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هللا ، مفهوم  عقد تقدیم المشورة القاهنوهنیة د. ذهنون  یوهنس  صالح ، هاهني حمدان عبد ا)١(
، )١) المجلد (١، السهنة (ت للحقوقوتكییفه القاهنوهني، بحث مهنشور في مجلة جامعة  تكری

وما بعدها. ١٧٧، ص٢٠١٦، ) الجزء الثاهني١العدد (
قال شخص اهنه كان یعمل مدیرًا الحد المستشفیات الخاصة في امارة ابو ظبي قبل اهنهاء )٢(

مع التعویض امین للمطالبة بمستحقاته المالیةبشكل تعسفي ، فلجأ الحد المحخدماته
ن ، فطلب المحامي مهنه مبلغ كبیر اضافة الى هنسبة معن الضرر الذي لحق به

، لكهنه رفض ذلك وهنصحه بعض االصدقاء بالدخول التعویض الذي ستقضي به المحكمة
، ة، وهو ما قام به فعًال كما یقولشور الى احد المواقع االلكتروهنیة القاهنوهنیة لطلب الم

=واستطاع بفضل هذه االستشارة الحصول على حقوقه كاملة بوقت قیاسي وبكلفة
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مهناسبة، اهنظر في ذلك مقال بعهنوان متقاضون یهربون من رسوم المحامین الى =
االستشارة القاهنوهنیة االلكتروهنیة ، عالء فرغلي .مهنشور على الموقع االلكتروهني:

https;// www.emaratalyoum.com  ١٦/٨/٢٠١٨تاریخ الزیارة للموقع  
االستشارة القاهنوهنیة المجاهنیة وثقافة بیع الخدمات  القاهنوهنیة، مقال مهنشور على الموقع )١(

االلكتروهني :
www . radiot etouan . ma               ٢٠/٨/٢٠١٨تاریخ الزیارة للموقع
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ومن الجدیر بالذكر ان المشرع العراقي قد هنظم  احكام  المكاتب االستشاریة في التعلیم )١(
) ٧تعلیم العالي رقم (العالي بقاهنون  مكاتب الخدمات العلمیة واالستشاریة في مؤسسات ال

.١٩٩٧لسهنة 
في دولة االمارات الهادفة الى  زیادة الوعي القاهنوهني لدى المواطن  من البرامج المهنفذة )٢(

هي:
برهنامج سهل-
برهنامج زیارة مغرد-
برهنامج صیرورة  ثقافة احترام القاهنون-

للمزید اهنظر الموقع االلكتروهني
https// www.govern ment.ae/..justice../ promoting..     

١٠/٨/٢٠١٨تاریخ الزیارة للموقع  
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اهنظر المواقع االلكتروهنیة:((شور))للمزید عن مبادرة  )١(
(1) https ; www. Alitthad . ae/ Article / 33406 / 2017                     
(2) https ;// www . albaya . ae                                                 

:ة على مواقع التواصل االجتماعي)، على الموقع االلكتروهنياالستشارات القاهنوهنیاهنظر ()٢(
https ; // www . emarataloalyoum . com                                      

٧/٨/٢٠١٨تاریخ الزیارة 
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اقعة ان أحد االشخاص  دخل الى احد المواقع االلكتروهنیة لتقدیم االستشارات ففي و )١(
القاهنوهنیة  وتعرف من خالل الموقع على محام قدم له عدة استشارات  قاهنوهنیة في دعوى 

وتبین له بعد ،كل محام آخر للتمییز وكسب الدعوىاحوال شخصیة وخسر الدعوى ثم و 
مهنه معلوماته موقع برة ، وان الموقع الذي استقى ذلك أن المحامي االول ال یملك أي خ

الواقعة عناهنظر تفاصیل اكثروال یرتاده اال الهواة من المحامین،عام غیر متخصص
مصدر ،ستشارة القاهنوهنیة االلكتروهنیة)من رسوم المحامین الى االمقال (متقاضون یهربون

سابق.


