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Abstract	

The counter execution in the civil judicial judgments 
is a kind of obligation execution commenced by the previous 
debtor who turns out to be a creditor after the judgment of 
cancelation has been issued for his interest from the court of 
cassation against the previous creditor who has become a 
debtor after that , a case which requires reinstatement 
between the two parties before the original execution , and 
the cancelation of the previous executive procedures , in 
addition to the requirement on the part of the debtor after the 
cancelation , the creditor previously , to pay in ram what has 
already been received by the previous debtor after the 
cancelation. 
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، ٢٠٠٥،حلب،دار الرضوان،مختار الصحاح،اإلمام محمد بن أبي بكر الرازي)١(
.٤٥٣ص

دار ،المصباح المهنیر في غریب الشرح الكبیر،) أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي٢(
،١ط،؛ بدون اسم مؤلف، المعجم الوجیز٨٤٠ص،دون سهنة طبع،القاهرة،المعارف

.٦٢٦ص،م١٩٨٠- هـ ١٤٠٠،دون مكان طبع
،بیروت،دار المشرق،٢١ط،م البستاهنيتحقیق فؤاد افرا،مهنجد الطالب،) لویس معلوف٣(

.٨١٦ص،١٩٥٦،لبهنان
دون ،تركیا،اسطهنبول،المكتبة اإلسالمیة،المعجم الوسیط،) مصطفى إبراهیم وآخرون٤(

.٩٣٩ص،سهنة طبع
،دار إحیاء التراث العربي،٢ط،كتاب العین،) عبد الرحمن الخلیل بن احمد الفراهیدي٥(

.٩٦٧ص،٢٠٠٥،بیروت
؛ ویهنظر بصدد تفسیر اآلیة الكریمة والمعهنى المقصود من ٣٣اآلیة : ،) سورة الرحمن٦(

،٣ج،صفوة التفاسیر،الشیخ محمد علي الصابوهنجي،أهنفذوا ال تهنفذون،مصطلح
.١٢٥٩ص،م٢٠١٠- هـ ١٤٣١،بیروت،صیدا،المكتبة العصریة
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الفرع الثاهني
موقف الفقه اإلسالمي من التنفيذ العكسي

   


،٩المجلد ،لسان العرب)،بن مهنظور) اإلمام أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (ا١(
.٢٤١ص،٢٠٠٥،لبهنان،بیروت،دار صادر للطباعة،٤ط

. ٤٨٠ص،مصدر سابق،الرازي،َدَسُم اللحُم)) اإلهالة هي الودك ویعهني (٢(
تحقیق عبد السالم محمد ،معجم مقاییس اللغة،) ابي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا٣(

.١٠٧ص،هـ٣٩٥،ایران،قم،علمیة، دار الكتب ال٤ج،هارون
- ٧٥٤ر الجمهوري لدى الرومان () ظهرت هذه القاعدة وطبقت ألول مرة أبان العص٤(

) ق.م في قیام الحاكم المدهني البریتور بتطبیقها بهناًء على طلب أحد األطراف ٥٠٩
=حیث كان مجال تطبیق هذه،وعهندما تتحقق إحدى حاالت اإلعادة وفق شروط معیهنة
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والتصرف ،سهنة من عمره٢٥لقاعدة محصور في حالة القاصر الذي لم یبلغ الـ ا=
على أن یشترط .المشوب بأحد عیوب اإلرادة كالغلط واالكراه والتدلیس والموت المدهني

حیث ،لمباشرتها تحقق ضرر محقق لطالب اإلعادة وتقدیم الطلب خالل مدة معیهنة
ل و̧الغاء هذه التصرفات بأثر رجعي ورد ما یترتب على تحقق أیًا من هذه الحاالت زوا

الصدد : د. آدم وهیب الهنداوي یهنظر في هذا .استوفي بهناًء على إحدى هذه الحاالت
؛ ١١٨ص، ١٩٨٩بغداد، ،مطبعة التعلیم العالي،هاشم الحافظ، تاریخ القاهنونود.
٦٨و ٦٤ص،١٩٨٨،الدار الجامعیة،القاهنون الروماهني،عكاشة محمد عبد العالد.

،كلیة الحقوق،وأیضًا مؤلفه تاریخ الهنظم القاهنوهنیة واالجتماعیة مع د. طارق المجذوب
،؛ كما أشارت إلى ذلك تیماء محمد فوزي٣١٦و ٣١٥ص،١٩٩٨،جامعة بیروت
رسالة ماجستیر في القاهنون الخاص،  مقدمة لمجلس كلیة الحقوق في ،القضاء الوالئي

لجدیر بالذكر ان الشرائع العراقیة القدیمة لم ومن ا.١٠ص،١٩٩٧،جامعة الموصل
تعرف هذه القاعدة بقدر ما شددت على عدم جواز رجوع القاضي عن حكمه الذي سبق 

ورتبت المسؤولیة المدهنیة على ذلك فضًال عن عزله عن القضاء، وهذا ما ،وان أصدره
،. فوزي رشید: د. یهنظر بهذا الصددمن قاهنون حمورابي)أشارت إلیه المادة (الخامسة

،١٩٧٩،دار الرشید للهنشر،مهنشورات وزارة الثقافة واإلعالم،الشرائع العراقیة القدیمة
دراسة مقارهنة مع التشریعات القدیمة ،شریعة حمورابي،د. عباس العبودي؛ أ.١١٩ص

.٤٠و ٣٩ص،١٩٩٩،موصل،دار الكتب للطباعة والهنشر،والحدیثة
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الفواكه البدریة في األقضیة ،المصري المعروف بأبي الفرس) محمد بن محمد بن خلیل ١(
.٧ص،دون سهنة طبع،مصر،مطبعة الهنیل،الحكمیة

،بیروت،دار الكتب العلمیة،الفتاوي الكبرى الفقهیة،) أبو العباس احمد بن حجر الهیتمي٢(
.  ١٩٨ص،١٩٨٣

أقرب المسالك إلى مذهب الشرح الصغیر على ،) أبو البركات احمد بن محمد بن احمد٣(
.٤٩٥ص،مصر،مطبعة عیسى البابي الحلبي،اإلمام مالك

دار الفكر ،كشاف القهناع عن متن االقهناع،البهوتي،) مهنصور بن یوهنس بن ادریس٤(
.٣٣٠ص،١٩٨٢،بیروت،للطباعة والهنشر

اإلسالمي إساءة استعمال الحق في التقاضي بین الهنظام ،) هنقًال عن د. أحمد قطب عباس٥(
ویهنظر .٥٠ص،٢٠٠٦،االسكهندریة،دار الجامعة الجدیدة للهنشر،واألهنظمة القاهنوهنیة

هنظریة تهنفیذ األحكام القضائیة ،بهذا الصدد وللتفصیل د. أحمد علي یوسف جرادات
،عمان،دار الهنفائس للهنشر والتوزیع،١ط ،دراسة مقارهنة،المدهنیة في الفقه اإلسالمي

ضماهنات الخصوم أمام ،وأیضًا د. حسن محمد محمد بودي،اما بعده٢٧ص،٢٠٠٦
،٢٠١١،مصر،القاهرة،مطابع شتات،دراسة مقارهنة،القضاء في الشریعة اإلسالمیة

.وما بعدها١٢ص
مطبعة ،، تحقیق د. محیي هالل السرحان١ج،) أبو بكر عمر الخصاف ـ أدب القاضي٦(

.١٢٦ص،١٩٧٧،١٩٧٨،بغداد،اإلرشاد
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جالل ،؛ ویهنظر بصددها تفسیرها طبقًا للمعهنى الوارد فیها٦٥اآلیة : ،) سورة الهنساء١(
تفسیر ،الدین محمد بن أحمد المحلي وجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي

،م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٦،بیوت–دمشق ،دار ابن كثیر،١٢ط،الجاللین لإلمامین
.٨٨ص

ومن ،لحكم بالصحة وحكم بالموجب،إذ یمكن تقسیمه،ات متعددة) للحكم القضائي تقسیم٢(
،وقضاء استحقاق وترك وابتدائي وهنهائي،وقولي وفعلي،حیث كوهنه مقصود أو ضمهني

،للتوسع یهنظر د. أحمد علي یوسف جرادات.وبات،وحائز لقوة الشيء المقضي فیه
.وما بعدها٣٨ص،مصدر سابق

مكتبة ،٦ج،مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل،طاب) محمد بن عبد الرحمن الخ٣(
.٣٦ص،دون سهنة طبع،لیبیا،الهنجاح
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أدب ،هـ٤٥٠المتوفى ،) أبي الحسن علي بن محمد حبیب الماوردي البصري الشافعي١(
- هـ ١٣٩١(،بغداد،مطبعة االرشاد،تحقیق محي هالل السرحان،١ج،القاضي
.٢٦٨و ٢٦٧ص)،م١٩٧١

والجدیر بالذكر أن المجلة .٢٧٣ص،) من مجلة األحكام العدلیة١٧٨٩(مادة ) تهنظر ال٢(
١٨٦٩هنیسان ١٢الموافق ،هـ١٢٨٦محرم سهنة ١المذكورة وضعت موضع التهنفیذ في 

.٨/٩/١٩٥٣واستمر تطبیقها في العراق كقاهنون مدهني لغایة 
. ٢٧٣ص،) من مجلة األحكام العدلیة١٧٨٨) تهنظر المادة (٣(
.) من ذات المصدر والصفحة١٧٩٠تهنظر المادة () ٤(
شرح حدود ابن عرفة الهدایة الكافیة الشافیة لبیان ،) أبو عبداهللا محمد االهنصاري الرصاع٥(

،دار العرب اإلسالمي،تحقیق محمد ابو االحفاف،١ط،حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة
إذ أورده الخلیفة عمر ،ه مهنذ القدمومصطلح التهنفیذ شاع استعمال،١٩٩٣،لبهنان،بیروت

وأهنفذ إذا (بن الخطاب (رض) برسالته بالقضاء إلى أبي موسى األشعري والتي جاء فیها 
،اإلمام علي بن عمر الدار قطهني،أهنظر).تبین لك فأهنه ال یهنفع تكلم بحق ال هنفاذ له

=دون،لبهنان،بیروت،دار الكتب العالمیة،المجلد الثاهني،٢ط،٤ج،سهنن الدار قطهني
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،؛ شمس الدین أبو عبداهللا محمد بن أبي بكر أبن قیم الجوزیه١٣٢ص،سهنة طبع=
.  ٨٥ص،١٩٧٣،بیروت،دار الجلیل،اعالم الموقعین عن رب العالمین

تبصرة الحكام ،) القاضي برهان الدین إبراهیم بن علي بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون١(
،١٩٥٨،مصر،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،حكامفي أصول األقضیة ومهناهج األ

.١١٦ص
حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تهنویر ،) محمد امین المعروف بابن عابدین٢(

،مصر،مطبعة البابي الحلبي،٢ط،األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حهنفیة الهنعمان
. ٢٩٧ص،١٩٦٦-١٣٨٦

.١١٦ص،مصدر سابق،) ابن فرحون٣(
معین الحكام فیما یتردد )،الحهنفي() اإلمام عالء الدین ابي الحسن بن خلیل الطرابلسي ٤(

. ٥٣و ٥٢ص،١٩٧٣،، مطبعة مصطفى البابي الحلبي٢ط،بین الخصمین
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الهنظریة العامة للقضاء واإلثبات في الشریعة اإلسالمیة مع ،) محمد الحبیب التجكاهني١(
دون ،فاس،دار اآلفاق العربیة بغداد ودار الهنشر المغربیة،مقارهنات بالقاهنون الوضعي

.٢٠٠ص،سهنة طبع
. ٥٥و٥٤ص،مصدر سابق،) د. أحمد علي یوسف جرادات٢(
،حجیة الحكم القضائي بین الشریعة اإلسالمیة والقواهنین الوضعیة،) د. محمد هنعیم یاسین٣(

سبتمبر ،ث السهنة السادسةبحث مهنشور في مجلة الحقوق بالعدد الثالالقسم األول،
.١٣٥ص،تصدرها كلیة الحقوق بجامعة الكویت،١٩٨٢
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،بغداد،مطبعة العاهني،١ط،هنظام القضاء في الشریعة اإلسالمیة،) د. عبد الكریم زیدان١(
. ٢٥٧ص،م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤

،١ط،ةدراسة فقهیة قاهنوهنیة مقارهن،األحكام القضائیة الشرعیة،) د. وسام أحمد السمروط٢(
.٣٥٤و ٣٥٢ص،٢٠٠٩،لبهنان،بیروت ،مهنشورات الحلبي الحقوقیة



)٢٠) ، السنة (٦٤) ، العدد (١٨مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (18), No. (64), Year (20) 

٢٩١







          


           





          

           




         
         

         


،القاهرة،مطبعة الفجاله،سهنن الترمذي،) حدیث صحیح ورد عهند محمد بن عیسى١(
.١٣٥٩الحدیث ،)٣٣٩/ ٢(السهنن،هـ١٣٥٠

. ٣٥٣ص،مصدر سابق،) د. وسام السمروط٢(
تحقیق شعیب ،ابن حبان بترتیب ابن بلبهنانصحیح،) محمد بن حبان بن أحمد التمیمي٣(

،كتاب القضاء،م١٩٩٣هـ ١٤١٤،بیروت،مؤسسة الرسالة،٢ط،١١ج،االرهنؤوط
.٤٥٤و٤٥٣ص، ٥٠٦٦الحدیث رقم 

. ٢٧٦ص،مصدر سابق،) هنقًال : عن د. عبد الكریم زیدان٤(
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دار الكتاب ،٤ج،آسهنى المطالب شرح روضة الطالب،) ابو زكریا بن محمد األهنصاري١(
.٣٠٤و ٣٠٣ص،القاهرة، دون مكان وسهنة طبع،اإلسالمي

له العدید من المؤلفات ،هـ٢٣٨توفي سهنة ،) هو عبد الملك بن حبیب بن سلیمان السلمى٢(
).وفي طبقات الفقهاء والتابعین،وفي فضائل الصحابة،وتفسیر الموطأ،مهنها (الواضحة

دراسة ،السهند التهنفیذي في قاهنون المرافعات،د االزماري عبداهللا: د. السعید محم) هنقًال عن٣(
،٢٠٠٨،القاهرة،المكتب الجامعي الحدیث،تأصیلیة مقارهنة بأحكام الفقه اإلسالمي

.٣١٥ص
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مركز ،الهنظریة العامة للقضاء في اإلسالم،محیي هالل السرحان،) االستاذ الدكتور١(
.٣٣٤و ٣٣٣ص،م٢٠٠٧- هـ ١٤٢٨،ادبغد،البحوث والدراسات اإلسالمیة

وكذلك عهند صحیح مسلم بشرح اإلمام ٤/١٨١،) حدیث صحیح ورد في صحیح البخاري٢(
.١٧١٦والحدیث ١٣٤٢/ ١،٣ط،١ج،المطبعة العصریة القدیمة،الهنووي

. ٣٣٣ص،مصدر سابق،د محي هالل السرحان.) أ٣(
،٢٧٥المتوفى سهنة ،ن االشعث السجستاهنيد سلیمان بو ) حدیث صحیح أخرجه أبي داؤ ٤(

،القاهرة،مطبعة مصطفى محمد،سهنن أبي داود، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید
.والحدیث عن بریدة بن الحصیب٣٥٧٣الحدیث رقم ،دون سهنة طبع

.٧٩ص،مصدر سابق،) ابن فرحون٥(
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،١٣١٦،دون مكان طبع،مصر،٤ج،شرح فتح القدیر،) كمال الدین بن الهمام١(
.٢١٥ص

،هـ١٣٤٥،القاهرة،دار إحیاء الكتب العربیة،٢ج ،الفروق،) شهاب الدین القرافي٢(
وما ١٦ص،٧ج،بدائع الصهنائع في ترتیب الشرائع،؛ عالء الدین الكاساهني٢٠٨ص
جامعة ،تحقیق د. محمد الزحیلي،أدب القضاء،؛ ابن أبي الدم  الحموي الشافعيیلیها

.وما یلیها٢ص،دمشق
.وما بعدها٣٣٦ص،مصدر سابق،محي هالل السرحان،) األستاذ الدكتور٣(
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دراسة تحلیلیة مقارهنة في ،مسؤولیة الدولة عن أخطاء القضاء،) د. محمد رضا الهنمر١(
،القاهرة،المركز القومي لإلصدارات القاهنوهنیة،١ط،الهنظام القضائي المصري واإلسالمي

و ٢٢١ص،مصدر سابق،؛ د. حسن محمد محمد بدوي٣٩٨ص،٢٠١٠،مصر
٢٢٢.

دار المعرفة للطباعة ،البحر الرائق شرح كهنز الرقائق،) زین الدین بن هنجیم الحهنفي٢(
.٢٨٠ص،دون سهنة طبع،بیروت،والهنشر

خ ) الشیخ موفق الدین بن قدامه على مختصر اإلمام أبي القاسم عمر بن الحسین ؛ الشی٣(
وكالهما ،شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن أحمد بن قدامه المقدسي

،١٩٨٣،بیروت،دار الكتاب العربي للهنشر والتوزیع،على مذهب اإلمام أحمد بن حهنبل
: د. محمود كما أشار إلى ذلك،ومـا بعدها١٥١و ٣٣و ٢٨وما بعدها و ٢٧١ص

دراسة مقارهنة بقاهنون ،ائیة في الفقه  اإلسالميتهنفیذ األحكام القض،األمیر یوسف
،  ٢٠١١،مصر،دار الكتب القاهنوهنیة دار شتات للهنشر والبرمجیات،المرافعات

.١٨٠و ١٧٩ص
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.وما بعدها٢١٨ص،١٩٢٠،دون مكان طبع،المرافعات الشرعیة،أحمد إبراهیم) ١(
مطبعة ،١ط،اإلسالمالسلطة القضائیة وهنظام القضاء في ،) د. هنصر مؤید واصل٢(

.٣٢٨و ٣٢٦ص،١٩٩٧،مصر،األماهنة
.٧٩و ٧٨،اآلیتان،) سورة االهنبیاء٣(
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؛ اإلمام الحافظ عماد الدین أبي الفداء ٣٢٨ص،مصدر سابق،) اإلمامین الجلیلین١(
،٥ج،تفسیر القرآن العظیم)،هـ٧٧٤-٧٠٠(اسماعیل بین كثیر القریشي الدمشقي 

،م٢٠٠٥-هـ ١٤٢٥،القاهرة،مكتبة الصفا،ة محمد هناصر الدین االلباهنيتحقیق العالم
،١ط،الفعل الضار والضمان،؛ كما أشار إلیه : د. مصطفى احمد الزرقا٢٠٧ص

.٩ص،١٩٨٨،دمشق،الهناشر دار القلم
شرح صحیح مسلم )،هـ٦٧٦(ت ،أبو زكریا محي الدین بن شرف المعروف بالهنووي) ٢(

؛ كما أشار إلیه : د. احمد علي ١٩٤ص،١٩٩٩،القاهرة،جر للتراثدار الف،١ط
.٨٤و٨٣ص،مصدر سابق،یوسف جرادات
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املطلب الثاهني
املدلول التشريعي والفقهي للتنفيذ العكسي










الفرع األول 
املدلول التشريعي للتنفيذ العكسي 


        

         


      


باب ،كتاب الحدود،: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري الهنیسابوري في صحیحه) یهنظر١(
،الریاض،ودار السالم،دمشق،دار الفیحاء،٢ط،من أعترف على هنفسه بالزهنا

. ٤٤٣٥الحدیث ،٧٥٣ص،٢٠٠٠
وهو صفة الشيء وهیئته  ،المعهنى ذاته لغویاً ،) یعطي استخدام لفظ إعادة الحالة أو الحال٢(

والن المشرع العراقي استعمل لفظ إعادة الحالة ،وان هذا اللفظ  یؤهنث ویذكر،وكیفیته
یل وللتفص.لذا فأن استعمال اللفظ األخیر هو المعتاد على مدار البحث،القاهنونصبهن

،مصدر سابق،لویس معلوف،یهنظر،المذكورةلأللفاظالمعهنى اللغوي صبخصو 
.١٤٨ص
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لسهنة ١٣١وهنظیره المصري رقم ،١٩٥١لسهنة ٤٠ان القاهنون المدهني العراقي رقم )١(
وذلك بقدر تعلق األمر بإعادة حالة )،إعادة الحالة(استعمل مصطلح ،١٩٤٨

فضًال عن عدم إجازة العقد ،هندما یتم إبطال العقدوذلك ع،المتعاقدین إلى ما قبل العقد
تقابل المواد )،مدهني عراقي١٣٦/٢و ١٣٨/٢تهنظر المواد (.وفسخ العقد،الموقوف

،مدهني مصري). وقد أید القضاء العراقي وفي الكثیر من أحكامه١٦٠/٢و ١٤٢/١(
االتحادیة بالعدد قرار محكمة التمییز.ومن ذلك،استخدام هذا المصطلح لفظًا ومضموهناً 

الذي جاء .(غیر مهنشور)٢٣/١/٢٠١٢في ٢٠١١/ هیئة استئهنافیة مهنقول / ٢٣٥٠
لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي واقع ضمن المدة القاهنوهنیة قرر (،فیه

الن ،قبوله شكًال ولدى عطف الهنظر على الحكم الممیز وجد أهنه صحیح وموافق للقاهنون
ارة من العقود الشكلیة التي ال تهنعقد إال بالتسجیل في دائرة المرور عقد بیع السی

ألهنهاولحصول المدعى علیه / الممیز علیه / بصفته البائع استرداد السیارة ،المختصة
ولعجز الممیز عن إثبات دفعه .من متطلبات إعادة الحالة إلى ما كان علیه قبل التعاقد

علیه قرر تصدیق الحكم ،ه الیمین الحاسمة لخصمهبتسلیم السیارة للمدعي ورفضه توجی
وسبق لمحكمة التمییز االتحادیة وان اصدرت قرارًا بذات ).الممیز ورد الطعون التمییزیة

والذي ،غیر مهنشور)(،١٥/١٢/٢٠٠٨في ٢٠٠٨// مهنقول١٠٥٠وذلك بالعدد ،المآل
تسجیله في الدائرة من مبدئه اعتبار عقد بیع السیارة الخارجي باطل قاهنوهنًا لعدم 

ومما یهنبغي ).مما یستوجب إعادة الحالة ما بین الطرفین إلى ما قبل العقد،المختصة
اإلشارة إلیه أن تسمیة محكمة التمییز في العراق فضًال عن محاكم االستئهناف باالتحادیة 

والمهنشور ٢٠٠٥) من دستور جمهوریة العراق لسهنة ٨٩كاهنت وفقًا لما تضمهنته المادة (
.٢٨/١٢/٢٠٠٥في ٤٠١٢جریدة الوقائع العراقیة بالعدد ب
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.) من قاهنون أصول المحاكمات المدهنیة السوري٢٦١/١تهنظر المادة ()١(
رسالة ماجستیر في القاهنون ،دراسة مقارهنة،وقف التهنفیذ،اسراء غاهنم حمید القزاز)٢(

. ١٠٢ص،٢٠١٢،جامعة الموصل-مقدمة لمجلس كلیة الحقوق ،الخاص
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الفرع الثاهني
املدلول الفقهي للتنفيذ العكسي

         
     

ویهنظر بصدد شـرح ١٩٧٩هنوفمبر ٧الصادر في ٧٩أضیفت هذه المادة بالمرسوم رقم )١(
Jean cincentet Serge Guinchard , procedure civile , Dalloz , Paris , 1999 , p.526هـذه المـادة

،١ط،الحكم الشرطي،د. محمد سعید عبد الرحمن: كما یهنظر بصدد ذلك أیضاً 
.٤٥و ٤٤ص،لبهنان–بیروت ،رات الحلبي الحقوقیةمهنشو ،٢٠١١
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الهناشر ،وتطبیقاته العملیة١٩٨٠لسهنة ٤٥شرح قاهنون التهنفیذ رقم ،) مدحت المحمود١(
شرح قاهنون ،؛ مظفر حافظ٩٧ص،١٩٩٢،بغداد،الدائرة القاهنوهنیة لوزارة  العدل

.٥٨و ٥٧ص،١٩٥٨-١٩٥٧،مطبعة العاهني،التهنفیذ
. ١٠٢ص،مصدر سابق،راء غاهنم حمید القزاز) إس٢(
الحكم المهنفذ وفسخه او هنقضه في عدید إلبطال) طبق القضاء العراقي قاعدة إعادة الحالة ٣(

والتي یتجسد من خاللها مفهوم التهنفیذ العكسي حیث جاء بقرار محكمة ،من أحكامه
في ٢٠١١/ ت./ ت١٧٤استئهناف هنیهنوى االتحادیة بصفتها التمییزیة بالعدد 

لدى التدقیق والمداولة وجد ان الطعن التمییزي (غیر مهنشور) اآلتـي (،٢٢/٨/٢٠١١
واقع ضمن المدة القاهنوهنیة قرر قبوله شكًال ولدى عطف الهنظر إلى القرار الممیز وجد 

) من قاهنون التهنفیذ الن الحكم المهنفذ قد هنقض من ٥١أهنه صحیح وموافق ألحكام المادة (
لذا قرر ،مییز مما یقتضي إعادة الحالة إلى ما كاهنت علیه قبل التهنفیذقبل محكمة الت

فضًال عن قرار آخر صادر من محكمة .تصدیق القرار الممیز ورد الطعن التمییزي)
في ٢٠١٠/ت/٥٦استئهناف بغداد الرصافة االتحادیة بصفتها التمییزیة بالعدد 

العدل صحیح وموافق للقاهنون غیر مهنشور) والمتضمن (ان قرار المهنفذ (،١١/٣/٢٠١٠
إذا أُبطل الحكم المهنفذ أو فسخ () من قاهنون التهنفیذ هنصت على أهنه ٥١ذلك ان المادة (

أو هنقض كله فتعاد الحالة إلى ما كاهنت علیه قبل التهنفیذ دون حاجة الستحصال حكم 
ة ) من الماد٢علیها في الفقرة (صوعلیه فأن احتساب المهلة القاهنوهنیة المهنصو ،بذلك

ولیس ١٣/١٢/٢٠٠٩) من قاهنون إیجار العقار تكون من تاریخ إیداع الحكم في ٢٢(
هنظرًا لصدور ٣١/٨/٢٠٠٩من تاریخ الحكم الصادر من محكمة بداءة االعظمیة في 

.القرار التمییزي من هذه المحكمة بهنقضه)
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فیذ ویقصد ) هو مصطلح متعارف علیه في هنطاق تهنفیذ األضابیر التهنفیذیة في دوائر التهن١(
مهنه غلق ملف االضبارة التهنفیذیة بسبب استیفاء الدین او الطلب بصورة هنهائیة أو عهندما 

القاهنوهنیة التهنفیذیة فتحفظ في مخزن الدائرة بعد باإلجراءاتال یوجد مبرر لالستمرار 
.التأشیر في سجل األساس
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لیلیة في القاهنون المصري دراسة تح،أحكام محكمة الهنقض آثارها وقوتها،) د. أحمد ههندي١(
. ١٠٣ص،٢٠٠٦،االسكهندریة،والفرهنسي، دار الجامعة الجدیدة

،دون مكان طبع،أصول التهنفیذ الجبري في القاهنون اللبهناهني،) د. هنبیل اسماعیل عمر٢(
. ٩٥ص،١٩٩٧
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و ٥١٤ص،٢٠٠٦،بیروت،مهنشورات الحلبي الحقوقیة،التهنفیذ الجبري،) د. احمد خلیل١(
٥١٥ .

،القاهرة،دار الهنهضة العربیة،آثار إلغاء األحكام بعد تهنفیذها،) د. أحمد ماهر زغلول٢(
أصول التهنفیذ الجبري وفقًا لقاهنون المرافعات ،؛ د. سید أحمد محمود٣٢٤ص،١٩٩٢

.٣٣٣ص،٢٠٠٨،مصر،المحلة،دار الكتب القاهنوهنیة،في المواد المدهنیة والتجاریة
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)٢(

٢٠/١١/١٩٩٤جلسة ،ق٦٠لسهنة ،٢٦٣٢الهنقض المصریة برقم قرار محكمة)١(
،المهنشور بالهنشرة القضائیة الصادرة من المكتب الفهني لمحكمة الهنقض المصریة

أشار ٦/١٢/١٩٨١، جلسة ق٤٧لسهنة ١٤٦؛ویهنظر أیضًا قرارها برقم ١٢٨٧ص
لقومي لإلصدارات المركز ا،الهناشرالموسوعة الشاملة في التهنفیذ،،: د. أحمد ملیجيإلیه

وحیث اهنه من المقرر (والذي جاء فیه ٢٤٨ص،٢٠١٠–٢٠٠٩،القاهرة،القاهنوهنیة
قاهنوهنًا ان الغاء الحكم یترتب علیه اعتباره كأن لم یكن فیزول معه جمیع اآلثار المترتبة 

وتلغى جمیع إجراءات وأعمال ،ویعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره،علیه
ویعتبر حكم االستئهناف أو الهنقض سهندًا تهنفیذیًا ،التي تمت بهناًء على الحكم الملغيالتهنفیذ 

صالحًا إلعادة الحالة إلى ما كاهنت علیه قبل التهنفیذ الجبري دون حاجة إلصدار حكم 
).جدید

هنشر على شبكة ،١٩٨٩/دیسمبر / ٢٨جلسة ،٥٥سهنة ،٤٠٧قرار محكمة الهنقض رقم )٢(
.١٢/٧/٢٠١١تاریخ الزیارة یة وعلى الموقع االلكتروهني المعلومات الدول

www.darwishlegalpractic
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(1) Garsonnet, CezarBru: Traite theorique prattique depprocedure 
civile et commericale. T.6. 1915 , P. 758 – 759.  

مهنشور في المجلة ،١٩٩٨لسهنة ٣٧٧٦قرار محكمة الهنقض الفرهنسیة بالرقم )٢(
: أشار إلیه،١٠٠ص،الهنقض في المواد المدهنیة والتجاریة،االسبوعیة القضائیة

. ١٠٦ص،مصدر سابق،د. احمد ههندي
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املطلب الثالث
متييز التنفيذ العكسي مما يشتبه به
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األول الفرع 
متييز التنفيذ العكسي من منازعات التنفيذ


          

             
           


  


      


          

      
            

           
       

    
            

   
          




دار الجامعة ،ت التهنفیذ الجبري الوقتیة والموضوعیةاشكاال،) د. هنبیل اسماعیل عمر١(
،التهنفیذ الجبري،وما بعدها ؛ عبد الوهاب عرفه١١ص،٢٠١١،االسكهندریة،الجدیدة

.٢٦ص،٢٠٠٩،القاهرة،الهناشر المركز القومي لإلصدارات القاهنوهنیة،١ط
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مهنشور ٣١/١٢/١٩٨٧جلسة ،ق٥٣سهنة ،٥٦٨) قرار محكمة الهنقض المصریة بالرقم ١(
.١٢٢٥ص،٣٨السهنة ،بالهنشرة القضائیة للمكتب الفهني لمحكمة الهنقض

مهنازعات التهنفیذ الوقتیة ،الكتاب األول،موسوعة االرشادات القضائیة،) یحیى اسماعیل٢(
؛ المستشار احمد الطاهر ٧٢ص،٢٠٠٦،دون مكان طبع،٢طوالموضوعیة، 

.٤٦ص،٢٠١٠،دون مكان طبع،قاضي عقبات التهنفیذ المادیة،البتیتي
،جامعة بغداد،بیت الحكمة،١٩٨٠لسهنة ٤٥أحكام قاهنون التهنفیذ رقم ،د. سعید مبارك)٣(

.٧٩ص،مصدر سابق،؛ علي مظفر حافظ١٠٤ص،١٩٨٠
.من قاهنون التهنفیذ العراقي)٣٩و ٣٨و ٣٥و ٢٨تهنظر المواد ()٤(
،لبهنان،بیروت،مهنشورات الحلبي الحقوقیة،فیذیةالمشكلة التهن،) د. هنزیه هنعیم شالال٥(

،بیروت،مطبعة صادر،المشكلة التهنفیذیة،؛ القاضي هندى األسمر٩ص،٢٠٠٤
المؤسسة الحدیثة ،١ج،التهنفیذ،؛ القاضي الدكتور حریض معوض٤ص،٢٠٠٦
.٣٢٧ص،لبهنان،طرابلس،للكتاب
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(Less difficultes  execution) 




 



        





         

   
    

          
 


      

بحث ،الرسمیة في قاهنون المرافعات الجدیدقواعد تهنفیذ األحكام والعقود ،) د. رمزي سیف١(
السهنة ،٢ع،مهنشور في مجلة المحاماة التي تصدر من هنقابة المحامین المصریة الوطهنیة

.٤١٨ص،١٩٥٠،اكتوبر،الحادیة والثالثون
التمسك بالبطالن في ،) مرافعات مصري كما یهنظر د. احمد ههندي٣٥١) تهنظر: المادة (٢(

ومن الجدیر .٢٤٠ص،االسكهندریة،الجامعة الجدیدة للهنشردار،قاهنون المرافعات
بالذكر أهنه ال یوجد في قاهنوهني التهنفیذ والمرافعات المدهنیة العراقي ما یشیر إلى هكذا هنوع 

.من الدعاوى
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هنظامًا قاهنوهنیًا ،) تتبهنى بعض التشریعات ومهنها قاهنون المرافعات المدهنیة والتجاریة المصري١(
بإدارة العملیة التهنفیذیة واإلشراف علیها إداریًا وقضائیًا فضًال عن خاصًا فیما یتعلق 

فاألخیر هو ،حیث تسهند ذلك إلى ما یعرف بقاضي التهنفیذ،الفصل في مهنازعات التهنفیذ
وهذا ما ،قاضي یهندب في مقر كل محكمة جزئیة من بین قضاة المحكمة االبتدائیة

،ویهنظر بالتفصیل بهذا الصدد،ت المذكور) من قاهنون المرافعا٢٧٤أشارت إلیه المادة (
التهنفیذ الجبري في المواد المدهنیة التجاریة في القاهنون ،د. فایز احمد عبد الرحمن

.٢٢٩و٢٢٨ص،م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤،القاهرة،دار الهنهضة العربیة،المصري واللیبي
ویتم ،وال المدین) یقصد بمحكمة التهنفیذ هي محكمة جزئیة یجري بدائرتها التهنفیذ على أم٢(

،الطعن في المهنازعات الوقتیة أمام المحاكم االبتدائیة إذا لم تزد على عشرة آالف جهنیه
) من ذات ٢٧٥تهنظر المادة (،وأمام محكمة االستئهناف العالي، إذا زاد على ذلك

والتهنفیذ رقم ١٩٦٩لسهنة ٨٣والجدیر بالذكر إن قاهنوهني المرافعات المدهنیة رقم ،القاهنون
لم یتضمهنا ١٩٧٩لسهنة ١٦٠فضًال عن قاهنون التهنظیم القضائي رقم ١٩٨٠لسهنة ٤٥

.قاهنوهنیة فضًال عن تهنظیم مثل هذه المحاكم واختصاصاتهاصهكذا هنصو 
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: هنقًال عن،٤/٦/١٩٣٤في ،ق٣لسهنة ٨٣طعن رقم ،) قرار محكمة الهنقض المصریة١(
كمة الهنقض مهنذ اهنشاءها سهنة مجموعة المبادئ القاهنوهنیة التي قررتها مح،أهنور طلبه

.١٤٦ص، ٧،١٩٩٥و ٥ج،١٩٣١
.٩٥ص،مصدر سابق،هنبیل اسماعیل عمر) د.٢(
أصول وتفسیر وتطبیق قواعد التهنفیذ الجبري في قاهنون ،) د. كمال عبد الواحد الجوهري٣(

،دون سهنة طبع،القاهرة،دار محمود للهنشر والتوزیع،المرافعات المدهنیة والتجاریة
.٢٥٣ص
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)١(
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.) من قاهنون المرافعات المدهنیة والتجاریة المصري٣١٣و ()٣١٢(تهنظر المادتین )١(
والتي بموجبها أجازت للمعترض سواء كان ،) من قاهنون التهنفیذ العراقي٦٧تهنظر المادة ()٢(

أن یؤخر التهنفیذ في حالة حصوله على قرار بذلك من المحكمة ،المدین أو الغیر
تأخیر التهنفیذ في ص في حین هنجد أن اختصا.أي محكمة الموضوع،المختصة بذلك

٧٥٥- ٩٢بالتهنفیذ الملحق به رقم ص ظل قاهنون المرافعات الفرهنسي والمرسوم الخا
هو لمحكمة االستئهناف وحصرًا الرئیس األول للمحكمة ،١٩٩٢یولیو ٣١الصادر في 

فضًال عن ،رافعات المذكور) من قاهنون الم٥٢٤(وهذا ما أشارت إلیه المادة ،المذكورة
ویؤید الفقه الفرهنسي هذا االتجاه بتجدید محكمة .) من المرسوم أعاله٣١المادة (

والسیما األحكام المهنفذة والمشمولة بالهنفاذ .االستئهناف كجهة مختصة إلیقاف التهنفیذ
.المعجل

J Normand , juris – Glassenr , procedure civile , Fasc , no 67 , p 2060.  
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،المكتب الجامعي الحدیث،اشكاالت التهنفیذ ومهنازعات الحجز،المستشار أهنور طلبه)١(
؛١٣٣و ٣٢ص،مصدر سابق،؛ د. احمد الملیجي٤٦ص،٢٠١٢،االسكهندریة

،١ط،إشكاالت التهنفیذ الجبري في المواد المدهنیة والتجاریة،هنبیل اسماعیل عمرد.
.٢٤ص،١٩٨٢،هندریةالهناشر مهنشأة المعارف باإلسك

ألهنه غیر موجود أصًال ،الحكم المعدوم هو الذي ال یحوز حجیة األمر المقضي فیه)٢(
ویكون لقاضي التهنفیذ أو المهنفذ العدل عهند هنظر مهنازعات التهنفیذ أن یدحض تهنفیذه ومن 

ألن الحكم المعدوم ال یترتب علیه ،لیأمر بوقف وتأخیر تهنفیذ ذلك الحكم،تلقاء هنفسه
المكتب ،هنعدامها، بطالن األحكام وایهنظر : المستشار أهنور طلبة.أي أثر قاهنوهني

. ٦٤٤و ٦٤٢ص،٢٠١٢،االسكهندریة،الجامعي الحدیث
إذا استوفت مدیریة التهنفیذ من المدین مبالغ (من قاهنون التهنفیذ العراقي )٣٦المادة (صتهن)٣(

).زائدة تسترد مهنه دون حاجة لصدور حكم بذلك
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شرح قاهنون ،: القاضي عبود صالح مهديأشار إلیه.١٩٩٧/ / تهنفیذ٢٤٢٤) القرار ١(
.٧٥ص،٢٠٠٠،بغداد،مطبعة الخیرات،١٩٨٠لسهنة ٤٥التهنفیذ رقم 
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الفرع الثاهني
متييز التنفيذ العكسي من تناقض األحكام وتفسريها

        


       














) ٣٥) المجلس المذكور تم استحداثه في العراق بموجب أمر سلطة االئتالف المؤقتة رقم (١(
إذ ،٢٠٠٣أیلول ١٨في ٣٩٨٠یة بالعدد والمهنشور بجریدة الوقائع العراق٢٠٠٣لسهنة 

حل المجلس المذكور محل مجلس العدل الذي كان قد جرى تشكیله بموجب قاهنون 
ویعتبر مجلس القضاء االعلى حالیًا هو الهیئة .١٩٧٩لسهنة ١٦٠التهنظیم القضائي رقم 

القضائیة المشرفة على كل ما یتعلق بأعمال القضاة وشؤوهنهم وهو مستقًال عن وزارة
.العدل العراقیة

من إصدارات مجمع اللغة ،٣ط،٢ج،المعجم الوسیط،مصطفى إبراهیم وآخرون)٢(
.٥١٠ص،مادة هنقض،دون سهنة طبع،القاهرة،العربیة
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المصباح المهنیر في ،هـ٧٧٠المتوفى سهنة ،) أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي١(
. ٦٢٢ص،دون سهنة طبع،لبهنان،بیروت،میةالمكتبة العل،غریب الشرح الكبیر للرافعي

،االسكهندریة،دار المطبوعات الجامعیة،التعارض بین األحكام القضائیة،) د. أحمد خلیل٢(
.٣ص،١٩٨٩

دار ،الشروط الموضوعیة للدفع بحجیة الشيء المحكوم فیه،أحمد السید الصاوي)٣(
.١١و ١٠ص،القاهرة،الهنهضة العربیة

،١٩٩٧،دون مكان طبع،مبدأ عدم جواز تهناقض األحكام،حمد محمد حشیشد. أ)٤(
.١٣٦ص

.٧٠و ٦٩ص،مصدر سابق،لمستشار أحمد الطاهر البتیتي) ا٥(
.وما بعدها٨٠ص،مصدر سابق،) د. احمد خلیل٦(
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) المصطلح المذكور له عدة تسمیات مهنها حجیة الشيء أو األمر المقضي فیه أو حجیة ١(
ام التي حازت الدرجة القطعیة أو البتات أو القضیة المحكوم فیها للتفصیل یهنظر : األحك

مطابع ،مهنقحة ومزیدة٢ط،شرح أحكام قاهنون اإلثبات العراقي،د. عباس العبودي
.  ٢٧٤ص،١٩٩٧،جامعة الموصل

دراسة مقارهنة في هنظریة ،التهناقض اإلجرائي،) د. رمضان إبراهیم عبد الكریم موسى٢(
.١٩٩ص،٢٠٠٤،دون مكان طبع،الخصومة القضائیة

الحمایة اإلجرائیة للحكم المدهني من ،) للتفصیل یهنظر : د. أجیاد ثامر هنایف الدلیمي٣(
. ٢٤٧ص،٢٠١٤،موصل،دار الجیل العربي،التهناقض
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(1) GasscivIfev , 1981 , Bullciv , 1981. 1.p.41. N51 ,  
؛ ویهنظر بهذا الصدد ٤٤٨ص،مصدر سابق،راهیم: د. رمضان إبهنقًال عن

،مصدر سابق،وبالتفصیل د. احمد ههندي أحكام محكمة الهنقض اثارها وقوتها
وما بعدها.٢٦٦ص

لسهنة ٩٠مدهنیة اللبهناهني رقم ) من قاهنون أصول المحاكمات ال٥٦٢تهنظر المادة ()٢(
١٩٨٣.

.)(الهنافذ٢٠٠٧لسهنة ٢٥رقم ) من قاهنون التهنفیذ االردهني ١٧تهنظر المادة ()٣(
.الملغي)(١٩٥٢لسهنة ٣١) من قاهنون اإلجراء االردهني رقم ٥تهنظر المادة ()٤(
٣٧٠ص،٢٠٠٦،بغداد،المكتبة القاهنوهنیة،المرافعات المدهنیة،د. آدم وهیب الهنداوي)٥(

؛ عبد الكاظم فارس المالكي ١٥٤ص،مصدر سابق،؛ مدحت المحمود٣٧١و
من إصدارات رئاسة مؤسسة ١٩٨٠لسهنة ٤٥أحكام قاهنون التهنفیذ رقم ،روجبار صاب

،١٩٨٨،دائرة الشؤون العلمیة في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،المعاهد الفهنیة
مطبعة ،بیع العقار عن طریق المزایدة،وما بعدها ؛ عامر خطاب عمر١٥٥ص

.١١٨و ١١٧ص،١٩٧٣،بغداد،الزهراء
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