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 الشكر والتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ََأْصِل ْْ َربِّ َأْوزِْعِِن َأْن َأْشُكَر نِْعَمَتَك الَِِّت أَنْ َعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َوَأْن أَْعَمَل َصاِِلًا تَ ْرَضاُه و
 51ورة األحقاف، اآلية: س                                                ِل ِف ُذرِّيَِِّت ِإِّنِّ تُ ْبُت ِإلَْيَك َوِإِّنِّ ِمَن اْلُمْسِلِميَ 

الصالة والسالم على سيد بفضل منه ونعمة، و الذي وفقين يف إكمال هذه البحث احلمد هلل الذي يستحق احلمد والشكر

 .أمجعني خرين ، سيدنا حممد وعلى اله األولني واآل

اع أهقبد  بجييبش رب، و، وع بي  هقبدي و  وقبد انهييبم مبع اعبداد ابدر اود ا ب  أما بعد، يدعوني واجب  اووابا 
، وربب، و وامهنبباني اومواببوش اوبب  او ببند او ييبب  معبباوي ات ببهاد ابباان ييببداع  اببيض مجاببض اوق ببا  اتعابب  اوبب  

االربب اا اوق ببااي رامببش االبببو  ومىداببا واوبب  ادا   اومعيببد اوق ببااي وأ بباهدهيا ايابب  اوقا ببي جا بب  مرمببد  اببيض 
اوقا ببي  ببضياع ارمببد ت ببهادو اوضا ببش و اهدهنا ق ببا  مر،مبب  اوهمييببي االهراديبب   ، واوبب  ق ببا  اوعداوبب  و ببمواا ا بب

، اقد ،اع إل راداهه اوقيم ، وهوجيياهه او ديد ،  ودقب  مىر اهبه أع ب  اتثب  برثيوهض اه باإلر اا عا   يا يع
خ اجيبببا بيبببدا اوم بببموع اوبببدو  اود ا ببب ابببي اعبببداد ابببدر  ب عايهبببه اتبويببب   ش جيبببداي ابببي م ببباعدهي، وأربببا نيوببب  يببب وا 

وي يببش اببي   او، يمبب ، وأاببادني مببع اببيا خب هببه او ويابب  اببي مجبباش اوبرببا، اي ببيش اف اوعاببي اوقببدي  اع يرض يبب
 .  ااعما

اوقا ببي  ببا و جبباب  ناابب  ا ببهادنا وأهقببد  باوربب،  واوهقببدي  اوبب  ،ببش مببع مببد وببي يببد اوعببوع وأخبب  باوببد،  
  هغ يبببد ش اببباخ  رببب يا واوقا بببي ميبببا واوقا بببين بببا اوقا بببيو واوببب  ات بببهاد اوبببد،هو  عابببي ابببويو  ابببيض االدعبببا  

منبي ،بش  وما أببدور مبع معونب  ومربو   اايب واوقا ي ا يج خايش واوقا ي ناا  عبد ناا  واود،هو   ابا نعماع 
اور  واومود ،  ،ما اهقد  بباق  مع اوو د مرما  ب،ش اوثنبا  واوبود واالرهب ا  اوب  اوقا بي اوضبد اونجيب   بعد ر بيع 

، واوببب  د،هبببو  اوخابببن واو،ببب    ربببريهاع قا بببي مر،مببب  ببببدا   او اببباا  اتوش وم ببباندهه او يبببب  وهوجيياهبببه او بببديد  
أهقببد  باوربب،  وو،بب   ع ببااي  ونيببش ار بباني  ويمببه اواغببوو ، اا ببش عببباض اوعنببيو ومببا بدوببه مببع جيببد وعنببا  اببي هق

 اوجييش.
مر،مب  اوهمييبي االهراديب  ق ب  مبو ضي و االدعبا  اوعبا   يمبو ض انبا  مواالخبوبى  مرمبد  ور، و وهقبد و 

ومبا اوم ،ي االو،ه وني واوم،هب  اوم ،يي  واوب  مبو ضي م،هبب  اومعيبد اوق بااي وم،هبب  ،ايب  اوقبانوع بجامعب  بغبداد 
 . اوق ااي واومااد  باوق ا ام بدوور مع جيد اي هيويدنا  

، و،ش مع وبه ابا  بيبدر اود ا ب  اابه منبي اوثنبا  او يب    ار اع يد،  وجيود ال هن   ااي ارا اش واالاتاما 
 واور،  اوجييش.
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  المقدمة:

, كافب  لضبس اببن   ميبل ذ فبن  لبب  لغايب   سااابي  لضاءببا  مبن ءبحا   لاحايب   لاالنليبب  لضلبا ال ريب  ن   
كا  قالن   الدلا   لعاذ يلظذ ناائل تض   لاحاي  فن ظل  سمبد    لتبن رابح ا فالبب ينب     تكبن   ن    

تاديبببد  لاابببن  أ      تضببب   لنابببائل قاىبببد   لبببس تضببب   لغايببب  حابببتنفي  لضءبببحالا  نحاكحببب    نبببر     ,
از   تضب   لاابن  يتحتب  ماحتيب نن نماتببميل  ح  اانقب  حاأل  لظيح   لندنى , فح  يكن  لضس ن نما ن ل

فببن  للقببا   لاببالنلن لكببل حل حببا  يببر حتنببانز اببدند  لابب  نال حاىببر دن   تضبب   لن نمببا نيببل    لتلذيبب  
 ا .نحءحنل ا لحد م حدركاً  حاد ذ مىيرً  م ا , لالحًا مادندما من نماتب لنفا  

ابب احب حبب   لاءببا  ن لن ببا   س ببرى فببن  الدلببا   لعبباذ فببن ن   مبب ا  لغايبب   لتببن ياببعسكالبب    ن 
احاي  لظاذ  لدنل  نأحل ا ن لابر  ن ءحا  تض   لغاي  ح   الل احاي   ل يئ   النتحالي  نتااي   لعد ل  

فاببد  ,لضببس حىببالا ا  لعضيببا ن لاذبباظ لضببس  حن ل ببا ءببح   قببار  اتببر ذ  لحيببرنلي  ن اتببر ذ تقميبب   لاببالن  
لحر قمببب   اً يفبببن  لنالببب   لحبببدلن مالتمبببارا ن بببازً  أااابببلبببب من ن لذعبببال دنر   ينبببامببب    لببب ظ بببار  مبببا  لز حببباً 
 تقمي   لاالن .  ن اتر ذ لحيرنلي  

لب ظ ر حب  ن الحا ن حاااًا ل  ا  لغاي   لس اد ً  7102لال   94ن    نا  قالن   الدلا   لعاذ رقذ 
 ينبب    تز لببب نتقببنيالً  ب يتعببي   اببتكحالباكاحببرا اتببس  ال     مببب لاىببًا فببن معبب  أتقميااتببب حلبب  ىببدن 

نقببديحًا حبب   للىببن  ينبب   الاتعاءبب  للببب محببا يببن ئذ أاببن ل  لمضببد نابباكليب نيابباير  لتيببري   لاببدي  فببن 
ا   بححا كا  حثار لض ال  فبن نن حل ا تعنزا  لكي  منءنح ل   لغر   تناماتب نأ  ح  لىنىب حا

ابضيذ فببن  لكثيببر حبب   سلببب لحاببتقا   ر  قببد اكاحببب حبب   لاببالن   لابام اببد  اببتناس  لاببالن   للافب , ف  للظبر
فيبب  ااب نيتحيز مالماباق  ن ليابر نىبدر فيبب قءبا   زيبر  لحباد  ابديد  لتابدير دقيب   الابتلماق حاىبن 

 .ناددن  حذاميحب لىنىب

ال ايحا فن  لاءا   ل ي  كمير ً  حل  لد  الن   دنر ً  سدنر  الدلا   لعاذ  لحدلن قد القن لن ق  ن  
قءس مدنرا  لحدلن فن  لكثير ح   الاكباذ , فاىبمه ملبا  دنر لالدلبا   لعباذ فبن  لبدلانى  لتناريب   لتبن 

فبن دلبانى  سابن ل  لي ىبي   لتبن ت ب   الابر  ن لقذنلب  نتيبريد  سقذبال ندنر  , ن دنر ت    لدنل 
 .   لحاافظ  لضس  للظاذ  لعاذ ر فن فن دلانى  لااىري , ندنر فن  لدلانى   د ري  , ندن 
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نحب  نأحاذ م    لتقنر  لاءائن كا  ال مد ح  نء  حعايير حادد  لدنر  الدلا   لعباذ  لحبدلن , 
 اكاذ  لحااكذ فن  اي   لدق  ن لا ر فيحا يتعض  متاديد م    لدنر , نمن أحر قميعبن لظبر  لعبدذ  مد  ملا

ما ءببباف  لضبببس  اللتر ءبببا  لالدلبببا   لعببباذ  تذبببا   ءر   لضبببس  لتقميابببا   لح تضذببب  لذكبببر   لبببدنر  لحبببدلن 
 .ل ا ح  نال   لذاب   ليديد   لتن تعر 

 ن ءببااً  ن  فكببر   الدلببا   لعبباذ  لحببدلن تعكبب  حذ نحبباً  فببن مبب    لمابب ن  حببا لريببد تنءببياب ملببا  
حببن ل    النتحاليبب  حنءببنلب تعببر  ااببن  نأ, ف ببن لمببار  لبب  ىببنر  أن يببكل حبب  أيببكال  لاحايبب حابدد ً 

نحىاله ل قر  لءيا  , نمن محثام   اتحال  ير حؤكد نحذتر  فبن  لنقب  لذابب , نييبكل للىبر  حب  
ال يبب  فيببب ن  مبب    لتعريبب  لببدنر  الدلببا   لعبباذ ال يحكبب  تىببنرا  للاىببر  ل حبب   لحاليبب  لضحنتحبب  , نححببا

مبا   لز حبًا  ظ بار دنر  الدلبا   لعباذ فبن  لنالب   ,  الحبر  لب يأىال نال فن نقار  لدلنى  لحدليب    ت با 
 . لحدلن 

 :البحث موضوعأهمية 

نححارابب   لببدلنى  ن ابب   لضنببن   لببس  لاءببا   لحببدلنابب   لحااءببا  ألببس    نترنبب  أمحيبب  مبب    لحنءببن  
 لحدلي  كماي   لاان   ال رى  ا  يكذضب  لاالن  لكل ي   ,  ال     ل  لذ يعد ااًا ي ىيًا فابق ن لحبا 

لببس نالبب  نظيذتببب  لذرديبب  فببال يابباال  اببت د حب  ال فببن حنببال ل فببن قياتببب نظيذبب   نتحاليبب  لاحبب  نياحبب
 لابب  تضبب   سمببد    ن كببا  ناببيض  ل ثببر   فببأ  نببانز   سمببد   ن لاببيذ  النتحاليبب  ن القتىببادي   لحاببدند 

قمبل    لحدليب  لبدلنى ل بد  حب   ال  ,  فال ياتا  فن م ا  لاالب  احايب   لحيبر , لضس ااا   لحنتح  
كببل يببن  مببن تقميبب   لاببالن  ن تلذيبب ا فببن  قببار  لحذبباميذ ن الىببنل  لعاحبب   لتببن تراببح ا  لاببضق   لعاحبب  

حباذ  لاءبا   لحبدلن ي بد   لبس تاايب  مب    لحذ بنذ فبن  لحاافظب  لضبس أ     تد ل  الدلا   لعباذ ,لضدنل  
نحلبب   ت ببا   ل ىببنح   لحدليبب  ,  الحببا   لاببالنلن لضحتااءببي  ن لاذبباظ لضببس  لىبباله  لعبباذ ن ل ببا  حعببًا 

كنابببيض  لتاايببب  حكااببب  نحلببباف  ي ىبببي  نحبببا قبببد يترتببب  لببب   لببب  حببب  لبببدذ  الابببتار ر فبببن  لحعببباحال  
لبس  قبنر  ذ فبن  لبدلنى  لحدليب  ن لتبن ترنب  ندن  محي  ن قبنر  دنر  الدلبا   لعبان ل ىنحا  , نمك   تم

 . حترتم  لضس م    للن  ح   لدلانى ل   الثار  النتحالي  ن القتىادي 

تلمب  حب   لغايب   لتبن ننبد حب  نر  الدلبا   لعباذ لبب حب   سمحيب   لتبن لبس أ   لماب  فبن دنءاف  ن
ف ن نكيبل  لحنتحب  نلائمبب  لابالنلن فبن  لبدفا  لب  حىبالاب  لحيبرنل   أنض ا نمن احاي ) لىاله  لعاذ(,

ناانقب ح   بالل حر قمب  ااب  تقميب   لابن لي   لحتعضاب  مالحىباله  لعاحب  سنبل  لنىبنل لضتقميب   سحثبل 
حا يعحل مااذ  لحنتح  نلااامب مالتمارا  لنكيل  ليبرلن للبب ل  , ن    ح  تلاق مب م ا  لح ح  نلذكر   لعد ل 
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ز   حا يا  ح   لت اكا  لضابن لي  ن لاابن   لعاحب , نمب   حبا يعقيبب حكالب  حتحيبز  مبي  أفن  لحقالم  ماانقب 
 أن ز   لدنل   س رى .

 :  البحثالهدف من 

تلبدر  ءبح   لتقبنر  لب ي  دنر  الدلبا   لعباذ  لحبدلن( أ   ل د  حب  مب ا  لدر اب  مبن  لتأكيبد لضبس أ  0
عبدل ن اانيبا   لحنتحب   ءليب  , ح  فكر   لن لتن تاعس لضس  لدن ذ لحالئ  النتحالن لتءاح   فكر  تعرفب

 , ن   لببدلنى  لحدليبب  رمببا حنببال نقما ببا فببن أكثببر حبب  حنببال نلعببل   فكببر   لىبباله  لعبباذ متكببر  لاءببا   ن 
 ببب  لبببن تبببذ  ءأي تبببد ل فبببن اببباال  يتعببب ر في بببا    لاءبببائي  ر اكببباذ ن لابببر رقامتبببب لضبببس   يحبببله  لاءبببا  
 لحىبضا   لعاحبب  ألىببا   اببير فبن  تنباايدنر  دلببا   لعباذاللدنر كبن  نمب ل  ي, مارفيت ببامالان لبد  لعاحب  

 فن ااال   ر   لاالن .

 ,  ن ىض  حماير  مالاالن  , الل ا ح   لاانا   النتحالي  دنر  الدلا   لعاذ  لحدلن(  لتأكيد لضس    7
ن لاان   النتحالي  من  لتن ت ض   للظذ  لاالنلي  , ف  ا ال تليأ نال تتقبنر  ال حب   نبل تاايب  حىباله 
لحضيبب  تلتظببر حل ببا دن     يضتذبب  فببن  لمد يبب   لببس  للظريبب  فببن   ت ببا , نحببا في ببا حبب  حتالبب .. نحبب  حلقبب  

دفع   لس  لتذكيبر فبن  ينادمبا حب  نتمرير ,     الما حا تظل  للظري    ت ا حنن   مالحىضا   النلس  لتن 
ي ضب  معبد  لب  مب   تباري  حا  لحمدأ فن يعتر  مب ...     للتين  تقض  أنال , أ   م   قد ال يمدن ىر ا   

 فلن قالنلن. كل ملا 

قءائي  ندير  مالدر ا , نءاف  نلس  حمادئم    لحنءن , نمن ُتعد ما     ملا  أاكاحًا قءائي  فن( ن3
مر زمبا يكبن  ابافزً  لضبس أ   لاءا  ح   مب    لحنءبن   تقبنيرحىادر  سلظح   الاتياقي  فضعل در ات ا ن  

, لحا يترت  لضيب ح  تااي   لحىاله, ندف   لحذااد فن م    لما , ناذظ اان   للبا   لتبن مبن حاىبد 
 لضير  ن لاالن .

مميبا  أننبب   نتاديبد قميعتبب دنر  الدلبا   لعباذ  لحبدلنلس  لنقن  لضبس حذ بنذ (  نت د  م ا  لدر ا  ن9
 .ل ي أثير انلب ل ال   

لالدلببا   لعبباذ احايبب  لببس  اببتما   لحيبباكل  لعحضيبب  متلظببيذ قببالنلن  ببا  يكذببل ( دلببن   لحيببر   لعر قببن ن5
 . لحال  لعاذ ن لحىاله  لعاح 
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 منهجية البحث:

 لعر قببن حبب    يببار   اارلبب  مببي   لتيببري لتحببدلا لضببس  لح لتحببد   لدر ابب  لضببس  لحببل ن  لحاببار  ن   
 لذرلاببن كضحببا تقضبب   سحببر  لبب , كحببا  لتحببد  عبب   لاببن لي   س ببرى كالتيببري   لحىببري ن لتيببري  لببس من

 لدر ا  لضس  لحل ن  لتاضيضن  لنىذن  ل ي يانذ لضس أاا  تاضيل  لذكر   لحعرنء  نحلاقيت ا فن ءن  
لببس  لببرأي  لذا ببن   لحلىبب  لن ل ببا ن  ننببد ن      لتيببريعن  لحعببالببس  لببل ءر    لاببديد  لكببن يببتذ ناببلادما ن
ااابًا لضبس  اللتحباد لضبس ميبا  حنقب  لضبس  لحبل ن  لتقميابن  لب ي يابنذ أ لضي ا , نك ل   لتحد   لدر ا 

 لاءببا   لعر قببن كضحببا كببا  لاءببائلا حنقبب  حعببي  , نتاضيببل مبب ا  لحن قبب  متاببضيق  لءببن  لضببس  لح ببذ حل ببا 
 لما .نحلاقيتب لتتذ  لذائد  ح  حنءن   

 خطة البحث:

حب   تلانللا فن  لحما   سنل حذ نذ دنر  الدلبا   لعباذ فبن  لبدلنى  لحدليب م    لما   لس حماثي  قاحلا 
 ببالل ثالثبب  حقالبب   ىىببلا  سنل لضتعريبب  مببدنرا ن اااببب  لاببالنلن ن لثببالن لحركببزا  لاببالنلن فببن  لببدلنى 

فببن  لببدلنى  لحدليبب  , نأحببا  لحمابب   لثببالن فاببد تلانللببا دنرا فببن اببضن  قببر   تد ضببب لقببا للثالبب    لحدليبب  ن 
لببدنرا فببن   سنل لببدنرا فببن اببضن  قببر   لقعبب   لعاديبب  ن لثببالن ىىببلا  لقعبب  حبب   ببالل ثالثبب  حقالبب  

لبا  لماب  م اتحبب  ابضن  قبر   لقعبب   يبر  لعاديب  ن لثالبب  لبدنرا فبن اببضن   لقعب  لحىبضا   لاببالن  ن تح
 . ئن ن لحاتراا مذ  للتاس
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 املبحث األول
 مفهوم دور االدعاء العام يف الدعوى املدنية

 

ة نظام الدولة حمايو  قانونالة جهة تتولى مراقبة التطبيق السليم ألحكام يقانونالظمة نيوجد في كافة األ
وحقااوق  ا للشاايو والحظاااظ دلااى أمااوا  الدولااةوالمصااالا اليلياا وأمنهااا ومسسساااتها والحاارا دلااى الديمقراطيااة

نالمجتمع االمنية واالقتصادية  دلاى مار اليصاور فاي تاولي هاه   هاه  الجهاة قاد افتلظا  كانا  واالجتمادية وا 
 . (1)رف  في األزمنة الحديثة باالدداء اليام د   أن إلىالمهمة 

 دلااى التشااريع فااي مفتلاا  لتطااور التاااريفي الااه  طاارأنظااام االدداااء اليااام ف ااع ل نإوماان المياارو  
متد أفانو الجزائي هها الدور مقتصرا دلى الج ناك أنفاقا جديدة بيد اليصور وتوسي  صالحياته و شمل  آ

 . (2)ليشم  الدداوى المدنية وهلك من منطلق كونه يمث  الهيئة االجتمادية ويردى مصالحها ويحافظ دليها 

ه إ  فالباااد أن نبتاااادأ هاااه  الدراسااااة باااه واظهاااار فصائصااااهانجو  بيااااان إلاااى  التيريااا  بالشااايء يااااسد نوا 
طبييااة هااها الاادور  انبيااثاام  نونقاااالو آراء شااراو وفقهاااء , التيري  باادور االدداااء اليااام فااي الااددوى المدنيااة باا
ممارسة هها الدور بالشك  اله  يسد  النطاق اله  يملكه في  إلى انتقلنامن هلك  انتهيناها فإ يقانونساسه الوأ

لتيريا  بادور   لو نفصاا المطلاو األمطالاو  ةسو  نو ا هه  المظاهيم فاي ثالثا لها, أهدافه تحقيق  إلى
نفصصه  في المطلو الثالثو  يقانونال  مركز تحديد  إلى يانفي المطلو الثو  , يقانونساسه الوأاالدداء اليام 

 .نطاق تدفله في الددوى المدنية تحديد إلى

 
 
 

 

 

                                  

 .101, بغداد ,ا 1٨١١منشورا  الثقافة القانونية, طبية ( القا ي غسان جمي  الوسواسي, االدداء اليام في اليراق, 1)
 .22,ا  1٨١٨( حاجم فالو راكان الشمر  , مفاصمة الق اء , رسالة ماجستير , جامية بغداد ,2)
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 املطلب األول
 واساسه القانوني التعريف بدور االدعاء العام

 

ومااان وساااائ  , يتوقااا  دلاااى الظهااام الصاااحيا لتلاااك النصاااوا  قاااانونالالتطبياااق الساااليم لنصاااوا  ن  إ
اللغااااااو   المظهااااااوموبغيااااااة الوقااااااو  دلااااااى ,  المينااااااى اللغااااااو  واالصااااااطالحي ميرفااااااةدراك للظهاااااام الصااااااحيا اإل

  و ردين نتوقا  فاي الظارل األفا هها المطلاو دلاى قسمنافي الددوى المدنية واالصطالحي لدور االدداء اليام 
 القانوني .بيان أساسه وفي الظرل الثاني لاللغو  واالصطالحي  همظهومدلى 

 

 لوال الفرع 
 اللغوي واالصطالحي لدور االدعاء العام المفهوم

 بنصيوقام بدور)ليو دور(, أ  شارك  قام بدور رئيسّي, ,والوظيظةالمهمة  اللغةتيني كلمة دور في 
مجموداااة مااان  اهاااأنالياااام) ب ابمظهومهااا  كلماااة دور رفاااوقاااد د  .  (1)ماااا  شااايءأثااار فاااي  أوشاااارك بيمااا  ماااا , 

 اّما. أ (2) أدوار يكون له ددة أنفريق  أوو يمكن لشفا  , قريف أوشطة الممنوحة لشفا نواأل المسسوليا 
بأنهاااا  هااااه مااان الممكااان تيريظنااا أاإل هاااا اصاااطالحا  فلااام نقااا  دلاااى تيريظ ,ماان الناحياااة االصاااطالحية لكلماااة دور

 .(الحكمه نشوء االدداء وحتى تنظيه المهمة التي يقوم بها ممث  االدداء في حدود الددوى من)

فارى واأل االددااء, أحادهما موصاوفة وهاي كلمتايناليام, فهاو لظاظ مركاو مان  االدداءأما بفصوا 
دلاى حاد  وحساو  جزئياةكا   بماهياةوقا  دلاى اليلام بماهية هها اللظظ وميناا  يتاليلم  نا  و  ,صظة وهي اليام 

  اآلتي: التظصي 

                                  

, 200١د. احمد مفتار دمر , ميجم اللغة اليربية المياصرة , المجلد األو  , الطبية األولى , دالم الكتو , القاهرة , (1)
 .4١7ا 

 .  www.almaany.com( ,11ميجم اللغة اليربية اليامة , كلمة )دور ( تسلس  ) (2)
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 العام  دعاءلالالمفهوم اللغوي  –والً أ

واالدداااء أن   (1)ددااوى , أ  اساام لمااا يااددي , وتجمااع دداااوى بكساار الااواو وفتحهااا  الساام لمصاادر  االدداااءف
وأصاا   ساام مصاادر,مصاادر والااددوى ا فاالدداااء (2)و باااطال   غياارك , تقااو  اددااى حقااا  أو لتااددي حقااا  لااك أ

ث اللظااظ, فالااددوى وى إال ماان حيااوالاادد االدداااءن ال يوجااد فاارق بااي قااا : اباان فااار ,  مادتهااا اللغااو  )ددااوى(
ااار االددااااء مااان غياااحروفهاااا تااانقا دااان حااارو    (1)واحاااد ث الميناااى اللغاااو  فمااادلولهاا مااان حياااتياااويو, وأم 

لاددوى , وممثا  ماام الق ااء بإقاماة اأ واالدداء مصدر اددى , يددي , ادل فهي توجيه الطلاو  اد الفصام
, والمددي اليام قاو يمث  (7)مجني دليهالم  اء باسم المددي سواء أكان دولة أمام القاالدداء من يتحدث أ

 (1)ثال  للنظام اليام  مالنظام اليام وهو من يقيم الددوى باسم االمة م

, وقاا  أبان فاار :)اليين (2)ودموماا فهاو داام  يم  ي دم   : فهو أسم فاد , من اليام في اللغةكلمة أما 
ي التااي نا, فهااه  أهاام المياا(4) (والجمااع والشاامو ة واليلااو, د  دلااى الطااو  والكثاار والماايم أصاا  صااحيا واحااد ياا

  ها لظظ اليام كما حررها أئمة اللغة.استيم  في

 دعاء العام لال المفهوم االصطالحي – ثانياً 

الق ااء للحصاو  دلاى تقريار حاق او لحمايتاه   إلاىسالطة االلتجااء بأنهاا  : باالدعاء اصططالحا  يقصد   
 (٨)طلااو حااق لنظسااه قباا  غياار  أو دفيااه حااق داان نظسااه  مقبااو  دنااد القا ااي يقصااد بااه قائلااه أو هااو قااو (  ١)

                                  

 , كلمة )ددوى ( .مصدر سابق ميجم اللغة اليربية اليامة ( 1)
, 1٨4٨, 2أحمد بن فار  بن زكريا القزويني الراز , أبو الحسين , ميجم مقايي  اللغة , دار الظكر للطبادة والنشر ,ج ( 2)

 .2١0ا
نقال دن دكتور طلحة بن محمد بن دبد الرحمن غوث, االدداء اليام وأحكامه في الظقه والنظام, كنوز أشبيليا للنشر  (1)

  .14ها, ا 1721والتوزيع, الرياو,
 .47١, مصدر سابق , ا د. احمد مفتار دمر  (7)
 .410(  المصدر السابق نظسه , 1)
  رحمن أبن أحمد ال  الظراهيد , اليين, تحقيق المفزومي, مهد  وآفرون( الفلي  بن أحمد ال  الظراهيد , ابو دبد ال2)

 . 1٨7ها , مطبية دار الحرية بغداد, ا 1702
, 1٨4٨, 7( أحمد بن فار  بن زكريا القزويني الراز , أبو الحسين , ميجم مقايي  اللغة , دار الظكر للطبادة والنشر ,ج4)

 .11ا
 .10, ا 200١نون المرافيا  المدنية وتطبيقاته اليملية , المكتبة القانونية , بغداد , شرو قا (  القا ي مدح  المحمود ,١)
 10١, ا2011, المرافيا  المدنية , مكتبة السنهور  , بغداد , ( دكتور ادم وهيو النداو ٨)
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حقاا  محاددا  لشافا فاي مواجهاة فر بأنهاا الحاق فاي الحصاو  دلاى الحماياة الق اائية بادتباار  وههو اتجا  آ
 (1)  في الحالة المحددة ومانا الماددي الحماياة الق اائية قانونفر م مونه الحصو  دلى تطبيق الشفا آ

 , أحاد كاان ام للشافا طبييياا  كاان او مينوياا   قانونبين الددوى بادتبارها وسيلة كظلها ال (2)وقد فرق بي هم
 ينشأ بنشوء الحق وقب  االفال  به .اله  للحصو  دلى حق دن طريق الق اء وبين االدداء , متيددا  

غلبهاااا دلاااى الميناااى اتظقااا  أتيااااري  التاااي اطلقااا  بشاااأن االددااااء أو الاااددوى فقاااد ومااان فاااال  كااا  ال
 .ة لحماية الحق بواسطة الق اء يقانونالمقصود منها وهي ال تفرج من انها وسيلة من الوسائ  ال

و ددااء أال ماع كلماة اال, إ  هاها المظهاوم فاي نطااق هاها البحاث رّ فلام يي ا ا مفهطوم العطام اصططالحا  م  أ
دداااء اليااام ويرجااع تيرياا  اال أنالتااي طرحاا  بشاا  التياااريتياادد  فقااد فااي كاا  األحااوا  , و (1) كلمااة النيابااة 

درفه من الناحية اإلدارية لهك فاأن  من الناحية الوظيظية والبيو اآلفره درف همبي  أن إلىالسبو في هلك 
 " بصاااظته الوظيظياااة بأناااه هتيريظااا ههاااوصاااحاو هاااها االتجاااا  اف التجطططاأل الولااتجااااهين  إلاااىفاااي تيريظاااه قسااام 

مياونااة الق اااء  تااولىي فااي الوقاا  هاتااه ال وهااوحمايااة حقوقااه ماان الهاادر وال ااي المحااامي داان المجتمااع يتااولى
الحقاوق الياماة  ةن منصابون مان قبا  السالطة ألجا  وقاياموظظاو "  انه او, (7) "ر مهمته وأداء رسالتهدلى تيسي

األمان ة ألجا  حظاظ ياقانونال األحكاامن حسان مجارى في االمور الق ائية واليدلية ووظيظتهم األصلية هي تاأمي
 .( 1) "ةوالحقوق اليمومي

                                  

 وما بيدها. ٨١ا , 1٨44( دكتور احمد أبو الوفا , المرافيا  المدنية والتجارية , الطبية الياشرة , القاهرة , 1)
شرو قانون المرافيا  المدنية , مكتبة  , القا ي صادق حيدر ,10( القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق , ا2)

 .22, ا 2011السنهور  , بغداد , 
فرنسا يطلق أسم النيابة اليامة ودنصرها النائو اليام, ويقابله  أسم االدداء اليام ودنصرها المددي بالحق اليام, فظي  (1)

ومصر تسمى النيابة اليامة وهي تفتا وحدها بمباشرة االدداء اليام, فالنيابة اليامة تفتا دون غيرها برفع الددوى الجنائية 
 ومباشرتها, وال ترفع من غيرها إال في األحوا  المبينة في القانون , اما في اليراق فتستفدم تسمية االدداء اليام .

 2010, دور االدداء اليام في الددوى المدنية , الطبية األولى , دار الحامد للنشر والتوزيع, ( د . تيماء محمود الصرا 7)
, األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , النظام القانوني لالدداء اليام في 11,األردن ,ا 

 وما بيدها . 21, ا اليراق والدو  اليربية , مطبية اليرموك , بغداد , بدون سنة طبع
 .4٨,ا 1٨١4فار  الفور  , أصو  المحاكما  المدنية , الطبية الثانية . دار اليربية , األردن , ( 1)
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الهيئة التي تمثا  الحكوماة والنظاام الياام " لالدداء اليام بأنها  هظيير فقد ههو في ت االتجاأل الثانياما 
بنااااء و اناااه ا,  القاااوانينوالمصاااالا الياماااة للمجتماااع أماااام بياااو الجهاااا  الق اااائية والتاااي تساااهر دلاااى تطبياااق 

ة صااورة ماان صااور والاادفال دنااه فااي حالااة االدتااداء دليااه فااي أيااتمااع   المجواسااع النطاااق يقااوم بتمثياا يقااانون
هيئة ق ائية فاصة لهاا اساتقال  هاتاي " ودر  اي ا  بأنه  ,(1) " ن التي و يها المشرلينااالدتداء طبقا للقو 

أحد مكونا  السالطة الق اائية, تنحصار وظيظتهاا فاي الرقاباة دلاى  يد  ت  و  ,قانونتستمد سلطتها من الدستور وال
المشرودية الجزائية في الاددوى الياماة للادفال دان الحاق الياام وتحقياق الصاالا الياام للمجتماع أماام المحااكم, 

دورهاااا تحقياااق المشااارودية الياماااة وأن قيامهاااا بأحاااد الاااوظيظتين او كالهماااا ييتماااد دلاااى النظاااام  إلاااىباإل اااافة 
  (2) " رائي المتبع في ك  دولةاإلج

اا ناا كااوأياا  فإنااهسااواء اكااان ماان الناحيااة الوظيظيااة او اإلداريااة , االدداااء اليااام    بااهر  الوصاا  الااه  د 
وماان فااال  مااا  ا للمجتمااع ,ام مكلاا  بالاادفال داان المصااالا اليليااالياا االدداااء ندلااى أ   هناااك اتظاقااا   نأيالحااظ 

ة, قائم دلى تمثيا  الحاق الياام أحد مكونا  السلطة الق ائي ييد ق ائي جهازبأنه  تقدم يمكن القو  بتيريظه 
طااار احتاارام المشاارودية فااي إوالصااالا اليااام فااي الااددوى المدنيااة او الجزائيااة وييماا  دلااى حمايااة نظااام الدولااة 

 .قانونالواحترام تطبيق 

 

 يناالفرع الث
 لدور االدعاء العام يقانونالاألساس 

يساتمد مناه  يقاانونيكاون هنااك أساا   أنيماار  دور  الباد  أنالياام مان  حتى ياتمكن جهااز االددااء
لاادور االدداااء اليااام فااي الااددوى المدنيااة يوجااد  يقااانونالتحديااد األسااا  , ولفااي ممارسااة هااها الاادور صااالحياته

البحااث  وفااق الماادلو  االو  يقااانونال باألسااا  يقصااد إه للمسااألة المطروحااة يقااانونال باألسااا للمااراد  نماادلوال
لهاها الادور  أنهلاك ييناي  أنفاإها وجاد مثا  هاها الانا فا ,هاها الادور  امنا   وأ صراحة ررّ قي   يقانوننا دن 

وفاق هاها  يقاانونال, و األساا   يقاانونا وبفالفه فاي حالاة دادم وجاود الانا ال يكاون لاه أساا  يقانونأساسا 

                                  

رسالة ماجستير مقدمة إلى جامية البصرة كلية القانون (  اياد جيظر دلي اكبر , دور االدداء اليام في حماية الما  اليام , 1)
 .2, ا 2012والسياسة , 

 .12دكتورة تيماء محمود الصرا  , مصدر سابق ,( 2)
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 رو ودليااه يمكاان وصاا  هااها الماادلو الااه  يسااتند دليااه هلااك الطاا يقااانونالالسااند  إلااىالطاارو أقاارو مااا يكااون 
 بااه محاولااة البحااث داان األسااباوي فيقصااد ناا الماادلو  الثااّماا. أ قااانونالنااا ي الميتمااد دلااى قااانونالباألسااا  

 وغالمّساا إلااىبهااها المينااى أقاارو  يقااانونالسااا  تبنااي هلااك الطاارو , واأل إلااىالمشاارل وغا  التااي دفياا  والمّساا
وجااود هاااها األسااا  مااان ددمااه مااان فااال  البحاااث بويااتم االساااتدال  .  يقاااانونال إلااىفالقااي مناااه المنطقااي واأل

 أنة الميروفااة فاايااقانونالو المبااادا كمبااادا اليدالااة أ والتقصااي لااهلك الاادور  اامن القوادااد االفالقيااة والمنطقيااة
 كاناا م األسااا  اها سااليم فااي حااين ينيااد يقااانونلهااا أسااا   ناالطاارو مبنيااا  ومنسااجما  مااع تلااك القوادااد كاا ناكاا

 . الميادلة ميكوسة

لدور االدداء اليام يكون وفق المدلو  األو  أ  البحث دن البحث دن األسا  القانوني  دليه فأنو  
ليه االدداء اليام في ممارسة دور  في  الددوى المدنية , ودادة ما يتم البحث دن السند القانوني اله  يستند إ

اله  يقا   قانونالو  , يقانونالاالدلى للنظام  قانونالالقوادد والمبادا اليامة الواردة في في  يقانونسا  أ  أ
الادو  ت اع القواداد الياماة  اغلاو دسااتير أنماا هاو الدساتور لاهلك نارى أن يقاانونالدلى قمة سالم التادرج في أ

الفاصة بتنظايم  القوانين تشرل أنيمارسها والتي دلى  وئها يمكن  أنللصالحيا  التي يمكن لالدداء اليام 
, لهلك سنتتبع هها األسا   ةيقانونالوتحديد صالحيا  هها الجهاز والتي يستمد منها اي ا  مهمته في الرقابة 

 األدلى اليراقي والقوانين الفاصة به .ظ  القانون  قوانين المقارنة ثم نيرج لبحثه في في ظ  ال

دلاى تنظايم االددااء الياام  امن الظصا  الفااا بالق ااء المقارنة  الدو  حرص  قوانين وألج  هلك
السااالطة  ااامن البااااو الثاااامن المسااامى : ) فاااي ,  1٨1١الصاااادر داااام  الدساااتور الظرنساااين ااام  فرنسطططا ففطططي

( منه دلى " يتأل  المجل  األدلى للق اء من قسم له الوالية الق ائية دلى الق ااة 21المادة )ب (الق ائية 
ياارأ  القساام صاااحو الواليااة الق ااائية دلااى الق اااة رئااي   ية دلااى النيابااة اليامااةوقساام فاااا الواليااة الق ااائ

يرأ  القسم صاحو الوالياة دلاى النياباة الياماة رئاي  النياباة الياماة فاي محكماة الانقو  ......محكمة النقو
للق ااة األساساي  قاانونالوقاد ت امن ,  (1) األساساي" قاانونال...... تتحدد شروط تطبيق هه  المادة بموجاو 

                                  

 200١شامال تيديالته لغاية دام  1٨1١دستور فرنسا الصادر دام (1)
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar 

https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/France_2008.pdf?lang=ar
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لجهاااز الق ااائي يتكااون ماان ق اااة الحكاام وق اااة النيابااة اليامااة ومناادوبي " ا أن( دلااى 1لظرنسااي فااي المااادة )ا
 .(1)ائ  في االدداء اليام " نه اثناء مهنته له وظيتم تيي ك  قا ي أناليدالة 

  دليه في أدفلفقد ت من دستور جمهورية مصر اليربية وفقا  للتيديال  الدستورية التي  ي مصروف  
بااا)الق اء والنياباااة  الثاااانيالساالطة الق اااائية( الظاارل  نافااي الظصااا  الثالااث مناااه تحاا  )دناااو  201٨أبرياا   21

النيابااة اليامااة جاازء ال يتجاازأ ماان الق اااء, تتااولى التحقيااق, وتحريااك,  ( بااالنا دلااى "1٨١اليامااة ( المااادة )
افتصاصاتها األفرى. ويتاولى النياباة الياماة  قانونال, ويحدد قانونالومباشرة الددوى الجنائية ددا ما يستثنيه 

نائو دام, يصدر بتييينه قرار من رئي  الجمهورية من بين ثالثة يرشاحهم مجلا  الق ااء األدلاى, مان باين 
, والناااواو الياااامين المسااااددين, وهلاااك لمااادة أرباااع االساااتئنا ناااواو رئاااي  محكماااة الااانقو, والرسسااااء بمحااااكم 

 (2)  "حتى بلوغه سن التقادد, أيهما أقرو, ولمرة واحدة طوا  مدة دملهسنوا , أو للمدة الباقية 

وهكاااها نجاااد أن الدسااااتير المقارناااة قاااد حااادد  القواداااد الياماااة لهاااها الجهااااز وتبييتاااه وأساساااه القاااانوني 
الطبييااة الق ااائية اليمليااة التااي تكااون أكثاار و ااوحا فااي  إلااىبادتبااار  أحااد مكونااا  الساالطة الق ااائية اسااتنادا 

الددوى الجزائية منها فاي الاددوى المدنياة ف اال دان ف اوده لاها  األحكاام التاي يف اع لهاا القا اي دلياه 
فأن الوظيظة الق ائية واحدة اال أن طبيية اليم  مفتلظاة فالقا اي ييما  دلاى تطبياق القاانون والماددي الياام 

 القانون. يراقو حسن تطبيق 

السلطة  نادنو في الظص  الثالث منه تح  " (1) 2001ليام  فقد ت من الدستور النافه العراق فياما 
" تتكاااون السااالطة الق اااائية االتحادياااة مااان مجلااا  الق ااااء  التاااي تااانا دلاااى (  ١٨فاااي الماااادة ) الق اااائية"

 االدلااااى, والمحكمااااة االتحاديااااة اليليااااا, ومحكمااااة التمييااااز االتحاديااااة, وجهاااااز االدداااااء اليااااام, وهيئااااة االشاااارا 
الظاارل الثالااث تحاا  ( ٨2)" ونظاام فااي المااادة  قااانونفاارى التااي تاانظم وفقااا للالق ااائي, والمحاااكم االتحاديااة األ

وكيظياة وادهاا ودرجاتهاا وافتصاصااتها, أنتكاوين المحااكم و  قاانونال" يانظم  نا دلى " إه ةاحكام دام "نادنو 
حاالتهم دلاى التقادادوان اباطهمد ااء االددااء الياام, تيياين الق ااة و فادمتهم, وأ ( ٨١) وفاي الماادة " , وا 

                                  

(1)-la-sur-230708-du-10083/loi-thematiques-http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers
-la-de-superieur-conseil-au-relative-organique-11201/loi-institutions-des-reforme

21846.html-magistrature وزارة اليد  الظرنسية 
(2 )https://manshurat.org/node/14675 ارشي  الحكومة المصرية 
 .2١/12/2001في  7012( دستور جمهورية اليراق نشر في الوقائع اليراقية باليدد 1)

http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-230708-sur-la-reforme-des-institutions-11201/loi-organique-relative-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-21846.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-230708-sur-la-reforme-des-institutions-11201/loi-organique-relative-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-21846.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-230708-sur-la-reforme-des-institutions-11201/loi-organique-relative-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-21846.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-230708-sur-la-reforme-des-institutions-11201/loi-organique-relative-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-21846.html
http://www.textes.justice.gouv.fr/dossiers-thematiques-10083/loi-du-230708-sur-la-reforme-des-institutions-11201/loi-organique-relative-au-conseil-superieur-de-la-magistrature-21846.html
https://manshurat.org/node/14675


 مفهوم دور االدعاء العام في الدعوى المدنية                                                                           المبحث األول           

 

  01صفحة | 
 

الوظيظاااة الق اااائية أوال : الجماااع باااين  نصااا  دلاااى " يحظااار دلاااى القا اااي ود اااو االددااااء الياااام ماااا ياااأتي
 ."  دم  آفرالوظيظتين التشرييية والتنظيهية أو أو 

فاي الدولاة اال  قاانونلوجاود  مان ادلاى  يقاانونالنجد االدداء اليام في الياراق يساتمد األساا   وهكها  
االددااء الياام وهاو ينادرج فاي  أنوهو الدستور حيث ورد  مواد  في الظصا  الثالاث المتيلاق بالق ااء وبهاها فا

ه ييتباار جهااازا  ق ااائيا  بااإقرار الدسااتور ومثاا  هااها اإلقاارار يااد  دلااى أهميااة أناااطااار الظصاا  الفاااا بالق اااء ف
فااي الدولااة  قااانونادلااى  إلااى جهاااز االدداااء اليااام ماان وجهااة نظاار المشاارل السياسااي بحيااث يرقااى فااي تنظيمااه

دامااة او ق اائية التااي  كانا جهاااز فاي مسااسولية الرقاباة سااواء يكااون هاها ال أنويحظاى بهااه  اليناياة ماان اجا  
الاه   األمارسلطته من الدساتور بشاك  مباشار بوصاظه المصادر المباشار لهاه  السالطا  فاي الدولاة  يط  بهأن

ي تصادر مان هاه  السالطا  بشاك  او الفاصاة ووظيظتاه الساامية فاي الرقاباة دلاى االدماا  التا يو ا طبييته
 .فربآ

ايااراد االدداااء اليااام  اامن مكونااا  الساالطة الق ااائية يشااك  المنطقااة ال ااابطة  لااىإويااههو الاابيو 
ه كان الق اء بمينى الظصا  فاي  لسلوك الظرد والمجتمع والمسسسة وركيزة مهمة من ركائز األمن والطمأنينة وا 

دية القانونياة الفصومة قرين دم  المحاكم االتحادية فأن لجهاز االدداء اليام دور  الرقابي في تحقيق المشرو 
(1)  

مساااتق  ييناااى بجمياااع  قاااانونتااانظم ب أنهاااه  الوظاااائ  وتلاااك األجهااازة الباااد مااان  أنوجاااد المشااارل وقاااد 
لسانه  (7٨)رقام  االدداء الياام قانون لهلك صدر, حكامها ويشتم  دلى جميع ما يتيلق بيم  االدداء اليام أ

د وظائظاه واجهزتاه مان الناواحي اإلداريااة ياحدفاي توملبياا  ماا قارر  الدساتور هاها الادور  طبيياة مسكادا   (2) 2014
ادتبر  جهاز االدداء اليام احد مكونا  السالطة  قانونالمن ( 1)من المادة  الظقرة أوال   أناه يالحظ , والظنية 

لااة وأمنهااا والحاارا دلااى المصااالا حمايااة نظااام الدو  أنباا (2)الق ااائية , وجاااء فااي الظقاارة األولااى ماان المااادة 
كماا جيلا  الظقارة  قاانونالمان اهام ماا يهاد  الياه هاها  ى أماوا  الادو  والقطاال الياامدلاوالحظااظ يا للشيو اليل

                                  

موقع مجل  ( القا ي ناصر دمران , رسية قانونية دن دور االدداء اليام في حماية االسرة والطظولة مقا  مشور دلى 1)
 الق اء األدلى .

 .2/1/2014بتاريخ  7714, نشر في الوقائع اليراقية ددد  2014( لسنة 7٨قانون االدداء اليام رقم )( 2)
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دداااام النظاااام الااااديمقراطي االتحااااد  وحماياااة اسسااااه ومظاهيماااه فااااي اطاااار احتاااارام باااأن  مااان ها  المااااادة ياااا  ناث
 . قانونالهدفا  ومبدأ اساسيا  من مبادا  قانونالالمشرودية واحترام تطبيق 

ه ما اردنا   ناا نجاد هاها أنلاددوى المدنياة فافاي دور االددااء الياام لا يقاانونال  دن األساانتحرى  أنوا 
التي يرتكز دليها دور االدداء الياام فاي مراقباة المشارودية ساواء دان طرياق هاتها   االس األسا  يقوم دلى

ماان القااانون  / سادسااا  ( 1لمااادة )افااي  دليااه  مااا ناااهااه  األساا  ماان و , الرقابااة اليامااة او الرقابااة الق ااائية 
الح اور فاي الادداوى المدنياة التاي تكاون الدولاة طرفاا فيهاا التي اوجب  دلى االددااء الياام انظا  و  المشار اليه

اقوالاه ومطالياتاه ومراجياة طارق الطيان  وبياناو متيلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة دن الدداوى الجزائية 
التااي اوجبا  دلااى االدداااء ( 2فااي الماادة )وكاهلك  الصااادرة فاي تلااك الادداوى ومتابيتهااا األحكاامفاي القاارارا  و 

مام محااكم األحاوا  الشفصاية وغيرهاا مان المحااكم المدنياة فاي الادداوى المتيلقاة بالقاصارين الح ور إاليام ب
األطظااا  وأ  دداااوى والمحجااور دلاايهم والغااائبين والمظقااودين ودداااوى الطااالق والتظريااق وهجاار األساارة وتشااريد 

يرى االدداء اليام  رورة تدفله فيهاا لحماياة األسارة والطظولاة ولاه الحاق فاي الطيان بماا يصادر دان الجهاا  
مدنيااة يقااوم لاادور االدداااء اليااام فااي الااددوى ال يقااانونال, وماان هنااا نجااد األسااا   المااهكورة ماان أحكااام وقاارارا 

 ن رئيسيين :يساسدلى أ

ماان  باادءا  يطاا  بااه مراقبااة المشاارودية أن يقااانونوجااود االدداااء اليااام كتنظاايم  إلااىد األسااا  الااه  يسااتن الول /
دور  نإه التاي تيناى بحماياة الصاالا الياام إ ةياقانونالاالدداء اليام وجميع التشارييا   قانونبالدستور ومرورا  

ياود للدولاة كلماا احتاجا  ة التاي تالحقوق المدنيا نإ ;الدور األسا  لمهمته ويتظرل منه  االدداء اليام هها ييد
االدداااء اليااام حمايااة هااا تسااتمد ماان جهاااز أنف بجميااع الوجااو  االنتهاااكو و لالدتااداء أحمايااة دناادما تتياار  إلااى

تكااون دنادما  ال يظهااره تتو ااا الحماياة لهااا دلاى نحااو قاد , إ المصااالا الياماة فااي المجتماع حادىبادتبارهاا إ
مثا  هاها يظهار لالددااء الياام  دفادا  دن مصالحهم مباشارة والفراد بحمايتها اه ينهو اال هه  الحقوق فاصة

كماااا هاااو الحاااا  بالنسااابة لحقاااوق فاااي الحقاااوق الفاصاااة ال دنااادما تتااارجا فكااارة المصااالحة الياماااة إهناااا دور الااا
 .(1) القاصرين والمحجورين والغائبين والمظقودين

                                  

( من قانون االدداء اليام التي تنا دلى )دلى االدداء اليام الح ور إمام محاكم األحوا  الشفصية وغيرها 2( المادة )1)
دداوى المتيلقة بالقاصرين والمحجور دليهم والغائبين والمظقودين ودداوى الطالق والتظريق وهجر من المحاكم المدنية في ال

األسرة وتشريد األطظا  وأ  دداوى يرى االدداء اليام  رورة تدفله فيها لحماية األسرة والطظولة وله الحق في الطين بما 
  (.يصدر دن الجها  المهكورة من أحكام وقرارا
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مهمته في الرقابة الق ائية المباشرة من فال   إلىر االدداء اليام فهو اله  يستند لدو  الثانياالسا   /الثاني
حق االدداء  إلىتستند  ه مهمته في هها الح ورإ,  (1) المدنية وح ور  فيها وجود الدولة طرفا  في الددوى 

اليام في الرقابة الق ائية المباشرة دندما ترجا فكرة الصالا اليام في الددوى التي يح ر فيها االدداء 
ه يجو دلى إ بشك  وا ا المصلحة اليامة ةفكر  إلى يرجعوكون الدولة طرفا في مث  هه  الدداوى  ,اليام

ها أنمن ش األس هه   نأ, ونيتقد (2) االنتهاكو   المصلحة دندما تتيرو لالدتداء أاالدداء اليام حماية هه
.                                                الددوى المدنيةلدور االدداء اليام في  يقانونالتسكد األسا   أن

                                  

التي نص  دلى )سادسا : الح ور في الدداوى  2014( لسنة 7٨/"سادسا ( من قانون االدداء اليام رقم ) 1( المادة )1)
المدنية التي تكون الدولة طرفا فيها او متيلقة بالحقوق المدنية الناشئة للدولة دن الدداوى الجزائية وبيان اقواله ومطالياته 

 درة في تلك الدداوى ومتابيتها(.ومراجية طرق الطين في القرارا  واألحكام الصا
اوال: يتولى رئي  االدداء اليام اتفاه اإلجراءا  التي تكظ  تالفي ( من قانون االدداء اليام التي نص  دلى )4( المادة )2)

در دن فرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون. ثانيا: أ. اها تبين لرئي  االدداء اليام حصو  فرق للقانون في حكم او قرار صا
أ  محكمة ددا المحاكم الجزائية او في أ  قرار صادر دن لجنة ق ائية او من مدير دام دائرة رداية القاصرين او مدير 
رداية القاصرين المفتصة او المنظه اليد  من شأنه اإل رار بمصلحة الدولة او القاصر او أموا  أ  منهما او مفالظة النظام 

لحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوا  المدة القانونية للطين اها لم يكن احد من هو  اليالقة اليام يتولى دندها الطين في ا
 قد طين فيه او قد تم الطين فيه ورد الطين من الناحية الشكلية (.
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 الثانياملطلب 
 يف الدعاء العام املركز القانوني ل

 الدعوى املدنية 
 

رى الااددوى المدنيااة كبقيااة الحقااوق االفااالق اااء الماادني وممارسااة  إلااى اللجااوءو حااق حااق المقا اااة أ نااها كاا 
نماا, فلام يياد هلاك حقاا  شفصايا  فقاط , لكا  شافا  قانوناليكظله  اجتمادياة داماة  ظيظاةيحما  فاي طياتاه و  وا 
ال في مجا  األهدا  والقيم االجتمادية واالقتصادية المحدودة يظته الظردية فال يساغ استفدامه إوظ وناج إلى

(1) . 

فااي و هاادا  الدولااة  اامن فلسااظة وأو تنظيااه   قااانونالهااو تطبيااق  هااد  دااام هااد  الفصااومة المدنيااةف
 أنو  ,الفصاومة تتيلااق فاي الظااهر بمصااالا فردياة فاصااة  ناااك نا  حتاى و ,  الياماةاطاار المظااهيم واالصااو  

 يقااااانونال األمااااان دور االدداااااء اليااااام امااااام المحكمااااة المدنيااااة يكظاااا  تحقيااااق هااااه  األهاااادا  والمحافظااااة دلااااى
المدنية كوسيلة لتحقياق مكاساو ومنع اتفاه الفصومة , للمتقا ين والحظاظ دلى الصالا اليام والفاا ميا  

همياة وهكاها تبادو أ,  ومنافع شفصية وما قد يترتو دن هلك مان دادم االساتقرار فاي المياامال  والفصاوما 
 ثاااار االجتمادياااة واالقتصااااديةفطاااورة اآل إلاااىفاااي الاااددوى المدنياااة والتاااي ترجاااع وفطاااورة دور االددااااء الياااام 

 (2) المترتبة دلى هها النول من الدداوى

تحدياااد دالقاااة االددااااء الياااام مااان  يقت ااايمركاااز االددااااء الياااام فاااي الاااددوى المدنياااة  تحدياااد أنفااا لاااها 
اله  يقت ي بحاث مركاز االددااء الياام  األمر, ددوى ال حدد وفق هلك حقوقه وواجباته فييتل المدنية الددوى

فااي مركااز م أفااي مركااز القا ااي م فااي مركااز الفصاام فااي الااددوى أ نافيمااا اها كاا لميرفااة المدنيااةفااي الااددوى 
 تية :  وهها ما سنبحثه في الظرول اآللمستقا

                                  

بيقه في القانون , المركز القانوني لالدداء اليام ودور  امام الق اء المدني في القانون المقارن وتط( د. محمد صالا االمين 1)
 .  147ا  2010اليراقي , مجلة اه  البي  دليهم السالم , اليدد الياشر , 

القا ي يا  ف ير جبور  , االدداء اليام ودور  في التحقيق االبتدائي والمحاكمة , دراسة مقارنة, وزارة اليد  ,مجل  ( 2)
 .120, ا1٨١٨اليد  ,
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 األولالفرع 
 مركز اخلصمم يف االدعاء العا 

اء اليااام فااي مفتلاا  الاادو  دلااى حكمااة مركزيااة مقت اااها  اارورة وجااود لالدداا يقااانوناليقااوم النظااام 
 احقوقهاا فيماا يتصا  بحماياة اناوو دنهابتمثيا  الهيئاة االجتمادياة و ت مان الماوظظين الحكاوميين تقاوم مجموداة

فااي  دااوى تكااون الدولااةد ةيااوهلااك بالاادفال داان الحااق اليااام فااي أ تمسااها التااي االنتهاكااا والاادفال دنهااا  ااد 
سساتها وفق الهد  المركز  موالها ونظامها ومس حقوقها وأ لحماية )المجتمع ( طرفا فيها سييا   يقانونالوصظها 

 حمايااةب تينااى أناالدداااء اليااام  هيئااةب داان المجتمااع ق اا  نيابااةال فكاارة نّ إ هوا   المشاارودية , ةالمتمثاا  بحماياا
الدداء اليام دنصرها النائو اليام او ابالنيابة اليامة و  ةفقد سمي  هه  الهيئ   الحق اليامق االجتمادي أالح
ساا  األودلاى هاها .  (1) يقابلاه الماددي باالحق الفااا ,   المددي باالحق الياامأ دنصرها المددي اليام, و 

ء اليااام ( مركااز إدطااء النيابااة اليامااة )االدداا إلااىالمرافياا  المصاار   قااانونة كيااقانونال ظماةنجار  بيااو األ
" تاادف  النيابااة  دنااوانتحاا   قااانونال اامن الباااو الرابااع ماان ( ١4ه نااا فااي المااادة )الفصاام فااي الااددوى إ

فاي هاه  ويكون لها  قانونالحاال  التي ينا دليها ع الددوى في الدلى " للنيابة اليامة رف  نص اليامة " إه
مكرر( مان شارط المصالحة التاي ت شاترط لرفاع الاددوى 1الحاال  ما للفصوم من حقوق " واستثنا  في المادة )

يساار  حكاام المااادة السااابقة دلااى ساالطة النيابااة اليامااة فااي رفااع الااددوى والتاادف  فيهااا  دناادما نااا دلااى " ال
  (2) قيام المصلحة في الددوى والمادة السابقة حسو سياق النا تشترط والطين دلى احكامها ..."

المدنياااة  ه فاااي الق ااااياأنااادلاااى 1١10سااانة  نيساااان 20 قاااانونال( مااان 72وفاااي فرنساااا نصااا  الماااادة )
والقارارا   القاوانينويشار  دلاى تنظياه  قاانونالتتصر  النيابة اليامة تلقائيا  في األحوا  المنصوا دليها فاي 

اء اليام هناا , ويقوم االدد   ما يتيلق او يم  بالنظام اليامويطلو من تلقاء نظسه هها التنظيه في ك األحكامو 
يظاارو . و طبيييااين أشاافاا مينااويين أداان و كنائااو ها كمااددى دليااه باساامه أويباشاار  برفااع الااددوى كمااددي

 وبيبااارة, كااأ  مااددي  الااددوى ويتقا ااى مااثلهم ألطاارا صااليا  ياادافع داانهم ويكااون حينئااه فصااما أ أن قااانونال
 الزامياا   الظرنساي ياسد  فياه االددااء الياام دور الطار  األصالي بوصاظه وكايال   قاانونالأفرى هناك حااال  فاي 

                                  

 وما بيدها . 21ودكتور  ار  فلي  محمود , مصدر سابق, ا( األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي 1)
الميد  دلى ) ال تقب  أ  ددوى  1٨2١لسنة  11( من قانون المرافيا  المدنية والتجارية المصر  رقم 1( تنا المادة )2)

صية ومباشرة وقائمة كما ال يقب  أ  طلو دفع استنادا  ألحكام هها القانون او أ  قانون افر ال يكون لصاحبه فيها مصلحة شف
 .1٨2١مايو٨في  1٨يقدرها القانون ...( , نشر في الجريدة الرسمية , السنة الحادية دشرة ددد 
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لىو  . م اشفاصا  مينويةأطبييية  أشفاصا   كانواوبالنسبة لبيو األشفاا سواء ,  قانونالبقوة  هلاك  جاناو ا 
أ  الحاااال  التاااي  شاافا أل يكااون وكااايال   أنتوجااد حاااال  أفااارى يااسد  االدداااء الياااام دور الفصاام دون 

 نإ إال هاه  الحااال  واردة دلاى سابي  الحصار أن  صا  , واألنظساه تلقااء دداء الياام اليما  مان يجوز فيها لال
, وابطاااا  الااازواج , ايا التبناااي : ق اااأصااابح  كثيااارة ومتياااددة ناااهكر منهاااا  الق ااااء الظرنساااي قاااد توساااع فيهاااا إه

وطلاااو و اااع الحراساااة دلاااى السااالطا  اإلدارياااة فاااي  , وتيياااين وصاااي دلاااى التركاااة, وساااقوط والياااة االبوياااة 
 .(1) ال  األفرىاوغير هلك من الح , إجراءا  نزل الملكية للمنظية اليامة

 2014( لسانة 7٨رقام) االددااء الياام قاانونمان  (2و 1)حكام المادة اليراقي فقد نظم  أ قانونالا مّ أ
فاي الاددوى  يقاانونالطبيية مركاز   إلىفي الددوى المدنية دون اإلشارة  دداء اليامة لتدف  االيقانونال األحكام

بمركاااز فااااا بوصاااظه طرفاااا  محايااادا  يبحاااث دااان  يتمتاااع االددااااء أنالقاااو  بااا إلاااى (2) مماااا دفاااع بياااو الشاااراو
 .ينسجم مع طبيية دمله في الحظاظ دلى المشرودية جيله في مركز ي قانونال ألحكامالتطبيق السليم 

وحالاة , حالاة الاددوى الياماة فاي الاددوى الجزائياة   :حاالتين وهايالتميياز باين  إلاىوهنااك مان ههاو 
اادّ الااددوى المدنيااة  ثاام داادم جااواز وماان صااظة الفصاام ه كوناااليااام فااي حالااة الااددوى الجزائيااة ب االدداااء , إه د 

 ا في حالة الددوى المدنيةمّ كونه فصم . أالق اة  در والشكوى المنصوا دليها في احكام حكام الرد تطبيق أ
بااداء الاارأ  والطلااو ممااا نااه إال إم ال يطلااوحسااو هااها الاارأ  فصااما  من ااما   ه ييااد  نااجااواز رد  أل إلااىفااههو 

كاار أنفااي حااين  (1)صاار  المرافيااا  الم قااانون( ماان 121احكااام المااادة ) إلااى, مسااتندين فااي هلااك يجااوز رد  
منتقدا  الرأ  الاه  يجيا  البيو صظة الفصومة لالدداء اليام ال في الددوى المدنية وال في الددوى الجزائية 

ا يناوو ّماأنح ور االدداء اليام فاي الاددوى الياماة  أن  االدداء اليام فصما في الددوى الجزائية مبررا  هلك ب
تحقيق اليدالة  إلى اء وتمثيلها أمامه في سبي  الوصو  مام القالح ور أة االجتمادية التي فولته دن الهيئ

المتهم وايقاال اليقوباة  إدانةيكون موق  االدداء اليام منصبا  دلى طلو  أنويستو  في هلك  , حقاق الحقوا  
اليااام فاار مااا دام االدداااء أو أ  طلااو آ و داادم المسااسوليةأ براءتااهو او متمااثال  فااي طلااو االفااراج دنااه أ دليااه

                                  

 .144( د. محمد صالا االمين مصدر سابق , ا 1)
, د . تيماء محمود الصرا ,  21(األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , مصدر سابق ,ا2)

 .127ر سابق , امصد
, 1٨4١( ادور غالي الههبي , دور النيابة اليامة في الددوى المدنية في قانون المرافيا   , دار النه ة اليربية , القاهرة ,1)

 .14١ا
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ه أنا, وبفاوا الاددوى المدنياة فين دليهاا تحقيق المصالحة الياماة وهاو أما إلى يهد  من فال  هه  الطلبا 
تدفلاه  أناليام بما يارد باه القا اي , و  االدداءرد د و  إمكانيةمن  ينظي صظة الفصومة دن االدداء اليام

  تدف  الفصوم والمن امين الايهم و شفصية دلى دكلتحقيق مصلحة هاتية أ ال يتدف في الددوى المدنية 
نماا يبااد  رأياه بطريقااة محايادة بيياادة  أنمهمتاه األساسااية هاي  نإه تطبيقاا  سااليم إ قااانونالتطبياق  إلااىيسايى  وا 

 .(1)من الطرفين  أل   دن المي  

في الددوى المدنية حكام تدف  االدداء اليام ه نظم أأن  الموق  التشرييي اليراقي نجد  ب إلىوبالرجول 
الدولاة طرفاا  فيهاا او تكاون  كانا  ح ور االدداء اليام متى ما إلى ا  مشير ,  يقانونالمركز   إلىولم يشر فيها 

, واماااام محااااكم األحاااوا   (2)أقوالاااه ومطالياتاااه  ناجزائياااة لبيااا دااان دداااوى متيلقاااة بحقاااوق مدنياااة ناشااائة للدولاااة
وفااي , و التظريااق والقاصاارين والمحجااور دلاايهم ة بااالطالق أقاالمتيفااي الاادداوى ال و المحاااكم المدنيااةالشفصاية أ

المشارل اليراقاي لام يباين مركاز االددااء الياام  نّ إلاها فا,  (1)سارة والطظولاةفله فيهاا لحماياة األك  ددوى يرى تد
 اون االدداااءولربمااا قيااام المشاارل باسااتحداث مياا, المقارنااة  القااوانينليااه فااي الااددوى المدنيااة فااال  مااا ههباا  إ

ططط يمارس معاون االدعاء العام المهطام 2" واله  نا فياه (  2/ سابيا  /7في )المادة  اليام في التشريع النافه
الممثططل  جانطط  إلطط تمثيططل الحططق العططام فططي تططل دعططوة تتططون الدولطط  طرفططا فيهططا ويتططون  صططما  -االتيطط أ أ

فاي الاددوى التاي تكاون ا مركاز االددااء الياام تو ايببياو الشايء فااد قاد أيكاون "  للطدارر  المعنيط  يقانونال
ايااراد هااها الاانا  أن, ونيتقااد  ممثاا  الاادائرة جانااو إلااى  اامامينالدولااة طرفااا  فيهااا وجيلااه بمركااز الفصاام األ

بتحديد _مركز مياون االدداء اليام_ في الددوى لم يكن كافيا   ليشم  ك  الدداوى التي يتدف  فيها االدداء 
داان تحديااد مركااز  فااي التساااس  اثااارة  إلااىهااها يقودنااا  نأل, م  كاا  جهاااز االدداااء اليااام اليااام او تيميمهااا لتشاا

مع مْن يكن فصما  و د مْن ؟ وكهلك ماهو مركز  فحكومية ( )جهة  رفيها دولةي يكون طالت المدنية الددوى
و أ و اسارةمظقاودا  أيكاون قاصارا  أو  أندندما يكون الطر  االفر من الظئة المستهدفة بحماية االدداء الياام كا

ماع طبيياة دملاه فاي الحظااظ دلاى المشارودية واحترامهاا  ال ينساجم تحديد مركز  بالفصم قد أنكما ؟ , طظولة
الاه  يبحاث ومراقبة تنظيه القرارا  وفق المبادا األساسية التي يقاوم دليهاا هاها الجهااز  قانونالومراقبة تطبيق 

 . قانونال ألحكامدن التطبيق السليم 

                                  

 .2٨(غسان جمي  الوسواسي, مصدر سابق , ا 1)
 .2014لسنة  7٨/ سادسا  ( من قانون االدداء اليام اليراقي رقم 1( المادة )2)
 ( من قانون االدداء اليام المهكور انظا  .2)المادة  (1)
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حكااام الق اااء فااي   باادور  دلااى أيكااأنداادم تحديااد مركااز االدداااء اليااام فااي الااددوى المدنيااة قااد  ن  إ
محكماااة التميياااز ليااه , ماان هلاااك مااا ههبااا  إ لااادور االدداااء الياااام فااي الاااددوى المدنياااة يقااانونالتحديااد المركاااز 

لااك بيااو االثااار دلااى ه  رتبااه االدداااء اليااام فااي مركااز الفصاام و حاادى قرارتهااا التااي دااد  فياافااي إاالتحاديااة 
لاادى التاادقيق والمداولااة وجااد ان الطياان التمييااز  مقاادم ماان نائااو المااددي اليااام امااام ) هأن اافقااد ق ااي ب ةيااقانونال

محكمة بداءة المسيو ولدى دط  النظار فاي الحكام الممياز وجاد ان مو اوده ينصاو دلاى مطالباه الماددي 
_  11ر مث  دن اساتغال  جازء مان دقاار  المارقم جير بلدية المسيو إ افة لوظيظته بأبالزام المددى دليه مد

لااىو  2/7/2011ام الصاافو  ماان   وحيااث ان محكمااة  المو ااول  1/2/201١تاااريخ المطالبااة الق ااائية فااي  ا 
الشارل اليام اله  تم تنظياه  مناه فمساينيا   إلىمن اليقار هاهبا  هبيد ان وجد  ان الجزء المطالو باجر مثل

التي  1٨27لسنه  21من قانون ادار  البلديا  رقم  ٨4المادة  بأحكاميكون مشموال ف (1٨10)القرن الما ي 
اسااتيمالها حاادودها والمتااروك دافاا   الواقيااةانااه مسااج  باساام البلديااة وباادون دااوو كافااه الشااوارل  إلااىاشااار  

دداء اليام وحيث يمار  اال ,دند نظاه هها القانون ودلى هها األسا  ق   برد الددوىللنظع اليام الموجودة 
للدائرة  يقانونالالممث   جانو إلىمهمة تمثي  الحق اليام في ك  ددوى تكون الدولة طرفا  فيها ويكون فصما  

نائاو الماددي الياام  أنو  2014لسنة  7٨االدداء اليام رقم  قانون/أ من 7/4/2المادة ) بأحكامدمال  المينية 
احكااام ائاارة المااددى دليااه إ ااافة لوظيظتااه قااد فااال  فااي طينااه المقاادم ومااا ت اامنه ماان أسااباو  ااد مصاالحة د

فيكاون  للماددى دلياه إ اافة لوظيظتاه  يقاانونالالممثا   جاناو إلاىالاه  يياد  فصاما   المتقدم  يقانونالالنا 
وفاي قارار  (1)( الطين التمييز  غير وارد قانونا  لاها قارر رد  شاكال  مان هاه  الجهاة وصادر القارار باالتظااق ...

الممياز القا اي/ نائاو الماددي الياام لام يكان طرفاا  فاي الاددوى الممياز  أنتدقيق والمداولة تبين ) لدى الافر 
 ألحكاااماسااتنادا   حكمهاا لاام يح اار جلسااا  المرافياة فيهااا لااهلك قاارر رد الطيان التمييااز  المقاادم ماان قبلاه شااكال  

 (. 2)…( المرافيا  المدنية  قانونمن  201( بداللة المادة 12٨المادة )

                                  

, مبادا محكمة التمييز االتحادية ,  201١/ ١/4في  201١/ الهيئة المدنية /711٨( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 1)
 .112, ا 201٨القسم المدني , القا ي قاسم ففر  الربييي , الطبية األولى , المكتبة القانونية , 

, غير منشور , وبها  12/1/2010في  2010/ الهيئة االستئنافية دقار/114/11١( قرار محكمة التمييز االتحادية رقم 2)
اه ق ى )...وجد أن المميز نائو  27/11/201٨في  201٨/ الهيئة الوسية المدنية /10١المينى قرار لمحكمة التمييز باليدد

في الكرخ لم يكن طرفا  في الددوى المطيون في الحكم الصادر فيها وأن الحكم ال  المددي اليام امام محكمة األحوا  الشفصية
 يتيلق بالح  والحرمة ...( ,غير منشور
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االددااااء الياااام دلاااى قااارار محكماااة رد الطيااان المقااادم ماان قبااا  د اااو  إلاااىكمااا ههبااا  فاااي قااارار آفااار 
القارار قبا  الطيان  ددم تظلماه مان نتيجة ثانيةحوا  الشفصية المت من منا االهن من بالزواج من زوجة األ

اهن بااالزواج ماان حجااة  دلااى صااوأن الطياان التمييااز  أنلاادى تاادقيق والمداولااة وجاد  ) هأنااق ااي ب هباه تميياازا  إ
المرافياا   قاانون أنوهه  الحجة تصدر حسو االفتصاا الوالئي لقا ي محكمة االحاوا  الشفصاية و  ثانية

صاادرته لااها يكااون الطياان ن بهااه  االواماار و هااو الااتظلم منااه أمااام المحكمااة التااي أقااد حاادد طريقااا  للطياا المدنيااة
دادة اال بارة    فقرر رد  شكالالتمييز  غير مقبو   .(1)(  محكمتها . وصدر القرار باالتظاق إلىوا 

ان تكااون دري ااة الطياان المقدمااة ماان االدداااء اليااام مشااتملة دلااى ها  الشااروط التااي كمااا اشااترط  
تت امنها دري اة الطيان المقدماة مان الفصاوم مان هكاار أساماء الفصاوم وشاهرتهم ومحا  اقاامتهم دناد تقااديم 

/ 201ام من قب  االدداء اليام اساتنادا  ألحكاام الماادة ) الطين سواء   كان هلك الطين مقدم من قب  الفصوم
( ماان قااانون المرافيااا  المدنيااة التااي نصاا  دلااى ) يجااو أن تشااتم  دري ااة الطياان دلااى أسااماء الفصااوم 2

دلى طين مقادم مان االددااء  وشهرتهم ودلى مح  اقامتهم( , وفي هها ق   محكمة التمييز االتحادية  بناء  
( مااان قاااانون 201/2والمداولاااة وجاااد أن الممياااز قااادم طيناااه فالفاااا  لماااا توجباااه الماااادة )الياااام ) لااادى التااادقيق 

/ الهيئاة الموساية المدنياة ٨7المرافيا  المدنية وما استقر دليه ق اء هه  المحكمة ومنه قرارهاا الصاادر بيادد
ة األحاوا  بشأن هكر أسماء الفصاوم وشاهرتهم ومحا  اقاامتهم فقاد هكار )الممياز دلياه / قارار محكما 2011/ 

مه دلاى الارغم مان أن الفصاوم فاي الطيان التميياز  هام طرفاا فصاالشفصية فاي الحمدانياة ( ولام ياهكر أسام 
  (2)الددوى لها قرر رد اليري ة التمييزية شكال  وصدر القرار باالتظاق..( 

ميياز  لام كما أن محكمة التمييز االتحادية لم تجز لالدداء اليام أن يحدث دفيا  جديادا  فاي الطيان الت
يسابق لاه اياراد  اماام محكمااة المو اول باساتثناء الادفع بالفصاومة واالفتصاااا وسابق الظصا  بالاددوى التااي 

حا  كانا  دلياه الاددوى ولاو اماام المحكماة المفتصاة بنظار الطيان , وفاي هلاك ق ا  أ  يجوز ايرادها في 
... لاها قارر نقاو الحكام الممياز للسابو محكمة التمييز االتحادية في احدى قراراتهاا ) لادى التادقيق والمداولاة 

دااادة اال اابارة  محكمتهااا لغاارو اصاادار حكاام موافااق للقااانون والتنويااه أن بإمكااان الساايد  إلااىالمااهكور أدااال  وا 

                                  

 , غير منشور.1/7/2011في  2011/هيئة األحوا  الشفصية األولى /1420( قرار محكمة التمييز االتحادية رقم 1)
,غير  10/4/201٨في  201٨هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية / /١١12( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 2)

 منشور .
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نائو المددي اليام تقديم ما لديه من دفول امام المحكماة أه أن الادفول الجديادة اماام المحكماة المفتصاة بنظار 
 (1)مرافيا  مدنية ..(  1/ 20٨الطين غير مقبو  المادة 

ن فيهاا أ داد قد مر  بمرحلتين المرحلة ها أنيالحظ  والمتأم  لقرارا  محكمة التميز االتحادية أدال 
كافااة التااي  الشااروط والمتطلبااا  اساابغ  دليااه وماان ثاام , المدنيااة د ااو االدداااء اليااام فصااما  فااي الااددوى 

 قاانونالالتي يتطلبها الشروط األفرى  إلىافع وتظلم وطين إ افة من ح ور وتر  الفصم ييقت ي توافرها ف
فااي الاااددوى المدنياااة  مااا المرحلاااة الثانياااة فقااد نظااا  فيهاااا صااظة الفصاااومة داان االددااااء الياااامألقبااو  الطيااان , 

منطلقااة ماان مهااام واهاادا  االدداااء اليااام ودور  فااي مراقبااة المشاارودية بيياادا  داان مظهااوم الفصااومة والمصاالحة 
وهااو حمايااة الهيئااة االجتماديااة ماان أ  ادتااداء او انتهاااك لااهلك , وييماا  وفااق هااد  ادلااى واساامى  الشفصااية

أسس  محكمة التمييز االتحادية بهيئتها الموسية لهها المبدأ في قرارها األفير لتحيد دنه صظة الفصومة في 
مارساته للمهاام المنصاوا دناد موالن المسالم باه باأن االددااء الياام من هلاك قرارهاا الاه  ق اى )....الددوى 

نمااااالدداااء اليااام ومنهااا ح ااور  فااي الااددوى المدنيااة ال ييتباار فصااما  فيهااا  قااانوندليهااا فااي  دور  يتيلاااق  وا 
صادر  أنحصا   أنمان المحكماة التاي تنظار الاددوى المدنياة و  قاانونالبمراقبة المشرودية ومن تطبيق احكاام 

للاددوى , لاها مان الوا اا ان قصاد المشارل اليراقاي فاي الظقارة ا  فاال ييتبار فاسارا  الحكم البادائي فالفاا  لطلبا
( ماان قااانون االدداااء اليااام بمنحااه حااق الطياان هااو الطياان بطريااق التمييااز وتصااحيا 1)سادسااا ( ماان المااادة )

ا  وطريقا  وسطا  ي قانون االدداء اليام تبنى منهجالقرار التمييز  فقط ودلى هها االسا  فأن المشرل اليراقي ف
ول منا االدداء اليام حاق الطيان باألحكاام والقارارا  الق اائية الصاادرة فاي الاددوى المدنياة فهاو لام في مو 

يوصااد الباااو امامااه ولاام يمنيااه ماان الطياان مطلقااا  باألحكااام والقاارارا  المدنيااة باا  باااليك  فأنااه اكااد دلااى دور 
لطيااان تمييااازا  باااالحكم النهاااائي االددااااء الياااام فاااي الاااددوى المدنياااة وح اااور  فيهاااا وتقاااديم طلباتاااه ومنحاااه حاااق ا

( ماان قاانون االددااء الياام والتاي بموجبهااا 4الصاادر فاي الاددوى المدنياة با  ههااو اكثار مان هلاك فاي الماادة )
يحاق لارئي  االدداااء الياام حااق الطيان لمصاالحة القاانون اها كااان الحكام الصااادر بالاددوى المدنيااة قاد اكتسااو 

تم رد الطين من الناحية الشكلية اها شك  الحكم فرقا  وا حا  للقانون  الدرجة القطيية بظوا  المدة القانونية او
 (2)(الدولة ومصالحها او بالنظام اليام بأموا يترتو دليه الحاق  ررا  

                                  

, غير  11/1/2012في  2012/ هيئة االحو  الشفصية والمواد الشفصية /47٨قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  (1)
 منشور .

 . غير منشور17/11/201١ في 201١/ الهيئة الموسية المدنية /171( قرار محكم التمييز االتحادية رقم 2)
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 الثانيالفرع 
 االدعاء العام يف مركز القاضي 

والواجبااا  والتااي والشااروط والحقااوق والمزايااا ساا  والمبااادا األلااها  االدداااء اليااام  قااانون نيت اام ن  إ
اسهامه مع الق اء والجها  في بي ها بوالمتمثلة  الق اءوشروط واهدا  مبادا أس  و  تشترك بي ها مع

ومياونة الق اء فاي إيقاال اليقوباة وتحقياق اليدالاة األفرى المفتصة في الكش  السريع دن األفيا  الجرمية 
يشترط في تيينه ما اشترط في تييين الق اة واناه  وحماية الهيئة االجتمادية وت ْمن ان د و االدداء اليام

يتمتع بها  الحقاوق والمزاياا التاي يتمتاع بهاا القا اي اثنااء الفدماة وبياد انتهائهاا وان رئاي  وأد ااء االددااء 
اليام يتمتيون بالحصانا  التي يتمتع بها الق اة وان د و االدداء اليام يرد بما يرد به القا ي وان لرئي  

يااام حااق الرقابااة واالشاارا  دلااى جميااع أد اااء االدداااء اليااام تحاا  اشاارا  رئااي  مجلاا  الق اااء االدداااء ال
دلى سردة حسم الق ايا وتحاشي تأجيا  المحاكماا  األدلى , واسهامه مع الق اء والجها  األفرى باليم  

ال التاي  الح اور وجوباا فاي بياو الادداوىبدون مبرر والقيام باالتحقيق دناد غيااو قا اي التحقياق, وكاهلك 
دون ح ور االدداء اليام , وكهلك دفاده دن الحق اليام في الددوى المدنياة التاي فيها الجلسة  انيقاديصا 

غيرهاا وى الشاردية , وكاهلك شاروط التيياين والترقياة واليقوباة والارد و االاددو طرفا  فيها وفاي بياو تكون الدولة 
 إلىبما يماث  شسون الق اة دفع بيو الشراو  تتماث والمهام والواجبا  التي  األس و من األهدا  والمبادا 

  (1)مركز االدداء اليام بمركز القا ي  ددّ 

االدداااء  إلااىالدسااتورية التااي أشاار   األحكاام أنباااه هكااروا افارين  شااراو لاادىويجاد هااها الاارأ  صادا    
وافتصاصااا  االدداااء اليااام يال  تشااك أنينيقااد دلااى الفاصااة بالساالطة الق ااائية  األحكاااماليااام دنااد تحديااد  

 أنالقاو  با إلاىالاه  أدى  األماركوناا مياا  السالطة الق اائية , يمة ومكملة للمحاكم في اطار من التكاما  لمتم
 . (2)أد اء االدداء اليام هم من الق اة ولي  من اإلداريين 

ه  م رواحهااااحقااااوق النااااا  وأ تتظااااق فاااي حمايااااةمهمااااة ود ااااو االددااااء اليااااام  مهمااااة القا ااااي كانااا  اوا 
دان اياة دالقاة  االبتياادو  التاام الحياادمان التازام  وتتظق فيما يجو ان يتص  به ك  منهمااموالهم وأدرا هم وأ

ود او االددااء الياام اتظق  اآلراء دلى وجوو رد القا اي  اطرا   الددوى تشوو هها الحياد ووبين  مابينه
                                  

 .11-10غسان جمي  الوسواسي, مصدر سابق , ا (1)
, ادور غالي الههبي ,  2١األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود, مصدر سابق , ا (2)

 .72, ا1٨١1اإلجراءا  الجنائية في التشريع المصر  , دار النه ة اليربية , القاهرة , 
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وصا    اه اليمكان ميها, إال إنا(1)هاها الارد النصاوا التاي تحكام  الفاصة القوانينال  ميينة واورد  افي ح
فااها كاان القا اي , فار اه ان مهام ك  منهما يفتل  دن اآلمركز االدداء اليام بمركز القا ي في الددوى 

ن االددااء الياام يراقاو حسان ال الميروو وفق احكام القانون  فاإتحقيق اليدالة في النز  إلىيسيى في حكمه 
 . تطبيق هها القانون

 

 الثالث الفرع
 االدعاء العام يف مركز مستقل 

بشاك  صاريا م في الددوى المدنياة مركز االدداء اليا إلىو يشير دد أيح يقانونفي ظ  غياو نا 
هادا  األساساية المباادا واأل أن إلاىفاههبوا فاي الاددوى المدنياة تحدياد مركاز   إلاى قاانونالحاو  بياو شاراو 

ق مصلحة فاصة كما هاي يتدف  فيها لتحقي الددوى المدنية وهو ال االدداء اليام تتيدى قانونالتي جاء بها 
بشك   قانونالتطبيق  إلى, ب  يسيى د طلباتهم دلى الدوام دالفصومة وال ير  إلىلدى الفصوم أو المن مين 

تدفله في الددوى المدنياة يكاون  ن  ا  , و  (2) تحقيق اليدالة وبهلك تنتظي دنه صظة الفصومة إلىسليم للتوص  
أل  طار  ولاي  بصاظة فصام , في الحماية اليامة للمشرودية  قانونالله  من الهد  الرئيسي اله  رسمه 

ق الااددوى المدنيااة وحمايااة موالهااا فااي نطااادلااى حقااوق الدولااة وأ واالطمئنااانباا  للتثباا   , طاارا  الااددوىماان أ
هها  الشفصية وحماية حقوق القاصرين واموالهم وهو في ك  سرة ووحدتها في نطاق دداوى األحوا حقوق اال

ية صظة مان صاظا  الفصاومة ويكاون مركاز  وفاق هاها التصاور بمركاز مساتق  هو طبيياة فاصاة مترفع دن أ
 (1) بصظته وكيال  دن الهيئة االجتمادية قانونالاطها أناو يتدف  فيها ليقوم بمهمة  ه يح ر في الددوىأنو 

 لمدنية بين َداده اآلراء افتلظ  في تحديد مركز االدداء اليام في الددوى ا أن إلىالقو  وهكها يت ا 
قااوم بأنهاا توظيظاة االددااء الياام فااي الاددوى المدنياة  أنهاا اتظقا  بشاانّ إال إ , مساتق  وبااينوباين  قااو صام ف

, لق ااء مان داون  ارور  ومظياد دلى أسا  تمثي  المجتمع كلما اتصل  بمصالا المجتمع حتى ال يحارم ا

                                  

 .71غسان جمي  الوسواسي, مصدر سابق ا (1)
 .124( د. تيماء محمود الصرا  , مصدر سابق, ا2)
, غسان جمي  الوسواسي , 27األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود ,مصدر سابق , ا(1)

 .10مصدر سابق , ا
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ماان وجااود   ء هااها الجهاااز والغايااةشاااأنسااا  فااي األ والتااي تيااد    التااي يسديهااا االدداااء اليااام ساساايةالوظيظااة األف
داااء اليااام هااو حااار  االدن , إه إ يقااانونالوهااي حمايااة النظااام االجتمااادي و  اجتماديااة تنطااو  دلااى مسااسولية

يقتصار  أنهها التمثي  للمجتمع ال يمكان  وأ هه  الحماية(1) لقوانينلوال امن للتطبيق السليم  المصالا اليامة
بنظاار االدداااء اليااام  او مدنيااة تكااون حالااة واحاادة جزائيااة كاناا سااواء  فالااددوىاالفاار, دلااى جاازء ميااين دون 

تاادف  االدداااء اليااام فااي الااددوى  أنوهلااك دناادما يكااون هناااك مسااا  بالنظااام اليااام و مصاالحة المجتمااع لااها فاا
ظااهرا  كماا لياام يكاون ادتباار الصاالا ااو بالنظاام الياام  ادتباارا  متيلقاة إلاى مرد  محددة في حاال  المدنية

الياام لحقاوق القصار وداديمي االددااء  غير ظاهرا  كما فاي رداياة حياناوأ يةحوا  الشفصفي بيو ق ايا األ
االددااء  ممارساة أنساا  فاودلاى هاها األ (2)النظاام االجتمااديأهمياة فاي و  فاي المقاام األ التي تينى األهلية

دور االددااء فا, فصام الو لماددي أو االقا اي أ بادور المدنية ال ييني قيام هها االفيارالددوى اليام دورا  في 
 جهازةالددااء الياام جهااز مان أاف , أو منظيياة مصلحة شفصايةاية دن تحقيق  دداوى يبتيدجميع الفي اليام 

                                                    .                                    الدولة تمار  وظيظة ها  سلطة ميينة تف ع الدتبارا  الصالا اليام
.                                                                                                      .                                                                                

                                  

 .121( ادور غالي الههبي , مصدر سابق , ا 1)
 .21ر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود ,مصدر سابق , ااألستاه المتم(2)
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 املطلب الثالث
 االدعاء العام يف الدعوى املدنية نطاق تدخل

 

 واالقتصاادية االجتمادياةثاار اآل فطاورة إلاىترجاع  المدنياةاالدداء اليام في الق ايا  وظيظة أهمية ن  إ
دط  االدداء اليام أ ةيقانونال ظمةناألغلو أ نإلهلك ف , دداوىمن الدلى هها النول  المترتبة السياسيةوحتى 
وهاو يباشار  , ومتابيتهاا الجزائياةالاددوى  قاماةفاي مباشار  االتهاام و أ و دور نااج إلاى المدنية الددوىفي  دورا  
في الحاال   و يباشرها كمددى دليهكمددي أ يرفع الددوى المدنيةاالول   الحال ي ظف :بطريقتين الوظيظةهه  

يكتظي بالتدف  فاي  الثاني  والحال الددوى ,  طرا ألويكون حينئه فصما  مو وديا  قانونالالتي نا دليها 
وهااو فااي هااه  ,  المحكمااةيقنااع لالااددوى  جهااا  نظاار  فاايو مطالياتااه و و مااام الق اااء ليقاادم رأيااه أ ددااوى مرفودااة

نمااالااي  فصااما   الحالااة وينشااا داان صااظتي االدداااء اليااام (1) المشاارودية لمباادأ تأكياادا قااانونيراقااو تطبيااق  وا 
ومان  ,ناهاحكاام الفاصاة لكا  منهماا كماا سابق بيتنااقو األ لياه الظقاهاتجاه إ كماا مستق  وطر  فصم كطر 

فاال  طرفاا من اما   ناها كاا إم اللفصم أ المتاحةطرق الطين ك   استيما فمن حقه  صليا  طرفا أ ناهمها اها كأ
او اليااام قوادااد النظااام ماان  ةماسااا  بقادااد ناها كااأم مغااايرا  لرأيااه إال إ موافقااا   نايجااوز لااه الطياان الحكاام سااواء كاا

 . قانونال

االدداء اليام  من فاللها االدداء اليام ويباشر قانوناهم الحاال  التي ورد هكرها في  وللوقو  دلى
الدولة والدداوى  أموا حماية بالمتيلقة يد مالمحها الرئيسية في الدداوى يمكن تحد هإفي الددوى المدنية  دور 

  االتية : الظرول اصرين وهها ما سنبحثه فيلقالمتيلقة بحماية االسرة والطظولة والدداوى المتيلقة بحماية ا

 

 

                                  

د. محمد صالا االمين , المركز القانوني لالدداء اليام ودور  امام الق اء المدني في القانون المقارن وتطبيقه في القانون  (1)
 .147اليراقي, ا
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 الفرع االول
 دور االدعاء العام يف محاية املال العام

 ,جديدة نتيجة هها التقدم وتوسيع صالحياته شمل  افاقا  قدم اله  طرأ دلى نظام االدداء اليام الت ن  إ 
ال  بالاددوى المدنياة وهلاك مان ثالمدني مماو نامتد ليشم  الجزائي أجو النادور  مقتصرا  دلى الج ناك أنفبيد 

المرافياا   قاانون أنفنجاد  المبادأبهاها  فاه  التشارييا  المفتلظاة, وقاد أ(1) ه يمث  الهيئة االجتماديةأنمنطلق 
 متاااى رأ  اآلداو وأ تتيلااق بالنظاااام اليااام مدنياااة ددااوى  اليامااة فاااي أ النياباااة تاادف  جاااازالمصاار  أ المدنيااة
 النياباةووجاد  مان ال ارور  تادف   دليهاا دداوى در ا ها ماا إ المحكماة أنلهلك , كما نا دلى   رورة
التادف  فاي  النيابةدلى لزاما   الحالةوفي هه   الددوىوراق أ فترس  اليها,  اليامة مصلحةلل فيها تحقيقا   اليامة

 نه إفاودلاى هلاك  هاا مباشارة  مان قبل المدنياة الاددوىترفاع  أنالياماة  للنياباةالماهكور  قانونال جاز, كما أالددوى 
 ها مااإرفاا  من اما  ط تكاونو مان قبلهاا أ الاددوىفيا  ها ماا ر الاددوى إصاليا فاي أ تكون طرفا   أنلنيابة ممكن ا

 (2) طرافهابين أ في ددوى قائمة  تدفل

ي يساايى األهاادا  التاا كأحااددور االدداااء اليااام فااي حمايااة المااا  اليااام  إلااىل اليراقااي المشاارّ  قوتطاارّ 
 2014( لساانة7٨رقاام ) االدداااء اليااام قااانونماان / سادسااا  ( 1)   المااادةنّصاا ه, إ االدداااء اليااام فااي تحقيقهااا

و متيلقاة باالحقوق المدنياة الناشائة ة التاي تكاون الدولاة طرفاا فيهاا أالح ور فاي الادداوى المدنياسادسا : دلى )

                                  

األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , , األستاه المتمر  دبد 101غسان جمي  الوسواسي, مصدر سابق,ا(1)
 .127مصدر سابق , ا

نص  دلى " فيما ددا الدداوى  ١١تنا مواد قانون المرافيا  المصر  الفاا بتدف  النيابة اليامة دلى )المادة  (2)
ال كان الحكم باطال   التي يجوز لها أن ترفيها الدداوى  -1المستيجلة يجو دلى النيابة اليامة أن تتدف  في الحاال  اآلتية وا 

ك  حالة أفرى ينا القانون دلى وجوو  -1الطيون والطلبا  أمام محكمة النقو ومحكمة تنازل االفتصاا  -2بنظسها 
 -1نا دلى " فيما ددا الدداوى المستيجلة يجوز للنيابة اليامة أن تتدف  في الحاال  اآلتية  – ١٨تدفلها فيها " وفي المادة

الدداوى المتيلقة باألوقا  الفيرية والهبا  والوصايا  -2بيديمي األهلية وناقصيها والغائبين والمظقودين الدداوى الفاصة 
الصلا  -1دداوى رد الق اة وأد اء النيابة ومفاصمتهم  -7ددم االفتصاا النتظاء والية جهة الق اء  -1المرصودة للبر 

ك  حالة أفرى ينا  -4امة التدف  فيها لتيلقها بالنظام اليام أو اآلداو الدداوى التي ترى النيابة الي -2الواقي من اإلفال  
" يجوز للمحكمة في أية حالة تكون دليها الددوى أن تأمر بإرسا  مل   – ٨0القانون دلى جواز تدفلها فيها" وفي المادة 

كون تدف  النيابة اليامة في هه  الحالة الق ية إلى النيابة اليامة إها در   فيها مسألة تتيلق بالنظام اليام أو اآلداو وي
 وجوبيا "
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الصاادرة فاي  األحكااممطالياته ومراجية طارق الطيان فاي القارارا  و قواله و أ وبيانللدولة دن الدداوى الجزائية 
 .تلك الدداوى ومتابيتها(

ى التاي تكاون الح اور فاي الاددو أد اء االدداء الياام  فا  قد المشرل  أنومن استقراء النا نجد 
الانا حادد ناول  أنمما ييناي , و المتيلقة بحقوق مدنية ناشئة للدولة دن الدداوى الجزائية الدولة طرفا  فيها أ

ح ااور  أن وال يفظااىالاادداوى المدنيااة التااي ياادفلها االدداااء اليااام ميلقااا  أهميااة الح ااور بأهميااة الاادداوى , 
, وقاد الياه  ماا يبغاياحقاق الحاق هاو  نمع الحق أل الإ االدداء اليام له هد  سامي لتحقيق اليدالة فال يق 

مطالياتااه تقااديم الااه و و اق لبيااانة فاانا دلااى ح ااور  الاانا فطااى االدداااء اليااام دافاا  الااددوى المدنياا شااارأ
الصاادرة فاي تلاك  األحكااموبهلك ربط وجود االدداء الياام بوجاود الاددوى المدنياة ثام متابياة قارارا  المحكماة و 

 . األحكامدطى الحق لالدداء اليام بمراجية طرق الطين في تلك القرارا  و أالدداوى وبالتالي 

 فباارإدادم قد سك  دن حكام  2014( لسنة 7٨لقانون االدداء اليام رقم) التشريع النافهيالحظ أن و 
مان وجاوو افباار دلاى فاال  ماا كاان منصاوا دلياه فاي القاانون الساابق ,االدداء اليام مان قبا  المحكماة 

وى التاي تفاا أماوا  الدولاة ليمهاد بمدة ال تق  دان ثالثاة أياام قبا  المرافياة دلاى األقا  فاي الاددله المحكمة 
دااء الياام وفاق هاها الانا لام , مماا ييناي أن تبلياال االد (1)االدداء اليام للقيام بمهمته في تلاك الادداوى مام أ

هاه  ن  ن سابقا  إال إالدداوى المنظورة وفق النا كما كااالدداء اليام بما ورد من نودية  بأفبارالمحكمة يلزم 
يغيار مان جاواز التادف  ولام , ساساية المشاتركة االفتال  بين المادتين المهكورتين ال يفرجهما دن الصظة األ

ليلام  األمارن كنا نيتقد أن تبليال االدداء اليام بوجود دداوى تفاا الماا  الياام اف ا  مان تارك بالددوى , وا  
/ 1الماادة )طبيياة الادداوى الاواردة فاي  ن  دملياا  مان الناحياة التطبيقياة , إه إ االدداء اليام اله  تبدو صيوبته

تقت ااي دلااى االدداااء اليااام التحاارك  اامن نشاااطه  2014( لساانة7٨االدداااء اليااام رقاام )قااانون ماان سادسااا  ( 
الق اائي دافا  اطاار الاددوى المدنياة للحظااظ دلاى الماا  الياام وباه  كا  ماا مان شاأنه أن يحقاق التيااون ماع 

افباااار  ال دااان طرياااق افباااار االددااااء الياااام , ودااادميكاااون هلاااك إالق ااااء للحصاااو  دلاااى الهاااد  المنشاااود وال 
هلاك يمكان  ن  در  المحكمة فاي تلاك الادداوى إال إالمحكمة لالدداء اليام ال يرتو دليه بطالن الحكم اله  تص

 )وفي هها تصد  محكمة التمييز االتحادية في قراراتها ومن هلكأن يكون سببا  للنقو دند الطين في الحكم 

                                  

الملغى ) ثانيا : دلى المحكمة افبار  1٨4٨لسنة 11٨( من قانون االدداء اليام رقم 17( تنا الظقرة الثانية من المادة )1)
لى األق  وتزويد  بصورة االدداء اليام في المنطقة بالق ايا المبينة في الظقرة األولى من هه  المادة قب  نظرها بثالثة أيام د

 در يتها ومستنداتها(
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مصالحة القاانون باالحكم الصاادر مان محكماة باداءة لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئي  االدداء الياام طيان ل
 ااافة إ القا ااي باارد ددااوى المااددي وزياار الدافليااة 11/12/201١بتاااريخ  201١/ و/ 1٨1تكرياا  بياادد 

لوظيظتااه فااي مطالبااة ورثااة المتااوفي اليقيااد دلااي رشاايد قاادراني بتسااليم األجهاازة والساايارتين والمسااد  نااول كلااوك 
ن وا  مليون ديناار  ( فمسة وثالثون11,000,000قيامها البالغة )ا وأ بهمتهملم مع ملحقاته المسلمة  ٨ديار 

 ادال دط  النظر في الحكم المهكور  ىالتي استند  اليها ولد لألسباو  المددي المحكمة ق   برد ددوى
ال  للقانون ليدم استكما  المحكمة تحقيقاتها الالزمة في الددوى حياث كاان يتياين مفو وجد انه غير صحيا 

قوالااه داان دداااء اليااام بالح ااور فيهااا لبيااان أد ااو اال ي الااددوى ددااوةفاا طرفااا   لااى المحكمااة ولكااون الدولااةد
 فاي الاددوى مماا كاان يقت اي مظاتحاة دائارةصاادر فاي القارارا  اللدياه مان طياون  وتقاديم مااالاددوى مو ول 

 جهاازةال  وملحقاتااه واألداالمسااد  المشاار اليااه اوكاهلك  دين لبيااان السايارتين مو ااول االدداااءمارور صااالو الا
داالم الاوزارة بظقادان تلاك الماواد واالجهازة مان ددماه حياث لاوحظ مان وها  تام ألماورث الماددى دلايهم ة المسلم

فكااان يتياااين  ١/2014/ 10وفاتااه بتااااريخ  فاااي الفدمااة لغاياااةالماااددى دلاايهم كاااان مسااتمر  الوقااائع ان مااورث
تساأ  يهدتاه كماا لام السايارتين التاي كانا  بو  قادان المساد بظدائرتاه  بأفباار ها كاان الماهكور قاامفيما إالتحقق 

ماان قباا  ددمااه  دلاايهم ماان ها تاام الحكاام دلااى مااورث المااددىإ لوظيظتااه فااي مااا  ااافةإوكياا  المااددي المحكمااة 
السايارتين و المحطتاين المتنقلاة ال و جهازة الماوتر صاريته فاي الحظااظ دلاى أبسبو مقمن الدافلي قوى األ محكمة

يكااون والحالااة هااه  قااد الااه  بصااحة الحكاام فلاا  النااواقا اإلجرائيااة  ا ث ان تلااكيااقيقااة وحللوقااود للوصااو  للح
قاااانون   / ثانياااا/أ4لاااها واساااتنادا للماااادة  ماااوا  الدولاااةمصاااالا و أللقاااانون لتيلاااق المو اااول بدلاااى فااارق  حتاااوىأ

 فياه لمصالحةن و نقو الحكم المطياون القانو  قرار قبو  الطين لمصلحة 2014لسنه  7٨االدداء اليام رقم 
لادى  فر )وفي قرار آ (1)رئاسة االدداء اليام  التباده ما تقدم واشيار  محكمتها إلىدادة الددوى إالقانون و 

باالحكم الصاادر مان القاانون  وظيظته طيان لمصالحة إلى ان رئي  االدداء اليام ا افة وجد التدقيق والمداولة
الحتوائااه دلااى فاارق  2012/ ١/ 1فااي  2012/و/ 101والتجاريااة رقاام  البااداءة المفتصااة بالاادداوى محكمااة
الااواردة فااي دري ااة الطياان ولاادى دطاا  النظاار فااي الحكاام المااهكور ادااال  وجااد انااه غياار  لألسااباوللقااانون 
ان اليقاااد المبااارم باااين الطااارفين  مااان الوثاااائق والمساااتندا  المبااارزةو مفاااال  للقاااانون هلاااك ان الثابااا  صاااحيا 

  ااافةكااان قااد الاازام المااددى إ 2017 لساانة 7( والماارقم 1وكسااجين داادد ز وتشااغي  مياماا  االمتنااازدين) تجهياا
جدياد ومان PSA ييما  بنظاام  1يظتاه مياما  اوكساجين طباي دادد لوظ  اافةلوظيظته بتجهيز المددى دليه إ

                                  

 , غير منشور. 27/2/201٨, في  201٨/ الهيئة المدنية /1101( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد1)
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انجليز  او سويسر  ولم تربط شهادة المنشأ دلى الرغم من المطالبا  المتكررة من المددى و دنماركي أ منشأ
كماا   1/10/2017فاي   21٨27و  21/10/2017فاي  1/4 افة لوظيظته بموجاو الكتاو المرقماة إدليه 

نجااز اال ن نسابةه الاه  اقار إتاوظيظال يحددها الممثا  القاانوني لادائرة الماددي دلياه ا اافة لاالنجاز  ن نسبةإ
المنظرد لتقادير ير تقرير الفب ن المحكمة ادتمد كما إ ها من قب  لجان فنية متفصصةنما يتم تحديد% وا  ٨0

ا ااافة دليااه ماان قباا  وكياا  المااددى دليااه   ااافة لوظيظتااه والااه  لاام تااتم االجابااةللمااددي إ المسااتحقا  الماليااة
دلاى المحكماة إدطااء الوقا  الكاافي كاان يتياين ف لوظيظته اله  انقطع دان ح اور جلساا  المرافياة األفيارة 

لام و االدداء اليام الاه  ح ار جلساا  المرافياة  ن د المكور كما الحظ  المحكمة إلإلجابة دلى التقرير 
ه المرساوم فاي الحكام الصاادر فيهاا دلاى  اوء واجباالاددوى و  فاي إجاراءا  طيناا   او رأيا  او يقدم مطالياةيبين 
وان تلك النواقا واالفطاء الجوهرية افل  بصحة الحكم الحتوائه دلاى  2014لسنه  7٨االدداء رقم  قانون

ماان قااانون االدداااء   /أثانيااا  /4 اارار بااأموا  ومصااالا الدولااة واسااتنادا  ألحكااام المااادة فاارق للقااانون تمثلاا  باأل
داادة  اليام المهكور أدال  قرر قبو  الطين لمصلحة القانون ونقو الحكم المطيون فياه المشاار الياه أداال  وا 

ك وصااادر القااارار االددااااء الياااام باااهلالااانهل المتقااادم واشااايار رئاساااة وفاااق فيهاااا ساااير لل محكمتهاااا إلاااىالاااددوى 
لاادى التاادقيق والمداولااة  وجااد ان رئااي  االدداااء اليااام طياان لمصاالحة ) فاار اي ااا  وفااي قاارار آ (1)...( باالتظاااق

 2014/و/ 1704القاااااااانون فاااااااي الحكااااااام الق اااااااائي الصاااااااادر مااااااان محكماااااااة باااااااداءة بغاااااااداد الجديااااااادة بيااااااادد 
للمااددي غاااز  فيصاا   بتأديتااهالقا ااي بااالزام المااددى دليااه وزياار التربيااة ا ااافة لوظيظتااه  11/10/2014فااي

و لداياااه  20م 1/4حرباااي مبلاااال قااادر  مائتاااان واثناااان ملياااون ديناااار دااان باااد  ايجاااار ساااهامه فاااي اليقاااار المااارقم
ولاادى دطاا   27/٨/2014ولغايااة 21/٨/2011ومنيسااي  المتفااهة مدرسااة باساام مدرسااة االمياار و للظتاارة ماان

صاحيا ومفاال  للقاانون الن المحكماة ههبا   النظر في الحكم المطياون فياه لمصالحة القاانون وجاد اناه غيار
حسم الددوى دون تبلياال د او االددااء الياام للح اور فاي الاددوى كاون الدولاة طرفاا فيهاا دماال بأحكاام  إلى

كما يتيين اجراء الكش  الموقيي دلى اليقار  2014لسنه  7٨/ سادسا  من قانون االدداء اليام رقم 1المادة 
شايدة دلياه والتحقاق مان المسااحة المساتغلة كمدرساة بميرفاة فبيار مساااحة صاحة وجاود مدرساة  م للتحقاق مان

والظقارة اوال مان قارار مجلا  الاوزراء  2011لسانه  22مان قاانون وزارة التربياة رقام  1١ومالحظة احكام المادة 
ومدى انطباقها دلى مو ول الددوى وحياث اناه تلاك الناواقا واالفطااء الجوهرياة تياد  2011لسنه  20رقم 
لحة / ثانياا /أ قارر قباو  الطيان لمصا4لحق  ررا  بأموا  ومصالا الدولة واساتنادا  ألحكاام المااد أللقانون  فرقا  

                                  

 , غير منشور . 2١/1/201١, في  201١/الهيئة المدنية /217يدد ( قرار محكمة التمييز االتحادية بال1)
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داادة الاددوى القانون ونقو الحكم البدائي آ محكمهاا التباال ماا تقادم واشايار رئاساة االددااء  إلاىن  الاهكر وا 
 نائااود أن الحكاام المطيااون فيااه ماان قباا  وجاا ..).فااروفااي قاارار آ ( 1)...(  اليااام بااهلك وصاادر القاارار باالتظاااق

اليام امام محكمة األحوا  الشفصية في الكرخ لم يكتسو الدرجة القطيياة ليادم در اه دلاى محكماة  المددي
/أ مرافيااا  مدنيااة( ولاام يااتم تبليااال دائاارة المااددي اليااام بااه ... قاارر نقااو 10٨المااادة ) ألحكااامالتمييااز فالفااا  
 األحكاااملالدداااء اليااام ماان جااواز ساالوك ساابي  الطياان فااي  قااانونال مااا منحااه إلااىباإل ااافة   (2) الحكاام ...( 

والقارارا   األحكامفي مث  هه   قانوناليطين لمصلحة  أنوالقرارا  الصادرة دن المحاكم المدنية فقد أجاز له 
 صااالحية إقامااةاو إقامااة الااددوى بااالحق اليااام الماادني وهااي   (1)ة للطياانيااقانونالم ماان فااوا  الماادة دلااى الاارغ

الااددوى المدنيااة ماان قبلااه مباشااارة , وقااد افااه  بيااو القااوانين بهاااها الطريااق اه منحاا  االدداااء اليااام سااالطه 
تقديرية واسية في تحريك الددوى المدنية وهلك في الحاال  التي نا دليها القانون وكهلك في الحاال  التي 

 فيها. تتيلق بالنظام اليام والدداوى التي تكون الدولة طرفا  

فه  القوانين المقارنة بهها الطريق ومنح  االدداء حق رفع الددوى المدنية بصاظة اصالية كلماا أفقد 
  1٨2١( لسانة 11كان هناك انتهااك للمصالحة التاي يحميهاا القاانون , ومنهاا قاانون المرافياا  المصار  رقام )

تي ينا دليها القانون ويكاون لهاا فاي ( دلى " للنيابة اليامة رفع الددوى في الحاال  ال١4المادة )  اه نص
 (7) " هه  الحاال  ما للفصوم من حقوق

دلااى هااها الحااق فااي المااادة  1٨41( لساانة 1121وكااهلك نااا  قااانون المرافيااا  الظرنسااي هو الاارقم )
 .(1)( اه نص  دلى " يمكن للنيابة اليامة ان تكون كطر  رئيسي او ان يتدف  كطر  من م "  721)

لم يمنا االدداء اليام الحق في تحريك الددوى  2014( لسنة 7٨رقم ) اء اليام النافهاما قانون االدد
المدنية وبصظته طرفا  اصليا  دلى فال  دور  الكبير في الددوى الجزائية , وقد برر هلك بكاون االددااء الياام 

به فاي القاوانين المقارناة  في النظام القانوني اليراقي يتمتع بمركز فاا يجيله مفتلظا  دن المركز اله  يتمتع

                                  

 , غير مشور .22/11/201١في  201١/هيئة مدنية /2٨10تحادية باليدد( قرار محكمة التمييز اال1)
 ,غير مشور.1١/2/201٨في 201٨/ الهيئة الموسية المدنية /11( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد2)
 .10١غسان جمي  الوسواسي, االدداء اليام في اليراق , مصدر سابق , ا (1)
(7)http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx .وزارة اليد  المصرية 
 .1٨7( اشار  اليه د. تيماء محمود الصرا  مصدر سابق , ا 1)

http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx


 نطاق تدخل االدعاء العام في الدعوى المدنية                                                                                 المبحث األول   

 

  11صفحة | 
 

ان المشارل قاد تقادم فطاوة نحاو  2014( لسنة 7٨رقم) ألحكام قانون االدداء اليام النافه, اال ان المتأم  (  1)
( دلااى حااق  حاااد  دشاار/  1نااا فااي المااادة ) ماالااددوى المدنيااة دنااد إقامااةاالدداااء اليااام الحااق فااي  إدطاااء

يكااون وفااق ددااوى مسااتوفية لشااروطها  وماان الميلااوم ان هااها الطياان,  واألنظمااةالطياان بياادم دسااتورية القااوانين 
الاددوى  إقاماةمام المحكمة االتحادية اليليا ,وان كنا نأما  مان المشارل اليراقاي ان يمانا االددااء الياام الحاق أ

بالحق اليام المدني اسوة بالحق اليام الجزائي , ماع االحتظااظ بفصوصاية الاددوى المرفوداة مان قبلاه بوصاظه 
 إقامااة  داان المجتمااع فااي الاادفال داان مصااالحه دنااد وقااول ادتااداء دليهااا , اه يتميااز هااد  الفصااومة ماان ممثا

تحقياق المصالحة  إلاىالاددوى  إقاماةتحقيق مصلحة شفصاية فاي حاين يهاد  االددااء الياام مان  إلىالددوى 
 دداوىومان ثام ال تف اع اليامة , لها يجاو تحدياد هاها االفتصااا فاي الحادود التاي يانا دليهاا القاانون , 

والتاي ناا دليهاا قاانون المرافياا   للاددوىالفصام دناد اقامتاه  ددوىاالدداء اليام للمبادا التي تف ع لها 
 خ...الاألهلياةوقظها او انقطادها مث  الوفا  وفقادان  إلىبيوارو ميينه تسد   المدنيةالددوى  تتأثر اه المدنية

د اااائه الحاااد أ فيجاااوز ئاااةز التجال تقبااا   واحااادة هيئاااةام الاااه  يياااد ددااااء اليااااال ال يطباااق دلاااىالاااه   األمااار ,
التاي تما   الددوىال يملك التناز  دن رفع  ألنهالتناز  والترك  قواددال تطبق  كماالجلسا   تمامإلالح ور 
طارفين انطالقاا الاال اها تم  بح اور  صحيحةتكون ة ال يمكن للفصوم أفرى جهةومن ,  اليامة المصلحة

ماان قباا   الااددوى اقامااةبااين الفصااوم وهااو ال نجااد  دنااد  المساااواةئيسااي فااي قااانون المرافيااا  هااو ر  مباادأماان 
 المرافيةفي  اإلجرائيةدون الح ور كما ييد التبليال احد اهم االدما   المطاليةتقديم ه يحق له إ االدداء اليام

فااي  لألفاارادلبتييااين المااوطن المفتااار  المحكمااةجااراء وصااحته لااهلك غالبااا مااا تهااتم توقاا  دليهااا بطااالن األي إه
من هاها  وانطالقا,   نظسه من تلقاء حاال  افرىتدف  في يق اء او ال ه من قب يتم تبليغ اليام االدداءحين 

 رسوم .  المظهوم فقد ادظا  المشرل من دفع أ  رسوم بسبو دور  في الددوى وما يترتو دليها من

وفاق  والحظااظ دلاى الماا  الياام قاانونالام حكاتطاوير أ دلاىمجلا  الق ااء األدلاى  مان حارا وجزء  
بوجاوو ح اور أد ااء  11/12/2011االدداء اليام فقاد قارر بجلساته الحادياة واليشارين فاي  قانوناهدا  

ة بهاااا وممارساااة يااقانونالاءة التاااي تكااون الدولاااة طرفاااا  فيهااا واباااداء اآلراء البااد االدداااء الياااام فااي ددااااوى محااااكم
واتفاه ما يلزم بوجوو ددوة نائو المددي اليام للح اور فاي مرافياا  تلاك الادداوى وتزوياد   يقانونالالطين 

 بصورة من استدداء الددوى ومستنداتها واللوائا المتبادلة بها .

 
                                  

 .1٨4( األستاه دبد األمير اليكيلي , ود .  ار  فلي  محمود مصدر سابق , ا1)
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 يناالثالفرع 
 سرة والطفولةمحاية األدور االدعاء العام يف 

, وهاي المدرساة لمجتماع ورداية ل صيانةهي وردايتها  اوصيانتهاالسرة هي الوحدة المصغرة للمجتمع 
األولااى لتزويااد الطظاا  بالثقافااة االجتماديااة التااي تسهلااه للن ااوج االجتمااادي وهااو يتحقااق بالقاادرة دلااى التوفيااق 

الطظ  مستقب  األمة, لها تردى الدولة الطظولة و  (1)بين الحاجا  الظردية مع المقت يا  االجتمادية  واالنسجام
حاق مان االددااء الياام لطظا  مان حقاوق المجتماع ولاي  هنااك أسارة واحماياة األو  (2)تل  الوسائ  الطظولة بمف

ساهام االددااء الياام فاي إفانا دلاى  األماراالددااء الياام دناياة لهاها  قاانونيتولى هه  الحماية وقد أولى  أنب
فاال   وهاه  المهماة تما  مان , (1)تحقيقهاا إلاى قانونالا  التي سيى حد األهدحماية األسرة والطظولة  من أ

منهاا وساالمتها وتدفله في الادداوى التاي تهادد أ األحكامممارسة االدداء اليام لدور  في الرقابة دلى القرارا  و 
مااام محااااكم األحااوا  الشفصاااية وغيرهااا مااان المحاااكم المدنياااة فااي الااادداوى , ومااان هلااك الح اااور أوتماسااكها 

ساارة وتشااريد يااق وهجاار األودداااوى الطااالق والتظر المتيلقاة بالقاصاارين والمحجااورين دلاايهم والغااائبين والمظقااودين 
االددااء  قاانونوقاد ركاز   ددوى يرى االدداء اليام  رورة تدفلاه فيهاا لحماياة االسارة والطظولاة , األطظا  وأ

الادداوى األحاوا   ميادانهام المياادين وهاو ن أدور االددااء الياام لتحقياق هاه  األهادا  فاي واحاد مادلى اليام 
رقام دااء الياام االد قاانون( مان 2والطظولة دمال  بحكم الماادة ) باألسرةلمدنية التي تتيلق فصية والدداوى االش
مااام محاااكم األحااوا  الشفصااية وغيرهااا ماان " دلااى االدداااء اليااام الح ااور أ التااي ق اا  2014( لساانة 7٨)

دااااوى الطاااالق المحااااكم المدنياااة فاااي الااادداوى المتيلقاااة بالقاصااارين والمحجاااور دلااايهم والغاااائبين والمظقاااودين ود
والتظريااق وهجاار األساارة وتشاااريد األطظااا  وأ  دداااوى يااارى االدداااء اليااام  اارورة تدفلاااه فيهااا لحمايااة األسااارة 

 والطظولة وله الحق في الطين بما يصدر دن الجها  المهكورة من أحكام وقرارا " 

السايما  ,  لشفصايةددااوى األحاوا  الالددااء الياام يجاابي الظاد  واإلدور الالواقع اليملي  وقد أظهر
تياهر هلاك رغام جهاود الباحاث االجتماادي  نإفا, دداوى الطالق والتظريق لتحقيق الصلا والوئام بين الازوجين 

لباته حسبما يرا  محققا  للمصلحة لطالق او التظريق قدم مطاليته وطاإلصرار قائم دلى ا أنورغم مسيا  ووجد 

                                  

( , 71حمد اليمير , دلم النظ  الجنائي مجمودة محا را  القي  دلى طلبة الميهد الق ائي الدورة )( القا ي جاسم م1)
2020 . 

 . 1٨١0لسنة 122( من قانون الرداية االجتمادية رقم 2( المادة )2)
 / سادسا  ( من قانون االدداء اليام نص  دلى ) االسهام في حماية االسرة والطظولة (.2( المادة )1)
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أفاارى يطلااو دلااى الطااالق او التظريااق وتااارة دكاا  هلااك وفااي  الممانيااةفتااارة يقاادم مطاليتااه بياادم   طاار  أل
وهاها يادف   امن مهاام االددااء الياام فاي  حكما  , قانونالغير هلك مما و ع له  إلىادتبار الطالق تيسظيا 

قادر  جاراءا  الاددوى ومالحظاة شاروطها والطلباا  والادفول المقدماةوى أي اا القياام بمراقباة ساالمة اهه  الددا
الصاادرة مان  األحكاامحاق مراجياة طارق الطيان فاي القارارا  و  كما له (1)سرة والقاصرين لحة األارتباطها بمص

 والقاصرين ومتابيتها . باألسرةلة محاكم األحوا  الشفصية والمحاكم المدنية فيما يتيلق بالدداوى المتص

رقاام االدداااء اليااام  قااانونقااا  دناادما تالفااى القصااور فااي الاانا القااديم لموفّ  ناالمشاارل كاا أنبحااق وناارى 
 المتيلقااة دور االدداااء الياام فاي ددااوى األحااوا  الشفصاية والادداوى المدنياة فيماا يفاا  2014( لسانة 7٨)
  امانةوهاها يياد  (2) افتيارياا   ناكا أنالقاصرين والمحجورين والغائبين والمظقاودين ليجيا  تدفلاه وجوبياا  بياد ب

دداااء اليااام وليكااون دلااى مقربااة ماان ساارة وأهميااة دور االالمشاارل وحرصااه دلااى ردايااة اال  اامانا أفاارى ماان 
 يقدم رأيه ومطالياته وطلباته وفي مواجهة الشهود والفبراء . أنطرا  الددوى اثناء مرافياتها ليستطيع أ

                                  

 .1١٨ألستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , مصدر سابق , اا(1)
في  200٨/ هيئة األحوا  الشفصية / ١20( وهها ما أكدته محكمة التمييز االتحادية في احدى قراراتها باليدد 2)

( لسنة 11٨رقم ) ( من قانون االدداء اليام11المادة ) اه ق   " لدى التدقيق والمداولة وجد ان البند اوال  من 11/1/200٨
الميد  اجاز لالدداء اليام الح ور اما المحاكم االحوا  الشفصية في الدداو  المتيلقة بالقاصرين والمحجوز دليهم  1٨4٨

بتيدد الزوجا  وهجر االسرة وتشريد االطظا  واية ددوى افرى يرى االدداء اليام  رورة والغائبين والمظقودين والطالق واالهن 
تدفله فيها لحماية االسرة والطظولة كما له بيان المطالية وابداء الرأ  في الدداو  المهكورة ومراجية طرق الطين في القرارا  

من ها  المادة المهكورة دليه فان ح ور االدداء اليام في الدداو  واالحكام الصادرة فيها ومتابيتها طبقا  الحكام البند ثانيا  
المشار اليها ادال  ومن  منها دداو  الطالق والتظريق يكون جوازيا  ولي  وجوبيا  وبهلك فان مدة الطين في القرارا  واالحكام 

ا  او غيابيا  مع مراداة احكام البند سادسا  الصادرة بتلك الدداو  تسر  بحق االدداء اليام سواء كان الحكم صادرا  فيها ح وري
والقو  بفال  هلك فان تلك القرارا  واالحكام سو  تبقى ميلقة مادام ان االدداء  ( من قانون االدداء اليام12المادة ) من

يترتو دليه ددم استقرار الميامال  واال رار بحقوق اطرا  تلك الدداو  وحيث ان الطين التمييز  اليام لم يطين فيها مما 
لهلك يكون الطين مقدم فارج المدة القانونية المحددة  10/11/200١دلى الحكم الصادر بتاريخ  21/12/200١مقدم بتاريخ 
وحيث ان المدد الميينة لمراجية طرق الطين في القرارا  حتمية  ( من قانون المرافيا  المدنية144المادة ) ( من1في الظقرة ) 

يترتو دلى ددم مراداتها وتجاوزها سقوط الحق في الطين وتق ي المحكمة من تلقاء نظسها رد دري ة الطين اها حص  بيد 
"  لها قرر رد الطين التمييز  شكال  وصدر القرار باالتظاق ( من قانون المرافيا  المدنية207المادة ) قانق اء مدة الطين وف
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وتأكيااادا  دلاااى وظيظاااة االددااااء الياااام ودور  فاااي الاااددوى فقاااد حااارا الق ااااء مماااثال بمحكماااة التميياااز 
ماآ   أن)... حادى قراراتهاا ا  الشفصاية مان هلاك ماا ق ا  باه فاي أدااوى األحاو االتحادية دلى تطبيقاه فاي د

  (1) دفا  نائو المددي اليام في الددوى ...(الواجو أ نافك باألسرةالمسا   إلىهه  الددوى ينصر  

 األحكاااامطيناااه ب   دور االددااااء الياااام مااان فاااال  فاااي ظاااومااان التطبيقاااا  الق اااائية التاااي صااادر  
فاي االتحادياة فقد ق   محكمة التميياز , والقرارا  الصادرة من محاكم األحوا  الشفصية والمتيلقة بالطالق 

ان الطياان التمييااز  مقاادم  اامن مدتااه القانونيااة قاارر قبولااه شااكال وجااد  المداولااةدقيق و تاا) لاادى الحاادى قرارتهااا إ
مادة  أنحياث ورد باأقوا  الماددي با نقاانو الالشارل و  ألحكاامه غير صحيا ومفال  أنولدى دط  النظر وجد 

شاهر ولمصاادقة الماددى دليهاا دلاى مادة المظارقاة فيكاون دفاع الماددى مظارقة مع المددى دليها هي سابية أال
ليساا  فااي حالااة طهاار دنااد إيقااال الطااالق هااو دفااع غياار منااتل وفااق مااههو الطاارفين اللااهين  كاناا هااا أندليهااا ب
تكاااون مااادة المظارقاااة شاااهر فااأكثر لصاااحة وقاااول الطاااالق دون اساااتيالم الماااددى بحالاااة  أنالاااه  يوجاااو  يقلدانااه

ه المددى دليها النسائية الاه  أفا  بصاحة حكمهاا الممياز  األمارق ا  بفاال  هلاك محكمة المو اول  نّ إ وا 
 ,(2)لها قرر نق ه..(

األساباو التاي ناا هااء الرابطاة الزوجياة مان قبا  المحكماة بنااء  دلاى تحقاق احادى نإا التظريق فهو مّ أ
-/ثامناا  14, 72,71,72,71,70المياد  فاي الماواد) 1٨1٨لسانة  1١١األحوا  الشفصية رقم  قانوندليها 
( ويحااق لالدداااء اليااام التاادف  فااي هااه  الاادداوى وماان التطبيقااا  الق ااائية التااي صاادر  بناااء  و -/أ21ج ,

محكماة التمييااز االتحاديااة دور االدداااء اليااام فااي فيااه اكااد   والااه داااء اليااام فااي هاها االتجااا  دلاى طياان االد
الحظاااظ دلااى كيااان االساارة وديمومتهااا , أه لاام تقباا  تمييااز االدداااء اليااام لقاارار ق ااى باارد ددااوى التظريااق ألنااه 

لاادى التاادقيق والمداولااة وجااد ان المدديااة )   ( )يفااال  اهاادا  ومهااام االدداااء اليااام ماان هلااك مااا ق اا  بااه 
ماان قااانون االحااوا  الشفصااية فااي  71ا المااددى دليااه ) م ( للفااال  وفااق المااادة طلباا  التظريااق ماان زوجهاا

وان المددياة قاد  11/1/200٨الددااوى مو اااول التادقيقا  , وان المحكماة ق ا  باالحكم بارد ددواهاا بتااريخ 
وحيث  ارت   بهها اال ان المميز نائو المددي اليام امام محكمة االحوا  الشفصية طين بهها الحكم تمييزا  

ان الغاية والهد  النهاائي مان ح اور االددااء الياام فاي ددااوى التظرياق والادداوى االفارى الاواردة فاي الماادة 

                                  

 , غير مشور.1/4/200٨في  200٨/شفصية أولى /2121قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  (1)
, غير 1/١/201١في  201١/هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية /11٨1قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 2)

 منشور .
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ومراجياااة طااارق الطياااان فاااي االحكاااام والقاااارارا   1٨4٨لساااانة  11٨/ اوال  مااان قاااانون االدداااااء الياااام رقااام 11
التظرياق المقاماة مان احاد الازوجين دلاى الصادرة فيها ومتابيتها هو حماية االسارة وحياث ان الحكام بارد دداوى 

 إلااىن وبااهلك فااان الحكاام المميااز يااسد  وجيااة قائمااة ومسااتمرة بااين المتاادادياالفاار يترتااو دليااه بقاااء اليالقااة الز 
التظرياق باين  إلاىحماية االسرة وبفال  هلك فان الطين بهها الحكم مان قبا  االددااء الياام قاد ياسد  بالنتيجاة 

هلك لي  حماية االسرة وانما هدمها وهها يتنااقو ماع مهماة االددااء الياام والغاياة ين مما يترتو دلى المتداد
التي من اجلها اجااز لاه المشارل فاي الماادة الماهكورة فاي الح اور بادداوى التظرياق ومراجياة طارق الطيان فاي 

الاه  يق اي االحكام والقرارا  الصادرة فيها ومتابيتهاا .دلياه فلاي  مان حاق االددااء الياام الطيان فاي الحكام 
وفي قرار  (1)برد ددوى التظريق لهلك يكون الطين التمييز  ال سند له من الشرل والقانون لها قرر رد  شكال ( 

الطين التمييز  المقدم من قب  نائو المددي الياام مقادم  امن  أنلدى التدقيق والمداولة وجد  افر ق    )
ه غيار صاحيا ومفاال  للشارل أندلى الحكم المميز وجد ة فقرر قبوله شكال  ولدى دط  النظر يقانونالالمدة 

المددي قد طلو ابطا  دري ة الددوى لوقول الصلا بينه وبين زوجته وقد وافقا  الماددى  نهلك أل قانونالو 
حماياة االسارة  إلاىهلك يسد   نابطا  ددوى التظريق أولى من الحكم بالتظريق أل أندليها دلى الطلو وحيث 

 (2)( قانونالمتيين دلى المحكمة النظر بطلو المددي وفقا  لل نالها ك

) لادى التادقيق والمداولاة  ق   به محكمة التمييز االتحادية بناء دلى طين االدداء اليام وفي قرار 
الممياز ة قارر قبولاه شاكال  ولادى دطا  النظار دلاى الحكام ياقانونالالطين التمييز  مقدم  من المادة  أنوجد 
  بااالتظريق للهجاار قباا  اسااتكما   ااالمحكمااة ق نأل قااانونالالشاارل و  ال حكااامصااحيا ومفااال   ه غياارأنااوجااد 

موكلاه شفصايا  بغياة اساتجوابه  بإح ااردليهاا تكليا  وكيا  الماددى دلياه  ناتحقيقاتها الق اائية الوافياة اه كا
محكماة ساكن  ناباةا باإلمكااندن مو ول الددوى لتيلقها بالحقوق الشفصية البحتة وفاي حاا  تياهر ح اور  

اله  اف   األمرالمحكمة حسم  الددوى فال  ما تقدم  أنالمددى دليه لتدوين أقواله حو  المو ع وحيث 
 (1)..( بصحة حكمها المميز

                                  

, قاددة التشرييا   200٨/ 27/2في  200٨/هيئة األحوا  الشفصية / 2٨17كمة التمييز االتحادية باليدد ( قرار مح1)
   http://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspxاليراقية ,

 غير مشور . 12/2/2012في 2012/ هيئة األحوا  الشفصية /7717قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  (2)
. غير 2/2/2014في 2014/هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية / 114قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  (1)

 منشور.

http://iraqld.hjc.iq/VerdictsTextResults.aspx
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نما , كما أن دور االدداء اليام لم يقتصر دلى تقديم الرأ  والمطالية  وكلها القانونله مهام أفرى أ وا 
بارز هاه  الادداوى أ رورة التدف  فيها لحماية االسرة والطظولاة وليا   حق التدف  في ك  ددوى يرى له وهي

حسو  ى( من قانون األحوا  الشفصية ليبد  رأيه فيها دل14هي دداوى الح انة وفق ما تق ي به المادة)
, وفااي هلاااك ن الطبياااة والباحااث االجتماااادي اللجااامااا تقت اااي بااه مصااالحة المح ااون بياااد الوقااو  دلاااى رأ  

دلااى طياان نائااو المااددي اليااام دلااى ) لاادى التاادقيق والمداولااة  حاادى قرارتهااا بناااء  مييااز فااي إق اا  محكمااة الت
وجد أن الطين التمييز  مقدم  من المادة القانونياة قارر قبولاه شاكال  ولادى دطا  النظار دلاى الحكام الممياز 

تأييااد ح ااانة حكااام الشاارل والقااانون وهلااك ألن الظقاارة الحكميااة التااي ق اا  بألوجااد أنااه غياار صااحيا ومفااال  
 نو ألياادم السااظر بالمح ااون فااارج اليااراق إال بموافقااة األلاام تت اامن افهامهااا بالمميااز دليهااا للمح ااون ....

وتربيتااااه وتيليمااااه طبقااااا  لاااانا المااااادة  و ماااان متابيااااة شااااسون المح ااااونالسااااظر بالمح ااااون سااااو  يحاااارم األ
 (1)األحوا  الشفصية (  قانون(من 14/7)

ة قارر قبولاه ياقانونالالطين التمييز  مقدم  من المدة  أنلدى التدقيق والمداولة وجد ه )أن ي بكما ق  
 نااه كا قاانونالالشارل و  حكاامأله غيار صاحيا ومفاال  أناشكال  ولدى دط  النظار دلاى الحكام الممياز وجاد 

ودادم مصالحة المح اونين  إلاىافاة تحقيقاتهاا فاي الاددوى وصاوال  تستكم  ك أنيتيين دلى محكمة المو ول 
التقريار الاه  لاام يكان وا احا  وهاو فاي كا  األحااوا  وبنااء  دلاى ماا ورد بم امونه غيار ملاازم  إلاىالركاون فقاط 

 (2)للمحكمة لها قرر نق ه ...( 

   

 

                                  

 , غير منشور. 20/7/2017في 2017/هيئة األحوا  والمواد الشفصية /1٨71قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  (1)
, 2/7/2011في 2011/هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية/2112/2111قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 2)

قطع نظقة من تاريخ المطالبة الق ائية ولي  من تاريخ ترك  غير منشور, وبها  المينى طين نائو المددي اليام بشأن
, غير  11/10/201٨في  201٨/ هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية /1111١الدراسة ,قرار لمحكمة التمييز باليدد

 منشور.
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 الثالثالفرع 
 لعام يف محاية القاصريندعاء ادور اال

تحقيقهااا  إلااىاالدداااء اليااام  قااانونحمايااة القاصاارين وماان فااي حكمهاام ماان األهاادا  التااي ساايى  د  ت ياا 
ة دلاااى الااادفال دااان الرتباطهاااا باالدتباااارا  االجتمادياااة كاااون هاااه  الظئاااة حساااو تكوينهاااا او ظروفهاااا غيااار قاااادر 

دلااى  (2فااي المااادة ) 2014( لساانة 7٨رقاام )االدداااء اليااام  قااانونلااها نااا , و المدنيااة حقوقهااا الشفصااية أ
الشفصية وغيرها من المحاكم المدنية في الدداوى المتيلقة  مام محاكم األحوا )دلى االدداء اليام الح ور أ

 بالقاصرين والمحجور دليهم والغائبين والمظقودين ..(.

/ 1فااي المااادة ) نااّا  إه (1) هااه  الظئااة ببيااان 1٨١0لساانة  4١ردايااة القاصاارين رقاام  قااانونوقااد دنااى  
الصاغير والجناين ومان تقارر المحكماة  قاانوناليقصد بالقاصر ألغراو هاها  – ثانيادلى "  قانونال( من  ثانيا
 ها دل  القرينة دلى فال  هلك " , إال إو فاقدها والغائو والمظقودأ األهليةه ناقا أن

ردايااة  قااانوناالدداااء اليااام و  قااانوندليهااا  التااي نااّا  األحكااامالتاارابط بااين  أن  وماان الجاادير بالااهكر باا
رين ماان الصااغار وماان فااي حكمهاام فقااد ساارة والقاصاااأل ااحا فااي اتحاااد هاادفهما فااي حمايااة القاصاارين يباادو وا

بتبليال االددااء الياام بماا تصادر  مان مديريا  رداية القاصرين رداية القاصرين  قانون( من 14لزم  المادة )أ
القايم بابيو التصارفا  التاي تنصاو دلاى حقاوق  أوالوصاي  أورفو فيماا يتيلاق بمباشارة الاولي  أوموافقا  

نظساه اجااز  لالددااء الياام الطيان بهاه   قاانونال( مان 1١المادة ) أنف ال  دن فال  ثالثة أيام , القاصرين 
 ماا يسكاد, وليا  (2) القرارا  امام محكمة االساتئنا  فاال  سابية أياام مان تااريخ التبلياال بهاا ويكاون قرارهاا باتاا  

  فاي مراجيااة طارق الطياان فظااي دور أهمياة دور االدداااء الياام فااي حماياة حقااوق القاصارين ماان ساوء التصاار  
                                  

في المادة  1/1/1٨١0في  2442, المنشور بالوقائع اليراقية باليدد   1٨١0( لسنة 4١( بين قانون رداية القاصرين رقم )1)
وهو يشم  الصغير والجنين ومن تقرر المحكمة أنه ناقا األهلية او فاقدها والغائو والمظقود , وبين  ها   ( مظهوم القاصر1)

المادة في الظقرة اوال  / أ / من هو الصغير وهو اله  لم يبلال سن الرشد وهو تمام الثامنة دشرة من اليمر, وييتبر من اكم  
اله  تقرر المحكمة أنه ناقا  سة دشرة وتزوج باهن من المحكمة كام  األهلية , واي ا  المحجور في الظقرة /ج/ وهوالفام

( من هو الغائو وهو الشفا اله  غادر اليراق او لم يير  له مقام فيه مدة تزيد ١1األهلية او فاقدها , وبين في المادة )
الغائو اله  انقطي  افبار  وال تير  حياته او  ( من المظقود وهو١2المادة ) دلى السنة دون أن تنقطع افبار  , وبين في

 مماته .
, األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور 112غسان جمي  الوسواسي, االدداء اليام في اليراق , مصدر سابق , ا(2)

 .1١1 ار  فلي  محمود , مصدر سابق , ا, 
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 لادى التاادقيق والمداولااة...) وبهاها الصاادد فقااد ق ا  محكمااة اسااتئنا  الرصاافة بصااظتها التمييزيااة هلاك ق ااي 
ة, فقاارر قبولااه شااكال , ولاادى دطاا  النظاار دلااى الحكاام يااقانونالالطياان التمييااز  مقاادم  اامن الماادة  أنوجااد باا

 وزيرياة 7م 2114/1اليقاار مو اول الاددوى المارقم  أن, هلاك قانونه غير صحيا ومفال  للأنالمميز وجد ب
دبارة دن دمارة تجارياة تقاع فاي منطقاة جميلاة الصانادية, كماا يت اا هلاك مان مح ار الكشا  الاه  اجرتاه 

 أناليقاار الماهكور مساج  باسام .... ماورث القاصارتين كا  مان ....., و  أن, و 11/4/200٨المحكمة بتاريخ 
به من ددمه طبقا   االنتظالحصا القاصرين فيه تدر لهم ايردا  مناسبا  يمكن  كان ا المحكمة لم تتحقق ما اه

ردايااة القاصاارين, وماان ثاام تصاادر حكمهااا دلااى  قااانونال ( ماان أو /11لمااا نصاا  دليااه الظقاارة )ج( ماان المااادة )
 (1) وء هلك... قرر نق ه( 

القاصاارين بجااواز الطياان تحصااين حقااوق  أنالمشاارل قااد و ااع طريقااا  افاار بشاا أن إلااىهااها باإل ااافة 
فااي قاارارا  دائاارة ردايااة القاصاارين وقاارارا  ماادير دااام ردايااة القاصاارين التااي تكتسااو الدرجااة  قااانوناللمصاالحة 

/ أ  الثانياةدندما نا فاي الظقارة  قانونفرق لل أو انتهاكتنطو  دلى  كان ة اها يقانونالالنهائية بم ي المدة 
فاي تلاك القارارا  اها حصا  فيهاا  قاانونالاالددااء الياام فاي حاق الطيان لمصالحة  قاانون( من 4/ من المادة )

)... باه محكماة التميياز االتحادياة  ق ا  , ومان هلاك ماا وا حقوق القاصرينصبف قانونلل انتهاك أوفرق 
يادم اساتكما  المحكماة تحقيقاتهاا الالزماة فاي مو اول الاددوى لوجاود ل قاانونه غير صحيا ومفال  للأند وج
شفصااا  ثالثااا  للحظاااظ دلااى  جااانبهم إلااىاصاارين فااي الااددوى ممااا يتطلااو ادفااا  ماادير دااام ردايااة القاصاارين ق

دلااى " دلااى التااي نصاا   2014لساانة  7٨االدداااء اليااام رقاام  قااانون( ماان 2المااادة ) ال حكااامحقااوقهم تطبيقااا  
ة فااي الاادداوى المتيلقااة مااام محاااكم األحااوا  الشفصااية وغيرهااا ماان المحاااكم المدنياااالدداااء اليااام الح ااور أ

بالقاصاارين والمحجااور دلاايهم والغااائبين والمظقااودين .... وأ  دداااوى ياارى االدداااء اليااام  اارورة تدفلااه فيهااا 
لحمايااة األساارة والطظولااة ولااه الحااق فااي الطياان بمااا يصاادر داان الجهااا  المااهكورة ماان أحكااام وقاارارا ." وبااهلك 

                                  

, 10/7/200٨في 200٨/م/2٨1/الرصافة االتحادية الهيئة التمييزية باليدد رئاسة محكمة استئنا  بغداد( 1)
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx . مجل  الق اء األدلى , قاددة التشرييا  اليراقية 

http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx
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ه اال ااارار بمصااالحة أنمااان شااا قاااانونوى دلاااى فااارق للقاااد احتااا قاااانوناللمصااالحة  يكاااون الحكااام المطياااون فياااه
  (1)..(القاصرين ... قرر قبو  الطين ونقو الحكم .

: حكماي  نودانفاقدها والحجر  أو األهليةه ناقا أنما المحجور فهو الشفا اله  تقرر المحكمة أ
محجاااورا  لهاتاااه كالصاااغير والمجناااون والميتاااو  أ  بمقت اااى حكااام  ناوق اااائي فاااالحجر الحكماااي يشااام  مااان كااا

دلااى  أو, والحجاار الق ااائي فهااو الحجاار الااه  يحكاام بااه القا ااي كااالحجر دلااى السااظيه وه  الغظلااة  قااانونال
 .(2)دلى المظل  لحق دائنيه  أوالمدين بطلو دائنيه 

االدداء اليام فقد اوجو  قانونرداية القاصرين و  قانونلها الحماية بمقت ى  قانونالوهه  الظئة اوجو 
ماام محااكم اماام محااكم الباداءة أم أ كانا أدلى االدداء اليام ح اور جمياع الادداوى التاي تفاتا بهام ساواء 

)لاادى التاادقيق  قباا  االدداااء اليااام وقااد ق اا  محكمااة التمييااز بناااء دلااى طياان مقاادم مااناألحااوا  الشفصااية 
/ ق  2111صااو دلااى قاارار دائاارة ردايااة القاصاارين الماارقم أن 2/1/201١مااسرخ الطياان ال أنوالمداولااة لااوحظ 

واقااع  اامن الماادة  الطياان ييااد   أنبااالقرار المااهكور فاا تبلااال المميااز إلااىولياادم ربااط مااا يشااير  1/12/2014فااي 
وهلك  قانونه غير صحيا ومفال  للأنقرر قبوله شكال  ولدى دط  النظر دلى القرار المميز وجد ة فيقانونال
تتحقاق ماان مصالحة القاصارة فااي دملياة البيااع  أنمديرياة رداياة القاصاارين قاد أصاادر  قرارهاا الممياز قباا   نأل

القاصارة )ز( لهاا ساهام فاي اليقاار  أنلديها دقارا  أفرى حيث ت من  الالئحاة التمييزياة  أنمن ددمه وه  
الواجو دلى دائرة رداية القاصرين تدوين أقوا  الوصية حو   نامن والدتها )و.ل( فك  ٨م22/1224المرقم 

هها المو ول واالستي او منها دن اليقار ومن ثم مظاتحة مديرية التسجي  اليقار  المفتصة لتزويادها بساند 
اليقار و بيد هلك يتم إجراء الكش  دلى اليقارين من قب  فبراء مفتصين لتقدير أقيامهاا والبحاث فاي تحقياق 

                                  

, غير مشور , وبها  المينى  1/11/201٨في  201٨/الهيئة المدنية/ 2127االتحادية باليدد ( قرار محكمة التمييز 1)
غير منشور , واي ا  القرار الصادر من ها   1/11/201٨في  201٨/الهيئة المدنية/ 2121محكمة التمييز االتحادية باليدد 

 .غير منشور  12/1/201٨في  201٨/ الهيئة المدنية /2٨2١الهيئة باليدد 
الدكتور دبد المجيد الحكيم ودبد الباقي البكر  ومحمد طه البشير , نظرية االلتزام في القانون المدني , الجزء األو  , ( 2)

من القانون المدني  241, 240,  ٨2و ٨1, ينظر المواد ) 22, ا2010الطبية الرابية , المكتبة القانونية , بغداد , 
 اليراقي. 
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المديرياة الماهكورة لام تبلاال االددااء  أنهلك فا إلىة في بيع السهام اليائدة للقاصرة من ددمه باإل افة المصلح
 (1)رداية القاصرين ... قرر نق ه..(  قانون( من 14اليام بقرار الرفو طبقا  لنا المادة )

الماارقم  اليلنيااةداان بيااع اليقااار مو ااول المزاياادة  لإلدااالنالقاارار المتفااه  أن... وجااد )فااروفااي قاارار آ  
 فقادانهاه اال رار بالشريكة ..... حيث ثبا  أنمن ش قانونكرادة مريم ( قد احتوى دلى فرق لل 100/ 704)

الطبيااة /  ناللجااافااال  اإلجااراءا  التنظيهيااة حسااو كتاااو وزارة الصااحة / دائاارة األمااور الظنيااة / قساام  األهليااة
المت اامن بيااد اجااراء الظحااا الطبااي  2011/ 12/١ فااي 10/1422)د.أ .  /اللجنااة النظسااية األوليااة بالياادد

  المتيلقاة بالقاصارين المساائ أننصو قيم دليها وحياث  إلى مزمن وتحتاج ههانمن  تيانيها أنالنظسي تبين 
رداياة القاصارين  قاانونوالمظقودين تيتبر من النظام اليام طبقا  لما هو منصوا دلياه فاي الماادة األولاى مان 

رداياة الصاغار ومان فاي حكمهام  إلاىما يهد  أنالمهكور  قانونال أن إلىالتي اشار   1٨١0( لسنة 4١رقم )
 أنبشسونهم االجتمادية والثقافية والمالية تأسيسا  دلى ددم تحقق الظرا لهاتهم للدفال دن حقوقهم فك واليناية

اإلجااراءا  لحاين نصاو قايم دلااى القاصار الماهكور بحجااة  يتياين دلاى محكماة البااداءة بصاظتها التنظيهياة وقا 
 أن....وحيث مديرياااااة رداياااااة القاصااااارين باااااهلكقيموماااااة صاااااادرة مااااان محكماااااة األحاااااوا  الشفصاااااية....وافبار 

 (2)(....قرر نق ه بأموا  القاصر رار ه االأنمن ش قانونالمفالظا  المهكور تيتبر فرقا  لل

 أنق او لام ييار  لااه مقاام فياه ماادة تزياد دلاى الساانة دون اماا الغائاو فهاو الشاافا الاه  غاادر الياارا 
باداء آرائااه ومطالياتااه ى التااي تفاا الغااائبين بالح ااور إلمهاام فاي الاادداو تنقطاع افبااار , ولالددااء اليااام دور 

بنااء دلاى طيان نائاو الماددي الياام  االتحادياة وفاي هلاك ق ا  محكماة التميياز بما يوفر الحماية لمصاالحهم
ة قاارر قبولااه شااكال  ولاادى دطاا  يااقانونالالطياان التمييااز  مقاادم  اامن الماادة  أن)لاادى التاادقيق والمداولااة وجااد 
المددياة لام تاتمكن  نهلاك أل قاانونالالشارل و  ألحكاامه غيار صاحيا ومفاال  أنالنظر دلى الحكم المميز وجد 

 أنا  دلاى قانونامفاصامته  إلاىة لكاي يصاار ياقانونالمن اثباا  كاون الماددى دلياه اليازا  محتظظاا  بشفصايته 
محاا  اقامتااه لااها قاارر  إلااىمتااى مااا ظظاار  بااه المدديااة او توصاال   ا  دون إقامااة الااددوى مجاادد ال يحااو هلااك 

 (1)نق ه ..( 

                                  

 , غير منشور.١/1/201١في  201١/حقوقية/١صالو الدين االتحادية بصظتها التمييزية باليدد  محكمة استئنا ( قرار 1)
 غير منشور. 11/10/2011في 2011/ هيئة الطين لمصلحة القانون /22قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد (2)
, غير 2/1/2011في  2011الشفصية/ / هيئة األحوا  الشفصية والمواد1٨14قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد( 1)

 منشور.
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مماتاه غيار ميلوماة  أومماتاه فحياتاه  أوافبار  وال تير  حياتاه  انقطي اما المظقود هو الغائو اله  
بقارار  الظقاداندان حالاة  اإلداالنياتم  أنبياد  أنلها تقوم المحكمة بنصو قيم دليه بناء دلى طلو كا  ه  شا

ا  المساالحة وقااوى افااراد القااو  إلااىوزياار الدافليااة مقااام قاارار المحكمااة بالنساابة  أوالمحكمااة ويقااوم وزياار الاادفال 
ويبرز دور االدداء الياام مان فاال  الطيان لى حياة المظقود اها ظهر دلي  د اإلدالنويلغى االمن الدافلي , 

 .   ها  المسا  بحقوق الغائوراوالقرا األحكامب
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 ينااملبحث الث
 دور االدعاء العام يف سلوك طرق الطعن

 

تاحااة فرصااة أفاارى لتاادقيق الحكاام إينااة فااي نظااو  المتقا اايين تقت ااي أنتحقيااق اليدالااة وبااث الطم ن  إ
ينة في نظوسهم أنللفصوم لبيث الطم قانونالمنحها  وسيلة  األحكاموالطين ب , (1) قانونالبطريقة ميينة يقرها 

وباين  األحكام ها التوفيق بين مبدأ حجيةأنمن ش وسيلةهه  ال أنجزء منه و  أوبيدم صحه الحكم  ما شيروا هاإ
وطاارق  (2) الهااوى أوغياار ميصااوم ماان الفطااأ  واألنسااان ألنسااانلالق ااائي هااو نتاااج فكاار   الحكاام أنحقيقااه 

ا اافيا  لمان حكام دلياه  اد   امانا  ة التاي مانا مان فاللهاا المشارل ياقانونالالطين بصورة دامة هي الوسائ  
نق اه  أوفسافه  أودلى الق اء من جديد بهد  ابطاله  األمردرو  بإباحةهيئة المحكمة  أوفطأ القا ي 

 تاهالقرار من أفطاء قد تلحق  ررا  بالمحكوم دلياه ولتحقياق قناد أوتيديله ولتالفي ما قد يكون في الحكم  أو
لهااها  األحكااامدلااى طاارق الطياان ب قااانوناللااها فقااد نااا ,  (1) القاارار أوددالااة وصااحة الحكاام  إلااى واطمئنانااه

الق اائية وحادد  والقارارا  األحكااموادها وصورها ونا دلى الحاال  التاي يجاوز الطيان فاي أنالغرو فحدد 
يقاادم الطياان فاللهااا متوفيااا  ماان هلااك  أنالطياان و ااد ماان يوجااه الطياان وبااين الماادة التااي يلاازم  ماان لهاام حااق

والتااي ترتكااز دلااى قاداادة أساسااها المصاالحة اليامااة التااي  التوفيااق بااين حجيااة الحكاام التااي تثباا  بمجاارد صاادور 
تماع دان طرياق سايادة مان فاي المجأليكون الحكم الق ائي واجو االحترام ويلزم تنظيه  جبرا  لتحقياق ا أنتحتم 

يكاون الحكام فالياا  مان األفطااء وبييادا  دان  أنهاد   وباين اإلنساانيجاه النشااط أو  و ابطفي توجيه  قانونال
  (7) الهوى

حكاام ماا تقادم هكار  صادور أ إلاىباإل اافة ي اسمن  قاانونالبطرق الطين التي رسامها  األحكاموالطين ب 
هناااك رقابااة تمييااز  أنوالمياا  لشاايور القا اي الااه  يصاادرها با متيناة سااليمة المحتااوى والبنااء بيياادة داان الفطاأ

                                  

 .14القا ي وسام امين محمد , مصدر سابق ,ا ( 1)
 .22١( القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق, ا2)
, منير القا ي , شرو 2١4, ا 1٨41( القا ي  ياء شي  فطاو , الوجيز في شرو قانون المرافيا  المدنية , بغداد 1)

 .24٨, ا1٨41والتجارية الطبية األولى , مطبية الياني , بغداد , قانون   المرافيا  المدنية 
 .22٨القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق ,  (7)
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تقسايم طارق  إلاى (1)قاانونالغلو الظقاه وشاراو حكم اله  يصدر فال  هلك , ويههو أبين الحكم الصحيا وال
, واالساتئنا   األولى تسمى بطرق الطين اليادية وهي االدتراو دلاى الحكام الغياابي مجمودتين إلىالطين 

تسمى بطارق الطيان غيار اليادياة وهاي إداادة المحاكماة والتميياز وتصاحيا القارار التميياز   يةالثانوالمجمودة 
 قاااانونهاااه  الطااارق هاااي طااارق الطيااان الياماااة فاااي الاااددوى المدنياااة والمحاااددة بموجاااو  أنوادتاااراو الغيااار , و 

 .(2) 1٨2٨لسنة (١1)المرافيا  المدنية رقم 

ه يلاازم    أن (1) مااان قااانون المرافيااا  المدنياااة (12٨القاداادة المنصاااوا دليهااا فااي المااادة ) ألدمااا وا 
االدداااء  امكااانيباادو ظاااهرا  ماان هااها الاانا داادم الااه   األماار,  جاازءا   أويكااون الفصاام قااد فساار الااددوى كااال  

 ه لي  بفصم بالددوى .نأل والقرارا  األحكاميطين ب أناليام 

 األحكاامفاي للطيان طارق الياماة الهاا نظما  أنالمرافيا  المدنية يجاد  قانونالمتأم  لنصوا  نإال إ  
والقرارا  والتي تمكن الفصوم من سلوكها ال يمنع من سالوك هاه  الطارق اها ماا ورد الانا دلاى اتبادهاا فاي 

 األحكااامبحااق مراجيااة طاارق الطياان  االدداااء اليااام الااه  ادطااى لالدداااء اليااام قااانونفاااا وماان هلااك  قااانون
 .(7) ا  الصادرة في الدداوى المدنيةوالقرار 

الصاادرة  األحكااماالدداء اليام في أداء مهامه يقوم بواجو الرقابة دلى اإلجراءا  والقارارا  و  نّ إها وا  
والقارارا   األحكاامهم هه  الوساائ  هاي الطيان ب, ومن أ في الددوى المدنية واتفاه اإلجراءا  والوسائ  الكافة

 إلاىباإل اافة  األحكاامالقواداد الياماة للطيان ب ممارساة هاه  الطارق وفاق ماا رسامتهحث دور  في لها يقت ي ب
ثااالث مطالااو  إلااىنااا سااو  نقساام هااها المبحااث أنلااها فاالدداااء اليااام  قااانونطاارق الطياان الفاصااة الااواردة فااي 

                                  

, القا ي 21١, القا ي صادق حيدر , مصدر سابق ا22٨, مصدر سابق , ا ( القا ي  ياء شي  فطاو 1)
. الدكتور اياد جبار ملوكي , 141سابق, ا , الدكتور ادم وهيو النداو , مصدر 22٨مدح  المحمود , مصدر سابق , ا

 .1٨٨, ا  200٨قانون المرافيا  المدنية , الطبية الثانية , الكتبة القانونية , بغداد ,
 .10/11/1٨2٨في  1422الميد  نشر بالوقائع اليراقية باليدد  1٨2٨( لسنة ١1(  قانون المرافيا  المدنية اليراقي رقم )2)
ال يقب  الطين في األحكام إال ممن دلى )1٨2٨( لسنة ١1ن قانون المرافيا  المدنية اليراقي رقم )( م12٨( تنا المادة )1)

 فسر الددوى وال يقب  ممن أسقط حقه اسقاطا صريحا أمام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتو اليد  (
سادسا: ......ومراجية طرق الطين دلى ) التي نص  2014( لسنة 7٨/ سادسا  ( من قانون االدداء اليام رقم )1( المادة )7)

 في القرارا  واألحكام الصادرة في تلك الدداوى ومتابيتها(
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ر  لاادو  الثاانيسالوك طارق الطياان اليادياة وفاي المطلاو  فايفاي المطلاو األو  دان دور االدداااء الياام  نتطارق
 . قانونالفي سلوك طرق الطين غير اليادية وفي المطلو الثالث دن دور  في سلوك طريق الطين لمصلحة 

 األولب املط
 دور االدعاء العام يف سلوك طرق الطعن العادية

 

الطيان  لغياابي وطرياقاوهماا طرياق االدتاراو دلاى الحكام  طاريقين إلىتصن  طرق الطين اليادية 
تجديااد الناازال ودر ااه ماان  إلااىالطااادن فااي ساالوكها يهااد   نأل, باالسااتئنا  وتساامى بطاارق الطياان الياديااة 

سالوك احادهما ياسد   أنجديد وغر ه من هلك هو اصدار حكم جديد يفتل  دن الحكم المطيون فيه , كما 
 .(1) قانونالبحكم  إيقا  اإلجراءا  التنظيهية المتفهة بمناسبة الحكم المطيون فيه فتتوق  إلى

موقا   بياانيقت اي بادور االددااء الياام فاي سالوك هاها الطرياق مان طارق الطيان  األمروبقدر تيلق  
نتطرق فااي الظاارل األو  لاادور  فااي نااا سااأنلااها فالطياان الياديااة ماان طاارق  قيااطر هااها الاالدداااء اليااام فااي ساالوك 

 .في سلوك طريق الطين باالستئنا   لدور  الثانيسلوك طريق الطين بالحكم الغيابي وفي الظرل 

 

  األولالفرع 
 االعرتاض على احلكم الغيابي يف االدعاء العام دور

المرافيا  المدنياة دلاى حاق الادفال للفصام الغائاو الاه  تفلا  دان  قانون( من 144  المادة )نصّ 
مان الحقاوق المقاررة للفصام  االدتاراوحاق  أنهلاك ح ور المرافية في الددوى التي صدر فيهاا حكام  اد  

كاام دلااى حي أن ال يجااوز هنااألالحكاام  بطااالن إلااىاالفااال  بااه يااسد   أنو , ام مااددى دليااه  نادديا  كاامااالغائااو 
 نتتاااو لااه الظرصااة أل أن متساامع المحكمااة دفادااه واها مااا تيااهر دلياه هلااك بساابو غيابااه فيلااز  أنشافا باادون 
 أودن طريق االدتراو دلى هلاك الحكام بهاد  ابطالاه  مام المحكمة التي أصدر  الحكم وهلكيبد  دفاده أ

 .(2) تيديله وفق الدفول التي سيدلي بها فال  مرحلة االدتراو

                                  

 .147, الدكتور ادم وهيو النداو   , مصدر سابق ا 22٨القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق , ا( 1)
 .271القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق ا( 2)
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دتاراو هاو الحكام الاه  صادر بحاق الميتارو الاه  لام والحكم الغيابي اله  يقبا  الطيان بطرياق اال
 قااانون( ماان 12المااادة ) يح اار أ  جلسااة ماان جلسااا  المرافيااة فااي الااددوى وفااق القوادااد التااي نصاا  دليهااا

غيابياا  هاو واقاع  أوواليبارة فاي حقيقاة كاون الحكام ح اوريا   1٨2٨( لسانة ١1قاي رقام )االير المرافيا  المدنية 
 .المرافيا  التي تم  ولي  بوص  المحكمة للحكم 

ا  قانونااه يحااق أنااوفيمااا يتيلااق باادور االدداااء اليااام فااي ساالوك طريااق الطياان بااالحكم الغيااابي , فنجااد 
يقدم طين االدتراو دلى الحكم الغياابي فاي احادى  أنللطر  الفاسر في الددوى شفصا  طبيييا  ام مينويا  

فيكون لالددااء  2014( لسنة 7٨رقم) االدداء اليام قانون( من  2و 1 ليها المادتين )ى التي أشار  إالدداو 
المااادتين المااهكورتين  ألحكاام سااتنادا  دتاراو دلااى الحكاام الغياابي االياام ماان حياث األصاا  حااق تقاديم طياان اال

دند ددم الطين به من قب  الطر  الفاسر في الددوى ورأى االدداء اليام حسو طبيياة الاددوى التاي أجااز 
 أوالطظولاة  أواحتاوى دلاى مساا  بحقاوق االسارة قاد الحكام الغياابي الصاادر  أنلاه حاق الادفو  فيهاا  قانونال

مان (  144 ) ةالمااد أنهاها الناول مان طارق الطيان يجاد  ألحكاامالمتأم   نإ إال, بأموا  الدو   ألحق أ رارا  
للمحكاوم دلياه غيابياا  ولام تجاز  لغيار  المرافياا  المدنياة قاد أدطا  حاق االدتاراو دلاى الحكام الغياابي  قانون

 األحكااام إلااىيسااتند  االدداااء فااي ساالوكه لهااها الطريااق ماان طاارق الطياان ناماان لاام يحكاام دليااه غيابيااا  , واها كاا
هاها الطياان محادد بالفصاام الغائاو الااه  حكام دليااه  أنالمرافياا  فالبااد مان التقيااد بهاا وهااو  قااانونالياماة فاي 

ح اور االددااء فاي الادداوى المحاددة  أن إلاىبهلك يكون حقاا  شفصايا  للفصاوم فاي سالوكه , هاها باإل اافة 
  الااه  ييااد  طرفااا  فااي فااي الااددوى وفااق الاارأ طرفااا  غائبااا   ء اليااام يكااون وجوبيااا  وماان ثاام ال ييااداالددااا قااانونب

ة فهااو يااقانونالى االدداااء اليااام طريقااا  ماان طاارق الطياان ساايظو  دلااهلااك  أنيتااردد القااو  باا ناها كااالااددوى , وا  
يااسثر هلااك دلااى حااق الفصاام  أن, دون ياازا  فااي الحكاام ياالدداااء مباشاارة طريااق الطياان تم بإمكااان نأل , مااردود

طياان االدداااء تميياازا  فااي حكاام صااادر غيااابي بحااق الفصاام الغائااو القا ااي  , وفااي هلااك قباا  الق اااءالغائااو 
ماام أ ددي من مشاهدة الطظا  المتولاد لاه والاه  طيان باه النائاو الماددي اليااممبتمكين ال بالزام المددى دليها

الطياان التمييااز  واقااع  أنلاادى التاادقيق والمداولااة وجااد  ...)االتحاديااة  المحكمااة حيااث ق اا  محكمااة التمييااز
ه صااحيا وموافااق أنااز وجااد ميااة لااها قاارر قبولااه شااكال  ولاادى دطاا  النظاار دلااى الحكاام الميااقانونال اامن الماادة 

  (1)لألسباو الواردة في الحكم المطيون فيه .قرر تصديقه ..(  قانونالللشرل و 

                                  

, غير  27/10/2014في  2014/ هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية /21١1باليدد(  قررا محكم التمييز االتحادية 1)
 , غير منشور. ٨/10/201٨في  201٨/ الهيئة المدنية/ 20١7منشور, وفي قرار افر بها  المينى باليدد 
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 يناالفرع الث
 الطعن باالستئنافيف  دور االدعاء العام

الياديااة يلجااأ اليهااا الفصاام للطياان بااالحكم الصااادر  ااد  الطياان بطريااق االسااتئنا  ماان طاارق الطياان 
الطياان بهااها الحكاام , ويقصااد الطااادن ماان هلااك داارو  قااانونال فااي األحااوا  التااي يجيااز ماان محكمااة البااداءة

فاااي التقا اااي  ثانياااةبصاااظتها محكماااة درجاااة  دلاااى محكماااة االساااتئنا  ءا  جاااز  أو اااول الاااددوى البدائياااة كاااال  مو 
فااي الحكاام الباادائي , والطياان باالسااتئنا  هااو حااق للفصااوم فااي الاادداوى  اكمااا  الاانقا أوالفطااأ  إلصااالو
تكاون قيماة الاددوى البدائياة تزياد دلاى  أن( 1١1المرافيا  المدنية في المادة ) قانون وقد اشترط,  (1) البدائية

 أو باااإلفال تكااون ماان الاادداوى المتيلقااة  أوالمليااون دينااار بصاار  النظاار داان المبلااال الااه  صاادر بااه الحكاام 
لااى , فاااها مااا تااوفر  الشااروط المتقدمااة فااي الطياان أو يكااون الحكاام قااد صاادر بدرجااة  أن أوتصااظية الشااركا  

حيااث تشااك  ددااوى تساامى الااددوى بنظاار الطياان ة المحااددة تم ااي محكمااة االسااتئنا  يااقانونالوفااال  الماادة 
 االستئنافية .

ه إ ( قد يجد  2 و 1وفاصة المادة) 2014( لسنة 7٨رقم )المتتبع لنصوا قانون االدداء اليام  ن  وا 
حكااام محكمااة البااداءة الصااادرة فااي اليااام الطياان بطريااق االسااتئنا  فااي أماان حااق االدداااء  ن  لااى أللوهلااة األو 
طااالق حااق الق الااه  جاااء  بااه هااه  المااواد ماان إاالطاا إلااىاسااتنادا  شااار  اليهااا المااادة هاتهااا التااي أالاادداوى 
المدنياااة التاااي تكاااون الدولاااة طرفاااا  فيهاااا المتيلقاااة بحقاااوق مدنياااة اها رأى  هاااي الااادداوى الااادداوى وهاااه , الطيااان 

 أنوكهلك يكون في الحالة التي يتوص  فيها االدداء الياام با , الدولة بأموا ها ألحق  ا رارا  أناالدداء اليام 
ياااان تفلااااى دااان طريااااق الط هأناااا أولاااام يتابيهاااا دوائااار الدولااااة التااااي فسااار  الااااددوى  ألحاااادى يقااااانونالالممثااا  

فر , ودندها يتولى االدداء اليام الطين بطارق االساتئنا  فاال  المادة سبو آ أل  أواهماال  منه االستئنافي 
 .ة لالستئنا  يقانونال

هاا قاد حادد  ن  متيلقة بهها النول من الطيان يجاد أن المتأم  لنصوا قانون المرافيا  المدنية والإال إ
جراءا  ميينة لسلوك هها النول من ار حاق الطيان باالساتئنا  طرق الطيان ومان هاها التحدياد اقتصا شروط وا 

دلااى ) ( ماان القااانون المااهكور 1١1المااادة )وفااي هااها نصاا  طاارا  الااددوى وحاادهم دون غياارهم للفصااوم وأ

                                  

 .214القا ي صادق حيدر  , مصدر سابق , ( 1)
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للفصااوم الطياان بطريااق االسااتئنا  ..( واالدداااء اليااام لااي  فصاام فااي الااددوى واليفاا  هلااك احتظاااظ االدداااء 
 لى أموا  الدولة ومصالحها بمراجية طرق الطين األفرى .اليام بدور  في الحظاظ د

دااء الياام باالطين باألحكاام والقارارا  االد فاي حاقمهام أس  لمبادأ ق اائي فقد  ا الموق  الق ائيمّ أ
 أو ااح  غام ااه وفصاال  مجملااه قااانونوالااه  ييااد وبحااق الئحااة تظساايرية للالتااي تصاادر بالااددوى المدنيااة 

ن نستشااهد بااه تهااا والااه  آثرنااا أاالتحاديااة فااي إحاادى قرار محكمااة التمييااز ابااه ق اا   وهااها مااا يار ااهازالاا  تو 
كامال  لما احتوى من مبادا واس  قانونية ليكون سابقة ق ائية تهتد  به المحاكم فاي احكامهاا وساياق دما  

فااي  201١/و/214اصاادر  محكمااة البااداءة حكمهااا بالياادد  ) ....لالدداااء اليااام فااي ممارسااة دور  الرقااابي  
قارار التجمياد الفااا باليقاد الزراداي  غااءبإلواله  ق ى باالزام الماددى دلياه ا اافة لوظيظتاه  1/201١/2١

الفاا بالمددي وقد طين المددى دليه وزير الزرادة ا افة لوظيظته بهاها الحكام تمييازا  اماام هاه  المحكماة. 
نائااو المااددي اليااام هااو االفاار قااد طياان اسااتئنافا  بااالحكم الباادائي امااام محكمااة االسااتئنا  فااي كركااوك  أنكمااا 

بااااالطين  األماااارر  قرارهاااا المميااااز باااارد الالئحاااة التمييزيااااة شاااكال . وقاااادر تيلاااق بصاااظتها األصاااالية والتاااي اصااااد
 ناالنقطااة الواجباة الحاا  هااي الباا  فيمااا اها كاا أناالساتئنافي المقاادم ماان قباا  نائااو الماددي تجااد هااه  المحكمااة 

ماان تتبااع  دلااى هاها االسااتظهام الباد لإلجاباةلالددااء اليااام حاق الطياان اساتئنافا  بااالحكم البادائي ماان ددمااه ؟ و 
 قاااانونة التاااي دالجااا  احكاااام الطيااان بطرياااق االساااتئنا  وشاااروط قبولاااه فاااي ياااقانونالواساااتيراو النصاااوا 

لقاارارا  الصااادرة وا باألحكاااموكااهلك النصااوا التااي ادطاا  لالدداااء اليااام حااق الطياان  المرافيااا  المدنيااة ,
/الظقاارة ثالثااا  والظقاارة 1المااادة ) أنفاا 2014لساانة  7٨االدداااء اليااام رقاام  قااانونوماان فااال   بالااددوى المدنيااة ,

هاااا دالجااا  أنالظقااارة )ثالثاااا ( ف فأمااااوالقااارارا  الق اااائية  باألحكاااامسادساااا ( منحااا  لالددااااء الياااام الحاااق باااالطين 
والقرارا  من قب  االدداء اليام في الددوى الجزائية فقط وال تشم  االحكام والقرارا  الصادرة  باألحكامالطين 

أمااا الظقاارة سادسااا  فقااد جاااء فيهااا )يتااولى االدداااء اليااام المهااام اآلتيااة ,  الااددوى المدنيااةماان محكمااة البااداءة فااي 
متيلقة بحقاوق مدنياة ناشائة للدولاة دان  أو)سادسا : الح ور في الدداوى المدنية التي تكون الدولة طرفا  فيها 

ام الصاادرة فاي تلاك الادداوى له ومطالياته ومراجية طارق الطيان فاي القارارا  واالحكاااقو  وبياندداوى جزائية 
والقارارا  الق اائية  باألحكاامهو الركيزة االساسية لحق االددااء الياام باالطين  يقانونالومتابيتها( وهها النا 

 باألحكااامماانا لالددااء اليااام حاق الطياان  أنه و أناف يقااانونالالصاادرة بالااددوى المدنياة وماان تحليا  هااها الانا 
ال يتيااارو  مااع طبييااة بيااو  أنممارسااة هااها الحااق يجااو  أناال  ا ,قانونااوالقاارارا  بطاارق الطياان المحااددة 

الاانا اداال  لام يااهكر طيناا  بييناه ماان طارق الطيان والكشاا   نالطياون ومنهاا الطياان بطرياق االساتئنا . وأل
ماهياة الطيان بطرياق االساتئنا   إلاىدن م مون ما جاء بالظقرة )سادسا ( وميناها الحقيقي البد مان التطارق 
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ييتبر مان طارق الطيان اليادياة فاي الاددوى المدنياة الهاد  مناه اداادة طارو المو اول الاه  فصا  فياه  واله 
المرافياا  المدنياة )يجاوز للفصاوم الطيان  قاانون( من 1١1الحكم البدائي من جديد ودلى هها نص  المادة )

ال  الاه  اورد  المشارل بطريق االستئنا  فاي احكاام محااكم الباداءة الصاادرة بدرجاة اولاى.. الاخ( ومان االساته
ه للفصم وحد  فقط حاق الطيان اساتئنافا  باالحكم البادائي واطارا  الفصاومة المدنياة أناليراقي في هها النا ف

هم المددي والمددى دليه والشافا الثالاث الاه  تادف  فاي الاددوى المدنياة بصاظة فصام ويترتاو دلاى هلاك 
وكااهلك ال  الغياار إلااىالفصااوم وال يمتااد أثاار   صاارة دلااىالحكاام الباادائي تكااون حجيتااه قا أننتااائل ددياادة منهااا باا

 قااانون( مان 12٨يجاوز سالوك طارق الطيان بااالحكم اال مان فسار دداوا  وهلاك اسااتنادا  لصاراحة ناا الماادة )
االددااء  قاانوناالدداء اليام دند ممارسته للمهام المنصوا دليها فاي  أنالمسلم به ب نالمرافيا  المدنية وأل
نمافي الددوى المدنية ال ييتبر فصما  فيها  اليام ومنها ح ور  دور  يتيلق بمراقبة المشرودية ومن تطبياق  وا 

صدر الحكام البادائي فالفاا  لطلباا  فاال  أنحص   أنمن المحكمة التي تنظر الددوى المدنية و  قانونالاحكام 
 قاانون( مان 1مان الماادة )قصاد المشارل اليراقاي فاي الظقارة )سادساا (  أنييتبر فاسرا  للاددوى لاها مان الوا اا 

االدداء اليام بمنحه حق الطين هو الطين بطريق التمييز وتصحيا القارار التميياز  فقاط ودلاى هاها االساا  
ا  وطريقاا  وساطا  فاي مو اول مانا االددااء الياام حاق االددااء الياام تبناى منهجا قاانونالمشرل اليراقي في  أنف

ة فااي الااددوى المدنيااة فهااو لاام يوصااد الباااو امامااه ولاام يمنيااه ماان والقاارارا  الق ااائية الصااادر  باألحكااامالطياان 
ه اكااد دلااى دور االدداااء اليااام فااي الااددوى المدنيااة أنااوالقاارارا  المدنيااة باا  باااليك  ف باألحكااامالطياان مطلقااا  

وح ور  فيها وتقاديم طلباتاه ومنحاه حاق الطيان تمييازا  باالحكم النهاائي الصاادر فاي الاددوى المدنياة با  ههاو 
االددااء الياام والتاي بموجبهاا يحاق لارئي  االددااء الياام حاق الطيان  قاانون( مان 4من هلك في الماادة ) اكثر

 أوة ياقانونالالحكم الصادر بالددوى المدنياة قاد اكتساو الدرجاة القطيياة بظاوا  المادة  نااها ك قانوناللمصلحة 
الدولاة  باأموا لحاق  ررا  يترتو دليه إ قانونتم رد الطين من الناحية الشكلية اها شك  الحكم فرقا  وا حا  لل

المشارل اليراقاي قياد حاق االددااء الياام باالطين فقاط بطرياق  أنبالنظام اليام وفي ها  الوق  ف أوومصالحها 
التصااحيا دون بقيااة الطيااون االفاارى وهلااك الدتبااارا  تتيلااق بطبييااة تلااك الطيااون وفصوصاايتها  أوالتمييااز 

يقااااد وشااروط ان بااااإلجراءا فصوصااية تتيلااق  قاااانونالسااتئنا  والاااه  منحااه ومنهااا طريااق الطيااان بطريااق اال
الطيان االساتئنافي  نالفصومة في الاددوى االساتئنافية التاي تنحصار بالفصاوم هاتهام فاي الاددوى البدائياة وأل

دلى الحكم الصادر من محكمة بداءة كركوك لم يقدم من قب  الفصوم في الددوى البدائياة با  تام تقديماه مان 
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ب  نائو المددي اليام واله  لي  فصما  في الددوى البدائية ولم يفسر أ  شيء فاي الحكام الاه  طيان باه ق
ن ق اااء محكمااة وهكاها نجااد أ.  (1)اساتئنافا  ممااا يكااون هاها الطياان واجااو الاارد شاكال  ماان جهااة الفصااومة...( 

طريااق االسااتئنا  وفااا دمااوم التمييااز قااد تصاادى بتقييااد االطااالق الااوارد فااي قااانون االدداااء اليااام بااالطين ب
لاىتظساير الانا و  إلىيام باالستناد النا ليفرج الطين باالستئنا  من مهام االدداء ال وصاية طبيياة وفص ا 

                                                                                          ي                                                                                       .   الطيان االساتئناف
. 

                                  

 , غير منشور . 17/11/201١في  201١ئة الموسية المدنية // الهي171( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد1)
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 يانالثاملطلب 
 دور االدعاء العام يف سلوك طرق الطعن غري العادية

 

طين دادية وطرق طين غير دادية قسمين طرق  إلىطرق الطين تقسم  أن  بينا في المطلو السابق 
نستو ا دور االدداء اليام  أنبقي , دور االدداء اليام فيها  نامن طرق الطين وتتبيهينا القسم األو  أن وقد

في سلوك هها النول من طارق الطيان , وطارق الطيان هاه  تت امن إداادة المحاكماة وتميياز الحكام وتصاحيا 
ا  فاااي أحاااو  لااام يجزهاااا اال المشااارل نوسااامي  بطااارق الطيااان غيااار اليادياااة ألالقااارار التميياااز  وادتاااراو الغيااار 

يطلاااو منهااا النظاار اال فاااي المحكمااة التاااي تنظاار الطياان ال  نوأل, وأسااباو ميينااة واردة دلااى سااابي  الحصاار 
التشكيك بصحته وددالته , دلى دك  الطين فاي الحكام  إلىفي حكم يرمي  ديوو ميينة يطين بها الطادن

 كانا أمان األساباو واليياوو التاي تيياو الحكام المطياون فياه ساواء  ماا يشااءيبنياه دلاى  أنبطريق داد  لاه 
ما طبق دلى مو وده من  فطأ من حيث أو الحكم من ديو في إجراءاته ما يشوو إلىهه  األسباو ترجع 

 (1)تقديرها  أومن حيث فهم المحكمة للوقائع  أوقوادد 

أربيااة  طياان يقت ااي تقساايمه إلااىلنااول ماان طاارق الوللوقااو  دلااى دور االدداااء اليااام فااي ساالوك هااها ا
حيا التمييااز وفااي لثالااث بتصاا الثااانيلااى طريااق الطياان بإدااادة المحاكمااة وفااي   إفاارول نتطاارق فااي الظاارل األو 
 لى ادتراو الغير .القرار التمييز  وفي الرابع إ

 

 األولالفرع 
 احملاكمة إعادةدور االدعاء العام يف الطعن بطريق 

كون هها الطريق من طرق الطين يتيارو ماع , الطين بطريق إدادة المحاكمة طريق استثنائي  ي يد  
الحقيقاة التااي تتوصا  لهااا  نإال الحقيقااة , إ دناوانالحكام هااو  أنالاه  يقااو   وماع المباادأ األحكااامقادادة حجياة 

نماااالمحكمااة وييلنهااا الحكاام ليساا  فااي كاا  االحااوا  هااي الحقيقااة الواقييااة  ة الق ااائية التااي قااد ال هااي الحقيقاا وا 

                                  

الجزء األو  , المكتبة القانونية , بغداد ’ 1٨2٨لسنة  ١1( دكتور دبد الرحمن اليالم ,شرو قانون المرافيا  المدنية رقم 1)
 .2١1, ا 200٨,
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دلااة دنااد إصاادارها دم لهااا ماان أمحكمااة المو ااول تيتمااد دلااى مااا يقاا أنهلااك ,  (1) تتطااابق مااع الحقيقااة الواقييااة
قباا  صادور الحكام واكتسااابه الحكام وقاد تكااون هاه  األدلاة غياار حقيقياة ولام يطياان بهاا الفصام لياادم دلماه بهاا 

حاا  هلاك الفصام دون حصاوله دلياه قبا   أوه حص  دلاى دليا  ينااقو ماا ادداه الفصام أن أودرجة البتا  
ق ااا  طااارق الطيااان أنهاااها الطرياااق ال يكاااون اال اها  إلاااىصااادور الحكااام وقبااا  اكتساااابه درجاااة البتاااا  واللجاااوء 

راد ساو  يصاطدم بقادادة ال يجاوز احاداث دفاع جدياد وال ايا ألنه, طريق التمييز مازا  قائما   نااألفرى ولو ك
باسااتثناء الاادفع بالفصااومة واالفتصاااا وساابق  محكمااة المفتصااة بنظاار الطياان التمييااز ال مادلااة جدياادة امااا
 قاانون( مان 1٨2مييناة هكرتهاا الماادة ) بأساباووالطين بطرياق إداادة المحاكماة محادد ,  (2) الظص  بالددوى

 .المرافيا  المدنية 

حااد أسااباو إدااادة رق الطياان اها مااا تحققاا  ألنااول ماان طااساالوك هااها ادور االدداااء اليااام فااي  أنوبشاا
سااالوك هاااها  يمناااع االددااااء الياااام مااان مااان حياااث األصااا  الف , 1٨2المحاكماااة المنصاااوا دليهاااا فاااي الماااادة 

نماااالددااء الياام لام تحصار طرياق الطيان بناول مياين  قانون( من 2و 1احكام المواد ) أنفاصة و الطريق   وا 
والمطلاق يجار  جياة طارق الطيان _ ولاه الحاق فاي الطيان ( اجاء  دلاى سابي  االطاالق بنصاها دلاى ) ومر 

حكماا  صادر مان محكماة جزائياة مكتساو درجاة البتاا   أندلام االددااء الياام  إلاىاها ماا وصا  دلى اطالقه فا
السااابو فاااي صااادور حكااام مااان المحااااكم المدنياااة وترتاااو دلياااه  كانااا يق اااي بتزويااار األوراق والمساااتندا  التاااي 

يطين بطريق إدادة المحاكمة وهلك فال  فمسة دشر يوما  مان تااريخ  أنقاصرين ال أوا رار بأموا  الدولة 
لطياان اوير, لكاان محكمااة التمييااز بتأسيسااها للمباادأ الااه  حصاار حااق االدداااء اليااام بساالوك طريااق اليلاام بااالتز 

 . المحاكمة  بإدادةيقا  بسلوك االدداء طريق الطين  أن لم يبقَ  (1)بالتمييز وتصحيا القرار التمييز   

 

 

 

                                  

 .114, مصدر سابق , ا ( القا ي صادق حيدر 1)
 .22٨ابق , االقا ي مدح  المحمود , مصدر س( 2)
 , سبق هكر  . 17/11/201١في  201١/ الهيئة الموسية المدنية /171قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 1)
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 الثانيالفرع 
 ا  يف الطعن متييز دور االدعاء العام

 أوماا شااو الحكام  الفصاوم إلصاالوليهاا ة يلجاأ إالطين بطريق التمييز من طرق الطين غير اليادي
والقاارارا    األحكاااماإلجااراءا  و  أوبمظهومااه الشااام  سااواء  تيلقاا  المفالظااة بالوقااائع  قااانونالقاارار ماان مفالظااة لل

أم غيابياة  كانا النهائياة ح اورية  والقرارا  األحكامالتي يطين بها بطريق التمييز هي التي تحسم النزال أ  
 (1) الطين ببيو القرارا  غير الحاسمة في الددوى لكونها من القرارا  المسثرة في مسارها قانونالجاز وأ

 األحكااميطينوا بطرياق التميياز فاي  أنلى " للفصوم المرافيا  المدنية د قانون( من 201وقد نص  المادة )
الصااادرة ماان المحاااكم الشااردية فااي  األحكااامالصاالا وفااي  أومحاااكم البااداءة  أوالصااادرة ماان محاااكم االسااتئنا  

 األحوا  اآلتية :
 ديو في تأويله . أوفطأ في تطبيقه  أو قانونالحكم قد بنى دلى مفالظة لل ناإها ك – 1
 قد صدر دلى فال  قوادد االفتصاا . الحكم ناإها ك – 2
 ة الددوى فطأ مسثر في صحة الحكمإها وقع في االجراءا  األصولية التي اتبي  دند رسي – 1
ماان قااام مقااامهم  أوظسااهم أنصاادر فااي الااددوى نظسااها بااين الفصااوم  ناااقو حكمااا سااابقا  إها صاادر حكاام ي – 7

 وحاز درجة البتا  .
 .إها وقع في الحكم فطأ جوهر   – 1

وقاد شاهد  سااحة , للفصاوم اي اا   هلاك ويكون لالدداء اليام حق سالوك الطيان التميياز  كماا يحاق
والقاارارا  دلااى غيرهااا ماان طاارق الطياان  األحكااامدداااء اليااام فااي مجااا  الطياان تميياازا  بالق اااء دورا  بااارزا  لال

, وقااد أظهاار  2014ساانة ( ل7٨رقاام)االدداااء اليااام  قااانون( ماان  2و 1)  المااادةالتااي اشااار  اليهااا  األفاارى
 قااانون, وقااد حاادد  قاارارا  محكمااة التمييااز االتحاديااة الاادور المميااز لالدداااء اليااام فااي مجااا  طيونااه التمييزيااة

 ناوالقرارا  وهي ثالثون يوما  تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم اها ك األحكامالمرافيا  المدنية مدة للطين ب
/ 11المااادة) أن, ودلااى الارغم مان قاد صادر غيابياا   نالي للتبلياال اها كااح اوريا  بحاق الفصاوم وماان الياوم التاا

تساار  ماادة الطياان بالنساابة لي ااو " قااد نصاا  دلااى  2014لساانة  7٨رقاام  االدداااء اليااام قااانون( ماان  ثانيااا
مان الياوم  أووالقارارا  والتادابير دناد ح اور   األحكااملتاريخ النطق بتلك  الثانياالدداء اليام ابتداء  من اليوم 

اسااتقر دلااى  قااده كااان لهااا موقظااا  مغاااير إق اااء محكمااة التمييااز  نإال إ التااالي لتبليغااه بهااا دنااد داادم ح ااور  "

                                  

 . 242( القا ي مدح  المحمود , مصدر سابق , ا1)
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اء اليااام قااد االدداا ناماادد الطياان بالنساابة لالدداااء اليااام ماان اليااوم التااالي لتاااريخ صاادور الحكاام سااواء  كاا سااريان
ماادة الطياان بالنساابة لالدداااء اليااام ماان اليااوم  انسااري أنميللااة هلااك باا , م لاام يح اارح اار جلسااا  المرافيااة أ
بادأ حين الطين بها مان قبا  االددااء الياام مماا يفا  بم إلىوالقرارا  ميلقة  األحكامالتالي لتاريخ تبلغه يجي  

لادى التادقيق والمداولاة وجاد ان ... وفي هها ق   محكمة التمييز االتحادياة ) استقرار الميامال  بالنتيجة , 
المياااد  اجاااز لالدداااء الياااام  1٨4٨( لساانة 11٨( مااان قااانون االدداااء الياااام رقاام )11ماان المااادة ) البنااد اوال  

الح ااااور امااااا المحاااااكم االحااااوا  الشفصااااية فااااي الاااادداو  المتيلقااااة بالقاصاااارين والمحجااااوز دلاااايهم والغااااائبين 
ى يرى االدداء اليام والمظقودين والطالق واالهن بتيدد الزوجا  وهجر االسرة وتشريد االطظا  واية ددوى افر 

 رورة تدفله فيها لحماية االسرة والطظولة كما له بياان المطالياة واباداء الارأ  فاي الادداو  الماهكورة ومراجياة 
طاارق الطياان فااي القاارارا  واالحكااام الصااادرة فيهااا ومتابيتهااا طبقااا  الحكااام البنااد ثانيااا  ماان ها  المااادة المااهكورة 

الدداو  المشاار اليهاا اداال  ومان  امنها ددااو  الطاالق والتظرياق يكاون دليه فان ح ور االدداء اليام في 
جوازيا  ولي  وجوبيا  وبهلك فان مدة الطين في القرارا  واالحكام الصاادرة بتلاك الادداو  تسار  بحاق االددااء 

( ماان 12اليااام سااواء كااان الحكاام صااادرا  فيهااا ح ااوريا  او غيابيااا  مااع مراداااة احكااام البنااد سادسااا  ماان المااادة )
قانون االدداء اليام والقو  بفال  هلك فان تلك القرارا  واالحكام سو  تبقاى ميلقاة ماادام ان االددااء الياام 
لاام يطياان فيهااا ممااا يترتااو دليااه داادم اسااتقرار الميااامال  واال اارار بحقااوق اطاارا  تلااك الاادداو  وحيااث ان 

لاهلك يكاون الطيان  10/11/200١اريخ دلى الحكم الصادر بتا 21/12/200١الطين التمييز  مقدم بتاريخ 
( مان قاانون المرافياا  المدنياة وحياث ان 144( مان الماادة )1مقدم فارج المدة القانونية المحاددة فاي الظقارة ) 

المدد الميينة لمراجية طرق الطيان فاي القارارا  حتمياة يترتاو دلاى دادم مراداتهاا وتجاوزهاا ساقوط الحاق فاي 
نظساها رد دري ااة الطيان اها حصاا  بيااد انق ااء ماادة الطيان وفااق المااادة الطيان وتق ااي المحكماة ماان تلقاااء 

 .(1)(( من قانون المرافيا  المدنية لها قرر رد الطين التمييز  شكال  وصدر القرار باالتظاق207)

مادد الطيان بحاق االددااء الياام مان الياوم  لساريانالنظر التي تبنتها محكماة التميياز  ةوجه كان واها 
 قاانونالح ور االدداء اليام وجوبيا  في الددوى ساو  ييطا  حكام  ناها كالحكم له ما يبرر  إالتالي لصدور 

ولكي يكون لقيمة الددوى  نااشترط الح ور الوجوبي ك ماالمشرل دند أنويف  باستقرار الميامال  فاصة و 
الاددوى وفاق المادد  مباشرة بالددوى وبمرافياتها ومن ثم سلوك طريق الطين في هاه صلة االدداء اليام دلى 

 ة .يقانونال

                                  

 اإلشارة اليه., سبق   11/1/200٨في  200٨/ هيئة األحوا  الشفصية / ١20( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد/ 1)
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مادد الطيان بالنسابة  سريان أنفنيتقد  جوازيا  الدداوى التي يكون ح ور االدداء اليام فيها  أنبش امّ أ
مراقبة المشارودية  دور  فييوما  من تاريخ صدور الحكم سيظو  دلى االدداء اليام  (10)لالدداء اليام فال 

 حقوقها المدنية كاون االددااء الياام فاي بياو هاه  الادداوى ال أووالقرارا  المتيلقة بأموا  الدولة  األحكامفي 
لام تفبار محكماة المو اول االددااء الياام بهاه  اها ماا  بطبيياة الاددوى التاي تنظرهاا المحكماةيص  الياه اليلام 

والتاي تبادأ الطيان  األحكاامرارا  و الطيان بهاه  القايمنا االدداء اليام فرصة  أنالدداوى فيكون من باو أولى 
 هماله .إدما  النا أولى من والقرارا  وفي هلك إ األحكامبالنسبة له بيد تبليغه بهه  

بين ح ور  الجواز  واثر تبليغه  إيجاد نول من التوازن إلىاالتحادية وقد اتجه ق اء محكمة التمييز 
يتم افبار االدداء اليام فيها  ومان هلاك ماا ق ا  باه لم التي االحكام دلى حكم النقو دندما رتو  بالددوى

وجاد أناه لمصالحة القاانون  طياون فياه) ولدى دط  النظر في الحكام الماه ق    االتحادية  محكمة التمييز
حسام الاددوى دون تبلياال د او االددااء الياام  إلاىغير صحيا ومفال  ألحكام القانون ألن المحكمة ههبا  

/ سادساا  ( ماان قااانون االددااء اليااام رقاام 1دمااال باحكاام المااادة )ولااة طرفاا  فيهااا للح اور فااي الاددوى كااون الد
دااادة الااددوى .... 2014لساانة  7٨ وفااي قاارار افر)لاادى (  1)محكمتهااا ...(  إلااىقاارر نقااو الحكاام الباادائي وا 

مان قبا  ه وجاد أن الحكام المطياون فيا من قب  الهيئة الموسية فاي محكماة التميياز االتحادياة ةالتدقيق والمداول
الياام اماام محكماة األحاوا  الشفصاية فاي الكارخ لام يكتساو الدرجاة القطيياة ليادم در اه دلاى المددي نائو 

 إلاىإ اافة الياام باه  دنية( ولم يتم تبليال دائرة االددااء/أ مرافيا  م10٨محكمة التمييز فالفا  ألحكام المادة )
بااا  اجاااراء المرافياااة الوحيااادة فاااي اصااا  الاااددوى ) ( قوجاااود فااارق للقاااانون ليااادم تبلياااال الماااددي دلياااه االو  

و صااااادر فيهاااااا الحكااااام الممياااااز باليااااادد  ها  الجلساااااةباااااوفتمااااا  المرافياااااة  200٨/ 10/ 2٨ة بتااااااريخ جارياااااوال
 2٨٨بأبطاااا  حجاااة الوصاااية التمليكياااة المرقماااة والمت ااامن الحكااام  10/200٨ /2٨فاااي  200٨/ / 1201
 هى دليااه االو  المااهكور بيااد صاادور الحكاام الغيااابي بحقااللتبليااال الماادد وال قيمااة قانونيااة 20/12/1007فيظااي 
وهكااها يت ااا ان محكمااة  , (2) ( ..دليااه و لمااا تقاادم يكااون الطياان التمييااز  مقبااو  شااكال   1/4/2002بتاااريخ

التمييز االتحادية ترتو اثرا بنقو الحكم في حاا  دادم تبلياال االددااء الياام فاي الاددوى التاي يشاترط ح اور  
 .فيها 

                                  

 , قرار سبق  اإلشارة اليه , 22/11/201١في  201١/هيئة مدنية /2٨10( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد1)
 ,سبق  اإلشارة اليه.1١/2/201٨في 201٨/ الهيئة الموسية المدنية /11( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد2)
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 الثالثالفرع 
 تصحيح القرار التميزيب دور االدعاء العام

التمييااز  ماان طاارق الطياان االسااتثنائية يقصااد الطااادن ماان وراء   القاارار الطياان بطريااق تصااحيا يااد  ي  
مااان محكماااة االساااتئنا  ساااواء كانااا  صاااادرة تالفاااي الفطاااأ والساااهو الاااه  يصااااحو بياااو القااارارا  التمييزياااة 

  (1)الستدراك فطأ الحكام االتحادية محكمة التمييز اصة فيمن الهيئا  الف أوبصظتها التمييزية 

الطين في قارارا  محكماة  ال يجوز –المرافيا  المدنية دلى " أ  قانون( من 21٨وقد نص  المادة )
للحكام  ال بالنسابة للقارارا  التمييزياة المصادقةصحيا القرار وال يقب  هها الطين إال دن طريق طلو تالتمييز إ

ماان  (217)ها فصاال  فااي الااددوى مو ااول الطياان طبقااا لمااا هااو مبااين فااي المااادة والقاارارا  الصااادرة بنق ااه إ
 دندما يتوفر سبو من األسباو اآلتية: قانونالهها 
 إلاىة التاي تاسد  ياقانونالمان األساباو  ا قدمه لمحكماة التميياز ساببا  طالو التصحيا قد أورد فيم ناإها ك – 1

 تصديقه وأغظل  المحكمة تدقيقه والب  فيه في قرارها التمييز  . نقو الحكم أو
 . قانونالفي  صريحا   القرار التمييز  قد فال  نصا   ناإها ك – 2
فااي نظاا   لمحكمااة التمييااز صااادرا   سااابقا   أو يناااقو قاارارا   القاارار التمييااز  يناااقو بي ااه بي ااا   ناإها كاا – 1

 يتغير الفصوم فيها هاتا وصظة . أنالددوى دون 
 .در يتهأوردها طالو التصحيا في ة التي يقانونالال يجوز النظر أو الفوو في غير األسباو  –و 

حاادى األسااباو التااي ا النااول ماان طاارق الطياان اها تحققاا  أويمااار  االدداااء اليااام دور  فااي ساالوك هااه 
االدداااء اليااام دلااى حااق االدداااء  قااانونوقااد أكااد , المرافيااا  المدنيااة  قااانون( ماان 21٨نصاا  دليهااا المااادة )
الطيااان بالنسااابة هاااها جااارى تياااديال  دلاااى بياااو احكاااام أ هناااإال ها الناااول مااان طااارق الطيااان إالياااام فاااي سااالوك هااا

لالدداااء اليااام وجيلهااا تباادأ ماان اليااوم التااالي لتبليااال االدداااء اليااام بااالقرار التمييااز  واوجااو دلااى الجهااة التااي 
, وقد اقر  (2) ( يوما  من تاريخ صدور 10تقوم بتبليال االدداء اليام فال  ) أنلطين أصدر  القرار مو ول ا

                                  

 .10٨, ا( القا ي مدح  المحمود  , مصدر سابق 1)
ثالثا: تبدأ مدة تصحيا القرار التمييز  من اليوم التالي لتاريخ /ثالثا  ( من قانون االدداء اليام التي نص  دلى )11( المادة )2)

( 10تبليال االدداء اليام بالقرار التمييز  وتلتزم الجهة التي اصدر  القرار مو ول الطين بتبليال االدداء اليام به فال  )
 من تاريخ صدور (  ثالثين يوما  
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مان هلاك في تطبيقاته اليديدة حق االدداء اليام في سلوك طريق الطين بتصحيا القارار التميياز   (1)الق اء 
بناء دلى طيان نائاو الماددي الياام بطرياق تصاحيا القارار التميياز  )  االتحادية ما ق   به محكمة التمييز

 لاادى التاادقيق والمداولااة ماان الهيئااة الموسااية المدنيااة فااي محكمااة التمييااز االتحاديااة وجااد ان طلبااي التصااحيا
( 21٨ة المنصاوا دليهاا فاي )ياقانونالأ  سبو من األساباو  إلى يستندانمن طالبي التصحيا ال  المقدمان

مو ع  ناكافة ما ورد في طلبي التصحيا ك أنو الميد   1٨2٨( لسنة ١1رقم )المرافيا  المدنية  نقانو من 
لااها قاارر رد طلبااي التصااحيا وقيااد التأمينااا  اياارادا   دنااد نظاار الطياان التمييااز  ةالهيئااة التمييزياا دقيقا تااومحاا  

 (2)( ( من القانون المهكور وصدر القرار باألكثرية .221احكام المادة) إلىنهائيا  للفزينة استنادا  
 
 

 الفرع الرابع
 الطعن باعرتاض الغرييف دور االدعاء العام 

 دلااى ه نصاا , إالمرافيااا  المدنيااة طريااق الطياان بااادتراو الغياار قااانون( ماان 227المااادة ) ماا ظ  نَ  
كاا  حكاام صااادر ماان محكمااة صاالا أو محكمااة بااداءة أو اسااتئنا  أو محكمااة شااردية يجااوز الطياان فيااه  -1)

الحكام متياديا الياه  نابطريق ادتراو الغير اله  لم يكن فصما وال ممثال وال شفصاا ثالثاا فاي الاددوى اها كا
 .(أو ماسا بحقوقه ولو لم يكن قد اكتسو درجة البتا  

مادديا   ال بصظتها ر به حكم صادر في ددوى لم يكن طرفا  فيها  جاز  هه  المادة لك  شفاإه أ
وهلااك بإقامااة ددااوى ,  ماا  بحقوقااه أوليااه بااهلك الحكاام إها تياادى إ يطياان أنشفصااا  ثالثااا   أومااددى دليااه  أو

تيديلاااه بالقااادر الاااه  يمااا  حقوقاااه , وادتاااراو الغيااار يشااابه مااان حياااث الهاااد  تااادف   أوبطلاااو ابطاااا  الحكااام 
الشافا الثالاث  أنفال  افتصاميا  في الددوى اها مس  تلك الددوى حقوقاه والظارق بينهماا الشفا الثالث تد

صادور الحكام فاي تلاك  بياد الا ادتاراو الغيار فاال يرفاع إّما, أ يتدف  في تلك الددوى وهي في أدوار المرافية
الحكااام  أنهناااا هاااو  قاااانوناللااام يكتساااو وكااا  ماااا يشاااترطه  أوالاااددوى ساااواء كساااو هلاااك الحكااام درجاااة البتاااا  

                                  

, قرار سبق  اإلشارة اليه  17/11/201١في  201١/ الهيئة الموسية المدنية /171قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد( 1)
. 
. غير منشور , وبها  21/1/2020في  2020/ الهيئة الموسية المدنية /2/1(  قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد2)

 غير منشور.  21/1/201٨في  201٨/ الهيئة المدنية /717التمييز االتحادية باليدد المينى قرار محكمة 
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جد هها الطرياق أو م  بحقوقه , والمشرل حينما  أوالطادن  إلىالمطيون فيه بطريق ادتراو الغير قد تيدى 
التي ت ر  األحكامقصد منه المحافظة دلى حقوق االغيار الهين ال يستطييون الطين بطرق الطين اليادية ب

 (1) من يمثلهم أويرفع الطين دلى الحكم من احد الفصوم في الددوى  أنتلك الطرق تشترط  نبمصالحهم أل
. 

(  2و 1لنول من طرق الطين فالمتأم  لنصوا المواد )ادور االدداء اليام في سلوك هها  أنبش امّ أ 
االددااء  أنها لم تحدد االدداء الياام بسالوك ناول محادد مان طارق الطيان لاها فاأنيجد االدداء اليام  قانونمن 
يسالك هاها الناول مان الطيان  أنالقاصارين  أوحقاوق الدولاة  إلىمتيديا   أوقرار ماسا   أوام اها ما وجد حكم الي
مع توسع االدداء الياام وازديااد  وك االدداء اليام لهها الطين السيماندرة سل إلىالواقع اليملي يشير  ناك أنو 

 إلاىومن ثم سلوكه لطرق الطين األفرى قد قل  اليام اله  اصبا ال تفلو محكمة من ممث  لالدداء نشاطه 
جد طريقا  للطين فاا باالدداء اليام يتالفاى باه أو المشرل  أن إلىإ افة  األحكامحد كبير صدور مث  هه  
, ولقاد  قاانونالالطيان لمصالحة  طرياق أد اء االدداء الياام مان اتباداه اال وهاو أوما قد فا  دلى المحاكم 

قااد قصار حااق االدداااء الياام دلااى الطياان بطرياق التمييااز وتصااحيا االتحاديااة تميياز ق اااء محكمااة ال أنرأيناا 
 القرار التمييز  دون بقية الطيون األفرى والتي يدف  من  منها هها الطريق من طرق الطين .

                                  

 .121( القا ي صادق حيدر , مصدر سابق , ا 1)
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 املطلب الثالث
 قانونالالطعن ملصلحة  دور االدعاء العام يف سلوك

 

االددااء الياام  قاانونمن طرق الطين الفاصاة التاي اوجادها المشارل فاي  قانونالالطين لمصلحة  يدّ ي   
ياارد دلااى  قااانونال انتهاااك أووالتااي تيكاا  دور  الحااديث فااي الحظاااظ دلااى النظااام اليااام متمااثال  بتالفااي فاارق 

  دلاااى مظهاااوم الطيااان وللوقاااو , الصاااادرة فاااي الااادداوى المدنياااة والقااارارا  المكتسااابة الدرجاااة القطيياااة  األحكاااام
 ثالثااة فاارول نتطاارق فااي إلااىثااار هااها الطياان يقت ااي تقساايم هااها المطلااو وشااروط ساالوكه وآ قااانوناللمصاالحة 

ثاار المترتباة دلياه اآل إلاىشروطه وفي الثالاث  إلى الثانيوفي  قانونالمظهوم الطين لمصلحة  إلىالظرل األو  
. 

 األولالفرع 
 قانونالمفهوم الطعن ملصلحة 

والقارارا   األحكاامه يقاع دلاى ناطريقا  من طرق الطين غير االدتيادية أل قانوناللمصلحة الطين  يدّ ي  
  الدرجااة القطيياااة وقااد افاااه  اليديااد مااان التشااارييا  بهااها الناااول ماان الطيااان دلااى نحاااو تتظااااو  التااي اكتساااب 

 (1) يهلالتي تترتو دالجزائية من ددمه ومن حيث االثار  األحكامال سيما من حيث شموله  التظصيليةحكامه أ
. 

والقاارارا  التااي بنياا  دنااد صاادورها دلااى  األحكااامميالجااة  إلااىنظااام يهااد   قااانونالوالطياان لمصاالحة  
لم اي المادة  قاانونالومساساا  بالنظاام الياام وتياهر ميالجاة هلاك وفاق طارق الطيان التاي حاددها  قاانونفرقاا  لل

, لاهلك يياد  (2) المق اي باه األماركتساو حجياة وأالمحدد  ة للطين ولم يطين فيه الفصوم في الميياديقانونال
 إلاىجه اليم  الق ائي وتسد  اطريق استثنائي نظمه المشرل لتالفي الصيوبا  التي تو النول من الطين هها 

تياارو دلاااى محكماااة  أنوتحقياااق اليدالاااة  قااانونالة واألف اا  لمصااالحة ياااقانونالفااي المساااألة  األحكاااامتناااقو 

                                  

 .1٨٨األستاه المتمر  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , مصدر سابق , ا ( 1)
القانون في التشريع اليراقي والمقارن, مطبية اليبدلي , بغداد  ( القا ي فالد سيد ناجي شاكر , الطين في األحكام لمصلحة2)
 . 12, ا 2010, 
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ة يااقانون  اامانا مهماة ماان   اامانةة وهاو بااهلك ييااد يااقانونالالمبااادا التميياز لتقااو  كلمتهااا فيهااا للحظااظ دلااى 
 . (1) القرار الق ائي

نطااق  ن  إه إ (2) والقاارارا  األحكااامماان القوادااد اليامااة المتيلقااة بحجيااة  اسااتثناء   أي ااا  هااها النااول  ياادّ وي   
تنتهاااي دنااادها  أنلكااا  دداااوى نهاياااة الباااد  نأل, القااارار النهاااائي يرفاااع يااادها دااان الاااددوى  أوالمحكماااة باااالحكم 
 المق اي باه األمارللحقيقة ويكتسو باهلك حجياة  دنواناالقرار  أوالقرار دندئه يصبا الحكم  أوبصدور الحكم 

منازداة فيماا ق اي  إلاىحاد الفصاوم الياودة يجاوز أل الحكم حجة بما فص  فيه مان حقاوق بحياث ال أنّ أ   ,
يحااوز حجيااة مسقتااة فااال  فتاارة وماان ثاام الحكم باا قااانونالال داان طريااق الطياان فيااه بالمواديااد التااي حااددها بااه إ

حااد الفصااوم اثااارة الناازال مجااددا  يجااوز أل , وبم ااي ماادة الطياان يصاابا حجااة دلااى النااا  كافااة ال (1)الطياان 
 األحكااامدلااى "  (7) الميااد  1٨4٨( لساانة 104االثبااا  رقاام ) قااانون( ماان 101وهااها مااا نصاا  دليااه المااادة )

تحاااد كااون حجااة بماااا فصاال  فيااه مااان الحقااوق إها أالصااادرة ماان المحااااكم اليراقيااة التااي حااااز  درجااة البتاااا  ت
 طرا  الددوى ولم تتغير صظاتهم وتيلق النزال بها  الحق محال  وسببا  " أ

المق اي فياه التاي تثبا   األماروبين حجياة  , المق ي فيه األمراك من يظرق بين قوة هن أنويالحظ  
ا  الحااق محااال  هولااللحكاام حجيااة فيمااا بااين الفصااوم  أن  وتينااي , والقاارارا   األحكااامماان فااي حاادود ميينااة لكاا  

اال دن طريق الطين فياه باالطرق التاي اجازهاا , فيما فص  فيه إدادة النظر امام الق اء  وسببا  تمنع بموجبه
صبا نهائيا  غير المق ي فيه فهي تثب  للحكم إها أ األمرما قوة , أ قانونالتي حددها وفي المواديد ال قانونال

                                  

( دكتور سحر دبد الستار أمام , الطين لمصلحة القانون بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة , دار النه ة اليربية , القاهرة 1)
 .11, ا  2011, 
)... أن الطين لمصلحة القانون قد جاء  2١/١/2014في  2014اليامة / /الهيئة1١( قرار محكمة التميز االتحادية باليدد 2)

 استثناء دلى مبدأ دتيد اال وهو حجية األحكام الق ائية واالستثناء ال يجوز التوسع فيه او القيا  دليه...( , غير منشور .
 . 24, ا 201٨يهد الق ائي , ( القا ي محمد دبد شدهان , مجمودة محا را  في قانون االثبا  القي  دلى طلبة الم1)
 .1/٨/1٨4٨في  241١( نشر قانون االثبا  اليراقي في الوقائع اليراقية باليدد7)
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 أوغير قاب  للطيان فياه مناه صادور  بطرياق ادتيااد   ناقاب  للطين فيه بأ  طريق من طرق الطين سواء ك
 .(1) ة للطينيقانونالصبا نهائيا  بمرور المدة أ

ة مو ااودية وليساا  قرينااة يااقانونالمق ااي فيااه قاداادة  األماارحجيااة  أنّ  إلااىويااههو االتجااا  الحااديث 
 (2) اليمين أو باإلقراردح ها بأ  طريق من طرق االثبا  ولو  مكانأقاطية وهلك ليدم  ةيقانون

من حجية مطلقة في الحكم الق ائي اله  فص  في  قانونال ما يظر هالمق ي  األمرسا  حجية وأ
فااه باه المشاارل االفتاراو ماان تحكام ورغاام هلاك فقاد أ ماا فااي هاها يفظااىوال الق ااء  إلاىالفصاومة التاي رفياا  

المق اي  األمارحجياة  كانا , واها  1٨4٨( 104رقام ) االثباا  قاانون( مان 102و 101اليراقي في الماواد )
لتجاادد الفصااوما   ا  حااد هو اايادتبااارا  تتيلااق بالمصاالحة اليامااة بفيااه دلااى النحااو الااه  تاام هكاار  يقااوم دلااى 

 نثاام تيااد ماان النظااام اليااام ألم احكااام متيار ااة كلهااا ادتبااارا  تتيلااق بالمصاالحة اليامااة وماان وداادم جااواز قيااا
تهااى بهااها التناااز  أنكاام و ها تناااز  داان الحااق الثاباا  لهااها الحال يملكااون الناازو  داان التمسااك بهااا إال إالفصااوم 

 لألمااار قاااانوناليقررهاااا  الحجياااة التاااي نالنااازال الاااه  تناولاااه الحكااام , وباااهلك تياااد الحجياااة مااان النظاااام الياااام أل
نماالمق ي به ليس  مقررة للفصوم وحسو  استقرار الحماياة الق اائية  إلىمقرر للصالا اليام اله  يددو  وا 

ه يجوز للمحكمة اثارة هاه  أنهه  الحجية متيلقة بالنظام اليام و  ادتبار إلىالتي يمنحها الق اء وهو ما يسد  
 .(1) مام محكمة التمييز  مرة أبها ولو ألو الحجية من تلقاء نظسها ويجوز الدفع 

                                  

 10تنظيه األحكام االجنبية في اليراق: دراسة في  وء قانون تنظيه احكام المحاكم االجنبيةرقم( القا ي حسن فساد منيم , 1)
 11. ا  200٨الق ائي , موسودة القوانين اليراقية, الطبية األولى , بغداد , واتظاقية الرياو اليربية للتياون 1٨2١لسنة 

 .12وما بيدها, القا ي فالد سيد ناجي شاكر, مصدر سابق , ا
المدنية  ية/ الهيئة الموس1١7, قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 10( القا ي محمد دبد شدهان , مصدر سابق ا2)
امام محكمة بداءة البصرة  2011/و/ 1١22) ... أن المددي سبق وأن اقام الددوى المرقمة  20/2/2014في  2014/

مطالبا  بإلزامه بدفع التيويو دن فوا  منظية لليقار مو ول المساطحة وقد أصدر  محكمة بداءة البصرة قرارها المسرخ 
مستأن  / المميز كان قد استحص  دلى الحكم بالتيويو دن فوا  وحيث أن ال 2101/و/1١22وبيدد  27/12/2011

المنظية ولسبق الظص  بالددوى وحيث أن األحكام الصادرة دن المحاكم اليراقية تيتبر حجة دلى النا  كافة بما فيها من 
ددوى واجبة الرد دليه من قانون االثبا  (مما تكون ال 102و101الحقوق وال يجوز قبو  دلي  ينقو حجية األحكام الباتة )م

 قرر تصديق الحكم المميز ورد الطين التمييز  وتحمي  المميز رسم التمييز ...( , غير منشور.
, القا ي 1٨2, د. محمد صالا االمين , مصدر سابق , ا2١1القا ي  ياء شي  فطاو , مصدر سابق , ا( 1)

 .11فالد سيد ناجي شاكر , مصدر سابق , ا 
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فااه باالسااتثناء دلااى هااه  األ إلااىوجااد المشاارل فااي اليديااد ماان الاادو  نظسااه م ااطرا   مااا تقاادمومااع كاا   
المفالظااة  كانا والقاارارا  النهائياة اها وجاد مااا يساتوجو التصااحيا اها  األحكاامأجاااز الطيان فااي  أنبا, القادادة 

تجاوزهااا كونهااا تماا  المصاالحة اليامااة والنظااام  ال يجااوزدليهااا ماان الجسااامة والفطااورة  انطااو ة التااي يااقانونال
 .(1)اليام مسا  بليال ال رر 

  الباتاة والقارارا األحكاام ةنااقو ماع القادادة المتيلقاة بحجيايت ناكا أنو  هاها المبادأ أنومهما قي  دان  
 ن  أل, الشااكليا ال الحااق بساابو بيااو يم  ااوهااو دااد  رر الفااروج داان هااه  القاداادة لااه مااا يباا أن   الإ, النهائيااة

فرق في حكم احكام القانون من تقوم دلى إيجاد طريق شردي لتقويم ما شاو  قانونالفلسظة الطين لمصلحة 
 األحكااام شااووميالجااة مااا قااد ي إلااىفهااو يهااد   (2) غياار ق ااائي مكتسااو الدرجااة القطييااة أوقاارار ق ااائي  أو

, قااانونالميالجتهااا وفااق طاارق الطياان التااي حااددها  ويتيااهر صاادورهاا دنااد يهاادل بنياا ماان أفطاااء  والقاارارا 
المصااالا  أنو  فاصااة قااانونالتحقيقهااا الطياان لمصاالحة  إلااىيرمااي وكااهلك لجسااامة المصااالا وفطورتهااا التااي 

ر ه األ اراأنمان شا قاانونحصاو  فارق للتتيلاق ب باألهمياة جاديرةهاا هاها الناول مان الطيان هاي الي هد يالتي 
  االساتثنائيةمان الوساائ   يياد , وبالتااليقاانونأ  فارق لل أومفالظة النظاام الياام  أوأموالها  أوبمصلحة الدولة 

لاادى التاادقيق والمداولااة ماان الهيئااة اليامااة فااي محكمااة التمييااز  وفااي هلااك ق اا  محكمااة التمييااز االتحاديااة )
وقاااد توصااال  …. كاله شاااقبولاااقااارر  ان الطيااان لمصااالحة القاااانون مقااادم  ااامن المااادة القانونياااة وجاااد االتحادياااة

ان محكمة التميز االتحادية هي الجهة المفتصة فاي  إلىاالكثرية في الهيئة اليامة لمحكمة التمييز االتحادية 
 فااي المااادة 1٨2٨لساانة  ١1رقاام  ي هلااك ان قاانون المرافيااا  المدنيااةفااوسااندها القااانون  نظار الطياان لمصاالحة

الطيان دلاى مان فسار الاددوى ماا لام يكان فياه اساقط حاق  حدد طارق الطيان فاي االحكاام وقصار قد همن 2١
 ن الجديااد, كماا أمناه  2٨ادة مااال ماان الكاتاو الياد  ة مصادقةورقاب أوالمحكمااة اماام  ا  حقاه فياه اسااقاطا  صاريح

هاو  1٨١4لسانة  1قاانون التيادي  االو  رقامالمياد  ب1٨4٨لسانة  11٨اله  جاء به قانون االدداء اليام رقام
وهو طريق استثنائي يتيا لجهاز االدداء ليام تحقيق أهدافه في الحظااظ دلاى  "قانونالطين لمصلحة لل مبدأ "

                                  

, دكتور سحر دبد الستار  201  دبد األمير اليكيلي ودكتور  ار  فلي  محمود , مصدر سابق , ااألستاه المتمر ( 1)
 .21أمام , مصدر سابق , ا 

ألن فلسظة الطين لمصلحة القانون ,).  2١/١/2014في 2014/ الهيئة اليامة / 1١( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 2)
ريق شردي لتقويم ما شاو فرق ألحكام القانون في حكم ق ائي او قرار ق ائي او غير واقرار  قانونا   تقوم دلى إيجاد ط
 فيتم دلى  وء هلك قبو  الطين رغم فوا  المدة القانونية الممنوحة للفصوم .( غير منشور. ق ائي مكتسو الدرجة القطيية
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أموا  الدولة والقطال اليام وكان ق ااء الهيئاة الفماساية فاي محكماة التميياز االتحادياة وهاي الهيئاة المفتصاة 
ياون فيهاا دماال المفالظاا  واالفطااء القانونياة فاي االحكاام المطيحادد مو اول  القانونبنظر الطين لمصلحة 

لسنة  21من قانون االدداء اليام ولو أراد المشرل لقانون مجل  شورى الدولة رقم   /ثانيا /ج10حكام المادة بأ
لنا دلى افتصااا , فال  هلك وهو التشريع الالحق دلى  2011لسنة  14الميد  بالقانون رقم  1٨4٨

قوادااد المنظمااة ألحكااام ف ااال داان هلااك ان ال ..المحكمااة اإلداريااة اليليااا فااي نظاار الطياان لمصاالحة القااانون .
جااء  اساتثناء مان القواداد الياماة الاواردة  القانون المنصوا دليها في قاانون االددااء الياام الطين لمصلحة

 ثناء وان ال اجتهاادوان قوادد التظسير تق ي بيدم جاواز التوساع فاي تظساير االسات في قانون المرافيا  المدنية
اليااام للتاادف   لالدداااء قااانونال)حااق منحااه  هأنااب قااانونال, وقااد داار  الطياان لمصاالحة (1)( فااي مااورد الاانا..

بمصاالحة الدولااة ومفالظااة  ها اال اارارأنماان شاا ناوكاا قااانونق للهااا فاار ياها حصاا  ف المدنيااة األحكااامبااالطين ب
  (2) ها(يللطين ف ةيقانونالالنظام اليام وهلك بالرغم من فوا  المدة 

باااالرغم مااان  األحكاااامالياااام التااادف  باااالطين فاااي هاااه   لالددااااءالمقارناااة  القاااوانينغالبياااة أجااااز   لاااهلك
االدداااء دلاى دور طارأ للتطاور الاه  أو للنظااام الياام نظارا   قاانونظاة للمفال كانا اها  النهائياةاكتساابها الدرجاة 

فه بهها , إه أالظرنسي  عيشر , ومن تلك التشرييا  الت تحقيقها إلىيسيى اليدالة  ركانامن اليام بادتبار  ركنا  
 قاااانون( مااان 14والماااادة ) 1٨1١اإلجاااراءا  الجنائياااة لسااانة  قاااانون( مااان  221و 220المبااادأ فاااي الماااادتين )

ماام أ قاانونالللنائو اليام حق الطيان باالنقو لمصالحة  أنالتي نص  دلى " 1٨2١اإلجراءا  المدنية لسنة 
رة نهائيااة ماان ساالطة ق ااائية اسااتثناء الصااادرة بصااو  دون قااانونالمفالظااة لل األحكاااممحكمااة الاانقو فااي جميااع 

يطيان فيااه الفصااوم فاي الميياااد المحاادد للطياان  أنالمق ااي بااه دون  مدنياة أم جزائيااة والمكتساابة حجياة األماار
 يكااون لحكاام الاانقو اال يساار  دلااى الفصااوم وال دالقااة لهاام بااه وال ال قااانونالوالحكاام بقبااو  الطياان لمصاالحة 

 .   (1) امام الق اء االدار الطين بهها افه قد الظرنسي  تشريعال أن إلىباإل افة  هها" قيمة فقهية مح ة 
 

                                  

 /http://iraqcas.hjc.iq:8080,  2١/2/2012في 2012/ الهيئة اليامة / 2قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 1)
 لسنة  11د. دبا  اليبود , طين االدداء اليام لمصلحة القانون في األحكام المدنية, مجلة القانون المقارن, اليدد (2)

 .1,ا2002
, اياد جيظر دلي اكبر , 222, ا1٨١1, مطبية اليار  ,  محمد ميرو  دبد اهلل , رقابة االدداء اليام دلى الشردية( 1)

 . 24دور االدداء اليام في حماية الما  اليام , مصدر سابق, ا 

http://iraqcas.hjc.iq:8080/
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 أنبيااد  1٨2١( لساانة 11رقاام )المرافيااا  المدنيااة  قااانونفااه المشاارل المصاار  بهااها المباادأ فااي أ كمااا
يطيااان بطرياااق الااانقو لمصااالحة  أن) للنائاااو الياااام  ( التاااي ناااا دلاااى210دياااه تياااديال فاااي الماااواد )  أدفااا 

 قاانونالحكم مبنيا دلى مفالظة لل ناإها ك –المحكمة التي أصدرتها  كان أيا  –تهائية ناأل األحكامفي  قانونال
للفصااوم  قاانونالال يجياز  التاي األحكااام -1 -تأويلااه و هلاك فاي األحاوا  اآلتياة : فايأو فطاأ فاي تطبيقاه أو 

و يرفاع هاها الطيان نزلوا فيها دن الطين  ن فيها أوالتي فو  الفصوم ميياد الطي األحكام -2الطين فيها . 
غرفاااة المشاااورة بغيااار دداااوة الفصاااوم و ال يظياااد  فااايبصاااحيظة يوقيهاااا النائاااو الياااام و تنظااار المحكماااة الطيااان 

 .(1)الفصوم من هها الطين ( 
 

أما في اليراق فقد أفه المشرل اليراقي بهها الطريق من طرق الطين أو  مرة في قانون االدداء اليام 
 12, وفو  حق ممارسته للماددي الياام أماام محكماة التميياز وفقاا للماادة)(2) الملغى 1٨4٨لسنة  (11٨)رقم 

ز فاااي الحكااام لمصااالحة القاااانون, رغااام فاااوا  المااادة نصااا  دلاااى " الطيااان لااادى محكماااة التمييااا /سادساااا(, والتاااي
ويقتصار القارار الاه  يصادر قام أحاد طرفياه باالطين فياه قانون ولم ين في الحكم فرق للللطين اها كا القانونية

ن يما  بحقااوق الفصااوم والغيار المكتساابة بموجااو الحكاام ي, دون ابقباو  الطياان دلااى تصاحيا الفطااأ القااانون
 المطيون فيه(.

دليه تيديال بموجو  فقد أدف  بفصوا الطين لمصلحة القانون ونتيجة للقصور اله  لحق التشريع
الاه   (1) 1٨4٨( لسانة 11٨رقام ) االددااء الياام قاانونو  لالتيادي  األ قاانون 1٨١4لسانة (  1)رقم  قانونال

اتى بمظهوم جديد للطين لمصلحة القانون وسع فيه دائرة االحكام والقرارا  التي يطيان بهاها الطرياق , إ اافة 
تيااادي  األثااار المترتاااو دلاااى الطيااان لمصااالحة القاااانون فبياااد ان كاااان مقتصااارا  دلاااى الناحياااة الظنياااة للقااارار  إلاااى

حقاااوق مااان حياااث القااارار  أوالحكااام فقاااط , فقاااد اصااابا بموجاااو التيااادي  يناااا  اثااار بتصاااحيا الفطاااأ القاااانوني 
اي اا  مان نطااق الطيان قاد وساع  (1)  2000( لسانة 4فاي التيادي  رقام)كماا ان المشارل  ,(7)اطرافه والتزاما  

                                  

(1)http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx . وزارة اليد  المصرية 
 .14/12/1٨4٨في  2472, نشر في الوقائع اليراقية باليدد  1٨4٨( لسنة 11٨( قانون االدداء اليام رقم )2)
, نشر في الوقائع اليراقية 1٨4٨( لسنة 11٨قانون التيدي  األو  لقانون االدداء اليام رقم ) 1٨١4( لسنة 1( قانون رقم )1)

 .1٨/1/1٨١4في  1111باليدد 
 .112غسان جمي  الوسواسي, مصدر سابق , ا( 7)

http://www.jp.gov.eg/ar/page_kh5.aspx
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القرارا  الصادرة من مدير دام رداية القاصرين ومدير رداية القاصرين المفتا بها   ليشم لمصلحة القانون
قااانون  ثاام توسااع المشاارل فااي, ا لحقااوق الدولااة والقاصاار  اامان قااانونالوالمنظااه اليااد  بطريااق الطياان لمصاالحة 

 أوالقاصار  أو  اللجاان الق اائية الماساة بمصالحة الدولاة بإ افة قارارا 2014( لسنة 7٨االدداء اليام رقم )
الطيااان لمصااالحة  طااارق إلاااى اااافة طرياااق نطااااق الطيااان لمصااالحة القاااانون وا   إلاااىالنظاااام الياااام  أوأ  منهماااا 

 القرار قد طين فيه ورد شكال  . أوها ما كان الحكم القانون وهي حالة إ

من نطاق الطيان  2014( لسنة 7٨قانون االدداء اليام رقم )قد وسع في المشرل  ن  دلى الرغم من أ 
إال إناه يسفاه دلياه , باه التطاور الاه  طارأ دلاى جهااز االددااء الياام واتساال أهدافاه  لمصلحة القانون ليواكاو

فلبث  غام ة ينتابها اللب  والقصور فال  ما كان دليه في قانون , ه سك  دن بيان الكثير من احكامه ن  إ
بنظار الطيان ولام يبااين الجهاة المفتصاة داادم تحدياد ومنهاا , الملغاى  1٨4٨( لسانة 11٨الياام رقام ) االددااء

ها كاان يف اع للتميياز التلقاائي مان فيماا إإمكانية الطين بالقرار اله  يصدر بنتيجاة الطيان لمصالحة القاانون 
صاوا دلياه ساابقا  من نادلاى فاال  ماا كا, ددم بيان اثار الطيان بصاورة وا احة ودقيقاة  إلىددمه إ افة 

 .(2) الملغى 1٨4٨( لسنة 11٨اليام رقم) االدداء قانونمن 

                                                                                                           

, نشر في الوقائع اليراقية  1٨4٨( لسنة 11٨قانون التيدي  الثالث لقانون االدداء اليام رقم ) 2000( لسنة 4قانون رقم )( 1)
اه نا دلى " ثانيا اا أ ا اها تبين لرئي  االدداء اليام حصو  فرق للقانون في ا  حكم او  4/2/2000في  1١12باليدد 

الجزائية, او في قرار صادر دن مدير دام دائرة رداية القاصرين او مدير رداية قرار صادر دن اية محكمة, ددا المحاكم 
القاصرين المفتا او المنظه اليد  من شأنه اال رار بمصلحة الدولة او القاصر او اموا  ا  منهما او مفالظة النظام اليام, 

قانونية اها لم يكن احد من هو  اليالقة قد طين يتولى دندها الطين في الحكم او القرار لمصلحة القانون رغم فوا  المدة ال
 .فيه
دلى " ج ا يكون الطين لمصلحة القانون امام  1٨4٨(11٨/ ثانيا  ( من قانون االدداء اليام رقم ) 10( نص  المادة )2)

 : محكمة التمييز وينظر من هيئة فماسية برئاسة رئي  المحكمة او احد نوابه فاها تأيد لها
الحكم او القرار المطيون فيه فرقا للقانون فتقرر الهيئة نق ه وادادة الددوى إلى محكمتها إلصدار حكم او قرار اا ان في  1

 . جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز
نون اا ان في قرار مدير دام دائرة رداية القاصرين او مدير رداية القاصرين المفتا او المنظه اليد  المطيون فيه فرقا للقا 2

 . فتقرر الهيئة نق ه وادادة المياملة إلى الدائرة إلصدار قرار جديد ترسله تلقائيا إلى محكمة التمييز
( من )ج( من هه  الظقرة ويكون قرارها واجو 2و1د ا تنظر الهيئة الفماسية في الحكم او القرار الجديد المنصوا دليهما في )

 .االتبال وال يقب  الطين بطريق تصحيا القرار
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زاء هلكو   هماا شااب إلي اوبهيئتها اليامة فقد تصد  له محكمة التمييز االتحادية  الموق  التشرييي ا 
ة القاانون فقاد ق ا  فاي حر  وفاق فلساظة وغاياة تشاريع الطيان لمصاليتظساو وما ادترا  من قصور من غموو 

جاد باأن محكماة لادى التادقيق والمداولاة مان الهيئاة الياماة فاي محكماة التميياز االتحادياة و  ) باأن   قراراتهاحدى ا
حكمااا يق ااي بناازل ملكيااة  ١/1/2011فااي  2011/اسااتمالك/7صاادر  بالااددوى المرقمااة البااداءة سااامراء قااد أ
وتسااجيله باساام اليتبااة  ر ااا وبناااء  ماان المسااتملك منهااا )ا.م.خ(/شاارقية أ117قااار الماارقم دمااوم مساااحة الي

اليسااكرية المقدسااة بيااد دفيهااا بااد  االسااتمالك البااالال سااتمائة وساابية وساابيين مليونااا وثالثمائااة وفمسااين الاا  
دينار وقاد اكتساو الدرجاة القطيياة ليادم الطيان فياه وم اي المادة القانونياة وبياد هلاك تام الطيان فياه مان قبا  

/طيان لمصالحة ١صادر  قرارهاا المارقم م هاه  المحكماة التاي أ  االدداء الياام لمصالحة القاانون أمااالسيد رئي
باانقو الحكاام ادااال  واتبادااا لقاارار الاانقو اصاادر  محكمااة بااداءة سااامراء  11/2/2012فااي  2012القااانون /

/شاارقية ار ااا وبناااء  وتسااجيله باساام 117بناازل ملكيااة دمااوم مساااحة اليقااار الماارقم  ١/٨/2012حكمااا بتاااريخ 
بيد دفع بد  استمالك الباالال ساتمائة وسابية وسابيين مليوناا وثالثمائاة وفمساين الا   اليتبة اليسكرية المقدسة

إلجاااراء محكماااة التميياااز االتحادية/هيئاااة الطيااان لمصااالحة القاااانون  إلاااىديناااار وارساااا  ا ااابارة الاااددوى تلقائياااا 
والنافاه  2014نة لسا 7٨ثناء نظر الددوى صادر قاانون االددااء الياام الجدياد رقام التدقيقا  التمييزية دليها وأ

لسانة  11٨واله  بموجبه تم الغاء قانون االدداء الياام رقام  2/1/2014بتاريخ نشر  في الجريدة الرسمية في 
لصااااادر بالااااددوى الميااااد  وساااايرا مااااع هااااها الواقااااع القااااانوني الجديااااد وقباااا  التصااااد  لمو ااااول الحكاااام ا 1٨4٨

نظار الطيان التميياز  المقادم مان قبا  رئاي  االددااء يتم تحديد المحكمة المفتصة التي ت ن  االستمالكية البد أ
اليام لمصلحة القانون وفقا لقانون االدداء اليام الجديد والسسا  المهم اله  يطارو نظساه هاو ها  االفتصااا 
منيقاااد حصاااريا لمحكماااة التميياااز االتحادياااة ام يجاااو اللجاااوء لتطبياااق القواداااد الياماااة التاااي تحكااام االفتصااااا 

تي تنظر الطين التميياز  المحاددة قانوناا حساو ناول وطبيياة كا  دداوى وبيباارة ادق ها  وتيقد  وفقا للجهة ال
م من محكمة االساتئنا  بصاظتها التمييز االتحادية بصورة حصرية أ يتم نظر الطين التمييز  من قب  محكمة

نصاااااوا القاااااوانين التاااااي دالجااااا  مو اااااول  إلاااااىالتمييزيااااة. و لإلجاباااااة دلاااااى هاااااها االساااااتظهام يجاااااو الرجاااااول 
االفتصاااا المتيلااق بنظاار الطياان التمييااز  المقاادم ماان قباا  رئااي  االدداااء اليااام لمصاالحة القااانون . ودلااى 

نه قد نا صراحة دلى منا رئي  االدداء اليام نجد أ 2014لسنة 7٨يام الجديد رقم  وء قانون االدداء ال
ين لارئي  االددااء الياام حصاو  اها تبا/ثانيا/أ التي جااء فيهاا " 4المادة صالحية الطين لمصلحة القانون في 

فاي ا  قارار صاادر دان لجناة  أوقرار صادر دن ا  محكمة ددا المحااكم الجزائياة  أوفرق للقانون في حكم 
المنظاه الياد  مان شاانه  أومدير رداية القاصرين المفتا  أومن مدير دام دائرة رداية القاصرين  أوق ائية 
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مفالظااة النظااام اليااام يتااولى دناادها الطياان فااي  أو  ا  منهمااا امااوا أوالقاصاار  أواال اارار بمصاالحة الدولااة 
القرار لمصلحة القاانون رغام فاوا  المادة القانونياة للطيان اها لام يكان احاد مان هو  اليالقاة قاد طيان  أوالحكم 
هاها الانا فاناه قاد جااء فالياا  . ومان فاال  صاراحة يه ورد الطين من الناحية الشاكلية"قد تم الطين ف أوفيه 
رين االو  داادم تساامية المحكمااة التااي تنظاار تميياازا الطياان لمصاالحة القااانون ولاام يحاادد محكمااة التمييااز مااماان أ

الثاااني داادم  األماارو  1٨4٨لساانة  11٨االتحاديااة كمااا هااو دليااه الحااا  فااي قااانون االدداااء اليااام الملغااى رقاام 
فاي  ا هاو دلياه الحاا التميياز التلقاائي كما إلىالنا دلى مسالة ف ول الحكم الصادر من محكمة المو ول 

اله  نا صراحة دلى مبدأ التمييز التلقائي ولدى التقصي للنصاوا القانونياة قانون االدداء اليام الملغى " 
التي حدد  افتصاصا  محكمة التمييز االتحادية في قانون التنظيم الق ائي وقانون المرافياا  المدنياة نجاد 

والياااة محكماااة  إلاااىشاااار  صااراحة الميااد  قاااد أ 1٨4٨سااانة ل 120يم رقااام ( مااان قااانون التنظااا12بااان الماااادة )
التمييز االتحادية بقولها )محكمة التمييز هي الهيئة الق ائية اليليا التاي تماار  الرقاباة الق اائية دلاى جمياع 

مان قااانون المرافيااا  المدنيااة قااد  (11ن المااادة )انون دلااى فاال  هلااك ..الااخ( . كمااا أالمحااكم مااالم ياانا القاا
اكم حكاام الصاادرة مان محااكم االساتئنا  ومحاتصااا محكماة التميياز باالنظر فاي األة دلاى افشار  صراحأ

دلى هاه  النصاوا فاان  االفرى التي يحددها القانون وباالستنادحوا  الشفصية وباألمور البداءة ومحاكم األ
ا  المنصااوا محكمااة التمييااز االتحاديااة تتصاادى لنظاار الطيااون التمييزيااة المقدمااة امامهااا وفقااا لالفتصاصاا

 انيقااد إلاىدليها في قانون التنظيم الق ائي وقاانون المرافياا  المدنياة والقاوانين الفاصاة التاي تشاير صاراحة 
مااا فااي االحااوا  التااي ياانا أ االفتصاااا لمحكمااة التمييااز االتحاديااة بنظاار الطيااون بأحكااام وقاارارا  ميينااة ,

ادياااة تفاااتا بنظااار الطيااان التميياااز  فينيقاااد القاااانون دلاااى تحدياااد جهاااة ق اااائية غيااار محكماااة التميياااز االتح
( مان قاانون االساتمالك رقام 21االفتصاا الحصر  لتلك الجهة ومن مصاديق هلك ما نص  دليه الماادة )

تكون القرارا  النهائية واالحكام الصادرة بموجو هها القاانون قابلاة  الميد  والتي جاء فيها " 1٨١1سنة ل 12
وتطبيقااا لهااها الاانا القااانوني ووفقااا للقوادااد    فمسااة دشاار يومااا .. الااخ"تئنا  فااالللتمييااز لاادى محكمااة اساا

اليامااة فااان محكمااة االسااتئنا  بصااظتها التمييزيااة هااي المفتصااة بنظاار الطياان لمصاالحة القااانون وال يغياار ماان 
شاايئا تقديمااه ماان قباا  الساايد رئااي  االدداااء اليااام ولااي  الفصااوم  الن فلسااظة الطياان لمصاالحة القااانون  األماار
قارار  أوار  قانونا تكمن في ايجاد طريق شردي لتقويم ما شاو من فرق الحكام القاانون فاي حكام ق اائي واقر 

غياار ق ااائي مكتسااو الدرجااة القطييااة فيااتم دلااى  ااوء هلااك قبااو  الطياان دلااى رغاام فااوا  الماادة  أوق ااائي 
قد تم رد الطين من الناحية الشكلية مان قبا  المحكماة المفتصاة بنظار الطيان  أوالقانونية الممنوحة للفصوم 

/ثانيا/أ من قانون االدداء الياام 4التمييز  ابتداء وفقا للقوادد اليامة فقط , وهلك استنادا لصراحة نا المادة 
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 أون التمييااز  الجدياد وال يمكاان تحميا  هااها الاانا باأكثر ممااا فيااه وهلاك بتييااين محكماة مااا بيينهااا لنظار الطياا
شمو  الحكم الصادر بيد الطين لمصلحة القانون بمبدأ التمييز التلقائي الن الطين لمصلحة القاانون قاد جااء 

القياا  دلياه . وماا  أواستثناء من مبدأ دتيد اال وهو حجية االحكام الق ائية واالستثناء ال يجوز التوسع فيه 
تااي صااادر الحكاام فيهاااا والمحكمااة المفتصاااة قانونااا بنظااار يترتااو دلااى هلاااك بوجااوو مرادااااة طبييااة الاااددوى ال

الطياان التمييااز  بهااها الحكاام ماان قباا  الفصااوم ابتااداء  فااإها كااان الحكاام الصااادر فا اايا للطياان التمييااز  امااام 
محكمااة التمييااز االتحاديااة ماان قباا  الفصااوم ابتااداء  فيكااون االفتصاااا منيقاادا لهااا بالتصااد  تميياازا للطياان 

الددااء الياام لمصالحة القاانون اماا اها كاان الحكام فا ايا للطيان التميياز  اماام محماة المقدم من قب  رئي  ا
االستئنا  بصظتها التمييزياة مان قبا  الفصاوم ابتاداء  فيبقاى االفتصااا منيقادا لهاا بالتصاد  تمييازا باالطين 

كاان الحكام الصاادر المظدم من قب  رئي  االددااء الياام لمصالحة القاانون وهلاك تطبيقاا للقواداد الياماة . ولماا 
من محكمة بداءة سامراء وق  صدور  كان فا يا للتمييز التلقائي وبيد صدور  تم الغاء قانون االدداء اليام 

ومااا نااتل داان هلااك انيقاااد االفتصاااا لمحكمااة اسااتئنا  صااالو الاادين بصااظتها  1٨4٨لساانة  11٨رقاام لساانة 
تأسيسا دلى ما تقادم هكار  وبياناه قارر احالاة الاددوى التمييزية بنظر الطين التمييز  المقدم لمصلحة القانون و 

دلااى محكمااة اسااتئنا  صااالو الاادين بصااظتها التمييزيااة ألجااراء التاادقيقا  التمييزيااة دليهااا حسااو االفتصاااا 
 (1).(  باألكثريةواشيار رئاسة االدداء اليام ومحكمة بداءة سامراء بهلك وصدر القرار 

 

 الثانيالفرع 
 انونقالشروط الطعن ملصلحة 

ومنه التشريع اليراقي بمجمودة من الشروط  قانونالفه  بالطين لمصلحة ت من  التشرييا  التي أ 
 تي:اجمالها باآل في هها النول من الطين والتي يمكن

 . يقدم الطعن من قبل رئيس االدعاء العام أناوال  :
باالددااء الياام )  قانونالاط  سلطة الطين لمصلحة أنهها المبدأ قد  ادتمد التي  القوانينغلو أ ن  إ

  النائاااو الياااام لوحاااد  دون بقياااة األطااارا  حاااق الطيااان المشااارل الظرنساااي قاااد فاااوّ  أن  ه نجاااد , إالنياباااة الياماااة( 

                                  

, البوابة االلكترونية لمحكمة التمييز االتحادية  2١/١/2014/ الهيئة اليامة / في 1١قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 1)
http://iraqcas.hjc.iq:8080/ . 

http://iraqcas.hjc.iq:8080/


 دور االدعاء العام  في سلوك طرق الطعن                          المبحث الثاني                                                   

 

  71صفحة | 
 

, كاهلك فاو  المشارل  (1)والقرارا  المدنياة والجنائياة األحكاممام محكمة النقو في أ قانونالبالنقو لمصلحة 
الحكاام مبنيااا  دلااى مفالظااة  ناها كاا, إالنهائيااة  األحكااامب قااانونالو اليااام حصاارا  الطياان لمصاالحة المصاار  النائاا

 أن  , وبهاها نجاد  (2)ويرفاع هاها الطيان بصاحيظة يوقيهاا النائاو الياام فاي تأويلاه أوفطأ فاي تطبيقاه  أو قانونلل
د او  أل بالنائو الياام األو  ولام يتارك الطيان فياه  قانونالالتشرييا  المقارنة قد حصر  الطين لمصلحة 

 والقرارا  . األحكاماطرا  اليالقة لما له من فطورة دلى  أومن أد اء االدداء اليام 

 2014( لساانة 7٨رقام )االددااء اليااام  قاانونماان ( ال  أو / 4الماادة ) فااي ا المشارل اليراقااي فقاد ناّا ّماأ
وفقاااا  انتهاكاااه أو قاااانونالال: يتاااولى رئاااي  االددااااء الياااام اتفااااه اإلجاااراءا  التاااي تكظااا  تالفاااي فااارق أو دلاااى " 

السابو  ن  ا  و ,من االفتصاصا  الشفصية لرئي  االدداء اليام  قانونالالطين لمصلحة  يد  , وبهلك ي   "قانونلل
لما لاه مان النول من الطين الفتصاا برئي  االدداء اليام هو فطورة هها اله  جي  المشرل يحصر هه  ا

ها تاااوفر  أساااباو الطيااان دلاااى هلاااك إ , وبنااااء  لق اااائية المكتسااابة الدرجاااة القطيياااةا لألحكااااممساااا  باااالتيرو 
, وفااي هااها ق اا  محكمااة  قااانونالالطياان لمصاالحة  تقااديم طلااورئي  االدداااء اليااام باااألفاارى يكااون مناطااا  

قيق والمداولة  وجد ان طالو الطين لمصلا القانون وزير التد ) لدىحدى قراراتها دلى مييز االتحادية في إالت
فاااااي  1١11١1المالياااااة ا اااااافة لوظيظتاااااه يطيااااان بقااااارار اللجناااااة الق اااااائية ) االقليمياااااة( فاااااي فاااااانقين باليااااادد 

بطريق الطين لمصلحة القانون وحيث ان المادة التاسية/ ثانيا   من قانون هيئة دداوى الملكية  27/1/2011
از  الطين لمصلحة القانون في قرارا  اللجاان الق اائية وفقاا لإلجاراءا  المنصاوا جأ 2010لسنة  11رقم

 قاد اناطا  2014لسانة  7٨من قانون االدداء اليام رقام ( 4 نون االدداء اليام وحيث ان المادة)دليها في قا
للشاروط ماهكور غيار مساتو  ها يكاون الطيان الالقاانون إ لرئي  االدداء اليام فقط صاالحية الطيان لمصالحة

, وق اا  فااي قاارار  (1).( دليااه قاارر  رد  شااكال وتحمياا  الطااادن رساام التمييااز وصاادر القاارار باالتظاااق القانونيااة
القارار  أوفي الحكام  قانونالرئي  االدداء اليام حصارا   هو اله  يتولى الطين لمصلحة  ن  إوحيث )... افر 

                                  

, القا ي وسام 77٨, ا1٨47,مطابع سج  اليرو , 1( نجيو بكر , دور النيابة اليامة في قانون المرافيا  ,الجزء 1)
 .١1, مصدر سابق , ا امين

( من قانون المرافيا  المصر  التي نص  دلى )للنائو اليام أن يطين بطريق النقو لمصلحة القانون في 210المادة )( 2)
لظة للقانون أو فطأ في تطبيقه أو في إها كان الحكم مبنيا دلى مفا –أيا كان  المحكمة التي أصدرتها  –األحكام األنتهائية 

 ......( -تأويله و هلك في األحوا  اآلتية :
غير  11/1/201١في  201١/ هيئة دداوى الملكية / طين لمصلحة القانون /7( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 1)

 منشور.
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النظاااام الياااام  أوه اال ااارار باااأموا  الدولاااة أنشااامااان  ناها كااااياااة محكماااة دااادا المحااااكم الجزائياااة إالصاااادر مااان 
 . (1)....(ا قرر رد قانون....فيكون الطين المقدم من وزير المالية إ افة لوظيظته غير وارد 

  قانوناملطعون فيه على خرقا  لل القرار أويتضمن احلكم  أن:  ياانث
قاارار  أو, فااي حكاام  قااانونلل انتهاااك أويكااون هناااك فرقااا   أن قااانوناليشااترط لصااحة الطياان لمصاالحة 

مان مادير داام  أو, فاي أ  قارار صاادر دان لجناة ق اائية  أو , صادر دن أ  محكمة ددا المحاكم الجزائية
ه اإل اارار بمصاالحة أنالمنظااه اليااد  ماان شاا أو ,ماادير ردايااة القاصاارين المفتصااة أو , دائاارة ردايااة القاصاارين

/ أ (  ثانياا/  4مفالظة النظام اليام , وهو ما نصا  دلياه الماادة ) أومنهما  ا  أموا  أي أو ,القاصر أو, الدولة 
 االدداء اليام . قانونمن 

وى وهو ويراد باألحكام الق ائية النتائل الطبييية إلجراءا  الفصومة وصدور حكم في مو ول الدد
لمحكمااة تحساام فيااه هااو القاارار النهااائي الااه  تصاادر  ا أو , (2)ليااه رافااع الااددوى الهااد  األساسااي الااه  يساايى إ

 . (1)النزال وتنتهي به الددوى , ويتبع في إصدار  شكلية ميينة من حيث الكتابة والنطق به 

وتينااي مفالظااة الحكاام للقااانون أن يكااون الحكاام المطيااون فيااه قااد افطااأ فااي تطبيااق القاداادة القانونيااة  
مر ميين , سلطة التشرييية لتنظيم أت يها ال مجمودة قوادد أوويدف  في مظهوم القاددة القانونية ك  قاددة 

فالقااانون هااو كاا  قاداادة قانونيااة دامااة واجبااة التطبيااق ماان قباا  المحكمااة التااي يطياان فااي حكمهااا فياادف  فااي 
الشريية اإلسالمية والير  مبادا في فحواها واألنظمة والتيليما  و  أومدلولها النصوا التشرييية في لظظها 

والمياهاادا  الدوليااة والقااوانين األجنبيااة كلمااا أحااا  دليهااا القااانون الااوطني وقوادااد اليدالااة , ويكااون الفطااأ فااي 
في مجا  تكييا  الوقاائع  أوتطبيق القاددة القانونية سواء في مجا  استفالا الصحيا من الوقائع وتقديرها 

                                  

, غير منشور , وبها  المينى  ١/٨/2012في  2012/ طين لمصلحة القانون /٨1( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد1)
, إبراهيم المشاهد  , المبادا القانونية في ق اء  7/٨/1٨١٨في  1٨١٨/ مصلحة القانون /2قرار محكمة التمييز باليدد 

 . 21, ا 1٨١٨محكمة التمييز , قسم القانون المدني , الجزء األو  , بغداد ,
 .14سابق , ا  القا ي فالد سيد ناجي شاكر , مصدر( 2)
( القا ي منهر إبراهيم, مجمودة محا را  في قانون المرافيا  المدنية القي  دلى طلبة الميهد الق ائي اليراقي , 1)

201٨. 
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لة القانونيااة المااددى بحصااو  الفطااأ فيهااا قااد در اا  دلااى المحكمااة المستفلصااة وهااها يينااي أن تكااون المسااأ
 (1)التي أصدر  الحكم , وأن يكون الحكم المطيون فيه قد بني دلى هها الفطأ 

 قانوناللم يحدد مظهوم فرق  2014( لسنة 7٨رقم)االدداء اليام النافه  قانونالمشرل في  أنويالحظ 
 اااح  أو قاااد  1٨4٨( لسااانة 11٨رقااام ) االددااااء الياااام الملغاااى قاااانوناألساااباو الموجباااة ل نإ , إال انتهاكاااه أو

 قاانونفرقاا  لل ما يياد أنليه بهها الصدد ومما يشار إ .ه ) ..أن  هكر  ب مادند وانتهاكه قانونالالظرق بين فرق 
مثا   يقاانونال بااألمنالتاي يناتل دنهاا  ارر جسايم يما  المصالحة الياماة ويهادد الشايور  قاانونالهو مفالظة 

األحوا  الشفصاية فيماا يتيلاق بالحا  والحرماة ,  قانونالاال رار بأموا  الدولة ومفالظة النظام اليام كمفالظة 
مرتبة الفرق مث  إيادال  إلى  المصلحة اليامة واليرقى  رر يم ينتل دنها قانونالفهو مفالظة  االنتهاك اام

ترك أموا  الدولاة در اة  أوفر فيه الشروط الصحية ال تتو  أوددد كبير من الموقظين في موق  ال يتسع لهم 
يطلااو رئااي  االدداااء اليااام  أنباا   قااانونالساابو للطياان لمصاالحة  ال يكااون االنتهاااكال اايال وهااها  أوللتلاا  
 .(2)(إلجراءا  التي تكظ  تالفيهاتفاه ا

 قااانونلل الحاااال  التااي تشااك  فرقااا  2014( لساانة 7٨رقاام )االدداااء اليااام  قااانونوقااد حاادد المشاارل فااي 
مدنية قرار صادر دن أ  محكمة  أوفي حكم  قانونهي حصو  فرق لل قانونالة حوميها يجيز الطين لمصل

مااادير رداياااة  أو, مااان مااادير داااام دائااارة رداياااة القاصااارين  أو, فاااي أ  قااارار صاااادر دااان لجناااة ق اااائية  أو, 
 أوأ  منهماا أماوا   أوالقاصار  أوه اإل ارار بمصالحة الدولاة أنالمنظه الياد  مان شا أو, القاصرين المفتصة 

اال  وهاااي اال ااارار باااأموا  الااادو  تتحااادد باااثالث حااا قاااانونالحااااال  فااارق  أنمفالظاااة النظاااام الياااام , دلياااه فااا
 النظام اليام . واال رار بأموا  القاصر ومفالظة

ه محكماة التميياز المشار اليها أدال  هي ما ق   ب ومن التطبيقا  الق ائية لك  حالة من الحاال 
لدى التدقيق ) من ا رارا  بأموا  الدولة فقد ق  في الحكم اله  ت  قانوناللقبو  الطين لمصلحة االتحادية 

فااااي  201٨/طياااان/117والمداولااااة وجااااد ان رئااااي  االدداااااء اليااااام طياااان لمصاااالحة القااااانون بالكتاااااو الماااارقم 
 21/1/201٨والمااسرخ فااي  201٨/و/11٨1الصااادر ماان محكمااة بااداءة الحلااة بياادد بااالقرار  201٨/2١/١

والقا ااي بااإلزام المااددى دليااه ماادير بلديااة الحلااة ا ااافة لوظيظتااه بتأديتااه للمدديااة ) .ل(  مبلغااا  قاادر  ساابية 

                                  

 .1٨القا ي فالد سيد ناجي شاكر , مصدر سابق , ا ( 1)
 . 1٨4٨( لسنة 11٨ء اليام رقم )قانون التيدي  األو  لقانون االددا 1٨١4( لسنة 1( األسباو الموجبة للقانون رقم )2)
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 1م 1١2ماليااين وثالثااة وساابيون ألاا  دينااار داان اجاارة مثاا  الجاازء الااهاهو للشااارل اليااام ماان القطااع المرقمااة 
ولدى دط  النظر دلى الحكم المطيون  17/1/101٨ولغاية  ١/١/2014المطالو بها من  وللظترةكريطيه 

ان  إلىالددوى هلك في فيه وجد انه غير صحيا و مفال  للقانون ليدم استكما  المحكمة تحقيقاتها الالزمة 
و  الطرق اليامة تيتبار مساتملكة بحكام القاانون اساتنادا  للقارار لسانة غرااالرا ي التي تم و ع اليد دليها أل

فتكاون  1/1/1٨٨2فكان يتيين دلى المحكماة التحقاق مان  تااريخ و اع الياد دلاى اليقاار فاإن كاان   2000
دااال  وال تساااتحق الماااددي اجااار المثاا  وانماااا تساااتحق تيااويو مناساااو ان كاااان لاااهلك أمشاامولة بأحكاااام القااارار 

االساااتئنافية / الهيئاااة 214٨مقت اااى مااان القاااانون وفقاااا  لماااا اساااتقر دلياااه ق ااااء هاااه  المحكماااة باااالقرار المااارقم 
ساااااايما وان طالااااااو الطياااااان دفااااااع فااااااي الالئحااااااة االسااااااتئنافية فااااااي الااااااددوى  24/1/201٨فااااااي  201٨دقااااااار/
لحاق للقاانون أ ا  فرقادلاى  احتاوى يكاون الحكام البادائي قادف 1٨21بأن الشارل منظه مناه داام  2011/ /171
 2014لسانة  7٨ددااء الياام رقام قاانون االمان / ثانياا/أ 4للماادة  واساتنادا  لاها  الدولاة ومصاالحها بأموا  را   ر 

دااادة الااددوى  الحكاام الباادائي محاا  لمصاالحة القااانون ونقااوطلااو الطياان   قاارار قبااو  محكمتهااا  إلااىالطياان وا 
الحكام المطياون فياه غيار صاحيا  أن... )  وق ا  فاي قارار افار (1)( تبال ما تقدم وصدر القارار باالتظااقال

يتيين دلى  ناك الدولة طرفا  فيها إه كان زمة في الددوى التي الومفال  ليدم استكما  المحكمة تحقيقاتها ال
أقوالااه وتقااديم مطاليتااه بفصااوا مو ااول الااددوى  لبيااانالمحكمااة ددااوة د ااو االدداااء اليااام للح ااور فيهااا 

 الثااا  ث ا  صاافااا  وزياار الماليااة ووزياار الزرادااة شفدالصااادرة فيهااا وكااهلك يقت ااي أ والقاارارا والطياان فااي االحكااام 
 إلاىألن المددي يستند في اثبا  ددوا     الحقيقة إلىيظته بغية الوصو  المددى دليه إ افة لوظ وجان إلى

األرا ااي المشااار اليهااا ادااال  الااه  يااددي تسااجيلها باساام مورثااه لميرفااة  صااور ماان سااندا  التسااوية لقطيتااي
مصاااير ودادياااة تلاااك اليقاااارا  والتصااارفا  التاااي جااار  دليهاااا سااايما وأنهاااا كانااا  قاااد اصااادر  فاااي ظااا  قاااانون 
صااادر  دااادة قاااوانين الحقاااة للقاااانون الاااه  صااادر  بموجباااه سااايما وان قااارارا  التساااوية بياااد اكتساااابها الدرجاااة 

سج  م امينها في سجال  فاصة شبيهة بالسجال  الدائمية التي تانظم مان دوائار التساجي  القطيية كان  ت
قااارارا  ق اااائية صاااادرة مااان محكماااة مفتصاااة لكاااي تيتبااار مااان  إلاااىاليقاااار  وان مثااا  هاااه  الساااجال  تساااتند 

دلااى الااه  يقت ااي ماانا الممثاا  القااانوني لااوزير اليااد  الوقاا  الكااافي  بيااد التأكيااد  األماارالسااجال  اليقاريااة 
ح ور  لتقديم دفاده بشأن مو ول الددوة واإلستي او منه دما إها كاان دائرتاه نظما  مح ار لجناة تجدياد 

لسانة  71قانون التساجي  اليقاار  رقام  22قوة السج  للقطع مو ول الددوى ودن كيظية تطبيق أحكام المادة 

                                  

 , غير منشور. 1/٨/201٨في  201٨/ الهيئة المدنية /1120قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد( 1)
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لى فرق للقانون واستنادا للمادة د مطيون فيه دون مراداة هلك فيكون احتوىصدور الحكم الولالميد   1٨41
التبااال مااا محكمتهااا  إلااىالااددوى قاارر نق ااه وادااادة  لااها 2014لساانة  7٨دداااء اليااام رقاام /ثانيااا/أ قااانون اال4

 .(1)(..هلك وصدر القرار باالتظاقواشيار رئاسة االدداء اليام بتقدم 

القاصاار فقاااد ق ااا   أموا بااا باأل اااراروالمتيلقااة  قاااانونالوماان التطبيقاااا  الق اااائية للطياان لمصااالحة 
لياادم اسااتكما   قااانونه غياار صااحيا ومفااال  للأنااوجااد  ...لاادى التاادقيق والمداولااة) يااز االتحاديااة يمحكمااة التم

المحكمااة تحقيقاتهااا الالزمااة فااي مو ااول الااددوى لوجااود قاصاارين فااي الااددوى ممااا يتطلااو ادفااا  ماادير دااام 
االددااء  قاانون( مان 2الماادة ) حكاامالشفصاا  ثالثاا  للحظااظ دلاى حقاوقهم تطبيقاا   جانبهم إلىرداية القاصرين 

ماام محااكم األحاوا  الشفصاية دلى " دلى االدداء اليام الح ور أالتي نص   2014لسنة  (7٨اليام رقم )
ين .... وأ  وغيرها من المحاكم المدنية في الادداوى المتيلقاة بالقاصارين والمحجاور دلايهم والغاائبين والمظقاود

ددااوى يارى االددااء الياام  ارورة تدفلاه فيهاا لحماياة األسارة والطظولاة ولاه الحاق فاي الطيان بماا يصادر داان 
قاد احتاوى دلاى فارق  قاانونالالجها  المهكورة من أحكام وقرارا " وبهلك يكون الحكم المطيون فيه لمصالحة 

المااهكور قاارر  قااانونال/أ( ماان  ثانيااا/4لمااادة )ه اال اارار بمصاالحة القاصاارين ودمااال  بأحكااام اأنماان شاا قااانونلل
 (2)قبو  الطين ونقو الحكم البدائي ...( 

والمتيلقاة بالنظاام الياام فقاد ق ا  محكماة التميياز  قاانونالومن التطبيقا  الق ائية للطيان لمصالحة 
الماددى دليهاا  أن الثابا  مان الوقاائع واألدلاة أنحياث  قاانونه غير صاحيا ومفاال  للأنوجد ) ...االتحادية 

المسرفااااة فااااي  10١١٨1حسااااو شااااهادة الوفاااااة المرقمااااة  22/12/2012متوفاااااة قباااا  إقامااااة الااااددوى بتاااااريخ 
دنهااااا بتاااااريخ  يقااااانونالالمااااددي اقااااام الااااددوى  ااااد المااااددى دليهااااا ودفااااع الرساااام  أن وحيااااث 11/1/201١
وفاااة المااددى  وحيااث ثباا  4/1/2017بتاااريخ  قااانونالوصاادر الحكاام المطيااون فيااه لمصاالحة  7/11/2011

ييااد حكمااا  مياادوما  لصاادور   ااد فصاام  قااانونالالحكاام المطيااون فيااه لمصاالحة  أندليهااا قباا  إقامااة الااددوى فاا

                                  

, غير منشور , وبها  المينى قرار محكمة  7/٨/201٨في 201٨/ الهيئة المدنية / 111١قرار محكمة التمييز باليدد  ( 1)
/ 722, غير منشور, وكهلك والقرار محكمة التمييز باليدد  22/11/201٨في 201٨/ الهيئة المدنية / 420١التمييز باليدد 

 ور ., غير منش 22/1/2020في 2020الهيئة المدنية / 
, غير مشور , وبها  المينى  1/11/201٨في  201٨/الهيئة المدنية/ 2127قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد  ( 2)

غير منشور , واي ا  القرار الصادر من ها   1/11/201٨في  201٨/الهيئة المدنية/ 2121محكمة التمييز االتحادية باليدد 
 غير منشور . 12/1/201٨في  201٨// الهيئة المدنية 2٨2١الهيئة باليدد 
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/ أ(  ثانياا/ 4الماادة ) ألحكاملمفالظته النظام الياام لها واستنادا   قانونه يكون قد احتوى دلى فرق للأنمتوفى و 
 (1)( نقو الحكم...قرر  2014لسنة  7٨االدداء اليام رقم  قانونمن 

 .ومل يطعن فيه احديكون احلكم قد اكتسب الدرجة القطعية  أنثالثا  : 
االدداء الياام التاي نصا  دلاى "  قانون( من 4من المادة ) ثانيا  الظقرة  حكامألجاء هها الشرط تطبيقا  
حد مان للطين إها لم يكن أة يقانونالرغم فوا  المدة  قانونالالقرار لمصلحة  أويتولى دندها الطين في الحكم 

 قد تم الطين فيه ورد الطين من الناحية الشكلية"  أوهو  اليالقة قد طين فيه 

والقاارارا   األحكاااميقااع دلااى  أن قااانوناليشااترط لقبااو  الطياان لمصاالحة  هأنااويت ااا ماان الاانا أدااال   
صابا نهائياا  باتاا  , والحكام الباا  الحكام أ ن  إيطين فيهاا , أ   أنة للطين فيها دون يقانونالالتي م   المدة 

طرق الطين ويكتسو الحكام الق اائي درجاة البتاا  فاي الحااال  الطين به بأ  طريق من  ال يمكنهو اله  
 :(2)االتية 

 اذا طعن بالحكم استئنافاً وتمييزاً وتصحيحاً وصدق الحكم . -0

 قضت المدة المحددة للطعن ولم يطعن فيه احد .أناذا  -1

 حقهم في الطعن . اذا اسقط الخصوم -1

 اذا طعن بالحكم تمييزاً ورد شكالً لمضي المدة . -1

دلاى القارارا  التاي م ا   هاي المقتصارة قاانونالالقرارا  التي تقب  الطين لمصالحة و  األحكام ن  إودليه ف
والقارارا  التاي تام الطيان فيهااا  األحكاام اليهاا االددااء الياام قاانوندليهاا مادة الطيان, وقاد أ اا  المشارل فاي 

فااي  قااانونالبتبنيااه هااها التوجااه و اامنه موفقااا  فااي هلااك  ناة وكاايااقانوناللتقااديمها فااارج الماادة  ورد الطياان شااكال  
 األحكاامهاه   نألقاد تام الطيان فياه ورد الطيان مان الناحياة الشاكلية "  أو / أ ( " .... ثانيا/  4احكام المادة )

 .ا وتمحيصها من الناحية المو ودية من قب  جهة الطين والقرارا  لم يتم تدقيقه

                                  

, غير منشور , وبها  المينى  14/10/201١في  201١/ الهيئة المدنية / 2010قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد (  1)
 , غير منشور. 14/10/201١في  201١/ الهيئة المدنية / 2011قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 

, الدكتور آدم 214جيد , شرو قانون االثبا  , المكتبة القانونية , بغداد , دون سنة طبع , ا دبد الم( الدكتور دصم  2)
 .1١2, استاهنا الدكتور اياد جبار ملوكي , مصدر سابق , ا 124وهيو النداو , مصدر سابق , ا 
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القارار قاد  أوالحكام  أناها تباين لهاا  قاانونالالمحكمة تق اي بارد الطيان لمصالحة  أنف ما تقدمدلى  وبناء  
)... حيااث انااه يشااترط لقبااو  تاام الطياان , وهااها مااا ق اا  بااه محكمااة التمييااز فااي احاادى القاارارا   أنساابق و 

طين به ورد الطيان شاكال  حساو  أوالمطيون به لم يسبق الطين به  رراون القالقانون ان يكالطين لمصلحة 
وحياث ان القارارين المطياون بهماا  2014لسانة  7٨/ ثانياا/أ ( مان قاانون االددااء الياام رقام 4صراحة الماادة)

 أووبمكان الفصاوم  سبق وان طين به تمييزا  وصدقا وبالتالي يكون الطين لمصلحة القانون واجو الرد شكال  
التحاديااة تاارجيا احااد الحكميااين ان كانااا متناق ااين وفقااا  للشااروط الجهااة المنظااهة الطلااو ماان محكمااة التمييااز 

( ماان قااانون المرافيااا  المدنيااة لااها 214( ماان قااانون التنظاايم الق ااائي و)1ال /و /أو /11الااواردة فااي المااادتين )
وفااي  (1) ..(ساة االددااء الياام باهلك وصادر القارار باالتظااققارر رد الطيان لمصالحة القاانون شاكال  واشايار رئا

لدى التدقيق والمداولة وجد ان رئي  االدداء اليام يطين لمصلحة القانون في الحكم المرقم )فر ق   قرار آ
الصاااادر مااان هيئاااة ددااااوى الملكياااة فاااي دهاااوك بنااااء دلاااى الطلاااو  10/10/2012( والماااسرخ فاااي 201٨١2)

ه ان المادة المقدم من وزير المالي  2014لسنة  7٨من قانون االدداء اليام رقم  /أثانيا   /4ة ا افة لوظيظته وا 
الااه  يقدمااه رئااي  االدداااء اليااام فااي األحكااام والقاارارا  التااي تصاادرها الجهااا  التااي  اشااترط  لقبااو  الطياان
 حا  الطيان لمصالحةالقارار م أون فاي الحكام طياد ال يكون أحد من هو  اليالقاة قاان دددتها المادة المهكورة 

ه ان الثاباا  ماان وقااائع الااددوى  د طياان فااي بااأن المااددى دليااه وزياار الماليااة ا ااافة لوظيظتااه كااان قاا القااانون وا 
الطيان التميياز  فاي هيئاة ددااوى وان هيئاة  لمصلحة القاانونطين فيه رئي  االدداء اليام ياله   ها  الحكم

للقاانون وباهلك ال  ق   بتصديقه لموافقته 11/10/2011في  2012/تمييز/17121 الملكية بقرارها المرقم 
وتاام تصااديقه يقباا  الطياان لمصاالحة القااانون المقاادم دلااى ها  الحكاام الااه  ساابق الطياان فيااه ماان هو  اليالقااة 

.( ..قارر رد  الساند القاانوني لاها إلاىالفتقااد  مما يقت ي لألسباو المتقدمة رد الطين لمصلحة القاانون تمييزا  
(2). 

قااابال  لالدتااراو الحكاام المطيااون فيااه قااد صاادر غيابيااا   أنوحيااث ) ... إلااىفاار قاارار آوأشااار  فااي 
االددااء الياام  قاانون/أ ( مان  ثانياا/4وفاق احكاام الماادة ) قاانونالواالستئنا  والتمييز وحين الطيان لمصالحة 

                                  

,  24/11/201١في  201١ن // هيئة دداوى الملكية / طين لمصلحة القانو 174( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 1)
 غير منشور.

.  10/4/201١في  201١/هيئة دداوى الملكية/هيئة الطين لمصلحة القانون /١0( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 2)
https://www.hjc.iq/qanoun/civilian/ . مجل  الق اء األدلى 

https://www.hjc.iq/qanoun/civilian/
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دليهاا فااي طرياق اساتثنائي ال يجاوز التوساع فيااه ولاي  باديال  لطارق الطيان المنصاوا  2014لسانة  7٨رقام 
ا  قانونااالميااد  فيكااون الطياان غياار وارد  1٨2٨( لساانة ١1المرافيااا  المدنيااة رقاام ) قااانون( ماان 12١المااادة )
 . (1) (المددى دليه إ افة لوظيظته اتبال طرق الطين اليادية لها قرر رد الطين .... وبإمكان

.قانونخالل املدة احملددة  قانوناليتم الطعن ملصلحة  أنرابعا  :   ا 
ة المقررة له , يقانوناليقع  من المدة  أن قانوناليشترط لصحة الطين لمصلحة  هنإوفق هها الشرط ف

الطيان  ال يجاوزه "أنااالددااء الياام دلاى  قاانون/و( مان  ثانياا/ 4) الماادة اليراقي في قانونالفه به وهها ما أ
القاارار  أو( ساانوا  دلااى اكتساااو الحكاام 1ها م اا  )أحكااام الظقاارة )أ( ماان هااها البنااد إ وفااق قااانوناللمصاالحة 

القاارار الدرجااة القطييااة  أواحتساااو ماادة الفماا  ساانوا  تباادأ ماان تاااريخ اكتساااو الحكاام  أنالدرجااة القطييااة" و 
حكااام الطياان لمصاالحة دلااى تنظاايم أه حاارا المشاارل , إولحااين وقااول الطياان ماان قباا  رئااي  االدداااء اليااام 

 يقااانونالفااال  ماادة محااددة حرصااا  دلااى االسااتقرار ممارسااة هااها الطريااق وا ااحة ومحااددة و   ااوابطب قااانونال
 .(2)والحقوق المكتسبة الدرجة القطيية والقرارا  الق ائية  لألحكام

 وال يسامع قاانوناليساقط الحاق فاي الطيان بحكام  بانق اائهاوالمدة هنا هي مادة ساقوط ولاي  تقاادم اه  
 نة تق ااي المحكمااة باارد  ماان تلقاااء نظسااها أليااقانونالج الماادة أ  دااهر لقطااع هااه  الماادة , فااالطين المقاادم فااار 

الطيااان  أن)... وجاااد  وفاااي هلاااك ق ااا  محكماااة التميياااز االتحادياااةالمااادة المحاااددة للطيااان مااان النظاااام الياااام 
 2007/ /22٨2يتيلق بالحكم الصادر مان محكماة األحاوا  الشفصاية فاي كاربالء باليادد  قانوناللمصلحة 

ة ياقانونالوبهلك يكاون مقادما  بياد فاوا  المادة  11/12/201٨الطين قدم بتاريخ  أنوحيث  22/4/2007في 
مدة الطين  أنوحيث  2014لسنة  7٨االدداء رقم  قانون( من 4البالغة فم  سنوا  بحسو احكام المادة )

د هه  , وسبو تحدي(1)بالطين ... لها قرر رد  شكال  ( حتمية يترتو دلى ددم مراداتها وتجاوزها سقوط الحق

                                  

, غير منشور , وبها  المينى قرار محكمة  21/1/201٨في 201٨/ الهيئة المدنية / 1127قرار محكمة التمييز باليدد  (1)
 , غير منشور .24/1/201١في  201١/ الهيئة االستئنافية /دقار/11١2التمييز االتحادية باليدد

راسة مقارنة وميززة بالتطبيقا  الق ائية , دار د -, شرو أحكام قانون المرافيا  المدنية (  الدكتور دبا  اليبود  2)
 .72١,ا  2011السنهور  , بغداد , 

, غير 11/1/2020في  2020/هيئة األحوا  الشفصية والمواد الشفصية /40( قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد1)
غير  11/2/2012في  2012لمدنية //الهيئة الموسية ا140منشور, وبها  المينى قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد 

 منشور.
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 ال تبقااىة التااي ق ااى الحكاام بثبوتهااا وحتااى يااقانونالهااو تااأمين اسااتقرار المراكااز  جيلهااا ماان النظااام اليااامو المادة 
 .لظترة طويلة مير ة لسقوط حقوقهم ةيقانونالالمراكز 

( فم  سنوا  1تيديال  دلى مدة الطين فجيلها ) أدف قد  نافهال قانونالالمشرل في  أنومما يالحظ 
هااها الطياان ييااد  أنيباارر  فاصااة و  زيااادة هااه  الماادة ال يجااد مااا أن( ثااالث ساانوا  , ونيتقااد 1) كاناا  أنبيااد 

 ايق الحادود ومان  امنها مادة يسفه هها االستثناء في أ أنو ,   (1)الق ائية  األحكامدلى مبدأ حجية استثناء  
مقارنتها بمدد الطين األفرى  مت مااهأطو  مدة طين في التشرييا  كك   تيد, السيما وان هه  المدة الطين 

م وتطااور وسااائله تطااور جهاااز االدداااء اليااا أن إلااى ( يومااا  , هااها باإل ااافة10داان ) ال تزيااداالدتياديااة التااي 
بيااو وجااوبي فااي ح ااور  الو  , ق اااء دار صاابا ممثاا  داان هااها الجهاااز فااي كاا  محكمااة و أ والااه , الرقابيااة 
,  وممارسة دور  الرقابي لم ييد ما يبرر طو  هه  المادة نيةمهامه القانو  بسطاصبا من السه  دليه الدداوى 

لها نأم  من المشرل إدادة النظر بهه  المدة لتتظق مع فصوصاية هاها الطيان كوناه اساتثناء دلاى مبادأ حجياة 
 .مقرر قانونا  هو التيدي  فترة أطو  مما  أوولكي ال تبقى األو ال القانونية در ة للتغيير , االحكام 

 ثالثالفرع ال
 قانونالثار الطعن ملصلحة آ

فلاام  ,طاارا  الااددوىدلااى أ قااانوناللمصاالحة  ثاار الطياانأالمقارنااة فااي تحديااد ماادى افتلظاا  التشاارييا  
اثاار ال يساار  إه  ,ثاارأأ   قااانونال ةحمصاالفااي فرنسااا دلااى الحكاام الصااادر فااي الطياان المقاادم ل يرتااو المشاارل

ن مكاأ  ال ي,قيماة فقهياة مح اة بنتيجاة الطيان اال كون للحكم الصاادر ومن ثم ال ت ,  الفصوم  إلى الطين
المواديااد المقااررة للطياان االصاالية  بانق اااءه نااألطاارا  الااددوى التمسااك بااالقرار الااه  صاادر بنتيجااة الطياان أل

الغارو مان الطيان ألظاا  النائاو الياام  أنالظرنساي يارى  قاانونالالمق اي باه , ف األماروقبو  تنظيه  حاز قاوة 
ابق الق ااائية حظاظااا  دلااى السااو  النهائيااة الصااادرة األحكااامالااه  ت اامنته  يقااانونالالفطااأ  إلااىنظاار المحكمااة 

 .(2)ة يقانونالوالمبادا 

                                  

)... أن الطين لمصلحة القانون قد جاء 2١/١/2014في  2014/الهيئة اليامة /1١قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 1)
 نشور.استثناء دلى مبدأ دتيد اال وهو حجية األحكام الق ائية واالستثناء ال يجوز التوسع فيه او القيا  دليه...( , غير م

القا ي سيدون توفيق حسين , دور االدداء اليام في الددوى المدنية في القانون اليراقي مع اإلشارة إلى القانون المصر   (2)
 .11, ا  1٨١2والظرنسي والسوفيتي , بحث مقدم إلى مجل  اليد  , 
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ه ساما لمحكماة الانقو أناثار ساوى أ  أ قاانونالدلى الطين لمصلحة فلم يرتو المصر  ا المشرل مّ أ
 مااام المحكمااةرشاااد المحاااكم فااي ق ااائها , ويكااون إجااراء الطياان الفاااا أة إليااقانونبالظصاا  نظريااا  فااي نقطااة 

كام محكماة الانقو فاي القارار المطياون فيااه حدون تادف  الفصاوم الاهين ح اروا الاددوى االصالية وال يكاون ل
نماأ  تأثير في تنظيه الحكم   .(1)ة التي أصدرته يسج  فقط في سج  المحكم وا 

 قانونفي ظ   : المرحلة األولى,  قد مر  بمرحلتين قانونالثار الطين لمصلحة آ ن  إا في اليراق فمّ أ
, إه طاارا  الااددوى دلااى أ قااانونالللطياان لمصاالحة  يقااانونه لاام يرتااو أ  اثاار , إ 1٨4٨لساانة  (11٨)رقاام 

 يقااانوناليقتصاار القارار الاه  يصادر بقباو  الطياان دلاى تصاحيا الفطاأ  / سادساا  ( دلاى "12ق ا  الماادة )
 مكتسبة بموجو الحكم المطيون فيه ".يم  بحقوق الفصوم والغير  أندون 

ثار التي تترتو دلى قصر اآل قانونال أن  والتي تلفص  ب االنتقاد إلىالظقرة المهكورة  نّا  َو وقد تير  
يسثر دلاى حقاوق الفصاوم واالغياار  أندون  يقانونالبتصحيا الفطأ اله  يصدر بقبو  الطين  النقوقرار 

ة ال تتاأثر بهاها الطيان الاه  يقتصار دلاى الناحياة ياقانونالكازهم امر  نالمكتسبة بموجو الحكام المطياون فياه أل
 , ويجي  الطين مظروغ المحتوى نظريا  . يقانونالالظقهية وتصحيا الفطأ 

إداادة النظار فاي  إلاىددا  المشارل فقاد و لهاا الانا لتي تيار  ا االنتقادا نتيجة ف الثانيةالمرحلة ا مّ أ
( لسانة 1رقام ) قاانونال( ب10تيدي  ناا الماادة ) إلىشرل  أنظا  بأنليه في نا الظقرة المهكورة الحكم المشار إ

   دلااى " يكااون الطياان لمصاالحة/ ج التااي نّصااثانياااصاابا بااالظقرة ا  أجديااد ا  ليهااا نصااأ ااي  إ أنباا , 1٨١4
 -1د لهاا : تأيا فااهااحد نواباه  أومام محكمة التمييز وينظر من هيئة فماسية برئاسة رئي  المحكمة أ قانونال
 إلصادارمحكمتهاا  إلاىفتقارر الهيئاة نق اه واداادة الاددوى  قاانونالقرار المطيون فيه فرقا لل أوفي الحكم  نإ

 أوفااي قاارار ماادير دااام دائاارة ردايااة القاصاارين  أن -2محكمااة التمييااز . إلااىقاارار جديااد ترسااله تلقائيااا  أوحكاام 
فتقااارر الهيئاااة نق اااه واداااادة  قاااانونالمنظاااه الياااد  المطياااون فياااه فرقاااا لل أومااادير رداياااة القاصااارين المفاااتا 

 محكمة التمييز . إلىقرار جديد ترسله تلقائيا  إلصدارالدائرة  إلىالمياملة 

                                  

وما  12دراسة مقارنة , مصدر سابق , ا دكتور سحر دبد الستار أمام , الطين لمصلحة القانون بين النظرية والتطبيق ( 1)
بيدها , القا ي فالد سيد ناجي شاكر , الطين في األحكام لمصلحة القانون في التشريع اليراقي والمقارن, مصدر سابق , 

 .١١ا 
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ها ماا وجاد فياه القارار إ أويانقو الحكام  أن قاانونالالمشرل رتو دلاى الطيان لمصالحة  أنوهكها نجد 
مفالظااة النظااام  أومااوا  ا  منهماا أ أوالقاصاار  أوه اال اارار بمصاالحة الدولاة أنماان شا قااانونماا يشااك  فرقاا  لل

لغاااء  فيترتااو دلااى نقااو الحكاام مينااا  إ ن  إه القاارار المطيااون فيااه منتهيااا  , إ أواليااام , وبااهلك يصاابا الحكاام 
هلاك الحكام اساساا   ناواالدما  الالحقة للحكم المنقوو متى ماا كا األحكامنقو الحكم المطيون الغاء جميع 

لام يانا اه يقاع اإللغااء فاي هاه  الحالاة بحكام  أولها وترتب  دليه ساواء ناا قارار الانقو دلاى الغااء الحكام 
مااا اتفااه فااي ساابي   جميااع وبطااالنالغاااء  ه اي ااا   اادلااى نق بمجاارد صاادور قاارار الاانقو , كمااا يترتااو قااانونال

 (1) تنظيه  من اإلجراءا  واالدما 

ثاار الطيان لمصالحة آ بياانفقاد ساك  دان  2014( لسانة 7٨االدداء اليام النافه رقام ) قانونا في مّ أ
, وهااها  قااانونالالقاارار لمصاالحة  أويتااولى االدداااء اليااام الطياان فااي الحكاام  أنمقتصاار دلااى الاانا باا قااانونال

ثار والنتاائل المترتباة دلاى من حيث اآل قد مر بمرحلتين قانونالالطين لمصلحة  أنمسلك غير مألو  سيما و 
داان موقاا  المشاارل اليراقااي فااي اثااار الطياان لمصاالحة  التساااس , ممااا يثياار كاا  منهمااا تفتلاا  داان األفاارى 

القارار دون مساا   أوفاي الحكام  ينقاانو اله  تقتصر دلى الناحية النظرياة فقاط ؟ أ  اصاالو الفطاأ  قانونال
المشارل الغاى  نافترا اه أل ال يمكانوهاها ماا  الثانياةامتاداد للمرحلاة  ان هها الحكام هاوبالحقوق المكتسبة , ام 

 برمته . السابق  قانونال

ال ثار كاون القواداد الياماة هها الطين من حيث اآل بأحكامإدادة النظر ن يقوم المشرل به أنأمل واله 
التوساااع باااه وال  ال يجاااوزواالساااتثناء  , هاااو اساااتثناء قاااانونالالطيااان لمصااالحة  أنالركاااون اليهاااا السااايما و  يمكااان

  هاها الموقا  السالبي مان المشارل فقاد تصاد  لاه محكماة التميياز االتحادياة بأحكامهاا وفاي ظاالقيا  دليه , 
واساااتقرار المباااادا  ينونقااااالوفاااق ماااا تق اااي باااه قواداااد اليدالاااة والمنطاااق  مااان حكااام  لتااادارك ماااا فاااا  المشااارل

مصالا المجتمع  ي يع حق للمجتمع فالحظاظ دلى أنغمو ه  أوفقد   أوالق ائية , فال يسوغ افتقاد النا 
 أن قااانونالفقااد رتباا  محكمااة التمييااز دلااى الطياان لمصاالحة لااى باالتبااال أو ودفااع ال اارر دنااه احااق بالتقااديم و 

ق ا  باه  وفاي هلاك قاانونالقارار جدياد بياد تالفاي فارق  إلصادارمحكمتهاا  إلاىالقرار وييااد  أوينقو الحكم 
فااي احاادى قراراتهااا )...وحيااث اسااتند  المحكمااة فااي اصاادار حكمهااا المطيااون فيااه  االتحاديااة محكمااة التمييااز

دلى كتو مصورة ولم يتم التحقق من صحة صدورها من الجها  المفتصاة وكاهلك الحاا  بالنسابة لوصاوال  

                                  

 .174القا ي صادق حيدر, مصدر سابق , ا ( 1)
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واحتاوى دلاى  قاانونغيار صاحيا ومفاال  لل قاانوناللمصالحة تسديد بد  القطياة فيكاون الحكام المطياون فياه 
االددااء الياام رقام  قاانون/ أ ( مان ثانياا/4المادة ) ألحكاما ر بمصلحة الدولة واموالها واستنادا   قانونفرق لل

داادة الاددوى ونقاو الحكام البادائ قاانونالالطيان لمصالحة  قرر قبولاه 2014لسنة  7٨  إلاىي محا  الطيان وا 
 (1)محكمتها لمراداة ما تقدم ..(

  

                                  

 , غير منشور. 10/7/201٨في  201٨/ الهيئة المدنية / 2111قرار محكمة التمييز االتحادية باليدد ( 1)
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 الخاتمة:

 مقترحنا جملة من  النتنا و وال إلىفي ضوء دراستنا لدور االدعاء العام بجانبيه النظري والعملي توصلنا 

 العملية في ضوء موقف الفقه والتشريع والقضاء، يمك  إجمالها بما يأتي : 

 النتائجالً: أو

ّخذّبددورّاددعدااّالمدايّاددّالددعودّالمدنيدةاألّإلىراتّالمنطقيةّوالنصيةّدعتّهناكّجملةّمنّالمبّرّنّ إ -1
اظّاحيمصالحّالملياّللشمبّّوحرصّعلىّاليكانّيحمدّنظايّالدولةّوأمنهاّّوّالقانونّإذاّنّ منهاّمثاًلّإاّ,

نّتكونّلهذهّالحمايدةّمدنّوسديلةّمداّيدتيّأويحمدّادسرةّوالطفولةّ,ّدبدّّموالّالدولةّوالقطاعّالمايأعلىّ
منّخاللهاّتحقيقّتلكّالحمايةّايكونّاددعااّالمايّبتدخلهّمدنيًاّمبررّلدهّاانونداّاددّوجدوبّتطبيدقّتلدكّ

 الحمايةّ.
انونيددةّشددكالّالحمايددةّالقأشددكلّمددنّّأودورّالدددعااّالمددايّادددّالدددعودّالمدنيددةّهددوّعبددارةّعددنّصددورةّّنّ إ -2

جبتّالمقتضياتّادجتماعيدةّأّوبفئةّممينةّّأوحقوقّتتصلّبالمصالحّالملياّللمجتمعّّأولّامّوأهّموضوع
 شمولهاّبهذهّالحمايةّ.

ثارّتطورّوسائلّاددعااّالمايّلمراابةّالمشروعيةّالتدّتسديرّآمنّّثراًّأدورّاددعااّالمايّالمدندّيمدّّنّ إ -3
دومدداّادددّاتجدداهّحمايددةّالمجتمددعّ,ّوالبحددطّدائمدداّعددنّتطبيددقّالمشددروعيةّ,ّوكدد نّلسددانّحالهدداّيقددول ّ دّ
أرضىّوالمجتمعّغيرّأمنّاجتماعيًاّوااتصاديًاّ ّوالحقيقةّإنّذلكّلدي ّبرريدبّعلدىّاددعدااّالمدايّالدذ ّ

 لمالامةّاكرةّالمدلّالتدّهدّخالدةّلظروفّالمجتمعّالمتطورةّ.ّّيسمىّعلىّالدواي
مددنّالدسددتورّومددرورًاّّااًّبددهّمراابددةّالمشددروعيةّبدددّدّاددعددااّالمددايّادددّوجددودهّكنظددايّاددانوندّانيطددتنيسددت -4

دورّاددعددااّّنّ إذّإالتدددّتمنددىّبحمايددةّالصددالحّالمددايّّبقددانونّاددعددااّالمددايّوجميددعّالتشددريماتّالقانونيددة
ّإلىةّالتدّتمودّللدولةّكلماّاحتاجتّانّالحقوقّالمدني,ّالدورّاألسا ّلمهمتهّويتفرعّمنهّّدهذاّيمالمايّ

اددعددااّالمددايّّاانهدداّتسددتمدّمددنّجهددا ّددددددادنتهدداكّبجميددعّالوجددوهّّأوعندددماّتتمددرعّلالعتدددااّدددددددّحمايددةّ
 حددّالمصالحّالمامةّادّالمجتمعّ.إحمايةّباعتبارهاّ

طرادًاّّمهمتدهّاددّالراابدةّالقضدائيةّالمباشدرةّمدنّخداللّوجدودّالدولدةّإلدىدّاددعدااّالمدايّاددّمباشدرةّدورهّيستن -5
مهدددايّّإلدددى2112ّ ّلسدددنة44ّ ّراددديمدددنّادددانونّاددعدددااّالمدددايّ/ّسادسدددًاّ 5ّّمدددادةّ اددددّالددددعودّاذّتشددديرّال

متملقددةّبددالحقوقّالمدنيددةّّأواددعددااّالمددايّادددّالحضددورّادددّالدددعاودّالمدنيددةّالتدددّتكددونّالدولددةّطرادداّايهدداّ
الناشددئةّللدولددةّعددنّالدددعاودّالج ائيددةّوبيددانّااوالددهّومطالماتددهّومراجمددةّطددرقّالطمددنّادددّالقددراراتّواألحكددايّ

حدقّاددعدااّالمدايّاددّالراابدةّّإلدىالصادرةّادّتلكّالدعاودّومتابمتهداّ,ّاذّمهمتدهّاددّهدذاّالحضدورّيسدتندّ
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الحّالمددايّادددّالدددعودّالتدددّيحضددرّايهدداّاددعددااّالمدداي,ّّوكددونّالقضددائيةّالمباشددرةّعندددماّتددرجحّاكددرةّالصدد
 اكرةّالمصلحةّالمامةّ.ّإلىالدولةّطرااّادّمثلّهذهّالدعاودّترجعّ

تباينتّاآلرااّالفقهيةّوالتشريميةّحولّمرك ّاددعااّالمايّادّالدعودّالمدنيةّبينّخصيّوااعّوطرفّّ -6
مستقلّ,ّمتناسيةّطبيمةّعملهّادّالحفاظّعلىّالمشروعيةّواحترامهاّومراابةّتطبيقّالقانونّومراابةّتنفيذّ

حكددايّعددنّالتطبيددقّالسددلييّألّبحددطعلددىّبالالقددراراتّواددقّالمبددادسّاألساسدديةّالتدددّيقددويّعليهدداّهددذاّالجهددا ّ
 القانونّ.

ايتددخلّّ,ّحمايتدهّإلدىاددعااّالمدايّاددّالددعودّالمدنيدةّبطبيمدةّالحدقّالدذ ّيهددفّيتحددّنطاقّتدخلّّ -2
ّلحمايدةّادسدرةّوالطفولدةّ,ّوالحدلّوالحرمدةّاددعودّتكدونّالدولدةّطرادًاّايهداّ,ّّودالدّلحمايةّالمالّالمايّادد

 ّلقاصرينّادّالدعاودّالتدّتتملقّب موالهيّوحقواهيّ.ولحمايةّا,ّدعاودّاألحوالّالشخصية
ّ,,ّأهمهدداّالحضددوروادجددراااتالقانونيددةّبمجموعددةّمددنّالوسددائلّاددعددااّالمددايّادددّأدااّمهامددهّيمددار ّّ -8

 والطمنّباألحكايّوالقراراتّ.ّ,وتقدييّالمطالماتّ,ّوابدااّالرأ 
خرجّالمشرعّادّالطمدنّلمصدلحةّالقدانونّعدنّالقاعددةّالمتملقدةّبحجيدةّاألحكدايّوالقدراراتّالباتدةّالنهائيدة,ّ -9

ادحكدددايّلتقدددوييّمددداّشدددابّوادددانوندّإيجدددادّطريددقّشدددرعدّبّمددداوعًاّبمددددةّمبدددرراتّعمليدددةّواانونيدددةّ,ّتتثمدددل

 .المامةّتمذرّممالجتهاّواقّطرقّالطمن,ّّوألحكايّالقانونّوانتهاكّخرقّوالقراراتّمنّ

 مقترحاتثانياً: ال

عادةّالنظرّادّمس لةّحقّاددعااّالمايّادّراعّالدعودّالمدنيةّوذلكّبالنصّإن ملّمنّالمشرعّالمراادّ -1
إاامددةّالدددعودّالمدنيددةّّ-1 ّاددإنّالددنصّالمقتددرهّبشدد نهّهددوّلددذاّ,ّّيددهّصددراحةّادددّاددانونّاددعددااّالمددايعل

ادددّكددلّضددررّيصدديبّالمددالّالمددايّ,ّوعلددىّدوائددرّالدولددةّالقطدداعّالمددايّوا ّجهددةّتحقيقيددةّ,ّبددالحقّالمددايّ
مصدالحهاّ ّّأوإداريةّاخبارّاددعااّالمايّعدنّأ ّتحقيدقّمتدىّكدانّذاّمسدا ّبد موالّالدولدةّّأواضائيةّ

تصددرفّيسددببّضددررًاّبالمددالّّأوعمددلّّأولكددلّشددخصّالحددقّادددّاخبددارّاددعددااّالمددايّعددنّجريمددةّّ-2
 ّالمايّ 

علدىّاددعدااّالمدايّالحضدورّاددّّّ-/ّسادسًاّ ّمنّاانونّاددعااّالمايّلتكدون ّأ5ّنقترهّتمديلّالمادةّ  -2
متملقددةّبددالحقوقّالمدنيددةّالناشددئةّللدولددةّعددنّالدددعاودّّأوالدددعاودّالمدنيددةّالتدددّتكددونّالدولددةّطرادداّايهدداّ

اتّواألحكدددايّالصدددادرةّاددددّتلدددكّالج ائيدددةّوبيدددانّااوالدددهّومطالماتدددهّومراجمدددةّطدددرقّالطمدددنّكاادددةّاددددّالقدددراّر
لالدعددااّالمددايّاثنددااّجلسداتّالمراامددةّالحددقّادددّابدددااّمداّيددراهّمددنّداددوعّتضددمنّّ-الددعاودّومتابمتهددا.ّب

الحقّوحمايتهّولهّالحقّادّمنااشةّالشهودّوالخبدرااّوتوجيدهّاألسدئلةّ,ّولدهّتقددييّالطلبداتّبنددبّالخبدرااّ
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دّّ-,ّكدددلّذلددكّبواسدددطةّالمحكمدددةّ.ّجااّيجيدد هّالقدددانونّاتخددداذّأ ّاجدددّرّأوادلدددةّأخددردّّإلدددىادسددتماعّّأو
يمفددىّاددعددااّالمددايّّ-مامهدداّ.ّدأالمنسددبّّأوتنمقدددّجلسدداتّالمراامددةّادّبحضددورّاددعددااّالمددايّالممددينّ

تسدددر ّمددددةّالطمدددنّاددددّادحكدددايّوالقدددراراتّمدددنّاليدددويّالتدددالدّّ-همدددنّدادددعّأ ّرسدددويّبسدددببّأدااّمهامدددهّ
 .ّلصدورها

هددذاّالطمددنّّكددون,ّّبتحديدددهاّبددثالطّسددنواتن مدلّانّيددتيّإعددادةّالنظددرّادددّمدددةّالطمددنّلمصدلحةّالقددانونّ -3
 .هاواحفظّلحقواّألطرااهاذلكّأمنّّإذّإن,ّحجيةّادحكايّالقضائيةّعلىّاستثنااّ

الجهدةّالمختصدةّبنظدرّالطمدنّابتددااّوادقّبتحديدّالجهةّالمختصةّبنظرّالطمدنّلمصدلحةّالقدانونّّنقتره -4
 .ّّادتحاديةّددّبهّاضااّمحكمةّالتميي ماّس

ّ

 والحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا وعلى آله الطيبين الطاهرين .



        المحتويات
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 27 تصكيح القرار التمييزيب في الطعن االدعاء العام  دور -الثالث: الفرع              

 28 اعترا  الغيربفي الطعن   االدعاء العام دور -: الرابع الفرع              

 11 الطعن لمصلكة القانون اء العام في سلوكدور االدع -:المطلب الثالث

 11 مفهوم الطعن لمصلكة القانون -الفرع االول:             

 16 شروط الطعن لمصلكة القانون -الفرع الثاني:             

 16 ان يقدم الطعن من قبل رئيس االدعاء العام  -:والا ا                    

 71 ان يتضمن الكمم او القرار المطعون فيه عل  خرقاا للقانون -:ثانياا                     

 72 ان يمون الكمم قد اكتسب الدرجة القطعية ولم يطعن فيه احد -:ثالثاا                     

 77 ان يتم الطعن لمصلكة القانون خالل المدة المكددة قانوناا.  -:رابعاا                     

 78 اثار الطعن لمصلكة القانون -:رع الثالثالف            

 28 اخلامتة

  املراجع
 

 


