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القوانین والتشریعات العراقیة

قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966
عنوان التشریع: قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966 

التصنیف: قانون عراقي

رقم التشریع: 173 

سنة التشریع: 1965 

تاریخ التشریع: 30-11-1965 00:00:00 

باسم الشعب 

رئاسة الجمھوریة 

استنادا الى احكام المادة /44/ من الدستور الموقت وبناء على ما عرضھ وزیر العدل وبموافقة مجلس الوزراء . 

صدق القانون االتي :

الباب االول 

في شروط ممارسة المحاماة 

مادة 1 

یشترط فیمن یمارس المحاماة ان یكون اسمھ مسجال في جدول المحامین .

مادة 2 

یشترط فیمن یسجل المحاماة بجدول المحامین ان یكون . 

اوال : عراقیا او فلسطینیا متمتعا باالھلیة المدنیة الكاملة ومقیما في العراق . 

ثانیا : حائزا شھادة حقوق من احدى كلیات الحقوق ف الجامعات العراقیة او في جامعة اخرى معترف بھا في العراق تمنح حائزھا حق ممارسة المحاماة على ان ینجح في الحالة االخیرة في امتحان اضافي في القوانین العراقیة یجریھ ویعین مواده

مجلس كلیة الحقوق بجامعة بغداد . 

ویستثنى من ذلك خریجو كلیة الشریعة ومن تولى القضاء الشرعي على ان تقصر صالحیاتھم لممارسة المحاماة ، وان ال یكون قد حكم علیھ بعقوبة في جنایة غیر اساسیة او في جنحة مخلة بالشرف او عزل امن وظیفتھ او مھنتھ او اعتزلھا او

انقطعت صلتھ بھا ، السباب ماسة بالذمة او الشرف ولم یرد لھ اعتباره .

مادة 3 

مع عدم االخالل باحكام االتفاقیات الخاصة المعقودة بین العراق والدول االخرى . 

ا – یحق للمحامي المنتسب الحدى نقابات المحامین في الدول العربیة ان یترافع امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة للدرجة التي یحق لھ الترافع فیھا في بلده ، وذلك في قضیة معینة باذن من نقیب المحامین وموافقة وزیر العدل ، بعد التثبیت من

استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صالحیتھ . 

ب – یجوز للمحامي ان یشرك معھ في قضیة معینة محامیا غیر منتسب الحدى نقابات المحامین في الدول العربیة ، وذلك باذن من النقیب موافقة وزیر العدل ، بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة ونوع صالحیتھ .

مادة 4 

ال یجوز الجمع بین المحاماة وبین ما یلي : 

اوال : رئاسة السلطة التشریعیة . 

ثانیا: الوزارة 

ثالثا : الوظائف العامة واالستخدام مطلقا في الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والمصالح الحكومیة براتب او بمكافاة . 

رابعا : االستخدام باجر لدى الشركات التجاریة مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتیاز خاص من الدولة . 

ویستثنى من ذلك منصب رئیس او عضو مجلس ادارة الشركة او محامیھا او مشاورھا القانوني ان لم یكن لھ عمل اخر فیھا یتقاضى عنھ اجرا . 

خامسا : كل عمل ال یتفق وكرامة المحاماة . 

سادس : الجمع بین مھنة المحاماة والتسجیل ف غرفة التجارة وللمحامین المسجلین في غرفة التجارة حق اختیار احدى المھنتین خالل سنة من تاریخ نفاذ ھذا القانون .

الباب الثاني 

في جدول المحامین 

مادة 5 

یشتمل الجدول العام على اسماء جمیع المحامین مرتبة وفقا لتاریخ التسجیل ، سواء كانوا ممارسین او غیر ممارسین او متقاعدین ، وتبین بھ اماكن اقامتھم . ویلحق بھذا الجدول . 

ا – جدول باسماء المحامین تحت التمرین . 

ب – جدول باسماء المحامین الممارسین ذوي الصالحیة المطلقة . 

ج – جدول باسماء لمحامین غیر الممارسین . 

د – جدول باسماء المتعاقدین ویذكر فیھ تاریخ احالتھم على التقاعد . 

وترسل نسخ من الجدول وملحقاتھ الى وزارة العدل والمحاكم والوزارات والمدیریات العامة وغرف المحامین .

مادة 6 

ا – یقدم طلب التسجیل بجدول المحامین مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي یتطلبھا ھذا القانون الى نقابة المحامین . 

ب – یقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضھ . واذا كان القرار بالرفض فیجب بیان اسبابھ. 

ج – یجب على مجالس النقابة ان یبت في الطلب قبوال او رفضا خالل خمسة عشر یوما التالیة لتسجیلھ ما لم یقرر تاجیل البت فیھ السباب تستدعى ذلك ، ویجب ان یشكل قرار التاجیل على ھذه االسباب . 

د – یبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او برفضھ للطالب ولرئیس االدعاء العام خالل سبعة ایام من تاریخ صدوره . 

ھـ – اذا انقضت مدة خمسة واربعین یوما من تاریخ تسجیل الطلب دون ان یصدر مجلس النقابة قرارا بقبولھ او رفضھ اعتبر ذلك قرارا بالقبول .

مادة 7 

إعالنات 
لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن
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اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة فال یجوز تجدید الطلب اال بعد مضي سنة واحدة من التاریخ الذي یصبح فیھ القرار نھائیا .

مادة 8 

ال یسجل اسم المحامي في جدول المحامین ما لم یدفع للنقابة رسم التسجیل بالجدول الذي یرید تسجیل اسمھ بھ وعلى المحامي ان یؤدي خالل شھر كانون الثاني من كل سنة بدل االشتراك السنوي للنقابة .

مادة 9 

1 – یكون رسم التسجیل كما یلي : 

خمسة دنانیر للتسجیل في جدول المحامین تحت التمرین . 

عشر دنانیر للتسجیل في جدول المحامین ذوي الصالحیة المطلقة . 

2- یكون بدل االشتراك السنوي كما یلي : 

ثالثة دنانیر بالنسبة الى المحامي تحت التمرین وعشرة دنانیر بالنسبة للمحامي المسجل في جدول المحامین الممارسین من ذوي الصالحیة المطلقة .

مادة 10 

1 – یقدم امین الصندوق الى مجلس النقابة في االسبوع االول من شھر شباط من كل سنة بیانا باسماء المحامین الذین لم یؤدوا بدل االشتراك السنوي للنقابة ویقرر المجلس قبل نھایة شھر شباط من كل سنة استبعاد اسمائھم من جدول المحامین . 

2 – اذا ادى المحامي االشتراكات المستحقة علیھ اعاد مجلس النقابة تسجیل اسمھ بالجدول . 

3 – ال تحسب مدة االستبعاد من الجدول مدة مقضیة في المحاماة وال من المدة المقررة الستحقاق التقاعد او االعانة المنصوص علیھا في ھذا القانون ما لم یدفع المحامي اضافة قدرھا خمسون في المائة من بدل االشتراكات المتاخرة علیھ . 

4 – اذا مضى على قرار االستبعاد ثالث سنوات ینبھ امین الصندوق المحامي بخطاب مسجل على دفع ما ھو مستحق علیھ خالل ثالثین یوما فاذا لم یدفع قرار مجلس النقابة رفع اسمھ من الجدول . وفي ھذه الحالة ال یجوز اعادة تسجیل اسمھ

بالجداول اال بعد اداء رسم التسجیل مجددا وال تحسب مدة االستبعاد مدة مقضیة في المحاماة .

مادة 11 

ال یجوز للمحامي الذي سجل اسمھ بالجدول الول مرة مزاولة اي عمل من اعمال المحاماة اال بعد ان یحلف امام محكمة االستئناف بحضور النقیب او من ینوب عنھ عن الیمین االتیة . 

” اقسم با� العظیم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف وان احترم القانون واحافظ على سر المھنة وارعى تقالیدھا وادابھا “.

مادة 12 

ال یجوز للمحاكم والدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة قبول مراجعة المحامي او وكالتھ في دعوى ما لم یكن اسمھ مسجال في جدول المحامین .

مادة 13 

للمحامي الذي یرید اعتزال المحاماة ان یطلب نقل اسمھ الى جدول المحامین غیر الممارسین ولھ في اي وقت ان یطلب الى مجلس النقابة اعادة تسجیل اسمھ بجدول المحامین الممارسین متى كانت الشروط المنصوص علیھا في المادة الثانیة متوافرة

في حقھ ، واذا قرر مجلس النقابة ف ھذه الحالة قبول الطلب اعتبر مقبوال من تاریخ تقدیمھ .

مادة 14 

1 – یقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي من جدول المحامین اذا فقد شرطا من شروط ممارسة المحاماة المنصوص علیھا في المادة الثانیة . 

2 – یقرر مجلس النقابة نقل اسم المحامي الى جدول المحامین بالحضور امام المجلس لیبدي اعتراضھ اذا شاء . 

3 – یجب في الحالتین المذكورتین في الفقرتین السابقتین تبلیغ المحامي بالحضور امام المجلس لیبدي اعتراضھ اذا شاء .

مادة 15 

1 – یعفى المحامي الذي نقل اسمھ الى جدول المحامین غیر الممارسین طبقا للمادتین السابقتین من دفع االشتراك السنوي وال یجوز لھ ممارسة المحاماة قبل اعادة اسمھ الى جدول المحامین الممارسین . 

2 – للمحامي ان یطلب اعادة اسمھ الى جدول المحامین الممارسین متى كانت الشروط المنصوص علیھا في المادة الثانیة متوافرة فیھ اذا كان نقل االسم الى جدول غیر الممارسین بسبب مخالفتھ احكام المادة الرابعة فیجب ان تكون االسباب التي

دعت الى ذلك قد زالت . 

3 – متى قبل مجلس النقابة الطلب اعتبر مقبوال من تاریخ تقدیمھ وال یؤدي المحامي رسم تسجیل جدیدا . 

4 – ال تحسب المدة التي بقي فیھا اسم المحامي مسجال في جدول المحامین غیر الممارسین مدة مقضیة في المحاماة الي غرض من اغراض ھذا القانون .

مادة 16 

ال یجوز لمن رفع اسمھ من جدول المحامین وانقطعت عالقتھ بالمحاماة الي سبب ان یمارس اي عمل من اعمالھا قبل ان یعاد تسجیل اسمھ بجدول المحامین ویؤدي رسم التسجیل مجددا وفق احكام ھذا القانون .

مادة 17 

على كل دائرة رسمیة او شبھ رسمیة او مصلحة حكومیة او شركة من الشركات الخاضعة الحكام ھذا القانون عینت لدیھا محامیا ان ترسل الى نقابة المحامین صورة من االمر الصادر بتعیینھ .

الباب الثالث 

من التمرین على اعمال المحاماة 

مادة 18 

مع عدم االخالل باحكام المادة الثامنة والثالثین یسجل اسم من یقبل محامیا الول مرة في جدول المحامین تحت التمرین ویخضع للتمرین على الممارسة الفعلیة العمال المحاماة باختیار احدى الطریقتین التالیتین . 

االولى : التمرین مدة سنتین في مكتب محام مارس المحاماة مدة ال تقل عن خمس سنوات . 

الثانیة : التدرج في صالحیات معینة مدة ال تقل عن ثالث سنوات .

مادة 19 

1 – على من اختار الطریقة االولى ان یلتحق بمكتب محام وعلیھما ان یقدما الى النقابة اقرارا بذلك موقعا منھما . 

2 – للمحامي المتمرن في السنة االولى من تسجیل اسمھ في الجدول : 

اوالً: ان یمارس بمفرده المرافعات في الدعاوى الصلحیة ودعاوى االحوال الشخصیة ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقیق فیھا واستعمال طرق الطعن في االحكام والقرارات الصادرة فیھا وتعقیب المعامالت لدى المراجع القانونیة كافة . 

ثانیا : ان یمارس بمعیة المحامي الممرن المرافعة في دعاوى البداءة المحدودة واستعمال طرق الطعن في االحكام والقرارات الصادرة فیھا . 

3 – للمحامي المتمرن في السنة الثانیة . 

اوال : ان یمارس بمفرده ما یلي: 

أ – حضور التحقیق في جمیع الدعاوى الجنائیة . 

ب – المرافعة في دعاوى البداءة كافة ودعاوى المحاكم الخاصة والمجالس واللجان مھما كان نوعھا واالعتراض على االحكام الغیابیة الصادرة فیھا . 

ثانیا : ان یمارس بمعیة المحامي الممرن المرافعة في الدعاوى االستئنافیة ودعاوى الجنایات واستعمال طرق الطعن في االحكام والقرارات الصادرة فیھا .

مادة 20 

1 – لمن اختار طریقة التدرج : 

ا – ان یمارس في السنة االولى من تسجیل اسمھ في الجداول المرافعة في الدعاوى الصلحیة ودعاوى االحوال الشخصیة ودعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقیق فیھا واستعمال طرق الطعن في االحكام والقرارات الصادرة فیھا . 

ب – ان یمارس في السنة الثانیة حضور التحقیق والمرافعة في دعاوى الجنح والمخالفات وحضور التحقیق فیھا واستعمال طرق الطعن ف االحكام والقرارات الصادرة فیھا . 

ج – ان یمارس في السنة الثالثة المرافعة في دعاوى البداءة غیر المحدودة ودعاوى الجنایات . 

2 – لمجلس النقابة ان یقرر منح المحامي من ممارسة بعض الصالحیات المذكورة مع بیان اسباب ذلك .

21 ادة
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مادة 21 

1 – على المحامي المتمرن بعد انتھاء مدة التمرین المقررة ان یقدم للنقابة بیانا بالدعاوى التي ترافع فیھا مصدقا علیھا من المحكمة التي نظرت امامھا ھذه الدعاوى وعلى المحامي الممرن ، في حالة اختیار الطریقة االولى ان یقدم للنقابة بیانا سریا

یتضمن رایة من كفاءة المحامي المتمرن وسلوكھ ف المحاماة واالعمال التي مارسھا وتوصیاتھ بشان انھاء مدة التمرین او تمدیدھا . 

2 – یقرر مجلس النقابة بناء على طلب المحامي المتمرن انھاء مدة التمرین وتسجیل اسمھ في جدول المحامین ذوي الصالحیة المطلقة ولھ عندئذ صالحیة ممارسة المحاماة بصورة مطلقة امام جمیع المحاكم والجھات االخرى . 

3 – للمجلس ایا كانت طریقة التمرین التي اختارھا المحامي ان یقرر تمدید مدة التمرین سنة اخرى اذا رأى لذلك محال مع بیان اسباب ذلك .

الباب الرابع 

في حقوق المحامین وواجباتھم 

الفصل االول 

في حقوق المحامین 

مادة 22 

للمحامین المسجلین في جدول المحامین الممارسین وحدھم دون غیرھم حق ابداء المشورة القانونیة والتوكل عن الغیر لالدعاء بالحقوق والدفاع عنھا امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر الشرطة واللجان التي خصھا القانون بالفصل في منازعات

قضائیة ، وكل من یمارس عمال من ھذه االعمال من غیر المحامین او من المحامین الذین رفع اسمھم من الجداول وفق احكام ھذا القانون یعاقب بالحبس لمدة ال تزید على ستة اشھر او بغرامة ال تجاوز خمسین دینارا وتكون العقوبة في حالة العود

الحبس مدة ال تزید على سنة او الغرامة التي ال تجاوز مائة دینار .

مادة 23 

استثناء من احكام المادة السابقة . 

اوالً: یجوز للمتقاضین في دعاوى االصالح الزراعي ودعاوى التسویة الصلحیة ودعاوى االحوال الشخصیة ان یوكلوا عنھم أبائھم او أبنائھم او أزواجھم او أخواتھم في المرافعة امام المحاكم ویكون لھؤالء استعمال طرق الطعن في االحكام الصادرة

في ھذه الدعاوى ولمن ینوب عن غیره بحسب الوالیة او الوصایة او القیمومة او التولیة ھذا الحق ایضا . 

ثانیا : للدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة ان تنیب عنھا في الحضور والمرافعة امام المحاكم والجھات االخرى المذكورة في المادة السابقة احد موظفیھا الحاصلین على شھادة الحقوق . 

ثالثا : للمحامي المتقاعد ان یمارس المحاماة بالوكالة عن زوجھ او اصولھ او فروعھ . 

رابعا : لكاتب المحامي المجاز قانونا ان یعقب اعمال المحامي لدى جمیع مراجعھا القانونیة .

مادة 24 

للمحامي ان یسلك الطریقة المشروعة التي یراھا مناسبة في الدفاع عن موكلھ وال یكون مسؤوال عما یورده في عریضة الدعوى او مرافعاتھ الشفویة او التحریریة مما یستلزمھ حق الدفاع .

مادة 25 

للمحامي سواء كان خصما اصلیا او وكیال في دعوى ان ینیب عنھ في الحضور او في المرافعة او في غیر ذلك من اجراءات التقاضي محامیا اخر تحت مسؤولیتھ بكتاب غیر خاضع لرسم الطابع یرسلھ الى المحكمة ما لم یكن في سند الوكالة ما یمنع

ذلك .

مادة 26 

یجب ان ینال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة والمراجع االخرى التي یمارس مھنتھ امامھا الرعایة واالھتمام الالئقین بكرامة المحاماة وان تقدم لھ التسھیالت التي یقتضیھا القیام بواجبھ . 

وال یجوز ان تھمل طلباتھ بدون مسوغ شرعي .

مادة 27 

على المحاكم والسلطات الرسمیة التي تمارس سلطات قضائیة والمجالس والمراجع االخرى التي یمارس المحامي مھنتھ امامھا ان تأذن لھ بمطالعة اوراق الدعوى بغیة التوكل فیھا بناء على طلب احد اطرافھا وعلیھا ان تسمح لھ بالحضور في

التحقیق واالطالع على اوراقھ ما لم یؤثر ذلك في سیر التحقیق على ان یثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى .

مادة 28 

ال یجوز توقیف المحامي عما ینسب الیھ من جرائم القذف والسبب واالھانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منھ اثناء ممارسة المحاماة . 

وال یجوز ان یشترك الحاكم او حكام المحكمة التي وقع علیھا اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقع علیھا .

مادة 29 

یعاقب من یعتدي على محام اثناء تأدیتھ اعمال مھنتھ او بسبب تأدیتھ بالعقوبة المقررة لمن یعتدي على موظف عام اثناء تأدیتھ وظیفتھ او بسبب تأدیتھا .

مادة 30 

یجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غیر حالة الجرم المشھود ال یجوز استجواب المحامي او التحقیق معھ لجریمة منسوبة الیھ متعلقة بممارسة مھنتھ اال بعد اخبار النقابة بذلك . 

ولنقیب المحامین او من ینوب عنھ حضور االستجواب والتحقیق .

مادة 31 

ال یجوز حجز وبیع كتب المحامي وموجودات مكتبھ الضرورة لممارسة مھنتھ .

مادة 32 

ال یجوز تنفیذ القرارات القضائیة او االداریة المستھدفة تفتیش مقر نقابة المحامین ودوائرھا اال بعد اخبار نقابة المحامین او من ینوب عنھ عند غیابھ .

مادة 33 

یتمتع المحامي وزوجتھ واوالده ومن یعیلھم شرعا بتخفیض قدره 25 % من اجور المستشفیات التابعة للدولة .

مادة 34 

ال یجوز تسجیل عقود تأسیس الشركات مھما كان نوعھا اال اذا كانت منظمة من قبل محام ویستثنى من ذلك العقود التي تكون احد طرفیھا دائرة رسمیة او شبھ رسمیة .

مادة 35 

1 – على كل شركة مساھمة وعلى كل اھلیة مؤسسة في العراق یزید رأسمالھا على عشرین الف دینار ان تعین لھا مشاورا قانونیا من المحامین المسجلین في جدول المحامین ، ویجب ذلك ایضا على كل فرع لمؤسسة اقتصادیة اجنبیة یمارس عملھ

في العراق . 

2 – اذا تخلفت شركة او فرع مما ذكر اعاله عن تعیین المشاور القانوني خالل مدة شھرین من تاریخ نفاذ ھذا القانون الزم المتخلف بدفع تعویض لصندوق النقابة قدره دینار واحد عن كل یوم یلي نفاه . 

3 – اذا انتھت مھلة المشاور القانوني الي سبب كان فعلى الشركة او الفرع تعیین مشاور قانوني اخر یحل ملحھ وذلك خالل مدة ال تزید على شھر واحد واال الزم المخالف بالتعویض المنصوص علیھ في الفقرة السابقة اعتبارا من الیوم الذي یلي ھذه

المدة الى حین تعیین المشاور الجدید .

مادة 36 

ال یجوز ان یكون المحامي مشاورا قانونیا ألكثر من مصرف واحد او دائرة رسمیة او شبھ رسمیة واحدة او مصلحة عام واحدة او شركة نفط واحدة . 

وفیما عدا ذلك ال یجوز یكون المحامي مشاورا قانونیا ألكثر من خمس شركات او فروع مما ورد ذكرھا في المادة السابقة في وقت واحد . 

وعلى المحامي ان یقدم للنقابة بیانا بالجھات التي عین مشاورا قانونیا لھا وذلك خالل اسبوعین من تاریخ التعیین .
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ال یخضع عمل المحامي لدى زمیلھ بایة صورة لقانون العمل وال لقانون الضمان االجتماعي .

مادة 38 

تحسب كل المدة التي قضاھا المحامي في الخدمة القضائیة او في اي عمل یعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائیة نظیرا للعمل القضائي الغراض الصالحیة وانتخابات النقابة .

الفصل الثاني 

في واجبات المحامي 

مادة 39 

على المحامي ان یتقید في سلوكھ بمبادئ الشرف واالستقامة والنزاھة وان یقوم بواجبات المحاماة المنصوص علیھا في ھذا القانون وان یلتزم بما تفرضھ علیھ تقالید المحاماة وآدابھا .

مادة 40 

1 – یجب ان یكون للمحامي عدا المحامي المتمرن في مركز عملھ مكتب خاص العمال المحاماة . 

2 – یعتبر مكتب المحامي محال للتبلیغات القانونیة . 

3 – یجب على المحامي ان یخبر النقابة بعنوان مكتبھ وتغییر محل اقامتھ واال صح تبلیغھ بكل ما یتعلق بتطبیق احكام ھذا القانون في محل اقامتھ المسجل اصال في النقابة .

مادة 41 

یحظر على المحامي : 

اوال : اعارة اسمھ . 

ثانیا : شراء كل او بعض الحقوق المتنازع علیھا في القضایا التي ھو وكیل فیھا . 

ثالثا : التعامل مع موكلھ على ان تكون اتعابھ حصة عینیة من الحقوق العینیة المتنازع عنھا . 

رابعا : قبول تظھیر السندات السمھ من اجل االدعاء بھا دون وكالة .

مادة 42 

یحظر على المحامي السعي الستجالب الزبائن بوسائل الدعایة او باستخدام الوسطاء وال یجوز لھ تخصیص حصة من اتعابھ لشخص من غیر المحامین .

مادة 43 

على المحامي ان یدافع عن موكلھ بكل امانة واخالص ویكون مسؤوال في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئھ الجسیم .

مادة 44 

یحظر على المحامي ان یقبل الوكالة عن خصم موكلھ اثناء قیام الدعوى التي وكلھ فیھا كما ال یجوز لھ ان یبدي لخصم موكلھ اي مشورة في الدعوى نفسھا او في دعوى اخرى ذات عالقة بھا ولو بعد انتھاء وكالتھ . وال یجوز لھ بصفة عامة ان یمثل

مصالح متعارضة ویسرى ھذا الحصر على كل من یعمل مع المحامي في مكتبھ من المحامین بأي صفة كانت .

مادة 45 

ال یجوز للمحامي الذي یتقاضى اتعاب محاماة سنویة او شھریة عن الدعاوى او االستشارات ان یقبل ایة دعوى او یعطي اي مشورة لخصم موكلھ خالل مدة وكالتھ .

مادة 46 

1 – ال یجوز للمحامي ان یفشي سرا اؤتمن علیھ او عرفھ ھو عن طریق مھنتھ ولو بعد انتھاء وكالتھ اال اذا كان ذلك من شانھ منع ارتكاب جریمة . 

2 – ال یجوز للمحامي اداء شھادة ضد موكلھ في الدعوى التي ھو وكیل فیھا . 

3 – ال یجوز تكلیف المحامي بأداء شھادة في نزاع وكل او استشیر فیھ .

مادة 47 

1 – یمتنع على المحامي الذي تولى الوزارة او عضویة المجالس العامة قبول الوكالة بنفسھ او بواسطة محام یعمل لحسابھ في دعوى ضد الوزارة التي كان یتوالھا او المجلس الذي كان عضوا فیھ وذلك خالل السنتین التالیتین لتركھ الوزارة او انھاء

العضویة . 

2 – ال یجوز لمن عرضت علیھ دعوى او ابدى فیھا ریا بصفتھ حاكما او موظفا او حكما او خبیرا ان یقبل الوكالة في الدعوى نفسھا سواء بنفسھ او بواسطة محام یعمل لحسابھ .

مادة 48 

ال یجوز للمحامي ان یقبل الوكالة في دعوى او عمل امام حاكم او قاضي او موظف تربطھ بھ قرابة او مصاھرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكلھ على ذلك .

مادة 49 

ال یجوز للمحامي ان یتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستھا وفق احكام ھذا القانون .

مادة 50 

على المحامي ان یسلك تجاه القضاء مسلكا محترما یتفق وكرامة القضاء ان یتجنب كل ما یؤخر حسم الدعوى وان یتحاشى كل ما یخل بسیر العدالة .

مادة 51 

على المحامي ان یلتزم في معاملة زمالئھ بما تقتضي بھ قواعد اللیاقة وتقالید المحاماة وآدابھا .

مادة 52 

في حالة وفاة المحامي او شطب اسمھ او توقیفھ او الحجز علیھ او استحالھ قیامھ بوكالتھ تعلم النقابة المرجع المختص برئاسة الدعوى بذلك حفظا لحقوق الموكل. وعلى النقابة كذلك تكلیف احد المحامین باتخاذ االجراءات الكفیلة بالمحافظة على

مصالح الموكل الى ان یختار محامیا اخر .

مادة 53 

1 – على المحامي عند انقضاء التوكیل ان یرد لموكلھ عند طلبھ النقوض التي حصلھا لحسابھ والمستندات واالوراق االصلیة التي كان قد سلمھا لھ . 

2 – للمحامي اذا لم یكن قد حصل على اتعابھ ان یستخرج على نفقة موكلھ صورا من االوراق التي تصلح سندا لھ في المطالبة باالتعاب وان یبقى لدیھ المستندات واالوراق االصلیة حتى یؤدي الموكل مصاریف استخراج صورھا . 

ویقوم مجلس النقابة بالتصدیق على صور المستندات واالوراق االصلیة التي لیس لھا اصول ثابتة بسجالت المحاكم .

مادة 54 

یسقط حق الموكل في مطالبة محامیھ باالوراق والمستندات وكافة الحقوق االخرى بعد خمس سنوات میالدیة من تاریخ انتھاء مھمتھ اال اذا كان الموكل قد طلبھا قبل مضي ھذه المدة بكتب مسجل فتبدأ مدة السقوط من تاریخ ھذا الكتاب .

الباب الخامس 

في اتعاب المحاماة 

مادة 55 

یستحق المحامي اتعاب محاماة عن قیامھ باالعمال التي كلف بھا ویحق لھ ایضا استیفاء ما انفقھ في مصالح وكلھ .
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مادة 56 

1 – یستحق المحامي اتعاب المحاماة وفقا للعقد المبرم بینھ وبین موكلھ على ان ال تزید في غیر الدعاوى الجنائیة على ما یعادل عشرین في المئة من قیمة العمل موضوع التوكیل اال اذا كان الغرض من الدعوى االنتفاع من الحكم الذي یصدر بشأنھا

بأكثر مما تتضمنھ الدعوى فیستحق اتعابھ بالنسبة لمجموع المبلغ . 

2 – اذا كانت االتعاب المحكوم بھا اكثر من االتعاب المتفق علیھا فتكون الزیادة حق للمحامي

مادة 57 

اذا تفرغ عن العمل المتفق علیھ اعمال اخرى لم تكن ملحوظة وقت االتفاق حق للمحامي ان یطالب بأتعابھ عنھا .

مادة 58 

اذا انھى المحامي الدعوى صلحا او تحكیما او بأي سبب اخر وفق ما فوضھ بھ موكلھ استحق اتعابھ كاملة ما لم یتفق على خالف ذلك .

مادة 59 

اذا لم تعین اتعاب المحاماة باتفاق خاص یصار في تعیینھا الى اجر المثل .

مادة 60 

اذا عزل الموكل محامیھ بدون سبب مشروع بعد المباشرة بعملھ یكون ملزما بدفع كامل االتعاب كما لو كان قد انھى العمل لصالح موكلھ . 

واذا حصل العزل قبل المباشرة بالعمل فیستحق المحامي اتعاب المثل عن الجھد الذي بذلھ تمھیدا للمباشرة بالفعل .

مادة 61 

اذا اعتزل المحامي الوكالة لسبب مشروع وابلغ موكلھ بذلك في وقت مناسب او توفي المحامي قبل االنتھاء من العمل الذي وكل بھ او توفي الموكل ولم یر ورثتھ استمراره في العمل استحق المحامي او ورثتھ قبل الموكل او ورثتھ حسب االحوال

اتعاب المثل عما بذلھ فعال من جھد في ضوء احكام العقد مع مراعاة احكام ھذا القانون .

مادة 62 

1 – یرفع كل نزاع یتعلق بأتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التي یقع مكتب المحامي في دائرتھا .

مادة 63 

1 – تقضي المحكمة ولو بغیر طلب على خسر الدعوى كال او جزءا بأتعاب محاماة لخصمھ الذي كان یحضر عنھ محام ، ویعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبھ بحكم من خسرھا . 

2 – تقدیر المحكمة اتعاب المحاماة على الوجھ االتي مراعیة في ذلك عدد الجلسات التي نظرت فیھا الدعوى وما قدم فیھا من لوائح وما بذل من جھد : 

أوالً: تقدر االتعاب بنسبة ال تزید على خمسة في المائة من قیمة المحكوم بھ على ان ال تتجاوز بأي حال خمسمائة دینار . 

ثانیا: تقدر االتعاب في الدعوى غیر محدودة القیمة وفي الدعوى الجنائیة التي بھا مدع بحق مدني بما ال یقل عن عشرة دنانیر وال یتجاوز مائة وخمسون دینارا . 

ثالثا : تقدر االتعاب في دعوى االستمالك بنسبة ال تزید عن خمسة في المائة من الفرق بین بدل التثمین المعترض علیھ وبدل االستمالك الذي تحكم بھ المحكمة على ان ال تتجاوز خمسین دینارا وال تقل عن عشرة دنانیر .

مادة 64 

ألتعاب المحاماة حق امتیاز من الدرجة االولى على ما آل الى موكلھ من اموال نتیجة الدعوى او العمل موضوع التوكیل .

مادة 65 

یسقط حق المحامي ف المطالبة بأتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق كتابي بھا بعد ثالث سنوات من تاریخ انتھاء العمل الموكول الیھ . اما اتعاب المحاماة المتفق علیھا كتابة فال یسقط حق المطالبة بھا اال بمضي خمس عشرة سنة على تاریخ

استحقاقھا .

الباب السادس 

المعونة القضائیة 

مادة 66 

تشكل في مركز كل من محاكم االستئناف لجنة للمعونة القضائیة تؤلف من ثالثة محامین یختارھم مجلس النقابة .

مادة 67 

تختص اللجنة بمنح المعونة القضائیة في االحوال التالیة : 

1- اذا كان احد طرفي الدعوى معسرا عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة . 

2- اذا لم یجد شخص من یدافع عنھ من المحامین . 

3- اذا طلبت احدى المحاكم تعیین محام عن متھم او حدث لم یختر محامیا للدفاع عنھ .

مادة 68 

اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم الیھا ندبت محامیا للقیام بواجب المعونة القضائیة ویراعى دائما ان یكون الندب بالدور من جدول المحامین الممارسین ما لم توجد اسباب جدیة تستوجب مخالفة ذلك بشرط بیان ھذه االسباب .

مادة 69 

یقوم كتاب ندى المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائیة مقام الوكالة القانونیة وال یخضع لرسم الطابع .

مادة 70 

كل محام یرفض دون عذر مقبول تقدیم المعونة القضائیة التي كلف بھا او یھمل القیام بھذا الواجب یعاقب تأدیبیا .

مادة 71 

1 – یقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنھ امام القضاء مجانا ولھ ان یتقاضى من النقابة المصاریف الضروریة التي انفقھا في سبیل اداء واجبھ . 

2 – على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامھا ان تحكم لھ بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بھذه االتعاب على موكلھ اذا ثبت یسره ولم یحصل علیھا من خصمھ . فاذا لم یحصل علیھا من احدھما جاز لھ ان یطلب من لجنة المعونة

القضائیة ان تقدر لھ اتعابا مؤقتة تصرف لھ من النقابة على ان یردھا الیھا اذا استوفى اتعابھ من موكلھ او من خصمھ .

مادة 72 

اذا كان من وكل المحامي عنھ موسرا استحق المحامي اتعابھ قبلھ وفقا الحكام ھذا القانون .

مادة 73 

تتألف موارد االنفاق على المعونة القضائیة مما یلي : 

1- ما یستطیع طالب المعونة ان یقدمھ للنقابة . 

2- اتعاب المحاماة التي تحكم بھا المحكمة على خصم طالب المعونة وعلى دائرة التنفیذ ان تستوفیھا وترسلھا الى النقابة . 

3- ما تساھم بھ الحكومة او یقدم للنقابة من ھبات او اعانات لھذا الغرض .

إعالنات 
لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن
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الباب السابع 

نقابة المحامین 

الفصل االول 

الھیئة العامة 

مادة 74 

تتألف نقابة المحامین من جمیع المحامین المسجلة اسماؤھم في جداول المحامین وتتمتع بالشخصیة المعنویة ویكون مركزھا في بغداد ولھا حق التملك والتصرف في الحقوق واالموال مطلقا .

مادة 75 

تعد نقابة المحامین عضوا في اتحاد المحامین العرب وتعمل بالتعاون مع المحامین في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار االتحاد وھو الحق والعروبة .

مادة 76 

تتألف الھیئة العامة لنقابة المحامین من جمیع المحامین المسجلین في جداول المحامین عدا المحامین غیر الممارسین والمحامین المتقاعدین .ویرأس الھیئة العامة نقیب المحامین وعند غیابھ وكیل النقابة فاذا غاب االثنان تكون الرئاسة ألكبر اعضاء

مجلس النقابة سنا ، فاذا غاب اعضاء المجلس جمیعا رأس الھیئة اكبر المحامین الحاضرین سنا .

مادة 77 

تختص الھیئة العامة بما یلي : 

1- مناقشة اعمال مجلس النقابة وتصدیق الحساب النھائي للمیزانیة السابقة واقرار المیزانیة السابقة واقرار المیزانیة لجدیدة التي یعدھا مجلس النقابة عن السنتین المقبلتین . 

2- النظر في شؤون المحاماة الواردة في جدول العمال والبت في االقتراحات المقدمة لھا . 

3- انتخاب مجلس النقابة وفق احكام ھذا القانون .

مادة 78 

1 – تجتمع الھیئة العامة لممارسة اختصاصھا اجتماعا عادیا مرة كل سنتین وذلك خالف النصف االول من شھر كانون الثاني . 

2 – تجتمع الھیئة العامة اجتماعا غیر عادي ف احدى الحالتین اآلتیتین : 

أ – بقرار من مجلس النقابة . 

ب – بطلب من عدد من المحامین ال یقل عن عشرة في المائة من االعضاء المسجلین ویجب دائما ان یتضمن القرار او الطلب الغایة من االجتماع غیر العادي .

مادة 79 

1 – یقرر مجلس النقابة موعد االجتماع العادي ویعلن عنھ في صحیفتین محلیتین وفي مقر النقابة وغرف المحامین وذلك قبل حلول بخمسة عشر یوما واال اجتمعت الھیئة في الیوم السادس عشر من شھر كانون الثاني . 

2 – یقرر مجلس النقابة موعد االجتماع غیر العادي في اول جلسة یعقدھا بعد تقدیم طلب بذلك الیھ على ان ال یجاوز ھذا الموعد خمسة عشر یوما من تاریخ صدور القرار واال تولى وزیر العدل تحدید موعد االجتماع والدعوة الیھ . 

3 – یعلن موعد االجتماع في جمیع االحوال على الوجھ المبین في الفقرة االولى ویجب ان تتضمن الدعوة الى االجتماع جدول اعمالھ .

مادة 80 

یتوفر النصاب القانوني لالجتماع العادي وكذلك االجتماع غیر العادي الذي یتم بقرار من مجلس النقابة على ان ال یقل عددھم عن خمسة وعشرین بالمائة من مجموعھم فان لم یتم االجتماع في الیوم االول یؤجل الى الیوم التالي مھما كان عدد

الحاضرین . 

اما االجتماع غیر العادي الذي یتم وفق الفقرة /2/ ب من المادة الثامنة والسبعین فال یتوافر النصاب القانوني فیھ اال بحضور االكثریة المطلقة العضاء الھیئة العامة واال فیفض االجتماع وال یجوز تجدیده للسبب نفسھ .

مادة 81 

ال یجوز للھیئة العامة البحث في غیر المسائل التي حصل االجتماع من اجلھا ما لم تكن مرتبطة بھا او متفرغة عنھا .

مادة 82 

تصدر القرارات في اجتماعات الھیئة العامة بأكثریة اصوات الحاضرین واذا تساوت االصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس .

الفصل الثاني 

مجلس النقابة 

مادة 83 

یتولى شؤون النقابة مجلس نقابة یؤلف من نقیب وعشرة اعضاء اصلیین ویكون للمجلس ایضا خمسة اعضاء احتیاط یحلون محل االعضاء االصلیین وفق ھذا القانون .

مادة 84 

ینتخب النقیب االعضاء االصلیون واالحتیاطیون لمدة سنتین وال یجوز انتخاب النقیب اكثر من مرتین متتالیتین اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون .

مادة 85 

1 – یشترط فیمن ینتخب نقیبا او عضوا اصلیا او احتیاطیا ان یكون من بین اعضاء الھیئة العامة وان ال یكون قد حكم علیھ بعقوبة المنع من ممارسة المحاماة مدة ال تزید على سنة ما لم یكن قد مضى على صدور الحكم ثالث سنوات . 

2 – مع مراعاة احكام المادة ( 38 ) : 

أ – ال ینتخب نقیبا اال من مارس المحاماة مدة ال تقل عن خمسة عشر سنة . 

ب – ال ینتخب عضوا اصلیا او احتیاطیا اال من مارس المحاماة مدة ال تقل عن ثماني سنوات .

مادة 86 

ینتخب مجلس النقابة في اول اجتماع لھ وكیال للنقابة وامینا للصندوق وامینا للسر من بین اعضائھ وذلك لمدة سنتین وللمجلس ان ینتخب من بین اعضائھ كذلك من یحل محلھم عند الضرورة .

مادة 87 

اضافة الى االختصاصات التي نص علیھا القانون یتولى مجلس النقابة ادارة شؤونھا وینظر في كل ما یتل بالمحاماة ویؤمن حقوق المحامین ویصون كرامتھم ومن ذلك ما یلي : 

1- تحدید صالحیات وكیل النقابة وامین الصندوق وامین السر . 

2- تعیین المستخدمین وتحدید رواتبھم وترفیعھم وتادیبھم وفصلھم بموجب قواعد یضعھا مجلس النقابة ولھ بالموافقة الھیئة العامة ان یخصص لھم راتبا تقاعدیا او مكافأة . 

3- اعداد میزانیة النقابة عن السنتین التالیتین واعداد الحساب النھائي للمیزانیة السابقة بعد تدقیقھ من قبل محاسب قانوني وعرضھما على الھیئة العامة لتصدیقھا . 

4- االشراف على غرف المحامین وفقا لقانون الجمعیات واالنظمة لداخلیة الخاصة بھا . 

5- تأسیس وادارة نوادي المحامین وفقا لقانون الجمعیات واالنظمة الداخلیة الخاصة بھا . 

6- تألیف اللجان التي ینص ھذا القانون على تألیفھا وایة لجان اخرى لتسھیل تنفیذ احكامھ النجاز اعمال النقابة ورفع مستوى شان المحاماة . 

7- منح االجازة لكاتب المحامي وسحبھا ویكون البدل السنوي لالجازة دینارا واحدا .

مادة 88 

1 – یجتمع مجلس النقابة في جلسة عادیة مرة على االقل اسبوعیا . 

ویجتمع في جلسة غیر عادیة بدعوى من النقیب او طلب من ثالثة من اعضائھ على االقل وذلك للنظر في موضوع معین . 

ا ا اال ألكث ة ا ال ك ا االث ا فا ة قا ال ل ك ل ال أ ا فا ق ال ة ا ق االقل ل ا ا ة اذا اال ة قا ال ل ا ا ال 2

إعالنات 
لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstrmpoDjmvFLdA-GMevpUPJtjnF1tvP3_2PtC2c2cikxG2TMHFX8c0oAcwm47TrLR4Rs7fJzuJj8dCy4DIvqGwJUR1PPebfAfVUE5EtdRAg6DqqW9Krt7x2Y2-4I3wVt2z8HpC-IynZnZJ5doJSGkYQZUyBwMs__TmZsdulZw14qLvcwcoFuimjSom4fnz_D0VCQ4U2-bVo21GEXUBse2WXOBM8NADJvfY2NbU3FhtrVwgynKaQ08t75wXgK06acGpm33JaqiXVhJeB1fv_wiIay85o-uNaNq3-Tw58Ihjg9urJ_0hbz3V1tkfsUMsfN1rbvJiC7s9jizw14aEqxvgoTMMve-YvlURoHRX1WfHMiGFvW89AVFtlj2NEzkm36WZduHjJxXRd5e9NmEyiD5sA3nN2tz30G79aB_lXprQ9-E0zYud_PXZaSY7FLZSOLK7QLOYu4Hams5bIQABPbzlRGGdg50sKle3XUra9k8XLjeUHxIVJnj3rUnaJnt0UH50Xf2pr12lbJhHU5oKEewgoiq46Vg4UvmpTN_9ru6rSTWBtSanmV1xgNI9xmaMI7e0Bkw8P64kypbbQ3ndNWvZJaoPYaBZxJDFICtcWmTlRYcVPenBnGY8YEpCY-_RMlBrORNvP-9WDgz95F1RfoDNTASs-m6d0BodDjpuWc9QURSsV0tlxUCg3ZOmz45xXblEuzxwOcVngC8XG3eiJyYrFn5bvoPbAWl8p0Iz7lqluzPrgecP0uQewitbwPhXiPw5p06zBCKVXq4NBP0f4CyYb6w0-xL0nu-C3AXfnV4A2pcHbRuYj3_qL7R604osd6Uqj-bp4kitEfNd1gTWRnadIAakBgpx8thOeHhjI-nfLgW5mT5PQBRI_IkCyU8uUVJAgLjgG_d9WGAadf4hiP50vwg5vSeT3sv8mbjBxLm-_gQwKeX6IfeB-cgR_cbaURAAGlrfXM7fJ8lYDHZ33wocubR5hRupGShOeD4y-BdILFHHDivhU4DSUm42oCSrC7H-CkoWiI5l7qOSPiuhbh74fhSE-C1pzXqFZJtQF61cyCzCCGk590FELD9rRMPZBAlW2B1THQgMA4ArzlKlXRotglr-CVr6LwX_cfjsdogWJ7QHu6eQNPvY-RdXKVAyNgi4ZVoPweEC8avawaZzvLlOf-h9H5z7Uew1Fwy_k&sai=AMfl-YRFyUd7jXvwAJuxooY4ajfpOLGgdgrMlBD1bMHDeSuTbdBwIksEGRje54SSonbD8rWLeAWSQQbHBdK2MxG55qilZyYa7JXkGJQT0mhJYHT2p-mC0gr5VYfWbNfr-LHlAP8hm576wxUj2y1PhK_Gwy0c-17AE1WXlt7LXEfMJvVHg6PhuhXdyaYzhocVfhx1mil302865SN-Yuhi5YbAqCTadM96-VGa&sig=Cg0ArKJSzAyteKEPdBZ9&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s22/%3Fcid%3Diq_paid_display_doubleclickbidmanager_programmatic_laun_rainbowlaunch_leaderboard_ultra-728x90_baff_iq_ar_bhv_cold_campaign_none%26utm_source%3Ddbm%26utm_campaign%3Drainbowlaunch%26utm_medium%3Dpaid_display%26utm_content%3Drainbowlaunch_leaderboard_ultra_leaderboard_baff_iq_ar%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEalKobsMjFTF64gmZE6cHWi4CiRRs4XkLbO77FWtvDbCAJr_xQSHjiiKSTZxvdIXRJnqG5zHRwJPv1r258TlpEZ8IoOInDmXP9Hqc6JrdDPoD6tgrNm2GfVulNa2WAumYG2HJ3wgav5qxnEVF6WTsAsYg8gxutqV1oamRVPZHfRtlRNeLkeH5Ex7g19O6RJhh4PTNdSg8mdn1hHHKOwZoh1mpOHSGPBwak5CX7aiQ9dQQubokIZgV5IyJnW0Rk-dM_6-7MIh5zCCLJeWOwyJthYhzmcvV6nGtir5y52tfm_kk5zhgD7k7R2YU1YsqOqz0Tikw1Hfdm_P378MWTnAWabAgNbi_7X_2Iqv5zEOC4V-NOB475PAIenptgLUiXdOzErQL_0wjXQc89Ta5dJSF8Gh7dDS5LcUrgjPyJuhQUKhnet77Ti69iZ3izIluNWqltGZpXMddNOuDZSvsour6kP8amminKkch9_bJwwpAOdc7GAPJAhnmbYcgSlo2L64fzPdGeV9Eng_CTkegbOx3TEGoa9S0fZ7TVifySJOL9jNqJjd6ydWQupvbUhK1QMfeA-iQ_es6pi1CWMxdQkyJJiwz08I_mUtH1A2fwxheMS-iGcM5KlUe-TUy3h5_KqprhF6vOWSMTk0XX_Ub_cDwc0-tXreQn7yAZNuaqck9DgeEyxf3dQZ0yOCBsZIcAVI-EuNDz_lucjzgvi_EqqM01NJZyzuajlDa8dQfgkTdOIhzkIrOcixL_FYGo2EstN8z3IPxUXLHNBBe74Q6FvOPBapAwkU90fvPmS90Nzk2UHTx565IV8Td8jPFmlDR4zj8hqri5lsCp_kXIwCG16p-1FxiLxErPgsfWQicwB0Jzw0lWMYNTjOrOf7gxfPC01ac1yza06T-OThV8v2aPsGsOo_xrEjqUTeorpJiewyrukm-NGSsnUGi_n7ogb8yWUflTLVThyDzqDJEhHQ-yQRB9k4zvVt8K-dZFvFVyBV61poW2A6-xnOzoQAwYWHXa783exDzYTvznc-x7jN8WAuF4N6buC45avAQ9x-ESNL5DPJnBN06HFXDTqwg4d8YqjL49GZNrZzcdqqjVHHMspVoSi_KMvZ9kKbGTDTt98dV1rf8PQEbJgRpEJk5iBGzds9w9IKx-ALw1cPyXQq-uPSDNEdomGBgo9ED2_u2K4CbXfmQYIeXYLcbPUtc3EQ4fLhlccirallj6AjoQYMWlCYvGVr3aL3BarnXACy_E-sGC1DWtGYK1BqBj0-AXoLQQq9tfXkdVzH1vq97fUW5HNyBSpGv19EhwS74DcZzHKXPeHEH_9kEwM4D-92ANnMTCPfpcqc8Yzoe_sPdkJS_lfOAwf2UxdwawszYyJMvwJ3I-C8VIijJfZA7luiZcvEpe_0iNnpdAn3gjuYkRqUf9KHpXOtw-o5klYM6nVrtQXkyRhPgrNuhfTo4VWhVynMEPhCPNJVAsLqIU21bVCDKMwqqizdQtUMmaNAx7D9gmapHgMRpNuQplfd84EgOjWhEFYizrzSuhoSU-vfB9miA


4/30/22, 12:15 AM قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966 – القوانین والتشریعات العراقیة

wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4185.html 7/15

2 – ال یصح اجتماع مجلس النقابة اال اذا حضره ستة من اعضائھ على االقل وینعقد برئاسة النقیب فان غاب رأس المجلس وكیل النقابة فان غاب االثنان تكون الرئاسة ألكثر االعضاء سنا . 

3 – تصدر القرارات باالغلبیة المطلقة من اعضاء المجلس الحاضرین واذا تساوت االصوات یرجح الجانب الذي فیھ الرئیس . 

4 – ال یجوز لمجل النقابة العدول عن قرار اصدره اال باغلبیة تتكون من ثالثة ارباع اعضائھ على االقل وشرط ادراج الموضوع في جدول اعمال المجلس واخبار االعضاء بھ قبل الجلسة المحددة لنظرة باسبوع على االقل .

مادة 89 

1 – یمثل نقیب المحامین النقابة امام الجھات القضائیة واالداریة وینفذ قرارات الھیئة العامة ومجلس النقابة ویبرم بتفویض من المجلس العقود التي یوافقان علیھا . ولھ حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسھ او بواسطة من ینیبھ من اعضاء النقابة

في كل قضیة تھمھا ، وان یتخذ صفة المدعي ف كل قضیة تتعلق بأمور تؤثر في كرامة النقابة او كرامة احد اعضائھا . 

2 – یمارس وكیل النقابة صالحیات النقیب المنصوص علیھا ھذا القانون عند غیابھ في ھذا القانون عند غیابھ كما یمارس الصالحیات التي یخولھ ایاھا مجلس النقابة او النقیب .

مادة 90 

اذا فقد النقیب او عضو مجلس النقابة شرطا من الشروط الالزمة النتخابھ قرر المجلس زوال صفتھ . واذا تغیب عن حضور جلسات المجلس خمس مرات متوالیة بغیر عذر مقبول قرر المجلس اعتباره مستقیال .

مادة 91 

اذا شغر مركز النقیب الي سبب قام وكیل النقابة وذلك الكمال المدة الباقیة لھ ان كانت اقل من سنة . 

واذا شغرت عضویة من االعضاء یؤلفون اقلیة بالنسبة العضاء المجلس االصلیین یدعو المجل من یحل محلھم من بین االعضاء االحتیاطیین ممن حاز اكثریة االصوات عند االنتخاب .

الفصل الثالث 

في االنتخابات 

مادة 92 

1 – یدعو اعضاء الھیئة العامة لالجتماع النتخاب مجلس النقابة جدید في الحالتین التالیتین : 

ا – اذا انتھت مدة مجلس النقابة . 

ب – اذا شغرت جمیع الناصب مجلس النقابة باالستقالة او بأي سبب اخر . 

2 – ویدعو ایضا المالء الشواغر بمجلس النقابة للمدة الباقیة لھ في الحالتین التالیتین : 

أ – اذا شغر مركز النقیب الذي بقي لھ مدة سنة فأكثر . 

ب – اذا شغرت مراكز اكثر اعضاء المجلس االصلیین .

مادة 93 

1 – یدعو مجلس النقابة اعضاء الھیئة العامة لالجتماع قبل انتھاء مدتھ بخمسة عشر یوما على االقل النتخاب مجلس جدید .ویستمر في مباشرة اختصاصاتھ حتى یتم انتخاب المجلس الجدید . 

2 – اذا توفرت احدى الحالتین المذكورتین في الفقرة الثانیة من المادة الثانیة والتسعین یقرر مجلس النقابة في اول اجتماع لھ دعوة اعضاء الھیئة العامة لالجتماع النتخاب النقیب او االعضاء الذین شغرت مناصبھم وذلك ف موعد ال یتجاوز شھرین

من تاریخ شغور ھذه المناصب . 

3 – في حالة شغور مناصب مجلس النقابة جمیعھا باالستقالة او بأي سبب اخر تشكل لجنة من خمسة اعضاء یعینھم وزیر العدل اثنان من الحكام وثالثة من المحامین الذین تتوافر فیھم شروط عضویة مجل النقابة . وتتولى ھذه اللجنة ادارة شؤون

النقابة الى ان یتم انتخاب مجلس جدید ویكون لھا جمیع اختصاصات مجلس النقابة ویكون لمن ینسبھ الوزیر رئیسا لھا جمیع اختصاصات النقیب وتدعو ھذه اللجنة اعضاء الھیئة العامة لالجتماع النتخاب مجلس جدید في موعد ال یتجاوز شھرین من

تاریخ شغور مناصب مجلس النقابة اال اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فیكون الموعد خالل الشھر التالي النقضائھا . 

4 – یعلن عن موعد اجتماع اعضاء الھیئة العامة إلجراء االنتخاب في صحیفتین محلیتین وف مقر النقابة وغرف المحامین قبل حلولھ بخمسة عشر یوما على االقل . 

5 – اذا لم یحدد مجلس النقابة او اللجنة المشار الیھا في الفقرة الثالثة موعدا إلجراء االنتخاب وفقا الحكام الفقرات السابقة تولى وزیر العدل تحدید الموعد واإلعالن عنھ . 

6 – یجري االنتخاب في الیوم المعین لھ وفقا لما جاء في المادة الثمانین .

مادة 94 

1 – على كل محام یرشح نفسھ الحد مناصب مجلس النقابة او یوقع استمارة الترشیح التي تعدھا النقابة ویقدمھا الیھا ویحل على وصل بتسلیمھا . 

2 – اذا امتنعت النقابة عن تسلم استمارة الترشیح الي سبب فللمحامي ان یسلمھا لمحكمة استئناف بغداد لترسلھا الى النقابة فورا . 

وتعتبر االستمارة مقدمة قانونا من تاریخ تقدیمھا لمحكمة االستئناف . 

3 – یجب تقدیم االستمارة الى النقابة او الى المحكمة المذكورة قبل الموعد المحدد لالنتخاب بخمسة عشر یوما واال كان الترشیح باطال .

مادة 95 

على مجلس النقابة ان یدقق استمارة الترشیح ویقرر قبول الترشیح او عدم قبولھ لفقدان شرط من الشروط التي ینص علیھا القانون . ویعلن ھذا القرار في مقر النقابة خالل یومین من تاریخ تقدیم االستمارة واال اعتبر الترشیح صحیحا . ولمن یتقرر

عدم قبول ترشیحھ الطعن في ھذا القرار امام محكمة التمییز خالل االیام الثالثة التالیة لتبلیغھ بھ . وتفصل المحكمة المذكورة في الطعن خالل ثالثة ایام من تاریخ تقدیمھ الیھا .

مادة 96 

یجوز للمرشح ان یسحب ترشیحھ متى شاء .

مادة 97 

اذا انتھت المدة المحددة للترشیح ولم یظھر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسھ لھ ، ال یصبح المرشح فائزا اال اذا اجریت االنتخابات وفق ھذا القانون .

مادة 98 

1 – یجرى االنتخاب لمناصب النقابة على الوجھ التالي : 

أ – النقیب وحده بقائمة . 

ب – اعضاء المجلس االصلیون واالحتیاط معا بقائمة . 

2 – تجرى عملیة االنتخاب للقائمتین المذكورتین في وقت واحد على ان یوضع صندوقان بلونین مختلفین یتفقان مع لوني اوراق التصویت . 

3 – یبطل انتخاب كل شخص لم یرد اسمھ بالقائمتین المذكورتین .

مادة 99 

تتولى عملیة االنتخاب لجنة عامة تجتمع في مقر محكمة استئناف بغداد ولجان فرعیة تجتمع في مقر كل محاكم االستئناف االخرى . 

وتتألف كل لجنة من اقدم ثالثة حكام في مركز المنطقة االستئنافیة .

مادة 100 

1 – یجرى االنتخاب وفقا لجداول تعھدھا النقابة تتضمن كل منھا اسماء محامي كل منطقة استئنافیة وترسل النقابة الى كل من لجان االنتخاب نسختین من الجدول المشتمل على اسماء المحامین الذین سیعطون اصواتھم امامھا وذلك قبل الموعد المحدد

لالنتخاب بسبعة ایام على االقل وتعلق احدى النسختین فورا على لوحة االعالنات بمحكمة االستئناف المختصة . 

2 – تبت لجان االنتخاب فورا في اي اعتراض یقدم لھا من احد المحامین بشان استبعاد اسمھ من الجدول او احد المرشحین بشان ادراج اسم احد المحامین بھ او استبعاده منھ خالفا للقانون . 

وعلیھا ان تبت كذلك في كل ما یتعلق باالنتخاب وسالمتھ .

مادة 101 

1 – تعد النقابة كذلك بطاقات االنتخابات مختومة وترسل الى كل لجنة انتخاب بطاقات بقدر عدد المحامین المدرجین بالجدول الخاص بھا وذلك في المیعاد المنصوص علیھ في المادة المائة . 

2 – یتقدم المحامي الى اللجنة في یوم االنتخاب ویدلي بصوتھ بعد ابراز ھویتھ وتؤشر اللجنة على اسمھ بالجداول داللة على ادالئھ بصوتھ .
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مادة 102 

تستمر لجان االنتخاب في عملھا من الساعة التاسعة زوالیة من صباح یوم االنتخاب حتى الساعة الخامسة زوالیة من صباح الیوم المذكور ، وال یجوز لھا ان تنفض قبل ان ینتھي المحامون الذین حضروا خالل ھذا المیعاد من التصویت .

مادة 103 

1 – للجنة ان تبعد عن مكان االنتخاب من لم یكن من المحامین الذین یحق لھم التصویت امامھا وكذلك كل من یقع منھ شغب او تشویش اثناء عملیة االنتخاب . 

2 – للجنة ان تأمر بالقبض فورا على من تقع منھ جریمة او اي محاولة للتأثیر على سالمة االنتخاب وارسالھ مع المحضر الي تنظمھ الى سلطة التحقیق المختصة . 

3 – لجنة ان تستعین بقوات الشرطة وغیرھا في تنفیذ اوامرھا .

مادة 104 

1 – على اثر انتھاء عملیة التصویت تقوم فورا كل لجنة بفرز االصوات التي اجبیت امامھا وتحرر محضرا تثبت فیھ نتیجة الفرز وجمیع االجراءات التي تمت امامھا ویوقعھ جمیع اعضائھا . 

2 – لكل مرشح ان یحضر عملیة االنتخاب بنفسھ او ینیب عنھ محامیا من اعضاء الھیئة العامة . 

3 – تبلغ اللجان الفرعیة اللجنة العامة بنتیجة الفرز فور االنتھاء منھ وعلیھا ارسال المحضر الذي حررتھ الى اللجنة العامة . 

4 – تضع كل لجنة بطاقات االنتخابات التي استلمت في مظروف اخر وتغلق المظروفین وتختم علیھما بختم المحكمة ویضع اعضاؤھا توقیعاتھم علیھا وترسل اللجان الفرعیة ھذه المظاریف الى اللجنة العامة .

مادة 105 

یراعى في عملیة فرز االصوات ما یلي : 

1- عدم اھمال الورقة التي رمیت ھوا في غیر الصندوق المخصص لھا . 

2- قبول الورقة التي ال تحتوي على اسماء جمیع المطلوب انتخابھم . اما الورقة التي تحتوي على اسماء كثر من ھذا العدد فتھمل منھا االسماء االخیرة الزائدة . 

3- اھمال الورقة غیر المكتوبة او التي تعذرت قراءتھا او التي ولدت التباسا .

مادة 106 

تعلن اللجنة العامة نتیجة االنتخاب عقب تلقیھا نتائج الفرز من اللجان الفرعیة وعلیھا ان تخبر وزیر العدل ومحكمة التمییز ومحاكم االستئناف والمرشحین الفائزین بھذه النتیجة كتابة في الیوم التالي العالنھا على االكثر .

مادة 107 

اذا لم یتم االنتخاب في الیوم المحدد الي سبب كان یحدد یوم اخر إلجرائھ وفقا الحكام ھذا القانون .

الباب الثامن 

في السلطة التأدیبیة 

مادة 108 

كل محام اخل بواجب من واجبات المحاماة او تصرف تصرفا یحط من قدرھا او قام بعمل یمس كرامة المحامین او خالف حكما من احكام ھذا القانون یحاكم تأدیبیا .

مادة 109 

العقوبات التأدیبیة التي یجوز الحكم بھا وعلى المحامي ھي : 

ا – التنبیھ : ویكون بكتاب یوجھ للمحامي یلفت فیھ نظره الى ما وقع منھ ویطلب منھ عدم تكراره مستقبال . 

ب – المنع من ممارسة المحاماة لمدة ال تزید عن سنة واحدة اعتبارا من تاریخ تبلیغ المحامي بالحكم النھائي الصادر عنھ . 

ج – رفع االسم من جداول المحامین ویترتب علیھ فصل المحامي من عضویة النقابة وحرمانھ من ممارسة المحاماة اعتبارا من تاریخ تبلیغھ بالحكم النھائي الصادر ضده .

مادة 110 

1 – یكون تأدیب المحامي من اختصاص مجلس یشكل في كل محكمة استنكاف برئاسة رئیسھا او نائبھ وعضویة اثنین من المحامین یختارھما مجلس النقابة من غیر اعضائھ ممن توافرت فیھم شروط العضویة فیھ . 

2 – یعین مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محامیین اصلیین وآخرین احتیاطیین لكل مجلس واذا غابوا جمیعا ندب مجلس النقابة غیرھم .

مادة 111 

1 – ال یجوز ان ترفع الدعوى التأدیبیة على المحامي اال بقرار من مجلس النقابة او من رئي االدعاء العام . 

2 – ترفع الدعوى امام مجلس التأدیب بمنطقة محكمة االستئناف التي یقع مكتب المحامي في دائرة اختصاصھا .

مادة 112 

یتبع المجلس في نظر الدعوة والحكم فیھا االحكام المقررة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة ما لم تتعارض صراحة او داللة مع احكام ھذا القانون .

مادة 113 

تنظر الدعوى التأدیبیة في جلسة سریة بعد سماع دفاع المحامي او من یوكلھ للدفاع عنھ من المحامین . ولخصمھ او یوكل محامیا للدفاع عن حقوقھ . ویصدر الحكم باألكثریة ویجب ان یكون مسببا وان تتلى اسبابھ مع منطوقة في جلسة سریة .

مادة 114 

1 – یكون للمجلس ما للمحكمة من االختصاصات فیما یتعلق بنظام الجلسة وما یقع امامھ من جرائم وكذلك فیما یتعلق بدعوى الشھود وتخلفھم عن الحضور او امتناعھم عند اداء الشھادة او الشھادة زوراً. 

2 – للمجلس اجراء التحقیقات التي یراھا الزمة الظھار الحقیقیة .

مادة 115 

تبلغ مذكرات الدعوى واالوراق القضائیة واالحكام بواسطة احد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا .

مادة 116 

للمجلس ان ینظر الدعوى ویحكم فیھا ولو غاب طرفاھا او احداھما . ولیس للمحكوم علیھ غیابیا حق االعتراض على الحكم الغیابي .

مادة 117 

یجوز رد اعضاء المجلس اذا قام سبب من اسباب رد الحكم والقضاة المنصوص علیھا في قانون اصول المرافعات المدنیة والتجاریة وینظر المجلس نفسھ في طلب الرد ویفصل فیھ على وجھ السرعة وفقا لما ھو مقرر في الوجھ المذكور .

مادة 118 

یعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة موقتا او برفع االسم من جدول المحامین بعد ان یصبح قطعیا في مقر النقابة وغرف المحامین وترسل صورة منھ الى وزارة العدل ومحكمة التمییز والمحاكم والمراجع االخرى . كما یجب نشره ف

الصحف المحلیة .

مادة 119 

تسجل في سجل خاص االحكام النھائیة الصادرة من مجلس التأدیب وتحفظ صورة منھا في اضبارة المحامي المحكوم علیھ .

مادة 120 

ال تحسب مدة عقوبة المنح المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقتضیة فیھا . 
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واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأدیبیا برفع اسمھ من جداول المحامین .

مادة 121 

لمن حكم علیھ بعقوبة رفع االسم من جدول المحامین ان یطلب اعادة تسجیل اسمھ فیھ بعد انقضاء ثالث سنوات على االقل من التاریخ الذي یصبح فیھ الحكم قطعیا ً . 

ولمجلس النقابة قبول الطلب اذا رأى ان المدة التي انقضت بعد صدور ھذا الحكم كافیة لالصالح شان المحامي المحكوم علیھ ویجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجدیده بعد مضي سنتین .

مادة 122 

على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام ان ترسل نسخة من الحكم الى نقابة المحامین ووزیر العدل .

مادة 123 

لمجلس النقابة دائما لفت نظر المحامي اذا رأى ان الوقائع المسندة الیھ لیست من الجسامة بحیث تستدعي محاكمتھ تأدیبیا . 

وال یخل ھذا بحق رئیس االدعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التأدیب اذا رأى لذلك محال .

الباب التاسع 

مالیة النقابة 

مادة 124 

تتألف مالیة النقابة مما یأتي : 

1- رسوم التسجیل بجداول المحامین . 

2- االشتراكات السنویة . 

3- ما تساھم بھ الحكومة . 

4- بدل اجازة كاتب المحامي . 

5- ارباح مطبوعات النقابة . 

6- التبرعات والموارد االخرى المشروعة .

مادة 125 

تبدأ السنة المالیة لنقابة المحامین في الیوم االول من شھر كانون الثاني من كل عام .

مادة 126 

1 – مجلس النقابة ھو المسؤول عن اموال النقابة واستحصالھا وحفظھا واقرار صرف النفقات التي تستلزمھا ادارة النقابة ضمن االعتمادات المرصدة في المیزان . 

2 – على مجلس النقابة ان یعین محاسبا قانونیا مجازا لتدقیق حسابات النقابة السنویة .

مادة 127 

اذا حالت الظروف استثنائیة دون انعقاد الھیئة العامة في اجتماعھا العادي للتصدیق على المیزانیة والحساب النھائي یستمر في الجبایة والصرف على اساس المیزانیة السابقة الى حین اجتماع الھیئة العامة واقرار المیزانیة الجدیدة .

مادة 128 

1 – تودع النقود والمستندات باسم النقابة في احد المصارف . 

2 – ال یجوز التصرف في شيء من اموال النقابة اال بقرار من مجلس النقابة . 

3 – اوامر االیداع والصرف یوقعھا النقیب وامین الصندوق معا او من ینوب عنھما بقرار من مجلس النقابة . 

4 – كل مستخدم تعینھ النقابة للقیام بأمور مالیة یجب ان یكون مكفال لدى احدى شركات التامین في حدود مبلغ یقدره مجلس النقابة .

مادة 129 

اذا حلت نقابة المحامین الي سبب كان فان رصید حسابھا یصبح ملكا لصندوق تقاعد المحامي ویدار من قبل لجنة یعین اعضاءھا وزیر العدل .

الباب العاشر 

تقاعد المحامین 

الفصل االول 

صندوق التقاعد 

مادة 130 

1 – یكون في مقر النقابة صندوق خاص بتقاعد المحامین یختص بتامین الحقوق التقاعدیة للمحامین وفق احكام ھذا القانون تدیره لجنة تؤلف لمدة سنتین برئاسة النقیب او وكیل النقابة عند غیابھ وعضویة امین الصندوق ومحامین یختارھما مجلس

النقابة من غیر اعضائھ ممن توافر فیھم شروط عضویة المجلس وموظف یختاره وزیر المالیة ، ویختار ثالثة اعضاء احتیاطیین بالطریقة عینھا . 

2 – تقوم اللجنة باعمالھا تحت إشراف مجلس النقابة وتصدر قراراتھا باألكثریة المطلقة لعدد اعضائھا .

مادة 131 

1 – یكون االشتراك في صندوق تقاعد المحامین اختیاریا وعلى غیر المشترك فیھ ان یدفع نصف بدالت االشتراك السنویة وفقا لما ھو مقرر في المادة 133 من ھذا القانون . 

2 – للمحامي ان یدفع بدالت االشتراك عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم 157 لسنة 1964 ان اراد احتساب تلك المدة لغرض التقاعد ویجوز دفعھا على اقساط وفقا لما یقرره مجلس النقابة على ان ال یقل القسط الشھري عن ثالثة دنانیر .

مادة 132 

تتألف موارد صندوق التقاعد من المصادر اآلتیة : 

1- بدالت االشتراك في الصندوق وفقا لما ھو مقرر في ھذا القانون ز 

2- ما تساھم بھ الحكومة سنویا بما ال یقل عن ستة االف دینار . 

3- ما ال یقل عن نصف موارد النقابة من رسوم التسجیل في جدول المحامین واالشتراكات السنویة . 

4- اجراء تأیید مالءة المحامي المالیة في الكفاالت . 

5- ما یقره مجلس النقابة مما یفیض من دخل النقابة السنوي . 

6- االرباح المتأتیة من مطبوعات الصندوق . 

7- رسم قدره دینار واحد عن كل استشھاد تقدمھ النقابة . 

8- الدخل الناجم من استثمار رأسمال الصندوق بایداعھ لدى مصرف امانة ثابتة او بامتالك العقارات واستغاللھا او بأي وجھ اخر . 

9- الھبات والتبرعات والوصایا . 

10 – الدخل الناجم مما یقرر مجلس النقابة القیام بھ او استیفائھ لمصلحتھ . 

11 – الموارد االخرى التي نص علیھا ھذا القانون .

مادة 133 

1 – یكون بدل االشتراك السنوي في صندوق التقاعد : 

1- ثمانیة عشر دینارا لكل سنة من السنوات الخمس االولى لممارسة المحاماة . 

السابقة الفقرة ف المذكورة للمدة التالیة الخمس السنوات من سنة لكل دینار وثالثین ستة -2
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2 ستة وثالثین دینار لكل سنة من السنوات الخمس التالیة للمدة المذكورة ف الفقرة السابقة . 

3- ثماني واربعین دینارا لكل سنة من السنوات التي تعقب السنوات العشر المذكورة ف الفقرتین السابقتین . 

ب – یجوز دفع بدل االشتراك باقساط شھریة .

مادة 134 

1 – یكون اجر تأیید مالءة المحامي في الكفاالت كما یلي : 

أ – عشرة فلوس عن كل عشرة دنانیر من مبلغ الكفالة وتعتبر اجزاء العشرة دنانیة بمثابة عشرة دنانیر . 

ب – ال یقل االجر عن ربع دینار وال یزید على خمسة دنانیر . 

2 – تقتصر الكفاالت على االمور اآلتیة : 

ب – كفالة المحامي المالیة لزوجھ واوالده ووالدیھ واخوتھ واخواتھ مھما كان مبلغھا . 

ج – الكفاالت المالیة من الغیر على ان ال تتجاوز خمسة االف دینار . 

3 – یعود تقدیر مالءة المحامي المالیة لمجلس النقابة . 

4 – یجوز لمجلس النقابة ان یؤلف في مركز كل محكمة استئناف لجنة من ثالثة من المحامین یخولھم صالحیة التأیید لمالءة المحامي لملیة .

مادة 135 

1 – ال یجوز استیراد ما یدفع لصندوق التقاعد من بدالت االشتراك فیھ . 

ب – ال یسرى تعدیل بدل االشتراك في الصندوق على ما استحق منھ قبل نفاذ ھذا القانون .

مادة 136 

ال یجوز ان تتجاوز المصروفات السنویة لصندوق التقاعد ثمانین في المائة من ایراداتھ السنویة اما العشرون في المائة الباقیة فتؤلف احتیاطي الصندوق لسد عجز طارئ او تامین حاجة ماسة .

مادة 137 

ال تخضع االموال والنقود والفوائد واالیرادات العائدة لصندوق التقاعد الى ضریبة الدخل وضریبة العقار ورسم لطابع ورسوم الطابو .

مادة 138 

لمجلس النقابة بموافقة وزیر العدل والمالیة ان یضع تعلیمات خاصة لتسھیل تنفیذ اغراض صندوق التقاعد .

الفصل الثاني 

االحالة على التقاعد 

مادة 139 

للمحامي المشترك في صندوق التقاعد ان یطلب احالتھ على التقاعد ان توافرت فیھ الشروط اآلتیة : 

1- ان یكون ممارسا للمحاماة في تاریخ طبع . 

2- ان ال تقل مدة ممارستھ للمحاماة عن خمس وعشرین سنة سواء كانت مستمرة ام متقطعة. 

3- ان یكون قد اكمل الستین من عمره . 

4- ان یكون قد دفع كلما علیھ من رسوم التسجیل في جداول المحامین واالشتراكات السنویة في النقابة وبدالت االشتراك فالصندوق ، ویجوز لھ ان یدفع بدالت االشتراك المستحقة عن المدة السابقة لنفاذ القانون رقم 157 لسنة 964 على اقساط

شھریة متساویة خالل مدة ال تتجاوز ثالث سنوات من تاریخ احالتھ على التقاعد .

مادة 140 

استثناء من حكم المادة السابقة یجوز للمحامي ان یطلب احالتھ على التقاعد في الحاالت اآلتیة : 

1- اذا بلغات مدة ممارستھا للمحاماة ثالثین سنة فأكثر وان لم یكمل الستین من عمره ، 

2- اذا بلغت مدة ممارستھ للمحاماة خمس عشر سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المھنة ویثبت العجز بتقریر من اللجان الطبیة الرسمیة .

مادة 141 

تعتبر المدد اآلتیة مدة ممارسة للمحاماة لفرض التقاعد اذا دفع عنھا المحامي بدالت االشتراك ف النقابة وبدالت االشتراك في صندوق التقاعد . 

1- مدة المرض الذي اقعده عن العمل على ان ال تجاوز السنتین ویثبت المرض بتقریر من لجنة طبیة رسمیة . 

2- المدة التي یقضیھا المحامي في خدمة االحتیاط في الجیش بعد ان یكون قد مار المحاماة . 

3- مدة توقیف المحامي واعتقالھ . 

4- المدة التي یقضیھا المحامي في الدراسة خارج العراق للتخصص في القانون على ان ال تتجاوز اربع سنوات .

مادة 142 

تضم كل او بعض المدة التي قضاھا المحامي في الخدمة القضائیة او في عمل قانوني یعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائیة نظیرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلیة للمحاماة لغرض التقاعد اذا طلب المحامي ذلك ودفع بدالت االشتراك في

صندوق التقاعد عنھا على ان ال تزید المدة المضمونة على مدة الممارسة الفعلیة في المحاماة وان ال تتجاوز بأي حال عشر سنوات .

مادة 143 

یجب احالة المحامي على التقاعد – ولو لم یطلب ذلك – اذا اصیب بعاھة مستدیمة او مرض اقعده عن ممارسة المحاماة كالجنون والفالج وقدان الذاكرة . ویثبت ذلك بتقریر من لجنة طبیة رسمیة .

مادة 144 

یترتب على احالة المحامي على التقاعد االحكام اآلتیة : 

1- نقل اسمھ الى جدول لمحامین المتقاعدین . 

2- یغلق مكتبھ خالل مدة اقصاھا شھر واحد من تاریخ تبلیغھ بقرار االحالة على التقاعد . 

3- یمتنع عن قبول اي عمل جدید من اعمال المحاماة اعتبارا من تاریخ تبلیغھ بقرار احالتھ على التقاعد اال ما نص علیھ في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرین . 

4- لمجلس النقابة ان یأذن لھ باالستمرار على انجاز دعاواه التي كانت رھن المحاكمات قبل تاریخ طلب احالتھ على التقاعد . 

5- اذا خالف حكما من احكام ھذه المادة ینبھ بكتاب الى ترك المخالفة خالل اسبوع من تاریخ تبلیغھ بھ. ویوقف دفع راتبھ التقاعدي لمدة یحددھا مجلس النقابة .

مادة 145 

ال یجوز للمحامي المحال على التقاعد ان یمارس عمال یتنافى مع كرامتھ وكرامة المحاماة ویظل مسؤوال عما تفرضھ علیھ واجبات المھنة وآدابھا واذا خالف ذلك یحاكم تأدیبیا وتوقع علیھ احدى العقوبتین التالیتین : 

أ – التنبیھ. 

ب – قطع الراتب التقاعدي لمدة ال تتجاوز الثالثة أشھر .

مادة 146 

للمحامي المتقاعد طلب تسجیل اسمھ مجددا في جدول المحامین الممارسین على ان ال یستعمل ھذا الحق اكثر من مرة واحدة ویترتب على ذلك ما یلي : 

1- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتبارا من تاریخ اتخاذ القرار بقبول طلبھ . 

2- دفع بدالت االشتراك في النقابة وفي صندوق التقاعد . 

إعالنات 
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ي ي ع

3- ال یجوز لھ طلب احالتھ على التقاعد ثانیة قبل مضي سنة واحدة على تاریخ اتخاذ القرار بتسجیل اسمھ مجددا في جداول المحامین الممارسین .

الفصل الثالث 

لحقوق التقاعدیة 

مادة 147 

تشمل الحقوق التقاعدیة حیثما وردت في ھذا القانون الراتب التقاعدي الشھري والمكافأة المقطوعة .

مادة 148 

یستحق المحامي المحال على التقاعد باختیاره حسب المادة /139/ من ھذا القانون الحقوق التقاعدیة وفق االحكام اآلتیة : 

1- اذا بلغت مدة ممارستھ المحاماة خمسا وعشرین سنة استحق الراتب التقاعدي الكامل وھو خمسون دینارا في الشھر . ولمجلس النقابة تبعا لزیادة او نقصان الراتب التقاعدي الكامل على ان یقترن قراره بموافقة الھیئة العامة . 

2- اذا تجاوزت مدة ممارستھ للمحاماة خمسا وعشرین سنة یستحق رابتا تقاعدیا شھریا ھو واحد من خمسة وعشرین من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارستھ للمحاماة على ان ال یتجاوز الراتب التقاعدي الشھري بأي حال مائة

وسبعة عشر دینارا. 

3- اذا قلت مدة ممارستھ للمحاماة عن خمس وعشرین سنة وبلغت خمس عشرة سنة فأكثر یستحق راتبا شھریا ھو واحد من خمسة وعشرین من الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارستھ للمحاماة . 

4- اذا قلت مدة مماریتھ للمحاماة عن خمس عشرة سنة یستحق مكافأة مقطوعة وھي نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروبا بعدد سني ممارستھ المحاماة.

مادة 149 

یراعى في احتساب مدة الممارسة في المحاماة ما یلي : 

1- اذا كانت المدة ال تتجاوز ثالثة شھور تھمل . 

2- اذا تجاوزت المدة ثالثة شھور ولم تتجاوز ستة شھور فتعتبر نصف سنة . 

3- اذا تجاوزت المدة ستة شھور ، تعتبر سنة كاملة ،

مادة 150 

یستحق المحامي المحال على التقاعد لعجزه حسب المادة 143 الحقوق التقاعدیة وفق االحكام اآلتیة : 

1- اذا كانت مدة ممارستھ المحاماة تتجاوز عشر سنوات ولم تبلغ خمس عشرة سنة یستحق نصف الراتب التقاعدي الكامل . 

2- اذا كانت مدة ممارستھ للمحاماة تقل عن عشر سنوات وتزید على خمس سنوات یستحق ثلث الراتب التقاعدي الكامل . 

3- اذا كانت مدة ممارستھ للمحاماة ال تتجاوز خمس سنوات یستحق ربع الراتب التقاعدي الكامل.

مادة 151 

اذا توفى المحامي الذي لم تتجاوز مدة ممارستھ للمحاماة خمس عشر سنة تتقرر حقوقھ التقاعدیة وفقا الحكام المادة السابقة .

مادة 152 

اذا توفى المحامي تنقل الحقوق التقاعدیة التي یستحقھا یوم وفاتھ الى من كان مكلفا بإعالتھ شرعا من افراد عائلتھ المذكورین فیما یلي : 

1- االرملة. 

2- الولد القاصر او االوالد القصر ذكرا واناثا . 

3- الولدان او احداھما . 

4- االخت او االخوات غیر المتزوجات او االرامل .

مادة 153 

توزع الحقوق التقاعدیة على المستحقین لھا من افراد عائلة المتوفي المذكورین في المادة المذكورة في المادة السابقة على الوجھ االتي : 

1- اذا ترك ارملة او ارامل فقط ، اخذت او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بینھن . 

2- اذا ترك ولدا اوالدا فقط اخذ او اخذوا كامل الراتب التقاعدي بالتساوي بینھما . 

3- اذا ترك احد والدیھ او ھما معا فقد اخذا او اخذ نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بینھما . 

4- اذا ترك اختا او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بینھما . 

5- اذ ترك ارملة او ارامل وولدا او اوالدا اخذت االرملة او االرامل ربع الراتب التقاعدي بالتساوي بینھن . 

6- اذا ترك ارملة او ارامل وولدین او احداھما اخذت االرملة او االرامل نصف الراتب بالتساوي بینھن واخذ الولدان او احداھما اربع بالتساوي بینھن . 

7- اذا ترك ارملة او ارامل وولدا او اوالدا ووالدین او احدھما واختا او اخوات فیقسم الراتب التقاعدي – كامال – بینھم حسب النسب اآلتیة : 

الربع ، لالرملة او األرامل المتساویة بینھم . 

الثمن للوالدین او احدھما بالتساوي بینھما . 

الثمن ، لالخت او االخوات بالتساوي بینھن . 

وان لم یوجد احد ھؤالء فان نصیبھ یوزع على اآلخرین بنفس ھذه النسبة والفاضل عنھا یعطى الى الولد او االوالد ان وجدوا واال فیعطى الى االرملة او االرامل واال فیصبح ملكا للصندوق .

مادة 154 

1 – ینقطع الراتب التقاعدي لالرملة عند زواجھا او توظفھا ویعاد لھا عند طالقھا او ترملھا او ترك الوظیفة . اما عند زواجھا مرة اخرى فینقطع عنھا نھائیا . 

2 – یستمر صرف الراتب التقاعدي للولد – ابنا او بنتا – الى ان یكمل الثامنة عشرة من عمره – باستثناء الحاالت اآلتیة. 

ا – اذا كان مستمرا على الدراسة فیستمر صرف الراتب التقاعدي لھ الى ان یكمل تحصیلھ العالي على ان ال یتجاوز عمره عشرین سنة . 

ب – اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصیل رزقھ ولم یكن لھ مورد عیش اخر فیستمر رف الراتب التقاعدي لھ مدى الحیاة . 

ج – اذا كانت بنتا غیر متزوجة فان راتبھا التقاعدي ینقطع عنھا عند زواجھا او توظفھا ویعود لھا عند االفتراق او الترمل او ترك الوظیفة . 

3 – ال یتناول كل من أب المتوفى وامھ راتبا تقاعدیا اال اذا كان معدما وعاجزا عن تحصیل رزقھ ولم یكن لھ معیل اخر یمكن إلزامھ شرعا بتامین معاشھ ، ویستمر صرف الراتب التقاعدي لھ مدى الحیاة . 

4 – ال تتناول أخت المتوفى راتبا تقاعدیا اال اذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصیل رزقھا ولم یكن لھا معیل اخر یمكن الزامھ شرعا بتامین معاشھا . 

وینقطع صرف الراتب التقاعدي عنھا عند زواجھا ویعود لھا عند االفتراق او الترمل . 

5- ینقطع الراتب التقاعدي عن عائلة المتوفى كلھا على اي حال بعد مرور عشرین سنة على تاریخ وفاتھ .

مادة 155 

1 – اذا توفى احد افراد العائلة الذي كان یتقاضى راتبا تقاعدیا فان راتبھ ال ینتقل الى ورثتھ الشرعیین وانما اصبح ملكا للصندوق . 

2 – والحصة المقطوعة من احدھم لسبب قانوني ال تنتقل الى بقیة افراد العائلة وانما تصبح ملكا للصندوق . 

3 – یجوز لمجلس النقابة باالشتراك مع لجنة صندوق التقاعد ان یقرر صرف نصف حصة المتوفي من افراد العائلة او المنقطعة عنھ لسبب قانوني من افراد العائلة حسب النسب التي یراھا مناسبة عندما یقتنع بضرورة ذلك .

مادة 156 

یبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاریخ قرار االحالة على التقاعد من تاریخ قرار االحالة على التقاعد للمحامي ومن تاریخ قرار تخصیص الرواتب التقاعدیة لعائلتھ عند وفاتھ – اذا لم یطعن في القرار . 

اما اذا طعن فیھ فیكون من تاریخ اكتساب القرار قطعیتھ .

مادة 157 

لمجلس النقابة ان یقرر منح عون مالي موقت لمحام عاجز مالیا في االحوال اآلتیة : 

إعالنات 
لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن
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1- اذا اصیب بمرض اخیر یستلزم معالجة خاصة بتقریر من لجنة طبیة رسمیة . 

2- اذا تعرض لحادث عطلة موقتا عن ممارسة المحاماة . 

3- اذا حلت بھ كارثة طبیعیة سببت لھ اضرارا مالیة ال قبل لھ بتعویضاتھا .

مادة 158 

على كل مستحق للتقاعد ان یبلغ نقابة المحامین آنا فآنا بكل ما من شانھ ان یؤثر في حق من الحقوق التقاعدیة – كحقیقة العمر وترك الدراسة والزواج والفراق والموت . 

والمخالف لذلك یحاكم تأدیبیا ، ویحكم علیھ بإحدى العقوبتین التالیتین او بھما معا . 

1- قطع الراتب التقاعدي عنھ لمدة ال تتجاوز ثالثة شھور . 

2- استیفاء ما تعرض لھ صندوق التقاعد من ضرر لدفعھ راتبا تقاعدیا او مكافأة بغیر حق .

مادة 159 

كل مستحق لراتب تقاعدي – ولم یكن قاصرا او معتوھا – انقطع عن تناول راتبھ التقاعدي مدة سنة فأكثر یسقط حقھ عن تلك المدة اال اذا ثبت انھ امتنع علیھ تناولھ لسبب قاھر واقتنع مجلس النقابة بذلك .

مادة 160 

ال یجوز صرف رواتب تقاعدیة متراكمة عن مدة تزید على ثالث سنوات مھما كانت االسباب .

مادة 161 

یجوز الجمع بین الحقوق التقاعدیة للمحاماة وبین الحقوق التقاعدیة للوظیفة فان كانت مكافأة فلمستحقیھا نوالھا مھما بلغت . 

اما اذا كان راتبا تقاعدیا فال یجوز ان یتجاوز مجموع الراتبین الشھریین مائة وعشرین دینارا .

مادة 162 

ال یحرم المحامي الذي حكم علیھ تأدیبیا برفع اسمھ من جداول المحامین او بالمنع من ممارسة المحاماة من حقوقھ التقاعدیة .

مادة 163 

یحرم المحامي من حقوقھ التقاعدیة في الحالتین التالیتین : 

1- اذا اكتسب جنسیة دولة اجنبیة غیر عربیة . 

2- اذا سقطت عنھ الجنسیة العراقیة .

مادة 164 

1 – ال یجوز حجز الحقوق التقاعدیة لقاء الدین ألكثر من ربع الراتب اال اذا كان لنفقة . 

2 – وال یجوز كذلك التبایع علیھا او التنازل عنھا للغیر .

الباب الحادي عشر 

الطعن في القرارات 

مادة 165 

لوزیر العدل ولما ال یقل عن عشرة بالمائة من المحامین المسجلین الطعن في قرارات الھیئة العامة وفي قرار مجلس النقابة برفض طلب دعوتھا الى االجتماع غیر العادي وفي نتیجة االنتخاب وذلك خالل خمسة عشر یوما من تاریخ اعالن قرار

الھیئة العامة او مجلس النقابة او من تاریخ اعالن نتیجة االنتخاب .

مادة 166 

1 – للمحامي صاحب المصلحة الطعن ف القرارات الصادرة من مجلس النقابة في االحوال اآلتیة : 

آ – رفض طلب تسجیل االسم بجداول المحامین ورفع اسم المحامي من ھذه الجداول واستبعاده منھا . 

ب – نقل اسم المحامي الى جدول المحامین غیر الممارسین بغیر طلب منھا . 

ج – تحدید المدة المقضیة في المحاماة لغرض الصالحیة او االنتخابات او غیر ذلك من االغراض المبینة في القانون . 

2 – لرئیس االدعاء العام الطعن في القرار الصادر من مجلس لنقابة بتسجیل اسم المحام بجدول المحامین . 

3 – للمحامي صاحب الشان ولمن تؤول الیھم حقوقھ التقاعدیة الطعن في القرارات الصادرة من لجنة الصندوق في المسائل المتعلقة بتقاعد المحامین . 

4 – یكون میعاد الطعن خمسة عشر یوما تبدأ من تاریخ تبلیغ رئیس االدعاء العام او المحامي صاحب الشان او من التي الیھم حقوقھ التقاعدیة بالقرار المطعون فیھ او من تاریخ انقضاء المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة ( ھـ ) من المادة السادسة

حسب االحوال .

مادة 167 

لرئیس االدعاء العام ولمجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأدیب خالل خمسة عشر یوما من تاریخ صدورھا بحق الحاضر ومن تاریخ التبلیغ بھا بحق الغائب ومن تاریخ وصولھا الى نقابة المحامین

ورئیس االدعاء العام .

مادة 168 

یقدم الطعن الى محكمة التمییز متضمنا األسباب الموجبة لنقض القرار المطعون فیھ في المیعاد المنصوص علیھ في المواد السابقة واال كان الطعن غیر مقبول شكال وتفصل في الطعن ھیئة مؤلفة من رئیس محكمة التمییز او احد نوابھ وعضویة

اربعة من حكامھا ویكون قرارھا قطعیا .

الباب الثاني عشر 

احكام متفرقة 

مادة 169 

تستمر اللجنة المشكلة بموجب امر وزارة العدل المؤرخ في اول شباط 965 في ادارة شؤون نقابة المحامین الى حین اجراء االنتخاب وتتخذ الالزم إلجرائھ وفقا الحكام القانون خالل مدة ال تتجاوز شھرین من تاریخ نفاذه .

مادة 170 

مع مراعاة الفقرة /6/ من المادة الرابعة من ھذا القانون یجوز لمن رفع اسمھ من جدول المحامین استنادا الى الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1964 ان یطلب اعادة تسجیل اسمھ بجداول المحامین ویعفى من ھذه الحالة

من دفع رسم التسجیل فیھا .

مادة 171 

لمجلس النقابة إصدار التعلیمات الالزمة لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون .

مادة 172 

یلغى قانون المحاماة رقم 157 لسنة 1964 وال یعمل بأي نص یتعارض مع احكام ھذا القانون صراحة او داللة .

مادة 173 

ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة .
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لماذا ھذا اإلعالن؟  إیقاف عرض ھذا اإلعالن

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstrmpoDjmvFLdA-GMevpUPJtjnF1tvP3_2PtC2c2cikxG2TMHFX8c0oAcwm47TrLR4Rs7fJzuJj8dCy4DIvqGwJUR1PPebfAfVUE5EtdRAg6DqqW9Krt7x2Y2-4I3wVt2z8HpC-IynZnZJ5doJSGkYQZUyBwMs__TmZsdulZw14qLvcwcoFuimjSom4fnz_D0VCQ4U2-bVo21GEXUBse2WXOBM8NADJvfY2NbU3FhtrVwgynKaQ08t75wXgK06acGpm33JaqiXVhJeB1fv_wiIay85o-uNaNq3-Tw58Ihjg9urJ_0hbz3V1tkfsUMsfN1rbvJiC7s9jizw14aEqxvgoTMMve-YvlURoHRX1WfHMiGFvW89AVFtlj2NEzkm36WZduHjJxXRd5e9NmEyiD5sA3nN2tz30G79aB_lXprQ9-E0zYud_PXZaSY7FLZSOLK7QLOYu4Hams5bIQABPbzlRGGdg50sKle3XUra9k8XLjeUHxIVJnj3rUnaJnt0UH50Xf2pr12lbJhHU5oKEewgoiq46Vg4UvmpTN_9ru6rSTWBtSanmV1xgNI9xmaMI7e0Bkw8P64kypbbQ3ndNWvZJaoPYaBZxJDFICtcWmTlRYcVPenBnGY8YEpCY-_RMlBrORNvP-9WDgz95F1RfoDNTASs-m6d0BodDjpuWc9QURSsV0tlxUCg3ZOmz45xXblEuzxwOcVngC8XG3eiJyYrFn5bvoPbAWl8p0Iz7lqluzPrgecP0uQewitbwPhXiPw5p06zBCKVXq4NBP0f4CyYb6w0-xL0nu-C3AXfnV4A2pcHbRuYj3_qL7R604osd6Uqj-bp4kitEfNd1gTWRnadIAakBgpx8thOeHhjI-nfLgW5mT5PQBRI_IkCyU8uUVJAgLjgG_d9WGAadf4hiP50vwg5vSeT3sv8mbjBxLm-_gQwKeX6IfeB-cgR_cbaURAAGlrfXM7fJ8lYDHZ33wocubR5hRupGShOeD4y-BdILFHHDivhU4DSUm42oCSrC7H-CkoWiI5l7qOSPiuhbh74fhSE-C1pzXqFZJtQF61cyCzCCGk590FELD9rRMPZBAlW2B1THQgMA4ArzlKlXRotglr-CVr6LwX_cfjsdogWJ7QHu6eQNPvY-RdXKVAyNgi4ZVoPweEC8avawaZzvLlOf-h9H5z7Uew1Fwy_k&sai=AMfl-YRFyUd7jXvwAJuxooY4ajfpOLGgdgrMlBD1bMHDeSuTbdBwIksEGRje54SSonbD8rWLeAWSQQbHBdK2MxG55qilZyYa7JXkGJQT0mhJYHT2p-mC0gr5VYfWbNfr-LHlAP8hm576wxUj2y1PhK_Gwy0c-17AE1WXlt7LXEfMJvVHg6PhuhXdyaYzhocVfhx1mil302865SN-Yuhi5YbAqCTadM96-VGa&sig=Cg0ArKJSzAyteKEPdBZ9&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&urlfix=1&adurl=https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s22/%3Fcid%3Diq_paid_display_doubleclickbidmanager_programmatic_laun_rainbowlaunch_leaderboard_ultra-728x90_baff_iq_ar_bhv_cold_campaign_none%26utm_source%3Ddbm%26utm_campaign%3Drainbowlaunch%26utm_medium%3Dpaid_display%26utm_content%3Drainbowlaunch_leaderboard_ultra_leaderboard_baff_iq_ar%26dclid%3D%25edclid!
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEalKobsMjFTF64gmZE6cHWi4CiRRs4XkLbO77FWtvDbCAJr_xQSHjiiKSTZxvdIXRJnqG5zHRwJPv1r258TlpEZ8IoOInDmXP9Hqc6JrdDPoD6tgrNm2GfVulNa2WAumYG2HJ3wgav5qxnEVF6WTsAsYg8gxutqV1oamRVPZHfRtlRNeLkeH5Ex7g19O6RJhh4PTNdSg8mdn1hHHKOwZoh1mpOHSGPBwak5CX7aiQ9dQQubokIZgV5IyJnW0Rk-dM_6-7MIh5zCCLJeWOwyJthYhzmcvV6nGtir5y52tfm_kk5zhgD7k7R2YU1YsqOqz0Tikw1Hfdm_P378MWTnAWabAgNbi_7X_2Iqv5zEOC4V-NOB475PAIenptgLUiXdOzErQL_0wjXQc89Ta5dJSF8Gh7dDS5LcUrgjPyJuhQUKhnet77Ti69iZ3izIluNWqltGZpXMddNOuDZSvsour6kP8amminKkch9_bJwwpAOdc7GAPJAhnmbYcgSlo2L64fzPdGeV9Eng_CTkegbOx3TEGoa9S0fZ7TVifySJOL9jNqJjd6ydWQupvbUhK1QMfeA-iQ_es6pi1CWMxdQkyJJiwz08I_mUtH1A2fwxheMS-iGcM5KlUe-TUy3h5_KqprhF6vOWSMTk0XX_Ub_cDwc0-tXreQn7yAZNuaqck9DgeEyxf3dQZ0yOCBsZIcAVI-EuNDz_lucjzgvi_EqqM01NJZyzuajlDa8dQfgkTdOIhzkIrOcixL_FYGo2EstN8z3IPxUXLHNBBe74Q6FvOPBapAwkU90fvPmS90Nzk2UHTx565IV8Td8jPFmlDR4zj8hqri5lsCp_kXIwCG16p-1FxiLxErPgsfWQicwB0Jzw0lWMYNTjOrOf7gxfPC01ac1yza06T-OThV8v2aPsGsOo_xrEjqUTeorpJiewyrukm-NGSsnUGi_n7ogb8yWUflTLVThyDzqDJEhHQ-yQRB9k4zvVt8K-dZFvFVyBV61poW2A6-xnOzoQAwYWHXa783exDzYTvznc-x7jN8WAuF4N6buC45avAQ9x-ESNL5DPJnBN06HFXDTqwg4d8YqjL49GZNrZzcdqqjVHHMspVoSi_KMvZ9kKbGTDTt98dV1rf8PQEbJgRpEJk5iBGzds9w9IKx-ALw1cPyXQq-uPSDNEdomGBgo9ED2_u2K4CbXfmQYIeXYLcbPUtc3EQ4fLhlccirallj6AjoQYMWlCYvGVr3aL3BarnXACy_E-sGC1DWtGYK1BqBj0-AXoLQQq9tfXkdVzH1vq97fUW5HNyBSpGv19EhwS74DcZzHKXPeHEH_9kEwM4D-92ANnMTCPfpcqc8Yzoe_sPdkJS_lfOAwf2UxdwawszYyJMvwJ3I-C8VIijJfZA7luiZcvEpe_0iNnpdAn3gjuYkRqUf9KHpXOtw-o5klYM6nVrtQXkyRhPgrNuhfTo4VWhVynMEPhCPNJVAsLqIU21bVCDKMwqqizdQtUMmaNAx7D9gmapHgMRpNuQplfd84EgOjWhEFYizrzSuhoSU-vfB9miA


4/30/22, 12:15 AM قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1966 – القوانین والتشریعات العراقیة

wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/4185.html 13/15

مادة 174 

على الوزراء تنفیذ ھذا القانون . 

كتب ببغداد في الیوم السادس من شھر شعبان لسنة 1385 المصادف للیوم الثالثین من شھر تشرین الثاني لسنة 1965 . 

المشیر الركن 

عبد السالم محمد عارف 

رئیس الجمھوریة 

عبد العزیز العقیلي 

وزیر الدفاع 

عبد الرحمن البزاز 

رئیس الوزراء

ووزیر الخارجیة 

عبد اللطیف الدراجي 

وزیر الداخلیة 

شكري صالح زكي 

وزیر المالیة 

ووكیل وزیر النفط 

خضر عبد الغفور 

وزیر التربیة 

كاظم الرواف 

وزیر العدل 

عبد اللطیف البدري 

وزیر الصحة 

فارس ناصر الحسن 

وزیر العمل والشؤون 

االجتماعیة 

ووكیل وزیر االصالح 

والزراعة 

اكرم الجاف 

وزیر الزراعة 

محمد ناصر 

وزیر الثقافة واالرشاد 

عبد الحمید الھاللي 

وزیر االقتصاد 

سلمان عبد الرزاق االسود 

وزیر التخطیط 

مصطفى عبدهللا طھ 

وزیر الصناعة 

اسماعیل مصطفى 

وزیر الشؤون البلدیة 

والقرویة 

ووكیل وزیر االشغال 

واالسكان . 

سلمان الصفواني 

وزیر الدولة 

عبد الرزاق محي الدین 

وزیر الوحدة 

نشر في الوقائع العراقیة عدد 1213 في 22/12/ 1965

االسباب الموجبة

الملحق 

المحاماة مھنة ذات رسالة نبیلة فھي مھنة المروءة والنجدة وھي الطریق المعبد الى عدل القضاء ولھذا فان من حق اھل ھذه المھنة السامیة على الدولة ان تصون كرامتھم وتمكنھم من اداء واجباتھم على اكمل وجھ وتوفر لھم العیش الكریم اذا ما

اخلدوا الى التقاعد . ولما كان القانون السابق رقم 157 لسنة 1964 قد حقق بعض ھذه الغایات دور البعض اآلخر فقد وضع ھذا القانون الستكمال ما شاب ذلك القانون من نقص وقصور مع ضبط احكامھ واعادة صیاغتھا في مزید من الدقة على

ھدى االحكام التي تضمنھا قانون المحاماة المعمول بھ حالیا بالجمھوریة العربیة المتحدة واحكام المشروع الذي اعدتھ نقابة المحامین وكذلك المبادئ التي انتظمھا مشروع قناة المحاماة العربي الموحد الذي اقره مؤتمر المحامین العرب المنعقد ببغداد

في تموز سنة 1958 . والقانون بصورتھ ھذه یعد خطوة في سبیل وضع قانون محاماة موحد في البالد العربیة جمعاء . ولم یر حاجة الى تعریف مھنة المحاماة على نحو ما فعل القانون السابق وھو تعریف خلت منھ قوانین المحاماة العراقیة السابقة

علیھ كما خال منھ القانون السابق وھو تعریف خلت منھ قوانین المحاماة العراقیة السابقة علیھ كما خال منھ قانون المحاماة المعمول بھ حالیا بالجمھوریة العربیة المتحدة والمشروعان اللذان سبقت االشارة الیھما . 

وقد استحدث القانون مبادئ جدیدة فإنشاء جدوال خاص بالمحامین غیر الممارسین واجازت المادة 13 لمن یرید اعتزال المحاماة ان یطلب نقل اسمھ الى ھذا الجدول فإذا ما ترآى لھ یعد ذلك ان یعود الى ممارسة المحاماة المنصوص علیھا في المادة

الثانیة من ھذا القانون متوافرة في حقھ . 

ولما كان مؤدي نقل اسم المحام الى جدول غیر الممارسین ھو حرمانھ من ممارسة المھنة فقد نصت المادة 15 على اعفائھ خالل ھذه الفترة من اداء االشتراك السنوي واذا كان اتصافھ بالمحاماة یظل قائما فانھ متى قرر مجلس النقابة قبول طلب اعادة

اسمھ الى جداول المحامین الممارسین انسحب ھذا القرار حتما الى یوم تقدیم الطلب فضال عن اعفاء المحامي من دفع رسم تسجیل جدید . 

وخولت المادة 14 مجلس النقابة سلطة نقل اسم المحامي الى جدول المحامین غیر الممارسین من تلقاء نفسھ اذا تبین لھ ان المحامي یمارس عمال من االعمال التي ال یجوز الجمع بینھا وبین المحاماة بشرط تبلیغ المحامي بالحضور امام المجلس لیبدي

اقوالھ اذا شاء وأجیز للمحامي الطعن بطریق التمییز في ھذا القرار . وترتیبا على ما سبق من احكام نصت المادة 15 على عدم احتساب المدة التي كان فیھا المحامي غیر مشتغل بالمحاماة مدة مقضیة فیھا الي غرض من اغراض ھذا القانون . 

وحتى ال یتراخى مجلس النقابة في البت ف طلب التسجیل بجدول المحامین فقد اوجبت المادة 6 على المجلس ان یبت في الطلب خالل خمسة واربعین یوما فاذا لم یصدر المجلس قراره خالل المدة المذكورة بقبول الطلب او برفضھ اعتبر ذلك قرارا

ضمنیا بالقبول یجوز لرئیس المدعي العام ان یطعن فیھ لدى محكمة التمییز وقد حرص المشرع على السمو بالمحاماة وابعاد العناصر غیر الصالحة من مجالھا فنصت المادة السابعة على انھ اذا قرر مجلس النقابة رفض طلب تسجیل اسم المحامي

بالجدول ألسباب تمس النزاھة او الشرف او تتنافى مع حسن السمعة فال یجوز لھ تجدید الطلب قبل فوات سنة واحدة من التاریخ الذي یصبح فیھ قرار المجلس نھائیا . 

ولما كان مقدار االشتراك السنوي الذي یحدده القانون السابق ھو اثنى عشر دینارا بالنسبة الى كافة المحامین فقد رؤى النزول بھ الى الحد المعقول تخفیفا عن المحامین مع التفرقة بین القدامى منھم والمحدثین فأصبح بمقتضى المادة 9 ثالثة دنانیر

بالنسبة الى المحامین تحت التمرین وعشرة دنانیر بالنسبة لمن عداھم وقد رؤى للعلة نفسھا تخفیض رسم التسجیل في الجدول الى خمسة دنانیر الى المحامین تحت التمرین والى عشرة دنانیر بالنسبة لمن عداھم . 

ولم یفت المرعى ان ینص في المادة 37 منھ على عدم خضوع عمل المحامي الذي یعمل لدى محام آخر لقانون العمل وال لقانون الضمان االجتماعي بأیة صورة وذلك تأكیدا على ان ھذا العمل ھو ابعد ما یكون عن نطاق عقد العمل وذلك تعزیزا

للثقة بین الزمالء الذین یجمعھم السمو بالمھنة وتحقیق اغراضھا . 

ولما كان عمل المحامي یعتمد اول ما یعتمد على اطالق العنان لھ في الدفاع وعلى كفالة حریة الرأي لھ في ھذا السبیل توصال الى اعالء كلمة الحق فقد ذھب القانون تحقیقا لھذه الغایة المثلى الى وجوب معاملة المحامي بما یلیق بسمو رسالتھ وان

یؤخذ بالحسنى اذا جاوز حدود الدفاع فنصت المادة /28/ على عدم جواز توقیف المحامي بسبب ما ینسب الیھ من جرائم القذف والسب واالھانة عن اقوال وكتابات صدرت منھ اثناء ممارسة المھنة . وتحقیقا لھذه الغایة ذاتھا رؤى احاطة المحامي

ببعض الضمانات التي تكفل لھ اداء واجبھ في كثیر من الثقة والرضا واالطمئنان فنصت المادة 30 على انھ فیر غیر حالة الجرم المشھود ال یجوز استجواب المحامي او التحقیق معھ لجریمة منسوبة الیھ تتعلق بممارسة مھنتھ اال بعد اخطار النقابة

عل بالن ن القان عن قد ب بغی دالة ال ی طل یت ال ت ض غی ف اب ت اال قیق الت ا ا از ب نا ال قت ال ف النقابة ثل ی ن ض ی ل فاذا قیق الت اب ت اال ض ق عنھ ینیبھ ن ا النقیب لت خ بذلك
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بذلك وخولت النقیب او من ینیبھ عنھ حق حضور االستجواب والتحقیق فاذا لم یحضر من یمثل النقابة في الوقت المناسب جاز اجراء التحقیق واالستجواب في غیر حضوره وحتى ال یتعطل سیر العدالة بغیر مبرر . وقد عنى القانون بالنص على

بعض تقالید المھنة وآدابھا على نحو ما ورد في قانون المحاماة بالجمھوریة العربیة المتحدة وكثیر من التشریعات األخرى فحظرت المادة 48 على المحامي قبول الوكالة ف دعوى معروضة أمام حاكم او قاض تربطھ بھ قرابة او مصاھرة حتى

الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكلھ في الدعوى صراحة على ذلك نظرا لتعلق االمر بحیاد الحاكم او القاضي لصالحیتھ لنظر الدعوى وابعاد لھ الشبھات والظنون وھو اعتبار لھ خطره في استقالل القضاء من جھة وفي السمو بالمحاماة من جھة

أخرى مما یجعل ھذا المبدأ من صمیم النظام العام . كما اوجبت المادة 51 على المحامي ان یلتزم في معاملة زمالئھ ما تقضي بھ قواعد اللیاقة وآداب المحاماة عند انقضاء التوكیل ان یرد لموكلھ عند طلبھ النقود التي حصلھا لحسابھ والمستندات

واألوراق التي كان قد استلمھا منھ ورخصت للمحامي اذا لم یكن قد حصل اتفاق على اتعابھ في ان یستخرج على نفقة موكلھ صورا من االوراق التي یصح لھ االستناد الیھا في المطالبة بھذه االتعاب وان یبقى لدیھ اصل ھذه االوراق حتى یسترد من

موكلھ مصاریف استخراج صورھا على ان یصدق مجلس النقابة على صور المستندات واالوراق التي لیس لھا اصول ثابتة بسجالت المحاكم ولم یر القانون ان یجعل حق الموكل في استرداد االوراق والمستندات من محامیھ ممتدا الى امد طویل

حتى ال یرھق المحامي بواجب المحافظة على ھذه االوراق ویتعرض بالتالي لمسؤولیة فقدھا فحددت المادة 54 مدة ھذا االلتزام بخمس سنوات میالدیة من تاریخ انتھاء مھمة المحامي اال اذا كان الموكل قد طالبھ برد االوراق قبل مضي المدة

المذكورة بخطاب مسجل فان حق الموكل ال یسقط في ھذه الحالة اال بمضي خمس سنوات تبدأ من تاریخ الخطاب المذكور . وقد عالج القانون االتعاب الخاصة بأتعاب المحاماة على الوجھ الذي یحقق العدالة للمحامي وموكلھ على السواء مع توفیر

الحیدة التامة للطرفین فجعلت المادة 62 االختصاص بالفصل في النزاع الذي یثور حولھا للمحاكم ولم یر وضع جدول یحدد فئات االتعاب التي یجوز الحكم بھا على من خسر الدعوى على نحو ما فعل القانون السابق فنصت المادة الثالثة والستون من

القانون على تقدیر االتعاب بنسبة ال تزید على خمسة في المائة من قیمة المحكوم بھ وھذا النص یفضل على النص الوارد في القانون السابق اذ انھ یتیح للمحكمة ان تقدر االتعاب تقدیرا سلمیا یتناسب مع قیمة المحكومیة وما بذل في الدعوى من جھد

على ان ال تزید االتعاب في ایة حالة على خمسمائة دینار . إما في دعوى االستمالك فتقدر االتعاب بنسبة خمسة في المائة من الفرق بین بدل االستمالك الذي تحكم بھ المحكمة على ان ال تجاوز خمسین دینارا وال تقل عن عشرة دنانیر في جمیع

األحوال اما في الدعاوى غیر محددة القیمة وفي الدعاوى الجنائیة التي بھا مدع بحق مدني فتقدر االتعاب بما ال یقل عن عشرة دنانیر وال تجاوز مائة وخمسین دینارا . وقد نص على اعتبار من ابطلت الدعوى بناء على طلبھ في حكم من خسرھا .

وتمشیا مع وجھة نظر المشرع في ان المحامین المتقاعدین والمحامین غیر الممارسین ال یؤدن االشتراكات السنویة فقد استبعدت المادة 76 ھؤالء جمیعا من عضویة الھیئة العامة لنقابة المحامین فال یكون لھم حق حضور اجتماعاتھا وال االشتراك

في االنتخابات وقد نصت المادتان 78 و 79 على ان الھیئة العامة تجتمع اجتماعا عادیا لممارسة اختصاصاتھا مرة في كل سنتین خالل النصف االول من شھر كانون الثاني على ان یحدد مجل النقابة موعد االجتماع ویعلن عنھ قبل حلولھ بخمسة

عشر یوما واال حق للھیئة العامة ان تجتمع من تلقاء نفسھا في الیوم السادس عشر من شھر كانون الثاني كما نصت المادة 78 على ان الھیئة العامة تجتمع اجتماعا غیر عادي بقرار من مجلس النقابة من تلقاء نفسھا او بناء على طلب ما ال یقل عن

عشرة بالمائة من اعضاء الھیئة العامة وقد اوجبت المادة 79 على مجلس النقابة ان یقرر في اول جلسة یعقدھا بعد تقدیم الطلب الیھ دعوة الھیئة العامة لالجتماع غیر العادي في میعاد ال یتجاوز خمسة عشر یوما واال تولى وزیر العدل تحدید موعد

االجتماع والدعوى الیھ . 

وقد عدل القانون تشكیل مجلس النقابة فنصت المادة 83 منھ على ان یؤلف من نقیب وعشرة اعضاء اصلیین ویكون لھ خمسة اعضاء احتیاطیین یحلون محل االعضاء االصلیین وفقا للقانون ونصت المادة 84 على ان ھؤالء جمیعا ینتخبون لمدة

سنتین وعلى انھ ال یجوز اعتبارا من تاریخ نفاذ ھذا القانون انتخاب النقیب اكثر من مرتین متتالیتین حتى ال یستأثر بھذا المنصب شخص بعینھ وتتھیأ لغیره فرصة تولیة وقد اشترطت المادة 85 فیمن ینتخب نقیبا ان یكون قد مراس المحاماة مدة ال

تقل عن خمسة عشرة سنة وفیمن ینتخب عضویا اصلیا او احتیاطیا او یكون قد مارس المحاماة مدة ال تقل عن خمسة عشرة سنة وفیمن ینتخب عضویا اصلیا او احتیاطیا ان یكون قد مارس المحاماة مدة ال تقل عن ثماني سنوات مع مراعاة ما نصت

علیھ المادة 38 من احتساب المدة التي قضاھا المحامي في الخدمة القضائیة ونحوھا مدة ممارسة للمحاماة لھذا الغرض ورؤى ان یكون لمجلس النقابة وكیل واحد ینتخبھ مجلس النقابة من بین اعضائھ في اول اجتماع لھ وذلك أسوة بانتخاب أمین

الصندوق وأمین السر . وقد عدل القانون االحكام الخاصة بانتخاب اعضاء مجلس النقابة فنصت المادین 99و100 على تشكیل لجنة انتخاب عامة في مقر محكمة استئناف بغداد وتشكیل لجان فرعیة في مقر محاكم االستئناف االخرى وتؤلف كل من

ھذه اللجان من اقدم ثالثة حكام بالمحكمة ضمانا للحیاد ودفعا لكل شبھة . على ان یتوجھ محامو كل منطقة استئنافیة الى اللجنة الخاصة بھا ویدلوا بأصواتھم امامھا وبذلك یتجنب المحامون مشقة السفر الى بغداد ویتیسر ألكبر عدد منھم االشتراك دون

ارھاق في عملیة االنتخاب . واجازت المادة 95 لمن رفض مجلس النقابة قبول طلب ترشیحھ الطعن في ھذا القرار لدى محكمة التمییز كما اجازت المادة 94 لمن امتنعت النقابة فورا وحتى ال یفوت على المرشح میعاد الترشیح ، نصت المادة 94

على اعتبار استمارة الترشیح مقدمة قانونا من تاریخ تقدیمھا لمحكمة االستئناف وقد خول القانون لجان االنتخاب سلطات تمكنھا من أداء مھمتھا فأجازت المادة 103 لھا ان تبعد عن مكان االنتخاب من لم یكن من المحامین الذین یحق لھم التصویت

امامھا وان تأمر بالقبض فورا على من تقع منھ جریمة او ایة محاولة للتأثر على االنتخاب او المساس بسالمتھ وان تستعین بقوات الشرطة وغیرھا في تنفیذ اوامرھا . وقد عالج القانون حالة شغور جمیع مناصب مجلس النقابة قبل انتھاء مدتھ سواء

باالستقالة او بأي سبب اخر فنصت المادة 93 من القانون على تخویل وزیر العدل حق تشكیل لجنة من اثنین من الحكام وثالثة من المحامین الذین تتوافر فیھم شروط عضویة مجلس النقابة على ان تتولى ھذه اللجنة ادارة شؤون النقابة حتى یتم

انتخاب مجلس جدید ویكون لھا جمیع اختصاصات مجلس النقابة ویكون لمن ینسبھ وزیر العدل رئیسا لھا اختصاصات النقیب واوجلت ھذه المادة على اللجنة ان تدعو اعضاء الھیئة العامة لالجتماع في موعد ال یتجاوز شھرین من تاریخ انقضائھا كما

نصت المادة المذكورة صراحة على استمرار مجلس النقابة الذي انتھت مدتھ في مباشرة اختصاصھ الى ان یتم انتخاب المجلس الجدید . 

وقد عدل القانون االحكام الخاصة بتأدیب المحامین ووضع من االحكام ما یكفل تحقیق العدالة مستھدیا في ذلك بالمبادئ التي تضمنھا قانون المحاماة المعمول بھ حالیا في الجمھوریة العربیة المتحدة فنصت المادة 110 على ان یكون تأدیب المحامي

من اختصاص مجلس یشكل في كل محكمة استئناف برئاسة رئیسھا او احد نوابھ وعضویة اثنین من المحامین یعینھما مجلس النقابة من غیر أعضائھ ممن تتوافر فیھم شروط العضویة فیھ ونصت المادة 111 على ان الدعوى التأدیبیة تقام على

المحامي بقرار من مجلس النقابة او من رئیس االدعاء العام وسوى في ذلك بین المحامین جمیعھا كبیرھم وصغیرھم وقصرت المادة 109 العقوبات التأدیبیة على التنبیھ والمنع مؤقتا من ممارسة المھنة ورفع االسم من جدول المحامین اذا رأى ان

الوقائع المسندة إلیھ لیست من الجسامة بحیث تستدعى محاكمتھ تأدیبیا على ان ال یخل ھذا بحق رئیس االدعاء العام في احالة المحامي الى مجلس التأدیب اذا رأى لذلك محال . 

وتحقیقا للمساواة بین المحامین وتخفیفا لألعباء المالیة التي تثقل كاھلھم عدل القانون عن استقطاع شيء من اتعاب المحاماة المحكوم لھم بھا ضد موكلیھم لصالح صندوق التقاعد اكتفاء بما یؤدونھ للصندوق من اشتراكات سنویة . وقد خفضت المادة

133 بدل االشتراك السنوي في صندوق التقاعد الى ثمانیة عشر دینارا لكل سنة من السنوات الخمس االولى وستة وثالثین دینارا لكل سنة من السنوات الخمس التالیة وثمانیة واربعین دینارا لكل سنة من السنوات التي تعقب ذلك . 

كما رؤى توفیرا للحیاة الكریمة للمحامي المتقاعد ضم كل او بعض مدة الخدمة في القضاء او في العمل القانوني المعتبر بمقتضى قانون السلطة القضائیة نظیرا للعمل القضائي الى مدة الممارسة الفعلیة للمحاماة اذا طلب المحامي ذلك على اال تزید

المدة المضمونة على مدة الممارسة المذكورة وان ال تزید بأي حال على عشر سنوات . 

وتیسیرا على المحامین الذین یطلبون احالتھم الى التقاعد رؤى اعفاؤھم من دفع جمیع بدالت االشتراك المستحقة علیھم لصندوق التقاعد عن المدة السابقة لنفاذ القانون السابق رقم 157 لسنة 1964 دفعة واحدة فأجازت المادة التاسعة والثالثون بعد

المائة ان یدفعوا المبلغ المستحق علیھم على اقساط شھریة متساویة خالل مدة ال تجاوز ثالث سنوات من تاریخ احالتھم على التقاعد . 

ولما كان من یعیلھم المحامي الذي یتوفى قبل استكمال مدة ممارستھ للمحاماة خمسة عشرة سنة ال یستحقون بمقتضى القانون السابق سوى مكافأة مقطوعة ال تضمن لھم العیش الكریم قد نصت المادة 151 على منحھم الحقوق التقاعدیة المقرر

للمحامي الذي یحال على التقاعد لعجزه عن ممارسة المھنة . وقد نظم القانون حتى الطعن في القرارات ووحد اجراءاتھ فأجاز لوزیر العدل ولما ال یقل عن عشرة في المائة من اعضاء الھیئة العامة على االقل الطعن في قرارات الھیئة العامة الى

االجتماع غیر العادي وف نتیجة االنتخاب . وأجاز لرئیس االدعاء العام ومجلس النقابة وللمحامي صاحب المصلحة الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأدیب كما خول القانون رئیس االدعاء العام حق الطعن في قرارات مجلس النقابة بتسجیل

اسم المحامي . وللمحامي الطعن برفض طلب تسجیل االسم بجداول المحامین غیر الممارسین وف القرارات التي عددتھا المادة 166 وجعل القانون میعاد الطعن خمسة عشر یوما في جمیع االحوال وخول محكمة التمییز مشكلة من رئیسھا او احد

نوابھ وعضویة اربعة من حكامھا حق الفصل ف الطعن ونص صراحة على ان یكون قرارھا في جمیع االحوال قطعیا ال یقبل تعقیبا من مجلس النقابة او من غیره احتراما الحكام المحكمة العلیا التي یجب ان تسمو على قرارات المجالس واللجان

االخرى .
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