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 إنغاء انقاَىٌ انساتق: أوال

 االنغاء انضًًُ االنغاء انصسٌح

 االنغاء اجلصئً نهقاَىٌ االنغاء انكهً نهقاَىٌ

االنغاء انضًًُ أو انصسٌح قد 
 ٌكىٌ انغاء كهً أو جصئً



 الراجح فقها وقانونا ان التشرٌع ال ٌلغٌه العرف، ألن العرف أدنى مرتبة

 .من التشرٌع

 

ٌٍُرجى االنتباه له سٌتم ذكره فً المحاضرة !!:ونك  !!هنالك تفصٌل 

 هل العرف وعدم االستعمال ٌلغٌان التشرٌع؟: سؤال



القانون سرٌان ومدى للوقائع بالنسبة توقعها ٌمكن فروض ثالث هنالك 

 :علٌها القدٌم أو الجدٌد

القانون (سرٌان) نفاذ قبل أثارها وتستنفذ الوقائع تتم أن :االول انفسض 

 ٌسري ال الجدٌد القانون الن.(القدٌم القانون علٌها ٌُطبق هنا) .الجدٌد

 .الماضً على

ٌُطبق هنا) الجدٌد القانون نفاذ بعد وقائع تحدث أن :انثاًَ انفسض 

 .(الجدٌد القانون علٌها

اثارها ولكن القدٌم، القانون ظل فً وقائع تجري أن :انثانث انفسض 

 بٌن ما التنازع ٌحصل هنا) .الجدٌد القانون نفاذ بعد ما الى تمتد

 .(والجدٌد القدٌم القانونٌن

 سسٌاٌ انقاَىٌ اجلدٌد: ثاٍَا



 يٍ انقاَىٌ املدًَ انؼساقً ػهى 10ذُص املادج : 
 

(يا ػهى ٌسسي فال َافرا صريوزذه وقد يٍ اال تانقاَىٌ ٌؼًم ال 

 تغري ٌقضً اجلدٌد انقاَىٌ يف َص وجد اذا اال انىقائغ يٍ سثق

 .(.اَداب او انؼاو تانُظاو يرؼهقا اجلدٌد انقاَىٌ كاٌ او ذنك

 ذُاشع انقىاَني يٍ حٍث انصياٌ



قبوله قرر القانونٌة المدة ضمن مقدم التمٌٌزي الطعن ان وجد والمداولة التدقٌق لدى 

 جاء اذ .للقانون وموافق صحٌح انه وجد الممٌز الحكم على النظر عطف ولدى .شكال
 2008 / عقار – االستئنافٌة الهٌأة / 1715 بعدد الصادر التمٌٌزي النقض لقرار اتباعا

 قرار بأحكام مشمولة الدعوى هذه بان المحكمة لدى ثبت النه ذلك .27/72008 فً

 القرار من 2/رابعا الفقرة وان .997 لسنة 100 المرقم المنحل الثورة قٌادة مجلس

 ان وحٌث .القرار احكام تطبٌق عن الناشئة الدعاوي سماع من المحاكم منعت قد المذكور

  لسنة 17 المرقم الدعاوي سماع من المحاكم تمنع التً القانونٌة النصوص الغاء قانون

 القانون من (10) للمادة استنادا رجعً اثر له ولٌس الالحقة الوقائع على ٌسري 2005

 حكمها فً المحكمة به قضت ما وهذا .للرد موجبة المدعً دعوى تكون وبذلك .المدنً

 وصدر .التمٌٌز رسم الممٌز تحمٌل مع التمٌٌزٌة الالئحة ورد تصدٌقه فقرر .الممٌز

 .م 25/8/2009 الموافق هـ 1430/رمضان/4 فً باالتفاق القرار

 10ذطثٍقاخ حمكًح انرًٍٍص نهًادج 



عطف ولدى شكال قبوله قرر القانونٌة المدة ضمن مقدم التمٌٌزي الطعن ان وجد والمداولة التدقٌق لدى 

 عرٌضة فً طلبوا (المدعٌن) الممٌزٌن الن ذلك – للقانون وموافق صحٌح انه وجد الممٌز الحكم على النظر

 (1 / مقاطعة 4و 2 القطعتٌن من اجزاء مثل باجر لوظٌفته اضافة (علٌه المدعى) علٌه الممٌز الزام دعواهم

 عشرة خمس لفترة الري مشارٌع ألغراض المذكور علٌه المدعى قبل من علٌها الٌد لوضع والخراب الجبل

 قانون ٌحكمها الواقعة ان وحٌث 31/12/2000 ولغاٌة 1/1/1986 من أي استمالكها على السابقة سنة

 التً االراضً جمٌع اعتبر  الري قانون من الثانٌة المادة وان 1971 لسنة 138 رقم الري مشارٌع تنفٌذ

 الدعاوى سماع من المحاكم منعت القانون نفس من التاسعة المادة وان المستملكة بحكم المشروع ٌشملها

 المحاكم تمنع التً القانونٌة النصوص الغاء قانون 2005 لسنة 17 رقم القانون ان كما احكامه تنفٌذ عن

  عمال السابقة الوقائع على ٌسري وال الرسمٌة الجرٌدة فً نشرة تارٌخ من ٌسري الدعاوى سماع من

 التمٌٌز محكمة فً العامة الهٌئة قضاء علٌه استقر ما وهذا .المدنً القانون من (10) المادة بأحكام

 ورد الممٌز الحكم تصدٌق قرر لذلك .29/4/2008 فً 2007 / عامة هٌئة / 263 المرقم بقراره االتحادٌة

 هـ 1430/الثانً ربٌع/16 فً باالتفاق القرار وصدر التمٌٌز رسم الممٌزٌن تحمٌل مع التمٌٌزٌة الالئحة

 .م 12/4/2009 الموافق

 10ذطثٍقاخ حمكًح انرًٍٍص نهًادج 



فقرر القانونٌة المدة ضمن مقدم التمٌٌزي الطعن بأن وجد والمداولة التدقٌق لدى 
 ذلك ، صحٌح غٌر بأنه وجد الممٌز القرار على النظر عطف ولدى ، شكالا  قبوله

 لقانون األول التعدٌل قانون 2010 لسنة 15 رقم القانون بأحكام المشمولٌن أن
 ( 9 ) المادة بموجب 2008 لسنة 21 رقم إقلٌم فً المنتظمة غٌر المحافظات

 تم والذي الرسمٌة الجرٌدة فً المذكور التعدٌل قانون نشر تارٌخ من ٌكون منه
 ٌعمل ال أنه وحٌث 2010 / 3 / 9 فً 4147 العدد العراقٌة الوقائع فً نشره

 استناداا  الوقائع من سبق ما على ٌسري فال نافذاا  صٌرورته وقت من إال بالقانون
 لحقوقه علٌه الممٌز استحقاق ٌكون علٌه ، المدنً القانون من ( 10 ) للمادة

 قرر لذا 2010 / 3 / 9 فً المذكور التعدٌل قانون نفاذ تارٌخ من التقاعدٌة
 الراتب احتساب لغرض التقاعد دائرة إلى االضبارة وإعادة ، الممٌز القرار نقض

  / محرم / 9 فً باالتفاق القرار وصدر تقدم ما وفق علٌه للممٌز التقاعدي
 . م 2010 / 12 / 14 الموافق هـ 1432

 10ذطثٍقاخ حمكًح انرًٍٍص نهًادج 



نهقىاَني نٍس :ذاسؼا  
 
  هرا ٌشًم وال ،ذنك خالف ػهى ٌُص مل يا زجؼً اثس

 . وانسسىو انضسائة قىاَني  االسرثُاء

 

  نهًرهى اصهح كاٌ اذا اال زجؼً تاثس   اجلصائً انقاَىٌ ٌسسي ال :ػاشسا . 

 يٍ اندسرىز/ 19املادج 



 
 
 

ػهٍُا أٌ منٍص تني احلق املكرسة وجمسد االيم. 

 !!أخريا  


