في   وقببد أورد الببدفتري الخطبباب كببامالً   .والترقي واألهببداف التي تسببببببببببببببعى الى تحقيقهببا

 .كملحق لجريدة يومية حينها السالم في مطبعة دارطبع حينها حيث  مذكراته،
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لنظامها المعمول به، واسببببببببتجاب لهذه الدعوة عدد من الطلبة، حتى بلغ عدد 
 .طالباً   18المسجلين منهم كمستمعين  

ولكن بعد مرور أربعة أشببببببهر على دوامهم ورد كتاب من وزارة المعارف في  
يقضببببببببي بعدم قبول الطالب كمسببببببببتمعين في   1910يناير  كانون الثاني    13

 المدرسة. 
القرار بمثابة الصببببببباعقة التي نزلت على الطالب وإدارة المدرسبببببببة، هذا وكان  

ألنه يؤدي إلى حرمان هذا الجمع من الطالب من إكمال تعليمهم الدراسبببببببي،  
تنفيذ  عدم  ولهذا سبببببببببعت إدارة المدرسبببببببببة جاهدة إلى حث الوزارة من المطالبة ب 

ها إلى  وناشد مديرها )موسى كاظم أفندي الباججي( في برقية رفع  ،هذا القرار
تأجيل تطبيق القرار إلى السبببنة الدراسبببية    1910شبببباط 11وزارة المعارف في  

 القادمة واستثناء الطالب الحاليين منه.
د  وبببدورهببا رفعببت وزارة المعببارف الطلببب إلى مجلس المعببارف الكبير الببذي أيببل
موقف مدير المدرسببة تجاه هؤالء الطالب، ورأى أن إنهاء عالقتهم بالمدرسببة 

يف والظلم بهم، وخاصببببببببببببة أن معظم الطالب قدموا من أماكن سببببببببببببيلحق الح 
بعيدة، وواصبببلوا تعليمهم منذ أربعة أشبببهر، وأن إخراجهم من المدرسبببة سبببيوللد 

إلى السبببنة    هنقصبببًا كبيرا في عدد الطالب في الصبببفوف، فصبببدر قرار بتأجيل
 .الدراسية التالية

كانوا يعاملون معاملة  وكما أسبببببببببببلفنا فإن الملتحقين بالمدرسبببببببببببة كمسبببببببببببتمعين  
الطالب االصببببببببببببببليين في حببالببة نجبباحهم في االمتحببان النهببائي وترفيعهم إلى  

كببانببت المببدارس اإلعببداديببة هي التي ترفببد مببدارس الحقوق   الصببببببببببببببف الثبباني.
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بالطالب، إال أن عدد خريجي المدرسبببببببببببببة اإلعدادية في بغداد كان قليال، وال 
ا لجأت وزارة المعارف إلى  يفي باحتياجات مدرسببببببببببببببة الحقوق في بغداد، ولهذ

فتا قسبببببببببببم االحتياط في مدرسبببببببببببة الحقوق إلعداد طالب للمرحلة األولى من 
المببدرسببببببببببببببببة، وتقرر أن يقبببل فيببه على األغلببب طالب المرحلببة األخيرة من 
المدارس التقليدية اإلسببببببالمية ليتم إعدادهم ولمدة سببببببنتين ليكونوا في مسببببببتوى  

لتحاق بالصببببببببف األول في مدرسببببببببة  خريجي المدارس اإلعدادية وذلك قبل اال
 الحقوق.

فبببإن مرحلتي االحتيببباط كبببانتبببا تعبببادالن   وطبقبببا لمبببا ورد في احبببدى الوثبببائق 
 المرحلتين األخيرتين من المدارس اإلعدادية ذات السبع سنوات.

ويسببببببببببتدل من احدى الوثائق أن بعض الطالب الذين أنهوا مرحلتي االحتياط  
خرج تتيا لهم التمتع بما يتمتع به كانوا يسببببعون إلى الحصببببول على شببببهادة ت 

المببببدارس اإلعببببداديببببة والببببدخول إلى المببببدارس العبببباليببببة األخرى غير   خريجو 
الحقوق، إال أن وزارة المعارف اعترضبببببببت على ذلك واعتبرت دراسبببببببتهم جزءا 

 .من متطلبات الدخول إلى مدرسة الحقوق حصرا
المعارف قسببم حيث الغت وزارة    ،1912سببنة   الىواسببتمر العمل بهذا النظام 

االحتياط واقتصر القبول في مدرسة الحقوق على خريجي المدارس اإلعدادية 
والسبببببببببببببلطانية أو المدارس في مسبببببببببببببتوى هاتين الدراسبببببببببببببتين، على أن يكونوا  
حاصببببببببببلين على شببببببببببهادة مصببببببببببدقة من وزارة المعارف، أما خريجو المدارس  

لقة بدار الفنون التقليدية اإلسببببالمية ففرضببببت عليهم التعليمات واألنظمة المتع
في  البكالورياأداء امتحان شببببامل أطلق عليه اسببببم    1914واعتبارا من سببببنة 
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المواد المختلفة وبضبببببمنها الرياضبببببيات والعلوم العامة، إال أن هاتين المادتين 
لم تكونا داخلتين ضبمن مفردات هذه المدارس ولم يدرسبهما طالبها، ولهذا لم  

  وكببان والي بغببداد جبباويببد   تين المببادتينيكن بمقببدورهم أداء االمتحببان في هببا
باشبببا يسبببعى إلى إدخالهم في المدرسبببة، وعدم تجاهلهم، فناشبببد وزارة المعارف 
إعفبباءهم من االمتحببان فيهمببا، فبباسببببببببببببببتمزجببت الوزارة رأى مببديريببة دار الفنون 

التي أكببدت على مببا ورد في نظببام دار الفنون، أي عببدم إعفببائهم    (الجببامعببة)
مبدرسببببببببببببببة الحقوق أغلقبت أبوابهبا    إنالبذي يمكننبا القول  من االمتحبان، األمر  

امتحببان    منهم  أمببام الطالب المببدارس التقليببديببة اإلسببببببببببببببالميببة، إال من اجتبباز
وفيما يتعلق بدراسبببة خريجي المدارس اإلعدادية   . الرياضبببيات والعلوم العامة

غير الحاصببببلة على الترخيي الرسببببمي، في مدرسببببة الحقوق، فإن    األجنبية،
عثمانية لم تكن تسما بدراستهم فيها أسوة بخريجي المدارس الرسمية، الدولة ال

 .الن الدولة لم تكن تعترف بهذه المدارس لكونها غير مرخصة
فاتا وزارة المعارف للموافقة على قد مدير مدرسبببببببببة الحقوق في بيروت  وكان  

إلى المؤسبببببببببسبببببببببات األجنبية  ئهم  قبول الطالب من هذا القبيل، وحذر من لجو 
 .دراستهم، فوافقت الوزارة شريطة أن يخضعوا المتحان القبولإلكمال  

وال شببببببببببببك في أن هذا لم يكن مقتصببببببببببببرا على طالب حقوق بيروت فقط، بل  
 حقوق بغداد أيضا.مدرسة الب  يشمل ط

الحقوق في بغداد من الموظفين    مدرسببببببببةن القسببببببببم األعظم من طالب  لقد كا
نوا يجمعون بين الوظيفة وأصببببحاب الوظائف المهمة في دوائر الوالية، أي كا

سبببمحت لهم قد ، ولهذا لم يكن بوسبببعهم التقيلد بالدوام بشبببكل منظم، و دراسبببةوال
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وزارة المعبارف بذلك باعتببار أن التقيبد بالدوام الكلي كالمبدارس األوليبة لم يكن  
يشببببببببببمل طالب المدارس العليا، ولكن بعد ربط مدرسببببببببببة الحقوق بدار الفنون 

، كان (نيك وقونيةالو سببب )وة بمدرسبببتي الحقوق في  الجامعة( في إسبببتانبول أسببب )
ت عليبه   من التعليمبات المتعلقبة    (7/المبادة)على طالبهبا االمتثبال لمبا نصبببببببببببببببل

بهذه الدار، والتي فرضببببببت على الطالب التقيلد الكلي بالدوام، وعدم السببببببماح  
للطالب بالمشببببباركة في االمتحان النهائي في حالة عدم دوامهم في المدرسبببببة  

الدراسبببببببببببية المقررة، األمر الذي وضبببببببببببع الطالب أمام خيارين    نصبببببببببببف المدة
  سة.قاسيين أما ترط وظائفهم أو ترط الدرا

فناشبد مدير المدرسبة وزارة المعارف تأجيل تنفيذ المادة إلى السبنة القادمة، وال 
  سبببببببيما أن األمر بتنفيذ المادة ورد في النصبببببببف الثاني من السبببببببنة الدراسبببببببية،

 وتأجل تنفيذ القرار إلى السنة التالية.ذلك فوافقت الوزارة على 
ل مدارس الحقوق في ويبدو أن هذه المسبببببألة ظلت مسبببببتمرة فيما بعد، فلم تخ 

الدولة العثمانية من موظفين يجمعون بين التلمذة في المدرسبببببببببة والوظيفة في 
ألزمبببت بموجبهبببا طالب   اتخبببذت وزارة المعبببارف قرارًا نهبببائيبببا  دوائرهم، حتى 

بالدوام، وعدم السببببماح    (يكالون بغداد وقونية وسبببب )مدرسببببة الحقوق في كل من  
المشاركة في االمتحان النهائي. وبررت لمن ال يداوم ثلثي المدة الدراسية من 

الوزارة قرارها هذه بان هذه المدارس ليسببببببببببت كليات مسببببببببببتقلة بل هي مرتبطة  
 (1)  وتعليماته.بدار الفنون، وهي مشمولة بنظامه  

 

 .470ص  ،مصدر سابق ،د. فاضل بيات   .1
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ان إجراءات القبول المببذكورة التي جبباءت نتيجببة حتميببة لعببدم وجود نظببام تعليمي  
وق هي المدرسبببة الوحيدة للتعليم العالي  وحيث ان مدرسبببة الحق  ،متكامل في العراق

فقد أدى ذلك إلى ان طالب الدورات األولى باتوا يشببكلون نسببيجًا غير    ،في العراق
بجانبهم    ،متجانس من خريجي المدارس االعدادية من الشببببببببببببببان كطلبة أصبببببببببببببلين

  ،كهول وشبببببيوخ بأزيائهم المختلفة وعمائمهم ولحاهم ومن مسبببببتويات علمية مختلفة 
ي المحاكم ورؤسبببباء الكتاب في دواوين  ببببببببببببببببببب ومنهم حكام التحقيق وكتاب الضبببببط ف

 (1) الدولة.
لم تكن تخلو من   ،ان فرحببببة العراقيين بببببافتتبببباح )مببببدرسبببببببببببببببببة الحقوق( في بغببببداد

ق منبرا للثقافة القانونية وأداة مهمة لنشبببببببببر فقد كانت مدرسبببببببببة الحقو ،  المنغصبببببببببات
يزرع ، وأخذ  ذلك الدور الذي سببببببببببببببرعان ما أدركه األتراط فيما بعد  ،الوعي الوطني

يصبببببل   ،الرعب في قلوبهم إذ ربما ذلك الفكر الذي بدأت تنور به المدرسبببببة العقول
حزاب وكان لتأثر طالب المدرسبببببة بأفكار االبحقوقهم، بالعراقيين إلى حد المطالبة  

الوطنيبة كحزب الحر المعتبدل أهميبة في أن مببادئبه كبانبت ترتكز على انصبببببببببببببباف  
العرب واسبببببترجاع حقوقهم، ويقارع االتحاديين ويضبببببع حدًا لظلمهم. وهو ما يماثل  

ا االمر نشبببببباطًا  الوطنيين في ذلك الوقت، وقد عدت السببببببلطات هذ اهداف الطالب
كل ذلك كان سببببببببببًا لدفع الوالي جمال باشببببببببا الى التفكير  سببببببببريًا بين الطالب،  

بحجة ضعف مستوى   1911سنة  بغلق مدرسة الحقوق بعد توليه والية بغداد 
يكون للعراق مكتبب  التبدريس فيهبا، غير انبه في الحقيقبة لم يكن يرغبب في أن  

يتعلم فيه العراقيون العلوم القانونية، التي كانت من شببببببببببببببأنها أن تنبه أذهانهم 
 الى المطالبة بحقوقهم القومية في المستقبل.

 

 .24/1/2010 – 2897العدد: -الحوار المتمدن ،عبد الجليل االسدي  .1
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والي قرر الغاء المدرسة واالستعاضة عنها بتأسيس  ال  علم الطالب أنوعندما 
فطيروا البرقيات الى جميع    ،تحركوا على اعلى المسبببببببببتويات،  مدارس ابتدائية

تدخل   طالبوا ب و   ،واسبببببببببببسبببببببببببوا )جمعية مكتب الحقوق في بغداد(  ،ذوي العالقة
 1(.السيما )طالب النقيب  ،(النواب-في )مجلس المبعوثان  نواب العراق 

وكذلك سبببببباهمت الصببببببحافة العراقية الضببببببغط واالحتجاج على غلق مدرسببببببة 
الحقوق، فقد نشببببرت جريدة )صببببدى بابل( "ان الغاء مكتب الحقوق في بغداد  
أسبببببببببببببباء كبل وطني اليهمبه اال تقبدم وطنبه ببالمعبارف والفنون واآلداب على مبا 

ن افتتباح مثلبه في كبل واليبة النتشببببببببببببببار التقبدم، ومهمبا يكن من تؤملبه االمبة م
 امر فهو امر غير مصيب.

وال شبك انه   ،وهكذا تطور االمر الى مشبكلة أسباسبية فيما يتصبل بالوالي نفسبه
مما اضطره الى التراجع عن فكرة إغالقها   ،تلقى ايعازًا بلزوم العدول عن رأي

 

" صادف ان أعلنت   من  مذكرات سليمان فيضيالطبعة الرابعة،  (  122جاء في  ص )  1
الحكومة عن عزمها على اغالق مدرسة الحقوق في بغداد، ولم يمض  على تأسيسها 

الطالب   أحد  زكي(  )محمد  بتوقيع  ببرقية  طالبها  فاستغاث  ولما عامان،  البصريين. 
استانبول  أقطابه  أمطر  المعتدل(،  )الحر  للحزب  اإلدارية  الهيئة  على  البرقية  عرضت 

 ببرقيات احتجاج وتهديد جاء في احداها: 

إذا أصرت الحكومة على غلق المدرسة فان الحزب سيدلل على سوء نية الحكومة تجاه 
المدرسة بإبقاء  بشدة  نطالب  فإننا  العربية،  والبالد  حسن    العرب  على  الحكومة  لتبرهن 

وقد جاء الرد من رئيس الوزراء   نواياها نحو العرب، ولكي تحتفظ بعالقاتها الحسنة معهم.
 .   " الى الوالي ليطمئن الحزب بعدول الحكومة عن فكرة غلق المدرسة
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بعد الضبببببغط الكبير والمعارضبببببة التي نتو عنه ضبببببغط وسبببببخط شبببببعبي كان 
ونشببببببرت مجلة   (1)تاريخهم.  األتراط في غنى عنه في تلك الفكرة الملتهبة من  

)لغبة العرب( لالب )انسببببببببببببببتباس مباري الكرملي( " كبان في نيبة الوالي )جمبال  
في بغداد بوسبائط تهون هذه الضبربة  على أهل بك( ان يلغي مكتب الحقوق  

المببدينببة، لكن لمببا رأى في العرب من المببدافعببة )المقبباومببة( التي التنكر، وان 
 هذا اإللغاء سوف يخلق سوء عقبى عدل عن فكرته األولى".  

ل كثيرا على مدرسببببببببببببة الحقوق باعتبارها غدت من  كانت الدولة العثمانية تعول
وائر الدولة بالكوادر العدلية واإلدارية، ولهذا حرصببت أهم المناهل التي ترفد د

اسببببببتكمال أسببببببباب نجاحها وتطويرها لتفي بالغرض المطلوب لمتطلبات    على
هذه الدوائر، ولم تكتف بتطوير مناهجها الدراسبببببببية كلما تطلب األمر ذلك أو 

أكفاء فيها، بل عملت على كل ما من شببأنها االرتقاء بمسببتوى    تعيين معلمين
ب واسبتخدام األسباليب المختلفة في التعليم بما فيها التطبيق في الدوائر  الطال

نجبد أن وزارة  . لبذا العبدليبة أو في مبدرسببببببببببببببة تطبيقبات تؤسببببببببببببببس لهبذا الغرض
تطبيقات   من وزارة العدلية تأسبببببيس مدرسبببببة  1912المعارف طلبت في سبببببنة 

 بغية قيامهم    ،لطالب مدرسة الحقوق في بغداد
للمواد التي درسببببببببببببببوهبا في المبدرسببببببببببببببة، إال أن وزارة العبدليبة  تطبيقبات    ببإجراء

اعتذرت لعدم إمكانية تأسبببببببببيس مثل هذه المدرسبببببببببة في هذا الوقت، وبالمقابل  
اقترحبببت إيفببباد الراغبين في البببدخول إلى الخبببدمبببة في سببببببببببببببلبببك العبببدليبببة، إلى  

 .إستانبول وااللتحاق بمدرسة التطبيقات فيها
 

 . 9/1960/ 5، عدد يوم 3قة، مصدر سابق، الحلالدفتري ( (1
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قوق إلى إسبببببتانبول للتطبيق هناط في بالفعل تمل إرسبببببال خريجي مدرسبببببة الح و 
مدرسبببة التطبيقات التي أسبببسبببتها وزارة العدل وذلك لمدة سببببعة أشبببهر، ابتداء 

 . ب/ أغسطس ولغاية نهاية شهر شباط/ فبراير  من شهر
جمع من خريجي مدرسة الحقوق في بغداد بالمدرسة التحق   1913ففي سنة  

 .المذكورة في إستانبول
المواد   فكانت تطبق فيهادراسية في مدرسة حقوق بغداد وفيما يتعلق بالمواد ال

مدارس الحقوق وكذلك في  الدراسية المعتمدة في مدرسة الحقوق في إستانبول 
 ك.الوني قونية وس فياألخرى، أي 

القت مدرسة الحقوق في بغداد إقباال شديدا للدراسة فيها، وكان عدد الطالب 
تمل   ،( طالبا297)  1911سببببنة  الزمن حتى بلغ في  يزداد بشببببكل كبير بمرور

 في السنة نفسها. ( طالباً 97)  قبول
 ( طالبا.244) 1913 – 1912وبلغ عدد الطالب في السنة الدراسية 

وتجدر اإلشببببببببببببارة إليه أن التدريس في مدرسببببببببببببة الحقوق كغيرها من المدارس  
ان يتم باللغة العثمانية، إال أن وزارة المعارف اسبببببببببتثنت  كالرسبببببببببمية العثمانية  

واد الشببببببريعة اإلسببببببالمية كالمجلة وأصببببببول الفقه وأصببببببول النكاح والوصببببببايا  م
   .والفرائض من هذا األمر، وجعلت تدريسها باللغة العربية

عقبة في سبببببببببيل الدراسببببببببة باللغة العربية لصببببببببعوبة كانت  تلك المناهو    لكنو 
وان االمتحانات تجرى بصببببببببببببببوره شببببببببببببببفوية بإشببببببببببببببراف مدرس المادة    ها،تعريب 

 المختي.
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الذين عينوا لتدريس مواد الشببببببريعة اإلسببببببالمية في مدرسببببببة  درسببببببون  الم  وكان
أبناء المنطقة أو من خريجي المدارس التقليدية اإلسببببببببببببالمية    بغداد منحقوق  

 الذين تلقوا تحصيلهم الدراسي باللغة العربية.
منهم الشببباعر   ،من الصبببفوة المعروفة بسبببعة االطالع في ذلك العصبببروا  وكان 

 أحدزهاوي ومفتي بغداد يوسبببببببببببببف العطا الذي كان  الكبير جميل صبببببببببببببدقي ال
وعارف السببببببويدي ومحمد جودت وإبراهيم شببببببوقي  ،اعضبببببباء مجلس المعارف

  ، أفندي والشببيخ نور الدين الشببيرواني مدرس اللغة الفارسببية في قسببم االحتياط 
وحمببدي الببباججي وحكمببت سببببببببببببببليمببان ورشببببببببببببببيببد عببالي الكيالني وان الثالثببة 

د من رؤسبببببببباء الوزارات في فترة الحكم الوطني  األخيرين قد أصبببببببببحوا فيما بع
 في العراق.

وكما أسببببببببببببلفنا فإن مدير معارف بغداد توفيق بك تولى إدارة مدرسببببببببببببة حقوق  
ونشبببببرت وزارة  ،  بغداد عند تأسبببببيسبببببها بشبببببكل مؤقت ريثما يتم تعيين مدير لها

إعالنا   1909تشبببببرين الثاني/ نوفمبر 11المعارف في الصبببببحف المحلية في  
فيه الحاجة إلى مدير لمدرسببببببببببببة الحقوق في بغداد، واشببببببببببببترطت على أعلنت  

المتقدم إلشبببببببببغال الوظيفة أن يكون من خريجي مدرسبببببببببة الحقوق، وله خدمة  
تقببدم للتعيين عببدد كبير من الخريجين في ف،  فعليببة في مجببال األمور العببدليببة

قع على موسبببببببببببببى كاظم أفندي لكونه من قدامى و االختيار  ، لكن  إسبببببببببببببتانبول
 درسة الحقوق في إستانبول، ووقوفه على األحوال المحلية للعراق.خريجي م
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تخرجت    1911وفي عام 1910( طالبا في عام 18)  بلغ طالب المدرسببببببببببببببة
 (1) أول دفعة من هذه المدرسة وكان عدد طلبتها المتخرجين عشرة.

 ومن أوائل الطلبة الذين درسوا في مدرسة الحقوق في بغداد وتخرجوا فيها:
 ي الدفتري.محمود صبح  . 1
 حسن عبد الوهاب النائب. . 2
 عالء الدين عبد الوهاب النائب. . 3
 مصطفي كامل عارف اغا. . 4
 شيخ احمد رفيق. . 5
 (2)وغيرهم.  جالل االلوسي....   .6
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 لث الثا فصل لا

 األولى  العالمية الحرب بعد حقوقال مدرسة
 

 وقد تقدمها ذروة في األولى العالمية الحرب اندالع قبيل المدرسببة كانت    
مدرسببببة بنشبببباطها التعليمي  الاسببببتمرت و ،  والخمسببببين المائة خريجيها بلغ عدد

،  األولى التي كببانببت الببدولببة العثمببانيببة طرفببًا فيهببا  حتى بببدايببة الحرب العببالميببة
واسبتدعت  مدرسبةال بإغالق العثمانية السبلطات قامت  حيثتأثرت بتداعياتها  ف

 في االحتياط ضببببببببببباط معسببببببببببكر في االحتياط خدمة معظم طالبها ألداء
جرت محاوالت    ، عندما1915 ايلولمغلقة حتى  المدرسبببة وبقيت  إسبببطنبول،  

سببببببببببببببطنبول من إدارة  ااذ طلببببت وزارة المعبببارف في    ،إلعبببادة افتتببباحهببباعبببدة  
المبدير ببان   فبأبلغهبا  ،المبدرسببببببببببببببة اعالمهبا عن عبدد طالبهبا في حبالبة افتتباحهبا

لقسبببببببببم األعظم منهم بسببببببببببب  ولكن جند ا  ،طالباً   (134)العدد األصبببببببببلي هو  
  ( 5)في الصببببببببف األول و   (13) ،طالباً   (32)التعبئة العامة ولم يبق فيها اال 

 في الصف الرابع.  (14)في الصف الثالث و 
لذا فان  ،  وكان مبنى المدرسبببة قد وضبببع تحت تصبببرف الجيش بكل محتوياته

وزارة  إعادة افتتاح المدرسببببببببببببببة متوقف على تخلية مبنى المدرسببببببببببببببة وما تقرره  
  ،ويببدو ان وزارة المعبارف كبانبت جبادة في إعبادة افتتباح المبدرسببببببببببببببة   المعبارف.

اال ان وزارة الحربيبة    ،الحربيبة مطبالببة بتخليبة مبنى المبدرسببببببببببببببة ففباتحبت وزارة
ي اسببببببتغل ت ال  ،من المدرسببببببة اإلعدادية العسببببببكرية إلشببببببغالهاعتذرت عن ذلك 

زارة المعارف اتحت إدارة مدرسبببببببة الحقوق و فف،  عسبببببببكري   كمسبببببببتشبببببببفىمبناها  
 ،طالباً   (30)حد المنازل وابلغتها ان عدد الطالب أللموافقة على اسببببببببببببببتئجار  
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وطلبت   ب لعدم توفر المخصببصببات المالية الالزمةطلاال ان الوزارة لم تلب ال
 التريث ريثما يخلي الجيش المدرسة.

تفتا  اال ان الظروف المسببتجدة  نذاط لم تسببنا لمدرسببة الحقوق العثمانية ان 
   (1)  أبوابها للطالب مرة اخرى.

 باعتبارهم المعارف وزارة من تعليمات صببدرت أما طالب الصببف الرابع فقد
 في المعروف السبياسبي الباججي مزاحم منهم ،الزحف طريقة على متخرجين

 وحمبدي جالل ومحمود الخيباط العزيز وعببد نظمي وعمر الملكي العهبد
،  الحقاً  المحامين نقابة ترأسبببا ذانلال الفارسبببي زينل ونصبببرة وبهجة االعظمي

  إلتمام وقد سببببببنحت الفرص لكثير منهم    ،لي  محمد فائق الريزةو  بابان وجمال
 (2)  االمر.دراستهم في إسطنبول وغيرها وتخرجوا في اخر  
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 رابع الالباب 

  –  1914البريطاني  االحتالل المحاماة في العراق أيام

1921 
 

 األول فصل ال

 الحقوق في بغداد مدرسة

 تون ا العراق ودخل األولى العالمية الحرب اندلعت 1914 في سببببببببببنة    
 فألغيت  ،العام نفسببببه في البصببببرة البريطانية القوات اجتاحت ان بعد الحرب

 .أوزارها الحرب وضعت حتى طالبها وتبعثر مدرسةال
 تركة من كبيرة لبقاع ومحتلة منتصبببرة الحرب من بريطانيا خرجت أن بعدو 

 من لعناصببببر ، وجدت الحاجة ماسببببةالعراق ومنها المنهزمة العثمانية الدول
 كانت التي مختصبببببببببين باإلدارة والقانون والمالية لشبببببببببغل الوظائف العراقيين

فتا  إعادة نع العالناالى   اسبببرعت، فوالهنود اإلنكليز الموظفين على حكرا
دت أبوابهاالحقوق( )مدرسببببببببة فبادر مدير  ،  مدة خمس سببببببببنوات  ، بعد ان سببببببببُ

الى )همفري  الميجر )العموميببببة )المعببببارف بتبببباريخ   إعالن نشببببببببببببببر بومن( 
 )مدرسببببببببببببة فتا على الحكومة نية عن اإلعالن تضببببببببببببمن  23/7/1919

 يكملوا لم الذين الطلبة مسباعدة منها القصبد ة،الثاني  للمرة بغداد في الحقوق(
 عدد راجع إذا فيما،    صبفينفي  سبتفتا الكلية وان ، بالحر  بسببب دروسبهم

 الذين الطالب على يحتوي  وهو  ،العالي الصببببببف في للدخول الطالب من
 إلحراز االمتحان دخولهم قبل األقل في سبنتين مدة الحرب نشبوب عند أتموا
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 في نشبر الذي اإلعالن تضبمنها األخرى  القبول شبروط إلى ضبافةا ،الشبهادة
 (1)  .جريدة )الموصل(

 حفل العدلية ناظر وأقام ،رسبببميا الكلية افتتاح أعيد  7/11/1919 يوم وفي
 الموظفين وكبار المدني الحاكم وكيل بحضببببببببور العدلية دائرة في االفتتاح
 العراق برقي الوطيد أمله عن وعبر بغداد وعلماء المحاكم ورؤسبباء اإلنكليز
   .عصور ذمن  اآلفل تمدنه نجم بزو  وقرب العاجل

الغاية من مدرسبببببة الحقوق تزويد الطالب بوسبببببيلة  تأيضبببببًا: "ليسببببب ومما قاله  
الكتسبببباب معيشببببتهم فحسببببب، انما هي أسببببمى من ذلك، هي تدريب الطالب 
يكونوا  الحقيقتين، حتى  هبببباتين  معنى  العببببدل والحق، وتفهيمهم  المنهو    على 

 محكمة رئيس (فوربس (السبببببببببيد وعين،  (2)اهاًل لالشبببببببببتراط في إدارة العدل"
 .للكلية فخريا مديرا بغداد في االستئناف

 من مجموعة مع بالتشبباور للكلية نظام أول  بنهام كارتر(ع )ايدكار  وضبب  وقد
 بعد للمدرسببة عراقي  مدير لي أو الباجج  موسببى السببيد منهم ،لمتخصببصببينا

،  شببببببماس وأنطوان الباججي وحسببببببن سببببببمرة العثمانيين وداود أيام تأسببببببيسببببببها
 طالب األول الصببف إلى انتمى ،فقط صببفين األمر ئباد في الكلية ضببمت

 طالب التحق حين في،  العثمانية الحقوق  مدرسبة من والثاني األول الصبفين
 طلبة عدد أصببببببا بحيث(،  الثانيالعالي ) بالصبببببف والرابع الثالث الصبببببف

 

 .46السعدي، مصدر سابق، ص  .1
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 الصببببببببببببببف في طبالببا(  25)  منهم،  طبالبباً   (45) الثباني افتتباحهبا عنبد الكليبة
 ثاني.ال
فيها  الطالب سببببببببنتين. يتلقى الثاني افتتاحها عند فيها الدراسببببببببة مدة كانت 

 الطب ،العقوبات قانون  المرافعات، قانون  المدنية، الحقوق  في محاضبببببرات
 ،االقتصببببببببادية العلوم ،الدسببببببببتورية الحقوق  ،الصببببببببكوط ،العدلي( (  القانوني

 .واإلدارية القانونية المواضيع من ذلك وغير واألوقاف األراضي أحكام
صببببارت   بل مجانية فيها الدراسببببة تعد لمو  ،العدلي بالسببببكرتير الكلية ارتبطت

 (1) .روبية (150) مقدارها سنوية أجور مقابل
بعبد ان   ًا،كبير  الكليبة على اإلقببال كبان فقبد البدراسبببببببببببببببة يعق لم هبذا لكن

 العربية. باللغة الدراسة أصبحت
 تلبك  ،العربيبة بباللغبة عبدم وجود منباهوكبيرة ، هي  مشببببببببببببببكلبة   يومهبا  وبرزت

 في كتب بتأليف الوقت ذلك في الكلية أسببببباتذة لها تصبببببدى التي المشبببببكلة
 الحقوق  أسبببببببببببتاذ الكيالني عالي رشبببببببببببيد االسبببببببببببتاذ منهم ،المقررة المناهو

  ،  العقوبات( قانون  كتابه )مسببببببببببالك الف الذي ها،في  الجزائية والمرافعات
 ،  مقررين كتابين وضبع الذي الرومان حقوق  أسبتاذ السبويدي توفيق واألسبتاذ

 ،  روما( )حقوق  والثاني  اإلنكليزية عن ترجمه الذي االقتصباد( مبادئ) األول
في  كتاباً  وضببببع الذي الدسببببتورية الحقوق  أسببببتاذ  فيضببببي سببببليمان واألسببببتاذ

 

فلسبببببببببًا،   75الروبية عملة هندية أدخلها البريطانيون عند احتاللهم العراق، وتسببببببببباوي   .1
  .1931مستخدمة الى حين إصدار العملة العراقية سنة وبقيت 
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 والثاني )القانون  األول )الصبلا( لكتابين ترجمته وكذلك(  الدسبتورية )الحقوق 
 األمريكي والفرنسي(. األساسي

إضببببببافة لمن ذكرناهم انفًا فقد تألفت الهيئة التدريسببببببية للمدرسببببببة من األسببببببتاذ 
عارف السبببببببويدي ونشبببببببأت السبببببببنوي )المجلة( والشبببببببيخ امجد الزهاوي)المجلة  

السبنوي)حقوق الدول   والوصبايا( واألسبتاذ حكمت سبليمان)المالية( وعبد القادر
( وخالد الشبببببببببببابندر )صبببببببببببك الجزاء  ةالخاصبببببببببببة( وعبد هللا ثنيان )حقوق االدار 

 (1) .وقانون األراضي( وحسين أفنان )االقتصاد السياسي(
 الذي ،بيك حلمي احمد المصببري  باألسببتاذ ةمر  وألول اسببتعانت المدرسببة وقد
 طلبة على القى حيث العدلية لوزارة القانوني المعاون  منصبببببب يشبببببغل كان

 .(االقتصبببببببببببببببببببباد مبببببببادة)و  (العقوببببببببات قبببببببانون  (في محببببببباضببببببببببببببرات الكليبببببببة
 تموز 6 في لها الثاني االفتتاح بعد ةمدرسبببببببب ال في األولى الوجبة تخرجت
 .المقررين الصفين أتموا ان بعد 1920

 ل   الجبببار عبببد أبرزهم ومن ،طببالببباً  (17) المتخرجين الطلبببة عببددوبلغ  
 في المحامين نقيب السبببعدي وداود الخريجين، ترتيب في األول وهو  جميل

 .الثالثينيات
 مدة تمديد العدلية ةزار و  رتقر   1921 – 1920 الدراسببية السببنة مطلع فيو 

 شببببهادة على الحصببببول شببببرط وأصبببببا،  سببببنوات ثالث وجعلها فيها الدراسببببة
ة، أو الذين وصببببببلوا الى الصببببببف  المدرسبببببب  في للقبول الزما الثانوية الدراسببببببة

 

 عبد الجليل االسدي، مصدر سابق. 1
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لحادي عشر من المكتب السلطاني )المدرسة الحكومية( في العهد العثماني،  ا
لكن لقلة عدد أمثال هؤالء الطالب، ارتأت اإلدارة قبول من ال يحمل شببببببهادة 

 (1) الثانوية بعد إجراء امتحان قبول لهم.
 :االتي االعالن المحلية الصحف احدى في ونشر

 
 1920، تموز  األولى السنة )25 (العدد غنام رزوق  لصاحبها العراق ريدةج

 

 .55السعدي، مصدر سابق، ص  .1
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مديرية  القديمة لبناية  النئٍذ   وجاء في أحد المصبببببادر ان المدرسبببببة شبببببغلت 
 .1مؤقتاً الواقعة قرب جسر الشهداء في جانب الرصافة  االثار العامة

 
 الثاني  فصل لا

 أيام االحتالل البريطاني  المحاماة

وشببببببببببببببرعببت بتنظيم    ،11/3/1917القوات البريطببانيببة بغببداد في    تاحتلبب     
قببببائببببد الحملببببة   ،شببببببببببببببؤون الحكم واالدارة كقوة احتالل على الرغم من اعالن 

 جاؤوا محررين ال فاتحين.  بأنهمالبريطانية التي دخلت بغداد  
اهتمامها بترتيب أوضبببببباع المحاماة كجزء من   مهنة تنظيم إعادةعملت على ف

 الحقوق  مدرسبة من شبهادة بيده كان لمن يسبما  اً جديد اً قانون وشبرعت   الحكم
 قبل مؤرخة العثمانية( العدلية من )نظارة رخصبببببة أو  بغدادو إسبببببطنبول   في

 يطلب أن، الواليات محاكم في ممارسبببة المحاماةويرغب في   ،بغداد احتالل
 .بالمحاماة االشتغال اجازة

 محكمبة رئيسنباظر العبدليبة ومن ثم خولبت ل  بباختيبار اعطباؤهبا منوط ذههب و 
 وزير)بموافقبببة   يعطي ان التمييز محكمبببة لرئيس يجوز ذلبببكوكببب   ،التمييز

 المسببببببتمسببببببكات بيدهمليسببببببت   الذين الى، ممارسببببببة المحاماةإجازة   العدلية(
.لذلك تؤهلهم اخالقهم وحسبببببببببن القانونية معلوماتهم بان اقتنع إن  ،المذكورة

ونظرًا الى قلببة المحببامين في ذلبك الوقبت، فتحببت دورة خباصبببببببببببببببة يكمببل فيهببا 

 
 .  127، ص  1، ط 1985أمين المميز، بغداد كما عرفتها، دار آفاق عربية للنشر، ، .1
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دراسببببببببة الحقوق أولئك الذين درسببببببببوا الحقوق في العهد العثماني، ولم تتسببببببببع 
 الفرصة أمامهم للتخرج.

 وحددت مدة الدورة بعام واحد، بينما كانت مدة الدراسبببببببة في مدرسبببببببة الحقوق 
 (1) ثالثة أعوام.

 اثناء بغداد في تأسببببسببببت التي العدلية دائرة تديرها  ،المحامين شببببؤون كانت  
 كارتر( دكار بنهامإالعدلية المسببتر ) ناظر ويرأسببها ى،األول العالمية الحرب

 يعادل المنصبببببببببببببب هذا وكان،  البريطاني العام الملكي الحاكم عينه الذي
 العثمانية التشببببريعات على العدلية ناظر اعتمد وقد،  العدل( )وزير منصببببب

 التعديالت بعض ادخال بعد نذاط   العراق في المفعول نافذة كانت التي
   .العراق احتالل بعد الجديد العهد ظروف لتجاري   ،عليها
في  التبببببالي االعالن العبببببدليبببببة نببببباظر أصببببببببببببببببببدر االمور اسببببببببببببببتقرار وبعبببببد

 ان دون  المحاماة يمارسببببون  الذين المحامين دعوةيتضببببمن    ،12/1/1918
 العدلية(. ةنظار لدى ) مسجلين يكونوا

 

 اعالن
 في يرغببب من ان المحببامين )االفوكبباتيببة( جميع عنببد معلومبباً  ليكن      

 لنفسبببببه يسبببببتخرج ان عليه نافئ محكمتي البداءة واالسبببببت  في مهنته ممارسبببببة
 الدائرة الى  (ستدعاء)ا عريضة يقدم ان عليه، و العدلية نظارة من بها رخصة

 

 .270سليمان فيضي، مصدر سابق، ص .  1
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 بوظيفة والقيام كفاءته على تدل التي الكافية البراهين تتضببببببببببمن المذكورة
 صببببببباحب ان منها يتبين مما البراهين هذه وتكون ، القيام أحسبببببببن المحاماة
 العدلية نظارة من رخصبة أو  حقوق مدرسبة ال من شبهادة على حائز العريضبة

 .اليها مضمومة بالعريضة الشهادة الحاق ايضاً  ويجب  .التركية
 صبببدقو  العدلية ناظر سبببنه الذي المحامين نظام سبببينشبببرأيام  بضبببعة وبعد
  .العام الملكي الحاكم عليه

 التوقيع                                                          
 العدلية  ناظر                                                      

  4/1/1918بتاريخ   العدلية ناظر أصببببببببببببدر االعالن هذا من يومين وبعد
 في المحامين شببؤون  لتنظيم سببن في العراق نظام أول وهو   ،المحامين نظام

ومن ثم محكمببة التمييز التي   –، وكببان نبباظر العببدليببة البريطبباني فيببه  العراق
لمرجع لجميع ما اهو   -يرأسبببها البريطاني )جي ألكسبببندر( بعد تعديل النظام 

 1المهنة أو انضباطهم.يتعلق بشؤون المحامين، كمنا اجازات 
 
 
 
 
 
 

 
 . 69الخياط مصدر سابق، ص، .  1
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 الثالث  فصل ال

 1918لسنة   المحامين  نظام

        28/12/1917 المؤرخ في  البيان بموجب الصادر
 حسب العام الملكي  الحاكم دقهصو  ، االتي النظام العدلية ناظر  نظم قد

 المؤرخ ش الجي  قائد  بيان من (2)دالبن  بموجب زودها التي السلطة
28/12/1917 . 

 .1918 لسنة المحامين نظام النظام هذا يسمى •
 البببداءة محكمتي أمببام مصببببببببببببببببالحهم يتعبباطوا ان للمحببامين يمكن •

 بهذا رخصببة على حصببلوا إذا اال ،محامين يتسببموا وان ،نافئ واالسببت 
 تعينهم الذين للمحامين ان يرغ،  العدلية ناظر من الخصببببببببببببببوص

 .رخصة غير من المحاماة يتعاطوا ان الحكومة
 والذين  ،بغداد أو  اسبببببطنبول في حقوق  مكتب من شبببببهادات لهم الذين ان •

 ،بغداد احتالل قبل مؤرخة العثمانية( العدلية )نظارة من شبهادة ايضبا لهم
 يطلبوا ان يمكنهمو   ،الواليات في المحاكم أمام فنهم يمارسببوا ان لهم تجيز

 ).العدلية ناظرمن ) به لالشتغال الرخصة
 لتعاطي رخي لراغبينا يعطي ان العدلية( لناظريحق ) ذلك على عالوة •

 .اخالقهم وحسن الحقوقية معارفهم عن يرض إذا المحاماة فن
 لناظريبرز   ان المحاكم أمام المحاماة فن معطاة في الراغبعلى  يجب  
 :العدلية

 .مكنته على يدل اثبات •
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 .اخالقه حسن على تدل شهادة •
 هذا نشبببر تاريخ من شبببهرين بعد الخصبببوص بهذا طلبهم يقدمون  الذين أما

 يبرزوا ان الى ن ال يحتاجو  فانهم ،السبببابق في محامين كانوا والذين القانون 
 .منهم تطلب مالم بأخالقهم يتعلق بما شهادات

 المحامين الئحة على يوقع ان ،الرخصببببببة اخذ قبل المحامين على يجب •
 ألجل روبية (15) قدره رسببببببببببما يدفع أنو   ،العدلية( )ناظر لدى المحفوظة
 سبببنة وتجدد كل من األول كانون  31 في الرخصبببة مدة يوتنقضببب   ،الرخصبببة

 .روبية)15(بدفع
 ببالمحبامين يتعلق فيمبا التركيبة القوانين يتبعوا ان المحبامين على يجبب •

 .القانون  بهذا المصرحة التغييرات مع 14/1/1876 في المؤرخة
 غرض كل من وخالياً  صالحًا وحراً  يكون  ان المحامي سجايا من ان •
 لرفاقه. ناصحًا وصادقاً  يكون  وان واالعتدال بالرفق يسلك وان •

 بأعمال المحاكم مسبببباعدة عن عبارة  ،مصببببلحته في ربهأم كون ي  ان ويجب
 ،أمامهم يحضببببر الذين والحكام المحاكم وجميع الحكومة يحترم وان  ،العدل

 انه يعرفه قراراً  تعطي انها بحيث ،واختيار علم عن المحكمة يغش  الأو 
 أو  الخصبببببببوم اشبببببببخاص تمس واسبببببببتهزاء اهانة الفاظ يسبببببببتعملوأال   ،خطأ

 من ذلك كان إذا اال  ،وعرضببببببهم بشببببببرفهم الطعن من يتحذر وان  ،وكالئهم
 .بذلك مخصوصة افادات موكله افاده إذا أو  الدعوى  مقتضيات

 السرية. المسائل جميع في السر يحفظ ان وعليه
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 يمتنع ان فيجب محكمة في الطرفين أحد قبل من موكال المحامي كان وإذا
 الدعاوى  احدى في أو   ،الجارية الدعوى  في نصبحه أو  الخصبم مسباعدة عن

 .المحامين سلكمب  تليق  ال مصالا  أو  اشغاال يتعاطى ال وان  ،بها المتعلقة
 أحد رتؤخ  ان – الالزمة االسببببببتخبارات بعد – نافئ االسببببببت  لمحكمة يجوز •

 الحد الالئحة من اسببببمه تحذف أو  بتقصببببيره تخبره أو  توبخه أو  المحامين
 :االتية االسباب

 .الئقة غير أو  خادعة بصورة وظيفته في تصرف قد انه تبين إذا •
 رشببببببببوة يدفع ان من أحد مكن أو   ،رشبببببببباه أو  أحد على رشببببببببوة عرض إذا •

 ان لمحام يحق ما يشبببببببمل ال وهذا، العدلية اشبببببببغال في وظيفة لتحصبببببببيل
 .الوكالة الى الراجعة والرسوم المصاريف من اخر محام من يتسلمه

 يعده أو  يرشبببببوه شبببببخي بواسبببببطة محام وظيفة على يحصبببببل ان حاول إذا •
 .المطلوبة الوظيفة على الحصول من ليمكنه برشوة

 يناسبببببب ال أو  بشبببببرفه يخل ما المحاكمة بعد عليه وحكم جرم منه تبين إذا •
 .الرسمية وظيفته

 والقانون   14/1/1876 في المؤرخة المحامين قوانين خرق  جرم منه تبين إذا •
 .وشرفهم المحامين لوظيفة مناف تصرف كل منه ظهر أو   (7)بعدد المرقوم

 العام. الملكي الحاكم وصدقه القانون  هذا العدلية( )ناظر  سن 
 كارتر  ا. بنهام العدلية ناظر                     14/1/1918في   بغداد

 كوكس  .ز  .ب العام الملكي الحاكم
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 ممبارسببببببببببببببة اجبازة العبدليبة( )نباظر يمنا النظبام هبذا بموجبب انبه ويالحظ
 وأمام  ،الحقوق  شبببهادة على حاصبببل هو  لمن المدنية المحاكم أمام المحاماة
 (1)دينية.   مدرسة من شهادة على حاصل هو  لمن الشرعية المحاكم

 د

 (1921لمدرسة الحقوق سنة الصف المنتهي )                  
ــون على األري من اليمين:   إبراهيم الواعظ. حســـــــــن التاتار.عبد القادر الجالســـــــ

 جميل. احمد الراوي. احمد نيازي. مصطفى العمري. شاكر غصيبة.
: نشـأت السـنوي. رشـيد عالي النيالني. عبد هللا انيان. سـليمان ن األسـاتةة الجالسـو

 داود السمرة. عارف السويدي. أنطوان شماس.-ناظر العدلية -كارترفيضي. بنهام 
ــنوي. محمود خالر. فخري الطبقجلي. نجيب الراوي. عبد   :لواقفون ا خير الدين الســـ

العزيز الـسنوي. ـسلمان الـشيا داود. كمال الـسنوي. عطا امين. راوف البحراني. عبد 
الشــيا علي. عبد النريم   الرحمن زيور. عيســى .ه. احمد مختار بابان. علي محمود

 باقي.

 

 .47ص  د و هعلى ثالثة ع، شاهد  مذكرات ، جميل حافظ زكي .1
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 خامس الباب ال

 المحاماة بعد تأسيس الحكم الوطني 
 

 األول  فصل ال

 وق ـة الحقـمدرس
 

 ب    23في  فيصل الملك   وتتويو  الحديثة  العراقية الدولة والدة بعد     
 القانوني المشاور يشغل كان الذي  -  السويدي توفيق السيد وتعيين ،1921

 الحقوق واحدةً  مدرسة أصبحت   ،   للكلية مديرا   -  (1921) العراقية للحكومة 
 ان إال   ،  األول( فيصل الملك) أسسها البيت( التي  ل امعةكليات ) ج  من

  أخرى  مرة مستقلة الحقوق  مدرسة لتعود 1930 سنة ذلك بعد يتُألغ الجامعة
 تحت واصبحت  ،العدلية وزارة من 1923ارتباطها سنة  وكانت الكلية قد انفك  

،  1928  لسنة(  10) الرقم الحقوق  كلية  نظام ثم صدر  .المعارف وزارة إشراف
 شهادة على  الحاصلين مجموع من   % 90 الحين ذلك حتى  بعد أن تخرج فيها

 ( 1)  العراق. في جامعية
 المدرسة تأسيس على سنة عشرين  مرور بعد صدر الذي النظام هذا وبموجب

 وُجعل،  الحقوق( )كلية  وسميت الحقوق( )مدرسةالقديم   اسمها عن تخلت
 .سنوات ثالث الكلية في الدراسة النظام

 

 مصدر سابق. ،االسدي ( (1
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 (1925 –  1924قوق لسنة الح كلية  تخرج .الب حفلة)

 بعد  والنصف الثانية الساعة في  أمس العراقية الحقوق  كلية  احتفلت      
  .(كارتر  بنهام (السر جوائز ومنحهم ،  اخريجيه على الشهادات بتوزيع الظهر

 في وجلس الوزراء رئيس ن( السعدو  بك  المحسن )عبد  الحفلة حضر  وقد
 ووزير الكلية س رئي  ومعالي العدلية وزارة مستشار بجانب الخصوصي مكانه 

 به اتى  ضاف بخطاب الحفلة الجادرجي رؤوف االستاذ افتتا  وقد .المعارف
 : فقال، الكلية تأسيس على

 الحرب قضت ثم ،مدرسة وكانت  1908  سنة االحتالل قبل  تأسست إنها"     
سنوات  أبوابها بسد العظمى  خمس  السر   1918عام   فتحها عاد وقد لمدة 

 هذه وأخذت ،العربية باللغة فيها الحقوق  تدريس الى وسعى،  كارتر(  )بنهام
لحد   تكوينها منذ  محامياً  (145) تخريو  من تمكنت  حتى بالتقدم المدرسة
 سنوات  أربع درسوا بكونهم العام هذا خريجو  ويمتاز،  1925  –  1924
 ،الخطابة  منصة  القاضي( فاعتلى  أفندي  )منير  السيد حضرة تاله ثم   ، متتابعة 
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 حضرة االشهر الشاعر اعتلى ثم ،جهوري  وصوت فصحى بلغة وخطب
 باسم بليغاً  خطاباً  فألقى  ،الخطابة  منصة الرصافي( أفندي )معروف االستاذ

 الوزراء رئيس فنهض  ،الشهادات توزيع دور جاء ثم .الهمام المعارف وزير
 الى الشهادات االخرى  المعارف وزير وقدم األول،  الخريو الى الشهادة وسلم
 خال ما كلهم حضر ،محامياً  (36) يبلغون  الذين العام هذا خريجي باقي

 أفندي.  هايك  وهو  غاب ،واحداً 
 (1) .القانونية  اليمين  المتخرجين هؤالء من  كل اقسم الختام وفي

 

 
 بناية كلية القانون/ جامعة بغداد الحالية في الوزيرية  

وقد شهدت كلية الحقوق تطورات عديدة السيما بعد استقدام العالمة عبد الرزاق 
 السنهوري من مصر ليتسنم منصب العميد ومعه عدد من األساتذة المصريين.

 

 . 1926 الثاني كانون  TIMES).(  20البغدادية األوقات  جريدة ( (1
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السنهوري أهم خطوات اإلصالح بعد إصالح المناهو  وقد باشر الدكتور 
حل محل نظام سنة   1936( لسنة  8وذلك بإصدار نظام كلية الحقوق رقم )

وتعديالته األربعة، حيث أصبحت الكلية بموجب القانون الجديد كلية  1928
ق الضوابط والمقاييس االكاديمية العالمية، وحدد النظام مدة ب ى وف بنظامية عل

بأربع سنوات بعد ان كانت ثالث وحددت لغة الدراسة باللغة ة ب الدراس
 (1)  العربية.

القاضي أحد   الكلية منير  الدكتور السنهوري تولى عمادة  انتهاء مهمة  وبعد 
 طالبها النابهين الذين تخرجوا فيها من قبل. 

وبهذا اصبحت الكلية مؤسسة قانونية قائمة بذاتها حيث تولى التدريس فيها 
طلبتها الذين تخرجوا فيها ونالوا الشهادات العليا في القانون من مصر والدول  

صالح الدين الناهي ود. حسن ذنون ود. محمد طه البشير    األخرى، كب د.
ود. عبد الرحمن البزاز و د. عبد المجيد الحكيم ود. مالك دوهان الحسن ود.  

 حسن الجلبي ود. سعد العلو  وغيرهم الكثير. 
انضمت الكلية تحت جناح جامعة بغداد وأصبحت احدى   1958وفي سنة  

 كلياتها.  
المصدر الوحيد في العراق للمحامين الى سنة   ،وبقيت كلية الحقوق في بغداد

أسست  ، 1964 البصرة    بعدها  حيث  في  الحقوق  الدولة كلية  قامت  عندما 

 

 ، مصدر سابق. االسدي( (1
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بجامعة  وكانت مرتبطة  منها كلية الحقوق،  بتأسيس أربع كليات في البصرة  
 بغداد. 

الكليات   تلك  كانت  أسست ب وقد  التي  البصرة  لجامعة  األولى  النواة  مثابة 
 (1)  .1967واستقللت بجميع شؤونها عام 

  (342)أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل القرار المرقم  5/8/1969بتاريخ و 
 . بعنوان تنظيم التعليم في الجامعات العراقية وإزالة االزدواج فيها

)السياسة(7/المادة)وبموجب   قسم  انضم  القرار  من  )االقتصاد   (  كلية  من 
 والعلوم السياسية( إلى كلية )الحقوق( وأصبا اسمها كلية )القانون والسياسة(. 

فصلت دراسة )العلوم )كلية القانون( بعد ان    هايتسمعيدت ت أ   1988وفي سنة  
 السياسية( عن )العلوم القانونية( بعد انشاء كلية )العلوم السياسية(. 

مثل  تبعته الكليات األخرى    ( القانون )ان تغيير اسم الكلية من )الحقوق( الى  
( في جامعة  )الحقوق   علما بان كلية،  )الحقوق( في جامعة البصرة وغيرها  كلية

الى 1987سنة    تأسيسها لى تسميتها منذ  حافظت ع،  النهرين )صدام( سابقاً 
فهما وجهان لعملة   ،عدم وجود فرق بين التسميتين   ولما كان،  اليوم دون تغيير 

وكذلك القانون   ،فال قيمة للحق ان لم يكن هناط قانون يحميه ويستوفيه   ،واحدة
 قيمة له ان لم يكن هناط حق وجد لحمايته.  ال

 

 جامعة البصرة االلكتروني. موقع .1
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حيث   ألصالتها،ولكن العودة الى التسمية القديمة )الحقوق( تبدو مبررة جدًا  
بها  القديمة  المدارس)الكليات(  األصل    ،سميت  عربية  )الحقوق(  كلمة  وان 

 اآلراء في نسبتها.  تعلى خالف كلمة )القانون( حيث تعدد  ،والنجار

التي أس الجامعات  المحافظات ضمن  الحقوق في  فتا كليات  توالى  ست ثم 
سنة    ،*فيها فيها  الحقوق(  )كلية  اسست  حيث  الموصل  ،  1983كجامعة 

السياسة  وكانت  قسم  فيها  استحدث  وعندما  القانون(،  )كلية  سميت   ،تسمى 
بكلية )القانون والسياسة(، ونتيجة التحاق قسم السياسة بب)كلية العلوم السياسة(  

اليها التسمية السابقة ) كلية القانون ( بقسم   ت، أعيدالمستحدثة في ذلك الوقت
القانون، وفي عام   الكلية من )كلية    2008علمي واحد هو قسم  تغير اسم 

 القانون( الى )كلية الحقوق(. 

سنة    (للقانون )ثم ُأسست )كلية التراث الجامعة( كأول كلية أهلية ضمت قسمًا  
 )جامعة التراث(.  2018اسمها سنة  أصباوقد   ،1988

كليات    أصبا د  وق العراق )القانون عدد  في  سنة    (  رسمية    9201االن  بين 
 سنويًا.  االف المحامينفيها تخرج ي   ،واهلية ما يقارب الخمسين كلية 
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 الثاني  فصل ال
 الوطني  الحكم تأسيس المحاماة بعد

 شببببببؤون  فكان،  به معترف رسببببببمي كيان  نفاً  بنا مر كما للمحامين يكن لم
 ثم العدلية بالدائرة منوط بانضبببباطهم يتعلق وما االجازات منحهم في النظر

 (1)  العراق(. تمييز)بمحكمة  
 تنظيم الى التفكير اتجه لذا ،السبنين بمرور تزايد قد المحامين عدد كان ولما

 اصبببدرت لذا، العدد في االزدياد هذا يناسبببب بما والمحاماة المحامين شبببؤون 
قرر بموجبب   ذيالب  1925   سببببببببببببببنبةنقباببة المحبامين   ظبامن     العبدليبة وزارة

 الغرض لهذا تؤسبسة واحد نقابة بواسبطة المحامين شبؤون  تنظيم (2)المادة/
 .العراق انحاء جميع تشمل

 ناجي وزيرها عهد في النظام ذلك العدلية وزارة اصببببببببدار من بالرغملكن  و 
 وزارة اسببببببتمرت حيث ،حينه في النقابة تؤسببببببس ولم  ينفذ لم كنهل السببببببويدي

 هو  العدلية وزير فكان ،المحامين شبببببببببؤون  على اشبببببببببرافها تمارس العدلية
 .بهم يتعلق ما جميع في المرجع
 التي هي البريطاني )جي. الكسبببببباندر( يرأسببببببها التي التمييز محكمة وبقيت

 ويوجد  .انضبببباطهم مسبببؤولية وتتولى ،للمحامين المهنة ممارسبببة اجازة تمنا
 بغداد يحتوي  والية في العدلية المحاكم سببببببببجل المحامين نقابة متحف في

 لغاية 1918 سبنة منذ المحاماة ممارسبة اجازة منحوا الذين المحامين اسبماء
 .1933 سنة المحامين نقابة تأسيس

 

العراقية دليل  .1 ص   ،بغداد 1935 االمين مطبعة ،1936  -  1935 لسنة المملكة 
776 . 
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 العدلية الدوائر تصدرها كانت التي المؤقتة االجازات من عدد فيه  توجد كما
 الصلا محاكم في  للعمل الحقوق  مدرسة خريجي  غير  من للمحامين  نذاط

 والشرعية فقط. 
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 سسادلباب الا

 العراقيين  المحامين نقابة

 تمهيد

 
تعبد النقباببات المهنيبة من أبرز مرافق التنظيم المهني في العصببببببببببببببر الحبديبث،  
مببببا من فرد في  وذلببببك ألن  العقود األخيرة،  وقببببد ازدادت أهميتهببببا كثيرًا في 

الحديثة إال وله مهنة، وما من مهنة إال وقد أصبببببببحت في الوقت  المجتمعات  
الحاضببببر خاضببببعة للتنظيم من جانب منظمات عامة متخصببببصببببة تقوم على 
إدارتها كمرافق عامة في أكثر الدول المعاصبببببببرة باإلضبببببببافة الى تمتع الحرية 

 (1)  النقابية بالحماية الدستورية.
 

 :واصطالحا   لغة النقابة
  .تعني الرئاسة وهي على وزنها )بكسر األول ال بفتحه(  ،لغة ال نقابة

 المصدر". وبالفتا االسم، بالكسر لن قاَبةُ ا"  ،سيبويه قال
 الذين المواطنين من مجموعة من تتكون  قانونية هيئةاصببببببطالحًا،   والنقابة

 لتنظيم األولى بالدرجة تأتي تهتم  ،متقاربة مهن أو  واحدة مهنة يتعاطون 
 .واالجتماعية االقتصادية أعضائها مصالا ورعاية  ،المهنة ممارسة

 

 

 
 

 .37النعيمي، مصدر سابق، ص ( (1
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 األول  فصل لا

 نقابةال تأسيس
 

 ،قالعرا في الرائدة المهنية المنظمات من العراقيين المحامين نقابة تعد  
 مسببمى تحت منظمات اسببسببت ما، إن االسببم بهذا منظمة اي تسبببقها لم حيث

 صبببببببحابجمعية او) (1)  1920سبببببببنة    (الجمعية الطبية البغداديةجمعية، )ك
 ا.وغيره  (1929سنة   (الصنائع

 نقابة أول قيام نصبببف قرن عن  متأخراً  يعد تأسبببيسبببها فان، ذلك من وبالرغم
   التي – منهبا جزءاً  العراق كبان التي – العثمبانيبة البدولبة في للمحبامين

 1876الصبببادر سبببنة    الدعاوى( وكالء)  نظام بموجب 1882 سبببنة اسبببسبببت
 جمعية تأسبببيس على ني الذي  ، نذاط المحامين على يطلق  كان ما وهو 

 .(محامينوكالء الدعاوى )الل
 العاصبببببببمة على سبببببببريانه نطاق حصبببببببر النظام هذا أحكام ان من وبالرغم

 تأسبببببببببببيسن من  المد بعض محامي يمنع لم هذا أن إال اسبببببببببببطنبول فقط،
  سبببببطنبول ا العاصبببببمة في مطبقاً  كان ما وتوازي  تحاكي كانت التي جمعيتهم

 كما مر بنا سابقًا.
 نظام وإن العثمانية، الدولة انحاء لجميع وشبامالً  عاما القانون  هذا كان ولما

 بقيت المحامين( أحكام )جمعية فإن يلغ، لم العاصبببببمة في الدعاوى  وكالء
 .كافة العثمانية الواليات تشمل وأصبحت قائمة،

 

، نقاًل عن مذكرات الدكتور  2013/ 11/ 3جريدة المدى، ملحق ذاكرة عراقية، في   .1
 كمال السامرائي. 
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 للدول بالنسبببببة حتى كذلك،  متأخراً  العراق في المحامين نقابة تأسببببيسويعد  

 االحتالل نير من اسببببببببببببببتقاللهببا نببالببت قببد تكن لم والتي  األخرى، العربيببة
 العراق اسببتقالل تال العراقيين المحامين نقابة تأسببيس ان حين في ،األجنبي

 :يأتي وكما  ،1932  سنة االمم لعصبة وانضمامه ،البريطاني الحكم عن
االحتالل   خالل  م1848 سببببببببببنةأنشببببببببببأت نقابة المحامين في الجزائر  •

حتى احتلت  نذاط المرتبة وظلت هذه النقابة في نمو  ،   لهاي الفرنسببببببب 
 .نقابة المحامين في باريس الثانية بعد

، ثم صبببدر 1884الئحة لتنظيم المحاماة سبببنة  أول صبببدر مصبببر في •
 نقابة أسببببسببببت له اسببببتناداً و   ،1912سببببنة لمهنة المحاماة  قانون  أول

 .المصريين المحامين
والتي   حلب محامي نقابةبات،  نقا ثالث هناط كانت  سببببببببببببببوريا وفي •

 سببنة الالذقية ونقابة 1921 سببنة دمشببق ونقابة 1912 سببنة أسببسببت
1922. 

 حتى سبببببببائداً  الدعاوى  وكالء لعمل المنظم العثماني التشبببببببريع وظل •
 .المهنة تنظيم الئحة دمشق محامي نقابة صدرتأ نحي  ،1921 سنة

ثم توحدت    حلب. نقابة عن مشببابهة الئحة صببدرت 1922 سببنة وفي •
النقابات الثالث في نقابة واحدة في دمشبببببببق لها تسبببببببعة فروع بموجب  

 .1972( لسنة 14قانون المحاماة رقم )

https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/1848
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barreau_de_Paris
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لبنبان فتوجبد نقبابتبان للمحبامين واحبدة في بيروت واألخرى في أمبا في   •
  ( 192)إن أول تشريع لمهنة المحاماة يرجع إلى القرار رقم  طرابلس، و 

 .بنان الكبيرحاكم ل صدرهالذي ا  1921لسنة 
،  19/12/1919وشبكلت أول لجنة لجمعية المحامين في بيروت في   •

أول نقابة للمحامين في بيروت وأخرى في طرابلس سبببببنة  ثم أسبببببسبببببت 
1921. 

في حين كبان أول تشببببببببببببببريع عبام لتنظيم مهنبة المحبامباة في لبنبان هو  •
 المحببامين لهيئببة مجلس أول أسببببببببببببببس المغرب وفي.1935قببانون  
بصببدور   الحالي بشببكله المحاماة نظام عرف ثم ،1916سببنة   بالرباط

 للمحامين نقابة أول أسببسببت ثم ،1924  سببنةظهير )مرسببوم ملكي(  
 .1926  ةسن  بالرباط

   1933 سببنةلم تؤسببس اال  في العراق  نقابة المحامين انف ذلك  من وبالرغم
 عددهم بلغ الذي المحامين عدد قلة من تىأ  التأخير ذلك نلمطلع أل ويبدو 

 عددها بلغ حيث المحاكم عدد قلة وكذلك  محاميًا،(  125) 1925سبببببببببببنة  
 (1)  .شرعية محكمة (39) ة و مدني  ة( محكم32)  سنتذاط

وقد أورد نقيب المحامين السبببببابق مظهر العزاوي سبببببببًا اخر وهو " ان طبيعة  
االنتمبباء االجتمبباعي للمحببامين  نببذاط يببدل على ان عببددًا كبيرًا منهم ينتمون  

 

 .1924سنة األول، تشرين األول،  لجزءا المحامي، مجلة ( (1
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الى مراتببب قريبببة من البيوتببات الحبباكمببة، وان مطما هببذه الفئببة هو احتواء 
بسبببببببببببببببب االختالف   النقابة كما يدل على ذلك تأجيل انتخاباتهم لمرات عديدة

 على شخي النقيب.

نببباجي   غير ان تبببأليف الهيئبببة االداريبببة األولى وبخببباصببببببببببببببببة انتخببباب نقيبهبببا 
 (1)السويدي، دل على ان النقابة فلتت منذ البدء من زمام الحاكمين.  

أقول على الرغم من ان نباجي السببببببببببببببويبدي ينتمي هو ايضببببببببببببببًا الى البيوتبات  
بمواقفببه الوطنيببة الحقببة والمسببببببببببببببتمرة، ومعببارضببببببببببببببتببه  الحبباكمببة، اال انببه عرف  

، مما أدى الى نفيه الى  1941لالحتالل اإلنكليزي ومشاركته في ثورة مايس  
 جنوب افريقيا واستشهاده هناط بعيدا عن وطنه.

 السبماح في راغبة تكن لم الحاكمة السبلطات ان،  رأيي في االهم السببب لكن
 لالحتالل ةالمناهضببببببب  الوطنية قفهمامو ل م،تجمعه نقابة بتأسبببببببيس للمحامين
الرافض لمعاهدة المعلن السبببببببببيما موقفهم    ،لمخططاته ةفضببببببببب ار الو   ،البريطاني

 عند عليها الموافقة بعدم التأسببببيسببببي المجلس اعضبببباء حيث طالبوا،  1924
وأصبببدروا    رويال سبببينما في  16/4/1924بتاريخ   ذلك ألجل اجتماعاً  عقدهم

 القبض بيبانبًا خطيرًا انتقبدوا فيبه المعباهبدة انتقبادا خطيرا، ممبا أدى الى القباء
 محاميًا. 21 على

 الشبببببغب مثيري  من هم المحامين ان دائمًا"  تعتقد الغاشبببببمة السبببببلطةوكانت  

 

 . 274، ص 1977مظهر العزاوي، المحاماة، مجلة القضاء، العدد الثاني،  .1
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األمريكي   للسببببببببببفير الوزراء رئيس السببببببببببعيد نوري  قال " كمامراقبتهم ويجب
 (1)  .(غولمان والدمار)

 السبماح في راغبة تكن لم الحاكمة السبلطات ان،  رأيي في االهم السببب لكن
 لالحتالل ةالمناهضببببببب  الوطنية قفهمامو ل م،تجمعه نقابة بتأسبببببببيس للمحامين
الرافض لمعاهدة المعلن السبببببببببيما موقفهم    ،لمخططاته ةفضببببببببب ار الو   ،البريطاني

 عند عليها الموافقة بعدم التأسببببيسببببي المجلس اعضبببباء حيث طالبوا،  1924
وأصبببدروا    رويال سبببينما في  16/4/1924بتاريخ   ذلك ألجل اجتماعاً  عقدهم

 القبض بيبانبًا خطيرًا انتقبدوا فيبه المعباهبدة انتقبادا خطيرا، ممبا أدى الى القباء
 محاميًا. 21 على

 الشبببببغب مثيري  من هم المحامين ان دائمًا"  تعتقد الغاشبببببمة السبببببلطةوكانت  
األمريكي   للسببببببببببفير الوزراء رئيس السببببببببببعيد نوري  قال " كمامراقبتهم ويجب

 (2)  .(غولمان والدمار)

 والجوامع والنوادي السبببببببباحات شببببببببهدت بل،  ذلك على االمر يقتصببببببببر ولم
 ،طليعتهم في المحامون  كانسلطات االحتالل   ضد ناشطة حركة والصحف

 مقدمة في كانوا التأسبببببببببببيسبببببببببببي المجلس اعضببببببببببباء من المحامين ان كما
 ،المعاهدة لعقد المعارضين

 

محفوظ في   مخطوط  ،االربعون التحاد المحامين العرب  الذكرى ، جميل حافظ زكي  . 1
 . 55ص  متحف نقابة المحامين،

 

محفوظ في  مخطوط  ،االربعون التحباد المحبامين العرب  البذكرى ،  جميبل حبافظ زكي.   2
 . 55ص  متحف نقابة المحامين،
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 نقابة تأسببببببببببببيس في النظر تأجيل الى الحاكمة السببببببببببببلطات دعا كل ذلك

 ادى المحامين بين مبكر صبببببراع هناط كان انه  ،للنظر والملفت  .المحامين
 قدموا  محامياً (  38)نأ المفيد صحيفة في ورد فقد، النقابة تأسيس تأجيل الى

 1922 سبببببنة -الجنسبببببية االنكليزي  – االسبببببتئناف محكمة رئيس الى تقريراً 
 ة،الحاضبببر  للظروف نظراً  للمحامين نقابة تأليف الى الحاجة عدم فيه ارتؤوا
 (1)  .فيه جاء ما مؤيدا العدلية وزارة الى فرفعه

 نقابة بتأسبيس بالمطالبة اسبتمروا بل المحامين عضبد في يفت لم ذلك ان اال
كانوا مصببببببرلين على تأسببببببيس نقابتهم، فقاموا   نالمحامي  ان ورد فقد ،تجمعهم

 طلب  على موافقتهم تتضببببببببببببببمن ورقة على التوقيعب   28/2/1924 بتاريخ
 (2)  ين.للمحام نقابة انشاء

 احدى المجالت:   في وجاء

 سببببيصببببدر،  نقابة المحامين نظام في النظر اسببببتأنفت العدلية وزارة ان علمنا"
 ان شببخي ألي يسببو   ال ان هو  النظام في ءما جا اهم من وان،  قريب عن

 إجازة على يحصببببببببل لم إذا ،العراق في محكمة اي أمام المحاماة يتعاطى
 .التمييز محكمة تصديق بعد بها ويعمل ،النقابة اياه تمنحها خاصة

 

، دور النخبة القانونية في تأسيس الدولة العراقية، دار الرافدين، الرفيعيعبد الحسين  .1
 .1922 ب 11، نقاًل عن جريدة المفيد البغدادية، في 258 ص 

 
 . 98 ص  ،الورق  اكرةي، ذ خال محمود  .2
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 محكمة من عضوان فيها يكون  المحامين انضباط لجنة تدعى لجنة وستؤلف
 :االتية االمور في البت ولها المحامين من وثالثة التمييز

 بخصوص المحامين نقابة قرارات الى الموجهة االعتراضات في النظر -أ
 اجازات المحامين. -ب

 .المهنة تعاطي عن المحامين بعض توقيف  -ج 

 .النقابة من المحامين اخراج  -د 

 المخلة المحامين اعمال بخصبوص الصبادرة المحاكم قرارات في تنظر ه.
 (1) .السلوط وحسن المسلك بواجبات

 فقد،  جديدة تكن لم المحامين تجمع منظمة انشبببببباء الى الرغبة ان ويالحظ
 ":بغداد حقوق  مدرسببببة طالب ئلاأو  من وهو  الدفتري  صبببببحي محمود ذكر

 قد كانوا -المسبببببببتقبل محامي نواة  وهم – بغداد حقوق  مدرسبببببببة طالب ان
 الوالي بوجه للوقوف)جمعية حقوق بغداد(   1914 سبببنة لهم جمعية سبببسبببواأ

 (2)".المدرسة غلق حاول عندما باشا العثماني جمال

،  مبكر  وقت منذ وجدانهم في بل ،طارئة تكن لم التجمع تأسببيس فكرة ان يأ
 وغيرها ودمشق اسطنبول في للمحامين نقابة بوجود اطالع على هم والسيما

 .العثمانية الدولة مدن من

 

 . 1925ةسن  األول العدد  لصاحبها المحامي عبد الرحمن خضر، المحامية مجل( (1

 . 1960/ 2/9السابق، الحلقة الثانية في الدفتري ، المصدر ( (2



123 
 

 االحزاب لمعظم الواعي الفقري  العمود يشبببببكلون  كانوا المحامين فان وكذلك
 لحزب، كاالنقابة تأسبببببببيس سببببببببقت التي الحقبة في ُأسبببببببسبببببببت التي الوطنية
 .وغيرها الشعب وحزب االمة وحزب النهضة وحزب الوطني

 الى ينضببببببموا ان في المحامين لدى ينمبكر  ورغبة وعي وجود يعني وهذا
 .امورهم وتنظم تجمعهم هيئة

 صبببببدورثم     1918 سبببببنة المحامين نظام صبببببدور اال إنه على الرغم من
نقابة المحامين في الذي ني على تأسبيس 1925سبنة  المحامين نقابة قانون 

إال أن النقابة لم تؤسببس، واسببتمرت وزارة العدلية تتولى االشببراف  (،  2)المادة/
المذكور، وكان وزير العدل هو على إدارة شبببببببببببببؤون المحامين بموجب النظام  

المرجع لجميع ما يتعلق بتنظيم شببببببببؤون المحامين والمحاماة ودام ذلك تسببببببببع 
 سنوات بعد صدور القانون.

 سبنةاألمم(   )عصببة في عضبواً  بدخوله الرسبمي االسبتقالل العراق نيل بعدو 
 (300) عددهم ناهز ان بعد المحامون  يبادر ان طبيعياً  أصبببببببببا  1932

 نظام عليها ني التي نقابتهم لتأسبببببببببببيس يةالعدل وزارة مراجعة الى محامٍ 
 التي العدلية وزارة من بدالً  شببببببببؤونهم ادارة لتتولى  5192ة المحامين لسببببببببن 

 (1) بذلك. تتكفل كانت
 24/8/1933( في 61) المحامين( رقم )نقابة قانون  ذلك إثر على فصبببدر

 

 . 77ص ، مصدر سابق،  الخياط( (1
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  ني  والذي،  قبله الصبببببادرة العالقة ذات واالنظمة القوانين جميعألغى  الذي
 :(2/المادة)في 

 وعندئذ ،العاصبمة مركزها يكون  للمحامين نقابة القانون  هذا بحكم تؤسبس"  
 ".النقابة الى منتسبين العراق في المحامين جميع يكون 

 (:3/المادة) في وني كذلك

 اي أمام المحاماة يتعاطى ان كان شبببببببخي ألي يسبببببببو  ال انه على"
 خاصبة اجازة على ويحصبل النقابة في عضبوا يكن لم إذا ،العراق في محكمة
 ."المحاماة لتعاطي المحامين نقابة اياه تمنحها

 القانونية االجراءات التخاذ للمداولة اجتماعاً  المحامون  عقد لذلك ونتيجة
 .بذلك العدل وزارة وابلغوا  ،مجلسها اعضاء وانتخاب النقابة لتأسيس المطلوبة

 يدعو  ان العدلية وزير علىأن "  وبناًء على ما ورد في القانون المذكور من
 اجتماع عقد الى القانون  هذا احكام بمقتضببى المحاماة صببفة على الحائزين

 النقابة تأليف ألجل وذلك  ،تنفيذه تاريخ من الشببببهر تتجاوز ال مدة في عام
 "ة(.موقت  )مادةكافة.   المحاماة مهنة شؤون  على تشرف  التي  لجانها وانتخاب

 المحامين فيه دعا 27/9/1933بتاريخ   اعالناً  العدلية وزير أصببببببدرلذلك 
 نمحامي (  109)عددهم وكان ،المحاماة ممارسبببببة شبببببروط فيهم تتوفر الذين
 .المحامين نقابة رئيس النتخاب المحاكم ساحة الى للحضورفقط  
المحامون   اجتمع  9/10/1933 االثنين عصبببببببر من الرابعة السببببببباعة وعند

  ، الرئيس بانتخاب او ؤ دت واب   بك زكي محمد المحامي العدلية وزير بحضببببببببور
 بنيابة وفاز  صببوتاً  (65) ببببببببببببببببب  يالسببويد ناجي  )النقيب(  النقابة برئاسببة ففاز
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 يوم الى االجتماع وتأجل  ،السببببببعدي داود المحامي )وكيل النقابة(  الرياسببببببة
 النتخاب المحاكم سببببببببباحة في الظهر بعد الرابعة السببببببببباعة القادم االربعاء
 (1) اللجان.
   :الحق عدد في الطريق جريدة ونشرت
 عليها وقع العدلية وزير الى مرفوعة عريضبببة الطريق جريدة نشبببرت وبعدها
 :فيها جاء المحامين من جماعة

 االفخم العدلية وزير معالي
 من (3/للفقرة (الجليلة وزارتكم قبل من جرى  الذي الفعلي التفسببير على بناء

 على بموافقتهم المحامون  اقره والذي،  المحامين نقابة قانون  من(  3/المادة)
 اعيد فقد  ،المطلقة األكثرية حصبببببببببول لعدم واعادته األول االنتخاب ابطال

 وحيث ،الرئيس انتخاب عن فأسبفر 1933 /9/10 في بحضبوركم االنتخاب
 هذه الجلسبببة فإن ،السبببابقة الجلسبببة في يجر   لم الرياسبببة لنيابة االنتخاب أن

 ببالنظر الثبانيبة اعتبرت وإن الرئيس نبائبب النتخباب ببالنظر األولى تعتبر
 أصبل من صبوتاً (  54) على حصبل السبعدي أفندي داود ان ثوحي ،  للرئيس

 تكون  ان يجب التي المطلقة األكثرية على حائزاً  يعد فال صبببببببوتاً  (113)
 لما فعالً  ويخالف،  صبحيا غير الرئيس نائب انتخاب فإن لهذا  صبوتاً  (57)

 .الوزارة اقرته
 لحكم تنفيذاً ،  الرئيس نائب انتخاب اعادة هذه والحالة يجب عليه فبناءً 

 

 1933/ 10/ 10 ( في163) العدد  الطريق جريدة .1
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 (1)التواقيع  .القانون 
 :االتي البيان العدلية وزير فأصدر

 كافة المحامين حضرات الى
 لنقباببة الرئيس نبائبب انتخباب أن،  القبانونيبة لألحكبام ببالنظر للوزارة تظباهر

 .الرئيس النتخاب المتبعة الطريقة لعين تابع المحامين
 فعليه الرئيس لنائب السبببببابق االنتخاب في اآلراء أكثرية تحصبببببل لم وحيث

 الرئيس نائب النتخاب موعداً  الجاري   )22(الموافق االحد يوم تعيين قرر
 السبببباعة في وذلك(  3/المادة (في عليها المنصببببوص الطريقة بعين واللجان

 .المذكور اليوم من زوالية الثالثة
 (2)العدلية وزير
 الهيئة واعضبببببببببببباء الرئيس نائب انتخاب جرى  ،22/10/1933 يوم وفي

 العدلية وزير عن نيابة  ،القاضبي العدلية العام نوري  مدير بحضبور  .االدارية
 كذلك وجرى  ،الثانية للمرة الرئاسببببببة بنيابةالسببببببعدي  السببببببيد داود فيها وفاز

 (3)اإلدارية.  الهيئة اعضاء انتخاب
 ارتباطها بقىإنما أو ،  للنقابة الكامل االسبببتقالل يحقق لم القانون  ان ويالحظ

 تذمر الى ادى مما التأديبية والسببببلطة باالنتسبببباب يتعلق فيما،  العدل بوزير
 البالد في المحباماة وقوانين يتالءم بمبا ذلك بتعبديل ومطبالبتهم المحبامين

 

 . 12/10/1933في  (165) العدد  الطريق جريدة .1

 16/10/1933( في 168) جريدة الطريق العدد .  2
 

 . 97ص ،  مصدر سابق ،الخياط .3
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 بموجب 1958 عام تموز 14 ثورة قيام دبع اال ذلك يتحقق ولم ،العربية
 (1) .1960لسنة   84 رقم القانون 

 2أسماء المحامين المسجلين عند تأسيس نقابة المحامين 

مكان   سم المحاميا مكان العمل  اسم المحامي
 العمل 

 بغداد  السعديداود  بغداد  ناجي السويدي 

 بغداد  عبد الرحمن التكريتي  بغداد  واهان ماروك 

 بغداد  عبد الوهاب محمود  بغداد  جالل االلوسي 

 البصرة  عبد الجليل برتو البصرة  نوري الخضيري 

 بغداد  إبراهيم السدي الحلة  شاكر صالح 

 بغداد  أنور شاؤول  بغداد  يوسف الكبير 

 بغداد  العزاويعلي غالب  بغداد  عباس العزاوي 

فهمي نصري   بغداد  عبودي سيتي 
 ترزيخان 

 بغداد 

عبد العزيز عبد   بغداد  موسى االلوسي 
 الحسين

 بغداد 

 بغداد  جالل محمود سامي  بغداد  حطاب عمر 

 بغداد  سليم إسحاق  بغداد   صالح المدلل

 بغداد  جواد الدجيلي  بغداد  محمود كمال 

 بغداد  شمعون حسقيل  بغداد  شاكر غصيبة 

 بغداد  محمد رشيد الزيدي  بغداد  سلمان شينة 

 بغداد  عبد العزيز السنوي  بغداد  حسقيل سلمان مير 

 بغداد  نوري االورفلي  بغداد  عبد الحافظ خالد

 الحلة  محمد الباقر كركوك  إسحاق شاؤول  

 بغداد  احمد الراوي  بغداد  يوسف لوقا 

 بغداد  إبراهيم االلوسي  بغداد  عوني النقشلي
 

 .  47،  ص  ،مصدر سابق، جميل حافظ زكي  .1
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 بغداد  مصطفى هاشم محمد  بغداد  حسن فهمي جمعة 

 البصرة  آغوب جبرائيل  بغداد  هايك سيروب 

 بغداد  لطيف سمحيري  بغداد  محمود الصحاف 

عبد الرحمن  
 الخضير

 بغداد  الغبان  نذيبا بغداد 

 بغداد  نجيب الراوي  بغداد  كرجي حسقيل 

 بغداد  الياس خدوري  بغداد  ياسين الكيالني 

 بغداد  محمد فهمي أحمد  بغداد  هللارؤوف العبد  

علي محمود الشيخ  بغداد  سعيد العزاوي 
 علي

 بغداد 

 بغداد  رشيد كنة   بغداد  كمال السنوي 

 كربالء  حسن محمد علي  بغداد  يوسف زلخة 

محمد يونس   بغداد  سلمان الشيخ داود
 السبعاوي

 بغداد 

 بغداد  شاؤول داود  بغداد  صالح يحيى 

 البصرة  سليمان الشواف بغداد  توفيق الصالح 

 النجف  صادق كمونة  البصرة  منشي إسحاق 

محمد ياسين محمد   البصرة   إسكندر منصور 
 علي

 بغداد 

 بغداد  عبد الغفور يوسف الحلة  عبد الوهاب مرجان

 بغداد  حوكي عنبر  بغداد  عبد الكريم يوسف 

 الحلة  عطا صالح  بغداد  عارف االعظمي 

 بغداد  االعظمي سري  بغداد  روبين بطاط 

 الديوانية  رفيق العصامي  السليمانية علي شينا 

حسن عبد هللا   الحلة  رؤوف الدهان
 االطرقجي 

 الموصل 

 النجف  سعد صالح البصرة  ارتين دكو بنجان 

صفاء الدين عبد 
 الرزاق

محمد نجيب عبد   بغداد 
 الفتاح 

 السليمانية

محمد وصفي الحاج 
 احمد 

 السليمانية الكريم عبد الفتاح عبد  البصرة 
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 بغداد  كاظم الشماع العمارة إسماعيل امين 

 بغداد  بهجت مراد الخالدي  بغداد  صالح قحطان

سيد احمد جمال  
 الدين

 بغداد  احمد عزة الحجازي  بغداد 

 بغداد  صالح مراد بغداد  إبراهيم الواعظ 

 الناصرية يحيى نزهت  الموصل  عبد االحد بزوعي 

محيي الدين ال شيخ  
 العرب

 بغداد  امين الجرجفجي  البصرة 

 الموصل  سعد الدين زيادة البصرة  إبراهيم ناجي 

 بغداد  عبد العزيز جميل  بغداد  محمد سليم السريري 

 البصرة  سليمان فيضي  الموصل  ضياء علي

 الموصل  ياسين العريبي  بغداد  شاؤول عزرا

محيي الدين أبو   البصرة  خماس فهمي 
 الخطاب

 الموصل 

 البصرة  عبد الكريم السامرائي  بغداد  توفيق فكرة 

 بغداد  حميد محمد أربيل  عبد الكريم شهباز  

 الموصل  يحيى نزهة العزو العمارة احمد فائق 

مصطفى فوزي   الموصل  احمد النجم 
 رمضان

 أربيل 

مرزا محمد خان  
 بهادر 

 عقرة محمد خالد عبد الكريم  البصرة 

 المسيب السيد رزين هاشم  بغداد  عبد الغفور قاسم

 بغداد  قاتي و احمد جعفر اال  بغداد  عبد الرزاق شبيب 

 بغداد  حسن الطالباني  الموصل  نؤيل رسام 

كامل عبد الفتاح 
 شاهين

 كركوك  محمد رشاد عارف بغداد 

 بغداد  وديع يوسف جرجس  السليمانية اسحق مير موشي 

 بغداد  فيليب رزوق  الموصل  نجيب منصور ادمو

 بغداد  قاسم العلوي بغداد  فاضل وحيد

عبد الجبار عبد  
 الستار 

 بغداد  محمد علي الكاظمي  بغداد 
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 بغداد  شفيق نوري السعيدي  الحلة  شاكر محمود هالل 

محمد رؤوف الشيخ  
 داود

 بغداد  محمد عبد الحسين  بغداد 

عبد الرسول   بغداد  يونس وهبي القاضي
 الخالصي 

 بغداد 

 بغداد  القشطيني فائق  بغداد  سليم الراوي

 بغداد  رافائيل بطي  بغداد  محمد شاكر 

 بغداد  توفيق بابان البصرة  عزيز شريف 

 بغداد  عبد القادر سري بغداد  احمد عزت محمد 

 كركوك  الطاهر منيف  بغداد  عبد الجليل الراوي 

 البصرة  محمد جعفر الحسيني  الموصل  عمر خلوصي 

 الحلة  النائب محمد نافع ال  بغداد  سلمان الكبير 

 بغداد  عبد الرزاق الظاهر بغداد  سعيد نامق 

 بغداد  جمال بابان  بغداد  نعمة هللا عمانوئيل 

 بغداد  حكمت الجيبةجي  بغداد  مكي جميل 

 بغداد  حسن عبد الرحمن  بغداد  شاكر محمود العاني 

يعقوب إبراهيم عبد   بغداد  محمود عبود 
 العزيز 

 بغداد 

حسين عبد علي  
 المؤمن 

 بغداد  فريد علي غالب بغداد 

 بغداد  نوري عبد الوهاب  الموصل  جرجيس سرسم

 بغداد  عبد الرزاق زلزلة بغداد  حسين محمد السيد

حسين علي  
 االعظمي 

 بغداد  رفيق نوري السعيدي  بغداد 

عبد األمير  
 االستربادي 

 كربالء  عبد الحميد كمونة  بغداد 

 بغداد  الوي الياهو عبد هللا  بغداد  إبراهيم نسيم 

إسماعيل حقي  
 رسول 

 البصرة  خدوري خدوري  خانقين 

 فلوجة  محمد امين الخطيب  البصرة  عبد الجبار رؤوف 

 بغداد  مظفر فهمي  بغداد  امين شناس 
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 الموصل  محمد صدقي سليمان  بغداد  إبراهيم الشواف

 بغداد  عبد القادر إسماعيل أربيل  شيت مصطفى 

 بغداد  الجبار التكرلي عبد  بغداد  محمد علي محمود 

 بغداد  عبد الهادي الظاهر البصرة  نسيم روبين سلمان 

مصطفى عاصم  بغداد  مشكور أبو طبيخ 
 إسماعيل 

 الحلة 

 بغداد  عيسى طه  بغداد  جالل عبد الرزاق 

فاضل عباس   بغداد  يوسف إسماعيل 
 العزاوي

 بغداد 

 الموصل  بشير حديد  الموصل  عبد الجبار جومرد 

 بغداد  محمد الشماع بغداد  الجوهر ناجي 

 بغداد  ميخائيل توتونجي  بغداد  جالل االورفلي 

 بغداد  بهجت زينل  بغداد  إبراهيم عبودي 
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 الفصل الثاني     

 ة ـابـالنق دافـاه

ان نقابة المحامين العراقيين هي نقابة واحدة ذات شبخصبية معنوية بحكم      
 الى تهبدفتضببببببببببببببم جميع المحبامين في العراق،  القبانون، وهي نقباببة واحبدة  

 وقبول،  صبببالحياتهم وتحديد  حقوقهم وضبببمان،  المحامين بين العالقة تنظيم
 ارتكابهم حالة في ممارستها من منعهم أو  المحاماة اجازات ومنحهم  انتمائهم

 .االخرى  والقوانين المحاماة قانون  في عليها المنصوص المخالفات
 جدول في اشببتراكهم المجددين المحامين اسببماء كذلك بتسببجيل النقابة تقومو 

 يتعلق ما الى باإلضبببافة،  كافة الرسبببمية الجهات الى يرسبببل الذي المحامين
 كما ،والمحاماة المهنة مسبتوى  رفع الى النقابة وتعمل  ،ممارسبتهمو  بخدماتهم

التضببببببببامن  وتعزيز ،والعربي الوطني مجال في اهدافها تحقيق الى تسببببببببعى
 (1) الدولي المجال في والمساهمة

 
 الفصل الثالث 

 اختصاصات النقابة
 

ان ممارسبة المحاماة في العراق مشبروطة بالتسبجيل في جدول المحامين، اذ  
 1965( لسبببنة  173( من القانون رقم )22ال يجوز على وفق احكام )المادة/

ابداء المشبببببببورة القانونية أو  –وسبببببببيشبببببببار اليه الحقًا "القانون النافذ"  -المعدل  
المحبباكم العببامببة التوكببل عن الغير لالدعبباء بببالحقوق أو الببدفبباع عنهببا أمببام  

 

 . 1982لسنة  4 – 1 العدد من مجلة القضاء( (1
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 أو  بالتحقيق القانون  خصبها التي واللجان والشبرطة التحقيق ودوائر والخاصبة
 ائية.قض منازعات في الفصل

ومعنى هببذا بببانببه على الرغم من ان االنتمبباء الى النقببابببة اختيبباريببًا بموجبببب  
مزاولبة  المعبدلبة( اال ان ذلبك االنتمباء يكون اجبباريبًا لمن يريبد  1احكبام )المبادة/

مهنة المحاماة، ويشبببترط التسبببجيل في جدول المحامين واال تعرض للمسببباءلة  
 القانونية.

وتسعى النقابة الى تنظيم مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها بممارسة 
ن. االختصاصات التي خولها لها القانو 

 اسم رفع فلها صالحية قبول أو رفض طلب التسجيل في النقابة أو
 .منه  استبعاده أو جدول المحامين من المحامي

على ان يكون قرار الرفض أو الرفض أو االسببتبعاد مسببببًا، فهو قابل للطعن 
( خبالل  البتبمبيبيبز  مبحبكبمبببببببة  ببببببببالبقبرار.  15أمبببببببام  البتبببلبيبغ  تببببببباريبخ  مبن  يبومبببببببا   )

 (.166المادة/)
ولما للنقابة من شببخصببية معنوية فلها صببالحية اعداد ميزانية النقابة للسببنتين 

المببادة/ )واعببداد الحسببببببببببببببباب النهببائي.    -عببدلببت الى ثالث الحقببًا    –التبباليتين  
77.) 
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 الفصل الرابع 

 مالية النقابة 
 

( من القانون النافذ من:  124ة للنقابة بموجب )المادة/ب تتكون الموارد المالي    
(1) 

 .المحامين بجداول التسجيل رسوم . 1
 .السنوية االشتراكات . 2
 .دينار الفي عن يقل ال ان على الحكومة به تساهم ما . 3
 .المحامي كاتب اجازة بدل . 4
 .النقابة مطبوعات ارباح . 5
 .المشروعة االخرى  والموارد التبرعات . 6
 .النقابة تقدمه استشهاد كل عن واحد دينار قدره رسم . 7
 يأتي: كما الكفاالت في المالية المحامي مالءة تأييد اجر . 8
 العشبببرة اجزاء وتعتبر الكفالة مبلغ من دنانير عشبببرة كل عن فلوس عشبببرة -أ

 يزيد وال واحد دينار عن االجر يقل ال ان على دنانير عشببرة بمثابة دنانير
 .دنانير عشرة على

 

نظرًا لتغيير الظروف االقتصادية، تغيرت تبعًا لها الرسوم المذكورة في األعلى،    .1
 وللمقارنة التاريخية أورد األرقام االتية: 

  الف دينار.  10االستشهاد: رسم  .1

 كفالة المحامي ألقاربه من الدرجة األولى: معفى من الرسم. .2
 ألف دينار لكل مليون دينار.   15كفالة المحامي للغير:  



136 
 

 :االتية االمور على الفقرة هذه في المذكورة الكفاالت تقتصر -ب
 .الكفالة مبلغ كان مهما بالدعاوى  المتعلقة القضائية الكفاالت -أوال 

 مبلغها كان مهما واخوته ووالديه أوالده لزوجة المالية المحامي كفالة -ثانيا
 .دينار االف خمسة تتجاوز ال ان على الغير عن المالية الكفاالت -ثالثا
 .النقابة لمجلس المحامي مالءة تقدير يعود -ج
 وإقرار وحفظها واستحصالها النقابة  اموال عن  المسؤول هو  النقابة مجلس و 

 يف المرصدة االعتمادات ضمن النقابة ادارة تستلزمها التي النفقات صرف
وتعيين  الميزان          يجوز  الو ،  السنوية النقابة حسابات لتدقيق حسابات مراقبية، 

 االيداع  أوامر وان،  النقابة  مجلس من  بقرار اال النقابة اموال من شيء في التصرف
 مجلس  من  بقرار عنهما ينوب من أو  معا الصندوق  وامين النقيب يوقعها والصرف

 ظروف  حالت إذا، و النهائي  والحساب الميزانيةوتصادق الهيئة العامة على  النقابة
 الميزانية  على  للتصديق العادي اجتماعها في العامة الهيئة انعقاد دون  استثنائية
 الى السابقة الميزانية اساس على والصرف الجباية في يستمر  النهائي والحساب

 .الجديدة الميزانية واقرار العامة الهيئة  اعماجت حين 
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 بعالباب السا

 المحامين  نقابة مؤسسات
 

 األول الفصل 

 مـة العا ةـالهيئ
 

تعد الهيئة العامة أعلى سلطة في النقابة، حيث تتولى النظر في شؤون        
المحاماة والعمل على رفع مستواها وحفظ كرامتها ومناقشة اعمال مجلس النقابة  

 والبت في المقترحات المقدمة لها. 
قابة(  بدله )الن  ورد وانما،  التأسيس قانون  فيلم يرد  العامة(   مصطلا )الهيئةو 

 (1) حينذاط.  محامٍ  الثالثمائة  يناهز  عددهم كانعندما  
 العامة(.  مصطلا )الهيئة تأورد فقدالقوانين الثالثة التي تلته،  أما

 :النافذ ( من القانون 76/المادة)واستنادًا الى 
 في المسجلين المحامين جميع من  تتألف المحامين لنقابة العامة فان الهيئة

 .المتقاعدين  والمحامين  الممارسين غير المحامين  عدا ، المحامين جدول 
 غاب فإذا  ،النقابة وكيل غيابه وعند  ،المحامين  نقيب العامة الهيئة ويرأس
 .سناً  االعضاء ألكبر  الرئاسة تكون  ، االثنان

 الحاضرين المحامينأكبر   الهيئة  رأس  ،جميعاً  المجلس اعضاء غاب وإذا
 .سناً 

  
 

 

 .77ص الخياط، مصدر سابق،  .1
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 العامة الهيئة اختصاصات
 بما  ،النافذ القانون  ( من 77/المادة (احكام وفق على العامة  الهيئة تختي 

 :يبيأت 
 للميزانية النهائي الحساب تصديقو  ،النقابة مجلس اعمال  مناقشة •

 عن  النقابة مجلس يعدها التي الجديدة الميزانية واقرار ،السابقة
)ثالث سنوات( على وفق التعديل األخير لسنة   المقبلتين  السنتين
2001 . 

 في  والبت ،االعمال جدول  في الواردة المحاماة شؤون  في النظر •
 .لها المقدمة االقتراحات

 .القانون  احكام وفق  على النقابة مجلس انتخاب •
لحاضرين،  ا اصوات بأكثرية  العامة  الهيئة  اجتماعات في القرارات وتصدر 

 . ( 88المادة/)الرئيس.   فيه الذي الجانب يرجا تساوت وإذا
 كل في كل مرة عادياً  اجتماعاً  اختصاصها لممارسة العامة الهيئة وتجتمع

 (. 1/ 78. )المادة/الثاني كانون  شهر من األول النصف خالل وذلك ،سنتين
 :االتيتين الحالتين احدى في عادي غير اجتماعاً  وتجتمع

 .النقابة مجلس من بقرار •
 من  المائة من عشرة عن يقل   ال المحامين  من عدد من  بطلب •

 االجتماع من الغاية الطلب أو  القرار يتضمن ان ويجب ،األعضاء
 . ( 78/2/المادة)  .العادي غير
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 األول، تشرين  شهر  في   1960قانون  في العامة الهيئة اجتماع موعد  وحدد 
  ب.  شهر في  التأسيس قانون  في  كان بعدما

 وغياب الحر  موسم الشتداد ،  ب شهر  من  بدالً  األول  تشرين  شهر اختير ولقد
 الضروري  من وجد قدف  المحاكم عطلة فترة في العراق عن المحامين من كثير

 االسباب من (7/لفقرةم. )اوانتخاباته  المحامين الجتماع مالئم شهر اختيار
 . 1960لسنة  المحاماة لقانون  الموجبة 

 في شهر  ذار. عادة   الحاضر فيتمأما في الوقت 
 ،النقابة مجلس من بقرار يتم الذي ، العادي لالجتماع القانوني النصاب ويتوفر 

 ،األول  اليوم في االجتماع يتم  لم فإنفي األقل من مجموعهم،    %25بحضور  
 .الحاضرين عدد بلغ مهما التالي اليوم  الى يؤجل

 ،المسجلين المحامين من  %10من بطلب يتم الذي العادي غير  االجتماع أما
 واالل يفض  ، الهيئة ألعضاء  المطلقة  األكثرية  بحضور  اال النصاب  يتوفر فال

 (. 80)المادة/  .نفسه للسبب تجديده يجوز  وال االجتماع، 
وكذلك غير   ، األول الموعد في يتحقق  ال العادي االجتماع ان اآلن والحاصل

 عدد من  %25حضور الستحالة، العادي الذي يتم بطلب من مجلس النقابة 
 لربع تتسع بغداد في قاعة توجد   وال ألف،   الخمسين على زاد الذي المحامين 

التي تتم بقرار من مجلس    العامة  الهيئة  اجتماعات جميع  فان لذا  ،العدد هذا
 االجتماع ذلك اجاز  القانون  الن ،  األول للموعد التالي اليوم  في تتحققالنقابة  

  نفًا.  ذكر كما، الحاضرين  عدد بلغ مهما
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 فسوف المحامين  من  %10من  بطلب ينعقد  الذي العادي غير  االجتماع أما
 ،النعقاده الرياضية أو  العامة بغداد ساحات احدى حددت  إذا اال، يتحقق  لن

، ألنه يشترط لصحة انعقاده العادي كاالجتماع التالي اليوم الى ال يؤجل ألنه
( ألعضاء 1توفر النصاب القانوني بحضور األكثرية المطلقة )نصف العدد +

 الهيئة العامة، فان لم يتحقق النصاب فيفض االجتماع وال يجوز تجديده. 
ان اجتماعات الهيئة العامة على درجة كبيرة من األهمية، وذلك من طبيعة  

تطرح   التي  هذه المسائل  حضور  فان  ذلك  ومع  مناقشتها،  وتتولى  فيها 
االجتماعات غير الزامي لجميع منتسبي النقابة حتى في حالة انتخاب أعضاء 

 مجلس النقابة والنقيب. 
وإذا كانت الهيئة العامة تجمعًا يضم المحامين كافة، وتهدف الى تطوير المهنة  

ئها، فإنها باإلضافة والحفاظ على قيمها األساسية والتعبير عن مصالا أعضا
الى ذلك تكتسب أهمية خاصة في انها توفر مشاركة عامة في مناقشة هموم  
باإلمكان    " انه  الباحثات  انتقدت احد  حلول لمشكالته. وقد  المجتمع وإيجاد 
عقد اجتماع الهيئة العامة في حالة تأجيله مهما كان عدد الحاضرين، فان 

وح االتكال وعدم المسؤولية. فعلى  ذلك غير منطقي وغير ديمقراطي ويشيع ر 
 سبيل المثال: 

 1996/  19/9قد بلغ عدد المحامين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة في  
( محاميًا جددوا اشتراكهم لتلك السنة،  3343( محامين فقط من مجموع )108)

لذا يرى الباحث الزام المحامين كافة بالمشاركة في اجتماعات الهيئة العامة  
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  نتخابات، وتقرير جزاء مناسب للمحامي المتخلف من غير عذر مشروع. واال

(1) 

 الفصل الثاني 
 النقابة مجلس

يعد مجلس النقابة الهيئة التي تتولى إدارة شؤون النقابة والنظر في كل ما  
 يتعلق بالمحاماة ويؤمن حقوق المحامين ويصون كرامتهم. 

 ويتألف على وفق احكام القانون النافذ  المجلس تلك االختصاصات  يمارسو 
 محل يحلون   ،احتياط  اعضاء خمسةو   اصليين اعضاء وعشرة النقيب من

 . األصليين االعضاء
 يتكون  التأسيس  النقابة( في قانون  اإلدارية )مجلس  اللجنة  اعضاء  عدد  وكان

 . 1960 لسنة المحاماة قانون  في وكذلك  ،أعضاء ستة  من
المجلس  التعديل(،  سنتين لمدة وينتخب اعضاء  بعد   يذكر أن دون   )ثالثة 

  ،اطالقه على  يجري  المطلق لما كان  و   ،انتخابهم  مرات لعدد  محدد  عدد القانون 
 أو  عضواً  – النقابة مجلس  في مرات (10) البياتي انتخب السيد صباح فقد

 . 6201الى  1992من سنة  للسر ميناً أ
 . (2/2/)المادة  اإلدارية(. )اللجنة التأسيس قانون  في  يسمى المجلس  وكان

  النقابة(.  )مجلس عليه أطلق 1960 لسنة )84 (رقم المحاماة قانون  ان اال
 . (مؤقتة  مادة/177/المادة)

 

 .67النعيمي، مصدر سابق، ص  . 1
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 على التسمية نفسها. ( 83/المادةفي ) القانون النافذ  وأبقى

 أميناً و   النقابة وكيل ،  أعضائه بين من له اجتماع أول في  المجلس وينتخب
 .الضرورة عند  محلهم  يحل ومن ،للسر وأميناً  للصندوق 

 .االقل  في اسبوعياً  مرة عادية جلسة ة النقاب  مجلس ويجتمع
 من ثالثة من  بطلب أو  ،النقيب  من بدعوة عادية غير بجلسة ويجتمع
 .معين  موضوع  في للنظر  االقل  في اعضائه
 النقيب برئاسة في األقل،أعضائه   من ستة بحضور المجلس اجتماع ويصا

 .سناً  االعضاء أكبر  أو  ةالنقاب  يل وك  أو 
المجلس قرارات  )  وتصدر  احكام  وفق  المطلقة (  88/المادةعلى  باألغلبية 

تساوت األصوات يرجا الجانب الذي فيه    ، وإذاألعضاء المجلس الحاضرين
 الرئيس. 

اال بأغلبية تتكون من ثالثة  ،وال يجوز لمجلس النقابة العدول عن قرار اتخذه
جدول اعمال المجلس    وبشرط ادراج الموضوع في  ، ارباع أعضائه في األقل

 . (88/لمادة)ا واخبار األعضاء به قبل الجلسة المحددة بأسبوع في األقل.
 

 اختصاصات المجلس 
كما  النقابة مجلس اختصاصات،  النافذ القانون  ( من 87/المادة (عددت

 :يأتي 
 .السر وأمين  الصندوق  وامين النقابة وكيل صالحيات تحديد •
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 .ادارتهم بشؤون  يتعلق وما رواتبهم  وتحديد الموظفين تعيين  •
و التاليتين  )السنتين  ميزانية اعداد •  التي االنتخابية الدورة مدة هي(، 

 )عدلت الحقًا الى ثالث سنوات كما ذكر سابقًا( ذ.  الناف القانون  حددها
 غير  في إلدارتها يندبه من واختيار المحامين  غرف على االشراف •

 .بغداد
الجمعيات   قانون  أحكام  وفق على  المحامين نوادي وادارة تأسيس •

 .بها  الخاصة الداخلية واالنظمة
 .اخرى  لجان اي أو القانون  عليها يني  التي اللجان تأليف •

 :يأتي  وكما لمجلس  اخرى  صالحيات مهمة القانون  وقد وردت في
.  المحامين  سجل في التسجيل  رفض أو  قبول  صالحية . 1

 . ( ب/6/المادة)
 شروط  من  شرطاً  إذا فقد  المحامين جدول من  المحامي  اسم رفع . 2

المادة )  .القانون  في  عليها المنصوص المحاماة ممارسة شروط من
/13 ) . 

إعادة تسجيل المحامي مجددًا في جدول المحامين في حالة زوال   . 3
 (. 15أسباب استبعاد اسمه من الجدول. )المادة/

 (. 20/2/المادة )  الصالحيات. بعض ممارسة من  المحامي  منع . 4
 . (22/2/المادة) شروطها.  توفر عند المحامي  صالحية تعديل . 5
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المادة/ )  .العادي وغير العادي العامة الهيئة اجتماع موعد تحديد . 6
79/1 ) . 

 بخمسة مدته  انتهاء  قبل  لالجتماع  العامة الهيئة  اعضاء دعوة . 7
 . (93/1/المادة. )جديد مجلس النتخاب االقل  في يوماً  عشر

 الذين ألعضاءا  أو  النقيب النتخاب العامة الهيئة اعضاء دعوة . 8
 سنة مدة له بقي الذي النقيب  منصب شغر إذا ،مناصبهم  شغرت
.  األصليين  المجلس اعضاء أكثر  مراكز شغرت وإذا ، فأكثر

 . ( 93/2/المادة)
 لفقدان قبوله عدم أو الترشيا   قبول الترشيا واقرار استمارات تدقيق  . 9

 . (95/المادة)  .القانون  عليها يني التي  الشروط من شرط
 وعضوية  ،أعضائه من  رئيس  برئاسة التأديب مجلس تأليف . 10

 . (110/المادة ) .المحامين من  اثنين 
 (. 111/المادة) .المحامي على التأديبية الدعوى  رفع . 11
 من منعه أو  و دابها  المهنة  بتقاليد يخل الذي المحامي نظر  لفت . 12

 المجلس وجد  وإذا  ، اشهر ثالثة على تزيد  ال  مدة المحاماة ممارسة
 التأديب مجلس  الى  الدعوى  يحيل  اشد عقوبة تستدعي  المخالفة أن

 . (123/المادة)  فيها. للنظر
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النقابة وحفظها . 13 أموال   التي النفقات صرف  وإقرار  ،استحصال 
 ،الميزانية  في المرصدة االعتمادات النقابة ضمن ادارة تستلزمها

 (. 126/1)المادة/  النقابة. حسابات لتدقيق حسابات مراقب وتعيين
ال يجوز التصرف في شيء من أموال النقابة اال بقرار من   . 14

 (. 2/ 128المادة/)المجلس.  
ومن مالحظة االختصاصات المتعددة الممنوحة لمجلس النقابة، نرى انه 
المسيطر على عمل النقابة والقائم على تنفيذ واجباتها المقررة على وفق  

 احكام القانون. 

 

 الفصل الثالث 
 

 المبحث األول 

 النقيب 
 

بيُنهم ) القوم شاهدُ  وهو  الَعريف، ، لغةً  النقيب  نقب(.  مادة، العرب لسان وَضم 
 :  العزيز  التنزيل وفي

 .َنق بيباً  َعشر اْثَنيْ  منهم وَبَعْثنا"
بين   اللغة   في يبُ ب: "النق  إ سحق  َأبو  قال    ". والَكف بيل كاأَلم 

 مجلس يترأس الذي الرئيس االعلى هو ،  المحامين نقيب فإن ،اصطالحاً  أما
 وينفذ  ،واإلدارية القضبببائية الجهات أمام النقابة ويمثل ،العامة والهيئة النقابة
 العقود المجلس من بتفويض ويبرم،  النقبابة ومجلس العبامة الهيئبة قرارات

 أو  باسبمه التقاضبي حق وله  ،النقابة ومجلس العامة عليها الهيئة توافق التي
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  أعضبببائها.  أحد أو  بالنقابة تتعلق قضبببية كل في النقابة باسبببم ينيبه من باسبببم
 نافذ(.ال (.89/1/المادة)

 (2)المادة/  المحامين. نقابة رئيس  ،  تأسبيس النقابة يسبمى  عند النقيب وكان
  التأسيس. قانون  من

 قانون  من  (ؤقتةم مادة  /107/المادة)اسببببببببببتنادًا الى  التسببببببببببمية هذه وابدلت
وبقيت الى االن حيث  ،  النقيب  فأصببببببحت 1960 لسبببببنة (84) رقم المحاماة

 .اعتمدها القانون النافذ ايضاً 

 بقائمة.  وحده النقيب انتخاب ويجري  
 

 المبحث الثاني 

 النقيب لمنصب الترشح
 

يشترط  (في وضع وانما،  خاصة شروطاً  النقابة لرئيس  تأسيسال  قانون  لم 
 بما ،  المحامين  نقابة الى   االنتساب يروم من لجميع عامة  شروطاً   (9/المادة

   .الرئيس)النقيب(  فيهم
 ببالرأي نبائببه مع من القبانون المبذكور  (3/المبادة)الرئيس بموجبب   وينتخبب

 األصبببببوات، أكثرية على حاز من رئيسببببباً  ويكون  ،السبببببري( الخفي )االقتراع
 االصببوات على الحائزين بين القرعة اآلراء )األصببوات( تجري  تسبباوي  وعند

 المتساوية.
 النقيب لمنصب يرشا فيمن (  2و 1/ 58أما القانون النافذ فاشترط في )المادة/

 :  يكون  ان
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 العامة.  الهيئة اعضاء من . 1
 . سنوات عشر  عن تقل   ال مدة  المحاماة مهنة  مارس . 2
 ال  مدة المحاماة ممارسة من المنع بعقوبة عليه حكم قد يكون   ال ان . 3

 ثالث الحكم  صدور على مضى قد يكن  لم ما  ،سنة  على تزيد
 .(1)سنوات

لسنة  84) رقم االسبق  المحاماة قانون  كانو   بموجب اشترط قد  1960( 
قدالنقيب   لمنصب لترشال  ( 52/2)المادة/ يكون   أو  المحاماة مارس  ان 
 عشرة.  خمس  مدة القضاء

  سنتين لمدة واالحتياط االصليون  النقابة مجلس  واعضاء النقيب  وينتخب
 مرتين من  أكثر  النقيب انتخاب يجوز  وال  )عدلت الى ثالث الحقًا(،

 (2)  النافذ. من القانون   (84المادة/) بموجب ،متتاليتين
النقابة صفته   مجلس  عضو  أو  النقيب  فقدان  يتقرر معها  التي  الحاالت  أما 

الالزمة    وهي:  الشروط  من  شرطًا  النقابة  مجلس  عضو  أو  النقيب  فقد  إذا 
 النتخابه. 

 

المحاماة ألي مدة معناه  برأيي ان هذا الشبببببببببرط منتقد، الن المنع من ممارسبببببببببة مهنة  . 1
ارتكابه لمخالفة تجعله من غير المنطقي ترؤسبببببه لمنظمة مهنية جليلة كنقابة المحامين،  

 )المحامين(.ق وتمثيله لمجموعة من رجال احقاق الح

 النقيب  انتخاب  اعادة 1977 لسبنة(  180) رقم المنحل الثورة قيادة مجلس قرار اجاز. 2

 2003 الى سبببببنة رجعي بأثرالقرار الغي   ان اال  ،متتالية بصبببببورة مرة من ألكثر

 انية.( ث84/بالمادة) العمل اعيد  وبهذا .2017 ( لسنة48) رقم القانون  بموجب 
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التغيب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متتالية بغير عذر   . 1
 مشروع. 

 (. 90المادة/)  زوال الصفة بقرار من المجلس.وفي الحالتين يكون 
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 المبحث الثالث 

 النقبــــاء 
 

)سبعة  2019ةسن  الى 1933 سنة تأسيسها منذ المحامين نقابة رئاسة تولى
 :هم قيبان (وعشرون 

 . 21/3/1934ثم استوزر في (   1934 - 1933  ) السويدي ناجي  . 1
 أكمل المدة الباقية من الدورة االنتخابية وكالة.   )1934(السعدي   داود . 2
 : دورات متتالية تسفاز ب  ،زينل بهجت . 3

(1934  - 1935 .) 
(1935 –  1936 .) 
(1936  =1937) . 
(1937 –  1938 .) 
(1938 –  1939 ) . 
(9193– 4019 .) 

 (. 1941 – 1940الفارسي ) نصرت . 4
 : بخمس دورات انتخابية متتالية فاز ،الراوي  نجيب . 5

         (1941 – 1942  .) 
     (1942 – 1943 .) 
     (1943 – 1944 .)  
     (1944 – 1945                                                                                                .) 
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 منفردة.  سادسة أخرى  ثم   (. 1946 – 1945)     
  (1947 – 1948 ) . 

 . (1947 – 1946جميل عبد الوهاب ).  6
 ين: فاز بدورتين متتالي ، حمندي  جعفر   .7

(1948– 1949  .) 
(1949 –  1950 .) 

   : دورات بأربع فاز ،محمود  الوهاب عبد .8
(1950– 1951  .) 
        (1951 – 1952 .) 
    (1952 – 1953 .) 
    (1958 – 1959 .) 

 ثم دورتين متتاليتين: 
     (1968 – 1970 .) 

(1970 – 1972 .) 
 دورات متتالية:   ، فاز بأربعجميل حسين . 9
          (1953 – 1954 .) 

          (1954 – 1955 .) 
     (1955– 1956 .) 

(1956 – 1957 .) 
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 : فاز بدورتين غير متتاليتين السامرائي،  فائق . 10
          )1957 – 1958 .) 

     (1966 – 1968 .) 
 : شبيب فاز بست دورات متتالية  الرزاق عبد. 11
    (1959 – 1960  .) 
    (1960 – 1961 .) 
    (1961 – 1962 .) 

(1962  -  1963 .) 
(1963 –  1964 .) 
(1964 –  1965 .) 

 لجنة من  شؤنها تدار  النقابة كانت فقد   ،1966و  1965 عامي  في أما
)بعنوا العدل وزارة انتدبتها   هم  قضاة خمسة  من  لفةمؤ  )اإلشراف لجنة ن 

 (1)(. القضاةم)الحكا
 .رئيسا     التكريتي  علي  حسن  . 1
 .جواد  ى مصطف . 2
 .بحر  حمزة . 3
 .ممتاز حكمت . 4
 .الهاشمي  نوري  . 5

 

 . 101ص   ،مصدر سابق ،الخياط ( (1
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 . 1972 يوسف                        ناجي . 12
 . 1972وي                    االوند جهاد . 13
 ( 1974 –  1972)الخيزران           حبيب  فيصل  . 14
 1974 الصافي                    حسين  . 15
 دورات متتالية: فاز بثالث ، فهمي مظهر  . 16
    (1974 – 1976  ) 

     (1976 – 1978 .) 
     (1978 – 1980 .) 
 : فاز بست دورات متتاليةي، الراو  صالا حامد  . 17
      (1980 – 1982 ) 
     (1982 – 1984 .) 
     (1984 – 1986 .) 
     (1986 – 1988 .) 
     (1988 – 1990 .) 
     (1990 – 1991 .) 

 . )1991(النعمة  يوسف نعمة  .18
 بثالث دورات متتالية. فاز ، األسود  داود. 19

     (1991 – 1992 .) 
     (1992 – 1994 .) 
     (1994 – 1996 .) 
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 : بدورتين متتاليتين  ، فازالنعيمي  الدين عز  .20
     (1996 – 1998  .) 
     (1998   - 2000 .) 

 (. 2003 – 2000)  . نعمان شاكر21
)كامبل(   األمريكي القاضي النقابة  مقر إلى حضر 2003  -  5  –  20 بتاريخ
 حل وقرر ،ن المحامي  ونقابة العدل وزارة على والمشرف االحتالل دولة ممثل

 أسماؤهم التالية محامين خمسة من لجنة وتعيين ،  المنتخب النقابة  مجلس
 :المحامون  وهم 21/5/2003من  اعتبارا النقابة عمل على لألشراف

 .رئيساً  الموسوي  حسين  . 1
 .مرزة حسين  . 2
 .يحيى سعد . 3
 .صالا مهدي هشام . 4

 . محمود محمد برويز.  5     
 (. 2004 – 2003) الحسن دوهان مالكد.  . 22 

 (. 2006 – 2004)علو مال   حمدون  كمال  .32
 (. 2008 – 2006) المنشدي اسود .24
 ، فاز بدورتين السعدي ضياء  .25

     (2008 – 2010 .) 
     (2019 -          .) 

 بثالث دورات متتالية.  فاز، الفيصل  محمد .26
     (2010 – 2013 .) 
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     (2013 – 2016 .) 
     (2016 -2017 .) 

 (. 2019- 2017)ي  . أحالم الالم27
 

 الفصل الرابع 

 النقابة  وكيل

 ،له اجتماع أول في النقابة مجلس اعضباء بين من وكيل النقابة  ينتخب      
 غيابه. عند النافذ القانون  في عليها المنصوص النقيب صالحيات ويمارس

  . ب النقيبب   أو   النقببابببة مجلس ايبباهببا يخولببه التي الصببببببببببببببالحيببات يمببارس كمببا 
 (.89)المادة/

 ،  سببببببب ألي النقيب منصبببببب شبببببغر إذا ،  النقيب مقام النقابة وكيل ويقوم
 (.91/المادة)  له. الباقية المدة إلكمال وذلك

 (.3/المادة)  الرئيس(. )نائب التأسيس قانون  في يسمى وكان وكيل النقابة

 ماجعلهالنقيب( و  فسبببماه )نائب  1960لسبببنة   )84 (رقم المحاماة قانون  أما
 (.51/ادةم)ال  ن.نائبي 

 وعندب،  سبببب  يأل النقيب مركز شبببغور عند النقيب مقام األول النائبويقوم  
 (.55/المادة)  للنقيب. الباقية المدة إلكمال الثاني فالنائب،  وجوده عدم

 .اعضائه بين من انتخابهما النقابة فلمجلس النقيب نائبي مركزا شغر وإذا
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 الفصل الخامس

 التأديبية  السلطة
 

قررت القوانين التي تحكم مهنببة المحببامبباة في العراق منببذ نظببام وكالء        
المحامين  والقوانين التالية له، لنقابة    1876الدعاوى العثماني الصببببادر سببببنة  

سببببببببببببلطة تأديبية على المحامين، لمن يخل بمهنة المحاماة أو يتصببببببببببببرف بما  
 يتناقض مع المفهوم السامي الذي تتوخاه في أداء رسالتها.

وقبد تغيرت تلبك االحكبام بتغير االزمبان اال ان هبدفهبا جميعبًا كبان واحبدا، أال 
 هو الحفاظ على المهنة مما يسيء اليها.

قبة تتضببببببببببببببمن احكبامبا أكثر اتسبببببببببببببباعبًا من اإلجراءات وكبانبت القوانين السبببببببببببببباب 
 ثالث تنتخب كانتو والعقوبات االنضبببببببباطية مما يتضبببببببمنها القانون النافذ، 

 .والبصرة والموصل بغداد في انضباط لجان
يبب وأعضبببببببببببببباء  للنق العبامبة الهيئبة انتخباببات مع تنتخبب اللجبان هبذه وكبانبت

، إال ان انفاً  المذكورة الثالث المناطق من منطقة كل محامي من مجلسبببببببها
 القانون النافذ قد أجمل تلك االحكام بصورة ملحوظة.

ونجمل ما ورد في القانون النافذ من احكام عنها، وهي تلقي الضبوء على 
 ما سبقها من قوانين:

 :(108/المادة (في وردفقد 
 من يحط تصبببرفاً  تصبببرف أو  المحاماة واجبات من بواجب أخل محامٍ  كل "

 هذا أحكام من حكماً  أو خالف  ،المحامين كرامة يمس بعمل قام أو  ،قدرها
 ".تأديبياً  يحاكم،  القانون 
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 :قسمين ىال التأديبية في نقابة المحامين السلطة وتنقسم
 

 المبحث األول 

 ( يالمهن  السلوكالشكاوى ) لجنة
 

تتألف لجنة الشببببببكاوى من عضببببببوين من أعضبببببباء مجلس النقابة ومحام        
تتولى حببببل   للجنببببة،  المحببببامبببباة والمحببببامين كمقرر  بببببأحوال  ذي خبرة ودرايببببة 

 مشاكلهم مع المشتكين سواًء أكان المشتكي من المواطنين أم دائرة رسمية.  
  وتتولى اللجنة النظر في الشبببكاوى والتحقيق مع المحامي المشبببكو منه، ورفع

المناسبببب  جلس النقابة من أجل اتخاذ القرار  التوصبببيات الالزمة بشبببأنها الى م
 بشأنها بالغلق أو اإلحالة الى مجلس التأديب.

 يخببل الببذي ،المحببام نظر لفببت  ،  (123/المببادة)بموجببب   لمجلس النقببابببةو 
 ثالثة على ال تزيد مدة المهنة ممارسببببة من أو منعه ،و دابها المهنة بتقاليد
 .للتمييز خاضعاً  المجلس قرار ويكون   ،أشهر

 الى الدعوى  أشبببببببببد يحيل عقوبة تسبببببببببتدعي المخالفة ان المجلس وجد وإذا
 .فيها للنظر التأديب مجلس

 

 المبحث الثاني 

 بالتأدي مجلس
 

، رئيساً  النقابة  مجلس اعضاء من عضو  من التأديب مجلس يتكون      
فيهم    النقابة مجلس اعضاء غير  من اثنين  محاميين وعضوية تتوفر  ممن 

 . (110/1/المادة)  .النقابة مجلس  يعينهم شروط العضوية فيه
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 ،سابقاً  بنا مر  النقابة كما مجلس من أما،  التأديب  مجلس أمام  الدعوى  وترفع
 االحكام فيها والحكم  الدعوى  نظر  في المجلس تبع وي  .العام االدعاء من  أو 

 لم إذا  ،1973  لسنة  ( 23رقم ) الجزائية المحاكمات  اصول  قانون  في المقررة
 قراراته وتكون ،  النافذ المحاماة قانون  احكام ع م داللة أو صراحة  يتعارض

 (. 110/1/مادة)ال  .التمييز محكمة أمام فيها قابلة للطعن
 :هي  المحامي  على بها الحكم  يجوز التي  التأديبية والعقوبات

 ،منه  وقع ما الى نظره فيه  يلفت للمحامي  يوجه بكتاب يكون   ،التنبيه  •
 .مستقبالً  تكراره عدم منه  ويطلب

 من ، ابتداًء  واحدة سنة على تزيد  ال لمدة المحاماة ممارسة من المنع •
 .ضده الصادر النهائي بالحكم المحامي  تبليغ تاريخ

 المحامي  فصل عليه ويترتب   ، المحامين  جدول من  المحامي  اسم عرف •
 من تاريخ ابتداءً  المحاماة ممارسة من وحرمانه  ،النقابة  عضوية من

 السلطة انتوك  (.109/المادة. )ضده الصادر النهائي بالحكم تبليغه
 (1)  .السابقة القوانين االنضباطية في  السلطة تسمى   ،  هذه التأديبية

 

 

 

 

 قانون  من  1/ والستون  الرابعةوالمادة  – التأسيس  قانون  من  1المادة الخامسة/ ( (1

 . 1960 لسنة المحاماة
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 الفصل السادس

 المي ـاالع كتبـالم                          
  ،واإلعالمي  الثقافي الوعي نشر  في  مهماً  دورا االعالمي المكتب يؤدي

 وتوضيا ، للمحامي تقدمها لتي ا والخدمات النقابة ملع  برازا في يساهم فهو 
 ونشر ،الوطن  بها يمر التي والوطنية  السياسية االحداث من مواقفها

 .المناسبات شتى  في النقابة تقيمها التي والفعاليات المؤتمرات
 بالمعلومات يزودها التي االعالم  ووسائل  النقابة بين  وصل  حلقة انه كما

 خطيراً  دوراً  االعالمؤدي  ي  الذي الوقت هذا النقابة في  تخي  التي  واالخبار 
   .المواقف بناء في

 

 الفصل السابع 

 الدائمة  اللجان
 

 وخدمياً  مهماً  دوراً  تؤدي المحامين نقابة  في الدائمة  اللجان من  عدد  يوجد      
 :هي اللجان وهذه ،للمحامين للنقابة أم ذلك سواًء أكان

 المبحث األول 

 القانونية اللجنة
 

   :اللجنة  هذه ومهمة
تنوي   . 1 التي  تعديلها  أو  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  مشاريع  اعداد 

 . النقابة طلب تشريعها
القانونية   المواضيع بخصوص  النقابة مجلس الى التوصيات ابداء  . 2

 . الذي يحيلها عليها
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 ، عليها مدعى مأ ة مدعي  كانتأ سواءً  المحاكم أمام النقابة تمثيل . 3
 النقابة. حقوق  عن للدفاع الالزمة القانونية اللوائا واعداد

 لمبحث الثاني ا

 العامة  العالقات لجنة
 

،  الرسمية وغير الرسمية  ،وهي جهة الوصل بين النقابة والجهات األخرى     
 الجهات.  المناسبات الوطنية واالجتماعية لتلك في النقابة  وتمثيل

 

 المبحث الثالث 

 المدني  المجتمع لجنة

 السياسية الحياة في مهماً  دوراً  تؤدي ينالمد المجتمع منظمات خذتأ     
 .الحديث العراق في  واالجتماعية

 لتنسيق،  المنظمات تلك مع  العالقات أفضل اقامة في  النقابة من  ورغبة 
 ما كل في  والبحث  ،المشتركة العمل  وور  الدورات واقامة ،واآلراء المواقف

 .الدور بذلك للقيام اللجنة  هذه وجدت ،الوطن مصلحة في يصب
 المبحث الرابع 

 والشباب الرياضة لجنة
 

النقابة    ،المحامين من  الكبرى  الشريحة الشباب يمثل        ألجلوتعمل 
 .الرياضي النشاطات اقامة في المشروعة رغباتهم  وتلبية استقطابهم 

 التي  الرياضية والفعاليات المسابقات على واالشراف لتنسيق با  اللجنة  هذه  تقوم
 .النقابة خارج أو  2015 سنة أنشأ الذي الجديد النقابة ملعب في تقام

 التي الغاية هااكمال عند وتنتهي  تستحدث دائمة غير  اخرى  لجان وهناط
 .اجلها من نشئتأُ 
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 المبحث الخامس

 لجنة التدريب والتطوير
 

تهدف هذه اللجنة الى رفع مستوى العلمي للمحامين السيما الجدد منهم،       
بتزويدهم بالمعلومات القانونية العلمية والعملية التي تهيؤهم لولوج سوح المحاكم  

 المرافعات.وقاعات 
أساتذة  عليهم  يلقيها  النقابة،  قاعات  في  المستمرة  الدورات  بتنظيم  ذلك  ويتم 
والباع  الخبرة  ذوي  والمحامين  الدولة  مجلس  ومستشاري  القضاة  من  أكفاء 

 الطويل في ممارسة المهنة. 
شتى   تشمل  بل  فحسب،  القانوني  الجانب  على  الدورات  تلك  تقتصر  وال 

 كمكافحة الفساد وغسل األموال وتمويل اإلرهاب وغير ذلك. المواضيع 
 

 فصل الثامن ال

 الدائـــرة اإلداريـــة 
 

 المبحث األول 

 قســم اإلدارة

يتولى الشببببببببؤون اإلدارية للنقابة كافة واالشببببببببراف عليها، كشببببببببؤون االفراد      
والخدمات والمراسالت بين النقابة والجهات األخرى، وتلبية طلبات المراجعين  

 وغيرها.  
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 المبحث الثاني 

 قسم الحسابات 

تولى مسبؤولية اسبتالم وصبرف أموال النقابة على وفق األصبول، ومسبك ي     
 السجالت التي توثق ذلك، وإعالن الحسابات الشهرية والختامية للنقابة.

 
 

 المبحث الثالث 

 قسـم االنتمــاء 

ممارسة       يرومون  الذين  المحامين  انتماء  طلبات  استالم  القسم  يتولى 
)المادة/ في  اشترط  النافذ  القانون  الن  مرة،  ألول  في 1المحاماة  التسجيل   )

 يريد ممارسة المحاماة. جدول المحامين لمن 
يتولى القسم تدقيق تلك الطلبات ومدى توفر الشروط التي ني عليها القانون  

 (. 2في )المادة/
الدورة  أو  الكفاءة  امتحان  االنتماء  طالب  يؤدي  الشروط  تلك  توفر  وعند 
التأهيلية، وعند نجاحه يدفع رسوم التسجيل في صندوق تقاعد المحامين وفي  

 النقابة.
الشروط  وبعده لتوفر  انتمائه  قبول  على  النقابة  مجلس  موافقة  تستحصل  ا 

المطلوبة كافة، وعندها يحلف أمام محكمة االستئناف بحضور النقيب أومن 
 ( من القانون: 11ينوب عنه اليمين التالية الواردة في)المادة/

"اقسم باهلل العظيم ان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف، وان احترم القانون واحافظ  
 على سر المهنة وأرعى تقاليدها و دابها". 

 وعند ذلك يحول الى قسم الهويات إلصدار هوية نقابة المحامين له ألول مرة. 
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 لمبحث الرابع ا

 قسم اصدار الهويات 
 

قسم الهويات هويات النقابة للمحامين في الحاالت التالية، بعد  يصدر       
 موقفهم: تدقيق اضابيرهم والتأكد من سالمة 

 المحامين المسجلين الذين يرومون تجديد إجازاتهم سنويًا.  . 1
( من القانون 8ويتم ذلك خالل شهر كانون الثاني من كل عام بموجب )المادة/

النافذ، اال ان مجلس النقابة قدم الموعد ليكون ابتداًء من شهر شرين الثاني،  
 للزيادة الكبيرة في عدد المحامين.وذلك للتخفيف من االزدحام الحاصل نتيجة  

واجاز القانون للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر كانون الثاني، على 
ان يدفع بدالت االشتراط المستحقة عليه مع إضافة قدرها خمسون من المائة 

 منها. 
المحامون الذين يطلبون العودة الى المحاماة بعد زوال اسباب استبعاد   . 2

جد من  )المادة/اسمائهم  وفق  على  المحامين  القانون،  14ول  من   )
 وموافقة المجلس على اعادة انتمائهم. 

وهم الذين سبق انتماؤهم الى النقابة، ثم استبعدت أسماؤهم من جدول المحامين  
ألي سبب، كعدم دفعهم بدالت االشتراط ألكثر من سنتين أو تعيينهم أو أي 

 سبب  خر. 
يرومون   . 3 الذين  الجدد  بعد  المحامون  ذلك  ويكون  مرة،  ألول  االنتماء 

أداء  أو  تأهيلية  دورة  كدخول  لالنتماء،  المطلوبة  الشروط  استكمالهم 
امتحان مقرر ثم أداء اليمين القانونية المنصوص عليها في القانون ثم  
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المحامون الذين تغيرت  .4صدور موافقة المجلس على قبول انتمائهم.  
ج(، ويتم ذلك بعد تحقق    صالحيتهم من )أ الى ب( أو من )ب الى

 شروط معينة ني عليها القانون وموافقة المجلس على ذلك. 
 المبحث الخامس

   قسـم الشركــات
يتولى القسم ترشيا المحامين الى الشركات والبت بالطلبات المقدمة       

بشأنها، وتدقيق عروض الشركات والتسويات المقدمة منها، ورفع التوصية  
 النقابة بقبولها أو طلب زيادة التسوية إن كانت قليلة أو برفضها. الى مجلس 

ويتولى القسبببببببم حسببببببباب الغرامات المترتبة على عاتق الشبببببببركات التي اغفلت 
تعيين مسبببببببتشبببببببار قانوني لها طبقًا ألحكام قانون المحاماة، وكذلك التوصبببببببية 

 بشطب الشركة عند صدور قرار بتصفيتها.

 

 الفصل التاسع 

 للمحامين  المساكن لبناء التعاونية الجمعية
 

 (:89/11/المادة) في ني قد 1964 سنةل( 157) مرق المحاماة قانون  كان    
 عليها دور إلنشبباء يقتضببي وما األراضببي مينأت تتولى المسبباكن بناء لجنة تأليف

 في السببببببكنى لدور المالكين غير القضببببببائية الخدمة وموظفي المحامين لسببببببكنى
 أعمالهم. مراكز

 هذه وتتولى مهمتها لتسبببهيل المدن بعض في فروع اللجنة لهذه يكون  أن ويجوز
 للمحامين. المساكن بناء جمعيات على اإلشراف اللجنة
 ذلك. يتضمن لم النافذ 1965 لسنة )173 (رقم القانون  ان اال
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بالمحامين منذ  الالئق السببببببببكن توفير ىعل العملب معنية المحامين نقابة وكانت
 وقت مبكر أي قبل صدور القانون المذكور.

بتاريخ   بغداد  في  المحامين من مجموعة أسبببببببببببسبببببببببببت قد كانت التاريخ هذا فقبل
 (1) .المحامين نقابة في مقرها المساكن لبناء تعاونية جمعية 4/7/1956

  1959، سببنة  الحارثية منطقة في االرض من مسبباحة على الجمعية حصببلت وقد
 االدارية الهيئة وضببببعتها شببببروط على وفق  1962   سببببنةعلى المحامين   وزعت

 وسببببببميت،  للسببببببكن مناسبببببببة قطع الى افرازها بعد المحامين على  نذاط  للجمعية
 المحامين(. المنطقة بب )حي

 معاً  والقضبببباة المحامين على االراضببببي من اخرى  وجبة النقابة وزعت ذلك وبعد
وتوجد االن في مقر النقابة  (2) واحدة. شبببببببجرة من باعتبارهما وودياالد منطقة في

جمعية لبناء المسببببببببببباكن تابعة لالتحاد العام للتعاون، تعمل على الحصبببببببببببول على  
 ارض سكنية لتوزيعها على المحامين.

 

 الفصل العاشر 

 للمحامين االستهالكية التعاونية الجمعية
 

حدثت    ،الثانية العالمية الحرب اثناءفي اربعينات القرن الماضببببببببببي وفي      
 الطرق  النقطاع ،المعيشبببببببة متطلبات من وغيرها الغذائية شبببببببحة في المواد

 لقدو   .المتحاربة للقوات المواد تلك توفير واسبببببببقية  بسبببببببب الحرب، العالمية
 للحصببول المحامون  الزمالء جابهها التي الصببعوبات المحامين نقابة لمسببت

 
 . 366ص 1977  ذار 1 العدد القضاء .1

 

 . 113 ص  ،مصدر سابق ،زكي جميل حافظ .2



165 
 

 الفاحش الغالء وتأثير  ،وغيرها والمالبس البيتية واللوازم الغذائية المواد على
 لشببمول الدولة في المعنية الجهات راجعتلذا    ،األسببواق على اسببتولى الذي

 اسببوةً  المحامين على المحلية والمنتوجات المسببتوردة المواد بتوزيع المحامين
 على 1944 سببببنةالنقابة  عزمت ذالفي ذلك،   توفق لم انها اال،  بالموظفين

 منها المسببتوردة المواد تلك بعض لتوفير تعاونية اسببتهالكية جمعية تأسببيس
 مااالتز   ،للمحامين وتوفيرها  ،المعنية الوزارات من عليها والحصببول،  والمحلية

  .توفيره طيعت تسببببببب  الذي بالقدر معاناتهم وتخفيف تجاههم بمسبببببببؤوليتها منها
فالفت هيئة من بعض المحامين باسبم )جمعية االسبتهالط التعاونية للمحامين  

 جاء في نظام الجمعية الداخلي ما يأتي:  وقد  في بغداد(.
لبث روح التعاون بين المحامين وحل مشبببببباكلهم االقتصببببببادية بإيجاد المخازن 

عدد  وقد انضببببببببببببم  لتجهيزهم باللوازم البيتية كالمواد الغذائية والمالبس وغيرها.
 كبير من المحامين الى الجمعية.

 على بالموافقة  8/2/1944 في(  40) المرقم كتابها الداخلية وزارة فأصبدرت
 موافقة اخذ بعد اال تصبدر لم الموافقة ان المالحظو  .1المذكورة الجمعية قيام
  نذاط االقتصببببادي الوضببببع لصببببعوبة ةالدول ودوائر الوزارات من كبير عدد
 /18/3  بتاريخ جمعية أول انتخبتفق،  السببو  في المواد من المعروض وقلة

 المحامين وهم: من  1944
 رئيساً           خضر الرحمن عبد •
 الرئيس  نائب        تراب ابو  االمير  عبد •

 
 .1944 ، السنة2مجلة القضاء، العدد  1
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 سكرتيرا                الحكيم لطيف •
 امينًا للصندوق             األورفلي  نوري  •
 عضوا       الدين     محي حسين •
 عضوا  الجرجفجي            محمد •
 عضواكبة                    جميل  •
 عضواالشالجي                عبود •
 عضوا       1الخضيري  الرزاق عبد •

ثم توسعت الجمعية وأصبحت عامة بعدما كانت مختصة بالمحامين، فأصبا  
بإمكان أي شخي االنتماء اليها بتقديم طلب الى مجلس اإلدارة، اال ان نقابة  

واستمرت هذه الجمعية   (2)المحامين بقيت هي المهيمنة على إدارة الجمعية.  
 ،الظروف لتطور  نظراً   اليوم،  لها وجود  الانه   اال لفترات متعددة من الزمن،  

 المواد الغذائية على الحصول وسهولة،  للمحامين المعاشي المستوى  وارتفاع
 .معقولة بأسعار االسواق في بكثرة وتوفرها ،المنزلية والمواد

ويوجد في بناية النقابة حاليًا مخزن تابع للقطاع الخاص لبيع المواد الكهربائية  
 والمنزلية  
 .للمحامين المريحة باألقساط

 

 
 

 .252مصدر سابق، ص . 1
 . 1944  1مجلة القضاء ، ط   .2
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 ثامن الباب ال

 المحامين  لنقابة االنتخابية الدورات
 2019الى سنة  1933 سنةتأسيسها  منة

 

 قانون  ( من3)المادة/ بموجب سبببببببببببنة واحدة( (االنتخابية الدورة مدة كانت . 1

 .1964و   1961وكذلك في قانوني المحاماة لسنة   ،التأسيس

 الوحيدة تكون  تكاد ديمقراطية كممارسبة  (سبنوياً ) الجديدة اللجان انتخاب  وتكرر

 الدورةمدة  صببببببببببببحت، عندما ا1965الى سبببببببببببنة    الزمان ذلك في العراق في

 .القانون النافذن  ( م84/ادةمال (موجبن( ب سنتي )االنتخابية  

 بموجب  (سببببنوات ثالث (الى االنتخابية الدورة مدة زيدت 2001 سببببنة وفي
، المسببتند الى )الفقرة/ سببادسببًا( من قرار  16/2/1200 في العامة الهيئة قرار

 .  2001( لسنة  268مجلس قيادة الثورة المنحل رقم )
 من تتألف  ،اإلدارية )مجلس النقابة( عند تأسببببببببببببيس النقابة كانت اللجنة . 2

 قانون  من (4/المادة، بموجب )أعضبببببببباء وسببببببببتة ونائبه الرئيس)النقيب(
 التأسيس.

من يتكون  مجلس النقابة  أصببببببببببببببا  1960لسبببببببببببببنة   قانون المحاماة وبموجب
 (.51/)المادةأعضاء. النقيب ونائبيه وستة  

 من يتكون  مجلس، أصبببببا ال1964( لسببببنة 157رقم ) المحاماة وفي قانون 
 (.83/المادة )  أصليين. أعضاء وثمانيةالنقيب    ونائبي المحامين نقيب

 اعضببباء وعشبببرة النقيب من يتكون  النقابة مجلس فانذ، الناف القانون  أما في
 (.83/لمادةا)اصليين ينتخب وكيل النقابة من بينهم.  
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بب   ،الواحدة لدورةالمقررة في القانون ل مدةالتسبمية   الكتاب هذا في اعتمدتُ  . 3
تلك  أكانت سبببواءً ،  2019 سبببنة الى 1933سبببنة   االنتخابية( من )الدورة
 التي التغييرات عن النظر بغضسببنوات،    ثالث أم سببنتين أم سببنةالمدة 

، أو اعادة  أعضبببببائها أو أكثر حدأ أو  النقيب كتغيير احياناً  فيها تحصبببببل
 (1)  انتخابها.

 اسبببببتناداً  1960 الى1933 من للمدة اإلدارية( تسبببببمية )اللجنة اعتمدتُ  . 4
 نااللج سببببببببببجالت قرارات  و  التأسببببببببببيس قانون  في ردةلواا التسببببببببببمية الى

 (2)اإلدارية
 قانون  تسبببببببببميتها النقابة( بعد ان أبدل )مجلسالى  التسبببببببببمية غيرتُ  ثم . 5

 (.107المادة/ ).  1960  ( لسنة84رقم ) المحاماة
المعلومبات عن تواريخ البدورات االنتخبابيببة   ايراد الكتباب في  ُت فياعتمبد . 6

 :على وأسماء أعضاء مجالسها

 

، لبطالن االنتخاب  1939اعيد االنتخاب مرة واحدة في تاريخ النقابة وذلك في سببببنة  . 1
 .5/9/1939 في (68/939و 67رقم )األول بموجب قراري لمحكمة التمييز 

 

،  1939  سببنة  النقابة( لغاية اللجنة اإلدارية )هيئة ،مصببدر سببابق، سببمى الخياط. 1  .2
، سببببنة اصببببدار 1972الى سببببنة    1939)مجلس النقابة( منذ سببببنة  سببببماها  ثم  

 (.84بموجب القانون رقم) 1960سنة  االعلمًا بانها لم تتغير كتابه، 
  (هيئة نقابة المحامين )فسماها    ،مصدر سابق محمود،  رؤوفطارق أما السيد  .2

 .2000منذ تأسيسها لغاية سنة 
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 1934 سبببببببنة منذ المحامين نقابة مجالسما ورد في سبببببببجالت قرارات    :أوال  
واعتبرتها األسببباس، ألنها السبببجل الرسبببمي المعتمد لبيانات   ،6201 الى سبببنة

 النقابة.
 األول العدد منذ في باب )انباء النقابة(  ،القضبببببببباء مجلة في ورد ما  :اانيا  
 .2004العدد األخير سنة   الى 1942 سنة

وبين ما ورد في في تلك السبجالت   ما وردبين    ،اختالفات اي هناط تكن لمو 
 دون  المجلة في ترد قد التي المعلومات بعض اسببببببببببتكمال سببببببببببوى المجلة 

 السجالت.
مدير اإلدارة السبببببببببابق في نقابة    محمود طارق رؤوف السبببببببببيد ما أورده  االثا :

العدد )الثالث والرابع( لسبببنة  مجلة القضببباءبحثه المنشبببور في  في المحامين،
 وقد  ،30/3/2000لغاية  المحامين منذ تأسببيسببها نقابة مجالس عن  2001
 .سجالتعما ورد في ال  طفيفة اختالفات من فيه ورد ما الى اشرت
 ة(المحاما تاريخ (كتابه الخياط في زكي احمد المرحوم كتاب واخيراً   رابعا :

، صبدور الكتابسبنة   1972منذ تأسبيسبها لغاية ،  المحامين نقابة مجالس عن
 .فيه وردت التي الى االختالفات اشرت وقد

 
 
 
 
 



170 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



171 
 

 لفصل األول ا

 الدورات االنتخابية في العهد الملكي 

 9/10/1933 للمحامين لنقابة األولى  االنتخابية الدورة

 ( ناجي السويدي)
 المنصــب االسم

 ناجي السويدي
، فحلَّ محله  1934/ 21/3استوزر في  

 السعدي  داود
 .الدورة انتهاء الرئيس حتى نائب

 المحامينرئيس نقابة 
 

 الرئيس  نائب

 الصندوق  امين ى عاصممصطف
 اإلدارية اللجنة عضو علي  الشيا محمود علي

 اإلدارية اللجنة عضو السعيدي نوري  شفيق
 اإلدارية اللجنة عضو السنوي  كمال
 اإلدارية اللجنة عضو النائب  الدين عالء
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 اإلدارية اللجنة عضو الراوي  الغني عبد احمد

 
 السعدي()داود 

 13/9/1934 الثانية   االنتخابية الدورة

 بهجت زينل 
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 المنصب االسم

 1الرئيس  بهجة زينل 
 الرئيس  نائب كمال السنوي 

 السر أمين عبد العزيز السنوي 
 الصندوق  أمين عبودي سيتي 
 عضو ابراهيم الواعظ

 عضو توفيق فنرت 
 عضو نوري األورفلي 
 عضو سري االعظمي 

 

 18/8/1935 الثالثة   االنتخابية لدورةا
 المنصب السم
 الرئيس  زينل  ةبهج

 الرئيس  نائب العزاوي  عباس

 
 : 82أورد الخياط، مصدر سابق، ص  1

 الن ،مطبعي خطأ أو سببهو وهذا ،1934 –  1933الثانية   الدورة تاريخ إن. 1=  
الالحقة   الدورات  الى الخطأ اسبببببببتمر وقد ،  التاريخ ذلك األولى قد اسبببببببتغرقت  الدورة
 أوردناه. ما والصواب  1940لغاية 
 .عبد العزيز السنوي  ،لم يذكر الخياط.2
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 (1)  السر امين التنرلي الجبار عبد
 الصندوق  امين تي يس عبودي
 عضو السعدي  ابراهيم
 عضو النقشلي  عوني
 عضو السعيدي نوري  شفيق

 عضو السنوي  العزيز عبد

 10/8/1936 الرابعة  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 الرئيس  زينل  ةبهج
 الرئيس  نائب السنوي  كمال
 السر أمين السنوي  العزيز عبد

 الصندوق  امين تي يس عبودي
 عضو الواعظ ابراهيم

 عضو األورفلي  نوري 
 عضو النقشلي  عوني
 عضو السعيدي نوري  شفيق

 

 1/8/1937 الخامسة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 الرئيس  زينل  ةبهج

 

 مرة السببببببر( )كاتم و،  السببببببر( مرة )امين عبارة،  الفرعية النقابة انتخابات  في ت رد و   .1

 ، فقد اخترت عبارةواحداً  المعنى كان ولما  ،أخرى  ثالثة )السبببببببببببكرتير(و  ،أخرى 

 ث.الثال للحاالت  السر( )امين
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 الرئيس  نائب السنوي  العزيز عبد
 السر أمين المدلل صالح

 الصندوق  أمين سيتي  عبودي
 عضو الواعظ ابراهيم
 عضو النقشلي  عوني
 عضو السعيدي نوري  شفيق
 عضو سامي  محمود جالل

 7/8/1938 السادسة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 الرئيس  زينل  ةبهج
 الرئيس  نائب السنوي  العزيز عبد

 السر أمين المدلل صالح
 الصندوق  امين تي يس عبودي
 عضو النقشلي  عوني
 عضو السعيدي نوري  شفيق
 عضو سامي  محمود جالل

 عضو الواعظ ابراهيم
 

 13/8/1939 ُأبطلت( ) أ /السابعة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 الرئيس  السعدي  وداد
 الرئيس  نائب السنوي  العزيز عبد

 السر أمين سامي  محمود جالل
 الصندوق  امين تي يس عبودي
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 عضو الراوي  نجيب
 عضو الصوفي  رشيد

 . 9/1939 /7يوم   استقال عضو محمود  بعبد الوها
 عضو الدين صدر حمدي

 

  ، 2/10/1939لغاية 13/8/1939من  ،يوماً   (50)اللجنة   استمرت  مالحظة:
رقم   التمييز محكمة لقراري  تنفيذاً   ،نفسبببها السبببنة في االنتخابات أُعيدت حيث

 اللجنببة انتخببابببات ان ظهر ان بعببد  ،5/9/1939 في (68/939و  67)
 (1)  .باطلة واصبحت،  للقانون  مخالفة السابقة

 (2)3/12/1939    ب  /السابعة لدورة االنتخابيةا

 المنصب االسم
 الرئيس  زينل  ةبهج

 قرار صدور فور  اللجنة رئاسة تولى
 بعد نقيبا   استمر ام ،التمييز محكمة

بتاريا   في االنتخابات فوزه
12/3 /1940 . 

 الرئيس  نائب السنوي  العزيز عبد
 أمين السر سامي  محمود جالل

 صندوق  امين تي يس عبودي
 عضو المدلل صالح

 

 . 364سابق، ص مصدر  ،طارق رؤوف محمود  .1
 

 جالل محمود سامي وإبراهيم الواعظ. ،قبمصدر سا ،لم يذكر الخياط .2
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 عضو النقشلي  عوني
 عضو الواعظ ابراهيم

 عضو شبيب الرزاق عبد
 (1)30/8/1940 الثامنة  االنتخابية الدورة

 

 ( نصرة الفارسي)
 المنصب االسم
 الرئيس  الفارسي نصرة

 الرئيس  نائب شبيب الرزاق عبد
 السر أمين الواعظ ابراهيم

 الصندوق  أمين األورفلي  نوري 
 عضو وي االسبع يونس
 عضو زلخة  يوسف

 

 نصرة  برئاسة  مختلفتين  لجنتين  ،مصدر سابق ،محمود طارق رؤوف أورد السيد  ( (1

 . 365ص  1940/ 30/8 بتاريخ  الفارسي
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 عضو الجرجفجي  مدمح
 عضو الراوي  ناجي

 9/8/1941 االنتخابية التاسعة الدورة
 

 ( الراوي  ب نجي)
 المنصب االسم 
 الرئيس  الراوي  نجيب

 الرئيس  نائب .ه  عيسى
 السر امين شريف  عزيز
 الصندوق  امين األورفلي  نوري 
 عضو السنوي  العزيز عبد

 عضو زلخة  يوسف
 عضو الصوفي  رشيد
 عضو الظاهر الهادي عبد
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 9/8/1942 العاشرة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 الرئيس  الراوي  نجيب

 الرئيس  نائب .ه  عيسى
 السر أمين السنوي  العزيز عبد

 الصندوق  امين األورفلي  نوري 
 عضو الجرجفجي  محمد

 عضو زلخة  يوسف
 عضو الظاهر الهادي عبد

 عضو كمونة  صادق
 

 3/8/1943 عشرة الحادية  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 الرئيس  الراوي  نجيب

 الرئيس  نائب .ه  عيسى
 السر امين السنوي  العزيز عبد

 الصندوق  امين األورفلي  نوري 
 عضو الجرجفجي  محمد

 عضو زلخة  يوسف
 عضو كمونة  صادق

 عضو خضر الرحمن عبد
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 (1)3/8/1944 عشرة الثانية االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 الرئيس  الراوي  نجيب

 الرئيس  نائب .ه  عيسى
 السر امين السنوي  عبد العزيز

 الصندوق  امين نوري األورفلي 
 عضو الجرجفجي  محمد

 عضو زلخة  يوسف
 عضو خضر الرحمن عبد

 عضو صادق كمونة 

 13/8/1945عشرة  الثالثة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 الراوي  نجيب

 1946/ 5/3الستيزاره بتاريا  نظرا  
 بدله.  نقيبا  الوهاب  عبد جميلُأنتخب 

 الرئيس 

 الرئيس  نائب كمونة  صادق
 السر امين شبيب الرزاق عبد

 الصندوق  امين األورفلي  نوري 
 عضو الجرجفجي  محمد

 عضو السنوي  العزيز عبد

 

 . 88قائمة مختلفة، ص  ،مصدر سابق ،الخياط رد أو  .1
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 الظاهر الهادي عبد
 3/1946/ 5 الستيزاره بتاريا نظرا  

 الصوفي بدله.رشيد  شحرُ  

 عضو

 عضو زلخة  يوسف

 
 (1)27/8/1946 عشرة الرابعة  الدورة

 
 ( جميل عبد الوهاب )                         

 المنصب االسم
 الوهاب  عبد جميل

 3/12/1946 الستيزاره بتاريا نظرا  
 الراوي  نجيب انتخب

 ه.  من بدال   نقيبا   13/12/1946يوم 

 الرئيس 

 

 . 89قائمة مختلفة، ص  ،مصدر سابق، أورد الخياط.  1
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 الرئيس  نائب شبيب الرزاق عبد
 السر امين محمد جواد الخطيب 

 الصندوق  امين الدوري  المحسن عبد
 عضو الحكيم لطيف

 عضو يوسف المولى 
 عضو الصوفي  رشيد
 عضو الجرجفجي  محمد

 
 (1) 8/8/1947   عشرة الخامسة االنتخابية الدورة

 المنصب االسم
 الراوي  بنجي
 1948/ 2/3الستيزاره بتاريا  نظرا  

 ه.  من بدال   نقيبا   حمندي جعفرخب انت

 الرئيس 

 الرئيس  نائب شبيب الرزاق عبد
 السر امين يوسف المولى 
 الصندوق  امين لطيف الحكيم

 عضو محمد الجرجفجي 
 عضو الجميل .الب

 

دورتين انتخابيتين لتغير  هذه الدورة، مصدر سابق ،محمود  . اعتبر طارق رؤوف1 .1
 .370و  369النقيب فيها، ص  

شيد ر جواد الخطيب و  محمد ، 90ص  ،مصدر سابق ،الخياط ضافأ. 2
 ، فأصبحت من عشرة أعضاء خالفًا للقانون.الصوفي
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 عضو محمد زكي عبد النريم 
 عضو الدوري  المحسن عبد

 (1)20/8/1948 عشرة السادسة االنتخابية الدورة

 ( جعفر حمندي)
 

 المنصب االسم
 الرئيس  حمندي  جعفر
 الرئيس  نائب النريم  عبد زكي محمد
 السر امين جميل  .الب
 الصندوق  امين قليان أدور

 عضو النيالني  صالح محمد
 عضو الشيا شريف

 عضو الشماع  كاظم
 

 . 91، ص مختلفة قائمة ،مصدر سابق، الخياط أورد   1
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 عضو الشيباني .لعت

 
 (1) 8/8/1949   عشرة السابعة االنتخابية الدورة

 المنصب االسم
 الرئيس  حمندي  جعفر

 الرئيس  نائب الدوري  المحسن عبد
 السر امين الحمداني  ابراهيم

 الصندوق  امين األورفلي  نوري 
 عضو الجميل .الب
 عضو البياتي  محمد بدري 

 عضو العاني  توفيق محمد
 عضو جرجي  .الل

 
 
 
 
 
 

 

 الكيالني.  صالا محمد  بذكر ،91، ص مصدر سابق  ،الخياط انفرد  1
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 ( 1) 1/8/1950 عشرة الثامنة  االنتخابية الدورة

 
 ( عبد الوهاب محمود)

 المنصب االسم
 الرئيس  محمود  الوهاب عبد

 الرئيس  نائب النريم  عبد زكي محمد
 السر امين النيالني  صالح محمد
 الصندوق  امين رضا حسن صفاء
 عضو السعيد صالح محمد
 عضو جميل  .الب
 عضو سمحيري  نائل

 

  األعلى الخمسة األولى الواردة في االسماء  ،92سابق، ص مصدر  أورد الخياط،  1
 .فقط
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 عضو األوقاتي  جعفر احمد

 (1) 11/8/1951 عشرة التاسعة االنتخابية الدورة

 المنصب االسم
 الرئيس  محمود  الوهاب عبد

 الرئيس  نائب النريم  عبد زكي محمد
 السر امين جميل  .الب
 الصندوق  امين النيالني  صالح محمد
 عضو رضا حسن صفاء

 عضو سمحيري  نائل
 عضو األوقاتي  جعفر احمد

 الدركزلي  ابراهيم
 18/11/1951 في مستقيال   دعُ 
 رشدي بدال منه. رشيد يحيى رشحف

 عضو

 

 سعيد على أعضاء اللجنة. صالا محمد ، 93سابق، ص مصدر  ،الخياط اضاف. 1
قائمتين مختلفتين لهذه  273و  372ص  سابق،مصدر  ،ود طارق رؤوف محم. أورد 2

 االنتخابية. الدورة 
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 8/8/1952   العشرون  االنتخابية الدورة

 )حسين جميل( 
 المنصب االسم

 الرئيس  محمود  الوهاب عبد
 الرئيس  نائب الشيخلي الرزاق عبد

 السر امين الجميل .الب
 الصندوق  امين رضا حسن صفاء
 عضو منير  توفيق
 عضو الدركزلي  ابراهيم

 عضو سمحيري  نائل
 عضو هللا  عبد عامر
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   (1)28/8/1953 والعشرون  الحادية  االنتخابية الدورة
 

 المنصب االسم
 الرئيس  جميل  حسين
 الرئيس  نائب منير  توفيق
 السر امين دركزلي  ابراهيم
 الصندوق  امين رضا حسن صفاء
 عضو الشالجي  صالح

 عضو مطر  يعبد الغن
 عضو سمحيري  نائل

 عضو بابان  محمد

 (2)27/8/1954والعشرون    الثانية الدورة
 المنصب االسم

 محمود  الوهاب عبد
 عمله يمارس ان لقب استقال 

 الى ، مما أدى01/10/1954في  
 ز عن فو أسفر  آخر انتخابجراء ا

 10/1954/ 28    ين جميل فيسح

 الرئيس 

 الرئيس  نائب منير  توفيق
 السر امين زبير  الرزاق عبد

 الصندوق  امين الشالجي  صالح
 عضو مطر  الغني عبد

 

 مطر.  الغني عبد ، 274ص  مصدر سابق، رؤوف طارق  يذكر لم  .1

 عمر. سعد  ، 95في ص  مصدر سابق ،الخياط يذكر مل  .
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 عضو عمر  سعد
 عضو سمحيري  نائل

 عضو بابان  محمد

 26/8/1955   والعشرون  الثالثة االنتخابية الدورة
 المنصب  االسم 

 الرئيس  جميل  حسين
 الرئيس  نائب عمر  سعد

 السر امين البستاني  اسماعيل هللا عبد د.
 الصندوق  امين الشالجي  صالح

 عضو مطر  الغني عبد
 عضو الدرزكلي ابراهيم
 عضو بابان  محمد

 عضو جميل حافظ  زكي

 3/8/1956 والعشرون  الرابعة  االنتخابية الدورة
 

 المنصب االسم
 الرئيس  جميل  حسين

 الرئيس  نائب ر سعد عم
 السر امين زبير  الرزاق عبد

 الصندوق  امين الشالجي  صالح
 عضو إسماعيل  هللا دد. عب

 عضو مطر  الغني عبد
 عضو حافظ  جميل زكي
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 عضو بابان  محمد

 
 9/8/1957 والعشرون  الخامسة االنتخابية الدورة

 
 ( فائق السامرائي )                         

 المنصب االسم
 الرئيس  السامرائي  فائق
 الرئيس  نائب عمر  سعد

 السر امين الصائغ نجيب
 الصندوق  امين الشالجي  صالح
 عضو جميل  حسين
 عضو شنشل  صديق محمد
 عضو بابان  محمد
 عضو الخيزران حبيب فيصل
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 الثاني فصل ال

 الدورات االنتخابية في العهد الجمهوري 
 

 1958/ 8/8 العشرون و  السادسة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 الرئيس  محمود  الوهاب عبد
 الرئيس  نائب الصائغ نجيب
 السر امين العزاوي  مظهر
 الصندوق  امين الشالجي  صالح
 عضو هللا  عبد عامر
 عضو بابان  محمد

 عضو حافظ  جميل زكي
 عضو الخيزران حبيب فيصل

 28/8/1959    والعشرون  السابعة  الدورة

 
 ( عبد الرزاق شبيب )

 المنصب االسم
 الرئيس  شبيب الرزاق عبد
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 الرئيس  نائب جمعة  حسن عباس
 السر امين زكي صالح شكري 
 الصندوق  امين الخير  ابو الحميد عبد محمد
 عضو العبطة  محمد
 عضو بابان توفيق
 عضو الفريح  اسعد
 عضو رسام  نوئيل

 (1) 1960/ 21/10والعشرون    الثامنة  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 النقيب شبيب الرزاق عبد
 األول  النقيب نائب العاني نعمان الحاج
 الثاني  النقيب نائب الخياط زكي احمد

 السر امين العبطة  محمد
 الصندوق  امين بابان توفيق
 عضو كبة  قاسم مهدي
 عضو زكي صالح شكري 
 عضو ياسين  يحيى
 عضو رسام  نوئيل

(  84) رقم الجديد المحاماة احكام قانون   بهذه الدورة بموج   اتانتخاب   يتجر أ
وقد تضمن االحكام الجديدة ،  1960تموز   4في . الذي صدر 1960  لسنة

 االتية:

 

 كبة.  قاسم مهدي ،97ص  مصدر سابق ،الخياط يورد  لم  ((1
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 (.107/المادة  )النقابة(. )مجلس االدارية اسم اللجنة أصبا  .1
 (.51/7/المادة)  واحد. من بدالً  للنقيب نائبان . أصبا2
 من األول االسبببببوع الى  ب شببببهر من االنتخابات اجراء  موعد لجل أُ  . 2

السبببابق  الموعد في الحر الشبببتداد،  سبببنة كل من األول تشبببرين شبببهر
  المحباكم.  عطلبة فترة في العراق خبارج المحبامين من كثير وغيباب

 (.61/المادة)
 20/10/1961   والعشرون  التاسعة االنتخابية الدورة

 المنصب االسم
 النقيب شبيب الرزاق عبد

 األول  النقيب نائب العاني نعمان الحاج
 الثاني  النقيب نائب كبة  قاسم مهدي

 السر امين العبطة  محمد
 الصندوق  امين علي الحاج حسين

 عضو حافظ  جميل زكي
 عضو رسام  نوئيل
 عضو الهاشمي  كريم

 عضو ماهر  شاكر
 

 19/10/1962   الثالاون  االنتخابية لدورةا
 المنصب االسم

 النقيب شبيب الرزاق عبد
 األول  النقيب نائب لعانيا نعمان الحاج
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 الثاني  النقيب نائب كبة  قاسم مهدي

 السر امين الحميد  عبد محمد
 الصندوق  امين علي الحاج حسين
 عضو العبطة  محمد

 عضو هللا  خير اسماعيل
 عضو رسام  نوئيل

 عضو الواعظ  الدين ورن

 (1)4/10/1963والثالاون  الحادية  االنتخابية الدورة
 المنصب  االسم

 النقيب شبيب الرزاق عبد
 األول  النقيب نائب العاني نعمان الحاج
 الثاني  النقيب نائب كبة  قاسم مهدي

 السر امين الواعظ  الدين رنو 
 الصندوق  امين الحميد  عبد محمد
 عضو رسام  نوئيل
 عضو        النجم حسن احمد

 عضو العبطة  محمد
 عضو هللا  خير اسماعيل

 

 

  1963، الدورتين االنتخابيتين لعامي  100ص  مصدر سابق ،الخياط أورد .  1
 معًا.  فاختلطت الدورتان ، مطبعي خطأ حدث  قد  انه  ويبدو معا،  1964و
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 (1)28/2/1964 والثالاون  الثانية االنتخابية الدورة
 المنصب  االسم

 النقيب شبيب الرزاق عبد
 األول  النقيب نائب كبة  قاسم مهدي
 الثاني  النقيب نائب الحميد  عبد محمد

 السر امين حافظ  جميل زكي
 الصندوق  امين النجم حسن احمد
 عضو وي عال  باقر
 عضو الهاشمي  كريم

 عضو النبيسي  صبيح
 عضو االيوبي  مصطفي ابراهيم

 6/2/1965 والثالاون  االنتخابية الثالثة الدورة
  لسببببنة   (157) رقم الجديد المحاماة قانون  صببببدر  21/10/1964بتاريخ     

 شببببببببببهر الى  22/10/1964 االنتخابات من تأجيل فيه  تقررالذي    1964
 (.128/المادة)الى  استنادا1965الثاني كانون 

 بين شبببديد نزاع وقع  1965االنتخابات في سبببنة  وفي الموعد المقرر ألجراء  
 ها، مما جعلئ تعذر إجرا الى أدى االنتخاب عملية اثناء المتنافسببببببببة القوائم

 سبميت شبؤونها إلدارة لجنة وعينت،   (2)النقابة على يدها تضبع  العدل وزارة
 

، الندماجها مع الدورة التي قبلها كما كتابه في  االنتخابية الدورة هذه الخياط يذكر لم.  1
 . ذكر سابقاً 

 لمحاميل  (1970  –  1958)ة  السبع العرب  اتحاد المحامين مؤتمرات  كتاب  في جاء.  2

 = :231ص  ،2012 بغداد  ،الظاهر جواد 
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 بموجبفي األدنى،    الحكام )القضببباة( المذكورين من مكونة ،اإلشبببراف  لجنة
 بإشرافها:  االنتخابات اجراء حين الى  1/2/1965في  (223)  المرقم  كتابها

 

 عبد  األولى ترأس  ،انتخابية قوائم ثالث  1965 االنتخابات سببببببببببنة خاضببببببببببت =  

 .الدوري  المحسن عبد  الثالثة وترأس ،فائق السامرائي الثانية وترأس ،شبيب  الرزاق

 الكبيسبي صببيامثل  المعروفة القومية العناصبر بعض  تضبم األولى القائمة وكان

 قائمة وكانت   ،المتحمسبببببببين الشبببببببباب  وبعض  حافظ جميل وزكي الحبوبي واحمد 

محمد و جميل مثل حسبببببين الثقيل الوزن  من شبببببخصبببببيات  تضبببببم السبببببامرائي فائق
 .وغيرهم وي عال وباقر عمر وسعد  لشنش صديق

،  والمسبببتقلين  الكبار المحامين بعض  تضبببم فكانت  ،الدوري  المحسبببن عبد  قائمة أما
 .وغيرهم نوري  صبري  ود. شوكت  الهيازعي االمير عبد  مثل

 أربع في ونجاحها الشبببببيب  الرزاق عبد  قائمة عليه كانت  الذي الحماس أن ويبدو

 تفوز لكي السببببببيطرة يحاولون  المتحمس قائمته شببببببباب  جعلت   ،سببببببابقة انتخابات 

  ،السبببببامرائي  فائق قائمة في منافسبببببيهم تجاه الهتافات  من يكثرون  فأخذوا  ،قائمتهم
 لذلك ،الكراسبببي ورمي واالصبببطدام االضبببطراب  الى أدت   ،مشبببادة بينهم فحصبببلت 

 لتعذر وتأجيلها االنتخابات  ايقاف االنتخابات  على المشبببببببببرفة اللجنة رئيس قرر

 المضطرب. الجو هذا في اجراؤها
 الالئق غير واالضببببببببطراب  المشببببببببادة تلك حاضببببببببراً  " كنت  بقوله الظاهر وعقب 

 بالمحامين".

ق وعضببو احدى القوائم المتنافسببة  السبباب الوزير  ،الحبوبي السببيد احمد  ذلك اكد  وقد 
  االنتخاب  عملية حاضبراً  كان بأنه 2018 /15/9يوم   في داره به لقائي عند   نذاط

 قررت  لذا ،التي أشبار اليها الظاهر في كتابه  ،المحامين بين مشبادة وحدثت  ،تلك

مثل ذلك في  هائاجرا لتعذر وتأجيلها قافها، اياالنتخابات  على المشببببببببببببرفة اللجنة
 الوضع.
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 المنصب االسم
حسن.   1 )القاضي(   علي الحاكم 

 التنريتي 
 االشراف  لجنة رئيس

 عضو جواد مصطفي الحاكم . 2
 عضو حرب حمزة الحاكم . 3
 عضو ممتاز  حكمت الحاكم.  4
 عضو الهاشمي نوري  الحاكم . 5

،  فور صبدوره  العدل وزارة لقرار تسبتجب لم المحامين نقابة أن يجدر ذكرهوما  
 عن الصببببببادر 1/2/1965في  (223)المرقم االداري  المرا أن اعلنت بل

 لبذا  ، نبذاط النبافبذ القبانون  في المقررة النقباببة لحقوق  مخبالف العبدل وزير
 يتم ان النقابة الى شبؤون  ادارة في القانوني واجبها في أداء  االسبتمرار قررت

 جديد. نقابة مجلس عنه وينبثق االنتخاب
 الجمعة يوم من التاسببببببببببببعة السبببببببببببباعة في لالجتماع العامة الهيئة ودعت

 اجراء في لالسبببببببببتمرار المحامين نادي في 1965  ذار 19 المصبببببببببادف
،  نالحاضببببببببببري  عدد كان مهما النقابة قانونًا لمجلس المقتضببببببببببى االنتخاب

 من بصبببورة 1965 /2/ 26 في(  711 (المرقم بكتابها العدل  زيرو  بلغتأو 
 المجلس لقرار تأكيداً  االنتخاب على المشبببببببرفين الحكام الختيار القرار هذا

 .للمحامين ذلك واعالن السابق
 مشببرفة كلجنة لها اجتماع أول عقدت العدل وزير من المكلفة اللجنة أن بيد

 باجتماعها العدل وزير واعلمت،  6/2/1965  يوم النقابة شببببؤون  إدارة على
 وضبع من تمكينها المحامين نقيب من طلبت وأنها  ،المحامين نقابة مقر في
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 النقيب ان ال، إاالنتخابات اجراء لحين شببؤونها وادارة النقابة على اللجنة يد
 وهو  ،هات فقامر  مع انفاً  المذكور النقابة كتاب من نسببببخة وسببببلمه ذلك رفض
 وكببذلببك  19/3/1695  يوم االنتخببابببات إلجراء العببامببة الهيئببة دعوة  بيببان

 .الوزراء مجلس رئيس الى المرفوعة التفصيلية المذكرة
 امر تنفيذ عن ممتنع النقابة مجلس أن  ،ذلك من اللجنة رئيسوقد تبين ل

 اللجنبة وتخويبل  ،منباسبببببببببببببببباً  يراه  مبا اتخباذ الوزير من ويطلبب،  العبدل وزارة
 مند(    /88/  المادة (احكام بموجب اليها  لت التي الصبببببالحيات ممارسبببببة

 . نذاط النافذ  1964 لسنة(  157) رقم المحاماة قانون 
انها  التمييز وأعلنت محكمة لدى الوزارة قرارطعنت في   قد النقابة كانتو 

 .(1)المحكمة تصدره الذي القرار ستقبل
اللجنبة لبذا فبإن  طعن مجلس النقباببة المقبدم اليهبا،  ز  لتميي  محكمبةنتيجبة لرد  و 

 االنتخابات اجراء حين الى ادارتها في واسبتمرت ،النقابة على يدها وضبعت
 (2)  .2/2/1966 في القادمة

 
 
 

 

 .1965/ 6/2ليوم   النقابة مجلس قرارات  سجل ( (1
 

 . 1965سجل قرارات مجلس النقابة لسنة  ( (2
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 (1)24/2/1966 والثالاون  الرابعة  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 النقيب السامرائي  فائق
 النقابة  وكيل الخياط زكي احمد

 السر امين كبة  قاسم مهدي
 الصندوق  أمين ماهر  شاكر
 عضو الرحمن  عبد حسن
 عضو العمر  احمد محمد

 عضو وي عال  باقر
 عضو شماس  رزوق 
 عضو القزويني بدري 

 عضو وشلي اج رشيد هادي
 عضو سلمان السيد رضا

 

( لسبببببببنة 173)ت انتخابات هذه الدورة بموجب احكام القانون الجديد رقم ي جر أُ 
وقد تضبببببببببببمن االحكام الجديدة   30/11/1965الذي صبببببببببببدر بتاريخ    1965
 االتية:
  يتكون مجلس النقابة من النقيب وعشرة أعضاء اصليين..  1
 (. 83/المادة)

 (.86/المادة)  الى )وكيل النقابة(.  (نائب النقيب)عنوان   أبدل.2

 

في حين لم   1967سنة ، مصدر سابق ،الخياط لدى االنتخابية  الدورة هذه  تاريخ . 1
 تجر في هذه السنة انتخابات لتعديل مدة الدورة الى سنتين بموجب القانون الجديد. 
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  . ( سبببببببببببببنتين ) الى )واحدة سبببببببببببببنة) من االنتخابية الدورة مدة عدلت.  3
 (.84/ةدالما)

المببببادة  )  فقط.  (متتبببباليتين بمرتين (النقيببببب .حببببدد عببببدد مرات انتخبببباب4
/84.) 

 23/2/1968والثالاون    الخامسة االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 النقيب محمود  الوهاب عبد
 النقابة  وكيل يوسف  ناجي

 السر امين االلوسي  توفيق
 الصندوق  أمين .ه احمد خالد

 عضو وي االوند جهاد
 عضو بابان  محمد

 عضو الصفار  الرحمن عبد
 عضو الفريح  اسعد
 عضو وي ال المند سالم

 عضو العبادي  هادي
 عضو الحسني  مهدي

 (1)9/1/1970 الثالاون و  ةسادسال  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم

 النقيب محمود  الوهاب عبد
 

 توفيق االلوسي. ، قبصدر سا، ملم يذكر الخياط ( (1
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 النقابة  وكيل يوسف  ناجي
 السر امين األلوسي  توفيق
 الصندوق  أمين وي االوند جهاد
 عضو الحديثي الرزاق عبد

 عضو الغثوان ابراهيم

 عضو الدليمي  فهران
 عضو الزبيدي سليم

 عضو الحسني  مهدي
 عضو الدين محي كمال
 عضو هللا  عبد عامر

 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

 (1)12/2/1972والثالاون  ةسابع ال  االنتخابية الدورة
 

 
 ( يوسف ناجي )

 المنصب االسم
 يوسف  ناجي
 انتخابه بتاريا بعد توفي
 ادارة فتولى (2)  1972/ 24/5

 وكالة  النقابة

 النقيب

 

قائمتين مختلفتين لهذه الدورة   ،384ص  مصدر سابق ، محمود طارق رؤوف أورد . 1
 .نقيب بديلالنتخاب   االنتخابية

 

ان النقيب ناجي يوسبببببببف كان    ،109ص   ،مصبببببببدر سبببببببابق  ،الخياطجاء في كتاب .   2
مريضبببببببببًا طريا الفرا  عند اجراء االنتخابات لهذه الدورة، فما ان تماثل للشبببببببببفاء 
لبضبببببببببببعة ايام فقط، حتى وافته المنية فتوفاه هللا، وبقيت شبببببببببببؤون النقابة تدار من 

  =ى قبانون المحبامباة وتقرر فيبه وكيبل النقباببة جهباد الونبداوي، واخيرًا أجري تعيبل عل
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 وي االوند جهاد
 قانون  تعديل على اجري  ام

 االنتخابات  
 ،فقط النقيب انتخابر فيه تقر 

 :فانتخب

 نقيبا   الخيزران حبيب فيصل
 نهاية حتى  10/2197/ 31يوم  

 االنتخابية  الدورة

 النقابة  وكيل

 السر امين الحديثي الرزاق عبد
 الصندوق  أمين غثوان  ابراهيم محله حل

 عضو الحسني  مهدي
 عضو الدليمي  فهران

 عضو العلي حسون  فاضل
 عضو هللا  عبد عامر
 عضو الدين محي كمال
 المطلك عبود

 لتعيينه  عبادة شوقي محله حل
 (. قاضيا  )حاكما 

 عضو

 

= أجريببت االنتخببابببات وفبباز فيهببا    13/10/1972وفي يوم    انتخبباب نقيببب فقط.
فيصببببببببببل حبيب الخيزران على ان يعمل مع أعضبببببببببباء المجلس القائم حتى انتهاء  

 لى هذه السنة ينتهي كتاب الخياط.واالمدة القانونية. 

نمبا جرى انتخباب السببببببببببببببيبد الخيزران  أقول: لم يجر  أي تعبديبل على قبانون االنتخباببات، وإ
/أ( الموجودتين أصببببببببباًل في 92/2( المعطوفة على )المادة/93/2بموجب )المادة/

 عند تشريعه. 1965( لسنة  النافذ 173ني قانون المحاماة رقم )



204 
 

 عضو الراضي خليل الحاج

 
 )جهاد الونداوي(     

 
 (فيصل حبيب الخيزران )   
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 (1)11/1/1974 والثالاون  ثامنة ال  االنتخابية الدورة

 
 ( حسين الصافي)

 المنصب االسم
 الصافي حسين

 بتاريا الستقالته نظرا  
 :منه بدال   النقابة  لىتو  1974/ 2/10

 النقيب

 النقابة  وكيل العزاوي  مظهر
 السر امين مهدي  عبد صبري 
 الصندوق  أمين الحسني  مهدي
 عضو العلي حسون  فاضل
 عضو موفق  عمر .الل

 

 .لهذه الدورة قائمتين 285و  284، ص مصدر سابق ،محمود  طارق رؤوف أورد  ( (1
 * 



206 
 

 عضو محجوب المصلح  سامي
 عضو الصافي الرزاق عبد

 عضو عبادة  شوقي
 عضو الدليمي  فهران

 عضو وشلياالج أكرم
 

 

 ( 1)24/2/1976   والثالاون تاسعة ال االنتخابية الدورة
 ( مظهر العزاوي )                         

 النقيب العزاوي  مظهر
 النقابة  وكيل الحديثي الرزاق عبد
 السر امين السعيدي  لؤي 

 الصندوق  أمين ناظم العةاري 

 

 مهدي الحسني.، 386، ص سابق مصدر ،محمود طارق رؤوف  ضافأ. 1
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 عضو العلي حسون  فاضل
 عضو موفق  عمر .الل

 عضو المصلح  محجوب سامي
 عضو الصافي الرزاق عبد
 عضو مبارك  الجبار عبد
 عضو وشلياالج أكرم

 عضو الغني عبد عادل
 

 13/1/1978الدورة االنتخابية االربعون 
 المنصب االسم
 النقيب العزاوي  مظهر
 النقابة  وكيل الغني عبد عادل
 السر امين الفيصل  فنر .الل
 العةاري  ناظم

 بدال   صندوق  امين الراوي  حامد  تخبأن
 . العدل وزارة في موظفا   لتعينه همن

 الصندوق  أمين

 عضو مهدي  عبد صبري 
 عضو العلي حسون  فاضل

 عضو المصلح  محجوب سامي
 عضو مبارك  الجبار عبد

 عضو وشلياالج أكرم 
 عضو الواحد عبد يحيى سعد
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 11/1/1980 ربعون واال حادية ال االنتخابية الدورة

 
 ( حامد الراوي )                          

 المنصب االسم
 النقيب الراوي  صالح حامد
 النقابة  وكيل الغني عبد عادل
 السر امين الفيصل  فنر .الل
 الصندوق  أمين الدوري  جابر محمد

 عضو وشلياالج أكرم
 عضو الحديثي  محمد

 عضو الجبوري  عليان عداي
 عضو مهدي  عبد صبري 
 عضو الدليمي  فهران
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 عضو الشايع كاظم
 عضو النعيمي  الدين عز

 23/12/1982 االربعون الثانية و  االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 النقيب الراوي  صالح حامد
 النقابة  وكيل الغني عبد عادل
 السر امين الفيصل  فنر .الل

 الصندوق  أمين الدوري  جابر د. محمد
 عضو وشلياالج كرمأ

 عضو النعمة  نعمة

 عضو الجميلي  اللطيف عبد
 عضو مهدي  عبد صبري 
 عضو الدليمي  فهران

 عضو النعيمي  الدين عز
 عضو القصير  فجر فازع

 13/1/1984 واالربعون  ةثالث ال  االنتخابية الدورة
 

 المنصب االسم
 النقيب الراوي  صالح امدح

 النقابة  وكيل النعمة  يوسف نعمة
 السر امين الدلي سعد

 الصندوق  أمين الدوري  جابر محمد
 عضو الغني عبد عادل
 عضو الفيصل  فنر .الل
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 عضو األسود  داود
 عضو مهدي  عبد صبري 
 عضو الدليمي  فهران

 عضو النعيمي  الدين عز
 عضو القصير  فجر فازع

 1/4/1986 واالربعون  ة رابعال  االنتخابية الدورة
 المنصب  االسم
 النقيب الراوي  صالح حامد
 النقابة  وكيل النعمة  يوسف نعمة

 السر امين مهدي  عبد صبري 
 الصندوق  أمين الدوري  جابر محمدد. 

 عضو نعمان  شاكر نعمان
 عضو األسود  داود

 عضو الطبقجلي نزار .د
 عضو النسار  سلوان

 عضو النعيمي  الدين عز
 عضو الحديثي  فليح
 عضو الحسن  حاتم الرحيم عبد

 (1)25/3/1988 واالربعون  ةخامس ال االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 النقيب الراوي  صالح حامد
 النقابة  وكيل النعمة  يوسف نعمة

 

 االسود.  داود  ،مصدر سابق، يورد طارق رؤوف لم( (1
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 السر امين مهدي  عبد صبري 
 الصندوق  أمين الدوري  جابر محمد د.

 عضو نعمان  شاكر نعمان
 عضو األسود  داود

 عضو الطبقجلي نزارد. 
 عضو النسار  سلوان

 عضو النعيمي  الدين عز
 عضو الحسن  حاتم الرحيم عبد

 عضو العةاري  ناظم

 ( 1)23/3/1990 واالربعون  سادسةال  االنتخابية الدورة

 
 ( نعمة النعمة)                              

 

لتغير النقيب  ثالث قوائم لهذه الدورة ،مصدر سابق، أورد طارق رؤوف محمود ((1
 . مرتين
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 المنصب االسم
 الراوي  صالح حامد

في إدارة   النعمة نعمة النقابة  وكيل    حل محله
 مجلس لديوان رئيسا   لتعيينه نظرا  .النقابة
  14/4/1991بتاريا  الوزراء

 النقيب

 اريابت ةالنعم نعمة لوفاة نظرا  
25/6 /1991 

 ،شاغرين والوكيل النقيب منصبا فأصبح
( 88/األخيرة من )المادة الى الفقرة واستنادا  

  األسود داود انتخب  ،المحاماة قانون  من
 ،للمجلس الباقية للمدة للنقابة وكيال  

 من اقل للمجلس ،الباقية المدة ان وحيث
 /أ(91/المادة) احكام الى واستنادا   ،سنة
 وكيل يقوم ان تقرر ،المحاماة قانون  من

 .للمجلس الباقية للمدة النقيب مقام النقابة

 النقابة  وكيل

 السر امين مهدي  عبد صبري 
 الصندوق  أمين الدوري  جابر محمد .د

 عضو نعمان  شاكر نعمان
 عضو الطبقجلي نزار، د

 عضو النعيمي  الدين عز
 عضو الحديثي  فليح
 عضو الحسن  حاتم الرحيم عبد

 عضو العةاري  ناظم
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 21/3/1992الدورة االنتخابية السابعة واالربعون 

 
 األسود(داود )                          

 المنصب االسم
 النقيب األسود  داود

 النقابة  وكيل مهدي  عبد صبري 
 السر امين العةاري  ناظم

 الصندوق  أمين نعمان  شاكر نعمان
 عضو الحسن  حاتم الرحيم عبد

 عضو الحديثي  فليح

 عضو علو  مال حمدون  كمال
 عضو الجبوري  مزاحم
 عضو الخطيب الرزاق عبد سامي
 عضو البياتي  مجيد صباح
 عضو الساعدي  فالح احمد
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 31/3/1994 واالربعون  ثامنة ال  االنتخابية الدورة
 المنصب  االسم

 النقيب األسود  داود
 النقابة  وكيل مهدي  عبد صبري 

 السر امين العةاري  ناظم
 الصندوق  أمين نعمان  شاكر نعمان

 عضو الحسن  حاتم الرحيم عبد
 عضو الساعدي  احمد

 عضو علو  مال حمدون  كمال
 عضو الجبوري  مزاحم
 عضو الخطيب  سامي
 عضو البياتي  صباح

 عضو الحديثي الرزاق عبد
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(1)28/3/1996 واالربعون  عةساتال  االنتخابية الدورة

 
 ( عز الدين النعيمي)                         

 المنصب االسم
 النقيب النعيمي  احمد الدين عز
 النقابة  وكيل الحسن  حاتم الرحيم عبد

 السر امين النسار  سلوان
 الصندوق  أمين نعمان  شاكر نعمان
 عضو البياتي  مجيد صباح

 عضو الدوري  جابر محمد .د

 عضو الساعدي  فالح احمد
 عضو علو  مال حمدون  كمال

 

 .العذاري  ناظم ،مصدر سابق ،محمود طارق رؤوف  يذكر  لم ( (1
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 عضو المنشدي شمير اسود
 عضو المكو.ر  سلمان

 عضو العةاري  ناظم

 19/3/1998 ون لخمسا الدورة
 المنصب االسم

 النقيب النعيمي  الدين عز
 النقابة  وكيل النسار  سلوان
 السر امين المنشدي اسود

 الصندوق  أمين البياتي  صباح
 عضو الدوري  جابر محمد. د

 عضو الجبوري  مزاحم

 عضو الالمي  النريم عبد هيثم
 عضو شعالن  سامي
 عضو خضير  محمود شاكر
 عضو العةاري  ناظم

 عضو السعدي  ضياء
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30/3/2000حادية والخمسون ال لدورةا

 
 ( نعمان شاكر)                         

 المنصب االسم
 النقيب نعمان  شاكر نعمان

 النقابة  وكيل الحسن  حاتم الرحيم عبد
 السر امين السعدي  ضياء
 الصندوق  أمين البياتي  صباح
 عضو الخطيب  سامي
 عضو المكو.ر  ناصر سلمان

 عضو علو  مال حمدون  كمال
 عضو خضير  محمود شاكر

 عضو االعرجي حسين
 عضو القادري  عباس خالد

 عضو المنشدي اسود
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 االنتخابية الدورة مدة تكون  نأ  16/21/2001  بتاريخ العامة الهيئة رتقر 
( في 268مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ) قرار الى اسبببببتناداً ،  سبببببنوات  ثالث

6/12/2001  .(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . 400ص  ،2001والرابع  الثالث  العدد  ، القضاء مجلة  1
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 الثالث الفصل 

 2003الدورات االنتخابية بعد سنة 

 األمريكي القاضبببببببببببي النقابة مقر إلى حضبببببببببببر  02/5/2003بتاريخ        
 ن،المحامي  ونقابة العدل وزارة على والمشبببببرف قوى التحالف ممثل  (كامبل)

 سبببببببببببةالمحامين الخم من لجنة وتعيين ،بالمنتخ  النقابة مجلس حل وقرر
 التالية أسماؤهم:

 المنصب االسم
 اللجنة  رئيس الموسوي  حسين
 اللجنة  رئيس وكيل مرزة حسين

 السر أمين يحيى سعد
 الصندوق  أمين محمود  محمد برويز
 مقرر  صالح محمد هشام

 

 .21/5/2003  من ابتداءً  النقابة عمل على لألشراف
 .14/8/2003بتاريخ   تنتهي السارية االنتخابية الدورة مدة بأن علماً 

االنتخابات   بإجراءحيث انتهى عملها    ثمانين يومًا،اللجنة لمدة   واسببتمر عمل
في الموعد المحدد النتهاء الدورة االنتخابية السبببابقة )التاسبببعة واالربعون( في 

14/8/2003. 
ن  و على االنتخابات القضببببببببباء العراقي ومندوب األمم المتحدة وممثل وأشبببببببببرف

 عن االتحاد الدولي واتحاد المحامين العرب وعن نقابة المحامين في الواليات
 المتحدة االمريكية.
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 14/8/2003 الثانية والخمسون االنتخابية  الدورة
 

 
 (مالك دوهان الحسند.  )       

 المنصب االسم
 الحسن  دوهان مالكد. 
وزيرا   نظرا    بتاريا،  للعدل الستيزاره 

( 91وعمال  بأحكام المادة)  ،6/6/2004
النافة،   المحاماة  قانون  مجلس  من  قرر 

 النقيب مقام النقابة وكيل تولى النقابة
 المجلس دورة من المتبقية المدة إلكمال

 .االنتخابية

 النقيب

 النقابة  وكيل علو  مال حمدون  كمال
 السر امين السعدي  ضياء
 الصندوق  أمين البياتي  صباح
 عضو الجبوري  مزاحم
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 عضو الخطيب  سامي

 عضو المكو.ر  ناصر سلمان
 عضو خضير  محمود شاكر
 عضو الناهي الدين حسام
 عضو الفتيان هشام
 عضو المنشدي اسود

 عضو المسعودي ناجي اسكندر
 

 
 ( كمال حمدون مال علو )
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 (1)16/11/2006 الخمسون الثالثة و  االنتخابية لدورةا

 
 ( ضياء السعدي)                           

 المنصب االسم
 السعدي  ضياء

 البعث باجتثاث  لشموله  ترشيحه  إللغاء نظرا  
الفائز   همحل  حل 19/11/2006 بتاريا
 المنشدي  اسودالثاني 
 ضياء لنقيبل منصبال داعي ام
 الى استنادا   30/6/2008 بتاريا السعدي

 مالمرق االتحادية التمييز محكمة قرار
 . 2008/ 30/6 ي( ف 157)

 النقيب

 

يالحظ زيادة في عدد أعضاء المجلس لتعيين واستقالة بعضهم وترشيا اخرين   ( (1
 محلهم.
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 النقابة  وكيل الفتيان هشام
 السر امين البياتي  صباح

 الصندوق  أمين المسعودي  اسكندر
 عضو   الخطيب سامي
 عضو الجبوري  مزاحم

 عضو الفيصل  محمد
 عضو خضير  محمود شاكر
 عضو البكوع فارس

 عضو  وهل رحيم 
 عضو  الناهي الدين حسام 

 عضو سري  جمال سميرة
 عضو أحالم الالمي 

 عضو هاتف االعرجي 

 عضو كمونة  مهدي

 
 (اسود المنشدي)
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 8/4/2010 والخمسون  ةرابعال االنتخابية الدورة            

 
 (محمد الفيصل)                            

 المنصب االسم
 النقيب الفيصل  محمد
 النقابة  وكيل الزهيري  حميد حسن
 السر امين البياتي  صباح
 الصندوق  أمين مهنا صالح مسلم
 عضو الواحد  عبد مكي

 عضو خضير  محمود شاكر

 عضو المسعودي  اسكندر
 عضو الالمي احالم
 عضو الشمري  نعيمة علي
 عضو السلطاني احمد

 عضو الجبوري  مزاحم
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 (1)3/3/2013 والخمسون  خامسةال االنتخابية الدورة
 المنصب االسم
 النقيب الفيصل  محمد

 النقابة  وكيل أحالم الالمي
 السر امين البياتي  صباح
 الصندوق  أمين المهنا صالح مسلم
 عضو العبيدي  رزاق

 عضو وي االحسن قاسم محمد

 عضو الزبيدي علي
 عضو   خضير محمود شاكر
 عضو  الشمري  علي

 عضو احمد السلطاني 

 عضو   الواحد عبد مكي 

 عضو محمد حيدر حسون  

 عضو االسدي  هاني
 عضو وااق قاسم الشمري 

 عضو النعيمي  جننيز

 
 
 
 

 

 يالحظ زيادة في عدد أعضاء المجلس الستقالة بعضهم وترشيا اخرين محلهم.  ( (1
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  2016/ 16/3 والخمسون  سادسةال  االنتخابية الدورة

 
 (أحالم الالمي)

 

 المنصب االسم
 الفيصل  محمد

 تاريا من  ء  بتداا،  النقيب  منصب لشغور نظرا  
 في  6201 سنةل (84)رقم القانون  نشر

 الةي  13/2/2017 بتاريا  الرسمية الجريدة
نر  ب  2003 سنة الى  رجعي بأار العمل اعاد

 التيالنافة،  المحاماة   قانون  من(  84/المادة)
 بدورتين النقيب انتخاب مرات عدد حددت

 إلكمال محله حلت لةا ،متتاليتين انتخابيتين
 الالمي احالمة السيد المتبقية المدة

 المحاماة قانون  من (91) المادة ألحكام استنادا  
 المعدل. 1965 لسنة (173رقم )

 النقيب

 النقابة  وكيل أحالم الالمي
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 السر امين البياتي  صباح
 الصندوق  أمين وي يناالحس قاسم محمد
 عضو العبيدي رزاق
 عضو العوادي  رزاق

 عضو شرهان احمد
 عضو زوين  محمد

 عضو الزيادي وهاب

 عضو المرشدي  حيدر
 عضو المولى  سارة
 عضو الجواري  حامد اامر

 7/3/2019الدورة االنتخابية السابعة والخمسون 
 المنصب االسم

 النقيب ضياء السعدي 
 النقابة  وكيل رزاق العبيدي

 السر امين حيدر المرشدي 
 الصندوق  أمين ذو الفقار الشبالوي 

 عضو المفرجي .ه 
 عضو سارة المولى 

 عضو رائد الخزاعي
 عضو إبراهيم رشيد 

 عضو شهد الدليمي 
 عضو حسن الزهيري  

 عضو محمد قاسم الحسيناوي 
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 (2019آخر عرس انتخابي شارك فيه المحامون العراقيون سنة )
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 تاسعاب الالب

 مؤتمرات المحامين العراقيين 
على عقد اجتماعات المحامين خالل العطلة    سابقاً  العادةجرت      

الصيفة، وتكون مقصورة على انتخاب الرئيس والهيئة اإلدارية، االمر الذي 
 لم يعد باإلمكان االستفادة من مثل هذا  

ألغراض أخرى، لذا ارُتئ َي عقد مؤتمر خاص لمناقشة تلك    عاالجتما
 المشاكل والمعوقات. 

  

 الفصل األول 

 1951المؤتمر األول سنة

لمحببامين العراقيين منببذ سببببببببببببببنببة لابتببدأت نقببابببة المحببامين عقببد مؤتمرات        
بتبببببباريخ  فبببببب   ،1951 بغببببببداد  في  العراقيين  للمحببببببامين  األول  المؤتمر  انعقببببببد 

12/4/1951. 
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وكبانبت أسبببببببببببببببباب عقبده المشبببببببببببببباكبل التي تعترض المحبامين في مهنتهم وفي 
بهذا   التي تتعلق بها بطريق مباشببببببببببببر أو غير مباشببببببببببببرو مجاالت نشبببببببببببباطهم  

 .المسلك
 1951نيسببببببان  12افتتا المؤتمر أولى جلسبببببباته مسبببببباء الخميس المصببببببادف 

( محاميًا من خارج 180وحضبببببببببببور )  (عبد الوهاب محمود)برئاسبببببببببببة النقيب  
 بغداد.

 ي:ب وكانت اهم المشكالت التي يعاني منها المحامون والتي بحثها المؤتمر ه
الدعوة الى اصبببالح تشبببريعي وقضبببائي يريا المحامين والناس ويحفظ   . 1

 حريتهم وحقوقهم.
ظهور تضبخم في حقل الدراسبة القانونية زادت عن الحد الطبيعي مما   . 2

تها المسبببببببببببببلكية وزيادة عدد الخريجين الفائض عن أدى الى هبوط قيم
حاجة العراق نتيجة كثرة القبول في كلية الحقوق وانخفاض المسبببببببتوى 

 العلمي للكلية االمر الذي أدى الى تخرج محامين غير اكفاء.
عبدم تلقي المحبامين الرعبايبة واالحترام الالئقين بمهنبة المحبامباة اثنباء   . 3

أدائهم واجبهم، وعدم اتخاذ المراجع المسببببببببببؤولة اإلجراءات الحاسببببببببببمة 
 لتداركها.

مبا لم تفرض    يالوسبببببببببببببباطبة بين المحبامي والعمالء، وان منعهبا ال يكف . 4
 عقوبة مناسبة على كل من الوسيط والمحامي عند ثبوت الجرم.
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، ووجوب  1923كفبايبة أجور المحبامين المعمول ببه منبذ سببببببببببببببنبة  عبدم   . 5
 سن نظام جديد بدله.

عدم وجود ضبببببببببمان لمسبببببببببتقبل المحامي عند اصبببببببببابته بما يقعده عن  . 6
العمل كالمرض أو الشببيخوخة، لذا تقترح النقابة بمبدأ تقاعد المحامين  

 لضمان ذلك اسوة بما اخذ به المشرع المصري.
لنباس تمباسببببببببببببببًا ببالمجتمع واطالعبًا على ولمبا كبان المحبامي من أكثر ا . 7

فسبببببببببببباد أجهزة الدولة، وهو على اتصببببببببببببال بالحركات الفكرية ومواكب  
للحركات السبببببياسبببببية وعامل مؤثر ومتأثر بجميعها، فهو أصببببببا أكثر  
عرضببببببببة لمصببببببببادرة حريته ألتفه األسببببببببباب، لذا تقتضببببببببي الدعوة الى  

مناسبًا إذا  حمايته من االعتداء أو المساس بحريته وتعويضه تعويضًا  
 اصابه ضرر من أي اجراء تعسفي أو كيدي.

اصبالح القضباء العراقي بأجهزته كافة، الن القضباء والمحاماة يسبيران  . 8
 جنبًا الى جنب لتحقيق العدالة. 

حيث عقدت فيه ثالث    14/5/1951لغاية يوم  اسبتمر المؤتمر المذكور  وقد 
 جلسات مسائية.

وقد ناقش   ي،وأثر هام في الوسبببببببببببط الحقوقوكان لهذا المؤتمر صبببببببببببدى بعيد  
من وعرضبببببببببببببببت اقتراحببات عببديببدة    المببذكورة في أعاله،المشببببببببببببببباكببل    المؤتمر

 لحلها.المحامين  
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 ألسببباباال ان االقتراحات التي نتجت عن المؤتمر لم توضببع موضببع التنفيذ  
لموقفها  أهمها تنكر السبببببببببلطات في اتخاذ الخطوات الضبببببببببرورية لذلك  ،عديدة

من نقابة المحامين التي وقفت دائمًا في جانب أبناء الشبببعب وتطلعاتهم ضبببد  
 .السلطة واجراءاتها الغاشمة

 

 الفصل الثاني 

 1957المؤتمر الثاني سنة  
المؤتمر  عقد   10/1957/  14قررت اللجنة اإلدارية لنقابة المحامين بتاريخ   

 وذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه المحامين ومعالجتها.  ،الثاني للمحامين

 
الذي  برئاسبببببببببة النقيب فائق السبببببببببامرائي، انعقد المؤتمر    24/10/1957وفي  

،  تم فيها تشببببكيل اللجان التي تنظر في المواضببببيع المطروحة  اسببببتمر يومين،
 ووضع التوصيات الالزمة بشأنها.
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 المؤتمر:وكانت اهم المواضيع المطروحة في  
موضوع مساكن المحامين والصعوبات التي تواجهها النقابة في  . 1

 تذليلها.سبيل توفيرها، وإجراءاتها المتخذة ل
المحاماة وإنجاز تشبببببريعه بالشبببببكل الذي  مالحقة مشبببببروع قانون  . 2

 من مصالا المحامين ويضمن حقوقهم وحرياتهم.ضي 
تنظيم مهنة المحاماة ورفع شبببببأنها وتوسبببببيع مجاالتها والقضببببباء   . 3

 على عللها.
 :الموقف السياسي

لقد عقد المؤتمر الثاني في الوقت الذي يشبببببهد فيه العراق جوًا سبببببياسبببببيًا بالغ 
ومشبببببروع    ،العدوان الثالثي على مصبببببر وعقد حلف بغدادالخطورة ناتجًا عن 

وإجراءات الحكومية التعسببفية ضببد أبناء الشببعب عامة   ،ور االسببتعماري اايزنه
 والمحامين بخاصة.

مؤتمرهم، ألنهم من أكثر  لذا فقد كانت معاناة المحامين كبيرة انعكسبببببت على 
د عبدد من و ج و والتزامبا ببآمبال وحقوق وحريبة شببببببببببببببعبهم، وكبذلبك    الطبقبات وعيباً 

والقسببببببببم   ،المحامين في المعتقالت واخرين اسببببببببقطت عنهم الجنسببببببببية العراقية
 االخر منَفبون الى مدن أخرى.

،  واتخببذوا القرارات المنبباسبببببببببببببببببةببباسببببببببببببببتفبباضبببببببببببببببة  وقببد نبباقش المؤتمرون ذلببك  
ورفعوا البرقيات التي تبين موقفهم الى    ،فخاطبوا وزارة العدلية بشبببببببأن زمالئهم

وان تتحمل مسببببببببببببؤولياتها في   ،البتها بفرض احترام ميثاقهااالمم المتحدة ومط
 الدفاع عن حرية الشعوب وحقها في السيادة.
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المؤتمر مسباندة المؤتمرين للدول العربية المتضبررة من مؤامرات  أعلنوكذلك  
 الدول االستعمارية.

 

 الفصل الثالث 

 1968المؤتمر الثالث سنة  
بيبانبًا الى المحبامين    ،29/4/1968مجلس نقباببة المحبامين بتباريخ    أصبببببببببببببببدر

في بنببايببة نببادي    ،22/5/1968يعين فيببه موعببدًا لعقببد اجتمبباع غير عبباٍد في  
 المحامين لمناقشة األمور االتية:

 تمويل صندوق تقاعد المحامي وارتباطه بالدولة. . 1
 مشاكل المحاماة المهنية والمعيشية. . 2
في المنصببببببببببببببور التي لمبا يكتمببل    تمويبل بنبايبة نقباببة ونبادي المحبامين . 3

 .ناؤها بعدب 
 تمويل مجلة القضاء وجعل االشتراط فيها الزاميًا. . 4

محاميًا وترأسببببببببببه النقيب   (350)انعقد المؤتمر في الموعد المحدد بحضببببببببببور  
 .(عبد الوهاب محمود)

 وكانت اهم النقاط التي ناقشها المؤتمر هي:
نظام يوفر الحد األدنى من ضبببببمان   إليجادقضبببببية تقاعد المحامين    :أوال  

يقي المحامين وعوائلهم شببببببر العوز في حاالت الشببببببيخوخة والعجز  
 والمرض والموت.
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ولكن االمر الذي يعرقل ذلك هو عدم وجود موارد ثابتة للصبببببببندوق تتناسبببببببب  
لذلك يجب العمل على جعل الصندوق بوضع   ،والزيادة المتوقعة للمصروفات

 عن طريق:  ،مانًا حقيقيًا للمحامينأمين يصلا معه ان يكون ض
التزام الزمالء بتسبببببببببببديد األقسببببببببببباط الواجبة عليهم الى الصبببببببببببندوق في  . 1

 وتسديد األقساط المتراكمة.  ،مواعيدها
ضبببببرورة زيادة حصبببببة الحكومة في مسببببباعدتها للصبببببندوق زيادة تسبببببد  . 2

 العجز فيه.
ايجبباد موارد ثببابتببة يرى المجلس ضببببببببببببببرورة إيجبباد طببابع خبباص على  . 3

والصببببببببببببببكوط واالعال والوثببببائق  والوكبببباالت في األوراق  والعقود  مببببات 
مببات الفببارقببة وعقود الالمحبباكم والكتبباب العببدل ودوائر تسببببببببببببببجيببل الع

 وانظمة الشركات.
وتأسببيس    ،ناقش المؤتمر قضببية تأمين األراضببي والسببكن للمحامين  :اانيا  

 جمعية استهالكية لتوفير المواد االستهالكية والمنزلية للمحامين.
 ناقش المؤتمر مشاكل المحاماة المهنية والمعيشية وهي:  :االثا  

   .سوء توزيع دعاوى الحكومة على المحامين . 1
 .حصر الترافع في دعاوى الدولة بالمحامين . 2
البدوائر ضببببببببببببببرورة اسببببببببببببببتيعباب البدولبة لعبدد من المحبامين في   . 3

 الرسمية وشبه الرسمية.
 معالجة امتناع بعض الدوائر عن قبول مراجعة المحامين. . 4
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مسببببببببببببببباواة المحببامين بببالموظفين في تخفيضبببببببببببببببات السببببببببببببببفر  . 5
 واالستشفاء.

 زيادة النسب في اتعاب المحاماة. . 6
 تمويل بناية نقابة ونادي المحامين:  :رابعا  

، البناية والسببببيما التمويل المالينوقش المشبببباكل التي تعيق اكمال         
 واتخذت الخطوات المناسبة لحلها.

 تمويل مجلة القضاء:  :خامسا  
اقترح ان يكون االشببببتراط   ،نظرًا لتعرض المجلة لخسببببائر مسببببتمرة 

 فيها واجبًا على كل المحامين الستفادة المحامين جميعًا منها.
 المناسبة.وفي النهاية اتخذ المؤتمر التوصيات 
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 عاشرالباب ال
 المحامين نقابة بنايات

 

 األول  فصلال

 ة ـاب ـالنق رـمق
 بنببايبة في للمحببامين ت هنبباط غرفبةكبانبب قبببل تبأسببببببببببببببيس نقبباببة المحببامين     

 العهبد في بنيبت كبيرة بنبايبة وهي  ،المتنبي شبببببببببببببببارع في  المبدنيبة المحباكم
 ة.للخيال خاذها مقراً الت ، للقشلة مجاورة (1)دجلة نهر على العثماني

 شببباملة اصبببالحات البناية على تجري أُ 1921سبببنة   الملكي الحكم قيام وبعد
 (2)  ناف.ئ واالست  والبداءة الصلا محاكم لتشغلها

 تلك في غرفتين النقابة شببببببغلت 1933سببببببنة المحامين نقابة تأسببببببيس وعند
 (3)  .لمحامينل واالخرى  لإلدارة واحدة،  البناية

 بناية في  للنقابة، غرفتان نيت، ب نشببباطها اسبببتيعاب عن الغرف ضببباقت ولما
 .الحقاً  ذكره سيرد الذي  المحامي نادي
 

 

 . 97ص  ، مصدر سابق،خالي  محمود  .1

 . 49حافظ، مصدر سابق، ص  جميل زكي .2
 

تشغلها االن قاعة الفنان محمد غني حكمت بعد اعمار بناية المحاكم وتخصيصها  . 3
 البغدادي. للمركز الثقافي 
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محامو العراق امام بناية نقابة المحامين القديمة في بناية المحاكم المدنية في 

 1933شارع المتنبي عند تأسيس النقابة سنة  
 حيث، الوهاب عبد محمود النقيب عهد في 1953 سببببببنة توسببببببع حدث ثم

 التعمير من كثيرال فيها ي جر أُ و   ،في بناية المحاكم نفسببببببها تانغرفيفت  اضبببببب 
 .والتنسيق

ف، غر  أربع المجموع فأصببببا،  للكاتب واخرى  للمكتبة غرفة هناط صببببحتفأ
 فخفف بذلك من االزدحام الذي كان يعانيه المحامون.

االلوية )المحافظات(  وخصبببببببببصبببببببببت كذلك غرفة للمحامين الذين يعملون في 
 (1)  وعين لهم من يقوم على خدمتهم.

 

 

 . 93ص ،  مصدر سابق، الخياط ( (1
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 المقر السابق لنقابة المحامين في بناية المحاكم المدنية 

 )المركز الثقافي البغدادي( حاليا  في شارع المتنبي 
ب التببالي الى وزارة المبباليببة  وجهببت نقببابببة المحببامين الكتببا  1959وفي

 تخصيي ارض لنادي المحامين:  تطالب 
   المالية المحترم  الى سيادة وزير

وان  ،سبببببببق لنقابتنا ان اقامت نادي المحامين على ارض تعود للوقف
وبما ان الحكومة قد اسببببببببتجابت لسببببببببد حاجة   موعد انتهاء مدة العقد قد قرب،

فان    سببببكناهم،االكثرية من المحامين لتخصببببيصببببها ارضببببا يقيمون عليها دور  
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لنقباببة في تبامين نباد جبديبد للمحبامين يحبل محبل النبادي الحبالي، مصببببببببببببببلحبة ا
ومصبببببلحة المحامين في ان يكون ناديهم المقبل من ضبببببمن المحلة الخاصبببببة  

، متفقتان على ضرورة اقامته في نفس االرض المخصصة لبناء المساكن مبه
 الحارثية.في 
حامين  ان المساحة المخصصة في الوقت الحاضر في بناء المساكن للم وبما

غير كافية لتامين الحاجة لكال الطلبين، فال يمكن بالطبع ان تكون المسببباحة  
موافقتكم  نرجو  المقتضبية لنادي المحامين من ضبمن اراضبي المسباكن، ولهذا 

على تخصببببببببيي ارض لنادي المحامين يتخذ مقرا للنقابة، ال تقل مسبببببببباحتها  
كنى وعلى تقع في صدر االرض المخصصة للس ،عن ستة االف متر مربع  

باسببببببببم نقابة   )التسببببببببجيل العقاري(الشببببببببارع العام، وتسببببببببجيلها في دائرة الطابو 
  المحبامين بال ببدل اسببببببببببببببتنبادا الى احكبام الفقرة )ج( من المبادة األولى المعبدلبة 

 تمليك العرصات والمباني العائدة للحكومة.من قانون 
 المسباكن  اضبافة مسباحة جديدة ألرض   نذاطما اقرت هذه الفكرة، يتعين   وإذا

ل المسببببباحة المحصبببببصبببببة  ظقدر المسببببباحة التي سبببببتخصبببببي للنادي لكي ت ب 
 للمساكن على حالها.

 وتفضلوا بقبول احتراماتي. 
 عبد الرزاق شبيب                    
 رئيس نقابة المحامين                   

 
الحارثية  في ارض قطعة وخصبصبتالنقابة  لطلب الحكومة اسبتجابت وفعالً  
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 قرب للنقابة مقراً  التخاذها  ،بدل بال باسبببببببببمها وتسبببببببببجيلها المحامين لنادي
  (1) .اذكره المار للمحامين المخصصة السكنية االرض
 النقابة بتمليك  25/4/1961( في  211المرسوم الجمهوري المرقم )  فصدر

ع في مقاطعة )البيجية( إلنشاء مقر مرب  (7500) البالغة المساحة بدل بدون 
 (2) للنقابة وناٍد للمحامين عليها. 

إال أن تسببببببليم األرض تأخر لوجود مسبببببباكن للعمال والفالحين عليها، الى ان 
الجباري    –مبدينبة الثورة )الصبببببببببببببببدر حباليبًا(    –يتم نقلهم الى مبدينتهم الجبديبدة  

 العمل على انجازها حينذاط.  
وبعد أن تمت إجراءات تسبجيل األرض باسبم النقابة وإصبدار سبندات الملكية،  

عن مناقصببة تشببييد بناية المقر والنادي في مدخل    1962اعلنت النقابة سببنة  
 (3)المنصور.  

إال أن البناء تأخر كثيرًا ألسبببباب عدة اهمها قلة الموارد المالية، وقد سببباهمت 
(  25  000ث تبرعت بمبلغ )ببببب نقابة حي مؤسسة كولبنكيان في تمويل مشروع ال

 (4)مساهمة منها في اكمال بناية النقابة.   –وهو مبلغ كبير  نذاط  -دينار
 شببببارع في مقرها من النقابة انتقلتف  ،بناء البناية  أكمل،  1970   سببببنة وفي

 

 . 1959مجلة القضاء، أيلول  . 1
 

 . 1960مجلة القضاء،   .2

 . 106زكي جميل حافظ، مصدر سابق، ص . 3
  

 . 109 مصدر سابق ص  ،حافظزكي جميل   .4
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  محمود  الوهاب عبد النقيب عهد في المنصببور في الحالي مقرها الى المتنبي
 (1)  مناسب.  بحفل

     
 ( 1972بناية النقابة الحالية عند افتتاحها سنة )

 
 لفصل الثاني ا

 القاعـة الكــبرى 

 
كما ورد في بيان النقابة بتاريخ    1962كان انشببببببببببباء القاعة مقررًا منذ سبببببببببببنة  

 ، الذي جاء فيه:26/8/1962
الريباضببببببببببببببي  "انبه تقرر بنباء مقر النقباببة والنبادي أواًل ثم القباعبة الكبرى والنبادي 

والمسببببببا والسبببببينما التي تسبببببتوعب الفي شبببببخي فان تنفيذ تصبببببميمها سبببببيتم  
 مستقباًل ان شاء هللا".

 

 . 110 مصدر سابق ص  ،حافظزكي جميل  ( (1
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 االرض قطعة على للمؤتمرات كبرى ال  قاعةالانشبببببباء تقرر السبببببببعينات وفي
 بناءها مربع وتولت متر  2500مسبببببببباحتها بلغت  ،النقابة لبناية المالصببببببببقة

 وافتتحت .الدولة من االنشبببببببائية الحكومية بمنحةوالت اللمق العامة الشبببببببركة
  (1). (الراوي صالا حامد  )النقيب   عهد في 1984 سنة

، وهي على الرغم من اتسبباع مسبباحة عالية فنية بمواصببفات القاعةوقد بنيت  
 ا.الرؤي  تحجب أعمدة اي على ستندي  ال سقفها اال انه

 
 ( المحامينقاعة ناجي السويدي النبرى في نقابة )

 

، من السيد طارق رؤوف محمود مدير 23/10/2018رسالة الكترونية بتاريخ   .1
 اإلدارة في نقابة المحامين  نذاط. 
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 عرض وشبببباشببببة ومسببببرح كبيرة اسببببتقبال صببببالة على كذلك القاعة وتحتوي 
 .مركزي  تكييف اجهزة، و لإلدارة غرفكبيرة، و 

 أفضببببل من حينها في عدت، وبهذا  العراق خارج من حينها  اثاثها جلبوقد 
 والعربية الوطنية المؤتمرات فيها تعقد فكانت،  االطالق على  بغداد قاعات

 الهيئة واجتماعات وحفالتها النقابة مجالس انتخابات اجراء عن، فضببببببببببالً 
 (1)فيها.   العامة

تغيير هيكلي في  )الفيصببببل محمد)النقيب   عهدأجري في  2014 سببببنة وفي
تغليف  ها، تضبببببببمن  ل وكبير شبببببببامل وتطوير ميمبناية النقابة، حيث تم فيه تر 

 .  فيها اضافيةمات  اوحم غرف بناءو بشكل حديث،   واجهتها وقاعاتها

 ( 2014بناية النقابة بعد الترميم الشامل سنة )

 

 . 1991- 1980حامد الراوي نقيب المحامين للفترة من  يد لسارسالة من  .1
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لممارسبببة  الخلفي سببباحتها في الكرة رياضبببي حديث لخماسبببي ملعب ُبنيَ ما  ك
 .2015سنة    النشاطات الرياضية للمحامين

 
 (الملعب الرياي الخماسي)

الدورات التدريبية    إلقامة  ،2017( سببببنة  المحكمة االفتراضببببيةوُأنشببببئت قاعة )
 والمؤتمرات وغيرها من النشاطات القانونية.

وكذلك يمارس مجلس التأديب ولجنة الشبببكاوى )السبببلوط المهني( عملهما في 
 قاعة نفسها.

 
 قاعة المحكمة االفتراضية
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 النقابة قاعة تجديد تم (أحالم الالمي)  في عهد النقيب  8201وفي سبببببببببببنة 
 بدالً  حديثة مركزي  تكييف بمنظومة وتجهيزها وجدرانها ومسبببببببرحها الكبرى 

 .اعليه الزمن بمرور لعطلها القديمة من

   (السويدي ناجي قاعة)
 

  ،للمحامين نقيب أول ألنه  له  تكريماً  ، السويدي ناجي اسم قاعة عليها وأطلق
 ولدوره، الدستور( )فقيه لقب عليه كان يطلق  حيث  ،المميز القانوني  لدورهو 

 االستعمار لمقارعته ، افريقيا جنوب  في المنفي  في  توفي الوطني حيث
   .البريطاني 

 في  2017سنة  النقباء( )جدارية  افتتحت  في عهد النقيب )أحالم الالمي(و 
 في تاريخ النقابة المشرف.لدورهم  واحياءً  لتاريخهم  توثيقاً  النقابة صالة
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 جدارية النقباء

 للنقباببة الخلفيبة االرض في طبابقينذات   عمبارة بنيبت  2018  سببببببببببببببنبة وفي
 .الشركات لقسم خراآلو  لإلدارة األول  طابقال  خصي

 2018سنة  الجديدة بناية اإلدارة 



248 
 

سببميت احدى قاعات النقابة المخصببصببة لتدريب المحامين    2019في سببنة و 
 .1943باسم )امينة الرحال( اول محامية انتمت الى نقابة المحامين سنة  

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث

 

 مسبح النقابة 

  15/7/1986وفي كما ورد انفًا.  1962سنة  الى المسبا بناء كرةتعود ف   
 بإعادة المهندسببين من مجموعة  نذاط كلفت حيث  أعيدت فكرة بناء المسبببا

  بعد االخذ بنظر االعتبار   جديدة خرائط واعداد،  السببببببببببببابقة الخرائط دراسببببببببببببة
المسببببببببا ومرافقاته، وإمكانية اسبببببببتيعابه أكثر  مسببببببباحة األرض المتوفرة وحجم  

 عدد ممكن من الرواد.
وقدمت الدراسبببة الجديدة لمشبببروع المسببببا فعاًل مع خرائط جديدة حيث صبببمم 
بحجم أكبر من السبببببابق، وأجريت مسبببببوحات وتحليالت التربة لموقع المسببببببا 

 (1)  بواسطة المركز القومي للمختبرات االنشائية.

 

 . 1987لسنة  1مجلة القضاء، العدد  .1
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، وتقرر في حينه إحالة بنائه  1987بناء المسببا ثانية سبنة  ثم طرح موضبوع  
الى شبركة اجنبية لضبمان جودته، اال ان المسببا لم ينفذ واجل الى أجل غير  

 مسمى.
األولمبي بمواصفات حديثة، وملحقة به  المسبا ببناء بوشر  2018في سنة و 

 العائلية االجواء ولخلق وعوائلهم للمحامين خدمة  ،متكاملة رياضببببببببية قاعة
 .لهم والترفيهية المناسبة

 .2019ومن المؤمل اكتمال بنائه في النصف األول من سنة  

 المسبح األولمبي لنقابة المحامين 
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 الفصل الرابع

 متحف النقابة 

 في ودورها  الفذ لتاريخها توثيقاً  2018 سنة النقابة متحف ُأنشيء           
  ، الشعب ابناء بين  والثقافي والديمقراطي والسياسي الوطني الوعي اشاعة
.الحديث العراق بناء في لدورها وابرازاً 

 
 ( متحف نقابة المحامين )                    

 :المكان هذا في قولها يجب قصة للمتحف و 
 عدم يرى األول:   متضببببادان رأيان هناط كان  ،المتحف اقامة فكرة دما طرحتعن

 .والوقت للجهد مضيعة وانه ذلك جدوى 
  خر به يتعلق وما الوطن أصبببا بحيث ، خر اتجاهاً  اتخذت العراق في  فاألمور

 .المواطن به يهتم ما
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 بوطنببه المواطن يبذكره ذاكرة في جرسع  ُيقرعَ  ان يرى انبه يجببب  ،االخر والرأي
 المحاصبببببببصبببببببة سبببببببوق  في مزجاة بضببببببباعةً  أصببببببببا الوطنَ  ألن وذلك  ،وتاريخه

 .الصحيا الموقف الى للعودة األوان و ن، السياسية والنخاسة والطائفية
 الجيل جواناَ  يمأل الذي الُمم ض االلم عن ولتعبيره لوجاهته الثاني الرأي وتغلب

  ،لتاريخه  المشببببببرقة بالصببببببور المواطن معرفة ، وإلنالمواطنة قيم على تربى الذي
 .بمستقبله تفاؤالً  أكثر يجعله
 تاريخ من يتجزأ ال جزءع  هو ذي، التاريخها ليروي  المحامين نقابة متحف ويأتي
 الوطني الحكم قيام من عقدٍ  بعد تأسبببيسبببها منذ المحامين نقابة كانت فقد  ،العراق

 عن االمين الشبعب والمعبر وتطلعات  مال صبميم في  ،الماضبي القرن  مطلع في
  ،تأسببيسببها  قبل وبنائه حتى الوطني الحكم تأسببيس في وسبباهمت ،واحالمه همومه

 الحكم ادارة في العليا المناصببببببب تولى من طليعة في كانوا المحامين ان وذلك
 .فذة وادارية قانونية اسس وفق على بنائه على وعملوا

إن من أصعب األمور التي واجهت العراق بعد االحتالل األمريكي، لم يكن تفكيك  
التحتية، فالدولة قد أعيدت مؤسبببببسببببباتها، والبنى  مؤسبببببسبببببات الدولة وال تدمير البنى  

التحتية اعيد بناء اغلبها، ولكن االمر األصبببببببببببعب واالهم هو تدمير وتحطيم تاريخ  
رقببت بببت، والمكتبببات سببببببببببببببُ رل  رت او هُ مل  هبببت، واالثببار دُ العراق وتراثببه، فببالمتبباحف نُ 

 حرقت، وهذا مما ال يمكن اعادته. والكتب أُ 
 وي، بل كان ممنهجًا ومقصودًا.ولم يكن ذلك باألمر العف

أمر مهم   ولبذا فبان الحباجبة الى إقبامبة المتحف لم تكن ترفبًا فكريبًا أو ثقبافيبَا، ببل ه
لتذكير الجيل الحالي من المحامين الشبببببببببببببباب واالجيال المقبلة بان لنقابتهم تاريخًا  

 المسؤولية.يعتز به، وأن فيها رجااًل أفذاذًا أقاموا صرحها العتيد بمنتهى 
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 من الكبير العدد لفقدان وذلك ،السببببببببببهلة بالمهمة المتحف إقامة فكرة تكن ولم
 ال كله يدرط ال ما ولكن  ،المتحف مادة هي التي والمسبببببتندات والصبببببور الوثائق

 يعطي الذي االدنى الحد الى الوصبببول الى الطرق  بشبببتى توسبببلنا فقد ،جله يترط
 بنيانها عللوا الذين الكرام رجالها وعن  ،النقابة تاريخ عن ومشبببرقة واضبببحة صبببورة
 .واستثنائية صعبة ظروف في وأقاموه
 اال،  غيرها أم حكوميةً  أكانت سبببببببواءً ، بغداد في ثقافية زاويةع  تبقَ  لم ذلك ألجل
 .ينفُعنا ما فيه نجد ان عسى ،بها مررنا

 وكانت،  الراحلين المحامينالزمالء  عوائل هم  ،لنا واالهم الرئيَس  المصبدرَ  أن إالل 
 ،أزمانهم لبعد  واجهناها، التي االمور أصبببعب من بهم واالتصبببالُ  عناوينهم معرفةُ 

 حرق  أو سبببببببرقة أو فقدان عن الً ، فضببببببب ومغارب ها االرض مشبببببببارق   في ولتفرق هم
  كانوا بهم االتصببال اسببتطعنا من ولكن ،منهم عند عدد واجهناه ما وهذا  ،مكتباتهم

 ابائهم وجاؤوا و ثار ومقتنياتهم قلوبهم وقبلها بيوتهم فتحوا فقد  ،الظن حسببببن عند
 وشببباكرين،  به القيام النقابة تنوي  الذي العمل اهمية مقدرين،  النقابة مقر الى بها
 واجدادهم. ابائهم ذكرى  احياء في الفذ عملها لها

 تأخذ لم بانها ماً ، علاليوم الى العصببببور أقدم مذ المحاماة تاريخ المتحف ويروي 
 الدولة عاصبببببمة اسبببببطنبول في مدرسبببببة الحقوق  تأسبببببيس بعد اال الحالي الشبببببكل

 نقابة تأسببيس مراحل كذلكو ،  1874   سببنة منها جزءاً  العراق كان التي العثمانية
 .المحامين
  ،به  ُيعتزُّ  تاريخاً  لنقابتهم أن،  والمسببتقبلة الحاضببرة جيالألذكر اي المتحف وسببيبقى

 واناروا  ،والسببياسببي والثقافي الوطني الوعي مشببعل حملوا قد واجدادهم اباءهم وأن
 .سلف لخير خلف خير فليكونوا ،ووطنهم شعبهم طريق به
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 الفصل الخامس

 مكتبـة النقابـة 
  الكتب لمنتسببببببببببببيها توفير    ،1933قابة منذ تأسبببببببببببيسبببببببببببها سبببببببببببنة أولت الن     

تشبغله في بناية المحاكم على الرغم من صبغر المكان الذي كانت  ،  المحامين
 الثقافي البغدادي حاليَا( في شارع المتنبي.  )المركز  المدنية

ت مكتبة على الرغم من صببببببببببغرها اال انها كانت تحتوي على اهم الكتب ئ فهي 
 والمراجع القانونية التي يحتاجها المحامي.

قاعة كبيرة  وعند انتقال النقابة الى بنايتها الحالية في المنصبببببور خصبببببصبببببت  
في مختلف    والمجالت والبدوريبات  على اعبداد كبيرة من الكتبب  للمكتببة تحتوي 

 منها.القانونية  صنوف المعرفة وبخاصة  
 .واالخرى الضرورية لمهنة المحاماة  ،تحتوي على أمهات الكتب القانونية كما

. وقد توسببببببعت المكتبة وأصبببببببحت تشببببببغل االن قاعة كبيرة في الطابق الثاني
 اعدادًا ت  في الطابق األرضي واعدخصصت قاعة كبيرة    2018وفي سنة 

 ليق بنقابة سامية كنقابة المحامين.لتكون مكتبة ت حديثًا  

 
 (مكتبة نقابة المحامين الجديدة)
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 لسادسا فصل ال

 امين ــالمح  اديــن

سببببنة  النقابة تأسببببيس بعد مبكر وقت في للمحامين نادٍ  انشبببباء فكرة برزت   
1933.

 بشببببببأن هقررت  عما النقابة من العدلية وزارة اسببببببتفسببببببرت  24/9/4193 ففي
ممبا يعني ان فكرة إقبامبة النبادي كبانبت   ،المحبامين بنبادي الخباصببببببببببببببة البنبايبة

 باألعمال المباشبرةتها على  بموافق ، فأجابتها النقابةمطروحة قبل ذلك التاريخ
 لتجري  ،النهائية الخرائط تحضبببببببببببير من المحامين نادي لتشبببببببببببييد الالزمة

 من مشببتركة لجنة بواسببطة باسببمها العرصببة تسببجيل بموجبها بعد المناقصببة
 .العدلية ووزارة النقابة

مبجبلبس   وافبق،  11/12/1934 فبي )12 (رقبم البوزراء مبجبلبس قبرار وفبي
 وزارة كتاب في جاء حسببببما  ،للمحامين نادي بناء في الشبببروع الوزراء على

( 0001 )مبلغ أرصببببد ان بعد  10/12/1934في )31/1/4 (المرقم العدلية
 . 1934سنة  ميزانية في المحامين لنقابة ناردي 

 زيادة ،10/12/1934في (21المرقم )أ/ بكتابها العدلية وزارة ارتأت وقد
 فيهم بما  ،كافة الحقوقية االسببرة الى ينتسببب من ضببمي  ان النادي من الفائدة

 المحاضبببببببببرات كإلقاء ثقافية لغايات،  الحقوقيين الحكام )القضببببببببباة( وسبببببببببائر
 .وغيرها والمطالعة
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 الى لجل أُ  لذا ،يكفي  ال المبلغ ان وحظل  ،والخرائط التصببببببباميم عوضببببببب  بعدو 
 (1)  .1935  ميزانية الى دينار 750 مبلغ إلضافة القادمة السنة

 ناديال لتشببببييد المطلوبة عرصببببةال على الحصببببول من تتمكن لم النقابة لكن
 حينها.  عليها

 العدلية وزارة من طلبت  تقرر ان،  المحامين شتات يجمع نادٍ  وجود  ولضرورة
األوقاف  وزير بصبببببفته  ،الوزراء رئيس الرسبببببمية من والمراجعة التدابير اتخاذ

 لتخصيي االرض.
 على لحصبببولحتى تمكنت النقابة من ا1937سبببنة   الى تأخر االمر ان اال

 باإلجارة الملكيى المسببببببببببتشببببببببببف بجانب الكائنة للوقف العائدة االرض قطعة
   .طويلةال

 بإيجار سببببنة(  30) لمدة تخصببببيصببببها على الوزراء مجلس موافقة فصببببدرت
 .مناسب

 دينار(  90) مبلغ صبرف تقرر  ،27/6/1937 في االدارية للجنة قرار وفي
 (2)  .المحامين نادي بناية إلنشاء ولاللمق عمل اجرة اقساط ثالثة على
 وتقرر يالنببباد افتتا  (بهجبببت زينبببل)النقيبببب  وفي عهبببد    1/9/1939  وفي

 .ألول مرة فيه االدارية الهيئة انتخابات اجراءات
 والمناسبببببببببببات االحتفاالت جميع قامةال  محالً النادي بعد افتتاحه   صببببببببببباوأ

 المحامين اتحاد  مؤتمر فيه عقدت كلوكذ، النقابة تجريها التي واالنتخابات
 

 . والوثائق الكتب  دار في ( الموجودة9رقم)ع/ الوطني  البالط ملفات . 1

 .(1939  – 1934من ) اللجنة اإلدارية للسنوات  سجالت  .2



256 
 

 الذي القديم مقرها عجزل  ،أخرى  مؤتمرات من تلته وما 1957 سببببنة العرب
 الثقبافي )المركزالمبدنيبة   المحباكم بنبايبة في معبدودة غرف عن عببارة هو 

 .ذلك استيعاب عن المتنبي حاليًا( في شارع
 

 
 (1957بناية نادي المحامين في الصرافية التي عقد فيها مؤتمر المحامين العرب سنة )        

 اهم من ،شببببببملهم لجمع تاريخهم في مرة ألول للمحامين نادٍ  تأسببببببيس ويعد
 بهببا نتفعا التي البنببايببات خيرة من وكببان،  (زينببل بهجببت( النقيببب اعمببال

 (1)  كثيرة. ذكريات فيها ولهم عديدة سنين وضيوفهم المحامون 
 والقضباة للمحامين الداخلي نظامه وفق على به يسبما للنادي االنتماء وكان

 سببببببببلك في االنخراط أو  المحاماة مارسببببببببةمفي   الحق لهم الذي والحقوقيين
 واعضبببببباء،  والسببببببابقين الحاليين الوزراء مجلس ألعضبببببباء وكذلك ،القضبببببباء

 التجار وكبار الكليات واسببباتذة والقناصبببل الدبلوماسبببي والسبببلك االمة  جلسم

 

 . 84ص ،  مصدر سابق، الخياط .1
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،  الببببببعببببببلببببببيبببببببا  الشبببببببببببببببببببهبببببببادات واصبببببببببببببببببببحببببببباب واالشبببببببببببببببببببراف والببببببزراعببببببيببببببيببببببن
 ونادي لنقابةا  مقرفي المنصبببببببببببور بعد اكتمالها   وقد ضبببببببببببمت البناية الجديدة

مدة  انتهاءالمحامين الذي شبببببغل الطابقين األعلى واالسبببببفل من البناية، ومع  
 بنبايبة أمبا  ،1970 سببببببببببببببنبة اليهبا النقباببة نتقلبتا ايجبار ارض النبادي القبديم،

 .الطب مدينة الى ارضه ضيفتأو  أزيلت فقد القديمة النادي
 فصل السابع ال

 التقاعد صندوق  بناية
 تقعان ورتينامتج  عرصببببتين شببببراء النقابة مجلس قرر  ،1960في سببببنة     

 جسببببببر بين الشببببببارع  على واقعة  ،الجمهورية شببببببارع في التجارة وزارة بجنب
 مسببببباحتهام، و 15م وعمقها  49،  50طول جبهتها الخالني وسببببباحة السبببببنك

 اتمام بعد المفرزة العاصبمة أمانة اراضبي من شبرائها بعد مربعاً  متراً (  667)
 (1)  .البببنبببقببببببباببببببببة بببببببباسببببببببببببببببم وتسببببببببببببببببجبببيبببلبببهبببببببا البببجبببمبببهبببوريبببببببة شبببببببببببببببببببببارع فبببتبببا

 من األولى المرحلة واحيلت ،عليها طابق 12 ذات بناية انشببببببببببباء فتقرر
 الظروف ان اال،   (2) دينار (75  000 (بكلفة ولاالمق الى انشبببببائها مراحل
يتكون  ، و 1973 سببببنة األول القسببببم بتشببببييد اكتفي والصببببندوق  للنقابة المالية

 كمكاتب اسببتغل الذي الوسببطي والطابق،  التجارية مخازن 10و  السببرداب من
 بدالت من مراحل على الطوابق بقية تكمل ان على  ،التجار أو  للمحامين

( 9/المادة) بموجب  الضببرائب من ىمعف الصببندوق  كون  (3)  السببنوية االيجار

 

 . 104ص سابق، مصدر  ،حافظزكي جميل  .1
 

 . 1973سنة  القضاء  مجلة .2
 . 111ص  ،مصدر سابق ،حافظزكي جميل  .3



258 
 

 كلفة من كبيرة نسببببببة بدالت االيجار  تحملت سببببب  ثحي   ،تأسبببببيسبببببه قانون من  
 كل مسبباحة طابقين انشبباء تتضببمن التي المشببروع من الثانية المرحلة انشبباء
 وهكذا،  الواسبببببعة الشبببببقق من عدد على ويحتوي   ،مربعاً  متراً  (780) منهما

 كلفة من كبير جزء تدارط في المراحل من انشببببباؤه يتم ما موارد سبببببتسببببباهم
 الطوابق كلفة لسبببببد كافية وحدها الموارد هذه وسبببببتكون   ،تليها التي المرحلة

 ،طابقاً (  12) من تتكون  التي المشبروع من االخيرة المراحل تمثل التي العليا
 بازدياد هي التي التقاعدية الرواتب لمجابهة الصببببندوق  لهيئة مقراً  وسببببتكون 

 الصببببندوق  لدعم قوياً  رصببببيداً  نفسببببها البناية سببببتكون  هذا جانب الى ،مطرد
 .ومعنوياً  مادياً 

 
 قاعد تبناية صندوق ال

  ومازالت عمارة الصندوق كما هي حتى اليوم. ،المشروع لم يكتمل ان 

اليوم أكبر إلكمال البناية سواًء عن طريق االستثمار أم عن  تبدو وان الحاجة 
  .طريق التنفيذ المباشر، لما تضيفه من مصادر مالية مهمة لصندوق التقاعد
ألهمية موقعها فهي في قلب الوسط التجاري والمالي لبغداد ويشتد الطلب  

 على ايجارها عند اكمال بناء أي جزء منها. 
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 شرحادي عباب الال

 المحامين  نقابة اصدارات
 

 الفصل األول 

 القوانين 

أصببببببببببببدرت نقابة المحامين القوانين التي تحكم عملها منذ صببببببببببببدورها مع     
 والبيانات التي ترافقها بطبعات عدة.التعديالت  

 
، مع 1965الى سبببنة   1933صبببدرت أربعة قوانين منذ تأسبببيسبببها سبببنة أوقد 

 ( قرارًا وستة عشرة تعدياًل على القانون النافذ وهي:  14صدور )
 .1933  لسنة (61) رقم المحامين نقابة قانون  . 1
 .  1936قانون تعديل قانون نقابة المحامين رقم لسنة  . 2
 . 1960لسنة (84) رقم المحاماة قانون  . 3
 . 1964لسنة (157) رقم المحاماة نقابة قانون  . 4
 . 5196لسنة (173) رقم المحاماة نقابة قانون   . 5
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 الفصل الثاني 

 المجالت والصحف 

 المبحث األول 

 القضاء  مجلة

 
( 1942سنة   2ك القضاءالعدد األول من مجلة )

 حزيران من ابتداءً  القضاء مجلة اصدرت قد العدلية وزارة كانت
،  1937سنة   األول  كانون  الى متقطع  بشكل  صدورها وتوالى4219سنة

   الصدور. عن نهائياً  تتوقف ان قبل  عدداً  1( 16) منها صدر  ما مجموع  كانو 
 رأت  ،متخصببصببة مجلة اصببدار 1942 المحامين سببنة نقابة قررت وعندما

 وامتداداً   ،العدلية وزارة بدأتها التي للخطوة متممة الجديدة خطوتها تكون  ان
 على ،لها سماً ا )القضاء( اختيار الى بها حدا الذي وهو ،  الوزارة مجلة لحياة

 ورد كما ،)القضبباة( والحكام المحامون  به يعنى  ما يشببمل القضبباء مفهوم ان

 

 .8ص  ،2001سنة ،العدد الثالث والرابع ،القضاء مجلة،   المنشديأسود .  1
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 العدد تصببببديره عند ، نذاط المحامين نقيب الراوي  نجيب االسببببتاذ كلمة في
 (1) .1942 سنة األول كانون  في الصادر المجلة من األول

 الى 3619السببببببنوات من عدا  ،نتظاماب  الصببببببدور في المجلة واسببببببتمرت
 (2)  .مؤقتاً  توقفت حين 1965سنة أيلول

 .1991 سنة الى سنوياً  اعداد بأربعة 1966 سنة الصدور ودتاع ثم
 الحصبببار بسببببب (1995 –  1992) السبببنوات في الصبببدور عن توقفت ثم

 .العراق على المفروض الظالم
 1996السبنتين   من لكل  ،فقط بأربعة اعداد بمجلد واحد ،الصبدور ودتاع ثم
الصببدور بأربعة اعداد بمجلد   ثم اسببتأنفت،  1998ولم تصببدر سببنة   ،1997و 

ثم صبببدر عددان معًا سبببنة  2001الى   1999واحد ايضبببًا في السبببنوات من  
2002.  

وقد  2007و  2005و   2004سببببنة     ت ثالثة اعدادصببببدر  2003وبعد سببببنة  
 .2020استؤنف إصدارها مجددًا في كانون األول  

 محمد من كل 1942 سببنة صببدورها منذ مجلة القضبباء  تحرير رئاسببة تولى
 حسبن صبفاءو   الكريم عبد زكي مدومح  الخطيب جواد محمدل و الجمي  فخري 
 1963 السببببنوات في الصببببدور عن توقفتبعدها   ،1962 سببببنة الى رضببببا

 . 1965و    1964و 

 

 . 2 ص  ،1942  الثاني كانون ، األول  العدد  ،القضاء مجلة .1
سنة   ،والرابع الثالث و  والثاني األول العدد  القضاء  مجلة ،محمود طارق رؤوف  .2

 . 514ص ، 1982
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  ، دورته في كلع  تباعاً  النقباء  تحريرها رئاسببببببة تولى 6619 سببببببنة من وابتداءً 
 رئاسببببببببببببببة تحريرها والنقيبأول نقيب تولى   (فائق السببببببببببببببامرائي  النقيب ) فكان

 .0202  سنة ذلك خر من تولى   )ضياء السعدي(
واتصببببببببببببببفبت المجلبة برصبببببببببببببببانتهبا الفكريبة والفقهيبة والقبانونيبة، وجبديبة البحوث  
والدراسببببببببببببات القانونية المنشببببببببببببورة فيها وسبببببببببببباهمت في تطوير الفكر القانوني 

 العراقي.
  ز التميي  محاكم وقرارات القانونية بحوثال عن فضبببببببالً  هامواضبببببببيع وشبببببببملت

 .وغيرها واالدبية واالقتصادية التاريخية دراساتال ،العام االنضباط مجلسو 
 في والكتاب والفقهاء العلماء خيرة صبببدورها بداية منذالمجلة   سبببتقطبتوقد ا
 عبدد.    ،الحصببر ال المثال سبببيل وعلى  ،فيها للكتابة المعرفة صببنوف شببتى

د.  العزاوي و  وعباس  ورشبببيد عالي الكيالني  القاضبببي السبببنهوري ومنير الرزاق
،  خطاب شيت المؤمن وضياء البزاز وحسين الرحمن عبدد. جواد و  مصطفي

ود. صبببببالح الدين الناهي  ود. عصبببببمت عبد المجيد ود. عبد الرحمن العالم
 .الكثيرون  وغيرهم
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 المبحث الثاني 

 المحامي  مجلة

 
تضببمنت مواضببيع منوعة فضبباًل عن   ،باأللوانمجلة شببهرية مصببورة  وهي   

 تحريرها س، ورأ24/8/2011 بتاريخ األول العدد صببببببببببببدراخبار النقابة،  
   .(الفيصل محمد( نقيبال
 س منها.سادتوقفت بعد صدور العدد ال حيث طويال تستمر لم

 المبحث الثالث 

 الواقف القضاءصحيفة 
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 عهد في 2012 نيسببببان في األول عددها صببببدروهي صببببحيفة أسبببببوعية،  
. ثم اعقبته في ذلك مجلس اإلدارةو تحريرها    وترأس  ،(الفيصببببل محمد( النقيب

 في ةصبحيفزالت ال وماثم النقيب )ضبياء السبعدي(،    (أحالم الالمي)النقيب  
                           .2020  سنة االن الى الصدور

 الفصل الثالث 

 جدول المحامين
 1933( لسببببببببببببببنببة  61( من قبانون المحببامباة رقم )46/المببادة)ورد في  

ان تقدم خالل شببهر كانون الثاني من كل  )مجلس النقابة(  "على لجنة االدارة 
بأسماء اعضاء   (قائمة)سنة الى كل من وزير العدلية ورئيس محكمة التمييز  

النقابة وان تخبر المراجع المشبببببببببار اليها بما يحصبببببببببل من التبديل في القائمة 
 لذا فان النقابة اخذت تصدر تلك القائمة سنويًا.،  بوقته "المذكورة 

ت القائمة تطور   1960( لسببببنة 84وبعد صببببدور قانون المحاماة رقم )
 .نطاق أوسع  على  يوزع(  جدوالً )أصبحت  ف

 
 جدول المحامين 



265 
 

جباء في   على وفق مبا إصببببببببببببببدارهالقبانون النقباببَة    ( من11/المبادة)فقبد الزمبت  
جبدواًل ببأسببببببببببببببمباء المحبامين    نقباببة المحبامين" تعبد    ورد:( منهبا حيبث  1/الفقرة)

وترسبل نسبخة منه الى وزارة العدل والمحاكم   ،خالل شبهر شبباط من كل سبنة
 والدوائر الرسمية ذات العالقة وغرف المحامين.

 

 :بحيث أن  (14/المادة)في   ما جاء للجدول أهمية كبيرة على وفق  توأصببببح 
في المحاماة ولم يكن اسببببمه مسببببجاًل في جدول المحامين    اشببببتغل" كل محام  

 تطبق عليه العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون".
فقد زاد فيه ذكر محل إقامة المحامي    1964( لسبببببببببببنة  157أما القانون رقم )

 :يأتيوكما  اإلضافة الى األسماء، (  11/المادة)في 
جدواًل   –ط من كل عام خالل شببببببببببببهر شبببببببببببببا –"يعد مجلس النقابة  . 1

بأسبببببببببببماء المحامين مرتبا حسبببببببببببب حروف الهجاء، يذكر فيه محل  
 ".إقامة المحامي

ويلحق به جدول اخر للمحامين المتقاعدين مذكورًا فيه اسببببببم المتقاعد وتاريخ  
احبالتبه على التقباعبد. ويوزع على البدوائر المبذكورة سبببببببببببببببابقبًا. وال يجوز لتلبك 

المحامي أو توكله مالم يكن اسبببببببمه مسبببببببجاًل في جدول  الدوائر قبول مراجعة  
 .المحامين أو حاماًل لهوية النقابة.

 (:5/2/المادة) الجدول في  من نطاق ،وقد وسع القانون النافذ
يشبببببتمل جدول المحامين على أسبببببماء جميع المحامين مرتبة وفقًا  . 2

لتاريخ التسببببببببببجيل، وتبين فيه تواريخ تسببببببببببجيلهم ومحالت اقامتهم  
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هم، وتواريخ دفعهم بدالت االشببتراط السببنوية، وعقوباتهم  وصببالحيت 
ويؤشبببببر على أسبببببماء المحالين على التقاعد منهم، ومن رفعت أو  

 استبعدت أسماؤهم منه.
المحامين   بأسببببببماءتنظم النقابة خالل شببببببهر شببببببباط من كل سببببببنة قائمة  كما  

حق  الذين سبددوا بدالت االشبتراط خالل شبهر كانون الثاني من تلك السبنة وتل
المحامين المحالين على التقاعد وترسببببل نسببببخة منهما الى   بأسببببماءبها قائمة  

كل من وزارة العدل والوزارات االخرى والمحاكم والمؤسبببببببببببببسبببببببببببببات والمديريات 
 العامة وغرف المحامين.

وعادة ما يصبببدر جدول المحامين سبببنويًا في كتاب يتضبببمن أسبببماء المحامين  
وأرقبام  وين مكباتبهم  اوعنب   ،البذين جبددوا انتمبائهم لتلبك السببببببببببببببنبة  ،الممبارسببببببببببببببين

 .تلفوناتهم
ره  ا صببببدإانقطع  ثم  ،  2011اسببببتمر إصببببدار جدول المحامين سببببنويًا الى سببببنة  

 صدر الجدول الجديد.أُ حيث    ،2020بعدها الى سنة  
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 رابع لفصل الا

 اغالط شائعة 

المحامين          نقابة  من    2017سنة  أصدرت  مجموعة  يتضمن  كراسًا 
 االغالط الشائعة التي ترد بكثرة في عرائض الدعاوى ولوائحها لدى المحامين 

منهم، وقد تضبببببببببمنت مقدمة الكراس األسبببببببببباب الي دعت   الجدد  السبببببببببيما
 النقابة إلصداره:

 الزمالء الكرام...الزميالت الكرائم.
رغببًة في تجنبب االغالط الشبببببببببببببببائعبة التي ال تخلو منهبا الكتبب الرسببببببببببببببميبة، 

التي تتكرر   –واسببببببتدعاءات الدعاوى ولوائحها، عمدت الى جمع طائفة منها  
قبببدر   -  دائمببباً  اليبببد، بغيبببة تجنبهبببا  ووضببببببببببببببعهبببا في كراس لتكون في متنببباول 

 اإلمكان، ووضعت مقابلها الكلم االصوب.
 

 
وهذا العمل ليس من اجتهادي أو رأيي، وانما رجعت فيه الى القر ن الحكيم 

واألحاديث النبوية الشريفة، وكالم القدماء من االدباء والشعراء، واستعنت  
بمؤلفات و راء المعاصرين من جهابذة اللغة وأساتذة الجامعات، السيما  
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تسبيب االستعمال  قد حاولت و  العالمة طيب الذكر المرحوم مصطفى جواد.
االفصا واالصوب قدر اإلمكان، عسى أن ينتفع زمالئي بها، ليحلو كالمهم  

باللسان العربي المبين، بعيدًا عن االغالط الشائعة التي ينفر منها الذوق  
        العربي السليم.

 المحامي                                          
 احمد مجيد الحسن                                                  
 الفصل الخامس

 قواعد السلوك المهني 

 ال نبيلة وأهداف سبببامية أبعاد ذات رسببالة معها تحمل وهي المحاماة نشببأت
 بها اسبببتنجد من كل رسبببالة فهي محدد، مكان وال معين زمان على تقتصبببر

 أو  اللغة أو  للجنس اعتبار دون  القانون  وسبببيادة الحق واسبببترجاع الظلم لدفع
 الصببادقة الكلمة ودعاة الحق حماة والمحامون  القديمة العصببور فمنذ،  الدين
 .العامة والحريات المشروعية على دفاعا

 ليسببت فهياألخرى،   المهن باقي عن مميزة مهنة المحاماة مهنة كانت لماو 
 مقابل المحامي فيها يتسببببلم عادية مهنة ليسببببت وهي له، مهنة ال من مهنة

 .ةإنساني  مهنة فهي ،بكثير ذلك من أسمى هي فقط، بل اتعابه
 يتحلى ان  له البد حقيقيا، بل محاميا يكون  ان يمكن شخي كل  ليسف  لذا

 وواجباته المحامي  فأخالق  وسلوكياتها،  وأخالقياتها  المهنة وشرف  الكرامة بقيم 
 البشرية النفس عن  يصدر ما  كل  عن تجرده تكاد النطاق واسعة الكلفة ثقيلة
 خلدها.  في يدور وما
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للسببببببببلوط المهني   اً ولتأكيد تلك القيم أصببببببببدرت نقابة المحامين العراقيين قواعد

 مرتين خالل تاريخها.  
في   2016في زمن النقيب حامد الراوي والثانية سبببببببببنة   1987األولى سبببببببببنة 

 زمن النقيب محمد الفيصل.

 األول لمبحث ا

 1987قواعد السلوك المهني في مهنة المحاماة لسنة 

أصببببببببببدرت نقابة المحامين قواعد السببببببببببلوط المهني و داب المهنة للمرة  
، وطبعتها على لوحات معدنية كبيرة ملونة وزعتها على 1987األولى سببببببببنة 

 غرف المحامين.  
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 المقدمة 
( لسبببببنة 173( من قانون المحاماة رقم )171اسبببببتنادًا ألحكام المادة )

ولمبا كبانبت مهنبة المحبامباة ،  ولغرض تسببببببببببببببهيبل تنفيبذ أحكبامبه  ،المعبدل1965
أي كان   ،وحماية الحق  اإلنسببببببببانيةتهدف الى تحقيق العدالة والذود عن القيم 

 30-17وسببيلة العدالة التي أولتها ثورة   باعتبارهموقعه واعالء سببيادة القانون 
دوات الثورة  ما كان القبانون اداة من أ، ولواهتمبامهباتموز المجيبدة فائق عنبايتهبا  

الديمقراطي   االشببببببببببتراكيالرئيسببببببببببة في التعبير الجذري وبناء المجتمع العربي  
 واالسهامفي تعزيز العدالة    ولما كان رجال القانون يلعبون دورًا مهماً ،  الموحد

ولكي تؤدي المحاماة رسبببببببالتها ودورها  ، في تطوير النظام القضبببببببائي والقانون 
هذه    باعتبارالرائد في دعم مسبببببببببببيرة العدالة بالتعاون مع األجهزة القضبببببببببببائية 

وتجد وسبببيلتها لتحقيق العدالة من   ،المهنة عنصبببر بناء وتقدم في هذا المجال
خالل كفباءة المحبامين القبانونيبة وتمسببببببببببببببكهم ببالقيم النبيلبة ومببادئ الشببببببببببببببرف  

 .ة التي تحددها تقاليد المهنة و دابهاوالنزاه  واالستقامة
التعليمات دلياًل مسببببببلكيًا لالسببببببترشبببببباد بها باإلضببببببافة الى    مبادئوعليه تعتبر  

 المبادئاألحكام الشببببببببباملة آلداب المهنة وقواعد السبببببببببلوط التي اسبببببببببتقرت قوة  
 ،والتي عبدت عبر نضبببببال اسبببببتمر قرونًا من الزمن  فيها،  السبببببامية المقدسبببببة
ولذلك فأن  ،  نسببببببببببببانيةحامين في قطرنا وفي المجتمعات االراكمتها تجارب الم

ويجعل    االهتزازالبد وأن يعرض النظام القضبائي الى   المبادئالمسباس بهذه  
المحببامبباة تفقببد دورهببا االسببببببببببببببباس في الببدفبباع عن حقوق المواطنين وحريبباتهم  

 .األساسية
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مقر نقابة  المنعقدة في   االسببببببتثنائيةوبالنظر لما اقرته الهيئة العامة بجلسببببببتها  
قرر مجلس  ،  19/2/1987المصبببببببببببببببادف  المحببامين في بغببداد يوم الخميس  

  16/6/1987نقباببة المحبامين بجلسببببببببببببببتبه المنعقبدة يوم الثالثباء المصببببببببببببببادف 
 :التعليماتاصدار هذه 

 التزام المحامي بقسمه::  أوال  
وأن يقوم بمهمته بكل أمانة   ،يجب على المحامي ان يلتزم بقسبمه الذي يؤديه

وأن ،  وشببرف وان يحترم القانون ويحافظ على سببر المهنة ويرعى تقاليد  دابها
 يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها.

 مكتب المحامي: :اانيا  
صبببببببببببالحية مطلقة مكتب الئق مكرس ألعمال    ييجب أن يكون لكل محام ذ

 المحاماة.
تخاذ قسببببم  ان المحامي السببببماح له ب لمجلس النقابة وبناء على طلب م . 1

 المحاماة.يستعمله ألعمال   أالشريطة   ،خاص من مسكنه مكتب له
يعتبر مكتب المحامي المسبببببببجل في سبببببببجالت النقابة محال للتبليغات   . 2

محبل اقامتبه   القبانونيبة وعليبه أخطبار النقبابة عنبد تغيير عنوان مكتببه أو 
 بطلب تحريري.

للمحبامي ان يتخبذ من غرف المحبامين أو أبنيبة المحباكم أو   زال يجو  . 3
أي مكان  خر عدا مكتبه مكانًا للتوكل عن االشبببببخاص عدا الحاالت 

ر على ظويح   ،االسببببببببتثنائية الطارئة أو مقتضببببببببيات المصببببببببلحة العامة
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المحامي ان ينتقل الى منازل األشببببببببببببببخاص أو مقرات اعمالهم للتوكل  
ونية لهم عدا الشببببببببببركات واألشببببببببببخاص عنهم أو لتقديم المشببببببببببورة القان 

 المعنوية االخرى التي يكون مشاورا قانونيًا لها.
 واجبات المحامي تجاه نقابته:  :االثا  

وان يلتزم بقراراتها   ،على المحامي أن يسلك تجاه نقابته مسلكًا محترماً  . 1
واالجابة   ،والحضبببور الى مقر النقابة متى طلب منه ذلك  ،وتوجيهاتها

وتنفيذ ما   ،على المراسبببببببالت الصبببببببادرة منها خالل المدة المحددة فيها
 .ومنضبطةونة  ايعهد اليه من واجبات نقابية بروح متع

المحامي المسببببؤول عن التقصببببير المهني أو االخالل بواجبات و داب  . 2
 صير المهني:المهنة وتقاليدها ويعتبر من قبل التق

 األخالل بحقوق وواجبات المواطنة وشرفها. .أ
أو النزاهة أو اللياقة ألي امر تعلق بالمهنة    باالستقامةاألخالل    .ب

 أو غيرها.
 .الجهل الفاحش  ج.

األخالل بأي التزام يرتب على المحامي استنادًا لقانون المحاماة   .د
وأنظمتها أو بمقتضى  داب المهنة وتقاليدها المعتمدة مسؤولية  

 قانونية أو أدبية.
الصببادرة عن مجلس النقابة   االنضببباطيةعدم تنفيذ القرارات    .هبببببببببببببببب 

 فور صدورها.
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 واجبات المحامي تجاه القضاء:  :رابعا  
المحامي ان يسببببلك تجاه القضبببباء مسببببلكًا يتفق وكرامة القاضببببي ومركزه على  
سبببببببببببير العدالة أو يؤخر حسبببببببببببم  ب   أو  وان يبتعد عن كل ما يخل بذلك  ،وهيبته

الذاتي المتبادل في ممارسببببببببببببة   االحترامالقائم على    االسببببببببببببتقاللان ، و الدعوى 
في تحقيق العببدالببة    والمحببامي ودورهمبباالواجببب المهني لكببل من القبباضببببببببببببببي  

وعلى ،  ون بين القضببببباء والمحاماةالمتداعين هو األسببببباس الوحيد الالئق للتعل
 :يما يلهذا األساس يجب على المحامي مراعاة 

بالقاضببببببببي أو مناقشببببببببته على انفراد خارج نطاق    االتصببببببببالتحاشببببببببي   . 1
وان يتحاشببى احراج القاضببي    ،المحكمة بشببأن قضببية معروضببة أمامه

فهم الدوافع الحقيقية من قبل الخصوم خشية    الى إساءة بكل ما يؤدي
 ان تفسر ضد مبدأ حياد القضاء.

المهني مع القاضي بالطرق الودية وفي حالة عدم   هالسعي لحل خالف . 2
 التوصل لذلك فعلى المحامي رفع األمر الى النقيب.

 ئه:التزامات المحامي تجاه زمال   :خامسا  
على المحامي ان يلتزم في معاملة زمالئه بما تقضببي به قواعد اللياقة وتقاليد 

 يلي:  وفق ما، المحاماة و دابها وواجب الزمالة
يجوز ان تؤثر الضببببببببببببببغبائن بين الموكلين على سببببببببببببببلوط المحبامين    ال . 1

وأن يتجنبوا التعرض ،  مع الخصببوم  وعالقاتهم مع بعضببهم البعض أو 
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التهجم الشبببخصبببي أو المسببباجلة أو الجدل غير    الشبببخصبببية أو   لألمور
 الالئقة.  عن األلفاظ غير  واالبتعاد  ،القانوني فيم بينهم

يجب ان تسود روح التعاون والزمالة بين المحامين أثناء المرافعات أو  . 2
التي تتطلبها الدعوى من أجل تسهيل    اإلجراءاتعند تبادل اللوائا أو  

 .سمسير المرافعة وسرعة الح 
وعلى كل محام ان يذكر اسبببببم وكيل خصبببببم موكله على األوراق التي 

وأن يبلغ نسبببببببببخًا منها الى وكيل الخصبببببببببم إذا لم يكن مبلغًا    ،يقدمها للمحكمة
 بها.

الدعوى اال لسببببببببب مشبببببببروع وفي تأجيل  للمحامي ان يطلب    ال يجوز . 3
هذه الحالة يترتب عليه اشعار وكيل الخصم مسبقًا وبوقت كاف بذلك 

 بطلب التأجيل اثناء المرافعة.  يفاجأ  كي ال
وعليه   ،مهنيًا وأدبياً  ةالمنافسبببة غير المشبببروعة بين المحامين مرفوضببب  . 4

يجوز للمحبببامي التوكبببل عن االشببببببببببببببخببباص البببذين لهم وكالء من   ال
ولكن له أن ينضبببببببببببببم الى    ،المحامين أو أبداء المشبببببببببببببورة القانونية لهم

  ، اسببببتقال أو عزل منها  زميله في الدعوى إذا وافق على ذلك خطيًا أو 
وفي كبل األحوال ال يجوز للمحبامي ان يسببببببببببببببيء الى سببببببببببببببمعبة زميلبه 

 العلمية أو المهنية أمام الخصوم.
 العالقة بين المحامين الوكالء في دعوى واحدة:  :سادسا  
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فعليهم    ،تعدد الوكالء في قضببببببببببببية واحدة عن موكل واحد أو أكثر إذا . 1
وجهة نظرهم    اختالفوفي حالة ، ور في اعداد اللوائا والدفوعاالتشببببببببببببب 

فعليهم توحيببد    ،في مسببببببببببببببببائببل قببانونيببة أو نقطببة حيويببة تجبباه الموكببل
 جهودهم وصواًل الى رأي موحد لحماية موكلهم.

 الدعاوى الجزائية.التقيد بالدفاع عن موكله فقط في 
 وي مع خصم موكله:االتزام المحامي بعدم التف  :سابعا  
ال عن طريق  إال يجوز للمحامي اجراء مصببببببببالحة مع خصببببببببم موكله   . 1

 محامي الخصم ان وجد.
وضببة أو افال يجوز اجراء اي مف ،وفي حالة عدم وجود محام للخصببم . 2

 مصالحة اال بحضور أطراف العالقة كافة.
 التعليق على األحكام:  :اامنا  

ال يجوز التعليق على األحكبام القضبببببببببببببببائيبة مبالم تكتسبببببببببببببببب البدرجبة  . 1
 القطعية.

ال يجوز للمحامي التعليق على قرار حكم هو طرف فيه بأية وسببببيلة   . 2
 نشر.

 تقيد المحامي بمواعيد الجلسات::  تاسعا  
وأن يسهل    ،على المحامي أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة للمرافعات

أن ، و ويراعي وقته بالدخول مباشبببببببببرة في موضبببببببببوع الدعوى  ،مهمة القاضبببببببببي
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بهبدف تبأخير الفصبببببببببببببببل في   اإلجراءات  اتخباذ  يتحباشببببببببببببببى تقبديم الطلببات أو 
 وأن يراعي ظروف زميله المحامي كلما أمكن ذلك. ،الدعوى 
 لشرف المهنة: إساءةمتناع المحامي عن كل ما يشكل  اوجوب :  عاشرا  

امي القيام بأي دعاية مباشببببببرة أو غير مباشببببببرة لنفسببببببه بقصببببببد ال يجوز للمح 
سبببباءة بالغة لشببببرف المهنة وعلى سبببببيل  إجلب الزبائن وتشببببكل االمور التالية  

 المثال:
رسبببببببببال وتعميم البطاقات الشبببببببببخصبببببببببية أو االوسبببببببببطاء أو  اسبببببببببتخدام . 1

أو نشببر صببورة يقصببد المدح والثناء   ،ذات الطابع التجاري   اإلعالنات
 في قضية هو وكيل فيها.

شبراء كل أو بعض الحقوق المتنازع عليها في القضبايا التي هو وكيل   . 2
 فيها.

التعبامبل مع موكلبه على أن تكون أتعباببه حصببببببببببببببة عينيبة من الحقوق  . 3
 العينية المتنازع عليها.

 بها دون وكالة. االدعاءقبول تظهير السندات ألسمه من أجل   . 4
وعلى سبببببببببببيل المثال   ،البحث عن الزبائن من أجل اقامة الدعاوى لهم . 5

والبحث   ،زيارة المواقف ومراكز الشببرطة بقصببد التوكيل عن الموقوفين
وكذلك اصببببببببببببحاب    ،غيرها عن المتضببببببببببببررين بحوادث السببببببببببببيارات أو 

 .العقارات المشمولة بقرارات االستمالط 
 حرية المحامي في التوكل عن الغير::  حادي عشر
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ويلزم قبول الوكببالببة في ،  محببامي حر في قبول أو رفض التوكببل عن الغيرال
 االمور التالية:

إذا انتببدب من قبببل لجنببة المعونببة القضبببببببببببببببائيببة للتوكببل عن الغير في  . 1
عتذر  ا   اال إذا،  ( من القانون 67االحوال المنصوص عليها في المادة )

 مشروعة يوافق عليها النقيب.  ألسباب
اال في حببالببة  ،  إذا انتببدب للببدفبباع عن متهم من قبببل محبباكم الجنببايببات . 2

 الدعوى خالل فترة مناسبة. إضبارةعدم تمكينه من االطالع على  
وفي حالة مباشبببببرته االنتداب عليه متابعة الدعوى تمييزًا عند الحكم على من 

 انتدب من اجله إذا طلب االمر ذلك.
 التزامات المحامي تجاه موكله::  ااني عشر

 :يأتيإذا قبل المحامي الوكالة عن الغير وجب عليه التقيد بما  
تمنه عليه أو ما أطلع عليه ا  االلتزام بعدم افشببببباء أسبببببرار موكله أو ما . 1

 اال في االحوال التي يبيا فيها القانون ذلك.  ،بمقتضى وكالته
كبانبت   ، إذاخببار موكلبه ببأيبة عالقبة أو مصببببببببببببببلحبة تربطبه بخصببببببببببببببمبهإ . 2

في مهمته كوكيل    ومؤثرةمتعارضببببة أو متضبببباربة مع مصببببالا موكله  
يجوز للمحامي أو من يمارس معه المهنة من   وبصببببببببببببفة عامة ال ،له

عن خصبم موكله  المحامين أن يمثل مصبالا متعارضبة كقبول الوكالة 
أثناء قيام الدعوى أو اعطاء مشبببببورة في الدعوى نفسبببببها أو اية دعوى 

وال يوثر ذلببك على طبيعببة    ،ذات عالقببة بهببا ولو بعببد انتهبباء وكببالتببه
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العالقة المهنية القائمة على االحترام والمودة بين المحامين الخصبببببببوم 
 في الدعوى الواحدة.

لذلك   األسببباسبببية،النسبببان  لما كان حق الدفاع مقدسبببًا وهو من حقوق ا . 3
يجب على المحامي الموكل للدفاع عن المتهم أو الحق الشببببببببخصببببببببي 

دفاعه مسبببتندًا على قناعته الشبببخصبببية أو رأيه في مسبببؤولية   يأال يبد
وعليه ان يقوم بأداء رسبالته االنسبانية    ،المتهم عن الجريمة من عدمها

 والقانونية على أكمل وجه.
 امتناع المحامي عن كفالة موكله: :االث عشر

على المحببامي االمتنبباع عن كفببالببة موكلببه المتهم في الببدعبباوى الجزائيببة وفي 
ويسببببببببببببببتثنى من ذلبك االزواج واالقبارب لحبد البدرجبة    ،ايبة مرحلبة من مراحلهبا

 الرابعة.
 التزامات المحامي المشاور القانوني::  رابع عشر

شببببببخي طبيعي أو معنوي تحديد  على المحامي الذي يعمل مشبببببباورا قانونيا ل
مسببببببببببببببؤوليتبه عن االعمبال القبانونيبة التي يقوم بهبا والبدعباوى التي يقببل الترافع  
فيها بالوكالة بصبببفة مدع أو مدعي عليه أو شبببخصبببًا ثالثا بعقد تحريري كلما 

 :أتيوان يراعى بعمله ما ي ،  كان ذلك ممكناً 
القانوني ووفقا لمتطلبات  اعطاء المشببببببببببببورة القانونية حسببببببببببببب اجتهاده   . 1

عامة كانت  ،  العدالة دون اي اعتبار اخر للجهة التي يعمل لحسبببببببابها
 أم خاصة.
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االسبترشباد بروح القانون وقصبد المشبرع عند تفسبيره لنصبوص القوانين  . 2
على ان يكون في موقع القاضبببببببببببي المحايد من   ،واالنظمة والتعليمات

 الخصوم في القضايا المعروضة أمامه.
على المحامي المشببباور القانوني للشبببركات االجنبية عند تعاقده للعمل   . 3

معهبا تبصببببببببببببببيرهبا ببالقوانين العراقيبة التي لهبا عالقبة بعمبل الشببببببببببببببركبة  
 ومصالحها.

به عن تتضبببببببمن اتعا ن اجور المشببببببباور القانوني لجهة أو شبببببببركة الإ . 4
البببدعببباوى التي يترافع فيهبببا عن تلبببك الجهبببة مبببا لم يتم االتفببباق على 

 خالف ذلك.
تقل أجور المحامي المشببببببببببببباور القانوني لشبببببببببببببركة عراقية عن مائة    ال . 5

 تقل عن مائتي دينار بالنسبة للشركة االجنبية.  دينار شهريا وان ال
 التزام المحامي بحدود صالحياته: ر:خامس عش

بحبدود صببببببببببببببالحيباتبه الممنوحبة لبه بموجبب قرار مجلس    على المحبامي التقيبد
وعليبه االلتزام    ،النقباببة والمثبتبة بهويبة المحبامباة عنبد قبولبه التوكبل في البدعوى 

 بما يلي:
ذكر صبببببببالحيته على أوراقه الخاصبببببببة المطبوعة وعلى كل عريضبببببببة  . 1

دعوى أو الئحبة يتقبدم بهبا الى المحباكم والجهبات الرسببببببببببببببميبة وشببببببببببببببببه 
 وغيرها من المراجع.الرسمية 
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إذا أختببار المحببامي التمرن في مكتببب ممرن وممببارس بمعيتببه الترافع   . 2
فيجب  ،  ( من القانون 19في الدعاوى المنصببببببببببوص عليها في المادة )

أن تتضمن الوكالة اسم المحامي الممرن واسم المحامي تحت التمرين  
 في الدعاوى التي تخرج عن صببببببببالحياته وال يجوز لألخير الترافع في

 اال تحت أشراف أستاذه الممرن. الدعاوى المذكورة
 التزامات المحامي تجاه موكله::  سادس عشر

على المحامي أن يسبببببببلك الطريقة المشبببببببروعة التي يراها مناسببببببببة للدفاع عن 
موكله وال يكون مسببؤواًل عما يورده في عريضببة الدعوى أو أثناء المرافعة مما  

على أن يتقيد دائمًا بما توجبه  داب وشبببرف المهنة من ، يسبببتلزمه حق الدفاع
عما   واالبتعادعرض الجوانب القانونية في لوائحه وسبببببببرد الوقائع الصبببببببحيحة  

 يلي:  وأن يتجنب ما،  يسيء الى  داب المهنة وتقاليدها
 االستناد الى قانون يعلم انه ملغى أو معدل دون االشارة الى ذلك. . 1
السبببتناد الى قرار قضبببائي يعلم انه منقوض أو غير مكتسبببب للدرجة ا . 2

 القطعية 
تحريف محتويات سببببند أو شببببهادة شبببباهد أو اقوال خصببببم أو وكيله أو  . 3

 مرجع فقهي أو قانوني أو عبارات واردة في قرار قضائي.
تقديم بينة يعلم انها ممنوعة قانونا بقصببببد تضببببليل المحكمة في قبولها  . 4

ند مناقشببببببببببببتهم لغرض افهامهم واقع اجوبتهم أو أو توجيه الشببببببببببببهود ع
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وكببذلببك تجبباهببل الوقببائع    ،عليهم ببباي شببببببببببببببكببل من االشببببببببببببببكببال  التببأثير
 شهاداتهم.الصحيحة الواردة في 

سببلوط طريق يعلم انه غير مشببروع أو مرفوض مسببلكيا بقصببد كسببب   . 5
 ثقة موكله.

 مدى العالقة بين المحامي وموكله:  :سابع عشر
كل رأيا صبببببببببببريحا في موضبببببببببببوع الدعوى   يلزم المحامي ان يقدم للمو  . 1

وعليبه ان يلتزم بببذل الجهبد القبانوني المتفق مع شببببببببببببببرف المهنبة وان 
يتعاون مع موكله وابداء االهتمام الالزم لصببببيانة حقوقه وبذل اقصببببى  

وان يطلع موكله عن الوقائع القانونية والمادية ،  جهده في الدفاع عنها
أو توجيهبببات موكلبببه   التي اتخبببذهبببا من أجبببل ذلبببك ويفحي تعليمبببات

ومسببتنداته فحصببًا دقيقًا ويسببتجيب للصببالا منها ضببمن أحكام القانون 
ولببه ان يمنع موكلببه من القيببام بببأعمببال ال   ،ووفقببًا لقنبباعبباتببه الوجببدانيببة

يجوز للمحامي نفسببه أن يقوم بها خاصببة تجاه القضبباة أو الشببهود أو 
فإذا رفض الموكل ذلك أو تعارضببببببببببت تعليماته    ،الخصببببببببببوم ووكالئهم

وقنبباعببة المحببامي الوجببدانيببة فلببه التخلي عن الوكببالببة وانهبباء عالقتببه 
 له.بالدعوى مع مراعاة واجبه في حفظ اسرار موك

على المحامي اطالع موكله )وخصببببوصببببًا إذا كان دائرة رسببببمية( بين   . 2
فترة واخرى على المرحلة التي وصببببببببببلت اليها الدعوى لكي يتبين راي  

 موكله في الدعوى في المرحلة التي وصلت اليها.
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البببدعوى  . 3 وعليبببه ان يبين رأيبببه    ،على المحبببامي اخببببار موكلبببه نتيجبببة 
وفي كبل االحوال عليبه االلتزام  ،  القبانوني بصببببببببببببببدد القرار والطعن فيبه

كببببان مخببببالفببببًا لرأيببببه   الموكببببل في الطعن من عببببدمببببه حتى ولو  برأي 
 القانوني.

 

 حقوق المحامي في اتعاب المحاماة:  :اامن عشر
ترتبط اتعبباب المحببامبباة بببالجهببد القببانوني الببذي يبببذلببه المحببامي في الببدعوى 

المحبامباة بنتيجبة البدعوى وعلى ذلبك ال يجوز ان ترتبط اتعباب  ،  الموكبل فيهبا
ويفضببببببببببببببببل ان يتم االتفببباق على االتعببباب  ،  وانمبببا تكون عن الجهبببد المببببذول

 تحريريًا.
على كل مخالفة لهذه التعليمات تسببببتوجب محاسبببببة المحامي   :تاسببببع عشببببر

 وفق أحكام قانون المحاماة النافذ وتعديالته.
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 الثاني المبحث 

 العراق لمحامي   المهني السلوك قواعد

 2016وتعديالتها لسنة 

، وطبعتها في 2016أصبببدرت نقابة المحامين قواعد السبببلوط الثانية سبببنة   . 1
كراس وعملببت على توزيعببه على غرف االنتببداب وعلى طببالبي االنتمبباء  
للنقبببابببة، وجعلتهبببا احببدى مواد امتحبببان الكفببباءة التي يجبببب ان ينجا فيبببه 

 كشرط لقبول انتمائه.
 

 
اجرت الهيئببة العببامببة لنقببابببة المحببامين في اجتمبباعهببا الببذي عقببد بتبباريخ   . 2

في مقر النقابة في بغداد، تعدياًل على قواعد السلوط المهني   9/8/2018
والمعلومات الخاصبببببببببببببة بالدعاوى    المشبببببببببببببورة القانونية،يعتبر  بإدراج ني  

والمعلومبببات وكيفيتهبببا عبر وسببببببببببببببببائبببل التواصببببببببببببببببل االجتمببباعي والمواقع  

 .نية وبطرق العالنية، مخالفة سلوكية تستوجب العقوبةااللكترو 
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( فقط من قواعد السبببلوط التي تتضبببمن )الزي 2طبعت النقابة )المادة/اواًل/ . 3
الرسببببببببببببببمي( للمحبامين في بوسببببببببببببببت ملون ووزعتبه على غرف المحبامين،  

 لاللتزام بالمظهر المقبول المحترم والمحتشم للمحامين والمحاميات.

 

 المقدمة 

 لسنة( 173) رقم المحاماة قانون  من (171) المادة ألحكام استناداً     
 المحاماة مهنة كانت ولما، احكامه  تنفيذ تسهيل ولغرض  المعدل 1965
 كان اينما الحق وحماية االنسانية القيم عن والذود العدالة تحقيق الى تهدف 
 القانون  رجال كان ولما ،العدالة وسيلة باعتباره القانون  سيادة واعالء موقعه
 القضائي النظام تطور في واالسهام العدالة تعزيز في  مهما دوراً  يلعبون 
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 مسيرة دعم في الرائد ودورها رسالتها المحاماة تؤدي  ولكي  ، والقانوني
 بناء عنصر المهنة هذه باعتبار القضائية االجهزة مع بالتعاون  العدالة

 كفاءة  خالل من العدالة لتحقيق وسيلتها وتجد ،المجال  هذا في  وتقدم
 واالستقامة الشرف وبمبادئ  النبيلة بالقيم وتمسكهم القانونية  المحامين 

 التعليمات مبادئ تعتبر  وعليهو دابها. المهنة تقاليد تحددها التي والنزاهة
 المهنة آلداب الشاملة االحكام  الى باإلضافة بها لالسترشاد سلوكيا دليال

 ُعبدت والتي المقدسة السامية  المبادئ بقوة استقرت التي السلوط وقواعد
 قطرنا في المحامين تجارب واكبتها ، الزمن من قروناً  استمر نضال عبر
 وان البد المبادئ بهذه المساس فان ولذلك  اإلنسانية، المجتمعات وفي

 دورها تفقد المحاماة مهنة ويجعل الثقة خلخلة الى القضائي النظام يعرض 
 األساسية.  وحرياتهم المواطنين حقوق  عن الدفاع في االساس
 نقابة  مقر  في  المنعقدة االستثنائية بجلستها العامة الهيئة  اقرته لما وبالنظر 

 . 5/5/2016 الموافق الخميس يوم  بغداد في العراقيين المحامين 

 :الأو  
 بمهمته يقوم وان يؤديه الذي بالقسببببببم يلتزم ان المحامي على يجب . 1

 المهنة سبببببببببر على ويحافظ القانون  يحترم وان وشبببببببببرفة  أمان  بكل
 و دابها تقاليدها ويرعى

 المهنة بكرامة يليق رسبببببببمي بمظهر يظهر ان المحامي على يجب . 2
 خاص وبوجه الحصبر ال المثال سببيل على ويحظر المحاكم وقدسبية
 المالبس، و الضببببببببيق والبنطلون ،  السببببببببتريو البنطلون ،  زالجين  (ارتداء
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 على األوشبببببام وضبببببع (حظري   (ماكة، الحشبببببم عن لبعيدةاو  الغريبة
 تالئم ال التي الشبببعر قصبببات تقليد أو  للعيان ظاهرة بصبببورة الجسبببم
 الظهور وعليه المحاماة مهنة برسببببببمية يخل ما وكل (المهنة احترام

 قبل من اأوصبببببافه المحددة(  المحاماة روب) بالكسبببببوة القضببببباء أمام
 .النقابة مجلس

 في (محامي) صببفة يذكر وان النبيلة بمهنته يعتز ان المحامي لىع . 3
 المرئي االعالمي الظهور وفي المهنة ومطبوعات التعريفية لوحاته

 في (بها المعترف) العليا الشبببهادات اضبببافة وله والمقروء والمسبببموع
 .القانون 

  ت الحاال في اال  الغير عن التوكل  رفض أو  قبول في  رب ح لمحاميا . 4
 : ية ت اال

 في  الغير عن  للتوكل القضائية  المعونة لجنة  قبل  من  انتدب إذا -أ
 إذا اال القانون  من (  67/المادة (في عليها المنصوص االحوال

 اقتنعت  متى المختصة النقابية  للجان تقدم مشروعة ألسباب  اعتذر 
  .تحريريا بذلك

 حالة في اال الجزاء محاكم قبل من متهم عن للدفاع انتدب إذا -ب
 .مالئمة فترة خالل الدعوى  اضبارة على االطالع من تمكينه عدم
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 القانون  بموجب له  الممنوحة صالحياته بحدود التقيد  المحامي على -ت
 بما االلتزام وعليه ،الدعاوى  في  التوكل عند المحاماة بهوية والمثبتة

 : أتي ي 
 عريضة كل وعلى المطبوعة  الخاصة أوراقه على صالحيته  ذكر . 1

 وشبه الرسمية والجهات المحاكم الى بها يتقدم الئحة  أو  دعوى 
  المراجع من وغيرها الرسمية

 بمعيته ومارس ممرن  محام مكتب في التمرن  المحامي اختار إذا . 2
 ، القانون  من  )19 (المادة في عليها المنصوص الدعاوى  في الترافع
 تحت  المحامي واسم الممرن  المحامي اسم الوكالة تتضمن ان فيجب

 لألخير  يجوز وال ،صالحياته عن تخرج التي الدعاوى  في التمرين
 . الممرن  المحامي  اشراف تحت اال المذكورة الدعاوى  في الترافع

 طرق  من أيا مستخدما يء مس نشر أي المحامي على يحظر .3
 أو جارحة عبارات تداول  ءالمسي النشر قبل  من عتبروي  العالنية

 صورٍ  تداول  أو المهنة شرف  تعكس ال محترمة غير  أو  بذيئة الفاظ
 ،لغيره ام له أكانت سواء ،الستقامة او  الحياء عن تخرج ٍٍ أوضاع أو 
 .التضليل  بقصد صحيحة  غير  أو خاطئة قانونية  معلومات نشر أو 

   :المحامي  كتب. ماانيا 

 يشترطو   ،المحاماة ألعمال مكرسا الئقا المحامي  مكتب  يكون  ان يجب 
  .محاماة مكتب اي إلدارة المطلقة الصالحية على حصوله بالمحامي
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 من خاص قسم باتخاذ له السماح المحامي  طلب على وبناء النقابة  مجلسل
 مكتب  يعتبر .المحاماة ألعمال اال  يستعمله ال ان بشرط،  له مكتبا مسكنه 

 وعليه القانونية  للتبليغات محال النقابة سجالت في  المسجل المحامي
 محل أو  مكتبه عنوان تغيير  عند أو  المحاماة مكتب  فتا عند النقابة اخطار
  .يوما ثالثون  اقصاها مدة خالل تحريري  بطلب اقامته

 اي أو  المحاكم وابنية المحامين غرف من يتخذ ان للمحامي يجوز ال . 1
 الحاالت عدا االشخاص عن  للتوكل  مكانا مكتبه عدا اخر مكان

 على ويحظر ،العامة المصلحة مقتضيات أو  الطارئة االستثنائية
 للتوكل اعمالهم مقرات أو االشخاص منازل الى ينتقل ان المحامي

 واالشخاص الشركات عدا لهم القانونية  المشورة لتقديم  أو  عنهم 
 . لها قانونيا مشاورا يكون  التي  االخرى  المعنوية

 :نقابته تجاه المحامي واجبات  .االثا 

 بقراراتها يلتزم وان محترما مسلكا نقابته تجاه يسلك ان المحامي على . 1
 واالجابة  ذلك منه طلب متى النقابة  مقر الى والحضور وتوجيهاتها

 يعهد  ما وتنفيذ  فيها المحددة المدة خالل  منها الصادرة المراسالت على
 . ومنضبطة ونةامتع بروح نقابية  واجبات من اليه

 و داب بواجبات االخالل  أو  المهني  التقصير عن مسؤول المحامي . 2
 :المهني  التقصير قبيل  من ويعتبر  وتقاليدها المهنة

 وشرفها  المواطنة وواجبات  بحقوق  االخالل  
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 بالمهنة  تعلق امر  ألي اللياقة أو  النزاهة أو باالستقامة االخالل  -أ
 . غيرها أو 

 ادت لها متعمدة مخالفة اي أو واالنظمة بالقوانين  الفاحش  الجهل -ب
 . بالموكل  معنوي  أو  مادي ضرر الحاق الى

 المحاماة لقانون  استنادا المحامي على يرتب  التزام بأي االخالل  -ت
 مسؤولية  المعتمدة وتقاليدها المهنة   داب بمقتضى أو  وانظمتها

 أدبية.  أو  قانونية
 .النقابة مجلس عن الصادرة االنضباطية  القرارات تنفيذ عدم -ث
 مجلس ،نقيب)  نقابته ضبببببببببد دعوى  اي اقامة للمحامي يجوز ال -ج

 اي أو  االنتبداب اعضبببببببببببببباء ،المنتبدب،  االنتبداب هيئبات،  النقباببة
 المحاماة مهنة احكام بتطبيق يتعلق ما كل في نقابي تشببببببببببكيل
 لسبببببببنة  (173)  المرقم المحاماة قانون  احكام وفقعلى   المنظمة
 ما متى النقابة مجلس أو  النقيب أمام تظلم تقديم بعد اال 1965
 ضبببببببرر على تنطوي  القرارات أو  األحكام هذه تطبيق ان شبببببببعر

  ه.ل شخصي

 : القضاء  تجاه المحامي  واجبات. رابعا

،  وهيبته القضاء وكرامة يتفق محترما مسلكا يسلك ان المحامي على . 1
 حسم يؤخر أو   العدالة بسير أو  بذلك يخل  ما كل عن يبتعد  وان

 .الدعوى 
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 ممارسة في المتبادل الذاتي االحترام على القائم االستقالل ان كما . 2
 العدالة تحقيق في ودورهما والمحامي القاضي من لكل المهني الواجب

 والمحاماة القضاء  بين  ون اللتع الالئق الوحيد االساس هو  للمتداعين
 : ي أت ي  ما مراعاة المحامي على يجب  االساس هذا وعلى

 نطاق  خارج انفراد على  مناقشته  أو بالقاضي االتصال تحاشي  -أ
 القاضي احراج يتحاشى وان،  أمامه معروضة قضية بشأن المحكمة 

 الخصوم  قبل من الحقيقية دوافعه فهم اساءة الى يؤدي ما بكل
 .القضاء حياد مبدأ  ضد تفسر ان خشية

 وفي  ،الودية بالطرق  القاضي مع المهني الخالف لحل السعي  -ب
 أو  النقابة الى االمر رفع المحامي فعلى لذلك التوصل عدم حالة

 دعوى  أي تقديم  للمحامي  يجوز  ال  األحوال كل  في  و ، يمثلها من
 بمناسبة أو  أعماله أداء اثناء  القاضي ضد شكوى  أي  تحريك أو 

 النقيب  يخولهم من أو  المحامين نقابة طريق عن اال القانون  تطبيق
 اخبارات اي أو اإللكترونية الشكاوى  ذلك يشمل و  ،النقابة  مجلس أو 

 قانون  في الواردة القضاة من الشكوى  حاالت عدا ، للمحامين تنسب
 . المدنية  المرافعات

 للمرافعات المحددة المواعيد  في بالحضور يتقيد  ان  المحامي على -ت
 في مباشرة بالدخول الوقت ويراعي القضاء مهمة يسهل وان
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 االجراءات اتخاذ  أو الطلبات تقديم  يتحاشى وان الدعوى  موضوع 
 .الدعاوى  في  الفصل تأخير بهدف 

  :زمالئه تجاه المحامي التزامات.  خامسا

 اللياقة قواعد به تقتضبببببببببي بما زمالئه معاملة في يلتزم ان المحامي على
 :يما يأت على وفق  الزمالة وواجب و دابها المحاماة وتقاليد

 المحامين سبببببببلوط على الموكلين بين الضبببببببغائن ثرؤ ت  ان يجوز ال . 1
 يتجنبوا وان،  الخصبببببببببببببوم مع أو  البعض بعضبببببببببببببهم مع وعالقاتهم

 أو  المسببباجلة أو  الشبببخصبببي التهجم أو  الشبببخصبببية لألمور التعرض
 .الالئقة غير االلفاظ عن واالبتعاد ،بينهم فيما القانوني غير الجدل

 المرافعات اثناء المحامين بين والزمالة التعاون  روح تسببببود ان يجب . 2
 اجل من الدعوى  تتطلبها التي االجراءات أو  اللوائا تبادل عند أو 

 .الحسم وسرعه المرافعة سير تسهيل
 األوراق على موكله خصببببببم وكيل اسببببببم يذكر ان محام كل وعلى  . 3

 لم إذا الخصبببم وكيل الى منهاة  نسبببخ  يبلغ وان للمحكمة يقدمها التي
 الو  ،دوره يحترم و  المحامي زميله ظروف يراعي وان،  بها مبلغا يكن

 أو  االخر المحامي دعوى  ابطال االحوال كل في للمحامي يجوز
 . مقنعو  مشروع سبب بدون  دوره تجاهل

 وعليه ،وادبيا مهنيا مرفوضبة المحامين بين المشبروعة غير المنافسبة . 4
 من وكالء لهم الذين االشبببببببببببخاص عن التوكل للمحامي يجوز ال
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 زميله الى مضبببب ين  ان لهو  ،لهم القانونية المشببببورة ابداء أو  المحامين
 أو  خطيا ذلك على وافق إذا زميله موكل عن التوكل أو  الدعوى  في

 يسبئ ان للمحامي يجوز ال االحوال كل وفي ،منها اعتزل أو  اسبتقال
 و  ،القانونية العالقة اطراف أمام المهنية أو  العلمية زميله سبمعة الى

 أقل أتعاب بعرض التقصببد المشببروعة غير المنافسببة قبيل من يعتبر
 .  األخر المحامي عن الزبون  صرف بقصد زميله من

 فعليهم ،أكثر أو  واحد موكل عن واحدة قضبببية في الوكالء تعدد إذا . 5
 نظرهم وجهة اختالف حالة وفي ،والدفوع اللوائا اعداد في وراالتشبببب 

 توحيد فعليهم الموكل تجاه حيوية نقطة أو  قانونية مسببببببببببببببائل في
 .موكلهم لحماية موحد رأي الى وصوال جهودهم

 راالمو  في المحامي زميله ضببد دعوى  اي اقامة للمحامي يجوز ال  . 6
 من التحريرية الموافقة اخذ بعد اال المهنة ممارسببببببببببببة تخي التي

 .يخوله من أو  النقيب

 موكله: تجاه المحامي . التزاماتسادسا

  :يأت ي  بما التقيد عليه وجب الغير عن الوكالة المحامي قبل إذا 

 عليه اطلع ما أو  ،عليه أتمنه ما أو  موكله اسبرار افشباء بعدم االلتزام . 1
 .ذلك القانون  فيها تبيا التي االحوال في اال وكالته بمقتضى



293 
 

 كانت إذا بخصبببببببببمه تربطه مصبببببببببلحة أو  عالقة بأية موكله اخبار . 2
 كوكيل مهمته في ومؤثرة موكله مصببالا مع متضبباربة أو ة  متعارضبب 

 ان المحامين من المهنة معه يمارس من أو  للمحامي يجوز والله، 
 قيام اثناء موكله خصبببم عن الوكالة كقبول ةمتعارضببب  مصبببالا يمثل

 ذات دعوى  اي أو  نفسببببببببها الدعوى  في مشببببببببورة اعطاء أو  الدعوى 
 ذلك يؤثر وال ،عالموضبو  نفس عن وكالته انتهاء بعد ولو ،  بها عالقة

 بين والمودة االحترام على القبببائمبببة المهنيبببة العالقبببة طبيعبببة على
 .الواحدة الدعوى  في الخصوم المحامين

 لذلك ،األسباسبية االنسبان حقوق  من وهو  مقدسبا الدفاع حق كان لما  . 3
 الحقب   المدعين أو  المتهم عن للدفاع الموكل المحامي على يجب

 رأيه أو  الشبخصبية قناعته على مسبتندا دفاعه يبدي ال ان الشبخصبي
 بأداء يقوم ان وعليه ،عدمها من الجريمة عن المتهم مسببببببؤولية في

 .وجه أكمل على والقانونية االنسانية رسالته
 أو  طبيعي لشببببببببببخي قانونيا مشبببببببببباورا يعمل الذي المحامي على  . 4

 بهبا يقوم التي القبانونيبة االعمبال عن مسببببببببببببببؤوليتبه تحبديبد معنوي 
 عليه مدعي أو  مدع بصببفة بالوكالة فيها الترافع يقبل التي والدعاوى 

 . تحريري  بعقد ثالثا شخصا أو 
 . يأت ي  ما بعمله يراعي وان. . 5
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 لمتطلبات ووفقا القانوني اجتهاده حسبببب القانونية المشبببورة اعطاء -أ
 مةعا ،لحسبببببببابها يعمل التي للجهة اخر اعتبار اي دون  العدالة
 .خاصة أو  كانت

 لنصبببوص تفسبببيره عند المشبببرع وقصبببد القانون  بروح السبببترشبببادا -ب
 والتعليمات واالنظمة القوانين

 تعاقده عند االجنبية للشببببركات القانوني المشبببباور المحامي على -ت
 بعمل عالقة لها التي العراقية بالقوانين تبصبببببببببببيرها معها للعمل

 .ومصالحها الشركة
 اتعابه تتضبببمن ال شبببركة أو  لجهة القانوني المشببباور اجور ان  -ث

 االتفاق يتم مالم الجهة تلك عن فيها يترافع التي الدعاوى  عن
 .ذلك خالف على

 عن عراقية لشببببببركة القانوني المشبببببباور المحامي اجور تقل ال  -ج
 عن تقل ال ان، و شببهريا عراقي دينار ألف وعشببرون  ةخمسبب و  مائة

  .االجنبية للشركات بالنسبة عراقي ألف وخمسون  ثالثمائة
 دون  الدعوى  موضبوع في صبريحا رأيا للموكل يقدم ان المحامي يلزم . 6

 المتفق القانوني الجهد ببذل يلتزم ان وعليه ،معينة بنتيجة يعد أن
 الالزم االهتمام وابداء موكله مع يتعاون  وان ،المهنة شبببببببببببرف مع

 موكله يطلع وان عنها الدفاع في جهده اقصببى وبذل حقوقه لصببيانة
 ويفحي ذلك اجل من اتخذها التي والمادية القانونية الوقائع عن
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 ويسببببببببتجيب دقيقا فحصببببببببا ومسببببببببتنداته موكله توجهات أو  تعليمات
 .الوجدانية لقناعاته ووفقا القانون  احكام ضمن منها للصالا

 ان نفسه للمحامي يجوز ال بأعمال القيام من موكله يمنع ان ليهعو   . 7
 ووكالئهم. الخصببببوم أو  الشببببهود أو  القضبببباة تجاه خاصببببة ،بها يقوم
 المحامي قناعة مع تعليماته تعارضبببببببت أو  ذلك الموكل رفض فإذا

 مع ببالبدعوى  عالقتببه وانهبباء الوكبالبة عن التخلي فعليببه الوجبدانيببة
 .موكله اسرار حفظ في واجبه مراعاة

 بين (رسبمية دائرة كان إذا وخصبوصبا) موكله اطالع المحامي على  . 8
  .الدعوى  اليها وصلت التي المرحلة على واخرى  فترة

 رأيبه يبين ان وعليبه ،البدعوى  نتيجبة موكلبه اخببار المحبامي على . 9
 االلتزام عليه االحوال كل وفي فيه والطعن القرار بصبببببببدد القانوني

 لرأيببه مخببالفببا كببان لو  حتى عببدمببه من الطعن في الموكببل براي
 .القانوني

 الحقوق  يحببدد والموكببل المحببامي بين كتببابي اتفبباق وجود عببدم . 10
 عدم بينما ،المهني التقصببببير على قرينة يعتبر المتبادلة اللتزاماتاو 

 التوكل على كافية مدة مرور من الرغم على اصبببال االتعاب تسبببمية
 .التقصير على دليال ُيعتبر

 

 : موكله خصم مع وي االتف بعدم المحامي التزام  . سابعا
 محامي طريق عن  اال  موكله خصم  مع  مصالحة اجراء للمحامي  يجوز ال

 اي اجراء يجوز فال للخصم محامي  وجود  عدم حالة وفي  ،وجد  ان الخصم
 . العالقة اطراف بحضور اال  مصالحة أو  وضةامف
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 :اتعابه في المحامي قوق ا . حاامن
 البدعوى  في المحبامي يببذلبه البذي القبانوني ببالجهبد المحبامباة اتعباب ترتبط

 ،الدعوى  بنتيجة المحاماة اتعاب ترتبط ان يجوز ال ذلك وعلى فيها الموكل
 شببببببببببببببريعببة العقببد فببان االحوال كببل وفي المبببذول الجهببد عن تكون  وانمببا

 .تحريريا المسماة اتعابه المحامي ويستحق المتعاقدين
 .سلوكيا المحامي محاسبة تستوجب التعليمات لهةه مخالفة كل .تاسعا
 .نشرها تاريا من التعليمات بهةه يعمل  .عاشرا

 الفيصل  محمد                                                   
 العراقيين  المحامين نقيب                                             
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 ي عشر ناثباب الال

 المحاماة والمحامين بمواضيع متعلقة 
 

 الفصل األول 

 اتعــاب المحاماة
هي االجر الذي يسببببببببببببتحقه المحامي عما يقدمه من   :المحاماةاتعاب  

المصببببببدر الوحيد لدخل المحامي، والذي  لذا فهي تعد    ،خدمة أو عمل لموكله
ولضبببمان   ،غالبا ما يخصبببي لتغطية مصببباريف عيش المحامي بشبببكل الئق

 أداء المتطلبات المالية للمكتب.
العهببدين اليونبباني  والمحببامبباة كمببا مر بنببا اسببببببببببببببتوت كمهنببة قببائمببة بببذاتهببا في  

والرومباني. ففي القبانون الرومباني البذي ينطلق من نظريبة العقبد المجباني التي 
تتميز ببالترفع المبادي، كبانبت خبدمبات المحبامي ال تقبدر ببالمبال إذ ان العمبل 
اليدوي هو الذي يلقى أجرًا، فالمحاماة مورسبببببببببت سبببببببببابقًا كمهنة تشبببببببببريفية ثم 

المحامون مقاباًل ماديًا يسبببمى اتعابًا   تحولت الى مهنة مسبببتقلة يتقاضبببى عنها
 وليس اجرًا، تنزيهًا لهم عن كل عمل مأجور.

وإذا كان المحامي نبياًل في مزاولة عمله، يناضببببببببببببل في القيام بواجبه، حاماًل  
راية العدل والصببببببببببدق واألمانة، يكون قد أدى رسببببببببببالة المحاماة كاملة، االمر  

 (1) وتقديره.الذي يحمل الناس على احترامه  

 

 الموقع االلكتروني، صحيفة مال االقتصادية.  ( (1
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وبتطور الحياة أصببببببببببحت المحاماة مهنة كسبببببببببائر المهن المحترمة لها مقابل  
مادي جراء ما يبذله المحامي من جهد وتعب في سبببببببببيل الحفاظ على حقوق  

 موكله.
 حق تبامين في جهود من يببذلبه مبا كبل عن وعرفهبا القبانون العراقي "انهبا

 والتعقيب واللوائا والمرافعات الطلب اسببتدعاء وتتناول ،عنه والدفاع الموكل
 (1). "المحاماة أعمال من وغيرها األحكام في الطعن طرق  واستعمال

وقد وردت في القانون كلمة االتعاب بداًل من )األجور(، وهي تنم عما تعكسه  
كلمبة االتعباب من متباعبب تواجبه المحبامي في عملبه أثنباء ممبارسبببببببببببببببة عملبه 

لسببببنوات طويلة في القضببببية المكلف بها فتصبببببا متعبة  والجهد الذي قد يمتد  
ا الى نهايتها بذات المقابل المادي وهو  ببببببببببببببب له، ومع ذلك فهو ملتزم بالسبير به

  (2)االتعاب.  
وُتسبببببببتحق أتعاب المحامي عن كل قضبببببببية أو خدمة قانونية يؤديها المحامي  

يجة حاله ويتمثل التزام المحامي ببذل عناية وليسبببببببببت تحقيق نت   ،لفائدة موكله
وال يجوز ان تحدد االتعاب مسببببببببببببقا عن أية قضبببببببببببية   ،في ذلك حال األطباء

 باعتبار النتيجة التي يمكن تحقيقها.
وهي تختلف عن النفقببات التي تمثببل مببا ينفقببه المحببامي من رسببببببببببببببوم  
قضببببائية ومصبببباريف االنتقال والطوابع ومصبببباريف اسببببتخراج صببببور األوراق 

 

 .1964لسنة  157قانون المحاماة رقم  ملحق  .1
 

فارس طه محمود المشهداني، ضمانات أتعاب المحاماة، دار المرتضى، بغداد،  . 2
 . 5، ص 2014



299 
 

والشبببهادات وما الى ذلك، وهذه كلها تخرج عن نطاق االتعاب التي يسبببتحقها  
 المحامي.

مًا  ويسبببببتحق المحامي اتعابه كاملة، حتى وان انتهت الدعوى صبببببلحًا أو تحكي 
( من القانون 58أو ألي سبببببببب  خر، ما لم يتفق على خالف ذلك. )المادة/ 

 النافذ.
 المحامي مباشببببرة بعد مشببببروع سبببببب بدون  محاميه الموكل عزل وكذلك إذا

 العمل أنهي قد كان لو  كما االتعاب كامل بدفع ملزما يكون فانه  ،بعمله
 .موكله لصالا

 عن المثل اتعاب المحامي فيسببتحق بالعمل المباشببرة قبل العزل حصببل وإذا
 (.60المادة/).  بالفعل للمباشرة تمهيدا بذله الذي الجهد

في حببالببة عببدم تحببديببدهببا و وقببد تحببدد األتعبباب ببباتفبباق بين المحببامي وموكلببه،  
يصبببببببببار عند تعيينها إلى أتعاب المثل على أن يراعى في ذلك باتفاق خطي،  

 القضية وثروة الموكل وجميع العوامل األخرى.جهد المحامي ومكانته وأهمية  
وفي قرار مهم لمحكمة التمييز: تحكم المحكمة المختصببة باجر المثل حسببب 

( من 63/2تقدير الخبراء ولو جاوز هذا االجر النسبببببببببب المحددة في )المادة/
( يتعلق  63القانون النافذ، الن ما تحكم به المحكمة على وفق أحكام )المادة/

 (1) بأتعاب المحاماة التي يحكم بها على الشخي الذي خسر الدعوى.

 

.  3/1975/ 29( في  1974/هيئة عامة أولى/ 308)قرار محكمة التمييز رقم  ( (1
 . 291ص   1975مجموعة االحكام العدلية لسنة )
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تسبير عليه معظم الدول العربية   االتعاب المتفق عليها مقدمًا،  معيارو 
ي يحسببب بموجبه المحامون  ت ال  ،األنظمة االنكلوسببكسببونيةواألجنبية من غير  

لموكل،  لأتعابهم على مقدار الوقت الذي اسببببتغرقوه في تقديم الخدمة القانونية  
 .وتتم المحاسبة بالنظر لعدد الساعات المستهلكة في شؤون كل موكل

ولحسببببببببببباب التكلفة الكلية، على المحامي أن يضبببببببببببرب عدد السببببببببببباعات التي 
فمثال في الواليبات المتحبدة  السببببببببببببببباعبة الواحبدة،    اسببببببببببببببتغرقهبا العمبل في تكلفبة

دوالر للسببببباعة الواحدة    600الى  150االمريكية تصبببببل أتعاب المحامي من  
 في عدد الساعات التي يستغرقها العمل.

 وفي العراق:
ورد أول ذكر ألتعاب المحامي في نظام وكالء الدعاوى)المحامين( العثماني   . 1

 على مصبببدقا سبببجال يمسبببك ان عندما الزم المحامي 1876الصبببادر سبببنة  
 ما فيه يقيد المحاكم احدى رئيس من أو  الدعاوى  قلم من صبببببببفحاته عدد

،  وكالته انتهاء عند باألجر المطالبة حق وله  ،لحسببابه أو  موكله من يقبضببه
 وبين بينه المعقود االتفاق بموجب أو  بالنظام الملحقة التعرفة بمقتضببى أما

 .به المدعى قيمة من 20% االجر ال يتجاوز ان على ،موكله
 اسبتلمه وما النقود من ما قبضبه موكله عن يمسبك ان في الحق وله

بببببه تعريفببببة  ،منببببه اجره يتنبببباول ان الى الوثببببائق من   بببببأجور  كمببببا الحقببببت 
 المحامين.
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( من )نظبام وكالء البدعباوى(  20وعنبد مالحظبة فيمبا ورد في المبادة )
اتعاب المحامي من أمور تفصببببببيلية تثير التعجب، ألنها حددت االتعاب    نع

 استنادًا الى نوع العمل الذي يقوم به المحامي:
على مراجعة صببببببببببببباحب   الرأي الذي يعطى من طرف الوكيل المرخي بناءً ف

واسبببببببببببتدعاءات الدعوى وكذلك اللوائا، ،  ، له اتعاب محددةالدعوى في مدعاه
در اسببببببببببببتنادًا الى عدد كلماتها، وفرقت بمقدارها بين  فأتعاب المحامي عنها تق

التي تقدم للبداءة وتلك التي تقدم لالسبببببتئناف أو التمييز. فخصبببببصبببببت للثانية 
 اتعابًا اعلى.

وقدرت اتعابًا لحضبببببور كل جلسبببببة من جلسبببببات المحاكم، وفرقت بين محاكم  
 البداءة واالستئناف بمقداره كما ذكر انفًا.  

االتعاب اسبببببتنادًا الى الزمن المسبببببتغرق، كحضبببببور  وفي حاالت أخرى جعلت  
 الكشف أو التحقيق وغير ذلك.

والتعجب هنا يرد، الن هذه األمور التفصبببببيلية في االتعاب ترد في أول نظام  
للمحبامباة في البدولبة العثمبانيبة دون تجرببة سببببببببببببببابقبة، وفي ظني ان مشببببببببببببببرعي 

ند وضبببببببببببعهم النظام اسبببببببببببتعانوا بخبرة وقوانين دول أخرى متقدمة كفرنسبببببببببببا ع
كببانببت متببأثرة بهببا في اصببببببببببببببالحبباتهببا اإلداريببة  العثمببانيببة  النظببام، الن الببدولببة  

 وقوانينها.
  فلم يرد ذكر ألتعببباب المحبببامبباة ألنهبببا   1918أمببا نظبببام المحبببامين لسببببببببببببببنبببة   . 2

 معتمدًا على التشريع العثماني السابق.، و تحصيل حاصل
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صبببدر  وفي بداية العهد الملكي  سبببنوات من صبببدور النظام المذكور  (5)بعد   . 3
 ،حيث فصبببلت االتعاب حسبببب الدعاوى ،  1923نظام أجور المحامين سبببنة 

 وقدرت االتعاب بالروبية وهي العملة السائدة  نذاط.
حسببببب أهمية كل دعوى ومقدار    باألتعابد الحق بالنظام جدول تفصببببيلي  وق . 4

الروبية علمًا بان    ،1960ذًا الى أن الغي سبنة  قيمتها. وقد اسبتمر النظام ناف
بإصببببببببببببببدار العملة العراقية بالدينار    1932قد الغي التعامل بها سببببببببببببببنة    كان

 ( ربية.950وجعل الحد األعلى ألتعاب المحامي )، والدرهم العراقي
( لسببببببببببببنة 61وقانون المحاماة رقم )  1925أما نظام نقابة المحامين لسببببببببببببنة  . 5

على نظبببام أجور المحبببامين    ااعتمبببدفقبببد    ،فلم يتطرقبببا الى االتعببباب  ،1933
   تقدير ذلك.  في  1923لسنة 

نظبام أجور    ألغىالبذي    1960( لسببببببببببببببنبة  84صببببببببببببببدر قبانون المحبامباة رقم ) . 6
وسببببببببببع فيه أتعاب ًا  مبسببببببببببط  جدوالً  والحق بالقانون   ،1923المحامين لسببببببببببنة 

 .مستوى المحاماةالمحاماة تمشيًا مع ما وصلت اليه الحياة االقتصادية و 
أصببا الحكم   عندما جاء في القانون مبدأ جديد مهم جدًا لمصبلحة المحامي، . 7

أمرًا وجوبيًا    –كاًل أو جزءًا   –بأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر للدعوى  
على المحكمة أن تقضبي به من تلقاء نفسبها، ولم يعد محل للمطالبة، تيسبيرًا  

وفيه أصببا الحد   (.27/1المادة/)لمهمة القضباء والمحاماة وتبسبيطًا لألمر.  
 ( دينار.200األعلى ألتعاب المحامي )
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القانون السبابق حكمًا دون ان   ألغيفقد   ،1964لسبنة   157أما القانون رقم  . 8
  ،المحاماة ألول مرة  ألتعابأفرد فصباًل كاماًل  ، و يني على الغائه في مواده

 جديدة منها:  وجاء بمبادئتوسع فيه توسعًا كبيرًا  
 قيمبة من معينبة بنسببببببببببببببببة المحبامباة أتعباب تكون  أن على منع االتفباق -أ

 ثابت. شهري  راتب لضمان ،الدعاوى 
 في التوازن  لضبببببمان سبببببنوية، المحاماة أتعاب تكون  أن على االتفاق منع -ب

 .الشهري  الدخل ضوء في المستمرة المصروفات
 تحكم أن قضببببببببائية سببببببببلطات تمارس التي والهيئات المحاكم أوجب على -ت

 لخصبببمه يدفع بان جزءا أو  كال للدعوى  الخاسبببر الطرف على طلب بدون 
 المحكمة تقدرها  أكثر أو  محام له كان محاماة إن أتعاب الدعوى  الكاسبببب

 الحد على تزيد وال األدنى الحد عن تقل أال على ،القضبببببائية السبببببلطة  أو 
 جدول االتعاب المرافق للقانون. في الواردين األعلى

 العقد وفقعلى   الجزائية الدعوى  عن المحاماة أتعاب المحامي يسببببببببتحق -ث
 .بلغت مهما

 ،دالعق في المحددة المحاماة أتعاب تخفيض دعاوى  سبماع لم يجز للقضباء -ج
 .القانون  هذا في المقررة النسبة عن زادت إذا إال

 على المثل أتعاب إلى تعيينها في يصبار بعقد المحاماة أتعاب تعين لم إذا -ح
 الموكل وثروة القضببببببية وأهمية ومكانته المحامي جهد ذلك في يراعى أن

 .األخرى  العوامل وجميع
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 حق ملحوظبة غير دعباوى  االتفباق موضببببببببببببببوعبة البدعوى  عن تفر  إذا -خ
 .عنها بأتعابه يطالب أن للمحامي

 س،مجلال يؤلفها في النقابة، المحاماة أتعاب لجنة لتقدير شبببببببببببكل القانون  -د
 في عليها المنصبببببوص المثل أتعاب لتقدير الوحيد المختي المرجع وهي
مقابل رسبببببم يدفع للنقابة يتناسبببببب مع قيمة   ،قضببببباء أو  رضببببباء القانون  هذا

 الدعوى.

      الغي الحقًا في  لم يرد في القوانين السابقة ثم  هذا المبدأ  مع العلم أن

 القانون النافذ.
  ل ما على األولى الدرجة من امتياز حق المحامي تعابقرر القانون أل -ذ

 .التوكل موضوعة الدعوى  بنتيجة أموال من موكله إلى
ومن المبببادئ األخرى التي قررهببا القببانون ولم ترد في أي قببانون  خر قبلببه  -ر

يكون لعقود اتفباق المحبامباة المحبددة والمسببببببببببببببتحقبة األداء وال بعبده، هو أن  
قوة السببببببندات القابلة للتنفيذ    (اسببببببتمارة خاصببببببة تعدها النقابة)والمحررة على 

ُألحق بالقانون ملحق    ثم ،بذلكقانونا، وتخضبببببع لألحكام القانونية الخاصبببببة 
 يتناسب مع نوع الدعوى وقيمتها.  باألتعاب

 ( دينار.500أصبا الحد األعلى لألتعاب ) -ز
فبانبه افرد الببباب الخببامس    1965ة  ( لسببببببببببببببنبب 173أمبا قبانون المحببامباة رقم ) . 9

إال انببه أوجز مببا جبباء في القببانون السبببببببببببببببابق من احكببام    ،المحببامبباة  ألتعبباب
النقببببابببببة المؤلفببببة في  المحكمببببة في  والزم    ،واسببببببببببببببتغنى عن لجنببببة االتعبببباب 
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وفق نسبببببببة حددها في الجدول   المحاماة على  بأتعابان تحكم  (  63)المادة/
 ها.المذكور في 

يتعلق     كتببب المحببامي للنظر في كببل نزاع  وحببدد المحكمببة التي يقع فيهببا م
 (.62)المادة/  المحاماة.  بأتعاب

ومنع القبانون النبافبذ المحبامي من التعبامبل مع موكلبه على ان تكون اتعباببه  
 (.41المادة/)حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.  

كمببا حببدد القببانون اتعبباب المحببامبباة في الببدعبباوى تكون احببدى دوائر الببدولببة 
 /ثانيًا/ب(.63)المادة/   طرفًا فيها حسب قيمة الدعوى والجهد المبذول.

  ( 15)وهي    ببأتعباببه،القبانون مبدد سببببببببببببببقوط حق المحبامي في المطبالببة  حبدد  و 
سبببببنوات عند    (3)و   ،سبببببنة من تاريخ االسبببببتحقاق في حالة وجود اتفاق كتابي

 عدمه.
وبعد صببببببدور القانون النافذ، ونظرًا لعدم صببببببدور قانون جديد للمحاماة .  10

المعاشبي في المجتمع،  وحدوث تغير كبير في سبعر العملة وارتفاع المسبتوى  
 فقد صدرت عدة قرارات منفصلة تقرر حدودًا جديدة ألتعاب المحاماة.

في قبانون   و ا هكمب (  500بقي الحبد األعلى لالتعباب في القبانون النبافبذ ).  11
 .1964سنة  

( الف دينار بموجب تعليمات  50  000)  1997ثم أصببببببببببببحت سبببببببببببنة .  12
 .1997( لسنة  10)توكيل المحامين وتحديد اتعابهم رقم 

( زيادة الحد 386قرر مجلس الوزراء بقراره المرقم )  2012وفي سبببببببنة    .13
 ( خمسمائة الف دينار.500  000األعلى الى )
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 ني الفصل الثا

 إجازة ممارسة مهنة المحاماة 

يمارسون مهنة المحاماة، في العهد  )وكالء الدعاوى( كان المحامون    
يحصلون عليها من عاصمة الخالفة االسالمية في   بإجازةالعثماني،  
تحان عملي  على ان تعزز بام  معينةشروط ومعايير  وفق على  إسطنبول، 

 . ونظري يجرى لهذا الغرض
ممارسببة المحاماة في تخوله  تمنا لخريو مدرسببة الحقوق  التي  وكانت االجازة 

لم    تمنا اجازة كذلك لغير خريجي مدرسببة الحقوق من الذينو ،  المحاكمجميع  
يحصببببببببببببلوا على شببببببببببببهادة منها، وانما مارسببببببببببببوا القضبببببببببببباء أو وكالة الدعاوى  
)المحاماة(، لحصولهم على قدر معين من العلوم الشرعية، ويرومون الدخول 

ا  في عداد وكالء الدعاوى، فتمحنها الوزارة لهم إذا توفرت فيهم شبببببببببروط عينه
القبببانون، حيبببث يبببأدون االمتحبببان المطلوب، فبببإذا نجحوا في االمتحبببان نبببالوا  
إجبازة محبدودة من نظبارة العبدليبة لممبارسببببببببببببببة المحبامباة، في محباكم الصببببببببببببببلا  

 والشرعية فقط.
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ترجمها مشكورا  عن }  1119صادرة سنة  إجازة محاماة المحامي سليمان فيضي،

مركز األبحاث التابع لمنظمة التعاون الخبير في  -)بياتد. فاضل( )األصل العثماني 
 { اإلسالمي في إسطنبول

وجود اإل كانت   الرغم من  اسطنبول على  العدلية في  وزارة  تصدر عن  جازة 
  صادرة في وقد جاء في اجازة  ،  1882جمعية )نقابة( المحامين فيها منذ سنة  

العدلية    1119حزيران    20 وزارة  انه "  القانونية:الشؤون    دائرة-الجليلةعن 
االجازة   (أفندي سليمان فيضي  )تقرر منا    ،ما مع احكام نظام المحاميناانسج 

لممارسة المحاماة في عموم المحاكم    الخاصة بالصنف الثاني ليكون مؤهالً 
 . "الدولة العثمانية
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كبانبت  لى ممبارسبببببببببببببببة المحبامباة والمحبامين  هيمنبة وزارة العبدليبة عأن  ويالحظ  
  ، حتى بعد االحتالل البريطاني واضبببببببببحة، واسبببببببببتمرت هذه الهيمنة في العراق 

 فكانت نظارة العدلية للمحتل هي التي تمنا إجازة ممارسة مهنة المحاماة.
اعالنبببا بتببباريخ    –البريطببباني الجنسببببببببببببببيبببة    –نببباظر العبببدليبببة    أصبببببببببببببببببدرفقبببد  

 جاء فيه:  16/10/1918
ان من يرغببب   المحببامين(  )اي" ليكن معلومببا عنببد جميع االفوكبباتيببة  

عليه ان يسببببببتخرج لنفسببببببه   ،في الممارسببببببة لدى محكمتي البداءة واالسببببببتئناف
نظام المحامين   أصبببدرناظر العدلية قد    وكان، رخصبببة بها من نظارة العدلية

 :وني فيه  14/1/1918في 
  البببداءةتي  حكمملمحببامين ان يتعبباطوا مصبببببببببببببببالحهم أمببام  ل  يمكن  " ال

الخصبببوص   اهذاجازة ب وان يتسبببموا محامين اال إذا حصبببلوا على  السبببتئناف  وا
 من ناظر العدلية."

  التي كان يرأسبببببها  محكمة التمييز اصببببببحت  1920بعد تعديل النظام سبببببنة  و 
 البريطاني )جي الكسندر( هي التي تتولى ذلك. نذاط  
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الصادرة عن محكمة التمييز برئاسة   (مزاحم الباججيللمحامي )محاماة الإجازة 

 1920سنة ، رلنسنداالبريطاني جي.

كما ان ناظر العدلية كان يعطي رخصبا لممارسبة المحاماة لمن لم يحز على 
إذا رضبي عن معارفهم الحقوقية   سبطنبولاجازة مدرسبة الحقوق في بغداد أو ا

 (1)  وسلوكهم وحسن اخالقهم.
وفي متحف نقباببة المحبامين يوجبد )سببببببببببببببجبل العبدليبة( البذي يحتوي أسببببببببببببببمباء  
المحامين الحاصببببببببببلين على إجازة ممارسببببببببببة المحاماة الصببببببببببادرة عن محكمة  

، وكانت تلك االجازات تجدد سببببببببنويًا مقابل  1919التمييز منذ حزيران سببببببببنة  

 

 . 62الخياط، مصدر سابق، ص  .1
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واسبببببببتمر االمر على هذا المنوال بعد قيام الحكم الوطني سبببببببنة ،  رسبببببببم معين
 ، إذ استمرت محكمة التمييز تمنا إجازة ممارسة المحاماة.1921

،  1933وقد انتهى دور محكمة التمييز عند تأسببببببببببيس نقابة المحامين سببببببببببنة  
حيث الزم قانون التأسبببببببببببببيس جميع من يريد ممارسبببببببببببببة المحاماة االنتماء الى  
النقباببة، التي بباشببببببببببببببرت ببإصبببببببببببببببدار هويبات المحبامين التي اغنبت عن إجبازة  

ذكورة منذ تأسببببببيسببببببها الى اليوم، وتجدد هذه الهوية سببببببنويًا مقابل  المحاماة الم
 رسم معين.

 1934( سنة 20ااول تحمل التسلسل ) هوية المحامي الشاعر انور ش 
وكانت النقابة في فترة ماضببببببببببببببية تصببببببببببببببدر للمحامي المنتمي ألول مرة هوية  

 )محام متدرب(، وبعد حصوله على الصالحية )ج( يعطى هوية محام.
 فترة الحقة ُألغي هذا التدبير.وفي  
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كانت هوية النقابة في اول االمر عبارة عن دفتر يجدد فيه االشببتراط سببنويًا،  
أصبحت الهوية من البالستك ذات مواصفات معينة حماية   2003وبعد سنة  

 لها من التزوير بداًل من الدفتر.

 
النقابة إجازة ، وبناًء على طلبات المحامين، أصدرت 2018وفي سنة 

  جدارية لممارسة مهنة المحاماة، اسوة باألطباء والمهندسين وغيرهم الذين
 تمنحهم نقاباتهم إجازة ممارسة مهنتهم فضاًل عن هوية النقابة. 
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 الفصل الثالث 

 ي ـامـــة المحـانـحص
 حصين أي منيع.  منع فهو   ،حصانةً  ءالشيحصن    الحصانة لغة:
إلى بعض األشبببببببخاص بحكم   القانون هي امتياز يمنحه    واصـــــطالحا :

، يعفيهم بموجبها من عبء أو تكليف أو مسبببببببباءلة قانونية  أو مهنهم  وظائفهم
 (1) يفرض على جميع األشخاص الموجودين على ارض الدولة.

لحق الببدفبباع أمببام القضببببببببببببببباء الببذي يتطلببب تمكينهم من الببدفبباع عن   حمببايببةً و 
 اسببببببببببببتثنت معظم القوانين العقابية،  حقذلك الحقوقهم بالقدر الذي يقتضببببببببببببيه  

من شببمولهم   ،بنصببوص صببريحة الخصببوم ووكالئهم في الدعاوى   لدول العالم
تكون جرائم في  من أن بأحكامها لما يبدر منهم تحريريًا أو شبببببببببفويًا من أقوال

  ررةألصبببببببببببببببل اثنباء البدفباع عن حقوقهم أمبام المحباكم وهبذه الحصبببببببببببببببانبة المقا
  ون يتول  هم من  ألنهم  ،تشببمل المحامين  من المؤكد ان هذه االحكام،  للخصببوم

الدفاع عن حقوق موكليهم أمام المحاكم، السيما بعد أصبحت استعانة الناس 
 المسلم بها.الشائعة و بالمحامي من األمور  

 :( عقوبات436/المادة)وقد نصت  
حد الخصبوم أو من ينوب عنهم الى اآلخر شبفاهًا أو أ" ال جريمة فيما يسبنده  

كتباببة من قبذف وسببببببببببببببب أثنباء دفباعبه عن حقوقهم أمبام المحباكم وسببببببببببببببلطبات 
 التحقيق أو الهيئات األخرى وذلك في حدود ما يقتضيه الدفاع".

 

عماد محمد رضا التميمي، إثر الحصانة على المسؤولية الجنائية في الفقه   .1
. )من  82، ص 2014(41( المجلد)1اإلسالمي، مجلة دراسات، العدد)

 االنترنيت(.  
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 :(24/المادة)أما قانون المحاماة النافذ فقد نصت 
" للمحامي أن يسبببببببلك الطريقة المشبببببببروعة التي يراها مناسببببببببة في الدفاع عن 

الدعوى أو مرافعاته الشببفوية  موكله، وال يكون مسببؤواًل عما يورده في عريضببة
 الدفاع".حق  أو التحريرية مما يستلزمه  

 :ك المبدأ( من القانون نفسه ذل28/المادة)وأكدت  
" ال يجوز توقيف المحامي عما ينسبب اليه من جرائم القذف والسبب واالهانة 

 بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه أثناء ممارسته المحاماة.
أو قضاة المحكمة التي وقع االعتداء عليها من   وال يجوز أن يشترط القاضي

 المحامي في نظر الدعوى التي يقع عليها".
حامي بواجبه تجاه موكله كاماًل دون أن يشبعر بالخوف أو ألجل أن يقوم المو 

القلق، أو أن حريتبببه محبببدودة في أداء عملبببه، كبببان الببببد من إحببباطتبببه بتلبببك  
 الحصانة.

 ئولم تقتصبببببر تلك الحصبببببانة على القوانين العراقية فحسبببببب، بل اكدتها مباد
 :بشأن المحامين  1990في اعالن هافانا سنة   األمم المتحدة

بالنسببة للتصبريحات التي يدلون   ةجنائي الو   ةمدني امون بالحصبانة اليتمتع المح "
بها بحسبببببببن نية سبببببببواًء أكان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشبببببببفوية أو لدى 

 كم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو اإلدارية".امثولهم أمام المح 
تكفبببل الحكومبببات     على أن( من الميثببباق قبببد نصببببببببببببببببت  16وكبببانبببت )المبببادة/

 ن:ت التالية للمحامي ان الضما
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القبدرة على أداء جميع وظبائفهم المهنيبة، ببدون تخويف، أو إعباقبة، أو  -أ
 .مضايقة، أو تدخل غير الئق

ور معهم بحرية داخل البلد  االقدرة على االنتقال إلى موكليهم، والتشبببببببببببب  -ب
 .وخارجه على السواء

العقوبات عدم تعريضببهم وال التهديد بتعريضببهم، للمالحقة القانونية أو   -ت
اإلداريبة واالقتصبببببببببببببباديبة وغيرهبا نتيجبة قيبامهم بعمبل يتفق مع واجببات  

  بها.  ومعايير و داب المهنة المعترف
    من اإلعالن السلطات أن توفر ضمانات  (  17/المادة)كذلك ألزمت 

 حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية  
 .وظائفهم
     يجوز، نتيجة ألداء المحامين لمهام    أنه ال(  18/المادة)وقررت 

 (1)  .وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤالء الموكلين
 حصانة المقررة بالقوانين المذكورة ليست هذه الومن الواضا ان 

 نما مقيدة بقيود عدة ينبغي توفرها، منها:إو   ،مطلقة

 

مبادئ أسبببببباسببببببية بشببببببأن دور المحامين، اعتمدها مؤتمر األمم المتحدة الثامن لمنع   ( (1
 7 ب/أغسببببببببببببببطس إلى    27المعقود في هببافببانببا من   الجريمببة ومعبباملببة المجرمين

حقوق اإلنسبببببان: مجموعة صبببببكوط دولية، المجلد األول، ،  1990أيلول/سببببببتمبر  
 )من االنترنيت(. ،1993األمم المتحدة، نيويورط، 
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أكان مدعيًا أم   ان يكون المحامي ممثاًل الحد طرفي الدعوى سببببببببببببببواءً  . 1
خر  آلاالطرف   ،مدعى عليه، وأن يتناول السبببببببب أو القذف أو اإلهانة

في البببدعوى فقط، وليس الشبببببببببببببببباهبببد أو الخبير أو المبببدعي العبببام أو 
موظفي المحكمبة أو أي شببببببببببببببخي  خر ليس طرفبًا في البدعوى، وأن 

 تكون واقعة السب أو القذف اثناء جلسة المرافعة ال قبلها وال بعدها.
الحصبببببببببانة على جرائم القذف أو السبببببببببب وال تتناول الجرائم تقتصبببببببببر   . 2

مبدأ المسببؤولية،    الن هذه الحصببانة أتت خالفًا لألصببل وهو ،  األخرى 
 (1) لذا فإن تفسيرها يكون بشكل ضيق ال واسع.

     وحتى في حالة الجرائم األخرى فإنه يجب إخبار نقابة المحامين بأي  
 شكوى تقدم ضد محام وفي غير حالة الجرم المشهود، وال يجوز  
 استجواب المحامي أو التحقيق معه بجريمة منسوبة اليه متعلقة  

 بممارسة مهنته إال بعد اخبار النقابة بذلك، ولنقيب المحامين أو من  
 (.30المادة/)والتحقيق.  ينوب عنه حضور االستجواب  

 ومن المناسب القول، إن تلك الحصانة ليست امتيازًا للمحامين تسما  
 أو رخصة للطعن أو التقليل من شأن لهم الخروج عن القانون، 

    ، ألنه يعيبهم أن يخرجوا عن سلطان القانون، وهم أولى الناس القضاة
 بطاعته.

 

د عثمان، حصانة المحامي في التشريع السوري، الموقع السوري للدراسات محمو  .1
 واالستشارات القانونية. 
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تقبديرًا  والمحبامي البذي رفعبت عنبه واليبة قباضببببببببببببببي الجلسبببببببببببببببة من العقباب     
ها أن  منالمقصبببببود    النيكون رقيبًا على نفسبببببه ولسبببببانه،  لرسبببببالته، حريع أن

 (1) ةأعماله المهنيو  يكون المحامي مطمئنًا قويًا وهو يؤدي واجبه

 
وإذا كان ما مر بنا يقتصبببببببببر على جلسبببببببببات المحاكم، فإن القانون قد  
رسبم حصبانة من نوع  خر للمحامي تشبمله أثناء ممارسبته لمهنته، تتمثل بان 

 

 . 20/8أسامة أبو الفضل، دستور المحامين، القاعدة  .1
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لقى االهتمام والرعاية من الجهات الرسببببببببببمية والدوائر الحكومية التي يمارس  ي 
 هنته.عمله أمامها، وأن يلقى التعامل الحسن الذي يليق بمكانته وشرف م

 ( من قانون المحاماة النافذ:27وقد نصت )المادة/
" يعتبر المكلف بخبدمبة عبامبة مخبالفبًا واجببات وظيفتبه إذا أخبل عمبدًا بحق من 
حقوق المحبامي المنصببببببببببببببوص عليهبا في هبذا القبانون أثنباء ممبارسببببببببببببببة مهنبة  
المحاماة، أو إذا منع المحامي من ممارسببتها. وتطبق بحقه االحكام الخاصببة  

 المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته".  بمخالفة
( من المادة نفسبببببها نقيب المحامين أو من يخوله حق تقديم  3وأعطت )الفقرة/

 الشكوى ضد المخالفة المذكورة إلى المرجع المختي.
 ( من القانون المذكور ذلك بالني:28وأكدت )المادة/

ب تأديتهبا  " يعباقب من يعتبدي على محباٍم أثنباء تأديتبه أعمبال مهنتبه أو بسبببببببببببببببب 
اء تأديته وظيفته أو بسبببببببب  ببببببببببببببببببببب بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثن 

 (1)تأديتها".  
 الفصل الرابع 

 غرف المحامين في المحاكم

سنة        للعراق  البريطاني  االحتالل  سوى   1917عند  بغداد  في  تكن  لم 
محكمتين؛ )الشرعية( ومقرها في شارع المستنصر)النهر(، ومحكمة )البداءة( 

   .2الحكومة بجوار غرفة الوالي وتقع في سراي 
 

 . 32النعيمي، مصدر سابق، ص   .1
 . 48احمد زكي الخياط، مصدر سابق، ص  2
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 صارت المحاكم تتكون من: وبعد االحتالل البريطاني للعراق، 
محكمة )االستئناف(، التي ُأسست في بغداد واعتبرت المحكمة العليا لمناطق    . 1

العراق كافة، وقراراتها نهائية نظرًا اللغاء الطعن لدى محكمة )التمييز( في 
 .1إسطنبول وعدم تأسيس محكمة )تمييز( في العراق  نذاط 

 . )المحافظات(  جزاء( في بغداد وااللويةالصلا و البداءة و المحاكم )  . 2
 وهي  المتنبي،  شارع  في وكان موقع محاكم بغداد في بناية )المحاكم المدنية(   

خاذها الت 2للقشلة دجلة مجاورة نهر  على  العثماني  العهد في بنيت كبيرة بناية 
 للخيالة. مقراً 

 شاملة اصالحات البناية على جريتأُ   1921سنة   الملكي  الحكم قيام وبعد 
 . 3واالستئناف  والبداءة الصلا محاكم لتشغلها

أما المحاكم )الشرعية( فكانت موجودة منذ العهد العثماني في االلوية وبعض  
 بعض االقضية والنواحي المهمة.   الى االقضية، ثم توسعت 

بناية )المحاكم المدنية( لتكون غرفة للمحامين،  إحدى غرف  وقد خصصت  
في محاكم العراق، وتقع الى يمين الداخل    (محامين للغرفة  )تعد اول  بذا  وهي  

جنوب  المتنبي  شارع  في  حاليًا  الثقافي  المجمع  )بناية  المحاكم  بناية  الى 
القشلة(، ووظيفة الغرفة كما هو معروف هي لجلوس  المحامين بانتظار وقت 

االخبار  مرافعت  تبادل  عن  فضاًل  وطلباتهم،  لوائحهم  لكتابة  وكذلك  هم، 
وكذلك  السياسية  باألمور  أم  القضائية  بالدعاوى  المتعلقة  سواًء  والمعلومات 

 لاللتقاء بموكليهم في بعض األحيان. 

 
 . 19القاضي مدحت المحمود، مصدر سابق، ص   1
 . 97خالص، مصدر سابق، ص  محمود  2
 .  49زكي جميل الحافظ، مصدر سابق، ص   3
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، شغلت النقابة تلك الغرفة مع غرفة 1933وعند تأسيس نقابة المحامين سنة   
 ف المحامين وجدت قبل تأسيس النقابة. ، أي أن غر 1محامين أخرى لل

 بناية غرفتان للنقابة، في نيت، بُ نشاط النقابة  استيعاب عن  المكان ضاق ولما
 المحامي.  نادي

كانت غرفة المحامين تدار ابتداًء تطوعًا من احد المحامين الذي يرى في  
نفسه رغبًة في خدمة زمالئه المحامين، السيما ان عدد المحامين والمحاكم  

 قليل جدًا. 

ثم خصصت غرفة أخرى للمحامين في المحكمة )الشرعية( الموجودة اصاًل 
 . في شارع المستنصر )النهر( في بغداد 1768منذ سنة 

غرف و  احتياجات  على  الصرف  تتولى  تأسيسها  منذ  المحامين  نقابة  كانت 
 المحامين من  ثاث وأجهزة كهربائية وكتب واجور المباشر)الفرا ( وغير ذلك. 

في  وكذلك  المحامين  عدد  في  توسع  حدث  الماضي  القرن  خمسينات  وفي 
محاكم جميع  في  المحامين  غرف  فتحت  فقد  وبالتالي  العراق،  في   المحاكم 

االلوية واالقضية المهمة، وصار االمر  نذاط ان تدعو النقابة المحامين في  
االلوية الى انتخاب )سكرتير( لغرفة المحامين كما كان يسمى، وتحدد يوم  

 
 محمود خالص، مصدر سابق.  1
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فانها تمتاز بخصوصية انها   (بغداد الموصل والبصرة) معين الجرائه ، عدا  
 . 1تدار من قبل رؤساء مجالس االنضباط فيها

لسكرتيرها سنوات عدة، اال انه في    المحامين   واستمر الحال في انتخاب غرف 
المشاكل المتأتية من   )مجلس النقابة(  درست اللجنة اإلدارية  1959/ 1/10

تكرار عملية انتخابات الغرف في انحاء العراق، فوجدت ان الغرف تعود لهذه 
باللجنة نفسها، فمن ادارتها منوطة  تبعًا لذلك ان   النقابة وبالتالي فان  حقها 

تنتدب من يمثلها في إدارة تلك الغرف من المحامين الذين تعتمد عليهم هناط،  
 لهذا قررت:

 أ. الغاء االنتخابات كافة الختيار أي سكرتير ألي غرفة من غرف المحامين. 

المحامين   غرف  إلدارة  يعتمدهم  الذين  المحامين  انتداب  النقيب  تخويل  ب. 
 واجراء التبليغات بهذا الخصوص.   نيابة عن هذه اللجنة

والحاقًا بذلك القرار الذي يوكل إدارة غرف المحامين الى من تنتدبه النقابة  
بتاريخ   اللجنة  التالية  5/11/1959نفسها، قررت  المحامين  سماؤهم ااختيار 

 منتدبين منها الدارة الغرف الكائنة في مركز مدنهم كما يأتي: 

 

 ،كانت لجان االنضباط في بغداد والبصرة والموصل تؤدي دورًا مهمًا في حياة المحامين   1
وكانت كل لجنة يشارط في انتخابها  ،  بقائمة منفصلة    وكانت تنتخب مع انتخابات النقابة

االلوية المجاورة، وكان عملها يشبه عمل لجنتي السلوط والتأديب حاليًا، فضاًل محامو  
 )المحافظات(. عن إدارة غرف المحامين في تلك االلوية
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 ف(. محمد رضا السيد سلمان.  )النج  . 1
 جاسب عبد الصبار.       )كربالء(.   . 2
 عبد الحسين حسن.         )الحلة(.  . 3
 حامد الصكبان.             )الديوانية(.  . 4
 ناجي الراضي.             )الكوت(.  . 5
 شاكر الغرباوي.            )الناصرية(.  . 6
 شاكر العزاوي.             )ديالى(.  . 7
 عطا ترزي باشي.         )كركوط(.  . 8
 طاهر الدبا .             )أربيل(.  . 9

 يوسف طه.              )الرمادي(. .10

 عبد المجيد الجميلي.       )الفلوجة(. . 11

 عبد الكريم مخلف.         )تكريت(. .12

 أكرم البياتي.               )االعظمية(. .13

 علي حسين الصالا.       )الكرادة الشرقية(. .14

 المعيني.             )المحمودية(. خليل . 15 

 حامد العباسي.             )الكاظمية(. . 16  

 علي العزاوي.             )الكرخ(. . 17  
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 عزيز الحاج هادي.       )الكوفة(. . 18  

 هاشم السيد رزين.        )المسيب(. .19  

 مجيد ضيف.              )العمارة(. . 20  

 )سوق الشيوخ(.         احمد العواد.      .21   

محاكم  في غرف  وهكذا استمر الحال في ان يعين مجلس النقابة )المنتدب(  
 االلوية وبعض  االقضية المهمة. 

المحامين   لغرف  المنتدبون  المهنيين    يتم كان  المحامين  شيوخ  من  اختيارهم 
ن الجهات الرسمية اإلدارية في كل  أما من مجلس النقابة أو م والمحترمين،  

 محافظة أو قضاء أو ناحية. 

حاالت محدودة و  وهي  للمنتدب،  انتخابات  إجراء  بعض األحيان  حدثت في 
حصول   المحافظات عند  وبعض  بغداد  المهمة في  الغرف  بعض  جدًا، في 

 .  اً طلبات متفرقة من المحامين في المحافظة لتعيين أحد المحامين منتدب 

يتم   المنتدب كان َهمُّ المجلس ان  تعيين  المتمكن من  وعند  المنتدب  اختيار 
      . 1أداء واجبه تجاه المحامين والمهنة بشكل مشرف وليس الي غرض  خر 

النقابة في    2003بعد سنة  و  انتخاب    6/10/2003قرر مجلس  ان يجرى 
)لجان االنتداب( بداًل من تعيينها، وأن يجرى انتخاب )لجنة انتداب( من ثالثة  

 يأتي:   اعلى وفق ممحامين الدارة الغرفة 

 
1  



323 
 

  ،انتخابات غرف المحامين في بغداد والمحافظات كافةان تجرى  اواًل.  
النتخاب لجنة انتداب مؤلفة من ثالثة أعضاء من المحامين، يكون  

 من حاز اعلى األصوات )منتدبًا( واالخران اعضاء.    
ثانيًا. يشارط في انتخابات لجنة االنتداب جميع المحامين المسجلين  

المحام  جدول  )في  للسنتين  و)2002  –  2001ين   )2002   –  
2003 .) 

تحت   المحافظات  مراكز  في  المحامين  غرف  انتخابات  تجرى  ثالثًا. 
انتخابات في االقضية   النقابة، اما  اشراف قاٍض وممثل عن مجلس 
النتخاب   المحافظة  في  االنتداب  لجنة  اشراف  تحت  فتتم  والنواحي 

 منتدب واحد.  
لعضوية لجنة االنتداب أو المنتدب أن تتوفر  رابعًا. يشرط في المرشا  

 فيه ما يأتي: 
أن يكون محاميًا من ذوي الصالحية المطلقة ومارس المحاماة مدة   . 1

 ال تقل عن خمس سنوات بصورة متصلة. 
الترشيا   . 2 لتاريخ  السابقة  األشهر  الستة  خالل  مهنيًا  معاقب  غير 

 وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف.
 الجغرافية لغرف المحامين المرشا فيها. من سكنة المنطقة  . 3
(  2و1ان اليكون مشمواًل بقراري رئيس )مجلس الحكم( المرقمين ) . 4

 . 14/9/2003والمؤرخين في 
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خامسًا. يقدم طلب الترشيا لعضوية االنتداب أو المنتدب بصورة مباشرة الى  
 مركز النقابة. 

وام دية نهاية اللغا  15/10/2003سادسًا. يفتا باب الترشيا ابتداًء من يوم  
 . 10/2003/ 30الرسمي ليوم 

يوم   النقابة  مركز  في  رفضها  أو  الترشيحات  قبول  يعلن  سابعًا. 
15/11/2003  . 

ثامنًا. تجرى االنتخابات في غرف المحامين في مراكز المحافظات على الوجه 
 االتي: 

يوم  . 1 وبابل  وديالى  الدين  وصالح  وكركوط  الموصل  محامي  غرف  في 
لغاية 1/12/2003المصادف  االثنين   صباحًا  التاسعة  الساعة  من   ،

 الساعة الثانية ظهرًا. 
في غرف محامي االنبار وكربالء والنجف والديوانية والمثنى يوم الثالثاء   . 2

الساعة  2/12/2003المصادف   لغاية  صباحًا  التاسعة  الساعة  من   ،
 الثانية عشرة ظهرًا. 

ن يوم األربعاء المصادف  في غرف محامي ذي قار وواسط والبصرة وميسا . 3
، من الساعة التاسعة صباحًا صباحًا لغاية الساعة الثانية  2003/ 3/12

 ظهرًا.  
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( المرقم  كتابه  المجلس  أصدر  االنتخابات،  لتلك  في  12212ونتيجة   )
احدهما   24/12/2003 أعضاء  ثالثة  من  المكونة  االنتداب  لجان  بتعيين 

 .  تي كما يأ  )منتدب( واالخران عضوان في اللجنة

 غرفة محامي نينوى: اواًل. 
 المحامي قاسم يوسف النجدي.      المنتدب.    . 1
 المحامي فراس كنعان المالح.      عضو لجنة االنتداب.   . 2

 المحامي عادل أحمد الحديدي.       عضو لجنة االنتداب.  . 3
 غرفة محامي كركوط: ثانيًا. 

 المحامي غازي علي يوسف.        المنتدب.   . 1
 المحامي أكرم حسان العكيدي.      عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي طه عثمان المفرجي.       عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي صالح الدين: ثالثًا. 

 المحامي معاذ أحمد حميد.        المنتدب.  . 1
 االنتداب. المحامي إبراهيم دهش علي.     عضو لجنة  . 2
 المحامي طالل غالب إبراهيم.    عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي ديالى: رابعًا. 
 المحامي عدنان حسين الزهيري.  المنتدب.  . 1
 . المحامي محمد عبد عبود الكرخي.  عضو لجنة االنتداب. 2

 . المحامي كاظم إبراهيم المهداوي.   عضو لجنة االنتداب. 3
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 بابل:  غرفة محاميخامسًا.         

 المحامي حيدر حمزة إبراهيم.       المنتدب.  . 1
 المحامي سعد عبد الرضا رمضان.    عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي محمد حسن الشيخ جواد.      عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي االنبار: سادسًا.       

 المحامي عبد المحسن ذياب الخلف.            المنتدب.  . 1
 العلواني.                    عضو لجنة االنتداب. المحامي عارف  . 2
 المحامي يحيى عبد الجليل.                  عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي كربالء: سابعًا      

 المحامي طالب الطائي.        المنتدب.  . 1
 المحامي قيس العامري.        عضو لجنة االنتداب. . 2
 عضو لجنة االنتداب.المحامي ربيع المسعودي.        . 3

 غرفة محامي النجف: ثامنًا:      

 المحامي صالا مهدي قسام.       المنتدب.  . 1
 المحامي وائل محمد علي.         عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي تقي عباس نصار.        عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي الديوانية: تاسعًا.      

 المنتدب. المحامي جهاد طعمة شناوة.        . 1
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 المحامي عباس محمد سرحان.    عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي محمد كوين حميدي.         عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي المثنى: عاشرًا.     

 المحامي ماجد كاظم مريا.        المنتدب.  . 1
 المحامي مازن حكمت الدهان.     عضو لجنة االنتداب.  . 2
 عضو لجنة االنتداب.     المحامي علي جبار الظالمي.    . 3

 غرفة محامي واسط: حادي عشر:      

 المحامي خير هللا الجعيفري.     المنتدب.  . 1
 المحامي حوشي خلف وادي.     عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي قاسم محمد الغرابي.     عضو لجنة االنتداب.  . 3

 غرفة محامي ميسان: ثاني عشر:      

 المنتدب.  المحامي ستار جبار الساعدي.        . 1
 المحامي موسى طعمة الخزعلي.     عضو لجنة االنتداب.  . 2
 المحامي عبد القادر حميد علي.       عضو لجنة االنتداب.  . 3
وتعد هذه اول مرة تجرى فيها انتخاب لجان االنتداب في عموم العراق   . 4

 بداًل من تعيينها. 
أما في محافظة بغداد فقد قرر المجلس أن تجرى االنتخابات في غرف 

 . 1/2004/ 25المحامين يوم 
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وقد اعترض أحد المحامين على قرار المجلس المذكور  نفًا باجراء االنتخابات  
المادة ) التمييز لكون  المحاماة رقم )87/4لدى محكمة  (  173( من قانون 

غرف   1965لسنة   الدارة  ينتدبه  من  اختيار  النقابة  مجلس  على  أوجبت 
يمثل الغرفة، اال ان محكمة التمييز    المحامين وليس اجراء االنتخابات لمن 

ما يلزم النقابة في التعيين،    اً أن القانون لم يحدد طريقمبينًة  ردت االعتراض  
لذا يكون قرار مجلس نقابة المحامين باختيار طريق االنتخاب هو قرار صحيا  

 وليس فيه مخالفة للقانون، وعليه قرر تصديق القرار ورد االعتراض.  

(  4900ار محكمة التمييز، أوضحت النقابة بكتابها المرقم )وتعقيبًا على قر 
النقابة المتضمن  ا،  2004/  14/3في   ن الهدف األساس من قرار مجلس 

انتخاب لجنة االنتداب المؤلفة من ثالثة محامين في غرف المحامين الذي 
هو توسيع مشاركة المحامين في العمل النقابي    ، صادقت عليه محكمة التمييز

خالل   اللجانمن  من   ،هذه  اختيار  من  الغرف  هذه  في  المحامين  وتمكين 
ن تأخذ هذه اللجان ابعادها ا يمثلهم بارادتهم عن طريق االنتخاب المباشر، و 

عند ممارستها لمهامها النقابية بما يؤدي الى استكمال شروط النجاح   كاملةً 
 نجاح هذه التجربة. 

اال  26/1/2004وفي   نتائو  على  النقابة  مجلس  لغرف صادق  نتخابات 
 محامي بغداد كما يأعتي: 

 غرفة محامي الكرادة.   شاكر السامرائي.                        . 1
 غرفة محامي االعظمية.     عمار فرج االعظمي.                   . 2
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 غرفة محامي بغداد الجديدة.  حميد عبد الرزاق.                       . 3
 غرفة محامي الكرخ.      موفق العاني.                       . 4
 غرفة محامي الثورة.  حاتم محسن الخزاعي.                   . 5
 عبد المحسن الطائي.                   غرفة محامي البياع.  . 6
 محمد أعمين االسدي.                     غرفة محامي بداءة الكاظمية.  . 7
 غرفة محامي األحوال الشخصية   قيس الذهبي.                             . 8

 في الكاظمية.                                            
 معن الموسوي.                         غرفة محامي بداءة الرصافة.  . 9

 عدنان عبد الحسين.                 غرفة محامي المدائن. .10

 ي.                      غرفة محامي ابي غريب. كريم الجبور .11

يوم   في    15/1/2004وفي  المنتدبين  انتخاب  نتائو  على  المجلس  صادق 
 الغرف التالية وكما يأتي: 

 جالل محمد الخالدي.                غرفة محامي األحوال الشخصية               . 1
 في الرصافة.                                       

 عبد الواحد نهير العبادي.           غرفة محامي الزهور)الحسينية(. . 2
 خليل إبراهيم العزاوي.             غرفة محامي جنايات البياع.    . 3

اجراء   3/1/2004أما في االقضية والنواحي فقد قررمجلس النقابة في       
 . 2004االنتخابات لغرف المحامين فيها خالل الشهر الثاني )شباط( لسنة  
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االنتخابات   لتلك  رقم ونتيجة  اإلداري  االمر  المحامين  نقابة  أصدرت 
في  4901) المحامين   14/3/2004(  من  فيها  االنتداب  لجان  بتعيين 

 رجة أسماؤهم في أدناه:المد
 اواًل. محافظة البصرة: 

 علي كاظم عبود.               منتدبًا لغرفة محامي المعقل.        . 1
 مهدي جياد الرحمة.            منتدبًا لغرفة محامي القرنة.  . 2
 حامد مهدي المطوري.        منتدبًا لغرفة محامي الزبير.   . 3
 رفة محامي شط العرب. صالح عبد الزهرة العيداني.  منتدبًا لغ . 4
 عبد الكريم مجيد الشاوي.        منتدبًا لغرفة محامي ابي الخصيب.  . 5
 جعفر إسماعيل يوسف.        منتدبًا لغرفة محامي الفاو.  . 6
 فيصل سلمان العطار.         منتدبًا لغرفة محامي سفوان.   . 7
 صالح عبد الحسن االمارة.   منتدبًا لغرفة محامي المدينة.  . 8

 افظة بابل: ثانيًا. مح 
 حاكم مسير جاسم.               منتدبًا لغرفة محامي المدحتية.   . 1
 كوكب نصار مسلم.              منتدبًا لغرفة محامي الهاشمية.  . 2
 طالب جاسم نجم. .            منتدبًا لغرفة محامي القاسم  . 3
 عبد المنعم جاسم الخفاجي.     منتدبًا لغرفة محامي المشروع.  . 4
 لحديثي.            منتدبًا لغرفة محامي المحاويل. احمد كامل ا . 5
 ناصر حسن عبيد.              منتدبًا لغرفة محامي السدة. . 6
 حسون حمزة محمد الطالع.   منتدبًا لغرفة محامي المسيب.   . 7
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 عدنان عبد األمير العيساوي.   منتدبًا لغرفة محامي الكفل.   . 8
 ثالثًا. محافظة االنبار: 

 سعد سلمان الفالحي.          منتدبًا لغرفة محامي الفلوجة.  . 1
 إبراهيم عبد الكريم.           منتدبًا لغرفة محامي حديثة.  . 2
 كمال عايد المظهور.         منتدبًا لغرفة محامي القائم.  . 3
 احمد محمد علي نجرس.     منتدبًا لغرفة محامي هيت.  . 4
 عبد جزاع ياسين.           منتدبًا لغرفة محامي الحبانية.   . 5

غرف   18/8/2010وفي   في  االنتخابات  مبدأ  الغاء  النقابة  مجلس  قرر 
( لم تلزم المجلس 4/ 87المحامين في بغداد واالخذ بمبدأ التعيين الن المادة )

 . بطريق محدد للتعيين 
أعيد انتخاب منتدبي غرف المحامين في بغداد بداًل    2019اال انه في سنة  

 مجلس النقابة. من تعيينهم، واخذت تجرى في مقر النقابة وباشراف 
هيئة  أعضاء  لعدد  محدد  شرط  هناط  يكن  فلم  والنواحي  االقضية  في  اما 

في   للمجلس  قرار  ففي  هيئة 2018/ 22/4االنتداب،  تتكون  ان  أوجب   ،
ناحية السدة من أربعة أعضاء من ضمنهم محامية، في حين  قرر   انتداب

ثالثة 7/11/2018في   من  الكفل  ناحية  في  االنتداب  هيئة  تتألف  ان   ،
 . أعضاء أي )منتدب وعضوين اثنين(

 وفي تقديري ان ذلك االمر يتناسب مع عدد المحامين المنتمين لتلك الغرف. 
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محافظات الى سبعة محامين من البغداد و وقد زيد عدد هيئة االنتخاب في  
 وغالبًا ماتكون من بينهم محامية واحدة أو أكثر.  ضمنهم المنتدب، 

المحاميات الختيار واحدة تكون   بين عدد من  انتخاب  احيانًا  وقد يجرى 
 . 13/2/2014ضمن الهيئة كما جرى في غرفة محامي ميسان في 

بنا سابقًا كانت تتوفر في المحاكم في بداية   االمر غرفة واحدة وكما مر 
للمحامين في مراكز االلوية وبعض االقضية المهمة، اال ان االمر تطور 
بان أصبحت توجد في المحاكم الكبيرة ال سيما محاكم االستئناف أكثر من 

أو  للجزاء  أخر  وغرف  للبداءة  غرفة  فتكون  للمحامين،  أو   غرفة   التحقيق 
 الشرعية، وهكذا.  

ف المحامين لم تعد تقتصر على المحاكم، وإنما واتسع االمر أخيرًا في أن غر 
غرفع فُ  التي    تحت  الدولة  دوائر  مراجعةع ت في  فيها  للمحامين  مستمرة   كون 

النجاز اعمالهم المتعلقة بتلك الدوائر، كمجلس الدولة ووزارة التخطيط ودائرة 
 تأسيس الشركات وهيأة التقاعد ودوائر التسجيل العقاري وغيرها.  

 ( غرفة. 200المحامين حاليًا في عموم العراق )  ويناهز عدد غرف
ولقد تطورت غرف المحامين في السنين األخيرة تطورًا كبيرًا، فبعدما كانت 
الغرفة تحتوي على الحد األدنى من متطلبات المحامين، أضحت غرفًا واسعة 
االستنساخ  أجهزة  توفر  مع  والتكييف،  واالضاءة  األثاث  باحدث  ومجهزة 

 والطباعة.  
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كما إن واجبات هيئة االنتداب في الغرف قد توسعت هي األخرى بصورة 
فحسب  كبيرة، ولم تعد مكانًا لجلوس المحامين وانتظار دورهم في المرافعات

كما كان االمر في بداية القرن الماضي، وانما أصبحت هيئة االنتداب حلقة 
لنقل  الغرفة  لتلك  المنتمين  والمحامين  النقابة  مقر  بين  البيانات   الوصل 

واالعالنات التي تصدرها النقابة بشأن المؤتمرات والسفرات والنشاطات التي  
 تجريها النقابة أو أي أمر  خر. 

اليها  المنتمين  المحامين  أسماء  على  يحتوي  بسجل  غرفة  كل  وتحتفظ 
 وعناوينهم وأرقام هواتفهم، لتسهيل الوصول اليهم أو ابالغهم عند الحاجة. 

للشكاوى وتوجد في كل غرفة   لجنة  بغداد،  عدا  المحافظات  للمحامين في 
وأخرى للسلوط المهني للنظر في الشكاوى التي تقام على المحامين بشأن 

 أي مخالفة تتعلق بصفته أو سلوكه كمحام.  

كما ألفت لجان متنوعة في الغرف يتناسب عددها ونوعها مع نشاط الغرفة 
المرأة ول اليها، كلجنة شؤون  المنتمين  التكافل االجتماعي ولجنة  وعدد  جنة 
 النشاط الرياضي ولجنة االحتفاالت وغيرها. 

وأخيرًا يمكن القول ان غرف المحامين كانت وما زالت تؤدي دورًا مهمًا في  
حياة المحامين، فهي أضحت مدرسة لنقل الخبرات اليهم بما يطرح فيها من  

المبادئ المهم القرارات القضائية الستخالص  ة منها، وكذلك  راء ومناقشة 
تقديم المشورة القانونية والقضائية لمن يطلبها من المحامين السيما الشباب 
منهم، وإن مجرد وجود المحامي فيها يزيد في غناه المعرفي والقانوني والثقافي 



334 
 

شتى   في  أم  بالمهنة  المتعلقة  سواًء  تتعلق  ومناقشات  من  راء  يسمع  بما 
 المعرفة األخرى. صنوف 

 الرابع الفصل 

 كاتب المحامي 

له   كاتب      ومرخلي  محاٍم  لحساب  يعمل  الذي  الشخي  هو  المحامي: 
بصفته تلك، في الحصول على مراجعة المحاكم نيابة عنه والقيام باإلعمال  

 (1) التي يكلفه بها المحامي فيما يتعلق بالدعاوى التي يوكل بها. 
القرن  من   بدايةكانت موجودة في العراق منذ  (  كاتب المحاميمهنة )و 
، فقد جاء في أحد اعالنات المحامين المنشبببببورة في الصبببببحف سبببببنة  العشبببببرين

انه قد باشببببببر معاطاة المحامين وكتابة االسببببببتدعاءات وتنظيم اللوائا    1918
 مع كاتبه السيد )......(.  

ويمببارس كبباتببب المحببامي عملببه بموجببب إجببازة يحصببببببببببببببببل عليهببا من نقببابببة 
 مقابل بدل )رسم( يدفعه.محامين  ال

وفي اربعينات القرن الماضبببببببببببي أصبببببببببببدرت النقابة تعليمات تنظم عمل كاتب  
المحبببامي رغببببة منهبببا في الحبببد من ادعببباء المعقبين ببببانهم كتببباب محبببامين،  
وبينت مسؤولية المحامي عن اعمال كاتبه وأن يستحصل له هوية من النقابة 

 ة في حالة عزله أو تركه العمل معه.لقاء رسم يدفعه، وان يسلم تلك الهوي 

 

المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في جامعة الدول العربية، قوانين تنظيم   .1
 مهنة المحاماة. 

 



335 
 

 
لهبا أي    أجبدألني لم    ،قبانونييببدو ان تلبك المهنبة كبانبت تمبارس دون غطباء  و 

وان اول ذكر لهبا ورد في قبانون المحبامباة   ،للمحبامباةذكر في القوانين األولى  
(" ال تقبل المراجعة في عمل من 22/3)المادة/في   1960  ( لسببببببببببببنة84رقم)

 اعمال المحاماة اال من قبل المحامي مباشرة أو بواسطة كاتبه المجاز.    
 في اختصاصات مجلس النقابة:  فقد جاء(،  56/8في )المادة/وكذلك  

"منا االجازات لكتاب المحامين وسببببببببببببببحبها وفق تعليمات يصببببببببببببببدرها مجلس  
 ة".ب النقاب 

   ليمات لم تصدر ال لذلك القانون وال للقانونين التاليين له.علما بان تلك التع
في )  أمبببببببا  رقم  المحبببببببامببببببباة  لسببببببببببببببنبببببببة  157قبببببببانون  ورد    1964(  في فقبببببببد 
 (:89/12)المادة/

 يكون  أن على خاصببة تعليمات وفق وسببحبها المحامي لكاتب اإلجازة "منا
 واحدا". دينارا السنوي  بدلها
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( عند تعداده 104/5االجازة في )المادة/ وقد أعاد الحكم بالنسبببببببببة لبدل منا  
 مصادر مالية النقابة:

 المحامي". كاتب إجازة "بدل . 4
واجبات كاتب المحامي  1965عند صبدوره سبنة  أما القانون النافذ فقد أوضبا 

 /رابعًا(:22في )المادة)
 جميع لببدى المحببامي اعمببال يعقببب ان قببانونببا المجبباز المحببامي لكبباتببب"

 1969اال ان تلبك المبادة الغيبت بعبد ذلبك برمتهبا سببببببببببببببنبة    القبانونيبة". مراجعهبا
 وحل محل ني  خر دون ذكر لكاتب المحامي.

 عندما عدد المصادر المالية للنقابة:  (124/في )المادةلكن ورد ذكره و 
 

 .المحامي كاتب اجازة بدل
ال يغني وال يسبببببببببمن من جوع في   ني  ، وهو ذلك فقطواقتصبببببببببر االمر على 

 معرفة تفاصيل عمل كاتب المحامي واجوره وطبيعة عالقته بالمحامي.
وفي الوقببت الحبباضببببببببببببببر ال وجود لكبباتببب المحببامي في اعمببال المحببامبباة في 

بعبببد الزيبببادة الكبيرة في اعبببداد المحبببامين والتعببباون بينهم في مكتبببب  العراق،  
 واحد.

عمله في الكثير من البلدان العربية كمصبببببببببببببر  ومازال كاتب المحامي يمارس  
 وتونس والمغرب.
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 الفصل الخامس

 ( المحاماة)روبكسوة 

  ، هي جلباب واسببببببببع يرتديه المحامي فوق مالبسببببببببهكسببببببببوة المحامي،  
 يكون لونه عادة اسود موشا بخطوط خضراء عند اليدين.

ففي   البلدانوليس للكسببوة وصببف ثابت وانما تكون حسببب اعراف كل بلد من  
 .بعض البلدان يرتدي قبعة فضاًل عن الكسوة

من واجبات المحامي ان يلتزم المحامي بارتداء كسبوة المحاماة عند حضبوره  و 
 مرافعة أمام القضاء.

ان المحامين    باعتبار،  وأصبببببببلها كهنوتي  ،وكسبببببببوة المحامي قديمة قدم المهنة
 كانوا في االصل من رجال الدين.

  ، اخببذ المحببامون في أوربببا يرتببدون اللببباس التقليببدي للكهنببةثم تطور االمر اذ  
ثم أضبببببببببببافوا إليه خالل القرن الخامس عشبببببببببببر الياقة والكتفية ثم بعدها ربطة  

 .العنق

وكسوة المحامي هي رمز مهم يميز المحامي عند أدائه لمهامه عن المحامي  
 (1)أثناء حياته الخاصة وتميزه عند أدائه عن االخرين.  

 نظببام تعببديببل نظببام من  (1المببادة/( في الرتببدائهببا  إلزاموفي العراق ورد أول  
 حيث نصت على:1932 لسنة (2) رقم 1918 لسنة المحامين

 لسببببببببببببببنبببة المحبببامين نظبببام  من(  7/المبببادة (الى االتيبببة الفقرة ضبببببببببببببببببافت 
 قيامهم اثناء يرتدوا ان المحامين على"   1923 لسببببببببببنة  تعديله و  1918

 

 . 236ص القيسي، مصدر سابق،  .1

http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=130920052154415
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=130920052154415
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 الرسبببببببببمية االجتماعات في حضبببببببببورهم وعند المحاكم أمام المحاماة بمهنة
 خاصة". بتعليمات العدلية وزير يعينها التي بهم الخاصة الكسوة

 
 

في كسوة المحاماة القديمة   )األستاذ حسين جميل( محاميان عراقيان، األيمن
 في النسوة الحديثة  الساعدي( هادي )األستاذ مصطفىوااليسر

لذا فإن أمر ارتدائها   ،لم يتطرق اليها  1933( لسبببببنة 61)  اال إن القانون رقم
( لسببببببببببببببنبة  84ألنبه بعبد صببببببببببببببدور قبانون المحبامباة رقم)  ،مباايببدو غير ملزم تمب 

 منه:  (42/المادة)الذي نصت   1960
 ." ال يترافع المحامي أمام المحاكم اال بالكسوة الخاصة"

البيان   26/9/1960أي في    هأصدرت نقابة المحامين بعد شهرين من صدور 
 تضمن ما يأتي:،  ( بشأن كسوة المحامي6رقم )
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فقبد جلببت نقبابتنبا نمباذج من ،  ( من قبانون المحبامباة42/المبادة)تنفيبذًا ألحكبام  
 وبعد دراستها فنيًا وتوخي البساطة فيها تقرر ما يلي: ،الخارج

 تكون كسوة المحاماة وفق النموذج المعد والمحفوظ لدى كاتب النقابة :أوال  
 بشبببببكل الجبة ذات الكم،  من قما  حريري اسبببببود متوسبببببط السبببببمك  والمؤلف      

ويحيط بفتحته  ، في القسبببم العلوي منه المتصبببل بالكسبببوة ملموم،  الفضبببفاض
أما صبدر الكسبوة   ،عشبر سبنتمتراً   ياثن  بعرض-غامقاً   –شبريط اخضبر اللون  

ويعلق بببالزر الفوقبباني ربطببة من   ،فمفتوح اال انببه مزرر من األعلى بزرين
 القما  األبيض ذات ثنيات عمودية.

بثمن هو  ،مع متعهد على خياطتها وفق النموذج المعداتفقنا   لألمر،تيسبببيرًا  : اانيا  
 أربعة دنانير فقط.

ن  ، أ على المحامين الراغبين في اقتناء كسوة المحاماة هذه عن طريق النقابة :االثا  
يدفعوا المحاسبببببببببببب النقابة سبببببببببببلفًا الثمن المذكور على ان يتم ذلك قبل اليوم 

 .1960الخامس من شهر تشرين األول 
       المحامي في عمل الكسوة على حسابه الخاص فله ذلك رغب  إذاأما 

    اال انها ينبغي على أي حال ان تكون طبقًا للنموذج المحفوظ لدى   ،  بالطبع
 النقابة.

للمحامين خارج بغداد ان يحولوا بواسبببببطة رؤسببببباء لجان االنضبببببباط وممثلي  :رابعا  
نقابتنا في الغرف األخرى أو مباشبببرة بالبريد وبصبببورة مسبببتعجلة الى نقابتنا  

 الثمن المذكور للكسوة ليتسنى للمتعهد انجاز مهمته بالسرعة المستطاعة.
ــا   يوم األخير من الكسببببببببوة جاهزة لالسببببببببتعمال هو ال ألعدادان  خر موعد   :خامســـ

 .1960شهر تشرين األول 
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يرجى الى المحاكم امهال المحامين في اسبتعمال كسبوة المحاماة الى مدة  :سـادسـا  
 .1960أقصاها اليوم األول من شهر تشرين الثاني 

 عبد الرزاق شبيب
 نقيب المحامين   

   26/9/1960 
 حتميًا.داء الكسوة قبل ذلك التاريخ لم يكن  ارت ومن هذا يتبين أن 

فقبد جباء في ،  البذي لم يعمر طويالً   1964( لسببببببببببببببنبة  157أمبا القبانون رقم )
 (:43/المادة)
 ." الخاص بالرداء المحكمة أمام المحامي حضور يكون  "

 دون وصفه معتمدا على ما جاء في القانون السابق بشأنه.
 فلم يرد للكسوة أو روب المحاماة أي ذكر. ،أما في القانوَن النافذ

 القانون من:  ( من39/المادة)عدَّ ما اشارت اليه   (1)حد الباحثينأاال ان  
 القانون، هذا في عليها المنصببببببببوص المحاماة بواجبات يقوم المحامي ان" 

 و دابها". المحاماة تقاليد عليه تفرضه بما يلتزم وان

بالتقاليد هو ارتداء )كسبوة المحاماة( الروب، لهو رأي جدير  من ان المقصبود 
 باالعتبار.

 

 .موقع الحوار المتمدن  ،رداء المحامي...صفة المهنة، المعموري احمد فاضل  .1
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بقولها في   1987وقد اكدت هذا المعنى قواعد السببلوط المهني الصببادرة سببنة  

 :(1/المادة)

 "أن يظهر بمظهر يليق بكرامة المهنة ومكانتها".
قد    2016اال ان قواعد السبلوط المهني في نسبختها الثانية التي صبدرت سبنة  

 قائلة:  (2)اواًل/ توسعت كثيرًا في
 وقدسبببية المهنة بكرامة يليق رسبببمي بمظهر يظهر ان المحامي على يجب"

 ارتداء خاص وبوجه الحصبببببببببببر ال المثال سببببببببببببيل على ويحظر،  المحاكم
 عن والبعيدة الغريبة والمالبس الضبيق والبنطلون  ،السبتريو البنطلون  ،الجينز

 أو  ،للعيان ظاهرة بصببورة الجسببم على األوشببام وضببع يحظر كما  ،الحشببمة
 مهنة برسبمية يخل ما وكل  ،المهنة احترام تالئم ال التي الشبعر قصبات تقليد

 المحاماة( المحددة )روب بالكسبببببببوة القضببببببباء أمام الظهور وعليه،  المحاماة
 النقابة". مجلس قبل من أوصافه

ويبدو ان سببببببببب هذه االفاضبببببببة في الشبببببببرح هو التحوالت االجتماعية الكبيرة 
والتطور الهائل في وسبببببببائل االتصبببببببال التي   ،االحتالل األمريكي  التي أعقبت

نقلببت التقبباليببد والتطورات التي تحببدث في اي مكببان في العببالم وفي أي وقببت 
ل زقاق  التي أضببببحت قرية صببببغيرة ب   ،بلما البصببببر الى باقي انحاء المعمورة

 في قرية.
في نقابة المحامين نموذج موحد للكسبببببببببوة بإمكان من يرغب من   واليوم يتوفر

 ه مقابل ثمن.ئ اقتنافي المحامين  
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 الفصل السادس

 ةـة القضائي ـالمعون

على الرغم من ان المحبامباة كبأي مهنبة من المهنبة غبايتهبا تقبديم خبدمبة 
اال إن هنبباط من االعمببال التي يقوم بهببا المحببامي ال يمكن ان   ،مقببابببل ثمن

حق ارملببة مغتصبببببببببببببببب أو طفببل يتيم أو   ، فببإرجبباعمهببا أي ثمنيوفيهببا أو يقول  
 ال تقابله أموال الدنيا.  ،هو عمل أي عمل،  مظلوم مهتضم

ومع ذلك فإن نقابة المحامين وضبببببببعت نصبببببببب اعينها الغاية السبببببببامية لمهنة  
 مع تلك الغاية.  انسجاماالمعونة القضائية   المحاماة وقررت مبدأ

المعونة القضبببائية وضبببعت لمصبببلحة الشبببخي الذي ال تمكل نه حالته المادية و 
من دفع رسببوم ونفقات المحاكمة، حتى يسببتطيع إقامة دعواه والسببير فيها الى  
حين صبببدور الحكم واكتسبببابه الدرجة القطعية وإجراء تنفيذه، دون إلزامه بدفع 

رة في القانون أو من المحكمة وذلك بصبببببورة مؤقتة أو الرسبببببوم والن  فقات المقرَّ
 نهائية حسب األحوال.

طلب يقدم الى لجنة المعونة  ب المعونة القضببببببببببائية للمتعففين والمعوزين    وتمنا
 القضائية.

خرى، لكنها  االعالمية التشريعات الوالمعونة القضائية مبدأ إنساني موجود في 
والى قلة    ،التطبيق في المحاكم العراقية، بسبببببببببببببب الجهل بوجودهاحاليًا نادرة 

مبالغ رسبببببببوم بعض الدعاوى بصبببببببورة عامة نسببببببببة الى الحالة المادية لمعظم  
 المتداعين.
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ومن الناحية التاريخية فان أول ذكر للمعونة القضببببببببببائية ورد في نظام وكالء  
ية حيث كان أيام الدولة العثمان   1876الدعاوى )المحامين( الصبببببببببادر سبببببببببنة  

 :(7  /المادة) فقد وردت اشارة بسيطة اليها في  ا،العراق جزءًا منه
 الفقراء" المتقاضين تعين )النقابة( أن الجمعية وظائف من "

 ثم لم يرد لها أي ذكر في التشريعات الثالثة الالحقة:
 .1918نظام المحامين لسنة  . 1
 .1925نظام نقابة المحامين لسنة  . 2
 .1933( لسنة 61المحاماة )قانون  . 3

، طرح المحامي نوئيل  1951وفي المؤتمر األول للمحامين العراقيين سبببببببببببببنة  
رسبببام موضبببوع المسببباعدة القانونية )المعونة القضبببائية(، ودعا الى االخذ بها  

 وسن التشريعات الخاصة بها.  
الدفاع  وأشببببار الى ان معظم دول العالم قد اخذت بها إلنسببببانيتها بتوفير حق  

 لمن ال يستطيع ذلك.
ويالحظ ان أول ذكر للمعونة القضببائية في التشببريع العراقي لم يرد في قانون 
المحبامباة وانمبا في القبانون الخباص بباتفباقيبة المرافعبات المبدنيبة المعقودة بين  

عندما وردت عبارة )المعونة الحقوقية المجانية  1935العراق وبريطانية لسبببنة  
 للفقراء(.

 ي:ب وكما يأت   ،في القوانين الثالثة الالحقة مفصلة تفصياًل وافياً ها وردت ان   بيد
 :1960لسنة   (84)قانون المحاماة رقم   :أوال  
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 القضببائية(  )المعونة  بمبدأ-الفصببل الخامس   –فصببل خاص في أخذ القانون 
واعتبرها واجبًا من واجبات المحامي لمسببببببباعدة الفقير الذي ال يملك ما يدفعه  

 .المحامينلتأمين حقه ولمساعدة الملهوف الذي لم يجد من يدافع عنه من  
والجهة   القضببببببببائية،شببببببببروط منا المعونة    (49 –  46  /المواد)وأوضببببببببا في 

 المخولة بمنحها كما يأتي:
القضبببببببببائية من ثالثة محامين يختارهم مجلس النقابة من تتألف لجنة المعونة  

وتمنا  ،  بين أعضبببببببببائه أو ممن تتوفر فيهم شبببببببببروط عضبببببببببوية مجلس النقابة
 المعونة القضائية في الحاالت:

 يجد من يدافع عنه من المحامين. لمن ال . 1
 طرفي الدعوى فقيرًا. أحدعندما يكون   . 2
يجد من يدافع عنه  حدث لم   عند طلب احدى المحاكم تعيين محام أو  . 3

 من المحامين.
،  وعبادة مبا تكون المعونبة القضبببببببببببببببائيبة على وفق احكبام هبذا القبانون مجبانيببة 

 ويجوز  
 للمحامي الرجوع على الُمعان باألتعاب إذا ثبت يسره.

جرًا ممن كلف التوكل  أوليس للمحامي المكلف بالمعونة القضبببببائية أن يطلب  
امي أمببامهببا ان تحكم لببه بببأتعبباب عنببه وانمببا على المحكمببة التي ترافع المحبب 

 .محاماة على خصم موكله الذي خسر الدعوى 
فقبد قرر القبانون  ،  المحبامي البذي يرفض القيبام ببالمعونبة دون عبذر مقبول  أمبا

 عليه.عقوبة انضباطية  
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 :1964لسنة   (157)قانون المحاماة رقم   :اانيا  
  ( أكثر 70 – 63اد  و الم)اسبببتفاض القانون تفصبببياًل في الفصبببل السبببادس في 

 من القانون الذي قبله والقانون الذي سيرد بعده.
أما في المحافظات فأعطى   ،فقد حصبببببر اختصببببباص لجنة المعونة في بغداد

 ذلك الى لجان االنضباط فيها.
واختيببار المحببامي المنتببدب    ،وللجنببة تقببدير مببدى اسببببببببببببببتحقبباق طببالببب المعونببة

  ، للمعونبة القضببببببببببببببائيبة وقبول أو رفض طلبب المحبامي اعفبائبه من هبذه المهمبة
 وكذلك تقدير االتعاب التي يستحقها المحامي.

الحقوقيببة )المببدنيببة( منهببا  ،  وقرر القببانون شببببببببببببببمول المعونببة لجميع الببدعبباوى 
صبببوله عليها وتدفع النقابة للمحامي اتعابًا بسبببيطة في حالة عدم ح   ،والجزائية

 من موكله.
 أما في دعوى الجنايات فان يستوفي اتعابه من وزارة المالية.

تاب  وقد عدد القانون مصبببادر االنفاق على المعونة القضبببائية. وعد القانون ك  
 ندب المحامي مقام الوكالة القانونية وعدم خضوعها لرسم الطابع.

محامي الذي يرفض واكد القانون ما جاء في القانون السببببببببببببببابق من تعرض ال
 بدون عذر أو يهمل واجب الدفاع بأمانة الى العقوبات االنضباطية.

  الى  21/10/1964اال ان القبانون لم يبدم اال سببببببببببببببنبة واحبدة وشببببببببببببببهرين من  
22/12/  1965  . 
 1965لسنة  173قانون المحاماة رقم   :االثا  
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عن   (73–66/الموادمن )هذا القانون في الباب السببببببببببببادس  احكام  ختلف  ت لم 
وقد  ،اال انه كان أكثر ايجازاً  ،القانون السببابق  ما ورد فيالمعونة القضببائية ع

 لجنة االسببببببببببببتئناف محاكم من كل محكمة مركز اختلف عنه انه قرر في
 .النقابة مجلس يختارهم محامين ثالثة من القضائية تؤلف للمعونة

الصبببببادر عن سبببببلطة االئتالف    (53)فقد صبببببدر االمر رقم  ،  2003أما بعد  
 .المؤقتة الذي نظم اتعاب محامي الدفاع

تعينه المحكمة   محامي دفاعفقد اقر للمتهم الحق في الحصبول على خدمات  
وال يمتببد هببذا الحق   ،على الحبباالت التي يتهم فيهببا بببارتكبباب جنببايببة أو جنحببة

لتعريف الوارد  على وفق ا ،وانتهاط القانون الى الحاالت التي يتهم فيها بخرق  
 لهذا المفهوم في القانون العراقي وال يطبق عليها.

وان الحصبببببول على خدمات مثل هذا المحامي يقتضبببببي دفع اتعاب له مقابل  
وأن يتولى مجلس القضببببببببببببببباء وضببببببببببببببع جببدول لألتعبباب التي تببدفع ،  خببدمبباتببه

من قببانون أصببببببببببببببول المحبباكمببات   (144/المببادة)للمحببامين المعينين بموجببب  
 .1971الجزائية العراقي لسنة 

للبدفباع عن   وجوب انتبداب محبامٍ واالمر البذي يجري حباليبًا في محباكم العراق  
تتولى    ،ا والجنبايباتوكبذلبك في محباكم الجن   ،المتهم في جميع مراحبل التحقيق

 محاكم االستئناف االتحادية دفع اتعابه.
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 الفصل السابع 

 المحامي الشرعي      

الشرعي:        الغير المحامي  بالتوكيل عن  الذي يختي  المحامي  في    هو 
 . فقط قضايا األحوال الشخصية 

الدولة العثمانية، حيث كان العراق   منوقد ورث العراق نظام المحامي الشرعي  
تعاليمه   كانت  الذي  اإلسالمي  الفقه  من  موروث  باالصل  وهو  منها،  جزءًا 

 تطبق بالد اإلسالم منذ العهد النبوي. 

ولم يكن يعرف لمهنة المحاماة )الوكالة عن المتقاضين( في العهد العثماني  
للقوا  الدعاوى  وكالء  وخضع  بالمهنة،  خاص  تنظيم  اي  الشرعية  األول  عد 

العامة المتعلقة بأصول التوكيل الشرعي، وبعد ان صدرت مجلة احكام العدلية  
( األقاليم  1869سنة  جميع  محاكم  في  إلزاميًا  أحكامها  تطبيق  صار   )

 . اإلسالمية الخاضعة لها، فخضعت الوكالة ألحكامها

العلمي في   الدعاوى( يقتصر تحصيله  وكان المحامي الشرعي أو )وكيل 
 اغلب األحيان على دراسة العلوم الشرعية قبل ذلك أو نتيجة الممارسة. 

القضايا الصلحية احيانًا، اال ان   الوكالة في    وقد يمارس المحامي الشرعي 
ينحصر الغير أمام المحاكم الجزائية اي غير المحاكم الصلحية  التوكل عن  

ل أم من أي  بمن يحمل اجازة علمية من معهد حقوق، سواء أكان من إسطنبو 
 معهد أوربي. 
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ي قسم المحامين )الوكالء(  ذال  1876وبعد صدور نظام وكالء الدعوى سنة  
 الى اربعة أصناف: 

 أ. الترافع أمام جميع المحاكم باختالف درجاتها. 
 ب. الترافع أمام محاكم البداءة واالستئناف. 

 ج. الترافع أمام محاكم البداءة فقط. 
أمام   الترافع  بالمحامي  د.  يسمى  ما  وهو  فقط.  الشرعية  المحاكم 

 الشرعي.
المحاكم   أمام  التوكيل  اصالح  إسطنبول  في  االسالمية  المشيخة  حاولت 
الشرعية  المحاكم  أمام  الوكالة  حصر  الذي  القانون  فاستصدرت  الشرعية 
بخريجي المدارس الشرعية ومعهد الحقوق أو من تولى القضاء الشرعي أو  

سنوات في االقل وحصل بشهادة من مقام المشيخة بأهليته  االفتاء لمدة خمس  
 وكفاءته. 

اال ان هذا القانون لم ينفذ في المحاكم الشرعية على الوجه األكمل، لتساهل  
 القضاة في قبول الوكالء دون توفر هذه الشروط. 

قيام الحكم الوطني في العراق استمر الحال كما انتهاء العهد العثماني و وبعد  
عليه، فان محكمة التمييز التي كانت مختصة بمنا إجازة المحاماة  نذاط،   هو  

تمنا إجازة المحاماة للمحامين من غير خريجي كليات الحقوق مقتصرة على  
 القضايا الشرعية فقط. 
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(  61وكانت من شروط قبول انتماء لمحامي لنقابة المحامين في القانون رقم ) 
متخرجًا  1933لسنة   يكون  ان  الحقوق  كل  في،  أوكلية  العثمانية  الحقوق  ية 

 العراقية، أو مارس الحاكمية )القضاء( مدة التقل عن خمس سنوات. 

ومن دراسة وثائق النقابة تبين ان المحامين من غير المتخرجين في كليات 
ضايا الشرعية وفي حاالت قليلة على قعلى التقتصر  اجازاتهم  كانت  الحقوق  

 محاكم الصلا.

 النقابةفاقتصرت شروط انتماء المحامي  1960( لسنة 84م )أما القانون رق 
 على خريجي كلية الحقوق فقط. 

 ( منه: 2ورد في)المادة/  1964( لسنة 84ون رقم )القان  وفي
 يشترط فيمن يطلب تسجيله عضواً في النقابة ومنحه حق ممارسة المحاماة:

 جامعة نم  حقوق حائزاً شهادة  عراقية أو  حقوق كلية  في أن يكون متخرجا

ويستثنى  ، المحاماة ممارسة  حق  فيها المتخرج  العراق تمنح في بها  معترف
مدة ال تقل   ءالقضاة عليه في خدم ى من هذه الفقرة من كان قاضيا ومض

في ممارسة المحاماة على  خمس سنوات، على أن تقتصر صالحيته عن
 الشخصية فقط.  قضايا األحوال

فقد جاء في )المادة/الثانية( يشترط    1965لسنة  (  173أما القانون النافذ رقم )
 فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: 

 ثانيًا. حائزًا على الشهادة الجامعية األولية في القانون أو ما يعادلها. 

ا قبلت  نقابة المحامين  تماء خريجي كلية الشريعة على ان تقتصر ن لذا فان 
 . عيوهو ما يطلق عليه المحامي الشر  فقط وكالتهم في القضايا الشرعية 
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واليوم لم يعد هناط من هو مسجل في جدول المحامين العراقيين كمحامي  
   شرعي، فاالنتماء الى النقابة اليوم يقتصر على خريجي كليات الحقوق فقط.

 

 الفصل الثامن

 امي ـة المحـوكال
أحكبامبه  يتبع الفقبه االسببببببببببببببالمي في  ،  كبان القضبببببببببببببباء في البدولبة العثمبانيبة    

المختصببببببببببة في الوحيدة وهي  وكانت المحاكم الشببببببببببرعية هي    ،اجراءاته كافةو 
 (1)المدني والجنائي والشرعي. ، جميع أنواع القضاء

للبببدولبببة العثمبببانيبببة لم يكن يعرف  حينبببذاط  العراق البببذي كبببان  وفي   إال تبببابعبببًا 
الشببببببببببببببريعبة اإلسببببببببببببببالميبة  التي كبانبت تعتمبد في أحكبامهبا على مببادئ    المحباكم

 وتطبق قواعدها على النزاعات التي تعرض عليها.
وكان يتولى القضاء في هذه المحاكم قضاة يعيلنون من السلطان في عاصمة 
الدولة العثمانية )اسبطنبول( بموجب أمر يصبدر عنه يسبمى )البراءة الشبريفة( 

 (2)غيره.  وال يعزلهم  
ولم تكن تلببك المحبباكم تعرف المحببامبباة وال المحببامين بببالمعنى المعروف في 

الوكالء  وانما كانت هناط  ،لكتابكما مر بنا في صبببببببببببدر اوقتنا الحاضبببببببببببر، 
 .في الفقه اإلسالمي ةالوكالة المعروفبموجب  

 

 . 5عزيز خانكي، مصدر سابق، ص .  1
 

، نقاًل عن اياس الساموط، قراءة لكتابات مدحت القضاء في العراقمدحت المحمود،  . 2
 .2018/ 15/2المحمود عن العمق التاريخي للقضاء العراقي، موقع كتابات، 
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 اإلسببالمية العصببور في األمر هو  كما همخالل من تمارس  (1)لوكالةا وكانت
 عنهم ليترافعوا األشببخاص من شبباءوا أيا يوكلون  المتقاضببون  وكان السببابقة،
 مفتوحاً  كان الوكالة باب أن من وبالرغم.المحاكم أمام حقوقهم عن ويدافعوا

 الذين إال دعواهم في ليوكلوا يكونوا لم المتقاضين أن إال أراده، من كل يلجه
 وكانوا، والذكاء والبالغة والفقه بالعلم يتصببببببفون  ممن ثقتهم فيهم يضببببببعون 

 (2)دعاوى(  الءالعصر )وك ذلك في يسمون 

 
 

 ".وكل أمره إلى فالن: فوضه إليه واكتفى به" يقال: ،التفويض الوكالة لغًة،  . 1
 (:927أما اصطالحًا، فقد عرفها القانون المدني العراقي بإيجاز في )المادة 

 = ".معلومهي عقد يقيم به شخي غيره مقام نفسه في تصرف جائز " 
أو أكثر، بحيبث يقوم أحبدهمبا   وبتعريف أوسببببببببببببببع هي، عقبد )اتفباق( بين طرفين= 

نيابة عن االخر بأداء التزامه أمام الغير للحصببببول على حقوقه بالطرق القانونية.  
 أي يقوم شخي ما بإحالل شخي معين محله للقيام بكل التصرفات القانونية.

والطرف األول هو الموكل والطرف الثاني هو الوكيل، استنادًا الى قاعدة قانونية  
 األصيل.تعد الوكيل ك

 

 .1919سجل حجو المحكمة الشرعية في الرصافة )األحوال الشخصية حاليًا( لسنة . 2
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ممارستها في بداية  وكانت تلك الوكالة ال تتطلب أي إجراء لقبولها أو  
االمر، سببببوى اقرار الموكل بأنه قد عهد الى وكيله ما يريد توكيله فيه شببببفاهًا  

 امام القاضي، ثم قناعة القاضي بالوكيل، استنادا الى حسن سمعته وورعه.
ولقد كان التقاضبببي أمام القضببباء في العهود اإلسبببالمية يمتاز باليسبببر  

معقد كنظام المحاماة، ولكن بمرور  والسهولة، فلم تكن هناط حاجة إلى نظام  
الزمن وتعقد الصببببببببببياغة القانونية وكتابة العقود والشببببببببببروط ظهر نظام وكالء  
الدعاوى في المحاكم اإلسببببالمية، وأصبببببا هؤالء من أعوان القاضببببي، وإن لم  
يكونوا من موظفي محكمتببه، حيببث كبانوا يمببارسببببببببببببببون الوكبالبة على سبببببببببببببببيببل  

 ن أجر باعتبارها عماًل حرا.االستقالل سواًء كانت بأجر أم بدو 
ومع ذلك فإن الفقه اإلسببببببببببالمي أقر بمبدأ الرقابة على أعمال وكالء الدعاوى  
من قبل القاضبي أو المحتسبب أحيانا، حيث لم يكن لهؤالء منظمة مسبتقلة أو 

 (1)نقابة تجمعهم وترعى مصالحهم وتراقب أعمالهم وسلوكهم.  
ورقة وكالة مختومة أو ممضببببببباة من ثم تطور االمر بان يكون الوكيل حاماًل  

 (2)موكله ومن شاهدين، ومصدقة من اختيارية المحلة أو قرية الوكيل.  
، تخرج عدد المحامين  1874وبعد تأسيس مدرسة الحقوق في إسطنبول سنة 

الذين مارسببوا المحاماة على وفق الطريقة الحديثة المنقولة من الغرب، اال أن 
جدا، وخالل الربع القرن أي منذ تأسببببببيسببببببها الى    عددهم في العراق كان قليالً 

نهببايببة القرن التبباسببببببببببببببع عشببببببببببببببر، لم يتخرج فيهببا اال عببدد محببدود من الطلبببة 
 

 . 30النعيمي، مصدر سابق، ص  .1

 .1913( من قانون الصلا العثماني لسنة 20)المادة/ .2



353 
 

العراقيين، لبعد إسبببببطنبول عن بغداد وصبببببعوبة التنقل وكلفة الحياة المعيشبببببية  
 والدراسية في عاصمة الدولة العثمانية.

ق في بغداد سبببببببببنة اال ان االمر تغير وتحسبببببببببن بعد تأسبببببببببيس مدرسبببببببببة الحقو 
 ، فازداد عدد المحامين العراقيين بصورة ملحوظة.1908

توسببببعت المحاماة   1917-1914وبعد االحتالل البريطاني للعراق من سببببنة  
 بتزايد عدد المحامين، اال ان أحدهم ما زال يسمى وكيل دعوى أو )افوكاتو(. 

ة تصبببدر عن وكانت وكالة المحامي التي تخوله الترافع أمام المحاكم الشبببرعي 
 المحكمة الشرعية في بغداد كبحجة شرعية باسم وكيل الدعاوى.

 
 (تسجل باسم وكيل الدعاوى في العهد العثماني  كانت الوكالة )

 (1)  .1920ولم تصدر باسم المحامي االسنة        

 
 ( وكالة صادرة عن المحكمة الشرعية صادرة باسم المحامي ألول مرة )

 

 سجالت المحكمة الشرعية في الرصافة.. 1
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أمبببا الوكبببالبببة التي تخولبببه الترافع امبببام المحببباكم الحقوقيبببة )المبببدنيبببة( 
 واالستئناف فكانت تصدر عن محكمة البداءة:

 
بداءة   عن محكمةصادرة ( نقيب المحامين الحقا   -وكالة المحامي )بهجت افندي

 1919بغداد سنة 
وكبذلبك عن دائرة الكباتبب العبدل الوحيبدة في بغبداد  نبذاط، أي ان دائرة كباتبب 
العبدل لم تكن وحبدهبا تختي ببإصببببببببببببببدار وكبالبة المحبامي كمبا هو الحبال في 
الوقت الحاضبببببببببر، على الرغم من صبببببببببدور قانون )كتاب العدل المؤقت( في 

، وتضبببببببببمنه عقود التوكيل من 1913/تشبببببببببرين األول/15العهد العثماني في  
 (1)  (.63ة وظائف الكاتب العدل في )المادة/جمل

 
 

 

الوريث الشبببرعي للمحكمة   –توجد االن في محكمة األحوال الشبببخصبببية في الرصبببافة  .1
  1919سببببجالت الحجو الشببببرعية الصببببادرة عنها منذ سببببنة  –الشببببرعية في بغداد  

وكذلك في مخازن دائرة كاتب   .1933لغاية سببببببنة تأسببببببيس نقابة المحامين سببببببنة  
وما   1917سببنة  العدل في الباب الشببرقي العشببرات من السببجالت التي تعود الى  

 بعدها تحوي االف الوكاالت بمختلف أنواعها. 
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 صادرة عن دائرة الناتب العدل في بغداد سنة   افندي(وكالة المحامي )بهجت 

وبعد تأسببيس الحكم الوطني اصبببحت وكالة المحامي تكتب على ورقة تحمل  
اسببببم المحامي أو يكتبها كاتب العرائض، ومن ثم يصببببار الى تصببببديقها لدى 

 العدل بحضور شاهدي تعريف.الكاتب 

 
وبمرور الوقت، تولت دوائر الكتاب العدول اصببدار اسببتمارات رسببمية مختلفة  
للوكالة، وتنوعت تلك االسبببببتمارات بتنوع الغاية المطلوبة من انشبببببائها، فهناط 
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الوكالة العامة والخاصببببببة والجزائية، ومنها ما يصببببببدقها كاتب العدل أو مدير  
لموقوف أو القاضببي بالنسبببة للوكاالت الخاصببة. وقد السببجن بالنسبببة للمتهم ا

يتطلب بعضبببببببببببببها تصبببببببببببببديقها لدى وزارة الخارجية او البنك المركزي أو دائرة  
 الضرائب وغير ذلك.

وتدرج في الوكالة التفاصببببيل الدقيقة عن الغاية التي أنشببببئت من اجلها واسببببم  
الدوائر    الدائرة صبببببببببببببباحبة العالقة وغير ذلك من األمور المختلفة، الن بعض

تشببببببببببترط ذلك لقبولها، كدوائر الجوازات واالحوال المدنية والتسببببببببببجيل العقاري  
 والضريبة على سبيل المثال.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



357 
 

 عشر  لثالباب الثا

 امين ــة المحـابـف نقـمواق
 األول  فصل ال

 نقابة من أعضائها ال مواقف 
 جانب الى بالوقوف  تأسبببببببببيسبببببببببها، منذ نفسبببببببببها المحامين نقابة ألزمت    

 خرق   أو  تجاوز اي ضببببد ووقفت ،قضبببباياهم جميع في المحامين اعضببببائها
 .المحامين كرامة يمس للقانون 

وبجميع   بذلك نفسبها ألزمت فهي  ،فحسبب لوجودها يعد مبرراً   ال الموقف وهذا
 .فضل أو  منة دون  والشعب الوطن قضايا

 خاطبت مثال ذلك انها  ،تأسببببيسببببها من مبكر وقت في االلتزام هذا ويالحظ
 طالبة-تأسبيسبها  من أشبهر بعد عدة اي-  11/2/1934بتاريخ   لعدليةا وزارة

 أحدمنها التدخل لدى وزارة الداخلية لقيام متصبرف لواء )محافظ( بغداد بمنع  
فاسببببببببببببتجابت وزارة العدلية   ،المحامين من حضببببببببببببور المرافعات بدعوى موكله

  ، نظر المتصببرف الى اتباع األصببول القانونية وطلبت من وزارة الداخلية لفت
 لمخالفته قانون نقابة المحامين.
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وبناء على ذلك طلبت النقابة من المحامي مراجعة المتصببببببببببببرف والدوام على 
 واعالمها النتيجة.  ،القيام بمهمته

 شببببكوى  تقديم الى عدة المحامين مرات النقابةت  دعودعمًا لسببببيادة القانون، 
 قضببببباة ضبببببد  ،والدولية العربية المنظمات والى االعلى القضببببباء مجلس الى

 ه،حضببببور  دون  المتهم افادات بتدوين المحامي دور  يتجاوزون  الذين التحقيق
 .القضاة هؤالء ومقاطعة

 بدرجاتها المحاكم مقاطعة الى تاريخها في عدة مرات النقابة قررت وقد
 مهنبة على والمتكررة الكبيرة التجباوزات نتيجبة االضببببببببببببببراب ببإعالن  ،كبافبة
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 المحببامبباة قببانون  احكببام على المسببببببببببببببتمر والتجبباوز  ،والمحببامين المحببامبباة
 .1965 لسنة )173 (رقم

 عرقلة منها الهدف يكن لم  ،القرارات هذه تتخذ عندما انها النقابة أوضببحتو 
 وكرامة حقوق  على المحافظة وانما  ،الناس مصبببببالا وتعطيل العدالة سبببببير

 لسببيادة للعدالة وتطبيقاً  وإرسبباءً ،  والوطن الشببعب مصببلحة وتغليب ،المحامين
 (.32–26/المواد (في المحاماة قانون  عليها ني التي القانون 

 والنقابية البرلمانية الجهاتك،  تل مواقفها في النقابة معدائمًا   تتضببببامن  وقد
 .مطالبها عيةشر  على داللة  ،العرب المحامين واتحاد والحقوقية

 ووزراء االعلى القضببباء ومجلس الوزراء مجلس النقابة مخاطبة اعتادتكما  
 القيبام من المحبامي لتمكين  المعنيبة، البدولبة دوائر وبباقي والعبدل البداخليبة

عند حدوث أي تجاوز أو إسببببببببباءة   المحاماة قانون  عليها ني التي هات بواجب 
 توجه الى المحامي من أي موظف في دوائر الدولة.

 العليا الدولة دوائر من االسبتجابة تلقى ما فغالباً  النقابة طلبات فان ينكر الو 
 تلك لمشروعيتها التي ني عليها قانون المحاماة. لطلباتها

 كالصببحة المختصببة الدولة دوائر بمفاتحة النقابة قامت ومن جانب  خر فقد
 التيتلك  سبواًء  ،والمسباعدات لشبمول المحامين بالتسبهيالت والبلديات والنقل
 .يني لم المحاماة أم قانون  عليها ني
،  للمحامين  الالئق السبببكن لتوفير االسبببكان جمعيات بتأسبببيس النقابة قيام وما
،  للمحامين  والمنزلية الغذائية المواد توفر التي االسببتهالكية الجمعيات ذلكوك
 .اليوم الى منذ تأسيسها عضائهاة الالنقاب  ودعم  اهتمام صور من صورة اال
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 وأهم ما قامت به النقابة من مكسبببببببب للمحامين هو تأسبببببببيس صبببببببندوق تقاعد
فقد عملت منذ اربعينات القرن الماضي على ضمان توفير العيش   ،المحامين

وتبدخلبت لبدى الحكومبة  ،  الكريم للمحبامين بعبد وصببببببببببببببولهم الى سببببببببببببببن التقباعبد
(  84)الى ان اسبببببتطاعت الحصبببببول على ذلك بصبببببدور القانون رقم ،  بإلحاح
تأسبببببيس صبببببندوق تقاعد حيث تضبببببمن الفصبببببل العاشبببببر منه    ،1960لسبببببنة 

 .المحامين
حتى تمكنبت من   ،ببذلبك ببل الحقتبه ببالتعبديبل واالضبببببببببببببببافبةلنقباببة  اولم تكتف  

ثم   ،1969( سببببنة 68اصببببدار قانون خاص بصببببندوق تقاعد المحامين رقم )
( سببببببببببببببنبة 56برقم )للمحبامين المتقباعبدين    امتيبازا  صبببببببببببببببدور قبانون اخر أكثر

1981. 
وفي مجال النشببببببببباط الرياضبببببببببي رعت النقابة الفعاليات الرياضبببببببببية للمحامين  

 .واقامت المسابقات بين غرف المحامين ،الشباب
هو بناء ملعب رياضببببببببببي لدعم المحامين الشببببببببببباب  و خر ما قامت به النقابة 

 .2015سنة  لخماسي الكرة
  وفي المجبال الثقبافي والقبانوني اقبامبت النقباببة البدورات المسببببببببببببببتمرة للمحبامين 

شبملت   ون أكفاء،وقضباة ومحامفي القانون يلقيها أسباتذة  السبيما الجدد منهم  
ومكافحة الفسببباد  التحقيق والعقود والمرافعات قانونية وثقافية عديدة كمواضبببيع  

 تلك الدورات عليها  إلقامةالمحكمة االفتراضبببببية  قاعة مسبببببتغلة وجود    ،وغيرها
 فضاًل عن قاعاتها األخرى.
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وفي المجال الثقافي كرمت النقابة المحامين الذين يحصبببببببببببلون على شبببببببببببهادة  
 غيره.في  م أفي القانون عليا سواء 

ها  ون ورعت النقابة كذلك المحامين الكتلاب بإقامة معرض للكتب التي يصببببببببدر 
وكذلك إقامة حفل   ،من كل سبببببببببنة  23/8في يوم االحتفال بعيد المحامي في 

 توقيع للكتاب الجديد وتكريم المحامي المؤلف.
 للمحامين والتدريبية السبببياحية السبببفرات النقابة وفرت فقد  ، خراً  وليس وأخيراً 
 .مخفضة وبأجوربصورة مستمرة   ارجهخ و  العراق داخل

 
 الثاني فصل ال

 المبحث األول 

 في العراق  السياسية الحياة في المحامين   نقابة مواقف 
 منذ كانت فقد ،العراق تاريخ من ال يتجزأ جزءع  هو  المحامين نقابة تاريخ ان

 في، الماضبببببي القرن  مطلع في الوطني الحكم قيام من عقدٍ  بعد تأسبببببيسبببببها
،  واحالمه همومه عن االمين والمعبر، الشببببببببببببعب وتطلعات أمال صببببببببببببميم
 1921 سنة الوطني الحكم تأسيس فيمن خالل أبنائها المحامين  وساهمت

 .وبنائه
 وعملوا الحكم ادارة في العليا المناصبببببببب تولى من طليعة المحامون  كانو 

 .فذة وادارية قانونية اسس وفق على بنائه على
 جمعتهم الذين المحامين ابنائها تاريخ من هو  المحامين نقابة تاريخ وان

 .اليوم الى تأسيسها منذ الوارفة خيمتها تحت
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 الملكي الحكم فترة وهي العراقيبببببة البببببدولبببببة عمر من األولى الحقببببببة فيف
رؤسبببببببببببببباء من (  9وتولى رئباسببببببببببببببة الوزارة في تلبك الفترة )(،  1921-1958)

 نقيب أول السبببببببويدي ، هم: ناجي  ( رئيس وزراء23المحامين من مجموع )
 وحمدي الكيالني عالي ورشببببببيد جبر وصببببببالا السببببببويدي وتوفيق للمحامين
 وعبد بابان مختار واحمد العمري  ومصببببببببببطفي الباججي ومزاحم الباججي

 (1)  .مرجان الوهاب

 
 ( 1948الوزراء سنة هوية المحامي صالح جبر رئيس )          

، ارتفعت  المحامون منهم نسبة كبيرةألف  ،( وزيراً 175عدد الوزراء ) بلغو 

 

ج   ،1974دار الكتب بيروت    ،تاريخ الوزارات العراقية ،السببببيد عبد الرزاق  ،الحسببببني .1
 .318ص  ،10و 9
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ة قبيل ثور  %50في عشرينات القرن الماضي الى  %15نسبة مشاركتهم من 
 (1) تموز. 41
رة،  الفت  تلك في العراق حكام هم،  المحامين أن ،الكبيرة النسببببببببة هذه ُتظهرو 

 .(2)قادته وهم
وقد ورد في أحد المصبادر األجنبية ان المهنة السبابقة لخمسبة وخمسبين وزير  

 (3)وزيرًا.   177في العهد الحكم الملكي هي المحاماة من مجموع  
 ودوائرهم وزاراتهم في وبرامجهم القبانونيبة ثقبافتهم طبقوا أنهم المؤكبد ومن
 الى تحولت ما سببرعان التي وفلسببفتهم  ممعتقداته معهم حاملين ،تولوها التي

 قانونية اسببببببس على العراقية الدولة بناء في اثرت وادارية سببببببياسببببببية برامو
 (4)  .رصينة

وان تجسببببببببببببببيبد القيم والتقباليبد القبانونيبة في المجتمع دفعبت المواطن الى اللجوء  
 (5)  الى المحاكم والمحامين للمطالبة بحقوقهم.

 
 مامز  على العسكريين  سيطرة من  الرغم وعلى، تموز  14 ثورة بعد  وحتى

 

د. ايباد قزاز، ترجمبة محمود عببد الواحبد محمود، النخببة السببببببببببببببيباسببببببببببببببيبة في العراق    .  1
،  2002، بيبت الحكمبة، 13، مجلبة دراسببببببببببببببات تباريخيبة، العبدد  1958 –  1920

 .13ص 

 موقع الكتروني.مصدر سابق،  ،االسديعبد الجليل .   2
 

 .16أياد القزاز، مصدر سابق، ص  .3

 مصدر سابق. ،االسدي.   4
 

 .18اياد القزاز/ مصدر سابق، ص .   5
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 وان المحامين فان ،%100حتى وصلت في بعض االحيان الى  السلطة
اال انها مازالت مؤثرة، ويكفي ان أول وزارة بعد قيام الثورة كان نسبتهم،  قلت
 وعبد  للثورة دستور أول وضع الذي جميل حسين  وهم  ،محامين  خمسة فيها

 .علي  ومصطفي كبة وإبراهيم الشيباني وطلعت دالجومر  الجبار
من المحبامين سببببببببببببببوى عببد   1958ولم يتول رئباسببببببببببببببة الوزراء بعبد ثورة تموز

، حيث تولى رئاسبببة 2006لغاية  ،  السبببتحواذ العسبببكريين عليهاز  الرحمن البزا
 – 2006الجمهورية المحامي جالل الطالباني رئاسببببببببة الجمهورية من سببببببببنة  

2014. 

 
 تأسببيس قبل سببواءً  ،عده ال يمكن وهاتول الذي المحامين عدد انأما الوزارة ف

 اليوم. والى بعدها أم النقابة
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 الراوي  ونجيب الفارسبببببببببي نصبببببببببرة،  المحامين نقباء من الوزارة تولى وممن
  جميل  وحسببببببببببين محمود الوهاب وعبد حمندي وجعفر الوهاب عبد وجميل

 .الحسن دوهان مالكو  الصافي حسينو 
  الوزارة وكالءك  ،الهامة الوظيفية ويناالعن  من كبيراً  عدداً  عن أن فضببببببببببببالً 

 للمحامين كان م،وغيره العامين والمدراءوالمتصببرفين )المحافظين( والقضبباة  
 .توليها في االكبر الدور
 سببياقن لم يقتصببر على العراق فحسببب، بل انه  للمحامي  بالنسبببة االمر وهذا
 .الواعية وطبقته المجتمع قادة فهم، العالم دول معظم في ثابت

 البذي المعهبد،  المحبامين منبع هي التي الحقوق  كليبة تعبد مصببببببببببببببر فيف
   .1مصر أقدار في والمتحكمين والوزراء الوزارات رؤساء اخراج يب ف تخصي

سببببببيل المثال ال  على وبريطانيا وفرنسبببببا وكذلك االمر في والواليات المتحدة
الحصببببببببببببببر تولى المحببامون الحكم فيهببا، إبراهببام لنكولن وأوبببامببا وتوني بلير  

 وساركوزي.
 يتولون  الذين المحامين نا، كما مر بنا سبابقاً   االنتباه يجلب الذي االمر وان

 دماعن   المحامين نقابة الى مجدداً  االنتماء الى يعودون  العليا المناصببببببببببب
 انتقالهم في يرون  ال انهم يعني مما ،كانت عالية  مهما  مناصبببببهم يغادرون 

 مهنة اي تعلوها  ال النبالء مهنة هي المحاماة مهنة ن، العلواً  الوزارة الى
 أخرى.

 

مصببببببر،    ،القاهرة ر،والنشبببببب للطبع الجامعة دار  ،مصببببببري  محام يوميات  ،كامل محمود  1
 .5ص  ،1944



366 
 

 لوحظ قدكما ذكر أنفًا،    فقط العراق على يقتصببببببببر  ال االمر هذا إنويبدو  
 (1).  مثالً  كفرنسا ومصر البلدان من عدد فياالمر نفسه  

 
فيه عدد من  انتخب للنواب مجلس أولان ف،  التشبببريعية للسبببلطة بالنسببببة أما

 من كبير عبدد تولى  ،المتتباليبة  النواب مجبالس بقيبة في  وكبذلبك،  المحبامين
حمدي    ،الحصبببببببر ال المثال سببببببببيل وعلى ،اوعضبببببببويته رئاسبببببببتها المحامين

 .وغيرهم مرجان الوهاب الباججي وعبد
انتخب  قد ف  ،تأسبببببيسبببببها حين للمحامين نقابة ترأس السبببببويدي الذي ناجي أما

اسببببببببببتمرت و  ،1932  – 1925ضووووية البرلمان ثالر مرات مابين عامي  لع

 

ص   ،1940مصببببببببببر   ،المطبعة العصببببببببببرية ،المحاماة قديمًا وحديثاً  زنكي،  عزيز بك .1
22. 
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مشبببببباركة المحامين فيه في الدورات التي اعقبته، سببببببواًء في منصببببببب رئاسببببببة 
 (1)  .عضويتهالمجلس ام 

 المبحث الثاني 

 السياسي الوطني  الوعي  نشر في المحامين  نقابة دور
السبببياسبببي بين أبناء  الوعي نشبببر في متميز ريادي دور المحامين لنقابة كان

،  السبياسبية  االحزاب تشبكيل الى بادر من أول فالمحامون هم ،الشبعب العراقي
 الوطني كبببببببببببالنادي  ،العثماني العهد منذ أي العراقية الدولة تأسيس قبل حتى

 العلمي كلمة ُأضبببيفت الذي 1911 سبببنة،  الباججي مزاحم للمحامي العلمي
 بهجت  ،المحامون  همع طواشببببتر ،  حوله تحوم كانت التي الشببببكوط إلزالة له

 .وغيرهم غنام ورزق  الباججي وحمدي زينل
 سبببببليمان للمحامي البصبببببرة في 1913 سبببببنة االصبببببالحية البصبببببرة جمعيةو 

 (2)  فيضي.
 الوطنية االحزاب تأسبببببببيس في المحامون  سببببببباهم  ،الوطني الحكم قيام وبعد
، ولم يكونوا بمعزل  مخططاته ضبد ووقفت  ،البريطاني االسبتعمار قارعت التي

 عن معاناة الشعب وطموحه في نيل االستقالل.
الصبراع  وتشبهد االحداث انهم كانوا في خضبم الصبراع مع االسبتعمار، السبيما  

 السياسي منه.

 

  1908دور النخبة القانونية في تأسبيس الدولة العراقية   الرفيعي،  عبد الحسبين إبراهيم .1
 .284ص ، 2005،بيروت  ،دار الرافدين ،1932 –

 .124ص  ،مصدر سابق ، الرفيعي. 2
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ومن اجل بلورة عملهم وتوجيه نضببالهم فقد عمل بعضببهم مع النخب الوطنية  
 (1)على تأسيس تلك األحزاب.  

حزب االسبتقالل األول الذي أسبس بشبكل سبري في   ،المثال سببيل على ونورد
األول وانحصبببر نشببباطه ضبببد   بداية تأسبببيس الحكم الوطني أيام الملك فيصبببل

سببببببببببببببلطبات االحتالل والمتعباونين معهبا. وكبان أشببببببببببببببهر قبادتبه من المحبامين  
 (2)كصادق البصام وسعد صالا واحمد زكي الخياط وغيره. 

صببار نقيبًا  الذي   زينل بهجت المحامي وكان ،العراقي الحزب الوطنيوكذلك  
 .المؤسسة الهيئة اعضاء حدأ 1934للمحامين سنة 

 الشبببيخ  محمود وعلي الفارسبببي ونصبببرة داود السبببعديلمحامي  االمة ل وحزب
 ومجموعبة ي وعببد الهبادي الظباهر ومحمود خبالي ونباجي السببببببببببببببويبديعل

 .المحامين من اخرى 
وجمعية الدفاع الوطني واعضبائها من المحامين إبراهيم كمال ومحمد صبدقي  

سبببباهم المحامون في تأسببببيسببببها أو   خرى أ  أحزاب وطنية عن فضببببالً سببببليمان،  
 االنضمام اليها.

وعالوة على ذلك فان المحامين كمجموعة، كانوا أكثر فاعلية في السبببببببياسبببببببة  
ي تببببث الوعي من أي مجموعبببة أخرى، فكبببانوا محررين في الصببببببببببببببحف الت 

 الوطني، وشاركوا دائمًا في االنتخابات البرلمانية.

 

،  1968- 1958د. مجيببد هبداب الهلهول، نقبباببة المحببامين ودورهبا الوطني والقومي    .1
 .27العلمي، ص رسلة دكتوراه مقدمة الى معهد التاريخ العربي والتراث 

 .266الرفيعي، مصدر سابق، ص  .2
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وكبان المحبامون ايضبببببببببببببببًا أول من نظموا أنفسببببببببببببببهم في جمعيبة مهنيبة )نقباببة 
، وظلت واحدة من أقوى المجموعات  1933، التي أسبببسبببت سبببنة   المحامين(

ينظموا  المؤثرة في المجتمع كببببببببببببببببببب )المهندسبببببين واألطباء والمعلمين( الذين لم 
 األوائل للمحامين وكان (1)  أنفسبببببببببببهم في جمعية حتى أواخر الخمسبببببببببببينات.

 االخرى  الوطنية القوى  مع بمشبببببببببباركتهم الوطن حماية في الوطني دورهم
 دسبببببببتوري  وطني حكم وتأسبببببببيس  ،االحتالل من العراق تحرير الى الداعية

 .وحرياته االساسية المواطن بحقوق  يؤمن
الطالئع الوطنية التي شببببباركت بفعالية في ثورة العشبببببرين بعد  فكانوا من أولى  

ان عملوا على توعية الشعب بمخاطر االستعمار وضرورة محاربته للحصول 
على اسبتقالل البالد. وقد شباركوا في الثورة مشباركة فعلية وفعالة، ومثالنا في 
ذلك المحامي عبد الرحمن خضبببر الذي عمل على اصبببالح ابرة المدفع الذي  

  نمبه الثوار، فباسببببببببببببببتطباعوا على إثر ذلبك من اغراق البباخرة البريطبانيبة )فباير غ
 (2)فالي(.  

 لالحتالل السببببببببببببياسببببببببببببي الخطاب خطورة الى األوائل المحامون  تنبه وقد
 نظام رض، وفالعراقية الهوية ازمة تعميق الى يهدف كان الذي البريطاني

 المعاهدة فيه انتقدوا خطيراً  بياناً  ، فأصبببدروامخططاته مع يتماشبببى سبببياسبببي

 

 .15أياد القزاز، مصدر سابق، ص  .1

 في والفكري  الوطني وأثره خضبببر الرحمن عبد  المحاميجابر حسبببن علوان العزاوي، . 2
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 من عدد على القبض فالقي،  شببديداً  انتقاداً  1924 لسببنة البريطانية العراقية
 وشبفيق انور وعوني السبعدي وداود علي الشبيخ محمود ليع  منهم المحامين

 (1) .الفارسي ونصرت رشدي
 – االسبببباسببببي القانون  اصببببدار عملية رافق متميز نشبببباط للمحامين كان وقد

 والتظاهرات واللقاءات المناظرات في بارز ودور 1925 سبببببببنة  -الدسبببببببتور
 مصببببالا مع الوقوف في مدوياً  صببببوتهم وكان ،إصببببداره عملية رافقت التي

 .البريطاني المحتل وضد الشعب
 1924وكان المحامون يؤلفون ثلث مجموع نواب المجلس التأسببببيسببببي لسببببنة 

المعارضبببين للمعاهدة العراقية البريطانية عند مناقشبببتها في المجلس إلقرارها،  
 (2)وأولهم ناجي السويدي الذي تولى نقابة المحامين الحقًا.  

الموقوفين ولم يتخلف المحامون وال نقابتهم بعد تأسبببببببببببيسبببببببببببها عن الدفاع عن  
والسبجناء السبياسبيين، وال ينسبى دورهم في الدفاع عن الشبيخ ضباري المحمود  

للبببدفببباع عنبببه أمبببام المحكمبببة    1928سببببببببببببببنبببة   حيبببث تطوع عبببدد كبير منهم 
 الكبرى)الجنايات(.

وكذلك موقفهم في الدفاع عن الطلبة المتظاهرين ضبببد زيارة الصبببهيوني الفرد  
رجي رئيس الحزب الوطني  ، ودفبباعهم عن كببامببل الجبباد1928مونببد سببببببببببببببنببة  

الببديمقراطي، وعن الصببببببببببببببحفيين الببذين احيلوا الى محبباكم الجزاء طيلببة العهببد 
 الملكي.
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وكبان المحبامون المبدافع األمين عن مصبببببببببببببببالا أبنباء الشببببببببببببببعبب عبامبة دون 
في اضبراب العمال لتحقيق    1931تخصبيي فقد شباركوا مشباركة فعالة سبنة 
لشبببببارع مع المضبببببربين وأدوا دورهم مصبببببالحهم، بعد ان مهدوا له، فنزلوا الى ا

في سبببيل ضبببطهم في إطار الشببعارات الوطنية السببلمية، فتعرضببوا على إثر 
ذلبك الى التوقيف، ونفي المحبامي سببببببببببببببليمبان فيضببببببببببببببي الى عبانبة بعبد انتهباء  

 (1) االضراب.
 و  1921سببنتي بين،  جسببام احداث الملكي العهد في العراق على مرت ولقد

  في تنمية الوعي الوطني،   وجلياً  واضببببببببببحاً  المحامي دور فيها ظهر 1958
فمعظم االحزاب الوطنية كان مؤسبببببببببسبببببببببوها وأغلب اعضبببببببببائها من المحامين،  

وحزب    الببديمقراطي الوطني والحزب الشببببببببببببببيوعي لوطني والحزبا  حزبالكبب 
 اجل من ،الوطني االتحاد وجبهة البعث وحزب االسبببببتقالل وحزب الشبببببعب

 .الحكم الموالي لألجنبي ضد النضال في الجهود توحيد
ادى المحامون دورًا كبيرًا في انشبباء نادي المثنى وانتموا اليه   1935ففي سببنة

بكثرة ألنبه يبدعو الى نشببببببببببببببر واحيباء التراث العربي وايقباظ روح المواطنبة في 
نفوس العرب من خالل ذلبك، وأبرز من انضببببببببببببببم اليبه من المحبامين، يونس  

 (2) دي وعبد المحسن الدوري.السبعاوي وحازم المفتي وقاسم حمو 
كثورة   ،قالعرا في الكبرى  السببياسببية االحداث في المشبباركة مجال فيوكذلك  

، التي كان رئيس وزراء حكومتها رشبببببببببيد عالي الكيالني  1941مايس سبببببببببنة 
 

 .327الرفيعي، مصدر سابق، ص   . 1

 .30 :، ص  ، مصدر سابق  الهلهول  .2
 



372 
 

واهم وزرائهبا نباجي السببببببببببببببويبدي ورؤوف البحراني ومحمبد علي محمود وعلي 
السببببعاوي هم من المحامين الذين كان لهم الدور  محمود الشبببيخ علي ويونس  

 األكبر فيها.
فلقد كان الكثير من المحامين اعضببببببببببببباًء في ،  1948أما وثبة كانون سبببببببببببببنة 

األحزاب الوطنية والقومية، وساهموا في قيادة المظاهرات الجماهيرية، وتأليب 
وا  فدفع  (1).  1948الشبببعب ضبببد المطاما االسبببتعمارية التي جسبببدتها معاهدة 

 ثمن ذلك توقيفًا وسجنًا وابعادَا ونفيًا.
 األول المسببباهم المحامين نقابة كانت  1956و   1952وفي انتفاضبببتي سبببنة  

 والمؤتمرات المهرجانات اقامةالمظاهرات و   خالل من  افي احداثهم واالكبر
 اجراءات ضببببببببد والوقوف  االضببببببببراب، واعالن البيانات واصببببببببدار والندوات
 .الشعب ابناء ضد السلطة

 الشبببعب ابناء من السبببياسبببيين الموقوفين ونهض المحامون دائمًا للدفاع عن
والتوكل عنهم وتقديم المعونات القضببائية لهم السببيما   السببلطة تحتجزهم الذين

الفقراء منهم، فشببببببكلت في النقابة لجنة للدفاع عن المتهمين السببببببياسببببببيين في 
 .1952العراق عرفت باسم )لجنة معاونة العدالة( سنة  

اضببببرب المحامون عندما حاولت السببببلطات الحكومية نقل    1953وفي سببببنة 
سببببجن  خر خالفًا لرغبتهم بغداد،  اد الى السببببجناء السببببياسببببيين من سببببجن بغد

فبادرت الشببببببببرطة الى  ،  فاعتصببببببببم هؤالء وأعلنوا عدم موافقتهم على هذا النقل
إطالق النببار عليهم فوقع عببدد منهم بين قتيببل وجريا، وكببان من بينهم عببدد 
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من المحببامين وطلبببة المعبباهببد العبباليببة، فبباسببببببببببببببتفز هببذا الحببادث الرأي العببام 
فقرر مجلس النقابة دعوة المحامين لإلضببراب في ،  هبمختلف هيئاته ومنظمات 

، الذي تم فيه االضببببراب فعاًل اسببببتنكارًا للحادث، وتقرر توجيه  21/6/1953
مذكرة احتجاج الى رئيس الوزراء وارسال صور منها الى كل النقابات العربية 
ولجنبة حقوق االنسببببببببببببببان التبابعبة لهيئبة االمم المتحبدة ونقباببة المحبامين البدوليبة  

 (1)ابطة الحقوقيينور 
وفي انتفاضببببببببببببة الفالحين في قضبببببببببببباء الشببببببببببببامية في لواء الديوانية )محافظة  

بادرت نقابة المحامين إلرسال وفد من المحامين    1954القادسية حاليًا( سنة 
    2للدفاع عن الفالحين والطلبة الذين أوقفتهم السلطة بسبب هذه االنتفاضة.

 الشبببببعبية المعارضبببببة وازدياد العراق سبببببادت التي االمنية الظروف وبسببببببب
 المظاهرات وقيام،  االسببببتعمارية الدول ركاب في لسببببيرها الحكومة لمشبببباريع
 االحكام فرض مسبببتغلة،  المواطنين ضبببد المشبببددة االجراءات على احتجاجاً 

 عدداً  في الخمسبببينات  االعتقال طال،  سبببنوات منذ سبببائدة كانت التي العرفية
 النقابة فسببارعت المعارضببة السببياسببية االحزاب واعضبباء المحامين من كبيراً 
 ،الموقوفين وارجاع المنفيين سبببراح بإطالق تطالب احتجاج مذكرة تقديم الى

 العامة الحريات وإطالق  ،نزيه حرة انتخابات واجراء العرفية االحكاموإلغاء 
 (3)  الدستور. في عليها المنصوص
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 في السبببببائرة السبببببلطة وتعسبببببف عنت من المحامون  نالومن اجل ذلك كله  
،  المحاكم الى منهم كبير عدد سبببببيق فقد،  رالكثي  الشبببببيء االسبببببتعمار ركاب

 الى انتمائهممواقفهم و   ثمن فيها دفعوا  ،بالسببببببببجن احكاما بحقهم وصببببببببدرت
 وأمتهم. شعبهم قضايا
 الصببببحفيين علي المحامين من كل سببببجن  ،الحصببببر ال المثال سبببببيل وعلى

 حمودي العراق وقاسببم صببوت صببحيفة عن المسببؤول المدير الشببيخ محمود
 األماني صبببببببحيفة عن شببببببببيب الرزاق عبدو االسبببببببتقالل   اءو ل صبببببببحيفة عن

 صبببحيفة عن شبببريف األهالي وعزيز صبببوت عن الجادرجي وكامل القومية
 (1) السياسة. صحيفة عن الزهاوي  الوطن وناظم

 جميع في فعالة مسببباهمة وسببباهمت شببباركت المحامين نقابة ان الخالصبببةو 
 وقمع الحكومة ارهاب ضببببببد واالحتجاجات واالنتفاضببببببات والوثبات الثورات

 (2) اليوم. الى تأسيسها منذ العراق في قامت التي، للحريات السلطات
 واالحتجاجات المظاهرات في  كبير بزخم النقابة ساهمت  2003وبعد 

 الفساد انتشار على احتجاجاتهم ب  الشعب ابناء مشاركة 2011     ةسن 
 ونزاهة سالمة  على ولالطمئنان .العراق عم الذي والمالي السياسي

 عملية مراقبةفي  بفعالية النقابة  ساهمت ،  2018 لعام االنتخابات
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  ،االنتخابية  المراكز جميع في المحامين  من اً كبير  اً عدد ونشرت،  االنتخاب
 همه  قانوني  كصرح بدورها عالٍ  وطني احساس عن تنمعملية   بادرةم ك

 .الشعب مصلحة األول

 
 الثالث  المبحث

 المجتمع في الثقافي الوعي  نشر في المحامين  نقابة دور

 دورها  عنال يمكن فصببببله   يالثقاف الوعي اشبببباعة في النقابة دور إن
 الصبببحف اصبببدار المحامون  تولى فقد  ،واحدة لعملة وجهان فهما  ،السبببياسبببي
 فمعظم ،العشببببببرين القرن  مبكر من وقت في والثقافية السببببببياسببببببية والمجالت

 اليوم كان الى الوطني الحكم تأسببببببببببيس منذ الوطنية والمجالت الصببببببببببحف
العدلية  كببببببببببببببببببمجلة،  المحامين من هم تحريرها رؤسببباء أو  المسبببؤولون  مدراؤها

الحقوق لعبد  ، ومجلة  خضبببببر الرحمن لعبد محاميلسبببببليمان فيضبببببي ومجلة ال
 صبحيفةعلي و  الشبيخ لمحمود الشبعب نداء صبحيفةالرحمن فيضبي التكريتي و 

وصببحيفة دجلة لداود السببعدي وصببوت العراق   ،البدري  الغفور لعبد االسببتقالل
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 األهالي لكامل وصببببببببوت لألنور شبببببببباؤو  والحاصببببببببد  ،علي الشببببببببيخ محمودل
 ولواء  ،إسببببببببماعيل القادر لعبد بطي والمسببببببببتقبل لروفائيل لبالد، واالجادرجي

و صببحف البرهان والنور والعامل لفائق القشببطيني،    حمودي االسببتقالل لقاسببم
 السببببببياسببببببة لناظموصببببببوت الحق لمهدي مقلد وبغداد ألحمد حامد الصببببببراف و 

  جواد هبة الدين الشبببببببببهرسبببببببببتاني الحارس لو  واألهالي لحسبببببببببين جميل،  الزهاوي 

 (1)  .التي أصدرها محامون اخرون   األخرى  الصحف من كبير وعدد
 السببياسببي الوطني الوعي نشببر والصببحف على المجالت هذه وعملت جميع

 .الشعب  أبناء بين والثقافي
 .ذلك في األوفر السهم للنقابة كان،  واالدبي الثقافي الوعي مجال وفي
 أغنوا البذي المحبامين من الكبير العبدد برز والبحوث التباريخ مجبال ففي

 عباس  ،ال الحصببر المثال سبببيل على منهم  ،القيمة وابحاثهم بكتبهم المكتبة
 وهالل ناجي رشببودي الحميد وعبد العبطة ومحمود الشببالجي وعبود العزاوي 
 .الكثير وغيرهم

  ه، علي  يعلى  ال فيه المحامين نقابة فدور  ،القانوني الوعي نشببر مجال في أما
وهي مجلة محكمة احتوت أرقى    1942أصبدرت مجلة القضباء منذ سبنة  فقد

البحوث والبدراسببببببببببببببات القبانونيبة لكببار القبانونيين والفقهباء العراقيين كمبا مر بنبا  
 سابقًا. 

 الكتب من الفاال تكن لم إن  مئات،ب  القانونية المكتبة المحامون  اغنىكما  
 والفقهي.  نشر الوعي القانونيساهمت في  القانونية والفقهية التي والبحوث
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الذين و ،  القانونية الثروة تلك اصبدار في سباهموا الذين اسبماء حصبر وال يمكن
 مر ذكر بعضهم عند الحديث عن مجلة القضاء سابقًا.

 

 
                                  القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة االتحادية ورئيس مجلس القضاء هوية 

 األعلى السابق

كبار   المحامين من فبرز ،كثيراً   فيختل االمر يكن فلم ،الشببعر مجال في أما
 ناجي وهالل مقلد ومهدي شبببببباؤول أنور  :المثال سبببببببيل علىوهم  الشببببببعراء  

 وعبدنبان الحلي وعلي وأكرم الوتري   الواعظ البدين ونجم البريكبان ومحمود
 العزاوي  هيلوسببب  العلي حسبببون  وفاضبببل الذويب منيرو فرهاد  وعدنان الراوي 
 وحسبببببببين الحبوبي الغني وعبدومصبببببببطفى المدامغة   شبببببببعبان حمود وجليل

 .غيرهم كثر واخرون  الخلف وكاظم الهيتي وسبتي االمين وعدنان الصافي
 ويوسببف الحميد عبد سببامي.د  :الفنانون  المحامين من برز ،الفن مجال وفي

الجادر ونزار  خالد والفنان  ،التمثيل مجال في الرزاق عبد واسبببببببببببعد العاني
              .مالتشكيلي وغيره الفن في سليم
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 )هوية الفنان سامي عبد الحميد(                      

 

 لثالث ا فصل ال

 االحداث العربية المحامين منموقف نقابة  
 عن فيهبا وعبرت اال منباسببببببببببببببببة عربيبة نقباببة المحبامين العراقيين تترط لم

والصبهيونية.  االمبريالية ضبد صبراعهم في العربي الشبعب ابناء مع تضبامنها
 تأسببببببيسببببببها في منذ بةامواقف النق في االسببببببد حصببببببة لفلسببببببطين وقد كانت
 النقببابببات طليعببة في فكببانببت،  اليوم هببذا الى المبباضببببببببببببببي القرن  ثالثينببات

 (1)  فلسطين. قضية في الدور الرائد و  المشاركة اهمية حيث من والمنظمات
 

 المحامين نقابة موقف ، هلهول هداب  مجيد  د  .م.مأ و المجيد محمد  عبد  بكر م.م . 1

مجلة الملوية للدراسبببات االثرية    1979-1967  الفلسبببطينية القضبببية من العراقيين
 .148ص  ،االنترنيت  في منشور مستل ،والتاريخية
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التي   ،1936أول مسبببببببباهماتها هي مسبببببببباندتها لثورة فلسببببببببطين سببببببببنة    توكان 
 البيانات حيث كانت النقابة خاللها تصببببببببببدر،  1939  اسببببببببببتمرت الى سببببببببببنة

 مخططات ضبد  ووطنهم ارضبهم في الفلسبطيني الشبعب ابناء لحق المسباندة
 فلسطين. اغتصاب من الصهاينة لتمكين االستعمار

 

 
  وشببارط  كانت فلسببطين وقضببيتها في قلب اهتمام المحامين العراقيين ونقابتهم

في المؤتمر العربي الببذي عقببد في بلودان في سببببببببببببببوريببا العراقيون  المحببامون  
المحامون ناجي السببببببببويدي نقيب المحامين  لمسبببببببباندة الثورة بوفد شببببببببارط فيه  

السببببببببببببببابق وحمبدي البباججي وإبراهيم الواعظ ويونس السبببببببببببببببعباوي وجميبل عببد 
مببا أصبببببببببببببببدرت لجنببة التحقيق  دوعنبب ،  الوهبباب وعبببد الرحمن خضببببببببببببببر وغيرهم

المجحف بالحقوق الفلسبببببببطينية   1946اإلنكليزية االمريكية المشبببببببتركة سبببببببنة  
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 ،العراق  جميع انحاءضببببببراب العام في اال ت النقابةعلن أ والمماليء للصببببببهاينة  
المتحدة ورؤسبببببببببباء الدول  لألممالعام   الى األمينبرقيات االحتجاج   تلسبببببببببب وار 

 (1)  الكبرى.
 أو  ، واالضبببببببراباتالبيانات رعلى اصبببببببدا االمر يقتصبببببببر موقف النقابة ولم

 لدعم والدم باألموال تبرع مرات كثيرة بحمالت بل قامت العمل عن التوقف
 .نالفلسطينيي 

 دولة اسببرائيل قيام بعد حتى،  واسببتمرت النقابة في موقفها المسبباند لفلسببطين
فقد قامت بحمالت التبرع    ،1967سبببنة   نحزيراالسبببيما بعد نكسبببة    ،العدوانية

وسببباهمت في   ،بالمال والدم ودعم العمل الفدائي الذي انبثق ردًا على النكسبببة
  ، الذين قاموا بالعمليات الفدائية داخل األرض المحتلة  نالفلسطينيي الدفاع عن 

أو التي احبببدثبببت في انحببباء العبببالم للفبببت نظر العبببالم الى احقيبببة الشببببببببببببببعبببب  
 الفلسطيني في العودة الى ارضه.

 1969يمكن تجباوز ذكر االضببببببببببببببراب العبام البذي أعلنتبه النقباببة سببببببببببببببنبة    وال
المبارط الذي   احتجاجًا على الجريمة الصببببببببهيونية بحرق المسببببببببجد األقصببببببببى

 (2)  شاركت فيه جميع غرف المحامين فيه.
 2018سببببنة   تكان  الفلسببببطينية القضببببية في المحامين لنقابة مسبببباهمة و خر
 سبفارتها نقل المتحدة الواليات بقرار توندد ت فيهشبجب  اً بيان  اصبدرت عندما

 .لفلسطين االبدية العاصمة القدس الى
 

 .1946مجلس النقابة لسنة سجل قرارات . 1

 .387ص  ،1969سنة ، مجلة القضاء .2
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بل شمل جميع البلدان العربية التي    ،فلسطين فحسب  على االمر  يقتصر  ولم
 ،األجنبي في النصف األول من القرن الماضي االحتالل تحت كانت ترزح

 تلك ابناء لمساندة العراقيين بين االكبر  الهم حامل المحامين  نقابة كانت فقد
 االضراب الى دعت النقابة ،فبالنسبة ألقطار المغرب العربي ر ااألقط

 وشكلت ، الفرنسي االستعمار من االستقالل نيل في  الجزائرأبناء  مساندة
، وكانت نقابة المحامين العراقيين من لثورتهم  التبرعات مساندة لجمع اللجان

أوائل النقابات العربية المؤيدة للقرار الخاص بدعم قضية الجزائر الصادر 
عن مؤتمر تضامن الشعوب االفريقية االسيوية الذي انعقد في القاهرة سنة 

، الذي استنكر الحرب االستعمارية التي تشنها االستعمارية الفرنسية 1957
 (1) تكبها ضد الشعب الجزائري. والجرائم التي تر 

 
 1957(( سنة 1مجلة القضاء العدد ))

 

 .44الهلول، مصدر سابق، ص  .  1
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 المحامين ارسبببببببلت ، حيثالتونسبببببببية التحرر لحركة بالنسببببببببة االمر وتكرر
 (1)  التونسيين. المناضلين عن للدفاع
 السبببوري  الشبببعب مع النقابة وقفت فقد  ،ولبنان لسبببوريا بالنسببببة االمر وكذلك

 (2) الحدود السورية. على االستفزازية التركيةالتحرشات  ضد
 النقابة سببببببببارعت  ،عدن تحتل بريطانية كانت عندما ،العربي الجنوب وفي

 السببببلطات تعسببببف ضببببد ابنائهم عن للدفاع المحامين من مجموعة إلرسببببال
فضبببباًل عن اصببببدار البيانات المسبببباندة لحق أبناء الجنوب العربي   ،البريطانية

 في استقالل وطنهم.
 بجالء المطالبين المتظاهرين ابنائها عن دفاعاً  البحرين في االمر وتكرر
 االحتالل ضبببببد والنضبببببال،  االنتداب وانهاء،  البحرين عن البريطانية القوات

 (3)  .البريطاني
  ، 1956سببببببببنة  عليها الثالثي العدوان عند نقابةها السبببببببباندت أما مصببببببببر فقد 

وشارط المحامون   العدوان،لدول  ئ واحتجت لدى الحكومة على موقفها الممال
في التظاهرات الكبرى التي انطلقت في بغداد وباقي المحافظات ضد العدوان  

 على مصر.
أعلنت نقابة المحامين االضبراب العام عن العمل في   16/8/1956ففي يوم  

 

 .135ص  ،1956سنة،  3 العدد  ،القضاء مجلة .1
 

 .1954  لسنة النقابة مجلسسجل قرارت  . 2

 .159ص  ،مصدر سابق ،حافظ جميل زكي .3
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جميع انحاء العراق تضبببببببببامنًا مع زمالئهم في البالد العربية اسبببببببببتنكارًا لتهديد  
 (1)امها بتأميم شركة قنال السويس.  مصر باستعمال القوة إثر قي 

 

 
 (1956( سنة 4مجلة القضاء العدد ))

  ،1967سنة    واألردنعندما قام العدو اإلسرائيلي بالهجوم على مصر وسوريا  و 
العدوان ادانة  في  مدويًا  المحامين  نقابة  دور  لجمع    ،كان  اللجان  وتشكيل 

الذين اضطروا للنزوح نتيجة العدوان   نالفلسطينيي التبرعات لمساندة الالجئين  
عند قيام حرب تشرين في مصر وسوريا   1973وتكرر االمر سنة  ،  الغادر

 ضد الكيان الصهيوني. 

 

 .13/6/1956سجل قرارات مجلس النقابة ليوم  .1
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 اال عربية أو  وطنية مناسببببببببببة تترط لم  ،المحامين نقابة نا القول ومجمل
 البذيالوطني   واجبهبا يبدفعهبا الى ذلبك  ،وحمباس بصببببببببببببببدق معهبا وتفباعلبت

 واالم أمال عن الحقيقي المعبر تكون  ان فيمنذ تأسببيسببها  نفسببها به ألزمت
 سواء. حد على والعربي العراقي الشعب

 الواعية الطليعة هم،  نقابتهم خالل ومن المحامين فان ذلك في غرابة وال
 .منه يتجزأ ال ءجز و  أبناؤه المجتمع وهم في االهم

 رابع ال فصل ال
 االمريكي االحتالل من المحامين نقابة موقف

ان هذا الفصببببببببل في الحقيقة ال ينفصببببببببل عن موقف النقابة السببببببببياسببببببببي      
الببذي مر ذكره في الفصبببببببببببببببل الثببالببث من هببذا الببباب، ولكن لخطورة المتميز  

المحببامين  الحببدث وآلثبباره المببدمرة في المجتمع العراق وتبباريخببه، ولتميز نقببابببة  
 فيه، أفردنا هذا الفصل لدراسته.

 بمواقفهبا كمبا ذكر في الفصبببببببببببببببل الثبالبثا  تباريخهب  طوال نقباببةال  عرفبتفقبد  
 في جاثماً  كان عندما،  البريطاني االسببببتعمار لمخططات وتصببببديها الوطنية

 .مباشرة أو غير مباشرة بصورة، العراق على الماضي القرن 
لمؤتمرات ا خالل من بها الشببببببببعب وتوعية مخططاته كشببببببببف على وعملت

 سبببببواءً  ،الصبببببحف في تنشبببببر التي والمقاالت والخطب والندوات والتظاهرات
 من هو  النقابة تاريخ فإن  ،فرق  فال  ،المحامين بأسبماء النقابة أم باسبم أكانت
 المحامين.  ابنائها تاريخ
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اعتقببالهم ونفيهم أو جراء ذلببك ثمنببًا غبباليببًا تمثببل في  من  وقببد دفع المحببامون  
، كما مر بنا سابقًا، تحديد اقامتهم وقطع ارزاقهم واسقاط جنسية البعض منهم

تدفعهم    ،بل اسبتمروا بإصبرار على الموقف نفسبه  ،ولم يفت ذلك في عضبدهم
 كونهم الطليعة الواعية بين أبناء العراق.  ،غيرتهم وحميتهم الوطنية

 تموز من عشبببر الرابع ثورة نبثاقا عند ونقابتهم المحامين موقف وال ينسبببى
 ركاب في يسبير كان الذي الملكي للحكم نهاية وضبعت التي،    1958 سبنة

 الشببببببعب ابناء وشبببببباركوا بها المحامون  رحب حيث  ،البريطاني االسببببببتعمار
 للثورة وزارة أول في المحامون  شبببببارط كما  ،لها المؤيدة ومسبببببيراتهم افراحهم

 للجمهورية دسبببتور أول الجميل حسبببين المحامي ووضبببع  ،سبببابقاً  بنا مر كما
 .الوليدة

 يكن لم،  2003سببببببببنة العراق االمريكية المتحدة الواليات احتلت فعندما لذا
 قواته وصببول قبل حتى  ،لالحتالل مناهضبباً  النقابة موقف يكون  أن مسببتغرباً 

 تفتعل التي امريكا بمخططات تندد التي البيانات اصببببدرت فقد  ،العراق الى
 .العراق احتالل اجل من االسباب

 نقابة موقف كان  9/4/2003 يوم بغداد الى االحتالل قوات وصببببول وبعد
يوم   اللهجة شبببببببببببديد بياناً  ًاصبببببببببببدرت فقد ،شبببببببببببجاعا وطنياً  موقفاً  المحامين

 من بانه اياه وواصبفةً  ،له ورافضبةً  االمريكي منددةً باالحتالل  15/4/2003
 .السالح ومصانع النفط وشركات البنتاغون  عصابات اعمال

االحتالل   قوات ودعت  ،المحتل لمخططات التصببببببدي في النقابة واسببببببتمرت
 حماية في  1949لسبببببببنة   جنيف اتفاقية وفق على مسبببببببؤولياتها تحمل الى
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 التعويضبببببببببببببات ودفع العراقية الدولة وحماية  ،وأموالهم وارواحهم المواطنين
 (1)  .وظلمه االحتالل جرائم من للمتضررين

 والوقف ،مصبببببببيره لتقرير وارادته العراقي الشبببببببعب وحدة الى النقابة ودعت
 في مشبروعة وغير وباطلة واهية بحجو جاء الذي االمريكي االحتالل بوجه

 على الحرب تلك لشببببن الدولية والقوانين القواعد كل مخالفة، للعراق احتالله
 (2) العراق.
 الى االحتالل قوات دخول من قليلبة ايبامٍ  بعبد اي  12/5/2003  وبتباريخ

 المحامين  من وجماعة   نذاط  (شببببببببباكر نعمان( نقيب المحامين بادر  ،بغداد
 وحمايةعنها   عن دفاعاً  السببببببببالح حملالتواجد في النقابة و  الىالشببببببببجعان  

 مؤسبسبات فسبادًا بسبرقة االرض في تعيث اخذت التي الدهماء من ممتلكاتها
 ،ةالشببببببببببببجاع الوقفة تلك ولوال  ،بعضببببببببببببها وحرق  المهنية والمنظمات الدولة

 الدولة مؤسبسبات لباقي حصبل كما  ،عين بعد اثراً  النقابة ممتلكات صببحتأل
 .المنصور في الواقع نفسه النقابة شارع في تقع التي  ،والمنظمات

 الى الوطني حسببهم دفعهم بل  ،بذلك الزمالء وباقي النقيب السببيد يكتف   ولم
 ملفببباتهبببا نقبببلمقببباببببل منتزه الزوراء، وقببباموا ب   الكرخ محكمبببة الى البببذهببباب

 

موقف نقببابببة المحببامين العراقيين من االحتالل األمريكي    ،مجيببد هببداب   د   أ.  ،الهلول.  1
 ،العراق سببامراء ،دار الرسببالة للطباعة والنشببر  ،2010-2003البريطاني للعراق 

 .21ص  ،2017
 

  العراقيين المحامين نقابة وموقف للعراق االمريكي االحتالل،  فاضبببببل جواد  عماد  نور. 2
ص   ،2018سبامراء،   جامعة،  تربية كلية ماجسبتير رسبالة  ،2011  -  2003من  

5. 
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 الناس أموال على حفاظاً  ،النقابة مبنى الى الشببخصببية بسببياراتهم وسببجالتها
 شبكر الى قضباء، مما دعا الالملفات تلك تضبمنها  التي وحقوقهم وممتلكاتهم

 الشجاعة. المبادرة هذه على عليها والقائمين المحامين نقابة
 حفاظاً  والسبجالت الملفات ينقلون  المحامون  فيه كان الذي نفسبه الوقت وفي
 ثباثأ يسببببببببببببببرقون العبابثين    األشببببببببببببببخباص من مجباميع هنباط كبانبت  ا،عليهب 

 .المحكمة وممتلكات
 احداها ودخلت  ،النقابة مبنى الدبابات من عدد طوق   16/5/2003 وفي
 المؤسببسببات لحرمة وانتهاكاً  الغاشببمة للقوة اسببتعراضبباً   ،األمامية سبباحتها الى

 .الرصينة المهنية
 من ومجموعة(  كامبل (االمريكي القاضبي النقابة الى حضبر ذلك إثر وعلى

 اعضبببببباء باقي  حضببببببورب ن  نعما شبببببباكر نقيبال مع مباحثات وأجرى مرافقيه 
 .العرب المحامين التحاد المساعد واالمين المجلس

 يتم ريثما ألدارته مؤقتة لجنة الى النقابة مقر تسبليم )كامبل) القاضبي طلبو 
 ونبهوا ذلك رفضببببببببببببوا النقابة ومجلس النقيب ولكن،  جديد مجلس انتخاب

 االنتخابات وان  ،المحاماة قانون  احترام ضبببببببببرورة الى االمريكي القاضبببببببببي
وان المجلس الذي سببيسببفر عنها هو مجلس    .14/8/2003 يببببببببببببببببب ف سببتجرى 
 (1)شرعي.  

 

 ج.25/8/2018 بتاريخ (شاكر نعمان األستاذ ) السابق النقيب  مع مقابلة. 1
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 تعيين حقه ومن االحتالل سببلطة يمثل انه القاضببي أعلن المحتل وبصببالفة
 رافضببببببببباً  االجتماع المحامين نقيب غادر ذلك إثر وعلى،  النقابة يدير من
 (1)  .المحتل مع وضاالتف

 النقابة إلدارةسببببببببببابقًا  ذكر كما محامين خمسببببببببببة من لجنة عينت وبالفعل
 .أشهر تقارب ثالثة لمدة عملها في استمرت
 حضبببورو  قضبببائية لجنة بإشبببراف  14/8/2003 بتاريخ االنتخابات واجريت
 المحامين واتحاد الدولي االتحاد عن وممثلين المتحدة االمم من مندوب
 .الواليات في المحامين نقابة وعن ،العرب

 

 

 .29 ص  ،مصدر سابق  ،الهلهول .1
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 الحسبببببببببن نقيباً  دوهان مالكواسبببببببببفرت االنتخابات عن انتخاب السبببببببببيد     
 للمحامين.

 2005حاولت الحكومة سنة  بعد عدة اشهر من إجراءات االنتخابات  و  
من خالل وزير العدل الذي اصدر قرارًا بحل    وضع يدها على نقابة المحامين

النقابة وإعادة االنتخابات التي جرت مؤخرًا بإشراف وزير العدل نفسه عندما 
، على الرغم 2004( لسنة  3كان قاضيًا، استنادا الى قرار مجلس الحكم رقم ) 

 قانونية النظر في  صالحية هاتمنح الحكومة و التي ألفتها    -من قرار اللجنة  
الحكم المذكور   مجلس  بقرار المشمولة  المهنية  والمنظمات النقابات اتانتخاب 

 االنتخابات تلك أكانت سواءً  ، شرعي هو غير   او م شرعي ما هو منها وتقرير 
ان تداولت موضوع نقابة    انها بعدب   - بعده أم الحكم مجلس قرار قبل جرت

 هو الحالي المحامين  نقابة  مجلس  أن ، أعضائها  بإجماعقررت    ،المحامين 
منبثق عن انتخابات حرة جرت   ألنهالعراق   في المحامين  يمثل شرعي و  مجلس

   .11965( لسنة 173على وفق قانون المحاماة رقم )
برفض   25/12/2005واتخذ قرارًا بتاريخ    ،الحكومة  اجراءات لنقابةوقد قاومت ا

الن السلطة التنفيذية ممنوعة قانونًا من التدخل في منظمات    ،قرار الحكومة 
من    (25  /المادة)( من قانون إدارة الدولة و 21/للمادة)المجتمع المدني طبقًا  

اللجنة الوزارية ال2005لسنة    الدائم  الدستور العراقي تملك سلطة    ، كما إن 
 2تشريع قرارات لها قوة القانون. 

 

 . 153 ص  ،ر سابقصد م ،الهلهول.  1
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المحامين   من المئات حضرو    ها،مقر  تسليم عن النقابةت امتنعنتيجة لذلك و 
 مجلس ألنه  ،يمثلهم  من هو  الحالي المجلس ان واكدوا، النقابة بناية الى 

 يستند النقابة  استقالل ان واكدوا ،ديمقراطية  النتخابات نتيجة  جاء شرعي
 . 1965لسنة   )173 (رقم المحاماة قانون  الى

( من قانون إدارة الدولة 21/المادة)مخالف للدستور حيث نصت  إن قرار الحل  و 
 : 2004ة االنتقالية لسنة لالعراقية للمرح 

والمحافظات   اإلقليم  ادارة  وحكومات  االنتقالية  العراقية  للحكومة  يجوز  "ال 
مؤسسات  تطوير  في  العراقي  الشعب  حق  في  تتدخل  ان  المحلية  واإلدارات 

لك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الدولية المجتمع المدني، سواًء أكان ذ
 1. "أو بأي شكل  خر

  ،القضاء الى المحامين نقابة لجأت  ،التعسفية  الحكومية  اجراءات على ورداً 
القاضي  المنفذ قرار ضد الدعوى  واقامت   ، الحكم  مجلس قرار بتنفيذ العدل 

التمييزية  محكمة فأصدرت بصفتها  تنفيذ/  9)  المرقمقرارها   االستئناف   /
 المحررات من  ليس  الحكم مجلس قرار الن  ، العدل المنفذ قرار بنقض  ( 2006

لسنة   )45 (رقم التنفيذ قانون  من   ( 14/المادة( بموجب  للتنفيذ  القابلة التنفيذية 
 2.القضاء أمام معروض النزاع محل الموضوع نوأل ،1980

العراقي   المدني  المجتمع  منظمات  ساندت  موقفها وقد  في  المحامين  نقابة 
كنقابات الصحفيين والمهندسين وأطباء االسنان   ،المعارض لقرار حلها التعسفي

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإلغاء حل نقابة المحامين    كل من  وناشدت
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،  وعبرت النقابات عن تضامنها مع نقابة المحامين  ،ورفع الحجز عن أموالها
المحامي  نقابة  حل  قرار  المجتمع  الن  منظمات  شؤون  في  للتدخل  يؤسس  ن 

يؤدي الى ربط النقابة باألجهزة الحكومية، ومن شأنه ترويض النقابة المدني، و 
 ومصادرة حقها في التعبير عن جموع المحامين. 

وطالبت الجهات المعنية التدخل في إيقاف تنفيذ أمر وزير العدل كونه يسيء  
تور وقانون المحاماة النافذ، والسيما أن الى الديمقراطية فضاًل عن مخالفة الدس

مدة مجلس النقابة أوشكت على االنتهاء، اذ تمت الدعوة النتخاب مجلس جديد  
وان قرار حل النقابة هو جزء من  ،  2006ذار سنة    يوم السادس عشر من  

المجتمع المدني وتحييزها سعي الحكومة العراقية الى السيطرة على منظومة  
ليس من حقها اتخاذ مثل تلك  حكومة تسيير االعمال التي  ، وجاء من  لصالحها
 1القرارات. 

 المرقم قرارها التاريخي الكرخ بداءة محكمة  صدرتأ 6/2006/ 15 وفي
 اضافة -العدل عليه وزير المدعى  معارضة ( بمنع2006/ب/1039)

الحالي في   المنتخب ،لوظيفته  اضافة -المحامين  نقيب  -لوظيفته المدعي  
 . االنتخابية  الدورة نهاية حتى  عمله مهام
  ( 2006العامة/ الهيئة  96/97) المرقم بقرارها التمييز محكمة تدقاُص  وقد

 . على قرار محكمة البداءة المذكور 
 اجراء وتقرر   ،اعماله بمزاولة النقابة  مجلس  استمر   التمييزي  القرار هذا وبموجب 

 2. 2006/ 12/10 بتاريخ  االنتخابات
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 ألي خضوعها جهة وعدم اي عن  استقاللها  المحامين نقابة  اكدت القرار وبهذا 
 .القانون  سلطة عدا ةسلط

 إصرار نقابة المحامين على موقفها الرافض لالحتالل األمريكي 
الى تاريخ خروجه سببببببببببببنة  2003ومنذ االحتالل األمريكي للعراق سببببببببببببنة  

 في المحتبل مقبارعبة في الوطني واجبهبا اداء عن النقباببة تنفبك لم 2011
 المعلنة. غير واالعتقاالت التعسفية الوحشية كاالعتقاالت جرائمه عن الكشف

وقبببد اتخبببذ المحبببامون ونقبببابتهم موقفبببًا معببباديبببًا من قوات االحتالل ودعوا الى  
الغاء أي تشبببببببريع يمنا الشبببببببركات األمنية االمريكية حصبببببببانة من الخضبببببببوع 

،  2003( لسبببببنة 17مدني بريمر رقم )للقانون العراقي، السبببببيما امر الحاكم ال
 (1)ضاًل عن حترام السيادة الوطنية للعراق القانونية والقضائية.  ف

 بعد غريب ابو  سبببجن هدم والى  ،األبرياء سبببراح إطالق الى المحتل ودعت
 ،العراقيين والمعتقلين للسبببببببجناء المذلة وجرائمها االمريكية التعذيب فضبببببببائا

 االمريكان الجنود محاكمة الى ودعت إنسبببببببانيةالال الجرائم تلك أدانت كما
 (2)  .ارتكبوها الذين

 الصبببببببببليب منظمة السبببببببببيما واالنسبببببببببانية الدولية المنظمات النقابة وطالبت
وتقديم    ،معاناتهم وانهاء المعتقلين حقوق  مراعاة على الدولية بالعمل االحمر

 

 .5، ص 2010، كانون الثاني 3505جريدة الزمان، العدد  . 1
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وأمباكن اعتقبالهم وأسبببببببببببببببباب ذلبك  المسبببببببببببببباعبدة القبانونيبة لهم وبيبان أسببببببببببببببمبائهم  
 المعتقلين من كبير بعدد تحتفظ مازالت االحتالل قوات ناالعتقال، السيما أ

  ، للمعتقلين الحقيقي بالعدد تعترف لم ، وإنهاالسبببببببرية سبببببببجونها في العراقيين
 (1) .واالنساني الدولي خالفًا للقانون  تعسفية اعتقال بعمليات تقوم وإنها

الصبببببببحفي العراقي منتظر الزيدي، الذي اهان الرئيس األمريكي  وفي قضبببببببية 
بو  بقذفه بالحذاء عند حضببببببببببببوره الى بغداد، تعبيرًا عن رفضببببببببببببه لالحتالل  
والجرائم الوحشبببببببببية والالأخالقية التي ارتكبها جنوده السبببببببببيما في ابي غريب،  

 المحاكم مأما برئاسببة نقيب المحامين ضببياء السببعدي عنه هيئة  الدفاع تولت
لشبرطي عنه  ا، وقد اسبتمرت في دفاعها عنه حتى تمكنت من االفراج  لعراقيةا

 .(2)  .2009في الخامس عشر من ايار 
 المتحف بحماية االحتالل قوات قيام عدمنقابة المحامين بشبببببدة لنددت  قد و  

 ، وتحويلهاالواسبببعين والنهب للسبببرقة تعرضبببت التي العراقية واالثار العراقي
 مئات وسببببرقة تالشببببي الى ادى مما ،لها معسببببكرات الى رأو و  بابل مدينتي

 نقباببة نباشبببببببببببببببدت دوقب   .العراق خبارج الى هرببت التي االثباريبة القطع من
 على بالعمل العرب اآلثاريين واتحاد اليونسببببببكو  منظمة العراقيين المحامين

 .عالمياً  انسانياً  تراثاً  تمثل ألنها، الرافدين وادي حضارة حماية

 المتحدة والواليات العراق بين االمنية لموقف النقابة من االتفاقيةوبالنسببببببببة  
وان رحبت باالنسببببببحاب األمريكي من العراق واعتبرته خطوة   ، فإنهااالمريكية

 

 .289ص  ،مصدر سابق ،د. مجيد هداب  .1
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إيجبابيبة للعراقيين للتخلي من تلبك القوات المحتلبة التي جباءت الغتصبببببببببببببباب 
 قيباتاالتفبا هبذه حبذرت من مثبلارض الرافبدين مهبد الحضببببببببببببببارات، اال انهبا  

  ، بنودها بعض سببرية  أو سببريتها    منو   المتكافئة ومن مخاطرها غير العسببكرية
 ومخططاته المحتل لمصبببببلحة  للتأويل قابلة غامضبببببة صبببببياغات اعتماد أو 

 من والقوية الغاضببببة الفعل ردود لتوقي حتماً  اليها التي سبببيلجأ  ،وسبببياسببباته
 (1) .العراقي الشعب ابناء

 الخالصة 
 المهنية والمنظمات النقابات من غيرها عن المحامين نقابة تميزتلقد       
 ظلتو   ،امورها في التدخل تسببببببتطع لم المتعاقبة السببببببلطات نفي أ  ،ى االخر 

  ، حزبية  واجهةها  جعل السبياسبية بعض الجهات محاوالت برغم رأيها عن عبرت 
 بأفكارهم ألعضبائها محتفظةني الناصبع،  الوط الوجه تمثل بقيت النقابة لكن

 (2).  والمهنية الوطنية بالمقومات جميعاً  واشتراكهم وانتماءاتهم و رائهم
 لما  ،المجتمع داخل كبيرة اهمية المحامين لنقابة أصببا الغناء المسبيرة هذهب و 

 رجباالً  انجببت فلقبد  ،في تباريخ العراق الحبديبث وحبافبل مجيبد تباريخ من لهبا
 يببببببببببببببببب الت  المناصبببب بأرفع العراق وخدمة قيادة يببببببببببببببببب ف سببباهموا مااعظ ذااافذ

 (3)  .تسنموها
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 المحامين. نقابة موقع.   2
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 عشر  رابعالباب ال

 والدولية  العربية المحافل في  النقابة مشاركة
 :تمهيد

مختلف االتحادات والمنظمات   فيتمتد مشاركات النقابة الى مساحة واسعة 
 :من  كل في عضو فالنقابة ، العربية والدولية ذات االهتمام والغاية المشتركة

 .العرب المحامين اتحاد •
 .الدولية المحامين نقابات اتحاد •
 .الديمقراطيين الحقوقيين اتحاد •
 .الدولية العفو  منظمة •
 .العالمية المظالم جمعية •
 .القانون  خالل من العالمي السلم مركز •
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 األول  فصل ال

 المحامين العرب  اتحاد
 

 
 مقرهبباة،  حكوميبب  غير دوليببة عربيببة منظمببة  ،العرب المحببامين اتحبباد      

(  15) في للمحامين وهيئة وجمعية نقابة(  26) عضبببويتها في تضبببم  ،القاهرة
 واالجتماعي االقتصبادي مجلس لدى االسبتشبارية بالصبفة ويتمتع  ،عربياً  بلداً 

 .والعلوم والثقافة للتربية المتحدة االمم ومنظمة،  المتحدة لألمم
، والعلوم والثقافة للتربية العربية المنظمة لدى المنتدب العضببو  بصببفة ويتمتع
 مؤسس وعضو   ،االنسان لحقوق  االفريقية اللجنة في المراقب العضو  وصفة
 الدولية االنسببببان والشبببببكة لحقوق  العربي والمعهد  فارقة،األ المحامين التحاد

 المنظمات من العديد في وعضببببببو  ) (SOSالتعذيب ضببببببد المبكر لإلنذار
 (1)  االنسان. وحقوق  للمحامين الدولية
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يعمل االتحاد بكل الوسببببببببببائل القانونية والفكرية والديمقراطية من أجل تحقيق  و 
 .األهداف المهنية والقومية واإلنسانية

 ويتكون االتحاد من:
هو الهيئة العليا لالتحاد وصبببببباحب السببببببلطة في رسببببببم   :العام  المؤتمر . 1

سببببببياسبببببباته وتوجيه نشبببببباطه وإصببببببدار القرارات الكفيلة بتحقيق أهدافه،  
 حد األقطار العربية.أينعقد المؤتمر العام مرة كل ثالث سنوات في  

 أو  نقباء من النظام من األولى المادة الى اسببتناداً  ويتألف: المكتب الدائم.2
 كل عن عضبببببو  ومن  العربية البالد في العرب المحامين منظمات رؤسببببباء

يدير االتحاد ويشبببببرف   الذيهو  و ،  1منظمته أو  نقابته تختاره منظمة أو  نقابة
على أعمببالببه ويعمببل على تحقيق أهببدافببه وتنفيببذ مقررات المؤتمر وفق أحكببام 
هببذا القببانون. ينعقببد مرتين كببل سببببببببببببببنببة على األقببل في دورة عبباديببة في مقر  

 حد األقطار العربية بدعوة من األمين العام.أاالتحاد أو في 
معية أو منظمة  يتكون من أعضببببباء أصبببببليين: نقيب وممثل لكل نقابة أو ج و  

 قطرية.
من األمين العام واألمناء العامين المسببباعدين بدولة   تتكون :  مانة العامة.األ3

المكلفة   وهيالمقر ورؤسبببببببباء اللجان الدائمة باالتحاد، ويرأسببببببببها األمين العام  
وتوصببببببياته وفق االختصبببببباصببببببات     ي تنفيذ قرارات االتحادف  بالمشبببببباركة معه

 .الداخليالمحددة في هذا القانون والنظام 
 

 
 . 122زكي جميل حافظ، مصدر سابق، ص  1
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 الفصل الثاني 

 العرب المحامين مؤتمرات اتحاد
ببببدأت فكرة إقبببامبببة اتحببباد عبببام للمحبببامين العرب منبببذ ببببدايبببة اربعينيبببات القرن  

 .الماضي
كتابا الى نقابة   (1)أرسبببببببببببببلت نقابة المحامين في دمشبببببببببببببق  31/5/1942 ففي

للنقببباببببات العربيبببة على  المحبببامين العراقيين راجيبببة عرض فكرة عقبببد مؤتمر 
 قرر بهذا الشأن.مجلس النقابة واعالمها النتيجة التي ت 

عن تمجيدها لفكرة عقد مؤتمر للنقابات   17/6/1942وقد أجابت النقابة في  
 العربية واستعدادها لتحمل ما يصيبها من أعباء مادية ومعنوية.

وقد رحبت صبببببحف العاصبببببمة بغداد بهذه الدعوة وبقرار النقابة الذي اتخذته  
 (2)بصددها ونشرته فيها.  

ويبدو ان االمر لم ينفذ في حينه بسبببببب انعكاس الحرب العالمية الثانية على 
 أوضاع المنطقة العربية.

 الى رسبببببببببالة الراوي  نجيب المحامين العراقيين نقيب وجه1944  ذار وفي
  محامي  بين التآخي الى دعوة تتضبببببمن  (3)النظاميين مصبببببر المحامين نقيب

 الدول في المحامين لجميع سبببببببنوي  عام مؤتمر عقد والى  ،والعراق  مصبببببببر
 .العربية الدول عواصم من عاصمة في سنوياً  يعقد  ،العربية

 

كان هناط ثالث نقابات للمحامين في سوريا، كما مر بنا، قبل ان تتوحد سنة    .1
1972 . 

 

 . 1942مجلة القضاء، العدد األول، سنة   .2
 

 .الشرعيين المحامين  نقابة اسمها الوقت  ذلك في  اخرى  نقابة هناط  كان  .3
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 دعوة على االتفاق وكان  ،الشببببرعيين المحامين نقابة مع اجتماع  خر دق  عُ و 
 للمحامين عام لعقد مؤتمر العربية الدول في المحامين ومنظمات نقابات

 العربيببة النقببابببات وبرنببامجببه انعقبباده ومكببان زمببان تحببدد ان علىالعرب،  
 .عقده على الموافقة

 أو  المراسبببببلة طريق عن العرب المحامين نقابات بين المشببببباورات بدأت ثم
 هي العرب للمحببامين مؤتمر عقببد فكرة ان خاللهببا من وظهر  ،اللقبباءات

 البالد جميع يببب ف العرب المحامين نفوس يببب ف سنوات منذ تطوف ثمينة امنية
 (1)  العربية.

 دمشبببق في المحامين نقابة وكلفت  ،للمؤتمر األول مكاناً  دمشبببق اختيار وتم
 .للمؤتمر بالتحضير

،  السبببببببورية  الجامعة مدرج على  12/8/1944في   دمشبببببببق في المؤتمر عقد
(  وطرابلس بيروت نقابتي)  ولبنان ومصببر العراق من محامٍ  اربعمائة بمشبباركة

 .واألردن وفلسطين والالذقية( وحلب دمشق)  نقابات وسوريا
 ألسبببببباب المؤتمر في المشببببباركة من العربية الدول بقية محامو  يتمكن ولم

 أو ،  الدول تلك تعيشبببببببها التي الثانية العالمية الحرب ظروف همهاة، أ عديد
 (2) .فيها للمحامين نقابة وجود لعدم

 المحامين ومشبببباكل قضببببايا مناقشببببة هي غاية المؤتمر ان من الرغم وعلى
 من اليها الصبهيونية والهجرة فلسبطين قضبية ان اال،  جهودهم وتوحيد العرب

 

 . 27ص  ،مصدر سابق ،حافظزكي جميل . 1
 

 . 29ص ، مصدر سابق، الذكرى االربعون ، حافظجميل  زكي  .2
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كانت هي القضبببببببببية الكبرى التي أوالها المؤتمر اهتمامه   ،العالم انحاء جميع
 العالمية والشببخصببيات الجهات مختلف الىأرسببلها   التي البرقيات خالل من

 في الفلسبببببببببطينيين حق لتأييد العالمي العام الرأي تحشبببببببببيد طالبين ،النافذة
 اغتصبببببباب الى الرامية الصببببببهيونية المخططات وجه في والوقوف ارضببببببهم

 .1948سنة  الصهيوني الكيان قيام قبل اي 1944 سنة ذلك وكان  دولتهم
 االكبر الهم حبباملي هم زالوا ومببا كببانوا المحببامين نذلببك أ  لببةالدكببانببت  و 

 .وبالدهم أمتهم لقضايا
 وبةاسبببنة من  كل في دورية مؤتمرات عقد المؤتمر نهاية في المحامون  وقرر

ومن   واحد رئيس من دائم مكتب وتأسبببببببيس  ،العربية لبلدانا من بلد  كل في
 يعقد ان على،  عام سبببببببر العربية وامين االقطار من كل من للرئيس نائب

 .1945 سنة لبنان في الثاني المؤتمر
 وما  ،الفرنسبببي االحتالل بسببببب لبنان عاشبببها التي الصبببعبة الظروف إنإال 

 .حينه في الثاني المؤتمر عقد من تمكنه لم احداث من هفي  جرى 
 انتهاء اعقبت التي العالمية االحداث بسببببب يعقد لمأما المؤتمر الثاني فانه 

 العراقي الوفد يتمكن ولم ،القاهرة في 1956 سبنة الإ  الثانية العالمية الحرب
 من كبيراً  عدداً  منعت  العراقية الحكومةالن    المؤتمر في المشببببببببببببباركة من

 من ومحاضبببببببببرون  النقابة مجلس في اعضببببببببباء وبينهم العراقيين المحامين
 .المؤتمر في االشتراط عدم النقابة قررت لذا ،السفر

من   هو  العراق ان السببببببببيما،  المؤتمرين لدى كبير اسببببببببف ذلك مدعاة وكان
 .العرب المحامين مؤتمر لعقد االكبر الداعممؤسسي االتحاد و 
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ن  للمحامي  العام االتحاد تأسبببببببببببيس هو  المؤتمر توصبببببببببببيات اهم منكانت  و 
 .له مقراً  القاهرة واختيرت،  1/5/1956بتاريخ   سسأُ  وفعالً  ،العرب

 القبانون  تصببببببببببببببديق وتم  ،العبامبة واألمبانبة البدائم المكتبب من تكون االتحباد
 األول المؤتمر بوضبببببعه أوصبببببى الذي لالتحاد الداخلي والنظام االسببببباسبببببي

 .1944  ةسن  دمشق في المنعقد العرب للمحامين

 
 :األولى مادته منه وفي األول الباب في لالتحاد االساس القانون  في وجاء

 الدائم حكومية مقرها غير دولية عربية منظمة العرب المحامين اتحاد إن
 .والعروبة شعارها الحق، القاهرة
 عاراً ضببببر شبببب واالخ  واالبيض واالحمر االسببببود :االلوان المربعة الراية وتكون 

 امين أول العراقيين المحامين نقيب جميل حسبببببين المحامي وانتخب(1)  لها.

 

 . 182 ،مصدر سابق ،السعدون   .1
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  ، والقوميبببة الوطنيبببة العراق لمواقفبببه ولمواقف محبببامي تقبببديراً  لالتحببباد عبببام
 (1) النقابة. من العراقية السلطات لموقف وتحدياً  العراق لنقابة وتكريماً 

كببذلببك عبببد الرزاق شبببببببببببببببيببب نقيببب المحببامين  لالتحبباد  وتولى األمببانببة العببامببة  
 .1962العراقيين سنة  

 1957سببنة   بيروت في عقد فقد العرب المحامين التحاد الثالث المؤتمر أما
 .تموز 14 ثورة انبثاق بعد ، 1958سنة بغداد في عقد الرابع المؤتمر

واسبببببببببتمر عقد مؤتمرات االتحاد دوريًا في عواصبببببببببم الدول العربية، وسبببببببببيعقد  
 ان شاء هللا.  2019المؤتمر الرابع والعشرون في تونس العاصمة في  ذار 

 

 
 1964مؤتمر اتحاد المحامين العرب السابع الةي عقد في بغداد    
 

 

 . 59ص  ،مصدر سابق ،حافظزكي جميل   .1
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 رشع خامسالباب ال

 االتفاقيات التي عقدتها نقابة المحامين العراقيين 
 والصديقةمع النقابات الشقيقة 

اقتصر لم تكن نقابة المحامين العراقيين منذ تأسيسها نقابة مهنية عادية      
نشاطها  نشاطهاعلى   امتد  وانما  فحسب،  العراق  داخل  أعضائها  شؤون 

المنظمات  العديد من  شاركت في  فقد  خارجه،  بعيدة  الى  فاق  ومساهماتها 
 كاتحاد المحامين العرب. العربية والدولية وساهمت في انشاء بعضها  

الشقيقة  النقابات  مع  االتفاقيات  بعض  بعقد  المحامين  نقابة  قامت  وكذلك 
والصديقة لتمتين أواصر العالقة معها ولضمان حرية عمل المحامي العراقي  

 في تلك الدول. 
اتفاق(    –بيان    –وقد اطلق على تلك االتفاقيات عدة مسميات كب)بروتوكول  

 ما سيتبين الحقًا: وهي ذات معنى واحد ك
 الفصل األول 

البروتوكول المبرم بين نقابة المحامين العراقيين واتحاد نقابات  
 1المحامين االتراك 

بناء على الدعوة الموجهة من قبل المحامين في الجمهورية العراقية الى       
بتاريخ   التركي  الوفد  حضر  فقد  التركي،  المحامين  نقابات  اتحاد 

 

عمران محمد بورويس المحامي، موسوعة المحامي العربي، المؤسسة   1
 . 626، ص1، ط1981للدراسة والنشر، بيروت العربية 
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وعضوية    10/10/1976 ارم(  )فاروق  الدكتور  النقيب  برئاسة  بغداد  الى 
 المحامين )فهمي اوزجيليك والهان كوتاي(. 

الحض المعالم  على  الوفد  اطلع  العتبات وقد  وزار  العراق  في  واالثرية  ارية 
القومية   القيادة  الوفد  بغداد والنجف االشرف وكربالء، كما زار  المقدسة في 

 والجبهة الوطنية التقدمية ووزارة العدل والسيد رئيس محكمة تمييز العراق. 
وقد اجتمع الوفد بوفد نقابة المحامين في الجمهورية العراقي وتبادل الطرفان  

حول القضايا القانونية والمهنية واإلنسانية، وكانت وجهات النظر متفقة الرأي  
 ومتطابقة تماما، واتفق الطرفان على النقاط االتية: 

القطرين،   . 1 من  كل  في  تصدر  التي  والمهنية  القانونية  المطبوعات  تبادل 
ويشمل ذلك بالنسبة الى وفد اتحاد تركيا ما يصدر عن كليتي الحقوق في 

ول. وبالنسبة الى العراق ما يصدر عن محكمة تمييز العراق  انقرة وإسطنب 
ووزارة العدل ونقابة المحامين وجمعية الحقوقيين العراقيين وجامعة بغداد  

 ومؤلفات أساتذة القانون.
التمكن من اعداد موسم للمحاضرين من كل بلد إللقاء محاضرات في البلد   . 2

ال التشكيالت  عن  األولى  المحاضرة  وتبدأ  عن اآلخر،  وأخرى  عدلية 
والحقوقية   القانونية  والمحاضرات  المحاضرين  تبادل  ويجري  المحاماة. 

 واإلنسانية التي تهم البلدين على ان تثبت بالمراسلة في المستقبل.  
ان مسلك المحاماة اصبا من المسالك المهمة وعليه فقد اتفق الطرفان  . 3

لها   يتعرض  التي  للتطورات  نظرًا  المحاماة والمحامين  اخبار  تبادل  على 
 هذا المسلك.    
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يوم   . 4 مساء  اتحاد    17/10/1976وفي  وفد  بين  الختامي  االجتماع  عقد 
نقابة مجلس  وبين  ارم(  فاروق  )د.  برئاسة  االتراط  المحامين    المحامين 

العراقيين برئاسة النقيب )فهمي العزاوي( حيث تداول الوفدان خطة التعاون  
المشترط في المجاالت المهنية والقانونية والثقافية، ومن أجل تنفيذ ذلك  
فقد تم االتفاق على البروتوكول التالي ويعتبر نافذًا من تاريخ ابرامه من  

 مجلسي النقابتين. 
حاد نقابات المحامين االتراط وبين نقابة المحامين في  البروتوكول بين ات      

 الجمهورية العراقية
 الطرف األول: اتحاد نقابات المحامين التركي يمثله السادة:

)فهمي    المحامي  العام  والسكرتير  أرم(  )فاروق  الدكتور  المحامي  الرئيس 
 ازجيليك( والمحاسب المحامي )الهان كوتاي(. 

 حامين في الجمهورية العراقية يمثلها السادة: الطرف الثاني: نقابة الم 
النقابة المحامي )عبد   العزاوي( ووكيل  النقيب )مظهر فهمي حسين  الرئيس 
الرزاق الحديثي( واألعضاء المحامي )عادل عبد الغني( والمحامي )فاضل  
حسون العلي( والمحامي )أكرم الجاووشلي( والمحامي الدكتور )صالح الدين 

 الناهي(. 
الفريقان الرأي حول القضايا القانونية والحقوقية والمهنية بروح الصداقة تبادل  

والتعاون المشترط رغبة في توحيد أسس التعاون والعالقة بين الطرفين في هذا 
 المضمار وقد حصل االتفاق بين الطرفين على ما يلي: 
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القطرين   -1 من  كل  في  تصدر  التي  والمهنية  القانونية  المطبوعات  تبادل 
ذلك بالنسبة الى وفد اتحاد تركيا ما يصدر عن كليتي الحقوق في ويشمل  

 انقرة وإسطنبول. 
العدل ونقابة   تمييز ووزارة  وبالنسبة الى العراق عما يصدر عن محكمة 
أساتذة   ومؤلفات  بغداد  وجامعة  العراقيين  الحقوقيين  وجمعية  المحامين 

 القانون.
اء محاضرات في البلد، التمكن من اعداد موسم لمحاضرين من كل بلد إللق -2

 وتبدأ المحاضرة األولى عن التشكيالت العدلية وأخرى عن المحاماة. 
ويجري تبادل المحاضرين والمحاضرات القانونية والحقوقية واإلنسانية    

 التي تهم البلدين على ان تثبت بالمراسلة في المستقبل. 
م لمدة ثالثة  نقابة يجتمع كل عا  61ان اتحاد النقابات التركي المؤلف من -3

أيام لمناقشة الموضوعات القانونية واعداد تقرير مفصل ممكن ارساله الى 
 نقابة العراق. 

ويرحب االتحاد بحضور أحد أعضاء مجلس نقابة العراق هذا االجتماع   -4
 بصفة مراقب. 

عند -5 النظر  وجهات  وتقريب  الرأي  تبادل  على  الطرفان  حضور    اتفق 
لطرفين قبل الحضور لهذه المؤتمرات المؤتمرات الدولية واالتصال بين ا

 وان أمكن تقديم مذكرات مشتركة من قبل الطرفين.  
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ابداء المساعدة من قبل الطرفين لكل زميل محام يزور البلد االخر سواًء   -6
أكانت الزيارة متعلقة بالمهنة أو لغرض السياحة، وتحصل على المساعدة 

 د. الفورية حال اخبار المحامي النقابة في ذلك البل
البلدين كتب قانونية عربية أو تركية مطبوعة أو   -7 توجد في مكتبات كال 

قائمة   الكتب وارسال  بحصر هذه  الطرفين  غير مطبوعة، تعهد كل من 
 بأسمائها للطرف اآلخر خالل سنة واحدة من تاريخه. 

 رعاية المحامي في كال البلدين عند حصول حادث شخصي له.  -8
القضا -9 النظام  في  يبحث  مؤلف  بلد  اعداد  كل  ويقوم  البلدين  كال  في  ئي 

 بترجمة هذا المؤلف وتوزيعه على المحامين وطالب الجامعة.     
وفي ختام الزيارة وجه رئيس الوفد الدكتور ) فاروق ارم( برقية شكر الى السيد  

 رئيس مجلس قيادة الثورة، وختم المحضر. 
 

 الفصل الثاني 
نقابتي المحامين في  البيان الصادر عن لجنة العمل المشترك بين 

القطرين الشقيقين سوريا والعراق المنعقد في بغداد للفترة من  
 19791شباط  10-13

الى صدور ميثاق العمل القومي المشترط الموقع استنادًا : لمحة موجزة عنه
، اجتمع وفدا نقابتي  1978/تشرين األول/)أكتوبر( 26في بغداد بتاريخ 

 

عمران محمد بورويس المحامي، موسوعة المحامي العربي، المؤسسة العربية للدراسة  1
 . 126، ص 1، ط1981والنشر، بيروت 



410 
 

 1978كانون ألول)ديسمبر(   22بدمشق بتاريخ  نالمحامين في كال القطري
وصدر عن الوفدين برنامو للعمل الوحدوي المشترط بينهما هو المنشور في  

تأليف مجلس مشترط يتكون   علىالفصل الثاني من هذا الباب الذي ني 
ت)ب،ج،د،هب(  ا من مجلسي النقابتين ويتولى المهام المنصوص عليها الفقر 

لك على تأليف ))لجنة للعمل(( تتولى تنفيذ مهام كما ني كذ،  من البرنامو 
 المجلس المشترط. 

  )فبراير( اجتمعت ))لجنة العمل(( وصدر عنها البيان شباط 13وبتاريخ 
 المنشور في الفصل الثالث من هذا الباب. 

على تلك الوثائق اإلجراءات القانونية الالزمة  توقيعالهذا وقد صدر عقب 
ثلة في صدور قرار مجلس قيادة الثورة في العراق  لتطبيق ما ورد فيها والمتم

بتعديل ني الفقرة) ( من المادة الثالثة من قانون    1979( لسنة 34رقم )
على النحو الوارد فيه، وفي اصدار نقيب  1965( لسنة 173المحاماة رقم )

في ان يضع محامو القطرين   10/3/1979محامي سوريا لتعميمه بتاريخ 
 امو موضع التنفيذ. الشقيقين هذا البرن 

انطالقا من األسس والمبادئ القومية والوحدوية التي قام عليها ميثاق العمل   
القومي المشترط وعلى ما قررته القيادتان السياسيتان في القطرين الشقيقين 
من ان ضمان السير الفذ السريع في طريق قيام الوحدة بين القطرين ينبغي 

المنظمات الشعبية والمهنية أحد ادواتها   ان يستند على قاعدة شعبية تكون 
 الفاعلة. 
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وفي ضوء البيان الصادر عن اجتماع المنظمات الشعبية والمهنية المنعقد في  
من   للفترة  األول    23- 20دمشق  نقابتا    1978كانون  قررته  لما  وتنفيذا 

المحامين في سوريا والعراق ببرنامو العمل الوحدوي المشترط في اجتماعات 
بتا وايمانا منا بان المحاماة مهنة حرة   1978كانون األول    22ريخ  دمشق 

ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية  
حقا طبيعيا - لألفراد والوطن واألمة واإلنسانية وتسعى لتحقيق الوحدة باعتبارها  

الديمقراطي الموحد  والتقدم وبناء المجتمع العربي االشتراكي    -من حقوق امتنا
القانون للجميع تحت شعار )الحق والعروبة( في ظل الحرية   وتامين سيادة 

 والديمقراطية. 
وتأكيدًا على دور المحامين في مسيرة النضال القومي والوحدوي، تأسيسًا على  
القطرين   في  المحامين  لنقابتي  المشترط  لعمل  لجنتا  اجتمعت  فقد  تقدم،  ما 

في مركز   1978شباط  13- 10ل الفترة الواقعة بين الشقيقين في بغداد خال
 نقابة المحامين في القطر العراقي ببغداد: 

وعضوية     العزاوي  مظهر  األستاذ  النقيب  السيد  برئاسة  العراقي:  الوفد 
 االستاذين عادل عبد الغني حمادي وصبري عبد المهدي. 

عضوية االستاذين  الوفد السوري: برئاسة السيد النقيب األستاذ صباح الركابي و 
 نور الدين الحبال ومحمود بركات. 

القطرين  بوحدة  االيمان  بروح  مفعم  جو  في  الوفدين  بين  المباحثات  ودارت 
الشقيقين والعمل على تحقيقها لتكون قاعدة لوحدة عربية شاملة واداة فعالة 
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للكفاح ضد االمبريالية والصهيونية من أجل تحرير األرض المغتصبة والمحتلة 
 كين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بنفسه وعلى كامل ترابه. وتم 

ولما كان قيام الوحدة والتعاون بين النقابتين يعتبر أداة متواضعة في هذه البنية  
العظيمة التي اخذت قيادة القطرين على عاتقهما تحقيقها، فلقد تم االتفاق بين 

 المجتمعين على ما يأتي: 
 -اوالً 

من  تدارس   كل  في  للمهنة  المحامين  ممارسة  تسهيل  موضوع  المجتمعون 
القطرين الشقيقين سوريا والعراق واتفقوا على التوصية التالية ريثما يتم تشريع  

 القانون الموحد لنقابتي القطرين: 
ني  -أ الى  باالستناد  النقيب  السيد  من  تعميم  إصدار  لسوريا:  بالنسبة 

م الداخلي بثبوت شروط المقابلة بالمثل،  ( من النظا4( و)المادة/11)المادة/
من أجل تمكين المحامي العراقي من الترافع بالمحاكم السورية أسوة بالمحامي  

 السوري.
بالنسبة بالجانب العراقي يصار الى تعديل )المادة / الثالثة( من قانون   -ب

 المحاماة 
 ( من القانون. 11بالنسبة للمحامين العرب: تبني الني السوري )م / -1
 بالنسبة المحامين السوريين يلغى شرط االذن والموافقة.-2
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 نظام لجنة العمل المشترك   –اانيا 
 : 1مادة 

ن نقابتي المحامين في القطرين الشقيقين السوري والعراقي تشكل لجنة العمل بي 
 من: 

 نقيب المحامين في كل قطر، او من يسميه في حالة تعذر حضوره. -ا
 عضويين نسميهما مجلس النقابة في كل قطر. -ب

يجوز للجنة االستعانة بمن تراه من رجال القانون في كل من القطرين ألداء 
 مهمتهما. 

 : 2مادة 
 اعداد:  تتولى اللجنة

 مشروع نظام المجلس الموحد. -أ
مشروع قانون موحد للمحاماة وتقاعد المحامين والصناديق المعاونة التي  -ب

 تهدف الى رفع المستوى المادي والمعنوي للمحامين واألنظمة الداخلية لها. 
الدراسات القانونية بمختلف النصوص التشريعية ذات الصلة بالمحاماة   –ج  

الم  التي يطلب  بين او  التناسق والتكامل  الموحد منها اعدادها لتحقيق  جلس 
 تشريعات القطرين. 

 الدراسات واالقتراحات المتعلقة بالقضايا القومية. -د
االقتراحات الكفيلة بتعميق الوعي النقابي الوحدوي وتعزيز العالقات وتقوية  -هب  

والنقاب المهنية  األصعدة  جميع  على  المحامين  بين  واألنشطة  ية الروابط 
 والقانونية والعلمية والثقافية واالجتماعية. 
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الدراسات واالقتراحات لتنسيق العمل في المؤتمرات العربية والدولية وتوحيد  -و 
 المواقف فيها كما تتولى اللجنة متابعة قرارات المجلس الموحد. 

 :3المادة 
شهرين  تعقد اللجنة اجتماعاتها في دمشق او بغداد بصورة دورية مرة كل  -ا

 . 1979اعتبارا من اول شباط 
يرأس نقيب القطر الذي ينعقد فيه االجتماع لجنة العمل المشترط وتستمر -ب

برئاسته حتى انعقاد االجتماع التالي، وفي حالة تعذر حضور نقيب القطر 
 يرأس االجتماع نقيب القطر االخر. 

تختار لجنة العمل امين للسر من بين أعضائها يتولى تنظيم محاضر - جب  
 الجلسات  

 :4المادة 
ويتم   باألكثرية  النظام  هذا  تعديل  فيها  بما  وتوصياتها  قرارتها  اللجنة  تصدر 

 عرضها على المجلس الموحد للتصديق. 
 :5المادة 

 يصدر نقيبا القطرين التعليمات التنفيذية لهذا النظام.
 قابتي القطرين للتصديق. ن  ن  ا النظام على مجلسييعرض هذ
 . 10/2/1979بغداد في  
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 االثا: نظام المجلس الموحد
 :1مادة

السوري   الشقيقين  القطرين  في  المحامين  لنقابتي  الموحد  المجلس  يشكل 
 والعراقي من مجلسي النقابتين. 

 :2مادة
 يتولى المجلس الموحد المهام التالية: 

 توحيد الجهود الرامية لتعزيز مهنة المحاماة والرفع من شأنها. –أ    
لرفع   العمل-ب      والسعي  المحاماة  بمهنة  المتعلقة  القوانين  توحيد  على 

 لمعنوي للمحامي، وتبادل الخبرات المهنية.   المادي وا المستوى 
ضرات تقوية الروابط بين المحامين في القطرين وذلك بعقد الندوات والمحا–ج  

والمؤتمرات، وتبادل الزيارات والنشرات والمطبوعات المهنية والقانونية وتنظيم  
 الرحالت المشتركة. 

كل  –د   في  المواقف  وتوحيد  والدولية،  العربية  المؤتمرات  في  العمل  تنسيق 
بالنسبة للقضايا القومية والمصيرية، والسعي إليجاد رأي   المجاالت وخاصة 

 م المذكرات المشتركة بهذا الصدد. عام دولي مؤيد لها، وتقدي 
لعقد مؤتمرات دولية مشتركة بين محامي القطرين لتدارس األمور    العمل -هب  

القومية والمهنية والقانونية، وكذلك العمل على عقد مؤتمرات دولية للتضامن  
 مع الشعب العربي في قضاياه المصيرية ودعم حركات التحرر العالمية. 

األجزاء المحتلة من الوطن العربي وتحقيق األهداف   حشد الطاقات لتحرير  – و  
 القومية وتأكيد حق االنسان العربي في حياة كريمة. 
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 : 3مادة 
يعقد المجلس الموحد اجتماعاته في دمشق او بغداد بصورة دورية مرة كل    -أ

 . 1979ستة اشهر ، ويكون اول اجتماع له خالل النصف األول من عام 
 يعتبر االجتماع قانونيا بحضور ثلثي األعضاء على األقل.  -ب 

يرأس نقيب القطر الذي يعقد فيه االجتماع المجلس الموحد ، وتستمر   -ج
رئاسته حتى انعقاد االجتماع التالي ، وفي حالة تعذر حضوره يرأس االجتماع  

 نقيب القطر االخر. 
اكثر يتولى تنظيم    يختار المجلس الموحد من بين أعضائه امينا للسر او -د

 محاضر الجلسات
 :4المادة 

يصدر المجلس قراراته وتوصياته بما فيها تعديل هذا النظام باألكثرية المطلقة 
 للحاضرين.

 :5المادة 
المستعجلة  الحاالت    في-جزءاكال او    –يجوز للمجلس الموحد تفويض مهامه  

 لجنة العمل المشتركة.  الى
 :6المادة 

 لتعليمات لتنفيذ هذا النظام. يصدر نقيبا القطرين ا
 :7المادة 

 يعرض هذا النظام على مجلس نقابة القطرين للتصديق. 
 1979\  2\11بغداد في  
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 القاعدة التشريعية لمشروع القانون الموحد لنقابتي القطرين  /رابعا  
 األسس العامة للتوحيد: يراعى في التوحيد المبادئ التالية:  –أوال 

 األكثر نفعا للمحامين. اعتماد النصوص  . 1
 اعتماد النصوص األكثر انسجاما مع تقاليد واعراف المهنة  . 2
 ممارسة المحامين لشؤونهم.  . 3

 الخاصة لقانون المحاماة: األسس -ثانيا
 نقابة مركزية: مرجع اعلى وسلطة واشراف على الفروع. -1
 نقابات فرعية او فروع نقابات-
 األولى. اعتماد تنظيم القضائي بالدرجة -
 صالحياتها -
 االنتخابات: درجة واحدة. -2
 شروط الممارسة: عدم جواز الجمع بين المحاماة والتجارة والصناعة -3
عدم جواز الجمع بين المحاماة واي عمل يخضع المحامي لسلطة واشراف -

 أية جهة 
 اإلقامة الفعلية. -
ع الشركات العربي : حقوقه وواجباته ) الشركات ، الشركات المساهمة ، فرو -

 األجنبية ( 
 السوري : حقوقه وواجباته. -
 مراعاة التقاليد واألعراف. -



418 
 

 الني السوري.  –التمرين -4
 الطعن بالقرارات :-5
 االتعاب والسلطة التأديبية : سلطة نقابية -
 السلطة التأديبية: -

 تشكيل خاص مع عضوين. 
 محكمة نقض )تمييز( مع عضوين. 

 حق النقيب بالطعن -
 المالية النقابية : موارد ذاتية -6
 المعونة القضائية : الني االصلا مع مقتضيات المهنة. -7
 صناديق التعاون واالسعاف والوفاة : الني السوري. -8

 قانون التقاعد :  -ثالثا
 هيئة اإلدارة : تعميق الدراسة واالخذ بالني االصلا. -1
 االصلااختصاصاتها: تعميق الدراسة واالخذ بالني -2
 القرارات ومرجع الطعن: نقض وتشكيل خاص. -3
 شروط اإلحالة : الني االصلا. -4
 جمع اكثر من راتب : الني العراقي. -5
 امتيازات المعا  التقاعدي : الني السوري. -6
 توثيق الوكاالت: الني السوري. -7

 1979شباط  13تحريرا في بغداد 
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 الوفد العراقي                                      الوفد السوري           

 نقيب المحامين ورئيس الوفد  نقيب المحامين ورئيس الوفد 

 مظهر فهمي حسين  صباح الركابي 

 االعضاء  األعضاء 

 عادل عبد الغني  نور الدين الحبال 

 صبري عبد مهدي محمود بركات 

  تعميم نقيب محامي سوريا        

 بغداد  – العراقي الشقيق المحترم األستاذ نقيب المحامين في القطر
 تحية الحق والعروبة  

تنفيذًا للفقرة األولى من التوصية المتخذة في اجتماعات لجنة العمل المشترط 
من   الفترة  خالل  بغداد  في  المنعقدة  نقابتينا    1979شباط    13  –  10بين 

سوريا   بخصوص الشقيقين  القطرين  من  كل  في  المحامين  ممارسة  تسهيل 
)،  والعراق طيًا  لكم  بتاريخ  10نرفق  الصادر  التعميم  من  نسخ   ذار 10( 
 وتقبلوا وافر التحيات  .1979

 في القطر العربي السوري   نقيب المحامين                                 
 صباح الركابي                                            
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 تعميم 
  4و)  22/4/1972( بتاريخ  14( من قانون المحاماة رقم)11عماًل بالمواد )

الداخلي للقانون المذكور الصادر عن المؤتمر العام بقراره رقم ( من النظام  5و 
المتعلقة بمرافعة المحامي امام محاكم الجمهورية    18/6/1976( بتاريخ  18)

 العربة السورية في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وشرط المعاملة بالمثل. 
العر  الشقيقين  القطرين  بين  بالمثل  المعاملة  لثبوت شرط  اقي والسوري ونظرًا 

 ووجود درجات للمحامين في القطر العراقي.
يؤذن للمحامي ذي الصالحية المطلقة المسجلة في نقابة المحامين في القطر  

 العربي العراقي بالمرافعة امام المحاكم في الجمهورية العربية السورية. 
 3/1979/ 10دمشق في 

 في القطر العربي السوري  نقيب المحامين
 صباح الركابي                               

بإصدار قانون   1979( لسنة 34قرار مجلس قيادة الثورة العراقي رقم )
 1965( لسنة 173تعديل قانون المحاماة رقم)

تحقيقًا لما جاء في البيان الصادر عن اجتماعات لجنة العمل المشترط بين  
وسوريا أصدر مجلس قيادة الثورة الموقر قرارًا  نقابتي القطرين الشقيقين العراق  

 كخطوة أولى في تحقيق العمل الوحدوي   3/1979/ 20( بتاريخ  341برقم )
 بين نقابتي القطرين الشقيقين سوريا والعراق هذا نصه:

استنادًا إلى أحكام الفقرة ) أ ( من المادة الثانية واألربعين من الدستور     
 . 20/3/1979لثورة بجلسته المنعقدة في قرر مجلس قيادة ا ، المؤقت
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 1979( لسنة 34رقم ) –اصدار القانون اآلتي:

 1965( لسنة 173رقم ) تعديل قانون المحاماة قانــــــون 

المادة األولى: يلغى ني الفقرة ) أ ( من المادة الثالثة من قانون المحاماة 
 المعدل، ويحل محله ما يلي:  1965( لسنة 173رقم )

األقطار   –أ   في  المحامين  نقابات  إلحدى  المنتسب  للمحامي  يحق 
الدرجة   في  العراق  محاكم  أمام  معينة(  )قضايا  في  يترافع  أن  العربية، 
المحاماة، شرط  التثبَّبت من استمراره على ممارسة  بعد  لدرجته،  المقابلة 
نقابة   إلى  المنتسب  المحامي  وُيعفى  النقيب،  وموافقة  بالمثل،  المقابلة 

 محامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة. ال

 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.   اعتباراً المادة الثانية: ينفذ هذا القرار  

 الفصل الثالث 
 االتفاق مع هيئة تنظيم المحامين في اننلترة وويلز

ريع السبل  سالدولية وت مبادرة كبيرة لتعزيز مكانة المحامي العراقي ب         
وافقت بريطانيا على   ،الممكنة لتعظيم هيبة محاميل العراق بين بلدان العالم

حصلت فقد  ، ممارسة المحامي العراقي مهنته أمام المحاكم في انكلترة وويلز 
  ةنقابة المحامين العراقيين على موافقة هيئة تنظيم المحامين في انكلتر 

الوالية القضائية المعترف   )مركزاصلة على إلدخال العراق كأحد الدول الح 
ز.وويل ةبها( في انكلتر    
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،  17/12/2018في  جاء ذلك في رد رسمي للسفارة البريطانية في العراق
ن نقابة المحامين العراقيين، بعد عدة  ععطفبًا على المخاطبة الصادرة 

وورد في كتاب  ، لقاءات و حوارات أجريت من أجل تحقيق هذا الغرض
ختصاص معترف به " مع هيئة تنظيم ا وقد أدرج العراق اآلن كب " السفارة )

       -    هالً المحامين ، وبالتالي فإن أي محاٍم عراقي مؤهل ، أصبا مؤ 
المحامين   لبرنامو نقل – QLTS، والتأهيل المتبادل في انكلترة وويلز    

 . )المذكورة االمتحاناتعلى ان يكمل متطلبات النجاح في 
و أردف السفير البريطاني في العراق جون ويلكس بالقول )) أعتقد هذا  

إنجاز هائل لنقابتكم الموقرة ويؤكد كذلك الروابط القوية الثنائية بين المملكة 
يذكر أن هذه الخطوة المميزة أدخلت العراق في  و . المتحدة والعراق ((

رسمي بثقل المحامي    كاعترافصاف الدول المتقدمة بين دول العالم م
  اجتيازالعراقي ، دون المرور بسلسلة كبيرة تتمثل بدراسة لعدة سنوات و 

أو قبوله في   مؤهال للعمل في إنجلترا وويلز  ،به  لالعترافاختبارات مكثفة 
اختبارات برامو التأهيل المتبادل بين الجانبين ، وسيقتصر األمر على 

 . .مبسطة فقط 
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 س عشرداسالباب ال

 المحامين  تقاعد صندوق

 األول  فصل ال

 تأسيس الصندوق 
 الكريم بعد العيش بضبببببببمان المحامين شبببببببمول في النقابة بدأت رغبة      

 مسبببببتقبلهم ومسبببببتقبل لهم ويضبببببمن حقوقهم لهم يؤمن ،التقاعد سبببببن بلوغهم
 حببالببة في النقببابببة واعتمببادهببا واردات قلببة ان إال  .مبكر زمن عيببالهم منببذ

 جعل  ،للصبببندوق  الحكومة تقدمها التي المالية المنحة على القانون  اصبببدار
 وضبببببببببعتها التي القوانين مشببببببببباريع كثرة من الرغم علىًا  كثير  يتأخر االمر
للمحامين(   الضبمان )صبندوق  و خرها  ،1941سبنة   منذ مرة من ألكثر النقابة
  يشببببببرع  ان دون  ولكن  1955 لسببببببنة المحامين قانون  مشببببببروع مع قدم الذي

 الى دائمًا وبقوة  كانت تقف المحامين التي نقابةالمناهض ل الحكومة لموقف
ها األجنبي والتزام ركاب في السبائرة للحكومة القوى الوطنية المعارضبة جانب

 .قيد كل من التحرر في وأماله الشعب اهداف
 التبعية من العراق وتحرر  1958سبببببببببنة   تموز 14 ثورة قامت أن فما لذا

رل ع حتى  ،االسبببببببببتعمارية للدول لسبببببببببنة (  84) رقم الجديد المحاماة قانون  شبببببببببُ
 ،1933 لسببنة(  61) رقم القديم القانون  اصببدار من سببنة(  27) بعد  1960

للمحامي والمحاماة  الجديدة الحياة والنظرة حينوا في الحاصبببل التطور ليلبي
المر  ، امرة ألول التقاعد صبببندوق  احكام العاشبببر منهوليتضبببمن في الفصبببل  

 .الذي القى ترحيبًا من المحامين لتحقق ما كانوا يحلمون به
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 األول  المبحث

 إدارة صندوق التقاعد 
 مؤلفة لجنة 1960قانون فصببببل العاشببببر من  بموجب التدير الصببببندوق       

ن  محامي وثالثة الصببببندوق  وامين  ،غيابه عند نائبيه أحد أو  ،النقيب برئاسببببة
 هذه مع ويشببترط ،أعضببائه غير من واحدة سببنة لمدة النقابة مجلس يختارهم

 /ا(.81المادة /) .المالية وزارة من عضو  اللجنة
قرر المجلس اختيبار    1960( لسببببببببببببببنبة  5وبموجبب بيبان نقباببة المحبامين رقم )

كأعضبببباء في المحامين المدرجة أسببببماؤهم برئاسببببة النقيب عبد الرزاق شبببببيب  
 أول لجنة لصندوق التقاعد:

   عبد المحسن الدوري. –شوكت السعدي  –أحمد زكي الخياط  
 ن كما سنرى.ين الالحقي القانون  صدور بعدإدارة الصندوق  مرأ تغير وقد

 المبحث الثاني 

 الصندوق  موارد
( من القانون المذكور مما  80تتكون موارد الصبببببببببندوق اسبببببببببتنادًا الى )المادة/

 يأتي:
 .المحامين اشتراط بدالت •
 .مالية منحة من الحكومة به تساهم ما •
 .النقابة دخل من يفيض مما النقابة مجلس يقرره ما •
 .النقابة مطبوعات عن الناجمة االرباح •
 تعدها التي االخرى  واألوراق ،والخاصة العامة الوكاالت أوراق اثمان •

 .النقابة
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 .الصندوق  مال رأس استثمار من الناجم الربا •
 .والتبرعات الهبات •
 .القانون  في عليها المنصوص الشكاوى  تأمينات •
 .الصندوق  لمصلحة به القيام النقابة مجلس يقرر ما ريع •
يتبين  سبببببب  كما نين الالحقينالقانو  بموجب االخر هو  االمر هذا تغير دوق

 ًا.ب الحق
 ني الثا الفصل

 التقاعد صندوققوانين 
 موجبب   1960سببنة    نفاً  مرة كما مرة ألول المحامين تقاعد صببندوق  اسببس
 .(84)رقم المحاماة قانون  من العاشر الفصل احكام

رقم   القببانونين أخرى بموجببب مرة للمحببامين التقبباعببديببة الحقوق  نظمببت ثم
 فيو   .كفصبول فيها  1965 لسبنة(  173) رقم والقانون  1964 ( لسبنة157)

 تقاعد صبببندوق  حسبببابات فصبببلت  1967ة  سبببن  السبببامرائي فائق النقيب عهد
سبجالت  به ومسبك خاص محاسبب وتعين،  النقابة حسبابات نببببببببببببببب ع المحامين

 (1)  خاصة به.
 

 

 

 

 

 . 106ص   ،مصدر سابق، الخياط ( (1
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 المبحث األول 

 1969لسنة  68القانون رقم 

، هو 1969ألول مرة سببنة   المحامين تقاعد صببندوق الخاص ب  نون القا صببدر
 من العاشببببببر الباب ألغى الذي(،  68قانون صببببببندوق تقاعد المحامين رقم )

 . 1965 لسنة(  173) رقم المحاماة قانون 
 وليس  ه،ب  خاصال قانون ذلك ال  بموجب تنظم الصببببببندوق  احكام واصبببببببحت

، الذي عدل كثيرًا من احكام الفصبل العاشبر من المحاماة قانون  احكام ضبمن
الملغي، وأضببببببببببببببببباف ميزات جبببديبببدة للمحبببامين    –قبببانون المحبببامببباة النبببافبببذ  -

 المتقاعدين.
 .1971 لسنة(  133) رقم بالقانون   ،قانون هذا ال وبعد ذلك تم تعديل 

 بصدور القانون النافذ.  1981ثم ُألغي هذا القانون سنة  
 المبحث الثاني 

 1981( لسنة  56صندوق التقاعد رقم )قانون  
لسبببببببببنة (  56) رقم  المحامين تقاعد صبببببببببندوق لالنافذ  الجديد   قانون صبببببببببدر ال 

 وتعديالته والتعليمات 1969 لسبببببببنة(  68) رقم ، الذي الغى القانون 1198
 منه. )34/المادة (، استنادًا الىبموجبه الصادرة

 

 أوال : أحكامه:
 باعتبار  (12/3/المادةجديدة، منها ما ورد في )بأحكام   القانون  هذا جاء   

 ثبت و أ  ،وتوفي ذلك عن تقل كانت إذا سببببنة(  15) المحامي ممارسببببة مدة
 ممارسببببببة عن أعجزه بمرض صببببببابتهإ  رسببببببمية طبية لجنة من طبي بتقرير

 .المحاماة



427 
 

 
 وال  ،األسبببباس هذا على ولعياله له التقاعدي الراتب يخصببببي بان وقضببببت

 الخمس بها أكملت التي المدة عن النقابة في االشبببببببتراط بدالت تسبببببببتوفي
 .سنة عشرة

جريمة   اي عن احتجازه أو  اعتقاله أو  المحامي توقيف مدة القانون  هذا وعد
ما في في  عنه أو  االفراج ببراءته أو  الدعوى  انتهت إذا ،للمحاماة ممارسببة مدة

 .حكمهما
 أو  االعتقال التوقيف أو  مدة وكذلكللحرية  السبببببالبة العقوبة مدة اعتبر كما

 .المحاماة لمهنة ممارسة مدة السياسية الجريمة االحتجاز عن
 :إدارة الصندوق   :اانيا  
 ثالثة من مؤلفة المحامين تقاعد صببببببببندوق  هيئة  هبموجب  الصببببببببندوق  تدير

 االعلى القضبببببباء مجلسمن   كل يمثلون   ،احتياط اصببببببليين وثالثة اعضبببببباء
 .للتجديد قابلة سنتين لمدة تعيينهم ويكون   ،المحامين ونقابة المالية ووزارة
 قضبببباة بين واالحتياط من االصببببلي العضببببو  االعلى القضبببباء مجلس يرشببببا

 االصببببلي المالية العضببببو  وزارة وتختار  ،الهيئة رئيس األول ويكون  الصببببنف
 وترشببببا  ،مدير درجة عن درجتهم تقل  ال موظفيها الذين بين من واالحتياط

 ذوي  المحامين بين من واالحتياط االصبببببببببببببلي العضبببببببببببببو  المحامين نقابة
 .المطلقة الصالحية

الى سنة تأليف الكتاب   1969وتولى رئاسة هيئة الصندوق منذ تأسيسه سنة 
 كل من السادة:  2019
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 .31/7/1981 –  26/5/1969القاضي صادق مهدي حيدر من   . 1
   .30/11/1987  – 1/8/1981القاضي طالب شاكر النائب من  . 2
 .31/12/1992 –  30/11/1987القاضي هاشم الحاج إبراهيم من . 3
 .27/4/2010 –  1/1/1993القاضي مدحت المحمود     من   . 4
من   . 5 الخفببببباجي  رضببببببببببببببببببا  عبببببباس  - 28/4/2010القببببباضببببببببببببببي قيس 

12/4/2011. 
 .19/3/2015 –  21/4/2011القاضي عصام وفيق الجادر من  . 6
 .8/6/2015 -  19/3/2015ماجد حسين موسى االعرجي من  . 7
 .29/8/2018 –  8/6/2015القاضي منذر إبراهيم حسين من   . 8
 ......... -  29/8/2018القاضي أمير كاظم عويد الشمري من   . 9
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 :القرارات من نوعين طريق عن الصندوق  الهيئة وتدير
 :بب  تتعلق التي وهي، إدارية قرارات .أ
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 .الهيئة موظفي ادارة . 1
 .المحامين وتقسيطها بذمة المتراكمة الصندوق  ديون  تحصيل . 2
 .الصندوق  بطوابع المتعلقة االمور تنظيم . 3
 قانون  أحكام وفق على المحامي اتعاب من حصببببة اسببببتحصببببال . 4

 .الصندوق 
 .الصندوق  ميزانية اعداد . 5
 .الشهرية الموازنة تنظيم . 6
تكون  و  ق الصبندو  معامالت ادارة لتسبهيل الالزمة التعليمات وضبع . 7

 .قطعية القرارات هذه جميع
 :ومنها قانونية )قضائية( تا. قرار ب
 .التقاعد على االحالة قرارات . 1
 .وفاته بعد وعياله للمحامي التقاعدي الراتب تخصيي . 2
 .التقاعد ألغراض المحامي ممارسة مدة تثبيت قرارات . 3
 ألغراض المحاماة ممارسببببة مدة الى الدولة في الخدمة ضببببم قرارات . 4

 .التقاعد
 المالية ووزارة العالقة ذوي  من اعتراضبببباً   فيها للطعن القرارات هذهتخضببببع  و 

 لدى وتمييزاً  ،المتقاعدين قضبببايا تدقيق مجلس لدى المحامين نقابة ومجلس
 .القانون  في المبينة االجراءات وفق لىع التمييز محكمة

 االثا : أقسام الصندوق:
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 ب:شع ثالث من الصندوق  يتكون 
 .القانونية الشعبة •
 .الدعاوى  شعبة •
 (1)  .المحاسبة شعبة •

 

 رابعا : موارد الصندوق:
 المصبببببادر من القانون  من  (5/ المادة (بموجب الصبببببندوق  موارد تتألف

 :االتية
 .المحامين اشتراط بدالت . 1
 .بالصندوق  الخاصة الطوابع . 2
 .الصندوق  اموال استثمار عن الناجم الدخل . 3
 .الحكومية الدعاوى  في للمحامي تدفع التي االتعاب من  10% . 4
 .للصندوق  والوصايا الهبات . 5

 تقاعد صبببببببندوق  تمويل في تشبببببببارط القانون  هذا موجبب  الحكومة تعد لمو 
 .المحامين
 :المستفيدون من الصندوق خامسا :  
 المتقاعدون.المحامون   . 1

 عيال المحامين المتقاعدين المتوفين. . 2
 شروط اإلحالة على التقاعد:  سادسا :

 

 . 1982لسنة   4-1 من العدد  ،ءالقضا مجلة. 1
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استنادًا الى القانون، للمحامي طلب احالته على التقاعد عند توفر شروط     
معينة، ويعنى ذلك ان اإلحالة على التقاعد جوازية وليست حتمية، فالمحامي 

بلغ به العمر، مادام اسببمه مسببجاًل في جدول  بإمكانه ممارسببة المحاماة مهما  
 المحامين الممارسين.

أمببا االحوال التي نصبببببببببببببببت عليهببا المببادة المببذكورة انفببًا لطلببب اإلحببالببة على 
 التقاعد فهي:

ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثالثين سنة أو أكثر مستمرة  . 1
 أو متقطعة.

خمس عشبببرة سبببنة أو أكثر  أن تكون المدة التي يسبببتحق التقاعد عنها   . 2
مسبببببببببببببتمرة أو متقطعة وعجز عن ممارسبببببببببببببة المحاماة، على ان يثبت  

 العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية.
أن يكون قد أكمل الثالثة والسببببببببتين من العمر وله مدة يسببببببببتحق عنها   . 3

 التقاعد تبلغ خمس عشرة سنة مستمرة أو متقطعة.
لإلحببالببة على التقبباعببد ني عليهببا القببانون إال أن هنبباط حببالببة وجوبيببة واحببدة  

 ي:ب ه
إذا اصبببببيب بعاهة   –ولو لم يطلب ذلك  –يجب احالة المحامي على التقاعد 

كالجنون أو الفالو أو الشبلل  ، قعده عن ممارسبة المحاماةأمسبتديمة أو مرض  
 أو فقدان الذاكرة. 

ويثبت ذلك بتقرير من لجنة طبية رسبببببببببمية ال يقل عدد اعضبببببببببائها عن ثالثة  
 اء.ب أطب 
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 الطبعة االولى  ةـخـاتمـ

تم بحمد هللا وتوفيقه االنتهاء من كتابة مسبببببودة الكتاب في اذار سبببببنة 
وظني الحسبببببببببببببن بالقارئ    حقه.، و مل ان أكون قد وفيت الموضبببببببببببببوع 2019

الكريم وبخاصة زمالئي المحامين، ان يغفروا لي ما قد يروه زلاًل في حكم أو 
 خطاًل في رأي، فالعصمة هلل وحده.

 وكما قال الشاعر:
 هــةا َجـنــاَي وخـيــاُرُه فـيــِه" "

فقد توفرت لدي مصببببببببادر ومعلومات قد ال تتاح لغيري، فرسببببببببائلي قد  
 –وجهت الى مختلف البلدان مالحقًا أبناء وطني بعد ان تفرقت بهم السببببببببببل 

بعبد ان كبان العراقي كحمبامبة المسببببببببببببببجبد اليسببببببببببببببطيع فراقبه، وان فبارقبه هنيهبة  
فاً   للحصببببببول ولو على معلومة كبيرة أو صببببببغيرة ال -سببببببرعان ما يقفل اليه َله 

 تتعدى تاريخ حدث أو اسمًا معينًا.
  ويبقى لوسائل االتصال والتواصل الحديثة الفضل األكبر في

 الحصول على الكثير من المعلومات لم يكن باإلمكان الحصول عليها. 
كما ان الفقدان المسبببببتمر للمصبببببادر والمعلومات، في هذا الزمن الذي تغيرت  

وتاريخه، وأصبببا فيه العراقي   الى الوطن  -مع األسببف الشببديد   –فيه النظرة 
جعل الحصبببببول على قد ينظر الى وطنه كفندق يأمل مغادرته بأسبببببرع وقت،  

فباجبأ عنبد االتصببببببببببببببال الوثيقبة أو المعلومبة من أصببببببببببببببعبب األمور، وكثيرًا مبا أُ 
ببأصببببببببببببببحبابهبا ببانهبا فقبدت أو احترقبت، هبذا إن لم ينظر الى الطلبب أو االمر  

 نظرة استغراب واستهجان أو عدم الرد.



436 
 

ويؤسببببفني ان أرى من يتولى زمام االمر في وطني أبعد ما يكون عن 
المسببببببببؤولية الوطنية والوظيفية في الحرص على حفظ الوثائق والمسببببببببتندات،  

 وكذلك ما تبقى من األبنية التاريخية التي اخذت باالندثار تباعًا.  

ويبقى الميبدان كمبا ذكرت في مقبدمبة الكتباب مفتوحبًا لكبل فبارس يود ان يبدلي  
 بدلوه، الن نقابة المحامين وتاريخها أكبر من أن يستوعبها كتاب واحد.

      وهللا ولي التوفيق.                            
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-8195السببببببببببببببعة   العرب المحامين اتحاد مؤتمرات ،الظاهر جواد •

 .2012  ،بغداد  ،العربي الكتاب دار ،9701
،  2006بي، بيروت،الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، دار الكتاب العر  •

 .11و   1ج 
 سمرة، داود •

 .2012  ،بغداد،  ميزوبوتاميا دار ،سمرة داود .مذكرات1    
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  ، بغداد ،مطبعة دار السببببببالم ،. شببببببرح قانون حكام الصببببببلا المؤقت2    
1927. 

 ، بغداد.مطبعة االمين، 1935دليل المملكة العراقية لسنة  •

  ،الحضببببببارات  كتبة، م1936، العراقي الرسببببببمي الدليل ،المملكة دليل •
 .بغداد

د.   و  درويش فهمي محمود  ،1960  لسبببببنة العراقية الجمهورية دليل •
 بغداد مشببببببببروع ،الثقافة وزارة ،سببببببببوسببببببببة احمدد.  و  جواد مصببببببببطفى

 .2013  ،العربية الثقافة عاصمة
 دار، العراق حكم من عهود ثالثة على شببببباهد ،الحافظ جميل زكي •

    .2011  ،عمان ،والتوزيع للنشر بطوطة ابن
 سليمان فيضي، •

، تحقيق باسبببل مذكرات سبببليمان فيضبببي، من رواد النهضبببة العربية . 1
 .  4، ط2000سليمان فيضي، مطبعة االديب البغدادية، بغداد  

 .1913شرح قانون احكام الصلا، مطبعة العراق، بغداد،   .2

 مهنة في سبببببببنة  40ومحامون،   قضببببببباة،  حياة رحلة  ،العاني شببببببباكر •
  ، بغداد  ،خالد مكتبة منشبببببورات ،العصبببببامي ثامر مؤسبببببسبببببة،  المحاماة
2017. 

،  1971د. صببببببببببيا مسبببببببببكوني، تاريخ القانون العراقي القديم، بغداد،   •
 .1ط
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 الدولة تأسبببببببببببيس في القانونية النخبة دور  ،الرفيعي الحسبببببببببببين بدع •
 .2005  ،لبنان –بيروت   ،الرافدين دار(،  1932  –1908) العراقية

بيروت    ،دار الكتبب  ،تباريخ الوزارات العراقيبة  ،الرزاق الحسببببببببببببببنيعببد   •
 .10و   9و 5و 4ج  ،1974

(  1963  - 1917)  الظاهر الرزاق عبد مذكرات  ،الظاهر عبد الرزاق •
 د.ت.  ،بغداد  ،العلمية الكتل دار

د. عبد القادر محمد القيسبببببببببي، المحاماة والمحامي في العراق، مكتبة   •
 .2016بيروت،    -السنهوري، بغداد  

عمران محمد بورويس المحامي، موسبوعة المحامي العربي، المؤسبسبة   •
 .1، ط1981العربية للدراسة والنشر، بيروت  

  ، المطبعة العصبببببببببببرية بمصبببببببببببر  ،المحاماة قديمًا وحديثاً   ،عزيز خانكي •
1940  . 

  ، بغداد  ،واسببببببببببببط دار ،1ط،  )مذكرات(، علي الشببببببببببببيخ محمود علي •
1985. 

المحامي، موسوعة المحامي العربي، المؤسسة  عمران محمد بورويس  •
 .1، ط1981العربية للدراسة والنشر، بيروت 

د. غادة موسببببى رزوقي، مدينة الحكايا، وزارة الثقافة، اتحاد الناشببببرين   •
 .1913العراقيين، بغداد،  
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فاضل بيات، المؤسسات التعليمية في المشرق العربي العثماني،   •

والفنون والثقافة اإلسالمية باستانبول،  مركز األبحار للتاريخ 

2013 . 

  ، بغداد  ،الحرية للطباعة دار  ،القديمة العراقية الشبببببببرائع ،رشبببببببيد فوزي  •
1973. 

محمببد بن محمببد بن الجزري، غببايببة النهببايببة في طبقببات القراء، دار  •
 .2، ج  2006بيروت،    ،الكتب العلمية

السوووياسوووة البيضووواء، )دار . محمد الحاج حمود، هديب الحاج حمود شووويخ  د •

 .2019، المدى(،  بغداد 
 .1محمود خالي، ذاكرة الورق، ج •
 ،الصائغ نجيب •

 والجمهوري  الملكي العهبببدين في  الصببببببببببببببببائغ نجيبببب اوراق من . 1
 .1990  ،1ط  ،البغدادية االديب بعة( مط1947-1963)

  ، البغدادية االديب مطبعة ،المحاماة في قرن  نصببببببببببببببف ذكريات . 2
 .1999  د،بغدا

 ذكريات من المسبببتدرط ،العراق ليهود المنسبببي التاريخ،  لطيف مازن  •
 .2013،بغداد  ،ميزوبوتاميا ردا  ،لشاؤو  انور

 االحتالل من المحبببببامين نقببببباببببببة موقف  ،هلهول هبببببداب مجيبببببد  .د •
 الرسببببببببببببببببالبببة دار  (،2010  –  2003) للعراق البريطببباني االمريكي
 .2017 ،سامراء ،والتوزيع والنشر للطباعة
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، والنشببببببر للطبع الجامعة دار  ،مصببببببري  محام يوميات  ،كامل محمود •
 .1944 ،مصر ،القاهرة

 الشبببريعة وموقف النظم فيالمحاماة  ،مشبببهور حسبببن محمود سبببلمان •
   .االردن  ،عمان ،الفيحاء دار،  منها االسالمية

 االمانة بإشببراف طبع  ،المحاماة مهنة تنظيم ،الجزائر المحامين نقابة •
 .1968،  دمشق  ،العرب المحامين التحاد العامة

 :جامعيةال طاريحالأ
 رسبببببببببالة  ،اإلسبببببببببالمي الفقه في المحاماة أحكام  ،محمود احمد احمد •

 .2011،بغداد ،والقانون  الشريعة كلية  ،)غير منشورة(ماجستير  
 وأثره خضببببببببببر الرحمن عبد المحامي ،ابر حسببببببببببن علوان العزاوي ج  •

رسبببالة ماجسبببتير )غير    (،1957-1898)العراق في والفكري  الوطني
 .معهد التاريخ العربي والتراث العلمي  ،منشورة(

التنظيم القبببانوني لمهنبببة المحبببامببباة في   ،تغريبببد محمبببد قبببدوري النعيمي •
 .1992كلية التربية، جامعة بغداد،    ،رسالة ماجستير ،العراق

(،  1958-1928)تغريد عباس رشبيد السبعدي، كلية الحقوق العراقية  •
 .2013رسالة ماجستير، كلية التربية ابن رشد، 
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 السببياسببة في ودوره السببويدي ناجي  ،سببوادي الهاشببمي شببخير سببعيد •
 )غير منشبببورة( كليةماجسبببتير   رسبببالة ، (1941 –  1921) العراقية

 .1990  ،بغداد رشد( جامعة التربية )ابن
 اخطائه عن المدنية المحامي مسببببؤولية ،سببببوادي محمود الباقي  عبد •

 كلية  ،منشبببورة(  )غير،  ماجسبببتير رسبببالة ،مقارنة دراسبببة  -  المهنية
 .1978  ،بغداد جامعة، والسياسة القانون 

 القضبببببايا من المحامين نقابة مواقف ،هداب هلهول السبببببعدون  مجيد •
  ، )غير منشببورة(ماجسببتير   رسببالة  (،1958-1941) والقومية الوطنية

 .2001 بغداد ،العلمي والتراث العربي التاريخ معهد
 والقومي الوطني ودورها المحامين نقابة ، هداب الهلهول ا. د. مجيد •

 التاريخ معهد  ،دكتوراه )غير منشببببببببببببورة( رسببببببببببببالة (1958-1968)
 .2004  ،بغداد  ،العلمي والتراث العربي

 نقابة وموقف للعراق االمريكي االحتالل،  جواد فاضبببببببببل عماد نور •
)غير    ماجسبببببببببتير رسبببببببببالة  (2011-2003)  منه العراقيين المحامين
 .2018 ،سامراء جامعة ،تربية كلية  ،منشورة(

 

 :مخطوطةالكتب  الوثائق وال

زكي    (1984  –  1944)العرب  الببذكرى االربعون التحبباد المحببامين   •
 جميل حافظ.
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 5 الى 1918 حزيران5) من   بغداد يةوال في العدلية المحاكم سبجل •
 المحامين. نقابة متحففي   (1932  حزيران

(  1921–1918) لسبببنوات الرصبببافة في الشبببرعية المحكمة سبببجالت •
 .البريطاني االحتالل يامأ
 (.1920-1918سجالت المديرية العامة للكتاب العدول لسنوات ) •
 (.1944-  1935-1934-1933ملفات البالط الملكي للسنوات ) •
 .(2016-1934)مجالس النقابة للسنوات من   قراراتسجالت   •
، نقابة المحامين، مطبعة الشببعب، 1987قواعد السببلوط المهني لسببنة  •

 .1987بغداد  
 .، نقابة المحامين2016قواعد السلوط المهني لسنة  •
مؤتمر المحامين العراقيين األول، منشببببببببورات مجلة القضبببببببباء، مطبعة   •

 .1951الرابطة، بغداد،  
 .1957عراقيين الثاني،  مؤتمر المحامين ال •
 .1968مؤتمر المحامين العراقيين الثالث،  •
 

 
 :مجالتالو صحفال

من العدد األول الصببادر    ن،مجلة القضبباء الصببادرة عن نقابة المحامي  •
 .7200لغاية سنة   1942في كانون الثاني 



444 
 

 التحرير رئيس  ،شببببببببببببهرية اجتماعية حقوقية مجلة ،المحامي مجلة •
 .1925سنة   ،خضر الرحمن عبد المحامي

  .1920،  بغداد ،العدلية نظارة  ،العدلية مجلة •
 المجلد ،سببامراء جامعة ،ةالتربي  كلية عن تصببدر رأى من سببر مجلة •

 عشببر، كانون  الحادية السببنة  ،والعشببرون  السببابع العدد  ،عشببر الثاني
 .2016  األول،

 .  1960  أيلول،،  األهالي صحيفة •
 .1933  ،األول تشرين  ،الطريق ةصحيف •
 .  1920 سنة  ،52العدد  ،العراق ةصحيف •
 الوقائع العراقية، اعداد متفرقة لسنوات متعددة. •

 

 :القوانين

 .1876نظام محاكم وكالء الدعاوى لسنة  •
 .1913نظام حكام الصلا المؤقت لسنة  •
 .1913قانون كتاب العدل المؤقت لسنة  •
 .  1918ية بغداد لسنة نظام محاكم الصلا في وال •
 .1933لسنة  61قانون المحاماة رقم  •
 .1936لسنة   61قانون تعديل نقابة المحامين رقم  •
 .1960لسنة  84قانون المحاماة رقم  •
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 .1964لسنة  157قانون المحاماة رقم  •
 .1965لسنة  173قانون المحاماة رقم  •
 .1963رقم لسنة  26قانون السلطة القضائي  •
 .1979لسنة   160التنظيم القضائي رقم قانون  •
 .1969رقم لسنة  83قانون المرافعات  •
 منشورة على االنترنيت:الكتب  البحوث وال

 ف، موقهلهول هداب مجيد د .م.م.أو  محمد المجيد عبد بكر م.م •
 -1967 )  الفلسببببببببببببببطينيبة القضببببببببببببببيبة من العراقيين المحبامين نقباببة

1979). 
 ريخ نقابة دمشق.تا •
عارف القرداغي، بحوث في القضبببباء اإلسببببالمي، الوكالة  عارف علي  •

، دار 156في الخصببببببببببببومة )المحاماة( بين المانعين والمجيزين، ص  
 .2010الكتب العلمية، كوااللمبور، ماليزيا،  

عبد الجليل االسبببببببببببدي، تاريخ كلية الحقوق في بغداد، تاريخها ودورها   •
 .  24/10/2008في بناء الدولة العراقية، موقع حوار متمدن،  

عماد محمد رضبا التميمي، أثر الحصبانة على المسبؤولية الجنائية في  •

 .2014(41( المجلد)1الفقه اإلسالمي، مجلة دراسات، العدد)

 العراقية.قاعدة التشريعات  •
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 موقع كتابات. •
   يوكيبديا. •
 

 :شخصيةالمقابالت  ال
عدة بالت  امق  -األسببببببقنقيب المحامين   –مع االسبببببتاذ نعمان شببببباكر  •

 .2018خالل سنة 
مقابالت     -نقيب المحامين األسببببببق –مع االسبببببتاذ ضبببببياء السبببببعدي  •

 .2018خالل سنة عدة 
مقابالت   –عضببببو مجلس النقابة  –مع األسببببتاذ إسببببكندر المسببببعودي  •

 .2018خالل سنة عدة 
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 لمالحقا
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 ( 1935احتفاء النقابة بمنتسبيها  في حديقة المعري سنة )
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( في مدرسة حقوق 1934بهجت زينل )ااني نقيب للمحامين سنة   المحامي  شهادة تخرج

 بيات( ... ترجمة الدكتور )فاضل 1914 بغداد سنة
 بن زينل أفندي أفنديمحمد بهجت 

رومية  1326تشـرين األول  14ودخل المدرسـة في  . م(1891رومية )1307سـنة ولد في بغداد  
 .م(1914حزيران  22مية )رو 1330حزيران  9م( وتخرج في 1910تشرين األول  27)

ان محمد بهجت بن زينل أفندي المةكور اســـــــمه وكنيته اعاله اســـــــتحق نيل شـــــــهادة التخرج من   
ــة الحقوق بمرتبه على األعلى )جيد جدا(  ــيلها في مدرسـ ــترط تحصـ وذلك بعد اكماله المواد التي يشـ

كوايقة رســمية  م( وقد تم تنظيم هةه الوايقة وتســليمها إليه ليحتفظ بها 1914رومية )1330ســنة  
وتم الصـــاق صـــورته في واعادتها إليه  الجليلة  ما يتم تصـــديق شـــهادته االصـــلية من وزارة المعارف  ريث

موقع من  (.                                م1914تموز   1رومية )1330حزيران    18أعاله  
   مدير مدرسة الحقوق )حكمت سليمان(  قبل  
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برئاســـــة القاضـــــي البريطاني )فوربس(  1918قرار قضـــــائي صـــــادر عن محكمة البداءة ســـــنة 
ــوي ــمية  ة  وعضــ ــيوع تســ ــمرة( و)عبد الجبار افندي(. ويظهر فيها شــ ــيين العراقيين )داود ســ القاضــ

المـحامي ـقدرـها   ـبدال  من )وكـيل اـلدـعاوى( ، وـكةـلك يالحظ حكم المحكـمة ـبأتـعاب  )المـحامي( حينـها
     ( قرشا صحيحا {30)

 قرش(. 100مالحظة )الليرة العثمانية = 



453 
 

 

إجازة ممارسة المحاماة صادرة عن المحاكم المدنية في البصرة أيام االحتالل 
 1919البريطاني سنة  
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 1920نموذج من اعالنات المحامين سنة 
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 1933ناجي السويدي اول نقيب للمحامين سنة 
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 طلب انتماء )أمينة الرحال( الى نقابة المحامين 
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 ( 1949( 3و 2العدد)مجلة القضاء )
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 1962أصداء انتخابات المحامين في الصحف سنة 
 اهداء الزميل علي احمد النجم 

 

 

 



460 
 

 



461 
 

 انتهى الجزء األول وسيليه الجزء الثاني  

 فهرست الجزء األول 

 9 .........................................مقدمة الطبعة الثانية
 11 .......... األولى................................مقدمة الطبعة 

 17 ........تاريخ نقابة المحامين.................................
 الباب األول 

 ..المحاماة في العصور القديمة.............................
 
21 

 الباب الثاني 
 ...................................المحاماة في العهد العثماني

 
47 

 الباب الثالث
 ...................المحاماة في العراق في العهد العثماني

 
65 

 الباب الرابع 
 في العراق أيام االحتالل البريطاني......... المحاماة 

 
95 

 خامس الباب ال
 ...... ................المحاماة بعد تأس س الحكم الوطني

 
107 

 سادس الباب ال
 ........... .....................العراق  ن  المحام ن  نقابة

 
115 

 بعالباب السا

 ..................................مؤسسات النقابة
 

137 

 ثامن الباب ال

 سنةتأسيسها   منذ المحام ن  لنقابة  االنتخاب ة  الدورات
 .......................2019الى سنة  1933 

 
 
 

167 
 171 .. .. ....الدورات االنتخاب ة في العهد المهللاكي: الفصل األول

 191 .. الدورات االنتخاب ة في العهد الجمهوري: الثانيفصل ال

 219 ....... 2003الدورات االنتخاب ة بعد سنة  : الثالثالفصل 



462 
 

 الباب التاسع 

 
 ..................................... المحام ن العراق  نمؤتمرات 

 
229 
 

 اشرالباب الع
 . ..........................................المحام ن نقابة بنايات

 
237 

 عشرحادي باب الال
 ........................................ المحام ن نقابة اصدارات

 
259 

 عشر  ثانيباب الال
 .................................. مواض ع متعهللاقة المحاماة والمحام ن

 
297  

 عشر  لثالباب الثا
 . ........................................ام نللة المح لاب لف نقلمواق

 
357 

 عشر   رابعالباب ال

 ................. والدول ة العرب ة المحافل في النقابة مشاركة
 
395 

 ر شعخامس الباب ال
الشق قة    االتفاق ات التي عقدتها نقابة المحام ن مع النقابات

 ...................................................... والصديقة

 
 

405 
 س عشرسادالباب ال

 ............................. ........ صندوق تقاعد المحام ن

 
423 

 435 ..... ...................... ... ........الطبعة االولع خاتمة
 437 ....... ...................................... .... ...صادرالم

 447 ... ..........................................المالحق........
 

 



463 
 

 

  



464 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
             1933 - 2019 

 
 

 

 

 الثاني الجزء  
2021 

 



 

464 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

465 
  

 
 
 

 
 
 
 



 

466 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

467 
  

 
 الجزء الثاني

 

 التشريعات 
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 والمحامين 
                            

 
 
 
 



 

468 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

469 
  

 ة ـــــــــــــــــدمـقـمال
التشريعات المتعلقة   هذا الجزء المتضمن  راصدمتجهة الى إالنية    ت كان         

في كتاب واحد، رغبة  لجزء األول  الطبعة األولى لمع  بالمحاماة والمحامين  
تكامل   و   الموضوعات في  بالمحاماة  تعذر   ،المحاميننقابة  المتعلقة  ولكن 

  ما معَا،أدى الى تأجيل إصدارهفي حينه    الحصول على بعض التشريعات
  نقابةتاريخ  )لكتاب  لطبعة الثانية للجزء األول من اه مع اإصدار أيت  ارت   لذاو 

تلقي  انها  ، كما  هاالتشريعات هي جزء من تاريخ   هذه، الن  (المحامين العراقيين 
الضوء على تاريخها وتطور النظرة اليها والى المحامين، وليسهل الرجوع اليها 

 اليها اثناء دراسة تاريخ النقابة.   ةشار اال عند
ومن الناحية التاريخية، فان اول قانون صدر في العصر الحديث ينظم مهنة  

بعد الثورة الفرنسية، وكان من   1810المحاماة، هو الذي أصدره نابليون سنة  
جملة الشروط التي يجب توفرها في كل من يريد ان يعمل بالمحاماة ان يكون  

انس في القانون، وان يؤدي اليمين امام محكمة االستئناف حاصاًل على الليس
للقانون واللوائح وحسن االخالق  بأالّ  يدلي برأي مخالف  أو  ينشر  يقول وال   

 وأمن الدولة والسالم العام. 
ومازال هذا اليمين يؤديه كل من يريد مزاولة مهنة المحاماة من الفرنسيين  

 .1اليوم حتى 
 
 
 

 

، المحاماة في النظم ومواقف الشريعة اإلسالمية منها،  مشهور حسن محمود سلمان1
.40دار الفيحاء األردن، عمان، األردن، ص    
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 اب األول ــالب
 العثماني  العهد تشريعات

نظام تاريخ يعد        سنة وكالء صدور   الدولة زمن  1876الدعاوى 
 في المحاماة به  عرفت الذي االساس  ، منها جزءاً  العراق كان  التي  العثمانية

 عن )الوكالة المحاماة لمهنة يعرف يكن لم فقبل صدوره  ،الحديث  شكلها
تنظيم أي   للقواعد الدعاوى  وكالء  وخضع   ،بالمهنة خاص المتقاضين( 

 احكام مجلة صدرت ان الشرعي الى التوكيل بأصول المتعلقة العامة الشرعية
اإلسالمية  لتطبق احكامها إلزاميًا في جميع محاكم األقاليم    1869العدلية سنة  

 . من المجلة (1516/المادة (ألحكام الوكالة فخضعت الخاضعة لها،
 ضافةإوتعديالته    1876وبعد صدور )نظام وكالء الدعاوى العثماني( سنة

 من (  94/المادة)في  عليه المنصوص  المحاكم امام التوكيل  اصول احكام الى
 الغير عن بالتقاضي التوكيل حق ، انحصرالعثماني  الصلح أحكام قانون 
 علمية اجازة يحمل بمن  الصلحية المحاكم غير اي ،الجزائية  المحاكم امام
 أما  ،اوربي  معهد  أي من أماسطنبول   من أكان سواء  ، حقوقي معهد  من

 امامها  التوكيل  يجوز اذ  ، ذلك يشترط فال الصلحية المحاكم امام التقاضي
مختصة  سلطة  اي من المسبق الترخيص او  العلمية االجازة  شرطي  توفر  دون 

 .ذلك على الوكيل  حصول الصلح محاكم قانون  يشترط لم إذ
 . 1876 لسنة  المحامين نظام )وكالء الدعاوى( •
 . 1913لسنة  قانون حكام الصلح المؤقت •
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 الفصل األول 
 1876 لسنة )المحامين(في المحاكم نظام وكالء الدعاوى  
ممارسة  ي  . 1 )منع  الحقوق    لمن ال   ( المحاماةالوكالة  اجازة معهد  يحمل 

 على ان يجتاز من ال يحملها فحصا في ذلك المعهد. 
موظفا وال محكوما بعقوبة جنائية أو مخلة    (حاميوكيل )الم أال يكون ال . 2

 بالشرف.
ال . 3 يتقيد  من    وكيل ان  يصيبه  ما  لموكله  يضمن  وان  وكالته.  بحدود 

وان يحفظ في سجل    ،هاالضرار بسبب اهماله أو تجاوز حدود وكالت 
 خاص ما يقدمه الى القضاء من اللوائح والمرافعات.

ان يمسك سجال مصدقا على عدد صفحاته من قلم الدعاوى أو من   . 4
 رئيس احدى المحاكم يقيد فيه ما يقبضه من موكله أو لحسابه. 

انتهاء وكالته . 5 باألجر عند  المطالبة  له حق  يكون  بمقتضى    ، ان  أما 
  ، نظام أو بموجب االتفاق المعقود بينه وبين موكلهالتعرفة الملحقة بال

وله الحق في    ،من قيمة المدعى به  %20على ان ال يتجاوز االجر  
ان يمسك عن موكله ما قبضه من النقود وما استلمه من الوثائق الى  

 ان يتناول اجره منه. 
ُيلزمون   . 6 ال  المتخاصمين  ان  أي  اختياريًا،  الوكيل  توكيل  يكون  ان 

 بوكيل.   باالستعانة
 يقسم الوكالء الى اربعة أصناف:  . 7

 الترافع أمام جميع المحاكم باختالف درجاتها. أ.       
ب. الترافع أمام محاكم البداءة واالستئناف.         
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ج. الترافع أمام محاكم البداءة فقط.      
د. الترافع أمام المحاكم الشرعية فقط.       

 وينتخبون باالقتراع السري.  . 8
التوسط بين االدارة وال  من . 9 وتسوية الخالفات    وكالءوظائف الجمعية 

المتقاضين   تعين  على    الفقراء،وان  المسلكية  العقوبات  تفرض  وان 
  في )جمعيةمن القبول    وكيلحرمان ال  ،التعزير   )االخطار، مثل    وكالءال
 (. وكالءال

الوزارة    إذاأما   الى  ذلك  فيرفع  المهنة  من  الطرد  توجب  العقوبة  التي  كانت 
ن العمل  اومن الجدير بالذكر    تختص وحدها بفرض عقوبة من ذلك النوع. 

في المحاكم النظامية دون المحاكم    ( المحاماةالوكالة )ب كان خاصًا  بهذا النظام  
وحاولت المشيخة االسالمية اصالح التوكيل أمام المحاكم الشرعية   الشرعية.

القانون  ال  فاستصدرت  حصر  المحاكوكالة  الذي  بخريجي  أمام  الشرعية  م 
المدارس الشرعية ومعهد الحقوق أو من تولى القضاء الشرعي أو االفتاء لمدة 
  خمس سنوات في االقل وحصل بشهادة من مقام المشيخة بأهليته وكفاءته. 

لتساهل    ،اال ان هذا القانون لم ينفذ في المحاكم الشرعية على الوجه األكمل 
وكالء  الشروط،      ه القضاة في قبول الوكالء دون توفر هذ وجود  ولكثرة 

هذا قبل صدور  بحصر ا  الدعاوى  تطبيقه  في  والصعوبة  جهة،  لقانون من 
المتخرجين في مكتب الحقوق من جهة أخرى، فقد أفسح في  وكالة  ممارسة ال

بل اكتسبوا القانون المجال للذين لم يحصلوا على شهادة من مكتب الحقوق،  
مكاتب خصوصية ويرومون الدخول في عداد علم الحقوق في بيوتهم أو في  

الدعاوى  فيهم  ،  وكالء  توافرت  القانون،  إذا  عينها  أن  شروط  يجري على 
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في  العدلية  نظارة  من  الرخصة  ينالون  االمتحان  في  نجحوا  فإذا  امتحانهم، 
 . الدعاوى ممارسة وكاالت 

قد وقد اشترط القانون لقبول االنتساب لالمتحان أن يكون طالب االنتساب  
واسم أبيه وشهرته ودراسته  وأن يبين عنوانه    ، والعشرين من العمر   بلغ الخامسة

  وأين تلقى علم الحقوق. ويجب إن يؤيد إفادته كلها بشهادات. فإذا رأت نظارة 
بعثت بجميع األوراق إلى   ،مع الشهادات كافية ترجمة حاله المقدمة    العدلية

إيذانا   الدعاوى(  مديرية المكتب، وذلك بعد اخذ اجازة من )جمعية وكاالت  
 الحسنة. بأن المستدعي هو من ذوي األخالق 

 مرحلتين: ونص القانون على أن الفحص فحصان أو يجري على 
 العامة. والمعلومات فحص في فحص الثقافة  . 1
العلوم الحقوقية  القوانين و  في مسائل فحص في علم الحقوق يتناول  . 2

   . وتقسيمها والحكمة منها
التركية باللغة  يجري  االمتحان  مهنة   ،وكان  يزاول  فيمن  اشترط  فالقانون 

وعين القانون أمكنة الفحص  التركية.  المحاماة أن يحسن الكالم والقراءة باللغة  
ال  ،والية   ومركز كلوهي العاصمة اسطنبول   دعاوى وحصر ممارسة وكالة 

الوالياتللذين يؤدون   نفسها  الفحص في مراكز  الواليات  امتحنوا  ، في  التي 
العاصمة   ،فيها في  الفحص  له  يجرى  الذي  وكالة   ،لكن  ممارسة  له  يجوز 

الدعاوى في كل الواليات العثمانية، أما من يجري الفحص في احدى الواليات 
            حصرًا.والية  تلك ال  يجوز له ممارسة مهنة وكالة الدعاوى إال فيفال 
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 )االتعاب( 
يأخذها وكالء اتعاب المحاماة التي    فقد تضمنت أحكام( منه  20)المادة/أما  

 من أصحاب الدعاوى: )المحامون(  الدعاوى 
التي يأخذها )عقد اتعاب(  ن األجور غير المستندة إلى مقاولة مخصوصة  إ

ألجل إجراء الوكالة في    موكليهم،وكالء الدعاوي الذين بأيديهم رخصة من  
المربوطة لتعرفة  او هذا النظام  على وفق  تستحصل    فإنها    المحاكم النظامية 

 إجازة   بأيديهم الدعاوى الذين    التي يأخذها وكالء  )االتعاب(  عرفة األجورت     به.
 ى: من أصحاب الدعاو 

 . درجات األجور المتعلقة بالدعاوي التي ترى في المحاكم االبتدائية 
 ( األولالقسم )

المرخص بناء على  عن الرأي الذي يعطى من طرف الوكيل 1اً ( غرش50 )
 مراجعة صاحب الدعوى في مدعاه. 

 قسم الثاني( ال(
 عن االستدعاء الذي يعطى رأسًا أو جوابًا للمحكمة االبتدائية ( غرشاً  )30

المتضمن أصل الدعوى و عن اللوائح التي تنظم ، المشتملة على اإلفادات 
و   ئةماو االعتراضات التي تبين في حضور المحكمة إذا كانت ال تتجاوز  

كلمة   مائةو خمسين كلمة يؤخذ عن كل    مائةخمسين كلمة و إن تجاوزت 
 . غروشزيد عن ذلك خمسة ت 
 

 

م في عهد 1688عملة فضية عثمانية سكت ألول مرة في عام   :رشقال/رشغ .1

واحد من )ويعادل القرش الواحد . السلطان العثماني أحمد مصطفى الثالث 

 . واحدة وليرة ذهبية  = قرش فضي 100من الليرة العثمانية، أي أن  (المائة
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 سم الثالث(ق)ال
غرشًا عن تنظيم األوراق و السندات التي تعطى للمحكمة التي من    (   )30

مثل   المحكمة  جانب  يعينون من  الذين  المأمورين  إلى  أو   ، المذكور  النوع 
و استدعاء الحجز  1ومسير( و ذلك كاستدعاء البروتستوقالقاضي المندوب )

 . وورقة الوكالة
 ) )القسم الرابع

غرشًا ألجل تحرير استدعاه االعتراض على الحكم بحق    (25)
 .االعالمات

 )القسم الخامس(                            
  غرشًا عن كل محاكمة في الدعاوي التي ترى بداية بصورة قطعية( 30) 
غرشًا أجرة عن كل محاكمة أيضًا في الدعاوي التي تفصل بناء أن ( 50)و 

    .لالستئنافتكون قابلة 
 )القسم السادس(                            

نصف األجرة المحددة في القسم الخامس في الدعاوى المستعجلة كالحجز،  
 التي يحكم غيابيا ي كل محاكمة تجرى بناء على مذكرة وفي الدعاوي فو 

 ( السابعالقسم )
 غرشًا لوكيل الدعوى الذي يأتي إلى المحكمة ليرسل تذاكر الجلب (15) 

أو االحضار أو يسلم سند الكفالة الالزمة نظامًا أوالجزاءالنقدي  )االستدعاء( 
 

البروتستو: عبارة عن محضر إثبات عدم سداد الكمبيالة في ميعادها. ويتم عمل  .1
)موقع بيت كوم في  المسددة.  الكمبيالة غيرالبروتستو في اليوم التالي لتاريخ 

 االنترنيت(.
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   الذي يجب إعطاؤه قبل المحاكمة. 
 ن( الثامالقسم )                             

ضرون في المعامالت غرشًا عن كل ساعتين لوكالء الدعاوي الذين يح   ( 20)
بأنفسهم كإجراء الكشف والتحقيقات واالستنطاق واستماع الشهود وقيد األموال  

غير أن أجرة المحاكمة التي تجري  واألشياء بالدفتر وإجراء حكم إعالم ما،
القسم   بموجب  حدة  على  تسويتها  يجب  المحكمة  حضور   .الخامسفي 

 ) )القسم التاسع                             
التي   والسنداتثلث الرسوم المبينة في القسم الثاني ألجل صور األوراق  

  .يجاب يعطيها وكالء الدعاوي عند اال 
 

متفرعة في الدعاوي التي ترى في المحاكم  في مقدار األجور ال . 2
 االستئنافية و في محكمة التمييز: 

 )العاشرالقسم  )                           
استدعا  ( 50) يعطى   ألجل  إعادة  ءاغرشًا  و  التمييز  و  االستئناف  ت 

المحاكمة، و ألجل اللوائح التي تنظم رأسًا و جوابًا بخصوص االستئناف  
و    مائة فإن تجاوزت    ،و خمسين كلمة  مائة و التمييز إذا كانت ال تتجاوز  

 . كلمة زائدة مائة غروش عن كل   10خمسين كلمة يزاد 
 ( عشرالقسم الحادي  )

غرشًا ألجل كل محاكمة تجري في محكمة االستئناف   ( 60) يعطى 
 .المذكورة، غير أنه إذا كان إلبالغ الحكم فقط فيعطى ثلثا األجرة  والتمييز

 (القسم الثاني عشر)
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يعطى للوكالء الذين ينظمون استدعاء االعتراض على الحكم في في  
ن  الدعاوي المتعلقة بمحاكم االستئناف ومحكمة التمييز، والذين يجرو 

معامالت الجلب واالحضار أجرة بحسب المقدار المحدود في القسم  
 .البدايةالخامس والسابع للقيام بهذه المعامالت في محاكم 

                                         ( ةفقرة مخصوص)
  تعديلها أو تبديلها اإليجابإن حكم هذه التعرفة مؤقت و يجوز لدى  

 .  1/1876/ 13الموافق             1292ذي الحجة سنة   16في 
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 الفصل الثاني 
 1913لسنة  قانون حكام الصلح المؤقت

اال ان  ، 1مادة تنظم العمل في محاكم الصلح   (98من )  يتكون القانون     
(  94/المادة)و ( 20/المادة )بالوكالء)المحامين( هما    تتعلق  مادتين فقط

 : سنكتفي بإيرادهما
ولكن    ،يسوغ للطرفين ان يرسال وكيال عنهما الى حاكم الصلح/    20المادة.

يشترط ان يكون هؤالء الوكالء من أقرباء موكليهم أو أصدقائهم المقيمين في  
وأن يكونوا بال اجرة. ويكفي للشخص الذي يحضر بالوكالة   القرية أو القضية

ممضاة من موكله   عن أحد الطرفين ان يكون حاماًل ورقة وكالة مختومة او 
أو ان يكون قد   ،ومن شاهدين ومصدقة من هيئة اختيارية المحلة أو القرية

 . بال حرج  )القاضي(  عهد اليه بالوكالة شفاهًا في حضور الحاكم
عي والمدعى عليه بالذات الى المحكمة الستماع  دولكن عند الحاجة يجلب الم 

ن الحاكم يذهب حينئٍذ إف  ،اال إذا كان هناك عذر شرعي كالمرض   ،افادتهما
مستصحبًا كاتب الضبط الى دار المعذور منهما فيستجوبه بحضور شخصين  

 األقل من الهيئة االختيارية.  في

 

رقم  .  1  القضائية  السلطة  قانون  بموجب  البداءة  محاكم    1963لسنة    26كانت 
تنقسم الى محاكم صلح ومحاكم بداءة قبل توحيدها بموجب قانون التنظيم القضائي  

وكانت محكمة الصلح تختص بالدعاوى التي تختص بها  .1979لسنة    160رقم  
بدرجة   البداءة  محكمة  في  أاالن  عليها  المنصوص  قانون    (31/المادة)خيرة  من 

 . وتكون األحكام الصادرة فيها قابلة للتمييز. 1969لسنة  ( 83رقم )المرافعات 
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فإن كان من الملحوظة عودته في مدة   ، وإذا كان الطرف المقرر جلبه غائبا
 فله تأجيلها وإاّل   ،لها الى حين عودته قليلة فللحاكم أن يؤخر رؤية الدعوى وفص

الى ورود ورقة ضبط االستجواب التي ينظمها حاكم صلح المحل المقيم فيه  
 ذلك الغائب بناًء على ورقة االستنابة التي ترسل. 

فيها   /  94المادة.   تشكلت  التي  المحالت  في  الدعوى  وكيل  إقامة  يجوز 
 أما المحالت التي لم تتشكل فيها الجمعية فال.  ،جمعيات )نقابات( منتظماً 

(  20/لمادةا)على وفق  والصالحية في امكان رؤية الدعوى بواسطة الوكيل  
المحكمة ال تنزع من الحاكم حقه وصالحيته في دعوة الطرفين بالذات الى  

 لدى االقتضاء رأسًا أو بطلب الطرف اآلخر. 
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 باب الثاني لا
 تشريعات االحتالل البريطاني   

بيان المحاكم الصادر عن الحاكم الملكي العام البريطاني في   •
28/12/1917 . 

 . 1918نظام محاكم الصلح لسنة  •
 . 1918نظام المحامين لسنة  •
          9211لسنة المحاكم نظامات ظام تعديل ن  •

 الفصل األول 
بيان المحاكم الصادر عن الحاكم الملكي العام البريطاني في   

28/12/1917 
 استناد

حيث ان محاكم العدلية في وألية بغداد قد بقيت معطلة النسحاب حكامها  
ولما كان من الالزم أحداث بعض   ،سيسهاأوموظفيها والمراد االن اعادة ت 

التغييرات في تنظيم هذه المحاكم واختصاصها وفي االصول والقوانين التي  
  تطبق عليها. 

بي. بناء على السلطة  س. فعليه اني الفريق األول ويليم رين مارشال ك. 
التي زودتها بصفتي قائد عام لجيوش جالل ملك بريطانية في العراق انشر 

 : يأتي  بهذا البيان ما
 المقدمة                              

 1المادة 
 العراق.  يطبق هذا البيان على جميع اراضي 
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فالمادة االصلية  1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  طبعت معدلة ب)
البصرة اال ان احكام هذا البيان قد جعلت تطبق  كانت قد استثنت وألية 

 (. 1918بيان توحيد محاكم البصرة لسنة عليها بعدئذ ب
 ملغاة.   2المادة 

 اعادة تأسيس المحاكم المدنية                      
 ةملغا  5- 4 – 3المادة 

يجوز للمحكمة وللحاكم بناء على االمر الذي يصدر لهما من وزير العدلية   .أ
او المعامالت العائمة   ى الدعاو   بإحدىالمتعلقة  ان يسمعا ويدونا الشهادة  

ليف  ح توعندئذ يكون للحاكم وللمحكمة حق    األجنبية،في محاكم الدول  
ال الدعاوي  لهما ذلك في  الحضور كما  ة في  ائمقالشهود واجبارهم على 

احكام  م وتطبق  العراق  عشر   / الباب)حاكم  قانون  من    (السادس 
هذه   لعقوباتا بمقتضى  المعامالت  من  يقع  ما  جميع  على  البغدادي 
 ( 4/المادة)

   لغاةم 6المادة 
 ملغاة.   - 7المادة 

 8المادة  
قانون التعديل الثاني لبيان   ( من  2/المادة)عدلت هذه المادة بموجب 

 ، واصبحت على الشكل االتي: 1923 لسنة المحاكم
لرئيس محكمة التمييز وللعضو المفوض منه من اعضائها ان يسحب أحدى 

في غير محكمة التمييز من  المعامالت القضائية القائمة الدعاوى او 
اما على طلب أحد الخصوم في الدعوى او من تلقاء  ، المحاكم المدنية

اي محكمة غيرها من المحاكم المدنية المختصة لتفصل  ويحيلها الى  ،نفسه
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 . فيها
وله ايضا إذا كانت الدعوى او المعاملة القضائية قد اقيمت في غير  

بان تسمع في تلك المحكمة   يأمرالمختصة من المحاكم المدنية ان  المحكمة 
 ان كانت من جملة وظائفها

 للمادة: النص القديم
لرئيس محكمة التمييز او أحد حكامها المفوضين منه ان يسحب من اية  
محكمة مدنية من غير محكمة التمييز أحدى او المعامالت التي لم يبت  

  مدنية اخرى ذات اختصاص للفصل فيها.  فيها بعد ويحيلها الى محكمة
 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  "طبعت معدلة ب

   ملغاة. 9المادة "
 اعادة تأسيس المحاكم الشرعية                       

   ملغاة 10المادة 
 وظائف المحاكم                                 

 11المادة 
فضال عن المواد المدنية والتجارية التي كانت تنظر   – تنظر المحاكم المدنية  

في الدعاوي المتعلقة بالنكاح والطالق والوصية والمناسبات   –فيها الى االن  
فيما العائلية والحجر واالرث والهبة والوقف وما اشبه ذلك مما هو معبر عنه  

تي بالمواد الشخصية باستثناء ما كان من ذلك عائدا الى المحاكم الشرعية  أي 
 وتفضل في تلك الدعاوى. 

 12المادة 
اعطاء حكم  –ملكية  بإرادةالى التاريخ الذى يعين  –ال يسوغ للمحاكم  (1)

في   البت  ا  عائديةيتضمن  الزراعية سواء مغروسة  غير    ماالراضي 
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الم لواء  داخل  الواقعة  حقوق  مغروسة  في  او  حدودها  في  او  نتفك 
او   الداخلية  وزير  من  ممضاة  شهادة  عند صدور  اال  بها  التصرف 
الدعوى. في  البت  من  مانع  ال  بان  منه  المفوض   الموظف 

( إذا اقيمت في دعوى من هذا القبيل في محكمة شرعية او مدنية  2)
فعلى المحكمة بعد اخذ الرسم على اقامة الدعوى ان تدعو الطرفين  

اللواء  وت  الى متصرف  تؤجلها وتقدم  ثم  تمهيديا  الدعوى تحقيقا  حقق 
التي   الدعوى  جهات  بيانا عن  دائرته  االرض ضمن  تلك  تقع  الذي 

وتطلب ان يعطى قرار في وجوب الدوام في رؤية الدعوى    ،ينبغي حلها
ام عدمه وعند ورود هذا البيان الى المتصرف يجب عليه ان يقدمه  

وله ان    الشأنالموظف المفوض منه في هذا  الى وزير الداخلية او  
له   اذن  قد  الداخلية  ان كان وزير  المطلوب من عنده  القرار  يصدر 
.   بذلك 

( إذا ابى وزير الداخلية او الموظف المفوض منه في هذا الشأن 3)
بحسم القضية ترد الدعوى ويعاد الى المدعى ما دفعه من    يأذنان  

  ا تسمع وتحسم وفق هذا القانون .الرسم عند اقامتها وإذا اذن بحسمه
( ان الدعوى التي تقام على المتصرف في االراضي والتي ترد بناء  4)

على   الزمان  مرور  تقطع  المادة  هذه  من  الثالثة  الفقرة  احكام  على 
وتبد المدعى عليه  ذكرها في    أتصرف  الوارد    1660  /ادو الم/المدد 

و  (1662و   1661و  المجلة  قانون  م   ( 78و  20تين/الماد)من  ن 
المذكورة.) الدعوى  اقامة  تاريخ  من   (10االراضي 

                  
 القوانين التي تطبق في المحاكم المدنية  (2)
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 13المادة 
المحاكم المدنية مسائل تتعلق    إحدى إذا ظهر في دعوى او معاملة قدمت الى  

المواد الشخصية التي سبق تعريفها يجب على المحكمة ان تحكم فيها   بإحدى
حسب القانون الشخصي او العرف المرعي في الزمن الذي حدثت فيه اسباب 
القانون   ذلك  يكون  ال  ان  بشرط  المراجع  للشخص  او  للطرفين  الدعوى 

ر  يّ  وان ال يكون قد غُ   ،الشخصي او العرف منافيا للعدل واالنصاف والوجدان
مختص. أُ جانب  او   من    لغي 

 1922تشرين الثاني   1* انظر القانون المؤرخ في 
 14المادة 

على المحاكم المدنية ان تراعي وتطبق القوانين العثمانية التي كانت مرعية 
ومع مراعاة   ،عند احتالل بغداد مع ما اوجبه تبدل الحكومة من التغيير فيها

لبيان وفي غيره من البيانات  ما جاء مخالفا لها من األحكام في هذا ا
  والقوانين ونظامات المحاكم التي اصدرتها في العراق سلطة مختصة او

  التي تصدرها فيه بعد ذلك.
 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  "طبعت معدلة ب

 الشخصية باألحوالالدعاوي المتعلقة أصول المرافعة في 
 15المادة 

( إذا كان في دعوى او معاملة مقدمة الى محكمة مدنية من المسائل  1)
التي هي ضمن اختصاصها ما ال يمكن البت فيه بدون قرار في ما يتعلق  

بتلك المسائل من االمور المستثناة من اختصاص تلك المحكمة بموجب  
  : امأ( والداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية فالمحكمة 11/المادة)

ل الدعوى لتمكن الخصوم من الحصول على قرار المحكمة الشرعية )ا( تؤج 
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  المختصة في االمور المذكورة او،
)ب( تحيل االمور المذكورة الى المحكمة الشرعية المختصة للفصل فيها اما 

محاكمتها وتدقيقها    بإيداعبشكل قضية تعرضها عليها بجميع تفاصيلها او 
  اليها.

المختصة في االمور المذكورة يقبل ويعمل به  ( وقرار المحكمة الشرعية 2)
مع مراعاة حق استئنافه بمقتضى   ،لدى المحكمة المدنية في الدعوى المعلقة

 . ما يطبق على المحكمة الشرعية من األحكام
 16المادة 

إذا كانت الدعوى او المعاملة المقدمة الى المحكمة المدنية تستدعي القرار 
( من هذا البيان بان تفصل وفقا للقوانين 13/المادة)في مسائل مما قضت  

  ،ولم تكن تلك المسائل من اختصاص المحاكم الشرعية  ،الشخصية والعادات
العلماء  أحد  الى  المسائل  تلك  تحيل  ان  المذكورة  للمحكمة  حينئذ  يجوز 

وإذا كانت   ،العادات المذكورة  الروحانيين الواقفين على القوانين الشخصية او 
المعاملة جميعها من هذه المسائل يجوز للمحكمة ان تحيل  جهات الدعوى او  

 . الدعوى نفسها الى العالم المذكور 
 17المادة 

يصاااااااادق من    (16/المادة)ان قرار العالم في المسااااااااائل المحولة اليه حسااااااااب   (1)
رئيس المحكماة ويحفظ في اوراق الادعوى وعلى المحكماة ان تقبلاه وتعمال باه  

الاااااابااااااياااااااان هاااااااذا  احااااااكاااااااام  رعااااااااياااااااة  مااااااع  الاااااامااااااعاااااالااااااقاااااااة  الااااااادعااااااوى    .فااااااي 
وإذا كانت الدعوى نفسااااااااااها قد احيلت الى ذلك العالم يصاااااااااادق قراره بالكي ية  

وبعاد ذلاك   ،المتقادماة مع مراعااة احكاام هاذا البياان ويحفظ في اوراق الادعوى 
ناااااااافساااااااااااااااااااااهااااااااا   الاااااااامااااااااحااااااااكاااااااامااااااااة  ماااااااان  صاااااااااااااااااااااادر  كااااااااقاااااااارار   يااااااااعااااااااتااااااااباااااااار 
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( قبل تصاااديق القرار يجوز للرئيس ان يعيده الى العالم إلعادة النظر فيه 2)
  .الخصومأن  ش  مع بيان الشروط التي قررها في  ًأ،إذا وجد فيه خلال او خط

( عند احالة المساالة الى العالم وبعد ذلك يجوز للمحكمة ان تعين له مدة 3)
قراره فيها ولها ان تمدد هذه المدة من وقت آلخر وإذا لم يقدم  مناساااااااابة ليقدم 

القرار في المدة المعينة تسااااااتطيع المحكمة ان تبطل االحالة وتودع المسااااااالة  
                   الى عالم اخر.

 مرور الزمان                       
 18المادة 

التجارية في وألية بغداد في زمن ان األحكام الصادرة من المحاكم الدنية او  
والتي كانت ال تزال تابعة الى االعتراض او االستئناف ،  الحكومة العثمانية

  ،او اعادة المحاكمة عند اخر جلسة المحكمة التي اصدرتها في ذلك الزمن
اعادة  او  االستئناف  او  االعتراض  من  عليها  يرد  ما  مدة  في  يحسب  ال 

بي  الزمن  من  مضى  ما  وافتتاح المحاكمة  المذكورة  المحكمة  جلسة  اخر  ن 
المختصة االستئناف ،  المحكمة  او  االعتراض  في  والفصل  بالنظر  االن 

 المذكور او اعادة المحاكمة المذكورة بمقتضى هذا البيان.
 19المادة 

لها في الزمن الذي ح اما الحقوق التي تكتسب او تسقط بمرور الزمان فان مرا
جلسة   اخر  بين  المحكمة  مضى  افتتاح  وبين  المختصة  العثمانية  المحكمة 

فال يحسب الزمن المذكور في    ،المختصة بسماع الدعوى بمقتضى هذا البيان
 مدة مرور الزمان عليها. 
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 أحكام خاصة في اإلجراء واالفالس 
 20المادة 

إذا عجااااااااااااااز المحكااااااااااااااوم عليااااااااااااااه او المفلااااااااااااااس عاااااااااااااان اداء ديونااااااااااااااه  (1)
ب ماااااااااان الخسااااااااااائر او بتمامهااااااااااا بنتيجااااااااااة مااااااااااا سااااااااااببته لااااااااااه الحاااااااااار 

الهباااااااوط فااااااااي اسااااااااعار اموالااااااااه وكااااااااان ماااااااان المحتماااااااال انااااااااه يااااااااتمكن 
مااااااااااان ادائهااااااااااااا لاااااااااااو امهاااااااااااال، وكااااااااااااذلك إذا كاااااااااااان ال يمكاااااااااااان بيااااااااااااع 
االماااااااااااوال المحجاااااااااااوزة بواساااااااااااطة دائااااااااااارة اإلجاااااااااااراء اال باقااااااااااال مااااااااااان 
ثلثااااااااااااااي قيمتهااااااااااااااا الرائجااااااااااااااة قباااااااااااااال الحاااااااااااااارب، فيسااااااااااااااتطيع ذلااااااااااااااك 
المحكااااااااااااااوم عليااااااااااااااه او المفلااااااااااااااس ان يراجااااااااااااااع رئاااااااااااااايس المحكمااااااااااااااة 

ن أقاااااااااااااااب اماااااااااااااااور اإلجاااااااااااااااراء او االفاااااااااااااااالس وان اطمااااااااااااااا الاااااااااااااااذي يرا
الااااااااااااارئيس مااااااااااااان وجاااااااااااااود األساااااااااااااباب المتقدماااااااااااااة ياااااااااااااأمر بتأجيااااااااااااال 

ويشااااااااترط فااااااااي ذلااااااااك  أخاااااااارى،اإلجااااااااراء الااااااااى ان يقاااااااارر فيااااااااه ماااااااارة 
مااااااااا يااااااااراه عااااااااادال او يؤجاااااااال االفااااااااالس او يقاااااااارر فيااااااااه مااااااااا يكااااااااون 
 عاااااااااااااااااااااااااااااااااادال نظااااااااااااااااااااااااااااااااارا الاااااااااااااااااااااااااااااااااى ظاااااااااااااااااااااااااااااااااروف الحاااااااااااااااااااااااااااااااااال.

فقااااااااااااة اال بموا ( ال يجااااااااااااوز بيااااااااااااع العقااااااااااااارات الزراعيااااااااااااة اجااااااااااااراءً 2)
 .وزيااااااااااااااااااااااااار الداخلياااااااااااااااااااااااااة او الموظاااااااااااااااااااااااااف المفاااااااااااااااااااااااااوض مناااااااااااااااااااااااااه

 
 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة "طبعت معدلة ب  (2)

 الصالحية الجزائية                            
 21المادة 

لها من الصاااااااااااالحية الجزائية بموجب  ليس للمحاكم المدنية ان تساااااااااااتعمل ما 
اال ان رئيس محكماة    ،القوانين العثماانياة الى ان يصاااااااااااااادر امر اخر في ذلاك
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االساااااااااتئناف واعضااااااااااءها ورؤسااااااااااء محاكم البداءة ونواب رؤساااااااااائها والحكام  
المنفردين الذين لهم من السالطة ما لمحاكم البداءة يكونون بمقتضاى وظائفهم  

قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي  حكاما من الدرجة األولى بموجب
يكونون بمقتضااااااااى وظائفهم ايضااااااااا حكاما من الدرجة   ،وحكام محاكم البداءة

الاااااااااااااماااااااااااااذكاااااااااااااور. الاااااااااااااقااااااااااااااناااااااااااااون  باااااااااااااماااااااااااااوجاااااااااااااب    الاااااااااااااثااااااااااااااناااااااااااااياااااااااااااة 
 "1192بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة "طبعت معدلة ب 

 المراقبة ونظامات المحاكم                       
 22المادة 

ان المشارفة على جميع المحاكم المدنية والشرعية ومراقبتها منوطتان   (1)
   .بوزير العدلية

( لمحكمة التمييز نظارة عامة على اشغال جميع المحاكم التي هي دونها 2)
 مقيدة بما لوزير العدلية من حق المراقبة. 

ع المحاكم التي هي دون محكمة التمييز ان تقدم الى هذه  وعلى جمي  
  .المحكمة جميع البيانات التي تطلبها عن جريان اشغالها

ولمحكمة التمييز ان تبدي لوزير العدلية اقتراحات في جميع االمور المتعلقة  
  بتنظيمات العدلية.

 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  "طبعت معدلة ب
   ملغاة. 23المادة 
 24المادة 

ان قاااانون اراضااااااااااااااي العراق المحتلاااة وجميع القوانين التي طبقااات على  (  1)
العراق بمقتضاااااه وكذلك النظامات الصااااادرة بمقتضااااى احكامه ال تطبق على  

نها لم أالبصااااااارة ومياهها السااااااااحلية وتعتبر كانحاء العراق الخارجة عن وألية  
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عاااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااااا     قااااااااااااااااااااااااااط.تااااااااااااااااااااااااااطاااااااااااااااااااااااااابااااااااااااااااااااااااااق 
ان القوانين والنظااماات المادرجاة في القساااااااااااااام الثااني من الجادول الملحق    غير

بهذا البيان تطبق على االنحاء المذكورة الواقعة خارج وألية البصاااااارة ومياهها  
راق وتراعى فيها بتمامها كما لو كان قانون اراضاااااااااي الع أيضاااااااااا،السااااااااااحلية 

فاااااياااااهاااااااا مااااارعاااااياااااااا  نااااافساااااااااااااااااااااه  ان.  الاااااماااااحاااااتااااالاااااااة  ايضاااااااااااااااااااااا   :ويشااااااااااااااااااتااااارط 
)ا( تعتبر كاال محكمااة معبر عنهااا "بمحكمااة دسااااااااااااااتريكاات" في تلااك القوانين  

باااااااااااااااااااااداءة. ماااااااااااااااااااااحاااااااااااااااااااااكاااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااة    والاااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااظااااااااااااااااااااااماااااااااااااااااااااات 

  )ب( وكل حاكم معبر عنه "بحاكم دساااااااااااتريكت" حاكما من الدرجة األولى .
كاام  )ج( ويسااااااااااااااتعااض عماا يرد ذكره في القوانين والنظااماات الماذكورة من اح 

القوانين الهندية التي ال يعمل بها في العراق بما يقابلها في موضاااااااااااوعها من  
الااااااااااااعااااااااااااراق. فااااااااااااي  الااااااااااااماااااااااااارعاااااااااااايااااااااااااة  الااااااااااااقااااااااااااوانااااااااااااياااااااااااان    احااااااااااااكااااااااااااام 

)د( وللمحكماااة عناااد تاااأويااال القوانين والنظااااماااات الماااذكورة ان تعتبرهاااا مغيرة  
بل التغيير الذي يقتضايه تطبيقها على المساالة التي    ،تغييرا ال يخل بأسااساها

 المحكمة وكل ذلك فيما إذا لم يرد في خالفه نص في هذا البيان هي امام 
  او في نظامات المحاكم .

والمتعلق بمحكمة  1917تموز   2( الغي بيان قائد الجيش المؤرخ في 2)
 الصلح. 

م طابع على معامالت المحاكم وتبليغاتها والدعاوى المقامة لديها  سااااااااااااا ر   ذخ ؤ ي 
ويساتثنى من    ،ن دفع رساوم المحاكم نقدامن غير ما يساتعاض به من ذلك ع

ذلك الطابع الذي يجب وضعه على استدعاء اقامة الدعوى وعلى االستدعاء  
. خصاااااااااااااااوماهاااااااا  مان  ياكان  لام  مان  الااااااادعاوى  بشاااااااااااااااااااااان  ياقااااااادماااااااه    الاااااااذي 

 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة "طبعت معدلة ب 
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 الجدول                                
بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  "الغي القسم األول من هذا الجدول ب

1921"  
ــاني                               ــم الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   القســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحاااااء العااااراق ممااااا وضااااع القااااوانين والنظامااااات التااااي يشاااامل حكمهااااا جميااااع ا
  موضااااااااااااااع الرعايااااااااااااااة بحسااااااااااااااب قااااااااااااااانون اراضااااااااااااااي العااااااااااااااراق المحتلااااااااااااااة.

" المعااااااااادل 1889لسااااااااانة  (4)قاااااااااانون العالماااااااااات الفارقاااااااااة الهنااااااااادي "عااااااااادد 
 (9)بقاااااااانون العالماااااااات الفارقاااااااة وقاااااااانون الكماااااااارك البحرياااااااة الهندياااااااة "عااااااادد

  ."1891لسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة 
 (7)وعاااااااادد  1859لساااااااانة  (1)قااااااااانون الساااااااافن التجاريااااااااة الهناااااااادي "عاااااااادد 

  "1883لسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة  (5)و  1880لسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة 
  "1876لسااااانة  (13)قاااااانون البحاااااارة فاااااي السااااافن التجارياااااة الهنااااادي "عااااادد 

" المعاااااادل 1881لساااااانة  (5)قااااااانون اثبااااااات الوصااااااايا وادارة التركااااااات "عاااااادد 
 (7)و  (6)و  1886لسااااااااااانة  (20)" و 1881لسااااااااااانة  (6)باااااااااااالقوانين "عااااااااااادد 

لساااااااااااانة  (8)و  1891لساااااااااااانة  (12)و  1890لساااااااااااانة  (2)و  1889لساااااااااااانة 
1903 . 
فيماااااا  1920نظاااااام الغااااااء قاااااوانين البصااااارة لسااااانة  مااااان ( 5/الماااااادة)"انظااااار 

  يتعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق بهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذه القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوانين"
" معااااااااادال الاااااااااى اول 1878لسااااااااانة  (8)قاااااااااانون الكماااااااااارك البحرياااااااااة "عااااااااادد 

  . 1916كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون الثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااني 
 (8)و  1914لسااااااااااانة  (7)و  1914لسااااااااااانة  (3)نظاااااااااااام االجاناااااااااااب "عااااااااااادد 

  "1914لساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة 
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 1914ناااااوفمبر  14تااااااريخ  (708)امااااار بشاااااان االجاناااااب المعاااااادين "عااااادد 
أ( الفقاااااارة)مااااااع اسااااااتثناء  1915 /13واالعااااااالن الصااااااادر بمقتضاااااااه بتاااااااريخ 

  مناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه .( 3/الماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة)من
  "1916لسااااااانة  (10)و  1915لسااااااانة  (14)قاااااااانون تجاااااااارة العااااااادو "عااااااادد 

القساااااام الثاااااااني  (58)و  (57)"عاااااادد  1894قااااااانون الساااااافن التجاريااااااة لساااااانة 
  والخاااااااااااااااااااامس والساااااااااااااااااااادس والساااااااااااااااااااابع والثاااااااااااااااااااامن والثالاااااااااااااااااااث عشااااااااااااااااااار"

المعنااااااون : بنظااااااام الاااااادعاوى  1916لساااااانة  (4)نظااااااام القائااااااد العااااااام عاااااادد 
  المدنياااااااااااااااااااااااة والجزائياااااااااااااااااااااااة باااااااااااااااااااااااين افاااااااااااااااااااااااراد العشاااااااااااااااااااااااائر "المعااااااااااااااااااااااادل"

 "1921تعديل بيانات المحاكم لسنة    ن"طبع معدال ببيا
 الهوامش •
  (23)قانون حسم النزاع في اراضي المنتفك رقم  بموجب ت (. الغي 1) •

 1929لسنة 
 النص القديم للمادة: 

ان المراد في هذا البيان "بالمحاكم المدنية" هو محاكم البداءة المدنية  
لمواد المدنية او  ومحكمة االستئناف سواء استعملت اختصاصها في ا

التجارية ومحاكم الصلح من حيث ما لها من االختصاص في المواد المدنية 
والتجارية و"بالحكم" القرار القطعي والقرار الموقت . و"بنظامات المحاكم" 
النظامات التي يضعها وزير العدلية بتصديق المندوب السامي بمقتضى  

 ( 1921بيانات المحاكم لسنة  طبعت معدلة ببيان تعديل البيان. ) احكام هذا 
(  3قانون تشكيل المحاكم رقم ) ( من18/ المادة)بموجب    الغيت (2)

 : 1945لسنة 
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 النص القديم للمادة:  (3)
( يؤسس من جديد في بغداد وفي االماكن االخرى التي تعين بعد ذلك  1)

اكم بداءة مؤلفة كل منها من رئيس وعضوين عادة وإذا اقتضت الحال مح 
يجوز جعل المحكمة مشتملة على غرفتين او اكثر ويجوز ايضا تعيين  

 وأحد او اكثر من معاوني الحكام. 
محكمة   تأسيس ( وفي االلوية او االقضية التي يقر القرار عليها يجوز  2)

كل ما لمحكمة البداءة وقراراته  بداءة مؤلفة من حاكم منفرد له من السلطة
واحكامه يكون لها من الحكم نفس ما لقرارات محكمة البداءة واحكامها.  

  ويجوز ان يعين معه وأحد او اكثر من معاوني الحكام. 
 ( 1921)طبعت معدلة ب بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة 

قانون تشكيل المحاكم رقم   ( من 18/المادة)(.الغيت هذه المادة بموجب  3)
 : 1945( لسنة 3)

 النص القديم للمادة: 
يجوز تعيين وأحد او اكثر من حكام الصلح في اي قضاء عالوة على 

 محكمة الصلح التي اسست في بغداد . 
  .1923المحاكم لسنة  بموجب قانون تعديل بيان   (.اضيفت4)
( لسنة 3( من قانون تشكيل المحاكم رقم )18/المادة) بموجب  (.الغيت5)

1945 : 
 النص القديم للمادة:

 ؤسس من جديد محكمة استئناف في بغداد. ت (  1)
يس وعدد من الحكام يقرر من حين  ( تؤلف محكمة االستئناف من رئ 2)

الى حين وتعد مؤلفة تأليفا قانونيا إذا حضر الرئيس واثنان من الحكام على  
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  األقل او إذا حضر ثالثة من الحكام على األقل عند غياب الرئيس. 
( يجوز لحكام محكمة االستئناف ما عدا الرئيس منهم ان يؤدوا وظيفة 3)

  ئها. رئيس محكمة بداية او وظيفة اعضا
 ( 2/المادة)"  1919لسنة  (1) )طبعت معدلة بنظام المحاكم المدنية "رقم 

( تنظر محكمة االستئناف في جميع االستئنافات الواردة على ما يقبل  4)
  االستئناف من احكام محاكم البداءة من مدنية وتجارية.

 ( 1921)طبعت معدلة ب بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة 
( من قانون التنفيذ رقم  102/المادة) ( من بموجب3)(.الغيت الفقرة 6)
 . 1957( لسنة 30)
( من هذه المادة الملغاة بموجب  2( و)1ن )ي * النص القديم للفقرت  •
 : 1945( لسنة 3( من قانون تشكيل المحاكم رقم )18/المادة)
 ملغاة - 1
 ملغاة. - 2

( من قانون التعديل  2/المادة)( المضافة بموجب  3/للفقرة)*النص القديم 
 : 09/12/1922الثاني لبيان المحاكم تاريخ 

لرئيس محكمة التمييز والعضو المفوض منه من اعضاء هذه المحكمة  - 3
ان يجلب راسا او يطلب أحد الطرفين محضر اية معاملة اجرائية ويودعه  

هذه المحكمة ان تفسخ القرار االجرائي الذي صدر  لو  ،مة التمييز الى محك
في تلك المعاملة وتصدر بدله القرار الذي تراه عادال مع مراعاة األحكام  

 الواردة في نظامات المحاكم. 
 النص االصلي القديم للمادة:

وتؤلف   ،سيس محكمة تمييز للعراق بموافقة المندوب الساميأ( يجوز ت 1)
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من رئيس وعدد من الحكام يقرر من حين الى حين والى ان  هذه المحكمة 
تؤسس محكمة تمييز مستقلة تقوم محكمة االستئناف مقام محكمة تمييزية  

  فوق المحاكم التي دونها. 
 1922كانون األول   9* انظر القانون المؤرخ في 

( لرئيس محكمة التمييز او ألحد اعضائها المفوض منه ان يجلب  2)
ى من الدعاوي التي فصلت فيها غير محكمة التمييز والتي  محضر اية دعو 

 تستأنف لم تكن قابلة لالستئناف او التي كانت قابلة لالستئناف اال انها لم  
مقنعة وله ان يحيلها الى محكمة التمييز. وهذه   ألعذارفي المدة الالزمة 

  المحكمة تفصل فيها بالعدل مع مراعاة نظامات المحاكم.
 ( 1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة   )طبعت معدلة ب

( من قانون التعديل الثاني لبيان  2/المادة)(.عدلت هذه المادة بموجب  7)
  ، 1923المحاكم لسنة 

 النص القديم للمادة: 
لرئيس محكمة التمييز او أحد حكامها المفوضين منه ان يسحب من اية  

المعامالت التي لم او  ى محكمة مدنية من غير محكمة التمييز أحدى الدعاو 
يبت فيها بعد ويحيلها الى محكمة مدنية اخرى ذات اختصاص للفصل فيها 

 "1921بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة "طبعت معدلة ب  .
( لسنة 3( من قانون تشكيل المحاكم رقم )18/المادة) بموجب  (.الغيت8)

1945 : 
 النص القديم للمادة:

ال تجوز مراجعة محكمة تمييزية في خارج العراق في شان حكم او قرار  
الحكم من احكام   وذلك بالرغم عما يخالف هذا  ،صدر من محكمة كائنة فيه
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  القوانين العثمانية.
 " 1921"طبعت معدلة ببيان تعديل بيانات المحاكم لسنة  

( من قانون تشكيل المحاكم رقم  18/المادة)  (.الغيت هذه المادة بموجب9)
 : 1945( لسنة 3)

 ادة: النص القديم للم
محاكم شرعية في اي قضاء من االقضية عالوة على    تأسيسيجوز 

 .   تأسيسهاالمحاكم الشرعية التي قد جدد  
( من قانون حسم 16/المادة)( من هذه المادة بموجب 1/الفقرة)(.الغيت 10)

 . 1929لسنة  ( 23)النزاع في اراضي المنتفك رقم 
من قانون تعديل بيان  ( 3/المادة)*النص القديم للمادة الملغاة بموجب 

 : 1922/ 01/11المحاكم تاريخ 
( ليس للمحاكم الشرعية او المدنية ان تعطي قرارا يتضمن البت في  1)

ملكية االراضي الزراعية الواقعة في لوائي المنتفق وكركوك ما لم يصدر  
وزير الداخلية او الموظف المفوض منه شهادة بان ال مانع من البت في  

  الدعوى.
اقيمت في دعوى من هذا القبيل في محكمة شرعية او مدنية فعلى  ( إذا 2)

المحكمة بعد اخذ الرسم على اقامة الدعوى ان تدعو الطرفين وتحقق  
الدعوى تحقيقا تمهيديا ثم تؤجلها وتقدم الى متصرف اللواء الذي تقع تلك  

وتطلب ان  ،االرض ضمن دائرته بيانا عن جهات الدعوى التي ينبغي حله 
ار في وجوب الدوام في رؤية الدعوى ام عدمه وعند ورود هذا  يعطى قر 

البيان الى المتصرف يجب عليه ان يقدمه الى وزير الداخلية او الموظف  
وله ان يصدر القرار المطلوب من عنده ان   الشأن،المفوض منه في هذا 
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  كان وزير الداخلية قد اذن له بذلك .
 يأذنان  الشأنلمفوض منه في هذا ( إذا ابى وزير الداخلية او الموظف ا3)

ترد الدعوى ويعاد الى المدعى ما دفعه من الرسم عند   ، بحسم القضية
  وإذا اذن بحسمها تسمع وتحسم وفق هذا القانون. ،اقامتها

( ان الدعوى التي تقام على المتصرف في االراضي والتي ترد بناء على 4)
زمان على تصرف المدعى  من هذه المادة تقطع مرور ال  (3/الفقرة)احكام 

من    (1662و   1661و   1660/المادة)عليه وتبدا المدد الوارد ذكرها في 
من قانون االراضي من تاريخ اقامة الدعوى  ( 78و   20 تين/الماد)المجلة و 
 المذكورة.

 النص االصلي القديم للمادة:
ليس للمحاكم المدنية وال للمحاكم الشرعية ان تصدر حكما يتضمن البت في  

ية ارض ما لم يصدر وزير الداخلية او الموظف المفوض منه شهادة ملك
 بان ال مانع من البت في الدعوى 

 "1921"طبعت معدلة ب بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة 
قانون تشكيل المحاكم رقم  ( من 18/المادة) (.الغيت هذه المادة بموجب 11)
 : 1945( لسنة 3)

 النص القديم للمادة: 
( لوزير العدلية ان يصدر من حين الى حين نظامات مصدقة من  1)

  المندوب السامي في الشؤون االتية :
)ا( تنظيم المحاكم المدنية والشرعية وصالحيتها ووظائفها واصول المرافعة 

  التي تطبقها.  وكي ية جريان االشغال فيها والقوانين
 . )ب( وظائف حكام هذه المحاكم وموظفيها وواجباتهم واشغالهم

http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=071220056935869
http://www.iraqld.iq/LoadArticle.aspx?SC=071220056935869


 

498 
  

)ج( الرسوم التي تدفع فيها او التي تدفع على ما يتعلق بمعامالتها واشغالها 
او معامالت واشغال موظفيها والمصاريف التي تخصصها للخصوم  

  والشهود وغيرهم.
 . دل واشغالهم)د( سلك المحامين ووكالء الدعاوى وكتاب الع

( والنظامات التي توضع بمقتضى هذه المادة يجوز ان تبطل ما جاء في 2)
هذا البيان وفي القوانين والنظامات العثمانية من األحكام التي تطبق على  

( من هذه المادة كما يجوز ان تغيرها او  1/الفقرة )المواد المدرجة في  
  تضيف اليها احكاما جديدة.

( لوزير العدلية ان يصدر من حين الى حين نظامات مصدقة من  3)
المندوب السامي ليبطل بها ما كان قد اصدره من األحكام بموجب هذه  

 المادة او بغيره او يضيف اليه احكاما جديدة  
 "1921"طبعت معدلة ب بيان تعديل بيانات المحاكم لسنة 

 1918لسنة  (5) ية بغداد عددنظام محاكم الصلح في والثانيَا. 
 1918شباط  23في 

 1921مايس  15في  1921والمعدل بنظام تعديل نظامات المحاكم لسنة 
 اا مادة ونقتصر على ذكر المادة الخاصة ب   (17)من  يتكون النظام

 وى اوكالء الدع
ان وكالء الدعاوى الذين اذنوا باالشتغال بمحاكم الصلح وسجلت  . 15
، يرخصون  1921ماؤهم بهذه الصفة قبل اليوم األول من نيسان سنة اس

باالشتغال في تلك المحكمة مؤقتا وذلك عالوة على المحامين المأذونين  
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من قانون   94باالشتغال في محاكم البداءة، وبصرف النظر عن المادة 
 الصلح، على ان تراعى في ذلك األحكام االتي بيانها. حكام 

إجازة   بأيديهم  كانت  الذين  األشخاص  يجعل  ان  التمييز  محكمة  ولرئيس 
  1921باالشتغال بالمحاماة في محكمة البداءة قبل اليوم األول من نيسان  

محاكم الصلح ويسجلهم بهذه الصفة إذا قرر عدم   إحدى وكالء دعاوى في  
المذكورة، وذلك بموافقة وزير العدلية وبشرط اال يكون بأيدهم تجديد اجازتهم  

او بغداد وال رخصة من النظارة العدلية   بإسطنبول شهادة من مدرسة الحقوق  
 العثمانية مؤرخة قبل احتالل بغداد. 

 ( 1921)طبعت معدلة بنظام تعديل نظامات المحاكم لسنة      
 لث الفصل الثا

 8191 لسنة المحامين نظام
 28/12/1917 المؤرخ في  البيان بموجب الصادر

 

 العام الملكي الحاكم دقهصاااااااا و  ،االتي النظام العدلية ناظر نظم قد  
 المؤرخ الجيش قائد بيان من (2)البند بموجب زودها التي الساااالطة حسااااب

28/12/1917. 
 .1918 لسنة المحامين نظام النظام هذا يسمى •
 واالسااتئناف، البداءة محكمتي أمام مصااالحهم يتعاطوا ان للمحامين يمكن •

 من الخصاااااوص بهذا رخصاااااة على حصااااالوا إذا اال محامين، يتساااااموا وان
 يتعااااطوا ان الحكوماااة تعينهم الاااذين للمحاااامين ان غير،  العااادلياااة نااااظر

 .رخصة غير من المحاماة
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 بغداد، والذين أو  اساااااطنبول في حقوق  مكتب من شاااااهادات لهم الذين ان •
 بغداد، احتالل قبل مؤرخة العثمانية( العدلية )نظارة من شااااهادة ايضااااا لهم

 يطلبوا ان يمكنهمو   الواليات، في المحاكم أمام فنهم يمارساااااوا ان لهم تجيز
 ).العدلية من )ناظر به لالشتغال الرخصة

 لتعاطي رخص الراغبين يعطي ان العدلية( يحق )لناظر ذلك على عالوة •
 .اخالقهم وحسن الحقوقية معارفهم عن رضي إذا المحاماة فن

 يبرز لناظر ان المحاكم أمام المحاماة فن معطاة في يجب على الراغب
 العدلية:

 .مكنته على يدل اثبات •
 .اخالقه حسن على تدل شهادة •
 نشار تاريخ من شاهرين بعد الخصاوص بهذا طلبهم يقدمون  الذين أما  

 ان الى ال يحتاجون  فانهم الساااااااابق، في محامين كانوا والذين القانون  هذا
 .منهم تطلب مالم بأخالقهم يتعلق بما شهادات يبرزوا

 المحامين الئحة على يوقع ان الرخصااااااة، اخذ قبل المحامين على يجب •
 ألجل روبية (15) قدره رسااااااااما يدفع العدلية(، وأن )ناظر لدى المحفوظة

 ساانة وتجدد كل من األول كانون  31 في الرخصااة مدة الرخصااة، وتنقضااي
 .روبية)15(بدفع
 باالمحاامين يتعلق فيماا التركياة القوانين يتبعوا ان المحاامين على يجاب •

 .القانون  بهذا المصرحة التغييرات مع 14/1/1876 في المؤرخة
 غرض كل من وخالياً  صالحًا وحراً  يكون  ان المحامي سجايا من ان •
 لرفاقه. وصادقاً ناصحًا  يكون  وان واالعتدال بالرفق يسلك وان •
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 المحاكم مسااااااعدة عن مصااااالحته، عبارة في مأربه يكون  ان ويجب  
 يحضااااار الذين والحكام المحاكم وجميع الحكومة يحترم وان  ،العدل بأعمال
 يعرفه قراراً  تعطي انها بحيث واختيار، علم عن المحكمة وأال يغش أمامهم،

 أو  الخصااااوم اشااااخاص تمس واسااااتهزاء اهانة الفاظ خطأ، وأال يسااااتعمل انه
 من ذلك كان إذا وعرضاااااهم، اال بشااااارفهم الطعن من يتحذر وكالئهم، وان

 .بذلك مخصوصة افادات موكله افاده إذا أو  الدعوى  مقتضيات
 السرية. المسائل جميع في السر يحفظ ان وعليه

 فيجب محكمة في الطرفين أحد قبل من موكال المحامي كان وإذا  
 في الجارية، أو  الدعوى  في نصاااااااحه أو  الخصااااااام مسااااااااعدة عن يمتنع ان

 ال تليق أو مصااااااالح اشااااااغاال يتعاطى ال بها، وان المتعلقة الدعاوى  احدى
 .المحامين بمسلك

 أحد تؤخر ان – الالزمة االساااااتخبارات بعد – االساااااتئناف لمحكمة يجوز •
 الحد الالئحة من اسااااامه تحذف أو  بتقصااااايره تخبره أو  توبخه أو  المحامين
 :االتية االسباب

 .الئقة غير أو  خادعة بصورة وظيفته في تصرف قد انه تبين إذا •
 رشااااااوة يدفع ان من أحد مكن رشاااااااه، أو  أو  أحد على رشااااااوة عرض إذا •

 ان لمحام يحق ما يشااااااامل ال وهذا،  العدلية اشاااااااغال في وظيفة لتحصااااااايل
 .الوكالة الى الراجعة والرسوم المصاريف من اخر محام من يتسلمه

 يعده أو  يرشاااوه شاااخص بواساااطة محام وظيفة على يحصااال ان حاول إذا •
 .المطلوبة الوظيفة على الحصول من ليمكنه برشوة

 يناساااب ال أو  بشااارفه يخل ما المحاكمة بعد عليه وحكم جرم منه تبين إذا •
 .الرسمية وظيفته
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  14/1/1876 في المؤرخااااة المحااااامين قوانين خرق  جرم منااااه تبين إذا •
 المحامين لوظيفة مناف تصارف كل منه ظهر أو   (7)بعدد المرقوم والقانون 
 .وشرفهم

 العام. الملكي الحاكم وصدقه القانون  هذا العدلية( سن )ناظر 
 14/1/1918في   بغداد

 كوكس  ز. .ب العام الملكي  الحاكم       كارتر ا. بنهام العدلية ناظر
 الفصل الرابع 

  1921لسنة المحاكم نظامات نظام تعديل 
 المتعلقة والنظامات البيانات على تحتوي  مجموعة نشر المراد ان حيث    

 النظامات في التعديالت  بعد وأحداث بغداد احتالل منذ والصادرة بالمحاكم
 بناء السامي المندوب بموافقة يتالال النظام العدلية وزير  سن فعليه،  المذكورة

 .المحاكمبيان  نم 23 المادة على
 ". 1921لسنة   المحاكم نظامات تعديل بنظام "النظام هذا يسمى  -   1/المادة
 على النظام بهذا الملحق الجدول  في  المدرجة النظامات تعدل  - 2المادة
 من  سبقه  وما النظام هذا حسب معدلة جديد من وتطبع فيه  المبين الوجه

 .النظامات
 ما يأتي: وك   1918 لسنة  المحامين نظامما يخص سأكتفي بذكر    
 . العدلية(  )وزير وردت با العدلية( اينما )ناظر ةلفظ  بدلت النظام هذا في

 :باآلتية  المادة هذه بدلت  - 2.مادة
 او المدنية البداءة محاكم  من  محكمة  في المحاماة بتعاطي ألحد يسمح ال"

 باالشتغال اجازة لديه يكن لم ما التمييز محكمة او االستئناف محكمة في

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
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 محاكم عدة او  بمحكمة  خاصة اي خصوصية  او عمومية ما واالجازات
 "التمييز محكمة رئيس ويعطيها معينة 
التمييز(   االستئناف( با)محكمة )محكمة عبارة بدلت  -  4و  3 .مادة

 وردت  اجازات( اينما بإعطاء مأذون  بداءة محكمة  رئيس )او  جملة وحذفت
                                                   .المادتين كلتا في

 التمييز( وحذفت االستئناف( با )محكمة  )محكمةعبارة  بدلت  -   5 .مادة
 االجازة(.  تعطي التي بداءة محكمة  )او  جملة
 التمييز(.  )محكمةا  با االستئناف( )محكمة  عبارة بدلت  -   8.مادة

 الباب الثالث                           
 تشريعات العهد الملكي

 . 1923 لسنة الملكية االرادة •
 .   1923 لسنة المحامين  اجور نظام •
 .   1925لسنة المحامين  نقابة نظام •
 .  1932لسنة )2 (رقم 1918 لسنة المحامين نظام تعديل  نظام •
 . 1933لسنة  )61 (رقم نالمحامي  نقابة قانون   •
 . 1934لسنة  المحامين  نقابة قانون  تعليمات •
 .1936لسنة    (57)رقم    1933لسنة    ( 61)تعديل قانون نقابة المحامين رقم   •
أجور المحاماة الخاصة بمديرية األوقاف   1953( لسنة  504تعليمات رقم )  •

 العامة 
أجور المحاماة الخاصة بمديرية األوقاف   1955( لسنة  1تعليمات رقم )   •

 العامة.
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 لفصل األول ا
 1918لسنة  المحامين نظام بتعديل 1923 سنة ملكية ارادة 

 الملكية  ارادتي اصدرت
 الوزراء مجلس عليه ووافق العدلية وزير عرضه ما  على بناء           

 سنة األول  كانون  28 في المؤرخ المحاكم بيان من(   23 /المادة) بمقتضى
 سنة مايس 14 في المؤرخ المحاكم بيانات تعديل ببيان المعدل1917 
 :االتي الوجه على1918 ةلسن  المحامين  نظام بتعديل1921 

 :( 7/المادة (الى االتية  الجديدة الفقرة اضيفت  أوال.
 في  قرابته ذي من حاكم  لدى دعوى  في يحضر ان للمحامي ليس . 1

 مأذونية ويعطيه  ذلك على خصمه  يوافق لم  ما  ،دونها فما الرابعة الدرجة
  .خطية

 حاكمين من أكثر من المؤلفة المحكمة واقلية المحامي بين القرابة كانت وإذا
 .الحكم هذا حينئذ يطبق  فال
 يأتي:  ما محلها ووضع األولى( فقرتها( )8/ المادة (من  حذفت-ثانيا
 أحد مسلك في التحقيق نفسها تلقاء من تباشر ان البداءة لمحكمة    

 محكمة اية  رئيس  من  به  لها امر  صدر  إذا ذلك تقبل ان  عليها، و المحامين 
 او  توبخه او  المحامي ذلك تنذر ان المذكور التحقيق بعد ولها ،منها اعلى
 االتية. األسباب من لسبب المحامين سجل من  اسمه محو  او  شغله عن توقفه
 االتية  الجديدة الجملة بإضافة الثامنة المادة من  االخيرة الفقرة عدلت  .ثالثا
 :اليها
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 تخففها او  البداءة محكمة بها حكمت التي العقوبة ترفع ان التمييز  لمحكمة   
 النظر تعيد  ان وقت اي في لها يسوغ ولكن  ،قاطعا يعتبر  وقرارها .تشددها او 
 العقوبة تشدد ال  ان بشرط ،  ذلك تستدعي  جديدة اسباب ظهرت  إذا ،قرارها في
 .الصورة بهذه النظر  اعادة عند
 .االرادة هذه تنفيذ  العدلية وزير  على
 من الثالثين واليوم 1923 سنة اب من عشر الثالث اليوم في ببغداد كتب
  1341سنة  الحجة ذي
 .  1923 آب 27 ي ف  )89(العدد العراقية الوقائع جريدة في نشر

                                                         
 الفصل الثاني 

  1923المحامين لسنة اجور نظام 
 العراق  ملك نحن 
 بيان من والعشرين الثالثة المادة بمقتضى  العدلية وزير عرضه ما على  بناء

 امرنا 1921 لسنة المحاكم بيانات تعديل ببيان المعدل 1917 لسنة المحاكم
 :آت  هو  بما
 )1923( لسنة المحامين  اجور نظام)  النظام هذا يسمى  •
 . والشرعية المدنية المحاكم  على النظام هذا يطبق  •
 ذي 16 في المؤرخ الدعاوي  وكالء بنظام المربوطة التعريفة عن يستعاض •

 .النظام بهذا الملحق ( بالجدول1876 (1292 سنة  الحجة
 الملحق  الجدول  في  جاء ما  خصمه  من يستوفي  ان دعواه  في الناجح للطرف •

 كاتب كرسوم المتفرقة المصاريف على عالوة المحامين  اجور من النظام بهذا
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 انفقت انها المحكمة  ترى  التي المبالغ من ذلك وغير السفرية والنفقات العدل
 .الدعوى  تستجوبه  ما على

 تكون  حسبما عليه الرد بالئحة  او الدعوى  اقامة باستدعاء يربط ان يجب  •
 األولى الفقرة بموجب  المطلوبة المحامي  اجور تفاصيل لتضمن قائمة الحال

 المتفرقة المصاريف وباقي القانون  بهذا الملحق الجدول من السادسة الى
 استيفاؤها يراد التي المصاريف من وغيرها واالعالنات إلنذاراتا  كمصاريف

 .االخر الطرف من
 ان يجب  منها  يطلب  فما المحاكمة  في الشروع  بعد الحادثة المصاريف اما

 .الدعوى  ختام قبل المحكمة الى يقدم  استدعاء في  يدون 
 ال ان جب، ي المتفرقة والمصاريف المحامي بأجرة الطرفين  أحد على والحكم
 يستحق ما اال المادة هذه في  المبينة بالكي ية رسميا يطلب لم شيئا يتضمن

 في تراعى  ان على الجدول من ( 10/الفقرة) الى( 7/الفقرة (بموجب  ذلك من
 .النظام هذا من (12و 11/ المادة (احكام ذلك
 فتقدرها الجدول من ( 10/الفقرة  لىا 7/الفقرة (بموجب  تؤخذ التي االجور  اما

 .رسمي طلب بدون  المحكمة 
 يجب  الدعوى  ربح  الذي للطرف  بها يحكم  التي  المحامي اجور  تقدير  عند •

 :االتية  واعدقال تراعي  ان المحكمة على
 من(  10/الفقرة لىا  7/لفقرة)ا ب بموج  المستحقة االجور لتقدير ينبغي •

 المحكمة بأمر اجلت التي غير من المحاكمات عدد الى ينظر ان الجدول
 .مرافعة بدون 
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 له يصدر  وعندما األخرى،  الجهات بعض  في الطرفين أحد ينجح عندما •
 النظام  هذا بموجب  تؤخذ التي  االجور  من اليه يدفع ،ادعاه ما ببعض الحكم

 .النسبة تلك على يستحقه ما
 عرض  اهماله او اميه ح م او الخصوم  أحد  استعداد لعدم  محاكمة اجلت إذا •

 عندما شخصيا حضوره عدم او المحكمة على الجوهرية األسباب او الوثائق
 المسؤول الخصم على المحاكمة تلك مصاريف تلقى ،لحضوره ضرورة يكون 
 الدعوى  نتيجة كانت  مهما الحضور  عدم او  االهمال او  االستعداد عدم عن

 .المآل هذا في شرحا المحضر في تدون  ان المحكمة وعلى
 ال ( روبية 300قيمتها) يتجاوز  ال  التي الشرعية او الصلحية الدعاوي  في •

 شيء الدعوى  خسر الذي الطرف من تستوفى التي المصاريف مع  يحتسب
 .ومدافعته المحامي  حضور  على (9و  7/الفقرة (في الواردة االجرة من
 المتفرقة والمصاريف المحامي اجور تفصيالت الحكم  في تدرج ان يجب •

 الذي االعالم  في  ايضا ذلك ويذكر  لألخر  الطرفين أحد  على  بها حكم  التي
 .الخصوم الى يسلم

 من  يطلب ان قانونية بمعامالت القيام في موكله له اذن الذي للمحامي •
 المصاريف عن فضال القانون  بهذا الملحق  الجدول  بمقتضى اجرة موكله

 .الدعوى  نتيجة تكن مهما مصالحه على حقيقة أنفقها التي المتفرقة
 والمصاريف  االجور موكله من يستحصل ان المحامي  يستطع لم إذا •

 التي المحكمة في عليه الدعوى  يقيم ان له يسوغ،  السابقة المادة في المذكورة
 .المذكورة والمصاريف االجور عنها نشأت التي الدعوى  في  حكمت

 الدعاوي  او  االستئنافية او  الشرعية الدعاوي  من الدعوى  تلك كانت وإذا •
 المصاريف االجور  انشأت إذا وكذلك ،الشرعي التمييز مجلس فيها دقق التي
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 والمصاريف  االجور دعوى  تقام ان فيجب ،دعاويها تقم  لم امور  عن المذكورة
،  به المدعى  المبلغ  يقتضيه  حسبما البداءة محكمة في او الصلح محكمة  في
 المتفرقة والمصاريف االجور تفصيل  على تحتوي  قائمة  استدعائه يصحب و 

 بهذا الملحق الجدول الى بالنظر  الطلب في المحكمة تدقق  وان ،المطلوبة
 المؤجلة المحاكمات  تلتحق  التي  االجور  اسقاط  في الخيار ولها،   القانون 
 .موكله  تعليمات تنفيذ في المحامي لتقصير

 مقطوعة  مبلغ لدفع مخصوصة عقودا موكليهم  مع  يعقدوا  ان للمحامين  يسوغ  •
 المعقود االجرة فيها  تتجاوز  التي  المقاوالت  عن  الدعوى  تقبل  ال  ولكن لهم اجرة

 .الدعوى  قيمة من المائة في  عشرين عليها
 غير المحاكم  رسوم لدفع المقدرة قيمتها النظام هذا في للدعوى  قيمة  تعتبر  •

 من تقدرها ان فلها دعواه  تقدير في بالغ قد المدعي ان رات إذا المحكمة ان
 .المحامي اجرة تعيين ألجل  جديد 

 ويطبق الرسمية الجريدة في نشره تاريخ على شهر مرور  بعد النظام هذا ينفذ •
 في والشرعية  المدنية المحاكم  على  القائمة  الفضائية المعامالت  جميع  على
 )6 لىا 1/الفقرة) في  المبينة االجور من  شيء  تؤخذ ال ولكن  ،تنفيذه تاريخ

 استدعاء ذلك يطلب الذي الخصم  يقدم لم ما ،النظام بهذا الملحق الجدول  من
 تاريخ  على  شهر مرور  قبل او  الحكم تفهيم قبل طلبه تفصيالت  على يحتوي 
 .الحين ذلك الى القضية في  الحكم يصدر لم ان النظام هذا تنفيذ

 .النظام هذا تنفيذ  العدلية وزير  على •
 واليوم 1923 سنة  اذار شهر من  والعشرين الحادي اليوم  في ببغداد  كتب 

  1341.سنة شعبان شهر من الثالث
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 الجدول                                
على المطالعة الخطية التي يطلبها أحد الخصوم يؤخذ من خمس الى   .1

 ل. عشرين روبية بحسب جسامة الشغ
 على استحضار االوراق االتية وكتابتها: .2
استدعاء الدعوى مع ما يقدم في ايضاحه من االوراق والرد على الخصم  ()ا

 الذي يعقب ذلك. 
ا من االوراق والرد على الخصم  المدافعة مع ما يقدم في ايضاحه  ()ب

 الذي يعقب ذلك
 )ج( االستئناف. 

 )د( اللوائح الجوابية على االستئناف واالستئناف المتقابل.  
 )ه( استدعاء التمييز او اعادة المحاكمة. 

)و( الالئحة الجوابية على استدعاء التمييز او اعادة المحاكمة ومعها  
 الدعوى.    الصور الالزمة للتبليغ الى خصوم 

 ربية      آنه الدعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوى 
 يؤخذ                     روبية (300)ان كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز  

 
0       5         

روبية ولم   (300)ان تجاوزت قيمة الدعوى  
                                            :  يؤخذروبية  ( 750)تتجاوز

 

8       7 
 

 روبية ولم تتجاوز (750)ان تجاوزت قيمة الدعوى 
                                                : روبية يؤخذ (1500)

0      15 
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روبية ولم تتجاوز  (1500)ان تجاوزت قيمة الدعوى 
                                               يؤخذ: روبية   (3000)

0      30 
 

روبية ولم   (3000)ان تجاوزت قيمة الدعوى 
                                           :  يؤخذروبية   ( 5000)تتجاوز

 

0      50 
 

روبية وال تتجاوز   (5000)ان تجاوزت قيمة الدعوى 
روبية فيؤخذ:                                    (10000)
  

0   100 

                                                         روبية يؤخذ:   (10000)وان تجاوزت قيمة الدعوى 
 

0    950 
 

وكتابة االستدعاءات الى الحكام او  على استحضار  -3
غيرهم من المأمورين المندوبين من المحكمة واالنذارات  

ذلك من االوراق والحجز والصلح والوكاالت وما اشبه 
 يؤخذ:                                    

0       5 
 

          يؤخذ:  طلب االعتراض على الحكم الغيابي   على-4
 

0         5 
 

  . على كل ساعة او اقل مما يقضيه في التفتيش5
والتحقيق وسماع الشهادة خارج لمحكمة وكتابة قوائم  

يذ األحكام وما اشبه ذلك من المعامالت  ف االشياء وطلب تن 
 يؤخذ:             واإليابعلى ان يدخل في الحساب زمن الذهاب 

0          5 
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  الحضور والمرافعة في المعامالت التمهيدية او  على- 6
معامالت   الفرعية وعلى استدعاء الحجز او غير ذلك من

   نفسها: المحكمة من غير المحاكمة 
 روبية يؤخذ:     ( 750) إذا كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز  

          روبية يؤخذ:  (750)وان كانت قيمة الدعوى تتجاوز 
 

 
 
 

0        5   
5       15 

  على الحضور والمرافعة في محاكمة دعوى في  . 7
 لألجرةمحاكمة   عن كل والحد االعظم محكمة صلحية

 تعددت الجلسات: مهما 

 

روبية   (300)ان كانت قيمة الدعوى ال تتجاوز  (1)
 يؤخذ: 

40     8   

روبية ولم تتجاوز   (300)( ان تجاوزت قيمة الدعوى 2)
 :                           روبية يؤخذ ( 750)

87       
15 
 

روبية ولم تتجاوز  (750)ان تجاوزت قيمة الدعوى  (4)
 روبية يؤخذ:  (3000)

                     
015  45 
 

    120  030 يؤخذ:                   (3000)( ان تجاوزت قيمة الدعوى 4)
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في محكمة  على الحضور والمرافعة في محاكمة . 8
 البداءة:

 

 

 15    87 روبية يؤخذ:  (750)ان لم تتجاوز قيمة الدعوى  (1)
 

روبية ولم تتجاوز    (750)ان تجاوزت قيمة الدعوى  (2)
 يؤخذ:   روبية (1500)

015   60       
 
 

روبية ولم تتجاوز   (1500)ان تجاوزت قيمة الدعوى  (3)
 روبية يؤخذ:  (3000)

                  
8 22    

90        
روبية ولم تتجاوز   (300) ان تجاوزت قيمة الدعوى  (4)
 روبية يؤخذ:  (5000)

       030   
150        

روبية ولم تتجاوز   (5000)ان تجاوزت قيمة الدعوى  (5)
 يؤخذ:   (10000)

                   
600  300         

 
                                            روبية يؤخذ: ( 10000)ان تجاوزت قيمة الدعوى  (6)

090  540      
 

والمرافعة في محاكمة دعوى في  على الحضور  -9
 محكمة شرعية:
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                                    روبية يؤخذ:  (300) ان لم تتجاوز قيمة الدعوى  (1) 
40      8     

  
روبية تؤخذ نفس  ( 300)( ان تجاوزت قيمة الدعوى 2)

 (. 8 /الفقرة )الرسوم الواردة في 
 

محاكمة دعوى في   على الحضور والمرافعة في -10
  (8 /المادة)الواردة في  محكمة االستئناف تؤخذ الرسوم  

 . مع عالوة ثلثها عليها

 

 الهوامش 
  1918هذه المادة بموجب نظام تعديل نظام المحامين لسنة  عدلت-(  1)

  1932/ 06/01صادر بتاريخ  (2) رقمه ، 1932( لسنة 2رقم )
ان تدرج في الحكم تفصيالت اجور المحامي   القديم: يجبالنص 

ويذكر ذلك  لآلخر والمصاريف المتفرقة التي حكم بها على أحد الطرفين 
 ايضا في االعالم الذي يسلم الى الخصوم.

 الفصل الثالث 
 1925لسنة المحامين  نقابة نظام 

              من بعةاالر  الفقرة على االطالع وبعد العدلية وزير اقتراح على بناء     
 1917 سنة  األول  كانون  28 في  المؤرخ الحاكم  بيان  من (  23/المادة)

 .  1921سنة ايار 14 في المؤرخ المحاكم تعديل بيان والمعدل
 على وبناء األساسي، القانون  من  المعدلة(  23/المادة (على االطالع وبعد 

 .األول فيصل الملك جالل اياها خولني  التي السلطة

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=210920054550126
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 .جاللته  عن نيابة النظام هذا صدقت قد
 األولى المادة
  1925 سنة المحامين  نقابة نظام ،النظام هذا يسمى 
 الثانية المادة
 االمور عدا المحاماة مهنة شؤون  كافة على لإلشراف المحامين نقابة  تؤلف
 .االنضباط لجنة  الى النظام هذا في  خصصت التي

 الثالثة المادة
،  العراق في  محكمة اي امام المحاماة يتعاطى ان كان شخص  ألي يسوغ  ال
 نقابة اياه تمنحها خاصة اجازة على ويحصل  النقابة في عضوا يكن لم إذا

 .الثانية  او  العليا الدرجة في المحاماة لتعاطي المحامين 
 الرابعة المادة
 العدلية وزير ويعتبر  .الجمعيات قانون  ألحكام وفقا المحامين  نقابة تسجل 

 .المذكور  القانون  من (6/المادة) في به  مصرح كما بالمشروع  القائمين  أحد
 النظام هذا صدور بعد حاال – يدعو ان عنه ينيبه من  او العدلية وزير على

 بتشكيل المتعلقة االمور  لترتيب  بغداد في  برئاسته لالجتماع  المحامين – 
 .وتسجيلها النقابة
 الخامسة  المادة

 .العدلية وزير بموافقة اال الداخلي النقابة نظام تبديل يجوز  ال
 السادسة  المادة
 المحامين  انضباط لجنة تسمى  لجنة التمييز محكمة رئيس برئاسة تؤسس
 البت اللجنة  هذهول  .محامين  وثالثة التمييز محكمة  من  عضوان فيها يكون 

 :االتية  االمور في
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 بخصوص  المحامين نقابة قرارات الى الموجهة  االعتراضات  في النظر •
 .االجازة ألجل الواقع الطلب رفض او تعطيها التي االجازات

 .العليا الدرجة  الى المحامين بترفيع المتعلقة االعتراضات •
 .المهنة  تعاطي عن المحامين أحد توقيف •
 .النقابة  من المحامين واخراج االجازات الغاء •

 السابعة المادة
 انضباط  لجنة في ليحضرا التمييز  محكمة  من عضوين العدلية وزير  ينتخب 

 األسباب من لسبب أحدمها حضور تعذر وعند ،وأحدة سنة لمدة المحامين
 محكمة اعضاء بين من غيره عضوا مؤقتا يدعو  ان اللجنة لرئيس  يسوغ

 اعضاء من االقدم مقامه يقوم  الرئيس ورضح  تعذر وإذا،  االخرين التمييز
 .التمييز  محكمة 
 الثامنة المادة
 محامين ثالثة التئامها عند السنة في مرة السنوية المحامين  جمعية تنتخب 
 اللجنة في  أحدهم حضور تعذر  ند، وع االنضباط لجنة  في  اعضاء ليكونوا
 .مؤقتا للحضور اخر محاميا يدعو ان االداري  النقابة لمجلس  يسوغ 
 التاسعة المادة
 من وثالثة نائبه  او الرئيس بحضور االنضباط لجنة  في المذاكرة تبتدئ

 الذي الجانب يرجح اآلراء تساوي  وعند،  كثرية باأل القرارات  وتتخذ األعضاء
 .الرئيس  فيه

 العاشرة  المادة
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 انضباط لجنة رئيس على المحامين نقابة تصدرها التي االجازات عرض يجب
 شخص اجازة على  المذكور الرئيس  اعترض وإذا،  تصديقهما ألجل المحامين 

 .فيه للبت االنضباط لجنة  الى االمر يرفع
 عشرة  الحادية المادة

 امتناعها او  فيها عضوا قبوله المحامين نقابة رفض بسبب  شخص اشتكى إذا
 ان له يجوز ،  العليا الدرجة  في  اياه قبولها عدم  محاماة أو  اجازة منحه  عن

 نقابة وعلى  ة، النقاب  قرار صدور تاريخ  من  شهر خالل االنضباط  لجنة  يراجع
 .الشأن بهذا اللجنة  هذه تقرر ما تأخير اي دون  تنفذ ان المحامين 

 عشرة  الثانية المادة
 محام اي منع  تقرر  ان بدائية  محكمة وألي  والتمييز  االستئناف  لمحكمة يجوز
 السلوك  وحسن الملك بواجبات مخال عمال اتى إذا مهنته تعاطي عن كان

 المحكمة معامالت يخص ذلك وكان ،الداخلي النقابة نظام في المذكورين
 درجة.  منها أدني هي  المحكمة التي  بأعمال  او  بمنعه  االمرة
 انضباط لجنة  على  فورا القضية ترفع ان المحكمة  على يجب كهذه حالة وفي
 .والدالئل األسباب ذكر مع

 :اما تقرر ان وللجنة
 المنع.  الغاء •
 المنع.  تاريخ من وأحدة سنة عن تزيد ال لمدة تأييده •
 النقابة.  من واخراجه المحامي اجازة الغاء •

 عشرة  الثالثة المادة
 في ورد كما المهنة تعاطي عن المحامي منع سلطة النقابة ادارة لمجلس
 نفسها  بالكي ية االنضباط لجنة  الى االمر وترفع السابقة المادة
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 عشرة  الرابعة المادة
 لشرح االنضباط لجنة  امام يحضر  ان الشغل عن منع الذي للمحامي  يسمح
 لها ممثال تنتدب ان  المحامين لنقابة يسمح  كما نفسه عن  والدفاع قضيته

 .القضية في تنظر  عندما المذكورة اللجنة امام للحضور
 عشرة  الخامسة المادة
 على بناء او  نفسها تلقاء من لها راقرا تعديل كان وقت باي االنضباط للجنة

 :االتية  االحوال في  وذلك .مراجعة
 خداع.  على بناء القرار استحصل إذا •
إن التحقيق  اثناء تتوفر  لم  مادية ادلة حصلت •  لجنة  قرارات السابق. 

 .اخرى  سلطة او  محكمة  اية لدى تميز وال  تستأنف ال االنضباط 
 عشرة  السادسة المادة

 االخرى  والتعليمات النظامات وكافة 1918 لسنة المحامين  نظام ان
 ملغاة تعتبر 1923 لسنة المحامين اجور  نظام عدا بالمحاماة المتعلقة
 لسنة الجمعيات لقانون  وفقا المحامين  نقابة تسجيل  تاريخ من  اعتبارا
 الرسمية الجريدة في التاريخ هذا العدلية وزير  ويعلن ،1922
  النظام هذا تنفيذ  العدلية وزير  على - عشرة السابعة المادة
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 الفصل الرابع 
  1932لسنة )2 (رقم 1918 لسنة المحامين نظام تعديل نظام 
 المحامين نظام  من   )سابعة ال/المادة (الى االتية الفقرة تضاف.   1المادة  

 قيامهم اثناء يرتدوا ان المحامين  على ،     1923 لسنة   تعديله و  1918 لسنة
 الكسوة الرسمية  االجتماعات في  حضورهم وعند  المحاكم امام المحاماة بمهنة 

  ".خاصة بتعليمات العدلية وزير يعينها التي  بهم الخاصة
  .القانون  هذا تنفيذ العدلية وزير على - 2المادة

 الفصل الخامس 
  1933لسنة (61) رقم المحامين نقابة قانون  

 الى  واستنادا االساسي القانون  من  المعدلة(  23/المادة (على االطالع بعد 
 االعيان مجلسي وبموافقة األول  فيصل الملك جاللة اياها خولني التي السلطة
 :جاللته عن  نيابة االتي  القانون  بوضع أمرت والنواب

 األول  الفصل
 التعاريف 

 : وهي له مهنة  المحاماة اتخذ  من  لمحامي ا.  1المادة
 والصكوك والمقاوالت واللوائح العرائض وتنظيم  القانونية اآلراء ابداء .ا

 . االوراق وسائر
 والخاصة العامة  المحاكم امام بالوكالة عنها والدفاع بالحقوق  االدعاء .ب

 قضايا في االدارة موظفي وامام والمحكمين الرسمية واللجان والمجالس
                                                               .العشائر

http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=071120051764298
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=130920052154415
http://www.iraqld.iq/%28S%28pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345%29%29/LoadLawBook.aspx?SC=130920052154415
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 وتحقيقها الحقوق  لتعقيب مراجعته تقتضي  من  الى بالوكالة المراجعة  . ج
 . القوانين احكام وفق واستحصالها

 الثاني  الفصل
 المؤسسات 

 العاصمة مركزها يكون  للمحامين نقابة القانون  هذا بحكم  تؤسس .   2المادة
        :وعندئذ 

 . النقابة الى منتسبين  العراق في المحامين  جميع  يكون  .1
 النقابة رئيس  ويرأس انضباط  ولجنة ادارة ولجنة  رئيس  للنقابة يكون   .2

  النقابة. يمثل الذي وهو االدارة لجنة
 مربوطة  منها كل والموصل البصرة في  انضباطيتان لجنتان تكون  .3

 .فقط االدارة حيث من  النقابة برئاسة
 المحامين نقابة رئاسة يمثالن والموصل البصرة في االنضباط  لجنة رئيسا  .4

  .المذكورتين  المنطقتين في
  3المادة

 فيه تنتخب سنة كل من اب شهر خالل سنويا اجتماعا النقابة تعقد . 1
 االدارة لجنة  تقرير في  وتنظر ،واالنضباط  االدارة ولجنتي  ونائبه الرئيس
 سبيل  في  االقتراحات من ترتئيه  ما وتقرر  ،للنقابة العامة والموازنة السنوي 
 وتعقد ، العدلية وزير  الى بوجه  بتقرير  وتدرجه  والمحاماة النقابة  حالة ترقية 
 التي المراكز إلمالء االنتخاب اجراء يقتضي عندما اخرى  اجتماعات ايضا

 . واالنضباط االدارة لجنتي في  تشغر قد
 وتصدر  اعضائها اكثرية بحضور النقابة اجتماع نصاب يتم   . 2

 حصول عدم وعند .االجتماع  في الحاضرين بأكثرية آراء منها القرارات
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 مهما حاصال فيه النصاب ويعتبر  االجتماع  يعاد ما اجتماع في االكثرية
  باألكثرية القرارات فتتخذ  االكثرية  حصول عدم وعند ، الحاضرين عدد كان

   .النسبية
 حاز من  رئيسا ويكون  ، والخفي بالراي ونائبه  الرئيس انتخاب ري . يج 3

 على الحائزين  بين يقرع  اآلراء تساوي  وعند نائبه  وكذلك اآلراء اكثرية
 .المتساوية االصوات

  4المادة
 لهم سبق اعضاء وستة  ونائبه الرئيس  من النقابة ادارة لجنة تؤلف . 1

 . سنوات  خمس عن تقل ال مدة بالمحاماة االشتغال
 للسر.  كاتما واخر للصندوق  امينا اعضائها بين من اللجنة تنتخب  . 2
 القانون.  هذا احكام مراعاة مع االتية بالوظائف اللجنة تقوم  .  3 

 .بشأنها القرار واعطائها النقابة الى االنتساب طلبات قبول .4    
 . النقابة ألعضاء سجل مسك ب.
 . للمحاماة اجازة اعطاء .ج     
 .منها  صرفه يقتضي ما وصرف وحفظها االشتراك بدالت استيفاء د.    
 رفع و  المعينة المواعيد في اجتماعاتها وتنظيم النقابة  محل  ادارة ه.    
  .النقابة الى المذكورة الشؤون  عن  سنوي  تقرير
  5المادة

 كل  في  وخمسة العاصمة في اشخاص سبعة  من  انضباط لجنة  تؤلف . 1
 بالمحاماة االشتغال لهم سبق ممن ينتخبون  والبصرة الموصل منطقتي من
 .سنوات خمس عن تقل  ال مدة
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 اثناء المقيمين المحامين قبل من العاصمة انضباط لجنة تنتخب  . 2
  .الحلة  .كربالء  .كوت  .دليم  .ديالي  .بغداد الوية  في االنتخاب
  . امكن  إذا الديوانية

 اثناء المقيمين المحامين  قبل من البصرة االنضباط لجنة تنتخب  ب.
  . والعمارة والمنتفك البصرة الوية  في االنتخاب

 اثناء المقيمين المحامين قبل  من الموصل انضباط لجنة . تنتخب ج
  . سليمانية  .اربيل  .كركوك  .الموصل الوية  في االنتخاب

 التابعين المحامين يدعو  ان النقابة رئيس على النقابة تأليف وبعد  . د
 في  المنطقتين من كل مركز في  االجتماع الى والموصل البصرة لمنطقتي 

 البصرة من لكل االنضباطيتين اللجنتين النتخاب سنة  كل من  ايلول  شهر
 يتم ان الى سنا األعضاء اكبر  االجتماع يراس ان على والموصل
 بين  من لها رئيسا لجنة  كل تنتخب  ه. القانون  هذا  احكام وفق  االنتخاب
 . أعضائها

 االنضباطية  النقابة اعضاء شؤون  في النظر المذكورة اللجان . وظيفة3 
  .القانون  هذا احكام حسب بخصوصها القرار واصدار

  6المادة
 اكثرية  بحضور  واالنضباط االدارة لجنتي اجتماعات في النصاب يتم   .1 

 .األعضاء
  . اآلراء بأكثرية المذكورتين اللجنتين من كل مقررات تصدر   . 2  
 يستكمل موقتا اعضائها أحد  او  اللجنتين من كل رئيس  غياب . عند 3  

 انتخابهم اثناء اآلراء حيازة في  اللجنة اعضاء يلي من بحضور النصاب
 في ورؤسائهما واالنضباط  االدارة لجنتي  اعضاء من يحصر لم من كل .4
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 مستقيال يعتبر مشروع  عذر  بدون  متوالية مرات ثالث  اللجنتين  اجتماعات
  .عنه بدال اخر شخص وينتخب اللجنة في مركزه من

  7المادة
 التمييز محكمة لدى لالعتراض قابل اللجنتين أحدى من الصادر القرار ان

 .قطعي  وقرارها اعضائها من واربعة  رئيسها من المؤلفة
 الثالث  الفصل

 المحاماة وتعاطي النقابة الى االنتساب شرائط
  8المادة

 النقابة في عضوا صار إذا  اال بالمحاماة يشتغل ان شخص ألي يسوغ ال
  .القانون  هذا وفق اجازة منها واستحصل

  9المادة
 الصفات على حائزا يكون  ان النقابة عضوية  في الشخص لقبول  يشترط
  :االتية 

 تمضي  ان شرط على العراقية بالجنسية التجنس  او  العراقية الجنسية . ا
 من ويستثنى النقابة في العضوية طلبه  قبل  سنوات خمس تجنيسه على
  . القانون  هذا تنفيذ قبل المجازون  المحامون  ذلك
 اب 23 قبل القضاة مدرسة  او عثمانية حقوق  مدرسة من  التخرج . ب
 من كالمتخرج المادة هذه بحكم ويكون .  العراقية الحقوق  كلية من او 1921 

 : من  كل  المذكورة الكلية
 االضافي الفحص ادى وقد اجنبية  حقوق  مدرسة من  متخرجا . كان1  

 . المختصة  السلطات تعينه  حسبما العراقية القوانين يخص فيما
 .سنوات خمس لمدة العراقية البالد في حاكما . خدم2 
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 المدد هذه تكون  ان على سنوات عشر مدة المحاماة بمهنة . اشتغل3  
 سابقة  الوجه هذه على بالمحاماة االشتغال او  الحاكمية في سلك المنقضية

 .مباشرة النقابة عضوية طلب لتاريخ
 في بعدها اشتغل  ثم سنوات خمس  من  اقل مدة الحاكمية في . خدم 4  

 في خدم ثم سنوات عشر عن تقل  مدة المحاماة في اشتغل او  المحاماة
 االشتغال  من سنتين تعادل سنة الحاكمية  في الخدمة ان باعتبار الحاكمية

 في  المنصوص الحد بالغة خدماته  مدة مجموع يكون  ان على المحاماة في
  .المادة هذه من )3 (او  )2 (الفقرة

 مخلة بجنحة  او  سياسية غير بجناية عليه محكوما  يكون  ال ان . ج
 االمانة وخيانة  واالحتيال  والنصب التزوير  واالختالس كالسرقة بالشرف
 . بذلك والتوسط واالرتشاء واالرشاء الكاذبة واليمين الزور وشهادة

  .اعتباره اعيد إذا اال  باإلفالس عليه محكوما يكون  ال ا . د
 .والسلوك السمعة بسوء مشتهرا يكون  الا . ه

  10المادة
 من يلزم بما مرفقا النقابة  في االدارة لجنة الى العضوية  طلب يقدم أ.

  .السابقة المادة في المذكورة الصفات توفر  تثبت  التي  الوثائق
 الفقرة في المذكور الطلب بشان قرارها تصدر ان االدارة لجنة  على .ب

 صورة وتبلغ اليها وصوله تاريخ من اعتبارا يوما عشر خمسة خالل السابقة
 التمييز محكمة ورئيس العدلية وزير من كل الى المذكور القرار من

  . الطلب وصاحب
 المذكورة المدة في قرارها اللجنة اصدار عدم عند الطلب لصاحب . ج

 قبول  في قرارها تصدر ان المحكمة هذه وعلى التمييز  محكمة مراجعة
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 اعتبارا يوما عشر  خمسة من اكثر ذلك يتأخر  ال ان على رده او  الطلب
  .المراجعة تسجيل تاريخ من

  11المادة
 بشأن االدارة لجنة قرار الى التمييز محكمة  نظر يلفت  ان العدلية لوزير. ا

 هذا ألحكام مخالفا المذكور القرار يكون  عندما النقابة في  العضوية طلب
 ن.القانو 

 . القرار ذلك على اليها المشار المحكمة لدى يعترض ان الطلب لصاحبو 
 عشر  خمسة السابقة الفقرة في المذكور القرار على االعتراض مدة . ب

  .التبليغ  من اعتبارا يوما
 والقرار  .التمييز محكمة رئاسة الى تحريرية  بصورة االعتراض يقدم. ج

  .قطعي الشأن هذا في المذكورة المحكمة تصدره الذي
  12المادة
 عضوية في الطلب  قبول قرار يصبح  عندما النقابة في االدارة لجنة على

 وتعطيه القرار ذلك  به  المتعلق الشخص  عضوية  تسجل  ان قطعيا  النقابة
 ودرجة فيه  الالزمة الصفات لتوفر  العضوية  ونله هويته  فيها  تدرج اجازة

 .القانون  هذا ن ( م14/المادة (حسب للمحاماة صالحيته
 13 المادة  
 او  االدارة لجنة  على  النقابة في  العضوية طلب بقبول القرار اصدار عند .ا

 من  صالحية  درجة فيه تعين  ان القرار ذلك اصدرت التي التمييز  محكمة 
 . القانون  هذا( من 14/المادة (وفق للمحاماة العضوية  نال
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 النقابة في  العضوية طلب بشأن القرار على االعتراض صالحية ان. ب
 في  جاء ما وفق المحاماة إلجراء الشخص صالحية  درجة تعيين يشمل 
  .السابقة الفقرة
 ان فيها هو  التي من  اعلى للمحاماة صالحية  درجة استحق من لكل ج.

 هذا في تراعي  ان على اياها بتخويله القرار اصدار االدارة لجنة من يطلب
 حيث  من العضوية بطلب المتعلقة القانون  هذا احكام كافة الطلب

 .ذلك وغير  ومدته ومرجعه االعتراض
  14المادة

 القانون  هذا بموجب المحاماة إلجراء الصالحية حيازة في . يراعى 1 
 : االتية األحكام

 في االشتغال  النقابة الى وانتمى  حقوق  كلية من متخرجا كان لمن  يسوغ أ.
 -بداية  والجزائية وتمييزها الشخصية  االحوال وقضايا الصلحية الدعاوي 

 . سنة لمدة  انتمائه تاريخ من وذلك -منها الجنايات داع
 والكبرى  البداءة المحاكم امام  يشتغل ان له يسوغ السنة  هذه مرور بعد .ب

  أيضا. سنة مدة الرسمية والمجالس الخاصة والمحاكم واللجان
 في المذكورة الصالحيات بجميع يتمتع ان له المدة هذه مضي وبعد . ج

 .القانون  هذا
 االشتغال لهم  سبق والذين الحقوق  كلية من المتخرجين غير واما. د

 لهم فيسوغ ( 9/المادة) من  ب(/الفقرة (حسب الحاكمية  او  بالمحاماة
 دعاوي  في الترافع عدا واللجان والمجالس المحاكم جميع  امام االشتغال
 التي لصالحيات على االجازات اعطائهم في يقتصر ان على الجنايات

  .القانون  هذا نفاذ قبل لهم معطاة كانت
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 بالمحاماة اشتغاال للمحاماة اجازة على الحيازة المادة هذه بحكم . تعتبر2  
 نفاذ قبل  المختصة  السلطات جانب من المعطاة االجازات ايضا وتعتبر

  .القانون  هذا بموجب  الصادرة كاإلجازات القانون  هذا
 الرسمية الوظائف  في الماضية الخدمات مدة المادة هذه بحكم . تعتبر3  

  .المحاماة في مقضية  كمدة القانونية بالشؤون  المتعلقة
 الرابع  الفصل

 وواجباته المحامي حقوق 
  15المادة
 مهنته واجبات يؤدي التي المختصة والسلطات المحاكم من  المحامي  ينال

 من لتمكينه المقتضاة والتسهيالت المحاماة لكرامة المقتضاة الرعاية امامها
 وبياناته طلباته عن االعراض يجوز وال  .عنها والدفاع موكله بحقوق  االدعاء
  .قانوني  وجه الى المستندة

  16المادة
 يزيد  ال  ان على المحاماة في اتعابه اجرة على باالتفاق حر . المحامي1  

 الدعاوي  في  به المدعي المبلغ من المائة في العشرين نسبة  عن مقدارها
 قصد تناول الدعوة من المغرض كان إذا اال المعين المبلغ ذات الحقوقية
  .تتضمنه  مما بأكثر الدعوى  بشأن يصدر الذي الحكم من  االنتفاع 

 حاصل في المحامي  اشتراك متضمنة  االجرة تكون  ان يجوز . ال2  
  الدعوى.

  17المادة
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 ابداء او  توكيله بقصد عليه المعروضة القضية يدرس  ان المحامي على
 بشأنها وجيه  راي ابداء  الى التوصل  من يمكنه  درسا فيها القانونية المشورة

 .بأمانة القضية صاحب الى المذكور الراي يبدي  وان
  18المادة
 بالمعلومات  مزودا يكون  ان ما قضية في الوكالة يقبل  الذي المحامي على

 ليتمكن معه  موكله فيحضر  ال وا .القانونية صفحاتها تقتضيها التي  والوثائق
 (.  19/المادة) المعينة المواعيد في الدفاع او لالدعاء االستعداد من

 ما وكتمان الوثائق من موكله اليه يسلمه  ما بحفظ يعتني ان المحامي على
  .الدعوى  اسرار من  عليه  يطلع
  19المادة
 ما وكتمان الوثائق من موكله اليه يسلمه  ما بحفظ يعتني ان المحامي على
  .الدعوى  اسرار من  عليه  يطلع
  20المادة

 :الوكالة المحامي يقبل ال
  . حدةا و  قضية في متخاصمين  طرفين . عن1  
 الوكالة. تلك مفعول نفاذ اثناء عامة بوكالة موكله . ضد2  
 بصورة ابدى او فيها وكيال  كان ان سبق قضية في  شخص . عن3  

 . فيها الشخص ذلك لخصم وذلك بشأنها قانونيا رايا تحريرية
 عليها يده وضع ان له سبق الرسمية الدوائر من دائرة ضد  قضية . في4  
  .موظفا بصفته  فيها رايا ابدى او 
  .حاكما او  حكما بصفته فيها قراراه  ابدى ان سبق  قضية . في5  

  21المادة
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 ابداء عدم اليه المودعة القضية اسرار كتب في المحامي واجب يستمر
 القضية تلك في الوكالة من استقالته بعد  حتى  الخصم تفيد  التي  المعلومات

. 
  22المادة

 موكله حقوق  لمحافظة المقتضية بالواجبات القيام يهمل ان للمحامي يجوز ال
 المحاكم امام والحضور القانونية  والكفاالت التحريرية التبليغات كتقديم

 في والتمييز واالستئناف االعتراض  حق واستعمال المختصة والسلطات
 فقدان بسبب المذكورة بواجباته القيام من يتمكن لم إذا اال المعينة المواعيد
 باي او تالفيه  بإمكانه  يكن لم  تقصيرا موكله تقصير او المحامي  صالحية 

 .اخر  مشروع عذر
  23المادة

 بالواجبات امامها بمهنته يقوم التي والسلطات المحاكم تجاه مكلف المحامي
 : االتية 

 . واالفعال  باألقوال المذكورة والسلطات للمحاكم الواجب االحترام . مراعاة1  
 منع غرض  على يدل  مما المرافعات في والتضليل المماطلة . عدم2  

  .تأخيره او العدل تحقيق 
  24المادة

 االتية:  بالواجبات خصمه ومحامي خصمه نحو مكلف المحامي
مراعاة 1   في والتعامل القانون  به  يسمح  ما بقدر المشروعة معذرتهم  . 

  المهنة. 
 واية والشتم والسب القذف يتضمن  عما واالجتناب الكالم  آداب . مراعاة2  

  .القضية حقيقة  إلظهار البيان من الزم هو  ما عدا مطاولة
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  25المادة
 طرق  من طريقة باي الزبائن جلب في يسعى ال ان المحامي على يجب

 اشغاله محل  على  باسمه  لوحة وضع  ذلك  من ويستثنى   .والسمسرة االعالن
  .مراجعته  مواعيد  وتعيين لألشغال صالحيته  وعن المحل ذلك عن واعالنه
  26المادة
 ذلك في يراعي ان على ما قضية في الوكالة من  يستقيل ان للمحامي يجوز
 بعزمه موكله بإخبار وذلك استقالته  جراء من الموكل على ضرر حصول  عدم
 يمكن بصورة المحكمة وبإخبار االمكان قدر على كافية  بمدة االستقالة على
  .غيره توكيل  يتم ان الى بالقضية المتعلقة اإلجراءات تأجيل  معها
  27المادة

  .المحاماة كرامة من يحط عمل  اي في يشتغل ان للمحامي يجوز  ال
  28المادة
 امر في  اشتغاله بسبب  بالمحاماة االشتغال يترك  الذي النقابة  عضو  على
 من قطعي قرار لصدور او  اخر سبب ألي او  بالمحاماة اشتغاله من يمنع

 يراجع ان بالمحاماة االشتغال عن منعه يتضمن واالنضباط  االدارة لجنتي
  .يحملها التي االجازة وعلى  سجله على بذلك  لإلشارة االدارة لجنة
  29المادة

 في قرابته  ذوي  من حاكم  لدى دعوى  في  يترافق ان النقابة لعضو يجوز ال
 سواء كتابة  له  ويأذن ذلك على  خصمه يوافق لم ما دونها فما  الرابعة الدرجة
 القرابة كانت إذا فيما الحكم  هذا يطبق وال اداريا ام عدليا الحاكم ذلك اكان
  .فاكثر حكام ثالثة  من المؤلفة المحكمة واقلية المحامي بين 
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 الخامس  الفصل
 االنضباطية  اإلجراءات

  30المادة
 تؤهله التي الصفات يزيل ما يحدث او  بجريمة المحامي على يحكم عندما

 المحكمة اخبار  على  فبناء القانون  هذا من  )9 (المادة حسب  النقابة  لعضوية
 تنظر النقابة اعضاء أحد او  العدلية وزير  طلب  او الحكم  ذلك اصدرت التي
 ثبوتا المذكورة بالجريمة عليه الحكم ثبوت وعند  االمر في االنضباط  لجنة

 بالمحاماة المجازين سجل من اسمه شطب تقرر الحادثة تلك تحقق او  قطعيا
 الطلب ذلك بتسجيل  تقوم ان يجب التي النقابة ادارة  اللجنة  بذلك وتخبر 

  .بطالنها عن واالعالن االجازة واسترداد
  31المادة
 هذا احكام حسب الممنوعات يرتكب او  الواجبات المحامي يخالف عندما
 اخبار او  النقابة اعضاء أحد او  العدلية وزير طلب على فبناء القانون 

 او  براءته اللجنة وتقرر  االنضباط لجنة جانب  من  قضيته في  ينظر المحكمة 
 وال ذنبه  درجة تقتضيه ما حسب االنضباطية  العقوبات بإحدى  عليه الحكم
 كافية تعتبر التي المدة من اكثر الشأن هذا في والقرار النظر تأخير  يجوز
  .معقولة بصورة لذلك
  32المادة

 لجنة جانب من النظر قيد  قضيته الموضوعة للمحامي المجال  يفسح .1
 . بالوكالة او  بنفسه الدفاع وابداء للحضور االنضباط 

 مع  بإبدائها يرضي  من وشهادة االفادات من  يقتضي ما اللجنة تستمع  .2
  .القضية حقيقة يظهر ما الرسمية الدوائر من وتستعلم اليمين
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  .المحكمة  امام كأدائها اللجنة امام الشهادة اداء يعتبر  .3
  33المادة
 محكمة ورئيس  العدلية وزير من كال تبلغ ان قرارها اصدارها عند اللجنة على

 القرار. ذلك من بنسخة عليه والمشتكي  المخبرة والمحكمة  التمييز
  34المادة 
 مخالفته حيث من  اللجنة قرار على يعترض ان عليه للمشتكى . 1

 ان العدلية ولوزير التبليغ يوم  من  اعتبارا يوما )15 (خالل وذلك للقانون 
 . ذلك  الى النظر يلفت

 المعترض  قضية في تنظر عندما التمييز محكمة يحضر  ان للمعترض .2
  .نظره وجهة  إليضاح عليها
  35المادة

 اما اللجنة قرار على االعتراض بنتيجة الصادر التمييز  محكمة قرار يتضمن
 الى اعادته  او اخر بقرار عنه واالستعاضة نقضه او  االصلي القرار تصديق 
  يتضمنه  بما القيام اللجنة على، للقانون  مخالفته او  نقصه حيث من اللجنة
  36المادة
 .القطعية الدرجة اكتسابه تاريخ من اعتبارا القرار ينفذ

  37المادة
من  15دة/الما (يخالف ما ضده يحدث عندما للمحامي  ان القانون  هذا( 
 منها القرار صدور وعند النقابة في  االنضباط لجنة  على اوال شكواه  يعرض 

 العدلية وزير الى الكي ية ينهي  ان اللجنة  رئيس فعلى شكواه  في محق بانه
 السلطات  او  المحاكم هو  عليه المشتكي ان الى نظرا المختص الوزير او 
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 والقضاة الحكام قانون  وفق اإلجراءات يتخذ  ان  المختص الوزير وعلى االخرى 
  .الدولة موظفي انضباط قانون  او 

  38المادة
 واسباب المسند الذنب ايضاح على االنضباطية المقررات تحتوي  ان يجب
  .القانونية  والحيثيات ثبوته
  39المادة

 اللجنة نظر  اثناء اعضائها أحد او  االنضباط لجنة  رئيس  من  كل يشترك  ال
 . اليه  تعود قضية في

 الفصل السادس 
 االنضباطية  العقوبات

  40المادة 
 منه  يصدر عندما النقابة عضو  على بها يحكم التي االنضباطية  العقوبات

  هي:  القانون  هذا من( 31/المادة) وفق  ذنب
 اإلنذار.  .1
 ر. شه أ ستة على تزيد ال لمدة بالمحاماة االشتغال  عن المنع  .2
 تزيد  وال  شهرأ الستة عن  تقل ال لمدة بالمحاماة االشتغال  عن المنع  .3

 . السنتين  على
 .المحامين  عداد من واسقاطه النقابة عضوية من  المحامي  فصل .4

 المادة  41
 رضائها عدم النقابة  اعالن يتضمن  تحريري  تصريح عن عبارة االنذار  عقوبة 

 الى نظره الفات مع الذنب ذلك  الرتكابه عليه المحكوم النقابة عضو عن
 .تكراره من الحذر وجوب 
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 وزير  من كل الى منه  صورة وتبلغ المنذر الى المذكور  التصريح وجهوي 
  التمييز محكمة  ورئيس العدلية
  42المادة
 تقضي اشهر الستة على تزيد  ال مدة بالمحاماة االشتغال عن المنع  عقوبة

 الخاص والقرار ،نفاذها مدة المحاماة مهنة بها عليه المحكوم  يمارس ال  بان
 وزير  من كل الى منه صورة وتقدم عليه المحكوم الى يبلغ العقوبة بهذه

  .المحاكم ورؤساء التمييز محكمة  ورئيس العدلية
  43المادة
 تزيد  وال اشهر الستة عن تقل ال مدة بالمحاماة االشتغال عن  المنع عقوبة
 مدة المحاماة مهنة بها عليه المحكوم يمارس ال بان  تقضي السنتين على

 يقتضي من الى تبليغه وجوب عدا -العقوبة بهذه الخاص والقرار نفاذها
 الرسمية بالجريدة ملخصه يعلن ان يجب -القانون  هذا  احكام حسب تبليغه
 محل في الكائنة المحاكم ديوان  في بارز محل في ويعلق المحلية والرائد
 .النقابة  ومحل الدائمي عليه المحكوم اشغال
  44المادة

 المحامين عداد من واسقاطه النقابة عضوية  من  المحامي فصل عقوبة  .ا
 ابطالها او  اجازته واسترداد النقابة سجل  من المحامي اسم بشطب  تقضي
 رار، والقالمحاماة بمهنة  واشتغاله المحامين  نقابة الى االنتساب من ومنعه

 حسب تبليغه يقتضي من  الى تبليغه  وجوب  عدا -العقوبة بهذه الخاص
 والجرائد الرسمية الجريدة في ملخصه  يعلن ان يجب -القانون  هذا احكام

 اشتغال  محل  في  الكائنة المحاكم  ديوان في بارز محل في ويعلق  المحلية
 . النقابة ومحل الدائمي  عليه المحكوم
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 يتضمن خطير ذنبه ان ثبت إذا اال  العقوبة بهذه النقابة عضو  يحكم ال  .ب
 تصلحه  ولم تكررت قد ذنوبه ان او االخالق في حطة مع قصد سوء

 من العامة بالمصلحة مضرا محاميا بقاءه جعل مما الذكر المارة العقوبات
 السابع  الفصل         .المحاماة مهنة  حيث 

 شتى  أحكام
  45المادة
 هوية على االدارة لجنة بإعداده المكلفة النقابة اعضاء سجل  يحتوي  ان يجب 

 جعلتهم لتي الصفات وشرح العضوية نيلهم وتاريخ الكاملة النقابة اعضاء
 االنضباطية  والعقوبات نالوها التي المحاماة بصالحية اجازات مع لذلك اهال

 والتالعب التزوير عن خاليا السجل هذا يكون  ان ويجب وجدت ان وتواريخها
 .الصحيح  غير  والشطب والحك
  46المادة
 من كل الى سنة كل من الثاني كانون  شهر خالل تقدم ان االدارة لجنة على
 تخبر وان  النقابة اعضاء بأسماء قائمة التمييز محكمة ورئيس  العدلية  وزير

  .بوقته المذكورة القائمة في  التبديل من  يحصل  بما اليها المشار المراجعة
  47المادة
 و إضباراتها االنضباطية  القضايا سجل على تحافظ ان االنضباط  لجنة على

 .صحيح غير وشطب وحك وتالعب تزوير  كل من سالمة
  48المادة
 االدارة لجنتي  واعضاء رؤساء من المسؤولين  جانب من  التقصير يعتبر 

  . المحاماة واجبات في تقصير القانون  هذا حسب وظائفهم في واالنضباط 
  49المادة
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 خاصة بتعليمات دفعها ومواعيد النقابات في االشتراك بدالت تقررأ. 
 السنة في  عضو  كل اشتراك بدل يزيد  ال ان على العدلية وزير من تصدر

 . حداو  دينار  عن ينقص وال  دنانير ثالثة عن
 يرى  عندما المناطق بتفاوت ما زمن في االشتراك بدالت تفاوت  يجوز  .ب

 ان على منطقة كل في االقتصادية  لألحوال نظرا الزما ذلك العدلية وزير
  .السابقة الفقرة حكم هذا في  يراعي
  49المادة

 خاصة بتعليمات دفعها ومواعيد  النقابات في االشتراك بدالت تقرر   .ا
 السنة في  عضو  كل اشتراك بدل يزيد  ال ان على العدلية وزير من تصدر

 . وأحد دينار  عن ينقص وال  دنانير ثالثة عن
 يرى  عندما المناطق بتفاوت ما زمن في االشتراك بدالت تفاوت  يجوز.  ب

 ان على منطقة كل في االقتصادية  لألحوال نظرا الزما ذلك العدلية وزير
  .السابقة الفقرة حكم هذا في  يراعي
  50المادة

 القانون  هذا احكام فيه تراعي ان على لها داخليا نظاما تدون  ان للنقابة 
  العدلية وزير قبل من تصديقه بعد  اال نافذا يكون   وال ومقتضياته

  51المادة
  :االتية واالنظمة القوانين تلغى . 1

 م. 1876-1292الحجة  ذي 16 المؤرخ العثماني المحامين  نظام
 م. 1909 – 1325 ايلول 13 المؤرخ العثماني المحامين قانون   . 2
 . 1914-1330شباط  27 المؤرخ الشرعية المحاكم  في المحاماة قانون . 3
 . 1918 لسنة العراقي المحامين نظام.4
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 .  1923 اب 10 المؤرخة الملكية االرادة. 5  
 .  1925 لسنة المحامين  نقابة نظام.  6 

 المحاماة صفة على الحائزين يدعو  ان العدلية وزير  على - موقتة مادة
 الشهر تتجاوز ال مدة في عام  اجتماع عقد الى القانون  هذا احكام بمقتضى

 لجنة وعلى ،لجانها وانتخاب النقابة تأليف ألجل وذلك، تنفيذه تاريخ من
 المحامين في توفرها المطلوب  الصفات بفحص تقوم ان عندئذ االدارة
  .القانون  هذا احكام وفق  الدرجات وتعين  االجازات وتمنح
  52المادة
 .الرسمية  الجريدة في نشره تاريخ من القانون  هذا ينفذ

  .القانون  هذا تنفيذ العدلية وزير  على - 53المادة
 الفصل السادس

صادرة بموجب المادة التاسعة واألربعين من قانون نقابة  تعليمات
 المحامين

)المادة/      الى  )49باالستناد  رقم  المحامين  نقابة  قانون  من  لسنة 61(   )
تقرر لدى هذه الوزارة ان تكون بدالت االشتراك في النقابة ومواعيد   1933

 دفعها من قبل األعضاء على الوجه االتي: 
. يكون بدل اشتراك كل عضو في النقابة ثالثة دنانير إذا كان ممن يتمتعون 1

)الفقرة/ تشملهم  ممن  أو  القانون  في  الواردة  الصالحيات  (  1بجميع 
 ( منه.  14من)المادة/

المادة  من  ب(  أو  )الفقرة/أ  تشملهم  ممن  كان  إذا  فلسًا  وخمسمائة  ودينارًا 
 المذكورة.
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االشتراك من قبل األعضاء خالل ثالثين يوماً اعتباراً من  تدفع بدالت  .3

 اليوم االول من شهر كانون الثاني من كل سنة. 
 

 وزير العدلية                                                        
 الفصل السابع 

رقم  1933لسنة  (61) قانون تعديل قانون المحامين رقم  سابعًا.
 1936لسنة  (57)

 
 نحن ملك العراق 

 بموافقة مجلسي االعيان والنواب أمرنا بوضع القانون االتي: 
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بما   (4/المادة)من    (3/الفقرة)تلغى مقدمة    .المادة األولى ويستعاض عنها 
 يلي: 

هذا  احكام  مراعاة  مع  االتية  الوظائف  ومنها  النقابة  بشؤون  اللجنة  )تقوم 
 القانون(. 

ويستعاض (  9/المادة)ب( من /الفقرة)( من 1تلغى الجملة ) .المادة الثانية
 عنها بما يأتي: 

كان مجازًا بالمحاماة من نظارة العدلية العثمانية بنتيجة امتحان في   أ.
آب سنة   23مدرسة الحقوق أو بطريقة أخرى وفق القوانين المرعية قبل 

, أو كان متخرجًا من مدرسة حقوق اجنبية وقد أدى الفحص  1921
 إلضافي فيما يخص القوانين العراقية حسب ما تعينه السلطة المختصة. ا

 ( كفقرة رابعة: 14/المادة)تضاف الفقرة االتية الى   .المادة الثالثة
أما من كان منهم حائزًا على إجازة في المحاماة من نظارة العدلية  .4

  إليهمفيتمتعون بجميع الصالحيات الممنوحة  ،العثمانية بنتيجة االمتحان
وكذلك حكام الشرع يمنحون إجازة بتعاطي المحاماة أمام المحاكم   ، وقتئذٍ 

 الصلحية والشرعية فقط. 
 ويستعاض عنها بما يأتي: ( 20/المادة)من  (2/الفقرة)تلغى   .المادة الرابعة

ضد موكله بوكالة عامة إذا كان الوكيل يتقاضى راتبًا أو سنويًا تجاه تلك   .2
 الوكالة العامة.
 ويستعاض عنها بما يأتي:   (25/المادة)تلغى   .المادة الخامسة

الداللة بين أصحاب العالقة والمحامين ممنوعة ومحظور على المحامي *
جلب الزبائن بأي طريقة من طرق اإلعالن أو الداللة أو غير   أن يسعى في

ذلك. ويعتبر المخالف لذلك مخالفًا لواجبات المهنة باستثناء وضع لوحة  
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باسمه على محل اشتغاله واعالنه عن ذلك المحل وعن صالحياته  
 باالشتغال وتعيين موعد مراجعته. 

 الجملة االتية:  (32/ادةالم) من  (  2/الفقرة)يضاف الى آخر  .المادة السادسة
)ولها أن تطلب من المحاكم والدوائر الحكومية األوراق التي تعتبر انها مثبتة  

 يوجب التأخير(.   وأال  ،بشرط ان ال يخل ذلك بحقوق أحد  ،للقضية
 العبارة االتية:  ( 33/المادة)تضاف الى اخر  .المادة السابعة

 )وتبلغ صورة منه الى رئاسة النقابة(. 
 كفقرة )ج(:   (49  /المادة)تضاف الفقرة االتية على  .المادة الثامنة

)ج( على المحاكم والمجالس واللجان أن تمتنع عن قبول المحامي ما لم يكن  
وعلى رئيس النقابة أن   ،قد جدد اجازته خالل المدة المعينة في الفقرة السابقة

حامين الذين جددوا يرسل الى المحاكم والدوائر ذات الشأن قائمة بأسماء الم
 اجازتهم. 

 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  .المادة التاسعة
 على وزير العدلية تنفيذ هذا القانون.  .المادة العاشرة
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 الفصل الثامن 
 أجور المحاماة الخاصة بمديرية األوقاف العامة 

 المبحث االول 
 1953( لسنة 504تعليمات رقم ) 

(  34استنادا الى المادة السادسة من نظام تشكيالت إدارة األوقاف رقم )
 قررنا ما يأتي:  1949لسنة 

تدافع مديرية الحقوق باسم األوقاف في كافة الدعاوى التي تقيمها او   -1
تقام عليها ما لم تقتض الضرورة توكيل محام عنها وذلك بموافقة مدير األوقاف 

 العام.
 تصدر الوكاالت القانونية بتوقيع مدير األوقاف العام.  -2
ال يجوز للمحامي إذا كان وكيال عاما عن الدائرة الدخول في مرافعة  -3

 أية دعوى ما لم يخبر بذلك تحريريا من قبل المدير العام.
لمدير األوقاف العام ان يوكل من يشاء من موظفي الدائرة حسب ما   -4

 تفتضيه المصلحة. 
 ح والمستدعيات: أجور اللوائ  -5
تدفع أجور المحامي على اعداد عريضة )استدعاء الدعوى( وما يقدم   -أ

 في ايضاحها من اللوائح والمذكرات االيضاحية واالنذارات وفق الجدول التالي: 
 دينار 20فلس عن الدعوى التي ال تتجاوز  300
 دينار  50دينار ولم تتجاوز   20فلس عن الدعوى اذا تجاوزت  600

 دينار.  100دينار ولم تتجاوز   50دينارا واحد إذا تجاوزت قيمة الدعوى 
 دينار  200دينار ولم تتجاوز   100ديناران إذا تجاوزت قيمة الدعوى 
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 دينار  300ولم تتجاوز  200دنانير إذا تجاوز قيمة الدعوى  3
 دينار  700دينار ولم تتجاوز   300دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى  7

 دينارا.  700إذا تجاوزت قيمة الدعوى دينار  11
وال يستحق المحامي شيئا عن استحضار اللوائح والمستدعيات واجور  

 طبعها في الدعاوى المودعة له. 
بدعاوى   -ب الخاصة  االستئنافية  اللوائح  استحضار  عن  الدائرة  تدفع 

استئناف تسوية حقوق األراضي وعن استحضار اللوائح التمييزية الخاصة بها 
( فلوس عن كل دونم، من القطع المستأنفة دعواها 10قطوعة قدرها )اجرة م

( فلسا لكل قطعة مهما كانت مساحتها. 750على ان ال تزيد هذه األجرة عن )
وتكون اجرة تنظيم اللوائح المماثلة التي تقدم للجان التسوية عن قطع متعددة 

ا باعتبارها  الثبوتية،  فيها األسباب  تتحدد  جرة عن قطعة  من مقاطعة واحدة 
 واحدة يضاف اليها اجر االستنساخ فقط. 

وال يستحق المحامي شيئا عن استحضار اللوائح والمستدعيات واجور طبعها  
 في الدعاوي المودعة له.

تكون قيمة المدعى به هي قيمة الدعوى المقدرة لدفع رسم المحكمة   -6
ب النسب ابتداًء، أساسا الحتساب أجور المحامين وتعيين هذه األجور بحس

 التالية.
 إذا لم تتجاوز قيمة المدعى به مائة دينار  %10 -أ

إذا زادت قيمة المدعى به عن المائة دينار على ان يكون الحد    %7 -ب
 ( دينارا.250األقصى لألجرة مهما بلغت قيمة المدعى به )
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المبينة في    -ج النسب  تقل عن  المحامين على اجرة  يجوز االتفاق مع 
الفقرتين السابقتين او على اجرة مقطوعة إذا كانت الدعاوى بسيطة وال تتطلب  

 اتعابا كبيرة. 
العام ان تتجاوز اجرة المحاماة الحد األقصى    -د المدير  يجوز بعد موافقة 

انت قيمة المدعى به جسيمة  المبين في الفقرة )ب( اذا كانت الدعوى مهمة وك
( دينار وبعد موافقة مجلس الشورى اذا 400على ان ال تزيد األجرة على )

اقتضت الضرورة ان تكون األجرة اكثر من المبلغ المذكور، وال بد من التقيد  
 ى. المحامين او نظام اجورهم كحد اعل على كل حال بما يعينه قانون نقابة 

دعاوى اعتراض الغير على نصف األجرة  ال يجوز ان تزيد األجور في -ه
المقدرة في الدعوى االصلية سواًء اكانت الدائرة معترضة او معترضا عليها 

 اعتراض الغير مع مراعاة الفقرة السابقة.
يجوز االتفاق على اجرة مقطوعة ال تتجاوز المائة دينار في حالة حسم  -و 

لحة الوقف،  الدعوى لمصلحة الوقف ونصف األجرة عند حسمها ضد مص
وذلك في الدعاوى التي ال يمكن او يصعب فيها تعيين قيمة المدعى به أو  
في الدعاوى البسيطة والتولية واالستحقاق من غلة الوقف واالعتراض على 
بدل االستمالك وإزالة الشيوع واجر المثل والتخلية والغصب وكذلك الدعاوى 

 التي تدخل بها األوقاف شخصا ثالثا. 
 ى اثبات حق العقر في األراضي: في دعاو  -ز

( فلسًا لكل دونم من القطع الماتنازع  50تدفع للمحامي اجرة مقطورعة قدرها )
عليها في لجان التسوية أو محاكم استئناف التسوية والتي يحتمل توحيدها، 

 ( فيما يخص االتفاق على الحد األعلى لالجرة.  6مع مراعاة المادة)
 ي البساتين المعمورة:وفي دعاوى اثبات حق العقر ف
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دينار واحد اذا كانت مساحة البستان دونمًا فأقل. ودينار ونصف اذا كانت 
 مساحة البستان دونمًا وال تتجاوز الدونمين . 

 وثالثة دنانير اذا كانت مساحة البستان أكثر من أربعة دوانم. 
 وفي البساتين غير المعمورة تدفع للمحامي نصف األجور المذكورة. 

تدفع أجور المحاماة النسبية بحسب الحاالت االتية بعد استقطاع ما   -7
 قد يكون للدائرة من ديون على المحامي: 

األجرة الكاملة فيما إذا صدر الحكم لمصلحة الوقف واكتسب الدرجة   -أ
 القطعية

 نصف األجرة إذا صدر الحكم ضد الوقف واكتسب الدرجة القطعية.  -ب
الحكم لمصلحة الوقف في جزء من دعوى  تدفع األجرة تامة إذا صدر   -ج

الدرجة   الحكم  اكتساب  بعد  وذلك  االخر  الجزء  عن  األجرة  ونصف  واحدة 
 القطعية. 

يستحق المحامي األجور بعد تعقيبه القضية حتى اكتساب الحكم ادرجة    -د
القطعية ويدخل في ذلك طلب تصحيح القرار وإعادة المحاكمة. اما إذا عقبها 

جات المحاكم او لجزء منها وترك الخصم او تركت الدائرة لدرجة واحدة من در 
الدعوى ألي سبب كان فيقدر له اجر المثل من قبل مديرية الحقوق على ان 

 . 1923ال تزيد األجرة على النسب المعينة في نظام أجور المحامين لسنة 
يجوز إعطاء المحامي ربع األجرة عن صدور الحكم بداية لمصلحة الوقف   -ها 

إذا ارتأت   ويدفع القطعية، اال  الدرجة  الحكم  اكتساب  تبقى منها عن  له ما 
الدائرة طلب تصحيح القرار وإعادة المحاكمة فتؤجل األجرة الى النتيجة، وال  
بعد   يكون  انما  وهذا  الحاجة  عند مسيس  األجرة  ثمن  من  أكثر  له  يصرف 

 حضوره عدة مرافعات أساسية.
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او عند تنسيب   ةاألحوال االضطراري   يجوز إعطاء المحامي ربع األجرة في-و 
 المدير العام وذلك بعد إقامة الدعوى وحضر الجلسة األولى منها. 

إذا استقال المحامي يستحق اجر المثل عن االعمال التي قام بها وفق   -8
 (. 7الفقرة )د( من المادة)

ال تدفع للمحامي اجرة عن الدعوى التي تسبب في اسقاطها او اصدار   -9
غيا فيها  لهذا الحكم  الدائرة  تصرفها  او  التي صرفتها  بالمصاريف  ويلزم  با 

الغرض، ولها ان تعزله عن الوكالة، متى اعتقدت انه غير مجد في تعقيبه  
 الدعوى او انه اهمل اإلجابة عن الطلبات الصادرة عن الدائرة.

يجوز توكيل أكثر من محام واحد في الدعوى على ان تكون األجرة  -10
بالتساو  بينهم  تزيد  مشتركة  ال  ان  على  الدعوى  تحددها  التي  بالنسبة  او  ي 

 األجرة على كل حال عن النسبة المتقدمة. 
المترتبة   -11 وبالمصروفات  بالرسوم  الحكم  يطلب  ان  الدائرة  وكيل  على 

بسبب الدعوى واجور المحاماة واجور تنظيم اللوائح والسفر، وعند عدم طلبه  
الدائرة على  يفوت  قد  ما  أجرته  من  يستقطع  تكون   ذلك  ان  على  منها 

المصروفات والرسوم واجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للدائرة وليس  
 لوكيلها ان يطالب بشيء منها. 

من   -12 تستقطع  ان  الحقيقية على  السفر  أجور  المحامي  تسليف  يجوز 
 اجوره عند استحقاقها. 

على وكيل الدائرة ان يقدم المعلومات المتعلقة بسير القضية المودعة   -13
ليه عن كل مرافعة يحضرها ويبين المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما  ا

قائمة   القطعية  الدرجة  اكتسابها  عن  ويقدم  إجراءات  من  فيها  اتخاذه  يرى 
 بالرسوم والمصروفات التي صرفت على الدعوى وما حكم به للدائرة او عليها.
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14- ( برقم  المديرية  هذه  عن  الصادرة  التعليمات  وتاري 5556تلغى  خ  ( 
9/5/1946  ( المرقم  بالكتاب  بها  الملحق  في  22892والتعديل  والمؤرخ   )
5/11 /1951 . 

 تبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. تنفذ هذه التعليمات اع -15
 المبحث الثاني 

 1955( لسنة 1عليمات رقم )ت
( لسنة 34استنادا الى المادة السادسة من نظام تشكيالت إدارة األوقاف رقم )

 قررنا ما يأتي:  1949
تدفع مديرية الحقوق باسم األوقاف في كافة الدعاوى التي تقيمها او   -16

تقام عليها ما لم تقض الضرورة توكيل محام عنها وذلك بموافقة مدير األوقاف 
 العام.

 ستصدر الوكاالت القانونية بتوقيع مدير األوقاف العام.  -17
ئرة الدخول في مرافعة ال يجوز للمحامي إذا كان وكيال عاما عن الدا -18

 أية دعوى ما لم يخبر بذلك تحريريا من قبل المدير العام.
لمدير األوقاف العام ان يوكل من يشاء من موظفي الدائرة حسب ما   -19

 تفتضيه المصلحة. 
 أجور اللوائح والمستدعيات:  -20
تدفع أجور المحامي على اعداد عريضة )استدعاء الدعوى( وما يقدم   -ت

 ئح والمذكرات االيضاحية واالنذارات وفق الجدول التالي: في ايضاحها من اللوا
 دينار 20فلس عن الدعوى التي ال تتجاوز  300
 دينار  50دينار ولم تتجاوز   20فلس عن الدعوى اذا تجاوزت  600
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 دينار.  100دينار ولم تتجاوز   50دينارا واحد إذا تجاوزت قيمة الدعوى 
 دينار  200دينار ولم تتجاوز   100ديناران إذا تجاوزت قيمة الدعوى 

 دينار  300ولم تتجاوز  200دنانير إذا تجاوز قيمة الدعوى  3
 دينار  700دينار ولم تتجاوز   300دنانير إذا تجاوزت قيمة الدعوى  7

 دينارا.  700دينار إذا تجاوزت قيمة الدعوى  11
وال يستحق المحامي شيئا عن استحضار اللوائح والمستدعيات واجور طبعها 

 في الدعاوى المودعة له.
بدعاوى   -ث الخاصة  االستئنافية  اللوائح  استحضار  عن  الدائرة  تدفع 

استئناف تسوية حقوق األراضي وعن استحضار اللوائح التمييزية الخاصة بها 
( فلوس عن كل دونم، عن القطع المستأنفة دعواها 10اجرة مقطوعة قدرها )

 كل قطعة مهما كانت مساحتها.( فلسا ل750على ان ال تزيد هذه األجرة عن )
وتكون اجرة تنظيم اللوائح المماثلة التي تقدم للجان التسوية عن قطع   -ج

متعددة من مقاطعة واحدة تتحدد فيها األسباب الثبوتية، باعتبارها اجرة عن 
قطعة واحدة يضاف اليها اجر االستنساخ فقط. وال يستحق المحامي شيئا عن 

 والمستدعيات واجور طبعها في الدعاوي المودعة له.استحضار اللوائح 
تكون قيمة المدعى به هي قيمة الدعوى المقدرة لدفع رسم المحكمة   -21

ابتداًء، أساسا الحتساب أجور المحامين وتعيين هذه األجور بحسب النسب 
 التالية.

 إذا لم تتجاوز قيمة المدعى به مائة دينار  %10 -ت
المائة دينار على ان يكون الحد  إذا زادت قيمة المدعى به عن    %7 -ث

 ( دينارا.250األقصى لألجرة مهما بلغت قيمة المدعى به )



 

547 
  

يجوز احتساب نسبة تقل عن النسب المبينة في الفقرتين السابقتين او    -ح
 على اجرة مقطوعة إذا كانت الدعاوى بسيطة وال تتطلب اتعابا كبيرة.

العام ان    -د المدير  تتجاوز اجرة المحاماة الحد األقصى  يجوز بعد موافقة 
المبين في الفقرة )ب( اذا كانت الدعوى مهمة وكانت قيمة المدعى به جسيمة  

( دينار وبعد موافقة مجلس الشورى اذا 400على ان ال تزيد األجرة على )
اقتضت الضرورة ان تكون األجرة اكثر من المبلغ المذكور، وال بد من التقيد  

 نه قانون نقابة المحامين او نظام اجورهم كحد اعلى. على كل حال بما يعي 
ال يجوز ان تزيد األجور في دعاوى اعتراض الغير على نصف األجرة   -ه

المقدرة في الدعوى االصلية سواًء اكانت الدائرة معترضة او معترضا عليها 
 اعتراض الغير مع مراعاة الفقرة السابقة.

المائة دينار في حالة حسم الدعوى يجوز احتساب اجرة مقطوعة ال تتجاوز  -و 
لمصلحة الوقف ونصف األجرة عند حسمها ضد مصلحة الوقف وذلك في 
الدعاوى التي ال يمكن او يصعب فيها تعيين قيمة المدعى به في الدعاوى 
البسيطة والتولية واالستحقاق من غلة الوقف واالعتراض على بدل االستمالك 

ية والغصب وكذلك الدعاوى التي تدخل بها وإزالة الشيوع واجر المثل والتخل
 . ااألوقاف شخصا ثالث 

دقع أجور المحاماة النسبية بحسب الحاالت االتية بعد استقطاع ما  ت  -22
 قد يكون للدائرة من ديون على المحامي: 

األجرة الكاملة فيما إذا صدر الحكم لمصلحة الوقف واكتسب الدرجة   -ت
 القطعية

 وقف واكتسب الدرجة القطعية. نصف األجرة إذا صدر الحكم ضد ال -ث
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تدفع األجرة تامة إذا صدر الحكم لمصلحة الوقف في جزء من دعوى    -ج 
واحدة ونصف األجرة عن الجزء االخر وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة  

 القطعية. 
يستحق المحامي األجور بعد تعقيبه القضية حتى اكتساب الحكم ادرجة    -د

ح القرار وإعادة المحاكمة. اما إذا عقبها القطعية ويدخل في ذلك طلب تصحي 
لدرجة واحدة من درجات المحاكم او لجزء منها وترك الخصم او تركت الدائرة 
الدعوى ألي سبب كان فيقدر له اجر المثل من قبل مديرية الحقوق على ان 

 . 1923ال تزيد األجرة على النسب المعينة في نظام أجور المحامين لسنة 
المحامي ربع األجرة عن صدور الحكم بداية لمصلحة الوقف يجوز إعطاء    -ها 

إذا ارتأت  القطعية، اال  الدرجة  الحكم  اكتساب  تبقى منها عن  له ما  ويدفع 
الدائرة طلب تصحيح القرار وإعادة المحاكمة فتؤجل األجرة الى النتيجة وال  
بعد   يكون  انما  وهذا  الحاجة  عند مسيس  األجرة  ثمن  من  أكثر  له  يصرف 

 ه عدة مرافعات أساسية.حضور 
المحامي ربع األجرة في األحوال االضطراري  - و  إعطاء  او عند    ةيجوز 

 تنسيب المدير العام وذلك بعد إقامة الدعوى وحضر الجلسة األولى منها. 
إذا استقال المحامي يستحق اجر المثل عن االعمال التي قام بها وفق   -23

 (. 7الفقرة )د( من المادة)
عن الدعوى التي تسبب في اسقاطها او اصدار  ال تدفع للمحامي اجرة   -24

لهذا  الدائرة  تصرفها  او  التي صرفتها  بالمصاريف  ويلزم  غيابا  فيها  الحكم 
الغرض ولها ان تعزله عن الوكالة، متى اعتقدت انه غير مجد في تعقيبه  

 الدعوى او انه اهمل اإلجابة عن الطلبات الصادرة عن الدائرة.
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محام واحد في الدعوى على ان تكون األجرة يجوز توكيل أكثر من   -25
تزيد   ال  ان  على  الدعوى  تحددها  التي  بالنسبة  او  بالتساوي  بينهم  مشتركة 

 األجرة على كل حال عن النسبة المتقدمة. 
المترتبة   على وكيل الدائرة ان  -26 وبالمصروفات  بالرسوم  الحكم  يطلب 

اللوائح والسفر وعند عدم طلبه بسبب الدعوى واجور المحاماة واجور تنظيم  
تكون  ان  على  منها  الدائرة  على  يفوت  قد  ما  أجرته  من  يستقطع  ذلك 
المصروفات والرسوم واجور المحاماة التي تحكم بها المحكمة للدائرة وليس  

 لوكيلها ان يطالب بشيء منها. 
من   -27 تستقطع  ان  الحقيقية على  السفر  أجور  المحامي  تسليف  يجوز 

 اقها. اجوره عند استحق
على وكيل الدائرة ان يقدم المعلومات المتعلقة بسير القضية المودعة   -28

اليه عن كل مرافعة يحضرها ويبين المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما  
قائمة   القطعية  الدرجة  اكتسابها  عن  ويقدم  إجراءات  من  فيها  اتخاذه  يرى 

 ائرة او عليها.بالرسوم والمصروفات التي صرفت على الدعوى وما حكم به للد
  1954( لسنة  504تلغى التعليمات الصادرة عن هذه المديرية برقم )  -29

( من جريدة الوقائع العراقية الصادرة بتاريخ 3347المنشورة بالعدد المرقم ) 
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة  . 1954/ 18/1

 الرسمية.
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 لباب الرابع ا                             

 تشريعات العهد الجمهوري 
 .  1960 لسنة )84 (رقم المحاماة قانون   •
 .  1964 لسنة )157 (رقم المحاماة قانون   •
 .  1965لسنة )173 (رقم المحاماة قانون   •
 .1965( لسنة 173القوانين المعدلة لقانون المحاماة رقم ) •
 1967( لسنة 1رقم )  باألوقافتعليمات توكيل المحامين الخاصة  •
المجمدة رقم   لألموالالعامة  باألمانة تعليمات أجور المحاماة الخاصة  •

 . 1970( لسنة 1)
 . ت التشريعية الخاصة بالمحامين وقانون المحاماةاالقرار  •
 . 1969لسنة   ( 68)قانون صندوق تقاعد المحامين رقم    •
لسنة   ( 68)انون التعديل األول لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم ق •

1969 . 
صندوق تقاعد   هيئةالصادرة عن  1974لسنة   ( 2)تعليمات عدد   •

 المحامين. 
 1977( لسنة 1منشور وزارة المالية رقم )  •
 . 1981لسنة   ( 56)قانون صندوق تقاعد المحامين رقم    •
 وتحديد المحامين  توكيل تعليمات  1997  لسنة )10 (رقم تعليمات ال  •

 .اتعابهم 
 . 2000( لسنة 16قانون المكاتب االستشارية غير الحكومية رقم )  •
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(  16رقم ) تعليمات المكاتب االستشارية القانونية غير الحكوميةقانون  •
 . 2000لسنة 
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 الفصل األول                           
 1960( لسنة 84قانون المحاماة رقم ) 

 الفصل األول 
 المحاماة وشروط ممارستها 

يشترط فيمن يمارس المحاماة أن يكون اسمه مسجاًل في جدول  . 1مادة
 .المحامين 

 : يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون . 2ةماد
 . أبوين عراقيينعراقيًا بالوالدة متمتعًا باألهلية المدنية الكاملة ومن  .1
متخرجًا في كلية حقوق عراقية أو حائزًا شهادة حقوق من جامعة معترف  .2

بها في العراق مقبولة لممارسة المحاماة في البلد الذي منحها وعلى أن  
 . يؤدي امتحانًا إضافيًا في القوانين العراقية التي تعينها كلية الحقوق 

واالحترام الواجبين للمحاماة وتقدير ذلك منوط  ذا سيرة توحي الثقة  .3
 . بمجلس النقابة

غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو بجنحة مخّلة بالشرف أو  .4
 .بعقوبة انضباطية لفعل يتنافى مع واجبات المحاماة

يقدم طلب االنتماء الى النقابة مع الوثائق المثبتة لتوفر الشروط   .1. 3.مادة
 . ذا القانون الى مجلس النقابةالتي يتطلبها ه

يقرر المجلس قبول الطلب أو رفضه خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ  .2
تقديمه وإذا كان القرار بالرفض فيجب بيان أسبابه ولمن صدر بحقه قرار 

 .القانون الرفض أن يطعن فيه وفق أحكام هذا 
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 الدول  يحق للمحامين العرب المنتسبين ألحدى نقابات محاميّ . 4. مادة
العربية أن يترافعوا أمام المحاكم في الدرجة المقابلة للدرجة التي يحّق لهم  

الترافع فيها في بلدهم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه النقيب بعد التثبت 
 .بالمثلمن صفة المحام طالب المرافعة وبشرط المقابلة 

 :يلااي ال يجوز الجمع بين المحاماة وماا   . 1. 5. مادة
 . رئاسة السلطة التشريعية .آ

 . الوزارة .ب
 . الوظائف العامة واالستخدام مطلقًا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية -ج
 . منصب مدير شركة. د
 . جميع األعمال التي تتنافى مع كرامة المحاماة .ه
ال يجوز لمن وّلي الوزارة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام يعمل  .2

عوى أو تعقيبها ضّد الدائرة التابعة للوزارة التي كان يشغلها وذلك لحسابه بد
 .الخدمةخالل السنتين التاليتين لتركه 

كّل محام فقد شرطًا من شروط مزاولة المحاماة أو مارس عماًل ال  . 6 .مادة
يأتلف مع المحاماة يشطب على اسمه من جدول المحامين بقرار من مجلس  

 . ي هذا القرارالنقابة وله حّق الطعن ف
ال يجوز لمن زاول المحاماة بعد تركه القضاء أن يقبل الوكالة . 7 .مادة

 . بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه في دعوى كانت معروضة عليه
ال يجوز لمن أبدى رأيًا في قضية كانت معروضة عليه بصفته  . 8 .مادة

 . تلك القضيةموظفًا أو حَكمًا أو خبيرًا أن يقبل الوكالة في  
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 الفصل الثاني                               
 الصالحيات                                

لمن قبل انتماؤه الى النقابة ألول مرة ومنح إجازة بالمحاماة أن  . 9 .مادة
 :يمارس وفق الصالحيات اآلتيااة

يمارس في السنة األولى من تاريخ انتمائه ” الدعاوى الصلحية ”   .1
منها   –عدا الجنايات   –والدعاوى الجزائية  الشخصية،ودعاوى األحوال 

 .واستعمال طرق الطعن في األحكام الصادرة بها
وبعد انتهاء السنة األولى له أن يمارس لمدة سنة ثانية الدعاوى البدائية  .2

لجزائية ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان المحددة والدعاوى ا
 . واستعمال طرق الطعن في األحكام الصادرة بها، مهما كان نوعها 

 . وبعد انتهاء السنتين له أن يمارس المحاماة بصورة مطلقة .3
يعتبر العمل في الوظائف اآلتاية ممارسة في المحاماة لغرض  . 10 .مادة

 منح الصالحيات المنصوص عليها في المادة السابقة :  
   . الحاكمية في كافة المحاكم *
 المدعي العام ونوابه.  *
 . العضوية في ديوان التدوين القانوني *
 المشاورية الحقوقية والعدلية في الوزارات والدوائر التابعة لها.  *
 . العضوية في مجلس الخدمة العامة *

 الفصل الثالث                               
 جدول المحامين                             

تعد نقابة المحامين جدواًل بأسماء المحامين خالل شهر شباط . 11 .مادة
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من كل سنة وترسل نسخة منه الى وزارة العدل والمحاكم والدوائر الرسمية  
 العالقة وغرف المحامين.  ذات
 . 12 .مادة

ال يسجل في جدول المحامين أسماء المحامين الذين لم يدفعوا بدالت  .1 
 . االشتراك خالل شهر كانون الثاني من كل سنة

يجوز لمن لم يسجل اسمه في جدول المحامين لتخلفه عن دفع بدل   .2
االشتراك السنوي أن يطلب ذلك بشرط أن يدفع البدل مع إضافة قدرها 

 .منه خمسون في المائة  
إذا تخلف المحامي عن دفع بدل االشتراك السنوي لسنتين  . 13 .مادة

ل طلبه إعادة متواليتين استبعد اسمه حكمًا من الجدول ويترتب عليه في حا
التسجيل في الجدول أن يدفع رسم االنتماء مجددًا إضافًة الى بدالت  

 . االشتراك المترتبة بذمته 
شتغل في المحاماة ولم يكن اسمه مسجاًل في جدول ا كل محام. 14 .مادة

المحامين تطبق عليه العقوبات االنضباطية المنصوص عليها في هذا  
 . القانون 

ي الذي سجل اسمه ألول مرة في جدول المحامين على المحام  . 15 .مادة
أن يحلف أمام محكمة االستئناف بحضور النقيب أو من ينوب عنه اليمين  

 : التاالياة
أقسم باهلل العظيم وبشرفي أن أحترم دستور الجمهورية العراقية وأخضع   ”

ألحكامه وأن أكون أمينًا مخلصًا ومواطنًا صالحًا أؤدي أعمالي بصدق  
على ساّر عملي في المحاماة وأن أحترم قوانينها وآدابها وهللا على  وأحافظ 

 .”ما أقول شهيد
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 لفصل الرابع ا
 حقوق المحامين وواجباتهم

 الحقوق . 1                                    

للمحامي أن يسلك أي طريق مشروع في الدفاع عن موكله وال . 16 .مادة
مرافعاته خّطية كانت أم شفوية مما يستلزمه  يكون مسؤواًل عما يورده في 

 . حّق الدفاع
جب أن ينال المحامي من المحاكم والمراجع األخرى الرعاية ي. 17 .مادة

الالئقين بكرامة المحاماة وأن تبذل له التسهيالت الالزمة لتمكينه   واالحترام
من االدعاء بالحقوق والدفاع عنها وال يجوز أن تهمل طلباته بدون مسوغ  

 . قانوني
في تخ يض أجور المستش يات بنسبة  بامتيازاتيتمتع المحامي . 18 .مادة
25%  . 
لى المحاكم والمجالس العراقية والمراجع األخرى التي يؤدي  . ع19 .مادة

على أوراق الدعوى بغية   باالطالعالمحامي واجباته أمامها أن تأذن له  
 .التحقيق التوكل فيها بناء على طلب أحد أطرافها ما لم يؤثر ذلك في سير 

ه كّل اعتداء يقع على محاٍم أثناء تأديته واجباته وبسبب ممارست . 20 .مادة
للمحاماة يجعل المعتدى معاقبًا بالعقوبة التي يعاقب بها لو كان االعتداء  

 . واقعًا على موظف أثناء تأدية واجباته
 .  21 .مادة

  .ال يجوز حجز وبيع ممتلكات النقابة وال كتب المحامي وأثاث مكتبه  .1
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ال يجوز تحري مقّر نقابة المحامين وفروعها وغرف المحامين إاّل   .2
  النقيب أو من يمثله وأن تعذر بحضور أحد أعضاء مجلس النقابةبحضور 

 22 .مادة
ال يجوز لغير المحامي المسجل في جدول المحامين حّق ممارسة   .1

المحاماة وللمتقاضين أن ينيبوا عنهم في المرافعة آبائهم أو أبنائهم أو  
  أزواجهم أو إخوانهم في الدعاوى الصلحية واألحوال الشخصية التي ال 

 . تتجاوز ألف دينار
عنها محاميًا في حاالت خاصة  للدوائر الرسمية وشبه الرسمية أن توكل  .2
 . يها ولها أن تنيب عنها أحد موظفيها في المرافعةئترت 
ال تقبل المراجعة في عمل من أعمال المحاماة إاّل من قبل المحامي   .3

 . مباشرًة أو بواسطة كاتبه المجاز
اللوائح التي ترفع الى محكمة التمييز إاّل إذا كانت موقعة من  ال تقبل  .4

أحد المحامين ويستثنى من ذلك القضايا الصلحية والتنفيذية والجزائية  
( والدعاوى التي يكون فيها الخصم  2و   1والقضايا المدرجة في الفقرتين )

 . محامياً 
 23 .مادة

  ظمة من قبل محامٍ ال يجوز تسجيل عقود الشركات إاّل إذا كانت من .1
ال يجوز تسجيل أو تصديق أي عقد أمام كاتب العدل إذا كانت قيمته  .2

تزيد على ألفّي دينار ما لم يكن منظمًا من قبل محاٍم ويستثنى من ذلك  
 . العقود التي تكون أحد طرفيها دائرة رسمية أو شبه رسمية

 24 .مادة
ين ألف دينار أو ما  على كّل شركة تجارية يزيد رأسمالها على عشر  .1
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 . يعادلها أن تعين لها محاميًا أو مستشارًا قانونيًا من المحامين
ال يجوز للمحامي أن يكون محاميًا أو مستشارًا ألكثر من خمس   .2

 . شركات في وقت وأحد
الشركات القائمة بعد االعذار من قبل مسجل   إحدىإذا امتنعت  .3

ا بعد مرور ستة أشهر على نفاذ  الشركات عن تعيين محاٍم أو مستشار له
هذا القانون أو تأسيس الشركة إذا تأسست بعد نفاذه فتلزم بتعويض لصندوق  

يقّل عن نصف دينار وال يزيد على دينارين   أالالنقابة تقدره المحكمة على 
 .المذكورةعن كّل يوم يبدأ بعد انتهاء المدة 

مال التي كلف بها يستحّق المحامي أتعاب المحاماة عن األع. 25 .مادة
وله أن يشترط مقدارًا معينًا عن أتعابه وفق العقد على أن ال يزيد على  

 . من قيمة المتنازع فيه 10%
 26 .مادة

إذا لم تحدد أتعاب المحاماة باتفاق خاص يصار في تعيينها الى أجر  .1
على أن يراعى في تحديدها جهد المحامي وأهمية الدعوى وعدد  ، المثل

 . الجلسات مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة
إذا تفّرع عن الدعوى المتفق عليها دعاوى غير متوقعة جاز للمحامي   .2

 . أن يطالب بأتعابه عنها
 27 .مادة

بأن   –كاًل أو جزءًا  –تقضى المحكمة على الطرف الخاسر للدعوى  .1
ه وفقًا للجدول  يدفع للطرف الناجح فيها أتعاب محاماة بنسبة المحكوم ب 

 . المرفق بهذا القانون 



 

560 
  

وتقضى المحكمة في الدعاوى الجزائية التي فيها حّق شخصي بأتعاب  .2
 . محاماة تقدرها ضمن الحدين الواردين في الجدول 

 .  28. مادة
إذا أنهى المحامي القضية صلحًا أو تحكيمًا وفق ما فوضه به موكله  

عليها ما لم يكن هناك اتفاق   بتفويض خاص استحّق كامل األتعاب المتفق
يخالف ذلك وللموكل في حالة التفويض أن يشترط تحديد أتعاب المحامي 

 .المثل بما ال يزيد على أجر 
للمحامي حّق االمتياز من الدرجة األولى على ما آل الى موكله . 29 .مادة

 . من أموال نتيجة الدعوى بعد استيفاء النفقة وديون الخزينة
ط حّق الموكل باستعادة األوراق والمستندات بعد مرور  يسق . 30 .مادة

 . خمس سنوات من إنهاء القضية
يسقط حّق المحامي في مطالبة موكله بأتعاب المحاماة عند عدم . 31 .مادة

وجود سند بها بمضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة  
  .القطعية

 الواجبات  .2
الشرف  بمبادئعلى المحامي أن يتقيد بعمله في المحاماة . 32 .مادة

والصدق واالستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه  
 . القانون وتقاليد المحاماة وآدابها

ال يجوز للمحامي أن يعير اسمه أو يشتري حقوقًا متنازعًا فيها . 33 .مادة
به حصة عينية من الحقوق العينية  أو يتعامل مع موكله بأن تكون أتعا

المتنازع فيها أو يحرر سندًا لألمر بأتعابه أو يقبل تظهير سند السمه من  
 .بهاأجل االدعاء  
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ال يجوز أن يكون للمحامي أكثر من مكتب وأحد ويعتبر  . 34 .مادة
 .المكتب محاًل للتبليغات القضائية

 .  35 .مادة
لدعاية والترغيب أو باستخدام  ال يجوز للمحامي أن يتوسل بوسائل ا .1

الوسطاء لمزاولة المحاماة ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة المنع من  
 . المحاماة لمدة ال تقل عن سنة

يعاقب الوسيط الذي يتعاطى الداللة بغرامة ال تزيد على خمسين دينار  .2
 . أو بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر

حام عليه ان يحصل على اجازة كل شخص يشتغل بصفة كاتب لدى م  .3
يعتبر بمثابة الوسيط وتطبق عليه احكام الفقرة الثانية من  فمن النقابة واال 

 . هذه المادة
 .خطئه يكون المحامي مسؤواًل عند تجاوزه حدود الوكالة أو . 36 .مادة
على المحامي ان يمتنع عن ابداء أية مساعدة ولو من قبيل  . 37 .مادة

موكله في النزاع ذاته أو في نزاع مرتبط به ولو بعد تخليه  الشورى لخصم 
 . عن الوكالة

ال يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية  . 38 .مادة
عن الدعاوى أو االستشارات أن يقبل أية دعوى أو يعطى أية استشارة 

 . لخصم موكله خالل مدة وكالته
 .  39 .مادة

ن يفشي سرًا أؤتمن عليه أو أطلع عليه عن طريق  ال يجوز للمحامي أ .1
 . عمله ولو بعد انتهاء وكالته

  . الشهادة في نزاع وّكال أو استشير به بأداءال يجوز تكليف المحامي  .2
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على المحامي أن يحصر دفاعه في حالة الدعوى وال يجوز له . 40 .مادة
ي تسيء اليه  سب خصم موكله أو التشهير به أو ذكر األمور الشخصية الت 

ال تستلزمه ضرورة الدفاع عن   أو اتهامه بما يمس بشرفه أو كرامته بما
 . مصالح موكله

على المحامي أن يسلك تجاه القضاء مسلكًا يتفق وكرامة وآداب . 41 .مادة
 . وان يتجنب كل ما يؤخر حسم الدعوى ويحول دون سير العدالة المحاماة

 . المحامي أمام المحاكم ااّل بالكسوة الخاصةال يترافع . 42 .مادة
على المحامي أن يلتزم في معاملة زمالئه ما تقضي به واجبات . 43 .مادة

 .المحاماة وتقاليدها وآدابها 
ال يجوز للمحامي أن يتوكل في قضية معروضة أمام حاكم أو  . 44 .مادة

 . الخصم على ذلك موظف من أقربائه حتى الدرجة الرابعة ما لم يوافق 
ال يجوز للمحامي أم يشتغل مع شخص منع من مزاولة المحاماة , 45 .مادة

 .وفق أحكام هذا القانون 
 الفصل الخامس 
 المعونة القضائية 

يختار مجلس النقابة ثالثة من المحامين من بين أعضائه أو  . 46 .مادة
  ممن تتوفر فيهم شروط عضوية مجلس النقابة يؤلفون لجنة للمعونة 

 . القضائية وفقًا ألحكام هذا القانون 
تختار لجنة المعونة القضائية المحامين الذين يتولون الدفاع أو  . 47 .مادة

 :المرافعة في الحاالت اآلتية
 . منح المعونة القضائية لمن ال يجد من يدافع عنه من المحامين  .1
 . عندما يكون أحد طرفي الدعوى فقيراً  .2
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اكم تعيين محام عن متهم أو حدث لم يجد من  عند طلب أحدى المح  .3
 . يدافع عنه من المحامين 

 .  48 .مادة
ال يحق للمحامي المكلف بالمعونة القضائية أن يطلب اجرًا ممن كلف  .1

التوكل عنه وانما على المحكمة التي ترافع المحامي أمامها ان تحكم له  
 . بأتعاب محاماة على خصم موكله غير الحق

المحامي المنتدب عن الفقير بالدفاع عنه أمام القضاء مجانًا ومع يقوم  .2
 . ذلك يجوز للمحامي الرجوع عليه بأتعاب المحاماة إذا ثبت يسره

كل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم المعونة القضائية أو  . 49 .مادة
 . يهمل القيام بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات االنضباطية 

 الفصل السادس 
 نقابة المحامين 

يؤلف المحامون نقابة تتمتع بالشخصية المعنوية يكون مركزها . 50 .مادة
 .في بغداد وتخضع ألحكام هذا القانون 

يتولى شؤون النقابة مجلس النقابة المؤلف من نقيب المحامين  . 51 .مادة
 .أعضاءونائبيه وستة 

 . 52 .مادة
المحاماة أو القضاء مدة ال تقل عن  ال ينتخب نقيبًا ااّل من مارس  .1

خمسة عشر عامًا وال ينتخب نائبًا أو عضوًا لمجلس النقابة ااّل من مارس  
 . المحاماة أو القضاء مدة ال تقل عن عشر سنوات

ال ينتخب نقيبًا أو نائبًا للنقيب أو عضوًا لمجلس النقابة من حكم عليه  .2
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د على السنة ما لم يمر على ذلك بعقوبة المنع من مزاولة المحاماة مدة تزي 
 .سنواتثالث 
ينتخب النقيب ونائباه وأعضاء مجلس النقابة االصليون وأربعة  . 53 .مادة

 .انتخابهم اعضاء احتياط لمدة سنة ويجوز اعادة 
إذا فقد عضو من أعضاء مجلس النقابة أحد الشروط الالزمة  . 54 .مادة

ت متوالية بغير عذر  النتخابه أو تغيب عن جلسات المجلس خمس مرا
 . الً ي مشروع فعلى المجلس أن يقرر اعتباره مستق

 . 55 .مادة
إذا شغر مركز النقيب ألي سبب كان يقوم النائب األول مقامه وعند   .1

 . عدم وجوده فالنائب الثاني إلكمال المدة الباقية للنقيب 
تدعى الهيئة العامة النتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس في   .2
 : حالتين التاليتين ال
 . إذا شغر مركز النقيب ومركزا نائبيه معاً  -أ

 . إذا شغرت أكثرية عضوية المجلس  -ب
إذا شغر مركزا نائبي النقيب فلمجلس النقابة انتخابهما من بين   -آ 3

 . اعضائه
  إذا شغرت عضوية أقلية المجلس فيحل محلهم األعضاء االحتياط -ب

 : ة بكل ما يتعلق بأعمال المحاماة ومنهايختص مجلس النقاب . 56 .مادة
 . ادارة شؤون النقابة واموالها وتأليف اللجان لمهام خاصة .1
البت في طلبات االنتماء الى النقابة والتسجيل في جدول المحامين   .2

والشطب على اسماء من ينبغي الشطب على أسمائهم وفق أحكام هذا  
 . القانون 
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مة ودعوتها الى االجتماعين االعتيادي والغير  تنفيذ قرارات الهيئة العا .3
 . االعتيادي

انتخاب أمين السر وأمين صندوق من بين أعضائه تحدد صالحياتهما  .4
 . بموجب تعليمات يصدرها مجلس النقابة

 . تنظيم وتنفيذ الميزانية السنوية .5
 . االشراف على صندوق تقاعد المحامين .6
المحامين ونواديهم والمؤسسات واللجان التابعة  االشراف على غرف   .7

 . للنقابة
منح االجازات لكتاب المحامين وسحبها وفق تعليمات يصدرها مجلس  .8

 . النقابة
 . تعيين وفصل المستخدمين وتحديد رواتبهم وترفيعهم 9

تخويل اللجان أو أحد أعضاء المجلس ممارسة ما يراه مناسبًا من   .10
 . الصالحيات

 . 57 .مادة
يجمع مجلس النقابة في جلسة اعتيادية مرة على األقل في كل أسبوعين  .1

في الميعاد الذي يعينه ويجتمع اجتماعًا غير اعتيادي بدعوة من النقيب أو 
 . بطلب من ثالثة من أعضائه لموضوع معين 

يتم النصاب في اجتماعات مجلس النقابة بحضور أكثرية األعضاء   .2
لبية آراء الحاضرين وإذا تساوت اآلراء فيرجح الجانب  وتصدر القرارات بأغ

 . الذي فيه النقيب
يمثل النقيب النقابة ويرأس الهيئة العامة ومجلس النقابة وينفذ  . 58 .مادة

 قراراتهما ويعقد العقود التي يوافقان عليها. 
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وله حق التقاضي باسم النقابة وله حق التدخل بنفسه في كل قضية تهم   
ينيب أحد وله أن يتخذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال  النقابة أو 

 تؤثر في كرامة المحاماة أو كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها. 
  ،وله أن يحل المنازعات بين المحامين دون اللجوء الى الطرق االنضباطية 

امي الى أخطائه ووجوب عدم  وله عند االقتضاء أن ينبه بكتاب المح 
 .اتكراره

 الفصل السابع 
 لهيئة العامة ا

تتألف الهيئة العامة من جميع المحامين المسجلين في الجدول  . 59 .مادة
 . وتنعقد برئاسة النقيب أو أحد نائبيه عند غيابه

 : تختص الهيئة العامة باألمور التالية. 60 .مادة
 . . انتخاب النقيب ونائبيه وأعضاء مجلس النقابة 1
للسنة الماضية اقرار جدول األعمال   تصديق الحساب النهائي .2

واالقتراحات التي تعرض على الهيئة العامة أثناء انعقادها وتنال موافقة  
 . أكثرية الهيئة

 .  61 .مادة
تجتمع الهيئة العامة اجتماعًا اعتياديًا في االسبوع األول من تشرين أول  .1

 . من كل سنة لممارسة اختصاصاتها
 : العامة اجتماعًا غير اعتيادي في االحوال التااليةتجتمع الهيئة  .2
 . بقرار خاص من مجلس النقابة .أ

من المحامين المسجلين  % 10يطلب من محامين ال يقل عددهم عن   .ب
 . على أن يوضع في الطلب الغاية من االجتماع
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 .  62 .مادة
اال  ال يتم النصاب في اجتماع الهيئة العامة في االجتماعات العادية  .1

بحضور األكثرية المطلقة لألعضاء فإذا لم يحصل النصاب تجدد الدعوة 
خالل مدة ال تقل عن سبعة أيام وال تزيد على خمسة عشر يومًا من  

االجتماع األول ويكون االجتماع الثاني صحيحًا مهمما كان عدد  
 . الحاضرين

( فال يصار 61/المادة)( من 2/للفقرة)أما في االجتماع غير االعتيادي وفقًا 
 . الى اجتماع ثان إذا لم يتم النصاب في االجتماع األول ويهمل الطلب

تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الحاضرين النسبية   .2
 . وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي فيه النقيب

راء يتم انتخاب النقيب ونائبيه واألعضاء باالقتراع السري بأكثرية ا .3
تجري القرعة بين الحاضرين على   اآلراءالحاضرين النسبية وإذا تساوت 

 . األصوات المتساوية
 : في التصويت االوراق اآلتياة  تهمل-آ.  4 
 . المكتوبة( . الورقة البيضاء )غير 1
 . الورقة التي ال يمكن قراءتها .2
 .االلتباسالورقة التي تولد  .3
من العدد المطلوب فتهمل   أكثرإذا كانت الورقة تحتوي على أسماء  .ب

 . االسماء األخيرة الزائدة
 :يجري انتخاب مجلس النقابة على الوجه اآلتاي  .آ  . 5
 . النقيب بقائمة مفردة .1
 . النائبان بقائمة مفردة ثانية  .2
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 . أعضاء مجلس النقابة مجتمعًا بقائمة مفردة ثالثة .3
ن يجري التصويت على القوائم المذكورة في الفقرة السابقة في  ويجوز ا .ب

وقت وأحد على ان توضع ثالثة صناديق ذات ألوان مختلفة تتفق مع أوراق  
 . االنتخاب

وافراز األصوات واعالن النتائج ثالثة حكام   االنتخابيشرف على  -ج
 . يعينهم وزير العدل 

 الفصل الثامن 
 السلطة االنضباطية 

كل محام مسجل في جدول المحامين يخل بواجبات المحاماة  . 63 .مادة
المبينة في هذا القانون أو يتصرف تصرفًا يحط من قدر المهنة يعرض  

 . نفسه للعقوبات التالية من قبل لجنة االنضباط
ويكون بكتاب يوجه الى المخالف ويلفت نظره فيه الى عدم   التنبيه: .1

  االرتياح من تصرفه
ون بكتاب يعلن فيه االستياء من تصرفاته لذنب معين  ويك االنذار: .2

 . ويلفت نظره فيه الى وجوب عدم تكراره
المنع من مزاولة المحاماة مدة ال تتجاوز سنتين ويكون بقرار يعلن في   .3

النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ورئاسة محكمة 
  التمييز والمحاكم ومجلس النقابة

 .التمييزمحامي حق الطعن لدى محكمة لل .4
 .  64 .مادة

نافية لجنة انضباط مكونة من ثالثة محامين  ئ تؤلف في كل منطقة است  .1
اعضاء اصليين وآخرين لالحتياط ممن مارسوا المحاماة مدة ال تقل عن  
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سبع سنوات على ان يختار وزير العدل منهم الرئيس وعضوين أحدهما  
 . ين أحدهما احتياط احتياط ومجلس النقابة عضو 

يحل عضو االحتياط محل العضو االصلي عند غيابه بسبب مشروع أو   .2
 . عند شغور العضوية 

يجوز رد عضو لجنة االنضباط عند وجود سبب من أسباب رد . 65 .مادة
ي قانون اصول المرافعات المدنية والتجارية  فالحكام المنصوص عليها 

فصل فيه على وجه السرعة وفقًا وينظر في طلب الرد مجلس النقابة وي 
 . ألصول رد الحكام بقرار خاضع لطرق الطعن

على المشتكي أن يودع صندوق النقابة تأمينات قدرها دينار  . 66 .مادة
 . وأحد قبل رفع الشكوى أمام لجنة االنضباط 

فان ثبتت الشكوى تعاد له التأمينات وان رفضت تصبح التأمينات ايرادًا 
 . حامين لصندوق تقاعد الم

تسري القواعد المقررة في قانون أصول المرافعات الجزائية عند  . 67 .مادة
النظر في الشكاوى المقدمة الى لجنة االنضباط ما لم تتعارض صراحة أو  

 . داللة مع أحكام هذا القانون 
جلسات لجنة االنضباط سرية وال يجوز نشر األحكام الصادرة  . 68 .مادة

هذا القانون وتبلغ مذكرات الدعاوى واالوراق  منها عدا ما نص عليه في
 . القضائية واألحكام وفقًا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ االوراق القضائية 

على لجنة االنضباط أن تمسك سجاًل خاصًا باألحكام  . 69 .مادة
االنضباطية الصادرة منها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وعلى كل محكمة  

مًا متضمنًا معاقبة محام أن تبلغ نقابة المحامين بنسخة جزائية تصدر حك 
 . من الحكم 
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للجنة االنضباط رؤية الدعوى بحضور الطرفين أو بغياب  . 70 .مادة
أحدهما أو كليهما وللمشتكي أن يتنازل عن حقوقه الشخصية التي ال تتعلق 

 . بواجبات المحاماة أو النظام العام أو اآلداب العامة
 .  71 .مادة

تتبع لجنة االنضباط في التحقيق والمحاكمة الطرق التي ترى فيها  .1
ضمانة لحقوق الدفاع وتأمين العدالة وللمحامي المحال على المحاكمة أن 

 . يوكل محاميًا عنه
إذا تخلف شاهد عن الحضور يصدر حاكم التحقيق المختص مذكرة  .2

د شهادة  احضار بحقه بناء على طلب لجنة االنضباط وإذا حضر وشه
 . كاذبة جاز للجنة ان تطلب اجراء التعقيبات القانونية بحقه

ال يحاكم نقيب المحامين أو من ينوب عنه عن أية شكوى  . 72 .مادة
أمام محكمة التمييز وتكون االحالة بقرار تصدره محكمة   انضباطية اال

 . ستئنافالا
 الفصل التاسع                              

 ماليـة النقـابة                                
تتألف مالية النقابة من بدالت االنتماء الى النقابة وبدالت  . 73 .مادة

االشتراك السنوي وما تساهم به المحكمة من منح وما تساهم به نوادي 
 . المحامين وارباح المطبوعات والتبرعات والموارد األخرى المشروعة

 .  74 .مادة
 . . يكون بدل االنتماء الى النقابة عشرة دنانير1
 ر. ويكون بدل االشتراك السنوي للمحامي ستة دناني  .2
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تبدأ السنة المالية لنقابة المحامين في اليوم األول من شهر  . 75 .مادة
 . كانون الثاني من كل عام

مجلس النقابة هو المهيمن على أموال النقابة وهو الذي يقوم  . 76 .مادة
بتحصيل االموال وحفظها واقرار صرف النفقات التي تستلزمها ادارة النقابة 

 . ضمن حدود االعتمادات المرصدة في الميزانية
 . 77 .مادة

 . يضع مجلس النقابة في كل سنة ميزانية السنة المالية المقبلة .1
يقدم المجلس الحساب النهائي للسنة المالية السابقة الى الهيئة العامة  .2
 . قرارهإل
إذا حالت ظروف استثنائية دون اجتماع الهيئة العامة في الميعاد المقرر  .3

القرار الميزانية والحساب النهائي يستمر في الجباية والصرف على أساس  
 . الميزانية السابقة الى أن تجتمع الهيئة العامة وتقرر الميزانية الجديدة

 . 78 .مادة
 . نقابة في مصرف حكوميتودع النقود والسندات باسم ال .1
 . من أموال النقابة اال بقرار من مجلس النقابة بشيءال يجوز التصرف  .2
أوامر اإليداع والصرف يوقعها النقيب وأمين الصندوق أو من ينوب   .3

 . عنهما بقرار من مجلس النقابة
 الفصل العاشر                               

 اعد المحامين تق                            
يؤسس في مقر نقابة المحامي صندوق لتقاعد المحامين يختص  .  79مادة 

بتأمين الرواتب التقاعدية الشهرية والمساعدات المقطوعة للمحامين وفق  
 . أحكام هذا القانون 
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 : تتألف موارد صندوق المتقاعدين من. 80 .مادة
 . هذا القانون . بدالت االشتراك في هذا الصندوق المعينة بموجب 1
ما تساهم به الحكومة سنويًا لهذا الصندوق بما ال يزيد على اثني عشر  .2

 . ألف دينار
يزيد  أال. ما يقرره مجلس النقابة مما ي يض من دخل النقابة السنوي على 3

 . من الدخل  %50على 
 . االرباح المتأتية من مطبوعات النقابة .4
لخاصة واالوراق األخرى التي قد تعدها اثمان أوراق الوكاالت العامة وا .5

 . النقابة
 . الربح الناجم من استثمار رأس مال الصندوق  .6
 . الهبات والتبرعات .7
 ( من هذا القانون 66تأمينات الشكاوى المنصوص عليها في المادة ) .8
 . ريع ما يقرر مجلس النقابة القيام به لمصلحة الصندوق  .9

 .  81 .مادة
التقاعد لجنة مؤلفة برئاسة النقيب أو أحد نائبيه عند  تدير صندوق  .1

غيابه وأمين الصندوق وثالثة محامين يختارهم مجلس النقابة لمدة سنة  
وأحدة من غير اعضائه على أن تتوفر شروط عضوية المجلس وعلى أن 

 . يشترك مع هذه اللجنة عضو ممثل عن وزارة المالية
ة بحضور أكثرية اعضائها  يحصل النصاب في اجتماع هذه اللجن  .2

 . النسبية وتصدر القرارات باألكثرية
إذا شغر مركز أو أكثر من أعضاء لجنة الصندوق فلمجلس النقابة   .3

 . اختيار من يحل محله أو محلهم للمدة الباقية
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تودع أموال الصندوق بحساب خاص أحد المصارف الحكومية . 82 .مادة
ويتم الصرف بناء على قرار اللجنة وبتوقيع النقيب أو أحد نائبيه بغيابه  

 .الصندوق وأمين 
 : تختص لجنة صندوق التقاعد بالصالحيات اآلتياة. 83 .مادة

 . تحصيل الواردات وحفظها واستثمارها .1
 . لالزمة لذلكضبط الحسابات ومسك السجالت ا .2
 . تعيين المستخدمين وعزلهم .3
تنظيم الميزانية العامة السنوية للصندوق وتقديمها الى مجلس النقابة   .4

  .إلفرارها
 . تقرير توفر شروط احالة المحامي على التقاعد وتحديد راتبه التقاعدي .5
 . منح المساعدات لغير المستحقين للراتب التقاعدي وتحديد مقاديرها .6
 . انماء مالية الصندوق  .7

على المحامي الراغب في االشتراك بهذا الصندوق أن يدفع بدل  . 84 .مادة
 : االشتراك حسب النسب اآلتية

اثنا عشر دينارًا لكل سنة من السنوات الخمس األولى الشتغاله في   .1
 . المحاماة

ة  اربعة وعشرون دينارًا لكل سنة من السنوات الخمس التالية للمد .2
 . المذكورة في الفقرة السابقة

ستة وثالثون دينارًا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر  .3
 . المذكورة في الفقرتين السالفتين

 . ويجوز دفع هذا البدل بأقساط شهرية
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يعين بتعليمات تصدرها مجلس النقابة تحديد مقدار الراتب . 85 .مادة
( ونسب المساعدات الموقتة الواردة في هذا 88/المادة)التقاعدي الوارد في 

 (. 86/مادةال (القانون 
للمحامي المشترك في هذا الصندوق أن يطلب احالته على التقاعد إذا  .1

 : توفرت فيه الشروط اآلتيااة
 .  في جدول المحامينأن يكون اسمه مسجالً  -أ

أن يكون قد مارس المحاماة بالفعل مدة ال تقل عن خمس وعشرين   -ب
سنة سواء أكانت هذه المدة مستمرة دون انقطاع أم كانت متقطعة بلغ  

 . مجموعها هذه المدة
 . أن يكون قد أكمل الستين من عمره -ج
نقابة  أن يكون قد دفع ما عليه من بدالت االشتراك السنوية في ال -د

وبدالت االشتراك في الصندوق عن اشتغاله في المحاماة للمدة التي يطلب 
 . ادخالها في حساب التقاعد

للمحامي الذي أكمل الستين من عمره االستمرار على المحاماة إذا لم  .2
يطلب احالته على التقاعد فعاًل وله في هذه الحالة عدم االستمرار على دفع 

 . االشتراك
سنة وكان مستوفيًا للشروط أن يطلب  25الذي مارس الخدمة للمحامي  .3

 . احالته على التقاعد بصرف النظر عن شروط اكماله الستين من عمره
تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد اآلتية إذا دفع عنها . 87 .مادة

 : المحامي بدالت االشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد
 . أقعد المحامي عن العمل مدة المرض الذي .1
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 . مدة خدمة االحتياط في الجيش .2
 . مدة حجز المحامي أو توقيعه أو اعتقاله ألسباب سياسية .3

 . 88 .مادة
( من هذا 86/المادة)يستحق المحامي المحال على التقاعد وفقًا ألحكام   .1

 . القانون الراتب التقاعدي الشهري كامالً 
اشتغاله في المحاماة عن خمس وعشرين سنة وزادت  اما إذا قلت مدة  .2

من   اً على خمس عشرة سنة فانه يستحق راتبًا تقاعديًا شهريًا يعادل جزء
خمسة وعشرين جزء من الراتب الكامل مضروبًا بعدد سني اشتغاله في  

 . المحاماة
أما إذا قلت مدة اشتغاله في المحاماة عن خمس عشرة سنة فانه يستحق   .3

مضروبًا بعدد سني    الكامل.قطوعة تعادل نصف الراتب التقاعدي مساعدة م
 . اشتغاله في المحاماة

 ئ إذا قلت مدة اشتغاله في المحاماة عن خمس عشر سنة وحدث له طار  .4
وكان   –يمنعه من االشتغال في المحاماة أو تعرض لخسارة مادية جسيمة 

 . التقاعدي لسنة جاز اعطاؤه مساعدة ال تتجاوز الراتب –بحاجة الى عون 
تجب احالة المحامي المشترك في هذا الصندوق على التقاعد  . 89 .مادة

إذا اصيب بعاهة دائمة أو مرض عضال اقعده عن ممارسة المحاماة 
كالجنون والفالج وفقدان البصر والوعي. ويمنح الراتب التقاعدي على الوجه 

 : اآلتاي
قل عن خمس سنوات وال تتجاوز إذا كانت مدة اشتغاله في المحاماة ال ت  .1

 .عشر سنوات فيستحق نصف الراتب الكامل
اما إذا كانت المدة المذكورة تقل عن خمس سنوات فيستحق ثلث الراتب  .2
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 . التقاعدي
إذا حصلت االصابة التي عطلت المحامي عن عمله اثناء المرافعة أو  .3

شهري مهما  بسبب عمله في المحاماة فيستحق كامل الراتب التقاعدي ال
 . كانت مدة اشتغاله في المحاماة

إذا افضت االصابة في الحاالت المتقدمة الى موت المحامي فينتقل   .4
الراتب التقاعدي المذكور الى من يعيلهم والمنصوص عليهم في  

 . ( من هذا القانون 94/المادة)
الراتب التقاعدي والمادة المنصوص عليها في هذا الفصل ال  . 90 .مادة
ز حجزهم اال لدين النفقة والمهر وديون الدوائر الرسمية والشبه الرسمية يجو 

 . بما ال يتجاوز الثلث وال يجوز التنازل عنهما للغير 
 . 91 .مادة

يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي أو اعطاء المساعدة ان يغلق  .1
المحامي مكتبه ويكف عن االشتغال في المحاماة خالل ثالثة أشهر من  

ويجوز للجنة الصندوق أن تأذن للمحامي   .المساعدةتاريخ التخصيص أو 
المحال على التقاعد أن يكمل دعاوى موكله التي كانت منظورة امام  

  احالته على التقاعدالمحاكم قبل 
ينقل اسم المحامي المحال على التقاعد الى جدول المحامين   .2

 . المتقاعدين
إذا خالف المحامي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بترك المخالفة خالل   .3

موقتًا فإن لم   يويوقف دفع الراتب التقاعد باإلنذارشهر من تاريخ تبليغه 
لشهر يقطع راتبه التقاعدي اعتبارًا من تاريخ  ينفذ حكم االنذار خالل مدة ا

 . باإلنذارتبلغه 
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تسري األحكام الخاصة بحرمان الموظف المدني من الحقوق التقاعدية   .4
 . على المحامي عند تحقق شروطها فيه

ال يحرم المحامي المحكوم عليه من قبل لجنة االنضباط بمنعه . 92 .مادة
 . المساعدة قاعدي أو من مزاولة المحاماة من الراتب الت 

ينشأ الحق بالراتب التقاعدي أو المساعدة من تاريخ تسجيل  . 93 .مادة
 . الطلب لدى لجنة الصندوق 

تنتقل الحقوق التقاعدية والمساعدات التي يستحقها المحامي  . 94 .مادة
 : على وجه التساوي وهم –بموجب أحكام هذا القانون الى من يعيلهم 

. ويقطع الراتب التقاعدي نهائيًا عنها أو عنهن عند الزوجة أو الزوجات .1
 . الزواج

تتجاوز أعمارهم  أالاألوالد الذكور حتى يكملوا تحصيلهم العالي على  .2
 . خمسة وعشرين عاماً 

البنات غير المتزوجات وينقطع الراتب التقاعدي عنهن عند الزواج ثم   .3
 . يعود عند االفتراق أو الترمل

ًا أو اناثًا إذا كانوا مصابين بعلة تمنعهم من الكسب ولم يكن األوالد ذكور  .4
 . لهم مورد للرزق يكفي إلعاشتهم مهما بلغت اعمارهم

الوالدان واألخوات غير المتزوجات المحرومون من موارد الرزق الكافية  .5
 .معاشهم ولم يكن لهم معيل آخر يمكن الزامه شرعًا بتأمين   إلعاشتهم 

إذا توفي أحد اصحاب الحقوق المنصوص عليهم في المادة . 95 .مادة
اما  .التقاعدالسابقة فان حقه ال ينتقل الى ورثته وانما يصبح حقًا لصندوق 

الحصة المقطوعة عن أحدهم بسبب غير الوفاة فتضاف الى حصص  
 .الباقين
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للمحامين عند نفاذ هذا القانون ان يدفع االشتراك لصندوق  . 96 .مادة
 عن سني اشتغالهم في المحاماة للمدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون التقاعد 

  لغرض احتسابها خدمة تقاعدية وتدفع بأقساط شهرية يحددها مجلس النقابة
للجنة الصندوق بطلب من مجلس النقابة وبقرار من لجنة طبية . 97 .مادة

في   –اة ان تقرر منح مساعدة مالية موقتة لمحام ال مورد له غير المحام
 : أحدى الحالتين التاليتين

 . إذا أصيب بمرض خطير يستلزم معالجة خاصة .1
 . إذا تعرض لعطل كلي أو جزئي أخل بقابليته في ممارسة المحاماة .1

المحامي المحال على التقاعد إذا كان يتقاضى راتبًا تقاعديًا يبلغ  . 98 .مادة
محامين بما يكمل المائة دينار مائة دينار فله ان يتقاضى الراتب التقاعدي لل

 . فقط
لمجلس النقابة ان يضع تعليمات خاصة لتسهيل تنفيذ هذا  . 99 .مادة

 . الفصل باالتفاق مع وزيري العدل والمالية وينشر في الجريدة الرسمية
االقتراض من   –لمجلس النقابة باقتراح من لجنة الصندوق . 100 .مادة

غ ال يتجاوز خمسة آالف دينار  الحكومة او من غيرها في حدود مبل
 . لمصلحة هذا الصندوق 

ى سبب فلمجلس الوزراء البت في  إذا حلت نقابة المحامين أل. 101 .مادة
رصيد حسابها وله أن يقرر مصير صندوق التقاعد وفقًا للقوانين المرعية  

 . مع مالحظة الحقوق المكتسبة للمحامين 
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 الفصل الحادي عشر 
 القرارات الطعن في  

محكمة التمييز هي المرجع الوحيد للطعن في قرارات نقابة  . 102 .مادة
 . المحامين 

 .  103 .مادة
التي تجريها اال   االنتخاباتال يقبل الطعن في قرارات الهيئة العامة أو  .1

 . بطلب من وزير العدل او من مائة محام على األقل
ًا من تاريخ قرار  يجب ان يقدم طلب الطعن خالل خمسة عشر يوم .2

متضمنًا األسباب والعلل الموجبة   االنتخابالهيئة العامة او من تاريخ اجراء 
  القرار المطعون فيه واال كان الطعن غير مقبول شكالً  إلبطال

 .قطعي تنظر في الطلب المذكور الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرارها  .3
 . 104 .مادة

 : قرارات مجلس النقابة التي تقبل الطعن هي .1
قرارات قبول االنتماء الى النقابة او رفضها وتسجيل اسم المحامي في   -أ

جدول المحامين او استبعاده منه وال يقبل الطعن فيها اال من قبل صاحب 
صلحة في حالتي الرفض او االستبعاد ومن قبل وزير العدل في حالة الم

 . القبول
 . القرارات المتعلقة بتشكيلة او بدعوة الهيئة العامة -ب

وال يقبل الطعن فيها اال بطلب من وزير العدل او من محامين ال يقل  
 . عددهم عن خمسين محامياً 

 . القرارات المتعلقة بتقاعد المحامين -ج
 قبل الطعن فيها اال بطلب من صاحب المصلحة او من وزير العدل ال ي .1
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يجب ان يقدم الطعن خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغ صاحب  .2 
القرار  إلبطالالمصلحة او وزير العدل متضمنًا األسباب والعلل الموجبة 

 . المطعون فيه. واال كان الطعن غير مقبول شكالً 
محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها وأربعة من   تنظر في الطلب المذكور .3

 . وقرارها قطعي،  أعضائها على األقل
 105 .مادة

كل القرارات الصادرة من لجنة االنضباط تقبل الطعن. وال يقبل الطعن  .1
 . فيها اال من قبل أحد طرفي النزاع أو وزير العدل أو نقيب المحامين

مًا من تاريخ صدور الحكم يجب ان يقدم الطعن خالل خمسة عشر يو  .2
بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق الغائب وخالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ وصول القرار الى كل من وزير العدل ونقيب المحامين على ان  

القرار المطعون فيه واال   إلبطاليتضمن الطلب األسباب والعلل الموجبة 
 . كان الطعن غير مقبول شكالً 

الطلب المذكور محكمة التمييز المؤلفة من رئيسها واربعة من  تنظر في  .3
 .قطعيوقرارها   ،اعضائها على األقل

 الفصل الثاني عشر 
 احكام متفرقة                               

( وتعديله 1933( لسنة )61يلغى قانون نقابة المحامين رقم ). 106 .مادة
وكل  1923( لسنة 9المحامين رقم )ونظام أجور   1936( لسنة 57رقم )

 . نص قانوني يتعارض صراحة أو داللة مع احكام هذا القانون 
تظل اللجنة االدارية الحالية لنقابة المحامين   مؤقتة( )مادة .  107مادة 

ولجان االنضباط الثالث القائمة حين نفاذ هذا القانون مستمرة في أعمالها 
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هذا القانون وتسمى اللجنة االدارية  المعين في  االنتخابالى أن يحل موعد 
 . )مجلس النقابة( ويسمى رئيس نقابة المحامين )نقيب المحامين(

 . على وزيري العدل والمالية تنفيذ هذا القانون  .108مادة 
 جدول أتعاب المحاماة

 الجدول 
1 

 األحد األدنى    الحد األعلى  الدعاااااااااااااااااوى 
       دينار    دينار    

 : أوال
والشرعية1 الصلحية  الدعاوى  في  يحكم    ، .  ال 

بأتعاب محاماة عن الدعوى التي تقل عن خمسة  
 دنانير.    

  -                 - 

( دنانير ولم  5ان تجاوزت قيمة الدعوى) .2
 دينار. ( 25تتجاوز )

1            2,5 
 

( دنانير ولم  25ان تجاوزت قيمة الدعوى ) .3
   دينار. ( 100تتجاوز )

2.5          10 

وفي   .  4 العقار  في  الشيوع  ازالة  دعاوى  في 
 من قيمة الدعوى   %1 المنقول:

            200 

  وغيرها:في دعاوى تخلية المأجور والحيازة  .5
 من قيمة الدعوى.  2%
 

           100 
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ى البدائية واالستئنافية ودعاوى  في الدعاو   : ثانياً 
الخاصة  : المحاكم 

 

 

( دينار ولم  100ان تتجاوز قيمة الدعوى ) .1
              :دينار( 500تتجاوز )

10         20 

2. ( الدعوى  قيمة  تجاوزت  ولم500ان   )  
 دينار             1000تتجاوز

20           50 

 . مهما بلغت 3
 

 الدعوى. من قيمة  5%

وفي الدعاوى التي ال تنطوي على قيمة   .4
حقيقية تقدر المحكمة اتعاب المحاماة حسب  

 ماهية الدعوى ضمن الحدين التاليين:    

10           100 
 

الدعاوى الجزائية في المحاكم والمجالس   :ثالثاً 
في جميع   يحكم سالخاصة:العرفية والمحاكم 

خصي  ش فيها حقالدعاوى الجزائية التي 
بأتعاب محاماة تقدرها المحكمة ضمن الحدين  

      التاليين:

5             100 
 

 
لمجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل ان يعدل األجور والنسب المبينة في  

 .ذلكأعاله بين حين وآخر كلما دعت الضرورة الى 
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 األسباب المــوجـبـة 
مشروع الئحة لقانون  1941كااانت نقابة المحامين قد أعدت منذ عام      

المحاماة يؤمن للمحامين حقوقهم ويضمن لهم مستقبلهم ومستقبل من  
وظل العهد البائد يتلكأ في تحويل    المحامين.يعيلونهم باألخذ بمبدأ تقاعد 

 . هذا المشروع الى قانون 
التي توخت   – 1958موز عام ت 14ثورة  –الثورة المباركة  بمبدأ  وعمالً 

فقد تبنى العهد الجمهوري هذا المشروع واوالده  ،رفع المستوى العام للشعب
عنايته فأعيد النظر فيه على أساس رفع مستوى المحاماة باعتبارها جزءًا ال  

يتجزأ من القضاء وتأمين العيش الكريم للمحامين وضمان مستقبلهم  
ومة في صندوق التقاعد سنويًا بمبلغ ومستقبل من يعيلونهم بمساهمة الحك

  المبادئمالئم . ان األسباب التي أوجبت تشريع هذا القانون ترتكز على 
 : اآلتية 

سبق لمؤتمر المحامين العرب الرابع الذي انعقد في بغداد ان وضع   .1
فصل تقاعد   باستثناء-العربية مشروع قانون محاماة موحد لكافة البالد 

 . فر على انجازه يوم ذاكلعدم التو  –المحامين 
وقد تبنى هذا القانون المشروع الموحد وقام على االسس الواردة فيه ثم  

ضوء المشروع القديم الذي كان معدًا من قبل نقابة المحامين  ىاستكمل عل
العراقية وهكذا استكمل هذا القانون النقص الذي بقي في المشروع الموحد  

وكان سباقًا في تحوله الى قانون في   –باحتوائه على فصل تقاعد المحامين 
 . البالد العربية

لقد نظر القانون الى المحاماة نظرة كريمة تتفق مع رسالة المحاماة  .2
 .وقدسية القضاء وبذلك رفع من مستوى المحاماة
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لقد وسع القانون من حقوق المحامين ومنحهم مساعدات مادية ومعنوية  .3
قوق وضع القانون على عاتق المحامي  وصيانات جديدة . وازاء هذه الح 

 . واجبات تتطلبها طبيعة المحاماة وضمان كرامة المحامين
لقد كانت نقابة المحامين ملجأ للمفصولين والمعزولين ألسباب تتصل   .4

بالنزاهة فأباح هذا القانون االمتناع من قبولهم حفظًا ألمانة المحاماة 
 . وكرامتها

نقابة المحامين ومؤسساتها من الضرائب والرسوم لقد أعفى القانون   .5
 . والعائدات األخرى 

عماًل بواجب التضامن العربي واخذ بالمبدأ الذي اخذ به المشروع   .6
الموحد لقانون المحاماة سمح للمحامي من رعايا الدول العربية بالتوكل في 

 . قضية معينة بشرط المقابلة بالمثل 
 – قانون نقابة المحامين  – ي القانون الملغى ولما كان الموعد المعين ف .7

في شهر آب موعدًا غير مناسب لالنتخاب الشتداد   االنتخابات إلجراء
موسم الحر وغياب كثير من المحامين عن العراق في فترة عطلة المحاكم 
فقد وجد من الضروري اختيار شهر مالئم الجتماع المحامين وانتخاباتهم  

 . ب آاًل من شهر فاختير شهر تشرين اول بد
ضمن هذا القانون حماية المحامين في مهنتهم والحد من مزاحمة الغير  .8

 . لهم
 : وكذلك فتح موارد جديدة للمحامين تتضح فيما يلي .9
أوجب على كل شركة يتألف راس مالها من عشرين ألف دينار فأكثر أن  -أ

 . تعين لها محاميًا او مستشارًا قانونياً 
 . ل عقود الشركات اال إذا كانت منظمة من قبل محاملم يجز تسجي  -ب
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ولم يجز للكاتب العدل تسجيل أو تصديق اي عقد إذا كانت قيمته   -ج
اكثر من الفي دينار مالم يكن منظما من قبل محام باستثناء بعض العقود 

 . المنوه عنها في القانون 
ووسع أتعاب   1923الغى القانون نظام أجور المحامين لسنة  . 1
حاماة وفق جدول مبسط تمشيًا مع ما وصلت اليه الحياة االقتصادية  الم

 . المحاماة ومستوى 
.أخذ القانون بفصل خاص بمبدأ ) المعونة القضائية ( واعتبرها واجبًا  11

من واجبات المحامي لمساعدة الفقير الذي ال يملك ما يدفعه لتأمين حقه  
 . المحامين ولمساعدة الملهوف الذي لم يجد من يدافع عنه من

نسق القانون طريقة الطعن في القرارات ونظمها بحسب طبيعة القرار  .12
المطلوب الطعن فيه فجعل طريقة للطعن في القرارات الصادرة من الهيئة  
العامة واخرى في القرارات الصادرة من مجلس النقابة وثالثة في القرارات  

 .االنضباطالصادرة من لجان 
ت المستعملة في مجال المحاماة تمشيًا مع ما وحد القانون المصطلحا .13

 . اصطلح عليه في البالد العربية
واهم مما سبق ذكره هو الفصل الخاص بتقاعد المحامين فقد قصد به . 14

في شيخوخته او عجزه عن العمل   تهتأمين عيش المحامي وحماية كرام
 . وتأمين مستقبل من يعيلهم بعد وفاته لطارئ 

وقد جعل لتقاعد المحامين صندوق خاص يعتمد في الدرجة االساسية على  
 :االتيةالموارد 

 ما تساهم به للحكومة من مبالغ سنويًا.   .أ
  .بدالت االشتراك للمحامين الراغبين في االشتراك بهذا الصندوق   .ب
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 الول المبحث ا
 1960لسنة   لصندوق تقاعد المحامين( 1تعليمات رقم )

 تحديد الراتب التقاعدي الكامل 
( من قانون المحاماة، قرر مجلس النقابة في  58استنادًا الى حكم )المادة/ 
 ما يلي:   1960-10-1جلسته المنعقدة بتاريخ 

يحدد مقدار الراتب التقاعدي الكامل في الشهر بمبلغ خمسين دينارًا  -أوالً 
 معيشة. بدون غالء 

تحتسب المساعدات المالية على األساس المذكور ان كانت نسبية،   -ثانياً 
 أما اذا كانت  مقطوعة فان تحديدها يجري من قبل لجنة الصندوق. 

 لمبحث الثاني ا
 1960لسنة   لصندوق تقاعد المحامين (2تعليمات رقم )

 والمالية يصدرها مجلس النقابة بعد االتفاق عليها مع وزارتي العدل 
 1960( لسنة  84( من قانون المحاماة رقم )99استنادًا الى أحكام )المادة/

وضع التعليمات   1960-10-1قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ  
 التالية لتسهيل تنفيذ )الفصل/ العاشر( الخاص بتقاعد المحامين. 

يمات جزءًا ال  وبناًء على موافقة وزيري العدل والمالية، فقد أصبحت التعل 
 يتجزأ من القانون، ووضعت موضع التطبيق، وهي: 

المبينة   -1 المعاني  التالية  بالكلمات  يراد  التعليمات  هذه  تطبيق  لغرض 
 ازاءها:

 القانون: قانون المحاماة.    
 المجلس: مجلس النقابة.     
 اللجنة: لجنة صندوق تقاعد المحامين.       
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 الرئيس: نقيب المحامين ورئيس لجنة صندوق التقاعد.     
 مدة الممارسة: المدة التي مارس المحامي خاللها مدة المحاماة.      
الراتب التقاعدي: الراتب الشهري الذي يخصص للمحامي، أو لعائلته من     

 صندوق التقاعد. 
المساعدة المالية: المساعدة التي تخصص للمحامي أو لعائلته من     

 أكانت نسبية أم مقطوعة.  صندوق التقاعد، سواءً 
العيال: األشخاص الذين يعيلهم المحامي، والمنصوص عليهم    

 ( من القانون. 94في)المادة/
على المحامي الراغب في االشتراك في صندوق التقاعد، أن يحرر    -2

 ة الخاصة بذلك المعلومات المطلوبة منه فيها، ويوقع عليها. في االستمار 
يجوز دفع بدل االشتراك السنوي في الصندوق والمنصوص عليه في   

 يجوز تجزأة القسط شهرية متساوي، وال بأقساط( من القانون  84)المادة/
 . الواحد

للمحامي الراغب في احتساب المدة التي مارس المحاماة خاللها قبل    -3
أن يدفع عنها بدالت االشتراك حسب احكام  –خدمة تقاعدية  -لقانون نفاذ ا

 ( من القانون. 84)المادة/
(  7ويجوز له دفعها بأقساط شهرية على أال يقل القسط الشهري عن )

 دنانير، وعلى أن يتم تسديدها كاملة خالل مدة اقصاها عشر سنوات.    
  –ال يدفع الراتب التقاعدي او المساعدة المالية للمحامي او لعائلته    -4

مالم تكن جميع بدالت االشتراك بالنقابة وجميع األقساط المستحقة من بدالت  
احتساب  بعد  تستحق  التي  األقساط  اما  دفعت،  قد  الصندوق  في  االشتراك 
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منها يستقطع  الراتب التقاعدي او المساعدة المالية فان القسط الذي يستحق  
 من الراتب التقاعدي الشهري. 

احتساب المدة المقضية في المحاماة لغرض الخدمة التقاعدية،    عند -5
فما يتبقى من األيام بعد    –ان كانت متقطعة    –تحتسب المدة الحقيقية أوال  

 لك يجرى احتسابها على الوجه االتي : 1ذ
تعتبر شهرا كامال وان قلت   –ان كانت األيام خمسة عشر يوما أو اكثر 

   .فتهمل –عن ذلك 
يركن في تحديد سن المحامي لغرض احالته على التقاعد الى سجالت    -6

ما التصحيحات الواقعة  النقابة واالحكام القضائية الصادرة قبل نفاذ القانون، ا
 بعد نفاذه فال تقبل. 

على    -7 يطرأ  تبدل  بكل  آنًا  اللجنة  يعلم  ان  عياله  او  المحامي  يتعين 
الزواج او   او  الرشد  المحاماة: كبلوغ  المسجلة في دفتر ممارسة  المعلومات 
الطالق او الموت او غيرها وان التخلف عن بيان ذلك يعرض المحامي او  

 القانونية. عائلته الى المسؤولية 
لما كانت المساعدة المالية هي عون موقت لسد ضرورة ملحة، فال   -8

 يستقطع منها غير األقساط المستحقة قبل تاريخ دفعها. 
( من  97و    89ال تثبت الحاالت المنصوص عليها في )المادتين /   -9

 القانون اال بقرار صادر من هيئة طبية رسمية . 
المنصو  -10 الكامل  الشهري  الراتب  إن  المادة/)أ(    ( في  عليه  (  88ص 

يقتصر على الراتب الشهري المحدد لمن مارس المحاماة مدة خمس وعشرين 
 سنة فقط . 



 

589 
  

)ب( اما إذا أراد المحامي احتساب كامل المدة التي قضاها في المحاماة   
( من 96وكانت تتجاوز الخمس والعشرين سنة استفادة من احكام ) المادة /

ت الشهرية وفق القانون، فان الراتب التقاعدي القانون ويدفع عنها البدال 
يتجاوز الراتب الشهري الكامل بنسبة المدة المذكورة، على ان ال يتجاوز  

( من القانون 98على أي حال الحد األعلى المنصوص عليه في )المادة /
 وهو مائة دينار فقط . 

ال يدفع الراتب التقاعدي او المساعدة المالية اال بموجب صك على   -11
 لبنك. ا

 ال يسترد ما يدفع لصندوق التقاعد حسب احكام القانون.  -12
)أ( يزود كل محام مشترك في الصندوق بدفتر يسمى )دفتر ممارسة  -13

المحاماة( تعده لجنة الصندوق، تدون فيه كل المعلومات الالزمة ويوقع عليه 
 النقيب وامين الصندوق. 

مي خاللها  )ب( تسجل في الدفتر كل السنين التي مارس فيها المحا
المحاماة وتضاف أيضا كل مدة تستجد بشرط ان يكون بدل االشتراك في  

 . النقابة مدفوعا
 )ج( تحفظ نسخة ثانية من الدفتر المذكور لدى اللجنة يرجع اليها عند الحاجة.  
 )د( إذا فقد المحامي دفتره فله ان يستحصل بداًل عنه لقاء ثمن تحدده اللجنة.  

لما كان الراتب التقاعدي المخصص للمحامي المتقاعد حقًا مكتسبًا،   -15
 فال يجوز انقاصه ألي سبب كان. 

 تنظم لجنة الصندوق جدواًل بالمحامين وتمسك السجالت االتية:  -16
المحامين   . 1 تفاصيل  سجل  ويحتوي  التقاعد،  بصندوق  المشتركين 

 الحقوق التي لهم أو عليهم. 
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 سجل الواردات. . 2
 سجل المصروفات.  . 3
 سجل الرواتب التقاعدية.  . 4
 سجل المساعدات المالية.   . 5

في   -17 عليها  المنصوص  صالحياتها  الصندوق  لجنة  تمارس  )أ( 
 ( من القانون تحت اشراف النقابة.83)المادة/

صادرة عن مجلس النقابة بشأن ذلك عرضة للطعن )ب( وتكون القرارات ال 
 فيها لدى محكمة التمييز حسب احكام القانون. 

أمين صندوق النقابة هم أمين صندوق التقاعد، وهو الذي يتولى   -18
االشراف على تنظيم حسابات الصندوق وحفظ سجالته، والمعامالت المالية 

 الصندوق معًا.  المختصة بصندوق التقاعد يوقع عليها الرئيس وأمين 
تجتمع لجنة الصندوق في كل اسبوعين مرة على األقل في اليوم الذي -19

تحدده، وتجتمع أيضًا بدعوة خاصة من الرئيس كلما دعت الحاجة الى  
 ذلك.
( يحرم المحامي المتقاعد 91( من ) المادة/4تطبيقا ألحكام ) الفقرة/ -20

في) المادة/الخامسة (   من حقوقه التقاعدية في األحوال المنصوص عليها
 وهي:  1959( لسنة 122من قانون التقاعد رقم )

اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثالث سنوات او    -1 -أ
النفس او   الدفاع عن  اكثر من اجل جريمة سياسية او غير مرتكبة بسبب 

 الشرف العائلي. 
جناية او  اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل   -2

 جنحة تتعلق بواجباته الرسمية . 
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الحكم    -3 مدة  النظر عن  بغض  االختالس  او  التزوير  ارتكب جريمة  اذا 
 ونوعه. 

 اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية من غير ان تخوله الحكومة بذاك.  -4
 اذا فقد جنسيته العراقية.  -5
الى   ( يدفع راتب التقاعد3،  2،  1في الحاالت المبينة في ) الفقرات/ -ب

عيال الموظف او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة 
حقوقه  استرد  اذا  اليه  دفعه  ويعاد  سراحه،  اطالق  عند  ويقطع  محكوميته 
العائلي   التقاعد  ويعطى  قانوني،  بسبب  الجريمة  عنه  سقطت  او  الممنوعة 

ا إذا  له  فتعطى  المكافأة  اما  وفاته.  تاريخ  من  اعتبارا  حقوقه لعياله  سترد 
الممنوعة او إذا اسقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته.  
اما إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي اإلعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة 

 بين تاريخ توقيفه وتاريخ إعدامه كمدة حبس. 
   نشرها في الجريدة الرسمية .  ختنفذ هذه التعليمات من تاري  -21
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 لفصل الثاني ا
  1964لسنة 157 رقم المحاماة قانون  

 األول  الباب 
 المحاماة    
 األول  الفصل    

 المحاماة  ممارسة شروط    
 إلى وتهدف ،العامة بالخدمة  تتسم نبيلة رسالة ذات مهنة المحاماة.  1مادة

  :يلي ما ممارسة طريق  عن العدالة تحقيق 
 العامة  المحاكم لدى عنها والدفاع بالحقوق  لالدعاء الغير عن التوكيل .1

 الطبيعيين األشخاص وسائر الرسمية وشبه  الرسمية والمراجع والخاصة
  .والمعنويين 

  .العقود وتنظيم  القانونية  اآلراء إبداء .2
 ممارسة حق ومنحه النقابة في عضوا تسجيله يطلب فيمن يشترط .   2مادة

 :يكون  أن المحاماة
 .العراق في ومقيما الكاملة المدنية  باألهلية متمتعا فلسطينيا أو  عراقيا .1
 جامعة  من حقوق  شهادة حائزا أو عراقية حقوق  كلية في متخرجا .2

 أن وعلى، المحاماة ممارسة حق فيها المتخرج تمنح العراق في بها معترف
 الحقوق  كلية  تعينها التي العراقية القوانين في إضافيا امتحانا األخير يؤدي

  .العراقية
 مدة القضاة خدمة في عليه ومضى قاضيا كان من الفقرة هذه من ويستثنى

 المحاماة ممارسة في  صالحيته تقتصر أن على ،سنوات  خمس عن تقل ال
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 .فقط الشخصية األحوال قضايا على
 منوط ذلك وتقدير ،للمحاماة الواجبين واالحترام الثقة توحي سيرة ذا .3

  .النقابة بمجلس
 أو بالشرف مخلة جنحة أو سياسية غير جناية عن عليه محكوم غير .4

  .المحاماة واجبات مع  يتنافى لفعل  انضباطية  بعقوبة
 ألسباب السابقة المهنة أو االستخدام أو  بالوظيفة عالقته منتهية غير .5

  .الذمة أو  الكرامة أو  الشرف تمس
  3.مادة

 التي الشروط لتوفر المثبتة الوثائق مع النقابة إلى االنتماء طلب  يقدم .1
  .النقابة مجلس  إلى القانون  هذا يتطلبها

 بالرفض القرار كان وإذا رفضه أو  الطلب قبول  النقابة  مجلس يقرر .2
  .أسبابه بيان فيجب 

 تاريخ  من  يوما ثالثين  خالل  الطلب في يبت  أن النقابة  مجلس على  .3 
  .ذلك تستدعى ألسباب  بالتأجيل قرارا المجلس يتخذ لم ما تسجيله

  4مادة
 أن العربية  الدول في  المحامين  نقابات  ألحدى  المنتسب للمحامي يحق  .1

 في فيها الترافع له  يحق التي للدرجة المقابلة  الدرجة في  المحاكم أمام يترافع
 التثبت بعد العدل وزير وموافقة النقيب من بإذن معينة قضية في وذلك بلدة
  .صالحياته  ونوع  المحاماة ممارسة على استمراره من
 النقيب من بإذن أجنبيا محاميا معينة دعوى  معه يشرك أن للمحامي يجوز  .2

 على استمراره من التثبيت بعد  بالمثل المقابلة وبشرط العدل وزير وبموافقة
 .صالحياته  ونوع  المحاماة ممارسة
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 الثاني  صلفال
 المحاماة مع  لفتتأ ال التي  واألعمال الوظائف

  :يلي ما وبين المحاماة بين  الجمع  يجوز ال  .5.مادة
  .التشريعية السلطة . رئاسة1 
 . الوزارة.2 
 . ر الدوائ  في مطلقا واالستخدام العامة . الوظائف3 
 . التجارة . احتراف4 
 الشركات لدى أو  ،مطلقا التجارية الشركات لدى باجر  . االستخدام5 

  .الدولة من خاص امتياز بموجب المؤسسة
 ذلك:  من ويستثنى

 عمل له يكن لم أن الشركة إدارة مجلس وعضو  رئيس  منصب .  1     
 أجرا. عنه يتقاضى فيها آخر
  .القانون  هذا أحكام بحسب الشركة عن المحامي . 2      

  .المحاماة كرامة مع تتفق ال التي  األعمال  جميع.  6 
 محام بواسطة أو  لنفسه الوكالة يقبل أن الوزارة ولي لمن يجوز  ال     6مادة
 أحدى أو  يشغلها كان التي الوزارة ضد تعقيبها أو بدعوى  لحسابه يعمل

  .الوزارة لتركة التاليتين  السنتين  خالل  وذلك لها التابعة الدوائر
 عمال  مارس أو  المحاماة ممارسة شروط  من شرطا فقد محام كل.   7مادة

 مجلس من بقرار المحامين جدول من اسمه يرفع المحاماة مع  يأتلف ال
  .النقابة

  .األسباب زوال عند لذلك قراره في النظر يعيد  أن النقابة  ولمجلس
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  8مادة
 يخبر أن كان سبب ألي بالمحاماة عالقته  قطع محامي  كل على. 1  

  .المحاماة لواجبات مخالفا فيعد وأال  ،يوما ثالثين  خالل بذلك النقابة
 لديها تعين حكومة  مصلحة أو  رسمية شبه  أو  رسمية دائرة كل . على 2 

 اإلداري  األمر من صورة النقابة  إلى ترسل أن ،باستخدام أو بوظيفة محاميا
  .وظيفته لواجب مخالفا يكون  لذلك والمخالف ،ه لتعيين 

 أن ما محاميا لديها تعين القانون  هذا بأحكام خاضعة شركة كل . على3
 النقابة لصندوق  تدفع بان فتلزم وأال يوما، ثالثين خالل  بذلك النقابة  تخبر

 دينار  نصف عن يقل  ال أن  على المحكمة،  تقدره إنذار  بدون  مدنيا تعويضا
  .المذكورة المدة انتهاء يلي يوم لكل دينارين على  يزيد وال

 الوكالة يقبل  أن القضاء، تركه بعد  المحاماة مارس لمن  يجوز  ال .   مادة
  .عليه معروضة كانت دعوى  في بحسابه يعمل محام بواسطة  أو بنفسه
 بصفته عليه معروضة كانت قضية في رأيه أبدى لمن  يجوز ال.  10. مادة

  .القضية تلك في اً محامي  الوكالة يقبل أن خبيرا أو  حكما أو موظفا
 الثالث  الفصل

 المحامين  دولج 
  11مادة

 بأسماء جدوالً  – عام كل من شباط شهر  خالل – النقابة  مجلس يعد .  1 
  .المحامي إقامة محل فيه  يذكر ،الهجاء حروف حسب  مرتبا المحامين 

 تاريخ فيه ويذكر المتقاعدين،  المحامين باسم آخر  جدول به  ويلحق  .2
  .التعاقد على  المحامي إحالة

 والمديريات والوزارات والمحاكم العدل وزارة إلى الجدول من  نسخ وترسل .3
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 المراجع من النقابة مجلس ينسبه  من  كل  والى، المحامين وغرف العامة
  .األخرى 

 قانوني مرجع  ولكل الرسمية وشبه  الرسمية والدوائر للمحاكم  يجوز  ال  .4
 مسجال اسمه يكن لم ما – دعوى  في  توكله أو  المحامي مراجعة  قبول  آخر
 بدل دفعة  فيها المثبت النقابة  هوية حامال أو المحامين، جدول في

  .السنوي  االشتراك
  .وظيفته  لواجبات مخالفا يعد لذلك والمخالف

  12مادة
 شهر خالل يدفع لم إذا المحامين جدول في المحامي اسم يسجل  ال  .1

  :يلي  ما سنة كل من الثاني كانون 
  .النقابة في السنوي  االشتراك بدل   :أوال
 من اعتبارا المحامين تقاعد  لصندوق  عليه  المستحقة األقساط كل  :ثانيا

 .القانون  هذا نفاذ تاريخ
 على الثاني كانون  شهر انقضاء بعد  إجازته يجدد أن للمحامي  يجوز .2 

 المائة في خمسون  قدرها إضافة مع السابقة، الفقرة في نص ما يدفع أن
  .السنوي  االشتراك بدل من

  13مادة
 السنوي  االشتراك بدل دفع عن  كان سبب  ألي المحامي تخلف إذا. 1

  .المحامين جدول  من حكما اسمه استبعد متواليتين لسنتين
 بإعادة طلبا يقدم أن المحاماة إلى بالعودة رغبته حالة في عليه ويتعين
  .النقابة إلى انتمائه 
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 في  مقتضية مدة حينه في اشتراكها بدل يدفع لم التي  المدة تحسب وال. 2
 .بلغت  مهما المحاماة

  14مادة
 أي يمارس أن كان سبب ألي  بالمحاماة عالقته انقطعت لمن  يجوز ال . 1

  .القانون  هذا أحكام وفق مجددا النقابة  إلى ينتمي أن  قبل أعمالها من عمل 
 الذي العمل كان مهما االنضباط  لجنة أمام يحاكم لذلك والمخالف . 2

  .آنذاك يزاوله
 ممارسة من  بمنعه  القاضية االنضباطية بالعقوبة المخالف ويعاقب .3

  .مجددا انتمائه قبول عند بحقه تنفذ  اشهر ثالثة عن  تقل ال مدة المحاماة
 محكمة أمام يحلف أن مرة ألول  النقابة إلى المنتمي على .  15مادة

  :اآلتية  اليمين عنه  ينوب  من أو  النقيب بحضور االستئناف
 وأمانة بصدق  المحاماة في بواجبي  أقوم أن وبشرفي العظيم باهلل اقسم ”

 القانون  احترام وان وآدابها، اهبقانون لتزامالوا سرها على  أحافظ  أن وإخالص
 وبما واالحترام الثقة يوحي وبما والنزاهة الشرف بقواعد  أعمالي في  وأتقيد

 .  “شهيد أقول ما على وهللا المحاماة وكرامة كرامتي  يصون 
 الرابع  الفصل                               

 المحاماة  ممارسة في التدرج                           
 الممارسة على للتمرن  مرة ألول  النقابة إلى المنتمي يخضع .   16مادة

  .التاليتين الطريقتين  أحدى  باختيار المحاماة ألعمال الفعلية
 تقل ال  مدة المحاماة مارس  محام مكتب في سنتين مدة التمرن   :األولى

  .سنوات خمس  عن
  .سنوات ثالث  عن تقل  ال مدة معينة  صالحيات في التدرج  :الثانية
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  17مادة
 أن السابقة المادة في عليها المنصوص التمرن  طريقة اختيار من على .1

 إلى بيانا النقابة إلى ويقدم مكتبة  في التمرن  يروم الذي المحامي مع يتفق
  .توقيعهما يحمل  ذلك
 األحكام  النقابة إلى االنتماء تاريخ من األولى السنة في التمرن  في يتبع .2

 ة: اآلتي 
 في المرافعات األولى السنة في بمفرده المتمرن  المحامي يمارس – آ

 عدا الجزائية والدعاوى  الشخصية األحوال  ودعاوى  الصلحية الدعاوى 
 الصادرة األحكام في الطعن طرق  واستعمال فيها والتحقيق  منها الجنائيات

  .بها
  .كافة القانونية المراجع لدى المعامالت تعقيب  بمفرده وله – ب
 المحدودة البدائية الدعاوى  في المرافعة المتمرن  المحامي  بمعية وله – ج

  .بها الصادرة األحكام في الطعن طرق  واستعمال 
  :اآلتية  الصالحيات ممارسة فله الثانية السنة في . أما3
  .الجنائي التحقيق في بمفرده الحضور – آ

 الخاصة المحاكم ودعاوى  كافة البدائية الدعاوى  في بمفرده المرافعات – ب
  .منها االستئناف عدا فيها الطعن طرق  واستعمال 

 ودعاوى  االستئنافية الدعاوى  في الممرن  المحامي بمعية المرافعات – ج
  .الجنايات

 من  بقرار المحاماة لممارسة مطلقة بصالحية  يتمتع السنتين انتهاء وبعد .4
  .النقابة مجلس 
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  18مادة
 فيها ترافع التي بالدعاوى  بيانا للنقابة يقدم أن المتمرن  المحامي على . 1 

  .التمرن  مدة خالل مارسها التي واألعمال
 المتمرن  المحامي عن سريا بيانا للنقابة  يقدم أن الممرن  المحامي وعلى  .2

 مارسها التي  واألعمال المحاماة في وسلوكه قدرته  في رأيه يتضمن
  .مدها أو  التمرن  مدة إنهاء بشان وتوصياته 

 ويمنح  السنتين خالل الجاري  بالتمرن  االكتفاء يقرر أن النقابة . لمجلس 3 
 يقرر أن أيضا وله مطلقة بصورة للمحاماة الممارسة صالحية  المحامي

 بصالحية بعدها المحامي يتمتع  السنة تتجاوز ال مدة التمرن  مدة تمديد
  .مطلقة
 المنصوص الصالحيات في التدرج طريقة  اختار من على.   19 مادة

 المحاماة ممارسة ف يتبع أن القانون  هذا من )16/المادة) في عليها
  :اآلتية األحكام

 الدعاوى  النقابة إلى انتمائه تاريخ من  األولى السنة في . يمارس 1 
 منها الجنايات عدا الجزائية والدعاوى  الشخصية االحوال ودعاوى  الصلحية
  .فيها الطعن طرق  واستعمال فيها والتحقيق

 المحاكم ودعاوى  المحدودة البدائية الدعاوى  الثانية السنة في ويمارس .2
 مطلقا الجنائي  والتحقيق نوعها كان مهما واللجان والمجالس الخاصة

  .فيها الطعن طريق واستعمال 
 ودعاوى  المحددة غير البدائية الدعاوى  الثالثة السنة في ويمارس . 3

  .الجنايات
 التي والدعاوى  باألعمال  بيانا يقدم أن  عليه الثالثة السنة انتهاء . بعد4
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 مدة تمديد  أو مطلقة صالحية منحه يقرر أن النقابة ولمجلس مارسها،
 . مطلقة بصالحية بعدها المحامي يتمتع وأحدة سنة تتجاوز ال مدة التدرج

 عليها المنصوص الصالحيات من صالحية أية يمارس أن يجوز ال .5 
  .النقابة  مجلس من بقرار إال السابقة الفقرات في

 السلطة قانون  اقرها التي واألعمال  الوظائف في العمل  يعتبر.   20مادة
  .النقابة انتخابات وألغراض المحاماة ممارسة لغرض القضائية

 
 الخامس  الفصل

 وواجباته المحامي حقوق       
 الحقوق  .1

 الدفاع في ناجحا يراه  الذي المشروع الطريق يسلك أن  للمحامي.  20مادة
 شفهية  أو  كانت  خطية مرافعاته في يورده عما مسؤوال يكون  وال  موكله عن
  .الدفاع حق  يستلزمه مما
  22مادة

 الرسمية وشبه الرسمية رئ والدوا المحاكم  من  المحامي ينال أن جب . ي 1
 الالئقين  واالهتمام الرعاية أمامها مهنته  يمارس التي األخرى  والمراجع

 بواجب القيام من لتمكينه المقتضية  التسهيالت له تقدم  وان المحاماة بكرامة
  .المحاماة

  .قانوني مسوغ بدون  طلباته تهمل أن يجوز وال
 قضائية سلطات تمارس التي الرسمية والسلطات المحاكم  . على 2 

 أن أمامها مهنته  المحامي يمارس التي األخرى  والمراجع العرفية والمجالس
 أحد طلب على بناء فيها التوكل بغية القضية أوراق بمطالعة له تأذن
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 على واالطالع التحقيق في  بالحضور له تسمح أن أيضا وعليها أطرافها
 في ذلك يدون  أن على التحقيق سير  في  ذلك يؤثر لم ما التحقيقية األوراق
  .الدعوى  محضر 

 خالف أو  المحاماة حقوق  من  بحق الموظفين  من اخل من  كل .  23مادة
  .وظيفته لواجبات مخالفا يعد القانون  هذا أحكام من  حكما
  24مادة

 أن شخص ألي يجوز ال عشرة الرابعة المادة في ورد ما مراعاة مع.  1 
  .القانون  هذا وفق بذلك مجازا يكن لم ما المحاماة أعمال  من عمال يمارس

 دينارا خمسين على تزيد ال  بغرامة األولى المرة في يعاقب لذلك والمخالف
  .وأحد شهر على تزيد  ال  مدة فبالحبس  الدفع عدم  وعند
 ال مدة الحبس أو دينار مائة على تزيد ال  التي العقوبة  تكون  العود وعند
 .اشهر  ستة على  تزيد

 مدني بتعويض  المخالف النقابة من  بطلب أيضا المحكمة وتقضي
  .المحكمة تقدره النقابة لصندوق 

  .السابقة الفقرة حكم  من . استثناء2 
 أن الشخصية  األحوال ودعاوى  الصلحية الدعاوى  في  للمتقاضين - أ

 الحق  هذا ويكون  إخوانهم أو  أزواجهم  أو  أبناءهم أو آباءهم عنهم يوكلوا
 أو القيمومة أو  الوصاية أو يةالوال  بحسب غيره عن  ينوب لمن أيضا
  .التولية

  .الرسمية وشبه الرسمية الدوائر -ب 
 المحامي  أعمال يعقب أن  القانون  هذا وفق المجاز المحامي  لكاتب – ج

  .القانونية مراجعته لدى
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 وأصوله زوجه  عن بالوكالة المحاماة يمارس أن المتقاعد للمحامي  – د
  .وفروعه

 (ألحكام وفقا يعيلهم  ومن وأوالده وزوجته المحامي يتمتع .  25  مادة
 المستش يات أجور من%   25 قدره بتخ يض القانون  هذا ن ( م133/المادة

  .الرسمية
 اعتداء  فيها وقع التي المحكمة حاكم أو الحاكم يشترك أن يجوز . ال 26مادة
  المحامي على تقام التي  الدعاوى  برؤية المحكمة أو  الحاكم على المحامي من

  27مادة
 لها ممارسته  بسبب أو  المحاماة ممارسته أثناء محام على  يقع  اعتداء كل 

 واقعا االعتداء كان لو  فيما بها يعاقب التي بالعقوبة معاقبا المعتدى يجعل
  .حاكم  على
 مقر تفتيش المستهدفة اإلدارية أو  القضائية القرارات تنفيذ يجوز ال. 28  مادة
  .غيابه عند  نائبه  أو  المحامين  نقيب  إخبار بعد إال ودوائرها المحامين  نقابة
 الضرورية مكتبه وموجودات المحامي كتب وبيع  حجز  يجوز ال 92مادة

  .مهنته  لممارسة
 إال مرجعها وأيا  نوعها كان مهما الشركات عقود  تسجيل يجوز  ال  3. مادة
 الحكومة تكون  الذي العقد ذلك من ويستثنى محام قبل  من منظمة كانت إذا

  .فيه طرفا
  31مادة

 عشر خمسة رأسمالها يبلغ العراق في مؤسسة أهلية شركة  كل على . 1 
 العراق في  عمله يمارس أجنبية اقتصادية مؤسسة وفرع فأكثر  دينار ألف
 .شهري  براتب  عامة بوكالة محاميا له يعين أن
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 أو  وأحد  مصرف من ألكثر عاما وكيال يكون  أن للمحامي  يجوز . ال2  
 نفط شركة  أو  وأحدة عامة مصلحة  أو وأحدة رسمية شبه أو  رسمية دائرة

 من ألكثر عاما وكيال يكون  أن للمحامي يجوز ال ذلك عدا وفيما وأحدة
  .وأحد وقت في  شركات ثالث

 بيانا النقابة  إلى يقدم أن المادة هذه بأحكام المشمول  المحامي . على 3 
 توكيله تاريخ  من أو  القانون  هذا نفاذ تاريخ من  أسبوعين خالل بذلك

  .العامة بالوكالة
 الحكم  تنفيذ  عن أعاله األولى الفقرة بأحكام المشمولون  تخلف . إذا4  

 أكثر  القانون  هذا نفاذ تاريخ من وأحد شهر أقصاها مدة خالل فيها الوارد
 مدنيا تعويضا النقابة لصندوق  يدفع بان منهم كل  يلزم اشهر ثالثة  من

  .المذكورة المدة يلي يوم كل عن  دينارين على تحديده  يجوز إنذار بدون 
 المشمولين  من  كل  فعلى كان سبب ألي المحامي  وكالة انتهت  إذا. 5 

 تزيد  ال مدة خالل محله يحل محاميا يعين أن أعاله  األولى الفقرة بحكم
 ملزما ويكون  الرابعة الفقرة حكم  عليه فيتحقق  الوأحد، وإ شهر على

 إلى الشهر مدة يلي الذي اليوم من  اعتبارا فيها عليه المنصوص بتعويض
 .الجديد المحامي  تعيين حين 

 الواجبات . 3                              
 واالستقامة الشرف بمبادئ سلوكه في يتقيد أن المحامي على.   32مادة

 وان القانون  هذا في عليها المنصوص المحاماة بواجبات يقوم وان والنزاهة
  وآدابها المحاماة تقاليد عليه تفرضه بما يلتزم
 أو عليها متنازع حقوق  شراء أو  اسمه إعارة المحامي  على  يمتنع.   33مادة

 العينية الحقوق  من عينية حصة  أتعابه تكون  أن على موكله مع التعامل
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 تحرير  أو عليها المتنازع قبول  أو  أتعابه  ألمر سند تحرير أو  عليها المتنازع 
 ودون  بها االدعاء اجل من السمه  السندات تظهير قبول  أو أتعابه  ألمر  سند

  .وكالة
  34مادة
 في يسجله لعمله مكتبا المحامي المطلق الصالحية يتخذ أن يجب. 1  

  .وأحد مكتب غير يتخذ أن له يجوز وال النقابة
  .القانونية للتبليغات محال المحامي مكتب . يعتبر2  

  35مادة
 أو ،ةالدعاي  بوسائل الزبائن الستجالب  السعي المحامي  على تنع. يم 1 

 من  لشخص أتعابه من حصة يخصص  أن له يجوز وال  الوسطاء باستخدام
  .المحامين  غير

 ممارسة عن بالمنع  السابقة الفقرة لحكم المخالف المحامي  . يعاقب2  
  .اشهر ستة عن  تقل ال مدة المحاماة

 على  تزيد ال بغرامة المختصة المحكمة قبل من  الوسيط  . يعاقب3 
 .أشهر ثالثة  على تزيد  ال  مدة بالحبس  أو  دينارا خمسين

 وهو  وإخالص أمانة بكل موكله  عن يدافع أن المحامي على.   36مادة
  .الجسيم خطئه  أو  الوكالة حدود تجاوزه بحال مسؤول 

 قيام أثناء  موكله خصم عن الوكالة يقبل أن للمحامي يجوز ال  . 37مادة
 سبيل على ولو  مشورة أي موكله لخصم يبدي أن له  يجوز ال كما الدعوى 

 ذات دعوى  في  أو  فيها الوكالة قبل  أن له سبق  التي الدعوى  نفس  في الرأي
  .وكالته انتهاء بعد ولو  بها عالقة
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 شهرية  أو  سنوية محاماة أتعاب  يتقاضى الذي للمحامي يجوز ال  . 38مادة
 لخصم استشارة أي يعطى  أو  دعوى  أي يقبل أن االستشارات أو  الدعاوى  عن

  .وكالته مدة خالل  موكله
 طريق  عن  عرفه أو  عليه اؤتمن سرا يفشي  أن للمحامي يجوز ال.   39مادة

  .وكالته انتهاء بعد  ولو  مهنته 
  .فيها وكيل هو  التي الدعوى  في  موكله ضد شهادة أداء له يحق وال

 استشير أو وكل  نزاع  في الشهادة بأداء المحامي تكليف يجوز  ال   .4. مادة
  .فيه

 األمور ذكر أو  موكله خصم سب عن  يمتنع أن المحامي  على 41مادة
 إليه تسئ  مالم كرامته أو شرفه يمس  بما  اتهامه أو إليه  تسئ التي  الشخصية

 ضرورة أو الدعوى  حالة ذلك تستلزم مالم كرامته  أو  شرفه يمس  بما  اتهامه أو 
  .موكله مصالح عن الدفاع
 وكرامة يتفق محترما مسلكا القضاة تجاه يسلك أن المحامي  على.   42مادة

 يخل  ما كل يتحاشى  وان الدعوى  حسم يؤخر ما كل  يتجنب  وان القضاء
  .العدالة بسير
  .الخاص بالرداء المحكمة أمام المحامي حضور يكون  43مادة
 واجبات به  تقضي  بما زمالئه معاملة في يلتزم  أن المحامي  على 44مادة

  .وآدابها  وتقاليدها المحاماة
  45مادة

 أو محاكم أمام معروضة قضية في  يتوكل أن للمحامي يجوز ال.  1 
  .ذلك على الخصم يوافق  مالم الرابعة الدرجة حتى  أقربائه من  موظف 
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 مع المحاماة أعمال من عمل في  يتعاون  أن للمحامي يجوز ال . 2
  .القانون  هذا أحكام وفق  المحاماة، ممارسة من  منع  شخص

 عليه الحجز أو  توقيفه أو  اسمه  شطب أو  المحامي وفاة حالة في.  46مادة
 بذلك القضية برؤية  المختص المرجع  النقابة  تعلم بوكالته  قيامه  استحالة أو 

  .الموكل  لحقوق  حفظا
 في وكيال  أو اصليا خصما أكان سواء الضرورة عند  للمحامي .   47مادة

 إجراءات من ذلك غير وفي والمرافعة الحضور في  عنه  ينيب  أن دعوى 
 يرسله الطابع لرسم خاضع غير  بكتاب مسؤوليته  تحت آخر  محاميا التقاضي

  .ذلك يمنع  ما الوكالة سند في يكن  لم مل المحكمة  إلى
 المحاماة  أتعاب.4                             

  48مادة
 نسبتها تزيد أال على ،العقد وفق المحاماة أتعاب المحامي يستحق  . 1

  .عليه المنازع قيمة من  20% المائة من  العشرين على
 به  يقصد  حكم على الحصول هو  الدعوى  من الغرض  كان إذا أما . 2

 االتفاق حسب  تكون  المحاماة أتعاب فان ، به  المدعى من بأكثر االنتفاع 
  .بلغت  مهما

 محاماة بأتعاب للدعوى  الخاسر الخصم على المحكمة حكمت . إذا3  
 عليها المتفق  المحاماة أتعاب  من بأكثر القانون  بهذا المرفق الجدول  وفق
 بها المحكوم  األتعاب بين الفرق  موكله من يتقاضى أن فللمحامي  العقد في

  .باطال ذلك خالف على االتفاق  ويعتبر عليها المتفق األتعاب وبين 
 على والمحررة األداء والمستحقة المحددة المحاماة اتفاق لعقود  كون . ي 4 
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 وتخضع  قانونا، للتنفيذ القابلة السندات قوة النقابة تعدها خاصة استمارة
  .بذلك الخاصة القانونية لألحكام

 العقد  وفق الجزائية  الدعوى  عن المحاماة أتعاب المحامي يستحق.  50مادة
 .بلغت  مهما
 المحددة المحاماة أتعاب تخ يض دعاوى  سماع للقضاء يجوز  ال  . 51مادة
  .القانون  هذا في المقررة النسبة عن زادت إذا إال  العقد، في

 أتعاب إلى تعيينها في يصار بعقد المحاماة أتعاب تعين لم إذا.   52مادة
 وثروة القضية *وأهمية ومكانته المحامي جهد ذلك في  يراعى أن على  المثل

 .األخرى  العوامل  وجميع  الموكل
 حق ملحوظة  غير  دعاوى  االتفاق موضوعة  الدعوى  عن  تفرغ إذا.   53مادة

  .عنها بأتعابه يطالب أن للمحامي
  54مادة

 هي  النقابة مجلس  يؤلفها التي المحاماة أتعاب تقدير  لجنة تكون  . 1
 هذا في عليها المنصوص المثل أتعاب لتقدير الوحيد  المختص  المرجع
  .قضاء أو  رضاء القانون 

 أعضاء في  يشترط ما فيهم  يشترط  محامين ثالثة من اللجنة . تتألف2 
  .الحكام برد الخاصة األحكام عليهم وتطبق  النقابة مجلس 

 بياناتهم.  تقديم أو اقوالهما الستماع الطرفين دعوة لها ويجوز. 3 
  :اآلتية النسب حسب المثل  أتعاب تقدير عن اجر  مقدما للنقابة دفع. ي 4
 

 دنانير  5  دينار.       100 قيمتها تتجاوز ال التي الدعوى  عن – آ
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 تتجاوز  دينار وال 100 قيمتها تتجاوز  التي الدعوى  عن – ب
                                           دينار. 300

 
 10دنانير 
 

دينار وال تتجاوز   300 قيمتها تتجاوز التي الدعوى  عن – ج
  دينار.                        600

 

15  
 دينارا

 وال دينار600 قيمتها تتجاوز التي الدعوى  عن – د
  .                                          1000تتجاوز

20  
  دينارا.
 

 تتجاوز  وال دينار1000 قيمتها  تتجاوز التي الدعوى  عن – ها 
 دينار.  10 000

50  
 دينار 

 دينار مهما 10000 قيمتها تتجاوز التي الدعوى  عن  – و 
 بلغت. 

100                                        
 دينار 
 

 من المثل أتعاب دعاوى  به المحكوم  المبلغ من يستقطع.   55مادة
 المبلغ التنفيذ دائرة وترسل المحامين،  تقاعد صندوق  لمصلحة %10المائة

  .النقابة إلى المستقطع
 آخر سبب بأي أو تحكيما أو صلحا القضية المحامي أنهى إذا.   56مادة
 هناك يكن  لم  ما عليها  المتفق األتعاب كامل استحق موكله  به  فوضه  ما وفق
  .ذلك يخالف اتفاق
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 بعمله المباشرة بعد  مشروع  سبب بدون  محاميه  الموكل  عزل  إذا.   57مادة
 قبل من مقدرة أم العقد في محددة أكانت سواء أتعابه كامل المحامي استحق

  .النقابة لمجلس يعود ذلك وتقدير األتعاب تقدير  لجنة
 بذلك موكله وابلغ مشروع بسبب  الدعوى  من المحامي استقال إذا.   58مادة
 أحكام ضوء في المبذول جهده عن المثل أتعاب استحق  مناسب وقت في

 والوقت المشروع السبب تقدير ويعود القانون  هذا وأحكام وجد أن العقد
 النقابة.  لمجلس ناسبلما

  59مادة
 على  المثل  أتعاب ورثته  استحق  الدعوى  سير أثناء المحامي توفي . إذا1 

 .وجد  أن  ،االتفاق نصوص ذلك في  يراعى أن
 استعداده للورثة المحامي واظهر الدعوى  سير أثناء الموكل توفي  إذا. 2

 .فيها توكيله موضوعة الورثة رفض أن أتعابه كامل استحق فيها لالستمرار
  60مادة

 موكله إلى آل ما على األولى الدرجة  من امتياز حق المحامي ألتعاب.  1 
 .التوكل  موضوعة الدعوى  بنتيجة أموال  من
 لموكله بها المحكوم المبالغ من ممتازة أتعابه يستوفى أن للمحامي حق. ي 2

 موكله وبين بينه  الجاري  االتفاق وثيقة إبراز على بناء الحكم  تنفيذ عند
 .التنفيذ لدائرة

 من أيام خمسة خالل المحامي  طلب على يعترض أن للموكل يحق .3
 عند أو  ،  خطية  وثيقة  إلى المستند االعتراض وقوع  وعند   ,تبليغه تاريخ
 في للبت أيام عشرة خالل المحكمة مراجعة  للمحامي يحق االتفاق إنكاره
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 في محجوزا عليه المتفق  المبلغ يعادل  ما الحال هذه في  ويبقى  ,الخالف
 .االعتراض  دعوى  نتيجة  إلى التنفيذ دائرة
 بعد المحاماة مثل بأتعاب المطالبة في المحامي  حق يسقط.   61مادة

 .القطعية درجته  الحكم اكتساب تاريخ على  سنوات خمس مرور
 بها المطالبة  حق يسقط  فال التحريري  العقد في المحددة المحاماة أتعاب أما
 .االستحقاق تاريخ على سنوات عشر مضي بعد إال

  62مادة
 على طلب بدون  قضائية سلطات تمارس التي والهيئات المحاكم تقضي .1

، فيها الناجح للطرف محاماة بأتعاب – جزاء أو  كال للدعوى  الخاسر الطرف
 .  القانون  بهذا المرفق المحاماة أتعاب لجدول  وفقا به المحكوم بنسبة 

 شخصي  حق فيها التي الجزائية الدعوى  في طلب بدون  بذلك وتقضي .2
  0الجدول  في الواردين الحدين  ضمن تقدرها محاماة بأتعاب

 الواردة النسب تعديل  يقرر أن العدل وزير من باقتراح الوزراء لمجلس .3
 . ذلك إلى الضرورة دعت كلما الجدول في

 السادس  الفصل
 القضائية  المعونة

  63مادة
 لجنة – انتخابه تاريخ من أسبوعين خالل – النقابة  مجلس  يؤلف.  1 

 فيهم تتوفر ممن أو  أعضائه من محامين ثالثة من القضائية للمعونة
 .  فيه العضوية شروط

 قضت كلما جزءا أو  كال  عضويتها في الشواغر يمال أن دائما وله .2
 .  بذلك الضرورة
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 لجنة  مقام – بغداد انضباط لجنة عدا – االنضباط لجان تقوم  .  3 
 .  اختصاصاتها وتمارس القضائية المعونة

 :  يلي  بما القضائية المعونة  لجنة  تختص .   64مادة
 أم القضائية المعونة منح يستحق  إليها المقدم الطلب كان إذا ما تقرير  . 1
 .  ال
  0القضائية المعونة  بواجب القيام إليه تعهد الذي المحامي  اختيار. 2
  .المهمة هذه من إعفائه  في المحامي عزل – رفض أو  – . قبول3
 بالمعونة المكلف المحامي يستحقها التي المحاماة أتعاب . تقدير 4

  .القضائية
  :اآلتية األحوال في القضائية المعونة  تمنح.   65مادة

 الجزائية القضايا في عنه، محامي توكيل عن المتهم يعجز  عندما . 1
  .مرجعها كان مهما

 أتعاب دفع عن عاجزا معسرا الدعوى  في الطرف  يكون  عندما . 2
 كانت  أم شخصيا احواال أم  إدارية أم حقوقية الدعوى  أكانت سواء المحاماة

  .األحكام تنفيذ
 محام توكيل  عن عاجز حدث أو متهم عن محام المحكمة تطلب عندما .3

 .عنه
 الئحة  إعداد أو  عقد تنظيم أو ، قانونية مشورة إلى معسر يحتاج عندما .4

  .دعوة في
  66مادة

 الذي العمل المعسر عن القضائية بالمعونة المكلف المحامي يؤدي .1
 التي الضرورية المصاريف النقابة من  يتقاضى أن وله مجانا، به  كلف
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  .واجبه ألداء صرفها
 جهود بنتيجة الموكل بيسر وانتهت  حقوقية الدعوى  كانت  إذا أما .2

 لجنة تقدرها التي المحاماة أتعاب منه  يتقاضى أن فللمحامي المحامي
  .القضائية المعونة

 المعونة فيها منح  الذي المتهم  وكان جزائية  الدعوى  كانت  إذا أما .3
 مع عليه يتفق  التي المحاماة أتعاب يستحق فللمحامي موسرا القضائية
  .القضائية المعونة لجنة  تقدرها الخالف حالة وفي الموكل،

 عن عاجزا فيها المتهم وكان جناية، الجزائية الدعوى  كانت  إذا أما .4
 الدستور بحكم  عمال عنها  المحاماة أتعاب فان لعسره عنه محام توكيل 

 تعليمات وفق المالية وزارة من  المحامي  يتقاضاه محله  يحل ما أو  الموقت
 . والمالية  العدل وزيري  مع  باالتفاق  النقابة تضعها بذلك خاصة

  67مادة
 تقررها بسيطة أتعابا القضائية بالمعونة المكلف للمحامي النقابة تدفع . 1

 موكله من أتعابه على المحامي  يحصل  ال عندما القضائية  المعونة لجنة
  .آخر  لسبب أو  لعسره

 إلى يعيد أن فعليه ذلك بعد  موكله من أتعابه  المحامي يستوفى  وعندما .2
 .المحاماة أتعاب من  منها تتقاضاه قد كان ما النقابة
  :يلي ما القضائية المعونة على االتفاق  موارد تتألف.   68مادة

  .للنقابة يقدمه أن المعونة  طالب يستطيع  ما .1
 وتستوفيها المعونة طالب خصم على بها المحكوم  المحاماة أتعاب . 2

  .النقابة إلى وترسلها التنفيذ دائرة
 المحاماة أتعاب دعاوى  في  المحكمة به تقضي  مما المائة من خمسة .3
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  .العقود في المسماة
 وإعانات هبات من للنقابة يقدم وما الغرض لهذا الحكومة  به  تساهم ما .4

  .الغرض لهذا
 وشبه  الرسمية الدوائر دعاوى  عن المحاماة أتعاب من  المائة من خمسة .5

 إلى وإرسالها باستقطاعها الموكل ويقوم كافة الحكومية والمصالح الرسمية
  .النقابة
 مقام القضائية المعونة لجنة من الصادر المحامي ندب كتاب يقوم.   69مادة

  .الطابع رسم إلى يخضع وال الموكل عن القانونية الوكالة
 التي القضائية المعونة  تقديم مقبول عذر  دون  يرفض محام كل.   70مادة
 بدون  الدعوى  من ينسحب أو  بأمانة الدفاع بواجب  القيام يهمل أو بها كلف
 .االنضباطية  للعقوبات يتعرض  اللجنة علم

 الثاني  الباب 
 المحامين  نقابة 

 األول  الفصل
 العامة  الهيئة

  71مادة
 وتتمتع كافة العراقية الجمهورية محامي من المحامين  نقابة  تتألف .1

 القانون  هذا ألحكام وتخضع بغداد في مركزها ويكون  المعنوية  بالشخصية
  .مطلقا والحقوق  األموال في والتصرف التملك حق  ولها

 بالتعاون  وتعمل العرب المحامين اتحاد في عضوا المحامين نقابة تعد .2
 تحت المحاماة مستوى  وقع على  العربي الوطن في  المحامين نقابات مع

 .والعروبة الحق  وهو االتحاد شعار
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 إلى انتدابهم  النقابة مجلس يقرر الذين المحامون  النقابة  مندوبو  يتمتع  .3
 الحكومة  موظفو به يتمتع  بما شؤونها من بشان تتعلق لمهمة  العراق خارج
 نفقة وعلى العراق خارج إلى إيفادهم عند وإعفاءات وامتيازات حقوق  من

 .النقابة
 والمحامين المحامين جميع من المحامين لنقابة العامة الهيئة تتألف.   72مادة

 .يب النق برئاسة وتنعقد  المحامين  جدول في  المسجلين المتعاقدين
  :التالية باألمور العامة الهيئة تختص .   73مادة

  .النقابة مجلس ونائبيه النقيب انتخاب .1
 الحديدة الميزانية وإقرار السابقة الميزانية النهائي الحساب تصديق  .2

  .النقابة مجلس  يعدها التي المقبلتين  للسنتين
 في والبت األعمال  جدول في الواردة المحاماة شؤون  في النظر  .3

  .إليها المقدمة االقتراحات
 في الواردة اختصاصاتها لممارسة العامة الهيئة تجتمع .1 .  74مادة

 من األول النصف خالل سنتين كل في مرة عاديا اجتماعا السابقة المادة
  .الثاني كانون  شهر

 : التاليتين الحالتين أحدى  في  عادي غير اجتماعا أيضا وتجتمع  .2
  .النقابة مجلس من  بقرار أ.
 وعشرين  خمسة عن عددهم يقل  ال أن على فقط المحامين  من يطلب.  ب
  .االجتماع من الغاية تحدد أن وعلى  مجموعهم من %25 المائة من
  .االجتماع على يوما ثالثين قبل  ويعلن االجتماع  موعد يقرر .3

 رسمية عطلة أيام له التالي واليوم له السابق واليوم االجتماع يوم ويعتبر
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 من وغيرها الرسمية والدوائر المحاكم وعلى المتقاعدين والمحامين للمحامين 
 .وأعمالهم قضاياهم خاللها تؤجل أن القانونية المراجع

 االجتماعين في  العامة الهيئة الجتماع القانوني النصاب يتم .1 .  75مادة
 لممارسة السابقة المادة من /أ(2/الفقرة (وفق  جريا إذا العادي وغير العادي

  .الحاضرين عدد كان مهما االنتخاب باستثناء اختصاصاتها
 في يتم  ال لذلك القانوني  النصاب فان االنتخاب إجراء لغرض أما . 2

 فيجرى  وأال لألعضاء المطلقة األكثرية بحضور إال  لالجتماع األول اليوم
  .الحاضرين عدد كان مهما له التالي اليوم  في االنتخاب

 المادة من /ب(2/الفقرة) وفق الجاري  العادي غير االجتماع في  أما .3 
 المطلقة األكثرية بحضور إال  فيه القانوني النصاب يتم فال السابقة

  .نفسه للسبب تجديده يجوز  وال  االجتماع  فيفض وأال ،لألعضاء
 الحاضرين أصوات بأكثرية العامة الهيئة  اجتماعات في القرارات تتخذ .4

  .النقيب فيه الذي الجانب  يرجح األصوات تساوت وإذا
 باالقتراع  النقابة مجلس وأعضاء ونائبيه  النقيب انتخاب يتم .1 .  76مادة

 تجري  األصوات تساوت وإذا الحاضرين ألصوات النسبية  باألكثرية  السري 
  .المتساوية األصوات على  الحائزين  بين القرعة

  :اآلتية األوراق التصويت في تمهل  .2 
  .المكتوبة غير الورقة
  .قراءتها  تعسر التي الورقة
 .االلتباس ولدت التي الورقة

 فتهمل المطلوب العدد كامل  أسماء على  تحتوي  ال التي الورقة تقبل .3 
  .الزائدة األخيرة األسماء منها
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 :التالي الوجه  على النقابة مجلس لمناصب اإلنتخاب يجرى  .1.  77مادة
  .منفردة بورقة النقيب
  .مفردة بقائمة للنقيب النائبان
  .مفردة بقائمة  مجتمعا – واالحتياط االصليون  – المجلس أعضاء

 في السابقة الفقرة في المذكورة للقوائم االنتخاب عملية تجرى  أن يجوز .2 
 مع  ألوانها تتفق  مختلفة بألوان صناديق ثالثة توضع أن  على وأحد وقت
  .التصويت أوراق ألوان

  .لها المعين  الصندوق  غير في سهوا رميت التي الورقة تهمل ال  .3
 ألحد  االنتخابات في  نفسه يرشح أن وحده للمحامي  .1 .  78مادة

 تعدها التي الترشيح استمارة على  يوقع أن على النقابة مجلس  مناصب
 وإذا تسلمها من  النقابة امتنعت وإذا بتسليمها وصل على ويحصل النقابة

 كان سبب ألي تسلمها من  النقابة امتنعت  وإذا تسلمها من  النقابة  امتنعت
 .فوراً  النقابة إلى لترسلها بغداد منطقة استئناف محكمة إلى يقدمها أن فله
 المذكورة المحكمة إلى أو  النقابة إلى الترشيح استمارة تقدم أن يجب .2 

  .باطال الترشيح كان وأال االنتخاب موعد  من يوما عشر  خمسة قبل
 الشروط  توفر عدم أو  توفر ويقرر الترشيح استمارة النقابة مجلس  يدقق .3

 مقر في القرار ويعلن تسلمها تاريخ من يومين خالل المرشح في القانونية
  .صحيحا الترشيح فيعتبر وأال النقابة
 يظهر ولم السابقة المادة وفق للترشيح المحددة المدة انتهت ذا. ا 79مادة

 فيه فائزا المرشح يصبح  له نفسه رشح الذي المنصب على للمرشح منافس
  :يلي ما ذلك على ويترتب بالتزكية

  .أيام خمسة تتجاوز ال مدة خالل النتيجة  هذه إعالن .1
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 وإثر لالنتخاب المعين  اليوم في  إال منصبة  بالتزكية الفائز يشغل  ال  .2
  .نتائجه إعالن

 فيه  شاغر لحدوث  النقابة مجلس في  القانوني النصاب  اختل إذا أما .3
  .حاال نذاكآ  منصبه يشغل  بالتزكية الفائز فان جزءا أو  كال
 النقابة مجلس يجري  بالتزكية النقابة  مجلس أعضاء فاز إذا.   80مادة

 األصوات تساوت  وإذا االحتياط من  األصليين األعضاء لتعيين  االنتخاب
  .فيها المتساوين بين القرعة تجري 
( 78/المادة (أحكام وفق مرشحا  يكن  لم من انتخاب يجوز ال .1.  81مادة
  .القانون  هذا من
 .يشاء متى  ترشيحه  يسحب أن للمرشح يجوز .2

 وزير يختارهم أحكام ثالثة  نتائجه  وإعالن االنتخاب على يشرف.   82مادة
 .العدل

 الثاني  الفصل
 النقابة  مجلس                              

 نقيب  من ويؤلف النقابة مجلس  النقابة شؤون  يتولى .1 .  83مادة
  .أصليين أعضاء وثمانية له ونائبين المحامين 

 األعضاء محل يحلون  احتياطيين أعضاء أربعة  أيضا له ويكون  .2
  .القانون  هذا وفق األصليين

 االصليون  النقابة مجلس وأعضاء ونائباه النقيب ينتخب .1.  84مادة
  .سنتين لمدة واالحتياط

 انتخابهم إعادة ويجوز .2
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  85مادة
 عشرة خمس عن تقل  ال  مدة المحاماة مارس من إال  نقيبا ينتخب  ال  .1

  .سنة
 ال مدة المحاماة مارس من إال النقابة مجلس  في للنقيب نائبا ينتخب  ال  .2

  .سنوات عشر عن تقل
 تقل  ال مدة المحاماة مارس من  إال  النقابة مجلس من  عضوا ينتخب  ال  .3

  .سنوات خمسة عن
 ممارسة من المنع بعقوبة عليه  حكم من النقابة لمجلس  ينتخب  ال  .4

  .سنوات ثالث ذلك  على يمر  لم ما السنة على تزيد  مدة المحاماة
 من شرطا النقابة مجلس  عضو أو  نائبيه أحد أو  النقيب فقد إذا.   86مادة

 مرات خمس  المجلس جلسات حضور  عن تغيب أو  النتخابه  الالزمة الشروط
  .مستقيال  اعتباره يقرر أن المجلس  فعلى – المجلس يقبله عذر بغير متوالية

  87مادة
 وعند مقامه له األول النائب يقوم  كان سبب ألي النقيب مركز  شغر إذا .1

 عن  تقل كانت  أن للنقيب  الباقية المدة إلكمال الثاني فالنائب وجوده عدم
 الباقية المدة يكمل  جديد نقيب النتخاب العامة الهيئة  فتدعى وأال سنة

 .السابق للنقيب
  .أعضائه  بين من  انتخابهم النقابة فلمجلس النقيب نائبي  مركز  شغر إذا .2
 .االحتياط  األعضاء محلهم  فيحل المجلس أقلية عضوية شغرت إذا .3

 الغرضين أحد لتامين  عادي غير الجتماع  العامة الهيئة  تدعى .   88مادة
 :اآلتيين

  :اآلتية  األحوال في له الباقية للمدة النقابة مجلس  في  الشواغر إلمالء .1
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  .فأكثر سنة انتخابه مدة من له بقي الذي النقيب مركز  شغر إذا – أ
  .معا ونائبيه النقيب  مراكز شغرت إذا – ب
  .األصليين المجلس ألعضاء األكثرية مراكز شغرت إذا – ج
 بكامل النقابة مجلس مركز شغر إذا جديد نقابة  مجلس النتخاب. 2

  .آخر سبب  ألي أو الستقاالتهم أعضائه
 أعضائه  بكامل النقابة المجلس مركز شغر إذا ةجديد نقابة لجنة  تتولى  – أ

  :يلي ما ذلك في ويتبع آخر سبب  ألي أو  الستقالتهم 
 وتمارس النقابة شؤون  إدارة بغداد محامي انضباط  لجنة  تتولى  – أ

  .المحامين نقيب اختصاصات رئيسها ويمارس النقابة مجلس  اختصاصات
 شغور تاريخ من أيام سبعة خالل الجتماع العامة الهيئة  اللجنة تدعو  – ب

 تاريخ  من  يوما عشرين خالل االجتماع  يتم أن وعلى النقابة مجلس مركز
  .الشغور

 يعتبر القانون  هذا من( 77/المادة (من ( 3/الفقرة (حكم من استثناء – ج
  .فيه الحاضرين عدد كان مهما صحيحا االجتماع

 (في ورد بما قيامها عدم أو  ما لسبب اللجنة وجود عدم حالة وفي – د
 يراها التي بالطريقة  النقابة شؤون  إدارة العدل  وزير يتولى السابقة (ب/الفقرة

  .مناسبة
 يهم  ما وبجميع كافة النقابة بشؤون  النقابة مجلس  يختص .   89مادة

  :يلي ما ذلك ومن بالمحاماة يتصل  ما وبكل  المحامين 
  .لها المقتضية القرارات واتخاذ النقابة شؤون  إدارة .1
  .القانون  وهذا العادي االجتماعين إلى العامة  الهيئة . دعوة2
 في الداخلة األخرى  الطلبات وكل النقابة إلى االنتماء طلبات في  البت .3
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  .القانون  هذا أحكام وفق اختصاصه
 أحكام وفق  منه اسمه ورفع المحامين جدول في المحامي  اسم تسجيل .4

  .القانون  هذا
 وتعيين أعضائه بين  من الصندوق  وأمين  السر أمين  انتخاب .5

  .الحاجة عند يصدرها بتعليمات صالحياتهما
 وترفيعهم رواتبهم وتحديد  المستخدمين  بتعيين  خاصة تعليمات وضع .6

  .ومعاقبتهم 
  .للنقابة مالية تعليمات ووضع الميزانية  وتنفيذ  تنظيم  .7
 غير في إلدارتها ينتدبه من واختيار المحامين  غرف على اإلشراف .8

  .انضباط لجنة  فيها توجد  ال التي األماكن وفي  بغداد
 بتعليمات عنها المسؤولية وتعيين  المحامين نوادي وإدارة تأسيس .9

  .الغرض لهذا يصدرها
 أخرى  لجان وتأليف تأليفها على  القانون  هذا نص التي اللجان تأليف .10

 المحاماة شان لرفع أو  النقابة أعمال  وإلنجاز القانون  هذا تنفيذ لتسهيل
  .مهامها لتسير  مقتضية  يراها التي الصالحيات وتخويلها

  .معينة بمهمة  القيام أعضائه  أحد إلى يعهد أن أيضا وله
 إلنشاء يقتضي وما األراضي مينأت  تتولى  المساكن بناء لجنة  تأليف .11

 لدور المالكين  غير القضائية الخدمة وموظفي المحامين ى لسكن  عليها دور
 بعض  في فروع اللجنة لهذه يكون  أن ويجوز  أعمالهم مراكز في السكنى
 بناء جمعيات على اإلشراف اللجنة هذه وتتولى مهمتها لتسهيل المدن

  .للمحامين  المساكن
 أن على  خاصة تعليمات وفق  وسحبها المحامي لكاتب اإلجازة منح  .12
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  .وأحدا دينارا السنوي  بدلها يكون 
 لمصلحة  المحامين كفاالت بتصديق خاصة تقاعد صندوق  إدارة .13 

  .التقاعد صندوق 
 صندوق  لمصلحة المحامين  كفاالت  بتصديق  خاصة تعليمات وضع .14 

  .التقاعد
 تنمية  على والعمل التقاعد صندوق  دخل لزيادة جديدة مصادر إيجاد .15 

 يتم أن  على وكفالتها موارده لتامين العقارات وامتالك  رصيده واستثمار
  .تامين  شركة  لدى تأمينها

 لحقوق  ومؤمنا النقابة لمصلحة مناسبا يراه  ما يقرر أن له عام وبوجه .16
  .المحاماة لكرامة وصائنا المحامين 

  90مادة
 في  األسبوع  في األقل على مرة عادية  جلسة في النقابة  مجلس يجتمع  .1

 أو  النقيب من  بدعوة عادية غير جلسة في ويجتمع يعينه  الذي الميعاد
  .معين  لموضوع  أعضائه  ثالثة  من بطلب

 النقيب  بحضور النقابة مجلس  اجتماعات في القانوني  النصاب يتم .2
  .أعضائه  من المطلقة واألكثرية  ونائبه 

 األصوات تساوت وإذا المطلقة الحاضرين بأكثرية القرارات تصدر .3 
  .نائبه أو  النقيب فيها صوت التي الجهة  رجحت

  91مادة
 ومجل العامة الهيئة  اجتماعات ويرأس النقابة المحامين  نقيب يمثل .1

 التقاضي حق  وله عليها يوافقان التي العقود ويعقد قراراتهما وينفذ النقابة
 النقابة أعضاء من ينيبه من بواسطة أو  بنفسه  التدخل  وحق النقابة باسم
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 نص التي األخرى  الصالحيات يمارس أن وله النقابة  تهم  قضية كل في
 تؤثر بأفعال  تتعلق قضية كل  في المدعى صفة ويتخذ القانون  هذا عليها

  .أعضائها أحد  كرامة في
 هذا في عليها المنصوص النقيب صالحيات النقيب نائب يمارس .2

  .بذلك منه تخويل  عند أو  النقيب غياب عند القانون 
 الثالث  الفصل

 االنضباطية  السلطة
  92مادة

 كل في انضباط  لجنة  تاريخ من أسبوعين خالل النقابة  مجلس  يؤلف .1 
 المحاماة في  عملهم مكاتب تقع الذين المحامين لمحاكمة  استئنافية منطقة
  .القانون  هذا ألحكام مخالفة أية عن  االستئناف محكمة  اختصاص ضمن

  .أعضاء خمسة  من االنضباط  لجنة تؤلف .2
  .أصليين أعضاء وثالثة ونائبه  الرئيس
 .احتياطيان  عضوان  أيضا لها ويكون 

  النقابة مجلس  أعضاء في يشترط  ما االنضباط لجنة  أعضاء في يشترط .3
 مشروع لسبب  تغيبه عند  االصلي العضو  محل االحتياطي العضو يحل .4
 .مركزه شغور  عند  أو 
  .غيابه عند محله نائبه ويحل اجتماعاتها الرئيس يرأس .5
 من أربعة بحضور  إال االنضباط لجنة اجتماع في النصاب يتم ال  .6

 .األقل على أعضائها
 .االنضباط لجان في الشواغر يمال أن  النقابة لمجلس .7
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 أمامها الواقعة والجرائم قضائية كسلطة االنضباط لجنة  تعتبر.   93مادة
  .القضائية السلطات أمام الواقعة كالجرائم

 من حكام خالف أو  المحاماة واجبات من  بواجب  اخل  محام كل .   94مادة
 بعمل  قام أو  المحاماة قدر من  يحط  تصرفا تصرف أو  القانون  هذا أحكام
  :اآلتية  االنضباط لجنة  أمام يحاكم المحامين كرامة  يمس

  .تصرفه من  االستياء فيه يعين  بكتاب يكونون التنبيه:   .1
 وينذر معين لذنب تصرفه من  االستياء فيه يعلن بكتاب اإلنذار: ويكون . 2

  .تكرره عدم  بوجوب
 المحاماة أعمال من عمل أي ممارسة من المنع وهو  :الموقت المنع  .3

 الكتساب عليه  المحكوم تبليغ  تاريخ من اعتبارا سنتين تتجاوز ال لمدة
  .القطعية درجته  القرار
 كل إلى منه  صورة وترسل المحامين وغرف النقابة مقر  في القرار ويعلن

 .  األخرى  والمراجع والمحاكم  التمييز  محكمة  ورئاسة العدل الوزارة من
 من نهائيا والمنع النقابة عضوية من الفصل وهو : النقابة من الفصل .4

  .المحامين جدول من  االسم ورفع المحاماة ممارسة
  .القطعية  درجته القرار باكتساب عليه المحكوم تبليغ تاريخ من القرار وينفذ 
 .القطعية  درجته القرار باكتساب عليه  المحكوم تبليغ تاريخ من القرار ويعلن
 المذكورة الجهات إلى منه  صورة وترسل المحلية الصحف في القرار ويعلن

  .السابقة الفقرة في
  95مادة

  .المحامي نظر لفت دائما النقابة لمجلس .1
 مقضية  مدة المحاماة ممارسة من الموقت المنع عقوبة  مدة تحسب ال  .2
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  .المحاماة في
 بالمنع المحامي  على الحكم بعد إال  النقابة من الفصل عقوبة يحكم ال  .3

  .مرة من أكثر المحاماة ممارسة من الموقت
 إليها انتمائه إعادة يطلب أن النقابة  من الفصل بعقوبة عليه  حكم لمن  .4

 .فصله قرار على سنوات ثالث  مرور  بعد
 سبب وجود عند أحدهم  رد أو االنضباط لجنة  أعضاء رد  يجوز .   96مادة
 المدنية المرافعات أصول قانون  في  عليها المنصوص  الحكام  رد أسباب  من

 السرعة وجه على فيه ويفصل النقابة مجلس الرد طلب في وينظر والتجارية
  .قطعى  ذلك في وقراره الحكام رد ألصول وفقا
 من بقرار إال  المحامي ضد االنضباطية الدعوى  رفع يجوز ال.   97مادة
 في المجلس وقرار النقابة مجلس  لدى عليه يعترض  بالرفض وقرارهب، النقي 
  .قطعي  ذلك
  98مادة

 الجارية المحاكمات على الجزائية المرافعات أصول قانون  أحكام تسرى  .1 
  .القانون  هذا أحكام مع داللة أو صراحة تتعارض لم ما االنضباط لجنة  في
 فيها ترى  التي  الطرق  والمحاكمة التحقيق في تتبع أن االنضباط  للجنة .2 

  .العدالة وتامين  الدفاع لحقوق  ضمانة
  عنه  للدفاع محاميا يوكل أن  االنضباط لجنة على المحال للمحامي .3
  .حقوقه  لحماية  عنه محاميا يوكل  أن للمشتكي .4

  99مادة
 التحقيق  حاكم يصدر  االنضباط لجنة أمام الحضور عن  شاهد تخلف إذا .1

 . بحقه  إحضار مذكرة االنضباط  لجنة رئيس من بطلب المختص 
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 تطلب كاذبة  شهادة شهد أو  الشهادة أداء عن  وامتنع  الشاهد حضر  وإذا . 2 
  .بحقه  القانوني  المقتضى إجراء العام المدعى من اللجنة
  100مادة

 غياب أو  الطرفين بغياب فيها والبت الدعوى  رؤية  االنضباط للجنة  .1
  .أحدهما

  .سرية  أمامها المرافعات جلسات .2 
 أحد  بواسطة واألحكام القضائية واألوراق الدعوى  مذكرات تبلغ .3 

  .قانونا المقررة الطرق  وفق النقابة مستخدمي
 بحق الصادرة االنضباطية  األحكام خاص سجل في تسجل.   101مادة

 الحكم من  صورة وتحفظ  القطعية الدرجة اكتسابها  بعد عليه المحكوم المحامي 
  .به الخاصة االضبارة في

  102مادة
 محاكمته كان سبب ألي بالمحاماة المحامي  عالقة انقطاع يمنع  ال  .1

  .للمحاماة ممارسته خالل ارتكبها أعمال عن  انضباطيا
 االشتراك بدل  يدفع أن دون  المحاماة ممارسة على المحامي  استمر إذا .2

 ألحدى ومعرضا المحاماة لواجبات مخالفا يكون  فأكثر  سنتين مدة السنوي 
  .االنضباطية  العقوبات

 الفقرتين وفق لمحاكمته االنضباط لجنة أمام الحضور عن الممتنع يعد  .3 
 األحكام بحقه وتجرى  المحكمة  أمام الحضور عن ممتنعا السابقتين
  .بذلك الخاصة القانونية

 يتضمن  كان إذا المادة هذه من (2و1/الفقرتين (وفق الصادر الحكم  .4
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 انتمائه إعادة عند  المحامي  بحق ينفذ المحاماة ممارسة من  الموقت المنع
  .النقابة إلى
 شكوى  أية  عن عنه ينوب من  أو المحامين نقيب يحاكم ال.   103مادة

  .التمييز  لمحكمة  العامة الهيئة  أمام إال انضباطية 
  .بغداد منطقة استئناف محكمة من  بقرار إال المحاكمة على اإلحالة تتم وال

 الرابع  الفصل
 النقابة  مالية 

  :يأتي  مما النقابة مالية تتألف.   104مادة
 النقابة.  إلى االنتماء بدالت .1
 السنوي. االشتراك بدالت .2
 الحكومة.  به  تساهم ما .3
 كان سواء طالب أي بهما تزود  وثيقة  أو  استشهاد كل عن تستوفيه ما .4

  .فلس مائة وقدره محام غير  أو  محاميا
 المحامي.  كاتب إجازة بدل .5
  .واستماراتها مطبوعاتها أرباح .6
 المشروعة.  األخرى  والموارد التبرعات .7

  105مادة
 كان إذا دنانير عشرة األولى للمرة النقابة إلى االنتماء البدل يكون  .1

  .سنتان الحقوق  كلية في تخرجه  على تمض  لم االنتماء طالب
 في  عليها المنصوص الحالة غير  في  النقابة إلى االنتماء بدل يكون  .2

  .دينارا عشرين السابقة الفقرة
  .دينارا عشر اثني النقابة في السنوي  االشتراك بدل يكون  .3
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 كانون  شهر  من األول  اليوم في  المحامين  لنقابة  المالية السنة تبدأ .  106مادة
 .عام كل من  الثاني
 واستحصالها النقابة أموال على  المهيمن هو  النقابة مجلس.   107مادة

 حدود ضمن النقابة إدارة تستلزمها  التي النفقات صرف وإقرار وحفظها
 .الميزانية في المرصدة االعتمادات

  108مادة
 التقاعد صندوق  ميزانية  بها مرفقا النقابة ميزانية النقابة  مجلس  يضع .1 

  عليها للتصديق العامة الهيئة على ويعرضها المقبلتين الماليتين للسنتين
 العامة الهيئة إلى السابقة للميزانية  النهائي  الحساب النقابة مجلس  يقدم .2

 مجلس  يختاره مجاز قانوني محاسب قبل من تدقيقه بعد عليه  للتصديق
  .النقابة

 اجتماعها في العامة الهيئة انعقاد دون  استثنائية ظروف حالت إذا. 3 
 للميزانية  النهائي  الحساب وعلى  النقابة ميزانية على للتصديق العادي
 أن إلى السابقة الميزانية  أساس على واإلنفاق  الجباية في يستمر السابقة
  .الجديدة الميزانية وتقر  العامة الهيئة تجتمع 
  109مادة

  .حكومي مصرف  في النقابة باسم والسندات النقود تودع  .1
  .النقابة مجلس من بقرار إال النقابة  أموال من  بشيء التصرف يجوز  ال  .2
 من  أو معا الصندوق  وأمين  النقيب يوقعهما والصرف اإليداع أوامر .3

  .النقابة مجلس من  بقرار عنهما ينوب 
 يصبح حسابها رصيد كان سبب ألي المحامين  نقابة حلت إذا.   110مادة
 المتعلقة واجباته  أداء على النقابة مجلس  ويستمر التقاعد لصندوق  ملكا
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 تراه  ما القرارات من وتتخذ  العامة  الهيئة تجتمع  أن  إلى التقاعد  بصندوق 
  .مناسبا

 الثالث  الباب 
 التقاعد  صندوق  

 يختص المحامين  بتقاعد خاص  صندوق  النقابة مقر في يكون .   111مادة
 مجلس ويديره القانون  هذا أحكام وفق للمحامين التقاعدية  الحقوق  بتامين
 مجلس منهم اثنين يختار أعضاء ثالثة قوامها خاصة لجنة  طريق عن النقابة
  .المالية وزير الثالث ويختار النقابة
  112مادة

  .إلزامي المحامين تقاعد صندوق  في االشتراك .1 
 وعليه  التقاعد صندوق  في مشتركا يعد القانون  هذا نفاذ عند محام كل  .2 

 أن عليه  ويتعين باالشتراك الخاصة االستمارة على يوقع  أن أسبوعين  خالل 
  .استحقاقها عند البدالت  دفع على يستمر

 القانون  هذا لنفاذ السابقة السنين  عن االشتراك بدالت يدفع أن وله .3
 عن  تقل ال  أن على آلخر  حين  من النقابة مجلس يقرره حسبما مقسطة

  .التقاعد لغرض المدة تلك احتساب أراد أن دنانير ثالثة 
  :اآلتية المصادر من التقاعد صندوق  موارد تتألف.   113مادة

  .القانون  هذا بموجب  المعينة فيه االشتراك بدالت .1
  .دينار آالف  خمسة عن يقل  ال بما سنويا الحكومة  به  تساهم ما .2
  .السنوي  النقابة داخل من ي يض مما النقابة مجلس يقرره ما .3
  .الكفاالت  في المالية المحامي مالءة تأييد اجر  .4
  .المحاماة مثل أتعاب تقدير اجر  .5
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  .للمحامين المحاكم  بها تقضي التي المحاماة مثل أتعاب عشر .6
  .الصندوق  مطبوعات من  المتأتية  األرباح .7
 باألمانة  مصرف لدى بإيداعه ماله راس استمارة من الناجم الدخل  .8

  .آخر وجد  بأي أو  تامين شركة لدى مؤمنة  عقارات بامتالك أو  الثابتة
  .والوصايا والتبرعات الهبات .9

  .القانون  هذا عليها نص التي األخرى  الموارد. 10
  لمصلحته استيفاءه أو به القيام النقابة مجلس يقرر مما الناجم الدخل  .11

 الوجه على التقاعد صندوق  في السنوي  االشتراك بدل يكون .   114مادة
  :اآلتي

  .المحاماة لممارسة األولى الخمس  السنوات من سنة لكل  دينارا . عشرون 1
 في المذكورة للمدة التالية الخمس السنوات من سنة لكل دينارا أربعون  .2

  .السابقة الفقرة
 المذكورة العشر السنوات تعقب  التي  السنوات من سنة  لكل دينارا ستون  .3

  .السابقتين  الفقرتين في
  .شهرية بأقساط البدل  هذا دفع ويجوز

  :اآلتية  لألحكام المالية المحامي  مالءة تأييد اجر  يخضع .   115مادة
 العشرة وأجزاء الكفالة مبلغ من دينار كل عن وأحدا فلسا األجر يكون  .1

 فلوس  عشرة أجرها
  .دنانير خمسة على يزيد  وال دينار  ربع األجر عن يقل ال  .2
  :اآلتية  األمور على الكفاالت  تقتصر .3
  .مبلغها كان مهما بالدعاوى  المتعلقة القضائية الكفاالت  . آ

 وإخوانه ووالديه وأوالده لزوجه المحامي بتكفيل  المتعلقة المالية الكفاالت  ب
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  .مبلغها كان مهما
  دينار آالف خمسة تتجاوز ال  أن على  الغير عن  المالية الكفاالت  . ج
  .النقابة لمجلس يعود  المالية المحامي  مالءة تقدير  .4
 لمالءة التأييد صالحية االنضباط لجان يخول أن النقابة لمجلس يجوز .5

 لجنة  فيها توجد  ال التي المدن  في المحامين وغرف  المالية المحامي
  .انضباط

  .يعاد ال فيه االشتراك بدالت من التقاعد لصندوق  يدفع ما.   116مادة
 دينار آالف عشرة يتجاوز  ال مبلغا يقترض  أن النقابة لمجلس .   117مادة

  .التقاعد صندوق  لمصلحة
 ثمانين التقاعد لصندوق  السنوية المصروفات تتجاوز أن يجوز  ال.   118مادة
 احتياطي فتؤلف  الباقية  المائة من  العشرون  أما  السنوية  إيراداته من  المائة  من

  .قاهرة حاجة  تامين  أو  طارئ  عجز  لسد الصندوق 
 إلى التقاعد لصندوق  العائدة والفوائد والنقود  األموال  تخضع ال .   119مادة

  .الطابو  ورسوم الطابع ورسم الدخل  ضريبة
 يضع أن  والمالية العدل  وزيري  مع  باالتفاق  النقابة لمجلس .   120مادة

  القانون  من  الباب هذا  أغراض تنفيذ  لتسهيل التقاعد بصندوق  خاصة تعليمات
 الثاني  الفصل

 التقاعد  على اإلحالة 
 يطلب أن المحامين التقاعد صندوق  في المشترك للمحامي .  121مادة

  :اآلتية  الشروط فيه توافرت إذا التقاعد على إحالته
  .طلبه  تاريخ  في للمحاماة ممارسا يكون  أن .1
 أكانت سواء سنة  وعشرين خمس عن للمحاماة ممارسته تقل ال . أن2



 

632 
  

  .المدة هذه مجموعها بلغ متقطعة  أم مستمرة
  .عمره من الستين أكمل قد يكون  أن .3
 النقابة  في السنوية االشتراك بدالت من  عليه ما دفع قد يكون  أن .4

 لغرض احتسابها يدر ي التي المدة عن الصندوق  في االشتراك وبدالت 
  .التقاعد

 يطلب أن للمحامي  يجوز  السابقة المادة حكم  من استثناء.  122مادة
  :اآلتية  الحاالت في التقاعد على إحالته

 الستين  يكمل لم وان فأكثر  سنة ثالثين  للمحاماة ممارسته مدة بلغت  إذا .1
  .عمره من
 المحاماة مارس قد وكان المحاماة ممارسة في االستمرار عن عجز  إذا .2

  .سنة عشرة خمس عن تقل ال لمدة
 دفع إذا اآلتية  المدد للمحاماة الممارسة مدة حساب في  تدخل.   123مادة
 صندوق  في االشتراك وبدالت  النقابة في االشتراك بدالت المحامي عنها

  :وهي التقاعد
 . الجيش في االحتياط خدمة مدة .1
 . اعتقاله أو  توقيفه  أو  المحامي  حجز مدة .2
 إذن يسبقها أن على القانون  في  للتخصص العراق خارج الدراسة مدة .3

  .سنوات أربع تتجاوز ال  أن وعلى النقابة من
 التقاعد على  التقاعد صندوق  في المشترك  المحامي  إحالة تجب .   124مادة
 المحاماة ممارسة عن  أقعده عضال  مرض  أو  دائمية بعاهة أصيب إذا

  .طبية لجنة  من بتقرير الوعي وفقدان والفالج كالجنون 
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  :اآلتية األحكام التقاعد على  المحامي إحالة على  يترتب.   125مادة
 الخاص به  الملحق  الجدول  إلى المحامين جدول  من اسمه ينقل .1

  .المتقاعدين بالمحامين
 تاريخ  من اعتبارا المحاماة أعمال من جديد عمل  أي قبول عليه يمتنع  .2

  .التقاعد على إحالته بقرار تبليغه
 بقرار تبليغه تاريخ من  وأحد شهر أقصاها مدة خالل  مكتبة يغلق  .3

 .التقاعد على اإلحالة
 كانت التي دعاواه  إنجاز على باالستمرار له يأذن أن  النقابة لمجلس .4

  .التقاعد على إحالته طلب تاريخ قبل المحاكمات رهن
 المخالفة ترك إلى بكتاب ينبه المادة هذه أحكام من حكما خالف إذا .5

 لم فان ،موقتا ألتقاعدي راتبه  دفع ويوقف به تبليغه تاريخ  من  أسبوع  خالل 
 التنبيه مضمون  ينفذ لم فان موقتا ألتقاعدي راتبه يقطع التنبيه  مضمون  ينفذ

  .النقابة مجلس  يحددها لمدة ألتقاعدي راتبه يقطع
  يلي  ما باستثناء القانون  هذا في عليها المنصوص الحقوق  من يحرم ال  .6
 ( د/ الفقرة)في  عليه نص  ما  الإ المحاماة ممارسة عن  والكف مكتبه  غلق.آ

  .القانون  هذا من  ( 24/المادة)  من
 كرامة مع يتنافى  الذي العمل  باستثناء األعمال  جميع  يمارس  أن له . ب

  .المحاماة
 على بالعمل ومقيدا وآدابها المحاماة بواجبات القيام عن مسؤوال يظل .7
  .النقابة وكرامة  كرامته  يصون  ما

 حدىإب  ويعاقب المختصة االنضباط لجنة  أمام يحاكم لذلك والمخالفة
  :التاليتين العقوبتين
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 اإلنذار .آ
  .اشهر ثالثة تتجاوز ال لمدة ألتقاعدي الراتب قطع  ب
 ممارستها على القدرة نفسه في يأنس  عندما المحاماة إلى يعود  أن له .9

 .وأحدة لمرة إال الحق هذا يستعمل ال أن على
 إلى انتمائه بقبول القرار تاريخ  من اعتبارا ألتقاعدي راتبه  دفع يوقف .آ

  .مجددا النقابة
 في واالشتراك النقابة إلى االنتماء بإعادة الخاصة األحكام  عليه  تسرى  . ب

  .التقاعد صندوق 
 األقل على  سنة مضي  قبل يطلبه مجددا التقاعد على إحالته يجوز ال . ج

  .المحاماة إلى عودته  على
 الثالث  الفصل
 التقاعدية  الحقوق 

 الراتب القانون  هذا في  وردت حيثما التقاعدية  الحقوق  تشمل.   126مادة
  .المقطوعة والمكافأة الشهري  ألتقاعدي

 األحكام وفق التقاعدية باختياره التقاعد على المحامي يستحق .   127مادة
  :اآلتية 

 الراتب استحق سنة وعشرين  خمسا المحاماة في خدمته  بلغت  إذا .1
  .الشهر في دينارا خمسون  وهو الكامل ألتقاعدي

 راتبا يستحق سنة وعشرين خمسا المحاماة في خدمته  تجاوزت إذا .2
 الكامل ألتقاعدي الراتب من وعشرين خمسة من وأحد هو  شهريا تقاعديا

 ألتقاعدي الراتب يتجاوز  الأ  على المحاماة في خدمته سني بعدد مضروبا
 .دينارا عشر  وسبعة مائة حال أي على الشهري 
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 خمس وبلغت سنة  وعشرين خمس عن المحاماة في  خدمته قلت إذا .3
 وعشرين  خمسة من  وأحد هو  شهريا تقاعديا راتبا يستحق  فأكثر سنة عشرة

  .المحاماة في  خدمته سني  بعدد  مضروبا الكامل ألتقاعدي الراتب من
 مكافأة يستحق سنة عشرة خمس عن المحاماة في  خدمته قلت إذا .4

 في خدمته سني بعدد مضروبا الكامل لتقاعديا الراتب نصف هي مقطوعة 
  .المحاماة

  يلي ما يتبع السنة عن تقل ال  التي للمدة المحاماة في  الخدمة الحتساب .5
  .تهمل شهور  ثالثة  تتجاوز ال  المدة كانت إذا - أ

 شهر  ستة  تتجاوز ولم تتجاوز ولم شهور ثالثة المدة تجاوزت إذا  -ب
  .سنة نصف فتعتبر

  .كاملة سنة تعتبر شهور  ستة المدة تجاوزت إذا – ج
 (حسب  لعجزه التقاعد  على المحال  المحامي يستحق .   128مادة

  :اآلتية  األحكام وفق التقاعدية  الحقوق  القانون  هذا ن ( م124/المادة
 خمس  تبلغ ولم سنوات عشر تتجاوز  المحاماة في خدمته مدة كانت  إذا .1

  .الكامل ألتقاعدي الراتب نصف يستحق  سنة عشرة
 على  وتزيد سنوات عشرة عن  تقل المحاماة في خدمته مدة كانت  إذا .2

  .الكامل ألتقاعدي الراتب ثلث يستحق سنوات خمس
 ربع يستحق سنوات خمس تتجاوز  ال المحاماة في خدمته مدة كانت  إذا .3

 .الكامل ألتقاعدي الراتب
 بسبب أو  المرافعة أثناء عمله عن عطلته  التي اإلصابة حصلت إذا .4

  .السابقة الحاالت حسب يصيبه ما ضعف يستحق المحاماة
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 عنها المبحوث  التقاعدية الحقوق  انتقلت موته إلى اإلصابة فضت إذا .5
  .القانون  هذا أحكام وفق يعيلهم من إلى السابقة الفقرات في

 التقاعدية حقوقه تنتقل المتقاعد المحامي أو  المحامي  توفى إذا.  129مادة
 عائلته أفراد من شرعا بإعالته مكلفا كان من إلى وفاته يوم  يستحقها التي

  .بعد  فيما المذكورين
 األرامل  أو  األرملة .1
 .وإناثا ذكورا القاصرون  األوالد أو  رالقاص الولد .2
 . أحدهما أو  الوالدان .3
 . األرامل  أو  المتزوجات غير األخوات أو األخت .4

 المستحقين فان شهريا تقاعديا راتبا التقاعدية الحقوق  كانت إذا.  130مادة
 عليهم ويوزع ينالونه  السابقة المادة في المذكورين المتوفى عائلة من له

  :اآلتي  الوجه على
 ألتقاعدي الراتب أخذن نصف أو أخذت فقط أرامل أو أرملة ترك إذا .1

  .بينهن  بالتساوي 
 ألتقاعدي الراتب كامل  اخذوا أو  اخذ فقط أوالدا أو  ولدا ترك إذا .2

  .بينهم  بالتساوي 
 الراتب نصف أخذا أو  اخذ  فقط معا هما أو  والديه أحد  ترك إذا .3

  .بينهما بالتساوي  ألتقاعدي
 ألتقاعدي الراتب نصف أخذن أو  أخذت  فقط أخوات أو  أختا ترك إذا .4

  .بينهن  بالتساوي 
 ربع  األرامل أو  األرملة أخذت أوالدا أو  وولدا أرامل أو أرملة ترك إذا .5

 الثالثة األرباع األوالد أو  الولد واخذ  بينهن بالتساوي  ألتقاعدي الراتب
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  .بينهم  بالتساوي 
 األرامل أو  األرملة أخذت أحدهما أو  ووالدين أرامل أو أرملة ترك إذا .6

 الربع أحدهما أو  الولدان واخذ  بينهن بالتساوي  ألتقاعدي الراتب نصف
  .يبينهما بالتساوي 

 أو  وأختا أحدهما أو  ووالدين  أوالدا أو  وولدا أرامل أو أرملة ترك . إذا7
  :اآلتية النسبة حسب بينهم كامال ألتقاعدي الراتب فيقسم أخوات
 . بينهم  بالتساوي  لألرملة الربع

 . بينهم بالتساوي  األوالد أو  للولد النصف
 . بينهما بالتساوي  أحدهما أو  للوالدين الثمن
 . بينهن بالتساوي  األخوات أو  لألخت  الثمن
 النسبة  هذه بنفس اآلخرين على يوزع نصيبه فان هؤالء  أحد  يوجد لم وان

 إلى فيعطى وأال وجدوا أن األوالد  أو  الولد إلى يعطى عنها والفاضل
  .للصندوق  ملكا فيصبح وأال األرامل  أو  األرملة

 عائلة من لها المستحق  فان مكافأة التقاعدية الحقوق  كانت إذا.   131مادة
 وتوزع كاملة ينالونها القانون  هذا من(  129 /المادة (في  المذكورين المتوفى
  .السابقة المادة من  (7/الفقرة (في الواردة الطريقة حسب عليهم
  132مادة

 عند  لها ويعاد توظفها أو  زواجها عند لألرملة ألتقاعدي الراتب ينقطع .1 
 عنها فينقطع  أخرى  مرة زواجها عند  أما ، الوظيفة ترك  أو ترملها أو  طالقها
  .نهائيا

 الثامنة يكمل أن إلى بنتا أو  ابنا للولد ألتقاعدي الراتب الصرف يستمر .2
  :اآلتية الحاالت باستثناء عمره من عشرة
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 إلى له ألتقاعدي الراتب صرف فيستمر الدراسة على  مستمرا كان إذا – آ
  .سنة عشرين عمره تتجاوز ال  أن على العالي تحصيله يكمل  أن
 عيش مورد له يكن ولم رزقه تحصيل عن تاما عجزا عاجزا كان إذا – ب

  .الحياة مدى له ألتقاعدي الراتب صرف فيستمر آخر
 إال  عنها ينقطع ال ألتقاعدي راتبها فان متزوجة غير بنتا كانت إذا – ج

  .الوظيفة ترك أو الترمل أو االفتراق عند  لها ويعود  توظفها أو  زواجها عند
 معدما كان إذا إال تقاعديا راتبا وأمه المتوفى آب  من كل يتناول ال  .3

 بتامين شرعا إلزامه يمكن آخر  معيل له يكن ولم رزقه تحصيل عن وعاجزا
  .الحياة مدى له ألتقاعدي الراتب صرف ويستمر همعاش

 عن  وعاجزة معدمة كانت إذا إال تقاعديا راتبا المتوفى أخت  تتناول ال  .4
،  معاشها بتامين شرعا إلزامه يمكن آخر معيل لها يكن  ولم رزقها تحصيل
 االفتراق عن  لها ويعود زواجها عند عنها ألتقاعدي الراتب صرف وينقطع

  .الترمل أو 
 بعد حالة أي على كلها المتوفى عائلة عن ألتقاعدي الراتب ينقطع .5

  .وفاته تاريخ على سنة عشرين  مرور
  133مادة

 ال راتبه  فان تقاعديا راتبا يتقاضى  كان الذي العائلة أفراد أحد توفى  إذا .1
  .للصندوق  ملكا يصبح وان الشرعيين ورثته إلى ينتقل 

 يقرر أن التقاعد صندوق  لجنة  مع  باالشتراك النقابة لمجلس يجوز .2
 لسبب عنه  المنقطعة  أو  العائلة أفراد من  المتوفى حصة نصف صرف
 يقتنع  عندما مناسبة يراها التي النسب حسب العائلة أفراد بقية على قانوني

  .ذلك بضرورة
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 شهرية رواتب يخصص أو إعانات يمنح أن النقابة لمجلس.   134مادة
 القانونية الشروط تتوفر لم ولم حتى  القاصرين وأوالده المتوفى المحامي ألرملة
 يتجاوز ال أن على القرار هذا التخاذ الملحة  بالحاجة يعتقد  عندما  لذلك

  .الكامل ألتقاعدي الراتب نصف التقاعدية  رواتبهم مجموع
 على اإلحالة قرار تاريخ من ألتقاعدي الراتب حساب يبدأ.   135مادة

 عند  لعائلته  التقاعدية الرواتب تخصيص  قرار تاريخ ومن للمحامي التقاعد
 القرار اكتساب من فيكون  فيه طعن إذا ما، أالقرار في يطعن لم إذا وفاته

  .قطعيته
 عاجز لمحام قتؤ م  مالي عون  منح  يقرر أن النقابة لمجلس .  136مادة
  :اآلتية  األحوال في ماليا

  .طبية لجنة من بتقرير خاصة معالجة يستلزم خطير  بمرض أصيب إذا .1
  .المحاماة ممارسة عن موقتا عطلة لحادث تعرض إذا .2
  .بتعويضها له قبل  ال  مالية أضرارا له سببت  طبيعية كارثة به حلت إذا .3

 يبلغوا أن  المتوفى عائلة وإفراد المتقاعد المحامي  من  كل على .  137مادة
 حق  في يؤثر  أن شانه من العائلة أحوال في تبدل بكل فانا المحامين  نقابة
  .والموت والفراق والزواج العمر  كحقيقة التقاعدية الحقوق  من

 العقوبتين دىإح ب  عليه ويحكم  االنضباط  لجنة أمام يحاكم  لذلك والمخالف
  :معا بهما أو التاليتين

  .شهور ثالثة تتجاوز ال لمدة عنه ألتقاعدي  الراتب قطع  .1
 أو تقاعديا راتبا لدفعه ضرر من  التقاعد صندوق  له  تعرض ما استيفاء .2

 .حق  بغير مكافأة
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 عن انقطع  معتوها أو  قاصرا يكن ولم تقاعدي لراتب مستحق كل .   138مادة
 اثبت إذا إال  المدة تلك عن حقه يسقط  فأكثر  سنة  مدة  ألتقاعدي  راتبه تناول 

  .النقابة مجالس بذلك واقتنع قاهر لسبب تناوله عليه  امتنع انه
 الثى ث عل تزيد  مدة عن متراكمة تقاعدية رواتب صرف يجوز ال.   139مادة

  .والدواعي األسباب كانت مهما سنوات
 الحقوق  وبين  للمحاماة التقاعدية الحقوق  بين الجمع  يجوز.   140مادة

  .بلغت مهما نوالها فلمستحقتها مكافأة كانت فان للوظيفة التقاعدية
 الشهرين الراتبين مجموع يتجاوز  أن يجوز فال تقاعديا راتبا كانت إذا أما

 .دينارا وخمسين مائة
 :التاليتين  الحالتين في التقاعدية حقوقه من  المحامي يحرم .   141مادة

  .عربية  غير أجنبية دولة جنسية اكتسب إذا .1
  .العراقية الجنسية عنه أسقطت إذا .2

  143مادة
 إذا إال الراتب ربع  من  ألكثر  الدين لقاء التقاعدية الحقوق  حجز يجوز ال .1

 لنفقة.  كان
 . للغير عنها التنازل أو عليها التبايع كذلك يجوز وال .2

 الرابع  الباب 
 القرارات  في الطعن 

 قرارات  في  للطعن الوحيد القانوني المرجع هي التمييز محكمة.   144مادة
 .المحامين  نقابة
  145مادة

 إال تجربها التي االنتخابات أو  العامة الهيئة القرارات في الطعن  يقبل  ال  .1
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 .األقل على محام مائة من أو العدل  وزير من بطلب
 قرار تاريخ من  يوما عشر  خمسة خالل  الطعن طلب يقدم  أن يجب  .2

 والعلل األسباب متضمنا االنتخاب إجراء تاريخ من أو  العامة الهيئة
  .شكال مقبول غير الطعن كان  وأال  للنقض الموجهة 

  قطعي وقرارها التمييز لمحكمة العامة الهيئة  الطعن طلب في  تنظر .3
  146مادة

 األمور أحد تضمنت إذا إال النقابة مجلس  قرارات في الطعن  يجوز  ال  .1
  :اآلتية 

  .الطلب في البت تأجيل أو  النقابة إلى االنتماء رفض أو قبول – أ
  .المحامين جدول  من االسم رفع أو  استبعاده  أو  تسجيل – ب
  .التمرن  مدة في المحامي  صالحية  نوع تعيين – ج
  .المحاماة في المقضية المدة تحديد – د

 وزير من أو  المصلحة صاحب من بطلب إال القرارات في الطعن  يقبل وال
  .فقط القبول حالة في العدل

 الطعن يقبل وال دعوتها رفض أو  االجتماع إلى العامة الهيئة دعوة – ها 
 عددهم  يقل ال  محامين  من أو  العدل  وزير من بطلب إال القرار هذا في
  .محاميا خمسين  عن
 من بطلب إال فيه  الطعن يقبل  وال  المحامين بتقاعد المتعلق القرار – و 

  .العدل وزير من  أو  المصلحة صاحب
  .فيها الطعن قبول  على  القانون  هذا نص التي األخرى  القرارات – ز
 تبليغ تاريخ من  يوما عشر  خمسة خالل  الطعن طلب يقدم  أن يجب  .2

 للنقض الموجبة والعلل األسباب متضمنا العدل وزير أو  المصلحة صاحب
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  .شكال  مقبول غير الطعن كان وأال
 من وأربعة رئيسها من المؤلفة  التمييز محكمة الطعن طلب في  تنظر .3

  .األقل على أعضائها
 أسباب يعلل أن على ضالمنقو  قراره على يصر أن  النقابة لمجلس .4

 أن على القانون  هذا أحكام وفق فيه  الطعن  قابل ذلك  في وقراره ،اإلصرار
  .قطعي وقرارها العامة بهيئتها التمييز  محكمة  فيه تنظر
  147مادة

 الطعن  يقبل وال الطعن تقبل  االنضباط  لجنة من الصادرة القرارات كل .1
 نقيب من أو  العدل وزير  من  أو النزاع طرفي أحد من بطلب إال فيها

  .المحامين 
 صدور تاريخ من  يوما عشر  خمسة خالل  الطعن طلب يقدم  أن يجب  .2

 وصوله تاريخ  ومن الغائب بحق به التبليغ تاريخ ومن الحاضر بحق القرار
 يتضمن  أن على  المحامين نقابة  إلى وصوله تاريخ ومن  العدل وزارة إلى

  .شكال  مقبول غير الطعن كان وأال للنقض  الموجبة والعلل األساسي الطلب
 من وأربعة رئيسها من المؤلفة  التمييز محكمة الطعن طلب في  تنظر .3

  .قطعي وقرارها األقل على أعضائها
 الخامس  الباب 

 وموقتة  متفرقة أحكام 
 ويمارس عمله على القانون  هذا نفاذ عند  النقابة  مجلس يستمر .   148مادة

 االنتخاب إجراء حين إلى القانون  هذا في عليها المنصوص االختصاصيات
  .صدوره يلي الذي الثاني كانون  شهر في أحكامه وفق
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 المحاماة مع  يأتلف ال آخر عمل  وبين المحاماة بين جمع  من.   149مادة
 من  أسبوعين خالل عليه القانون  هذا من(   5/المادة (أحكام عليه وتنطبق

  .بذلك النقابة ويخبر  اآلخر العمل وبين المحاماة بين  يختار أن نفاذه تاريخ
  :يلي  ما ذلك على  ويترتب

 اسمه  ورفع النقابة السجل في ذلك شرأُ  المحاماة عن  التخلي اختار إذا .1
  .المحامين جدول  من
 الفقرة (بحكم المشمول اآلخر العمل عن  والتخلي المحاماة اختار إذا .2
 االستخدام أو  بالوظيفة عالقته ينهي  أن فعليه المذكورة المادة من  )3 /

  .نفاذه تاريخ من وأحد شهر خالل 
(  4الفقرة/ (بحكم المشمول اآلخر العمل عن  والتخلي المحاماة اختار إذا .3

  .نفاذه تاريخ من  وأحدة سنة  خالل التجارية عالقته ينهي  أن فعليه منها
(  5/الفقرة) بحكم المشمول اآلخر العمل عن  والتخلي المحاماة اختار إذا .4
  .نفاذه تاريخ من  وأحد شهر خالل  بالشركة عالقته ينهي  أن فعليه نهام

 المحامين  على القانون  هذا  من الثالث الباب أحكام ي تسر .   015مادة
  نفاذه عند عوائلهم  وعلى  المتقاعدين

 القانون  هذا من  األول  الباب من  الرابع الفصل أحكام تسرى  ال .   151مادة
 للمحاماة الممارسين المحامين على المحاماة ممارسة في بالتدرج الخاصة

  .القانون  هذا نفاذ عند
 تقاعدي راتب تخصيص خاصة بتعليمات يقرر أن النقابة لمجلس.   152مادة
  .النقابة لمستخدمي مكافأة أو 

  .القانون  هذا تنفيذ الوزراء  على .  154مادة
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 الخاسر  الطرف على بها يحكم التي  المحاماة أتعاب جدول         
 تحكم  أن قضائية سلطات تمارس التي والهيئات المحاكم  على:  الملحق

 لخصمه يدفع بان جزءا أو  كال للدعوى  الخاسر الطرف على طلب بدون 
 المحكمة تقدرها أكثر أو  محام له كان أن محاماة أتعاب الدعوى  الكاسب

 الحد على  تزيد وال األدنى الحد  عن تقل أال على القضائية سلطة أو 
  :اآلتية األسس وفق  الجدول هذا في الواردين األعلى

 في  جهود من يبذله ما كل عن المحامي أتعاب :المحاماة أتعاب تعني .1
 والمرافعات الطلب استدعاء  وتتناول ،عنه والدفاع الموكل  حق تامين 

 أعمال من وغيرها األحكام في الطعن  طرق  واستعمال والتعقيب واللوائح
  .المحاماة

 الدعوى  وفي االعتراضية الدعوى  في المحاماة بأتعاب الحكم . تكون 2
 التمييزية.  الدعوى  وفي  االستئنافية

الحد  ى   الحد األدن  الااادعااااااااوى 
 األعلى

 :يلي  بما يحكم  اآلتية الدعاوى  في أوال.
 التي أو  مقطوع لرسم الخاضعة الدعاوى 

 الحقيقة.   قيمتها تحديد يمكن
 األراضي.  حقوق  تسوية  استئناف دعاوى 

 الزراعي.  اإلصالح دعاوى 
 الذري.  الوقف تص ية دعاوى 

 

 
 
 

 10    -  200 
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 :يلي  بما يحكم  الصلحية  الدعاوى  ثانيًا. في
   5 -1   دينارا )25 (تتجاوز ال  الدعوى  قيمة كانت إذا

 ولم دينارا )25 (الدعوى  قيمة تجاوزت إذا
 دينار .  ( 100ز)تتجاو 

2 – 10 

 اثنان وامثالهما والحيازة المأجور تخلية دعاوى  في
 الدعوى. قيمة نم  %)2 (المائة في

10- 100 

 من %)1 (المائة من  وأحد الشيوع إزالة دعاوى  في
 للمال. المقدرة القيمة

10 – 200 

 في ثالثًا.  الدعاوى  البدائية  يحكم  الستئنافية وا يلي:
 30 – 10 دينار.  )500 (تتجاوز ال  الدعوى  قيمة كانت إذا

 ولم دينار )500 (الدعوى  قيمة تجاوزت إذا
 دينار.       )1000 (تتجاوز

30 – 70 

 مهما دينار )1000 (الدعوى  قيمة تجاوزت إذا
 الدعوى  قيمة من  %)2 (المائة من اثنان بلغت

70 - 500 

 %)5 (المائة في خمسة االستمالك دعاوى  في
 وبين عليه المعترض  التثمين بدل  بين الفرق  من

 المحكمة.  به  تحكم الذي االستمالك بدل

10 – 50 

 قضائية سلطة  أي في أو  التمييز  محكمة  في التمييزية الدعاوى  رابعًا. في
 تقدرها محاماة بأتعاب يحكم – تمييزية بصفة والقرارات األحكام فيه تنظر

  .المحكمة 
 يحكم:  مرجعها كان حيثما الشخصية األحوال دعاوى  خامسًا. في
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 والتفريق والطالق والمطاوعة النفقة دعاوى  في
 والرشد. 

2 – 30 

 إبطاله أو  القسام وتصحيح  النسب دعاوى  في
  .رفعه والحجز أو

5 – 50 

 تحديد يمكن ال التي والوصية الوقف دعاوى  في
 قيمتها. 

10 – 100 

 حكم  حكمها يتبع معين.  بمبلغ قيمته المحددة الدعاوى  في
 ثالثا  /الفقرتين

 هذا من  /ورابعا
 الجدول. 

 العرفية والمجالس الجزائية  المحاكم في الجزائية الدعاوى  سادسًا. في
 في  تنظر قضائية سلطة وكل  الخاصة والمحاكم الدائمة العسكرية  والمحاكم

 بالحق مدع فيها كان إذا أيضا طلب بدون  بها يحكم  القضايا الجزائية
                      .المدني

 الموجبة  األسباب                             
 السالمة يتوخى  قانون  وضع  في للمحامين  الكريمة الرغبة مع  تجاوبا     
 رسالتها للمحاماة ويحفظ  نصوصه، في النقابة مستوى  ويرفع أحكامه  في

 األمل  باب أمامهم  ويفتح  وواجباتهم، حقوقهم للمحامين ويثبت  النبيلة،
 األسباب ضوء في القانون  هذا وضع زاهر ومستقبل كريم لعيش الباسم
 النافذة المحاماة قوانين إلى الرجوع على القانون  حرص .1: اآلتية 

 الموحد  المشروع  منها وخاصة العربي الوطن في لها المعدة والمشاريع
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 اتحاد أهداف من عظيم  هدف  تحقيق على العمل اعتباره في ليأخذ
 .المحاماة بقانون  مبتدئة العربي التشريع وحدة هو  العرب المحامين 

 للمحامي  سمح بان جديدة خطوة القومي اتجاهه في  القانون  خطا .2
 المقابلة شرط لذلك يتطلب أن غير من معينة دعوى  في  التوكل العربي
  .بالمثل 

 في  المعلن الموقت الدستور كفلها التي الحرية مبدأ تنفيذ  على  وعمال .3
 عمله ممارسة في  المحامي حرية القانون  صان  ، 1964أيار 10 يوم

  .األكمل  وجهها على المحاماة رسالة وأداء المهني بواجبه القيام له ليتسنى
 الموقت الدستور جعلها التي االشتراكية  لمبادئ تطبيقا القانون  هذا كان .4

  .الدولة أركان من وركنا  الصحيح الديمقراطي  الحكم  قواعد من قاعدة
 مقدمتها وفي االشتراكية المبادئ ضوء في النصوص بعض وضع فقد .5

 مستقل وضمان شيخوخته  أو  عجزه عند للمحامي الكريم العيش كفالة
  .بعده من  عائلته

 المحامي بين وساوى  القضاة وبين المحاماة بين التعاون  القانون  توخى .6
  .واالمتيازات الحقوق  في الحكام

 مهنته مجال في المحامي لحقوق  الصحيحة الحماية  بواجب قياما .7
 تكفل أخرى  أعماال  يزاولون  أشخاص  قبل من له المنافسة منع على  وعمال

 سليمة  قواعد بتطبيق  القانون  اخذ – بأنفسهم ارتضوه الذي الدخل لهم
 الجمع  منع بان – العربي الوطن خاص  وبوجه  العالم جميع في بها معمول 

 .ومطلقا تاما منعا والبنوك الشركات في االستخدام وبين المحاماة بين 
 احتراف ومعنى التجارة احتراف وبين  المحاماة بين الجمع أيضا ومنع 

 والحامل التجارة غرف أحدى  في المسجل للتاجر السماح عدم هو  التجارة
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  .ذاته الوقت في المحاماة أعمال  من عمال يمارس  بان التجارة لهوية
 تجاريا القانون  يعده بعمل القيام من ممنوع غير المحامي  فان ذلك وعلى

  .للتجارة االحتراف حد  يبلغ ولم باستمرار يزاول لم العمل  ذلك دام ما
 تجارية  شركة كل على أوجب بان المحامي حقوق  في  القانون  وسع .8

 مؤسسة فرع كل وعلى  فأكثر دينار ألف عشرين المدفوع رأسمالها بلغ أهلية
 خارج مؤسسة لشركة فرع كل  وعلى ماله راس كان مهما أجنبية اقتصادية

 عن الدفاع يتولى محاميا لها تعين أن ، الفرع مال راس كان مهما العراق
 القانون  فرض وقد عملها يتطلبها التي القانونية المشورة لها ويقدم حقوقها

  :هما مطلبين  تحقيق بذلك متوخيا شهرية المحاماة أتعاب  تكون  أن
 قيمة من معينة بنسبة المحاماة أتعاب تكون  أن على منع االتفاق  : األول

 .  ثابت شهري  راتب لضمان الدعاوى 
 لضاامان ، ساانوية المحاماااة أتعاااب تكااون  أن علااى االتفاااق منااع  :الثاااني

  .الشااهري  الاادخل ضااوء فااي المسااتمرة المصااروفات فااي التااوازن 
 المبااادئ صااميم ماان هااو  الااذي االجتماااعي الضاامان لمباادأ تطبيقااا .9

 المحااامين تقاعااد صااندوق  فااي االشااتراك القااانون  جعاال ،االشااتراكية
 الثقااة وليوطااد ثابتااا مضاامونا دخااال الصااندوق  ذلااك ليااؤمن إلزاميااا

  .الجليااال االجتمااااعي بواجباااه قياماااه حسااان وليضااامن بمساااتقبله
 فااي المحااامين جاادول وإعااداد وتنظيمااه العماال لجديااة توطياادا .10

 التااي الكثياارة االجتماعيااة الخاادمات ألداء وضاامانا القااانوني موعااده
 لاام مااا المحااامي إجااازة تجديااد القااانون  منااع – النقابااة عاااتق علااى ألقياات
 نفاااذ بعااد مسااتحقة باادلت ماان والتقاعااد النقابااة لصااندوقي بذمتااه مااا ياادفع

  .القااااااااااااااااااااااااااانون  هااااااااااااااااااااااااااذا
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 سااوح فااي الملهااوف عااون  فااي المحاماااة رسااالة أداء علااى عمااال .11
 المعساار مساااعدة فااي العربيااة االشااتراكية لمبااادئ وتطبيقااا القضاااء
 المعونااة مباادأ تضاامنها التااي األحكااام وسااعت – القضااائي للعااون 

 لتوكياال ال بالنقابااة يلااوذ أن المعساار أمكااان فااي أصاابح بحيااث القضااائية
 كااذلك لااه ياانظم باال ،طفقاا  مجانااا المحاااكم فااي عنااه الاادفاع يتااولى محااام
  .حكمااا لااه ينفااذ أو  حقااا لااه يعقااب أو  الئحااة لااه يعاادل أو  عقاادا
 طااوال المتقاعااد المحااامي أمضاااه الااذي المضاانى بالجهااد اعترافااا .12

 بالنقابااة الوثيقااة صااالته علااى وحفاظااا ، المحاماااة فااي كفاحااه
 وإعاازازا المحاماااة اعتزالااه بعااد لااه وتكريمااا وبالمحاماااة وبالمحااامين

 فلاام ذاتهااا النقابااة وعاان إخوانااه عاان يعزلااه أن القااانون  يشااأ لاام لكرامتااه
 االنتخاااب حااق منااه يناازع ولاام للمحااامين العامااة الهيئااة عااداة  ماان يخرجااه

 صااندوق  فااي حقوقااه حمايااة عاان المسااؤول النقابااة مجلااس ألعضاااء
 المحااامي بهااا يتمتااع التااي واالمتيااازات الحقااوق  ماان يحرمااه ولاام التقاعااد

 ممارسااة حااق منحااه بااان لااه تكريمااه فااي القااانون  وزاد،  الممااارس
 عنااه محااام توكياال إلااى يضااطره ال لكااي وأوالده زوجااه عاان المحاماااة
  .لضاااااااااااااااااااااااااارورةا دعناااااااااااااااااااااااااا 

 بااان حسااابه علااى الموكاال يثاارى  أن ماان المحااامي القااانون  حمااى .13
 علااى المحكمااة بهااا تحكاام التااي المحاماااة أتعاااب بااين الفاارق  جعاال

 للمحااامي يعااود العقااد فااي عليااه اتفااق وبااين مااا للاادعوى  الخاساار الطاارف
  .باطاااااال خااااااالف ذلااااااك علااااااى واالتفاااااااق حتمااااااا

 لااه تكفاال التقاعااد لصااندوق  جدياادة مااوارد إيجاااد القااانون  تااوخى .14
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 فااي ألتقاعاادي الراتااب زيااادة وراء سااعيا والتوسااع والبقاااء االسااتمرار
 .المستقبل

 واختزاال الماضية التجارب من واستفاد المبادئ أحدث مع انسجاما .15
 االجتماعات قواعد في تغيير  أحدث على القانون  عمل – المعقدة لإلجراءات

 في التسوية بمبدأ واخذ االنتخاب وموعد النقابية لألعمال الممارسة وطرق 
  .المنافس  انعدام  عند  االنتخاب

 التي الواجبات  وبين المحامي منحها التي  الحقوق  بين  القانون  وازن  .16
 ولحماية له الكريم العيش لضمان الحقوق  في له وسع انه  فكما عليه،  طرحها
 ووسع كاهله على ألقاها التي الواجبات في كذلك زاد،  المحاماة وكرامة كرامته

 العقوبات في تشديده ومنها ،ت الواجبا تلك ألداء وضعت التي الضمانات في
 المحاماة قانون  يعده عمل إتيان من رادعة تكون  أن في آمال االنضباطية

 .جريمة  المحاماة رسالة وتعده ذنبا
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 الفصل الثالث 
 المعدل 1965 لسنة (173)  رقم المحاماة قانون 

 األول  الباب 
 المحاماة  ممارسة شروط في

 قانون  تعديل قانون  من )1 (المادة بموجب المادة هذه الغيت.   1المادة 
 1988 /1/1 بتاريخ صادر )101 (رقم  1965لسنة )173 (رقم المحاماة
 :االتي بالنص  واستبدلت

 وذلك المحاماة ممارسة يريد لمن  اختياريا المحامين نقابة الى  االنتماء يكون 
 .المحامين  جدول في  اسمه بتسجيل

 : يكون  ان المحامين جدول في  اسمه يسجل  فيمن  يشترط.  2المادة 
 .الكاملة المدنية  باألهلية  ومتمتعا العراق في مقيما فلسطينيا او  عراقيا. اوالً 
 من  يعادلها ما او  القانون  في  األولية الجامعية الشهادة على حائزا . 1. ثانيا

 .العراقية  الجامعات إحدى
 إحدى من يعادلها ما او  القانون  في  األولية الجامعية الشهادة على حائزا .2 

 في  نجاحه بشرط العراق في بها المعترف االجنبية او العربية الجامعات
 المحامين نقابة  مجلس  ويجريه مواده يعين العراقية القوانين في اضافي امتحان

 .االختصاص بذوي  يستعين  ان الحالة هذه في وللمجلس
 1021 المرقم الثورة قيادة مجلس  قرار بموجب التقاعد على  محال غير.  ثالثا

 أكملوا ممن العام االدعاء واعضاء بالقضاة الخاص 1983/9/13 في المؤرخ
  .التقاعد على لإلحالة القانونية السن
 .المحاماة لمهنة الواجب لالحترام الها  السمعة حسن السيرة محمود. رابعا
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 لم ما بالشرف مخلة جنحة او  جناية في بعقوبة عليه محكوم غير.  خامسا
 .منها اعفائه او  العقوبة انهائه على  سنتين مدة تمض
 الصلة منقطع او  لها معتزل او  مهنته او وظيفته من  معزول غير .سادسا

 .ذلك على سنتين مدة تمض لم ما الشرف او  بالذمة ماسة ألسباب بها
 .المحاماة ممارسة من يمنعه نفسي او  عقلي بمرض مصاب يرغ  .سابعا
 .المحامين تقاعد صندوق  قانون  بموجب التقاعد على محال غير. ثامنا
 او  منفعة لتحقيق الوظيفة استغالل  بسبب التقاعد على  محال غير .تاسعا
 .لغيره او  له شخصي  ربح

 او  االختالس او  الرشوة جريمة  ارتكابه بسبب عليه محكوم غير .عاشرا
 .ذلك  بسبب وظيفته من معزول او  السرقة
 وعاشرا( )تاسعا الفقرتين في عليها المنصوص األحكام تطبق .عشر حادي

 .القانون  هذا لنفاذ السابقة الحاالت على المادة هذه من
 العراق بين المعقودة الخاصة االتفاقيات بأحكام االخالل عدم  مع.   3المادة 

  .االخرى  والدول
 العربية، االقطار في المحامين نقابات ألحدى المنتسب للمحامي يحقأ.   .1
 لدرجته، المقابلة الدرجة في العراق محاكم امام معينة قضايا في يترافع ان
 وموافقة بالمثل،  المقابلة شرط المحاماة،  ممارسة على استمراره من  التثبت بعد 

 العربي القطر في المحامين  نقابة الى المنتسب المحامي  ويعفى النقيب،
 ة. والموافق بالمثل  المقابلة شرطي من السوري،

 منتسب غير محاميا معينة قضية  في معه يشرك ان للمحامي يجوز ب.    
 موافقة النقيب  من بإذن وذلك العربية، الدول في المحامين  نقابات ألحدى 

  صالحيته ونوع المحاماة ممارسة على استمراره من التثبت بعد  العدل، وزير
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  :يلي ما وبين  المحاماة بين الجمع يجوز ال.  4المادة 
  .التشريعية السلطة ئاسة. ر اوال
 الوزارة  . ثانيا
 الرسمية وشبه  الرسمية  الدوائر في مطلقا واالستخدام العامة الوظائف  .ثالثا

  .بمكافأة او  براتب الحكومية والمصالح
 المؤسسة الشركات ولدى مطلقا التجارية الشركات لدى باجر االستخدام .رابعا

  .الدولة من خاص امتياز بموجب 
 محاميها او  الشركة ادارة مجلس عضو  او  رئيس منصب ذلك من ويستثنى

 .اجرا عنه  يتقاضى  فيها اخر عمل له يكن لم ان القانوني مشاورها او 
 الثاني  الباب 

 المحامين  جدول في
  5المادة

 لتاريخ وفقا مرتبة المحامين جميع  اسماء على  المحامين جدول يشتمل .1
 وتواريخ وصالحياتهم اقامتهم ومحالت تسجيلهم تواريخ فيه وتبين التسجيل

 على المحالين اسماء على ويؤشر وعقوباتهم السنوية االشتراك بدالت دفعهم
  .منه اسماؤهم استبعدت او  رفعت ومن منهم التقاعد

 الذين المحامين  بأسماء قائمة سنة  كل  من  شباط  شهر  خالل  النقابة  تنظم  .2
 بها وتلحق السنة تلك من الثاني  كانون  شهر خالل االشتراك بدالت سددوا
 كل  الى منهما نسخة وترسل التقاعد على  المحالين المحامين بأسماء قائمة
 العامة والمديريات والمؤسسات والمحاكم االخرى  والوزارات العدل وزارة من

  .المحامين وغرف
  6المادة 
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 الشروط لتوافر المثبتة  الوثائق  مع  المحامين  بجدول  التسجيل طلب  يقدم  أ.
  .المحامين نقابة الى القانون  هذا يتطلبها التي
 بالرفض القرار كان وإذارفضه،   او  الطلب قبول النقابة  مجلس يقرر.  ب

 .اسبابه بيان فيجب 
 خمسة خالل  رفضا او  قبوال  الطلب  في يبت  ان النقابة مجالس على  يجب .  ج

 ذلك،  تستدعى  ألسباب  فيه البت تأجيل  يقرر لم ما  لتسجيله التالية  يوما عشر
  .األسباب هذه على  التأجيل قرار يشكل  ان ويجب

 العام االدعاء ولرئيس للطالب برفضه او  الطلب بقبول الصادر القرار يبلغ .د
  .صدوره تاريخ من ايام سبعة  خالل 

 ان دون  الطلب تسجيل تاريخ من يوما واربعين خمسة مدة انقضت إذا . ها 
  .بالقبول قرارا ذلك اعتبر رفضه او بقبوله قرارا النقابة مجلس  يصدر

 (الثالثة /الفقرة (في  جاء ما على  بناء الطلب برفض  قرار صدر  إذا.   7المادة 
  .هادتجدي  يجوز  فال( 2/مادة)المن
 للنقابة يدفع لم ما المحامين جدول في المحامي اسم يسجل ال.   8المادة 

 كل من الثاني كانون  شهر خالل يؤدي ان المحامي وعلى التسجيل رسم
  .للنقابة السنوي  االشتراك بدل سنة

  9المادة
  :المحامين جدول في التسجيل  رسم يكون  .أوال
 تخرجه على ومضى واالربعين  الخامسة عمره تجاوز لمن دينار ةثالثمائ  .1

 .سنوات ثالث من  أكثر  القانون  كلية في
 رئيس وظيفة شغل او  القضاء مارس ان سبق لمن دينارا وخمسين مائة .2

 ولمن مستمرة سنوات خمس  عن  تقل ال مدة العام المدعي  او  العام االدعاء
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 مستمرة، سنوات سبع نع  تقل ال مدة عام مدعي  نائب وظيفة  شغل  ان سبق 
 ال مدة الدولة شورى  مجلس في مساعد مستشار او  مستشار وظيفة شغل او 

 عن تقل ال  مدة القانون  كلية في التدريس  مارس او  سنوات ثالث عن تقل 
 .سنوات ثالث

 على تمض  ولم العمر  من  واالربعين  الخامسة يتجاوز لم  لمن دينار  مائة .3
 المحاماة ممارسة له سبق ولمن  سنوات ثالث مدة القانون  كلية  في  تخرجه

 .سنوات ثالث على تزيد ال مدة
 واعيد المحامين  جدول  من حكما اسمه استبعد  لمن  دينارا وخمسين  مائتين  .4

 .مجددا اسمه  تسجيل
  :الصالحية توسيع  رسم يكون  – ثانيا

 الفقرة من  ب البند  ألحكام  وفقا صالحيته توسيع  يطلب لمن  دينارا عشرين .1
 .القانون  من العشرين المادة من1 
 الفقرة من ج البند  ألحكام وفقا صالحيته توسيع يطلب لمن دينارا خمسين .2

 .المذكورة المادة من  نفسها
  :السنوي  االشتراك بدل يكون  – ثالثا
 .المحدودة الصالحية ذوي  للمحامين دينارا وعشرين خمسة .1
 .المطلقة الصالحية ذوي  للمحامين دينارا خمسين .2

 منها سنويا منه ويستوفى القضاء  مجلة في مشتركا محام كل يعتبر – رابعا
 .دنانير  عشرة سنويا  منه ويستوفي المحامين نادي في ومشتركا دنانير  خمسة 
  10المادة

 ان على الثاني كانون  شهر انقضاء بعد اجازته يجدد ان للمحامي يجوز .1
 .منها بالمائة خمسون  قدرها اضافة مع عليه المستحقة االشتراك بدالت يدفع
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 سنتين السنوي  االشتراك بدل دفع عن كان سبب ألي المحامي تخلف إذا .2
 هذه تحسب وال المحامين جدول  من حكما مستبعدا اسمه يعتبر ، متواليتين

 طلبا يقدم المحاماة الى العودة في رغب وإذا ، المحاماة في منقضية المدة
 .مجددا النقابة  الى انتمائه  بإعادة

 جدول من اسمه استبعد  ان سبق إذا مجددا المحامي  انتماء طلب يقبل  ال  .3
 تاريخ من  ابتداء  سنتين مرور بعد  اال  مرة من  كثر( أ 2/للفقرة (وفقا المحامين 
 .االخيرة للمرة اسمه استبعاد

 مزاولة مرة ألول بالجدول اسمه  سجل الذي للمحامي يجوز ال.   11المادة 
 االستئناف  محكمة  امام يحلف  ان بعد اال المحاماة اعمال من عمل اي

  االتية اليمين  عن عنه  ينوب من او  النقيب  بحضور 
 واحافظ القانون  احترم وان وشرف بأمانة  اعمالي اؤدي ان العظيم  باهلل اقسم"

  ."وآدابها تقاليدها وارعى المهنة سر على
 مراجعة قبول  الرسمية وشبه الرسمية والدوائر للمحاكم  يجوز  ال .   12المادة 

  .المحامين جدول في مسجال اسمه يكن لم ما دعوى  في  وكالته او المحامي
 إذا المحامين  جدول  من المحامي اسم رفع النقابة مجلس  يقرر.   13المادة 

 (. 2/مادةال (في عليها المنصوص المحاماة ممارسة شروط  من شرطا فقد
 في عليها المنصوص والوظائف المناصب في  المحامي عين  إذا.   14المادة
 تاريخ من اعتبارا المحامين جدول من حكما مستعبدا اسمه  فيعتبر 4 مادة

  مباشرته
 زوال حالة في  المحامين جدول في مجددا المحامي  تسجيل  يعاد .   15المادة
 مجلس من بقرار وذلك(  14/للمادة (وفقا الجدول من  اسمه استبعاد اسباب
  .بذلك طلبا تقديمه  بعد  النقابة
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 عالقته وانقطعت  المحامين  جدول  من  اسمه رفع لمن يجوز  ال .   16المادة
 تسجيل يعاد  ان قبل  اعمالها من  عمل  اي يمارس  ان سبب ألي  بالمحاماة

  القانون  هذا احكام وفق مجددا التسجيل رسم ويؤدي المحامين بجدول اسمه
 او حكومية  مصلحة  او رسمية  شبه او رسمية دائرة كل  على .   17المادة
 ان محاميا لديها عينت  القانون  هذا  ألحكام الخاضعة الشركات من  شركة
  .بتعيينه الصادر االمر من صورة المحامين  نقابة الى ترسل

 الثالث  الباب 
 المحاماة  اعمال  على التمرين من

 المحامين جدول مرة ألول محاميا يقبل من اسم يسجل  .1 .   18المادة 
 إحدى باختيار المحاماة ألعمال  الفعلية الممارسة على للتمرين  ويخضع 

  :االتيتين  الطريقتين 
 عن تقل  ال مدة المحاماة مارس  محام مكتب  في سنتين مدة التمرين األولى.
 .سنوات  خمس
 .سنوات ثالث  عن تقل ال مدة معينة صالحيات في التدرج .الثاني

 من  كل(  1/الفقرة (في عليها المنصوص الممارسة شروط  من ستثنىي .  2 
 او  العام االدعاء او  القضاء في  العمل سنتين عن تقل ال مدة مارس

 كلية في التدريس  او  الدولة دوائر  إحدى في الحقوق  مديرية او  المحاماة
 مجلس  في المساعد المستشارو  القانون  في شهادة حامال كان إذا القانون 
 .الدولة شورى 

 محام بمكتب يلتحق  ان األولى  الطريقة  اختار من على . 1.   19المادة 
  .منهما موقعا بذلك اقرارا النقابة الى يقدما ان وعليهما

  :الجدول في  اسمه تسجيل من األولى السنة في  المتمرن  للمحامي .2
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 االحوال  ودعاوى  الصلحية الدعاوى  في المرافعات بمفرده يمارس ان أوال.
 طرق  واستعمال فيها التحقيق وحضور والمخالفات الجنح ودعاوى  الشخصية

 المراجع  لدى المعامالت وتعقيب  فيها الصادرة والقرارات األحكام في الطعن
  .كافة القانونية

 المحدودة البداءة دعاوى  في المرافعة الممرن  المحامي بمعية يمارس ن.أثانيا
  .فيها الصادرة والقرارات األحكام في الطعن طرق  واستعمال 

  .الثانية السنة في المتمرن  . للمحامي 3 
 :يلي ما بمفرده يمارس ان أوال.

  .الجنائية الدعاوى  جميع في التحقيق  حضور  .أ
 والمجالس الخاصة المحاكم  ودعاوى  كافة البداءة دعاوى  في المرافعة .ب

  .فيها الصادرة الغيابية األحكام على  واالعتراض نوعها  كان مهما واللجان
 االستئنافية الدعاوى  في المرافعة الممرن  المحامي بمعية  يمارس ان.  ثانيا

  فيها الصادرة والقرارات األحكام في الطعن  طرق  واستعمال الجنايات  ودعاوى 
  :التدرج طريقة اختار لمن . 1.  20المادة 

 في المرافعة الجداول في اسمه  تسجيل من األولى السنة في يمارس انأ.  
 والمخالفات الجنح ودعاوى  الشخصية االحوال ودعاوى  الصلحية الدعاوى 
 الصادرة والقرارات األحكام في  الطعن طرق  واستعمال فيها التحقيق وحضور

  .فيها
 الجنح دعاوى  في والمرافعة التحقيق  حضور  الثانية  السنة  في يمارس  ان ب.  

 األحكام ف الطعن طرق  واستعمال فيها التحقيق وحضور والمخالفات
  .فيها الصادرة والقرارات
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 المحدودة غير البداءة دعاوى  في المرافعة الثالثة السنة في يمارس ان . ج
  .الجنايات ودعاوى 

 الصالحيات بعض ممارسة من المحامي منح يقرر ان النقابة لمجلس .2
  .ذلك اسباب  بيان مع المذكورة

 ان المقررة التمرين مدة انتهاء بعد المتمرن  المحامي على . 1.   21المادة 
 التي المحكمة من عليها مصدقا فيها ترافع التي بالدعاوى  بيانا للنقابة يقدم

 الطريقة اختيار حالة في ، الممرن  المحامي وعلى الدعاوى  هذه امامها نظرت
 المتمرن  المحامي كفاءة من راية يتضمن سريا بيانا للنقابة يقدم  ان األولى

 مدة انهاء بشان وتوصياته مارسها التي واألعمال المحاماة في وسلوكه
  تمديدها او التمرين

 التمرين مدة انهاء المتمرن  المحامي طلب على بناء النقابة  مجلس يقرر .2
 عندئذ وله المطلقة الصالحية  ذوي  المحامين  جدول في  اسمه وتسجيل 
 والجهات المحاكم  جميع  امام مطلقة بصورة المحاماة ممارسة صالحية 
 .االخرى 

 تمديد يقرر  ان المحامي  اختارها التي  التمرين  طريقة كانت  أيا للمجلس .3
  .ذلك اسباب بيان مع  محال لذلك رأى إذا اخرى  سنة التمرين  مدة

 الرابع  لباب ا
 وواجباتهم  المحامين  حقوق  في

 األول  الفصل
 المحامين  حقوق  في

 المحامين جدول في المسجلين المحامين لغير يجوز . ال1 .   22المادة 
 عنها والدفاع بالحقوق  لالدعاء الغير عن  التوكل  او  القانونية  المشورة ابداء
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 القانون  خصها التي واللجان والشرطة التحقيق  ودوائر والخاصة المحاكم امام
 .قضائية منازعات في الفصل او  بالتحقيق

 ز: يجو  السابقة الفقرة احكام من استثناء .2
 والدعاوى  التسوية ودعاوى  الزراعي االصالح دعاوى  في  للمتقاضين .اوال

 الدرجة من اقرباءهم عنهم يوكلوا ان الشخصية االحوال ودعاوى  الصلحية
 او  يةالوال  بحسب غيره عن ينوب ولمن  .المرافعة في  الثانية او  األولى

  .ايضا الحق هذا التولية او  القيمومة او  الوصاية
 او اصولهه و زوج  عن بالوكالة المحاماة يمارس ان المتقاعد للمحامي . ثانيا

 .فقط فروعه
ل  ثالثا  ينيب ان بوزارة، المرتبطة غير الجهة رئيس او  المختص  لوزيرأ. 

 شهادة على الحاصلين موظفيها أحد الجهة  عن او  الوزارة  عن تقديره، حسب
 الوزارة تكون  التي الدعاوى  في محاميا يوكل ان او  القانون،  في لوريوسابك
  .فيها طرفا الجهة او 
 الموظفين من  االشتراكي  والقطاع الدولة دوائر لوكالء المحكمة  تحكم .ب

 المحاماة اتعاب تعادل بأتعاب البند هذا من ا وفق للمرافعة انابتهم تتم الذين
،  القانون  هذا في عليها المنصوص الدعوى  كسب حالة  في بها يحكم التي

  :االتي الوجه على  بها المحكوم ألتعاب كامل  ويوزع
  .الدعوى  في ترافع الذي للموظف المئة من ستين 60% نسبة
 القانوني القسم او القانونية  الدائرة في  للعاملين  المئة  من  اربعين  40% نسبة 
  .القانون  في لوريوساالبك شهادة على الحاصلين من
 (ب  (في عليها المنصوص األتعاب لتوزيع تعليمات المالية وزير يصدر .ج

 .البند  هذا من
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 جميع لدى المحامي اعمال يعقب ان قانونا المجاز المحامي لكاتب.  رابعا
  .القانونية  مراجعها

 خمسين تتجاوز ال بغرامة او  اشهر ستة على تزيد ال مدة بالحبس يعاقب .3
 (في  المذكورة األعمال من عمال مارس  من  كل العقوبتين  بكلتا او دينارا
 العقوبة وتكون   .المادة هذه من )2 /الفقرة) في المذكورين غير من(  1/الفقرة
 على تزيد  ال بغرامة  او  وأحدة سنة على  تزيد ال  مدة الحبس  العود حالة في

  .العقوبتين بكلتا او دينار مائة
  23المادة 
 فيها بما – الرسمية شبه او  الرسمية الدوائر تروم التي الدعاوى  توزع .1

 من حقوقها  عن للدفاع فيها محام  توكيل – المؤممة  والشركات المصارف
 ذكر  مما دائرة ألية  يجوز  وال الدوائر دعاوى  توزيع لجنة  تسمى  لجنة  قبل

  .اللجنة هذه بواسطة اال  محام توكيل اعاله
 المالية وزارة يمثل  أحدهم  اعضاء ثالثة من المذكورة اللجنة تؤلف .2

 نقابة  يمثل والثاني  حقوق  شهادة على الحاصلين موظفيها بين من  وتنتدبه 
 المطلقة الصالحية ذوي  المحامين بين من  النقابة مجلس  وينتدبه المحامين 

 انتدبوا التي المالية السنة نهاية  في المذكورين العضوين انتداب مدة وتنتهي
 الذي العضو انتداب النقابة  ومجلس المالية وزارة من  كل  وعلى خاللها
 الثالث العضو  اما. مالية  سنة  كل من  األولى ايام السبعة  خالل يمثلها
 مقر ويكون  ة.حد على دعوى  كل  في التوكيل تروم  التي الدائرة فتنتدبه
  .المالية وزارة في اللجنة



 

662 
  

 في مناسبة يراها التي المشروعة الطريقة  يسلك ان للمحامي .   24المادة 
 مرافعاته او  الدعوى  عريضة في يورده عما مسؤوال يكون  وال موكله عن الدفاع

  .الدفاع حق يستلزمه مما  التحريرية او  الشفوية
 ينيب  ان دعوى  في وكيال او  اصليا خصما كان سواء للمحامي.   25المادة 

 التقاضي اجراءات من ذلك غير في او  المرافعة في  او الحضور في عنه
 الى يرسله الطابع لرسم خاضع غير بكتاب مسؤوليته تحت اخر محاميا

  .ذلك يمنع  ما الوكالة سند في يكن  لم ما المحكمة 
 وشبه الرسمية  والدوائر المحاكم من  المحامي  ينال ان يجب .   26المادة 

 الالئقين واالهتمام الرعاية امامها مهنته يمارس التي االخرى  والمراجع الرسمية
  .بواجبه القيام يقتضيها التي التسهيالت له تقدم  وان المحاماة بكرامة

  .شرعي مسوغ بدون  طلباته تهمل ان يجوز وال
 سلطة تمارس  التي الرسمية  والسلطات المحاكم  على  أواًل. .   27المادة 

 يمارس التي االخرى  والمراجع والهيئات  والمجالس تحقيقية  او  قضائية
 التحقيق  او  الدعوى  اوراق بمطالعة  لهتأذن   ان امامها مهنته المحامي
 سير على  ذلك  يؤثر لم ما التوكل قبل  به  صلة له ما  كل  على  واالطالع 
 .الدعوى  اوراق في  كتابة ذلك يثبت  ان على التحقيق

 بحق عمدا خلأ إذا وظيفته واجبات مخالفا عامة  بخدمة المكلف يعتبر  . ثانيا
 مهنة ممارسته اثناء القانون  هذا  في عليها المنصوص المحامي  حقوق  من

 .ممارستها من المحامي منع  إذا او  المحاماة
 .وظيفته  واجبات عامة  بخدمة المكلف بمخالفة الخاصة األحكام بحقه وتطبق 

 مرجعها الى السابقة الفقرة في  المذكورة المخالفة عن  الشكوى  تقدم .ثالثا
 .يخوله  من او  المحامين نقيب قبل  من  المختص 
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 القذف جرائم من اليه ينسب عما المحامي توقيف يجوز ال.   28المادة
 المحاماة  ممارسة اثناء منه صدرت كتابات او  اقوال بسبب واالهانة والسبب

 من اعتداء عليها وقع التي المحكمة حكام او  الحاكم يشترك ان يجوز وال
 .عليها تقع التي الدعوى  نظر في  المحامي

 او  مهنته اعمال تأديته  اثناء محام على يعتدي من  يعاقب.   29المادة
 تأديته اثناء عام موظف على  يعتدي لمن المقررة بالعقوبة تأديته بسبب

  .تأديتها بسبب او وظيفته
 حالة غير  وفي  محام،  ضد تقدم  شكوى  باي النقابة اخبار يجب .   30المادة
 منسوبة لجريمة معه  التحقيق او  المحامي استجواب يجوز ال المشهود الجرم
  .بذلك النقابة اخبار بعد اال مهنته بممارسة متعلقة اليه

  .والتحقيق  االستجواب حضور عنه  ينوب  من او  المحامين ولنقيب
 الضرورة مكتبه وموجودات المحامي كتب وبيع حجز يجوز ال.   31المادة

  .مهنته  لممارسة
 المستهدفة  االدارية او  القضائية القرارات تنفيذ يجوز. اليجوز  32المادة

 من او  المحامين نقابة اخبار بعد اال ودوائرها المحامين نقابة مقر تفتيش 
  .غيابه عند  عنه  ينوب 
 بالتخ يضات شرعا بإعالتهم المكلف اسرته وافراد المحامي يتمتع.   33المادة
 الصحية والمؤسسات المستش يات اجور  من الموظفين لسائر تمنح التي

  .الحديدية السكك في نقلهم واجور الحكومية
 اال نوعها كان مهما الشركات تأسيس  عقود  تسجيل  يجوز  ال .     34المادة

 أحد تكون  التي العقود ذلك من ويستثنى محام قبل من منظمة كانت إذا
  .رسمية  شبه او  رسمية  دائرة طرفيها
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  35المادة
 مائة منهما كل رأسمال يكون  صناعي مشروع او  عراقية شركة كل على .1

 جدول في المسجلين المحامين من قانوني مشاور تعيين فاكثر دينار الف
 .المحامين 

 مشاور تعيين  العراق في  عمله يمارس  لها فرع  او اجنبية شركة  كل  على .2
 .المحامين جدول في المسجلين المحامين من قانوني

 تعيين عن المادة هذه من ( 2و 1/الفقرتين) في الواردة الجهات تخلفت إذا .3
 تلزم فأنها القانون  بهذا العمل تاريخ  من يوما ثالثين  خالل القانوني المشاور

 المدة  يلي يوم كل  عن دنانير  عشرة قدره النقابة لصندوق  تعويض  بدفع
 للشركات بالنسبة يوما الثالثين مدة وتبدا المشاور، تعيين تاريخ  حتى المذكورة

 .تأسيسها تاريخ من القانون  بهذا العمل بعد تؤسس التي المشاريع او  الفروع او 
 او الفرع او الشركة فعلى سبب ألي القانوني المشاور مهمة  انتهت  إذا .4

 يوما ثالثين على تزيد ال مدة خالل محله يحل قانوني مشاور تعيين المشروع
 (في عليه المنصوص بالتعويض المخالف الزم واال عمله انتهاء تاريخ من

 .المذكورة المدة انقضاء يلي  الذي اليوم من  ابتداء المادة هذه من (3/الفقرة
  36المادة 
 او  وأحد مصرف من ألكثر  قانونيا مشاورا المحامي يكون  ان يجوز  ال  .1

 مشاورا المحامي يكون  ان يجوز ال ذلك عدا وفيما ،  وأحدة رسمية دائرة
 ورد مما مشاريع  او فروع  او شركات  ثالث من  ألكثر وأحد  وقت  في قانونيا
 .( 35/المادة (في ذكرها

 مراعاة مع المحامين على المذكورة الجهات وكاالت توزيع النقابة تتولى .2
 بنسبة  مبلغا المحامي من النقابة وتستوفي ، التوكيل في الجهات هذه رغبة
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 راتبه من  المذكورة الجهات تستقطعه  الشهرية االجور  من  المائة  في خمسة 
 .شهريا  النقابة الى وترسله

                .ملغاة - 38المادة 
 الثاني  الفصل                               

 المحامي واجبات في
 واالستقامة الشرف بمبادئ سلوكه في يتقيد ان المحامي على.     39المادة 

 وان القانون  هذا في عليها المنصوص المحاماة بواجبات يقوم وان والنزاهة
  .وآدابها المحاماة تقاليد عليه تفرضه بما يلتزم

 مركز في  المتمرن  المحامي عدا للمحامي  يكون  ان يجب .1 .   40المادة 
  .المحاماة ألعمال خاص  مكتب  عمله

  .القانونية للتبليغات محال المحامي مكتب  يعتبر  .2
 اقامته محل وتغيير مكتبه بعنوان النقابة يخبر ان المحامي على يجب .3

 اقامته محل في القانون  هذا احكام بتطبيق يتعلق ما  بكل تبليغه صح واال
  .النقابة  في اصال المسجل

  :المحامي على يحظر.    41المادة 
  .اسمه اعارة  :اوال
 وكيل  هو  التي القضايا في عليها المتنازع الحقوق  بعض او  كل شراء  :ثانيا
  .فيها
 الحقوق  من عينية حصة اتعابه  تكون  ان على موكله مع التعامل  :ثالثا

  .عنها المتنازع العينية 
  .وكالة دون  بها االدعاء اجل من السمه السندات تظهير قبول  :رابعا
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 الدعاية بوسائل الزبائن الستجالب السعي المحامي على يحظر.   42المادة 
 من لشخص اتعابه من حصة تخصيص  له يجوز وال  الوسطاء باستخدام او 

  المحامين  غير
 ويكون  واخالص امانة بكل موكله عن يدافع ان المحامي على.  43المادة 

  .الجسيم خطئه او  الوكالة حدود تجاوزه حالة في مسؤوال
 اثناء  موكله خصم عن الوكالة يقبل ان المحامي على  يحظر .   44المادة 

 اي موكله لخصم يبدي ان له يجوز  ال  كما فيها وكله التي الدعوى  قيام
 انتهاء بعد  ولو  بها عالقة ذات  اخرى  دعوى  في  او  نفسها  الدعوى  في مشورة
 هذا ويسرى  متعارضة مصالح يمثل ان عامة بصفة له يجوز وال.  وكالته

 صفة باي المحامين من مكتبه في المحامي  مع يعمل من كل على الحصر
  .كانت

 شهرية او  سنوية  محاماة اتعاب يتقاضى الذي للمحامي . اليجوز  45المادة 
 لخصم مشورة اي يعطي  او  دعوى  اية  يقبل  ان االستشارات او الدعاوى  عن 

  .وكالته مدة خالل  موكله
 هو  عرفه او عليه اؤتمن سرا يفشي ان للمحامي يجوز ال  . 1.   46المادة 

 ارتكاب منع شانه من ذلك كان إذا اال وكالته انتهاء بعد  ولو  مهنته طريق عن
  .جريمة 

  فيها وكيل  هو التي الدعوى  في موكله ضد شهادة اداء للمحامي يجوز  ال  .2
  .فيه  استشير  او  وكل نزاع في شهادة بأداء المحامي  تكليف يجوز ال .3 
 المجالس عضوية او  الوزارة تولى الذي المحامي  على يمتنع . 1 .   47المادة 

 ضد دعوى  في لحسابه يعمل محام بواسطة او  بنفسه الوكالة قبول العامة
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 السنتين  خالل وذلك فيه  عضوا كان  الذي المجلس  او  يتوالها كان  التي الوزارة
  .العضوية انهاء او  الوزارة لتركه التاليتين

 او  حاكما بصفته ريا فيها ابدى  او  دعوى  عليه عرضت لمن يجوز ال .2
 او  بنفسه سواء نفسها الدعوى  في الوكالة يقبل  ان خبيرا او  حكما او  موظفا

  .لحسابه يعمل  محام بواسطة
 حاكم امام  عمل او  دعوى  في  الوكالة يقبل  ان للمحامي  يجوز  ال .   48المادة 

 ولو  الرابعة الدرجة حتى مصاهرة او  قرابة به تربطه موظف او  قاضي او 
  .ذلك على  موكله خصم وافق

 مع المحاماة اعمال من عمل في يتعاون  ان للمحامي  يجوز  ال .  49المادة 
  .القانون  هذا احكام وفق ممارستها من  منع  شخص

 وكرامة يتفق محترما مسلكا القضاء  تجاه يسلك ان. على المحامي   50المادة 
 يخل ما كل  يتحاشى وان الدعوى  حسم  يؤخر ما كل  يتجنب ان القضاء 

  .العدالة بسير
 قواعد به تقتضي بما زمالئه معاملة في يلتزم ان المحامي على.   51المادة 

  .وآدابها المحاماة وتقاليد اللياقة
 الحجز او  توقيفه  او  اسمه شطب او  المحامي  وفاة حالة في.   52المادة 

 الدعوى  برئاسة المختص المرجع النقابة تعلم بوكالته قيامه استحاله او  عليه
 باتخاذ المحامين  أحد تكليف كذلك النقابة وعلى .الموكل لحقوق  حفظا بذلك

 محاميا يختار ان الى الموكل مصالح على بالمحافظة الكفيلة اإلجراءات
  .اخر
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 طلبه عند  لموكله  يرد  ان  التوكيل انقضاء  عند المحامي  على  . 1.   53المادة 
 قد كان التي االصلية واالوراق والمستندات لحسابه حصلها التي  النقوض
  .له سلمها

 موكله نفقة على يستخرج ان اتعابه  على  حصل قد يكن لم إذا للمحامي .2
 لديه يبقى  وان باألتعاب المطالبة في له سندا تصلح التي  االوراق من صورا

 صورها استخراج مصاريف الموكل  يؤدي حتى  االصلية واالوراق  المستندات
 التي  االصلية  واالوراق  المستندات صور على بالتصديق  النقابة مجلس  ويقوم 
  .المحاكم بسجالت ثابتة اصول  لها ليس

 والمستندات باألوراق  محاميه مطالبة في  الموكل حق  يسقط .   54المادة 
 اال مهمته انتهاء تاريخ من ميالدية سنوات خمس بعد االخرى  الحقوق  وكافة

 السقوط مدة أفتبد مسجل بكتب المدة هذه مضي قبل طلبها قد الموكل كان إذا
   . الكتاب هذا تاريخ من

 الخامس                                  
 المحاماة  اتعاب في

 كلف التي باألعمال قيامه عن  محاماة اتعاب المحامي يستحق.  55المادة 
  .وكلهم  مصالح في انفقه ما استيفاء ايضا له ويحق بها
 وبين بينه المبرم للعقد وفقا المحاماة اتعاب المحامي  يستحق  .1.   56المادة 

 في عشرين يعادل ما على الجنائية  الدعاوى  غير في تزيد ال ان على موكله
 الدعوى  من  الغرض  كان إذا اال  التوكيل  موضوع  العمل  قيمة  من المئة

 فيستحق الدعوى  تتضمنه مما  بأكثر بشأنها يصدر الذي الحكم من االنتفاع
  .المبلغ لمجموع  بالنسبة اتعابه
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 فتكون  عليها المتفق األتعاب من اكثر  بها المحكوم األتعاب كانت إذا .2
 للمحامي  حق الزيادة

 ملحوظة تكن  لم اخرى  اعمال عليه  المتفق العمل  عن تفرغ  إذا.   57المادة 
  .عنها بأتعابه يطالب ان للمحامي حق االتفاق وقت

 اخر سبب باي او  تحكيما او  صلحا الدعوى  المحامي  أنهى  إذا.   58المادة 
 ذلك.  خالف على يتفق لم ما كاملة اتعابه  استحق موكله به فوضه ما وفق

 تعيينها  في  يصار خاص باتفاق المحاماة اتعاب تعين  لم إذا.   59المادة 
 .المثل رج أ الى

 بعمله المباشرة بعد مشروع سبب بدون  محاميه الموكل عزل إذا.   60المادة 
 موكله لصالح العمل انهى قد كان لو  كما األتعاب كامل بدفع ملزما يكون 
 عن المثل اتعاب المحامي فيستحق بالعمل المباشرة قبل العزل حصل وإذا

  .بالفعل للمباشرة تمهيدا بذله الذي الجهد
 في بذلك  موكله  وابلغ مشروع لسبب الوكالة المحامي  اعتزل  إذا.   61المادة 

 او به وكل الذي العمل  من  االنتهاء  قبل  المحامي توفي  او مناسب وقت
 قبل ورثته  او المحامي  استحق  العمل  في استمراره ورثته ير  ولم الموكل توفي 

 في جهد من فعال بذله عما المثل  اتعاب االحوال حسب ورثته او  الموكل
  .القانون  هذا احكام مراعاة مع العقد احكام ضوء

 المختصة المحكمة الى المحاماة بأتعاب يتعلق  نزاع كل يرفع .   62مادة 
  .دائرتها في المحامي  مكتب  يقع التي

  63المادة 
 جزءا او كال  الدعوى  خسر من  على  طلب بغير  ولو المحكمة . تحكم1 

 من ويعتبر   .محام عنه احضر  الذي لخصمه خسره عما محاماة بأتعاب
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 المحاماة بأتعاب يتعلق فيما خسرها من بحكم  طلبه  على  بناء الدعوى  ابطلت
  .فقط
  :االتي  الوجه على المحاماة بأتعاب المحكمة  تحكم . أوال. 2
من  %10نسبة أ.  تتجاوز ال  ان على به،  المحكوم قيمة من  المئة عشرة 
 دينار.  الف خمسين  50000 

 االف عشرة 10000 على يزيد وال دينار الف 1000 عن يقل ال  بما . ب
 بالحق  مدع فيها التي الجزائية  والدعوى  القيمة  محدودة غير  الدعوى  في دينار 

  .المدني
 دعاوى  في  به المحكوم البدل  قيمة من  المئة من خمس %5 نسبة .ج

 8000 على تزيد  وال دينار، الفي 2000 عن تقل ال ان على االستمالك 
 . دينار االف  ثمانية

 دينار، االف ثالثة 3000 على يزيد وال دينار ألف 1000 عن يقل ال بما .د
 قانون  من (  414/المادة (احكام وفق  المنتدب  للمحامي  الدولة، خزينة  تتحملها 
  . 1971لسنة (23) المرقم الجزائية المحاكمات اصول

 الدعاوى  في  المحاماة اتعاب لتحديد تعليمات المالية وزير  صدر . أ. ي ثانيا
 قيمة حسب فيها طرفا االشتراكي والقطاع الدولة دوائر  أحدى تكون  التي

 (في  عليها  المنصوص  الحدود يتجاوز  ال وبما فيها المبذول والجهد  الدعوى 
  .الفقرة هذه من أوال(/البند
 زيادة مسبب بقرار بوزارة المرتبطة  غير  الجهة  ورئيس  المختص  للوزير .  ب

  .البند هذا منأ(  (في عليها المنصوص ضعفها، يتجاوز ال بما المبالغ،
 أوال(/البند (في عليها المنصوص المحاماة اتعاب تعديل الوزراء لمجلسج. 
 .ذلك الضرورة اقتضت كلما الفقرة هذه من
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  64المادة 
 موكله الى ال ما على األولى الدرجة من امتياز حق  المحاماة ألتعاب .1

  .التوكيل موضوع العمل  او  الدعوى  نتيجة اموال  من
 األولى الدرجة  من امتياز حق االعالم في بها المحكوم  المحاماة ألتعاب .2
 جزءا وتعتبر  التنفيذ ودوائر المحاكم في نفسه  الوكيل للمحامي اال تدفع وال
 والنفقات الحكومة ديون  عن اال حجزها يجوز وال عليها المتفق األتعاب من

  .والمهر الشرعية
 عن وكيال  المحامي  كان إذا المادة هذه  من )3 (الفقرة احكام من  استثناء  .3

 من االعالم  في  بها المحكوم  اتعابه  فيستوفي رسمية  شبه  او رسمية دائرة
 المحاماة اتعاب من كمقدم موكلته  من  قبضه ما منها مخصوما الموكلة الدائرة
 .فقط المذكورة الدائرة الى بدفعها التنفيذ ودوائر المحاكم تلزم الحالة هذه وفي

 عدم حالة في المحاماة بأتعاب المطالبة ف المحامي حق يسقط.   65المادة 
 اليه الموكول  العمل  انتهاء تاريخ  من سنوات ثالث  بعد بها  كتابي اتفاق  وجود 

 اال بها المطالبة حق يسقط فال كتابة عليها المتفق المحاماة اتعاب اما.
  .إستحقاقها تاريخ  على سنة  عشرة خمس  بمضي 

 السادس  الباب 
 القضائية  المعونة

 للمعونة لجنة االستئناف محاكم  من كل مركز في  تشكل.   66المادة 
  .النقابة مجلس  يختارهم محامين  ثالثة  من تؤلف القضائية

  :التالية االحوال في القضائية المعونة بمنح اللجنة تختص.  67المادة 
  .المحاماة اتعاب دفع عن عاجزا معسرا الدعوى  طرفي أحد كان إذا.1
  .المحامين من  عنه  يدافع من شخص يجد لم إذا. 2
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 محاميا يختر لم حدث او  متهم  عن محام تعيين المحاكم أحدى طلبت إذا.  3
  .عنه للدفاع

 بواجب للقيام محاميا ندبت اليها المقدم الطلب اللجنة  قبلت  إذا.  68المادة 
 المحامين جدول  من  بالدور الندب  يكون  ان دائما  ويراعى  القضائية المعونة 

 هذه بيان بشرط  ذلك مخالفة تستوجب  جدية اسباب توجد لم ما الممارسين
  .األسباب

 القضائية المعونة لجنة  من الصادر المحامي ندب كتاب يقوم.   69المادة 
  .الطابع لرسم يخضع وال القانونية الوكالة مقام

 التي القضائية  المعونة  تقديم مقبول عذر  دون  يرفض محام  كل.  70المادة 
  .ديبياأت  يعاقب الواجب بهذا القيام يهمل  او  بها كلف

  71المادة 
 وله مجانا  القضاء امام  عنه بالدفاع المعسر عن  المنتدب المحامي يقوم  .1
  واجبه اداء سبيل  في انفقها التي  الضرورية المصاريف النقابة من  يتقاضى  ان
 بأتعاب له تحكم ان امامها المنتدب  المحامي ترافع التي  المحكمة على .2

 يسره ثبت  إذا موكله على  األتعاب  بهذه  الرجوع المنتدب وللمحامي  محاماة
 ان له جاز  أحدهما  من  عليها يحصل  لم فإذا.  خصمه من  عليها يحصل  ولم

 من له تصرف مؤقتة اتعابا له تقدر ان القضائية المعونة  لجنة من يطلب
  .خصمه من او  موكله من  اتعابه  استوفى إذا اليها يردها ان على النقابة

 اتعابه المحامي استحق موسرا عنه المحامي وكل  من  كان إذا.   72المادة 
  .القانون  هذا ألحكام وفقا قبله

  :يلي  مما القضائية المعونة على االنفاق  موارد تتألف.  73المادة 
  .للنقابة يقدمه ان المعونة  طالب يستطيع  ما.  1
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 وعلى المعونة طالب خصم على المحكمة بها تحكم التي المحاماة اتعاب.  2
  .النقابة الى وترسلها تستوفيها ان التنفيذ دائرة

  الغرض لهذا اعانات  او  هبات من للنقابة يقدم  او  الحكومة  به  تساهم ما.  3
 السابع  الباب 
 المحامين  نقابة 

 األول  الفصل
 العامة  الهيئة

 اسماؤهم  المسجلة المحامين  جميع  من المحامين نقابة  تتألف.   74المادة 
 بغداد في مركزها ويكون  المعنوية  بالشخصية وتتمتع المحامين جداول في

  .مطلقا واالموال الحقوق  في والتصرف التملك حق  ولها
 وتعمل  العرب المحامين اتحاد في  عضوا المحامين نقابة. تعد   75المادة 

 تحت المحاماة مستوى  رفع على العربي الوطن في المحامين مع بالتعاون 
  .والعروبة الحق  وهو االتحاد شعار

 المحامين جميع  من المحامين  لنقابة العامة  الهيئة تتألف.  76ة  لمادا 
 والمحامين الممارسين غير  المحامين  عدا المحامين  جداول  في  المسجلين

 النقابة وكيل  غيابه  وعند  المحامين  نقيب  العامة الهيئة س ويرأ  .المتقاعدين
 غاب فإذا ، سنا النقابة مجلس اعضاء ألكبر  الرئاسة تكون  االثنان غاب فإذا

 .سنا الحاضرين المحامين أكبر الهيئة  راس جميعا المجلس اعضاء
 :يلي بما العامة الهيئة تختص.  77المادة 
 السابقة للميزانية النهائي الحساب وتصديق النقابة مجلس  اعمال مناقشة.  1

 عن النقابة  مجلس يعدها التي لجديدة الميزانية واقرار السابقة الميزانية واقرار
  .المقبلتين  السنتين



 

674 
  

 االقتراحات في والبت  ألعمال جدول في الواردة المحاماة شؤون  في  النظر.  2
  لها المقدمة

  .القانون  هذا احكام وفق النقابة مجلس انتخاب .3
  78المادة 
 سنتين كل مرة عاديا اجتماعا اختصاصها لممارسة العامة الهيئة تجتمع .  1

  .الثاني كانون  شهر  من األول النصف  خالف وذلك
  :االتيتين الحالتين  أحدى ف  عادي غير اجتماعا العامة  الهيئة تجتمع .2 
  .النقابة مجلس من بقرار – ا

 األعضاء من المائة في عشرة عن يقل  ال المحامين من عدد  من بطلب – ب
 غير االجتماع من الغاية الطلب او  القرار يتضمن ان دائما ويجب المسجلين

 .العادي
  79المادة 
 صحيفتين في  عنه ويعلن العادي  االجتماع موعد  النقابة  مجلس  يقرر  . 1 

 عشر بخمسة حلول  قبل  وذلك المحامين وغرف النقابة مقر  وفي  محليتين
  .الثاني كانون  شهر من عشر  السادس اليوم في الهيئة  اجتمعت واال  يوما

 يعقدها جلسة اول في العادي غير االجتماع موعد النقابة مجلس يقرر .2
 يوما عشر خمسة الموعد هذا  يجاوز ال ان على اليه بذلك طلب تقديم بعد 
 والدعوة االجتماع موعد  تحديد العدل وزير  تولى واال القرار صدور تاريخ  من
  .اليه
 الفقرة في المبين  الوجه على االحوال جميع في االجتماع موعد  يعلن .3

  .اعماله جدول  االجتماع الى الدعوة تتضمن ان ويجب  األولى
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 غير االجتماع وكذلك العادي لالجتماع القانوني النصاب يتوفر.   80المادة 
 خمسة عن عددهم  يقل ال ان  على النقابة مجلس من بقرار يتم الذي العادي

 يؤجل األول اليوم في االجتماع يتم لم فان مجموعهم من بالمائة وعشرين
  .الحاضرين عدد كان مهما التالي اليوم الى
 الثامنة المادة من  ب /2/ الفقرة وفق  يتم الذي العادي غير االجتماع اما

 المطلقة االكثرية  بحضور  اال فيه القانوني النصاب يتوافر فال والسبعين
  نفسه للسبب تجديده يجوز وال االجتماع فيفض واال العامة الهيئة  ألعضاء

 حصل التي  المسائل غير في البحث  العامة  للهيئة يجوز ال.   81المادة 
  .عنها متفرغة او بها مرتبطة تكن لم  ما اجلها من االجتماع

 اصوات بأكثرية العامة الهيئة اجتماعات في القرارات تصدر.   82المادة 
  .الرئيس  فيه الذي الجانب  يرجح االصوات تساوت وإذا الحاضرين

 الثاني  الفصل
 النقابة  مجلس

 اعضاء وعشرة نقيب  من  يؤلف نقابة مجلس  النقابة شؤون  يتولى .   83المادة
 األعضاء  محل  يحلون  احتياط اعضاء خمسة ايضا للمجلس ويكون  اصليين

  .القانون  هذا وفق االصليين
 سنتين لمدة  واالحتياطيون  االصليون  األعضاء النقيب ينتخب .     84  المادة 

 هذا نفاذ تاريخ من اعتبارا متتاليتين  مرتين  من اكثر النقيب انتخاب يجوز  وال
  .القانون 

  85المادة 
 بين من يكون  ان احتياطيا او  اصليا عضوا او  نقيبا ينتخب فيمن  يشترط .1

 ممارسة من المنع  بعقوبة عليه  حكم قد يكون  ال  وان العامة الهيئة  اعضاء
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 ثالث الحكم صدور على مضى  قد يكن لم ما سنة على  تزيد  ال مدة المحاماة
  .سنوات

   )38 ( :المادة احكام مراعاة مع .2
  .سنوات ر عش عن تقل  ال  مدة المحاماة مارس من اال  نقيبا ينتخب  ال – ا

 ال مدة المحاماة مارس من اال احتياطيا او  أصليا عضوا ينتخب ال – ب
  سنوات خمس عن تقل

 وامينا للنقابة  وكيال له اجتماع اول  في النقابة  مجلس ينتخب.   86المادة 
 ينتخب ان وللمجلس سنتين لمدة وذلك اعضائه بين من  للسر وامينا للصندوق 

  .الضرورة عند محلهم يحل من كذلك اعضائه بين  من
 مجلس  يتولى  القانون  عليها نص  التي االختصاصات الى. إضافة   87المادة 
 حقوق  ويؤمن  بالمحاماة يتل ما  كل  في  وينظر  شؤونها ادارة النقابة  مجلس 

  :يلي ما ذلك ومن  كرامتهم ويصون  المحامين 
                . السر وامين الصندوق  وامين  النقابة وكيل صالحيات  تحديد.  1
 بموجب وفصلهم وتأديبهم  وترفيعهم رواتبهم وتحديد المستخدمين  تعيين.  2

 راتبا لهم  يخصص ان العامة الهيئة بالموافقة وله  النقابة مجلس يضعها قواعد
  .مكافأة او  تقاعديا

 للميزانية  النهائي  الحساب واعداد  التاليتين  السنتين  عن النقابة  ميزانية اعداد.  3
 العامة الهيئة على وعرضهما قانوني  محاسب قبل من تدقيقه بعد السابقة

  .لتصديقها
 لداخلية واالنظمة الجمعيات  لقانون  وفقا المحامين غرف  على  االشراف.  4

  .بها الخاصة
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 الداخلية  واالنظمة الجمعيات لقانون  وفقا المحامين  نوادي وادارة تأسيس.  5
  .بها الخاصة

 لتسهيل اخرى  لجان واية تأليفها على القانون  هذا ينص التي اللجان تأليف.  6
  .المحاماة نأش مستوى  ورفع النقابة اعمال إلنجاز احكامه تنفيذ

 دينارا لإلجازة السنوي  البدل ويكون  وسحبها المحامي لكاتب االجازة منح. 7
  .حدااو 
  88المادة 
  .اسبوعيا األقل على مرة عادية  جلسة في النقابة  مجلس يجتمع  .1

 من ثالثة من طلب او  النقيب من بدعوى  عادية غير  جلسة في  ويجتمع
  .معين موضوع في  للنظر وذلك  األقل  على اعضائه

 على اعضائه  من  ستة حضره إذا اال  النقابة  مجلس اجتماع  يصح  ال  . 2 
 غاب فان النقابة  وكيل المجلس راس غاب فان النقيب برئاسة وينعقد األقل

  .سنا األعضاء ألكثر الرئاسة تكون  االثنان
 وإذا الحاضرين المجلس اعضاء من المطلقة باألغلبية القرارات تصدر .3

  .الرئيس فيه الذي الجانب يرجح االصوات تساوت
 من  تتكون  بأغلبية  اال اصدره قرار عن  العدول  النقابة لمجل  يجوز  ال  .4

 اعمال جدول  في  الموضوع  ادراج وشرط  األقل  على اعضائه ارباع ثالثة 
  األقل  على  سبوعاب  لنظرة المحددة  الجلسة قبل به األعضاء واخبار المجلس

  89المادة 
 قرارات وينفذ واالدارية  القضائية الجهات امام النقابة المحامين نقيب يمثل  .1

 يوافقان التي العقود المجلس من بتفويض ويبرم النقابة ومجلس العامة الهيئة
 ينيبه  من بواسطة او  بنفسه والتدخل النقابة باسم التقاضي حق  وله  .عليها
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 كل ف  المدعي  صفة  يتخذ وان  ، اتهمه قضية  كل في  النقابة  اعضاء من
  .اعضائها أحد كرامة او  النقابة  كرامة في تؤثر  بأمور تتعلق  قضية

 القانون  هذا عليها المنصوص النقيب  صالحيات النقابة  وكيل  يمارس  .2
 يخوله التي الصالحيات يمارس كما غيابه عند القانون  هذا في غيابه عند
  .النقيب او  النقابة  مجلس اياها

 الشروط من شرطا النقابة مجلس عضو  او  النقيب فقد إذا.   90المادة 
 جلسات حضور  عن تغيب وإذا  .صفته  زوال  المجلس قرر النتخابه الالزمة
  مستقيال اعتباره المجلس  قرر مقبول  عذر  بغير  متوالية مرات خمس المجلس

 المدة إلكمال  وذلك النقابة وكيل  قام  سبب ألي  النقيب مركز شغر  إذا .1
 ألعضاء بالنسبة اقلية يؤلفون  األعضاء من عضوية شغرت وإذا،  له الباقية

 األعضاء بين من محلهم يحل من سالمجل يدعو  االصليين المجلس
 .االنتخاب عند  االصوات اكثرية  حاز ممن االحتياطيين 

 المادة ألحكام وفقا بمناصبهم  االحتياط  النقابة  مجلس اعضاء فوز عند .2
 االصليين األعضاء أحد عضوية شغرت وإذا ,القانون  من والتسعين السابعة

 األعضاء بين  من  محله يحل  من  بانتخاب المجلس  يقوم  النقابة  مجلس  في
  .المادة هذه من )1 (الفقرة من االخير للشطر تطبيقا االحتياطيين 

 الثالث  الفصل
 اإلنتخابات  في

  92المادة
 في جديد  النقابة مجلس النتخاب لالجتماع العامة الهيئة  اعضاء يدعو .1 

  :التاليتين  الحالتين
  .النقابة مجلس مدة انتهت إذا – ا
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  اخر سبب باي او  باالستقالة النقابة مجلس الناصب جميع  شغرت إذا – ب
 الحالتين في له الباقية للمدة النقابة بمجلس الشواغر إلمالء ايضا ويدعو  .2

  :التاليتين
  .فاكثر سنة  مدة له بقي الذي النقيب مركز شغر إذا - ا

  .االصليين المجلس  اعضاء اكثر  مراكز شغرت إذا – ب
  93المادة 
 مدته انتهاء قبل لالجتماع العامة الهيئة اعضاء النقابة  مجلس يدعو  .1 

 مباشرة في  ويستمر   ،جديد  مجلس  النتخاب  األقل  على  يوما  عشر  بخمسة
  .الجديد المجلس  انتخاب يتم حتى  اختصاصاته

 الثانية المادة من الثانية الفقرة في المذكورتين الحالتين أحدى توفرت إذا .2
 العامة الهيئة اعضاء دعوة له اجتماع اول في النقابة مجلس يقرر والتسعين
 ف وذلك مناصبهم شغرت الذين األعضاء او  النقيب النتخاب لالجتماع

  .المناصب هذه شغور تاريخ من شهرين يتجاوز ال موعد
 سبب باي او  باالستقالة جميعها النقابة مجلس  مناصب شغور  حالة في  .3

 الحكام من اثنان العدل وزير يعينهم اعضاء خمسة من لجنة تشكل اخر
 وتتولى.  النقابة  سمجل  عضوية شروط  فيهم  تتوافر الذين المحامين من وثالثة 

 لها ويكون  جديد  مجلس انتخاب يتم ان الى النقابة شؤون  ادارة اللجنة هذه
 جميع لها رئيسا الوزير ينسبه لمن ويكون  النقابة مجلس اختصاصات جميع

 لالجتماع العامة الهيئة اعضاء اللجنة هذه وتدعو  النقيب اختصاصات
 مناصب شغور تاريخ من شهرين  يتجاوز ال موعد في  جديد مجلس النتخاب
 .النقابة مجلس 



 

680 
  

 في االنتخاب إلجراء العامة الهيئة  اعضاء اجتماع موعد عن يعلن .4 
 عشر بخمسة حلوله قبل المحامين وغرف النقابة  مقر وف محليتين صحيفتين 

  .األقل على  يوما
 موعدا الثالثة الفقرة في اليها المشار اللجنة او  النقابة مجلس يحدد لم إذا .5 

 الموعد تحديد العدل وزير تولى السابقة الفقرات ألحكام وفقا االنتخاب إلجراء
  .عنه واالعالن

 (. 80/المادة) في جاء لما وفقا له المعين اليوم في االنتخاب يجري  .6
 الموعد فيكون  المحاكم عطلة النقابة مجلس حدده الذي الموعد صادف إذا .7

  .النقضائها التالي الشهر خالل 
  94المادة 
 استمارة يوقع او  النقابة مجلس مناصب ألحد نفسه يرشح محام كل على .1

  .بتسليمها وصل  على ويحل  اليها ويقدمها النقابة تعدها التي الترشيح
 ان فللمحامي  سبب ألي  الترشيح  استمارة تسلم  عن النقابة  امتنعت  إذا .2

  .فورا النقابة الى لترسلها بغداد استئناف  لمحكمة يسلمها
  االستئناف لمحكمة  تقديمها تاريخ  من  قانونا مقدمة االستمارة وتعتبر

 الموعد قبل المذكورة المحكمة الى او  النقابة الى االستمارة تقديم يجب .3
 .باطال الترشيح كان واال يوما عشر بخمسة  لالنتخاب المحدد

 قبول ويقرر الترشيح استمارة يدقق ان النقابة مجلس على.   95المادة 
  .القانون  عليها ينص  التي الشروط من شرط لفقدان قبوله عدم او  الترشيح

 واال االستمارة تقديم تاريخ من  يومين خالل  النقابة مقر  في القرار هذا يعلن
 القرار هذا في الطعن ترشيحه قبول  عدم يتقرر ولمن ،صحيحا الترشيح اعتبر
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 المحكمة وتفصل  .به لتبليغه التالية الثالثة  األيام خالل التمييز محكمة امام
  .اليها تقديمه تاريخ من ايام ثالثة خالل الطعن في المذكورة

  .شاء متى ترشيحه يسحب ان للمرشح يجوز .  96المادة 
 للمرشح منافس يظهر ولم للترشيح المحددة المدة انتهت إذا.   97المادة 

 بذلك فائزا المذكور المرشح يصبح  له نفسه  رشح الذي المنصب  على
 وفقا  المؤلفة العامة اللجنة وتصدر االنتخابات إلجراء حاجة دون  المنصب

 الفرعية اللجان على يعمم بذلك بيانا القانون  من والتسعين  التاسعة للمادة
 المنصوص االخرى  اإلجراءات اتخاذ وكذلك العامة اللجنة  وعلى االخرى 
  .القانون  من المائة بعد 6 مادة في عليها
  98المادة

  :التالي الوجه  على النقابة لمناصب اإلنتخاب يجرى  .1
  .بقائمة وحده النقيب – ا

  .بقائمة  معا واالحتياط  االصليون  المجلس اعضاء – ب
 ان على  وأحد  وقت في  المذكورتين  للقائمتين  االنتخاب عملية  تجرى  .2

  .التصويت اوراق لوني  مع يتفقان مختلفين بلونين صندوقان يوضع
  .المذكورتين بالقائمتين  اسمه يرد لم شخص كل انتخاب يبطل .3

 في تجتمع عامة لجنة االنتخاب عملية  على االشراف تتولى   . 99المادة
 االخرى  المحافظات في فرعية ولجان بغداد محافظة في المحامين نقابة مقر

 في الجنايات محاكم مقرات في او  االستئناف محاكم مقرات في تجتمع
 من لجنة كل وتتألف االستئناف محكمة مقر فيها يوجد  ال التي المحافظات

 مركز في  المختص المنطقة  استئناف محكمة رئيس يرشحهم  قضاة ثالثة أقدم
  . انتخابية لجنة  كل
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  100المادة
 محامي اسماء وتتضمن النقابة تعدها التي للجداول وفقا االنتخاب يجري  .1

 لجان من لجنة كل الى النقابة وترسل االنتخاب حق لهم ممن  محافظة كل
 ايام بسبعة لالنتخاب المحدد  الموعد  قبل الجدول هذا من نسختين  االنتخاب

 النقابة  مقر  في االعالنات  لوحة على فورا النسختين  أحدى وتعلق  األقل  في
  .الجنايات محكمة  مقر في او االستئناف محكمة  مقر في او 
 المحامين أحد من لها يقدم اعتراض  اي في فورا االنتخاب لجان  تبت .2

 أحد اسم ادراج بشان المرشحين  أحد او الجدول من  اسمه استبعاد بشان
  ن. للقانو  خالفا منه  استبعاده او  به المحامين 

  .وسالمته  باالنتخاب يتعلق ما كل  في  كذلك تبت ان وعليها
                                                                                 101المادة  
 انتخاب لجنة كل الى وترسل مختومة االنتخابات بطاقات كذلك. تعد النقابة  1

 الميعاد  في وذلك بها الخاص بالجدول المدرجين  المحامين عدد بقدر  بطاقات
 المنصوص عليه في )المادة/ المائة(.  

 ابراز بعد بصوته ويدلي االنتخاب  يوم في اللجنة الى المحامي  يتقدم .2
  .بصوته ادالئه  على داللة بالجداول اسمه على اللجنة وتؤشر هويته 

 زوالية التاسعة الساعة من عملها في االنتخاب لجان تستمر.   102المادة 
 اليوم صباح من زوالية الخامسة الساعة حتى االنتخاب يوم  صباح من

 حضروا الذين  المحامون  ينتهي  ان قبل تنفض ان لها يجوز وال المذكور،
  .التصويت من الميعاد هذا خالل 

  103المادة 
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 يحق الذين المحامين من يكن  لم من االنتخاب مكان عن تبعد ان للجنة .1 
 عملية اثناء تشويش  او  شغب منه يقع من كل وكذلك امامها التصويت لهم

  .االنتخاب
 محاولة اي او  جريمة منه تقع من على فورا بالقبض تامر ان للجنة .2

 سلطة الى تنظمه الي المحضر مع وارساله االنتخاب سالمة على للتأثير
  .المختصة التحقيق

 .أوامرها تنفيذ في وغيرها الشرطة بقوات تستعين  ان لجنة .3
  104المادة 
 التي االصوات بفرز  لجنة  كل  فورا تقوم  التصويت عملية انتهاء اثر  على  .1

 التي اإلجراءات وجميع الفرز نتيجة فيه تثبت  محضرا وتحرر امامها اجبيت 
  .اعضائها جميع ويوقعه  امامها تمت 

 من محاميا عنه ينيب او  بنفسه  االنتخاب عملية  يحضر ان مرشح لكل .2
  .العامة  الهيئة اعضاء

 وعليها منه االنتهاء فور الفرز بنتيجة  العامة اللجنة الفرعية اللجان تبلغ .3
  .العامة اللجنة الى حررته الذي المحضر ارسال

 وتغلق اخر مظروف في استلمت التي االنتخابات بطاقات لجنة كل تضع .4
 عليها توقيعاتهم اعضاؤها ويضع المحكمة  بختم  عليهما وتختم  المظروفين

  العامة اللجنة الى المظاريف هذه الفرعية اللجان وترسل
  :يلي ما  االصوات فرز عملية في  يراعى.  105المادة 
  .لها المخصص الصندوق  غير  في  هوا رميت التي الورقة اهمال عدم. 1
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 اما .انتخابهم المطلوب جميع اسماء على  تحتوي  ال  التي الورقة قبول.  2
 االسماء منها فتهمل  العدد هذا من كثر اسماء على  تحتوي  التي الورقة

 .الزائدة االخيرة
 .التباسا ولدت التي او  قراءتها تعذرت التي او  المكتوبة غير الورقة اهمال.  3
 الفرز نتائج  تلقيها عقب االنتخاب نتيجة  العامة اللجنة تعلن.   106المادة 

 ومحاكم التمييز  ومحكمة  العدل  وزير  تخبر  ان وعليها الفرعية  اللجان من
 إلعالنها التالي اليوم في كتابة  النتيجة بهذه الفائزين والمرشحين االستئناف

 .االكثر على
 يوم  يحدد  كان سبب  ألي  المحدد  اليوم في  االنتخاب  يتم  لم إذا.   107المادة 

  .القانون  هذا ألحكام وفقا إلجرائه اخر
 الثامن  الباب 

 التأديبية  السلطة في
 تصرفاً   تصرف او  المحاماة واجبات من بواجب اخل. كل محام   108المادة 

 احكام من حكما خالف او  المحامين  كرامة يمس بعمل قام او  قدرها من يحط
  .تأديبيا يحاكم  القانون  هذا

  109المادة 
  :هي المحامي  وعلى  بها الحكم يجوز التي التأديبية العقوبات

 منه وقع ما الى نظره فيه يلفت للمحامي يوجه  بكتاب ويكون :  التنبيه – ا
  .مستقبال تكراره عدم منه  ويطلب

 من اعتبارا وأحدة سنة عن تزيد ال لمدة المحاماة ممارسة من المنع – ب
 .عنه الصادر النهائي بالحكم المحامي  تبليغ تاريخ
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 من المحامي فصل عليه ويترتب المحامين جداول من االسم رفع - ج
 بالحكم تبليغه  تاريخ من اعتبارا المحاماة ممارسة من وحرمانه  النقابة  عضوية
  .ضده الصادر النهائي

  110المادة 
 برئاسة النقابة مجلس  يشكله مجلس  اختصاص من المحامي  تأديب  يكون  .1

 اعضاء غير  من المحامين  م  اثنين  وعضوية  النقابة مجلس  اعضاء من رئيس 
 برئاسة  النقابة مجلس يعينهم فيه العضوية شروط فيهم  تتوفر ممن المجلس

 غير من المحامين من اثنين وعضوية النقابة مجلس اعضاء من رئيس
 النقابة مجلس يعينهم  فيه العضوية  شروط فيهم  تتوفر ممن  المجلس اعضاء
 .التمييز  محكمة اما بها للطعن قابلة قراراته وتكون 

 واخرين  اصليين  محاميين قضائي عام كل  بدء في النقابة مجلس يعين .2 
  .غيرهم النقابة مجلس ندب جميعا غابوا وإذا مجلس  لكل احتياطيين

  111المادة 
 مجلس من بقرار اال المحامي على التأديبية الدعوى  ترفع ان يجوز ال .1

  .العام االدعاء رئيس من  او  النقابة
 .ملغاة .2
 في المقررة األحكام فيها والحكم الدعوة نظر في المجلس يتبع.   112المادة 

 احكام مع داللة او  صراحة تتعارض  لم  ما الجزائية  المحاكمات اصول  قانون 
  القانون  هذا

 دفاع سماع بعد سرية جلسة في التأديبية الدعوى  تنظر .   113المادة 
 محاميا يوكل  او  ولخصمه،  المحامين من  عنه  للدفاع يوكله من  او المحامي 
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 تتلى وان  مسببا يكون  ان ويجب   باألكثرية  الحكم  ويصدر.  حقوقه عن  للدفاع
  .سرية جلسة في  منطوقة مع اسبابه

  114المادة 
 الجلسة بنظام يتعلق فيما االختصاصات من للمحكمة ما للمجلس  يكون  .1

 عن وتخلفهم الشهود بدعوى  يتعلق  فيما وكذلك  جرائم من  امامه  يقع  وما
 .زورا الشهادة او  الشهادة اداء عند امتناعهم او  الحضور

  .الحقيقة  إلظهار الزمة  يراها التي التحقيقات اجراء للمجلس  .2
 أحد بواسطة  واألحكام  القضائية واالوراق الدعوى  مذكرات تبلغ.   115المادة 

  .قانونا المقررة الطرق  وفق النقابة مستخدمي
 او  طرفاها غاب ولو  فيها ويحكم الدعوى  ينظر ان للمجلس.   116المادة 

  .الغيابي الحكم على االعتراض حق غيابيا عليه للمحكوم  س. وليأحداهما
 الحكم رد اسباب من سبب قام إذا المجلس اعضاء رد يجوز.   117المادة 

 والتجارية  المدنية  المرافعات اصول  قانون  في  عليها المنصوص  والقضاة
 لما وفقا السرعة وجه على فيه ويفصل الرد طلب في  نفسه المجلس  وينظر 

  .المذكور الوجه في مقرر هو 
 او  موقتا المحاماة ممارسة من بالمنع الصادر الحكم يعلن.   118المادة 

 وغرف النقابة  مقر في قطعيا يصبح ان بعد المحامين  جدول من االسم برفع
 والمحاكم التمييز ومحكمة  العدل وزارة الى منه صورة وترسل المحامين
  .المحلية  الصحف ف نشره يجب كما  .االخرى  والمراجع

 مجلس من الصادرة النهائية  األحكام خاص سجل في  تسجل.   119المادة 
  .عليه  المحكوم المحامي اضبارة في منها صورة وتحفظ  التأديب
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 المحاماة ممارسة من  المؤقت المنح عقوبة مدة  تحسب ال.  120   المادة 
 تأديبيا عوقب  المنع  فترة في المحاماة المحامي  زاول وإذا،  فيها مقتضية  مدة
  .المحامين جداول  من  اسمه برفع

 ان المحامين جدول من  االسم رفع بعقوبة  عليه حكم  لمن ،   121المادة 
 من األقل على سنوات ثالث انقضاء بعد فيه  اسمه تسجيل اعادة يطلب
،  قطعيا الحكم فيه يصبح الذي التاريخ  رأى إذا الطلب قبول النقابة ولمجلسًً

 المحامي شان لإلصالح كافية الحكم هذا صدور بعد انقضت التي المدة ان
 مضي بعد تجديده الطلب رفض حالة في للمحامي ويجوز عليه المحكوم
  .سنتين

 ان محام على  بالعقوبة  حكما تصدر  جزاء محكمة  كل  على .   122المادة 
  .العدل ووزير  المحامين نقابة الى الحكم من نسخة ترسل

 لفت النقابة فلمجلس وآدابها المهنة بتقاليد المحامي أخل إذا.   123المادة 
 قرار ويكون  أشهر  ثالثة  على تزيد  ال مدة المهنة ممارسة من  منعه او نظره

 من يوما عشر خمسة خالل المحامي من تمييزا للطعن  خاضعا المجلس
 عقوبة  تستدعي  المخالفة ان  المجلس وجد  وإذا غيابيا كان  إذا صدوره تاريخ
 رئيس بحق  هذا يخل  وال  فيها، للنظر التأديب مجلس الى الدعوى  يحيل اشد

 .محال  لذلك رأى إذا التأديب مجلس الى المحامي  احالة في العام االدعاء
 التاسع  الباب                              

 النقابة  مالية 
  :يأتي مما النقابة مالية  تتألف.  124المادة

  .المحامين بجداول التسجيل  رسوم. 1
  .السنوية االشتراكات. 2
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  .دينار الفي عن  يقل ال  ان على الحكومة  به  تساهم ما.  3
  .المحامي كاتب اجازة بدل.  4
  .النقابة مطبوعات ارباح. 5
  .المشروعة االخرى  والموارد التبرعات. 6
  .النقابة تقدمه استشهاد كل عن وأحد  دينار  قدره رسم . 7
 : يلي  كما الكفاالت في المالية المحامي  مالءة تأييد  اجر . 8
 العشرة اجزاء وتعتبر الكفالة مبلغ من دنانير عشرة كل  عن فلوس عشرة - ا

 يزيد وال وأحد  دينار عن  االجر يقل  ال  ان على  دنانير عشرة بمثابة دنانير 
  .دنانير  عشرة على
 : االتية  االمور على الفقرة هذه في المذكورة الكفاالت  تقتصر - ب
  .الكفالة مبلغ كان مهما بالدعاوى  المتعلقة القضائية  الكفاالت - أوال
  مبلغها كان مهما واخوته  ووالديه اوالده لزوجة المالية المحامي كفالة - ثانيا
  .دينار  االف خمسة تتجاوز ال  ان على الغير عن المالية الكفاالت - ثالثا
  .النقابة لمجلس المحامي  مالءة تقدير يعود - ج
 من لجنة استئناف محكمة كل مركز في يؤلف ان النقابة  لمجلس يجوز - د

 في المالية المحامي  لمالءة التأييد صالحية يخولها المحامين  من  ثالثة 
  .المذكورة الكفاالت

 شهر  من األول اليوم في المحامين لنقابة المالية السنة . تبدأ 125المادة
  .عام كل من الثاني كانون 

  126المادة 
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مجلس1   وحفظها  واستحصالها النقابة اموال عن المسؤول هو  النقابة . 
 المرصدة االعتمادات ضمن النقابة ادارة تستلزمها التي النفقات صرف واقرار

  .الميزانية في
 النقابة حسابات لتدقيق حسابات مراقب يعين ان النقابة  مجلس على .2 

 .السنوية
 في العامة  الهيئة انعقاد  دون  استثنائية ظروف  حالت إذا.   127المادة 

 الجباية في يستمر  النهائي  والحساب الميزانية على للتصديق العادي اجتماعها
 واقرار العامة الهيئة  اجتماع حين  الى السابقة الميزانية اساس على والصرف
  الجديدة الميزانية

  128المادة  
  .المصارف أحد  في النقابة باسم والمستندات النقود تودع . 1
  النقابة مجلس من بقرار اال النقابة اموال من شيء في التصرف يجوز ال .2
 ينوب من او  معا الصندوق  وامين النقيب  يوقعها والصرف اإليداع اوامر .3

  .النقابة مجلس  من بقرار عنهما
 لدى مكفال يكون  ان يجب مالية بأمور   للقيام النقابة تعينه مستخدم كل .4

  .النقابة مجلس يقدره مبلغ حدود في التامين  شركات أحدى
 حسابها رصيد فان كان  سبب ألي المحامين نقابة حلت إذا.   129المادة 

 اعضاءها يعين لجنة  قبل من  ويدار  المحامي  تقاعد لصندوق  ملكا  يصبح 
  .العدل  وزير
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 العاشر  الباب 
 المحامين  تقاعد

 ملغاة164 - 130 المواد
 عشر  الحادي الباب 

 القرارات  في الطعن
  165المادة 

 الطعن المسجلين المحامين من بالمائة عشرة عن يقل  ال ولما العدل لوزير
 الى دعوتها طلب برفض النقابة مجلس قرار وفي العامة الهيئة قرارات في

 يوما  عشر خمسة  خالل وذلك  االنتخاب نتيجة  وفي العادي غير  االجتماع
 اعالن تاريخ  من او  النقابة مجلس او العامة  الهيئة قرار اعالن  تاريخ من

  .االنتخاب نتيجة 
  166المادة 
 مجلس من الصادرة القرارات في الطعن  المصلحة صاحب للمحامي .1

  :االتية  الحاالت في النقابة
 من المحامي اسم رفع او  المحامين  بجدول االسم تسجيل  طلب رفض - ا

  .منه استبعاده او  الجدول هذا
 االنتخابات او  الصالحية لغرض المحاماة في المقضية المادة تحديد - ب
  .القانون  في المبينة األغراض من  ذلك غير  او 
 بتسجيل  لنقابة  مجلس  من الصادر القرار في  الطعن العام االدعاء لرئيس .2

  .المحامين  بجدول المحام اسم
 في الطعن التقاعدية حقوقه اليهم تؤول  ولمن الشأن صاحب للمحامي .3

  المحامين  بتقاعد المتعلقة المسائل في الصندوق  لجنة من الصادرة القرارات
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 االدعاء رئيس  تبليغ  تاريخ من تبدا يوما عشر خمسة الطعن  ميعاد يكون  .4
 بالقرار التقاعدية  حقوقه اليهم التي من  او  الشأن صاحب المحامي او  العام

 (في عليه المنصوص  الميعاد انقضاء تاريخ  من  او  فيه  المطعون 
  .االحوال  حسب( 6/المادة (من ه(/الفقرة

 صاحب وللمحامي النقابة ولمجلس العام االدعاء لرئيس.   167المادة 
 عشر خمسة  خالل  التأديب مجلس  من الصادرة القرارات في الطعن  المصلحة

 الغائب بحق بها التبليغ تاريخ ومن الحاضر بحق صدورها تاريخ من يوما
  .العام االدعاء ورئيس  المحامين  نقابة الى وصولها تاريخ ومن

 الموجبة  األسباب متضمنا التمييز محكمة الى الطعن يقدم.   168المادة 
 السابقة المواد في عليه  المنصوص الميعاد في فيه المطعون  القرار لنقض

 رئيس من  مؤلفة هيئة الطعن  في  وتفصل شكال  مقبول غير الطعن كان واال
  قطعيا قرارها ويكون  حكامها من اربعة وعضوية نوابه أحد  او التمييز  محكمة 

 عشر  الثاني  الباب 
 متفرقة  احكام

 في المؤرخ العدل وزارة امر بموجب  المشكلة اللجنة تستمر.    169   المادة
 االنتخاب اجراء حين الى المحامين  نقابة  شؤون  ادارة في  965 شباط  اول

 من شهرين  تتجاوز  ال  مدة خالل  القانون  ألحكام وفقا إلجرائه الالزم وتتخذ
  .نفاذه تاريخ

 يجوز  القانون  هذا من (4/المادة ) من )6/الفقرة (مراعاة مع.   170  المادة 
 (5/ المادة (من(  4/الفقرة (الى استنادا المحامين جدول من  اسمه رفع لمن
 بجداول اسمه  تسجيل اعادة يطلب ان  1964 لسنة(   157 (رقم القانون  من

  .فيها التسجيل  رسم دفع من الحالة هذه من  ويعفى  المحامين 
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 احكام تنفيذ  لتسهيل  الالزمة التعليمات اصدار النقابة لمجلس.  171المادة 
  .القانون  هذا

 باي يعمل وال  1964 لسنة(   157 (رقم المحاماة قانون  يلغى.   172المادة 
  .داللة او  صراحة القانون  هذا احكام مع يتعارض نص

  .الرسمية الجريدة في  نشره تاريخ  من  القانون  هذا ينفذ.  173المادة 
  .القانون  هذا تنفيذ الوزراء على.  174المادة 

 الموجبة  األسباب
 الطريق وهي والنجدة المروءة مهنة فهي نبيلة رسالة ذات  مهنة المحاماة      

 على السامية المهنة  هذه اهل  حق  من  فان ولهذا القضاء عدل الى المعبد 
 وتوفر وجه أكمل على واجباتهم اداء من وتمكنهم كرامتهم  تصون  ان الدولة

 رقم  السابق القانون  كان ولما    .التقاعد الى اخلدوا ما إذا الكريم العيش لهم
 فقد االخر البعض دور الغايات هذه بعض حقق قد  1964( لسنة  157(

 مع وقصور نقص من القانون  ذلك شاب ما الستكمال القانون  هذا وضع
 التي األحكام هدى على الدقة من  مزيد  في صياغتها  واعادة احكامه ضبط 

 واحكام المتحدة العربية بالجمهورية حاليا به المعمول المحاماة قانون  تضمنها
 مشروع انتظمها التي المبادئ وكذلك المحامين نقابة اعدته الذي المشروع

 المنعقد العرب المحامين  مؤتمر  اقره الذي الموحد  العربي  المحاماة انون ق
 سبيل في خطوة يعد هذه بصورته والقانون  1958 سنة تموز في ببغداد
 الى حاجة  ير  ولم  .جمعاء العربية البالد في  موحد محاماة قانون  وضع

 خلت تعريف  وهو السابق القانون  فعل  ما نحو  على المحاماة مهنة تعريف 
 وهو  السابق القانون  منه خال كما عليه السابقة العراقية المحاماة قوانين منه

 قانون  منه خال كما عليه السابقة العراقية المحاماة قوانين  منه  خلت تعريف 
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 اللذان والمشروعان المتحدة العربية بالجمهورية  حاليا به  المعمول  المحاماة
  .اليهما االشارة سبقت

 غير بالمحامين  خاصاً  جدوال فانشأ جديدة مبادئ القانون  استحدث  وقد
 اسمه نقل  يطلب  ان المحاماة اعتزال  يريد لمن  13 المادة واجازت الممارسين

 المحاماة ممارسة الى يعود ان ذلك يعد له ترآى ما فإذا الجدول هذا الى
  .حقه في متوافرة القانون  هذا من الثانية المادة في عليها المنصوص

 حرمانه  هو الممارسين  غير جدول  الى  المحامي اسم نقل  مؤدي  كان  ولما
 من الفترة هذه  خالل  اعفائه على(  15/المادة (نصت فقد  المهنة  ممارسة من
 قرر متى فانه قائما يظل بالمحاماة اتصافه كان وإذا السنوي  االشتراك اداء

 الممارسين المحامين جداول الى اسمه اعادة طلب قبول النقابة مجلس 
 من المحامي اعفاء عن فضال الطلب تقديم  يوم الى حتما القرار هذا انسحب

  .جديد  تسجيل رسم دفع
 جدول  الى المحامي اسم نقل سلطة النقابة مجلس(  14/المادة (وخولت

 يمارس المحامي  ان له تبين إذا نفسه تلقاء من الممارسين غير  المحامين
 تبليغ بشرط المحاماة وبين  بينها الجمع يجوز ال التي  األعمال من عمال

 الطعن للمحامي  واجيز شاء إذا اقواله ليبدي المجلس امام بالحضور  المحامي
 .القرار هذا في  التمييز بطريق
 المدة احتساب عدم على(  15/المادة) نصت  احكام من سبق ما على  وترتيبا
 غرض ألي فيها مقضية مدة بالمحاماة مشتغل غير المحامي فيها كان التي
  .القانون  هذا اغراض من

 المحامين بجدول  التسجيل  طلب  في البت في النقابة مجلس  يتراخى ال وحتى
 واربعين خمسة خالل الطلب في  يبت ان المجلس  على(  6/المادة) اوجبت  فقد
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 او  الطلب بقبول المذكورة المدة خالل قراره المجلس يصدر لم فإذا يوما
 يطعن ان العام  المدعي لرئيس يجوز  بالقبول  ضمنيا  قرارا ذلك  اعتبر  برفضه

 وابعاد بالمحاماة السمو على المشرع  حرص  وقد التمييز  محكمة  لدى  فيه
 قرر إذا انه على(  7/المادة (فنصت مجالها من الصالحة غير العناصر

 تمس ألسباب بالجدول المحامي اسم تسجيل طلب رفض النقابة مجلس
 الطلب تجديد له يجوز  فال السمعة  حسن مع تتنافى او  الشرف او  النزاهة

  .نهائيا المجلس قرار فيه  يصبح الذي التاريخ من  وأحدة سنة  فوات قبل
 ااثن  هو  السابق القانون  يحدده الذي السنوي  االشتراك مقدار كان ولما

 المعقول الحد الى به النزول رؤى  فقد المحامين  كافة الى بالنسبة  دينارا عشر
 فاصبح والمحدثين  منهم  القدامى  بين  التفرقة مع المحامين عن تخ يفا

 وعشرة التمرين تحت المحامين  الى بالنسبة  دنانير ثالثة(  9ة/الماد) بمقتضى
 في التسجيل رسم تخ يض  نفسها للعلة رؤى  وقد عداهم لمن بالنسبة دنانير 

 دنانير عشرة والى التمرين تحت المحامين الى دنانير خمسة الى الجدول
  .عداهم لمن  بالنسبة

 عمل خضوع عدم على منه(  37/المادة (في ينص ان المرعى يفت ولم
 الضمان لقانون  وال العمل لقانون  اخر محام لدى يعمل الذي المحامي

 يكون  ما ابعد  هو  العمل  هذا  ان على  تأكيدا وذلك صورة بأية  االجتماعي 
 السمو  يجمعهم الذين الزمالء بين للثقة تعزيزا وذلك العمل عقد نطاق عن

 .اغراضها وتحقيق  بالمهنة 
 في له العنان إطالق على يعتمد ما اول يعتمد  المحامي  عمل كان ولما

 كلمة اعالء الى توصال السبيل هذا في له الراي حرية  كفالة وعلى الدفاع
 المحامي معاملة وجوب  الى المثلى الغاية لهذه تحقيقا القانون  ذهب فقد الحق
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 فنصت الدفاع حدود جاوز إذا بالحسنى يؤخذ وان رسالته بسمو  يليق  بما
 جرائم من  اليه  ينسب ما  بسبب المحامي  توقيف جواز عدم   ( على28/المادة)

 المهنة.  ممارسة اثناء منه  صدرت وكتابات اقوال عن واالهانة والسب القذف
 تكفل التي الضمانات ببعض المحامي  احاطة رؤى  ذاتها الغاية لهذه تحقيقا

(  30/المادة (فنصت  واالطمئنان والرضا الثقة من  كثير  في واجبه اداء له
 التحقيق او  المحامي استجواب يجوز ال المشهود الجرم حالة غير في انه على
 بذلك النقابة اخطار  بعد  اال مهنته  بممارسة تتعلق اليه  منسوبة  لجريمة  معه 

 لم فإذا والتحقيق االستجواب حضور حق عنه ينيبه من او  النقيب وخولت
 واالستجواب التحقيق اجراء جاز المناسب الوقت في النقابة يمثل من يحضر

 القانون  عنى قدو  .مبرر بغير العدالة سير يتعطل ال وحتى حضوره غير في
 المحاماة قانون  في ورد ما نحو على  وآدابها المهنة تقاليد  بعض على  بالنص

 (فحظرت االخرى  التشريعات من وكثير المتحدة العربية بالجمهورية
 او  حاكم امام معروضة دعوى  يف الوكالة قبول المحامي على(  48/المادة
 موكله خصم وافق  ولو  الرابعة الدرجة حتى  مصاهرة او  قرابة به  تربطه  قاض

 القاضي او  الحاكم بحياد االمر لتعلق نظرا ذلك على صراحة الدعوى  في
 خطره له اعتبار  وهو والظنون  الشبهات له وابعاد  الدعوى  لنظر لصالحيته 

 مما اخرى  جهة من بالمحاماة السمو  وفي  جهة من  القضاء استقالل في
 لى( ع51/المادة)اوجبت  كما  .العام النظام صميم  من المبدأ هذا يجعل 

 وآداب اللياقة قواعد به تقضي ما زمالئه  معاملة  في  يلتزم ان المحامي 
 حصلها التي النقود  طلبه عند  لموكله يرد ان التوكيل انقضاء عند المحاماة
 للمحامي  ورخصت منه استلمها قد كان التي واالوراق والمستندات لحسابه

 موكله نفقة على يستخرج ان في  اتعابه  على  اتفاق حصل  قد يكن  لم إذا
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 األتعاب بهذه المطالبة في اليها االستناد له يصح التي االوراق من صورا
 استخراج مصاريف موكله من يسترد حتى االوراق هذه  اصل لديه  يبقى وان

 التي واالوراق المستندات صور على النقابة مجلس يصدق ان على صورها
 الموكل حق  يجعل ان القانون  ير ولم المحاكم  بسجالت ثابتة اصول لها  ليس
 ال حتى  طويل امد  الى ممتدا محاميه  من  والمستندات االوراق  استرداد في

 لمسؤولية بالتالي ويتعرض االوراق هذه على المحافظة بواجب المحامي يرهق
 من ميالدية  سنوات بخمس  االلتزام هذا مدة(   54 /لمادة)ا      فحددت فقدها
 قبل االوراق  برد طالبه قد الموكل كان إذا اال  المحامي مهمة انتهاء تاريخ
 هذه في يسقط ال الموكل حق  فان مسجل بخطاب المذكورة المدة مضي
 عالج قد .المذكور  الخطاب  تاريخ  من  تبدا سنوات  خمس  بمضي  اال الحالة
 العدالة يحقق  الذي الوجه على المحاماة بأتعاب الخاصة األتعاب القانون 

 (فجعلت  للطرفين التامة الحيدة توفير مع السواء على وموكله للمحامي
 ولم للمحاكم حولها يثور الذي  النزاع في بالفصل االختصاص  (62/المادة

 خسر من  على  بها  الحكم يجوز  التي األتعاب فئات يحدد جدول  وضع ير 
 من (63/المادة(        فنصت السابق القانون  فعل ما نحو  على الدعوى 
 قيمة من المائة في خمسة على تزيد  ال بنسبة األتعاب تقدير  على القانون 

 انه  اذ السابق القانون  في الوارد النص  على يفضل النص وهذا به المحكوم 
 وما المحكومية  قيمة مع  يتناسب سلميا تقديرا األتعاب تقدر  ان للمحكمة يتيح
 على حالة اية في األتعاب تزيد ال ان على جهد من الدعوى  في بذل

 في خمسة بنسبة  األتعاب  فتقدر  االستمالك  دعوى  في  اما .دينار خمسمائة
 ال ان على المحكمة به تحكم الذي االستمالك بدل بين الفرق  من المائة
 في اما  االحوال جميع  في دنانير  عشرة عن  تقل  وال  دينارا خمسين تجاوز 
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 مدني بحق  مدع بها  التي الجنائية  الدعاوى  وفي  القيمة محددة غير الدعاوى 
 دينارا وخمسين  مائة تجاوز وال دنانير عشرة عن يقل ال  بما األتعاب فتقدر

 من حكم  في  طلبه  على  بناء الدعوى  ابطلت من اعتبار  على  نص  وقد.
 والمحامين المتقاعدين  المحامين  ان في المشرع  نظر  وجهة مع خسرها,  تمشيا

 (76/دةلماا (استبعدت  فقد السنوية االشتراكات يؤدون  ال الممارسين غير
 حق لهم يكون  فال المحامين  لنقابة العامة الهيئة عضوية من  جميعا هؤالء

 78 /المادتان (نصت  وقد االنتخابات  في  االشتراك وال اجتماعاتها  حضور 
 اختصاصاتها لممارسة عاديا اجتماعا تجتمع العامة الهيئة ان  على( 79 و 

 يحدد ان على الثاني كانون  شهر من األول النصف خالل سنتين كل في مرة
 واال يوما عشر بخمسة حلوله قبل عنه ويعلن االجتماع  موعد النقابة مجلس 

 من عشر السادس اليوم في  نفسها تلقاء من  تجتمع ان العامة للهيئة  حق 
 تجتمع العامة الهيئة ان لى( ع 78/مادة)ال   نصت كما الثاني  كانون  شهر

 على بناء او نفسها تلقاء من  النقابة مجلس  من  بقرار عادي غير  اجتماعا
 (اوجبت  وقد العامة الهيئة اعضاء من بالمائة عشرة عن يقل  ال ما طلب
 تقديم بعد يعقدها جلسة اول في يقرر ان النقابة مجلس لى( ع 79/المادة
 يتجاوز ال ميعاد في العادي غير لالجتماع العامة الهيئة دعوة اليه الطلب
 اليه والدعوى  االجتماع موعد تحديد  العدل وزير  تولى واال يوما عشر خمسة

 ان على  ه( من 38/المادة (فنصت  النقابة مجلس  تشكيل القانون  عدل  وقد.
 احتياطيين اعضاء خمسة له ويكون  اصليين اعضاء وعشرة نقيب من  يؤلف
 ان على (  84/المادة (ونصت للقانون  وفقا االصليين األعضاء محل يحلون 
 نفاذ تاريخ  من  اعتبارا يجوز  ال  انه  وعلى سنتين لمدة ينتخبون  جميعا هؤالء
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 بهذا يستأثر ال حتى متتاليتين مرتين من أكثر النقيب انتخاب القانون  هذا
 توليه.  فرصة لغيره وتتهيأ بعينه شخص  المنصب

 المحاماة مارس قد يكون  ان نقيبا ينتخب فيمن  (85/المادة (اشترطت وقد 
 احتياطيا او  اصليا عضويا ينتخب وفيمن  سنة عشرة خمسة عن تقل  ال مدة
 ينتخب وفيمن سنة عشرة خمسة عن  تقل ال  مدة المحاماة مارس قد يكون  او 

 عن تقل ال مدة المحاماة مارس قد يكون  ان احتياطيا او  اصليا عضويا
 التي المدة احتساب  من (  38/المادة) عليه  نصت  ما مراعاة مع سنوات ثماني

 لهذا للمحاماة ممارسة مدة ونحوها القضائية الخدمة في المحامي قضاها
 من النقابة مجلس ينتخبه  وأحد  وكيل النقابة لمجلس  يكون  ان ورؤى  الغرض

 وامين  الصندوق  امين بانتخاب اسوة وذلك له  اجتماع اول  في  اعضائه  بين 
و السر  النقابة مجلس اعضاء بانتخاب الخاصة األحكام القانون  عدل قد. 

 مقر في عامة انتخاب لجنة  تشكيل على(  100و 99/ين ت الماد (فنصت
 االستئناف محاكم  مقر  في فرعية  لجان وتشكيل  بغداد استئناف محكمة 
 ضمانا بالمحكمة حكام ثالثة اقدم من اللجان هذه من كل وتؤلف  االخرى 
 الى استئنافية  منطقة كل محامو يتوجه  ان شبهة على لكل ودفعا للحياد
 مشقة المحامون  يتجنب وبذلك امامها بأصواتهم ويدلوا بها الخاصة اللجنة
 عملية في ارهاق دون  االشتراك منهم عدد ألكبر ويتيسر  بغداد الى السفر

 طلب قبول النقابة مجلس رفض لمن  )95 /المادة)واجازتاالنتخاب.  
 (94/المادة) اجازت كما التمييز محكمة لدى القرار هذا في الطعن ترشيحه

 (نصت ،  الترشيح ميعاد المرشح على يفوت  ال  وحتى فورا النقابة امتنعت  لمن
 تقديمها تاريخ  من  قانونا مقدمة الترشيح استمارةر اعتبا على(  94ة/الماد

 اداء من تمكنها سلطات االنتخاب لجان القانون  خول وقد االستئناف لمحكمة 
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 يكن لم من االنتخاب مكان عن تبعد ان لها(  103 / المادة (فأجازت مهمتها
 على فورا بالقبض  تامر وان امامها التصويت  لهم  يحق  الذين  المحامين من
 بسالمته المساس او االنتخاب على  للتأثير  محاولة اية  او جريمة منه تقع من
 حالة القانون  عالج وقد  .اوامرها تنفيذ في وغيرها الشرطة بقوات تستعين  وان

 باي او  باالستقالة سواء مدته انتهاء قبل  النقابة مجلس مناصب جميع شغور
 حق العدل وزير  تخويل  على القانون  من(   93 /المادة)فنصت اخر  سبب

 فيهم  تتوافر الذين المحامين  من وثالثة الحكام من اثنين من لجنة تشكيل
 النقابة شؤون  ادارة اللجنة هذه تتولى ان على النقابة مجلس عضوية شروط
 النقابة مجلس اختصاصات جميع لها ويكون  جديد  مجلس انتخاب يتم  حتى

 هذه واوجلت  النقيب اختصاصات لها رئيسا العدل وزير ينسبه لمن  ويكون 
 ال موعد  في  لالجتماع  العامة الهيئة  اعضاء تدعو ان اللجنة  على المادة

 على صراحة المذكورة المادة نصت كما انقضائها  تاريخ  من شهرين  يتجاوز 
 يتم ان الى اختصاصه مباشرة في مدته انتهت الذي النقابة مجلس استمرار
  .الجديد المجلس انتخاب

 ما  األحكام من ووضع المحامين بتأديب الخاصة األحكام القانون  عدل وقد
 المحاماة قانون  تضمنها التي بالمبادئ ذلك في ًً مستهديا العدالة تحقيق يكفل

 على(  110 /المادة) فنصت المتحدة العربية  الجمهورية في حاليا به  المعمول
 محكمة كل في يشكل مجلس اختصاص من المحامي تأديب يكون  ان

 يعينهما  المحامين  من اثنين وعضوية نوابه أحد  او  رئيسها برئاسة استئناف
 فيه العضوية شروط فيهم تتوافر ممن اعضائه غير  من  النقابة مجلس 
 بقرار المحامي على تقام التأديبية  الدعوى  ان على(   111 /المادة (ونصت

 المحامين بين ذلك في  وسوى  العام االدعاء  رئيس  من  او النقابة مجلس  من
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 على التأديبية العقوبات(  109/المادة (وقصرت وصغيرهم كبيرهم جميعها
 إذا المحامين جدول من  االسم ورفع المهنة ممارسة من مؤقتا والمنع  التنبيه 
 محاكمته تستدعى بحيث الجسامة  من ليست اليه المسندة  الوقائع ان رؤي 

 المحامي احالة في العام االدعاء  رئيس بحق هذا يخل  ال  ان  على تأديبيا
  .محال  لذلك رأى إذا التأديب مجلس  الى

 كاهلهم تثقل  التي المالية لألعباء وتخ يفا المحامين  بين للمساواة  وتحقيقا
 ضد  بها لهم المحكوم  المحاماة اتعاب من شيء استقطاع عن  القانون  عدل

 اشتراكات من للصندوق  يؤدونه  بما اكتفاء التقاعد صندوق  لصالح موكليهم
 صندوق  في السنوي  االشتراك لبد )133/المادة (خفضت وقد. سنوية 
 وستة األولى الخمس  السنوات من سنة لكل دينارا عشر ثمانية الى التقاعد
 دينارا واربعين وثمانية  التالية الخمس السنوات من سنة لكل  دينارا وثالثين

  .ذلك تعقب التي السنوات من  سنة  لكل
 مدة بعض او  كل ضم المتقاعد للمحامي الكريمة للحياة توفيرا رؤي  كما

 السلطة قانون  بمقتضى  المعتبر القانوني  العمل  في او  القضاء في  الخدمة
 طلب إذا للمحاماة الفعلية الممارسة مدة الى القضائي للعمل نظيرا القضائية
 وان المذكورة الممارسة مدة على المضمونة المدة تزيد اال على ذلك المحامي

  .سنوات عشر على حال باي تزيد ال
 من اعفاؤهم رؤى  التقاعد الى احالتهم يطلبون  الذين المحامين على وتيسيرا

 المدة عن  التقاعد لصندوق  عليهم  المستحقة االشتراك بدالت جميع  دفع
 فأجازت حدةاو  دفعة  1964 لسنة (  157)  رقم السابق  القانون  لنفاذ السابقة

 متساوية شهرية اقساط على عليهم المستحق المبلغ يدفعوا ان (193/المادة)
  التقاعد على احالتهم تاريخ  من سنوات ثالث تجاوز ال مدة خالل 
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 للمحاماة ممارسته مدة استكمال قبل  يتوفى الذي المحامي  يعيلهم من  كان ولما
 مقطوعة مكافأة سوى  السابق القانون  بمقتضى يستحقون  ال سنة عشرة خمسة

 الحقوق  منحهم على(  151/المادة (نصت  قد الكريم العيش لهم تضمن ال
 المهنة ممارسة عن لعجزه التقاعد على يحال الذي للمحامي المقرر التقاعدية

 العدل لوزير فأجاز اجراءاته ووحد القرارات في  الطعن حتى القانون  نظم وقد
 الطعن األقل على العامة الهيئة اعضاء من المائة في عشرة عن يقل ال ولما
 .االنتخاب  نتيجة  وفي العادي غير االجتماع الى العامة الهيئة قرارات في

 المصلحة صاحب وللمحامي  النقابة ومجلس العام االدعاء لرئيس  واجاز
 رئيس القانون  خول  كما التأديب  مجلس من الصادرة القرارات في الطعن

 . المحامي  اسم بتسجيل النقابة مجلس قرارات في الطعن  حق العام االدعاء
 غير المحامين  بجداول  االسم تسجيل  طلب برفض الطعن وللمحامي 

 ميعاد القانون  وجعل  (166/المادة (عددتها التي  القرارات  وفي  الممارسين
 مشكلة التمييز محكمة وخول االحوال جميع في يوما عشر خمسة الطعن

 في الطعن الفصل حق  حكامها من اربعة وعضوية نوابه أحد او  رئيسها من
 تعقيبا يقبل ال قطعيا االحوال جميع في قرارها يكون  ان على صراحة  ونص

 ان يجب التي العليا المحكمة ألحكام احتراما غيره من  او  النقابة مجلس  من
 .   ى االخر  واللجان المجالس قرارات على تسمو
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 الفصل الرابع                            

( لسنة  1رقم ) باألوقافتعليمات توكيل المحامين الخاصة   
1967 

استنادًا الى الصالحية المخولة لنا بموجب المادة السابعة عشرة من قانون  
   :اآلتيةاصدرنا التعليمات   1966( لسنة 64) ادارة االوقاف رقم

تقدم المديريات والمأموريات الى الديوان جميع المعلومات والوثائق  .  1مادة 
 بإقامة المتوفرة لديها عند طلب اقامة دعوى او تقرر اقامتها او عندما تبلغ 

تبين قيمة الدعوى والبينات التي تثب ادعاء  وباألخص دعوى عليها  
المحامين او   أحدويتخذ الديوان ما يلزم لتوكيل  الخصم.االوقاف او تدحض 

الموظفين الحقوقيين فيها عندما ال يستدعي الحال توكيل محام في   أحد
 .الدعوى 
تنتخب مديرية الحقوق المحامين للدفاع عن حقوق االوقاف وتتفق  .  2مادة 

 الديوان. رة بموافقة رئيس على االج 
  .يمضي رئيس الديوان او من يخوله بالوكاالت.  3مادة 
تكون قيمة المدعى به اساسًا الحتساب اجور المحامين وتعين  .  4مادة 

 – : حسب النسب اآلتية
تكون اجرة المحاماة ثمانية في المائة من قيمة المدعى به اذا لم ترد   –أ 

ئة للمائة االولى وخمسة بالمائة لما زاد عن  على مائة دينار وثمانية بالما
 . ذلك
( دينارًا مهما بلغت قيمة  350/   –)  لألجرةيكون الحد االقصى  –ب 
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 . المدعى به 
يجوز االتفاق مع المحامين على اجرة تقل عن النسب المبينة في   – جا 

الفقرة )أ( اذا كانت الدعوى ال تتطلب عناًء كبيرًا او كانت من الدعاوى 
 . توقع حسمها في مدة وجيزةالم
يجوز ان تتجاوز اجرة المحاماة الحد المقرر في الفقرة )ب( اذا كانت   –د 

الدعوى مهمة او كانت قيمة المدعى به جسيمة جدًا . وذلك بموافقة 
المجلس االعلى على اال تزيد االجرة في غير الدعاوى الجنائية على ما  

وى اال اذا كان الغرض من الدعوى يعادل العشرين في المائة من قيمة الدع
 . االنتفاع من الحكم الذي يصدر بشأنها بأكثر مما تتضمنه الدعوى 

يجوز االتفاق على اجرة مقطوعة في الدعاوى التي ال يمكن تعيين   –ها 
قيمة المدعى به فيها وفي الدعاوى البسيطة كالتخلية واجر المثل والتولية 

ي االوقاف الذرية ودعاوى التص ية  وازالة الشيوع ودعاوى االرتزاق ف
واستئناف التسوية واالعتراض على بدل االستمالك او التي تدخل االوقاف 

  13و  12فيها شخصًا ثالثًا وفي الدعاوى الجزائية التي تقام وفقًا للمواد 
 . من قانون ادارة االوقاف  14و 

 – : تدفع اجور المحاماة بحسب الحاالت اآلتية.  5مادة 
اجرة المحامي كاملة اذا صدر الحكم لصالح الوقف وبعد ان  تدفع  –أ 

 . يكتسب الدرجة القطعية 
يدفع نصف االجرة اذا صدر الحكم ضد الوقف واكتسب الدرجة   –ب 

 . القطعية
ان كان جزء من الحكم في دعوى لصالح الوقف والجزء اآلخر ضده  – جا 

الثاني بعد   تدفع اجرة كاملة عن الجزء االول ونصف االجرة عن الجزء
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 . اكتساب الحكم الدرجة القطعية
تعطى االجور عن الدعاوى المقطوعة االجرة وغيرها بحسب النسب   –د 

المتقدمة على انه يجوز ايداع الدعوى للمحامي بأجرة مقطوعة تدفع له كيفما 
كانت نتيجة الدعوى بعد اكتساب الحكم القطعية وذلك في دعاوى تص ية  

والتولية والكشف المستعجل واستماع الشهادات بصورة الوقف وازالة الشيوع 
 . مستعجلة

 – : يدفع للمحامي اجر مثل عن اتعابه في الحاالت اآلتية.  6مادة 
اذا سحبت الدعوى او ابطلت بطلب من المدعي او المدعى عليه او   –أ 

 . بالتراضي بينهما
  نونياذا ردت الدعوى لمنع سماعها من قبل المحاكم بموجب نص قا –ب 
اذا اتخذت المحكمة قرارًا برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استنادًا  – جا 

( من قانون اصول المرافعات المدنية  63( من المادة )2الى نص الفقرة )
 . والتجارية

اذا ابطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين او احدهما استنادًا الى   –د 
اصول المرافعات المدنية  ( من قانون 55( من المادة )4و   2الفقرتين )
 . والتجارية

 . اذا ابطل استدعاء الدعوى ألي سبب كان –ها 
اذا قررت المحكمة رد الدعوى بسب فوات المدة القانونية المعينة   –و 

 . للطعن في االحكام
تقدر مديرية الحقوق مدار اجر المثل باالستناد الى قيمة الدعوى .  7مادة 

وعدد الجلسات التي حضر المحامي مرافعاتها ومقدار الجهد الذي بذله  
وان لم يوافق المحامي على االجرة المقدرة  علىفيها، يوافق رئيس الديوان 
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وينتخب فعليه ان ينتخب محكمًا واحدًا وينتخب الديوان ايضًا محكمًا واحدًا 
وقرار الثالثة يكون قطعيًا وملزمًا للطرفين   ثالثًا.كال المحكمين محكمًا 

 القرار.ويتحمل الطرف الخاسر اجور المحكمين كال او جزًء بحسب 
يجوز اعطاء المحامي ثلث االجرة المتفق عليها كسلفة بد اقامة  .  8مادة 

لقرار الدرجة الدعوى اما القسم الباقي منها فال يدفع اال عند اكتساب ا
ويجوز ابالغ السلفة  االعتبار. القطعية على ان يؤخذ الثلث المستلف بنظر 

 الوقف.الى نصف االجرة المتفق عليها عند صدور الحكم البدائي لصالح 
ال يتحمل الديوان مصروفات سفر المحامي داخل حدود بلدية البلدة .  9مادة 

مقعدين بالسيارة الى خارج التي يقع فيها مكتبه. ولكنه يستحق اجور سفر ب
حدود البلدية المذكورة ويجوز الموافقة على استكرائه سيارة كاملة لهذا  

  .الغرض عند الضرورة
يجوز تسليف المحامي مبلغًا مناسبًا لتالفي المصروفات القضائية  .  10مادة 

ويجوز صرف اجور السفر له على ان يقدم المستندات التي تعزز الصرف 
ن الجهة الرسمية المختصة لتسويتها قبل او عند دفع بقية  بعد توثيقها م

  .االجور المستحقة له بعد حسم الدعوى 
من محام واحد في الدعوى على ان تكون   أكثر يجوز توكيل .  11مادة 

االجرة واحدة مشتركة بينهم بالتساوي او بالنسبة التي يحددها الديوان او  
على النسب المتقدمة. وال يجوز  المحامون على اال تزيد االجرة في كل حال 

للمحامي توكيل غيره من المحامين في الدعوى المودعة اليه بموافقة  
  .الديوان
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يجوز توكيل محام بأجرة شهرية للنظر في الدعاوى العائدة .  12مادة 
وابداء االستشارات القانونية وذلك بقرار من رئيس الديوان ومصادقة  لألوقاف

  األعلى. مجلس االوقاف 
يستحق المحامي المعين وفق الفقرة السابقة اجور السفر وال    . 13مادة 

يجوز له الدخول في مرافعة اية دعوى ما لم يوافق الديوان على ذلك  
   ً .تحريريا
اذا استقال المحامي بل صدور قرار قطعي في الدعوى فال   . 14مادة 

يستح اية اجرة عنها اال اذا كانت استقالته عن مرض مقعد يؤيد بتقرير  
طبي رسمي او عن توظيفه او عن سبب مهم مقنع يؤثر في سير الدعوى  
فله ان ينسب عنه محاميًا آخر ببقية االجرة المتفق عليها بموافقة الديوان، 

سب عنه محاميًا تقدر له حينئذ اجر مثل عن اتعابه وينيط الديوان فان لم ين 
الدعوى بمحام آخر على اال تزيد اجرته مع اجر المثل المدفوع للمحامي  
المستقيل على االجرة المقررة للدعوى واذا كان المحامي المستقيل معينًا  

ما  من هذه التعليمات فتقدر مديرية الحقوق اجر مثل ع  11بموجب الفقرة 
المقررة مطروحًا منها  باألجرةقام به وتودع الدعوى الى المحامي الثاني 

  .اجر المثل المقدر المذكور
اذا ظهر للديوان ان المحامي غير جاد في تعقيبه الدعوى  –أ   . 15مادة 

فعليه ان يوجه اليه كتابًا يشير فيه الى هذه الفقرة وبأنه سيعتبر مستقياًل عن 
اجوره ان لم يبادر الى محافظة حقوق الوقف وفق ما هو   الوكالة ويحرم من

مطلوب منه فان استمر المحامي على اهماله، فللديوان ان يعزله عن  
  .الوكالة وال يستحق آنذاك اية اجرة

للديوان ان يعزل المحامي وان يحرمه من اجرة الدعوى اذا تسبب في   –ب 
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ف او اذا طلب ما لم يكن  اسقاطها او عدلها بما ال يتفق مع ادعاء االوقا
مخواًل بطلبه وان يكبده جميع الرسوم والمصاريف واالضرار التي تنجم عن 

سوء تصرفه عن قصد او غير قصد وله ان يطلب من نقابة المحامين  
احالته الى مجلس التأديب وان يعزله من جميع ما انيط به من دعاوى وان 

 . يمنع توكيله عن الديوان في المستقبل
على المحامي ان يطلب بالرسوم والمصاريف واجرة المحاماة   . 16مادة 

واجور تنظيم اللوائح والسفر والشهود وعند عدم طلبه ذلك يستقطع من  
اجرته ما قد يفوت على الدائرة منها وتكون هذه الرسوم والمصاريف واجور 
المحاماة التي تحكم بها المحكمة للدائرة وليس للمحامي ان يطالب بشيء  

حكمت المحكمة   إذاتم االتفاق على خالف ذلك. على انه  إذاها اال من
مما تم االتفاق عليه معه فتكون الزيادة حقًا   أكثرللوقف بأجور محاماة 

  .للمحامي 
على المحامي ان يقدم تقريرًا شهريًا بالدعوى المودعة اليه يبين   . 17مادة 

ذه فيها من اجراءات فيه المرحلة التي وصلت اليها الدعوى وما يرى اتخا
وعليه كذلك ان يقدم تقريرًا فور صدور قرار في الدعوى يبين فيه ماهية  

القرار ورأيه في ا تباع طرق الطعن حوله ان كان صادرًا كله او في جزء  
منه ضد مصلحة الوقف وان يقدم عند اكتساب الدعوى القطعية قائمة  

م به للدائرة او عليها بالرسوم والمصاريف التي صرفت على الدعوى وما حك
  .وال تصرف له االجور اال اذا قام بذلك

 باألوقافبشأن اجور المحاماة الخاصة  1تلغى التعليمات رقم   . 18مادة 
 . وتعديلها 1960لسنة / 
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تنفذ هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة   . 19مادة 
  .الرسمية
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 الخامس فصل ال
 1965( لسنة 173رقم ) لقانون المحاماةالقوانين المعدلة 

 المبحث األول 
 1969( لسنة  71رقم )قانون 

 1965لسنة  (173)التعديل االول لقانون المحاماة رقم  
 1مادة 

 . من القانون   4تلغى الفقرتان )خامسا وسادسا( من مادة 
 2مادة 

 – : يلي من القانون ويستعاض عنها بما   5تلغى مادة 
يشتمل جدول المحامين على أسماء جميع المحامين مرتبة    – 1 – 5مادة 

وفقا لتاريخ التسجيل وتبين فيه تواريخ تسجيلهم ومحالت اقامتهم  
وصالحياتهم وتواريخ دفعهم بدالت االشتراك السنوية وعقوباتهم ويؤشر على  

 . هم منهاسماء المحالين على التقاعد منهم ومن رفعت أو استبعدت أسماؤ 
تنظم النقابة خالل شهر شباط من كل سنة قائمة بأسماء المحامين   – 2

الذين سددوا بدالت االشتراك خالل شهر كانون الثاني من تلك السنة وتلحق  
بها قائمة بأسماء المحامين المحالين على التقاعد وترسل نسخة منهما إلى 

ؤسسات والمديريات  كل من وزارة العدل والوزارات األخرى والمحاكم والم
 . العامة وغرف المحامين

 3مادة 
 – : من القانون ويستعاض عنها بما يلي   4تلغى مادة 

إذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء في الفقرة الثالثة  – 7مادة 
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فال يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي  2من مادة 
 . ا زال سبب الرفض خاللهايصبح فيه القرار نهائيا إال إذ

 4مادة 
من    8تحذف العبارة )بالجدول الذي يريد تسجيل اسمه به( من مادة 

 . القانون 
 5مادة 

 – : من القانون يستعاض عنها بما يلي  9تلغى مادة 
 – : يكون رسم التسجيل في جدول المحامين كما يلي   – 1 – 9مادة 

لمحدودة . فإذا وسعت  خمسة دنانير للمحامي من ذوي الصالحية ا –أ 
 . صالحيته غلى مطلقة يدفع خمسة دنانير أخرى 

 . عشرة دنانير للمحامي من ذوي الصالحية المطلقة –ب 
 – : يكون بدل االشتراك السنوي كما يلي – 2

 . ثالثة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي الصالحية المحدودة –أ 
 . الصالحية المطلقةعشرة دنانير بالنسبة للمحامي من ذوي  –ب 

يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ونادي المحامين ويستوفى   – 3
 . منه ديناران سنويا عن ذلك عند دفع بدل االشتراك السنوي في النقابة

 6مادة 
 – : من القانون ويستعاض عنها بما يلي  10تلغى مادة 

شهر كانون  يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء  – 1 – 10مادة 
الثاني على أن يدفع بدالت االشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها 

 . خمسون بالمائة منها
إذا تختلف المحامي ألي سبب كان من دفع بدل االشتراك السنوي   – 2
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الثالث سنوات متتالية فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين وال 
. وفي حالة رغبته بالعودة إلى  تحسب هذه المدة مقضية في المحاماة 

  المحاماة يقدم طلبا بإعادة انتمائه إلى النقابة مجددا
 7مادة 

تلغى المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من القانون 
 – :ويستعاض عنها بما يلي

يقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي من جدول   –مادة الثالثة عشرة 
فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص عليها في المحامين إذا 

 . 2مادة 
إذا عين المحامي في المناصب والوظائف   –مادة والرابعة عشرة 

فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول   4المنصوص عليها في مادة 
 . المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته

ي جدول المحامين  يعاد تسجيل المحامي مجددا ف –مادة والخامسة عشرة 
في حالة زوال أسباب استبعاد اسمه من الجدول وفقا للمادة الرابعة عشرة 

 . وذلك بقرار من مجلس النقابة بعد تقديمه طلبا بذلك
 8مادة 

 . عشرة من القانون  8تحذف عبارة )تحت التمرين( الواردة في مادة 
 2المحتوى 

 9مادة 
 – : بما يليمن القانون ويستعاض عنها   22مادة التلغى 
ال يجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين    – 1 – 22مادة 

ابداء المشورة القانونية أو التوكل عن الغير لالدعاء بالحقوق والدفاع عنها 



 

712 
  

أمام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها 
 . يةالقانون بالتحقيق أو الفصل في منازعات قضائ 

 – : استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز  – 2
للمتقاضين في دعاوى االصالح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوى  –أوال 

الصلحية ودعاوى االحوال الشخصية أن يوكلوا عنهم اقرباءهم من الدرجة  
األولى أو الثانية في المرافعة . ولمن ينوب عن غيره بحسب الوالية أو  

 . و القيمومة أو التولية هذا الحق أيضاالوصاية أ
للمحامي المتقاعد أن يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجة أو أصوله  –ثانيا 

 . أو فروعه فقط
للدوائر الرسمية وشبه الرسمية ان تنيب عنها في الحضور والمرافعة  –ثالثا 

أحد  ( من هذه المادة1أمام المحاكم والجهات األخرى المذكورة في الفقرة )
موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق، وذلك فيما عدا الدعاوى التي 

تختص محاكم الصلح أو البداءة أو استئناف الحقوق في النظر فيها إذا  
 . كانت قيمتها تزيد على ألف دينار وليست مقامة من أتعاب محاماة

 لكاتب المحامي المجاز قانونا أن يعقب أعمال المحامي لدى جميع –رابعا 
 . مراجعها القانونية

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو بغرامة ال تتجاوز   – 3
خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين كل من مارس عمال من األعمال المذكورة 

( من هذه المادة . وتكون  2( من غير المذكورين في الفقرة )1في الفقرة )
د على سنة واحدة أو بغرامة ال  العقوبة في حالة العود الحبس مدة ال تزي 
 . تزيد على مائة دينار أو بكلتا العقوبتين
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 10مادة 
 – : من القانون ويستعاض عنها بما يلي  23تلغى مادة 

توزع الدعاوى التي تروم الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية   – 1 – 23مادة 
عن  توكيل محام فيها للدفاع   –بما فيها المصارف والشركات المؤممة  –

حقوقها من قبل لجنة تسمى )لجنة توزيع دعاوى الدوائر( وال يجوز ألية  
 . دائرة مما ذكر اعاله توكيل محام اال بواسطة هذه اللجنة

تؤلف اللجنة المذكورة من ثالثة أعضاء أحدهم يمثل وزارة المالية  – 2
وتنتدبه من بين موظفيها الحاصلين على شهادة حقوق والثاني يمثل نقابة 

محامين وينتدبه مجلس النقابة من بين المحامين ذوي الصالحية المطلقة ال
وتنتهي مدة انتداب العضوين المذكورين في نهاية السنة المالية التي انتدبوا 

خاللها وعلى كل من وزارة المالية ومجلس النقابة انتداب العضو الذي 
عضو الثالث يمثلها خالل السبعة أيام األولى من كل سنة مالية . أما ال

فتنتدبه الدائرة التي تروم التوكيل في كل دعوى على حدة . ويكون مقر  
 . اللجنة في وزارة المالية

 11مادة 
 – : والثالثون من القانون ويستعاض عنها بما يلي 3تلغى مادة 

يتمتع المحامي وافراد اسرته المكلف بإعالتهم شرعا  – 33مادة 
وظفين من أجور المستش يات والمؤسسات بالتخ يضات التي تمنح لسائر الم

 . الصحية الحكومية وأجور نقلهم في السكك الحديدية
 12مادة 

والثالثين من القانون ويستعاض   6تحذف كلمة )خمس( الواردة في مادة 
 . عنها بكلمة )ثالث(
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 13مادة 
 – : من القانون ويستعاض عنها بما يلي  63تلغى مادة 

المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كال تحكم   – 1 – 63مادة 
أو جزءا بأتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام .  

ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق  
 . باتعاب المحاماة فقط

 – : تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الوجه اآلتي – 2
في المائة من قيمة المحكوم به على ان ال تتجاوز  بنسبة عشرة  –أوال 

 . خمسمائة دينار
بما ال يقل عن عشرة دنانير وال يتجاوز مائة وخمسين دينارا في    –ثانيا 

الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق  
 . مدني
ترض عليه  بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المع  –ثالثا 

وبدل االستمالك الذي تحكم به المحكمة في دعوى االستمالك على أن ال 
 . تتجاوز مائة وخمسين دينارا وال تقل عن خمسة وعشرين دينارا

 14مادة 
( ويضاف إليها الفقرة 1والستون من القانون فقرة ) الرابعةمادة التعتبر  – 1

 . ( لها2التالية وتعتبر فقرة )
اماة المحكوم بها في االعالم حق امتياز من الدرجة  التعاب المح  – 3

األولى وال تدفع اال للمحامي الوكيل نفسه في المحاكم ودوائر التنفيذ وتعتبر 
جزءا من االتعاب المتفق عليها وال يجوز حجزها اال عن ديون الحكومة  

 . والنفقات الشرعية والمهر 
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 15مادة 
 – : مادة المائة من القانون ( من ال1يضاف ما يأتي إلى آخر الفقرة )

وال تدرج في هذه الجداول أسماء المحامين الذين لم يسددوا بدالت االشتراك 
السنوية المستحقة عليهم كاملة قبل الموعد المحدد لالنتخاب بعشرة ايام اذ 

 . ال يحق لهم االدالء بأصواتهم
 3المحتوى 

 16مادة 
والعشرين بعد   4من مادة ( 3تضاف الجملة اآلتية إلى آخر الفقرة ) – 1

 – :المائة من القانون 
 . على أن ال يقل عن ألفي دينار 

والعشرين بعد المائة من   4تضاف الفقرتان التاليتان إلى آخر مادة  – 2
 – :( منها8و   7القانون وتصبحان الفقرتين )

 . رسم قدره دينار واحد عن كل استشهاد تقدمه النقابة – 7
 – : محامي المالية في الكفاالت كما يليأجر تأييد مالءة ال – 8

عشرة فلوس عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة  –أ 
دنانير بمثابة عشرة دنانير على أن ال يقل األجر عن دينار واحد وال يزيد 

 . على عشرة دنانير 
 – : تقتصر الكفاالت المذكورة في هذه الفقرة على األمور اآلتية  –ب 
 . الكفاالت القضائية المتعلقة بالدعاوى مهما كان مبلغ الكفالة –أوال 
كفالة المحامي المالية لزوجة أوالده ووالديه وأخوته مهما كان    –ثانيا 

 . مبلغها
 . الكفاالت المالية عن الغير على أن ال تتجاوز خمسة آالف دينار –ثالثا 
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 . يعود تقدير مالءة المحامي لمجلس النقابة  –ج 
يجوز لمجلس النقابة ان يؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من  –د 

ثالثة من المحامين يخولها صالحية التأييد لمالءة المحامي المالية في  
 . الكفاالت المذكورة

 17مادة 
  6( من مادة 2تحذف العبارة )محاسبا قانونيا مجازا( الواردة في الفقرة )

 . ون ويستعاض عنها بعبارة )مراقب حسابات( والعشرين بعد المائة من القان 
 18مادة 

والستين بعد المائة من القانون ويستعاض عنها  6( من مادة 1تلغى الفقرة )
 – :بما يلي

للمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس   .1
 – : النقابة في الحاالت اآلتية 

المحامين أو رفع اسم المحامي من  رفض طلب تسجيل االسم بجدول  –أ 
 . هذا الجدول أو استبعاده منه

تحديد المادة المقضية في المحاماة لغرض الصالحية أو االنتخابات  –ب 
 . أو غير ذلك من االغراض المبينة في القانون 

تحذف عبارة )جدول المحامين الممارسين( اينما وردت في هذا  .  19مادة 
 . ارة )جدول المحامين( القانون ويستعاض عنها بعب 

 . 1/4/1969ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من .  20مادة 
 . على الوزراء تنفيذ هذا القانون . 21مادة 

 األسباب الموجبة                              
حتى سنة   1960بالرغم من تشريع ثالثة قوانين للمحاماة منذ سنة       
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من المشاكل غير محلولة . كما ان ارتفاع أسعار  فقد ظلت كثير  1965
مواد المعيشة جعل مورد المحامي من أتعاب المحاماة بالنسبة لما حدده  
القانون من أجور ال يتناسب مع ما يحتاجه من مصروفات مما يقتضي  

زيادة نسب هذه األجور واعطاءها حق امتياز من الدرجة األولى على أموال  
ك لضمان معيشة الئقة للمحامي ومن يعيله شرعا . المحكوم عليه بها وذل

شرعا تخ يضات   بإعالتهممنح المحامين وافراد اسرهم المكلفين   ارتئيكما 
من أجور المستش يات وأجور نقلهم في السكك الحديدية، ولكل ما تقدم شرع  

 . هذا القانون 
 لمبحث الثاني ا
 1970( لسنة 174) القانون رقم

 المعدل  1965لسنة  (173)قانون التعديل الثاني لقانون المحاماة رقم  
الثالثة والستين من قانون  ا ثانيًا ( من المادة  2تحذف الفقرة )  - 1مادة 

 :المعدل ويحل محلها ما يلي  1965لسنة   173المحاماة رقم 
ا ثالثًا ا بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى   2

 .على أن ال تتجاوز مائة وخمسين ديناراً  االستمالك 
 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية  - 2مادة 

 .على الوزراء تنفيذ هذا القانون  - 3دة ما
 االسباب الموجبة                              

قد ألغى إجراءات   1970لسنة  54رقم  االستمالكلما كان قانون    
( من  3الملغى وحيث أن البند ) االستمالكالتثمين التي كان يأخذ بها قانون 

  173( من المادة الثالثة والستين المعدلة من قانون المحاماة رقم 2الفقرة )
% من الفرق بين    5نص بأن تكون أتعاب المحاماة بنسبة   1965لسنة 
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 .الذي تحكم به المحكمة االستمالك بدل التثمين المعترض عليه وبدل 
مع قانون اإلستمالك وإلجراء  ولما كان هذا الحكم قد أضحى يتعارض  

 .شرع هذا القانون .  التنسيق بينهما
 المبحث الثالث 

 1971( لسنة 59القانون رقم )
 1965لسنة  173قانون التعديل الثالث لقانون المحاماة رقم 

 1مادة 
 173تضاف الفقرة التالية الى المادة الرابعة والستين من قانون المحاماة رقم 

 :( لها3وتكون فقرة ) 1965لسنة 
( من هذه المادة اذا كان المحامي وكيال  3استثناء من احكام الفقرة ) – 3

عن دائرة رسمية او شبه رسمية فيستوفي اتعابه المحكوم بها في االعالم  
من الدائرة الموكلة مخصومًا منها ما قبضه من موكلته كمقدم من اتعاب  

ودوائر التنفيذ بدفعها الى الدائرة المحاماة وفي هذه الحالة تلزم المحاكم  
 .المذكورة فقط

 2مادة 
 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

 3مادة 
 .على الوزراء تنفيذ هذا القانون 

 االسباب الموجبة 
لغرض رفع االلتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في  

الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة  حالة التوكل عن الدوائر  
 .والمحامين فقد شرع هذا القانون 
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 المبحث الرابع 
 1972( لسنة  2القانون رقم )

 1965لسنة  173رقم  لقانون المحاماة  قانون التعديل الرابع 
لمادة اولى: تلغى المادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما  ا

  –يأتي:
المدة المحددة للترشيح ولم يظهر   انتهت المادة السابعة والتسعون: اذا 

منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له، يصبح المرشح المذكور 
االنتخابات وتصدر اللجنة العامة  إلجراءفائزًا بذلك المنصب دون حاجة 

عمم على  المؤلفة وفقًا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانًا بذلك ي 
اللجان الفرعية األخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك أتخاذ االجراءات األخرى  

  المنصوص عليها في المادة السادسة بعد المائة من القانون.
( لها  1المادة الثانية: تعتبر المادة الحادية والتسعون من القانون فقرة )

 ( لها: 2وتضاف إليها الفقرة التالية وتعتبر فقرة )
بمناصبهم وفقًا ألحكام المادة  االحتياط عند فوز أعضاء مجلس النقابة  – 2

السابعة والتسعين من القانون واذا شغرت عضوية أحد األعضاء األصليين 
في مجلس النقابة يقوم المجلس بانتخاب من يحل محله من بين األعضاء 

 ( من هذه المادة.1حتياطيين تطبيقًا للشطر األخير من الفقرة )اال
لمادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ  ا

 صدوره.
 المادة الرابعة: على الوزراء تنفيذ هذا القانون. 
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 مبحث الخامس ال

 1972( لسنة 83القانون رقم )
 1965لسنة  173قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم  

 1972( لسنة 83رقم )
   - 1مادة 

( من المادة 2/1تلغى عبارة ))خمس عشرة سنة (( الواردة في الفقرة )
المعدل ,   1965لسنة  173والثمانين من قانون المحاماة رقم  ةالخامس

 وتحل محلها العبارة االتية: ))عشر سنوات (( 
 2مادة 

 . 7/1972/ 2يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في 
 3مادة 

 . الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه ينشر هذا القانون في 
 المبحث السادس 

  1972( لسنة 90القانون رقم )
 1965لسنة  173قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم  

لمادة األولى: تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من المادة الثالثة ا
 والتسعين من القانون. 

صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون الموعد خالل الشهر التالي  ذا إ)اال 
  النقضائها(. 

المادة الثانية: تضاف الفقرة التالية إلى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة 
 ( لها. 7)
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اذا صادف الموعد الذي حّدده مجلس النقابة عطلة المحاكم فيكون   – 7
 الموعد خالل الشهر التالي النقضائها. 

الثالثة: ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة  المادة 
 الرسمية.

 المبحث السابع 
  1974( لسنة 134القانون رقم )

 1965لسنة  173لقانون المحاماة رقم  انون التعديل السابعق
المادة األولى: تلغى عبارة )ان كانت أقل من سنة( الواردة في المادة    

 . 1965( لسنة 173والتسعين من قانون المحاماة رقم )الحادية 
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ  

  صدوره.
 المبحث الثامن 

  1976( لسنة  2القانون رقم )
 1965لسنة  173لقانون المحاماة رقم  قانون التعديل الثامن
/ب( من المادة 2)ثماني( الواردة في الفقرة )المادة األولى: تلغى كلمة 

المعدل، وتحل   1965( لسنة 173الخامسة والثمانين من القانون رقم )
  محلها كلمة )خمس(.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ  
 أحكامه. 

 األسباب الموجبة 
طار العربية على جعل مدة ممارسة نصت أغلب قوانين المحاماة في األق    

المحاماة الواجب توافرها فيمن ينتخب عضوًا في مجلس النقابة ال تقل عن 
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خمس سنوات. وتمشيًا مع توصيات ومقررات اتحاد المحامين العرب بتوحيد 
قوانين المحاماة في األقطار العربية بقانون موحد، وكخطوة في هذا الطريق،  

/ب( من المادة الخامسة والثمانين من قانون  2فقد تقرر تعديل الفقرة )
، بجعل مدة ممارسة المحاماة للعضو 1965( لسنة 173المحاماة رقم )

المنتخب في مجلس النقابة، ال تقل عن خمس سنوات، بداًل من ثماني  
       سنوات.. ولكل ما تقدم شرع هذا القانون. 

 المبحث التاسع 
  1979( لسنة 34القانون رقم )

 1965لسنة  173لقانون المحاماة رقم  قانون التعديل التاسع
المادة األولى: يلغى نص الفقرة ) أ ( من المادة الثالثة من قانون المحاماة 

 المعدل، ويحل محله ما يلي:  1965( لسنة 173رقم )
يحق للمحامي المنتسب إلحدى نقابات المحامين في األقطار العربية،    –أ  

ايا معينة( أمام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته،  أن يترافع في )قض
بعد التثاَّبت من استمراره على ممارسة المحاماة، شرط المقابلة بالمثل، وموافقة 
العربي   القطر  في  المحامين  نقابة  إلى  المنتسب  المحامي  وُيعفى  النقيب، 

 السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة. 
 نفذ هذا القرار أعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة الثانية: ي

 المبحث العاشر 
  1983( لسنة 89القانون رقم )

 1965لسنة  173لقانون المحاماة رقم  قانون التعديل العاشر
( من قانون  22( من المادة )2المادة األولى: تلغى )ثالثًا( من الفقرة )

 المعدل ويحل محلها ما يلي:  1965لسنة   173المحاماة رقم 
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ثالثًا: لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي أن تنيب عنها، أحد موظفيها الحاصلين  
على شهادة بكالوريوس في القانون، للحضور والمرافعة أمام المحاكم والجهات 

 ذات الصفة القضائية، في الدعاوى اآلتية: 
قطاع االشتراكي طرفًا فيها الدعاوى التي تكون إحدى دوائر الدولة أو ال  –أ 

 وال تزيد قيمتها على عشرة آالف دينار. 
الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة أو القطاع االشتراكي، بعضها على    –ب  

   البعض اآلخر، مهما كانت قيمة الدعوى.
المادة الثانية: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى  

 ذ أحكامه. الوزراء تنفي 
 المبحث الحادي عشر 

  1985( لسنة 39القانون رقم )
 1965( لسنة 173لتعديل الحادي عشر لقانون المحاماة رقم )قانون ا

المادة األولى: تلغى المادة التاسعة والتسعون من قانون المحاماة رقم 
 – ويحل محلها ما يأتي: 1965( لسنة 173)

االشراف على عملية االنتخاب لجنة عامة المادة التاسعة والتسعون: تتولى  
تجتمع في مقر نقابة المحامين في محافظة بغداد ولجان فرعية في المحافظات 
األخرى تجتمع في مقرات محاكم االستئناف أو في مقرات محاكم الجنايات  
في المحافظات التي ال يوجد فيها مقر محكمة االستئناف وتتألف كل لجنة  

يرشحهم رئيس محكمة استئناف المنطقة المختص في من أقدم ثالثة قضاة  
 مركز كل لجنة انتخابية. 

( من المادة المائة من القانون ويحل محلها ما 1المادة الثانية: تلغى الفقرة )
 يأتي: 
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يجري االنتخاب وفقًا للجداول التي تعدها النقابة وتتضمن أسماء محامي    –  1
قابة إلى كل لجنة من لجان كل محافظة ممن لهم حق االنتخاب وترسل الن 

االنتخاب نسختين من هذا الجدول قبل الموعد المحدد لالنتخاب بسبعة أيام 
في األقل وتعلَّق إحدى النسختين فورًا على لوحة االعالنات في مقر النقابة  

  أو في مقر محكمة االستئناف أو في مقر محكمة الجنايات.
 يخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة: ينفذ هذا القانون من تار 

 األسباب الموجبة 
التساع مقر النقابة في بغداد الجراء االنتخابات فيها ولتمكين المحامين    

 من االدالء بأصواتهم في محافظاتهم التي يعملون فيها. 
  فقد شرع هذا القانون.    

 المبحث الثاني عشر
  1985( لسنة 66القانون رقم )

 1965( لسنة 173ي عشر لقانون المحاماة رقم )ناثلتعديل القانون ا
 1مادة 

المعدل ويحل   1965لسنة  173تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 
 : محلها ما يلي 

 2مادة 
 – : يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون 

 .فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا باألهلية المدنية الكاملة عراقيا او  –اوال 
حائزا على الشهادة الجامعية االولية في القانون او ما يعادلها  – 1 –ثانيا 

 .من احدى الجامعات العراقية
ان حائزا على الشهادة الجامعية االولية في القانون او ما يعادلها من  – 2
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جنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه احدى الجامعات العربية او اال
في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة  

 .المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي االختصاص
غير متجاوز الستين من العمر ، ويستثنى من ذلك القاضي   – 1 –ثالثا 

ساعد في مجلس شورى الدولة الذي وعضو االدعاء العام والمستشار الم
مارس العمل في القضاء او االدعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة ال  

تقل عن ثالث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة ال تقل عن ثالث 
سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون  

 .مذكورة مدة ال تقل عن ثالث سنواتالذي مارس التدريس في الكلية ال
ال يسجل في جدول المحامين القضاء واعضاء االدعاء العام ممن   – 2

احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة 
 .1983/  9/   13( والمؤرخ في   1021المرقم ) 

 .اجب لمهنة المحاماةمحمود السيرة حسن السمعة اهال لالحترام الو  –رابعا 
غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم  –خامسا 

 .تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها
غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة  –سادسا 

 .لكبها السباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذ
 .غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة –سابعا 
 .غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين  –ثامنا 

 : المادة الثانية : تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما يلي
 : يكون رسم التسجيل في جدول المحامين  –المادة التاسعة : اوال 

ثلثمائة دينار لمن تجاوز عمره الخامسة واالربعين ومضى على تخرجه   – 1
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 .في كلية القانون اكثر من ثالث سنوات
مائة وخمسين دينارا لمن سبق ان مارس القضاء او شغل وظيفة رئيس   – 2

االدعاء العام او المدعي العام مدة ال تقل عن خمس سنوات مستمرة ولمن 
عي عام مدة ال تقل ع سبع سنوات مستمرة ،  سبق ان شغل وظيفة نائب مد

او شغل وظيفة مستشار او مستشار مساعد في مجلس شورى الدولة مدة ال  
تقل عن ثالث سنوات او مارس التدريس في كلية القانون مدة ال تقل عن  

 .ثالث سنوات
مائة دينار لمن لم يتجاوز الخامسة واالربعين من العمر ولم تمض   – 3

لية القانون مدة ثالث سنوات ولمن سبق له ممارسة  على تخرجه في ك
 .المحاماة مدة ال تزيد على ثالث سنوات 

مائتين وخمسين دينارا لمن استبعد اسمه حكما من جدول المحامين   – 4
 .واعيد تسجيل اسمه مجددا

 : يكون رسم توسيع الصالحية  –ثانيا 
البند ) ب (  عشرين دينارا لمن يطلب توسيع صالحيته وفقا ألحكام  – 1

 .( من المادة العشرين من القانون   1من الفقرة ) 
خمسين دينارا لمن يطلب توسيع صالحيته وفقا ألحكام البند ) ج (   – 2

 .من الفقرة نفسها من المادة المذكورة
 : يكون بدل االشتراك السنوي  –ثالثا 
 .خمسة وعشرين دينارا للمحامين ذوي الصالحية المحدودة – 1
 .ن دينارا للمحامين ذوي الصالحية المطلقةخمسي  – 2
يعتبر كل محام مشتركا في مجلة القضاء ويستوفى منه سنويا منها  –رابعا 
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خمسة دنانير ومشتركا في نادي المحامين ويستوفي منه سنويا عشرة 
 .دنانير 
 3مادة 

 – : تلغى المادة العاشرة من القانون ويحل محلها ما يلي
يجوز للمحامي ان يجدد اجازته بعد انقضاء شهر   – 1المادة العاشرة : 

كانون الثاني على ان يدفع بدالت االشتراك المستحقة عليه مع اضافة قدرها 
 .خمسون بالمائة منها

سبب كان عن دفع بدل االشتراك السنوي   ألياذا تخلف المحامي  – 2
سنتين متواليتين ، يعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين وال  

العودة الى المحاماة تحسب هذه المدة منقضية في المحاماة ، واذا رغب في 
 .عادة انتمائه الى النقابة مجددا ايقدم طلبا ب 

ال يقبل طلب انتماء المحامي مجددا اذا سيق ان استبعد اسمه من   – 3
( اكثر من مرة اال بعد مرور سنتين ابتداء  2جدول المحامين وفقا للفقرة ) 

 .تبعاد اسمه للمرة االخيرةمن تاريخ اس
 4مادة  
يلي  ما  محلها  ويحل  القانون  من  عشرة  الثامنة  المادة   : تلغى 

  : الثامنة عشرة  جدول    –  1المادة  يقبل محاميا ألول مرة  من  اسم  يسجل 
المحامين ويخضع للتمرين على الممارسة الفعلية ألعمال المحاماة باختيار 

االتيتين  الطريقتين   – : احدى 
: التمرين مدة سنتين في مكتب محام مارس المحاماة مدة ال تقل عن  االولى  

سنوات  .خمس 
سنوات ثالث  عن  تقل  ال  مدة  معينة  صالحيات  في  التدرج   :  .الثانية 
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( كل من   1يستثنى من شروط الممارسة المنصوص عليها في الفقرة )   – 2
المحاماة   مارس مدة ال تقل عن سنتين العمل في القضاء او االدعاء العام او 

او مديرية الحقوق في احدى دوائر الدولة او التدريس في كلية القانون اذا 
مجلس   في  المساعد  والمستشار  والمستشار  القانون  في  شهادة  حامال  كان 

 .شورى الدولة
 2المحتوى  
 5مادة  
يلي  ما  محلها  ويحل  القانون  من  والعشرون  السابعة  المادة   : تلغى 

والعشرون   السابعة  اوال  المادة  التي    –:  الرسمية  والسلطات  المحاكم  على 
تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع االخرى التي  
يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق  
يؤثر ذلك على سير   لم  التوكل ما  قبل  به  واالطالع على كل ما له صلة 

على الدعوى   التحقيق  اوراق  في  كتابة  ذلك  يثبت   .ان 
يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق    –ثانيا  

من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة  
ممارستها من  المحامي  منع  اذا  او   .المحاماة 

 .ة عامة واجبات وظيفته وتطبق بحقه االحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدم
الى مرجعها    –ثالثا   السابقة  الفقرة  في  المذكورة  المخالفة  الشكوى عن  تقدم 

 .يخوله  المختص من قبل نقيب المحامين او من
 6مادة  
يلي  ما  محلها  ويحل  القانون  من  والثالثون  الخامسة  المادة   : تلغى 

مشروع صناعي  على كل شركة عراقية او    –  1المادة الخامسة والثالثون :  
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من   قانوني  مشاور  تعيين  فأكثر  دينار  الف  مائة  منهما  كل  رأسمال  يكون 
المحامين جدول  في  المسجلين   .المحامين 

على كل شركة اجنبية او فرع لها يمارس عمله في العراق تعيين مشاور  – 2
المحامين جدول  في  المسجلين  المحامين  من   .قانوني 

( من هذه المادة عن   2،    1الفقرتين )    اذا تخلفت الجهات الواردة في   – 3
تعيين المشاور القانوني خالل ثالثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون فأنها 
تلزم بدفع تعويض لصندوق النقابة قدره عشرة دنانير عن كل يوم يلي المدة 
المذكورة حتى تاريخ تعيين المشاور ، وتبدأ مدة الثالثين يوما بالنسبة للشركات 

 .الفروع او المشاريع التي تؤسس بعد العمل بهذا القانون من تاريخ تأسيسها  او 
اذا انتهت مهمة المشاور القانوني الي سبب فعلى الشركة او الفرع او   – 4

المشروع تعيين مشاور قانوني يحل محله خالل مدة ال تزيد على ثالثين يوما 
بالتعويض   المخالف  الزم  واال  انتهاء عمله  تاريخ  المنصوص عليه في  من 

 الفقرة 
 .من هذه المادة ابتداء من اليوم الذي يلي انقضاء المدة المذكورة ( 3 )
 7مادة 

 : تلغى المادة السادسة والثالثون من القانون ويحل محلها ما يلي 
ال يجوز ان يكون المحامي مشاورا قانونيا  – المادة السادسة والثالثون : ذ 
دائرة رسمية واحدة ، وفيما عدا ذلك ال يجوز ان الكثر من مصرف واحد او 

يكون المحامي مشاورا قانونيا في وقت واحد ألكثر من ثالث شركات او  
 .فروع او مشاريع مما ورد ذكرها في المادة الخامسة والثالثين 

تتولى النقابة توزيع وكاالت الجهات المذكورة على المحامين مع مراعاة  – 2
لتوكيل ، وتستوفي النقابة من المحامي مبلغا بنسبة رغبة هذه الجهات في ا
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خمسة في المائة من االجور الشهرية تستقطعه الجهات المذكورة من راتبه 
 .وترسله الى النقابة شهريا 

 8مادة 
 .تلغى المادة الثامنة والثالثون من القانون 

 9مادة 
ويحل محلها   ( المعدلة من المادة الثالثة والستين من القانون 2تلغى الفقرة )

 – : ما يلي
 : تحكم المحكمة بأتعاب المحاماة على الوجه االتي – 2
بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان ال تتجاوز الفا  –اوال 

 .وخمسمائة دينار 
بما ال يقل عن مائة دينار وال يزيد على خمسمائة دينار في الدعوى   –ثانيا 

 .عوى الجزائية التي فيها مدع مدنيغير المحدودة القيمة وفي الد
بنسبة خمسة في المائة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى   –ثالثا 

 .االستمالك على ان ال تقل عن مائة دينار وال تزيد على خمسمائة دينار
 10مادة 

( من المادة العاشرة بعد المائة من القانون ويحل محلها ما  1تلغى الفقرة ) 
 : يلي

تأديب المحامي من اختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة    يكون  – 1
برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين م المحامين من  

غير اعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس 
النقابة برئاسة رئيس من اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين 
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س ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم  من غير اعضاء المجل
 .مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها اما محكمة التمييز 

 11مادة 
 .( من المادة الحادية عشرة بعد المائة من القانون  2تلغى الفقرة ) 

 12مادة  
 : تلغى المادة الثالثة والعشرون بعد المائة من القانون ويحل محلها ما يلي 

مادة الثالثة والعشرون بعد المائة : اذا اخل المحامي بتقاليد المهنة وادابها ال
فلمجلس النقابة لفت نظره او منعه من ممارسة المهنة مدة ال تزيد على ثالثة 
اشهر ويكون قرار المجلس خاضعا للطعن تمييزا من المحامي خالل خمسة 

المجلس ان المخالفة عشر يوما من تاريخ صدوره اذا كان غيابيا واذا وجد  
تستدعي عقوبة اشد يحيل الدعوى الى مجلس التأديب للنظر فيها ، وال يخل  
هذا بحق رئيس االدعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التأديب اذا رأى 

 .لذلك محال
 13مادة 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
الموجبة   االسباب 

تشريع قانون المحاماة النافذ ولغرض وضع ضوابط    ى عللمضي مدة طويلة  
اكثر دقة ووضوحا لمن يشترط فيهم التسجيل بجدول المحامين ، وبضوء ما 
شهده القطر من طفرة في المستوى المعاشي مما يتعين اعادة النظر في اتعاب 

ولحد االن ، ومن   1965المحاماة بما يتناسب والتطور الحاصل منذ سنة  
تهي  ان  المهني  أجل  بواجبه  للقيام  الداعية  والمستلزمات  الظروف  للمحامي  أ 

لمساعدة العدالة وفق القوانين المرعية ، ولتحقيق ما تطمح اليه نقابة المحامين 
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رسالتها  تأدية  على  قادرة  لجعلها  وتنظيمها  المحاماة  مهنة  مستوى  رفع  من 
 .فقد شرع هذا القانون ، بصورة افضل

 المبحث الثالث عشر 
  1986( لسنة 99القانون رقم )

 1965( لسنة 173عشر لقانون المحاماة رقم ) لثقانون التعديل الثا
 1مادة 

( لسنة  173تلغى الفقرة )ثالثا( من المادة الثانية من قانون المحاماة رقم )
 : المعدل ويحل محلها ما يأتي 1965
الثورة المرقم غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة  –ثالثا 

الخاص بالقضاة واعضاء االدعاء العام  9/1983/ 13المؤرخ في  1021
 . ممن اكملوا السن القانونية لإلحالة على التقاعد

 2مادة 
تلغى الفقرة )ثالثا( من المادة الثانية والعشرين من القانون ويحل محلها ما  

 : يلي
يب عنها احد موظفيها  لدوائر الدولة والقطاع االشتراكي ان تن – 1 –ثالثا 

الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون )قسم القانون( للحضور  
 : والمرافعة امام المحاكم والجهات ذات الصفة القضائية في الدعاوى االتية

الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة او القطاع االشتراكي طرفا فيها  -ا
 . وال تزيد قيمتها على عشرة االف دينار

الدعاوى التي تقام بين دوائر الدولة او القطاع االشتراكي بعضها على   -ب
 . البعض االخر مهما كانت قيمة الدعوى 

تحكم المحكمة لوكالء دوائر الدولة او القطاع االشتراكي الذين تتم   – 2
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( من هذه الفقرة بأتعاب تعادل  1انابتهم للمرافعة عنها وفق احكام البند )
ة التي تحكم بها في حالة كسب الدعوى، وتوزع هذه االتعاب اتعاب المحاما

 : على الوجه االتي 
 . للموظف القانوني الذي ترافع في الدعوى  30%
 . للعاملين في الدائرة القانونية من خريجي كلية القانون )قسم القانون( 20%
 ( من2يضع وزير المالية التعليمات الالزمة لتوزيع االتعاب وفق البند ) -3

 . هذه الفقرة
   3مادة 

 . يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
 المبحث الرابع عشر 

  1988( لسنة 101القانون رقم )
( لسنة  173قانون التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم) 

1965. 
لسنة   173تلغى المادة األولى من قانون المحاماة رقم   – 1  –المادة 
 المعدل ويحل محلها ما يأتي:  1965

المادة األولى: يكون االنتماء إلى نقابة المحامين اختياريًا لمن يريد ممارسة 
 المحاماة وذلك بتسجيل أسمه في جدول المحامين. 

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذًا من تاريخ   – 2  –المادة 
 . 1988( لسنة 9المرقم )نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة 

 المبحث الخامس عشر 
  1993( لسنة 12القانون رقم )

 1965( لسنة 173عشر لقانون المحاماة رقم )قانون التعديل الخامس  
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يضاف ما يأتي إلى المادة الثانية من قانون المحاماة ذي   – 1  –المادة  
و)عاشرًا( و)حادي عشر(  ويعد الفقرات )تاسعًا(   1965( لسنة 173الرقم )

 –لها:
تاسعًا: غير محال على التقاعد بسبب استغالل الوظيفة لتحقيق منفعة أو  

 ربح شخصي له أو لغيره. 
جريمة الرشوة أو االختالس أو   ارتكابه عاشرًا: غير محكوم عليه بسبب 

 السرقة أو معزول من وظيفته بسبب ذلك. 
عليها في الفقرتين )تاسعًا وعاشرًا( حادي عشر: تطبَّق األحكام المنصوص 

 من هذه المادة على الحاالت السابقة لنفاذ هذا القانون. 
  ينفذ هذا القانون مع تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  – 2  –المادة 

 :  األسباب الموجبة 
بما ان المحاماة مهنة ذات رسالة نبيلة، وهي الطريق المعبد إلى عدل  

القضاء القائم، فان ذلك يستلزم اال يسجل أبدًا أسمه في  القضاء بل أنها تعد 
جدول المحامين من يرتكب جريمة الرشوة أو االختالس أو السرقة أو يعزل 

    شرع هذا القانون. من وظيفته بسبب ذلك، ولتحقيق هذا الغرض 
 المبحث السادس عشر 

  1997( لسنة 15القانون رقم )
 1965( لسنة 173رقم )  قانون المحاماةالسادس عشر لتعديل القانون  

 1المادة 
المادة الثانية والعشرين من قانون   ( من2يلغى نص البند ) ثالثا( من الفقرة )

 ويحل محله ما ياتي:  ، 1965( لسنة 173المحاماة المرقم ب )
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب  -ا  -ثالثا 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=060120068643873
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=060120068643873
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حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة 
بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة 

 او الجهة طرفا فيها . 
دولة والقطاع االشتراكي من الموظفين تحكم المحكمة لوكالء دوائر ال -ب 

تعادل اتعاب    بأتعابالذين تتم انابتهم للمرافعة وفق )ا( من هذا البند 
المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا  

 التعاب المحكوم بها على الوجه االتي : االقانون ، ويوزع كامل 
 للموظف الذي ترافع في الدعوى . ( ستين من المئة % 60نسبة )
( اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم % 40نسبة )

 القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . 
يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع االتعاب المنصوص عليها في  -ج 

 )ب( من هذا البند 
المادة الثالثة والستين من   ( من2يلغى نص الفقرة ) - 2المادة 
 ويحل محله ما ياتي :  القانون 

 تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه االتي :  - اوال  -2
اوز ( عشر من المئة من قيمة المحكوم به، على ان ال تتج % 10نسبة ) -ا 
 ( خمسين الف دينار 50000)

( عشرة 10000( الف دينار وال يزيد على )1000بما ال يقل عن ) -ب 
االف دينار في الدعوى غير محدودة القيمة والدعوى الجزائية التي فيها  

 مدع بالحق المدني . 
( خمس من المئة من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى  %5نسبة ) -ج 

( الفي دينار، وال تزيد على  2000قل عن )االستمالك على ان ال ت 

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=060120065544216
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=060120065544216
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 ( ثمانية االف دينار8000)
( ثالثة  3000( الف دينار وال يزيد على )1000بما ال يقل عن ) -د 

المادة االف دينار، تتحملها خزينة الدولة، للمحامي المنتدب وفق احكام 
( لسنة  23اصول المحاكمات الجزائية المرقم ب ) ( من قانون 144)

1971  . 
يصدر وزير المالية تعليمات لتحديد اتعاب المحاماة في    -ا  - ثانيا 

الدعاوى التي تكون احدى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي طرفا فيها حسب 
الحدود المنصوص عليها  قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها وبما ال يتجاوز 

 في البند )اوال( من هذه الفقرة .
للوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بقرار مسبب زيادة -ب 

 المبالغ، بما ال يتجاوز ضعفها، المنصوص عليها في )ا( من هذا البند . 
لمجلس الوزراء تعديل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في البند )اوال(  -ج 
 هذه الفقرة كلما اقتضت الضرورة ذلك.  من

التعديل   1993( لسنة 12لقانون المرقم ب )يكون ا  - 3 - المادة 
 عشر لقانون المحاماة  الثالث
 الجريدة الرسمية . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في  - 4المادة 

 االسباب الموجبة                            
لكي تكون اتعاب المحاماة متناسبة مع اهمية الدعوى والحالة المعيشية      

من  القانوني  الموظف  ولتمكين  زيادتها،  يتطلب  مما  فيها  المبذول  والجهد 
لغت قيمتها،  الحضور والترافع في الدعاوى التي تكون الدولة طرفا فيها مهما ب 

هذه  الوزراء  مجلس  بتخويل  المحاماة  اتعاب  تعديل  في  المرونة  ولتوفير 
 شرع هذا القانون . ، الصالحية كلما اقتضت الضرورة

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=251020078837693
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=251020078837693
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=251020078837693
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=010220061558940
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=010220061558940
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 سادسالفصل ال

 التشريعية الخاصة بالمحامين وقانون المحاماة تالقرارا
قرار )مجلس قيادة الثورة 

 المنحل( 
 الـمـضـمـــــــــــون 

 التاريخ  الرقم
الوزاري   6/10/1969 473 المنصب  بين  الجمع  يجوز  ال 

 ومنصب النقيب في النقابات المهنية. 
لدى   1973/ 29/8 767 الرسمية  الدوائر  المحامين عن  توكيل 

المحاكم يجري لوكاالت مصدقة من الوزير  
 المختص او من رئيس الدائرة المختص. 

الرئيس في   1977/ 16/3 180 او  النقيب  انتخاب  اعادة  جواز 
من مرة   ألكثرالنقابات واالتحادات المهنية  

 بصورة متتالية . 
693 

 
 
 
 
 
 

12/5 /1980 
 
 
 
 
 
 

المالية في صناديق   االعانات  الغاء جميع 
 . تقاعد النقابات المهنية 

الموظف الدولة،    ، منع  دوائر  في  والعامل 
مستقيال   الذي اعتبر  او  العمل  من  ،  ترك 

بعد   اال  الغير  لدى  او  لحسابه  االشتغال 
حصول موافقة الجهة التي كان يعمل فيها  
وحرمانه من حق االنتساب او االنتماء الى 
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او   1980\5\13 منتسبا  كان  من  اسم  وشطب  النقابات 
 منتميا اليها. 

في    أتبد 1980/ 30/8 1388 والجمعيات  للنقابات  المالية  السنة 
/ ك األول  31/ كانون الثاني وتنتهي في 1

 . من كل عام 
بجميع   1981/ 10/2 166 العراق  في  المقيم  العربي  يتمتع 

قانون   بموجب  للعراقي  المقررة  الحقوق 
 . 1965( لسنة 173رقم)المحاماة 

للهيئات العامة للنقابات واالتحادات المهنية   1983/ 28/9 1055
واالستقطاع   السنوي  االشتراك  نسب  تحديد 
االعلى   الحد  وتحديد  لألعضاء  الشهري 

 للراتب التقاعدي.
 1980\8\30في   1388تعديل للقرار  1984/ 19/3 339

والنقابات   1988/ 13/1 9 المهنية  لالتحادات  االنتماء 
 والجمعيات والنوادي اختياريا.

قاضٍ  10/11/1994 197 كل  المحاماة  ممارسة  من  او    يمنع 
ادعاء عام ، ترك الخدمة او ابعد عنها ألي  
سبب كان او احيل للتقاعد ألسباب صحية  

 . 
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بالقرار   1998/ 18/1 8 العمل  في    (166)ايقاف 
الحصار    1981\2\10 انتهاء  حتى 

 المفروض على العراق. 
منع كل من كان منتسبا للدولة إذا طرد او  28/10/1998 174

عزل او فصل من الخدمة او صدر بحقه  
في   القطعية  الدرجة  اكتسب  قضائي  حكم 
مزاولة   من  بالشرف،  مخلة  الجريمة 

 المحاماة.
 ثالث االنتخابية الدورة قرار جعل مدة 2001/ 6/12 268

 سنوات. 
 

 
 المبحث األول 

 473 القرار رقم 
( المعدلة من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة 44استنادًا الى المادة)

 ما يلي: 1969/ 6/10بجلسته المنعقدة بتاريخ  
النقيب في النقابات ال يجوز الجمع بين المنصب الوزاري ومنصب    1.المادة

 المهنية. 
 يلغى كل نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. 2. المادة
 ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.  3ة. الماد
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 المبحث الثاني 
 ( 767)القرار رقم   

 استنادًا إلى أحكام الفقرة ) أ ( من المادة الثانية واألربعين من الدستور. 
 الثورة ما يأتي: قرر مجلس قيادة    

يجري توكيل المحامين عن الدوائر الرسمية وشبه   –أ  –المادة األولى: 
الرسمية لدى المحاكم بوكاالت مصدقة من الوزير المختص أو من رئيس 

 الدائرة المختصة. 
تعتبر الوكاالت المصدقة وفقًا ألحكام الفقرة ) أ ( السابقة والصادرة  –ب 

 المفعول  قبل إصدار هذا القرار نافذة
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة  

  الرسمية.
 المبحث الثالث 

  (180القرار رقم ) 
يجوز اعادة انتخاب النقيب أو الرئيس في النقابات واالتحادات  – 1

 المهنية، ألكثر من مرة بصورة متتالية. 
 هذا القرار.ال يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام  – 2
   ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. – 3
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 المبحث الرابع 
 (  693)  قرار رقمال                             

تلغى جميع االعانات المالية التي تساهم بها ميزانية الدولة في  .  1مادة 
 . صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات المهنية 

 . يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرارال .  2مادة 
  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من.  3مادة 

1/1/1981 . 
 المبحث الخامس 

 ( 700القرار رقم )
 أواًل: 

يمنع كل موظف أو عامل في دوائر الدولة والقطاع االشتراكي ترك العمل    –أ  
أو أعتبر مستقياًل أو لم يلتحق بالعمل المنقول والمنسوب إليه، من االشتغال  

بعد   اال  الغير  لدى  أو  الخاص  كان   استحصاللحسابه  التي  الجهة  موافقة 
 يعمل فيها. 

يتم    –ب   الذين  الخريجون  االلتحاق  يمنع  عن  ويمتنعون  مركزيًا  توزيعهم 
من  اخطارهم،  تاريخ  من  يومًا  ثالثين  خالل  عليها  وزعوا  التي  بالجهات 
 االشتغال لحسابهم الخاص أو لدى الغير اال بموافقة الجهة التي وزعوا عليها. 

ثانيًا: يترتب على المخالفين ألحكام البند )أواًل( من هذا القرار اآلثار 
 –التالية:

 حرمانه من حقوقه الناشئة له عن خدماته السابقة.  –أ 
حرمانه من حق االنتساب أو االنتماء إلى النقابات، وشطب قيد من  –ب 

 كان منتسبًا أو منتميًا إليها. 
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عدم تزويده بأي استشهاد أو وثيقة تتعلق بخدماته السابقة، واذا كان   –ج  
زويده بأية وثيقة أو شهادة المخالف من الخريجين الموزعين مركزيًا فال يجوز ت 

 تتعلق بدراسته. 
إقرارًا  لديها أن تطلب منه  تروم تشغيل أي شخص  التي  الجهة  ثالثًا: على 
والقطاع  الدولة  دوائر  في  موظفًا  أو  عاماًل  يكن  لم  انه  فيه  يعلن  تحريريًا 
االشتراكي وترك العمل بدون موافقة دائرته أو أعتبر مستقياًل، وفي حالة ثبوت 

أو   ( من قانون العقوبات245/المادة)  حة هذا اإلقرار فيعاقب بمقتضىعدم ص
 أي نص يحل محلها. 

رابعًا: يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة دينار وال تزيد على ألفي دينار كل  
من   الموزعين مركزيًا  الخريجين  أحدًا من  أو  عاماًل  أو  أستخدم موظفًا  من 

موا بدون  القرار  هذا  بأحكام  أو  المشمولين  فيها  يعمل  كان  التي  الدائرة  فقة 
المنّسب إليها، وفي حالة تكرار هذا الفعل، فتكون العقوبة الحبس مدة ال تقل  

 عن سنة وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار. 
خامسًا: يسري أحكام هذا القرار على كل موظف أو عامل في دوائر الدولة 

االشتراكي، يدعى إلى خدمة االحتياط وال يعود للعمل لدى الجهة  والقطاع  
التي كان يعمل فيها كما تسري أحكامه على الخريجين الموزعين مركزيًا ممن 
أجّلوا أو أعفوا من اداء الخدمة االلزامية ألسباب صحية ولم يلتحقوا بالجهات 

 المنّسبين إليها. 
تركوا العمل أو اعتبروا مستقيلين   على الموظفين والعمال الذين  –سادسًا: أ  
تعيينهم خالل ستة أشهر من    إلعادةمراجعة دوائرهم    1/1980/ 1بعد تاريخ  

تاريخ نفاذ هذا القرار، ويسري حكم هذا النص على الخريجين الموزعين مركزيًا  
 ولم يلتحقوا بالجهات المنّسبين إليها. 
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اآلثار التي رتبها هذا تسري على المخالفين أحكام الفقرة ) أ ( أعاله  –ب 
 القرار بشأن المشمولين بأحكامه. 

 سابعًا: ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار. 
ثامنًا: لوزير المالية بالتنسيق مع وزيري العدل والعمل والشؤون االجتماعية 

 إصدار التعليمات المقتضاة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
 نشره في الجريدة الرسمية.   تاسعًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ

  1969لسنة  111( من قانون العقوبات المرقم 245)*( تنص المادة )
)يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة    المعدل والنافذ على ما يلي:

وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من كان ملزمًا  
مة بصفته الرسمية عن أمر فأخبره قانونًا بإخبار أحد المكلفين بخدمة عا

بأمور يعلم انها كاذبة وكل من أخبر أحد المكلفين بخدمة عامة بصفته  
الرسمية بأمور يعلم انها كاذبة قاصدًا بذلك حمله على عمل شيء أو  

االمتناع عن عمل خالفًا لما كان يجب عليه القيام به لو أن حقيقة الواقع 
  كانت معلومة لديه.(.

 السادس المبحث 
 ( 1388القرار رقم ) 

تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية  – 1
/كانون األول من  31/كانون الثاني وتنتهي في 1والشعبية في القطر بتاريخ 

 كل عام. 
الهيئات العامة للجهات المشار إليها في الفقرة  اجتماعاتتعدل مواعيد  – 2
  ار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها.( من هذا القر 1)
 ال يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القرار.  – 3
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ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتتولى الجهات المختصة   – 4
                                                        تنفيذه.

 
 المبحث السابع 

  (166لقرار رقم )ا 
يتمتع العربي المقيم في العراق الذي يحمل جنسية أحد األقطار العربية   – 1

( لسنة  173بجميع الحقوق المقررة للعراقي بموجب قانون المحاماة رقم )
 المعدل.  1965

  يتولى الوزراء المختصون ونقيب المحامين تنفيذ هذا القرار. – 2
 المبحث الثامن 

  (1055رقم ) لقرارا
للهيئات العامة للنقابات واالتحادات المهنية تحديد نسب االشتراك   – 1

وتحديد الحد األعلى للرواتب   ألعضائهاالسنوي أو االستقطاع الشهري 
التقاعدية المنصوص عليها في قوانين صناديق التقاعد الخاصة بها على  

قاعد أن ال يتجاوز الحد األعلى للراتب التقاعدي المحدد بموجب قانون الت 
 المدني. 

في   693يستمر العمل بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم  – 2
فيما يتعلق بالغاء االعانات المالية التي تساهم بها ميزانية  1980/ 12/5

 الدولة في صناديق التقاعد الخاصة بالنقابات واالتحادات المهنية كافة.
سمية، وال يعمل بأي  ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الر  – 3

 نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكامه. 
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 المبحث التاسع 
  (339القرار رقم ) 

( 1388( من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم )2أواًل: ُيعدَّل نص الفقرة )   
 وُيقرأ على الوجه اآلتي:  30/8/1980في 

ة للجهات المشار إليها في الفقرة الهيئات العام اجتماعاتتعدل مواعيد  – 2
( من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها، على أن ال تعقد  1)

   االجتماعات قبل اليوم األول من آذار من كل سنة.
ثانيًا: ُينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. وتتولى الجهات المختصة  

                                 تنفيذه.
 المبحث العاشر                                

  (9القرار رقم )                              
يكون االنتماء إلى االتحادات المهنية والنقابات والجمعيات والنوادي   – 1

والتعليمات  أختياريًا، وتلغى كل النصوص الواردة في القوانين واألنظمة 
النافذة التي تعتبر االنتماء إلى تلك الجهات الزاميًا، وتلغى كذلك جميع  
اآلثار المادية والمعنوية الناجمة من فرض صيغة االلزام باالنتماء إلى  

 الجهات المذكورة. 
 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.  – 2

 
 
 

 المبحث الحادي عشر 
 ( 197) رقم ارقر 
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أواًل: يمنع من ممارسة مهنة المحاماة، كل قاضي أو عضو ادعاء عام،  
ترك الخدمة أو أبعد عنها ألي سبب كان، أو أحيل على التقاعد ألسباب  

 صحية. 
  ثانيًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المبحث الثاني عشر   
 ( 8)رقم  قرار

( والمؤرخ في  166العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم با)أواًل: يوقف 
  حتى انتهاء الحصار المفروض على العراق.  1981/ 10/2

                                   ثانيًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
 المبحث الثالث عشر 

  (174رقم ) قرار  
كان من منتسبي الدولة اذا طرد أو  أواًل: يمنع من مزاولة المحاماة، كل من  

عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي أكتسب الدرجة  
 القطعية في جريمة مخلة بالشرف.

تسري أحكام هذا القرار على المذكورين في البند )أواًل( منه    – 1ثانيًا: 
 المسجلين في جدول المحامين عند صدوره. 

( ثالثة أشهر  3( من هذا البند مدة )1)يمهل المشار إليهم في الفقرة  – 2
لتص ية القضايا الموكلة إليهم، وال يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من  

    أعمال المحاماة.
  ثالثًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 المبحث الثالث عشر 
 ( 268رقم ) قرار                             
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( 3أواًل: تكون مدة الدورة االنتخابية لكل من االتحاد والنقابات اآلتية )    
 ثالث سنوات: 

 االتحاد العام لألدباء والكّتاب في العراق.  – 1
 نقابة المهندسين.  – 3                نقابة األطباء. – 2
 نقابة األطباء البيطريين.   – 5               نقابة الصيادلة – 4
 نقابة الكيميائيين.   – 7            نقابة المحامين.  – 6
  نقابة المحاسبين والمدققين.  – 9         نقابة الجيولوجيين. – 8

  ثانيًا: ال يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
 ثالثًا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 لفصل السابع ا
 1969لسنة  (68)امين رقم قانون صندوق تقاعد المح

 الفصل األول    
 التعاريف  

يقصد بالتعابير االتية المعاني المبينة ازاءها ألغراض هذا .  1المادة 
  القانون:

من انتمى الى نقابة المحامين وسجل اسمه في جدول    –المحامي  .1
 المحامين.  

  العراقية.نقابة المحامين في الجمهورية  –النقابة  .  2 
  المالية.وزير  –الوزير  . 3
  المحامين. صندوق تقاعد  –الصندوق  . 4
  المحامين. هيئة صندوق تقاعد  – الهيئة  . 5
  عائلته.الراتب التقاعدي او المكافأة للمحامي او  –الحقوق التقاعدية  . 6
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لجنة صندوق تقاعد المحامين المؤلفة بموجب قانون  –لجنة الصندوق  . 7
  . 1965( لسنة 173المحاماة رقم )

كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في المالك الخاص   –الموظف  . 8
  .والقاضيبالموظفين ويشمل ذلك الحاكم 

كل شخص عهدت اليه وظيفة استخدامية في دائرة رسمية    –المستخدم  . 9
 تقاعدية. او شبه رسمية وتعتبر خدمته فيها  

االشتراك في الصندوق الزامي لجميع المحامين. وكل محام يعد  . 2المادة 
 القانون. مشتركا في الصندوق عند نفاذ هذا 

 
 الفصل الثاني 
 المحامين هيئة صندوق تقاعد 

يؤساااااااس صاااااااندوق لتقاعد المحامين يلحق بوزارة المالية تديره   .  1.  3المادة 
هيئة تساااااااااااامى )هيئة صااااااااااااندوق تقاعد المحامين( تؤلف من ثالثة اعضاااااااااااااء  

من الوزير على ان ترشااااااح وزارة العدل    بأمراصااااااليين وثالثة احتياط يعينون  
مجلس    وعضااوا احتياطيا من بين حكام الصاانف األول ويرشااح أصاالياعضااوا 

النقابة عضاااااوا اصاااااليا وعضاااااوا احتياطيا من بين المحامين ذوي الصاااااالحية 
المطلقة وتختار وزارة المالية عضاااااااااااااوا اصاااااااااااااليا وعضاااااااااااااوا احتياطيا من بين  
موظفيها الذين ال تقل درجتهم عن درجة مدير ويكون تعيينهم لسااااااااانتين قابلة 

وزارة    ويااااااااارأسلااااااااالاااااااااتاااااااااجااااااااادياااااااااد.   مااااااااارشااااااااااااااااااااااح    الاااااااااعااااااااادل.الاااااااااهااااااااايااااااااائاااااااااة 
ة معنوية في القيام بجميع التصاارفات القانونية ويمثله  للصااندوق شااخصااي   . 2

  واالشاااااخاص.رئيس الهيئة تجاه الدوائر الرسااااامية وشااااابه الرسااااامية والمحاكم  
 تصدر الهيئة قراراتها باالتفاق او باألكثرية.  . 3
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ــادة   ــمـــــ الصااااااااااااااااااااااااالحاااااااااااياااااااااااات  .  4الـــــ   االتاااااااااااياااااااااااة:لااااااااااالاااااااااااهااااااااااايااااااااااائاااااااااااة 
حااالااة وفاااتهم    عوائلهم في  ألفرادمين الحقوق التقاااعااديااة للمحااامين او  أتاا   .1

وتطبيق نصاااوص هذا القانون في تحقيق موارد الصاااندوق واساااتغاللها واتخاذ  
القرارات في احااالااة المحااامين على التقاااعااد وتثبياات الماادد وضاااااااااااااامهااا لغرض  

  التقااعاد وتحادياد الحقوق التقااعادياة للمحاامي او لمن يسااااااااااااااتحقهاا من عياالاه.
وق وانهاء خدماتهم  تعيين الموظفين والمسااتخدمين لتساايير اعمال الصااند  . 2

قااانون الخاادمااة   على ان تراعى شااااااااااااااروط التعيين وتحااديااد الراتااب الواردة في
الااااااامسااااااااااااااااااااتاااااااخااااااادمااااااايااااااان. الااااااامااااااادناااااااياااااااة وتااااااارفاااااااياااااااع  تاااااااعااااااايااااااايااااااان    وناااااااظاااااااام 

تطبيق قانون االنضاااااااباط ونظام المساااااااتخدمين على موظفي الصاااااااندوق    . 3
ومساااااااتخدميه وتعتبر الهيئة لجنة االنضاااااااباط المنصاااااااوص عليها في القانون 

نااااااااااااااهااااااااااااااائاااااااااااااايااااااااااااااة. قااااااااااااااراراتااااااااااااااهااااااااااااااا  وتااااااااااااااكااااااااااااااون    الاااااااااااااامااااااااااااااذكااااااااااااااور 
اعداد الميزانية السااانوية للصاااندوق على ان يعمل بها بعد مصاااادقة وزارة    . 4

عاااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااااااااا.   الاااااااااااااااااااااااااااااامااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااااااااااااااااااة 
الاااماااوازناااااااة    .  5 وتصااااااااااااااااااااادياااقاااهاااااااا.تاااناااظااايااام  لااالصاااااااااااااااانااااااادوق    الشااااااااااااااااهااارياااااااة 
تعيين مراتب حساااااابات او محاساااااب مجاز لتدقيق حساااااابات الصاااااندوق    . 6

الااااااهااااااياااااائاااااااة   وتااااااقااااااادر  ذلاااااااك  عاااااان  الااااااالزماااااااة  الااااااتااااااقاااااااارياااااار    اجااااااوره.ورفااااااع 
وضااااااع التعليمات الالزمة لتسااااااهيل ادارة معامالت الصااااااندوق وتصاااااا ية    . 7

 هذا القانون.  بأحكامحسابات المشمولين 
هيئاة قراراتهاا )عادا ماا يتعلق بتحادياد الحقوق التقااعادياة  ترفع ال  .  1.  5الـمادة  

 وضم المدد او رفضها( الى ا
لوزير خالل اسبوع من تاريخ صدورها وتبلغ صورة منها الى النقابة. وإذا لم 
يعترض عليها الوزير خالل عشرة ايام تعتبر نهائية وفي حالة االعتراض تعيد 

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059759549
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059759549
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وتصدر قراراتها وتبلغها الى الوزير   الهيئة النظر في القرارات المعترض عليها
قراره     قطعيا.   بشأنهاويكون 

المالية والنقابة خالل شهرين من ختام   .  2 الهيئة ان ترفع الى وزارة  على 
السنة المالية تقريرا مفصال عن اعمالها السنوية مرفقا بتقرير مراقب الحسابات 

 او المحاسب المجاز. 
االتية:  .  6المادة   بالطرق  اال  الصندوق  موارد  استثمار  للهيئة  يجوز   ال 

  لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها الهيئة مناسبة.  .1
من الطريقة   أكثرفي السندات الحكومية وحواالت الخزينة إذا كانت مجزية    .2

  السابقة.
ال  .3 وزير  وبضمان  بفائدة  الرسمية  شبه  المؤسسات  أحد  تسليف  او  مالية 

 سنوات. قصيرة ال تتجاوز الثالث  بآجالالمصارف 
 الفصل الثالث 
 موارد الصندوق 

االتااياااااااة:.  7الــمـــــادة   الاامصاااااااااااااااااااااادر  ماان  الصاااااااااااااااانااااااادوق  مااوارد    تااتاااااااألااف 
بدالت اشاتراك المحامين المساجلين في جدول المحامين وتحتساب كاالتي    .1

سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة. كاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال    عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 
سااااااااااااااانااو   24  .  ا   ثااالث  تساااااااااااااااجااياالاااااااه  عاالااى  ياامااض  لاام  إذا    ات.ديااناااااااارا 

  دينارا إذا مضااى على تسااجيله ثالث ساانوات الى خمس ساانوات. 30  .  ب 
من خمس سانوات الى عشار    أكثردينارا إذا مضاى على تساجيله    42  .جااااااااااااااا  

  ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوات.
من عشاااار ساااانوات الى خمس    أكثردينارا إذا مضااااى على تسااااجيله    54 .  د 

ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.   عشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة 
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سااانة الى من خمس عشااارة    أكثردينارا إذا مضاااى على تساااجيله    66.  هااااااااااااااااا  
ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.   عشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان 

  من عشاااااااااااااارين سااااااااااااااناة.  أكثرديناارا إذا مضااااااااااااااى على تسااااااااااااااجيلاه    78  .و  
إذا ضااامت اية مدة باعتبارها مدة ممارساااة للمحامي بموجب هذا القانون   .ز 

فتبدا هذه المدة من نهاية مدة الممارسااااة في المحاماة ويسااااري ذلك من تاريخ  
 رات الساااااااااااااااابقااة. لغرض تطبيق الفق  1969لساااااااااااااانااة    (68)نفاااذ القااانون رقم  

شاااااااهرية او بدفعات مختلفة خالل    بأقسااااااااطيجوز دفع بدالت االشاااااااتراك   .ح 
نفس الساااانة على ان يتم تسااااديد االشااااتراك الساااانوي قبل نهاية الشااااهر االخير  

وعلى النقابة ان تمتنع عن اسااتالم بدل االشااتراك الساانوي   ،لكل ساانة ميالدية
في النقابة من المحامي قبل تسااااديده بدل اشااااتراكه في الصااااندوق عن الساااانة 
. المتراكمااااة  االشااااااااااااااتراك  باااادالت  المسااااااااااااااتحقااااة من  واالقساااااااااااااااااااط   المنتهيااااة 

بواسااااااطة    بإصاااااادارهاالطوابع الخاصااااااة بالصااااااندوق التي تقوم الهيئة   - . أ2
العامة بعد ان تقرر الهيئة تصااااااااااميمها وفئاتها على ان مديرية المحاسااااااااابات 

يتحمل الصاندوق نفقات طبعها . وتلصاق هذه الطوابع على االوراق المدرجة  
ازاءهااااااا.  المبينااااااة  القيمااااااة  حساااااااااااااااااااب  القااااااانون  بهااااااذا  الملحق  الجاااااادول   في 

ويعاقب المخالف بنفس العقوبة المنصااااااااااوص عليها في قانون رساااااااااام الطابع  
ا الاااغاااراماااااااة  تاااعاااود  ان  الصاااااااااااااااانااااااادوق.عااالاااى  الاااى  عااالاااياااهاااااااا  تااافااارض    لاااتاااي 

تعفى الدوائر الرساااااامية وشاااااابه الرساااااامية من الصاااااااق هذه الطوابع على    .ب 
حصااااااااااااااااااارا. لاااااهاااااااا  الاااااعاااااااائااااااادة  باااااااالاااااماااااعااااااااماااااالت  الاااااخااااااااصاااااااااااااااااااااة    االوراق 

الاااااااااااااااااحاااااااااااااااااكاااااااااااااااااوماااااااااااااااااة.  .  3 باااااااااااااااااه  تساااااااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااام    ماااااااااااااااااا 
الصاااااااااندوق على ان ال يقل عن عشااااااااارين الف دينار يدفع لمرة   لتأسااااااااايس أ.

.   وأحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 
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عااااا   .ب   تاااااقااااااال  ال  ساااااااااااااااااااناااااوياااااااة  دياااااناااااااار.ماااااناااااحاااااااة  االف  عشااااااااااااااااااارة    ن 
مساااهمة النقابة الساانوية بنصااف مواردها من رسااوم التسااجيل في جداول    . 4

  المحامين واالشااااااااتراكات الساااااااانوية على ان ال يتجاوز خمسااااااااة االف دينار.
والااااااااااااااوصاااااااااااااااااااااااااااايااااااااااااااا.  .  5 والااااااااااااااتااااااااااااااباااااااااااااارعااااااااااااااات    الااااااااااااااهاااااااااااااابااااااااااااااات 
6  .  . الصااااااااااااااانااااااادوق  رأساااااااااااااااماااااااال  اساااااااااااااااتااثااماااااااار  ماان  الاانااااااااجاام   الااااااادخااااااال 
تعاب التي تدفع للمحامين عند توكيلهم  ( عشااااااااارة من المائة من األ10%)  .7

في الدعاوى التي تنساااااابها لجنة توزيع دعاوى الدوائر بموجب قانون المحاماة 
المعدل وتساااتقطع هذه النسااابة من كل مبلغ يدفع    1965لسااانة /    (173)رقم 

 للمحامي من قبل الجهة المختصة بالصرف وترسل الى الصندوق مباشرة.
%(   80تجاوز المصروفات السنوية للصندوق )يجوز ان ت  ال-  1. 8المادة 

ثماااانين من الماااائاااة من ايراداتاااه الساااااااااااااانوياااة. اماااا البااااقي فيكون احتيااااطياااا  
  لااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادوق.

 ال يصرف من االحتياطي اال إذا حدث عجز طارئ يجب سده .  - 2
يرادات العائدة للصندوق  ال تخضع االموال والنقود والفوائد واإل.  9المادة 

 بة العقار ورسم الطابع ورسم الطابو. لضريبة الدخل وضري 
القانون:.    1.  10المادة   هذا  نفاذ  تاريخ  من    اعتبارا 

والعقارات   أ. المحامين  نقابة  في  الحالي  التقاعد  صندوق  موجودات  تنتقل 
للمحامين عن بدالت  دائنا  العائدة له الى الصندوق ويصبح هذا الصندوق 

لقواني  وفقا  المستحقة  التقاعدية  من  االشتراك  لغيرهم  او  السابقة  المحاماة  ن 
  المدينين.

تنتقل الى الصندوق االلتزامات المترتبة على صندوق تقاعد المحامين    .ب  
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وفقا لقوانين المحاماة السارية قبل نفاذ هذا القانون كرواتب المحامين المحالين 
 على التقاعد سابقا وافراد عوائلهم المستحقين لها وغيرها من االلتزامات. 

على المحامين والمدينين تسديد الديون المستحقة عليم للصندوق او   .2
شهرية او سنوية على ان ال  بأقساطاالتفاق مع الهيئة على تقسيط ديونهم  

 تتجاوز مدة التقسيط عشر سنوات. 
المستحقة   قانون جباية الديون في استحصال ديون الصندوق  . يطبق3

 للحكومة. 
 الفصل الرابع 

 االحالة على التقاعد والتخصيص 
للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط  . 11المادة 
  االتية:

  ان يكون من المسجلين في جدول المحامين عند تاريخ تقديم طلبه. . 1
ان يكون قد سدد كافة ما بذمته من اشتراكات تقاعدية للصندوق وبدالت  .2

اال انه في حالة الوفاة يجوز تقسيط بدالت   االشتراك السنوية في النقابة
االشتراك التقاعدية المترتبة في ذمته واستقطاعها من الراتب التقاعدي الذي 

وع الراتب يخصص للعيال على ان ال يتجاوز القسط الشهري عن ثلث مجم 
 التقاعدي المخصص للعيال. 

ان ال تقل المدة التي يستحق عنها التقاعد بموجب احكام هذا القانون  . 3
عن ثالثين سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة او ان تكون المدة التي  

يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة وعجز عن ممارسة المحاماة، على  
بية رسمية ال يقل عدد اعضائها عن  ان يثبت العجز بتقرير من لجنة ط 

 ثالثة اطباء. 

http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=190920055459613
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باستثناء حالة العجز، إذا كانت من بين المدة التي يستحق عنها  .   4
( من هذه المادة مدة مضمومة الى ممارسة 3التقاعد بموجب الفقرة )

المحاماة بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون، فال يحق  
االحالة على التقاعد اال بعد مضي مدة ال تقل عن خمس  للمحامي طلب 

 سنوات من تاريخ انتمائه الى النقابة.
إذا   –ولو لم يطلب ذلك   –يجب احالة المحامي على التقاعد .  12المادة 

اصيب بعاهة مستديمة او مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالمجنون او  
ك بتقرير من لجنة طبية رسمية الفالج او الشلل او فقدان الذاكرة. ويثبت ذل

 ال يقل عدد اعضائها عن ثالثة اطباء. 
تعتباااااااااااااار الماااااااااااااادد االتيااااااااااااااة ماااااااااااااادد ممارسااااااااااااااة فااااااااااااااي .  1. 13المــــــــــــــادة 

المحاماااااااااااااااة لغاااااااااااااارض التقاعااااااااااااااد إذا دفااااااااااااااع عنهااااااااااااااا المحااااااااااااااامي باااااااااااااادالت 
  االشاااااااااااااااتراك فاااااااااااااااي النقاباااااااااااااااة وبااااااااااااااادالت االشاااااااااااااااتراك فاااااااااااااااي الصاااااااااااااااندوق.

وز مااااااااااادة المااااااااااارض الاااااااااااذي اقعاااااااااااده عااااااااااان العمااااااااااال علاااااااااااى ان ال تتجاااااااااااا أ.
السااااااااانتين لكااااااااال مرضاااااااااة، ويثبااااااااات المااااااااارض بتقريااااااااار مااااااااان لجناااااااااة طبياااااااااة 
  رساااااااااااااااااامية ال يقااااااااااااااااااال عاااااااااااااااااادد اعضاااااااااااااااااااائها عاااااااااااااااااان ثالثاااااااااااااااااااة اطبااااااااااااااااااااء.

الماااااااااادة التااااااااااي يقضاااااااااايها المحااااااااااامي فااااااااااي الدراسااااااااااة خااااااااااارج العااااااااااراق  .ب 
  سااااااااااااانوات. أرباااااااااااااعللتخصاااااااااااااص فاااااااااااااي القاااااااااااااانون علاااااااااااااى ان ال تتجااااااااااااااوز 

الماااااااااادة التااااااااااي يقضاااااااااايها المحااااااااااامي فااااااااااي خدمااااااااااة االحتياااااااااااط فااااااااااي  .جااااااااااا 
الخدماااااااااة العساااااااااكرية االلزامياااااااااة بعاااااااااد ان يكاااااااااون قاااااااااد ماااااااااارس الجااااااااايش او 

  المحامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
ماااااااااادة توقياااااااااااف المحاااااااااااامي او اعتقالااااااااااه او احتجاااااااااااازه إذا كاااااااااااان ذلاااااااااااك  .د 

عناااااااااااه او حكااااااااااام علياااااااااااه  أفااااااااااارجسياساااااااااااية وتأيااااااااااادت براءتاااااااااااه او  ألساااااااااااباب
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ماااااااااع ايقااااااااااف التنفياااااااااذ. اماااااااااا إذا كانااااااااات مااااااااادة الحااااااااابس التاااااااااي حكااااااااام بهاااااااااا 
حتجااااااااااااااز فيحتساااااااااااااب تقااااااااااااال عااااااااااااان مااااااااااااادة التوقياااااااااااااف او االعتقاااااااااااااال او اال

  الفاااااااااااااااااااااااااااااااااارق بااااااااااااااااااااااااااااااااااين الماااااااااااااااااااااااااااااااااادتين ممارسااااااااااااااااااااااااااااااااااة للمحاماااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
ماااااااااان هااااااااااذه المااااااااااادة ال تعتباااااااااار  /أ(1)مااااااااااع مراعاااااااااااة احكااااااااااام الفقاااااااااارة  . 2

اي ساااااااااانة ماااااااااادة ممارسااااااااااة فااااااااااي المحاماااااااااااة ألغااااااااااراض التقاعااااااااااد إذا اقااااااااااام 
خاااااااارج العاااااااراق بااااااادون  أشاااااااهرالمحاااااااامي خاللهاااااااا مااااااادة تزياااااااد علاااااااى ساااااااتة 

ولااااااااااو دفاااااااااااع  عااااااااااذر مشااااااااااروع او ألساااااااااااباب ال تتعلااااااااااق بمهنااااااااااة المحامااااااااااااة
 .بدل اشتراكها في النقابة

يساااااااااااتحق المحاااااااااااامي المحاااااااااااال علاااااااااااى التقاعاااااااااااد الحقاااااااااااوق . 14المــــــــــادة 
 التقاعدية وفقا لألحكام االتية:  

إذا بلغااااااااااااااااات المااااااااااااااااادة المحساااااااااااااااااوبة لغااااااااااااااااارض التقاعاااااااااااااااااد ثالثمائاااااااااااااااااة  . 1
وساااااااااااتين شاااااااااااهرا يساااااااااااتحق الراتاااااااااااب التقاعااااااااااادي الكامااااااااااال وهاااااااااااو تساااااااااااعون 
  دينااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا شااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهريا.

ثمائاااااااااااة وساااااااااااتين شاااااااااااهرا فيساااااااااااتحق تقاعااااااااااادا إذا تجااااااااااااوزت المااااااااااادة ثال . 2
شاااااااااهريا الراتاااااااااب التقاعااااااااادي الكامااااااااال مضااااااااااًف الياااااااااه مائتاااااااااان وخمساااااااااون 
فلساااااااا عااااااان كااااااال شاااااااهر يزياااااااد علاااااااى المااااااادة الماااااااذكورة، علاااااااى ان ال يزياااااااد 
  الراتااااااااااااااااااااااااب التقاعااااااااااااااااااااااااادي عاااااااااااااااااااااااان مائاااااااااااااااااااااااااة وعشاااااااااااااااااااااااارين ديناااااااااااااااااااااااااارا.

إذا قلااااااااااات المااااااااااادة عااااااااااان ثالثمائاااااااااااة وساااااااااااتين شاااااااااااهرا، وكانااااااااااات مائاااااااااااة . 3
راتبااااااااا تقاعااااااااديا شااااااااهريا مقااااااااداره مائتااااااااان  وثمااااااااانين شااااااااهرا فاااااااااكثر يسااااااااتحق

 وخمساااااااااااااااون فلساااااااااااااااا عااااااااااااااان كااااااااااااااال شاااااااااااااااهر ماااااااااااااااارس فياااااااااااااااه المحامااااااااااااااااة.
تهماااااااااال ماااااااااان احتساااااااااااب عاااااااااادد االشااااااااااهر الماااااااااادة التااااااااااي نقاااااااااال عاااااااااان  . 4

 كاماًل.الثالثين يوما اال إذا كانت شهرا تقويميا  
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إذا تااااااااااوفى المحااااااااااامي او عجااااااااااز عاااااااااان ممارسااااااااااة المهنااااااااااة . 15المــــــــــادة 
يقااااااال عااااااادد اعضاااااااائها عااااااان ثالثاااااااة بتقريااااااار مااااااان لجناااااااة طبياااااااة رسااااااامية ال 

اطبااااااااااء، وكانااااااااات مااااااااادة ممارساااااااااته المحامااااااااااة اقااااااااال مااااااااان مائاااااااااة وثماااااااااانين 
شااااااااااهرا، يسااااااااااتحق مكافااااااااااأة مقطوعاااااااااااة مقاااااااااادارها سااااااااااتة دنااااااااااانير ومائتاااااااااااان 
وخمسااااااااااون فلسااااااااااا مضااااااااااروبة فااااااااااي عاااااااااادد االشااااااااااهر الكاملااااااااااة ماااااااااان ماااااااااادة 

 ممارسة المحاماة.
ــادة  اساااااااااااتثناء مااااااااااان حكااااااااااام الماااااااااااادتين الساااااااااااابقتين إذا تاااااااااااوفى . 16المـــــــــ

مي او اصااااااااااايب بعاهاااااااااااة اقعدتاااااااااااه عااااااااااان ممارساااااااااااة المهناااااااااااة وفقاااااااااااا المحاااااااااااا
( ماااااااااااان هااااااااااااذا القااااااااااااانون وكاناااااااااااات الماااااااااااادة التااااااااااااي 12/المااااااااااااادة)ألحكااااااااااااام 

قضاااااااااها فااااااااي المحاماااااااااة نقاااااااال عاااااااان مائااااااااة وثمااااااااانين شااااااااهرا بمااااااااا ال يزيااااااااد 
علاااااااااى ساااااااااتة اشاااااااااهر فللاااااااااوزير بنااااااااااء علاااااااااى اقتاااااااااراح الهيئاااااااااة اباااااااااالغ مااااااااادة 
 ممارساااااااااااااته المحامااااااااااااااة الاااااااااااااى الحاااااااااااااد الماااااااااااااذكور لغااااااااااااارض اساااااااااااااتحقاقه او 

 استحقاق افراد عائلته راتبا تقاعديا.
يجااااااااااااوز الجمااااااااااااع بااااااااااااين الحقااااااااااااوق التقاعديااااااااااااة للمحاماااااااااااااة . 17المـــــــــــادة 

وباااااااااااااااين الحقاااااااااااااااوق التقاعدياااااااااااااااة للوظيفاااااااااااااااة او االساااااااااااااااتخدام علاااااااااااااااى ان ال 
( دينااااااااااارا شااااااااااهريا. وفااااااااااي 125يتجاااااااااااوز مجمااااااااااوع الااااااااااراتبين التقاعااااااااااديين )

 كل االحوال يجرى التخ يض على راتب تقاعد المحاماة.
ــادة  إذا تاااااااااااااوفى المحاااااااااااااامي او المحاااااااااااااامي المتقاعاااااااااااااد تنتقااااااااااااال . 18المــــــــــ

الحقااااااااوق التقاعديااااااااة التااااااااي يسااااااااتحقها يااااااااوم وفاتااااااااه الااااااااى عائلتااااااااه وتطبااااااااق 
احكاااااااام تقاعاااااااد العائلااااااااة الاااااااواردة فااااااااي قاااااااانون التقاعاااااااد الماااااااادني فاااااااي هااااااااذا 

 الشأن.
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يترتااااااااب علااااااااى احالااااااااة المحااااااااامي علااااااااى التقاعااااااااد األحكااااااااام . 19المــــــــادة 
  االتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة:

  محاااااااااااااااااااااامين المتقاعااااااااااااااااااااادين.نقااااااااااااااااااااال اسااااااااااااااااااااامه الاااااااااااااااااااااى جااااااااااااااااااااادول ال .1
غلااااااااااق مكتبااااااااااه خااااااااااالل ماااااااااادة اقصاااااااااااها شااااااااااهر وأحااااااااااد ماااااااااان تاااااااااااريخ  . 2

  تبلغاااااااااااااااااااااااااااااااااااااه بقااااااااااااااااااااااااااااااااااااارار االحالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااة علاااااااااااااااااااااااااااااااااااااى التقاعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد.
يمتنااااااااااااع عاااااااااااان قبااااااااااااول اي عماااااااااااال جديااااااااااااد ماااااااااااان اعمااااااااااااال المحاماااااااااااااة .  3

اعتبااااااااااارا ماااااااااان تاااااااااااريخ تبلغااااااااااه بقاااااااااارار احالتااااااااااه علااااااااااى التقاعااااااااااد ويسااااااااااتثنى 
و ماااااااااان ذلااااااااااك ممارسااااااااااة المحاماااااااااااة بالوكالااااااااااة عاااااااااان زوجااااااااااة او اصااااااااااوله ا
  فروعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه.

عناااااااااااد احالاااااااااااة المحاااااااااااامي علاااااااااااى التقاعاااااااااااد علياااااااااااه ان يقااااااااااادم كشااااااااااافا  . 4
بالاااااااااااادعاوى واألعمااااااااااااال الموكاااااااااااال بهااااااااااااا كافااااااااااااة الااااااااااااى مجلااااااااااااس النقابااااااااااااة 

لاااااااااااه باالساااااااااااتمرار علاااااااااااى انجازهاااااااااااا خاااااااااااالل مااااااااااادة  ياااااااااااأذنوللمجلاااااااااااس ان 
مااااااااااان تااااااااااااريخ تبلغاااااااااااه بقااااااااااارار االحالاااااااااااة علاااااااااااى  أشاااااااااااهراقصااااااااااااها ساااااااااااتة 

باااااااااار مسااااااااااتقيال التقاعااااااااااد وعنااااااااااد عاااااااااادم انجازهااااااااااا خااااااااااالل هااااااااااذه الماااااااااادة يعت 
  منهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.

إذا خاااااااااالف المحاااااااااامي المتقاعاااااااااد حكماااااااااا مااااااااان احكاااااااااام هاااااااااذه الماااااااااادة  . 5
بكتاااااااااااب بوجااااااااااوب تاااااااااارك المخالفااااااااااة  بإنااااااااااذارهتقااااااااااوم الهيئااااااااااة او المجلااااااااااس 

فااااااااااان لاااااااااام ينفااااااااااذ مضاااااااااامون  بااااااااااه.خااااااااااالل اساااااااااابوع ماااااااااان تاااااااااااريخ تبلغااااااااااه 
 االنذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة.

رفع اسمه من جدول المحامين او منع  ال يحرم المحامي الذي  .  20المادة  
 من ممارسة المحاماة من حقوقه التقاعدية. 
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على كل مستحق للتقاعد ان يبلغ الهيئة بكل ما من شانه ان .  21المادة  
والزواج  الدراسة  وترك  العمر  كحقيقة  التقاعدية  الحقوق  من  حق  في  يؤثر 
تقرير:   ان  فللهيئة  ذلك  مخالفة  حالة  وفي  والموت   والفراق 

ثالثة    .1 تتجاوز  ال  لمدة  التقاعدي  الراتب    أشهر.قطع 
 استيفاء ما تعرض له الصندوق من ضرر لدفعه راتبا تقاعديا بغير حق. . 2

يعتبر المحامي محاال على التقاعد من تاريخ صدور قرار الهيئة  .  22المادة  
في حالة استكمال   بذلك وعلى الهيئة ان تبت في طلب االحالة على التقاعد

 . وثائق الخاصة بالطلبال
 الفصل الخامس 

 ضم المدد
يحق للموظف او المستخدم في الدوائر والمؤسسات   . 1. 23المادة 

سواء كانت   –الرسمية وشبه الرسمية الذي سبق له ممارسة المحاماة 
ان يضم في اي وقت يشاء خالل مدة وجوده في   –مستمرة او منقطعة 

الخدمة كل او بعض مدة الممارسة الى خدمته في الوظيفة ألغراض التقاعد 
ضمومة على المدة المقضية في الوظيفة او  بشرط ان ال تزيد المدة الم

االستخدام وان ال تتجاوز باي حال عشر سنوات على ان يدفع عنها ثالثة 
امثال الحصة التقاعدية التي كان عليه دفعها فيما لو كان موظفا خاللها.  

فإذا كانت مدة الممارسة تتجاوز المدة المراد ضمنها فتتخذ المدة االخيرة من 
اوية للمدة المراد ضمها اساسيا الحتساب ثالثة امثال الحصة الممارسة المس

  التقاعدية.
يقدم طلب الضم مع استشهاد من النقابة بالممارسة الى دائرة التقاعد   . 2

من تاريخ    أشهرالمختصة وعليها ان تبت في الطلب خالل مدة ثالثة 
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  التقديم. ويعتبر هذا االستشهاد دليال كافيا على الممارسة.
تقوم الدائرة المختصة باحتساب الحصة التقاعدية الواجبة الدفع وتبلغ    .3

ذلك الى الهيئة لتسديدها من مبالغ االشتراكات المتجمعة لذلك الموظف او 
  المستخدم

بعد تنزيل االشتراكات المرسلة من الهيئة الى الدائرة المختصة من    .4
المستخدم خالل   الحصة التقاعدية يستوفى المتبقى من راتب الموظف او 

 . شهرية ال تقل عن خمسة دنانير بأقساطسنوات  خمسأقصاها مدة 
تسري احكام المادة السابقة على كل من كان في الوظيفة في  .  24المادة 

 او بعد نفاذ هذا القانون. 
للمحامي ان يطلب في اي وقت يشاء خالل مدة   يحق - 1. 25المادة 

ممارسته المحاماة ضم كل او بعض المدة المقضية في الوظيفة او  
االستخدام في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية )سواء كانت 

مستمرة او منقطعة( الى المدة المقضية في المحاماة ألغراض التقاعد بشرط  
من كلية حقوق وان ال تزيد المدة المضمونة على  ان تكون تالية لتخرجه  

  مدة ممارسته المحاماة وال تتجاوز باي حال عشر سنوات.
يراعى عند ضم المدة المقضية في الوظيفة او االستخدام الى المدة  - 2

 المقضية في المحاماة ما يلي: 
إذا استحق المحامي عن مدة الوظيفة او االستخدام مكافأة فعليه ان   .ا 
من هذا   (7/مادة)الدفع الى الصندوق ضعف بدالت االشتراك المبينة في  ي 

  القانون عن تلك المدة
إذا لم يستحق المحامي مكافأة عن تلك المدة فعلى دائرة التقاعد  .ب 

المختصة ان ترسل جميع االستقطاعات التقاعدية التي استوفتها الى  
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الستقطاعات وما يعادل  الصندوق وعلى المحامي ان يسدد الفرق بين مبلغ ا
ضعف بدالت االشتراك عن المدة المضمومة المقررة وفقا ألحكام هذا  

اال انه يجوز للمحامي ان يسدد ضعف بدالت االشتراك عن المدة  القانون 
المضمومة قبل ورود االستقطاعات التقاعدية من الدائرة المختصة، وعلى 

  ان ترد اليه بعد ورودها.
مقضية في الوظيفة او االستخدام التي استحق عنها عند ضم المدة ال . 3

راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة فيعتبر هذا الضم لغرض  
االحالة على التقاعد فقط وفي هذه الحالة يحسب راتبه التقاعدي عن المدة 
المقضية في المحاماة فقط وال تستوفى بدالت اشتراكات تقاعدية عن المدة 

 المضمومة. 
علاااااااى المحاااااااامي غيااااااار المشاااااااترك فاااااااي صاااااااندوق تقاعاااااااد  .1. 26المـــــــادة 

المحاااااامين قبااااال نفااااااذ هاااااذا القااااااانون ان يقااااادم طلباااااا الاااااى الهيئاااااة الحتساااااااب 
  الماااااااااااااااااااااادة المقضااااااااااااااااااااااية فااااااااااااااااااااااي المحاماااااااااااااااااااااااة ألغااااااااااااااااااااااراض التقاعااااااااااااااااااااااد

علااااااى المحااااااامي المشااااااترك فااااااي صااااااندوق تقاعااااااد المحااااااامين قباااااال نفاااااااذ . 2
اياااااة مااااادة مقضاااااية فاااااي  هاااااذا القاااااانون ان يقااااادم طلباااااا الاااااى الهيئاااااة الحتسااااااب

  المحامااااااااااااااااة لااااااااااااااام يطلاااااااااااااااب احتساااااااااااااااابها ساااااااااااااااابقا ألغاااااااااااااااراض التقاعاااااااااااااااد
تسااااااااتوفى باااااااادالت االشااااااااتراك التقاعديااااااااة ماااااااان المحااااااااامين عاااااااان الماااااااادة  .3

المقضااااااية فااااااي المحاماااااااة قباااااال نفاااااااذ هااااااذا القااااااانون وفقااااااا لقااااااوانين المحاماااااااة 
السااااااااابقة كاااااااال خااااااااالل فتاااااااارة نفاااااااااذه ويعتباااااااار مااااااااا ساااااااابق ان سااااااااددوه للجنااااااااة 

   .هذه البدالت  الصندوق جزءا من
تساااااااتوفى بااااااادالت االشاااااااتراك المساااااااتحقة للصاااااااندوق بموجاااااااب . 27المـــــــادة 

شااااهرية خااااالل ماااادة عشاااار  بأقساااااطماااان هااااذا القااااانون ( 26و  25/المااااادتين)
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الاااااااى ماااااااا يجاااااااب علياااااااه دفعاااااااه مااااااان بااااااادالت االشاااااااتراك  باإلضاااااااافةسااااااانوات 
 أجااااارى التقاعدياااااة للصاااااندوق ويساااااري هاااااذا علاااااى المحاااااامي الاااااذي سااااابق ان 

 التقسيط.
تقدم طلبات ضم المدد عن الخدمة في الوظيفة او االستخدام  .  28 المادة

في دوائر الدولة ومؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية واحتساب المدد السابقة 
(  26و   25/المادتين )المقضية في المحاماة ألغراض التقاعد المنوه عنها في 

يكون قرارها من هذا القانون الى الهيئة خالل المدة المحددة لها لتبت فيها و 
 ( من هذا القانون.30/المادة)خاضعا لطرق الطعن المبينة في  

ال يجوز للهيئة ان تحتسب اية مدة ألغراض التقاعد ما لم  .  29المادة 
 تثبت لديها بوثائق صادرة من النقابة او الجهات الرسمية. 

 الفصل السادس 
 أحكام متفرقة 

ــادة  للمحاااااااااااامي صااااااااااااحب الشاااااااااااأن ولمااااااااااان تاااااااااااؤول الااااااااااايهم  . 1. 30المــــــــ
الحقااااااااااااااوق التقاعديااااااااااااااة وللااااااااااااااوزير وللنقابااااااااااااااة حااااااااااااااق االعتااااااااااااااراض علااااااااااااااى 
قاااااااااارارات الهيئااااااااااة فيمااااااااااا يتعلااااااااااق بااااااااااالحقوق التقاعديااااااااااة وضاااااااااام الماااااااااادد او 
رفضااااااااااها لاااااااااادى مجلااااااااااس تاااااااااادقيق قضااااااااااايا المتقاعاااااااااادين خااااااااااالل ثالثااااااااااين 
يوماااااااااا مااااااااان تااااااااااريخ تبلااااااااايغهم بهاااااااااا ولهااااااااام كاااااااااذلك حاااااااااق الطعااااااااان تمييااااااااازا 

لااااااااااس خااااااااااالل ثالثااااااااااين يومااااااااااا ماااااااااان تاااااااااااريخ تبلاااااااااايغهم بهااااااااااا بقاااااااااارارات المج 
  اماااااااااااااااااااااااااام محكماااااااااااااااااااااااااة التميياااااااااااااااااااااااااز ويكاااااااااااااااااااااااااون قرارهاااااااااااااااااااااااااا نهائياااااااااااااااااااااااااا.

إذا قاااااااااااااااابض المتقاعااااااااااااااااد اول راتااااااااااااااااب تقاعااااااااااااااااد او المكافااااااااااااااااأة ولاااااااااااااااام  . 2
يعتاااااااااااارض علااااااااااااى التقاااااااااااادير او علااااااااااااى الوقااااااااااااائع التااااااااااااي اسااااااااااااتند عليهااااااااااااا 
التقااااااااادير خاااااااااالل شاااااااااهر وأحاااااااااد مااااااااان تااااااااااريخ قبضاااااااااه راتاااااااااب التقاعاااااااااد او 
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  الطعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان. المكافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأة يسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقط حقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه فااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي
المتقاعااااااااااااد عنااااااااااااد اعتراضااااااااااااه لاااااااااااادى  المحااااااااااااامي او  يسااااااااااااتوفى ماااااااااااان . 3

مجلااااااااس تاااااااادقيق قضااااااااايا المتقاعاااااااادين رساااااااام قاااااااادره ثالثااااااااة دنااااااااانير ويعاااااااااد 
 اليه إذا ظهر محقا في اعتراضه او في جزء منه.

ــادة  ال يجااااااااااوز اسااااااااااترداد مااااااااااا دفااااااااااع للصااااااااااندوق ماااااااااان باااااااااادالت . 31المـــــــ
 االشتراك المستوفاة وفقا للقانون.

يجااااااااااوز التنااااااااااازل عاااااااااان راتااااااااااب التقاعااااااااااد ألي شااااااااااخص  ال. 32المــــــــــادة 
 او جهة ويقع باطال ما يخالف ذلك 

ال يجااااااااااوز حجااااااااااز الراتااااااااااب التقاعاااااااااادي اال فااااااااااي االحااااااااااوال . 33المــــــــــادة 
  االتياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة:

ماااااااااا ال يتجااااااااااوز ثلاااااااااث الراتاااااااااب التقاعااااااااادي عااااااااان دياااااااااون الصاااااااااندوق  . 1
  ويكااااااااااااااااااااااااااااااااااون اسااااااااااااااااااااااااااااااااااتيفاؤه قباااااااااااااااااااااااااااااااااال الااااااااااااااااااااااااااااااااااديون االخاااااااااااااااااااااااااااااااااارى.

دولااااااااة سااااااااواء كاناااااااات الجهااااااااة إذا كااااااااان الاااااااادين يعااااااااود الااااااااى خزينااااااااة ال . 2
الدائنااااااااااة دائاااااااااارة رساااااااااامية او شاااااااااابه رساااااااااامية علااااااااااى ان ال تتجاااااااااااوز ثلااااااااااث 
  الراتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب التقاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي.

إذا كااااااااااااان الاااااااااااادين نفقااااااااااااة شاااااااااااارعية او مهاااااااااااارا مااااااااااااؤجال علااااااااااااى ان ال  . 3
  تتجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوز ثلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث الراتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب التقاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي.

( 3و 2/الفقاااااااااااااااارتين)عناااااااااااااااد اجتمااااااااااااااااع الحاااااااااااااااالتين المبينتاااااااااااااااين فاااااااااااااااي  . 4
مااااااااااااان سااااااااااااادس راتاااااااااااااب التقاعاااااااااااااد  أكثااااااااااااارالساااااااااااااابقتين ال يجاااااااااااااوز حجاااااااااااااز 

 االصلي لكل منهما دون المساس بالحالة األولى.
ــادة  تساااااااااري علاااااااااى المحاااااااااامي وعيالاااااااااه احكاااااااااام الحرماااااااااان مااااااااان . 34المــــــ

 الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني.
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ــادة  كاااااااااااااال متقاعاااااااااااااد لااااااااااااام يكااااااااااااان قاصااااااااااااارا او معتوهااااااااااااااا  . 1. 35المـــــــــــ
 بشاااااااااااااأنتنااااااااااااااول راتاااااااااااااب تقاعاااااااااااااده او عااااااااااااان المراجعاااااااااااااة وانقطاااااااااااااع عااااااااااااان 

يساااااااقط حقاااااااه عااااااان تلاااااااك المااااااادة اال  أكثااااااارتخصيصاااااااه لاااااااه مااااااادة سااااااانة او 
إذا اثبااااااااات اناااااااااه لااااااااام يساااااااااتطع ان يطلباااااااااه فاااااااااي حيناااااااااه لمعاااااااااذرة مشاااااااااروعه. 
ويعتبااااااااااار التخلاااااااااااف عااااااااااان تقاااااااااااديم الوثاااااااااااائق والمعلوماااااااااااات التاااااااااااي تطلبهاااااااااااا 

 هذهالهيئة من المتقاعد انقطاعا عن المراجعة ل
 المادة.

ال يجااااااااااوز باااااااااااي حااااااااااال ماااااااااان االحااااااااااوال صاااااااااارف رواتااااااااااب تقاعديااااااااااة .  2
متراكمااااااااة عاااااااان ماااااااادة تزيااااااااد علااااااااى ثااااااااالث ساااااااانوات ألي ساااااااابب او معااااااااذرة 
كانااااااااات اال كاااااااااان التاااااااااأخير فاااااااااي صااااااااارفها يعاااااااااود الاااااااااى الهيئاااااااااة مااااااااان دون 
ان يكاااااااااااون للمتقاعاااااااااااد او نائباااااااااااه القاااااااااااانوني تقصاااااااااااير فاااااااااااي المراجعاااااااااااة او 

 ه.في استكمال الوثائق المطلوبة منه إلنجاز معاملت 
على كل شخص تطلب منه الهيئة او المختار او اي موظف . 36المادة 

نيابة عن الهيئة تزويده بمعلومات عن كل والدة او زواج او وفاة او حادثة 
لها عالقة بدفع راتب التقاعد ان يقدم تلك المعلومات بصورة صحيحة حسب 

كان   علمه واعتقاده وكل شخص يتخلف عن ذلك او يقدم معلومات يعلم او 
مكانه ان يعلم انها غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة  إب 

 او بغرامة ال تزيد على مائة دينار.  أشهر
احكام هذا القانون على من يحال على التقاعد بعد  تسري - 1. 37المادة 
  نفاذه.

تطبق احكام هذا القانون على جميع االمور التي تستجد في احوال   - 2



 

764 
  

افراد عوائلهم منذ نفاذه على ان ال يؤدي ذلك الى زيادة الراتب المتقاعدين و 
 التقاعدي المعين للمحامي المتقاعد  

تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين   – 3
قانون المحاماة رقم  من   (142/لمادةا)لبضم مدة الخدمة القضائية وفقا 

(  68الملغاة خالل الفترة الواقعة بين نفاذ القانون رقم ) 1965لسنة  ( 173)
 وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  1969لسنة 

للوزير اصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تطبيق احكام هذا  . 38المادة 
 القانون.
لسنة   (173قانون المحاماة رقم ) العاشر منيلغى الباب .  39المادة 
ويلغى بصورة عامة كل نص يتعارض صراحة او داللة مع احكام   1965

 هذا القانون.
 . 4/1969/ 1ينفذ هذا القانون اعتبارا من .  40المادة 
  الوزراء تنفيذ هذا القانون. على . 41المادة 

 األسباب الموجبة                              
بقانون المحاماة رقم  لما كانت احكام تقاعد المحامين قد شرعت ألول مرة    

لسنة  84) ب  1960(  األحكام  هذه  رقم  وعدلت  المحاماة  لسنة    157قانون 
تلك   ، 1965لسنة    173رقم   و 1964 بقيت  التعديالت  هذه  من  وبالرغم 

 عوائلهم من بعدهم   ألفرادم ضيقة في منح رواتب تقاعد للمحامين او  كااالح 
وتمشيا مع التحوالت االشتراكية في الجمهورية العراقية في توسيع الضمانات 

عوائلهم من بعدهم   وألفرادولتامين العيش الكريم للمحامين    لكافة المواطنين 
 فقد شرع هذا القانون . 

 

http://ildserver/ild/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://ildserver/ild/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://ildserver/ild/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059763698
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059763698
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059763698
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059763698
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=311020059763698
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120018231905
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120018231905
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
http://www.iraqld.iq/LoadLawBook.aspx?SC=120120014256816
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 الجدول الملحق بالقانون 
 األوراق ااااااااااوع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نا

 
قيمة  
 الطوابع

 فلس  دينار   

 
 

والبيانات والمذكرات  العرائض .1
 من قبل محام )اصالة او وكالة(   المرفوعة

 الى جهة رسمية او شبه رسمية. 

50     -   
     

    
 رافعها

الدعاوى التي تقام لدى   استدعاءات .2
 المحاكم )العامة والخاصة(  

المدعين او المدعى عليهم او   إذا كان أحد 
المذكورين الثالثة او وكيل أحد  األشخاص 

محاميا. وكذلك اوراق االثبات التي يبرزها  
 محام او موكله في الدعاوى بعد اقامتها. 

مقيم الدعوى   -       50
 ومبرز ورقة

 االثبات 

لدى   استدعاءات الدعاوى التي تقام .3
المحاكم إذا وكل أحد المتداعين محاميا في  

 قامتها. إ الدعوى بعد 

  50       -  
      

الموكل  
والمحامي 

 الوكيل
لوكاالت الخاصة المتضمنة توكيل  ا. 4

 محام. 
 

الموكل   -    100
المحامي 
 الوكيل

 توكيل محام. الوكاالت العامة المتضمنة. 5
 

الموكل   -     250
المحامي 
 الوكيل
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في   تقارير الخبراء وقرارات المحكمين.6
الدعاوى لدى المحاكم العامة والخاصة 

وذلك إذا كان أحد ونسخها الرسمية 
 المتداعين محاميا )اصالة او وكالة(.

الموكل         -    100
المحامي 
 الوكيل
 

التمييز   اعالمات الحكم وقرارات محكمة.7
ونسخها وذلك في الدعاوى التي ترافع فيها  

 محام. 

طالب     -   100
االعالم او  

 القرار
المعامالت التي تصدق من الكاتب العدل .8

تسجل في دوائر الطابو وذلك إذا كان  او 
أحد الموقعين عليها محاميا )اصالة او  
وكالة( وليست لها قيمة محدودة او ال 

 تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار.

الموقعون    -   150
 عليها 
 

 العدل المعامالت التي تصدق من الكاتب .9
في دوائر الطابو وذلك إذا كان الموقعين  

 )اصالة او وكالة( وتتجاوز عليها محاميا 
قيمتها خمسمائة دينار وال تتجاوز الفي  

 دينار . 

الموقعون  -    500
 عليها 

  المعامالت التي تصدق من.10
 العدل او تسجل في دوائر الطابو   الكاتب 

وذلك إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا  
او وكالة( وتتجاوز قيمها الفي دينار   )اصالة

 خمسة االف دينار.وال تتجاوز  

الموقعون  1   000
 عليها 
 

المعامالت التي تصدق من الكاتب  .11
العدل او تسجل في دوائر الطابو وذلك إذا 

او   كان أحد الموقعين عليها محاميا )اصالة

الموقعون   2   000
 عليها 
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وكالة( وتتجاوز قيمتها خمسة االف دينار  
 وال تتجاوز عشرة االف دينار.

المعامالت التي تصدق من الكاتب  .12
العدل او تسجل في دوائر الطابو وذلك إذا 

او   كان أحد الموقعين عليها محاميا )اصالة
وكالة( وتتجاوز قيمتها عشرة االف دينار وال  

 تتجاوز عشرين الف دينار. 

الموقعون   4   000
 ليها ع
 

المعامالت التي تصدق من  .13
 دوائر الطابو العدل او تسجل في   الكاتب 

وذلك إذا كان أحد الموقعين عليها محاميا   
او وكالة( وتتجاوز قيمتها عشرين   )اصالة

 الف دينار.

الموقعون    5  000
 عليها 

 

وسائر   رخص انشاء المعامل والمطابع.14
المعامل الصناعية إذا كان طالب الرخصة 

محاميا )اصالة او وكالة( او كان أحد 
 محاميا. المؤسسين لها 

طالب     4  000
الرخصة 

والمحامي 
 المؤسس

محدودة او  الوصايا التي ليست لها قيمة.15
لها قيمة ال تتجاوز الفي دينار وذلك إذا كان 

 الموصي او الموصى له محاميا. 

الموصي  1   500
 والموصى له

دينار   الوصايا التي تتجاوز قيمتها الفي.16
إذا كان  وال تتجاوز عشرة االف دينار 

 الموصي او الموصى له محاميا. 

الموصي   3   000
 والموصى له

االف   الوصايا التي تتجاوز قيمتها عشرة.17
او الموصى له    دينار إذا كانالموصي

 محاميا. 

الموصي     5   000
 والموصى له
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شهادات براءات االختراع والعالمات .18
وذلك الفارقة واالسم التجاري او نقل ملكيتها 
إذا كان طالب الشهادة او ناقل الملكية 

 محاميا )اصالة او وكالة(. 

طالب  2   000
الشهادة او 
طالب نقل  

 الملكية
الشركات او  تأسيستسجيل عقود . 19

مدتها او اجازة فروعها إذا  تعديلها او تمديد 
التأسيس او   الموقعين على عقد  كان أحد 

   تعديله اوطالب تسجيل عقد التأسيس او 
تمديد مدته او إجازة فروعه محاميا )اصالة  
او وكالة( وكان رأسمال الشركة ال يتجاوز  

 عشرين الف دينار. 

الشركة      3     000
والمحامي 
)الموقع او 

 الطالب( 
 

الشركات او  تأسيستسجيل عقود   20
فروعها إذا  إجازة تعديلها او تمديد مدتها او 

التأسيس او   الموقعين على عقد  كان أحد 
طالب التسجيل او التعديل او التمديد او  

طالب اجازة الفروع محاميا )اصالة او  
ال يتجاوز  وكالة( وكان رأسمال الشركة 

 عشرين الف دينار. 

الشركة         5   000
والمحامي 

او  )الموقع
 الطالب( 

 

 طالب االجازة   1     000            . اجازات المحامين21
الكفيل  -      500 تأييد النقابة لمالءة المحامي الكفيل.    .22

 والمكفول
  الطلب  مقدم -      100 الطلبات التي تقدم الى النقابة    .23

وصندوق  
تقاعد 
 المحامين 
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االستشهادات التي تعطيها   .24 
      النقابة.

طالب         -      250
 االستشهاد 

 المتقاعد         -      250 . دفاتر تقاعد المحامين اوعيالهم.25
توسيع صالحيات المحامين او  .  26

                          اجازاتهم.  تجديد 
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الموكل او  -         50 صور الوكاالت العامة والخاصة  .27
المحامي 
 الوكيل

 األول  المبحث
 1971لسنة  (133)  القانون رقم 

لسنة   (68)قانون التعديل األول لقانون صندوق تقاعد المحامين رقم  
1969 

 1مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة   
مااان قاااانون صاااندوق ( 7/الماااادة)( مااان 1/الفقااارة)يلغاااى البناااد )ز( مااان  .1

 :ويحااااااااال محلاااااااااه ماااااااااا ياااااااااأتي 1969( لسااااااااانة 68تقاعاااااااااد المحاااااااااامين رقااااااااام )
إذا ضااااامت اياااااة مااااادة باعتبارهاااااا مااااادة ممارساااااة للمحاااااامي بموجاااااب هاااااذا  .ز

القااااانون فتباااادأ هااااذه الماااادة ماااان نهايااااة ماااادة الممارسااااة فااااي المحاماااااة ويسااااري 
لغاااااارض تطبيااااااق  1969( لساااااانة 68ون رقاااااام )ذلااااااك ماااااان تاااااااريخ نفاااااااذ القااااااان 

 .الفقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارات السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابقة
تضااااااااف عباااااااارة )واالقسااااااااط المساااااااتحقة مااااااان بااااااادالت االشاااااااتراك  .2
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 (.87/المااااااااادة)( ماااااااان 1/الفقاااااااارة)ح( ماااااااان /البنااااااااد)المتراكمااااااااة( الااااااااى آخاااااااار 
 مااااان القاااااانون وتعتبااااار (7/الماااااادة)تضااااااف الفقااااارة التالياااااة الاااااى آخااااار  .3
  :( لهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا7/الفقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة)
لمائااااة ماااان األتعاااااب التااااي تاااادفع للمحااااامين عنااااد عشاااارة ماااان ا (10%. 7  

تااااوكيلهم فااااي الاااادعاوى التااااي تنساااابها لجنااااة توزيااااع دعاااااوى الاااادوائر بموجااااب 
المعاااااااادل وتسااااااااتقطع هااااااااذه  1965( لساااااااانة / 173قااااااااانون المحاماااااااااة رقاااااااام )

النساااااااابة ماااااااان كاااااااال مبلااااااااغ ياااااااادفع للمحااااااااامي ماااااااان قباااااااال الجهااااااااة المختصااااااااة 
 .بالصرف وترسل الى الصندوق مباشرة

مااااان القاااااانون ويحااااال محلهاااااا  (10/الماااااادة)( مااااان 2/الفقااااارة)تلغاااااى . 2ماااااادة 
  ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأتي

للصااااندوق  هعلااااى المحااااامين والماااادينين تساااديد الااااديون المسااااتحقة علياااا  .2
او االتفاااااااق مااااااع الهيئااااااة علااااااى تقساااااايط ديااااااونهم بأقساااااااط شااااااهرية او ساااااانوية 

 .على ان ال تتجاوز مدة التقسيط عشر سنوات
 3ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة 

ماااان  (11/المااااادة)( ماااان 2/الفقاااارة)تضاااااف العبااااارة التاليااااة الااااى آخاااار  .1
 :القانون 

اال اناااااااه فاااااااي حالاااااااة الوفااااااااة يجاااااااوز تقسااااااايط بااااااادالت االشاااااااتراك التقاعدياااااااة )
ي ذمتاااااه واسااااااتقطاعها مااااان الراتااااااب التقاعااااادي الااااااذي يخصااااااص المترتباااااة فاااااا 

للعيااااااال علااااااى ان ال يتجاااااااوز القسااااااط الشااااااهري عاااااان ثلااااااث مجمااااااوع الراتااااااب 
 .التقاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي المخصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااص للعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال(

عشاااارة ماااان القااااانون ويحاااال ( 11/المااااادة)( ماااان 3/الفقاااارة)تلغااااى  . 2
   : محلها ما يأتي
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القاااااانون أال تقااااال المااااادة التاااااي يساااااتحق عنهاااااا التقاعاااااد بموجاااااب احكاااااام هاااااذا 
عاااااان ثالثااااااين ساااااانة سااااااواء كاناااااات مسااااااتمرة او متقطعااااااة او ان تكااااااون الماااااادة 
التااااااي يسااااااتحق عنهااااااا التقاعااااااد خمااااااس عشاااااارة ساااااانة وعجااااااز عاااااان ممارسااااااة 
المحاماااااة، علااااى ان يثباااات العجااااز بتقرياااار ماااان لجنااااة طبيااااة رساااامية ال يقاااال 
 .عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد اعضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائها عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ثالثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اطبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء

مااان القاااانون وتعتبااار ( 11/الماااادة)تضااااف الفقااارة التالياااة الاااى آخااار  . 3
 :( لها4/الفقرة)

باساااااتثناء حالاااااة العجاااااز، إذا كانااااات مااااان باااااين المااااادة التاااااي يساااااتحق  .4 
( مااااان هاااااذه الماااااادة مااااادة مضااااامومة الاااااى 3/الفقااااارة)عنهاااااا التقاعاااااد بموجاااااب 

ماااااان هااااااذا القاااااانون، فااااااال يحااااااق ( 25/الماااااادة)ممارساااااة المحاماااااااة بمقتضااااااى 
ة ال تقااااال عااااان للمحاااااامي طلاااااب االحالاااااة علاااااى التقاعاااااد اال بعاااااد مضاااااي ماااااد

 .خمس سنوات من تاريخ انتمائه الى النقابة
 :ماااااااان القااااااااانون ويحاااااااال محلهااااااااا مااااااااا يااااااااأتي( 13/المااااااااادة)تلغااااااااى . 4مااااااااادة 

 13 المااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
تعتباااار الماااادد اآلتيااااة ماااادد ممارسااااة فااااي المحاماااااة لغاااارض التقاعااااد إذا  .1

دفااااع عنهااااا المحااااامي باااادالت االشااااتراك فااااي النقابااااة وباااادالت االشااااتراك فااااي 
 .الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااندوق 

دة المااااارض الاااااذي اقعاااااده عااااان العمااااال علاااااى ان ال تتجااااااوز السااااانتين مااااا  .آ 
لكاااااال مرضااااااة، ويثباااااات الماااااارض بتقرياااااار ماااااان لجنااااااة طبيااااااة رساااااامية ال يقاااااال 
 .عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادد اعضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائها عااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان ثالثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة اطبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااء

الماااااااااادة التااااااااااي يقضاااااااااايها المحااااااااااامي فااااااااااي الدراسااااااااااة خااااااااااارج العااااااااااراق  .ب 
 .للتخصاااااااااااااص فاااااااااااااي القاااااااااااااانون علاااااااااااااى ان ال تتجااااااااااااااوز ارباااااااااااااع سااااااااااااانوات
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يها المحااااامي فاااااي خدمااااة االحتيااااااط فااااي الجااااايش او المااااادة التااااي يقضااااا  .جااااا 
 .الخدماااااااااة العساااااااااكرية االلزاميااااااااااة بعاااااااااد ان يكاااااااااون قااااااااااد ماااااااااارس المحاماااااااااااة

مااااادة توقياااااف المحاااااامي او اعتقالاااااه او احتجاااااازه إذا كاااااان ذلاااااك ألساااااباب  .د 
عنااااه او حكاااام عليااااه مااااع ايقاااااف التنفيااااذ.  أفاااارجسياسااااية وتأياااادت براءتااااه او 

هاااااا تقااااال عااااان مااااادة التوقياااااف او اماااااا إذا كانااااات مااااادة الحااااابس التاااااي حكااااام ب 
 .االعتقاااااال او االحتجااااااز فيحتساااااب الفااااارق باااااين المااااادتين ممارساااااة للمحامااااااة

آ( مااان هاااذه الماااادة ال تعتبااار أي سااانة  – 1ماااع مراعااااة احكاااام الفقااارة ) .2
مااااادة ممارساااااة فاااااي المحامااااااة ألغاااااراض التقاعاااااد إذا اقاااااام المحاااااامي خاللهاااااا 

مشاااااااروع او  خاااااااارج العاااااااراق بااااااادون عاااااااذر أشاااااااهرمااااااادة تزياااااااد علاااااااى ساااااااتة 
 .ألسباب ال تتعلق بمهنة المحاماة ولو دفع بدل اشتراكها في النقابة

القانون ويحل    (14/المادة)( من  3  –  2  –  1/الفقرات)تلغى  .  5مادة   من 
يأتي:  ما   محلها 

إذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثالثمائة وستين شهرًا يستحق   .1
وهو   الكامل  التقاعدي  شهرياً الراتب  دينارًا   .تسعون 

الراتب   .2 شهريًا  تقاعدًا  فيستحق  شهرًا  وستين  ثالثمائة  المدة  تجاوزت  إذا 
التقاعدي الكامل مضاًف اليه مائتان وخمسون فلسًا عن كل شهر يزيد على 
 .المدة المذكورة، على ان ال يزيد الراتب التقاعدي عن مائة وعشرين ديناراً 

ة وستين شهرًا، وكانت مائة وثمانين شهرًا فأكثر  إذا قلت المدة عن ثالثمائ  .3
يستحق راتبًا تقاعديًا شهريًا مقداره مائتان وخمسون فلسًا عن كل شهر مارس  

 .فيه المحاماة
ما  (  15/المادة)تلغى  .  6مادة   محلها  ويحل  القانون    :يأتيمن 
إذا توفى المحامي او عجز عن ممارسة المهنة بتقرير من لجنة  .  15  المادة
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وكانت مدة ممارسته  ط اطباء،  ثالثة  يقل عدد اعضائها عن  بية رسمية ال 
المحاماة اقل من مائة وثمانين شهرًا، يستحق مكافأة مقطوعة مقدارها ستة  
مدة  من  الكاملة  االشهر  عدد  في  فلسًا مضروبة  وخمسون  ومائتان  دنانير 

 .ممارسة المحاماة
تاريخ  أشهرتحذف عبارة )خالل ثالثة  .  7مادة   لديها،   من  تسجيل الطلب 

ويعتبر المحامي محااًل على التقاعد بانتهائها إذا لم يصدر قرار قبل ذلك(  
من القانون ويحل محلها عبارة )في حالة استكمال (  22/المادة)الواردة في آخر 

 .الوثائق الخاصة بالطلب( 
(  23/المادة)( من  4/الفقرة)تحذف عبارة )ثالث سانوات( الواردة في .  8مادة 

 .القانون ويحل محلها عبارة )خمس سنوات(  من
 9مادة 

تحذف عبارة )وتتخذ المدة االخيرة في الوظيفة او االستخدام المساوية   .1
آ(  /البند)للمدة المضمومة اساسًا الحتساب بدالت االشتراك( الواردة في آخر  

 .من القانون (  25/المادة)( من  2/الفقرة)من  
( من  2/الفقرة)ب( من /البند )تضاف العبارة التالية الى آخر  .2
 (: 25/المادة)

)اال انه يجوز للمحامي ان يسدد ضعف بدالت االشتراك عن المدة  
المضمومة قبل ورود االستقطاعات التقاعدية من الدائرة المختصة، وعلى 

 .ان ترد اليه بعد ورودها(
ريخ نفاااااااااااذه، تحااااااااااذف عبااااااااااارة )خااااااااااالل ماااااااااادة ساااااااااانة ماااااااااان تااااااااااا. 10مااااااااااادة 

وبخالفاااااااااه يساااااااااقط حقاااااااااه فاااااااااي احتسااااااااااب تلاااااااااك المااااااااادة لهاااااااااذه األغاااااااااراض( 
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مااااااااااان ( 26/الماااااااااااادة)( مااااااااااان 2و  1/الفقااااااااااارتين)الاااااااااااواردة فاااااااااااي كااااااااااال مااااااااااان 
 .القانون 
ن القاااااااااااانون ويحااااااااااال محلهاااااااااااا ماااااااااااا ( مااااااااااا 27/الماااااااااااادة)تلغاااااااااااى . 11ماااااااااااادة 

 :يأتي
تساااااااااااااااتوفى بااااااااااااااادالت االشاااااااااااااااتراك المساااااااااااااااتحقة للصاااااااااااااااندوق . 27 الماااااااااااااااادة

هاااااااااااذا القاااااااااااانون بأقسااااااااااااط شاااااااااااهرية مااااااااااان ( 26و  25/الماااااااااااادتين)بموجاااااااااااب 
الااااااااى مااااااااا يجااااااااب عليااااااااه دفعااااااااه  باإلضااااااااافةخااااااااالل ماااااااادة عشاااااااار ساااااااانوات 

مااااااااااان بااااااااااادالت االشاااااااااااتراك التقاعدياااااااااااة للصاااااااااااندوق ويساااااااااااري هاااااااااااذا علاااااااااااى 
 .جرى التقسيطأالمحامي الذي سبق ان 

( بعااااااااااااد عبااااااااااااارة المتقاعااااااااااااد تضاااااااااااااف عبااااااااااااارة )المحااااااااااااامي او . 12مااااااااااااادة 
( 30/المااااااااااااادة)( ماااااااااااان 2/الفقاااااااااااارة))يسااااااااااااتوفى ماااااااااااان( الااااااااااااواردة فااااااااااااي اول 

 .من القانون 
مااااااااااااان ( 37/الماااااااااااااادة)تضااااااااااااااف الفقااااااااااااارة التالياااااااااااااة الاااااااااااااى آخر. 13ماااااااااااااادة 

 :( لهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا3/الفقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارة)القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون وتعتباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
تعتبااااااار موافقاااااااة للقااااااانون القااااااارارات التاااااااي اصااااااادرها مجلاااااااس نقاباااااااة  .3

مااااااااان ( 142/لماااااااااادةل)المحاااااااااامين بضااااااااام مااااااااادة الخدماااااااااة القضاااااااااائية وفقاااااااااًا 
الملغاااااااااااة خااااااااااالل الفتاااااااااارة  1965( لساااااااااانة 173قااااااااااانون المحاماااااااااااة رقاااااااااام )

وتااااااااااريخ نشاااااااااره  1969( لسااااااااانة 68الواقعاااااااااة باااااااااين نفااااااااااذ القاااااااااانون رقااااااااام )
 .في الجريدة الرسمية

 14مادة 
( من  23/الفقرة)تضاف عبارة )وصندوق تقاعد المحامين(، الى آخر   .1

 .الجدول الملحق بالقانون 
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(  27/الفقرة)تالية الى الجدول الملحق بالقانون وتعتبر تضاف الفقرة ال .2
  :له

الموكل او المحامي   دينار 5 000صور الوكاالت العامة والخاصة  .27
 .الوكيل 

 .ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  15دة ما
 .على الوزراء تنفيذ هذا القانون . 16مادة 

                             
ــة ــباب الموجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 68ظهااااار بنتيجاااااة تطبياااااق قاااااانون صاااااندوق تقاعاااااد المحاااااامي رقااااام )       
وجاااااااود بعاااااااض الناااااااواقص فاااااااي قسااااااام مااااااان ماااااااواده واحكاماااااااه،  1969لسااااااانة 

الاااااارأي علااااااى  ولغاااااارض تالفيهااااااا ودعاااااام الوضااااااع المااااااالي للصااااااندوق اسااااااتقر
 : اجاااااااااااااااااااااااااااااااراء التعاااااااااااااااااااااااااااااااديالت التالياااااااااااااااااااااااااااااااة

مااان القاااانون بماااا ياااؤمن تحقياااق ( 7/الماااادة)ز( مااان  /1/الفقااارة)تعاااديل  .1
العدالاااااااااة والمسااااااااااواة باااااااااين المحاااااااااامين وتساااااااااهيل عملياااااااااة حسااااااااااب بااااااااادالت 

ح( /1/الفقااااارة)االشاااااتراك الواجباااااة الااااادفع عناااااد ضااااام المااااادد. وكاااااذلك تعاااااديل 
مااااان الماااااادة الماااااذكورة لمعالجاااااة دفاااااع بااااادالت االشاااااتراك المتراكماااااة والتشاااااديد 

ع النقابااااااة ماااااان اسااااااتالم باااااادل اشااااااتراك المحااااااامي فااااااي اسااااااتيفائها وذلااااااك بمناااااا 
فيهاااااا قبااااال تساااااديده االقسااااااط المساااااتحقة مااااان بااااادالت االشاااااتراك عااااان السااااانة 

 .تلااااااك الساااااانة المنتهيااااااة اضااااااافة الااااااى باااااادل االشااااااتراك فااااااي الصااااااندوق عاااااان
( 7/الفقاااارة)لغاااارض دعاااام الصااااندوق وتمويلااااه بمااااوارد جدياااادة اضاااايفت  .2

األتعاااااب التااااي تاااادفع % ماااان  10لتااااي تتضاااامن اسااااتقطاع ( ا7/المااااادة)الااااى 
للمحاااااامي عناااااد توكيلااااااه فاااااي الاااااادعاوى التاااااي تنسااااابها لجنااااااة توزياااااع دعاااااااوى 
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 .الااااااااااااااااااادوائر لتكاااااااااااااااااااون ماااااااااااااااااااوردًا آخااااااااااااااااااار مااااااااااااااااااان ماااااااااااااااااااوارد الصاااااااااااااااااااندوق 
( ماااان 2/الفقاااارة)جعاااال ماااادة تقساااايط الااااديون المنصااااوص عليهااااا فااااي  .3
ماااان القااااانون عشاااار ساااانوات بااااداًل ماااان خمااااس ساااانوات، وذلااااك ( 10/المااااادة)

االقتصااااااادية التااااااي يماااااار بهااااااا اغلااااااب المحااااااامين، وبغيااااااة بساااااابب الظااااااروف 
 .فسااااح المجااااال لماااان تخلااااف عاااان ذلااااك، ان يقاااادم طلبااااًا لتقساااايط تلااااك الااااديون 

لغاااارض تسااااهيل نااااوال الراتاااااب التقاعاااادي لعيااااال المحااااامي المتاااااوفى،  .4
( مااااان القاااااانون بجاااااواز 11/الماااااادة)( مااااان 2/الفقااااارة)واالخاااااذ بيااااادهم عااااادلت 

واساااااااااتقطاعها مااااااااان الراتاااااااااب  تقسااااااااايط بااااااااادالت االشاااااااااتراك فاااااااااي الصاااااااااندوق 
 .التقاعاااااااادي الااااااااذي يخصااااااااص للعيااااااااال، وذلااااااااك فااااااااي حالااااااااة الوفاااااااااة فقااااااااط

وآلجااااال دعااااام الصاااااندوق وتمكيناااااه مااااان ايفائاااااه بالتزاماتاااااه بماااااا يكفااااال ضااااامان 
( مااااان الماااااادة الماااااذكورة بجعااااال 3/الفقااااارة)التقاعاااااد لكافاااااة األعضااااااء عااااادلت 

 ( سااااانة باااااادالً 30مااااادة ممارساااااة المحاماااااااة لغااااارض االحالااااااة علاااااى التقاعااااااد )
( سااااااااانة وذلاااااااااك الاااااااااى ان يساااااااااتقر الوضاااااااااع الماااااااااالي للصاااااااااندوق، 25مااااااااان )

( الاااااى نفاااااس الماااااادة وذلاااااك بعااااادم جاااااواز تقاااااديم 4/الفقااااارة)وكاااااذلك اضااااايفت 
علااااااى التقاعااااااد اال  بإحالتااااااه –فااااااي غياااااار حالااااااة العجااااااز  –المحااااااامي طلبااااااًا 

بعاااااد مضاااااي مااااادة ال تقااااال عااااان خماااااس سااااانوات مااااان تااااااريخ انتمائاااااه االخيااااار 
 .للنقاباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة

الحتسااااااب مااااادة الخدماااااة العساااااكرية االلزامياااااة بغياااااة فساااااح المجاااااال  .5
( مااااااان 3/الفقااااااارة)ممارساااااااة فاااااااي المحامااااااااة لغااااااارض التقاعاااااااد اضااااااايف الاااااااى 

( بمااااا يجااااوز ذلااااك كمااااا اضاااايف الااااى المااااادة ذاتهااااا فقاااارة اخاااارى 13/المااااادة)
لمعالجااااااة موضااااااوع المحااااااامين الااااااذين يغااااااادرون العااااااراق مقيمااااااين خارجااااااه، 

ماااااااة ألغااااااراض وذلااااااك بعاااااادم احتساااااااب ايااااااة ساااااانة ماااااادة ممارسااااااة فااااااي المحا
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التقاعاااااد، إذا اقاااااام المحاااااامي خاللهاااااا مااااادة تزياااااد علاااااى ساااااتة اشاااااهر خارجاااااه 
بااااااااادون عاااااااااذر مشاااااااااروع، او ألساااااااااباب ال تتعلاااااااااق بمهناااااااااة المحامااااااااااة، دون 
حرماناااااااه مااااااان حقاااااااه فاااااااي التقاعاااااااد، وألغاااااااراض تتعلاااااااق بالنساااااااق التااااااادويني، 
 .الغياااات المااااادة المااااذكورة، واعيااااد تنظاااايم فقراتهااااا بمااااا يتفااااق مااااع هااااذا النسااااق

( ولمااااااا 15 – 14 – 11/الماااااواد)ًا للتااااارابط الموضاااااوعي باااااين نظااااار  .6
( قااااااد عاااااادلت بجعاااااال ماااااادة ممارسااااااة المحاماااااااة لغاااااارض 11/المااااااادة)كاناااااات 

( سااااانة، لاااااذلك فاااااان هاااااذا 25( سااااانة باااااداًل مااااان )30االحالاااااة علاااااى التقاعاااااد )
( لتنساااااااااااااااجما ماااااااااااااااع 15 – 14/الماااااااااااااااادتين)التعاااااااااااااااديل اساااااااااااااااتلزم تعاااااااااااااااديل 

ي تضاااااااااامنته هاتااااااااااان ( دون المساااااااااااس بجااااااااااوهر الحكاااااااااام الااااااااااذ11/المااااااااااادة)
 .المادتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان

( مااااان القاااااانون توجاااااب علاااااى هيئاااااة الصاااااندوق 22/الماااااادة)حيااااث ان  .7
شاااااااهر مااااااان تااااااااريخ أاصااااااادار قااااااارار االحالاااااااة علاااااااى التقاعاااااااد خاااااااالل ثالثاااااااة 

تساااااااجيل الطلاااااااب لاااااااديها، وبماااااااا ان الكثيااااااار مااااااان المحاااااااامين ال يساااااااتطيعون 
اسااااااتكمال الوثااااااائق المطلوبااااااة خااااااالل تلااااااك الماااااادة ممااااااا ولااااااد االرباااااااك فااااااي 
اعماااااااال الصاااااااندوق، ولتالفاااااااي ذلاااااااك عااااااادلت الماااااااادة الماااااااذكورة بماااااااا يوجاااااااب 
علاااااى الهيئاااااة اصااااادار قااااارار االحالاااااة علاااااى التقاعاااااد عناااااد اساااااتكمال الوثاااااائق 
 .الخاصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة بالطلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

لغااااارض التخ ياااااف عااااان كاهااااال الموظاااااف الاااااذي يطلاااااب ضااااام مااااادة  .8
ممارساااااااة المحامااااااااة الاااااااى خدماتاااااااه فاااااااي الوظيفاااااااة ألغاااااااراض التقاعاااااااد، فقاااااااد 

( مااااان القاااااانون بجعااااال مااااادة اساااااتقطاع 23/الماااااادة)مااااان ( 4/الفقااااارة)عااااادلت 
التوقيفاااااااات التقاعدياااااااة عااااااان المااااااادة المضااااااامومة خماااااااس سااااااانوات باااااااداًل مااااااان 
 .ثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالث ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانوات
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قاااااااد عااااااادلت بموجاااااااب ( 7/الماااااااادة)ز( مااااااان  /1/الفقااااااارة)حياااااااث ان  .9
ماااااان الالئحااااااة بااااااالنص علااااااى انااااااه إذا ضاااااامت ( 1/المااااااادة)( ماااااان 1/الفقاااااارة)

مي فتبااااادأ هاااااذه المااااادة مااااان نهاياااااة اياااااة مااااادة باعتبارهاااااا مااااادة ممارساااااة للمحاااااا
ماااادة ممارسااااة المحاماااااة، لااااذلك لاااام تبااااق حاجااااة للعبااااارة المقتاااارح حااااذفها ماااان 

 .( مااااااااااااااااااااااااااااان القاااااااااااااااااااااااااااااانون 25/الماااااااااااااااااااااااااااااادة)أ( مااااااااااااااااااااااااااااان  /2/الفقااااااااااااااااااااااااااااارة)
ب( ماااان نفااااس المااااادة بمااااا يجااااوز للمحااااامي تسااااديد  /2/الفقاااارة)كمااااا عاااادلت 

بااااااااادالت االشاااااااااتراك عااااااااان المااااااااادة المضااااااااامومة قبااااااااال ورود االساااااااااتقطاعات 
مااااان الااااادائرة المختصاااااة علاااااى ان تااااارد الياااااه بعاااااد ورودهاااااا، وذلاااااك التقاعدياااااة 

لغاااااارض تثبياااااات شاااااارعية اجااااااراء سااااااارت عليااااااه الهيئااااااة وتيساااااايرًا للمحاااااااامين 
 .الاااااااااااااااااااااااااااااااااااذين يطلباااااااااااااااااااااااااااااااااااون احااااااااااااااااااااااااااااااااااااالتهم علاااااااااااااااااااااااااااااااااااى التقاعااااااااااااااااااااااااااااااااااااد

( ماااان القااااانون علااااى عاااادم 26/المااااادة)( ماااان 2و  1/الفقرتااااان)رتباااات  .10
التقاعاااااااد تقاااااااديم طلاااااااب احتسااااااااب المااااااادة المقضاااااااية فاااااااي المحامااااااااة لغااااااارض 

خااااالل ماااادة ساااانة ماااان نفاااااذه، سااااقوط الحااااق فااااي احتساااااب تلااااك الماااادة، وبمااااا 
ان مثاااااال هااااااذا الجاااااازاء يعتباااااار عقوبااااااة شااااااديدة، ال مباااااارر لهااااااا لااااااذلك الغااااااي 
شاااارط تقااااديم الطلااااب خااااالل ماااادة محااااددة، ال ساااايما ان ذلااااك لاااان يااااؤثر علااااى 
 .مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوارد الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااندوق 

( ماااااان القااااااانون عاااااادلت 10/المااااااادة)( ماااااان 2/الفقاااااارة )حيااااااث ان  .11
مااااان الالئحاااااة بجاااااواز تقسااااايط الاااااديون المساااااتحقة علاااااى ( 2/الماااااادة)وجاااااب بم

المحاااااااامين للصاااااااندوق لمااااااادة ال تتجااااااااوز عشااااااار سااااااانوات، لاااااااذلك اقتضاااااااى 
( ماااان القااااانون بجعاااال الماااادة الااااواردة فيهااااا عشاااار 27/المااااادة)االماااار تعااااديل 

سااااانوات باااااداًل مااااان خماااااس سااااانوات ليتناساااااق حكمهاااااا ماااااع حكااااام تلاااااك الفقااااارة، 
االشااااااااتراك لماااااااادة خمااااااااس ساااااااانوات ارهقاااااااات  ال ساااااااايما وان تقساااااااايط باااااااادالت
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الكثيااااار مااااان المحاااااامين، وان هاااااذا التعاااااديل سااااايخفف الكثيااااار عااااانهم ويساااااهل 
 .لهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام دفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع تلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك البااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادالت

. لماااااا كانااااات القااااارارات التاااااي يجاااااوز االعتاااااراض عليهاااااا ليسااااات قااااارارات 12
االحالااااة علااااى التقاعااااد فقااااط، وانمااااا قاااارارات ضاااام الماااادد او رفضااااها، وألجاااال 

مي الاااااذي يعتااااارض علاااااى تلاااااك القااااارارات لاااااذلك اساااااتيفاء الرسااااام عااااان المحاااااا
 .( لهاااااااااااااااااااااذا الغااااااااااااااااااااارض30/الماااااااااااااااااااااادة)( مااااااااااااااااااااان 3/الفقااااااااااااااااااااارة)عااااااااااااااااااااادلت 

كاااااان قاااااانون صاااااندوق تقاعاااااد المحاااااامين قاااااد نشااااار فاااااي الجريااااادة  .13
 – 4 – 1واعتباااااااااااار نافااااااااااااذًا ماااااااااااان  1969 – 5 – 19الرساااااااااااامية بتاااااااااااااريخ 

( مااااااان قاااااااانون المحامااااااااة رقااااااام 142/الماااااااادة)وقاااااااد الغيااااااات بموجباااااااه  1969
مجلااااااااس نقابااااااااة المحااااااااامين خااااااااالل  أصاااااااادر. وقااااااااد 1965( لساااااااانة / 173)

تلااااااك الفتاااااارة قاااااارارات بضاااااام ماااااادة الخدمااااااة القضااااااائية وفقااااااًا للمااااااادة المااااااذكورة 
باعتباااااااره الجهاااااااة المختصااااااة فاااااااي هااااااذا الشاااااااأن، وتصااااااحيحًا لهاااااااذا الوضاااااااع 

( مااااااان القاااااااانون بإساااااااباغ 37/الماااااااادة)( الاااااااى 3/الفقااااااارة)القاااااااانوني أضااااااايفت 
ي صاااااااادرت خااااااااالل الفتاااااااارة الشاااااااارعية علااااااااى قاااااااارارات مجلااااااااس النقابااااااااة التاااااااا 

 .المذكورة
( من الجدول الملحق بالقانون ما يخضع  23/الفقرة)اضيف الى  .13

الطلبات التي تقدم الى هيئة الصندوق الى الطابع الخاص بالصندوق اسوة 
( الى الجدول  27/الفقرة)بالطلبات التي تقدم الى النقابة، كما أضيفت 

طابع المذكور، الن الصورة بإخضاع صور الوكاالت العامة والخاصة الى ال 
 .ال تختلف عن االصل ولوضع حد لالجتهادات المختلفة في هذا الشأن

 ون.ولكل ما تقدم فقد شرع هذا القان 
 المبحث الثاني 
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ة صندوق تقاعد  ئالصادرة عن هي 1974لسنة  ( 2)تعليمات عدد  
المحامين حول ضم المدة المقضية في الوظيفة او االستخدام في دوائر 

 الدولة ومؤسساتها الى مدة ممارسةالمحاماة 
من قانون صندوق تقاعد المحامين  (  4/المادة)من ( 7/للفقرة)استنادا     
ة صالحية وضع التعليمات  ئ التي تقضي بان للهي  1969لسنة  68رقم 

الالزمة لتسهيل إدارة معامالت الصندوق وتص ية حسابات المشمولين  
 بأحكام هذا القانون، 

التي تجّوز للمحامي بان   ( 29و 28و   27و   25 / المواد)تطبيق وتسهيال ل
يطلب ضم كل او بعض المدة التي قضاها في الوظيفة او االستخدام في  
دوائر الدولة او مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية الى المدة المقضية في  

المحاماة ألغراض التقاعد، فقد قررت هيأة الصندوق بجلستها الرابعة عشرة 
اصدار التعليمات التي صادقت   25/2/1974المنعقدة في  1974لسنة 

  1/   8/   32مديرية األمور الحقوقية بكتابها المرقم  –عليها وزارة المالية 
 : 1974/ 3/   6والمؤرخ في  5400/

إذا كان المحامي قد استحق مكافأة عن المدة التي قضاها   المادة األولى.
ة تقرر اضافتها لمدة ممارسته المحاماة ئ في الوظيفة او االستخدام، فان الهي 

ألغراض التقاعد، أي عند احالته على التقاعد تحتسب المدة المضمونة  
ويتناول عنها راتبا تقاعديا حيث يكون حكمها حكم مدة ممارسة المحاماة 

 / أ( وذلك عند توفر الشروط االتية:  2فقرة  25الفعلية )المادة 
 خالل مدة ممارسته المحاماة. ان يتقدم المحامي بطلب الضم  -1
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ان يبين في الطلب مقدار المدة المطلوب ضمها )كال او بعضا(   -2
والدوائر التي عمل فيها وخاصة اخر دائرة انفك منها، واوصاف معاملة 

 المكافأة التي استحقها في دائرة التقاعد.
ان تكون الخدمة )وظيفة او استخداما( قد تمت في دوائر الدولة  -3

 لرسمية او شبه الرسمية. ومؤسساتها ا
 ان تكون الخدمة تالية لتخرجه في كلية الحقوق.  -4
ان ال تزيد المدة المطلوب ضمها على مدة ممارسته المحاماة وال   -5

 تتجاوز باي حال عشر سنوات. 
ان يقدم استشهادا من كلية القانون والسياسة )الحقوق سابقا( يبين   -6

 تاريخ تخرجه فيها. 
 دول المحامين بتاريخ تقديمه الطلب. ان يكون من المسجلين في ج  -7
ة من الدوائر المختصة باالستيضاح منها عن مقدار مدة  ئ تتحقق الهي -8

الوظيفة او االستخدام وتاريخها وإذا ظهر وجود تداخل في مدة الوظيفة او  
االستخدام مع مدة ممارسة المحاماة المثبتة للمحامي بقرار من الهيئة فيستأخر  

تيجة تعديل قرار ممارسة المحاماة بما يمنع التداخل  النظر في طلب الضم لن 
واالزدواج خالل مدة وأحدة واكتسابه الدرجة القطعية لعدم جواز االزدواج في 

 احتساب مدة وأحد في الوظيفة والمحاماة في ان وأحد. 
ة بدالت االشتراك المضافة التي تترتب على المدة التي  ئ تحتسب الهي -9

/أ( وذلك على  25/2/المادة( )7/المادة)سها في  يتقرر ضمها والمبينة مقايي 
أساس ان تبدأ المدة المضمومة من نهاية مدة الممارسة في المحاماة ) فإذا 

سنوات من    8سنة مثال وتقرر ضم    14كانت للمحامي ممارسة في المحاماة  
بدالت  فتستوفى  المحاماة  ممارسته  الى  الحكومة  لدى  التقاعدية  خدمته 



 

782 
  

المضمومة ابتداء من السنة الخامسة عشرة لغاية السنة    االشتراك عن المدة
ز( ويجري تقسيطها بأقساط شهرية  /7الثانية والعشرين بعد مضاعفتها ) المادة  

 . المعدلة( 27/المادة)خالل مدة عشر سنوات  
إذا كان المحامي لم يستحق مكافأة عن المدة التي قضاها في      المادة الثانية.

االستخدام   او  المحاماة الوظيفة  ممارسته  لمدة  اضافتها  تقرر  الهيئة  فان 
ألغراض التقاعد أيضا، أي عند احالته على التقاعد تحتسب المدة المضمومة 
المحاماة  ممارسة  مدة  حكم  حكمها  يكون  حيث  تقاعديا  راتبا  عنها  ويتناول 

 /ب( وذلك عند توفر الشروط االتية: 25/2/الفعلية )المادة
 الفقرات الثمانية من المادة األولى أعاله.  جميع الشروط المذكورة في -1
تستوضح الهيئة من آخر دائرة عمل فيها المحامي عن مقدار التوقيفات   -2

 التقاعدية التي استقطعتها من رواتبه عندما كان في الخدمة. 
تحتسب الهيئة بدالت االشتراك المضاعفة التي تترتب عن المدة التي   -3

أعاله وتنزل منها (  1/المادة)( من  6/الفقرة)يتقرر ضمها وفقا لما ذكر في  
( من هذه المادة، ويكون 2/الفقرة)مبلغ التوقيفات التقاعدية المبحوث عنها في  

 المحامي مسؤوال عن دفع الباقي مقسطا بأقساط شهرية خالل عشر سنوات. 
بعد اصدار قرار الضم تقوم الهيئة بمطالبة الدائرة المختصة بأرسال   -4

 عدية المستقطعة من رواتبه الى هذه الهيئة. التوقيفات التقا
يجوز للمحامي ان يتعهد بتسديد كامل بدالت االشتراك المترتبة عن   -5

الضم إذا لم ترد للهيأة أجوبة الدوائر المختصة حول مقدار التوقيفات التقاعدية  
بعد   فيما  للهيأة  وردت  إذا  فيما  التوقيفات  هذه  اليه  ُترد  ان  على 

 معدلة. ال (/ب25/2/)المادة
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إذا كان المحامي قد استحق راتبا تقاعديا عن المدة المقضية    المادة الثالثة.
في الوظيفة او االستخدام فان الهيئة تقرر اضافتها لمدة ممارسته المحاماة، 
ال ألغراض التقاعد وانما ألغراض اإلحالة على التقاعد فقط، أي عند احالته  

مة راتب تقاعدي بل يحتسب الراتب  على التقاعد ال يحتسب عن المدة المضمو 
( وذلك عند 25/3  /التقاعدي عن مدة ممارسة المحاماة الفعلية فقط )المادة

 توفر الشروط االتية: 
من   -1 األولى  السبعة  الفقرات  في  المذكورة  الشروط  (  1/المادة)جميع 

 أعاله. 
خدماته   -2 مجموع  عن  المختصة  التقاعد  دائرة  من  الهيئة  تستوضح 

يتقاضى عنها راتبا تقاعديا من الحكومة وبدايتها ونهايتها وإذا التقاعدية التي 
ظهر وجود تداخل في هذه المدة مع مدة ممارسة المحاماة المثبتة للمحامي  
بقرار من الهيئة فيتعين استئخار النظر في طلب الضم لنتيجة تعديل قرار  

ا عنها من  تثبيت ممارسة المحاماة، باستبعاد المدة التي يتقاضى راتبا تقاعدي 
في  االزدواج  جواز  لعدم  القطعية  الدرجة  واكتسابه  المحاماة  ممارسة  عداد 

 احتساب مدة وأحد في الوظيفة والمحاماة في آن وأحد. 
للصندوق   -3 اشتراك  بدالت  دفع  المدة  هذه  ضم  على  يترتب  ال 

 (. 25/2/)المادة
خالصتها في  تتخذ الهيئة قرارات ضم المدة ورفضها وتدون    المادة الرابعة.

محضر الجلسة الخاصة بها والتي تعقدها الهيئة، ومن ثم تصدر قرارا مستقال 
القرار، ويجري  اليها  استند  التي  بكل منها يشتمل على األسباب والحيثيات 
تبليغه الى كل من وزارة المالية ونقابة المحامين والمحامي صاحب الشأن )او  
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وفقا التقاعدية(  الحقوق  إليهم  تؤول  قانون   لمن  في  الواردة  التبليغ  لقواعد 
 المرافعات المدنية. 
الخامسة. بطريق      المادة  فيه  الطعن  يجوز  رفضها  او  المدة  ضم  قرار 

االعتراض عليه لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين في وزارة المالية خالل  
يوما من تاريخ تبلغ كل من األطراف الثالثة المذكورة في المادة الرابعة    ( 30)

اعاله، وان قرار المجلس قابل للطعن فيه تمييزا لدى محكمة تمييز العراق  
( وإذا ما اكتسب القرار الدرجة القطعية بمضي المدة القانونية او  30/)المادة

 يئة. باستنفاذ طرق الطعن المقررة فانه ينفذ من قبل اله
 

 الفصل الثامن 
 1970لسنة  (1)رقم لألموال المجمدة    تعليمات اجور المحاماة

اسااااااااتنادا الااااااااى الفقاااااااارة االولااااااااى ماااااااان المااااااااادة السادسااااااااة ماااااااان تعليمااااااااات     
تشااااااكيالت االمانااااااة العامااااااة لمراقبااااااة وادارة أمااااااوال اليهااااااود المسااااااقطة ماااااانهم 

 :قررنا ما يلي  1953( لسنة 1الجنسية العراقية رقم )
يعهااااد الااااى أمانااااة الحقااااوق واالمااااور التجاريااااة فااااي االمانااااة العامااااة . 1مااااادة 

لمراقبااااااة وادارة أمااااااوال اليهااااااود المسااااااقطة عاااااانهم الجنسااااااية العراقيااااااة انتخاااااااب 
المحااااااامين عاااااان طريااااااق لجنااااااة توزيااااااع دعاااااااوي الاااااادوائر الحكوميااااااة للاااااادفاع 
عاااان حقااااوق االمانااااة العامااااة فااااي كافااااة الاااادعاوي المقامااااة ماااان قباااال االمانااااة 

او عليهاااااااا ولهاااااااا توكيااااااال مااااااان تثبااااااات كفاءتاااااااه مااااااان باااااااين ماااااااوظفي  العاماااااااة
 ألاااااااافاالماناااااااة العامااااااااة الحقااااااااوقيين بشاااااااارط ان ال يتجااااااااوز مبلااااااااغ الاااااااادعوى 

 .دينار
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تقااااادم كافاااااة االماناااااات والمالحظياااااات فاااااي المحافظاااااات الاااااى اماناااااة . 2ماااااادة 
الحقااااوق واالمااااور التجاريااااة جميااااع المعلومااااات والوثااااائق التااااي لااااديها عناااادما 

دعااااااااوى عليهااااااااا التخاااااااااذ  بإقامااااااااةوى او عنااااااااد تبلغهااااااااا دعاااااااا  بإقامااااااااةترغااااااااب 
المحاااااامين او أحاااااد الماااااوظفين الحقاااااوقيين  أحاااااداالجاااااراءات الالزماااااة لتوكيااااال 

 .سواء كان في بغداد او خارجها وذلك حسب مقتضى الحال
توقااااع الوكاااااالت القانونيااااة مااااان قباااال االمااااين العااااام او ماااان يخولاااااه . 3مااااادة 

 .يةاو من قبل امين الحقوق واالمور التجار 
العاااااااام او مااااااان يخولاااااااه ان يوكااااااال اي موظاااااااف حكاااااااومي  لألماااااااين. 4ماااااااادة 

حقاااااااوقي فاااااااي االمااااااااكن التاااااااي ال يتيسااااااار فيهاااااااا وجاااااااود محاااااااام للااااااادفاع عااااااان 
حقااااااوق االمانااااااة العامااااااة مااااااع مراعاااااااة مااااااا جاااااااء بأحكااااااام الفقاااااارة الثالثااااااة ماااااان 

 .المعدل 1969لسنة   173من قانون المحاماة رقم   (22 /المادة)
عى بااااااه اساسااااااا الحتساااااااب اجااااااور المحااااااامين تكااااااون قيمااااااة المااااااد. 5مااااااادة 

 :وتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين حسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب النسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب التاليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
 .ثمانيااااااااااااااة بالمائااااااااااااااة )عاااااااااااااان المائااااااااااااااة دينااااااااااااااار االولااااااااااااااى( -أ

 خمسااااااااااة بالمائااااااااااة )لمااااااااااا زاد عاااااااااان المائااااااااااة دينااااااااااار االولااااااااااى( -ب
 –مهمااااااا بلغاااااات قيمااااااة الماااااادعى بااااااه )  لألجاااااارةيكااااااون الحااااااد االعلااااااى  –ج 
 يجاااااوز ان تتجااااااوز ( ديناااااارا ماااااا عااااادا دعااااااوى ازالاااااة الشااااايوع فاناااااه ال350/

أجااااور الاااادعوى عاااان الخمسااااين دينااااارا مهمااااا بلغاااات قيمااااة الماااادعى بااااه علااااى 
ان تحسااااب االجااااور علااااى مااااا يعااااادل قيمااااة السااااهام المجماااادة ماااان باااادل ازالااااة 
 .الشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايوع النهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائي

يجاااااوز بعاااااد موافقاااااة وزيااااار الداخلياااااة ان تتجااااااوز اجاااااور المحامااااااة الحاااااد  –د 
الاااااادعوى مهمااااااة وقيمااااااة  االقصااااااى لهااااااا المبااااااين فااااااي الفقاااااارة )ج( اذا كاناااااات
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المااااادعى باااااه جسااااايمة جااااادا وعلاااااى ان ال تزياااااد علاااااى الخمسااااامائة ديناااااار فاااااي 
 .جميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع االحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوال

يجاااااوز االتفااااااق علاااااى اجااااارة محامااااااة مقطوعاااااة تااااادفع فاااااي حالاااااة حسااااام  –ه 
الااااادعوى كيفماااااا كانااااات النتيجاااااة وذلاااااك فاااااي الااااادعاوى التاااااي ال يمكااااان تعياااااين 

عااااااوى االعتاااااراض قيماااااة المااااادعى باااااه فيهاااااا او مااااان الااااادعاوى البسااااايطة او د
علااااااى باااااادالت االسااااااتمالك او الاااااادعاوى التااااااي تاااااادخل فيهااااااا االمانااااااة العامااااااة 
كشاااااخص ثالاااااث او الااااادعاوى التاااااي يتقااااارر ابطالهاااااا نتيجاااااة تركهاااااا للمراجعاااااة 
او دعااااااوى اعتاااااراض الغيااااار علاااااى الحكااااام الصاااااادر فيهاااااا او دعااااااوى التاااااي 
يتقاااااااارر اسااااااااقاط حااااااااق المحاكمااااااااة فيهااااااااا اذا كاناااااااات قااااااااد اكتساااااااابت الدرجااااااااة 

 .مع مراعاة الفقرات اعاله من هذه المادة القطعية
التالية.  6مادة   الحاالت  حسب  المحاماة  أجور   :تدفع 

التوكيل .أ عند  سلفا  الثلث   .يدفع 
ي ب العامة  .  االمانة  لصالح  الحكم  فيما صدر  للوكيل  الباقيان  الثلثان  دفع 

لدى  سواكت  الحكم  اعالم  بتنفيذ  الوكيل  قيام  وبعد  القطعية  الدرجة  دوائر  ب 
 .التنفيذ

نصف االجرة فيما اذا صدر الحكم ضد االمانة العامة واكتسب الدرجة   .  ج
اعاله )أ(  بالفقرة  جاء  ما  مراعاة  مع   .القطعية 

اذا صدر الحكم في دعوى واحدة: جزءا منها لصالح االمانة العامة والجزء  .  د
الذي اآلخر ضدها في آن واحد ففي هذه الحالة تدفع اجرة تامة عن الجزء  

صدر الحكم به لصالح االمانة العامة ونصف االجرة عن الجزء اآلخر الذي 
القطعية الدرجة  اكتساب  بعد  ضدها  به  الحكم   .صدر 

 :اجر المثل حسبما تقدره االمانة العامة في الحاالت التالية. ه
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 .اذا سحبت الدعوى بطلب من المدعي او المدعى عليه او التراضي بينهما .1
ا .2 قانوني اذا ردت  المحاكم بموجب نص  قبل  لمنع سماعها من   .لدعوى 
اذا اتخذت المحكمة قرارا برد الدعوى ولم تدخل في اساسها استنادا للمواد  .3

 .من قانون المرافعات المدنية  80و  77و   74و  73
 54ذا ابطلت الدعوى لعدم مراجعة الطرفين او احدهما استنادا للمادة . ا4

 .المرافعات المدنية من قانون 
 .سبب كان ألياذا ابطل استدعاء الدعوى  .5
المدة القانونية المعينة للطعن   تاذا قررت المحكمة رد الدعوى بسبب فوا .6

 .في االحكام
الذي يوكل في دعوى ما زالت في مرحلتها .  7مادة   المحامي  تحدد اجور 

 .6و  5اد االستئنافية بنصف االجور الكاملة مع مراعاة احكام المو 
تحااااادد اجاااااور المحاااااامي الاااااذي يوكااااال فاااااي دعاااااوى ماااااا زالااااات فاااااي . 8ماااااادة 

 .مرحلتها التمييزية بثلث االجرة الكاملة لهذه الدعوى 
يسااااتحق المحااااامي عااااالوة علااااى االجاااارة المتفااااق عليهااااا مصاااااريف . 9مااااادة 

 :سااااااافر فيماااااااا اذا كانااااااات الااااااادعوى تتطلاااااااب ذلاااااااك حساااااااب الترتياااااااب التاااااااالي
يصااالها القطاااار تصااارف لاااه اجااارة مقعاااد واحاااد ماااع فاااي الحااااالت التاااي  . أ

اجاااااارة منااااااام فااااااي الدرجااااااة الثانيااااااة ويجااااااوز بعااااااد موافقااااااة االمانااااااة العامااااااة ان 
 .يصااااااااااااااااااااااارف لاااااااااااااااااااااااه اجااااااااااااااااااااااارة مناااااااااااااااااااااااام فاااااااااااااااااااااااي الدرجاااااااااااااااااااااااة االولاااااااااااااااااااااااى

فااااي الحاااااالت التااااي ال يمااااال بهااااا القطااااار تصاااارف لااااه اجاااارة مقعاااادين  .ب
 .فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااي السااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايارة

امي اجااااارة سااااافر يجاااااوز بعاااااد موافقاااااة االماناااااة العاماااااة ان تصااااارف للمحااااا   .ج
بالساااايارة عوضااااا عاااان القطااااار فااااي المحااااالت التااااي يصاااالها قطااااار فيمااااا اذا 
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 .اقتنعااااااااااااااااات االماناااااااااااااااااة العاماااااااااااااااااة فاااااااااااااااااي االساااااااااااااااااباب الموجباااااااااااااااااة لاااااااااااااااااذلك
يجاااااااااوز بعاااااااااد موافقاااااااااة االماناااااااااة العاماااااااااة صااااااااارف اجااااااااارة سااااااااايارة كاملاااااااااة  .د

للمحاااااامي فيماااااا اذا اقتضاااااى السااااافر الاااااى محاااااالت ينااااادر وجاااااود مااااان يرغاااااب 
ثال او الن الاااااادعوى مقامااااااة فااااااي محاااااال الساااااافر لغاااااارض اجااااااراء الكشااااااف ماااااا 

 .يصعب السفر اليه لقلة من يبغي ذلك
يجااااااوز تسااااااليف المحااااااامي مبلغااااااا مناساااااابا لتالفااااااي المصاااااااريف . 10مااااااادة 

القضاااااائية واجاااااور السااااافر علاااااى ان يقااااادم المساااااتندات التاااااي تعااااازز الصااااارف 
بعاااااد توقيعهاااااا مااااان الجهاااااة الرسااااامية المختصاااااة لتساااااويتها قبااااال او عناااااد دفاااااع 

 .مستحقة بعد حسم الدعوى بقية االجور ال
ال يساااااااتحق المحاااااااامي اياااااااة اجاااااااور عااااااان الااااااادعوى فاااااااي حالاااااااة . 11ماااااااادة 

اساااااتقالته منهاااااا قبااااال صااااادور قااااارار قطعاااااي فيهاااااا وفاااااي هاااااذه الحالاااااة يكاااااون 
المبلاااااغ المساااااتلف مااااان اجاااااور المحامااااااة اال اناااااه اذا وجااااادت  بإعاااااادةملزماااااا 

اسااااااباب مبااااااررة السااااااتقالته كااااااالتوظيف مااااااثال فلااااااه ان ينيااااااب عنااااااه محاميااااااا 
خاااار ببقيااااة االجاااارة المتفااااق عليهااااا معااااه بموافقااااة االمانااااة العامااااة وفااااي هااااذه آ

الحالااااة تاااادور اليااااه كافااااة مااااا للوكالااااة ماااان حقااااوق ومااااا عليهااااا م واجبااااات امااااا 
اذا لاااام ينااااب عنااااه محاميااااا او أناااااب ولاااام توافااااق االمانااااة العامااااة علااااى ذلااااك 
فعندئاااااااذ يااااااادفع لااااااااه اجااااااار المثااااااال عاااااااان اتعاباااااااه فاااااااي الاااااااادعوى الاااااااى حااااااااين 

ذلااااك حساااابما تقاااادره االمانااااة العامااااة علااااى ضااااوء االجاااارة التامااااة االسااااتقالة. و 
 .المتفق عليها

العاماااااااة ان تعااااااازل المحاااااااامي مااااااان الوكالاااااااة متاااااااى ماااااااا  لألماناااااااة. 12ماااااااادة 
اعتقاااادت انااااه غياااار مجااااد فااااي تعقيبااااه الاااادعوى او انااااه أهماااال االجابااااة علااااى 
الكتااااااب والتأكياااااادات التااااااي ترساااااال اليااااااه لغاااااارض االستيضاااااااح عاااااان المرحلااااااة 
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هااااااا وفاااااي هااااااذه الحالااااااة ال يساااااتحق اي مبلااااااغ عاااااان أجااااااور التاااااي وصاااااالت الي 
المحامااااااااة عااااااادا االجاااااااراءات الواجاااااااب اتخاذهاااااااا بشاااااااأن احالتاااااااه الاااااااى لجناااااااة 
انضاااااباط المحاااااامين فيماااااا اذا ارتكاااااب عماااااال يعاقاااااب علياااااه بموجاااااب قاااااانون 

 .نقابة المحامين
ال تاااااادفع للمحااااااامي اجاااااارة مااااااا عاااااان الاااااادعوى التااااااي تساااااابب فااااااي . 13مااااااادة 

يلااااااازم بالمصااااااااريف التاااااااي انفقتهاااااااا االماناااااااة اساااااااقاطها وعاااااااالوة علاااااااى ذلاااااااك 
 إلحالتاااااهتقصاااااد فاااااي ذلاااااك فلألماناااااة ان تتوساااااط  وإذاالعاماااااة لهاااااذا الغااااارض 

الااااى لجنااااة انضااااباط المحااااامين وال يجااااوز توكيلااااه عاااان االمانااااة العامااااة فااااي 
 .اية دعوى 

كانااااات اجاااااور المحامااااااة التاااااي تحكااااام بهاااااا المحكماااااة للوكيااااال  إذا. 14ماااااادة 
معااااااه فيكااااااون الزيااااااادة فااااااي االجااااااور حقااااااا ماااااان االجاااااار المتفااااااق عليااااااه  أكثاااااار

للمحااااااااااامي الوكياااااااااال وال تصاااااااااارف اه اال بعااااااااااد اكتساااااااااااب القاااااااااارار الدرجااااااااااة 
 .القطعية وقيامه بتنفيذ اعالم الحكم لدى دوائر التنفيذ

اذا وكااااال اكثااااار مااااان محاااااام واحاااااد للااااادفاع عااااان االماناااااة العاماااااة . 15ماااااادة 
فاااااي دعاااااوى واحااااادة فاااااال يصااااارف اكثااااار مااااان اجااااارة محامااااااة واحااااادة. تحااااادد 

( 8و  7و  6و  5/الماااااااااواد)وتصااااااااارف وفاااااااااق النساااااااااب والحااااااااااالت المعيناااااااااة ب
عهااااام علاااااى توزياااااع ماتفاااااق  إذاوتقسااااام باااااين المحاااااامين الاااااوكالء بالتسااااااوي اال 

 .اجور المحاماة بينهم وفق اسس أخرى 
 أحاااااااادكاناااااااات مصاااااااالحة االمانااااااااة العامااااااااة تقضااااااااي بتوكياااااااال  إذا. 16مااااااااادة 

ا فيعتباااااااار موظفيهااااااااا الحقااااااااوقيين لالشااااااااتراك مااااااااع المحااااااااامين للاااااااادفاع عنهاااااااا 
الموظاااااااف كالمحاااااااامي فاااااااي توزياااااااع اجاااااااور المحامااااااااة وان ماااااااا يصااااااايبه مااااااان 

 .( اعاله15/المادة)اجور المحاماة يكون فقط من تلك االجور وفق  
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تااااادفع اجاااااور المحامااااااة المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي هاااااذه التعليماااااات . 17ماااااادة 
مااااااان اماااااااوال اليهاااااااودي المساااااااقط ان وجااااااادت او مااااااان المصاااااااروفات العاماااااااة 

 .وجودهاعند عدم 
علااااااى امانااااااة الحقااااااوق واالمااااااور التجاريااااااة ان تخباااااار امانااااااة  –أ . 18مااااااادة 

الحساااااابات بنتيجاااااة كاااااال دعاااااوى وعاااااان القااااارار النهاااااائي الصااااااادر فيهاااااا مااااااع 
ايضاااااااح مفااااااردات المبااااااالغ المصااااااروفة وبيااااااان كي يااااااة تسااااااويتها سااااااواء كااااااان 
ذلاااااك ماااااان أمااااااوال اليهاااااودي المسااااااقط او ماااااان المصاااااروفات العامااااااة وعليهااااااا 

بوصاااااوالت المحااااااكم او دوائااااار التنفياااااذ عااااان رساااااوم الااااادعوى ان تعااااازز ذلاااااك 
او التنفيااااااااذ او الغرامااااااااات المدفوعااااااااة عاااااااان نقصااااااااان الطااااااااابع وبقااااااااوائم عاااااااان 
رساااااوم الطواباااااع واجاااااور النقااااال واجاااااور الخباااااراء واالعماااااال االضاااااافية وغيااااار 
 .ذلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك مصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادقة مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان مرجعهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

علاااااى اماناااااة الحقاااااوق واالماااااور التجارياااااة ان تشاااااعر اماناااااة التصااااا ية /  –ب 
بااااااات بوجااااااوب تعقيااااااب مبااااااالغ االعالمااااااات المنفااااااذة وعليهااااااا ان تزودهااااااا الطل

بااااااااارقم االضااااااااابارة التنفيذياااااااااة المختصاااااااااة بتلاااااااااك االعالماااااااااات او بالساااااااااندات 
المنفاااااذة اجاااااراء، وعلاااااى اماناااااة التصااااا ية ان تقاااااوم بالتعقياااااب المطلاااااوب وان 
 .تشااااااعر امانااااااة الحسااااااابات بمااااااا يتحصاااااال ماااااان تلااااااك المبااااااالغ وقتااااااا بوقااااااات

ت ان تعتبااااااار ماااااااذكرة اذن الااااااادفع فيماااااااا يخاااااااص علاااااااى اماناااااااة الحساااااااابا –ج 
اجااااااااور المحاماااااااااة المدفوعااااااااة الااااااااى محااااااااامين بمثابااااااااة المسااااااااتند المطلااااااااوب 

 .تقديمه لغرض التسوية المنوه عنها في هذه المادة
 باااااااااأجورتلغاااااااااى كافاااااااااة تعليماااااااااات االماناااااااااة العاماااااااااة الخاصاااااااااة . 19ماااااااااادة 

م المحاااااامين والتعليماااااات الحساااااابية المتعلقاااااة بهاااااا التاااااي تتعاااااارض ماااااع أحكاااااا
 .هذه التعليمات
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تنفذ هذه التعليمات ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في  .  20مادة 
                                                                                                                                                                .الجريدة الرسمية

                                                                       األمين العام
 الفصل التاسع 

 1977( لسنة 1منشور وزارة المالية رقم )                   
 م/ قواعد توكيل المحامين وتحديد اجورهم                     

توزيع الادوائر في  (( يتم توكيال المحاامين في دعااوى الادوائر من قبال لجناة  1
     وزارة المالية واللجان الفرعية في المحافظات.

(( اساااااااااااااتثناًء من احكام الفقرة )اواًل( أعاله للدوائر الحكومية ان توكل عنها  2
أحااد موظفيهااا الحكوميين في الاادعاااوى التي تقيمهااا او تقااام عليهااا اذا كاااناات  

 ( دينارا.1000/-)قيمة المدعى به ال تزيد على 
(( تكون قيمة المدعى به أساااااسااااا الحتساااااب اتعاب المحامين وفقا للنسااااب 3

 االتية:
 ( دينارا.100/-( عن المدعى به الى حد )%8) -أ

( دينااارا على ان ال تزيااد اتعاااب المحاااماااة 100/-( عمااا زاد عن )%5)  -ب
 ( دينارا.500/-عن )
النسابة أعاله في الدعاوى   يجوز االتفاق على اتعاب محاماة تقل عن  -جاااااااااااااااا 

 التي يتوقع حسمها بجلسة او جلستين او انها ال تتطلب جهدا  
( من االتعاب المتفق عليها سااااااالفا كمقدم  %40تصااااااارف للمحامي الوكيل) -د

 اتعاب.
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يجوز بعاااد موافقاااة وزير الماااالياااة وبطلاااب وتاااأيياااد الااادائرة الموكلاااة زياااادة   -ه
ى من األهمياااة بحياااث تتطلاااب  االتعااااب على الحاااد األعلى اذا كاااانااات الااادعو 

 جهدا كبيرا في متابعتها وان مبلغها جم.
يجوز االتفاق على اتعاب محاماة مقطوعة تدفع بعد حساام الدعوى كيفما    -و 

كاانات النتيجاة وذلاك في الادعااوى التي ال يمكن تحادياد قيمتهاا ابتاداء او كاانات  
 خاضعة للرسم المقطوع.

بعد حساام الدعوى واكتسااابها الدرجة  يسااتحق المحامي اتعاب المحاماة التالية 
 القطعية:

االتعاب المتفق عليها او ما تحكم به المحكمة ايهما أكثر مخصااااااااوما   -أ
 منها مقدم االتعاب المصروفة له.

نصاااااف االتعاب المتفق عليه في حالة صااااادور القرار ضاااااد مصااااالحة  -ب
 الدائرة الموكلة.

على نصااااااااااااااف اجر المثااال الاااذي تقااادره هاااذه الوزارة على ان ال يزياااد   -ت
 االتعاب المتفق عليها في الحاالت التالية:

اذا ردت الاادعوى لمنع سااااااااااااااماااعهااا من قباال المحاااكم بموجااب نص    -1
 قانوني.

 اذا اتخذت المحكمة قرارا برد الدعوى ولم تدخل في أساسها. -2
اذا ابطلات الادعوى لعادم المراجعاة وكاان المحاامي وكيال عن الادائرة    -3

 .سبب اخر  ألي، او )المدعى عليها(
تحادد اتعااب المحاامي الاذي يوكال في دعوى في مرحلتهاا االسااااااااااااااتئناافياة    -د

بنصاااف االتعاب الكاملة وفي مرحلتها التمييزية بثلث االتعاب الكاملة اما اذا 
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فسااااااااااخ او نقض القرار فعند ذلك تحدد اتعاب المحامي الوكيل وفقا للنسااااااااااب 
 الواردة أعاله. 

جزء منه لصاااااااااااااالح الدائرة  اذا صااااااااااااادر قرار الحكم في دعوى واحدة في  -ه
الموكلة والجزء األخير ضادها فان المحامي الوكيل يساتحق االتعاب المحكوم  
بها كاملة بالنساابة للجزء الذي صاادر لصااالح الدائرة الموكلة ونصااف االتعاب  
بالنساااااابة للجزء الخاساااااار مخصااااااوما منها مقدم االتعاب المصااااااروفة اليه بعد  

 اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية.
( من بدل االساااااااتمالك في  %5(( يساااااااتحق المحامي الوكيل اتعابا بنسااااااابة )5

( دينارا على ان يدفع  150/-الدعاوى االساااااااااااتمالكية على ان ال تزيد على )
( وباااقي االتعاااب تصاااااااااااااارف بعااد اكتسااااااااااااااااب الحكم الاادرجااة %40لااه ابتااداء )

 القطعية.
تنسايبه  ( من اتعاب المحامي في الدعاوى التي يتم  %10(( تساتقطع نسابة )6

فيها من قبل لجنة توزيع دعاوى الدوائر ويحول هذا المبلغ الى هيئة صندوق  
 تقاعد المحامين.

أ7 عليهاااااا    -((  المتفق  االتعااااااب  الوكيااااال عالوة على  المحاااااامي  يسااااااااااااااتحق 
 مصاريف السفر حسب مقتضى الحال.

ب_ يجوز تسااااااااليف المحامي مبلغًا مناساااااااابًا لتالفي المصاااااااااريف القضااااااااائية 
الساااافر على ان يقدم المسااااتندات التي تعزز الصاااارف بعد توثيقها من  واجور  

الجهة الرسااامية المختصاااة لتساااويتها قبل او عند دفع بقية االتعاب المساااتحقة  
 له بعد حسم الدعوى.

(( على المحامي الوكيل ان يحيط الدائرة الموكلة بتقرير مفصااال عن ساااير  8
 ة اللوائح التي تقدم بشأنها.  الدعوى ومراحلها بين حين وآخر وان يزودها بكاف
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(( ال يحق للمحاامي الوكيال ترك الادعوى للمراجعاة، وفي حاالاة اضااااااااااااااطراره  9
الى ذلك عليه ان يخبر الدائرة الموكلة مساااااااابقًا وقبل صاااااااادور القرار بإبطالها  
بمدة مناساااااااابة وبخالفه يكون ملزمًا برد ما صاااااااارف له مع كافة المصاااااااااريف 

 بالدائرة الموكلة.  والرسوم واالضرار التي قد تلحق  
(( ال يسااااتحق المحامي الوكيل اية اتعاب عن الدعوى في حالة اسااااتقالته 10

منهاا قبال صاااااااااااااادور قرار قطعي فيهاا ويكون ملزماًا في هاذه الحاالاة باإعاادة ماا  
اساتلمه من اتعاب، اال انه اذا وجدت أساباب مبررة الساتقالته كالتوظيف مثاًل  

عاب المتفق عليها بعد اخذ موافقة الدائرة  قله ان ينسب محاميًا اخر ببقية االت 
الموكلة، وفي هذه الحالة تدور له كافة الحقوق والواجبات. اما إذا لم ينساااااب  
او نساااااااااااااااب ولم توافق الادائرة الموكلاة على ذلاك فعنادئاٍذ يعتبر مقادم االتعااب  

 المصروفة له كأجر مثل.
احادة اذا كاان  (( يراعى جهاد اإلمكاان توكيال محاام واحاد وباأتعااب محاامااة و 11

الطرف في الادعوى اكثر من دائرة حكوميااة، واذا وكال اكثر من محااام واحاد  
في دعوى واحدة فتصااااااارف لهم اتعاب محاماة واحدة تقسااااااام بينهم بالتسااااااااوي 

 وحسب النسب المبينة في البند ثالثًا أعاله.
(( ال تسااااري هذه القواعد على الدعاوى الخاصااااة بمشاااااريع واعمال خطط  12

 التنمية.
(( تنفاااذ هاااذه القواعاااد على الااادعااااوى التي يتم التوكيااال فيهاااا بعاااد تااااريخ  31

 صدورها.
(( ان اسااااااااااااااتالم المحاامي الوكاالاة من الادائرة الموكلاة ودخولاه في الادعوى 14

 يعتبر إقرار منه لاللتزام بما تضمنته هذه القواعد.
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وتعاااديالتاااه وكاااافاااة    10/2/1958( في  800(( يلغى منشااااااااااااااورناااا رقم )15
المناشااااااااااير الصااااااااااادرة عن هذه الوزارة المتلقة بأتعاب المحاماة وتبقى احكامه  
باااماااوجاااباااااااه.  فاااياااهاااااااا  الاااتاااوكااااااال  جااارى  الاااتاااي  الااااااادعااااااااوى  عااالاااى                                           ساااااااااااااااااااااارياااااااة 

 بحث األولالم                               
(  1رقم )المحامين  التعديل األول لقواعد توكيل المحامين وتحديد اجورهم

 2/6/1977في 
( من قواعد توكيل المحامين وتحديد  3من ) تحذف الفقرتان أ و ب  –1 

 ويحل محلها ما يلي:   6/1977/ 2( في 1اجورهم رقم )
 دينار.  10 000الى حد    %6     – 1-أ 
 دينار.  20 000ما زاد على      %2   - 2 –أ 
 دينار.  40  000ما زاد على     %1    - 3 -أ
 نار. دي  10دينار الى حد  40 000نصف% ما زاد على      - 4 –أ  

  على المائة الف دينار األولى تزيدائة الف  دينار  مكل مبلغ  دينار  50 . ب
  1250 على أجور المحاماة مهما بلغت قيمة الدعوى على ان ال تزيد 

   دينارًا.
 ينفذ هذا التعديل على الدعاوى التي يتم التوكيل فيها بعد تاريخ صدوره. –ج
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 المبحث الثاني 
      1997لســــنة  (10)تعليمــــات توكيــــل المحــــامين وتحديــــد اتعــــابهم رقــــم  

( ماااااان 2/الفقااااارة) مااااان (أ/ثانياااااا /البناااااد)و ( 23/الماااااادة)اساااااتنادا الاااااى احكاااااام 
المعااااااادل  1965( لسااااااانة 173مااااااان قاااااااانون المحامااااااااة رقااااااام )( 63/الماااااااادة)

 :االتيةاصدرنا التعليمات   .1997( لسنة 15بالقانون المرقم )
للااااااوزير المخااااااتص او رئاااااايس الجهااااااة غياااااار المرتبطااااااة بااااااوزارة ان . 1مااااااادة 

ينيااااب حسااااب تقااااديره عاااان الااااوزارة او عاااان الجهااااة أحااااد موظفيهااااا الحاصاااالين 
علاااااااااى شاااااااااهادة البكاااااااااالوريوس فاااااااااي القاااااااااانون او ان يوكااااااااال محامياااااااااا فاااااااااي 

 .فيهاالدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا 
ولااااااااة والقطاااااااااع يااااااااتم توكياااااااال المحااااااااامين فااااااااي دعاااااااااوى دوائاااااااار الد. 2مااااااااادة 

االشااااتراكي ماااان لجنااااة توزيااااع دعاااااوى دوائاااار الدولااااة المنصااااوص عليهااااا فااااي 
واللجناااااااة  1965( لسااااااانة 173مااااااان قاااااااانون المحامااااااااة رقااااااام )( 23/الماااااااادة)

الفرعياااااااااة فاااااااااي المحافظاااااااااة التاااااااااي تشاااااااااكل مااااااااان ممثااااااااال وزارة المالياااااااااة فاااااااااي 
عقاااااارات الدولاااااة(  )ماااااديرالمحافظاااااة التاااااي تشاااااكل مااااان ممثااااال وزارة المالياااااة 

نقاباااااااة المحاااااااامين وممثااااااال عااااااان الااااااادائرة التاااااااي تعاااااااود اليهاااااااا وممثااااااال عااااااان 
  .الدعوى 
 تكون قيمة المدعى به أساسا الحتساب .  3مادة 

 : اتعااااااااااااااااب المحامااااااااااااااااة وتحتساااااااااااااااب وفقاااااااااااااااا لماااااااااااااااا ياااااااااااااااأتي
عشاااااارة  %10ساااااابعة آالف دينااااااار لغايااااااة مليااااااون دينااااااار بمااااااا ال يزيااااااد علااااااى 

 . مااااااااااااااااااااااان المئاااااااااااااااااااااااة مااااااااااااااااااااااان قيماااااااااااااااااااااااة الااااااااااااااااااااااادعوى 
المليااااون األول الااااى حااااد عشاااارة  سااااتمئة دينااااار عاااان كاااال مليااااون دينااااار بعااااد

 . ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااين ديناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارمال
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اربعمئاااااة وخمسااااااون دينااااااار عاااااان كاااااال مليااااااون دينااااااار عمااااااا زاد عاااااان العشاااااارة 
 . ياااااااااااااين ديناااااااااااااار الاااااااااااااى حاااااااااااااد ثالثاااااااااااااون ملياااااااااااااون ديناااااااااااااارمال

ثالثمئااااااة دينااااااار عاااااان كاااااال مليااااااون دينااااااار عمااااااا زاد عاااااان الثالثااااااين مليااااااون 
 دينااااااااااااااااااااااااااااااااار الااااااااااااااااااااااااااااااااى حااااااااااااااااااااااااااااااااد سااااااااااااااااااااااااااااااااتين مليااااااااااااااااااااااااااااااااون دينااااااااااااااااااااااااااااااااار

عماااااا زاد عااااان الساااااتين ملياااااون ديناااااار  مئتاااااا ديناااااار عااااان كااااال ملياااااون ديناااااار
 الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااى حاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد مئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة ملياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااون ديناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار
مئااااة دينااااار عاااان كاااال مليااااون دينااااار عمااااا زاد عاااان المئااااة مليااااون دينااااار الااااى 

 . حاااااااااااااااااااااد مئاااااااااااااااااااااة وخمساااااااااااااااااااااين ملياااااااااااااااااااااون ديناااااااااااااااااااااار
ساااااااتون ديناااااااار عااااااان كااااااال ملياااااااون ديناااااااار عماااااااا زاد عااااااان المئاااااااة والخمساااااااين 
ا مليااااون دينااااار علااااى ان ال تزيااااد األتعاااااب علااااى خمسااااين الااااف دينااااار مهماااا 

                                      ك.بلغاات قيمااة الاادعوى بعااد ذلاا 
يجاااااااوز االتفااااااااق علاااااااى اتعااااااااب محامااااااااة . 4ماااااااادة                         

( ماااان هااااذه التعليمااااات 3/المااااادة)تقاااال عاااان المبااااالغ المنصااااوص عليهااااا فااااي 
 في الدعاوى التي يتوقع  

 .جهداحسمها بجلسة او جلستين او انها ال تتطلب  
تصاااااارف اتعاااااااب المحاماااااااة فااااااي الاااااادعوى غياااااار محاااااادودة القيمااااااة . 5مااااااادة 

والاااادعوى الجزائيااااة التااااي فيهااااا ماااادع بااااالحق الماااادني بمااااا ال يقاااال عاااان الااااف 
دينااااااااااار وال يزيااااااااااد علااااااااااى عشاااااااااارة آالف دينااااااااااار حسااااااااااب أهميااااااااااة الاااااااااادعوى 

 . وطبيعتها
خماااااس مااااان المئاااااة  %5تعاباااااا بنسااااابة يساااااتحق المحاااااامي الوكيااااال ا. 6ماااااادة 

 : تيماااااان قيمااااااة الباااااادل المحكااااااوم بااااااه فااااااي دعاااااااوى االسااااااتمالك وكاااااااآل
مئاااااة ديناااااار عااااان كااااال ملياااااون ديناااااار مااااان بااااادل االساااااتمالك لغاياااااة عشااااارين 
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 ملياااااااااااااااااااااااون ديناااااااااااااااااااااااار بماااااااااااااااااااااااا ال يقااااااااااااااااااااااال عااااااااااااااااااااااان الفاااااااااااااااااااااااي ديناااااااااااااااااااااااار
خمسااااة وساااابعون دينااااار عاااان كاااال مليااااون دينااااار ماااان باااادل االسااااتمالك بعااااد 

 غاياااااااااااااااااة اربعاااااااااااااااااين ملياااااااااااااااااون ديناااااااااااااااااارالعشااااااااااااااااارين ملياااااااااااااااااون األولاااااااااااااااااى ول
خمسااااااااون دينااااااااار عاااااااان كاااااااال مليااااااااون دينااااااااار ماااااااان باااااااادل االسااااااااتمالك بعااااااااد 
االربعااااااين مليااااااون دينااااااار فااااااأكثر علااااااى ان ال تزيااااااد األتعاااااااب علااااااى ثمانيااااااة 

 . آالف دينار ومهما بلغت قيمة بدال االستمالك بعد ذلك
مااااان اتعااااااب المحاااااامي فاااااي الااااادعاوى التاااااي  %10تساااااتقطع نسااااابة . 8ماااااادة 

فيهاااااا مااااان قبااااال لجناااااة توزياااااع دعااااااوى دوائااااار الدولاااااة والقطااااااع ياااااتم تنسااااايبه 
االشااااتراكي واللجنااااة الفرعيااااة فااااي المحافظااااة ويحااااول هااااذا المبلااااغ الااااى هيئااااة 

 . صندوق تقاعد المحامين
يساااااااتحق المحاااااااامي الوكيااااااال عاااااااالوة علاااااااى األتعااااااااب المتفاااااااق  أ.. 9ماااااااادة 

 . عليهاااااا مصاااااااريف السااااافر إذا كاناااااات متابعاااااة الاااااادعوى تتطلاااااب ذلااااااك
تساااااليف المحاااااامي مبلغاااااا مناسااااابا لاااااتالف المصااااااريف القضاااااائية يجاااااوز  .ب

واجاااااااور السااااااافر علاااااااى ان يقااااااادم المساااااااتندات التاااااااي تعااااااازز الصااااااارف بعاااااااد 
توثيقهاااااا مااااان الجهاااااة الرسااااامية المختصاااااة لتساااااويتها قبااااال او عناااااد دفاااااع بقياااااة 

 . األتعاب المستحقة له بعد حسم الدعوى 
بتقريااااااار علاااااااى المحاااااااامي الوكيااااااال ان يحااااااايط الااااااادائرة الموكلاااااااة . 10ماااااااادة 

مفصاااااال عاااااان سااااااير الاااااادعوى او المراحاااااال التااااااي وصاااااالت اليهااااااا بااااااين حااااااين 
 . وآخر وان يزودها بكافة اللوائح التي تقدم بشأنها

ال يحاااااااق للمحاااااااامي الوكيااااااال تااااااارك الااااااادعوى للمراجعاااااااة، وفاااااااي . 11ماااااااادة 
حالااااااة اضااااااطراره اال ذلااااااك عليااااااه ان يخباااااار الاااااادائرة الموكلااااااة مساااااابقا وقباااااال 

مناساااااابة وبخالفااااااه يكااااااون ملزمااااااا باااااارد مااااااا صاااااادور القاااااارار بإبطالهااااااا بماااااادة 
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يصاااااارف لااااااه مااااااع كافااااااة المصاااااااريف والرسااااااوم واألضاااااارار التااااااي قااااااد تلحااااااق 
 . بالدائرة الموكلة

ال يسااااااتحق المحااااااامي الوكياااااال ايااااااة اتعاااااااب عاااااان الاااااادعوى فااااااي . 12مااااااادة 
حالااااة اعتزالااااه عنهااااا قباااال صاااادور حكاااام بااااات فيهااااا ويكااااون ملزمااااا فااااي هااااذه 

ال إذا وجااااااادت اساااااااباب مباااااااررة ماااااااا اساااااااتلمه مااااااان اتعااااااااب ا بإعاااااااادةالحالاااااااة 
العتزالااااااه كااااااالتوظيف مااااااثال فلااااااه ان ينسااااااب محاميااااااا اخاااااار ببقيااااااة األتعاااااااب 
المتفاااق عليهاااا بعاااد اخاااذ موافقاااة الااادائرة الموكلاااة وفاااي هاااذه الحالاااة تااادور لاااه 
كافاااااة الحقاااااوق والواجباااااات اماااااا إذا لااااام ينساااااب او نساااااب ولااااام توافاااااق الااااادائرة 

المصاااااروفة لاااااه كاااااأجر الموكلاااااة علاااااى ذلاااااك فعندئاااااذ يعتبااااار مقااااادم األتعااااااب 
 . مثل

يراعااااااى قاااااادر اإلمكااااااان توكياااااال محااااااام وأحااااااد وبأتعاااااااب محاماااااااة . 13مااااااادة 
مااااان دائااااارة حكومياااااة وإذا وكااااال  أكثاااااروأحااااادة إذا كاااااان الطااااارف فاااااي الااااادعوى 

حاااااد فاااااي دعاااااوى وأحااااادة فتصااااارف لهااااام اتعااااااب محامااااااة وامااااان محاااااام  أكثااااار
( مااااان 3/الماااااادة)وأحاااادة تقسااااام بيااااانهم بالتسااااااوي وحساااااب المبااااالغ البيناااااة فاااااي 

 هذه التعليمات
ان تسااااالم المحاااااامي الوكالاااااة مااااان الااااادائرة الموكلاااااة ودخولاااااه فاااااي . 14ماااااادة 

 . الدعوى يعتبر اقرارا منه بااللتزام بما تضمنته هذه التعليمات
يسااااااااتحق المحااااااااامي اتعاااااااااب المحاماااااااااة وفقااااااااا ألحكااااااااام هااااااااذه  .أ. 15مااااااااادة 

 التعليماااااااات وذلاااااااك بعاااااااد حسااااااام الااااااادعوى واكتسااااااااب القااااااارار الصاااااااادر فيهاااااااا
 : درجاااااااااااااااااااااااة البتاااااااااااااااااااااااات وفقاااااااااااااااااااااااا لماااااااااااااااااااااااا ياااااااااااااااااااااااأتي

األتعااااااب المتفاااااق عليهاااااا او ماااااا تحكااااام باااااه المحكماااااة ايهماااااا اكثااااار فاااااي أوال. 
 . سااااب الاااادعوى مخصااااوما منهااااا مقاااادم األتعاااااب المصااااروفة لااااهكحالااااة 
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نصااااااف األتعاااااااب المتفااااااق عليهااااااا فااااااي حالااااااة صاااااادور القاااااارار ضااااااد   .ثانيااااااا
 . مصااااااااالحة الااااااااادائرة الموكلاااااااااة مخصاااااااااوما منهاااااااااا مقااااااااادم األتعااااااااااب

جاااااار المثاااااال الااااااذي تقاااااادره الااااااوزارة علااااااى ان ال يزيااااااد علااااااى نصااااااف أ .اثالثاااااا 
 : األتعاب المتفق عليها في الحاالت االتية

إذا ردت الااااااادعوى لمناااااااع ساااااااماعها مااااااان قبااااااال المحااااااااكم بموجاااااااب ناااااااص . 1
 . قااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانوني

 . إذا اتخاااذت المحكماااة حكماااا بااارد الااادعوى ولااام تااادخل فاااي أساساااها . 2
لمحاااامي وكااايال عااان الااادائرة أبطلااات الااادعوى لعااادم المراجعاااة وكاااان ا .  3

 خر.آعليها( او ألي سبب   )المدعى
تحاااااادد اتعاااااااب المحااااااامي الااااااذي يوكاااااال فااااااي دعااااااوى فااااااي مرحلتهااااااا  .رابعااااااا 

ية بنصااااف األتعاااااب الكاملااااة امااااا إذا فسااااخ او نقااااض القاااارار فعنااااد فنائ االساااات 
ذلااااك تحاااادد اتعاااااب المحااااامي الوكياااال وفقااااا للمبااااالغ المنصااااوص عليهااااا فااااي 

 . التعليمااااااااااااااااااااااااات( ماااااااااااااااااااااااان هااااااااااااااااااااااااذه 3/المااااااااااااااااااااااااادة)
إذا صاااادر قاااارار الحكاااام فااااي دعااااوى وأحاااادة فااااي جاااازء منااااه لصااااالح  .خامسااااا

الااااادائرة الموكلاااااة او الجااااازء األخيااااار ضااااادها فاااااان المحاااااامي الوكيااااال يساااااتحق 
األتعاااااب المحكااااوم بهااااا كاملااااة بالنساااابة للجاااازء الااااذي صاااادر لصااااالح الاااادائرة 
الموكلاااااة ونصاااااف األتعااااااب بالنسااااابة للجااااازء الخاسااااار مخصاااااوما منهاااااا مقااااادم 

تعااااااااب المصاااااااروفة الياااااااه بعاااااااد اكتسااااااااب القااااااارار الصاااااااادر فاااااااي الااااااادعوى األ
 . درجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة البتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات

تتاااااااولى الاااااااوزارة المختصاااااااة او الجهاااااااة غيااااااار المرتبطاااااااة باااااااوزارة متابعاااااااة  .ب
تحصااااايل اتعااااااب المحامااااااة المحكاااااوم بهاااااا وتساااااجل ايااااارادا لحسااااااب الخزيناااااة 
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علااااااى ان تسااااااجل المبااااااالغ المحكااااااوم بهااااااا لصااااااالح الاااااادائرة والمحصاااااالة فااااااي 
 . الدائرة المعنية وتخضع للرقابة والتدقيق سجالت لدى

تلغااااااااى قواعااااااااد توكياااااااال المحااااااااامين وتحديااااااااد اجااااااااورهم المبلغااااااااة . 16مااااااااادة 
وتعااااااااااااااديلها وكافااااااااااااااة  26/6/1977فاااااااااااااي  (20م//)1بمنشاااااااااااااورنا الماااااااااااااارقم 

المناشااااااير الصااااااادرة عاااااان هااااااذه الااااااوزارة المتعلقااااااة بأتعاااااااب المحاماااااااة وتبقااااااى 
 التوكيااال فيهاااا بموجباااهاحكاااام المنشاااور ساااارية علاااى الااادعاوى التاااي جااارى 

. 
تنشااااار هااااذه التعليماااااات فااااي الجريااااادة الرساااامية وتنفاااااذ ماااان تااااااريخ . 17مااااادة 

قااااااااانون  1997( لساااااااانة 15تاااااااااريخ نفاااااااااذ القااااااااانون الماااااااارقم ) 28/7/1997
 . 1965( لسنة  173التعديل الرابع عشر لقانون المحاماة رقم )

 المبحث الثالث 
ين على دعاوى خطة  القواعد واالسس الخاصة بتوكيل المحامين الموكل

 التنمية القومية 
تكون أتعاب المحاماة في الدعاوى الخاصة بمشاريع واعمال خطط    . 1

 التنمية القومية وفقًا للنسب االتية: 
 ( دينار. 10 000عن المبلغ المدعى به الى حد  )    7% . 1
الى حد )10  000عما زاد عن )    % 5    .2   (.              20  000( دينار األولى 
 ( دينار.  40 000( دينارًا الى حد )20 000عما زاد عن )   2%  .3
( دينار.   100  000( دينار الى حد _40  000عما زاد على )    % 1   .4
( دينار بعد  100  000( مائتا دينار عن كل مبلغ )200يضاف مبلغ )   .5

 ( دينار. 500 000المائة ألف األولى والى حد ) 
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( دينار بعد  100 000( دينار عن كل مبلغ )100يضاف مبلغ )  .6 
                                                   الخمسمائة الف دينار األولى فأكثر.

 يتم توكيل المحامين عن طريق لجنة    .2
توكيل   يالحظ  ان  على  الرسمية،  وشبه  الرسمية  الدوائر  في  الدعاوى  توزيع 

( عشرة  10  000ثالثة محامين في الدعاوى التي تكون أجور الدعوى فيها )
 آلالف دينار أو أكثر. 

3.  ( على  يزيد  بما  االستمالكية  الدعاوى  في  المحاماة  اتعاب  (  150تكون 
 ًا لكل دعوى طبقًا لما ينص عليه قانون المحاماة.  دينار 

تدفع اتعاب المحاماة كاملة إذا صدر الحكم لصالح الخطة واكتسب الدرجة    .4
 القطعية. 

تدفع نصف االتعاب المتفق عليها إذا صدر الحكم ضد الخطة واكتسب   .5
 الدرجة القطعية. 

 تتولى المحكمة تقدير اجر المثل في الحاالت االتية:   . 6
إذا سحبت الدعوى بطلب المدعي أو المدعى عليه أو تمت المصالحة  ..1

 بينهما. 
 إذا ردت الدعوى لمنع سماعها بموجب نص قانوني.   .2
إذا اتخذت المحكمة قرارًا برد الدعوى ولم تدخل في أساسها استنادًا الى   .3

 أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. 
 لعدم مراجعة الطرفين أو أحدهما. إذا أبطل استدعاء الدعوى  .4
 إذا أبطل اسدتعاء الدعوى ألي سبب كان.  .5 
 أية حالة أخرى يتقرر فيها أجر المثل قانونا.  .6
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إذا صدر الحكم في دعوى واحدة جزء منه لصالح الخطة والجزء األخر  .7
ضدها في آن واحد، تدفع االتعاب كاملة عن الجزء األول ونصفها عن الجزء 

 الثاني بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية. 
( من اتعابه عند التوكل ويدفع له الباقي بعد اكتساب % 40يدفع للمحامي )  .8

 الحكم الدرجة القطعية.  
مقتضى    .9 السفر حسب  ونفقات  إضافة التعابه مصاريف  للمحامي  يدفع 

 الحال.
 يجوز تسليف المحامي مصاريف الدعوى والرسوم القضائية.  .10
 تسري احكام قانون المحاماة في غير ما ذكر أعاله.   .11
تنفذ القواعد الواردة في هذا القرار على الدعاوى الني يتم توكيل المحامين    .12
 صدوره.   دبع

 الفصل العاشر 
 1981لسنة   56قانون صندوق تقاعد المحامين رقم  

 الفصل األول 
 التأسيس واالدارة

 .1المادة  
صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق   .  1 

 عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية. وألفرادالتقاعدية للمحامين 
 للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية.  . 2
 يعتبر كل محام مشتركا في صندوق تقاعد المحامين. . 2المادة  
 .3المادة  
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ة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من  ئتدير الصندوق هي .  1 
ثالثة اعضاء اصليين وثالثة اعضاء احتياط يمثلون كال من وزارة العدل 

 ووزارة المالية ونقابة المحامين. 
ترشح وزارة العدل العضو االصلي والعضو االحتياط من بين قضاة   . 2

ة المالية العضو االصلي والعضو االحتياط من وتختار وزار  األول، الصنف 
بين موظفيها اللذين ال تقل درجتهم عن درجة مدير، وترشح نقابة المحامين 

العضو االصلي والعضو االحتياط من بين المحامين ذوي الصالحية  
 المطلقة.

لمدة سنتين  (2/الفقرة)يعين وزير المالية اعضاء الهيئة المذكورين في   . 3
 جديد. قابلة للت 

س الهيئة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر  أير   . 4
 واالشخاص. 

 .  4المادة  
 تمارس الهيئة الصالحيات االتية:   . 1
 تامين موارد الصندوق واستغاللها وفق احكام هذا القانون. ا.

تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل    ب.
 اليها ألغراض التقاعد. 

 تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم.   جا.
 احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون.  د.
 تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق.   ها.
الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة   اعداد  و.

 . عليها
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 تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق.   ز. 
 وضع التعليمات الالزمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق.  ح.
 للهياة ان تخول رئيسها او أحد العضوين بعض صالحياتها.  . 2

 الفصل الثاني
 األحكام المالية 

 .5المادة 
 تتألف موارد الصندوق من المصادر االتية:   . 1
 بدالت اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين.  . ا 
 الطوابع الخاصة بالصندوق.  .ب
 وق. الدخل الناجم عن استثمار اموال الصند جا.
% من األتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي   10 د. 

 المحاماة. تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون 
 الهبات والوصايا للصندوق.  ها.
إذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ  . 2

 المادة.بمقتضى هذه حساب ما يدفع عنها  ألجلتقديم الطلب بضمها 
 تستوفى بدالت االشتراك عن كل سنة على الوجه االتي:   . 3
 . دينارا إذا لم تمض على تسجيل المحامي ثالث سنوات  36 ا.
 دينارا إذا مضى على تسجيله ثالث سنوات الى خمس سنوات.  44 ب. 

من خمس سنوات الى عشر    أكثردينارا إذا مضى على تسجيله  56 جا.
   .سنوات

من عشر سنوات الى خمس    أكثردينارا إذا مضى على تسجيله  72 د.
 عشرة سنة.
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 دينارا إذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة.  – 86 ها.
شهرية او بدفعات مختلفة خالل السنة    بأقساطيجوز دفع بدالت االشتراك    .  4

نفسها على ان يتم تسديد االشتراك السنوي قبل نهاية الشهر االخير منها، 
وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل االشتراك السنوي في النقابة من المحامي  
قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية واالقساط المستحقة 

 شتراك السابقة. من بدالت اال
5 .   
مديرية  .  ا  بواسطة  بالصندوق  الخاصة  الطوابع  اصدار  الهيئة  تتولى 

يتحمل   ان  على  وفئاتها  تصاميمها  الهيئة  تقرر  ان  بعد  العامة  المحاسبات 
 الصندوق نفقات طبعها. 

على االشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع   .ب
 يه حسب القيم المدونة ازاءها.على االوراق المدرجة ف

المنصوص    .جا بالعقوبات  الفقرة  البند ب من هذه  المخالف ألحكام  يعاقب 
 عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق. 

تعفى دوائر الدولة والقطاع االشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه   .د
 بمعامالتها.  الطوابع على االوراق الخاصة

  1/الفقرة)تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في    .6
 من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة.  (د/
 ال يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق اال بالطرق االتية: . 6المادة  
 اها مناسبة. اإليداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تر  ا.
 شراء السندات الحكومية وحواالت الخزينة.  .ب
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  بآجالاقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او أحد المصارف  جا.
 . ال تتجاوز ثالث سنوات 

 استغالل العقارات العائدة للصندوق.  د. 
 7المادة  
% من ايراداته   90ال يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق    . 1

 . السنوية ويكون الباقي احتياطا له
 ال يصرف االحتياط اال إذا حدث عجز طارئ يجب سده.   . 2
العائدة للصندوق   واإليراداتال تخضع االموال والنقود والفوائد . 8المادة  

 . ورسم التسجيل العقاري لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع 
 9المادة  
على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خالل  .1

 .سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 
 يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية.   . 2

 الفصل الثالث 
 االحالة على التقاعد والتخصيص 

 الفرع األول 
 االحالة على التقاعد

للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد . 10المادة  
 االحوال االتية:  إحدىفي 

مستمرة او    أكثر،ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثالثين سنة او  ا.
 متقطعة. 
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  أكثر ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او  .ب
او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز  مستمرة 

 . بتقرير من لجنة طبية رسمية 
ان يكون قد أكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها   جا.

 . مستمرة او متقطعة   أكثرالتقاعد خمس عشرة سنة او 
بموجب إذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها  . 11المادة  

المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا 
القانون فال يحق للمحامي طلب االحالة على التقاعد اال بعد مضي مدة ال  
تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء 

 حالة العجز. 
 .12المادة  
ذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية  يحال المحامي على التقاعد إ  . 1

 .عن ممارسة المحاماة أعجزهاصابته بمرض 
يحال المحامي قبل اكماله ثالثين سنة في ممارسة المحاماة، يخصص    .  2

 ممارسته.   يراتب تقاعدي لعياله بنسبة سن 
تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك   .  3

عن ممارسة   أعجزهن لجنة طبية رسمية اصابته بمرض  وتوفي او ثبت بتقرير م
وال   االساس  هذا  على  لعياله  او  له  التقاعدي  الراتب  ويخصص  المحاماة، 
النقابة عن   الصندوق وال بدالت االشتراك في  بدالت االشتراك في  تستوفى 

 . المدة التي أكملت بها الخمس عشرة سنة
 13المادة  
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ة للمحاماة لغرض التقاعد إذا دفع عنها تعتبر المدد االتية مدة ممارس  . 1
 . المحامي بدالت االشتراك في النقابة وبدالت االشتراك في الصندوق 

عن العمل، فإذا زادت المدة على ثالث سنوات،   أعجزهمدة المرض الذي  ا.
فتحسب له منها ثالث سنوات فقط لكل مرضة، على ان يثبت المرض  

 بتقرير من لجنة طبية رسمية  
ة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان ال تتجاوز المد .ب

اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خالل السنة األولى من دراسته  
وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة 

 رسمية ذات اختصاص. 
لخدمة االلزامية في  المدة التي يقضيها المحامي في خدمة االحتياط او ا .جا

 الجيش. 
او احتجازه في حالة صدور قرار بات   .د اعتقاله  او  المحامي  مدة توقيف 

عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه    باإلفراجببراءته او قرار نهائي  
بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه 

   . عنها
سنة مدة ممارسة في المحاماة ألغراض التقاعد إذا اقام ال تعتبر اي    .   2

مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل   أشهرالمحامي خاللها مدة تزيد على ستة 
االشتراك عنها في النقابة والصندوق اال إذا كانت اقامته خارج العراق بعذر 

 . من النقابة   بإذنمشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي 
ببدالت .  14المادة    توفي وكان مدينا  او  التقاعد  المحامي على  احيل  إذا 

شهرية    بأقساطاشتراكه في الصندوق او النقابة، تستوفى من الراتب التقاعدي  
 % منه.   20ال تتجاوز نسبتها 
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 الفرع الثاني                               
 التخصيص                               

يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثالثون .  15المادة   
فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون، ويعتبر لهذا 
الغرض جزء الشهر االخير شهرا كامال على ان ال يزيد الراتب الشهري على 

 األحوال. ا في جميع مائة وعشرين دينار 
الحقوق  .  16المادة    وبين  للمحاماة  التقاعدية  الحقوق  بين  الجمع  يجوز 

التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر، على ان 
 . ال يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا

 .17المادة  
المتقاعد  .   1 او المحامي  التي    إذا توفي المحامي  التقاعدية  تنتقل الحقوق 

العائلة  تقاعد  احكام  الحالة  هذه  في  وتطبق  عياله  الى  وفاته  يوم  يستحقها 
 قانون التقاعد المدني.  المنصوص عليها في

إذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة   .  2
التي تطبق   بحقه وحق عياله األحكام  تطبق  الموظف تزيد على سنة  على 

 . 1966لسنة  ( 33)قانون التقاعد المدني رقم  المتقاعد المحكوم الواردة في
 .18المادة  
 : يأتييترتب على احالة المحامي على التقاعد ما   . 1
 نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين.  أ.
امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة، اعتبارا من تاريخ    .ب

تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه  
 او اصوله او فروعه. 



 

811 
  

لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي واألعمال الموكل بها على    جا.
من تاريخ تبلغه بقرار االحالة على   أشهر   ان ينجزها خالل مدة اقصاها ستة

 . التقاعد، فإذا لم ينجزها خاللها اعتبر مستقيال منها ووجب غلق مكتبه
من هذه المادة و ج(  ب    /الفقرتين )إذا خالف المحامي المتقاعد احكام    .  2

المجلس   او  الهيئة  ايام من    بإنذارهتقوم  المخالفة خالل سبعة  ترك  بوجوب 
 فان لم ينفذ االنذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهيئة.  تاريخ تبلغه بها،

ال يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع  .  19المادة   
له  مقررة  اخرى  حقوق  اية  او  التقاعدية  حقوقه  من  المحاماة،  ممارسة  من 

ين وفق  قانونا، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحق
 . احكام هذا القانون 

 .20المادة  
على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهيئة بكل ما من شانه ان   .1

والزواج  الدراسة  وترك  العمر  كحقيقة  التقاعدية  الحقوق  من  حق  في  يؤثر 
لمدة ال   التقاعدي  الراتب  قطع  الهيئة  تقرر  ذلك  حالة مخالفة  وفي  والموت 

 . أشهرتتجاوز ثالثة 
 تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق.   . 2
تبت الهيئة في طلب االحالة على التقاعد خالل مدة ال تتجاوز  .  21المادة   

ثالثة اشهر من تاريخ استكمال الوثائق، ويعتبر المحامي محاال على التقاعد 
ثة االشهر ايهما من تاريخ صدور قرار الهيئة بذلك او من تاريخ اكمال الثال

 .اقرب
 .22المادة  
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للمحامي ولعياله من بعده طلب ضم كل او بعض المدة المقضية في   .1
المحاماة ألغراض التقاعد سواء كانت مستمرة او متقطعة بشرط ان تكون  

  –فرع القانون  –تالية لتخرجه من كلية الحقوق او كلية القانون والسياسة 
مدة ممارسة المحاماة وال تتجاوز باي حال  واال تزيد المدة المضمومة على

 عشر سنوات. 
 يراعى في الضم القواعد االتية:   .2
 . ( 5/مادة)ال ان يدفع الى الصندوق ضعف بدالت االشتراك المبينة في  .ا

التقاعد   .ب مؤسسة  او  المالية  وزارة  فعلى  مكافأة  المحامي  يستحق  لم  إذا 
يع االستقطاعات التقاعدية  والضمان االجتماعي ان ترسل الى الصندوق جم

العمل،   الدائرة او رب  او االشتراكات في صندوق الضمان بما فيها حصة 
االشتراكات  او  االستقطاعات  مبلغ  بين  ما  الفرق  يسدد  ان  المحامي  وعلى 

 . المذكورة وما بين ضعف بدالت االشتراك في الصندوق 
إذا ضمت المدة المقضية في الوظيفة او العمل التي استحق عنها الموظف    .3

او العامل راتبا تقاعديا الى المدة المقضية في المحاماة، ال تستوفى منه بدالت  
 . اشتراك تقاعدية عن المدة المضمومة

 .23المادة  
بهذا   .1 العمل  قبل  المحامين  تقاعد  صندوق  في  المشترك  غير  للمحامي 

القانون ان يقدم طلبا الى الهيئة لحساب المدة المقضية في المحاماة ألغراض  
 التقاعد على ان ال تزيد على خمس سنوات. 

للمحامي المشترك في صندوق تقاعد المحامين قبل العمل بهذا القانون    .2
د طلبا الى الهيئة لحساب اية مدة مقضية في المحاماة ان يقدم ألغراض التقاع
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ورفض لتقديمه بعد المدة   بشأنهااو كان قدم طلبا    سابقا، لم يطلب حسابها  
 . القانونية، على ان ال تتجاوز خمس سنوات

تستوفى بدالت االشتراك التقاعدية من المحامي عن المدة المحسوبة    .3
 . لمحاماة النافذة خالل المدة المحسوبةطبقا لقوانين ا  (2،1/الفقرتين )بموجب 

 .24المادة  
الحقوق التقاعدية ولوزير المالية ولمجلس النقابة   إليهمللمحامي ولمن تؤول    .1

حق االعتراض على قرارات الهيئة فيما يتعلق بالحقوق وضم المدد او رفضها 
بها، لدى مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين خالل ثالثين يوما من تاريخ تبلغهم  

ولهم حق الطعن لدى محكمة التمييز في قرار المجلس خالل ثالثين يوما من  
 . تاريخ تبلغهم بها

التدقيق    .2 مجلس  لدى  اعتراضه  عند  المتقاعد  او  المحامي  من  يستوفى 
 . مينات قدرها ثالثة دنانير تعاد اليه إذا ظهر في اعتراضه او في جزء منهأت 
 الرابعالفصل                            

 أحكام الختامية اال                         
ال يجوز استرداد ما دفع للصندوق من بدالت االشتراك  . 25المادة  

 المستوفاة وفق القانون.
ال يجوز التنازل عن راتب التقاعد ألي شخص او جهة، ويقع . 26المادة  

 باطال ما يخالف ذلك. 
 .27المادة  
 قاعدي اال في االحوال االتية: ال يجوز حجز الراتب الت  .1
 النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا. أ.
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ما ال يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة    .ب
 .وتكون دينا ممتازا

ما ال يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة     .جا
 والمهر. 

 تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون االخرى مهما بلغت.    .2
يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء    .3

 النفقة الشرعية غير المتراكمة. 
متاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس من دين م أكثر إذا اجتمع   .4

 بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي.
تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس   .5

 بعد استيفاء الديون الممتازة.
تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق  . 28المادة  

 قانون التقاعد المدني.  واردة فيالتقاعدية ال
كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او  .  29المادة   

تخصيصه له مدة تزيد على ثالث سنوات يسقط حقه عن    بشأنعن المراجعة  
اال إذا ثبت ان االنقطاع كان لمعذرة مشروعة، ويعتبر التخلف  االنقطاع،  مدة  

والمعلو  الوثائق  تقديم  المراجعة عن  عن  انقطاعا  الهيئة  تطلبها  التي  مات 
 ألغراض هذه المادة.

تعتبر موافقة للقانون القرارات التي اصدرها مجلس نقابة المحامين .  30المادة   
من   المدة  نهاية    1968  /  4  / 1خالل  وفقا   1968  /5  /  18الى 

 . 1965( لسنة 173)من قانون المحاماة رقم (  142/للمادة)
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وفقا  لم.  31المادة    المحامين  جدول  من  اسمه  رفع  من  (  2/للفقرة)ن 
ان يطلب خالل    ،المعدل   1965/    173من قانون المحاماة رقم  (  10/المادة)

مدة سنة وأحدة من تاريخ العمل بهذا القانون اعادة انتمائه الى النقابة مجددا 
وتحسب له   السابقة،بعد دفعه بدالت االشتراك للصندوق والنقابة عن المدة  

المدة  تزيد على خمس سنوات من  التقاعد على ان ال  المدة ألغراض  هذه 
الذي اعيد انتماؤه قبل العمل بهذا المقضية، ويسري هذا الحكم على المحامي  

 القانون.
 .32المادة  
الصندوق    .1 محل  القانون  هذا  في  عليه  المنصوص  الصندوق  يحل 

 . 1969 ( لسنة68)المنصوص عليه في القانون رقم 
في اعمالها الى   1969/    68تستمر الهيئة المؤلفة بموجب القانون رقم    –  2

ة تحل محلها أليف هي أوزير المالية بت حين انتهاء مدتها او صدور قرار من  
 طبقا ألحكام هذا القانون. 

لوزير المالية اصدار التعليمات الالزمة تسهيال لتنفيذ احكام هذا .  33المادة   
 .القانون 

المحامين رقم  .  34المادة    تقاعد   1969( لسنة  68)يلغى قانون صندوق 
ص يتعارض واحكام  وتعديالته والتعليمات الصادرة بموجبه وال يعمل باي ن 

 هذا القانون.
 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. .  35مادة  
 على الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. . 36المادة  
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 األسباب الموجبة                              
صححت هذه األسباب بموجب تعليمات تصحيح خطأ مطبعي للقانون       

صادرة بتاريخ  ال،  81/  6/  22في    ( 2835)المنشور في الجريدة الرسمية عدد  
 واصبحت على الشكل االتي:  01/01/1981

المعدل لم يعد    1969لسنة    68قانون صندوق تقاعد المحامين رقم   وجد ان
تموز   30  –  17دية التي أحدثتها ثورة  يواكب التطورات االجتماعية واالقتصا

هذا   1968سنة   بنى  محله.  ليحل  القانون  هذا  فوضع  االشتراكية،  القومية 
القانون على اساس مراعاة ظروف المحامين المحالين على التقاعد وصيانة 
حقوقهم وعدم ارهاقهم بالتكاليف، فلم يشترط ما اشترطه القانون السابق من 

يع ديونه عن االشتراكات في الصندوق والنقابة قبل  لزوم ايفاء المحامي جم 
المدة   بإحالتهتقديمه طلبا   النقابة عن  التقاعد وال بدالت االشتراك في  على 

التي وهو ما كان يشترطه القانون السابق، وذلك الن الراتب التقاعدي وسيلة 
للمعيشة فليس صحيحا ترك المحامي في حالة عوز كهذا السبب. ونظرا الن  

قانون جباية الديون المستحقة  توجب تحصيل ديون الصندوق وفق  (9/مادة)ال
للحكومة فالواجب على هيئة الصندوق ان تعمل على تحصيل ديونها ، دون  

او عدمه عالقة بطلب االحالة على التقاعد وطلب تخصيص    لإليفاءان يكون  
 الراتب التقاعدي . 

ذ قضى باعتبار ( إ12ة/مادال)من    (3/الفقرة)وقد اتى القانون بحكم جديد في  
مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت 
المحاماة  بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة 
وال   االساس  هذا  على  ولعياله  له  التقاعدي  الراتب  يخصص  بان  وقضت 

الصندوق وال بدالت بدالت االشتراك في  النقابة عن    تستوفى  االشتراك في 
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فيه ظروف   روعيت المدة التي أكملت بها الخمس عشرة سنة . وهذا الحكم  
من (  16و   15/المادتان)المحامي المتوفى او المريض الى درجة لم ترعاها  

 . ىالقانون الملغ
ولقد اعتبر القانون مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه عن اية جريمة  

للم انتهت الدعوى ببراءته او االفراج عنه او ما في مدة ممارسة  إذا  حاماة 
او   التوقيف  مدة  وكذلك  للحرية  السالبة  العقوبة  مدة  اعتبر  كما  حكمهما، 

(  15ة/ ماد)الاالعتقال او االحتجاز عن الجريمة السياسية مدة ممارسة وحددت  
 من القانون قواعد حساب الراتب التقاعدي وذلك بضرب عدد شهور الممارسة 
في اربعمائة وثالثين فلسا مع اعتبار جزء الشهر االخير شهرا كامال. ونصت 

على استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة من الراتب التقاعدي (  27/مادة)ال
بلغت،   مهما  االخرى  الديون  النفقة   ألنهاقبل  اما  اليومية،  للمعيشة  نفقة 

المتراكمة والديون االخرى بما فيها الديون الممتازة فال يحجز عنها اال بنسبة  
 . % منه 30% من الراتب وقد كان القانون الملغي يجيز حجز نسبة  20

وهذه األحكام اصون لحقوق المحامي المتقاعد من احكام القانون الملغى في 
 هذا الشأن  

 ب المذكورة شرع هذا القانون.ولألسبا
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 الجدول الملحق بالقانون 
 بع اقيمة الطو  األوراق نوع 

                 د           ف
 المكلف بهاااااااااااا 

العرائض والبيانات والمذكرات   .1
)اصالة او   لمرفوعة من قبل محام

شبه   وكالة( الى جهة رسمية او 
                       .رسمية
        

                                                 رافعها     -      150

استدعاءات الدعاوى التي تقام   .2
لدى المحاكم والخاصة إذا كان أحد  

المدعين او المدعى عليهم او  
األشخاص الثالثة او وكيل أحد  

 المذكورين محاميا. 
                                                                         

مقيم الدعوى   -       150
ورقة   ومبرز 

االثبات ورقة 
 االثبات 

استدعاءات الدعاوى التي تقام   .3
محاميا في   ا وكلذلدى المحاكم إ
 إقامتها. الدعوى بعد 

 

150       -   
 

الموكل والمحامي  
الوكيل أحد  
 المتداعين 

الوكاالت الخاصة المتضمنة   .4
                           .توكيل محام

250       - 
 

الموكل والمحامي  
 الوكيل 
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الوكاالت العامة المتضمنة   .5
 . محام توكيل 

الموكل والمحامي   -       250
 الوكيل 

 
تقارير الخبراء وقرارات   .6

لدى المحاكم   المحكمين في الدعاوى 
العامة والخاصة ونسخها الرسمية 

وذلك إذا كان أحد المتداعين محاميا  
 اصالة او وكالة.

الموكل والمحامي        -      250 
 الوكيل 

اعالمات الحكم وقرارات محكمة   .7
وذلك في الدعاوى ، التمييز ونسخها

 حام.        التي ترافع فيها م
                                                                    

طالب االعالم او       -        250
 القرار

المعامالت التي تصادق من  . 8
تسجل في دوائر   الكاتب العدل او 

أحد   إذا كان التسجيل العقاري وذلك
الموقعين عليها محاميا اصالة او 

لها قيمة محدودة او   وكالة وليست
 ال تتجاوز قيمتها خمسمائة دينار. 

250     -      
               

 الموقعون عليها
 

المعامالت التي تصدق من  . 9 
تسجل في دوائر   الكاتب العدل او 

 التسجيل العقاري وذلك إذا كان

500    -       
       

 الموقعون عليها
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محاميا اصالة أحد الموقعين عليها 
وتتجاوز قيمتها خمسمائة   او وكالة

 . الفي دينار دينار وال تتجاوز
 

المعامالت التي تصدق من     .10
الكاتب العدل او تسجل في دوائر  

التسجيل العقاري وذلك إذا كان أحد  
الموقعين عليها محاميا اصالة او 

الفي دينار وال   وكالة وتتجاوز قيمتها
  تتجاوز خمسة االف دينار.

 الموقعون عليها        1     000 

المعامالت التي تصدق من   .11
الكاتب او تسجل في دوائر التسجيل  

كان أحد الموقعين   العقاري وذلك إذا
 عليه محاميا اصالة او وكالة

وتتجاوز قيمتها خمسة االف دينار  
  دينار. االف  وال تتجاوز عشرة

 الموقعون عليها        2     000
 

المعامالت التي تصدق من   .12
تسجل في دوائر   الكاتب العدل

التسجيل العقاري وذلك إذا كان أحد  
الموقعين عليها محاميا اصالة او 
وكالة وتتجاوز قيمتها عشرة االف 

 الموقعون عليها    4   000
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 ألفدينار وال تتجاوز عشرين 
 دينار. 

المعامالت التي تصدق من   .13
في دوائر   الكاتب العدل او تسجل

التسجيل العقاري وذلك إذا كان أحد  
الموقعين عليها محاميا اصالة او 

 ألفوكالة وتتجاوز قيمتها عشرين 
 دينار. 

 الموقعون عليها 5     000
 

رخص انشاء المعامل   .14
ية  الصناع  والمطابع وسائر المعامل 

إذا كان طالب الرخصة محاميا  
اصالة او كالة او كان أحد  

 المؤسسين لها محاميا. 

طالب الرخصة أو   4000
 المحامي المؤسس   

    

الوصايا التي ليست لها قيمة   .15
محدودة او لها قيمة ال تتجاوز الفي  

دينار وذلك إذا كان الموصي او  
 الموصى له محاميًا. 

500      1   
 

الموصي او  
 الموصى له

الوصايا التي تتجاوز قيمتها   .16
شرة االف ع الفي دينار وال تتجاوز 

دينار إذا كان الموصي او الموصى  
 له محاميا. 

الموصي او   3    000 
     الموصى له
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الوصايا التي تتجاوز قيمتها   – 17
كان الموصي   عشرة االف دينار إذا

 . او الموصى له محاميا
 

  الموصي              5000
 والموصى له

 

الختراع  اشهادات براءات  – 18
والعالمات الفارقة واالسم التجاري  

  كان طالباو نقل ملكيتها وذلك إذا  
الشهادة او ناقل الملكية محاميا  

 اصالة او وكالة.

طالب الشهادة او  1000
 لكية  نقل الم طالب

الشركات او   تأسيسعقود . 19
تمديد مدتها او اجازة   تعديلها او 

فروعها إذا كان أحد الموقعين على  
عقد التأسيس او طالب التسجيل او  

او تمويله او تمديد مدته   التأسيس
اصالة او  او اجازة فروعه محاميا

وكالة وكان رأسمال الشركة ال  
 دينار.  ألفيتجاوز عشرين 

الشركة والمحامي   3000
 الطالب الموقع او 

 

تسجيل عقود تأسيس   – 20
مدتها   الشركات أو تعديلها أو تمديد

فروعها إذا كان أحد  أو اجازة 
الموقعين على عقد التأسيس أو  

الشركة والمحامي   5   000
 الموقع او الطالب
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أو التعديل أو   طالب التسجيل 
اجازة الفرع محاميا   التمديد أو طالب

  اصالة أو وكالة وكان رأسمال
 . دينار ألفالشركة يتجاوز عشرين 

             المحامين. اتاجاز .21
          

 طالب االجازة       2     000 

تأييد النقابة لمالءة المحامي   – 22
        .الكفيل  
          

 المكفول والكفيل  1   000

التي تقدم الى  الطلبات- 23 
 .النقابة

 مقدم الطلب   -      100

االستشهادات التي تعطيها  - 24
 النقابة.

 االستشهاد طالب       1 000

دفاتر تقاعد المحامين او   – 25 
   .عيالهم 

 

 المتقاعد   -   250  

توسيع صالحيات المحامين   – 26 
 اجازته.   او تجديد 

المحامي الذي     1000           
توسع صالحيته او  

 . اجازته  جديدت 
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 ة االسباب الموجب
لكااااااااااي تكااااااااااون اتعاااااااااااب المحاماااااااااااة متناساااااااااابة مااااااااااع اهميااااااااااة الاااااااااادعوى      

والحالااااااااااة المعيشااااااااااية والجهااااااااااد المبااااااااااذول فيهااااااااااا ممااااااااااا يتطلااااااااااب زيادتهااااااااااا، 
ولتمكاااااااااين الموظاااااااااف القاااااااااانوني مااااااااان الحضاااااااااور والترافاااااااااع فاااااااااي الااااااااادعاوى 
التاااااااااااي تكاااااااااااون الدولاااااااااااة طرفاااااااااااا فيهاااااااااااا مهماااااااااااا بلغااااااااااات قيمتهاااااااااااا، ولتاااااااااااوفير 

مجلاااااااااااس الاااااااااااوزراء  المروناااااااااااة فاااااااااااي تعاااااااااااديل اتعااااااااااااب المحامااااااااااااة بتخويااااااااااال
   .القانون شرع هذا ، هذه الصالحية كلما اقتضت الضرورة
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 الفصل الحادي عشر 
 2000( لسنة 16قانون المكاتب االستشارية غير الحكومية رقم )  

 الفصل األول 
 األهداف

 :يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي.  1مادة 
األمثل للخبرات العراقية عن طريق فسح المجال لها للعمل   االستخداماواًل. 

 . االستشاريةمن خالل المكاتب 
 . توفير الخبرات المختلفة في جميع مجاالت العمل والمعرفةثانيًا. 

تنشيط البحوث والدراسات التطبيقية التي تحتاج إليها هذه المكاتب  ثالثًا. 
 . لتقديم الخبرة المطلوبة

 . ألطر ) الكوادر( العراقية الشابة وتوفير فرص العمل لهاتدريب ارابعًا. 
 .أفضلتوفير خيارات مختلفة للخبرات العراقية لتحقيق أداء خامسًا.  

 الفصل الثاني 
 التأسيس 

إال وفاااااااااااق أحكااااااااااااام  استشااااااااااااري ال يجاااااااااااوز فاااااااااااتح مكتاااااااااااب اواًل. . 2ماااااااااااادة 
 . هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذا القااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانون 

تتااااااااااااولى النقابااااااااااااة المختصااااااااااااة ماااااااااااانح إجااااااااااااازة تأساااااااااااايس المكتااااااااااااب ثانيااااااااااااًا. 
ألعضااااااااااااااائها وتتااااااااااااااولى هيئااااااااااااااة التخطاااااااااااااايط ماااااااااااااانح إجااااااااااااااازة  االستشاااااااااااااااري 

فاااااااااااااي حالاااااااااااااة عااااااااااااادم وجاااااااااااااود نقاباااااااااااااة  االستشااااااااااااااري تأسااااااااااااايس المكتاااااااااااااب 
أصااااااااااااحاب الطلااااااااااااب إلااااااااااااى نقاباااااااااااااة  انتمااااااااااااااءمختصااااااااااااة أو عنااااااااااااد عاااااااااااادم 

 . مختصة
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ا  خاصة به استشاريةللجمعيات والنقابات تأسيس مكاتب  اواًل. . 3مادة 
 . وبموافقة هيئة التخطيط

 :وفق الشروط اآلتية استشاري يحق للشخص الطبيعي تأسيس مكتب ثانيًا. 
 . أن يكون شخصا طبيعيا واحدا أو أكثر .1
 . عراقي الجنسية .2
أن يكون حاصال على شهادة جامعية أولية في األقل في مجال النشاط  .  3

 . الذي يمارسه
( خمس عشرة سنة تلي الشهادة 15ممن له ممارسة ال تقل عن ) . 4

الجامعية األولية في اختصاص المكتب وفق ضوابط تعدها الجهة المانحة 
( أربع عشرة سنة للحاصل على شهادة 14لإلجازة، وتكون مدة الممارسة )

 . ( ثالث عشرة سنة للحاصل على شهادة الدكتوراه 13الماجستير و)
وإسم يسجل لدى الجهة المانحة له محل مناسب لممارسة العمل فيه .   5

 . لإلجازة
 . غير موظف في دوائر الدولة والقطاع اإلشتراكي.   6

يقااااااااااادم طلاااااااااااب التأسااااااااااايس موقعاااااااااااا مااااااااااان المؤساااااااااااس إلاااااااااااى اواًل. . 4ماااااااااااادة 
النقابااااااااااااة المختصااااااااااااة أو إلااااااااااااى هيئااااااااااااة التخطاااااااااااايط وذلااااااااااااك وفااااااااااااق البنااااااااااااد 

( مااااااااااان هاااااااااااذا القاااااااااااانون وترفاااااااااااق باااااااااااه الوثاااااااااااائق 2)ثانياااااااااااا( مااااااااااان ماااااااااااادة )
( سااااااااتين يومااااااااا ماااااااان تاااااااااريخ 60أن تباااااااات فيااااااااه خااااااااالل )المطلوبااااااااة علااااااااى 

تساااااااااجيله وإذا مضااااااااات المااااااااادة دون البااااااااات فاااااااااي الطلاااااااااب يعتبااااااااار بمثاباااااااااة 
قبااااااااااااول لااااااااااااه، أمااااااااااااا إذا رفااااااااااااض الطلااااااااااااب فيقتضااااااااااااي أن يكااااااااااااون بقاااااااااااارار 

( ثالثاااااااااااين 30مسااااااااااابب ولاااااااااااذوي العالقاااااااااااة حاااااااااااق الطعااااااااااان باااااااااااه خاااااااااااالل )
  يوماااااااااااا مااااااااااان تااااااااااااريخ التبلاااااااااااغ باااااااااااه لااااااااااادى محكماااااااااااة التميياااااااااااز
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الشخصاااااااااااااية المعنوياااااااااااااة مااااااااااااان  ستشااااااااااااااري االيكتساااااااااااااب المكتاااااااااااااب ثانياااااااااااااًا. 
 . تاااااااااااااااريخ تسااااااااااااااجيله لاااااااااااااادى الجهااااااااااااااة المانحااااااااااااااة لإلجااااااااااااااازة

فاااااااااتح فااااااااارع أو أكثااااااااار لاااااااااه داخااااااااال العاااااااااراق  االستشااااااااااري للمكتاااااااااب ثالثاااااااااًا. 
 . وفق التعليمات التي تصدرها الجهة المانحة لإلجازة

أن يطلاااااااااااااااب مااااااااااااااان  االستشااااااااااااااااري لمؤساااااااااااااااس المكتاااااااااااااااب اواًل. . 5ماااااااااااااااادة 
آخااااااااااار أو أكثااااااااااار ممااااااااااان الجهاااااااااااة المانحاااااااااااة لإلجاااااااااااازة إضاااااااااااافة مؤساااااااااااس 

تتااااااااااوافر فيااااااااااه شااااااااااروط التأساااااااااايس، ويسااااااااااري علااااااااااى هااااااااااذا الطلااااااااااب حكاااااااااام 
( مااااااااااااان هاااااااااااااذا القاااااااااااااانون ويعتبااااااااااااار هاااااااااااااذا 4البناااااااااااااد ) أوال( مااااااااااااان ماااااااااااااادة )

( منااااااااااه ماااااااااان تاااااااااااريخ 8المؤساااااااااس عندئااااااااااذ مسااااااااااؤوال وفااااااااااق حكاااااااااام مااااااااااادة )
 . التسااااااااااااااااااجيل لاااااااااااااااااادى الجهااااااااااااااااااة المانحااااااااااااااااااة لإلجااااااااااااااااااازة

ة ألي ماااااااااان المؤسسااااااااااين الطلااااااااااب ماااااااااان الجهااااااااااة المانحااااااااااة لإلجاااااااااااز ثانيااااااااااًا. 
ويسااااااااااري علااااااااااى  االستشاااااااااااري ماااااااااان المكتااااااااااب  انسااااااااااحابهالموافقااااااااااة علااااااااااى 

( مااااااااان هاااااااااذا القاااااااااانون ويبقاااااااااى 4طلباااااااااه حكااااااااام البناااااااااد ) أوال( مااااااااان ماااااااااادة )
 التزاماااااااااات( مناااااااااه عااااااااان جمياااااااااع 8عندئاااااااااذ مساااااااااؤوال وفاااااااااق حكااااااااام ماااااااااادة )

 . وأعمال المكتب التي تمت أثناء وجوده فيه
 الفصل الثالث 

 الرسوم 
( خمسة عشر ألف 15000إجازة المكتب )يكون رسم منح اواًل.  . 6مادة 

 . ( عشرة آالف دينار10000دينار والرسم السنوي )
( سبعة آالف وخمسمئة دينار والرسم 7500يكون رسم تسجيل الفرع )ثانيًا. 

 . ( خمسة آالف دينار5000السنوي )
تسجل الرسوم الواردة في البندين ) أوال وثانيا( من هذه مادة إيرادا ثالثًا. 
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ينة العامة إذا كانت هيئة التخطيط هي الجهة المانحة لإلجازة وإيرادا  للخز 
 . للنقابة المختصة بالنسبة لإلجازات التي تمنحها

يسدد الرسم السنوي خالل الربع األول من السنة التقويمية وإذا تأخر رابعًا. 
التسديد عن ذلك يوقف المكتب عن العمل بقرار من الجهة المانحة لإلجازة 

 . حين دفع ما يترتب بذمة المكتب من رسومإلى 
 الفصل الرابع 

 االستشاري المكتب  التزامات
بقواعاااااااااد السااااااااالوك المهناااااااااي التاااااااااي  االستشااااااااااري يلتااااااااازم المكتاااااااااب . 7ماااااااااادة 

 . تعتمدها الجهة المانحة لإلجازة بتعليمات
مسااااااااااؤولين مسااااااااااؤولية  االستشاااااااااااري يكااااااااااون مؤسسااااااااااو المكتااااااااااب . 8مااااااااااادة 

 .المكتبوأعمال   التزاماتشخصية وتضامنية عن جميع  
أحكاااااااام هاااااااذا القاااااااانون أو  االستشااااااااري إذا خاااااااالف المكتاااااااب اواًل. . 9ماااااااادة 

قواعاااااااد السااااااالوك المهناااااااي جااااااااز للمتعاقاااااااد معاااااااه رفاااااااع شاااااااكوى إلاااااااى الجهاااااااة 
 . المانحاااااااااااااااااااااااااة لإلجاااااااااااااااااااااااااازة للنظااااااااااااااااااااااااار فيهاااااااااااااااااااااااااا

ازة جدياااااة فاااااي الشاااااكوى ذا وجااااادت النقاباااااة المختصاااااة المانحاااااة لإلجااااا اثانياااااًا. 
المشاااااكلة لاااااديها للنظااااار فيهاااااا، أماااااا بالنسااااابة  االنضاااااباطتحيلهاااااا إلاااااى لجناااااة 

خاصااااة تشااااكل لهااااذا الغاااارض  انضااااباطلهيئااااة التخطاااايط فتحيلهااااا إلااااى لجنااااة 
للجهااااااة المانحااااااة لإلجااااااازة إحالااااااة المكتااااااب الثااااااًا. ث  .بتعليمااااااات تصاااااادرها

أو إذا خاااااااالف أحكااااااااام هااااااااذا القااااااااانون  االنضااااااااباطإلااااااااى لجنااااااااة  االستشااااااااري 
 . قواعد السلوك المهني

 :فااااااااااااااارض العقوبااااااااااااااااات اآلتيااااااااااااااااة االنضااااااااااااااااباطللجنااااااااااااااااة اواًل. . 10ماااااااااااااااادة 
 المخاااالف االستشااااري ويكاااون بكتااااب يوجاااه إلاااى المكتاااب  –اإلناااذار  –آ 
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. 
ماااااان مزاولااااااة المهنااااااة ماااااادة ال تزيااااااد علااااااى  االستشاااااااري منااااااع المكتااااااب  –ب 

 . ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانة واحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادة
 . االستشاااااااااااااااااااااري إلغاااااااااااااااااااااء إجااااااااااااااااااااازة المكتااااااااااااااااااااب  –ج 

قااااابال للطعاااان بااااه لاااادى محكمااااة التمييااااز  االنضااااباطقاااارار لجنااااة  يكااااون ثانيااااًا. 
 . ( ثالثين يوما من تاريخ التبلغ به30خالل )
وفاااااق أحكاااااام الفقااااارة  االستشااااااري لمااااان ألغيااااات إجاااااازة مكتبااااه اواًل. . 11مااااادة 

( ماااان هااااذا القااااانون أن يتقاااادم بطلااااب 10)ج( ماااان البنااااد ) أوال( ماااان مااااادة )
( ثااااالث ساااانوات علااااى 3جديااااد إلااااى الجهااااة المانحااااة لإلجااااازة بعااااد مضااااي )

 . قااااااااااااااارار إلغااااااااااااااااء اإلجاااااااااااااااازة درجاااااااااااااااة البتاااااااااااااااات اكتسااااااااااااااااب
 استشاااااااري لمااااان رفاااااض طلاااااب إعاااااادة منحاااااه إجاااااازة تأسااااايس مكتاااااب ثانياااااًا. 

( ثالثاااااين يوماااااا مااااان 30ماااااة التميياااااز خاااااالل )جاااااواز الطعااااان باااااه لااااادى محك
  تاريخ التبلغ به

 الفصل الخامس 
 االستشاري تجميد المكتب 

تجمياااااااد نشااااااااط مكتباااااااه مااااااادة ال  االستشااااااااري لمؤساااااااس المكتاااااااب . 12ماااااااادة 
( ثاااااااالث سااااااانوات علاااااااى أن يشاااااااعر باااااااذلك الجهاااااااة المانحاااااااة 3تزياااااااد علاااااااى )

د فاااااي ( ثالثاااااين يوماااااا مااااان تااااااريخ بااااادء التجمياااااد المحاااااد30لإلجاااااازة خاااااالل )
اإلشاااااعار علاااااى أن يرفاااااق المؤساااااس اقااااارارا خطياااااا يتضااااامن عااااادم وجاااااود أياااااة 

 . لديه تجاه الغير التزامات
تتاااااااولى الجهاااااااة المانحاااااااة لإلجاااااااازة إشاااااااعار دوائااااااار الدولاااااااة ذات . 13ماااااااادة 

 . وانتهائهالعالقة بالتجميد متضمنا تاريخي بدئه  
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 انتهااااااءإعاااااادة مزاولاااااة نشااااااطه عناااااد  االستشااااااري علاااااى المكتاااااب . 14ماااااادة 
( 30ماااادة التجميااااد علااااى أن يشااااعر الجهااااة المانحااااة لإلجااااازة بااااذلك خااااالل )

هااااااذه الماااااادة وأن يساااااادد الرساااااام الساااااانوي  انتهاااااااءثالثااااااين يومااااااا ماااااان تاااااااريخ 
 . من تاريخ إعادة مزاولة نشاطه  ابتداء
مزاولة   االستشاري مدة التجميد ولم يعاود المكتب   انتهتإذا . 15مادة 

 . أن يطلب منحه إجازة تأسيس مكتب جديد  نشاطه تلغى إجازته، ولمؤسسه
 الفصل السادس 

 والتسهيالت  االمتيازات
، بتأييد من الجهة المانحة لإلجازة، االستشاري يسمح للمكتب .  16مادة 

مستلزمات عمله كالحاسبات اإللكترونية واألجهزة واآلالت والمعدات  باستيراد
واللوازم المكتبية والقرطاسية وغيرها عند عدم توافرها في األسواق المحلية  

 .العالقةبتأييد من الجهة ذات 
الحصول على التسهيالت المصرفية الالزمة   االستشاري للمكتب . 17مادة 

 . ل بها في المصارف العراقيةألداء عمله وفق الضوابط المعمو 
 الفصل السابع 

 بالخبرة العربية واألجنبية  واالستعانةالمشاركة 
عربي داخل    استشاري المشاركة مع مكتب    االستشاري للمكتب  اواًل.  .  18مادة  

العراق وخارجه على أن تشعر بذلك الجهة المانحة لإلجازة وتودع نسخة من 
( خالل  لديها  المشاركة  العقد 30عقد  توقيع  تاريخ  من  يوما  ثالثين   ) . 

إلى    اسمإضافة    االستشاري للمكتب  ثانيًا.   المشارك  العربي    اسمهالمكتب 
( ثالثين يوما 30ل )المسجل على أن يشعر بذلك الجهة المانحة لإلجازة خال

السجل  في  ذلك  لتأشير  المشاركة  عقد  توقيع  تاريخ   . من 
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يكون كل من طرفي عقد المشاركة مسؤوال بالتكافل والتضامن عن جميع ثالثًا.  
 .المشاركةالناجمة عن عقد  االستشاري المكتب  والتزاماتتصرفات 

نبية عن طريق  بالخبرة العربية واألج  االستعانة  االستشاري للمكتب  .  19مادة  
 . االستشاريةالتعاقد مع األشخاص أو المكاتب 

الثامن   الفصل 
 االستشاريةالمكاتب  انقضاء

بأحد األسباب اآلتية وفق أحكام هذا   االستشاري ينقضي المكتب  .  20مادة  
 :القانون 
فقدان أحد شروط التأسيس إذا كان المؤسس شخصا واحدا، أما إذا كان اواًل.  

بقية المؤسسين في عمل المكتب   ضمن    االستشاري أكثر من ذلك فيستمر 
لذلك تبعا  لها  المانحة  الجهة  لدى  اإلجازة  تعدل  أن  على   . تخصصاتهم 

ذلك ثانيًا.   من  أكثر  كان  إذا  أما  واحدا،  المؤسس شخصا  كان  إذا  الوفاة، 
تمر بقية المؤسسين في عمل المكتب ضمن تخصصاتهم على أن تعدل  فيس

لذلك  تبعا  لها  المانحة  الجهة  لدى   . اإلجازة 
طلب  ثالثًا.   على   .المؤسسبناء 

)رابعًا.   البالغة  التجميد  مدة  المكتب 3تجاوز  مزاولة  وعدم  سنوات  ثالث   )
( من 14)لنشاطه مرة ثانية بعد مضي هذه المدة وفق أحكام مادة    االستشاري 

القانون   . هذا 
وفق أحكام الفقرة )ج( من البند ) أوال(    االستشاري إلغاء إجازة المكتب  خامسًا.  

 . ( من هذا القانون 10من مادة )
صدور قرار مسبب من الجهة    االستشاري المكتب    النقضاءيشترط  .  21مادة  

خالل    المانحة لإلجازة ويكون هذا القرار قابال للطعن به لدى محكمة التمييز
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به30) التبلغ  تاريخ  من  يوما  ثالثين   22مادة   ( 
قرار  اواًل.   تاريخ    االنقضاءيعتبر  من  البتات   اكتسابنافذا   . درجة 
قرار  ثانيًا.   تثبيت  لإلجازة  المانحة  الجهة  سجالتها   االنقضاءتتولى  في 

المكتب   شخصية  وتنتهي  ذلك،  عن  قرار   االستشاري واإلعالن  بتسجيل 
 .االنقضاء

 الفصل التاسع 
 أحكام عامة وختامية 

وفق أحكام هذا القانون  استشاري للموظف المتقاعد تأسيس مكتب . 23مادة 
أو العمل فيه دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة التي كان يعمل  

 . لديها
 .لإلجازةيمسك المكتب السجالت التي تحددها الجهة المانحة .  24مادة 
المسجل عنوانا لمراسالته وتبليغاته   االستشاري يعتبر عنوان المكتب  .  25مادة  

إشعار الجهة المانحة لإلجازة بكل تغيير يطرأ على   االستشاري وعلى المكتب  
 . ( سبعة أيام من حصول التغيير 7هذا العنوان خالل ) 

كامال على محله وفروعه  اسمه أن يثبت  االستشاري على المكتب . 26مادة 
ويجب أن يثبت ذلك على أوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على 

 . لغة أجنبية على سبيل اإلضافة استعمال ز أن يكون باللغة العربية مع جوا
ختم خاص تختم به معامالته ومراسالته   االستشاري يكون للمكتب  . 27مادة 

إال من شخص    استعمالهوسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه وال يجوز  
 . مخول بذلك
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المؤسسة قبل صدور هذا القانون   االستشاريةعلى المكاتب  . 28مادة 
( مئة وثمانين يوما من تاريخ  180فق أحكامه خالل )تكييف أوضاعها و 

 . نفاذه
للجهة مانحة اإلجازة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا  . 29مادة 

 . القانون 
 . ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.  30مادة 

 األسباب الموجبة                           
لخلو التشريع من احكام تنظيم عمل المكاتب االستشارية غير الحكومية،       

هذه المكاتب في عملية التنمية، اصبح من الضروري وجود تشريع    وألهمية
خاص بها، لتنظيم عملها ودعمها وتقديم الحوافز لها، واالستفادة من الخبرة 

  وألجلالخبرات،  العربية واألجنبية عن طريق عقود المشاركة واالستعانة بهذه  
   شرع هذا القانون.تنشيط العمل االستشاري...
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 الباب الخامس                             
 2003تشريعات ما بعد سنة 

المنحلة  المؤقتة  االئتالف سلطة عن الصادر 2003 لسنة )53 (االمر   •
 الدفاع(.  محامي )اتعاب

 فعلية  خدمة المحاماة مهنة ممارسة احتساب  2007سنة  ل  )65(رقم   قانون   •
  .وتحديد الراتب التعيين  الدولة ألغراض دوائر في
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 .2009( لسنة  3رقم)  تعليمات المكاتب االستشارية القانونية غير الحكومية  •
 . 2012 لسنة ( 386)  الوزراء رقم قرار مجلس  •
توكيل المحامين و التعديل االول لتعليمات    2014لسنة    1تعليمات رقم    •

 . 1997لسنة  10تحديد اتعابهم رقم 
 2013( لسنة 220قرار مجلس الوزراء رقم )  •
)قانون    • لسناة  34رقام  الثورة   قاناون   2013(  قيادة  مجلس  قرارات  الغاء 

 . 13/9/1983( في 1021المنحل المرقمة )
القرار رقم )  2016انة  سل  (184)قانون رقم    • ،  1977لسنة    ( 180الغاء 

 قانون  من( 84/المادة) بنص العمل 2003 سنة الى رجعي بأثر اعاد الذي
 بدورتين.  النقيب  انتخاب مرات عدد حددت  التي المحاماة

•  ( اإلرهاب رقم  وتمويل  األموال  لسنة  1ضوابط مكافحة غسل   )2019 
  
 
 
 

 الفصل االول                           
 المؤقتة  االئتالف سلطة عن الصادر 2003 لسنة )53 (االمراواًل. 

 المنحلة 
 الدفاع(.  محامي )اتعاب

بناًء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير اإلداري لسلطة االئتالف       
الحرب،  المؤقتة حالة  في  المتبعة  واألعراف  القوانين  مع    ،وبموجب  وتمشيًا 

الصلة ذات  الدولي  االمن  مجلس  رقم  ،  قرارات  القرار  فيها    ( 1483)بما 
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عنه في  ويدافع   بحق االنسان في أن يمثله واعترافًا  . 2003لسنة  ( 1511)و 
حقوق األساسية التي ال غنى عنها الهو من    ،المحكمة محام جنائي مقتدر

الصادرة عن سلطة   (3)كما هو وارد في المذكرة رقم    ،في سبيل تحقيق العدالة
المؤقتة. المحامي    االئتالف  هذا  مثل  خدمات  على  الحصول  بأن  واعترافًا 

 : أتيصدار ما ي إبموجب ذلك  ، أعلنيقتضي دفع اتعاب له مقابل خدماته 
 1القسم     

 تقدير اتعاب محامي الدفاع                         
يتولى مجلس القضاء وضع   ،بالرغم من أي نص آخر ورد ذكره في القانون 

من قانون    (144/المادة)جدول األتعاب التي تدفع للمحامين المعينين بموجب  
بصيغته المعّدلة بموجب   ،1971أصول المحاكمات الجزائية العراقي لسنة  

ويعلق بموجب هذا   ، الصادرة عن سلطة االئتالف المؤقتة  (3)  المذكرة رقم
في    ،االمر الوارد  السابق  األتعاب  بجدول   /المادة)و   (144  /المادة)العمل 
 *في قانون آخر. أو  1965لسنة  ( 173)من قانون المحاماة رقم  ( /ج63

 2القسم 
 حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع

يقتصر حق المتهم في الحصول على خدمات محامي دفاع تعينه المحكمة  
على الحاالت التي يتهم فيها بارتكاب جناية أو جنحة وال يمتد هذا الحق الى  

وفقًا   القانون  وانتهاك  بخرق  فيها  يتهم  التي  لهذا الحاالت  الوارد  للتعريف 
 وال يطبق عليها.  ،المفهوم في القانون العراقي

                                                                 3القسم 
                                    تسديد أتعاب المحامين بأثر رجعي

                                    ا يجوز لمجلس القضاء التصريح بصرف أتعاب المحامين الذين قدمو 
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   ذارآمارس   18دمات الدفاع عن المتهمين المعوزين بأثر رجعي منذ خ 
                                         .2003عام 

 4القسم 
 الدخول حيز النفاذ 

 يدخل هذا االمر حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ التوقيع عليه. 
 

 ثاني فصل الال
  2007لسنة  65 رقم المحاماة مهنة  ممارسة  احتساب قانون  
 ممارسته مدة الدولة دوائر في بوظيفة  المعين للمحامي تحتسب .1المادة
 استثناءً  والتقاعد  الراتب وتحديد التعيين  ألغراض فعلية خدمة  المحاماة مهنة
  .  1980لسنة )600 (رقم الثورة المنحل قيادة مجلس  قرار احكام من

 الرسمية  الجريدة في نشره تاريخ ن م القانون  هذا ينفذ  . 2 المادة
 الموجبة  األسباب

 من المتحصلة المتراكمة الخبرة ذوي  من المهنية بالكوادر الدولة دوائر لرفد
 سددت والتي  الدولة دوائر  في  الخدمة  على وتشجيعها المحاماة مهنة ممارسة

 شرع المحامين، تقاعد صندوق  الى الممارسة مدة طيلة تقاعدية  استقطاعات
 .القانون  هذا
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 الث ثالفصل ال
 2009( لسنة 3رقم) تعليمات المكاتب االستشارية القانونية غير الحكومية

  التالية ألغراض هذه التعليمات المعاني المبينة  يقصد بالتعابير.1المادة
  :ازاءها
 . المحامين العراقيةالنقابة المختصة : نقابة  –أواًل 
 . الجهة المانحة لالجازة : مجلس نقابة المحامين –ثانيًا 
اللجنة االنضباطية : مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون   -ثالثاً 

 . 1965( لسنة 173المحاماة رقم )
المكتب االستشاري : المكتب االستشاري الممنوح اجازة ممارسة   -رابعاً 

 . قًا للقانون وهذه التعليماتاالستشارة القانونية وف
يقدم طالب تأسيس المكتب االستشاري طلبًا موقعًا الى النقابة  . 2المادة 

 الجازته وفقًا للقانون مرفقًا به ما يأتي :ا
موافقة صادرة من اتحاد الغرف التجارية والصناعية على تسجيل اسم  –أواًل 

 . المكتب
 االستشاري متضمنًا ما يأتي : االنظام الداخلي للمكتب  –ثانيًا 

اسماء مؤسسي المكتب اذا كانوا اشخاصًا طبيعيين ان اليزيد على   –أ 
( عشرة اشخاص ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في  10)

 . القانون 
 . كي ية ادارة العمل واختيار مدير المكتب وادارته –ب 
سيس فرع او اكثر  تثبيت مقر المكتب وعنوانه وفي حالة طلب تأ – جا 

 . فيثبت مقر الفرع وعنوانه 
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 . المهام التي يقوم بها المكتب االستشاري  –د 
 . شروط العضوية او فقدانها –ها 
طريقة تخلي احد اعضاء المكتب عن عضويته او اضافة عضو جديد   –و 

 . او اكثر الى المكتب
 ويًا الى النقابة المكتب االستشاري تقريرًا ماليًا واداريًا سن . يقدم 3المادة 

يتضمن موارد المكتب ومصاريفه وكي ية توزيعها وتزويد النقابة باية تقارير 
 .مهمة والتي تعكس نشاط المكتب 

للمكتب االستشاري المشاركة مع مكتب استشاري او شركة او  . 4المادة 
 .شخص طبيعي عربي بعد استحصال موافقة النقابة على ذلك

لمكتب االستشاري القانوني على مجلس  يعرض طلب تأسيس ا. 5المادة 
( ستين يومًا من تاريخ ورود الطلب اليه  60نقابة المحامين خالل مدة )

وللمجلس الموافقة او الرفض بقرار مسبب وفي حالة عدم البت في الطلب  
بعد مضي المدة المذكورة تعد الموافقة على اجازة المكتب االستشاري 

 . حاصلة حكماً 
ض طلبه من مجلس النقابة على منحه اجازة المكتب  لمن رف. 6المادة 

(  30االستشاري الطعن تمييزًا لدى محكمة التمييز االتحادية خالل مدة )
 .ثالثين يومًا من تاريخ التبلغ بقرار المجلس 

يد  يلمن رفض طلب اعادة تسجيل اجازته او تجديد تسجيله وتأ. 7المادة 
(  60االتحادية التقدم بطلب جديد بعد مضي )ذلك بقرار من محكمة التمييز 

ستين يومًا من تاريخ اكتساب قرار الرفض درجة البتات اذا استكمل النقص  
 .او عالج اسباب الرفض او اعادة التسجيل 



 

840 
  

يجوز للمكتب ان يكون مشاورًا قانونيًا او وكياًل لتسجيل    ال. 8المادة 
 .و مكاتب تمثيلها وفقًا للقانون الشركات العراقية او فرعًا للشركات االجنبية ا 

يمسك المكتب سجاًل يّدون فيه قراراته واالستشارات القانونية التي  . 9المادة 
قدمها للجهات التي تطلبها الجهة مانحة االجازة ولمجلس النقابة االطالع 

 .على السجل
  استخدام عدد من العاملين في مهام يحددها. للمكتب االستشاري 10المادة 
ب وله تحديد اجورهم ومكافآتهم ويخضع هؤالء العاملون الى احكام  المكت 

وقانون التقاعد والضمان االجتماعي   1987( لسنة 71قانون العمل رقم )
باستثناء المحامين الذين يستخدمهم المكتب  1971( لسنة  39للعمال رقم )

 .من غير ان يكونوا مؤسسين او شركاء فيه
ه مسؤولية االستشارة القانونية التي يقدمها يتحمل المكتب لوحد. 11المادة 

 .للجهة التي تطلبها سواء كانت بذاتها او بنتائجها
يجوز للمكتب ان يمارس واجبات المحامي سواء بالتوكل او    ال. 12المادة 

المراجعة عن الغير وليس له حق تمثيل الغير امام القضاء او الهيئات او  
يم العرائض او المطالعات او اللوائح تقد  اللجان ذات الصفة القضائية وال

 . والطعون اليها او الى الجهات القضائية او االدارية
للمسؤول عن المكتب االستشاري او اي عضو فيه ان يمارس  .13المادة 

 .مهنة المحاماة باسمه او بشكل مستقل عن المكتب االستشاري 
تأييد للجهات التي  للنقابة تزويد المكتب او احد مؤسسيه بكتب ال. 14المادة 

 .تطلبها بصدد منح اجازة المكتب للعمل في االستشارات القانونية
 : يأتي   على المكتب االستشاري القيام بما –أواًل  .15المادة 

نشر موافقاة مجلس النقابة على منح االجازة في صحيفتين يوميتين وتبلغ  -أ
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 . النقابة بذلك
نموذج تعده النقابة يوقع من نقيب تنظيم شهادة تأسيس للمكتب وفق  –ب 

 . المحامين او من يخوله
يجوز للمكتب االستشاري مباشرة اعماله قبل نشر الموافقة على    ال  –ثانيًا 

 .اجازته
 . تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .16المادة 

 العراقيين  نقيب المحامين
 

 رابع الفصل ال
 2012 لسنة (  386)  الوزراء رقم قرار مجلس

 كتابها بموجب  القانونية الدائرة  /المالية وزير عرضه ما على بناء    
 االعتيادية بجلسته  الوزراء مجلس  قرر  8/2012/ 13في  (6036(المرقم

 :يأتي ما 30/10/2012 بتاريخ المنعقدة واالربعين السابعة
 ثانيًا/ج(/ 63/2)  المادة احكام الى استناداً  المحاماة اتعاب زيادة على الموافقة

  سنة ل (15) رقم بالقانون  المعدل 1965 لسنة (137 (رقم المحاماة قانون  من
 الطرف يتحملها دينار  ألف خمسمائة(  500 000) يتجاوز ال  لمبلغ  1997
 .الدعوى  في الخاسر
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 خامس الفصل ال
لتعليمات توكيل المحامين و التعديل االول   2014لسنة  1تعليمات رقم 

 1997لسنة  10تحديد اتعابهم رقم 
( من تعليمات توكيل المحامين وتحديد  3المادة ) يلغى نص.  1المادة 

  –يأتي : ويحل محله ما 1997( لسنة  10أتعابهم رقم )
أتعاب المحاماة وفقا"  الحتسابتكون قيمة المدعى به أساسا"  –3–المادة 

 ( خمسمائة إلف دينار . 500.000تزيد على )  يلي على أن ال لما
( مليون دينار 1000.000( خمسون إلف دينار لغاية )50.000) –أوال 

 ( عشرة من المئة من قيمة الدعوى . % 10يزيد على ) بما ال
( مليون دينار  1000.000ار عن كل )( ستة االف دين 6000)  –ثانيا" 

 ( عشرة ماليين دينار . 10.000.000بعد المليون األول إلى ) 
(  1000.000( أربعة االف وخمسمائة دينار عن كل ) 4.500) –ثالثا" 

( عشرة ماليين دينار الى  10.000.000مليون دينار يزيد على ) 
 ( ثالثين مليون دينار . 30.000.000)

( مليون دينار 1000.000ثة االف دينار عن كل )( ثال3.000) –رابعا"
(  60.000.000( ثالثين مليون دينار الى )30.000.000يزيد على )

 ستين مليون دينار . 
( مليون دينار يزيد  1000.000( الفا دينار عن كل )2.000) –خامسا" 
( مائة  100.000.000( ستين مليون دينار الى ) 60.000.000على )

 مليون دينار . 
( مليون دينار يزيد  1000.000( إلف دينار عن كل )1.000) –سا" ساد

( مائة  150.000.000( مائة مليون دينار الى ) 100.000.000على )

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=071220077541540
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=071220077541540
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=071220077541540
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 وخمسون مليون دينار . 
( مليون دينار يزيد  1000.000( ستمائة دينار عن كل )600) –سابعا" 
 ( مائة وخمسون مليون دينار150.000.000على )
  –يأتي :  من التعليمات ويحل محله ما  (6نص المادة ) يلغى .  2المادة 
تصرف أتعاب المحاماة في الدعوى غير المحددة القيمة   –6–المادة 

يقل عن   والدعوى الجزائية التي فيها مدعي بالحق المدني بما ال
( مائة الف دينار 100.000يزيد على )  عشرة االف دينار وال(  10.000)

 حسب أهمية الدعوى وطبيعتها . 
  –يأتي :  ( من التعليمات ويحل محله ما7يلغى نص المادة ).  3المادة 
( خمسة من المئة من %5تعابا" بنسبة )يستحق المحامي الوكيل أ –7–المادة

  .  –يلي : قيمة البدل المحكوم به في دعوى االستمالك وكما
( مليون دينار من بدل  1000.000( إلف دينار عن كل )1.000) –أوال" 

يقل عن  ( عشرين مليون دينار وبما ال 20.000.000االستمالك لغاية )
  ( عشرين الف دينار .20.000)

( مليون  1000.000سبعمائة وخمسين دينار عن كل ) ( 750)  –ثانيا" 
( عشرين مليون دينار  20.000.000دينار من بدل االستمالك بعد )

 ( أربعين مليون دينار . 40.000.000األولى ولغاية )
( مليون دينار من 1000.000( خمسمائة دينار عن كل )500) –ثالثا" 

دينار فأكثر على أن ( أربعين مليون 40.000.000بدل االستمالك بعد )
 ( ثمانين الف دينار80.000تزيد االتعاب على ) ال

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ  .  4المادة 
( لسنة  386قرار مجلس الوزراء المرقم ) من تاريخ نفاذ  31/10/2012

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=071220072641564
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadArticle.aspx?SC=071220076042063
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=080420134380588
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2012 . 
 سادسالفصل ال                            

 2013( لسنة 220قرار مجلس الوزراء رقم ) 
هيئة   رئاسة  األعلى/  القضاء  مجلس  رئيس  ما عرضه  على  االشراف بناء 

 . 14/3/2013( والمؤرخ في 1350القضائي بموجب كتابه ذي العدد )
 6/2013/ 2قرر مجلس الوزراء بجلسته االعتيادية المرقمة الثالثة والعشرين 

 ما يأتي: 
استنادًا إلى النسب   2012( لسنة  386تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )    

( من قانون المحاماة رقم /أوالَ 2/ 63المشار اليها في )أ/ب/ج/د( من المادة )
 , وكما يأتي: 1977( لسنة 15رقم ) المعدل بالقانون  1965( لسنة 173)
(  500  000تتجاوز )  ( من قيمة المحكوم به على ان ال%10نسبة ) .أ

 دينار.  ألفخمسمائة 
  000( عشرة آالف دينار وال يزيد على )10  000يقل عن )  بما ال  . ب

الدعوى غير محددة القيمة والدعوى الجزائية التي  ( مائة ألف دينار في  100
 فيها مدع بالحق المدني. 

أال  ( من قيمة البدل المحكوم به في دعاوى االستمالك على  %5)   ج. نسبة 
ثمانين  (  80  000دينار وال تزيد على )  ألف( عشرين  20  000تقل عن )
 الف دينار. 

(  30  000على )  ( عشرة آالف دينار وال يزيد10  000يقل عن )  د. بما ال 
احكام  وفق  المنتدب  للمحامي  الدولة  خزينة  تتحملها  دينار  الف  ثالثين 

 .1971( لسنة  23( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )144/المادة)

http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=080420134380588
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=080420134380588
http://iraqld.hjc.iq:8080/LoadLawBook.aspx?SC=080420134380588
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 سابعالفصل ال                          
 2013( لسنـة 43رقـم )قانون 

( في  1021المنحل المرقمة )الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة قانون 
 . 18/6/2001( في 145و) 10/11/1994( في 197و)  1983/ 13/9

( في  1021تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ) .1المادة  
 6/2001/ 18( في 145و )  10/11/1994( في 197و)  1983/ 13/9

              .يةينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسم  ا  2المادة ا 
 األسباب الموجبة 

القرارات تتعارض مع مبادئ الحقوق والحريات االساسية الواردة في كون 
الدستور والتي كفلت للمواطنين االنتماء الى النقابات المهنية كنقابة  
 .المحامين وخاصة القضاة الذين لهم خدمة طويلة في السلك القضائي

 .  شرع هذا القانون 
يتضمن القرار الملغى منع القاضي والمدعي العام المحال على  مالحظة: 

 التقاعد من ممارسة مهنة المحاماة. 
 ثامن الفصل ال

 2016ـنة س( ل84)قانون رقم  
 1977( لسنة 180قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم )  

ينص كان  النقابات   الذي  في  الرئيس  أو  النقيب  انتخاب  اعادة  جواز  على 
 .واالتحادات المهنية ألكثر من مرة بصورة متتالية

الصادر ( 180يلغى قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( المرقم ).  1المادة    
 .28/2/1977 في
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ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسري   . 2المادة
  .9/4/2003من تاريخ   ابتداءً احكامه 

 االسباب الموجبة 
بغية إتاحة الفرصة امام كافة الكوادر وتداول السلطة والمسؤولية في       

شرع هذا القانون نشر هذا القانون في جريدة  .النقابات واالتحادات المهنية 
 . 2017شباط  13الصادرة في  4434الوقائع العراقية بالرقم 

 
 تاسع لفصل الا

( لسنة 1ضوابط مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب رقم ) 
2019 

لمواكبة التطورات والمتطلبات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل      
غسل  مكافحة  قانون  في  جاء  ما  الى  واستناداً  اإلرهاب،  وتمويل  األموال 

، والتوصيات الصادرة عن 2015( لسنة  39األموال وتمويل اإلرهاب رقم )
يتطل مما  المالية،  غير  المهن  بشأن  المالي)فاتف(  العمل  من  مجموعة  ب 

الزمالء المحامين اتخاذ اإلجراءات المناسبة التي من شأنها الحد من خطورة 
 مراعاة ما يأتي:  ،غسل األموال وتمويل اإلرهاب

. إيالء العناية الواجبة بعالقات العمل والعمليات مع األشخاص الطبيعية  1
 أوالمعنوية أو الشركات عند القيام نيابة عن الموكل بما يأتي:  

 أو بيع العقارات.أ. شراء 
 ب. إدارة أموال الموكل او اوراقه المالية أو األصول األخرى. 
 ج. إدارة الحسابات المصرفية أو االدخار أو إدارة الشركات.

الكيانات  أو  الشركات  إدارة  أو  تشغيل  أو  انشاء  في  المساهمات  تنظيم  د. 
 األخرى. 

يجب التعرف على ما . عند القيام بالنشاطات المذكورة في الفقرة السابقة  2
 يأتي: 

 أ. المستفيد الحقيقي واتخاذ االجراءات المناسبة للتحقق من هويته. 
 ب. الغاية من العملية وطبيعتها. 
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 ج. مصادر أموال الموكل. 
 . واجبات المحامي: 3

/أ( مع اشخاص مجهولي الهوية  1أ. عدم التعامل في األنشطة الواردة في )
 أو بأسماء صورية أو وهمية. 

التأكد من ان الموكل غير مدرج في قوائم الحظر الدولية والمحلية قبل  ب.  
 الدخول في عالقة العمل. 

ج. حفظ السجالت الخاصة بالموكل عند القيام بالنشاطات السابقة مدة ال تقل  
 عن خمس سنوات، تبدأ بعد انتهاء التعامل مع الموكل أو انجاز العملية. 

سباب موضوعية في الشك في العمليات د. اإلسراع في اإلبالغ عند وجود أ
التي يشتبه بانها مرتبطة بغسل األموال أو تمويل اإلرهاب الى مكتب مكافحة  
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في البنك المركزي مع االلتزام بما جاء في 

 . 1965( سنة  173( من قانون المحاماة رقم )1)المادة/السادسة واالربعون/
على جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين،    . تسري هذه الضوابط 4

في   بالعمل  لها  المرخص  والعالمية  الوطنية  المحاماة  وشركات  ومكاتب 
 جمهورية العراق.  

 .تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.5
 نقيب المحامين العراقيين

 
 المصـــادر 

 الكتب المطبوعة: 
 مطبعة  (1972-1900العراق، )  في المحاماة تاريخ الخياط، زكي  حمد ا  •

 . 1973المعارف، بغداد، 
 . 1927شرح قانون حكام الصلح المؤقت، مطبعة دار السالم، بغداد،   •
 . 1913شرح قانون احكام الصلح، مطبعة العراق، بغداد،   •
العامة،    • األوقاف  بمديرية  المتعلقة  والتعليمات  واألنظمة  القوانين  مجموعة 

 .1956مديرية االوقاف العامة، المطبعة العربية، سلمان االعظمي،  العراق،  
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 : كتب مخطوطةالو  وثائقال 
 . 1968مؤتمر المحامين العراقيين الثالث  •
 : مجالت الجرائد و ال
نقابة المحامي  • العدد األول الصادر في    ن،مجلة القضاء الصادرة عن  من 

 . 0720لغاية العدد األخير لسنة   1942كانون الثاني 
 الوقائع العراقية )الجريدة الرسمية للحكومة االعراقية( اعداد كثيرة متفرقة.  •

 : القوانين
 . 1876نظام محاكم وكالء الدعاوى لسنة   •
 . 1913نظام حكام الصلح المؤقت لسنة   •
 .   1918نظام محاكم الصلح في وألية بغداد لسنة   •
 . 1933لسنة   61قانون المحاماة رقم   •
 . 1936لسنة  61قانون تعديل نقابة المحامين رقم   •
 . 1960لسنة   84قانون المحاماة رقم   •
 .41964لسنة  157قانون المحاماة رقم   •
 . 1965لسنة  173قانون المحاماة رقم   •
 . 1963رقم لسنة  26القضائي قانون السلطة   •
 . 1979لسنة  160قانون التنظيم القضائي رقم   •
 . 1969رقم لسنة  83قانون المرافعات   •

 : واقع الكترونية الم
 قاعدة التشريعات العراقية.   •
 االستاذ وليد الشبيبي. صفحة األستاذ    شؤون قانونية.  –ستار نيوز    نتدياتم  •
 العراق. نت.   -موقع ويكي. درر   •
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