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: استبعاد المحامي من جدول المحامین : سابعًا 

القـــانون إحكـــامیســـتبعد المحـــامي ویشـــطب اســـمه مـــن جـــدول المحـــامین وفـــق   

  : اآلتیةالعراقي في الحاالت 

ال یسجل اسم المحامي في جدول المحامین ما لـم یـدفع للنقابـة رسـم التسـجیل .١

بدل االشتراك یؤدي خالل شهر كانون الثاني من كل سنةإنوعلى المحامي 

سـبب كـان عـن دفـع بـدل االشـتراك أليتخلف المحامي وٕاذا. السنوي للنقابة 

وال . ین یعتبر اسمه مستبعدًا حكمًا من جدول المحامین تمتوالیسنتین السنوي 

المحامــاة إلــىرغــب فــي العــودة وٕاذاتحســب هــذه المــدة منقضــیة فــي المحامــاة 

وال یقبـل طلـب انتمـاء المحـامي . مجـددًا النقابـةإلـىانتمائـه بإعادةیقدم طلبًا 

بعــد إالاســتبعد اســمه مــن جــدول المحــامین أكثــر مــن مــرة إنســبق إذامجــددًا 

  . مرور سنتین ابتداء من تاریخ استبعاد اسمه للمرة الثانیة 

فقـد شـرط مـن إذایقرر مجلس النقابة رفع اسم المحامي مـن جـدول المحـامین .٢

علیها بالمادة الثانیـة مـن قـانون المحامـاة شروط ممارسة المحاماة المنصوص

. العراقي 

عـــین المحـــامي فـــي المناصـــب والوظـــائف المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة إذا.٣

الرابعــة مــن قــانون المحامــاة العراقــي فیعتبــر اســمه مســتبعدًا حكمــًا مــن جــدول 

. المحامین واعتبارًا من تاریخ مباشرته 

ى اســــتبعاد المحــــامي مــــن جــــدول اآلثــــار القانونیــــة المترتبــــة علــــ-:ثامنــــا

المحامین

ال یجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامین وانقضـت عالقتـه بالمحامـاة ألي .١

یعــاد تســجیل اســمه بجـــدول إنقبــل إعمالهــایمــارس أي عمــل مــن إنســبب 

هـذا القـانون ویعاقـب مـن إحكـامویؤدي رسم التسجیل مجددًا وفق . المحامین 

بمنعـــه مـــن آنـــذاكنـــوع العمـــل الـــذي یزاولـــه ًا مهمـــا كـــانیـــیخـــالف ذلـــك تأدیب

تســجیل اســمه إعــادةممارسـة المحامــاة مــدة ال تزیــد علــى ســنة تنفـذ بحقــه عنــد 

. في الجدول مجددًا 
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أوال یجــوز للمحــاكم الــدوائر الرســمیة وشــبه الرســمیة قبــول مراجعــة المحــامي .٢

. وكالته في دعوى ما لم یكن اسمه مسجًال في جدول المحامین 

أســـبابســـجیل المحـــامي مجـــددًا فـــي جـــدول المحـــامین فـــي حالـــة زوال یعـــاد ت.٣

اســتعباد اســمه مــن الجــدول وذلــك بقــرار مــن مجلــس النقابــة بعــد تقدیمــه طلبــًا 

بذلك 

شـــركة مـــن أومصـــلحة حكومیـــة أوشـــبه رســـمیة أوعلـــى كـــل دائـــرة رســـمیة .٤

إلــىترســل إنهــذا القــانون عنیــت لــدیها محامیــًا إلحكــامالشــركات الخاضــعة 

الصــادر بتعینــه لغــرض اســتبعاد اســمه مــن األمــرابــة المحــامین صــورة مــن نق

  . جدول المحامین 

  : الیمین أداء: تاسعا

ال یجــوز " نصــت المــادة الحادیــة عشــر مــن قــانون المحامــاة العراقــي علــى انــه   

المحامــاة  إعمــالمــرة مزاولــة أي عمــل مــن ألولللمحــامي الــذي ســجل اســمه بالجــدول 

مـن ینـوب عنـه أومحكمة االستئناف بحضور نقیب المحـامین إمامف یحلإنبعد إال

ـــاهللا العظـــیم ( اآلتیـــةالیمـــین  ـــرم إعمـــاليأودي إنأقســـم ب ـــه وشـــرف وان احت بأمان

  ) . وآدابهاالمهنة وأرعى تقالیدها إسرارالقانون وأحافظ على 

  : المحاماة إعمالفي التمرین على : عاشرا

مــرة فــي جـــدول المحــامین یخضـــع ألولحامیـــًا عنــدما یســجل اســـم مــن یقبــل م  

  : اآلتیتینالطریقتین إحدىالمحاماة باختیار إلعمالللتمرین على الممارسة الفعلیة 

التمــرین مــدة ســنتین فــي مكتــب محــام مــارس المحامــاة مــدة ال تقــل عــن خمــس .١

  . سنوات 

. التدرج في صالحیات معینة مدة ال تقل عن ثالث سنوات .٢

نى مـن شـروط الممارسـة كـل مـن مـارس مـدة ال تقـل عـن سـنتین علمًا انه یستث

دوائـر إحـدىمدیریـة الحقـوق فـي أوالمحامـاة أواالدعـاء العـام أوالعمل فـي القضـاء 

فـي القـانون والمستشـار علیا كان حامًال شهادة إذاالتدریس في كلیة القانون أوالدولة 

  . والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة 
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یلتحـق بمكتـب محـامي إناألولـىعلى المحامي المتـدرب الـذي یختـار الطریقـة :أوًال 

وللمحـامي المتمـرن  فـي السـنة . بـذلك موقعـًا منهـا إقراراالنقابة إلىیقدما إنوعلیهما 

  : اآلتیةیمارس الدعاوى القضائیة إنمن تسجیل اسمه في جدول المحامین األولى

ودعــــاوىأخیــــرةعاوى البدائیــــة بدرجــــة یمــــارس بمفــــرده المرافعــــات فــــي الــــدإن-أ

ــــنح والمخالفـــــات وحضـــــور التحقیـــــق األحـــــوال ـــیة ودعـــــاوي الجـ ــــا الشخصــ فیهـ

والقرارات الصادرة فیها وتعقیب المعـامالت اإلحكاماستعمال طرق الطعن في و 

  . لدى المراجع القانونیة كافة 

أولى یمارس بمعیة المحامي الممرن المرافعة في الدعاوي البدائیة بدرجةإن-ب

. والقرارات الصادرة فیها اإلحكامواستعمال طرق الطعن في 

  : یمارس بمفرده ما یلي إنوللمحامي المتمرن في السنة الثانیة 

  . حضور التحقیق في جمیع الدعاوى الجنائیة -أ

المرافعــــة فــــي دعــــاوى البــــداءة كافــــة ودعــــاوى المحــــاكم الخاصــــة والمجــــالس -ب

. الغیابیة الصادرة فیها اإلحكامواللجان مهما كان نوعها واالعتراض على 

یة ودعــــاوى فنائوان یمــــارس بمعیــــة المحــــامي الممــــرن المرافعــــة فــــي الــــدعاوى االســــت-

  . درة فیها والقرارات الصااإلحكامالجنایات واستعمال طرق الطعن في 

إعمـــالالمحـــامي الـــذي یختـــار طریقـــة التـــدرج فـــي التمـــرین علـــى : الحادیـــة عشـــر

  : المحاماة 

مــن تســجیل اســمه فــي جــدول المحــامین المرافعــة األولــىیمــارس فــي الســنة إن-أ

الشخصــیة ودعــاوي الجــنح األحــوالودعــاوي أخیــرةفــي دعــاوى البدائیــة بدرجــة 

اإلحكــــاممال طــــرق الطعــــن فــــي ا واســــتعهــــوالمخالفــــات وحضــــور التحقیــــق فی

  . والقرارات الصادرة منها 

یمارس فـي السـنة الثانیـة حضـور التحقیـق والمرافعـات فـي دعـاوي الجـنح إن-ب

ودعاوي المحـاكم الخاصـة والمجـالس أخیرةوالمخالفات ودعاوي البدائیة بدرجة 

والقــــرارات اإلحكــــامواللجــــان مهمــــا كــــان نوعهــــا واســــتعمال طــــرق الطعــــن فــــي 

. فیها الصادرة
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٤

أولـى ودعـاوي المرافعـة فـي دعـاوي البـداءة بدرجـة الثالثـةةیمارس في السـنإن-ج

یقرر منـع المحـامي مـن ممارسـة إنعلمًا انه من حق مجلس النقابة الجنایات

.ذلك أسباببعض الصالحیات المذكورة مع بیان 

ة بیانــًا یقــدم للنقابــإنوعلــى المحــامي المتمــرن بعــد انتهــاء مــدة التمــرین المقــررة 

افـع فیهـا مصـدقًا علیـه مـن المحكمـة التـي نظـرت أمامهـا هـذه ر بالدعاوي التي ت

یقـــدم إناألولـــىوعلـــى المحـــامي الممـــرن فـــي حالـــة اختیـــار الطریقـــة الـــدعاوي 

فــــي كفـــاءة المحـــامي المتمــــرن وســـلوكه فــــي هأیـــر للنقابـــة بیانـــًا ســــریًا یتضـــمن 

  تمدیدها أومدة التمرین نهاءإالتي مارسها وتوصیاته بشأن واإلعمالالمحاماة 

مــدة إنهــاءوبعــدها یقــرر مجلــس النقابــة بنــاء علــى طلــب المحــامي المتمــرن   

التمـــرین وتســـجیل اســـمه فـــي جـــدول المحـــامین ذوي الصـــالحیة المطلقـــة ولـــه عندئـــذ 

  . األخرىجمیع المحاكم والجهات إمامصالحیة ممارسة المحاماة بصورة مطلقة 

  

یتمتـع المحـامي وفـق القـانون العراقـي بـالحقوق : حـامین حقـوق الم: عشر الثانیة 

  : اآلتیة

المشـورة إبـداءال یجوز لغیر المحـامین المسـجلین فـي جـدول المحـامین .١

إمـــامالتوكـــل عـــن الغیـــر لالدعـــاء بـــالحقوق والـــدفاع عنهـــا أوالقانونیـــة 

المحــــاكم العامــــة والخاصــــة ودوائــــر التحقیــــق والشــــرطة واللجــــان التــــي 

  . الفصل في منازعات قضائیة أوبالتحقیق خصها القانون

یســلك الطریقــة المشــروعة التــي یراهــا مناســبة فــي الــدفاع إنللمحــامي .٢

أوعــــن موكلــــه وال یكــــون مســــؤوًال عمــــا یــــورده فــــي عریضــــة الــــدعوى 

. التحریریة مما یستلزمه حق الدفاع أومرافعاته الشفویة 

یة وشــبه الرســمیة ینــال المحــامي مــن المحــاكم والــدوائر الرســمإنیجــب .٣

التي یمارس مهنته أمامهـا الرعایـة واالهتمـام الالئقـین األخرىوالمراجع 

بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهیالت التي یقتضیها القیام بواجبـه وال 

. تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني إنیجوز 
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ــلطات الرســــمیة التــــي تمــــارس ســــلطة قضــــائیة .٤ أوعلــــى المحــــاكم والســ

التــي یمــارس المحــامي األخــرىالمجــالس والهیئــات والمراجــع و تحقیقیــه

الــدعوى والتحقیــق واالطــالع أوراقتــأذن لــه بمطالعــة إنإمامهــامهنتــه 

على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم یؤثر ذلك على سیر التحقیق 

. یثبت ذلك كتابة في أوراق الدعوى إنعلى 

جــرائم القــذف والســب مــنإلیــهالمحــامي عمــا ینســب قیــفال یجــوز تو .٥

المحامــاة ممارســته إثنــاءكتابــات صــدرت منــه أوواالهانــة بســبب أقــوال 

ــا أویشــــترك القاضــــي إنوال یجــــوز  قضــــاة المحكمــــة التــــي وقــــع علیهــ

. اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام علیه 

بسـبب أومهنتـه إعمـالتأدیتـه إثنـاءمن یعتـدي علـى محـام كل یعاقب .٦

تأدیتـــه إثنـــاءالعقوبـــة المقـــررة لمـــن یعتـــدي علـــى موظـــف عـــام تأدیتهـــا ب

. بسبب تأدیتها أووظیفته 

ال یجــــوز حجــــز وبیــــع كتــــب المحــــامي وموجــــودات مكتبــــة الضــــروریة .٧

. لممارسة مهنته 

النقابة بـأي شـكوى تقـدم ضـد محـام وفـي غیـر حالـة الجـرم إخباریجب .٨

ریمـة منسـوبه التحقیـق معـه لجأوالمشهود ال یجوز استجواب المحـامي 

ـــة بممارســـــة مهنتـــــه إلیـــــه ـــد إالمتعلقــ النقابـــــة بـــــذلك ولنقیـــــب إخبـــــاربعــ

. من ینوب عنه حضور االستجواب والتحقیق أوالمحامین 

التـي بالتخفیضـاتشـرعًا بإعـالتهمیتمتع المحامي وأفراد أسرته المكلف .٩

المستشـــفیات والمؤسســـات الصـــحیة أجـــورتمـــنح لســـائر المـــوظفین مـــن 

. ور نقلهم في السكك الحدیدیة الحكومیة وأج

إذاإالال یجـــوز تســـجیل عقـــود تأســـیس الشـــركات مهمـــا كـــان نوعهـــا .١٠

كانت منظمة من قبـل محـام ویسـتثنى مـن ذلـك العقـود التـي تكـون احـد 

  . شبه رسمیة أوطرفیها دائرة رسمیة 


