
 

 

 

  

 جسيؾرية العراق 

 وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي

 كمية القانؾن  -ة جامعة القادسي 

 قدؼ القانؾن الخاص      

السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ 
 الظعؾن الكيدية

 - دراسة مقارنــة -
 الظالبرسالة تقدم بيا 

 رسؾل عبد حسادي جمؾب
 جامعة القادسية -إلى مجمس كمية القانؾن 

 الساجدتير في القانؾن الخاص شيادة نيلوىي جزء مؽ متظمبات 

 بإشراف االستاذ الدكتؾر

 عبد السيدي كاعؼ ناصر
 ستاذ القانؾن السدنيأ

م 4243        ىـ  3665



 

 

 

 أ

 

 

 

 

 

 

 

  
 

﴿ 
َ
ون

ُ
َمِكيد

ْ
ُم ال

ُ
ُروا ه

َ
ف

َ
ِذيَن ك

َّ
ال

َ
ا ۖ ف

ً
ْيد

َ
 ك

َ
ون

ُ
ْم ُيِريد

َ
 ﴾أ

 
 ﴾ٕٗ﴿سؾرة الظؾر اآلية

 

 

 

       

 



 

 

 

 ب

 

                                                

 

 

 

 االهداء        
 

 اىل وادلي العزيزين

 برًا واحسانً 

 

 اىل زوجيت اخمللصة

 ردًا للمعروف

 

 ادلكتور عبد املهدي اكظم نرصومعلمي الفاضل اىل اس تاذي 

 وفاًء واحرتامًا وتقديرًا 

 

 اهدي هذا اجلهد املتواضع.

 

 

 

 



 

 

 

 ج

 

 شكر وتقدير                              

 



ِ الّْ ك  ؿ كاَف َقْبَمُه، َكاْلِخِر ِبال آِخر َيُكؾُف َبْعَدُه، الَّذؼ َقُرَرْت ك َاْلَحْسُد لِلّ َعْؽ ُرْؤَيِتِه َأْبراُر ِؿ ِبال َأكَّ
ـُ اْلؾاِ ػػػ  َؽ  ػػػَزْت َعػػػْؽ َأْعِتػػػِه َأْكفػػػا ََ المَّهػػػؼَّ  ػػػىِّ عمػػػن َسػػػ ِِّدأا ي كعمػػػن آؿ َسػػػ ِِّدأا ي كسػػػا  الّشػػػاِعريَؽ، َكَع

 ػػمَّ ع عمػػن َسػػ ِِّدأا إ ػػرا آؼ كعمػػن آؿ َسػػ ِِّدأا إ ػػرا آؼ ، كدػػارؾ عمػػن َسػػ ِِّدأا ي كعمػػن آؿ َسػػ ِِّدأا ي كسػػا 
  .إأػ حس د مَ د َس ِِّدأا إ را آؼ في العالس ؽ اركع عمن َس ِِّدأا إ را آؼ كعمن آؿب

 وبعد:

لكى  الدكتؾر عبد السيدي كاعؼ ناصراستاذؼ السذرؼ الستاذ إلن  اتقدـ  ؾافر الذكر كالمتشاف
لي في  كاأع عؾأا   كى ما قدمه لي مؽ تؾجآه ك مداعدةما اكلأي به مؽ رعاية كافتساـ كاحتـر ، كل

اكؾف احد تالم ذه ، داعآا  العمي أف  اأَاز فذه الرسالة فمؼ يدخر جهدَا في مداعدتي ، فكاف شرفا  لي
 يزيده رفعة كتؾفآقا  أف  القدير

لسا ا داه مؽ افتساـ  كأرح  االستاذ اسعد فاضل مشديلجشاب إلن  الذكر كالتقديرتؾجه  ؾافر كأ
كاف له ال زى في ارشادؼ لختآار فذا السؾضؾع  إذمؽ  داية مذؾارؼ بالذركع في كتابة فذه الرسالة 

اشكر كى اساتذتي الفاضى في كمآة القاأؾف / جامعة القادسآة لسا قدمؾه  ك فمه كى المتشاف كالعرفاف
الدشة التسه دية مؽ معرفة خ ر  فيمؽ معرفة كعمؼ مسزكج بالسؾدة كالحتراـ فكاف ما اأتهمع مشهؼ 

 عؾف في اتساـ كتابة رسالتي  

 ، ة القادسآةلألخؾة كالخؾات العامم ؽ في مكتبة كمآة القاأؾف / جامع عغآؼ شكرؼ اقدـ  ك
كمكتبة كمآة القاأؾف / جامعة با ى ، كمكتبة العتبة العمؾية  ،معة كردالءاكمكتبة كمآة القاأؾف / ج
لسا ا دكه مؽ اقدـ شكرؼ كتقديرؼ لمعامم ؽ في محكسة استئشاؼ القادسآة  ك كمكتبة العتبة الحد شآة ،

  تعاكف 

مد رة دراستي في الدشة  اثشاءشاء افراد عائمتي لسا تحسمؾه معي مؽ عإلن  كاتقدـ بالذكر
اتقدـ  ؾافر  زمالئي الذيؽ كاأؾا خ ر عؾف كسشد  كاخ را  إلن  التسه دية كعشد كتابة رسالتي ، كشكرؼ 

 لي بالخ ر       الذكر كالتقدير لكى مؽ تؾجه لي بكمسة ط بة متسشآا  لي التؾف ق كداعآا  

ثاحالب



 

 

 د   
 

 السدتخمص

يذؾب بعزها أف  أتاج فكر القاضي كمؽ الظبآعيإل  مافيعشد  دكرفا القزائآة األحكاـ اف 
 لمظػرؼ الخاسػر فػي الػدعؾػ  تقػديره ، لػذلػ اعظػن السذػرعأـ  تظبآقػهأـ  الخظأ سؾاء في ت دػ ر القػاأؾف 

مػػا شػػعر بػػاف القػػرار مَحػػض بحقػػه لمػػرض كضػػ  الحكػػؼ مؾضػػ   اذااألحكػػاـ سػػمؾؾ طػػرؽ الظعػػؽ ب حػػق
فػػػي ك  ػػػر مػػػؽ الحآػػػاف يمَػػػأ أف إل  التػػػي ا ػػػدرته اك مػػػؽ محكسػػػة عمآػػػا   ذاتهػػػا التػػػدق ق مػػػؽ السحكسػػػة

كالقػػػرارات القزػػػائآة لػػػآس ألأػػػه يعتقػػػد بػػػاف الحكػػػؼ جػػػاء مَح ػػػا  بحقػػػه  ػػػى األحكػػػاـ الظعػػػؽ بإلػػػن  الخرػػػؼ
ك تكب ده مراريف اضافآة بقرد الضػرار بػه ،  كإرفاؽ خرسه ع كإطالة امد الشزاعلمرض غ ر مذرك 

لمقؾاعػد العامػة فػي السدػةكلآة  طبقػا  بالخرػؼ الخػر ك  ا  مسا يترتب عمن فذا السدمػ غ ر السذركع ضرر 
 السدأآة فاف كى مؽ احدث ضررا  بالم ر كجب عمآه الزساف 

عشػػدما يكػػؾف ال عػػى السشذػػ   هآػػا  فق كي  ػػر مؾضػػؾع السدػػةكلآة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة خالفػػا  
كذلػػػ لالخػػتالؼ حػػؾؿ تحديػػد طبآعػػة الحقػػؾؽ الجرائآػػة فآسػػا اذا كاأػػع  ا  اجرائآػػ ا  لحقػػ اسػػتعسال  لمك ػػد فػػؾ 

عمػػن حػػدا   الحقػػؾؽ السؾضػػؾعآةك أأهػػا  أـ حقػػؾؽ ذا طبآعػػة خا ػػة تس زفػػا عػػؽ الحقػػؾؽ السؾضػػؾعآة ،
ا حقػػؾؽ ذات طبآعػػة خا ػػة أأهػػفػػي الخزػػؾع لشغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق ، فسػػؽ يقػػؾؿ ب سػػؾاء

اسػػتعساؿ  إسػػاءةكيدػػتمـز التعامػػى معهػػا كفػػق فػػذه الظبآعػػة الخا ػػة اسػػتبعد لآػػاـ السدػػةكلآة السدأآػػة عػػؽ 
ض سؽ يرػ باف الحقؾؽ الجرائآػة ل تختمػفآ، بخالؼ الحاؿ اك ض ق مؽ أظاؽ السدةكلآة فذه الحقؾؽ 

يػدعؾ ققامػػة السدػػةكلآة  أأػػهعػؽ الحقػػؾؽ السؾضػؾعآة فػػي تظب ػق أغريػػة التعدػػض فػي اسػػتعساؿ الحػق  ف
مػػا  السدأآػػة حتػػن لػػؾ لػػؼ يكػػؽ الظػػاعؽ يقرػػد مػػؽ كراء اسػػتعساؿ حقػػه الجرائػػي الضػػرار بخرػػسه متػػن

 التي تدرؼ عمن الحقؾؽ السؾضؾعآة  تحققع حالة مؽ حالت التعدض 

لمترػدؼ لهػا كتشقدػؼ  الك دية فال  د مػؽ البحػع عػؽ سػبىظؾرة الظعؾف كاذا كاف ال قه قد ادرؾ خ
كمػؽ ثسػة ،  هػاإجراءاتتحقػق الك ػد فػي الظعػؾف اك فػي  يستشػ   ؾاسػظتهاكقائآػة  إجػراءاتإلػن  فذه الدػبى

اذا حرػى أمػا  افس تها لهذا الدبب كفؾ مش  حرؾؿ الك د ، جراءاتمش  كقؾع الزرر كتكتدب فذه اق
يَبر فذا الزرر كافزى كس مة لذلػ فؾ عؽ طريق أف  كترتب عمآه ضرر فهشا ل دالك د في الظعؾف 

فزػػال  عػػؽ فػػرض اد آػػا  ، أـ  السدػػةكلآة السدأآػػة كتعػػؾيض الخرػػؼ الستزػػرر سػػؾاء كػػاف الزػػرر ماديػػا  
 عمػػن لآػػاـ الظػػاعؽ بأشػػماؿ القزػػاء بظعػػؾف اك الخزيشػػة العامػػة جػػزاء  إلػػن  التػػي تػػذفبالمرامػػة الجرائآػػة 

تعظ ى العدالة كاستشزاؼ الؾقع كالَهد كالساؿ مسا عظى القزاء عؽ الشغر فػي إلن  ك دية ادتطمبات 
 قزايا اك ر افسآة  
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 المقدمة

 فكرة الدراسة  :أواًل 

الطسئشػاف فػي ذلػػ الحكؼ القزائي الرادر بحقهؼ مسا يبعع اف السذرع اجاز لمخرؾـ الظعؽ ب
فػؾ التؾف ػق األحكػاـ ، كحكسة أغاـ الظعػؽ ب اك بعزا   بعدـ  حة فذا الحكؼ كال   اأ ؾسهؼ اذا ما شعرك 

القزػػائآة عرضػػة لمخظػػأ الستعسػػد اك غ ػػر الستعسػػد لػػذلػ األحكػػاـ أف  كلهسػػا :أَ عتبػػاريؽ متعارضػػ ؽ  ػػ ؽ إ 
يظمػػب طػػرح الشػػزاع مػػؽ جديػػد اك أف  يػػراه مع بػػا  الػػذؼ يدػػسح لمخرػػؼ الستزػػرر مػػؽ الحكػػؼ أف  مػػؽ العػػدؿ

العتبػار ال ػاأي ف تس ػى ب كػرة العتػراؼ بحَآػة أمػا  مػا يػراه حقػا ،إلن  كضعه مؾض  التدق ق لعمه يرى
  األحكاـ كاحترامها كالعسى عمن استقرار الحقؾؽ التي تتزسشها فذه  ءالتي تردر عؽ القزااألحكاـ 

 الخرؾـ ف شحرفؾف  هػا عػؽ المايػة التػي ارادفػا السذػرع استعساؿ فذه الؾس مة مؽ يداء قد أأهال 
كمكػرا  عػؽ طريػق اطالػة امػد الشػزاع كتػأخ ر حدػؼ الػدعؾػ خا ػة  ك ػدا  أللحاؽ الزرر بخرؾمهؼ لها ، 

الظػػػرؼ الخاسػػػر فػػػي الػػػدعؾػ ، فآكػػػػؾف الظعػػػؽ فشػػػا كسػػػ مة لمسساطمػػػػة  أأػػػػهباذا مػػػا تػػػآقؽ فػػػذا الظػػػاعؽ 
قػػػػدر  كالتدػػػػؾيف كالتحايػػػػى عمػػػػن القػػػػاأؾف مػػػػؽ اجػػػػى الضػػػػرار بالخرػػػػؼ الػػػػذؼ  ػػػػدر الحكػػػػؼ لرػػػػالحه

  السدتظاع

تحس ػػى فػػذا الظػػرؼ السدػػةكلآة عػػؽ  كخ ػػر كسػػ مة فػػي الدػػمبآة يمػػـز الترػػدؼ لهػػذه الغػػافرةمسػػا 
تعدػػض كاف ل ي، فكػى شػػخص مكمػض  ؾاجػػب عػاـ كفػػؾ عػدـ الضػػرار بػالم ر ، الضػرار الشاشػئة عشهػػا 

فستػػن مػػا اخػػى  هػػذا الؾاجػػب ، اك تَػػاكز فػػي اسػػتعساله لحقػػه المػػرض الػػذؼ ألجمػػه  فػػي اسػػتعساؿ حقػػه ،
الحػػق ، كجػػب عمآػػه ضػػساف مػػا يترتػػب مػػؽ اضػػرار ترػػ ب الم ػػر، كفػػذا يشظبػػق عمػػن القػػاأؾف  فػػذا شػػرع

فػذا الحػق ل أف إل  الجرائي كسا يشظبق عمن القاأؾف السؾضؾعي ، فحق التقاضي مؽ الحقؾؽ العامػة
 ك ديا  ا تماء مزار الم ر كال حقع مدائمته بالتعؾيض     استعسال  يدؾغ لمستقاضي استعساله 

فػػػي الترػػػدؼ لمظعػػػؾف الك ديػػػة كب ػػػرا   قظعػػػع التذػػػريعات فػػػي الػػػدكؿ السقارأػػػة كغ رفػػػا شػػػؾطا   كقػػػد
الؼ الحاؿ مدعاكػ الك دية برؾرة عامة كاقرت السدةكلآة السدأآة عشها  شرؾص  ريحة ، بخككذلػ ل

ريحة الشاشئة عشها  شرؾص  ػ، كلؼ يقر السدةكلآة السدأآة  لهاالسذرع العراقي  لؼ يتردَ  إذفي العراؽ 
الػػػدعؾػ السدأآػػػة  الك ديػػػة فػػػي جػػػراءاتكدػػػبى لمحػػػد مػػػؽ اق عامػػػة ، عػػػدا بعػػػض التظبآقػػػات التػػػي ل تػػػرؽَ 
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 قػػى كافػػى القزػػاء بظمبػػات ت تقػػر لمسرػػمحة يمحػػق الزػػرر الكب ػػر باألشػػخاص ك ي، مسػػا  برػػؾرة عامػػة
  داف  الك د قرفاؽ الخرـؾ كالضرار  هؼ قاأؾأا  مقدمة   السعتبرة

 لسؾضؾعاىسية ا : ثانياً 

ف الك دية في جاأب ؽ مهس ؽ كفسا؛ تتس ى افسآة دراسة السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾ 
 الَاأب العسمي اك التظبآقي  الَاأب الشغرؼ ، ك

السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الك د القاأؾأآة في اطار الدراسات  قمةالَاأب الشغرؼ  ح ع فسؽ 
عمن مؾضؾع  الزؾءإذ لؼ ُيدمط السدأآة عامة كفي الظعؾف عمن كجه الخرؾص ،  جراءاتفي اق

بالفتساـ الكافي بالبحع كالدراسة  كلؼ يحعجسآعه جؾاأب القاأؾف الجرائي السدةكلآة السدأآة في 
 ، فعدنكالتأ  ى ، عمن خالؼ الحاؿ فآسا يخص السدةكلآة السدأآة في مَاؿ القاأؾف السؾضؾعي 

ه الدراسة الستؾاضعة خظؾة ت تح الظريق اماـ غ رأا مؽ الباح  ؽ كاف تكؾف مرجعا  تكؾف فذأف 
 السدأآة الك دية  جراءاتاق تبحعلدراسات اخرػ 

، فاف الخرؼ الذؼ ا ابه الزرر مؽ جراء الظعؽ الك دؼ قد ل يمت ع  اما مؽ الَاأب العسمي
التعؾيض لعدـ كجؾد أص قاأؾأي عاـ ك لحقه في السظالبة بالتعؾيض ، اك لكآفآة السظالبة  هذا 

الظعؾف الك دية اضحع عافرة أف ك   ريح يعظي الحق لمستزرر مؽ ذلػ السظالبة بالتعؾيض  
لألضرار بالخرؾـ الخريؽ كتأخ ر حرؾلهؼ عمن حقؾقهؼ مسا يمحق  هؼ اضرارا  مادية  سمبآة تدتعسى

محقؾؽ التي اختى أرا ها التؾازف ل قعادةالستعاأة  شغرية السدةكلآة السدأآة  مؽكاد آة ، كفشا ل د 
بدبب الخرؼ السديء كذلػ بإلزامه  تعؾيض مشاسب لَبر الزرر الحا ى ، كفذا ما يقتزآه مبدأ 

 العدالة  

 إلن الحد مؽ التقدـ لمقزاء بظمبات ك دية ل تدتشد أأهالحكؼ بالسدةكلآة السدأآة مؽ شأف  كسا
حق يقره القاأؾف تتخذ بقرد الشكاية باألخريؽ كت قى كافى القزاء بكؼ كب ر مؽ الظعؾف كالظمبات غ ر 

الؾقع كالَهد كالساؿ  ؼقاأؾأآة مسا تذممه عؽ الشغر في طعؾف كطمبات محقة كتعظ ى العدالة كاستشزا
البحع إلن  الدعاكػ كطمبات التش  ذ الك دية مسا دفعشي فذه كاف الباحع احد الستزرريؽ مؽ التي ،

    في فذا السؾضؾع  لسعرفة سبى التردؼ له
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 مذكمة الدراسة  : ثالثاً 

يَب عشد  أأه:  ؽ ؛ الكؿمؽ جاأب الدراسة كما ت  ره مؽ اشكالآات  مؾضؾعتتسحؾر  عؾدة 
ل يةثر أف  الظعؽ اك اؼ اجراء ف هاالدساح بقآاـ السدةكلآة السدأآة عؽ التعدض في استعساؿ طرؽ 

كاف ل يؾلد في أ ؾسهؼ الخؾؼ كالتردد في الظعؽ بالحكؼ اذا األحكاـ ذلػ عمن حق الفراد في الظعؽ ب
معقؾلة ، فالسدةكلآة السدأآة محى البحع يسكؽ  أسبابإلن  ما اعتقدكا بعدـ  حته مدتشديؽ  ذلػ

فقد ، في الحد مؽ الك د في الظعؽ كتعؾيض الستزرر  ا سآف ذك حديؽ فرغؼ فائدة اقرارفاأأهك  ها ب
فاف السؾازأة   ؽ السرمحت ؽ لآس باألمر  ، لذلػيةثر ذلػ عمن استعساؿ الفراد لحقهؼ في الظعؽ 

اله ؽ مسا يمـز تحديد معآار كاضح كدق ق يقرر متن يكؾف الظعؽ ك دؼ اك غ ر ك دؼ قض اء عمن 
السذكمة تتس ى في رسؼ الحد ال ا ى   ؽ الظعؽ الك دؼ كالظعؽ فذه أف  احكاـ فذه السدةكلآة ، اؼ

السذرع العراقي لؼ يشغؼ  شص عاـ السدةكلآة أف  : ك الَاأب ال اأي القاأؾأي كتحديد معالؼ كى مشهسا  
عشد استعساؿ لخرؼ السدأآة في السَاؿ الجرائي كسا أغسها في السَاؿ السؾضؾعي فمؼ يقر مدةكلآة ا

 شص عاـ يدت اد مشه في تحديد معآار تحقق الك د يقر لمستزرر مؽ ذلػ بالتعؾيض  حقه بالظعؽ كلؼ
، مسا يحتؼ عم شا الخؾض في غسار أغريتي األحكاـ ككآفآة اقامة دعؾػ السدةكلآة كغ ر ذلػ مؽ 

السدةكلآة التقر رية كأغرية التعدض في استعساؿ الحق كالسشغؼ احكامها في القاأؾف السدأي كتظؾي  
ككذلػ محاكلة استخالص بعض  كدسا يتشاسب كخرؾ آة السدةكلآة السدأآة محى دراستشاألحكاـ افذا 

تراعي  التيالقزائآة كخا ة في دكؿ السقارأة األحكاـ الشرؾص القاأؾأآة ك  إل هاالتي اشارت األحكاـ 
خرؾ آة القاأؾف الجرائي كالشغاـ القزائي لعدـ كجؾد أغرية عامة تحكؼ السدةكلآة السدأآة في 

   السَاؿ الجرائي

 الدراسات الدابقة  :رابعًا 

اأي لؼ اجد مةل ات اك فرغؼ افسآة مؾضؾع الدراسة كاثرة عمن الدعؾػ السدأآة كمدارفا القاأؾأي 
تعرضع  التيغ ر الستخررة فشاؾ بعض الدراسات أف  إل ، متخررة في السؾضؾعابحاث 

  -:لبعض جؾاأب الدراسة كفي 

 الديؽ ، السدةكلآة السدأآة عؽ اضػرار الػدعؾػ الك ديػة ر دراسػة مقارأػة  د  رمزاف خزر شسس   ٔ
  ٕٕٓٓ، الظبعة الكلن ، دار مرر لمشذر كالتؾزي  ، القافرة ، 
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تعري ها  ح عمؽ السدةكلآة السدأآة عؽ الدعؾػ الك دية  بحع في فذه الدراسة عبارة عؽ مةلض
َؾاأب الدعؾػ الك دية كقد اجاد السةلض في التظرؽ ل ها كدآاف اركاأها كالثار السترتبة عم ها  أساسك 

عض احكاـ ال قه السالمي ، م  ة مقارأة بالتذريعات ال رأدآة كدفي أظاؽ التذريعات السرريجسآعها 
 ات القزائآة متبعا  في ذلػ السشهَ ؽ العمسي كالعسمي الستعاأة بالتظبآق

السدةكلآة عؽ  درسع التيفذه الدراسة كحدب تقديرؼ لؼ تأتي بَديد عؽ سابقاتها أف  غ ر
الخظأ التقر رؼ في إلن  السدأآة في أظاؽ أغرية التعدض في استعساؿ الحق دكف التظرؽ  جراءاتاق
السدأآة عؽ اضرار  ةالسةلض يرػ لآاـ السدةكلآأف  ذلػ ، إذافسآة مؽ رغؼ عمن الالسدأآة  جراءاتاق

مدارسات مساثمة ل، فَاءت فذه الدراسة  أغرية التعدض في استعساؿ الحق أساسالدعؾػ الك دية عمن 
الظعؾف  تب ؽلؼ ا أأهك  ،التي ق مع في السدةكلآة السدأآة عؽ التعدض في استعساؿ الحق الجرائي 

     ا احدػ تظبآقات الدعؾػ الك دية أأهب إل هاالك دية بذيء مؽ الت ر ى ماعدا الشارة 

عق ػػػػى مَ ػػػػد طػػػػه ، اثػػػػر الظعػػػػؽ الك ػػػػدؼ فػػػػي القػػػػرارات العداديػػػػة كالسةقتػػػػة ، بحػػػػع مشذػػػػؾر فػػػػي   ٕ
 ، ايمػػػػػػػؾؿ ٔ ، الَػػػػػػػزء رٔ ، العػػػػػػػددرٕ ، السَمػػػػػػػد رٕمَمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة تكريػػػػػػػع لمحقػػػػػػػؾؽ ، الدػػػػػػػشة ر

ٕٓٔٚ  
جاأب مؽ جؾاأب الظعؾف الك دية كفػي الظعػؾف فػي القػرارات إلن  في فذه الدراسة الباحعتظرؽ 

تقػػديؼ الظعػػؽ بػػالقرارات العداديػػة كالسةقتػػة كمغػػافر تحقػػق  إجػػراءات آػػاف مػػؽ ح ػػع العداديػػة كالسةقتػػة 
، ثػػػؼ  ػػػ ؽ الثػػػار السترتبػػػة عمػػػن فػػػذه الظعػػػؾف فػػػي أظػػػاؽ  جػػػراءاتالظعػػػؽ الك ػػػدؼ عشػػػد اتبػػػاع فػػػذه اق

 أسػػػػاس البحػػػػع فػػػػيفػػػػذه الدراسػػػػة جػػػػاءت خالآػػػػة مػػػػؽ أف إل  لسدػػػػةكلآة السدأآػػػػة كالسدػػػػةكلآة الَزائآػػػػة  ا
ركػػزت أأهػػا  كالسعآػػار الػػذؼ مسكػػؽ اعتسػػاده فػػي معرفػػة الظعػػؾف الك ديػػة  ػػىالسدػػةكلآة كأظاقهػػا كاركاأهػػا 

أظػػاؽ السدػػةكلآة البحػػع فػػي اثػػار السدػػةكلآة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة فػػي القػػرارات العداديػػة كالسةقتػػة فػػي 
    السدأآة كالَزائآة

 االسئمة البحثية  :ًا خامد

تتس ى السئمة البح آة بدةاؿ مركزؼ عاـ  مزسؾأه :فى عالج السذرع العراقي السدةكلآة السدأآة 
الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية عشد استعساؿ احد الخرػؾـ الحػق فػي الظعػؽ برػؾرة ك ديػة بغآػة الضػرار 

ك مخػى بالخرؼ الخر مشحرؼ  ذلػ عؽ الماية الدامآة التي تؾخافا السذػرع مػؽ سػمػ طػرؽ الظعػؽ، ا
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بالتزامػػه بعػػدـ الضػػرار بػػالم ر ى كمػػا مػػدػ فاعمآػػة ذلػػػ فػػي الترػػدؼ لمظعػػؾف الك ديػػة لآاسػػا  مػػ  قػػؾاأ ؽ 
 -:الدكؿ السقارأة ى  كيت رع عؽ فذا الدةاؿ العاـ عدة تداؤلت فرعآة كفي 

 ما فؾ السقرؾد مؽ الظعؾف الك دية ى
 مافي الظبآعة القاأؾأآة لمظعؾف الك دية ى
 مافي مغافر تحقق الظعؾف الك دية ى 

 بالظعؽ ىالك د كالأحراؼ في استعساؿ الحق فى ال قه مت ق حؾؿ اقامة السدةكلآة السدأآة عؽ 
 السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية ى أساسما فؾ 

 مافي اركاف السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية ى
 عمن السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك ديةى مافي الثار التي تترتب

 ىذلػ في الدبى لتحق قك دؼى كما فى يسكؽ تؾقي حدكث الزرر عؽ طعؽ اك اجراء

 مشيجية الدراسة  :ًا سادس

سػػػشحمى أرػػػؾص القػػػؾاأ ؽ  إذ ، مػػػشهج البحػػػع التحم مػػػي السقػػػارف عمػػػن  فػػػي فػػػذه الدراسػػػة عتسدسػػػأ
كالقػرارات اآلراء ال قهآػة إلػن  مدػتشديؽ فػي ذلػػالعرالآة كالسررية كال رأدػآة كمػؽ ثػؼ أقػارف فآسػا   شهػا ، 

إلػن  الك ػر مالئسػة لسحػى الدراسػة ، ككػذلػ التظػرؽ فػي بعػض السؾاضػ  التظبآقات القاأؾأآػةك القزائآة 
  ى معالَات متس زة كاأع تحسأف  قؾاأ ؽ دكؿ اخرػ عمن سب ى الستئشاس

سػػػآكؾف   شرػػؾص خا ػػةكلعػػدـ تشغػػآؼ احكػػاـ السدػػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػة 
 سػػػشقـؾ  تحم ػػػى التظبآقػػػات القاأؾأآػػػة كالقػػػرارات القزػػػائآة  إذمهػػػؼ فػػػي دراسػػػتشا   أثػػػرا   تقرائيالسػػػلمسػػػشهج 

لشػػتسكؽ مػػؽ اسػػتخالص احكػػاـ السدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ  جزئآػػة كالستزػػسشة احكػػاـكاآلراء ال قهآػػة 
 فذه السدةكلآة في أظاؽ القاأؾف الجرائي  خرؾ آة الظعؾف الك دية كدسا يتؾافق م  

 ليكمية الدراسة :سابعًا 

فرػػؾؿ  ثػػالث عمػػنالظعػػؾف الك ديػػة  سػػشقـؾ  تقدػػآؼ دراسػػتشا حػػؾؿ السدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ
مبح ػػػ ؽ سػػػشب ؽ فػػػي  عمػػػنكذلػػػػ  تقدػػػسه  الطػػػار الس ػػػا آسي لمظعػػػؾف الك ديػػػة أبػػػ ؽف ػػػي ال رػػػى الكؿ 

مغػػػافر تحقػػػق الظعػػػؾف إلػػػن  السبحػػػع الكؿ م هػػػؾـ الظعػػػؾف الك ديػػػة ، كفػػػي السبحػػػع ال ػػػاأي سػػػشتظرؽ 
 الك دية   
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سشتظرؽ ك  لآاـ السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية سشبحع فياما في ال رى ال اأي 
اآلراء التػػػي ق مػػػع فػػػي لآػػػاـ السدػػػةكلآة السدأآػػػة إلػػػن  لمتظػػػرؽ الآػػػه فػػػي مبح ػػػ ؽ أخرػػػص السبحػػػع الكؿ 

أخرره قركاف السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف ، كالسبحع ال اأي الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية 
 الك دية  

، فػػػي  عػػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػػةاثػػػار السدػػػةكلآة السدأآػػػة الشاشػػػئة امػػػا ال رػػػى ال الػػػع سػػػآكؾف لبآػػػاف 
 دعػػػؾػ السدػػػةكلآة السدأآػػػة الشاشػػػئة عػػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػػةلتؾضػػػآح  الكؿ بحػػػعالسمبح ػػػ ؽ ، أخرػػػص 

  السؾاجهة القاأؾأآة لمظعؾف الك ديةلبآاف كآفآة  ال اأي بحعالسك 
أرافػػػا  أؾ ػػػي بػػه مػػػؽ مقترحػػػاتالآػػػه مػػؽ أتػػػائج كمػػػا  اكاخ ػػرا  أخػػػتؼ دراسػػػتشا فػػػذه بػػأفؼ مػػػا تؾ ػػػمش

  كفي عافرة الظعؾف الك ديةإل  آةة لمتردؼ لهذه الغافرة الدمبضركري



 

 

 

 

 
 
 
 

 

 ال رى الكؿ
 الس ا آسي طاراق

ةلمظعؾف الك دي
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 الفرل االول

 السفاليسي لمظعؾن الكيدية طاراإل   

 تسييد وتقديؼ:

كفي مدائى  يعد مرظمح الك د مؽ التعا  ر قم مة التداكؿ في مَاؿ القاأؾف السدأي عسؾما  
في لمتشا العردآة كدقة مدلؾله ا الة فذا السرظمح مؽ رغؼ عمن ال،  عمن كجه الخرؾص جراءاتاق

استعاضة السذرع عؽ فذا الس هؾـ بأل اظ مقاردة ، كالتعدض اك قرد الضرار إلن  ، كقد يعؾد الدبب
الل اظ  هفذأف إل  بالم ر اك سؾء الشآة كغ رفا مؽ الل اظ التي تدؿ عمن السك دة كالخبع كالمش ،

اف أحدد ما دقة ، كلتحديد دائرة بح شا ل د ة ك ه اك ر شسؾلآألأكالس ا آؼ يَسعها مرظمح الك د 
مدتع ش ؽ بسا افاض به القراف الكريؼ مؽ مدلؾؿ كمسة الك د كدسا زخرت به السقرؾد بالظعؾف الك دية 

معاجؼ الممة العردآة مؽ تبآاف لهذ الكمسة ثؼ أعرج عمن ما ا داه فقهاء القاأؾف حؾؿ تعريف الك د 
مغافر  البحع فيكأرػ مؽ الزركرؼ كذلػ   القزائآة األحكاـ مدتع ش ؽ بالشرؾص القاأؾأآة ك 

 مبح  ؽ ، عمنسشقدؼ فذا ال رى لذلػ كالقرارات القزائآة األحكاـ تحقق الظعؾف الك دية في 
  السبحع ال اأي لسغافر تحققها أخرص السبحع الكؿ لس هؾـ الظعؾف الك دية ك
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 المبحث االول

 مفهىم الطعىن الكيدية     

ل ػد ثػؼ  ،بالظعؾف الك دية  تعريفالإلن  التردؼ يتؼ مؽ خالؿ دية اف تحديد م هؾـ الظعؾف الك
مظمبػػ ؽ أخرػػص السظمػػب  عمػػن شقدػؼ فػػذا السبحػػعس، لػػذا حقآقػػة الظعػػؾف الك ديػػة أتدػػاءؿ عػػؽ أف  لشػا

     حقآقة الظعؾف الك ديةلتحديد الك دؼ كال اأي الكؿ لمتعريف بالظعؽ 

 السظمب االول

 التعريف بالظعؾن الكيدية

 التعريف بالظعؾف الك دية يدتمـز مشا تحديد تعريف الظعؾف الك دية ، ثؼ التظرؽ إلن  اف التؾ ى
 سػشدرسمؾقػض القػؾاأ ؽ كاحكػاـ القزػاء لالسترشػاد  هػا لمؾقػؾؼ عمػن مػدلؾؿ الظعػؾف الك ديػة ، لػذا إلن 

سؾقػض القػؾاأ ؽ كالقزػاء مػؽ ل أخرص الكؿ لتعريف الظعؾف  الك ديػة كال ػاأي فرع ؽ فذا السظمب في
 -:يأتيككسا ،  الظعؾف الك دية

 الفرع االول

 تعريف الظعؾن الكيدية

لشا في الؾ ؾؿ لمسعشن  في الممة لكي يكؾف عؾأا   ل د مؽ تحديد معشافاتعريف الظعؾف الك دية ل
في فقرت ؽ أخرص الكلن لتعريف الظعؾف الك دية تعري ها  سشبحعظعؾف الك دية، لذا ال ظالحي لم

 ف الك دية ا ظالحا  ؾ لمة  كال اأآة لتعريف الظع

 تعريف الظعؾن الكيدية لغةً  :أواًل 

 ا  جامعػ ا  لمؾيػ ا  اأػي لػؼ اجػد تعري ػإل    شػؾا معشػن ل غػي الظعػؽ كالك ػد عمساء الممة العردآػة كافاف 
 -:يأتي  لمظعؾف الك دية لذلػ سشب ؽ السعشن الممؾؼ لكال الم غ ؽ ككسا
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 كطعػػؽ فآػػه   ٔرطعػػؽ فآػػه أؼ قػػدح ، كالسظعػػاف : الرجػػى الك  ػػر الظعػػؽ لمعػػدك -: تعريــف الظعــؽ لغــةً  .3
: أؼ ثمبه كعابه كاعترض عمآػه، كيقػاؿ طعػؽ فػي رأيػه اك فػي حكسػه ،  طعشا   –كعمآه  مداأه اك بقؾله 

كغ ػػره بػػالرمح  كطعػػؽ فػػي الذػػيء: دخػػى اك اخػػذ فآػػه ، كطعػػؽ فػػي الدػػؽ : شػػاخ كفػػـر ، كطعػػؽ فالأػػا  
: كخزه اك ضرده  رأسػه   كمعشػن رطعػؽ  الػذؼ يهسشػا فػي دراسػتشا عػؽ الظعػؽ بػالحكؼ فػؾ كأحؾه طعشا  

احد الخرـؾ لؼ يرض بالحكؼ الرادر بحقه فػاعترض عمآػه أف  ، أؼمعشن عاب اك اعترض اك ثمب 
أف  "كعابه ، كلعى اكضح كادؽ ما جاء في معاجؼ الممة حؾؿ معشن الظعؽ في قػاأؾف السرافعػات فػؾ 

 القػاأؾف كلػآسإلػن  ترجػ  سػبابمحكسػة الػشقض طالبػا أقزػه ألإلن  يرف  السحكؾـ عمآه الحكؼ الشهائي
  كرسه ا حاب السعَؼ  ظالحيالعشن معشن يقترب مؽ الس، كفؾ  ٕر"الؾقائ  إلن 
 تعريف الكيد لغة.  .4

، ككى شػيء  ٗر: افتعى مؽ الك د كفسا يتكايداف ، كالخبع كالسك دة كالح مة كاكتاد ٖرالك د : السكر
، كالك ػد التػد  ر  باطػى اك ك ػدا  تعالَه فاأع تك ده ، كالك ػد الجتهػاد كالحتآػاؿ ، كألجمػه سػس ع الحػرب 

 كالك ػد ضػرب مػؽ الحتآػاؿ كقػد يكػؾف مػذمؾما  اك مسػدكحا     6ركالك د ارادة مزرة الم ر خفآة    ٘ربحق 

                                                           

الذػػآا المػػاـ ي  ػػؽ ا ػػي بكػػر  ػػؽ عبػػد القػػادر الػػرازؼ ، مختػػار الرػػحاح ، مظبعػػة دار عسػػار ، الظبعػػة التاسػػعة ،   ٔر
  ٜٚٔ، صٕ٘ٓٓ،  عساف

حامػد  –احسػد حدػؽ الزيػات  –ا ػرا آؼ مرػظ ن  يشغر:كاعتقد أف ا حاب السعَؼ اخذكا فذا السعشن مؽ القاأؾف ،   ٕر
  مَس  الممة العردآػة ،  ٜٚٗفَرؼ ،صٕٚٗٔ، ٕي عمي الشَار ، معَؼ الؾسآط ، مظبعة باقرؼ ، ط –عبد القادر 

  ٛ٘٘، ص ٕٗٓٓ، مكتبة الذركؽ الدكلآة ، مرر ، ٗالسَس  الؾسآط ، ط
الذػػآا المػاـ ي  ػػؽ ا ػػي بكػر  ػػؽ عبػد القػػادر الػػرازؼ ، مختػار الرػػحاح ، مظبعػػة دار عسػار ، الظبعػػة التاسػػعة ،   ٖر

  ٕٛٛ، صٕ٘ٓٓعساف، 
  ٖٓٗ، ص ٜٚٛٔ  مَد الديؽ ي  ؽ يعقؾب ال  ركز ابادػ ،القامؾس السحآط، مةسدة الرسالة ،   ركت سشة ٗر
دار السعػػارؼ ، القػػافرة ، بػػال سػػشة   جسػػاؿ الػػديؽ ي  ػػؽ مكػػـر الأرػػارؼ السعػػركؼ بػػا ؽ مشغػػؾر ، لدػػاف العػػرب ، ٘ر

  ٜٖ٘ٙأذر، ص
ق،  ٘ٓٗٔ، ٔ  عمػػي  ػػؽ ي الَرجػػاأي ، التعري ػػات ، تحق ػػق : ا ػػرا آؼ اليبػػارؼ ،   ػػركت دار الكتػػاب العردػػي ، طٙر

  ٚٓٛق، ص  مَس  الممة العردآة ، السردر الدا ٕٔٗص
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الك ػد عمػػن ل ػػع  هؼبعزػكاطمػق ،  0ر، كالك ػػد : التػد  ر  باطػى اك بحػػقكلكػؽ يدػتعسى فػػي السػذمؾـ اك ػر 
: مػػػؽ  كالك ػػػدالك ػػػد السكػػػر كالخبػػػع كالسك ػػػدة ،  بعزػػػهؼ كقػػػاؿ   2ركالخبػػػع كالحتآػػػاؿ كالخديعػػػةالسكػػػر 

الك ػػد السزػػرة  " كقػػد فػػرؽ   شهسػػا بعػػض فقهػػاء الممػػة ، فقػػاؿ  كمك ػػدة  ك ػػدا  كقػػد كايػػده يك ػػده ، السكايػػدة 
كالسكر اخ اء الك د كايراؿ السزرة كق ى الك د الخذ عؽ خ اء كالك د الح مة كالك د الحتآاؿ كالجتهػاد 

   3ر"لحتآاؿ الشاس ف ها كفؾ مَاز ك دا  كده سس ع الحرب 

َتْسَدْدػػُكْؼ َحَدػػػَشة  أف  جػػاءت ل غػػة رالك ػػػد  بعػػدة مؾاضػػ  فػػػي القػػراف الكػػػريؼ مشهػػا قؾلػػه تعػػػالن   ك
ُكْؼ َكْ ػػُدُفْؼ َشػػْ ئ ا   َّللاََّ ِبَسػػا َيْعَسُمػػؾَف أف  َتُدػػْةُفْؼ َكِإْف ُتِرػػْبُكْؼ َسػػ َِّئة  َيْ َرُحػػؾا ِ َهػػا َ َكِإْف َتْرػػِبُركا َكَتتَُّقػػؾا َل َيُزػػر 

، كقؾلػػه تعػػالن   َقػػاَؿ َيػػا ُ َشػػيَّ َل َتْقُرػػْص  5رَكْ ػػِدؼ َمِتػػ ؽ   أف  ُهػػْؼ  ، كقؾلػػه تعػػالن   َكُأْمِمػػي لَ  4رُمِحػػآط   
ػْآَظاَف ِلْإِْأَدػاِف َعػُدُك ُمِبػ ؽ   أف  َۖ  ك ػدا  ُرْؤَياَؾ َعَمٰن ِإْخَؾِتَػ َفَآِك ػُدكا َلػَػ  ػا َرَأٰػ ،   6رالذَّ كقؾلػه تعػالن   َفَمسَّ

َكْ َدُكؽَّ َعِغآؼ   أف  َقِسآَرُه ُقدَّ ِمْؽ ُدُ ٍر َقاَؿ ِإأَُّه ِمْؽ َكْ ِدُكؽَّ َ
   7ر

مدلؾلػػه الممػػؾؼ ل أف  كفػػي معػػاجؼ الممػػةل ػػع الك ػػد فػػي القػػراف الكػػريؼ  عساؿيتزػػح مػػؽ عسػػـؾ اسػػت
، أدػػتخمص شػػدما يكػػؾف مػػؽ   عػػز ك جػػى لحق عيخػػرج مػػؽ كؾأػػه السكػػر كالخبػػع كالح مػػة ، كالتػػد  ر بػػا

اطػػػى اك بحػػػق بقرػػػد الك ػػػد عمػػػن كفػػػق الس هػػػؾـ الممػػػؾؼ فػػػؾ السكػػػر كالخبػػػع كالحتآػػػاؿ  بأف  مػػػؽ ذلػػػػ
 الضرار بالم ر 

                                                           

الحد ؽ  ؽ ي ا ؾ القاسؼ ال  هاأي ، م ردات ال اظ القراف ، تحق ق :   ؾاف عدأاف الداكدؼ ،   ػركت : دمذػق   ٔر
ي عبػػػػد الػػػػرؤكؼ السشػػػػاكؼ ، التؾف ػػػػق عمػػػػن مهسػػػػات  :  كيشغػػػػرٕٛٚق، صٕٔٗٔ، ٔدار القمػػػػؼ ، الػػػػدار الذػػػػامآة ، ط

  ٗٔٙق، صٓٔٗٔ، ٔ، دار ال كر ، ط التعاريف ، تحق ق : ي رضؾاف الداية ،   ركت
  يشغر: ا را آؼ  ؽ عسر  ؽ حدؽ الرداط  ؽ عمي  ؽ ا ي بكر ، أغؼ الدرر في تشاسب اآليات كالدؾر ، القػافرة دار ٕر

  ٜٕ٘الكتاب السالمي ، ص
،  محػػػب الػػػديؽ ا ػػػي الفػػػآض الدػػػ د ي مرتزػػػن الحدػػػ شي الؾاسػػػظي الزد ػػػدؼ ، تػػػاج العػػػركس مػػػؽ شػػػؾافد القػػػامؾس  ٖر
، الك ػػد كدللتػػه فػػي سػػؾرة يؾسػػض ، بحػػع ـ   ـ مدػػمؼ فػػؾأي حدػػ ؽ   د   حامػػد عمػػي  ػػآالف  أقػػال  عػػؽ : ٜٛٗ،صٕج

  ٖٔ،صٕٛٓٓ، كاأؾف الكؿ /ٗ، السَمد / ٖمشذؾر في مَمة جامعة ذؼ قار ، العدد/
 سؾرة اؿ عسراف ٕٓٔ  اآلية ٗر
 سؾرة العراؼ   ٖٛٔ  اآلية ٘ر
 سؾرة يؾسض   ٘  اآلية ٙر
 سؾرة يؾسض   ٕٛاآلية   ٚر
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 تعريف الظعؾن الكيدية اصظالحًا. : ثانياً 

لػػؼ أَػػد فػػي ال قػػه القػػاأؾأي تعريػػف لسرػػظمح الظعػػؾف الك ديػػة لشػػدرة الدراسػػات  دراسػػتشا فػػذه أثشػػاء 
الك ػد الجرائػي ركػزت افتسامهػا  درسػعاغمب الدراسات التػي أف  الظعؾف ،  ى إجراءاتالخا ة بالك د ب

ل د مؽ معرفة معشن مرظمح الظعؽ كمرظمح الك د في ال قه  ، كلذا عمن  آاف ما آة الدعؾػ الك دية
 تحديد تعريف لمظعؾف الك دية  إلن  أي ثؼ أتؾ ىالقاأؾ 

 الظعؾن .تعريف  .3

الؾسػائى التػي حػددفا القػاأؾف عمػن سػب ى  "اأأهػتعريػف طػرؽ الظعػؽ بإلػن  يذفب جاأب مؽ ال قػه
الرادرة عم هؼ بقرد إعادة الشغر فآسػا األحكاـ الحرر التي بسقتزافا يتسكؽ الخرؾـ مؽ التغمؼ مؽ 

في ، " كمراجعتها األحكاـ لسرالبة  حة  الؾسائى القزائآة التي يشغسها القاأؾف " ا أأهاك ،  " قزع به
الؾسػائى القزػائآة التػي يػتسكؽ بسقتزػافا أطػراؼ الشػزاع كالم ػر فػي " اأأهالقؾؿ بإلن  بعزهؼذفب  ح ؽ

  كيػذفب جاأػب اخػر  ٔر"بعض الحػالت مػؽ الػتغمؼ مػؽ حكػؼ يزػر بسرػالحهؼ بقرػد تعديمػه أك إلمائػه
الؾسػػائى القاأؾأآػػة التػػي تػػؼ اقرارفػػا مػػؽ السذػػرع " ا أأهػػباألحكػػاـ تعريػػف طػػرؽ الظعػػؽ فػػي إلػػن  ال قػػهمػػؽ 

بسقتزػافا يسكػؽ لمخرػـؾ مػؽ طمػب اعػادة  التػيالقزائآة التػي يذػؾدها الع ػب كالخظػأ األحكاـ لسراجعة 
عريػػف اسػػػتبعد فػػذا التأف  ، يالحػػػع ٕر" الرػػادرة ضػػدفؼ بقرػػػد المائهػػا اك تعػػديمهااألحكػػػاـ الشغػػر  هػػذه 
 حرػػر تقػػديؼ الظعػػؽ مػػؽ الخرػػؾـ فقػػط مدػػػتبعدا   كزػػائآة مػػؽ خزػػؾعها لظػػرؽ الظعػػؽ ، القػػرارات الق

ضػػسؽ  ؾاسػػظتها ى القاأؾأآػػة التػػي اتػػاح السذػػرع الؾسػػائ " اأأهػػعرفػػع طػػرؽ الظعػػؽ بك  مػػؽ الم ػػر   هتقديسػػ
ابظالػػه اك سػػقض زمشػػي محػػدد لمسحكػػـؾ عمآػػه مػػؽ طمػػب اعػػادة الشغػػر فػػي الحكػػؼ الرػػادر ضػػده بقرػػد 

امػػاـ محكسػػة أـ  فدػػخه اك أقزػػه اك تعديمػػه سػػؾاء فػػي تقػػديؼ الظمػػب امػػاـ السحكسػػة التػػي ا ػػدرت الحكػػؼ

                                                           

ـ، ٖٜٛٔأحسػػػد أ ػػػؾ الؾفػػػا، أ ػػػؾؿ السحاكسػػػات السدأآػػػة، الػػػدار الَامعآػػػة،   ػػػركت، د  :  يشغػػػر فػػػي فػػػذه التعػػػاريف  ٔر
، دار ال كػػػػر العردػػػػي، مرػػػػر ،  ٔقػػػػاأؾف السرافعػػػػات ، ط –، مبػػػػادغ القزػػػػاء السػػػػدأي    كجػػػػدؼ راغػػػػب فهسػػػػي٘ٚٙص

لسحاكسػػات السدأآػػػة كالتشغػػػآؼ القزػػػائي فػػػي األردف، مكتبػػػة دار ك يشغػػر: م مػػػح عػػػؾاد القزػػػاة، أ ػػػؾؿ ا ٓٔٙ،صٜٙٛٔ
  ٜٕٖـ، صٕٜٜٔال قافة، عساف، الظبعة ال اأآة، 

يشغر: عباس العبؾدؼ ، شرح احكاـ قاأؾف ا ؾؿ السحاكسات السدأآػة ، الظبعػة الكلػن ، ال ػدار ال الػع، الردف   ٕر
،دارالايمعيية-االصييوااالسييي  يع–دعاجالقضييية ةد.دمحمالسيي داليو يياج،ااييراعاار يي اليي .357،ص2119،

 .307،ص2113الاد دةلل شر،االسك در ة،
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أف إل  اسػػػتبعاده تقػػديؼ الظعػػؽ مػػػؽ غ ػػر السحكػػـؾ عمآػػػه ايزػػا  ، كيةاخػػذ عمػػن فػػػذا التعريػػف   ٔر"الظعػػؽ
كى شخص لؼ يكػؽ طػرؼ فػي الػدعؾػ كلػؼ  لظعؽ عؽ طريق اعتراض الم ر مؽالقاأؾف قد اجاز تقديؼ ا

 الحكؼ يسس مرمحته اك يتعدػ عم ها اك مسكؽأف إل  يخترؼ اك يتدخى ف ها كلؼ يبمغ بالحكؼ الرادر
   ا  جسآع حكؼ السحكسة له بظمباتهتيقدـ مؽ السحكـؾ له اذا لؼ أف 

القػاأؾف لمخرػؾـ كفػؾ كسػ مة مشحهػا ، كالقػرارات القزػائآة األحكػاـ التغمؼ مػؽ  "بأأه كذلػ عرؼ 
اذا ما شعركا بعدـ  حة الحكػؼ كالقػرار القزػائي الرػادر بحقهػؼ ، كذلػػ لبعػع الطسئشػاف فػي أ ؾسػهؼ 

كالقرارات القزائآة في أتاج فكػر القاضػي كاف فػذا الخ ػر غ ػر معرػـؾ مػؽ الؾقػؾع األحكاـ أف  طالسا
مشحهػا السذػرع الجرائػي ألطػراؼ " كس مة اك رخرػة بأأه كذلػ عرؼ الظعؽ    ٕر" في الخظأ اك الهؾػ 

الخرؾمة في الدعؾػ مؽ اجى خمق الطسئشاف لدػ الخرؾـ كتشقآة الحكؼ مسا شابه مؽ ع ؾب كاقعآة 
   ٖرالقزاء بإلمائه اك تعديمه "إلن  اك قاأؾأآة ، امال  في الؾ ؾؿ

مػ  ألحكػاـ اكسػ مة لالعتػراض عمػن بأأػه تعريػف الظعػؽ إلػن  جاأبا  كب ػرا  مػؽ ال قػه اتَػهأف  أرػ 
 أأػه  ك ؽ الجرائآػة كمحمػه رادعػاء اك طمػبه كالستس مػة بكؾأػه احػد الحقػؾ تػعدـ  آاف طبآعػة الظعػؽ كماف 

حػق كس مة قاأؾأآة لكػى ذؼ  ُيعد لظعؽحقه مؽ الم ر اماـ القزاء ، فادعؾػ يتؾجه  ها الذخص طالبا  
يتؾفر أف  يتؾفر فآه ما يذترطأف  كيذترط، السحكسة لم رى فآه كفقا  لمقؾاعد القاأؾأآة إلن  يتقدـ به فآه

   ٗرلمذركط الخرػ الخا ة بالظعؾف  فزال  عؽ ؾػ مؽ افمآة ك  ة كمرمحة ،مؽ شركط في الدع

                                                           

  ٕٖٚ، صٕٙٓٓيشغر: د  ادـ اكف ب الشداكؼ ، السرافعات السدأآة ، بمداد ،   ٔر
كتظبآقاتػه العسمآػػة، بمػػداد، مػػؽ دكف  ٜٜٙٔلدػػشة  ٖٛيشغػر: مػػدحع السحسػػؾد ، شػرح قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػة رقػػؼ   ٕر

  ٕٕٛسشة الشذر ، ص
، مكتبػة  ػباح لمشذػر ، بمػداد،  -احكػاـ قزػائآة كافكػار قاأؾأآػة  –سالؼ ركضاف السؾسؾؼ ، قزاء محكسة البداءة   ٖر

  ٚٔ،صٕٕٔٓ
السعدؿ ، ككذلػ يشغر د  عبد السشعؼ الذرقاكؼ  ٜٜٙٔلدشة  ٖٛاأؾف السرافعات العراقي رقؼ   مؽ قٖيشغر السادة ر  ٗر

، كيشغػػػر: د  ٓٗ٘كص ٕٓ، صٜٙٚٔ، د  عبػػػد البػػػاقي جسآعػػػي ، قػػػاأؾف السرافعػػػات ، دار ال كػػػر العردػػػي ، القػػػافرة ، 
ر ، الػدعؾػ ك اجراءاتهػػا ،   ام شػػة مرػظ ن الشسػػ  كيشغػر: دٖٖٗ، صٜٜ٘ٔاحسػد فشػػدؼ ، السرافعػات ، السػػكشدرية ، 

  د  عبد السشعؼ احسد الذرقاكؼ ، أغرية السرمحة في الدعؾػ ، الظبعة ٔٔ، صٜٜٓٔمشذأة السعارؼ ، السكشدرية ، 
  ٖٔص ،ٜٚٗٔالكلن ، بال مكاف أذر ، 
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دعؾػ بسؾجبها يسكؽ ألطػراؼ الشػزاع اك  رر أأهببسا يالئؼ كدح شا فذا أرجح تعريف الظعؽ  لذلػك 
الم ر مؽ التغمؼ مؽ الحكؼ الرادر اك القرار القزػائي الػذؼ اضػر بسرػالحهؼ بظمػب ابظالػه اك فدػخه 

امػاـ محكسػة اخػرػ ك امػاـ السحكسػة التػي ا ػدرت الحكػؼ أـ اك أقزه اك تعديمه سؾاء في تقديؼ الظمب 
    بظرؽ حددفا السذرع عمن سب ى الحرر

خػرج عػؽ معشػاه الممػؾؼ الػذؼ الك ػد فػي معشػاه ال ػظالحي ل ين إ -الكيـد اصـظالحًا :تعريـف  .4
السكػر كارادة ه أأػ عرؼ الك د ا ػظالحا عمػن ، إذلآه فهؾ السكر كالخبع كالح مة م  ارادة الدؾء إاشرأا 

كػذلػ عػرؼ    0رلػؼ يعمػؼأـ  ؼ السحتػاؿ  هػذا الك ػدمزرة الم ر بح مة كخفآة كالجتهػاد فػي ذلػػ سػؾاء عمػ
الخر ، فالك د يقرد بػه الر بػة فػي   ٕرالجراء الذؼ يتخذ بقرد الضرار بالخرؼ أأهبالجراء الك دؼ 

   3ررار بالخرؼ كالتذه ر كالشكاية بهالض

، فالخرائص حساية قاأؾأآة لحقه  فآهيتقدـ  ها الظاعؽ يظمب   4ردعؾػ إل  الظعؽ ما فؾ ألفك  
ا طمػػب يقػػدـ امػػاـ القزػػاء ، أأهػػطمػػب مشرػػبا  عمػػن حػػق ك ا أأهػػ ا طمػػب كأأهػػالعامػػة لمػػدعؾػ كالستس مػػة ب

ال قػػه أف  أعتقػػدلػػذلػ ،  ٘رفػػي الظعػػؽ كؾأػػه طمػػب كمشرػػب عمػػن حػػق كيقػػدـ امػػاـ القزػػاء ايزػػا  أَػػدفا 

                                                           

جامعػػة  يشغػػر : عق ػػى مَ ػػد طػػه ، اثػػر الظعػػؽ الك ػػدؼ فػػي القػػرارات العداديػػة كالسةقتػػة ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة  ٔر
   ٜٖٗ، صٕٚٔٓ ، ايمؾؿ ٔ ، الَزء رٔ ، العددرٕ ، السَمد رٕتكريع لمحقؾؽ ، الدشة ر

أـ  أكػػاف الظمػػب ا ػػمآا   الظمػػب فػػي مؾاجهتػػه سػػؾاء  سه طمبػػا  إلػػن القاضػػي كمػػؽ يقػػدـ فػػذا قػػدـ باسػػ: فػػؾ مػػؽ يالخرػػؼ   ٕر
دراسػػػػة مقارأػػػػة فػػػػي قػػػػاأؾف رجػػػػراءات ا ػػػػرا آؼ امػػػػ ؽ الشفآػػػػاكؼ ، مدػػػػةكلآة الخرػػػػؼ عػػػػؽ العارضػػػػا   يشغػػػػر  هػػػػذا الرػػػػدد: 

  ٚٔ، صٜٜٔٔ، جامعة ع ؽ شسس / كمآة الحقؾؽ ، ، رسالة مقدمة لش ى درجة الدكتؾراه في الحقؾؽ   السرافعات
 عمي مرظ ن الذآا ، الجراءات التدؾيفآة رم هؾمهػا ، كالسؾاجهػة القاأؾأآػة ، لهػا امػاـ القزػاء السػدأي   د يشغر:  ٖر

، ٕٗٓٓ، ٙ٘كمآػػػػة الحقػػػػؾؽ ، العػػػػدد  –البحػػػػؾث القاأؾأآػػػػة كالقترػػػػادية ، جامعػػػػة السشرػػػػؾرة بحػػػػع مشذػػػػؾر فػػػػي مَمػػػػة 
  ٕٗٓص

 عمن اطالؽ مرظمح الدعؾػ عمن الظعؽ فالعتراض عمن الحكؼ الغآا ي فؾ دعػؾػ اعتراضػآة كالقاأؾف  سار ال قه (4)
 عمػن سػب ى الس ػاؿ : د  عسػار سػعدكف حامػد ك يشغػر  ، كالستئشاؼ دعؾػ استئشافآة كفكذا بالشدبة لباقي طػرؽ الظعػؽ 

  ٛٗ  ، العػددرٗٔأذؾاف زكي سمآساف ، اعتراض الم ر عمن الحكؼ السدأي ، بحع مشذؾر في مَمة الرافديؽ ، السَمػد ر
   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي ٗٛٔكالسادة ر ٖٗٔص  ٙٔ، الدشة 

: القاضي عبد الدتار أافي عبد عؾف ، الدعؾػ السدأآة الظمبات كالدفؾع ، الظبعة الكلن ، مظبعة الكتاب ،  يشغر (5)
  ٕٚ، صٕٕٓٓبمداد ،
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يػػرػ اأظبػػاؽ م هػػؾـ الػػدعؾػ الك ديػػة عمػػن الظعػػؾف  ألأػػهلمظعػػؾف الك ديػػة  ا  خا ػػ ا  عشػػدما لػػؼ ي ػػرد تعري ػػ
  الك دية  

دعؾػ تشظؾؼ عمن السك دة كالح مة قرفػاؽ الخرػؼ كاليقػاع بػه "ا أأهعرفع الدعؾػ الك دية بكقد 
الذخص لالأتقاـ ل غ ػر ، كفػي  إل هامؽ ل يدع ه القاأؾف اك ل يسمػ الدل ى ، كقد يمَأ  إل ها، كيمَأ 

الذػػػخص  مػػػؽ كرائهػػػا، كالػػػدعاكػ التػػػي يرفعهػػػامذػػػركعا   كسػػػ مة غ ػػػر مذػػػركعة كاف قرػػػد  ػػػاحبها حقػػػا  
 ديػة تذػسى حالػة اقامػة الػدعؾػ الكأف  ، كيالحع مؽ فذا التعريف  ٔر "قرفاؽ الخرؼ كالمدد بالخرؾمة

ا أأهػػعرفهػػا بدعزػػهؼ ك  كجػػه حػػق اك حالػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي الػػدعؾػ   مػػؽ دكف  الػػدعؾػ 
تعظ ػػى حػػق  دعػػؾػ يقآسهػػا السػػدعي مػػؽ غ ػػر كجػػه حػػق،  ػػى يظالػػب بػػأمر ل حػػق لػػه فآػػه أك يحػػاكؿ "

التهامػػات اك الدعػػاءات الكاذبػػة كالتحايػػى أللحػػاؽ الزػػرر السػػادؼ اك   ؾاسػػظةمذػػركعا   لألخػريؽ يكػػؾف 
 التػياستعساؿ الحق فػي الػدعؾػ  إساءة، كفذا التعريف لمدعؾػ الك دية قد اغ ى حالة  2ر"السعشؾؼ بالم ر

إلػن  قػاأؾأي يمَػأ بسقتزػافا الذػخصعبارة عؽ إجػراء " ا أأهكذلػ عرفع ب تعد  ؾرة مؽ  ؾر الك د 
 القزاء لمحرؾؿ عمن ما ل حػق لػه فآػه ، أك يظمػب الحسايػة لش دػه اك لم ػره بظريقػة غ ػر مذػركعة اك

لهػػا مػػؽ  أسػػاسأك دفػػ  الزػػرر عػػؽ أ دػػه باتهامػػات كادعػػاءات ل  جػػراءاتيحػػاكؿ عرقمػػة اك تعظ ػػى اق
  كذلػ عرفع الدعؾػ الك ديػة  3ر "التشازؿالزمط عمن الخرؼ الخر كدفعه لمرمح اك لمرض  الرحة

مظالبػػػة السػػػدعي غ ػػػره فػػػي مَمػػػس القزػػػاء بػػػأمر ل حػػػق لػػػه فآػػػه كدم ػػػر كجػػػه حػػػق مػػػ  عمسػػػه  "ا أأهػػػب
اك فػي " ادعػاء  باطػى مػ  العمػؼ  ػذلػ مػؽ اجػى الؾ ػؾؿ ألمػر غ ػر مذػركع اك مشػ  ك ػؾؿ    ٗر" ذلػ

                                                           

، ٖٕٓٓعمي عػؾض حدػؽ ، كآفآػة الترػدؼ قجػراءات التقاضػي الك ػدؼ ، دار الكتػب القاأؾأآػة ، مرػر ،  يشغر:  ٔر
  ٖٔص
  ٖ٘، صٔيشغر: عبد    ؽ ي  ؽ سعد اؿ خش ؽ ، الكاشض في شرح أغاـ السرافعات الذرعآة الدعؾدية ، ج  ٕر
، ٜٜٚٔيشغر : ع ساف التكركرؼ ، الػؾج ز فػي شػرح قػاأؾف ا ػؾؿ السحاكسػات الذػرعآة ، مكتبػة دار ال قافػة ، ط،   ٖر

 رسػالة ماجدػت ر مقدمػة الك ديػة  ػ ؽ الذػريعة كالقػاأؾف، أقال عػؽ :عبػد ال تػاح مبػارؾ ك ي عقبػة كشتػة ، الػدعؾػ ٕ٘ص
 /ٕٙٔٓ، / كمآػػػػة العمػػػػـؾ الأدػػػػاأآة كالجتساعآػػػػة كالعمػػػػـؾ السػػػػالمآة ، الَزائػػػػر ادرار-إلػػػػن جامعػػػػة العق ػػػػد احسػػػػد درايػػػػة

  ٘ٔ،صٕٚٔٓ
، دار ا ػػؽ فرحػػؾف ، ٘،طٔعبػػد   ي سػػعد اؿ خشػػ ؽ ، الكاشػػض فػػي شػػرح أغػػاـ السرافعػػات الذػػرعآة الدػػعؾدؼ ،ج  ٗر

دراسة مقارأػة ، بحػع محكػؼ مشذػؾر فػي  –  كيشغر: د  خالد زيد الؾذيشاأي ، الدعؾػ الك دية ٖ٘، صٕٕٔٓالرياض ، 
  ٜٔٔق، صٕٖٗٔ ، رجب ٔ٘مَمة العدؿ ، العددر
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الظعؽ الذؼ يتخػذ بقرػد الضػرار بالخرػؼ كأرػ أتآَة ما تقدـ اف الظعؽ الك دؼ فؾ   ٔرالحق ألفمه "
اك طمػب ، كسػا دعػؾػ   فػالظعؽ الشكاية به  ك الخر، فالك د فؾ الر بة في الضرار بالخرؼ كالتذه ر

 اف اقجراء الك دؼ عسؾما  قد يكؾف في أظػاؽ الحػق كحػدكده متسػ ال  بػاألجراء التعدػ ي كقػد يكػؾف خػارج
الحػػق كحػػدكده اؼ مػػؽ دكف حػػق متسػػ ال  بالخظػػأ التقرػػ رؼ   فزػػال  عػػؽ ذلػػػ فػػاف الظعػػؽ الك ػػدؼ فػػي 

الظعؽ الك ػدؼ أف  ، أدتخمصمسا تقدـ  أظاؽ التعدض يتحقق أف كاف استعساله بقرد الضرار بالم ر
ا لتحق ػػق غايػػة ل يقرفػػ باسػػتعساؿ حػػقالظعػػؽ الػػذؼ يمَػػأ الآػػه الستقاضػػي مػػؽ غ ػػر كجػػه حػػق اك  ررفػػؾ

      م رالقاأؾف بقرد الضرار بال

 الفرع الثاني

 مؾقف القؾانيؽ والقزاء مؽ الظعؾن الكيدية

فػػي تحديػػد مػػدلؾؿ  أثػػرالقزػػائآة لهػػا األحكػػاـ فػػي الػػدكؿ السقارأػػة ككػػذلػ  لسػػآسااف التذػػريعات ك 
قرػػػد السذػػػرع ككػػػذلػ اجتهػػػاد القزػػػاء عشػػػد تحديػػػد م هػػػـؾ  تقرػػػيالظعػػػؾف الك ديػػػة ، مسػػػا يحػػػتؼ عم شػػػا 

فذا السؾضؾع في فقرت ؽ الكلن أب ؽ ف ها مؾقض التذريعات مؽ الظعؾف  شبحعالظعؾف الك دية ، لذا س
 احكاـ كقرارات القزاء الستعمقة بالظعؾف الك دية   إلن  الك دية كال اأآة أعرج ف ها

محػػػى   2رالقػػػؾاأ ؽ الجرائآػػػة العرالآػػػة كالسقارأػػػةأن  -:مؾقـــف التذـــريعات مـــؽ الظعـــؾن الكيديـــة : أواًل 
 لف إل هػػا تحديػػد مػػدلؾؿ الظعػػؾف الك ديػػة كفػػذا يحدػػب  ا  خا ػػ ا  قاأؾأآػػ ا  البحػػع قػػد خمػػع مػػؽ ايػػراد أرػػ

                                                           

، الظبعػػة   دراسػػة مقارأػةراف خزػر شػػسس الػديؽ ، السدػػةكلآة السدأآػة عػػؽ اضػرار الػػدعؾػ الك ديػة د  رمزػػ: يشغػر  ٔر
  ٗ٘ٔ، صٕٕٓٓالكلن ، دار مرر لمشذر كالتؾزي  ، القافرة ، 

 ٖٛقػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة الكػؾيتي رقػؼ فشاؾ بعػض القػؾاأ ؽ اشػارت  ػراحة إلػن الظعػؽ الك ػدؼ كفػي   ٕر
الػدفاع ف هػا  عمن اأه رأذا قرد مػؽ الػدعؾػ أك  ۰۱۱  مشه إذ أرع السادة رٖ٘ٔك  ۰۱۱في السادت ؽ ر ۰۸۹۱لدشة 

 الك د جػاز الحكػؼ بػالتعؾيض عمػن مػؽ قرػد ذلػػ ، كتخػتص  شغػر فػذا الظمػب السحكسػة التػي أغػرت الػدعؾػ أك الػدفاع
ف السذكؾر فقد أرع عمن اأػه ريَػؾز لمظػاعؽ مؽ القاأؾ   ۰۲۱الك دؼ كيرف  أل ها بظمب أك  دعؾػ أ مآة  أما السادة ر

أك السظعؾف ضده أف يظمب مؽ السحكسة التي تشغر الظعؽ الحكؼ له بالتعؾيزات أذا كاف الظعؽ أك طريق الدمؾؾ فآه 
 قد قرد به الك د    

إذ   ٚٓٗ  ك ر۲۳ٙ  ك رٖ٘ٓفػي ال رػؾؿ ر ٜٗٚٔلدػشة  ٚٗٗكذلػ ما جاء في قاأؾف السدػظرة السدأآػة السمردػي رقػؼ 
=   عمػػن اأػػه ريحكػػؼ عمػػن الظػػرؼ الػػذؼ ل يقبػػى تعرضػػه بمرامػػة ل تتَػػاكز مائػػة درفػػؼ بالشدػػبةٖ٘ٓأػػص فػػي ال رػػى ر
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الشرػػؾص اكردت بعػض ا أأهػػ إل ، كفػؾ مػػؽ  ػسآؼ عسػػى ال قػهالتذػريعات غ ػر معشآػػة بػإيراد التعػػاريف 
مشػػ  التعدػػض اك الك ػػد فػػي حػػق التقاضػػي كلآػػاـ مدػػةكلآة الخرػػؼ الػػذؼ يدػػتعسى حػػق إلػػن  التػػي تذػػ ر

  متزسشة في ح  آاتها بعض سسات الظعؾف الك دية التقاضي بقرد الك د

تعػد مػؽ مغػافر التقاضػي  التػي جػراءاتالمر اقترر عمػن ذكػر بعػض اقأف  ف ي العراؽ كجدأا
 إجػػػراءاتالك ػػػد فػػػي  قاعػػػدة عامػػػة تسشػػػ لػػػؼ تةسػػػس  التػػػيالك ػػػدؼ فػػػي بعػػػض مػػػؾاد القػػػؾاأ ؽ الجرائآػػػة ، 

بعػػػض الشرػػػؾص تَ ػػػز طمػػػب احػػػد أف   ػػػى ،فػػػي مرحمػػػة الظعػػػؽ بػػػالقرارات كاألحكػػػاـ  كلسػػػآساالتقاضػػػي 
خظػأ ، اك فآسا اذا كاف دكف الشارة لركؽ ال مؽ مؽ ضرر أتآَة الظعؽ هالخرؾـ لمتعؾيض عسا ا اب
مػؽ   ٜٜٔر السذػرع العراقػي فػي السػادةأف  أَػد إذ، حػق التقاضػي  إسػاءةالزرر مترتب عمن الك د اك 
يكؾف الظعؽ بظريق اعادة السحاكسة  " عمنالسعدؿ أص  ٜٜٙٔلدشة  ٖٛقاأؾف السرافعات السدأآة رقؼ 

السحكسػة     كدفػ  تأم شػات فػي  ػشدكؽ السحكسػة قػدرفا خسدػة الؼ ديشػار لزػساف إلن  بعريزة تقدـ
دف  المرامة اك الزرر الذؼ يمحق الخرػؼ بم ػر اخػالؿ بحػق ذلػػ الخرػؼ فػي الدعػاء  تعػؾيض اكبػر 

كاذا       " أأػهب  مػؽ القػاأؾف أ دػه ٜٕٕكػذلػ جػاء فػي السػادة ر" ،     اذا كاف الزرر يدتؾجب ذلػ 
رض فػػػػي اعتراضػػػه رد طمبػػػػه كالػػػـز بالسرػػػاريف دكف اخػػػػالؿ بحػػػق خرػػػػسه فػػػي السظالبػػػػة اخ ػػػق السعتػػػ
اذا اثبػع السػدعن دعػؾاه "  أأػه  مػؽ القػاأؾف السػذكؾر عمػن ٕٗٗكذلػ كرد فػي السػادة ر" ، بالتعؾيزات 

ثبػػع حقػػه فػػي الحَػػز كتقزػػن السحكسػػة  تأي ػػد الحَػػز كاذا قزػػع السحكسػػة  ػػرد الػػدعؾػ تقزػػن  رفػػ  
اذا اكتدػػب إل   رفعػػه فػػي حالػػة ابظػػاؿ الحَػػز  كل يش ػػذ القػػرار الرػػادر  رفػػ  الحَػػزتقزػػن ك  الحَػػز 

الحكػػؼ الرػػادر  ػػرد الػػدعؾػ درجػػة البتػػات كلمسحَػػؾز عمآػػه السظالبػػة  تعػػؾيض الزػػرر الػػذؼ لحقػػه مػػؽ 
                                                                                                                                                                                

لمسحػػاكؼ ال تدائآػػة كثالثسائػػة درفػػؼ بالشدػػبة لسحػػاكؼ السػػتئشاؼ كخسدػػسائة درفػػؼ بالشدػػبة لمسَمػػس األعمػػن دكف مدػػاس =
  عمن اأه ريحكؼ عمن الظرؼ الػذؼ خدػر الػدعؾػ ٖٙٚال رى ر تعؾيض الظرؼ األخر عشد القتزاء  في ح ؽ أص 

بأداء السراريف غ ر اأه يسكؽ تؾزيعها   ؽ األطراؼ ، كيحق لمسَمس األعمن ايزا أف   ع في الظمب الذؼ يسكؽ أف 
  فقػد ٚٓٗيرفعه ألآه السظمؾب ضده الشقض السظالبة عؽ الزرر الذؼ لحقه بدػبب رفػ  الظعػؽ التعدػ ي  أمػا ال رػى ر

أص عمن اأه ريحكؼ عمن الظرؼ الذؼ يخدػر طمػب إعػادة الشغػر بمرامػة يبمػغ حػدفا األقرػن ألػض درفػؼ أمػاـ السحكسػة 
ال تدائآػػػة كال ػػػ ؽ كخسدػػػسائة أمػػػاـ محكسػػػة السػػػتئشاؼ كخسدػػػة ألؼ درفػػػؼ أمػػػاـ السَمػػػس األعمػػػن مػػػؽ دكف مدػػػاس عشػػػد 

 القتزاء  تعؾيزات الظرؼ األخر   
مشػه عمػن أأػه رأذا حكسػع   ۱۸۲أص فػي السػادة ر ۰۸٘۲لدشة  ٗٛالسدأآة الدؾرؼ رقؼ  كذلػ قاأؾف أ ؾؿ السحاكسات

 عمن الظاعؽ بالسراريف كمرادرة التام ؽ كاذا رأت أف الظعؽ أريد به الك د   عمحكسة الشقض  رفض الظعؽ حكس
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السذرع اجاز لمسحَؾز عمآه بالحَز الحتآاطي السظالبة أف  ، "تؾلآ  الحَز في حالة رفعه اك ابظاله 
بالتعؾيض عؽ الزرر الذؼ ا ابه مؽ جراء طمب ايقاع الحَز عمػن امؾالػه فػي حالػة رفعػه اك ابظالػه 

، كارػ باف السذػرع  يكؾف طمب الحَز جاء بظرؽ ك دية قرد الضرار بالسديؽأف  كلؼ يذترط السذرع
لحالػة طالب الحَػز فػي فػذه ايعد  أأهاذ لؼ يذترط تحقق قرد الضرار بالخرؼ السحَؾز عمآه لدبب 

اقػػر يتزػػح مسػػا سػػبق بػػاف السذػػرع العراقػػي ك  قػد ارتكػػب خظػػأ اجرائآػػا  ل يذػػترط معػػه تػػؾفر سػػؾء الشآػػة ،
أـ  كػػاف مرػػدر الزػػرر الك ػػدأف  يحػػددأف  دكف  مػػؽ مبػػدأ التعػػؾيض عػػؽ الزػػرر فػػي قػػاأؾف السرافعػػات

 غ ره  

السػػػادة  مػػػؽ  ٕال قػػػرة ر السعػػػدؿ فقػػػد أرػػػع ٜٜٚٔلدػػػشة  ٚٓٔكفػػػي قػػػاأؾف الثبػػػات العراقػػػي رقػػػؼ 
يظالب  تعػؾيض عػؽ الزػرر الػذؼ أف  في حالة اقأكار الك دؼ لمدشد يحق لمستزرر " أأه  عمن ٕ٘ر

فشػػا السذػػرع اجػػاز لمستزػػرر مػػؽ الأكػػار  " يرػػ به عػػؽ ذلػػػ فػػي أ ػػس الػػدعؾػ أك فػػي دعػػؾؽ مدػػتقمة
كأرػع ، السذرع لؼ يب ؽ ما آة الجراء الك ػدؼ أف إل  الك دؼ طمب التعؾيض عسا ا ابه مؽ ضرر،

ثبػؾت  ػحة الدػشد كرفزػع الدعػاء إلػن  أذا اأتهػع السحكسػة"  أأػهعمػن ذاتػه قاأؾف ال  مؽ ٖٚالسادة ر
كل يخػى ذلػػ  تدتحرػى تش  ػذا   ثالثػة الؼ ديشػارحكؼ عمن مدعي التزكير بمرامة ل تقػى عػؽ  بالتزكير

عالَػع فػذه ،  ٔر"ا ثبع بعض ما ادعاه فال يحكؼ عمآه بذيءأذأما  بحق الستزرر في طمب التعؾيض
السادة حالة ادعاء احد الخرؾـ تزكير في الدشدات الرسسآة اك العادية فاذا تب ؽ فآسػا بعػد  ػحة الدػشد 

السذػرع جعػى أف  ، كيالحع عمن مدعي التزكير بالمرامة كيحق لمستزرر طمب التعؾيض يحكؼ كجؾدآا  
مػؽ فػذا القػاأؾف  م ػع الك ػد فػي   ۲۹كػذلػ جػاءت السػادة ر،  السدةكلآة فشا فؾ الخظأ الس تػرض أساس

يتشػػازؿ عػػؽ ادعائػػه ، كفػػي فػػذه الحالػػة ل يحكػػؼ عمآػػه أف  لسػػؽ يػػدعي تزكيػػر سػػشد "سػػآاقها فشرػػع عمػػن
مَػرد الك ػد إل  لؼ يقرد بادعائػه أأهأذا ثبع لمسحكسة إل  بالمرامة السشرؾص عم ها في السادة الدابقة

                                                           

لدػشة  ٔٔٔالعقؾدػات رقػؼ  عدلع لآسة المرامػات بسؾجػب السػادة رالخامدػة  مػؽ قػاأؾف تعػديى المرامػات الػؾاردة بقػاأؾف  ٔر
  لدػشة ٗ  مػؽ القػاأؾف رقػؼ رٔكالسعدلػة بسؾجػب السػادة ر ٕٛٓٓ  لدػشة ٙالسعدؿ كالقػؾاأ ؽ الخا ػة الخػرػ رقػؼ رٜٜٙٔ
السعدؿ كالقؾاأ ؽ الخا ة األخرػ  ٜٜٙٔ  لدشة ٔٔٔتعديى قاأؾف تعديى المرامات الؾاردة بقاأؾف العقؾدات رقؼ ر ٜٕٔٓ
   ٕٛٓٓ  لدشة ٙرقؼ ر
قػػرار مَمػس لآػػادة ال ػػؾرة  أرػع عمػػن رتكػؾف المرامػػات الػؾاردة فػػي القػؾاأ ؽ األخػػرػ التػػي أرػع عم هػػا ال قػرة ثاأآػػا  مػؽإذ 

 كالذؼ يممن بسؾجب فذا القاأؾف عذرة أضعاؼ ما في عمآه في فذه القؾاأ ؽ    ٜٜٗٔلدشة  ٕٙٓالسشحى السرقؼ 
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أػرػ بػاف ل ػع رعرقمػة ال رػى فػي الػدعؾػ  الػذؼ كرد فػي أهايػة  "لخرسه أك عرقمػة ال رػى فػي الػدعؾػ 
الشص كاف الكلن عدـ ذكره كؾف الك د يتزسؽ حالة أؼ اجراء يقدـ عمآه الخرؼ بقرد عرقمػة ال رػى 

السػادة رثاأآػا   مػؽ  ال قػرةكأرػع  ؾرة مؽ  ػؾر الك ػد  إل  في الدعؾػ كاف التدؾيف كالسساطمة مافي
تػػػرفض تؾجآػػػه الآسػػػ ؽ الحاسػػػسة اذا كػػػاف الخرػػػؼ أف  لمسحكسػػػة" أف  عمػػػن الثبػػػات  مػػػؽ قػػػاأؾف ٘ٔٔر

لشغريػة التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق بالشدػبة تظبآقػا  السذػرع قػد اكرد أف  أَد فشا"، متعد ا في تؾج هها 
لمسحكسػػة الحػػق فػػي مشػػ  تؾجآػػه أف   لقػػاأؾف السرافعػػاتالسؾجبػػة  سػػبابلمآسػػ ؽ الحاسػػسة كقػػد جػػاء فػػي أل

لحكػؼ تظبآقػا  ك دية كاف الخرؼ متعدض فػي طمػب تؾج ههػا كذلػػ ا أأهإلن  الآس ؽ الحاسسة اذا تؾ مع
مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي ، فالقاضػػي يسشػػ  الخرػػؼ مػػؽ تؾجآػػه الآسػػ ؽ الحاسػػسة اذا كاأػػع الؾاقعػػة   ٚالسػػؾاد ر

الخرػؼ يظمػب تؾج ههػا مدػتمال  أف إل  لرػدؽ ،السدعن  ها غ ر مشتَة في الػدعؾػ اك غ ػر محتسمػة ا
  كرع خرسه ك متعد ا  في تؾج هها

  مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة ٖالسػػػادة ر   مػػػؽٗال قػػػرة ر قػػػد أػػػص فػػػيفامػػػا السذػػػرع السرػػػرؼ 
كيَؾز لمسحكسة عشد الحكؼ بعدـ قبػؾؿ الػدعؾػ لأت ػاء " أأهالسعدؿ عمن ٜٛٙٔلدشة  ٖٔكالتَارية رقؼ 
السدعي أف  تحكؼ عمن السدعي بمرامة إجرائآة ل تزيد عؽ خسدسائة جشآه إذا تب شعأف  شرط السرمحة

فشا السذرع اكرد أرا  عاما  يشظبق عمن أؼ دعؾػ اك طمب اك ،  0ر"قد أساء استعساؿ حقه في التقاضي
اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي  إسػػاءة، فعػػدـ تػػؾفر السرػػمحة قريشػػة عمػػن مرػػمحة معتبػػرة مػػؽ دكف  دفػػ  يقػػدـ

تحكػػؼ بعػدـ قبػػؾؿ الػدعؾػ كدالمرامػػة عمػػن أف  لمسحكسػةيَ ػػز هػذا الػػشص ف ،رػد الك ػػد لألضػرار بػػالم ربق
فػػذه السػػادة لػػؼ أف    كيالحػػعلػػؼ يَ ػػز لمسحكسػػة فػػي فػػذه الحالػػة الحكػػؼ بػػالتعؾيض  أأػػهإل  ،  2رالسػػدعي

يدتؾجباف ال قه كالقزاء أف إل  تشص  راحة عمن كجؾب تؾفر شرط السرمحة لقبؾؿ الظعؽ بالحكؼ ،
   3رمحكسػة الظعػؽإلن  طمب يتس ز  رفعهإل  ضركرة تؾفر السرمحة لقبؾؿ الظعؽ ، لف الظعؽ ما فؾ

تحكػػؼ بالتعؾيزػػات مقا ػػى أف  يَػػؾز لمسحكسػػة" أأػػهقػػاأؾف أ دػػه عمػػن ال  مػػؽ ٛٛٔأػػص فػػي السػػادة رك 
الش قػػات الشاشػػئة عػػؽ دعػػؾػ أك دفػػاع قرػػد  هسػػا الك ػػد  كمػػ  عػػدـ اقخػػالؿ بحكػػؼ ال قػػرة الدػػابقة يَػػؾز 

                                                           

 ٜٜٙٔ/  ٘/  ٕٕالسررية الرسسآة  تاريا السشذؾر بالَريدة  ٜٜٙٔلدشة  ٔٛمعدلة بالقاأؾف رقؼ   ٔر
  ٕٖٔ، القافرة ، صٕٔٔٓ، ٔد  اأؾر طمبة ، السظؾؿ في شرح السرافعات السدأآة كالتَارية ، ج  ٕر
د  احسػد ممآَػػن ، السؾسػػؾعة الذػػاممة فػػي التعم ػػق عمػن قػػاأؾف السرافعػػات ، الَػػزء الكؿ ، الظبعػػة ال امشػػة ، السركػػز   ٖر

  ٖٗٔ، صٕٓٔٓؾأآة، مرر ، القؾمي لإ دارات القاأ
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تحكؼ بمرامة ل تقى عؽ اردع ؽ جش ها كل تَػاكز أف  لمسحكسة عشد إ دار الحكؼ ال ا ى في السؾضؾع
كالسقرػؾد  ، 0ر"أك دفاعػا بدػؾء أآػةدفعػا   كأطمبػا  اردعسائة جشآه عمن الخرؼ الذؼ يتخػذ إجػراء أك يبػدؼ 

يكؾف الخرػؼ كفػؾ يتخػذ اقجػراء أك الظمػب أك الػدف  اك أف  الشص الستقدـفي  بدؾء الشآة كالؾاردة الذكر
كػذلػ أػص السذػرع  ،  2رباف ل حق له فآه كإأسا قرد مشه مَرد اقضرار بالخرػؼ اآلخػر الدفاع عالسا  

تحكػػػػػؼ أف     كيَػػػػػؾز لمسحكسػػػػة"عمػػػػن  السذػػػػار الآػػػػػه  مػػػػػؽ القػػػػاأؾف ٖٕ٘السػػػػادة ر   مػػػػػؽٗال قػػػػرة ر فػػػػي
اكرد السذػػػرع فػػػذا الػػػشص الخػػػاص بالسػػػتئشاؼ  إذ "بالتعؾيزػػػات إذا كػػػاف السػػػتئشاؼ قػػػد قرػػػد بػػػه الك ػػػد

عػػدـ جػػؾاز  أالظمػػب ال ػػمي اسػػت شاء مػػؽ مبػػدإلػػن  ضػػافةاتحكػػؼ بػػالتعؾيض أف  فأجػػاز لمسحكسػػةالك ػػدؼ 
  مػػؽ ٕٓٚكأرػػع السػػادة ر فػػي السػػتئشاؼ اذا مػػا كػػاف السػػتئشاؼ قرػػد بػػه الك ػػد  قبػػؾؿ طمبػػات جديػػدة
إذا قزػػع محكسػػة الػػشقض بعػػدـ قبػػؾؿ الظعػػؽ أك  رفزػػه أك بعػػدـ جػػؾاز أغػػره  " أأػػهالقػػاأؾف ذاتػػه عمػػن 

الظعؽ أريد به أف  حكسع عمن رافعه بالسراريف فزال  عؽ مرادرة الك الة كمها أك بعزها  كإذا رأت
السذرع السررؼ عمػن أف  أدتخمص مسا تقدـ"  تحكؼ بالتعؾيض لمسدعن عمآه في الظعؽأف  الك د فمها

  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآػة كالتَاريػة ٛٛٔر   ك السادةٖرفي السادة خالؼ السذرع العراقي اكرد أرا  
  ٕٓٚك ٖٕ٘، ثػؼ اكرد أرػ ؽ كفسػا السػادت ؽ رالك دية برؾرة عامة  جراءاتعالج فآه اق السذكؾر اأ ا  

لػػؼ يبػػ ؽ ما آػػة  أأػػهمػػؽ القػػاأؾف ذاتػػه عػػالج ف هسػػا الظعػػؾف الك ديػػة فػػي مرحمتػػي السػػتئشاؼ كالػػشقض ،ال 
    ايزا  الظعؾف الك دية 

  لدػػػػشة ٖٕٔٔامػػػػا السذػػػػرع ال رأدػػػػي قػػػػد اشػػػػار بػػػػأك ر مػػػػؽ أػػػػص فػػػػي قػػػػاأؾف السرافعػػػػات السػػػػرقؼ ر
ب عم ها ق التقاضي اماـ السحكسة كرتعمن لآاـ السدةكلآة عؽ السساطمة كالتدؾيف كالتعدض بحٜ٘ٚٔ

                                                           

 ٜٜٜٔ/  ٘/  ٚٔالسشذؾر بالَريدة السررية الرسسآة  تاريا  ٜٜٜٔلدشة  ٛٔعدلع فذه السادة بالقاأؾف رقؼ   ٔر
 الشص ال مي : يَؾز لمسحكسة أف تحكؼ بالتعؾيزات مقا ى الش قات الشاشئة عؽ دعؾػ أك دفاع قرد  هسا الك د 

بقة يَؾز لمسحكسة عشد إ دار الحكؼ ال ا ػى فػي السؾضػؾع أف تحكػؼ بمرامػة ل تقػى كم  عدـ اقخالؿ بحكؼ ال قرة الدا
 عؽ جش ه ؽ كل تَاكز عذريؽ جش ها عمن الخرؼ الذؼ يتخذ إجراء أك يبدؼ طمبا  أك دفعا أك دفاعا بدؾء أآة 

ة السعػارؼ ، السػكشدرية ، ، مشذػأٗيشغر: احسد ا ؾ الؾفا ، أغرية الحكػاـ فػي قػاأؾف السرافعػات ، القدػؼ الكؿ ، ط  ٕر
، ٔ  كيشغػػػػػر: عزالػػػػػديؽ الدأا ػػػػػؾرؼ ك حامػػػػػد عكػػػػػاز، التعم ػػػػػق عمػػػػػن قػػػػػاأؾف السرافعػػػػػات ،جٔ٘ٔبػػػػػال سػػػػػشة طبػػػػػ  ، ص

  سػَن عسػر شػعباف اؿ عسػرك، دكر الخرػـؾ فػي ٖٜٙ، ص ٜٜٗٔ،مةكسدػة السػراء لمشذػر كالتؾزيػ  ، القػافرة ، ٛط
  ٕٚٓ، صٕٕٔٓاأؾأآة ، مرر ، دراسة مقارأة ، دار الكتب الق -الثبات السدأي 
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أف    مػػؽ القػػاأؾف السػػذكؾر لمسحكسػػةٕٖالسػػادة ر  مػػؽ ٔال قػػرة راجػػازت  إذمرامػػة اك تعػػؾيض ، ال فػػرض
  ٓٓٓٓٔرإلن  السساطمة اك التعدض في السحاكسة بمرامة مدأآة ترىإلن  تحكؼ عمن اؼ شخص يمَأ

حكػؼ فػذه ال قػرة بػاف   يتزح مؽ  ٔرلها مقتزنكاف أف  بالتعؾيض ، دكف السداس بحق السظالبة يؾرك
 بالسساطمػة اك التعدػض بكػى ك ػديا   اسػتعسال  السذرع اجاز فرض غرامة عمن مػؽ يدػتعسى حػق التقاضػي 

عشػػد الظعػػؽ ، فحكػػؼ فػػذه السػػادة حكػػؼ عػػاـ  ـفػػي مرحمػػة السرافعػػة ا ـمراحػػى الػػدعؾػ سػػؾاء فػػي اقامتهػػا ا
احد الخرـؾ استعسى حق التقاضي برؾرة ك دية فمػه أف  يذسى كى مراحى الدعؾػ عشدما يَد القاضي

تػرؾ امػر تحديػدفا لمقاضػي فػي حػد ل يتَػاكز  التػيالدمظة التقديرية بالحكؼ بالمرامة السشرؾص عم ها 
مرامػة الحكػؼ ب  مػؽ القػاأؾف أ دػه عمػن ٜ٘٘يؾرك  كذلػ أص السذرع ال رأدي فػي السػادة ر  ٓٓٓٓٔر

دػتعسى الظعػؽ بظريػق السػتئشاؼ الك ػدؼ كؾسػ مة لمظعػؽ لمػرض   يؾرك عمن مؽ يٓٓٓٓٔل تتَاكزر
السػادة أمػا  .  ٕرالسساطمة كالتدؾيف متعد ا باستعساؿ فذا الحق م  حق الستزرر بالسظالبػة بػالتعؾيض

فقػػد عالَػػع التدػػؾيف كالسساطمػػة كالتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ طػػرؽ الظعػػؽ غ ػػر مػػؽ القػػاأؾف أ دػػه   ٔٛ٘ر
دكف إخػػػالؿ بػػػالحق فػػػي  مػػػؽ   يػػػؾركٓٓٓٓٔاجػػػازت لمسحكسػػػة الحكػػػؼ بمرامػػػة ل تتَػػػاكز ر ، إذالعاديػػػة 

الحكػػػؼ اجػػػازت  التػػػي  ٕٛٙ  كػػػذلػ السػػػادة ر ٖرالسظالبػػػة التعػػػؾيض امػػػاـ السحكسػػػة التػػػي أغػػػرت الظعػػػؽ 
فػػي اسػتئشافه مػػ  دفػػ  مدػػ ئا   اذا كػاف عمػػن الظػاعؽ بػػالشقض   يػػؾركٓٓٓٓٔربمرامػة ل يتَػػاكز مبممهػا 

السذػػرع ال رأدػػػي قػػػد اكلػػن مدػػػالة الظعػػػؾف الك ديػػػة أف  أالحػػػع   ٗرالتعػػؾيض لمسػػػدعن عمآػػػه فػػي الظعػػػؽ

                                                           

(1) Article 32-1’’Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être 

condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des 

dommages-intérêts quiseraient réclamés.’’  

(2)Article 559 

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende 

civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui 

seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la 

décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une 

expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de 

l'amende puisse y faire obstacle. 

(3)Article 581 

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile 

d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient 

réclamés à la juridiction saisie du recours. 

(4)Article 628= 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747715
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747715
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747709
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747703
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الج حػالت الك ػد التػي عػ  فقػد ٕٖالسػادة ر  مػؽ ٔال قرة رفي  عاما   ايراده أرا   زال  عؽ ف ا  كب ر  ا  افتسام
فرض المرامة عمن مؽ ك  غ ر العادية ـكسؾاء مشها طرؽ الظعؽ العادية ا مختمض طرؽ الظعؽ ترد في

يديء استعساؿ حق التقاضي كيذمى القزاء عؽ طريق التدؾيف كالسساطمة كيتدػبب فػي ضػآاع كقػع 
كجهػػد الدػػمظات القزػػائآة كسػػا اجػػاز تعػػؾيض الستزػػرر عػػؽ مػػا ا ػػابه مػػؽ ضػػرر أاشػػ  عػػؽ الظعػػؾف 

 الك دية  

عمػن الػشص  ػراحة إلػن  فشػاؾ اتَػاف ؽ فػي التذػريعات الكؿ يػذفبأف  يتزح مؽ كى ما تقػدـ
 إسػػػاءةبقرػػػد الضػػػرار بػػػالم ر كالسساطمػػػة كالتدػػػؾيف ك  جػػػراءاتفػػػي اق مدػػػةكلآة الستقاضػػػي عػػػؽ الك ػػػد

اقػػرار إلػػن  القػػؾاأ ؽ الجرائآػػة ال رأدػػآة كالسرػػرية   كاتَػػاه اخػػر يػػذفبسػػا فػػي اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي ك
ك دؼ كلكؽ برؾرة غ ر مباشرة كمؽ دكف الشص عمن ذلػ  شص عاـ سدةكلآة السدأآة عؽ التقاضي الال

تعػؾيض الستزػرر مػؽ الك ػد فػي بعػض إلػن  الذؼ يػذفبمه القؾاأ ؽ الجرائآة العرالآة الذؼ يس ك ريح 
 كاألأكار الك دؼ لمدشد تاركة السؾضؾع لحكؼ القؾاعد العامة  جراءاتاق

تعػػرض القزػػاء فػػي العػػراؽ كمرػػر كفرأدػػا فػػي عػػدة  -:مؾقــف القزــاء مــؽ الظعــؾن الكيديــة :ثانيــًا 
أف  ف ػػػي العػػػراؽ أَػػػد ، التقاضػػػي الك ػػػدؼ الػػػذؼ يرتػػػب السدػػػةكلآة السدأآػػػة عمػػػن مػػػؽ يدػػػمكهإلػػػن  قػػػرارات

اذا قػدـ السػدعن عمآػه شػػكؾػ ك ديػة كاذبػة ضػد السػػدعي " أأػهبقزػػع  تحاديػة العرالآػةمحكسػة التس  ػز ال
 عػػػؽ فػػػذا الزػػػرر كيمزمػػػه تعػػػؾيض السػػػدعي عسػػػال   مدػػػةكل  ماديػػػة اك اد آػػػة ، فآكػػػؾف  لػػػه اضػػػرارا  كسػػػبب 

لكى مؾاطؽ لكؽ استعساله  مك ؾل    مؽ القاأؾف السدأي ، لف حق التقاضي كاف كاف ٕٕٓ،ٚبالسادت ؽ ر
بػػػػاف  كالسالحػػػػع   0ر"غ ػػػػر جػػػػائز كدقرػػػػد الضػػػػرار بػػػػاألخريؽ يدػػػػتؾجب السدػػػػةكلآة القاأؾأآػػػػة  اسػػػػتعسال  

                                                                                                                                                                                

=Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas 

admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le 

montant ne peut excéder 10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une 

indemnité envers le défendeur. 

، أقػال  عػؽ : أػؾاؼ  ٕٔٓٓ/ ٔ/  ٕٓفػي  ٕٔٓٓ/ مدأآػة ثال ػة / ٙٔٔيشغػر: قػرار محكسػة التس  ػز العرالآػة السػرقؼ   ٔر
لآػػػػاـ السػػػػؾقرة تك آػػػػف السحكسػػػػة   كالسالحػػػػع أف ٛٓٔحػػػػاـز خالػػػػد كعمػػػػي عب ػػػػد عؾيػػػػد الحديػػػػدؼ، السرػػػػدر الدػػػػا ق ، ص
أف  مػػؽ القػاأؾف السػػدأي غ ػر دق ػػق ككػاف الكلػػن  ٕٕٓالسدػةكلآة عمػن اسػػاس الخظػأ التقرػػ رؼ اسػتشادا ألحكػػاـ السػادة ر

   كؾف الخ رة خا ػة باألعسػاؿ غ ػر السذػركعة الؾاقعػة عمػن الػش س مػؽ قتػىٕٕٓ   دؿ السادة رٕٗٓالسادة رإلن  تذ ر
  مػػؽ القػػاأؾف السػػذكؾر فهػػي قاعػػدة عامػػة تدػػرؼ عمػػن أؼ تعػػد يرػػ ب الم ػػر كيدػػتؾجب ٕٗٓكجػػرح كضػػرب امػػا السػػادة ر

  زرر الذؼ يترتب عؽ التقاضي الك دؼ ل يق  عمن الش س كالقتى كداقي  ؾر اليذاءالتعؾيض لف ال
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أغريػة التعدػض فػي  أسػاسامكاأآػة لآػاـ السدػةكلآة عػؽ الذػكؾػ الك ديػة عمػن إلػن  السحكسة فشػا اشػارت
السدػػػةكلآة  أسػػػاس  مػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي كعمػػػن ٚالسػػػادة رإلػػػن  الحػػػق عشػػػدما اشػػػارت سػػػتعساؿا

 أ دػهاسحكسػة مجاء في قػرار اخػر ل ك   مؽ القاأؾف السذكؾر ٕٕٓالسادة رإلن  التقر رية عشدما اشارت
السدعي عمن أمػؾاؿ تعػؾد لمسػدعن عمآػه فػؾ حػق مذػركع  مؽطمب كض  الحَز الحتآاطي " ما أره 

القزاء فؾ مؽ الحقؾؽ العامة ال ا تة لمكافة كاف طمػب الحَػز ل يتبعػه مدػةكلآة إلن  لف حق اللتَاء
فذا الحق لمك د بالسدعن عمآػه كل يدػتؾجب السدعي عؽ الزرر الذؼ لحق بالحاجز ما داـ لؼ يدتعسى 

طمػػب كضػػ  الحَػػز الحتآػػاطي اذا كػػاف بقرػػد الك ػػد أف  ، كمػػؽ م هػػـؾ السخال ػػة أدػػتشتج  0ر"التعػػؾيض
اء فػػي قػرار اخػر لهػػذه كجػ   لقآػاـ السدػػةكلآة كيدػتؾجب التعػؾيض يكػؾف سػببا   أأػػهكالحػق ضػرر بػالم ر ف

حػػػق السػػػدعي فػػػي السظالبػػػة بػػػالتعؾيض عػػػؽ الزػػػرر الػػػذؼ لحقػػػه كالشاشػػػ  عػػػؽ الػػػدعؾػ  "السحكسػػػة بػػػاف
 الػدعؾػ السقامػة مػؽأف  السقامة ضده يتحػدد بعػد تحريكػه الػدعؾػ الَزائآػة ضػد السػدعن عمآػه ، كثبػؾت

    2ر"لؼ يقرد  ها سؾػ الضرار بالم ر أأهالخ ر ك دية ك 

التقاضػػػي  إجػػػراءاترسػػػاء معػػػالؼ م هػػـؾ أفػػي  كب ػػػرا   القزػػػاء قػػػد قظػػ  شػػػؾطا  أف  كفػػي مرػػػر أَػػد
القزػاء إلػن  حػق اللتَػاء" جػاء فػي قػرار محكسػة الػشقض بػاف  إذالك دؼ عامة كمشها الظعؽ الك دؼ ، 

ل يدؾغ لسؽ يباشر فذا الحق الأحراؼ بػه عسػا كضػ   أأهإل  فؾ مؽ الحقؾؽ العامة التي ت بع لمكافة
كسػػػؾاء فػػػي فػػػذا  -مزػػػارة الم ػػػر كال حقػػػع السدػػػاءلة بػػػالتعؾيضا تمػػػاء  ك ػػػديا   اسػػػتعسال  لػػػه كاسػػػتعساله 

كػػاف  أأػػهلػػؼ يقتػػرف بػػه تمػػػ الشآػػة طالسػػا  ـالقرػػد  شآػػة جمػػب السش عػػة لش دػػه ا يقتػػرف فػػذاأف  الخرػػؾص
 يدتهدؼ  دعؾاه مزارة خرسه فػاذا كػاف الحكػؼ السظعػؾف فآػه قػد اسػتخمص تػؾافر أآػة الضػرار كقرػد

ه فػي فػذا الخرػؾص ءزػاقالك د لدػ الظػاعؽ بظمبػه اشػهار افػالس السظعػؾف عمآػه فحدػبه ذلػػ لآقػؾـ 
حػػق أف  السقػػرر فػػي قزػػاء فػػذه السحكسػػة" بػػاف  فػػذه السحكسػػةقزػػع  ايزػػا  ك     3ر" سػػمآؼ أسػػاسعمػػن 

                                                           

 ، مشذؾر عمن الأترأع تحع الرابطٕٚٓٓ/تعؾيض عؽ حَز احتآاطي/ٕٗٔقرار محكسة التس  ز التحادية السرقؼ   ٔر

https://www.hjc.iq/qview.32131/02/2121 خالز يرةيير.

، أقػػػال  ٕ٘ٓٓ/ ٖ/  ٗٔفػػػي  ٕ٘ٓٓ/ مدأآػػػة اكلػػن / ٖٕٙيشغػػر: قػػػرار محكسػػة التس  ػػػز العرالآػػة التحاديػػػة السػػرقؼ   ٕر
عؽ :أؾاؼ حاـز خالد ، عمي عب د عؾيد الحديدؼ ، السدةكلآة السدأآة الشاجسة عؽ التعدض في استعساؿ الحق الجرائي 

  ٛٓٔ ، صٕٓٔٓ ، الدشة رٗٗ ، العددرٕٔمشذؾر في مَمة الرافديؽ لمحقؾؽ، السَمد رفي الدعؾػ السدأآة ، بحع 
، أقػػال عػػؽ : سػػع د احسػػد شػػعمة ،قزػػاء الػػشقض السػػدأي فػػي ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔؽ جمدػػة  ٕ٘لدػػشة  ٖٕٕالظعػػؽ رقػػؼ   ٖر

  ٕٕٙ، صٕٙٓٓالسدةكلآة كالتعؾيض ، مشذأة السعارؼ ، السكشدرية ، 

https://www.hjc.iq/qview.321
https://www.hjc.iq/qview.321
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عسا يشذػأ مػؽ اسػتعساله  مدةكل  القزاء مؽ الحقؾؽ السك ؾلة لمكافة فال يكؾف مؽ استعسمه إلن  اللتَاء
ا تمػػػاء مزػػػارة  ك ػػػديا   اسػػػتعسال  اذا اأحػػػرؼ  هػػػذا الحػػػق عسػػػا كضػػػ  لػػػه كاسػػػتعسمه إل  مػػػؽ ضػػػرر لمم ػػػر

القزػاء مق ػد  ؾجػؾد إلػن  حػق اللتَػاء – ايزػا  ك "  اخػر لمسحكسػة أ دػها جػاء فآػهفي قػرار  ، ك 0ر"الم ر
مزػارة خرػسه إل  في دعػؾاه كلػؼ يقرػد  هػا السدعي كاف مبظال  أف  مرمحة جدية كمذركعة فاذا تب ؽ

يَ ػػػػز الحكػػػػؼ  فػػػػي القػػػػاأؾف  ػػػػى يكػػػػؾف عسمػػػػه خظػػػػا   مقػػػػررا   ل يكػػػػؾف قػػػػد باشػػػػر حقػػػػا   أأػػػػهكالشكايػػػػة بػػػػه ف
فؾ ما يقرد به  احبه ك د  "، كعرفع محكسة الستئشاؼ السررية الدفاع الك دؼ بقؾلها  ٕر"بالتعؾيض

، قته كلشآة اليػذاء قبظػاؿ الػدعؾػ عشاد بدؾء أآة لسزاياسال ب السظى كال كالتشك ى به باستعساؿ خرسه
   3ر"كفذا امر متركؾ لتقدير السحكسة تدتشتَه مؽ عركؼ القزآة 

حكؼ محكسة السػتئشاؼ عمػن السػدعن " أف إلن  اما في فرأدا فقد ذفبع محكسة الشقض ال رأدآة
أف  دكف  مػػؽ امػػاـ محكسػػة اكؿ درجػػه اعتػػرض كقػػاـك طمبػػات السػػدعي أػػهأل عمآػػه بػػالتعؾيض يكػػؾف مبػػررا  

، كدرػػ ته مػػؽ  كفسآػػة يقػػدـ فػػي السػػتئشاؼ حََػػا  أف  قاأؾأآػػة سػػمآسة كلػػؼ يتػػردد فػػي أسػػبابإلػػن  يدػػتشد
غ ػر  ػحآحة ، كفػذا السدػمػ التدػؾي ي يغهػر سػؾء أ تػه كيدػبب لدائشآػه ا أأهػ يعرؼ أأهالقاأؾف ف رجاؿ
أف  قزػػػػاة السػػػتئشاؼ الػػػذيؽ اكتذػػػ ؾاأف  أ دػػػها جػػػاء فآػػػه "سحكسػػػة قػػػرار اخػػػر لمكفػػػي   ٗر"مةكػػػدا ضػػػررا  

، مسػا أجبػر السدػتأأض  يكعشػاد تعدػ  كدإ ػرارالسدعن لؼ يتسدػ بأية كس مػػة جػادة ، كلَػأ  شآػة خب  ػة 
فػي السػتئشاؼ ، كفكػذا يتس ػز الخظػأ  عأجػى الػدفاؽ تدترد في جاأب مشهػا مػ أ قات ل اأ اؽإلن  عم هؼ

  ٘رالقزاء "إلن  في استعساؿ حق اللتَاء

                                                           

  ٖٕٙ: سع د احسد شعمة ،السردر الدا ق،صٜٔٛٔ/ ٔ/ ٕٛؽ جمدة  ٚٗلدشة  ٜٕٓالظعؽ رقؼ   ٔر
  أقال عؽ : مرظ ن مَدؼ فرجه ، احكاـ التقاضي الك دؼ كإساءة اسػتعساؿ ٜ٘ٙٔ/ ٕ/  ٛٔأقض مدأي جمدة   ٕر

   ٖٗحق التقاضي في ضؾء ال قه كالقزاء ، دار محسؾد ، القافرة ، ص
  د  ا ػػػرا آؼ امػػػ ؽ الشفآػػػاكؼ ، ا ػػػؾؿ التقاضػػػي ،  ٕٕٖص ٕٔالسحامػػػاة الدػػػشة  ٖٜٔٔؾأ ػػػؾ ي ٛاسػػػتئشاؼ مرػػػر   ٖر

، ٔ، طٕٚٓٓلدػػػشة  ٚٔكالقػػػاأؾف  ٕٚٓٓلدػػػشة  ٙٚالكتػػػاب الكؿ كال ػػػاأي فػػػي أغػػػؼ كاجػػػراءات التقاضػػػي طبقػػػا   لقػػػاأؾف 
  ٜٗمرر ، مؽ دكف سشة الشذر ، ص

(4)Cass . civ . , 2 ° , 28 mars 1973 , G.P. , 1973 , I , somm . p . 122 , civ . , 3º , 26 juin 1973 , Bull . III , 320 .  

 .ٕٓٗ،مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ،السردر الدا ق،ص : إ را آؼ أم ؽ الشفآاكؼ  أقال  عؽ

(5) cas. civ. 8 mars 1978, J.C.P. L978, IV, (1) civ. ler R, 16 mars 1977, J.C.P. 

1977, IV, 130, casse. civ. 12 février 1980 J.C.P. 1980, 1v, 168. = 
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 استقراره بعػدّ  تأممشا لمسؾقض القزائي مؽ الظعؾف الك دية في العراؽ كمرر كفرأدا أالحع كأثشاء
عسؾمػػػا  كدػػػاألخص الظعػػػؾف الك ديػػػة اذا مػػػا تػػػؾفرت ف هػػػا العشرػػػر السعشػػػؾؼ كالستس ػػػى بقرػػػد  جػػػراءاتاق
يدػػتدؿ عمآػػه مػػؽ سػػمؾؾ الستقاضػػي كػػاف يدػػتأأض حكػػؼ كفػػؾ لػػؼ يقػػدـ فػػي السحكسػػة الػػذؼ بػػالم ر  سػػاءةاق

ف هػا ، اك اتخػاذه  كُدػعَ ال تدائآة اؼ دل ى اك دفاع لرد الدعؾػ ، اك تكرار الحَػج كالسػاأ د التػي قػدمها 
لتؾجػه ال قهػي فػي مدمكا  تدؾيفآا  قطالة امد الشزاع كتأخ ر ك ؾؿ الحق لخرسه   كفذا ما يتؾافق م  ا

 تعريف الظعؾف الك دية   

 السظمب الثاني

 حكيقة الظعؾن الكيدية

لظبآعػة كػى  طبقا  لظعؾف الك دية يدتمـز التس  ز   ؽ حالت السدةكلآة السختم ة تحديد حقآقة ااف 
الت رقػػػة  ػػػ ؽ الخظػػػػأ إلػػػن  بػػػالرجؾعإل  ال ػػػى التػػػي تشتسػػػي الآػػػه ، كلػػػػؽ يتدػػػشن ذلػػػػإلػػػن  مشهػػػا كردفػػػا
خالؿ بالؾاجبات الجرائآة ، كد ؽ التعدض في استعساؿ حق الظعػؽ اك اؼ الالذؼ يشذأ عؽ التقر رؼ 
 إذ ، كفذه السدألة السهسة يذؾدها الك  ر مؽ المسؾض في مَاؿ القػاأؾف الجرائػي ،  هإجراءاتاجراء مؽ 

في أظاؽ الستعساؿ التعد ي لمحقؾؽ الجرائآػة كسػؾاء  جراءاتالك د في اقإلن  يتركز أغر اغمب ال قه
السدػةكلآة عػؽ إلػن  أَػد اشػارةأف  خظػأ  تقرػ ريا ، كمػؽ الشػادرأـ  أكاف ال عى السشذػ  لمك ػد حقػا  اجرائآػا  

الك  ػر مػؽ حػالت أف  الك د الجرائي في أظاؽ السدةكلآة الشاشئة عؽ الخالؿ بالؾاجب الجرائي ،  ى
ا طعؾف اك دعاكػ تعدفآة ، كالظعؽ الذؼ أأهب إل هاالخالؿ بالؾاجب الجرائي يذار الك د الشاش  عؽ 

لخرػػسه غ ػػر  محػػى سػػكؽدل ػػى مػػزكر مػػ  عمػػؼ الظػػاعؽ  تزكيػػره ، اك كضػػ  الظػػاعؽ إلػػن  يرفػػ  اسػػتشادا  
   ٔراستردار حكؼ في  آابه في حالػة الظعػؾف العاديػة  مؽ ثسة حآح بقرد عدـ ايراؿ التبمآغ له ك 

عمن ذلػ فاف الدراسة السشهَآة تدػتؾجب اقامػة التس  ػز  ػ ؽ حػالتي لآػاـ الظعػؾف الك ديػة فآسػا اذا  دشاء  ك 
ف لكػى اسػتعساؿ تعدػ ي لحػق اجرائػي لأـ   دؼ عبارة عؽ اخػالؿ  ؾاجػب اجرائػيكاف طبآعة الظعؽ الك

عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة فػػاف الفعػػاؿ الشاشػػئة عشهػػا السدػػةكلآة السدأآػػة  سػػس تدػػتشد عم هػػا ،حالػػة قؾاعػػد كأ

                                                                                                                                                                                

 =  ٕٛ٘،،مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ،السردر أ ده ، ص: إ را آؼ أم ؽ الشفآاكؼ أقال  عؽ 
 ك : ا ػػرا آؼ امػػ ؽ عبػػد التػػؾاب ، السرػػدر ٗٙٔاحسػػد ا ػػؾ الؾفػػا ، أغريػػة الحكػػاـ ، السرػػدر الدػػا ق ، ص يشغػػر:  ٔر

   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي  ٖٚٔ كالسادة رٛٚٗالدا ق ، ص
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تكػػػؾف اخػػػػالؿ  ؾاجػػػب قػػػػاأؾأي اك اسػػػتعساؿ حػػػػق برػػػؾرة غ ػػػػر أف أمػػػػا  محرػػػؾرة  شػػػؾع ؽ مػػػػؽ الفعػػػاؿ
، كفذا كض  تظب ق قؾاعد كى مشهسا عمن الخر  الخمط فيإلن  ، كعدـ الت رقة   شهسا يؾدؼ ٔرةمذركع

يكػؾف الَػزاء متشاسػب أف  قزػيل يت ق ك التظب ق الدػمآؼ ألحكػاـ القػاأؾف كيَػافي قؾاعػد العدالػة التػي ت
لظعؾف الك دية في ثالثة فركع أخرص ال رع الكؿ لبآاف  آاف حقآقة ا في درسسشلذلػ    كقدر العسى

ألثػار ال الػع كال ػرع مظعػؾف الك ديػة ما آة الؾاجبات كالحقؾؽ الجرائآة كال ػرع ال ػاأي الظبآعػة القاأؾأآػة ل
 -:يأتيتحديد الظبآعة القاأؾأآة لمظعؾف الك دية ، ككسا 

 الفرع االول

 الؾاجبات والحقؾق االجرائية

 الجرائػي تتس ى السرادر التقم دية لمسدةكلآة السدأآة في مَاؿ دراستشا فذه في الخالؿ بالؾاجب
عػػؽ ل تخػػرج مدػػةكلآة الخرػػؼ الشاشػػئة أف  كمػػؽ الظبآعػػي الجرائػػي كفػػي التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق
مرػدريؽ كفسػا الؾاجػب إلػن  ، لذا فاف الفعاؿ السشذئة لمسدػةكلآة ترجػ الظعؾف الك دية عؽ فذا الطار

 الحق الجرائي    الجرائي ك

 الؾاجب االجرائي  :أواًل 

بسػػػا يتشاسػػػب مػػػ  اتدػػػاع تظبآقاتهػػػا فػػػي القػػػاأؾف  ةلػػػؼ يهػػػتؼ ال قػػػه فػػػي تعريػػػف الؾاجبػػػات اقجرائآػػػ
الظعػؾف كػالتزاـ كػأثر اك فػي األحكػاـ رتػب عم هػا السذػرع  ػحة ي يتػال جػراءاتتمػ اق لسآساالجرائي 
التػزاـ ي رضػه القػاأؾف عمػن الخرػؼ لسرػمحة "  أأػهبالؾاجب الجرائػي  ال قه عرؼأف إل    ٕرحدؽ الشآة

كقد ،  "خرؼ آخر، كذلػ عمن خالؼ فكرة العبء اقجرائي الذؼ ي رضه القاأؾف لرالح الخرؼ أ ده 
مَػػػرد أذػػػػاط يغهػػػػر فػػػػي  ػػػؾرة خزػػػػؾع كامت ػػػػاؿ كطاعػػػة لحػػػػق إجرائػػػػي أك لدػػػػمظة  أأػػػػهب كػػػػذلػرؼ ُعػػػ

 كػى سػمؾؾ ي رضػه القػاأؾف عمػن الخرػؼ ك أأػهب  كذلػ عرؼ بسا يس ػزه عػؽ العػبء الجرائػي  ٖرقاأؾأآة
كاجب الخرؼ الذؼ كم تػه اك  ، تؾافرت له مقؾمات اللتزاـ بالسعشن ال شي، م ى: اللتزاـ  رد السراريف

                                                           

  ٖٔ، ص، السردر الدا قيشغر: ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات   ٔر
 ٗٙٔص ، ، السردر الدا ق -الشغرية العامة لمحق اقجرائي  ، آؼ عبد التؾابأحسد إ را  د   ٕر
سػقؾط ،  ، أب ػى إسػساع ى عسػر ٜٜٕص  سػا ق، ردرالؾسآط في قاأؾف القزاء السدأي، م، فتحي أسساع ى كالي  ٖر

   ٜٕسا ق، ص  ردرالحق في اتخاذ اقجراء، م
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 هعػبء ي رضػ مَػرد األجػراء، كقد يكػؾف  مع ؽ يداع مدتشدق اك مقآاـ بإجراء في مآعاد مع ؽل السحكسة
،  فػؾات السرػمحة عمآػها   ػى قاأؾأآػ جػزاء   تخم ه، كل يترتب عمن  لسرمحته الذاتآة القاأؾف عمن الخرؼ

م ػاؿ عػػبء اقثبػػات كعػبء الحزػػؾر كعػػبء اسػتآ اء شػػكى معػػ ؽ فػي اقجػػراء، كقػػد يتس ػى الؾاجػػب فػػي 
فػي مركػز الخػر الخرػؼ عشػدما يكػؾف خر، الػ بالمتشاع عؽ إعاقة أذاط شخص ، كذ مَرد الخزؾع

   ٔرمع شة مكشات قاأؾأآة ستعساؿمؽ اه يسكش

أشػخاص الخرػؾمة  ؽ التزامػات ي رضػها القػاأؾف عمػنعبػارة عػ في الؾاجبات اقجرائآةفاف لذلػ 
،  اعتبػارات عػدة ، مػؽ أجػى القزػاة أأ دػهؼأـ  الستدخم ؽأـ  سؾاء أكاأؾا الخرؾـ األ م  ؽ ، القزائآة

 ، اؼ فػػي القزػػايااقسػػراع بال رػػى لمػرض  حدػػؽ سػػ ر القزػػاء أكل ك لحػػق الخرػػؼ اآلخػر مراعػػاة مشهػا
القزػائآة الؾاجب الجرائي عبارة عؽ التزاـ ي رضه القاأؾف الجرائػي عمػن احػد اشػخاص الخرػؾمة أف 

اف تحق ػػق الحسايػػة القزػػائآة لمحػػق السؾضػػؾعي ، كدشػػاء  عمػػن ذلػػػ فػػلسرػػمحة الخرػػؼ الخػػر لمػػرض 
 -:  ٕريأتيبسا  س  زالؾاجب الجرائي يت

ـُ ،   ٔ عمػػن مػػؽ يخػػى  هػػذا اللتػػزاـ ، كالؾاجػػب  القػػاأؾف ي ػػرض جػػزاء  أف  اؼاف الؾاجػػَب الجرائػػي التػػزا
يقػػرر أف مػػؽ دكف  الجرائػػي  هػػذا الؾ ػػض يختمػػض عػػؽ العػػبء الجرائػػي الس ػػركض عمػػن الخرػػؼ

 القاأؾف جزاء  عمن مخال ته 
يتس ػػى الؾاجػػُب الجرائػػي بالمت ػػاؿ كالخزػػؾع ألكامػػر السحكسػػة اك تحسػػى الشتػػائج الشاشػػئة لسسارسػػة   ٕ

لػآس مكشػة يسشحهػا القػاأؾف لمخرػؼ  أأػهبؼ لحقه الجرائي ، كدهذا يتس ز عػؽ الحػق الجرائػي الخر
لتحق ػػق مرػػمحته الذاتآػػة ،  ػػى فػػؾ مَػػرد أذػػاط يكػػؾف برػػؾرة امت ػػاؿ كخزػػؾع لدػػمظة قاأؾأآػػة اك 

 لحق اجرائي  

                                                           

 . ٛٔ٘، ص السردر الدا ق،  مبادغ القزاء السدأي ، كجدؼ راغب فهسي  ٔر
لسػػا فػػؾ كارد فػػي  طبقػػا   -د  اجآػػاد ثػػامر أػػايف الػػدلآسي ، السػػاس القػػاأؾأي لَػػزاء ابظػػاؿ عريزػػة الػػدعؾػ السدأآػػة   ٕر

   ٔ٘ صٕٛٔٓؼ كال رأدػي، الظبعػة الكلػن ، السركػز العردػي، مرػر قاأؾف السرافعات كال قه كالقزاء العراقي كالسرر 
مقارأػػػة فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػات السرػػػرؼ  تأ ػػػ مآةدراسػػػة -الشغريػػػة العامػػػة لمحػػػق اقجرائػػػي  ،بأحسػػػد إ ػػػرا آؼ عبػػػد التػػػؾاد 

  ٙٙٔص ، ،ٖٕٔٓ، القافرة ،دار الشهزة العردآة  ،كال رأدي 
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ات بس هؾمػه التزاـ مردره قاأؾف السرافعػات بس هؾمػه الؾاسػ  ، فػأؼ التػزاـ ي رضػه قػاأؾف السرافعػ أأه  ٖ
يذػػػسى القؾاعػػػد الستعمقػػػة بالخترػػػاص كالقؾاعػػػد الجرائآػػػة كحتػػػن التػػػي تػػػشغؼ الدػػػمظة الػػػذؼ الؾاسػػػ  

 القزائآة كي رض جزاء عمن الخالؿ به فهؾ كاجب اجرائي  
ف الؾاجب الجرائي فؾ لآس غاية في ذاته  ى فؾ كس مة لتحق ق الحسايػة القزػائآة عمػن الحقػؾؽ إ  ٗ

 السؾضؾعآة  
 الحق االجرائي :ثانياً 

اف تعب ػػػػر الحػػػػق الجرائػػػػي فػػػػؾ تعب ػػػػر دارج فػػػػي ال قػػػػه كالقزػػػػاء لمدللػػػػة عمػػػػن الحقػػػػؾؽ الستعمقػػػػة 
التقاضػي ، كيعبػر عػؽ الحقػؾؽ التػي يك مهػا القػاأؾف الجرائػي ألشػخاص الخرػؾمة القزػائآة  إجراءاتب

لػه تعريػف فػي قػاأؾف لػؼ يػرد  أأػهإل  شػ ؾع اسػتعساؿ مرػظمح الحػق الجرائػي كعمن الرغؼ مػؽكالم ر ، 
اك باقي القؾاأ ؽ الجرائآة في العراؽ اك في القؾاأ ؽ السقارأة تعريػف لػه ، كفػذا مؾقػض جػدير  تالسرافعا

بالتأي د فمآس مؽ مهسة السذػرع كضػ  تعػاريف لمسرػظمحات القاأؾأآػة ،  ػى تػرؾ ذلػػ لم قػه ، كقػد افػتؼ 
عػػدة اتَافػػات كعمػػن الشحػػؾ إلػػن  م ػػؾا فػػي ذلػػػؼ اختأأهػػإل  الخ ػػر فػػي تحديػػد م هػػؾـ الحقػػؾؽ الجرائآػػة

 -:التي

 التقاضي امام القزاء. إجراءاتبالعسل االجرائي او ب قالحق اإلجرائي ىؾ ما يتعم .3
يعػد مرػظمح جديػد غ ػر معتسػد فػي ال قػه مرػظمح  الحػق الجرائػي أف إلػن  مؽ ال قػه رأؼذفب 

إلن   آاغته كاكت اء ال قه بسَرد الشارةاقجرائي كغ ر معركؼ مسا ترتب عمن ذلػ عدـ الفتساـ في 
لػذلػ التقاضػي برػ ة عامػة ،  إجػراءاتكجؾد الحق الجرائي في كى ما يتعمق بالعسى الجرائػي اك فػي 

الػذؼ يسكؽ القؾؿ باف الحق الجرائي فؾ تعب ر يقرػد بػه الحقػؾؽ التػي يشغسهػا القػاأؾف الجرائػي العػاـ 
يقـؾ  ها  التيالتقاضي في السدائى السدأآة كالَشائآة كالدارية  إجراءاتيشغؼ مَسؾعة القؾاعد الستعمقة ب

هػا كالقآػاـ  هػا إجراءاتالخرؾـ كالقزاة كمعاكأ هؼ ككى مؽ له مرمحة في الدعؾػ في سب ى الد ر فػي 
   ٔركحتن اأتهائها

                                                           

(1) Dr. Ossama EL MELIGI: « la déchéance en droit judiciaire privé ». cit., n° p.526.  

Garsonnt et Cezar-Bru: « traité de procédure » tom. ,. cit., n° 63. p. 114, Glasson et Tissier: 

« traité de procédure » tom. II, n°447, p. 357 

 . 12وقال عه: د. احمذ ابشاهٍم عبذ الحىاب ، المصذس السابق ، ص
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يـق في مركز قانؾني معـيؽ لتحق اجرائية ، يدتسدىا الخرؼ مؽ وجؾدهالحق االجرائي ىؾ سمظة  .4
 السرمحة الخاصة والذاتية .

الحقػػؾؽ الجرائآػػة فػػي سػػمظات اجرائآػػة ذاتآػػة يسشحهػػا القػػاأؾف أف إلػػن   0رذفػػب جاأػػب مػػؽ ال قػػه
مكشػػة اك  أأػػهقضػػ اء الحسايػػة القزػػائآة عمػػن الحقػػؾؽ السؾضػػؾعآة كالستشػػازع عم هػػا  ػػ ؽ الخرػػؾـ ، اك 

 إذ ،القزاء لحساية حق مؽ الحقؾؽ التي يدع ها إلن  سمظة مشحها القاأؾف لراحب   ة مع شة لمَؾء
يكػػؾف بسركػػز قػػاأؾأي اجرائػػي أف  الذػػخص  ؾ ػػ ه خرػػؼ يترتػػب عمآػػهأف  فػػذا الَاأػػب مػػؽ ال قػػه يػػرػ 

اكتدػػػاب الذػػػخص  ػػػ ة الخرػػػؼ كدػػػبب أف  يسشحػػػه بعػػػض الدػػػمظات الجرائآػػػة ، كقػػػد اكػػػد فػػػذا الػػػراؼ
اللتزامػػات مرفػػؾف  ؾجػػؾد خرػػؾمة امػػاـ لؾجػػؾده فػػي مركػػز اجرائػػي معػػ ؽ يكدػػبه الحقػػؾؽ كي ػػرض عمآػػه 

ها مركز الخرؼ اك مؽ أساسيتحدد عمن  التيالقزاء اك بدبب تمػ الخرؾمة ، ك بالسظالبة القزائآة 
 مدعن عمآه أـ  له الر ة في طمب الحساية القزائآة مدعآا  كاف
ل يدػػػػتعسمها اك أف  مقػػػػرر لسرػػػػمحة  ػػػػاحبه فمػػػػه أأػػػػهبكالحػػػػق الجرائػػػػي  ؾ ػػػػ ة سػػػػمظة يتس ػػػػز 

فػػذه الدػػمظة أف  ك اجبػػار مػػؽ اؼ احػػد كل يتحسػػى اؼ جػػزاء عمػػن عػػدـ اسػػتعسالها ،مػػؽ دكف  يدػػتعسمها
ل إذ يدتسدفا الذخص مؽ كجؾده بسركز اجرائي معػ ؽ فتدػسن الحقػؾؽ الجرائآػة كػالحق فػي الظعػؽ ، 

عمن تمػػ الدػمظة الجرائآػة لآػاـ  ُيبَشن ؾجؾده بسركز السحكؾـ عمآه ، كاف إل  يكؾف لمذخص فذا الحق
   ٕرجرائآة اثشاء الخرؾمة اك بدببهاالذخص بسَسؾعة مؽ العساؿ ال

ا سمظة ، كالحق في الدعؾػ أأهعبر عؽ بعض الحقؾؽ الجرائآة ب فشاؾ مؽَدر الشارة باف كت
كال عػػد سػػمظة مشحهػػا السذػػرع لم ػػرد لمػػرض الظمػػب مػػؽ القاضػػي ال رػػى فآسػػا يدعآػػه  أأػػهبالػػذؼ عػػرؼ 

اك  سمظة قاأؾأآة لمحرػؾؿ عمػن حكػؼ قزػائي بقرػد حسايػة مركػز قػاأؾأي أأهالقاضي مشكر العدالة ، ك 

                                                           

أب ػػى   د  ٜٜٕكٜٕٚ، السرػػدر الدػػا ق ، ص فتحػػي اسػػساع ى كالػػي ، الؾسػػآط فػػي قػػاأؾف القزػػاء السػػدأي  يشغػػر:  ٔر
ر ، سػػقؾط الحػػق فػػي مباشػػرة الجػػراء، فػػارس عمػػي عسػػ د   ٕٗاسػػساع ى عسػػر ، سػػقؾط الحػػق فػػي اتخػػاذ الجػػراء ، ص

، ٕ٘ٓٓ، سػشة ٕ٘، الدشة العاشػرة ، العػددٕ، بحع مشذؾر في مَمة الرافديؽ لمحقؾؽ ، مَمد دراسة مقارأة  –القزائي 
  ٜٛٔص
 . ٙٗص ، السردر الدا ق،  ى كاليفتحي إسساع  ٕر
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سػػمظة الػػدائؽ فػػي القآػػاـ بإعسػػاؿ  أأػػهبعػػرؼ  إذ حػػق التش  ػػذ الَبػػرؼ ككػػذلػ فػػي تعريػػف ،   ٔرحػػق معػػ ؽ
    ٕرالقاأؾأيالتش  ذ الَبرؼ كذلػ عؽ طريق الدكلة لمرض مظابقة مركزه الؾاقعي م  مركزه 

 .الحق االجرائي ىؾ مكشة او رخرة اجرائية يقررىا القانؾن لمذخص  ٖ
كدػذلػ يكػؾف الحػق الجرائػي عبػارة  (ٖ)الحػق الجرائػي فػؾ مكشػة اجرائآػةأف إلػن  اه اخرذفب اتَ

ا ػحاب فػذا الػراؼ أف إل  عؽ مكشة اجرائآة يسشحها القاأؾف لمخرؼ الذؼ يتست  بسركز قػاأؾأي معػ ؽ ،
فػذه السكشػة يقررفػا القػاأؾف لمخرػؼ أف إلػن  بعزػهؼاختم ؾا في تحديد السدت  د مؽ فذه السكشة ، فػذفب 

عػػرؼ فػػذا ككػػذلػ  ، ٗرلم ػػر مػػؽ تقػػررت مػػؽ اجمػػهأـ  ة لمسرػػمحة الذاتآػػة لهػػذا الخرػػؼسػػؾاء كاأػػع مقػػرر 
الخرػؾمة اك لذػخص مػؽ غ ػػر  " رخرػػة اك مكشػة اجرائآػة مقػررة ألطػػراؼ أأػهبالتَػاه الحػق الجرائػي 

أف إلػػن  الخػػر ذفػػبدعزػػهؼ ك  ، 5راطرافهػػا لمقآػػاـ بعسػػى اجرائػػي داخػػى الخرػػؾمة القزػػائآة اك بدػػببها "
عمػن مػا  مقترػرا   فذا التَاه لػؼ يَعػى الحػق الجرائػي تعب ػرا  أف    6رالسكشة تسشح لتحق ق مرمحة ذاتآة

كػذلػ الم ػر الػذؼ يكػؾف لػه حػق بدػبب الػدعؾػ يقرره القػاأؾف عمػن اطػراؼ الخرػؾمة فقػط ،  ػى يذػسى 
لسظالبة القزائآة يترتب اأف  فذا التَاه أساسكسا فؾ الحاؿ في حق الم ر في التدخى في الدعؾػ ، ك 

يكػؾف فػي مركػز قػاأؾأي معػ ؽ يسكػؽ تدػس ته "بػالسركز القػاأؾأي كمػؽ ثسػة  الذػخص خرػسا  ، عم ها عدّ 

                                                           

   ٔٗٔسا ق ، ص ردرالقاأؾف القزائي الخاص، م ،را آؼ أَ ب سعد ا   ٔر
  ٕٔص ، ٖٜٜٔدار الشهزة العردآة،  ،التش  ذ الَبرؼ في السؾاد السدأآة كالتَارية، فتحي أسساع ى كاليد    ٕر
تعػػرؼ السكشػػة فػػي مَػػاؿ القػػاأؾف السؾضػػؾعي باأهػػا الرخرػػة التػػي يعظ هػػا القػػاأؾف لكػػى فػػرد ، فالتسمػػػ رخرػػة امػػا   ٖر

  اك اأهػا الس ػزة التػػي يشظػؾؼ عم هػػا ٕٔٗالسمكآػة حػق  ريشغػػر: سػس ر تشػاغؾ ، مرػػادر اللتػزاـ ، السرػدر الدػػا ق ، ص
مَػػاؿ القػػاأؾف الجرائػػي فػػاف السكشػػة اك الرخرػػة الحػػق كلآدػػع فػػي الحػػق فػػي ذاتػػه  ػػى فػػي تشذػػأ عػػؽ الحػػق ، امػػا فػػي 

الجرائآػػة لآدػػع لهػػا طبآعػػة كاحػػدة  ػػى قػػد تكػػؾف سػػمظة كقػػد تكػػؾف اك قػػد تكػػؾف حقػػا  اك قػػد تكػػؾف رخرػػة   يشغػػر  هػػذا 
ة في الذريعة السالمآة كالقاأؾف، مقارأ ، دراسة تعريف الحق كمعآار ترشآف الحقؾؽ  ،عبد   مبركؾ الشَار الردد :
  عمػػػػػي عب ػػػػػد عػػػػػؾاد الحديػػػػػدؼ ، السرػػػػػدر ٕ٘، صٕٕٓٓ – ٕٔٓٓالقػػػػػافرة، العردآػػػػػة، الشهزػػػػػةدار ،  ة ال اأآػػػػػةالظبعػػػػػ

   ٕٗالدا ق،ص
  ٜٔ٘ك  ٛٔ٘: مبادغ القزاء السدأي، مردر سا ق ،ص كجدؼ راغب فهسي  (ٗ
  ٔٔ  د  كجدؼ راغب فهسي ، السردر أ ده ، ص٘ر
     ،ٖٕٓٓدار الشهزػػػة العردآػػػة،  ،اقجرائآػػػة أمػػػاـ القزػػػاء السػػػدأيؽ التشػػػازؿ عػػػؽ األعسػػػاؿ كالحقػػػؾ ،    عمػػػن الحديػػػدؼٙر

  ٕٖمحق الجرائي ، السردر الدا ق، صاحسد ا را آؼ عبد التؾاب ، الشغرية العامة ل : أقال  عؽ ، ٚٔص
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يتزػػػسؽ  أأػػػهلمخرػػؼ " كفػػػذا السركػػػز القػػػاأؾأي يسػػشح الذػػػخص الحقػػػؾؽ الجرائآػػػة كيمزمػػه بالؾاجبػػػات اؼ 
جػػاأب ؽ احػػدفؼ ايَػػا ي كيدػػسن بالَاأػػب اليَػػا ي لمسركػػز القػػاأؾأي لمخرػػؼ كيزػػؼ الحقػػؾؽ ، كالَاأػػب 

جرائػػي الخػػر يدػػسن بالَاأػػب الدػػمبي لمسركػػز القػػاأؾأي لمخرػػؼ كيزػػؼ الؾاجبػػات الجرائآػػة ، فػػالحق ال
اضػ اء الحسايػة لمػرض  " مَسؾعػة السكشػات الجرائآػة التػي يقررفػا القػاأؾف الجرائػي لمخرػؼ عػؽ عبارة

     ٔراقجرائآة عمن الحقؾؽ السؾضؾعآة "
 .التعريف الراجح لمحق االجرائي .6

أقػآؼ اآلراء ال قهآػة الدػابقة التػي ق مػع فػػي أف  أبػ ؽ التعريػف الػراجح لمحػق الجرائػي ل ػدأف  قبػى
اخػػذ بػػالسعشن الؾاسػػ  فػػي تحديػػد معشػػن قػػد  أأػػهمػػؽ  كعمػػن الػػرغؼتعريػػف الحػػق الجرائػػي فالتَػػاه الكؿ 

تعريف ي تقد لمدقة كيتدؼ بػالمسؾض لعػدـ تزػسشه العشا ػر كالخرػائص السس ػزة  أأهإل  الحق الجرائي
غ ػر  كفذا  ٕرخمط   ؽ م هـؾ الحق الجرائي كالجراء القزائي التعريفأف  ل كرة الحق الجرائي ، كسا

ي فػؾ مػا يػرد عمػن الحػق الجرائػأف  دق ق كؾف الجراء القزائي فؾ محى الحق اقجرائي، بسعشن اخر
ديػػػد تعريػػػف الحػػػق يستػػػاز فػػػي الؾضػػػؾح كالدػػػهؾلة فػػػي تح أأػػػهالتَػػػاه ال ػػػاأي أمػػػا  ، ٖرالجػػػراء القزػػػائي

لمتداؤؿ عؽ حكؼ تمػ الدمظات فػى فػي حقػؾؽ القؾؿ باف الحق الجرائي سمظة يدعؾ أف إل  الجرائي
لتستػػ   أسػػاسالسظالبػػة القزػػائآة  أف عػػدّ  ، كسػػا ل ى كفػػى يترػػؾر التعدػػض فػػي اسػػتعسالها ىأـ  اجرائآػػة

م هػػـؾ  ُيعػػدالذػػخص  ؾ ػػض الخرػػؼ كمػػؽ ثػػؼ تستعػػه بسركػػز قػػاأؾأي يخؾلػػه اكتدػػاب الحقػػؾؽ الجرائآػػة 
استبعاد بعض الحقػؾؽ الجرائآػة الهامػة م ػى حػق  أأهمؽ ش ساسر فالعتساد عمن فذا األؾ يتدؼ بالقر

 فػاف م هػؾـ الحقػؾؽ الجرائآػة كفػق فػذا التَػاه ادػلػذلػ القزػاء اك الحػق فػي الػدعؾػ ، إلن  اللتَاء
،(4)مبيشيري لذي االاصيفبيلمبيلبيةالقضيية ةبي  الشخصلاصفالخصمااكيسيبالخمط   ؽإلن 

عمػػن  بل يترتػػ أػػهالحػػق الجرائػػي فػػي السظالبػػة القزػػائآة غ ػػر دق ػػق أل أسػػاسالقػػؾؿ بػػاف أ ااخ ييرا 

                                                           

  ٖٖ، صالعامة لمحق الجرائي ، السردر أ ده  احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، الشغرية : د يشغر  ٔر
اجرائآػػا  ، كيكػػؾف جػػزء مػػؽ خرػػؾمة    اثػػرا   سػػى الػػذؼ يرتػػب عمآػػه القػاأؾف مباشػػرتهاء القزػػائي باأػػه : الععػرؼ الجػػر   ٕر

  ٚ٘ٔ، صالسردر الدا ق القاضي عبد الدتار أافي عبد عؾف ، :  يشغر
  ٕٓالسردر الدا ق، ص ،أحسد إ را آؼ عبد التؾابيشغر: د    ٖر
  ٖٙ، السردر الدا ق ، ص  اجآاد ثامر أايف الدلآسي ، الساس القاأؾأي لَزاء ابظاؿ عريزة الدعؾػ السدأآة د  ٗر

  ٖٙص
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سقؾط اك زكاؿ الخرؾمة زكاؿ اك سقؾط الحق في الدعؾػ اذ يكػؾف لرػاحب الحػق فػي الػدعؾػ رفعهػا 
اسػػتعساؿ إلػػن  ذفػػبالػػذؼ ال الػػع التَػػاه أمػا    ٔرمػؽ جديػػد كل يدػػقط حقػػه  ػػذلػ لسَػػرد زكاؿ الخرػػؾمة

يَعى مؽ الرعب حرر أظاؽ الحقؾؽ الجرائآة ،  فاف فذا الراؼ تعب ر السكشة عمن الحقؾؽ الجرائآة
ردػػط كجػػؾد الحقػػؾؽ الجرائآػػة ب كػػرة السظالبػػة القزػػائآة امػػر مشتقػػد ، اذ ي ػػار تدػػاؤؿ عػػؽ طبآعػػة أف  كسػػا

 قادفػا فهػى فػذا الحػق اجرائآػا  القزاء قبػى القآػاـ بالسظالبػة القزػائآة كاأعإلن  حق الذخص في اللتَاء
 مؾضؾعآا ىأـ 

كسػ  مػؽ م هؾمػه ككػى دعزػهؼ ضػ ق مػؽ م هػـؾ الحػق الجرائػي ك بعزػهؼ مسا تقدـ يتزح باف 
 القػػؾؿ بػػاف الحقػػؾؽ اقجرائآػػة سػػؾاء  إلػػن  اتَػػاه أػػاؿ أرػػ ب مػػؽ الشقػػد ، المػػر الػػذؼ دفػػ  جاأبػػا  مػػؽ ال قػػه

رخص فهي عبارة عؽ " مَسؾعة مؽ الؾسائى التي يكتدبها الذخص مباشػرة  ت اـ مكشة اـكاأع سمظا
أتآَػػػة اكتدػػػابه ك ػػػض الخرػػػؼ اك لرػػػاحب الرػػػ ة عشػػػد طمػػػب الحرػػػؾؿ عمػػػن الحسايػػػة القزػػػائآة اك 

كفػػػذا    ٕرالسؾضػػػؾعآة "لحسايػػػة القزػػػائآة عمػػػن حقػػػؾؽ الخرػػػؼ التش  ذيػػػة اك بدػػػببها ، كذلػػػػ قضػػػ اء ا
القزػاء إلػن  ؾؽ الجرائآة كسائى مشحها القاأؾف لراحب الحػق فػي اللتَػاءالتَاه جدير بالتأي د فالحق

كالظعػؽ فػي حقػؾؽ اجرائآػة كفػي كسػائى مشحهػا القػاأؾف قضػ اء الحسايػة عمػن  فالدعؾػ كالظمب كالػدف 
 الحقؾؽ السؾضؾعآة  

 الفرع الثاني

 الظبيعة القانؾنية لمظعؾن الكيدية

                                                           

ؾسآط ال، د  احسد الد د  اكؼ ، ٓ٘مردر سا ق، صفتحي أسساع ى كالي، الؾسآط في قاأؾف القزاء السدأي ،   ٔر
، أب ى إسساع ى عسر،  ٖٛٔ، ص ٕٓٔٓفي شرح قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية ، دار الشهزة العردآة ،القافرة ، 

   ٜٚٔ، صٜٜٜٔدار الَامعة الَديدة لمشذر، الؾسآط في قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية ، 
أب ػػى    د  ٛٚص السرػػدر الدػػا ق،  ، السػػدأي: دراسػػات فػػي مركػػز الخرػػؼ أمػػاـ القزػػاء كجػػدؼ راغػػب فهسػػي د (ٕ)

احسػػد ا ػػرا آؼ  ، ٜٗٔص  ، ٜٜٜٔ، مشذػػأة السعػػارؼ،  إسػػساع ى عسػػر: الؾسػػآط فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَػػارؼ 
  ٙٗمحق الجرائي ، السردر الدا ق، صعبد التؾاب ، الشغرية العامة ل
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   ؽ الخظأ التقر رؼ كد ؽ التعدض في استعساؿ الحػق الك ديةتتأرجح الظبآعة القاأؾأآة لمظعؾف 
كعمػػػن تعدػػػض فػػي اسػػػتعساؿ حػػػق الظعػػػؽ اك  خظػػػا  تقرػػػ ريا  كحدػػب ال عػػػى السكػػػؾف لمك ػػػد فآسػػا اذا كػػػاف 

 -:الت ر ى التي 

  الظعؾن الكيدية خظأ تقريري  :أواًل 

، كفػذا يزػ ي عمػن مركػز الخرػؼ السرػدر ح ػعاف الؾاجبات الجرائآة ذات طبآعة قاأؾأآػة مػؽ 
العديػد مػؽ إلػن  يتس ز  ؾجؾد أص قاأؾأي ي رض اتبػاع مدػمػ معػ ؽ ، كاذا أغرأػاالذؼ الظاب  القاأؾأي 

الشرؾص القاأؾأآة الجرائآة أَدفا ت رض عمن الخرؾـ عدة كاجبات كتمزمهؼ  ها مشذ  داية الخرؾمة 
ا شػػأف أأهيترتػػب عمػػن الظبآعػػة القاأؾأآػػة لمظعػػؾف الك ديػػة بكؾأهػػا كاجبػػات اجرائآػػة شػػ إذكحتػػن اأتهائهػػا ، 

الؾاجبات الخرػ التي ي رضها القاأؾف عشػد الخػالؿ  هػا تحقػق مدػةكلآة الخرػؼ التقرػ رية ، فالقػاأؾف 
لحػػػد العتبػػػارات التػػػي فػػػرض السذػػػرع فػػػذا  الجرائػػػي ي ػػػرض عمػػػن الخرػػػؼ اتبػػػاع سػػػمؾؾ معػػػ ؽ تحقآقػػػا  

فػػاف الظعػػؽ الك ػػدؼ لػػذلػ  هػػذا الؾاجػػب يعرضػػه لمسدػػائمة ،  جػػب مػػؽ اجمهػػا فػػاف عػػدـ التػػزاـ الخرػػؼؾاال
في اغمب  ا  قاأؾأآ ا  الشاش  عؽ اخالؿ بأحد الؾاجبات القاأؾأآة يكؾف خظأ تقر ريا  أاشئا  عؽ مخال ة أر

، كفػذا السركػز  قاأؾأآػا  اكتداب الذخص لؾ ض الخرؼ يسشحه مركػزا  أف  كسا   شا سابقا  ،ك    ٔرالحآاف
كسػػشتظرؽ لهػػا  ةجػػاأب ؽ ، احػػدفسا ايَػػا ي كيتس ػػى فػػي الحقػػؾؽ كالػػرخص الجرائآػػإلػػن  القػػاأؾأي يتحمػػى

لحقا ، ك األخػر سػمبي كيتس ػى بالؾاجبػات كالعبػاء الجرائآػة ، فػاذا مػا تعمػق السركػز القػاأؾأي لمظػاعؽ 
سى مع ؽ لسرمحته الذاتآة ف ي فذه الحالػة ي رض القاأؾف عمن الذخص القآاـ بعأف  بعبء اجرائي اؼ
عمػن الذػخص ، لف المايػة مػؽ تقريػره فػؾ لتحق ػق مرػمحة الخرػؼ  مدػةكلآةاؼ  بفاف القػاأؾف ل يرتػ

 الذاتآػػة ، م ػػاؿ ذلػػػ عػػبء الحزػػؾر عشػػدما ي ػػرض القػػاأؾف عمػػن الخرػػؼ الحزػػؾر لتسك شػػه مػػؽ الػػدفاع
اذا تعمػػق السركػػز أمػػا  ، ٕرعػػبء الثبػػات يزػػا  اكيترتػػب عمػػن  آابػػه فػػؾات فر ػػته فػػي الػػدفاع ، ككػػذلػ 

القػػػاأؾأي لمظػػػاعؽ  ؾاجػػػب اجرائػػػي م ػػػى كاجػػػب احتػػػراـ الذػػػكى اك كاجػػػب تش  ػػػذ امػػػر السحكسػػػة اك كاجػػػب 

                                                           

د  سػػمآساف مػػرقس ،   ٕٚٗجػػراءات ، السرػػدر الدػػا ق ، صد  ا ػػرا آؼ امػػ ؽ الشفآػػاكؼ ، مدػػةكلآة الخرػػؼ عػػؽ ال  ٔر
  ٖٛٔالسدةكلآة السدأآة في تقشآات البالد العردآة ، ص

، دراسػػات فػػي مركػػز الخرػػؼ امػػاـ القزػػاء السػػدأي ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة العمػػـؾ كجػػدؼ راغػػب فهسػػي  يشغػػر: د   ٕر
  ٚ، ص ٜٙٚٔ، ٔ، العدد/ٛٔ، السَمد / يةالقاأؾأآة كالقتراد
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كتقػػـؾ مدػػةكل ته  بػػهمخػػال   ّعػػدالتقاضػػي بحدػػؽ أآػػة ، فػػاف الظػػاعؽ يكػػؾف ممػػـز باتبػػاع فػػذا الؾاجػػب كال 
   ٔرها الخظأ التقر رؼ أساسالخالؿ بالؾاجبات الجرائآة كفي مدةكلآة تقر رية  أساسعمن 

 

 الظعؾن الكيدية تعدف في استعسال الحق : ثانياً 

، كفػػذا السركػػز القػػاأؾأي  لقػػد ذكرأػػا بػػاف اكتدػػاب الذػػخص لؾ ػػض الخرػػؼ يسشحػػه مركػػزا  قاأؾأآػػا  
فػػذا السركػػز القػػاأؾأي أف  يخؾلػػه الحقػػؾؽ الجرائآػػة لسػػتعسالها بسشاسػػبة حسايػػة حقؾقػػه السؾضػػؾعآة كسػػا

متس ػى  ا  يَا آػا  اجاأبػكالعبػاء الجرائآػة ك  تمتس ػى بالؾاجبػا ا  سػمبآ ا  جاأب ؽ كسا اكضػحشا جاأبػإلن  يتحمى
األخػػالؿ بالؾاجبػػات يترتػػب عمآػػػه لآػػاـ مدػػةكلآة الخرػػؼ عمػػػن أف  بػػالحقؾؽ كالػػرخص الجرائآػػة ، ككسػػػا

 أساسالخظأ التقر رؼ ، فاف تعدض الخرؼ في استعساؿ حقه يترتب عمآه لآاـ مدةكل ته عمن  أساس
كفشا ت ار عدة اسئمة ، مشها : ما في طبآعة التعدض في استعساؿ  أغرية التعدض في استعساؿ الحق  
يكػػػؾف الثػػػر السترتػػػب عمػػػن التعدػػػض فػػػي كمػػػؽ ثسػػػة  ظػػػأ التقرػػػ رؼ الحػػػق ى فػػػى فػػػؾ احػػػد تظبآقػػػات الخ

أف أـ    شهسػا ى ؽ استعساؿ الحق الجرائي كالثر السترتب عمػن الخػالؿ بالؾاجػب الجرائػي سػآاف ل فػر 
 ح ػػع عػػؽ الخظػػأ التقرػػ رؼ مػػؽ هالتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي لػػه مػػؽ الخرؾ ػػآة مػػا يس ػػز 

التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق كشغريػػة مدػػتقمة عػػؽ الخظػػأ فػػي  ؽ دراسػػةل ػػد مػػكمػػؽ ثسػػة  الس هػػـؾ كالثػػر
ظػػرؽ لالتَافػػات ه  ػؾرة مػػؽ  ػػؾره ى كلإجابػة عمػػن ذلػػ ل ػػد مػؽ التالتقرػػ رية كلػآس بعػػد ةالسدػةكلآ

 -:يأتي  طبآعة التعدض في استعساؿ الحق ككسا ال قهآة التي درسع

 الخظأ التقريري. اتتظبيق التعدف احد -:االتجاه االول  

ؼ أأهػإل  ،الخظػأ التقرػ رؼ  تظبآقػا  مػؽ تظبآقػاتإل  التعدػض مػا فػؾأف إلػن  التَػاه ذفب فذا 
 فقػاؿ بعزػهؼخارج حػدكد الحػق ، أـ  اختم ؾا في تحديد أظاؽ حرؾؿ التعدض فى فؾ في أظاؽ الحق

فػؾ  ػاحب فػذا  يعد ال قآه ال رأدي بالأ ػؾؿك  ، تَاكز الحق التعدض فؾ خركج عؽ حدكد الحق رأف 
جاأػب مػؽ ثؼ تبشن فذا الػراؼ ،  ٕر"يشتهي الحق يبدا التعدض ح ع " عبر عشه بسقؾلته الذه رة  إذالراؼ 

                                                           

  ٕٕٓاحسد ا را آؼ عبد التؾاب ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
(1) PLANIOL, Tr. élémentaire de droit civil, M 11 ed, t. 11, N° 871, M.PLANIOL et G. 

  RIPERT, tr. élémentaire de droit civil, 10 ed, 1926, t. 2, P. 298. 
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استعساؿ الدمظات التي يتزسشها الحق بغآة تحق ػق فػدؼ ل يتػؾفر فآػه "  أأهبه عرف إذفي مرر  ال قه
يشػػػػدرج التعدػػػػض فػػػػي اسػػػػتعساؿ الحػػػػق تحػػػػع م هػػػػـؾ احكػػػػاـ السدػػػػةكلآة  أأػػػػه، كمػػػػؽ ثػػػػؼ ف 0ر" فػػػػذا الذػػػػرط
كفػػق فػػذا التؾجػػه ل يعػػد  ػػؾرة عمػػن فػػاف التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق برػػؾرة عامػػة لػػذلػ  التقرػػ رية  

التعدض كلآس فشاؾ تعدض في  أيبد ح عالحق يشتهي أف  ّعدهعؽ  ؾر العسى غ ر السذركع بمدتقمة 
لػػه فػػي  يكػػؾف مظػػا ق لمقػػاأؾف كمخػػالضأف  كػػؽالعسػػى الؾاحػػد ل يسأف  فػػذا الػػراؼ فػػؾ أسػػاسحػػق مػػا ، ك 

تشػػاقض غ ػػر مقبػػؾؿ لف الفػػراد اذا كقػػ   ُيعػػدالؾقػػع ذاتػػه ، كاف ا ػػظالح التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق 
القػاأؾف  حػدكد حقػؾقهؼ ، فمالبػا   زيؽمتَػاك  اذلػ كفػؼ يسارسػؾف حقػؾقهؼ  ػى يكؾأػؾ مشهؼ التعدض ل يكؾف 

 فػاذا مػا تَػاكزكا فػذه الحػدكد فػاف عسمهػؼ يكػؾف  الفػراد لحقػؾقهؼ كيزػ  لهػا شػركطا   يرسؼ حدكد مسارسة
    2رعدض يتحقق عشد مَاكزة تمػ الحقؾؽ لآاـ التلذلػ كجه حق مؽ دكف 

فػػذا الس هػػـؾ لمتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق لػػؼ يعػػد لػػه  ػػدػ فػػي الؾقػػع الحاضػػر فػػي عػػى أف  لإ
شغػاـ العػاـ كتظػؾر أغريػة التعدػض فػي الالتظؾرات الجتساعآة لبعض الس ا آؼ كالفكار القاأؾأآة ك كػرة 

التس  ػػػز  ػػػ ؽ أف  ك رد ممػػػـز كفػػػؾ يدػػػتعسى حقؾقػػػه احتػػػراـ حقػػػؾؽ الخػػػريؽ ،اسػػػتعساؿ الحػػػق فا ػػػبح ال ػػػ
   3رمَاكزة حدكد الحق كالتعدض في استعساله باتع كاضحة كل يسكؽ الخمط   شهسا

                                                                                                                                                                                

 ، دراسػػةالتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حػػق الشذػػر  ،مبػػركؾ الشَػػارعبػػد   د    ٕٔٗد  سػػس ر تشػػاغؾ ، السرػػدر الدػػا ق ،  
  ٖ٘ٗ،صٜٜ٘ٔالقافرة، العردآة، الشهزةدار ، السالمي كالؾضعي ة في ال قه ؽ مقارأ

   ٗٙٔص، ٜٛ٘ٔمكتبة عبد   ك بة ، القافرة ، ،لمحق  العامة الشغريةمحاضرات في  ، اسساع ى غاأؼ:  د  ٔر
  ٙ٘ص، ٜٓٙٔ،مرػػر ،  مظبعػة مرػر،ٔكالمػاء العقػؾد، طالتعدػض فػي اسػتعساؿ الحقػؾؽ  حدػ ؽ عػامر، يشغػر:  ٕر
مػؽ دكف  ،دار الذػركؽ  ، طبآعته ك معآاره في ال قه كالتذري  كالقزاءرالد د، التعدض في استعساؿ الحق يشؾق يشغر:ك 

  ٓٓٔص ،كل مكاف طباعه الظباعةسشه 
 ، مرػادر اللتػزاـ، الدشهؾرؼ ، الؾسآط في شرح القاأؾف السدأي حؾؿ أغريه اللتػزاـ  ؾجػه عػاـ عبد الرزاؽ  يشغر:  ٖر

شػػػؾقي الدػػػ د ،السرػػػدر أ دػػػه ،  يشغػػػر:ك  ٖٛٛص  الظباعػػػة، ةسػػػشمػػػؽ دكف  ،احآػػػاء التػػػراث العردػػػي   ػػػركت لبشػػػاف دار
قػػػاأؾف السرافعػػػات السرػػػرؼ  فػػػي فػػػي اجػػػراءات التقاضػػػي كالتش  ػػػذ سػػػاءةاق، عبػػػد التػػػؾاباحسػػػد ا ػػػرا آؼ  يشغػػػر: ك ٔٓٔص

  ٖٕص  ٜٕٓٓ الَديدة، السكشدرية ، الَامعةدار  ة  ،مقارأ كال رأدي ردراسة
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إلن   ؾرة مؽ  ؾر الخظأ التقر رؼ ،إل  مسؽ قالؾا باف التعدض ما فؾ  0رذفب ال ريق الخر
حػق مػؽ دكف    ؽ الخظأ فػي السدػةكلآة التقرػ رية كدػ ؽ التعدػض كل يػركف التعدػض عسػى عدـ الت ريق
الذػخص كفػؾ يدػتعسى حقػه أف  كالخظأ عمػن حػد سػؾاء، كالسبػدأ الػذؼ يقػـؾ عمآػه فػذا الػراؼ كاأسا يركأه
 عشػػدماإل  الضػرار بػػالم ر فػال يشػػأػ  ش دػه عػػؽ السدػةكلآة أثشاءفػػايعسػى بعشايػػة يتَشػب أف  يَػب عمآػػه

َػد عمن فذا الراؼ فاف تحديد طبآعة التعدػض تبػدك سػهمة كت دشاء  ك  يدتعسى حقه بحذر كاأتباه كحرص ،
ؾف لمخظػأ جػاء أتآَػة اسػتعساؿ مدافا في فكرة الخظػأ كفػي فكػرة يتحقػق م هؾمهػا سػؾاء كػاف العسػى السكػ

خظأ كحدب فػذا التَػاه ال قهػي لػه ، كاف ال ٕر ا  استعساؿ حق فآعد العسى خظأ تقر ريمؽ دكف  ـحق ا
يؾجػػد أف  الخظػػأ تقرػػ رؼ  عػػدّ  ػػؾر عديػػدة فهػػؾ غ ػػر محػػدد لهػػذا يدػػسح بذػػسؾؿ حػػالت ك  ػػرة، فآك ػػي ل

اأحػراؼ فػػي الدػػمؾؾ ل يرػػدر مػػؽ الرجػى العػػادؼ اذا مػػا كجػػد فػػي أ ػس الغػػركؼ الخارجآػػة لسػػؽ احػػدث 
ة يدػػمكه الشػػخاص فػػي حآػػاتهؼ فػػؾ الدػػمؾؾ السعتػػاد فػػي حآػػاأف  الزػػرر، فالدػػمؾؾ السػػألؾؼ الػػذؼ يَػػب

   ٖرلمخظأ مكؾأا   يعد أأهالعادات فتحدده العادات الدائدة كاذا ما كاف الدمؾؾ ل يظا ق فذه  التيالشاس 
مَػػاكزة الذػػخص فػػي اسػػتعساله لحقػػه " أأػػهبد عػػرؼ التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق كاسػػتشادا لهػػذا الػػراؼ فقػػ

ال قػػه ال رأدػػي الحػػديع قػػد أف  ، كتَػػدر اقشػػارة ٗر"بػػالم ر مسػػا يمحػػق ضػػررا   ا القػػاأؾف الحػػدكد التػػي رسػػسه

                                                           

د  مشذر ال زى ، الؾسآط في   ٕٗٛ، السردر الدا ق،صمرادر اللتزاـ ،عبد الرزاؽ الدشهؾرؼ د كيشغر مشهؼ :   ٔر
دراسػػة مقارأػػة  ػػ ؽ ال قػػه السػػالمي كالقػػؾاأ ؽ السدأآػػة العردآػػة كالجشبآػػة معػػززة بػػاراء ال قػػه كاحكػػاـ رشػػرح القػػاأؾف السػػدأي 

 ،ـاللتػػزاه، مرػػادرفػػرج الرػػد عبػػد السػػشعؼ  ٕٙٓٓالقزػػاء  ، الظبعػػة الكلػػن ، دار ئػػاراس لمظباعػػة كالشذػػر ، ارد ػػى ، 
 ، السدػػةكلآة السدأآػػة ،سػػمآساف مػػرقص  ٚ٘ص ، السرػػدر أ دػػه ،حدػػ ؽ عػػامر  ٚٛٗص ،ٜٜٙٔ، مظبعػػه السػػتقالؿ 

 ،ٔج  العردآػػػػة ، الشهزػػػػةدار ، الشغريػػػػة العامػػػػة لاللتػػػػزاـ  ،جس ػػػػى الذػػػػرقاكؼ    ٕٓٔص ،ٜٛ٘ٔدار الشذػػػػر الَامعػػػػات،
 =بذػػػ ر ، الػػػؾج ز فػػػي أغريػػػةال ي طػػػهالبكػػػرؼ  البػػػاقي  عبػػػد السَ ػػػد الحكػػػآؼ ك د  عبػػػد د   ٕٔ٘، ص ٜٜ٘ٔمرػػػر،

د  ي لب ب ششب ، دركس في أغرية   ٜٕٕص ، ٜٓٛٔ،  مرادر اللتزاـ ٔالعراقي ، ج السدأيفي القاأؾف  اللتزاـ=
د  سػػػػس ر تشػػػػاغؾ ، مرػػػػادر   ٖٚٗ،صٜٚٚٔ-ٜٙٚٔاللتػػػػزاـ ، مرػػػػادر اللتػػػػزاـ ، دار الشهزػػػػة العردآػػػػة ، مرػػػػر ، 

  ٕٕٗاللتزاـ ، السردر الدا ق ، ص
ا ػػػرا آؼ سػػػعد ك د  فسػػػاـ ي محسػػػؾد زفػػػراف ، السػػػدخى  د  أب ػػػى  ٘ٓٔمرػػػدر سػػػا ق ،ص شػػػؾقي الدػػػ د ، يشغػػػر:  ٕر

  ٜٕٛص، ٕٕٓٓ ، مشذأة السعارؼ ، السكشدرية ،أغرية الحق –لمقاأؾف 
(3) Rabut: La notion de la faute dans le droit privé, Thèse, Paris, 1946, p. 79. 

 ،ٕ، ط العردآػػػػػػػػة الشهزػػػػػػػػةدار ،  السػػػػػػػػدأي القزػػػػػػػػاء قػػػػػػػػاأؾف الؾسػػػػػػػػآط فػػػػػػػػي ، فتحػػػػػػػػي أسػػػػػػػػساع ى كالػػػػػػػػي يشغػػػػػػػػر: د   ٗر
  ٓٚص ،ٜٕٓٓ،  ركت 
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السذرع لؼ أف إلن   ؾرة مؽ  ؾر الخظأ كفذا يرج إل  استعساؿ الحقؾؽ ما فؾ إساءةأف  استقر عمن
يشغؼ مدألة استعساؿ الحقؾؽ كسا أغسها السذرع العراقي كالسررؼ مسا اضظر ال قه ال رأدي معالَتها 

    ٔرضسؽ السدةكلآة عؽ الخظأ

 التعدف نؾعًا متسيزًا عؽ الخظأ. -ثاني :االتجاه ال

جاأػػػب إلػػػن  التعدػػػض  ػػػؾرة ثال ػػػة مػػػؽ  ػػػؾر الخظػػػأ ّعػػػدإلػػػن  ال قآػػػه ال رأدػػػي رجؾسػػػراف ذفػػػب 
التعدػػػػض فػػػػؾ اأحػػػػراؼ عػػػػؽ المايػػػػة أف إلػػػػن  ذفػػػػبك الحػػػػق ، حػػػػدكد  ػػػػؾرتي الأحػػػػراؼ كالخػػػػركج عػػػػؽ 

كاأسػا يعػد خظػأ ذك طبآعػة  التقرػ رؼ  التعدػض ل يعػد  ػؾرة مػؽ  ػؾر الخظػأكاف  الجتساعآة لمحػق ،
 ستػازفػاذا كػاف الخظػأ ي خا ة تدتقى عؽ الخظػأ العػادؼ كؾأػه يػرتبط  ػركح الحػق كغايتػه الجتساعآػة ،

بالعشرػػر الش دػػي اك الذخرػػي فػػاف الخظػػأ فػػي التعدػػض فػػؾ خظػػأ اجتسػػاعي أؼ ضػػد السرػػمحة العامػػة 
يبقن كمؽ ثسة  السذركعآة ، يعد  ؾرة خا ة مؽ  ؾر عدـ أأهإل  مذركعا   غ ر فهؾ كاف كاف عسال  

فػػػػذا التعريػػػػف يتدػػػػؼ بالبدػػػػاطة أف  مػػػػؽ كعمػػػػن الػػػػرغؼ   ٕركلآة التقرػػػػ ريةالتعدػػػػض ضػػػػسؽ أظػػػػاؽ السدػػػػة 
كاف كػاف  أػهلقػن اعتػراض أل أأػهإل  محػى اعتبػار فػي ال قػه ال رأدػي الحػديع أأػهكال تعاد عؽ التعق د ك 

لػؼ يتخمػن عػؽ فكػرة الخظػأ كاطمػق  كاقعا   أأه، فا تعد عؽ جعى التعدض  ؾرة مؽ  ؾر الخظأ  عافريا  
   3رعمن التعدض مرظمح رالخظأ الستس ز 

التعدـــف مـــرتبة بفكـــرة الحـــق ومدـــتقل بشغريـــة عامـــة خـــارج دائـــرة السدـــؤولية  -: الثالـــثاالتجـــاه 
 التقريرية .

خارج السدةكلآة  أأهغاية الحق ك  أساستعريف التعدض عمن إلن   ٗرحاكؿ فريق اخر مؽ ال قهاء
إلػن   Saleillesرد ذفػب ال قآػه ال رأدػيفق ، لؼ يت قؾا عمن تعريف مؾحد لمتعدض ؼأأهإل  ، التقر رية

                                                           

(1)Jean-Luc Aubert ,Introduction al-pro au droit et thèmes fondamentaux du droit civil, SIREY, 14 édition 

Chup 2012,p270 . 

(2) JOSSERAND , de l'abus des droits , 1905 , p.44 .  

معػة الَديػدة ، احسد يؾسض ، غش الخرـؾ كدبب لمظعؽ بالتساس اعادة الشغر ، دار الَا سشآة : د واشاست إلى رلك 
  ٘ٓٔ، صٖٕٔٓالسكشدرية ، 

   ٔٔٔشؾقي الد د ،السردر الدا ق،ص د    ٕٛعبد التؾاب ،السردر الدا ق ،صاحسد ا را آؼ   ٖر
   Bonnecaseككػػػذلػ ال قآػػػه  ؾأكػػػاز  Savatierآه اتفهػػػذا الػػػرأؼ ال قآػػػه سػػػامػػػؽ ال قهػػػاء ال رأدػػػ  ؽ الػػػذيؽ قػػػالؾا    ٗر
عمي عمي سمآساف ، الشغرية العامة لاللتزاـ ، مرػادر اللتػزاـ فػي    د  ٔٔٔشؾقي الد د ،السردر الدا ق،ص يشغر:ك 
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عسػػى يكػػؾف بقرػػد الضػػرار بػػالم ر كلػػآس لرػػاحبه مرػػمحة ذات لآسػػة مذػػركعة اك "التعدػػض فػػؾ أف 
إلػػػن  السرػػػمحة ضػػػابط ّعػػػدفػػػذا التعريػػػف شػػػامى لَؾاأػػػب فكػػػرة التعدػػػض ك أف  كعمػػػن الػػػرغؼ مػػػؽ، " مقػػػدرة

لػػؼ يدػػمؼ مػػؽ الشقػػد كؾأػػه يرػػض التعدػػض ترػػرؼ اك عسػػى كلػػؼ يبػػ ؽ  أأػػهإل  تحق ػػق التعدػػض مػػؽ عدمػػه
تػػػؾفر أآػػػة  جعػػػى السرػػػمحة قريشػػػة عمػػػن أأػػػهك  عمػػػن غ رفػػػاأـ  محػػػى فػػػذا العسػػػى فػػػى يػػػرد عمػػػن الحقػػػؾؽ 

كازاء فػػذه   ٔر اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ  فػػي جسآعهػا التعدػػضحػػالت  ضػابط عػػاـ بعػػدفاالضػرار بػػالم ر كلػػآس 
 عػػرؼ إذمسػػا شػػاب التؾجهػػات الدػػابقة  خالآػػا   ا  جاأػػب مػػؽ ال قػػه حػػاكؿ  ػػآاغة تعري ػػأف  الأتقػػادات أَػػد

أف  أؼ" استعساؿ الحق لم ر السرمحة اك الهدؼ الذؼ شػرع مػؽ اجمػه مسػا يزػر بػالم ر " أأهب التعدض
   ٕرالحق ةيالتعدض يحرى عشدما يحدث اأحراؼ عؽ غا

باف التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق ل يسكػؽ ترػؾره خػارج كفذا التَاه الخ ر جدير بالتأي د كأرػ 
لحق فالسدةكلآة عؽ التعدض تقؾـ كلؾ لؼ يق  مؽ  احب ا،  ؾرة مؽ  ؾر الخظأ أأهلحق اك حدكد ا

لػذلػ  ، فالتعدػض يػرتبط ب كػرة الحػق كالمايػة مػؽ اسػتعساله كاسػتشادا   ةالآقغػ أؼ اخالؿ  ؾاجب الحآظػة ك
 ق استعساؿ الخرؼ لحقه في الظعؽ برؾرة ل تت"  أأهبالتعدض في استعساؿ حق الظعؽ يسكؽ تعريف 

اف السذػػرع فػػي العػػراؽ كمرػػر قػػد أغػػؼ " ، مػػؽ جاأػػب اخػػر فػػالتػػي قػػرر السذػػرع الحػػق مػػؽ اجمهػػاتػػه كغاي
التعدػػض قػػد أف ك  ق برػػؾرة مدػػتقمة عػػؽ الخظػػأ فػػي السدػػةكلآة التقرػػ رية ،التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػ

تقػػػؾـ  ػػػؾرة  إذ ،  ػػػؾرة عػػػدـ السذػػػركعآةإل  الخظػػػأ فمػػػآس لػػػهأمػػػا  يشػػػدمج داخػػػى أظػػػاؽ السذػػػركعآة ،
التعدض في استعساؿ الحق في حالػة ل يتػؾفر ف هػا الخظػأ ، كسػا لػؾ اسػتعسى  ػاحب الحػق لحقػه بكػى 

فذا الستعساؿ أتج عشه اضرار ا ا ع الم ر اك ر أف إل  حآظة كحذر كلؼ يكؽ يقرد الضرار بالم ر
،  السػتعساؿ يعػد تعدػ ا  ف أ عمن الرغؼ مػؽلخظأ ادت عمآه ف ي فذه الحالة ل يؾجد مؽ ال ائدة التي عا

                                                                                                                                                                                

احسػد الدػػع د  ك  ٕٛٔ صٖٕٓٓديػؾاف السظبؾعػات الَامعآػة ، الَزائػر ، القػاأؾف السػدأي الَزائػرؼ ،الظبعػة الخامدػة ،
  ٖٖٓالسدخى لمعمـؾ القاأؾأآة ، الشغرية العامة لمحق، جامعة السشرؾرة / كمآة الحقؾؽ ، صالزقرد، 

التعدػػض فػػي  ة، الحػػق كمػػدػ سػػمظاف الدكلػػة فػػي تق  ػػده كاطالقػػه كأغريػػفتحػػي الػػدريشيد    فػػي فػػذا التَػػاه : يشغػػر0)ر
   ٘ٚ٘ص ،ٜٚٙٔ، مظبعة جامعة دمذق ، ٔاستعساؿ الحق   ؽ الذريعة كالقاأؾف، ط

، الدػػ د شػػؾقيد    ٕٔٔٔص ،ٜٓٙٔ، مرػػر ، ٕ، مظبعػػة دار السعػػارؼ ،طا ػػؾؿ القػػاأؾف  حدػػؽ ك ػػره ، يشغػػر:  ٕر
ة، العردآػػ ةدار الشهزػػ ، تَػػريؼ فكػػرة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق ،فاللػػي عبػػد اللػػه   د   ٖٖٔ ص السرػػدر الدػػا ق،

اسػتعساؿ  سػاءةك ح ػدر فهسػي حػاتؼ ، الَػزاء الجرائػي ق د  ضس ر حد ؽ أا ر السعسػؾرؼ    ٕ٘ص ،ٕٕٓٓمرر ، 
الجػػراء القزػػائي ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة السحقػػق الحمػػي لمعمػػـؾ القاأؾأآػػة كالدآاسػػآة ، العػػدد ال ػػاأي ، الدػػشة ال امشػػة 

  ٙ٘ٗ، صٕٙٔٓ
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فالتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػؾ غ ػػر الخػػركج عػػؽ حػػدكد الحػػق ، فرػػاحب الحػػق يعػػد متعدػػ ا  كلػػؾ لػػؼ 
يخػػرج عػػؽ حػػدكد حقػػه متػػن مػػا اأظبػػق عمػػن اسػػتعساله لحقػػه احػػدػ حػػالت التعدػػض الػػؾاردة فػػي السػػادة 

فعمه  ُيعدفاف  احب الحق  لحقفي حالة الخركج عؽ حدكد اأما  الدابعة مؽ القاأؾف السدأي العراقي ،
 تعديا  عمن الم ر كيدخى في أظاؽ غ ر السذركعآة كيمـز بالتعؾيض حدب قؾاعػد السدػةكلآة التقرػ رية

قؾاأ ششػػػا العردآػػػة اسػػػتسدت فكػػػرة التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق مػػػؽ الذػػػريعة السػػػالمآة كمػػػؽ أف  ثػػػؼ،  ٔر
السذػركع أف  التعدػض عمػن فكػرة الخظػأ ، كسػا تػبؽِ السذركع ال رأدي اليظالي ، كالذريعة السالمآة لػؼ 

اسػتعساؿ الحػق  إسػاءةلػؾ كاأػع ، ك  عػؽ السدػةكلآة التقرػ رية التعدض مدتقال   ّعدال رأدي اليظالي قد 
لذلػ ، كردتها القؾاأ ؽ الؾضعآة م  فذه السدةكلآة كلؼ ت رمها ة مؽ  ؾر السدةكلآة التقر رية أل ؾر 

  ػػؾرتدػػتؾعب  الخظػػأ ل مػػؽ  ػػؾر الخظػػأ التقرػػ رؼ لف فكػػرة  ػػؾرةل يسكػػؽ القػػؾؿ بػػاف التعدػػض 
   ٕرجسآعها التعدض

 الفرع الثالث    

 االثار السترتبة عمى تحديد الظبيعة القانؾنية لمظعؾن الكيدية

                                                           

 ، الكبػػػػػػرػ رأػػػػػػة فػػػػػػي الأغسػػػػػػة القاأؾأآػػػػػػة دراسػػػػػػة مقار: د  مبػػػػػػارؾ سػػػػػػع د ، التعدػػػػػػض فػػػػػػي اسػػػػػػتعساؿ الحػػػػػػق  يشغػػػػػػر  ٔر
د  ضػػػػػس ر حدػػػػػ ؽ أا ػػػػػر السعسػػػػػؾرؼ   ٗٙ،صٜٜٛٔ، لدػػػػػشةٕٔف ، العػػػػػددمشذػػػػػؾر فػػػػػي مَمػػػػػة القػػػػػاأؾف السقػػػػػار  بحػػػػػع

  ٙ٘ٗ، صالسردر الدا ق ،  ك ح در فهسي حاتؼ
السذػػركع أحػػى الػػشص الخػػاص  تقريػػر أف    ػػدرلمقػػاأؾف السػػدأي السرػػرؼ مػػا أرػػه  السػػذكرة اليزػػاحآةكػػذلػ كرد فػػي   ٕر

   ؽ الشرؾص التسه ديػة ، لف لهػذه الشغريػة مػؽ معشػن العسػـؾ مػا يَعمهػا بارزا   استعساؿ الحق مكاأا  أغرية التعدض في 
 رأػ قػدكػاف القزػاء  ااذك تكؾف مَرد تظب ق ل كرة العسػى غ ػر السذػركع مؽ دكف أف  القاأؾف ، أؾاحيتشبدط عمن جسآ  

الشرؾص ، فهػؾ لػؼ يقرػر فػذا التظب ػق عمػن أاحآػة قؾاعد السدئؾلآة التقر رية بدبب قرؾر إلن  يدتشد في تظبآقهاأف 
مع شة  ى شسى التظب ق أؾاحي القاأؾف قاطبة   فهؾ يَـز باف الشغرية تشظبق عمن ركابط الحؾاؿ الذخرآة كسا تشظبػق 

 الع شآة سرياأها في شاف الحقؾؽ الذخرآة ، كاأها لتقض عشد حدكد الحقؾؽ عمن الركابط السالآة ، كاأها تدرػ في شأف 
يشغػػر: د     عامػػا   يزػػ  فػػذه الشغريػػة رضػػعا  أف  القػػاأؾف العػػاـ ، كلػػذا آثػػر السذػػركعإلػػن  القػػاأؾف الخػػاص ،  ػػى تَػػاكزه

معػػؾض عبػػد التػػؾاب ، السرجػػ  فػػي التعم ػػق عمػػن القػػاأؾف السػػدأي ، السَمػػد الكؿ ، الظبعػػة الدػػابعة، مكتبػػة عػػالؼ ال كػػر 
  ٛٓٔص ،يد مؽ الت ر ى يشغر: شؾقي الد د ،السردر الدػا قلمسز   ٗٛ صٕٗٓٓكالقاأؾف لمشذر كالتؾزي ، مرر ، 

: عمػػي عمػػػي سػػمآساف ، الشغريػػػة العامػػة لاللتػػػزاـ ، مرػػادر اللتػػػزاـ فػػي القػػػاأؾف السػػدأي الَزائػػػرؼ ،الظبعػػػة ككػػذلػ يشغػػػر
   ٕٛٔص ٖٕٓٓالخامدة ، ديؾاف السظبؾعات الَامعآة ، الَزائر ،
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الظبآعة القاأؾأآة لم عى السشذ  لمك د يةثر عمن مدػ السدةكلآة كيبدك اثر ذلػ كاضحا  تحديد اف 
تشذأ  عؽ الخالؿ بالؾاجب  التيفي التس  ز   ؽ السدةكلآة التي تشذا  عؽ استعساؿ الحق عؽ السدةكلآة 

 -:يأتي  الجرائي كذلػ مؽ عدة أؾاحي ككسا

 مدى السدؤولية  حيثمؽ  :أواًل 

كفػذا مػا يػةثر برػؾرة مباشػرة  مؽ حقػؾؽ الضػرار اأأهك  الحقؾؽ الجرائآة بالظاب  السختمط تستاز
فػػػي إل  بسدػػػةكلآة الخرػػؼ حل يدػػس إذالسدػػػةكلآة التػػي تشذػػػأ عػػؽ اسػػػتعساؿ فػػذه الحقػػػؾؽ ،  مػػدػ عمػػن

اض ق الحدكد ، عشد استعساؿ الحق الجرائي بقرد الضرار بالم ر اك استعساؿ الحق الجرائي خالفػا  
فػي مَػاؿ الؾاجبػات أمػا  ،الستعساؿ ضرر جدػآؼ بالخرػؼ الخػرلمظاب  الؾعآ ي لمحق كأَؼ عؽ فذا 

ذلػػػ لترػػاؿ فػػذه الجرائآػػة فػػاف الخػػالؿ  هػػا يحقػػق لآػػاـ السدػػةكلآة حتػػن لػػؾ كػػاف الخػػالؿ بدػػآظا  ، ك 
الؾاجبات الجرائآة باعتبارات فامة كزركرة احتػراـ حقػؾؽ الخرػؼ الخػر كحدػؽ سػ ر العدالػة مسػا يعػد 

ُيمت ػع ؼ  ػ ؽ الحػالت ؽ لػؼ السهػكفػذا ال ػارؽ ، غ ػر متدػامح فآػه أأهكاف ش ات مهساالسداس  هذه العتبار 
تس  ػز  ػ ؽ مػا مػؽ دكف  البدػآط الخظػأكلآة الخرػؼ فػي حالػة ة لهذا اتَهع الَهؾد أحؾ اجازة مد ،الآه 

اجػػػازة ذلػػػػ فػػػي أظػػػاؽ أف  مػػػ   اسػػػتعساؿ الحػػػػق أك الخػػػالؿ بالؾاجػػػب اسػػػاءة إلػػػن إذا كػػػاف ذلػػػػ يرجػػػ 
كلآة ة مدػ بإجػازةفذا التس  ز سؾؼ يدػسح  ك، م  طبآعة فذه الحقؾؽ لحق الجرائي يتشاقض ؿ اااستعسػ

   ٔركلآة في كػى حالةة لمسدالسشذن  الحدكد التي تت ق م  طبآعة ال عى فيالخرؼ 

                                                           

كالسالحػع حتػن فػي مَػاؿ القػاأؾف السؾضػؾعي فػاف مػؽ ذفػب   ٘ٚٗا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
إلػػن أف التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق مػػا فػػؾ ال ػػؾرة مػػؽ  ػػؾر الخظػػأ التقرػػ رؼ اقػػر بػػاف معآػػار التعدػػض اضػػ ق مػػؽ 

بالخظػػػأ ، فشآػػػة اقضػػػرار تقا ػػػى الخظػػػأ بس مػػػؽ التمػػػ تخمػػؾ ل جسآػػػ  حػػػالت التعدػػػضؾا بػػػالقؾؿ بػػػاف معآػػار الخظػػػأ إذ ذفبػػػ
السذػركعة تقا ػى الخظػأ غ ػر الَدػآؼ كذلػػ بالسقاردػة  الستعسد ، كرجحاف الزػرر يقا ػى الخظػأ الَدػآؼ ، كالسرػمحة غ ػر

 ػػؾرة التعدػػض فػػي رالعسػػد كالخظػػأ غ ػػر الَدػػآؼ متظابقػػاف فػػي  ػػؾرتي الخظػػأ  ػػ ؽ معآػػار التعدػػض كمعآػػار الخظػػأ ، ف
الخػركج عػؽ حػدكد الحػق  ف ػي، أمػا الخظػأ غ ػر الَدػآؼ   رة الخركج عؽ حدكد الحق أك الرخرػةاستعساؿ الحق ، ك ؾ 

 الأحػراؼاسػتعساؿ الحػق ل يكػؾف فػذا  إسػاءةالرخرة يكؾف في اأحراؼ عؽ الدمؾؾ السػألؾؼ لمرجػى العػادؼ ، كفػي  اك
مرػمحة غ ػر مذػركعة ، كمػؽ ثػؼ  تحق ػقإلػن  يهدؼ  احب الحق في استعساله لحقهأف  إل في حالة كاحدة في دا  كار 

يكػػؾف الخظػػأ غ ػػر الَدػػآؼ فػػي حػػالت إعسػػاؿ أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق أضػػ ق مشػػه فػػي الخػػركج عػػؽ الحػػق أك 
أف  أرػػؾص القػػاأؾف التػػي تتزػػسؽ مػػا يزػػ ق حػػدكد التعدػػض بدػػبب مػػا أخػػذ بػػه الػػشص مػػؽإلػػن  الرخرػػة ، كمرجػػ  ذلػػػ
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  الجية السزرورة : ثانيا

الزػػرر أف إل  فػػدؼ السدػػةكلآة السدأآػػة برػػ ة عامػػة فػػؾ ا ػػالح الزػػرر ،أف  مسػػا ل شػػػ فآػػه
أـ  السؾجػػب لقآػػاـ السدػػةكلآة يختمػػض بػػاختالؼ طبآعػػة ال عػػى السشذػػ  لهػػذه السدػػةكلآة فآسػػا اذا كػػاف خظػػأ

الزػرر   ؾجػه اسػاستعدفآا  لحق الظعؽ  فالسدةكلآة عؽ الخالؿ بالؾاجبات الجرائآة تؾاجػه  استعسال  
آة اعتبػارات كضػعع أساسالذؼ ير ب السرمحة العامة ، لف مخال ة الؾاجبات الجرائآة يسس برؾرة 

لمسرػػمحة العامػػػة مشهػػػا حدػػػؽ سػػػ ر القزػػػاء اك سػػػرعة ال رػػى فػػػي القزػػػايا ف بػػػدكا الزػػػرر الػػػذؼ يسػػػس 
مخال ػة الؾاجبػات أف  يسرمحة العامػة اك ػر عهػؾرا  فػي ترت ػب فػذا الشػؾع مػؽ السدػةكلآة ، ذلػػ ل يعشػال

، كاأسػػا يبػػدك فػػذا الزػػرر اقػػى عهػػؾرا  ماديػػة اك اد آػػة ترػػ ب الخرػػؼ الخػػراضػػرار  بالجرائآػػة ل ترتػػ
ق الظعػؽ اك فػي أظػاؽ اسػتعساؿ حػأمػا  عشدما يكؾف ال عى السشذ  لمسدةكلآة عبارة عؽ كاجب اجرائي 

ا ػالح الضػرار الساديػة إلػن  آةأساسػالحقؾؽ الجرائآة الستعمقػة بػالظعؽ فػاف السدػةكلآة تهػدؼ برػؾرة 
أف  فػذا ل يسشػ  ايزػا  كالد آة التي تر ب الخرؼ الخػر جػراء التعدػض فػي اسػتعساؿ فػذه الحقػؾؽ ، ك 

 ةبظعؾف ك دية ل فائػد اشماؿ القزاءح ع ير ب الزرر في فذه الحالة السرمحة العامة مؽ أف  مؽ
مشها ، كلكؽ فذا الشؾع مؽ الزرر اقى عهؾرا  عشد ما يكؾف ال عى السشذ  لمسدةكلآة عبارة عػؽ تعدػض 

   ٔرفي استعساؿ حقا  اجرائآا  

 حرر نظاق السدؤولية  : ثالثاً 

الحرػػر ، فالؾاجبػػات إلػػن  ف أظػػاؽ السدػػةكلآة الشاشػػئة عػػؽ الخػػالؿ بالؾاجبػػات الجرائآػػة يقتػػربإ
، لػػذلػ ل ت ػػؾر مدػػةكلآة الخرػػؼ فػػي غ ػػر الحػػالت سؾجػػب قؾاعػػد القػػؾاأ ؽ الجرائآػػة الجرائآػػة محػػددة ب

خػػالؼ ذلػػػ فػػي  يؾقػػ  جػػزاء لػػؼ يػػشص عمآػػه القػػاأؾف  كعمػػنأف  لمقاضػػي ؽككػػذلػ ل يسكػػ السحػػددة قاأؾأػػا  
عشد عػدد معػ ؽ مػؽ الحػالت ،  ضل تتؾق التياستعساؿ الحق الجرائي  إساءةعؽ  السدةكلآة التي تشذأ

فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق  سػػػاءةتحػػػع الحرػػػر ، كفكػػػذا تتدػػػ  حػػػالت اق  حالتهػػػا ك ػػػؾرفا ل تقػػػأف   ػػػى

                                                                                                                                                                                

 ٕٗٔ يشغػػر: اسػػساع ى العسػػرؼ ، السرػػدر الدػػا ق ، ص  هػػا ؾسػػ  ف ػػؾرة الخظػػأ فػػي التعدػػض مدػػتحدثة يَػػب عػػدـ الت
  ٗ٘ٗعبد   مبركؾ الشَار ، إساءة استعساؿ حق الشذر ، السردر الدا ق ، ص

  ٚٚٗا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
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مػػؽ كجػػؾد بعػػض الحػػالت محػػددة   الجرائػػي عػػؽ الخػػالؿ بالؾاجبػػات الجرائآػػة كاف كػػاف ذلػػػ ل يسشػػ
   ٔرقاأؾأا  كاخزعها السذرع لقؾاعد خا ة

 الدور الؾقائي  حيثمؽ  :رابعًا 

اف الػػػػدكر الؾقػػػػائي يت ػػػػق مػػػػ  طبآعػػػػة التعدػػػػض فػػػػي اسػػػػتعساؿ الحػػػػق ، فقػػػػد ي ػػػػؾر بَاأػػػػب مدػػػػألة 
اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي كمشػػه حػػق الظعػػؽ مدػػالة الػػدكر الؾقػػائي ،  سػػاءةالتعػػؾيض كؾسػػ مة لمترػػدؼ ق

ذلػ ا يسشػػ  كقػػؾع الزػػرر ا ػػال  كدػػفآحػػـر  ػػاحب الحػػق مػػؽ اسػػتعساؿ حقػػه عمػػن أحػػؾ تعدػػ ي كفػػؾ مػػ
القزػػػاء لآظالػػػب بحقػػػه كحسايتػػػه ، كفشػػػا عمػػػن إلػػػن  لآػػػاـ السدػػػةكلآة ، فقػػػد يمَػػػأ  ػػػاحب الحػػػق يت ػػػادػ
اسػػػتعساؿ فػػذا الحػػػق لػػػآس برػػػؾرة أف  يتأكػػػد لػػػآس فقػػط مػػػؽ كجػػػؾد الحػػػق فػػي التقاضػػػي  ػػػىأف  القاضػػي

 كقؾع الزرر  كيسش  له القاضي يتردػتعدفآا  فهشا  تعدفآة ، فاذا كاف الستعساؿ

الَػػزاء ، فعشػػدما ل يَ ػػز  ح ػػعفػػاف ال عػػى التعدػػ ي متس ػػز عػػؽ العسػػى غ ػػر السذػػركع مػػؽ لػػذلػ 
، فاف القاأؾف يَ ز مش  كقؾع عسى غ ر السذركع اذا أتج عشه ضررالقاأؾف سؾػ التعؾيض عشد كقؾع ال

 عػيفػاف السَػاؿ الظبآلػذلػ بحساية العسى غ ػر الخالقػي ،  حالعسى التعد ي ا تداء لف القاأؾف ل يدس
ألعساؿ الدكر الؾقائي في الظعؾف الك ديػة فػؾ عشػدما يكػؾف ال عػى السشذػ  لمك ػد عبػارة عػؽ تعدػض فػي 

   ٕرؽ اك اؼ حق اجرائي متعمق بالظعؾف حق الظع استعساؿ

يكػػؾف مَالهػػا الظبآعػػي فػػي  التػػيامػػا فػػي مَػػاؿ الظعػػؾف الك ديػػة الشاشػػئة عػػؽ عسػػى غ ػػر مذػػركع 
أظاؽ السدةكلآة التقر رية ف مـز لتحققها مؽ لآاـ اركاأها ال الثة مؽ خظأ كضرر كعالقة سببآة   شهسػا 
، كمتن ما تحققع فذه الركاف اأحدر اثرفا في الزاـ الستدبب بػالتعؾيض ، كالتعػؾيض قػد يكػؾف ع شآػا  

من ما كاف عآه قبى كقؾع الخظأ ف زيى الزرر الشاش  اك أقديا  كيقرد بالتعؾيض الع شي اعادة الحاؿ ع
عشػػه كشذػػر الحكػػؼ فػػي الرػػحض عمػػن أ قػػة السحكػػـؾ عمآػػه لتعػػؾيض السقػػذكؼ فػػي شػػرفه عػػؽ الزػػرر 

يتػؾلن القاضػي تحديػد مقػدار الزػرر  إذالد ي الذؼ ا ػابه ، كقػد يكػؾف التعػؾيض كفػؾ المالػب أقػدا  ، 
التعػػؾيض قػػدر  زل يَػػاك بح ػػع مػػؽ الدقػػة  ؽرػػن مػػا يسكػػكاعػػادة التػػؾازف الػػذؼ اختػػى أتآَػػة الزػػرر بأق

                                                           

 ٙٚٗيشغر ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، السردر أ ده ، ص  ٔر
د  أب ػػػػى ا ػػػػرا آؼ سػػػػعد ك د  فسػػػػاـ ي محسػػػػؾد زفػػػػراف ،   ٖٛٔسرػػػػدر الدػػػػا ق ، صي الدػػػػ د ، الد  شػػػػؾق يشغػػػػر:  ٕر

  ٜٜٕالسردر الدا ق ، ص
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 الزرر كل يقى عشه ، كفذا التعؾيض  شؾعآػه فػؾ الَػزاء الكحػد فػي السدػةكلآة التقرػ رية كل يحكػؼ بػه
  ؾقؾع ضرر محقق ، كاف القؾؿ باف ل فرؽ   ؽ التعدض كد ؽ العسى غ ر السذركع فاف ذلػ يػةدؼإل 
الػدكر الؾقػائي كسػا مػؽ دكف  ساؿ الحػق الجرائػي فػي التعػؾيض فقػطاأحدػار اثػر التعدػض فػي اسػتعإلن 

مػ  طبآعػة التعدػض التػي يػرػ ال قهػػاء  نيمػـز تحقػق الخظػأ كمػا يترتػب عمآػه مػؽ ضػرر ، كفػذا مػا يتشػاف
السشػػادكف باسػػتقاللها عػػؽ العسػػى غ ػػر السذػػركع ، كاف التعدػػض سػػا ق عمػػن لآػػاـ السدػػةكلآة كفػػذه الدػػسة 

س ػػز التعدػػض اضػػافآا  غ ػػر التعػػؾيض أقػػدا  اك ع شػػا  ال كفػػؾ الػػدكر الؾقػػائي لت تزػػ ي عمػػن التعدػػض دكرا  
   ٔرعؽ العسى غ ر السذركع

 السبحث الثاني

 مغاىر تحقق الظعؾن الكيدية

القزػاء كالحػاؽ اكبػر خدػارة بخرػسه  قبػى ف الخرؼ كفي سػب ى كدػب الخرػؾمة السشغػؾرة مػؽ إ
كتكب ػده مرػاريف اجرائآػة اضػافآة اك اطالػة امػد الشػزاع يدعن لػذلػ بدػمؾؾ يتخػذ عػدة مغػافر كحػالت 

يتدػ  ف هػػا مغػافر الك ػػد  إذلتػأخ ر ك ػؾؿ الحػػق لػه كغ ػر ذلػػػ   كالك ػد قػػد يكػؾف فػي الظعػػؾف العاديػة 
الػػدعؾػ مػػؽ جديػػد كتتخػػذ  الشغػػر فػػيالظعػػؾف العاديػػة تع ػػد السحكسػػة فػػي كيرػػعب حرػػرفا كذلػػػ لف 

التبمآػػغ كالحزػػؾر كالسرافعػػة ك  إجػػراءاتعػػرض ألكؿ مػػرة مػػؽ الشػػزاع أف  أغػػر الظعػػؽ كسػػا لػػؾ إجػػراءات
  كقػد  جػراءاتمسا يترؾر حرؾؿ الك د في اؼ اجراء مؽ تمػػ اق إجراءاتا داء الدفؾع كغ ر ذلػ مؽ 

تقدـ اماـ محكسة تػدق ق احكػاـ كل تعػد محػاكؼ مؾضػؾع فػي  التييحرى الك د في الظعؾف غ ر العادية 
شػػزاع امامهػػا مػػؽ جديػػد كل تخػػؾض فػػي ادلػػة كطمبػػات جديػػدة لػػذلػ فػػاف المالػػب ، فػػال يظػػرح مؾضػػؾع ال

كلمػرض الحاطػة مغافر الظعؾف السترؾر حرؾلها امامها اقى مسا قد يحرى في الظعػؾف العاديػة   
القزػػائآة األحكػػاـ كمدػػايرة لمتقدػػآؼ ال قهػػي كالتذػػريعي لظػػرؽ الظعػػؽ ب سغػػافر تحقػػق الظعػػؾف الك ديػػةب

سظمػػب ال ك الك ػػد فػػي الظعػػؾف العاديػػةمغػػافر الكؿ لسعرفػػة  السظمػػبأخرػػص  بسظمبػػ ؽ إل هػػاسػػشتظرؽ 
  الك د في الظعؾف غ ر العادية لبآاف مغافر ال اأي 

 السظمب االول
                                                           

 مظبعة الزفراء ،ٔد  اسساع ى العسرؼ ، الحق كأغرية التعدض في استعساؿ الحق في الذريعة كالقاأؾف ، ط يشغر:  ٔر
  ٖٛٔد  شؾقي الد د ، السردر الدا ق ، ص  ٕٕٚ،صٜٗٛٔالحدي ة ، السؾ ى ، 
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 مغاىر الكيد في الظعؾن العادية

ف الظاعؽ قد يدمػ الظعؾف العادية قا دا  مشها تَديد الشزاع كاستردار حكؼ اخر جديد يختمض إ
السظعؾف به كيشدرج تحػع الظعػؾف العاديػة فػي العػراؽ طػريق ؽ فسػا: العتػراض عمػن الحكػؼ عؽ الحكؼ 

حرػرفا السذػرع فػي مرػر فأمػا  الغآا ي كالستئشاؼ كسا اكردفا السذرع فػي قػاأؾف السرافعػات السدأآػة ،
فػػػػػي فرأدػػػػػا فظػػػػػرؽ الظعػػػػػؽ العاديػػػػػة فػػػػػي العتػػػػػراض عمػػػػػن الحكػػػػػؼ الغآػػػػػا ي أمػػػػػا  بظريػػػػق السػػػػػتئشاؼ ،

مغػػافر الظعػػؾف إلػػن  سػػشتظرؽ لػػذلػ ضػػة  كالسػػتئشاؼ مت قػػا   ػػذلػ مػػ  تؾجػػه السذػػرع العراقػػي ، رالسعار 
  -:يأتي  الك دية في فذيؽ الظريق ؽ في فرع ؽ مدتقم ؽ ككسا

 الفرع االول

 عترا  الكيدي عمى الحكؼ الييابياال

اؼ حزػػؾر مػػؽ دكف  " الحكػػؼ الػػذؼ يرػػدر فػػي  آػػاب احػػد الظػػرف ؽبأأػػه عػػرؼ الحكػػؼ الغآػػا ي 
كعرفػػػه  اك  آا آػػػا   جمدػػػة مػػػؽ جمدػػػات السرافعػػػة ، حدػػػب الت رػػػ ى الػػػؾارد فػػػي جريػػػاف السرافعػػػة حزػػػؾريا  

الحكؼ الذؼ يردر بحق احد الخرػؾـ فػي حالػة  آابػه عػؽ أغػر الػدعؾػ مػؽ اكؿ جمدػة  "بأأه اخركف 
العتػراض عمػن الحكػؼ الغآػا ي فهػؾ أمػا  ،  ٔر"تبمآمػه الرػحآح  عمن الرغؼ مػؽ حتن  دكر الحكؼ ف ها

الغآا آة يتقدـ به السحكؾـ عمآه اماـ السحكسة التي ا ػدرته األحكاـ طريق مؽ طرؽ الظعؽ العادية في 
بغآة أبظاله كرد الدعؾػ اك تعديمه بعد سساع دفؾعه التي لؼ تتاح له ال ر ة أل دائها قبى  دكر الحكؼ 

بسقتزاه يتقدـ مؽ  در حكػؼ فػي األحكاـ ؽ طرؽ الظعؽ بطريق م "بأأه كذلػ عرؼ    2رالسظعؾف به
سػحبه كاعػادة أغػر الػدعؾػ مػؽ كاقػ  دفاعػه الػذؼ لػؼ يبػده  طالبا   ذاتها السحكسة التي ا درته إلن غ بته

                                                           

 ٖٛ: اجآاد ثامر أايف ، العتراض عمن الحكػؼ الغآػا ي فػي قػاأؾف السرافعػات السدأآػة رقػؼ  يشغر في فذه التعاريف  ٔر
  ٖٔ، ص ٕٛٓٓالسؾ ى  -، العراؽ ٔ،ط ٜٜٙٔلدشة 

قػػػػاأؾف السرافعػػػػات السدأآػػػػة ،    كعبػػػػد الػػػرحسؽ العػػػػالـ ، شػػػػرحٕٗٚ ػػػػادؽ ح ػػػػدر ، السرػػػػدر الدػػػػا ق ، ص يشغػػػر:  ٕر
،مكتبػة ٕ  احسد ا ؾ الؾفا، ا ػؾؿ السحاكسػات السدأآػة ،طٖٖ٘، صٜٕٓٓالعاتػ لرشاعة الكتب ، القافرة ،  ،ٖ،جٕط

،مشذػػػؾرات الحمبػػػي ٔ  أب ػػػى اسػػػساع ى عسػػػر ، قػػػاأؾف ا ػػػؾؿ السحاكسػػػات السدأآػػػة ،طٖٗٚ،صٜٜٚٔمكػػاكػ ،   ػػػركت ،
  ٖٔص ،السردر الدا ق اجآاد ثامر أايف ،  د   ٖٕ٘،صٕٛٓٓلبشاف ، –  ركت  الحقؾلآة ،
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الحكسػػة التػػي مػػؽ اجمهػػا اقػػر السذػػرع فػػذا الظريػػق مػػؽ طػػرؽ أف  ، 0ر"حػػاؿ  ػػدكر الحكػػؼ الغآػػا ي ضػػده 
مػػؽ تقػػديؼ دفاعػػه لف القاعػػدة العامػػة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات تقزػػي  الظعػػؽ فػػي لتسكػػ ؽ الخرػػؼ المائػػب

سساع دفؾعه ، ك اعسال  لسبدا السؾاجهػة ، أؼ تسكػ ؽ الخرػؾـ مؽ دكف  بعدـ جؾاز الحكؼ عمن شخص
لرد عم هػا كاف مؽ الطالع كالعمؼ  دفؾع كطمبات كال مشهؼ كاعظائهؼ ال ر ة الكاممة كالحػق لمخرػؾـ بػا

كفق احكاـ الغآاب التي أغستها  اذا كاف الحكؼ  آا آا  إل  بظالف الحكؼ ،إلن  يةدؼ الخالؿ  هذا الحق
كاجػاز السذػرع العراقػي الظعػؽ بظريػق العتػراض    2رقػاأؾف السرافعػات السدأآػة العراقػي  مػؽ ٙ٘السادة ر

السدػتعَمة لسػؾاد عمن الحكؼ الغآا ي الرادر مػؽ محػاكؼ الحػؾاؿ الذخرػآة كمحػاكؼ البػداءة فػي غ ػر ا
يعد تشازؿ مشه عؽ حقه  أأهفي الحكؼ بظريق اخر ف ، كاذا قاـ احد الخرؾـ بالظعؽ ٖركخالؿ عذرة اياـ

تأي ػػد الحكػػؼ الغآػػا ي اك تعديمػػه اك أمػػا  بظريػػق العتػػراض كالحكػػؼ الرػػادر عمػػن العتػػراض فػػي الظعػػؽ
    4رابظاله كرد الدعؾػ 

 آا آػة اذا  ُتعػدالسرافعػة أف  ة العراقػي أَػدالسدأآػ   مؽ قػاأؾف السرافعػات٘٘السادة رإلن  كدالرجؾع
السرافعػػة  عػػدّ ، فهشػػا السذػػرع العراقػػي قػػد اشػػترط ل 5رة مػػؽ جمدػػات السحاكسػػةلػػؼ يحزػػر الخرػػؼ ألؼ جمدػػ

                                                           

 ،ٔالعتراض عمن الحكؼ الغآا ي كاعتراض الم ر فػي قػاأؾف السرافعػات السدأآػة ، ط –رحآؼ العك مي ، العتراضاف   ٔر
  ٘ٓٔحمسي ي الحَار، السردر الدا ق ، ص  ٚ، صٕٔٔٓالسكتبة القاأؾأآة ، بمداد،

فػي مرحمػة العتػراض عمػن الحكػؼ الغآػا ي ، بحػع مذػؾر فػي مَمػة  الختراص السكاأيد ، الدف  بعدـ أبأ ي عب  ٕر
  ٕٛ٘، صٕٗٔٓ، ايمؾؿ / ٖٕ، العدد، ٙجامعة تكريع لمعمـؾ القاأؾأآة ، الدشة 

اجازت لمخرؼ الظعؽ    مؽ قاأؾف الثبات العراقي تعد است شاء مؽ احكاـ السرافعة الغآابة ح عٛٔٔ  كرٔٗالسؾاد ر ٖر
اذا كاأع   عمنرٔٗإذ أرع السادة ر  العتراض عمن الحكؼ الغآا ي كاف كاف قد حزر بعض جمدات السرافعةبظريق 

  شػػة السػػدعي سػػشدا عاديػػا مشدػػؾدا لمسػػدعن عمآػػه المائػػب، كلػػؼ يػػتسكؽ السػػدعي مػػؽ اراءة مقآػػاس لمتظب ػػق، جػػاز فػػي فػػذه 
 =س ؽ عشد العتػراض، حتػن لػؾ كػاف السػدعن عمآػه قػدالحالة ا دار الحكؼ  آا آا معمقا عمن الستكتاب كالشكؾؿ عؽ الآ

اذا عَػػػز الخرػػػؼ عػػػؽ اثبػػػات ادعائػػػه أك دفعػػػه فعمػػػن  عمػػػن رٛٔٔ  كأرػػػع السػػػادة رحزػػػر بعػػػض جمدػػػات السرافعػػػة=
تدأله عسا اذا كاف يظمب تحمآف خرسه الآس ؽ الحاسسة مؽ عدمه، فػاف طمػب ذلػػ ككػاف الخرػؼ حاضػرا أف  السحكسة

 ش ده حم ته السحكسة، كفي حالة  آابه جاز لها ا دار الحكؼ  آا آا معمقا عمن الشكؾؿ عؽ الآس ؽ عشد العتراض  شاء 
   افعةعمن طمب مؽ الخرؼ حتن لؾ كاف الخرؼ اآلخر قد حزر بعض جمدات السر 

   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي  ٗٛٔ - ٚٚٔيشغر السؾاد ر  ٗر
   ٕ٘ٚ ادؽ ح در ، السردر الدا ق ، ص يشغر:  ٘ر
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الَمدػػة حزػػؾرية اذا مػػا حزػػر الخرػػؼ  ُتعػػديحزػػر الخرػػؼ فػػي جمدػػة السحاكسػػة ، فػػال أف  حزػػؾرية
يحزػر ألؼ جمدػة حتػن يػتسكؽ أف مػؽ دكف  خارج مؾعػد جمدػات السرافعػة كقػدـ دفؾعػه  مػؾائح تحريريػة

قطالػة امػد الشػزاع كالتدػؾيف إل  كدعد  دكر الحكؼ مؽ العتراض عمن الحكؼ الغآػا ي ل لذػيء لحقا  
 كاسػتعساؿ لحػق الظعػؽ خالفػا   ك ػدا  بخرسه بقرد الضرار به فآكؾف العتراض السقػدـ  ك دا  كالسساطمة 

لهذا الحق الجرائي الستس ى بالظعؽ ال كفؾ تسكػ ؽ الخرػؼ الػذؼ تعػذر عمآػه  مهاـلسا اراد السذرع مؽ 
 فػػذا الهػػدؼ قػػد تحقػػق  تقػػديؼ الخرػػؼ لؾائحػػهأف  بسػػاجمدػػات السرافعػػة لمػػدفاع عػػؽ حقؾقػػه إلػػن  الحزػػؾر

ب كددػؾء أآػة يدػتؾج ك ػدا  التحريرية خارج جمدة السرافعة فآكؾف سمؾكه لظريق الظعؽ بالعتراض عمآه 
  مػػؽ قػػاأؾف ٖٛالسػػادة ر   مػػؽٔال قػػرة ر الػػشص السرػػرؼ فػػيأف  أَػػدفػػي حػػ ؽ لآػػاـ مدػػةكل ته السدأآػػة ، 

جمدػة اك اكدع مػذكرة  دفاعػه اذا حزر السدعن عمآه فػي أؼ " شص عمن يالسرافعات السدأآة كالتَارية 
فػػالشص السرػػرؼ اك ػػر دقػػة كمؾضػػؾعآة ،  " الخرػػؾمة حزػػؾرية فػػي حقػػه كلػػؾ تخمػػض بعػػد ذلػػػ ع ػػدت

  مػػػؽ قػػػاأؾف ٘٘كلمترػػػدؼ لمظعػػػؽ الك ػػػدؼ الحا ػػػى فػػػي م ػػػى فػػػذه الحالػػػة فال ػػػد مػػػؽ تعػػػديى السػػػادة ر
السرافعػة حزػؾرية  ّعػدالسػذكؾر ك لحكػؼ الػشص السرػرؼ  مسػاثال   كجعػى حكسهػاالسرافعات السدأآة العراقػي 

 بحق الخرؼ اذا ما قاـ بإيداع لؾائحه حتن لؾ لؼ يحزر جمدات السحاكسة  

 برػػؾرة كاسػػعة فػػيالك ديػػة فػػي الظعػػؽ مسكػػؽ ترػػؾر حرػػؾلها  جػػراءاتمػػؽ جهػػة اخػػرػ فػػاف اق
كلآس فقط فػي تقديسػه لف مػا يَػرؼ عمػن الػدعؾػ  جسآعها أغر فذا الظريق مؽ طرؽ الظعؽ إجراءات

فالسحكسػػػة تظبػػػق عمػػػن الػػػدعؾػ  ،  0رأ دػػػها الػػػدعؾػ ال ػػػمآة إجػػػراءاتفػػػي  إجػػػراءاتالعتراضػػػآة مػػػؽ 
تظبػػػػق عمػػػػن الػػػػدعؾػ التػػػػي تَػػػػرؼ السرافعػػػػة ف هػػػػا كجا آػػػػا ، فقؾاعػػػػد  التػػػػيالعتراضػػػآة قؾاعػػػػد السرافعػػػػات 

التبمآمػػات القزػػائآة ك الحزػػؾر كالغآػػاب كسػػساع الػػدعؾػ كطمػػب كقػػض السرافعػػة كاأقظاعهػػا كغ رفػػا مػػؽ 
يذػػػػؾدها طمبػػػػات اك أف  مسكػػػػؽ جػػػراءات، فكػػػػى فػػػػذه اق القؾاعػػػد مػػػػالؼ يػػػػشص القػػػاأؾف عمػػػػن خػػػػالؼ ذلػػػػ

    2رك دية إجراءات

 كذلػػػمحاكلػػة السذػػرع العراقػػي الترػػدؼ لسحاكلػػة اطالػػة امػػد الشػػزاع بقرػػد الك ػػد  مػػؽكعمػػن الػػرغؼ 
  ؾاسػظةالظعؽ بالحكؼ الغآا ي بظريق طعؽ غ ػر طريػق العتػراض كدعػدفا يظعػؽ بظريػق العتػراض ب

                                                           

 مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي  ٗٛٔالسادة  يشغر:  ٔر
  ٙٚٔالسردر الدا ق ، صاحسد يؾسض ،  سشآة د    ٕٙٚ ادؽ ح در ، السردر الدا ق ، ص  ٕر
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عػؽ الحػق فػي الظعػؽ  الظعؽ بالحكؼ الغآا ي بظريق طعؽ اخر غ ػر طريػق العتػراض أػزكل   عدّ أره ب
" تساشػػآا  مػػ  كجهػػة أغػػر التذػػري  الَديػػد فػػي  أأػػهالسؾجبػػة  سػػبابجػػاء فػػي األ إذ،  ٔربظريػػق العتػػراض

الظعػػؽ عمػػن الحكػػؼ أف  تزػػ  ق أغػػاـ الظعػػؽ بػػالعتراض كتؾخآػػا  لتقرػػ ر امػػد التقاضػػي فقػػد أػػص عمػػن
يظعػػؽ عمػػن أف  أػػزكل عػػؽ حػػق العتػػراض فػػال يَػػؾز ُيعػػدالغآػػا ي بظريػػق اخػػر غ ػػر طريػػق العتػػراض 

طريػػق التس  ػػز ي  ػػد إلػػن  المَػػؾء يّعػػدالحكػػؼ بظريػػق التس  ػػز ثػػؼ يظعػػؽ عمآػػه بعػػد ذلػػػ بظريػػق العتػػراض 
حرػػؾؿ الك ػػد فػػي سػػمػ طريػػق العتػػراض عمػػن الحكػػؼ الغآػػا ي ل  سػػؽ السسكػػؽالشػػزكؿ عسػػا عػػداه " ، ف

التػي األحكػاـ العتػراض الك ػدؼ فػي إلن  مستقاضي المَؾءل الدساح ب زىلذيء سؾػ اطالة امد الشزاع 
كجػػؾد مػػؽ دكف  ل غ ػػر 2رة امػػد الشػػزاع كتػػأخ ر تش  ػػذ الحكػػؼيسكػػؽ الظعػػؽ  هػػا بالسػػتئشاؼ لمػػرض اطالػػ

الظعػػؽ بػػالحكؼ بظريػػق السػػتئشاؼ كدعػػد حدػػؼ إلػػن  مػػؽ التؾجػه مرػمحة مذػػركعة مبتمػػاة مػػؽ طعشػػه  ػػدل  
يػشص أف  الكلػن بالسذػرعأف  سػتئشاؼ ، كأػرػ يقـؾ بالظعؽ عؽ طريق الالظعؽ السقدـ بالحكؼ الغآا ي 

عمن عدـ جؾاز الظعؽ عؽ طريػق العتػراض عمػن الحكػؼ الغآػا ي طالسػا يسكػؽ لمخرػؼ الظعػؽ بػالحكؼ 
    3ركفذا ما ذفب الآه السذرع ال رأديالغآا ي بظريق الستئشاؼ 

كمؽ السترؾر كػذلػ حرػؾؿ الظعػؽ الك ػدؼ عشػد العمػؼ بػالحكؼ الغآػا ي مػؽ السحكػؾـ عمآػه لػآس 
اك بظرؽ التبمآغ التي رسسها القاأؾف كاأسا عشد مراجعته لسديرية التش  ذ كاطالعه عمن الضبارة التش  ذية 

ء مػدة الظعػؽ كفػي ف تراخػن كل يبػادر بػالظعؽ حتػن بعػد اأتهػاعشد تبمآمػه بػالحكؼ بسؾجػب مػذكرة التبمآػغ 
كسػػؾء الشآػػة كالدػػةاؿ الػػذؼ يظػػرح  هػػذا الرػػدد ، فػػى يعػػد عمػػؼ  قطالػػة امػػد الشػػزاع بقرػػد الك ػػد عذػػرة ايػػاـ

السحكػػؾـ ضػػده بػػالحكؼ الغآػػا ي عػػؽ طريػػق مراجعتػػه لمتش  ػػذ اك تبمآمػػه بػػالحكؼ عػػؽ طريػػق مديريػػة التش  ػػذ 
باتباع طػرؽ التبمآػغ  بالحكؼ يمـز تبمآمهأـ  معتبر قاأؾأا  فآدقط حقه  تقديؼ الظعؽ بعد اأتهاء مدة الظعؽ

                                                           

  العراقي  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة ٕ/ ٚٚٔالسادة ر  ٔر
تػشص عمػن رالعتػراض  التيٜٜٙٔلدشة  ٖٛ  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي السعدؿ رقؼ ٖٛٔيشغر السادة ر  ٕر

 بالش اذ السعَى        يةخر تش  ذ الحكؼ الغآا ي ال اذا كاف مذسؾل  
  -تشص عمن : التي الجراءات ال رأدي  مؽ قاأؾف ٖٚٗيشغر السادة ر  ٖر

 (Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est 

en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé 

contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été 

délivrée à la personne du défendeur). 
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تتبػػػ    ك العراقػػػي ىالسدأآػػػة   مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات ٕٔ -ٗٔأآػػػة السشرػػػؾص عم هػػػا فػػػي السػػػؾاد رالقاأؾ 
 -:يأتيجاء متبايشا  ازاء فذه السدألة ككسا  أأهبمؾقض القزاء العراقي كجدأا 

عمؼ السحكؾـ ضده بػالحكؼ الغآػا ي عػؽ طريػق مراجعتػه لسديريػة التش  ػذ مػؽ  ّعد : السؾقف االول
ل يحػق لسحكسػة السؾضػؾع لػذلػ غ ر تبمآمه بالظرؽ السحددة قاأؾأا لمتبمآمات القزػائآة ل ي بػع تبمآمػه 

الظػػاعؽ سػػبق أف  التػي يقػػدـ لهػػا الظعػػؽ بظريػق العتػػراض عمػػن الحكػػؼ الغآػػا ي رد طمػب الظعػػؽ بحَػػة
     0رقدـ الظعؽ خارج مدته أأهلتش  ذ ك ا إجراءاتكؼ عؽ طريق كتبمغ بالح

عػؽ السؾقػض  ممايرا   مؾق ا   السؾقرة حدي ا   تحادية العرالآةتبشع محكسة التس  ز ال : السؾقف الثاني
التش  ذيػػة كمشهػػػا  جراءاتتبمآػػػغ السحكػػـؾ ضػػده بحكػػػؼ  آػػا ي عػػػؽ طريػػق التبمآػػغ بػػػاق عػػدت إذالدػػا ق ، 

التبمآػػغ بسػػذكرة الخبػػار بالتش  ػػذ كالتبمآػػغ  ؾرقػػة التكمآػػف بالحزػػؾر يعػػد تبمآمػػا  بػػالحكؼ الغآػػا ي يؾجػػب رد 
الظعؽ بظريق العتراض عمن الحكؼ الغآا ي اذا كق  بعد اأتهاء مدة الظعؽ كفي عذرة اياـ اعتبارا  مؽ 

التؾجػػه الحػػديع لسحكسػػة أف  ، كمسػػا ل شػػػ فآػػه 2رالتش  ذيػػة جػػراءاتيػػؾـ حرػػؾؿ فػػذا التبمآػػغ  ؾاسػػظة اق
ايَا آػا  فػي الترػدؼ لمظعػؾف الك ديػة ، فالخرػؼ قػد يتعسػد  السػؾقرة يعػد تؾجهػا   تحادية العرالآةالتس  ز ال

ه كالعمػػؼ بػػه بم ػػر طريػػق التبمآمػػات آػػالطػػالع عم عمػػن الػػرغؼ مػػؽ عػػدـ السبػػادرة بػػالظعؽ بػػالحكؼ الغآػػا ي
 الغآا آة بقرد التدؾيف كالسساطمة  األحكاـ القزائآة الستبعة في تبمآغ 

فػػي السػػػادة  ٜٜٗٔ  لدػػشة ٚٚكػػاف قػػاأؾف السرافعػػات السرػػرؼ الدػػا ق رقػػؼ رفقػػد  فػػي مرػػرامػػا 
  لدػشة ٓٓٔر ػدر القػاأؾف رقػؼ أف إلػن  الغآا آػة بظريػق السعارضػةاألحكاـ   مشه يَ ز الظعؽ بٖ٘ٛر

جعػػى فػػذا الظريػػق مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽ قا ػػرا  عمػػن احكػػاـ الحػػؾاؿ الذخرػػآة كالسدػػائى الػػذؼ   3رٕٜٙٔ
التػػي يػػرد  هػػا أرػػا  خا ػػا  كسػػا فػػؾ الحػػاؿ فػػي بالشدػػبة لألحكػػاـ الغآا آػػة الرػػادرة بذػػهر افػػالس التػػاجر 

رافعات السدأآة كالتَارية ، ك عشد ا دار قاأؾف الس   مؽ القاأؾف التَارؼ السررؼ ٘ٙ٘استشادا لمسادة ر
                                                           

  أقػػػػال عػػػػؽ : أبػػػػأ ي عبػػػػد ، ٜٜٜٔ/ ٘/ ٕ  فػػػػي ٜٜٜٔ/ ٖ/ ـٙٛٚقػػػػرار محكسػػػػة التس  ػػػػز الرػػػػادر باقضػػػػبارة ر  ٔر
   ٕٕٙالسردر الدا ق ، ص

  ٕٕٔٓكالسػػػؾاد الذخرػػػآة /  / ف ئػػػة الحػػػؾاؿ الذخرػػػآةٖٜٜٙد رقػػػرار محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة السػػػؾقرة بالعػػػد  ٕر
   رغ ر مشذؾر ٜٙ٘ٙت/
ابقن عمن ال رػى الرابػ  مػؽ قػاأؾف السرافعػات  ٜٛٙٔلدشة  ٖٔقاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ رقؼ أف   ٖر

 كالخاص بالسدائى الستعمقة باألحؾاؿ الذخرآة   ٜٜٗٔ  لدشة ٚٚالسررؼ الدا ق رقؼ ر



                                                                                   للطعون الكيدية                                    الفصل االول : األطار المفاهيمي

 

51 

 

 مقترر عمنالظعؽ بظريق العتراض عمن الحكؼ الغآا ير اك كسا يدس ها بالسعارضة  ابقن فقد  الشافذ
ابقػػػن قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة كالتَاريػػػة  إذ ،مدػػػائى الحػػػؾاؿ الذخرػػػآة كمدػػػائى الؾليػػػة عمػػػن السػػػاؿ 
 ، ي عذر مؽ الكتاب الكؿ الخاص بالسعارضػةالحالي عشد ا داره عمن ال رى ال اأي مؽ الباب ال اأ

  ٔالتقاضي في مدػائى الحػؾاؿ الذخرػآة رقػؼ ر إجراءاتبردكر قاأؾف تشغآؼ بعض اكضاع ك  أأهإل 
الذخرػآة كدهػذا اللمػاء  الغآا آػة كالسعارضػة فػي دعػاكػ الحػؾاؿاألحكػاـ فقد المي أغػاـ  ٕٓٓٓلدشة 
التػػي ترػػدر فػػي السدػػائى السدأآػػة كالتَاريػػة كالحػػؾاؿ الذخرػػآة حزػػؾرية بعػػد  جسآعهػػا األحكػػاـ ترػػبح
تػي يػرد ف هػا ري  السرػرؼ ماعػدا الحػالت الالتبمآغ اك العالف كسا تظمق عم ها في التذ إجراءاتاتباع 

   ٔرأرا  خا ا  كسا   شا

يخترػػر مرحمػػة مػػؽ مراحػػى التقاضػػي قػػد تدػػتسر  أأػػهاف المػػاء فػػذا الظريػػق برػػؾرة عامػػة لريػػب ف
 جهة التدؾيف كالسساطمة مؽ الخرـؾ اعؾاما  كيداعد عمن السراع في ال رى في الدعؾػ كفي مؾا

الغآا آػػة كلكػػؽ ضػػ ق مػػؽ أظاقػػه األحكػػاـ امػػا السذػػرع ال رأدػػي فقػػد احػػت ع بظريػػق الظعػػؽ فػػذا ب
طالسػا يقبػى الظعػؽ  حزػؾريا   دػآة يكػؾف حكسػا  بذكى كب ر ، فالحكؼ القزائي الرادر مؽ السحػاكؼ ال رأ

السدعن عمآه اك مؽ يكؾف بسركزه القاأؾأي قد تبمػغ بعريزػة الػدعؾػ ، أف  عمآه بظريق الستئشاؼ ، اك
تحكػػػػؼ عمػػػػن السػػػػدعن عمآػػػػه كمػػػػؽ يكػػػػؾف بسركػػػػزه الجرائػػػػي أف  كقػػػػد اجػػػػاز السذػػػػرع لسحكسػػػػة السػػػػتئشاؼ

 درجػة ب عػؽ الحزػؾر فػي الػدعؾػ السقامػة امػاـ محكسػةبالسػتئشاؼ اذا تم ػ بالتعؾيض عشد رفعه طعشا  
الحزػؾر فػي جمدػات سبب مذركع ، كذلػ لمحد مؽ ك د السدعن عمآه كتعد ه في عػدـ مؽ دكف  اكلن

   2رالدعؾػ القزائآة

 ثانيالفرع ال

 االستئشاف الكيدي

                                                           

د    ٜٙٙ، السرػػدر الدػػا ق ، صد  احسػػد الدػػ د  ػػاكؼ ، الؾسػػآط فػػي شػػرح قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة   ٔر
استعساؿ الحق في التقاضي   ؽ الشغاـ السالمي كالأغسػة القاأؾأآػة ، دار الَامعػة الَديػدة  إساءةاحسد قظب عباس ، 
  ٔٓٗ، صٕٙٓٓلمشذر ، السكشدرية ، 

 ككذلػ السادة ٕٖٓص : د   محسؾد الد د التح ؾػ ، اجراءات رف  الدعؾػ القزائآة ، السردر الدا ق ، أقال  عؽ  ٕر
   مؽ قاأؾف الجراءات ال رأدي ٖٚٗر
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مشه اعادة الشغر فػي الحكػؼ الرػادر مػؽ  المرضاحد طرؽ الظعؽ العادية  أأهبيعرؼ الستئشاؼ 
فػي مرالبػة  مهستػهحرػر مػؽ دكف  الؾقػائ  كالقػاأؾف  ح ػعمحكسة البداءة لم رى بالدعؾػ مؽ جديد مؽ 

فدػػػا الحكػػػؼ كا ػػػدار حكػػػؼ جديػػػد اك إلػػػن   ػػػحة الحكػػػؼ السظعػػػؾف فآػػػه مػػػؽ الشاحآػػػة القاأؾأآػػػة ، ك ػػػؾل  
الرػادرة مػؽ محػاكؼ البػداءة األحكػاـ اجاز السذرع العراقي الظعػؽ بظريػق السػتئشاؼ فػي قد ك    ٔرتعديمه

الرػػادرة مػػؽ فػػذه السحػػاكؼ فػػي األحكػػاـ  درجػػة اكلػػن فػػي الػػدعاكػ التػػي تتَػػاكز لآستهػػا مم ػػؾف ديشػػار ك 
الظعػػؽ بظريػق السػتئشاؼ اذا  ػدر الحكػػؼ كيَػؾز    2رآة الذػركاتقزػايا الفػالس ككػذلػ قزػػايا ترػف

عمػػن شػػهادة زكر اك أتآَػػة كرقػػة  عمػػن المػػش الؾاقػػ  مػػؽ احػػد الخرػػؾـ اك  شػػاء   حكسػػة البػػداءة  شػػاء  مػؽ م
 تػؾفر أف  كلقبؾؿ طمب الظعؽ بظريػق السػتئشاؼ يَػب   3ركرقة قاطعة  الخرؼ ب اخ اءمزكرة اك بدب

  شػػا  كسػػاقريشػػة شػػرط السرػػمحة  ُيعػػد، ك  4رفآػػه مػػا يذػػترط تػػؾفره فػػي الػػدعؾػ مػػؽ افمآػػة ك ػػ ة كمرػػمحة 
يدػتأأض الحكػؼ اذا مػا تعػرض لسرػمحته كال فػاف أف  ، فالذػخص لػهالك ػد فػي الظعػؽ حقػقت عمن سابقا  

 مغػافركفشػاؾ عػدة    تحقق الستئشاؼ الك ػدؼإلن  ةدؼفقداف شرط السرمحة القاأؾأآة في الظعؽ قد ي
  -:الستئشاؼ الك دؼ مشهال

ــؽ : اوالً  ــى  عــدم اســتشاد الظع ــة أســبابإل قػػد جديػػة  أسػػبابإلػػن  اسػػتشاد الظعػػؽعػػدـ ف إ -:جدي
سػتئشاؼ السخػتمط السرػرية محكسػة الأف  يكذض عؽ كجؾد أآة الضرار بالخرؼ كسؾء القرد ، فسػ ال

ككػػاف  ئشاؼ غ ػػر مبشػػي عمػػن اعتبػػارات جديػػةيمػػـز السدػػتأأض بػػالتعؾيض ، إذا رفػػ  اسػػت " أأػػهب قػػد قزػػع
القزػػاء أف  كػػذلػ أالحػػع   5ر"فػػي تحديػػد حقػػؾؽ كػػى خرػػؼ كتقػػديرفا  حكػػؼ أكؿ درجػػة قػػد جػػاء كاضػػحا  

                                                           

   ٖٙٙادـ كف ب الشداكؼ ، مردر سا ق ، ص يشغر:  ك  ٖٖ٘أب ى اسساع ى عسر ، مردر سا ق ،ص  يشغر:  ٔر
 السحاكسػػات السدأآػػةحمسػػي ي الحَػػار ، الػػؾج ز فػػي أ ػػؾؿ  ٕٚ٘ق، صمػػدحع السحسػػؾد ، السرػػدر الدػػا  يشغػػر: ك

، مبػػادغ القزػػاء السػػدأي ، السرػػدر الدػػا ق ، كجػػدؼ راغػػب فهسػػي   د  ٕٛ٘ص ،ٕٚٓٓمشذػػؾرات الحمبػػي الحقؾلآػػة ،
  ٕ٘ٙص
  ٕٙٔٓلدشة  ٓٔ  مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدلة بسؾجب القاأؾف رقؼ ٘ٛٔيشغر السادة ر  ٕر
   مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿ  ٔ/ٚٛٔيشغر: السادة ر  ٖر
أب ػػػى  ػػػقر ،الؾسػػػآط فػػػي شػػػرح قػػػاأؾف الجػػػراءات السدأآػػػة   ٖٛٙكف ػػػب الشػػػداكؼ ،مرػػػدر سػػػا ق ،صادـ  :يشغػػػر (ٗر

  ٖٖٛ،صٕٛٓٓكالدارية ، دار الهدػ ، الَزائر ، 
د الباسػػط جسآعػػي ، بػػد  ع  أقػػال عػػؽ :ٚ٘كالردعػػؾف ص، الباتػػاف ، الدػػشة ال ال ػػة ٖٜٓٔ/ ٕٔ، ٖاسػػتئشاؼ مخػػتمط   ٘ر

   ٖٖالسَاؿ اقجرائي ، السردر الدا ق ، صاقساءة في 
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الظعػػؽ ك ػػدؼ اريػػد مشػػه الضػػرار  يّعػػدالظعػػؽ بالسػػتئشاؼ سػػبب  أسػػبابال رأدػػي جعػػى مػػؽ عػػدـ جديػػة 
بالخرؼ الخر كاف عدـ جدية الظعؽ الستئشافي تدؿ عمن خبع أآة الظاعؽ كتعد ه في استعساؿ حقه 

أف  قزػػػاء السػػػتئشاؼ الػػػذؼ كذػػػضأف  "جػػػاء فػػػي احػػػد قػػػرارات محكسػػػة الػػػشقض ال رأدػػػآة  إذالجرائػػػي 
خب  ػػة كدإ ػػرار كعشػػاد تعدػػ ي ، كفػػؾ مػػا اجبػػر  أيػػة كسػػ مة جػػادة ، كإأسػػا لَػػا  شآػػةالسػػدعي لػػؼ يتسدػػػ ب

مػػؽ اجػػى الػػدفاع فػػي السػػتئشاؼ ، كفكػػذا   ػػاؽ أ قػػات ل تدػػترد فػػي جائػػب مشهػػاالسدػػتأأض عمػػ هؼ عمػػن إأ
   ٔر"القزاء إلن  ؾف قد كذض عؽ الخظأ في استعساؿ حق اللتَاءيك أأهف

السذػرع أن  -:مدـبقاً ُرفِزـ  عدم تقديؼ الظاعؽ بظريق االسـتئشاف ألي دليـل او تقديسـو ألدلـة  :ثانياً 
الظػػاعؽ لهػػػذا الحػػػق لتم  ػػػر قشاعػػػة  تعسىيدػػػأف  عشػػدما مػػػشح لمستقاضػػػي حػػػق الظعػػؽ بػػػالحكؼ كػػػاف يأمػػػى

السحددة في القاأؾف فاذا لؼ يذتسى  سبابالسحكسة السخترة بالظعؽ عؽ طريق  شاء طعشه عمن احد األ
كجػػؾد مػػؽ دكف  يكػػؾف قا ػػدا  الك ػػد قيقػػاع الزػػرر بخرػػسه أأػػهطمبػػه الػػذؼ قدمػػه بػػالظعؽ عمػػن ذلػػػ ف

السحكسػة اف رفزتها سبق  التيدلة أ دها تقديؼ الأف إلن  مرمحة مذركعة ، كيذفب القزاء ال رأدي
فعػػػػدـ تقػػػػديؼ ادلػػػػة اك مبػػػػررات امػػػػاـ محكسػػػػة اكؿ درجػػػػة ، ككػػػػذلػ امػػػػاـ محكسػػػػة ،  يعػػػػد اسػػػػتئشافا  ك ػػػػديا  

 عػػػدّ  ع ال رأدػػػي فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػاتككػػػذلػ السذػػػر    ٕر السػػػتئشاؼ يػػػدؿ عمػػػن تعدػػػض رافػػػ  السػػػتئشاؼ
   ٖرسبب جدؼمؽ دكف  الستئشاؼ ك ديا  اذا لؼ يحزر السدتأأض اماـ السحكسة ال تدائآة

                                                           

(1  ( Cass. Civ . 8 mars 1978 , JCP. 1978,IV,152 . Jean Claude Woog , op.cit.p.22.  
ؾأآػػة ، الدراسػات كالبحػػؾث القاأأقػال عػػؽ : سػػعاد مَػاجي ، بحػػع بعشػػؾف رالتعدػض فػػي اسػػتعساؿ الحػق الجرائػػي ، مَمػػة 

 ايزا القرار :  ك يشغر ٜٚٔالعدد ال امؽ،ص
-Cour d'Appel de Dijon-France, ler chambre, 25/1/1927, Dalloz, Juris Générale 1927, 

Recueil Hebdomadaire, P. 202 

ة مقارأػة مػؽ خػالؿ ال قػه كالجتهػاد دراسػ -اسػتعساؿ الحػق  إساءةأزيه أعآؼ شالؿ ، دعاكػ التعدض ك  :اشار الآه كالذؼ 
  ٚٚص ،ٕٙٓٓ لحمبي الحقؾلآة ،  ركت ،، مشذؾرات أكالشرؾص القاأؾأآة ، ط

(2) Cass. Civ . 6 janvier 1981 , JCP. 1981,IV,100 . Jean Claude Woog , op.cit.p.22 . Civ . 

2er. 29 avril 1975 , JCP. 1975,IV,196. . Jean Claude Woog , op.cit.p.27. 

.152اشاس لهزي القشاسات : ابشاهٍم امٍه الىفٍاوي ، مسؤولٍة الخصم عه االجشاءات ، المصذس السابق ، ص  

(3)Article 560 

Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel 
principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. 
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قػػد يتحقػػق السػػتئشاؼ  -: االســتئشاف الــذي بقرــد مشــو تــأخير حرــؾل السحكــؾم لــو عمــى حقــو :ثالثــاً 
اتخػاذ السػػتئشاؼ كسػػ مة  أتآَػػة تػػأخ ر حرػؾؿ السحكػػـؾ لػػه عمػن حقػػه الظعػػؽ قرػػد مػؽيالك ػدؼ عشػػدما 

 اذا كػاف القرػد مػؽ كراء ذلػػ اشػهار افػالس السحكػؾـ لػه اذا مػا كػاف تػاجرا   لسػآساك لمسساطمة كالتدؾيف 
 فآػه عمػن جاء، ف ي قرار لسحكسة الشقض ال رأدآة اشهار افالسه إلن  كتأخ ر حرؾله عمن حقه يةدؼ

مػؽ اجػى تحق ػق مرػمحة تدػؾيفآة بحتػه بقرػد إل  السدتأأض لؼ يرفػ  اسػتئشافهأف  إعالف السحكسة" أف 
تأخ ر الؾفاء   ديؽ خاؿ مؽ الشزاع ككاجب األداء مشذ أك ر مؽ عام ؽ ، محكسة الستئشاؼ تكؾف فكػذا 

 كفػػذ السػػتئشاؼ يدػػسن  ٔر"القزػػاء إلػػن  قػػد كذػػ ع عػػؽ الخظػػأ الػػذؼ كقػػ  فػػي اسػػتعساؿ حػػق اللتَػػاء
جديػػة  كإأسػػا يرفػػ   أسػػبابالسػػتئشاؼ الػػذؼ ل يكػػؾف قػػائؼ عمػػن بأأػػه يعػػرؼ الػػذؼ السػػتئشاؼ التدػػؾي ي 

فدفػه الؾح ػد تػأخ ر الؾفػاء بالػديؽ ، بقرػد ت ػادؼ  لت ادؼ أك لتأخ ر التش  ذ ال ؾرؼ الحكؼ أك الذؼ يكػؾف 
   ٕريشغؼ السحكـؾ ضده مدألة إعدارهأف  التش  ذ ال ؾرؼ لمحكؼ ، كإلن تظؾيى مدة الشزاع بمرض

 وعمى الـرمؼ مـؽالحكؼ قد بيؽ حقؾق كل طرف برؾرة ال تقبل المبس او الذػ كان  اذا : رابعاً 
 .يقدم ما يبرر صحة اعتقادهأن  ذلػ يقؾم احد الخرؾم باالستئشاف لعدم قشاعتو بالحكؼ مؽ مير

اسػػتعساؿ الظعػػؽ بالسػػتئشاؼ " كم ػػاؿ عمػػن ذلػػػ مػػا كرد فػػي قػػرار محكسػػة الػػشقض ال رأدػػآة بػػاف 
ه بعػد  آػاف الحكػؼ لسؾق ػه بكػى كضػؾح ، أتآَػة ألعسػاؿ الخبػرة تعسالالخرؼ  باسػتعدفآا ، إذا قاـ  يكؾف 

لمحكػػػؼ مسػػػا يػػػدؿ عمػػػن سػػػؾء أ تػػػه  ا  أساسػػػأؼ شػػػػ ككاأػػػع  إل هػػػايتظػػػرؽ  ل التػػػيالسؾضػػػؾعآة كالدلآقػػػة ، 
    ٖر"كإ راره عمن ادعاءاته 

السرػػاريف أف  رغؼعمػػن الػ-:ةتكبيـد خرــسو نفقــات كبيـر إلــى  عشــدما يدــعى الظـاعؽ بــالحكؼ : خامدـاً 
فػػػػذه السرػػػػاريف بػػػػالؾاق  ل تس ػػػى حقآقػػػػة مػػػػا اأ ػػػػق مػػػػؽ أف إل  يتحسمهػػػا الظػػػػرؼ الخاسػػػػر فػػػػي الػػػدعؾػ 

ات اؽ السدتأأ  ؽ عمن السشازعة في  "مراريف في الدعؾػ ، كقد قزع محكسة الشقض ال رأدآة ، باف 

                                                           

(1) Com. R. Civ . 25 november 1974 , JCP. 1975 ,IV,13. Jean Claude Woog  , cit , p.47. 

162ابشاهٍم امٍه الىفٍاوي ، مسؤولٍة الخصم عه االجشاءات ، المصذس السابق ، ص  

 .12د. علً مصطفى الشٍخ ، المصذس السابق ، ص (1) 

(3) Cass. 2e Civ . 6 janvier 1972 , Bull. Cass. 1972-3-32. Jean Claude Woog  , cit ,p.47. 
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بافغػة التكػالآف ، يَ ػز لمسحكسػة  إجراءاتتش  ذ الؾ آة ، ككض   السدتأأض عمآه أماـ ضركرة اتخاذ 
     ٔر"الحكؼ عم هؼ  دف  فذه السبالغ عمن سب ى التعؾيزات 

الفسآػػة الالزمػػة  ؼمؾضػػؾع السػػتئشاؼ الك ػػد آػػاعظأ السذػػرع فػػي مرػػر كفرأدػػا قػػد أف  كالسالحػػع
أػػػص السذػػػرع السرػػػرؼ فػػػي قػػػاأؾف  إذلسؾاجهػػػة مغػػػافره بغآػػػة الحػػػد مشهػػػا كجبػػػر الزػػػرر الشاشػػػ  عشهػػػا 

التػي تعػالج   2رالشرػؾص العامػةإلػن  السعدؿ اضافةٜٛٙٔلدشة  ٖٔالسرافعات السدأآة كالتَارية السرقؼ 
كددؾء  ك دا  استعساؿ حق التقاضي عمن أص خاص باستعساؿ طريق الظعؽ بالستئشاؼ  إساءةحالت 

إذا كػػػاف تحكػػػؼ  بالتعؾيزػػػات أف  يَػػػؾز لمسحكسػػػة"   عمػػػن ٖٕ٘السػػػادة ر   مػػػؽٗال قػػػرة ر أرػػػع اذأآػػػة 
فػي الترػدؼ لمظعػؽ  ؾعآ تهػاس ػى دعسػا لسحػاكؼ السػتئشاؼ لفػذا الػشص ي "الستئشاؼ قػد قرػد بػه الك ػد

يعػػػد فػػػذا الػػػشص مػػػؽ الػػػرخص  إذلمسظالبػػػة بػػػالتعؾيض  ا تدائآػػػةالحاجػػػة لرفػػػ  دعػػػؾػ مػػػؽ دكف  الك ػػػدؼ
فػػؾ لسػػتحالة تقػػديؼ الظمػػب  السذػػرع السرػػرؼ فػػذا الػػشصكعمػػة ايػػراد   3رالضػػافآة لسحكسػػة السػػتئشاؼ

القزائي بالتعؾيض عؽ الستئشاؼ الك دؼ اماـ محكسػة اكؿ درجػة لف الحكػؼ القزػائي لػؼ يكػؽ  ػدر 
تقػػـؾ السحكسػػة السػػتئشافآة بال رػػى بظمػػب التعػػؾيض عػػؽ الظعػػؽ الك ػػدؼ أف  مػػؽ السرػػمحةأف  بعػػد كسػػا

محكسة الستئشاؼ اقدر مؽ غ رفا  كألف مب كد ؽ الستئشاؼ الك دؼ ،أغرا  لالرتباط الؾث ق   ؽ فذا الظ
   4رعؾيض عؽ الظعؽ الستئشافي الك دؼعمن ال رى في طمب الت

                                                           

(1)Req. 6 avril 1909, D.P.1911-1-105. Jean Claude Woog  , cit , p.49 

.٘ٔالحديدؼ ، السردر الدا ق، صعمي عب د عؾيد  أقال  عؽ :

رقػؼ  التعػديى لقػاأؾف  كفقػا    ٜٛٙٔلدشة  ٖٔالسدأآة كالتَارية السررؼ رقؼ السادة ال ال ة مؽ قاأؾف السرافعات  يشغر:  ٕر
السػػدعنأف  أجػػازت لمسحكسػػة الحكػػؼ بالمرامػػة التػػي ل تتَػػاكز خسدػػسائة جشآػػه إذا تبػػ ؽ لمسحكسػػة التػػي، ٜٜٙٔلدػػشة  ٔٛ

أجػازت لمسحكسػة الحكػؼ بالتعؾيزػات مقا ػى التػي لسرافعات، مؽ قاأؾف ا ٛٛٔأساء استعساؿ حق التقاضي، كأص السادة 
 ٓٓٗكل تَػاكز  ٓٗقرػد  هسػا الك ػد، كمػ  إجػازة الحكػؼ بالمرامػة التػي ل تقػى عػؽ  الش قات الشاشئة عػؽ دعػؾػ أك دفػاع

  أك دفعا أك دفاعا بدؾء أآةطمبا  عمن الخرؼ الذؼ يبدؼ 
مقارأػػػة فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػات  تأ ػػ مآةدراسػػػة -امػػػة لمحػػػق اقجرائػػػي الشغريػػة الع ،أحسػػػد إ ػػػرا آؼ عبػػػد التػػػؾاب يشغػػر:  ٖر

  ك عبػد السػشعؼ الذػرقاكؼ ك عبػد الباسػط جسآعػي ، ٕٗٗ،صٖٕٔٓ،القػافرة ،دار الشهزػة العردآػة  ،السررؼ كال رأدي 
  ٘ٙ٘شرح قاأؾف السرافعات الَديد ، السردر الدا ق ، ص

 ،ٕٔٓٓ، ممتقػن ال كػر ، السػكشدرية ، ٔفي الحكاـ القزػائآة ، طد  محسؾد الد د عسر التح ؾؼ ، الظعؽ  يشغر:  ٗر
   ٜٔص



                                                                                   للطعون الكيدية                                    الفصل االول : األطار المفاهيمي

 

55 

 

،  0رالػػشص العػػاـ فزػػال  عػػؽسػػتئشاؼ الك ػػدؼ بػػالعالج كالترػػدؼ كػػذلػ السذػػرع ال رأدػػي اكلػػن ال
  ٜ٘٘أػص فػي السػادة ر إذبالسػتئشاؼ الك ػدؼ  خا ا   تردػ فآه لمتقاضي الك دؼ فقد اكرد أرا  الذؼ 

  يؾرك عمػن مػؽ يدػتعسى ٓٓٓٓٔغرامة ل تتَاكز رعمن فرض  اقجراءات السدأآة ال رأديمؽ قاأؾف 
الظعػػؽ بظريػػق السػػتئشاؼ الك ػػدؼ كؾسػػ مة لمظعػػؽ لمػػرض السساطمػػة كالتدػػؾيف متعدػػ ا باسػػتعساؿ فػػذا 

الشغػػام ؽ السرػػرؼ كال رأدػػي كػػال أف  كجػػدير بالػػذكر   ٕرالحػػق مػػ  حػػق الستزػػرر بالسظالبػػة بػػالتعؾيض
 سػاءةالشص الخاص بالستئشاؼ الك دؼ كاف أسبق مؽ الشص العاـ السقرر لمتردؼ قأف  يالحع ف هسا

السحكسػة السخترػة بػالظعؽ  فسػا مػشحكػال أف  فزػال  عػؽ ذلػػاستعساؿ الحق اقجرائي برػؾرة عامػة ، 
في قػاأؾف  الستخذة لَزاءاتاأف ك  ؽ الستئشاؼ الك دؼ في الحكؼ،سمظة الحكؼ في مؾضؾع التعؾيض ع

فذا الخ ر يػشص عمػن  ألفدكػ كافسآة  مؽ أغ ره السررؼ، في األك ر ج اقجراءات السدأآة ال رأدي
المرامػات فػذه أف  القترػادية كالجتساعآػة، مػ  ل تتشاسب م  حتػن اقػى السدػتؾيات غرامات متؾاضعة
   ٖرغ ر فعالة لسش  الستئشاؼ الك دؼتعد غ ر مَدية ك 

 المطلب الثاني

 الكيد في الطعون غير العاديةمظاهر 

يتخذ الظعؾف غ ر أف  كذلػ مؽ السترؾر أأهسمؾكا  ك ديا  في الظعؾف العادية ف الظاعؽ قد يتخذ
العادية كس مة لمك د بخرسه بقرد الضرار به كاطالة امد الشػزاع بالتدػؾيف كالسساطمػة ، كطػرؽ الظعػؽ 

                                                           

يشػػػاير  ٕٓفػػػي  ٕٙالَديػػػد السزػػػافة بالقػػػاأؾف رقػػػؼ  اقجػػػراءات السدأآػػػة ال رأدػػػيمػػػؽ قػػػاأؾف  ٔ- ٕٖلمسػػػادة يشغػػػر:   ٔر
أرػػػع  إذ  ة بظريقػػػة تعدػػػفآة أك تدػػػؾيفآة شص عمػػػن مشػػػ  اسػػػتعساؿ حػػػق اللتَػػػاء لمقزػػػاء برػػػ ة عامػػػتػػػ التػػػي، ٜٛٚٔ
 =  -عمن:

=“Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une 

amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui 

seraient réclamés ‘’ 

(2)Article 559 “En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné 

à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts 

qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de 

la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir 

une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de 

l'amende puisse y faire obstacle.” 

  ٗٗٗ، السردر الدا ق، صأحسد إ را آؼ عبد التؾاب يشغر:  ٖر

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747715
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العػػراؽ تتس ػػى بأردعػػة طػػرؽ كفػػي اعػػادة السحاكسػػة كالتس  ػػز كترػػحآح القػػرار غ ػػر العاديػػة فػػي األحكػػاـ ب
فػػي مرػػر فحػػددفا السذػػرع بإعػػادة السحاكسػػة ر التسػػاس اعػػادة الشغػػر  أمػػا  التس  ػػزؼ ك اعتػػراض الم ػػر ،

في فرأدا فظرؽ الظعؽ غ ػر العاديػة فػي اعػادة السحاكسػة كالتس  ػز رالػشقض  ، أما  كالتس  ز رالشقض  ،
  -:يأتي  مغافر الظعؾف الك دية في طرؽ الظعؽ غ ر العادية ككساإلن  سشتظرؽ لذلػ 

 

 الولاالفرع 

 ة الكيديطلب اعادة المحاكم

 ه السحكؾـ عمآه في حكؼ بات قعػادةطريق مؽ طرؽ الظعؽ يتقدـ ب اأأهعرؼ اعادة السحاكسة بت
الشغػػر فآػػه عشػػػد تػػؾفر حالػػػة اك اك ػػر مػػؽ الحػػػالت السقػػررة فػػػي القػػاأؾف   فإعػػادة السحاكسػػػة احػػد طػػػرؽ 

رجػؾع إلن  التي ا درت الحكؼ القزائي كيدعن الظاعؽ السحكسة أ دهاإلن  الظعؽ غ ر العادية يرج 
اك  السحكسة عؽ حكؼ قظعي  در  ؾقع سا ق كالحرؾؿ عمن حكؼ يقزي بإلماء الحكؼ السظعؾف فآه

فػذا أف  ، كعمػن الػرغؼ ٔرالتي اكردفا السذػرع عمػن سػب ى الحرػر سبابتعديمه ، عشد تؾفر سبب مؽ األ
الحقآقػػة التػػي أف إل  عشػػؾاف الحقآقػػةاألحكػػاـ أف  كمػػ  مبػػدأاألحكػػاـ ض مػػ  قاعػػدة حَآػػة الظعػػؽ يتعػػار 

السحكسة في لآدع في كى الحؾاؿ تس ى الحقآقة الؾاقعآة كاأسا في حقآقة قزػائآة قػد ل  إل هاتتؾ ى 
محكسة السؾضؾع اأسا تعتسد عمػن مػا يقػدـ لهػا مػؽ ادلػة كقػد تكػؾف أف  تتؾافق م  الحقآقة الؾاقعآة كذلػ

ة اك لػؼ فذه الدلة غ ر حقآقآػة كلػؼ يظعػؽ  هػا الخرػؼ قبػى  ػدكر الحكػؼ لعػدـ عمسػه بسخال تهػا لمحقآقػ
حرػػؾله عمآػػه قبػػى  ػػدكر مػػؽ دكف  يحرػػى عمػػن دل ػػى يػػشقض مػػا ادعػػاه خرػػسه اك حػػاؿ ذلػػػ الخرػػؼ

ػػأالحكػػؼ كقبػػى اكتدػػ ََ اذا تػػؾفر سػػبب اك إل  فػػذا الظريػػق مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽإلػػن  ابه درجػػة البتػػات ، كل ُيم
  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة ككذلػ اذا سدت طرؽ ٜٙٔالردعة الؾاردة في السادة ر سباباك ر مؽ األ

 أأػهالظعػؽ بظريػق التس  ػز فأمػا  الظعؽ العادية كالستس مة بػالعتراض عمػن الحكػؼ الغآػا ي كالسػتئشاؼ ،
ؽ لػذلػ مػ، ل يَ ز احػداث دفػ  جديػد باسػت شاء الػدف  بالخرػؾمة كالخترػاص كسػبق الحكػؼ بالػدعؾػ 

                                                           

   مدحع السحسؾد ، السردر ٖٚٔيشغر:  ادؽ ح در ، شرح قاأؾف السرافعات السدأآة ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
  ٕٛٙالدا ق ، ص
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كقػد أغػؼ السذػرع    0رالظعػؽ أسػبابسحاكسػة متػن تػؾفر احػد يظعػؽ بظريػق اعػادة الأف  مرمحة الخرػؼ
  مػػػؽ قػػػاأؾف ٕٕٓالسػػػادة رإلػػػن   ٜٙٔالعراقػػػي فػػػذا الظريػػػق مػػػؽ طػػػرؽ الظعػػػؽ فػػػي السػػػؾاد مػػػؽ السػػػادة ر

مػؽ محكسػة الرػادرة األحكػاـ التي يَؾز الظعؽ  ها  هػذا الظريػق كفػي األحكاـ  ا  السرافعات السدأآة مب ش
الستئشاؼ ك محكسة البداءة ك محكسة البداءة  درجة اخ رة ك محكسة الحؾاؿ الذخرػآة اذا كجػد سػبب 

الردعة كفي كقؾع غش مػؽ الخرػؼ مػؽ شػأأه التػأث ر فػي الحكػؼ ، كاذا حرػى بعػد الحكػؼ  سبابمؽ األ
 شػي الحكػؼ عمػن شػهادة  اقرار كتا ي  تزكير الكراؽ التي اسس عم ها الحكػؼ اك قزػي  تزكيرفػا ، ك اذا

مػػػػؽ دكف  قػػػػد حػػػػاؿ ن اكراؽ مشتَػػػػة فػػػػي الػػػػدعؾػ كػػػػاف خرػػػػسهزكر ، كاذا حرػػػػى طالػػػػب العػػػػادة عمػػػػ
   ٕرتقديسها

 ػشدكؽ السحكسػة لزػساف دفػ  المرامػة إلػن  مسذرع العراقي الزامه الخرػؼ دفػ  تأم شػاتكيحدب ل
الستزػػرر فػػي السظالبػػة اك تعػػؾيض الزػػرر الػػذؼ يمحػػق الخرػػؼ مػػ  عػػدـ الخػػالؿ بحػػق ذلػػػ الخرػػؼ 

حتػن  ر المرامػة التػي ت ػرض عمػن الخرػؼ ضػئ ى جػدا  امقػدأف إل   تعؾيض اكبر اذا كاف لػه مقتزػن ،
ا بحع تتراكح   ؽ  إذ ٕٛٓٓ  لدشة ٙر المرامات بسؾجب قاأؾف تعديى المرامات رقؼ رابعد تعديى مقد

السذػػػرع اقػػػر مبػػػدا السدػػػةكلآة أف  ، كالسالحػػػع كػػػذلػ فشػػػا ٖر  ديشػػػارٓٓٓٔديشػػػار كل تزيػػػد عػػػؽ ر  ٓٓ٘ر
السدأآة الشاشئة عؽ الظعؽ بظريق اعادة السحاكسة كاجاز لمخرؼ الستزرر السظالبة بالتعؾيض اذا كاف 

أـ  لؼ يب ؽ الكآفآػة كامػاـ اؼ محكسػة تقػاـ دعػؾػ السدػةكلآة كفػى تقػاـ  ػدعؾػ ا ػمآة أأهإل  له مقتزن
 الظعؽ  دعؾػ حادثة تقاـ اماـ السحكسة التي تشغر 

بػػالحكؼ الآػػه لمظعػػؽ الخرػػؼ  يمَػػأعشػػدما يتحقػػق باتخػػاذ فػػذا الظريػػق مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽ  الك ػػد فإ
الرادر مؽ محكسة البداءة  درجة اكلن  دؿ الظعؽ  ها بظريق الستئشاؼ كذلػ بقرد اطالة امد الشػزاع 

 مػؽمر ره الػرد حتسػا  بعػد أغػره الذؼ    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقيٜٚٔالسادة ر ألحكاـخالفا  
الظػاعؽ يكػؾف قػد حقػق مبتمػاه كأػاؿ الحكػؼ مػؽ التدػؾيف كالسساطمػة القػدر الكب ػر كػؾف أف إل  السحكسػة
التبمآػػغ كمػػؽ ثػػؼ تحديػػد مؾعػػد أغػػر الظعػػؽ تدػػتمـز كقػػع طؾيػػى كدالشهايػػة تػػرد السحكسػػة الظعػػؽ  إجػػراءات

                                                           

السػادة   ٕٛٙ  مػدحع السحسػؾد ، السرػدر الدػا ق ، ص ٖٗٚمرػدر سػا ق ، صادـ كف ػب الشػداكؼ ، د   يشغر:  ٔر
   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة  ٜٚٔر
   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي  ٜٙٔالسادة ر يشغر:  ٕر
    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي ٕٓٓالسادة ر يشغر:  ٖر
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الك ػػد عشػػدما ل يذػػتسى طمػػب العػػادة عمػػن يحرػػى  ، ك خرػػؼ  تقػػديؼ طعشػػه بظريػػق السػػتئشاؼفآقػػـؾ ال
المػدد  ك جػراءاتالظعؽ السحددة لآس لمرض مذركع  ى ألجى ارفاؽ خرػسه بك ػرة اق أسبابسبب مؽ 

لظاعؽ بالمرامة ، كفذا مػا تقرر السحكسة السخترة رد الظعؽ كالحكؼ عمن ا ايزا  في الخرؾمة ، فهشا 
أف  لبػة بػالتعؾيضق الخرػؼ الخػر السظاحإلن  القرار الشارة فيمؽ دكف  عمآه القزاء العراقياستقر 

إلػػن  حػػق السظعػػؾف ضػػده بػػالتعؾيض اسػػتشاداإلػػن  تذػػ ر السحكسػػةأف  ذ كػػاف الكلػػنكػػاف لػػه مقتزػػن ، إ
     ٔر  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقئٜٜأص السادة ر 

كقػد األحكػاـ كفي مرر يظمق عمن فذا الظريق مؽ طرؽ الظعؽ تعب ر التساس اعادة الشغر في 
لػػؼ  اذ  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة ، ٕٚٗرإلػػن   ٕٔٗأغسهػػا السذػػرع بسؾجػػب السػػؾاد مػػؽر

عمػػن كقػػائ  مممؾطػػة كارادة قزػػائآة   شػػاء   ػػدر  سػػاسيذػػأ السذػػرع البقػػاء عمػػن حكػػؼ قزػػائي فاسػػد األ
التسػػاس اعػػادة الشغػػر عمػػن سػػب ى الحرػػر ، كل يدػػسح  هػػذا  أسػػبابمع بػػة ، كقػػد حػػدد السذػػرع السرػػرؼ 
، كجعػى السذػرع السرػرؼ  ٕرالظاعؽ لمشعي عمػن الحكػؼ القزػائي الظريق اذا كاف فشاؾ سب ى اخر اماـ

مػش اك الػذؼ يقػر فآػه بػالتزكير اك الػذؼ يحكػؼ   يؾما يبدأ مػؽ ال ػؾـ الػذؼ يغهػر فآػه الٓٗمدة الظعؽ ر
السذػػػرع السرػػػرؼ الػػػـز طالػػػب أف  فآػػػه عمػػػن شػػػافد الػػػزكر اك الػػػذؼ تغهػػػر فآػػػه الؾرقػػػة السحتَػػػزة ، كسػػػا

                                                           

كالسشذؾر عمن مؾقػ  قاعػدة   ٕ٘ٓٓ/ـ/ٖ٘ٙرقرار محكسة استئشاؼ بمداد / الر افة بر تها التس  زية بالعدد يشغر:  ٔر
 التذريعات العرالآة عمن الرابط :

jiue0eh3u345))/VerdictsTextResults.aspxhttp://iraqld.hjc.iq/(S(pnr3ts45cgwf

.4/01/2120يير خالزبيرة

إلػػن    مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة عمػػن ريكػػؾف الظعػػؽ بظريػػق اعػػادة السحاكسػػة بعريزػػة تقػػدـٜٜٔكسػػا أرػػع السػػادة ر
الخرػػـؾ كشػػهرته السحكسػة التػػي ا ػدرت الحكػػؼ السظعػؾف فآػػه اك السحكسػة التػػي حمػع محمهػػا تذػتسى عمػػن اسػؼ كػػى مػؽ 

 كمحػى اقامتػػه كالسحػػى الػػذؼ يختػاره لمػػرض التبمآػػغ كعمػػن خال ػة الحكػػؼ كتاريخػػه كالسحكسػػة التػي ا ػػدرته كتػػاريا تبمآمػػه
كيحدد لشغػره جمدػة قريبػة بعػد تدػَ ى العريزػة كاسػتآ اء الرسػـؾ . السحكـؾ عمآه كالدبب الذؼ يَ ز اعادة السحاكسةإلن 
 =درفا خسدة الؼ ديشار لزساف دف  المرامة اك الزرر الػذؼ يمحػق الخرػؼ بم ػرفي  شدكؽ السحكسة ق تأم شاتكدف  

اخػػالؿ بحػػق ذلػػػ الخرػػؼ فػػي الدعػػاء  تعػػؾيض اكبػػر اذا كػػاف الزػػرر يدػػتؾجب ذلػػػ كيؾقػػ  الظالػػب عمػػن العريزػػة  =
  تبمآمه   ـؾ السرافعة كيبمغ الخرؼ برؾرتها كد ـؾ السرافعة 

محسػؾد الدػ د عسػر    ٔ٘ٔالظعؽ في الحكاـ القزائآة ، السرػدر الدػا ق ، صد  محسؾد الد د عسر التح ؾؼ ،   ٕر
، كمآػػة  لقػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة كفقػػا   ألكامػػر كاحكػػاـ القزػػاء كطػػرؽ الظعػػؽ ف هػػا  التح ػػؾؼ ، الشغػػاـ القػػاأؾأي

  ٜٕ٘الحقؾؽ جامعة السشؾفآة ، بال سشة طب  ، ص

http://iraqld.hjc.iq/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/VerdictsTextResults.aspx
http://iraqld.hjc.iq/(S(pnr3ts45cgwfjiue0eh3u345))/VerdictsTextResults.aspx
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فػػػي حػػػالت ؽ مػػػؽ حػػػالت طمػػػب    جشآػػػهٓٓٔدكؽ السحكسػػػة مبمػػػغ قػػػدرة ريػػػؾدع لػػػدػ  ػػػشأف  اللتسػػػاس
تحكػؼ السحكسػة ك  كمها اك بعزها عشد الحكؼ  ػرفض اللتسػاس ، ، ترادر اللتساس عمن سب ى الك الة

 يَػؾز لمسمػتسس ضػده فػي ك  ،   جشآػهٕٓٓ  كرٓٙاكح المرامػة  ػ ؽ ربالمرامة فػي الحػالت الخػرػ كتتػر 
   ٔركاف له مقتزنأف  السظالبة بالتعؾيض جسآعها الحؾاؿ

  ٖٜ٘فػذا الظريػق مػؽ طػرؽ الظعػؽ كأغسػه فػي السػؾاد مػؽ ر ايزػا  اما السذرع ال رأدي فقػد اقػر 
تتس ػػى  ؾقػػؾع  أسػػبابه بأردعػػة أسػػبابكحرػػر  اقجػػراءات السدأآػػة ال رأدػػي  مػػؽ قػػاأؾف ٖٓٙالسػػادة رإلػػن 

كيَب عمن  غش مؽ الخرؾـ ، كتزكير الكراؽ ، كشهادة الزكر، كاحتَاز اكراؽ قاطعة في الدعؾػ  
 إذسػػتعساله فػػذا الظريػػق مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽ ن الحػػذر كالحآظػػة فػػي ايتػػؾخأف  الظػػاعؽ بإعػػادة السحاكسػػة

عػػؽ  مدػػةكل   ّعػػدُ القاأؾأآػػة كاف يكػػؾف متآقشػػا  مػػؽ تحققػػه كقػػادرا  عمػػن اثباتػػه كال  سػػباباحػػد األإلػػن  يدػػتشد
ك ديا  ا تماء مزار الخرؼ الخر كقد رتب السذرع ال رأدي الَزاء عمن  استعسال  استعساؿ فذا الظعؽ 

السدػاس مػؽ دكف    يػؾركٓٓٓٓٔرإلػن  ب ػرض المرامػة ترػى ك ػديا   اسػتعسال  مؽ يدتعسى فذا الظريػق 
   ٕريض اماـ السحكسة التي تشغر الظعؽبحق مظالبة الخرؼ الستزرر بالتعؾ 

الظعػػؽ  أسػػبابأف  إذالسذػػرع السرػػرؼ كسػػ  مػػؽ حػػالت الظعػػؽ  هػػذا الظريػػق أف  كجػػدير بالػػذكر
يقبى الحكؼ في م ى فػذه الحػالت الظعػؽ  إذخظأ في القاأؾف  ُيعدالخظأ في الؾاق  ككذلػ ما إلن  تؾجه

الظريق ؽ في كقع كاحد  السذرع ل يسش  سمؾؾأف  يقبى فآه الظعؽ بالشقض كساك  بالتساس اعادة الشغر
مػػؽ دكف  السذػػرع العراقػػي كال رأدػػي جعػػال فػػذا الظعػػؽ فػػي مؾاجهػػة حػػالت الخظػػأ فػػي الؾاقػػ  فقػػطأمػػا  ،

فػاف مؾقػض السذػرع ؽ العراقػي كال رأدػي يقمػى حػالت الظعػؽ الك ػدؼ لػذلػ حالت الخظأ فػي القػاأؾف ، 
   ٖرالسذرع السررؼ  افزى مؽ مؾقضاألحكاـ عؽ طريق سمؾؾ الخرؼ فذا الظريق في الظعؽ ب

 الثانيالفرع 

                                                           

 عػز  ٚٗٓٔفي شػرح قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة ، السرػدر الدػا ق ، صد  احسد الد د  اكؼ ، الؾسآط   ٔر
  ٖٛٗ، السردر الدا ق ، صالديؽ الدأا ؾرؼ ك حامد عكاز، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات

اقجػػػراءات السدأآػػػة   مػػػؽ قػػػاأؾف ٔٛ٘  ك : السػػػادة رٕٔٗد  احسػػػد قظػػػب عبػػػاس ، السرػػػدر الدػػػا ق ، ص يشغػػػر:  ٕر
   ال رأدي

  ٘ٗٓٔد  احسد الد د  اكؼ ، السردر أ ده ، ص يشغر:  ٖر
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 الظعؽ التسييزي الكيدي

الغآا آػػة كالحزػػؾرية كالقػػرارات التػػي األحكػػاـ التس  ػػز فػػؾ طريػػق غ ػػر عػػادؼ مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽ ب
محكسة التس  ػز اك مػؽ  مؽكالقرارات األحكاـ اجاز السذرع الظعؽ  ها برؾرة مدتقمة لمرض أقض فذه 

كالقػػرارات لتقػػرر األحكػػاـ محكسػػة التس  ػػز تػػدقق فػػي أف   ػػىلسػػتئشاؼ برػػ تها التس  زيػػة ، كاألمحكسػػة ا
أف  يسكؽ لمخرؾـ إذكقد اجاز السذرع العراقي الظعؽ بالتس  ز ،    0رلأـ  فآسا اذا كاأع مؾافقة لمقاأؾف 

امػػػاـ محكسػػػة التس  ػػػز فػػػي احكػػػاـ محكسػػػة السػػػتئشاؼ كاحكػػػاـ محكسػػػة البػػػداءة كاحكػػػاـ األحكػػػاـ يظعشػػػؾا ب
يسكؽ الظعؽ بظريق التس  ز اماـ محكسػة السػتئشاؼ فػي احكػاـ محكسػة ك  محكسة الحؾاؿ الذخرآة ،

 ػػػرد أمػػػا  البػػػداءة فػػػي الحػػػؾاؿ التػػػي أػػػص عم هػػػا القػػػاأؾف ، كترػػػدر السحكسػػػة السخترػػػة بػػػالظعؽ قرارفػػػا
الظعؽ  أسبابالعريزة التس  زية اذا ما كاأع مقدمة بعد اأتهاء مدة التس  ز اك اذا كاأع خالآة مؽ احد 

 أسػػػبابتػػػؾفرت فآػػػه احػػػد أف  كػػػاف مؾافقػػػا لمقػػػاأؾف ، اك  ػػػشقض الحكػػػؼأف  القاأؾأآػػػة ، اك  ترػػػديق الحكػػػؼ
 هػذا الظريػق كاسػساه األحكػاـ الظعؽ القاأؾأآة ، كذلػ السذرع السررؼ كالسذػرع ال رأدػي اجػازا الظعػؽ ب

عشػدما ل يكػؾف الظعػؽ  كأرػ باف الظعؽ الك دؼ يتحقػق عشػد سػمؾؾ طريػق الظعػؽ بػالتس  ز   2ربالشقض
جديػػة كفػػذا الدػػمؾؾ اأسػػا يكذػػض عػػؽ تػػؾفر أآػػة الضػػرار بالخرػػؼ اك فػػي حالػػة عػػدـ  أسػػبابإلػػن  مدػػتشد

مدػبقا كػذلػ فػي حالػة الظعػؽ الػذؼ بقرػد مشػه تػأخ ر  ُرفزػعتقديؼ الظاعؽ ألؼ دل ى اك تقديسه ألدلػة 
  ز تش  ػذ الحكػؼ ، كػذلػ اذا قػدـ حرؾؿ السحكؾـ له عمن حقه في الحؾاؿ التي يةخر ف ها الظعؽ بالتس

يقػػدـ مػػا يبػػرر  ػػحة اعتقػػاده اذا مػػا كػػاف أف  احػػد الخرػػؾـ بػػالظعؽ فقػػط لعػػدـ قشاعتػػه بػػالحكؼ مػػؽ غ ػػر
تظبآقػا  لػه  د، كفػذا مػا أَػتقبػى المػبس اك الذػػ الحكؼ السظعؾف فآه قد   ؽ حقؾؽ كى طػرؼ برػؾرة ل 

السػدعي لػؼ يقػدـ أف  "إلػن  فػي قػرار لهػا تحاديػة العرالآػةتس  ػز الذفبع محكسة ال إذفي القزاء العراقي 
أ ػػرز قػػرارات لػػآس لهػػػا  أأػػه إذالسدتسدػػكات الرسػػسآة بذػػكى دق ػػق حتػػن يسكػػؽ اعتسادفػػا كأسػػاأ د لمحكػػؼ 

يكػؾف أك ػر جديػة عشػد اقامػة دعػؾاه كاف يتسدػػ أف  عالقة بسؾضؾع الدعؾػ فكاف الؾاجب عمن السػدعي
السحكسػة قػد اجػرت تحقآقاتهػا أف  ح ػعالسحكسػة ك  لمتدلآقات مػؽ  تكؾف محال  بأدلػة قاأؾأ ػة معتبرة حتن 

                                                           

  ٜٜ٘حمسي ي الحَار ، السردر الدا ق ، صد    ٜٖٚصادـ كف ب الشداكؼ ، مردر سا ق ، د   يشغر:  ٔر
  مػػؽ قػػاأؾف ٖٕٚرإلػػن   ٕٛٗ  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات العراقػػي السعػػدؿ ، كالسػػؾاد مػػؽ رٕٓٔك  ٖٕٓيشغػػر: السػػؾاد ر  ٕر

  مػػػؽ القػػػاأؾف الجػػػراءات ٜٖٙ الػػػنرٗٓٙ  كالسػػػؾاد مػػػؽ رٜٛٙٔلدػػػشة  ٖٔالسدأآػػػة كالتَاريػػػة السرػػػرؼ رقػػػؼ السرافعػػػات 
  ٜ٘ٚٔال رأدي لدشة 
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ا قزػع  ػرد الػدعؾػ فآكػؾف أأهػدعػؾػ السدعي غ ر متؾجهة كل سشد لها مؽ القػاأؾف ك أف إلن  كتؾ مع
العريزػػة التس  زيػػة السقدمػة مػػؽ قبػػى كك ػى السػػدعي كاأػػع كمهػػا أف إلػػن  مػػ  التشؾيػه     حكسهػا  ػػحآحا

أف  كسخرية بالسحكسة كدع دة كى البعد عػؽ السشاقذػة القاأؾأآػة كتؾجآػه السحػامي كك ػػى السػػدعياستهزاء 
   ٔر" يمتػـز بالدمؾؾ السهشي عشد تقديسه الظعؾف 

أرػع السػادة  إذكالسالحع باف السذرع السررؼ قد تردػ لمظعؽ بالشقض الػذؼ يػراد بػه الك ػدؼ 
إذا قزػع محكسػػة الػشقض بعػػدـ قبػػؾؿ "  أأػػهعمػن ذاتػػه القػػاأؾف السرافعػات السدأآػػة كالتَاريػة    مػؽٕٓٚر

الظعؽ أك  رفزه أك بعدـ جؾاز أغره حكسع عمػن رافعػه بالسرػاريف فزػال  عػؽ مرػادرة الك الػة كمهػا 
كػذلػ  ،"تحكؼ بالتعؾيض لمسدعن عمآه في الظعؽأف  الظعؽ أريد به الك د فمهاأف  أك بعزها  كإذا رأت

اجػػاز لمسحكسػػة الحكػػؼ عمػػن  الظػػاعؽ الػػذؼ يخدػػر  إذالسذػػرع ال رأدػػي ترػػدػ لمظعػػؽ بػػالشقض الك ػػدؼ 
   ٕرالظعؽ تعد يأف  الظعؽ بالشقض بالمرامة اذا تب ؽ لها

السذرع العراقي لؼ يَ ز لمسحكسة التي تشغر الظعػؽ مػؽ الحكػؼ عمػن الظػاعؽ بالمرامػة اك أف  لإ
الظعػػؽ اريػػد بػػه الك ػػد لمػػرض الضػػرار بػػالسظعؾف ضػػده بإطالػػة امػػد الشػػزاع اك أف  التعػػؾيض اذا مػػا تبػػ ؽ

ذلػ ل يسشػ  مػؽ الرجػؾع لمقؾاعػد العامػة كالسظالبػة بػالتعؾيض اذا مػا أف إل  تحس مه مراريف اضافآة ،
يػػشص عمػػن ذلػػػ  ػػراحة لآكػػؾف أرػػا  رادعػػا  لكػػى مػػؽ أف  ، كاف كػػاف الفزػػى ا  كػػاف الظعػػؽ السقػػدـ ك ػػدي

 الظعؽ كسا أص عمن ذلػ كال مؽ السذرع السررؼ كال رأدي   إجراءات استعساؿيديء 

عػػػدـ  كتعػػػد مػػػؽ الشغػػػاـ العػػػاـ كيترتػػػب عشػػػد السػػػدد السحػػػددة لمظعػػػؽ حتسآػػػةأف إل  كتَػػػدر الشػػػارة
الخرؼ سقؾط حقه في الظعؽ كتقزي السحكسة  رد طمب الظعػؽ مػؽ تمقػاء أ دػها اذا قػدـ  مؽمراعاتها 

فػي المالػب مػا تقػـؾ السحكسػة غ ػر السخترػة  شغػر الظعػؽ ك التػي يقػدـ أف إل   ٖرخارج السدة القاأؾأآة 
قات الدػآاسػة السخترػة  شغػر طمػب التس  ػز بالسحكإلػن  لها الظعؽ خارج السػدة القاأؾأآػة بأرسػاؿ الظعػؽ

                                                           

 ۲۹۲۲ت /   ٕٚٔٓد الذخرػآة / ا/ ف ئػة الحػؾاؿ الذخرػآة كالسػؾ  ٜٕٔٔقرار محكسة التس  ز التحادية بالعػددر  ٔر
 رغ ر مشذؾر ٕٚٔٓ/٘/ٖٔ تاريا 

  -تشص عمن: التي ٜ٘ٚٔ  مؽ قاأؾف الجراءات ال رأدي لدشة ٕٛٙيشغر أص السادة ر(2)
"le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi peut, en cas de recours jugé 

abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 20000 F et, 

dans les même limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur." 

 عراقي  السدأآة السرافعات مؽ قاأؾف ال  ٔٚٔالسادة ر  ٖر
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مسػػا    ٔرالظعػػؽ شػػكال  مػػؽ السحكسػػة السخترػػة فػػي أغػػر الظعػػؾف غ ػػر الك ديػػة ثػػؼ يػػرد أ دػػها السعسؾلػػة
ظعآػة قبى اكتدا ها الدرجة القاألحكاـ يترتب عمن ذلػ  تأخ ر ك ؾؿ ا حاب الحق لحقؾقهؼ اك تش  ذ 

مسػػا يػػةخر الشغػػر بػػالظعؾف القاأؾأآػػة  ،ك ديػػة مرػػ رفا الػػرد شػػكال  ك اشػػماؿ القزػػاء فػػي الشغػػر بظعػػؾف 
يكؾف ق حا ها مرمحة قاأؾأآة جديرة بالحساية القزائآة    التيمحكسة التس  ز قاـ اماـ الخرػ التي ت

ظعػؾف  تػدق ق ال خا ػةلذا أرػ باف تكؾف في السحكسة السخترة  شغر الظعؾف التس  زية ف ئة قزائآة 
السحكسػػة فتقػػؾـ ب ػػرز الظعػػؾف السقدمػػة خػػارج السػػدة اك الخالآػػة مػػؽ إلػػن  الذػػكى فػػؾر كركدفػػا ح ػػع مػػؽ

لؾاجػب اخػرػ كخمػؾ عريزػة الظعػؽ مػؽ البآاأػات ا سػبابالذكى أل ح عالظعؽ اك التي ترد مؽ  أسباب
تأخذ كقع في اركقة محكسة التس  ز مػ  طمبػات الظعػؾف التػي يتػؾفر أف   دؿ ايرادفا ف ها كتقرر ردفا ،

 الذكى  ح عؽ مؽ ا عشا ر قبؾؿ الظعف ه

 ٜٜٚٔفي سػشة  ٜٓٚقرار مَمس لآادة ال ؾرة السشحى رقؼ   ؾاسظةالسذرع العراقي أف  كالسالحع
  مػػؽ ٔال قػػرة ر كػػاف يمػػـز طالػػب التس  ػػز بسؾجػػبأف  الظعػػؽ بظريػػق التس  ػػز بعػػد إجػػراءاتقػػد عػػدؿ فػػي 

إلػػػن  تقػػػديؼ  ػػػؾرة مػػػؽ عريزػػػة التس  ػػػز لتبمآمهػػػا مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة العراقػػػي  ٕ٘ٓالسػػػادة ر
المػي فػذا الجػراء كا ػبحع  إذثساأآة اياـ مؽ تػاريا التبمآػغ بعريزػة التس  ػز  فيالخرؼ لآَ ب عم ها 
إلػػن  السحكسػػة التػػي ا ػػدرت الحكػػؼ اكإلػػن  السحكسػػة السخترػػة بػػالظعؽ اكإلػػن  عريزػػة الػػدعؾػ تقػػدـ

إلػػن  تبمآمهػػامػػؽ دكف  السحكسػػة السخترػػة  شغػػر الظعػػؽ إلػػن محكسػػة محػػى اقامػػة طالػػب التس  ػػز كترسػػى
الخرؼ كمؽ ثؼ الجابة عم ها كفذا الجػراء قمػى مػؽ حػالت التدػؾيف كالسساطمػة التػي ترػحب حػالت 
التبمآغ كتقديؼ لئحة الجابة مؽ الخرؼ مسا يدبب في تأخ ر حدؼ الظعؽ ، بخالؼ الحاؿ بالشدبة في 

 يقدـأف    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية لمسدعن عمآه في الظعؽٕٛ٘اجازت السادة ر إذمرر 
كحدػػب تقػػديرؼ فػػاف تؾجػػه السذػػرع  خسدػػة عذػػر يػػـؾ مػػؽ تػػاريا تبمآمػػه برػػحآ ة الظعػػؽ   دفاعػػه فػػي

العراقػػي  هػػذا التعػػديى فػػؾ لؾجػػؾد طريػػق اخػػر بعػػد التس  ػػز كفػػؾ الظعػػؽ بظريػػق ترػػحآح القػػرار التس  ػػزؼ 
  بخالؼ الحاؿ في مرر فقرارات محكسة الشقض السررية ل يَؾز الظعؽ  ها 

                                                           

/ ف ئػػػة الحػػػؾاؿ الذخرػػػآة كالسػػػؾاد ٖٜٙٗرعمػػػن سػػػب ى الس ػػػاؿ ل الحرػػػر قػػػرار محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة بالعػػػدد  ٔر
  رغ ر مشذؾرٕٕٔٓ/ ٚ/ ٕٙ  في ٜٛٔ٘ت ٕٕٔٓالذخرآة / 
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التس  ػػػز الك ػػدؼ قػػػد يحرػػػى فػػي القػػػرارات العداديػػػة اك السةقتػػة غ ػػػر السشهآػػػة أف  كتَػػدر الشػػػارة
عمن طمػب الخرػـؾ اك مػؽ تمقػاء أ دػها   شاء  أما  الد ر في الظعؽ تتخذفا السحكسة في التيلمخرؾمة 
بعػض  مػؽاألحكػاـ  هذه القػرارات ك  التس  ز الك دؼيتحقق الظعؽ تتظمب اتخاذفا ،  إجراءاتلف طبآعة 
 الضػرار بخرػؾمهؼ فآدػتممؾف ذلػػ خالفػا   كامػد الشػزاع  طػرؽ الظعػؽ قطالػةاسػتعساؿ  إسػاءةبالخرؾـ 

عمآػه القػاأؾف  لسػا يػشص لمماية التي ارادفا السذرع مؽ الحق في الظعػؽ كأحػد الحقػؾؽ اقجرائآػة كخالفػا  
كتبرز مغافر     ٔرك كجؾب اللتزاـ بسبدأ حدؽ الشآة في التقاضي قحقاؽ الحق القزاء ساحةأف  مؽ

السحكسة التي  تقديؼ الظعؽ اماـ مشها ؛في عدة حالت  العداديةفي القرارات  التس  زية الك ديةالظعؾف 
هػذه القػرارات بعػض السحػام ؽ بػالظعؽ  عػادة مػا يقػؾـ اطػراؼ الػدعؾػ اك ككالئهػؼ مػؽ ، ف تشغر الدعؾػ 

لؼ يَز السذػرع الظعػؽ ف هػا عمػن اأ ػراد امػاـ محكسػة السؾضػؾع التػي تشغػر الػدعؾػ لمػرض اطالػة  التي
 ، بػاف خرػسه سآكدػب الػدعؾػ  امد الشزاع ك كدب مزيد مؽ الؾقػع عشػدما يكػؾف الظػاعؽ يعػرؼ مدػبقا  

ترسمها م  الالئحة التس  زية كتشتغػر البػع أف ل إ في فذه الحالة لآس اماـ السحكسة التي تشغر الدعؾػ 
القرار السظعؾف به لآس  ّعدالذكى ب ح عالَهة التي تشغر بالظعؽ مؽ  ستردهُ  حتسا  الذؼ بظمب الظعؽ 

 ك ػدا  ، كدالشتآَػة فػاف الظػاعؽ  ٕرمػن كجػه السػتقالؿ قبػى حدػؼ الػدعؾػ مؽ القرارات القا مة لمظعػؽ  هػا ع

                                                           

السعػػدؿ  ك قػػرار محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة ٜٜٚٔ  لدػػشة ٚٓٔمػػؽ قػػاأؾف الثبػػات العراقػػي رقػػؼ ر  ٘ريشغػػر السػػادة   ٔر
  كالػػػذؼ جػػػاء ٕٕٔٓ/ ٘/ ٖٕفػػػي  ٖ٘ٛٙ  ت/ ٕٕٔٓ/ ف ئػػػة الحػػػؾاؿ الذخرػػػآة كالسػػػؾاد الذخرػػػآة / ٕٛٛٙبالعػػػددر

التس  زيػة ، قػررت السحكسػة      فآهرقدـ كك ى السدعن عم ها لئحة تس  زيػة      أمػاـ محكسػة اسػتئشاؼ الديؾاأآػة برػ تها
فػػػي لتأشػػػ ره  اؿ الذخرػػػآة فػػػي الديؾاأآػػػةإحالػػػة عريزػػػة الظعػػػؽ التس  ػػػزؼ حدػػػب الخترػػػاص كاشػػػعار محكسػػػة األحػػػؾ 

القػػرار السس ػػز مػػؽ القػػرارات التػػي ترػػدر أثشػػاء سػػ ر السرافعػػة كل تشتهػػي  هػػا أف  سػػَالتها   ك لػػدػ التػػدق ق كالسداكلػػة كجػػد
مػػػؽ قػػػاأؾف   ۰۳۱ هػػػا إل بعػػػد  ػػػدكر الحكػػػؼ الحاسػػػؼ لمػػػدعؾػ كمهػػػا عسػػػال بإحكػػػاـ السػػػادة رالػػػدعؾػ كل يَػػػؾز الظعػػػؽ ف

إلػن  تشبآػه كك ػى السس ػزإلػن  السرافعات السدأآة لذا قرر رد الظعؽ التس  زؼ شكال كتحس ى السس ز رسؼ التس  ػز مػ  التشؾيػه
   رغ ر مشذؾر التزاـ حدؽ الشآة في تقديؼ الظعؾف التس  زية     

لػػدػ ركالػػذؼ جػػاء فآػػه ٕٛٔٓ/ٔ/ٗفػػي  ٕٔ تٕٛٔٓ/ اله ئػػة السدأآػػة / ٖٔقػػرار محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة بالعػػددر  ٕر
فػػػؾ مػػػؽ القػػػرارات   بػػػإجراء الكذػػػض عمػػػن العقػػػار مؾضػػػؾع الػػػدعؾػ رالقػػػرار السس ػػػز القاضػػػي أف  التػػػدق ق كالسداكلػػػة كجػػػد

بى الظعؽ  ها تس  ػزا ال مػ  الحكػؼ ال ا ػى بالػدعؾػ عسػال ل تق التياقعدادية التي تتخذفا السحكسة أثشاء س ر السرافعة 
      ذا قرر رد الظعؽ التس  زؼ شكال  السعدؿ ل ٜٜٙٔلدشة  ٖٛمؽ قاأؾف السرافعات السدأآة رقؼ   ٓٚٔربأحكاـ السادة 
 رغ ر مشذؾر 
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مػؽ دكف  حقق ما يربؾا الآه في التدؾيف ك السساطمة عؽ طريق اطالة امد الشزاع أأهإل  طعشه ُردّ كاف 
كجػػه حػػق ك بالسقا ػػى يكػػؾف السػػدعن عمآػػه بػػالظعؽ متزػػرر مػػؽ فػػذا الظعػػؽ الك ػػدؼ كقػػد يقػػدـ الخرػػؼ 

لم مػػرات   لػػؼ يكػػؽ فشػػاؾ رادع لػػه مدػػتمال  أف  الظعػػؽ مػػره ثاأآػػة كثال ػػة كيدػػتسر  ػػذلػإلػػن  الدػػيء الشآػػة
فػي احػد  تحاديػة العرالآػةمحكسػة التس  ػز الأف  ، فشَػد عمػن سػب ى الس ػاؿالقاأؾأآة في القاأؾف الجرائي 

قراراتها قد اكت ع  رد الظعؽ شكال  ك  تشبآه السس ز الذؼ يظعؽ بقرار رفػض طمػب الحالػة كفػؾ قػرار ل 
   ٔرتػزاـ حدػؽ الشآػة فػي تقػديؼ الظعػؾف لاإلػن  لػدعؾػ بعػد  ػدكر كالحكػؼ الحاسػؼ باإل  يَؾز الظعػؽ فآػه

ت تكػػػرار الظعػػػؾف الك ديػػػة بػػػالقرارات عػػػدّ التحاديػػػة فػػػي احػػػد قراراتهػػػا  سحكسػػػة التس  ػػػزل فػػػي تؾجػػػه اخػػػرك 
اقعداديػػة غ ػػر الحاسػػسة اك ػػر مػػؽ مػػرة يعػػد قريشػػة عمػػن الك ػػد كالدػػعي قطالػػة امػػد الشػػزاع  مسػػا يؾجػػب 

    ٕرالسدائمة القاأؾأآة 

 أرسػاؿب كذلػػ القزػاء العراقػي حػاكؿ ايَػاد حمػؾؿ كقائآػة لسشػ  كقػؾع الزػررمؽ جهة اخرػ فاف 
بالشغر الَهة السعشآة بالشغر بظمب الظعؽ م  الستسرار إلن  م  الالئحة التس  زية أدخة طبق ال ى

/  ٚ/  ٕٛ/ؽ/ أ فػػػي  ٛٔٛ كفػػػذا مػػػا اكػػػد عمآػػػه اعسػػػاـ مَمػػػس القزػػػاء العمػػػن السػػػرقؼ ر،  ٖربالػػػدعؾػ 

                                                           

/ ٔٔ/ ٜٔ تػػػاريا  ٕٕٓٓ/ ف ئػػػة الحػػػؾاؿ الذخرػػػآة كالسػػػؾاد الذخرػػػآة /ٚ٘ٛ٘قػػػرار محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة   ٔر
  غ ر مشذؾرر ٕٕٓٓ

/ ٖ/ ٛٔفػػي  ٕٕٔٓ/ ف ئػػة الحػػؾاؿ الذخرػػآة كالسػػؾاد الذخرػػآة / ٕٙٔٚالتس  ػػز التحاديػػة بالعػػدد قػػرار محكسػػه   ٕر
    اف القػػرار السس ػػز مػػؽ القػػرارات التػػي ترػػدر اثشػػاء سػػ ر السرافعػػة كل تشتهػػي  هػػا الػػدعؾػ كل " كالػػذؼ جػػاء فآػػه ٕٕٔٓ

مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة   ٓٚٔريَؾز الظعؽ ف ها ال بعد  ػدكر الحكػؼ الحاسػؼ لمػدعؾػ كمهػا عسػال بأحكػاـ السػادة 
مؽ القاأؾف السذكؾر لذا رد الظعؽ التس  زؼ   ٕٙٔرة  زفا استقالل بسقتزن الساد كسا اأه لآس مؽ القرارات التي ا آح تس

السس ػػز لػػؼ يتبػػ  مبػػدأ حدػػؽ الشآػػة فػػي تقػػديؼ األدلػػة كالػػدفؾع اثشػػاء إلػػن أف  شػػكال كتحس ػػى السس ػػز رسػػؼ التس  ػػز مػػ  التشؾيػػه
 ر حدػؼمسػا يدػتشتج مشػه الدػعي لتػأخ  الظعؽ بقػرارات اعداديػة كغ ػر حاسػسة ألك ػر مػؽ مػرةإلن  لدعؾػ اذا اأه لَأاأغر

،  الدػػا ق السرػػدر مَ ػػد طػػه، عػػؽ عق ػػى أقػػال  "   الػػدعؾػ لػػذا اقتزػػن تشب هػػه كاف يزػػعه تحػػع طائمػػة السدػػائمة القاأؾأآػػة
  ٖٔ٘ص
كالػػػذؼ جػػػاء فآػػػه:   ٖٕٔٓ/  ٚ/  ٖٓفػػػي  ٖٕٔٓ/  آػػػأة عامػػػة /  ٕٖٙرقػػػرار محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة السػػػرقؼ   ٖر

أدػػػخة طبػػػق األ ػػػى مػػػؽ السحزػػػر مػػػ  لئحػػػة الظعػػػؽ التس  ػػػزؼ كالدػػػ ر اتَػػػاه السحكسػػػة بإرسػػػاؿ إلػػػن أف  "     التشؾيػػػه
حدػؼ الشػزاع  ػ ؽ الخرػـؾ إلػن  بالدعؾػ عشد حرؾؿ الظعؽ بقرار غ ر فا ى اتَاه سمآؼ كله سشده مؽ القػاأؾف لمؾ ػؾؿ

 =ػ إعظػاء فر ػة ألؼ مػشهؼ قطالػة أمػد الػدعؾ مػؽ دكف  أ حا ها بأسرع كقػع كدأقػى جهػد لمح مؾلػةإلن  كإيراؿ الحقؾؽ 
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عشػػد تكػػرار الظعػػؽ التس  ػػزؼ بػػالقرارات اقعداديػػة فعمػػن السحكسػػة السخترػػة اتخػػاذ "الستزػػسؽ    كٕٙٔٓ
تمتػـز محكسػة الظعػؽ  شغػره خػالؿ أف  قرارافا بعػدـ إرسػاؿ الػدعؾػ كالكت ػاء بإرسػاؿ لئحػة الظعػؽ عمػن

عمػن ك   "كتسزػي محكسػة السؾضػؾع  شغػر الػدعؾػ خػالؿ تمػػ ال تػرة  إل هػاسبعة أياـ مؽ تاريا ك ؾله 
القزاء يحاكؿ الحػد مػؽ الظعػؾف الك ديػة كحسايػة القزػاء مػؽ عبػع كتدػؾيف الستقاضػ ؽ أف  مؽ الرغؼ

كحدػػػب مػػػا أػػػراه قا ػػػرة فػػػي مؾاجهػػػة الك ػػػد مػػػؽ  جػػػراءاتفػػػذه اق، فػػػاف  ، كسػػػا رايشػػػاجػػػراءات ػػػبعض اق
مػرات تقػديؼ يكػرر السػدعي بػالظعؽ كلعػدة أف  بعدإل  الخرؾـ كالتدؾيف السساطمة كؾأها حمؾؿ ل تتخذ

الػذؼ يدػعن ألشػماؿ الدػمظة  ي الدعؾػ فػال  ػد مػؽ ردع الستقاضػيطمبات طعؽ بقرارات غ ر حاسسة ف
ك ػػدؼ ي تقػػر لذػػرط  أأػػهالقزػػائآة بظمبػػات غ ػػر قاأؾأآػػة بقرػػد الضػػرار بالخرػػؼ  ػػرد طمبػػه اذا مػػا تبػػ ؽ 
 عؾيض مقتزن  السرمحة كفرض عمآه المرامة السشاسبة م  امكاأآة تعؾيض الستزرر اذا كاف لمت

 ػي ، ف اماـ السحكسة السخترػة  شغػر الظعػؽكذلػ قد يحرى الك د في تس  ز القرارات العدادية 
إلػن  يمَػأ إذفي الظعؽ مسػا اكضػحشاه فػي الحالػة الكلػن ،  ك دا   لة يكؾف السدعي بالظعؽ اك رفذه الحا

إلػػػن  التػػػي تشغػػػر الشػػػزاع  ػػػىغ ػػػر السشهآػػػة لمخرػػػؾمة لػػػآس لمسحكسػػػة األحكػػػاـ تقػػػديؼ الظعػػػؽ بػػػالقرارات ك 
السحكسػة السخترػػة بػػالظعؽ عشػدما تكػػؾف السحكسػػة التػػي تشغػر الشػػزاع عمػػن عمػؼ مدػػبق بأسػػمؾب الخرػػؼ 

إلػن  ا كجهتػهأأهػه ك مشػتشبهػع لتكػرار الظعػؾف السقدمػة ا أأهػ التقاضػي اك إجراءاتفي استمالؿ الحق في 
 الظعػػؽ فػػيإلػػن  الخرػػؼ قػػد يدػػعنأف  المتشػػاع عػػؽ ذلػػػ كالػػن التحمػػي بحدػػؽ الشآػػة فػػي التقاضػػي ، اك

فرػػػمع بػػػه السحكسػػػة السخترػػػة بػػػالظعؽ ، فػػػي فػػػذه الحػػػالت يقػػػـؾ السػػػدعي بػػػالظعؽ ذاتػػػه الػػػذؼ القػػػرار 
 السحكسة السخترة كؾأها لآدع عمن دراية باف مقدـ الظعػؽ سػيء الشآػةإلن  الك دؼ تقديؼ طمب الظعؽ

                                                                                                                                                                                

كاف مػػا ذكػػر مػػؽ تشؾيػػه فػػي مؾضػػؾع الظعشػػ ؽ يدػػرؼ عمػػن جسآػػ  الػػدعاكػ السدأآػػة مشهػػا كالَزائآػػة فآسػػا يتعمػػق بػػالقرارات =
مػؽ قػاأؾف أ ػؾؿ السحاكسػات الَزائآػة       ٜٕٗكالسػادة ر مؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة  ٓٚٔالسؾ ؾفة في السادت ؽ ر

القزػػاء الدسػػتؾرؼ كمحكسػػة التس  ػػز التحاديػػة مػػؽ حدػػؽ الشّآػػة عشػػد "  أقػال  عػػؽ : القاضػػي د  ح ػػدر عمػػي أػػؾرؼ، مؾقػػض 
 ٕٛٔٓ/ ٗ/٘ٔالظعؽ، مقاؿ مشذؾر في مؾق  السحكسة التحادية العمآا،  تاريا 

https://www.iraqfsc.iq/news.4076/21/9/2120يير خالز يرة 

https://www.iraqfsc.iq/news.4076/
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فآػه ، كفػي فػذه الحالػة تقػـؾ السحكسػة السخترػة بػالظعؽ قبػؾؿ  كُفرى القرار السظعؾف فآه سبق أف  اك
    ٔرالظعؽ كاستآ اء الرسؼ القاأؾأي كتظمب اضبارة الدعؾػ مؽ السحكسة التي تشغرفا

محكسػة إلػن  بػالقرارات العداديػةتقديؼ لئحة الظعؽ يتحقق التس  ز الك دؼ عشد أف  مسكؽ ككذلػ
رتػب عمآػه السزيػد مػؽ تمسػا ي ،لمػدد فػي الخرػؾمة اإلػن  الخرػؾـقػد يمَػأ احػد ف ، غ ر مخترة بالظعؽ

إلػن  الظػاعؽ عريزػة الظعػؽيقػدـ افدار الؾقع في التدؾيف كالسساطمة  فقد تحرى فػذه الحالػة عشػدما 
ف يكػؾف أغػر أمحكسػة غ ػر مخترػة ، كػإلػن  ه معشػؾف محكسة السؾضػؾع السشغػؾر امامهػا الػدعؾػ كلكشػ

التس  ػػز  محكسػػةإلػػن  السشظقػػة برػػ تها التس  زيػػة فآعشػػؾف طعشػػهالظعػػؽ مػػؽ اخترػػاص محكسػػة اسػػتئشاؼ 
ف يكػػؾف البػػع فػػي الظعػػؽ مػػؽ اخترػػاص محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة فآعشػػؾف أالتحاديػػة اك بػػالعكس كػػ

تقػـؾ السحكسػػة السقػدـ لهػا طمػػب الظعػؽ فػػي  إذ،  محكسػة السػتئشاؼ برػػ تها التس  زيػةإلػػن  لئحػة طعشػه
الظمػب كفػي محكسػػة  إل هػػاالسحكسػة السعشػؾف إلػػن  دعؾػ مػػ  طمػب الظعػؽفػذه الحالػة بأرسػػاؿ اضػبارة الػ

السخترػػػة السحكسػػػة إلػػػن  سػػػتقؾـ بإحالػػػة عريزػػػة الػػػدعؾػ كمػػػؽ ثسػػػة  غ ػػػر مخترػػػة بػػػالشغر فػػػي الظعػػػؽ
كفشػػاؾ مػػؽ ، مػػ  اشػػعار السحكسػػة التػػي ا ػػدرت القػػرار تأشػػ ر ذلػػػ فػػي سػػَالتها بػػالشغر  هػػذا الظعػػؽ 

الظعػػؽ  إل هػػاباقمكػػاف الترػػدؼ لهػػذه الحالػػة مػػؽ الظعػػؽ الك ػػدؼ بػػاف تقػػـؾ السحكسػػة السقػػدـ  أأػػه  ٕريػػرػ 
الشغػػر عػػؽ  برػػرؼالسحكسػػة السخترػػة  شغػػر الظعػػؽ إلػػن  بأرسػاؿ عريزػػة الظعػػؽ مػػ  اضػػبارة الػػدعؾػ 

قرػػد مػػؽ ياسػػؼ السحكسػػة الػػؾارد فػػي طمػػب الظعػػؽ لت ؾيػػع ال ر ػػة عمػػن الظػػاعؽ الستعدػػض الػػذؼ كػػاف 
اأػػي ارػ إل  ايَا آػػة فػػذا الجػػراء كعمػػن الػػرغؼ مػػؽ ، فػػذا التدػػؾيف كالسساطمػػة قطالػػة امػػد الشػػزاع هطعشػػ

كػػؾف الظػػاعؽ  غ ػػر كػػافي لمترػػدؼ لمظعػػؽ الك ػػدؼ الؾاقػػ   هػػذه الحالػػة كالحػػالت ؽ السػػذكؾرت ؽ سػػابقا   أأػػهب
ت كجػػػه حػػػق حتػػػن لػػػؾ ترػػػدمػػػؽ دكف  هسػػػؾؼ يحقػػػق مبتمػػػاه فػػػي اطالػػػة امػػػد الشػػػزاع كالضػػػرار بخرػػػس

السحكسة بدمظتها التقديريػة عمػن الؾجػه السػذكؾر اك قامػع بالظمػب مػؽ الظػاعؽ  تعػديى عشػؾاف عريزػة 
  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات ٓ٘السػػادة ر   مػػؽٔال قػػرة ر طعشػػه  ػػذكر اسػػؼ السحكسػػة السخترػػة اسػػتشادا ألحكػػاـ

كجػػػؾد أػػػص قػػػاأؾأي كاضػػػح يَ ػػػز  ذلػػػػ فزػػػال  عػػػؽالعراقػػػي ، كمسػػػا كػػػاف ذلػػػػ مسكشػػػا، اذ يمػػػـز السدأآػػػة 
ت ػػرض غرامػػة عمػػن مقػػدـ أف  الظعػػؽ كمسػػا كػػاف ذلػػػ مسكشػػا إل هػػالمسحكسػػة تعػػديى اسػػؼ الَهػػة السعشػػؾف 

                                                           

السحكسػة إلػن  قدمع عريزة التس  ز عمن اأه راذا   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآةٕٚٓرالسادة مؽ   ٔال قرة ر أرع  ٔر
 أمر رئآس السحكسة بظمب اضبارة الدعؾػ مؽ السحكسة التي أ درت الحكؼ  يشغر الظعؽ مباشرة  السخترة 

  ٖٛٙص ، الدا ق عق ى مَ د طه ، السردر يشغر:  ٕر
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غ ر السشهآة لمخرؾمة متن ما كاف القرار اك الحكؼ السظعػؾف فآػه األحكاـ الظعؽ الك دؼ في القرارات ك 
اذا ثبػػع لمسحكسػػة قػػاأؾف السرافعػػات العراقػػي   مػػؽ ٕٙٔالػػؾاردة فػػي السػػادة راألحكػػاـ لػػآس مػػؽ القػػرارات ك 
الخالؿ بحق الستزرر مؽ الظعؽ الك دؼ السظالبة بالتعؾيض اذا كاف له مؽ دكف  سؾء أآة الظاعؽ ،

  مقتزن 

 الفرع الثالث

 الترحيح الكيدي لمقرار التسييزي طمب 

السحكسػة إلػن  " طريػق مػؽ طػرؽ الظعػؽ غ ػر العاديػة ، يرفػ  أأػهبعرؼ ترحآح القرار التس  زؼ 
 التػػي أػػص عم هػػا القػػاأؾف حرػػرا   سػػبابالتػػي ا ػػدرت القػػرار السظمػػؾب ترػػحآحه اذا تػػؾفر سػػبب مػػؽ األ

 ػز كقػرارات  اجاز السذرع العراقي الظعؽ في قرارات محكسػة التسكقد    0رلتالفي خظا القزاة السحتسى "
التس  ػػػزؼ امػػػاـ السحكسػػػة التػػػي محكسػػػة السػػػتئشاؼ برػػػ تها التس  زيػػػة عػػػؽ طريػػػق طمػػػب ترػػػحآح القػػػرار 

زػه اذا اك  ػادرة  شق القرارات التس  زية مردقة لمحكػؼ ذا كاأعأإل  كل يقبى طمب الترحآح ا درته ،
أَػػده قػػد حػػدد طػػرؽ كمرػػر  افرأدػػفػػي مؾقػػض السذػػرع أمػػا  ،  2ر فرػػمع فػػي الػػدعؾػ مؾضػػؾع الظعػػؽ

فػذا الظريػق  ُيعدك    ٖرالقرار التس  زؼ طريق الظعؽ  ترحآح إلن  كلؼ يذر القزائآةاألحكاـ الظعؽ في 
زػال عػؽ مسا تس ز به قاأؾف السرافعات العراقي عػؽ القػؾاأ ؽ محػى السقارأػة فاألحكاـ مؽ طرؽ الظعؽ ب

اأتقمػع احكامػه الػذؼ سػبب البقػاء عمػن فػذا الظريػق مػؽ طػرؽ الظعػؽ ، ك   4رقؾاأ ؽ باقي الدكؿ الخرػ 

                                                           

  ٓٗالدا ق ، صاجآاد ثامر أايف ، السردر   ٔر
   مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿ  ٜٕٔيشغر: السادة ر  ٕر
سحب الحكؼ  لسحكسة الشقض جازا عؽ طريقهسحب القرار التس  زؼ راطمق عمآه  لقد اكجد السذرع في مرر اجراء    ٖر

اله ئة السدأآة في محكسػة الشقض ال رأدػآة أ ػدرت عػدة قػرارات تتعمػػق بدػحب ، ككذلػ السذؾب بع ب قاأؾأي أك مادؼ 
اقجراءات السدأآة مؽ قاأؾف   ٗٙٗ،  ٖٙٗ،  ٕٙٗرقراراتهػا التػي يعتريها الخظأ السادؼ مةسدة ذلػ عمن أحكاـ السؾاد 

 زؼ ردراسة مقارأة  ، دار التعمآؼ   لمسزيد يشغر : د  حدؽ مشديى عبد   ، الظعؽ بظريق ترحآح القرار التس  ال رأدي
   ٕٙٔك  ٛٔٔ، ص ٜٕٔٓالَامعي ، السكشدرية ، 

هػؾ فترػحآح القػرار امػا الظعػؽ فػي القػرارات التس  زيػة بظريػق كجاء في األسباب السؾجبة لقاأؾف السرافعات العراقي ر  ٗر
الزركرة قػد أكحػع بػه لسػتدراؾ خظػأ الحكػاـى له في التذريعات األخرػ ككجه له أقدا ك  ر لكؽ  طريق است شائي ل م 

 =قزػػػاياال فػػػي قزػػػايا البػػػداءة كالسػػػتئشاؼ دكف  الرػػػادرة  زيػػػة القزػػػاة لػػػذلػ قػػػاـ الَػػػدؿ حػػػؾؿ قرػػػره عمػػػن القػػػرارات التس
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، ٜٙ٘ٔ  لدػشة ٛٛقػاأؾف السرافعػات السدأآػة رقػؼ رإلػن  الع سػاأيمؽ قاأؾف ا ؾؿ السحاكسات الحقؾلآة 
الشافػذ، فػػؾ لبعػػع ال قػػة فػػي أ ػػؾس الستقاضػػ ؽ  ٜٜٙٔ  لدػػشة ٖٛثػؼ أغػػؼ بسؾجػػب قػػاأؾف السرافعػػات رقػػؼر

فػي أتػاج ال كػر البذػرؼ كالبذػر  التػيقد يراحب بعض القرارات التس  زيػة الذؼ كلتالفي الدهؾ كالخظأ 
   0ر ا شا ها مؽ خظأ ك ازالة اثارهمعرض لمدهؾ كالخظأ فال د مؽ ترحآح فذه القرارات مس

يتحقػػػق الظعػػػؽ الك ػػػدؼ  هػػػذا الظريػػػق مػػػؽ طػػػرؽ الظعػػػؽ عشػػػدما يقػػػؾـ الخرػػػؼ بظمػػػب أف  مسكػػػؽك 
ترحآح قرار تس  زؼ  ادر مؽ اله ئة العامة في محكسػة التس  ػز لمػرض السساطمػة كالتدػؾيف كلتػأخ ر 

حآح بقػػػػػرار  ػػػػػادر مػػػػػؽ اله ئػػػػػة السذػػػػػرع قػػػػػد أػػػػػص عمػػػػػن عػػػػػدـ قبػػػػػؾؿ طمػػػػػب الترػػػػػأف  إذتش  ػػػػػذ الحكػػػػػؼ 
احػػد إلػػن  عػػداـ السرػػمحة مػػؽ الظعػػؽ كيتحقػػق اذا مػػا كػػاف الظمػػب ل يدػػتشد،كػػذلػ فػػي حالػػة اأ 2رالعامػػة
   مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػاتٜٕٔالسػػػادة ر ال قػػػرة رأ  مػػػؽ اكردفػػػا السذػػػرع فػػػي التػػػيالظعػػػؽ القاأؾأآػػػة  أسػػػباب
، اك فػػػي حالػػػة الظعػػػؽ بقػػػرار العراقػػػي السعػػػدؿ ، اك اذا قػػػدـ الظعػػػؽ بعػػػد مزػػػي السػػػدة القاأؾأآػػػة  السدأآػػػة

تس  زؼ ل يقبى الظعؽ فآه بظريق ترحآح القرار التس  زؼ كذلػ عشدما ل يكؾف القرار التس  زؼ مردقا  
ف ػػي فػػذه الحػػؾاؿ تكت ػػي السحكسػػة  ػػرد لمحكػػؼ اك ل يكػػؾف القػػرار فا ػػى فػػي الػػدعؾػ فػػي حالػػة أقزػػه ، 

لسؾاجهػة طمبػات  دعػا  ل تذػكى ر  جػراءاتفػذه اقأف  طمب الظعؽ كق د التأم شات ايرادا لمخزيشة ، كحقآقة
لػػذلػ أػػرػ ضػػركرة الػػشص عمػػن  ،  3رالك ديػػة لترػػحآح القػػرارات التس  زيػػة كػػؾف لآسػػة التأم شػػات تافػػه جػػدا  

 لمخرػؼ الستزػرر الظعؽ ك دؼ م  الحكؼ بػالتعؾيضأف  ي رض عمن الظاعؽ اذا ما تب ؽالمرامة جزاء 
مؽ السسكؽ حرؾؿ الظعؽ الك دؼ في حالة الظعؽ  هذا الظريق مػؽ طػرؽ  ايزا  ،  كاف له مقتزنأف 

                                                                                                                                                                                

فػذا الظريػق السػت شائي طريقػا  عػدّ بالسدػاكاة كلف القػاأؾف قػد  لسػا فآػه مػؽ اقخػالؿ حإل أف فػذا الشغػر مرجػؾ  رمحآةال=
فآػػه أرجػػح كلػػذلػ أبقػػن القػػاأؾف عمػػن طريػػق الظعػػؽ  أتػػراض الخظػػفلف ا القزػػايا الرػػمحآةرؽ الظعػػؽ فػػاألكلن بػػه مػػؽ طػػ

   ترحآح القرار لالعتبارات الستقدمة مؽ جهة كلت ب ع القؾاعد القاأؾأآة كتؾح دفا مؽ جهة أخرػ 
  ٜٖٓد ،السردر الدا ق ،صمدحع السحسؾ   ٔٛ: حدؽ مشديى عبد   الدرياكؼ ، السردر الدا ق ، صيشغر  ٔ
   مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿ  ٔ/ ٕٕٓالسادة ر يشغر:  ٕر
القػػرار التس  ػػزؼ أف  لػػدػ التػػدق ق كالسداكلػػة كجػػدرجػػاء فػػي احػػد قػػرارات محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة السػػؾقرة مػػا أرػػه   ٖر

كالسظمؾب ترحآحه ل يقبى الظعؽ فآػه بظريػق ترػحآح القػرار التس  ػزؼ ألأػه يتزػسؽ أقػض الحكػؼ كل يتزػسؽ ترػديق 
          الحكػػػػؼ اك أقزػػػػه كال رػػػػى فػػػػي مؾضػػػػؾع الػػػػدعؾػ      لػػػػذا قػػػػرر رد طمػػػػب الترػػػػحآح كق ػػػػد التأم شػػػػات السدفؾعػػػػة ايػػػػرادا 

/ ٘/ٕٙفػػػػي  ٖٜٚٙ  ت/ ٕٕٔٓ/ ئػػػػة الحػػػػؾاؿ الذخرػػػػآة كالسػػػػؾاد الذخرػػػػآة /ف ٓ٘ٓٙالقػػػػرار السػػػػرقؼ ر لمخزيشػػػػة     
  ٔٗٔكيشغر  هذا الردد: د  حدؽ مشديى عبد   ، السردر الدا ق ، ص  غ ر مشذؾر  رٕٕٔٓ
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ة امػػػاـ  محكسػػػة التس  ػػػز الظعػػػؽ بػػػالقرارات التس  زيػػػة الرػػػادرة مػػػؽ محكسػػػة السػػػتئشاؼ برػػػ تها التس  زيػػػ
السحكسػػة إلػػن  فػػي فػػذه الحالػػة  بإحالػػة طمػػب الظعػػؽ مػػ  اضػػبارة الػػدعؾػ  الخ ػػرةتكت ػػي  إذ،  التحاديػػة

ف يكػػؾف أغػػر الظعػػؽ مػػؽ   اك بػػالعكس كػػأ ٔرلقػػرار السظعػػؾف فآػػه كحدػػب الخترػػاصالتػػي أ ػػدرت ا
 فػػي فػػذه ايزػػا  محكسػػة السػػتئشاؼ برػػ تها التس  زيػػة ، إلػػن  اخترػػاص محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة فآقػػدـ

   ٕرمحكسة التس  ز التحاديةإلن  الحالة تكت ي محكسة الستئشاؼ بر تها التس  زية بإحالة الظعؽ

 الرابعالفرع 

 اعترا  الغير الكيدي
لعتػراض الم ػر  ا  السعػدؿ تعري ػ ٜٜٙٔلدػشة  ٖٛلؼ يرد في قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي رقؼ 

الظعػؽ  ؾاسػظة عرؼ فقد  اقجراءات السدأآة ال رأديقاأؾف أما  ،األحكاـ كظريق مؽ طرؽ الظعؽ في 
ه لسرػػػػػمحة الذػػػػػخص ال الػػػػػع تعديمػػػػػالرجػػػػػؾع عػػػػػؽ الحكػػػػػؼ اك إلػػػػػن  طعػػػػػؽ يرمػػػػػي" أأػػػػػهباعتػػػػػراض الم ػػػػػر 

" طعػػؽ مػػؽ طػػرؽ الظعػػؽ غ ػػر العاديػػة  أأػػهبكعػػرؼ ال قػػه اعتػػراض الم ػػر عمػػن الحكػػؼ    3ر"  السعتػػرض 
لػدعؾػ التػػي لػؼ يكؾأػؾا طػػرؼ سػؾغه القػاأؾف لألشػػخاص الػذيؽ يزػر  هػؼ الحكػػؼ الرػادر فػي ااألحكػاـ ب

الرػادرة األحكػاـ اجاز السذػرع العراقػي لم ػر الخرػـؾ الظعػؽ عػؽ طريػق العتػراض عمػن  إذ   4ر" ف ها
الآه حتػن  بحقؾقه اك متعديا   مؽ محاكؼ الستئشاؼ اك البداءة اك الحؾاؿ الذخرآة اذا كاف الحكؼ ماسا  

                                                           

،  رغ ر مشذؾر ٕٕٓٓ/ ت / ح /ترحآح /  ٖٙتحادية بر تها التس  زية بالعددرقرار محكسة استئشاؼ القادسآة ال  ٔر
   رغ ر مشذؾرٕٕٓٓح /ترحآح / / ت/ٙٙتحادية بر تها التس  زية بالعددرقرار محكسة استئشاؼ القادسآة الك ايزا 

    رغ ر مشذؾرٕٕٓٓ/ ت / ح /ترحآح /  ٓٙرالتس  زية بالعدد قرار محكسة استئشاؼ القادسآة التحادية بر تها  ٕر
 أرع عمن :  التيالشافذ اقجراءات السدأآة ال رأدي   مؽ قاأؾف ٕٛ٘رالسادة  يشغر:  ٖر

((La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui 

l'attaque..)) 

دراسػػػة مقارأػػػة ،مكتبػػػة الدػػػشهؾرؼ ،  –فػػػي فػػػذه التعػػػاريف :  ػػػادؽ ح ػػػدر ، شػػػرح قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة  يشغػػػر  ٗر
، شػػركة ٗ،جٕ،طٜٜٙٔ  لدػػشة ٖٛ  عبػػد الػػرحسؽ العػػالـ ، شػػرح قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة رقػػؼ رٖٗٙص-ٕٔٔٓبمػػداد،

السدأآػػة ،    د  عبػػاس العبػػؾدؼ ، شػػرح قػػاأؾف ا ػػؾؿ السحاكسػػاتٕٗٔ، صٜٕٓٓالعاتػػػ لرػػشاعة الكتػػاب ، القػػافرة ، 
كف حامػد ك أذػؾاف زكػي سػمآساف ، اعتػراض   د  عسار سػعد٘ٓٗ، صٜٕٓٓ، دار ال قافة لمشذر كالتؾزي  ،عساف ، ٔط

  ٕٖٔ، صٙٔ  ، الدشة ٛٗ  ، العددرٗٔالم ر عمن الحكؼ السدأي ، بحع مشذؾر في مَمة الرافديؽ ، السَمد ر
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، كيكػؾف  اك يكػؾف طارئػا   يكػؾف ا ػمآا  أما  ، كاعتراض الم ر 0رلؾ لؼ يكؽ الحكؼ قد اكتدب درجة البتات
احػد الخرػـؾ قػدـ تعشدما ي السحكسة التي ا درت الحكؼ ، كيكؾف طارئا  إلن  قدـ  دعؾػ تعشدما ي ا مآا  

   2ر دعؾػ حادثة اثشاء أغر الدعؾػ ال مآة عمن حكؼ سا ق يبرزه احد الخرؾـ ل  بع دعؾاه 

بسؾجػب قػاأؾف األحكػاـ ما السذرع السررؼ فقد المن اعتػراض الم ػر كظريػق مػؽ طػرؽ الظعػؽ بأ
 ، ٜٜٗٔ  لدػػشة ٚٚكػػاف يأخػػذ بػػه القػػاأؾف السممػػي رقػػؼ رالػػذؼ السعػػدؿ  ٜٛٙٔلدػػشة  ٖٔالسرافعػػات رقػػؼ 

بإعػػػادة  ، مػػػؽ جاأػػػب اخػػػر سػػػسح لمم ػػػر بػػػاف يقػػػدـ التساسػػػا  فػػػي الحػػػالت التػػػي يػػػرد ف هػػػا أرػػػا  خا ػػػا  إل 
السذػػػرع  امػػػا   3رلسػػػذكؾرمػػػؽ القػػػاأؾف ا  ٕٔٗلسػػػادة را   مػػػؽٛلم قػػػرة ر اسػػػتشادا راعػػػادة السحاكسػػػة الشغر

مػؽ   ٕٜ٘ -ٕٛ٘رؾاداعتػراض الخػارج عػؽ الخرػؾمة بسؾجػب السػ كاسػساهالظعػؽ فػذا  اقرفقد ال رأدي 
كاجػػاز لمخػػارج عػػؽ الخرػػؾمة الظعػػؽ بػػالحكؼ الرػػادر ف هػػا طالسػػا تػػؾفرت لمظػػاعؽ  قػػاأؾف السرافعػػات ،

   4ربالؾاق  ـبالقاأؾف ا اء تعمق ذلػتعديى اك الماء الحكؼ سؾ لمرض  مرمحة مذركعة في العتراض

  كاذا اخ ػق   أآػة العراقػي السعػدؿ مػا أرػهرمؽ قاأؾف السرافعات السد  ٜٕٕكقد جاء في السادة ر
اخػػػػالؿ بحػػػػق خرػػػػسه فػػػػي السظالبػػػػة مػػػػؽ دكف  السعتػػػػرض فػػػػي اعتراضػػػػه رد طمبػػػػه كالػػػػـز بالسرػػػػاريف

ا بػػػاعتراض الم ػػػر اذا مػػػبالتعؾيزػػػات  كاسػػػتشادا لهػػػذا الػػػشص فػػػاف السحكسػػػة السخترػػػة تقػػػؾـ  ػػػرد الظعػػػؽ 
رػػؾـ فػػي الػػدعؾػ السعتػػرض عمػػن الظػػاعؽ فػػؾ مػػؽ الخأف  يدػػتدعي الػػرد كمشهػػا إذا كجػػدت كجػػدت سػػببا  

اسقط حقه في الظعؽ بإقامة دعؾػ الستحقاؽ أك كاأػع  أأه  أك قد  مغ بالحكؼ الرادر أك كارثا   حكسها
تقػدـ لعتراضػه بعػد اأتهػاء السػدة القاأؾأآػة السحػددة أك  أأهالقاأؾأآة ، أك  سبابعريزة الظعؽ ت تقر لأل

ط العامػػة فػػي دعػػؾػ اعتػػراض الؾاجػػب تؾفرفػػا لقبػػؾؿ الػػدعؾػ مػػؽ افمآػػة ك ػػ ة كمرػػمحة  ك اأت ػػع الذػػر 
تشغر اعتراض الم ر فتقزي  رده، كقد أف  معها ل تدتظآ  السحكسة التيالخرػ  سبابكغ رفا مؽ األ

تحكػػػؼ عمآػػػه أف  إلزامػػػه بالسرػػػاريف فزػػػال  عػػػؽ رد طمػػػب السعتػػػرضكسػػػة فػػػي حالػػػة اجػػػاز السذػػػرع لمسح

                                                           

   مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿ  ٕٕٗيشغر: السادة ر  ٔر
   مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿ  ٔ/ٕٕٙ – ٕٕ٘يشغر: السؾاد ر (2)
،السركػػػػز القػػػػؾمي لإ ػػػدارات القاأؾأآػػػػة ،القػػػػافرة ٔالؾفػػػاب عرفػػػػة ،الذػػػػامى فػػػي السرافعػػػػات السدأآػػػة ،ط عبػػػػد يشغػػػر: (3)
  ٜٕٙ،صٜٕٓٓ،
  ٘ٓٗاحسد ا را آؼ عبد التؾاب ، السردر الدا ق ، ص يشغر:  ٗر
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بػالتعؾيض اذا مػا طالػػب خرػسه الستزػػرر مػؽ العتػػراض ذلػػ لتدػبب السعتػػرض فػي اطالػػة امػد الشػػزاع 
   0رتأخ ر حدؼ الدعؾػ  داف  الك د بهك 

كلكػؽ  الك ػدؼ اما السذػرع ال رأدػي فمػؼ يػشص عمػن حكػؼ خػاص بالشدػبة لسؾضػؾع اعتػراض الم ػر
دػػي الشافػػذ أَػػده عػػالج ف هػػا التدػػؾيف أالسدأآػػة ال ر  قجػػراءاتا  قػػاأؾف ٔٛ٘أػػص السػػادة رإلػػن  بػػالرجؾع

لحكػػػػؼ بمرامػػػػة ل كالسساطمػػػػة كالتعدػػػػض فػػػػي اسػػػػتعساؿ طػػػػرؽ الظعػػػػؽ غ ػػػػر العاديػػػػة ك اجػػػػاز لمسحكسػػػػة ا
أغػػػرت يض امػػػاـ السحكسػػػة التػػػي إخػػػالؿ بػػػالحق فػػػي السظالبػػػة التعػػػؾ مػػػؽ دكف  يػػػؾرك  ٓٓٓٓٔرتتَػػػاكز
يَػؾز  أأػهلهذا الػشص ف كفقا   غ ر عادؼ مؽ طرؽ الظعؽ ك ا  اعتراض الم ر يعد طريقأف  بسا   ٕرالظعؽ

حػق  فزػال  عػؽ ةؼ عمآػه بالمرامػة السػذكؾر تحكػأف  ك ديا  لمسحكسة اذا ما اخ ق السعترض ككاف اعتراضه 
مػػػؽ القػػػػاأؾف   ٔٛ٘أػػػػص السػػػادة ر أف  كأػػػرػ  البػػػػة بػػػالتعؾيض اذا كػػػاف لػػػػه مقتزػػػن خرػػػسه فػػػي السظ

  مػؽ قػاأؾف السرافعػات العراقػي كػؾف ٜٕٕاك ػر دقػة كفاعمآػة مػؽ أػص السػادة رال رأدي جاء  جراءاتاق
الظعؽ أف  الشص ال رأدي اك ر  رامة في التردؼ لعتراض الم ر الك دؼ ل رضه المرامة اذا ما ثبع

مػؽ فػذا الظعػؽ الك ػدؼ تعؾيض الستزرر  فزال  عؽبقرد التدؾيف كالسساطمة اك التعدض  ك ديا  كاف 
شآػة ب ػرض التعػؾيض السذرع العراقي اكت ن في حالة إخ اؽ السعترض حتن لؾ كاف حدػؽ ال في ح ؽ ،

 متس ػى فػال يؾجػد جػزاء رادعسػيء الشآػة اذا كػاف ، مػؽ جهػة اخػرػ فػاف السعتػرض ه عمآه لرالح خرس
 كسا في الشص ال رأدي  ت رض عمآه بالمرامة 

 عشػدما ل يكػؾف لمسعتػرض مرػمحة مذػركعة مػؽ اعتراضػه ك ػديا  باف اعتراض الم ر يكػؾف  كأرػ 
أف  تش  ذ الحكؼ الرادر محابػاة لحػد الخرػـؾ عمػن حدػاب الخرػؼ الخػر كاف كػاف ال ػى تأخ رإل 

تش  ػػػػذه يمحػػػػق أف  تؾقػػػػض الحكػػػػؼ اذا رأتأف  السحكسػػػػة مسكػػػػؽأف إل  العتػػػػراض ل يؾقػػػػض تش  ػػػػذ الحكػػػػؼ
، فآكػػػؾف الظعػػػؽ عػػػؽ طريػػػق اعتػػػراض الم ػػػر كسػػػ مة لمسساطمػػػة كالتدػػػؾيف  3رضػػػرر جدػػػآسا بػػػالسعترض

                                                           

عبد عمي ك مركػ عبد الَم ى ، الظعؽ بظرؽ اعتراض الم ر دراسة مقارأة ، بحع مشذؾر في فادؼ حد ؽ    يشغر:ٔر
  ٖٛ،الدشة الخامدة ،ص ؿمَمة السحقق الحمي لمعمـؾ القاأؾأآة كالدآاسآة ،العدد األك 

(2) Article 581 

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile 

d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient 

réclamés à la juridiction saisie du recours. 

    مؽ قاأؾف السرافعات العراقي السعدؿٕ/ٕٕٚيشغر السادة ر  ٖر
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كػػذلػ عشػػدما ل يكػػؾف  ، الػػشص عمػػن فػػذا الحػػق الجرائػػي كخػػركج عػػؽ المايػػة التػػي يبتم هػػا السذػػرع مػػؽ
   ٔربحقؾؽ السعترض اك متعديا  الآه الحكؼ السظعؾف به ماسا  

 

                                                           

الحكػػػؼ  بػػػاف ر     ۲۳ٗت /    ۱۱۰۸/ اله ئػػػة السدأآػػػة /  ٖٛٚقزػػػع محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة بقرارفػػػا بالعػػػددر  ٔر
 ا  لحقػػؾؽ السعترضػػ ؽ اعتػػراض الم ػػر كفقػػا  لػػؼ يكػػؽ ماسػػا  أك متعػػدي    السس ػػزكف السعتػػرض عمآػػه اعتػػراض الم ػػر مػػؽ قبػػى 

مػ     زيػةالتس، لذا قرر ترديق الحكؼ السس ػز كرد العريزػة  السدأآةمؽ قاأؾف السرافعات   ٕٕٗ/ٔر السادةلسشظؾؽ أص 
    رغ ر مشذؾر ٜٕٔٓ/ٔ/ٕٓ تحس ى السس ز رسؼ التس  ز ك در القرار بالت اؽ في



 

 

 

 

 

 

 

 ال رى ال اأي
 لآاـ السدةكلآة السدأآة

الشاشئة عؽ الظعؾف  
ةالك دي
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 الفرل الثاني                                       

 قيام السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية

 التػي يَػب جػراءاتكالقػرارات القزػائآة كتحديػده اقاألحكػاـ الظعػؽ ب طرؽ اف السذرع كعشد اقراره 
بػاؼ اجػراء سػؾاء لقآػاـ يدمكه الخرـؾ عشػد اأف  دمػ في تقديؼ الظعؾف ك شركط قبؾلها ك ما يَبتُ أف 

بحدػؽ أآػة يكؾف اسػتعساؿ الظعػؽ اك اؼ اجػراء فآػه أف  ، اشترط اجرائآا   كاجبا   ـا اجرائآا   حقا  كاف محمه 
 مدػةكل  بخرػسه يكػؾف  األضػرار، فاذا ما سمػ الظاعؽ فػي طعشػه اسػال ب الك ػد بقرػد عؽ الك د بع دا  

د سا ير ب الم ر مؽ ضرر، كفشا ي ار التداؤؿ حؾؿ مػدػ السدػةكلآة السدأآػة السترتبػة عمػن فػذا الك ػع
تزػػػ ي عمآػػػه أػػػؾع مػػػؽ  ةطبآعػػػة خا ػػػ ذؼ اجرائآػػػا   حقػػػا  ه ؾ ػػػ فػػػي الظعػػػؾف كفػػػى لمحػػػق فػػػي الظعػػػؽ  

الػػذؼ يبػػرر اقامػػة السدػػةكلآة السدأآػػة عػػؽ  سػػاسي ػػار تدػػاؤؿ عػػؽ األك  لىأـ  الحرػػاأة مػػؽ السدػػةكلآة
جاأػػػب اخػػػر فػػػاف  مسػػػا يدػػػتمـز التظػػػرؽ لػػػ راء ال قهآػػػة التػػػي ق مػػػع  هػػػذا الرػػػدد  مػػػؽالك ديػػػة  الظعػػػؾف 

لألحكػػاـ العامػػة ل ػػد لقآامهػػا تحقػػق أركاأهػػا مػػؽ خظػػأ كضػػرر كعالقػػة سػػببآة ،  كفقػػا   السدػػةكلآة السدأآػػة
 بحػعف الك ديػة يدػتمـز لآامهػا تحقػق أركاأهػا ، فػال  ػد مػؽ ككذلػ السدةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ الظعػؾ 

فػػػي مبح ػػػ ؽ أخرػػػص  لػػػهكفػػػذا مػػػا سػػػشتظرؽ اك تخػػػتص بػػػه    تستػػػازأركػػػاف فػػػذه السدػػػةكلآة كدآػػػاف مػػػا 
، كالسبحػع  لبآاف السؾقض ال قهي مؽ لآاـ السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك ديػةالسبحع الكؿ 

  السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية ألركاف السدةكلآةال اأي 
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 السبحث االول

 السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيديةمؾقف الفقو مؽ قيام 

األحكػػاـ إلػػن  مػػـز بػػالتعؾيض عػػؽ فػػذا الزػػرر اسػػتشاداضػػررا  لمم ػػر يُ كػػى مػػؽ يدػػبب أف  ال ػػى
فػػػي السَػػػاؿ الجرائػػػي اختمػػػض فػػػي مػػػدػ لآػػػاـ السدػػػةكلآة  ال قػػػهأف إل  العامػػػة فػػػي السدػػػةكلآة السدأآػػػة ،

يمػػـز التظػػػرؽ لهػػػذا السؾضػػػؾع لػػػذلػ السدأآػػة عػػػؽ الضػػػرار التػػي تقػػػ  أتآَػػػة اسػػػتعساؿ الحػػق الجرائػػػي ، 
كمعرفة التَافات ال قهآة كالقزػائآة  هػذا الرػدد أغػرا  لمظبآعػة الخا ػة لمحػق الجرائػي  ؾ ػ ة محػى 

السدػةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ الظعػؾف الك ديػة  أساسيمـز معرفة ك  ، الجراء السكؾف اك السشذ  لمك د
كما في السبادغ القاأؾأآػة التػي تبػرر لآامهػا ، ثػؼ  آػاف أركاأهػا الػالـز تحققهػا لقآامهػا   كفػذا مػا سػشب شه 

مػػػدػ السدػػةكلآة السدأآػػػة الشاشػػػئة عػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػػة فػػي مظمبػػػ ؽ أخرػػػص السظمػػب الكؿ لتؾضػػػآح 
 دأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية  السدةكلآة الس ساسألل اأي كالسظمب ا

 السظمب االول

 مدى السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيديةاآلراء التي قيم  في 

 أظػاؽفي  متن ما كاف السدأآة لمسدةكلآةخزؾع الظعؽ الك دؼ مدألة في  ل يؾجد خالؼ فقهي
يكػؾف  أأػهما اخى بالتزاـ قاأؾأي اجرائي ي رض عمآه كاجبا  مع شا  ف فالظاعؽ اذا ، 0رالتقر رية السدةكلآة
فقػػد  اك الرخرػػة  فػػي اطػػار كحػػدكد الحػػقالك ػػد اذا كػػاف أمػػا  عػػؽ مػػا يرػػ ب الم ػػر مػػؽ ضػػرر ، مدػةكل  

 احب الحق فػي اسػتعساله لحقػه  ةمدةكلآ أاذا كاف تقرير مبدف،  هذا الردد  ا  كاسع ا  فقهآ ا  حرى خالف
  مػػؽ القػػاأؾف ٚفػػي السػػادة ر ذلػػػ ُقػػشؽأف  بعػػد ةاسػػتعساله لػػؼ يعػػد محػػى خػػالؼ خا ػػفػػي تعدػػض  اذا مػػا

خػالؼ دار ، فػاف ال ٜٛٗٔ  لدػشة ٖٔٔ  مػؽ القػاأؾف السػدأي السرػرؼ رقػؼ ر٘كالسادة رعراقي السدأي ال
 فقػط ىبسعشافػا ال شػي الػدق ق الحقػؾؽ فى يذسى أظاؽ تظب ق أغرية التعدض في استعساؿ الحق ، ك في 
إلػػن  اقجرائآػػة ى اختمػػض السؾقػػض ال قهػػي  هػػذا الرػػدد شػػاتالسك كا الػػرخص الحريػػات ك يذػػسى كػػذلػأـ 

الحػػق عمػػن  اسػػتبعاد تظب ػػق أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿإلػػن  عػػدة تؾجهػػات ، فػػذفب جاأػػب مػػؽ ال قػػه

                                                           

 .ٖٔٛعبد الرزاؽ الدشهؾرؼ ،مرادر اللتزاـ ، السردر الدا ق ، ص يشغر: د   ٔر
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فػػػي اسػػػتعساؿ الحريػػػات ، كػػػذلػ ل مدػػػةكلآة فػػػي اسػػػتعساؿ  ، فػػػال تعدػػػض  0رالحقػػػؾؽ العامػػػة كالػػػرخص
 ةرقابػػػ تقػػػدير  ػػػاحبه السظمػػػق ، فػػػال تػػػردإلػػػن  الػػػرخص ألأهػػػا خآػػػار يرجػػػ  تقػػػدير اسػػػتعساله مػػػؽ عدمػػػه

فػذه الحقػؾؽ كالحريػات أف ك  ، سػمظة القاضػيإلػن  كال قمشػا باأتقالػهاستعساؿ فذا الخآػار عمن القاضي 
 ة مدبب كل ةمحدد كل ةغ ر مذركط ةالعام

 اسػػتعساؿ ترػػؾر التعدػػض فػػيامكاأآػػة إلػػن   2رب جاأػػب مػػؽ ال قػػه القػػاأؾأي الحػػديعذفػػ فػػي حػػ ؽ
 أفه شػأأم ر شػلبػا را  ك يدػبب اضػرا ةالذػخص الػذؼ يدػتعسى رخرػكالرخص عمن حٍد سؾاء ، فالحقؾؽ 

سػؾاء يسارس في اؼ مرحمة مؽ مراحى التقاضي أف  ، كالتعدض مسكؽمؽ يدتعسى حقا  بالسعشن الدق ق 
يؾافػق تؾجػه القزػاء  كفػذا الػراؼفػي التش  ػذ ، أـ  في طرؽ طعؽ فػي الحكػؼأـ  في الدفؾعأـ  في الدعاء
أف  السػػػدأي مػػػؽ القػػػاأؾف  مدػػػةالخا السػػػادة دػمػػػة  " بػػػاف السرػػػريةالػػػشقض  ةقزػػػع محكسػػػ إذفػػػي مرػػػر 

 حػػػدكدبػػػالخركج عػػػؽ أمػػػا  ، احػػػدػ  ػػػؾرت ؽ ل يخػػػرج مػػػؽاسػػػتعساؿ الحػػػق  إسػػػاءة ةأغريػػػ ُيعػػػدالسذػػػرع 
ل أف  اتآػػاف الػػرخص يَػػب سػػا فػػيك ػػي اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ ، فالحػػق  ةبػػالخركج عمػػن  ػػؾر  الرخرػػة اك

 يالخػالؼ فػعػؽ فػذا  الشغر دررؼك    3ر"الذخص العادؼيشحرؼ  احب الحق عؽ الدمؾؾ السألؾؼ 
الػدق ق أـ  تحديد أظاؽ أغرية التعدض في استعساؿ الحق فآسا اذا كاأع تذسى الحقؾؽ بسعشافػا الزػ ق

الحػػػالت ؽ تخزػػػ  فػػػذه الحقػػػؾؽ كالػػػرخص  الػػػرخص كالحريػػػات العامػػػة ف ػػػي كمتػػػا فزػػػال  عػػػؽ، اك تذػػػسى 
فػي أـ  السبدأ ، سؾاء كاأع في أظاؽ السدةكلآة التقر رية ح ع كالحريات العامة لمسدةكلآة السدأآة مؽ

أظػػػاؽ أغريػػػة التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق فػػػال افسآػػػة عسمآػػػة ق ػػػراز الخػػػالؼ ال قهػػػي فػػػي أظػػػاؽ فػػػذا 
الظعػؾف  بّعػدالسظمب محى الدراسة كالسخرػص لتحديػد مػدػ السدػةكلآة السدأآػة عػؽ الظعػؾف الك ديػة ، 

  تعدض في استعساؿ حق اجرائي أـ  تحرى برؾرة خظا تقر رؼ أف  الك دية مسكؽ

                                                           

العردآػة ، دار الشهزػة  دراسػة مقارأػة ، –ي الدع د رشدؼ، التعدض في اسػتعساؿ الحػق اساسػه كأظػاؽ تظبآقػه د    ٔر
كيشغػػر : ي عزمػػي البكػػرؼ ، مؾسػػؾعة ال قػػه كالقزػػاء كالتذػػري  فػػي القػػاأؾف   ٚٙٔص  ك ، ٖٗ، ص ٜٜٔٔقػػافرة، ال

  ٜٕٔالسدأي الَديد ، السَمد الكؿ ، الظبعة ال ال ة ، دار محسؾد لمشذر كالتؾزي  ، القافرة ، مؽ دكف سشة الظب ، ص
يشغػػر: جػػالؿ عمػػي العػػدكؼ ك رمزػػاف ا ػػؾ الدػػعؾد ك ي ك   ٙٚص د  احسػػد قظػػب عبػػاس ، السرػػدر الدػػا ق ،  ٕر

  احسػد ا ػرا آؼ  ٘ٚٗص  ٜٜٙٔحدؽ قاسػؼ ، الحقػؾؽ كغ رفػا مػؽ السراكػز القاأؾأآػة ، مشذػاة السعػارؼ ، السػكشدرية ، 
  ٕٙ٘اؿ الحق الجرائي ،مردر سا ق ، صعبد التؾاب الشغرية العامة لمتعدض في استعس

  ٕٕٕ مشقؾؿ مؽ : ي عزمي البكرؼ ، السردر الدا ق ، ص ٜٔٛٔ/ ٗ/ ٕ٘جمدة  ؽٙٗلدشه  ٕٕطعؽ رقؼ   ٖر
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كمشهػػا اقجرائآػػة ار الخػػالؼ فػػي مػػدػ اخزػػاع التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ مػػؽ جاأػػب اخػػر د
، فسػؽ حرػاأة عشػد اسػتعسالها الاحبها ذات طبآعػة خا ػة مسػا قػد تسػشح  ػ بّعػدفاحق الظعؽ لمسدائمة 

السهػػؼ فػػػي فػػػذا السَػػػاؿ فػػػؾ التظػػرؽ لمخػػػالؼ حػػػؾؿ الحقػػػؾؽ التػػػي تخزػػ  ألحكػػػاـ أغريػػػة التعدػػػض فػػػي 
فشػاؾ حقػؾؽ مدػتبعدة مػؽ خزػؾعها أف أـ  التعدض يرد عمن كى الحقػؾؽ  استعساؿ الحق ، كمعرفة فى

عمػن  كلإجابػةكلتؾضػآح ذلػػ  لشغرية التعدض في استعساؿ الحق كمشها الحق الجرائي كحق الظعػؽ  
فػي  الخالفػات ال قهآػة لهػذه ظػرؽ مػؽ الت هػذا الرػدد ل ػد  حراجالػ ك حتن أتؾ ى لمراؼفذه الشكالآات 

 -:يأتيككسا  فرع ؽ

 الفرع االول

 حرانة حق الظعؽ مؽ السدؤولية

فػذا  السذػرع ال رأدػي اف سآادة السذفب ال ردؼ السشػادؼ  تعغػآؼ حريػة ال ػرد الذخرػآة ك اعتشػاؽ
تبشػػي ال قػػه التقم ػػدؼ ل كػػرة عػػدـ السدػػةكلآة إلػػن  السػػذفب فػػي ا ػػدار السَسؾعػػة القاأؾأآػػة الحدي ػػة ، ادػ

عػػػؽ اسػػػتعساؿ الحقػػػؾؽ ، كحتػػػن بعػػػد عهػػػؾر السػػػذافب ذات الرؤيػػػة الجتساعآػػػة لمحػػػق كاعتػػػراؼ القزػػػاء 
 شغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق ف ػػي بػػادغ المػػر اعتػػرؼ  هػػذه الشغريػػة فػػي الحقػػؾؽ السؾضػػؾعآة 

فػي  ايزا   ؽ ال قهاء مسا اأتقى فذا الخالؼ كدشظاؽ ض ق ككاف مَاؿ اعساؿ فذه الشغرية محى جدؿ  
مَػاؿ الحقػؾؽ اقجرائآػة لالخػتالؼ فػي تحديػد طبآعػة فػذه الحقػؾؽ كمػدػ امكاأآػة أذػؾء السدػةكلآة عػؽ 

استبعاد الحقؾؽ اقجرائآة كمشها الحق في الظعؽ مؽ إلن  مؽ عدمه ، فذفب جاأب مؽ ال قهاستعسالها 
 -:ككسا يأتي  إل هاؽ عدة مشظمقات كاراء أتظرؽ أظاؽ السدةكلآة مشظمق ؽ  هذا التؾجه م

 سظمقة.ال حق الظعؽ مؽ الحقؾق  :أواًل 

يػرػ بػاف الحػق الجرائػي كمشهػا حػق الظعػؽ يتستػ  بالحرػاأة مػؽ الػذؼ   0رذفب جاأب مػؽ ال قػه
احػػدفسا اطمقػػؾا عمآػػه  ػػ ة  ، الت ريػػق  ػػ ؽ أػػؾع ؽ مػػؽ الحقػػؾؽ إلػػن  السدػػةكلآة الشاتَػػة عػػؽ التعدػػض ،

الحقػػػؾؽ أف إلػػػن  الحقػػػؾؽ الرقا آػػػة كالخػػػر اطمقػػػؾا عمآػػػه ك ػػػض الحقػػػؾؽ السظمقػػػة اك التقديريػػػة ، كذفبػػػؾا
ي غ ػر مق ػدة كل هػالحقػؾؽ التقديريػة اك السظمقػة فأمػا  الرقا آة في حقػؾؽ مق ػدة كتخزػ  لرقابػة القزػاء

                                                           

    ٖٕ٘، ص  ٜٛٚٔ،  ٖد  محسؾد جساؿ الديؽ زكي ، الؾج ز في الشغرية العامة لاللتزاـ ، طيشغر :   ٔر
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اخػراج بعػض الحقػؾؽ مػؽ أظػاؽ إلػن  (JOSSERAND)تخز  لرقابة القزاء ، كفذا ما دفػ  ال قآػه 
شاع فػذا التَػاه فػي ال قػه  كقد أغرية التعدض م ى الحق في الؾ آة كسمظة رب السرة عمن اسرته ،

اسػت شاء بعػض الحقػؾؽ مػؽ إلػن  بعزػهؼذفػب  إذكمػاؿ الآػه بػه بعػض ال قػه السرػرؼ   ٔرال رأدي القديؼ
   2رتظب ق أغرية التعدض م ى الحق السعشؾؼ لمسةلض كحق الذريػ السذتاع في قدسة الساؿ الذائ 

ا ػػحا ها ، كاف  مػػؽإل  فشػػاؾ بعػض الحقػػؾؽ يرػػعب تقػػديرفاأف  كتكسػؽ حقآقػػة فػػذا التَػػاه فػػي
كفػي    3رأغرية التعدض في استعساؿ الحق فرضتها  ة فذه الحقؾؽ تمشي عؽ الق ؾد الذخرآة التي 

 يسكؽ فرض حقؾؽ تخز  في استعسالها لتقدير ا حا ها ألأها تسس شخره ك تتعمق  ذاته ك عمآه ل
 مػؽ يقػؾؿ 4رفشػاؾ سػاسل يػرد م هػـؾ التعدػض عم هػا ، كعمػن فػذا األكمػؽ ثسػة  ،رقابة عمػن اسػتعسالها 

بػػاف الحػػق الجرائػػػي يعػػد مػػػؽ الحقػػؾؽ السظمقػػػة اك التقديريػػة فػػال تترتػػػب مدػػةكلآة  ػػػاحبها كػػؾف تقػػػدير 
استعساؿ فذا الحق مؽ عدمه يعد امرا  خا ا  في تقديرفا لراحب الحق كحدب مرمحته فػي ذلػػ كأف 

حالة يسػس بذػخص  ػاحبه ألأػه مػؽ الحقػؾؽ كثآقػة الرػمة بالذخرػآة الأدػاأآة كلسػت  د فػذا الحػق تق
ترػػؾر كركد التعدػػض فػػي عػػدة احػػؾاؿ عشػػد اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي م ػػى الحػػق فػػي اسػػتعساؿ الػػػدفؾع 

الػػدعؾػ السدػػتعَمة ، كالحػػق فػػي الظعػػؽ فػػي  اقامػػةكالحػػق فػػي  تمػػػ الستعمقػػة بالشغػػاـ العػػاـ ،أـ  الذػػكمآة
الحكػػؼ  الحكػؼ غ ػر السشهػي لمخرػؾمة ، كالحػق فػي الظعػؽ مسػػؽ حكػؼ لرػالحه ، كالحػق فػي الظعػؽ فػي

    رد الدعؾػ كفي جسآ  الحؾاؿ التي يشت ي ف ها الخظأ مؽ الخرؼ

التقديريػػة كالسقػػررة لسرػػمحة ال ػػرد  ةكػػذلػ ق ػػى بػػاف حػػق التقاضػػي يعػػد مػػؽ المتآػػازات الذخرػػآ
مػػؽ الحقػػؾؽ العامػػة التػػي يك مهػػا اؼ مذػػرع مسػػا يعظػػي فػػذه المتآػػازات  أأػػهالسَتسػػ  ك ة كلػػآس لسرػػمح

                                                           

(1) JOSSRAND “ l'esprit des droits et leur relativité théorie dite de l'abus de droit " p.416. , 

Marc Desserteau « abus de droit ou conflits des droits » RTD.civ . 1906 , P.119, 

.MAZAUD et TUNC , traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle , tomes I et II, 5e éd.. 1965,p 822. 

ب ال ػاأي ، أغريػػة ي حدػاـ لظ ػي ، السػدخى لدراسػة القػاأؾف فػػي ضػؾء اراء ل قػه كاحكػاـ القزػاء ، الكتػاد  يشغػر:   ٕر
رائػػػي ، لمتعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق الجاحسػػػد ا ػػػرا آؼ عبػػػد التػػػؾاب ، الشغريػػػة العامػػػة  د ٕٚٚ، صٜٜٔٔ،ٕالحػػػق، ط

  ٗ٘٘السردر الدا ق ،ص
  ٗٗ٘ساؿ الديؽ زكي ، السردر أ ده ، صيشغر: محسؾد ج  ٖر
  ٕٗٗ، ص ٕٛٔٓذأة السعارؼ ، السكشدرية ،د عزمي عبد ال تاح ، أحؾ أغرية عامة ل كرة الدعؾػ، مش يشغر:  ٗر
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مظمقة تدتبعد مدائمته عؽ التعدض  ةدةكلآة كاف  احب فذا الحق يتست  بدمظقاأؾأآة مؽ الس ةحراأ
مذػػركعة كحتػن لػؾ كػاف  ػػداف  الك ػد ك بقرػد األضػػرار  سػبابفػي اسػتعساله ، كسػؾاء كػػاف السػتعساؿ أل

يخز   أأهف حق التقاضي ك اأظالقا مؽ الظاب  الحر لهذا الحقأف  يرػ ا حاب فذا الراؼ إذبالم ر، 
مػػؽ دكف  لحريػػات الخػػرػ كاف، كفػػؾ كسػػ مة ال ػػرد فػػي الػػدفاع عػػؽ الحقػػؾؽ كا لمدػػمظة التقديريػػة لرػػاحبه

الحقػؾؽ متؾق ػة عمػن  كيربح كجؾدفا محى لمذػػ ، لف فػذه فذا الحق تكؾف باقي الحقؾؽ لمعشن لها
غػاـ القػاأؾأي ككػى امكاأآة كفاعمآة مباشرة الذخص لها ، كذلػ تتؾقض فاعمآة اؼ حػق اخػر كفاعمآػة الش

   0رعمن فاعمآة حق التقاضي

ل يَػػؾز تق  ػػد اك حرمػػاف الذػػخص مػػؽ اسػػتعساؿ فػػذا الحػػق كفػػرض  [فػػذا التَػػاه  كفػػق ] لػػذلػ
القزػػػاء لحسايػػػة حقػػػؾقهؼ خذػػػآة لآػػػاـ إلػػػن  احَػػػاـ الفػػػراد عػػػؽ اللتَػػػاءإلػػػن  رقابػػػة عمآػػػه كال قػػػد يػػػةدؼ

مػػ  جؾفرفػػا  يدػػتعسىتق  ػػد فػػذه الحقػػؾؽ يتعػػارض مػػ  طبآعتهػػا ك  كأف مدػػةكل تهؼ جػػراء اسػػتعساؿ حقهػػؼ،
    2ركركحها 

 .ضيقاً  حقؾق محددة تحديداً ال حق الظعؽ مؽ :ثانياً 

التػػي  سػػبابا الحقػػؾؽ التػػي يتعػػ ؽ اسػػتعسالها كفػػق األأأهػػب ضػػآقا   تعػػرؼ الحقػػؾؽ السحػػددة تحديػػدا  
ؽ حقاحػػددفا السذػػرع كدق ػػؾد  ػػارمة كفػػي اضػػ ق الحػػدكد كال ترتػػب عمػػن عػػدـ مراعػػاة تمػػػ الحػػدكد اسػػت

   ٖرالسقرر في القاعدة القاأؾأآة  احبها الَزاء

 فذهأف إلن  ذفب جاأب مؽ ال قهكدخرؾص مدػ خزؾع الحقؾؽ السحددة لس هؾـ التعدض فقد 
تكػؾف الحػدكد السؾضػؾعآة  ، السدببة اك الحقؾؽ السَردةالحقؾؽ غ ر يظمق عم ها ك ض  التي حقؾؽ ال
كفػق أغريػة التعدػض  لهػا عمػن يمشي ذلػ عؽ اضافة حدكد اك ق ؾد شخرآة إذ دلآقا   محددة تحديدا   لها

                                                           

عمػػي مرػػظ ن  د  ٓٙٔ، ص ، السرػػدر الدػػا قمدػػةكلآة الخرػػؼ عػػؽ الجػػراءات يشغػػر: ا ػػرا آؼ امػػ ؽ الشفآػػاكؼ ،  ٔر
   ٚٙالذآا ، السردر الدا ق ، ص

 عبػػدد    ٜٔٔص  ،ٕٚٓٓ، دار الشهزػػة العردآػػة ،القػػافرة ، ٔط ، ، التعدػػض فػػي التقاضػػي ا ػػرا آؼ امػػ ؽ الشفآػػاكؼ   ٕر
 -راد استعساؿ الحق في التقاضي كالتش  ذ ، مَمه القاأؾف كالقت إساءة -في السَاؿ الجرائي ساءةالباسط جسآعي ، اق

   ٕٗٓص  ، ،عدد خاص ٖٜٛٔ
يشظر : عمي عب د الحديدؼ ،السدةكلآة السدأآة الشاجسة عؽ استعساؿ الحق الجرائي فػي الػدعؾػ السدأآػة ،السرػدر   ٖر

  ٔٔٔالدا ق ، ص
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حقػؾؽ أف  ، فق ػىم ػداف الحقػؾؽ اقجرائآػة إلػن  كقد اأتقمع فذه ال كرة مؽ مَػاؿ الحقػؾؽ السؾضػؾعآة، 
كآفآػة كشػركط  ح ػع مػؽ قؾاعػد القػاأؾف الجرائػي مدػبقا   أغستهػاك  ضػآقا   أآػا  التقاضي محددة تحديػدا قاأؾ 

يممػػب عم هػػا الَاأػػب ذلػػػ فػػاف فػػذه الحقػػؾؽ  فزػػال  عػػؽ، َػػزاءالكفػػي حالػػة مخال تهػػا ي ػػرض  اسػػتعسالها
كاسػػػتعسالها عمػػػن الذػػػركط التػػػي حػػػددفا السذػػػرع كاف التحديػػػد الجرائػػػي الزػػػ ق لهػػػذه  الذػػػكمي كيتؾقػػػض

، كاف فػرض مدػةكلآة عػؽ اسػتعساله تكػؾف فشػاؾ الحقؾؽ يعظ هػا الظػاب  السظمػق اك  ػ ة الطػالؽ فػال
مػػػػن اسػػػػتعساؿ فػػػػذه الحقػػػػؾؽ السزيػػػػد مػػػػؽ الزػػػػؾابط كالق ػػػػؾد الذخرػػػػآة السػػػػأخؾذة مػػػػؽ أغريػػػػة التعدػػػػض ع

مػػػػا يشػػػػتج مػػػػؽ تعدػػػػض فػػػػي  فػػػػاف السذػػػػرع يقبػػػػى مدػػػػبقا  لػػػػذلػ  رغهػػػػا مػػػػؽ مزػػػػسؾأها ، سػػػػؾؼ ي اقجرائآػػػػة
    0راستعسالها

 .األضرارمؽ حقؾق  حق الظعؽ : ثالثاً 

م ر كفػػذه الظبآعػػة بػػال ا  دػػبب ضػػرر يمػػا عػػادة  العػػادؼ السذػػركع لمحقػػؾؽ اقجرائآػػةاف السػػتعساؿ   
مػا أف   3رال قه بعض عدكقد ،   2رضرار الحقؾؽ ضسؽ طائ ة سس ع رحقؾؽ األ ترشآف فذهإلن  ادت

يترتػػػب عمػػػن اسػػػتعساؿ فػػػذه الحقػػػؾؽ مػػػؽ اضػػػرار ل يؾجػػػب مدػػػةكلآة  ػػػاحبها كؾأهػػػا تتستػػػ   شػػػؾع مػػػؽ 
مػػا يػػشَؼ عػػؽ اسػػتعسالها مػػؽ ضػػرر ل يسكػػؽ  عمػػن الػػرغؼ مػؽالخرؾ ػآة ، فالقػػاأؾف يقػػر  هػػذه الحقػػؾؽ 

مػؽ   ػى م ترضػا   كعاديا   مألؾفا   امرا   هديعّ  أهأل ،  هذه األضرار فاف القاأؾف يقبى مقدما  كمؽ ثسة  تَشبه ،
 حقؾؽ اضرار ، كاذا كاف مؽ غ ػر الس تػرض ُتعدجراء الستعساؿ العادؼ لهذه الحقؾؽ ، فهي بظبآعتها 

يتزػػرر الم ػػر مػػؽ جػػراء اسػػتعساؿ السالػػػ لحقػػه فػػي ممكػػه متػػن مػػا كػػاف السػػتعساؿ بظريقػػة مألؾفػػة أف 
 إلػن مػا يػةدؼ السػتعساؿ العػادؼ لهػذه الحقػؾؽ  حق الظعؽ غالبػا  فاف في حقؾؽ التقاضي كمشها  ةكعادي

                                                           

   ٜٓ٘جرائي ، السرػدر الدػا ق ، صاحسد ا را آؼ عبد التؾاب الشغرية العامة الحق الد   :يشغر في ت ر ى ذلػ   ٔر
  ٓٚ، صعمي مرظ ن الذآا، السردر الدا ق د  
بحع مشذؾر في مَمة العمـؾ القاأؾأآة  س د احسد محسؾد ، المش الجرائي رالمش في التقاضي كالتش  ذ ،د   :يشغر  ٕر

ا ػػرا آؼ امػػ ؽ الشفآػػاكؼ ، د    ٕٕ٘، صٜٜٜٔ، ٔ، العػػددٔٗمَمػػد كمآػػة الحقػػؾؽ،  –كالقترػػادية ، جامعػػة عػػ ؽ شػػسس 
  ٓٙ٘سشآة احسد ي يؾسض ،السردر الدا ق ،ص د  ٔ٘ٔالخرؼ عؽ الجراءات ، صمدةكلآة 

  ٚٗٔد  احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، الشغرية العامة لمحق الجرائي ، السردر الدا ق ،ص يشغر:   ٖر



                                                                                                       الفصل الثاني : قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية              

 

10 

 

اؽ أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ ل م ػػر مػػؽ اسػػت شاء فػػذه الحقػػؾؽ مػػؽ أظػػكمػػؽ ثسػػة  األضػػرار بػػالم ر،
    0رالحق

يتزح مسا سبق باف فذا التَاه الػذؼ يزػ ي الحرػاأة عمػن الحػق الجرائػي كلسػآسا الحػق فػي 
مشها القؾؿ باف الحػق الجرائػي حػق  أسبابمؽ عدة حَج ك  اأظالقا   ةكالقرارات القزائآاألحكاـ الظعؽ ب
مػػؽ حقػػؾؽ األضػػرار، كيػػرػ  أأػػهأـ  ضػػآقا   حػػق ذك طبآعػػة خا ػػة فهػػؾ حػػق محػػدد تحديػػدا   أأػػهأـ  مظمػػق
ال اعى لشغرية التعدض في ضبط استعساؿ الحق كعمػن الشحػؾ  ار فذا التَاه عمن الرغؼ مؽ الثراأر

ل داعػػػي لمتدػػػافى فػػػي تظب ػػػق فػػػذه الشغريػػػة عمػػػن الحػػػق الجرائػػػي كذلػػػػ لمظبآعػػػة  أأػػػهإل  الرػػػحآح ،
الخا ة التي يتس ز  ها فذا الحق مؽ جهة ، كحتن ل يمَأ الخرؼ س   الشآة لمسظالبة بالتعؾيض مػؽ 

رفعػه لمظعػؽ مػؽ جهػة اخػرػ ، كفػذا مػا قػد أـ  ه فػي اقامػة الػدعؾػ  احب الحػق الجرائػي بحَػة تعدػ 
عمن ذلػ ذفب اأرار  العزكؼ عؽ استعساؿ حقه في الظعؽ ، كتأسآدا  إلن  يدف  الستزرر مؽ الحكؼ

   2رةضركرة تست  فذا الحق  شؾع مؽ الحراأة مؽ السدةكلآإلن  فذا التَاه

زػػ ق فػػي حالػػة الخػػذ كاقػػرار الس هـؾ الالخػػذ بػػإلػػن  دعػػا  3ركأتآَػػة لػػذلػ أَػػد جاأػػب مػػؽ ال قػػه
التعدض في استعساؿ الحق الجرائػي كلسػآسا حػق الظعػؽ ، فآذػترط لمقػؾؿ بالتعدػض فػي اسػتعساؿ حػق 

 يتؾفر قرد األضرار بالم ر أف  الظعؽ

 حػق التقاضػي مػؽ الحقػؾؽ أف إلػن  القزاء العراقػي فػي ك  ػر مػؽ قراراتػه ذفػبأف  كجدير بالذكر
القزػاء جػائز قاأؾأػا  كاف الَػؾاز الذػرعي يشػافي الزػساف إلن  كاف المَؾء الدستؾرية كالظبآعة لإأداف ،

غ ر مذركعة ، أـ  مدبما  عمن حق التقاضي حراأة كلؼ يس ز   ؽ مسارسة فذا الحق برؾرة مذركعة
مبػػػدأ حػػػق أف  ح ػػػعك  " أأػػػهبقزػػػع محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة السػػػؾقرة فػػػي قػػػرار لهػػػا  ػػػدر مػػػةخرا   إذ

ه  ػػد أؼ اعتػػداء يذػػكى  ؾاسػػظتيدػػتظآ  كػػى فػػرد  ح ػػع لإأدػػاف الظبآعآػػةالتقاضػػي مػػؽ أفػػؼ الحقػػؾؽ 
عمػن  ٕ٘ٓٓكمشها دستؾر جسهؾرية العػراؽ لدػشة  الحدي ةمداسا  بحقؾقه كحرياته لذلػ كرسع الدسات ر 

                                                           

  ٔٚصعمي مرظ ن الذآا ، السردر الدا ق ، د  : يشغر  ٔر
سدأآة الشاجسة عؽ استعساؿ الحق الجرائي فػي الػدعؾػ السدأآػة ،السرػدر : عمي عب د الحديدؼ ،السدةكلآة ال يشغر  ٕر

  ٙٓٔص الدا ق ،
   ٕٙ٘عزمي عبد ال تاح ، السردر الدا ق ،ص : د يشغر  ٖر
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لتعزيز مبدأ سآادة القاأؾف مػؽ أاحآػة كحسايػة حقػؾؽ كحريػات الفػراد  الالزمةالزساأات  كأحدفذا الحق 
بػالحقؾؽ كالحريػات جػائز قاأؾأػا   لمسظالبػةالقزػاء إلػن  عمػن ذلػػ يكػؾف المَػؾء دشػاء  مؽ أاحآه أخرػ   ك 

 ةمػػؽ القػػاأؾف السػػدأي فتكػػؾف مظالبػػ  ٙرالسػػادة  بأحكػػاـالَػػؾاز الذػػرعي يشػػافي الزػػساف عسػػال  أف  كح ػػع
تؾجػػػه محكسػػػة أف  ،  ٔر" اأؾف لػػػذا قػػػرر ترػػػديق الحكػػػؼ السس ػػػزالسػػػدعي بػػػالتعؾيض ل سػػػشد لهػػػا مػػػؽ القػػػ

فػػذا أَػػد لػػه سػػابقة فػػي القزػػاء العراقػػي كفػػؾ كلػػآس تؾجػػه  السؾسػػعةالتس  ػػز التحاديػػة السػػؾقرة  ه ئتهػػا 
" ل يمـز بالزساف اذا استعسى الخرؼ حق التقاضػي الػذؼ اجػازه  أأهبحديع فقد قزع محكسة التس  ز 
أف  أكػػػؾف ك ػػػمشا لشتآَػػػة م ادفػػػالػػػذلػ    2ر  مػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي " ٙالقػػػاأؾف اسػػػتشادا ألحكػػػاـ السػػػادة ر

حالآػػة قػػد اسػػبغ عمػػن حػػق التقاضػػي حرػػاأة مػػؽ خزػػؾع الالقزػػاء العراقػػي فػػي بعػػض قراراتػػه الدػػابقة ك 
يس ز   ؽ الستعساؿ السذركع لمحق الجرائي كد ؽ أف مؽ دكف  لبة بالتعؾيضالستقاضي لمسدألة كالسظا

اف فػػػذا التَػػػاه يَػػػافي العدالػػػة كيتشػػػاقض مػػػ  قؾاعػػػد بػػػ كأػػػرػ  التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق الجرائػػػي  
ل يكػؾف اسػتعسالها أف  التػي اقرفػا السذػرع لمايػة  يَػب تؾافق م  طبآعػة الحقػؾؽ اقجرائآػةالسشظق كل ي

 شحرفة عؽ فذه الماية بقرد األضرار بالم ر برؾرة م

 الفرع الثاني

 ال حرانة مؽ السدؤولية عؽ التعدف في استعسال حق الظعؽ

يخػرج مػؽ أظػاؽ  حػق الظعػؽ ل كلسػآساالحػق الجرائػي أف  عمن 3راستقر ال قه الجرائي الحديع
، كاف التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي يؾجػػب عمػػن  ػػاحب أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق 

  -:يأتي  في قؾلهؼ فذا لعدة تؾجهات ككسا كذفبؾاالتعؾيض ، الجرائي الحق 

 .مظمقاً  حقاً الحق بالظعؽ ليس  :أواًل 
                                                           

  رغ ر مشذؾر ٕٕٔٓ/ ٓٔ/ ٗٔ   فئٕٕٓ/ اله ئة السؾسعة /  ٖٖٓٙقرار محكسة التس  ز التحادية السرقؼ ر  ٔر

، مشذػؾر ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٙفػي  ٜٜٛٔ/اله ئة التس  زية السػتئشافآة /ٖٗٙ٘يشغر قرار محكسة التس  ز العرالآة السرقؼ   ٕر
  ٖٗٔ، صٕٓٓٓبمداد، الدشة ال اأآة ، في مَمة العدالة ، العدد الكؿ ،

العردآػة ،القػافرة ،  احسد الدػ د  ػاكؼ ، الؾسػآط فػي شػرح قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة ، دار الشهزػة يشغر:  ٖر
اسػػػتعساؿ حػػػق التقاضػػػي ، دار محسػػػؾد  إسػػػاءة  مرػػػظ ن مَػػػدؼ فرجػػػة ،احكػػػاـ التقاضػػػي الك ػػػدؼ ، ٕٛٓص ،ٕٓٔٓ

   ٜٕ، صٕٙٓٓلمظباعة كالشذر ، القافرة ، 
Yvon Desdevises , L abus du dorit d, agit en justice avce success, Dalloz Sirey, 1979, p.21. 
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ال قػػػه التقم ػػػدؼ الػػػذؼ يقػػػؾؿ  ؾجػػػؾب الحػػػذر فػػػي تعسػػػآؼ حػػػالت التعدػػػض عمػػػن حػػػق  عمػػػن خػػػالؼ
اعتػرض عمػن القػؾؿ بعػدـ السدػةكلآة عػؽ التعدػض   0رال قه ألجرائي الحديع ، فاف القزاءإلن  اللتَاء

ا أأهػك إل هػاكالحقؾؽ السؾضؾعآة كلؼ يعد احد يشغػر  إل هاا بح يشغر  فاألخ رةفي الحقؾؽ اقجرائآة ، 
ئآػة فَسآعهػا لهػا طػاب  شخرػي اجرا أـالحقػؾؽ سػؾاء كاأػع مؾضػؾعآة أف  امتآازات اك حقؾؽ مظمقة ،

يػتسكؽ  ػاحبه اسػتعساؿ  إذيعد غاية فػي ذاتػه  يكاذا كاف الحق السؾضؾع ، اك كعآ ي اجتساعيكاخر 
إل  الذػػيء محػػى فػػذا الحػػق كالأت ػػاع بػػه اك اسػػتمالله كالترػػرؼ فآػػه ، فػػاف الحػػق الجرائػػي ل يدػػتعسى

مض عؽ ذات طاب  مختمط ل تخت ، كفذه الحقؾؽ اقجرائآة لظمب الحساية القزائآة لمحقؾؽ السؾضؾعآة
الحقػػػؾؽ السؾضػػػؾعآة فهػػػي ذات طػػػاب  شخرػػػي كاخػػػر كعآ ػػػي اك اجتسػػػاعي فالظػػػاب  الذخرػػػي لمحػػػق 

تس ػػى  تػػؾخي خظػػر الجرائػػي يتَمػػن  هدفػػه فػػي تحق ػػق الش ػػ  الذخرػػي اك الػػذاتي لرػػاحب الحػػق كالس
 الظػاب  الػؾعآ ي اك الجتسػاعي لمحػق الجرائػي  ف تس ػى فػي السرػمحة العامػةأمػا  ، العتداء عمن حقه

بحػػدكد فػػذه  يكػػؾف اسػػتعساؿ فػػذه الحقػػؾؽ أف  يَػػبلػػذلػ فػػي السَتسػػ  ،  كالسػػتقرار مػػؽفػػي تحق ػػق األ
كيعد  ا  كمحدد ا  أدبآ ا   ى فؾ حق يكؾف الحق في الظعؽ لآس حق مظمقا  لذلػ السرمحة اك الماية مشها ، 

سػػتعساؿ حػػق ةكلآة الستعدػػض باتقػػرر مدػػتكمػػؽ ثسػػة  ،الأحػػراؼ عػػؽ فػػذه المايػػة تعدػػ ا  فػػي اسػػتعساله 
كعمػػن  رقابػػة لمقزػػاء عم هػػا  ؾجػػؾد حقػػؾؽ تقديريػػة ل يقػػؾؿالتَػػاه الػػذؼ  ذلػػػ فػػاف فزػػال  عػػؽ ، الظعػػؽ

تظب ػق أغريػة التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق أظػاؽ الرغؼ مؽ اأكساشه فػي الؾقػع الحاضػر بدػبب اتدػاع 
كالػن جاأػب  ، 2رقػاأؾأي سػمآؼ ، كيعػد تَدػ د لمشزعػة ال رديػة فػي الشغػر لمحقػؾؽ  أساسإلن  ل يدتشد أأهف

، فػػإف فػذه ال كػرة مدػػتبعدة  3ركػػرة الحقػؾؽ التقديريػة اك السظمقػةرفػض قدػؼ كب ػر مػػؽ ال قػه السؾضػؾعي ل 
حق مظمق اك تقديرؼ ، فحتػن  أأهبيؾ ض أف  ، فال يؾجد حق اجرائي يسكؽايزا   في القاأؾف الجرائي

فزػال  ،  4رلمرقابػة ا لآدػع سػمظة مظمقػة  ػى فػي سػمظة تخزػ أأهػف لدمظة التقديرية السسشؾحػة لمقاضػيا

                                                           

 دػػػػض فػػػػي اسػػػػتعساؿ الحػػػػق الجرائػػػػي ،السرػػػػدر الدػػػػا ق،احسػػػػد ا ػػػػرا آؼ عبػػػػد التػػػػؾاب ، الشغريػػػػة العامػػػػة لمتع يشغػػػػر:  ٔر
  ٔٚصعمي مرظ ن الذآا ، السردر الدا ق ،  يشغر:  ك ٘ٚ٘ص
  ٕٙٚفي اجراءات التقاضي كالتش  ذ، السردر الدا ق ،ص ساءة،اق احسد ا را آؼ عبد التؾاب: يشغر  ٕر
   ۰۳۳، ي الدع د رشدؼ ،السردر الدا ق، ص  ٖٗٔٔمردر سا ق، ص ،د   حدؽ ك ره ، أ ؾؿ القاأؾف   ٖر
دار الشهزػػػة العردآػػػة ، القػػػافرة ،  أظػػػاؽ رقابػػػة محكسػػػة الػػػشقض عمػػػن قاضػػػي السؾضػػػؾع ، ،أحسػػػد الدػػػ د  ػػػاكؼ  د   ٗر

  ۰۱۲ص  ،ٜٗٛٔ
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قبػى تؾجػه اسػتعساؿ الحػق  ذلػ فاف حق اللتَاء لمقزاء كاف خاضػعا  لتظب ػق أغريػة التعدػض فػيعؽ 
    ٔررية التعدض عمن الحقؾؽ السؾضؾعآةالقزاء ال رأدي لتظب ق أغ

مػػؽ الحقػػؾؽ التقديريػػة كاف اسػػتعساله مػػؽ عدمػػه محػػض  أأػػهبل يَػػؾز ك ػػض حػػق الظعػػؽ لػػذلػ 
لػؼ  إذك ػض الحػق السظمػق بالشدػبة لمحػق فػي الظعػؽ  اسػتعساؿيَػب عػدـ كمػؽ ثسػة  امتآاز لرػاحبه ،

يعد في الؾقع الحاضر ل كرة الحقؾؽ السظمقة اك التقديرية اؼ تقبى مؽ ال قه القاأؾأي كالقزاء، كلؼ يعد 
 ا بحع كى الحقؾؽ أدبآة كخاضعة لرقابة القزاء  إذلها كجؾد مؽ الشاحآة العسمآة 

 .ضيقاً  ليس مؽ الحقؾق السحددة تحديداً  الحق في الظعؽ :ثانياً 

لػػآس مػػؽ الرػػحآح ك ػػض حػػق  أأػػهبالقػػؾؿ إلػػن  جاأػػب مػػؽ ال قػػه ذفػػبمػػؽ جهػػة الخػػرػ فػػاف 
، كاف   2ربعزػػػهؼكسػػػا ك ػػ ه  ضػػآقا   القزػػػاء برػػؾرة عامػػة مػػػؽ الحقػػؾؽ السحػػػددة تحديػػدا  إلػػن  اللتَػػاء

ضػػسؽ  كاأػػعكمشهػػا حػػق الظعػػؽ بالحرػػاأة مػػؽ السدػػةكلآة فػػؾ اذا  فػػي تستػػ  الحقػػؾؽ اقجرائآػػة سػػاساأل
 جػائزاذا كاف الستعساؿ غ ػر أما  لها كاف ترتب عمن فذا الستعساؿ ضرر بالم ر ، َائزالستعساؿ ال

القاأؾأي في تقرير  ساساألأف  إذ، ضرار الشاتَة عؽ فذا الستعساؿ فال حراأة مؽ السدةكلآة عؽ األ
أرػع  التػي  مؽ القاأؾف السدأي العراقػي  ٙفؾ أص السادة ر  اك السذركع الحراأة لالستعساؿ العادؼ

اذا كػػػاف أمػػا  ،  3ر "لػػؼ يزػػػسؽ مػػا يشذػػأ عػػػؽ ذلػػػ مػػؽ ضػػػرر جػػػائزا   اسػػتعسال  فسػػؽ اسػػػتعسى حقػػه  "عمػػن
كسػا  سػتعساؿ كيكػؾف السػتعساؿ غ ػر جػائزفػاف الحرػاأة تشت ػي عػؽ فػذا ال جػائزاستعساؿ الحػق غ ػر 
  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي عشػػدما يكػػؾف القرػػد مشػػه األضػػرار بػػالم ر اك اذا ٚأرػػع عمآػػه السػػادة ر

كاأع السرالح السبتماة مؽ استعساؿ الحق قم مة األفسآة ل تتشاسب م  ما ير ب الم ػر مػؽ ضػرر اك 
،   ػ ؽ فرضػ ت ؽ اذا كاأع السرالح السراد تحقآقها مػؽ اسػتعساؿ الحػق غ ػر مذػركعة أؼ يَػب التس  ػز

الكلػػػن فػػػي حالػػػة السػػػتعساؿ الَػػػائز الحػػػق فػػػي الظعػػػؽ ف ػػػي فػػػذه الحالػػػة ل تترتػػػب اؼ مدػػػةكلآة عػػػؽ 
  ٙاستعساؿ حق الظعؽ كاف ترتب عمآه ضرر بالم ر كفذا ما يت ػق مػ  الػشص العػاـ الػؾارد فػي السػادة ر

، كال رضػآة ال اأآػة جسآعهػاة الحقػؾؽ السؾضػؾعآة مشهػا كاقجرائآػ يذػسىالذؼ مؽ القاأؾف السدأي العراقي 
فػػػي حالػػػة السػػػتعساؿ غ ػػػر الَػػػائز لمحػػػق فػػػي الظعػػػؽ ف ػػػي فػػػذه الحالػػػة تترتػػػب مدػػػةكلآة الذػػػخص عػػػؽ 

                                                           

(1) JOSSRAND “ l'esprit des droits et leur relativité théorie dite de l'abus de droit ".p.416. 

  ٓٓ٘ص ،الشغرية العامة لمحق الجرائي ، السردر الدا ق ، عبد التؾاب ا را آؼ احسد يشغر:  ٕر
    ٗكيشغر في القاأؾف السدأي السررؼ أص السادة ر  ٖر
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ال قػػه يس ػػز  ػػ ؽ الزػػرر العػػادؼ أف  َػػدير بالػػذكرمػػؽ ال اسػػتعساله غ ػػر السذػػركع لحقػػه فػػي الظعػػؽ ، ك
لسظعؾف ضػػده كفػػؾ السػػدعي الشػػاجؼ عػػؽ اسػػتعساؿ الحػػق فػػي الظعػػؽ كالستس ػػى فػػي الزػػرر الػػذؼ لحػػق بػػا

ل تقػػـؾ مدػػةكلآة السػدعي بػػالظعؽ عػػؽ فػػذا  ترتػػب اثػػار الظعػؽ ف ػػي فػػذه الحالػة عمآػه فػػي الظعػػؽ أتآَػة
ك  ػػ ؽ الزػػرر غ ػػر العػػادؼ الشػػاجؼ مذػػركعا   اك ك جػػائزا   الزػػرر ألأػػه يترتػػب كلػػؾ كػػاف الظعػػؽ  ػػحآحا  

اتخػاذ اجػراء الظعػؽ مخال ػة فػي عؽ الستعساؿ غ ر السذركع  لحق الظعؽ كالزرر الشاشػ  عػؽ كقػؾع 
الحؾاؿ يكؾف الزرر الحا ى أاتج عؽ اسػتعساؿ غ ػر مذػركع  اك عدـ مراعاة مؾاع د الظعؽ ف ي فذه

  فعمػػن الػػرغؼ مػػؽ أظػػاؽ أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق كػػاف قا ػػر عمػػن اسػػتعساؿ  0رلحػػق الظعػػؽ
طبػق فػي مَػاؿ حقػؾؽ اخػرػ سػؾاء  إذ مَاؿ اعساؿ فذه الشغرية اخػذ يتدػ  تػدريَآا  أف إل  حق السمكآة

كقػد ،   2رالحػؾاؿ الذخرػآة ككػذلػ فػي مَػاؿ الحقػؾؽ اقجرائآػة  ـا مػا يتعمػق بالسعػامالت السالآػة امشه
برػؾرة عامػة  ستعساؿ الحق في الحقؾؽ اقجرائآػةاستقر القزاء عمن لآاـ السدةكلآة عؽ التعدض في ا

 مؾقض القزاء مؽ الظعؾف الك دية   إلن  سابقا  عشد التظرؽ  ذلػ كسا   شاكمشها حق الظعؽ 

 ال تخرج مؽ السدؤولية السدنية . األضرارحقؾق  :ثالثا 

يترتػػػب عمػػػن اسػػػتعساله السذػػػركع كالعػػػادؼ اضػػػرارا   رائآػػػةاف حػػػق الظعػػػؽ كم ػػػره مػػػؽ الحقػػػؾؽ اقج
كحػػق الظعػػؽ عمػػن كجػػه الخرػػؾص ، بعكػػس  طبآعػػة الحػػق الجرائػػي عسؾمػػا  إلػػن  بػػالم ر، كفػػذا يرجػػ 

الحػػاؿ فػػي مػػا يخػػص الحقػػؾؽ السؾضػػؾعآة التػػي يكػػؾف اسػػتعسالها محػػض أ ػػ  لرػػاحبها ، كدهػػذا الرػػدد 
يمػػـز التس  ػػز  ػػ ؽ األضػػرار التػػي تترتػػب عمػػن السػػتعساؿ العػػادؼ كالسػػألؾؼ لحػػق الظعػػؽ كدػػ ؽ األضػػرار 

عدـ السدةكلآة إلن   3رجاأب مؽ ال قهيذفب  إذالتي تترتب عمن الستعساؿ غ ر السذركع لهذا الحق ، 

                                                           

أب ػػػى   ٖٛٔص  فػػػي اجػػػراءات التقاضػػػي كالتش  ػػػذ ،السرػػػدر الدػػػا ق، سػػػاءةاقاحسػػػد ا ػػػرا آؼ عبػػػد التػػػؾاب ،  يشغػػػر:  ٔر
  ٕٚص في قاأؾف السرافعات ،اقجرائآة  الجراءات فعالآةعدـ ، اسساع ى عسر 

ي عزمػي البكػرؼ ، السرػدر   ٔٗٔيشغر: ي الدع د رشدؼ، التعدض في استعساؿ الحق ،السردر الدا ق ، ص  ٕر
  ٕٕٗالدا ق، ص

حكػؼ محكسػة  يشغػر:ككػذلػ ،   ٘ٚٔسػا ق، ص  رػدرم ،مدػئؾلآة الخرػؼ عػؽ اقجػراءات،  الشفآاكؼ  ام ؽ إ را آؼ) ٖر
 ػػاحب أف  األ ػػىر،كقػد جػػاء بػػه  ٜٔٛٔ/٘/ٙالرػػادر فػػي  ٓٛلدػػشة  ٖٗٔلظعػؽ رقػػؼ االسػتئشاؼ العمآػػا الكؾيتآػػة فػػي 

مباح جائز كألف الزرر الػذؼ يشذػأ الحق ل يدأؿ عسا يحدثه استعساؿ حقه مؽ الزرر لمم ر ألف استعساله لمحق عسى 
 =فػإف اسػتعساؿكمػؽ ثسػة  عشه لآس إل تزحآة يدتمزمها احتراـ القاأؾف أزكل عمن حكؼ القاأؾف الذؼ يقرر الحق كيحسآػه
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اسػتعساله لػؼ يكػؽ أف  القزػاء طالسػاإلػن  عؽ األضرار التي تترتب عؽ الستعساؿ السألؾؼ لحق المَؾء
أآػة الستقاضػي لسعرفػة مػدػ إلػن  بقرد األضرار بالم ر   كفشا تبػرز مذػكمة  ػعؾدة التؾ ػى مرحؾدا  

 السدةكلآة عؽ استعساؿ حق الظعؽ   تؾفر قرد األضرار بالم ر مؽ عدمه لتقرير

 األضػػرارعمػػن أآػػة   ؾاسػػظتهالػػذلػ كػػاف مػػؽ الزػػركرؼ البحػػع عػػؽ عالمػػات مسكػػؽ السػػتدلؿ 
الزػػػابط الػػػذؼ يظبػػػق لسعرفػػػة أف  اسػػػتقر ال قػػػه كالقزػػػاء فػػػي فرأدػػػا عمػػػن كدهػػػذا الرػػػدد فقػػػد ، بػػػالم ر

رة السرػمحة ، اذ يدػتشد ال قػه الستعساؿ غ ر السذركع السقترف بقرد األضرار فؾ عؽ طريق تعسػآؼ فكػ
اك ت افتهػػا اك عػػدـ تشاسػػبها مػػ  األضػػرار التػػي قػػد ترػػ ب الخرػػؼ  فكػػرة اأعػػداـ السرػػمحةإلػػن  كالقزػػاء

الخػػر كؾسػػ مة مؾضػػؾعآة يدػػتدؿ  هػػا عمػػن تػػؾفر قرػػد األضػػرار بػػالم ر، مػػ  السػػتعاأة  ػػشص السػػادت ؽ 
    ٕرمؽ القاأؾف السدأي كالخا ت ؽ  ترت ب السدةكلآة التقر رية  ٔر ٕٔٗٔك  ٕٓٗٔر

بالشدبة لمحاؿ في ال قه كالقزاء العراقي كالسرػرؼ فالؾضػ  اسػهى مسػا فػؾ عمآػه الحػاؿ فػي أما  
يكػؾف ف هػا السػتعساؿ غ ػر  القاأؾف السدأي فػي كػى مػؽ العػراؽ كمرػر حػدد الحػالت التػيأف  إذفرأدا 

عػػػؽ اسػػػتعساؿ حػػػق الظعػػػؽ كاف سػػػبب ضػػػرر بػػػالم ر متػػػن مػػػا كػػػاف السػػػتعساؿ ، فػػػال مدػػػةكلآة مذػػػركع 
عشػػه كيكػػػؾف  مدػػػةكل  اذا كػػػاف السػػتعساؿ غ ػػػر مذػػركع فػػػاف مػػا يدػػػبب مػػؽ ضػػػرر يكػػؾف أمػػا  مذػػركع ،

فػػاف ك ػػض الحػػق لػػذلػ    3رؾأػػا  السػػتعساؿ غ ػػر مذػػركع اذا مػػا تحققػػع حالػػة مػػؽ الحػػالت السحػػددة قاأ
ا مػػؽ حقػػؾؽ األضػػرار، كؾأهػػا بظبآعتهػػا الخا ػػة ترتػػػب أأهػػعامػػة ب ؾرةبػػالظعؽ كالحقػػؾؽ اقجرائآػػة برػػ

                                                                                                                                                                                

ك ػد كعشػع أك لبدػه أػؾع مػؽ التقرػ ر أك إلػن  كلآة إل إذا قرػد بػهة إلن مةاخذه أك يرتب مد يدعؾأف  الحق ل يسكؽ=
بحدػب األ ػى  الدعػاء السحاكؼ لمحرؾؿ عمػن معؾأتهػا لتقػدير الحػق، كإلن  الدعؾػ في مكشة اللتَاء الخظأ، ككاأع

تكؾف الدعؾػ ك دية فإذا اأت ن سؾء القرد كالخظأ في  ؾره الستعػددة فػال يزػ ر السػدعي كل أف  حق مقرر لكى فرد إل
التعدػض فػي اسػتعساؿ حػق ،مذار إلآه في تعم ق عزمػي عبػد ال تػاح   يخدر دعؾاه أك طعشهأف  يعرضه لمسةاخذة السدأآة

  ٔٛٔص  ،ٜ٘ٛٔ تسؾز كاب كايمؾؿأعداد ،الدعؾػ،  ؾره كمعآاره، مَمة السحامي الكؾيتآة 
كاأتا فات ؽ السادت ؽ  ،  2016فبراير  10  كالسةرخ في 2016-131كقبى التعديى بسؾجب المر رقؼ ر سابقا    ٔر

   ٖٖٛٔك  ٕٖٛٔرتحسالف الرقاـ 
(2) JOSSERAND «l’esprit des droits et de leur relativité », thèse dit l’abus des droits, 

1939, n°260, 261, 262. , Colmar, 2 Mai 1855, D. 1856, I, P. 9., tribunal Sedan, 17 

décembre 1901, D.S. 1904, 2.217, Paris 28 octobre 1941, Gaz. Pal. 1941. 2. 490. 

   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ٘ك ٗمؽ القاأؾف السدأي العراقي ، كالسؾاد ر  ٚك  ٙالسؾاد ر يشغر:  ٖر
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اك  اضػػرار بػػالم ر ، ل يَعمهػػا فػػذا الؾ ػػض محرػػشة مػػؽ السدػػةكلآة طالسػػا كػػاف اسػػتعسالها غ ػػر مألؾفػػا  
 به    الشكايةيقرد مشه األضرار بالم ر ك مذركعا   غ ر

فػػالحقؾؽ  ، مػػا ذفػػب الآػػه ال قػػه الحػػديع كاسػػتقر عمآػػه القزػػاء الػػراجحخػػالؼ عمآػػه فػػاف  كمسػػا ل
 ا مظمقػة  ػى لكػى حػق غايػة ي تػرضأأهػب إل هالؼ يعد يشغر  اقجرائآة  ؾجه خاصبر ة عامة كالحقؾؽ 

يشحرؼ مالكها فػي اسػتعسالها كال يتحسػى السدػةكلآة عػؽ مػا يدػببه فػذا الأحػراؼ فػي السػتعساؿ  لأف 
اسػتعساؿ أف  ،  ػى ضػآقا   حق في الظعؽ ل يعد مؽ الحقؾؽ السحػددة تحديػدا  لاأف ك  مؽ ضرر بالم ر ،

   مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العرافػػي فستػػن مػػا كػػاف السػػتعساؿ الحػػقٚكٙحػػق الظعػػؽ محكػػؾـ  ػػشص السػػؾاد ر
 اذا كػػػاف السػػػتعساؿ غ ػػػر مذػػػركعأمػػػا  بػػػالم ر  ػػػاحبه حتػػػن كاف ترتػػػب عمآػػػه ضػػػررا   ؿل يدػػػأمذػػػركعا  

 عسا يدببه مؽ ضرر   مدةكل  فراحبه يكؾف 

ضركرة مراعػاة الظبآعػة الخا ػة لمحػق الجرائػي كؾأػه  كفؾأراه كاقعا  جدير بالتأي د   0ركفشاؾ راؼ
تخػذ مشحػن يتؼ التذدد في تظب ق أغرية التعدض في استعساؿ الحػق كاف يُ  اف لك  ، مؽ حقؾؽ الضرار

كدػ ؽ مػؽ يرفػ  اؼ ق ػد عػؽ خزػؾع الحػق رػاأة الحػق الجرائػي مػؽ التعدػض كسظي   ؽ مػؽ يقػؾؿ بح
الحق  بإدخاؿكذلػ  الجرائي لمسدةكلآة عؽ التعدض كالشغر الآه كالحق السؾضؾعي عمن قدر الدؾاء  

اؼ  ، الجرائػػي تحػػع أظػػاؽ السدػػةكلآة عػػؽ التعدػػض فػػي اسػػتعساله فػػي حػػدكد السعآػػار الزػػ ق لمتعدػػض
، كحدػػب اك التشك ػػى بػػه كالتذػػه ر بدػػسعته الحػػق بقرػػد الضػػرار بالخرػػؼ الخػػر  فػػذا دػػتعسىعشػػدما يُ 

أ ؾسػػهؼ  كيشػػزع مػػؽاألحكػػاـ فػػي الظعػػؽ ب حػػق الشػػخاصتقػػديرأا فػػاف فػػذا السشحػػن يحقػػق التػػؾازف  ػػ ؽ 
يَبر الزػرر مؽ جهة ، كمؽ جهة اخرػ  الخؾؼ كالتردد في الظعؽ بالحكؼ اذا ما اعتقدكا بعدـ  حته

 ع مػؽ اجمػه  ػى ألجػى الك ػد كالتشك ػىعؽ الظعؾف الك دية التي تتخػذ خػالؼ المػرض الػذؼ شػرع  الشاش
اتخػػاذ مػػؽ دكف  الشآػػة كيحػػؾؿ ؽبالخرػػؼ الخػػر، ككػػذلػ يحقػػق فػػذا التؾجػػه جاأػػب الػػردع لمخرػػـؾ سػػ ئ 

الجراء كس مة لألضػرار بػاألخريؽ فتحق ػق التػؾازف  ػ ؽ ضػساف اسػتعساؿ الحػق الجرائػي كدػ ؽ الترػدؼ 
فػػذا مػػا أمسدػػه فػػي تؾجػػه السذػػرع فػػي كػػال مػػؽ السذػػرع ، ك  إل هػػايمت ػػع أف  اسػػتعساله غايػػة يَػػب سػػاءةق

مػػؽ   ديػػة ققامػػة السدػػةكلآة عػػؽ مػػا يشذػػأمرػػر كفرأدػػا اذا اشػػترطا اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي برػػؾرة ك
  اضرار عشه 

                                                           

 .074ابراه مام  ال ف ياي،المصدرالسيبق،ص.د  ظر:(0)
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 السظمب الثاني

 الكيديةمسدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن القانؾني ل ساساأل

 أسػسف لآاـ السدػةكلآة السدأآػة اأسػا يكػؾف لمايػة جبػر الزػرر كالحػد مػؽ اثػاره كاف لقآامهػا عػدة إ
كفػى ى ةكلآة السدأآة عؽ الظعؾف الك ديػةالسد السس القاأؾأآة لقآاـفسا في   ال قه كالقزاء إل هاتظرؽ 

فذا السؾضػؾع فػي  ذلػ أبحعلمظعؽ الك دؼ ى لتؾضآح فذه األسس تختمض باختالؼ الظبآعة القاأؾأآة 
القػػػاأؾأي لمسدػػػةكلآة السدأآػػػة الشاشػػػئة عػػػؽ الظعػػػؾف  سػػػاساألإلػػػن  لمتظػػػرؽ فػػػرع ؽ أخرػػػص ال ػػػرع الكؿ 

مسدػػػةكلآة ل القػػػاأؾأي سػػػاسلألال ػػػرع ال ػػػاأي فشخررػػػه أمػػػا  ، فػػػي أظػػػاؽ السدػػػةكلآة التقرػػػ رية الك ديػػػة
  استعساؿ الحقاؽ أغرية التعدض في السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية في أظ

 الفرع االول

السدؤولية نغرية في نظاق ئة عؽ الظعؾن الكيدية السدؤولية السدنية الشاش أساس
 التقريرية

فػػػي أظػػػاؽ الك ديػػػة  ظعػػػؾف التػػػي تقػػػـؾ عمآػػػه مدػػػةكلآة الخرػػػؼ عػػػؽ ال سػػػاسي ػػػار تدػػػاؤؿ حػػػؾؿ األ
أـ  الخظػأ فهػى فػؾ الخظػأ الس تػرض سػاسالزػرر ك اذا كػاف األأـ  فى فؾ الخظػأالسدةكلآة التقر رية 
تػه مػؽ السدةكلآة عػؽ الظعػؾف الك ديػة فهػى يدػتسد مبررا أساس، كاذا كاف الزرر  الخظأ الؾاجب اثباته

 تباعا    ب شهكفذا ما سشالزساف أـ  فكرة التبعآة

 السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية.  أساسالخظأ  :أواًل 

تقـؾ السدةكلآة عمن اشػتراط ك   ٔر ؾاجب قاأؾأي سا ق يردر عؽ ادراؾاخالؿ بأأه أ عرؼ الخظي
ذلػػ ترتػب  فػاف اخ ػق فػي الستزػرر مػؽكاجػب اثباتػه  أكجؾد الخظػأ عشػد اأرػار فػذا التَػاه كفػؾ خظػ

 ػػراءة الذمػػة ،  ال ػػىأف  فػػي القػػاأؾف كفػػؾ أسػػاسأ مبػػدإلػػن  الزػػرر اسػػتشادا عمآػػه عػػدـ مدػػائمة متدػػبب
 إذالتقرػػ رية  ةا  لمسدػةكلآأساسػػكقػػد اقػر السذػرع العراقػػي الخظػأ    ٕراثباتػه كعمػن مػؽ يػػدعي خػالؼ ذلػػػ

                                                           

  ٕ٘ٔعبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي البكرؼ ك ي طه البذ ر ،السردر الدا ق ، صيشغر:   ٔر
،  د الزقرد ، السدةكلآة السدأآة كالثػراء بػال سػبب ، دراسػة فػي السرػادر غ ػر الراديػة لاللتػزاـ عاحسد الدد   يشغر:  ٕر

  ٕٕ٘، ص ٕٙٓٓكمآة الحقؾؽ ،  –جامعة السشرؾرة 
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اخػر غ ػر مػا ذكػر " كى تعد ير ب الم ر بػاؼ ضػررا      مؽ القاأؾف السدأي عمنٕٗٓأص في السادة ر
كػػذلػ السذػرع السرػػرؼ قػػد اخػذ ب كػػرة الخظػػأ الؾاجػب اثباتػػه فػػي يدػتؾجب التعػػؾيض" ،  فػي السػػؾاد سػػابقا  

  مػؽ القػاأؾف ٖٙٔالسادة ر   مؽٔال قرة ر أرع إذاحكاـ السدةكلآة التقر رية عؽ العساؿ الذخرآة 
 اخػػذالسذػػرع ال رأدػػي أف ك  ،" لمم ػػر يمػػـز مػػؽ ارتكبػػه بػػالتعؾيض كػػى خظػػأ سػػبب ضػػررا  " السػػدأي عمػػن 
   مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي ال رأدػػي عمػػنٕٓٗٔأرػػع السػػادةر إذلآة التقرػػ رية ةك لمسدػػ أسػػاسب كػرة الخظػػأ ك

أف ك  "يقػـؾ  تعؾيزػه أف  كػاف يؾقػ  ضػررا بػالم ر يمػـز مػؽ كقػ  بخظػأه فػذا الزػرر ا  أيكى عسى  "أف 
عؽ الزرر الذؼ يحدثه ل ب عمػه فحدػب  مدةكل  عمن كى شخص يكؾف "  أرع عمن  ٕٔٗٔالسادة ر

يذسى غ ر الخظأ العسدؼ أف  السذرع ال رأدي ارادأف  فذا يدؿ عمن "بإفساله اك بعدـ تبرره  ايزا   ى 
  ٕٓٗٔأػص السػادة رأف إل    لآذػسى كػذلػ الخظػأ غ ػر العسػدؼ ،ٕٓٗٔالذؼ أص عمآػه فػي السػادة ر

   ٔريذسى الخظأ غ ر العسدؼك  لعسدؼجاء برآمة العسـؾ فهؾ يذسى الخظأ ا

 .السدؤولية أساسالزرر  : ثانياً 

لهػػػا  ةتعب ػػػر السدػػػةكلآة السؾضػػػؾعآة ألأهػػػا ل عالقػػػ ايزػػػا  عمػػػن السدػػػةكلآة لمزػػػرر  يظمػػػق ال قػػػه
 ةأقػد فكػر إلػن  فػذا التَػاه  ٕربالعؾامى الذخرآة كل تخز  لمتقدير الذخري لمقاضي ، كذفب اأرار

الخمػػط غ ػػر السقبػػؾؿ  ػػ ؽ إلػػن  الخػػذ ب كػػرة الخظػػأ يػػةدؼأف  عػػدّ لمسدػػةكلآة التقرػػ رية ب أسػػاسالخظػػأ ك
السدػػػػةكلآة الَشائآػػػػة كالسدأآػػػػة فػػػػاذا كاأػػػػع السدػػػػةكلآة الَشائآػػػػة تهػػػػتؼ بسػػػػدػ خظػػػػأ السَػػػػـر كسػػػػمؾكه فػػػػاف 

السدةكلآة الَشائآة قد اأ رمع عؽ أف  بسا،  الستزررالسدةكلآة السدأآة غايتها جبر الزرر كتعؾيض 
يك ػي لسرتبظػة بالسدػةكلآة الَشائآػة ، ك الخظأ اتتخمن الخ رة عؽ فكرة أف  السدةكلآة السدأآة ف مـز كذلػ

كلقػد كػاف لم ػؾرة الرػشاعآة الثػر الكب ػر    3ركالحالة فذه اثبات كقؾع الزرر حتن يتؼ الحكػؼ بػالتعؾيض

                                                           

  كاأػػع ٕٔٗٔك  ٕٓٗٔجػػدير بالػػذكر أف السػػؾادر  ٙٙٚعبػػد الػػرزاؽ الدػػشهؾرؼ، السرػػدر الدػػا ق، ص يشغػػر: د    ٔر
   ٖٖٛٔك  ٕٖٛٔرقاـ رتحسى ال

كريب ػػػػػر  Josserandركجؾسػػػػػراف   Saleillesركسػػػػػالي   Labbéراكؿ مػػػػؽ حسػػػػػى لػػػػػؾاء فػػػػذه الشغريػػػػػة فػػػػػؼ ل آػػػػه   ٕر
سػمآساف ، الشغريػة العامػة  عمػي عمػي يشغػر:،   Savatierركسػاقات آه   Demogueرفي أكؿ األمر كديسػؾج   Ripertر

 اف السظبؾعػػػات الَامعآػػػة ، الَزائػػػرديػػػؾ  لاللتػػػزاـ ، مرػػػادر اللتػػػزاـ فػػػي القػػػاأؾف السػػػدأي الَزائػػػرؼ ،الظبعػػػة الخامدػػػة ،
  ٕ٘ٔ، صٖٕٓٓ،
  ٕٙاحسد الدع د الزقرد ،السردر الدا ق، ص يشغر : د    ٖر
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لمسدةكلآة السدأآة كذلػ بدبب اأتذار اآللت كمػا أَػؼ عشهػا مػؽ ك ػرة  أساسفي اأزاج فكرة الزرر ك
ا ابات العسى مسػا كػاف يتعػذر فػي ك  ػر مػؽ األحػؾاؿ عمػن العسػاؿ الحرػؾؿ عمػن التعػؾيض لرػعؾدة 

السدػػةكلآة  أسػػاسالسشػػاداة بػػاف الزػػرر فػػؾ إلػػن  اثبػػات خظػػأ  ػػاحب العسػػى ، مسػػا دعػػا بال قػػه ال رأدػػي
 شاء أغريػة كاممػة إلن  تحسى التبعة فاتَه ال قه أساساف السدةكلآة تقـؾ عمن التقر رية كلآس الخظأ ك 

تدسن أغرية تحسى التبعات اك بالشغرية السؾضؾعآة كذلػ لمسقا مة   شهػا كدػ ؽ الشغريػة الذخرػآة التػي 
   تقـؾ عمن فكرة الخظأ

كػرة السخػاطر لمسدػةكلآة السؾضػؾعآة فغهػرت فكػرت ؽ فسػا ف أسػاس قيَػادكقد  ذلع جهؾد فقهآة 
 كلآة السدأآػػة بعشرػػرؼ الزػػرر كأذػػاط ال اعػػىة تعتسػػد فكػػرة السخػػاطر عمػػن ردػػط السدػػكفكػػرة الزػػساف ، ك 

 العدالػػةألف  ، لأـ  كالمػػؾـ ةالسةاخػػذ البحػػع عسػػا اذا كػػاف فػػذا الشذػػاط يدػػتؾجب كإلػػن  حاجػػةمػػؽ دكف 
دكر إل  الػذؼ لػؼ يكػؽ لػه ق الذػخص، كلػآس عمػن عػات مػؽ احػدثهاالشتائج الزارة عمػن  تق أف  بتتظم

السشظػػق  يعػػد امػػرا  يأبػػاه كحػػده فػػذا الخ ػػر ، ألف تػػرؾ كػػى األضػػرار عمػػن عػػاتقكقػػؾع الزػػررسػػمبي فػػي 
عػؽ  الشاشػ مػػؽ الػردح  يدػت  دفسؽ لردح ، كقد ارتبظع فكرة السخاطر في البداية ب كرة ا، كالعقى الدمآؼ 

حتػن الذيؽ ير بهؼ ضرر مؽ فػذا الشذػاط ،يعؾض األشخاص أف  مؽ السشظق أأه، ف مع ؽالستمالؿ 
الترػػرؼ فػػي  اذا كػػاف لهػػؼ الحػػق األفػػرادأف  فسزػػسؾأهافكػػرة الزػػساف أمػػا  لػػؼ يشدػػب الآػػه خظػػأ مػػا   لػػؾ
، كايقػػاع يتستعػػؾا بدػػالمة أجدػػامهؼ كأمػػؾالهؼ أف  ايزػػا  خػػريؽ يػػة فػػي حػػدكد القػػاأؾف فػػاف مػػؽ حػػق األبحر 

ره مػػؽ شاف غ  أأهش اقره القاأؾف حق  الحق في الدالمةفػي الدالمة   ك  الزرر  هؼ يعد مخال ة لحقهؼ
 هيترتب الَزاء السقرر عشد تعرضها لالعتداء ألف ذلػ يعػد مخال ػة لهػذ إذ، ةحسايالالحقؾؽ التي تتست  ب

كػػاف بإمكاأػػه أك  فػػذا الزػػرر اذا كػػاف محػػدث الزػػرر قػػد تؾقػػ  حػػدكثالبحػػع عسػػا مػػؽ دكف  الحقػػؾؽ ،
لػػؼ يكتػػب لمشغريػػة السؾضػػؾعآة الدػػآادة ،  ػػى  أأػػهمػػؽ الَهػػد ال قهػػي الزػػخؼ ف كعمػػن الػػرغؼ   ٔرتؾقػػ  ذلػػػ

 يذػترط دائسػا أأػهتحؾؿ عشها ال قه ش ئا  فذ ئا  ككذلػ القزاء ال رأدي لؼ يدمؼ بالشغرية السؾضؾعآة  ى 
   ٕرالخظأ برؾرة عامة أساستقـؾ السدةكلآة عمن أف 

                                                           

 ٕ٘السردر الدا ق ، صا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ اقجراءات ،   ٔ

، مرػػػػػػػػػادر اللتػػػػػػػػػزاـ ، دار الَامعػػػػػػػػػة الَديػػػػػػػػػدة ، ٔد  أب ػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػرا آؼ سػػػػػػػػػعد ، الشغريػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة لاللتػػػػػػػػػزاـ ، ج  ٕ
د  سػػػػػػػػػس ر ذأػػػػػػػػػؾف ، الخظػػػػػػػػػأ الذخرػػػػػػػػػي ك الخظػػػػػػػػػأ السرفقػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػاأؾف   ٖٚٛ، صٕٗٓٓالسػػػػػػػػػكشدرية ، 

  ٖ٘، ص ٜٕٓٓف، ، السةسدة الحدي ة لمكتاب ، لبشا  السدأي كالدارؼ ردراسة مقارأة
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 الفرع الثاني

السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية في نظاق نغرية التعدف في  أساس
 استعسال الحق.

متعدض فػي اسػتعساؿ الحػق تبػ ؽ امكاأآػة لآػاـ مدػةكلآة  ػاحب الحػق لمؽ خالؿ تعري شا الدا ق 
التعدػػػض فػػػي أف إل  السػػػتعساؿ فػػػي اطػػػار كحػػػدكد الحػػػق فػػػذاأف  الػػػرغؼ مػػػؽعمػػػن  فػػػي اسػػػتعساؿ حقػػػه 

 عػدّ مؽ فذا الستعساؿ فمؼ يعد مػؽ السقبػؾؿ  ةالسذركع ةيرتب السدةكلآة اذا لؼ تتؾفر السرمح هاستعسال
حقه في الظعػؽ طالسػا لػؼ يكػؽ لػه مرػمحة  استعساؿ الزرر الحا ى أتآَة الذخص غ ر مدةكؿ عؽ

ر لمايػػػة  كبػػػاقي الحقػػػؾؽ األضػػػرار بػػػالم ر، فحػػػق الظعػػػؽ مقػػػر   ػػػى كػػػاف يقرػػػد فػػػذا الحػػػقفػػػي اسػػػتعساؿ 
كاف يكؾف لػه الخرػ كغايته في حساية السدعي بالظعؽ مؽ الحكؼ عمآه عمن خالؼ الحقآقة  ئآةاقجرا

عمػػن الظػػاعؽ  آة، فػػاذا مػػا اسػػتعسى حػػق الظعػػؽ لهػػذا المػػرض فػػال مدػػةكلمرػػمحة قاأؾأآػػة فػػي اسػػتعساله 
ك  متعد ا  في استعساؿ حقه في الظعؽ ، فاذا كػاف ال قػه كدخالؼ ذلػ يكؾف  كاف تزرر الم ر مؽ ذلػ

التذػػري  كالقزػػاء قػػد اسػػتقر عمػػن مدػػائمة الستعدػػض عػػؽ اسػػتعساؿ حقػػه فػػي الظعػػؽ خا ػػة كفػػي بػػاقي 
دػػض فػػي لقػػد قامػػع مدػػةكلآة الستعى لقآػػاـ فػػذه السدػػةكلآة سػػاسعامػػة ، فسػػا فػػؾ األ الحقػػؾؽ اقجرائآػػة 

سػػػس مختم ػػػة تبعػػػا  لخػػػتالؼ ال مدػػػ ة الخا ػػػة بكػػػى أغػػػاـ قػػػاأؾأي ، أاسػػػتعساؿ حػػػق الظعػػػؽ عمػػػن عػػػدة 
كتتس ػػى فػػذه السػػس ب كػػرة العدالػػة كضػػركرة التػػؾازف  ػػ ؽ السشػػاف  كاألضػػرار كمبػػدا حدػػؽ الشآػػة ك اللتػػزاـ 

 -:يأتي  بماية الحق كفذا ما سشب شه ككسا

 مبدأ العدالة وندبية الحقؾق بيؽ االفراد. .3

تعساؿ تأسآس أغرية التعدض في اسإلن  كاتَهع التذريعات الحدي ة ا  عام أ  العدالة مبد أيعد مبد 
تػػػأ ن فػػػذه التذػػػريعات حػػػالت  إذالحػػػق عمػػػن فػػػذا السبػػػدأ كمشهػػػا التذػػػري  العراقػػػي كالتذػػػريعات السقارأػػػة 

اسػتعساؿ الحػق لألضػرار بػالم ر اك لتحق ػق مرػمحة ل تتشاسػب مػ  مػا يرػ ب الم ػر مػؽ ضػػرر اك اذا 
كاأع السرمحة مؽ استعساؿ الحق غ ر مذركعة كفي كمها حالت أغرية التعدض فػي اسػتعساؿ الحػق 

الػشقض السرػرية عػؽ تَدػ د فػذا كعبػرت محكسػة  فذه الشغرية تقػؾـ عمػن مبػدا العدالػة ،أف  كفذا يعشي
مػػؽ دكاعػػي الذػػ قة لػػآس اسػػتعساؿ الحػػق  إسػػاءةفكػػرة  تُعػػدّ  إذ لمتعدػػض فػػي احػػد قراراتهػػا أسػػاسالسبػػدأ ك
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 مبػدا العدالػة يدػتمـزأف  إذ،   0ركاأسا مؽ اعتبارات العدالة القائسة عمن اقرار التػؾازف  ػ ؽ الحػق كالؾاجػب
كفػػذا مػػا يحػػتؼ الخػػذ ب كػػرة أدػػبآة الحقػػؾؽ ، ككػػذلػ مػػؽ ل يكػػؾف اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ برػػؾرة مظمقػػة ، أف 

حػق عشػد اسػتعساؿ  كمؽ ثسة اللتزاـ باألماأة اقجرائآػة مدتمزمات العدالة استعساؿ الحقؾؽ بحدؽ أآة ،
، كذلػ يمػـز لتحق ػق السػتعساؿ العػادؿ لحػق الظعػؽ اعسػاؿ فكػرة اك اؼ اجراء متعمق  هذا الحق الظعؽ 

كاألضرار كفي حالة مؽ حالت التعدض في استعساؿ الحػق فػي القػاأؾف السػدأي  التؾازف ما   ؽ السشاف 
   2رالعراقي كالسررؼ 

أؼ تذػري  عشػد اقػرار حػق معػ ؽ  إل هػاكغايػة يهػدؼ  ا  عامػ أ  العدالػة مبػد أمبػدأف  يتزػح مسػا سػبق
العدالػػة  ألسبػػد ل يتعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حقػػه خالفػػا  أف  كلسػػآسا الحػػق فػػي الظعػػؽ فالسػػدعي بػػالظعؽ يمػػـز

 كال تعرض لمسدائمة عؽ ما يتدبب به استعساله فذا مؽ ضرر بالم ر  اقجرائآة

 مبدا حدؽ الشية.  .4

اخػذ  عامػا   أ  مبػد ُيعػدك  فػي فػدؼ الحسايػة القزػائآة التػييدتسد مبدأ حدؽ الشآة مؽ فكرة العدالة 
كفػػػي قػػػاأؾف ،  ٖرالقػػػاأؾف العدالػػػة تؾجبػػػه كعرفتػػػه مختمػػػض التذػػػريعات فػػػي جسآػػػ  فػػػركع  عػػػدّ بػػػه القزػػػاء ب

لتظب ق أغرية التعدض في اسػتعساؿ الحػق مػؽ ال كػرة السركػز  أساسيدتسد مبدا حدؽ الشآة ك السرافعات
مػؽ دكف  يػتؼ مػشح الخرػؼ مَسؾعػة مػؽ الحقػؾؽ مػ  التزامػه باسػتعساؿ فػذه الحقػؾؽ  إذالقاأؾأي لمخرػؼ 

    ٗربالم ر األضرار

                                                           

أقال  عؽ : مرظ ن مَدؼ فرجة ، احكػاـ التقاضػي الك ػدؼ ،  ٜ٘ٛٔ/ٙ/ٙؽ جمدة  ٔ٘لدشة  ٔٚٗٔالظعؽ رقؼ   ٔر
  ٕٗالسردر الدا ق، ص

   ٚ٘، صفي اجراءات التقاضي كالتش  ذ، السردر الدا ق ساءةاق ، احسد ا را آؼ عبد التؾاب  ٕر
د  احسػػد سػػس ر ي   ٙٚيشغػر: حدػػ ؽ عػػامر، التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحقػؾؽ ك المػػاء العقػػؾد ، مرػػدر سػػا ق، ص  ٖر

 السدأآػة " اعسػاؿ د  باف عراـ ي ، أغرية التعدض فػي اسػتعساؿ الحػق كجػدكػ تظبآقهػا فػي قػاأؾف السرافعػات  ياس ؽ 

، الدػػشة الكلػػن ، السَمػػد الكؿ ، العػػدد الرابػػ  ، لدػػشة  " ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة الدراسػػات السدػػتدامةالقزػػاة أأسؾذجػػا  
  ٖٗ، صٜٕٔٓ

العمػػـؾ القاأؾأآػػة كالقترػػادية  ةالخرػػؼ امػػاـ القزػػاء السػػدأي ، مَمػػ ، دراسػػات فػػي مركػػزكجػػدؼ راغػػب فهسػػييشغػػر:   ٗر
  ٙٛ، ص ٜٙٚٔ،
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ت تكػػػرار الظعػػػؾف الك ديػػػة بػػػالقرارات عػػػدّ التحاديػػػة فػػػي احػػػد قراراتهػػػا  كدهػػػذا أَػػػد محكسػػػة التس  ػػػز
خالفػػا لسبػػدأ اقعداديػػة غ ػػر الحاسػػسة اك ػػر مػػؽ مػػرة يعػػد قريشػػة عمػػن الك ػػد كالدػػعي قطالػػة امػػد الشػػزاع  

القػػػرار السس ػػػز مػػػؽ أف      "أأػػهجػػػاء فػػي احػػػد قراراتهػػػا ب إذمسػػػا يؾجػػب السدػػػائمة القاأؾأآػػػة حدػػؽ الشآػػػة ، 
بعػػد  ػػدكر إل  التػػي ترػػدر اثشػػاء سػػ ر السرافعػػة كل تشتهػػي  هػػا الػػدعؾػ كل يَػػؾز الظعػػؽ ف هػػا القػػرارات

لػػآس مػػؽ  أأػػهمػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كسػػا  ٓٚٔبأحكػػاـ السػػادة  الحكػػؼ الحاسػػؼ لمػػدعؾػ كمهػػا عسػػال  
ظعػػؽ التس  ػػزؼ مػػؽ القػػاأؾف السػػذكؾر لػػذا رد ال ٕٙٔالقػرارات التػػي ا ػػآح تس زفػػا اسػػتقالل بسقتزػػن السػػادة 

السس ػز لػؼ يتبػ  مبػدأ حدػؽ الشآػة فػي تقػديؼ األدلػة أف إلػن  كتحس ى السس ز رسؼ التس  ز م  التشؾيػه شكال  
 الظعػػؽ بقػػرارات اعداديػة كغ ػػر حاسػػسة ألك ػر مػػؽ مػػرة  مسػػاإلػن  لَػػأ أأػػهكالػدفؾع اثشػػاء أغػػر الػدعؾػ اذا 

يزػػػػعه تحػػػػػع طائمػػػػة السدػػػػػائمة  يدػػػػتشتج مشػػػػه الدػػػػػعي لتػػػػأخ ر حدػػػػػؼ الػػػػدعؾػ لػػػػػذا اقتزػػػػن تشب هػػػػػه كاف
    ٔر"القاأؾأآة

 عدم استعسال الحق بقرد األضرار بالغير.  .5
التعدػػض كفػػؾ مػػا يحػػتؼ اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ  ةأغريػػ أسػػاستعػػد العدالػػة فػػي ال كػػرة التػػي يدػػتسد مشهػػا 

الزػابط العػاـ لشغريػة التعدػض فػي  سػاسعمن أحؾ ل يزر بالم ر كل يركع امػؽ الفػراد كيس ػى فػذا األ
اسػػػتعساؿ الحػػػق فػػػي ال قػػػه كالقزػػػاء فػػػي فرأدػػػا مػػػ  التؾسػػػ  فػػػي التػػػدل ى عمػػػن فػػػذا الزػػػابط مػػػؽ خػػػالؿ 
الستعاأة ب كرة السرمحة غ ر السذركعة كفػذا مػا اأعكػس عمػن اتدػاع أظػاؽ تظب ػق أغريػة التعدػض ، 

لسػػػدأي الحػػػالي فػػػي عػػػى القػػػاأؾف ككػػػذلػ فػػػي التذػػػري  كالقزػػػاء فػػػي مرػػػر كحتػػػن قبػػػى  ػػػدكر القػػػاأؾف ا
كزػابط قعسػاؿ أغريػة التعدػض فػي اسػتعساؿ  سػاسالسدأي القديؼ كاف القزاء السررؼ يدػتشد لهػذا األ

فػي اسػتعساؿ حػق التقاضػي يعػد مػؽ المػؾر التػي تتشػافن  سػاءة، فقرد األضرار بالم ر كتعسد اقالحق 
   2ريتخػذ كسػ مة لالأتقػاـ كالك ػدأف  ليدػتعسى كفػق مػا شػرع لػه أف  م  طبآعة حق التقاضي الذؼ يَب

                                                           

/ ٖ/ ٛٔفػػي  ٕٕٔٓ/ ف ئػػة الحػػؾاؿ الذخرػػآة كالسػػؾاد الذخرػػآة / ٕٙٔٚالتس  ػػز التحاديػػة بالعػػدد  ة  قػػرار محكسػػٔر
 ك العقػػؾد قػػاأؾف السؾجبػػاتإلػػن أف  تَػػدر اقشػػارةك   ٖٔ٘عق ػػى مَ ػػد طػػه، السرػػدر الدػػا ق ، ص :أقػػال عػػؽ  ٕٕٔٓ
ر بالم ر متَػاكز اثشػاء اسػتعساله يمـز ايزا بالتعؾيض مؽ يز" تشص عمن اأه مشه   ٕٗٔرالسادة  ٕٖٜٔلدشة  المبشاأي

 " لحقه حدكد حدؽ الشآة اك المرض الذؼ مؽ اجمه مشح فذا الحق
  ٓٙؼ عبد التؾاب ، السردر الدا ق ، صاحسد ا را آ  د  ٗٓٔشالؿ ، السردر الدا ق ، ص أزيه أعآؼ يشغر:  ٕر
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كأحػد حػالت تحقػق التعدػض فػي   مػؽ القػاأؾف ٚمػا أػص عمآػه السذػرع العراقػي فػي السػادة ر ايزا  كفؾ 
 الحق   استعساؿ

 قانؾنيًا اجرائيًا. واجباً عدم التعدف في استعسال الحق يعد   .6

ؿ التعدػػض فػػي اسػػتعسا ضػػركرة اللتػػزاـ  ؾاجػػب عػػدـإلػػن  ذفػػب جاأػػب كب ػػر مػػؽ ال قػػه الحػػديع 
عشػػد اسػتعساؿ الحقػػؾؽ اقجرائآػة ، فهػػذه الحقػؾؽ يشغسهػػا مَسؾعػة مػػؽ  الحػق ك كاجػب األماأػػة اقجرائآػة

السداكاة كمبػدأ  أكاجب القتراد في الخرؾمة ك مبد اقجرائآة ، كؾاجب البحع عؽ الحقآقة ك بادغالس
اسػػتعساؿ  ، كمػػؽ ضػػسشها مبػػدأ عػػدـ التعدػػض فػػي تدػػه ى الخرػػؾمة كحآاديػػة القاضػػي كمعاكأػػة العدالػػة

ذػػركعة أرػع عمآػػه اغمػػب التذػريعات السدأآػػة كالستس ػػى بزػركرة كجػػؾد مرػػمحة مالػػذؼ  الحػق الجرائػػي
    0رمؽ استعساؿ الحق

 السبحث الثاني

 السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية أركان

خظأه  إذا ثبعإل  ،ل يدأؿ أأهفعؽ حق يدعآه لش ده  كدا  ذمؽ يمج أ ؾاب القزاء تسدكا أك اف 
بالخرػؼ  األضػرار بقرػدالمدد في الخرؾمة كالعشع م  كضؾح الحػق إلن  اأحرافه عؽ الحق السباحاك 
السدعي مبظى في أف  كلسا كاف حق اللتَاء لمقزاء مق د  ؾجؾد مرمحة جدية مذركعة ، فإذا تب ؽ، 

القػاأؾف  نبسقتز مقررا   حقا  ل يكؾف قد باشر  أأهخرسه كالشكاية به ، فمزارة إل  دعؾاه كلؼ يقرد  ها
كتأسآدا  عمن ذلػ فاف السدةكلآة عؽ الظعؾف الك دية     2رضسمه خظأ يَؾز الحكؼ عمآه بالتعؾي ى ع

يترتػػب عمػػن ذلػػػ كقػػؾع أف  ل تتحقػػق مػػالؼ يكػػؽ فشػػاؾ خظػػأ اك اأحػػراؼ فػػي اسػػتعساؿ حػػق الظعػػؽ كيمػػـز
، ا  اجرائآػػػ ا  كاف يكػػػؾف فػػػذا الزػػػرر حرػػػى أتآَػػػة الخظػػػأ اك الأحػػػراؼ فػػػي اسػػػتعساؿ حقػػػضػػػرر بػػػالم ر 

  -:يأتيكلتؾضآح ذلػ بالت ر ى يمـز التظرؽ لهذا األركاف ال الث ككسا 

                                                           

، دار ال كػػػر العردػػػي، مرػػػر، ٔ، ط، مبػػػادغ القزػػػاء السػػػدأي " قػػػاأؾف السرافعػػػات" كجػػػدؼ راغػػػب فهسػػػي د  يشغػػػر:   ٔر
الدػػػػا ق ،  فػػػػي اجػػػػراءات التقاضػػػػي كالتش  ػػػػذ، السرػػػػدر سػػػػاءة،اق   ك   احسػػػػد ا ػػػػرا آؼ عبػػػػد التػػػػؾاب ٕٛ٘، ص  ٜٙٛٔ

  ٔٙص
  ٕٗٔد  احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، الشغرية العامة لمحق الجرائي ، السردر الدا ق ، ص يشغر:  ٕر
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 السظمب االول

 حق الظعؽ ةالخظأ او االنحراف عؽ ماي

الظعػؽ اك بػاقي ل ت  ر مدةكلآة الستقاضي عؽ الظعؾف الك دية الَاأػب الخػاص باسػتعساؿ حػق 
 كسػا   شػا سػابقا  الحقؾؽ اقجرائآة الستعمقة به كاأسا تستػد لتذػسى الَاأػب الخػاص بالؾاجبػات اقجرائآػة ، ك 

اك عشػد الأحػراؼ عػؽ المايػة التػي  اجرائػي تحرػى عشػد الخػالؿ  ؾاجػبأف  باف الظعؾف الك دية مسكؽ
يحرػى بخظػأ تقرػ رؼ ، أف  ؽ مسكػؽالك د في الظعأف  اؼ،  ٔر السذرع مؽمؽ اجمها اقر حق الظعؽ 

لقآػػاـ الك ػػػد فػػػي  الخظػػأ التقرػػػ رؼ ك التعدػػض ركشػػػ ؽ يعػػػدلػػػذلػ اك  تعدػػض  ػػػاحب الحػػق فػػػي الظعػػؽ 
 الظعؾف عشد حرؾؿ احدفسا مسا يحتؼ عم شا دراستهسا معا 

 الفرع االول

 الخظأ

كفشا ي ػار التدػاؤؿ عػؽ    خظأ  تقر ريا  يكؾف أف  ق باف ال عى السشذ  لمك د مسكؽذكرأا فآسا سب
كمػا فػؾ معآػار الخظػأ كالؾاجبػات اقجرائآػة التػي يػةدؼ الخػالؿ ، ما آة الخظأ السكػؾف لمظعػؽ الك ػدؼ 

 -:يأتياجا ته تباعا  ككسا  ؿكفذا ما سشحاك  ىتحقق الظعؽ اك الجراء الك دؼإلن   ها

 .الخظأ في الظعؾن الكيدية  :أواًل 

سآقع عدة تعػاريف فػي تحديػد معشػن الخظػأ فػي أظػاؽ الشغريػة العامػة لمسدػةكلآة التقرػ رية كلػؼ 
" األضػرار أأػهعرفػه ديسػؾج بك  " الخػالؿ بػالتزاـ سػا ق " أأػهبيت ق عمآه   ؽ ال قهػاء فقػد عرفػه بالأ ػؾؿ 

يكػػؾف فػػي أف مػػؽ دكف  " األضػػرار بحػػقأأػػهالػػذؼ يػػدرؾ السعتػػدؼ فآػػه جاأػػب العتػػداء" كعرفػػه جؾسػػراف ب
الؿ  ؾاجػب " الخػ أأػهبسػافاتآه فقػد عرفػه أمػا  يعارضه بحق اقؾػ مشػه اك مساثػى لػه "أف  كس  السعتدؼ

"  أأهباغمب ال قه ككذلػ القزاء استقر عمن تعريف الخظأ التقر رؼ أف إل   ٕرم  تب ؽ فذا الخالؿ "
ـ القػػاأؾأي الدػػا ق بزػػركرة احتػػراـ اخػػالؿ بػػالتزاـ قػػاأؾأي سػػا ق يرػػدر عػػؽ ادراؾ " كيتس ػػى فػػذا اللتػػزا

حقؾؽ الكافة ك عدـ األضرار  هؼ ، كفذا اللتزاـ فؾ التػزاـ  بػذؿ عشايػة باتخػاذ الحآظػة كالحػذر كالتحمػي 

                                                           

  ٔٙٗالشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ، السردر الدا ق ، صا را آؼ ام ؽ د   يشغر:  ٔر
  ٓٗ٘ص ه، السردر الدا ق ،فرج الرد عبد السشعؼأقال  عؽ : د   فذه التعاريف  ٕر
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، كمػػػػؽ خػػػػالؿ تعريػػػػف الخظػػػػأ كأحػػػػد أركػػػػاف السدػػػػةكلآة  ٔربالتبرػػػػر كالآقغػػػػة لت ػػػػادؼ األضػػػػرار بػػػػالم ر
يتكؾف مؽ عشرريؽ اكلهسا العشرر السادؼ كالستس ى باألخالؿ بالؾاجبر التعػدؼ   أأهبالتقر رية يتب ؽ 

  ؽ السذرع حالت اأت اءه كفي في حالة الدفاع الذرعي كحالة الزركرة اك عشد تش  ذ امر  ادر الذؼ 
ك  كثاأ هسػا العشرػر السعشػؾؼ اك الذخرػي كالستس ػى بػاقدراؾ اك التس  ػز ،،  ٕررئآس تَب طاعته  ؽم

اك عػػدـ  اك افسػػال   ا  عسػػدي يكػػؾف خظػػأ  أف  يسكػػؽك  ، ا  اك يكػػؾف سػػمبآ ا  يكػػؾف ايَا آػػأف  الخظػػأ مسكػػؽأف 
اؼ تػػؾفر  ايزػا  القآػاـ بال عػى كاحػداث الشتآَػة إلػػن  احتآػاط   فالخظػأ العسػدؼ يتس ػز باتَػاه ارادة ال اعػى

لػداف  الرئآدػي فػي ارتكػاب لدؼ ال اعى قرد األضرار، كيعد الخظأ عسديا  كلؾ لؼ يكػؽ فػذا القرػد فػؾ ا
يرػ الكت اء بػاف يكػؾف الزػرر   ٖرارتكابه ، كالبعضإلن  ال عى الزار طالسا كاف مؽ الفداؼ الدافعة

 متؾقعا  كشتآَة عادية لم عى لمقؾؿ باف الخظأ عسديا  حتن لؾ لؼ يكؽ لدػ ال اعى قرػد احػداث الزػرر،
اتخػػاذ الحتآاطػػات الزػػركرية عشػػد القآػػاـ  شذػػاطه خظػػأ الفسػػاؿ ف تحقػػق عشػػدما يم ػػى ال اعػػى عػػؽ أمػػا 

اليَػا ي اك الدػمبي ، كيتس ػز فػػذا الشػؾع مػؽ الخظػأ بػػاف الخػالؿ الػذؼ يقػ  مػػؽ ال اعػى بأحػد الؾاجبػػات 
عػػدـ أف  اك بإمكاأػػه ادراؾ يكػػؾف مػػدركا  أف  مقترأػػا  بقرػػد األضػػرار بػػالم ر  ػػى يك ػػي ف القاأؾأآػػة ل يكػػؾ 

  األضرار بالم ر إلن  يةدؼأف  سكؽاتخاذه الحتآاطات الالزمة ي

الشػآاء التػػي إلػن    اؼ عػدـ اللت ػاتيتكػؾف مػؽ الفسػاؿ البدػآط رالدػهؾ أأػهالخظػأ التافػه فأمػا  
يقتػػرف بقرػػد أف  كل يذػػترط فػػي فػػذا الشػػؾع مػػؽ الخظػػأجهػػد كب ػػر قدراكهػػا إلػػن  ل يحتػػاج التػػيتحػػدث 

 السدةكلآة عػؽ الظعػؾف الك ديػة اذا أَػؼ عشهػا ضػرريك ي لقآاـ باأل ى ، كفذا الخظأ الضرار بالم ر 
 التػػػيكسػػػؽ يػػػدعي بػػػالتزكير اذا ثبػػػع عػػػدـ  ػػػحة مػػػا ادعػػػاه عػػػؽ اخػػػالؿ فػػػي اغمػػػب الؾاجبػػػات الجرائآػػػة 

يكػؾف الخظػػأ عمػن درجػػة أف    مػؽ قػػاأؾف الثبػات العراقػػي فمػؼ يذػترط السذػػرعٖٚاشػارت لػذلػ السػػادة ر 
  مػػؽ قػػاأؾف ٙٚ ؾاجػػب الثبػػات اسػػتشادا ألحكػػاـ السػػادة ر، كػػذلػ اذا اخػػى الخرػػؼ مع شػػة مػػؽ الَدػػامة 

أف  الثبات في السؾاد السدأآة كالتَاريػة السرػرؼ عشػد التقرػ ر فػي احزػار الذػافد فمػؼ يذػترط السذػرع
فػػي  أأػػهإل  يكػػؾف الخػػالؿ عمػػن درجػػة مػػؽ الَدػػامة كغ ػػر ذلػػػ مػػؽ التظبآقػػات التػػي اكردفػػا السذػػرع  

                                                           

لسػدأي ك عبػد البػاقي البكػرؼ ك ي طػه البذػ ر ، الػؾج ز فػي أغريػة اللتػزاـ فػي القػاأؾف اعبد السَ د الحكػآؼ  يشغر:  ٔر
  ٖٖٗص   د  ي لب ب ششب ، السردر الدا ق،ٕ٘ٔص  السردر الدا ق ، العراقي ،

  ٘ٙٔ، صالسردر الدا قد  عرسع عبد السَ د بكر ، لمسزيد مؽ الت ا  ى مراجعة :   ٕر
  ٕٓ٘سمآساف مرقس ، السردر الدا ق ، ص د   ٖر
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يكػػػؾف الخػػػالؿ عسػػػديا  اؼ تػػػؾفر قرػػػد الضػػػرار لػػػدػ أف  ط السذػػػرعبعػػػض الحػػػالت السػػػت شائآة اشػػػتر 
  مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة ٗٔمحدث الزرر كإخالؿ الخرؼ  ؾاجب العالـ اذ اشترطع السادة ر 

أف  يكؾف اخالؿ الخرؼ  هذا الؾاجب مقترأا  بقرػد الضػرار بخرػسة   كال ػىأف  كالتَارية السررؼ 
إل أأػه فػي   ٔر لمسدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية خظأ كاجػب الثبػاتيكؾف الخظأ السؾجب 

  مػؽ ٜٕٕبعض الحالت قد يكؾف الخظأ م ترض كسا في الحالة اعتػراض الم ػر التػي اكردتهػا السػادة ر
قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة العراقػػي ح ػػع اجػػازت لمخرػػؼ السظالبػػة بػػالتعؾيض عشػػد اخ ػػاؽ السعتػػرض فػػي 

 ضه اعترا

 معيار الخظأ في الظعؾن الكيدية  : ثانياً 
يحػاط  هػا لسػا لػذلػ أف  يعد مؾضؾع تحديد معآار الظعؾف الك دية مؽ افؼ السدائى التػي ي تػرض

ككسا   شا باف السردر الرئآدي لمؾاجبات الجرائآة فؾ القاأؾف فعم شا مؽ افسآة كب رة في مَاؿ بح شا ، 
الشرػػػؾص القاأؾأآػػػة التػػػي أغسػػػع فػػػذه الؾاجبػػػات مػػػؽ اجػػػى معرفػػػة السعآػػػار الػػػذؼ يتعػػػ ؽ إلػػػن  الرجػػػؾع

باف فذه الشرؾص القاأؾأآة اعتسدت عدة طرؽ أف  كيسكؽ القؾؿ ،الستعاأة به لسعرفة الظعؾف الك دية 
،  لظعؾف الك دية لمقاضيالسذرع قد يترؾ تقدير معرفة اأف ك  في تقدير الخالؿ بالؾاجبات الجرائآة ،

 -:سشتشاكؿ فذا السؾضؾع في أقظت ؽ ككسا يأتي لذلػ 

 . السقيدالسعيار  .3

يَعػى القػاأؾف مػؽ الػذؼ عمآػه الػذؼ يةاخػذ يتس ز فذا الشؾع مؽ التقػدير بالتحديػد القػاأؾأي لمسدمػػػ 
  فال القاأؾف يتق د بالسدمػ الذؼ حدده  لذلػ فاف القاضي لتحقق الخالؿ بالؾاجب القاأؾأي كقؾعه سببا  

تحقػق فػذا الخػالؿ ، كفػذا السعآػار يس ػى الَاأػب الكبػر مػؽ  ػؾر الخػالؿ اذا إل  كلآةة يقزن بالسد
فعمػػن سػػب ى الس ػػاؿ تقػػديؼ الظعػػؽ بعػػد اأتهػػاء السهػػى القاأؾأآػػة لتقػػديؼ الظعػػؾف يعػػد  ،بالؾاجػػب الجرائػػي 

   ٕرجزائيحكؼ الآس ؽ بسؾجب ككذلػ في حالة اثبات كذب  اخالل  بالسؾاع د الجرائآة ،

 .السعيار االختياري  .4

                                                           

 ٘ٚٗم ؽ الشفآاكؼ السردر الدا ق ، صا را آؼ ا د (0)

(م قي ا اال بياالعراقي.009الفقرة)رابعي (م الميدة)(2)



                                                                                                       الفصل الثاني : قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية              

 

91 

 

اختآػػػار  الػػػذؼ يقػػػ فػػػي بعػػػض الحػػػالت عمػػػن السعآػػػار  بالؾاجػػػب الجرائػػػي الخػػػالؿتحقػػػق يعتسػػػد تقػػػدير 
 معآارا  ي رض عمآه  ، ألف القاأؾف لعمن السحكسة  الحالة السعركضة يلتقدير الخالؿ فػ عمآهالقاضي 

، كم ػاؿ عمػن ذلػػ كمالبدػاتها  لػػةكعشدئذ فاف اختآار السعآار السشاسب سػؾؼ تحػدده عػركؼ الحا مع شا  
ت ػرض عمػن القػائؼ أف  لمسحكسػة أرػع عمػن " التي  مؽ قاأؾف السرافعات العراقي ٕٛما جاء بالسادة ر 

عؽ تقر ره كذلػ  بالتبمآغ غرامة ل تقى عؽ مائة ديشار كل تزيد عمن الض ديشار اذا كاف البظالف أاشئا  
السعػػاي ر العامػػة لتقػػدير إلػػن  فػػي فػػذه الحالػػة غالبػػا   أ، كاف كػػاف القاضػػي يمَػػ"بقػػرار غ ػػر قا ػػى لمظعػػؽ 

مػػػػؽ الزػػػػركرؼ التعػػػػرض لهػػػػذيؽ لػػػػذلػ ، كالستس مػػػػة بالسعآػػػػار الذخرػػػػي كالسعآػػػػار السؾضػػػػؾعي الخظػػػػأ 
 -:يأتي  السعآاريؽ ككسا

 السعيار الذخري لمخظأ التقريري في الظعؾن.  . أ
قػػد يخػػى بػػالتزاـ قػػاأؾأي سػػا ق ف شحػػرؼ ك يتَػػاكز الحػػدكد التػػي يَػػب التزامهػػا فػػي  ستقاضػػيال اف

التعػػػدؼ مػػػؽ خػػػالؿ شػػػخص إلػػػن  فػػػؾ مػػػا يدػػػتمـز الشغػػػرك  ا  سػػػمؾكه كيكػػػؾف الزػػػابط اك السعآػػػار شخرػػػآ
 ك فػػي الدػػمؾؾ فػػاذا مػػا كػػاف حدػػؽ التػػد  ر بالشدػػبة الآػه اأحرافػػا   ُيعػػدكأػػرػ فػػى مػػا  ػػدر مشػػه ، الستعػدؼ 

 سػ  اقػى سػمؾؾ مشحػرؼ يرػدر مشػه ، كقػد يكػؾف  فآعػد تعػديا  ، مدتؾػ عاؿ مػؽ الآقغػة كالحآظػة  عمن
اذا كػاف فػذا إل  التد  ر كدكف السدتؾػ العػادؼ مػؽ ال ظشػة كالػذكاء فػال يعػد الأحػراؼ فػي سػمؾكه تعػديا  

تقػـؾ فػذه ال كػرة عمػن الػذؼ قؾاـ السعآػار الذخرػي فػؾ فكػرة سػمظاف الرادة ، ك  الأحراؼ كب را  اك بارزا  
يعػد ك  ، القرد كالشآة كفػي عؾامػى تكػاد ل يخمػؾا مشهػا أؼ عسػى مػؽ اعسالشػا السذػركعة كغ ػر السذػركعة

الغركؼ الذخرآة اك الذاتآة  مر الدؽ كما يراحبه مؽ قمة التَردة ، اك الأؾثة كمػا يرػاحبها مؽ 
عتريػه ، اك ضػعض فػي البرػر مؽ عربآة اك ضعض ، اك الحالة الرحآة مؽ عافة تعَزه اك مرض ي

إل  اك الدس  اك أؼ   ة اخرػ كزعض مدتؾػ الذكاء ، كقد أادػ بعػض ال قهػاء لألخػذ  هػذا السعآػار
سػؽ ف   ٔرات التػي كجهػع لهػذا السػذفب ال قهػيؼ كاأؾا القمة مؽ   ؽ باقي ال قهاء كذلػ بدبب الأتقادأأه

أف إل  ، بَريرتػه عمػن قػدر يقغتػه ك فظشتػهيتدؼ بالعدالػة فآأخػذ كػى شػخص  أأهايَا آات فذا السعآار 
                                                           

دراسػػة –د  ي حدػػ ؽ الذػػامي ، أغريػػة السدػػةكلآة السدأآػػة فػػي القػػاأؾف السػػدأي الآسشػػي كالسرػػرؼ كال قػػه السػػالمي   ٔر
آػػػه فػػػؼ ال قاء الػػػذيؽ اخػػػذكا  هػػػذا السعآػػػار هػػكمػػػؽ ال ق  ٘٘، صٜٜٗٔ، مكتبػػػة الَ ػػػى الَديػػػد ،  ػػػشعاء ،  ٔ، طمقارأػػة 

د: عبد القادر العرعارؼ ، مرادر اللتزامات ، الكتػاب ال ػاأي ، السدػةكلآة السدأآػة  لؾجاؿ كف م ب لؾطؾرأؾ   اشار لذلػ
   ٗٙ، صٕٔٔٓ، دار الماف ، الرداط ، ٖ، ط



                                                                                                       الفصل الثاني : قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية              

 

99 

 

فهؾ غ ر  الح قعساله في لآاس الأحراؼ فػي الدػمؾؾ لف الكذػض  ة جؾفريع ؾب فذا السعآار فآه 
عػؽ مػدػ فظشػة كيقغػة الذػخص كمػا درج عمآػه مػؽ عػادات يعػد امػرا خفآػا  ك ػعبا  عمػن القاضػي كمػؽ 

إلػن  لكي يشغر في تقػديره عقؾدةالتعؾيض ل يعد أف ك  اخر ،إلن  مؽ شخصجاأب اخر فهؾ يختمض 
حق مالي كالحق السػالي اأسػا يتعمػق  ذمػة مػؽ احػدث الَريسة ،  ى فؾ إلن  الذخص السَـر قبى الشغر
أـ  كػاف ذكػرا   سػقآسا  أـ   ػحآحا   غبآػا  أـ  كؾف الستدػبب لػه فػي الزػرر ذكآػا   هالزرر كالستزرر ل يعشآ

د عػافرة اجتساعآػة ل ، باقضػافة لػذلػ  فػاف الخظػأ يعػ جبر الزرر الذؼ ا ػابه هبقدر ما يعشآاأ ن ، 
   ٔرعافرة أ دآة

ال قهػاء فػي معآػار التعػدؼ  ػ ؽ الخظػأ غ ػر الستعسػد كالخظػأ العسػدؼ ، بقػؾلهؼ اذا    ٕركم ز بعػض
اذا أمػا  شخرػآا  اك ذاتآػا ،كاف فعى التعدؼ عسديا  أؼ قرد ال اعػى األضػرار بػالم ر فػاف السعآػار يكػؾف 

كػػػاف ال عػػػى غ ػػػر عسػػػدؼ فآقػػػاس سػػػمؾؾ السدػػػةكؿ بسعآػػػار مؾضػػػؾعي كفػػػؾ سػػػمؾؾ الذػػػخص العػػػادؼ اك 
أـ  الشغر لتؾفر قرد األضرار مؽ عدمه فؾ لسعرفة أؾع الخظأ فػى فػؾ خظػأ عسػدؼأف إل  ، ٖرالسعتاد

اسػتبعاد كػى إلػن  ال قػه اتَػهغ ر عسدؼ كل يرمح لعتساده كسعآار لقآاس التعدؼ ، كلذلػ فػاف اغمػب 
 لقآاس التعدؼ  ةالغركؼ الذاتآة اك الذخرآ

 السعيار السؾضؾعي لمخظأ التقريري في الظعؾن.  . ب

سػػػمؾؾ معػػػ ؽ ل يختمػػػض بػػػاختالؼ  أسػػػاسلآػػػاس ال عػػػى عمػػػن  بالسعآػػػار السؾضػػػؾعي ، فػػػؾ يػػػراد
 السعتدؿ الؾاثػق مػؽالذخص ر أأهبالذخص السعتاد اك ما يعرؼ الحالت اك الشخاص ، ك فؾ سمؾؾ 

اذا اأحرؼ الظاعؽ عػؽ مدػمػ الرجػى السعتػاد  ك ديا  فذا السعآار يكؾف الظعؽ إلن  تررفاته  كدالستشاد
    ٗرالشغر عؽ قرد الظاعؽ كسمؾكه الذخري بررؼ

                                                           

عػاـ ، مرػادر د ، أغريػة اللتػزاـ  ؾجػه عبد الرزاؽ احسد الدشهؾرؼ ، الؾسآط في شرح القاأؾف السدأي الَديػ يشغر:  ٔر
ك عبػػد عبػػد السَ ػػد الحكػػآؼ    كٓٛٚسػػشة طبػػ  ، صمػػؽ دكف  لبشػػاف، -ر احآػػاء التػػراث العردػػي ،   ػػركت ، دا اللتػػزاـ

، ٔلدػػ د تشػػاغؾ ، مرػػادر اللتػػزاـ ، طسػػس ر عبػػد ا  كٕ٘ٔ ص البػػاقي البكػػرؼ ك ي طػػه البذػػ ر ، السرػػدر الدػػا ق ،
  ٜٖٔالسردر الدا ق ، صأب ى ا را آؼ سعد ،   ٕٕٚ ـ ،صٜٕٓٓمكتبة الؾفاء القاأؾأآة ، السكشدرية ، 

  ٚ٘د  ي حد ؽ الذامي، السردر الدا ق ، صيشغر "  ٕر
  ٖٙٗ، ص ٔمة لاللتزاـ ، مرادر اللتزاـ جد  اأؾر سمظاف ، الشغرية العايشغر:   ٖر
  ٕٕٚ ص سس ر عبد الد د تشاغؾ ، السردر الدا ق ، يشغر: د   ٗر
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ككذلػ القزاء قػد اخػذكا كرجحػؾا الخػذ بالسعآػار السؾضػؾعي السَػرد فػي   ٔراف اغمب رجاؿ ال قه
يكػػػؾف لآػػػاس الأحػػػراؼ بدػػػمؾؾ شػػػخص معتػػػاد محػػػاط فػػػي أ ػػػس عػػػركؼ  إذكضػػػبط الأحػػػراؼ  ةمعرفػػػ

الذخص ال اعى ، مؽ دكف الشغر لذخرػآة اك سػمؾؾ مػؽ كقػ  مشػه ال عػى ، كيقرػد بالذػخص السعتػاد 
يكػػؾف شػػديد أف  فػػؾ شػػخص مػػؽ أ ػػس طائ ػػة ال اعػػى يتستػػ  بسدػػتؾػ متؾسػػط مػػؽ الرػػ ات فػػال يتظمػػب

  ر رب األسرة الحػريصيكؾف مهسى  م د الت ك ر ك يعرفه القاأؾف ال رأدي باسؼ أف  الحرص كالآقغة كل
 محكسػػة السؾضػػؾع متػػن كػػاف استخال ػػػا   ال عػػى خظػػأ  يؾجػػب التعػػؾيض فػػؾ مػػػؽ اخترػػاص عػػدّ ، كاف 
يخزػػ  لرقابػػة محكسػػة التس  ػػز اك خظػػأ أك أ ػػي فػػذا الؾ ػػض عشػػه  أأػػهبتك آػػف ال عػػى أف إل  سػػائما  ،
  مػؽ القػاأؾف ٕٔ٘السػادة ر  مػؽ ٔال قػرة رأص فػي  إذ  كقد اخذ السذرع العراقي  هذا السعآار  ٕرالشقض

يتػػؾخن أف  "فػػي اللتػػزاـ بعسػػى اذا كػػاف السظمػػؾب مػػؽ السػػديؽ    اك كػػاف مظمؾدػػا  مشػػه أأػػهالسػػدأي عمػػن 
 هشايػػة مػػا يبذلػػالحآظػػة فػػي تش  ػػذ التزامػػه فػػاف السػػديؽ يكػػؾف قػػد كفػػن بػػاللتزاـ اذا  ػػذؿ فػػي تش  ػػذه مػػؽ الع

د" فالستقاضػػي ممػػػـز  تػػؾخي الحآظػػػة فػػي تش  ػػػذ سقرػػؾ الذػػخص السعتػػاد حتػػػن كلػػؾ لػػػؼ يتحقػػق المػػػرض ال
  كػػػػذلػ السذػػػػرع ضػػػػرار بخرػػػػسه كال كجػػػػب مدػػػػائمته الؾاجبػػػػات اقجرائآػػػػة كتَشػػػػب اتخاذفػػػػا كسػػػػ مة لأل

أػػص  إذالسرػرؼ اكرد أرػا  مسػػاثال  لسػا اكرده السذػرع العراقػػي  هػذا الرػدد معتسػػدا  السعآػار السؾضػؾعي 
يتػؾخن أف  " في اللتزاـ بعسى اذا كػاف السظمػؾب مػؽ السػديؽ     اك عمنٕٔٔلسادة را   مؽٔال قرةر في

 هذا  ػذؿ فػي تش  ػذه مػؽ العشايػة كػى مػا يبذلػالحآظة في تش  ذ التزامه فاف السديؽ يكؾف قػد كفػن بػاللتزاـ ا
 مدػةكل    مؽ فذه السادة مػا أرػه "كفػي كػى حػاؿ يبقػن السػديؽ ٕكجاء في ال قرة ر  "الذخص العادؼ   

 عسا يأتآه مؽ غش اك خظأ جدآؼ "  

يقػػػػ  أتآَػػػػة الخػػػػالؿ الػػػذؼ أتآَػػػػة بػػػػاف معآػػػػار معرفػػػة الظعػػػػؾف الك ديػػػػة إلػػػن  كمسػػػا سػػػػبق أرػػػػى
بالؾاجبػػػات اقجرائآػػػة فػػػؾ معآػػػار مؾضػػػؾعي كفػػػؾ معآػػػار الذػػػخص السعتػػػاد كسػػػا ا ػػػظمح عمآػػػه السذػػػرع 

                                                           

ك عبػد البػاقي البكػرؼ ك عبػد السَ ػد الحكػآؼ   ك  ٕٛٚعبد الرزاؽ احسػد الدػشهؾرؼ ، السرػدر الدػا ق ، ص يشغر:  ٔر
    ٕٕٚ ، صالدا قسس ر عبد الد د تشاغؾ، السردر  يشغر:ك    ٕٙٔ ص ي طه البذ ر ، السردر الدا ق ،

، السَمد ال اأي ، الظبعة الدػابعة، مكتبػة  : د   معؾض عبد التؾاب ، السرج  في التعم ق عمن القاأؾف السدأييشغر  ٕر
  ٕٔٚص، ٕٗٓٓعالؼ ال كر كالقاأؾف لمشذر كالتؾزي ، مرر ، 
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أف  كيك ػػي،   ٔرريص كسػػا أػػص عمآػػه القػػاأؾف ال رأدػػيالعراقػػي اك الذػػخص العػػادؼ اك رب السػػرة الحػػ
   ٕرف الك ديةةكلآة السدأآة عؽ الظعؾ يكؾف الخظأ بالؾاجبات اقجرائآة بدآظا  لقآاـ السد

  اإلجرائية  ؾاجباتال : ثالثاً 

بالسقا ػى فػرض عمآػه  أأػهالقزػاء فإلػن  عشدما ك ى القاأؾف لمذخص حق الظعؽ اك حق اللتَػاء
ؽ الحق كالسراع في حدؼ مؾضؾع الظعؽ ، كفذه الؾاجبات يَب عمآه اللتزاـ  ها لمرض احقاكاجبات 

 -:يأتي  متعددة أذكر افسها ككسااقجرائآة التي ي رضها القاأؾف عمن الخرؼ 

 واجب الدمؾك في الخرؾمة بحدؽ نية . .3
اف حرية الخرؼ فػي مباشػرة حقؾقػه اقجرائآػة لآدػع مظمقػة  ػى فػي مق ػدة  ؾجػؾب الدػ ر بحدػؽ 
أآة كعدـ الك د فاذا استخدمع فػذا الحقػؾؽ بظريقػة تشػأػ  هػا عػؽ فػدفها يكػؾف الخرػؼ قػد اخػى  ؾاجػب 

الشآػػػة فػػػي التقاضػػػي كفػػػذا يعشػػػي المتشػػػاع عمػػػن الخرػػػؼ اسػػػتعساؿ المػػػش قػػػاأؾأي يتس ػػػى  ؾاجػػػب حدػػػؽ 
الحقآقػة ، فحدػؽ الشآػة إلػن  تزػم ى القاضػي بسػا يعػؾؽ تؾ ػمهإلػن  تػةدؼ التػيكاسال ب السكر كالخػداع 

د كضػمائؽ ت  ره السشازعة القزائآة مػؽ احقػااحد مكؾأات السركز القاأؾأي لمخرؼ حتن يسكؽ تَشب ما 
يكػػؾف ام شػا  فػي دعػػؾاه كيػؾدع مػا فػػي حؾزتػه مػؽ مدػػتشدات أف  يَػػب عمػن الخرػؼ فعمػن سػب ى الس ػاؿ، 

معمؾمػات الخرؾمة ، فال يتخذ مؽ الأكار كس مة لألضػرار بخرػسة كاف يحػآط السحكسػة بسػا لديػه مػؽ 
يمػـز  تقػديؼ الحَػج  إذ فذا اللتزاـ ل يعشي الزاـ الخرؼ بالرػدؽ السظمػقأف إل  ، ٖرعؽ حقآقة الدعاء

اخاللآػػا  ل يتساشػػن مػػ   كاجبػػا  يكػػؾف أف  ا ػػر التػػي فػػي لرػػالح خرػػسه لف فػػذا الؾاجػػب ل يعػػدككالعش
يتػػؾفر الحػػد أف  فكػػرة السؾاجهػػة فػػي الخرػػؾمة ، اأسػػا يقرػػد  ؾاجػػب الدػػمؾؾ فػػي الخرػػؾمة بحدػػؽ أآػػة

الدأن مؽ الستقامة الحقآقآة اثشاء الد ر فػي الخرػؾمة ، كعشػد الدػعي لتحق ػق السرػمحة الذاتآػة يمػـز 
، فآعد الخرؼ مخال   ؾاجب حدؽ الشآة اذا استعسى اسال ب احتآالآة كػالمش الدعي لذلػ بظريقة أزيهة 

                                                           

(1)Jean-Luc Aubert , source précédente,p270. 

ك  ٙٔٗك  ٙ٘ٔالسػػػؾاد رفػػػي  ٕٖٜٔقػػػاأؾف السؾجبػػػات كالعقػػػؾد المبشػػػاأي لدػػػشة كسػػػا كرد فػػػي  كعبػػػر عشػػػه بػػػاألب الرػػػالح
ٚٛ٘   

  ٕ٘ٗا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، السردر الدا ق ، ص يشغر: د   ٕر
د  احسػد قظػب عبػاس ،    ٜٓٔ، السرػدر الدػا ق ، ص عمي مرػظ ن الذػآا ، الجػراءات التدػؾيفآة  د  يشغر:  ٖر

  ٖٚالسردر الدا ق، ص
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، فػاذا تأكػد حرػؾؿ القرػد  ؽ السػزكراك التدلآس اك الدكؾت كالحَاـ عؽ الدلء  ؾقائ  فامة اك الآس
، كيقرػد بدػؾء الشآػة كالك د فآحق لمخرؼ الستزػرر السظالبػة بػالتعؾيض بسػا يعػادؿ ذلػػ الزػرر الد  

ل حػق لػه فآػه كاأسػػا أف  يكػؾف الخرػػؼ كفػؾ يباشػر اؼ اجػراء اك دفػ  اك طمػػب عالسػاأف  فػي فػذا السقػاـ
احة قحقػا ؽ الحػق كالعػدؿ مسػا يقتزػي  ػآاأته فالقزػاء سػ  ٔريقؾـ به بقرػد الك ػد لألضػرار بخرػسه 

عمن ذلػ يَب عمن الخرـؾ كمؽ يشؾب عشهؼ اللتزاـ بسبدأ حدػؽ الشآػة فػي  دشاء  ك  ساءةمؽ العبع كاق
   ٕرلض لهذا اللتزاـ أ ده لمسدةكلآةالتقاضي كعشد تقديؼ األدلة ، كال عرض السخا

  مػػؽ قػػاأؾف ٓ٘الشآػػة فقػػد أػػص فػػي السػػادة ركقػػد جػػاء السذػػرع العراقػػي بعػػدة تظبآقػػات لسبػػدأ حدػػؽ 
يدػػمػ تَػػاه القزػػاة مدػػمكا محترمػػا يت ػػق ككرامػػة أف  "عمػػن السحػػامي ٜ٘ٙٔلدػػشة  ٖٚٔالسحامػػاة رقػػؼ 

القزػػاء كاف يتَشػػب كػػى مػػا يػػةخر حدػػؼ الػػدعؾػ ، كاف يتحاشػػن كػػى مػػا يخػػى بدػػ ر العدالػػة " ، كيعػػػد 
ريقػة مع بػة بقرػد حرمػػاف خرػسه حػق الػػدفاع بسبػدأ حدػؽ الشآػػة مباشػرة الخرػؼ اجػراء معػػ ؽ بظ اخػالل  

كسا لؾ قاـ  ذكر مؾطؽ لمخرؼ غ ر  حآح بقرد عدـ ك ؾؿ كرقة التبمآػغ الآػه ، اك تعسػد عػدـ ذكػر 
ا اذا مػا أأهعمن خرسه مؽ عؾارض كالؾفاة اك زكاؿ   ة مؽ يس مػه فػي الػدعؾػ يكػؾف مػؽ شػ أما يظر 
    ٖراأقظاع الخرؾمةإلن  تةدؼأف  ذكرت

كاجب تقػديؼ الخرػؼ مػا تحػع يػده مػؽ  ايزا  حدؽ الشآة في القاأؾف الجرائي  تظبآقات مبدأمؽ ك 
يقدمه لهػا كاف عػدـ اأرػآاع أف  تامر الخرؼ الذؼ بحؾزته دل ى اثباتأف  فممسحكسة  ٗرادلة كمدتشدات 

ـ مػػز امتشاعػػه حَػػة عمآػػه لف الخرػػؼ م ُتعػػدأف  الخرػػؼ لػػذلػ يعػػد اخػػالل  لؾاجػػب حدػػؽ الشآػػة كلمسحكسػػة
   ٘ربسعاكأه القزاء قعهار الحقآقة

                                                           

، مشذػػؾرات الحمبػػي   دراسػػة مقارأػػة ، الظبعػػة الكلػػن – ػػد مػػرزة ، الخرػػؼ فػػي الػػدعؾػ السدأآػػة حب ػػب عب يشغػػر: د   ٔر
  د  ي فتحػي رزؽ   ،  ٕٚٓالسردر الدا ق ،ص سَن عسر شعباف اؿ عسرك ،    ٜ٘ٔ، ص ٕٕٔٓالحقؾلآة ، 

السقا ػػد الجرائآػػة ردراسػػة فمدػػفآة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السرػػرؼ  ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة الذػػريعة كالقػػاأؾف ، العػػدد 
  ٖٓٔٔ، ص ٜٕٔٓالراب  كال الثؾف ، الَزء الكؿ ، 

   مؽ قاأؾف الثبات العراقي  ٘السادة ر  ٕر
  ٓٗ٘مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ، السردر الدا ق ، ص الشفآاكؼ ، ام ؽ ا را آؼ يشغر: (3)
   مؽ قاأؾف الثبات العراقي  ٜالسادة ر  ٗر
احسد شؾقي السمآَن ، أغػاـ الثبػات ، دار  ةد  أسام  ٜٕٓاؿ عسرك ، السردر الدا ق ، صسَن عسر شعباف   ٘ر

  ٘ٗ، ص ٖٕٔٓالشهزة العردآة ، القافرة ، 
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مػؽ كاجػب اعػالـ الخرػؼ   ػريحا   مؾق ػػػا   اتخػذ ل رأدي في قػاأؾف السرافعػاتالسذرع اأف  كسا أَد
 يَػب عمػن الخرػػػؾـ أأػه   مػؽ فػذا القػاأؾف ٘ٔرقزػع السػادة ف، لسبدأ حدػؽ الشآػة تظبآقا  ك جراءاتباق
أدلػة الثبػات ،  اتهؼادعػاءفػي  إل هػاالتػي يدػتشدكف  ؾقػائ ، ال مشاسػبيعمشؾا بذػكى متبػادؿ كفػي كقػع أف 

كقػػد مػػشهؼ تشغػػآؼ دفاعػػه ،  ىيسكػػؽ لكػػاألسػػاأ د القاأؾأآػػة التػػي يتسدكػػػؾف  هػػا ، حتػػن  ك ،التػػي يقػػدمؾأها
التمقػػػائي عمػػػن السدػػػتشدات ،  العقاعػػػدة عامػػػة بذػػػأف الطػػػ   مػػػؽ القػػػاأؾف ذاتػػػه ،ٕٖٔركضػػػعع السػػػادة 

يسكػؽ الخرػؾـ اآلخػريؽ مػؽ الطػالع أف  مدػتشد معػ ؽإلن  في دعؾاه  عمن الخرؼ الذؼ يدتشد كجبعفأ
ك ايدتبعػػػػد مػػػؽ السشاقذػػػة أف  فػػػي دػػػمظةال اعظػػػع القاضػػػي  ٖ٘ٔالسػػػادة رأمػػػا  أ دػػػه ، عمآػػػه مػػػؽ تمقػػػػاء

القػديؼ قػد القػاأؾف ال رأدػي أف  ،  ػى ٔرلؼ يتؼ الطػالع عم هػا فػي كقػع مشاسػب السرافعة السدتشدات التي 
ـ ت رض عمن القاضػي عػدـ ٚٙٙٔ  مؽ لئحة ٚافتؼ بسبدأ حدؽ الشآة في التقاضي فقد كاأع السادة ر

    ٕربعد حمض الآس ؽإل  قبؾؿ اؼ رد حؾؿ كقائ  الشزاع مؽ الخرؾـ
السذػػرع العراقػػي لػػؼ يترػػدػ برػػؾرة مباشػػرة لهػػذه الحػػالت فػػي قػػاأؾف السرافعػػات كلػػؼ أف  كأالحػػع
 شص عاـ كاف كاف اشار لبعض التظبآقػات لهػذا الؾاجػب فػي قػاأؾف الثبػات كسػا   شػا،  يز  لها الَزاء

الَاأػب العسمػي فػي مباشػرة الػدعؾػ القزػائآة برػؾرة عامػة يذػهد حػالت ك  ػرة مػؽ ك ػد أف  عمن الػرغؼ
الخرؾـ خالفا لؾاجب حدؽ الشآة ، خا ة اذا كاف الخرؼ في مؾقض ضعآف ي تقر لمدل ى ف مَ  في 

 كضػػعع لزػػساف حسايػػة الخرػػؼ حقػػه كالػػدفاع عشػػه التػػيالقزػػائآة  جػػراءاتاسػػتمالؿ اقإلػػن  الػػةفػػذه الح
تػأخ ر كمػؽ ثسػة  ؾيفغ ر المرض الذؼ كضعع مؽ اجمػه كدػدكف كجػه حػق بقرػد السساطمػة كالتدػإلن 

 حدؼ الدعؾػ  
 واجب الحزؾر . .4

التقاضي كحدؼ الظعؾف يدتمـز كجؾد  مة مباشرة   ؽ الخرؾـ كالسحكسة ،  إجراءاتاف مباشرة 
اذ ل يسكػػؽ الدػػ ر فػػي الظعػػؽ بظػػرؽ الظعػػؽ العاديػػة كحدػػسه فػػي حالػػة  آػػاب طرفآػػه مػػالؼ يكػػؽ  ػػالح 

                                                           

(1) Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les 

moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles 

produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même 

d'organiser sa défense. Article 132La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la 

communiquer à toute autre partie à l'instance.La communication des pièces doit être 

spontanée. Article 135 Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été 

communiquées en temps utile. 

 .ٕٜٔعمي مرظ ن الذآا ، الجراءات التدؾيفآة، السردر الدا ق ، ص   يشغر: د ٕر

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410108
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021450408
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410258
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006410258
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عمن   ٔرحالة تخمض طرفي الظعؽ مؽ الحزؾر اجرائآا  في لم رى فآه ، كقد رتب السذرع العراقي جزاء  
 ُيعػػدفػػاذا لػػؼ يحزػػر اؼ مػػؽ الظػػرف ؽ ، يتػػرؾ الظعػػؽ لمسراجعػػة إذ  تبمآمهسػػا بسؾعػػد السرافعػػة الػػرغؼ مػػؽ

كاجػػػب الحزػػػؾر ل يقترػػػر عمػػػن الحزػػػؾر امػػػاـ أف  كالَػػػدير بالػػػذكر   ٕرالظعػػػؽ مػػػبظال  بحكػػػؼ القػػػاأؾف 
ف تكػؾف أالسحكسة السخترة ،  ى يذسى كذلػ اؼ جهة تقرر السحكسة كجؾب حزؾر الخرؼ امامها كػ

إذ قزػع بآة تمـز السحكسة احد الخرؾـ اك كم هسا لمحزؾر امامهػا ألجػراء فحؾ ػات مع شػة ، لَشة ط
يدػػػبب عرقمػػػة حدػػػؼ  المَشػػة الظبآػػػة حزػػػؾر الخرػػػؼ امػػػاـعػػػدـ  محكسػػة التس  ػػػز التحاديػػػة العرالآػػػة بػػاف

اذ يَب عمن السحكسة افهاـ الخرؼ الذؼ يخى  ؾاجػب الحزػؾر امػاـ المَشػة الظبآػة  ؾجػؾب  ، دعؾػ ال
ال كاف ك  جراءاتحزؾره امامها كيَب عمن محكسة السؾضؾع عدـ ا دار قرارفا قبى استكساؿ فذه اق

التؾسػ  فػي دكر القاضػي فػي مَػاؿ الثبػات فػي الػدعؾػ السدأآػة أف ك    3رقرارفا مع ب ككاجب الػشقض
ؾػ ، امامػه فآسػا تقتزػآه عػركؼ الػدع يأمر الخرؾـ بالحزؾر لسشاقذتهؼ شخرػآا  أف  اعظن له سمظة

   4ركقد يمـز حزؾر الخرؼ اماـ السحكسة لمكذض عؽ حقآقة الشزاع السظمؾب مشها ال رى فآه
 واجب الكذف عؽ الحكيقة  .5

 اسػال ب الحتآػاؿ كالسكػر اكإلػن  فػال يَػؾز لمخرػؼ المَػؾء اجرائآا   كاجبا  ة الكذض عؽ الحقآق ُيعد
لمرض خداع القاضي اك الخرؼ الخر اأكار كقائ  اك تأك دفا م  عمسه بعدـ  حة ذلػ إلن  يعسدأف 

الآسػ ؽ الكػاذب تعػرض أف  ، كسػا مدتشدات مزكرةإلن  ستشادله اخ اء السدتشدات اك ال ز، كذلػ ل يَؾ 
   5ره بالتعؾيض كتعرض الحكؼ لمظعؽ بهالحكؼ عمآإلن  الخرؼ

الػػػزاـ الخرػػػؼ  يل يعشػػػ أأػػػهإل  اعسػػػال  لسبػػػدا حدػػػؽ الشآػػػة ، ؾفػػػذا اللتػػػزاـ فػػػأف  كعمػػػن الػػػرغؼ مػػػؽ
الزػس ر  هبالردؽ السظمق كاأسا يقترر عمن تؾف ر الحد الدأن مؽ الستقامة كالماأة كفق ما يرتزػآ

                                                           

السرػرؼ ،  السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة  مػؽ قػاأؾف ٕٛالسػادة رالسدأآػة العراقػي ك    مؽ قػاأؾف السرافعػاتٗ٘السادة ر  ٔر
  اقجراءات السدأآة ال رأدي  مؽ قاأؾف ٕ/ٖٖٛ  كرٔ/ٓٚٗ  ك رٔ/ٖٔٛرالسؾاد ك 
  ٘ٙٔحب ب عب د مرزة ، السردر الدا ق ، صيشغر : د    ٕر
  فػي ٕ٘ٔٙ/ تٕٗٔٓ/ ف ئة الحؾاؿ الذخرآة كالسػؾاد الذخرػآة / ٙٚٛٔمحكسة التس  ز التحادية بالعددر قرار  ٖر

    رغ ر مشذؾر ٕٗٔٓ/ ٗ/ٙٔ
فػػػي الػػػدعؾػ القزػػػائآة ، دار الَامعػػػة الَديػػػدة ، اقجرائآػػػة ، حزػػػؾر  ػػػاحب الرػػػ ة   ػػػؾؼ د  محسػػػؾد الدػػػ د التح  ٗر

  ٕٙ، السكشدرية صٖٕٓٓ
  ٖٛٗا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، السردر الدا ق ، ص  ٘ر
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، كفػػذا الؾاجػػب مرػػدره الخػػالؽ كالقػػاأؾف، فشرػػؾص قػػاأؾف الثبػػات مةسدػػة عمػػن عػػدة قؾاعػػد الأدػػاأي
الرػػدؽ ؽ كجػؾب قػؾؿ يَػػب عمػن الخرػـؾ الترػاؼ  هػا عشػػد التقاضػي ، مػ التػيمػؽ القػآؼ الخاللآػة 

اجػػازت  إذ  مػػؽ قػػاأؾف الثبػػات العراقػػي ٜالسػػادة ر هؽ الحػػق كفػػذا مػػا قررتػػكالتعػػاكف  ػػ ؽ الخرػػؾـ قحقػػا
يقػػدـ دل ػػى الثبػػات أف  تػػامر أيػػا  مػػؽ الخرػػؾـ  كمػػؽ تمقػػاء أ دػػها اك بظمػػب احػػد الخرػػؾـأف  لمسحكسػػة

يعد مخال  ؾاجب اللتزاـ بحدػؽ  الذؼ بحؾزته كرتبع جزاء عمن عدـ امت اؿ الخرؼ ألمر السحكسة باف
كػػاف تحػع يػػده شػيء بعرضػػه متػػن  ايػا  مػػـز تُ أف    مػػؽ القػاأؾف ذاتػػه لمسحكسػةٛ٘رالسػادة اجػػازت ك  الشآػة ،

  كاف ذلػ ضركريا لحدؼ الدعؾػ 
 دعػؾاه مػؽ مدػتشدات ك ادلػة كيتقػدـ  هػا عيتحرػ الخرؼ ما ي بػأف  كاف كاف ال ى في الثبات 
 اغمبآػةأف إل  اجبار خرسه عمن معاكأته في الثبات اك تقديؼ دل ى ضد أ دػهالسحكسة فال يظمب إلن 

 يقػػدـ مػػا تحػػع ترػػرفه مػػؽأف  قػػد خرجػػع مػػؽ فػػذا ال ػػى كفرضػػع كاجبػػا  عمػػن الخرػػؼ  ٔرالتذػػريعات
   ٕرالحقآقةإلن  محررات لمرض الؾ ؾؿ

 الفرع الثاني

 حق الظعؽ ةاالنحراف عؽ ماي

 ، كفػذا يكػؾف  خػالؿ التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق فػي الظعػؽ مػؽحرػى قػد يالك د أف إلن  اأته شا
قآػاـ ب مقػؾؿلر زػر ال قػقفػال يك ػي تح ،تقػرر حػق الظعػؽ  ألجمهػاالتػي  السذػركعة المايػةالأحراؼ عؽ ب

، فكى الحقؾؽ مق ػدة  استعساؿ الحق يكؾف فشاؾ اأحراؼ فيأف  ى يمـز السدةكلآة عؽ الظعؾف الك دية 
تعَػز   ػؾرحق الظعؽ يتحقق بعػدة استعساؿ في ؼ احر ألكا ، هاتعسالكفؾ عدـ التعدض في اس بذرط

عساله بقرػػد اك اسػػتحػػق الظعػػؽ مػػ  ت افػػة السرػػمحة  اسػػتعساؿاسػػتآعا ها ك فكػػرة الخظػػأ التقرػػ رؼ مػػؽ
القزػػاء مػػؽ إلػػن  اف حػػق اللتَػػاءفػػ    3رلتحق ػػق مرػػمحة غ ػػر مذػػركعة اك اسػػتعساله األضػػرار بػػالم ر

                                                           

مػؽ قػاأؾف   ٕٓ  مؽ قػاأؾف مرافعػات فرأدػي ، كالسػادة رٔٔ  مؽ قاأؾف الثبات عراقي ، كالسادة رٖ٘يشغر السؾاد ر  ٔر
قػاأؾف   مػؽ ٖٕٓر ،ك السػادة السعػدؿ ٕٜ٘ٔلدػشة  ٖٓقاأؾف الب شات الردأػي رقػؼ   مؽ ٕٔالثبات مررؼ ، ك السادة ر

لدػػشة  ٕٔقػػاأؾف الثبػػات الآسشػػي رقػػؼ   مػػؽ ٕٔٔ، كالسػػادة ر السعػػدؿ ٖٜٛٔلدػػشة  ٜٓا ػػؾؿ السحاكسػػات المبشػػاأي رقػػؼ 
  ٜٓٛٔلدشة  ٜٖقاأؾف اقثبات في السؾاد السدأآة كالتَارية الكؾيتي رقؼ   مؽ ٕٕ، كالسادة رالسعدؿ ٕٜٜٔ

  ٖٕٔص   سَن عسر شعباف ، السردر الدا ق ،ٗٗد  اسامة احسد شؾقي السمآَن ، السردر الدا ق ، ص  ٕر
  ٕٗٙصالتقاضي كالتش  ذ ، السردر الدا ق ،  تفي إجراءا ساءةاحسد ا را آؼ عبد التؾاب ، اق يشغر:  ٖر
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اذا اأحػرؼ  هػذا إل  لمم ػر ضػرر مػؽ أعسػا يشذػ مدػةكل  فػال يكػؾف مػؽ اسػتعسمه  ةلمكافػ ةالحقؾؽ السك ؾلػ
، كي ػار برػدد ركػؽ الأحػراؼ كأحػد مزػار الم ػر ا تمػاء ك ػديا   اسػتعسال  كاسػتعسمه عسا كضػ  لػه  الحق

أـ  أركاف السدةكلآة عدة اسئمة فآسا يخص م هؾـ فذا الأحراؼ كمعآار معرفته فى فؾ معآار شخري
 -:يأتي  اجا ته تباعا  ككسا ؿكفذا ما سشحاك  مؾضؾعي ى

  .مفيؾم االنحراف  :اوال

اسػتعساؿ الحػق لم ػر السرػمحة اك  " أأػهبعرؼ التعدػض  إذيعد الأحراؼ الركؽ السادؼ لمتعدض 
 ةعشػدما يحػدث اأحػراؼ عػؽ غايػ التعدػض يحرػىأف  أؼ "الذؼ شرع مؽ اجمه مسا يزر بالم رالهدؼ 
 مدػةكل  القزػاء فػؾ مػؽ الحقػؾؽ التػي ت بػع لمكافػة فػال يكػؾف مػؽ اسػتعسمه إلػن  حػق اللتَػاءف   ٔرالحق

 اسػػتعسال  اذا اأحػػرؼ  هػػذا الحػػق عسػا كضػػ  لػػه كاسػػتعسمه إل  عسػا يشذػػا عػػؽ اسػػتعساله مػػؽ ضػرر لمم ػػر
  ٕرا تمػػاء مزػػارة الم ػػر ك ػػديا  

ظمػػب كضػػ  الحَػػز الحتآػػاطي عمػػن لآػػاـ السػػدعي بفعمػػن سػػب ى الس ػػاؿ  ،
مدػػػةكلآة السػػدعي عػػػؽ لآػػاـ طمػػب الحَػػػز يتبعػػه أف إل  ،أمػػؾاؿ تعػػؾد لمسػػػدعن عمآػػه فػػؾ حػػػق مذػػركع 

يدػػػػػتؾجب  مسػػػػػافػػػػػذا الحػػػػػق لمك ػػػػػد بالسػػػػػدعن عمآػػػػػه  اذا اسػػػػػتعسى بالسػػػػػدعن عمآػػػػػهالزػػػػػرر الػػػػػذؼ لحػػػػػق 
  مػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي ٘  مػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي ك السػػػادة رٚحػػػددت السػػػادة ركقػػػد    3رالتعػػػؾيض

السررؼ حالت يكؾف ف هػا  ػاحب الحػق مشحػرؼ عػؽ غايػة الحػق التػي قػرر السذػرع فػذا الحػق عمػن 
 إل هػػػاتػػػي يرمػػػي بػػػالم ر اك اذا كاأػػػع السرػػػمحة ال األضػػػرارها كفػػػي فػػػي حالػػػة السػػػتعساؿ بقرػػػد أساسػػػ

األفسآػػة ل تتشاسػػب مػػ  الزػػرر الػػذؼ يرػػ ب الم ػػر جػػراء فػػذا السػػتعساؿ اك اذا  ةاسػػتعساؿ الحػػق قم مػػ
كفػذا الس هػؾـ لالأحػراؼ فػي اسػتعساؿ الحػق الجرائػي أمسدػه فػي احكػاـ  كاأع السرالح غ ػر مذػركعة 

القزاء فؾ مؽ الحقؾؽ إلن  حق اللتَاء"  بافقزع محكسة الشقض السررية في قرار لها  إذالقزاء 

                                                           

، الدػػػػ د شػػػؾقي  ٕٔٔٔص ،ٜٓٙٔ، مرػػػػر ، ٕ، مظبعػػػػة دار السعػػػارؼ ،طا ػػػػؾؿ القػػػاأؾف  حدػػػػؽ ك ػػػره ، يشغػػػر:  ٔر
 ةدار الشهزػ، تَػريؼ فكػرة التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق ،دكتؾر فاللي عبد اللػه  :كيشغر،  ٖٖٔ ص السردر الدا ق،

   ٕ٘ص ،ٕٕٓٓة، مرر ، العردآ
  ٕٕٙ، أقال عؽ : سع د احسد شعمة ،السردر الدا ق،صٜٜٙٔ/ٖ/ٕٓ ةجمد ؽ ٖ٘ شةلد ٔٛٔؼ قعؽ ر ظلا  ٕر
عمػن الأترأػع شػبكة عمػن  متػاح، ٕٚٓٓ/تعػؾيض عػؽ حَػز احتآػاطي/ٕٗٔقرار محكسة التس  ز التحاديػة السػرقؼ   ٖر

  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٕٓتاريا الزيارة  hjc.iq/qview.321https://www. -:الرابط 

https://www.hjc.iq/qview.321
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اذا اأحرؼ إل  عسا يشذا عؽ استعساله مؽ ضرر لمم ر مدةكل  التي ت بع لمكافة فال يكؾف مؽ استعسمه 
    0ر"ا تماء مزارة الم ر ك ديا   استعسال   هذا الحق عسا كض  له كاستعسمه 

 .حق الظعؽ  استعسالمعيار التعدف في  : ثانياً 

لمخظػأ التقرػ رؼ السكػؾف لمسدػةكلآة السدأآػة عػؽ الظعػؾف الك ديػة معآػاريؽ كفسػا السعآػار أف  كسا
لػػػه معآػػػاريؽ كػػػذلػ  ايزػػػا  الذخرػػػي ك السع ػػػر السؾضػػػؾعي فػػػاف الأحػػػراؼ فػػػي اسػػػتعساؿ حػػػق الظعػػػؽ 

 -:يأتي  ا كساأب شهسمؾضؾعآا  ،  معآارا  شخرآا  كالخر  معآارا  احدفسا 

 سال حق الظعؽ . السعيار الذخري لمتعدف في استع .3

فػػػؾ ك  ،بػػػالم ر األضػػرارفػػػي قرػػػد ي لمتعدػػػض فػػػي اسػػتعساؿ حػػػق الظعػػؽ يتس ػػى السعآػػػار الذخرػػ
 سػػاسفػػؾ العامػػى األ األضػػرارعشػػد  ػػاحب الحػػق كيكػػؾف قرػػد  األضػػرارمعآػػار ذاتػػي قؾامػػه كجػػؾد أآػػة 

،  ٕرتحرػ ى مش عػػة غ ػر مقرػؾدة باأل ػى لرػػاحبهإلػن  لسػتعساؿ الحػق حتػن لػؾ ادػ فػػذا السػتعساؿ
بػالم ر كاف فػذا المػر  األضػراربالم ر فؾ معآار ذاتي كجػؾفره تػؾافر أآػة  األضرارمعآار قرد أف  بسا

اأعػػداـ فػػاف القاضػػي يدتخمرػػها مػػؽ عػػدة قػػرائؽ كقريشػػة  ،الكامشػػة فػػي داخػػى الػػش س البذػػرية  مػػؽ المػػؾر
 لك ػدؼ برػؾرة عامػةاالتقاضػي  إجػراءاتالسرمحة اك ت افتها ، كغالبػا مػا أَػد فػذه القريشػة متحققػة فػي 

كقػػػد اخػػػذ فػػػذا السعآػػػار افس تػػػه مػػػؽ كػػػؾف السػػػتعساؿ الػػػذؼ يقرػػػد بػػػه    ٖركفػػػي الظعػػػؾف الك ديػػػة خا ػػػة
السبادغ الخاللآة كركح القاأؾف فسؽ غ ػر  مؽ الالمذركعآة كفذا ما ترفزه األضرار بالم ر يأخذ أؾعا  

فػذا السعآػار فػي  أَػدك ، الم ػريترؾ لراحب الحق فر ة استعساؿ حقه كدػالح فػي كجػه أف  الخالقي
                                                           

  ٕٕٙ، أقػػػال عػػػؽ : سػػػع د احسػػػد شػػػعمة ،السرػػػدر أ دػػػه ،صٜٜٙٔ/ٖ/ٕٓؽ جمدػػػة  ٖ٘لدػػػشة  ٔٛٔالظعػػػؽ رقػػػؼ   ٔر
قػاأؾف الد   معؾض عبد التؾاب ، السرج  في التعم ق عمػن  أقال  عؽ : س ٜٜٙٔ/ ٖ/  ٕٓ أقػض جػمدةككذلػ يشغر: 

  ٓٛ، صٕٗٓٓ، الظبعة الدابعة، مكتبة عالؼ ال كر كالقاأؾف لمشذر كالتؾزي ، مرر ،  السدأي ، السَمد الكؿ
ي شؾقي الد د ، التعدض في استعساؿ الحق كمعآاره كطبآعته في ال قػه كالقزػاء ، اله ئػة العامػة لمكتػاب ،  يشغر:  ٕر

، ٜٜٛٔمشذػأة السعػارؼ ، السػكشدرية طبعػة ، مؽ دكف  ي حد ؽ مشرؾر ، أغرية الحق ،  ٔ٘ٔص ،ٜٜٚٔالقافرة 
  ٖٙك د  باف عراـ ي ، السردر الدا ق ، ص سد سس ر ي ياس ؽ  د  احٖٕٚص
القػاأؾف ، إلػن  ي حدػ ؽ مشرػؾر ، مػدخى  ٜٕٔحزدػؾف ، السرػدر الدػا ق ، ص عبػاس الرػراؼ كجػؾرج يشغر:  ٖر

،    د  محسػػؾد عبػػد الػػرحسؽ يٜٕ٘ص ،ٕٕٓٓ،  طبعػػة ، الػػدار الَامعآػػة لمظباعػػة كالشذػػرمػػؽ دكف  أغريػػة الحػػق ،
  ٜٖ٘،صٕٚٓٓمرادر اللتزاـ ، الَزء الكؿ ، القافرة ، الشغرية العامة لاللتزامات ، 
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قػؾؿ بػاف معآػار اسػتعساؿ فػذا لم  ٕركقػد اتَػه جاأػب  مػؽ ال قػه   ٔر بعض قػرارات محكسػة التس  ػز العرالآػة
مػػؽ  بقرػػد األضػػرار بػػالم ر يعػػد معآػػارا  كافآػػا  لمقػػؾؿ بحرػػؾؿ التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حػػق الػػدعؾػ الحػػق 
الحاجة لمرجؾع لباقي الحالت ، محذرا  مؽ التؾس  في تظب ق حالت التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق دكف 

عمن الدعؾػ كاقترارفا عمن معآار قرد األضرار بالم ر، كفذ مػا تبشػاه القزػاء فػي مرػر فػي بعػض 
تقػػـؾ الأكػػار الك ػػدؼ فػػؾ حقآقػػة قاأؾأآػػة أف  جػػاء فػػي احػػد قػػرارات محكسػػة الػػشقض مػػا أرػػه " إذقراراتػػه 

،  ٖرعمن ثالثة أركاف ، اكلها : خركج السشكر بإأكاره عؽ حدكده السذركعة بقرد مزارة خرسه      "
الػػذؼ الأكػػار ك ػػديا  فػػؾ قرػػد األضػػرار بػػالم ر ،  عػػدّ فالسعآػػار الػػذؼ اعتسدتػػه السحكسػػة فػػي قرارفػػا فػػذا ل

   ٗرعركؼ الدعؾػ اك الظعؽمؽ يسكؽ لمسحكسة الستدلؿ عمآه 

  مػػػؽ قػػػاأؾف ٔٛ٘، ٜ٘٘، ٔ/ٕٖعػػػالج فػػػي السػػػؾاد ر أأػػػهال رأدػػػي فعمػػػن الػػػرغؼ مػػػؽ امػػػا السذػػػرع 
برؾرة عامة ك لظرؽ الظعؽ برؾرة خا ة اقجرائآة السرافعات الستعساؿ التعد ي كالتدؾي ي لمحقؾؽ 

 ،السػتعساؿ لمحػق الجرائػي برػؾرة عامػة كالظعػؽ ك ػديا   يعػدلػؼ يحػدد متػن  أأػهإل  كفرض عمآػه الَػزاء
أف إلػن  لمك د الجرائي كلؼ تبػ ؽ حالتػه ، كالدػبب فػي ذلػػ يعػؾد معآارا  فذه الشرؾص لؼ تز  أف  أؼ

 ػػى  ، يتبشػػاهأف  عمآػػه كاجبػػا  عمػػن القاضػػي فآرػػبح  محػػددا   معآػػارا  السذػػرع ال رأدػػي لػػؼ يرغػػب فػػي فػػرض 
مؽ  تدؾي ا  ك ا تعد ا  جعى المر متركؾ لدمظة القاضي التقديرية فؾ يحدد فآسا اذا كاف الستعساؿ يعد 

يكؾف لمقاضي حرية اختآار أؼ معآار يراه مشاسبا عمن كى حالة  إذعدمه في القزايا السعركضة امامه 
                                                           

كالػػػػػػذؼ جػػػػػػاء فآػػػػػػه   ٕٜٜٔ/ ٓٔ/ٗٔ  تػػػػػػاريا ٕٜ/ مؾسػػػػػػعة أكلػػػػػػن/ ٖٕ٘ررقػػػػػػؼ : : قػػػػػػرار محكسػػػػػػة التس  ػػػػػػز يشغػػػػػػر  ٔر
  ؽ الذخص ال الع السس ز عمآه ج   أ   كد ؽ السدعن عمآه ـ   ا   ف  ةضافة إلن أف  آ  الدار كاف مؾاضعباقر     

در مػؽ فػذه السحكسػة كترػدر حكسهػا اتتبػ  قػرار الػشقض الرػأف  قلحاؽ الزرر بالسس ز ككػاف عمػن محكسػة السػتئشاؼ
لؾجهة الشغر  أأها قد أ رت عمن حكسها الدا ق خالفا   ح عالقاأؾأي عمن ضؾء ما أشار إلآه قرار الشقض آأض الذكر ك 

الآػة مشذػؾر فػي مؾقػ  قاعػدة التذػريعات العر        الستقدمة عمآه تكؾف قد خال ع حكؼ القاأؾف فقرر أقض الحكؼ السس ػز
 الزيػػػػػػػػارة تػػػػػػػػاريا ar.php-https://www.hjc.iq/indexqanounعمػػػػػػػػن مؾقػػػػػػػػ  مَمػػػػػػػػس القزػػػػػػػػاء العمػػػػػػػػن عمػػػػػػػػن الػػػػػػػػرابط 

  ٕ٘ٙ، ص الدا قي حد ؽ مشرؾر ، أغرية الحق ، السردر  يشغر في ت ر ى ذلػ :  ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘ٔ
  ٕٗٗعزمي عبد ال تاح ، أحؾ أغرية عامة ل كرة الدعؾػ ، السردر الدا ق ، صيشغر:   ٕر
 ٓٗٔرقػػػؼ  ٔج ، مَسؾعػػػة القؾاعػػػد القاأؾأآػػػةٖٖٜٔأػػػؾفسبر  ٜؽ، جمدػػػة  ٖلدػػػشة  ٕٔأقػػػض مػػػدأي ، الظعػػػؽ رقػػػؼ   ٖر

  ٕٕٚ، أقال عؽ احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، صٕٗ٘ص
 ٖٕٔح در فاضى حسد ، السردر الدا ق ، صـ  ـ    ٗر

https://www.hjc.iq/indexqanoun-ar.php
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عمن حدة ، كقد يكؾف السذرع ال رأدي قرد عدـ زعزعة القزاء السدتقر كال ا ع لمسحاكؼ ال رأدآة فػي 
ا ػػػة كدػػػاقي الحقػػػؾؽ برػػػؾرة برػػػؾرة خاقجرائآػػػة مؾضػػػؾع السدػػػةكلآة السترتبػػػة عمػػػن اسػػػتعساؿ الحقػػػؾؽ 

الػػذؼ ر ـٙٓٛٔاأؾف السرافعػػات القػػديؼ لعػػاـ القزػػاء ال رأدػػي قػػد اسػػتقر حتػػن فػػي عػػى قػػأف  إذ،  ٔرعامػػة
اك تحػػػدد الَػػػزاء فػػػي حالػػػة اقجرائآػػػة جػػػاء خالآػػػا مػػػؽ أؼ أػػػص يحػػػدد الطػػػار العػػػاـ لمك ػػػد فػػػي الحقػػػؾؽ 

فػي  اسػتعساؿ الحػق الجرائػي مدػتشدا    عمػن تظب ػق أغريػة التعدػض فػي اقجرائآػة التعدػض فػي الحقػؾؽ 
التعدض بالحق الجرائػي  ػؾرة مػؽ  معتبرا  مؽ القاأؾف السدأي ال رأدي   ٕٓٗٔر ذلػ عمن أص السادة

اسػتشادا لمقؾاعػد العامػة فػي السدػةكلآة التقرػ رية  تزػرر ؾر الخظأ يرتب مدةكلآة مؽ ارتكبه بحق الس
بسعآػار اك ضػابط  ا  ها ، فمػؼ يكػؽ القزػاء ال رأدػي مق ػدسػأسابالسعاي ر التي يتقرر الخظأ عمػن  مدتع شا  

، كجدير  ال قهاء لسعرفة كجؾد الك د الجرائي مؽ عدمه بآراءمع ؽ  ى كاف يَتهد في كى حالة مدتش را 
الحػػق فػي التقاضػػي فسػػا  اسػػتعساؿ سػاءة  تزػػسشع مػؽ جػػزاءيؽ قٕٖ  مػؽ السػػادة رٔال قػػرة رأف  بالػذكر

يكػؾف الخرػؼ أف  يس ػز  ػ ؽأف  غرامػة مدأآػة تػدف  لمدكلػة كتعؾيزػات تػدف  لمخرػؼ كفشػا عمػن القاضػي
، كفػي فقط فػرض التعػؾيض عػؽ األضػرار كؾف الَزاءكرات السساطمة قد يسعن لسَرد كدب الؾقع بسشا

يكػؾف الَػزاء أف  لمتس  ػز فػآسكؽ اذا لػؼ تكػؽ فشػاؾ حاجػةأمػا  حالت اخرػ يتؼ تكب ػده المرامػة السدأآػة ،
القاضي ال رأدي يتؾلن كددكف  ػعؾدة مهسػة تحديػد معآػار أف  ، اؼ ٕرمزدكج لآذسى المرامة كالتعؾيض

 ي تظب ق م هؾـ التعدض ، فقد عدّ الدؾا ق القزائآة مسا يكؾف له السَاؿ الؾاس  فإلن  التعدض مدتشدا  
د األضػػرار بػػالم ر مسػػا أػػتج عشػػه ء أآػػة اك بقرػػمسارسػػة حػػق التقاضػػي بدػػؾ أف  القزػػاء فػػي كقػػع سػػا ق

كذلػػ لمػرض  إسػاءةتدريَآا  عد افعاؿ التهؾر كالظػآش  أأهإل  جدآسا  كالحتآاؿ معآارا  لمتعدض ، خظأ  
فس ال في جاأػب الحػق    ٖر  عدـ التخمي عؽ معآار سؾء الشآةلها م أساسالتي ل  جراءاتالتردؼ لإ

الَار الذؼ يقآؼ عمن سظح داره مدخشػة بقرػد حَػب أف  قد حكؼ القزاء ال رأديأف  السؾضؾعي أَد
                                                           

  ٗٛيشغر ، ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ اقجراءات ، السردر الدا ق ، ص(0)

(2)Nicolas Cayrol, PROCÉDURE CIVILE ,Professeur å l'Université de tours, Dalloz, 

2020 , p65. 
   ٜٕٔكيشغر كذلػ : ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراء ات ػ السردر الدا ق، ص

(3)Ndiaye, N. C. M. (2015). L’intérêt des parties dans l’abus d’exercice des voies de droit. 

Revue générale de droit, 45(1), 7–46. https://doi.org/10.7202/1032034ar,p16. 
u=https://id.erudit.org/iderudit/1032034arhttps://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=ar& 

 ٕٕٔٓ/ٛ/ٔتاريا الزيارة  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://id.erudit.org/iderudit/1032034ar
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أمػا  حقػه كيتؾجػب عمآػه ازالػة فػذه السدخشػة ، استعساؿقد اساء  ُيعدالشؾر عؽ شباؾ جاره ل لذيء اخر 
القزػاء لػؼ يقرػد  هػا غ ػر إلػن  الذػخص الػذؼ يدػتعسى حقػه فػي المَػؾء ُيعػدفي جاأب الحق الجرائي 

 ُيعػػػد إذاألضػػػرار بالسػػػدعن عمآػػػه مػػػ ال اقامػػػة دعػػػؾػ اشػػػهار الفػػػالس بقرػػػد التذػػػه ر بالسػػػديؽ ل غ ػػػر 
طػػرؽ إلػػن  السػػدعي متعدػػ ا  فػػي اسػػتعساؿ حقػػه بقرػػد األضػػرار كالك ػػد بالسػػدعن عمآػػه ككػػذلػ مػػؽ يعسػػد

 س ػػىكيت   ٔرفػػي اسػػتعساؿ حقػػه متعدػػ ا   ُيعػػد إذالظعػػؽ بقرػػد الك ػػد لخرػػسه كاألضػػرار بػػه ل لذػػيء اخػػر 
الػذؼ القزػاء ال رأدػي  فػي اتَػاه بعػضالسعآار الذخري لسعرفة الظعؽ الك ػدؼ فآسػا يػراه بعػض ال قػه 
 اك حدػب مػا جػاءت كاف عسديا   ذااإل  ل يقآؼ السدةكلآة عؽ استعساؿ الحقؾؽ اقجرائآة عمن أؼ خظأ

اك عمػػػن درجػػػة مع شػػػة مػػػؽ " الشآػػػة اك المػػػشعسػػػى مػػػؽ اعسػػػاؿ الخبػػػع اك سػػػؾء "األحكػػػاـ  تعب ػػػر بعػػػض 
الدبب الذؼ دف  بالقزاء ال رأدي اشتراط ك ض مع ؽ أف  الَدامة حتن تشذا السدةكلآة عشها ، كق ى

فػػي الخظػػأ كعػػدـ الكت ػػاء بسَػػرد الخظػػأ البدػػآط الستس ػػى بعػػدـ الحآظػػة اك الفسػػاؿ فػػؾ لتقػػدير القزػػاء 
حرػػاأة مع شػػة لمخرػػؼ فػػي مسارسػػتها كحتػػن ل تدػػتمى  لظبآعػػة الحقػػؾؽ اقجرائآػػة التػػي تدػػتؾجب مشحهػػا

 بعػػػضأف  فػػػي حػػػ ؽالسدػػػةكلآة الشاشػػػئة عػػػؽ اسػػػتعسالها كؾسػػػ مة لذػػػى فاعمآػػػة فػػػذه الحقػػػؾؽ اقجرائآػػػة ، 
القزاء ال رأدي يس ى بالتؾس  في معاي ر الك د الجرائي اذ اقر  ؾجؾد التعدض لآس في حالت الخظأ 

آاـ التعدض  ؾجؾد حالة التهؾر مؽ الخرؼ كذلػ متػن مػا امكػؽ لقاألحكاـ الَدآؼ  ى اكت ن في بعض 
قزػػاء المػػا اسػػتقر عمآػػه أف  يسكػػؽ القػػؾؿلػػذلػ    عػػؽ مَػػرد اتخػػاذ الجػػراء برػػ ة عامػػةتس  ػػز الخظػػأ 

كاسػػػعا  يَعمػػػه  الحػػػق الجرائػػػي معشػػػن   قػػػه كفػػػؾ إعظائػػػه لمتعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿال رأدػػػي كسػػػايره  ػػػذلػ ال 
عمػػػن  جػػػراءاتمدػػػاكؼ ل كػػػرة اك م هػػػؾـ الخظػػػأ فػػػي السدػػػةكلآة التقرػػػ رية معتسػػػدة فػػػي تقػػػدير ك ديػػػة اق

 ى حتن القاأؾف  اقجراءات السدأآة ال رأديالسعاي ر التقم دية لمخظأ، كفذا ما ي در عدـ تزس ؽ قاأؾف 
 ة، كذلػ أالحع عشػدما اخػذ قػاأؾف يحدد معآار اك  ؾر معرفة الك د الجرائي برؾرة عام السدأي أرا  

                                                           

، دار ٔٔأغريػة الحػق ، ط –عمػؼ القػاأؾف ، أغريػة القػاأؾف إلػن  يشغر: عبػاس الرػراؼ ك جػؾرج حزدػؾف ، السػدخى  ٔر
   ٜٕٓ، صٕٔٔٓال قافة كلمشذر كالتؾزي  ، الردف ، 
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  تظب ػػق أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ ٕٖالسػػادة ر  مػػؽ ٔال قػػرة ر بسؾجػػب اقجػػراءات السدأآػػة ال رأدػػي
   0رالك د الجرائي مؽ عدمه تحقق  لمحكؼلؼ يحدد معآارا   أأهإل  فرض لها جزاء ك الحق الجرائي

معآػار الزػرر ل يةخػذ بػه عمػن اطالقػه ، أف  بحَػةالشقػد إلن  كقد تعرض معآار قرد الضرار
فال يسكػؽ ترػؾر اشػتراط عػدـ ترت ػب ضػرر يرػ ب الم ػر لمقػؾؿ بسذػركعآة اسػتعساؿ الحػق ، لف فػذا 

تعظ ى استعساؿ الحقػؾؽ كلآػاس لآستهػا إلن  يةدؼ الخذ به عمن اطالقه ا  ل ايَا آ ا  سمبآ ا  سآكؾف معآار 
أس ػز  ػ ؽ الزػرر أف  يشظبق عمآػه فػذا السعآػار فعم شػاعمن ما يسس الم ر مؽ ضرر، فمآس كى ضرر 

تعظ ػى إلػن  كال فػاف القػؾؿ بم ػر ذلػػ يػةدؼ العادؼ كالزرر غ ر العادؼ اك السألؾؼ كغ ر السألؾؼ ،
اذا أَػػؼ عػػؽ فػػذا السػػتعساؿ اضػػرار غ ػػر أمػػا  ،اسػػتعساؿ الحقػػؾؽ مػػؽ ا ػػحا ها فػػي ك  ػػر مػػؽ الحػػالت

ن لػؾ لػؼ يقرػدفا ، فالسدػةكلآة فشػا تقػـؾ عمػن تحقػق الزػرر مألؾفة فاف  ػاحب الحػق يدػأؿ عشهػا حتػ
الخػػػذ السظمػػػق  هػػػذا السعآػػػار يحػػػدد أغريػػػة أف ك  ،األضػػػرارالسحػػػض كلػػػآس عمػػػن تػػػؾفر أآػػػة اك قرػػػد 

عػؽ الطػار القػاأؾأي كاف حػدكد القػاأؾف ال ا ػمة عػؽ  التعدض في استعساؿ الحق باطػار اخالقػي بع ػدا  
ذلػػػ فػػاف الخػػذ  فزػػال  عػػؽ   ٕراللزامآػػة بخػػالؼ قؾاعػػد الخػػالؽه الخػػالؽ فػػي مػػا تح ػػع لمقػػاأؾف قؾتػػ

أتػائج غ ػر مشظقآػة اك غ ػر قاأؾأآػة عشػد اسػتعساؿ  ػاحب الحػق لحقػه إلن  السظمق  هذا السعآار يةدؼ
إلػن  تؾفر السذركعآة الخارجآة ألؼ ترػرؼ يػةدؼأف  إذ، ثؼ يشَؼ عشه ضرر بالم رمذركعا   استعسال  

فالسػػتعساؿ الَػػائز ، اعتسػػاد أؼ معآػػار شخرػػي مػػؽ دكف  الكاممػػة لهػػذا الترػػرؼحرػػؾؿ السذػػركعآة 
  مػؽ القػاأؾف ٙلمحق ل يدػأؿ عسػا يشػتج عشػه مػؽ ضػرر ، كفػذا مػا جدػده السذػرع العراقػي فػي السػادة ر

الَػػؾاز الذػػرعي يشػػافي الزػػساف ، " أرػػع فػػذه السػػادة عمػػن  إذ، ٜٔ٘ٔلدػػشة  ٓٗالسػػدأي العراقػػي رقػػؼ 
فاف اعساؿ فذا السعآػار لذلػ ، "لؼ يزسؽ ما يشذأ عؽ ذلػ مؽ ضرر جائزا استعسال  فسؽ استعسى حقه 

إل  إل هػػا مػػؽ مكػػامؽ الػػش س كلػػآس مػػؽ الدػػهؾلة التؾ ػػى األضػػرارلؾحػػده يتدػػؼ بالرػػعؾدة كػػؾف قرػػد 
 مؽ عدمه األضرارتؾفر قرد إلن  ىبالبحع عؽ تررفات كعالمات خارجآة يسكؽ  ها لمقاضي التؾ 

                                                           

 أؾأآػػة ، لهػػا امػػاـ القزػػاء السػػدأي عمػػي مرػػظ ن الذػػآا ، الجػػراءات التدػػؾيفآة رم هؾمهػػا ، كالسؾاجهػػة القا يشغػػر:  ٔر
، ٕٗٓٓ، ٙ٘كمآػػػػة الحقػػػػؾؽ ، العػػػػدد  –بحػػػػع مشذػػػػؾر فػػػػي مَمػػػػة البحػػػػؾث القاأؾأآػػػػة كالقترػػػػادية ، جامعػػػػة السشرػػػػؾرة 

  ٚٓٔص
الحػق فػي القػاأؾف السػدأي الردأػي ، دراسػة مقارأػة  ام ؽ رجا رش د دكاس ، معػاي ر التعدػض فػي اسػتعساؿد   يشغر:  ٕر

   ٕٓٔ، صٜٜٔٔبال قه السالمي كالقاأؾف الؾضعي ، الَامعة الردأآة ، عساف ، 
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ا بالقزػاء السترشػاد ب كػرة السرػمحة لسعرفػة د، المر الػذؼ حػل يتد  لَسآ  حالت التعدض  أأهك  ،
    0راألضراركجؾد أآة 
 السعايير السؾضؾعية لمتعدف في استعسال حق الظعؽ .   ٕ

الذخرػػي لسعرفػػة التعدػػض األمػػر سػػهاـ الشقػػد طالػػع الػػراؼ القائػػى بك ايػػة السعآػػار أف إلػػن  أته شػػاأ
البحػع عػؽ عشا ػر مؾضػؾعآة قػالؾا  هػا فػي البدايػة كقػرائؽ ألثبػات كجػؾد السعآػار إلػن  ال قػه الذؼ دفػ 
  ٕرالسرػمحةمعآػار الهػدؼ الجتسػاعي كمعآػار قه  هذا الردد   ؽ معآػاريؽ كفسػا كتردد ال ، الذخري 

 -:مسا يمـز تشاكؿ فذيؽ السعآاريؽ كتحديد السعآار ال مح لسعرفة الظعؾف الك دية ، كعمن الشحؾ التي

، فماية  ٖرلمحقؾؽ كعائض اجتساعآة أف  يرػ العس د جؾسراف -:يار اليدف االجتساعي او الؾعيفي مع .3
تحق ػق غايػات غ ػر اجتساعآػة اك إلػن  يهػدؼكى اسػتعساؿ لهػا  الحقؾؽ ككعآ تها مرسؾمة كمحددة كيعد

 ػػاحب الحػػق ، فهػػذا السعآػػار ل يكتػػرث  إل هػػاكاأػػع السرػػمحة التػػي يدػػعن  أيػػا  تعدػػ ا  ، غ ػػر مذػػركعة 
غاية الحق ككعآ ته السحددة كفي غاية اجتساعآة فستن ما اأحرؼ إلن  لقرد األضرار بالم ر  ى يشغر

التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ أف إلػػن  السػػتاذ سػػاليذفػػب ك  ، ا  عػػؽ فػػذه المايػػة حكػػؼ بكؾأػػه تعدػػفآالسػػتعساؿ 
، لػذلػ عػرؼ التعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق الحق فػؾ اسػتعساؿ لػه ضػد مس زاتػه الجتساعآػة كالقترػادية

يتَػػػاكز حػػػدكده  تعػػؾيض الم ػػػر عػػػؽ أف مػػؽ دكف  " الػػػزاـ الذػػخص الػػػذؼ يسػػػارس حقػػا  مػػػؽ حقؾقػػػه أأػػهب
عػؽ كعآ تػه الجتساعآػة التػي تحػددفا لػآؼ الزرر الذؼ يشذأ عؽ استعساؿ الحق عمن أحػؾ يشحػرؼ بػه 

تعػػرض فػػذا الػػراؼ لمشقػػد الذػػديد كؾأػػه يهػػدـ فكػػرة الحػػق الذخرػػي مػػؽ  أأػػهإل  ، ٗرالسَتسػػ  كمرػػمحته "
                                                           

   ٖٗٔي شؾقي الد د ، السردر الدا ق، ص يشغر:  ٔر
- Avocats Picovschi , Procédure abusive : notion, critères et sanctions, Publié le 

29/07/2011 

  ٚ٘ٔد  شؾقي الد د ، السردر الدا ق ، ص  ٕر
(3)Nicolas Cayrol. Dommages-intérêts et abus du droit d’agir. 2013. ffhal-01017593,p5.  

-tours.archives-univ-https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://hal

17593010-ouvertes.fr/hal.  ايزػا ذفػب  هػذا التَػاه الػدكتؾر عبػد السَ ػد الحكػآؼ ك د  عبػد البػاقي البكػرؼ ك السػتاذ  
زف ػػػر البذػػػ ر ،     يشغػػػر كػػػذلػ : عبػػػد البػػػاقي البكػػػرؼ ٖٕٓي طػػػه البذػػػ ر ، أغريػػػة اللتػػػزاـ ، السرػػػدر الدػػػا ق ، ص

  ٕٕٚص السردر الدا ق ،

زيػػؽ الحقؾلآػػة كالد آػػة،  د  عرػػسع عبػػد السَ ػػد بكػػر ، السدػػةكلآة التقرػػ رية فػػي القػػؾاأ ؽ السدأآػػة العردآػػة ، مكتبػػة  ٗر
  ٙ٘ٔ، صٕٙٔٓ، لبشاف ، الظبعة الكلن

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://hal-univ-tours.archives-ouvertes.fr/hal-01017593
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=fr&tl=ar&u=https://hal-univ-tours.archives-ouvertes.fr/hal-01017593
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فالتدمآؼ بالماية الجتساعآة لمحق يحـر  احب الحق مؽ الحرؾؿ عمػن السشػاف  كالسزايػا التػي  ساساأل
كفػي الحكسػة التػي تقػرر مػؽ اجمهػا فكػرة الحػق ، مػؽ  ي ترض الحرػؾؿ عم هػا مػؽ جػراء اسػتعساله لحقػه

تَػد مَػاؿ  التػياستعساؿ الدمظة  إساءةفكرة الهدؼ الجتساعي لمحق تقترب مؽ أغرية أف  جاأب اخر
العسػى الدارؼ تعدػ ا  اذا قرػد بػه مرػمحة شخرػآة كفػذا ل يرػح  ُيعػد إذتظبآقهػا فػي القػاأؾف العػاـ ، 

مقارأته بالقاأؾف الخاص لختالؼ طبآعة الدمظات التي مشحع ف ي مَاؿ القاأؾف العاـ مشحع الدمظة 
فػػذا السعآػػار أف ك  ،لتحق ػػق السرػػمحة العامػػة كل يرػػح مقارأػػة ذلػػػ بظبآعػػة الحقػػؾؽ السسشؾحػػة لألفػػراد 

فحق الظعؽ مؽ الحقؾؽ اقجرائآة السقررة في ال ى لحساية كى مؽ فؾ فػي مركػز    ٔريتدؼ بالمسؾض
قاأؾأي اجرائي مع ؽ كمؽ جهة اخرػ يعد كس مة قاأؾأآة لتحق ق العدؿ   ؽ الستقاضػ ؽ كفػذا مػا يزػ ي 

اعتساد السعآار  ؽل يسكلذلػ عمن حق الظعؽ الظاب  الذخري اضافة لمظاب  الجتساعي اك الؾعآ ي 
 ىل يحسػ اعي اك الؾعآ ي في تحديد مدػ الأحراؼ في استعساؿ  حق الظعؽ كػؾف فػذا الخ ػرالجتس

الظػاب  أف  مؽ الحقؾؽ السختمظة ذات الظاب  الذخري كالجتساعي  ى أأهطابعا  اجتساعآا  محزا   ى 
   ٕرحق الظعؽالذخري فؾ المالب عمن 

لمحػق ، فقػد اتَػه جاأػب  الهػدؼ الجتسػاعيأتآَػة الأتقػادات التػي كجهػع لسعآػار  -:عيار السرـمحةم .4
البحػػع عػػؽ معآػػار مؾضػػؾعي اخػػر فتس ػػزت فكػػرة التعدػػض عشػػدفؼ حػػؾؿ معآػػار اأت ػػاء  إلػػن  ٖرمػػؽ ال قػػه

الحق الجرائي يعد كسػ مة لتحق ػق غايػة أف  السرمحة السذركعة ، كم هؾـ فذا السعآار يدكر حؾؿ فكرة
مذركعة ، كتأسآدا  عمن ذلػ يعد استعساؿ  احب الحق في الظعؽ م  اأت اء اؼ مرمحة له مؽ فذا 

ل تبػػػػرر األضػػػػرار التػػػػي ترػػػػ ب الم ػػػػر مػػػػؽ جػػػػراء فػػػػذا  إذالسػػػػتعساؿ اك اذا كاأػػػػع السرػػػػمحة تافهػػػػة 
فػػذا السعآػػار  يعػػدفػػي الجػػراء متعدػػ ا ، ك السػػتعساؿ ف ػػي فػػذه الحػػؾاؿ يكػػؾف الظػػاعؽ اك  ػػاحب الحػػق 

بقرد إل  ل لذيء، استعساؿ الحق في الظعؽ  مؽ اكضح السعاي ر كيذسى فزال  عؽ ت افة السرمحة
 مذػركعة، لف استعساؿ الحق فقط لمرض األضرار بالم ر فؾ اسػتعساؿ بم ػر مرػمحة األضرار بالم ر

                                                           

  ٚ٘ٔد  شؾقي الد د ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
دراسػػػة مقارأػػػة ،  –الأحػػػراؼ بالدػػػمظة –سػػػمآساف ي الظسػػػاكؼ ، أغريػػػة التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الدػػػمظة  يشغػػػر: د   ٕر

د  احسد ا را آؼ عبػد التػؾاب ، الشغريػة العامػة لمحػق    كٓٚٔ، صٜٛٚٔالقافرة ،  دار ال كر العردي ،الظبعة ال ال ة ، 
  ٖٗٔالجرائي ، السردر الدا ق ، ص

  ٓٙٔه ، ص  شؾقي الد د ، السردر أ دٜٚٔ، ص الدا ق  سمآساف ي الظساكؼ ، السردر : ديشغر  ٖر
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عػػػػؽ يتحقػػػػق برػػػػؾرت ؽ اكردفسػػػػا لهػػػػذا السعآػػػػار فػػػػاف الك ػػػػد فػػػػي اسػػػػتعساؿ حػػػػق الظ طبقػػػػا  ك    لرػػػػاحبه
 -:يأتيا ككس ، 0رالسذرع

كتتحقػػق فػػذه الرػػؾر مػػؽ  ػػؾر السعآػػار  -:رجحــان الزــرر عمــى السرــمحة  :الولــىالرــؾرة ا
رجح الزرر رجحاأا  كب را  عمػن السرػمحة السبتمػاة مػؽ اسػتعساؿ الحػق كفػؾ تظب ػق السؾضؾعي عشدما يُ 

يدػػتعسى حقػػه عمػػن كجػػه أف  لسعآػػار الدػػمؾؾ السػػألؾؼ لمرجػػى العػػادؼ فمػػآس مػػؽ السػػألؾؼ لمرجػػى العػػادؼ
مش عػة قم مػة الفسآػة ل تتشاسػب البتػة إل  يزر به الم ر ضررا   فاحذا  كل يكؾف له مػؽ فػذا السػتعساؿ

م  فذا الزرر، فسؽ يكؾف فذا سمؾكه يكؾف غ ر مباؿ بسػا يرػ ب الم ػر مػؽ ضػرر كب ػر لقػاء مش عػة 
كفػػؾ  سػػاستافهػػة يتحرػػمها لش دػػه متػػذرع  هػػا كمتغػػافر بالدػػعي لتحقآقهػػا كمتدػػتر  هػػا لآخ ػػي قرػػده األ

ضػػرار الشاتَػػة مػػؽ اسػػتعساؿ حػػق الظعػػؽ قريشػػة لألضػػرار بػػالم ر ، كلػػذلػ تعػػد ت افػػة السرػػمحة لبػػاؿ األ
      ٕر عمن ك دية الظعؽ مسا يؾجب لآاـ مدةكلآة الظاعؽ السدأآة

 "في قرار لهػا العرالآة محكسة التس  زذفبع ف بسعآار الترجآح لتقدير كقؾع الك د،القزاء  كقد اخذ
 حقه في دف  الدعؾػ قرػدالخرؼ كفؾ يدتعسى أف  عمن السحكسة تكمآف السدع ؽ بأثبات دعؾافسا مؽ

فػذا القرػد يَػؾز إثباتػه بَسآػ   طػرؽ اقثبػات كمشهػا القػرائؽ أف  إلحاؽ الزػرر  هسػا مػ  مالحغػةإلن 
، أؼ بػػاف الزػػرر  الساديػػة ، كتكمآ هسػػا بإثبػػات رجحػػاف ضػػررفسا عمػػن مرػػمحة خرػػسهسا رجحاأػػا كب ػػرا  

مػػػن فػػػي العديػػػد مػػػؽ قراراتهػػػا ع محكسػػػة الػػػشقضاعتسػػػدت كفػػػي مرػػػر     ٖر"ي ػػػؾؽ مرػػػمحة السػػػدعن عمآػػػه
" بػػاف  جػػاء فآػػه إذ أػػؾرد مػػا جػػاء فػػي احػػد قراراتهػا عمػػن سػػب ى الس ػػاؿ ل الحرػػر ، كمعآػار السؾازأػػة فػػذا

 ػػ ؽ السبتمػػن فػػي فػػذه الرػػؾرة كدػػ ؽ الزػػرر   معآػػار السؾازأػػةأف  -فػػي قزػػاء محكسػػة الػػشقض -السقػػرر

                                                           

   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ٘  مؽ القاأؾف السدأي العراقي كالسادة رٚالسادة ر  ٔر
يعة كالقػػاأؾف ، السرػػدر الدػػا ق د  اسػػساع ى العسػػرؼ ، الحػػق كأغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي الذػػر  يشغػػر:  ٕر
  ٕٛٓص،
، أقػػػػال عػػػػؽ : إ ػػػػرا آؼ ٜٜ٘ٔ/ ٕٔ/ ٗٔفػػػػي  ٜٜ٘ٔ/دأآػػػػة أكلػػػػن /مٕ ٛٔٓقػػػػرار محكسػػػػة التس  ػػػػز العرالآػػػػة السػػػػرقؼ   ٖر

  ٜٕٔٓ/اله ئػة السدأآػة / ٕٛٙٗككذلػ قرار محكسػة التس  ػز التحاديػة بالعػددر  ٛٛٔ،ص السردر الدا قالسذافدؼ ، 
غ ػػػر جػػػائز كجػػػب عمآػػػه  اسػػػتعسال  مػػػؽ اسػػػتعسى حقػػػه أف  ح ػػػعك ، كالػػػذؼ جػػػاء فآػػػهر   ٜٕٔٓ/ ٚ/ ٖٓفػػػي  ٖٕٚٗت 

ل     السرػػالح التػػي يرمػػي السػػدعن عمآػػه السس ػػز أف  ح ػػعمػػؽ القػػاأؾف السػػدأي ك   ٚ/ٔرالزػػساف عسػػال بأحكػػاـ السػػادة 
 رغ ر مشذؾر      السدعي عمآه / السس ز يمـز بالتعؾيض  أفتتشاسب م  ما ير ب جاره مؽ ضرر بدببها ف
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الغػػػركؼ إلػػػن  الشغػػػرمػػػؽ دكف  الش ػػػ  كالزػػػررالؾاقػػػ  فػػػؾ معآػػػار مػػػادؼ قؾامػػػه السؾازأػػػة السَػػػردة  ػػػ ؽ 
فشَػد قػرار لسحكسػة الػشقض ال رأدػآة  في فرأدا ، أما   ٔرعدرا  "يدرا  اك  الستزررالذخرآة لمسشت   اك 

تدؾيفآة بحته  مؽ اجى تحق ق مرمحةإل  السدتأأض لؼ يرف  استئشافهأف  إعالف السحكسة" أف  فآه جاء
 محكسػػة السػػتئشاؼ ام ؽ ،كاجػػب األداء مشػػذ أك ػػر مػػؽ عػػ  ػػديؽ خػػاؿ مػػؽ الشػػزاع ك بقرػػد تػػأخ ر الؾفػػاء

فػذا  ككذلػ فاف،  ٕر"القزاء إلن  قد كذ ع عؽ الخظأ الذؼ كق  في استعساؿ حق اللتَاء اتكؾف فكذ
   ٖرفكرة السرمحة كسعآار عاـ لمترجآح ايده السذرع  في كى مؽ العراؽ كمرر كفرأدا عدّ السدمػ في 

ا السرػمحة أأهػتعرؼ السرمحة غ ػر السذػركعة ب -:عدم مذروعية السرمحة  :الرؾرة الثانية 
ك تتعػػارض مػػ   اآلداب كفػػي التػػي ل يعتػػرؼ  هػػا القػػاأؾف الشغػػاـ العػػاـ ك  التػػي ل تت ػػق مػػ  القػػاأؾف اك

ألفػػػداؼ كالقػػرارات مقػػررة األحكػػػاـ كمشهػػػا حػػق الظعػػؽ فػػي اقجرائآػػة غايػػة تقريػػر الحػػق ، فكػػػى الحقػػؾؽ 
 إجػػػراءاتا تكػػػؾف أأهػػػل تت ػػػق مػػػ  غاياتهػػػا ف كغايػػػات محػػػددة فػػػاذا مػػػا اسػػػتخدمع ألغػػػراض تتعػػػارض اك

 السذػرع اشػترطأف  مؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة العراقػي أَػد  ٙرأص السادة إلن  ك بالرجؾع    ٗرك دية
غ ػػر معمػػق عمػػن الحػػق السظالػػب بػػه أف  اؼ تكػػؾف السرػػمحة معمؾمػػة غ ػػر مَهؾلػػة كاف تكػػؾف حالػػةَ أف 

يكػؾف فشػاؾ اعتػداء كقػ  أف  شرط اك مقترف بأجى كاف تكؾف مسكشة غ ر مدتح مة كاف تكػؾف محققػة اؼ
فاذا مػا تػؾافرت فػذه العشا ػر فػي السرػمحة كذػرط لتقػديؼ ،  ٘رمركز قاأؾأي اك حق يحسآه القاأؾف عمن 

 قػاأؾف السػدأي العراقػي أَػدمػؽ ال  ٚرالسػادة إلن  ا تكؾف مرمحة مذركعة ، كذلػ لؾ أغرأاأأهالظعؽ ف
اسػػتعساؿ  إل هػػاتكػػؾف السرػػمحة التػػي يرمػػي  لأف  السذػػرع اشػػترط لف يكػػؾف اسػػتعساؿ الحػػق جػػائزأف 

                                                           

مشذػػؾر عمػػن مؾقػػ  محكسػػة الػػشقض السرػػرية عمػػن  ٕٚٔٓ/ٖ/ٜٔؽ الرػػادر بَمدػػة ٜٚلدػػشة  ٜٕٓٔالظعػػؽ رقػػؼ   ٔر
  ٕٕٔٓ/ ٚ/ٕتاريا الزيارة  /https://www.cc.gov.eg -الرابط :

(2)Com. R. Civ . 25 november 1974 , JCP. 1975 ,IV,13. Jean Claude Woog  , cit , 
p.47. 

.261ال ف ياي،المصدرالسيبق،اشيرل لك:ابراه مام  

 ةيكػػؾف السػػدعن بػػه مرػػمحأف  ػ يذػػترط فػػي الػػدعؾ عمػػن رالعراقػػي السدأآػػة مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات   ٙر ةالسػػادأرػػع   ٖر
  ٖة رأػػص السػػػاد كالتَاريػػة السرػػػرؼ  السدأآػػػةفػػػي قػػاأؾف السرافعػػات ، يقا ػػػى ذلػػػ  ة     كمحققػػ ةك مسكشػػػ ةكحالػػ ةمعمؾمػػ

   اقجراءات السدأآة ال رأدي  قاأؾف ٖٔكالسادة ر
  ٖٓٔ ،صمردر سا ق ،   عمي عب د عؾيد الحديدؼ  ٕٗٗص  ،مردر سا ق، عبد   مبركؾ الشَار  يشغر:  ٗر
  ٜٔٔص،  ٜٛٛٔ ،بمداد السدأآة ،السرافعات  ، ادـ كف ب الشداكؼ   ٘ر

https://www.cc.gov.eg/
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، فػػػالظعؽ مػػػؽ اجػػػى التدػػػؾيف كاطالػػػة امػػػد الشػػػزاع اأسػػػا فػػػؾ طعػػػؽ لمػػػرض غ ػػػر   ٔرمذػػػركعةالحػػػق غ ػػػر 
كحػق اجرائػي قػد اأحػرؼ عػؽ المايػة كالهػدؼ  أػهكيَػب الترػدؼ لػه أل ك ػديا   مذركع فآحكؼ بكؾأه طعشػا  

 كي ػار تدػاؤؿ  هػذا الرػدد بالشدػبة   القزػائآةاألحكػاـ السذرع كظرؽ لمظعػؽ فػي القػرارات ك الذؼ رسسه 
ل ى أـ  ، فآسا اذا كاف يذترط قعساؿ معآار عدـ مذػركعآة السرػمحة تػؾفر سػؾء الشآػةلسؾقض القزاء 

فآسػػا اذا كػػاف  السرػػمحة غ ػػر مذػػركعة عػػدّ بذػػاف  بسعآػػار معػػ ؽ لػػؼ يت ػػق عمػػن الخػػذالقزػػاء أف  أَػػد
كيكت ػي تقػديؼ الظمػب أتآَػة الرعؾأػة كعػدـ الحتآػاط مسػا  ،السدعي اك ل  مؽيذترط لتحققها سؾء الشآة 

بػالم ر كدػبب لمحكػؼ بك ديػة  األضػرارقرػد إلػن  تاسػتشداألحكػاـ فػبعض  ،بالخرؼ الخػر سبب ضررا  
الػػػدعؾػ ك ديػػػة كمغهػػػر لمتعدػػػض فػػػي  عػػػدت ػ الخػػػر    شسػػػا ، اسػػػتعساؿ حػػػق التقاضػػػي إسػػػاءةالػػػدعؾػ ك 

يقمى مؽ ال ارؽ  ػ ؽ الػرأي ؽ  كاف كاف فشاؾ اتَاه في ال قه، ؼ استعسالها كؾأها أتآَة التدرع كعدـ الترك 
   ٕركؼ يدؿ عمن سؾء الشآة لدػ السدعيالقؾؿ باف عدـ الحتآاط كالتر إلن  كيذفب

يػػرػ بػػاف معآػػار التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي أظػػاؽ   ٖربالػػذكر بػػاف جاأػػب مػػؽ ال قػػه كجػػدير
يكػػؾف معآػػارا  شخرػػآا  متسػػ ال  بقرػػد الضػػرار بػػالم ر أف  كالحقػػؾؽ الجرائآػػة كمشهػػا حػػق الظعػػؽ ل يعػػد

تؾجب الحذر عشد تقرير اعساؿ  التيلآس فقط لسا ت رضه طبآعة لمحقؾؽ الجرائآة كؾأها حقؾؽ اضرار 
غريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي مَػػاؿ القػػاأؾف الجرائػػي ،  ػػى لف الخػػذ  هػػذا السعآػػار يت ػػػق أ

كالشرؾص القاأؾأآة التي اكردفا السذرع في القؾاأ ؽ الجرائآة ك فرض المرامة م  الحكؼ بالتعؾيض اذا 
محكؾمػػا  بقؾاعػػد  التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي يبقػػنأف ك  ،  ٗركػػاف الجػػراء اتخػػذ بقرػػد الك ػػد 

يتخػػذ بقرػػد الضػػرار أف  قػػاأؾف السرافعػػات التػػي اشػػترطع تحقػػق الك ػػد فػػي الجػػراء لقآػػاـ مدػػةكل ته اؼ
لحػػالت التعدػػض السػػذكؾرة فػػي القػػاأؾف السػػدأي  طبقػػا   مدػػةكل  بػػالم ر اك بدػػؾء أآػػة ، فػػال يكػػؾف الخرػػؼ 

، فستػن مػا كاأػع السرػمحة يف اقجرائػلقؾاعػد القػاأؾ  طبقػا  عؽ استعساؿ حق الظعؽ  مدةكل  كاأسا يكؾف 
يكػػؾف  أػػهتعدػػ ي أل مػػؽ الظعػػؽ قم مػػة الفسآػػة اك تافهػػة اك كاأػػع غ ػػر مذػػركعة فػػاف ذلػػػ الظعػػؽ يكػػؾف 

                                                           

   القاأؾف السدأي السررؼ    مؽ٘يشغر: كذلػ لشص السادة ر  ٔر
   ٔٛ، أغرية السرمحة في الدعؾػ، السردر الدا ق ، صاشار إلن ذلػ : د  عبد السشعؼ احسد الذرقاكؼ   ٕر
  ٕٖٔص السردر الدا ق ،عمي مرظ ن الذآا ،  د  :يشغر  ٖر
  مؽ ٜ٘٘،ٔٛ٘،ٕٛٙر  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ كالسؾادٕٓٚ، ٖٕ٘، ٛٛٔر: السؾاد  يشغر  ٗر

  اقجراءات السدأآة ال رأديقاأؾف 
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، كفػػػذا التَػػػاه فػػػؾ اتَػػػاه جػػػدير بالتأي ػػػد فمػػػؾ اراد   ٔرقػػػد اتخػػػذ بدػػػؾء أآػػػة  أأػػػهبقرػػػد الضػػػرار بػػػالم ر ك 
يػذكر ذلػػ أف  السذرع التؾس  في حالت السدةكلآة عؽ استعساؿ الحقؾؽ الجرائآة ما كاف عد را  عمآه

 ػػدؿ ذكػػر مرػػظمح الك ػػد اك قرػػد الضػػرار اك سػػؾء الشآػػة   لػػذلػ فػػاف السذػػرع السرػػرؼ أَػػده قػػد اخػػذ 
اشػترط سػؾء الشآػة ك الستس ػى بقرػد الضػرار  إذؿ الحػق الجرائػي الز ق لمتعدض فػي اسػتعسا ربالسعآا

كلهػػذا فػػػاف الحػػػق الجرائػػػي يتس ػػػز عػػػؽ بػػػاقي الحقػػػؾؽ فػػػي مَػػػاؿ التعدػػػض ، فػػػاذا جػػػاز تظب ػػػق معآػػػارؼ 
فاف فذا القؾؿ غ ػر جػائز فػي مَػاؿ الحػق فػي  ؽ السؾازأة كمعآار السرمحة السذركعة عمن باقي الحقؾ 

   ككػػذلػ القزػػاء العراقػػي أَػػده فػػي بعػػض قراراتػػه قػػد  ٕرآػػة برػػؾرة عامػػة الظعػػؽ كدػػاقي الحقػػؾؽ الجرائ
 قزػػػع محكسػػػة التس  ػػػز إذاخػػػذ بالسعآػػػار الذخرػػػي لمتعدػػػض مػػػ  السػػػتدلؿ عمآػػػه بسعآػػػار السرػػػمحة 

التحادية باف مراجعة القزاء يعػد حقػا  ك مػة القػاأؾف فػال يمػـز بالزػساف مػؽ اسػتعسى فػذا الحػق اسػتشادا  
   ٖرالقرد كاف فؾ الضرار بالم رأف  اذا ثبعإل    مؽ القاأؾف السدأي ،ٙألحكاـ السادة ر

 السظمب الثاني

 الزرر

تقرػ رية أـ  كاأػع عقديػة ءيعد ركؽ الزرر في السدةكلآة السدأآة مؽ افػؼ أركاأهػا كجؾفرفػا سػؾا
اك في أظاؽ أغرية التعدض في استعساؿ الحق ، فال يك ي ال عى الخاط  لتحقق السدةكلآة السدأآة  ى 
ل د مؽ ترتب أتآَة ذلػ ال عى كالستس مة بالزرر، فهؾ الذؼ يسشح الحق في التعؾيض كيبرر الحكؼ به 

السذػرع العراقػي فػي السػادة  ، لذلػ تذترط التذريعات تحقػق الزػرر لقآػاـ السدػةكلآة السدأآػة عشػه فػشص
  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي عمػػن " كػػى تعػػد يرػػ ب الم ػػر بػػاؼ ضػػرر اخػػر غ ػػر مػػا ذكػػر فػػي ٕٗٓر

                                                           

، ٜ٘ٔٗالقاضي كاعؼ عبد جاسؼ ، التعدض في استعساؿ حق التقاضي ، مقاؿ مشذؾر في جريدة الرػباح ، العػدد   ٔر
تػاريا   https://alsabaah.iq/pdf?page=45  مشذؾرة عمن الأترأع في الرابط  ٕٔص ٕٕٓٓ/ ايمؾؿ/ ٛ تاريا 
، مقػػاؿ مشذػػؾر عمػػن مؾقػػ  مَمػػس  التعدػػض فػػي إجػػراءات التقاضػػي  ك : القاضػػي عمػػي كسػػاؿ ، ٕٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔالزيػػارة 

 /hjc.iq/view.4910https://www.  عمػػن مؾقػػ  الأترأػػع عمػػن الػػرابط :  ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٙٔالقزػػاء العمػػن  تػػاريا 
  ٕٕٔٓ/ ٓٔ/ ٘ٔتاريا الزيارة 

  ٕٚ٘د  عزمي عبد ال تاح ، السردر الدا ق ، ص يشغر:لمسزيد مؽ الت ر ى   ٕر
  مشذؾر فػي مَمػة القزػاء ،  ٕٕٔٓ/ٛ/ٙ/ الهآأة السدأآة مشقؾؿ  في ٜٖٗٔرقرار محكسة التس  ز التحادية بالعدد  ٖر

 ٕٕ٘ص ٕٕٓٓالدشة الدتؾف ، 

https://alsabaah.iq/pdf?page=45
https://www.hjc.iq/view.4910/


                                                                                                       الفصل الثاني : قيام المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية              

 

001 

 

  عمػن ٖٙٔ  مؽ السادة رٔالسؾاد الدابقة يدتؾجب التعؾيض" ككذلػ السذرع السررؼ أص في ال قرة ر
ع ال رأدػػي أػػص فػػي السػػادة ك كػػذلػ السذػػر  "" كػػى خظػػأ سػػبب ضػػرر لمم ػػر يمػػـز مػػؽ ارتكبػػه بػػالتعؾيض

بػػالم ر يمػػـز مػػؽ كقػػ   كػػاف يؾقػػ  ضػػررا  أف  ا  أيػػكػػى عسػػى  "أف  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي عمػػن  ٕٓٗٔرالسػػادة
  0رؾف عدة معاف لمزػرر فسػشهؼ مػؽ عرفػه  كقد اكرد فقهاء القاأ "يقـؾ  تعؾيزه أف  بخظأه فذا الزرر

بأأه   2رؾاط ه اك شرفه " ، كفشاؾ مؽ عرفهفي ماله اك جدده اك ع تزررالس" الذػ الذؼ ير ب بأأه 
" الذػ الذؼ ير ب الذػخص فػي حػق مػؽ حقؾقػه اك فػي مرػمحة مذػركعة لػه سػؾاء كاأػع السرػمحة 

عػػؽ العتػػداء عمػػن حػػق مػػؽ حقػػؾؽ  ؼ"كػػى مػػا يػػشَبأأػػه ذات لآسػػة مالآػػة اك معشؾيػػة " ، ك كػػذلػ عػػرؼ 
 3رقاأؾف يك مها  دعؾػ خا ة "الذخص اك عؽ الخالؿ بسرمحة مذركعة له حتن لؾ لؼ يكؽ ال

كلعى  
السدػاس بحػق إلػن  كيػةدؼ الستزػرر" األذػ الذؼ يرػ ب الذؼ استقر عمآه ال قه لمزرر فؾ التعريف 

آا  لقآػػاـ السدػػةكلآة عمػن الظعػػؾف الك ديػػة فػػال أساسػكيعػد الزػػرر عشرػػرا   ،  ٗرأك مرػمحة مذػػركعة لػػه "
مػػػا لػػػؼ يترتػػػب عمػػػن فػػػذا السػػػتعساؿ ضػػػرر  ا  مدػػػةكلآة عػػػؽ اسػػػتعساؿ حػػػق الظعػػػؽ حتػػػن لػػػؾ كػػػاف تعدػػػفآ

لقآػػاـ  ا  يكػػؾف الزػػرر  مآمػػا  اك جدػػآسا  ، فالزػػرر العػػادؼ كحػػده لػػآس كافآػػأف  بالخرػػؼ الخػػر، كيَػػب
آا  لقآػػاـ السدػػةكلآة أساسػػلزػػرر يعػػد عشرػػرا  اك     5رحػػق الظعػػؽ اسػػتعساؿالسدػػةكلآة عػػؽ التعدػػض فػػي 

عػؽ اسػتعساؿ الحػػق مػالؼ يترتػػب  مدػػةكلآةالسدأآػة عػؽ اسػػتعساؿ الحػق الجرائػي برػػؾرة تعدػفآة ، اذ ل 
عمػػن السػػتعساؿ ضػػررا ي ػػؾؽ السرػػالح التػػي تعػػؾد عمػػن  ػػاحب الحػػق مػػؽ اسػػتعساؿ حقػػه الجرائػػي ، 

 ػ ؽ أ تحق ػق التػؾازف اذ تقؾـ عمن مبد اؽ أغرية التعدض في استعساؿ الحقفكرة الزرر في أظ تستازك 
ذلػػػػ  ؽضػػػرر كدػػػ ؽ مػػػا يتحقػػػق مػػػؽ مرػػػالح لرػػػاحب الحػػػق مػػػ ؽالحػػػق مػػػ ؿعمػػػن اسػػػتعسا بمػػػا يترتػػػ

الخظأ لقآاـ السدةكلآة عشه  أتآَةفي مَاؿ الخظأ التقر رؼ يك ي كقؾع الزرر  في ح ؽ ،الستعساؿ 
                                                           

  ٘٘ٛ، السردر الدا ق ، صٔؾسآط ج عبد الرزاؽ الدشهؾرؼ اليشغر: د    ٔر
  ٕٕٔد  عبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي البكرؼ ك ي طه البذ ر ، السردر الدا ق ، ص  ٕر
مرػػادر اللتػػزاـ ، كمآػػة الحقػػؾؽ جامعػػة دمذػػق ،  –د  فػػؾاز  ػػالح ، القػػاأؾف السػػدأي ، الشغريػػة العامػػة لاللتزامػػات   ٖر
  ٜٕٕسشة الشذر ، صمؽ دكف  ؾريا ،س
 ٖٜٙٔ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ،  ٕد  عبد الرزاؽ الدشهؾرؼ ، الؾسآط في شرح القاأؾف السدأي ، ج يشغر:  ٗر

  ٕٖٖ، ص ٜٜٚٔعة مرر ، القافرة ، ، مظب ٕد  حد ؽ كعبد الرحآؼ عامر ، السدةكلآة السدأآة ، ط   ٜ٘ٔٔ، ص
   ٕٛٚمػرادر اللتزاـ ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ، بال سشة أذر ، صد  احسد سالمة ، 

   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ٘  مؽ القاأؾف السدأي العراقي كالسادة رٚيشغر: مادةر  ٘ر
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 يرى فػذا الزػررأف  عدض ،  ى يَبأغرية التعدض كجؾد الزرر لآس كافآا  لمقؾؿ بالت، ف ي أظاؽ 
درجػػة ي ػػؾؽ كيتَػػاكز  هػػا مَسػػؾع السرػػالح التػػي يقررفػػا القػػاأؾف لرػػاحب الحػػق ، كيتس ػػز الزػػرر إلػػن 

ضرر مؽ الشؾع الذؼ ل يسكػؽ تَشبػه خا ػة الش قػات الالزمػة لتدػ  ر بأأه الشاش  عؽ الظعؽ الك دؼ ، 
، التػي ي كمشه حق الظعؽ مؽ حقؾؽ األضرارالحق اقجرائأف إلن  ، كيرج  الدبب في ذلػ جراءاتاق

الخاسػر  تحسػى السرػاريف  الظػرؼ يترتب عمن استعسالها العادؼ أضرار ل  د مشها ، كاف الحكػؼ عمػن
خػػر عمػػن عػػاتق مػػؽ أ قػػات الظعػػؽ ، التػػي تعػػرؼ بالسرػػاريف كيبقػػن الَاأػػب األ جاأبػػا  إل  ل يعػػؾض

يعتػد بػه يس ػى  عمػن اسػتعساؿ الحػق فػي الظعػؽ يترتػبلآس كى ضرر   أأهك  ،  ٔرالخرؼ بر ة أهائآة
يكػػػؾف أف  ركشػػا  مػػػؽ أركػػػاف السدػػػةكلآة الشاجسػػػة عػػػؽ التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق الجرائػػػي كإأسػػػا يَػػػب

خػارج أمػا  تحقآقهػا ،إلػن  الزرر فاحذا كغ ر مألؾؼ كراجحا  عمن السرالح التي يرمػي  ػاحب الحػق
     ٕراقجرائآةلستعساؿ الحقؾؽ  يذكى ذلػ تهديدا  فذا الشظاؽ فال يَؾز الحكؼ بالسدةكلآة حتن ل 

عمػػن ذلػػػ فػػاف الزػرر الػػذؼ تترتػػب عمآػػه السدػػةكلآة السدأآػة الشاشػػئة عػػؽ اسػػتعساؿ حػػق  كتأسآدػا  
كال ل يَػػػؾز الحكػػػؼ بالسدػػػةكلآة حتػػػن ل يحَػػػؼ  ، يكػػػؾف ضػػػررا فاحذػػػا  كغ ػػػر مػػػألؾؼأف  الظعػػػؽ يمػػػـز

كفذا ما يس ز السدةكلآة عػؽ الظعػؽ الك ػدؼ فػي أظػاؽ   احب الحق مؽ استعساؿ حقه خذآة السدائمة
حتػػن  قتتحقػ التػيأغريػة التعدػض عػؽ السدػػةكلآة عػؽ الظعػؽ الك ػػدؼ فػي  أظػاؽ السدػةكلآة التقرػػ رية 

ة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة كلإحاطػػة بعشرػػر الزػػرر كػػركؽ لمسدػػةكلآة السدأآػػ  مػػ  الزػػرر الآدػػ ر
 -:يأتي  تبآاف اأؾاعه كشركط تحققه في فرع ؽ مدتقم ؽ ككسا ح ع مؽ سشتظرؽ له

 الفرع االول

 انؾاع الزرر السترتب عمى الظعؾن الكيدية

 لمقؾاعد العامة فاف الزرر في السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية قد يكؾف ماديا   طبقا  
 -:يأتي  سشتشاكؿ أؾعا الزرر ككسالذلػ  ، ٖرأك أد آا  

 .الزرر السادي  :اوال
                                                           

   ٖٖٚ-ٕٖٚد  إ را آؼ أم ؽ الشفآاكؼ ، التعدض في التقاضي ، السردر الدا ق ، ص يشغر:  ٔر
  ٜٔٔص أؾاؼ حاـز خالد ك عمي عب د عؾاد الحديدؼ ،السردر الدا ق ، يشغر:  ٕر
    ٖٔٚالتقاضي ، السردر الدا ق ، ص د  إ را آؼ أم ؽ الشفآاكؼ ، التعدض في يشغر:  ٖر
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  ٔال قػرة ركض  السذرع العراقػي قاعػدة عامػة لتعػؾيض الزػرر الػذؼ يقػ  عمػن السػاؿ فػشص فػي 
 ؛اذا اتمض احد ماؿ غ ره اك اأقص لآستػه مباشػرة اك تدػببا     مؽ القاأؾف السدأي عمن "ٙٛٔالسادةرمؽ 

الزػرر بأأه الزرر السادؼ يكؾف ضامشا  اذا كاف في احداثه فذا الزرر قد تعسد اك تعدػ " ، كيعرؼ 
الأتقػػاص مػػؽ السزايػػا السالآػػة التػػي إلػػن  الػػذؼ يرػػ ب حقػػا  اك السرػػمحة تتستػػ  بحسايػػة القػػاأؾف كيػػةدؼ

في جدسه اك مالػه كفػؾ الك ػر  تزررالسالزرر الذؼ ير ب  أأهتخؾلها فذه السرمحة اك الحق ، اك 
" مػا يمحػق الأدػاف مػؽ ضػرر فػي مالػه اك فػي جدػسه يشػتج عشػه بأأػه  ايزػا  ، كعػرؼ  ٔر كالمالب تحققا  

كفػذا الزػرر يعتػد بػه اذا مػا كػاف محقػق الؾقػؾع كػأف كقػػ   ، ٕراخػالؿ بسرػمحة اك حػق ذؼ لآسػة مالآػة 
ل يعتد بالزرر السحتسى كيعد مػؽ قب ػى الزػرر السػادؼ مػا لذلػ اك محقق الؾقؾع في السدتقبى ،  فعال  

الزػرر الستس ػى  ت ؾيػع أمػا  ، تزػررالسيرتب عمن الدعؾػ مؽ أ قات كضآاع مؽ كقع كجهد الخرؼ 
    ٖرال ر ة فهؾ ضرر محقق كاف كاأع ال ر ة محتسمة

دعػؾػ ك ديػة كدالتالي فاف الزرر السادؼ فؾ ما ير ب الذمة السالآة كتمض مػاؿ محَػؾز أتآَػة 
كاجؾر السحام ؽ كأ قات الأتقاؿ كالقامة كغ رفا، كيعػد مػؽ  اك تكب د الخرؼ مراريف كرسؾـ قزائآة

، كػذلػ يحرػى الزػرر السػادؼ عشػد اأقػاص القآسػة  قب ى الضػرار الساديػة كػذلػ ضػآاع الؾقػع كالَهػد
لزػرر السػادؼ جدػديا  القترادية لساؿ الخرؼ كحرؾؿ اضرار جزئآة في سآارة محَؾزة ، كقد يكؾف ا

ير ب الستزرر فػي  ػحته كيػدخى مػؽ ضػسؽ الزػرر السػادؼ فػي فػذه الحالػة اثسػاف الدكيػة ك بػاقي 
مؽ الزرر السادؼ ما يشَؼ عؽ الدعؾػ الك دية مؽ عَز مةقع كمػدة التعظ ػى  ُيعدتكالآف العالج ، ك 

    ٗرعؽ العسى ككذلػ العَز الَزئي الدائؼ

 الزرر االدبي :  ثانياً 

                                                           

   ٙ٘ٛعبد الرزاؽ الدشهؾرؼ ، السردر الدا ق ، صيشغر: د    ٔر
  ٕٕٕ، صٜٓٚٔ، ا ؾؿ اللتزاـ ، مظبعة السعارؼ ، بمداد ،  د  حدؽ عمي الذأؾف  يشغر:  ٕر
  ٚ٘ٔد  عز الديؽ الدأا ؾرؼ ك د  عبد الحس د الذؾرا ي ، السردر الدا ق، ص  ٖر
امى عؾأي  دير   ٗٚٛيشغر : د  ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ، السردر الدا ق ، ص  ٗر

ة مةتػػة /عسػػادة عػػجامإلػػن  دراسػػة مقارأػػة ، رسػػالة ماجدػػت ر مقدمػػة–سدػػةكلآة التقرػػ رية ، التعػػؾيض عػػؽ الزػػرر فػػي ال
  ٖٛص ،ٕٚٓٓالدراسات العمآا / قدؼ القاأؾف الخاص ، 
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أف  الفسآػة عػؽ الحقػؾؽ السالآػة الخػرػ التػي ت بػع لػه ح عاف الحقؾؽ الد آة لم رد ل تقى مؽ 
فػػاف العتػػداء عمػػن مكؾأػػات حػػق الذػػخص فػػي لػػذلػ لػػؼ تكػػؽ اك ػػر افسآػػة كالتعػػرض لهػػا اشػػد خظػػؾرة ، 

ساعي ، الحآاة كما يتعمق  هذا الحق مؽ حقؾؽ اعتبارية اخرػ كالحق في الدسعة كالسركز السالي كالجت
يتس ى في السداس بالقآؼ التي تخؾلها فذه الحقؾؽ كضرر غ ر مباشر يتس ػى  ا  مباشر  ا  يترتب عمآه ضرر 

في الأتقاص مؽ الشتائج التػي ترتبهػا تمػػ القػآؼ اك اعػدمها ، كاذا كػاف الزػرر فػؾ الذػ الػذؼ يرػ ب 
يكػؾف أف  فػي ستزررلمالذخص في حق مؽ حقؾقه اك في مرمحة مذركعة له ، فهؾ يتداكػ بالشدبة 

ذلػػػػ الحػػػق اك تمػػػػ السرػػػمحة السذػػػركعة متعمقػػػة بسالػػػه اك بدػػػالمه جدػػػده اك متعمقػػػة بذػػػرفه كعاط تػػػه 
يكػػؾف الحػػق الػػذؼ حرػػى السدػػاس فآػػه حقػػا  مالآػػا  كحػػق السمكآػػة مػػ ال   ػػى أف  كاعتبػػاره ، فػػال يذػػترط فػػي

فػػػي ح ػػػع كرامتػػػه  يحرػػػى السدػػػاس بحػػػق يحسآػػػه القػػػاأؾف ، كحػػػق الذػػػخص فػػػي الحآػػػاة كحقػػػهأف  يك ػػػي
تعددت تعاريف الزرر الد ي كاختم ع التَافات ال قهآة في ذلػ اأظالقا   ، كفي جاأب ال قه ٔركشرفه

يػػػػرػ  :الكؿ  ؛التَػػػػاه ٕراتَػػػاف ؽإلػػػػن  تحديػػػػد الزػػػرر الد ػػػػي مػػػؽ السعػػػػاي ر التػػػي اعتسػػػػدفا ال قػػػػه فػػػي
لػػذلػ تعريػػف الزػػرر الد ػػي فػػؾ تعريػػف معػػاكس لتعريػػف الزػػرر السػػادؼ ، أف  ا ػػحاب فػػذا التَػػاه

زػرر ، اك فػؾ "ال "" الزرر الذؼ ل يسس السرالح السادية التي يسكؽ تقؾيسها عادة بالشقؾدبأأه عرؼ 
التَاه ال ػاأي  اما ، " اك فؾ " الزرر الذؼ ل يرد عمن ذمة مالآة "الذؼ ل ير ب الذخص في ماله 

التَػاه ال ػاأي بػاف تعريػف الزػرر الد ػي يكػؾف مػؽ خػالؿ  آػاف  ػؾره كاأؾاعػه كلػآس  يرػ ا حاب :
" الذػ الػػذؼ ل يرػػ ب الذػػخص فػػي مالػػه  ػػى يرػػ به فػػي بأأػػه مػػؽ  آػػاف معشػػاه السَػػرد ، لػػذلػ عػػرؼ 

الزػرر الػذؼ ل يرػ ب الذػخص فػي حػق  "فػؾ  مركزه الجتساعي " اكشرفه اك سسعته اك عاط ته اك 
السالآة  ى في شػعؾره كعاط تػه اك شػرفه اك عرضػه اك كرامتػه اك سػسعته كمركػزه الجتسػاعي مؽ حقؾقه 

" الزرر الذؼ ير ب بأأه كفي مَاؿ القزاء أَد محكسة التس  ز العرالآة عرفع الزرر الد ي    3ر"
                                                           

، دار السػػريا لمشذػػر ،  دراسػػة مقارأػػة فػػي ال قػػه السػػالمي كالقػػاأؾف رد   عبػػد   مبػػركؾ الشَػػار ، الزػػرر الد ػػي   ٔر
  ٖٓص، ٜٜ٘ٔ،  السسمكة العردآة الدعؾدية

دراسػػة ي كاأتقػػاؿ الحػػق فػػي التعػػؾيض عشػػه رأا ػػر جس ػػى ي الذػػسايمة ، الزػػرر الد ػػيشغػػر فػػي فػػذه التعػػاريف :   ٕر
  ٘ٔ، صٕٕٓٓاطركحة دكتؾراه مقدمة إلن كمآة القاأؾف / جامعة السؾ ى ، ،  مقارأة

السَ ػػػد الحكػػػآؼ ، السػػػؾجز فػػػي شػػػرح د  عبػػػد يشغػػػر:    ٘٘ٛرزاؽ الدػػػشهؾرؼ ،السرػػػدر الدػػػا ق، صعبػػػد الػػػ يشغػػػر:  ٖر
كا ػػػرا آؼ امػػػ ؽ الشفآػػػاكؼ، التعدػػػض فػػػي    ٖٖ٘، صٜٜٙٔ، بمػػػداد ، ٕالقػػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي ، مرػػػادر اللتػػػزاـ ، ط

 =ك يشغر: د  أا ر ا را آؼ السحآس د ، ضساف األضرار الشاتَػة عػؽ التقاضػي ،  ٖٖٚالتقاضي، السردر الدا ق ص 
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التػي يحػرص الشػاس  في شعؾره اك عاط تػه اك كرامتػه اك شػرفه اك فػي اؼ معشػن مػؽ السعػاأي الستزرر
" الزػرر الػذؼ يمحػق بأأه محكسة الشقض ال رأدآة في احد قراراتها عرفع الزرر الد ي أما  عم ها " ،

   ٔرالسالآة اك في مرمحة غ ر مالآة" الذخص في غ ر حقؾقه

ؽ القػػاأؾف   مػػٕ٘ٓ  مػػؽ السػػادة رٔال قػػرة رإلػػن  كدػػالرجؾعامػػا مؾقػػض السذػػرع مػػؽ الزػػرر الد ػػي 
أرع عمن " يتشاكؿ حػق التعػؾيض  إذزرر الد ي كأحد أؾعي الزرر عدت الالسدأي العراقي أَدفا 

الزرر الد ي كذلػ ، فكى تعد عمن الم ر في حريته اك في عرضه اك في شرفه اك في سسعته اك في 
عػػػػؽ التعػػػػؾيض" ، ككػػػػذلػ السذػػػػرع  مدػػػػةكل  مركػػػػزه الجتسػػػػاعي اك فػػػػي اعتبػػػػاره السػػػػالي يَعػػػػى الستعػػػػدؼ 

  مػػؽ القػػاأؾف ٕٕٕ  مػػؽ السػػادة رٔالسرػػرؼ اجػػاز التعػػؾيض عػػؽ الزػػرر الد ػػي بسؾجػػب أػػص ال قػػرة ر
السذػرع ال رأدػي فمػؼ يؾاجػه أمػا       " ، ايزػا  يذػسى التعػؾيض الزػرر األد ػي أرع عمػن"  إذالسدأي 

  مػؽ ٕٓٗٔد أرػه فػي السػادة رمذكمة الزرر الد ػي بذػكى  ػريح كمباشػر ككػى مػا جػاء  هػذا الرػد
أف  " كى فعى يحدث ضررا لمم ر يمـز فاعمه  تعؾيض فذا الزرر"، كقػد لػؾحعأف  القاأؾف السدأي عمن

يا كاف أؾع فذا الزرر سؾاء كاف ضررا  ماديػا  اك اد آػا  أفذا الشص أرا  عاما  يقزي  تعؾيض الزرر 
الد ػػي كلػػؼ يقؾمػػؾا الت ريػػق  ػػ ؽ أػػؾعي الزػػرر كاضػػعؾا التذػػري  ال رأدػػي لػػؼ يحغػػركا التعػػؾيض أف ك  ،

يسكػؽ القػؾؿ بػاف أآػة السذػرع لػذلػ فذا الشؾع مؽ الزرر لؼ يكؽ ضسؽ ترؾرفؼ في ح شها ، أف  بدبب
اباحػػه التعػػؾيض عػػؽ فػػذا الزػػرر اك حغػػره، كمػػؽ فشػػا كػػاف عمػػن ال قػػه كالقزػػاء القآػػاـ إلػػن  لػػؼ تتؾجػػه

اأقدػػاـ مؾقػػض ال قػػه  هػػذا إلػػن  اك الد ػػي مسػػا ادػ بسهسػػة تحديػػد مؾقػػض السذػػرع مػػؽ التعػػؾيض السعشػػؾؼ 
ال قػه ال رأدػي أف إل  عدـ جؾاز التعؾيض عؽ الزرر السعشػؾؼ ،إلن  الردد ، فذفب القمة مؽ ال قهاء

                                                                                                                                                                                

ك : د خالػد زيػد الؾذيشػاأي ، السرػػدر   ٛٓٔق، ص ٕٖٗٔ-ء ، العػدد الكؿ ، محػـر بحػع مشذػؾر فػي مَمػة القزػا =
يتشػػاكؿ حػػق التعػػؾيض رتػػشص عمػػن التػػيمػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي   ٔ/ٕ٘ٓركيشغػػر أػػص السػػادة  ٕٔٓالدػػا ق ، ص

زه الجتساعي الزرر الد ي كذلػ، فكى تعد عمن الم ر في حريته اك في عرضه اك في شرفه اك في سسعته اك في مرك
   اك في اعتباره السالي يَعى السعتدؼ مدةكؿ عؽ التعؾيض

، ك قػػرار محكسػػة الػػشقض  ٜٓٛٔ/  ٕ/ ٙٔ  فػػي ٜٜٚٔ/ مدأآػػة اكلػػن / ٕ٘قػػرار محكسػػة التس  ػػز العرالآػػة السػػرقؼ ر  ٔر
  ٖٔصلدػ : د  أا ر جس ى ي الذسايمة ،السردر الدا ق ،  امذار ال ه  ٜ٘٘ٔأكتؾدر  ٗٔال رأدآة في 
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يكاد يَس  عمن كجؾب التعؾيض عؽ الزرر السعشؾؼ ، ككذلػ القزػاء السػدأي ال رأدػي لػؼ يتػردد ا ػدا  
    ٔرٖٖٛٔا ستقر عمآه القزاء مشذ عاـ فذا مفي التعؾيض عؽ الزرر الد ي ، ك 

 الفرع الثاني

 شروط الزرر

كلكػي يسكػؽ السدػةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ الظعػؾف الك ديػة  أركػافيذترط في الزرر كركؽ مؽ 
 لمقؾاعد العامة في أغرية السدةكلآة السدأآة كفي كفقا   ذترط فآه برؾرة عامةي ماالحكؼ بالتعؾيض عشه 

سشتكمؼ عؽ فػذه لذلػ  ،لمستزرراك مرمحة مذركعة  حقا  يكؾف الزرر محققا  كمباشرا  كاف ير ب أف 
 -:يأتيككسا الذركط كدإيَاز 

 .يكؾن الزرر محققاً أن  : اوالً 

الػذؼ يكػؾف حدكثػه مةكػدا  ، سػؾاء كقػ  فعػال اك حػال  اك مدػتقبال  اذا  الزرر السحقق فؾ الزرر
الزػرر السحتسػى فػال يعػد أمػا  زمػؽ لحػق ،إلػن  كاف حرؾله مةكػدا  حتػن لػؾ تراخػن كقؾعػه فػي الحػاؿ

كفػػؾ الزػػرر الػػذؼ لػػؼ يقػػ  فػػي الحػػاؿ كل يؾجػػد مػػا يةكػػد كقؾعػػه فػػي  ، كالزػػرر السحتسػػى ضػػررا  محققػػا  
الزػػرر السدػػتقبمي مسكػػؽ تعؾيزػػه طالسػػا كػػاف محققػػا  فػػاف الزػػرر أف  أػػع القاعػػدةالسدػػتقبى ، فػػاذا كا

اذا كقػػػ  إل  ل يدػػػتؾجب التعػػػؾيض أأػػػهفػػػؾ ضػػػرر غ ػػػر محقػػػق فقػػػد يقػػػ  كقػػػد ل يقػػػ  فالػػػذؼ السحتسػػػى 
فا مػػؽ عػػدّ ت ؾيػػع ال ر ػػة فقػػد اسػػتقر ال قػػه ك القزػػاء فػػي العػػراؽ ك مرػػر ك فرأدػػا عمػػن أمػػا    ٕرفعػػال

بسقػػدار الكدػػب الػػذؼ فاتػػع  رالزػػرر فػػي فػػذه الحالػػة ل يقػػدأف إل  كلػػآس السحتسػػى ،الزػػرر السحقػػق 
   ٖرق الكدب مؽ تمػ ال ر ة ال ائتة معه تحق  ىفر ته ،  ى يقدر بسقدر ما يحتس

                                                           

  ٕٕٔص ،مراجعة : د  حدؽ عمي الذأؾف ، السردر الدا ق  لالطالع عمن ت ا  ى ذلػ  ٔر
أي  ػدير امػى عػؾ   ٕٙٛد: عبد الرزاؽ الدشهؾرؼ ،الؾسآط في شرح القاأؾف السػدأي ، السرػدر الدػا ق ، ص يشغر:  ٕر

  ٕٔ، السردر الدا ق ، ص
-Corinne Renault-Brahinsky , L’essentiel du Droitdes Obligations , 2020-2021 16e 

edition ,p98. 

 ؿ  مػؽ القػاأؾف السػدأي عمػن "تقػدر السحكسػة التعػؾيض فػي جسآػ  األحػؾإٚٓكقد أص السذرع العراقي فػي السػادة ر  ٖر
   مػؽ القػاأؾف ٕٕٔبقدر ما لحق الستزرر مؽ ضرر كما فاته مؽ كدب    " ككذلػ السذرع السررؼ أػص فػي السػادة ر

 =د  عبػد السَ ػد الحكػآؼ ك يشغػر: السدأي عمن "     يذسى التعؾيض ما لحق الدائؽ مػؽ خدػارة كمػا فاتػه مػؽ كدػب "  
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 يكؾن الزرر مباشر.أن  : ثانياً 

 لعػػدـ تش  ػذ اللتػػزاـ اك لمتػػأخر فػػي تش  ػػذه الزػرر السباشػػر فػػؾ الزػػرر الػذؼ يكػػؾف أتآَػػة طبآعآػػة 
لف القاأؾف يمـز السػديؽ بػالتعؾيض عػؽ الزػرر الػذؼ يكػؾف  ا  اك غ ر متؾقع متؾقعا  الزرر كسؾاء كاف 

أتآَػة مباشػرة  ف الزػرر الػذؼ يسكػؽ تعؾيزػه فػؾ مػا يكػؾ أف  أتآَة طبآعآػة لمعسػى غ ػر السذػركع ، اؼ
  مػػؽ ٕٚٓكلهػػذا الذػػرط أشػػارت السػػادة ر ، عػػدـ األضػػرار بػػالم رلإخػػالؿ بػػاللتزاـ القػػاأؾأي كفػػؾ التػػزاـ 

يكػؾف فػذا أتآَػة طبآعآػة أف  بذػرط    تقػدر السحكسػة التعػؾيض  السدأي العراقي  شرها عمػن "القاأؾف 
، ككػػذلػ بالشدػػبة لسػػا يقػػ  أتآَػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي فالزػػرر لمعسػػى غ ػػر السذػػركع "

لػػه  تعػػؽ السػػتعساؿ غ ػػر الَػػائز لهػػذا الحػػق كفػػذا مػػا شػػار  أفػػؾ مػػا يشذػػ الػػذؼ يؾجػػب الحكػػؼ بالزػػساف
   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ٗ  مؽ القاأؾف السدأي العراقي كالسادة رٙالسادة ر

اما الزرر غ ر السباشر فال يسكؽ التعػؾيض عشػه لأقظػاع العالقػة الدػببآة   شػه كدػ ؽ الخظػأ ،  
أػػص السػػادة  اـ تػػرادؼ مرػػظمح الزػػرر السباشػػر كدهػػذا السعشػػن جػػاءفالشتآَػػة الظبآعآػػة لإخػػالؿ بػػاللتز 

الزرر أتآَة طبآعآة اذا لؼ يكػؽ فػي اسػتظاعة  ُيعد  مؽ القاأؾف السدأي السررؼ بالقؾؿ "     ك ٕٔٗر
   ٔر"يتؾقاه  بذؿ جهد معقؾؿ أف  لدائؽا

  .لمستزرراو مرمحة مذروعة  حقاً يريب الزرر أن  :ثالثاً 

يرػػػ ب مرػػػمحة أف  اك لمستزػػػرريرػػػ ب حقػػػا  أف  عشػػػه التعػػػؾيض يمػػػـز اف الزػػػرر الػػػذؼ يقػػػرر
بػالتعؾيض كاف ثبػع حرػؾؿ الك ػد  ؼمرتبػة الحػق ، كدخالفػه ل يحكػإلػن  ترقػنأف مػؽ دكف  مذركعه له

 السظالبة بالتعؾيض عؽ ضرر ا اب مرمحة الستزرره ، فمآس في كس  إجراءاتفي الظعؽ اك بأحد 

                                                                                                                                                                                

 ٕك : سػػمآساف مػرقس ، شػرح القػاأؾف السػػدأي ، ج ٖٕٔك ي طػػه البذػ ر ، السرػدر الدػا ق ، ص عبػد البػاقي البكػرؼ =
     ٖٖٔص

          Alain BÉNABENT, Droit civil : Les Obligations, montchrestien- 
، ٔ، ترجسة مشرؾر القاضي ، ط السؾجبات راللتزامات –الممة العردآة : اآلف   شا شع، القاأؾف السدأي إلن  مترجؼ

  ٛ٘ٗ صٕٗٓٓمةسدة مَد الَامعآة لمدراسات كالشذر ، كالتؾزي  ،   ركت ، 
  ٕٗٔي طه البذ ر ، السردر أ ده ، صك  د  عبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي البكرؼ  يشغر:  ٔر
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اسػػػػتقر القزػػػػاء عمػػػػن عػػػػدـ مػػػػشح الخم مػػػػة عمػػػػن سػػػػب ى الس ػػػػاؿ  إذ،  ٔرغ ػػػػر مذػػػػركعة اك غ ػػػػر اخاللآػػػػة 
   ٕرالسرمحة غ ر محسآة قاأؾأا  أف  التعؾيض عؽ ضرر ا ا ها بدبب كفاة خم مها بحَة

 ثالثالسظمب ال

 الدببية العالقة

يكؾف الزػرر الستحقػق كفػؾ أتػاج اك بدػبب الخظػأ أف  يمـز لقآاـ السدةكلآة عؽ الظعؾف الك دية 
الأحػراؼ فػي اسػػتعساؿ حػق الظعػػؽ عػؽ غايتػػه كفػذا مػػا يظمػق عمآػػه بالعالقػة الدػػببآة  ػ ؽ الخظػػأ اك اك 

حالت ، فسا فؾ م هـؾ العالقة الدببآة كما في  3رالستزررالزرر الؾاق  عمن الظرؼ  الأحراؼ كد ؽ
ذلػػ ، سػشتشاكؿ فػذا  ى كلإجابة عمنيشتج عشها عدـ لآاـ السدةكلآة السدأآة  التياأعداـ العالقة الدببآة 

فػي السدػةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ الظعػؾف  ةالسؾضؾع في فػرع ؽ أخرػص ال ػرع الكؿ لمعالقػة الدػببآ
 الك دية كال رع ال اأي لحالت اأت اء العالقة الدببآة  

 الفرع االول

 مفيؾم العالقة الدببية

يكػػػؾف الزػػػرر الؾاقػػػ  أتآَػػػة طبآعآػػػة قخػػػالؿ السػػػديؽ القآػػػاـ  ؾاجبػػػه أف  يقرػػػد بالعالقػػػة الدػػػببآة
فقػػد يؾجػػد الخظػػأ كيتحقػػق  السدػػةكلآة السدأآػػة أركػػافمػػؽ القػػاأؾأي ، كتعػػد العالقػػة الدػػببآة ركػػؽ مدػػتقى 

فػػػػي  لدػػػػببآة  هػػػػذه الفسآػػػػة  كركػػػػؽ مدػػػػتقى، كلسػػػػا كاأػػػػع العالقػػػػة اتتحقػػػػق السدػػػػةكلآة لأف إل  الزػػػػرر

                                                           

 السرػػػدر الدػػػػا ق ، مرػػػادر اللتػػػػزاـ ، –د  عبػػػد الػػػػرزاؽ الدػػػشهؾرؼ ، الؾسػػػآط فػػػػي شػػػرح القػػػػاأؾف السػػػدأي  يشغػػػر:  ٔر
  ٕٗٔك ي طه البذ ر ، السردر أ ده ، ص د  عبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي البكرؼ   ٙ٘ٛص
عػدـ أف  بحَة ة ك لمخم مة بالتعؾيض في آف كاحدحكامه قد حكؼ لزكجة الزحآالقزاء ال رأدي في بعض اأف  ال  ٕر

مذركعآة السرمحة ل يسكؽ التسدػ به مؽ قبػى السدػةكؿ عػؽ الؾفػاة لمتخفآػف عػؽ عبئػه كاف لمزكجػة فقػط حػق التسدػػ 
 -Alain BÉNABENT, Droit civil : Les Obligations, montchrestien :                 ذلػ   يشغر

، ٔ، ترجسة مشرؾر القاضي ، ط السؾجبات راللتزامات –الممة العردآة : اآلف   شا شع، القاأؾف السدأي إلن  مترجؼ
عمي عمي  كيشغر  هذا الردد ايزا:  ٛ٘ٗص  ٕٗٓٓمةسدة مَد الَامعآة لمدراسات كالشذر ، كالتؾزي  ،   ركت ، 

  ٖٙٔسردر الدا ق ، صسمآساف ، الشغرية العامة لاللتزاـ ، ال
  ٕٚٓص ، السردر الدا ق، الحديدؼ عؾاد يشغر: عمي عب د  ٖر
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تكؾف الرابظة الدببآة أف  اأعداـ السدةكلآة ، كيشبميإلن  يةدؼ الرابظةاف اأت اء فذه السدةكلآة السدأآة ف
 ػػػ ؽ ال عػػػى كالزػػػرر عالقػػػة مباشػػػرة ، فػػػاذا اأت ػػػع تمػػػػ العالقػػػة السباشػػػرة فػػػالرفض يكػػػؾف مرػػػ ر دعػػػؾػ 

   ٔرالتعؾيض

بالرعؾدة أتآَة تػداخى الغػركؼ كتعػددفا ، كفػذه الرػعؾدة  ؼاف تقدير فذه العالقة غالبا  ما يتد
في تقدير العالقة الدببآة قد تشَؼ مؽ حدكث عدة اضرار متدمدمة ك التػي تترتػب عمػن سػبب كاحػد فػال 
مذػػكمة ت ػػؾر  هػػذا الرػػدد اذ تعػػد العالقػػة الدػػببآة متػػؾفرة  ػػ ؽ الخظػػأ كفػػذه الشتػػائج الستعػػددة طالسػػا كاأػػع 

كم اؿ ذلػ اذا قدـ الخرؼ طمب حَز احتآاطي ك دؼ عمػن امػؾاؿ السػدعن  خظأ ،أتائج مباشرة لذلػ ال
عمآػػه فمسػػا عمػػؼ  ػػذلػ فػػارؽ الحآػػاة كؾأػػه مرػػاب بعَػػز القمػػب كعمػػن اثػػر ذلػػػ تذػػرد أكلده كفذػػمؾا فػػي 

فػػي احػػداث الزػػرر،  أسػػبابدراسػػتهؼ ، ككػػذلػ تبػػرز  ػػعؾدة تقػػدير العالقػػة الدػػببآة اذا اجتسعػػع عػػدة 
ببا  حقآقآا  لؾقؾع الزرر يدتمـز بحع كى سبب اك خظأ عمن حدة لسعرفػة فآسػا اذا كػاف س ُيعدفتع ؽ ما 

الزرر سآق  لؾ لؼ يؾجد فذا الخظأ بالذات ، كأف يَتس  خظأ السدعي كخظأ القػائؼ بػالتبمآغ عمػن عػدـ 
عالقػػة الذػػخص السػػراد تبمآػػغ ف ػػي فػػذه الحالػػة اختمػػض ال قهػػاء فػػي تقػػدير لآػػاـ الإلػػن  ايرػػاؿ كرقػػة التبمآػػغ

لم قآػػػه اللسػػػاأي ر فػػػؾف  ػػػرؼ   سػػػبابالدػػػببآة كعهػػػرت أغػػػريت ؽ الكلػػػن فػػػي أغريػػػة تكػػػاف  اك تعػػػدد األ
لػؾل  إذيػا  مشهػا احػدث الزػرر أعمن اأ راد كتحديد  كال   سبابكدسقتزن فذه الشغرية يتؼ بحع جسآ  األ

كقؾعػػػه لسػػػا حرػػػى فػػػذا الزػػػرر، كالشغريػػػة ال اأآػػػة فػػػي أغريػػػة الدػػػبب السشػػػتج اك الدػػػبب ال عػػػاؿ لم قآػػػه 
  ؽ الدبب السشػتج اك ال عػاؿ  سبابيشبمي التس  ز في حالة تعدد األ أأهباللساأي ر فؾف كرس  كم ادفا 

ع باف الدبب السشتج اك ال عاؿ كد ؽ الدبب ال اأؾؼ ، فآدتبعد الدبب ال اأي كيعتد بالدبب السشتج اذا ثب
كػػافي ألحػػداث الزػػرر ، كاف الزػػرر كػػاف أتآَػػة لػػه ، كقػػد اسػػتقر ال قػػه كالقزػػاء عمػػن الخػػذ بالشغريػػة 

   ٕراأآةال 

  مؽ ٕٗٓر أص في السادة  إذكقد اخذ السذرع العراقي  هذا الركؽ كاكجب تؾفره لقآاـ السدةكلآة 
كى تعد ير ب الم ر باؼ ضرر اخػر غ ػر مػا ذكػر فػي السػؾاد الدػابقة يدػتؾجب  " القاأؾف السدأي عمن

عمػن" كػى خظػأ    مػؽ القػاأؾف السػدأئ/ٖٙٔالسذرع السررؼ أػص فػي السػادة ر كذلػ " ، كالتعؾيض 
                                                           

، مكتبػػة دار ال قافػػة لمشذػػر ٕعبػػد البػػاقي محسػػؾد سػػؾادؼ ، مدػػةكلآة السحػػامي السهشآػػة عػػؽ اخظائػػه السهشآػػة ، ط  د  ٔر
  ٛٔٔ، صٜٜٜٔكالتؾزي  ، عساف ، 

  ٕٓٗص ،السردر الدا ق  البكرؼ ك ي طه البذ ر ،عبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي د  يشغر:   ٕر
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السذػرع ال رأدػي الػذؼ أػص إلن  سبب ضررا  لمم ر يمـز مؽ ارتكبه بالتعؾيض " ، ككذلػ الحاؿ بالشدبة
كػاف يؾقػ  ضػررا بػالم ر يمػـز  ا  كػى عسػى ايػ "أف  مػؽ القػاأؾف السػدأي ال رأدػي عمػن  ٕٓٗٔر السػادة في

 " يقـؾ  تعؾيزه أف  مؽ كق  بخظأه فذا الزرر

الأكػار الك ػدؼ فػؾ حقآقػة قاأؾأآػة "  بػاف هػااحػد قراراتكذلػ قزػع محكسػة الػشقض السرػرؼ فػي 
،  خرػػسه ةعػػؽ حػدكده السذػػركعة بقرػد مزػػار  بإأكػاره، اكلهػا : خػػركج السشكػػر  أركػػافتقػـؾ عمػػن ثالثػة 

ثاأ هسػػا : كػػؾف فػػذا الأكػػار ضػػارا  فعػػال ، ثال ػػا : كػػؾف الزػػرر الؾاقػػ  قػػد ترتػػب فعػػال  عمػػن فػػذا الأكػػار 
الظعػػؾف الك ديػػة الشاشػػئة عػػؽ اسػػتعساؿ حػػق الظعػػؽ اك اؼ كػػذلػ الحػػاؿ فػػي    0ركد شهسػػا عالقػػة سػػببآة "

تػػؾفر العالقػػة الدػػببآة  ػػ ؽ الأحػػراؼ فػػي اسػػتعساؿ الحػػق كدػػ ؽ تأف  فػػال  ػػد اجػػراء فآػػه برػػؾرة تعدػػفآة ،
ألحكػػػاـ السػػػادة الدادسػػػة كالدػػػابعة مػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي فػػػال تترتػػػب تظبآقػػػا  الزػػػرر الستحقػػػق ك 

اذا كػػاف أمػػا  ،مذػػركعا   السدػػةكلآة عػػؽ مػػا يرػػ ب الم ػػر مػػؽ ضػػرر طالسػػا كػػاف اسػػتعساؿ حػػق الظعػػؽ
قرد به األضرار بالم ر اك لتحق ق مرػمحة قم مػة األفسآػة ل تتشاسػب استعساؿ الحق غ ر مذركع كأف 

كاذا كاأػع العالقػة البته م  ما ير ب الم ر مؽ ضرر اك اذا كاأع السرمحة السبتماة غ ر مذػركعة ، 
قحكػػاـ السػػادة  آا  فػػي لآػػاـ السدػػةكلآة التقرػػ رية اسػػتشادا  أساسػػالدػػببآة  ػػ ؽ الخظػػأ كالزػػرر تس ػػى ركشػػا  

  مؽ القاأؾف السدأي العراقي ٚ،ٙ ريحا لمسؾاد رتظبآقا   ُتعدا أأه  مؽ القاأؾف السدأي العراقي ، فٕٗٓر
  مػؽ القػاأؾف السػدأي العراقػي عمػن " ٙتػشص السػادة ر إذ  مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ، ٘،ٗك السؾاد ر

عػؽ ذلػػ مػؽ ضػرر" كدس هػـؾ السخال ػة اذا ذػأ يش جػائزا  لػؼ يزػسؽ مػا اسػتعسال        فسؽ اسػتعسى حقػه 
  كأذػػأ عػػؽ فػػذا السػػتعساؿ ٚكػػاف اسػػتعساؿ الحػػق غ ػػر جػػائز كاتخػػذ احػػد الرػػؾر السب شػػة فػػي السػػادة ر

 مـز بالزساف  ضرر فاف  احب الحق يُ 

كتأسآدػػا  عمػػن ذلػػػ ل ػػد مػػؽ كجػػؾد العالقػػة الدػػببآة الرابظػػة  ػػ ؽ ال عػػى السكػػؾف لمظعػػؾف الك ديػػة 
   ٕرالم ر مؽ ضرر، لقآاـ السدةكلآة السدأآة عؽ الظعؾف الك دية بكد ؽ ما ير 

 

                                                           

 ٓٗٔرقػػػؼ  ٔ، مَسؾعػػػة القؾاعػػػد القاأؾأآػػػة جٖٖٜٔأػػػؾفسبر  ٜؽ، جمدػػػة  ٖلدػػػشة  ٕٔأقػػػض مػػػدأي ، الظعػػػؽ رقػػػؼ   ٔر
  ٕٕٚ، أقال عؽ احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، صٕٗ٘ص
  ٕٓٔ،ص أؾاؼ حاـز خالد ك عمي عب د عؾاد الحديدؼ ، ،السردر الدا قد   يشغر:  ٕر
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 الفرع الثاني

 الدبب االجشبي واثره عمى قيام السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية

الدػبب الجشبػي كاثػره عمػن لآػاـ السدػةكلآة إلن    مؽ القاأؾف السدأي العراقئٕٔاشارت السادة ر
الزرر قد أذأ عؽ سبب اجشبػي ل يػد لػه أف  أرع عمن " اذا اثبع الذخص إذالسدأآة كعددت  ؾره 

 فػػػة سػػػساكية اك حػػػادث فَػػػائي اك قػػػؾة قػػػافرة اك فعػػػى الم ػػػر اك خظػػػأ الستزػػػرر كػػػاف غ ػػػر ممػػػزـٍ آفآػػػه ك
  ٘ٙٔربالزػػساف ، مػػالؼ يؾجػػد أػػص اك ات ػػاؽ عمػػن غ ػػر ذلػػػ " كيظػػا ق فػػذا الػػشص تقريبػػا  أػػص السػػادة 

كسػػا  أتظػػرؽ ال هػػافػػاف حػػالت الدػػبب الجشبػػي فػػي ثػػالث حػػالت لػػذلػ لسرػػرؼ ، مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي ا
 -:يأتي

  (3)القؾة القاىرة او الحادث الفجائي :أواًل 

                                                           

يرػبح أف  ل يػد لمسػدعن عمآػه فآػه كل يدػتظآ  دفعػه كيترتػب عمآػه قافرة باأها ركى حادث غ ر متؾقػ تعرؼ القؾة ال  ٔر
لقػد جػرت عػدة محػاكلت لمتس  ػز  ػ ؽ القػؾة القػافرة كالحػادث ال َػائي   كعهػرت عػدة أراء حػؾؿ ، تش  ذ اللتزاـ مدػتحآال   

 الحػػدث ال َػائي ، كيأخػذ  هػذا الػرأؼمػؽ دكف  القػؾة القافرة كحػػدفا تعػػد سػػببا  أجشب ػػا  أف  السؾضػؾع   فػالرأؼ األكؿ   يرػ 

ه األسػػتاذ جؾسػػراف   كيػػرػ بػػاف فعػػى الظبآعػػة مػػ ال  يعػػد قػػؾة قػػافرة ، امػػا الحػػادث ال َػػائي ف تس ػػز بسرػػدره يػػداكدػػشر ، كية 
كػال  مػؽ القػؾة القػافرة كالحػادث إلػن أف  ال ػاأي ، ف ػذفبالداخمي بالشدبة لمذيء ، م ػى اأ َػار إطػار الدػآارة ، امػا الػرأؼ 

لكػػى مشهسػػا معشػػن مدػػتقى عػػؽ األخػػر أؼ أأهسػػا يختم ػػاف فػػي السعشػػن فػػي حػػ ؽ أف  ال َػػائي يعػػد سػػببا  أجشبآػػا معفآػػا  ، ال
قػافرة تتس ػز عػؽ القػؾة الأف  يت قاف في األثر كالشتآَة   كيأخذ  هػذا الػرأؼ األسػتاذ  ػؾداف كمػؾرك   امػا الػرأؼ ال الػع ف ػرػ 

الحادث ال َائي ، باف الستحالة في األكلن تكؾف مظمقة ، في حػ ؽ تكػؾف فػي ال اأآػة أدػبآة   كعمػن فػذا الػرأؼ األسػتاذ 
أفسآة الؾاقعػة   فالؾقػائ  السهسػة تعػد قػؾة قػافرة امػا الؾقػائ  األقػى أفسآػة ، إلن  كؾلف ككا  تاف ، أما الرأؼ الراب  ، ف شغر

تتػؾفر ف هػا شػركط أف  كالقػؾة القػافرة ل ػدكالراؼ الراجح فقها  كقزػاء  اأهػا مرػظمحات مترادفػة   فَائآا     فأأها تعد حادثا  
؛اكل : أف تكؾف الؾاقعة غ ر مسكشة التؾق  ، ثاأآا  : أف تكؾف الؾاقعة مدتح مة الدف  ، ثال ا : أف تكؾف الؾاقعة مدتقمة كفي 

ي طػػػػه البذػػػػ ر ، السرػػػػدر الدػػػػا ق ،  قي البكػػػػرؼ بػػػػاالحكػػػػآؼ ك د  عبػػػػد ال د  عبػػػػد السَ ػػػػد يشغػػػػر: عػػػػؽ ارادة الخرػػػػؼ  
د  معػػػؾض عبػػػد التػػػؾاب ، السرجػػػ  فػػػي التعم ػػػق عمػػػن القػػػاأؾف السػػػدأي ، السَمػػػد ال ػػػاأي ، السرػػػدر الدػػػا ق،   ٕٓٗص
الرافػػديؽ د  ياسػػر باسػػؼ ذأػػؾف ، القػػؾة القػػافرة كاثرفػػا فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة    ٜٕٗص

  ٜ٘، صٕٛٓٓ، الدشة ٖٙ، العدد ٓٔلمحقؾؽ ، السَمد 
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قػػد يترتػػب الزػػرر عمػػن امػػر لػػآس لمسػػدعن عمآػػه كل ألؼ احػػد اخػػر شػػأف فآػػه ، فتشقظػػ  العالقػػة 
الدببآة فآسا كق  مؽ ضرر لتعذر اسشاده لحد فترت   السدةكلآة كفذا تظب ق لسبدأ رل التزاـ بسدػتح ى  

ب كػرة القػؾة القػافرة برػؾرة  ػريحة فػي   ٔرككػذلػ السذػرع فػي الػدكؿ السقارأػةاخذ السذػرع العراقػي ، كقد 
القاأؾف السدأي كأحد  ؾر الدبب الجشبي التي تشقظ  بػه العالقػة الدػببآة كالدػةاؿ الػذؼ ي ػار فشػا فػى 

م مسػػا اخػػذ  ػػذلػ فػػي القػػاأؾف السػػدأي ى مػػؽ جهػػة اقجرائآػػة اخػػذ السذػػرع ب كػػرة القػػؾة القػػافرة فػػي القػػؾاأ ؽ 
ؾة القػػافرة فسػػا فػػي الثػػار التػػي تترتػػب عمػػن ذلػػػ كتػػةثر عمػػن لآػػاـ اخػػرػ اذا كػػاف السذػػرع اخػػذ ب كػػرة القػػ

فػذه ال قػرة مػؽ جػاأب ؽ الكؿ  سػشب ؽالسدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية ى لإجابة عمن ذلػ 
اثػػػار القػػػؾة القػػػافرة عمػػػن إلػػػن  كال ػػػاأي أخررػػػهاقجرائآػػػة القػػػؾة القػػػافرة فػػػي القػػػؾاأ ؽ إلػػػن  أتظػػػرؼ فآػػػه
 لسدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية  السدةكلآة ا

 .اإلجرائية القؾة القاىرة في القؾانيؽ  .3

شرأا فاف السذػرع العراقػي اخػذ  ػراحة ب كػرة القػؾة القػافرة فػي القػاأؾف السؾضػؾعي كالستس ػى كسا أ
ذلػػ أف إل  عمػن فكػرة القػؾة القػافرة ،اقجرائآػة لؼ يشص  راحة فػي القػؾاأ ؽ  أأهإل  في القاأؾف السدأي

تش  ػػذ مػػؽ دكف  ل تحػػؾؿا أأهػػ اكاقجرائآػة فػػي القػػؾاأ ؽ  لهػػا تظبآقػػاتل يعشػي بػػاف القػػؾة القػػافرة ل تؾجػد 
  اقجرائآة هؼ اك حقؾقهؼ ؾاجباتالخرـؾ ل

ا " كاقعػػػػة مدػػػػتقمة عػػػػؽ ارادة اطػػػػراؼ الرابظػػػػة أأهػػػػالقػػػػؾة القػػػػافرة فػػػػي السَػػػػاؿ الجرائػػػػي ب ععرفػػػػك  
 ذأتَعػى الخرػػؼ فػي حالػػة اسػتحالة مظمقػػة أف  اأأهمػؽ شػػ، اقجرائآػة كالم ػر ل يسكػػؽ تؾقعهػا اك دفعهػػا 

 كعمن الرغؼ   ٕرتحؾؿ دكف مباشرته العسى الجرائي لمسظالبة بحقؾقه اك لتش  ذ الؾاجبات اقجرائآة "ا أأه

                                                           

  مػػؽ ٛٗٔٔ  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي السرػػرؼ ، كالسػػادة ر٘ٙٔ  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي ، كالسػػادة رٕٔٔالسػػادة ر  ٔر
 القاأؾف السدأي ال رأدي 

دار الكتػب القاأؾأآػة ،  دراسػة مقارأػة ، –اقجرائآػةد  احسد سس ر ي ياس ؽ ، دكر القؾة القػافرة فػي القػؾاأ ؽ  يشغر:  ٕر
  ٖٛ، ص ٕٙٔٓمرر، 
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 جػاء  تظب ػق لهػا أأػهإل  اقجرائآػةعدـ أص السذرع برؾرة  ريحة عمن القؾة القػافرة فػي القػؾاأ ؽ  مؽ
   ٔرالخرػ ، كفي القؾاأ ؽ الجرائآة في قاأؾف السرافعات السدأآة 

  ٗٛعالَهػا فػي السػادة ر التػيفي حالة اأقظػاع السرافعػة  اخذ السذرع ب كرة القؾة القافرة ضسشا  إذ 
يشقظػ  الدػ ر فػي الػدعؾػ بحكػؼ القػاأؾف  ؾفػاة  أرػع عمػن " التػي السرافعػات السدأآػة العراقػيقػاأؾف مؽ 

اذا كاأػع إل  قده افمآة الخرؾمة اك زكاؿ   ة مؽ كاف يباشر الخرؾمة أآابة عشػه احد الخرـؾ اك ب
القػافرة  الػشص تس ػى فكػرة القػؾة ذه الحالت السذكؾرة في فػذاهالدعؾػ قد تهآأت لمحكؼ في مؾضؾعها " ف

 القاأؾأآػةتقض السدد جاء ف ها "  التي  ٗٚٔة رالساد  مؽ ٔلمقؾة القافرة في ال قرة رتظبآقا  أَد ، ككذلػ 
عشػه بعػد تبمآمػه الخرػؾمة  باشرأك زالع   ة مؽ كاف  افم ته لمتقاضي أك فقد عمآهإذا تؾفي السحكـؾ 

    2ربى اأقزاء السدد القاأؾأآة لمظعؽ"بالحكؼ كق

 القؾة القاىرة عمى السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية.. أثر 4

الثػػػر السباشػػػر  مشهػػػا،  عػػػدة اثػػػاراقجرائآػػػة يترتػػػب عمػػػن تحقػػػق كاقعػػػة القػػػؾة القػػػافرة فػػػي القػػػؾاأ ؽ 
ككػذلػ ،  جػراءاتكالستس ى في كقض السدد القاأؾأآػة كمشهػا السػدد القاأؾأآػة الستعمقػة بػالظعؾف كدظػالف اق

الػزامهؼ  تقػديؼ دل ػى  ح ػعالخرػـؾ مػؽ عػاتق تتس ى  تخفآف العبء السمقن عمػن السباشرة ك  الثار غ ر
                                                           

فػي قػػاأؾف الثبػات العراقػػي فػي حالػة فقػػداف الػدل ى الكتػػا ي لدػبب ل يػػد لرػاحبه فآػػه تظبآقػػا  أَػد ل كػرة القػػؾة القػافرة   ٔر
الثبػات مػا كػاف يَػب اثباتػه ي بػع بَسآػ  طػرؽ أف  أرع عمن " يَؾز التي  مؽ فذا القاأؾف ٛٔعالَتها السادة ر التي

 بدػبب ل دخػى قرادةرفعبػارة  "اذا فقد الدشد الكتا ي بدبب ل دخػى قرادة  ػاحبه فآػه       -بالكتابة في حالت ؽ : اكل  

 =الدػبب الجشبػي كالػذؼ يقظػ  العالقػة الدػببآة  ػ ؽ الخظػأ كالزػرر، كفػذا يػدؿ بػاف السذػرعإلػن  اأسػا تذػ ر   احبه فآه
  ٖٙالسػادة ر   مػؽٕال قػرة ر أػص ، كفػذا الحكػؼ أَػد مػا يقا مػه فػيب كرة القؾة القافرة في القؾاأ ؽ اقجرائآة  العراقي اخذ=

   مؽ قاأؾف السدأي ال رأدي ٖٛٗٔ  مؽ السادة رٔال قرة رالسررؼ ، ك  مؽ قاأؾف الثبات
  كالخا ػة ٕٙرة رخامدػا  مؽ السػادة رال قػ عالج السذرع العراقػي فكػرة القػؾة القػافرة فػي أرػؾص قػاأؾف التش  ػذ فػيككذلػ 

أرػػع عمػػن " لمسػػديؽ الػػذؼ لػػؼ يػػتسكؽ مػػؽ تقػػديؼ  إذبحالػػة عػػدـ الػػتسكؽ مػػؽ العتػػراض عمػػن التش  ػػذ فػػي السػػدة السقػػررة ، 
السش ػذ العػدؿ حتػن يػـؾ تحرػ ى الػديؽ إلػن  يقػدـ اعتراضػهأف  العتراض عمن التش  ذ خالؿ السدة السقررة لقػؾة قػافرة     

: د  احسػػد سػس ر ي ياسػ ؽ ، السرػػدر    يشغػػر  هػذا الرػددالحالػة لػػؼ تعالَهػا القػؾاأ ؽ السقارأػػة بذػكى كافػي     " كفػذه
  ٖٓالدا ق ، ص

  مػؽ قػاأؾف ٓٗ٘  مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة السرػرؼ ، كالسػادة رٕٚٔيشغر لسػا يقا مهػا أػص السػادة ر  ٕر
  اقجراءات السدأآة ال رأدي
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في مَاؿ  الراحبه فآه ، كاألثر الخر كفؾ ما يهسش دالثبات في حالة فقداف الدل ى الكتا ي لدبب ل ي
امة ل تقـؾ مالؼ تتؾفر الع لمقؾاعد طبقا  السدةكلآة السدأآة ك ه كفؾ اأت اء السدةكلآة السدأآة ، فدراستشا فذ

اذا  سػاسكضػرر كعالقػة سػببآة ، كعمػن فػذا األ اك تعدض في استعساؿ الحق  ها ال الثة مؽ خظأأركاأ
قػؾة قػافرة كاأػع الدػبب فػي عػدـ أف  اذا ثبػع كل ته السدأآػةاخى الخرؼ  ؾاجب اجرائي فػال تػشهض مدػة 

القػػافرة تش ػػي السدػػةكلآة السدأآػػة عػػؽ الخرػػؼ القػػؾة أف  مباشػػرته لهػػذا الؾاجػػب الجرائػػي ، كدسعشػػن اخػػر
   0ررر كذلػ لأت ػاء الرابظػة الدػببآةالزركؽ  الخظأ كؾاجب الجرائي حتن كاف تحقق ركؽ السكمض بال

امػػاـ أكػؾف  إذفػي بعػض الحػالت ل تع ػي السػدعن عمآػه مػؽ السدػةكلآة  قػدالقػؾة القػافرة  فػأف ذلػػكمػ  
السكمض به ، ؾاجب الجرائي الاستحالة مةقتة كلكشها تعفآه مؽ السدةكلآة الشاجسة عؽ التأخ ر في تش  ذ 

تع ػػي مػػؽ الَػػزاء السترتػػب عمػػن عػػدـ القآػػاـ  كؾأهػػااقجرائآػػة طبآعػػة القػػؾة القػػافرة  مػػا يترتػػب عمػػنكفػػذا 
 يبقػػن الخرػػؼ  فػػالتزاـ  مػػض بػػهالخرػػؼ السكاللتػػزاـ السمقػػن عمػػن عػػاتق مػػؽ دكف  بالؾاجػب الجرائػػي فقػػط

تع ػػي  فػػالقؾة القػػافرة ،  تش  ػػذ اللتػػزاـقائسػا  لكشػػه مؾقػػؾؼ التش  ػػذ حتػػن زكاؿ القػػؾة القػػافرة الػػذؼ حػػاؿ دكف 
   ٕرالبآة القؾاأ ؽ السدأآة السقارأةمؽ الَزاء فقط كفذا ما اخذت به غ

 الغير فعل : ثانياً 

يعد فعى الم ر ثاأي  ؾرة مؽ  ؾر الدبب الجشبي الساأ  مؽ لآاـ السدةكلآة السدأآة كقد أص 
عمػن فعػػى الم ػػر كدػػبب اجشبػػي يسشػ  لآػػاـ السدػػةكلآة السدأآػػة اذا مػػا  ٖرالسذػرع العراقػػي ككػػذلػ السرػػرؼ 

 فػػؾ بدػػبب فعػػى الم ػػر ، الستزػػرراثبػػع السػػدعن عمآػػه فػػي دعػػؾػ التعػػؾيض بػػاف الزػػرر الػػذؼ ا ػػاب 
فػي فػػذه الحالػػة حػق الرجػػؾع عمػن ذلػػػ الم ػػر كمظالبتػه بػػالتعؾيض ، كم ػاؿ ذلػػػ لآػػاـ  لمستزػػرركيكػؾف 

اك تذػػه ر بالخرػػؼ السػػدعي فآقػػؾـ فػػذا  رفػػ  دعػػؾػ التعػػؾيض ضػػد  إسػػاءةالسحػػامي بأعػػداد لئحػػة ف هػػا 
ه ر اك تذػػ إسػػاءةى الػػذؼ لػػؼ يظمػػب مػػؽ السحػػامي اعػػداد الالئحػػة بسػػا تزػػسشته مػػؽ سؾكػػالسػػدعن عمآػػه ال

 بالخرؼ  

                                                           

السػػكشدرية ،  ،ٔد  ي سػػع د عبػػد الػػرحسؽ ، القػػؾة القػػافرة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات ، دار ال كػػر الَػػامعي ،طيشغػػر:   ٔر
  ٖٛ  د  ياسر باسؼ ذأؾف ، السردر الدا ق ، صٕ٘٘، صٕٚٓٓ

  ٗٓٔد  احسد سس ر ي ياس ؽ ، السردر الدا ق ، ص يشغر:  ٕر
   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ  ٘ٙٔرادة ك الس   مؽ القاأؾف السدأي العراقئٕٔالسادة ر  ٖر
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" ال عػى الػذؼ يرػدر مػؽ شػخص متػدخى فػي حػادث شػكا مشػه الستزػرر بأأػه كعػرؼ فعػى الم ػر 
يذرؾ فػي أف  لمتعؾيض عؽ ضرر ا ابه مؽ غ رطمبا  السدعي في كجه السدعن عمآه الذؼ اخترسه 

كغ ػػر الحػػارس  الستزػػرر، كالم ػػر فػػؾ كػػى شػػخص غ ػػر  ٔرالخرػػؾمة الم ػػر الػػذؼ اتػػن  ػػذلػ ال عػػى " 
كغ ػػػػر الشػػػػخاص الػػػػذيؽ يدػػػػػأؿ عػػػػشهؼ الحػػػػارس قاأؾأػػػػا  كفػػػػؼ الشػػػػخاص الػػػػذيؽ يكؾأػػػػؾف تحػػػػع رعايتػػػػه 

أف  فزػػال  عػػؽيذػػترط   ٕرالػػبعضأف إلػػن   ؽ   كتَػػدر الشػػارةكالقا ػػريؽ كمػػؽ فػػي حكسهػػؼ مػػؽ التػػابع
أحرافػا  عػػؽ يعػػد اأف  يكػؾف فػذا ال عػػى خظػأ  ، بسعشػيأف  يكػؾف فعػى الم ػػر لػه شػأف فػػي احػداث الزػػرر،

الدػػمؾؾ السػػألؾؼ لمذػػخص السعتػػاد ، كدخالفػػه ل يكػػؾف لػػه اثػػر فػػي مدػػةكلآة السػػدعن عمآػػه كيكػػؾف فػػذا 
اذا كػػاف الدػػبب فآسػػا أػػتج مػػؽ ضػػرر أمػػا  الخ ػػر فػػؾ السدػػةكؿ كحػػده كتكػػؾف مدػػةكل ته مدػػةكلآة كاممػػة

يكػػؾف لمزػػرر سػػبباف كيكػػؾف كػػى مػػؽ السػػدعن عمآػػه  أأػػهخظػػأ السػػدعن عمآػػه ك فعػػى الم ػػر فإلػػن  يرجػػ 
عمػػن اؼ مشهػػا بقػػدر مػػا عػػؽ تعػػؾيض الزػػرر بالتزػػامؽ ، كجػػاز لمستزػػرر بػػاف يرجػػ   مدػػةكل  كالم ػػر 

عػالج ك  ، ٖريرجػ  عمػن الخػر  شرػ به فآػهأف  ، كجاز لسؽ دفػ  كامػى التعػؾيض مشهػااحدث مؽ ضرر
اذا كػػػاف  أأػػػه العرالآػػػة قزػػػع محكسػػػة التس  ػػػز التحاديػػػة إذالقزػػػاء فػػػي ك  ػػػر مػػػؽ احكامػػػه فعػػػى الم ػػػر 

جػػاء فػػػي احػػد قػػرارات محكسػػػة ك  ،  ٗرالزػػرر أاشػػ  عػػؽ فعػػػى الم ػػر ل يكػػؾف السػػػديؽ ممػػـز بالزػػساف 
ل يرفػ  السدػةكلآة عػؽ العسػاؿ  الستزػرر" مؽ السقرر قاأؾأا  باف فعػى الم ػر اك  أأهب السررية الشقض

   ٘رفذا ال عى خظأ في ذاته كاحدث كحده الزرر اك سافؼ فآه" ّعداذا إل  الذخرآة اك يخ ض مشها

                                                           

دراسػػة مقارأػػة ، رسػػالة ماجدػػت ر –حسػػزة كامػػى فذػػاـ ا ؾدآػػ  ، الدػػبب الجشبػػي كاثػػره عمػػن احكػػاـ السدػػةكلآة السدأآػػة   ٔر
   ٜٛ، صٕٛٔٓ/ كمآة الدراسات العمآا ،  إلن جامعة الشَاح الؾطشآة في أا مس مقدمة

 عبد الرزاؽ الدشهؾرؼ، الؾسآط في شرح احكاـ اللتزاـ الَديػد ، أغريػة اللتػزاـ  ؾجػه عػاـ ، مرػادر اللتػزاـ يشغر:  ٕر
  ٜٙٛ، السردر الدا ق ، صٔج
ء ، مػؽ دكف الديؽ الدأا ؾرؼ ك د  عبد الحس د الذؾرا ي ، السدةكلآة السدأآة في ضؾء ال قه كالقزاعز  د  يشغر:  ٖر

  ٕٛٔص ، السردر الدا ق ،   د: عبد القادر العرعارؼ ٖٕٗ، صٜٛٛٔمكاف الشذر، 
السختػار ،   بػدعب ػد عالقاضي سػمساف  :مذار الآه ٜٕٓٓ/ٕ/  ٓٔ/ في  ٕٛٓٓمة / ف ئة عا/  ٖٖ٘لقرار رقؼ ا  ٗر

  ٗٚ، ص ٜٕٓٓدار أذر ، بمداد ، مؽ دكف  ، القدؼ السدأي ،   ز التحاديةمؽ قزاء محكسة التس
 مشذػػػػػػؾر عمػػػػػػن الأترأػػػػػػع عمػػػػػػن الػػػػػػرابط :  ٜٛٙٔ/ ٗ/ٕجمدػػػػػػة  ٖٓلدػػػػػػشة  ٜٗٔقػػػػػػؼ طعػػػػػػؽ مػػػػػػدأي مرػػػػػػرؼ ر   ٘ر
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689.html  ٘تاريا الزيارة/ٛ/ٕٕٓٔ  

https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/07/149-30-2-4-1968-19-2-101-689.html
https://ahmedazimelgamel.blogspot.com/2020/07/149-30-2-4-1968-19-2-101-689.html
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 رتزر السخظا  : ثالثاً 

  مؽ ٘ٙٔمؽ القاأؾف السدأي العراقي كالسادة ر  ٕٔٔاستشادا قحكاـ السادة ر رزر تسخظأ ال ُيعد
القػػاأؾف السػػدأي السرػػرؼ  ػػؾرة مػػؽ  ػػؾر الدػػبب الجشبػػي تشعػػدـ العالقػػة الدػػببآة عشػػد تحققػػه كل تقػػؾـ 
السدػػةكلآة السدأآػػة برػػؾرة عامػػة ، فػػاذا اثبػػع السػػدعن عمآػػه بػػاف السػػدعي تدػػبب بخظػػاه فآسػػا لحقػػه مػػؽ 

اذا اثبػع السػدعن أمػا  السػدعن عمآػه ، خظػأدػببآة  ػ ؽ الزػرر ك ضرر ف ي فذه الحالػة تشت ػي العالقػة ال
عمآه باف خظأ السدعي الستزرر قد اشترؾ م  خظاه في احداث الزرر فعشدئذ تؾزع السدةكلآة   شهسػا 

اذا كػاف خظػأ الستزػرر عسػدؼ اك جدػآسا كاسػتمرؽ خظػأ السػدعن عمآػه إل  كال  حدب جدامة خظػأه ،
   ٔرسة لمسدعي الستزرر بالتعؾيضالسحكف ي فذه الحالة ل تحكؼ 

ذلػػ حالػة عػدـ  يكدبب لستبعاد مدةكلآة السدعن عمآه ل يعشػ الستزرركعشد الكالـ عؽ خظأ 
 ف أ دػه ف ػي فػذه الحالػة ل أكػؾ  الستزػرركقؾع اؼ خظػأ مػؽ السػدعن عمآػه كاف الزػرر أذػأ عػؽ خظػأ 

فػػؾ مػػؽ الحػػق الزػػرر  ش دػػه ، كاأسػػا  الستزػػررباأل ػػى امػػاـ مدػػةكلآة مدأآػػة  ػػى خرجشػػا مػػؽ أظاقهػػا ف
أف  يذػػترطلػػذلػ عشػدما يقػػ  معػه فػػي الؾقػػع ذاتػه خظػػأ مػؽ السػػدعن عمآػه ،  الستزػػررالكػالـ عػػؽ خظػأ 

فػػي سػػمؾكه عػػؽ الدػػمؾؾ السػػألؾؼ  الستزػػرريشحػػرؼ أف  خظػػأ  اؼ الستزػػرريكػػؾف ال عػػى الرػػادر مػػؽ 
حػػداث الزػػرر، فػػاذا كقػػ  خظػػػأ لػػه  ػػمة فػػي ا الستزػػرريكػػؾف خظػػأ أف  لمرجػػى السعتػػاد، ككػػذلػ يذػػترط

أـ  السػػػدعي كالسػػػدعن عمآػػػه يمػػػـز معرفػػػة فآسػػػا اذا اسػػػتمرؽ احػػػد الخظػػػأيؽ الخػػػر الستزػػػررمذػػػترؾ مػػػؽ 
قػػػد اسػػػتمرؽ خظػػػأ  الستزػػػرراسػػػتقى كػػػال مشهػػػا فػػػي احػػػداث الزػػػرر، ف ػػػي الحالػػػة الكلػػػن اذا كػػػاف خظػػػأ 

اذا كػاف خظػأ أمػا  السدعن عمآه فاف رابظة الدببآة تشعدـ كترت   تبعا لذلػ السدةكلآة عؽ السػدعن عمآػه
، كاف السدعن عمآه فػؾ السدػةكؿ مدػةكلآة كاممػة  الستزررالسدعن عمآه فؾ الذؼ فاؽ كاستمرؽ خظأ 

مذترؾ م  خظأ السػدعن  الستزرر في الحالة ال اأآة اذا كاف خظاأما  ، الستزررل يخ ض مشها خظأ 
، كقػػد أغػػؼ السذػػرع العراقػػي ذلػػػ بسؾجػػب السػػادة   ٕرلقاضػػي يقػػـؾ باأقػػاص مقػػدار التعػػؾيضعمآػػه فهشػػا ا

                                                           

   ككذلػ أص السادةٕٕٗعبد السَ د الحكآؼ ك عبد الباقي البكرؼ ك ي طه البذ ر ،السردر الدا ق ، صيشغر:   ٔر
   مؽ قاأؾف السدأي العراقي  ٕٓٔر
 مرػادر اللتػزاـعبد الرزاؽ الدشهؾرؼ، الؾسآط في شرح احكاـ اللتزاـ الَديػد ، أغريػة اللتػزاـ  ؾجػه عػاـ ،  يشغر:  ٕر
 =  ٖٕ٘، السردر الدػا ق، صٔد د تشاغؾ ، مرادر اللتزاـ ، طسس ر عبد ال د    ٜٛٛ، السردر الدا ق ، صٔج
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تحكػؼ إل  ر التعػؾيض اكتػشقص مقػداأف  أرػع عمػن "يَػؾز لمسحكسػة التػي  مؽ القاأؾف السػدأي ٕٓٔر
مركػز مػا اذا كػاف الستزػرر قػد اشػترؾ بخظػأه فػي احػداث الزػرر اك زاد فآػه اك كػاف قػد سػؾأ تعػؾيض  

   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ ٕٙٔحد كب ر م  أص السادة رإلن  جاءت متظابقة التيالسديؽ " 

شاشػػ  عػػؽ العسػػى الزػػػار السذػػرع أغػػؼ مدػػألة تعػػػدد السدػػةكل ؽ عػػؽ تعػػؾيض الزػػػرر الأف  كسػػا
عمػػن " اذا مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي    ٕٚٔالسػػادة ر   مػػؽٔال قػػرة ر سذػػرع العراقػػي فػػيشص البرػػؾرة عامػػة فػػ

تعدد السدةكلؾف عؽ عسى غ ر مذركع كاأؾا متزامش ؽ في التػزامهؼ  تعػؾيض الزػرر دكف تس  ػز  ػ ؽ 
مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي السرػػرؼ عمػػن   ٜٙٔال اعػػى ال ػػمي كالذػػريػ كالستدػػبب " ككػػذلػ أرػػع السػػادة ر

دةكلؾف عؽ عسى كاأؾا متزامش ؽ في التزامهؼ  تعػؾيض الزػرر، كتكػؾف السدػةكلآة   ػشهؼ اذا تعدد الس"
 اذا ع ؽ القاضي أر ب كال مشهؼ بالتعؾيض "إل  بالتداكؼ ،

 ل يقظػ  العالقػة الدػببآة مػالؼ يدػتمرؽ خظػأ السػدعن عمآػه الستزػرركمسا تقدـ يتزح باف خظأ 
اثػػػر فػػػي اأت ػػػاء مدػػػةكلآة  الستزػػػرراذا اشػػػتركا الخظػػػأيؽ معػػػا فػػػي احػػػداث الزػػػرر ل يكػػػؾف لخظػػػأ أمػػػا 

قزػع  إذالسدعن عمآه بالكامى  ى يقترر اثره عمن تخفآف السدةكلآة ، كفذا مػا اسػتقر عمآػه القزػاء 
يقظػػ  رابظػػة الدػػببآة  الستزػػرر خظػػأأف  السقػػرر فػػي قزػػاء محكسػػة الػػشقضمحكسػػة الػػشقض السرػػرية " 

ر الَػػاأي ككػػاف كافآػػا  كحػػده قحػػداث الشتآَػػة ، فػػإف سػػافؼ فقػػط فػػي إحػػداث الزػػر  خظػػأ اسػػتمرؽ  متػػن
   ٔرآة"اقترر أثره عمن تخفآف السدئؾل

 

                                                                                                                                                                                

 ٕٕٓٓالقافرة ،  السةسدة ال شآة لمظباعة كالشذر ،د  ي عبد الغافر حد ؽ ، خظأ السزركر كاثره عمن السدةكلآة ،=
  ٙ٘، ص

الػػػرابط :  عمػػػنمشذػػػؾر عمػػػن الأترأػػػع    ٜٕٔٓ/ ٖ/ ٕ٘ الرػػػادر بَمدػػػة قزػػػائآة ٔٛلدػػػشة  ٓٓٔٛالظعػػػؽ رقػػػؼ   ٔر
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391417&ja=266064 تاريا الزيارة ٛ /ٛ/ٕٕٓٔ 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391417&ja=266064
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391417&ja=266064


 

 

 

 

 
 

 

 ال رى ال الع        
سدأآة ثار السدةكلآة الأ

الشاشئة عؽ الظعؾف 
ةالك دي
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 الفرل الثالث                                                

 سدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيديةثار السدؤولية الأ         

أحػػػراؼ فػػػي اذا تػػػؾفرت اركػػػاف السدػػػةكلآة الشاشػػػئة عػػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػػة كالستس مػػػة بالخظػػػأ اك ال
يتؾجػػػب عمػػػن  إذكالزػػػرر كالعالقػػػة الدػػػببآة تحققػػػع السدػػػةكلآة كترتبػػػع عم هػػػا اثارفػػػا ،  اسػػػتعساؿ الحػػػق

السدػػةكؿ ل يقػػـؾ أف  السعتػػاد  هػػذا الرػػددأف إل  السدػػةكؿ تعػػؾيض الزػػرر الػػذؼ احدثػػه بدػػبب الك ػػد ،
لمسظالبػة  تزػررالس مػؽبَبر الزرر الذؼ احدثه مؽ تمقاء أ ده كداختآاره  ى ل ػد مػؽ المَػؾء لمقزػاء 

كي ار تدػاؤؿ فشػا فػؾ فػى مػؽ السسكػؽ الترػدؼ لمظعػؾف الك ديػة  بالتعؾيض بسؾجب دعؾػ السدةكلآة  
كالح مؾلػة دكف كقػػؾع الزػػررى كاذا كػػاف ذلػػػ مسكشػػا  مػافي كسػػائى الترػػدؼ لهػػذه الظعػػؾف الك ديػػة ى كاذا 

الظعػؾف  كق  الزرر مافي سبى معالَة كجبر الزػررى كلتؾضػآح اثػار السدػةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ
  الكؿ بحػػػعالسالك ديػػػة كاجابػػػة فػػػذه التدػػػاؤلت ل ػػػد مػػػؽ تشػػػاكؿ فػػػذا ال رػػػى فػػػي مبح ػػػ ؽ ، أخرػػػص 

السؾاجهػػة لبآػػاف كآفآػػة  ال ػػاأي بحػػعالسك  سدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػةدعػػؾػ السدػػةكلآة اللتؾضػػآح 
  القاأؾأآة لمظعؾف الك دية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           الفصل الثالث : أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية      

037 

  

 االول السبحث

 الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية دعؾى السدؤولية السدنية

 الك ديػػة برػػ ة عامػػة عػػادة ل جػػراءاتاف الحػػق فػػي تعػػؾيض الستزػػرر مػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة كاق
 ضػررا   اخى  ؾاجب قاأؾأي اجرائي اك اأحرؼ باستعساؿ الظعؽ كسبب ؼال اعى الذ مؽيدمؼ به رضائآا  

القزاء لمسظالبة بػالتعؾيض بسؾجػب دعػؾػ السدػةكلآة إلن  المَؾءإل  ، فال يكؾف اماـ الستزرربالم ر 
السحكسػة  مػؽتحديد آلآة أغر دعؾػ السدػةكلآة ي ار في مؾضؾع دعؾػ السدةكلآة مؾضؾع السدأآة   ك 
ل ػد مػؽ تشػػاكؿ مؾضػؾع الثبػات ، كفػػذا مػا سشؾضػحه فػي مظمبػػ ؽ أتشػاكؿ فػي السظمػػب ك  السخترػة  ،

الثبػات أبػ ؽ ال ػاأي  لسظمػبكفػي االسحكسػة السخترػة ،  مػؽالسدةكلآة آلآة أغر دعؾػ الكؿ مؾضؾع 
 في دعؾػ السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية 

 السظمب االول

 السحكسة السخترة مؽآلية نغر دعؾى السدؤولية 

الظرؼ الستزػرر مػؽ الظعػؾف الك ديػة فػال  مؽالسظالبة  السبادرة ك تتؾقض دعؾػ السدةكلآة عمن
، لف فػذا التعػؾيض ل يعػد بس ابػة مرػاريف الػدعؾػ التػي تحكؼ السحكسػة بػالتعؾيض مػؽ تمقػاء أ دػها 

 سػؾاء  ،   ٔر  مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػةٙٙٔتحكؼ  ها السحكسة مؽ تمقاء أ دها عسال  بأحكاـ السػادة ر
اـ امػػاـ السحكسػػػة التػػػي حرػػى امامهػػػا الظعػػػؽ اك الجػػػراء عػػػؽ طريػػق دعػػػؾػ ا ػػػمآة تقػػػكاأػػع السظالبػػػة 

التػػي  السحكسػػة أ دػػهاالك ػػدؼ اك امػػاـ محكسػػة مخترػػة اخػػرػ ، اك تقػػاـ عػػؽ طريػػق دعػػؾػ حادثػػة امػػاـ 
لػذلػ    ٕربػالظعؽالسػدعن عمآػه  مػؽالسػدعي بػالظعؽ اك  مػؽيترػؾر اقامتهػا أف  تشغر الظعؽ ، كيسكػؽ

                                                           

اقجراءات السدأآة   مؽ قاأؾف ٜٙٙرلسرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ كالسادة   مؽ قاأؾف اٜٙٔكالسادة ر (0)
 :التي أرع عمن  ال رأدي

Article 696 

 The legal cost will be borne by the losing party, unless the judge, by a reasoned decision, 

imposes the whole or part of it on another party. 
د ي سع  د  :كيشغر  ٖ٘ٔص احسد ا ؾ الؾفا ، أغرية الحكاـ في قاأؾف السرافعات ،السردر الدا ق ،د   يشغر:  ٕر

ك: مػػدحع السحسػػؾد، السرػػدر  ٜٕ٘ص ،ٕٔٓٓالقػػافرة ، دار الشهزػػة العردآػػة ، ،ٔط الحكػػؼ القزػػائي، عبػػد الػػرحسؽ ،
   ٕٗٙالدا ق ، ص
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الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية التػي تقػاـ برػؾرة ا ػمآة ، ك كػذلػ التػي سشتشاكؿ دعؾػ السدةكلآة السدأآة 
 -:تقاـ برؾرة تبعآة في فرع ؽ مدتقم ؽ ككسا يأتي

 الفرع االول

 دعؾى السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية السقامة برؾرة اصمية

اقامػػة الػػدعؾػ ال ػػمآة بالسدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة ل تختمػػض  إجػػراءاتاف 
 كفقػػا    تقػػاـآة محػػددة ألقامتهػػا  ػػى العامػػة فػػي اقامػػة الػػدعؾػ السدأآػػة ، فػػال تحتػػاج شػػكم جػػراءاتعػػؽ اق
كػػدعؾػ فآَػػؾز ا ػػدائها  العامػػة التػػي تحكػػؼ اقامػػة الػػدعؾػ السدأآػػة كالػػؾاردة فػػي قػػاأؾف السرافعػػاتلمقؾاعػػد 

    ٔرلمقؾاعد العامة السقررة في قاأؾف السرافعات  طبقا  العادية ك  جراءاتلإ كفقا   ا مآة تقاـ 

التذريعات اختم ػع فػي الػشص  ػراحة عمػن اجػازة المَػؾء لمسظالبػة بػالتعؾيض عػؽ  اف كالسالحع
الزػػرر الشاشػػ  عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة  ػػدعؾػ ا ػػمآة ، فب شسػػا أَػػد كػػى مػػؽ القػػاأؾف العراقػػي كالسرػػرؼ 

الشص  راحة  شص عاـ عمن اجازة السظالبة بالتعؾيض  دعؾػ ا مآة  ـز الرسع عؽتلاقد كال رأدي 
القؾاعػػػد العامػػػة كاراء إلػػػن  ا تركػػػع ذلػػػػأأهػػػالتقاضػػػي بقرػػػد الك ػػػد ك  إجػػػراءات إسػػػاءة برػػػؾرة عامػػػة عشػػػد

،  ٕراجػازت اقامػة دعػؾػ عػؽ اؼ ضػرر يرػ ب الذػخص  ػدعؾػ ا ػمآة  التػيال قهاء كاجتهػاد القزػاء 
   ٖرأَد بعض القؾاأ ؽ اجازت  راحة فذا الحكؼ

ل ماأ  مؽ قبػؾؿ الػدعؾػ ال ػمآة فػي السظالبػة بػالتعؾيض  أأهذفب جاأب مؽ ال قه بالقؾؿ  إذ 
المَػػػؾء لمػػػدعؾػ ال ػػػمآة فػػػي السظالبػػػة بػػػالتعؾيض عػػػؽ  ُج ػػػزأ،  ػػػى الك ديػػػة  جػػػراءاتعػػػؽ الظعػػػؾف كاق

يقػدـ الستزػرر أف مػؽ دكف  الظعػؽ إجراءاتالضرار الشاشئة عؽ دعؾػ اك دفاع ك دؼ ، لف اأقزاء 
 ك ػدؼاذا اتخػذ الجػراء الفػ، بالتعؾيض ل يحرمه ذلػ مؽ السظالبة  هذا التعؾيض  دعؾػ ا ػمآة طمبا   

                                                           

   ٚ٘ٔص ،قاأؾف السرافعات ،السردر الدا ق احسد ا ؾ الؾفا ، أغرية الحكاـ في د   يشغر:  ٔر
  ٓٚٙفي اجراءات التقاضي كالتش  ذ، السردر الدا ق ، ص ساءةد  احسد ا را آؼ عبد التؾاب ، اق  ٕر
قػػد أػػص فػػي السػػادة  ٜٓٛٔ  لدػػشةٖٛأَػػد بعػػض التذػػريعات كقػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة الكػػؾيتي السػػرقؼ ر  ٖر
كتخػتص    اذا قرد مؽ الػدعؾػ اك الػدفاع ف هػا مَػرد الك ػد جػاز الحكػؼ بػالتعؾيض عمػن مػؽ قرػد ذلػػ  عمن " ٕٕٔر

" كفشػػا  رفػػ  ال هػػا بظمػػب عػػارض اك  ػػدعؾػ ا ػػمآة شغػػر فػػذا الظمػػب السحكسػػة التػػي أغػػرت الػػدعؾػ اك الػػدفاع الك ػػدؼ كي
السذرع الكؾيتي حرر اختراص أغر الدعؾػ بالسحكسة التي أغرت الدعؾػ ك التػي حرػى امامهػا الجػراء أف  أالحع

  الك دؼ كؾأها السحكسة السظمعة عمن الؾقائ  كالجراءات الك دية الحا مة مؽ الخرـؾ
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فػػػال يسمػػػػ الخرػػػؼ طمػػػب  عشػػػهالتعؾيض بػػػ ةبػػػالظالسفػػػي  خرػػػؼأمػػػاـ محكسػػػة الدرجػػػة األكلػػػن كتراخػػػي ال
يتقػػدـ بظمبػػه أمػػاـ محكسػػة الدرجػػة الكلػػن حتػػن تدػػتش ذ السحكسػػة أف   ػػى عمآػػه ؼالسػػتئشاالتعػػؾيض فػػي 
ل تتبػػػ ؽ  كقػػػد ، قاضػػػيتالكحتػػػن ل ي ػػػؾت الخرػػػؼ عمػػػن خرػػػسه درجػػػة مػػػؽ درجػػػات ، كليتهػػػا برػػػدده 

  الخرػػؾمة بم ػػر حكػػؼ فػػي السؾضػػؾع يقزػػتشأف  ، اك ظعػػؽفػػي مؾضػػؾع ال بػػعبعػػد الإل  الك ػػدالسحكسػػة 
عػػؽ  العػػارض يضؾ لتعػػفػػال تسمػػػ السحكسػػة ال رػػى فػػي طمػػب ا ،بعػػدـ الخترػػاص قػػراركسػػا اذا  ػػدر 
 تعؾيض  السحكسة السخترة مظالبا  اماـ يرف  دعؾػ مبتدأة أف إل  الستزرراماـ  يكؾف  طعؽ ك دؼ فال

فػػذه الظريقػػة فػػي السظالبػػة بػػالتعؾيض عػػؽ ، إل أف  الك ديػػة الظعػػؽ عػػؽ الزػػرر الػػذؼ لحػػق بػػه أتآَػػة
 التػيالتش  ػذ الك ديػة  إجػراءاتن العكػس مػؽ السظالبػة بػالتعؾيض عػؽ الحػدكث عمػ ةالظعؾف الك ديػة أػادر 

    ٔريتؼ اللتَاء لمسظالبة  دعؾػ ا مآة بذكى متكرر

اجػػػػاز فآػػػػه  إذفػػػػي حالػػػػة الأكػػػػار الك ػػػػدؼ لمدػػػػشد ،  خا ػػػػا   السذػػػػرع العراقػػػػي قػػػػد اكرد أرػػػػا   كأَػػػػد
ايػػػراد أػػػص عػػػاـ يَ ػػػز أمػػػا  ،  ٕرلمستزػػػرر السظالبػػػة بػػػالتعؾيض فػػػي أ ػػػس الػػػدعؾػ اك  ػػػدعؾػ ا ػػػمآة 
مػػؽ السذػػرع العراقػػي كالسرػػرؼ  السظالبػػة بػػالتعؾيض عػػؽ الجػػراء الك ػػدؼ  ػػدعؾػ ا ػػمآة فمػػؼ يب شػػه كػػال  

محكسػة الػشقض ال رأدػآة اجػازت أف  ف ػي جاأػب القزػاء أَػد  كال رأدي فقد تركػؾا المػر لم قػه كالقزػاء
" السػػدعي الػػذؼ جػػاء فآػػه  إذالمَػػؾء عػػؽ طريػػق الػػدعؾػ ال ػػمآة لمسظالبػػة بػػالتعؾيض فػػي احػػد قراراتهػػا 

يدػػبب مػػ  ذلػػػ ضػػرر لمسػػدعي عمآػػه ، الػػذؼ ل يكػػؾف لديػػه طريػػق آخػػر غ ػػر أف  تػػرؾ دعػػؾاه ، يسكػػؽ
مؽ جاأب اخر ل يؾجد في قاأؾف السرافعات العراقي أػص يسشػ  مػؽ ذلػػ ، مسػا ،   ٖر" الدعؾػ األ مآة

 طبقػػا  يعشػػي جػػؾاز اقامػػة دعػػؾػ ا ػػمآة لمسظالبػػة بػػالتعؾيض عػػؽ الضػػرار الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة 
  لمقؾاعد العامة 

                                                           

د    ٜٗٙصكػػػاز، التعم ػػػق عمػػػن قػػػاأؾف السرافعػػػات ، السرػػػدر الدػػػا ق عػػػز الػػػديؽ الدأا ػػػؾرؼ ك حامػػػد ع يشغػػػر:  ٔر
  ٛٗٔرمزاف خزر شسس الديؽ ، السردر الدا ق ، ص

في حالة اقأكار الك دؼ لمدشد يحق رعمن أأه  قاأؾف الثبات العراقي السعدؿ   مؽٕ٘ر   مؽ السادةٕال قرة ر أرع  ٕر
   ذلػ في أ س الدعؾػ أك في دعؾؽ مدتقمة يظالب  تعؾيض عؽ الزرر الذؼ ير به عؽأف  لمستزرر

الدعؾػ الك دية ، بحع مشذؾر في مَمة السحاماة ، العدد الدػادس ،  الح الديؽ عبد الؾفاب ،د  : اشار إلن ذلػ  ٖر
 ك:  ٜٛٔ،صٜٗ٘ٔالدشة الرابعة كال الثؾف ، مرر ، 

Cass . Civ . 28 October 1947 , Gaz . Pal 1947.2.277  - 
  ٗٙٔأؾاؼ حاـز خالد كعمي عب د عؾيد الحديدؼ، السردر الدا ق ، صأقال عؽ : 
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كالدػػػةاؿ الػػػذؼ يظػػػرح فشػػػا ، اذا كػػػاف ال قػػػه كالقزػػػاء مت ػػػق عمػػػن اجػػػازة اقامػػػة دعػػػؾػ السدػػػةكلآة 
كالسظالبة بالتعؾيض  دعؾػ ا مآة ، فسا في السحكسة السخترة  هػذه الػدعؾػ فػى تقػدـ امػاـ السحكسػة 

 ػاحبة  يكػؾف ذلػػ امػاـ السحكسػةأمػا  حرى امامهػا الجػراء الك ػدؼ التيالتي أغرت الدعؾػ ال مآة 
قػػاأؾف قؾاعػػد الخترػػاص السكػػاأي كالشػػؾعي السشرػػؾص عم هػػا فػػي  كفقػػا   الخترػػاص الشػػؾعي كالسكػػاأي

 السرافعات ى 

، ككػػػذلػ السذػػػرع  ٔر رأدػػػي لػػػؼ يعالَػػػا فػػػذه الحالػػػةالسذػػػرع السرػػػرؼ كالأف   هػػػذا الرػػػددأالحػػػع 
 سػاسالك ديػة مػؽ األ جػراءاتالعراقي بظبآعة الحاؿ لعدـ تبشآه احكاـ خا ة بالسدةكلآة السدأآػة عػؽ اق

السخترػػة بػػالشغر  ػػدعؾػ السحكسػػة  ، لػػذلػ جػػاء السؾقػػض ال قهػػي باتَػػاف ؽ متبػػايش ؽ بخرػػؾص تحديػػد
 -:يأتي  السدةكلآة في حاؿ تقديسها برؾرة دعؾػ ا مآة أتظرؽ لهذيؽ السؾق  ؽ ككسا

                                                           

 الخػذإلػن  ، ٜٓٛٔلدػشة  ٖٛفي قاأؾف السرافعات السدأآػة كالتَاريػة السػرقؼ  اتَه السذرع الكؾيتي بخالؼ ذلػ أَد (0)
السحكسػة إلػن  األجػراء الك ػدؼتعػؾيض عػؽ  كرة الختراص التبعي لمسحاكؼ ، عؽ طريق إعظاء الخترػاص بظمػب الب

إذا قرػد  ":    التػي تقزػي بأأػهٕٕٔ، كقػد كرد فػذا الحكػؼ فػي السػادة ر ظعػؽ اك الجػراء الك ػدؼالتي أغرت ال األ مآة
مؽ الدعؾػ أك الدفاع ف ها الك د جاز الحكؼ بالتعؾيض عمن مػؽ قرػد ذلػػ ، كتخػتص  شغػر فػذا الظمػب السحكسػة التػي 

، كذلػػػ لف فػذه السحكسػػة قػد عايذػػع  "  هػا بظمػػب عػارض أك  ػػدعؾػ أ ػمآةأغػرت الػدعؾػ أك الػػدفاع الك ػدؼ كيرفػػ  إل
تكؾف اقدر مؽ غ رفا عمن البػع كدذلػ أك الدفاع الذؼ ترتب عمآه التعؾيض ، اك الظعؽ الغركؼ التي أحاطع بالدعؾػ 
السظمػػق ، كالخترػػاص التبعػػي لمسحكسػػة بظمػػب التعػػؾيض مػػؽ الشػػؾع ،    الظعػػؽ الك ػػدؼفآسػػا اأظػػؾت عمآػػه الػػدعؾػ أك 

الختراص بظمب التعؾيض الذؼ يقدمه أؼ مؽ الخرـؾ في  ؾرة  الظعؽالذؼ يخؾؿ السحكسة التي تشغر الدعؾػ أك 
كفػذا الخترػاص بعد  دكر الحكػؼ ،  تقاـأثشاء الدعؾػ ، أك في  ؾرة دعؾػ أ مآة  -دعؾػ حادثة  –طمب عارض 

تخػتص كحػدفا بظمبػات التعػؾيض عػؽ  التػي ظعػؽ باختالفهػا ،،  ى يستد لسحاكؼ ال عمن محاكؼ الدرجة األكلن ل يقترر
  مؽ قاأؾف السرافعات الكؾيتي ، التي تقزػي ٖ٘ٔ، كقد كرد فذا الحكؼ في السادة ر أمامها عاقجراءات الك دية التي تس

 يظمػػب مػػؽ السحكسػػة التػػي تشغػػر الظعػػؽ الحكػػؼ لػػه بالتعؾيزػػات إذا كػػافأف  جػػؾز لمظػػاعؽ أك السظعػػؾف ضػػده" :  بأأػػه
كل تةثر لآسة التعؾيض السظمؾب في اختراص السحكسة التي تشغػر    "ه قد قرد به الك د الظعؽ أك طريق الدمؾؾ ف ػ

الػػدعؾػ أك الػػدفاع الك ػػدؼ ، ألأهػػا تغػػى مخترػػة بظمػػب التعػػؾيض عػػؽ اقجػػراءات الك ديػػة ، كلػػؾ تَػػاكزت لآسػػة الظمػػب 
إذا افعات الكؾيتي  راحة ، بقؾلها : ر  مؽ قاأؾف السر ٖ/ٖٓأراب اخترا ها األ مي ، كفذا ما أرع عمآه السادة ر

 كاف مؾضؾع الظمب العارض تعؾيزا عؽ رف  الدعؾػ األ مآة أك طريػق الدػمؾؾ ف هػا ، اخترػع السحكسػة الَزئآػة أيػا
د  احسػد  يشغػر: السحكسػة  ؿ إذا كاف مقدار التعػؾيض اقػى مػؽ أرػابا، كل يختمض الح كاف مقدار التعؾيض السظمؾب 

أؾاؼ حاـز خالػد ك عمػي عب ػد  يشغر:   ك:ٚ٘ٔؾ الؾفا ، أغرية األحكاـ في قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، صأ 
  ٓٙٔاد الحديدؼ ، السردر الدا ق ،صعؾ 
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الظعػػػؾف الخترػػػاص فػػػي طمػػػب التعػػػؾيض عػػػؽ أف إلػػػن   ٔرفػػػذا التَػػػاه ذفػػػب :التَػػػاه الكؿ 
،  اك السكاأي الشؾعي كالسحمي الؾعآ ي اك القؾاعد العامة في تحديد الختراص ألحكاـ يخز  الك دية

تخػػػؾؿ الخرػػػؼ  كإأسػػػاالقؾاعػػػد التػػػي تػػػشغؼ فػػػذا السؾضػػػؾع ل تحػػػدد الخترػػػاص بظمػػػب التعػػػؾيض ،  لف
لت رػػى لػػه فآػػه مػػ   األ ػػمآةرخرػػة طمػػب التعػػؾيض بظمػػب فرعػػي مػػؽ السحكسػػة التػػي تشغػػر الػػدعؾػ 

الػػدفاع الك ػػدؼ الػػذؼ  أككمرػػركفاتها بسػػا تقػػدره مػػؽ تعػػؾيض عػػؽ الػػدعؾػ  األ ػػمآةال رػػى فػػي الػػدعؾػ 
 أثشػاءالظريػق ال رعػي ، كاف تراخػن فػي طمػب التعػؾيض إلػن  شػاء لَػأأف  ا دؼ ف ها ، كالخرؼ بالخآػار

ديػد فػي تح متبعػا   الظعػؽ الك ػدؼبظمػب التعػؾيض عػؽ  أ ػمآةدعػؾػ  إقامػة، فمه  األ مآةأغر الدعؾػ 
   اك السكاأيفي الختراص الشؾعي  الختراص حكؼ القؾاعد العامة

بػػاف القؾاعػػد التػػي تػػشغؼ فػػذه السدػػألة تحػػدد الخترػػاص   ٕريػػرػ فػػذا التَػػاه  :التَػػاه ال ػػاأي  
كلػػػؾ كاأػػػع فػػػي األ ػػػمآة رآكػػػؾف الخترػػػاص لمسحكسػػػة التػػػي قزػػع فػػػي الػػػدعؾػ فبظمػػب التعػػػؾيض ، 

السخترػػة بال رػػى فػػي مرػػاريف الػػدعؾػ التػػػي كحػػدفا فػػذه السحكسػػة فػػي لف  ،  تئشاؼمحكسػػة السػػ
القزػائآة مشهػا كغ ػر القزػائآة ، كاف لهػذه السحكسػة سػمظة ال رػى فػي التعؾيزػات سؾاء كاأع تشغرفا 

فهذه السحكسة اقدر مؽ  ،األحكاـ ا في ذلػ شأف الختراص في ت د ر أأهبسا لها مؽ كلية تكس مآة ش
التعؾيزػات عػؽ ضػرر  كاأػععمن تقدير ما يشذأ مؽ مراريف كتعؾيزػات ، سػؾاء  أخرػ محكسة  أؼ

ل تشذػمى أف  يدػتمـزالقؾاعػد العامػة ، فحدػؽ سػ ر العدالػة إلػن  مرجػؾعلحاجػة مػؽ دكف  ، أد يأـ  مادؼ
فهػؼ السؾضػؾع  ألجػىالؾقع  الَهد ك ضآاعإلن  ، لف ذلػ يةدؼ أخرػ  شغر دعؾػ التعؾيض محكسة 
لػػذلػ قزػػي بػػاف طمػػب التعػػؾيض عػػؽ دعػػؾػ ك ديػػة ل تظبآقػػا  دػػببه ، ك مػػؽ جديػػد كالسذػػاكى الشاشػػئة ب

 لآس مبشآػا  عمػن ضػرر حا ػى مػؽ كقػع الحكػؼ السدػتأأض أهتؾج هها ألكؿ مرة في الستئشاؼ أل حير
مػػؽ مدػػألة   ػػريحا   كػػاف القػػاأؾف لػػؼ يتخػػذ مؾق ػػا   ، كإذا ٖركقػػع الػػدعؾػ ال تدائآػػةإلػػن  أريخػػه ػػى يرجػػ  ت

ترؾ السدألة لحكػؼ القؾاعػد  أأهالك دية ، فاف ذلػ ل يعشي  جراءاتاقالختراص بظمب التعؾيض عؽ 
                                                           

د  عبػػػد الؾفػػػاب العذػػػساكؼ ، قؾاعػػػد السرافعػػػات فػػػي التذػػػري  السرػػػرؼ كالسقػػػارف ، السظبعػػػة     يشغػػػر: ي العذػػػساكؼ ٔر
أقػػػال  عػػػؽ : د  رمزػػػاف خزػػػر شػػػسس الػػػديؽ ، السرػػػدر الدػػػا ق ، ،  ٜٓٚ، ص ٜٛ٘ٔ،  ٕالشسؾذجآػػػة ، القػػػافرة ، ج

  ٚٗٔص
   ٙٙٔ، صد  احسد أ ؾ الؾفا ، أغرية األحكاـ في قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق  يشغر:  ٕر
 أقػػػػال عػػػػؽ : ٜٗٙٔالَػػػػدكؿ العذػػػػرؼ ال ػػػػاأي لمسحامػػػػاة ، مرافعػػػػات، أبػػػػذة  ٕٖٜٔ/ٔٔ/ٓٔاسػػػػتئشاؼ مخػػػػتمط  تػػػػاريا   ٖ

  ٛٗٔرمزاف خزر شسس الديؽ ، السردر الدا ق ، ص



           الفصل الثالث : أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية      

042 

  

يَػػب تأمػػى خظػػة السذػػرع فػػي القؾاعػػد الستعمقػػة  هػػذا السؾضػػؾع ، التػػي  كإأسػػاالعامػػة فػػي الخترػػاص ، 
ت رػػح عػػؽ قرػػده فػػي الخػػركج عمػػن حكػػؼ القؾاعػػد العامػػة فػػي الخترػػاص ، كتبشػػي فكػػرة الخترػػاص 

ترػػاص يَعػى مػػؽ السحكسػػة الك ديػػة ، كفػذا الشػػؾع مػؽ الخ جػػراءاتاقالتبعػي فػػي طمػب التعػػؾيض عػؽ 
رفػػػا مػػػؽ تخػػػتص كحػػػدفا دكف غ رفػػػا بظمػػػب التعػػػؾيض عشهػػػا ، كل يَػػػؾز لم  جػػػراءاتاقالتػػػي باشػػػرت 

    ٔرالسحاكؼ أغر دعؾػ التعؾيض

ل يت ػق مػ  الػركح العامػة لقػاأؾف السرافعػات ،  األكؿالتَػاه  إلآػهعمن ذلػ ، فاف ما ذفػب  دشاء  ك 
السحكسػة السخترػة بالػدعؾػ إلػن  األ ػمآةالحكؼ في السدائى الست رعة عؽ الػدعؾػ  بإسشادالتي تقزي 

الظمػػب فػػي  ػػؾرة  ااقػػدر مػػؽ غ رفػػا عمػػن ال رػػى فػػي فػػذه السدػػائى سػػؾاء قػػدـ لهػػا فػػذ بّعػػدفا،  األ ػػمآة
، كيت ػػػػق مػػػػ  مبػػػػدأ األحكػػػػاـ فػػػػذا الحػػػػى يحػػػػؾؿ دكف تشػػػػاقض أف ك  ، أ ػػػػمآةدعػػػػؾػ  أكطمػػػػب عػػػػارض 
القزػػاء العراقػػي اخػػذ مػػا ذفػػب الآػػه ا ػػحاب الػػراؼ أف  كأدتذػػعر   ٕركالش قػػات جػػراءاتاقالقترػػاد فػػي 

جػاء فػي احػد قػرارات  إذال اأي فآسا يخص اقامة الدعؾػ بالسظالبػة بسرػاريف الػدعؾػ كاجػؾر السحامػاة 
الدعؾػ الستعمقة بسراريف الدعؾػ كاجؾر السحامػاة تقػاـ امػاـ السحكسػة محكسة التس  ز التحادية باف " 

محاكؼ  باست شاءالدعؾػ كلؾ لؼ تدخى ا ال في اخترا ها اك  الح تها كذلػ  أساسالتي قزع في 
  ككػػذلػ جػاء فػي احػد قػػرارات  ٖر"مػػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة  ٓٗرالَػشح كالسػتئشاؼ كالتس  ػز السػادة 

 جؾاز الحكؼ بالتعؾيض مقا ى الش قات الشاشئة عؽ دعؾػ أك دفاع قرد " أأهب لسررية محكسة الشقض ا
لمقػػػاأؾف  كفقػػػا   دعػػػؾػ بػػػالتعؾيضكرفػػػ   الستزػػػررل يحػػػؾؿ  ػػػ ؽ  ،مرافعػػػات   ۰۹۹ ادةرسػػػالبػػػه الك ػػػد   

     ٗر"أيالسد

حػؾؿ  باقضافة لسا تقدـ ذكره فآسا يخص اقامة دعؾػ السدةكلآة برؾرة ا مآة بقػي فشػاؾ تدػأؿ
السدة التي اجاز السذرع اقامتها ف ها بعد حرؾؿ الك د ، فى ذلػ مق د ب تػرة زمشآػة بسزػ ها يدػقط حػق 

 الستزرر له كامى الحق في اقامتها متن شاءى أف أـ  السظالبة بالتعؾيض
                                                           

  ٕٙٔاد الحديدؼ ، ،السردر الدا ق ،صأؾاؼ حاـز خالد ك عمي عب د عؾ  يشغر:  ٔر
   ٙ٘ٔأغرية الحكاـ في قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص ، احسد ا ؾ الؾفاد   يشغر:  ٕر
مشذؾر عمن  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٗ  تاريا  ٕٕٔٓ/ اله ئة السؾسعة السدأآة /  ٖٛٔبالعدد رمحكسة التس  ز التحادية   قرار ٖر

  ٕٕٔٓ/ٔٔ/ٔتاريا الزيارة  /https://www.hjc.iq/qview.2583 الرابط الأترأع عمن

عز الديؽ الدأا ؾرؼ ك حامد عكاز، التعم ق عمن  : أقال عؽ ۰۸۹۲/ٔ/ٙ قزائآة ٜٗلدشة  ٙ٘ٗٔظعؽ رقؼ ال  ٗر
 ٜٚٙص ،قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق

https://www.hjc.iq/qview.2583/
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لمقؾاعد العامة تدقط دعؾػ السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية بسزي فترة ثالث  كفقا  
أف  ات مؽ ال ؾـ الذؼ عمؼ فآه الستزرر بحدكث الزرر كدالذخص الذؼ احدث فذا الزػرر ف مػـزسشؾ 

تتقػادـ دعػؾػ أف مػؽ دكف  قػد تسزػي مػدة ثػالث سػشؾاتلػذلػ ، لعمؼ  ؾقؾع الزرر كدسػؽ احدثػه يتؾفر ا
 أأػهإل  بالزرر الذؼ كق  عمآه كقع كقؾعه اك عمؼ به في كقع كقؾعه الستزررالسدةكلآة اذا لؼ يعمؼ 

 ؾقػؾع الزػرر كدالذػخص السدػةكؿ عشػه كفػذا  الستزػرراذا عمػؼ أما  لؼ يعمؼ بالذخص السدةكؿ عشه ،
ما يحرى في المالب فاف دعؾػ السدةكلآة تتقادـ بسزي ثالث سشؾات   كفي جسآ  الحؾاؿ ل تدػس  

دأآػة الشاشػئة سدعؾػ السدػةكلآة بعػد مزػي خسدػة عذػر سػشة مػؽ يػؾـ كقػؾع ال عػى السشذػ  لمسدػةكلآة ال
   ٔرعؽ الظعؾف الك دية

 الفرع الثاني

 دعؾى السدؤولية السدنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيدية السقامة برؾرة عرضية

اغمب التذريعات تَ ز قبؾؿ طمب التعؾيض عؽ الدعؾػ ك الظعؾف الك دية كظمب عػارض يقػدـ 
اماـ السحكسة التي تشغر بالدعؾػ ال مآة اك الظعؽ كسػؾاء تقػدـ بػه السػدعي اك السػدعن عمآػه ، ككسػا 

درجػة يَؾز تقديسػه امػاـ محكسػة ال أأهيقدـ فذا الظمب العارض اماـ محاكؼ الظعؽ فأف  سسكؽال مؽ أأه
   ٕركلن كحدب مؾقض التذريعات مؽ ذلػال

                                                           

ك السػادة    مؽ القاأؾف السدأي العراقػيٕٖٕرالسادة   ك:  ٓٚٗيشغر: د  أب ى ا را آؼ سعد ، السردر الدا ق ، ص  ٔر
  ٕٛٓٓ/ تقػادـ / ٕٖٙيشغر  هذا الردد قرار محكسة التس  ز التحاديػة رقػؼ ر   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ  ٕٚٔ/ٔر

السػػدة القاأؾأآػػة قػػرر قبؾلػػه الظعػػؽ التس  ػػزؼ كاقػػ  ضػػسؽ أف  لتػػدق ق كالسداكلػػة كجػػدكالػػذؼ أػػص عمػػن ر ٕٛٓٓ/٘/ٕٚفػػي 
دعؾػ السػدعي بػالتعؾيض مةسدػة أف  ح عكلدػ عظض الشغر في الحكؼ السس ز كجد اأه  حآح كمؾافق لمقاأؾف  شكال  

عؽ العسى غ ر مذركع كل تدس  دعؾػ التعؾيض بعد اأقزاء ثالث سػشؾات مػؽ ال ػـؾ الػذؼ عمػؼ فآػه الستزػرر بحػدكث 
الرػػادر ف هػػا الحكػػؼ القزػػائي مػػؽ محكسػػة  الزػػرر كلسػػا كػػاف السػػدعي السس ػػز يعمػػؼ بالزػػرر  تحريػػػ الذػػكؾػ الَزائآػػة

فكػػاف عمآػػه إقامػػة دعػػؾػ التعػػؾيض ضػػسؽ السػػدة السػػذكؾرة   لػػذا قػػرر  ٜٜٙ/ٕٔ/ٗفػػي  ٜٜٙ/ح/ٜٚجشايػػات با ػػى بالعػػدد 
/جسػادؼ األكلػن ٕٕترديق الحكؼ السس ز كرد الظعؽ التس  زؼ كتحس ى السس ز رسؼ التس  ز   ك در القرار بالت اؽ فػي 

   ـٕٛٓٓ/٘/ٕٚ فػ السؾافق ٜٕٗٔ/
اجػازت  ػراحة تقػديؼ الظمػب العػارض  التػي  مؽ قػاأؾف السرافعػات الكػؾيتي السذػار ال هػا سػابقا ٕٕٔالسادة ر ع  أرٕر

كالرػػػادر  لمسظالبػػػة بػػػالتعؾيض عػػػؽ الك ػػػد فػػػي الػػػدعؾػ اك الػػػدفاع، كػػػذلػ أَػػػد فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػات الذػػػرعآة الدػػػعؾدؼ
=  ر لمسػدعن عمآػه أف  مشه أص  راحة عمن ٗٛفي السادة ر ٖ٘ٗٔ/  ٔ / ٕٕ   تاريا  ٔسمكي رقؼ ر ـ/السرسـؾ بال
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لمسدعن    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية عمن "ٕ٘ٔفالسذرع السررؼ أص في السادة ر 
    كطمػػػب الحكػػؼ لػػػه بالتعؾيزػػات عػػؽ ضػػػرر لحقػػه مػػػؽ  ٔ -:يقػػدـ مػػػؽ الظمبػػات العارضػػة أف  عمآػػه

السػػدعن عمآػػه  مػػؽالػػدعؾػ ال ػػمآة اك مػػؽ اجػػراء ف هػػا " فػػذا فآسػػا يخػػص اجػػازة تقػػديؼ الظمػػب العػػارض 
كذلػ لؾجؾد الترابط   ؽ طمب التعػؾيض عػؽ الزػرر الػذؼ ا ػاب السػدعن عمآػه مػؽ الػدعؾػ ال ػمآة 

 كاف كاف مؽ الَائز اقامة دعؾػ ا مآة لمسظالبة بالتعؾيض اك مؽ اجراء ف ها كد ؽ الدعؾػ ال مآة ،
تكػؾف جسآػػ  عشا ػر الشػػزاع امػاـ محكسػة كاحػػدة فآدػهى ال رػػى  إذاقامتهػا بظمػب عػػارض افزػى أف إل 

  مػػػؽ ٕٗٔمزػػػسؾف السػػػادة رإلػػػن  فآسػػػا يخػػػص السػػػدعن فػػػآسكؽ الرجػػػؾع  ػػػذلػأمػػػا  ، ٔرفػػػي مؾضػػػؾعها 
مػا يتزػسؽ ترػحآح الظمػب   ٔ-:يقدـ مؽ الظمبات العارضػة أف  القاأؾف ذاته اذ تشص عمن " لمسدعي

   مػػا يكػػؾف مكسػػال  ٕال ػػمي اك تعػػديى مؾضػػؾعه لسؾاجهػػة عػػركؼ طػػرأت اك تب شػػع بعػػد رفػػ  الػػدعؾػ 
يتزح باف فػذا الػشص يَ ػز  "يقبى التَزئة     ل به اترال   عمآه اك مترال   لمظمب ال مي اك مترتبا  

مػػؽ ضػػرر جػػراء اجػػراء اتخػػذ بقرػػد  يظمػػب بػػه التعػػؾيض عػػؽ مػػا ا ػػابه ارضػػا  عطمبػػا  يقػػدـ أف  لمسػػدعي
دعؾػ الك ػػػػد فهػػػػذا مػػػػا يؾجبػػػػه حدػػػػؽ سػػػػ ر العدالػػػػة بػػػػاف يعػػػػرض الظمػػػػب عمػػػػن السحكسػػػػة التػػػػي تشغػػػػر الػػػػ

كاف اسشاد اختراص أغر دعؾػ السدةكلآة السدأآػة الشاشػئة عػؽ الظعػؾف الك ديػة لمسحكسػة    ٕرال مآة
فذه السحكسة في القدر مؽ غ رفا عمن تقدير مػدػ حرػؾؿ أف إلن  التي تشغر الدعؾػ ال مآة يعؾد

   ٖرالك د في الجراء الستخذ امامها كمقدار الضرار التي ا ا ع الخرؼ جراء ذلػ الجراء الك دؼ

السبػػػدأ مػػػا يسشػػػ  مػػػؽ  ح ػػػعفػػػال أَػػػد مػػػؽ  السرافعػػػات السدأآػػػة القػػػاأؾف إلػػػن  لػػػؾ رجعشػػػاكفػػػي العػػػراؽ 
عشػػدما يكػػؾف الظعػػؽ  ػػدعؾػ حادثػػة ،  الضػػرار الشاشػػئة عػػؽ أؼ اجػػراء ك ػػدؼالتعؾيض عػػؽ بػػ السظالبػػة

 اسػتشادا   بظريق العتراض عمن الحكؼ الغآا ي اك بظريق اعادة السحاكسة اك اعتراض الم ر عمػن الحكػؼ
مػػؽ الػػدعاكػ الحادثػػة مػػا يقدمػػه السػػدعي تكسمػػة لمػػدعؾػ  تعتبػػر" تػػشص عمػػن إذ  مشػػه ٚٙألحكػػاـ السػػادة ر

فالزػػرر الشاشػػ  عػػؽ الجػػراء الك ػػدؼ اأسػػا فػػؾ مترتػػب عمػػن  "   مػػا يكػػؾف مترتبػػا عم هػػا   ػػمآة اك ال
                                                                                                                                                                                

بلبالوكمل بيعا ضعي ضيررلوقي مي اليدعاجا،صيل ة،ب   -مؽ الظمبات العارضة ما يػأتي :قدـ ي=

   ي(أام إاراع  ذ
مػؽ  جامعة السشؾفآة ، –  د  محسؾد الد د عسر التح ؾػ ، أغاـ القزاء السدأي كأغرية الختراص ، كمآة الحقؾؽ ٔر

  ٕٚٓسشة الظب  ، صدكف 
  ٙٔٙص ،ٜٓٛٔ، مشذاة السعارؼ ، السكشدرية ، ٕا را آؼ أَ ب سعد ، القاأؾف القزائي الخاص، جد   :يشغر ٕر
  ٖٚٛكجدؼ راغب فهسي ،السردر الدا ق ،ص يشغر:  ٖر
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   مػؽٕذلػػ أَػد ال قػرة ر فزػال  عػؽ ، سظالبػة عشػه بػالتعؾيض  ػدعؾػ حادثػةالدعؾػ ال مآة فآَؾز ال
أف  في حالة اقأكار الك دؼ لمدػشد يحػق لمستزػرر " أأهعمن تشص  قاأؾف الثبات العراقي  ٕ٘السادة ر

فػاذا مػا  " يظالػب  تعػؾيض عػؽ الزػرر الػذؼ يرػ به عػؽ ذلػػ فػي أ ػس الػدعؾػ أك فػي دعػؾؽ مدػتقمة
حرى اأكار ك دؼ عشد أغر الظعػؽ امػاـ محكسػة الدرجػة الكلػن فسسػا ل شػػ فآػه يكػؾف خاضػ  لحكػؼ 

 فذه السادة التي اجازت السظالبة بالتعؾيض في أ س الدعؾػ 

يَرؼ عمػن الػدعؾػ العتراضػآة  أأهب  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة قزع ٗٛٔالسادة ر أف  كسا
مػػا لػػؼ  جراءاتاك بػػاقاألحكػػاـ فآسػػا يتعمػػق ب عمػػن القزػػايا التػػي تشغػػر كجافػػا  مػػؽ قؾاعػػد سػػؾاء   ؼ مػػا يَػػر 

يشص القاأؾف عمن خالؼ ذلػ ، كلعدـ كجؾد أص قاأؾأي يحغر احداث دعؾػ عارضة امػاـ السحكسػة 
يَؾز لمستزرر مؽ الدعؾػ العتراضآة الك ديػة سػؾاء  كػاف  أأهترة  شغر الدعؾػ العتراضآة ، فالسخ

يقدـ دعؾػ حادثة لمسظالبة بالتعؾيض عؽ الضػرار التػي ا ػا ته أتآَػة أف  الظاعؽ اك السظعؾف ضده
 الجراء الك دؼ  

مػػة دعػػؾػ السدػػةكلآة كػػذلػ اذا كػػاف الظعػػؽ بظريػػق إعػػادة السحاكسػػة أػػرػ بعػػدـ كجػػؾد مػػا يسشػػ  اقا
السدأآة عؽ الظعؾف الك دية  دعؾػ حادثة اثشاء أغر الظعؽ ، كؾف السذرع العراقي أص بسؾجب السادة 

إلػػن  يكػػؾف الظعػػؽ بظريػػق اعػػادة السحاكسػػة بعريزػػة تقػػدـ  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة عمػػن " ٜٜٔر
هػػا تذػػتسى عمػػن اسػػؼ كػػى مػػؽ السحكسػػة التػػي ا ػػدرت الحكػػؼ السظعػػؾف فآػػه اك السحكسػػة التػػي حمػػع محم

الخرػػػـؾ كشػػػهرته كمحػػػى اقامتػػػه كالسحػػػى الػػػذؼ يختػػػاره لمػػػرض التبمآػػػغ كعمػػػن خال ػػػة الحكػػػؼ كتاريخػػػه 
كيحػدد  لدػبب الػذؼ يَ ػز اعػادة السحاكسػة  السحكػـؾ عمآػه كاإلػن  كالسحكسة التي ا درته كتاريا تبمآمه

فػػي  ػػشدكؽ السحكسػػة قػػدرفا  تأم شػػاتلشغػػره جمدػػة قريبػػة بعػػد تدػػَ ى العريزػػة كاسػػتآ اء الرسػػـؾ كدفػػ  
خسدة الؼ ديشار لزساف دف  المرامة اك الزػرر الػذؼ يمحػق الخرػؼ بم ػر اخػالؿ بحػق ذلػػ الخرػؼ 
فػػي الدعػػاء  تعػػؾيض اكبػػر اذا كػػاف الزػػرر يدػػتؾجب ذلػػػ كيؾقػػ  الظالػػب عمػػن العريزػػة  تبمآمػػه   ػػـؾ 

تقػػديؼ الظعػػؽ  إجػػراءاتذػػرع كعشػػد تحديػػد السأف  " اؼغ الخرػػؼ برػػؾرتها كد ػػـؾ السرافعػػة السرافعػػة كيبمػػ
اشػػترط تقػػديؼ تأم شػػات لمػػرض التعػػؾيض عػػؽ الزػػرر الحا ػػى عشػػد أغػػر الظعػػؽ كسػػا اجػػاز السظالبػػة 
 تعػػػؾيض اكبػػػر مػػػؽ مبمػػػغ التأم شػػػات السػػػذكؾر ، كفشػػػا تتزػػػح مقا ػػػد السذػػػرع مػػػؽ اجػػػازة اقامػػػة دعػػػؾػ 

   ة بظمب عارضادة السحاكسة الك ديالسدةكلآة السدأآة لمسظالبة بالتعؾيض عؽ الزرر الشاش  عؽ اع
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السذػػػرع قػػػد اجػػػاز ضػػػسشا  اقامػػػة دعػػػؾػ أف  عشػػػد أغػػػر الظعػػػؽ بظريػػػق اعتػػػراض الم ػػػر أَػػػد ايزػػػا  
السدػػػػةكلآة عػػػػؽ الضػػػػرار الشاشػػػػئة عػػػػؽ اعتػػػػرض الم ػػػػر الك ػػػػدؼ برػػػػؾرة دعػػػػؾػ حادثػػػػة امػػػػاـ السحكسػػػػة 

السػػادة أػػص إلػػن  بػػالرجؾع عارضػػا  كذلػػػأـ  السخترػػة  شغػػر فػػذا الظعػػؽ كسػػؾاء  كػػاف العتػػراض ا ػػمآا  
السعترض اعتراض الم ر محق فػي أف  اذا ثبع " أرع عمن التيالسرافعات السدأآة قاأؾف    مؽٜٕٕر

اعتراضػه عػػدلع السحكسػػة الحكػؼ السعتػػرض عمآػػه فػي حػػدكد حقػػؾؽ السعتػرض دكف الجػػزاء الخػػرػ مػػؽ 
ذا اخ ق السعترض في اعتراضه رد حقؾؽ السعترض ابظمته كمه كاإل  الحكؼ   كاذا كاف الحكؼ ل يتشاكؿ

"  ، فػػذا فػػي حالػػة تقػػديؼ طمبػػه كالػػـز بالسرػػاريف دكف اخػػالؿ بحػػق خرػػسه فػػي السظالبػػة بالتعؾيزػػات 
فػي حالػة الظعػؾف الك ديػة امػاـ محػاكؼ السػتئشاؼ اك أمػا  الظمب العارض اماـ محكسة الدرجػة الكلػن ،

 -:تييأككسا  أب شهت ر ى إلن  التس  ز فاف بحع ذلػ يحتاج

 اختراص محكسة االستئشاف بشغر دعؾى السدؤولية . :أواًل 

  مػػؽ قػػاأؾف ٖٕ٘  مػػؽ السػػادة رٗاجػػاز السذػػرع السرػػرؼ عمػػن سػػب ى السػػت شاء كدسؾجػػب ال قػػرة ر
  مؽ قاأؾف السرافعػات السدأآػة ٜ٘٘السرافعات السدأآة كالتَارية ككذلػ السذرع ال رأدي بسؾجب السادة ر

تحكؼ بالتعؾيض، كالحكؼ بػالتعؾيض اأسػا يكػؾف أف  الظعؽ اريد به الك دأف  تب ؽلسحكسة الستئشاؼ اذا 
الظعػػؽ التػػي حرػػمع بسشاسػػبة الظعػػؽ السشغػػؾر امػػاـ  إجػػراءاتعػػؽ الضػػرار التػػي ترتبػػع عػػؽ الك ػػد فػػي 

محكسػػة الظعػػؽ ، كل عالقػػة لمحكػػؼ باألضػػرار التػػي ترتبػػع أتآَػػة  الحَػػز الك ػػدؼ اك تش  ػػذ حكػػؼ  ػػادر 
، كاف أغر محكسة السػتئشاؼ بظمػب التعػؾيض فػي فػذه الحالػة ل يعػد مؽ محاكؼ الدرجة الكلن معَال  

، كاأسا فػػػػػػؾ طمب أتج عؽ خرػػؾمة استئشاؼ ، كل عػػػػػػالقة لػه التقاضي عمن درجت ؽ  است شاء مؽ مبدأ
فػػػذا أف  السػػت شاءاجػػازة السذػػػرع السرػػرؼ فػػذا  أسػػاس  ك  0رمحكسػػة درجػػػة اكلػػن ـأمػػا بالشػػػػػػػزاع السشغػػؾر

أكؿ درجػػػة قبػػػى الحكػػػؼ السظعػػػؾف فآػػػه ، كقػػػد أجػػػاز محكسػػػة الظمػػػب لػػػؼ يكػػػؽ مػػػؽ السترػػػؾر تقديسػػػه أمػػػاـ 
السػتئشافي لػػالرتباط السخترػة بػالظعؽ سحكسػة المؽ السرمحػة أغػره مػؽ  أهفذا الظمب ألالقاأؾف تقديؼ 

 قػػػزاء   حكػػؼ كػػاف مقػػررا  فػػذا الأف  مالحغػػة ، كيشبمػػيالؾث ػػق   شػػه كدػػ ؽ السػػتئشاؼ الك ػػدؼ الػػذؼ تشغػػره
                                                           

عػػػز الػػػديؽ    ٘٘ٔاحسػػػد أ ػػػؾ الؾفػػػا ، أغريػػػة األحكػػػاـ فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػات ، السرػػػدر الدػػػا ق ، ص د  يشغػػػر:   ٔر
د  احسد ممآَن ، السؾسؾعة    ٕ٘ٛالدأا ؾرؼ ك حامد عكاز، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص 

 ،ٕٓٔٓرات القاأؾأآػػػػػة ، مرػػػػػر،، السركػػػػػز القػػػػػؾمي لإ ػػػػػداٛ، طٗالذػػػػػاممة فػػػػػي التعم ػػػػػق عمػػػػػن قػػػػػاأؾف السرافعػػػػػات ، ج
   ٖٗٚصد  احسد فشدؼ ، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، الَزء الراب  ، السردر الدا ق ،   ٖٔٔٔص

 Jean Vincent et Serge Guinchard , . cit , p.1046,1047- 
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ق كإف كػػاف يةكػػد حػػ  ٖٕ٘السػػادة ر   مػػؽٗال قػػرة ر كحكػػؼالسذػػرع السرػػرؼ ،  مػػؽقبػػى اسػػتحداثها  كفقهػػا  
مػؽ طمػب التعػؾيض  ػدعؾػ مبتػدأة  الستزػررل يسشػ   أأػهإل  في القزاء بػالتعؾيض محكسة الستئشاؼ

ف كى بأالقزاء السررؼ  كقد قزن   ٔرقؾاعد العامة في الختراص طبقا  أماـ السحكسة السخترة  ها 
 يترتب عم ها الحق في طمب التعؾيض فآَػؾز لمسدػتأأض عمآػه ا  آأك أد  ا  دعؾػ ك دية تحدث ضرر ا مادي

تحكؼ له بالتعؾيض كلػؾ لػؼ يظمبػه أمػاـ محكسػة أكؿ درجػة إذا ثبػع أف  يظمب مؽ محكسة الستئشاؼأف 
   2رالستئشاؼ ك دؼأف  أماـ محكسة الستئشاؼ

ل يَػػؾز رفػػ  دعػػؾػ لػػذلػ ،  بػػاف السذػػرع العراقػػي لػػؼ يأخػػذ بس ػػى فػػذا الحكػػؼ  3ركفشػػاؾ مػػؽ يػػرػ 
الخػر درجػة مػؽ قػي ، كال سػآحـر الخرػؼ القػاأؾف السرافعػات العر  طبقػا  امػاـ محكسػة السػتئشاؼ  مبتدأة 

، كيرػ ضركرة اجازة رف  دعؾػ التعؾيض عػؽ الظعػؽ الك ػدؼ الحا ػى امػاـ محكسػة درجات التقاضي 
  الستئشاؼ اماـ محكسة الدرجة الكلن  

  عمػن "     ٕٜٔالسػادة ر مػؽ  ٔال قػرة رفػي  لف السذػرع العراقػي أػصفذا الػراؼ جػدير بالتأي ػد 
الظمبػات إلػن  يزػاؼأف  كل يَؾز احداث دعؾػ في الستئشاؼ لؼ يدبق ايرادفا  ػداءة كمػ  ذلػػ يَػؾز

ال ػػمآة مػػا يتحقػػق بعػػد حكػػؼ البػػداءة مػػؽ الجػػؾر كال ؾائػػد كالسرػػاريف القاأؾأآػػة كمػػا يَػػد بعػػد ذلػػػ مػػؽ 
ل يسكؽ القؾؿ بإمكاأآة اقامة دعؾػ السدةكلآة عؽ الضرار الشاشئة عؽ الستئشاؼ لذلػ التعؾيزات " 

مػا كرد مػؽ اسػػت شاءات ك السػذكؾرة فػي أػص ال قػػرة أمػا  الك ػدؼ  ػدعؾػ حادثػة امػاـ محكسػػة السػتئشاؼ ،
طمػػب أمػػا  السحكسػػة ال تدائآػػة ، مػػؽف هػػا  ق بالظمبػػات ال ػػمآة التػػي أغػػرتا تخػػص مػػا يتعمػػأأهػػاعػػاله ف

طمب ل يدخى ضػسؽ فػذا السػت شاء ، كفشػا  أأهالتعؾيض عؽ الضرار الشاشئة عؽ الستئشاؼ الك دؼ ف
ل يريػد حرمػاف الخرػؼ مػؽ مرحمػة  أأػهبأدتذعر مقرد السذرع مؽ فذا الحغر في اقامة دعؾػ حادثػة 

ل  أأػهلسػذكؾر فمؽ مراحى التقاضي لف التقاضي عمن مرحمت ؽ يعد مؽ الشغاـ العاـ كحتن السػت شاء ا
 احداثػػػه مػػػؽ طمبػػػات فػػػي متعمقػػػة مرحمػػػة مػػػؽ مراحػػػى التقاضػػػي لف مػػػا ُاج ػػػز يعػػػد حرمػػػاف الخرػػػؼ مػػػؽ

                                                           

  ٖٔٔٔ، السؾسؾعة الذاممة في التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص احسد ممآَن د   ٔر
أقػػال عػػؽ :    ٘٘ٙ  ص رٜٗ٘محامػاة الدػػشة الخػػامس رقػػؼ ر ٕٕٜٔأػػؾفسبر سػػشة  ٕٗمحكسػػة اسػػتئشاؼ جاأػػد قػرار   ٕر

  ٘عؾػ الك دية ، السردر الدا ق ، ص الح الديؽ عبد الؾفاب ، الد
  ٙٙٔالسردر الدا ق ،ص ، خالد ك عمي عب د عؾاد الحديدؼـ أؾاؼ حاز  يشغر:  ٖر
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ا متعمقػة بسؾاضػآ  ُأؾقذػع أهػالظمبات ال مآة فال يعػد احػداث فػذه الظمبػات م اجئػة لمخرػؼ الخػر ألب
 مدبقا  اماـ السحكسة ال تدائآة 

  قػػػاأؾف الثبػػػات ٕ٘السػػػادة ر   مػػػؽٕال قػػػرة رفػػػذا الحكػػػؼ قػػػد يبػػػدك متشػػػاقض كحكػػػؼ السػػػادة أف  ال
يظالػػػب  تعػػػؾيض عػػػؽ أف  فػػػي حالػػػة اقأكػػػار الك ػػػدؼ لمدػػػشد يحػػػق لمستزػػػرر " أأػػػهعمػػػن تػػػشص  العراقػػػي

" فاذا ما حرى اأكػار ك ػدؼ عشػد  الزرر الذؼ ير به عؽ ذلػ في أ س الدعؾػ أك في دعؾؽ مدتقمة
الظعػػؽ السػػتئشافي لمدػػشد السقػػدـ مػػؽ احػػد الخرػػؾـ كلحػػق الخرػػؼ الخػػر ضػػررا  فهػػى يحػػق لهػػذا الخ ػػر 

   مؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة ،ٜ٘ٔالسادة رإلن  السظالبة بالتعؾيض في أ س الظعؽ السشغؾر استشادا  
تػدخى إلػن  فػذا التشػاقض يحتػاجمػؽ قػاأؾف ذاتػه ى   ٕٜٔ  مػؽ السػادة رٔيتعارض فذا كحكػؼ ال قػرة رأـ 

تذػػريعي لرفعػػػه بإجػػػازة السظالبػػة بػػػالتعؾيض عػػػؽ الضػػرار الشاشػػػئة عػػػؽ الظعػػؾف اك الجػػػراءات الك ديػػػة 
  دعؾػ حادثة اماـ محكسة الظعؽ  

 اختراص محكسة التسييز بشغر دعؾى السدؤولية . : ثانياً 

قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة كالتَاريػػػة ككػػػذلػ   مػػػؽ ٕٓٚرةاجػػػاز السذػػػرع السرػػػرؼ كدسؾجػػػب السػػػاد
  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة لسحكسػػة الػػشقض بػػالتعؾيض عػػؽ ٕٛٙالسذػػرع ال رأدػػي بسؾجػػب السػػادة ر

بظمػػب  الضػػرار السترتبػػة عمػػن الظعػػؽ الك ػػدؼ بظريػػق الػػشقض ، كفػػي فػػذه الحالػػة تشغػػر محكسػػة الظعػػؽ
الظعؽ اريد به الك ػد أف  مؾضؾع ك تحكؼ اذا تب ؽمؽ الظرؼ الستزرر كسحكسة  إل هاالتعؾيض السقدـ 

ككسا فؾ الحاؿ في اختراص محكسة الستئشاؼ في أغر الظعؽ الك دؼ بظمب عارض    0ربالتعؾيض
امامها ، فاف محكسة التس  ػزر الػشقض  يقترػر دكرفػا عمػن الشغػر بالك ػد الحا ػى فػي الظعػؽ السشغػؾر 

ك ديػػة حرػمع امػػاـ محكسػػة الدرجػػة الكلػػن اك  إجػػراءاتامامهػا ، فػػال يَػػؾز رفػػ  دعػؾػ السدػػةكلآة عػػؽ 
آة امػاـ التش  ػذ، كفػذه الرخرػة بإقامػة دعػؾػ السدػةكل إجػراءاتاماـ محكسة الستئشاؼ اك عؽ الك ػد فػي 

   ٕرمتها  دعؾػ ا مآة اماـ محكسة درجة اكلناؼ الستزرر مؽ اقمحكسة الشقض ل تسش  الخر

                                                           

د  احسد فشدؼ   ۳۲۸أي ، السردر الدا ق ، ص دفتحي إسساع ى كالي ، الؾسآط في قاأؾف القزاء الس د  :يشغر  ٔر
  ٛٙ، صٕٙٓٓ، مظبعة دار الَامعة الَديدة ، السكشدرية ،   اثارفا كقؾتهار، احكاـ محكسة الشقض 

  ٖٔ٘، السردر الدا ق ، صالديؽ الدأا ؾرؼ ك حامد عكاز، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات عزيشغر: د    ٕر
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امػػػا السذػػػرع العراقػػػي فمػػػؼ يػػػؾرد أرػػػا كالسذػػػرع السرػػػرؼ كال رأدػػػي يَ ػػػز لسحكػػػة التس  ػػػز الحكػػػؼ 
بػاف  0رفشػاؾ مػؽ يقػؾؿفػاف لػذلػ ،  إل هػابالتعؾيض عػؽ الزػرر السترتػب عمػن الظعػؾف الك ديػة السقدمػة 

تشغػػػر بظمبػػػات الخرػػػؾـ بػػػالتعؾيض عػػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػػة كؾأهػػػا لآدػػػع أف  محكسػػػة التس  ػػػز ل يسكػػػؽ
  مػػػؽ قػػػاأؾف ٜٕٓ  مػػػؽ السػػػادة رٔال قػػػرة ر أػػػصإلػػػن  محكسػػػة رقابػػػة اسػػػتشادافػػػي  ػػػى  محكسػػػة مؾضػػػؾع 

طمب التعؾيض امػاـ محكسػة التس  ػز سػؾؼ يحػـر الظػرؼ الخػر مػؽ ضػساأة أف ك  السرافعات السدأآة ،
السؾاجهػػة  ػػ ؽ الخرػػـؾ ك بحػػق الػػدفاع كفػػؾ حػػق مقػػدس ، مسػػا يخػػى بحػػق ك  التقاضػػي عمػػن درجتػػ ؽ ،

 يػشص السذػرع العراقػيأف  مػؽ الفزػىلػذلػ ، األحكػاـ يترتب عمن عدـ مراعاة فذه الزػساأات بظػالف 
عمػػن اجػػازة اقامػػة دعػػؾػ مدػػتقمة امػػاـ محػػاكؼ الدرجػػة الكلػػن بالسدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف 

  الك دية

السذػػرع العراقػػي احػػاط اخترػػاص محكسػػة التس  ػػز أف إلػػن  الرػػدد الشػػارة الَػػدير بالػػذكر  هػػذاك 
تشغػر أف  ل يَػؾز لهػاكمػؽ ثسػة  كرقابػة بذيء مؽ المسؾض ، فهػى تعػد محكسػة التس  ػز محكسػة تػدق ق

 الػذؼ حرػى بسشاسػبة الظعػؽ التس  ػزؼ السقػدـ لهػا ى ك ػدؼفي طمب التعؾيض عؽ الزرر الشاتج عػؽ ال
عي فػػي بعػض الحػػؾاؿ يَ ػػز لهػا الشغػػر فػي طمػػب التعػؾيض عػػؽ الزػػرر لهػا اخترػػاص مؾضػؾ أف أـ 

 الشاتج عؽ طعؽ تس  زؼ ك دؼ ى

كسا اسم شا باف مؾقض السذرع لؼ يكؽ دق ق اك كاضػح بذػاف تحديػد اخترػاص محكسػة التس  ػز ، 
مػػؽ األحكػػاـ   مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة تعػػد ف ئػػة عمآػػا لتػػدق ق ٔ/ ٜٕٓ،  ٖٕٓفهػػي كفػػق السػػؾاد ر

أاحآة القاأؾف ، كل دخػى لهػا بسدػائى الؾاقػ  ، كفػي أ ػس الؾقػع لهػا اخترػاص محكسػة السؾضػؾع كلهػا 
مشحها القػاأؾف ك  سمظة مرالبة مدائى الؾاق  في الحكؼ السظعؾف فآه  ى كتتردػ لم رى في السؾضؾع

 درػػرؼك   مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات   ٕٗٔ   كالسػػادة رٜٕٓالسػػادة ر  مػػؽ ٕال قػػرة رفػػذا الخترػػاص فػػي 
مػػؽ   ٕرلأـ  لتس  ػػز اخترػػاص مؾضػػؾعي  ػػائبالشغػػر فآسػػا اذا كػػاف تؾجػػه السذػػرع فػػي مػػشح محكسػػة ا

  مػػؽ القػػاأؾف السػػذكؾر يؾجػػب ٕٗٔتعارضػػه مػػ  مبػػدا التقاضػػي عمػػن درجتػػ ؽ كػػؾف أػػص السػػادة ر ح ػػع

                                                           

  ٚٙٔص السردر الدا ق ، ، عمي عب د عؾاد الحديدؼ أؾاؼ حاـز خالد ك  ٔر
ك د  فادؼ حد ؽ الكعبي ، الثر الجرائػي لمؾاقػ  كالقػاأؾف فػي  د  مشرؾر حاتؼ محدؽ ذلػ  شغر في  آاف ترجآح  ٕر

دراسػػة مقارأػػة ،بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة السحقػػق الحمػػي لمعمػػـؾ القاأؾأآػػة ك الدآاسػػآة ،  –تحديػػد ك ػػض محكسػػة التس  ػػز 
   ٖٗ،ص ٜٕٓٓ، ٔ، العدد ٔالسَمد 
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يسكػػؽ الػػرد عمػػن  أأػهعمػن محكسػػة التس  ػػز ال رػى فػػي مؾضػػؾع الػػدعؾػ اذا كػاف  ػػالحا  لم رػػى فآػػه ، ف
محكسػػػة  مػػػؽمػػؽ يقػػػؾؿ بعػػدـ جػػػؾاز أغػػر طمبػػػات التعػػؾيض عػػػؽ الزػػرر الشاشػػػ  عػػؽ الظعػػػؾف الك ديػػة 

فقػط ، لف فػذا الكػالـ غ ػر دق ػق لف السذػرع اعظػن األحكػاـ التس  ز كؾأها ف ئة اشراؼ كتػدق ق عمػن 
السؾضػػؾع ،  القػػاأؾف كالؾاقػ  كحتػن حدػؼ ح ػعلسحكسػة التس  ػز اخترػاص الشغػر بسؾضػػؾع الظعػؽ مػؽ 

مؽ جاأب اخر أَد السذػرع مشػ  احػداث دفػ  جديػد امػاـ السحكسػة السخترػة  شغػر طمػب طعػؽ التس  ػز 
لؼ يسشػ  السذػرع مػؽ احػدث لذلػ ،  ٔرباست شاء الدف  بالختراص كالخرؾمة كسبق ال رى في الدعؾػ 

يسكػؽ  لػػفزػال  عػؽ ذطمب جديد بالتعؾيض عؽ طعؽ ك دؼ حرى بسشاسبة الظعؽ الذؼ تشغر فآػه ، 
أف  لمسحكسػػة دعػػؾة الخرػػـؾ ك سػػساع اقػػؾالهؼ كالستآزػػاح مػػشهؼ كاف تػػأذف  تقػػديؼ لػػؾائح كدآاأػػات جديػػدة

أدػػػتخمص مػػػؽ ذلػػػػ عػػػدـ كجػػػؾد مػػػا يسشػػػ  محكسػػػة التس  ػػػز مػػػؽ الشغػػػر بظمػػػب رة لػػػذلػ   كجػػػدت ضػػػرك 
لسحكسػػػة قزػػائآا  تظبآقػػا  ، كلػػؾ اأػػػي لػػؼ اجػػد  إل هػػاالتعػػؾيض عػػؽ ضػػرر ترتػػب عػػؽ طعػػػؽ ك ػػدؼ مقػػدـ 

يػػشص السذػػرع   ػػراحة عمػػن اجػػازة أف  اأػػي ارػ مػػؽ الفزػػىإل  التس  ػػز  هػػذا التؾجػػه اك بالزػػد مشػػه ،
ككسػا أػص عمػن ،  ت، كتشاقض فػي القػراراذلػ لسحكسة التس  ز حتن ل يكؾف فشاؾ مَال  لالجتهادات 

 ذلػ السذرع السررؼ كال رأدي  

 السظمب الثاني

 دنية الشاشئة عؽ الظعؾن الكيديةاالثبات في دعؾى السدؤولية الس

لحقػػه مػػؽ افػػؼ السدػػائى فػػي دعػػؾػ السدػػةكلآة مػػؽ الشاحآػػة العسمآػػة ،  تزػػررالستعػػد مدػػالة اثبػػات 
فػػي العػػػراؽ ك  ةفال ػػد مػػؽ اثبػػات اركػػاف السدػػةكلآة لكػػي تترتػػػب اثارفػػا ، كداسػػتقراء الشرػػؾص التذػػريعآ

مرػػر ك فرأدػػا أالحػػع عػػدـ كجػػؾد قؾاعػػد كاحكػػاـ خا ػػة  تشغػػآؼ مدػػألة الثبػػات فػػي السدػػةكلآة السدأآػػة 
العامػة لألثبػات فػػي السدػائى السدأآػة مسػػا األحكػػاـ الشاشػئة عػؽ الظعػػؾف الك ديػة ،  ػى تػػرؾ ذلػػ لمقؾاعػد ك 

ػ السدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ فػػي دعػػؾ  تيحػػتؼ عم شػػا الرجػػؾع لهػػذه القؾاعػػد العامػػة عشػػد تشػػاكؿ األثبػػا
 الظعؾف الك دية  

كالظػػرؼ الػػذؼ يقػػ  عمآػػه فػػذا العػػبء فػػي دعػػؾػ  تكدهػػذا الرػػدد ل ػػد مػػؽ تؾضػػآح عػػبء األثبػػا
  -:يأتي  ككسا ك دية ى كفذه ما سشؾضحه في فرع ؽالسدةكلآة ككآفآة التؾ ى كاثبات الظعؾف ال

                                                           

 عراقي    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة الٜٕٓ  مؽ السادة رٕيشغر: ال قرة ر  ٔر
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 الفرع االول

 عبء االثبات

تأك ػد حػق متشػازع عمآػه لػه اثػر قػاأؾأي بالػدل ى الػذؼ اجػازه  أأػهبيعرؼ الثبات كسرظمح قاأؾأي 
كجػؾد  القاأؾف ألثبػات ذلػػ الحػق ، اك فػؾ اقامػة الػدل ى امػاـ القزػاء بػالظرؽ التػي حػددفا القػاأؾف عمػن

 ى عمن  حة ما عبء الثبات يقرد به تكمآف احد الخرؾـ بإقامة الدلأما  كاقعة قاأؾأآة ترتب اثرفا 
الظاعؽ بدمؾكه أف  تتؾفر ادلة كافآة تةكدأف  السدةكلآة عؽ الظعؾف الك دية ل د قيدعآه ، كلكي تتحق

الظػاعؽ اك اؼ خرػؼ فػي أف  تتؾفر الدلػة الكافآػة عمػنأف  اؼ ك ديا  في الظعؽ اك باؼ اجراء فآه كاف 
عػػؽ طريػػق اخػػالؿ  ؾاجػػب اجرائػػي اك بػػالأحراؼ باسػػتعساؿ الحػػق  الظعػػؽ قػػد سػػمػ مشحػػن ك ػػدؼ سػػؾاء  

الجرائي عؽ الماية التي يرمي السذػرع لتحقآقهػا بػإقراره فػذا الحػق ، ككػذلػ يَػب اثبػات ترتػب الزػرر 
   0راكضحشا سابقا  كسا ك  أتآَة لمدمؾؾ الك دؼ اؼ اثبات رابظة العالقة الدببآة أأهك 

ة  تشغػػآؼ مدػألة الثبػػات فػي دعػػؾػ السدػةكلآة السدأآػػة عػػؽ كلعػدـ كجػػؾد قؾاعػد فػػي الثبػات خا ػػ
 التػيالقؾاعػد العامػة إلن  الك دية برؾرة عامة ، لذا كاف عم شا الرجؾع جراءاتالظعؾف الك دية اك في اق

مدػالة تحديػد السمتػـز أف  تشغؼ مدألة الثبات في الدعؾػ السدأآة ، كالقاعػدة العامػة فػي الػدعؾػ السدأآػة
مرتبظة بالقاعدة التي تقزي بػاف مػؽ يػدعي خػالؼ ال ػى عمآػه اثباتػه ، كاف عػبء الثبػات باقثبات 

ل يكؾف عمن  احب الحق قثبات مذػركعآة اسػتعساله ، ككػذلػ قاعػدة مػؽ يػدعي شػ ئا  عمآػه اثباتػه ، 
كالسػػدعي فػػي دعػػؾػ السدػػةكلآة فػػؾ مػػؽ يػػدعي خػػالؼ ال ػػى اك خػػالؼ الغػػافر ، لف تحديػػد السمتػػـز 

ك كاجب الثبات في الدعؾػ السدأآة مرتبط بالقاعدة التي تقزي باف عمن الدائؽ اثبػات اللتػزاـ بعبء ا
   ٕركعمن السديؽ التخمص مشه ، اك مؽ يدعي ش ئا عمآه اثباته

  مػؽ قػاأؾف الثبػات العراقػي بػاف " الب شػة عمػن مػؽ ادعػن ٚكقد أرع ال قػرة راكل   مػؽ السػادة ر 
قػد تَتسػ  مػ   ػ ة رافػ   التػيكفذا عبء الثبات يبقن مالـز  ػ ة السػدعي كالآس ؽ عمن مؽ اأكر" ، 

الػػػدعؾػ اك قػػػد يكػػػؾف فػػػذا العػػػبء م ػػػركض عمػػػن السػػػدعن عمآػػػه  ػػػدعؾػ السدػػػةكلآة  اذا اكتدػػػب  ػػػ ة 
                                                           

، ٕٛٓٓة ، دار الكتاب القاأؾأي ، دراسة مقارأ –د  احسد ي حد ؽ الدفآاأي ، عبء الثبات في الدعؾػ السدأآة   ٔر
  ٙٔص
خزػػػر شػػػسس الػػػديؽ ، السرػػػدر الدػػػا ق ، د  رمزػػػاف   ٕٙٔيشغػػػر: اسػػػساع ى العسػػػرؼ ، السرػػػدر الدػػػا ق ، ص  ٕر

  ٚٛصد   معؾض عبد التؾاب ، السردر الدا ق ،   ٕٜص
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 ع، كيدلي كى مشهسا بسا ي ب الظعؽ ، كعبء الثبات يؾزع   ؽ الستخا س ؽ إجراءاتالسدعي في احد 
ي شػػده ، كتتؾلػػد قشاعػػة القاضػػي مػػؽ أف  خرػػؾـ دلػػآال  تقػػدـ بػػه الخرػػؼ الخػػر بعػػددعػػؾاه كقػػد يتخػػذ احػػد ال

    0رالخرـؾ مؽ ادلة همَسؾع ما قدم

الظعؽ في دعؾػ  إجراءاتفاف عبء اثبات الك د في استعساؿ الظعؽ اك في اؼ اجراء مؽ لذلػ 
خظػػػأ اك اأحػػػراؼ فػػػي ي بػػػع اركػػػاف السدػػػةكلآة مػػػؽ أف  ، فعمآػػػه يقػػػ  عمػػػن السػػػدعيالسدػػػةكلآة السدأآػػػة 

 ػاحب الحػق ل أف  استعساؿ حق الظعػؽ ك الزػرر كمػؽ ثػؼ العالقػة الدػببآة   شهسػا ، كالقاعػدة العامػة
يتحسى عبء اثبػات مذػركعآة اسػتعساله لحقػه الجرائػي ، لف فػذا المػر محكػؾـ بالقاعػدة التػي تقزػي 

في الثبػات مػؽ خػالؿ  كب را   را  باف مؽ يدعي خالؼ ال ى عمآه اثباته ككسا اشرأا لذلػ ك لمقاضي دك 
لآس لمسحكسة التػي تشغػر دعػؾػ السدػةكلآة عػؽ  أأهإل  ،  2ربقاأؾف السرافعات كقاأؾف الثباتالستعاأة 

كقاعػػدة  تقػػآؼ السدػػةكلآة عمػػن خظػػأ لػػؼ يدعآػػه السػػدعي ، كػػؾف الخظػػأ لػػآس م تػػرضأف  الظعػػؾف الك ديػػة
أف  فػال يرػح تزػررالس ى ل  د مؽ اثباته كاف عبء الثبات فػي فػذه الحالػة يقػ  عمػن السػدعي  عامة

كذلػ اذا ادعن السدعي سػؾء أآػة الخرػؼ فػي  تتظؾع السحكسة بأثبات مالؼ ي بته اك لؼ يدعآه السدعي ،
آة م ترض ته لف حدؽ الشالتقاضي فعمآه اثبات سؾء أ  إجراءاترف  طعشه اك في اتخاذ اؼ اجراء مؽ 

 تزػػررالستشتحػػى ضػػررا  لػػؼ يقػػى بػػه أف  لمسحكسػػة حل يرػػ أأػػهك  يػػدعي العكػػس اثبػػات ذلػػػ ،كعمػػن مػػؽ 
 مػؽ عدمػه متػركؾك ػد فػي الظعػؽ تقدير كجؾد ال كاف إف  ك  3رلف فذا الخ ر فؾ السمـز بأثبات الزرر

األسس  ذكريَب عم ها تدب ب حكسها ك  أأهإل  لسحكسة السؾضؾع تحكؼ به استشادا  لدمظتها التقديرية ،
                                                           

د  مرػػػظ ن مَػػػدؼ فرجػػػة ، السؾسػػػؾعة القزػػػائآة الحدي ػػػة ، الثبػػػات الَشػػػائي كالسػػػدأي فػػػي ضػػػؾء ال قػػػه  يشظػػػر :  ٔر
د عػػػػؾاد الحديػػػػػدؼ ،السرػػػػدر الدػػػػػا ق ، أػػػػػؾاؼ حػػػػاـز خالػػػػػد ك عمػػػػي عب ػػػػػ  ٙٓٗ، صٜٜٙٔ، مرػػػػر ، ٕقزػػػػاء ، جكال
 جراءات السدأآة ال رأدي التي أرع عمن :  مؽ قاأؾف اقٜ  مؽ قاأؾف الثبات السررؼ كالسادة رٔكالسادة ر  ٕٕٔص

Article 9- 

Each party must prove, according to the law, the facts necessary for the success of his 

claim. 
عبػػد الػػرزاؽ الدػػشهؾرؼ، الؾسػػآط فػػي شػػرح احكػػاـ اللتػػزاـ الَديػػد ، أغريػػة اللتػػزاـ  ؾجػػه عػػاـ ، مرػػادر    يشغػػر: د ٕر

عبػػد الػػرزاؽ الدػػشهؾرؼ، الؾسػػآط فػػي شػػرح احكػػاـ اللتػػزاـ الَديػػد ، أغريػػة د    ٜٔٗ، السرػػدر الدػػا ق ،صٔج اللتػػزاـ
د  اسػساع ى العسػرؼ ،   ٚٚ،ص ٜٛٙٔعردآػة ، القػافرة ، اثػار اللتػزاـ ، دار الشهزػة ال –اللتزاـ  ؾجه عػاـ ، الثبػات 

   ٕٙٔالحق كأغرية التعدض في استعساؿ الحق في الذريعة كالقاأؾف ، السردر الدا ق ، ص
د  محسؾد عبد الرحسؽ ي ، السردر الدا ق   ٛٙٗك  ٕٙٗالسردر الدا ق ، ص ،   د  مرظ ن مَدؼ فرجة ،ٖر

  ٖٚٙ، ص
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أف  أك يتعدػػ  اك ك ػػدؼ طعػػؽعامػػة م ػػى  مرػػظمحاتال يك ػػي اسػػتعساؿ   فػػ التػػي  شػػع عم هػػا حكسهػػا
   ٔرالظعؾف الك ديةلقآاـ السدةكلآة عؽ  ،مؾضؾعي  أساسل يقـؾ عمن  ظمب غ ر مبرر أكال

 الفرع الثاني

 كيفية اثبات الظعؾن الكيدية

 مػػؽيقػ  عمػػن عػػاتق السػدعن عػػبء اثبػػات قرػد الضػػرار  إذاف اثبػات الك ػػد قػد يتدػػؼ بالرػػعؾدة 
يسكػؽ  أأػهإل  خرسه ، فال يك ي اثبات تؾق  حدكث الزرر  ى ل د مػؽ اثبػات تػؾفر قرػد الضػرار ،

إلػن  قػد تؾ ػى التػيالظعػؽ  إجراءاتالسالبدات كالغركؼ التي احاطػع بػإلن  اثبات سؾء الشآة بالرجؾع
كذػػض سػػؾء الشآػػة السػػدعن عمآػػه  ػػدعؾػ السدػػةكلآة ، كلمتؾ ػػى لدػػؾء أآػػة الخرػػؼ يسكػػؽ السػػت ادة مػػؽ 
التشاقض في اقؾاله م  مدمكه في الظعؽ ، كقرػد الضػرار يعػد كاقعػة ماديػة كيَػؾز لسػؽ يدعآػه اثباتػه 

ايَا آػػػا  فػػػي  سػػػؾء الشآػػػة يرػػػعب اثباتهػػػا بالكتابػػػة ، كلمقاضػػػي دكرا  أف  عػػػدّ بكػػػى طػػػرؽ الثبػػػات القاأؾأآػػػة ب
   ٕراستشتاج فذه الشآة اك القرد مؽ جسآ  القرائؽ كالغركؼ كالسالبدات التي يقدمها السدعي

يز  ضابظا  مَردا  عشػد اعسػاؿ سػمظته التقديريػة كفػق السعآػار أف  مؽ جهة اخرػ عمن القاضي
عػػؽ  ع ػػدا  الذخرػػي لتقػػدير كجػػؾد قرػػد الضػػرار كيتس ػػى ذلػػػ  تع ػػ ؽ الغػػركؼ التػػي تحػػآط بالؾاقعػػة ب

، كفشػػا يتعػػ ؽ عمػػن القاضػػي السػػتعاأة بػػالقرائؽ السؾضػػؾعآة لمتػػدل ى آة لمسػػدعن عمآػػه العتبػػارات الش دػػ
يتحقػق مػؽ حالػة الك ػد أف  يسكػؽ لمقاضػيك  عمن سؾء الشآة لػدػ السػدعن عمآػه فػي دعػؾػ السدػةكلآة ،
ار كافسهػػػا معآػػػار تػػػدؿ عمػػػن قرػػػد الضػػػر أف  فػػػي الظعػػػؾف بالسػػػتعاأة بالسعػػػاي ر الخػػػرػ التػػػي يسكػػػؽ

   3رةالسرمح

                                                           

ؾف الجػراءات السدأآػة كالداريػػة الَزائػرؼ، بحػع مشذػػؾر   ل مػن لبػآض ، التعدػػض فػي اسػتعساؿ حػػق التقاضػي فػي قػػاأٔر
، ٜٕٔٓ، ٔٔ، الدػشة ٕ، عػددٔٔالسَمة العردآة في العمػـؾ الأدػاأآة كالجتساعآػة ، مَمػد  -في مَمة دراسات كابحاث 

  ٘ٓ٘ص 
(2) Pierre Bernard, la responsabilité des avocats en matière de procédures abusives : une 

question complexe,p279. 

ي حدػ ؽ عمػي الذػامي ، ركػؽ الخظػأ فػي السدػػةكلآة السدأآػة ، دراسػة مقارأػة  ػ ؽ القػاأؾف السػدأي السرػػرؼ  يشغػر:  ٖر
   ٕٛٙ، صٜٜٓٔ،كالآسشي كال قه السالمي ، دار الشهزة العردآة ، القافرة 
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ل يتشػاقض مػ  السػتدلؿ عمآػه مػؽ خػالؿ الؾقػائ   البحػع عػؽ السعآػار الذخرػيأف  شػارةكل د مػؽ ال
التقػػػدير السؾضػػػؾعي  هػػػذه الؾقػػػائ  اك أف  مؾضػػػؾعآة ألثبػػػات قرػػػد الضػػػرار لػػػدػ السػػػدعن عمآػػػه ، اذ

كم هسػا يػرتبط بػػاألخر ، أف  معػه ،  ػػى عػؽ السعآػار الذخرػػي اك متشاقزػا   الؾسػائى ل يعػد امػرا مدػػتقال  
الزػػؾابط السؾضػػؾعآة لالسػػتدلؿ عمػػن السعآػػار الذخرػػي لمك ػػد فػػي إلػػن  مػػؽ جهػػة اخػػرػ فػػاف السػػتشاد

أجػراء معػ ؽ مػؽ  استعساؿبردد معآار خمآط   ؽ السؾضؾعي كالذخري ، كعشد  ف الظعؽ فأأشا ل أكؾ 
الظعػػؽ مػػؽ خاللهػػا  إجػػراءاتؾعآة تػػالـز الظعػػؽ برػػؾرة ك ديػػة تكػػؾف فشػػاؾ عػػدة قػػرائؽ مؾضػػ إجػػراءات

كقػد ادخػى ال قػه ال رأدػي فػذه  كجؾد سػؾء الشآػة لػدػ الظػاعؽ مػؽ عػدمها ،إلن  يتسكؽ القاضي التؾ ى
مسا يدػتدؿ  هػا عمػن فػذا القرػد ، كلعػى مػؽ افػؼ تمػػ  بّعدفاالقرائؽ تحع معآار قرد الضرار بالم ر 

 -:  0رالظاعؽ فيسؾء أآة إلن  ها القاضيالقرائؽ التي يتؾ ى  

 اأعداـ السرمحة مؽ الظعؽ   :أكل  

يرػػػ ب الم ػػػر ، اك عػػػدـ    الػػػذؼ عػػػدـ تشاسػػػب السرػػػمحة مػػػؽ الظعػػػؽ مػػػ  الزػػػرر السترتػػػب عمآػػػه  :ثاأآػػػا  
 مذركعآة السرمحة في الظعؽ 

 اختآار الظاعؽ اك ر الظرؽ اضرارا بخرسه   :ثال ا  

 مخال ة الظاعؽ لسا يَرؼ عمآه العرؼ كالعادة   : رابعا  

مؽ جاأب اخر يَب عمن السدعي اثبات الزرر السترتب عمن الظعػؽ الك ػدؼ ، كالزػرر كاقعػة 
لمقؾاعػد العامػة فػي الثبػات كيقػ  عػب اثباتػه عمػن مػؽ  طبقػا  يَػؾز اثباتهػا بكػى الظػرؽ كمؽ ثسػة  مادية

كذلػ اثبات عشا ر الزرر كفذه مدائى مؾضؾعآة تدخى في أظاؽ الدمظة التقديرية ، يدعي الزرر 
، كػػذلػ ل ػػد مػػؽ اثبػػات   ٕرمحكسػػة السخترػػة بػػالتس  ز اك الػػشقضلقاضػػي السؾضػػؾع بع ػػدا  عػػؽ رقابػػة 

يسكػػػؽ لمسػػػدعن عمآػػػه  ػػػدعؾػ ك    شػػػا سػػػال ا  ،ال عػػػى السكػػػؾف لمك ػػػد ك الزػػػرر كسػػػا العالقػػػة الدػػػببآة  ػػػ ؽ 
بػات ا قػرائؽ قا مػة ألثأهػة اثبات عكس فذه القرائؽ التي يدع ها السدعي بَسآ  طرؽ الثبػات ألالسدةكلآ

                                                           

مشذأة السعػارؼ ،  ،ٔة في السؾاد السدأآة كالتَارية ، طأب ى اسساع ى عسر، سمظة القاضي التقديرياشار ال ها : د    ٔر
  د  رمزػػاف  ٜٔٔ: امػػ ؽ دكاس رجػػا رشػػ د ، السرػػدر الدػػا ق ، ص كػػذلػ   ك: يشغػػرٜٜٔص، ٜٗٛٔالسػػكشدرية ، 

  ٜ٘خزر شسس الديؽ ، السردر الدا ق ، ص
  ٖٛٛص د  سع د سعد عبد الدالـ ، السردر الدا ق ،  ٕر



           الفصل الثالث : أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية      

055 

  

في حالة كقؾع الزرر فعال كلؼ يقؼ الدل ى القاط  عمن كجػؾد قرػد   ٔرالعكس ، كيذفب جاأب مؽ ال قه
تبػػ ؽ بػػاف  ػػاحب الحػػق كفػػؾ فػػي اسػػتعساله لحقػػه لػػؼ يكػػؽ لػػه أؼ مرػػمحة  أأػػهإل  احػػداث فػػذا الزػػرر

يبتم ها مؽ كراء فذا الستعساؿ فاف ذلػ يعد قريشة قاطعػة عمػن لآػاـ قرػد الضػرار بػالم ر، كػذلػ يعػد 
اذا لػؼ يػدعسها  اأمػ قاطعػة اذا دعسهػا دل ػى اخػر ُتعػدالخظأ الَدآؼ دل ى عمػن سػؾء الشآػة ، كفػذه القريشػة 

كتقػػدير ي بػع العكػس  ػدل ى قػاأؾأي معتبػر  أف  فباقمكاف السدعن عمآه في دعػؾػ السدػةكلآةدل ى اخر 
ذريعػة تبػرز رفػ   ظػاعؽإذا كاأػع لم بح ػعالك ػد أمر مػتػركؾ لسحكسػة تدتشتَه مؽ عػركؼ كػى حػػالة ، 

   ٕرمةاخذه عم ػه شبهػة تدؾغ مدمكه فال قى، أك كاأع له عمن األ طعشه اك لآامه باؼ اجراء فآه

إلػن  فػي الحػالت التػي يدػتشد ف هػا ، القاضػيأمػرا  يد را  عمػن  الظعؽ الك دؼ اثبات يكػؾف  أأهال 
 عػػػدـ كاك عػػػدـ مذػػػركع تها ااأعػػػداـ السرػػػمحة ك الستس ػػػى فػػػي فكػػػرة السرػػػمحة ، ك ؾضػػػؾعيالسعآػػػار الس

 مػؽالسبتمػاة حػد كب ػر السرػمحة التػي إلن  رريَاكز الز بح ع الم ر ا ابتشاسبها م  الزرر الذؼ 
مدػػألة  تخزػػ حرػػى، ك  الزػػرر الػػذؼ  جراء مؾازأػػة  ػػ ؽ فػػذه السش عػػةأيدػػتظآ  القاضػػي بػػ إذ،  الظػػاعؽ

ل يقػاـ ك  ،مدػائى السؾضػؾع  دػامة الزػرر مػؽج ُتعػداذ التقديرية  القاضي لدمظة تحديد جدامة الزرر
متػػػػن مػػػػا تسكػػػػؽ  ثبػػػػاتلألمحػػػػال   سػػػػؾء الشآػػػػةحدػػػػؽ الشآػػػػة أك  فػػػػال يكػػػػؾف  ،أؼ كزف لالعتبػػػػارات الش دػػػػآة 

يتَػػاكز السشػػاف  التػػي يرمػػي الظػػاعؽ تحقآقهػػا مػػؽ طعشػػه بذػػكى  إذمػػؽ اثبػػات جدػػامة الزػػرر  الستزػػرر
اأعػػػػػداـ السرػػػػػمحة اك عػػػػػدـ كب ػػػػػر الػػػػػذؼ ا ػػػػػابة فَدػػػػػامة الزػػػػػرر قريشػػػػػة عمػػػػػن سػػػػػؾء الشآػػػػػة اك اثبػػػػػع 

   ٖرمذركع تها

الحكػؼ السس ػز قػد      "اف قزػع محكسػة التس  ػز العرالآػة بػ إذكفذا ما أمسده فػي احكػاـ القزػاء 
 در عمن خالؼ كجهة الشغر القاأؾأآة أأ ة الذكر، فآكؾف غ ر  حآح كمخالض لمقػاأؾف فقػرر أقزػه 

السػػدأي    مػػؽ القػػاأؾف ٚلمسػػادة ر كفقػػا   كستهػػا ، لمػػدخؾؿ فػػي الػػدعؾػ مؾضػػؾعا  كإعػػادة اضػػبارة الػػدعؾػ لسح
بسػا يك ػى التظب ػق الدػمآؼ ألحكػاـ القػاأؾف ، كتكمآػف السػدع ؽ  كإجػراء كافػة التحقآقػات القزػائآة العراقي

إلحػػاؽ إلػػن  الخرػػؼ كفػػؾ يدػػتعسى حقػػه فػػي دفػػ  الػػدعؾػ ردعػػؾػ التخمآػػة  قرػػدأف  بإثبػات دعؾافسػػا مػػؽ

                                                           

د    ٗٗٛ، السرػدر الدػا ق ، صٔعبد الرزاؽ الدشهؾرؼ ، الؾسآط في شرح القاأؾف السػدأي الَديػد ، جد  يشغر:   ٔر
   ٕٚٓاسساع ى العسرؼ ، السردر الدا ق ، ص

  ٕٖٔٔاحسد السمآَن ، السؾسؾعة الذاممة في التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص  ٕر
  ٜٙص السردر الدا ق ،يشغر: د  رمزاف خزر شسس الديؽ ،   ٖر
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كمشهػػا القػػرائؽ الساديػػة ، فػػذا القرػػد يَػػؾز إثباتػػه بَسآػػ   طػػرؽ اقثبػػات أف  الزػػرر  هسػػا مػػ  مالحغػػة
، أؼ بػػػاف الزػػػرر ي ػػػؾؽ  كب ػػػرا   كتكمآ هسػػػا بإثبػػػات رجحػػػاف ضػػػررفسا عمػػػن مرػػػمحة خرػػػسهسا رجحاأػػػا  

   ٔر"مرمحة السدعن عمآه

أرػػػع السادتػػػاف الرابعػػػة كالخامدػػػة مػػػؽ التقشػػػ ؽ ككػػػذلػ قزػػػع محكسػػػة الػػػشقض السرػػػرية بػػػاف " 
عػػؽ ذلػػػ مػػؽ ضػػرر  أعسػػا يشذػػ مدػػةكل  كػػؾف ل يمذػػركعا   اسػػتعسال  مػػؽ اسػػتعسى حقػػه أف  السػػدأي عمػػي

اذا لػؼ يقرػد بػه سػؾػ الضػرار بػالم ر كفػؾ مػا ل إل  بالم ر كأف استعساؿ الحػق ل يكػؾف غ ػر مذػركع
التقاضي كالدفاع مؽ الحقؾؽ السباحة كل يداؿ  اباأت اء كى مرمحة مؽ استعساؿ الحق، كحقإل  يتحقق

إلػن  اذا ثبػع اأحرافػه عػؽ الحػق السبػاحإل  مؽ يمج أ ؾاب القزاء تسدكا اك ذكدا عؽ حق يدعآه لش ده
المدد في الخرؾمة كالعشع م  كضؾح الحق في ا تماء الضرار بالخرؼ، كاذ كاف الحكؼ السظعؾف فآه 

ما ل يك ي ألثبات اأحرافه عؽ حقه السك ػؾؿ فػي التقاضػي إلن  ؽالظاعإلن  قد اقترر في أدبة الخظأ
عسػػا شػػابه مػػؽ القرػػؾر قػػد اخظػػأ فػػي  يكػػؾف فزػػال   أأػػهالك ػػد كالعشػػع كالمػػد فػػي الخرػػؾمة فإلػػن  كالػػدفاع

فػػي  -السقػػرر  -أ "  أأػػهبكػػذلػ قزػػع ، كفػػي قػػرار اخػػر لمسحكسػػة ذاتهػػا جػػاء فآػػه    2ر"تظب ػػق القػػاأؾف 
مػؽ أف  م ػاد الػشص فػي السػادت ؽ الرابعػة كالخامدػة مػؽ القػاأؾف السػدأي عمػنأف  -قزاء فذه السحكسػة 

عػػؽ ذلػػػ مػػؽ ضػػرر، كاف اسػػتعساؿ الحػػق  أعسػػا يشذػػ مدػػةكل  ل يكػػؾف مذػػركعا   اسػػتعسال  اسػػتعسى حقػػه 
باأت ػاء كػى مرػمحة مػؽ إل  يكؾف غ ر مذركع إذا لؼ يقرد به سؾػ اقضرار بالم ر كفؾ ما ل يتحقق

حقػػػػؾؽ التقاضػػػػي كالبػػػػالغ كالذػػػػكؾػ مػػػػؽ الحقػػػػؾؽ العامػػػػة التػػػػي ت بػػػػع لمكافػػػػة  -ب  اسػػػػتعساؿ الحػػػػق  
مباشر الحق قد اأحرؼ به عسا كض  له أف  إذا ثبعإل  كاستعسالها ل يترتب عمآه السداءلة بالتعؾيض

مػؽ يمػػج أ ػؾاب القزػاء تسدػػكا بحػق يدعآػػه أف  -ا تمػاء مزػارة خرػػسه   ج  ك ػػديا   اسػتعسال  كاسػتعسمه 
الػػػمدد فػػي الخرػػؾمة كالعشػػع مػػ  إلػػن  إذا ثبػػع اأحرافػػه عشػػهإل  أك ذكدا عػػؽ فػػذا الحػػق ل يدػػاؿلش دػػه 

                                                           

، أقػػػػال عػػػػؽ : إ ػػػػرا آؼ ٜٜ٘ٔ/ ٕٔ/ ٗٔفػػػػي  ٜٜ٘ٔ/مدأآػػػػة أكلػػػػن /ٕ ٛٔٓقػػػػرار محكسػػػػة التس  ػػػػز العرالآػػػػة السػػػػرقؼ   ٔر
السذػػافدؼ ، السختػػار مػػؽ قزػػاء محكسػػة التس  ػػز ، قدػػؼ القػػاأؾف السػػدأي كالقػػؾاأ ؽ الخا ػػة ، مظبعػػة الزمػػاف ، بمػػداد ، 

  ٛٛٔ،ص ٜٜٜٔ
، أقال عؽ : شريف احسد الظبػاخ ، مؾسػؾعة الػدفؾع السدأآػة ٜٚٚٔ/ ٖ/ ٕٛؽ جمدة  ٖٖٗ لدشة ٖٛٗالظعؽ رقؼ   ٕر

  ٔ٘ٔ، مؽ دكف طبعة اك سشة طب  ، ص ٕفي ضؾء القزاء كال قه ، ج
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حػػق "اف ، كفػػي قػػرار اخػػر لهػػذه السحكسػػة قزػػع فآػػه بػػ   0ر"كضػػؾح الحػػق كا تمػػاء اقضػػرار بالخرػػؼ    
الحػػق  ل يدػػؾغ لسػؽ يباشػػر فػػذا أأػػهإل  القزػػاء فػػؾ مػؽ الحقػػؾؽ العامػػة التػػي ت بػع لمكافػػةإلػػن  اللتَػاء

ا تمػػػػاء مزػػػػارة الم ػػػػر كال حقػػػػع السدػػػػاءلة  ك ػػػػديا   اسػػػػتعسال  الأحػػػػراؼ بػػػػه عسػػػػا كضػػػػ  لػػػػه كاسػػػػتعساله 
يقتػرف فػذا القرػد  شآػة جمػب السش عػة لش دػه اك لػؼ يقتػرف بػه أف  كسؾاء فػي فػذا الخرػؾص -بالتعؾيض

كػػاف يدػػتهدؼ  ػػدعؾاه مزػػارة خرػػسه فػػاذا كػػاف الحكػػؼ السظعػػؾف فآػػه قػػد اسػػتخمص  أأػػهتمػػػ الشآػػة طالسػػا 
الك ػػد لػػدػ الظػػاعؽ بظمبػػه اشػػهار افػػالس السظعػػؾف عمآػػه فحدػػبه ذلػػػ لآقػػؾـ  تػػؾافر أآػػة األضػػرار كقرػػد

    2ر"سمآؼ أساسزاؤه في فذا الخرؾص عمن ق

السػدعي لػؼ أف  الػذؼ كذػضقزاء السػتئشاؼ  "بأفسحكسة الشقض ال رأدآة ل جاء في قرار ككذلػ
اجبر السدتأأض عم هؼ  خب  ة كدإ رار كعشاد تعد ي ، كفؾ ما  شآة أيتسدػ بأية كس مة جادة ، كإأسا لَ

يكػػؾف قػػد  أأػػهعمػػن إأ ػػاؽ أ قػػات ل تدػػترد فػػي جائػػب مشهػػا  مػػؽ اجػػى الػػدفاع فػػي السػػتئشاؼ ، كفكػػذا ف
   ٖر"القزاء إلن  كذض عؽ الخظأ في استعساؿ حق اللتَاء

يػػتؼ عػػؽ الك ديػػة ، الظعػػؾف دأآػػة الشاشػػئة عػػؽ السدػػةكلآة الس فػػي ثبػػاتلا فػػافعمػػن مػػا تقػػدـ  دشػػاء  ك 
عشا ػر السدػةكلآة ، عػؽ طريػق إثبػات تػؾافر  فػي الػدعؾػ السدأآػة لإثبػات عساؿ القؾاعػد العامػةطريق ا 

اك رجحاف  الزرر اك الأحراؼ عؽ غاية حق الظعؽ اك اؼ اجراء فآه ، ك كفي الخظأ السدأآة ال الث
  ، كعالقة الدببآة   شهسا   الزرر عمن السرمحة

 الثاني بحثالس

 السؾاجية القانؾنية لمظعؾن الكيدية

                                                           

قزػاء الػشقض السػدأي    أقػال عػؽ : سػع د احسػد شػعمة ،إٕٓٓ/ ٙ/ ٕٛ٘ؽ جمدػة  ٔٚلدشة  ٕٛٔٔرالظعؽ رقؼ   ٔر
  ٕٛٙص ، ،صٕٙٓٓمشذأة السعارؼ ، السكشدرية ، في السدةكلآة كالتعؾيض ، 

  ٕٕٙص ،السردر أ ده،أقال عؽ : سع د احسد شعمة ،ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔؽ جمدة  ٕ٘لدشة  ٖٕٕالظعؽ رقؼ   ٕر
(3)Cass. Civ . 8 mars 1978 , JCP. 1978,IV,152 . Jean Claude Woog , op.cit.p.22.  

فػػي اسػػتعساؿ الحػق الجرائػػي ، مَمػػة الدراسػات كالبحػػؾث القاأؾأآػػة ، أقػال عػػؽ : سػػعاد مَػاجي ، بحػػع بعشػػؾف رالتعدػض 
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أغرية التعدض في استعساؿ الحقؾؽ بسا تسشحه لمقاضي مؽ سمظة تقديرية كاسعة لمتردؼ  تستاز
اسػتعساؿ حػق الظعػؽ  إسػاءةيتردػ مؽ خاللػه لحػالت  يكؾف لمقاضي دكرا  كقائآا   إذلمظعؾف الك دية ، 

قاضػي دكر سؾاء كاف ذلػ مؽ تمقاء أ ده حساية لمرػالح العػاـ اك بظمػب الخرػـؾ ، مػؽ جاأػب اخػر لم
أخرػػص  مظمبػػ ؽل ػػد مػػؽ التظػػرؽ لهػػذا السؾضػػؾع فػػي لػػذلػ عالجػػي فػػي حػػاؿ حرػػى الظعػػؽ الك ػػدؼ 

 العالجآة  جراءاتكالسظمب ال اأي لإ الك ديةالظعؾف  ةفي مؾاجه مدكر الؾقائيلالكؿ  سظمبال

 االول سظمبال

 الكيديةعؾن الظ ةفي مؾاجي الؾقائيالدور 

ل  التػياسػتعساؿ الحػق الجرائػي ،  إسػاءة الثػار الدػمبآة التػي قػد تشػتج عػؽإلػن  لقد تشبه السذػرع
يبتمػػي الظػػػاعؽ مػػػؽ اسػػػتعساؿ حقػػػه الجرائػػػي حسايػػة حقػػػه اك مرػػػمحة قاأؾأآػػػة ، كاأسػػػا يقرػػػد الضػػػرار 
بخرػػػسه كالك ػػػد بػػػه كدالشتآَػػػة يػػػشعكس ذلػػػػ عمػػػن الشغػػػاـ القزػػػائي كيتحػػػؾؿ كسػػػ مة لألضػػػرار بػػػالم ر ، 

ذلػ اتَػػه كاشػماله  ػدعاكػ كطعػؾف ك ديػة كتعظمػه عػؽ الشغػر بم رفػا مػؽ الظعػؾف القاأؾأآػة السعتبػرة ، لػ
تبشػػي مَسؾعػػة مػػؽ التػػدا  ر الؾقائآػػة لت ػػادؼ فػػذه الشتآَػػة ك التػػي تحػػؾؿ دكف التعدػػض فػػي إلػػن  السذػػرع

ل ػد مػؽ لذلػ استعساؿ الحق الجرائي مؽ خالؿ مشح دكرا  ايَا آا  لمقاضي عشد الشغر في الخرؾمة   
في مؾاجهة الظعؾف   ها القاضي يدتشع ؽ التي الؾسائى الؾقائآة آاف م هؾـ الدكر الؾقائي كمؽ ثؼ أب ؽ 

   الك دية

 ولالفرع اال 

 مفيؾم الدور الؾقائي في التردي لمظعؾن الكيدية

حق اجرائي أؼ عشد استعساؿ حق الظعؽ اك اك  الك دية الدعؾػ  ةيبرز الدكر الؾقائي في مؾاجه 
 الك دية الظعؾف  ؽع الشاشئة السدةكلآةكفذا ما يس ز  ،برؾرة تعدفآةمؽ مراحى أغر الظعؽ  ةفي مرحم

شد الخالؿ بالتزاـ قاأؾأي ع ةالك دي عؽ الظعؾف  ئةشالشا ةؽ السدةكلآعاؿ الحق عشد التعدض في استعس
دكف كقػػؾع الزػػرر بعكػػس  كالح مؾلػػةالػػدكر الؾقػػائي  قعسػػاؿفػػي الكلػػن يكػػؾف السَػػاؿ الؾاسػػ   ئػػي ،اجرا
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كاجػػب مرػػدره شػػد الخػػالؿ بػػالتزاـ ضػػرر الك ػػد فػػي الظعػػؾف عفمالبػػا  ل يسكػػؽ تػػؾقي الحػػاؿ فػػي الخػػرػ 
   0راجرائي

 ةسػمظؽ مػا يعظآػه القػاأؾف لمقاضػي مػ ؾفػفػي مَػاؿ قػاأؾف السرافعػات  الؾقػائي ردك كيقرد في ال
عػػد ي ، فػال بػالم ر يدػبب ضػررا  أف  يحتسػىالػذؼ الك ػػد  الػذؼ يتخػذ بقرػد لسشػ  كقػؾع الترػرؼ اك العسػى

السقرػؾد فػي قػاأؾف السرافعػات  الؾقػائيالػدكر  ، لف  شص قػاأؾأي اذا كاف كارد آةكقائ ةاك الؾس مدكر ال
فػػػي  ةلف الفػػػراد لهػػػؼ الحريػػػ ، ع هػػػا السذػػػر  ة رخػػػصاك حػػػق اك رخرػػػ ةحريػػػ ةلػػػآس معشػػػاه مشػػػ  مسارسػػػ

بػاؼ التػزاـ قػاأؾأي  اذا ما اأحرفؾا في استعساؿ حقهؼ اك اخمؾا لكؽ، القزاء إلن  المَؾءب استعساؿ حقهؼ
الػدكر الؾقػائي يتحقػق أف  يدالؾف عسا ير ب الم ػر مػؽ ضػرر أتآَػة ذلػػ الخػالؿ ،  ػى ؼأأهاجرائي ف

باألشػػػراؼ كالرقابػػػة عمػػػن اسػػػتعساؿ الحػػػق الجرائػػػي كمػػػؽ ثػػػؼ الح مؾلػػػة دكف اسػػػتعساؿ فػػػذا الحػػػق برػػػؾرة 
 2ر ر مؽ كقؾعه كمؽ ثؼ السداءلة عشهتعدفآة ، لف مش  التعدض خ

. 

كقد  ةالدمؾؾ الك دؼ في الظمبات القزائآإلن  لآس بالقريب مشذ زمؽ مرر كقد تشبه القزاء في
ة ظمػب تؾجآػه الآسػ ؽ الحاسػسة ، مػ ال  لآػاـ بعػض الخرػؾـ بهػذه الظمبػات الك ديػل ةمؾقض السؾاجهػ اتخذ
جمدػات السحػاكؼ إلػن  ل تدسح مظمقا  بحزؾر أدػائها التيكالسحافغة  العريقة س دات بعض السر مؽ
الؾح ػػد  هدل مػػأف  الخرػػؼ ف ػػدعي فؽ ،سػػر أل ةفزػػآحهؽ عػػار ك مػػشيعػػد امػػاـ القزػػاء  حزػػؾرفؽأف  إذ ،

يػػػتسكؽ مػػػؽ  لعمسػػػه السدػػػبق بعػػػدـ حزػػػؾرفؽ، كدهػػػذه الظريقػػػة الك ديػػػةلهػػػؽ  ةفػػػؾ تؾجآػػػه الآسػػػ ؽ الحاسػػػس
 يتػؾقإلػن  فقػد تؾجػه القزػاء فػي مرػر فذا الترػرؼ الك ػدؼ ه ، كلسؾاجهةحكؼ لرالحالحرؾؿ عمن 

 سػاسكعمن فػذا األ،  3رةالحال فذهم ى في  الحاسسةطمب تؾجآه الآس ؽ   رفضكقؾع فذا العسى الك دؼ 
 ،التردؼ لظمب تؾجآه الآسػ ؽ الك ػدؼ لمسحكسة ار عمآه القزاء ك اجازسالسذرع السررؼ ما  شؽق فقد
 لمقاضػي يَػؾزأف  عمػن"    ٜٛٙٔلدػشة  ٕ٘  مؽ قاأؾف الثبات السررؼ رقػؼ ٗٔٔرع السادة رأ إذ

" ، فالآس ؽ الحاسسة في ممػ لمخرؼ ل    في تؾج هها يسش  تؾج هه لمآس ؽ إذا كاف الخرؼ متعد ا  أف 
                                                           

فػػي السَػػاؿ  سػػاءةعبػػد الباسػػط جسآعػػي ، اق  ٗٓٔٔ ص، السرػػدر الدػػا ق ، ا ػػؾؿ القػػاأؾف ، حدػػؽ ك ػػره  يشغػػر:  ٔر
عب ػػد عؾيػػد الحديػػدؼ ،   عمػػي  ٖٕٗ ص السرػػدر الدػػا ق ،اسػػتعساؿ الحػػق فػػي التقاضػػي كالتش  ػػذ ،  إسػػاءة -الجرائػػي

  ٕٚٔالسردر الدا ق ، ص
    ٕٚٓ الدػػا ق ، صفعػات السدأآػة كالتَاريػة ، السرػدر الدػ د  ػاكؼ ، الؾسػآط فػي شػرح قػاأؾف السرا احسػد يشغػر:  ٕر

  ٚ٘ٗص ، السردر الدا ق ، د  ضس ر حد ؽ أا ر السعسؾرؼ ك ح در فهسي حاتؼ
  ٜٖٙفي اجراءات التقاضي كالتش  ذ، السردر الدا ق ،ص ساءة،اق احسد ا را آؼ عبد التؾاب يشغر:  ٖر
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اذا تبػ ؽ لمقاضػي بػاف إل  يؾافق عمن طمب تؾج ههػا متػن مػا تػؾفر شػركطهاأف  لمقاضي كعمن القاضي
ؼ أأهرػػـؾ كل مػػؽ شػػفػػؾػ الخإلػػن  فظمػػب الآسػػ ؽ لػػآس مؾكػػؾل   ، طالػػب الآسػػ ؽ متعدػػض فػػي فػػذا الظمػػب

كحدفؼ كاف تقدير ك دية تؾجآه الآس ؽ يعد مؽ مدائى السؾضؾع التي يدتقى  ها قاضػي السؾضػؾع الػذؼ 
يػه عمػن مػؽ محكسػة التس  ػز متػن مػا اقػاـ رأ يشغر  دعؾػ السدةكلآة عؽ الظعؾف الك دية كل رقابة عمآه

  مػؽ ٘ٔٔ  مػؽ السػادة رثاأآػا  فػي ال قػرة ر ايزػا  السذػرع العراقػي  ايزػا  كفذا ما اخذ بػه    0رسائمة أسباب
اذا كاف الخرؼ ترفض تؾجآه الآس ؽ الحاسسة أف  لمسحكسة "أف  تشص عمن التيقاأؾف الثبات العراقي 
  متعد ا في تؾج هها"

 فػي قػاأؾف السرافعػات ةالظعػؾف الك ديػ ةفي مؾاجهػالؾقائي لمقاضي  الدكرتس ز إلن  تَدر الشارة
مػؽ  مػؽ دكف طمػبلقاضػي ا مػؽتعشػي بإيقػاع الَػزاء الجرائػي  التػي عػؽ ر الدػمظة التمقائآػة لمقاضػي  

 جػػراءاتالػػدكر الؾقػػائي السسشػػؾح لمقاضػػي فػػي مؾاجهػػة اقأمػػا  فكػػرة الشغػػاـ العػػاـ ،إلػػن  الخرػػؼ اسػػتشادا
   2ريسكؽ القاضي مؽ التدخى التمقائي لسش  كقؾع العسى الذؼ يحتسى مشه الك د أأهالك دية ف

 ةفػي مؾاجهػلمقاضػي  ةالتقديريػ ةبالدػمظ ةكثآقػ ةعالقػ القاضػي مؽالذؼ يسارس  مدكر الؾقائياف ل
كاقػ  الشػزاع السعػركض يقرػد  هػا اعسػاؿ ذفػؽ القاضػي لتقػدير  ةالتقديريػ ةكفػذه الدػمظة ، الدعؾػ الك ديػ

الشزاع السعركض امامه في القاضي في التررؼ  ةاؼ قدر  ة ،في ضؾء السعظآات القاأؾأآ ةالسحكساماـ 
فػي  الك ديػةعػؾف الظ ةلمقاضي فػي مؾاجهػ التقديرية الدمظةأف ك    3رآ تهكعلهدؼ  ةاك ر مالئس ةبظريق

القاضػي كمػؽ مشظمػق فالشغػاـ العػاـ  ةمدػتسد مػؽ فكػر  هاأساسػاسػس فقػد يكػؾف  ةعػد اقاأؾف السرافعات له
 ،طمػب مػؽ الخرػؼ مػؽ دكف  األمػرةالح اظ عمن الشغاـ العاـ يتدخى مؽ تمقاء أ ده في تظب ق القؾاعػد 

                                                           

 ٖد  مرظ ن مَدؼ فرجة ، السؾسؾعة القزائآة الحدي ة ، الثبات الَشائي كالسدأي في ضػؾء ال قػه كالقزػاء ، ج  ٔر
اسػػاءة اسػػتعساؿ الحػػق فػػي التقاضػػي ،بحػػع مشذػػؾر فػػي ح ػػدر فاضػػى حسػػد ، ـ  ـ    ك: ٖٚٔٔ، صٜٜٙٔ، مرػػر ، 

   ٕٓٔ، صٕٚٔٓ، ٖٕالبررة، الدشة ال اأآة عذر، العددمَمة دراسات 
 الحػػق الجرائػػي ، السرػػدر الدػػا ق ،عدػػض فػػي اسػػتعساؿ لمت العامػػة عبػػد التػػؾاب ، الشغريػػةاحسػػد ا ػػرا آؼ د   :يشغػػر  ٕر

    ٓٓٚص
احسػد محسػؾد سػعد د    ٜٔ، السردر الدػا ق، صلمقاضي السدأي التقديرية الدمظة ،أب ى اسساع ى عسرد   يشغر:  ٖر
   ٖٔص،  ٜٛٛٔ العردآة ، الشهزةدار  ، لمقاضي السدأي التقديرية الدمظةم هـؾ ، 
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تػؾقي حرػؾؿ  ةتعظػي القاضػي سػمظ التػيالتعدػض فػي اسػتعساؿ الحػق  ةها أغريػأساسػقد يكػؾف ا أأهك 
   0رلمتعدض في استعساؿ الحقالستزسؽ  العسى

لسذرع فػي مَػاؿ قػاأؾف السرافعػات فاف ا كلسش  الك د في الظعؾف   ؽ الستقاض ؽ  العدالةتحق ق لك 
 الدػػػمظةمػػػؽ خػػػالؿ  يسكػػػؽ إذ، سؾضػػػؾع الشػػػزاع بتتعمػػػق  ةفػػػي حػػػالت ك  ػػػر  ةتقديريػػػ ةح القاضػػػي سػػػمظمػػػش

 كمػػدػ جػػديتها مػػؽفػػي الجػػراء  السرػػمحةلمقاضػػي قبػػؾؿ الظمػػب اك الػػدف  كالؾقػػؾؼ عمػػن تػػؾفر  التقديريػػة
عمػن  األم مػةكمػؽ   الك ػد فػي الظعػؾف  ةمؾاجهػكمػؽ ثسػة  كقرػد الضػرار ةكاستغهار سػؾء الشآػ عدمها
فػػي قبػػؾؿ  السحكسػػة ةسػػمظ الك ديػػةفػػي اعسػػاؿ الػػدكر الؾقػػائي فػػي مؾاجهػػه الظعػػؾف  التقديريػػة الدػػمظةدكر 

السشرػؾص ك قبػؾؿ الظمبػات  ةخالؿ سمظ، فسؽ التزكير ب دعاءلاك طمبات التدخى اك ا عيالظمب ال ر 
مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات   ٘ٔٔك ٖؾاد رالسػػ العراقػػي كالسدأآػػة مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات   ٙر السػػادةعم هػػا فػػي 

  قبؾؿ الظمب الك دؼ رفضيسكؽ السررؼ  ةكالتَاري ةالسدأآ

 مػػؽيسػػارس أف  يسكػػؽك ص بالقزػػاء تخػػغ ػػر م الجرائػػي الػػدكر الؾقػػائي مػػؽ كقػػؾع الك ػػدأف  كدسػػا
 الك ػػد فػػي ةالػػدكر الؾقػػائي لمقاضػػي فػػي مؾاجهػػ ةفػػي الخػػذ ب كػػر  هال قػػمؾقػػض فقػػد تبػػايؽ  ، ايزػػا  السذػػرع 
لػآس  فػذا الػدكر عػدّ ب القزػائآة لمدػمظةرفض ال قه التقم دؼ الدكر الؾقػائي  إذ ، الحق الجرائي استعساؿ

 ال قػه الحػديع يرػ كعمن العكس مؽ ذلػ  ة ،تش  ذيال الدمظة  ى مؽ اعساؿ القزائآة الدمظةمؽ اعساؿ 
 لألفسآةكدالشغر ،  2رمؽ الزرر الستؾق  مؾقائآةلالحاجه إلن  استشادالمدمظة القزائآة كعآ ة كقائآة أف 

كتقم ػػى حػػالت  الك ديػػةالػػدكر الؾقػػائي لمقاضػػي فػػي الترػػدؼ لمظعػػؾف بالخػػذ  أتآَػػةالتػػي تترتػػب  العسمآػػة
 ال ر ة ةاماـ القزاء كاتاح السظركحةعات تقم ى السشاز كمؽ ثسة  بالخرؾمةالهدر الجرائي كالقتراد 

الػػدكر الؾقػػائي فػػي  ة كػػر ب عمػػن الخػػذ لكػػى ذلػػػ فقػػد اسػػتقر ال قػػه الحػػديع السهسػػةلمشغػػر فػػي السشازعػػات 
  الك ديةالتردؼ لمظعؾف 

كفػػػي القػػػاأؾف الجرائػػػي أَػػػد الك  ػػػر مػػػؽ التظبآقػػػات التذػػػريعآة لمػػػدكر الؾقػػػائي السسشػػػؾح لمقاضػػػي 
شػػهد فػػذا الَاأػػب مػػؽ القػػاأؾف تظػػؾر أحػػؾ تأ ػػ ى الشغريػػات أف  الك ديػػة لسػػآسا بعػػدلسؾاجهػػة الظعػػؾف 

                                                           

   ٖٔٛ، ص الدا ق، السردر احسد ا را آؼ عبد التؾاب د   يشغر:  ٔر
الدػا ق السرػدر السدأآػة كالتَاريػة ، الؾسػآط فػي شػرح قػاأؾف السرافعػات ، احسد الد د  اكؼ  يشغر في فذه اآلراء:  ٕر

  ٘ٓٔ ، مبادغ القزاء السدأي ، مردر سا ق ، صد  كجدؼ راغب فهسي   ٕٓٔص 
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، كلعػػى مػػؽ افػػؼ  0رشرػػب عمػػن التعم ػػق عمػػن أرػػؾص السػػؾادكػػاف افتسامػػه يأف  كالسبػػادغ الجرائآػػة بعػػد
  مؽ قاأؾف السرافعػات ٙعمآه السادة ر عتظبآقات الدكر الؾقائي في مؾاجهة الظعؾف الك دية فؾ ما أر

جاأػب إلػن  السرػمحة شػرط لقبػؾؿ طمػب الظعػؽ اك أؼ طمػب اجرائػي ُتعدقي ، كدسؾجب فذه السادة العرا
 التػي  مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة ٖشرطي الر ة كالفمآة ، كفي مرػر كدسؾجػب السػادة ر

كجؾدفػا مػؽ عدمػه مػؽ الشغػاـ  ُتعػدأرع عمن شػرط السرػمحة لقبػؾؿ أؼ الػدعؾػ اك طمػب اك دفػ   ػى 
السػدعي اسػاء أف  العاـ كاك ر مؽ ذلػ اعظن السذرع لمقاضي سمظة تقديرية في فرض المرامة اذا تبػ ؽ

 استعساؿ حقه في التقاضي 

  مػػؽ السػػادة ٔك ال قػػرة ر  ٕ٘ٔ  مػػؽ السػػادة رٕال قػػرة رإلػػن  السذػػرع ال رأدػػي كدػػالرجؾع فػػي حػػ ؽ
أف  لمسحكسػة اجاز هأَد قاأؾف السرافعات مؽ  ٕٛٙرك السادة   ٔٛ٘رك السادة   ٜ٘٘رك السادة   ٕٖر

بكػػى مراحػػى الػػدعؾػ ك بالسساطمػػة اك التعدػػض  ك ػػديا   اسػػتعسال  تحكػػؼ عمػػن مػػؽ يدػػتعسى حػػق التقاضػػي 
تؾجػػه إف عبػػر عػػؽ ك سؾقػػض ال كفػػذا،  فػػي اقامتهػػا اك فػػي مرحمػػة السرافعػػة اك عشػػد الظعػػؽ بالمرامػػة سػػؾاء  

أغريػة  قالستػردد مػؽ تظب ػ هيعبػر أك ػر عػؽ مؾق ػ أأػهإل  تؾلآ  المػراـ برػ ة عامػة رأدي في السذرع ال
لؼ يػشص  ػراحة عمػن سػمظة  أأه إذ عمن أحؾ كاس كتَد د دكرفا الؾقائي التعدض في استعساؿ الحق 

رسه كل مرمحة جدية لػه بقرد الك د بخ كاف الظاعؽ متعد ا   سة التقديرية  رد طمب الظعؽ اذا السحك
السرػػػمحة فػػػي ضػػػابط لسػػػتخالص قرػػػد الك ػػػد فػػػي  عػػػدّ يسكػػػؽ  قعمػػػن مػػػا سػػػب كتأسآدػػػا    فػػػي تقديسػػػه 

يكػؾف لمسحكسػة سػمظة لػذلػ الظعؾف كيتعمق قبؾؿ الظعؽ اك رفزه عمن استخالص فذا القرد الك دؼ 
تقديريػػة فػػي رفػػض قبػػؾؿ الظعػػؽ متػػن مػػا كجػػدت افتقػػاره لذػػرط السرػػمحة كدهػػذه الحالػػة تكػػؾف السحكسػػة 
مارسػػع دكرفػػا الؾقػػائي مػػؽ خػػالؿ اعسػػاؿ شػػرط السرػػمحة فػػي تػػؾقي الزػػرر السترتػػب مػػؽ تقػػديؼ طعػػؾف 

 فر شػػػػرطمحكسػػػػة الػػػػشقض السرػػػػرية درجػػػػع عمػػػػن الشظػػػػق بزػػػػركرة تػػػػؾ أف  ، كدهػػػػذا الرػػػػدد أَػػػػدك ديػػػػة 

                                                           

شػػػهد فػػػي مَػػػاؿ البحػػػع الجرائػػػي تظػػػؾرا كب ػػػرا خػػػالؿ الشرػػػض ال ػػػاأي مػػػؽ القػػػرف الساضػػػي م ػػػى  يال قػػػه الالت شػػػأف   ٔر
جاأػب البحػاث الستعمقػة فػي إلػن  كحَآة المر السقتزن فذا كأغرية البظالف ، األبحاث التي تتعمق بالعسى القزائي ،

حػد كب ػر فػي تظػؾر ال قػه الجرائػي إلػن  الدعؾػ كالحق كالخرؾمة كفكرة عدـ القبؾؿ كغ رفػا مػؽ البحػاث التػي سػافسع
  ٕٕٔص ،عمي عب د عؾاد الحديدؼ ، السردر الدا ق في كى مؽ مرر كفرأدا  يشغر في عرض ذلػ د  
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السرمحة في الظعؽ السقدـ كدخالفػه يتعػ ؽ عمػن السحكسػة التػي قػدـ لهػا الظعػؽ عػدـ قبؾلػه مػؽ مشظمػق 
   ٔرؾقائي كالدمظة التقديرية لمسحكسةالدكر ال

الػػدعؾػ السدأآػػة لكػػي يتدػػشن لػػه ال رػػى فػػي  إجػػراءاتلمقاضػػي سػػمظة كب ػػرة فػػي تؾجآػػه أف  كسػػا
تقؾيػة دكر القاضػي فػي تؾجآػه الػدعؾػ إلن  مؾضؾع الدعؾػ في اقرر كقع مسكؽ ، كقد تؾجه السذرع

مػػؽ   ٔرأرػػع السػػادة  ك قبػػؾؿ اك رفػػض الظمبػػات السقدمػػة لمسحكسػػة كدػػاألخص طمبػػات التأج ػػى ، فقػػد
تؾجآه الدعؾػ كما يتعمق  ها مؽ ادلة بسا يك ى تؾسآ  سمظة القاضي في "  قاأؾف الثبات العراقي عمن

 ككػذلػ عمػن القاضػي، " الحكػؼ العػادؿ فػي القزػآة السشغػؾرةإلػن  القاأؾف ك ؾل   ألحكاـالتظب ق الدمآؼ 
الػػػزاـ " مػػػؽ قػػػاأؾف الثبػػػات العراقػػػي عمػػػن   ٕأذ أرػػػع السػػػادة ر، الؾقػػػائ  لسػػػتكساؿ قشاعتػػػه  ػ تحػػػر يأف 

مت دػ ر الستظػؾر لمقػاأؾف ل يتبػ  القاضػيأف  ذلػػ فزال  عؽ،  "قشاعته ؼ الؾقائ  لستكساؿالقاضي  تحر 
الػػػزاـ القاضػػػي باتبػػػاع    مػػػؽ القػػػاأؾف أ دػػػه عمػػػن"ٖفشرػػػع السػػػادة ر مراعػػػاة الحكسػػػة مػػػؽ التذػػػري  ،مػػػ  

مػؽ اجػى الحػد مػؽ حػالت كى ذلػػ ، "الت د ر الستظؾر لمقاأؾف كمراعاة الحكسة مؽ التذري  عشد تظبآقه
 الجرائي   اؿ الحقالتعدض في استعس

 الفرع الثاني

 الؾسائل الؾقائية في مؾاجية الظعؾن الكيدية

فػػآسكؽ لمسحكسػة  هػػذه  ك ػديا  سػمػ مدػػمكا  أف  فشػاؾ عػػدة كسػائى لتػػؾقي كقػؾع الزػػرر مػؽ الظػػاعؽ
مػؽ تمقػاء ت  رفػا أف  الؾسائى التردؼ لس ى فذا السدمػ الك ػدؼ ، فسػؽ فػذه الؾسػائى مػا يسكػؽ لمسحكسػة

بذػيء مػؽ الت رػ ى  إل هػات ػار بظمػب مػؽ الخرػؾـ مسػا يمػـز معرفتهػا التظػرؽ  كمشها ، كمشهػا مػاأ دها 
 -:يأتي  ككسا

 الؾسائل الؾقائية التي تثيرىا السحكسة مؽ تمقاء نفديا . :اوال

هػػا إجراءاتفشػػاؾ عػػدة كسػػائى كقائآػػة ت  رفػػا السحكسػػة مػػؽ تمقػػاء أ دػػها لمترػػدؼ لمظعػػؾف الك ديػػة ك 
 -:يأتي  كمشها ما

                                                           

قػػرار محكسػػة ك   ٜٗٔ، صالسرػػدر الدػػا قاـ فػػي قػػاأؾف السرافعػػات ، د  احسػػد ا ػػؾ الؾفػػا ، أغريػػة الحكػػ يشغػػر :  ٔر
عمػػن السحكسػػة كمػػؽ تمقػػاء إذ جػػاء فآػػه راأػػه يتعػػ ؽ   ٜٜٙٔمػػارس  ٖؽ فػػي  ٜ٘لدػػشة   ٕٕٕ٘ر رقػػؼالػػشقض السرػػرية 

    تتحقق مؽ تؾفر شركط الظعؽ كتقزي بعدـ قبؾله ، كمسا تخمض شرط الر ة كالسرمحةأف  أ دها



           الفصل الثالث : أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية      

064 

  

 التبمآغ   إجراءاتتكمآف الظاعؽ بإعادة   ٔ
 التبمآػػغ ، إجػػراءاتيعػػد فػػذا الجػػراء مػػؽ الؾسػػائى الؾقائآػػة لمترػػدؼ لسساطمػػة كالتػػؾاء الظػػاعؽ فػػي 

، فػػػي  ضػػػده السظعػػؾف تكمػػض الظػػػاعؽ بإعػػادة تبمآػػػغ أف  فػػاذا مػػػا تبػػ ؽ لمسحكسػػػة بػػاف التبمآػػػغ باطػػى فمهػػػا
كاف كػاف بظػػالف التبمآػػغ  الحػؾاؿ التػػي يمػـز ف هػػا القػاأؾف تبمآػػغ السظعػؾف ضػػده قبػى الشغػػر فػي الظعػػؽ ،

  فػػاذا تم ػػب السظعػػؾف ضػػده فػػي  0رت ػػرض غرامػػة عمآػػهأف   ره فممسحكسػػةفعػػى الظػػاعؽ كتقرػػإلػػن  يرجػػ 
مآػغ ، فػاذا تبػ ؽ لهػا التب إجػراءاتتبمآمه فعمن السحكسة التحقق مؽ  حة  عمن الرغؼ مؽ الَمدة الكلن

 ُتعػػدالتبمآػػغ كال  إجػػراءاتمر بإعػػادة تةجػػى السرافعػػة كتػػأأف  باطػػى فعم هػػا أأػػهبػػاف التبمآػػغ شػػابه ع ػػب ك 
    2رالسحكسة الالحقة باطمة إجراءات

يذػترؾ  أأػهإل  اف مهسة التبمآغ القزائي بالدعؾػ اك بالظعؽ كاف كاف السذرع قػد اككمهػا بػالسبمغ
في تحرير كرقة التبمآغ ككذلػ  [مؾعض الزبط اك السحزر] الخرؼ في اتسامها م  السعاكف القزائي 

السظمػؾب تبمآمػه كلػذلػ اذا مػا كػاف التبمآػغ مع ػب فػاف السدػةكلآة إلػن  الذخص السكمػض بإيرػاؿ التبمآػغ
الػذؼ كتاريخػه كاسػؼ الذػخص  تبمآػغؽ كقػػع العػترتبط بالَاأب السدةكؿ عشه كال مػشهؼ ، فػالسبمغ يدػأؿ 

دخى فػي  ػسآؼ كغ ػر ذلػػ مػؽ البآاأػات التػي تػ تبمآػغكعػؽ التؾلآػ  عمػن ال تبمآػغتدمسه كدآػاف خظػؾات ال
 سػكشه،ك ػ ته ككعآ تػه ك  راد تبمآمػهباسػؼ كلقػب السػ ةيدأؿ الخرؼ عؽ البآاأات الستعمقػك  اخترا ه ،

   ٖركالتحقػق مؽ تسامه في السآعاد  رهكمتابعة س تبمآغؽ تقر ره في متابعة خظؾات الع يدػػػاؿك 
 عدـ قبؾؿ الظعؽ اك الجراء الك دؼ    ٕ

يعد عػدـ القبػؾؿ مػؽ افػؼ التػدا  ر الؾقائآػة التػي يمَػأ لهػا القاضػي لمترػدؼ لمظعػؾف اك اؼ اجػراء 
ك ػػدؼ ف هػػػا عشػػػد تػػػؾفر مدػػتمزمات اتخػػػاذ فػػػذا التػػػد  ر اك مبرراتػػػه ، فػػاف لآػػػاـ الستقاضػػػي  تقػػػديؼ الظعػػػؽ 

                                                           

كػذلػ   ٖٔ٘يشغر احسد الد د  اكؼ ،الؾسآط في شرح قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَاريػة ،السرػدر الدػا ق ، ص  ٔر
ت رض عمن القائؼ بالتبمآغ أف    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي أَدفا أرع عمن " لمسحكسةٕٛلشص السادةريشغر 

اذا كػػاف الػػبظالف أاشػػ  عػػؽ تقرػػ ره كذلػػػ بقػػرار غ ػػر قا ػػى  يشػػارمائػػة د كل تزيػػد عمػػن ديشػػارا   ثالثػػؾف غرامػػة ل تقػػى عػػؽ 
اذا تبػػػ ؽ   ٔر  مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة كالتَاريػػػة عمػػػن ٘ٛكػػػذلػ أػػػص السذػػػرع السرػػػرؼ فػػػي السػػػادة ر لمظعػػػؽ " 

أػا  جمدػة تالآػة يعمػؽ لهػا اعالإلػن  لمسحكسة عشد  آاب السدعن عمآه بظالف اعالأه بالرحآ ة كجػب عمآػه تأج ػى القزػآة

فعى السدعي كجب تمريسه بمرامة ل تقى عؽ خسدػ ؽ جش هػا إلن  فاذا كاف البظالف راجعا  ٕ  حآحا  ؾاسظة خرسه  
 كل تَاكز خسدسائة جشآه  

  ٔٙٔص ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ،ا ؾؿ التقاضي ،السردر الدا ق ، ٕر
 .ٖٗ٘ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ، السردر الدا ق ، ص  ٖر
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يكؾف فذا الحكؼ متعدؼ عمن حق مذركع فآكؾف الظاعؽ يظمب الحسايػة القاأؾأآػة لحقػه أف  يمـزبالحكؼ 
اذا لػػؼ يكػػؽ الحكػػؼ اك اؼ اجػػراء فآػػه متعػػديا  عمػػن حػػق لػػه فػػال يَػػؾز لػػه طمػػب أمػػا  بدػػمؾؾ طػػرؽ الظعػػؽ

اؼ الظعػػؽ اك فػػي ك كاجػػب الػػرد لتخمػػض شػػرط السرػػمحة فػػي  ك ػػديا  ترػػرفه  ّعػػدالحسايػػة القاأؾأآػػة كال 
، فػػػػاف السرػػػػمحة تعػػػػد شػػػػرط لقبػػػػؾؿ أؼ دعػػػػؾػ اك طمػػػػب اك دفػػػػ  كاف اأعػػػػداـ   ٔرطمػػػػب متعمػػػػق بػػػػالظعؽ

السرمحة في الدعؾػ اك الظمب اك الدف  يعد قريشة عمن قرد الضرار بالم ر فاذا ما قدـ طعػؽ م تقػر 
ػ الحاجػة لمظمػب مػؽ الخرػؼ لتعمػق ذلػمػؽ دكف  لذرط السرمحة يكؾف كاجب عمن السحكسة رد الظعؽ

مػؽ خػالؿ الحكػؼ بعػدـ قبػؾؿ كالترػدؼ لمظعػؽ  كقائآا   بالشغاـ العاـ ، كدذلػ تكؾف السحكسة مارسع دكرا  
   2ر الك دؼ الذؼ ي تقر لذرط السرمحة ك غ ر الَدير بالحساية القزائآة

كسػػؽ ردػػح ، كأػػرػ كػػذلػ تحكػػؼ السحكسػػة بعػػدـ قبػػؾؿ الظعػػؽ اذا مػػا كػػاف الظػػاعؽ ل حػػق لػػه فآػػه 
لدػػػػػسعته كمكاأتػػػػه الجتساعآػػػػة اك تكب ػػػػػده  سػػػػاءةيقرػػػػد بظعشػػػػػه الضػػػػرار بخرػػػػسه كاقالػػػػدعؾػ ككػػػػاف 

مرػػاريف اضػػافآة ، كػػذلػ اذا مػػا كػػاف الظػػاعؽ قػػد سػػبق كاسػػقط حقػػه فػػي الظعػػؽ اسػػقاطا   ػػريحا  امػػاـ 
الػػػػـز السحكسػػػػة التػػػػي تشغػػػػر الظعػػػػؽ السذػػػػرع أف ك    3ركاتػػػػب العػػػػدؿ مػػػػؽك  ؾرقػػػػة مرػػػػدقة السحكسػػػػة ا

ئآػػة ماعػػدا مػػا الظمبػػات الَديػػدة لػػؼ يدػػبق احػػداثها اك ايرادفػػا امػػاـ السحكسػػة ال تدا السػػتئشافي عػػدـ قبػػؾؿ
م اجئػة خرػسة بظمبػات جديػدة إلػن  ، فالخرؼ في الظعػؽ السػتئشافي قػد يدػعن ٗراست شي  شص القاأؾف 

كددؾء أآػة لػؼ يؾرفػا امػاـ محكسػة البػداءة ، اك لمػرض اطالػة امػد الشػزاع  فهشػا يَػب عمػن السحكسػة عػدـ 
قبؾؿ فذه الظمبات كعدـ القبؾؿ في فذه الحالة يعد مؽ الشغاـ العاـ الذؼ تقزي بػه السحكسػة مػؽ تمقػاء 

كػؾف سػبب لمحكػؼ  ػبظالف الجػراء ، فالتذػريعات أ دها   باقضػافة لػذلػ فػاف سػؾء الشآػة لػدػ الخرػؼ ت

                                                           

اسػاءة اسػػتعساؿ الحػق الجرائػي ردراسػػة مقارأػة فػي القػاأؾف السػػدأي ك ال قػه السػالمي  ، بحػػع كداد كف ػب لهسػؾد ،   ٔر
  ٜٙص ،ٕٕٓٓ، ا ريى/ ٕٔمشذؾر في السَمة الدكلآة لمعمـؾ الأداأآة كالجتساعآة ، العدد /

  احسػػد ا ػػرا آؼ عبػػد التػػؾاب ، مرػػدر ٕٚ٘د  سػػ د احسػػد محسػػؾد ، المػػش الجرائػػي ، مرػػدر سػػا ق ، ص يشغػػر:  ٕر
  مػػػؽ قػػػاأؾف ٖمػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة العراقػػػي كالسػػػادة ر  ٓٛ،  ٙك اسػػػتشادا ألحكػػػاـ السػػػؾادر  ٕٔٛسػػػا ق ، ص

 اقجراءات السدأآة ال رأدي    مؽ قاأؾف ٖٕٔالسرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ كالسادة ر
  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة ٜٙٔ  ك يراجػػ  أػػص السػػادة رٕٕٙ ػػادؽ ح ػػدر ، السرػػدر الدػػا ق ، ص يشغػػر:  ٖر

 العراقي   
  مػػػػؽ قػػػػاأؾف ٖٕ٘  مػػػػؽ قػػػػاأؾف السرافعػػػػات السدأآػػػػة العراقػػػػي ، كالسػػػػادة رٕٜٔ  مػػػػؽ السػػػػادة رٔجػػػػ  أػػػػص ال قػػػػرة ريرا  ٗر

 السرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ 



           الفصل الثالث : أثار المسؤولية المدنية الناشئة عن الطعون الكيدية      

066 

  

الػدعؾػ القزػائآة  إجػراءاتاجػراء مػؽ  ف الخرػؼ حدػؽ الشآػة عشػد مباشػرة اؼيكػؾ أف  مت قة عمن كجؾب
برػػػحة فػػػذا الجػػػراء كلػػػؾ اسػػػتؾفي عافريػػػا  الذػػػكى  دكاذا مػػػا شػػػاب الجػػػراء غػػػش فػػػاف السحكسػػػة ل تعتػػػ

قاعػػدة أف  رمػػؽ السقػػر قػػرار  ػػدر حػػدي ا  لهػػا بػػاف"  فقػػد قزػػع محكسػػة الػػشقض السرػػرية فػػي   ٔرالقػاأؾأي
في قاعدة قاأؾأآػة سػمآسة كلػؾ لػؼ يَػر  هػا أػص خػاص فػي القػاأؾف كتقػؾـ عمػن  المش يبظى التررفات

اعتبارات خمقآة كاجتساعآة في محاردة المش كالخديعة كالحتآاؿ كعدـ الأحراؼ عػؽ جػادة حدػػؽ الشآػة 
عسؾمػػا   ػػػآاأة لسرػػػمحة األفػػراد كالَساعػػات ، كلػػذا يبظػػى  جػػراءاتالؾاجػػب تؾافرفػػا فػػي الترػػػرفات كاق

 عمن غش بقرػد ت ؾيع اقجراء عمن  ػاحب السرمحة ؼ تشظؾ  إجراءات ػدر عؽ  أأهالحكؼ إذا ثبع 
  ٕر"سا يَب عمآه القآاـ به قاأؾأا  استآ ائه مؽ جاأبه ب عمن الرغؼ مؽ

 سقؾط الحق في الظعؽ    ٖ

الَػػػػزاء السترتػػػػب عمػػػػن مخال ػػػػة "  أأػػػػهب عسؾمػػػػا   اتخػػػػاذ الحػػػػق الجرائػػػػييعػػػػرؼ سػػػػقؾط الحػػػػق فػػػػي 
يترتػػػب عمآػػػه زكاؿ حػػػق الخرػػػؼ فػػػي العسػػػى اك  إذكالسؾاع ػػػد التػػػي تك ػػػى القػػػاأؾف  تحديػػػدفا ،  جػػػراءاتاق

فقداف اك اأقزاء سمظة القآاـ بعسى اجرائػي معػ ؽ "  أأه" اك  مسا يستش  عمآه القآاـ به مَددا   الجراء ،
" كمهسػا تعػددت تعػاريف سػقؾط الحػق فػي السَػاؿ  لتَاكز الحػدكد القاأؾأآػة السباشػرة لهػذه الدػمظةكذلػ 

القزائآة مسا ي قد الخرؼ  جراءاتيرد عمن اق ا  اجرائآ الجرائي فاف ال قه مت ق عمن كؾف الدقؾط جزاء  
ؽ اك خػػالؿ مهمػػة فػػذا الحػػق فػػي ترت ػػب معػػ إلػػن  الحػػق الجرائػػي عشػػد عػػدـ القآػػاـ بػػاألجراء الػػذؼ يدػػتشد

مع شة ، فدػقؾط الحػق فػي اتخػاذ الجػراء يعػد جػزاء  اجرائآػا  عشػد مخال ػة الذػكى السقػرر قاأؾأػا  كذلػػ فػي 
الحػػؾاؿ التػػي يقػػرر القػػاأؾف ضػػركرة اتخػػاذ الجػػراء فػػي مؾعػػد اك ترت ػػب معػػ ؽ كل يػػتؼ اللتػػزاـ بالترت ػػب 

ة اتخػاذ فػذا الجػراء ، أؼ سػقؾط الحػق فػي السظمؾب اك السآعاد ، كيتس ى فػذا الَػزاء فػي سػحب امكاأآػ
يؾجب عم هؼ مسارسة تمػػ الحقػؾؽ فػي شػكمآة  أأهاتخاذه، فالسذرع عشدما يسشح الخرؾـ حقؾقا  اجرائآة ف

                                                           

، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة الرافػػديؽ   دراسػػة مقارأػػةرد  أَػػالء تؾف ػػق فمػػآح ، الػػدفؾع الذػػكمآة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات   ٔر
  ٕٕٔص ، ٕ٘ٓٓ ، ايمؾؿ ٕ٘، الدشة العاشرة ، عدد رلمحقؾؽ ، السَمد ال اأي 

مشذػػػػػػػػػػػػػؾر عمػػػػػػػػػػػػػن الأترأػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػرابط :  ٜٔ/ٓٔ/ٕٕٔٓ تػػػػػػػػػػػػػاريا : ٓٛلدػػػػػػػػػػػػػشة  ٜٕٕ٘الظعػػػػػػػػػػػػػؽ رقػػػػػػػػػػػػػؼ   ٕر
eg.com/QTash/EgyNaqd-http://almanzuma.laa   ٕٓتاريا الزيارة /ٔٔ /ٕٕٓٔ  

http://almanzuma.laa-eg.com/QTash/EgyNaqd
http://almanzuma.laa-eg.com/QTash/EgyNaqd
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ها الخرػػػػؼ لمك ػػػػد يدػػػػتعسمتػػػػةدؼ المػػػػرض مشهػػػػا كال ا ػػػػبحع عبػػػػارة عػػػػؽ عراق ػػػػى أف  مع شػػػػة مػػػػؽ اجػػػػى
   ٔركالتدؾيف كالسساطمة 

  مػػؽ قػػاأؾف َٛٓٔػػزاء مشهػا مػػا كرد فػػي السػادة رعػػدة تظبآقػػات لهػذا ال كقػد اكرد السذػػرع السرػرؼ 
يمػػـز القػػاأؾف  التػػيؼ بعػػض الػػدفؾع تقزػػي فػػي سػػقؾط الحػػق فػػي تقػػدي التػػيالسرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة 

تقزي بدقؾط الحق في الظعؽ عشػد  التي  مؽ القاأؾف ذاته ٕ٘ٔتقديسها  ترت ب مع ؽ ، كذلػ السادة ر
لظعػػػؽ   فػػػال يقبػػػى الظعػػػؽ اذا لػػػؼ يقػػػدـ خػػػالؿ مػػػدد الظعػػػؽ السحػػػددة بالقػػػاأؾف ، فػػػالحق مخال ػػػة مؾاع ػػػد ا

كفػػذه السػػدد فػػي مػػدد   2رَاكزفػػا كال سػػقط حػػق الخرػػؼ بػػالظعؽبػػالظعؽ مق ػػد بق ػػؾد زمشآػػة يمػػـز عػػدـ ت
حتسآة كتعد مؽ الشغاـ العاـ فاذا ما تقدـ به الخرؼ بعػد اأقزػاء فػذه السػدد فػاف السحكسػة تقزػي كمػؽ 

ء أ دها بدقؾط الحق في الظعؽ كتقرر رده كدهذا الجراء تكؾف السحكسػة مارسػع سػمظتها التقديريػة تمقا
   3ر في تؾقي ضرر الظعؾف التي يقرد مؽ استعسالها جعمها اداة لمتدؾيف كالسساطمة

   ٗررد الدف  بعدـ القبؾؿ اك الدف  بالبظالف   ٗ

يَػػػؾز لمخرػػػؼ الػػػدف  بعػػػدـ  إذ،  ٘ربالشغػػػاـ العػػػاـؽ الػػػدفؾع الستعمقػػػة ف الػػػدف  بعػػػدـ القبػػػؾؿ يعػػػد مػػػأ
يكػؾف لمسحكسػة سػمظة  أأػهإل  ، القبؾؿ في أؼ مرحمة عشد الشغر في الظعؾف كمتن ما كػاف ذلػػ مسكشػا  

تقديرية  رفض فذه الدفؾع اذا كاف يقرد مشها التدؾيف كالسساطمة قطالة امد الشزاع كتأخ ر ال رى في 
 عػؽ ذلػػامتشػ   أأػهإل  يبدؼ فذا الدف  في كقػع سػا قأف  الظعؽ بقرد الك د كاف الخرؼ كاف بإمكاأه

التسدػػ أف  غاـ العاـ اذا مػا تبػ ؽ لمسحكسػةالستعمق بالش ، كذلػ يَؾز لمسحكسة رفض الدف  بالبظالف ك

                                                           

ر ، فػػػػػػارس عمػػػػػػي عسػػػػػػ د   ٔٚص ، كؼ ، الكتػػػػػػاب ال ػػػػػػاأي ، السرػػػػػػدر الدػػػػػػا قد  ا ػػػػػػرا آؼ امػػػػػػ ؽ الشفآػػػػػػا يشغػػػػػػر:  ٔر
  ككػػػػػذلػ : شػػػػػريف احسػػػػػد الظبػػػػػاخ ، مؾسػػػػػؾعة الػػػػػدفؾع السدأآػػػػػة فػػػػػي ضػػػػػؾء القزػػػػػاء كال قػػػػػه ، ٜٛٔالسرػػػػدر الدػػػػػا ق ، 

  ٙٙ٘الَزء الكؿ ، مؽ دكف مكاف اك سشة الشذر ، ص
 ٕٕٚ  مػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػاأؾف السرافعػػػػػػػػات السدأآػػػػػػػػة العراقػػػػػػػػي كالسػػػػػػػػؾادرٖٕٓ،ٕٕٔ،ٕٗٓ،ٜٛٔ،ٛٚٔ،ٚٚٔيشغػػػػػػػػر السػػػػػػػػؾاد ر  ٕر
   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ  ٕٕ٘،ٕٕٗ،
   ٕٚص د  ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، ا ؾؿ التقاضي ، السردر الدا ق ، يشغر:  ٖر

القػػػػػػاأؾأي السَػػػػػػرد   هي لعسػػػػػػى اجرائػػػػػػي غ ػػػػػػر مظػػػػػػا ق لشسؾذجػػػػػػ  ُعػػػػػػرؼ الػػػػػػبظالف باأػػػػػػه ك ػػػػػػض اك تك آػػػػػػف قػػػػػػاأؾأ(ٗ
  ٕ٘عالجه  السردر الدا ق ، ص –اثاره  –التَه ى الجرائي رماف ته سساع ى عسر ، إد  أب ى  :يشغر

  مػػػػػػػؽ قػػػػػػػاأؾف السرافعػػػػػػػات ٖ  مػػػػػػػؽ قػػػػػػػاأؾف السرافعػػػػػػػات السدأآػػػػػػػة العراقػػػػػػػي كالسػػػػػػػادة رٓٛاسػػػػػػػتشادا ألحكػػػػػػػاـ السػػػػػػػادة ر  ٘ر
 اقجراءات السدأآة ال رأدي    مؽ قاأؾف ٖٕٔالسدأآة كالتَارية السررؼ كالسادة ر
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لمسحكسة  ةاقجراءات السدأآة ال رأدآقاأؾف   مؽ ٛٔٔاجازت السادة ر إذ،  به بقرد تأخ ر حدؼ الظعؽ
اذا كػاف المػرض إل  قبؾؿ الػدف  بػالبظالف فػي أؼ حالػة تكػؾف عم هػا الػدعؾػ اذا كػاف متعمقػا بالسؾضػؾع

   ٔرض فكذا دفؾع م  فرض جزاء التعؾيضمشه تأخ ر حدؼ الدعؾػ فباقمكاف رف

عػػدـ جػػؾاز اجابػػة إلػػن  لػػذلػ أَػػد محكسػػة التس  ػػز التحاديػػة العرالآػػة ذفبػػع فػػي قػػرار لهػػاتظبآقػػا  ك 
  مػػػػؽ قػػػػاأؾف السرافعػػػػات ٕ/ٙ٘ألحكػػػػاـ السػػػػادة ر  كفقػػػػا   السػػػػدعن عمآػػػػه بأبظػػػػاؿ عريزػػػػة الػػػػدعؾػ طمػػػػب 
اذا مػػػا حزػػػر قبػػػى الدػػاعة التاسػػػعة كالشرػػػض  ػػػباحا  كطمػػب ابظػػػاؿ عريزػػػة الػػػدعؾػ لعػػػدـ   ٕرالسدأآػػة

لهػػذه السػػادة قبػػى  كفقػػا   لقزػػاء فػػؾ عػػدـ ابظػػاؿ عريزػػة الػػدعؾػ حزػػؾر السػػدعي كاف مػػا اسػػتقر عمآػػه ا
ضػػرار بالخرػػؼ يقرػػد مشهػػا ال التػيالدػاعة ال اأآػػة عذػػر عهػػرا  ، كذلػػ تَشبػػا  لظمبػػات الػػبظالف الك ديػػة 

    ٖرؾيف كالسساطمةكالتد

                                                           

(1)Article 118 

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28 

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes 

de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé 

autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux 

qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

  ٕٗٔالسردر الدا ق، صذلػ : د  أَالء تؾف ق فمآح ، إلن  كاشارت
يظمب ابظاؿ عريزة الدعؾػ اك أف  اذا لؼ يحزر السدعن كحزر السدعن عمآه فمهر  عمن ٕ/ ٙ٘أرع السادة ر  ٕر

    دفعه لمدعؾػ  آابا   كعشدئذ تبع السحكسة في الدعؾػ بسا تراه مؾافقا لمقاأؾف يظمب الشغر في 
كالػذؼ يػشص  رغ ػر مشذػؾر ٜٕٔٓ/٘/ٕٚ   تػاريا ٜٕٔٓ/ شخرآة / ٓٓٔقرار محكسة التس  ز التحادية بالعدد ر  ٖر

كمذػػتسى عمػػن أسػػبابه تقػػرر قبؾلػػه شػػكال   الظعػؽ التس  ػزؼ مقػدـ فػي مػدتػه القاأؾأ ػػةأف  بعػد التدق ػق كالسداكلػة كجػدعمن ر
تبػ ػػػػؽ اأػػػػه غ ػػػػر  ػػػػحآح كمخػػػػالض لأل ػػػػؾؿ كأحكػػػػاـ  ٜٕٔٓ/٘/ٕٓكعشػػػػد عظػػػػض الشغػػػػر عمػػػػن الػقػػػػرار السس ػػػػز السػػػػةرخ 

كك ػػى السػػدعي قػػد حػزػػر أمػػاـ السحكسػػة كتبمػػغ أف  ٜٕٔٓ/٘/ٕٓال ا ػػع مػػؽ محزػػر ضػػبط جمدػػة أف  الػقػاأؾف ، ذلػػػ
السحكسػػػة قػػػد اتخػػػذت قرارفػػػا السس ػػػز قبػػػى الؾقػػػع أف  ػقػػػرار األبظػػػاؿ فػػػي الدػػػاعة التاسػػػعة كثالثػػ ؽ دلآقػػػة ، كفػػػذا يعشػػػي 

ألحكػػاـ السػػادة  كفقػا   قزػاء فػذه اله ػاة قػد اسػتقر عمػن عػػدـ جػػؾاز أبظػػاؿ عريزػػة الػػدعؾػ أف  السػذكؾر أأ ػا ، فػي حػ ؽ
أقػػض  ،لػذا قػررالسعػدؿ قبػى الدػاعة ال اأ ػة عذػػرة عهػػرا  ٜٜٙٔلدػشة   ٖٛرلسرافعػات السدأ ػة رقػؼ مػؽ قػاأؾف ا  ٙ٘/ٕر

        القرار السس ػز كإعػادة اضػبارة الػدعؾػ لسحكستهػا ألتبػاع مػا تقػدـ ، 
   تػاريا ٕٛٔٓ/ شخرػآة / ٜ٘ركدش س الدآاؽ قرار محكسة استئشاؼ بمداد / الكرخ التحادية برػ تها التس  زيػة بالعػدد 

محكسػة السؾضػؾع أبظمػع عريزػة الػدعؾػ اسػتشادا  قحكػاـ أف  تبػ ؽ رغ ر مشذؾر  كالذؼ أص عمن ر    ٕٛٔٓ/ٗ/ٚٔ
 =مػػػؽ قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأ ػػػة  شػػػاء عمػػػن طمػػػب السػػػدعن عم ػػػه بدػبػػػب عػػػدـ حزػػػؾر السدع ػػػة أك كك مهػػػا ٙ٘/ٕالسػػػادة 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025191423
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025180983/2012-01-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025180983/2012-01-23/
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 الك دية  جراءاتاقالرجؾع عؽ   ٘
أف  لمسحكسػة سػمظة تقديريػة كاسػػعة فػي تقػدير ادلػة الثبػػات التػي يتقػدـ  هػا الخرػػـؾ فػاذا مػا تبػػ ؽ

تتراجػ  عػؽ قرارافػا الدػا ق مػ  أف  مؽ كراء ما يقدمه مػؽ ادلػة فممسحكسػة رالخرؼ يقرد الضرار بالم 
تستشػ  مػؽ أف  فعمػن سػب ى الس ػاؿ لمسحكسػة كاسػتشادا  لدػمظتها التقديريػةتدب ب ذلػ الرجػؾع عػؽ القػرار ، 

   ٔرتب ؽ باف الخرؼ متعد ا  في طمبهاتؾجآه الآس ؽ اذا ما 
 مش  السترساؿ في السرافعة    ٙ

يَػػػب عمػػػن السحكسػػػة ك  السحكسػػػة مػػػؽمقػػػاطعتهؼ مػػػؽ دكف  يػػػدلؾا بػػػأقؾالهؼأف  مػػػؽ حػػػق الخرػػػؾـ
،  المػرض مػػؽ اقػػرارهفػػذا الحػق مق ػػد بسراعػػاة أف إل  السرافعػػة ، تسكػ ؽ الخرػػـؾ مػؽ اسػػتعساؿ حقهػػؼ فػي

بعػض باقفاأػة اك إلػن  يتؾجػه الخرػـؾ بعزػهؼأف  أأهاستعساؿ فذا الحق مؽ شػأف  فاذا تب ؽ لمسحكسة
يخرجػؾا عػؽ مؾضػؾع الػدعؾػ اك يخمػؾا  شغػاـ أف  الدب اك الظعػؽ بحػق شػخص اجشبػي عػؽ الػدعؾػ ك

تسشػػ  استرسػػاؿ الخرػػـؾ فػػي اقػػؾالهؼ أف  لمسحكسػػة كحدػػب سػػمظتها التقديريػػةالَمدػػة ف ػػي فػػذه الحػػؾاؿ 
إلػن  اعساؿ السحكسػة لدػمظتها التقديريػة  هػذا الرػدد كمػؽ تمقػاء أ دػها يػةدؼأف    ٕراثشاء جمدة السرافعة

، كقػد أػص السذػرع السرػرؼ عمػن فػذا الجػراء فػي  3رمؽ حالت الك د اثشاء أغػر الظعػؾف تؾقي الك  ر 
  مػؽ السػادة ٕ  مؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة، ككػذلػ السذػرع العراقػي فػي ال قػرةرٕٓٔالسادة ر

اقػؾاؿ الخرػـؾ إلػن  جػاء ف هػا مػا أرػه " يَػب السػتساع إذ  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقػي ٔٙر
الَمدػة اك كجػػه اذا خرجػؾا عػػؽ مؾضػؾع الػدعؾػ اك اخمػػؾا  شغػاـ إل  اثشػاء السرافعػة كل يَػػؾز مقػاطعتهؼ

  شؾا في حق شخص اجشبي عؽ الدعؾػ "اك طع بعض افاأة اك سبا  إلن  بعزهؼ

                                                                                                                                                                                

 تالحػع أأهػا فػي جمدػةأف  أغػرت الػدعؾػ في الداعة العاشػرة كال الثػؾف دلآقػة  ػباحا  مػؽ دكف أف  فعػة بعػدجمدػة السرا=
لػػؼ تػعػ ػػػؽ الؾقػػع السحػػدد لشغػػر الػػدعؾػ مسػػػا يتعػ ػػؽ عمػػن السحكسػػة  هػػذه الحالػػػة  ٕٛٔٓ/ٖ/ٚ السرافعػػة الدػػابقة السةرخػػة

   دكاـ الرسػسيأػهايػة الػإلن  الخرػـؾ اراأتغ
    مؽ قاأؾف الثبات السررؼ ٗٔٔ  مؽ قاأؾف الثبات العراقي كالسادة ر٘ٔٔأص السادة ر  ٔر
ظبعػػة ، ال  دراسػػة مقارأػةرد  رمزػػاف خزػر شػػسس الػديؽ ، السدػػةكلآة السدأآػة عػػؽ اضػرار الػػدعؾػ الك ديػة  يشغػر:  ٕر

  ٛٔٔ،صٕٕٓٓ، دار مرر لمشذر كالتؾزي  ، القافرة ، الكلن 
كجدؼ راغب    كيشغر:ٖٕٗت ،السردر الدا ق ، صمدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءا ا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ،يشغر:   ٖر

  ٖٙٔص ،ٜٛٚٔدار الشهزة العردآة ،القافرة ، مبادغ الخرؾمة القزائآة ، ،فهسي
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السحكسػػة مػػؽ تمقػػاء أ دػػها تعػػد  إل هػػاالؾسػػائى الجرائآػػة الؾقائآػػة التػػي تمَػػ  أف  يسكػػؽ القػػؾؿلػػذلػ 
كسائى مهسة كفعالة لمتردؼ لمظعؾف الك دية كما يرحبها مؽ طمبات لمخرؾـ بقرػد الضػرار بػالم ر 

التقاضي كيسكؽ مؽ خاللها  إجراءات، كتداعد ك  را في حى مذكمة تكدس الدعاكػ في السحاكؼ كدطء 
 التػيعشد أغر الظعؾف كمشػ  أغػر غ ػر الَديػة مشهػا  جراءاتالبحع عؽ مدػ جدية الظمبات كداقي اق

  لها أساسل 

 الؾسائل الؾقائية التي تثار بظمب مؽ الخرؾم . : ثانياً 

يظمػب مػؽ أف  يسارسػؾف دكر الرقابػة عمػن سػمؾؾ كػال  مشهسػا عمػن الخػر ، فممخرػؼاف الخرؾـ 
لرػػد الدػػمؾؾ اك الجػػراء الك ػػدؼ الػػذؼ يرػػدر مػػؽ  إجػػراءاتغػػر الػػدعؾػ باتخػػاذ عػػدة التػػي تشالسحكسػػة 

 -:أذكر مشها إجراءات، كتتس ى فذه الؾسائى الؾقائآة التي ت ار بظمب الخرـؾ بعدة الخرؼ الخر

 التسدػ بال رى بسؾضؾع الظعؽ     ٔ

أغػػػر  إجػػػراءات ة فػػػيكالسساطمػػػ لمترػػػدؼ لدػػػبى التدػػػؾيف جػػػراءاتاق مػػػؽ افػػػؼ فػػػذا الجػػػراء يعػػػد
عؽ ب م ، فآ ك الغآاب عدـ الحزؾرحق استعساؿ  الظاعؽ كلمقزاء عمن تهرب  ةس مفؾ ك ك ؾف الظع

 ةلسؾاجهػػك  كلمػػرض الترػػدؼ  اخػػرػ  ةمػػر  ةسحاكسػػاللسػػتئشاؼ  ةكدعػػدفا يمػػتسس طريقػػحزػػؾر الَمدػػات 
الخػر فقػد اجػاز السذػرع لمظػرؼ  الظعػؽ، إجراءاتفي  ك دال دكقرالدمؾؾ السشحرؼ فذا الأحراؼ في 

  ٕأرػع ال قػرة ر إذاك طمب رد الظعػؽ ، حتن م   آاب خرسه  ظعؽ رى في مؾضؾع الالتسدػ بال
ن السػػدع كحزػػر يدعسػػحزػػر الي لػػؼ اذا  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة العراقػػي عمػػن " ٙ٘مػػؽ السػػادة ر

كعشدئػذ تبػع السحكسػة فػي  يظمب ابظاؿ عريزة الدعؾػ اك يظمػب الشغػر فػي دفعػه  آا آػا  أف  عمآه فمه
الػدعؾػ بسػا تػػراه مؾافقػا  لمقػػاأؾف" ، فػاذا طمػػب السظعػؾف ضػػده رد الظعػؽ فالسحكسػػة تبػع فػػي فػذا الظمػػب 

كػاف لديػه مػا يػدف  مؾضػؾع الظعػؽ مػؽ أف  يظمب ال رى في مؾضػؾع الظعػؽأف  بسا يؾافق القاأؾف كله
ادلة فهشا السحكسة تقرر الشغر في الظعؽ كالدلة السقدمة كالحكؼ  رد الظعؽ مػؽ الشاحآػة السؾضػؾعآة ، 

محكسة السؾضؾع قررت ابظاؿ عريزة الدعؾػ فػي أف     كجدفقد جاء في احد القرارات التس  زية باف "
السؾضػؾع  ةسػا طمػب رد دعػؾػ السػدعي فكػاف عمػن محككك ى السدعن عمآه لؼ يظمب ذلػ كاأسأف  ح ؽ
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تكم ػػه بسػػا لديػػه مػػؽ دفػػؾع يػػدف   هػػا أف    مرافعػػات مدأآػػةٙ٘السػػادة ر ال قػػرة ال اأآػػة مػػؽ ألحكػػاـاسػػتشادا 
   ٔر"لمقاأؾف    دعؾػ بسا تراه مؾافقا  دعؾػ السدعي بغآابه كعشدئذ تبع السحكسة في ال

اك دخؾؿ الذخص ال الع كاف يظمب مؽ السحكسػة يعارض تدخى أف  كذلػ اجاز السذرع لمخرؼ
مرػمحة مذػركعة ككػاف يقرػد بػه التدػؾيف كالسساطمػة كتػأخ ر البػع إلػن  رفض ذلػػ اذا لػؼ يكػؽ يدػتشد

" يَػػؾز مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة عمػػن  ٔٚفػػي مؾضػػؾع الػػدعؾػ اك الظعػػؽ ، أذ أػػص فػػي السػػادة ر
التػدخى اك أف  ذا رات السحكسػةفػي الػدعؾػ   كإيعارض في قبػؾؿ الذػخص ال الػع أف  لكى مؽ الظرف ؽ
تأخ ر الدعؾػ تقرر رفض قبؾؿ الذػخص ال الػع إل  مرمحة جدية كلؼ يقرد بهإلن  الدخاؿ ل يدتشد

 " كتسزي في الد ر في الدعؾػ 

    ٕرالدف  بعدـ القبؾؿ  ٕ

 ػؾرة   ػذكر  ػى اكت ػن السذػرعيرد مرظمح عدـ القبؾؿ فػي قػاأؾف السرافعػات السدأآػة العراقػي لؼ 
ل تكػؾف لمخرػؼ  ػ ة ، كالػدف  بعػدـ أف  اؼ عػدـ تؾجػه الخرػؾمة فػي حالػةمؽ  ؾر فذا الدف  كفػي 

إلػػن  ل يؾجػػه كػػذلػك الػػدعؾػ كسػػا فػػؾ الحػػاؿ فػػي الػػدفؾع الذػػكمآة ،  إجػػراءاتإلػػن  قبػػؾؿ الػػدعؾػ ل يؾجػػه
 الػدعؾػ  اقامػةفػي سػدعي حػق الإلػن  يؾجه،  ى كسا فؾ الحاؿ في الدفؾع السؾضؾعآة  الحق السدعن به

لأت ػػػاء  لرفعهػػػا مػػػؽ غ ػػػر ذؼ  ػػػ ة ، اك مشػػػ  السحكسػػػة مػػػؽ الشغػػػر ف هػػػا، كالػػػدف  بعػػػدـ قبػػػؾؿلمػػػرض 
كسػ مة دفػاع ، فالػدف  بعػدـ القبػؾؿ يعػد لرفعهػا بعػد فػؾات السآعػاد ، اك السرمحة ، أك لدبق ال رى ف ها 

ف  بعػػدـ تػػؾفر شػػرط مػػؽ الػػدمػػؽ خػػالؿ ا  ، أساسػػالػػدعؾػ  الحػػق فػػي اأكػػار كجػػؾدإلػػن  الستسدػػػ بػػه يرمػػي
   ٖرشركط الدعؾػ 

                                                           

  تػػػػػػػارياالرػػػػػػػادر مػػػػػػػؽ محكسػػػػػػػة اسػػػػػػػتئشاؼ بمػػػػػػػداد  ۸۹۹/ حقؾلآػػػػػػػة مدػػػػػػػتعَى /  ۲۲ٗالقػػػػػػػرار التس  ػػػػػػػزؼ السػػػػػػػرقؼ   ٔر
   ٜٔأقال عؽ: مدحع السحسؾد ، السردر الدا ق ،صٜٛٛٔ/ٙ/٘ٔ
اأكػار إلػن  يعرؼ الدف  بعدـ القبؾؿ باأه الدف  الذؼ ل يرد عمن اجراءات الخرـؾ كل يؾجه أل ى الحق  ى يهػدؼ  ٕر

  ٕٚٗ: عبد الدتار أافي عبد عؾف ،السردر الدا ق ، ص يشغرسمظة السدعي باستعساؿ الدعؾػ  
  ٙٙٗص السردر الدا ق ،،  ضس ر حد ؽ أا ر السعسؾرؼ ك ح در فهسي حاتؼ د   ٖر
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الػػدف  بعػػدـ القبػػؾؿ جػػزاء  اجرائآػػا   عػػدّ إلػػن    0رذفػػب جاأػػب مػػؽ ال قػػهك 
 إسػػاءةفػػذا الػػدف  فػػؾ  أسػػاس، ك  ٕر

اسػػتعساؿ حػػق الػػدعؾػ ، فالػػدف  بعػػدـ القبػػؾؿ يعػػد كسػػ مة مػػؽ خاللهػػا الستقاضػػي يتػػؾقن مقاضػػاته بحػػق 
خرسه ، كغايته مشػ  الستقاضػي اسػتعساؿ حقػه الجرائػي بذػكى ك ػدؼ اك تعدػ ي ،  مؽاجرائي تعد ي 

الحق الجرائي يمـز فآه لستعساله أف  كفؾ اثر قاأؾأي سمبي يتس ى بعدـ القبؾؿ كلآس كس مة فَؾمآة ،
الػػدف  بعػػدـ أف  يػػدف  بعػػدـ القبػػؾؿ ، أؼأف  عػػدة شػػركط فػػاذا تخمػػض احػػد فػػذا الذػػركط لمستقاضػػي الخػػر

ؾؿ يكؾف مؾجه لذركط استعساؿ الحق الجرائي ، كقد قزع محكسػة الػشقض السرػرية بػاف ر الػدف  القب
ه مدػتقال  عػدّ بعدـ تؾفر الذركط الالزمة لدساع الدعؾػ كفي الر ة كالسرمحة كالحق في رفػ  الػدعؾػ ب

ح ف هػا الدعؾػ بظمب تقريره كاأعداـ الحق في الدعؾػ اك سػقؾطه لدػبق الرػم تقاـعؽ ذات الحق الذؼ 
كقػؾع  طالػدف  بعػدـ القبػؾؿ كػأجراء كقػائي ل يذػتر أف  اك لأقزاء السدة السحػددة فػي القػاأؾف لرفعهػا   ،

يكؾف الدف  بعدـ القبؾؿ أف  ضرر لمحكؼ به كفذا ما عبرت عشه محكسة الشقض ال رأدآة بقؾلها " يشبمي
العبػرة أل ػداء أف  القبػؾؿ " أؼثبؾت ضرر مؽ ا دائه ، اك حتن كجؾد أص  ػريح لعػدـ مؽ دكف  حكسا  

فػػػػذا الػػػػدف  كجػػػػؾد الك ػػػػد كالتعدػػػػض فػػػػي اسػػػػتعساؿ الحػػػػق الجرائػػػػي فػػػػي الظعػػػػؽ كلآدػػػػع العبػػػػرة  ؾجػػػػؾد 
  مػػؽ قػػاأؾف ٓٛ  مػػؽ السػػادة رٕكقػػد اخػػذ السذػػرع العراقػػي  هػػذه الؾسػػ مة الؾقائآػػة فػػي ال قػػرة ر  3رالزػػرر

 دف  في أؼ حالة تكؾف عم ها الدعؾػ" يبدؼ فذا الأف  تشص عمن " لمخرؼ التيالسرافعات السدأآة 

 الثانيالسظمب 

 االجراءات العالجية

                                                           

  ٖٛٔاحسػػد الدػػ د  ػػاكؼ ،الؾسػػآط فػػي شػػرح قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة ، السرػػدر الدػػا ق ، ص يشغػػر:  ٔر
عبػد البػػاقي    د  عبػػد السػشعؼ الذػػرقاكؼ ، د ٓ٘ٙالسرافعػات ، السرػػدر الدػا ق ، صالتعم ػػق عمػن قػػاأؾف احسػد فشػدؼ ، 

  ٕٔٔجسآعي ، شرح قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص
  ُعرؼ الَزاء الجرائي باأه عبارة عؽ عدـ قػدرة العسػى الجرائػي عمػن تؾل ػد الثػار التػي حػددفا القػاأؾف لهػذا العسػى ٕر

 –التَه ػى الجرائػي ر ماف تػه سساع ى عسر ، إد  أب ى  في أسؾذجه القاعدؼ كذلػ لؾجؾد ع ب في فذا العسى   يشغر:
  ٖٕص، السردر الدا ق ، عالجه   –اثاره 

أَ ػػب احسػػد عبػػد   ،التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي : دراسػػة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات كالتش  ػػذ  اشػػار إلػػن ذلػػػ: ٖر
كمآة الحقؾؽ لمبحؾث جامعة السكشدرية / كمآة الحقؾؽ ، مشذؾر في مَمة إلن  بحع مقدـ ،ٕٕٓٓلدشة  ٓٗالآسشي رقؼ 

  ٘ٗٔص ،ٕٕٓٓ، ٔ/القاأؾأآة كالقترادية ، العدد
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ا رفػػ  الزػػرر الحا ػػى أأهالعالجآػػة لمظعػػؾف الك ديػػة الؾسػػائى التػػي مػػؽ شػػ جراءاتيقرػػد بػػاق 
ك كػػذلػ فػػي القػػؾاأ ؽ السقارأػػة محػػى  شع القػػؾاأ ؽ الجرائآػػة فػػي العػػراؽأتآَػػة الظعػػؾف الك ديػػة كقػػد تزػػس

 -:دراستشا كس مت ؽ عالج ت ؽ كفسا المرامة كالتعؾيض ، كفذا ما سشب شه كعمن الشحؾ التي 

 الفرع االول

 الغرامة

التقاضػػي  إجػػراءاتفػػي اغمػػب القػػؾاأ ؽ الجرائآػػة أَػػد السذػػرع ي ػػرض المرامػػة عمػػن مػػؽ يدػػتعسى 
ا جػػزاء مػػالي عػػؽ أأهػػمعتبػػرة قاأؾأػػا، كتعػػرؼ المرامػػة بمرػػمحة مػػؽ دكف  بقرػػد الك ػػد لألضػػرار بخرػػسه

الخزيشػة العامػة كتعػؾيض كدهػدؼ إلػن  الك ديػة يػدف  جػراءاتالزرر الذؼ ا اب السَتسػ  مػؽ جػراء اق
فرض المرامة الهدؼ مشه تحق ق السرمحة العامة لكبح اعساؿ أف    0ررد الستقاضي عؽ الدمؾؾ الك دؼ

التقاضػي برػ ة عامػة كػؾف فػذه العسػاؿ تزػر بسرػمحة الدكلػة فػي سػب مها لتحق ػق  إجراءاتالك د في 
أف  اذا ما تب ؽ لمسحكسػةلذلػ العدالة   ؽ افراد السَتس  كتذمى الدمظة القزائآة عؽ القآاـ  ؾعآ تها ، 

الستقاضي التَأ لمقزاء بقرد الك د ل غ ػر فالسذػرع فػي بعػض الحآػاف الػـز السحكسػة ب ػرض المرامػة 
تكػؾف جؾازيػة كفػذا أف  تكػؾف كجؾدآػة كامػاأف أمػا  فػاف المرامػةلػذلػ كفي حالت اخرػ اجاز لها ذلػػ ، 

 -:يأتي  ما سشب شه ككسا

 الحكؼ الؾجؾبي بالغرامة . :أواًل 

اف السذػػرع فػػي العػػراؽ قػػد تبشػػن الحكػػؼ الؾجػػؾدي لممرامػػة فػػي عػػدة حػػالت مشهػػا مػػا كرد فػػي السػػادة 
  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة العراقػػي كالخا ػػة بحالػػة رد طمػػب رد القاضػػي، ككػػذلػ مػػا كرد فػػي ٜٙر

 تقػى تقزي  ؾجػؾب الحكػؼ عمػن طالػب اعػادة السحاكسػة بمرامػة ل التي  مؽ القاأؾف أ ده ٕٓٓالسادة ر
الذػػكؾػ مػػؽ القاضػػي اك  ة، كعشػػدما تتزػػسؽ عريزػػ  ٕرعػػؽ خسدػػة دأػػاأ ر كل تزيػػد عػػؽ عذػػرة دأػػاأ ر

                                                           

مدػةكلآة    كيشغر ا را آؼ امػ ؽ الشفآػاكؼ ،ٖٕٕس د احسد محسؾد ،المش الجرائي ،السردر الدا ق ،صد   يشغر:  ٔر
  ٜٜٜص السردر الدا ق ، الخرؼ عؽ الجراءات ،

لدػشة  ٔٔٔمؽ قػاأؾف تعػديى المرامػات الػؾاردة بقػاأؾف العقؾدػات رقػؼ عدلع لآسة المرامات بسؾجب السادة رالخامدة   (2)
  لدػشة ٗ  مػؽ القػاأؾف رقػؼ رٔكالسعدلػة بسؾجػب السػادة ر ٕٛٓٓ  لدػشة ٙالسعدؿ كالقػؾاأ ؽ الخا ػة الخػرػ رقػؼ رٜٜٙٔ
الخا ة األخرػ  السعدؿ كالقؾاأ ؽ ٜٜٙٔ  لدشة ٔٔٔتعديى قاأؾف تعديى المرامات الؾاردة بقاأؾف العقؾدات رقؼ ر ٜٕٔٓ
 =إذ أرػػع عمػػن رتكػػؾف المرامػػات الػػؾاردة فػػي القػػؾاأ ؽ األخػػرػ التػػي أرػػع عم هػػا ال قػػرة ثاأآػػا     ٕٛٓٓ  لدػػشة ٙرقػػؼ ر
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  مػؽ القػاأؾف أ دػه ، كحالػة عػدـ قبػؾؿ ٕٛٛأرع عمن حكسها السػادة ر التياعذاره عبارات غ ر لئقة 
فػي السػادة الذكؾػ مؽ القزاة اك في حالػة عَػز السذػتكي عػؽ اثبػات دعػؾاه ضػد السذػكؾ مشػه كالػؾاردة 

  مؽ القاأؾف ذاته ، ك كذلػ في حالة الذكؾػ مؽ القزاة اذا تزسشع عريزة السذتكي عبارات ٜٕٔر
 غ ر لئقة في حق السذكؾ مشه  

  مشػػه حالػػة ٖٚكػػذلػ أَػػد عػػدة حػػالت كردت فػػي قػػاأؾف الثبػػات العراقػػي ، فقػػد اكرد فػػي السػػادةر 
  مػؽ القػاأؾف ٔ٘بػالتزكير، كػذلػ فػي السػادة رفرض المرامػة عشػد ثبػؾت  ػحة السدػتشد الػذؼ طعػؽ فآػه 

أص عمن حكؼ المرامة الؾجؾدي في حالػة ثبػؾت  ػحة الدػشد الػذؼ طعػؽ فآػه باقأكػار، كالسػادة  إذذاته 
مػؽ    مؽ القاأؾف ذاته التي أرع حكؼ المرامػة الؾجػؾدي عمػن الذػافد الػذؼ يتخمػض عػؽ الحزػؾرٖٜر

 عذر مذركع بالرغؼ مؽ تبمآمه دكف 

ع السرػػرؼ فقػػد اكرد عػػدة حػػالت لحكػػؼ المرامػػة الؾجػػؾدي فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة امػػا السذػػر 
كالتَارية ، مشها حالة الحكؼ عمن طالب التبمآغ رالعالف  اذا تعسد ذكر مؾطؽ غ ػر  ػحآح لمذػخص 
 السراد تبمآمه بقرد عدـ ك ؾؿ التبمآغ الآه ، حالة رفض التساس اعادة الشغر ، كذلػ عشد الحكػؼ بعػدـ
جؾاز السخا سة اك رفزها ، كحالة عدـ قبؾؿ الظعػؽ اك رفزػه اك عػدـ جػؾاز أغػره ، باقضػافة لػذلػ 

كػػدل ى عمػػن جديػػة  جػػراءاتفالسذػػرع فػػي بعػػض الحآػػاف يذػػترط دفػػ  مبمػػغ مػػؽ السػػاؿ لمقآػػاـ  ػػبعض اق
حالػة رفػض ، كسػا فػي  0رفي مدعاه ترادر الك الة السقدمة الخرؼ في اتخاذ الجراء، فاذا فذى الخرؼ

طمب الرد اك عدـ قبؾله اك سقؾط الحق فآه اك الحكؼ في حالة عدـ جؾاز السػتئشاؼ ، كػذلػ فػي حالػة 
الحكؼ  رفض التساس اعػادة الشغػر ، كفػي حالػة الحكػؼ بعػدـ قبػؾؿ طمػب الظعػؽ بػالشقض اك بعػدـ جػؾازه 

ي فػي قػاأؾف الثبػات ، ، ككػذلػ اكرد السذػرع السرػرؼ عػدة حػالت لمحكػؼ بالمرامػة الؾجػؾد 2راك  رفزه
  مػػػؽ القػػػاأؾف ٖٗمشهػػػا عشػػػد الحكػػػؼ برػػػحة السحػػػرر فػػػي مؾاجهػػػة مػػػؽ اأكػػػره كالػػػؾارد ذكرفػػػا فػػػي السػػػادة ر

    ٙ٘السذكؾر، كعشد الحكؼ  رفض اك سقؾط حق السدعي بالتزكير كالسشرؾص عم ها في السادةر

                                                                                                                                                                                

كالذؼ يممن بسؾجب فػذا القػاأؾف عذػرة أضػعاؼ مػا فػي  ٜٜٗٔلدشة  ٕٙٓقرار مَمس لآادة ال ؾرة السشحى السرقؼ  مؽ=
 عمآه في فذه القؾاأ ؽ   

  ٓٙ، السردر الدا ق، ص  اثارفا كقؾتهارد  احسد فشدؼ ، احكاـ محكسة الشقض   ٔر
 مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية السررؼ    ٕٓٚكر  ٕٙٗ  كرٖ/ٕٕٔتراج  السؾاد ر  ٕر
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المرامػػة فػػي حػػالت ؽ السذػػرع ال رأدػػي فقػػد اكجػػب فػػي قػػاأؾف السرافعػػات عمػػن السحكسػػة الحكػػؼ بأمػػا 
 فقط فسا ؛ حالة رفض دعؾػ اأكار التؾلآ  اك الخظؾط في السحررات الرسسآة التي تػدخى فػي تحريرفػا

، ك حالػػة الدعػػاء  تزكيػػر  ٔر ٜٕ٘أرػػع عم هػػا السػػادة ر التػػيمؾعػػض عػػاـ اذا كػػاف الأكػػار بدػػؾء أآػػة 
 مؽ القاأؾف ذاته      ٕر ٖ٘ٓض كالؾارد ذكرفا في السادة رمحرر رسسي اذا رف

 الحكؼ الجؾازي بالغرامة . : ثانياً 

يَددفا السذرع أف  يعد الدكر اليَا ي لمقاضي في الدعؾػ السدأآة مؽ افؼ السبادغ التي يحاكؿ
تَدػ دا لهػذا الػدكر مػؽ جاأػب ،  ُيعػدفي القؾاأ ؽ الجرائآة كاف اجازة فرض المرامة مؽ عدمػه لمسحكسػة 

كمحاردة لمدمؾؾ الك دؼ لمستقاضي مؽ جاأب اخر  لهذا أَد عدة أرؾص مشحع فػذه الدػمظة كالػدكر 
لمسحكسػػة ، ف ػػي مرػػر أَػػد قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة قػػد اكرد حكػػؼ المرامػػة فػػي عػػدة حػػالت 

كمػػ  عػػدـ اقخػػالؿ بحكػػؼ     " أأػه عمػػنأرػػع  التػػي  ٛٛٔرالسػادة أرػػع  إذكاجػاز لمسحكسػػة فرضػػه ، 
تحكػػؼ بمرامػػة ل تقػػى عػػؽ أف  ال قػػرة الدػػابقة يَػػؾز لمسحكسػػة عشػػد إ ػػدار الحكػػؼ ال ا ػػى فػػي السؾضػػؾع

أك دفاعػا دفعػا   أكطمبػا  تَاكز اردعسائة جشآػه عمػن الخرػؼ الػذؼ يتخػذ إجػراء أك يبػدؼ ل اردع ؽ جش ها ك 
مػػػؽ قػػػاأؾف   ٛٛٔرفقػػػرة جديػػػدة لػػػشص السػػػادة  السرػػػرؼ اضػػػاؼ السذػػػرعأف  السالحػػػع ،  ٖر" بدػػػؾء أآػػػة

السممػػي رقػػؼ مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات   ٘ٔٔرالسقا مػػة لػػشص السػػادة ك الحػػالي السدأآػػة كالتَاريػػة افعػػات السر 
كاأػػػع تقترػػػر عمػػػن الحكػػػؼ بػػػالتعؾيض عمػػػن الستعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق  التػػػي، ٜٜٗٔلدػػػشة  ٚٚر

يكػؾف الخرػؼ كفػؾ يتخػذ اقجػراء أف   ٛٛٔكالؾاردة الذكر في السػادة ر كالسقرؾد بدؾء الشآة ، اقجرائي

                                                           

(1)Article 295  S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, 

celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice 

des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

(2)Article 305 Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile 

d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient 

réclamés. 

 ٜٜٜٔ/  ٘/  ٚٔالرسسآة  تاريا  السررية السشذؾر بالَريدة ٜٜٜٔلدشة  ٛٔبالقاأؾف رقؼ عدلع فذه السادة   ٖر
 تحكؼ بالتعؾيزات مقا ى الش قات الشاشئة عؽ دعؾػ أك دفاع قرد  هسا الك د أف  الشص ال مي : يَؾز لمسحكسة

تحكػؼ بمرامػة ل تقػى أف  لحكؼ ال ا ػى فػي السؾضػؾعكم  عدـ اقخالؿ بحكؼ ال قرة الدابقة يَؾز لمسحكسة عشد إ دار ا
 أك دفعا أك دفاعا بدؾء أآة طمبا  عؽ جش ه ؽ كل تَاكز عذريؽ جش ها عمن الخرؼ الذؼ يتخذ إجراء أك يبدؼ 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747727
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747721
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مَػػػرد اقضػػػرار بالخرػػػؼ  هحػػػق لػػػه فآػػػه كإأسػػػا قرػػػد مشػػػ بػػػاف لأك الظمػػػب أك الػػػدف  اك الػػػدفاع عالسػػػا 
     0راآلخر

قػػػاأؾف تعػػػديى قػػػاأؾف السرافعػػػات  ٜٜٙٔ لدػػػشة ٔٛذػػػرع السرػػػرؼ بالقػػػاأؾف رقػػػؼ أضػػػاؼ الس سػػػاك
أضػػاؼ فقػػرة جديػػدة  إذإسػاء اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي ،  مػػؽ تعسآسػػا ل كػػرة المرامػػة عمػػن السدأآػة كالتَاريػػة

 هػػا بعػدـ قبػػؾؿلمسحكسػػة الحكػؼ بالمرامػػة فػي حالػة حكس  هػا مَ ػزا   مػػؽ القػاأؾف السػػذكؾرٖرلػشص السػادة 
  2رقػد أسػاء اسػتعساؿ حػق التقاضػيأف  إذا تبػ ؽ لمسحكسػة لأت اء السرمحة أؼ طمب أك دف  اك دعؾػ ال

السػػدعي أف  ، فحكػػؼ المرامػػة اجػػازه السذػػرع لمسحكسػػة فػػي حالػػة اأت ػػاء شػػرط السرػػمحة اذا تبػػ ؽ لمسحكسػػة
يحػد مػؽ الػدعاكػ اساء استعساؿ حق التقاضي ، كلشػ باف فذا التعديى الذؼ جاء به السذرع السررع 

ادأػن لهػا   د حػدا  السذرع السررؼ كضػ  حػدا  اقرػن لممرامػة كلػؼ يحػدأف  ، كالسالحع 3ركالظمبات الك دية
ا غرامػػػة اجرائآػػػة كفػػػذا امػػػر مدػػػتمرب اذ لػػػؼ يدػػػتعسى السذػػػرع فػػػذا الؾ ػػػض أأهػػػعبػػػر عػػػؽ المرامػػػة بك  ،

المرامػػة فػػي جػػزاء الك ػػد فػػي أف  لممرامػػة فػػي مؾضػػ  اخػػر، كقػػد يقرػػد السذػػرع مػػؽ فػػذا الؾ ػػض لممرامػػة
 األعسػاؿ التحزػػ ريةكقػد جػاء ب،  ٗرلمتعدػػض فػي اسػتعساؿ الحػق السؾضػػؾعيكلػآس  جػراءاتاسػتعساؿ اق

ر بػة السذػرع فػي القزػاء عمػن الػدعاكػ الك ديػة التػي ل فػدؼ مشهػا كل طائػى "  لشص التعديى السذكؾر
 اآلكأػػةشػػهد السَتسػػ  فػػي تمػػػ  إذسػػؾػ تعظ ػػى السحػػاكؼ كتكػػدس القزػػاء كالتذػػه ر  ػػبعض الخرػػؾـ ، 

أػػذاؾ ق ػػدار القػػاأؾف آفػػي رفػػ  دعػػاكػ الحدػػبة ضػػد الكتػػاب كالس كػػريؽ ، مسػػا اضػػظر السذػػرع  ازديػػادا  

                                                           

  كيشغػػر: عزالػػديؽ ٔ٘ٔالسرػػدر الدػػا ق ، ص أغريػػة الحكػػاـ فػػي قػػاأؾف السرافعػػات ، احسػػد ا ػػؾ الؾفػػا ، يشغػػر:  ٔر
  ٖٜٙامد عكاز، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ،السردر الدا ق ، صالدأا ؾرؼ ك ح

رل تقبى أؼ دعؾػ كسػا ل يقبػى أؼ طمػب أك تشص عمن  التي  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية ٖرالسادة رقؼ   ٕر
  يقػػره سػػةة كقائدفػػ  اسػػتشادا  ألحكػػاـ فػػذا القػػاأؾف أك أؼ قػػاأؾف آخػػر، ل يكػػؾف لرػػاحبه ف هػػا مرػػمحة شخرػػآة كمباشػػر 

تحكؼ عمن السدعي بمرامػة إجرائآػة أف  كيَؾز لمسحكسة عشد الحكؼ بعدـ قبؾؿ الدعؾػ لأت اء شرط السرمحة    لقاأؾف ا
  السدعي قد أساء استعساؿ حقه في التقاضي أف  ل تزيد عؽ خسدسائة جشآه إذا تب شع

  ٜٕٓص احسد الد د  اكؼ ، الؾسآط في شرح قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية ، السردر الدا ق ،  ٖر
د  احسد فشدؼ ، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، الَزء الكؿ ، دار الَامعة الَديػدة لمشذػر ، السػكشدرية ، يشغر:   ٗر

  ٔٓٔ، صٕٛٓٓ
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التقاضػػػي فػػػي مدػػػائى األحػػػؾاؿ الذخرػػػآة لسشػػػ  رفػػػ  دعػػػؾػ  إجراءاتالخػػػاص بػػػ ۰۸۸ٙلدػػػشة   ٖررقػػػؼ
   0ر"عمن طمب الخرـؾ   شاء  العامة  ابةاألشخاص كقرر رفعها عمن الشآ مؽالحدبة 

الج كعػػ  ۰/۲۱رالسػػادة  فػػيالحكػػؼ بالمرامػػة عػػاـ بَػػؾاز  أمبػػد أػػص عمػػن امػػا السذػػرع ال رأدػػي فقػػد
 إذ، حػالت الك ػد التػػي تػرد فػػي مختمػض طػرؽ الظعػػؽ كسػؾاء مشهػػا طػرؽ الظعػؽ العاديػػة اك غ ػر العاديػػة

فرض المرامة عمن مػؽ يدػيء اسػتعساؿ حػق التقاضػي كيذػمى القزػاء عػؽ طريػق التدػؾيف كالسساطمػة 
مػؽ القػاأؾف أ دػه عمػن  )ٜ٘٘(أرػع السػادة ك  ، ٕرلدػمظات القزػائآةكيتدبب في ضآاع كقػع كجهػد ا

 فػيأمػا  ، ٖرالسػتئشاؼ الظعػؽ بظريػق عمػن مػؽ يدػ   اسػتعساؿ الحػق فػي الَػؾازؼ  مبدأ الحكػؼ بالمرامػة
اجػػازت لمسحكسػػة  إذفػػي اسػػتعساؿ طػػرؽ الظعػػؽ غ ػػر العاديػػة  لمك ػػد ترػػدػ السذػػرع  فقػػد ٔٛ٘السػػادة ر

إخػالؿ بػالحق فػي السظالبػة التعػؾيض امػاـ السحكسػة مؽ دكف    يؾركٓٓٓٓٔالحكؼ بمرامة ل تتَاكز ر
في حالة الظعؽ امػاـ محكسػة الػشقض اذا  السذرع اجاز  ٕٛٙالسادة رفي كذلػ ،  ٗرالتي أغرت الظعؽ 

،  ٘رمرامػةالحكؼ عمآػه بالفه بػالسػتئشاؼ اك لػؼ يقبػى اسػتئشا كاف السدعي بالشقض سػبق كاخ ػق فػي مرحمػة
  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية في حالة ٕٓٚبخالؼ السذرع السررؼ الذؼ اكت ن في السادة ر

الػػػشقض الك ػػػدؼ بسرػػػادرة الك الػػػة كجػػػؾاز الحكػػػؼ بالتعؾيزػػػات ، كالسالحػػػع بػػػاف التؾجػػػه ال رأدػػػي اك ػػػر 
                                                           

   ٕٙٓص  ، الدا قالسردر  ،أحسد الد د  اكؼ يشغر:   ٔر
(2) Article 32-1 Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être 

condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des 

dommages-intérêts qui seraient réclamés. 

(3)Article 559 En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à 

une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts 

qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de 

la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir  

une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de 

l'amende puisse y faire obstacle. 

- Jean Vincent et Serge Guinchard « Procédure civile » op.cit , nº 1483.P 995 . 711 

(4)Article 581 

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile 

d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient 

réclamés à la juridiction saisie du recours. 

(5) Article 628 

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas 

admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le 

montant ne peut excéder  10 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une 

indemnité envers le défendeur. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747739
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747715
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747709
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034747703
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 ديػػة فػػي مرحمػػة التس  ػػز رالػػشقض  كػػؾف فاعمآػػة مػػؽ مؾقػػض السذػػرع السرػػرؼ فػػي الترػػدؼ لمظعػػؾف الك
بقرد الك د تعد األحكاـ المرامة التي ت رض عمن الظاعؽ الذؼ يدتعسى فذا الظريق مؽ طرؽ الظعؽ ب

عػػادة مػػا يكػػؾف  التػػيجػػزاء  رادعػػا ، بعكػػس الكت ػػاء بسرػػادرة الك الػػة التػػي قزػػن  هػػا السذػػرع السرػػرؼ 
مرػػادرة الك الػػة فػػي اثػػر لػػرفض الظعػػؽ يحكػػؼ  هػػا حتػػن لػػؾ لػػؼ يكػػؽ الظعػػؽ أف ك  ،  0رمقػػدارفا ضػػئ ى

    ٕريتردػ كيحد مؽ الظعؾف الك دية أف  أأهالمرامة فهي جزاء رادع مؽ شأما  ،ك ديا  

عػػد عقؾدػة جشائآػػة ، اذ يػػذفب جاأػب مػػؽ ال قػػه ال رأدػي فػػي معػػرض الػػرد يَ  اف الحكػؼ بالمرامػػة ل
بسؾجبػػػه تػػػؼ الػػػذؼ    ٕٚٔٓمػػػايؾ  ٙالسػػػةرخ  ٕٚٔٓ-ٕٜٛالسػػػرقؼ رعمػػػن طعػػػؾف قػػػدمع ضػػػد السرسػػػؾـ 

لممرامػػة طػػاب  مخػػتمط أف  يػػؾرك ،الن ٓٓٓٓٔإلػػن  يػػؾرك ٖٓٓٓتعػػديى الحػػد القرػػن لممرامػػات مػػؽ ر
ا تعد كس مة تعؾيض لمسَتس  عؽ خدارة الخرؼ الذؼ يدت  د مؽ خدمػة أأهفدفها القسعي ف  زال  عؽف

دف  المرامػػة التػػي يعػػرض لػػ أأػػهطمبػػه خا ػػة لػػؾ كػػاف ك ػػديا  فعامػػة كفػػي مَاأآػػة التقاضػػي فػػاف رفػػض 
   ٖرت رضها السحكسة

ايػراده  فزػال  عػؽالسذػرع ال رأدػي قػد اكلػن مدػالة الظعػؾف الك ديػة افتسػاـ كب ػر أف  أالحعكسا ك 
الج حػالت الك ػػد التػي تػػرد فػي مختمػػض طػرؽ الظعػػؽ عػ  فقػػد ٕٖالسػادة ر  مػػؽ ٔال قػرة ر فػػي عامػا   أرػا  

فػػػرض المرامػػػة عمػػػن مػػػؽ يدػػػيء اسػػػتعساؿ حػػػق ك  طػػػرؽ الظعػػػؽ العاديػػػة اك غ ػػػر العاديػػػة كسػػػؾاء مشهػػػا
التقاضػػي كيذػػمى القزػػاء عػػؽ طريػػق التدػػؾيف كالسساطمػػة كيتدػػبب فػػي ضػػآاع كقػػع كجهػػد الدػػمظات 

، كفذا يعكس اجاز تعؾيض الستزرر عؽ ما ا ابه مؽ ضرر أاش  عؽ الظعؾف الك دية ك  القزائآة
الك ديػػػة كلسػػػآسا فػػػػي طػػػرؽ الظعػػػػؽ  جػػػػراءاتأدػػػي فػػػي مؾضػػػػؾع الترػػػدؼ لإمػػػدػ افتسػػػاـ السذػػػػرع ال ر 

  كالقرارات القزائآة األحكاـ ب

                                                           

كػػاف الحكػػؼ السظعػػؾف فآػػه بػػالشقض  ػػادرا  مػػؽ محكسػػة اسػػتئشاؼ ، أف  فهػػي عبػػارة عػػؽ مائػػة كخسػػس كعذػػريؽ جش هػػا    ٔر
 كاف الحكؼ  ادرا  مؽ محكسة ا تدائآة اك جزئآة أف  كخسدة كسبعؾف جش ها  

  ٖٙاثارفا كقؾتها ، السردر الدا ق ، ص–د  احسد فشدؼ ، احكاـ محكسة الشقض   ٕر
(3)M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public, N° 412271 – M. K 

N° 412310 – M. K , e et 5e chambres réunies , Séance du 1er avril 2019, Lecture du 24 

avril 2019,p5 
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اجػػػاز لمسحكسػػػة الحكػػػؼ بالمرامػػػة عمػػػن القػػػائؼ بػػػالتبمآغ فػػػي حالػػػة الحكػػػؼ  أأػػػهف امػػػا السذػػػرع العراقػػػي
الَػػؾازؼ بالمرامػػة الحكػؼ  لػػؼ يتبشػن مبػػدأ أأػهإل     ٔر ػبظالف التبمآػػغ اذا كػاف الػػبظالف أاشػئا  عػػؽ تقرػػ ره

 اك خا ػا   عاما   التقاضي الك دية لعدـ ايراد أرا   إجراءاتسؾاء في مَاؿ الظعؾف الك دية اك في عسؾـ 
الك ػػد بقرػػد الضػػرار بػػالم ر كػػؾف المرامػػات إلػػن  يَ ػػز لمسحكسػػة الحكػػؼ بالمرامػػة عشػػد لَػػؾء الستقاضػػي

، التػػي اشػػرأا لهػػا كالخا ػػة  ػػبظالف التبمآػػغ مػػا عػػدا الحالػػة ال ريػػدة الػػؾاردة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات كجؾدآػػة 
سػػػمظة ايقػػػاع جػػػزاء المرامػػػة كحدػػػب تقػػػديرفا لَدػػػامة الك ػػػد كالزػػػرر  ةلسحكسػػػأػػػرػ ضػػػركرة مػػػشح الػػػذلػ 

، كجعػػى فػػرض المرامػػة ، مسػػا يعػػزز دكر القزػػاء فػػي الترػػدؼ لمظعػػؾف الك ديػػة  عشػػهالحا ػػى أتآَػػة 
مػػرتبط  تحقػػق الك ػػد فػػي الظعػػؾف م مسػػا جعمهػػا كػػذلػ السذػػرع ال رأدػػي ، فهػػذه المرامػػة لتعػػد ضػػريبة اك 
رسػػؾـ ت ػػرض عمػػن حػػق التقاضػػي  ػػى فػػي جػػزاء الهػػدؼ مشهػػا الحػػد مػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة كجعػػى مقػػدـ 

 بّعػدفاا  هػذه المرامػة الظعؽ اك ر جدية كلزساف حدؽ س ر القزاء ، فتقزي السحكسة مؽ تمقاء أ دػه
   مؽ الشغاـ العاـ 

 ؽ حكؼ فرض المرامة يتب ؽ لشاك لؾ عسمشا مقارأة   ؽ مؾقض السذرع في العراؽ كمرر كفرأدا م
 -: ٕريأتي ما

اف السذػػرع ال رأدػػي كالسرػػرؼ لػػؼ يقزػػآا ب ػػرض المرامػػة برػػؾرة تمقائآػػة بسَػػرد رد الظمػػب اك   ٔ
يقظػ   ا  السذػرع العراقػي لػؼ يؾجػد أرػأمػا  الدف  ك ػدؼ ،الظمب اك أف  الدف   ى يمـز لذلػ ثبؾت
في حالت تحقق الك د فػي الظمػب اك الػدف  ، كفػؾ مؾقػض خػالؼ إل  باف ل يؾق  حكؼ المرامة

  ال رأدي كالسذرع السررؼ  عمؾقض السذر 
بػالتعؾيض عشػد ايقػاع جػزاء المرامػة العراقي ككذلػ السرػرؼ ك ال رأدػي الحكػؼ يسش  السذرع لؼ   ٕ

التعؾيض أما  خزيشة الدكلةإلن  الخرؼ فآَؾز الَس    ؽ المرامة كالتعؾيض فتةؿ المرامةعمن 
 ء في حالة ثبؾت الجراء الك دؼ ، إذ يؾجد ازدكاج بالَزا الستزررالخرؼ إلن  آسشحف

مقدار المرامػة السدأآػة ثا ػع ل يت ػاكت فػي جسآػ  الحػالت إذ ل يتَػاكز  يجعى السذرع ال رأد  ٖ
السذػػػرع العراقػػػي ك السذػػػرع السرػػػرؼ فمػػػؼ يؾحػػػدا مقػػػدار أمػػػا    يػػػؾرك ،ٓٓٓٓٔر مقػػػدارفا مبمػػػغ

 المرامة  ى جاءت مت اكتة   ؽ حالة كاخرػ  

                                                           

   مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة العراقي ٕٛيشغر أص السادة ر  ٔر
  ٕٓٙص ،، أحؾ أغرية عامة لمدعؾػ ، السردر الدا ق عبد ال تاح اشار ال ها : د  عزمي  ٕر
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اف المرامػػػة باأل ػػػى العػػػاـ فػػػي جؾازيػػػة إذ يسكػػػؽ عػػػدـ الحكػػػؼ  هػػػا كالقترػػػار فػػػي الحكػػػؼ عمػػػن   ٗ
 تزكيػػر محػػػرر فػػي حػػػالت ؽ فسػػا؛ اذا تػػؼ رفػػض ادعػػاء إل  التعػػؾيض كل تكػػؾف المرامػػة كجؾدآػػة

السذػػػرع ال رأدػػػي أف  رسػػػسي ، كاذا رفزػػػع دعػػػؾػ اأكػػػار التؾلآػػػ  اك الخظػػػؾط لدػػػؾء أآػػػة ، اؼ
جعػػى  أأػػهماعػػدا ذلػػػ فأمػػا  جعػػى المرامػػة كجؾدآػػة فػػي حالػػة ثبػػؾت قرػػد الضػػرار اك سػػؾء الشآػػة

السذرع السررؼ فمؼ يز  قاعدة كاحدة ل رض المرامػات فهػي مػرة جؾازيػة أما  المرامة جؾازية ،
جعػػػى المرامػػػة اجباريػػػة برػػػؾرة عامػػػة سػػػؾاء تحقػػػق  أأػػػهالسذػػػرع العراقػػػي فأمػػػا  خػػػرػ كجؾدآػػػة ،كا

 لؼ يتحقق  أـ  القرد الديء كالك د
كمؾقػػض السذػػػرع ال رأدػػي يعػػػد افزػػى مػػػؽ مؾقػػض السذػػػرع العراقػػي كالسذػػػرع السرػػرؼ إذ جعػػػى 

مؽ الحؾاؿ  كجؾب فرض المرامة عشد تحقق الك د اك قرد الضرار بالم ر كجؾدآة كفي غ رفا
 جعمها خاضعة لمدمظة التقديرية لمسحكسة  

 الفرع الثاني

 التعؾيض

العالجآػػػة ال اأآػػػة بعػػػد الحكػػػؼ بالمرامػػػة فػػػؾ الحكػػػؼ التعػػػؾيض ، كالتعػػػؾيض غايػػػة لآػػػاـ  جػػػراءاتاق
السدةكلآة السدأآة الشاشئة عؽ الظعؾف الك دية كالستس مة فذه المايػة بَبػر الزػرر، كل يحكػؼ بػالتعؾيض 

ر سػػابقا مػػؽ خظػػأ اك اأحػػراؼ عػػؽ غايػػة الحػػق كالزػػر  إل هػػامػػالؼ تتػػؾفر اركػػاف السدػػةكلآة التػػي تظرقشػػا 
 كالعالقة الدببآة   شهسا ، فال يحكؼ بالتعؾيض مالؼ يشذأ ضرر عؽ الك د في الظعؽ  

التقاضي كلسآسا  إجراءاتكلف اغمب التذريعات لؼ تشغؼ العديد مؽ جؾاأب التعؾيض عؽ الك د ب
 الظعؽ الك دؼ ، لذا فاف مدألة التعػؾيض تخزػ  لمقؾاعػد العامػة لمسدػةكلآة السدأآػة برػؾرة عامػة ، مػ 

، كلإحاطػػة بسؾضػػؾع  ٔرحكػػاـ التعػػؾيض عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػةمالحغػػة بعػػض الخرؾ ػػآة بالشدػػبة أل
 -:يأتيالتعؾيض عؽ لآاـ السدةكلآة السدأآة عؽ الظعؾف الك دية يمـز تشاكله مؽ عدة جؾاأب ككسا 

 التشغيؼ القانؾني لسبدأ الحكؼ بالتعؾيض . :اوالً 

                                                           

أػػؾاؼ حػػاـز خالػػد ك عمػػي عب ػػد عػػؾاد الحديػػدؼ ، السدػػةكلآة السدأآػػة الشاجسػػة عػػؽ التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ  يشغػػر: د   ٔر
ا ػػػرا آؼ امػػػ ؽ الشفآػػػاكؼ ، مدػػػةكلآة الخرػػػؼ عػػػؽ   ٖ٘ٔص السرػػػدر الدػػػا ق ، الحػػػق الجرائػػػي فػػػي الػػػدعؾػ السدأآػػػة ،

  ٔٚٛالجراءات ، السردر الدا ق ، ص
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 جػػػراءاتتخمػػػؾ مػػػؽ أرػػػؾص عامػػػة تترػػػدػ لإ العرالآػػػةالقػػػؾاأ ؽ الجرائآػػػة أف  الػػػرغؼ مػػػؽعمػػػن 
ا اكردت بعػػض التظبآقػػات تَ ػػز السظالبػػة أأهػػبخػػالؼ الحػػاؿ فػػي القػػؾاأ ؽ السقارأػػة ، ف كالظعػػؾف الك ديػػة

  مػؽ ٕٗٗبالتعؾيض عشد استعساؿ بعض العسػاؿ الجرائآػة بظريقػة ك ديػة ، مشهػا مػا كرد فػي السػادة ر
قزع بحق السحَؾز عمآه بالسظالبة بالتعؾيض عؽ ما لحقه مؽ  التيالعراقي قاأؾف السرافعات السدأآة 

  مػؽ ٕك ال قػرة ر،  ٔري امؾاله فػي حالػة رفعػه اك أبظالػهضرر جراء ايقاع الحَز كمشعه مؽ التررؼ ف
  مػػػؽ قػػػاأؾف الثبػػػات التػػػي اجػػػازت السظالبػػػة بػػػالتعؾيض عػػػؽ الزػػػرر الشاشػػػ  عػػػؽ الأكػػػار ٕ٘السػػػادة ر

، اك ػ فػي حػالتي رفػض الدعػاء بػالتزكيردػتقمة اك فػي أ ػس الػدعؾػ ، ككػذلالك دؼ لمدشد فػي دعػؾػ م
مبػدأ أف  السالحػع   مػؽ قػاأؾف الثبػات  كٔ٘ك ٖٚثبؾت  حة الدشد كالسشرؾص عم هسا في السػادة ر

كسا في ل بآػا في تذريعات العديد مؽ الدكؿ مؽ السبادغ السدتقرة  الظعؾف الك ديةالحكؼ بالتعؾيض عؽ 
   2ركغ رفساكلبشاف 

مػؽ   ۱۲٘  مػؽ السػادة رٔ  كال قػرة ر۰۹۹ر سػادةالأػص السذػرع السرػرؼ فػي  إذكذلػ في مرػر 
الحكػؼ بػالتعؾيض  أعمػن مبػد  ۰۹ٛرشص السػادة تػ  ك السدأآة كالتَارية عمن فذا السبدأ قاأؾف السرافعات 

دفاع قرد به الك د ، كالتعؾيض فػي فػذه الحالػة ل يقترػر  كعؽ السرركفات الشاشئة عؽ كى دعؾػ أ
  مؽ ٗال قرة ر أص في ، ك ٖرما كق  عمن الخرؼ مؽ أضرار أساسعمن السرركفات إأسا يكؾف عمن 

أف  مػؽ قػاأؾف السرافعػات عمػن حػق محكسػة السػتئشاؼ فػي الحكػؼ بػالتعؾيض إذا تبػ ؽ لهػا  ۱۲٘السادةر
مؽ القاأؾف ذاته بالشدبة لمظعؽ بالشقض   ۱۳۱ر ادةما أرع عمآه السالظعؽ أريد به الك د ، كفؾ أ س 

الك دؼ ، م  إجازة اختراص محكسػة السػتئشاؼ كالػشقض بالترػدؼ لشغػر الظمػب العػارض بػالتعؾيض 
 الك دية   جراءاتعؽ اق

                                                           

  ٖٜكداد كف ب لهسؾد، السردر الدا ق، صيشغر:   ٔر
  مؽ قاأؾف السرافعات الم بي الحكؼ بالتعؾيزات اك التزس شات في مقا ى الش قػات الشاشػئة عػؽ ٜٕٛاجازت السادة ر  ٕر

  مػػػؽ قػػػاأؾف ا ػػػؾؿ السحاكسػػػات السدأآػػػة المبشػػػاأي بػػػالحكؼ ٓٔالك ػػػد ، كسػػػا قزػػػع السػػػادة رهسػػػا دعػػػؾػ اك دفػػػاع قرػػػد  
 بالتعؾيزات في حاؿ استعساؿ الظمب اك الدف  اك الدفاع برؾرة تعدفآة  

احسػػػد ا ػػػرا آؼ عبػػػد التػػػؾاب ، الشغريػػػة العامػػػة لمتعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحػػػق الجرائػػػي ، السرػػػدر الدػػػا ق د   يشغػػػر:  ٖر
احسػد عبػد السػشعؼ  د    ٓ٘ٔالسرػدر الدػا ق ،ص ،فعاتأغرية األحكاـ في قاأؾف السرا ،سد أ ؾ الؾفا أحد    ٜٕٛ،ص

  ۱۱۱ص،  ٜٚٗٔفي الدعؾػ ، الظبعة الكلن، مؽ دكف مكاف اك سشة الشذر،أغرية السرمحة  ،الذرقاكؼ 
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 إذ،  عؽ الظعؾف الك ديةفؾ التعؾيض  ايزا  فالسبدأ العاـ  اقجراءات السدأآة ال رأديكفي قاأؾف 
 تزػررالس  مػؽ قػاأؾف السرافعػات كقػرر حػق ٕٖرالسػادة   مػؽٔال قػرة ر فػي مبػدأ التعػؾيضالسذػرع  تبشػن

القزاء بظريقة تعدفآة اك تدؾيفآة ، إلن  في المَؾء ساءةفي السظالبة بالتعؾيض الذؼ يترتب أتآَة اق
الحكػػػػؼ لمسحكسػػػػة  اجػػػػازت   مػػػػؽ القػػػػاأؾف ذاتػػػػهٛٔٔالسػػػػادة ر ككػػػػذلػلمتعػػػػؾيض مقتزػػػػن  فمتػػػػن مػػػػا كػػػػا

كمبػدأ التعػؾيض    ٔرتػأخ ر حدػؼ الػدعؾػ ل فػؾ اثػارة بعػض الػدفؾع تػأخ ربالتعؾيض اذا كػاف القرػد مػؽ 
أػػػص عمآػػػه السذػػػرع ال رأدػػػي فػػػي السػػػادة  ايزػػػا  الظعػػػؾف الك ديػػػة إلػػػن  عػػػؽ الزػػػرر الشاشػػػ  عػػػؽ المَػػػؾء

اجاز ف ها السذػرع السظالبػة بػالتعؾيض  التي  ٔٛ٘ر السادة، كفي  الخا ة بالظعؽ بالستئشاؼ  ٜ٘٘ر
 عمػا أرػ كػذلػك غ ػر العاديػة ،  التدؾيف كالسساطمة كالتعدض فػي اسػتعساؿ طػرؽ الظعػؽالسترتب عؽ 

كحتػػػػن قبػػػػى تذػػػػري  قػػػػاأؾف   بخرػػػػؾص التعػػػػؾيض عػػػػؽ الػػػػشقض التعدػػػػ ي    ۱۹ٙ ر عمآػػػػه فػػػػي السػػػػادة
 إجػػراءاتفػػاف القزػػاء لػػؼ يتػػردد فػػي الحكػػؼ بالتعؾيزػػات فػػي حالػػة اسػػتعساؿ  اقجػػراءات السدأآػػة ال رأدػػي

كػػاف يدػػتشد فػػي ذلػػػ لحكػػؼ  كلسػػآسا فػػي تقػػديؼ الظعػػؾف كلأػػهبرػػؾرة ك ديػػة مػػؽ دفػػاع اك طمػػب  الػػدعؾػ 
يخػػرج عػػػؽ  اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي ل إسػػاءةأف    مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي ال رأدػػي معتبػػػرإٓٗٔالسػػادة ر
   ٕرركعالعسى غ ر السذأظاؽ 

 كيفية تقدير التعؾيض عؽ الظعؾن الكيدية . : ثانياً 

  مػػؽ ٔأرػػع ال قػػرةر إذلمقؾاعػػد العامػػة الػػؾاردة فػػي القػػاأؾف السػػدأي ،  طبقػػا  يػػتؼ تقػػدير التعػػؾيض 
  مؽ القاأؾف السػدأي العراقػي عمػن " تقػدر السحكسػة التعػؾيض فػي جسآػ  الحػؾاؿ بقػدر مػا ٕٚٓالسادة ر

يكػؾف أتآَػة طبآعآػة لمعسػى غ ػر السذػركع " ، أف  الستزرر مؽ ضرر كمػا فاتػه مػؽ كدػب بذػرط قلح
كؿ حػػػػػق التعػػػػػؾيض الزػػػػػرر الد ػػػػػي تػػػػػشص عمػػػػػن " يتشػػػػػا التػػػػػي  ٕ٘ٓألحكػػػػػاـ السػػػػػادة ر طبقػػػػػا   ايزػػػػػا  ك 

ر الزػػرر السباشػػر ، كسػػؾاء كػػاف الزػػرر امقػػدإلػػن  فػػاف التعػػؾيض القزػػائي يدػػتشدلػػذلػ ،  3ر   "كػػذلػ
                                                           

(1)Article 118 

Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 28 

Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes 

de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé 

autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux 

qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. 

  ٕٗٔالسردر الدا ق، صذلػ : د  أَالء تؾف ق فمآح ، إلن  كاشارت
.177:ابراه مام  ال ف ياي،المصدرالسيبق،ص  ظر(2)

 مؽ القاأؾف السدأي السررؼ    ٕٕٕريشغر في لبالها السادة   ٖر

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025191423
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025180983/2012-01-23/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000025180983/2012-01-23/
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اك مدػتقبال  ، طالسػا كػاف محققػا  ، كعشػدما تقػؾـ السحكسػة  اد آا  ، متؾقعا  اك غ ر متؾقػ  ، حػال  ماديا  اك 
اتػػه مػػؽ كدػػب أتآَػػة مػػؽ ضػػرر كمػػا ف تزػػررالس قا تقػػدره برػػؾرة يذػػسى مػػا لحػػأأهػػ تقػػدير التعػػؾيض ف

   0رالظعؾف الك دية

تدػتحق  التػيقد يدخى في تقدير التعؾيض ما تؼ تحديده بسؾجب القاأؾف كال ؾائد القاأؾأآة  أأهال 
عمآػه  عاثبات الزػرر السترتػب عػؽ التػأخ ر كفػذا مػا أرػإلن  الحاجةمؽ دكف  عؽ التأخ ر في الؾفاء،

  مػػؽ القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي، كفػػي القػػاأؾف الجرائػػي حػػددت بعػػض الشرػػؾص التعػػؾيض ٖٚٔالسػػادة ر
  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة العراقػػي بػػالحكؼ ٙٙٔقزػػع السػػادة ر إذفػػي  ػػؾرة الحكػػؼ بالسرػػاريف ، 

عمػػن الظػػرؼ الخاسػػر فػػي الػػدعؾػ  تحسػػى الش قػػات الالزمػػة لرفعهػػا كالدػػ ر  هػػا لحػػ ؽ حدػػسها بإ ػػدار 
   فاف القاأؾف حدد أظاؽ التعؾيض في حالة الخدارة بحدكد الرسؾـ كالسراريفكمؽ ثسة  الحكؼ ،

كيعػػػد مؾضػػػؾع اسػػػتخالص السحكسػػػة لعشا ػػػر الزػػػرر مػػػؽ مدػػػائى الؾاقػػػ  الػػػذؼ تدػػػتقى محكسػػػة 
تحديػػد عشا ػػر أف إل  ، طالسػػا كػػاف استخال ػػها سػػائما   رقابػػة محكسػػة التس  ػػزمػػؽ دكف  السؾضػػؾع  هػػا

فقػرار الحكػؼ  مؽ مدائى القاأؾف التي تخز  ف ها محكسة السؾضؾع لرقابػة محكسػة التس  ػز، ُيعدالزرر 
يتزسؽ تقدير العالقة الدببآة   ؽ الزرر كالخظأ كالت بع مػؽ تحققهػا أف  يردر بالتعؾيض يَب الذؼ

جاء في احػد قػرارات محكسػة الػشقض السرػرية  إذ   ٕرمحكسة التس  ز مؽكال كاف القرار عرضه لمشقض 
كعمػػن مػػا  –تػػدخى فػػي حدػػاب التعػػؾيض أف  يَػػب التػػيتع ػػ ؽ العشا ػػر السكؾأػػة قاأؾأػػا لمزػػرر "  أأػػهب

   ٖر" مؽ مدائى القاأؾف التي تخز  لرقابة محكسة الشقض –جرػ به قزاء محكسة الشقض 

                                                           

حدػ ؽ   ٕٓٚٔ، ص، السرػدر الدػا ق ٕعبػد الػرزاؽ الدػشهؾرؼ ، الؾسػآط فػي شػرح القػاأؾف السػدأي ، جد   يشغر:  ٔر
عز الديؽ الدأا ؾرؼ ك حامد عكػاز، التعم ػق    د ٕٓٗصكعبد الرحآؼ عامر ، السدةكلآة السدأآة ، السردر الدا ق ، 

  ٖٜٙعمن قاأؾف السرافعات ، السردر الدا ق ، ص
  ك: د  احسػػد ٕٕٗعبػػد السَ ػػد الحكػػآؼ ك عبػػد البػػاقي البكػػرؼ ك ي طػػه البذػػ ر ،السرػػدر الدػػا ق ، صد   يشغػػر:  ٕر

  ٜٖٛ، ص ٕٛٓٓفشدؼ ، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ، الَزء الراب  ، دار الَامعة الَديدة لمشذر ، السكشدرية ، 
  ٜٜٛٔ/ ٙ/ ٕٓؽ جمدة  ٚ٘لدشة  ٖٛٓٔيشغر عمن سب ى الس اؿ ل الحرر : أقض مدأي الظعؽ رقؼ   ٖر
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أف  بػػأف التعػػؾيض الػػذؼ يسكػػؽ لسحكسػػة الػػشقض قزػػن مَمػػس الدكلػػة ال رأدػػيأف  كجػػدير بالػػذكر
ق ػالح كافػة األضػػرار الشاجسػة عػؽ الظعػؽ التعدػ ي كمػؽ ثػؼ ل يخزػػ   تقزػي بػه ل يذػكى تعؾيزػا  

    ٔرردع الخرؾـ عؽ تقديؼ الظعؾف بالشقضإلن  لقؾاعد السدةكلآة السدأآة ، فهذا التعؾيض يهدؼ

 الحكؼ بسراريف الدعؾى  :ثالثاً 

 هارفعل الالزمة قاأؾأا  آة ساسالسراريف األ أساسدر عمن تق ػ برؾرة عامةمراريف الدعؾ أف  
 ، ك ٕريتحسمهػػا لف القػػاأؾف يمزمػػه  ػػذلػ تحقآقػػا لسقتزػػآات العدالػػة ؼ الخاسػػرالخرػػأف  ك ،كالدػػ ر ف هػػا 
مشازعتػه  أتآَػةالسراريف عمن سب ى التعؾيض عؽ الزرر الػذؼ لحػػق خرػسه  تحسىل ي فذا الخرؼ

أف إل   ل ته ةك لسدػػ مؾجبػػا   ك عمػػن خظئػػه فػػي ذاتػػه دلػػآال   ُيعػػده ل لػػه ، لف اخ ػػاؽ الذػػخص فآسػػا يدعآػػ
 أػهألاك دفػ  قرػد بػه الك ػد  ؽ عؽ الزػرر الػذؼ يمحػق خرػسه اذا كجػه الآػه دعػؾ  مدةكل  يكؾف  الخرؼ

 كقد اجاز السذرع السرػرؼ  ، مخب ةإلن  الظعؽ القزاء اك حقإلن  يشقمب حق اللتَاء الحالة فذهفي 
إذ أػص فػػي  دفػاع قرػػد  هسػا الك ػدك امقا ػى الش قػػات الشاشػئة عػؽ دعػؾػ  ضتحكػؼ بػالتعؾيأف  لمسحكسػة
 تحكػػؼأف  لمسحكسػػة يَػػؾزسرافعػػات السدأآػػة كالتَاريػػة عمػػن "  مػػؽ قػػاأؾف الٛٛٔالسػػادة ر  مػػؽ ٔال قػػرة ر

ظػاعؽ الأف  مسحكسػةل فػاذا ثبػع ،  الك ػد "  هسػا دفػاع أك دعػؾػ  عػؽ الشاشػئة الش قات مقا ى بالتعؾيزات
يذػترط ك  ،ل حػق لػه ف هػا  أأػهؼ تساـ العمػؼ يعماك الخرؼ بسا تقدـ مؽ طمبات اك ما ا داه مؽ دفؾع كاف 

 ك مذاكدػته قرفاقػه فػؾ مَػرد الضػرار بالخرػؼ لظعػؽيكػؾف القرػد مػؽ تؾجآػه اأف  لمحكؼ بػالتعؾيض
 خرؼفاذا كاف لم، مؽ عركؼ كى قزآة  خمرهتقدير الك د متركؾ لتقدير السحكسة تدتك  ، ك ى بهتشكال

ل ك  ، عمآػه ةفػال مةاخػذتبػرر مدػمكه كاأػع لػه شػبهة عمػن القػى  اك طعشه اك اؼ اجػراء فآػهتبرر  ذريعة
بالقؾاعػد العامػة  ال  عسػ الستزػرر الخرػؼ عمػن طمػب  شػاء  إل  عؽ السرػاريفتحكؼ السحكسة بالتعؾيض 

كفػػق حكػػؼ تحكػػؼ بػػه السحكسػػة مػػؽ تمقػػاء أ دػػها  التػػيؾؼ عبس ابػػة مرػػاريف الػػد لػػآسلتعػػؾيض لف فػػذا ا

                                                           

  ٚٓ٘ل من لبآض ، مردر سا ق ، صاشارت إلن ذلػ :   ٔر
  مؽ قاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة ٗٛٔ  مؽ قاأؾف السرافعات العراقي كالسادة رٙٙٔيراج   ذلػ أص السادة ر  ٕر

  السررؼ 
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كاذا تعػدد مػؽ كجػه الػدعؾػ أك الػدفاع الك ػدؼ جػاز ، العراقي  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة ٙٙٔالسادة ر
   ٔر هؼ جسآعا بالتزامؽ في التعؾيزاتالحكؼ عم

ب اك عػؽ طمػ ةاما السذرع العراقي فمؼ يَ ز لمسحكسة الحكؼ بالتعؾيزات عػؽ السرػاريف الشاشػئ
  ككذلػ في فرأدا فاف السذرع لؼ يؾرد أرا  في  2رالك د كسا أغؼ ذلػ السذرع السررؼ دف  اتخذ بقرد 

اف إل  قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة يَ ػػر لمسحكسػػة الحكػػؼ  هػػذه السرػػاريف كسػػا اكرده السذػػرع السرػػرؼ ،
السحكػـؾ عمآػه بم ػر السرػاريف الزاـ السحكؾـ له بسراريف الدعؾؼ ، أك الزاـ إلن  ال قه كالقزاء يتَه

 الك ػد  فؾ مؽ قب ى الزامه بالتعؾيض أتآَػة كالد ر ف ها ػ الدعؾ  ققامةالالزمة آة رأؼ القزائآة ساساأل
 ريف كاأسػػػا يعػػػد قاضػػػآا  بالسرػػػا القزػػػاء   كفػػػن فػػػذه الحػػػػػؾاؿ ل يعػػػد حكسػػػا  ػػػادرا  إلػػػن  فػػػي اللتَػػػاء
عمػػن  ات ػػاؽ السدػػتأأ  ؽ"بػػاف  قزػػع محكسػػة الػػشقض ال رأدػػآة ، فقػػد الخػػاط آَػػة ال عػػى  تعؾيزػػات أت

بافغػػة التكػػالآف ،  إجػػراءاتالسشازعػػة فػػي تش  ػػذ الؾ ػػآة ، ككضػػ   السدػػتأأض عمآػػه أمػػاـ ضػػركرة اتخػػاذ 
     ٖر"يَ ز لمسحكسة الحكؼ عم هؼ  دف  فذه السبالغ عمن سب ى التعؾيزات 

                                                           

عزالػػديؽ الدأا ػػؾرؼ ك   ٛٗٔ، القدػػؼ الكؿ ، السرػػدر الدػػا ق ، ص : د  احسػػد ا ػػؾ الؾفػػا، أغريػػة الحكػػاـ يشغػػر  ٔر
مؽ قاأؾف السراقعات  ٙٙٔلسادة كأرع   ٖٜٙالسردر الدا ق ، ص، ٔحامد عكاز، التعم ق عمن قاأؾف السرافعات ،ج

هػي بػه الخرػؾمة امامهػا اف تحكػؼ مػؽ تمقػاء أ دػها يَب عمن السحكسة عشد ا ػدار الحكػؼ الػذؼ تشت - ٔ العراقي عمنر
يػػدخى فػػي حدػػاب السرػػاريف اجػػؾر السحامػػاة كمرػػاريف الخبػػرة  - ٕبسرػػاريف الػػدعؾػ عمػػن الخرػػؼ السحكػػـؾ عمآػػه  

اذا تعػدد السحكػـؾ عمػ هؼ فممسحكسػة الحكػؼ بقدػسة السرػاريف   ػشهؼ  شدػبة  - ٖ ت الذهؾد كاجؾر الترجسة السقتزػاةكأ قا
اذا عهػر كػى  - ٗن كى مشهؼ كل يمزمؾف بالتزامؽ ال اذا كاأؾا متزامش ؽ في ا ػى الحػق السػدعن بػه  ما حكؼ به عم

ل تتعػدد اجػؾر السحامػاة  - ٘ السراريف  شدبة القدؼ الذؼ خدره مؽ الظرف ؽ غ ر محق في قدؼ مؽ الدعؾػ ف تحسى 
   تعدد السحكـؾ لهؼ اك السحكـؾ عم هؼ اك  تعدد الؾكالء

الـز السحكسة في حالة الظعؽ باعتراض الم ر الحكؼ بالزاـ السعترض بالسراريف اذا اخ ق  السذرع العراقي ال أف  ٕر
السعترض اعتراض الم ر أف  اذا ثبعمؽ قاأؾف السرافعات السدأآة ما أره ر  ٜٕٕرلسادة ، إذ جاء في ا في اعتراضه

قؾؽ السعترض دكف الجزاء الخرػ مؽ الحكؼ   محق في اعتراضه عدلع السحكسة الحكؼ السعترض عمآه في حدكد ح
كاذا كاف الحكؼ ل يتشاكؿ ال حقؾؽ السعترض ابظمته كمه كاذا اخ ق السعترض في اعتراضه رد طمبه كالـز بالسراريف 

    دكف اخالؿ بحق خرسه في السظالبة بالتعؾيزات
(3) Req. 6 avril 1909, D.P.1911-1-105. Jean Claude Woog  , cit , p.49. 

 احسد ا ؾ الؾفا، السردر الدا ق ذلػ : د إلن  اشارك  ٖ٘ٔالحديدؼ ، السردر الدا ق، صعا دعليعب د: قالع 
  ٖٖٔص،
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فػػي فػػي ال ػػى حػػق  أكارفػػابإ الػػدعؾػ الجابػػة عمػػن "  كقػػد قزػػع محكسػػة الػػشقض السرػػرية بػػاف
فػػي دفػػ  الػػدعؾػ  بإأكػػاره نمػػدعاه ، فػػاف سػػع بأثبػاتمذػركع لكػػى مػػدعن عمآػػه يقتزػػن بػػه الػػزاـ خرػػسه 

 أسػػاءإذا أمػػا  كخػػاب سػػعآه ، فحدػػبه الحكػػؼ عمآػػه بالسرػػاريف بػػالتظب ق لشرػػؾص قػػاأؾف السرافعػػات ،
خرػسه ، فػاف  اء مزػارةمػفآػه أك بالتشك ػى بػه ا ت ػاليمػػػق بالتسػادؼ فػي الأكػار أك بالتاستعساؿ فذا الح

الحكػػؼ عمآػػه بالتعؾيزػػات    ۰۹۹لقػػاأؾف السرافعػػات ر ـ  طبقػػا  لمسحكسػػة  ز ػػتَ  ػػةفػػذا الحػػق يشقمػػب مخب
    ٔر"مقا ى السراريف التي تحسمها خرسه بدؾء فعمه فؾ

 طرق التعؾيض عؽ الظعؾن الكيدية . :ًا رابع

يكػؾف التعػؾيض عػادل  ككػامال  ق ػالح الضػرار التػي ترػ ب الشػخاص ، أف  أت ق ال قه عمػن
بسقا ػى يكػؾف التعػؾيض أف  ، فاأل ػىبحدب الغركؼ السحآظة  ؾقؾع الزػرركتختمض طرؽ التعؾيض 

 ك  شػاء   فػي بعػض الحػالت السػت شائآة ، كتبعػا  لمغػركؼالسحكسػة ، كلكػؽ بإمكػاف كغالبا مػا يكػؾف أقػديا  
  ٜٕٓتقػرر التعػؾيض غ ػر الشقػدؼ كفػذا مػا   شػه السذػرع العراقػي فػي السػػادة رأف  ستزػررعمػن طمػب ال

لمغػػػركؼ  التعػػػؾيض تبعػػػا   تعػػػ ؽ السحكسػػػة طريقػػػا   – ٔأرػػػع عمػػػن " التػػػيمػػػؽ القػػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي 
 ٕ  ة الزاـ السديؽ باف يقدـ تام شا  كيَؾز في فذه الحال مرتبا   اك ايرادا   يكؾف التعؾيض اقداطا  أف  كيرح

مر أتػأف  عمػن طمػب الستزػرر لمغػركؼ كدشػاء   يَػؾز لمسحكسػة تبعػا   أأػهكيقدر التعػؾيض بالشقػد عمػن  –
كذلػػ عمػن  ، مػر معػ ؽ اك  ػرد الس ػى فػي الس مآػاتأ بأداءتحكؼ أف  ما كاأع عمآه اكإلن  الحالة بإعادة

   مؽ القػاأؾف السػدأي السرػرؼ عمػنٔٚٔككذلػ أص السذرع السررؼ في السادة ر ، " سب ى التعؾيض
أف  سػػا يرػػحك يكػػؾف التعػػؾيض مقدػػظا  أف  لمغػػركؼ كيرػػح يعػػ ؽ القاضػػي طريقػػة التعػػؾيض تبعػػا  "أف 

كيقػدر التعػؾيض بالشقػد   ٕا   ت ؽ إلزاـ السػديؽ بػأف يقػدـ تأم شػ، كيَؾز في فات ؽ الحال مرتبا   يكؾف إيرادا  
مػػا إلػػن  يػأمر بإعػػادة الحالػةأف  ، الستزػػررعمػن طمػػب  يَػؾز لمقاضػػي ، تبعػػا لمغػركؼ كدشػػاء   أأػػهعمػن 
"  يحكؼ بأداء أمر مع ؽ مترى بالعسى غ ر السذركع ، كذلػ عمن سب ى التعؾيضأف  عمآه ، أك كاأع
 تباعا   سشب شهيكؾف ع شآا  اك يكؾف بسقا ى ، كفذا ما أف أما  فاف التعؾيض الذؼ تحكؼ به السحكسةلذلػ 

 التعؾيض العيشي . .3

الحالػة التػي كػاف عم هػا إلػن  تزررالسيقرد بالتعؾيض الع شي ا الح الزرر عؽ طريق اعادة 
فذا التعػؾيض  قما يتحق ، عؽ طريق اجبار السديؽ بالؾفاء بع ؽ ما التـز به ، كغالبا   قبى كقؾع الزرر

                                                           

  ٓ٘ٔص،أ دهقزائآة أقال  : عؽ د  احسد ا ؾ الؾفا، السردر  ٖسشة  ٚٗالقزآة رقؼ ،  ۰۸۲۲أؾفسبر  ۸أقض  (0)
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اك فػػي  السدػػةكلآة عػػؽ العسػػى غ ػػر السذػػركع فػػي يقػػ أف  مػػؽ السسكػػؽ أأػػهإل  فػػي السدػػةكلآة التعاقديػػة ،
كجه حق  هدمه اك الزاـ مؽ مؽ دكف  مؽ  شن حائط لزاـة عؽ التعدض في استعساؿ الحق ، كإالسدةكلآ

فػاف ا ػبح مدػتحآال  لػؽ يكػؾف يكػؾف مسكشػا  أف  اتمض سآارة بإ الحها ، كيذترط لتحقػق فػذا التعػؾيض
كػاف بدػبب السػديؽ يمػـز بػالتعؾيض أف  سػبب السػتحالةلػن إ فشاؾ جدكػ مؽ السظالبة بػه ، كفشػا يشغػر

 ل يكػػؾف أف  كػذلػ يذػترط ،كاف كػاف سػببا  اجشبآػا  كسػا   شػا سػابقا  يشقزػي اللتػزاـ كل يمػـز السػديؽ بذػيء
أف  ، كاف يكؾف بظمب مؽ الدائؽ كفذا الذرط مقر ضسشآا  ، فمػآس لمسحكسػة مرفقا  لمسديؽ التش  ذ الع شي

تحكػؼ عمػن أف  كاذا رف  الشزاع لمسحكسة كطمب الدائؽ بالتعؾيض فمػآس لهػا إل هاؼ يرف  تقزي في أزاع ل
اجػػاز فػػذا الشػػؾع مػػؽ   2رال قػػهأف    كفػػي مَػػاؿ القػػاأؾف الجرائػػي أَػػد 0رالسػػديؽ بالتش  ػػذ الع شػػي الَبػػرؼ 

التػؾازف لمحقػؾؽ الك ػد فػي العسػى الجرائػي ، فػاذا كػاف التعػؾيض الشقػدؼ يع ػد إلن  التعؾيض عشد المَؾء
 التي اضر  ها السدمػ الك دؼ ، فاف التعؾيض الع شي يكؾف مالئسا اذا كاف مسكشا   

بعػػض الَػزاءات التػػي تذػكى تعؾيزػػا  ع شآػا  قػػد ل تك ػي كحػػدفا  ػى ل ػػد أف  كمػؽ الَػػدير بالػذكر
الحقػؾؽ الجرائآػة مػؽ حقػؾؽ  عػدّ إلػن  تكؾف مرحؾدة  تعؾيض أقػدؼ ، كيرجػ  الدػبب فػي ذلػػأف  مؽ

يترتػػب عمػػن اسػػتعسالها اضػػرارا  ل يسكػػؽ ت اديهػػا كاألضػػرار الد آػػة كالش قػػات الجرائآػػة ،  التػػيالضػػرار 
يكؾف مرحؾدا  بػالحكؼ بالسرػاريف  أأهفالَزاءات التي تشهي الخرؾمة  ها كالحكؼ بعدـ قبؾؿ الظعؽ ف

تذػكى أف  ة ، كدعض الَػزاءات مػؽ السسكػؽعمن الظرؼ الخاسر كتعؾيض قاأؾأي عؽ أ قات الخرؾم
فػػػالَزاءات التػػػي ت ػػػرض عمػػػن الخرػػػؼ كل تشتهػػػي  هػػػا تعؾيزػػػا  كافآػػػا عػػػؽ الدػػػمؾؾ الجرائػػػي الك ػػػدؼ ، 

اك مشػ   الثبات ، اك مش  الخرػؼ مػؽ السترسػاؿ إجراءاتالخرؾمة كرفض طمبات الخرؼ كالستعمقة ب
بػػػررا  لمحكػػػؼ ع شآػػػا  كافآػػػا  كل يكػػػؾف فشػػػاؾ م تذػػػكى  تعؾيزػػػا  أف  السحكسػػػة مػػػؽ تؾجآػػػه الآسػػػ ؽ ، مسكػػػؽ

    3ربَزاءات مالآة اضافة

 
                                                           

ك: د  عبػد   ٜٙٙالسرػدر الدػا ق ، ص ،ٔ،الؾسآط في شرح القاأؾف السػدأي ، جعبد الرزاؽ الدشهؾرؼ د   يشغر:  ٔر
السَ ػػد الحكػػآؼ ، السػػؾجز فػػي شػػرح القػػاأؾف السػػدأي العراقػػي ، الَػػزء ال ػػاأي ، احكػػاـ اللتػػزاـ ، الظبعػػة الكلػػن ، بمػػداد ، 

  ٕٔ، صٜ٘ٙٔ
ك: د  رمزاف خزر شسس  ٖٖٛا را آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، التعدض في التقاضي ، السردر الدا ق ، ص يشغر: د   ٕر

  ٘ٗٔالديؽ ، السردر الدا ق ، ص
  ٜ٘ٔص أؾاؼ حاـز خالد ك عمي عب د عؾاد الحديدؼ ،السردر الدا ق ،د   يشغر:  ٖر
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 التعؾيض بسقابل . .4

رػ ة خا ػة التعػؾيض عػؽ األضػرار ب ف األ ى في التعػؾيض عػؽ األضػرار برػ ة عامػة ، كا
  ٔٚٔرالسػادة    مؽ القاأؾف السدأي العراقي كأػصٜٕٓالسادة ر  لشص طبقا  ك  الك دية ، ظعؾف الشاشئة ال

 سػؾاء فػي ذلػػ ،جدػامة الزػررحدػب  يقػدره القاضػي ك،  يكػؾف أقػديا  أف  مػؽ القػاأؾف السػدأي السرػرؼ 
بػػػإلزاـ  قزػػػيت، فقػػػد ر كآفآػػػة أداء التعػػػؾيض تقػػػر أف  ك السحكسػػػة لهػػػاأد آػػػا  ، أـ  كػػػاف الزػػػرر ماديػػػا  أف 

كيَػػؾز لمقاضػػي ك دخػػى مػػالي ، اإيػػراد مرتػػب  برػؾرة مزمػػه  دفعػػه اك تالخرػؼ  ػػدف  السبمػػغ دفعػػة كاحػػدة 
  ك يعػد التعػؾيض بسقا ػػى لمؾفػاء بػػالتعؾيض أك ضػساأا   لػػزاـ السػديؽ بػأف يقػػدـ تأم شػا  افػي فػات ؽ الحػالت ؽ 

عػػؽ الزػػرر الشاشػػ  عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػة فػػؾ الرػػؾرة المالبػػة لمتعػػؾيض ، كيػػتؼ ذلػػػ غالبػػا  عػػؽ طريػػق 
  مػػؽ ٜٕٓمػػؽ السػػادة ر  ٕمػػؽ ضػػرر، كقػػد أرػػع ال قػػرة ر تزػػررالسالحكػػؼ بسبمػػغ مػػالي عسػػا ا ػػاب 

القػػاأؾف السػػػدأي العراقػػػي عمػػػن التعػػؾيض بسقا ػػػى سػػػؾاء كػػػاف أقػػػديا  اك غ ػػر أقػػػدؼ ، فَػػػاء ف هػػػا " كيقػػػدر 
 تػػأمر     اكأف  عمػػن طمػب الستزػرر دشػاء  يَػؾز لمسحكسػة تبعػػا  لمغػركؼ ك  أأػػهالتعػؾيض بالشقػد ، عمػن 

، كقػد يكػؾف فػذا التعػؾيض بسقا ػى مرػحؾب بَػزاء اخػر كالمرامػة ،  0رتحكؼ بأداء امػر معػ ؽ     " أف 
افتػػراء لمػػرض تعػػؾيض  ُيعػػدكقػػد يكػػؾف أقػػدؼ اك غ ػػر أقػػدؼ كػػالحكؼ بػػاف مػػا  ػػدر مػػؽ السحكػػؾـ عمآػػه 

   2رعؽ الزرر الد ي تزررالس

 

                                                           

   مؽ القاأؾف السدأي السررؼ  ٕ/ ٔٚٔيشغر السادة ر  ٔر
  ٜٜٛا آؼ ام ؽ الشفآاكؼ ، مدةكلآة الخرؼ عؽ الجراءات ، السردر الدا ق ، صيشغر: ا ر   ٕر
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 الخاتسة

بعد الأتهاء مؽ دراسة مؾضؾع السدةكلآة السدأآة الشاشئة عػؽ الظعػؾف الك ديػة فقػد تؾ ػمشا لعػدة 
 -:يأتيككسا  سقترحاتالأتائج ، كسا ارتأيشا طرح جسمة مؽ 

 : الشتائج أواًل 

الظعػؽ الك ػدؼ فػؾ أف  القزػائآة كالتَافػات ال قهآػةاألحكػاـ لقد تب ؽ لشا مؽ الشرؾص القاأؾأآة ك   ٔ
الذؼ يمَأ الآه الستقاضي مؽ غ ر كجه حق اك بحق لتحق ق غاية ل يقرفا القاأؾف بقرد  جراءاأل"

فؾ الظعؽ الذؼ يتخذ بقرػد الضػرار بالخرػؼ الخػر ، فالك ػد فػؾ الر بػة اك ،  الضرار بالخرؼ
اك سػػؾء الشآػػة يعػػد عشرػػرا   رفقرػػد الضػػرار بػػالم  "الشكايػػة بػػه ك فػػي الضػػرار بالخرػػؼ كالتذػػه ر 

 ه ك ديا  عدّ آا  في الظعؽ اك في الجراء لأساس
اف السذرع العراقي لؼ يتردػ لمظعؾف الك دية  شرؾص عامة كسا عالَع ذلػ القؾاأ ؽ الجرائآػة   ٕ

الك ديػة فػي اؼ طمػب اك دفػ   لإجػراءاتفي مرر كفرأدا كالتي كجدأافا تردت  شرؾص عامػة 
  مظعؾف الك ديةتردت  ها ل، ثؼ اكردت أرؾص خا ة 

تحديػػد طبآعػػة ال عػػى السشذػػ  أكل  تحديػػد الظبآعػػة القاأؾأآػػة لمظعػػؾف الك ديػػة يدػػتمـز أف إلػػن  تؾ ػػمشا  ٖ
اخػالؿ لؾاجػب اجرائػي فػاف كػاف أـ  لمظعؽ الك دؼ ، كمعرفة ماف ته فى فؾ استعساؿ لحػق اجرائػي

كػاف لحق اجرائي فظبآعة الظعؽ الك دؼ في عبارة عؽ تعدض في استعساؿ الحق ، كاف  استعسال  
 السشذ  لمظعؽ الك دؼ فؾ اخالؿ بأحد الؾاجبات الجرائآة فآكؾف خظأ  تقر ريا  ال عى 

لقػػد اتزػػح لشػػا بػػاف التس  ػػز  ػػ ؽ الظعػػؽ الك ػػدؼ الػػذؼ طبآعتػػه خظػػأ تقرػػ رؼ كدػػ ؽ الظعػػؽ الك ػػدؼ   ٗ
الػػذؼ طبآعتػػه تعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق لػػه اثػػار عسمآػػة تتس ػػى فػػي تحديػػد مػػدػ السدػػةكلآة كأػػؾع 

كلآة ، ك امكاأآػػػة حرػػػر مغػػػافر كحػػػالت تحقػػػق السدػػػةكلآة ككػػػذلػ مػػػدػ الزػػػرر السؾجػػػب لمسدػػػة 
 فاعمآة الدكر الؾقائي  

األحكػػاـ تحقػػق الظعػػؾف الك ػػدؼ مترػػؾر فػػي جسآػػ  طػػرؽ الظعػػؽ فػػي القػػرارات ك  رمغػػافأف  كجػػدأا  ٘
القزائآة سػؾاء مشهػا غ ػر السشهآػة لمخرػؾمة اك السشهآػة لمخرػؾمة ، كسػؾاء كاأػع الظعػؾف عاديػة 

 ة  اك غ ر عادي
كػاف اسػتعساله غ ػر  مػا اف الظبآعة الخا ة لمحق الجرائي ل تَعمػه محرػؽ مػؽ السدػةكلآة متػن  ٙ

 الحاؽ الزرر بالم ر كالك د به إلن  مذركع كيهدؼ
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الخظػػأ اذا كاأػػع فػػي أظػػاؽ  أسػػاستقػػـؾ عمػػن  السدػػةكلآة السدأآػػة الشاشػػئة عػػؽ الظعػػؾف الك ديػػةاف   ٚ
 أسػػاساذا كاأػػع فػػي أظػػاؽ أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػاف أمػػا  السدػػةكلآة التقرػػ رية ،

عػػدة مبػػادغ مشهػػا مبػػدأ العدالػػة كمبػػدأ أدػػبآة الحقػػؾؽ  ػػ ؽ الفػػراد كمبػػدأ حدػػؽ إلػػن  السدػػةكلآة يرجػػ 
 الشآة  

السعآػػار الؾاجػػب التبػػاع  لتحديػػد كجػػؾد الظعػػؽ الك ػػدؼ مػػؽ عدمػػه فػػؾ أف إلػػن  تؾ ػػمع الدراسػػة   ٛ
فػي حالػة عػدـ تحديػد  تقرػ رؼ الخظػأ فػؾ ال ال عػى السشذػ  لمسدػةكلآةف السعآار السؾضػؾعي اذا كػا

اسػتعساؿ اذا كاف محى الك د فؾ تعدػض فػي أما  ،السذرع لمسعآار الؾاجب عمن القاضي العسى به 
الحق فالسعآار فؾ شخري يتس ى بقرد الضرار بالم ر م  عػدـ افسػاؿ السعآػار السؾضػؾعي فػي 

 بالم ر التدل ى كالتؾ ى لقرد الضرار 
ل ك  يَػؾز اقامػػة دعػؾػ ا ػػمآة لمسظالبػة بػػالتعؾيض عػػؽ الضػرار الشاشػػئة عػؽ الظعػػؾف الك ديػػة ،  ٜ

 ةاماـ السحكسة ال تدائآ دعؾػ حادثة  عات السدأآة العراقي مؽ السظالبةفي قاأؾف السراف يؾجد ماأ 
اقامػػػة الػػػدعؾػ لػػػؼ يػػػشغؼ السذػػػرع العراقػػػي  أأػػػهإل  كسحكسػػػة البػػػداءة كمحكسػػػة الحػػػؾاؿ الذخرػػػآة ،

الحادثة لمسظالبة بالتعؾيض عؽ الضرار الشاشئة عػؽ الظعػؾف الك ديػة امػاـ محكسػة السػتئشاؼ اك 
 محكسة التس  ز بخالؼ الحاؿ بالشدبة لمسذرع السررؼ كال رأدي الذيؽ اجازا ذلػ  

ك دية تعد الدبى الؾقائآة لسؾاجهة الظعؾف الك دية مؽ اأَ  الؾسائى لمحد مؽ اضرار الظعؾف ال  ٓٔ
برؾرة طبآعآة في أظاؽ أغرية التعدض في استعساؿ الحقػؾؽ بسػا تسشحػه  اَد مَاؿ تظبآقهت التي

يتردػ  يكؾف لمقاضي دكرا  كقائآا   إذلمقاضي مؽ سمظة تقديرية كاسعة لمتردؼ لمظعؾف الك دية ، 
استعساؿ حق الظعؽ سؾاء كاف ذلػ مؽ تمقاء أ ده حساية لمرػالح العػاـ  إساءةمؽ خالله لحالت 
   اك بظمب الخرؾـ

اذا ما تحققع الظعؾف الك دية ف ػتؼ الترػدؼ لهػا عػؽ طريػق الدػبى العالجآػة كالستس مػة بالمرامػة   ٔٔ
تبشافا كى مؽ السذرع العراقي كالسررؼ كال رأدػي  التيتكؾف كجؾدآة أف أما  كالتعؾيض ، كالمرامة

السذػػػرع السرػػػرؼ كال رأدػػػي قػػػد اجػػػازكا الحكػػػؼ  هػػػا بخػػػالؼ الحػػػاؿ مػػػؽ أف  كجػػػدأا إذ، اك جؾازيػػػة 
عمػػػػن طمػػػػب مػػػػؽ   شػػػػاء  إل  الحكػػػػؼ بػػػػالتعؾيض فػػػػال يكػػػػؾف أمػػػػا  السذػػػػرع العراقػػػػي التػػػػي لػػػػؼ يتبشافػػػػا ،

 الستزرر 
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 سقترحات: الثانياً 
المرامػة عشػدما تػرفض السحكسػة قبػؾؿ الػدعؾػ جػزاء  فػرضالعراقي عمن الػشص عمػن أدعؾ السذرع   ٔ

السػػدعي أف  كفػػي الفمآػػة كالخرػػؾمة ك السرػػمحة اذا مػػا تبػػ ؽ لهػػا طذػػرك اللأت ػػاء احػػد اك الظعػػؽ 
مكػػرر  مػػؽ قػػاأؾف السرافعػػات  ٚ، عػػؽ طريػػق اضػػافة مػػادة قاأؾأآػػة تكػػؾف السػػادة ركػػاف ادعػػاءه ك ػػديا  
او  تقزـي ومـؽ تمقـاء نفدـيا بعـدم قبـؾل الـدعؾى أن  " أ. عمـى السحكسـةتي: السدأآة تقزي بال

ــي الســؾاد ) الظعــؽ ــؾفر الذــروط السشرــؾص عمييــا ف ــة عــدم ت ــي حال ( مــؽ ىــذا  6و  6و  5ف
تحكـؼ أن  القانؾن، ب. يجـؾز لمسحكسـة عشـد الحكـؼ بعـدم قبـؾل الـدعؾى النتفـاء احـد شـروطيا ،

دعـؾى السـدعي كانــ  أن  الــف ديشـار اذا تبـيؽ ليـا وعذـريؽخسدـة بغرامـة اجرائيـة ال تزيـد عـؽ 
  كان لو مقتزى"أن  كيدية ، مع عدم االخالل بحق السدعى عميو في السظالبة بالتعؾيض

أقترح عمن السذرع العراقي التردؼ لمظعؾف الك دية في القرارات العدادية كالسةقتػة كغ ػر السشهآػة  .4
عم هػا فػي لػؼ تكػؽ مػؽ ضػسؽ القػرارات السشرػؾص ها ك لمخرؾمة ك التي لؼ يَز السذرع الظعؽ ف 

  مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة ، كذلػ ب رض غرامة عمن الظاعؽ اذا ٕٙٔال قرة راكل   مؽ السادة ر
الظعػػؽ ك ػػدؼ يرمػػي مػػؽ كراءه الظػػاعؽ التدػػؾيف كالسساطمػػة اك الحػػاؽ ضػػرر بخرػػسه أف  مػػا تبػػ ؽ

  ٕٙٔالسػادة رإلػن   ٗبإضػافة فقػرة رقػؼ رف ذلػػ م  اقرار مبدا التعػؾيض لمخرػؼ الستزػرر، كيكػؾ 
بأحـد القـرارات السـذكؾرة فـي تفر  عمى الخرؼ الذي يظعـؽ أن  لمسحكسة"   -:يأتي  تقزي بسا
الـف ديشـار متـى مـا كـان القـرار  خسدـة وعذـريؽعؽ  تزيدبغرامة ال  مؽ ىذه السادة الفقرة )اوال(

( مــؽ ىــذه الســادة وكــان يقرــد الكيــد 3السظعــؾن هيــو لــيس مــؽ القــرارات الســذكؾرة فــي الفقــرة )
بخرسو ، دون االخالل بحق الخرؼ الستزرر مـؽ الظعـؽ الكيـدي السظالبـة بـالتعؾيض اذا كـان 

 ."لو مقتزى
محكسػػػة غ ػػػر إلػػػن  ا  تس  ػػػزا  معشؾأػػػأقتػػػرح عمػػػن السذػػػرع معالَػػػة حالػػػة لآػػػاـ الظػػػاعؽ  تقػػػديؼ الظعػػػؽ   ٖ

مخترػػة مسػػا يشػػتج عشػػه تدػػؾيف كاطالػػة امػػد الشػػزاع كاشػػماؿ القزػػاء بظمبػػات غ ػػر  ػػحآحة كذلػػػ 
 إل هػػاالظػػاعؽ تعػػديى اسػػؼ السحكسػػة السعشػػؾف إلػػن  بإجػػازة السحكسػػة التػػي يقػػدـ لهػػا الظعػػؽ باقيعػػاز

لسرافعػػات السدأآػػة تقزػػي بسػػا   مػػؽ قػػاأؾف إٚٓالسػػادة رإلػػن  الظعػػؽ كذلػػػ بإضػػافة فقػػرة ر خامدػػا  
تكمــف أن  محكســة ميــر مخترــةإلــى  معشؾنــةعريزــة الظعــؽ  إلييــا" لمسحكســة التــي يقــدم بػػاف 

 السحكسة السخترة بالظعؽ كمسا كان ذلػ مسكشًا ".إلى  الظاعؽ بترحيح اسؼ السحكسة
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السرافعػة  عػدّ السدأآػة ك   مػؽ قػاأؾف السرافعػات ٘٘اكل   مؽ السػادة رأقترح عمن السذرع تعديى ال قرة ر  ٗ
فػي حالػة ايػداع لؾائحػه  ، حزؾرية اضافة لحالة حزؾر الخرػؼ ألؼ جمدػة مػؽ جمدػات السحكسػة

السرافعـــة  ُتعـــد" يكػػػؾف الػػػشص كػػػالتيأف  لمسحكسػػػة كلػػػؾ لػػػؼ يحزػػػر اؼ جمدػػػة مػػػؽ الَمدػػػات عمػػػن
 حزؾرية اذا حزر الخرؼ فـي اي جمدـة او اودع الئحـة بدفؾعـو واسـانيده لـدى السحكسـة ولـؾ

   تغيب بعد ذلػ"
يػػػشص عمػػػن عػػػدـ جػػػؾاز الظعػػػؽ أف  الغآا آػػػة أقتػػػرح عمػػػن السذػػػرعاألحكػػػاـ لتقم ػػػى حػػػالت الظعػػػؽ ب  ٘

بظريػػػػق العتػػػػراض عمػػػػن الحكػػػػؼ الغآػػػػا ي طالسػػػػا يسكػػػػؽ لمخرػػػػؼ الظعػػػػؽ بػػػػالحكؼ الغآػػػػا ي بظريػػػػق 
 أأػهب  مػؽ قػاأؾف السرافعػات السدأآػة تقزػي ٚٚٔالسػادة رإلػن  الستئشاؼ كذلػ بإضافة فقػرة رثال ػُا 

"عدم جؾاز الظعؽ عؽ طريق االعترا  عمى الحكؼ الييابي طالسـا يسكـؽ لمخرـؼ الظعـؽ بـالحكؼ 
  الييابي بظريق االستئشاف" 

يظمػب التعػؾيض أف  لمخرؼ الستزرر مؽ الستئشاؼ الك ػدؼ يَ زأف  أقترح عمن السذرع العراقي  ٙ
مؽ يظعؽ بالستئشاؼ بقرػد  تئشاؼ بظمب عارض م  جؾاز الحكؼ بالمرامة عمناماـ محكسة الس

يجـــؾز و  ، ".../ اكل   كاضػػػافة عبػػػارة فػػػي اخرفػػػا تػػػشص عمػػػن ٕٜٔكذلػػػػ  تعػػػديى السػػػادة رالك ػػػد 
تفـر  أن  السظالبة بالتعؾيض اذا كان االستئشاف قد قرـد بـو الكيـد ولمسحكسـة فـي ىـذه الحالـة

الف ديشار عمـى مـؽ يدـيس اسـتعسال االسـتئشاف او أي اجـراء  وعذريؽخسدة مرامة ال تتجاوز 
 هيو بقرد الكيد ".

السػػػادة إلػػػن  أقتػػػرح عمػػػن السذػػػرع الترػػػدؼ لمظعػػػؾف التس  زيػػػة الك ديػػػة كذلػػػػ بإضػػػافة فقػػػرة ررابعػػػا     ٚ
" اذا قررت السحكسة رد عريزة التسييز تقزي باف أف    مؽ قاأؾف السرافعات السدأآة عمنٕٓٔر

 تؾصم الف ديشار اذا خسدة وعذريؽ تحكؼ بفر  مرامة عمى مقدم الظعؽ ال تتجاوز أن  فميا
أن  االخـالل بحـق الخرـؼ الستزـرر بالسظالبـة بـالتعؾيضمـؽ دون  الظعؽ اريد بـو الكيـدأن إلى 

 كان لو مقتزى ".
السدأآػػة العراقػػي كالػػشص فآػػه  جػػراءاتأػػدعؾ السذػػرع العراقػػي لمسزػػي قػػدما  بػػإقرار مذػػركع قػػاأؾف اق  ٛ

اسػؾة  ، الظعػؽ ةالك دية في مرحمة اقامة الػدعؾػ كأغرفػا كفػي مرحمػ جراءاتعمن سبى التردؼ ق
 بالتذريعات العردآة كغ رفا التي عالج فذا السؾضؾع باست اضة كدقة  
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 عوالسراج السرادر

  القران الكريؼ
 مغة العربية لالسرادر با

 : السعاجؼ المغؾية .أواًل 
، معَػؼ الؾسػآط ،  دمحم عمي الشجـار –حامد عبد القادر  –احسد حدؽ الزيات  –ابراليؼ مرظفى   ٔ

 ق ٕٚٗٔ، ٕمظبعة باقرؼ ، ط
دار السعػػػارؼ ، ، لدػػػاف العػػرب ، جســال الـــديؽ دمحم بـــؽ مكـــرم االنرـــاري السعــروف بـــابؽ مشغـــؾر  ٕ

 القافرة، بال سشة أذر 
، م ردات ال اظ القػراف ، تحق ػق :  ػ ؾاف عػدأاف الػداكدؼ  الحديؽ بؽ دمحم ابؾ القاسؼ االصفياني  ٖ

   قٕٔٗٔ، ٔؼ ، الدار الذامآة ، ط،   ركت : دمذق دار القم
ــؽ دمحم  ٗ ــي ب ار الكتػػاب العردػػي ، ، التعري ػػات ، تحق ػػق : ا ػػرا آؼ اليبػػارؼ ،   ػػركت د الجرجــاني عم

  ق٘ٓٗٔ، ٔط
  ٜٚٛٔالقامؾس السحآط، مةسدة الرسالة ،   ركت ،  ، مجد الديؽ دمحم بؽ يعقؾب الفيروز ابادى  ٘
  ٕٗٓٓ، مكتبة الذركؽ الدكلآة ، مرر ، ٗ، السَس  الؾسآط ، ط مجسع المغة العربية  ٙ
، مختػػار الرػػحاح ، مظبعػػة دار عسػػار ،  االمــام دمحم بــؽ ابــي بكــر بــؽ عبــد القــادر الــرازي لذــي  ا  ٚ

  ٕ٘ٓٓالظبعة التاسعة ، عساف، 
  ػركت ، التؾف ق عمن مهسات التعاريف ، تحق ق : ي رضؾاف الداية ،  دمحم عبد الرؤوف السشاوي   ٛ

  قٓٔٗٔ، ٔ، دار ال كر ، ط
 : الكتب القانؾنية.  ثانياً 
التقاضػي  إجػراءات، ا ػؾؿ التقاضػي ، الكتػاب الكؿ كال ػاأي فػي أغػؼ ك  ابراليؼ امـيؽ الشفيـاوي د.   ٔ

 سشة الشذر  مؽ دكف  ، مرر ،ٔ، طٕٚٓٓلدشة  ٚٔكالقاأؾف  ٕٚٓٓلدشة  ٙٚلقاأؾف  طبقا  
  ٕٚٓٓالقافرة ،  ، دار الشهزة العردآة ،ٔ، التعدض في التقاضي ، ط ابراليؼ اميؽ الشفياوي   ٕ
، السختار مؽ قزاء محكسة التس  ز ، قدؼ القاأؾف السػدأي كالقػؾاأ ؽ الخا ػة ،  السذاىديبراليؼ ا  ٖ

  ٜٜٜٔمظبعة الزماف ، بمداد ، 
  ٜٓٛٔة السعارؼ ، السكشدرية ، أ، مشذٕ، القاأؾف القزائي الخاص، ج د. ابراليؼ نجيب سعد  ٗ
ــايف  ٘ ــامر ن ــاد ث لدػػشة  ٖٛ، العتػػراض عمػػن الحكػػؼ الغآػػا ي فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة رقػػؼ  اجي

  ٕٛٓٓالسؾ ى  -، العراؽ ٔ،ط ٜٜٙٔ
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 طبقػػا   -القػػاأؾأي لَػػزاء ابظػػاؿ عريزػػة الػػدعؾػ السدأآػػة  سػػاس، األ د. اجيــاد ثــامر نــايف الــدليسي  ٙ
دػػي، الظبعػػة الكلػػن ، ؼ كال رألسػػا فػػؾ كارد فػػي قػػاأؾف السرافعػػات كال قػػه كالقزػػاء العراقػػي كالسرػػر 

  ٕٛٔٓالسركز العردي، مرر ، 
التقاضػػي كالتش  ػذ فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السرػػرؼ  إجػػراءاتفػػي  سػاءة، اقاحســد ابــراليؼ عبــد التــؾاب  ٚ

  ٜٕٓٓكال رأدي ردراسة مقارأة  ، دار الَامعة الَديدة، السكشدرية ، 
دراسػة تأ ػ مآة  -حػق اقجرائػي اسػتعساؿ التعدػض فػي ، الشغرية العامة لمأحسد إبراليؼ عبد التؾاب  ٛ

  ٖٕٔٓمقارأة في قاأؾف السرافعات السررؼ كال رأدي ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ،
، مشذػأة السعػارؼ ، ٗفػي قػاأؾف السرافعػات ، القدػؼ الكؿ ، طاألحكػاـ ، أغريػة  د. احسد ابؾ الؾفـا  ٜ

 السكشدرية ، بال سشة طب   
  ٖٜٛٔؾؿ السحاكسات السدأآة ، الدار الَامعآة،   ركت، ، أ  د. احسد أبؾ الؾفا  ٓٔ
كمآػة -، السدخى لمعمؾـ القاأؾأآة ، الشغرية العامة لمحق، جامعػة السشرػؾرة د. احسد الدعيد الزقرد  ٔٔ

 الحقؾؽ ، بال سشة أذر 
، السدةكلآة السدأآة كالثراء بال سبب ، دراسة في السرادر غ ػر الراديػة  د. احسد الدعيد الزقرد  ٕٔ

  ٕٙٓٓكمآة الحقؾؽ ،  –لاللتزاـ ، جامعة السشرؾرة 
، أظاؽ رقابة محكسة الشقض عمن قاضي السؾضؾع ،دار الشهزة العردآػة  د. أحسد الديد صاوي   ٖٔ

  ٜٗٛٔ، القافرة ، 
، الؾسػػآط فػػػي شػػرح قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػة كالتَاريػػػة ، دار الشهزػػػة  د. احســـد الدـــيد صـــاوي   ٗٔ

  ٕٓٔٓالعردآة ،القافرة ، 
 ، مػرادر اللتزاـ ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ، بال سشة أذر   د. احسد سالمة  ٘ٔ
دار  ، دراسػػػة مقارأػػػة –ؾاأ ؽ الجرائآػػػة ، دكر القػػػؾة القػػػافرة فػػػي القػػػ د. احســـد ســـسير دمحم ياســـيؽ  ٙٔ
  ٕٙٔٓلكتب القاأؾأآة ، مرر، ا
اسػػتعساؿ الحػػق فػػي التقاضػػي  ػػ ؽ الشغػػاـ السػػالمي كالأغسػػة  إسػػاءة،  د. احســد قظــب عبــاس  ٚٔ

  ٕٙٓٓالقاأؾأآة ، دار الَامعة الَديدة لمشذر ، السكشدرية ، 
دراسػػػة مقارأػػػة ، دار  –، عػػػبء الثبػػػات فػػػي الػػػدعؾػ السدأآػػػة  د. احســـد دمحم حدـــيؽ الدـــفياني  ٛٔ

  ٕٛٓٓالكتاب القاأؾأي ، 
   ٜٛٛٔ، م هـؾ الدمظة التقديرية لمقاضي السدأي ، دار الشهزة العردآة ، احسد محسؾد سعد   ٜٔ
ـــدي   ٕٓ ، احكػػػاـ محكسػػػة الػػػشقض ر اثارفػػػا كقؾتهػػػا   ، مظبعػػػة دار الَامعػػػة الَديػػػدة ، د. احســـد ىش

  ٕٙٓٓالسكشدرية ، 
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، السؾسؾعة الذػاممة فػي التعم ػق عمػن  قػاأؾف السرافعػات ، الَػزء الكؿ ، الظبعػة د. احسد مميجى  ٕٔ
  ٕٓٔٓ، مرر ، ال امشة ، السركز القؾمي لإ دارات القاأؾأآة

، السؾسؾعة الذػاممة فػي التعم ػق عمػن قػاأؾف السرافعػات ، الَػزء الرابػ  ، الظبعػة د. احسد مميجى   ٕٕ
  ٕٓٔٓلقؾمي لإ دارات القاأؾأآة ، مرر،ال امشة ، السركز ا

، التعم ػػق عمػػن قػػاأؾف السرافعػػات ، الَػػزء الكؿ ، دار الَامعػػة الَديػػدة لمشذػػر ، د. احســد ىشــدي   ٖٕ
   ٕٛٓٓالسكشدرية ، 

، التعم ػػق عمػػن قػػاأؾف السرافعػػات ، الَػػزء الرابػػ  ، دار الَامعػػة الَديػػدة لمشذػػر ، د. احســد ىشــدي   ٕٗ
  ٕٛٓٓالسكشدرية ، 

  ٕٙٓٓ، السرافعات السدأآة ، بمداد ، دم اوىيب الشداوي د. ا  ٕ٘
  ٖٕٔٓ، أغاـ الثبات ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ، اسامة احسد شؾقي السميجى  د.  ٕٙ
، ٔ، الحػػق كأغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي الذػػريعة كالقػػاأؾف ، طد. اســساعيل العســري   ٕٚ

  ٜٗٛٔمظبعة الزفراء الحدي ة ، السؾ ى ، 
 مكتبػػػة عبػػػد   ك بػػػة ، القػػػافرة ، ، محاضػػػرات فػػػي الشغريػػػة العامػػػة لمحػػػق ، اســـساعيل مـــانؼ د.  ٕٛ

ٜٔ٘ٛ  
، معػػاي ر التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق فػػي القػػاأؾف السػػدأي الردأػػي ،  د. امــيؽ رجــا رشــيد دواس  ٜٕ

  ٜٜٔٔدراسة مقارأة بال قه السالمي كالقاأؾف الؾضعي ، الَامعة الردأآة ، عساف ، 
  ٜٜٓٔها ، مشذأة السعارؼ ، السكشدرية ، إجراءات، الدعؾػ ك  مرظفى الشسر د. اميشة  ٖٓ
  ٕٔٔٓ، القافرة ، ٔ، السظؾؿ في شرح السرافعات السدأآة كالتَارية ، ج د. انؾر طمبة  ٖٔ
، الحقػػؾؽ كغ رفػػا مػػؽ السراكػػز  جــالل عمــي العــدوي و رمزــان ابــؾ الدــعؾد و دمحم حدــؽ قاســؼ  ٕٖ

  ٜٜٙٔالسكشدرية ، القاأؾأآة ، مشذاة السعارؼ ، 
  ٜٜ٘ٔمرر، ، ٔلتزاـ ، دار الشهزة العردآة ، ج، الشغرية العامة لالد. جسيل الذرقاوي   ٖٖ
دراسة مقارأة ، الظبعة الكلػن  ، مشذػؾرات  –، الخرؼ في الدعؾػ السدأآة  د. حبيب عبيد مرزة  ٖٗ

  ٕٕٔٓ، ،   ركت الحمبي الحقؾلآة 
  ٜٓٚٔمظبعة السعارؼ ، بمداد ،لتزاـ ، ، ا ؾؿ ال د. حدؽ عمي الذنؾن   ٖ٘
الزرر، شػركة التػام ؽ  -السبدؾط في السدةكلآة السدأآة ، الَزء الكؿ ،  حدؽ عمي الذنؾن د.   ٖٙ

  ٜٜٓٔلمظب  كالشذر السدافسة ، بمداد ، 
  ٜٓٙٔ، مرر ، ٕ، ا ؾؿ القاأؾف، مظبعة دار السعارؼ ،ط د. حدؽ كيره  ٖٚ
، دار التعمػآؼ دراسػة مقارأػة  -عؽ بظريق ترحآح القػرار التس  ػزؼ ، الظ د. حدؽ مشديل عبد هللا  ٖٛ

  ٜٕٔٓالَامعي ، السكشدرية ، 
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 مرػػػر ،مظبعػػػة مرػػػر ،ٔ، التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ الحقػػػؾؽ كالمػػػاء العقػػػؾد، طد. حدـــيؽ عـــامر  ٜٖ
،ٜٔٙٓ  
  ٜٜٚٔ، مظبعة مرر ، القافرة ،  ٕ، السدةكلآة السدأآة ، ط د. حديؽ وعبد الرحيؼ عامر  ٓٗ
، ، الػػؾج ز فػػي أ ػػؾؿ السحاكسػػات السدأآػػة ، مشذػػؾرات الحمبػػي الحقؾلآػػة  دمحم الحجــار د. حمســي  ٔٗ

  ٕٚٓٓ،  ركت
ـــي   ٕٗ العتػػػراض عمػػػن الحكػػػؼ الغآػػػا ي كاعتػػػراض الم ػػػر فػػػي قػػػاأؾف  –، العتراضػػػاف  رحـــيؼ العكيم

  ٕٔٔٓ، السكتبة القاأؾأآة ، بمداد،ٔالسرافعات السدأآة ، ط
عمسا  كعسال ، السركػز –، شركط قبؾؿ الدعؾػ في السؾاد السدأآة كالتَارية  رمزان جسال كامل د.  ٖٗ

 سشة الشذر  مؽ دكف  القؾمي لإ دارات القاأؾأآة، مرر ،
الك ديػة ر دراسػة مقارأػة ، السدػةكلآة السدأآػة عػؽ اضػرار الػدعؾػ  د. رمزان خزر شسس الديؽ  ٗٗ

  ٕٕٓٓ،  ، الظبعة الكلن ، دار مرر لمشذر كالتؾزي  ، القافرة 
، مكتبػػة  -احكػػاـ قزػػائآة كافكػػار قاأؾأآػػة  –، قزػػاء محكسػػة البػػداءة  ســالؼ روضــان السؾســؾي   ٘ٗ

  ٕٕٔٓ باح لمشذر ، بمداد، 
دراسػػة مقارأػػة ، دار  -، دكر الخرػػـؾ فػػي الثبػػات السػػدأي  د. ســجى عســر شــعبان ال عســرو  ٙٗ

  ٕٕٔٓالكتب القاأؾأآة ، مرر ، 
دأي فػػػي السدػػػةكلآة كالتعػػػؾيض ، مشذػػػأة السعػػػارؼ ، ،قزػػػاء الػػػشقض السػػػ د. ســـعيد احســـد شـــعمة   ٚٗ

   ٕٙٓٓالسكشدرية ، 
، دار الشهزػػة العردآػػة ، القػػافرة ،  ٔ، مرػػادر اللتػػزاـ السػػدأي ، ط د. ســعيد ســعد عبــد الدــالم  ٛٗ

ٕٖٓٓ  
مػؽ دكف  ، السختار مؽ قزاء محكسػة التس  ػز التحاديػة  ، القدػؼ السػدأي ، سمسان عبيد عبدهللا  ٜٗ

  ٜٕٓٓ،  دار أذر ، بمداد
دراسػػة  –الأحػػراؼ بالدػػمظة –، أغريػػة التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الدػػمظة  د. ســميسان دمحم الظســاوي   ٓ٘

  ٜٛٚٔمقارأة ، الظبعة ال ال ة ، دار ال كر العردي ، القافرة ، 
فػي القػاأؾف السػدأي كالدارؼ ردراسػة مقارأػة  ، الخظأ الذخري ك الخظأ السرفقي د. سسير ذنؾن   ٔ٘

   ٜٕٓٓ  ، السةسدة الحدي ة لمكتاب ، لبشاف، 
، مكتبػػة الؾفػػػاء القاأؾأآػػػة ، السػػػكشدرية ، ٔ، مرػػػادر اللتػػػزاـ ، ط د. ســـسير عبـــد الدـــيد تشـــامؾ  ٕ٘

ٕٜٓٓ  
غػػػش الخرػػػـؾ كدػػػبب لمظعػػػؽ بالتسػػػاس اعػػػادة الشغػػػر ، دار الَامعػػػة د. ســـشية احســـد يؾســـف ،   ٖ٘

  ٖٕٔٓدة ، السكشدرية ، الَدي
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مؽ دكف  ، مؾسؾعة الدفؾع السدأآة في ضؾء القزاء كال قه ، الَزء الكؿ ، شريف احسد الظباخ  ٗ٘
 مكاف اك سشة الشذر 

مػؽ  ، الَػزء ال ػاأي، مؾسؾعة الدفؾع  السدأآة في ضؾء القزاء كال قه ،  د. شريف احسد الظباخ  ٘٘
 مكاف اك سشة الشذر دكف 

دػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػقر طبآعتػػه ك معآػػاره فػػي ال قػػه كالتذػػري  كالقزػػاء ، ، التعد. شــؾقي الدــيد  ٙ٘
 سشه الظباعة كل مكاف طباعة مؽ دكف  دار الذركؽ،

  ٕٔٔٓدراسة مقارأة ،مكتبة الدشهؾرؼ ، بمداد، –، شرح قاأؾف السرافعات السدأآة  صادق حيدر  ٚ٘
 استعساله ، مكتبة القاأؾف كالقزػاء ، إساءة، حق التقاضي ك  د. صييب دحام عيادة السعاضيدي  ٛ٘

  ٕٚٔٓالعراؽ، 
أغريػػة  –عمػػؼ القػػاأؾف ، أغريػػة القػػاأؾف إلػػن  ، السػػدخى د. عبــاس الرــراف و د. جــؾرج حزبــؾن   ٜ٘

  ٕٔٔٓ، دار ال قافة كلمشذر كالتؾزي  ، الردف ، ٔٔالحق ، ط
لمشذػػر كالتؾزيػػ  ،دار ال قافػة ٔ، شػػرح قػاأؾف ا ػػؾؿ السحاكسػات  السدأآػػة ، ط د. عبـاس العبــؾدي  ٓٙ

  ٜٕٓٓ،عساف ،
ــري و:  ٔٙ ــاقي البك ــد الب ــر البذــير عب ، السػػدخى لدراسػػة القػػاأؾف ، مكتبػػة الدػػشهؾرؼ ،   ػػركت ،  زىي

ٕٓٔ٘  
، مكتبة دار ٕ، مدةكلآة السحامي السهشآة عؽ اخظائه السهشآة ، ط د عبد الباقي محسؾد سؾادي  ٕٙ

  ٜٜٜٔال قافة لمشذر كالتؾزي  ، عساف ، 
، شػػػركة ٗ،جٕ،طٜٜٙٔ  لدػػػشة ٖٛ،شػػػرح قػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة رقػػػؼ ر معبـــد الـــرحسؽ العـــال  ٖٙ

  ٜٕٓٓالعاتػ لرشاعة الكتاب ، القافرة ، 
اللتزاـ  ؾجه عاـ ة في شرح القاأؾف السدأي حؾؿ أغري ، الؾسآط الدشيؾري  احسد د. عبد الرزاق  ٗٙ

 الظباعة سشة مؽ دكف  ، مرادر اللتزاـ ، دار احآاء التراث العردي   ركت لبشاف،
، الؾسػآط فػي شػرح احكػاـ اللتػزاـ الَديػد ، أغريػة اللتػزاـ  ؾجػه الدـشيؾري  احسـد د. عبد الـرزاق  ٘ٙ

   ٜٛٙٔاثار اللتزاـ ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ،  –عاـ ، الثبات 
، الػدعؾػ السدأآػػة الظمبػات كالػػدفؾع ، الظبعػة الكلػػن ،  عبــد الدــتار نـاىي عبــد عــؾن  . القاضـي  ٙٙ

  ٕٕٓٓالكتاب ، بمداد ،مظبعة 
 ، دار ارأػة فػي ال قػه السػالمي كالقػاأؾف ، الزػرر الد ػي ر دراسػة مق د. عبد هللا مبـروك الشجـار  ٚٙ

  ٜٜ٘ٔالسريا لمشذر ، السسمكة العردآة الدعؾدية ، 
، التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ حػػػق الشذػػػر ، دراسػػػة مقارأػػػة فػػػي ال قهػػػ ؽ د. عبـــد هللا مبـــروك الشجـــار  ٛٙ

  ٜٜ٘ٔدار الشهزة العردآة، القافرة،السالمي كالؾضعي ، 
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، ٘،طٔ، الكاشض في شرح أغاـ السرافعات الذػرعآة الدػعؾدؼ ،ج د. عبد هللا دمحم سعد ال خشيؽ  ٜٙ
  ٕٕٔٓدار ا ؽ فرحؾف ، الرياض ، 

، السؾجز في شرح القاأؾف السدأي العراقي ، الَزء ال اأي ، احكػاـ اللتػزاـ  د. عبد السجيد الحكيؼ  ٓٚ
 ٜ٘ٙٔ، الظبعة الكلن ، بمداد ، 

، مرادر اللتزاـ  ، الَزء الكؿ، السؾجز في شرح القاأؾف السدأي العراقي د. عبد السجيد الحكيؼ  ٔٚ
   ٜٜٙٔ، بمداد ، ٕ، ط

، الػؾج ز فػي أغريػة اللتػزاـ فػي  دمحم طـو البذـير د. عبد السجيد الحكيؼ و عبد الباقي البكـري و  ٕٚ
   ٜٓٛٔػ مرادر اللتزاـ ػ،  ٔالقاأؾف السدأي العراقي ، ج

، أغرية السرمحة في الدعؾػ  ، الظبعة الكلن ، بال مكاف أذر  د. عبد السشعؼ احسد الذرقاوي   ٖٚ
 ،ٜٔٗٚ  
السرافعػات الَديػد ، دار  شػرح قػاأؾف  ، الذـرقاوي ، د. عبـد البـاقي جسيعـيد. عبد السشعؼ احسـد   ٗٚ

  ٜٙٚٔال كر العردي ، القافرة ، 
  ٜٜٙٔ، مرادر اللتزاـ، مظبعه الستقالؿ ، د. عبد السشعؼ فرج الرده  ٘ٚ
،السركػز القػؾمي لإ ػدارات القاأؾأآػة ٔ،الذػامى فػي السرافعػات السدأآػة ،ط د. عبد الؾىـاب عرفـة  ٙٚ

  ٜٕٓٓ،القافرة ،
، دار ٖ، مرػػادر اللتزامػػات ، الكتػػاب ال ػػاأي ، السدػػةكلآة السدأآػػة ، ط د. عبــد القــادر العرعــاري   ٚٚ

  ٕٔٔٓالماف ، الرداط ، 
، السدػػػةكلآة السدأآػػػة فػػػي ضػػػؾء ال قػػػه  د. عـــز الـــديؽ الدناصـــؾري و د. عبـــد الحسيـــد الذـــؾرابي  ٛٚ

  ٜٛٛٔمكاف الشذر، مؽ دكف  كالقزاء ،
السػراء  مةسدػة، ٛ، طٔلسرافعات ،ج، التعم ق عمن قاأؾف االديؽ الدناصؾري و حامد عكاز عز  ٜٚ

  ٜٜٗٔلمشذر كالتؾزي  ،  القافرة ، 
، أحؾ أغرية عامة ل كرة الدعؾػ اماـ القزػاء السػدأي ، مشذػأة السعػارؼ ،  د. عزمي عبد الفتاح  ٓٛ

  ٕٛٔٓالسكشدرية ،
زيػػؽ  مكتبػػة، السدػػةكلآة التقرػػ رية فػػي القػػؾاأ ؽ السدأآػػة العردآػػة ،  د. عرــس  عبــد السجيــد بكــر  ٔٛ

  ٕٙٔٓالحقؾلآة كالد آة، الظبعة الكلن، لبشاف ، 
، الشغريػػة العامػػة لاللتػػػزاـ ، مرػػادر اللتػػػزاـ فػػي القػػػاأؾف السػػدأي الَزائػػػرؼ  عمــي عمـــي ســـميسان  ٕٛ

  ٖٕٓٓ،الظبعة الخامدة ،  ديؾاف السظبؾعات الَامعآة ، الَزائر ،
ار الكتػػػب القاأؾأآػػػة ، التقاضػػػي الك ػػدؼ ، د جػػراءات، كآفآػػة الترػػػدؼ ق د. عمــي عـــؾ  حدـــؽ  ٖٛ

  ٖٕٓٓمرر ، 
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، الحق كمػدػ سػمظاف الدكلػة فػي تق  ػده كاطالقػه كأغريػة التعدػض فػي اسػتعساؿ د. فتحي الدريشي  ٗٛ
  ٜٚٙٔالحق   ؽ الذريعة كالقاأؾف ،مظبعة جامعة دمذق ،

، التش  ػػذ الَبػػرؼ فػػي السػػؾاد السدأآػػة كالتَاريػػة، دار الشهزػػة العردآػػة ،  د. فتحــي اســساعيل والــي  ٘ٛ
ٜٜٖٔ  

، ٕالسػػػدأي ، دار الشهزػػػة العردآػػػة ، ط، الؾسػػػآط فػػػي قػػػاأؾف القزػػػاء  د. فتحـــي اســـساعيل والـــي  ٙٛ
  ٜٕٓٓ  ركت،

مرػادر اللتػزاـ ، كمآػة الحقػؾؽ  –، القػاأؾف السػدأي ، الشغريػة العامػة لاللتزامػات  د. فؾاز صـالح  ٚٛ
 سشة الشذر  مؽ دكف  جامعة دمذق ، سؾريا ،

دراسة مقارأة في ضؾر اراء ال قػه  –التقاضي في الدعؾػ السدأآة  إجراءات،  لفتو ىامل العجيمي  ٛٛ
   ٕٗٔٓكتظبآقات القزاء ، الظبعة الكلن ، بمداد ، 

،دار  -دراسػػة مقارأػػة –ه كأظػػاؽ تظبآقػػه أساسػػ، التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق دمحم الدــعيد رشــدي  ٜٛ
  ٜٜٔٔالشهزة العردآة ، القافرة، 

، دار الَامعػػة  -ال ػػى كالسػػت شاء –الػػدعؾػ القزػػائآة  رفػػ  إجػػراءات، ي د. دمحم الدــيد التحيــؾ   ٜٓ
  ٖٕٓٓالَديدة لمشذر، السكشدرية ، 

، السدخى لدراسة القاأؾف في ضؾء اراء ل قه كاحكاـ القزاء ، الكتػاب ال ػاأي  د. دمحم حدام لظفي  ٜٔ
  ٜٜٔٔ، ٕ، أغرية الحق، ط

 قػػه لسػػدأي الآسشػػي كالسرػػرؼ كال، أغريػػة السدػػةكلآة السدأآػػة فػػي القػػاأؾف ا د. دمحم حدــيؽ الذــامي  ٕٜ
  ٜٜٗٔ، مكتبة الَ ى الَديد ،  شعاء ،  ٔط ،دراسة مقارأة –السالمي 

، ركؽ الخظأ في السدةكلآة السدأآة ، دراسة مقارأة  ػ ؽ القػاأؾف السػدأي  حديؽ عمي الذامي دمحم  ٖٜ
   ٜٜٓٔالسررؼ كالآسشي كال قه السالمي ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ، 

  ٜٜٛٔطبعة ، مشذأة السعارؼ ، السكشدرية مؽ دكف  ، أغرية الحق ، دمحم حديؽ مشرؾرد.   ٜٗ
طبعػة ، الػدار الَامعآػة مػؽ دكف  القػاأؾف ، أغريػة الحػق ،إلػن  ، مػدخى دمحم حديؽ مشرؾر د.   ٜ٘

  ٕٕٓٓلمظباعة كالشذر ، 
  ٕٔٓٓ، ،،دار الشهزة العردآة ،القافرةٔ، الحكؼ القزائي،ط د. دمحم سعيد عبد الرحسؽ   ٜٙ
،  ٔ، القػػػؾة القػػػافرة فػػػي قػػػاأؾف السرافعػػػات ، دار ال كػػػر الَػػػامعي ،ط د. دمحم ســـعيد عبـــد الـــرحسؽ   ٜٚ

  ٕٚٓٓالسكشدرية ، 
، التعدض فػي اسػتعساؿ الحػق كمعآػاره كطبآعتػه فػي ال قػه كالقزػاء ، اله ئػة  د. دمحم شؾقي الديد  ٜٛ

  ٜٜٚٔالعامة لمكتاب ، القافرة 
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السةسدػػة ال شآػػة لمظباعػػة كاثػػره عمػػن السدػػةكلآة ، الستزػػررظػػأ ، خ د. دمحم عبــد الغــاىر حدــيؽ  ٜٜ
  ٕٕٓٓالقافرة ،  كالشذر ،

، أغريػػػة الػػػدعؾػ ،  ػػػ ؽ الذػػػريعة السػػػالمآة كقػػػاأؾف السرافعػػػات السدأآػػػة  د. دمحم نعـــيؼ ياســـيؽ  ٓٓٔ
  ٖٕٓٓ، خا ة ، دار عالؼ الكتب، الرياض  كالتَارية ، طبعة

ـــب شـــشب  ٔٓٔ زاـ ، مرػػػادر اللتػػػزاـ ، دار الشهزػػػة العردآػػػة ، ، دركس فػػػي أغريػػػة اللتػػػ د. دمحم لبي
  ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔمرر ، 

 –، أغاـ القزاء السدأي كأغريػة الخترػاص ، كمآػة الحقػؾؽ  ي د. محسؾد الديد عسر التحيؾ   ٕٓٔ
 سشة الظب   مؽ دكف  جامعة السشؾفآة ،

 كفقا   ، الشغاـ القاأؾأي  ألكامر كاحكاـ القزاء كطرؽ الظعؽ ف ها  محسؾد الديد عسر التحيؾي   ٖٓٔ
 لقاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية  ، كمآة الحقؾؽ جامعة السشؾفآة ، بال سشة طب  

، ممتقػػػػن ال كػػػػر ، ٔالقزػػػػائآة ، طاألحكػػػػاـ ، الظعػػػػؽ فػػػػي  د. محســــؾد الدــــيد عســــر التحيــــؾي   ٗٓٔ
  ٕٔٓٓالسكشدرية ، 

، حزػػؾر  ػػاحب الرػػ ة الجرائآػػة فػػي الػػدعؾػ القزػػائآة ،  ي التحيــؾ  د. محســؾد الدــيد عســر  ٘ٓٔ
   ٖٕٓٓدار الَامعة الَديدة ،السكشدرية ، 

  ٜٛٚٔ،  ٖ، الؾج ز في الشغرية العامة لاللتزاـ ، ط د. محسؾد جسال الديؽ زكي  ٙٓٔ
، الشغريػة العامػة لاللتزامػات ،  مرػادر اللتػزاـ ، الَػزء الكؿ ،  د. محسؾد عبـد الـرحسؽ دمحم   ٚٓٔ

  ٕٚٓٓالقافرة ، 
، مؾسؾعة ال قه كالقزاء كالتذري  في القاأؾف السدأي الَديد ، السَمػد الكؿ  دمحم عزمي البكري   ٛٓٔ

 ، الظبعة ال ال ة ، دار محسؾد لمشذر كالتؾزي  ، القافرة ، بال سشة الظب  
كتظبآقاتػػه العسمآػػة،  ٜٜٙٔلدػػشة  ٖٛشػػرح قػػاأؾف السرافعػػات السدأآػػة رقػػؼ  ، د. مــدح  السحســؾد  ٜٓٔ

 سشة الشذر مؽ دكف  بمداد،
، السؾسؾعة القزػائآة الحدي ػة ، الثبػات الَشػائي كالسػدأي فػي ضػؾء  د. مرظفى مجدي ىرجة  ٓٔٔ

  ٜٜٙٔ، مرر ، زء ال اأيَالال قه كالقزاء ، 
 ػة ، الثبػات الَشػائي كالسػدأي فػي ضػؾء ، السؾسؾعة القزػائآة الحدي د. مرظفى مجدي ىرجة  ٔٔٔ

  ٜٜٙٔ، مرر ، زء ال العَالال قه كالقزاء ، 
اسػتعساؿ حػق التقاضػي  فػي ضػؾء  إساءة، احكاـ التقاضي الك دؼ ك  د. مرظفى مجدي ىرجو  ٕٔٔ

  ٕٙٓٓال قه كالقزاء ، دار محسؾد ، القافرة ، 
، السرجػػ  فػػي التعم ػػق عمػػن القػػاأؾف السػػدأي ، السَمػػد الكؿ ، الظبعػػة  د . معــؾ  عبــد التــؾاب  ٖٔٔ

  ٕٗٓٓالدابعة، مكتبة عالؼ ال كر كالقاأؾف لمشذر كالتؾزي ، مرر ، 
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، السرجػػ  فػػي التعم ػػق عمػػن القػػاأؾف السػػدأي ، السَمػػد ال ػػاأي ، الظبعػػة  د. معــؾ  عبــد التــؾاب  ٗٔٔ
  ٕٗٓٓزي ، مرر ، الدابعة، مكتبة عالؼ ال كر كالقاأؾف لمشذر كالتؾ 

، أ ػؾؿ السحاكسػات السدأآػة كالتشغػآؼ القزػائي فػي األردف ، مكتبػة دار د. مفمح عـؾاد القزـاة  ٘ٔٔ
  ٕٜٜٔال قافة، عساف، الظبعة ال اأآة ، 

، الؾسػػػآط فػػػي شػػػرح القػػػاأؾف السػػػدأي ر دراسػػػة مقارأػػػة  ػػػ ؽ ال قػػػه السػػػالمي  د. مشـــذر الفزـــل  ٙٔٔ
كالقؾاأ ؽ السدأآة العردآة كالجشبآة معززة باراء ال قه كاحكاـ القزاء  ، الظبعة الكلن ، دار ئاراس 

  ٕٙٓٓلمظباعة كالشذر ، ارد ى ، 
تزاـ ، دار الَامعة الَديػدة ، ، مرادر اللٔ، الشغرية العامة لاللتزاـ ، ج د. نبيل ابراليؼ سعد  ٚٔٔ

  ٕٗٓٓالسكشدرية ، 
ــام دمحم محســؾد زىــران  ٛٔٔ ــل ابــراليؼ ســعد و د. ىس ،  -أغريػػة الحػػق  –، السػػدخى لمقػػاأؾف  د. نبي

  ٕٕٓٓمشذأة السعارؼ ، السكشدرية ، 
اقجرائآة في قاأؾف السرافعات، مشذأة السعارؼ  جراءات، عدـ فعالآة اق سساعيل عسرإد. نبيل   ٜٔٔ

 سكشدرية، بال سشة طب  ، ال
،مشذػػػػأة ٔ، سػػػمظة القاضػػػي التقديريػػػة فػػػي السػػػؾاد السدأآػػػة كالتَاريػػػة ، طســـساعيل عســـرإنبيـــل   ٕٓٔ

  ٜٗٛٔالسعارؼ ، السكشدرية ، 
، الؾسآط في قػاأؾف السرافعػات السدأآػة كالتَاريػة ، دار الَامعػة الَديػدة د. نبيل إسساعيل عسر  ٕٔٔ

  ٜٜٜٔ مرر، لمشذر،
، مشذػػؾرات الحمبػػي الحقؾلآػػة ٔ، قػػاأؾف ا ػػؾؿ السحاكسػػات السدأآػػة ،ط ســساعيل عســرإد. نبيــل   ٕٕٔ

 ٕٛٓٓلبشاف ، –،  ركت 
عالجػػػه  دراسػػػة فػػػي قػػػاأؾف  –اثػػػاره  –التَه ػػػى الجرائػػػي ر ماف تػػػه ،  ســـساعيل عســـرإد. نبيـــل   ٖٕٔ

  ٕٛٓٓ، مرر ، دار الَامعة الَديدة ،ٔط ،السرافعات السدأآة كالتَارية 
السدأآػة كالداريػة ، دار الهػدػ ، الَزائػر ،  جػراءات، الؾسػآط فػي شػرح قػاأؾف اق د. نبيل صقر  ٕٗٔ

ٕٓٓٛ  
دراسػػة مقارأػػة مػػؽ خػػالؿ ال قػػه  -اسػػتعساؿ الحػػق  إسػػاءة، دعػػاكػ التعدػػض ك  نزيــو نعــيؼ شــالل  ٕ٘ٔ

  ٕٙٓٓ، مشذؾرات الحمبي الحقؾلآة ،  ركت ،  ٔكالجتهاد كالشرؾص القاأؾأآة ، ط
، مرر ،  دار الشهزة العردآة َريؼ فكرة التعدض في استعساؿ الحق ،، ت د. ىاللي عبد االلو  ٕٙٔ

ٕٕٓٓ  
  ٜٛٚٔ ، مبادغ الخرؾمة القزائآة ، دار الشهزة العردآة ، القافرة ، د. وجدي رامب فيسي  ٕٚٔ
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، دار ال كػر العردػي، ٔ، مبػادغ القزػاء السػدأي " قػاأؾف السرافعػات" ، طد. وجدي رامـب فيسـي  ٕٛٔ
  ٜٙٛٔمرر، 

 االبحاثثالثًا: 

، أغريػػة التعدػػض فػي اسػػتعساؿ الحػػق كجػػدكػ  د. احســد ســسير دمحم ياســيؽ ، و د. بــان عرــام دمحم  ٔ
تظبآقها في قاأؾف السرافعات السدأآة " اعساؿ القزاة اأسؾذجا  " ، بحع مشذؾر في مَمة الدراسػات 

  ٜٕٔٓالسدتدامة ، الدشة الكلن ، السَمد الكؿ ، العدد الراب  ، لدشة 
، المػػػش الجرائػػي رالمػػػش فػػػي التقاضػػي كالتش  ػػػذ ،بحع مشذػػؾر فػػػي مَمػػػة  احســـد محســـؾدد. ســيد   ٕ

  ٜٜٜٔ، ٔ، العددٔٗكمآة الحقؾؽ، مَمد  –العمـؾ القاأؾأآة كالقترادية ، جامعة ع ؽ شسس 
ــي  ــيالن و: م . م مدــمؼ ىــؾني حدــيؽ  ٖ ، الك ػػد كدللتػػه فػػي سػػؾرة يؾسػػض ، بحػػع د . حامــد عم

   ٕٛٓٓ، كاأؾف الكؿ /ٗ، السَمد / ٖار ، العدد/مشذؾر في مَمة جامعة ذؼ ق
اسػػاءة اسػػتعساؿ الحػػق فػػي التقاضػػي ،بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة دراسػػات البرػػرة، ،  م . م . حيــدر فاضــل حســد  ٗ

  ٕٚٔٓ، ٖٕالدشة ال اأآة عذر، العدد
دراسة مقارأػة ، بحػع محكػؼ مشذػؾر فػي مَمػة العػدؿ ،  –، الدعؾػ الك دية  د. خالد زيد الؾذيشاني  ٘

 فَرؼ ٕٖٗٔ ، رجب ٔ٘لعددرا
، التعدض فػي اسػتعساؿ الحػق الجرائػي، مَمػة الدراسػات كالبحػؾث القاأؾأآػة ، العػدد  سعاد مجاجي  ٙ

 ال امؽ 
،الدعؾػ الك ديػة ، بحػع مشذػؾر فػي مَمػة السحامػاة ، العػدد الدػادس  د. صالح الديؽ عبد الؾىاب  ٚ

  ٜٗ٘ٔ، الدشة الرابعة كال الثؾف ، مرر ، 
اسػػػتعساؿ  سػػػاءةالَػػػزاء الجرائػػػي قد. ضـــسير حدـــيؽ ناصـــر السعســـؾري و حيـــدر فيســـي حـــاتؼ ،   ٛ

الجراء القزائي ، بحع مشذؾر في مَمة السحقق الحمي لمعمـؾ القاأؾأآة كالدآاسآة ، العدد ال اأي 
  ٕٙٔٓ، الدشة ال امشة 

اسػػػتعساؿ الحػػػق فػػػي التقاضػػػي  إسػػػاءة -فػػػي السَػػػاؿ الجرائػػػي سػػػاءة، اق د. عبـــد الباســـة جسيعـــي  ٜ
  ٖٜٛٔكالتش  ذ ، بحع مشذؾر في مَمة القاأؾف كالقتراد ، عدد خاص، 

،التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حػػق الػػدعؾػ،  ػػؾره كمعآػػاره، بحػػع مشذػػؾر فػػي  عزمــي عبــد الفتــاح د.  ٓٔ
  ٜ٘ٛٔأعداد تسؾز كاب كايمؾؿ  مَمة السحامي الكؾيتآة ،

ارات العداديػة كالسةقتػة ، بحػع مشذػؾر فػي مَمػة ، اثػر الظعػؽ الك ػدؼ فػي القػر  عقيل مجيد طـو  ٔٔ
  ٕٚٔٓ ، ايمؾؿ ٔ ، الَزء رٔ ، العددرٕ ، السَمد رٕجامعة تكريع لمحقؾؽ ، الدشة ر
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التدػػػؾيفآة رم هؾمهػػػا ، كالسؾاجهػػػة القاأؾأآػػػة ، لهػػػا امػػػاـ  جػػػراءات، اق عمـــي مرـــظفى الذـــي  د.  ٕٔ
كمآػة  –لقترػادية ، جامعػة السشرػؾرة القزاء السدأي  بحع مشذؾر في مَمة البحؾث القاأؾأآػة كا

  ٕٗٓٓ، ٙ٘الحقؾؽ ، العدد 
، اعتػػراض الم ػػر عمػػن الحكػػؼ السػػدأي ، بحػػع د. عســار ســعدون حامــد و نذــؾان زكــي ســميسان   ٖٔ

  ٙٔ  ، الدشة ٛٗ  ، العددرٗٔمشذؾر في مَمة الرافديؽ ، السَمد ر
، بحػػػع -ة مقارأػػػة دراسػػػ –، سػػػقؾط الحػػػق فػػػي مباشػػػرة الجػػػراء القزػػػائي  د. فـــارس عمـــي عســـر  ٗٔ

  ٕ٘ٓٓ، سشة ٕ٘، الدشة العاشرة ، العددٕمشذؾر في مَمة الرافديؽ لمحقؾؽ ، مَمد 
السدأآػػػة كالداريػػػة  جػػػراءات، التعدػػػض فػػػي اسػػػتعساؿ حػػػق التقاضػػػي فػػػي قػػػاأؾف اق ليمـــى لبـــيض  ٘ٔ

السَمػػػػة العردآػػػػة فػػػػي العمػػػػـؾ الأدػػػػاأآة  -الَزائػػػػرؼ، بحػػػػع مشذػػػػؾر فػػػػي مَمػػػػة دراسػػػػات كابحػػػػاث 
  ٜٕٔٓ، ٔٔ، الدشة ٕ، عددٔٔكالجتساعآة ، مَمد 

، التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق ر دراسػػة مقارأػػة فػػي الأغسػػة القاأؾأآػػة الكبػػرػ  ،  د. مبــارك ســعيد  ٙٔ
   ٜٜٛٔ، لدشةٕٔسقارف ، العددبحع مشذؾر في مَمة القاأؾف ال

، السقا ػػد الجرائآػػة ر دراسػػة فمدػػفآة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات السرػػرؼ   ،  د. دمحم فتحــي رزق هللا  ٚٔ
   ٜٕٔٓبحع مشذؾر في مَمة الذريعة كالقاأؾف ، العدد الراب  كال الثؾف ، الَزء الكؿ ، 

لمؾاق  كالقػاأؾف فػي تحديػد  ، الثر الجرائيد. مشرؾر حاتؼ محدؽ  و د. ىادي حديؽ الكعبي   ٛٔ
دراسة مقارأة ،بحػع مشذػؾر فػي مَمػة السحقػق الحمػي لمعمػـؾ القاأؾأآػة ك  –ك ض محكسة التس  ز 

  ٜٕٓٓ، ٔ، العدد ٔالدآاسآة ، السَمد 
، ضساف الضػرار الشاتَػة عػؽ التقاضػي ، ، بحػع مشذػؾر فػي مَمػة د. ناصر ابراليؼ السحيسيد   ٜٔ

 ق ٕٖٗٔ-القزاء ، العدد الكؿ ، محـر 
، الػػدف  بعػػدـ الخترػػاص السكػػاأي ، فػػي مرحمػػة العتػػراض عمػػن الحكػػؼ الغآػػا ي ،  نبــأ دمحم عبــد  ٕٓ

  ٕٗٔٓ، ايمؾؿ / ٖٕ، العدد، ٙبحع مذؾر في مَمة جامعة تكريع لمعمـؾ القاأؾأآة ، الدشة 
، الدفؾع الذكمآة في قاأؾف السرافعات ر دراسة مقارأة   ، بحع مشذؾر في  د. نجالء تؾفيق فميح  ٕٔ

  ٕ٘ٓٓايمؾؿ  ، ٕ٘مَمة الرافديؽ لمحقؾؽ ، السَمد ال اأي ، الدشة العاشرة ، عدد ر
التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ الحػػق الجرائػػي : دراسػػة فػػي قػػاأؾف السرافعػػات  ، نجيــب احســد عبــد هللاد.   ٕٕ

جامعػة السػكشدرية / كمآػة الحقػؾؽ ، مشذػؾر إلػن  ،بحػع مقػدـٕٕٓٓ لدػشة ٓٗكالتش  ذ الآسشي رقػؼ 
  ٕٕٓٓ، ٔ/في مَمة كمآة الحقؾؽ لمبحؾث القاأؾأآة كالقترادية ، العدد

ــد ، عمــي عبيــد عؾيــد الحديــدي  ٖٕ ، السدػػةكلآة السدأآػػة الشاجسػػة عػػؽ التعدػػض فػػي  نــؾاف حــازم خال
 ، ٗٗ ، العػددرٕٔفديؽ لمحقؾؽ، السَمػد راستعساؿ الحق الجرائي في الدعؾػ السدأآة  ، مَمة الرا

   ٕٓٔٓالدشة ر
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 دراسة مقارأة ، -الظعؽ بظرؽ اعتراض الم ر ، ىادي حديؽ عبد عمي و مروى عبد الجميلد.   ٕٗ
 مَمة السحقق الحمي لمعمـؾ القاأؾأآة كالدآاسآة ،العدد األكؿ ،الدشة الخامدة بحع مشذؾر في 

، دراسػػات فػػي مركػػز الخرػػؼ امػػاـ القزػػاء السػػدأي ، بحػػع مشذػػؾر فػػي مَمػػة  وجــدي رامــبد.   ٕ٘
  ٜٙٚٔ، ٔ، العدد/ٛٔالعمـؾ القاأؾأآة كالقتراد ، السَمد /

اسػاءة اسػتعساؿ الحػق الجرائػي ردراسػة مقارأػة فػي القػاأؾف السػدأي ك ال قػه السػالمي  ، ، وداد وىيب ليسـؾد   ٕٙ
  ٕٕٓٓ، ا ريى/ ٕٔداأآة كالجتساعآة ، العدد /بحع مشذؾر في السَمة الدكلآة لمعمـؾ الأ

، القؾة القافرة كاثرفا في قاأؾف السرافعػات السدأآػة ، بحػع مشذػؾر فػي مَمػة  د. ياسر باسؼ ذنؾن   ٕٚ
  ٕٛٓٓ، الدشة ٖٙ، العدد ٓٔالرافديؽ لمحقؾؽ ، السَمد 

 رابعًا: االطاريح والرسائل الجامعية 

  دراسة مقارأة في قاأؾف السرافعات ر جراءاتعؽ اق ، مدةكلآة الخرؼابراليؼ اميؽ الشفياوي   ٔ
  ٜٜٔٔ، جامعة ع ؽ شسس / كمآة الحقؾؽ ، ، رسالة مقدمة لش ى درجة الدكتؾراه في الحقؾؽ 

، رسػػالة دراسػػة مقارأػػة –دػػةكلآة التقرػػ رية ، التعػػؾيض عػػؽ الزػػرر فػػي السامــل عــؾني بــدير   ٕ
  ٕٚٓٓمآا / قدؼ القاأؾف الخاص ، جامعة مةتة /عسادة الدراسات العإلن  ماجدت ر مقدمة

دراسػة مقارأػة –لسدػةكلآة السدأآػة ، الدبب الجشبي كاثره عمن احكػاـ احسزة كامل ىذام ابؾبيع   ٖ
جامعػػػة الشَػػػاح الؾطشآػػػة فػػػي أػػػا مي / كمآػػػة الدراسػػػات العمآػػػا ، إلػػػن  ، رسػػػالة ماجدػػػت ر مقدمػػػة

ٕٓٔٛ  
 ػ ؽ الذػريعة كالقػاأؾف، رسػالة ماجدػت ر الدعؾػ الك دية ،  عبد الفتاح مبارك و دمحم عكبة كشتة  ٗ

ادرار / كمآػػػػة العمػػػػـؾ الأدػػػػاأآة كالجتساعآػػػػة كالعمػػػػـؾ -جامعػػػػة العق ػػػػد احسػػػػد درايػػػػةإلػػػػن  مقدمػػػػة
  ٕٚٔٓ/ ٕٙٔٓالسالمآة ، الَزائر ،

دراسػة  –، التعدض في استعساؿ الحق الجرائي في الدعؾػ السدأآة  عمي عبيد عؾيد الحديدي  ٘
  ٕٚٓٓ، رسالة ماجدت ر ، جامعة السؾ ى/ كمآة القاأؾف ،  -مقارأة

دراسػػػة  -، الزػػػرر الد ػػػي كاأتقػػػاؿ الحػػػق فػػػي التعػػػؾيض عشػػػه ،  ناصـــر جسيـــل دمحم الذـــسايمة  ٙ
  ٕٕٓٓ، اطركحة دكتؾراه ، جامعة السؾ ى / كمآة القاأؾف ،  -مقارأة

 والدورياتخامدًا : السقاالت 

، مؾقػض القزػاء الدسػتؾرؼ كمحكسػة التس  ػز التحاديػة مػؽ حدػؽ القاضي د. حيـدر عمـي نـؾري  .3
 ٕٛٔٓ/ ٗ/٘ٔالشّآة عشد الظعؽ، مقاؿ مشذؾر في مؾق  السحكسة التحادية العمآا،  تاريا 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريا  /https://www.iraqfsc.iq/news.4076 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط اللكتركأػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     
  ٕٕٔٓ/ٜ/ٕٓالزيارة

https://www.iraqfsc.iq/news.4076/
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التقاضي ، مقاؿ مشذؾر عمن مؾق  مَمػس القزػاء  إجراءات، التعدض في  القاضي عمي كسال .4
  عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن مؾقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الأترأػػػػػػػػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرابط :  ٕٛٔٓ/ٕٔ/ٙٔالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريا 

https://www.hjc.iq/view.4910/   ٘ٔتاريا الزيارة /ٔٓ /ٕٕٓٔ  
ــد جاســؼ .5 ــاعؼ عب ، التعدػػض فػػي اسػػتعساؿ حػػق التقاضػػي ، مقػػاؿ مشذػػؾر فػػي جريػػدة  القاضــي ك

  مشذػؾرة عمػن الأترأػع فػي الػرابط  ٕٔص ٕٕٓٓ/ ايمػؾؿ/ ٛ،  تػاريا ٜ٘ٔٗالرباح ، العدد 
https://alsabaah.iq/pdf?page=45  ٘ٔتاريا الزيارة/ٔٓ/ٕٕٓٔ  

   ٕٕٓٓ، الدشة الدتؾف ،  مجمة القزاء .6
 سًا: متؾن القؾانيؽ ساد

 السعدؿ   ٗٓٛٔالقاأؾف السدأي ال رأدي  لدشة   ٔ
  ٕٖٜٔقاأؾف السؾجبات كالعقؾد المبشاأي لدشة   ٕ
 السعدؿ   ٜٛٗٔلدشة  ٖٔٔالسدأي السررؼ رقؼ  القاأؾف   ٖ
  ٜٔ٘ٔلدشة ٓٗالقاأؾف السدأي العراقي رقؼ   ٗ
 السعدؿ   ٕٜ٘ٔلدشة  ٖٓقاأؾف الب شات الردأي رقؼ   ٘
  ۰۸٘۲لدشة  ٗٛقاأؾف أ ؾؿ السحاكسات السدأآة الدؾرؼ رقؼ   ٙ
  ٜ٘ٙٔلدشة  ٖٚٔقاأؾف السحاماة العراقي رقؼ   ٚ
  ٜٛٙٔلدشة  ٖٔرية السررؼ رقؼ قاأؾف السرافعات السدأآة كالتَا  ٛ
 السعدؿ    ٜٛٙٔلدشة  ٕ٘قاأؾف الثبات مررؼ رقؼ   ٜ
 السعدؿ  ٜٜٙٔلدشة  ٖٛقاأؾف السرافعات العراقي رقؼ    ٓٔ
  ٜٗٚٔلدشة  ٚٗٗقاأؾف السدظرة السدأآة السمردي رقؼ    ٔٔ
  ٜ٘ٚٔ  لدشة ٖٕٔٔالسرقؼ ر اقجراءات السدأآة ال رأديقاأؾف    ٕٔ
 السعدؿ ٜٜٚٔ  لدشة ٚٓٔقاأؾف الثبات العراقي رقؼ ر   ٖٔ
  ۰۸۹۱لدشة  ٖٛقاأؾف السرافعات السدأآة كالتَارية الكؾيتي رقؼ   ٗٔ
  ٜٓٛٔلدشة  ٜٖقاأؾف اقثبات في السؾاد السدأآة كالتَارية الكؾيتي رقؼ    ٘ٔ
 السعدؿ   ٖٜٛٔلدشة  ٜٓقاأؾف ا ؾؿ السحاكسات المبشاأي رقؼ   ٙٔ
  ٜٜٛٔلدشة  ٛٔي رقؼ قاأؾف السرافعات الم ب  ٚٔ
 السعدؿ  ٕٜٜٔلدشة  ٕٔقاأؾف الثبات الآسشي رقؼ   ٛٔ
   تػػػػػػػاريا  ٔرقػػػػػػػؼ ر ـ/سمكػػػػػػػي السرسػػػػػػػـؾ الرػػػػػػػادر بال قػػػػػػػاأؾف السرافعػػػػػػػات الذػػػػػػػرعآة الدػػػػػػػعؾدؼ ٜٔ
 ق ٖ٘ٗٔ/ٔ/ٕٕ

https://www.hjc.iq/view.4910/
https://alsabaah.iq/pdf?page=45
https://alsabaah.iq/pdf?page=45
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 ًا: القرارات القزائية .سابع

/ كالسؾاد الذخرآةالحؾاؿ الذخرآة / ف ئة ٙٚٛٔبالعدد ر  تحادية العرالآةقرار محكسة التس  ز ال  ٔ
    رغ ر مشذؾر ٕٗٔٓ/ ٗ/ٙٔ  في ٕ٘ٔٙ/ تٕٗٔٓ

د االحػػػػػػػؾاؿ الذخرػػػػػػػآة كالسػػػػػػػؾ  ف ئػػػػػػػة/ٜٕٔٔبالعػػػػػػػددر تحاديػػػػػػػة العرالآػػػػػػػةمحكسػػػػػػػة التس  ػػػػػػػز القػػػػػػػرار   ٕ
  رغ ر مشذؾر ٕٚٔٓ/٘/ٖٔ تاريا  ۲۹۲۲/ ت  ٕٚٔٓالذخرآة/

 ٕٔ تٕٛٔٓأآػػػػػػػػػػػػة// اله ئػػػػػػػػػػػػة السدٖٔبالعػػػػػػػػػػػػددر تحاديػػػػػػػػػػػػة العرالآػػػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػػػرار محكسػػػػػػػػػػػػة التس  ػػػػػػػػػػػػز ال  ٖ
  مشذؾر  رغ رٕٛٔٓ/ٔ/ٗفي

   تػػػػػػػػػػػاريا ٜٕٔٓ/ شخرػػػػػػػػػػػآة / ٓٓٔبالعػػػػػػػػػػػدد ر تحاديػػػػػػػػػػػة العرالآػػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػػرار محكسػػػػػػػػػػػة التس  ػػػػػػػػػػػز ال  ٗ
  رغ ر مشذؾر ٜٕٔٓ/٘/ٕٚ

/ ٖٓفػي  ٖٕٚٗ  ت ٜٕٔٓ/اله ئة السدأآػة / ٕٛٙٗبالعددر تحادية العرالآةقرار محكسة التس  ز ال  ٘
 رغ ر مشذؾر  ٜٕٔٓ/ ٚ

ت /     ۱۱۰۸/ اله ئػػػػة السدأآػػػػة /  ٖٛٚبقرارفػػػػا بالعػػػػددر تحاديػػػػة العرالآػػػػةمحكسػػػػة التس  ػػػػز القػػػػرار   ٙ
 رغ ر مشذؾر  ۲۳ٗ

 ٕٕٓٓ/ ف ئة الحؾاؿ الذخرػآة كالسػؾاد الذخرػآة /ٚ٘ٛ٘ تحادية العرالآةقرار محكسة التس  ز ال  ٚ
   غ ر مشذؾرر ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٜٔ تاريا 

ح /ترػػػػحآح/  / ت / ٖٙبالعػػػػدد ر قػػػػرار محكسػػػػة اسػػػػتئشاؼ القادسػػػػآة التحاديػػػػة برػػػػ تها التس  زيػػػػة  ٛ
    رغ ر مشذؾر ٕٕٓٓ

ت / ح /ترػػػػحآح/ /  ٙٙقػػػػرار محكسػػػػة اسػػػػتئشاؼ القادسػػػػآة التحاديػػػػة برػػػػ تها التس  زيػػػػة بالعػػػػدد ر   ٜ
    رغ ر مشذؾرٕٕٓٓ

ت / ح /ترػػػػحآح/ /  ٓٙقػػػرار محكسػػػة اسػػػػتئشاؼ القادسػػػآة التحاديػػػة برػػػػ تها التس  زيػػػة بالعػػػدد ر  ٓٔ
     رغ ر مشذؾرٕٕٓٓ

/ ف ئة الحؾاؿ الذخرآة كالسؾاد الذخرآة ٖٜٙٗبالعددر  تحادية العرالآةمحكسة التس  ز القرار   ٔٔ
   رغ ر مشذؾرٕٕٔٓ/ ٚ/ ٕٙ  في ٜٛٔ٘ت ٕٕٔٓ/ 
/ ٓٔ/ٗٔ  فػػػئٕٕٓلسؾسػػػعة// اله ئػػػة آٖٖٙالتس  ػػػز التحاديػػػة العرالآػػػة السػػػرقؼ ر قػػػرار محكسػػػة  ٕٔ

 مشذؾر   رغ رٕٕٔٓ
كالسػػؾاد / ف ئػػة الحػػؾاؿ الذخرػػآة ٖٜٜٙالسػػؾقرة بالعػػدد ر العرالآػػةتحاديػػة قػػرار محكسػػة التس  ػػز ال  ٖٔ

  رغ ر مشذؾر ٜٙ٘ٙ  ت/ ٕٕٔٓالذخرآة / 
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/ف ئػة الحػؾاؿ الذخرػآة كالسػؾاد الذخرػآة ٓ٘ٓٙربالعدد  تحادية العرالآةقرار محكسة التس  ز ال  ٗٔ
  ، رغ ر مشذؾر ٕٕٔٓ/ ٘/ ٕٙفي  ٖٜٚٙ  ت/ ٕٕٔٓ/ 
 / ف ئػة الحػؾاؿ الذخرػآة كالسػؾاد الذخرػآةٕٛٛٙبالعددر ة العرالآةتحاديقرار محكسة التس  ز ال  ٘ٔ

   رغ ر مشذؾرٕٕٔٓ/ ٘/ ٖٕفي  ٖ٘ٛٙ  ت/ ٕٕٔٓ/ 
الرادر مؽ محكسة استئشاؼ بمداد  ۸۹۹/ حقؾلآة مدتعَى /  ۲۲ٗقرار محكسة  التس  ز السرقؼ   ٙٔ

  ٜٛٛٔ/ٙ/٘ٔ تاريا  
   ٕٜٜٔ/ ٓٔ/ ٗٔ تاريا  ٕٜ/ مؾسعة أكلن /  ٖٕ٘رقؼ :  العرالآة قرار محكسة التس  ز  ٚٔ
  ٜٜ٘ٔ/ ٕٔ/ ٗٔفي  ٜٜ٘ٔ/مدأآة أكلن /ٕ ٛٔٓقرار محكسة التس  ز العرالآة السرقؼ   ٛٔ
  ٜٜٛٔ/ٔٔ/ٕٙفي ٜٜٛٔلستئشافآة//اله ئة التس  زية اٖٗٙ٘ر محكسة التس  ز العرالآة السرقؼقرا  ٜٔ
   ٕٔٓٓ/ ٔ/  ٕٓفي  ٕٔٓٓ/ مدأآة ثال ة /ٙٔٔرالآة السرقؼ قرار محكسة التس  ز الع  ٕٓ
  ٕ٘ٓٓ/ ٖ/  ٗٔفي  ٕ٘ٓٓ/ مدأآة اكلنٖٕٙالعرالآة السرقؼ التحادية قرار محكسة التس  ز   ٕٔ
    ٕ٘ٓٓ/ـ/ٖ٘ٙقرار محكسة استئشاؼ بمداد / الر افة بر تها التس  زية بالعددر   ٕٕ
  ٕٚٓٓ/تعؾيض عؽ حَز احتآاطي/ٕٗٔالسرقؼ  تحادية العرالآةقرار محكسة التس  ز ال  ٖٕ
  ٜٕٓٓ/ٚ/ٕٛفيٜٕٓٓ/ر/اله ئة السدأآة عقاٜٕ٘ٔالسرقؼ تحادية العرالآةمحكسة التس  ز ال قرار  ٕٗ
   ٜٕٓٓ/ٕ/ٓٔ/ فيٕٛٓٓ/ف ئة عامة/ٖٖ٘رقؼ  تحادية العرالآةال قرار محكسة التس  ز  ٕ٘
  ٕٕٔٓ/ٛ/ٙ/ الهآأة السدأآة مشقؾؿ  في ٜٖٗٔبالعددر  العرالآة قرار محكسة التس  ز التحادية  ٕٙ
  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٚفئٕٕٓ/اله ئة السدأآة مشقؾؿ/ٕٖٕ٘رقؼ  تحادية العرالآةمحكسة التس  ز القرار   ٕٚ
الحػػػػػػػؾاؿ الذخرػػػػػػػآة كالسػػػػػػػؾاد ف ئػػػػػػػة /ٕٙٔٚسػػػػػػػه التس  ػػػػػػػز التحاديػػػػػػػة العرالآػػػػػػػة بالعػػػػػػػددقػػػػػػػرار محك  ٕٛ

  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٛٔفي  ٕٕٔٓالذخرآة/
   ٖٕٔٓ/ٚ/ ٖٓفي ٖٕٔٓ/  آأة عامة/ٕٖٙالسرقؼرالعرالآة قرار محكسة التس  ز التحادية   ٜٕ
فػػي  ٕٗٔٓ/ت  مت رقػػة  / ٖٛ – ٕٛقػػرار محكسػػة اسػػتئشاؼ الشَػػض برػػ تها التس  زيػػة  ذؼ العػػدد  ٖٓ

ٕٖ/ٚ/ٕٓٔٗ  
    تػػػػاريإٕٔٓ/اله ئػػػػة السؾسػػػػعة السدأآػػػػة/ٖٛٔربالعػػػػدد تحاديػػػػة العرالآػػػػةمحكسػػػػة التس  ػػػػز القػػػػرار   ٖٔ

ٕٗ/ٖ/ٕٕٓٔ  
  ٖٖٜٔأؾفسبر  ٜؽ، جمدة  ٖلدشة  ٕٔ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٕٖ
 ٜٜ٘ٔ/ٓٔ/٘ٔؽ جمدة  ٕ٘لدشة  ٖٕٕ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٖٖ
 ٜٛٙٔ/ ٗ/ٕجمدة  ٖٓلدشة  ٜٗٔرقؼ قرار محكسة الشقض السررية   ٖٗ
  ٜٜٙٔ/ٖ/ٕٓؽ جمدة  ٖ٘لدشة  ٔٛٔرقؼ  قرار محكسة الشقض السررية  ٖ٘
  ٜٚٚٔ/ ٖ/ ٕٛؽ جمدة  ٖٖٗلدشة  ٖٛٗ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٖٙ
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  ٜٔٛٔ/ ٗ/ ٕ٘ؽ جمدة ٙٗلدشه  ٕٕرقؼ  قرار محكسة الشقض السررية  ٖٚ
  ٜٔٛٔ/ ٔ/ ٕٛؽ جمدة  ٚٗلدشة  ٜٕٓ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٖٛ
  ٜٜٛٔ/ ٙ/ ٕٓؽ جمدة  ٚ٘لدشة  ٖٛٓٔ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٜٖ
  ٜٜٙٔمارس  ٖؽ في  ٜ٘لدشة  ٕٕٕ٘ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٓٗ
  ٕٕٓٓ/ ٙ/ ٕٛ٘ؽ جمدة  ٔٚلدشة  ٕٛٔٔ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٔٗ
   ٕٚٔٓ/ٖ/ٜٔؽ الرادر بَمدة ٜٚلدشة  ٜٕٓٔ قرار محكسة الشقض السررية رقؼ  ٕٗ
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 Abstract 

Judicial rulings are nothing but the product of the judge’s thought, and 

it is natural for some of them to be tainted by error, whether in the 

interpretation, application or assessment of the law. Therefore, the legislator 

gave the losing party in the case the method of appealing the rulings if he felt 

that the decision was unfair to him for the purpose of placing the ruling under 

scrutiny by the same court that issued by or from a higher court. 

However, in many cases, the opponent resorts to appealing judicial 

rulings and decisions, not because he believes that the ruling was unfair to 

him, but rather for an illegal purpose such as prolonging the dispute, 

exhausting his opponent and incurring additional expenses with the intention 

of harming him, which results in this illegal conduct harm to the other 

opponent and according to the rules In civil liability, everyone who causes 

harm to others is obligated to guarantee. 

The issue of liability arising from malicious appeals raises a 

jurisprudential controversy when the act that creates the maliciousness is the 

use of a procedural right, in order to disagree about determining the nature of 

procedural rights as to whether they are rights of a special nature (rights of 

damages), or that there is no difference between them and the objective rights 

to submit to the theory of arbitrariness in The use of the right, whoever says 

that they are rights of a special nature and that it is necessary to deal with 

them according to this special nature excludes civil liability for the abuse of 

these rights except within narrow limits when using the procedural right with 

the intent of harming, unlike the case who sees that procedural rights do not 

differ from substantive rights in Applying the theory of abuse of the right, it 

calls for the establishment of civil liability even if the appellant did not intend 

behind the use of his procedural right to harm his opponent when a case of 

abuse is achieved that applies to substantive rights. 

If the jurisprudence has realized the seriousness of malicious appeals, it 

is necessary to search for ways to address it, and these ways are divided into 

preventive measures through which the occurrence of malicious appeals is 

prevented and thus prevents the occurrence of harm. Appeals and resulting 

harm, here, this damage must be forced, and the best way to do that is through 

civil liability and compensation to the affected opponent, whether the damage 

was material or moral, in addition to imposing a procedural fine that goes to 

the public treasury as a penalty for the appellant’s carrying out the work of the 
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judiciary with appeals or malicious requests that led to Obstruction of justice 

and waste of time, effort and money, which hindered the judiciary from 

considering more important issues. 



 

 

 

 


