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  الطعن لمصلحة القانون 
_____  

  
  :مقدمــــــــــــــــــــــــــــة

قّدم    مة التمييز ال تقوم بإجراءاتها التي تختّص بها إّال بناًء على طعن  إن مح
سبب  ّ وُنصَّ على هذا الح في القانون، ولكن  إليها من أحد الخصوم أو ممن له الح

ا مة  فة هذه المح ا وظ لمصلحة العامة التي تهدف إلى عدم مخالفة المحاكم إرت
للقانون ولتوحيد تفسيره فقد اعتمدت أغلب تشرعات الدول ومنها على سبيل المثال 
ام  األح مني وغيرها طعنًا  ي والسوفيتي والعراقي والمصر واألردني وال الفرنسي والبلج

عاد عد فوات م ًا إلى ت لمصلحة القانون يرفعه اإلّدعاء العام  ملة نشا كالطعن سع
مة التمييز إجراءاتها في نظر الطعن لمصلحة القانونه. اشرة مح   الخصوم الالزم لم

ام    ع األح حتكم لديها في جم ا التي  ة العل مة التمييزهي الهيئة القضائ ومح
ة وتوحي قها لتأمين القواعد القانون مة تدق د والقرارات المخالفة للقانون وعلى المح

ا المتماثلة لتحقي العدالة وحسن تطبي القانون ونقض  ة في القضا اإلجتهادات القضائ
ل  مة تمييز واحدة في  ترّتب على ذلك وجود مح مخالفة القانون. و ة  ام المشو األح
عض  ما هو في أغلب الدول. وقد تسمى في  ون مقرها عادة في العاصمة  دولة و

مة النقض وفي تون مة في ضوء قانون الدول مح مة التعقيب. وهذه المح س تسمى مح
ة العامة أو  ا يلها تتألف من دوائر وغرف وتضم عددًا من القضاة وأعضاء الن تش
حّددها  اإلّدعاء العام للنظر في الطعون المرفوعة أمامها وف إجراءات وشرو معّينة 

تّم توزع األعمال والدعاو بين هذه الغرف من  مة وقد مّر القانون و س المح قبل رئ
فة هذه  ل. وتختصر وظ طر تطّور طو نظام الطعن أمام هذه المحاكم التمييزة 
ة  ة تطبي المحاكم للقانون في مجال إحترام القواعد الموضوع مراق ة  مة األساس المح
ة لتحقي وحدة التشرع  ذلك على وحدة تفسير القواعد القانون ة و والقواعد اإلجرائ
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فتها من تلقاء نفسها إنما بناًء على  المساواة للمواطنين أمام القانون.و  اشر وظ وهي ال ت
غي أن يتقّيد  ن ه الشرو التي حّددها القانون. و طعن من أحد األطراف الذ تنطب عل
ال  مة الموضوع المختّصة  جّدد عرض النزاع أمام مح موضوع التمييز و الطعن 

م.   إضافة عند نقض الح
و ضد    قة ش اد للطعن، وهو في الحق التمييز هو طر غير إعت والطعن 

أنها خالفت القانون في نظر الدعو أو في إصدار  م  مة التي أصدرت الح المح
مة أول درجة أو  س الدعو التي نظرت من مح مة ل طرح أمام المح م. والذ  الح

م الذ صدر في مة اإلستئناف بل هو الح مة التمييز هي  أمام مح الدعو ودور مح
قتصر دورها في  ست درجة ثالثة للتقاضي، و مة التمييز ل م. فمح م على هذا الح الح

ة الصادرة من المحاكم للتأّكد  ام النهائ ة  من أنهامراجعة األح بنيت على إجراءات قانون
م ة السل اد القانون قًا للقانون واألصول لتقرر الم حة وصدرت ط ة في النزاع صح

ان  ام القانون. وتنقضه إذا  ان موافقًا ألح م إن  المعروض أمامها فتقّرر تصدي الح
مة التي أصدرته.   مخالفًا وتعيد الدعو إلى المح

ع  في   :المصر التشر
من قانون المرافعات أجازت للنائب العام ح الطعن لمصلحة  250المادة   

ام الصادرة في الموا األح انت القانون  ًا  ة أ ة والتجارة واألحوال الشخص د المدن
مواعيد الطعن. م ودون التقّيد  مة التي أصدرت الح   المح

ة والتجارة    ة أو في المواد المدن النقض، وسواء في المواد الجنائ وأحوال الطعن 
ة وغيرها، وهي:   واألحوال الشخص

ًا على مخالفة القانون، أو ع  .1 م مبن ان الح قه أو إذا  لى خطأ في تطب
له.   تأو
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م.  .2 طالن في الح   إذا وقع 
م.  .3 طالن في اإلجراءات أثَّر في الح   إذا وقع 
اب في المادة    من قانون  248من قانون النقض والمادة  30وقد وردت هذه األس

ة العامة  ا ة لكل من الن المرافعات وقد خّول هذا الح أ ح الطعن في المواد الجنائ
ة والتجارة وال ة والمدعى بها وفي المواد المدن ه والمسؤول عن الحقوق المدن وم عل مح

ة وغيرها للخصوم وللنائب العام لمصلحة القانون.   واألحوال الشخص
م لمصلحة المتهم    قًا لقانون النقض، أن تنقض الح مة النقض، ط غير أنه لمح

قه أو على مخمن تلقاء نفسها، إذا تبّين لها أنه مبني  الفة القانون أو على خطأ في تطب
ة لها  لة وفقًا للقانون أو أن ال وال مة التي أصدرته لم تكن مشّ له، أو أن المح في تأو
ه  وم عل ه قانون أصلح للمح م المطعون ف عد الح ، أو إذا صدر  للفصل في الدعو

ة من قانون النقض 35سر على واقعة الدعو (مادة    .)فقرة ثان
ع  في يالتشر   :المغر

ر  25الصادر بتارخ  58نّص القانون رقم    منه على  43في المادة  2011أكتو
ضًا في قانون  ه أ ما تطّرق إل ة الطعن لمصلحة القانون  المسطرة (اإلجراءات) المدن

يل العام للملك (النائب العام) 381في المادة ( ) منه حيث نّصت على أنه: "إذا علم الو
م م إنتهائي مخالف للقانون أو لقواعد المسطرة ولم يتقّدم لد مح ة النقض أنه صدر ح

مة". حيله على المح طلب نقضه في األجل المقّرر فإنه    أحد من األطراف 
مة النقض    ة العامة ح التدّخل أمام مح ا وهنا نجد أن المشّرع المغري خّول الن

النقض لمصلحة القانو  م  الح   ن.من خالل الطعن 
ة:   ستفاد أن هذا الطعن يتوّقف على ثالثة شرو أساس   و
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يل العام للملك   .1 النقض لمصلحة القانون من قبل الو مارس الطعن  أن 
مة النقض فهذا الح هو حصر له وحده دون غيره. وأ عضو  مح
م مبني على مخالفة القانون  ة العامة الح وجود ح ا من أعضاء الن

غ الو  مة النقض بذلك.فعليهم تبل   يل العام للملك لد مح
غ  ام بهذا التبل ّ أطراف النزاع أ الخصوم في الدعو الق ما أنه من ح

منع ذلك. س هناك أ نّص قانوني    ما دام أنه ل
ًا أ حائزًا لقوة الشيء المقضي   .2 ه نهائ م المطعون ف ون الح يجب أن 

انت أمام أطراف النزا  م، فإنه ه. ألنه في حال  ع فرصة الطعن في الح
يل العام للملك ممارسة الطعن لمصلحة القانون تحت طائلة  ّ للو ح ال 

  عدم قبول الطعن.
يل العام للملك أن يبني طعنه على خرق القانون   .3 جب على الو و

النقض  اب الطعن  اقي أس لي (أ اإلجرائي) دون  الموضوعي أو الش
عدم 359قانون (المادة األخر المنصوص عليها في ال من ق.م.م.) 

اإلختصاص أو تجاوز السلطة أو إنعدام التعليل أو إنعدام األساس 
  القانوني.

ة من    آثار الطعن لمصلحة القانون فقد نّصت عليها الفقرة الثان ما يتعّل  أما ف
النقض فال  381المادة  م  مة ح من ق.م.م. التي نّصت على أنه: "إذا صدر عن المح

م المنقوض". ات الح ن لألطراف اإلستفادة منه ليتخلصوا من مقتض   م
ة العامة،    ا مة النقض بناًء على طلب الن م من مح أ أنه في حالة نقض الح

ظل قائمًا ومنتجًا لكافة آثاره  ضّر الخصوم ولن ينفعهم، حيث  فإن هذا النقض لن 
ار أن فلسفة هذا الطعن هي ة للخصوم على اعت مصلحة القانون ال مصلحة  النس
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هاألطراف. وٕانما هدفه  م للقانون حتى ال يتكّرر  تنب المحاكم والكافة إلى مخالفة الح
  الخطأ في المستقبل.

ة    عة القانون عض الفقهاء في الطب ًا حتى شّل  وقد أثار هذا األمر جدًال فقه
م  ه ح م الذ صدر ف ة للح النس ة  مته العمل   النقض.لهذا الطعن وق

ع العراقيفي    :التشر
ة والثالثين الفقرة السادسة من قانون اإلّدعاء العام لسنة خّولت المادة    الثان
ة  1979 ام النهائ مة التمييز في األح المدعي العام توّلي ح الطعن أمام مح

ة. ه رغم فوات المدة القانون ه خرق ولم يتّم الطعن ف ان ف   لمصلحة القانون إذا 
ح الخطأ وقد    تعّرض هذا النص لإلنتقاد ألنه قصر آثار الطعن على تصح

ه  م المطعون ف موجب الح ة  تس حقوق الخصوم وغير الم القانوني دون المساس 
اطل فضًال عن مفهوم خرق القانون  ة على  ام مبن ون هذه األح الرغم من اإلعتراف 

ة. ة والمدن   وعدم التفرقة بين الدعاو الجزائ
موجب القانون رقم ون   حيث تّم  1987لسنة  51تيجًة لذلك فقد تّم تعديل النص 

ة والثالثين التي نّصت على أنه  موجب هذا التعديل إلغاء الفقرة السادسة من المادة الثان
سإذا تبّين  م أو قرار صادر من أ  لرئ اإلّدعاء العام حصول خرق للقانون في أ ح

مة عدا المحاكم الجزائ مصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة مح ة من شأنه اإلضرار 
م أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة  النظام العام يتولى عندها الطعن في الح
ة  ما حّدد القانون المدة القانون ه  ن أحد من ذو العالقة قد طعن ف ة إذا لم  القانون

م الدرجة التي يجوز خاللها الطعن وهي ثالث سنوات إ بتداًء من تارخ إكتساب الح
ة.   القطع
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ة    نظر من هيئة خماس مة التمييز و ون أمام مح والطعن لمصلحة القانون 
ه خرقًا  م أو في القرار المطعون ف ه فإذا وجد في الح مة أو أحد نوا س المح برئاسة رئ

م أو قر  متها إلصدار ح ار جديد ترسله للقانون تقّرر نقضه وٕاعادة الدعو إلى مح
قبل  اع وال  ون واجب اإلت ة و نظر من الهيئة الخماس مة التمييز و ًا إلى مح تلقائ

ح. طر التصح   الطعن 
وهو قانون التعديل الثالث لقانون اإلّدعاء  2000لسنة  7ثم صدرالقانون رقم   

ة والثالثين وت ًا من المادة الثان اغة هذه العام الذ نّص على إلغاء الفقرة ثان ّم إعادة ص
ة القاصرن المختّص إلى القرارات  الفقرة حيث تّم إضافة القرار الصادر من مدير رعا
ه  ان من شأن القرار المطعون ف ام التي يجوز الطعن فيها لمصلحة القانون إذا  واألح

  ضرر لمصلحة الدولة والقاصر.
قًا للفقرة ومن    ص شرو الطعن لمصلحة القانون ط ن تلخ م خالل ما تقّدم 

اآلتي: ة والثالثين من قانون اإلّدعاء العام  ة من المادة الثان   الثان
قوم   .1 س اإلّدعاء العام أو من  مة التمييز من رئ قّدم الطعن إلى مح أن 

ه. ه وهو أقدم نوا ا   مقامه قانونًا عند غ
ون الح  .2 ة لمضي أن  ه قد اكتسب الدرجة القطع م أو القرار المطعون ف

ه من قبل أحد  ان قد طعن ف ه، أما إذا  ة دون الطعن ف المدة القانون
عد ذلك. وقد استقّر  ه لمصلحة القانون  ذو العالقة فال يجوز الطعن ف
ام  مة التمييز على قبول الطعن لمصلحة القانون في األح قضاة مح

ًال لمضي المدة والقرارات ا لتي سب لها أن رّدت الطعن التمييز فيها ش
ة. ام والقرارات من النواحي الموضوع ة دون أن تدّق هذه األح   القانون
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ه لمصلحة القانون خرقًا للقانون   .3 م أو القرار المطعون ف أن يتضّمن الح

مصلحة الدولة أو أموالها أو مخالفة النظام ال عام من شأنه اإلضرار 
ة أو  الحّل والحرة في قوانين األحوال الشخص ا المتعّلقة  القضا

القاصرن ومصالحهم.   اإلضرار 
ة. وقد   .4 مة جزائ ه صادرًا من مح م أو القرار المطعون ف ون الح أن ال 

م لجواز  مة التي أصدرت الح ار المح مع أخذ قانون اإلّدعاء العام 
الطعن لمصلحة القانون  ونها شموله  ار الدعو  مع س  من عدمه ول

مة التمييز طعنًا لمصلحة القانون ضد  ة. ولذلك رّدت مح ة أو جزائ مدن
ة. عًا للدعو الجزائ ة ت مة جزائ م مدني صادر عن مح   ح

ع اإلماراتي:   في التشر
ة على أنه: "للنائب العام من  256نّصت المادة    من قانون اإلجراءات الجزائ

طر النقض لصالح تلقاء نفسه  طعن  أو بناًء على طلب خّطي من وزر العدل أن 
ًا  ان الطعن مبن مة التي أصدرتها وذلك إذا  انت المح ة أًّا  ام النهائ القانون في األح

له، وذلك في الحالتين اآلتيتين: قه أو تأو   على مخالفة القانون أو الخطأ في تطب
ام التي ال يجيز القانون   .1   للخصوم الطعن فيها.األح
عاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو   .2 ام التي فّوت الخصوم م األح

عدم قبوله.   رفعوا طعنًا فيها قضى 
عد دعوة    الطعن  مة  فة يوّقعها النائب العام وتنظر المح صح رفع هذا الطعن  و

م الصادر في الطعن عمًال بهذه المادة أ ون للح أثر إّال إذا صدر  الخصوم وال 
ة". ه، أو المسؤول عن الحقوق المدن وم عل   لصالح المح
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ا هي    ذلك أن المشّرع أرد بنظام الطعن من النائب العام تحقي مصلحة عل
ام  م وتوحيد أح حة على أساس سل ة الصح اد القانون مصلحة القانون إلرساء الم

النائب ون محّققًا  القضاء فيها. وقد حصر المشّرع ح الطعن  أن  ام  العام على األح
له دون  قه أو تأو ة على مخالفة القانون أو خطأ في تطب انت مبن لمصلحة القانون إذا 
اب األخر للطعن الواردة في القانون  متّد هذا الح إلى األس ام. إذ ال  اقي األح

ة. 244خاصة في المادة    من قانون اإلجراءات الجزائ
ه، فإنه    عيب وعل ون طعن النائب العام لمصلحة القانون متضمنًا ما  يجب أن 

له قه أو تأو مخالفة القانون، أو الخطأ في تطب ه  م المطعون ف تحّق الخطأ في 1الح . و
ة على واقعة ال يجب أن تطّب عليها  م قد طّب قاعدة قانون ان الح تطبي القانون إذا 

قها في حالة ال تتوافر في ة أو تطب قها أو أقام قضاءه على قاعدة قانون ها شرو تطب
م. ون هذا الخطأ هو العّلة المؤّثرة في قضاء الح   خاطئة و

: ع القطر   في التشر
من القانون حول حاالت وٕاجراءات الطعن  2005لسنة  12نّصت المادة   

التمييز لمصلحة القانو  طعن  ن في التمييز على أن: "للنائب العام في أ وقت أن 
ًا على مخالفة  م مبن ان الح مة التي أصدرتها إذا  انت المح ًا  ة أ ام النهائ األح

ة: له وذلك في األحوال اآلت قه أو في تأو   القانون أو خطأ في تطب
  األحوال التي ال يجيز القانون للخصوم الطعن فيها.  .1
عاد الطعن فيها أو نزلوا فيها  .2 ام التي فّوت الخصوم م   عن الطعن. األح

                                                 
رئاسة القاضي  2015ة يونيو سن 9جزائي، جلسة يوم الثالثاء في  2015لسنة  96الطعن رقم  1 

ة السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر وعبد الرسول  تور عبد الوهاب عبدول وعضو الد
.   طنطاو
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الطعن  مة  فة يوّقعها النائب العام. وتنظر المح صح رفع هذا الطعن  و
ضارون من  فيد الخصوم وال  غير دعوة الخصوم. وال  في غرفة المشورة 

  هذا الطعن".
مان متناقضان في واقعة واحدة مما يدل على أن المشّرع   .3 إذا صدر ح

انت أجاز للنائب العام الطعن لمصلحة القانون  ًا  ة أ ام النهائ في األح
سبب عدم  مة التي أصدرتها والتي استقّرت حقوق الخصوم فيها  المح
عاده أو نزولهم عنه، وذلك  ت الخصوم لم جواز الطعن عليها أو لتفو
ام  ات التي تعّرض في العمل وتؤد إلى تعارض أح لمواجهة الصعو

حسن ة الواحدة مما  مة  القضاء في المسألة القانون معه أن تقول المح
ام، وقد قصر الشارع ح  لمتها فيها، فتضع حدًا لتضارب األح ا  العل
ة على  ام على تلك التي تكون مبن النائب العام في الطعن في األح
اقي الحاالت التي  له دون  قه أو في تأو مخالفة القانون أو الخطأ في تطب

طر التم طعنوا بها    ييز.ون للخصوم فيها أن 
مة    عضه، وتحيل الدعو إلى المح له أو  م  مة التمييز أن تمّيز الح ولمح

ما تلتزم  لة من قضاة آخرن،  ه من جديد بهيئة مشّ م ف م لتح التي أصدرت الح
م التمييز في المسائل التي فصل فيها. ح مة المحال إليها الدعو    المح

: ع الجزائر   في التشر
قّدم طعنًا أمام أعطى التشرع الجزائ   ادرة منه أن  م ًا للنائب العام و ر حقًا تلقائ

م  صدور ح ا  مة العل مة النقض لصالح القانون. فإذا علم النائب العام لد المح مح
م مخالفًا للقانون أو مخالفًا لقواعد  ان هذا الح مة أو مجلس قضائي، و نهائي من مح

ه أحد طعن ف عاد، فله أن  اإلجراءات الجوهرة، ولم  النقض في الم من الخصوم 
ا. مة العل ة على المح عرضة عاد   عرض األمر 
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ا للطعن لصالح القانون الذ ولم    مة العل َ أ أجل للنائب العام لد المح ع

ه بدون إحالة، وفي حالة نقض  ا التي تفصل ف مة العل اشرًة أمام المح يرفع طعنه م
م، ال يجوز للخصوم ا ا للتخّلص مما الح مة العل م الصادر من المح الح لتمّسك 

ٍل  ش ة القانون الذ طّب  ة العامة تتدخل هنا لحما ا م المنقوض فالن ه الح قضى 
م، قصد تجنب نشوء قضاء متضارب.   غير سل

ة الجزائر لم ينّص على تدّخل    وقد الح الفقهاء أن قانون اإلجراءات المدن
طر  ة العامة  ا ان الن م  النقض في حالة تجاوز السلطة. في التشرع القد  الطعن 

م  طال الح مات وزر العدل طلب إ ا بناًء على تعل مة العل يجوز للنائب العام لد المح
طالن  م وخالفًا للطعن لصالح القانون، فإن ال ل عمل قضائي أو ح لتجاوز السلطة. و

ا ينتج أثره مة العل ه المح ون  الذ تقضي  عض  –تجاه األطراف. وقد  حسب رأ 
. إذ أن –الفقهاء  انًا فق المشّرع حرص دومًا على أن  عدم النص عن هذه الحالة، نس
اإلضافة إلى أنه قّرر نظامًا مشابهًا إن لم نقل دّ ال تتع ة سلطتها، هذا  فة القضائ  الوظ

ة، إذ نّصت المادة  من هذا القانون على أنه:  530نفس النظام في اإلجراءات الجزائ
ة  مات وزر العدل أعماًال قضائ ا بناء على تعل مة العل "إذا رفع النائب العام إلى المح
مة  ة مخالفة للقانون، جاز للمح امًا صادرة من المحاكم أو المجالس القضائ أو أح

ا  ه ول القضاءالعل وم عل طالن إستفاد منه المح ال م  طالنها، وٕاذا صدر ح كنه ال ب
ة".   يؤّثر في الحقوق المدن
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ع اللبناني:   في التشر
ة على ما يلي: "للنائب  707نّصت المادة    من قانون أصول المحاكمات المدن

طعن  مة التمييز، من تلقاء نفسه أو بناًء على طلب وزر العدل أن  العام لد مح
طل ب أحد الخصوم نقضه في طر التمييز لمنفعة القانون في أ قرار قابل للنقض لم 

ًا على  ون القرار مبن ة، أو تنازل الخصوم عن طلب نقضه، عندما  المهلة القانون
قه أو تفسيره.   مخالفة للقانون أو على خطأ في تطب

اب المبّينة    القرارات ولألس طر اإلعتراض ولمنفعة القانون  طعن  ما له أن 
  .4بند  95في المادة 

طر    التمييز أو اإلعتراض خالل مهلة سنة من تارخ صدور قّدم الطعن 
مة الطعن في غرفة المذاكرة  موجب إستدعاء موقع من النائب العام، وتنظر المح القرار 

  بدون دعوة الخصوم.
فيد الخصوم من هذا الطعن".     ال 
اإلشارة إلى المادة    مة التمييز  4بند  95و فقد نّص على ما يلي: "تنظر مح
م القضاء:بهيئته النصاب المحّدد في قانون تنظ   ا العامة التي تنعقد 

  .....  
ة ..... . 4   ة أو شرع مة مذهب في اإلعتراض على قرار مبرم صادر عن مح

النظام العام". غًا جوهرة تتعّل  مة أو لمخالفة ص   لعدم إختصاص هذه المح
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ة فقد نّصت المادة    أصول المحاكمات من قانون  327وفي الدعاو الجنائ

ة على:   الجزائ
ل    ح  مة اإلستئناف وأص ات أو قرار عن مح مة الجنا م عن مح "إذا صدر ح

منهما مبرمًا إلنقضاء مهلة النقض، فللنائب العام التمييز إما عفوًا أو بناًء على طلب 
طلب نقضه لمنفعة القانون فق خالل مهلة سنة من صدوره. إذا قضت  وزر العدل أن 

ه من هذا م وم عل ستفيد المح ه ف م أو القرار المطعون ف طال الح مة التمييز بإ ح
ع األحوال لمصلحة المدعي  م قائمًا في جم قى الح طال دون أن يتضّرر منه. ي اإل

  الشخصي".
الح أنه في المادة    ة و 707و من  327من قانون أصول المحاكمات المدن

ة ة الدول، فإن مهلة الطعن الُمعطاة  قانون أصول المحاكمات الجزائ وعلى خالف غالب
مة التمييز هي سنة من تارخ صدور القرار في حين أن أغلب  للنائب العام لد مح

ة م لدرجة القطع ة المهلة هي تارخ إكتساب الح  .التشرعات اعتبرت أن بدا


