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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب       

 برملان كوردستان ـ العراق
 

على  ًااملعدل وبناء 1991نة ــلس( 1)من القانون رقم ( 65)من املادة ( 1) إستنادًا حلكم الفقرة
برملان كوردستان ـ العراق جبلسته االعتيادية ، قرر العدد القانوني من أعضاء الربملانما عرضه 

  :تشريع القانون اآلتي 12/6/1113واملنعقدة بتاريخ ( 13) املرقمة
 3102لسنة ( 01)قانون رقم 

 قانون التعديل الثالث لقانون صندوق تقاعد احملامني 
 0111لسنة ( 01)إلقليم كوردستان ـ العراق رقم 

 :وىلاملادة األ

 : من القانون وتقرأ كاآلتي( 6)تعدل املادة 

 :ن املصادر التاليةتتألف موارد الصندوق م :اواًل

 . ـ بدالت اشرتاك احملامني يف الصندوق1

 . ـ الطوابع اخلاصة بالصندوق1

من االتعاب اليت تدفع للمحامي عند توكيله يف الدعاوي اليت تنسبها له جلنة توزيع %( 16)ـ 3
 . الدعاوي مبوجب قانون احملاماة

 . ـ اهلبات املختلفة مبوافقة السلطات املختصة4

 .واملساعدات اليت تقدمها حكومة االقليم ـ املنح6

يف حالة حصول عجز يف الصندوق تتوىل وزارة املالية واالقتصاد يف اإلقليم سد العجز  :ثانيًا
 .احلاصل فيه

 :املادة الثانية

 :من القانون ويقرأ كاآلتي( 5)من املادة ( ثانيًا)من الفقرة ( 1)يعدل البند 
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 : ثانيًا

 :ك السنوي من احملاِم حسب مدة التسجيل على الوجه اآلتييستوفى بدل االشرتا -1

 .ألف دينار إذا مل متض على تسجيله مدة ثالث سنوات مائة( 1110111) -أ

 .مائتان ومخسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة ثالث سنوات( 1610111) -ب

 .ثالمثائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة مخس سنوات( 3110111) -جـ

 .ثالمثائة ومخسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشر سنوات( 3610111) -د

 .أربعمائة ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة مخسة عشر سنة( 4110111) -هـ

 .أربعمائة ومخسون ألف دينار إذا مضت على تسجيله مدة عشرين سنة فأكثر( 4610111) -و

 :املادة الثالثة

 :من القانون وتقرأ كاآلتي( 16)تعدل املادة 

ستة آالف دينار عن كل شهر ( 50111)خيصص الراتب التقاعدي وحيتسب على أساس  :أواًل
من املدة التقاعدية وفق أحكام هذا القانون ويعترب هلذا الغرض جزء الشهر األخري شهرًا 

 .امنائة ألف دينارمليون ومث( 100110111)على أن ال يزيد الراتب على . كاماًل

يعدل الراتب التقاعدي للمحامني الذين أحيلوا على التقاعد يف إقليم كوردستان قبل نفاذ : ثانيًا
ثالثة آالف دينار عن كل ( 30111)هذا القانون وخيصص الراتب التقاعدي على أساس 

 .شهر من املدة التقاعدية ويعترب هلذا الغرض جزء الشهر األخري شهرًا كاماًل

 :ادة الرابعةامل

 : من القانون وتقرأ كاآلتي( 15)تعدل املادة 

جيوز اجلمع بني احلقوق التقاعدية للمحاماة وأية حقوق تقاعدية أخرى بغض النظر عن مصدرها 
 .مليون ومثامنائة ألف دينار شهريًا( 100110111)على أن ال يزيد جمموعها على 
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 :املادة اخلامسة

 .قرار يتعارض مع أحكام هذا القانونال يعمل بأي نص قانوني أو 

 : املادة السادسة

 .على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون

 :املادة السابعة

 (.وقائع كوردستان)ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تأريخ نشره يف اجلريدة الرمسية 

 
 

                                                                      

 

 

 األسباب املوجبة

 .بغية رفع الراتب التقاعدي للمحامي املتقاعد أو الذي حيال على التقاعد، فقد شرع هذا القانون

 .من قبل رئيس اقليم كوردستان 1113لسنة  13بقرار رقم صدر القانون  /حظةالم

 

 

 ارسالن بايز امساعيل. د
 رئيس برملان كوردستان ـ العراق


