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 الممخص:

 االدعاء العام ىو الييئة المكمفة بالدفاع عن مصالح المجتمع فيو ييدف  بأعتباره ممثاًل ليذا المجتمع
الى حسن تطبيق القانون حيث ان الوظيفة االساسية لالدعاء العام تكمن في الدفاع عن مصمحة 
المجتمع وال يمكن التغاضي عن دور االدعاء العام في مراقبة حسن تطبيق القانون وبصورة خاصة 

لالدعاء القوانين الجزائية والمدنية ذات الصمة الوثيقة بالمصالح العامة وفيما يخص الدور الرقابي 
العام في الدعوى الجزائية تكمن في انو من الممكن قانونًا ان يتولى ىو تحريكيا وكذلك دوره الرقابي 
في مرحمة التحقيق االبتدائي ومرحمة المحاكمة ومرحمة تنفيذ االحكام فيو يحضر اجراءات التحقيق في 

م طمباتو القانونية ولو حق الجنايات والجنح ويطمع عمى القرارات القضائية لقاضي التحقيق ويقد
االشراف عمى اعمال المحققين واعضاء الضبط القضائي بما يكفل مراعاة تنفيذ قرارات قاضي 
التحقيق وفي مرحمة المحاكمة فأن القانون اوجب حضور عضو االدعاء العام عند تشكيل المحاكم 

يقدم طمباتو القانونية بخصوص  الجزائية وان ىذه المحاكم ال يمكن ان تنعقد دون حضوره وان عميو ان
موضوع الدعوى وايضًا لو ممارسة حقو الرقابي عن طريق الطعن باالحكام الصادرة من تمك المحاكم 
ويستمر دوره الرقابي كذلك في مرحمة تنفيذ االحكام عن طريق مراقبة ورصد حالة المحكوم عميو 

جنى عميو وايقاف تنفيذ العقوبة وانو وتقديم مطالعاتو بخصوص طمبات االفراج الشرطي او صفح الم
عضو في ىيئة تنفيذ احكام االعدام ولو دور في تسميم المجرمين واالنابو القضائية والتعيد بحفظ 

 السالم وحسن السموك فاالدعاء العام لو دور رقابي كبير وواضح في الدعوى الجزائية.

 
 .المدنية، الدعوى الدعاوى الجزائية  ،دعاء العام الا، الدور الرقابي الكممات المفتاحية : 
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The oversight role of the public prosecution in criminal and 

civil cases 

Ashwaq Ali Aziz 

sh.oo.q86.steven@gmail.com 

 

Abstract 

 The Public Prosecution is the body charged with defending the 

interests of society. It aims, as a representative of this society, to good 

application of the law, as the main function of the Public Prosecution lies in 

defending the interest of society. The role of the Public Prosecution in 

monitoring the proper application of the law, in particular the relevant 

criminal and civil laws, cannot be overlooked. The document is in the public 

interests. With regard to the supervisory role of the Public Prosecution in the 

criminal case, it lies in the fact that it is legally possible for him to take over 

the movement, as well as his supervisory role in the preliminary investigation 

stage, the trial stage and the execution stage of judgments. He has the right to 

supervise the work of investigators and members of the judicial police to 

ensure compliance with the decisions of the investigating judge. Exercising 

his oversight right by appealing the rulings issued by those courts, and his 

oversight role continues Also in the stage of execution of sentences by 

observing and monitoring the condition of the convict and providing his 

readings regarding requests for conditional release or forgiveness of the 

victim and the suspension of the execution of the sentence. It is clear in the 

criminal case. 

 

Keywords: the supervisory role, the public prosecution, the criminal 

lawsuits, the civil lawsuit. 
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 المقدمة
ال ريب أن الغاية األساسية لمقضاء ىي ضمان الحماية القانونية لمناس كافة عمى سواء 
ذا كان قانون االدعاء العام ينظم وسائل تمك الحماية في ظل األىداف  بينيم في ذلك، وا 
التي رسميا فانو يجب ان تكون تمك الوسائل قاصدة الى تمك الغاية مستوفية لمضمانات 
ومحكمة اإلجراءات ، أذ ان تحديد الحقوق والواجبات مسألة عظيمة الجنوى ، فمن 
يكون عمى بينة من حقوقو وواجباتو يتمتع بامتيازات تمك الحقوق وينيض لتنفيذ تمك 

كل منيما غير متجاوز حدود الحق وال مقصر دون الواجبات في النطاق القانوني ل
 .الوفاء بواجباتو مادام بصيرا بيا ، عالما بحدودىا مدركا لمداىا ومضمونيا

واذا كانت ىذه الغاية التي يسعى االدعاء العام في إسيامو مع القضاء والجيات 
الة األخرى في ضمان تمك الغاية من خالل حماية الييئة االجتماعية وتحقيق العد

وحماية نظام الدولة وأمنيا والحرص عمى مصالحيا العميا والحفاظ عمى أمواليا ضمن 
لزاما اظيار ىذا الدور ااطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون ، فقد بات 

اإليجابي والفعـال لــو في الجانب المدني باعتباره جيازا أساسيا لمراقبة المشروعية 
 ون.واحترام تطبيق القان

محققًا ليذه الغاية الى حدا ما إال إنو  7102لسنة  94واذ جاء قانون االدعاء العام رقم 
و نقصا في بعض أحكامو يتعين استكمالو قاتو منذ صدوره حتى اآلن أنظير من تطبي
ترالو وقديما من النصوص يجب االستعاضة عنو بما يوائم أحوال البمد خوتطويمة يجب ا

تعوزه الكشف عن  نصوصو ماريع الحديث في اتجاىاتو وأن من وساكنيو ويسابر التش
لمخالف في وجيات النظر ، فقد استوحى القانون النافذ  مثارالغرض منيا مما كان 

ويتميز  اسسواحكامو من القانون السابق قدر المستطاع ألنو سميم في الكثير من 
محصو  االستنباطالتقدير دقيق  سديدالمادة  غزير قضاءبالبساطة واليسر وصدر فيو 

 .وا مفاىيمودفيو نصوصو وحد
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 المبحث االول
 الدعاء العام في الدعوى الجزائيةالرقابي لدور ال 

تكمن اىمية الدعوى الجزائية بأنيا تتعمق بأمن وسالمة االفراد والمجتمع وبالتالي حق 
المجتمع  الجزائية ىي وسيمةالدولة في ايقاع العقاب عمى مرتكبي الجرائم فالدعوى 

لمدفاع عن امنو واستقراره وحماية مصالحو من خطر الجريمة ومعرفة الفاعل بغية 
وان لالدعاء العام الحق بتحريك الدعوى الجزائية  0محاكمتو وتنفيذ العقوبة بحقو

فاصل فييا والطعن بالحكم وفق طرق  وحتى صدور حكم مياومتابعتيا حتى آخر مراح
الدعاء العام ل الرقابي دورالالطعن القانونية وفي مرحمة تنفيذ االحكام وسوف يتم تناول 

في مرحمة التحقيق وجمع  ه الرقابيبالدعوى الجزائية في ثالث مطالب االول عن دور 
والثالث عن دوره في مرحمة المحاكمة والطعن باالحكام  الرقابي االدلة والثاني عن دوره

 في مرحمة تنفيذ االحكام اي المرحمة التي تمي صدور االحكام الجزائية.الرقابي 
 المطمب االول

 الدور الرقابي لالدعاء العام في مرحمة تحريك الشكوى والتحقيق
وتحريك الشكوى وجمع االدلة وسوف نتناول ىذا  دور االدعاء العام في مرحمة التحقيق

الرقابي في تحريك الشكوى والثاني عن دوره  الرقابي الول عن دورها بمحورينالموضوع 
  )أي مرحمة التحقيق(. في مرحمة جمع االدلة

 مرحمة تحريك الشكوى الجزائيةالدعاء العام في ل الرقابي دورالأواًل: 
يقصد بتحريك الدعوى الجزائية ىو البدء بتسييرىا او مباشرتيا امام الجيات المختصة 

في مركز  واقامتيا امام قاضي التحقيق او المحقق القضائي او اي مسؤول اي تقديميا
الشرطة او اي عضو من اعضاء الضبط القضائي من المتضرر من الجريمة او من 

                                                           

/ تغذاد/ يطثعح انجاحع/ انذعأٖ انجسائٛح ٔذطثٛماذٓا انمضائٛح/ انًحايٙ جًعح ضعذٌٔ انرتٛعٙ 1
1996. 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  1202 

يقوم مقامو قانونًا او اي شخص عمم بوقوعيا او بأخبار يقدم الى اي منيم من قبل 
اصول المحاكمات الجزائية رقم  ( من قانون0العام وذلك وفقًا لنص م ) عضو االدعاء

وتعديالتو اي ان لالدعاء العام الحق بتحريك الشكوى الجزائية فور  0420لسنة  72
شكوى  عمىعممو بوقوع الجريمة وذلك في الجرائم التي اليتوقف تحريك الشكوى فييا 

في من المجنى عميو او من يقوم مقامو قانونًا اي ان المشرع العراقي قد عد أول مرحمة 
الدور تحريك الشكوى الجزائية ىي لحظة تقديم الشكوى الى الجيات التحقيقة وان 

اقامة الدعاوى التي تتعمق بالحق العام وقضايا يكون عن طريق الدعاء العام ل الرقابي
/أواًل 5من صميم ميامو واستنادًا الحكام م  الفساد المالي واالداري ومتابعتيا وان ذلك

فعند وصول العمم لالدعاء العام بوقوع  7102لسنة  94من قانون االدعاء العام رقم 
ذلك  فعل جرمي عميو ان يتحرى عن الجريمة وان يقيم الدعوى العامة وال يحول دون

التي يمكن رضا المجنى عميو او تنازلو عن الشكوى اال في الحاالت االستثنائية و 
اعتبارىا قيود ترد عمى حق االدعاء العام عند تحريك الدعوى الجزائية ومنيا القيد 

يمكن  المتعمق بـ)نوع الدعوى الجزائية( حيث ان ىناك بعض انواع من الجرائم التي ال
وىي  0تحريك الدعوى الجزائية فييا االبتقديم شكوى من المجنى عميو او من يمثمو قانوناً 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنيا  (2لوارد ذكرىا ضمن نص م )الجرائم ا
جرائم تعدد الزوجات خالفًا الحكام قانون االحوال الشخصية وجريمة الزنا واالغتصاب 
وخيانة االمانة واالحتيال وحيازة االشياء المستحصمة منيا التي تقع بين االزواج او بين 

م فأن الحق بأقامة الدعاوى في تمك الجرائم يكون األصول والفروع وغيرىا من الجرائ
لالدعاء العام تحريك  او من يقوم مقامو قانونًا واليحق همتعمقًا بالمجنى عميو وحد

                                                           

تحس يمذو انٗ يجهص انمضاء االعهٗ / دٔر االدعاء انعاو فٙ يرحهح انرحمٛك/ طانة دحاو عسٚس 1

 .2005/رئاضح االدعاء انعاو كجسء يٍ يرطهثاخ انررلٛح فٙ صفٕف االدعاء انعاو
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و القيد األخر يتعمق بـ)األذن( من جية او سمطة معينة والمقصود باألذن  0الشكوى فييا
السماح من قبميا بالسير ىو أجراء يصدر من جية معينة يعبر بو عن عدم اعتراضيا و 

في اجراءات الدعوى الجزائية وذلك من اجل العديد من االعتبارات التي تتعمق 
بالمصمحة العامة ويمكن لالدعاء العام ان يطمب االذن بتحريك الدعوى الجزائية ويمكن 

من قانون أصول  (021سبيل المثال وليس الحصر مانصت عميو م)عمى ان نورد 
ية من الفقرة )أ( منيا انو ال يجوز احالة المتيم عمى المحكمة الجزائية المحاكمات الجزائ

اال بأذن من رئيس مجمس القضاء االعمى في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخمي 
أىانة الحكومة والييئات النيابية او القوات المسمحة او شعار  والخارجي وفي جرائم

المنظمات الدولية او رؤوسائيا او ممثمييا او الدولة او عمميا او الدول االجنبية او 
عمميا او شعارىا الوطني والجرائم الواقعة خارج العراق التي يعاقب عمييا القانون 

ىو )الطمب( الشكوى  تحريكبالعراقي ومن القيود االخرى التي تقيد حق االدعاء العام 
الجوىرية والتي  ويكون في نوع الجرائم ذات طبيعة خاصة التصاليا بمصالح الدولة

تحريك الشكوى من عدمو ويعتبر الطمب بمثابة تحريك  تتطمب الموازنة بين اعتبارات
لم ينظم  0420لسنة  72الشكوى الجزائية وان قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 

بعض القوانين الخاصة وعمى سبيل المثال قانون  بموجبحاالت الطمب بل انو نظم 
نة عمى م( 707و  042قد نص وبموجب م ) 0429لسنة  93الطيران المدني رقم 

جممة من الجرائم التي تختص بالطيران المدني وبموجبو فأن الدعوى التتحرك االبناءًا 
 .7عمى طمب من سمطات الطيران المدني ماعدا الغرامة

 
                                                           

/ تغذاد/ يطثعح انعاَٙ/ 1ج/ دراضح يمارَح فٙ أصٕل انًحاكًاخ انجسائٛح/ حًٕد٘ انجاضى .د 1
1960. 

تحس يمذو انٗ انًعٓذ انمضائٙ كجسء / دٔر االدعاء انعاو فٙ انذعٕٖ انجسائٛح/ َضال فاخر حرفش 2

 .17ص/ 2009/ يٍ يرطهثاخ انذراضح نهطُح انثاَٛح فٙ انًعٓذ انمضائٙ
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 )مرحمة التحقيق( الدعاء العام في مرحمة التحري وجمع االدلةل ابيالرق دورالًا: ثاني
الدعاء العام في مرحمة التحري وجمع االدلة فأن الدعوى ل الرقابي دوراليما يتعمق بفاما 

مر بمرحمة اولية ىي تا يوع لمفصل فييا فأنوضالجزائية قبل وصوليا الى محاكم الم
والمقصود بالتحري ىو جمع )أي مرحمة التحقيق( مرحمة التحري وجمع االدلة 

او ىي  0وطرق قانونية عن الجريمة والبحث عن مرتكبييا بأتباع اساليب المعمومات
مرحمة اتخاذ االجراءات التي تيدف الى جمع المعمومات وااليضاحات عن الجريمة 

الحقيقة موصول الى لجمع كل مايفيد في ومرتكبييا ويمارسيا اعضاء الضبط القضائي 
وبالتالي ىي مجموعة االجراءات التي تيدف الى التحضير لمتحقيق االبتدائي حيث يتم 

 .7الجريمة اثباتجمع االدلة والقرائن التي من شأنيا 
م بو سمطة التحقيق من اعمال وما تصدره من قرارات وأوامر و ان التحقيق ىو ماتق

المخولين قانونًا الثبات  االشخاصالحقيقة وىي االجراءات التي يتخذىا  بيدف كشف
عميا اي ىي االجراءات التي تتخذىا السمطات التحقيقية ب فايوقوع الجريمة وتسب

وان التحقيق  لمعرفة الجريمة وىوية مرتكبيا تمييدًا الحالة الدعوى الى المحكمة الجزائية
مصر  في العراق يتواله قاضي التحقيق والمحقق تحت أشراف قاضي التحقيق اما في

فأن النيابة العامة ىي التي تتولى التحقيق وكذلك في االردن وبالرجوع الى قانون 
الدعاء العام في مرحمة الرقابي لدور الىي التي حددت  نصوصواالدعاء العام فأن 

 التحقيق
 
 

                                                           

انًكرثح / 1ج/ اصٕل انًحاكًاخ انجسائٛح/ يٛر انعكٛهٙ ٔانذكرٕر ضهٛى حرتحاالضرار عثذ اال 1

 .75ص/ 1988/ تغذاد/ انمإََٛح
 .1970/ اصٕل لإٌَ االجراءاخ انجُائٛح/ احًذ فرحٙ ضرٔر 2
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 المطمب الثاني
 الجزائيةالدعاء العام في مرحمة المحاكمة والطعن باالحكام والقرارات الرقابي لدور ال

بعد انتياء مرحمة التحقيق واتخاذ قاضي التحقيق قراره باالحالة عمى المحكمة المختصة 
مييا سواء عاحالتيا  اختصاص المحكمة التي تم منتكون الدعوى ف وع(وض)محكمة الم

ميم وفعال رقابي  كانت جنح او جنايات وىنا تبدأ مرحمة المحاكمة ولألدعاء العام دور
من البدء بأحالة الدعوى ومن ثم جمسات المحاكمة وصدور الحكم فييا  في ىذه المرحمة

وع بخصوص وضوبعد صدور الحكم تنتيي مرحمة المحاكمة وينتيي دور محكمة الم
الى ما بعد  الدعاء العام الينتيي عند ذلك وانما يستمرالرقابي ل دورالالدعوى ولكن 

ميمًا  رقابياً  كون لالدعاء العام دوراً المحاكمة حيث تبدأ مرحمة الطعن باالحكام والتي ي
 الدعاءل الرقابي دورالاالول عن  وفق محورين يتم تناول ىذا الموضوعوسوف فييا 

في مرحمة الطعن باالحكام وعمى  ه الرقابيالعام في مرحمة المحاكمة والثاني عن دور 
 النحو االتي:

 الدعاء العام في مرحمة المحاكمةالرقابي لدور الأواًل: 
ميم وفعال في ىذه المرحمة وقد أوجبت مختمف التشريعات  رقابي ان لالدعاء العام دور

قانون اصول المحاكمات وأن  ،حضور االدعاء العام في جمسات المحاكم الجزائية
/أ( منو عمى المحكمة الجزائية عند ورود اضبارة 092الجزائية وبموجب نص م )

ن تخبر االدعاء العام بذلك وان من ميام لممحاكمة وا موعد عينتالدعوى الييا ان 
عضو االدعاء العام وبموجب قانون االدعاء العام الحضور في جمسات المحاكم 

/ثالثًا وخامسًا( منو وان 5االتحادية وذلك بموجب نص م ) التمييزالجزائية عدا محكمة 
 عمى عضو االدعاء العام الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة

وبالتالي فأن حضور االدعاء العام الزامي عند تشكيل المحاكم شؤون االدعاء العام 
منعقدة في حالة عدم غير وان جمسات المحاكم الجزائية  التمييزالجزائية عدا ماحكم 
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حضوره وبيذا فأن المحكمة الجزائية ممزمة بأخبار عضو االدعاء العام المنسب اماميا 
عند تشكيميا وفي حالة عدم حضور االدعاء العام عند تشكيل المحاكم الجزائية فتكون 
كافة اجراءاتيا في الدعوى باطمة ومن التطبيقات القضائية بيذا الخصوص القرار 

 00/3/7102/ جزاء متفرقة/ في 7771االتحادية المرقم  التمييزمحكمة  الصادر من
والذي جاء فيو )نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى بسبب عدم حضور عضو 
االدعاء العام بالرغم من ان المحكمة شرحت في محضر الجمسة مبررات عدم حضوره( 

الدعوى واحالتيا الى محكمة وقد جرى العمل في المحاكم انو بعد انجاز التحقيق في 
الموضوع فأن أضبارة الدعوى ترسل الى عضو االدعاء العام امام تمك المحكمة ويقوم 

او  صبتدقيقيا ثم ارسال النسخة االصمية من االضبارة الى المحكمة واذا وجد ىناك نق
خمل في االجراءات التحقيقية فأن لو الحق باتباع طرق الطعن القانونية من خالل 

طعن بقرار االحالة وانو ليس لعضو االدعاء العام اما محكمة الموضوع ان يتقيد برأي ال
عضو االدعاء العام امام محكمة التحقيق وان الطعن بقرار االحالة يكون امام محكمة 

ية ومن التطبيقات القضائية بيذا الشأن ما قضت بو محكمة التمييز الجنايات بصفتيا 
وبناءًا  7104/ 5/ 2في  713ية وبموجب قرارىا المرقم ييز التمجنايات البصرة بصفتيا 

عمى الطعن المقدم الييا من قبل عضو االدعاء العام بقرار االحالة الصادر من قاضي 
التحقيق والذي جاء فيو )ان قرار االحالة جاء سابقًا ألوانو حيث لم تربط ىوية االحوال 

ىمية ذلك في تعيين المادة القانونية المدنية او ايو وثيقة تحدد عمر المجنى عمييا أل
 المنطبقة عمى الواقعة حال ثبوتيا(

ز/ ي/ تمي71وايضًا القرار الصادر من محكمة االحداث في بغداد/ الرصافة المرقم 
العام امام محكمة االحداث  والمميز ىو نائب المدعي 7171/ 01/ 72في  7171

قاضي محكمة تحقيق  منالصادر في بغداد/ الرصافة والمميز عميو قرار االحالة 
االحداث في بغداد/ الرصافة والذي جاء فيو )لدى التدقيق والمداولة وماىو ثابت لدى 
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ىذه المحكمة من اجراءات سير التحقيق االبتدائي والقضائي ولدى عطف النظر عمى 
 القرار المميز وجدت المحكمة بأنو غير صحيح ومخالف الحكام القانون وانو جاء سابقاً 
الوانو حيث كان عمى محكمة التحقيق ارسال المواد المضبوطة والمذكورة في محضر 

المرفق في أضبارة الدعوى الى المركز الوطني  72/5/7104الضبط المؤرخ في 
لمرقابة والبحوث الدوائية لغرض فحص المواد والوقوف عمى مدى مطابقتيا لممواصفات 

ستعمال ومن ثم ربط كتاب االجابة ونتيجة فيما يخص االستيراد والنفاذ وصالحية اال
قرار االحالة قررت المحكمة نقض قرار  قد اخل بصحة النقصالفحص وحيث ان ىذا 

األحالة واعادة الدعوى الى محكمتيا التباع ماتقدم ومن ثم احالتيا بقرار أحالو جديد 
( 715 و 719لمقانون وصدر القرار باألتفاق واستنادًا الحكام م ) فقوصحيح وموا

 ( من قانون رعاية االحداث.59األصولية و م )
وعند أحالة القضية عمى المحكمة المختصة واستالميا الضبارة الدعوى تسجل في 

يحدد موعد لممحاكمة يتبمغ بو كل من المتيم وذوي العالقة و ل أساس المحكمة جس
عمى عضو امام المحكمة وفي اليوم المحدد لممحاكمة فأن  المنسبواالدعاء العام 

ممارسة دوره العام الحضور لجمسات المحاكمة وان لعضو االدعاء العام  االدعاء
مناقشة الشيود والخبراء والمتيم وبواسطة المحكمة الرقابي في ىذه المرحمة عن طريق 

اجراء يراه مناسبًا لكشف  بناءًا عمى سمطتيا في ادارة الجمسة وضبطيا وآتخاذ اي
راج او البراءة او عدم فو اال اء التيمةغتو القانونية سواء الالحقيقة تقديم كافة طمبا

كافية لالدانة او التجريم وما الى ذلك من  غير المسؤولية اذ كانت االدلة المتوفرة
كن ان تنعقد دون موكما بينا سابقًا ان جمسات المحاكم الجزائية اليالطمبات القانونية 

حضور ممثل االدعاء العام ومن التطبيقات القضائية بيذا الشأن القرار الصادر من 
والذي جاء فيو  07/7103/ 72في  7141االتحادية بقرارىا المرقم  التمييزمحكمة 

االدعاء  في رؤية دعوى المتيم دون حضور ممثل تقض)ان محكمة الموضوع قد 
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األصوليو وبذلك تكون قد  012و والذي اوجبتو نص م االستماع الى طمباتو العام 
عميو قرر نقض كافة القرارات الصادرة في  في االجراءات األصولية ارتكبت خطأ

الحكم ألعادة المحاكمة  المذكورة واعادة األوراق الى المحكمة التي أصدرت الدعوى
 مجددًا(

الدعاء الرقابي لدور الوقبل االنتقال الى المطمب االخر من ىذا البحث والذي يتعمق ب 
في وقف  ه الرقابيالقضائية تجدر بنا االشارة الى دور  والقرارات بالطعن باالحكام العام

ت احكامو بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية م حدداالجراءات القانونية والذي 
ان لرئيس االدعاء العام وبعد األذن من رئيس مجمس القضاء منو حيث  (044-711)

وقف اجراءات التحقيق او المحاكمة مؤقتًا او  التمييزاالعمى ان يطمب من محكمة 
سبب يبرر  نيائيًا في أية حالة كانت عمييا الدعوى حتى صدور القرار فييا اذا وجد

ان قانون ثالثًا( منو اال /2وفقًا لنص م ) ذلك وايضًا بموجب قانون االدعاء العام
ر صراحة الى اخذ األذن من رئيس مجمس القضاء االعمى قبل االدعاء العام لم يش

وانما تم ذكر عبارة )وفق  التمييزالى محكمة  تقديم طمب وقف االجراءات القانونية
( وذلك بموجب الشق االخير من المادة المحاكمات الجزائية احكام قانون اصول

من قبل المشرع مادام قد ترك االمر في  مبرر غير ه ونرى ان ىذا تكرارالمذكورة اعال
احكام وقف االجراءات القانونية الى قانون اصول المحاكمات الجزائية فكان من االجدر 
بو عدم التطرق الى ىذا الموضوع في قانون االدعاء العام حيث ان التكرار اليجوز ان 

 يكون من سمات التشريع.
بتدقيقو ثم  فأنيا تقوم التمييزوعند ورود طمب وقف االجراءات القانونية الى محكمة 

تقرر اما قبولو في حالو قناعتيا بأسبابو او تقرر رفضو في حالو العكس وبخصوص 
عمى وقف االجراءات القانونية فأنو اليخل بسمطة المحكمة  تبر تتاالثار القانونية التي 

حق بمراجعة ال ع حيازتيا قانونًا وانو ال يؤثر عمى ذلكفي مصادرة االشياء الممنو 
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لوقف المؤقت الى نيائي واال االمحاكم المدنية لممطالبة بالتعويض ويمكن ان يتحول 
 .0تكون العودة الى االجراءات القانونيةنو عند انتياء المدة المحددة لو فأ

 والقرارات القضائيةالدعاء العام في الطعن باالحكام الرقابي لدور الثانيًا: 
ان مرحمة المحاكمة تنتيي بمحاكمة المتيم وصدور الحكم في الدعوى وتخرج الدعوى 
بعدىا عن سمطة المحكمة والتستطيع والحالة ىذه اجراء اي تعديل او تغير او تبديل 
في الحكم الصادر اال من خالل طرق الطعن باالحكام وقد اعطى القانون الحق 

مارسة دورة الرقابي من خالل ممارسة حقو بأستخدام طرق الطعن لالدعاء العام في م
كحق باقي اطراف الدعوى اال ان الطعن المقدم من قبل عضو االدعاء العام يختمف 
عن الطن المقدم من باقي أطراف الدعوى فيو ال ييدف الى تحقيق مصمحة شخصية 

عامة وان حقو في والييمو من يستفيد من طعنو فأن ماييمو ىو تحقيق المصمحة ال
الطعن يقتصر عمى الدعوى الجزائية وليس الدعوى المدنية المرتبطة بيا اي )المطالبة 

/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 750بالتعويض( وذلك استنادًا الحكام م )
ومن خالل اطالعو عمى الدعوى ومواكبتة ليا في كافة مراحميا وان طرق الطعن 

وكما ورد ذكرىا في قانون اصول المحاكمات الجزائية تتمثل باالحكام الجزائية 
ي واعادة المحاكمة التمييز وتصحيح القرار  التمييزباالعتراض عمى الحكم الغيابي و 

 .الدعاء العام في كل نوع من انواع الطعون ىذه الرقابي لدور ال وسوف يتم تناول
 
 
 
 

                                                           

دراضح يمذيح انٗ يجهص كهٛح / انحك انعاو فٙ انذعٕٖ انجسائٛح/ عهٙ حًسج عطم انخفاجٙ. د 1

 .206ص/ 2000/ انمإٌَ تجايعح تغذاد نُٛم درجح انذكرٕراِ فٙ انمإٌَ انجُائٙ
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 المطمب الثالث
 االحكام( مرحمة تنفيذ)االحكام الجزائية  الدعاء العام بعد صدورلرقابي لدور اال 

المحكمة ترفع عن الدعوى يد من المحاكم المختصة فأن  الفاصمةبعد صدور االحكام 
لتدخل الدعوى او الحكم مرحمة جديدة وىي مرحمة تنفيذ االحكام في مؤسسات  االحكام

االجتماعي وارتباطيا يكون بوزارة العدل او  مختصة بذلك يطمق عمييا دور االصالح
  0وزارة العمل والشؤون االجتماعية

اليجوز تنفيذ العقوبات والتدابير المقررة بالقانون اال بمقتضى حكم واجب التنفيذ  وأنو
( من قانون اصول المحاكمات 731صادر من محكمة مختصة وذلك بموجب م )

انون نفسو فقد أوجبت عمى المحاكم عند ( من الق730بموجب م ) الجزائية وايضاً 
اصدارىا حكمًا او تدبيرًا سالبًا لمحرية ان ترسل المحكوم عميو الى المؤسسة أو السجن 

حجز او السجن متضمنة التدابير او العقوبة الذي قررت ايداعو فيو ومعو مذكرة ال
ة التي قضاىا المحكوم بيا وبدء تنفيذىا والمادة القانونية المحكوم بمقتضاىا والمد

المحكوم عميو مقبوضًا عميو او موقوفًا وان ترسل صورة من مذكرة العقوبة بكل ما 
عقابية المختصة ليحاط عممًا تنطوي عميو من بيانات الى االدعاء االعام في المؤسسة ال

 والحكم الصادر بحقو.بالمحكوم عميو 
اعتبارىا بمنزلة الحكم الوجاىي أو بان االحكام الجزائية تنفذ حال صدورىا وجاىًا حيث 

باستثناء عقوبة االعدام فال تنفذ اال وفق احكام القانون وكذلك احكام الحبس في 
ات عمى ان يقدم كفيل ضامن بتالمخالفات فأنيا التنفذ فورًا االبعد اكتسابيا درجة ال

 ( من قانون أصول737وذلك استنادًا الحكام م ) وبعكسو فأن العقوبة تنفذ فوراً 

                                                           

يطثعح انعًال / ضهطهح انثمافح انمإََٛح/ َظرٚح االدعاء انعاو/ االضرار غطاٌ جًٛم انٕضٕاضٙ 1 

 .77ص/ 1988/ تغذاد/ انًركسٚح
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وان عمى عضو االدعاء العام المنسب امام الدائرة االصالحية ان  0المحاكمات الجزائية
يكون مممًا بكافة التفاصيل التي تتعمق بالمحكوم او المودع وان يتابع مراحل تنفيذ 

/ثانيًا( من قانون االدعاء العام 07العقوبة الصادرة بحق المتيم وبموجب نص م )
وما الى  عفو عام او خاص بانتياء العقوبة بموجاو  راج الشرطيفوكذلك طمب اال

 ذلك وسوف يتم تناول ىذا الموضوع وعمى النحو اآلتي:
 راج الشرطيفالدعاء العام في االلرقابي لدور االأواًل: 

راج الشرطي ىو جواز اطالق سراح المحكوم عميو بعقوبة سالبة لمحرية فالمقصود باال
يا اذا كان حدثًا عمى ان ال ثمثارباع المدة المحكوم بيا او  التوقيف ثالثةاذا امضى ب

العقوبة المتبقية بحقو بشرط ان  تنفيذ ير بأن يتم ايقافتقل عن ستة أشير واثبت انو جد
راج فوقد تم تنظيم احكام اال 7يحسن سموكو خالل المدة التي بقيت من محكوميتو
( منو وان لالدعاء 222 – 220الشرطي وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية م )

راج فطمبات اال فيراج الشرطي عن المحكوم عميو وابداء رأيو فالعام دور ميم في اال
وااللتزامات التي فرضتيا  صحة قيام المفرج عنو شرطيًا بتنفيذ الشروط الشرطي ومراقبة

ة بتمك الشروط ولو االستعان عميو المحكمة واخبارىا عن كل مايرتكبو اخالاًل منو
المحمية والمنظمات االجتماعية لتحقيق ذلك وتزويد المحكمة بالمعمومات التي  سبالمجال

راج الشرطي كاًل او جزءًا او تاجيل ماقررت تنفيذه فالنظر في قرارىا باال توجب اعادة
/ 07او تنفيذ ما قررت تأجيمو من العقوبات االصمية او الفرعية وذلك بموجب م )

المادة نفسيا فأن عمى من ون االدعاء العام والفقرة )سابعًا( سادسًا/ أ و ب( من قان
راج الشرطي وىي محكمة الجنح التي تقع ضمن فبنظر اال المحكمة المختصة 

                                                           

 .234ص/ انًصذر انطاتك َفطّ/ يحًذ يعرٔف عثذ هللا 1
/ انًرجع انطاتك َفطّ/ االضرار انًرًرش عثذ االيٛر انعكٛهٙ ٔانذكرٕر ضار٘ خهٛم يحًٕد 2

 .171ص
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المكاني الدائرة االصالحية االستماع الى مطالعة عضو االدعاء العام قبل  اختصاصيا
راج فلمخالفة المفرج عنو شرطيًا لشروط اال راج الشرطيفان تصدر قرارىا بالغاء قرار اال

يزًا من قبل يمتيكون قاباًل لمطعن بو  راج الشرطيفالشرطي وان القرار الصادر باال
راج الشرطي او عضو االدعاء العام وخالل مدة ثالثين يومًا من اليوم التالي فطالب اال

قضائية بيذا بيقات الية ومن التطالتمييز ايات بصفتيا نلتاريخ صدوره امام محكمة الج
ي الصادر من المحكمة الجنائية المركزية/ الييأة االولى في التمييز الشأن القرار 

والمميز/ ىو  7103/ 1/ 2في  7103/ ت/972ية المرقم التمييز الرصافة بصفيا 
نائب المدعي العام امام محكمة جنح الرصافة والمميز عميو/ قرار قاضي محكمة جنح 

المتيم )س( باالفراج الشرطي والذي جاء فيو )لدى التدقيق  مولش والخاصالرصافة 
قرر قبولو شكاًل ولدى  ي واقع ضمن المدة القانونيةالتمييز  والمداولة وجد ان الطعن

وجد انو غير صحيح  7103/ 71/5عطف النظر عمى القرار المميز المؤرخ في 
ومخالف لمقانون حيث كان المقتضى ربط مصير الدعوى المودعة في لجنة العفو بغية 

فيما اذا شمل بقانون العفو من عدمة لبيان الوقوف عمى نتيجة القرار الصادر فييا 
القرار المميز واعادة صدور قرارات متعارضة بيذا الشأن عميو قرر نقض  لتالفي

 715حكمتيا  التباع ماتقدم وصدر القرار باالتفاق استنادًا الحكام م الدعوى الى م
 االصولية(.

 الدعاء العام في طمب صفح المجنى عميهلرقابي لدور اال: اً ثاني
المقصود بالصفح ىو تصرف أرادي نابع عن ارادة المجنى عميو المنفردة في اسقاط 

احكامو بموجب قانون اصول  وقد تم تناول 0حقو في الدعوى بعد صدور الحكم فييا
ح من المحكمة التي ف( منو ويكون قبول الص290 – 223المحاكمات الجزائية م )

                                                           

 .262عهٙ حًسج عطم انخفاجٙ، انًصذر انطاتك َفطّ، ص 1
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اذا كان الحكم سالب لمحرية وفي الجرائم  اصدرت الحكم او المحكمة التي حمت محميا
التي يجوز الصمح فييا وسواء كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية من عدمو ويقدم 
 طمب الصفح من المجنى عميو او من يقوم مقامو قانونًا واذا كان المجنى عمييم

جب عكسو فال يمكن قبولو ويبمتعددين فأن طمب الصفح يجب ان يقدم منيم جميعًا و 
ان ال يكون معمقًا عمى شرط او مقترن بو وكما ال يمكن الرجوع عنو بعد تقديم طمبًا بو 
وانو اليسري بحق المحكوم عمييم جميعًا اذا كانوا اكثر من واحد حيث انو يسري بحق 
من يقدم طمب الصفح عنو وعند صدور قرار من المحكمة بخصوص الصفح فأن ىذا 

 وجوبي وخالل عشرة ايام من تاريخ صدوره.يز اليالقرار يكون خاضع لمتم
الدعاء العام في طمب الصفح فأن قانون االدعاء العام لرقابي لدور االاما فيما يخص 
و عمى صراح( منو فقد نصت 71وبموجب نص م ) 0424لسنة  054السابق المرقم 

دور االدعاء العام في الصفح وان عمى المحكمةان تستطمع رأي االدعاء العام في 
المؤسسة االصالحية قبل البت بطمب الصفح من قبل المجنى عميو المقدم الييا اما 

فانو لم يتطرق بشكل صريح  7102لسنة  94ًا والمرقم حاليقانون االدعاء العام النافذ 
ى انو يمكن الرجوع الى النصوص الى دور االدعاء العام في طمب الصفح ونحن نر 

لنافذ و التي تتطرق الى دور االدعاء العام امام القانونية األخرى بموجب القانون ا
المحاكم الجزائية ومنحو الحق في ابداء رأيو ومالحظاتو وطمباتو القانونية مادامت 

/ثالثًا/ الشق 5المحاكم الجزائية اليمكن ان تتشكل دون حضوره وذلك وفق احكام م )
المحاكم الجزائية عند  ( من قانون االدعاء العام النافذ وعميو فأن3االول منيا و م 

نظرىا طمب الصفح فعمييا ان تستمع الى طمبات عضو االدعاء العام الممثل اماميا 
منصوص القانونية لالدعاء العام يمكن ان تستقيو المحكمة وفقًا لرقابي لدور االحيث ان 

المذكورة اعاله وان الجرائم التي يمكن قبول الصفح عنيا ىي الجرائم التي اليمكن 
يك الشكوى الجزائية فييا اال بناءًا عمى شكوى من المجنى عميو او من يقوم مقامو تحر 
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( من قانون اصول المحاكمات الجزائية وقد وردت 2قانونًا والوارد ذكرىا ضمن نص م )
 عمى سبيل الحصر الذي ال يجوز التوسع فيو.

 الدعاء العام في قبول الغرامةلرقابي لدور االثالثًا:
بالغرامة وحدىا دون ان يتمكن من دفعيا  المحكوم عميوقد يحدث ان يتم الحكم عمى 

( من قانون اصول 744فعندئذ تطبق بحقو العقوبة البديمة واستنادًا الحكام م )
زائية والتي تضمنت تطبيق العقوبة السالبة لمحرية بدل الغرامة اذا لم جالمحاكمات ال

تزيد مدة العقوبة البديمة )السالبة لمحرية( عن نصف  يدفعيا المحكوم عميو بشرط ان ال
الحد االقصى المقرر لمجريمة اذا كان معاقبًا عمييا بالحبس والغرامة اما اذا كانت 
عقوبة الجريمة الغرامة فقط ولم يدفعيا المحكوم عميو فتطبق بحقو عقوبة الحبس بواقع 

( لسنة 1يل الغرامات المرقم )يوم واحد عن كل )خمسين الف دينار( وفقًا لقانون تعد
م )الثالثة والرابعة( منو عمى ان التزيد عن سنة ونصف وان قانون االدعاء  7113

/خامسًا( منو فقد بين جوازيو ان يتم دفع الغرامة المحكوم بيا او 07العام وبموجب م )
اصالح الجزء النسبي منيا الى مقر المدعي العام في دائرة االصالح العراقية او دائرة 

االحداث وغيرىا من الدوائر االصالحية االخرى وعندىا يتم اخالء سبيل المحكوم عميو 
حااًل ويرسل مبمغ الغرامة المدفوع في ىذه الحالة الى المحكمة المختصة اي المحكمة 

 التي اصدرت الحكم.
 المبحث الثاني

 الدعاء العام في الدعوى المدنيةلرقابي لدور اال 
 7102لسنة  94دئ االساسية التي تضمنيا قانون االدعاء العام رقم ان من اىم المبا

في مراقبة المشروعية الرقابي انو اناط بجياز االدعاء العام ميمة قيامو بتحقيق دوره 
واحترام تطبيق القانون لكونو ىو المكمف بحماية المصالح العامة وضمان احترام وسيادة 



 هـ4443-م  2022. لسنة االول العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
  1215 

القانون وان دوره في الدعوى المدنية يختمف حسب طبيعة ونوع الدعوى ووفق ماينص 
عميو القانون وىو ليس خصمًا فييا وليس لو اية مصمحة شخصية في النزاع المعروض 

ضاء وان اليدف الذي يسعى اليو ىو المصمحة العامة وحماية النظام امام الق
الدعاء العام الرقابي لدور الاالجتماعي والقانوني لممجتمع وسوف يتم تناول موضوع 
الدعاء العام ل الرقابي دورالفي الدعوى المدنية عن طريق ثالث مطالب االول عن 

ي حماية االسرة والطفولة والثالث عن دوره فالرقابي امام محاكم البداءة والثاني عن دوره 
 -امام المجان والييئات ذات الطابع القضائي وكما يأتي:الرقابي 

 الدعاء العام امام محاكم البداءةالرقابي لدور الالمطمب االول: 
( من قانون االدعاء العام ميام االدعاء العام ومنيا ما ورد في الفقرة 5نت م )يلقد ب

ن من ميامو الحضور في الدعاوى المدنية التي تكون الدولة طرفًا فييا )سادسًا( منيا ا
او المتعمقة بالحقوق المدنية الناشئة لمدولة عن الدعاوى الجزائية وبيان اقوالو ومطالعاتو 

كما و الطعن في القرارات واالحكام الصادرة في تمك الدعاوى ومتابعتيا  قومراجعة طر 
يا تتناول حضور االدعاء العام في تمك الدعاوى بعد يبدو من ظاىر المادة اعاله ان

اقامتيا من ذوي الشأن و ليس اقامتيا ابتداءًا وىذا الدور يكون نابعًا من صميم غاية 
في مراقبة المشروعية لكونو ليس خصمًا في اية ودوره الرقابي عمل االدعاء العام 

لتحقيق مصمحة شخصية  دعوى حيث انو يمثل المجتمع وال يتدخل في الدعوى المدنية
حيث ان ميمتو ىي ابداء رأيو بطريقة محايدة وقانونية بيدف التطبيق السميم لمقانون 
لغرض تحقيق العدالة لذا فأن صفة الخصم تنتفي بالنسبة لو وان لو الحق بالحضور 

عاتيا وتقديم كافة طمباتو ومطالعاتو القانونية فامام المحاكم المدنية عند انعقاد مرا
ابعة اجراءات الدعوى والطعن باالحكام والقرارات الصادرة فييا وان المحكمة ليست ومت
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ممزمة باالستجابة لطمبات عضو االدعاء العام فقد توافق عمييا اذا اقتنعت بيا او قد 
 .0بين اسباب الرفضتيا في حالة العكس ولكن عمييا في الحالة ىذه ان فضتر 

العام في مجال الدعوى المدنية في االحوال التي  الدعاءالرقابي لدور الوتظير اىمية 
عرض فييا االموال العامة الى االعتداء مما يترتب عميو عقاب مرتكب جريمة تت

االعتداء عمى تمك االموال باالضافة الى التعويض عن الضرر الناشئ عنو وىو 
ا النوع ميم في ىذ رقابي مايكون محور الدعوى المدنية حيث يكون لالدعاء العام دور

من الدعاوى من خالل حضور المرافعات امام المحاكم المدنية وتقديم كافة طمباتو 
القانونية والطعن باالحكام و القرارات الصادرة وان الطعن يكون بغية اتاحة المجال لو 

 .7واسبابو الطعن ولو الحرية المطمقة في صياغة عريضة نلبيان رأيو امام جيات الطع
صدور احكام سميمة  مما يضمنطرق الطعن التي رسميا القانون وان الطعن يكون ب

ورصينة وسميمة المحتوى بعيدة عن االخطاء وطرق الطعن في االحكام كما ورد ذكرىا 
عمى الحكم الغيابي  ضوىي )االعترا 0414لسنة  32في قانون المرافعات المدنية رقم 
 الغير(. ضي واعتراالتمييز وتصحيح القرار  التمييزواالستئناف واعادة المحاكمة و 

وكما اسمفنا الذكر فأن قانون االدعاء العام بين دور االدعاء العام في الدعاوى المدنية 
كون الدولة طرفًا فييا او المتعمقة بحقوق مدنية ناشئة لمدولة في الدعاوى الجزائية تالتي 

مراحميا وان احكام  ا في كافةتابعتيوحقو في الطعن باالحكام والقرارات الصادرة فييا وم
 البداءة تكون عمى صنفين وكما يأتي:محاكم 

ز فقط وىي دعاوى الدين والمنقول يوىي االحكام بدرجة أخيرة قابمة لمتمي الصنف االول:
التي ال تزيد قيمتيا عمى مميون دينار ودعاوى أزالة الشيوع في العقار والمنقول ميما 

أجور ميما بمغت قيمة االجرة ودعاوى الحيازة وطمب مبمغت قيمة كل منيما وتخميو ال

                                                           
 .40، ص1989عثذ انْٕاب ضهًاٌ عٛطٗ، دٔر االدعاء انعاو فٙ حًاٚح انًهكٛح انعمارٚح،   1
 .62عثذ انْٕاب ضهًاٌ عٛطٗ، انًصذر انطاتك َفطّ، ص  2
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التعويض منيا اذا رفعت بالتبعية ولم تتجاوز قيمة التعويض مميون دينار ودعاوى 
االقساط المستحقة من الديون المقسطة عمى ان ال يزيد مقدارىا عمى مميون دينار 

بات اصل الدين الذي دين اذا كان مميون دينار أو اقل اما اذا آلت الدعوى الثالوكذلك 
يزيد عمى المبمغ المذكور فيكون الحكم الصادر فييا بدرجة اولى قاباًل لألستئناف 

محكمة البداءة بدرحة  اختصاصوالدعاوى االخرى التي تنص القوانين عمى  التمييزو 
( من قانون المرافعات المدنية والنظر في القضايا 20وذلك وفقًا لنص م ) بنظرىاأخيرة 

مواد الو  الحقمة التي يخشى معيا من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل المستعج
االحوال الشخصية لغير المسممين واالجانب الذين يطبق عمى احواليم الشخصية 

( من قانون المرافعات المدنية/ الشق االخير 27القانون المدني وذلك وفقًا لنص م )
 منيا.

درجة أولى وىي قابمة لمطعن بطريق وىي االحكام التي تصدر ب الصنف الثاني:
مميون دينار والدعاوى التابعة  وىي الدعاوى التي تزيد قيمتيا عمى التمييزاالستئناف و 

رسم مقطوع والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى كافة التي ال تختص بيا محكمة ل
أ عن البداءة بدرجة اخيرة او محكمة االحوال الشخصية ودعاوى االفالس وما ينش

وفق قانون التجارة ودعاوى تصفية الشركات وماينشأ عن التصفية وفق قانون  ةالتفميس
 ( من قانون المرافعات المدنية.27الشركات وذلك استنادًا الحكام م )

( من قانون المرافعات المدنية فأن 29اما محكمة االستئناف وبموجب نص م )
 اختصاصيا في نظر الدعاوى يكون كما يأتي:

 وبالمسائلفي الطعن استئنافًا في االحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى  .0
 ة في القانون.ناالخرى المبي

يزًا في االحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة كافة وفق يفي الطعن تم .7
 احكام ىذا القانون والقوانين االخرى.
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كم البداءة ومحاكم االحوال يزًا في القرارات الصادرة من محايفي الطعن تم .2
( من قانون 0ف 701م ) بموجب نصة نمحاكم المواد الشخصية المبيو الشخصية 

المرافعات المدنية وىي )القرارات الصادرة في القضاء المستعجل والحجز 
رائض والصادرة عاالحتياطي والقرارات الصادرة في التظمم من االوامر عمى ال

 رفضالسير في الدعوى او اعتبارىا مستأخرة و ف قال عريضة الدعوى او و بطبإ
االحالة لعدم االختصاص القيمي او المكاني او  رفضتوحيد دعوتين مرتبطتين او 

طمب تعين المحكمين  ورفضورد طمب تصحيح الخطأ المادي في الحكم او قبولو 
 وردىم وتحديد اجورىم.

من محاكم االستئناف  فانيا تختص بالنظر في االحكام الصادرة التمييزاما محكمة 
ومحاكم البداءة ومحاكم االحوال الشخصية وفي االمور التي يحددىا القانون وذلك 

( من قانون المرافعات المدنية في الشق االخير منيا ومن التطبيقات 29بموجب م )
القضائية بيذا الخصوص القرار الصادر من محكمة استئناف المثنى االتحادية/ الييئة 

المميز نائب المدعي العام  7171/ 4/2في  7171/ ت تنفيذ/ 04لمرقم ية االتمييز 
 71/7/7171بداءة بصفتو منفذ عدل والمؤرخ في الوالمميز عميو/ قرار قاضي محكمة 

ي مقدم ضمن المدة التمييز والذي جاء فيو )لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن 
ر صحيح لقرار المميز وجد انو غيالقانونية قرر قبولو شكاًل ولدى عطف النظر عمى ا

كان عمى السيد قاضي اول محكمة البداءة عدم اخالء سبيل  ومخالف الحكام القانون اذ
المدين اال بعد تقديم كفيل ضامن لتسديد دين االضبارة حتى وان سدد االقساط التي 

ة واوالدىا بذمتو والتي حبس من اجميا تنفيذًا خشية العودة لممماطمة و ضمانًا لحق الدائن
/ 27القاصرين االربعة في استيفاء تمك الديون في المواعيد المحددة تطبيقًا لنص م )

المعدل وخاصة ان الدائنة سبق وان  0431لسنة  95ثانيًا وثالثًا( من قانون التنفيذ رقم 
رض وبما الغطالبت بحبس المدين لعدم التسديد وامتناعو عن تقديم كفيل وحسب لذلك 
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المميز لم يدرك وجية النظر القانونية اعاله مما اخل بصحتو لذا قرر نقضو ان القرار 
 واعادة االضبارة الى مرجعيا التباع ما تقدم وصدر باالتفاق(.

االدعاء العام دون غيره وىو  لرئيسوىناك طريق طعن قانوني آخر اتاحو القانون فقط 
ب االحكام والقرارات من الطعن لمصمحة القانون والذي ييدف الى معالجة ما قد يشو 

وفق ىذا الطريق لمطعن فيو  اخطاء بنيت عمييا عند صدورىا وال يمكن معالجتيا اال
تسابيا الدرجة كاستثناء من القواعد العامة النو يقع عمى االحكام والقرارات بالرغم من ا

دة القطعية وىو من المبادئ التي تخدم العدالة والقضاء في الوقت نفسو وىو صورة جدي
و حديثة لميام االدعاء العام وبموجب قانون االدعاء العام الذي نص فيو ووفق م 

رق لقانون في خ/ثانيًا / أو ب( منو والتي أجازت لرئيس االدعاء العام عند حصول 2)
حكم او قرار صادر عن ايو محكمة عدا المحاكم الجزائية او القرار الصادر من المجان 

رة رعاية القاصرين او مدير رعاية القاصرين المختص او القضائية او مدير عام دائ
المنفذ العدل من شانو ان يؤدي لالضرار بمصالح الدولة او القاصر او اموال اي منيما 
رغم فوات المدة القانونية لمطعون اذا لم يكن احد أطراف العالقة قد طعن فيو او ان 

احد فقط لمطعن بمصمحة القانون الطعن رد من الناحية الشكمية ولكن يوجد ىناك قيد و 
 وىو عدم انقضاء خمسة سنوات عمى اكتساب الحكم او القرار الدرجة القطعية.

 المطمب الثاني
 الدعاء العام في حماية االسرة والطفولةل الرقابي دورال

لقد حرص المشرع العراقي عمى تدخل االدعاء العام لحماية حقوق االسرة بوصفيا نواة 
المجتمع الذي ال يصمح اال بصالحيا وحقوق الطفولو ىي مستقبل االمة وذلك بموجب 

( من قانون االدعاء العام والتي تضمنت وجوب حضور عضو االدعاء العام 1نص م )
من المحاكم المدنية المتعمقة بالقاصرين  امام محاكم االحوال الشخصية وغيرىا

والمحجور عمييم والغائبين والمفقودين ودعاوى الطالق والتفريق وىجر االسرة وتشريد 
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حماية االسرة والطفولة ولو الحق في لاالطفال وايو دعوى يرى ضرورة تدخمو فييا 
الي فأن لو الطعن بما يصدر من احكام وقرارات وبالتممارسة دوره الرقابي من خالل 

الحضور امام تمك المحاكم اثناء المرافعات وبيان رأيو وطمباتو بموجب مطالعاتو وكذلك 
الطعن في االحكام والقرارات الصادرة بخصوص تمك الدعاوى وبالتالي ال بد لنا ان 

 نعرف بالمصطمحات الوارد ذكرىا وفق المادة اعاله وكما ياتي:
 0431لسنة  32رعاية القاصرين رقم  ( من قانون2تو م )فوقد عر  القاصر:  .0

اقدىا ويقصد بو )الصغير و الجنين ومن تقرر المحكمة انو ناقض االىمية او ف
 دلت القرينة عمى خالف ذلك(.والغائب والمفقود اال اذا 

نفسيا )وىو الذي لم يبمغ سن الرشد وىو السابقة وكما عرفتو المادة  الصغير: .7
وتزوج بأذن بر من اكمل الخامسة عشر تمام الثامنة عشر من العمر ويعت

 .(امل االىميةكالمحكمة 
ىو ايضًا عرفتو المادة نفسيا )وىو الذي تقرر المحكمة انو ناقص  المحجور: .2

 االىمية وفاقدىا والحجر نوعان الحكمي والقضائي(.
ويشمل من كان محجورًا عميو لذاتو كالصغير والمجنون  الحجر الحكمي: . أ

الموت اي بمقتضى الشرع والقانون دون الحاجة الى  المريض مرضو والمعتوه 
 قرار قضائي.

ر عمى السفيو جوىو الحجر الذي يقضي بو القاضي كالح الحجر القضائي: . ب
دائنو والمفمس والحجر عمى المحكوم عميو بموجب قانون من طمب بوالمديون 

لنص م العقوبات وىو المحكوم بالسجن المؤبد او المؤقت او االعدام وذلك وفقًا 
 ( من قانون العقوبات.43و  42)

 (.كموالح، الجنون، العتو، الغفالة، السفو، الدين الصغراي ان اسباب الحجر ىي )
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( من قانون رعاية القاصرين )بانو 35الغائب: وقد تم تعريفو بموجب نص م ) .9
الشخص الذي غادر العراق ولم يعرف لو مقام فيو مدة تزيد عمى السنة دون 

 اخباره وترتب عمى ذلك تعطيل مصالحة او مصالح غيره(.ان تنقطع 
 وىو الغائب الذي انقطعت اخباره وال تعرف حياتو من مماتو. المفقود: .5

( من قانون االدعاء العام لو ترابط مع مانص 1وبالتالي فأن ماورد ضمن نص م )
عمق عميو قانون رعاية القاصرين لسعييما المشترك لتحقيق االىداف نفسيا فيما يت

بحماية االسرة والقاصرين من الصغار ومن في حكميم من ناقضي االىمية او عديميا 
( من قانون رعاية القاصرين حيث الزمت 52وذلك يتضح من خالل ما تضمنتو م )

مديريات رعاية القاصرين بتبميغ االدعاء العام خالل مدة ثالثة ايام بما تصدره من 
ة الولي او الوصي او القيم لبعض التصرفات التي ات او رفض فيما يتعمق بمباشر قمواف

تنصب عمى حقوق القاصرين اي ان دائرة رعاية القاصرين ممزمة بتبميغ عضو االدعاء 
من قانون ( 51و  55و  59و  92العام بكل االذونات التي تمنحيا وفق احكام م )

لقرارات امام ( منو قد اجازت لالدعاء العام الطعن با53وان نص م )رعاية القاصرين 
ية المختصة وخالل مدة سبعة ايام من تاريخ التبميغ التمييز محكمة االستئناف بصفتيا 

ويكون قرارىا باتًا ومن التطبيقات القضائية بيذا الخصوص القرار الصادر من محكمة 
/ 4/ 02في  7171/م/721استئناف الرصافة االتحادية الييئة التمزية المدنية المرقم 

ز ىو نائب المدعي العام امام محكمة االحوال الشخصية في االعظمية والممي 7171
ىي بمنح االذن  والخاصوالمميز عميو/ قرار مدير رعاية القاصرين/ اضافة لوظيفتو 

لموصية عمى القاصرين لبيع سيام القاصرين في العقار والذي جاء فيو )ان القرار 
و اليسكن في العقار المراد بيعو وان صحيح وموافق لمقانون الن سيام القاصر قميمة وان

من مصمحة القاصر شراء سيام بديمة عميو قرر رد الطعن وتصديق القرار واصدر 
 باالتفاق(.
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ية المدنية التمييز والقرار الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية/ الييئة 
م والمميز عميو/ والمميز نائب المدعي العا 7171/ 07/ 2في  7171/م/ 927المرقم 

يم عمى المحجور والخاص بالطعن بالقرار بمنح الق قرار مدير عام رعاية القاصرين
)س( االذن ببيع سيام المحجور في العقار مقابل شراء اسيم في عقار آخر والذي جاء 

و  55فيو )ان القرار غير صحيح ومخالف الحكام القانون النو جاء خالفًا الحكام م )
المعدل لعدم تحقق مصمحة  0431لسنة  32رعاية القاصرين رقم ( من قانون 51

القاصر من بيع سيامو وانو مودع لدى مستشفى الرشاد لالمراض العقمية وليس من 
 مصمحتو بيع العقار وعميو قرر نقض القرار وصدر باالتفاق(.

 قد اعطى دوراً  0432لسنة  21ومن الجدير بالذكر ان قانون رعاية االحداث المرقم 
ميمًا لالدعاء العام فيما يخص االحداث وذلك من خالل مراقبة االولياء واالوصياء وانو 
بإمكانو ان يقدم طمبات سمب لوالية اذا اساء الولي لواليتو في تعاممو مع الحدث وذلك 

( من القانون المذكور والتي تضمنت انو اذا كان ولي الصغير غير 27بموجب م )
از القانون لالدعاء العام ان يتقدم بطمب لمحكمة االحداث مؤىل الستمرار واليتو اج

 لسمب واليتو وذلك اذا قام بأحد االعمال التالية:
 واالداب العامة. قأواًل: اذا حكم عمى الولي بجريمة من الجرائم المخمة باالخال

ثانيًا: اذا حكم عمى الولي بجريمة االعتداء عمى شخص الصغير او الحدث بالجرح او 
 ب المبرح او االيذاء العمد.الضر 

 ( من ىذا القانون.21ثالثًا: اذا حكم عمى الولي وفق م )
رابعًا: اذا حكم عمى الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة لمحرية مدة التقل عن ثالثة 

 سنوات.
مدى االلتزام  آخر لالدعاء العام يكمن في مراقبة رقابياً  كما ان ىذا القانون اعطى درواً 

بالشروط التي حددىا ىذا القانون لمحكمة االحداث بسمب الوالية ويجوز لالدعاء العام 
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وان ولي  0اقتراح مسار معين في مراقبة السموك لما يحقق مصمحة الحدث والمجتمع
الصغير ىو ابوه ثم المحكمة وان والية االب عمى اوالده القاصرين ومن في حكميم ىي 

ىي حق لو وفي الوقت نفسو و صمية اثبتيا الشارع الحكيم لو بسبب االبوة والية جبرية ا
ىي واجب عميو وتستمر ىذه الوالية مالم يتم سمبيا وفق الحاالت التي سبق ذكرىا 

مان بموجب تقسيم الفقياء والية عمى النفس والية عمى المال وكما يأتي قسوالوالية 
 يا:نبيا
االفراد عمى شخص معين او المر معين كوالية الوالية عمى النفس: يتوالىا احد  .0

االب عمى اوالده الصغار وتكون في االمور المتعمقة بشخص المولى عميو كالعناية 
بتربية الصغار وتعميميم لذا تكون حكمًا لألب وعند عدم وجوده او عدم استيفائو 

 شروط الوالية تنتقل الى من يميو وفق االحكام الشرعية.
ال: وتكون في المسائل المادية فقط ويتوالىا االب او الوصي الوالية عمى الم .7

المنصب من قبمو في حالو حياتو ويسمى بالوصي المختار او الوصي المنصب 
بموجب المحكمة بعد وفاة االب وان مدير رعاية القاصرين يكون ىو الوصي 

القاصرين الدعاء العام في قضايا الرقابي ل دورالوان  7لو يول القانوني عمى من ال
نطمق من ميامو االساسية في تحقيق العدالة والحفاظ عمى االسرة والطفولة يجعل ي

لييئة االجتماعية اى القاصرين لكونو يمثل او دخمو في دعلتقصوى ىناك ضرورة 
والحريص عمى حماية مصالحيا ومن التطبيقات القضائية بيذا الخصوص ىو 

/ 72ة/ ىيئة االحوال الشخصية المرقم االتحادي التمييزالقرار الصادر من محكمة 
والمميز/ ىو نائب المدعي العام والمميز عميو/ قرار محكمة  7102/ شخصية

                                                           

دار انجٛم / 1983نطُح  76شرح لإٌَ رعاٚح االحذاز رلى / انماضٙ عٕاد حطٍٛ ٚاضٍٛ انعثٛذ٘ 1

 .82ص/ 2012/ انًٕصم/ انعرتٙ
 188شرح لإٌَ االحٕال انشخصٛح رلى / ذ حطٍ كشكٕل ٔانماضٙ عثاش انٛاضر٘انماضٙ يحً 2

 .300ص/ 2011/ 2ط/ انًكرثح انمإََٛح، تغذاد/ أ ذعذٚالذّ 1959نطُح 
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االحوال الشخصية والذي جاء فيو )ان المحكمة لم تتأكد من جية رسمية مختصة 
في اضبارة الدعوى ولم تدخل نائب المدعي  كون المتوفي شييد وربط الكتاب الوارد

لدعوى لذا قرر نقض الحكم المميز واعادة الدعوى الى محكمتيا لمسير العام في ا
 عمى الوجو المتقدم وصدر القرار باالتفاق(.

 المطمب الثالث
 الدعاء العام امام المجان والهيئات ذات الطابع القضائيالرقابي لدور ال

ان لمقرارات التي تصدر عن المجان والييئات ذات الطابع القضائي اىمية كبيرة النيا 
وأن عضو االدعاء العام يمارس دوره الرقابي تتعمق بحقوق ومصالح المجتمع واالفراد 

 في الدعاوى المنظورة اما ىذه الييئات والمجان كما اوجبمن خالل الزامو بالحضور 
تقوم باعالم االدعاء العام بتشكيميا وذلك قبل موعد  القانون عمى تمك الجيات ان

نسخ من القرارات التي تصدرىا خالل بالجمسة فييا بمدة ال تقل عن ثمانية ايام وتزويده 
/ثانيًا( من قانون 4مدة خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورىا وذلك بموجب نص م )

حضور الاالدعاء العام بعضو ن القانو االدعاء العام وانطالقًا من ىذه المبادئ فقد ألزم 
امام محاكم العمل ولجان االنضباط العام والكمارك والتدقيق في ضريبة الدخل واية 
ىيئة او مجمس ذات طابع قضائي ومن ىذه المجان التي يتوجب حضور االدعاء العام 

اء االدعاء العام والتي اوكل ضاىميا ىي لجنة شؤون القضاة واعاماميا بل ان من 
( منو ليا النظر في 92وبموجب نص م ) 0424لسنة  01التنظيم القضائي رقم  قانون

الشكاوى واالمور االنضباطية المنسوبة لمقضاة وتتالف من ثالثة قضاة يختارىم مجمس 
القضاء االعمى من بين اعضائو في بداية كل سنة والدعوى االنضباطية تقام عمى 

مجمس القضاء االعمى بأحالة القاضي عمى القاضي بناءًا عمى قرار األحالة من رئيس 
ىذه المجنة ويجب ان يتضمن قرار األحالة الواقعة المسندة لمقاضي واالدلة المؤيدة ليا 
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وترسل نسخة منو لكل من القاضي واالدعاء العام ويتم تحديد موعد لمنظر في الدعوى 
المحاكمة  وتنعقد جمسات المحكمة بصورة سرية ويفيم القرار بصورة عمنية وتجري

بحضور ممثل رئيس مجمس القضاء االعمى ورئيس االدعاء العام او من ينوب عنو من 
در صالمدعين العامين وعمى القاضي الحضور ولو ان يحضر محاميًا لمدفاع عنو وت

 .0المجنة قرارىا في الدعوى بعد اكمال تحقيقاتيا
وان القرارات الصادرة من ىذه المجان تكون قابمة لمطعن امام الييئة الموسعة في محكمة 

االتحادية ويحق لكل من القاضي الذي صدر الحكم ضده ورئيس مجمس  التمييز
تاريخ ن القضاء االعمى وعضو االدعاء العام الطعن في القرار خالل مدة ثالثين يومًا م

االعمى  ا اقتضى االمر ان تدعو رئيس مجمس القضاءييئة الموسعة اذلمالتبميغ بو 
تصديق بوممثل رئيس االدعاء العام لالستماع الى اقواليم وبعد ذلك تصدر قرارىا اما 

قرار المجنة او الغائو او تعديمو ويكون قرارىا باتًا في ىذا الخصوص وال يقبل الطعن بو 
ة بيذا الخصوص القرار ومن التطبيقات القضائي 7القانونية بأي من طرق الطعن

يزه يالصادر من المجنة االنضباطية لشؤون القضاة واعضاء االدعاء العام والذي تم تم
المرقم ل )وىو القرار من قبل ممثل االدعاء العام امام المجان المذكورة والذي تم نقضو 

ي المقدم من قبل التمييز والذي جاء فيو )ناقش المجمس الطعن  7107في عام  21أ/
راج عن القاضي )س( فثل االدعاء العام عمى قرار المجنة االنضباطية الخاص باالمم

ونواب االدعاء العام )ص و ع( وبعد النقاش والمداولة قرر المجمس نقض قرار المجنة 
 راج عنيم واعادة القضية مجددًا الى المجنة االنضاطية لمنظر فييا(.فاالنضباطية باال

                                                           

 .2011/ انطثعح انثانثح/ انمضاء فٙ انعراق/ انماضٙ يذحد انًحًٕد 1
طهثح انًعٓذ انمضائٙ نهذٔرج يحاظراخ فٙ انمضاء االدار٘ انمٛد عهٗ / انذكرٕر غاز٘ انجُاتٙ 2

30 /2009. 
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( 22لضريبة الدخل المنصوص عمييا بموجب احكام م )اما فيما يخص لجان التدقيق 
بدوره فأن االدعاء العام ايضًا يقوم  0437لسنة  002من قانون ضريبة الدخل رقم 

وتقديم كافة طمباتو  وتدقيق عمل ىذه المجانالرقابي بخصوصيا عن طريق مراقبة 
القانونية بخصوص اجراءاتيا وطريقة عمميا والطعن بالقرارات الصادرة منيا بطرق 

 .الطعن القانونية
ونرى ان السبب الذي جعل المشرع يمزم حضور االدعاء العام امام ىذه المجان يتعمق 

ا ليسو قضاة ان اعضائيحيث باالثار القانونية التي تترتب عمى القرارات الصادرة منيا و 
 وبالتالي فيي بحاجة الى رقابة قانونية وقضائية متخصصة تتمثل باالدعاء العام.

 الخاتمة
الدعاء العام لرقابي لدور االبيذا نكون قد انجزنا ىذا البحث البسيط والمتواضع حول 

ىذا الجياز ىو الحارس  أن وذلك عمى اعتبارالرقابي في الدعاوى الجزائية والمدنية 
المساند في تحقيق العدالة وارساء دعائم دولة و مين في الرقابة عمى المشروعية اال

دور الغايتنا في الفائدة العممية والعممية الن  القانون اممين ان نكون وفقنا في تحقيق
في  يساىمفيو المدني و الجزائي الدعاء العام ميم وفعال جدًا في القضاء الرقابي ل

از المكمف بالرقابة عمى جيعدالة وصحة العديد من االحكام القضائية بوصفو ال
سوف ندرجيا وفق والمقترحات المشروعية وعمى ضوء ذلك سجمت بعض النتائج 

 التفصيل التالي:
 اواًل: النتائج

االدعاء العام اساسو القانوني من التشريع ويتمتع عضو االدعاء العام  تمدسي .0
خاص ومستقل ينسجم مع االىداف السامية التي  كز قانونيفي العراق بمر 
 يسعى الييا.
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ان المصمحة التي يحققيا االدعاء العام من خالل دوره وتدخمو في الدعاوى  .7
لضمان حسن تطبيق القانون ومراقبة  ةالجزائية والمدنية ىي مصمحة عام
 المشروعية وليس مصمحتو الشخصية.

ًا في مرحمة التحري وجمع االدلة )مرحمة لالدعاء العام دور رقابي ميم جد .2
التحقيق( حيث منحو القانون الحق بتحريك الشكوى الجزائية ماعدا بعض 

 االستثناءات والقيود الواردة عمى ىذا الحق.
لالدعاء العام دور رقابي ميم اثناء نظر الدعوى الجزائية من قبل محكمة  .9

فاصل فييا بل أنو يستمر الى الموضوع وان دوره الرقابي الينتيي بصدور حكم 
 مابعد ذلك من خالل الطعن بتمك االحكام.

لرئيس االدعاء العام دور ميم في وقف االجراءات القانونية من خالل حقو  .5
القانوني في تقديم طمب وقف االجراءات القانونية وفي أية مرحمة تكون عمييا 

التحادية بعد األذن الى محكمة التمييز االدعوى الجزائية ويكون تقديم الطمب 
 من رئيس مجمس القضاء االعمى.

ليس لألعاء العام الطعن بطريق االعتراض عمى الحكم الغيابي بل ان دوره  .1
الرقابي ينحصر بتقديم الطمبات القانونية والمطالعات اثناء نظر الدعوى الغيابية 
م والدعوى االعتراضية المتعمقة بيا وان لو الحق بالطعن بالقرار او الحك

 الصادر نتيجة الدعوى االعتراضية.
لرئيس األدعاء العام دور رقابي ميم في الطعن بطريق اعادة المحاكمة حيث  .2

ان تقديم طمب اعادة المحاكمة يكون لرئيس االدعاء العام وبعد تدقيق الطمب 
واسبابو القانونية يقدم مطالعتو الى محكمة التمييز والتي تتضمن قبول الطعن 

 او رده.
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ان يتم دفع الغرامة او الجزء النسبي منيا من قبل المحكوم عميو الى مقر  يمكن .3
 المدعي العام في الدائرة االصالحية.

لألدعاء العام دور رقابي ميم في تنفيذ االحكام الجزائية سواء عن طريق  .4
حضوره امام المؤسسات االصالحية التي يتم تنفيذ االحكام فييا او بأعتباره 

يذ حكم االعدام ويقوم رئيس االدعاء العام بتقديم مطالعتو عضو في لجنة تنف
الى رئيس مجمس القضاء االعمى ليتولى رفعيا الى رئاسة الجميورية لتأخير 

 تنفيذ الحكم او تخفيفو اذا كانت المحكوم عمييا مرأة حامل او ولدت حديثًا.
الصادرة من لرئيس االدعاء العام الطعن لمصمحة القانون في االحكام والقرارات  .01

المحاكم المدنية اذا كانت تتعمق بمصالح الدولة او القاصر وذلك اذا كان الحكم 
قد اكتسب الدرجة القطعية لعدم الطعن بو من قبل احد اطراف الدعوى او انو 
تم الطعن بو اال انو رد من الناحية الشكمية عمى ان ال تكون قد مضت خمسة 

 سنوات عمى ذلك.
م دوره الرقابي في مسائل االحوال الشخصية في الدعاوى يمارس االدعاء العا .00

 التي تمس االسرة والطفولة واية دعوى اخرى يرى ضرورة تدخمو فييا.
 ثانيًا: المقترحات

بالكادر الوظيفي حيث نالحظ قمة  هاالىتمام بجياز االدعاء العام ورفد دوائر  .0
 عدد اعضاء وموظفي ىذا الجياز.

عمق بإقامة الدعاوى المدنية التي تت اء العام الحقمن الضروري جدًا منح االدع .7
ذلك سيكون نابعًا من غاية واىداف حيث ان بحماية المصالح واالموال العامة 

 بحماية تطبيق القانون.الدعاء العام والذي يتمثل الدور الرقابي ل
اكمال النقص التشريعي لبيان دور االدعاء العام فيما يخص طمب صفح  .2

والذي يقدم من قبل المجنى عميو الى المحكمة التي اصدرت المجنى عميو 
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الحكم او المحكمة التي حمت محميا اسوة بقانون االدعاء العام السابق المرقم 
( منو قد بينت صراحة دور 71حيث ان نص المادة ) 0424لسنة  054

 االدعاء العام بخصوص طمب الصفح.
العرائض )القضاء الوالئي( عن  منح االدعاء العام الحق بالطعن باالوامر عمى .9

 التشريعي لتمكينو من ممارسة دوره الرقابي بخصوصيا. صطريق معالجة النق
 

 المصادر:
 اواًل: القوانين

 .0429لسنة  093قانون الطيران المدني رقم  .0
 .0414لسنة  000قانون العقوبات رقم  .7
 .0414لسنة  32قانون المرافعات المدنية رقم  .2
 .0420لسنة  27المحاكمات الجزائية رقم قانون اصول  .9
 .0424لسنة  011قانون التنظيم القضائي رقم  .5
 .0424لسنة  15قانون مجمس شورى الدولة رقم  .1
 .0431لسنة  23قانون رعاية القاصرين رقم  .2
 .0437لسنة  002قانون ضريبة الدخل رقم  .3
 .0432لسنة  21قانون رعاية االحداث رقم  .4
 .0432 لسنة 20قانون العمل رقم  .01
 .7102لسنة  94قانون االدعاء العام رقم  .00

 ثانيًا: الكتب
 .0421احمد فتحي سرور/ اصول قانون االجراءات الجنائية/  .0
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المحامي جمعو سعدون الربيعي/ الدعاوى الجزائية وتطبيقاتيا القضائية/ مطبعة  .7
 .0441الجاحظ/ بغداد/ 

/ مطبعة 0زائية/ جد. حمودي الجاسم/ دراسة مقارنة في اصول المحاكمات الج .2
 .0417العاني/ بغداد/ 

القاضي خالد سيد ناجي شاكر/ الطعن لمصمحة القانون في التشريع العراقي  .9
 .7101والمقارن/ بغداد/ 

االستاذ عبد االمير العكيمي والدكتور سميم حربة/ اصول المحاكمات الجزائية/  .5
 .0433/ المكتبة القانونية/ بغداد/ 0ج

ى/ دور االدعاء العام في حماية الممكية العقارية/ عبد الوىاب سممان عيس .1
0434. 

/ 0432لسنة  21القاضي عواد حسين ياسين/ شرح قانون رعاية االحداث رقم  .2
 .7107مطبعة الجيل العربي/ الموصل/ 

االستاذ غسان جميل الوسواسي/ نظرية االدعاء العام/ سمسمة الثقافة القانونية/  .3
 0433/ مطبعة العمال المركزية/ بغداد

رؤوف عبيد/ مبادئ االجراءات الجنائية/ مطبعة جامعة عين شمس/ الطبعة  .4
 .0432الثانية/ 

 .7100القاضي مدحت المحمود/ القضاء في العراق/ الطبعة الثالثة/  .01
القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس الياسري/ شرح قانون االحوال  .00

/ 7القانونية/ بغداد/ طوتعديالتو/ المكتبة  0454لسنة  033الشخصية رقم 
7100. 
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 ثالثًا: المجالت
/ السنة الخامسة والثالثون/ 9ضياء شيت خطاب/ مجمة القضاء/ العدد  .0

0431. 
 رابعًا: البحوث

عدنان محمد ىادي/ دور االدعاء العام بعد المحاكمة/ بحث مقدم الى مجمس  .0
 .0434القضاء االعمى ورئاسة االدعاء العام/ كجزء من متطمبات الترقية/ 

طالب دحام عزيز/ دور االدعاء العام في مرحمة التحقيق/ بحث مقدم الى  .7
مجمس القضاء االعمى رئاسة االدعاء العام/ كجزء من متطمبات الترقية/ 

7115. 
نضال فاخر حرفش/ دور االدعاء العام في الدعوى الجزائية/ بحث مقدم الى  .2

 .7114ثانية/ المعيد القضائي كجزء من متطمبات الدراسة لمسنة ال
 خامسًا: الدراسات

القاضي دارا نور الدين بيا الدين/ الشكوى من القضاء واعضاء االدعاء العام/  .0
 .0442دراسة قانونية تقدم بيا الى المعيد القضائي/ القسم الجنائي/ 

د. عمي حمزة عسل الخفاجي/ الحق العام في الدعوى الجزائية/ دراسة مقدمة  .7
جامعة بغداد/ لنيل درجة الدكتوراه في القانون  الى مجمس كمية القانون/

 .7111الجنائي/ 
نظام الدين عبد المجيد محمد/ دور االدعاء العام في الطعن باالحكام/ دراسة  .2

 قانونية متخصصة تقدم بيا الى المعيد القضائي/ قسم الجنائي.
 سادسًا: المحاظرات

في االدعاء  نشأت حسن طو/ محاظرات القيت عمى طمبة المعيد القضائي .0
 .7114/ 21العام الدورة 

الدكتور غازي الجنابي/ محاظرات في القضاء االداري القيت عمى طمبة المعيد  .7
 .7114/ 21القضائي الدورة 


