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تعميق عمى قزار قضائي متييزي
موضوع القزار /التهفيذ العيين لاللتزام-)*(-
د .أمحد حممد صديق
مدرس القانون املدني
جامعة كزكوك  /كمية القانون والعموم الشياسية

أوال  :رقم القزار التمييزي ومبدئه -:
رقم القزار -:
ذلهُ ١ايتُٝٝص االذباد ١ٜاملسقِ /958اهل ١٦ٝاالضتٓ٦اف ١ٝعكاز  /يف 2020/2/23
مبدأ القزار التمييزي-:
 إ احلُا ١ٜايكطا ١ٝ٥اييت ٜٛفسٖا االيتصاّ يف احلهِ ايكطا ٞ٥جيب اضتُسازٖا اىل َسحً١تٓفٝر احلهِ ٚاييت تكط ٞإ تهٖ ٕٛدفاً اضرتاتٝحٝاً ٚذيو يكطع دابس ايٓصاع بني
اخلص.ّٛ
 إ ٚضا ٌ٥محٌ املد ٜٔعً ٢ايتٓفٝر ايعٝين ٖ ٞاالنسا ٙايبدْ ٞا ٚايػساَ ١ايتٗدٜد١ٜٚاالنسا ٙايبدْ ٞحلٌُ املد ٜٔبايكٝاّ بأعُاٍ اْػا ١ٝ٥يف عكاز ٙغري ٚازد قاْْٛاً الٕ
َكتط ٢ذيو ٜتِ عٔ طسٜل االزغاّ اسجطدٖٚ ٟرا ذلعٛز قاْْٛاً.
يرا فإ عدّ اْصٝاع املدع ٢عً ٘ٝملرنس ٠تٓفٝر احلهِ بإشاي ١ايطسز اير ٟيف عكازٙ
جيعٌ احلهِ غري قابٌ يًتٓفٝر اال اذ اقرتٕ احلهِ ايكطا ٞ٥بفسض غساَات تٗدٜدٚ ١ٜبطًب
َٔ املدع ٞحتٜ ٢ه ٕٛاحلهِ قابالً يًتٓفٝر ايعٝين ( ّ َ ) 1 / 264دْ.ٞ

(*) مقال مخاجعة الموضوع.
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ثانيا -:مضمون القزار التمييزي
يد ٣ايتدقٝل ٚاملداٚي ١يٛحغ بإٔ ايطعٔ ايتُٝٝصَ ٟكدّ يف َدت٘ ايكاْ ١ْٝٛقسز قبٛي٘
غهالً ٚيد ٣عطف ايٓعس عً ٢احلهِ املُٝص ٚجد باْ٘ غري صخٝح  ٚرلايف ألحهاّ ايكإْٛ
الٕ املدع ٞقد اٚضح يف عسٜط ١دعٛا ٙبإٔ املدع ٢عًَ ٘ٝايو ملدازع االٚا ٌ٥االًٖ١ٝ
ٚاجملاٚز جملُع دٜٛإ ايطهين ايعا٥د يًُدع ٞاملػٝد عً ٢ايكطع ١املسقِ 37 ّ 1/49
بعٜٛسٚ ٙإ املدع ٢عً ٘ٝقد تطبب بأحداث اضسازاً جط ١ُٝيًُحُع ايطهين َٔ جسا٤
تطسب املٝا ٙايجك َٔ ١ًٝقطاطٌ ( رلاشٕ) املدازع اعال ٙيرا طًب دع ٠ٛاملدع ٢عً٘ٝ
بإشاي ١ايطسز َٚطببات٘ ٚالٕ ايكطع ١اعالَ ٙطحً ١باضِ املدع /ٞاضاف ١يٛظٝفت٘ مبٛجب
ايكٝد ايعكاز/55 ٟحصٜسإ 2012 /دلًد ًَ ٖٞٚ 1477و صسف َطاحتٗا ( 119دٚمن 19 ٚ
اٚيو) ٚقد اٚضح اخلبري املطاح يف َستطُ ١بإٔ ايكطع ١املسقُ 37ّ 47 ١بعٜٛس ٙدلاٚز
يكطع ١املدعٚ ٞمت تػٝٝد َٛاقع َدازع االٚا ٌ٥عًٗٝا ٚايكطع 37 ّ 47 ١بعٜٛس ٙباضِ
دلُٛع َٔ ١ايػسنا َٔٚ ٤ضُِٓٗ املدع ٢عًٚ ٘ٝقد اجست ذلهُ ١ايبدا ٠٤ايهػف املٛقعٞ
بصخب ١خبري َٗٓدع  َٔٚثِ ثالث ١خربا َٔٚ ٤ثِ مخط ١خربا َٔٚ ٤ثِ ضبع ١خربا٤
ٚاصدزت حهُٗا ايبداٚ ٞ٥يف املسحً ١االضتٓ٦اف ١ٝمت اْتداب تطع ١خرباٚ ٤اير ٟخًصٛا ف٘ٝ
بإٔ ٖٓاى اْبٛب تصسٜف املٝا ٙبكطس  15ضِ ( 6عكدٜ )ٙك ّٛبصسف املٝا ٙايجكَٔ ١ًٝ
ايكطاطٌ اىل خازج حدٚد عكاز املدع ٢عًٜٚ ٘ٝصب يف ازض املدعٚ ٞإ َطؤٚيٖ ١ٝرٙ
املدازع عٔ تطسب املا ٤ايجك ٌٝاىل ازض اجملُع ايطهين ايعا٥د يًُدعٚ ٞمت اقرتاح
املعاسج ١ذيو بإشاي ١ايطسز عٔ طسٜل زفع ٚذب ٌٜٛاْبٛب تصسٜف املٝاٚ ٙيتٓفٝر احٛاض
خسضاَْ ١ٝطًخ ١باضتدداّ املٛاد املاْع ١يًسطٛب ١اثٓا ٤ايصب ٚدلُٛع نًف ١اشاي ١ايطسز
ٖ ًَٕٛٝ 22 ٞدٜٓاز ٚقد اصدزت ذلهُ ١االضتٓ٦اف حهُٗا بريو ٚتسٖ ٣ر ٙاحملهُ ١إٔ
املدع /ٞاضاف ١يٛظٝفت٘ قد طًب ايتٓفٝر ايعٝين ٚعٔ طسٜك٘ فكط ٜتِ اشاي ١ايطسز املطتُس
اير ٟحصٌ بعكازٚ ٙايعرب ٠يٝظ ببٝإ نٝف ١ٝاشاي ١ايطسز عٓٝاً بٌ نٝف ١ٝايصاّ املدع ٢عً٘ٝ
بايتٓفٝر ايعٝين يف ازض عكازٚ ٙفُٝا اذا نإ املدع ٢عًٜ ٘ٝسفض ايتٓفٝر ايعٝين فُا ٖٛ
احلٌ املٓاضب إلجباز ٙعً ٢ايتٓفٝر ايعٝين الٕ احلُا ١ٜايكطا ١ٝ٥اييت ٜٛفسٖا االيتصاّ
ايكطا ٞ٥يف احلهِ جيب إٔ تطتُس ٖر ٙاحلُا ١ٜبرات ايٛتري ٠اىل َسحً ١تٓفٝر احلهِ ٚاييت
ٖ ٞاهلدف االضرتاتٝح ٞيكطع دابس ايٓصاع بني اخلصٚ ّٛالٕ ايتٓفٝر ايعٝين االجباز ٟايرٟ
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ٜك ّٛب٘ املد/ ٜٔاملدع ٢عً ٘ٝممهٔ ٚغري َطتخ ٖٛٚ ٌٝاالصٌ يرا ال ميهٔ االخر بطسٜل
ايتٓفٝر ٚالٕ ٚضا ٌ٥محٌ املد/ ٜٔاملدع ٢عً ٘ٝعً ٢ايتٓفٝر ايعٝين ٖ ٞاالنسا ٙايبدْٞ
ٚايػساَ ١ايتٗدٜدٚ ١ٜالٕ َٛضٛع االنسا ٙايبدْٚ ٞاجباز املدع ٢عً ٘ٝبايكٝاّ بأعُاٍ اْػا١ٝ٥
داخٌ عكاز ٙغري ٚازد قاْْٛا ً الٕ ذيو ٜتِ عٔ طسٜل االزغاّ اسجطدٖٚ ٟرا ذلعٛز قاْْٛاً
يرا فاْ٘ يف حاي ١عدّ اْصٝاع املدع ٢عً ٘ٝملرنس ٠تٓفٝر احلهِ بإشاي ١ايطسز جيعٌ ٖرا
احلهِ غري قابٌ يًتٓفٝر يرا فإ طسٜل ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜعً ٢املدع ٢عًٚ ٘ٝبطًب املدعٞ
دبعٌ احلهِ قابالً يًتٓفٝر الٕ املاد َٔ )1/264( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞقد ْصت ((جيرب املدٜٔ
عً ٢تٓفٝر ايتصاَ٘ تٓفٝراً عٝٓٝاً َت ٢نإ ذيو ممهٓاً)) ٚالٕ املاد َٔ )253( ٠ايكإْٛ
املدْ ٞقد ْصت صساح(( ١اذا نإ يتٓفٝر االيتصاّ عٓٝاً غري ممهٔ ا ٚغري َال ِ٥اال اذا قاّ
ب٘ املدْ ٜٔفط٘ ٚاَتٓع املد ٜٔعٔ ايتٓفٝر جاش يًُخهُ ١بٓا ً٤عً ٢طًب ايدا ٔ٥إٔ تصدز
قساز بايصاّ املد ٜٔبٗرا ايتٓفٝر ٚبدفع غساَ ١تٗدٜد ١ٜإٔ بك ٞممتٓعاً عٔ ذيو)) ٚالٕ تكازٜس
اخلربا ٤مجٝعاً قد خًصت اىل ضسٚز ٠قٝاّ املدع ٢عً ٘ٝبٓفط٘ بإشاي ١ايطسز اير ٟاحدث٘
عٔ طسٜل اعُاٍ اْػاٖٚ ١ٝ٥را ٖ ٛايتٓفٝر ايعٝين بعٚ ٘ٓٝالٕ ٖرا ايتٓفٝر ايعٝين ال ميهٔ إٔ
ٜهٚ ٕٛضْ ١ًٝاجع ١اال اذا اقرتٕ بفسض غساَ ١تٗدٜدٚ ٖٞٚ ١ٜض ١ًٝإلنسا ٙاملد( ٜٔاملدع٢
عً )٘ٝعً ٢تٓفٝر ايتصاَ٘ عٓٝاً ٚخالٍ َدٜ ٠تِ اَٗاي٘ فٗٝا فاذا تأخس عٔ ايتصاَ٘ بايتٓفٝر
ايعٝين اَاّ َدٜس ١ٜايتٓفٝر ٜصاز اىل ايصاَ٘ بدفع غساَ ١عٔ نٌ  ّٜٛا ٚاضبٛع ا ٚغٗس
ذبددٖا احملهُ ١يف ايفكس ٠احلهُ ١ٝبٓا ً٤عً ٢زأ ٟاخلربا ٤يف املد ٠اييت ٜطتػسقٗا انُاٍ
االعُاٍ االْػاٚ ١ٝ٥اييت عٓد االْتٗاَٗٓ ٤ا ٜتخكل اشاي ١ايطسز اير ٟحلل باملدعٚ ٞالٕ
املػسع ايعساق ٞقد حدد غسٚط فسض ايػساَ ١ايتٗدٜدٚ ١ٜجيب إٔ ته ٕٛبطًب َٔ املدعٞ
يرا ٜكتط ٞعً ٢احملهُ ١إٔ تطتفِٗ َٔ املدع /ٞاضاف ١يٛظٝفت٘ فُٝا اذا نإ ٜطايب
بفسض غساَات تٗدٜدَ ١ٜكرتَْ ١ع احلهِ بإشاي ١ايطسز ٚاضباب٘ عٓٝاً ٚفكاً يألي ١ٝاملسض١َٛ
اعال َٔ ٙعدَ٘ ٚعً ٢ض ٤ٛاالجاب ١ايطري بايدعٚ ٣ٛملا نإ احلهِ املُٝص قد صدز خالف
ذيو مما اخٌ بصخت٘ ٚتأضٝطا عًَ ٢ا تكدّ قسزت احملهُْ ١كض احلهِ املُٝص ٚاعاد٠
اضباز ٠ايدع ٣ٛاىل ذلهُتٗا يًطري فٗٝا ٚفكاً يًُٓٛاٍ املتكدّ غسح٘ عً ٢إ ٜبك ٢زضِ
ايتُٝٝص تابعاً يًٓتٝحٚ ١صدز ايكساز باالتفام ٚفل املادَ )3/210( ٠سافعات َدْ ١ٝيف
.ّ 2020/2/23
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ثالثا -:التعميق عمى القزار التمييزي-:
َٔ خالٍ ايسجٛع اىل حٝجٝات ايكطٜ ١ٝتبني يٓا إٔ ايكساز َتعًل مبٛضٛع ايتٓفٝر
ايعٝين ٚعً ٢ايسغِ َٔ إٔ احلهِ تطُٔ َبدأ َُٗا خبصٛص مش ٍٛاحلُا ١ٜايكطا ١ٝ٥اىل
َسحً ١تٓفٝر احلهِ باعتباز َٔ ٙاالٖداف االضرتاتٝح ١ٝيكطع يًخُاٚ ١ٜيكطع دابس ايٓصاع ,
يهٔ عً ٢ايسغِ َٔ ٖرا ٚجدْا دلُٛع َٔ ١املالحعات يرا ايكساز ايتُٝٝص ٟايرٜ ٟطتٛجب
بٝاْٗا َٔ خالٍ ايٓكاط ايتاي-: ١ٝ
 َٔ .1املعسٚف إٔ ايتٓفٝر ايعٝين ياليتصاّ قد ٜه ٕٛغدص ١ٝاملد ٜٔهلا اعتباز يف
تٓفٝرٖا يف احلاالت اييت تكتط ٞتدخٌ املد ٜٔغدصٝا  ,يهٔ احلهِ ايكطا ٞ٥قد ٚقع
يف خطأ يف َاٖ ١ٝاملعٝاز املعتُد يف إ ٜه ٕٛاملد ٜٔغدصٝت٘ هلا أُٖ ١ٝيف تٓفٝر
االيتصاّ عٝٓٝا  ,فٗٓاى ايتصاَات ٜطتٛجب تٓفٝرٖا عٓٝا تدخٌ املد ٜٔغدصٝا
يهفا٤ت٘ أ ٚصف ١خاص ١ب٘  ,مبعٓ ٢إ ٖٓاى َعٝازا غدصٝا( )1يف ذبدٜد تدخٌ املدٜٔ
يف تٓفٝر االيتصاّ عٝٓٝا ٚايرٜ ٟتُجٌ يف دلاٍ ادا ٤االبتهازات ْٚتاج ايفهس ٚايرٖٔ أٚ
عكٛد ايعٌُ  ,يهٔ املٛضٛع َتعًل بإشاي ١ايطسز املطتُس اير ٟحصٌ بعكاز املدع, ٞ
فػدص ١ٝاملد ٜٔاملدع ٢عً ٘ٝال ٜه ٕٛهلا اعتباز يف ايتٓفٝر ايعٝين يه ٕٛتٓفٝر اشاي١
ايطسز ال ذبتاج إىل صفَ ١عٓ ١ٜٛا ٚاعتباز َعني فًٝظ َٔ ايطسٚز ٠إٔ تهٕٛ
يػدص ١ٝاملد ٜٔاعتباز يف تٓفٝر ٖرا االشاي ١أّ ال.
 .2فات عً ٢ذلهُ ١ايتُٝٝص االذباد /١ٜاهل ١٦ٝاالضتٓ٦اف ١ٝايعكاز ١ٜايًح ٤ٛاىل تطبٝل
املاد َٔ )250( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞزقِ  40يطٓ 1951 ١اير ٟتطُٔ حهِ اَهاْ١ٝ
ايتٓفٝر ايعٝين اسجرب ٟاذا نإ ممهٓا َٔ د ٕٚإ ٜك ّٛب٘ املد ٜٔبٓفط٘ بإٔ ٜتِ
تهًٝف غري املد ٜٔبإزلاش ايعٌُ ٚاشاي ١ايطسز عًْ ٢فك ١املد ,ٜٔبعد َطايب ١ايدا ٔ٥بٗا,
فكد ٜهٖ ٕٛرا ايػري غدصا اجٓبٝا اْ ٚفظ ايدا( ٔ٥املدع )ٞبإذٕ احملهُ ١ا ٚبدٕٚ
( )1د .عادل جبخي دمحم حبيب ,التنفيح العيني لاللتدامات العقجية (دراسة تحليلية تأصيلية
مقارنة) ,دار الفكخ الجامعي ,االسكنجرية ,بجون سنة طبع ,ص.372
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اذٕ احملهُ ١يف حاالت االضتعحاٍ َٔٚ ،املعسٚف إٔ َا اذا نإ ايتٓفٝر ايعٝين ممهٓا
د ٕٚتدخٌ املد ٜٔغدصٝا اَس َرتٚى يًدا ٔ٥باعتباز ٙصاحب املصًخ ،)1(١فهإ
ٜطتٛجب عً ٢احملهُ ١إٔ ٜطتفِٗ املدع ٞيف ٌٖ إٔ غدص ١ٝاملدْ ٜٔفط٘ "املدع٢
عً "٘ٝي٘ اُٖ ١ٝيف تٓفٝر االيتصاّ بإشاي ١ايطسز اّ ال؟
 .3عدّ صخ ١تكازٜس اخلربا ٤اير ٟخًصت اىل إٔ ضسٚز ٠قٝاّ املدع ٢عً ٘ٝبٓفط٘ بإشاي١
ايطسز اير ٟاحدث٘ عٔ طسٜل اعُاٍ إْػا , ١ٝ٥يه ٕٛاالعُاٍ االْػا ١ٝ٥يٝطت
بايطسٚز ٠إٔ ٜك ّٛبٗا املدع ٢عً ٘ٝبٓفط٘ يهْٗٛا يٝطت َٔ ايتصسفات ٚاالعُاٍ
ايكاْ ١ْٝٛاييت ٜه ٕٛفٗٝا غدص ١ٝاملد ٜٔالعتبازات غدص ١ٝنهفا ٠٤املد ٜٔاٚ ٚجٛد
صف ١خاص ١ب٘  ,ثِ أْ٘ نإ ٜطتطٝع ايكاض ٞاضتٓتاج تكسٜس اخلربا ٤بطسٚز ٠قٝاّ
املد ٜٔبتٓفٝر اشاي ١ايطسز بٓفط٘ بأْ٘ املكصٛد إ َصازٜف اشاي ١ايطسز بايطسٚز٠
ٜكع.
 .4عً ٘ٝضٛا ٤نإ تٓفٝرٖا بٓفط٘ ا ٚعٔ طسٜل غدص اخس َٔ غري املد َٔٚ ,ٜٔجاْب
اخس ٚنُا َٖ ٛعً ّٛفإٔ تكازٜس اخلربا ٤يٝظ فٗٝا حح ١ٝقاًَْ ١ْٝٛصَ ١مبٛجب قإْٛ
االثبات ايعساق ٞزقِ  107يطٓ 1979 ١اذ ٜطتطٝع إ ٜأخر ببعض َا تطُٓ٘ تكسٜس
اخلبري ٚطسح ايباق ٞألْ٘ غري َكٝد بسأ ٟاخلبري(.)2
 .5بني ايكساز ايصاّ املدع ٞعٓد عدّ ايتٓفٝر ايعٝين بدفع غساَ ١عٔ نٌ  ّٜٛا ٚاضبٛع اٚ
غٗس ذبددٖا احملهُ ١يف ايفكس ٠احلهُ ١ٝمبٛجب احهاّ ايػساَ ١ايتٗدٜدٖٚ ,١ٜرا رلايف
ألحهاّ ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜاذا اْٗا ال تعترب حكا يًداٚ ٔ٥ال دٜٓا يف ذَ ١املد ,ٜٔفال جيٛش
( )1د .عبج الخزاق احمج السنهوري ,الوسيط في شخح القانون المجني ,نظخية االثبات بوجه
عام (االثبات /آثار االلتدام) ,ج ,3تحقيق وتنقيح المستشار احمج مجحت المخاغي ,دار

الشخوق  ,القاهخة ,3212 ,ص .747

( )3د .ادم وهيب النجاوي ,الموجد في قانون االثبات ,المكتبة القانونية ,بغجاد,3212 ,

ص111؛ د .عباس العبودي ,شخح احكام قانون االثبات القضائي ,ط ,3و ازرة التعليم
العالي والبحث العلمي ,جامعة الموصل ,كلية القانون ,1777 ,ص.372
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يًُدع ٞإ ٜطايب بتٓفٝر حهِ ايػساَ ١ايتٗدٜدٚ ١ٜامنا ٖٚ ٞض ١ًٝيًتٓفٝر يهطس تعٓد
املد ٜٔفُٝا اذا نإ غدصٝت٘ هلا اُٖ ١ٝيف تٓفٝر االيتصاّ  َٔٚثِ ٚحبطب احهاّ
املاد َٔ )254( ٠ايكاْ ٕٛاملدْ ٞايعساق ٞجيب عً ٢ايكاض ٞإ ٜساع ٞيف ذبدٜد َكداز
ايتعٜٛض ايٓٗا ٞ٥حبهِ فُٝا اذا مل ٜفد ايػساَ ١ايتٗدٜد ١ٜيف نطس عٓا املد ٜٔيف تٓفٝر
االيتصاّ َتطُٓا عٓصس ٜٔاٚهلا ايطسز اير ٟأصاب ايداٚ ٔ٥ايتعٓت اير ٟبدا ٙاملد,ٜٔ
ٚبٗرا ٜعد عٓصسا ادبٝا ٜطاف اىل عٓصس ايطسز ,اذ ٜعد تطاٚال ٚعدّ احرتاّ يًكطا٤
عً ٢ايسغِ َٔ فسض٘ ايػساَ ١ايتٗدٜد.)1(١ٜ

( )1د .عبج المجيج الحكيم ,دمحم طه البشيخ ,عبج الباقي البكخي ,الوجيد في نظخية االلتدام في

القانون المجني العخاقي ,ج ,3دار الكتب القانونية ,3227 ,ص  .41د .عبج المجيج

الحكيم ,الموجد في شخح القانون المجني ,أحكام االلتدام ,ج ، ,3ط ,4المكتبة القانونية,
بغجاد ,3227 ,ص.11
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