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حمهورية العراق 
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف ذي قار االحتادية 
الهيأة االستئنافية

العدد/ ١٥ /س / ٢٠١٨
التاريخ/ ٢٥/ ٩ / ٢٠١٨
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قاوالت احلكـومية في ذي قار ضدك قامة امام مـحكمة بداءة عـقود ا رقمة ١١ / ب / عقـود / ٢٠١٨ ا بناء على الـدعوى البدائيـة ا
ـدعي عـليه اضـافة لـوظيـفته دعي (وزيـر الداخـلـية اضـافة لـوظيـفته) بـانه سـبق وان ابرمت مـديريـة شرطـة ذي قار مع ا من قـبل ا
بـلغ ثمـنمـائة وجـبة بـالعـقـد اعاله و رقم ١٠ / ٢٠٠٩ لـتـنفـيذ مـشروع بـناء مـركـز شرطـة النـاصريـة (١) وفقـا لـلشـروط ا الـعقـد ا
واربعة وتـسعـون مليـون ومائـة وسبـعة وعشـرون الف دينـار الخالل الشركـة اعاله باالتـزامات الـتعاقـدية ونـكولهـا  فسخ الـعقد
ا ـبلغ ستمـائة واربعـون مليون وسـبعمـائة وسبعـون الف دينار  شـروع الى شركة منـار العراق  وسحب العـمل منها واحـالة ا
سـبب ذلك خسـائـر ماديـة بفـرق االحـالة وقـدرهـا ثالثمـائة وسـتـة واربعـون مـليـون وثالثـمئـة وستـة وتـسعـون الف ديـنار لـذا طلب
تحدة واحالته الى شركة منار العراق واحلكم عليك بدفع دعوتك للمرافعة بعد ان  فسخ العقد وسحب الـعمل من شركة الرائد ا
ذكـورة اصدرت احملكـمة اعاله بتاريخ ٢٧ / ـشار اليه اعاله . وبـعد سلـسلة من االجراءات الـتي اتخذتـها احملكـمة ا فـرق االحالة ا
ذكور امام هذه احملكمة دعى اضافة لـوظيفته احلكم ا ١١ / ٢٠١٧ وبعدد ١١ / ب /عقود / ٢٠١٧ حكـما غيابيا قضى برد دعوى ا

وسجل الطعن االستئنافي بالعـدد اعاله بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠١٨ اصدرت هذه احملكمة قرارها بالعدد ١٥ / س / ٢٠١٨ الذي قضي
شار سـتأنف ا ضي بـتأييد احلـكم البدائي ا شـار اليه انفـا والذي اكتسب الـدرجة القطـعية  ـستأنف ا بتأييـد احلكم  البدائي ا
دة الـقـانونـيـة وبتـاريخ ٥ / ٦ / ٢٠١٨ وبـعدد ٨٥/ طـعن / ٢٠١٨ قـدم رئيس ـضي ا الـيه انـفا والـذي اكـتسب الـدرجـة القـطـعيـة 
ـصلـحة القـانون اعـيد القـرار االستـئنافي مـنقـوضا بقـرار محـكمة الـتمـييز االحتـادية بـالعدد االدعـاء العـام اضافة لـوظيـفته طعن 
١٦٧٦ / الهيـأة االستئـنافية مـنقول / ٢٠١٨ في ١١ / ٦ / ٢٠١٨ وجملـهولية مـحل اقامتك تـقرر تبـليغك بـصحيفـت محـليت وفي
رافعة وافق ٤ / ١٠ / ٢٠١٨ الساعة التاسعة صباحا وستجري ا رافعة ا حالة عدم حضورة او من ينوب عنك قانونا في موعد ا

بحقك وعلنا ووفق االصول.
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