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   جامعة املوصل–كلية احلقوق 

  :املقدمة 
الحمد  رب العالمین والصالة والسالم على سید المرسلین محمد المبعوث 

  :لنقاط اآلتیة رحمة للعالمین وبعد ، فإننا نوضح مقدمة البحث من خالل ا
  المدخل التعریفي بموضوع البحث: ًأوال 

راءات  ن إج ر م دد كبی ن ع ون م ة تتك اھرة متحرك ضائیة ظ صومة الق الخ
ا األخر ، وھي  و الواحد منھ وة ) الخصومة(التقاضي المتتابعة التي یتل سیر بق ال ت

ذاتي ،  دفع ال   ال
ھ وإنما تحتاج إلى من یدفعھا إلى األمام من قبل أطرافھا ال خصوم والقاضي وأعوان

د  م تع ك إن الخصومة ل ًكال حسب المركز القانوني الذي یشغلھ في الخصومة ، ذل
صلحة  ق الم یلة لتحقی ي وس ا ھ راد ، وإنم ة لألف صلحة الخاص ق الم یلة لتحقی وس

  .ًالعامة أیضا 
ق  دھما الح ین اح ات وجھ انون المرافع ي ق ضائي ف راء الق ان لإلج وإذا ك

د اإلجرائي واألخر الو اجب اإلجرائي ، فان المركز القانوني للخصم یتضمن العدی
ة ،  ات اإلجرائی ن الواجب   م
ضاء  ق الق یر مرف سن س س ح ا یم ا م دة منھ ارات ع تجابة العتب ت اس ي فرض الت
ق  اة لح ى مراع دف إل ا یھ ا م دعاوى ، ومنھ سم ال ي ح راع ف ھ واإلس یم عمل وتنظ

ات مت ذه الواجب ور ھ ظ إن ص ذا نالح ر ، ل صم األخ ذه الخ م ھ ن أھ ددة ، وم ع
ضور  ضائي وح غ الق راءات التبلی ة إج شكلیة ومتابع اة ال ب مراع ات واج الواجب
ات فضال عن  ي اإلثب ة ف ًجلسات المرافعة واستئناف السیر في الخصومة والمعاون

  .واجب كشف الحقیقة وتقدیم المستندات 
صم  ى الخ ت عل ھا فرض ى أساس ي عل ارات الت ة االعتب النظر ألھمی وب

ص الواجب د ن ل ، فق شكل األمث ذھا بال صم بتنفی ام الخ ضمان قی ة ول ات اإلجرائی

                          

   .٢٤/٦/٢٠٠٨ قبل للنشر يف ** *٢٢/٥/٢٠٠٨ يف  البحث أستلم)*(
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ھ  ذ واجبات ي تنفی ل ف ذي یھم صم ال ا الخ ة یتحملھ زاءات إجرائی ى ج انون عل الق
ة استحالة  ات اإلجرائی ذ الخصم للواجب ا ، إال إن استحالة تنفی اإلجرائیة أو یخل بھ

ن اء الخصم م ضي إعف ا تقت ھ فیھ ل ل باب ال دخ ة ألس ة مطلق  الجزاءات المفروض
  .ًاستنادا لمتطلبات العدالة والمنطق السلیم 

  نطاق البحث: ًثانیا 
تالف  ة واخ ة اإلجرائی راف الرابط دد أط ددة بتع ة متع ات اإلجرائی الواجب
صر  ث سیقت اق البح صومة، إال إن نط ي الخ شغلونھا ف ي ی ة الت زھم القانونی مراك

ي على الواجبات اإلجرائیة الملقاة على الخصم  دعي أم ف ي مركز الم ان ف سواء ك
مركز المدعى علیھ ودون الخوض بتفاصیل الواجبات اإلجرائیة الملقاة على عاتق 

  .بقیة األطراف كالقاضي وأعوانھ
ان األمر  ة، ف ات الخصم اإلجرائی وألھمیة بیان اثر القوة القاھرة على واجب

  . نطاق البحثیقتضي توضیح مفھوم القوة القاھرة في قانون المرافعات ضمن 
  أھداف البحث: ًثالثا 

  :یھدف البحث إلى إیجاد إجابة واضحة وصریحة للتساؤالت اآلتیة
  ما المقصود بواجبات الخصم اإلجرائیة ؟ .١
 ما المصادر التي تنبع منھا واجبات الخصم اإلجرائیة ؟ .٢
 ما صور واجبات الخصم اإلجرائیة ؟ .٣
یة التي تقع على عاتق ما مدى دقة التنظیم القانوني للواجبات اإلجرائ .٤

 الخصم ؟
 ما تأثیر القوة القاھرة على واجبات الخصم اإلجرائیة ؟ .٥
  منھجیة البحث: ًرابعا 

ى  وم عل ذي یق ة األساس ال ي بالدرج نھج التحلیل ى الم ة عل دت الدراس اعتم
راجح  ان ال ًتحلیل النصوص القانونیة واآلراء الفقھیة ومناقشتھا كال على انفراد وبی

ضال ا ، ف ي ًمنھ انون العراق ین الق ة ب ى المقارن وم عل ذي یق ارن ال نھج المق  عن الم
ة  انون اإلجراءات المدنی والقانون المصري كلما تیسر ذلك مع االستئناس بموقف ق

  .الفرنسي 
  ھیكلیة البحث: ًخامسا 

  :سوف نتناول موضوع البحث على وفق الخطة اآلتیة
  .ماھیة واجبات الخصم اإلجرائیة: المبحث األول
  .صور لواجبات الخصم اإلجرائیة: المبحث الثاني
  .القوة القاھرة وأثرھا على واجبات الخصم اإلجرائیة: المبحث الثالث

  .الخاتمة وتتضمن أھم النتائج والتوصیات
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  املبحث األول
  ماهية واجبات اخلصم اإلجرائية

على الخصم مباشرتھا منذ لحظة إقامة یقع الواجبات اإلجرائیة عدیدة و
عوى وحتى انقضائھا بالحكم الفاصل للدعوى واكتسابھ حجیة الشيء المقضي الد

فیھ، ومن اجل معرفة ما ھي ھذه الواجبات فان األمر یتطلب إیجاد تعریف نطمح 
ًأن یكون جامعا مانعا قدر المستطاع، وبیان المصادر التي تنشأ عنھا ھذه  ً

  :الواجبات وذلك على النحو األتي 
  املطلب األول

   واجبات اخلصم اإلجرائيةتعريف
من اجل التوصل إلى التعریف المناسب لمصطلح واجبات الخصم 
اإلجرائیة، فان األمر یقتضي معرفة معنى الواجب ومعنى الخصم في اللغة 

  .ًواالصطالح أوال 
ًفالواجب لغة یأتي من وجب یجُب وجوبا أي لزم وثبت والواجب یعني  َ َ َ

، وأما في  )١(بل الجائز والممكن والممتنعالالزم وقد یقال الواجب لما یقا
 )١٠٩( في المادة الواجب مشروع القانون المدني العراقي االصطالح فقد عرف

 األفعال التي  سلوك یحتمھ القانون تحقیقا لمصلحة اجتماعیة، كما وعرف بأنھبأنھ
  . )٢(یقوم بھا الشخص تنفیذ لنص القانون

لخصومة ویستوي فیھ المذكر والمؤنث ًأما الخصم لغة یعني المجادل شدید ا
، وفي االصطالح فان  )٣(ألنھ مصدر ویثنى ویجمع فیقال خصمان وخصوم

الخصم ھو من یتخذ المبادرة في الخصومة ویقدم الطلب القضائي أو من یقدم 

                          
علــي بــن هاديــة وبلحــسن البلــيش واجلــيالين بــن احلــاج حيــىي ، القــاموس اجلديــد للطــالب ، تقــدمي حممــود املــسعدي ، ) ١(

 ، ١٩ ، ولــويس معلــوف ، املنجــد يف اللغــة ، ط١٣١٠ ، ص١٩٨٠ ، الــشركة التونــسية للتوزيــع ، تــونس ، ١ط
  .٨٨٧نة الطبع ، صاملطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، دون س

راسم مسري جاسم ، أداء الواجـب يف القـانون العراقـي ، رسـالة ماجـستري مقدمـة إىل كليـة القـانون والـسياسية جامعـة ) ٢(
  .٢٥ ، ص١٩٨٣بغداد ، 

 ، والـرازي ، خمتـار ١٠٧ ، دار العلـم للجميـع ، بـريوت ، دون سـنة طبـع ، ص٤الفريوزابادي ، القاموس احمليط ، ج) ٣(
  .١٧٨،١٧٧ح ، دار الكتاب العريب ، بريوت ، دون سنة طبع ، صالصحا
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ً، كما وعرف بأنھ ھو من یقدم باسمھ طلبا إلى القاضي  )١(الطلب في مواجھتھ
  . )٢( أو من یقدم في مواجھتھ ھذا الطلبللحصول على حمایة قضائیة

وبعد ھذا االستعراض الموجز لمصطلح الواجب والخصم في اللغة 
واالصطالح ، وقبل إیراد التعریف ، فانھ البد من القول إن الدراسات في 
ًموضوع الواجبات اإلجرائیة قلیلة جدا بل تكاد تكون معدومة ، إذ لم یلق مصطلح 

ة االھتمام الكافي السیما من ناحیة التحدید والتنظیم ، واجبات الخصم اإلجرائی
والسبب في ذلك یرجع إلى أن الكثیر من الواجبات اإلجرائیة یحیطھا الغموض 

  . )٣(من حیث وجودھا وما یترتب على مخالفتھا من جزاءات إجرائیة
وقد یتصور أن الواجبات اإلجرائیة ھي مجموعة من االلتزامات التي نص 

ن المرافعات ، والصحیح أن ھذا التصور غیر سلیم وال یصح أن یطلق علیھا قانو
على الواجبات اإلجرائیة بالتزامات ، ذلك أن االلتزام رابطة قانونیة شخصیة بین 
شخصین احدھما دائن واألخر مدین بمقتضاھا یطالب الدائن من المدین نقل حق 

موجب رابطة االلتزام ، وانھ ب)٤(عیني أو القیام بعمل أو االمتناع عن العمل
على تنفیذ التزامھ عن طریق ) غریمھ(القانونیة فان الدائن یستطیع قھر المدین 

، بینما ال نجد مثل ھذه المیزة في الرابطة اإلجرائیة  )٥(االستعانة بالسلطة العامة
الناشئة بین الخصوم ، فالخصم ال یملك حق إجبار غریمھ على تنفیذ واجباتھ 

ا لم یحضر الخصم المدعى علیھ جلسات المرافعة بعد التبلیغ بھا اإلجرائیة ، فإذ
ًرا ، وإذا طلب من ببشكل أصولي، فان غریمھ المدعي ال یملك حق إحضاره ج

القضاء إحضاره، فان طلبھ سوف لن یسعف ، والخصم المحكوم لھ ال یقدر على 
  .إرغام غریمھ المحكوم علیھ الطعن في الحكم وھكذا 

لتزام ینبغي أن یكون ذا قیمة مالیة ، أي یمكن تقویمھ كما وان محل اال
بالنقود ، فإذا تعذر تقویم محل االلتزام بالنقود لم نكن أمام التزام بالمعنى الفني 

                          
  .٢٣٤ ، ص١٩٧٨ ، مطبعة أطلس ، مصر ، ١وجدي راغب ، مبادئ اخلصومة املدنية ، ط. د) ١(
 ١٩٨٧فتحي وايل ، الوسيط يف قانون القضاء املدين ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، .د: التعريف مشار إليه عند ) ٢(

  .٢٩٤، ص
ـــراهيم أمـــني النفيـــاوي ، مـــسؤولية اخلـــصم عـــن اإلجـــراءات ، ط. د) ٣(  ، دون ذكـــر اســـم املطبعـــة ومكـــان الطبـــع ، ١إب

  .١١، ص١٩٩١
  .١٩٥١ لسنة ٤٠من قانون املدين العراقي رقم ) ٦٩(املادة ) ٤(
ـــوجيز يف شـــرح القـــانون املـــدين، ج )٥( ـــسنهوري، ال ـــرزاق ال ـــة االلتـــزام بوجـــه عـــام،١ د عبـــد ال ـــة، ،نظري  دار النهـــضة العربي

  . ١١٩،ص١٩٦٤القاهرة، 



                                                       ٢٩                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

، وھذا ما یصدق على الواجبات اإلجرائیة الن محل الواجبات اإلجرائیة  )١(الدقیق
ًالذي یكون جزءا من ھو اإلجراء القضائي الذي عرف بأنھ المسلك االیجابي 

ًالخصومة ویرتب آثرا إجرائیا مباشرا فیھا ً   وھو.  )٢(ً
 غیر مقوم بالنقود حتى إن التعویض الذي یستحقھ الخصم – اإلجراء القضائي -

والناجم عن منعھ من اتخاذ اإلجراء القضائي یقدر على أساس الضرر الذي لحق 
ذ اإلجراء ، فان لم یترتب الحق موضوع الدعوى ، وال یقدر على أساس عدم اتخا

، فالخصم المدعى علیھ الذي تتخذ بحقھ أسالیب  )٣(الضرر فال مسوغ للتعویض
 وھي –غیر مشروعة یترتب علیھا حرمانھ من أثارت الدفوع وإبداء الطلبات 

 فانھ ال یحق لھ المطالبة بالتعویض عن ذلك إذا قضت –إجراءات تقاضي 
  .المحكمة برد الدعوى 

ً مصطلح االلتزامات بدال من  استعمال التي تبرر عدم جوازومن النقاط
الواجبات اإلجرائیة، إن ھذا الخلط یوحي بان مصادر الواجبات اإلجرائیة ھي 

ة المنفردة والفعل دالعقد واإلرا )٤(ذات المصادر التي تنشأ عنھا االلتزامات وھي
واجبات الضار والكسب دون سبب ، ونص القانون ، والحقیقة إن مصدر ال

بدرجة أساس تكون لنص القانون وان البعض منھا وفي نطاق محدود  )٥(اإلجرائیة
یكون مصدرھا قرار القاضي أو اتفاق الخصوم كما ھو الحال باتفاق الخصوم 

  .على االختصاص المكاني للمحكمة 
ویعتقد البعض أن الواجبات اإلجرائیة ھي وجھ إلجراءات التقاضي ذلك 

ي وجھین احدھما یمثل الحق اإلجرائي واألخر یمثل الواجب أن لإلجراء القضائ
ًاإلجرائي ، فمثال حضور جلسات المرافعة وھو إجراء قضائي ال شك فیھ فانھ 
ًیكون حقا للخصم نظرا ألنھ یتیح لھ فرصة اإلسھام في تكوین الرأي القضائي  ً
لمصلحتھ وھو حق من حقوق الدفاع وھو في الوقت نفسھ واجب على الخصم 

                          
يـد احلكـيم وعبـد البـاقي البكـري وحممــد طـه البـشري ، الـوجيز يف نظريـة االلتـزام ، ج. د) ١(  ، مـصادر االلتــزام ، ١عبـد ا

  .٧ ، ص١٩٨٠دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة املوصل ، 
  .٢٥وجدي راغب ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
 .من القانون املدين العراقي ) ٢٠٧(املادة ) ٣(
يد احلكيم وآخرون ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(   .١٤عبد ا
 . من هذا البحث ٩ انظر ص)٥(
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یفرضھ القانون ویرتب على عدم تنفیذه أو اإلھمال فیھ فوات فرصة الخصم في 
  . )١(الدفاع

وإذا كان الواجب اإلجرائي والحق اإلجرائي وجھین لعملة واحدة في قانون 
المرافعات ، إال أن التمییز بینھما یكمن في أن الحق اإلجرائي یوفر للخصم 

سف في استعمالھ ، بینما الواجب حصانة ضد المسؤولیة ما لم یكن الخصم متع
اإلجرائي ال یوفر للخصم مثل ھذه الحصانة ذلك إن اإلخالل بالواجب اإلجرائي 

  . )٢ً(یؤدي إلى فرض الجزاءات اإلجرائیة المقررة قانونا
یرى أن واجبات الخصم اإلجرائیة  )٣(وتجدر اإلشارة إلى أن احد الباحثین
الخصم من اجل عدة اعتبارات ، منھا ھي عبارة عن سلوك یفرضھ القانون على 

حسن سیر مرفق القضاء أو مراعاة لحق الخصم األخر ، أو اإلسراع بالفصل في 
  .القضایا 

ونعتقد أن الذي یسجل لھذا التعریف انھ المحاولة الفقیھ األولى ، وانھ كان 
ًموفقا في تأكیده على أن الواجبات اإلجرائیة تفرض على الخصم ، إال أن الذي 

ؤخذ علیھ انھ جزم على أن القانون مصدر ھذه الواجبات ، والصحیح إن القانون ی
ًھو المصدر الرئیسي لھذه الواجبات إلى جانب مصادر أخرى ، فضال عن أن 

  .التعریف تجاھل النص على األثر المترتب على عدم تنفیذ الواجبات اإلجرائیة 
ھا سلوك یقع على ونرى إن واجبات الخصم اإلجرائیة یمكن تعریفھا بأن

عاتق الخصم للمحافظة على مصلحتھ الخاصة والمصلحة العامة ویترتب على 
  .عدم تنفیذھا أو اإلخالل بھا جزاء إجرائي یفرضھ القانون 

من خالل التعریف المتقدم یمكن القول إن الخصائص التي تتصف بھا 
ظ على المصلحة واجبات الخصم اإلجرائیة أنھا وسیلة الغایة المباشرة منھا الحفا

الخاصة والمصلحة العامة في الوقت نفسھ ، وتتمثل المصلحة الخاصة للخصم 
بالحفاظ على الحقوق والمراكز القانونیة التي یتمتع بھا وتتمثل المصلحة العامة 
بالحفاظ على حسن سیر مرفق القضاء واإلسراع في حسم الدعاوى المعروضة 

جرائي یفرض على الخصم المقصر أو علیھ ، كما وإنھا سلوك مقترن بجزاء إ
المھمل في تنفیذ واجباتھ اإلجرائیة حسب ما ھو مقرر في قانون المرافعات أو 

  .القوانین اإلجرائیة األخرى 
                          

إبـراهيم أمـني النفيـاوي ، . ، ود١٤ ، ص١٩٩٣امحد هندي ، شطب الدعوى ، دار النهضة العربية ، القـاهرة ، . د) ١(
  .١٢مصدر سابق ، ص

  .١٢نفياوي ، مصدر سابق ، صإبراهيم أمني ال. د) ٢(
  .٤٧٩إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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  املطلب الثاني
  مصادر واجبات اخلصم اإلجرائية

تعددت اآلراء التي قیلت حول مصادر واجبات الخصم اإلجرائیة ، فھناك 
الواجبات ھو العقد القضائي ، في حین یرى آخرون أن من یرى أن مصدر ھذه 

النص القانوني ھو المصدر الرئیسي الذي یفرض على الخصم جملة من الواجبات 
في ھذا المطلب سوف نستعرض ھذه . للمحافظة على حقوقھ ومراكزه القانونیة

  :اآلراء وذلك في الفرعین اآلتیین 
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  الفرع األول
  العقد القضائي

ھذا الرأي إن مصدر واجبات الخصم اإلجرائیة تكمن في یرى أنصار 
العقد القضائي ، إذ ینعقد العقد القضائي حینما یتراضى الخصوم فیما بینھم على 
ًتطبیق أحكام القانون على دعواھم المعروضة على القضاء طبقا لإلجراءات التي 

  . )١(رسمھا القانون
وى عقد ینشأ باتفاق ویرى أصحاب ھذا الرأي إن الدلیل على أن الدع

الخصوم وینتھي باتفاقھم على ذلك إن القانون یشترط إلبطال عریضة الدعوى من 
ًواستنادا لھذا الرأي فان العقد .  )٢(قبل المدعي الحصول على موافقة المدعي علیھ

القضائي یفرض مجموعة من الحقوق والواجبات اإلجرائیة على الخصوم أطراف 
 واجب احترام الشكل ،  على عاتق الخصملمفروضةالعقد ، ومن الواجبات ا

وواجب إعالم الخصم باإلجراءات فال یجوز الحكم على شخص دون سماع أقوالھ 
أو إتاحة لھ الفرصة الكافیة لتقدیم ما لدیھ من أدلة ووسائل دفاع ، ومن الواجبات 

مة الناشئة عن ھذا العقد واجب تنفیذ القرارات اإلعدادیة التي تصدرھا المحك
  .بھدف اعداد الدعوى وتھیئتھا للحسم 

ًویبدو إن لھذا الرأي صدى ایجابیا في بعض قرارات المحاكم، فقد قضت  ً
إن الطلبات المقدمة من األطراف المتنازعة تشكل عقد (محكمة النقض الفرنسیة بـ

ًقضائیا حقیقیا یربط األطراف احدھما باألخر ً() ٣( .  
د ذلك انھ ال دخل إلرادة الخصوم في لقد تعرض ھذا الرأي للنقد الشدی

ًنشوء ھذه الواجبات ، فالمدعي یلجأ إلى القضاء مضطرا ال مخیرا فھو ال یملك  ً
وسیلة أخرى للحصول على حقھ سوى مراجعة القضاء ، كما وان المدعى علیھ 

، لھذا ال یمكن األخذ بالعقد القضائي  )٤(ًیجبر على الخصومة رغما عن إرادتھ
  .عنھ واجبات الخصم اإلجرائیة كمصدر تنشأ 

                          
(1) E. Mau point, Le Contract judiciaries, Paris , 1963, P: 11 . 

 ، ١٩٦٧ ، دار النهـضة العربيـة ، القـاهرة ، ٧رمزي سيف ، قانون املرافعات املدنية والتجارية ، ط: مشار إليه عند ) ٢(
  .٥١١ص

(3) Cass. 9 mai 1900 s. 1900. 5. 33 . 
   .٢٥إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص. د: مشار إليه عند 

  .٥١١رمزي سيف ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
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  الفرع الثاني
  نص القانون

یرى أصحاب ھذا الرأي أن مصدر واجبات الخصم اإلجرائیة ھو نص 
لخصم ، إال أنھم اختلفوا حول طبیعة ا ي الذي یكتسبھالقانون المنظم للمركز القانون

صم المركز الذي یشغلھ الخصم ھل أن المعیار ھو المركز الشخصي أو الذاتي للخ
  ؟ أم المركز الموضوعي للخصم
إن واجبات الخصم اإلجرائیة من وجوب احترام  )١(ذھب البعض إلى القول

شكل اإلجراء القضائي والكشف عن الحقیقة والسلوك بحسن نیة وغیرھا من 
الواجبات یفرضھا المركز الذاتي أو الشخصي الذي یشغلھ في الدعوى ، والذي 

امة الدعوى وینتھي بصدور الحكم القضائي الفاصل یمتاز بالتأقیت إذ یبدأ مع إق
  .في موضوعھا وھذا طابع المراكز الشخصیة

إن واجبات الخصم اإلجرائیة ترجع إلى  )٢(وذھب البعض األخر إلى القول
المركز الموضوعي الذي یحتلھ الخصم والذي ینظمھ القانون بطریقة مسبقة ال 

لقاضي وحثھ على ممارسة ة الخصوم فیھا سوى تحریك سلطة اددخل إلرا
  . )٣(اختصاصھ وصالحیاتھ، ولھذا فان المطالبة القضائیة لیست إال عمل شرط

ویستند أصحاب ھذا الرأي إلى العدید من الحجج، منھا إن الواجبات 
الناشئة عن المركز القانوني للخصم، فان القانون وحده یقوم بتحدیدھا وتفرض 

شخاص الموجودین في ھذا المركز بنفس على مستوى واحد بالنسبة إلى كل األ
ًیر تبعا لتعدیل یًالطریقة، فضال عن أن ھذه الواجبات تكون قابلة للتعدیل والتغ

  . )٤(مركز الخصم أو تغیره عن طریق القانون

                          
(1) Gaston Jeze, Principes ‘generout du droit administrative, 3ed , 1952 , 

P:12 . 
 ، دون ذكـر اسـم املطبعـة ، اإلسـكندرية ١ سـعد ، القـانون القـضائي اخلـاص ، جإبـراهيم جنيـب. د: مشار إليه عند ) ٢(

  .٢٢٤ ، ص١٩٧٣، 
إبــراهيم جنيــب ســعد ، . د: أعمــال الــشرط هــي األعمــال الــيت تــسند إىل املراكــز املوضــوعية لألفــراد ، للمزيــد راجــع ) ٣(

  .٢٢٤مصدر سابق ، ص
  .٤٦٩ أمني النفياوي ، مصدر سابق ، صإبراهيم. د: جينيز وفريوز ، مشار إليهما عند ) ٤(
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أن ھذا الرأي جدیر بالتأیید، وحسن فعل الن واجبات  )١(ویرى احد الباحثین
ا بشكل مسبق، دون األخذ بنظر االعتبار الخصم اإلجرائیة یحددھا القانون وینظمھ

ًشخصیة الخصم، فضال عن أن ھذه الواجبات اإلجرائیة یمكن تعدیلھا بالزیادة أو 
النقصان، وان ھذه السمة من سمات المراكز القانونیة الموضوعیة التي ینظمھا 

  .القانون
إن من الصحیح القول إن القانون یعد المصدر المباشر لواجبات الخصم 

جرائیة، إال أن ھناك البعض من الواجبات یكون مصدرھا القرارات القضائیة اإل
ویكون القانون مصدر غیر مباشر لھذه الواجبات اإلجرائیة، ومن ھذه الواجبات 

، وواجب  )٢(واجب بیان المحل المختار الذي یختاره الخصوم لغرض التبلیغ
من إجراءات المرافعة في یف الخصوم بإیداع المستندات أو القیام بأي إجراء لتك

  . )٣(المیعاد الذي حددتھ لھ المحكمة
ومن الواجبات اإلجرائیة التي تنشأ عن القرارات القضائیة واجب الدخول 

، وكذلك واجب  )٤(ًفي الدعوى لغرض االستیضاح بناءا على قرار من المحكمة
 إلزام الخصم تقدیم الدفتر أو السند الذي في حوزتھ أو تحت تصرفھ إلى

  . )٥(المحكمة
  

كما وتجدر اإلشارة إلى أن القانون یعتد في حدود معینة بإرادة الخصوم في 
ً البعض من الواجبات اإلجرائیة، ویجعل من اتفاقھم مصدرا لھا، إال أن ھذا اءانش

االتفاق یكون عادة محدود النطاق، وال یصح إال في الحاالت التي ال تتعلق بالنظام 
  . )٦(العام

                          
  .٤٦٩إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .١٩٦٩ لسنة ٨٣يف قانون املرافعات املدنية العراقي رقم ) ٥٨(املادة ) ٢(
  .١٩٦٨ لسنة ١٣من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري رقم ) ٩٩(املادة ) ٣(
مـن قـانون املرافعــات املدنيـة والتجاريــة ) ١٨٨( قــانون املرافعـات املدنيـة العراقــي وتقابلهـا املــادة مـن) ٤ف/٦٩(املـادة ) ٤(

 .املصري 
مـن قـانون اإلثبـات املـصري ) ٢٠( ويقابلهـا املـادة ١٩٧٩لـسنة ) ١٠٧(من قانون اإلثبات العراقي رقم ) ٥٦(املادة ) ٥(

  .١٩٦٨ لسنة ٢٥رقم 
  .٤٧٠ مصدر سابق ، صإبراهيم أمني النفياوي ،. د) ٦(
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بات اإلجرائیة التي یفرضھا اتفاق الخصوم واجب عدم جواز ومن الواج
وواجب عدم السیر ،  )١(رفع الدعوى أمام القضاء إذا اتفق الخصوم على التحكیم

  . )٢(في الدعوى إذا اتفق الخصوم على قطع السیر فیھا
  املبحث الثاني

  صور لواجبات اخلصم اإلجرائية
عى الواجبات اإلجرائیة التي إن مما الشك فیھ أن ھناك عدة اعتبارات تس

تحقیقھا منھا تنظیم عمل القضاء وضمان حق التقاضي وكفالة حق الدفاع وسرعة 
  .حسم الدعاوى 

إن تحقیق ھذه المھام یستلزم فرض العدید من الواجبات اإلجرائیة على 
الخصم بوصفھ العضو الفعال والرئیس في العالقة اإلجرائیة ، لذا نرى أن 

ائیة التي تفرض على الخصم عدیدة ومتنوعة منھا واجب احترام الواجبات اإلجر
الشكل ومتابعة إعالم الخصم وحضور جلسات المرافعة ومتابعة سیر إجراءات 
التقاضي والمعاونة في اإلثبات والكشف عن الحقیقة وتنفیذ أوامر وقرارات 

  .المحكمة وواجب السلوك بحسن نیة 
إلجرائیة المناطة بالخصم یقتضي إن اإلحاطة بتفاصیل ھذه الواجبات ا

كل واجب من ھذه الواجبات اإلجرائیة أن ًإعداد الدراسات التفصیلیة، فضال عن 
یصلح أن یكون محل دراسة مستقلة، لذا سنحاول تسلیط الضوء على واجب 
مراعاة الشكلیة وواجب متابعة الخصومة كنموذج للواجبات اإلجرائیة الملقاة على 

  :لنحو األتي عاتق الخصم وعلى ا
  

  املطلب األول
  واجب مراعاة الشكلية

تمتاز إجراءات التقاضي بأنھا ذات طابع شكلي، إذ إن اإلجراء القضائي ال 
ً، وان الخصم مدعیا أكان أم  )٣(ینتج أثره إال بموافقتھ للنموذج الذي یتطلبھ القانون

                          
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ١ف/٢٥٣(املادة ) ١(
مـن قـانون املرافعــات املدنيـة والتجاريــة ) ١٢٨(مـن قــانون املرافعـات املدنيـة العراقــي وتقابلهـا املــادة ) ١ف/٨٢(املـادة ) ٢(

 .املصري 
  .١٤٣ ، ص١٩٨٨طنية ، بغداد ، ادم وهيب النداوي ، املرافعات املدنية ، املكتبة الو. د) ٣(
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اعدة الرضائیة ، ًمدعى علیھ ال یملك وسیلة مغایرة للقیام باإلجراء انطالقا من ق
،  )١(أن یقوم باإلجراء على وفق قاعدة قانونیة الشكل) الخصم(وإنما یجب علیھ 

لھذا یقع على الخصم واجب مراعاة الشكلیة التي یتطلبھا القانون في إجراءات 
  .التقاضي الصادرة عنھ من اجل االعتداد بھا 

تضیھ القانون یترتب على ذلك إن الخصم إذا لم یقم بھذا الواجب حسبما یق
فان مصیر تلك اإلجراءات المتخذة من قبلھ ھو البطالن ، كما وان القیام بھ دون 
ًاستكمال للشكل المفروض قانونا یجعل اإلجراء معیبا بعیب شكلي ال یمكن معھ  ً

  . )٢(تالفي النقص الحاصل فیھ عن طریق اإلثبات
 لعدم القیام وإذا كان البطالن ھو الجزاء اإلجرائي المفروض على الخصم

بواجب مراعاة شكل اإلجراء القضائي ، فان البطالن ال یتقرر إذا تحققت الغایة 
من شكل اإلجراء ، ذلك إن الشكلیة في اإلجراء القضائي لیست وسیلة بذاتھا ، 
وإنما ھي وسیلة لتحقیق غایة أسمى ھي تحقیق العدل وإشاعة الثقة والطمأنینة في 

یمیة منضبطة لإلجراء القضائي وضمانة ھامة القضاء ، والشكل وسیلة تنظ
ونص على عدم جواز  )٤(، وبھذا االتجاه اخذ المشرع المصري )٣(لحقوق الدفاع

ب الذي أصاب اإلجراء ، أما یالحكم بالبطالن إذا حقق الشكل الغایة منھ رغم الع
  .إذا لم تتحقق الغایة ، فانھ یجب الحكم بالبطالن 

مصري جدیر بالتأیید الن شكل اإلجراء ونعتقد ان موقف المشرع ال
القضائي لم یعد الیوم یصل إلى درجة عدم االعتداد باإلجراء مھما كانت تفاھة 
المخالفة ، كما كانت علیھ في القانون الروماني ، وان الشكل في صورتھ الحدیثة 
ا ًیتسم بالمرونة فال یتوقف اتخاذ اإلجراء على ألفاظ وعبارات محددة مسبقا ، وإنم
 یحق للخصم اختیار األلفاظ والعبارات المالئمة لموضوع اإلجراء القضائي ،

                          
 ، التقاضي أمام القـضاء املـدين ، دار البخـاري للطباعـة ، مـصر ٢حممود حممد هاشم ، قانون القضاء املدين ، ج. د) ١(

  .١٦١ و١٦٠ ، ص١٩٤٦، 
ـــشؤون الثقافيـــة العامـــة ، بغـــداد ، ) ٢( ـــة احلكـــم القـــضائي ، دار ال ـــان ، ضـــوابط صـــحة وعدال   ،١٩٩٢مجـــال مولـــود ذيب

  .٧٦ص
  .٤٩٦إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
ًيكــون اإلجــراء بــاطال إذا نــص القــانون (مــن قــانون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املــصري علــى انــه ) ٢٠(نــصت املــادة ) ٤(

ص عليـه إذ صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب مل تتحقق بسببه الغاية مـن اإلجـراء وال حيكـم بـالبطالن رغـم الـن
 ) .ثبت حتقق الغاية من اإلجراء
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عند معالجتھ حالة العیب  )١(المشرع العراقي تبني ھذا الموقفأن الذكر وجدیر ب
الذي یصیب ورقة التبلیغ إذ عد حضور المطلوب تبلیغھ وسیلة فعالة في تصحیح 

  . )٢(التبلیغات القضائیة التي یشوبھا البطالن
تعمیم ھذا الموقف على جمیع إجراءات  العراقي ونعتقد أن االولى بالمشرع

التقاضي المعیبة دون قیده بالتبلیغات القضائیة بالنظر ألھمیتھ والسیما وانھ یخفف 
من عبء الشكلیة ، ولخلو القانون العراقي من تنظیم ھذه المسألة ، لذا ندعو 

ن األحكام العامة لقانون المرافعات المشرع إلى تبني موقف القانون المصري ضم
  : ونقترح أن یكون النص بالشكل األتي 

  ) .ال یتقرر بطالن اإلجراء القضائي إذا تحققت الغایة منھ(
إن الشكلیة في إجراءات التقاضي لیست على وتیرة واحدة ، فقد تكون 

 )٣(الشكلیة عنصر من عناصر اإلجراء ، وقد تكون الشكلیة ظرف یتم فیھ اإلجراء

، فإذا كانت الشكلیة عنصر من عناصر اإلجراء القضائي وھو الشكل بمعناه 
، فان واجب  )٤(الضیق والذي یعني الوسیلة التي یجب أن یتم بھا اإلجراء القضائي

ًمراعاة الشكلیة یحتم على الخصم إتباع ھذه الوسیلة ، فمثال الدعوى حق 
حق ، فان علیھ واجب مراعاة الشكل ، إال انھ إذا أراد استعمال ھذا ال )٥(للمدعي

الذي یتطلبھ القانون في ھذا اإلجراء وھي الكتابة ، فالدعوى یجب أن تقام 
  .، والعریضة البد أن تكون مكتوبة  )٦(بعریضة

ًوإذ كانت الشكلیة ظرفا یتم فیھ اإلجراء القضائي ، فھي أما أن یتم اإلجراء 
فإذا حدد لإلجراء القضائي مكان القضائي في مكان معین ، أو في زمن محدد ، 

 ، فان على الخصم واجب اتخاذ اإلجراء القضائي في المكان الذي حدده )٧(معین
ًالقانون ، فمثال ینعقد االختصاص المكاني للمحكمة في الدعاوى العقاریة بمحل 

                          
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ٣ف/٧٣ ، ٢٧(املادتني ) ١(
فـــــارس علـــــي عمـــــر اجلرجـــــري ، التبليغـــــات القـــــضائية ودروهـــــا يف حـــــسم الـــــدعوى املدنيـــــة ، منـــــشأة املعـــــارف ، . د) ٢(

  .١٦٧ ، ص٢٠٠٧اإلسكندرية ، 
  .٣٥٩ صفتحي وايل ، مصدر سابق ،. د) ٣(
  .١٤٣ادم وهيب النداوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
حممد حممود إبراهيم ، النظرية العامة للتكييف القانوين للـدعوى يف قـانون املرافعـات ، دار الفكـر العـريب ، القـاهرة . د) ٥(

  .١٤٧ ، ص١٩٨٢، 
 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري ) ٦٣(من قانون املرافعات املدنية العراقي وتقابلها املادة ) ٤٤(املادة ) ٦(
  .١٦٥حممود حممد هاشم ، مصدر سابق ، ص. د) ٧(
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، فان على الخصم المدعي واجب إقامة الدعوى العقاریة لدى  )١(وجود العقار
إلجراء القضائي لیقع العقار ضمن اختصاصھا المكاني ، وإذا حدد المحكمة التي 

زمن محدد ، فان على الخصم واجب القیام باإلجراء ضمن الزمن المحدد لھ ، 
ًفمثال یجب الطعن في األحكام والقرارات القضائیة ضمن المدة المقررة قانونا ً)٢(  ،

ك المدة إذا أراد الطعن مما یترتب علیھ إن الخصم المحكوم علیھ واجب مراعاة تل
  .في الحكم أو القرار القضائي الصادر ضده 

ولكن ما ھو الحل لو إن الخصم قام بواجب مراعاة الشكل في اإلجراء 
ًالقضائي الصادر عنھ ، إال إن أحواال معینة حالت دون ظھور اآلثار المترتبة 

ا ، إال أن علیھ ، كأن أقام الخصم المدعي الدعوى وسدد الرسم القانوني عنھ
عریضة الدعوى فقدت ألسباب ال دخل لھ فیھا ، أو انھ طعن في الحكم ضمن 
المدة القانونیة وسدد الرسم عنھ ، إال إن عریضة الطعن لم تعرض على محكمة 

  التمییز للنظر فیھا ألسباب ال عالقة للخصم فیھا ؟
لعدم إن وقوع مثل ھذه الحاالت أمر متوقع في الواقع العملي ، وبالنظر 

وجود نص یعالج مثل ھذه الحاالت ، فقد استقر العمل القضائي على معالجتھا من 
ًخالل دعوة الخصوم مجددا وتكلیفھم بتقدیم ما لدیھ من المستندات واألدلة الثبوتیة 
ًلیتسنى للمحكمة المختصة النظر في موضوع اإلجراء القضائي بعد التثبت فعال 

لملقى علیھ ، ففي الدعوى البدائیة المرقمة إن الخصم نفذ الواجب اإلجرائي ا
ًطعن الخصم المحكوم علیھ في الحكم الصادر فیھا تمییزا ، إال ) ٢٤٥٥/١٩٩٦(

َانھ لم یتسن لمحكمة التمییز نظر موضوع الطعن بسبب سحب اضبارة الدعوى 
 ، وقد أوصت محكمة ٢٠٠٣من قبل دیوان الرئاسة وفقدانھا بعد أحداث عام 

ًلجة ھذه الحالة عن طریق نقض الحكم شكال حتى یتسنى لمحكمة التمییز بمعا
الموضوع من جمع الطرفین مرة أخرى وجمع األدلة والمستمسكات الخاصة 

  . )٣(بالدعوى ومن ثم إصدار حكم جدید یخضع للطعن على وفق القانون

                          
 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري ) ٥٠(من قانون املرافعات املدنية العراقي ويقابلها املادة ) ٣٦(املادة ) ١(
مـن قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة املـصري ) ٢١٥(اقي تقابلها املادة يف قانون املرافعات املدنية العر) ١٧١(املادة ) ٢(

  .١٩٧٥  لسنة ١١٢٣من قانون اإلجراءات املدنية الفرنسي رقم ) ١٢٥(واملادة 
 ، غـــري منـــشورة ، ٢١/٥/٢٠٠٦هــذه التوصـــية مـــشار إليهـــا يف املـــذكرة الـــصادرة عــن حمكمـــة التمييزيـــة االحتاديـــة يف ) ٣(

 ١٦/١٢/٢٠٠٧ يف ٢٠٠٧/ت.ت/١٥١ قــرار حمكمــة اســتئناف نينــوى بــصفتها التمييزيــة املــرقم ومنــوه عنهــا يف
 إن الــسجالت ٢٣/٤/٢٠٠٧ يف ١٤٥٥/١٩٩٦تبــني مــن كتــاب حمكمــة بــداءة املوصــل املــرقم (والـذي جــاء فيــه 

أن كـــان ،وبــذلك مل يـــتم التأكــد عمــا ٢٠٠٣واالضــبارة البدائيــة املتعلقــة بـــاحلكم املنفــذ قــد فقـــدت أثنــاء أحــداث 
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ونرى أن ھذا الحل صائب وجدیر بالتأیید ألنھ یضمن للخصوم حقوقھم 
ً المحكوم لھ فان نقض الحكم شكال بغیة جمع األدلة والمستمسكات فبالنسبة للخصم

ال ینقص من مركزه القانوني أو یؤدي إلى إنكاره ، وأما بالنسبة للمحكوم علیھ 
ًفان نقض الحكم شكال یفسح المجال أمامھ مجددا للتمتع باآلثار المترتبة على  ً

  .الطعن دون إنكار لحقوق غریمھ أو اإلثراء علیھا 
  طلب الثانيامل

  واجب متابعة اخلصومة
الخصومة القضائیة ظاھرة متحركة ، تتألف من عدة إجراءات قضائیة 

ال تسیر بقوة الدفع الذاتي ، ) الخصومة(متتابعة یتلو الواحد منھا األخر ، وھي 
ى األمام ، ویقع على عاتق الخصوم الجانب األكبر لوإنما تحتاج إلى من یدفعھا إ

ًلخصومة ، ولكن دور كل منھم یختلف عن األخر تبعا للمركز من مھمة متابعة ا
  .الذي یشغلھ في الخصومة 

ان واجب متابعة الخصومة یقتضي متابعة التبلیغات القضائیة وحضور 
جلسات المرافعة واستئناف السیر فیھا ففیما یتعلق بمتابعة التبلیغات القضائیة ، 

، فان على  )٢(حددھا القانون )١(ھات واجب التبلیغ مناط بج انفانھ على الرغم من
ًواجبا أن یتابع التبلیغ ومعرفة مراحلھ أوال بأول من اجل تذلیل  )٣(الخصم

                                                               
ــــث إن املــــذكرة الــــصادرة عــــن حمكمــــة التمييــــز بتــــاريخ  احلكــــم  قــــد اكتــــسب الدرجــــة القطعيــــة مــــن عدمــــه ، وحي

 واملربوطة باالضبارة قد أشارت إىل كيفية معاجلة مثل هذه احلالـة وذلـك بقيـام الـدائرة املدينـة بتمييـز ٢١/٥/٢٠٠٦
صـدار القــرار املقتـضي بتـصديق احلكــم أو نقـضه وإعــادة احلكـم املنفـذ أمــام حمكمـة التمييــز ليتـسىن حملكمـة التمييــز إ

 .، القرار غري منشور...) ًاالضبارة إىل حمكمتها إلجراء التحقيقات جمددا وإصدار احلكم يف الدعوى 
  .١٢٠فارس علي عمر اجلرجري ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
مـــن قـــانون املرافعـــات املدنيـــة والتجاريـــة ) ٦(ادة مـــن قـــانون املرافعـــات املدنيـــة العراقـــي وتقابلهـــا املـــ) ١ف/١٣(املــادة ) ٢(

 .املصري 
ـــة املـــصري علـــى إن ) ٦(نـــصت املـــادة ) ٣( ـــة والتجاري ـــانون املرافعـــات املدني ـــذ يكـــون بواســـطة (مـــن ق كـــل إعـــالن أو تنفي

احملضرين بناء على طلـب اخلـصم أو قلـم الكتـاب أو أمـر احملكمـة ، ويقـوم اخلـصوم أو وكالؤهـم بتوجيـه اإلجـراءات 
ـــا أو تنفيــــذها كـــل هـــذا مـــا مل يـــنص القــــانون علـــى خـــالف ذلـــك وال يــــسأل و تقـــدمي أوراقهـــا للمحـــضرين إلعال

 ) .احملضرون إال عن خطئهم يف القيام بوظائفهم
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الصعوبات التي تعترض طریقھ ، وان یزود المبلغ بالبیانات الالزمة إلتمام التبلیغ 
  . )١(في موعده المقرر

عات المصري وبھذا الصدد فقد جاء في المذكرة اإلیضاحیة لقانون المراف
  بأنھ 

 من ٦٧من اإلجراءات التي استحدثھا قانون المرافعات ما نص علیھ في المادة (
أن یتولى قلم الكتاب تسلیم صحیفة الدعوى بعد قیدھا إلى قلم المحضرین إلعالنھا 

لیھ ، وكان الھدف من تقریر ھذا الحكم ھو التخفیف على ذوي الشأن إورد األصل 
جراءات اإلعالن غیر أن التطبیق العملي دل على أن  إوتجنبھم مشقة متابعة

 صاحب الشأن بنفسھ تلك اإلجراءات ومراقبة سیرھا والتحقق من تمامھا متابعة
  . )٢ (...)زاء المقرر ــــفي المیعاد یساھم في انجازھا ویجنبھ مخاطر الج

وإذا كان القانون المصري ھو المصدر المباشر لھذا الواجب ، فان من 
 القول إن القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء العراقي ھي المصدر الصحیح

المباشر لتكلیف الخصم بواجب متابعة التبلیغ في العراق ، إذ جرى العمل 
  . )٣(القضائي على تكلیف طالب التبلیغ مھمة متابعة تبلیغ خصمھ

ًیذكر إن القانون المصري اقر جزاء إجرائیا بحق الخصم المھمل لھذا  ً
الدعوى كأن لم تكن ) صحیفة( لغریمھ طلب اعتبار عریضة )٤(واجب إذا أجازال

  .إذا مضى على إقامتھا ثالثة أشھر دون تبلیغھ 
وتكمن الحكمة من فرض ھذا الجزاء اإلجرائي إن ترك الدعوى قائمة 
منتجة آلثارھا في حق الخصم المدعى علیھ مدة طویلة یضر بمصلحتھ إذا كان 

إلى فعل المدعي كأن تسبب بإعطاء بیانات غیر صحیحة أو عدم التبلیغ یرجع 
امتنع عن متابعة إجراءات التبلیغ ، وان تحقیق التوازن بین مصلحة المدعى علیھ 

                          
  .٥٣٥إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص . د) ١(
  .٥٣٤ًنقال عن املصدر السابق ، ص) ٢(
 املتـضمن تكليـف ٣١/٣/٢٠٠٨يف ) ٢٠٠٨/ش/٤٥( باملوصل يف الـدعوى قرار قاضي حمكمة األحوال الشخصية) ٣(

وكيل املدعى عليـه مبتابعـة تبليـغ األشـخاص الثالثـة ، غـري منـشور ، وقـرار قاضـي حمكمـة بـداءة املوصـل يف الـدعوى 
 املتضمن تكليـف وكيـل املـدعي مبتابعـة تبليـغ املـدعى عليـه ، غـري منـشور ١١/٣/٢٠٠٨يف ) ٢٠٠٨/ب/١٠٢٨(

 واملتـضمن ٧/٤/٢٠٠٨يف ) ٢٠٠٧/تظلـم/٧٥٦(ر قاضـي حمكمـة بـداءة املوصـل يف اضـبارة الـتظلم املرقمـة ، وقـرا
 .تكليف وكيل املتظلم متابعة تبليغ املتظلم منه ، القرار غري منشور 

 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري ) ٧٠(املادة ) ٤(



                                                       ٤١                    )٢٠٠٩(، السنة ) ٣٩(، العدد ) ١١(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ومصلحة المدعي الذي یتضرر من اعتبار الدعوى كأن لم تكن ومراعاة للعدالة 
  . )١(لیھًفان األمر یقتضي عدم إیقاع الجزاء إال بناء على طلب من المدعى ع

ونعتقد أن موقف المشرع المصري من ھذا الواجب جدیر بالتأیید ألنھ 
یھدف إلى عدم بقاء الخصومة قائمة منتجة آلثارھا مدة طویلة في مواجھة المدعى 

وإذا كان المشرع العراقي .  )٢(علیھ دون أن یكون بإمكانھ العلم بھا والرد علیھا
 إذا لم یتمكن الخصم المدعي من للمحكمة أن تبطل عریضة الدعوى )٣(أجاز

إصالح الخطأ أو النقص الوارد في بیاناتھا والذي حال دون إتمام التبلیغ ، فان ھذا 
الجزاء اإلجرائي ال یمكن األخذ بھ وتطبیقھ في حالة إخالل الخصم بواجب متابعة 
التبلیغ أو اإلھمال فیھ ، علیھ نلتمس من المشرع النص على التكلیف ضمن 

ً العامة للتبلیغات القضائیة أوال وتحدید الجزاء المترتب على مخالفتھ ثانیا ، القواعد
ًللمحكمة أن تبطل موضوع التبلیغ بناءا (ونقترح أن یكون النص بالشكل األتي 

على طلب المطلوب تبلیغھ إذا أھمل طالب التبلیغ متابعة إجراءات التبلیغ ومضى 
یكن التأخیر في التبلیغ یرجع ألسباب ال على إصدار التبلیغ ثالثة أشھر ، ما لم 

  ) .دخل لطالب التبلیغ بھا
أما فیما یتعلق بواجب حضور جلسات المرافعة ، فان إقامة الدعوى ترتب 

، ویضمن  )٤(على الخصوم واجب الحضور أمام المحكمة لالستماع إلى أقوالھم
أ علیھا من ھذا الواجب للخصوم متابعة ما یدور في جلسات المرافعة ، وما یطر

ًتغیر في الطلبات ، ومعرفة ما یتخذ بشأنھم من قرارات وأحكام ، فضال عن أن 
  .)٥(حضورھم یعد فرصة لھم إلبداء دفاعھم ودفوعھم

إن حضور الخصم جلسات المرافعة ال یمكن وصفھ إال بالواجب اإلجرائي 
الن الخصم الذي یترك ھذا الواجب أو یقصر فیھ یتحمل الجزاء اإلجرائي 
المترتب على ذلك ، فبالنسبة للقانون العراقي فان جزاء ترك ھذا الواجب من قبل 

وإذا تكررت .  )٦(طرفي الدعوى دون عذر مشروع یتمثل بترك الدعوى للمراجعة

                          
ـــق علـــى نـــصوص . د) ١( ـــا ، التعلي ـــو الوف ـــانون املرافعـــات ، طامحـــد أب ـــشأة املعـــارف ، اإلســـكندرية ، ٦ق  ، ٢٠٠٠ ، من

  .٤١٠ص
  .٥١٥وجدي راغب ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ٥٠(املادة ) ٣(
  .٢٣٦أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص) ٤(
  .٣٠٣ ، مصدر سابق ، ص٢حممود حممد هاشم ، ج. د) ٥(
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ١ف/٥٤(املادة ) ٦(
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ھذه المخالفة مرة ثانیة فان الجزاء الذي تقرره المحكمة ھو إبطال عریضة 
  . )١(الدعوى

یختلف ) الجزاء(ن األخر ، فان األثر وإذا نفذ احد الخصوم ھذا الواجب دو
باختالف المركز القانوني الذي یشغلھ الخصم الغائب ، فان كان الخصم الغائب 
في مركز المدعى علیھ فان المرافعة تجري بحقھ وفقا للقواعد العامة للتقاضي، 
وإذا كان الغائب یشغل مركز المدعي فان من حق المدعى علیھ ان یطلب إبطال 

كل ھذا ما لم یكن عدم تنفیذ الواجب  )٢(عوى أو أن یطلب السیر فیھاعریضة الد
  .یعزى ألسباب مشروعة 

أن الحكمة من إبطال عریضة الدعوى  )٣(ویرى جانب من الفقھ العراقي
بطلب من المدعى علیھ بسبب عدم حضور المدعي تكمن في أن ترك المدعي لھذا 

تكون الدعوى التي نشأت جدیرة الواجب یدل على انھ غیر جاد غي دعواه ، فال 
  .بنظرھا أمام المحكمة ، ویعد اإلبطال بمثابة عقوبة 

فانھ رتب على ترك ھذا الواجب من قبل  )٤(أما بالنسبة للقانون المصري
طرفي الدعوى دون عذر مشروع إن أجاز للمحكمة أن تفصل فیھا أن كانت 

ًون مانعا من الفصل صالحة للحكم فیھا الن غیاب طرفي الدعوى یجب أن ال یك
فیھا ، وان القول بخالف ذلك یؤدي إلى تأخیر الوصول إلى الحقیقة دون مبرر ، 

ً، فضال عن أن ھذا األثر  )٥(وإعاقة توفیر الحمایة القضائیة بعمل سلبي ھو الغیاب
یرمي إلى اإلسراع بالفصل في الخصومات ، ویدفع الخصوم إلى االھتمام 

.  )٦(ا أمام القضاء ویمنع تحایل المتقاضین المماطلینبالدعاوى ، وتفادي تراكمھ
أما إذا كانت الدعوى غیر صالحة للفصل فیھا فان من حق المحكمة أن تقرر 

  .الدعوى )٧(شطب
وإذا ترك احد الخصوم لھذا الواجب دون عذر مشروع فان المحكمة تفصل 

حیفة ًشخصیا بص) معلن(ًبالدعوى بحكم حضوري ما دام الغائب كان مبلغا 

                          
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي) ٣ف/٥٤(املادة ) ١(
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ٥٦(املادة ) ٢(
  .٢٣٩أستاذنا الدكتور عباس العبودي ، مصدر سابق ، ص) ٣(
 . املدنية والتجارية املصري من قانون املرافعات) ٨٢(املادة ) ٤(
  .٣٠٢ ، مصدر سابق ، ص٢حممود حممد هاشم ، ج. د) ٥(
  .١٢امحد هندي ، شطب الدعوى ، مصدر سابق ، ص. د) ٦(
 .من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري ) ٨٢(املادة ) ٧(
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الدعوى ، فان كان غیر مبلغ بشخصھ ، فان المحكمة تمتنع عن نظر الدعوى 
  . )١(وتقرر تأجیلھا إلعادة التبلیغ

والذي یبدو أن موقف القانون المصري من مسألة عدم حضور طرفي 
الدعوى دون سبب مشروع وإجازتھ الفصل في الدعوى أن كانت صالحة للحكم 

ثل ھذا الحل یقلص من عدد الدعاوى المعروضة فیھا جدیر بالتأیید الن تبني م
على القضاء ویوفر الوقت ویردع تحایل الخصوم بشكل عام لذا ندعو المشرع 

من قانون المرافعات ) ٥٤(ًإلى األخذ بھ ونلتمس تعدیل الفقرة أوال من المادة 
  :ونقترح أن یكون النص بالشكل األتي

ا دون عذر مشروع فللمحكمة إن  الدعوى بعد تبلیغھماإذا تغیب طرف/ ًأوال (
  :تقرر

، وتعد الدعوى صالحة الفصل في الدعوى إن كانت صالحة للحكم فیھا .١
  .للحكم عند توافر مستنداتھا

 فإذا  حتى إذا كان المدعى علیھ غیر مبلغ بھا،ترك الدعوى للمراجعة، .٢
بقیت الدعوى كذلك عشرة أیام ولم یطلب احد طرفي الدعوى السیر فیھا 

 .ة الدعوى مبطلة بحكم القانون تعد عریض
 ).یجوز ترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك .٣

  
أما فیما یتعلق بواجب استئناف السیر في الخصومة، فقد تتعرض 

منع السیر فیھا مدة معینة وتجعلھا في حالة  الخصومة إلى عوارض تؤدي إلى
ندفاع الدعوى نحو تحقیق ركود، بحیث ال یسمح باتخاذ أي إجراء فیھا ویتوقف ا

  . )٢(غایتھا، بالرغم من كونھا قائمة ومنتجة آلثارھا اإلجرائیة والموضوعیة
إن ترك الخصومة في حالة ركود لفترة طویلة دون الفصل في موضوعھا 
أو وضع حد لھا تعد حالة استثنائیة مؤثرة على استقرار المراكز القانونیة وحقوق 

ي إلى تراكم الدعاوى أمام القضاء، لذا یقع على ًم، فضال عن كونھا تؤدوالخص
 الخصومة، وإال تعرضوا للجزاءات المفروضة يالخصوم واجب استئناف السیر ف

                          
) ٤٧٣ و ٤٦٨( والتجاريـة ، تقابلهــا املــادتني مـن قــانون املرافعـات املدنيــة) ٨٤(واملــادة ) ٨٢(الـشق األخــري للمـادة ) ١(

ًمـن قــانون اإلجـراءات املدنيــة الفرنـسي مــع مالحظـة إن احلكــم يكـون غيابيــا حبـق املــدعى عليـه الغائــب إذا مل يكــن 
 .ًمبلغا بشخصه أو كان احلكم ال يقبل الطعن فيه بطريق االستئناف 

  .٦ ، ص٢٠٠٢بة اجليل العريب ، املوصل ، اجياد ثامر الدليمي ، عوارض الدعوى املدنية ، مكت) ٢(
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على أساس إخالل الخصوم ببذل الھمة الكافیة لتسیر الخصومة ومتابعتھا  )١ً(قانونا
 ، فان أھمل المدعي استئناف السیر فيھویستوي في ذلك المدعي والمدعى علی

الخصومة الراكدة كان على المدعى علیھ بذل عنایتھ لقیادة الخصومة حتى ال یبقى 
ًمھدد بآثار إجراءات التقاضي التي تتخذ بحقھ مستقبال، كما ان المصلحة العامة 
تقتضي وجوب التعجیل بالفصل في الدعاوى حتى ال تتكدس أمام القضاء وتتراكم 

م الوصول بھا إلى غایتھا الطبیعیة لو ویطول علیھا العھد وكان في مقدور الخصو
  . )٢(أنھم ابدوا في تسییرھا ما یجب علیھم من النشاط والعنایة

ومن صور إخالل الخصم بھذا الواجب، عدم استئناف السیر في الخصومة 
المتروكة أو إھمال استئناف السیر في الخصومة الراكدة بعد زوال أسباب وقفھا 

إبطال عریضة الدعوى بحكم القانون في التشریع أو انقضائھا والذي یؤدي إلى 
فان الجزاء المترتب على عدم القیام  )٤(، وأما بالنسبة للتشریع المصري )٣(العراقي

  . )٥(بھذا الواجب ھو سقوط الخصومة أو انقضائھا بمضي المدة
  املبحث الثالث

  القوة القاهرة وأثرها على واجبات اخلصم اإلجرائية
 من تنفیذ الواجبات اإلجرائیة الملقاة على عاتقھ بسبب قد ال یتمكن الخصم

واقعة حالت دون ذلك، فإذا أصیب الخصم بمرض أقعده أو سجن الخصم أو حبس 
أو اعتقل أو اختطف أو ضرب منطقة الخصم الزلزال أو البركان أو الفیضان 

ائع فمنع من القیام بالواجبات اإلجرائیة أو متابعتھا، فھل یترتب على ھذه الوق
ًضیاع حقوق الخصم ومراكزه القانونیة ؟ أم أن ھذه الوقائع تعد عذرا مشروعا  ً

                          
  .٥٧٦إبراهيم أمني النفياوي ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .٥٠،٤٧ ، ص١٩٩١القاهرة ، امحد هندي ، التمسك بسقوط اخلصومة ، دار النهضة العربية ، . د) ٢(
 .قانون املرافعات املدنية العراقي من ) ٨٧(واملادة ) ٨٣(ًوالفقرة ثانيا من املادة ) ٥٤(ًالفقرة أوال من املادة ) ٣(
مـن قـانون اإلجـراءات ) ٣٨٦(من قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري وتقابلها املـادة ) ١٤٠ و ١٣٦(املادتني ) ٤(

 .املدنية الفرنسي 
ـا وأثارهـا إلمهـال ) ٥( الـسري فيهـا املـدة سقوط اخلصومة هو جزاء يقرره املشرع مقتضاه زوال الدعوى وإلغـاء مجيـع إجراءا

ــا وأثارهــا لعــدم  الــيت حــددها القــانون ، وأمــا انقــضاء اخلــصومة مبــضي املــدة فهــو زوال الــدعوى وإلغــاء مجيــع إجراءا
ًالــسري فيهــا املــدة احملــددة قانونــا النقــضائها دون انقطــاع للتوســع ، راجــع اجيــاد ثــامر الــدليمي ، ســقوط الــدعوى 

  .٨٨و١٣ ، ص٢٠٠٧ة املعارف ، اإلسكندرية ، املدنية وانقضائها مبضي املدة ، منشأ
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ًیؤدي إلى إعفاء الخصم من الجزاءات اإلجرائیة المفروضة قانونا لعدم تنفیذ 
  واجباتھ اإلجرائیة ؟

إن إغفال األثر المترتب على تلك الوقائع فیھ إھدار لمبدأ العدالة والسیما 
لوقائع تقع دون أن تكون إلرادة الخصم دخل فیھا، كما وان ًوان قسما من ھذه ا

األخذ بھذه الوقائع بنظر االعتبار واالعتداد باألثر الناجم عنھا سیؤدي إلى إھدار 
مبدأ االستقرار في المجتمع ویكون األمر أكثر خطورة إذا روعیت تلك الوقائع 

لى انھیار القانون بعد بشكل مطلق دون تمییز أو تفریق إذ سیؤدي األمر ال محال إ
  .انھیار االستقرار في المجتمع

ًكما وان التمسك بمبدأ االستقرار على حساب العدالة یشكل اعتداءا على 
ًحقوق الخصوم ومراكزھم القانونیة، كما انھ یصبح استقرارا غیر مرغوب فیھ 
ألنھ یتحقق رغم عدم تمكن الخصوم من اللجوء إلى القضاء أو تنفیذ واجباتھم 
اإلجرائیة، كما وان التضحیة باالستقرار للظفر بالعدالة من شأنھ أن یثیر الفوضى 

  .واالضطراب داخل المجتمع
فالبد من األخذ ) العدالة واالستقرار(ومن اجل التوفیق بین المبدأین 

بالواقعة التي حالت دون قیام الخصم بواجباتھ اإلجرائیة إذا توافرت فیھا شروط 
ة، فال یعتد بالواقعة التي تمنع أو تعیق الخصم من أداء واجباتھ فكرة القوة القاھر

اإلجرائیة إال إذا كانت تعد بالفعل قوة قاھرة حالت بینھ وبین تنفیذ واجباتھ 
  . )١(اإلجرائیة

إن بیان حكم الواقعة التي تعد من قبیل القوة القاھرة على واجبات الخصم 
ًرة في قانون المرافعات أوال ومن ثم اإلجرائیة یقتضي تحدید مفھوم القوة القاھ

  :بیان أثرھا على واجبات الخصم اإلجرائیة وذلك في المطلبین اآلتیین
  املطلب األول

  مفهوم القوة القاهرة 
وردت عدة تعریفات للقوة القاھرة على صعید المسؤولیة المدنیة، إذ عرفت 

سبتھ إلیھ من بأنھا كل أمر یصدر عن حادث خارج عن إرادة المدین ال یجوز ن

                          
ـــــة ، القـــــاهرة ، . د) ١( ـــــانون املرافعـــــات ، دار النهـــــضة العربي ـــــرمحن، القـــــوة القـــــاهرة يف ق  ، ٢٠٠١حممـــــد ســـــعيد عبـــــد ال

  .٢٤،٢٢ص
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وعرفت بأنھا حدث .  )١(غیر الممكن دفعھ یجبر الشخص على اإلخالل بالتزامھ
  .)٢(خارجي یقع عن نشاط والتزام المدین

 أما على صعید المسؤولیة اإلجرائیة، فان القوة القاھرة على نوعین خاصة
یره ، فأما القوة القاھرة الخاصة فھي واقعة خاصة بأحد الخصوم دون غ )٣(عامة و

من أطراف العالقة اإلجرائیة والناس بحیث یقتصر أثرھا علیھ وحده ، مثال ذلك 
ًخطف المحكوم علیھ واستمر الخطف حتى مضت مدة الطعن المقررة قانونا 
لألحكام ، أو فقدان المدعى علیھ الوعي ودخولھ على أثرھا غرفة العنایة المركزة 

وة القاھرة العامة فھي واقعة حالت بعد حضوره جلسة المرافعة األولى ، وأما الق
بین جمیع أطراف العالقة اإلجرائیة وبین تنفیذ واجباتھم اإلجرائیة ، وھي واقعة 
ًعامة شاملة لجمیع الناس سواء شملت الدولة بإكملھا كالغزو األمریكي للعراق أم 
شملت منطقة معینة دون غیرھا من المناطق كفرض حظر التجوال في حي سومر 

  . دون بقیة أحیاء المدینة بالموصل
وأین كانت القوة القاھرة عامة أم خاصة ، فقد عرفت بأنھا حادث ال یمكن 
للخصم أن یتوقعھ وال یمكنھ أن یدفعھ وخارج عن إرادتھ ویترتب علیھ أن یصبح 
ھذا الخصم في حالة استحالة مطلقة تحول بینھ وبین اللجوء إلى القضاء للمطالبة 

انونیة أو للدفاع عنھا أو اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمایتھا أو بحقوقھ ومراكزه الق
تنفیذ الواجبات واألعباء اإلجرائیة الملقاة على عاتقھ في المیعاد الذي حدده 

  . )٤(المشرع
كما وعرفت بأنھا واقعة أو حدث أو ظرف مستقل عن إرادة أطراف 

 توقعھا وال یمكن والغیر على حد سواء ال یمكن) الخصوم(الرابطة اإلجرائیة 
دفعھا أو استبعاد نتائجھا الضارة من شأنھا ان تجعل الخصم في حالة استحالة 

                          
بيـة ، حسن علي ذنون ، النظرية العامـة للفـسخ يف الفقـه اإلسـالمي والقـانون املـدين العراقـي ، مطبعـة النهـضة العر. د) ١(

  .١٣٧ ، ص١٩٤٦مصر ، 
ًالتعريـف حملكمــة الــنقض الفرنــسية نقــال عـن صــفاء تقــي عبــد نــور العيـساوي ، القــوة القــاهرة وأثرهــا يف عقــود التجــارة ) ٢(

  .١٣ ، ص٢٠٠٥الدولية ، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية القانون جامعة املوصل ، 
  .٢٠٤،٢٠٢حممد سعيد عبد الرمحن ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
  .٤٧املصدر السابق ، ص) ٤(
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مطلقة بحیث أنھا تحول دون مباشرتھ للعمل اإلجرائي للمطالبة بحقوقھ ومراكزه 
  . )١(القانونیة أو لتنفیذ الواجبات اإلجرائیة

ة عن إرادتھ كما ویمكن تعریفھا بأنھا واقعة تحیط بالخصم وتكون خارج
وتوقعھ تؤدي إلى استحالة تنفیذ الواجبات اإلجرائیة الالزمة للمحافظة على 

  .الحقوق والمراكز القانونیة 
إن االعتداد بالواقعة التي تعد من قبیل القوة القاھرة مرھون بتوافر الشروط 

  :اآلتیة 
  
  

   :یجب أن تكون الواقعة غیر متوقعة الحدوث : ًأوال 
رط إن الواقعة التي تحیط الخصم وحالت بینھ وبین تنفیذ ویقصد بھذا الش

واجباتھ اإلجرائیة لم یكن من المتوقع حدوثھا ، أما إن كانت الواقعة متوقعة 
الحدوث ، بان كان الخصم على علم بحدوثھا أو أنھا واقعة وشكیة الوقوع أو 

تى لو محتملة أو متصورة الوقوع ، فإنھا ال تصح أن توصف بالقوة القاھرة ح
  . )٢(استحال دفع أثارھا

إن مبررات ھذا الشرط تقوم على أساس إن الواقعة غیر متوقعة الحدوث 
تباغت الخصم وال تعطیھ فرصة التخاذ االستعدادات المناسبة على خالف الواقعة 
المتوقعة الحدوث فإنھا ال تقوم على المباغتة وتعطي الخصم فرصة التخاذ 

، فالخصم الذي  )٣(ًا بغیة تالفي اآلثار الناجمة عنھااالستعدادات المناسبة مسبق
ألمنیة ، فانھ یتعین یحكم علیھ ویتوقع حدوث حالة منع للتجوال بسبب األوضاع ا

ًعلیھ أن یبادر باالستعدادات المناسبة للطعن خالل المدة المقررة قانونا مع األخذ 
بنظر االعتبار إن حالة منع التجوال ال تعد من قبیل القوة القاھرة ألنھا من الوقائع 

  . )٤(المتوقعة في ظل األوضاع الراھنة في المجتمع
عول علیھ للقول بان الواقعة تعد متوقعة وتجدر اإلشارة إن المعیار الذي ی

الحدوث أم غیر متوقعة الحدوث ھو معیار موضوعي الن المالبسات والظروف 

                          
ياسر باسم ذنون ، القـوة القـاهرة وأثرهـا يف أحكـام قـانون املرافعـات املدنيـة ، حبـث حاصـل علـى قبـول للنـشر مـن . د) ١(

 .١٤جملة الرافدين للحقوق تصدرها كلية احلقوق جامعة املوصل ، غري منشور حلد اآلن ، ص
  .٩٩٦ابق، صعبد الرزاق السنهوري ، مصدر س. د) ٢(
  .٢٣صفاء تقي عبد نور العيساوي ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
  .١٥ياسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(



  ٤٨واجبات الخصم اإلجرائیة                                                                          

Rafidain Of Law Journal, Vol. (11), No. (39), Year (2009) 

الشخصیة التي تحیط بالخصم ال تأخذ بنظر االعتبار عند القیاس على الواقعة 
وإنما تأخذ بنظر االعتبار المالبسات والظروف الموضوعیة التي تحیط الشخص 

  . )١(ص على أموره ومصلحتھالمعتاد الحری
  :یجب أن یستحیل على الخصم تجنب الواقعة أو التغلب علیھا : ًثانیا 

ویقصد بھذا الشرط إن الواقعة على درجة یستحیل معھا على الخصم 
تجنبھا أو تجنب نتائجھا أو التغلب علیھا ، أما إن كان باإلمكان أو المستطاع 

ذل مجھود غیر معتاد فال تعد الواقعة من التغلب علیھا أو تجنب نتائجھا ولو بب
قبیل القوة القاھرة الن الخصم ملزم ببذل قصار جھده في تنفیذ واجباتھ 

، فالخصم الذي یعترض طریقھ إلى موقع المحكمة العدید من  )٢(اإلجرائیة
الحواجز والسیطرات التي ما كانت موجودة في السابق ، بسبب األوضاع األمنیة 

قصد المحكمة منذ ساعات الصباح األولى من اجل الوصول إلى ینبغي علیھ إن ی
المحكمة في الوقت المحدد للمرافعة ، أما التذرع باالزدحام المروري أو قلة 
المواصالت أو سد الطرق فال تعد مبرر لإلعفاء من الجزاء اإلجرائي المفروض 

  .على عدم تنفیذ الخصم لواجباتھ اإلجرائیة 
تحقق من ھذا الشرط ھو معیار موضوعي الذي ال إن المعیار المتبع لل

یعول على الظروف والمالبسات الشخصیة اللصیقة بالخصم فال یأخذ بالحسبان 
صفة الخصم الذي یدعي استحالة تجنب الواقعة التي حالت بینھ وبین تنفیذ واجباتھ 

إلى اإلجرائیة أو تجنب نتائجھا أو التغلب علیھا لعدم قدرتھ وعجزه، وإنما ینظر 
الشخص العادي الذي یوضع في الظروف نفسھا ومالبسات الخصم، فان تمكن 
من دفع ھذه الواقعة أو تجنب نتائجھا أو التغلب علیھا، فان ھذا الشرط یعد غیر 

  . )٣(متحقق مما یقتضي زوال صفة القوة القاھرة عن تلك الواقعة والعكس صحیح
  :صم أن تكون الواقعة خارجة عن إرادة الخ: ًثالثا 

ویقصد بھذا الشرط إن الواقعة التي یدعي الخصم أنھا قوة قاھرة قد حدثت 
بفعل أجنبي عنھ ، وان ال دخل إلرادتھ في وقوعھا ، أي إن الواقعة لم تكن نتیجة 
إھمال أو تقصیر ینسب إلیھ ، فإذا كانت إلرادة الخصم دور أو دخل في حدوثھا ، 

ب إلیھ ، فال تعد تلك الواقعة قوة أو أنھا وقعت جراء تقصیر أو إھمال ینس

                          
 ، منـشأة املعـارف ، اإلسـكندرية ، ١نبيل إمساعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية يف املواد املدنية والتجاريـة ، ط. د) ١(

  .٣٠٦ ، ص١٩٨٤
  .٥٠رمحن ، مصدر سابق ، صحممد سعيد عبد ال. د) ٢(
  .١٦ياسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص. د) ٣(
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، ذلك الن من سعى في نقض ما تم من جھتھ فسعیھ مردود علیھ ، كما  )١(قاھرة
وانھ لیس من الجائز أو المعقول إھدار القواعد القانونیة ومواعیدھا الحتمیة بسبب 

، فالخصم الذي یتم توقیفھ لمدة شھر ویخلى سبیلھ  )٢(إھمال الخصم وتقصیره
م یھمل متابعة دعواه یسقط حقھ بالطعن عن طریق تصحیح القرار بعدھا ث

التمییزي في جمیع األحوال إذا مضى على صدور القرار المراد تصحیحھ ستة 
  . )٣(أشھر
  :أن تؤدي الواقعة إلى استحالة تنفیذ الواجبات اإلجرائیة : ًرابعا 

ائجھا أو إذا كانت الواقعة غیر متوقعة الحدوث ویصعب تجنبھا أو تجنب نت
التغلب علیھا وكانت خارجة عن إرادة الخصم فان ھذا ال یكفي لوصف الواقعة 
بالقوة القاھرة ما لم یترتب علیھ استحالة تنفیذ الخصم للواجبات اإلجرائیة استحالة 
مطلقة بحیث یعجز الخصم وغیره بصورة تامة وكاملة عن أداء الواجبات 

لذي یعتقل من قبل القوات األمریكیة خالل ، فالخصم المحكوم علیھ ا )٤(اإلجرائیة
مدة الطعن المقررة لألحكام یعد في حالة استحالة مطلقة یعجز عن الطعن ضمن 
المدة القانونیة ، ذلك أن المعتقل في أیام اعتقالھ األولى یستحیل علیھ االتصال 
بأھلھ أو اتصال أھلھ بھ ، فكیف یمكن تصور بأنھ سوف یسمح لھ بتقدیم الطعن 

من مدتھ بواسطة إدارة المعتقل أو أن یسمح لھ بتوكیل من أجاز القانون توكیلھم ض
  .ألداء ھذا الواجب نیابة عنھ 

إن االستحالة المطلقة التي تؤثر في أداء الخصم للواجبات اإلجرائیة قد 
تكون استحالة مادیة كان یكره الخصم بواسطة القوة على ترك جلسات المرافعة ، 

ً، كان یكره الخصم معنویا من  )٥( إن تكون االستحالة معنویةكما ویمكن تصور
خالل تھدیده بالتشھیر  بسمعتھ أو سمعة عائلتھ إذا استمر على حضور جلسات 

  .المرافعة 
وغني عن البیان إن المعیار المتبع في ھذا الصدد ھو معیار الرجل المعتاد 

استحالة على الرجل الحریص على حقوقھ ومراكزه القانونیة ، فان ) موضوعي(
المعتاد تنفیذ الواجبات اإلجرائیة استحالة مطلقة ، فان الخصم یكون في حالة قوة 

                          
  .٥٣حممد سعيد عبد الرمحن ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
  .١٦ياسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص. د) ٢(
 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ٢٢١(املادة ) ٣(
  .٥٨ و٥٧حممد سعيد عبد الرمحن ، مصدر سابق ، ص . د) ٤(
  .٣٠٦نبيل إمساعيل عمر ، مصدر سابق ، ص. د) ٥(
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قاھرة ، وان تمكن الرجل المعتاد من تنفیذ الواجبات اإلجرائیة فان ھذا الشرط 
  . )١(یكون غیر متحقق وان استحال على الخصم القیام بواجباتھ

  املطلب الثاني
   )٢(على واجبات اخلصم اإلجرائيةاثر القوة القاهرة 

تطرق القانون الى بعض الوقائع التي یمكن القول انھا من قبیل القوة 
ًعلى وفاة الخصم مدعیا  )٣(القاھرة وتناول اثرھا على اجراءات التقاضي، اذ رتب

أكان أم مدعى علیھ أو فقدان أھلیتھ أو زوال صفة تمثیلھ في الدعوى انقطاع 
 ھذه الوقائع أثناء السیر في الدعوى ، كما ویترتب علیھا وقف المرافعة إذا وقعت

ًمدد الطعن المقررة قانونا لألحكام إذا وقعت الوقائع خالل المدة المقررة للطعن 
وبعد التبلیغ بالحكم الحاسم للدعوى ، بمعنى أخر إن األثر اإلجرائي الذي تتركھ 

ونیة للطعن بحسب وقت حدوثھا ھذه الوقائع ھو انقطاع المرافعة ووقف المدد القان
  .أثناء نظر الدعوى أم بعد صدور الحكم الحاسم في موضوعھا 

من قانون ) ١٧٤ و ٨٤(إلى القول إن المادتین  )٤(وقد ذھب احد الباحثین
ًالمرافعات المدنیة تعدا تأصیال قانونیا لفكرة القوة القاھرة التي تطرأ على الدعوى  ً

ر الحكم والتبلیغ بھ الن لیس إلرادة الخصوم دخل في أثناء السیر فیھا أو بعد صدو
  .ًحدوثھا فضال عن إن المشرع حدد األثر المترتب على وقوعھا

وإذا كانت الوقائع السالفة الذكر تعد من قبیل القوة القاھرة في قانون 
المرافعات، إال أن فكرة القوة القاھرة ال تقتصر على ھذه الوقائع ذلك إن الوقائع 

د من قبل القوة القاھرة ال تعد وال تحصى، وال یمكن التسلیم بأي حال من التي تع
األحوال بان مفھوم القوة القاھرة في قانون المرافعات ینحصر بواقعة وفاة الخصم 
أو فقدان أھلیتھ أو زوال صفة تمثیلھ ، بل إن كل واقعة غیر متوقعة الحدوث وال 

ھا استحالة تنفیذ الواجبات اإلجرائیة یمكن دفعھا أو تجنب نتائجھا ، ویترتب علی

                          
  .٩٩٦عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص. د) ١(
يرتتـب علـى القــوة القـاهرة يف قــانون املرافعـات اثـرين إجرائــي وموضـوعي ، فإمــا األثـر املوضـوعي فيتمثــل باإلعفـاء مــن ) ٢(

ء االلتزام أو تغيري موضوعه ، وأما األثـر اإلجرائـي فهـو مـا سنـسلط املسؤولية أو التيسري يف قواعد اإلثبات أو انقضا
 .عليه الضوء يف هذا املطلب دون اخلوض يف تفاصيل األثر املوضوعي للقوة القاهرة 

ـــانون املرافعـــات ) ٢١٦ و١٣٠(مـــن قـــانون املرافعـــات املدنيـــة العراقـــي وتقابلهـــا املـــادتني ) ١٧٤ و٨٤(املـــادتني) ٣( مـــن ق
 .ارية املصري املدنية والتج

  .٧،٦ياسر باسم ذنون ، مصدر سابق ، ص. د) ٤(
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استحالة مطلقة دون أن یكون إلرادة الخصم دخل في وقوعھا تعد قوة قاھرة ینجم 
عنھا ال محال اثر إجرائي ، فالخصم الذي یصاب بحالة غیبوبة یفقد على أثرھا 

 الفوضى  ـ بلد الخصم ـإدراكھ وأحاسیسھ والخصم الذي یحتل بلده وتنتشر فیھ
النھب والسلب وتنھار المؤسسات الحكومیة وتحرق وتتلف الوثائق وأعمال 

 كما حدث بعد دخول قوات االحتالل األمریكي لبغداد والموصل –والمستندات 
 والخصم الذي یعتقل أو یختطف والخصم –وغیرھا من مدن العراق الجریح 

سبب الذي یعجز عن اتخاذ إجراءات مناسبة لحمایة حقوقھ ومراكزه القانونیة ب
الخ من الوقائع یعد حالة استحالة مطلقة حالت ... حدوث إضراب في دوائر الدولة 
  .بینھ وبین تنفیذ واجباتھ اإلجرائیة

وإذا كان من الطبیعي التسلیم بان صور القوة القاھرة ال یمكن حصرھا، 
فھل یمكن األخذ باألثر المترتب على وفاة الخصم أو فقدان أھلیتھ أو زوال صفتھ 

انھا على الوقائع التي لم یرد بشأنھا نص ؟ وبمعنى أخر ھل یمكن القیاس وسری
وفاة الخصم أو فقدان أھلیتھ أو زوال صفة (على الوقائع التي ورد بشأنھا نص 

  وتطبیق حكمھا على الوقائع التي لم یرد بشأنھا نص ؟) التمثیل
من قانون ) ١٧٤ و ٨٤(إن الذي نعتقده إن تطبیق أحكام المادتین 

لمرافعات المدنیة بوصفھما أثار إجرائیة مقررة على وقائع عدھا القانون قوة ا
ًقاھرة على الوقائع التي تعد من قبیل القوة القاھرة إال انھ لم یرد بشأنھا نص أمرا 
ًممكن عن طریق القیاس وذلك التحاد العلة بین الوقائع المنظمة قانونا وغیر 

القوة القاھرة ، فكالھما تحول بین الخصم وبین ًالمنظمة قانونا والتي تعد من قبیل 
تنفیذ واجباتھ اإلجرائیة دون أن یكون باستطاعتھ دفعھا أو تجنب نتائجھا ، إال انھ 
من المتوقع حدوث حالة خلل في االقتباس عند التطبیق العملي ، والسیما وان 

ذكرھا على جاء ) الوفاة وفقدان األھلیة وزوال الصفة(ًالوقائع المنظمة قانونا 
إن وسبیل الحصر ال المثال ، وان األثر المترتب علیھا یعد استثناء من األصل ،

االستثناء ال یقاس علیھ وال یصح التوسع في تفسیره ، وإذا صح األخذ باآلثار 
) ٨٧(ًالمترتبة على الوقائع المنظمة قانونا ، إال إن مدة االنقطاع الواردة في المادة 

المدنیة العراقي ال تتناسب مع جمیع الوقائع التي تعد من من قانون المرافعات 
قبیل القوة القاھرة وان األخذ بھذه المدة سیؤدي إلى تكدس للدعاوى أمام القضاء ، 

من قانون ) ١٧٤ و ٨٤(ًوقطعا للخالف من جواز تطبیق أحكام المادتین 
 عدمھ ، المرافعات المدنیة العراقي على الوقائع التي لم یرد بشأنھا نص من

ًوتالفیا للخطأ المتوقع حصولھ عند القیاس على أحكام المادتین السالفتین الذكر ، 
ومن اجل تحدید مدة النقطاع السیر في الدعوى بسبب القوة القاھرة بشكل عام 
وبیان مصیر اإلجراءات التي تتخذ خالل فترة االنقطاع ووقف المدد القانونیة ، 
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 األثر اإلجرائي للقوة القاھرة المترتب على ندعو المشرع العراقي النص على
إجراءات التقاضي ضمن األحكام العامة لقانون المرافعات ، ونقترح أن یكون 

  :النص بالشكل األتي 
ینقطع السیر في الدعوى وتقف المدد القانونیة بنص القانون إذا استحال اتخاذ . ١(

عة الحدوث إجراءات التقاضي استحالة مطلقة بسبب واقعة غیر متوق
  .ویصعب دفعھا أو تجنب نتائجھا 

تبطل بحكم القانون اإلجراءات التي تتخذ خالل فترة انقطاع السیر في الدعوى . ٢
  .وفترة وقف المدد القانونیة 

تستأنف المحكمة السیر في الدعوى وتحتسب المدد القانونیة من زوال الواقعة . ٣
  . نتائجھا أو من إتاحة الفرصة الكافیة لدفعھا أو تجنب

تبطل عریضة الدعوى بحكم القانون إذا استمر انقطاع السیر في الدعوى بال . ٤
  ) .عذر مشروع عشرة أیام

ونرى أن ھذا المقترح كفیل بتقدیم الحلول الناجحة إذا حدث للخصم أثناء 
المرافعة أو أثناء مدد الطعن واقعة تعد من قبیل القوة القاھرة ، ویضمن التطبیق 

  ھذاًلقانون بما یتفق مع قواعد العدالة ومبدأ االستقرار ، فضال عن أنالسلیم ل
المقترح سیؤدي إلى توحید الموقف القضائي بین المحاكم على اختالف درجاتھا 

  .وأنواعھا 
إن من الصحیح القول إن الدفع بوجود القوة القاھرة التي حالت بین الخصم 

وع الشكلیة، لتعلق الدفع بإجراءات وبین تنفیذ واجباتھ اإلجرائیة یعد من الدف
دون مساسھ بأصل الحق موضوع الدعوى، مما یترتب علیھ إن  )١(التقاضي

الخصم الذي یتمسك بالقوة القاھرة علیھ أن یدفع بھا أمام محكمة الموضوع، وإال 
سقط حقھ بھذا الدفع إذا تمسك بھ ألول مرة أمام محكمة التمییز، إال إن التحقق من 

 من عدمھ یخضع للسلطة التقدیریة لمحكمة الموضوع ورقابة محكمة صحة الدفع
  .الن األمر یتعلق بوقائع )٢(التمییز

ولكن إذا كانت القوة القاھرة واقعة عامة صدر بشأنھا تشریع وھو ما 
یحدث عادة في أوقات الكوارث واالضطرابات الداخلیة والحروب فان من واجب 

 الخصم،ن تلقاء نفسھا، وان لم یتمسك بھ محكمة الموضوع إن تطبق التشریع م

                          

جنالء توفيق فليح ، الـدفوع الـشكلية يف قـانون املرافعـات ، حبـث منـشور يف جملـة الرافـدين للحقـوق تـصدرها كليـة . د) ١(
لد    .٩٧ ، ص٢٠٠٥ ، السنة العاشرة ، أيلول ٢٥ ، العدد ٧القانون جامعة املوصل ، ا

 .من قانون املرافعات املدنية العراقي ) ٥ف/٢٠٣(املادة ) ٢(
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فلت عن ذلك، كان من حق الخصم الطعن في حكمھا لمخالفة الحكم غفان ا
  .الذي یفترض علم المحكمة بھ ووجوب تطبیقھا لھ من تلقاء نفسھا )١(للقانون

وغني عن البیان إن إثبات القوة القاھرة یقع على عاتق الخصم الذي 
وع القوة القاھرة جائز في ھذه الحالة بالطرق القانونیة یتمسك بھا، وان إثبات وق

كافة الن األمر یتعلق بوقائع مادیة فیحق للخصم أن یثبت للمحكمة إن الذي حال 
بینھ وبین تنفیذ الواجبات اإلجرائیة واقعة لم یكن بالحسبان وقوعھا وال في مقدوره 

ال أو خطأ ینسب إلیھ أن یدفعھا أو یتجنب نتائجھا وانھ ال یوجد تقصیر أو إھم
إزائھا، وانھ قد استحال علیھ استحالة مطلقة بسبب الواقعة أن ینفذ الواجبات الملقاة 

  . )٢(على عاتقھ لحمایة حقوقھ ومراكزه القانونیة
ومن طرق إثبات الواقعة التقریر الطبي الصادر من المستشفى الذي كان 

ًسكریة التي كان الخصم محتجزا ًالخصم راقدا فیھا والكتاب الصادر من الوحدة الع
  . )٣(ًفیھا أو معتقال بھا

ولئن كان الخصم ھو المكلف بإثبات الواقعة التي تعد من قبیل القوة القاھرة 
الخاصة، فان الواقعة التي تعد من قبیل القوة القاھرة العامة یعفى الخصم فیھا من 

م حرب أو ثورة أو اندالع كقیا(اإلثبات وال یطالب بھ ، الن الكثیر من ھذه الوقائع 
ما یصدر قانون أو تعلیمات ) اضطرابات سیاسیة أو مسلحة أو انتشار وباء

بخصوصھا ویتقرر قطع السیر في المرافعات ووفق المدد القانونیة فال یكون 
ًواجبا على الخصم أن یثبت وجود النص القانوني ، وإنما یفترض علم القاضي بھ 

مسك بھ الخصوم ، وإذا لم تصدر تعلیمات أو قانون وھو ملزم بتطبیقھ ولو لم یت
بشأن ھذه الوقائع العامة فانھ یجوز للقاضي أن یبنى حكمھ علیھا دون أن یعد 

  . )٤(ًقضاء منھ بعلمھ الشخصي ألنھا وقائع عامة ومشھورة
  

   :اخلامتة
  :وتتضمن أھم النتائج والتوصیات وعلى النحو األتي

                          
مـن قـانون املرافعـات املدنيـة والتجاريـة ) ١ف/٢٤٨(من قانون املرافعات املدنية العراقي وتقابلها املـادة ) ٢١١(املادة ) ١(

 .املصري 
 .٢١١حممد سعيد عبد الرمحن، مصدر سابق، ص. د) ٢(
  .٢١٢ املصدر السابق ، ص)٣(
مــر اجلرجــري، مبــدأ حيــاد القاضــي املــدين، رســالة ماجــستري مقدمــة إىل كليــة القــانون جامعــة املوصــل، فــارس علــي ع) ٤(

 .٤٤، ص١٩٩٩
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  النتائج: أوال 
اإلجرائیة ھي عبارة عن سلوك یقع على عاتق الخصم واجبات الخصم  .١

للمحافظة على مصلحتھ الخاصة والمصلحة العامة ویترتب على عدم 
  .تنفیذھا أو اإلخالل بھا جزاء إجرائي یفرضھ القانون

تعددت اآلراء التي قیلت بشأن المصادر التي تنبع منھا واجبات الخصم  .٢
رأي القائل بان المصدر الرئیس اإلجرائیة، إال إن أدق ھذه اآلراء ھو ال

ًلواجبات الخصم اإلجرائیة نص القانون، فضال عن أن القرارات القضائیة 
 .ًواتفاق الخصوم تعدان في حاالت محدودة مصدرا لھذه الواجبات

واجبات الخصم اإلجرائیة ال تعد وال تحصى وان أھم ھذه الواجبات  .٣
لیغ القضائي وواجب واجب مراعاة الشكل وواجب متابعة إجراءات التب

حضور جلسات المرافعة وواجب استئناف السیر في الخصومة وواجب 
ًاإلثبات وواجب المعاونة في اإلثبات فضال عن واجب كشف الحقیقة 

 .وتقدیم المستندات
واجب مراعاة الشكلیة یفرض على الخصم اتخاذ اإلجراء القضائي وفق  .٤

لشكل توجب بطالن اإلجراء الشكل الذي یتطلبھ القانون وان عدم مراعاة ا
 .القضائي إال إذا تحققت الغایة منھ 

واجب متابعة إجراءات التبلیغات القضائیة یستلزم من الخصم أن یتابع  .٥
ًالتبلیغ القضائي ومعرفة مراحلھ أوال بأول من اجل تذلیل الصعوبات التي 
 تعترض طریق التبلیغ ، وان یزود المبلغ بالبیانات والمعلومات الالزمة

 .إلتمام التبلیغ في موعده المقرر 
واجب حضور جلسات المرافعة یقتضي حضور الخصم أمام المحكمة  .٦

لالستماع إلى أقوالھ ویضمن أداء ھذا الواجب متابعة ما یدور في جلسات 
المرافعة وما یطرأ علیھا من تغیر في الطلبات ومعرفة ما یتخذ بشأنھ من 

 .قرارات قضائیة وأحكام
مة في حالة ركود دون الفصل في موضوعھا أو وضع إن ترك الخصو .٧

ًحد لھا تعد حالة غیر مرغوب فیھا قانونا ألنھا تؤثر في استقرار المراكز 
ً وحقوق الخصوم فضال عن أنھا حالة تؤدي إلى تراكم الدعاوى یةالقانون

وتزایدھا أمام القضاء، مما یقتضي على الخصوم واجب استئناف السیر 
تعرضوا للجزاء على أساس إخالل الخصوم ببذل في الخصومة وإال 

 .الھمة الكافیة لتسییر الخصومة ومتابعتھا 
یشترط لالعتداد بالقوة القاھرة في قانون المرافعات أن تكون غیر متوقعة  .٨

الحدوث ویستحیل على الخصم تجنبھا أو تجنب نتائجھا أو التغلب علیھا 
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استحالة تنفیذ الواجبات وان ال دخل للخصم في حدوثھا وأنھا تؤدي إلى 
 .اإلجرائیة استحالة مطلقة 

رتب القانون على وفاة الخصم وفقدان أھلیتھ وزوال صفة تمثیلھ انقطاع  .٩
) ١٧٤ و ٨٤(السیر في الدعوى ووقف المدد القانونیة وذلك في المادتین 

ًمن قانون المرافعات المدنیة ، وان تلك المادتین تعدا تأصیال قانونیا لفكرة  ً
وة القاھرة التي تطرأ على الدعوى أثناء السیر فیھا وبعد صدور الحكم الق

 .والتبلیغ بھ 
  التوصیات: ًثانیا 
ندعو المشرع العراقي إلى األخذ ضمن القواعد العامة لقانون المرافعات  .١

بفكرة عدم جواز الحكم ببطالن اإلجراء القضائي إذا حقق الشكل الغایة 
راء الن شكلیة اإلجراء في صورتھا منھ رغم العیب الذي أصاب اإلج

الحدیثة تتسم بالمرونة وإنھا لیست غایة في حد ذاتھا ، ونقترح أن یكون 
 : النص بالشكل األتي 

  ) .ال یتقرر بطالن اإلجراء القضائي إذا تحققت الغایة منھ(
نلتمس من المشرع العراقي النص على واجب متابعة إجراءات التبلیغات  .٢

لخصم وتحدید الجزاء المترتب على مخالفة ھذا القضائیة من قبل ا
 : الواجب ونقترح أن یكون النص بالشكل األتي 

ًللمحكمة أن تبطل موضوع التبلیغ القضائي بناءا على طلب المطلوب (
تبلیغھ إذا أھمل أو اخل خصمھ متابعة التبلیغ ومضى على إصداره ثالثة 

 ) . التبلیغ بھاأشھر ، ما لم یكن التأخیر ألسباب ال دخل لطالب
من اجل تقلیص عدد الدعاوى المعروضة على القضاء وتوفیر الوقت،  .٣

ومن اجل ردع تحایل الخصوم ندعو المشرع العراقي إلى تعدیل الفقرة 
من قانون المرافعات المدنیة ونقترح أن یكون النص ) ٥٤(ًأوال من المادة 

 : بالشكل األتي
لیغھما دون عذر مشروع إذا تغیب طرفي الدعوى بعد تب/ ًأوال (

  :فللمحكمة أن تقرر
الفصل في الدعوى إن كانت صالحة للحكم فیھا، وتعد الدعوى   - أ

  .صالحة للحكم عند توافر مستنداتھا
ترك الدعوى للمراجعة ، حتى لو كان المدعى علیھ غیر مبلغ بھا   - ب

فإذا بقیت الدعوى كذلك عشرة أیام ولم یطلب احد طرفي الدعوى 
 .ر عریضة الدعوى مبطلة بحكم القانون السیر فیھا تعتب

 ) .یجوز ترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك  - ت
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لغرض اإلشارة بشكل صریح على األثر المترتب للقوة القاھرة على  .٤
واجبات الخصم اإلجرائیة في قانون المرافعات ، ندعو المشرع العراقي 

افعات ونقترح أن یكون إلى النص علیھ ضمن األحكام العامة لقانون المر
 : النص بالشكل األتي 

ینقطع السیر في الدعوى وتقف المدد القانونیة بنص القانون إذا . ١(
استحال اتخاذ إجراءات التقاضي استحالة مطلقة بسبب واقعة غیر 

  .متوقعة الحدوث ویصعب دفعھا أو تجنب نتائجھا 
ة انقطاع السیر في تبطل بحكم القانون اإلجراءات التي تتخذ خالل فتر. ٢

  .الدعوى وفترة وقف المدد القانونیة 
تستأنف المحكمة السیر في الدعوى وتحتسب المدد القانونیة من زوال . ٣

  .الواقعة أو من إتاحة الفرصة الكافیة لدفعھا أو تجنب نتائجھا 
تبطل عریضة الدعوى بحكم القانون إذا استمر انقطاع السیر في . ٤

  ) .وع عشرة أیامالدعوى بال عذر مشر
  

  :مراجع البحث 
  كتب اللغة العربیة: ًأوال 

  .الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، دون سنة طبع  .١
علي بن ھادیة وبلحسن البلیش والجیالني بن الحاج یحیى ، القاموس الجدید  .٢

 ، الشركة التونسیة للتوزیع ١للطالب ، تقدیم محمود المسعدي ، ط
   .١٩٨٠س ، ، تون

 ، دار العلم للجمیع ، بیروت ، دون ٤الفیروزابادي ، القاموس المحیط ، ج .٣
  .سنة طبع 

 ، المطبعة ١٩لویس معلوف ، المنجد في اللغة واألدب والعلوم ، ط .٤
  .الكاثولیكیة ، بیروت ، دون سنة الطبع 

  الكتب القانونیة: ًثانیا 
 ، دون ١إلجراءات ، طإبراھیم أمین النفیاوي ، مسؤولیة الخصم عن ا.د .١

   .١٩٩١ذكر اسم المطبعة ومكان الطبع ، 
 ، دون ذكر اسم ١إبراھیم نجیب سعد ، القانون القضائي الخاص ، ج.د .٢

   .١٩٧٣المطبعة ، اإلسكندریة ، 
اجیاد ثامر الدلیمي ، عوارض الدعوى المدنیة ، مكتبة الجیل العربي ،  .٣

   .٢٠٠٢الموصل ، 
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مدنیة وانقضائھا بمضي المدة ، منشأة المعارف ، ـــــــــ ، سقوط الدعوى ال .٤
   .٢٠٠٧اإلسكندریة ، 

 ، منشأة ٦احمد أبو الوفا ، التعلیق على نصوص قانون المرافعات ، ط.د .٥
   .٢٠٠٠المعارف ، اإلسكندریة ، 

احمد ھندي ، التمسك بسقوط الخصومة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، .د .٦
١٩٩١.   

   .١٩٩٣ى ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ـــــــــ ، شطب الدعو .٧
 ١٩٨٨ادم وھیب النداوي ، المرافعات المدنیة ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ، .د .٨

.  
جمال مولود ذیبان ، ضوابط صحة وعدالة الحكم القضائي ، دار الشؤون  .٩

   .١٩٩٢الثقافیة العامة ، بغداد ، 
قھ اإلسالمي والقانون حسن علي ذنون ، النظریة العامة للفسخ في الف.د .١٠

   .١٩٤٦المدني العراقي ، مطبعة النھضة العربیة ، مصر ، 
 ، دار النھضة ٧رمزي سیف ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، ط .١١

   .١٩٦٧العربیة ، القاھرة ، 
عباس العبودي ، شرح أحكام قانون المرافعات المدنیة ، دار الكتب للطباعة  .١٢

   .٢٠٠٠ والنشر ، جامعة الموصل ،
 ، نظریة ١عبد الرزاق السنھوري ، الوجیز في شرح القانون المدني ، ج.د .١٣

  ١٩٦٤االلتزام بوجھ عام ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 
عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طھ البشیر ، الوجیز في .د .١٤

 ، مصادر االلتزام ، دار الكتب للطباعة ١نظریة االلتزام ، ج
   .١٩٨٠النشر ، جامعة الموصل ، و

فارس علي عمر الجرجري ، التبلیغات القضائیة ودروھا في حسم .د .١٥
   .٢٠٠٧الدعوى المدنیة ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، 

فتحي والي ، الوسیط في قانون القضاء المدني ، دار النھضة العربیة ، .د .١٦
   .١٩٨٧القاھرة ، 

القاھرة في قانون المرافعات ، دار محمد سعید عبد الرحمن ، القوة .د .١٧
   .٢٠٠١النھضة العربیة ، القاھرة ، 

محمد محمود إبراھیم ، النظریة العامة للتكییف القانوني للدعوى في قانون .د .١٨
   .١٩٨٢المرافعات ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، 

 ، التقاضي أمام القضاء ٢محمود محمد ھاشم ، قانون القضاء المدني ، ج.د .١٩
   .١٩٤٦دني ، دار التجاري للطباعة ، مصر ، الم
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نبیل إسماعیل عمر ، سلطة القاضي التقدیریة في المواد المدنیة والتجاریة .د .٢٠
   .١٩٨٤ ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، ١، ط

 ، مطبعة أطلس ، مصر ، ١وجدي راغب ، مبادئ الخصومة المدنیة ، ط.د .٢١
١٩٧٨.   

  رسائل جامعیة: ًثالثا 
جاسم ، أداء الواجب في القانون العراقي ، رسالة ماجستیر راسم مسیر  .١

   .١٩٨٣مقدمة إلى كلیة القانون والسیاسیة جامعة بغداد ، 
صفاء تقي عبد نور العیساوي ، القوة القاھرة وأثرھا في عقود التجارة .د .٢

الدولیة ، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلیة القانون جامعة 
   .٢٠٠٥الموصل ، 

ر الجرجري ، مبدأ حیاد القاضي المدني ، رسالة ماجستیر فارس علي عم .٣
   .١٩٩٩ جامعة الموصل ، مقدمة إلى كلیة القانون

  البحوث: ًرابعا 
نجالء توفیق فلیح ، الدفوع الشكلیة في قانون المرافعات ، بحث منشور . د .١

في مجلة الرافدین للحقوق تصدرھا كلیة القانون جامعة الموصل 
   .٢٠٠٥ ، السنة العاشرة ، أیلول ٢٥  ، العدد٧، المجلد 

یاسر باسم ذنون ، القوة القاھرة وأثرھا في أحكام قانون المرافعات المدنیة . د .٢
، بحث حاصل على قبول للنشر من مجلة الرافدین للحقوق 
تصدر عن كلیة الحقوق جامعة الموصل ، إال انھ لم ینشر لحد 

  .اآلن 
  القوانین: ًخامسا 

   .١٩٥١ لسنة ٤٠اقي رقم قانون المدني العر .١
  .١٩٦٨ لسنة ٢٨قانون اإلثبات المصري رقم  .٢
   .١٩٦٩ لسنة ٨٣قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم  .٣
  .١٩٧٥ لسنة ١١٢٣قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي رقم  .٤
   .١٩٧٩ لسنة ١٠٧قانون اإلثبات العراقي رقم  .٥
  .١٩٩٨ لسنة ١٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم  .٦
 .مشروع القانون المدني العراقي  .٧

  القرارات القضائیة غیر المنشورة: ًسادسا 
 ٢٠٠٧/ت.ت/١٥١قرار محكمة استئناف نینوى بصفتھا التمییزیة المرقم  .١

   .١٦/١٢/٢٠٠٧في 
   .١١/٣/٢٠٠٨في ) ٢٠٠٨/ب/١٠٢٨(قرار محكمة بداءة الموصل  .٢
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في ) ٢٠٠٨/ش/٤٥(قرار محكمة األحوال الشخصیة بالموصل  .٣
٣١/٣/٢٠٠٨.   

   .٧/٤/٢٠٠٨في ) ٢٠٠٧/تظلم/٧٥٦(قرار محكمة بداءة الموصل  .٤
  الكتب األجنبیة: ًسابعا 
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