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حػػد  اءػػال المجنػػة التحقيقيػػة حا ػػؿ امػػ     ف يكػػوف  بمػػا  ف القػػانوف شػػد ا ػػترط 
ف التحقيؽ يجري     ااتباريحقؽ الحياد والءماف لمموظؼ ام  لولية في القانوف   هادة 

ف ال يكػػػوف  ي مػػػف  اءػػػال المجنػػػة  يجػػػ   دةالحيػػػ فءػػػماببمعرفػػػة جهػػػة متو  ػػػة  و 
ف يجمػػػي بػػػيف سػػػمطة  التحقيقيػػػة لػػػ  سػػػمطة فػػػرض العقوبػػػة امػػػ  الموظػػػؼ   ي ال يجػػػوز 

حػػد  اءػػال  اػػداوة لمموظػػؼ مػػي  و  االتهػػاـ والحكػػـ  وكػػذلؾ فػػي حالػػة وجػػود و ػػومة
ف يتقػػػدـ  المجنػػػة التحقيقيػػػة  ف ػػػي ةػػػذك الحالػػػة بممكػػػاف الموظػػػؼ الموػػػالؼ المحػػػاؿ  ليهػػػا 

رئػيس الػدائرة الػذي  مػر بت ػكيؿ المجنػة التحقيقيػة يعػرض  و  صالوزير الموت ل   بطم 
ة الموت ػػة داريػػة ويثبػػو وجػػود مثػػؿ ةػػذك الو ػػومة لكػػي تقػػـو الجهػػة اإحالػػفيػػ  ةػػذك ال

 مر غير كافي فالبد مف  داريبمبدال  بعءو آور  فالقوؿ بوجو  الحيدة في المحقؽ اإ
ح ؿ الموظػؼ امػ  محاكمػة اادلػة  ومن ػ ة يةذك الءمانة لوسائؿ وءماناو تحقؽ 

ك الءػػػماناو تعتبػػػر ذةػػػفػػػمف  طمئنانػػػ  امػػػ  م ػػػرواية العقوبػػػة الم روءػػػة اميػػػ   لػػػذلؾ و 
 فءؿ النتائج المن ودة.   لكي يح د  داري ساسية في مرحمة التحقيؽ اإ
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ذا كػػػاف النظػػػاـ المطبػػػؽ فػػػي العػػػراؽ ةػػػو النظػػػاـ الرئاسػػػي حيػػػ  يعطػػػ  لمػػػرئيس  وا 
سػػػػمطة التحقيػػػػؽ وفػػػػرض العقوبػػػػة فالبػػػػد مػػػػف البحػػػػ  اػػػػف ءػػػػماناو تجػػػػاك ةػػػػذك  داريإا

فػػػي  ةدةػػػـ الءػػػماناو الك يمػػػة لتحقيػػػؽ الحيػػػ ةػػػذا ال  ػػػؿ  فػػػي تناوؿلػػػذلؾ سػػػن  السػػػمطاو
 األوؿ طمػ   المطمبػيفمرحمة التحقيػؽ ومرحمػة مػا بعػد فػرض العقوبػة وذلػؾ مػف وػالؿ م

 الثاني الطعف القءائي. طم المو  الرد والتنحي

 األولطلب امل
 الــرد والتنحـــي

ةـ الموءوااو التػي تناولتهػا القػوانيف  يعد نظاـ رد القءاة وادـ ال الحية مف 
يحمػػي   ذاتػػ امػػاالل لمبػػد  حيػػاد القاءػػي ونزاةتػػ  وفػػي الوشػػو   الوءػػعية وذلػػؾ ألنػػ  يمثػػؿ 

فػػي  حمايػػة الم ػػمحة العامػػة لػػ   نػػ  يػػ دي   القءػػاة مػػف الػػرد والو ػػـو والكيػػد بهػػـ  كمػػا 
المجتمػػػي وذلػػػؾ مػػػف وػػػالؿ ال  ػػػؿ فػػػي المنازاػػػاو ب سػػػرع وشػػػو ممكػػػف   ذ تعػػػد العدالػػػة 

  ػػػااة ال وءػػػ  واإوػػػالؿ  لػػػ     ػػػد  نػػػواع الظمػػػـ  ألنهػػػا تػػػ دي -بػػػال  ػػػؾ  – البطيئػػػة
تنػػاوؿ ةػػذا الموءػػوع بالبحػػ  والدراسػػة  الءػػروري مػػفبػػاألمف والسػػالـ فػػي المجتمػػي  لػػذا 

النظػػاـ ووءػػي ةيكػػؿ متػػوازف يحػػافظ امػػ   ذاالجػػة ةػػمع لػػ   و ف تمجػػ  القػػوانيف الوءػػعية
 حقوؽ جميي األطراؼ بال ت رشة.

ف تبتعػػػد سػػػمطة    يجػػػ   داريولكػػػي تتحقػػػؽ النتػػػائج العادلػػػة والمن ػػػودة لمتحقيػػػؽ اإ
ف كانػػو  التحقيػػؽ اػػف المواشػػؼ التػػي تعرءػػها لمػػورد مػػف مػػوارد ال ػػؾ وال مػػوض حتػػ  وا 

امػػػػاؿ نظػػػػاـ لالػػػػرد والتنحػػػػي   ؿ لهػػػػا سػػػػمطة التحقيػػػػؽ وفػػػػرض العقوبػػػػة وذلػػػػؾ مػػػػف وػػػػال
ة ءػػػمانال لحيػػػدة  اءػػػائها وسػػػير امميػػػة دنيػػػالمن ػػػوص اميػػػ  فػػػي شػػػانوف المرافعػػػاو الم

 التحقيؽ بعيدة اف االنحيازية والميوؿ ال و ية.

 : فرع ربعة م  ا طم سنقسـ ةذا المامي  و 
 مفهوم الرد: األول فرعال
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تػػػي تءػػػمف للاو المهمػػػة ااءػػػا ةا مػػػف اإجػػػرا رد المجنػػػة التحقيقيػػػة وتنحػػػي  يعػػػد
 .لموت ة في التحقيؽاوتحوؿ دوف انحراؼ السمطة  داريحيادية  جرالاو التحقيؽ اإ

ال ػؾ  لػ   لذلؾ يعرؼ الرد: مني القاءي مف نظػر الػداوك كممػا شػاـ سػب  يػداو
  اطال حؽ لكؿ و ـ مهمػا كانػو  ػ ت  فػي الػداوك  ف و  في شءائ  فيها ب ير ميؿ

 . 1لالداوك يطم  رد القاءي اف نظر

كػػذلؾ يعػػرؼ:  ف ل ػػاح  العالشػػة   ف يطمػػ  تومػػي الموظػػؼ اػػف القيػػاـ بالعمػػؿ 
  كذلؾ يراد ب  تومي الموظؼ الموػتص اػف  جػرال  2لالذي مف   ن  المساس بم محت 

ناطتػػػػ  ب يػػػػرك لوجػػػػود مبػػػػرراو موءػػػػواية  الت ػػػرؼ القػػػػانوني اػػػػف مزاولػػػػة اوت ا ػػػػ  وا 
 . 3لمحم   ؿ غيركلمموافقة ام   حال دارةو و ية تداو اإ

الػػرد يعنػػي: الرو ػػة الممنوحػػة لمو ػػـ فػػي الػػداوك   ف يطمػػ  امتنػػاع فػػمف  كػػذلؾ
كؿ مف يمارس امالل شءائيال مستقالل لك اءػال المجنػة التحقيقيػة   و  الوبير و  القاءي

 . 4لحددةا القانوف   سبا السير بمجرالاتها بنالل ام   و  اف نظر الداوك

مني القاءػي مػف النظػر فػي الػداوك المرفواػة  ليػ  ب ػدد كذلؾ يعرؼ الرد ب ن : 
نػػزاع معػػيف فػػي حػػاالو محػػددة ح ػػرال فػػي القػػانوف حمايػػة لحيػػاد القاءػػي  ألنػػ  ال يك ػػي 
فػػػي النظػػػاـ القءػػػائي   ف تكػػػوف األ حكػػػاـ اادلػػػة بػػػؿ يجػػػ    ف تكػػػوف بعيػػػدة اػػػف التحيػػػز 

 . 5لوال بهاو

                                                           
( ز. عبدددس ننًدددُرى نن،دددطلئ٘ف نندددٕفٛع  دددٙ ننًطن رددديث ننًسَٛدددت ٔننخميضٚدددت. زنض ننُ،دددط نهمييرددديث 1)

 .121ننًصطٚتف ننميْطةف زٌٔ ؼُتف ص 

 ٙ ننرطنقف نططٔحت  زنضة ٙ يٕنفٓت نعًيل نإل( ز. يحًٕز ذهف حؽٍٛف ننحًيٚت ننميََٕٛت نأل طنز 2)

 .201ننميٌَٕ ٔننؽٛيؼتف فييرت بغسنزف ص ف كهٛت زكخٕضنِ

 .43يصسض ؼيبكف صف ( ز. عزًيٌ ؼهًٛيٌ غٛالٌ ننربٕز٘ف ننًطشس ننرًهٙ  ٙ يٓيضنث ننخحمٛك3)

ننميََٕٛدتف ( ننًؽخ،يض إٚٓيب عبسننهطٛفف بطالٌ إفدطنانث ننًحيكًدتف ننًطكدع ننمدٕيٙ نرادسنضنث 4)

 .00ف ص2002

حديضٚد ننعٚديضةف  www.parmaliwc.php( بحذ يُ،ٕض عهٗ نالَخطَج عهٗ ننًٕلع نالنكخطَٔدٙ  5)

15/7/2015. 
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يتنػػػازؿ  و  مسػػػؾ بػػ طمػػػ  رد القاءػػي حػػؽ  و ػػػي لمو ػػـ لػػ   ف يتفػػمف  لػػذلؾ
  سػػػبا انػػػ   وال يمػػػـز االمتنػػػاع مػػػف تمقػػػال ن سػػػ  اػػػف الحكػػػـ  ذا امػػػـ بوجػػػود سػػػب  مػػػف 

 . 1لالرد

ذا لػػـ يتػػنل  القاءػػي مػػف تمقػػال ن سػػ  ولػػـ يطالػػ    حػػد الو ػػوـ ذلػػؾ حكمػػ  فػػمف  وا 
الرد    سبا وجود سب  مف  ل   يكوف  حيحال  وال يستطيي الو ـ الطعف في   ستنادال 

قػانوف ةػذا الحػؽ لممتقاءػيف حر ػال امػ  م ػالحهـ وحمايػةل لحقػوشهـ مػف   ف وشد شرر ال
ال بػد مػف فمنػ   تعب  ب ةوال القءاة  ولكي يثبو لممتقاءي الحؽ في طمػ  رد القاءػي

 :اآلتية سبا توافر  حد األ

لزوجتػػػ  داػػػوك مماثمػػػة لمػػػداوك التػػػي ينظرةػػػا  وي ػػػترط لهػػػذك  و   ذا كػػػاف لمقاءػػػي -1
لزوجت  فعالل و ومة شءائية ب  ف داوك تثير مسائؿ  و  ءيالحالة   ف توجد لمقا

واشعية مماثمة لممسائؿ التي تثيرةا الداوك المعروءة امي    ذ ين ئ في  و  شانونية
داػوك زوجتػ   رغبػةل فػي  و  وجهػة نظػرك فػي ةػواك لػ   ةذك الحالة  ف يميؿ القاءي

  ن ال سابقة شءائية يستند  ليها في داواك.

مػػي زوجتػػ   بعػػد شيػػاـ  و  زوجتػػ  و ػػومة مػػي  حػػد الو ػػوـ و  اءػػي ذا وجػػدو لمق -2
الداوك المطمو  رد القاءي اف النظر في اذال تعالج ةذك الحالة الو وماو التي 

زوجت  وبيف  حد الو ـو والالحقة لنظر الػداوك المطروحػة   و  تن   بيف القاءي
 .  2لوة القانوففمذا كانو الو ومة مانعة كاف ذلؾ مف حاالو ادـ ال الحية بق

زوجتػػػػ  بق ػػػػػد رد  و  وي ػػػػترط  ف ال تكػػػػوف الو ػػػػػومة شػػػػد  شيمػػػػو مػػػػػف الو ػػػػـ
معػاف فػي التحايػؿ  القاءي اف نظر الداوك المنظور  مام  وذلؾ منعال لمو ػوـ مػف اإ 

                                                           

 .116( ز. عبس ننًُرى نن،طلئ٘ف يصسض ؼيبكف ص1)

 .212ف ص2005كفينت حك ننخميضٙف زنض ننفكط ننمييرٙف نالؼكُسضٚتف ف ( ز. ذينس ؼهًٛيٌ شبكت2)
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فتعػػاؿ الو ػػوماو مػػي القءػػاة وزوجػػاتهـ ب يػػة رد القاءػػي اػػف نظػػر شءػػيتهـ وتقػػدير با
 . 1ليها طم  الردالمحكمة المقدـ  ل ل   ذلؾ متروؾ

  ػهارك امػ  امػود  و  ألحػد  شاربػ  و   ذا كانو لمطمقة القاءي التػي لػ  منهػا ولػد -3
النس  و ومة شائمػة  مػاـ القءػال مػي  حػد الو ػـو فػي الػداوك المطروحػة امػ  

وجػػود الو ػػومة بػػيف مػػف تػػربطهـ بالقاءػػي  ػػمة فػػمف  واميػػ   القاءػػي بق ػػد ردك
دك فػي الػداوك المنظػورة   مامػ   وي ػترط لقيػاـ شوية وبيف  حد الو وـ شد يوؿ بحيا

ةذك الحالػة  ف تكػوف ةنػاؾ و ػومة شءػائية شائمػة فعػالل  مػاـ القءػال سػوال   كانػو 
سػػابقة امػػ  الػػداوك المطروحػػة  مػػاـ القاءػػي  ـ الحقػػة اميهػػا   ال  نػػ  ي ػػترط فػػي 

تحايػؿ ةذك الحالة األويرة آال تكػوف شػد  شيمػو بق ػد رد القاءػي وذلػؾ سػدال لبػا  ال
مػػػػػف جانػػػػػػ  الو ػػػػػوـ حتػػػػػػ  ال يتوػػػػػذوا مػػػػػػف ةػػػػػذا السػػػػػػب  وسػػػػػيمة لمم اكسػػػػػػة ورد 

 . 2لالقاءي

كػػػػاف القاءػػػػي شػػػػد  اتػػػػاد مواكمػػػػة  حػػػػد  و   ذا كػػػػاف  حػػػػد الو ػػػػوـ وادمػػػػال لمقاءػػػػي  -4
 و  كاف شد تمق  مػف  حػد الو ػوـ ةديػة شبػؿ رفػي الػداوك و  م اكست  و  الو وـ

ل ػػورة ةػػي وجػػود االشػػة  و ػػية بػػيف بعػػد ةػػذا الرفػػي  وال كػػرة الم ػػتركة فػػي ةػػذك ا
 القاءي وبيف  حد الو ـو مما يو   معها ميم  نحوك في الداوك.

ادـ  ستطاات  الحكـ  ل   ي دي مودة و   ذا كاف بيف القاءي و حد الو وـ اداوة -5
ب ير ميؿ  وتطبيقال لهذا ال يجوز رد القاءي لمجرد اداوة  و ػية بينػ  وبػيف  حػد 

ها و ومة شءائية  كما يجوز ردك لمجرد وجود مودة ولػو الو وـ ولو لـ تن   ان
 و  القرابػػػػة و  الزوجيػػػػة شبػػػػوؿ الهػػػػدايا و  المسػػػػاكنة و  حػػػػد الم اكمػػػػة لػػػػ   لػػػػـ ت ػػػػؿ

المػػػودة ال و ػػػية  وال  و  الم ػػػاةرة ويجػػػ  لتحقيػػػؽ ةػػػذك الحالػػػة  ف تكػػػوف العػػػداوة
 و  ةػذك العػداوة ادـ االت اؽ فػي اآلرال والميػوؿ لمقػوؿ بوجػود و  يك ي مجرد االت اؽ

المػػودة  وةػػذك الحالػػة تتءػػمف معيػػارا ل اامػػال لحػػاالو الػػرد وي ػػمؿ كػػؿ األحػػواؿ التػػي 
                                                           

ف ننًطن رددديث ننًسَٛددت ٔننخميضٚدددتف ننطبرددت ننرييؽدددت ع،ددطف يُ،ددد ة ننًرددديض ف ًددس نبدددٕ ننٕ ددي( ز. نح1)

 . 26ف ص1000ف نالؼكُسضٚت

 . 220صف ننًصسض ننؽيبكف ( ز. ذينس ؼهًٛيٌ شبكت2)
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 حػد  طػراؼ  ل   تحيز و  يثور فيها ال ؾ حوؿ شدرة القاءي ام  الحكـ ب ير ميؿ
 . 1لالو ومة  وتقدير ةذك األحواؿ متروؾ لممحكمة التي يقدـ  ليها طم  الرد

 تنحيمفهوم ال: الفرع الثاني

ف    ف الموظػػؼ الموػػتص والمطمػػو  منػػ  الت ػػرؼ لػػ  الحػػؽ فػػي    التنحػػي يعنػػي: 
العميػا بوءػي آوػر محمػ    دارةمام   فتقػـو اإ   يطم  التومي اف معالجة الموءوع الذي 

 . 2للمقياـ بذلؾ العمؿ   ذا سمحو شوااد االوت اص

ر الػػػرد  ف يوبػػػ  سػػػبا كػػػذلؾ يعػػػرؼ ب نػػػ : امػػػ  كػػػؿ شاءػػػي شػػػاـ بػػػ  سػػػب  مػػػف 
 و  محكمػػة الػػػنقض و  المحكمػػة فػػي غرفػػة الم ػػورة  ذا كػػاف مست ػػارال بمحػػاكـ االسػػتئناؼ

يوبػػػر رئػػػيس المحكمػػػة بػػػذلؾ بػػػالتنحي ويثبػػػو ةػػػذا كمػػػ  فػػػي محءػػػر وػػػاص يح ػػػظ فػػػي 
 . 3لالمحكمة 

وشػػػد  جػػػاز القػػػانوف لمقاءػػػي فػػػي غيػػػر حػػػاالو اػػػدـ ال ػػػالحية والػػػرد  ف يطمػػػ  
تقػػدير ةػػذك المسػػ لة متػػروؾ  ساسػػال لمقاءػػي تنحيتػػ  مػػف نظػػر تمػػؾ الػػداوك ألي سػػب   و 

 . 4لن س  

التػػي تجعػػؿ القاءػػي ي ػػعر بحػػرل مػػف نظػػر الػػداوك  ف يكػػوف شػػد  سػػبا ومػػف األ
 ف يكػػػوف  حػػػد  و  بحػػػ  شػػػانوني يوػػػدـ طرفػػػي الػػػداوك  و   بػػػدك ر يػػػال امميػػػال فػػػي م لػػػؼ

 الو وـ  ديقال لقري  ل   فالهدؼ مف جواز التنحي ةو تحرر ءمير القاءػي مػف  ي
ذلػػػؾ سػػػب  مػػػف  ايػػػ  يقيػػػدك ويحػػػوؿ دوف حيػػػادك وموءػػػوايت  فػػػي شءػػػائ  ولػػػو لػػػـ يكػػػف

 . 5لردك  و  التي ذكرةا القانوف لعدـ  الحيت  سبا األ

                                                           

 . 222( ز. ذينس ؼهًٛيٌ شبكتف يصسض ؼيبكف ص1)

 .201( ز. يحًٕز ذهف حؽٍٛف يصسض ؼيبكف ص 2)

 .121ص ف ننًصسض ننؽيبكف ( عبس ننًُرى نن،طلي3٘ٔ)

 .37صف 1076 -1075زٌٔ يكيٌ ننُ،طف ؼُت ف يبيزا ننًطن ريثف ( ز. عبس ننًُرى فبٛطة4)

زنض ننفكدط ننرطبدٙف ف ٗنألٔندننطبردت ف لديٌَٕ ننًطن رديثف يبيزا ننمضديا ننًدسَٙف ( ز. ٔفس٘ ضنغب5)

 .202صف 1026ؼُت 
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ويجػػػوز لمقاءػػػي الػػػذي طمػػػ  التنحػػػي  ف يعػػػرض  مػػػرك امػػػ  المحكمػػػة فػػػي غرفػػػة 
 ال وال يرتػ   ثػرك  ام  رئػيس المحكمػة امػ  حسػ  األحػواؿ  وال يػتـ التنحػي و  الم ورة

يتعػيف اميػ  النػزوؿ امػ  فمنػ    ذا  شّرو الجهاو المذكورة  االك ام  طمبػ   فػمذا لػـ تقػرك
رئيسػػها ةػػو  و  ر ي تمػػؾ الجهػػة  وال ػػرض مػػف وجػػود اػػرض  مػػر التنحػػي امػػ  المحكمػػة

وال  انػد رئػيس المحكمػة  و  ءماف وجود مبرر حقيقػي لمتنحػي تقػرر فػي غرفػة الم ػورة
 والؿ من  بالتزام  بالقءال تحو سػتار الظػروؼ  ل   ذلؾ و ية  ف ي دي بتقديرك ين رد

 واةيػػة و  تافهػػة سػػبا وسػػيمة لمتهػػر  مػػف  دال الواجػػ  أل التقديريػػة  متوػػذال تمػػؾ الرو ػػة
مسػتودمال التنحػػي وسػيمة لمػػتومص مػف بعػػض القءػايا ذاو الحساسػػية الوا ػة  وتػػتـ  و 

وطار الو ـو بهػا لعػدـ   ل    دور حكـ وب ير حاجة ل   تنحية القاءي ب ير حاجة
تعمؽ األمر بهـ  وطم  التنحي سػوال كػاف وجوبيػا ل و جوازيػال ال يحاسػ  القاءػي اميػ   
فػػمذا ةػػػو لػػـ يطمػػػ  تنحيػػ  ولػػػو لػػػـ يطمػػ  الو ػػػـو ردك و  ػػترؾ فػػػي   ػػدار الحكػػػـ فػػػي 
الداوك فال يقبؿ الطعف في الحكـ بعد ذلؾ بحجة  ف القاءػي شػد   ػدرك وةػو اػالـ بمػا 

اػػػدـ ال ػػػالحية التػػػي توجػػػ  امػػػ    سػػػبا المتنػػػاع  وةػػػذا امػػػ  وػػػالؼ يوجػػػ  اميػػػ  ا
ال كاف حكمػ  بػاطالل  كػذلؾ ال يجػوز لمو ػـو الطعػف فػي القػرار فمنػ   القاءي التنحي وا 

امػػ  رفػػض   ػػدار ةػػذا القػػرار ألف ةػػذا ينػػدرل  و  ال ػػادر بػػمشرار القاءػػي امػػ  تنحيػػ 
قبػػؿ بطبيعتهػػػا  ف تكػػوف محػػػالل القءػػػال التػػي ال ت مدارةءػػمف طائ ػػة األامػػػاؿ المتعمقػػة بػػ

ذا  بدك  حد القءاة رغبت  في التنحي اف نظر الداوك  لمطعف وال   ف لمو وـ بها  وا 
   ف يسػار فػي األوللسػب  آوػر فػ و  وكاف  حد الو وـ فيهػا شػد طمػ  ردك لمسػب  ذاتػ 

 . 1ل جرالاو التنحي  فمذا ش ب ؿ فال يكوف لطم  الرد والحكـ بعد ذلؾ محم 

 يةنبااطالرد في النظم ال : ثالثالفرع ال

ية لػػػرد اءػػػو المجنػػػة نءػػػباطبػػػالنظر لعػػػدـ وجػػػود تنظػػػيـ شػػػانوني فػػػي القػػػوانيف اال
القوااػػػد العامػػػة الػػػواردة فػػػي شػػػانوف المرافعػػػاو المدنيػػػة  لػػػ   التحقيقيػػػة كػػػاف لزامػػػال العػػػودة

 بو    المرجي لكافة القوانيف اإجرائية  ذا لـ يكف فيها نص يتعارض مع . 
                                                           

 .224 – 223( ز. ذينس ؼهًٛيٌ شبكتف يصسض ؼيبكف ص1)
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ف تكػػوف ةنػػاؾ   ػػتراط اوػػذ بهػػاتبيف الوسػػيمتيف مػػف حيػػ  ؼ القػػوانيف فػػي األوتوتمػػ
محػػػددة لهػػػا والػػػبعض   سػػػبا   فػػػبعض القػػػوانيف ت ػػػترط وجػػػود والل  لمػػػرد والتنحػػػي   سػػػبا 

 مطمقة. سبا اآلور يجعؿ األ

مػػاـ المجػػالس الت ديبيػػة  ف ػػي فرنسػػا لػػـ يعتػػرؼ مجمػػس الدولػػة ال رنسػػي بحػػؽ الػػرد 
المجمػس مػف جهػة  فّ    ذلػؾ   ال  لػ   التػي تػداو سػبا ي  وام  األمالـ ينص الم  ّرع ام

 وػػرك يسػػتند فػػي  ل ػػال القػػرار التػػ ديبي امػػ  المبػػادم القانونيػػة العامػػة متػػ  تبػػيف لػػ   ف 
األمر يوتمؼ ألنها ت وذ بنظاـ المحػاكـ فمف  ةناؾ اتهامال لءمان  الحيدة   ما في م ر
حكاـ الػرد    ي ام   اءال مجمس الدولة مف الت ديبية التي يسري ام   اءائها ما يسر 

حكامهػا ب نػ :  الم ػرية شءػو فػي  حػد  داريمحكمػة القءػال اإ فّ    . حيػ   1لوالتنحػي 
امػػ   1951لسػنة  121حكػاـ شػانوف مػػوظ ي الدولػة رشػـ/  افلامػ  الػرغـ مػف اػػدـ سػري

ؾ سرياف ن  يحؽ مي ذل   طوائؼ الموظ يف التي تنظـ شوااد توظي هـ شوانيف وا ة   ال 
حكػػػاـ الػػػرد والتنحػػػي المن ػػػوص اميهػػػا فػػػي شػػػانوف المرافعػػػاو المدنيػػػة  وامػػػ  مجػػػالس    

ال تسػػم  ةػػذك ال ئػػاو الوا ػػة مػػف ءػػمانة  الت ديػػ  الوا ػػة بتمػػؾ الطوائػػؼ وذلػػؾ حتػػ 
 . 2ل   مية حرص شانوف موظ ي الدولة ام  توفيرةا لسائر الموظ يف   

ر في التحقيؽ الءماناو األساسية ف تتواف   وفي حكـ آور تقوؿ المحكمة: ليج  
ب يػػػر  القػػػانوف لػػػـ يتػػػرؾ ةػػػذا الموءػػػوع فّ     ال  ومنهػػػا تػػػوافر الحيػػػدة فػػػيمف يقػػػوـ بػػػالتحقيؽ

تنظػػػػيـ  فقػػػػػد ن ػػػػػو القػػػػػوانيف اإجرائيػػػػػة كقػػػػػانوف المرافعػػػػػاو المدنيػػػػػة والتجاريػػػػػة وشػػػػػانوف 
لمحقػػؽ قيػػاس امػػ  االاإجػرالاو الجنائيػػة امػػ  األحػػواؿ التػػي يجػػ  فيهػػا امػػ  القاءػػي و 

ذا شبػػؿ ا  اطػػ  الم  ػّرع ل ػػاح  ال ػػ ف حػؽ رد القءػػاة و    التنحػي اػػف نظػػر الػداوك كمػػا 
ف تتػػوافر  حػػدك الحػػاالو الػػواردة فػػي القػػانوف ب ػػ ف    باألوػػذ بػػذلؾ بالنسػػبة لممحقػػؽ فالبػػد 

 . 3ل الرد

                                                           

 .112( ز. أحًس يحًٕز نحًس ننطبٛرٙف يصسض ؼيبكف ص1)

 .16/11/1054( حكى يحكًت ننمضيا نإلزنض٘ ننًصط٘  ٙ 2)

 .1/3/1004قف  ٙ 32نؽُت  1011( حكى يحكًت نإلزنضٚت ننرهٛي ضلى/3)
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  مػػف شػػانوف النيابػػة 26وشػد ك ػػؿ الم ػػرع الم ػػري الحيػدة وذلػػؾ فػػي نػػص المػادة ل
نػػ : لفػػي حالػػة وجػػود سػػب     مػػف  1958لسػػنة  117مػػاو الت ديبيػػة رشػػـ/ة والمحاكداريػػاإ

 و  التنحػػي المن ػػوص اميهػػا فػػي شػػانوف المرافعػػاو بالنسػػبة لػػرئيس المحكمػػة  سػػبا مػػف 
المحاكمػػة  لػػ    حػػد  اءػػائها يجػػ  اميػػ  التنحػػي اػػف نظػػر الػػداوك  ولمموظػػؼ المحػػاؿ

 . 1ل  تنحي  الحؽ في طم 

 و  حكػاـ التنحػي امػ  رئػيس المحكمػة   تطبيػؽ نػ  ش ػر    يالحظ ام  ةذا الػنص 
وتمػػؼ ال قػػ  ب ػػ ف جػػواز  ة  وشػػد داريػػاءػػو النيابػػة اإ لػػ    حػػد  اءػػائها  ولػػـ يتطػػرؽ

ة الحاءر في الجمسة وذلؾ شياسػال داريردك  فالبعض يرك ادـ جواز رد اءو النيابة اإ
 ذ يقػرر  ف ام  ادـ جواز رد اءو النيابة العامة. والبعض اآلور ام  وػالؼ ذلػؾ  

ا كػوف النيابػة و ػـ  مّ    االنحيازاو الم ار  ليها ال تعتبر تبريرال كافيال لمقاادة الت ريعية  
نمػػػا يػػػرد ممثمهػػػا انػػػدما يقػػػوـ لديػػػ  ال ػػػؾ فػػػي داريػػػفػػػالمتهـ ال يػػػرد النيابػػػة اإ ة ب جمعهػػػا وا 

 . 2لستبدال  ب يركاستقالل  ونزاةت  ويطم  ا

ف كػػاف ال يجػػػوز رد ا  يقػػوؿ: لونػػرك و  ذ يف ويحػػاوؿ الػػبعض التوفيػػؽ بػػيف االتجػػػاة
   سػػػمـ واداػػػ  لتطمػػػيف المػػػتهـ  ف يتنحػػػ  اءػػػو النيابػػػة ّنػػػ   ة  ال داريػػػو النيابػػػة اإءػػػا
 . 3ل الرد  و  ادـ ال الحية  سبا ب يرك  ذا شاـ ب  سب  مف  ت ة اف  دال مهمدارياإ

نمػػػػا ذكػػػػر   سػػػػبا األونالحػػػػظ بػػػػ ف الم  ػػػػّرع الم ػػػػري لػػػػـ يػػػػورد تعري ػػػػا ل لمحيػػػػدة  وا 
  وامػػػ  ةػػػذا األسػػػاس تطبػػػؽ ن ػػػوص شػػػانوف يوالحػػاالو التػػػي تػػػ ثر امػػػ  حيػػػاد القاءػػػ

 . 4لفيما يتعمؽ بهذا ال  ف  1968لسنة  13المرافعاو المدنية والتجارية رشـ/
                                                           

( عهدٗ يبدسأ 27ف حٛدذ حدُف  دٙ ننًديزة )1051نؽدُٗ  200ضلدى/ نألٔل( ٔلس كيٌ لديٌَٕ ننخٕفدف 1)

ننخُحٙ ننًُصٕص  أؼبيببت ألعضيا يمهػ ننخ زٚب بمٕنٓي  ) ٙ حينت ٔفٕز ؼبب يٍ ننحٛسة بينُؽ

عهٛٓي  ٙ ليٌَٕ ننًطن ريث ننًسَٛت إنٗ ضئٛػ ننًمهػ أٔ أحس عضٕٚخّ ٚمب عهّٛ ننخُحٙ عٍ َظدط 

 ننسعٕٖ ننخ زٚبٛت نهًٕفف ننًحيل ننٗ ننًحكًت حك طهب حُحّٛ(.

 .355يصسض ؼيبكف صف ( ز. عهٙ فًرت يحيضب2)

( ز. يحًٕز عيطف ننبُديف يبديزا ننمديٌَٕ نإلزنض٘  دٙ أؼدينٛب ننُ،ديط نإلزنض٘ف زنض ننفكدط ننرطبدٙف 3)

 .225ص 1070

نؽدُت  13ف ننبيب ننزيَٙ يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننسَٛت ٔننخميضٚت ننًصط٘ف ضلى/165 – 146( ننًٕنز 4)

1062. 
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بػذلؾ فقػد  ال مجمػس الدولػة الم ػري يعتػرؼ بػالرد حتػ  ولػو لػـ يجػد ن ػفمف  كذلؾ
توءي الداوك الت ديبية  داريالقانوف اإ شء  لبالرغـ مف ادـ وجود شاادة مكتوبة في

حكػاـ وا ػة بػالتنحي اػف نظػر الػداوك    الجنائية مػف  و  لما توءي ل  الداوك المدنية
سػتقاك  ةذا الحكػـ يسػري بػالرغـ مػف ذلػؾ ألف ةػذا الحكػـ فمف  الرد   سبا اند شياـ  حد 

حكػػاـ ت ػػدر األ  الم  ػّرع مػػف شوااػػد العدالػػة وةػػو يوجػػ  تػوفير الءػػماف لممتقاءػػيف حتػػ  
 . 1للهـ واميهـ مف القءال بعيديف اف الهوك  

 1958لسنة  117ة رشـ داري  مف شانوف النيابة اإ26وت سيسال ام  نص المادة ل
 في م ر يتعيف تطبيؽ الن وص اآلتية:

 1972لسػػػنة  46  مػػػف شػػػانوف السػػػمطة القءػػػائية الم ػػػري رشػػػـ/75المػػػادة ل وًل:أ  
ب ػ ف السػمطة القءػائية  1965لسػنة  43  مػف شػانوف رشػـ/77ة والتي تقابؿ حرفيال المػاد

 ف يجمس في دائػرة واحػدة شءػاة بيػنهـ شرابػة   لالمم ي  والتي تقءي بما ي تي: لال يجوز 
 و  ف يكػوف ممثػؿ النيابػة م اةرة ل اية الدرجة الرابعة بػدووؿ ال ايػة  كمػا ال يجػوز  و 

ال ػػمة المػػذكورة ب حػػد القءػػاة الػػذيف المرافػػي انػػ  ممػػف تػػربطهـ  و  ممثػػؿ  حػػد الو ػػوـ
د بتوكيػػػػؿ المحػػػامي الػػػػذي تربطػػػ  ال ػػػػمة المػػػذكورة  ذا كانػػػػو عتػػػينظػػػروف الػػػػداوك  وال ي

 . 2لالوكالة الحقة لقياـ القاءي بنظر الداوك 

 1968لسػػنة  13مػف شػانوف المرافعػػاو المدنيػة والتجاريػة رشػـ/ 146المػادة  ثانيــًا:
تػػي: ليكػػوف القاءػػي غيػػر  ػػالل مػػ  النحػػو اآلوالتػػي حػػددو حػػاالو اػػدـ ال ػػالحية ا

  حد الو ـو في األحواؿ اآلتية: كمنواال مف سمااها ولو لـ يردملنظر الداوك  

 الدرجة الرابعة. ل    هرال ألحد الو وـ و   ذا كاف شريبال  -1

 زوجت . مي و  لزوجت  و وم  شائمة مي  حد الو ـو في الداوك و   ذا كاف ل  -2

                                                           

ف 462ٕعت ننؽُت ننزينزدتف ص ف يم1040ًييضغ  10( حكى يحكًت ننمضيا نإلزنض٘ ننًصط٘  ٙ 1)

 .356ننً،يض إنّٛ ز. عهٙ فًرت يحيضبف يصسض ؼيبكف ص 

ف ننفصدم ننزيندذف ٔنفبديث 1072نؽدُت  46يٍ ليٌَٕ ننؽهطت ننمضيئٛت ننًصدط٘ف ضلدى  75( ننًيزة 2)

 ننمضية.
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 مظنونػة و  شيمػال  و  و ػيال  و  الو وـ في  امال  الو و ػية  ذا كاف وكيالل ألحد -3
درجػػػة الرابعػػػة يو ػػػي  حػػػد ال لػػػ   م ػػػاةرة و  كانػػػو لػػػ   ػػػمة شرابػػػة و  وراثتػػػ  لػػػ  
ب حػػػػد  و  ال ػػػػركة الموت ػػػػة  دارةبػػػػالقيـ اميػػػػ  ب حػػػػد  اءػػػػال مجمػػػػس  و  الو ػػػػوـ

 المدير م محة  و ية في الداوك. و  مديريها وكاف لهذا العءو

لمػف يكػوف  و   ػهارك امػ  امػود النسػ     و  شاربػ    ألحػد  و  لزوجتػ  و  ل   ذا كاف -4
 شيمال امي  م محة في الداوك القائمة. و  و يال  و  ةو وكيالل ان 

كتػػ  فيهػا ولػػو  و  ترافػي اػف  حػػد الو ػـو فػػي الػداوك القائمػة و  فتػػ     ذا كػاف شػد  -5
 محكمال  و  وبيرال  و  اءيال كاف شد سبؽ ل  نظرةا ش و   ت ال  بالقءال كاف ذلؾ شبؿ 

 كاف شد  دك  هادة فيها. و 

 و  وألف الحيػػدة كءػػمانة مهمػػة ي ػػترط تحققهػػا فػػي مرحمتػػي التحقيػػؽ والمحاكمػػة 
بم هوـ آوػر ي ػترط تػوفر شػدر مػف الحيػاد انػد كػؿ مػف المحقػؽ والسػمطة الت ديبيػة سػوال 

ؼ مػػف نظػػاـ تػػ ديبي  اءػػال المجنػػة التحقيقيػػة  وةػػذك الءػػمانة توتمػػ و  داريالػػرئيس اإ
آلوػػػر وغيابهػػػا يػػػ ثر امػػػ  التػػػوازف بػػػيف مبػػػد  الءػػػماف المعػػػروؼ فػػػي النظػػػاـ القءػػػائي 

نػ  فػي   ااتبػارلمت دي  ومبد  ال اامية المعروؼ فػي النظػاميف الرئاسػي و ػب  القءػائي ب
تنحػػي ةيئػػة الت ديػػ  فيهمػػا مػػثالل ةػػو مقػػرر فػػي النظػػاـ  و  ةػػذيف النظػػاميف ال يمكػػف رد

 . 1لالقءائي 

النظاـ الرئاسي لمت دي  ال ي وػذ بال  ػؿ بػيف سػمطة التحقيػؽ فمف  ذلؾ فءالل اف
ف ةنػػاؾ   ااتبػػارب ـوسػػمطة توشيػػي الجػػزال  ممػػا يكػػوف لػػ  تػػ ثير سػػمبي امػػ  حيػػدة الحكػػ

ف ال يكػػوف شػػد    شااػػدة مػػف شوااػػد العدالػػة تقءػػي  نػػ  مػػف يجمػػس مجمػػس القءػػال يجػػ  

                                                           

م ننًصددط٘ ْددصِ ننحٛددسة بًٕفددب ننًدديزة 1) ،ددطل ًر  يددٍ لدديٌَٕ ننُٛيبددت نإلزنضٚددت ٔننًحيكًدديث 26( كفددم نن

يٍ ذالل ننؽًيح بطز أٔ حُحٙ ضئدٛػ ننًحكًدت نٔ أحدس  1052نؽُت  117ننخ زٚبٛت يٍ ننميٌَٕ ضلى/

 نعضيئٓي بطهب يٍ ننًٕفف ننًرُٙ  ٙ ننحيالث ننخٙ ُٚف عهٛٓي ليٌَٕ ننًطن ريث.
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ر يػػػ  يمتنػػػي اميػػػ  اال ػػػتراؾ فػػػي نظػػػر  كتػػػ   فاأل ػػػؿ  نػػػ  مػػػف يبػػػدي و  تكمػػػـ و  سػػػمي
 . 1لالداوك والحكـ فيها 

 ػػػػب   و  ةػػػػـ وسػػػػائؿ ك الػػػػة الحيػػػػدة فػػػػي النظػػػػاـ القءػػػػائي الرئاسػػػػي   ويعتبػػػػر الػػػػرد 
م سسػػػال فػػػي موءػػػوا  امػػػ  ايػػػ  امػػػ   ف يبقػػػ  الطعػػػف بتجػػػاوز السػػػمطة القءػػػائي  

 ػدور القػرار  ستعماؿ السػمطة النحيػاز الحكػـ  ولكنهػا وطػوة متػ ورة بعػد االنحراؼ في 
 . 2لالرئاسي 

الػػرد والتنحػػي لػػرد القءػػاة وتنحػػيهـ فػػي شػػانوف  ا ػػراو وسػػيمت فقػػد مػػا فػػي العػػراؽ   
 . 3ل 1969لسنة  83المرافعاو المدنية النافذ رشـ/

فمػػـ يػػنص امػػ   1991لسػػنة  14مػػوظ ي الدولػػة النافػػذ رشػػـ/ انءػػباطمػػا شػػانوف    
 فّ    تنحيػػ  بػػؿ  و  كػػاف رد اءػػو التحقيػػؽةػػذا ال يعنػػي اػػدـ  م فّ    ةػػاتيف الوسػػيمتيف   ال 

شػػػانوف المرافعػػػاو المدنيػػػة  لػػػ    مكػػػاف المجػػػول لػػػ   واشػػػي امػػػؿ المجػػػاف التحقيقيػػػة ت ػػػير
  امػػػ  الم  ػػػّرع العراشػػػي الػػػنص امػػػ  رد المحقػػػؽ ّنػػػ   لػػػذلؾ نػػػرك   1969لسػػػنة  83رشػػػـ/

لتحقيقيػة شانوف المرافعاو المدنيػة  فعءػو المجنػة ا ل   وتنحي  وذلؾ بالنص ام  المجول
وسائؿ وءماناو لمموظؼ  فمذا كاف  ل   ةو التحقيؽ الذي يحتال ال شءائي يمارس امالل 

الر ي مستقرال امػ   مكانيػة رد  اءػال المجمػس التػ ديبي فػي م ػر فممػاذا ال ت ػمؿ ةػذك 
ةػـ متطمبػاو    اممنػا  نهػا مػف  ذا  ا ػةالءػمانة  اءػال المجنػة التحقيقيػة فػي العػراؽ وو

 نة.حيادية ةذك المج

 ي العراقينبااطالرد والتنحي في القانون ال : الفرع الرااع

اءػػػال المجنػػة التحقيقيػػػة فػػػي ألرد مسػػ لة الػػػرد والتنحػػي و  ف الم  ػػّرع العراشػػػي لػػـ يػػػ
امػػػػؿ المجنػػػػة  فّ    النافػػػػذ  حيػػػػ   1991لسػػػػنة  14مػػػػوظ ي الدولػػػػة رشػػػػـ/ انءػػػػباطشػػػػانوف 

                                                           

(  ٛصم شطُئ٘ف إفطنانث ٔضًيَيث ننًؽ نت ننخ زٚبٛت نهًٕفف ننريو  ٙ ننخ،طٚع نالضزَدٙف يمهدت 1)

 .1530ف ص2012نالضزٌف ف 7ف ننرسز26ٛتف ننًمهس َؽيَنُميح نألبحيدف ننرهٕو نإلفييرت ن

( عبدس ننرعٚدع عبدس ننًدُرى ذهٛفدتف ننضدًيَيث ننخ زٚبٛدت  دٙ ننٕفٛفدت ننرييدت  دٙ ننفمدّ ٔلضديا يمهدػ 2)

 .202 – 201ف ص 2013ف يُ، ة ننًريض  بيإلؼكُسضٚتف يصطف 1ننسٔنتف ط

 ننُي ص. 1060نؽُت  23ننًطن ريث ننًسَٛت ضلى/يٍ ليٌَٕ  (07 – 01)( ننًٕنز 3)
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الجوانػ   لػذا تنطبػؽ اميػ   التحقيقية يماثؿ امؿ المحقؽ وشاءي التحقيػؽ فػي كثيػر مػف
كاف ةناؾ بيف الموظؼ المحاؿ ام  فمف  مف وجهة نظرنا  حكاـ الرد والقءاة وتنحيهـ 

سػتطاات  مػي وجودةػا   ػداشة يػرجل معهػا اػدـ  و  التحقيؽ و حد  اءال المجنػة اػداوة
مسػػػػاكنة الموظػػػػؼ  و  اتػػػػاد مواكمػػػػة كػػػػاف شػػػػد  و  مػػػف ممارسػػػػة اممػػػػ  ب ػػػػكؿ موءػػػػواي

بػدك بالموال ػة   ف كػاف شػد  كػاف مسػتودمال انػدك. و ويػرال  و  قػ  منػ  ةديػةتم و  الموالؼ
 . 1ل محؿ التحقيؽ ر يال شبؿ األواف

 حػد الو ػوـ  مػا  ف لػـ يطمبػ  الموظػؼ  طم  بػ والرد في ةذك الحالة جوازي  ف 
المػػتهـ فػػال  ػػائبة امػػ  المجنػػة التحقيقيػػة  لكػػف  ف تمػػو  ثػػارة  حػػدك ةػػذك الحػػاالو  مػػاـ 

وية المجنػة ءػستمرار الموظؼ بالتمتي بع زال  الل توذ  جر يولـ  داريالرئيس اإ و  المجنة
لعػػدـ   العػػاـ نءػػباط ػػال  مػػاـ مجمػػس االلإايكػػوف شػػرار فػػرض العقوبػػة محػػؿ  ف   ي تػػرض 

 . 2لتوافر ءمانة التحقيؽ الموءواي المحايد مي الموظؼ 

 :بثال  ميزاو  ساسيةنستنتج مف ذلؾ  ف الرد يتميز 

تحققو  حدك حاالت  ال يمكػف لمجنػة فمف  ب   حد الو وـمال يتبي  ثرال  ف لـ يط   نّ  -1
ال كانو  جرالاتها م وبة بالبطالف.   ف تستمر بعممها وا 

الػػرد ال يتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ لػػذا يمكػػف التنػػازؿ انػػ  مػػف شبػػؿ الموظػػؼ المحػػاؿ امػػ   -2
 . 3لالتحقيؽ

العقوبػة ولمحيمولػة دوف الوشػوع  ف رد اءو المجنة يعػد مػف الوسػائؿ السػابقة ل ػرض  -3
 . 4لجرالاو واال اي  ال كؿ   ال وةو داريبعي  مف ايو  القرار اإ

  لمو ـو 93الم  ّرع العراشي في شانوف المرافعاو المدنية في المادة ل يزلذلؾ يج
ف كػػػػاف     ف يطمبػػػػوا رد القاءػػػػي النظػػػػر فػػػػي الػػػػداوك فػػػػي حػػػػاالو معينػػػػة  ةػػػػذا النظػػػػاـ وا 

                                                           

 ننُي ص. 1060نؽُت  23( يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننًسَٛت ضلى/03( ننًيزة )1)

 ننًرسل. 1060نؽُت  23( يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننًسَٛت ضلى/04( ننًيزة )2)

 . 127( ننًؽخ،يض إٚٓيب عبس ننهطٛفف يصسض ؼيبكف ص3)

ننخددددسضٚب  ددددٙ ننٕفٛفددددت ننرييددددتف زنض ننًطبٕعدددديث ننمييرٛددددتف ( ز. حًددددس يحًددددس حًددددسف ضددددًيَيث 4)

 .135ف ص2007نالؼكُسضٚتف
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اف سالمة القاءي ونزاةت    ن  في ذلؾ   ف نظاـ اػدـ  ػالحية   ةو ءمبالمق ود 
ف نظػػاـ رد القاءػػي متػػروؾ لا ػػواص الػػذيف يطمبػػوف    القءػػاة النظػػر فػػي الػػداوك   ال 

 امال  حس  م محتهـ.   

والجوازيػػة   مػػر وسػط بػػيف اػدـ  ػالحية القاءػػي الوجوبيػة   رد القاءػي   سػبا ف
   انػػد ذلػػؾ يجػػ  اميػػ   سػػبابـو وتحققػػو فػػال يتحقػػؽ رد القاءػػي  ال  ذا طالػػ  الو ػػ

ف لػـ يتػنل   ف لـ يطال   حػد مػنهـ بػالرغـ مػف شيامػ  وا  ف تمقػال ن سػ  مػالقاءػي  التنحي وا 
 فال  ائبة ام  شءائ  مف ةذك الناحية.

 النافذ 1969لسنة  83  مف شانوف المرافعاو المدنية رشـ/93ولقد  جازو المادة ل
 اآلتية: سبا رد القاءي  ذا توافرو  حد األ

تمقػ   و  ت سػاكنم و  اتػاد مواكمتػ   و   ذا كاف  حد الطرفيف مستودمال اند القاءػي -1
بعدةا  ويق ػد بالمسػتودـ كػؿ مػف تربطػ  بالقاءػي  و  من  ةدية شبؿ  شامة الداوك

 .رابطة التبعية حت  ولو كاف بينهـ االشة تعاشدية

ءػػػػي المػػػػادة ةػػػػذك المػػػػادة جوازيػػػػة وتقػػػػي بطمػػػػ  مػػػػف الو ػػػػـ أل ف ال ػػػػرض مػػػػف و 
ن ػػافهـ فػػمذا كػػاف راءػػيال  الم ػػروطة تءػػميف الو ػػوـ و ػػيانة لثقػػتهـ بحيػػاد الحكػػاـ وا 

كالةمػػا ال يبقػػ   و  رابطتػػ  مػػي  حػػد الطػػرفيف و  بالحػػاكـ مػػي العمػػـ بعالشتػػ  فػػي الػػداوك
 . 1لمساغ لمرد 

حيػ  تقػػوؿ محكمػػة التمييػز فػػي حكمهػػا بهػػذا ال ػدد: ل ّف الحػػاكـ يست ػػعر الحػػرل 
نػ  ي ػع  تػوفر  لػ   داوك لوجود  داشة بين  وبيف المداي  دوفي ر ية ال الم اكمػة وا 

اقيدة شنااة بالحياد لػدك الو ػـ وطمػ  الحػاكـ التنحػي اػف ر يػة ةػذك الػداوك وتعيػيف 
 لػػػ   حػػػاكـ آوػػػر بػػػدالل انػػػ  لر يتهػػػا  لػػػذلؾ شػػػرر نقػػػؿ الػػػداوك مػػػف محكمػػػة  ػػػمل حديثػػػة

 . 2لمحكمة  مل ان  لر يتها مف شبمها  

                                                           

عبددسننطحًٍ ننرددالوف شدطح لدديٌَٕ ننًطن ردديث ننًسَٛددتف ننريحدب نهُ،ددط ٔننطبيعددتف ننصددفحت ننزيَٛددتف  (1)

 .433ف ص2002ننمعا ننزيَٙف بغسنزف 

 .17/0/1070 ٙ  4/070لطنض يحكًت ننخًٛٛع ضلى/ (2)
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اػػدـ  لػػ   معهػػا دي  ػػداشة يػػ و  بػػيف القاءػػي وبػػيف  حػػد الطػػرفيف اػػداوة  ذا كػػاف -2
 عداوة  و ية.ال و  ف تكوف ال داشة يج  و  ستطاات  الحكـ ب ير ميؿ ةذاا

الػػرد العػػاـ يمكػػف   ف تنطػػوي تحتػػ   ػػور متعػػددة لمػػا ي يػػد   سػػبا وةػػذا سػػب  مػػف 
تي يثػور فيهػا ال ػؾ حػوؿ االحواؿ ال  وشد  وردك الم رع لكي ي مؿ كؿ المودة و  العداوة

 حػد طرفػي الػداوك  وامػ  ذلػؾ يجػوز  لػ   تحيػز و  شدرة الحاكـ امػ  الحكػـ ب يػر ميػؿ
لمػودة متينػة ولػو لػـ  و  القاءػي لعػداوة  و ػية ولػو لػـ تن ػ  انهػا شءػية و  رد الحػاكـ

 . 1لالمواكمة  و  الم اةرة و  القرابة و  تن   مف الزوجية

طالع ام  طم  المسػتداي وجػوا  حػاكـ بعد االي حكـ آور لمحكمة التمييزلوف
  وبعػد 24/3/1971خ في والم ر  6/321محكمة بدالة العزيزية الموءل بكتاب  المرشـ 

الػػذي  سػػتند  ليػػ   24/1/1971والمػػ رخ فػػي  93طػػالع امػػ  كتػػا  الحػػاكـ المػػرشـ/ اال
ف المسػػتداي بطمػػػ  رد الحػػاكـ المػػػذكور بحجػػة  ف كتابػػػ  ةػػذا ي ػػػكؿ و ػػومة بينػػػ  وبػػػي

  مػف شػانوف 91طال  الرد لالمسػتداي  وبػذلؾ لػـ يتػوافر حكػـ ال قػرة التاليػة مػف المػادة ل
  مػػف القػػانوف 93المػػادة ل   حكػػاـ لػػ   المرافعػػاو النافػػذ التػػي  سػػتند  ليهػػا طالػػ  الػػرد وال

ف مػػػا  ثػػػارك  و  ألنػػػ  لػػػـ يسػػػبؽ   ف كػػػاف بػػػيف الطػػػرفيف و ػػػومة شائمػػػة المػػػذكور  اػػػداوة وا 
ات  ما ةػو  ال مجادلػة لومػؽ سػب  لنقػؿ الػداوك المنظػورة مػف الحػاكـ طال  الرد في طمب

وشػػد سػػبؽ لػػ  و ف طمػػ  نقمهػػا ولػػـ يوفػػؽ فػػي ذلػػؾ  لػػذلؾ شػػرر رد طمػػ  المسػػتداي بػػرد 
اادة  الحاكـ كما شرر ت ريم  ب رامة شدرةا ا رة دنانير تستح ؿ بواسطة دائرة التن يذ وا 

 . 2لوحسمها وفؽ القانوف حاكمها لالستمرار بر يتها  ل    وراؽ الداوك

مػػاني    اإحسػػاس بػػالر ي شبػػؿ الحكػػـيػػال فيهػػا شبػػؿ األواف  ذا كػػاف القاءػػي شػػد  بػػدك ر  -3
سػت تاك  حػد الو ػـو وذلؾ اف طريؽ االست ارة كما لو ا  تراك  بر ية القءيةمف ا

كتػ   و  لقف  حد الو ػوـ ر يػال  و  بعد  شامتها و بدك ر ي  فيها و  شبؿ  شامة الداوك

                                                           

نندطز  أؼدبيبحكٌٕ ْصِ ننخردسٚيث لدس ألًٛدج نندسعٕٖ بٓدي ندسٖ ننًحديكى ٔإال  دال حكدٌٕ يدٍ ( ٚهعو نٌ 1)

 (يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننًسَٛت ننًصط٘.315)ننًيزة/

 .1/4/1070 ٙ  1070ضز نالحكيوف ف 2ح3( لطنض يحكًت ننخًٛٛع ننًطلى/ 2)
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حكػـ فػي شءػية  وػرك فػال  و  ةػذا يورجػ  مػف الحيػاد  فػمذا  بػدك ر يػال فػمف  فااال ل  د
 . 1ليكوف ذلؾ موجبال لمرد

  مػػف شػػانوف المرافعػػاو المدنيػػة النافػػذ  جػػازو تنحػػي القاءػػي فػػي 94 مػػا المػػادة ل
حالػػة  ذا  ست ػػعر الحػػرل مػػف نظػػر الػػداوك ألي سػػب  ويعػػرض  مػػر تنحيػػ  امػػ  رئػػيس 

 ارك لمتنحي.المحكمة لمنظر في  شر 

الػػرد  ألف   سػػبا األ ػػؿ  نػػ  ال يجػػوز لمحػػاكـ التنحػػي مػػف تمقػػال ن سػػ  ولػػو وجػػد 
وربمػػا كػػاف ووفػػ  امػػ  ن سػػ  واشعػػال فػػي غيػػر   سػػتنكافال اػػف  ي ػػال وظي تػػ اذلػػؾ يعػػد منػػ  

وتيػػارك  ولكػػف الم ػػرع لمحكمػػة والمتػػداايف مػػف سػػعة اممػػ  وامحمػػ  فػػال يمػػـز   ف يحػػـر ا
ادة الحيطة ورفي الحرل اػف الحكػاـ تقتءػي  شػرار  مػر تنحيػ  ولػو بالرغـ ةذا وجد  ّف زي

 . 2لمردودال اف نظرةا  و  لـ يتوافر في حق  سب  يجعم  غير  الل لنظر الداوك

بسػػمع     والتػػدليؿ اميهػػا فيػػ  بعػػض الػػػػػػمساس سػػبابكمػػا   ّف  جػػرالاو الػػرد وذكػػر 
د مػػف  تاحػػة ال ر ػػة  مػػاـ شءػػائ  لػػذلؾ ال بػػ لػػ   طمئنػػاف جمهػػور المتقاءػػيفاالحػػاكـ و 

رئػػيس سػػبا   لػػ  الحػاكـ إراحػػة ءػػميرك ألي سػب  كػػاف وشػػد تػرؾ القػػانوف تقػػدير ةػذك األ
المحكمػػػة لمنظػػػر فػػػي  مػػػر تنحيػػػ   ومنهػػػا  ف يعػػػرض  مػػػر التنحػػػي امػػػ  رئػػػيس محكمػػػة 

 . 3لالتمييز لمبو فيها 

وجوبػػال  ينػػتمف ي     91 لػػـز الم ػػّرع القاءػػي فػػي المػػادة ل الوجػػوبي فقػػد مػػا التنحػػي 
 النظر في الداوك في األحواؿ اآلتية:

 الدرجة الرابعة. ل   شريبال ألحد الو وـ و   هرال  و   ذا كاف زوجال  -1
مػي  و   حد  بوي  و ػومة شائمػة مػي  حػد الطػرفيف و   والدك و   ذا كاف ل  ولزوجت  -2

  حد  شارب . و   والدك و  زوجت 
                                                           

يؽدخرمم/  2طنض ننًدطلى/ٔننمد 10/3/1067 دٙ  067ف ضز ننحكديو/ 2( لطنض يحكًت ننخًٛٛع ننًطلى/1)

 .22/11/1066 ٙ  066ضز ننحكيو/  2ف ٔننمطنض ننًطلى/16/3/1065 ٙ  065

/ 3122( يدٍ لديٌَٕ ننًطن رديث ننُي دصف لدطنض يحكًدت ننخًٛٛدع ننًدطلى 04ننًٕفبت نهًيزة ) ؼبيب( نأل2)

 .13/12/1071 ٙ  070شطعبت/ 

 ي ص.( يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث نن04ُننًٕفبت نهًيزة) ؼبيب( نأل3)
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 وارثال ل . و  شيمال  و  يال امي و  و  وكيالل ألحد الو وـ و   ذا كاف شاءيال  -3
اميػ   شيمال  و  و يال  و  لمف يكوف وكيالل ان  و  ألزواجهـ و  لزوجت  و   ذا كاف ل  -4

 م محة في الداوك القائمة.
 كػاف شػد سػبؽ لػ  نظرةػا و  افي اػف  حػد الطػرفيف فػي الػداوكر ت و   ذا كاف شد  فت  -5

 . 1لالمني في ةذك الحالةشد  دك ب هادة فيها يقدـ  و  محكمال  و  وبيرال  و 
 ف اإجػػرالاو التػػػي يتوػػذةا القاءػػػي فػػي الحػػػاالو التػػي  وردتهػػػا المػػادة المػػػذكورة 

ف يطمػػػ  بن سػػػ  التنحػػػي اػػػف   مػػػا بالنسػػػبة لعءػػػو المجنػػػة التحقيقيػػػة فػػػيمكف    2لباطمػػػة
ست ػػعر بػػػالحرل ألي سػػب  كػػػاف واميػػ  فػػػي ةػػذك الحالػػػة  ف يعػػرض األمػػػر  التحقيػػؽ  ف 

الذي  كؿ المجنة وةو  اح  الكممة ال  ؿ فػي شبػوؿ تنحيػ  مػف  اريدام  الرئيس اإ
ادم   كما لو كانو تربط  بػالموظؼ زمالػة امػؿ ممتػدة لعقػود مػف السػنيف  في ػعر  نػ  

الػػذي ك م ػػؼ بػػ   ولمػػرئيس سػػمطة  داريلػػف يػػتمكف مػػف العمػػؿ بموءػػواية فػػي التحقيػػؽ اإ
 ثػارة الموظػؼ فػمف  النظػاـ العػاـ مػف فهػو  مػا المنػي   رفض التنحي و  تقديرية في شبوؿ

اّل سيكوف مف حؽ الذي تالعءو   ثنال التحقيؽ يج   ف يستبدؿ توافر في  سب  المني وا 
 .  3لالعاـ نءباطشرار فرض العقوبة  ماـ مجمس االفي الموظؼ  ف يطعف 

المحايد وال  اؼ مما يعني  ن  م و   داريسال طعن  ام  غيا  التحقيؽ اإم س
 . 3لواإجرالاو بعي  ال كؿ 

                                                           

 ننُي ص. 1060نؽُت  23( يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننًسَٛت ننرطنلٙف ضلى 01( ننًيزة)1)

 .31/1/1067 ٙ  066ف ح/2365( لطنض يحكًت ننخًٛٛع ننًطلى/2)

يمهػ نالَضبيط  ئٌ  ف1020نؽُت 106( حؽب ننخرسٚم ننزيَٙ نميٌَٕ يمهػ شٕضٖ ننسٔنت ضلى3)

يت عهٗ ننرمٕبيث نالَضبيطٛتف ٔنكٍ برس ننخرسٚم ننرييػ ننريو نّ االحٛت ننُظط  ٙ ننطرٌٕ ننًمس

يحكًت لضيا ننًٕففٍٛ نٓي االحٛت ننُظط  ئٌ  ف2013نؽُت 17نميٌَٕ يمهػ شٕضٖ ننسٔنت ضلى

 . /حيؼري( ب7َضبيطٛت حؽب أحكيو ننًيزة ) ٙ ننطرٍ ننًمسو عهٗ ننرمٕبيث نال
 

 

 ( يٍ ليٌَٕ ننًطن ريث ننُي ص.04( ننًيزة )3)
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اإحاطة بمجرالاو الػرد والتنحػي المن ػوص اميهػا ب لذلؾ نو ي الم رع العراشي
لسػػػنة  14مػػػوظ ي الدولػػػة رشػػػـ/ انءػػػباطفػػػي شػػػانوف المرافعػػػاو المدنيػػػة النافػػػذ فػػػي شػػػانوف 

 المحاكمة. ـ كاف في مرحمة التحقيؽ  وبياف  جرالاتها سوال  1991

 الثاني طلبامل
 الطعن القضائي

لػػػـ يكػػػف محايػػػدال فػػػي  داريوظػػػؼ الػػػذي يمحقػػػ  ظمػػػـ نتيجػػػة كػػػوف الػػػرئيس اإ ف الم
 مبنيػال شػرار فػرض العقوبػة فػي ست ؿ السمطة لمتنكيؿ ب   لػ   ف يطعػف  بؿ  فرض العقوبة

سػػػػالة اسػػػػتعمالها فػػػػي   ػػػػدار القػػػػرار امػػػػ   طعنػػػػ   سػػػػاس ايػػػػ  االنحػػػػراؼ بالسػػػػمطة وا 
ؼ رد اءػو المجنػة التحقيقيػة ي لكػف ةػذك الوسػيمة الحقػة ل ػرض العقوبػة بوػالنءباطاال

فػػي ية ولمحيمولػػة دوف الوشػػوع نءػػباطوالػػذي يعػػد مػػف الوسػػائؿ السػػابقة ل ػػرض العقوبػػة اال
 يعػػػدكػػػذلؾ   ال وةػػػو بطػػػالف  جػػػرالاو فػػػرض العقوبػػػةآ داريبعيػػػ  مػػػف ايػػػو  القػػػرار اإ

ك مػف ااتبار الطعف القءائي مف الءماناو المهمة لمموظؼ في مواجهة سمطة الت دي  ب
ذلػػؾ يعتبػػر حػػؽ التقاءػػي مػػف الحقػػوؽ فءػػالل اػػف   ناو الالحقػػة ل ػػرض العقوبػػةالءػػما

النافػػػذ  2115لسػػػنة عراشػػػي لاترفػػػو بهػػػا الدسػػػاتير لافػػػراد ومنهػػػا الدسػػػتور ااالعامػػة التػػػي 
   التقاءي حؽ م وف ومك وؿ لمجميػيلثالثال  من  ب ف  / البند19في المادة ل الذي  شرك

  الموظؼ العػاـ فػي مواجهػة السػمطاو الت ديبيػة وحؽ الطعف القءائي مف  ةـ ءماناو
 :فراييفةذا الموءوع مف والؿ  سنتناوؿلذلؾ 

 الجهة المختصة انظر الطعن القبائي: األول فرعال

ية توتمػؼ نءػباط ف الجهة الموت ة بػالنظر فػي الطعػف المقػدـ امػ  القػراراو اال
ة فػي فرنسػا داريػكـ اإةذا االوت اص موزع بػيف المحػافمف  وتالؼ الدوؿ  ف ي فرنسااب

ة ت  ؿ في الطعوف المقدمة مف الموظ يف ب كؿ ااـ  داريومجمس الدولة  فالمحاكـ اإ
مجمػػػػس الدولػػػػة ةػػػػو الػػػػذي ينظػػػػر فػػػػي فػػػػمف  اػػػػدا المػػػػوظ يف المعينػػػػيف بمرسػػػػـو جمهػػػػوري
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سػػػػتئناؼ بالنسػػػػبة لمقػػػػراراو الت ديبيػػػػة التػػػػي اطعػػػػونهـ  ويوػػػػتص مجمػػػػس الدولػػػػة كقاءػػػػي 
 فترءها مجمس الت دي   وي ترط في ةذا الطعف: ف تمؾ التي تتءمف اقوباو   د م

 ف يكوف لمقدـ الطعف م محة تبرر ةذا الطعف.  -1

اػف  الػتظمـ تعمػؽ برفػييماـ مجمس الدولػة  ال سػيما فيمػا  المقررة  لاورااي اإجرايف     -2
 . 1لطريؽ محاـ في بعض الحاالو 

رار التػػػ ديبي تبعػػػال القػػػفػػػي ا فػػػي م ػػػر توتمػػػؼ الجهػػػة الموت ػػػة بنظػػػر الطعػػػف ّمػػػ   
الوػػتالؼ الجهػػة الم ػػدرة لمقػػرار  فالمحػػاكـ الت ديبيػػة توػػتص بػػالنظر فػػي الطعػػوف التػػي 

جانػػػ   لػػػ     2لتقػػػاـ ءػػػد القػػػراراو الت ديبيػػػة ال ػػػادرة اػػػف السػػػمطاو الت ديبيػػػة الرئاسػػػية 
 . 3ل مية بتوشيي الجزال سمطتها األ

طعػػوف المقدمػػػة امػػ  شػػػراراو ة العميػػا فتوػػػتص بػػالنظر فػػػي الداريػػػاإ كمػػةا المحّمػػ   
 . 4لةما جهة طعف ااتبار  و  الل المحاكـ الت ديبية سوال تمؾ ال ادرة منها ابتد

سمطة الت دي  في النظػاـ العراشػي تمػارس مػف وػالؿ السػمطاو فمف   ما في العراؽ
مجمس ويطمؽ ام   و  ام   ورة لجنة و    دارية سوال ام   كؿ فرد لرئيس دارياإ

ف الجهػػػة الموت ػػػة بنظػػػر الطعػػػف القءػػػائي امػػػ   ةػػػذك ال ػػػورة بػػػػ لت ديػػػ  المجمػػػس   وا 
  1989لسػنة  116العػاـ رشػـ  نءػباطية ةػو مجمػس االنءػباطشراراو فرض العقوبػة اال

  1936لو  1929لسنتي ل نءباطالعاـ في ظؿ شانوني اال نءباطولقد كاف مجمس اال
وجهة ااتػراض لطعػف   المم ييف سمطة مبتدئة يستطيي فرض العقوباو ام  الموظ يف 

 14رشػػـ  نءػػباطشػػانوف اال فّ       ال داريامػػ  بعػػض العقوبػػاو الػػذي ي ػػدرةا الػػرئيس اإ
فػي ةػذا المجػاؿ وجعػؿ مػف  نءػباطوت ا او مجمس االاالنافذ شد شمص  1991لسنة 

ية التػػػػػي ت ػػػػػدر بحػػػػػؽ نءػػػػػباطاتػػػػػراضلطعف  امػػػػػ  العقوبػػػػػاو االا جهػػػػػة ةػػػػػذك الجهػػػػػة
                                                           

 .254-253عهٙ فًرت يحيضبف يصسض ؼيبكف ص( ز. 1)

 .1072نؽُت  47( يٍ ليٌَٕ يمهػ ننسٔنت ننًصط٘ ضلى 15( ننًيزة )2)

( أيمددس فٓدديز َددي ع عٛدديؾف ضددًيَيث ننًؽدديانت ننخ زٚبٛددت نهًٕفددف ننردديوف زضنؼددت يميضَددتف ضؼددينت 3)

 .70ف ص2007ييفؽخٛطف فييرت ننُميح ننٕطُٛتف 

 .1072نؽُت  47ننسٔنت ننًصط٘ ضلى ( يٍ ليٌَٕ يمهػ 22( ننًيزة )4)
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.  1لوتػرجيل لمنظػاـ الرئاسػي فػي الت ديػ   دارةفااميػة اإالموظؼ  وفي ةذا ت مي  لمبػد  
ة شرارةػػػا ب ػػػرض  حػػػدك العقوبػػػاو المن ػػػوص اميهػػػا فػػػي داريػػػتوػػػذو الجهػػػة اإ فػػػمذا مػػػا 
مػاـ  مػف حػؽ الموظػؼ االاتػراض امػ  شػرار فػرض العقوبػة فػمف  النافذ نءباطشانوف اال
تػػي   ػػدرت  وذلػػؾ وػػالؿ ة الداريػػالعػػاـ بعػػد الػػتظمـ منػػ   مػػاـ الجهػػة اإ نءػػباطمجمػػس اال

 وثالثػػيف يومػػال مػػف تػػاريا تبميػػق الموظػػؼ بقػػرار فػػرض العقوبػػة وامػػ  الجهػػة المػػذكورة البػػ
نتهػال ةػذك  رغـ بػالفيػ   وفي التظمـ والؿ ثالثيف يومال مػف تػاريا تقديمػ   وانػد اػدـ البػ

العػػاـ  نءػػباطالموظػػؼ تقػػديـ الطعػف  مػػاـ مجمػػس اال  المػدة يعػػد ذلػػؾ رفءػػال لمػتظمـ وامػػ
تػػاريا تبميػػق الموظػػؼ بػػرفض الػػتظمـ حقيقػػة وحكمػػال حسػػ  نػػص  فوػػالؿ ثالثػػيف يومػػال مػػ

/ والل  مػػػف ةػػذا القػػػانوف  كمػػا يجػػػوز الطعػػف فػػػي القػػرار الػػػذي ي ػػدرك مجمػػػس 15المػػادة ل
العػػاـ لػػدك الهيئػػة العامػػة لمجمػػس  ػػورك الدولػػة وػػالؿ ثالثػػيف يومػػال مػػف تػػاريا  نءػػباطاال

 القرار ال ادر نتيجة الطعف باتال وممزمال. ويعدبم ال ك م  ااتبار  و  تبميق الموظؼ

لسنة  14رشـ  موظ ي الدولة انءباطمف شانوف  11وكذلؾ ال قرة رابعال مف المادة 
سػػػتثنو اقػػػوبتي ل ػػػو النظػػػر واإنػػػذار مػػػف حػػػؽ الطعػػػف   ذ بمجػػػرد اشػػػد  معػػػدؿال 1991

اديػة العميػا شػررو وػالؿ ف المحكمػة االتح   ة ت ػبل باتػال   ال داري دورةما مف الجهة اإ
ة وفقػال داريػية ةػي مػف القػراراو اإنءباطداوك  شيمو  مامها ب ف شرار فرض العقوبة اال

  مػػف دسػػػتور جمهوريػػة العػػػراؽ 111ف المػػادة ل     وحيػػػ  داريسػػتقر اميػػػ  ال قػػ  اإ لمػػا 
ليحظػػر الػػنص فػػي القػػوانيف امػػ  تح ػػيف  ي  مػػا م ػػادك تػػنص امػػ  النافػػذ 2115لسػػنة 
  11لال قػػػرة رابعػػال مػػػف المػػػادة  ت سػػتثنامػػػا فػػػمف  لػػذلؾ  مػػف الطعػػػف   داريرار شػػػ و  امػػؿ
لػػذلؾ شػػررو المحكمػػة االتحاديػػة العميػػا     مػػف الدسػػتور111يوػػالؼ نػػص المػػادة ل اػػالك 
مر بعدـ  وءػاع   المذكور بقدر تعمؽ األ11رابعال مف المادة ل ال قرة نص توريةادـ دس

حػالؿ فقػرة جديػدة محمهػاال ل   اقوبتي ل و النظر واإنذار   طعف حس  االوت اص وا 
  مف 111الطعف تطبيقال ألحكاـ المادة ل ل   يةنءباطتوءي جميي العقوباو االبحي  

                                                           

 .22( ز. غيظ٘  ٛصم يٓس٘ف يصسض ؼيبكف ص1)
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تناسػػػ  بػػػيف ال يمتػػػد لي ػػػمؿ مػػػدك داريوالقءػػػال فػػػي رشابتػػػ  امػػػ  القػػػرار اإ   1لالدسػػػتور
بحػؽ الموظػؼ وفػي  المرتك الذن   ل    ي مدك االشة العقوبة بالنظر  العقوبة والجـر
 . 2لة العميا تراش  ةذا التناس  بيف العقوبة والجـرداريالمحكمة اإفمف  ةذا المجاؿ

لحيػػػ  ظهػػػر  مػػػا م ػػػادك العػػػاـ فػػػي شػػػرار لػػػ  نءػػػباطوبهػػػذا ال ػػػدد شػػػرر مجمػػػس اال
كت و بتوجي  اقوبة اإنذار لممعترض امي   وحث  ام   شد  نءباطلممجمس  ف لجنة اال

ف ةذا      وحي   الومرة واالستقامة في حيات  االجتمااية والوظي يةسراؼ بتناوؿ ادـ اإ
العقوبػػة الم روءػػة  فّ    كػػاف  ػػحيحال وموافقػػال لمقػػانوف  كمػػا   سػػبا القػػرار لمػػا احتػػواك مػػف 

فػي شرارةػا المعتػرض اميػ   لػذا  ستهدفتها المجنػةابموجب  كانو مالئمة مي ال اياو التي 
 . 3لشرر المجمس ت ديق  

لسػػػنة  17 ػػػدور التعػػديؿ الوػػػامس لقػػانوف مجمػػػس  ػػورك الدولػػػة رشػػـ  ولكػػف بعػػد
ي يقيمهػػا تػػ    ػػبل لمحكمػػة شءػػال المػػوظ يف اوت ػػاص النظػػر فػػي الػػدااوي ال2113

ية المن ػوص نءػباطالموظؼ ام  دوائر الدولة والقطاع العاـ لمطعػف فػي العقوبػاو اال
 .  4لموظ ي الدولة النافذ  انءباطاميها في شانوف 

ماـ محكمة القءػال الػتظمـ لػدك الجهػة    شبؿ تقديـ الطعف م  الموظ يف اوي ترط 
 ة التي   درت  والؿ ثالثيف يومال مف تػاريا تبميػق الموظػؼ بػرفض الػتظمـ حقيقػةدارياإ
مػػاـ محكمػػة  شػػرار الػػتظمـ وػػالؿ مػػدة ثالثػػيف يومػػال فػػي حكمػػال  وامػػ  الموظػػؼ الطعػػف  و 

مػػة بعػػد مءػػي تمػػؾ المػػدة مػػف تػػاريا تبميػػق شءػػال المػػوظ يف  فػػال تسػػمي الػػدااوي المقد
القرار المعترض اميػ   ذا كػاف داوػؿ العػراؽ  وسػتوف يومػا ل  ذا كػاف  و  الموظؼ باألمر

مػػػاـ المحكمػػػة  وارجػػػ   كػػػذلؾ يجػػػوز الطعػػػف تمييػػػزال بقػػػراراو محكمػػػة شءػػػال المػػػوظ يف 

                                                           
ف أحكدديو ٔلددطنضنث ننًحكًددت 2/7/2007/ نححيزٚددت/  ددٙ  4( لددطنض ننًحكًددت نالححيزٚددت ننرهٛددي ضلددى/1)

 .30( إلاسنض فًرٛت ننمضيا ننرطنلٙف ص2007-2006-2005نالححيزٚت ننرهٛي نألعٕنو )

يض٘ف ننمضيا نإلزنض٘ف ننكخيب ننزديَٙف لضديا ننخردٕٚط ٔطدطق ننطردٍ  دٙ ( ز. ؼهًٛيٌ يحًس ننط2ً)

 .642ف ص1077نالحكيوف زنض ننفكط ننرطبٙف 

ف يمهدت ننرسنندتف ننردسز ننزيندذف 0/5/1070 دٙ  1070/  122( لطنض ننًحكًت نالححيزٚت ننرهٛيف ضلدى3)

 .001ف ص1070ننؽُت ننرييؽتف 

 ننُي ص. 1001نؽُت  14َضبيط نَضبيط يٕففٙ ننسٔنت ضلى يٍ ليٌَٕ نال 2/ حيؼريً(  7( ننًيزة )4)
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ويكػوف شػرار محكمػة ةا مبم ػال  ااتبار ة العميا والؿ ثالثيف يومال مف تاريا تبمي ها و دارياإ
ة العميػػػا نتيجػػػة الطعػػػف باتػػػال داريػػػشءػػػال المػػػوظ يف غيػػػر المطعػػػوف بػػػ  وشػػػرار المحكمػػػة اإ

 . 1لوممزمال 
 يةنبااطعمى القرارات ال وشروط الطعن  أسااب: الثاني فرعال

فػي  طػار  دارةة التػي ت ػدرةا اإداريػالقرار الت ديبي  ػ ن  ك ػ ف كافػة القػراراو اإ
ف ي ػػدر اػف الموظػػؼ الموػتص الػػذي يقػررك القػػانوف شا ػػدال    نب ػي الم ػرواية  حيػػ  ي

الهػػدؼ الػػذي و  ػػ  القػػانوف إ ػػدارك كمػػا ينب ػػي  ف  و  بػػ  تحقيػػؽ الم ػػمحة العامػػة
 . 2لتبررك و ف يرد ام  كؿ محؿ ممكف وشائـ م روع   سبا يبني القرار ام  

 ةوائػ  ال و ػية  و  فالطعف في القػرار التػ ديبي ال يكػوف متروكػال لرغبػة الموظػؼ
 و  التػػي يمكػػف لم ػػرد سػػبا بػػالرغـ مػػف  نػػ  يمثػػؿ ءػػمانة ووجػػ  حػػؽ لكػػؿ فػػرد ءػػمف األ

لمطعػػف فػػي القػػرار فمنػػ   الموظػػؼ فػػي القػػرار التػػ ديبي  ف يسػػتند  ليػػ  فػػي طعنػػ  وبالتػػالي
التػػ ديبي ال بػػد  ف يكػػوف القػػرار شػػد انطػػوك امػػ  ش ػػور فػػي  حػػد   ركانػػ  التػػي  و  دارياإ

 . 3للقانوف وةي لاالوت اص والمحؿ والسب  وال اية والهدؼ   ار  ليها ا

التػػي ألجمهػػا يبطػػؿ القػػرار التػػ ديبي بالقػػدر الػػذي يقتءػػي   سػػبا وسػػوؼ نتنػػاوؿ األ
 موءوع ةذك الدراسة وام  النحو اآلتي:

 أوًل: عيب عدم الختصاص:

السػػمطة التػػي يوولهػػا القػػانوف لجهػػة تمتمػػؾ  ػػ ة  و  االوت ػػاص ةػػو ال ػػالحية
ة  داريمة  وشوااد االوت اص ةي التي تحدد الجهاو الموت ة بم دار القراراو اإاا

يكػػوف  داريفتعتبػػر شوااػػد االوت ػػاص مػػف النظػػاـ العػػاـ فػػال يجػػوز موال تهػػا  والقػػرار اإ
ةيئػة ال تممػؾ القػدرة القانونيػة  و  معيبال بعيػ  اػدـ االوت ػاص   ذا  ػدر اػف  ػوص

                                                           

 / حيؼريً(  ف بف سف يٍ ليٌَٕ الَضبيط ننُي ص.7( ننًيزة )1)

( ز. عبددس ننرعٚددع عبددس ننًددُرى ذهٛفددتف ننضددًيَيث ننخ زٚبٛددت  ددٙ ننٕفٛفددت ننرييددتف زنض ننفكددط ٔننمدديٌَٕف 2)

 .200ف ص 2005-2004ننًُصٕضةف يصطف 

فز. عصيو ننبطظَمٙف ز. ٚيؼٍٛ يٓس٘ف يبيزا ٔأحكيو ننميٌَٕ نإلزنض٘ف يسٚطٚت ( ز. يحًس عهٙ بسٚط3)

 .420-412ف ص1003زنض ننكخب نهطبيعت ٔننُ،طف 
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ص الهيئػػػاو العامػػػة ومػػػا يت ػػػرع ونيػػػة المنظمػػػة الوت ػػػاامػػػ    ػػػدارك طبقػػػال لمقوااػػػد القان
 . 1لانها

وينػػػػدرل ءػػػػمف ةػػػػذا العيػػػػ  تجػػػػاوز حػػػػدود االوت ػػػػاص  كػػػػ ف تتجػػػػاوز السػػػػمطة 
مقػدار ةػذك العقوبػاو مثػؿ  ف يمنػي الػرئيس  و  الت ديبية ما  نيط بهػا مػف توشيػي العقوبػاو

اقوبة شطي الرات    ل و النظر  فيوشي و  االوت اص بمعاشبة موظ ي  باإنذار دارياإ
اإنػذار  في ةذا المثاؿ يممؾ االوت ػاص فػي معاشبػة موظ يػ  ب داريفمي   ف الرئيس اإ

  ويسػػتطيي القاءػػي  2لوت ا ػػ  يعيػػ  القػػرار بعػػدـ االوت ػػاص ال   ّف تجػػاوزك لنطػػاؽ ا
  ف يت ػػػدك لعيػػػ  االوت ػػػاص مػػػف تمقػػػال ن سػػػ  ولػػػو لػػػـ يثػػػرك طالػػػ  اإل ػػػال ولكنػػػ  ال 

قءػػػي بػػػ كثر ممػػػا يطمبػػػ  الو ػػػوـ  فػػػال يسػػػتطيي  ف يم ػػػي الجانػػػ  غيػػػر يسػػػتطيي   ف ي
  ويمكػػف ح ػػر  ػػور اػػدـ  3لالمطمػػو   ل ػػا ك مػػف شػػرار   ػػدرت  سػػمطة غيػػر موت ػػة

االوت ػػػػػػػاص بعػػػػػػػدـ االوت ػػػػػػػػاص ال و ػػػػػػػي واػػػػػػػدـ االوت ػػػػػػػػاص المكػػػػػػػاني واػػػػػػػػدـ 
 . 4لاالوت اص الموءواي وادـ االوت اص الزماني

 ار التأدياي:ثانيًا: العيب المتصل امحل القر 

تطبيقػال  بػؿ   نػ    ةػـ  وجػ  اإل ػال و كثرةػا داريوةذا العي  مػف العيػو  القػرار اإ 
ابػػة رش فيمػػا يتعمػػؽ باالوت ػػاص وال ػػكؿ ةػػي داريالقءػػال اإ فػػي الواشػػي العممػػي  فرشابػػة

 المطعوف في     ما رشابت  فيما يتعمؽ بموال ة القوااد  وارجية بعيدة اف فحوك القرار

 

                                                           

 .300( ز. عبس ننرعٚع عبس ننًُرى ذهٛفتف يصسض ؼيبكف ص1)

( أيمددس فٓدديز َددي ع عٛدديؾف ضددًيَيث ننًؽدديانت ننخ زٚبٛددت نهًٕفددف ننردديوف زضنؼددت يميضَددتف ضؼددينت 2)

 .02ف ص2007ٛطف فييرت ننُميح ننٕطُٛتف ييفؽخ

 ٔيي برسْي.120ًئ٘ف يصسض ؼيبكف ص( ز. ؼهًٛيٌ يحًس ننط3)

(  يضم فبٛطف ننطرٍ ننمضيئٙ كضًيَت نهًٕففٍٛ  ٙ يٕنفٓت ؼهطيث ننخ زٚبف بحذ يُ،ٕض  ٙ 4)

 .261ف ص2012ف 5ف و1يمهت ننميزؼٛت نهميٌَٕ ٔننرهٕو ننؽٛيؼٛتف م



   (3232لعام )ا(/23(/العدد )9لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

234 

   1لألحكػاـ القػانوف العػاـ دارينية فمنهػا رشابػة موءػواية تسػتهدؼ مراشبػة القػرار اإالقانو 
ةػو األثػػر القػانوني الػػذي يحدثػ  القػػرار فػي الحالػػة القانونيػة القائمػػة  داريومحػؿ القػػرار اإ

تعديمػػ   وينب ػػي  ف تتػػوافر فػػي محػػؿ  و   ل ائػػ  و  وذلػػؾ  مػػا بمن ػػال مركػػز شػػانوني جديػػد
  رطاف: داريالقرار اإ

سػتحالت   كػف باإمكػاف ترتيػ  ةػذا المحػؿ  ي ا  ف يكوف محؿ القػرار ممكنػا ل فػمذا لػـ ي -1
 منعدمال. داريكاف القرار اإ

  حكػػاـ القػػانوف  فػػمذا وػػالؼ  لػػ   يجػػ    ف يكػػوف محػػؿ القػػرار جػػائزال شانونػػال  ي يسػػتند -2
 . 2لل ال  حكاـ القانوف   بل القرار غير م رواال  وبالتالي يكونال معرءال لإل

وةذا يتطم   ف تتوافر في العقوبة الت ديبية التي ت كؿ محػؿ القػرار التػ ديبي كافػة 
ءوابط الجزال التي ينب ي التقيد بها ومراااتها وااللتزاـ بهػا انػد فػرض العقوبػة ك ػراية 
العقوبػػػػة و و ػػػػيتها ومالئمتهػػػػا لمموال ػػػػة واػػػػدـ تعػػػػددةا واػػػػدـ رجعيتهػػػػا والمسػػػػاواة فػػػػي 

 . 3لفرءها

جراءات إصداره:ثال  ثًا: عيب مخالفة القرار التأدياي لمشكل وا 

ال ػػػكمية المحػػػددة إ ػػػدار  و  حتػػػراـ القوااػػػد اإجرائيػػػةايػػػ  ال ػػػكؿ يعنػػػي اػػػدـ ا
 و  فػػػػي القػػػػوانيف والواشػػػػي سػػػػوال   كػػػػاف ذلػػػػؾ بمةمػػػػاؿ تمػػػػؾ القوااػػػػد كميػػػػال  ةداريػػػػالقػػػػراراو اإ

 . 4لموال تها جزئيال 

ي مجػػػاؿ حمايػػػة الم ػػػمحة العامػػػة وم ػػػمحة ولمقوااػػػد ال ػػػكمية  ةميػػػة وا ػػػة فػػػ
مػػواطف الزلػػؿ والتسػػرع  ومنحهػػا فر ػػة معقولػػة  دارةاألفػػراد  وذلػػؾ مػػف وػػالؿ تجنيػػ  اإ

                                                           

نندص٘ لدطض )إٌ  12/12/2006 دٙ  2006نَضدبيط/ حًٛٛدع/  207ٛدع ننًدطلى/ لطنض يحكًدت ننخًٛ (1) 

 ننؽبب ضكٍ يٍ أضكيٌ ننمطنض نإلزنض٘ يًي ٚخرٍٛ شكطِ ٔإال كيٌ ننمطنض يرٛبيً(.

 .07( أيمس فٓيز َي ع عٛيؾف ننًصسض ننؽيبكف ص2) 

 .263(  يضم فبٛطف ننًصسض ننؽيبكف ص 3)

 .733ؽيبكف ص ز. ؼهًٛيٌ يحًس ننطًئ٘ف ننًصسض نن( 4)
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التقميػػػؿ مػػػف القػػػراراو  لػػػ   لمتػػػروي والتػػػدبر ودراسػػػة وجهػػػاو النظػػػر الموتم ػػػة  ممػػػا يػػػ دي
 . 1لالمبتسرة  و  الطائ ة

 رااعًا: العيب المتصل اساب القرار التأدياي:

 الػػواشعي الػػػذي يمػػػـز و  سػػب  القػػػرار التػػ ديبي ب ػػػ ة اامػػػة ةػػو العن ػػػر القػػػانوني
ام  التدوؿ بق د  حدا   ثر  دارةشانونية تحمؿ اإ و    دارك  فهو حالة واشعية دارةاإ

 . 2لشانوني معيف وةو سب  القرار تو الل لتحقيؽ غاية القرار وةو ال الل العاـ 
 الغاية:و أ خامسًا: العيب المتصل االغرض

وةػػو مت ػػؿ  داري ف  سػػالة اسػػتعماؿ السػػمطة ةػػي وجػػ  لعػػدـ م ػػرواية القػػرار اإ
يػؽ الم ػمحة العامػة  كمػا فػي غايػة تحق داريب اية   دارك ويقي حينما يوالؼ القرار اإ

سػػػتعماؿ السػػػمطة م ػػػمحة بعيػػػدة اػػػف الم ػػػمحة العامػػػة كا دارةسػػػتهداؼ رجػػػؿ اإحالػػػة ا
 .  3لم محة وا ةبق د تحقيؽ  و  بق د االنتقاـ

شػػانوف مجمػػس  ػػورك الدولػػة العراشػػي   ذ  لػػ   والبػػد مػػف اإ ػػارة فػػي ةػػذا المجػػاؿ 
 ة:داريالطعف في القراراو اإ  سبا نص ام   ف يكوف مف 

 األنظمػػة والتعميمػػاو و  موال ػػة لمقػػانوف و  القػػرار ورشػػال  و    ف يتءػػمف األمػػر -1
 األنظمة الداومية. و 

معيبػػال فػػي  و  ر شػػد  ػػدر والفػػال لقوااػػد االوت ػػاصالقػػرا و    ف يكػػوف األ مػػر -2
 سبب . و  في محم  و  في اإجرالاو و   كم 

                                                           

ص ف 1076ف لضيا نإلنغياف ننميْطةف نألٔل( ز. ؼهًٛيٌ يحًس ننطًئ٘ف ننمضيا نإلزنض٘ف ننكخيب 1) 

 .04ف ننً،يض إنّٛ عُس أيمس فٓيز َي ع عٛيؾف يصسض ؼيبكف ص152

قف ننً،ديض إنٛدّ عُدس ز. عبدس 26نؽدُت  257( لطنض ننًحكًت نالزنضٚدت ننرهٛدي  دٙ يصدطف طردٍ ضلدى 2) 

 .322عبس ننًُرى ذهٛفتف يصسض ؼيبكف صننرعٚع 

 .330-320( ز. عبس ننرعٚع عبس ننًُرى ذهٛفتف ننًصسض ننؽيبكف ص 3)
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 و  القرار وط  في تطبيػؽ القػوانيف واألنظمػة والتعميمػاو و    ف يتءمف األمر -3
تعسػػػػؼ فػػػػي اسػػػػتعماؿ  و  فيػػػػ   سػػػػالة و  فػػػػي ت سػػػػيرةا و  األنظمػػػػة الداوميػػػػة

 االنحراؼ انها. و  السمطة

 الهيئػة اػف اتوػاذ   مػػر و  رفػض الموظػؼ داريالقػرار اإ األمػر  و ويعػد فػي حكػـ
 . 1لشرار كاف مف الواج  اميها اتواذك شانونال  و 

 مػػػا  ػػػروط الطعػػػف القءػػػائي فيق ػػػد بػػػ  ال ػػػروط الواجػػػ  توافرةػػػا حتػػػ  تسػػػتطيي 
شبػوؿ الطعػف  ذا فػمف  المحكمة شبوؿ الداوك ومف ثػـ البحػ  فػي موءػوع الطعػف  كػذلؾ

ط  ال يعنػػػي األمػػػر  جابػػػة الطػػػااف لطمباتػػػ    ذ يتوشػػػؼ ذلػػػؾ امػػػ  شانونيػػػة تػػػوافرو  ػػػرو 
الحكـ  و  ثبو موال ة القرار الحكـ ومف ثـ تحكـ المحكمة بطمباو المداي  ذا و  القرار

ال حكمػػػو المحكمػػػة بػػػرفض الػػػداوك ردةػػػا  ويعتبػػػر الطعػػػف  و  المطعػػػوف فيػػػ  لمقػػػانوف وا 
ة لحمايػػة مبػػد  الم ػػرواية وءػػمانة مػػائؿ المهالحكػػـ التػػ ديبي مػػف الوسػػ و  بمل ػػال القػػرار

ا  ال  ف لهػػػذا الطعػػػف  ساسػػػية لحمايػػػة الموظػػػؼ مػػػف  وطػػػال السػػػمطاو الت ديبيػػػة وتعسػػػ ه
حترامهػػػا لءػػػماف شبػػػوؿ الطعػػػف واػػػدـ ردك  ومػػػف ةػػػذك ال ػػػروط  ف يكػػػوف  ػػػروط ينب ػػػي ا

 . 2للمقدـ الطم  م محة في تقديم  و ف يتـ والؿ المواايد المقررة شانونال 

 ف ةذك ال روط:وم
 أ وًل: المصمحة:

مػػف المبػػادم المسػػتقرة فػػي فقػػ  القػػانوف وفػػي مجػػاؿ التقاءػػي   نػػ  ال داػػوك ب يػػر 
سػػػتقرو   حكػػػاـ ة ل ػػػاحبها وشػػػد ام ػػػمحة  فالم ػػػمحة ةػػػي مبػػػرر وجػػػود الػػػداوك بالنسػػػب

ة امػ    اّل تقبػؿ داريػاإ و  التجاريػة و  القءال وكػذلؾ الت ػريعاو الموتم ػة سػوال المدنيػة
لطمبػػػاو المقدمػػػة مػػػف    ػػػواص ليسػػػو لهػػػـ م ػػػمحة  و ػػػية  فالم ػػػرع الم ػػػري فػػػي ا

                                                           

نؽدُت  65ننًردسل بمديٌَٕ ضلدى  2013نؽدُت  17ننخرسٚم ننرييػ نميٌَٕ يمهػ شٕضٖ ننسٔنت ضلدى  (1)

 فننفمدطة ذييؽديً ننًيزة ننؽديبرتف  4223بينرسز  20/6/2013ف ننٕليئع ننرطنلٛتف ننًُ،ٕض  ٙ 1070

 .20 – 22ص فؼيزؼيً 

 .23-22( أيمس فٓيز َي ع عٛيؾف يصسض ؼيبكف ص 2)
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فػػػي المػػػادة الرابعػػػة يقػػػرر: لال يقبػػػؿ  ي  1968لسػػػنة  13شػػػانوف المرافعػػػاو المدنيػػػة رشػػػـ 
  مػف 6رفي ال يكوف ل احب  م ػمحة شائمػة يقرةػا القػانوف...  وتػنص المػادة ل و  طم 

المعػػدؿ امػػ    نػػ : لي ػػترط فػػي  1969لسػػنة  83شػػانوف المرافعػػاو المدنيػػة العراشػػي رشػػـ 
الداوك  ف يكوف المداي ل  م محة معمومة وحالة ممكنة ومحققة ومي ذلؾ فالم محة 

الءػػرر بػػذوي ال ػػ ف  التوػػوؼ مػػف  لحػػاؽ لػػ   المحتممػػة تك ػػي  ف كػػاف ةنػػاؾ مػػا يػػداو
ة وفي ةذك الحال  داال بحؽ م جؿ ام   ف يراا  األجؿ اند الحكـ ب ويجوز كذلؾ اال

 . 1ليتحمؿ المداي م اريؼ الداوك  

 ثانيًا: مواعيد الطعن اإلغاء القرارات التأدياية:

مواايػػػػد الطعػػػػف المقػػػػررة شانونػػػػال مػػػػف ال ػػػػروط األساسػػػػية لمطعػػػػف فػػػػي القػػػػرار  تعػػػػد
  ف ي القانوف الم ري حرص الم رع الم ري ام   ف يقيدةا بنطاؽ ءػيؽ  2لالت ديبي

لسػنة  47  مف شانوف مجمس الدولة الم ػري رشػـ 24ل فيما يتعمؽ بمدتها كما في المادة
ف: لميعػػاد رفػػي الػػداوك  مػػاـ المحكمػػة فيمػػا يتعمػػؽ بطمبػػاو      حيػػ  تػػنص امػػ  1972

المطعػػوف فيػػ  فػػي الجريػػدة الرسػػمية   دارياإل ػػال سػػتوف يومػػال مػػف تػػاريا ن ػػر القػػرار اإ
د تنظػػػيـ مجمػػػس اػػػا   الػػػذي  1945مػػػف  مػػػر تمػػػوز سػػػنة  49وتقابػػػؿ ةػػػذك المػػػادة  المػػػادة 

2ل االن  و  الدولة ال رنسي  ذ جعؿ مدة رفي الداوك  هريف مف تاريا ن ر القرار

 . 3ل

ية في القانوف العراشي فقػد  جػازو المػادة نءباط  ما مواايد الطعف في القراراو اال
 1991لسػػنة  14مػػوظ ي الدولػػة والقطػػاع العػػاـ رشػػـ  انءػػباط  المعدلػػة مػػف شػػانوف 15ل

ية المن وص اميها فػي نءباطالمعاش  ب ية اقوبة مف العقوباو اال المعدؿ: للمموظؼ
شءػػػػال  مػػػػف شػػػػانوف المػػػػذكور الطعػػػػف فػػػػي شػػػػرار فػػػػرض العقوبػػػػة   مػػػػاـ محكمػػػػة 8المػػػػادة 

 ػترطو شبػؿ ريا تبمي ػ  بقػرار فػرض العقوبػة  واالموظ يف والؿ مدة ثالثػيف يومػال مػف تػا
وػػالؿ ثالثػػيف يومػػال مػػف تػػاريا تبميػػق  ةداريػػتقػػديـ الطعػػف الػػتظمـ مػػف القػػرار   مػػاـ الجهػػة اإ

                                                           

( )شطط ننًصهحت  ٙ زعدٕٖ نالنغديا( بحدذ يُ،دٕض  دٙ يمهدت ننميزؼدٛت نهمديٌَٕ ٔننرهدٕو ننؽٛيؼدٛتف 1)

 .125 – 152ف ص2002ف نألٔلف كيٌَٕ نألٔلننرسز ننزيَٙف ننًمهس 

 .255-254(  يضم فبٛطف ننًصسض ننؽيبكف ص 2)
(

2
 ) 

 .560( ز. ؼهًٛيٌ يحًس ننطًئ٘ف يصسض ؼيبكف ص3)
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  وام  الجهة المػذكورة البػو فػي الػتظمـ وػالؿ مػدة ثالثػيف يومػال مػف  1لالموظؼ بالقرار 
ذلػػػؾ يعػػػد رفءػػػال فػػػمف  نتهػػػال المػػػدة المػػػذكورةقديمػػػ  وانػػػد اػػػدـ البػػػو فيػػػ  بػػػالرغـ اتػػػاريا ت

الثيف يومال مف العاـ والؿ ث نءباطلمتظمـ  وامي  ي ترط  ف يقدـ الطعف لدك مجمس اال
 حكمػال  وةػذك المػدة ةػي مػدة سػقوط فػمذا لػـ و  تاريا تبميق الموظؼ برفض التظمـ حقيقػة

العػػػاـ ومػػػف حػػػؽ  نءػػػباطاتراءػػػ   مػػػاـ مجمػػػس االيػػػتظمـ وػػػالؿ تمػػػؾ المػػػدة فػػػال يقبػػػؿ ا
 . 2لاتراء   كالالمجمس رد ا

                                                           

نؽدُت  14ننًرسنت يٍ ليٌَٕ نَضبيط يٕففٙ ننسٔنت ٔننمطيم ننريو ضلدى  15( ننفمطة )رينزيً( يٍ ننًيزة 1)

 .2013نؽُت  17ف ٔننخرسٚم ننرييػ نميٌَٕ يمهػ شٕضٖ ننسٔنت ضلى 1001
ف ننًؤضخ  ٙ 165/2000ف 146/2000ف 130/2000لطنضنث يمهػ نالَضبيط ننريو ننًطلًت  (2)

ف أٔضزْي ز. غيظ٘  ٛصم يٓس٘ف شطح أحكيو ليٌَٕ أَضبظ يٕففٙ ننسٔنتف 10/1/2000

 .24ص  ننًصسض ننؽيبكف
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 الخاتمــــــــة

ممػػػػة بج ورجنػػػػا  يػػػػدةءػػػػماناو الحلبعػػػػد االنتهػػػػال مػػػػف كتابػػػػة البحػػػػ  الموسػػػػومة  
 :ستنتاجاو وتو ياو  يمكف   جمالها بما ي تيا

 :الستنتاجات :أولً 

 رتكػا  موال ػةاّل بعد   حالة الموظؼ الموػالؼ باال يجري التحقؽ مي الموظؼ   .1
  ف شػػػرار اإحالػػػة يعتبػػػر  ااتبػػػارلجنػػػة تحقيقيػػػة تتػػػول  التحقيػػػؽ معػػػ   امػػػ   لػػػ  

الحقيقػػة واألوػػذ  لػػ   لمو ػػوؿ دارييػػؽ اإ جػػرالل جوةريػػال تبػػد  بػػ   جػػرالاو التحق
 باإجرالاو الالزمة والمالئمة .

يج   ف يستوفي كافة االجرالاو ال كمية التي تنص اميها  داري  ّف التحقيؽ اإ .2
ف ية وذلػؾ ألف موال ػة اإجػػرالاو ال ػكمية يترتػ  اميػ  بطػػالنءػباطالقػوانيف اال

 اإجرالاو . تمؾ ل   ستنادال العقوبة الم روءة ام  الموظؼ ا

  ّف ت ػػكيؿ المجنػػة التحقيقيػػة مػػف ثالثػػة مػػوظ يف يمثػػؿ ءػػمانة لمموظػػؼ ويحقػػؽ  .3
مبػػد  الحياديػػػة  ذا كانػػػو شػػػد  ػػػدرو القػػراراو والتو ػػػياو اػػػف المجنػػػة باالت ػػػاؽ 

 واأل كثرية .

النافػػػذ  1991لسػػػنة  14مػػػوظ ي الدولػػػة والقطػػػاع العػػػاـ رشػػػـ  انءػػػباط  ف شػػػانوف  .4
ة ال ػػػػوص القػػػػائـ دة المجػػػػاف التحقيقيػػػػة وحيػػػػدنػػػػص يحػػػػدد فيهػػػػا حيػػػػ لػػػػ   ي تقػػػػر

نص يحػدد ءػمانة ووسػائؿ ك الػة الحيػدة المطموبػة  ل   فتقاركبالتحقيؽ  وكذلؾ ا
المتمثمػػة بقوااػػد لالػػرد والتنحػػي  المن ػػوص اميهػػا فػػي شػػانوف المرافعػػاو المدنيػػة 
النافػػذ والػػػذي يعتبػػػر ءػػػمان    ساسػػػية مهمػػة إجػػػرال تحقيػػػؽ اػػػادؿ مػػػي الموظػػػؼ 

حػػػؽ  و  مػػػف وػػػالؿ حػػػؽ الموظػػػؼ بطمػػػ  رد اءػػػو المجنػػػة التحقيقيػػػةالموػػػالؼ 
 اءو المجنة بالتنحي اف اءويت  في المجنة .

وم محة الموظؼ مف والؿ العمػؿ  دارة  ف الم رع العراشي وازف بيف فاامية اإ .5
امػػ  تػػوفير ءػػمان  لمموظػػؼ امػػ  الػػرغـ مػػف فػػرض العقوبػػة اميػػ  انػػد ثبػػوو 
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 وةو وسػيمة يةنءباطنا   ف التظمـ مف العقوباو االتكاب  الموال ة  كما يتبيف لار 
يقػػػػدمها الموظػػػػؼ الػػػػذي  ػػػػدر بحقػػػػ  شػػػػرار نهػػػػائي بمعاشبتػػػػ  بمحػػػػدك العقوبػػػػاو 

ي لالتػػ ديبي  حسػػ  مػػا   وردتػػ  المػػادة نءػػباطالمن ػػوص اميهػػا فػػي القػػانوف اال
  لسػػػػنة 14مػػػػوظ ي الدولػػػػة والقطػػػػاع العػػػػاـ رشػػػػـ ل انءػػػػباطالثامنػػػػة مػػػػف شػػػػانوف 

 و  ي الموظػػؼ مػػف ورال تظممػػ  سػػح  القػػرار ال ػػادر بحقػػ   حيػػ  ينػػو 1991
  ائ  . ل و  تعديم 

  ف الم رع العراشي وكذلؾ بعض الم رايف شد حدد مدة التظمـ بػ لثالثػيف يومػال   .6
تبػػد  مػػف تػػاريا تبميػػق الموظػػؼ بقػػرار فػػرض العقوبػػة  كمػػا جعػػؿ الم ػػرع العراشػػي 

 التظمـ مف العقوبة وجوبيال .

 التوصيات  :ثانياً 

نػػػػرك ءػػػػرورة ت ػػػػريي نػػػػص شػػػػانوني يوجػػػػ  سػػػػرياف شػػػػانوف   ػػػػوؿ المحاكمػػػػاو  .1
 انءباط  في كؿ ما لـ يرد ب  نص في شانوف 1971  لسنة ل23الجزائية رشـ ل

  وذلػؾ ألنػ  امػػ  رئػيس و اءػال المجنػػة  1991لسػػنة  14مػوظ ي الدولػة رشػـ 
مػا يتعمػؽ  ف يكونوا امػ    لمػاـ تػاـ ب حكػاـ شػانوف   ػوؿ المحاكمػاو الجزائيػة في

بموءػػوع و حكػػاـ ال ػػهادة والوبػػرة والقػػرائف ومحاءػػر الك ػػؼ والمعاينػػة  وحجيػػة 
وذلػػؾ لسػػكوو   دارياألحكػػاـ الباتػػة  واالشػػرار  لمراااتهػػا انػػد  جػػرال التحقيػػؽ اإ

النافػػػذ اػػػف ذكػػػر  حكػػػاـ  1991لسػػػنة  14مػػػوظ ي الدولػػػة رشػػػـ  انءػػػباطشػػػانوف 
العمؿ فػي المجػاف التحقيقيػة بػالرغـ تنظيمية لتمؾ المواءيي وةذا ما  ستقر امي  

 انءػػباطمػف اػدـ الػػنص اميهػا فػػي شػانوني   ػػوؿ المحاكمػاو الجزائيػػة وشػانوف 
 موظ ي الدولة.

مػػػوظ ي الدولػػػة  انءػػباطنو ػػي الم ػػػرع العراشػػي  ف يػػػنص  ػػػراحة فػػي شػػػانوف  .2
النافػػذ امػػ  ءػػماناو الحيػػدة المتمثمػػة بقوااػػد لالػػرد والتنحػػي  المن ػػوص اميهػػا 

 النافذ. 1969  لسنة 83مرافعاو المدنية رشـ لفي شانوف ال
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مػوظ ي الدولػة النافػذ  انءػباطكذلؾ نو ي الم رع العراشي  ف ينص في شانوف  .3
شانوني   وؿ المحاكماو الجزائية والمرافعاو المدنية في كػؿ مػالـ  ام  تطبيؽ

 يرد ب  نص واص في ةذا القانوف وبما ال يتعارض مي  حكام .

ة  ليبػيف فيػ  داريػلم رع العراشػي   ػدار شػانوفلاالجرالاو اإو ويرال نقترح ام  ا .4
ة وبيػػاف الجهػػاو التػػي تتػػول  التحقيػػؽ واالتهػػاـ داريػػكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بالػػدااوي اإ

 وفرض العقوبة.
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 المصادر
 اول: الكتب

  المعػػػػارؼ من ػػػ ة ا ػػػػر  الوامسػػػة الطبعػػػة والتجاريػػػػة  المدنيػػػة المرافعػػػاو  الوفػػػػا ابػػػو احمػػػد. د  .1
 . 1991  االسكندرية

 القانونيػػة  لإل ػداراو القػػومي المركػز المحاكمػة   جػػرالاو بطػالف ابػػدالمطيؼ   يهػا  المست ػار .2
2118 .  

 .2115 االسكندرية  الجامعي  ال كر دار التقاءي  حؽ ك الة   بكة سميماف والد. د .3
 . 1976 -1975 سنة الن ر  مكاف دوف  المرافعاو مبادم  جبيرة المنعـ ابد. د .4
 والقػػانوف  ال كػػر دار العامػػة  الوظي ػػة فػػي الت ديبيػػة الءػػماناو ومي ػػة  المػػنعـ ابػػد العزيػػز ابػػد. د .5

 . 2115-2114 م ر  المن ورة 
 لمجامعػػػػػاو الن ػػػػػر دار. والتجاريػػػػػة المدنيػػػػػة المرافعػػػػػاو فػػػػػي الػػػػػوجيز ال ػػػػػرشاوي  المػػػػػنعـ ابػػػػػد. د .6

 .سنة  دوف القاةرة  الم رية 
 .43ص سابؽ  م در التحقيؽ  مهاراو في العممي دالمر  العبودي  غيالف سميماف اثماف. د .7
  دارياإ القػػػانوف و حكػػػاـ مبػػػادم مهػػػدي  ياسػػػيف. د البرزنجػػػي  ا ػػػاـ. بػػػدير د امػػػي محمػػػد. د .8

 .1993 والن ر  لمطبااة الكت  دار مديرية
 ال كػػػػػػر دار  دارياإ الن ػػػػػػاط  سػػػػػػالي  فػػػػػػي دارياإ القػػػػػػانوف مبػػػػػػادم البنػػػػػػا  اطػػػػػػؼ محمػػػػػػود. د  .9

 . 1979العربي
  . 1986 العربي  ال كر دار  1ط  المرافعاو شانوف  المدني القءال مبادم  راغ  وجدي. د  .11

 ثانيا: المجالت:
 السياسػػية  والعمػػـو لمقػػانوف القادسػػية مجمػػة فػػي من ػػور بحػػ   االل ػػال داػػوك فػػي الم ػػمحة  ػػرط .1

 . 2118  األوؿ كانوف  األوؿ المجمد الثاني  العدد
 مجمػة االردنػي  الت ػريي في العاـ لمموظؼ الت ديبية المس لة وءماناو  جرالاو  طناوي  في ؿ .2

 .2112 االردف   7العدد  26 المجمد اإنسانية  العمـو لابحا   النجاح جامعة
 ثالثا: الرسائل والطاريح:

 رسػػػالة مقارنػػػة  دراسػػػة العػػػاـ  لمموظػػػؼ الت ديبيػػػة المسػػػاللة ءػػػماناو ايػػػاش  نػػػافي جهػػػاد  مجػػػد .1
 . 2117 الوطنية  احالنج جامعة ماجستير 

 اطروحػػة العػػراؽ  فػػي دارةاإ اامػػاؿ مواجهػػة فػػي لافػػراد القانونيػػة الحمايػػة حسػػيف  ومػػؼ محمػػود .2
 .ب داد  جامعة والسياسة  القانوفكمية   دكتوراك
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 :القوانين: رااعا
 .1968لسنة 13/رشـ الم ري  والتجارية المدنية المرافعاو شانوف .1
 .النافذ 1969 لسنة 83 رشـ  العراشي المدنية المرافعاو شانوف .2
 .القءاة واجباو الثال   ال  ؿ  1972 لسنة 46 رشـ الم ري  القءائية السمطة شانوف .3
 .1972 لسنة 47 رشـ الم ري الدولة مجمس شانوف .4
 لقػانوف الوػامس التعػديؿ  ل. النافػذ 1991 لسنة 14 رشـ الدولة موظ ي انءباط نءباطاال شانوف .5

 العراشية  الوشائي  1979 لسنة 65 رشـ بقانوف المعدؿ 2113 لسنة 17 رشـ الدولة  ورك مجمس
 .29 – 28ص سادسال  وامسال  ال قرة السابعة  المادة 4283 بالعدد 29/6/2113 في المن ور

 :القرارات والحكام خامسا:
  146/2111  139/2111 المرشمػػػة العػػػاـ نءػػباطاال مجمػػػس شػػػراراو  3لمحكمػػػة التمييػػز شػػرار .1

 شػػػانوف  حكػػػاـ  ػػػرح مهػػػدي  في ػػػؿ غػػػازي. د  وردةػػػا  19/1/2111 فػػػي لمػػػ رخا  165/2111
 .17/9/1971 في 4/971/رشـ التمييز كمة.84 ص السابؽ  الم در الدولة  موظ ي  نءبط

  فل شػػرر الػذي 18/12/2116 فػي 2116/ تمييػز/ انءػػباط 297/ المػرشـ التمييػز محكمػة شػرار .2
ال ذكرك عيفيت مما دارياإ القرار  ركاف مف ركف السب    .معيبال  القرار كاف وا 

 ابػػد. د انػػد  ليػػ  الم ػػار ؽ 26 لسػػنة 257 رشػػـ طعػػف م ػػر  فػػي العميػػا ةداريػػاإ المحكمػػة شػػرار .3
 .322ص سابؽ  م در ومي ة  المنعـ ابد العزيز

 14 رشػػـ العػػاـ والقطػػاع الدولػػة مػػوظ ي انءػػباط شػػانوف مػػف المعدلػػة 15 المػػادة مػػف  ثالثػػال ل ال قػػرة .4
 .2113 لسنة 17 رشـ الدولة  ورك مجمس لقانوف الوامس والتعديؿ  1991 لسنة

 .16/11/1954 في الم ري دارياإ القءال محكمة حكـ .5
  .1/3/1994 في ؽ 38 لسنة 1911/رشـ العميا ةدارياإ محكمة حكـ .6

 الاحوث المنشورة عمى النترنت: سااعا:
 الزيػػػارة  تػػػاريا www.parmaliwc.php: االلكترونػػػي الموشػػػي امػػػ  االنترنػػػو امػػػ  من ػػػور بحػػػ  -

15/7/2115.  
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 :المــــمخــــص
امػػ   حػػد  اءػػال المجنػػة التحقيقيػػة حا ػػالل    ف يكػػوف  ا ػػترط العراشػػي ف القػػانوف  
ف ال  يجػ   دةالحيػ فءػماب  و يحقػؽ الحيػاد والءػماف لمموظػؼلولية في القػانوف   هادة 

امػػ  الموظػػؼ   ي ال  يكػػوف  ي مػػف  اءػػال المجنػػة التحقيقيػػة لػػ  سػػمطة فػػرض العقوبػػة
ذا كػػػاف النظػػػاـ المطبػػػؽ فػػػي العػػػراؽ ةػػػو   ف يجمػػػي بػػػيف سػػػمطة االتهػػػاـ والحكػػػـ يجػػػوز  وا 

سػػمطة التحقيػػؽ وفػػرض العقوبػػة فالبػػد مػػف  داريالنظػػاـ الرئاسػػي حيػػ  يعطػػ  لمػػرئيس اإ
الءػػماناو  ةػػـ  البحػػ ةػػذا  فػػي تناولنػػالػػذلؾ   البحػػ  اػػف ءػػماناو تجػػاك ةػػذك السػػمطاو

 . العقوبةفي مرحمة التحقيؽ ومرحمة ما بعد فرض  ةدلحيالك يمة لتحقيؽ ا
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ABSTRACT: 

Iraqi law stipulated that one of the members of the 

investigation committee must have a preliminary certificate in the 

law to achieve neutrality and security for the employee, and by 

guaranteeing impartiality, none of the members of the 

investigation committee should have the authority to impose the 

penalty on the employee, that is, it is not permissible to combine 

the authority of accusation and judgment, and if he The system 

applied in Iraq is the presidential system, where the administrative 

head is given the investigation and the imposition of the 

punishment, so we must search for guarantees against these 

authorities. Therefore, we discussed in this research the most 

important guarantees to achieve impartiality in the investigation 

stage and the post-imposition of punishment.  

 


