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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

 المستخلص
 تعبيلللللللر حسللللللل  علللللللل  بلللللللالنق  الطعلللللللن يسلللللللم  ملللللللا أو التمييلللللللزي الطعلللللللن فلللللللي الفصللللللل       
 :األمرين أحد عنه يستنتج والفرنسي المصري المشرع
 تصلللللللدر  قلللللللرارا   اللللللللنق  ويعلللللللد  نقضللللللله أو تمييلللللللزا   فيللللللله المطعلللللللون الحكلللللللم صلللللللدي ت أملللللللا     

 بمحكمللللللة العراقللللللي للقللللللانون وفقللللللا   تتمثلللللل  والتللللللي التمييللللللزي الطعللللللن بنظللللللر المختصللللللة المحكمللللللة
 أحللللللد عللللللن الكشلللللل  بعللللللد وذلللللللك التمييزيللللللة  بصللللللفت ا االسللللللت نا  ومحكمللللللة االتحاديللللللة التمييللللللز
 يتمثلللل : مسللللارين فللللي الحكللللم نقلللل  بعللللد الللللدعو  ملللل   ويتحللللدد الللللنق   توجلللل  التللللي األسللللبا 
 الحللللللا  إعللللللاد  عليلللللله يترتلللللل   والللللللذي الموضللللللوع محكمللللللة اللللللل  الللللللدعو  بإعللللللاد  األو  المسللللللار

 صللللور  مراعللللا  ملللل  الللللنق   قبلللل  كانلللل  كمللللا الللللدعو  فتعللللود الللللنق  قبلللل  عليلللله كللللان مللللا اللللل 
 عليلللله يترتللل  كليلللا   نقضلللا   الحكللللم نقللل  فللل ن جز يلللا   نقضلللا   او كليللللا   نقضلللا   كلللان إذا فيملللا اللللنق 
 وأن الللللنق   قبلللل  تنفيللللذ  تللللم مللللا إلغللللا  اللللل  إضللللافة جوانب للللا  جميلللل  مللللن الللللدعو  نظللللر إعللللاد 
 المقضلللللي األملللللر قلللللو  اللللللنق  قلللللرار يمسللللله للللللم اللللللذي للجلللللز  يجعللللل  جز يلللللا   نقضلللللا   الحكلللللم نقللللل 
 تنفيلللللللذ  تلللللللم ملللللللا علللللللل  اللللللللنق  يللللللل ثر ال ثلللللللم وملللللللن اطرافللللللله بلللللللين حجلللللللة سللللللليكون وحتملللللللا فيللللللله

 .الجز  هذا بخصوص
 المختصللللللة المحكمللللللة قبلللللل  مللللللن الللللللدعو  بحسللللللم فيتمثلللللل  الللللللنق  بعللللللد الثللللللاني المسللللللار أمللللللا    
 .التمييزي الطعن بنظر

 

Abstract: 

Looking into the distinctive appeal or cassation appeal as it is 
called according to the Egyptian and French legislators, results in 
two ways. 

Either, they rule in favour of the appealed decision, or they 
cancel it, the cassation appeal is a decision issued by the 
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jurisdiction that is competent to look into the distinctive appeal, 
which is in the Iraqi law, the Federal Court of Cassation and the 
appeal court in its cassation function, And that is after discovery 
of the reasons that requires cassation, the trajectory of the case 
goes in either one of these two, the first way that it can go by is 
that it would be sent back to the facts court so that it can be 
looked upon again, with consideration to the form of the 
cassation whether completely or partially, because the complete 
cassation requires that the case would be looked over again from 
all aspects, in addition to cancelling all what has been executed 
before, and the partial cassation gives the part that is not 
revoked the authoritative power of command, and it is obligatory 
between the parties, therefore the partial revocation does not 
affect this part of the decision. 

The second trajectory after cassation is the termination of the 
case by the competent court. 

 دمة: المق
 تحتم علينا تقسيمها على الفقرات التالية: في مقدمة الدراسةإن البحث     
 التعريف بموضوع الدراسة اواًل:
 الخصللللللللللومة تضللللللللللم ا التللللللللللي القضللللللللللا ية اإلجللللللللللرا ا  مللللللللللن إجللللللللللرا  أو  الللللللللللدعو  تعتبللللللللللر     

 بالللللللدعو  تبللللللدأ المتتابعللللللة اإلجللللللرا ا  مللللللن ةلبسلسلللللل القضللللللا ية الخصللللللومة تتمثلللللل  اذ القضللللللا ية 
 تللللدخ  التللللي اإلجللللرا ا  أحللللد األخللللر هللللو يعتبللللر الحكللللم فلللل ن وعليلللله القضللللا ي  بللللالحكم وتنت للللي

 علللللل  الحصلللللو  هلللللو اللللللدعو  إقاملللللة ملللللن الغلللللر  ان حيللللل  القضلللللا ية  الخصلللللومة إطلللللار فلللللي
 المتخاصمين. الطرفين أحد لصالح الحكم
وان كانلللل  الللللدعو  تنت لللللي بصللللدور الحكلللللم اال أن القللللانون ملللللنح الخصللللوم حللللل  أخللللر وهلللللو     

حلللل  الطعللللن بللللالحكم المن للللي للخصللللومة بطلللللر  الطعللللن العاديللللة والتللللي باسللللتنفاذها يللللتم اللجلللللو  
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الطعللللللن التمييللللللزي والللللللذي تخللللللتص فيلللللله لطعللللللن عيللللللر العاديللللللة والتللللللي مللللللن أهم للللللا اللللللل  طللللللر  ا
 وفقلللللا   ا  وعنللللد الطعللللن تمييللللز السللللت نا  بصلللللفت ا التمييزيللللة  محكمللللة التمييللللز االتحاديللللة ومحكمللللة ا

للقواعلللللللد اإلجرا يلللللللة المتمثللللللللة بتقلللللللديم العريضلللللللة التمييزيلللللللة المشلللللللتملة علللللللل  البيانلللللللا  المحلللللللدد  
  ا  عن للللللنق  الحكلللللم المطعلللللون فيللللله تمييلللللز قانونلللللا إضلللللافة الللللل  السلللللب  اللللللذي يسلللللتند إليللللله الطلللللا

أمللللللام خيللللللارين أمللللللا تللللللرف  الطعللللللن فلللللل ن المحكمللللللة المختصللللللة بنظللللللر الطعللللللن التمييللللللزي تكللللللون 
التمييلللللزي وتصلللللد  الحكلللللم وعند لللللذ يكلللللون قرارهلللللا الصلللللادر فلللللي تصلللللدي  الحكلللللم قلللللاب  للطعلللللن 
بطريللللل  تصلللللحيح القلللللرار التمييلللللزي والتصلللللدي  ملللللا هلللللو اال ت كيلللللد علللللل  الحكلللللم المطعلللللون فيلللللله 

سلللللبا  بعلللللد التحقللللل  ملللللن وجلللللود احلللللد األ ا  قلللللرر نقللللل  الحكلللللم المطعلللللون فيللللله تمييلللللز تمييلللللزا  أو ت
 1969لسللللللنة  83رقللللللم  ( مللللللن قللللللانون المرافعللللللا  المدنيللللللة العراقللللللي203ي حللللللددت ا المللللللاد   التلللللل

واللللللنق  يعنلللللي أن الحكلللللم المطعلللللون فيللللله معيللللل  بعيللللل  ملللللن العيلللللو  المحلللللدد    النافلللللذ المعلللللد 
كمخالفلللللللللة القلللللللللانون والخطللللللللل  فلللللللللي تطبيقللللللللله والعيللللللللل  فلللللللللي ت ويلللللللللله أو مخالفلللللللللة قواعلللللللللد  قانونلللللللللا  

صلللللحة الحكلللللم   االختصلللللاص أو وجلللللود خطللللل  جلللللوهري فلللللي الحكلللللم أو خطللللل  اجرا لللللي مللللل ثر فلللللي
أن محكمللللللة التمييللللللز االتحاديللللللة هللللللي محكمللللللة قللللللانون ولللللللي  محكمللللللة  وقانونللللللا   والمعللللللرو  فق للللللا  

موضللللللوع ف لللللللي ال تجلللللللري مرافعللللللة وال تنظلللللللر بالجانللللللل  الموضلللللللوعي  لللللللذا فللللللل ن نقللللللل  الحكلللللللم 
للقللللانون العراقللللي  يترتلللل  عليلللله إعللللاد  الللللدعو  اللللل  محكمللللة الموضللللوع والتللللي فللللي الغاللللل  وفقللللا  

ي المحكمللللة التللللي أصللللدر  الحكللللم المنقللللو   ملللل  اإلخللللذ بنظللللر االعتبللللار والقللللوانين المقارنللللة هلللل
االسللللللتثنا  الللللللذي منحلللللله المشللللللرع لمحكمللللللة التمييللللللز وهللللللو الفصلللللل  فللللللي موضللللللوع الللللللدعو  دون 

 (.214إعاد  الدعو  ال  محكمة الموضوع وذلك وفقا للماد   
 ثانيًا: إشكالية الدراسة 

ان أهللللم أثللللر يترتلللل  عللللل  نقلللل  الحكللللم المطعللللون فيلللله هللللو زواللللله واعتبللللار  كلللل ن لللللم يكللللن      
فترجلللللل  الخصللللللومة اللللللل  مللللللا كانلللللل  عليلللللله قبلللللل  الللللللنق   إضللللللافة اللللللل  عللللللود  الخصللللللوم اللللللل  
مراكللللللزهم القانونيللللللة التللللللي كللللللانوا علي للللللا قبلللللل  الللللللنق   فتعللللللود الخصللللللومة اللللللل  المحكمللللللة التللللللي 

خلللللر  بللللنف  الدرجلللللة وبقضلللللا  أخلللللرين  ويعلللللود الخصلللللم كانلللل  مثلللللار  امام لللللا  أو أملللللام محكملللللة أ
اللللللل  صللللللفته قبلللللل  الللللللنق  سللللللوا  كللللللان مللللللدعي  أو مللللللدع  عليلللللله  او مسللللللت ن   أو مسللللللت ن  
عليللللله  بمعنللللل  أن اللللللدعو  ال تنت لللللي بلللللنق  الحكلللللم بللللل  تعلللللود ل لللللا الحيلللللا  بنقضللللل ا  للللللذا فللللل ن 
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جللللرا ا  التللللي دراسللللة ملللل   الللللدعو  المدنيللللة بعللللد الللللنق  تثيللللر سلللل اال  ر يسلللليا  وهللللو مللللا هللللي اإل
  ؟سنطبق ا بعد عود  الدعو  منقوضة ه  نكون أمام دعو  جديد  أم  دعو  ممتد 

 ومن هذا التسا   يمكن إثار  التسا ال  اآلتية:
 منقوضة؟كيفية تبليغ الخصوم بعد عود  الدعو   -1
 خ ل ا؟ النق  بعد الدعو  نظر يج  قانونا محدد  مد  هناك ه  -2
 يجعللللل  اللللللنق  قبللللل  وحضلللللور  اللللللدعو  إلي لللللاالمعلللللاد  المحكملللللة أملللللام الخصلللللم عيلللللا  هللللل  -3

 حقه؟ في عيابي الحكم من
كلللللل  هللللللذ  التسللللللا ال  سللللللنحاو  االجابللللللة علي للللللا بللللللالرجوع اللللللل  موقلللللل  التشللللللري  العراقللللللي      

والمصلللللري والفرنسلللللي إضلللللافة الللللل  االسلللللتعانة بللللل را  الفق لللللا  واألحكلللللام القضلللللا ية بالقلللللدر اللللللذي 
  .د  المرجو من هذ  الدراسةيتيسر لنا  من أج  الوصو  ال  ال 

 خامسا : من جية الدراسة
المرافعلللللا  قلللللانون دراسلللللة سلللللنتب  الملللللن ج المقلللللارن بلللللين للوصلللللو  الللللل  عايتنلللللا ملللللن هلللللذ  ال     

والتجاريللللللة المدنيللللللة  المرافعللللللا  قللللللانونو النافللللللذ  المعللللللد  1969لسللللللنة  83رقللللللم  العراقلللللليالمدنيلللللة 
رقلللللللم  الفرنسلللللللي اإلجلللللللرا ا  المدنيلللللللة قلللللللانونو النافلللللللذ  المعلللللللد  1968لسلللللللنة  13رقلللللللم  المصلللللللري
  وذللللللك ملللللن خللللل   علللللر  أوجللللله الشلللللبه واالخلللللت   فلللللي النافلللللذالمعلللللد   1975لسلللللنة  1123

قواعللللللد وأقوم للللللا سللللللوا  فللللللي معالجللللللة هللللللذا الموضللللللوع  والخللللللروا مللللللن هللللللذ  المقارنللللللة ب حسللللللن ال
القلللللللانون المصلللللللري او القلللللللانون الفرنسلللللللي  ومعالجلللللللة اللللللللنقص اللللللللذي يشلللللللو  قلللللللانون المرافعلللللللا  

فللللللي هللللللذا الجانلللللل   للوصللللللو  اللللللل  حلللللل   العراقللللللي النافللللللذ  إضللللللافة اللللللل   را  الفقلللللله واجت للللللادا  
 إلشكالية الدراسة.

 : خطة الدراسة ثالثاً 
  البحللللل  الللللل  مقدملللللة: ومطلبلللللين هلللللذا تقسللللليم ارت ينلللللا الدراسلللللة  إشلللللكالية معالجلللللة فلللللي سلللللعيا      

الحللللدي  عللللن إعللللاد  الللللدعو   عقللللدنا المطللللل  األو  اللللل   فللللرعين مطللللل  كلللل    يشللللم  وخاتمللللة 
بعلللللللد اللللللللنق   وهللللللذا بلللللللدور  ينقسلللللللم اللللللل  فلللللللرعين  يبحللللللل  الفللللللرع األو  معنللللللل  إعلللللللاد  المدنيللللللة 
المدنيللللللة بعللللللد    ويبحلللللل  الفللللللرع الثللللللاني شللللللروط إعللللللاد  الللللللدعو المدنيللللللة بعللللللد الللللللنق  الللللللدعو 
  وهلللللذا نقضللللل ار محكملللللة الموضلللللوع باللللللدعو  بعلللللد نظللللل  أملللللا المطلللللل  الثلللللاني يلللللدر  اللللللنق 

بعلللللد اللللللنق    دنيلللللةالم بلللللدور  ينقسلللللم الللللل  فلللللرعين  يبحللللل  الفلللللرع األو  تبليلللللغ أطلللللرا  اللللللدعو 
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أّملللللا الخاتملللللة  فقلللللد ضلللللّمّناها ويبحللللل  الفلللللرع الثلللللاني حضلللللور الخصلللللوم وعيلللللاب م بعلللللد اللللللنق   
 أمورا  ُتوضح أبرز ما جا  في البح  من نتا ج ومقترحا  وصلنا إلي ا. 

 المطلب األول
 النقض بعد المدنية الدعوى إعادة

هنالللللللللك أسللللللللبا  توجلللللللل  إعللللللللاد  الللللللللدعو  اللللللللل  محكمللللللللة الموضللللللللوع  متلللللللل  مللللللللا تللللللللوافر      
المقتضللللليا  ال زملللللة للللللذلك ووفقلللللا  إلجلللللرا ا  اصلللللولية  ويلللللراد بإعلللللاد  اللللللدعو : إرجاع لللللا الللللل  
محكمللللة الموضللللوع بعللللد نقلللل  الحكللللم الصللللادر في للللا فللللي حالللللة عللللدم قابليللللة الموضللللوع للفصلللل  

مللللر  الثانيللللة فللللي ذا  الحكللللم  لكللللون هللللذ  الحللللاال  ال ا  للفيلللله  أو فللللي حالللللة عللللدم الطعللللن تمييللللز 
تعلللللللاد اللللللللدعو  في لللللللا الللللللل  محكملللللللة الموضلللللللوع بللللللل  تنظرهلللللللا المحكملللللللة التلللللللي نقضللللللل  الحكلللللللم 
المطعللللون فيلللله أو تقتصللللر عللللل  تعيللللين المحكمللللة المختصللللة فللللي حللللا  الللللنق  لمخالفللللة قواعللللد 

نلللللل  معاألو  تحلللللل  عنللللللوان  الفللللللرع: فللللللرعين عللللللل ذا المطللللللل  االختصللللللاص  عليلللللله سنقسللللللم هلللللل
شلللللروط إعلللللاد  الثلللللاني سللللليكون تحللللل  عنلللللوان  لفلللللرعبعلللللد اللللللنق   أملللللا ا المدنيلللللة إعلللللاد  اللللللدعو 

 بعد النق .المدنية الدعو  
 األول لفرعا

 بعد النقض المدنية معنى إعادة الدعوى
قللللد يتبللللادر اللللل  الللللذهن أن مصللللطلح إعللللاد  الللللدعو  هللللو مللللراد  اللللل  إحالللللة الللللدعو  التللللي      

تتكللللللرر ذكرهللللللا فللللللي مواضلللللل  متعللللللدد  مللللللن التشللللللريعا  المقارنللللللة  فقللللللد ذكللللللر المشللللللرع العراقللللللي 
( ملللللللن قلللللللانون المرافعلللللللا  العراقلللللللي النافلللللللذ التلللللللي نصللللللل  78مصلللللللطلح اإلحاللللللللة فلللللللي الملللللللاد   

ن تحيلللللل  أو المكللللللاني وجلللللل  علي للللللا أ ا القيمللللللي اذا قضلللللل  المحكمللللللة بعللللللدم اختصاصلللللل:"عللللللل 
". والتللللي تقابل للللا حتفللللاظ بمللللا دفلللل  مللللن رسللللوم قضللللا يةالللللدعو  اللللل  المحكمللللة المختصللللة ملللل  اال

( ملللللن قلللللانون المرافعلللللا  المدنيلللللة والتجاريلللللة المصلللللري والتلللللي تلللللنص علللللل :" علللللل  110الملللللاد   
  المحكملللللللة المحكملللللللة اذا قضللللللل  بعلللللللدم اختصاصللللللل ا أن تللللللل مر بإحاللللللللة اللللللللدعو  بحالت لللللللا الللللللل

( مللللللللن ذا  القللللللللانون والتللللللللي تللللللللنص عللللللللل : "إذا اتفلللللللل  111المختصللللللللة....." وكللللللللذلك المللللللللاد   
الخصللللوم عللللل  التقاضللللي أمللللام محكمللللة عيللللر المحكمللللة المرفللللوع الي للللا الللللدعو   جللللاز للمحكمللللة 

 أن ت مر بإحالة الدعو  ال  المحكمة التي اتفقوا علي ا".
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فاإلحاللللللللة اللللللللوارد  فلللللللي فحلللللللو  هلللللللذ  الملللللللواد للللللللي  هلللللللي ذات لللللللا اإلعلللللللاد   بللللللل  تعلللللللالج هلللللللذ      
النصللللللوص اإلحالللللللة بسللللللب  عللللللدم االختصللللللاص والتللللللي تعتبللللللر أحللللللد اسللللللبا  اإلحالللللللة وأكثرهللللللا 
شللللليوعا  إذ يلللللتم إحاللللللة اللللللدعو  ملللللن محكملللللة موضلللللوع الللللل  محكملللللة موضلللللوع أخلللللر  مختصلللللة 

 .(1 بنظر الدعو 
عللللاد  الللللدعو   إذ نجللللد د فاصلللل  يملللللذا صللللار البللللد مللللن وضلللل  حلللل     يللللز بللللين إحالللللة الللللدعو  وا 

القلللللانون المصلللللري والفرنسلللللي يميللللل  الللللل  اسلللللتخدام مصلللللطلح اإلحاللللللة كملللللراد  لكلملللللة اإلعلللللاد   
وعللللللل  خ فلللللله المشللللللرع العراقللللللي الللللللذي كللللللان اد  تعبيللللللرا   حيلللللل  اسللللللتخدم كلللللل  مصللللللطلح فللللللي 

 الموض  المناس  له.
فلللللي الملللللاد   النافلللللذ العراقلللللي المرافعلللللا  قلللللانون قلللللد تكلللللرر ذكلللللر كلملللللة إعلللللاد  اللللللدعو  فللللليف    

اذا نقلللللل  الحكللللللم بسللللللب  عللللللدم اختصللللللاص المحكمللللللة فتعللللللين  -1( التللللللي تللللللنص عللللللل :" 212 
محكمللللللللة التمييللللللللز فللللللللي قرارهلللللللللا المحكمللللللللة المختصللللللللة وترسللللللللل  اورا  الللللللللدعو  الي للللللللا وتشلللللللللعر 

اذا نقلللل  الحكللللم لغيللللر ذلللللك مللللن االسللللبا  تعللللاد  2-المحكمللللة التللللي اصللللدر  الحكللللم بللللذلك.
القضللللللية اللللللل  المحكمللللللة التللللللي اصللللللدرته لتفصلللللل  في للللللا مجللللللددا مللللللن الوجللللللو  المبينللللللة فللللللي قللللللرار 

اذا كلللللللان اللللللللنق  بسلللللللب  -3. محكملللللللة التمييلللللللز وتصلللللللدر حكم لللللللا في لللللللا ثانيلللللللة وفللللللل  القلللللللانون
مخالفللللة اإلجللللرا ا  يعللللاد نظللللر الللللدعو  مللللن المحكمللللة التللللي اصللللدر  الحكللللم مللللن النقطللللة التللللي 

 ". السابقة عل  النق  معتبر وق  النق  من اجل ا وتبق  اإلجرا ا  
وي حلللللظ ملللللن اللللللنص اعللللل   ان المشلللللرع العراقلللللي اسلللللتخدم كلملللللة إعلللللاد  اللللللدعو  متللللل  ملللللا     

كلللللان اللللللنق  ألي سلللللب  عيلللللر مخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص  اال أنللللله فلللللي الفقلللللر  األولللللل  خللللللط 
حالت لللللللا إذ كللللللللان األجلللللللدر بلللللللله اسلللللللتخدام مصللللللللطلح إحالللللللللة  بلللللللين مصللللللللطلح ارسلللللللا  الللللللللدعو  وا 

المحكمللللللة المختصللللللة فللللللي حللللللا  مخالفللللللة قواعللللللد االختصللللللاص أو الللللللنص عللللللل   الللللللدعو  اللللللل 
إعللللللاد  الللللللدعو  اللللللل  المحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو   وتحيلللللل  المحكمللللللة االخيللللللر  
بللللللدورها الللللللدعو  اللللللل  المحكمللللللة المختصللللللة. اال ان الفقلللللله  صللللللحح مللللللا فللللللا  المشللللللرع العراقللللللي 

سللللللللب  مخالفللللللللة قواعللللللللد تداركلللللللله إذ ميللللللللز بللللللللين أسللللللللبا  الللللللللنق   فمتلللللللل  مللللللللا كللللللللان الللللللللنق  ب
االختصلللللاص هنلللللا نكلللللون أملللللام إحاللللللة لللللللدعو  ملللللن المحكملللللة عيلللللر المختصلللللة الللللل  المحكملللللة 
المختصلللللة  ومتللللل  ملللللا كلللللان اللللللنق  لسلللللب  أخلللللر عيلللللر مخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص كمخالفلللللة 

  وقلللللد جلللللا  فللللللي (2 القلللللانون او مخالفلللللة اإلجلللللرا ا  األصللللللولية.... نكلللللون أملللللام إعلللللاد  للللللللدعو 
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قضللللل  الحكلللللم بسلللللب  مخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص بإعلللللاد  اللللللدعو  الللللل  أحلللللد القلللللرارا  التلللللي ن
المحكملللللللة التلللللللي نقللللللل  حكم لللللللا وهلللللللي بلللللللدورها تحيللللللل  اللللللللدعو  الللللللل  المحكملللللللة التلللللللي عينت لللللللا 

 . (3 المحكمة التي نقض  الحكم
وهللللذا عللللل  خلللل   الفقلللله والقللللانون المصللللري فقللللد أسللللتخدم كلمللللة إحالللللة الللللدعو  فللللي جميلللل      

حللللللاال  نقلللللل  الحكللللللم ممللللللا أد  اللللللل  الخلللللللط بللللللين اإلحالللللللة بسللللللب  عللللللدم االختصللللللاص وبللللللين 
اإلحاللللللة بعللللللد الللللللنق  حسلللللل  تعبيلللللر القللللللانون والفقلللللله المصللللللري  إذ فلللللي الحالللللللة األوللللللل  تكللللللون 

وضلللللوع أخلللللر  بلللللنف  الدرجلللللة  أملللللا فلللللي الحاللللللة اإلحاللللللة ملللللن محكملللللة موضلللللوع الللللل  محكملللللة م
الثانيللللللة فاإلحالللللللة تكللللللون مللللللن المحكمللللللة التللللللي نقضلللللل  الحكللللللم اللللللل  محكمللللللة الموضللللللوع وذلللللللك 
بسلللللب  علللللدم تلللللوافر شلللللروط التصلللللدي لللللللدعو  ملللللن قبللللل  محكملللللة التمييلللللز  محكملللللة اللللللنق ( او 
بسلللللب  اللللللنق  لمخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص إذ يقتصلللللر دورهلللللا فلللللي هلللللذ  الحاللللللة علللللل  تحديلللللد 

محكملللللة المختصلللللة  بمعنللللل  أن محكملللللة التمييلللللز االتحاديلللللة أال تحيللللل  اللللللدعو  الللللل  المحكملللللة ال
التللللي تجللللدها مختصلللللة في للللا بلللل  الخصلللللم الللللذي لللللله مصلللللحة أن يقلللليم دعلللللوا  أمام للللا بلللللإجرا ا  

 .(4 جديد 
ضللللبار  الللللدعو  إذ يختللللل  سللللب  اوبللللين إرسللللا  إعللللاد  الللللدعو   يجلللل  عللللدم الخلللللط بللللينو      

  أمللللللا المحللللللدد  قانونللللللا  نقلللللل  الحكللللللم ألي سللللللب  مللللللن األسللللللبا  ب ا سللللللب إلعللللللاد كلللللل  من مللللللا فا
إرسلللللا  اضلللللبار  اللللللدعو  فسلللللبب ا أن اللللللدعو  تكلللللون مقاملللللة أملللللام محكمتلللللين ويوجلللللد ارتبلللللاط ال 
يقبلللللل  التجز للللللة بين مللللللا فترسلللللل  المحكمللللللة اضللللللبار  الللللللدعو  اللللللل  المحكمللللللة االخللللللر   وتختللللللل  

وجلللللود ملللللان  يتعلللللذر معللللله نظلللللر علللللن نقللللل  اللللللدعو   فسلللللب  نقللللل  اللللللدعو  هلللللو كلللللذلك  علللللاد اإل
  وهلللللذا اللللللدعو  مملللللا يللللل دي الللللل  نقللللل  اللللللدعو  بنلللللا  علللللل  طلللللل  يقلللللدم الللللل  محكملللللة التمييلللللز

 . (5 يختل  عن سب  إعاد  الدعو  المتمث  بالنق 
(" فلللللي حاللللللة وجلللللود نقللللل  تلي لللللا 626وكلللللذلك المشلللللرع الفرنسلللللي فقلللللد نلللللص فلللللي الملللللاد        

فصلللللل  في للللللا  إذا كانلللللل  قابلللللللة للتطبيلللللل   وفقللللللا إحالللللللة القضللللللية اللللللل  المحكمللللللة  تللللللم تعيين للللللا وال
 .(6 من قانون التنظيم القضا ي" .431/4Lللماد  
وعللللر  جانلللل  مللللن الفقلللله الفرنسللللي اإلحالللللة ب ن للللا الجللللز  المنطللللو  مللللن الحكللللم الللللذي تنللللادي     

بموجبلللللللللله محكمللللللللللة الللللللللللنق  بالقاضللللللللللي الجديللللللللللد  وذكللللللللللر كللللللللللذلك مجموعللللللللللة مللللللللللن السلللللللللللبيا  
حسللللل  تعبيلللللر الفقللللله الفرنسلللللي  فملللللن سللللللبيا  اإلحاللللللة هلللللو  وااليجابيلللللا  ل حاللللللة بعلللللد اللللللنق 
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تضللللللخم التكللللللالي   إضللللللافة اللللللل  اإلجللللللرا ا  المعقللللللد  وبللللللط  أقاملللللله العدالللللللة  ومحاكمللللللة واحللللللد  
تفلللللتح المجلللللا  للعديلللللد ملللللن الطعلللللون  تسلللللتوج  اسلللللت نا  اجلللللزا  كامللللللة ملللللن اإلجلللللرا ا  أملللللام 

الثملللللين لمحكملللللة اللللللنق   قاضلللللي اإلحاللللللة  أملللللا فيملللللا يتعلللللل  باإليجابيلللللا  هلللللو تلللللوفير الوقللللل  
لكللللون اختصاصلللل ا واسلللل  ومثقلللل  لللللذلك فاإلحالللللة تحللللد مللللن م مت للللا ألقصلللل  حللللد ممكللللن  وملللل  
اإلحالللللللللة فلللللللل ن أرا  محكمللللللللة الللللللللنق  ال تنتصللللللللر دا مللللللللا وال حتلللللللل  فللللللللي األنظمللللللللة التللللللللي تلللللللللزم 

 .(7 المحكمة المحيلة بالحيثيا  القانونية لقرار اإلحالة بالنق 
المشلللللرع العراقلللللي والمصلللللري والفرنسلللللي نجلللللد أن المشلللللرع  وبعلللللد اسلللللتعرا  موقللللل  كللللل   ملللللن    

العراقللللللي كللللللان أد  مللللللن المشلللللللرعين المصللللللري والفرنسللللللي فللللللي هلللللللذا الجانلللللل   لكللللللون اسلللللللتخدام 
مصللللللطلح إعللللللاد  الللللللدعو  يلللللل دي اللللللل  عللللللدم الخلللللللط بللللللين اإلحالللللللة لعللللللدم االختصللللللاص وبللللللين 

منقللللللو  االحاللللللة بعللللللد اللللللنق   وتعنللللللي إعللللللاد  اللللللدعو  ان المحكمللللللة التللللللي نظلللللر  الللللللدعو  ال
حكم لللللا هلللللي ذات لللللا ملللللن تعلللللاد الي لللللا اللللللدعو   أملللللا مصلللللطلح اإلحاللللللة فيعنلللللي أن المحكملللللة هلللللي  
للللللي  ذات لللللا ملللللن نظلللللر  اللللللدعو  المنقلللللو  حكم لللللا. وهلللللذا ملللللا يجعللللل  اتجلللللا  المشلللللرع العراقلللللي 
أكثلللللر دقلللللة ملللللن هلللللذ  الناحيلللللة لكلللللون المشلللللرع المصلللللري قلللللد نلللللاق  نفسللللله  إذ نلللللص فلللللي الملللللاد  

للللل  المحكمللللة التللللي أصللللدر  الحكللللم المطعللللون فيلللله لللللذا كللللان ( عللللل  أن اإلحالللللة تكللللون ا269 
األفضللللللل  اسلللللللتخدام مصلللللللطلح اإلعلللللللاد   لكلللللللن يمكلللللللن أن نبلللللللرر للمشلللللللرع الفرنسلللللللي اسلللللللتخدامه 

( الملللللللذكور  اعللللللل    لكلللللللون المشلللللللرع الفرنسلللللللي ال يحيللللللل  626مصلللللللطلح اإلحاللللللللة فلللللللي الملللللللاد   
نملللللا الللللل  محكملللللة اخلللللر   اللللللدعو  الللللل  المحكملللللة ذات لللللا التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم المطعلللللون فيللللله وا 

مللللن نفلللل  درجللللة المحكمللللة التللللي اصللللدر  الحكللللم المطعللللون فيلللله  وأن كانلللل  تحيل للللا اللللل  ذا  
المحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المطعللللللون فيلللللله فللللللي بعلللللل  األحيللللللان  أال ان القضللللللا  لللللللي  

( ملللللللن قلللللللانون التنظللللللليم 431/4وسلللللللند قولنلللللللا هلللللللذا هلللللللو الملللللللاد    ذات لللللللم ملللللللن صلللللللدروا الحكلللللللم
علللللل :" فلللللي حاللللللة وجلللللود التلللللي تلللللنص  فلللللذناال  علللللدملا 1993ة سلللللنل 1455 القضلللللا ي الفرنسلللللي

  اللللل  محكمللللة أخللللر  مللللن نفلللل  .411/3Lنقلللل   تحللللا  القضللللية  ملللل  مراعللللا  أحكللللام المللللاد  
الطبيعللللللة مثلللللل  تلللللللك التللللللي طعللللللن فللللللي حكم للللللا أو امللللللام نفلللللل  المحكمللللللة وتتكللللللون مللللللن قضللللللا  
 خلللللللرين  عنلللللللدما يلللللللتم طلللللللل  اإلحاللللللللة ملللللللن قبللللللل  الجمعيلللللللة العاملللللللة  يجللللللل  أن تمتثللللللل  محكملللللللة 

 .(8 بشان النقاط القانونية التي قررت ا" اإلحالة لقرار تلك الجمعية
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وقللللللد جللللللر  القضللللللا  العراقللللللي عللللللل  ان يكللللللون منطللللللو  قللللللرار نقلللللل  الحكللللللم الصللللللادر فللللللي     
عللللاد  الللللدعو  اللللل  محكمت للللا للسللللير في للللا  الللللدعو  كللللاآلتي  .... قللللرر نقلللل  الحكللللم المميللللز وا 

 .(9 وف  المن اا المشروح عل  ان يبق  رسم التمييز تاب  للنتيجة(
 الثانيالفرع 

 ضالمدنية بعد النق الدعوى شروط إعادة
ي طريلللل  هللللعللللاد  بعللللد الللللنق  وتبللللين لنللللا بلللل ن اإل عللللاد تطرقنللللا فيمللللا سللللب  اللللل  تعريلللل  اإل    

إجرا لللللي ونتيجلللللة حتميلللللة للللللنق  الحكلللللم فلللللي عيلللللر الحلللللاال  التلللللي توجللللل  الفصللللل  فلللللي اللللللدعو  
 كللللللللونمتلللللللل  ي اال أن التسللللللللا   المثللللللللار هنللللللللا. مللللللللن قبلللللللل  المحكمللللللللة المختصللللللللة بنظللللللللر الطعللللللللن

 علللللاد ينبغلللللي توافرهلللللا لتلللللتمكن ملللللن اإل شلللللروطاللللللدعو ؟ هللللل  هنلللللاك علللللاد  للمحكملللللة المختصلللللة إ
تنظللللر الللللدعو  بعللللد نقلللل  الحكللللم المطعللللون  الللللدعو ؟ مللللن هللللي المحكمللللة التللللي عللللادواللللل  مللللن ت

 فيه؟ هذا ما سنجي  عليه في هذا الفرع.
دعو  الللللللعللللللاد  االتيللللللة لتللللللتمكن المحكمللللللة التللللللي نقضلللللل  الحكللللللم مللللللن إ شللللللروطفينبغللللللي تللللللوافر ال

 :باالتي شروطوتتمث  هذ  ال
 القضائي نقض الحكم قرار صدور :اوالً 
وسللللللوا  كللللللان   إذ ينبغللللللي ان تللللللنق  المحكمللللللة المختصللللللة بنظللللللر الطعللللللن التمييللللللزي الحكللللللم    

وسلللللوا  كلللللان اللللللنق  بسلللللب  مخالفلللللة القلللللانون أو مخالفلللللة اإلجلللللرا ا  اللللللنق  كللللللي أم جز لللللي  
ويسلللللتثن  ملللللن ذللللللك الحلللللاال  التلللللي   (10 األصلللللولية أو بسلللللب  وقلللللوع خطللللل  جلللللوهري فلللللي الحكلللللم

ال توجلللللل  إعللللللاد  الللللللدعو  ومن للللللا الللللللنق  بسللللللب  مخالفللللللة قواعللللللد االختصللللللاص  إذ ال تكللللللون 
في لللللللا إعلللللللاد  لللللللللدعو   أال انللللللله القضلللللللا  فلللللللي بعللللللل  األحيلللللللان يعيلللللللد اللللللللدعو  الللللللل  المحكملللللللة 

 .(11 المنقو  حكم ا  وتقوم هذ  المحكمة بإحالت ا ال  المحكمة المختصة
ة الاااادعوى للفصاااال فيهااااا ماااان قباااال محكمااااة التميياااا  االتحاديااااة  محكمااااة ثانيااااًا: عاااادم قابلياااا

 النقض(
هنللللللاك حللللللاال  تسللللللتطي  خ ل للللللا محكمللللللة التمييللللللز االتحاديللللللة  محكمللللللة الللللللنق ( التصللللللدي     

ومللللن هللللذ  الحللللاال  هللللو قابليللللة الللللدعو  للفصلللل  في للللا دون تللللوفر الحاجللللة الضللللرورية   للللللدعو 
التلللللي تسلللللتدعي إعلللللاد   ويضلللللي  المشلللللرع المصلللللري حاللللللة أخلللللر  وهلللللي الطعلللللن للملللللر  الثانيلللللة  
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وذلللللك كللللله فللللي حالللللة الللللنق  لمخالفللللة القللللانون أو الخطلللل  فللللي تطبيقلللله وت ويللللله  عليلللله متلللل  مللللا 
 .(12 ال  محكمة الموضوع عاب  هذ  الحاال  فيج  إعاد  الدعو 

 ثالثًا: ان ترد اإلعادة على ذات المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض
هلللللذا المقتضللللل  ل علللللاد  يحلللللتم علينلللللا أن نبحللللل  فلللللي موضلللللوع م لللللم: وهلللللو المحكملللللة التلللللي     

إلي لللللا اللللللدعو  بعلللللد  نلللللا أن نحلللللدد ملللللن هلللللي المحكملللللة المعلللللادتنظلللللر اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق   فعلي
 ون العراقي والقوانين المقارنة.نق  الحكم في القان

بالنسللللبة للقلللللانون العراقلللللي فقلللللد فلللللر  بلللللين ث ثلللللة أشلللللكا  لقلللللرار اللللللنق  يتمثللللل  الشلللللك  األو      
بقلللللرار اللللللنق  لمخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص  وفلللللي أطلللللار هلللللذا الشلللللك  تكلللللون المحكملللللة التلللللي 
تنظللللللر الللللللدعو  هللللللي المحكمللللللة المختصللللللة فللللللي نظللللللر المحكمللللللة التللللللي نقضلللللل  الحكللللللم  اال أن 
الواقلللللل  العملللللللي أثبلللللل  لنللللللا بلللللل ن المحكمللللللة التللللللي تللللللنق  الحكللللللم لمخالفللللللة قواعللللللد االختصللللللاص 
تعيلللللدها الللللل  المحكملللللة التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو  وهلللللذ  بلللللدورها تحيل لللللا الللللل  المحكملللللة 
المختصلللللة  أملللللا الشلللللك  الثلللللاني لقلللللرار اللللللنق  فيتمثللللل  فلللللي اللللللنق  لمخالفلللللة اإلجلللللرا ا   وفلللللي 

إلي للللللا بالمحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المعللللللاد حكمللللللة حللللللدد القللللللانون المأطللللللار هللللللذا الشللللللك  
المنقلللللو   أمللللللا الشلللللك  األخيللللللر لقلللللرار الللللللنق  فيتمثللللل  فللللللي اللللللنق  ل سللللللبا  األخلللللر  عيللللللر 
مخالفللللللة قواعللللللد االختصللللللاص ومخالفللللللة اإلجللللللرا ا  وفللللللي هللللللذا الشللللللك  حللللللدد القللللللانون المحكمللللللة 

يشللللترط المشللللرع  إلي للللا كللللذلك هللللي ذات للللا المحكمللللة التللللي أصللللدر  الحكللللم المنقللللو  ولللللمالمعللللاد 
العراقلللللي أن يكلللللون الحكلللللم صلللللادر ملللللن هي لللللة قضلللللا ية عيلللللر التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو   

إلي للللللا فللللللي حالللللللة الللللللنق  لمخالفللللللة المعللللللاد ومللللللا يجللللللدر اإلشللللللار  للللللله أن المشللللللرع قيللللللد المحكمللللللة 
اإلجلللللرا ا  علللللن أعلللللاد  نظلللللر اللللللدعو  ب كمل لللللا بللللل  يقتصلللللر دورهلللللا علللللل  نظلللللر اللللللدعو  ملللللن 

 .(13   ب االنقطة التي تعل  النق
أمللللا القللللانون المصللللري فحللللدد لقللللرار الللللنق  شللللكلين  يتمثلللل  األو  بللللالنق  لمخالفللللة قواعللللد     

االختصلللللللاص وبموجب لللللللا يقتصلللللللر دور المحكملللللللة التلللللللي تلللللللنق  الحكلللللللم فلللللللي الفصللللللل  بمسللللللل لة 
االختصلللللاص  بمعنللللل  تحلللللدد أن كانللللل  المحكملللللة التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم مختصلللللة او ال  ولكلللللن 

حكملللللة المختصلللللة  أملللللا الشلللللك  الثلللللاني فيتمثللللل  فلللللي نقللللل  عنلللللد الضلللللرور  تحلللللدد ملللللن هلللللي الم
الحكلللللم ل سلللللبا  األخلللللر  التلللللي تشلللللم  مخالفلللللة القلللللانون وبطللللل ن الحكلللللم وبطللللل ن اإلجلللللرا ا  
وتنللللاق  األحكللللام  وهنللللا يتفلللل  المشللللرع المصللللري ملللل  العراقللللي فللللي هللللذ  المسلللل لة  وهللللي إعللللاد  
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قللللللانون المصللللللري الللللللدعو  اللللللل  المحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو   ولكللللللن يختللللللل  ال
عراقلللللللي فللللللي اشلللللللتراط علللللللدم مشللللللاركة أحلللللللد أعضلللللللا  ال ي للللللة القضلللللللا ية التلللللللي  عللللللن القلللللللانون ا 

أصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو  فللللللي نظللللللر الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  وهللللللذا مللللللا لللللللم يشللللللترطه المشللللللرع 
 .(14 العراقي
للقللللانون المصللللري هللللو إعللللاد  الللللدعو  اللللل  المحكمللللة التللللي  اصللللدر  الحكللللم  فاألصلللل  وفقللللا      

المنقللللو  وباشللللتراط عللللدم مشللللاركة القضللللا  الللللذين أصللللدروا الحكللللم المنقللللو  فللللي الللللدعو  بعللللد 
الللللنق . ويلللللر  الفقللللله المصللللري أن هنلللللاك حاللللللة واحللللد  تعلللللاد في لللللا الللللدعو  الللللل  محكملللللة عيلللللر 

ع ادت للللا اللللل  محللللاكم الدرجللللة األوللللل  فللللي حالللللة عللللدم اسللللتنفاذ التللللي اصللللدر  الحكللللم المنقللللو  وا 
واليت للللا فللللي الللللدعو  بعللللد  وتللللم الطعللللن أالسللللت نافي وأصللللدر  محكمللللة االسللللت نا  حكمللللا بت ييللللد 
الحكلللللللم وملللللللن ثلللللللم طعلللللللن املللللللام محكملللللللة اللللللللنق  وتلللللللم نقللللللل  الحكلللللللم الصلللللللادر ملللللللن محكملللللللة 

ملللللا يقتضلللللي علللللل  االسلللللت نا   فعند لللللذ ال تعلللللاد اللللللدعو  الللللل  المحكملللللة التلللللي نقللللل  حكم لللللا وان
عللللللاد  الللللللدعو  اللللللل  محللللللاكم الدرجللللللة األوللللللل   محكمللللللة االسللللللت نا  الغللللللا  الحكللللللم أالسللللللت نافي وا 

 .(15 الست نا  السير بالدعو  بعد النق 
ويللللذكر جانلللل  مللللن الفقلللله المصللللري أن اإلعللللاد  تكللللون اللللل  المحكمللللة التللللي اصللللدر  الحكللللم     

اإلعلللللاد  الللللل  محكملللللة المنقلللللو  فلللللإذا كلللللان صلللللادر ملللللن محكملللللة االسلللللت نا  يجللللل  أن تكلللللون 
االسللللللت نا  أال انلللللله إذا كللللللان دور محكمللللللة االسللللللت نا  هللللللو مجللللللرد ت ييللللللد للحكللللللم الصللللللادر مللللللن 
محلللللاكم الدرجلللللة االولللللل  فلللللإن اإلعلللللاد  تكلللللون الللللل  محلللللاكم الدرجلللللة األولللللل  وللللللي  الللللل  محكملللللة 

 . (16 االست نا   لعدم استنفاذ محاكم الدرجة األول  واليت ا
للقلللللانون الفرنسلللللي يجلللل  أن يكلللللون ل لللللا  أن اإلعلللللاد  وفقللللا   وذهلللل  جانللللل  ملللللن الفقلللله الفرنسلللللي   

  وذهلللللل  أخللللللرون اللللللل  أن الللللللنق  يعيللللللد الللللللدعو  اللللللل  (17 قاضللللللي جديللللللد ومحكمللللللة مختلفللللللة 
محكمللللة مللللن نفلللل  مسللللتو  المحكمللللة التللللي أصللللدر  الحكللللم المنقللللو   لكللللون محكمللللة الللللنق  

لعلللللللدم م مت لللللللا تقيللللللليم مشلللللللروعية قلللللللرارا  القضلللللللا  فقلللللللط دون أن تلللللللدخ  فلللللللي وقلللللللا   اللللللللدعو   
قلللللدرت ا علللللل  معرفلللللة تفاصلللللي  اللللللدعو   إضلللللافة الللللل  تجنللللل  مشلللللكلة التحيلللللز الموضلللللوعي  أو 
تكللللللللون اإلعللللللللاد  اللللللللل  ذا  المحكمللللللللة التللللللللي أصللللللللدر  الحكللللللللم المنقللللللللو  بتشللللللللكيلة قضللللللللا ية 

 .(18 مختلفة
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 بتشلللللكيلة لكللللن المحكمللللة  نفلللل  إلللللل  اإلعللللاد  أن إللللل   ويشللللير جانلللل  مللللن الفقللللله الفرنسللللي     
 للمتقاضلللللللين بمزايلللللللا فيلللللللدلي بالقضلللللللية  معرفلللللللة لللللللله تكلللللللون نفسللللللله القاضلللللللي أن لتجنللللللل  مختلفلللللللة

 .التكالي  حي  من إدارت ا األس   من وأنه. ومحامي م
 أمللللللام عمليللللللة صللللللعوبا  تشللللللك  قللللللد المحكمللللللة نفلللللل  إللللللل  اإلعللللللاد  هللللللذ  فللللللإن ذلللللللك  وملللللل     

 .(19 في ا الفص  أج  من المختلفين للقضا  القلي  العدد م  الصغير   المحاكم
إلي للللا الللللدعو  هللللي المحكمللللة التللللي تكللللون المعللللاد أمللللا القللللانون الفرنسللللي فقللللد عللللد المحكمللللة     

بلللللنف  درجلللللة المحكملللللة التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو   فللللللو كلللللان الحكلللللم المنقلللللو  صلللللادر 
مللللللن محكمللللللة االسللللللت نا  فيجلللللل  أن تكللللللون اإلحالللللللة اللللللل  محكمللللللة االسللللللت نا   أو اللللللل  نفلللللل  

ولكللللللن بقضللللللا  عيللللللر الللللللذين اشللللللتركوا فللللللي اصللللللدار  المحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو 
 .(20 الحكم المنقو 

وهللللذا ملللللا أكدتلللله محكملللللة الللللنق  الفرنسلللللية  إذ اصلللللدر  قللللرار بلللللنق  الحكللللم الصلللللادر ملللللن     
عللللللاد  الللللللدعو  واألطللللللرا  2008 ينللللللاير 15محكمللللللة االسللللللت نا  فللللللي إيكلللللل  إن بللللللروفن     وا 

لللللنف  الحالللللة التللللي كللللانوا علي للللا قبلللل  الحكللللم  ولكللللي يللللتم أنصللللاف م  يللللتم اعللللادت م اللللل  محكمللللة 
 .(21 است نا  إيك  إن بروفن  التي تت ل  بتشكيلة مختلفة

  وتمللللللل  2018ديسلللللللمبر  7وفلللللللي قلللللللرار أخلللللللر ُنقللللللل  الحكلللللللم االسلللللللت نافي الصلللللللادر فلللللللي     
 .(22  نا  في ديجون مشكلة بطريقة أخر إعاد  األطرا  ال  محكمة االست

/ 28وفللللي قللللرار أخللللر فقللللد تللللم نقلللل  الحكللللم الصللللادر مللللن محكمللللة االسللللت نا  نانسللللي فللللي     
علللللاد  اللللللدعو  واألطلللللرا  الللللل  ملللللا كلللللانوا عليللللله قبللللل  اللللللنق  وتمللللل  إعلللللاد   2017ملللللار /  وا 

اللللللدعو  الللللل  محكملللللة بلللللنف  درجلللللة المحكملللللة التلللللي أصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو  وهلللللي محكملللللة 
 (23 نا  في ميتزاست 
ويلللللر  بعلللللل  مللللللن الفقللللله العراقللللللي أن موقلللللل  المشللللللرع المصلللللري اقللللللر  اللللللل  الصللللللوا          

ملللللن موقللللل  المشلللللرعين الفرنسلللللي والعراقلللللي  فملللللن الم خلللللذ علللللل  موقللللل  القلللللانون الفرنسلللللي هلللللو 
إلي لللللا الللللدعو  بعيلللللد   أمللللا القلللللانون العراقلللللي    خاصللللة  إذا كانللللل  المحكمللللة المعلللللادضللللياع الوقللللل

إلي للللا الللللدعو  فللللي حالللللة السللللير فللللي مللللا رسللللمته  لمحكمللللة المعللللاده تجاهلللل  دور افي خللللذ عليلللله أنلللل
محكملللللة التمييلللللز أو ضلللللياع الوقللللل  فلللللي إعلللللاد  اللللللدعو  ملللللن جديلللللد الللللل  محكملللللة التمييلللللز فلللللي 

 .(24 حالة اصرارها عل  حكم ا المنقو 
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بينمللللللللا يللللللللر  الباحلللللللل  أن موقلللللللل  المشللللللللرع العراقللللللللي أقللللللللر  اللللللللل  الصللللللللوا  مللللللللن المشللللللللرع     
رنسللللللي  ألن اشللللللتراط اإلعللللللاد  اللللللل  المحكمللللللة التللللللي اصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو  المصللللللري والف

وبقضلللللا  عيلللللر اللللللذين أصلللللدروا الحكلللللم المنقلللللو  فيللللله نلللللوع ملللللن التجلللللريح للقضلللللا  ذات لللللم اللللللذين 
اصلللللدروا الحكلللللم اللللللذي تلللللم نقضللللله ألسلللللبا  عيلللللر مقصلللللود   هلللللذا باإلضلللللافة الللللل  تللللل خير حسلللللم 

ل لللللم نظلللللر هلللللذ  اللللللدعو  فيحتلللللاا اللللللدعو  عنلللللد نظرهلللللا ملللللن قضلللللا  اخلللللرين  الن لللللم للللللم يسلللللب  
ولكللللن كلللللان حللللري بالمشللللرع العراقلللللي أن يجعلللل  ملللللن  األمللللر اللللل  البحللللل  فللللي جميلللل  تفاصللللليل ا.

ملللل  اسللللتثنا  الحللللاال  التللللي تجعلللل  مللللن نظللللر القضللللا  الللللذين اصللللدروا الحكللللم ذلللللك هللللو األصلللل  
للللل  سللللبي  المثللللا  الشللللكو  مللللن القضللللا  فللللي حللللا  تللللوافر أحللللد اسللللبا  المنقللللو  عيللللر ممكنللللا  ع

 .  ذلك
 المطلب الثاني

 قضهانبعد  المدنية محكمة الموضوع بالدعوىنظر 
بعلللللد صلللللدور قلللللرار نقللللل  الحكلللللم واإلعلللللاد  ال بلللللد ملللللن اتخلللللاذ وسلللللا   إجرا يلللللة  ملللللن أجللللل      

أعللللاد  السللللير بالللللدعو  بعللللد نقلللل  حكم للللا  فالللللدعو  تحتللللاا اللللل  حكللللم جديللللد وال يللللتم ذلللللك أال 
باسلللللت نا  السلللللير في لللللا بعلللللد نقللللل  حكم لللللا  والتسلللللا   اللللللذي يطلللللرح هنلللللا: ملللللا هلللللي اإلجلللللرا ا  

؟ وهللللل  تعلللللد اللللللدعو  إلي لللللاالمعلللللاد لمرافعلللللة أملللللام المحكملللللة الواجللللل  أتباع لللللا ملللللن أجللللل  أعلللللاد  ا
قبللللل  خصلللللومة جديلللللد ؟ أم امتلللللداد للخصلللللومة اللللللدعو  إلي لللللا المعلللللاد الخصلللللومة أملللللام المحكملللللة 

ألجللللل  ذللللللك سنقسلللللم هلللللذا المطلللللل  علللللل  فلللللرعين نخصلللللص الفلللللرع األو  الللللل  كيفيلللللة  اللللللنق ؟
ر الخصللللوم بعللللد الللللنق   أمللللا الفللللرع الثللللاني فنخصصلللله لحضللللو  المدنيللللة تبليللللغ أطللللرا  الللللدعو 
 وعياب م بعد النق .

 
 الفرع األول
 بعد النقض المدنية كيفية تبليغ أطراف الدعوى

حتلللل  يللللتمكن الخصللللوم مللللن الحصللللو  عللللل  حكللللم فللللي الللللدعو  التللللي نقلللل  حكم للللا ال بللللد      
 اتخللللللاذ إجللللللرا إلي للللللا وال يللللللتم ذلللللللك أال بعللللللد  رهم مللللللن جديللللللد أمللللللام المحكمللللللة المعللللللادمللللللن حضللللللو 

  فوفقلللللا  للقلللللانون علللللل  حكلللللم فلللللي اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  يمكلللللن م ملللللن أعلللللاد  المرافعلللللة والحصلللللو 
يجللللللل  ان يشلللللللتم  قلللللللرار محكملللللللة التمييلللللللز علللللللل  ( تلللللللنص عل :"218العراقلللللللي نجلللللللد الملللللللاد   
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لصلللللللحة األحكلللللللام واألسلللللللانيد التلللللللي بنلللللللي علي لللللللا ومناقشلللللللة اسلللللللبا  ال  حلللللللة  ال زملللللللةالبيانلللللللا  
جللللل  تبليلللللغ التمييزيلللللة وملللللا يوجللللل  من لللللا نقللللل  الحكلللللم او ملللللا يوجللللل  ردهلللللا عنلللللد تصلللللديقه  وي

فالمشلللللرع العراقلللللي أوجللللل  تبليلللللغ القلللللرار الصلللللادر سلللللوا  كلللللان بتصلللللدي   ".القلللللرار الللللل  الخصلللللوم
الحكلللللم المطعلللللون فيللللله  أو بلللللنق  الحكلللللم المطعلللللون فيللللله كليلللللا  أو جز يلللللا   لكلللللون التبليلللللغ يشلللللك  
إجللللللرا  م للللللم مللللللن حيلللللل  اسللللللتعداد الخصللللللوم للمرحلللللللة التاليللللللة للطعللللللن التمييللللللزي وهللللللو الطعللللللن 

ر التمييلللللزي وذللللللك متللللل  ملللللا تلللللوافر  شلللللروطه أو تحريلللللك اللللللدعو  فلللللي بطريللللل  تصلللللحيح القلللللرا
  .(25 حالة نق  الحكم

ووفقللللللا  لتعليمللللللا  السللللللقو  الزمنيللللللة الخاصللللللة بحسللللللم الللللللدعاو  فللللللي المحللللللاكم جللللللا   فللللللي      
الللللل  محكمت لللللا  أو  عيلللللد ا  اذا نقللللل  الحكلللللم او القلللللرار الصلللللادر فلللللي اللللللدعو  و الفقلللللر  خامسلللللا :"

اعتلللللر  علللللل  الحكلللللم الغيلللللابيب فتعتبلللللر اللللللدعو  بمثابلللللة دعلللللو  جديلللللد  ويبلللللدأ السلللللق  الزمنلللللي 
 .(26 "المحدد ل ا اعتبارا من تاريخ اكما  التبليغا  في ا

بنلللللللا   علللللللل  ذللللللللك فاللللللللدعو  بعلللللللد اللللللللنق  يكلللللللون ل لللللللا سلللللللق  زمنلللللللي جديلللللللد بعلللللللد انت لللللللا       
التبليللللغ بموعللللد المرافعللللة بعللللد الللللنق  ولللللي  التبليللللغ التبليغللللا  في للللا  ويقصللللد بللللالتبليغ هنللللا هللللو 

بقللللللرار الللللللنق   وتخضلللللل  التبليغللللللا  اللللللل  القواعللللللد اإلجرا يللللللة العامللللللة المنصللللللوص علي للللللا فللللللي 
(  عللللللل  أسللللللا  ان الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  بمثابللللللة دعللللللو  جديللللللد  مللللللن حيلللللل  28-13المللللللواد  

و  بعللللد الللللنق  الموعللللد اللللل زم لحسللللم ا  ولكللللن المشللللرع العراقللللي لللللم يحللللدد موعللللد تحريللللك الللللدع
 .(27 إلي ا بعد تبليغ م بقرار النق  واإلعاد المعاد أمام المحكمة 

للقواعلللللد العاملللللة يمكننلللللا القلللللو  بللللل ن تحريلللللك اللللللدعو  تكلللللون مملللللن لللللله مصللللللحة فلللللي  ووفقلللللا       
تحريك للللا وذلللللك وفقللللا  للشللللروط العامللللة فللللي أقاملللله الللللدعو   ففللللي حللللا  صللللدور قللللرار الللللنق  فللللي 
صلللللالح المميلللللز فيجللللل  تحريلللللك اللللللدعو  ملللللن قبلللللله وفلللللي حاللللللة صلللللدور  لصلللللالح المميلللللز عليللللله 

بللللليغ م بقللللرار الللللنق  واإلعللللاد   عند للللذ تقللللوم المحكمللللة ف للللو مللللن يقللللوم بتحريللللك الللللدعو  بعللللد ت
بتبليللللغ الخصللللم األخللللر بموعللللد المرافعللللة وفقللللا للقواعللللد العامللللة للتبليغللللا   ووفقللللا للقواعللللد العامللللة 

العراقللللللي اجللللللاز لكلللللل  مللللللن للللللله مصلللللللحة ان يسللللللتفيد مللللللن قللللللرار المدنيللللللة فللللللإن قللللللانون المرافعللللللا  
ذلللللك يسللللتفيد مللللن وملللل   :"( إذ نصلللل  عللللل 176/2تعللللدي  الحكللللم وهللللذا مللللا نجللللد  فللللي المللللاد   

تعلللدي  الحكلللم بسلللب  الطعلللن فيللله ملللن تكلللون لللله مصللللحة مسلللتمد  ملللن حقلللو  ملللن جلللر  تعلللدي  
فلللللي الطعلللللن التمييلللللزي يمكنللللله  الللللل  هلللللذ  الملللللاد  ملللللن للللللم يكلللللن طرفلللللا   . فاسلللللتنادا  الحكللللم لصلللللالحه"
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تحريلللللك اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  فلللللي حلللللا  تلللللوافر مصللللللحة لللللله ملللللن تحريلللللك اللللللدعو  وان للللللم يقلللللم 
 يز أو المميز عليه.بتحريك ا المم

ويللللذكر جانلللل  مللللن الفقلللله العراقللللي بلللل ن تبليللللغ الخصللللوم بعللللد الللللنق  يكللللون بللللنف  الطريقللللة     
 .(28 التي يتم في ا التبليغ عند رف  الدعو  ألو  مر 

إلي للللا الللللدعو  بعللللد الللللنق  أن تحسللللم الللللدعو  خلللل   أربعللللة  ويجلللل  عللللل  المحكمللللة المعللللاد    
 .(29 ا  وهذ  ما نص  عليه التعليما  في الفقر  اوالأش ر تبدأ من تاريخ اكما  التبليغ

وقللللللد أعتبللللللر القضللللللا  العراقللللللي الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  امتللللللداد للللللللدعو  قبلللللل  الللللللنق  وأن تبليللللللغ 
المحكمللللة بعللللود  الللللدعو  للسللللير الخصللللوم بالحضللللور فللللي موعللللد محللللدد مللللا هللللو أال اشللللعار مللللن 

جديللللللد  وانمللللللا عللللللد القضللللللا    بمعنلللللل  أن التبليللللللغ بعللللللد الللللللنق  ال يعنللللللي أن الللللللدعو  (30 في للللللا
التبليللللغ هنللللا مجللللرد أشللللعار  ومللللن ثللللم فالللللدعو  بعللللد الللللنق  امتللللداد للللللدعو  قبلللل  الللللنق  لكللللون 
اإلجلللللرا ا  قبللللل  اللللللنق  تبقللللل  كملللللا هلللللي ال يغيلللللر من لللللا اللللللنق  أال اذا كلللللان اللللللنق  يتعللللللل  

المعللللللاد ب لللللذ  اإلجلللللرا ا   إذ اسللللللتنادا الللللل  هللللللذا القلللللرار اللللللدعو  تعتبللللللر مقاملللللة أمللللللام المحكملللللة 
إلي للللا الللللدعو  وان لللللم يقللللم احللللد بتحريك للللا  فلللل  يوجللللد بالقضللللا  شللللي  كتحريللللك الللللدعو  وانمللللا  

 المحكمة بعد عود  الدعو  إلي ا منقوضة تبلغ الخصوم بموعد المرافعة الجديد.
إلي لللللا اللللللدعو  ان تصلللللدر قلللللرارا ب بطلللللا  عريضلللللة اللللللدعو  ان المعلللللاد وال يجلللللوز للمحكملللللة     

وعلللد المرافعللللة بعللللد الللللنق   وهللللذا ملللا سللللار عليلللله القضللللا  العراقللللي  إذ للللم تقللللم بتبليللللغ أطراف للللا بم
قاملللللل  محكمللللللة االسللللللت نا  بصللللللفت ا التمييزيللللللة بللللللنق  القللللللرار الصللللللادر مللللللن محكمللللللة البللللللدا   

 .(31 الذي يقضي ب بطا  عريضة الدعو  بعد النق 
 ا لفقللللله والقلللللانون والقضلللللأملللللا وفقلللللا  للقلللللانون المصلللللري فللللل ن تحريلللللك اللللللدعو  أو ملللللا يسلللللميه ا    

أشلللل ر تبللللدأ مللللن اليللللوم التللللالي لصللللدور  سللللتةالمصللللري تعجيلللل  الللللدعو   يجلللل  أن يكللللون خلللل   
مللللللن خلللللل   طللللللل  يرفلللللل  ب للللللا صللللللور  رسللللللمية مللللللن قللللللرار وذلللللللك  عللللللاد قللللللرار نقلللللل  الحكللللللم واإل

ويبللللللغ هلللللذا الطلللللل    اللللللنق  إضلللللافة الللللل  البيانلللللا  الواجللللل  توافرهلللللا فلللللي العريضلللللة أالسلللللت نافية
هلللللي مللللد  السلللللتة أشللللل ر وتعلللللد إلي لللللا المعللللاد المحكملللللة اللللل  الخصلللللوم ملللللن أجلللل  الحضلللللور أملللللام 

يترتلللل  ف  ولللللي  ميعللللاد محللللدد لتحريللللك الللللدعو  بعللللد الللللنق  المللللد  المحللللدد  لسللللقوط الخصللللومة
إلي للللللللا اللللللللل  التمسللللللللك بسللللللللقوط المعللللللللاد محكمللللللللة العللللللللل  انت ا  للللللللا دون تحريللللللللك الللللللللدعو  أمللللللللام 

( 134ملللللاد   الخصلللللومة مملللللن لللللله مصللللللحة فلللللي ذللللللك  وتبلللللدأ هلللللذ  الملللللد  حسللللل  ملللللا ورد فلللللي ال
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مللللن قللللانون المرافعللللا  التجاريللللة والمدنيللللة المصللللري مللللن تللللاريخ أخللللر إجللللرا  صللللحيح ويعللللد الفقلللله 
علللللاد  اللللللدعو المصلللللري نقللللل  ال هلللللو أخلللللر إجلللللرا  صلللللحيح فلللللي اللللللدعو  قبللللل  اللللللنق    حكلللللم وا 

إلي لللللا مللللن خلللل   طلللللل  يقللللدم ملللللن المعللللاد تحريللللك اللللللدعو  بعللللد الللللنق  أملللللام المحكمللللة ف عليلللله
وذلللللللك  إلي لللللاالمعلللللاد ديلللللد موعلللللد إلعلللللاد  المرافعلللللة أملللللام المحكملللللة قبللللل  الخصلللللوم ملللللن أجللللل  تح
التلللللي نصللللل  علللللل :" فلللللاذا كلللللان الحكلللللم قلللللد نقللللل  لغيلللللر  (269/2حسللللل  ملللللا ورد فلللللي الملللللاد   

ذلللللك مللللن األسللللبا   تحيلللل  القضللللية اللللل  المحكمللللة التللللي اصللللدر  الحكللللم المطعللللون فيلللله لللللتحكم 
 .(32 في ا من جديد  بنا  عل  طل  الخصوم...."

وفللللي حالللللة كللللان تبليللللغ الخصللللوم بعريضللللة التعجيلللل  باطلللل   بمعنلللل  لللللم يحقلللل  الغللللر  منلللله     
إلي للللا الللللدعو  بعللللد الللللنق   ومللللر  سللللتة أشلللل ر المعللللاد وهللللو حضللللور الخصللللوم أمللللام المحكمللللة 

كاملللللة وأسللللتمر هللللذا الللللبط ن  يحلللل  لمللللن للللله مصلللللحة فللللي التمسللللك بالللللدف  بسللللقوط الخصللللومة 
ب للللذا الللللدف  فللللي عريضللللة التعجيلللل   وهللللذا كللللله فللللي حالللللة  أن يقللللوم بتعجيلللل  االسللللت نا  والتمسللللك

 ن التعجيلللللل  أال بمللللللرور عللللللدم تللللللدارك هللللللذا األمللللللر قبلللللل  انت للللللا  سللللللتة أشلللللل ر  إذ ال عبللللللر  بللللللبط
  مللللل  األخلللللذ بنظلللللر االعتبلللللار بللللل ن التمسلللللك فلللللي سلللللقوط الخصلللللومة إذا كلللللان فلللللي السلللللتة أشللللل ر

خصللللللومة هللللللي سللللللنة صللللللور  دفلللللل  تكللللللون المللللللد  ال زمللللللة إلمكانيللللللة التمسللللللك بالللللللدف  بسللللللقوط ال
 .(33 ولي  ستة أش ر

وهللللذا الللللبط ن يمكللللن للخصللللوم االسللللتفاد  منلللله فللللي حللللا  تعللللددهم متلللل  مللللا تمسللللك بلللله مللللن     
لللللللله مصللللللللحة فلللللللي التمسلللللللك بللللللله وكلللللللان الموضلللللللوع  عيلللللللر قابللللللل  للتجز لللللللة  وفلللللللي حلللللللا  قابليلللللللة 

 .(34 الموضوع للتجز ة ف  يستفيد من التمسك ب ذا الدف  أال صاح  المصلحة فيه
يترتلللللل  عللللللل  سللللللقوط الخصللللللومة بعللللللد الللللللنق  سللللللقوط الحلللللل  فللللللي إقامللللللة الللللللدعو  مللللللن وال     

جديلللللللد  إذ ذكلللللللر الفقللللللله المصلللللللري أمكانيلللللللة اقاملللللللة اللللللللدعو  ملللللللر  اخلللللللر  أملللللللام المحكملللللللة التلللللللي 
اصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو  او أملللللام محكملللللة أخلللللر  ولكلللللن يبقللللل  لقلللللرار اللللللنق  قوتللللله اإللزاميلللللة 

 .(35 في هذا الش ن
ن الللللدعو  بعللللد الللللنق  ال تعللللد دعللللو  جديللللد  بلللل  هللللي امتللللداد وذكللللر الفقلللله المصللللري ا        

لللللللدعو  قبللللل  اللللللنق  إذ يعمللللل  اللللللنق  علللللل  إزاللللللة الحكلللللم اللللللذي تلللللم نقضللللله ليتلللللاب  الخصلللللوم 
 .(36 إلي ا الدعو المعاد سير الدعو  أمام المحكمة 
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يللللذكر جانلللل  ملللللن الفقلللله العراقلللللي ان سللللقوط الخصللللومة يقابللللل  فللللي القلللللانون العراقللللي أبطلللللا      
 او الملللللللدعي بفعلللللل  اللللللللدعو  وقلللللل  اسلللللللتمر اذا ("83/2عريضللللللة الللللللدعو   إذ نصللللللل  المللللللاد   

القللللللانون"  ونصلللللل  كللللللذلك المللللللاد   بحكللللللم الللللللدعو  تبطلللللل  عريضللللللة اشلللللل ر سللللللتة مللللللد  امتناعلللللله
اللللللدعو   تسللللت ن  ولللللم اشللللل ر سللللتة مقبللللو  علللللذر بلللل  الللللدعو  سلللللير انقطللللاع اسللللتمر (" اذا87 

 .(37 القانون" بحكم الدعو  عريضة تبط  المد  هذ  خ   سيرها
إلي للللا الللللدعو  المعللللاد وحللللدد الفقلللله ان الخصللللم الللللذي يقللللوم بتحريللللك الللللدعو  أمللللام المحكمللللة     

بعللللد نقلللل  حكم للللا هللللو مللللن صللللدر الحكللللم االبتللللدا ي ضللللد  وقللللام باسللللت نافه ومللللن ثللللم طعللللن فيلللله 
بللللللللالنق   التمييللللللللز( إذ ان نقلللللللل  الحكللللللللم يجعلللللللل  مللللللللن مصلللللللللحته ان يحللللللللرك الللللللللدعو  امللللللللام 

  وهلللللذا ملللللا للللللم يقولللللله (38 اجللللل  استصلللللدار حكلللللم لصلللللالحهإلي لللللا اللللللدعو  ملللللن المعلللللاد المحكملللللة 
الفقلللله والقللللانون العراقللللي إذ لللللم يحللللدد القللللانون والفقلللله مللللن يقللللوم بتحريللللك الللللدعو  امللللام المحكمللللة 

إلي لللا اللللدعو  بعلللد اللللنق  وبلللالرجوع الللل  القواعلللد العاملللة كملللا ذكرنلللا اعللل   كللل  ملللن لللله معلللاد ال
صلللللدر الحكلللللم االبتلللللدا ي لصلللللالحه مصللللللحة يسلللللتطي  تحريلللللك اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  سلللللوا  ملللللن 

 او ضد .
بلللللالرجوع الللللل  نصلللللوص قلللللانون اإلجلللللرا ا  المدنيلللللة الفرنسلللللي فقلللللد نظلللللم إجلللللرا ا  اإلحاللللللة     

(  إذ أشلللللللللترط القلللللللللانون لتحريلللللللللك اللللللللللدعو  أملللللللللام 1037_1032بعلللللللللد اللللللللللنق  فلللللللللي الملللللللللواد  
إلي لللللا ملللللن خللللل   تصلللللريح يشلللللتم  علللللل  مجموعلللللة ملللللن البيانلللللا  كالبيانلللللا  المعلللللاد المحكملللللة 

باإلضللللافة اللللل  نسللللخة مللللن قللللرار نقلللل  الحكللللم  شللللترط توفرهللللا فللللي عريضللللة الللللدعو   هللللذاالتللللي ي
التصلللللللريح  ( التلللللللي تلللللللنص علللللللل :"1033يرفللللللل  ب لللللللذا التصلللللللريح  وهلللللللذا ملللللللا تضلللللللمنته الملللللللاد   

رفلللللا  نسلللللخة   يجللللل  ان يتضلللللمن النقلللللاط ال زملللللة فلللللي عريضلللللة اللللللدعو  أملللللام هلللللذ  المحكللللللمة وا 
 .(39"  من الحكم الصادر عن محكمة النق

عليلللله فلللل  يجللللوز تحريللللك الللللدعو  بعللللد الللللنق  أال بعللللد تنظلللليم هللللذا التصللللريح بعللللد صللللدور     
إلي لللللا الللللللدعو  تلقا يلللللا فللللل  بللللللد ملللللن تنظلللللليم المعلللللاد قلللللرار نقللللل  الحكللللللم  فللللل  تنظلللللر المحكمللللللة 

تصلللللريح ملللللن قبللللل  األطلللللرا  المعنيلللللة بلللللالنزاع وفقلللللا لقلللللرار اللللللنق  حتللللل  تلللللتمكن المحكملللللة ملللللن 
 .(40 مه بصور  صريحة في الماد  اع  نظر الدعو  وهذا ما تم تنظي

 األمللللر يعللللود بلللل  إلي للللا المعللللاد  للمحكمللللة التلقللللا ي االنعقللللاد يرتلللل  ال الللللنق  محكمللللة فقللللرار   
 .انعقادها لطل  الخصوم إل 
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 ال" بمقوللللللللة عمللللللل    مصللللللللحة  لديللللللله اللللللللذي والشلللللللخص األطلللللللرا  ملللللللن بمبلللللللادر  هلللللللو للللللللذلك     
 .(41 "دعو  ال   مصلحة

 المبلللللادر  لكلللللن اللللللدعو  قبللللل  اللللللنق   أطلللللرا  أحلللللد قبللللل  ملللللن اللللللدعو  علللللاد   يلللللتم تحريلللللك      
 ُنقللللللل  التلللللللي اللللللللدعو  أملللللللام المحكملللللللة  فلللللللي أطراف لللللللا كلللللللانوا اللللللللذين األشلللللللخاص اأيضللللللل تخلللللللص
 حقلللللوق م  النقلللللل  ينت للللك أو يمللللل  عنللللدما. النقلللللل  محكملللللة أمللللام أطرافلللللا يكونللللوا وللللللم حكم للللا 
 الملللللاد  وذللللللك حسللللل  إلي لللللا اللللللدعو  المعلللللاد المحكملللللة  أملللللام اللللللدعاو  رفللللل  أيضلللللا ل لللللم يجلللللوز

 .(42 الفرنسي النافذ المدنية ( من قانون اإلجرا ا 637 
أمللللا فيمللللا يتعللللل  بموعللللد تحريللللك الللللدعو  بعللللد الللللنق  فحللللدد المشللللرع الفرنسللللي مللللد  تحريللللك     

إلي للللللللا الللللللللدعو  بشلللللللل رين كحللللللللد اقصلللللللل  إذ نصلللللللل  المللللللللاد  المعللللللللاد الللللللللدعو  أمللللللللام المحكمللللللللة 
ملللللللن ان هي لللللللة اإلحاللللللللة ال تبللللللل  إال بإشلللللللعار مسلللللللب  فلللللللان التصلللللللريح  علللللللل  اللللللللرعم ("1034 

مللللللن تللللللاريخ  تقديملللللله قبلللللل  انت للللللا  مللللللد  شلللللل رين ابتللللللدا    -ملللللل  عللللللدم اعتللللللرا  ال ي للللللة  –يجلللللل  
عيللللا   .عللللل  مللللن يقللللدم األشللللعار   المللللد  تسللللري ايضللللا  ذاشللللعار حكللللم الللللنق  التللللاب  للللله. وهلللل

المحلللللدد او علللللدم اعتلللللرا  ال ي لللللة يجعللللل  الحكلللللم الصلللللادر علللللن   (الملللللد التصلللللريح فلللللي األجللللل  
عنللللللدما يكللللللون القللللللرار الملغلللللل  قللللللد صللللللدر عللللللن محكمللللللة  وللللللل  ن ا يللللللا  ألالمحللللللاكم مللللللن الدرجللللللة ا

 . (43 االست نا 
المعلللللاد فطبقلللللا  ل لللللذ  الملللللاد  يجللللل  تقلللللديم تصلللللريح  طلللللل ( لتحريلللللك اللللللدعو  أملللللام المحكملللللة     

بليلللللغ قلللللرار اللللللنق  الللللل  الخصلللللوم فقلللللد كانللللل  إلي لللللا اللللللدعو  خللللل   شللللل رين تبلللللدأ ملللللن وقللللل  ت
 المللللد  تلللللك تقصللللير تللللم المللللد  ال زمللللة لتحريللللك الللللدعو  بعللللد الللللنق  هللللي أربعللللة أشلللل ر ولكللللن

 المعللللللللللد  2017 مللللللللللايو 6  بتللللللللللاريخ 891 للللللللللل2017رقللللللللللم المرسللللللللللوم بموجلللللللللل  شلللللللللل رين إللللللللللل 
 عمليللللللللة فلللللللي واضلللللللح بشلللللللك  ذكرهلللللللا يلللللللتم أن يجلللللللل  الفتلللللللر   هلللللللذ  تحتلللللللرم ل سلللللللت نا  ولكلللللللي

النقللللل   فللللإذا لللللم يللللتم احتللللرام هللللذا الموعللللد يترتلللل  عللللل  ذلللللك اكتسللللا  الحكللللم  بقللللرار اإلخطللللار
االبتلللللدا ي قلللللو  الشلللللي  المقضلللللي فيللللله متللللل  ملللللا كلللللان الحكلللللم المنقلللللو  صلللللادر ملللللن المحكملللللة 
أالسللللت نافية  إذ عللللدم تحريللللك الللللدعو  مللللن قبلللل  الخصللللوم بعللللد نقلللل  الحكللللم أالسللللت نافي يلللل دي 

 .(44 م االبتدا ي انت ا ي قاب  للتنفيذال  زواله وزوا  ك  أثر له ويصبح الحك
أملللللا فلللللي حاللللللة علللللدم تبليلللللغ قلللللرار اللللللنق  فللللل  يسلللللري ميعلللللاد الشللللل رين  فلللللي هلللللذ  الحالللللللة     

ويحللللل  ألطلللللرا  اللللللدعو  تحريلللللك اللللللدعو   فلللللي اي وقللللل  خللللل   ملللللد  سلللللنتين تبلللللدأ ملللللن تلللللاريخ  
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فلللللي  صلللللدور قلللللرار اللللللنق   ويسلللللتثن  ملللللن ذللللللك المطعلللللون ضلللللد  اللللللذي صلللللدر الحكلللللم عيابيلللللا  
 .(45 السنتين من تاريخ اع نه بالحكم حقه فتسري مد 

إلي للللا الللللدعو  هللللو طللللل  مللللل  الللللدعو  مللللن المحكمللللة التللللي المعللللاد أمللللا دور قلللللم المحكمللللة    
 .(46 (1037تم نق  حكم ا ودون ت خير وهذا ما حوته نص الماد   
 الفرع الثاني

 حضور الخصوم وغيابهم بعد النقض
إلي للللا الللللدعو  نفتللللر  المعللللاد يفيللللة تحريللللك الللللدعو  أمللللام المحكمللللة بعللللد أن تطرقنللللا اللللل  ك     

إلي لللللللا موعلللللللدا  المعلللللللاد أن الخصلللللللوم قلللللللاموا بتحريلللللللك اللللللللدعو  بعلللللللد اللللللللنق  وحلللللللدد  المحكملللللللة 
للمرافعللللة وتللللم تبليللللغ الخصللللوم  بنللللا   عللللل  هللللذ  الفرضللللية هلللل  حضللللور الخصللللوم وعيللللاب م أمللللام 

را يلللللللة فيملللللللا يتعلللللللل  بحضلللللللور الخصلللللللوم إلي لللللللا تخضللللللل  للقواعلللللللد العاملللللللة اإلجالمعلللللللاد المحكملللللللة 
(؟ وهللللل  عيلللللا  57-51وعيلللللاب م التلللللي حلللللددها قلللللانون المرافعلللللا  العراقلللللي النافلللللذ فلللللي الملللللواد  

الخصللللللم بعللللللد الللللللنق  يجعلللللل  مللللللن الحكللللللم عيللللللابي فللللللي حقلللللله عللللللل  الللللللرعم مللللللن حضللللللور  قبلللللل  
 النق ؟

وتحديلللللد حضلللللور الخصلللللوم وعيلللللاب م م لللللم ملللللن ناحيلللللة تحديلللللد نلللللوع الحكلللللم هللللل  هلللللو حكلللللم     
 أو حكم عيابي  ومن ثم تحديد طري  الطعن الم  م له.  حضوري

لمللللللا كللللللان القللللللانون العراقللللللي عيللللللر مللللللنظم إلجللللللرا ا  الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  عللللللل  الوجلللللله      
الللللللدقي  فيمكننللللللا القللللللو  بخضللللللوع الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  للقواعللللللد العامللللللة اإلجرا يللللللة مللللللن حيلللللل  

 حضور الخصوم وعياب م.
واإلعللللاد  ولللللم يحضللللروا  أو عللللل  الللللرعم مللللن تبليللللغ  فمتلللل  مللللا تللللم تبليللللغ الخصللللوم بعللللد الللللنق 

إلي لللللا اللللللدعو  المعلللللاد أيلللللام متللللل  ملللللا كانللللل  المحكملللللة  10الملللللدعي فتتلللللرك اللللللدعو  للمراجعلللللة 
إلي للللا اللللللدعو  ملللللن الدرجلللللة المعلللللاد يومللللا  متللللل  ملللللا كانلللل  المحكملللللة  30مللللن الدرجلللللة األولللللل   و

 .(47 قانونالثانية  فاذا لم يحضرا خ ل ا تبط  عريضة الدعو  بحكم ال
لكللللللن يجلللللل  األخللللللذ بنظللللللر االعتبللللللار عللللللل  أن تللللللرك الللللللدعو  للمراجعللللللة ال يجللللللوز أال مللللللر      

 اذا لللللللم يحضللللللر الطرفللللللان للمللللللر  الثانيللللللة فلللللل  "(54/3واحللللللد  وهللللللذ  مللللللا نصلللللل  عليلللللله المللللللاد   
  وهللللذا مللللا يثللللور لنللللا تسللللا   تتللللرك الللللدعو  للمراجعللللة وانمللللا تقللللرر المحكمللللة ابطللللا  عريضللللت ا"
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هللللو: هللللل  يجلللللوز تللللرك اللللللدعو  للمراجعلللللة بعلللللد الللللنق  علللللل  اللللللرعم مللللن ترك لللللا للمراجعلللللة قبللللل  
 النق ؟  

اسللللللتنادا  اللللللل  المللللللاد  اعلللللل   فلللللل  يجللللللوز تللللللرك الللللللدعو  للمراجعللللللة أكثللللللر مللللللن مللللللر  واحللللللد       
طرفللللللان بمعنلللللل  إذا تركلللللل  الللللللدعو  للمراجعللللللة وانت لللللل  المللللللد  المحللللللدد  لترك للللللا ولللللللم يحضللللللر ال

فتصلللللدر المحكملللللة قلللللرارا بإبطلللللا  عريضلللللة اللللللدعو   املللللا إذا حضلللللر أحلللللد الطلللللرفين قبللللل  انت لللللا  
سلللللللت ن  اللللللللدعو   وفلللللللي حلللللللا  أبطلللللللا  عريضلللللللة اللللللللدعو  وقيلللللللام تالملللللللد  المحلللللللدد  للمراجعلللللللة ف

الخصللللوم بتجديللللد الللللدعو  مللللر  أخللللر  ولللللم يحضللللروا ففللللي هللللذ  الحالللللة ال يجللللوز تللللرك الللللدعو  
. وبملللللللا ان اللللللللدعو  بعلللللللد اللللللللنق  هلللللللي امتلللللللداد (48 للللللللدعو وانملللللللا تبطللللللل  عريضلللللللة ا للمراجعلللللللة

لللللللدعو  قبللللل  اللللللنق  فللللل  يجلللللوز تلللللرك اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  للمراجعلللللة فلللللي حلللللا  سلللللب  تلللللرك 
 الدعو  قب  النق  وتجديدها.

 للمراجعللللللة الللللللدعو  تللللللرك منلللللل  إذ الللللللنق  بعللللللد الخصللللللوم خللللللل  مللللللن ذلللللللك مللللللن ويسللللللتثن     
 .(49 الورثة ال  يمتد وال ذاته الخصم تجا  يكون
وفللللي حاللللللة حضلللللور الملللللدعي وعيلللللا  الملللللدع  عليللللله فيكلللللون الحكلللللم الصلللللادر فلللللي اللللللدعو      

بعلللد اللللنق  عيابيلللا فلللي حللل  الملللدع  عليللله وذللللك كلللله فلللي حاللللة قابليلللة اللللدعو  للفصللل  في لللا  
بمعنلللللل  عللللللدم وجللللللود ضللللللرور  لت جيل للللللا  أمللللللا إذا كانلللللل  الللللللدعو  عيللللللر صللللللالحة للفصلللللل  في للللللا 

لمللللدع  عليلللله وعيللللا  المللللدعي  فيكللللون أمللللام خيللللارين فت جلللل  الللللدعو   أمللللا فللللي حالللللة حضللللور ا
أمللللا طللللل  أبطللللا  عريضللللة الللللدعو  او النظللللر فللللي دفعلللله للللللدعو  عيابيللللا  عند للللذ تبلللل  المحكمللللة 

إلي لللللا المعلللللاد   وهلللللذا كللللله فلللللي حاللللللة كانللللل  المحكملللللة (50 فللللي اللللللدعو  بملللللا تلللللرا  موافقلللللا للقلللللانون
جلللللة الثانيلللللة فعلللللدم حضلللللور أي ملللللن الدرجلللللة األولللللل   أملللللا إذا كانللللل  المحكملللللة األخيلللللر  ملللللن الدر 

 .(51 (190/2من الطرفين يجع  من الحكم حضوريا  وذلك وفقا  للماد   
وأن الفقللللله والقضلللللا  العراقلللللي اعتبلللللروا اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  هلللللي امتلللللداد الللللل  اللللللدعو  ملللللا      

قبلللللل  الللللللنق   وان كللللللان هنللللللاك تبليللللللغ للللللللدعو  بعللللللد الللللللنق  ف نلللللله مجللللللرد أشللللللعار فللللللي السللللللير 
باللللللللدعو  وهلللللللذا ملللللللا تضلللللللمنه منطلللللللو  قلللللللرار محكملللللللة االسلللللللت نا  الملللللللذكور سلللللللابقا ملللللللن هلللللللذ  

مللللللا كللللللان حضللللللوريا قبلللللل  الللللللنق  يجلللللل  أن يكللللللون  الدراسللللللة  إذ عللللللد القضللللللا  أن الحكللللللم متلللللل 
كللللللذلك بعللللللد اللللللللنق  وأن لللللللم يحضللللللر الخصلللللللم رعللللللم تبليغلللللله بعلللللللد الللللللنق   فللللللاإلجرا ا  قبللللللل  

إلي لللللا المعلللللاد إلي لللللا اللللللدعو   إذ تلتلللللزم المحكملللللة المعلللللاد اللللللنق  تبقللللل  مرعيلللللة أملللللام المحكملللللة 
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د  فللللان حضللللر . وبمللللا ان للللا دعللللو  ممتلللل(52 الللللدعو   بللللاإلجرا ا  التللللي ال يمسلللل ا قللللرار الللللنق 
الخصللللللللم اي جلسللللللللة سللللللللوا  قبلللللللل  الللللللللنق  او بعللللللللد الللللللللنق  عللللللللد  المرافعللللللللة حضللللللللورية فللللللللي 

 .(53 حقه
إلي للللللا  المعللللللاد ولللللللم يللللللنظم القللللللانون المصللللللري حضللللللور الخصللللللوم وعيللللللاب م أمللللللام المحكمللللللة     

( "تسلللللري علللللل  قضلللللايا الطعلللللون أملللللام محكملللللة اللللللنق  القواعلللللد 273لكنللللله نلللللص فلللللي الملللللاد   
 الجلسا   كما تسري علي ا القواعد الخاصة باألحكام...." .   واإلجرا ا  الخاصة بنظام 

وي حلللللظ علللللل  اللللللنص أن القلللللانون المصلللللري جلللللا  خاليلللللا  ملللللن تنظللللليم نظلللللام الجلسلللللا  أملللللام     
نملللللا المعلللللاد محكملللللة اللللللنق  ذات لللللا  وللللللم ينظم لللللا أملللللام المحكملللللة  إلي لللللا اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  وا 

ظم لللللا فلللللي البلللللا  الثالللللل  ملللللن قلللللانون المرافعلللللا  أحال لللللا الللللل  القواعلللللد العاملللللة اإلجرا يلللللة التلللللي ن
 المدنية والتجارية.

( فللللي حللللا  عللللدم حضللللور الطللللرفين معللللا ميللللز المشللللرع بللللين حللللالتين  ففللللي 82فوفقللللا  للمللللاد       
حاللللللة قابليلللللة اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  للفصللللل  في لللللا دون الحاجلللللة الللللل  حضلللللور الخصلللللوم حكمللللل  

صللللل  في للللللا تشلللللط  الللللللدعو  حسلللللل  المحكملللللة بالللللللدعو   وفلللللي حالللللللة علللللدم قابليللللللة الللللللدعو  للف
تعبيلللللر المشلللللرع المصلللللري  فيجللللل  علللللل  الخصلللللوم السلللللير في لللللا خللللل   سلللللتين يوملللللا وفلللللي حلللللا  

 .(54 مض  هذ  المد  دون السير في ا تعتبر ك ن لم تكن
املللللللا حضلللللللور الملللللللدع  عليللللللله وعيلللللللا  الملللللللدعي او الملللللللدعون فلللللللي حلللللللا  تعلللللللددهم يكلللللللون      

الحكلللللم حضلللللوريا فلللللي حللللل  الطلللللرفين  إذ يفتلللللر  دا ملللللا عللللللم الملللللدعي بالمرافعلللللة علللللل  اعتبلللللار 
 .(55 هو من رف  الدعو 

( ففلللللي حاللللللة عيلللللا  الملللللدع  عليللللله بلللللالرعم ملللللن تبليغللللله تحكلللللم المحكملللللة 84ووفقلللللا للملللللاد       
فللللي حللللا  عللللدم تبليغلللله فت جلللل  الللللدعو  اذا لللللم تكللللن مللللن الللللدعاو  المسللللتعجلة   فللللي الللللدعو  أمللللا

حتللل  يلللتم تبليللللغ الملللدع  عليلللله  ويعلللد الحكللللم فلللي الحلللالتين حضللللوريا وينطبللل  الحللللا  نفسللله فللللي 
حللللا  تعللللدد المللللدع  علللللي م وبلللللغ بعضلللل م ولللللم يبلللللغ االخللللر فت جلللل  الللللدعو  حتلللل  يللللتم تبللللليغ م 

فعليلللله متلللل  مللللا حضللللر المللللدع  عليلللله المرافعللللة  ويكللللون الحكللللم فللللي الحللللالتين حكمللللا حضللللوريا.
قبللللل  اللللللنق  فلللللالحكم يكلللللون حضلللللوريا بعلللللد اللللللنق   إذ تعلللللد اللللللدعو  حضلللللورية فلللللي حقللللله وللللللو 

 (.83حضر جلسة واحد  فقط وفقا للماد   
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فيلللللتم تبلللللليغ م بلللللنف   مأملللللا وفقلللللا  للقلللللانون الفرنسلللللي فلللللي حاللللللة علللللدم حضلللللور الملللللدع  عللللللي     
مللللللام المحكمللللللة التللللللي اصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو  وهللللللذا مللللللا الطريقللللللة التللللللي يللللللتم التبليللللللغ ب للللللا أ

السلللللت نا  رسلللللالة عاديلللللة ايوجللللله املللللين سلللللج  محكملللللة ( التلللللي نصللللل  "1036تضلللللمنته الملللللاد   
 االلتزام بتوكي  محامي. -اذا تطل  األمر –ال  األطرا  م  نسخة من التصريح و 

مثللللللل   وفلللللللي حاللللللللة علللللللدم وجلللللللود ملللللللذكر  احضلللللللار فلللللللان األطلللللللرا  الملللللللدع  علي لللللللا تعامللللللل     
 .(56 "نقو األطرا  المدعية امام القضا  الذي يعر  امامه الحكم الم

إلي لللللا اللللللدعو  فتتلللللرك المعلللللاد وفلللللي حلللللا  تخلللللل  الطرفلللللان علللللن الحضلللللور أملللللام المحكملللللة     
اللللللدعو  للمراجعلللللة وقلللللرار المحكملللللة ن لللللا ي ال يقبللللل  الطعلللللن  وللللللم يحلللللدد القلللللانون الفرنسلللللي ملللللد  

 .(57 في القانون العراقي لترك الدعو  للمراجعة كما هو الحا 
 حلللللل  فللللللي حضللللللوريا الحكللللللم فيعتبللللللر اخللللللر طللللللر  وعيللللللا  طللللللر  حضللللللور حالللللللة فللللللي أمللللللا    

 .(58 وأن لم يحضروا بعد النق  الطرفين

 الخاتمة
تبللللللين لنللللللا أن اسللللللتخدام مصللللللطلح إعللللللاد  الللللللدعو  أفضلللللل  مللللللن مصللللللطلح إحالللللللة الللللللدعو    -1

لكللللللون اإلعللللللاد  تكللللللون لللللللذا  المحكمللللللة التللللللي أصللللللدر  الحكللللللم المنقللللللو  سللللللوا  كانلللللل  بللللللنف  
ال ي لللللللة القضللللللللا ية السللللللللابقة عللللللللل  الللللللللنق  أو ب ي للللللللة قضللللللللا ية أخللللللللر   أمللللللللا اإلحالللللللللة فتكللللللللون 

محكمللللللة عيللللللر المختصللللللة اللللللل  لمحكمللللللة عيللللللر مللللللن نظللللللر  الللللللدعو  قبلللللل  الللللللنق  أي مللللللن ال
المحكمللللللللة المختصللللللللة  بمعنلللللللل  أخللللللللر عنللللللللدما تقضللللللللي المحكمللللللللة بعللللللللدم اختصاصلللللللل ا فتحيلللللللل  
الللللدعو  اللللل  المحكمللللة المختصللللة وهللللذا مللللا سللللار عليلللله المشللللرع العراقللللي وكللللان موفلللل  فللللي هللللذا 
الجانلللل  بخلللل   المشللللرع المصللللري والمشللللرع الفرنسللللي الللللذي أسللللتخدم مصللللطلح إحالللللة الللللدعو  

 ي كان سب  النق . في جمي  الحاال  وأ
اتضلللللح لنلللللا أن المحكملللللة التلللللي تنظلللللر اللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  هلللللي المحكملللللة التلللللي أصلللللدر   -2

الحكللللم المنقللللو  ذات للللا وبللللنف  القاضللللي أو نفلللل  ال ي للللة القضللللا ية التللللي أصللللدرته وذلللللك وفقللللا 
للقللللانون العراقللللي  أمللللا وفقللللا للقللللانون المصللللري فلللل ن المحكمللللة التللللي تنظللللر الللللدعو  بعللللد الللللنق  

ملللللة التلللللي اصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو  ولكلللللن يشلللللترط في لللللا ان تكلللللون بقضلللللا  أخلللللرين هلللللي المحك
عيللللر مللللن اصللللدروا الحكللللم المنقللللو   أمللللا وفقللللا للقللللانون الفرنسللللي فلللل ن اإلعللللاد  تكللللون لمحكمللللة 
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اخلللللر  عيلللللر ملللللن أصلللللدر  الحكلللللم المنقلللللو  ويشلللللترط في لللللا أن تكلللللون بلللللنف  درجلللللة المحكملللللة 
 عير من اصدروا الحكم المنقو . التي أصدرته أو ال  ذا  المحكمة وبقضا  أخرين 

يلللللتم السلللللير باللللللدعو  بعلللللد اللللللنق  علللللن طريللللل  تحريك لللللا مملللللن لللللله مصللللللحة فلللللي ذللللللك  اال  -3
أن القللللللانون العراقللللللي لللللللم يحللللللدد مللللللد  معينللللللة يمكللللللن مللللللن خ ل للللللا تحريللللللك الللللللدعو   إذ اكتفلللللل  
المشللللرع العراقللللي بللللالنص عللللل  وجللللو  تبليللللغ قللللرار الللللنق  للخصللللوم ولللللم يرسللللم طريلللل  السللللير 

بعللللد تبللللليغ م بللللذلك القللللرار  ووفقللللا للقضللللا  العراقللللي فلللل ن تبليللللغ الخصللللوم بعللللد الللللنق  يعللللد في للللا 
مجللللللرد أشللللللعار باسللللللتمرار السللللللير بالللللللدعو  بعللللللد الللللللنق   لكون للللللا دعللللللو  ممتللللللد  للللللللدعو  قبلللللل  

 النق   إذ تعد قا مة بذات ا  اال أن ا تحتاا ال  من يقوم بتحريك ا.
فللللي حللللا  سللللب  تللللرك الللللدعو  قبلللل  الللللنق   ال يجللللوز تللللرك الللللدعو  للمراجعللللة بعللللد الللللنق  -4

علللللل  أسلللللا  ان تلللللرك الللللللدعو  ال يجلللللوز أال ملللللر  واحلللللد  فقللللللط وأن ملللللا أجمللللل  عليللللله الفقلللللله ان 
الللللدعو  بعللللد الللللنق  هللللي دعللللو  ممتللللد  للللللدعو  قبلللل  الللللنق  ولللللي  دعللللو  جديللللد  وبالتللللالي 

 ال يمكن ترك ا للمراجعة للمر  ثانية.
ضللللور المللللدعي وعيلللللا  المللللدع  عليللللله يجعلللل  ملللللن تبللللين لنللللا وتطبيقلللللا  للقواعللللد العاملللللة أن ح-5

فللللللي حلللللل  المللللللدع  عليلللللله  وفللللللي حللللللا  عيللللللا  المللللللدع   الحكللللللم الصللللللادر بعللللللد الللللللنق  عيابيللللللا  
 للللللدعو  دفعلللله فللللي النظللللر او الللللدعو  عريضللللة أبطللللا  طللللل  وحضللللور المللللدع  عليلللله فللللله أمللللا

الواقلللل  للقللللانون  أمللللا مللللا جللللر  عليلللله  موافقللللا تللللرا  بمللللا الللللدعو  فللللي المحكمللللة تبلللل  عند للللذ عيابيللللا  
العمللللللي أن عيلللللا  احلللللد الخصلللللوم بعلللللد اللللللنق  وحضلللللور  قبللللل  اللللللنق  ال يجعللللل  ملللللن الحكلللللم 

اللللل  التبعيللللة اإلجرا يللللة لقللللرار الللللنق  فللللالحكم يكللللون حضللللوري وان لللللم يحضللللر  عيللللابي اسللللتنادا  
 بعد النق .

 ثانيًا: التوصيات
  ( لمعالجللللللة الللللللنقص التشللللللريعي212/2دعللللللو  المشللللللرع العراقللللللي اللللللل  تعللللللدي  نللللللص المللللللاد    -1

حلللو  الطريللل  اللللذي يجللل  اتباعللله ملللن قبللل  الخصلللوم او ملللن قبللل  ملللن لللله مصللللحة فلللي تحريلللك 
اللللللللدعو  بعلللللللد اللللللللنق  وموعلللللللد تحريك لللللللا وذللللللللك أسلللللللو  بلللللللالقوانين المقارنلللللللة  إذ نلللللللص المشلللللللرع 
المصللللللري صللللللراحة عللللللل  تقللللللديم طللللللل  مللللللن قبلللللل  الخصللللللوم مللللللن أجلللللل  السللللللير بالللللللدعو  بعللللللد 

م تنظلللليم طللللل  يتضللللمن مجموعللللة مللللن الللللنق   وكللللذلك المشللللرع الفرنسللللي اوجلللل  عللللل  الخصللللو 
البيانلللللا  إضلللللافة الللللل  نسلللللخة ملللللن قلللللرار اللللللنق   للللللذا حلللللري بالمشلللللرع العراقلللللي تعلللللديل ا لتكلللللون 
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التللللي  المحكمللللة اللللل  الللللدعو  تعللللاد األسللللبا  مللللن ذلللللك لغيللللر الحكللللم نقلللل  بالشللللك  اآلتللللي " اذا
المحكملللللللة المختصلللللللة بنظلللللللر  قلللللللرار فلللللللي المبينلللللللة الوجلللللللو  ملللللللن مجلللللللددا في لللللللا لتفصللللللل  اصلللللللدرته

يقلللللدم خللللل   شللللل رين ملللللن تبليلللللغ قلللللرار اللللللنق   الطعلللللن  بنلللللا   علللللل  طلللللل  ملللللن أحلللللد الخصلللللوم
 .القانون" وف  ثانية في ا لتصدر حكم ا

أمللللللام كثللللللر  المشللللللاك  المتعلقللللللة بحضللللللور وعيللللللا  األطللللللرا  نللللللدعو المشللللللرع العراقللللللي لحسللللللم -2
ضللل  نللللص اسلللو   بلللالقوانين المقارنلللة  وذللللك أملللا بو  ملللاد  جديللللد  هلللذ  المسللل لة ملللن خللل   إضلللافة

يتضلللللللمن اإلحاللللللللة الللللللل  القواعللللللللد العاملللللللة اإلجرا يلللللللة لحضللللللللور الخصلللللللوم وعيلللللللاب م  أو وضلللللللل  
نصلللللوص تلللللنظم هلللللذا األملللللر  ملللللن أجللللل  معرفلللللة طبيعلللللة الحكلللللم هللللل  هلللللو حضلللللوري أو عيلللللابي 

 وتكون نص الماد  بالشك  اآلتي:ومن ثم تحديد طريقة الطعن فيه. 
ق  مللللا يسللللري علللللي م قبلللل  " يسللللري عللللل  حضللللور الخصللللوم وعيللللاب م أمللللام المحكمللللة بعللللد الللللن

 النق ".
 واخر دعوانا ان الحمد هلل ر  العالمين                       

 
 الهوامش

                                                           

  2018 بيلللللللللرو   السلللللللللن وري  مكتبلللللللللةعملللللللللاد حسلللللللللن سللللللللللمان  شلللللللللرح قلللللللللانون المرافعلللللللللا  المدنيلللللللللة   د. (1)
  2012  دار الثقافلللللللللة للنشلللللللللر والتوزيللللللللل   عملللللللللان  1اللللللللللدعو   طزيلللللللللد حسلللللللللين العفيللللللللل   إحاللللللللللة .  210ص
 .105ص
 .244، ص1991 بغداد، الحكمة، دارن في األحكام بالتمييز، د. عبد الرزاق عبد الوهاب، الطع (2)

للللللد  التلللللدقي  والمداوللللللة وجلللللد أن الطعلللللن التمييلللللزي واقللللل  ضلللللمن الملللللد   :"كلللللاآلتيإذ جلللللا  منطلللللو  القلللللرار  (3)
قبولللللله شلللللك  وللللللد  النظلللللر فلللللي الحكلللللم المميلللللز وجلللللد أنللللله عيلللللر صلللللحيح ومخلللللال  للقلللللانون ملللللن القانونيلللللة قلللللرر 

عللللللاد  الللللللدعو   ج للللللة ومللللللن ج للللللة االختصللللللاص بنظللللللر الللللللدعو ......... لللللللذلك قللللللرر نقلللللل  الحكللللللم المميللللللز وا 
لمحكمت للللللا لتقضللللللي بإحالللللللة عريضللللللة الللللللدعو  اللللللل  محكمللللللة البللللللدا   للنظللللللر في للللللا حسلللللل  االختصللللللاص....". 

   منشور عل  الموق  االلكتروني6/8/2008  323 القرار تمييز/ رقم
   http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx    

                            .3/2/2019تاريخ  الزيار  

يللللل  اسلللللماعي  عملللللر  الوسللللليط فلللللي . د. نب107زيلللللد حسلللللين العفيللللل   إحاللللللة اللللللدعو   مصلللللدر سلللللاب   ص (4)
 .421  صاإلسكندريةالطعن بالنق  في المواد المدنية والتجارية  دار الجامعة الجديد   

 ( من قانون المرافعا  المدنية والتجارية المصري.110انظر الماد   
 

http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
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" اذا كلللللان الحكلللللم قلللللد نقللللل  لمخالفلللللة قواعلللللد االختصلللللاص  تقتصلللللر التلللللي تلللللنص علللللل :( 269وكلللللذلك الملللللاد   
التللللللي يجلللللل   المحكمللللللة عللللللل  الفصلللللل  فللللللي مسلللللل لة االختصللللللاص وعنللللللد االقتضللللللا  تعللللللين المحكمللللللة المختصللللللة

 بلللللإجرا ا  جديلللللد  فلللللإذا كلللللان الحكلللللم قلللللد نقللللل  لغيلللللر ذللللللك ملللللن األسلللللبا   تحيللللل  القضلللللية الللللل  التلللللداعي إلي لللللا
أصللللدر  الحكللللم المطعللللون فيلللله لللللتحكم في للللا مللللن جديللللد  بنللللا  عللللل  طللللل  الخصللللوم وفللللي هللللذ   المحكمللللة التللللي

اللللللللة يتحلللللللتم علللللللل  المحكملللللللة التلللللللي أحيلللللللل  الي لللللللا القضلللللللية أن تتبللللللل  حكلللللللم محكملللللللة اللللللللنق  فلللللللي المسللللللل لة الح
 القانونية التي فصل  في ا المحكمة". 

.  د. وسلللللللن قاسلللللللم 52  صمصلللللللدر سلللللللاب عملللللللاد حسلللللللن سللللللللمان  شلللللللرح قلللللللانون المرافعلللللللا  المدنيلللللللة   د. (5)
شلللللور فلللللي مجللللللة المحقللللل  الحللللللي عنلللللي  إحاللللللة اللللللدعو  لعلللللدم االختصلللللاص فلللللي قلللللانون المرافعلللللا   بحللللل  من

 . 418_417  ص2016للعلوم القانونية والسياسية  العدد الثاني  السنة الثامنة  
 :1975لسنة  1123النافذ رقم  ( من قانون اإلجرا ا  الفرنسي626الماد    (6)

"En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci 
est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du 

code de l'organisation judiciaire". 
(7) Henri Schupbach: Le recours en cassation, THÈSE PRÉSENTÉE À LA 

FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL,  Imprimerie Henri 
Jaunin S.A, Lausanne,1961, p309-310. 

 :1958لسنة ( من قانون التنظيم القضا ي الفرنسي 431/4الماد    (8)
"En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions 
de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle 
dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction 
composée d'autres magistrats. Lorsque le renvoi est ordonné par 
l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision 

de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci. 
 .301  صمصدر ساب د. عبد الرزا  عبد الوها   الطعن في االحكام بالتمييز   (9)

 ال امعلللة دارنبيلللس اعلللماعيس عملللر، الوعللليط فلللي الطعلللن بلللالنوا فلللي األحكلللام المدنيلللة والت اريلللة،  د. (10)

 .423، ص.اإلعكندرية ال ديدة،

والمداوللللللة وجلللللد أن الطعلللللن التمييلللللزي واقللللل  ضلللللمن الملللللد  للللللد  التلللللدقي   :"كلللللاالتيجلللللا  منطلللللو  القلللللرار  إذ(11)
القانونيلللللة قلللللرر قبولللللله شلللللك  وللللللد  النظلللللر فلللللي الحكلللللم المميلللللز وجلللللد أنللللله عيلللللر صلللللحيح ومخلللللال  للقلللللانون ملللللن 
عللللللاد  الللللللدعو   ج للللللة ومللللللن ج للللللة االختصللللللاص بنظللللللر الللللللدعو ......... لللللللذلك قللللللرر نقلللللل  الحكللللللم المميللللللز وا 

ر في للللللا حسلللللل  االختصللللللاص....". حكمللللللة البللللللدا   للنظلللللللمحكمت للللللا لتقضللللللي بإحالللللللة عريضللللللة الللللللدعو  اللللللل  م
    منشور عل  الموق  االلكتروني 6/8/2008 في  323 العدد ز:تميي

 http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx    
                             .26/2/2019زيار  ال اريخت
 

http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
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مصلللللللدر د. نبيللللللل  أسلللللللماعي  عملللللللر  الوسللللللليط فلللللللي الطعلللللللن بلللللللالنق  فلللللللي األحكلللللللام المدنيلللللللة والتجاريلللللللة   (12)
 مطبعللللللةحامللللللد ف مللللللي ود. محمللللللد حامللللللد ف مللللللي  الللللللنق  فللللللي المللللللواد المدنيللللللة والتجاريللللللة   .423  صسللللللاب 
 .706  ص1937 القاهر   والنشر  والترجمة الت لي  لجنة
 .1969لسنة  83رقم  المرافعا  العراقي النافذقانون ( من 212انظر الماد    (13)
 .1968 لسنة 13رقم  ( من قانون المرافعا  المدنية والتجارية المصري النافذ269أنظر الماد    (14)
  2004 اإلسكندرية  الحدي   الجامعي المكت   1والتجارية  طد. انور طلبة  النق  في المواد المدنية  (15)
 .919ص
 .39  ص2011  9اعا  المدنية والتجارية  المطو  في شرح المرافد. انور طلبة   (16)

(17)  المنقو  الحكم أصدر  التي المحكمة ال  الرجوع في الحرية النق  لمحكمة يكون نيوشاتي  لقانون ووفقا
.العام النظام من االختصاص في ا يكون التي والقوانين المواد في حت  اخر  قضا ية سلطة ال  الرجوع أو   

 Henri Schupbach:  Le recours en cassation, THÈSE PRÉSENTÉE À LA FACULTÉ 
DE DROITDE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL, Imprimerie Henri Jaunin S.A, 
Lausanne,1961, p310.   
(18)  Tome i. Hakim BOULARBAH. Véronique PIRE. Xavier TATON: DROIT 
JUDICIAIRE PRIVE, 2ème édition, 2010-2011, p  .135-134  
     PASCAL LABBEE: PROCEDURE CIVILE, 2012-2013, p104. 
Alexis Devauchelle, La saisine de la Cour de renvoi après cassation, 25/1/2019.   
 http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/       اإللكتروني الموق  عل  منشور مقا    

30/4/2019 الزيار  تاريخ  
 
(19) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, 2017.  

اإللكتروني الموق  عل  الفرنسية باللغة منشور مقا  : 
https://www.village-justice.com.                                                           

                                        
  ( من قانون التنظيم القضا ي الفرنسي. 431/4الماد   أنظر  (20)

(21) cour de cassation, Audience publique du 20 mai 2009, n° : 08-14761.  
 منشور عل  الرابط: 

http://www.doctrine.fr/  
.2019/ 2/9تاريخ الزيار    

(22) cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2019, n° 19-15199. 
(23) Cour de cassation, Audience publique du 19 décembre 2018, n°17-22056.  
 

  /http://www.doctrine.frمنشور عل  الرابط                                                             
 

http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/
https://www.village-justice.com/
http://www.doctrine.fr/
http://www.doctrine.fr/
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 .2019/ 2/9تاريخ الزيار  
لسنة  42( د. سالم عبد الرضا طويرش  الدعو  بعد النق   بح  منشور في مجلة القانون المقارن  العدد (24

 .120  ص 2006
أطروحلللللة فللللار  عللللللي عملللللر علللللي الجرجلللللري  التبليغلللللا  القضللللا ية ودورهلللللا فلللللي حسللللم اللللللدعاو  المدنيلللللة   (25)

 .164  ص 2004دكتورا  مقدمة ال  مجل  كلية الحقو  جامعة الموص  
الموق  نشور عل  م  1987لسنة  4  رقم تعليما  السقو  الزمنية الخاصة بحسم الدعاو  في المحاكم(26) 

 اإللكتروني:
http://www.iraqld.iq               

6/2/2019تاريخ الزيار        
 . 123( د. سالم عبد الرضا طويرش  الدعو  بعد النق   مصدر ساب   ص(27

  2019 بيللللللرو   السللللللن وري  دار  2لفتلللللة هاملللللل  العجيلللللللي  دراسلللللا  فللللللي قللللللانون المرافعلللللا  المدنيللللللة  ا (28)
 .123د. سالم عبد الرضا طويرش  الدعو  بعد النق   مصدر ساب   ص  .44ص

 المحاكم المدنية -اوال  (29)  "
اللللللدعاو  التلللللي تخلللللتص بنظرهلللللا محلللللاكم البلللللدا   والمحلللللاكم االداريلللللة  السلللللق  الزمنلللللي االقصللللل  لحسلللللم يكلللللون-1

ومحللللاكم ايجللللار العقللللار ومحلللللاكم العملللل  ومحللللاكم األحلللللوا  الشخصللللية ومحللللاكم األحلللللوا  المدنيللللةب أربعللللة أشللللل ر 
  اعتبارا من تاريخ اكما  التبليغا  في ا.

التلللللللي يخلللللللتص بنظرهلللللللا محلللللللاكم االسلللللللت نا  بصلللللللفت ا يكلللللللون السلللللللق  الزمنلللللللي االقصللللللل  لحسلللللللم اللللللللدعاو   -2
  .األصلية أربعة أش ر اعتبار ا من تاريخ اكما  التبليغا  في ا"

 الملللللد  ضلللللمن مقلللللدم التمييلللللزي الطعلللللن أن وجلللللد والمداوللللللة التلللللدقي  للللللد :" كلللللاآلتي القلللللرار منطلللللو  جلللللا  إذ(30)
 أن ذللللللك للقلللللانون مخلللللال  انللللله وجلللللد المميلللللز الحكلللللم علللللل  النظلللللر عطللللل  وللللللد  شلللللك  قبولللللله فقلللللرر القانونيلللللة
 فللللي للسللللير....  المرافعللللة جلسللللة فللللي بالحضللللور -المميللللز -عليلللله المللللدع  بلغلللل  قللللد كانلللل  الموضللللوع محكمللللة
 رعللللللللم الجلسلللللللة تللللللللك يحضلللللللر للللللللم عليللللللله الملللللللدع  وأن في للللللللا الصلللللللادر الحكلللللللم نقللللللل  بعلللللللد مجلللللللددا اللللللللدعو 
 الغيابيلللللة المرافعلللللة إجلللللرا  قلللللرر  بغيابللللله حضلللللورية المرافعلللللة فلللللي السلللللير ملللللن بلللللدال المحكملللللة وان...... تبليغللللله
 الللللللنق  قبللللل  تملللللل  التلللللي ل جللللللرا ا  التصلللللدي المحكملللللة مللللللن يسلللللتدعي ال المميللللللز الحكلللللم نقللللل  الن...... 
 يتصللللد  ولللللم الللللنق  قبلللل  تملللل  التللللي اإلجللللرا ا  فلللل ن لللللذا الللللنق  قللللرار فللللي المبينللللة ل وجلللله التصللللدي وانمللللا
 كانللللل  كملللللا عليللللله الملللللدع  بحللللل  حضلللللورية المرافعلللللة اعتبلللللار ومن لللللا ومعتبلللللر  مرعيلللللة تبقللللل  اللللللنق  قلللللرار ل لللللا
 ولللللللم الللللللنق  بعللللللد المنعقللللللد  المرافعللللللة جلسللللللة عللللللل  بالحضللللللور تبلللللللغ قللللللد عليلللللله المللللللدع  مللللللادام الللللللنق  قبلللللل 

 ....."مجددا في ا للسير الدعو  بعود  اشعار اال هو ما النق  بعد تبليغه وأن يحضر 
   عير منشور.1992/ 6/ 15بتاريخ   992/ حقوقية/ 1304العدد  :است نا  بغداد قرار محكمة

، بتلللللللاري  2006/ نولللللللا حكلللللللم/ 1528قللللللرار محكملللللللة ااعلللللللتةناا بدللللللل ت ا التمييزيلللللللة  العلللللللدد  (31)

2/10/2006 . 

  ar.php-https://www.hjc.iq/indexمنشور على الموقع االكتروني   

 . 22/8/2019تاري  الزيارة 
 

http://www.iraqld.iq/
http://www.iraqld.iq/
https://www.hjc.iq/index-ar.php
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  المكتلللللللل  الجللللللللامعي الحللللللللدي   1أنللللللللور طلبللللللللة  الطعللللللللن بللللللللالنق  فللللللللي المللللللللواد المدنيللللللللة والتجاريللللللللة  ط (32)
نبيللللل  أسلللللماعي  عملللللر  الوسللللليط فلللللي الطعلللللن بلللللالنق  فلللللي الملللللواد المدنيلللللة  . د.872  ص2004  اإلسلللللكندرية
انلللللللللور طلبلللللللللة  المطلللللللللو  فلللللللللي شلللللللللرح المرافعلللللللللا  المدنيلللللللللة  . د.426_425  صمصلللللللللدر سلللللللللاب والتجاريلللللللللة  
سلللللليد حسللللللن البغللللللا   المطللللللو  فللللللي شللللللرح الصلللللليغة  .579  ص2011  بللللللدون مكللللللان نشللللللر  6والتجاريللللللة  ا

 .624-623  ص 2001 الكت   عالم  1مج القانونية للدعاو  واألورا  القضا ية 
  2011  بلللللللدون مكلللللللان نشلللللللر  6أنلللللللور طلبلللللللة  المطلللللللو  فلللللللي شلللللللرح المرافعلللللللا  المدنيلللللللة والتجاريلللللللة  ا (33)
مصلللللللدر محملللللللد حاملللللللد ف ملللللللي  اللللللللنق  فلللللللي الملللللللواد المدنيلللللللة والتجاريلللللللة   . حاملللللللد ف ملللللللي ود.572-571ص

حسللللللين البغللللللا   المطللللللو  فللللللي شللللللرح الصلللللليغ القانونيللللللة للللللللدعاو  واألورا  القضللللللا ية   .681_680  صسللللللاب 
 .625-624مصدر ساب   ص

 .572  مصدر ساب   ص6د. انور طلبة  المطو  في شرح المرافعا  المدنية والتجارية  ا (34)
 .835ص  1987 القاهر   العربية  الن ضة دار  قانون القضا  المدنيد. فتحي والي  الوسيط في  (35)
سلللللليد . 37  مصلللللدر سلللللاب   ص9د. انلللللور طلبلللللة  المطلللللو  فلللللي شلللللرح المرافعللللللا  التجاريلللللة والمدنيلللللة  ا (36)

ص   مصلللللللدر سلللللللاب ورا  القضلللللللا ية  حسلللللللن البغلللللللا   المطلللللللو  فلللللللي شلللللللرح الصللللللليغة القانونيلللللللة لللللللللدعاو  واأل
623. 
( أجياد ثامر ناي  الدليمي  سقوط الدعو  المدنية وانقضا  ا بمضي المد   دار الكت  القانونية  مصر  (37

 .17  ص2010
 .573  مصدر ساب   ص6د. انور طلبة  المطو  في شرح المرافعا  المدنية والتجارية  ا(38)
 قانون اإلجرا ا  المدنية الفرنسي( من 1033الماد    (39)

"La déclaration contient les mentions exigées pour l'acte introductif 
d'instance devant cette juridiction ; une copie de l'arrêt de cassation y est 

annexée". 
(40) Alexis Devauchelle: La saisine de la Cour de renvoi après cassation, op 
cit. 
 
(41) Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, op cit.  
                                        

(42) Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: procédure 
civile, , 34 édition,  DALLOZ, Paris, 2018. , p 1295.  

 اإلجرا ا  المدنية الفرنسي:( من قانون 1034الماد    (43)
"A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification 
préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être 
faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification 
de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de 
celui qui notifie. L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de 

 



  

 
30 

 

celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort 
lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement". 

(44)Serge Guinchard. Frédérique Ferrand.  Cécile chainais, procédure civile, 
, 5 édition, Dalloz, paris, 2017, p650. 
Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. Serge Guinchard: 
procédure civile, op cit, p 1291_1292.  
Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick Capdepon: Procédure 
civile, éditions cujas, 2017_2018, p 596.   
(45) Alexis Devauchelle: La saisine de la Cour de renvoi après cassation, op cit.   
  

 المدنية الفرنسي النافذ:( من قانون اإلجرا ا  1037( الماد   (46
" Le greffier de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la juridiction 
dont la décision a été cassée, de lui communiquer le dossier de l'affaire". 

 .155صعماد حسن سلمان  شرح قانون المرافعا  المدنية  مصدر ساب    د. (47)
 .185  ص1988 بغداد  القانونية  المكتبةأدم وهي  النداوي  المرافعا  المدنية   (48)
 . 126د. سالم عبد الرضا طويرش  الدعو  بعد النق   مصدر ساب   ص  ((49

 ( من قانون المرافعا  المدنية العراقي.56الماد    (50)
 من قانون المرافعا  المدنية العراقي. (190/2( الماد   (51

 "اذا حضر احد الطرفين وتغي  الطر  الخر رعم تبلغه تمضي المحكمة في
 نظر الدعو  وتفص  في ا طبقا للقانون" .

   عير منشور.1992/ 6/ 15  بتاريخ 992/ حقوقية/ 1304قرار محكمة است نا  بغداد: رقم (52) 
( من قانون المرافعا  العراقي النافذ" تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية  55/1الماد    (53)

 جلسة ولو تغي  بعد ذلك"
نملللللا تبقللللل  منتجلللللة ألثارهلللللا وبمجلللللرد  (54) جلللللدير باللللللذكر أن شلللللط  اللللللدعو  ال يعنلللللي اعتبارهلللللا كللللل ن للللللم تكلللللن وا 

للشلللللط   تلللللرك اللللللدعو  للمراجعلللللة(  اعللللل ن الملللللدعي او الملللللدع  عليللللله للمحكملللللة قبللللل  انت لللللا  الملللللد  المحلللللدد  
هلللللد  مجلللللدي  النظلللللام القضلللللا ي وقواعلللللد المرافعلللللا  المدنيلللللة  تنظرهلللللا المحكملللللة بعلللللد تبليلللللغ الخصلللللم االخلللللر. د.

 .228  ص2018 والتوزي   للنشر العربية الدراسا  مركز  1طوالتجارية  
  سلللللللللاب المصلللللللللدر الهلللللللللد  مجلللللللللدي  النظلللللللللام القضلللللللللا ي وقواعلللللللللد المرافعلللللللللا  المدنيلللللللللة والتجاريلللللللللة   د.  (55)
 .228-227ص
 ( من قانون اإلجرا ا  المدنية الفرنسي:1036الماد    (56)

"Le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune 
des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, 
l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de non-comparution, les 
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parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs 
devant la juridiction dont émane la décision cassée". 

 ( من قانون اإلجرا ا  المدنية الفرنسي 470الماد    (57)
"Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, 
le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours 
après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles 

en ont un". 
(58) (J) vincentet (s) Guinchard, procedure civile, 22ed, Dalloz, 1991, 1082. N 

.125نق  عن د. سالم عبد الرضا طويرش  الدعو  بعد النق   مصدر ساب   ص   
 قائمة المصادر

 اواًل: الكتب القانونية
 بيلللللللرو   السلللللللن وري  مكتبلللللللةعملللللللاد حسلللللللن سللللللللمان  شلللللللرح قلللللللانون المرافعلللللللا  المدنيلللللللة   -1

2018. 
  دار الثقافلللللللللة للنشلللللللللر والتوزيللللللللل   عملللللللللان  1زيلللللللللد حسلللللللللين العفيللللللللل   إحاللللللللللة اللللللللللدعو   ط -2

2012. 
 بغلللللداد، الحكملللللة، دارعبلللللد اللللللرزاق عبلللللد الوهلللللاب، الطعلللللن فلللللي األحكلللللام بلللللالتمييز،  -3

1991. 
نبيللللل  اسلللللماعي  عملللللر  الوسللللليط فلللللي الطعلللللن بلللللالنق  فلللللي الملللللواد المدنيلللللة والتجاريلللللة  دار  -4

 اإلسكندرية.الجامعة الجديد   
نبيلللللل  أسللللللماعي  عمللللللر  الوسلللللليط فللللللي الطعللللللن بللللللالنق  فللللللي األحكللللللام المدنيللللللة والتجاريللللللة   -5

 دار الجامعة الجديد   اإلسكندرية.
المكتلللللل  الجللللللامعي الحللللللدي     1انللللللور طلبللللللة  الللللللنق  فللللللي المللللللواد المدنيللللللة والتجاريللللللة  ط -6

 .2004اإلسكندرية  
حاملللللد ف ملللللي ود. محملللللد حامللللللد ف ملللللي  اللللللنق  فلللللي المللللللواد المدنيلللللة والتجاريلللللة  مطبعللللللة  -7

 .1937لجنة الت لي  والترجمة والنشر  القاهر   
 .2011  9انور طلبة  المطو  في شرح المرافعا  المدنية والتجارية  ا -8
دار السلللللللن وري    2المرافعلللللللا  المدنيلللللللة  ا لفتلللللللة هامللللللل  العجيللللللللي  دراسلللللللا  فلللللللي قلللللللانون -9

 .2019بيرو   
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  المكتللللل  الجلللللامعي 1أنلللللور طلبلللللة  الطعلللللن بلللللالنق  فلللللي الملللللواد المدنيلللللة والتجاريلللللة  ط -10
 .2004الحدي   اإلسكندرية  

  بلللللللدون مكلللللللان 6انللللللور طلبلللللللة  المطللللللو  فلللللللي شلللللللرح المرافعللللللا  المدنيلللللللة والتجاريللللللة  ا -11
 .2011نشر  

واألورا  ح الصللللللللليغة القانونيلللللللللة لللللللللللدعاو  سللللللللليد حسلللللللللن البغلللللللللا   المطلللللللللو  فلللللللللي شلللللللللر  -12
 .2001  عالم الكت   1مج القضا ية 

فتحللللللي والللللللي  الوسلللللليط فللللللي قللللللانون القضللللللا  المللللللدني  دار الن ضللللللة العربيللللللة  القللللللاهر    -13
1987. 

أجيلللللاد ثلللللامر نلللللاي  اللللللدليمي  سلللللقوط اللللللدعو  المدنيلللللة وانقضلللللا  ا بمضلللللي الملللللد   دار  -14
 .2010الكت  القانونية  مصر  

 .1988النداوي  المرافعا  المدنية  المكتبة القانونية  بغداد  أدم وهي   -15
  مركللللللز 1هللللللد  مجللللللدي  النظللللللام القضللللللا ي وقواعللللللد المرافعللللللا  المدنيللللللة والتجاريللللللة  ط -16

 .2018الدراسا  العربية للنشر والتوزي   
 ثانيًا: البحوث القانونية

بحلللللل   وسللللللن قاسللللللم عنللللللي  إحالللللللة الللللللدعو  لعللللللدم االختصللللللاص فللللللي قللللللانون المرافعللللللا     -1
منشللللللور فللللللي مجلللللللة المحقلللللل  الحلللللللي للعلللللللوم القانونيللللللة والسياسللللللية  العللللللدد الثللللللاني  السللللللنة 

 .2016الثامنة  
نون سللللللالم عبللللللد الرضللللللا طللللللويرش  الللللللدعو  بعللللللد الللللللنق   بحلللللل  منشللللللور فللللللي مجلللللللة القللللللا  -2

 .2006لسنة  42المقارن  العدد 
 ثالثًا: االطاريح والرسائل 

  التبليغللللللا  القضللللللا ية ودورهللللللا فللللللي حسللللللم اللللللللدعاو  فللللللار  علللللللي عمللللللر علللللللي الجرجللللللري -1
 .2004أطروحة دكتورا  مقدمة ال  مجل  كلية الحقو  جامعة الموص  المدنية  

 رابعًا: القرارات القضائية 
    :  منشور عل  الموق  االلكتروني6/8/2008  323تمييز/ رقم القرار  -1

http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx     
   :الموق  االلكتروني  منشور عل  6/8/2008  في 323تمييز: العدد  -2

 

http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
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http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx    
  عيللللللر 1992/ 6/ 15  بتللللللاريخ 992/ حقوقيللللللة/ 1304اسللللللت نا  بغللللللداد: العللللللدد  قللللللرار محكمللللللة -3

 منشور.
  بتللللللللاريخ 2006/ نقلللللللل  حكللللللللم/ 1528قللللللللرار محكمللللللللة االسللللللللت نا  بصللللللللفت ا التمييزيللللللللة: العللللللللدد  -4

2/10/2006 . 
 منشور عل  الموق  االلكتروني:      

 ar.php-https://www.hjc.iq/index  
 خامسًا: القوانين   
 .النافذ المعد  1968 لسنة 13 رقم المصري والتجارية المدنية المرافعا  قانون -1
 .النافذالمعد   1969 لسنة 83 رقم العراقي المدنية المرافعا  قانون -2
 .النافذ المعد  1975 لسنة 1123 رقم الفرنسي المدنية اإلجرا ا  قانون -3
 .المعد  النافذ 1993لسنة  1455رقم  قانون التنظيم القضا ي الفرنسي -4
    .1987 لسنة 4 رقم المحاكم  في الدعاو  بحسم الخاصة الزمنية السقو  تعليما  -5
 سادسًا: المصادر الفرنسية  

Les ouvrages: 
1-   Aurélie Bergeaud Wetterwald. évelyne bonis. Yanick 

Capdepon: Procédure civile, éditions cujas, 2017_2018. 
2- Cécile Chainais. Frédérique Ferrand. Lucie Mayer. 

Serge Guinchard: procédure civile, 34 édition,  DALLOZ, 
Paris, 2018. 

3- Serge Guinchard. Frédérique Ferrand. Cécile Chainais: 
procédure civile, 5 édition, Dalloz, paris, 2017. 

4- Tome i. Hakim Boularbah. Véronique Pire. Xavier Taton: 
Droit Judiciaire Prive, 2ème édition, 2010-2011.   

Les thèses et memoires: 
 

http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
http://www.iraqld.iq/Subject_search.aspx
https://www.hjc.iq/index-ar.php
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1- Henri Schupbach: Le recours en cassation, Thése Présentee 
À La Faculté De Droitde L'université De NuchÂtel, Imprimerie 
Henri Jaunin S.A, Lausanne,1961. 
Les recherche et les articles:  
1-   Alexis Devauchelle, La saisine de la Cour de renvoi après 

cassation, 25/1/2019              
 :مقا  منشور باللغة الفرنسية عل  الموق  اإللكتروني
http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr             /  

2- Julie Gourion, La procédure sur renvoi après Cassation, 2017.  
 :مقا  منشور باللغة الفرنسية عل  الموق  اإللكتروني
https://www.village-justice.com  
   
3- PASCAL LABBEE: PROCEDURE CIVILE, 2012-2013. 
 
Jurisprudences, notes et observations:  
1- cour de cassation, chambre civile 1, 20 mai 2009, n° : 08-

14761. 
2- cour de cassation, chambre civile 1, 11 juillet 2019, n° 19-

15199 
3- Cour de cassation, chambre civile 1, 19 décembre 2018, n°17-

22056.  
 

LOIS:  
1- Code de procédure civile.  
2- Code de l'organisation judiciaire.  

 

http://www.avocat-devauchelle-orleans.fr/
https://www.village-justice.com/


  

 
35 

 
 

 
 

 
 

 
 
  
 
 

 


