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  المقدمة                                                                                                         

  

  

  

 سلطة لوجود االساسية الغاية نّ إ والقضائية الفقهية الناحيتين من عليه المتفق من       

 االحكام واصدار المنازعات في والفصل كافةالناس  على القانون احكام تطبيق هي قضائية

 العدالة وتحقيق الكافة على وسريانه القانون سيادة مبدأ تطبيق شأنها من التي والقرارات

 السلطتين اداء ورقابة والمشروعية الشرعية وضمان والخاصة العامة الحقوق وضمان

 المن ثم و القانون حكم خالف على لصالحياتهما ممارستهما عدم لضمان والتنفيذية التشريعية

 امتناع او مماطلة او تأخير دونمن  وتنفيذه احترامه يتم ال قضائي قرار او حكم ألي قيمة

 السلطة عمل نظمت التي القوانين في ذلك المشرع اكد الذي القوانين عليه نصت ما وهذا

  .  القضائية

 هو مجتمع أي في والقانون العدالة منظومة يواجه ما اخطر انكذلك  الفقه يجمعو كما      

 االمتناع او تعطيل او تأخير نَّ أ والشك ، تطبيقه او تنفيذه على القائمين قبل من انتهاكه يتم ان

 على القائمين قبل من القانون حكم انتهاك عنوان يشكل القضائية والقرارات االحكام تنفيذ عن

 الركيزة وهما السلطات بين والفصل القانون سيادة بمبدأ بالمساس عنوانا ويشكل ، تنفيذه

  . للدولة االساس

 تعرضت التي الحقوق لضمان الالزمة االجراءات التخاذ الدولة وسيلة هي الدعوى أن اذ     

 الدعوى رافع وهو الحقَ  صاحب بين قانونية رابطة تنشأ هنا ومن الخطأ بسبب للضرر

 الستكمال تمهيداً  االجراءات في االستمرار من بد ال كان ولذلك الخطأ مرتكب و) المتضرر(

 غايتها ببلوغ انقضت قد تكون الدعوى فان وبذلك ، فيها بات حكم صدور ثم ومن المرافعة

. ) ١( درجةالبتات اكتسابه بعد به يقضي ما وتنفيذ لحسمها الدعوى هوغاية الحكم الن الطبيعية

 هو أو منه نقطة في أو عليها المطروح النزاع في المحكمة اليه تنتهي الذي الرأي هو والحكم

                                                           
ر النهضة العربية ، القاهرة ، دا٢ينظر ابراهيم البرغوثي ، تنفيذ االحكام القضائية وضمانات حسن سير العدالة ، ط) ١(
  .٣،ص ١٩٧٧،

 المقدمة



 
٦ 

 أو  الجزائية او المدنية الدعوى نظر اثناء معينة قضية في فاصالً  المحكمة تصدره الذي القرار

  .  )١( لها حد وضع

 ىعل تنقسم فهي غيبته أو عليه المدعى بحضور صدورها حيث من تختلف االحكام وان    

 احكام ىعل للطعن قابليتها حيث من االحكام تنقسم وكذلك غيابية واخرى حضورية احكام

 الموضوع في فاصلة إلى االحكام تنقسم موضوعاتها حيث ومن ، اخيرة وبدرجة اولى بدرجة

ً  يكون لكي  الحكم وان ، الدعوى في الفصل قبل صادرة واخرى  فيه فراتتو نْ أ البد صحيحا

 صحة شروط حيث من اما االصلية، نسخته بتحرير واخرى بإصداره الخاصة الشروط بعض

 بنفسه اطلع قد يكون ان الدعوى في الفصل يتولى الذي القاضي في يشترط فانه  الحكم اصدار

 اوجه وسمع بنفسه التحقيقات جميع في واشترك الدعوى في واالسانيد كافة  الدفوع على

 ،وكذلك المرافعة باب ختم بعد المداولة اجراء هي االخرى الشروط ومن فيها، للخصوم االدلة

    المادة نص من يستفاد وهذا مكتوب غير بحكم يعترف ال القانون الن، هوتوقيع تحرير يجب

ً  عنصراً  دتع الكتابة الن ذلك  مدنية مرافعات)   ١٦١(   واسبابه الحكم تحرير يجب لذا شكليا

 جلسة في بالحكم النطق االخرى الشروط ،ومن به للنطق المحكمة تحدده الذي الميعاد في

 نسخة لتحرير بالنسبة اما سرية، جلسة في نظرت قد الدعوى كانت ولو المداولة بعد علنية

 مدنية مرافعات) ١٥٩( المادة عليها نصت بيانات جملة تتضمن ان يقتضي فانه االصلية الحكم

ً   القضائي الحكم يصدر ان بعد  هي االثار هذه ومن اثاراً  يرتب فانه السابقة للشروط مستوفيا

 وفقعلى  ومنهجيته واشكاليته البحث اهمية بيان على وسنأتي ، فيه المقضي الشيء قوة

  -:التالية الفقرات

  

  :البحث اهمية: والً أ

 بين فهو ، البحث موضوع اختيار هو منه القانوني ال سيماو الباحث يواجهه ما اصعب نَّ إ    

 له التطرق تم الموضوع بان انتقاده ويتم المصادر فيه تتوافر موضوع اختيار بين مرينأ

 ً ً  له التطرق يتم لم موضوع اختيار وبين جديد بشيء يأت ولم سابقا  بعقبة االصطدام ويتم سابقا

 من يغنَ  لم فهو االمرين هذين بين البحث محل الموضوع هذا ان ، والمراجع المصادر قلة

من  موضوع هو فال القضاء ابداع وليد فهو ، العراقي المشرع من تجاهله وتم البحث

 القانون موضوعات من موضوع هو وال)  المدنية المرافعات( االجرائي القانون موضوعات

                                                           
 .٥١، ص١٩٧٤، ٣أحمد ابو الوفا ، المرافعات المدنية والتجارية ، ط د ينظر) ٢(
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 اجد لذا القوانين لهذه خليط فهو ،) التنفيذ ، العقاري التسجيل المدني، القانون( الموضوعي

 جنةلال ارتائت كما المتواضع الجهد هذا في القانونية تباتالمك اغناء هي و العلمية الفائدة ان

  . القضائي المعهد في للبحوث الموقرة

  

   - :البحث اشكالية: ثانيا

  :تثير موضوع البحث  إشكاليات عدة يمكن بيانها أو طرحها على شكل التساؤالت وكما يلي 

ً الحد الخصوم ، ولم يتم في حالة صدور حكم قضائي  - ١ مكتسب الدرجة القطعية وثبت حقا
  تنفيذه وفقد قوته التنفيذية بمرور المدة القانونية ما هو الحكم في هذا الفرض ؟

  ماهي مصير الحقوق الثابتة في هذا الحكم ؟ - ٢

  هل أغفل المشرع العراقي تنظيم هذه المشكلة ؟ - ٣

في سبيل سد الفراغ التشريعي في فرضيته ان وما هو القضاء وهل سعى الى االجتهاد  - ٤
  وجد ؟ 

فاذا ما تم معالجته من قبل القضاء على فرض ثبوته كيف كانت المعالجة ؟ وماهي  - ٥
ً في تلك المعالجة ام  المبررات التي أستند اليها ؟ وماهي طريقة المعالجة ؟وهل كان موفقا

  تعدى اختصاصه المحصور في تطبيق القانون ؟ 

 االجابة يتم وسوف. العراقي المشرع يعالجها لم  حاالت وهي تثار، التي التساؤالت من غيرها

   البحث هذا في عليها

  

 ً    -:البحث منهجية: ثالثا

 في الولوج تقتضي البحث طبيعة نَّ أل وذلك،  الفلسفي الجانب على البحث كتابة في اعتمدنا لقد

 على عرجنا و القوة، هذه اقرار في المشرع فلسفة وبيان التنفيذية للقوة الفلسفي االساس

 كتابة في التطبيقي الجانب اعتمدنا وكذلك المفضل، للرأي وترجيحنا الفقهية اآلراء تحليل

 اغناء في كبير دور لها كان التي التمييز محكمة رأسها وعلى المحاكم قرارات وهي البحث

 التي البحث كتابة في النظري الجانب اعتمدنا وكذلك البحث هذا من المرجوة للفائدة استكماالً 

 كتابة في راعينا ناأنّ  القول يمكن من ثمَّ و وفقهائه  القانون شراح بمؤلفات باالستعانة تتمثل

  .ةوالعملي ةوالنظري ةالفلسفي وانبالج بين الجمع البحث
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 تناولت التي المصادر بقلة المتمثلة الصعوبات بعض البحث كتابة اثناء واجهتنا الحقيقة وفي

 الترتيب وحسب مبحثين إلى البحث هذا قسمنا فقد لذلك والجامعات المكتبات في الموضوع هذه

  .االتي

   القضائية حكاملأل التنفيذية القوة بتجديد التعريف -:االول لمبحثا

   القضائية حكاملأل التنفيذية القوة تجديد احكام – الثاني المبحث

  

  التوفيق ولي وهللا                                                                             
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    ولاأل المبحث                                  

  لألحكام القضائية التنفيذية القوة بتجديد التعريف                

  

المتوخى من اللجوء الى القضاء اذ ال ينفع ن تنفيذ األحكام القضائية هو الهدف إ       

، ان عدم التنفيذ او التأخير عن التنفيذ ومن جانب آخر هذا من جانب ة بحق ال نفاذ له بالمطال

يؤثر على مصداقية األحكام وعلى القوة  ومن ثمَ ، فيه يلحق ضرراً جسيما بالمحكوم له 

يتوفر مرجعية قانونية خاصة به في القواعد ع البحث ال ووان موض، التنفيذية للحكم القضائي 

عن مدلول  األمر الذي دعانا الى البحث العامة في القوانين ولكنه من ابداع القضاء العراقي

  .تجديد القوة التنفيذية في مطلب وعن ذاتية تجديد القوة التنفيذية في مطلب ثان 

  

  

   االول المطلب                                       

  لألحكام القضائية التنفيذية القوة تجديد مدلول                   

  

ن نعرف معناه ثم أحكام القضائية يقتضي مدلول تجديد القوة التنفيذية لأل يجادإان        

ن دعوى تجديد القوة التنفيذية المستندة الى موضوع البحث لم تكن متأصلة أل ،مرجعيته 

زال قضاء العراقي الرصين الذي كان وماداع البإت من ما جاءنً إ بعنوان صريح في القوانين

ذا ل )١(وتنفيذ القوانين واستقرار المعامالت القانوني يؤدي الدور الفعال في استقرار االمن 

نطاق تجديد ن نشير الى معنى تجديد القوة التنفيذية في فرع ثم نعرج الى اقتضت الحاجة  أ

  .في فرع ثان  القوة التنفيذية 

  

  

                                                           
 على الواضح االثر ولها يصدرها التي االحكام خالل من البالد استقرار في الرئيس الدور له زالي وال كان العراقي لقضاءا) ١(

 على واسع صدى لها كان التي التعاميم ومن الموقر االعلى القضاء لمجلس الدورية االجتماعات اخر جانب ومن جانب من الشارع
نوفمبر / المعمم في اليوم الثامن من تشرين الثاني  ارهاب دعوى العشائرية الدكة باعتبار الخاص التعميم منها العراقي الشارع

/٢٠١٨ .  
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   االول الفرع                                      

  حكام القضائية لأل القوة التنفيذية  تجديد معنى                    

  

ى معناه لألحكام القضائية يتطلب التطرق إلن الوقوف على معنى تجديد القوة التنفيذية إ     

ً حتى نتمكن من ان نضع تعريفمن الناحية اللغوية فضال عن معناه من الناحية االصطالحية   ا

ً جامع ً مانع ا ، يشمل جميع الصور والحاالت واالحتماالت لذا يقتضي الولوج الى المعنى اللغوي  ا

  : ثم نعرج الى المعنى االصطالحي كما في التفصيل االتي 

  - :اللغوي المعنى: اوال

) تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية ( ان المفردات التي كونت موضوع البحث        

  :من وجهة نظر اهل اللغة وهي كما يأتي  انفرادينبغي تعريف كالً منها على 

 : كلمة تجديد - ١

، فمعناها يفهم حسب موقعها من الجملة ، فاذا كانت بصيغة على وزن تفعيل  التجديد    

 فهو)  تجديدا يجدد(،او صيغة المضارع )  جدد( اما ان يكون في صيغة الماضي   ، الفعل

 ، والحيوية القوة اليه اعاد بمعنى  نشاطه جددأي  ، تعديتفيد ال) مجدد( والمفعول ،مجدد

 صيره أي )  الشيء جدد( في اطالقها و ، اصلحهأي )  بيته جدد( تورد في صياغة  قدو

بمعنى اعادة النظر في  ) جدد(مصدر  فيكون في ،  سمالااما اذا جاءت بصيغة  .  جديدا

  .)١(الموضوعات الرائجة وادخال تعديل عليها بحيث تبدو مبتكرة لدى المتلق 

  :القوة  كلمة  - ٢

ل       در الفع وي (مص ان ذا ) قّ وة ك ل، ق وي الرج ول ق ي الزم ، ونق ل ثالث و فع وه

ب  اق بالرك ى اللح ابق عل وي المتس اء ، ق ع أقوي وي ، والجم و ق ل فه ى العم ة عل طاق

بعض ، ن ال ظ م واه اغل ض ق ان بع ل ك وي الحب لأي ، وق ديد رج وى ش ديد أي الق  ش

ر ِق، اس وى الخل ل واق زل   أي الرج واء،ن وا الق ي أي ءواق .                                                                                                              )٢(زاده فن

ه و م كتاب ي محك ل (ف ز وج ه ) ع الى قول ً ( تع ا وين ومتاع أتي   ).٣( )   للمق د ت وق

وى ،  وى والمق ين الق وىبمعني ت إذا واق ه كان ة، دابت ا ان و قوي النمنه وي ف وٍ  ق  مق
                                                           

 .١٧٢ ص ،١٩٦٦ ، بيروت ، الكاثوليكية المطبعة ، واالدب اللغة في المنجد ، معلوف لويس ، ينظر) ١(
  .٧٣٦ص -الرسالة مؤسسة -١ط-٣ج -اللغة مجمل -اللغوي زكريا بن فارس بن احمد الحسين أبو ينظر)  ٢(
  ).٧٣( اية الواقعة سورة) ٣(



 
١١ 

القوي ي ف ه ف وي نفس ي والمق ه، ف ا و دابت ت منه دار قوي ا ال ة قي ت، وقواي الن  خل  وف

وى اعأي  ق اً  ج ديداً جوع وي، ش ر وق بس المط ا و .)١(احت راد منه د ي ونق يء ك  الش

تعداً  د الن مس م يوج د ول س يوج ل بعك ذي الفع و ال ون ه يء ك ً  الش ا ن خارج  م

تعداد ى االس ود، إل ي الوج ً  وه ا دأ ايض ر مب ي التغيي ر ف ن اخ ث م و حي ر ه واء اخ  س

ان ذا اك دأ ه وهراً  المب ً  أم ج ا واء عرض ره أم وس ا و . )٢( غي ي ذاته د ف ون ق ي تك  ف

دن و الب ه نح الى قول ن( تع د م ا اش وة من ر )٣(  )ق ن وتظه ارج م ه الخ الى كقول  تع

ن( و نح وة اول و ق ائس واول ديد ب د، ) ٤( )ش ي وردت وق درة ف ة الق ه االلهي الى كقول  تع

  .)٥( )عزيز قوي هللا ان(

 :التنفيذمعنى  - ٣

 عنه جاز أي ونفوذاً  نفاذاً  ينفذ الشيء ونفذ ونفوذاً، نفاذاً  ينفذ نفذ فيذ مأخوذ من نالت   
 خالط ونفاذاّ ، نفذاً  ينفذها فيها ونفذ ،الرمية السهم نفذ منهاو منه، وخلص وخرقه
  .)٦(  فيه وسائرة االخر الشق من طرفه خرج ثم جوفها

 نافذ وامر نفاذ، ينفذ نفذ من هو التنفيذ و،  الضعف ضد هي القوةف المقدمة البسيطة  وبعد   
 أو المطاعة السلطة هو التنفيذية للقوة لغة العام المعنى حيث وصلنا الى نتيجة مطاع امر أي
  .المفعول ساري امر

 :معنى الحكم  - ٤

ً ناه واتي(ي العلم والفقه ،قال تعالى ويعن  ال العرب حكمت بمعنى رددت ، ق )٧()الحكم صبيا

  .)٨(ومنعت 

وسبب هذه التسمية ان ، الحاكم كذلك سميمشتق من القاضي ومصطلح  : القضائية  - ٥

الحكم قضاء  و حكم بمعنى قضى   الظالم من الظلم ، ويقال  يمنع  ألنه  ،حاكماً  قاضي هوال

                                                           
 ١٧٧٨ص -٢ج -المحيط محيط - البستاني بطرس المعلمينظر ) ١(
    ٢ط -٣ج -العلماء بدستور الملقب -الفنون اصطالحات في العلوم جامع -تكري االحمد الرسول عبد النبي عبد القاضيينظر ) ٢(

 .      ٩٤ص -١٩٧٥ - بيروت - للمطبوعات االعلمي مؤسسة
 .)١٥( أية فصلت سورة) ٣(
 .)٣٢( اية النمل سورة) ٤(
 ).٢٥( اية الحديد سورة)٥(
 والنشر، واالنباء للتأليف العامة المصرية المؤسسة -٥ج -العرب لسان – االنصاري مكرم بن دمحم الدين جمال منظور ابنينظر ) ٦(

 .٥١ص
  .١٢سورة مريم االية ،) ٧(
  .٣٠٠ينظر ابو الحسين احمد بن فارس زكريا اللغوي ، مرجع سابق ، ص) ٨(
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ولو بالترجيح ال في  الشرعي على سبيل االلزامبالعدل ، وفي الفقه االسالمي عرف الحكم 

  ). ١(العموم لصالح المسلمين 

   -:اً اصطالحمعنى تجديد القوة التنفيذية : ثانيا 

ونتطرق الى المفهوم من الناحية االصطالحية البحتة واالصطالحية القانونية كما في        

  : التفصيل اآلتي 

 وقوة والنشاط، الطاقة ية بانها صطالحمن الناحية اال تعني القوة :   االصطالحية البحتة - ١

ً ( القوة تكون وقد,  بعمله التأثير في ونشاطه طاقته االنسان  بشدة استعمالها حالة في) عنفا

 أو مباشراً  يكون قد والعنف العنف، درجة دون كانت إذ تهديداً  تكون وقد،  مؤثرة مادية

ً  يكون قد والتهديد بالواسطة،  وقد المادية، القوة وسائل من وسيلة فيه استعملت إذا ماديا

ً  يكون   ). ٢( نفسية وسائل فيه استعملت إذا ادبيا

 قانوني، بشكل مجازاً  يكون انأي  التنفيذ، موضع الشيء يجعلفقد قيل بانه  التنفيذمعنى  اما  

   .مطاع امر معناه نافذ وامراً  المفعول ساري يجعلهو

ً  الشيء تجعل بان هي التنفيذية فالقوة  تقدم مما     عملية، بصورة) وتنفذه الشي تنجز( ساريا

 التصرف لجعل ضروري هو ما اجراء بمعنى وتأتي التشريعية، السلطة عن له كتمييز

  .)  ٣()وختمه الحكم قرار على كالتوقيع( الصحيح بشكله القانوني

  :االصطالحية القانونية - ٢

ً لم نجد تعريف            مما ،في القانون العراقي  حكام القضائية لأل  يةلتجديد القوة التنفيذ ا

بالمفهوم والثاني  تعلقن احدهما اقد تم االشارة اليها باتجاهيحذا الكتاب الى تعاريف متباينة 

  :وهو كاالتي ، مما دفع الباحث الى االستعانة بتعاريف متباينة وسع بشيء منه 

والذي وضع مصطلحاته مقتضبة في تعريفه لمصطلح تجديد القوة : االول  االتجاه     

  :التنفيذية وهي كاالتي 

  

                                                           
 .١٨، ص١، ج١٩٨٨ينظر عثمان بن المكي الزبيدي ، توضيح االحكام على تحفة الحكام ، مطبعة تونس، تونس، ) ١(
 - العصرية المكتبة منشورات -والمحاكمات واالجراءات االحكام في الجزائية القانونية المصطلحات -الدين جمال احمدينظر ) ٢(

  .٨٣ص -١٩٥٦ -بيروت
  .٦٠االنصاري، مرجع سابق ، ص  مكرم بن دمحم الدين جمال منظور ابن ينظر) ٣(



 
١٣ 

قبول ( الثاني هوو. )١()تفكير الى مجال الواقع الملموس اخراج الشيء من حيز ال(  االول هو

  .)٢()تنفيذ األحكام الصادرة من المحاكم العراقية 

ً ريفونحن ننتقد التع   : بانتقادات عدة منها ين المذكورين آنفا

وقام بما  تم تعريف عنوان البحث من خالل مرادف الشيء وتم تسطير المصطلحات - ١

 . يقابلها برديفها الفلسفي

ان التعاريف كانت لغوية اكثر مما هي قانونية وهو خارج محل االختصاص ،الن اهل  - ٢

  اللغة يقومون بالتعريف بمصطلحات غير مترابطة بمجرد اعطائها المعنى اللغوي فقط 

لم يفرق بين تجديد القوة واعطاء القوة التنفيذية للحكم ، وهنالك فرق بين  - ٣

 ً  .المصطلحيين كما سوف نبحثه الحقا

ا     اهأم اني  االتج طلح  :الث وم المص ي مفه ع ف ذي وس ي ال انون ( يعن ه الق ذي يرتب م ال االس

ه منشئً  لبعض االحكام والذي يستطيع بموجبه المحكوم له ان ه ب ه  ينفذ جبرا على ما حكم ل ل

  : فهو االخر قد انتقدناه كما يلي .   ) ٣()في التنفيذ  الحق

 .القضائية بما يقابله في تعريف الحكم عرف تجديد القوة التنفيذية لألحكام  - ١

ان التعريف المذكور ، غير جامع ومانع ، فهو غير جامع للشرائط الخاصة بتجديد  - ٢

  .يدخل في مصطلح الحكم  ألنهالقوة التنفيذية وهو غير مانع 

المرفوع والحكم القابل للتنفيذ يعني الحكم الذي يصدر من المحكمة حاسما لموضوع النزاع 
شيء معين الى المحكوم له او القيام بعمل او  بإداءويقضي بالزام المحكوم عليه اليها ، 

  .)٤ (االمتناع عن عمل

دعوى قضائية تقام من قبل (  تجديد القوة التنفيذية نعني بها نَّ أا نرى من جانبنو       
واكتسب شكله  حد الخصومالخصم المحكوم له في نزاع قال القضاء كلمته فيه بالحسم لصالح ا

لغرض استحصال االمر بتأييده وتجديد قوته بعد ان فقدها بمضي النهائي ولم يقم بتنفيذ الحكم 
ن كان المفهوم المذكور فيه شيء من االطالة والشرح وإ  .)المدة القانونية على اصداره 

ها فهو جامع لجميع اركان رفع الدعوى من دعوى قضائية واقامت ،ولكنه مفهوم جامع مانع
أما فهو مانع فهو يخرج االحكام غير مكتسبة لشكلها النهائي أو ،والسند الذي يستند اليها 

  .التي لم تحسم لصالح الخصم الذي اقام دعوى التجديد 

                                                           
  .٣علي مظفر حافظ ، شرح قانون التنفيذ المعدل ،مطبعة العاني ، بغداد ، بدون سنة طبع ، ص  ينظر ) ١(
  .٧ص  ٢٠٠١دار النهضة العربية ،  ١أحمد ماهر زغلول ، اول قواعد المرافعات ، ط  .دينظر ) ٢(
 .٣٨٢، ص  ١٩٧٧وجدي راغب ، العمل القضائي ، دار المعارف ، القاهرة ، عام  .دينظر ) ٣(
دراسة في ضوء قانون تنفيذ األحكام االجنبية رقم (حسن فؤاد منعم ، تنفيذ االحكام االجنبية في العراق  القاضياستاذنا ينظر) ٤(

 .٣٥، ص  ٢٠٠٩واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بغداد المكتبة الوطنية ،  ١٩٢٨لسنة  ٣٠



 
١٤ 

  الفرع الثاني                                           

  تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية نطاق                    

  

 م العمل القضائي وُّ قٌ هي النظرية التي تُ  ،القوة التنفيذية لألحكام القضائية ان تجديد          

فهي تعالج الحكم الذي ، بالتنفيذ المتمثل من حجر العدم لتوصله الى الطريق السوي  وتنقله

،وهذا من حيث أثره على تغيير المراكز القانونية تعديالً وانهاًء وإلغاًء وصل مرتبته الى العدم 

 فالقضاء انقذ النصوص القانونية من اإلصابة بالفراغ التشريعي من خالل  ال يأتي تلقائياً،

االساس القانوني  هوفي هذا الفرع والذي يعنينا   . دعوى قضائية مكتسبة لشرائطها القانونية

  : وذلك على النحو اآلتي الطبيعة القانونية لها و، لهذه الدعوى 

  :االساس القانوني لدعوى تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية : أوالً 

  :سوف نبحثها تباعا  ثالثة اتجاهات الذي تم طرحه اعاله ظهرهذا التساؤل  عناجاب والذي 

ان األساس لدعوى تجديد القوة  ونيجدف وهم شراح قانون التنفيذ ،: األول  االتجاه     

وثقها المشرع في قانون التنفيذ التي في النصوص القانونية التنفيذية لألحكام القضائية يكمن 

  . ١٩٨٠لسنة  ٤٥العراقي النافذ رقم 

النصوص القانونية التي تشير الى أي من هذه  ولكن حصل خالف في الرأي باالستناد الى

  :انتقينا رأيين في هذا المآل  ، ولقدتجديد القوة التنفيذية 

من قانون التنفيذ العراقي النافذ  والتي تنص )  ١١٤(يستند الى نص المادة : فالرأي األول 

، ) درجة البتات  اكتسابهالتنفيذ ، الحكم الذي مضى سبع سنوات على  ال يقبل( على انه  

 اكتسابهاصحاب هذا الرأي منطلقا بانه ال يجوز تنفيذ الحكم القضائي الذي مضى على  ويجد

لذا كان من المقتضى إقامة دعوى أمام ذات المحكمة التي أصدرته ، درجة البتات سبع سنوات 

بقرارها  االتحاديةوقد ذهبت محكمة التمييز .   )١(الستحصال حكم جديد بتجديد قوته التنفيذية 

الى انه رها المذكور دة دون المواد االخرى بصراحة قرارة االستناد الى هذه الماالى ضرو

ان ما يتعلق بقرار ابطال القيد واعادة تسجيله باسم المالك ..... ان ما ذهبت اليه المحكمة ...(

قوته االصلي للعقار ينفذ في دائرة التسجيل العقاري وليس في دائرة التنفيذ وانه ال يفقد 

سنة وان وجهة النظر من المحكمة غير واردة قانونا  ةعشر ية اال بعد مرور خمسالتنفيذ
                                                           

وأحكامها في القانون العراقي دراسة للدعوى المدنية معززة بالتطبيقات القاضي عدنان مايح بدر ، دعاوى البداءة ينظر ) ١(
 . ٢١٠القضائية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 



 
١٥ 

من قانون التنفيذ وحيث ال مساغ لالجتهاد في مورد النص فان ) ١١٤(حيث ان نص المادة 

امتناع دوائر التنفيذ او دوائر التسجيل العقاري او المرور او أي جهة اخرى تودع فيها 

تمتنع عن قبول تنفيذ الحكم الذي مضت عليه هذه المدة تسقط معها  المحررات القابلة للتنفيذ

وانتقد ،  )١()قوته التنفيذية سواء كان التنفيذ في مديرية التنفيذ او في الدوائر االخرى 

ً صريحا ً بإقامة مثل هذه  اصحاب هذا الرأي بان االستناد الى هذا النص لم يرسم طريقا

الدعوى ، فقط اشار الى ان الحكم ال يمكن تنفيذه اذا مضى سبع سنوات على اكتسابه درجة 

البتات هذا من جانب ومن جانب آخر لدى الرجوع الى موطن القواعد العامة في قانون 

المعدل عند خلو قانون التنفيذ كذلك لم يوجد نص  ١٩٦٩لسنة  ٨٣مدنية رقم المرافعات ال

  .)٢(يعالج مثل هكذا حالة بإقامة دعوى بتجديد القوة التنفيذية 

بان عند اصدارهم القرارات بتجديد القوة التنفيذية فيجدون : الرأي الثاني اصحاب  اما       

وهذا ما اتجهت  ، ) ٣(من قانون التنفيذ ) ١١٥،١١٣، ١١٢(  موادال موطن االستناد يكمن في

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن (الهيئة التمييزية  – محكمة استئناف نينوىاليه 

ً ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر الى القرار  انه وجد التمييزي واقعا

من قانون التنفيذ الن الحكم المنفذ   ) ١١٥و١١٣و١١٢(المواد  ألحكام ومخالف صحيح غير

سقطت قوته التنفيذية لمضي اكثر من سبع سنوات على تأريخ اكتساب الحكم درجة البتات 

التنفيذية حصل بعد  بإجراءاتباالستمرار  ٢٦/٧/٢٠٠٥وان طلب وكيل الدائن المؤرخ في 

القرار  التخاذئرة التنفيذ انقضاء هذه المدة لذا قرر نقض القرار المميز واعادة االضبارة الى دا

كم المنفذ وصدر القرار التنفيذ لحين صدور القرار من المحكمة المختصة بتجديد الح بإيقاف

ً حددت مهام المنفذ العدل وانتقد الرأي المذكور كون المواد .  )٤() باالتفاق المذكورة آنفا

المحررات التنفيذية ، وال  أمسواء في تنفيذ االحكام في مجال المعامالت التنفيذية  هوأعمال

  . ) ٥(يوجد ما يبرر باالستناد الى هذه المواد 

                                                           
، القاضي حيدر القضائيةمنشور في مجلة االحكام ) ٢٠١٨/ ٤/ ٢٥ في٢٠١٨/  المدنية الهيئة/ ٢٧٠٥( ينظر القرار لمرقم) ١(

  .٧٨ص  ، ٢٠١٨عودة كاظم ، العدد الثالث ، 
القاضي دمحم حسين مجيد ، تجديد القوة التنفيذية للحكم المودع للتنفيذ ، بحث ترقية مقدم من الصنف الثاني من صنوف ينظر) ٢(

   . ٢٥، ص٢٠١١القضاة الى الصنف الثاني ، رئاسة محكمة استئناف  بغداد الرصافة االتحادية  ، 
او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات ، اعتباراً من اذا ترك الحكم (نصت على انه  ١١٢وان المادة ) ٣(

اذا تحقق للمنفذ العدل مضي مدة لتقادم القانونية للحكم او المحرر المودع (١١٣اما المادة ) آخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية 
االعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص تسري ( ١١٥اما المادة ) للمنفذ ، فعليه ان يتخذ قرار بإيقاف التنفيذ 

القاضي حاتم ينظر للمزيد من التفاصيل ومن تبنى هذا الرأي ، ) عليها في القانون المدني على التقادم المنصوص عليه في القانون 
 . ٥٤ص  ٢٠١٨جبار عودة ، تجديد القوة التنفيذية للحكم القضائي ، مكتبة السنهوري ، 

 .غير منشور ٢٨/١٠/٢٠٠٩في  ١٣٧نظر قرار الهيئة التمييزية في محكمة استئناف نينوى االتحادية بالعدد ي) ٤(
 .٢٩سابق، ص القاضي دمحم حسين مجيد ، مرجع ينظر) ٥(



 
١٦ 

في الوالية العامة للقضاء سنده يجد  ،الثاني وهم شراح قانون المرافعات  االتجاهاما       

 ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم ) ٢٩(العراقي بموجب نص المادة 

لطبيعية تسري والية القضاء على جميع االشخاص ا( انه لتي نصت على او،وتعديالته 

اال ما أستثني منها بنص  والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات 

تسري والية المحاكم (ه محكمة التمييز االتحادية الى انه ااتجوالذي يؤكد لهم ذلك ،) خاص 

معنوية بما في ذلك الحكومة وتختص في الفصل االشخاص الطبيعية وال المدنية على جميع 

من قانون المرافعات  ٢٩في كافة المنازعات اال من استثني بنص خاص بموجب المادة 

  .) ٢(وينتقد هذا الرأي بان هذه المادة تحدد االختصاص الوظيفي للقضاء العراقي ، )١() المدنية 

الذين يميلون الى االستناد الى القانون المدني  وما بين االتجاهين ظهر اتجاه اخر وهم      

الرسمية للقانون قواعد العدالة التي هي احد المصادر  باعتباره موطن القواعد العامة الى 

 ١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١(من المادة ) ٢(بموجب نص الفقرة 

  . )٣(المعدل 

التعبير عن الشعور بالمساوات  نها تعني إف ، عندما نريد ان نعرف ماهي قواعد العدالة     

الواقعية ال المجردة ، وهي المساوات القائمة على مراعات الظروف والجزيئيات في كل حالة 

نصاف وهو شعور كامن في النفس يميله الضمير أي تعني الشعور باإل،وبالنسبة لكل شخص 

مراعية دقائق الظروف قل السليم ويوحي بحلول تسري على االشخاص والحاالت النقي والع

انتقاد هذا الرأي على اساس ان  يمكنو.   ) ٤(والجزئيات هادفة الى ايفاء كل ذي حق حقه 

هذه القواعد ال يمكن ان تتناقض خاصة مع النصوص القانونية باعتبارها هي الراعية للعدالة 

االحكام ( المعدل على انه  ١٩٧٩لسنة  ١٠٧ثبات رقم من قانون اإل) ١٠٥(أذ ان نص المادة 

ما فصلت فيه من الحقوق الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة ب

  من قانون المرافعات المدنية النافذ نصت على انه ) ١٦٠/٣(وكذلك نص المادة   ) الخ .....

الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعيا ومعتبرا مالم يبطل او يعدل من قبل المحكمة ( 

  ).نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية 

                                                           
منشور في القاضي عباس زياد السعدي ، النافع في قضاء المرافعات المدنية ٣٠/٨/١٩٨٨في ٣٤٠/ ٣٣٩ينظر القرار المرقم ) ١(

 .١٣٣، ص  ٢٠١٦، بغداد مكتبة الصباح ،  ١بين النص والتطبيق ، ج 
 .٢٧منقول من القاضي حاتم جبار عودة ، مرجع سابق ، ص ) ٢(
 .٢١١القاضي عدنان مايح بدر ، مرجع سابق ، ص ينظر) ٣(
يمأل النفوس من شعور  وتعني كذلك بانها مجموعة من القواعد تصدر عن مثل اعلى يستهدف خير اإلنسانية والمجتمع بما) ٤(

مثل اعلى وانها ال ترشد الى حلول باإلنصاف وما يوحي به من حلول منصفة ومن خصائصها انها عامة اجتماعية وتصدر من 
المدخل  قاطعة وانها غامضة وانها ملزمة للمزيد من التفاصيل ينظر الى االستاذ المتمرس عبد الباقي البكري والمدرس زهير بشير

 . ٦٨لدراسة القانون ، المكتبة القانونية ، بغداد ، ص 



 
١٧ 

وكذلك وجهت سهام االنتقاد من جانب آخر ان االستمرار في هكذا دعاوى ترتب اثارا          

قانونية للحكم الذي سقطت عنه القوة التنفيذية بحكم القانون سيما عدم وجود نص في القانون 

المدني او القوانين االخرى الخاصة يجيز للمحكمة الغاء النصوص الخاصة بالتقادم او تعطيلها 

ت ءول محل المشرع سيما ان موضوع الدعوى يستند الى التقادم وسقوط المدد التي جاوالحل

هدار الحكمة التشريعية التي إ من ثمومن قانون التنفيذ النافذ )  ١١٢/١١٣/١١٤(في المواد 

، ومن )١(قصدها المشرع من وراء سن هذه النصوص وتفويت الغاية من المنع الذي ابتغاه 

رع الزم القاضي الرجوع الى قواعد العدالة دون ان يحدد معناها وضوابط جانبنا نرى ان المش

  .الرجوع فان ذلك هو ارهاق يؤدي الى المساس بحقوق االخرين 

ً ازاء االنتقادات     ينتقدون اللجوء بمثل  الشراح و الكتاب من الذكر نجد ان  المذكورة سلفا

  .القانوني في ذلك السند هذا النوع من الدعاوى كما ذكر لعدم 

لعليا في استخالص العديد من ونستطيع القول باالستناد الى ما للقضاء العراقي في الذراع ا   

لهو االجدر من ،  )٢(االحكام القانونية وكذلك المبادئ القانونية استناداً لسلطته التفسيرية 

يد مع نية المشرع غيره على استخالص االحكام من النصوص التشريعية بما تتفق الى حد بع

وبذلك نعتقد ان االساس الذي استخلصه القضاء في العديد من احكامه لما لديه من  ،الحقيقية

فيما ورد من احكام في قضاء محكمة التمييز  السيمادراية لهو االقرب واالدل على ذلك و

بعد مرور سبعة ال يمكن تنفيذ الحكم (ومنها  )٣( التي تسير عليه المحاكم الفرعيةاالتحادية و

ويجب إقامة دعوى لتجديد  ون تنفيذ لفقدان قوته التنفيذية ،اعوام على اكتسابه درجة البتات د

                                                           
 .٢٠٥، ص  ٢٠١٢مجلة التشريع والقضاء ، القاضي فتحي الجواري ، السنة الرابعة ، العدد االول ، ينظر) ١(
وني قد حسمت عتبار القضاء مصدر رسمي ام مصدر تفسيري ، اذ ان الدول التي اتبعت النظام االنكلوسكسهنالك اتجاهان ال) ٢(

فالقانون الموضوع واعتبرت القضاء مصدر رسمي ، أي واجب االتباع من قبل االعلى التي اصدرته والمحاكم االدنى منها ، 
االنكليزي يتكون بجانب كبير مما يعرف بالسوابق القضائية ، وال يحق لها العدول عن هذه المبادئ اال بمقتضى قانون صادر من 

 قضاء يعتبر مصدر تكميلي او مفسر فان ال) فرنسا ، العراق ، مصر (ما الدول االخرى المتبعة للنظام الالتيني ا. السلطة التشريعية 
و احترام سيادة القانون ، يمنعه من اعتبار السوابق القضائية سنداً او تبريراً للحكم الذي سيتخذه ، ذلك أن المشرع قد اعتبر 

ً لألخذ بها القرارات القضائية وما ورد بها من مبا ويوجد مبادئ اخرى منها . دئ ، امر يسترشد بها القاضي دون ان يكون ملزما
مبدأ تحقيق العدالة الذي يلجأ اليه القاضي عندما ال يجد نصاً او حكماً في القانون الوضعي والتي من شأن اللجوء اليها خلق مبدأ 

عصام عبد الوهاب البر زنجي ، مبادئ وأحكام القانون  صيل ينظر دقانوني ، وفي هذه الحالة القاضي ملزم بها للمزيد من التفا
   .٥٠، ص ٢٠١٥االداري ، المكتبة القانونية ، بغداد ، شارع المتنبي ، 

ان المشرع العراقي تدخل والزم المحكمة االدنى بوجوب اتباع قرار محكمة التمييز االتحادية في الحالة المنصوص عليها في  )٣(
من قانون المرافعات المدنية  ، ونالحظ ان محكمة التمييز االتحادية قد اوردت وفي قرارات عديدة عبارة تدل على  ٢ف ٢١٥المادة 

ان المحكمة تلزم نفسها بوجوب اتباع قراراتها السابقة ، وتنقض قرارات المحكمة االدنى اذا خالفت المبدأ الذي اوردته سابقاً، فهي 
وهذا ما : ( او تقول ٣/٦/٢٠٠٨في ١٧٠٧بالقرار المرقم ) محكمة التمييز في قرارات عديدة  وهذا ما استقر علية قضاء:(تقول 

للمزيد من التفاصيل ) ٢٨/٥/٢٠٠٨في  ٢٠٠٧/هيئة عامة /٢٩٦استقرت عليه قضاء محكمة التمييز االتحادية بقرارها المرقم 
وكذلك راي المخالفين في ٢٢ص  ٢٠٠٩التميمي ، شباط، ينظر المجموعة المدنية في قضاء محكمة التمييز االتحادية ،عالء صبري

والذي نراه ان هذا االجتهاد وهذا المبدأ الذي رسخ لهذه الفترة الطويلة واستقر عليه العمل في محاكم االحوال الشخصية (...القرار 
، وعليه يقضي االمر في مثل هذه ومحكمة التمييز ال ينسخ اجتهاد اخر ألنه اصبح بمضي المدة سابقة قضائية هي بمثابة التشريع 

، ينظر فتحي الجواري ، مجلة التشريع والقضاء ، ) الحاالت صدور تشريع من الجهة المختصة ليصار الى العدول عن هذه السابقة 
  .١٤١، مطبعة الكتاب ، بغداد ، ص  ٢٠٠٩العدد االول ، كانون الثاني شباط اذار ، 



 
١٨ 

مضي مدة التقادم القانونية على الحكم المنفذ (وكذلك القرار المتضمن ، )  ١()القوة التنفيذية 

ن التنفيذ دون من قانو ١١٣التنفيذ وفق المادة  بإيقافيقتضي على المنفذ العدل اتخاذ القرار 

لحكم واالحكام ال تسقط بالتقادم عدم التصرف على العقار لجواز تجديد ا رفع اشارة الحجز او

  . )٢( )ما تسقط قوتها التنفيذية ل

تشكل دعوة الزامية للمحاكم لاللتزام باستقرار محكمة التمييز االتحادية وهي  المبادئوان هذه 

  .من المادة االولى من القانون المدني العراقي النافذ  )٣(تطبيق العملي لنص الفقرة ال

   

  : الطبيعة القانونية : ثانياً     

ً لم نجد رأي         ً ثابت ا لذا انقسم شراح قانون التنفيذية القوة على الطبيعة القانونية لتجديد  ا
فمنهم من يرى ان عمل القاضي في تجديد القوة  ،التنفيذ الى رأيين لبيان الطبيعة القانونية 

   :وعلى التفصيل االتي ، )٣(التنفيذية هو عمل اداري واخرون يرون ان عمله عمل قضائي 

  

تجديد القوة التنفيذية  نَّ والذي يرى أ، وهم انصار المذهب التقليدي ، )٤( الرأي االول      
بمجرد النطق بالحكم الن القاضي ينتهي دوره القضائي ، م القضائي هو ذو طبيعة ادارية كللح
خضع لرقابة القضاء من خالل الطعن وان ت ) ٥(هي اجراءات ادارية فاجراءات التنفيذ  اما

منوح للمنفذ العدل وان ، وان  التجديد هو اجراء اداري م القضاء ال يباشر اجراءات التنفيذ
 ممارسة دوره في اصدار االمر الوالئي في  هو الحالكما والتشبيه مع الفارق  كان قاضيا

 ً   .)٦( يكون عمله اداريا

المنفذ العدل ال يستطيع ان يخالف القانون الذي رسم له  ألنومن جانبنا ننتقد هذا الرأي، 

االجراءات التي من خاللها يباشر عمله فالقانون واضح في االشارة بعدم التنفيذ بعد مرور 

                                                           
 .غير منشور  ١٦/٧/٢٠٠٨في ) ٥٠٢(المرقم هيئة مدنية ة قرار محكمة التمييز االتحاديينظر) ١(
 غير منشور .٢٠٠٩/ ٢٣/١٢في )  ٤٢٧(الهيئة المدنية العدد  –قرار محكمة التمييز االتحادية ينظر ) ٢(
قرر الحق ان القرات او اعمال االدارة التي تصدرها القاضي وانها ال تهنالك فرق بين العمل االداري للقاضي والعمل القضائي ،) ٣(

وال تثبته ، وهي ال تضر بحق الغير اال انها تنشأ حالة قانونية بما يترتب عليه االجراءات التحفظية التي تصدر بها من اثر مباشرة 
وال تحوز الحجية كما في االوامر على العرائض اذ يجوز للقاضي ان يصدر امرا اخر مخالفا لألمر الذي سبقه وقد صرح القانون 

عمله القضائي كما في اصدار االحكام ، فهو يحوز الحجية ، للمزيد من التفاصيل ، عبد الرحمن العالم ، شرح قانون بذلك ، اما 
اما الفرق بين القاضي االداري . ١١، ص ٣، ج ٢٠٠٩، الناشر لصناعة الكتاب ، القاهرة ، ١٩٦٩لسنة ٨٣المرافعات المدنية رقم 

االداري بعد خضوعها للقانون المدني ، فالقاضي االداري اذا لم يجد نصا عليه ان  والقاضي العادي من حيث ان احكام القضاء
يتولى انشاء القواعد الالزمة لذلك دون ان يقيد نفسه بالقانون المدني ، وكذلك ان القضاء العادي ذات حجية نسبية يقتصر على 

ً اما القضاء االداري فدوره انشائي للمزيد من التفاصيل ينظر ، د علي سعد  اطراف النزاع وموضوعه ولهذا يكون دوره تفسيريا
  .٢٨ص   ٢٠١٤،سنة  ٢عمران ، القضاء االداري ، مكتبة ابو الطيب المتنبي ، بابل ، الحلة ، نادر االولى  ، ط

 .  ١٣،ص ٢٠١١، ١٩٨٠لسنة  ٤٥ينظر القاضي عبد الهادي العالق ، احكام قانون التنفيذ رقم ) ٤(
 .١٩ص ) بدون سنة ومكان نشر (السماوي ، تنفيذ االحكام واشكاالته الطبعة الثانية ينظر ابراهيم  )٥(
 .المعدل  ١٩٨٣لسنة  ٨٣لذلك نصت االسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية رقم ) ٦(



 
١٩ 

من قانون التنفيذ ولم يسمح للمنفذ العدل  )١١٤و ١١٣و١١٢(المدة القانونية في المواد 

  .التجديد بإجراءأي نوع السلطة  بابتكار

ويستطيع ، ن تجديد القوة التنفيذية هو عمل قضائي أيكمن في ف،  )١(اما الرأي الثاني        

في  ولكن هذا الراي انقسم الى وجهات نظر تباينت، من له الحق اقامة دعوى امام القضاء 

   .التأصيل

تجديد للحكم الذي تم  االّ  هو ما تجديد القوة التنفيذية ان  يجد ،من هذا الرأي فاألول      

ان الرأي  مما يعني  ، ) ٢(القضاء فيه وبالتالي يكون مكمال لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه 

على اساس ان المطالبة بحق امام  جاءتالمذكور ينكر طبيعتها كدعوى وان التسمية المذكور 

  .)٣(تقرير لحق او انشاء لحق اما كون الن الدعوى قد تالقضاء هي مسألة اجرائية و

طراف يعد خرقا لمبدأ قوة وانتقد الرأي المذكور من ان اعادة النزاع بذات المحل والسبب واال 

احد الخصوم او المبدأ المذكور يرتب اثارا اما من حيث الحكم لصالح  النَّ ،الشيء المقضي فيه 

  .) ٤(هذا الحكم دون الحاجة الى اثبات جديد لوجود الحق  بمقتضىتمسك ال من حيث

فيه المحاكم العراقية ومنها محكمة التمييز االتحادية  تْ ما ساروهو  ،االخرالرأي اما       

فهو يعدها دعوى بالمعنى الحقيقي بما فيها من شرائط واحكام وبذلك اتجهت في ،الموقرة 

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ( على انه قراراها 

قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون 

يث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان قرار الحكم الصادر بالدعوى المذكورة وفيه ح لألسباب

فيذية لمرور مصدق تمييزا قد فقد قوته التنوال) ١٢/١/٢٠٠٠في ١٩٩٩/ب /١٥٥١( المرقمة

قوة  إلعطاءمراجعة المدعي للمحكمة مدة اكثر من سبع سنوات على صدوره وبذلك تكون 

المادة  ألحكاملها سند من القانون استنادا  دعوى موضوع الطعن التمييزي  بإقامةتنفيذية  

قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي ١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفيذ رقم ) ١١٢(

  . ) ٥()وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق 

                                                           
 .وهو اتجاه المحاكم العراقية كما نشير اليها عند البحث )١( 
 . ١٧ق ، ص القاضي دمحم حسين مجيد ، مرجع ساب ينظر )٢(
الدعوى هي طلب شخص حقه من آخر امام (على انه ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم ) ٢(عرفت المادة )٣(

 .) القضاء
 .٥٠فتحي والي شرح قانون المرافعات ، مرجع سابق ، ص .د ينظر) ٤(
 .ر غير منشو ٢/٤/٢٠٠٩في  ٦١٧قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم ينظر ) ٥(



 
٢٠ 

هو هو عمل قضائي وان ما يصدر فيها ان تجديد القوة التنفيذية يجد الباحث من كل ما تقدم و 

وأنه ال يفصل في الدعوى ، وال يحوز الحجية ، وهذا يتفق مع طبيعة  ، )١(وليس حكم قرارٌ 

محكمة  من جهة اخرى وان ما أكد ذلك قرار هة ، و يتجافى  مع طبيعة  الحكم القرار من ج

وان المبدأ نص وز حجية االحكام ،قراراً وأنه ال يح يعدٌّ التي ،  )٢(التمييز االتحادية الموقرة 

تختص المحكمة التي اصدرت الحكم بالبت بطلب تجديد قوته التنفيذية وال يمكن (على انه 

لمحكمة غيرها ان تعطيها القوة التنفيذية حيث ان ما سيصدر يعد قرار وال يحكم فيه 

ً للطعن فيه تمييزاً امام محكمة التمييز  بمصاريف الدعوى لعدم جواز تكرارها ويكون خاضعا

االتحادية او محكمة االستئناف بصفتها التمييزية وحسب االحوال ان كان صادر من محكمة 

   . ولكونه قراراً اذ يجوز إقامة الدعوى للمطالبة بتجديد القوة التنفيذية  )البداءة 

  

  

  

  

  

  
                                                           

هو الذي يصدر من محاكم البداءة ومحاكم االحوال الشخصية  -١الحكم ، / أوالً : وهنالك فرق بين القرار والحكم من حيث ) ١(
يخضع الحكم لطرق الطعن التي  -٢والهيئات بصفتها االصلية كمحكمة االستئناف بصفتها األصلية ، ويكون فاصالً في الدعوى 

ض على الحكم الغيابي ، االستئناف ، التمييز ، تصحيح القرار التمييزي ، اعتراض الغير ، اعادة االعترا( رسمها القانون وهي 
  جميع االحكام قابلة للتنفيذ  -٤. مدد الطعن باألحكام حتمية حسب االحوال  - ٣) . المحاكمة 

ون إعدادياً وال يقبل الطعن على انفراد كقرار النوع االول يصدر اثناء النظر في الدعوى ويك -١: يقسم الى نوعيين : القرار / ثانياً 
القرارات التي تصدر أثناء نظر الدعوى وتكون فاصلة ويجوز الطعن : النوع الثاني .   إنتخاب الخبير واجراء الكشف وقرار االحالة 

رارات قابلة للتنفيذ البعض من الق - ٣) مرافعات مدنية  ٢١٦(فيها على انفراد كما في القرارات المنصوص عليها في المادة 
  .كالقرارات الصادرة بالقضاء المستعجل وبعضها االخر ال يقبل التنفيذ النه غير فاصل في الدعوى 

ً ما يتم كتابة مصطلح القرار على الحكم أي على القرار الفاصل في  المحاكم تخلط بين بين مصطلح القرار ومصطلح الحكم فغالبا
تصدر االحكام باسم الشعب و كذلك يتلى منطوق الحكم علناً وكذلك طرق ( الدعوى ، على الرغم من ان نص القانون الذي اوضح 

   .وغيرها ..... الطعن باألحكام 
ان الشراح االكاديميين يرون ان القرار هو اوسع من الحكم ، اذا ان الحكم هو جزء من القرار ، ألن القرار قد يكون قراراً ادارياً 
وقد يكون تشريعياً وقد يكون قضائياً ، اما الحكم يقتصر على الحكم القضائي للمزيد من التفاصيل ينظر ،د ماهر دمحم صالح ، مبادئ 

  . ١٤٩، ص  ١٩٩٦دراسة مقارنة ، توزيع المكتبة القانونية ، بغداد ، شارع المتنبي ، (داري القانون اال
ولدى عطف النظر على (.. ١٤/٨/٢٠١٦، في  ٢٠١٦/ هيئة االستئنافية /  ٤٩/٥٠قرار محكمة التمييز االتحادية الموقرة ، ) ٢(

ة وان اتبعت قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بالعدد الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك الن المحكم
بتبليغ ذوي العالقة في الدعوى اال انه كان يتعين عليها رد الطعن  ٢/٢/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ الهيئة االستئنافية منقول / ٢٦٣

ولم يصدر عنها وال يمكن  االستئنافي دون نظر الدعوى موضوعاً الن الحكم المراد تجديد قوته التنفيذية صادر عن محكمة البداءة
لمحكمة دون المحكمة التي اصدرته ان تعطيه القوة التنفيذية حيث ان ما يصدر يعد قرارا وال يحكم فيه مصاريف الدعوى لعد جواز 

ل ان تكرارها ويكون خاضعاً للطعن فيه تمييزاً امام محكمة التمييز االتحادية او محكمة االستئناف بصفتها التمييزية وحسب االحوا
كان صادر من محكمة البداءة لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها الى اتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة 

 .١٩٧، ص ٢٠١٨منشور في مجله التشريع والقضاء ، فتحي الجواري ، مرجع سابق ، السنة العاشرة ، العدد االول ، .....) 



 
٢١ 

  المطلب الثاني                                      

  ذاتية تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية                     

  

ففي هذا المطلب يقتضي ، في المطلب السابقتجديد القوة التنفيذية  نا مدلولبيّ  نْ بعد أ        

 كما القانونية االوضاع من العديد الى بمدلوله يقترب التنفيذية القوة تجديد قرار انضح ان نو

ما بين تجديد خلطاً  مما يؤدي الى ان هنالك شروط اقامة الدعوى   خالل من تتبين ذاتيته ان

 بحيث نستنتج. بالمعنى والمضمون القوة التنفيذية وما بين بعض المصطلحات التي تشابهها 

القضائية ذاتية من حيث شروط اقامة الدعوى ومن حيث لتجديد القوة التنفيذية لألحكام  ان

االول  ، المطلب الى فرعين لذا اقتضى تقسيم هذا. قوة التنفيذية عن غيره لتجديد ال التمييز

ثم نعرج الى شروط اقامة دعوى تجديد  ، تمييز تجديد القوة التنفيذية عما يشابهها من اوضاع

  .القوة التنفيذية 

                                      

  

  ول الفرع األ                                           

  من اوضاع  اهتجديد القوة التنفيذية عما يشابه تمييز               

بين قرار تجديد القوة التنفيذية مع  زييميالشراح ال  القراء وكذلك كثيراً ما نجد بعض       

واهم هذه  االوضاع القانونية ،  هذهغيره من االوضاع القانونية ، رغم االختالف بينه وبين 

انعدام الحكم لقوته التنفيذية وكذلك استحالة التنفيذ ووعات هي تنفيذ األحكام االجنبية الموض

ً نسلذا    :تطرق لها تباعا

  قرار التنفيذ وبين  هالتمييز بين: أوالً 

من حيث انه ) فيذية وقرار التنفيذتجديد القوة التنقرار ( ن ايتشابه المصطلحان المذكور    

 قرار اخر قال القضاء كلمته بالحسم واكتسب الدرجة القطعية وكالهما يصدر حكم اخر في 

الحق فال يشترط وحدة  بأصلالنزاع مرة اخرى وال يبحث  من غير اثارة يثار مرة اخرى 

ولكن دعوى تجديد القوة التنفيذية تخص القضاء  ،السبب والموضوع باستثناء الخصوم 



 
٢٢ 

 نهما نتائجمما يترتب على ثمرة التمييز بي، الوطني في حين قرار التنفيذ يخص الحكم االجنبي 

  :وهي  عدة

 :  ماهية من حيث ال - ١

 قبل من تقام قضائية دعوى ان هنالك عنيتيعرف تجديد القوة التنفيذية بانها     

احد الخصوم  لصالح بالحسم فيه كلمته القضاء قال نزاع في له المحكوم الخصم

 وتجديد بتأييده االمر استحصال لغرض الحكم بتنفيذ يقم ولم النهائي شكله واكتسب

اما قرار التنفيذ فيعرف ،  اصداره على القانونية المدة بمضي فقدها ان بعد قوته

ايداع الحكم مباشرة الى  استحصال امر بتنفيذ الحكم االجنبي في العراق بحيث ال يجوز

على  ال جبارهمديرية التنفيذ التخاذ اجراءات التنفيذ بقوة القانون ضد المحكوم عليه 

 .  )١(يسمى قرار التنفيذ التنفيذ البد من اصدار هذا الحكم  

 :من حيث المحكمة المختصة بنظر طلب التنفيذ  - ٢

تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية يجب ان يقام امام ذات المحكمة التي  نَّ إ  

وقد ، الصادر فيه واجب التنفيذ قضت بأساس الدعوى أو المحكمة التي يكون الحكم 

أما المحكمة المختصة ،  )٢(تكون محكمة االستئناف او االحوال الشخصية او البداءة 

ون تنفيذ االحكام االجنبية من المادة الثالثة من قان) أ(بنظر قرار التنفيذ وحسب الفقرة 

التي يقع  فان المحكمة المختصة نوعياً هي محكمة البداءة) ١٩٢٨(  لسنة )٣٠(رقم 

فاذا لم يكن له محل اقامة ثابت  فيها او ضمن اختصاصها  محل اقامة المدعى عليه ،

  .في العراق فيكون المحكمة التي يوجد فيها االموال المطلوب وضع الحجز عليها 

 :طلب التنفيذ  تجاه سلطات المحكمةمن حيث  - ٣

في طلب تنفيذ قرار التنفيذ ان مهمة المحكمة العراقية المختصة بنظر الدعوى حتى   

الحق  صلألالقانون دون التعرض  يطلبهاتصدر قرار التنفيذ هو مراقبة الشروط التي 

باستثناء الدفع بالغش او ان سير الدعوى امام المحكمة االجنبية قد الذي فصل فيه 

حالتين تكونان بناًء على دفع تصدر المحكمة اتين الصدر خالفا للعدل واالنصاف في ه

تحويل العملة االجنبية الى العملة  قرارا بالتنفيذ فال يجوز قبول دعوى حادثة وال يجوز

                                                           
 .٥٤القاضي حسن فؤاد منعم ، مرجع سابق ، ص استاذنا ينظر ، )١(
 القانونية المدة ضمن واقع التمييزي الطعن ان وجد والمداولة التدقيق بعد(  قرارها في االتحادية التمييز محكمة اتجهت وبذلك )٢(

 الصادر الحكم ان ذلك فيه المذكورة لالسباب للقانون وموافق صحيح المميز وجد الحكم على النظر عطف وبعد شكال قبوله قرر
 ١٩٩٩/ب/ ٣٦٥المرقمة  بالدعوى الصادر البدائي الحكم تأييد المتضمن ١٩/١٠/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/ب/٧٨٢ المرقمة بالدعوى

مرافعات مدنية  ١٨٥الذي ينص ان الحكم غير خاضع للطعن بطريق االستئناف لكونه ليس من االحكام التي اشارت اليها المادة 
داءة بدرجة اخيرة ويكون قابال للتمييز فقط وان العبرة بحكم القانون ال بما تقرره المحكمة وبذلك يكون الحكم وانما تكون محكمة الب

المميز الذي قضى برد الطعن االستئنافي شكال قد التزم بوجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل 
  . ، قرار غير منشور  ١١/٣/٢٠٠٩تفاق في المميز رسم التمييز وصدر القرار باال



 
٢٣ 

يجوز لها قبول الدفوع الموضوعية او المطالبة بمناقشة دفوع تم اثارتها  العراقية وال

أما تجديد القوة ،  )١(لصادر فيها اثناء نظر الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم االجنبي ا

الحق ولكن اذا تم  ألصلالتنفيذية فهي من حيث االصل تصدر قرارها دون التعرض 

 بإعادةالدفع بالغش ففي هذه الحالة يتم استئخار الدعوى فيما لو تم سلوك الطعن 

دخول محل خالف ولكن يوجد رأي بجواز  اما الشخص الثالث فهو، )٢( المحاكمة 

ولكن سار القضاء العراقي بكثير من قراراته بجواز  ،)٣(في الدعوى  ثالثٍ  شخٍص 

  .)٤(ادخال شخص ثالث في دعوى تجديد القوة التنفيذية 

  

  : انعدام الحكم لقوته التنفيذية عن  تمييزه: ثانيا 

م الذي فقد قوته كهنالك لبس بين الحكم القضائي المعدوم والمراد تنفيذه والح     

حقق له وجود وال حكم المعدوم هو القرار  الذي ال يتفال، التنفيذية والمراد تنفيذه 

للحكم من يترتب عليه اثر فهو محض الالشيئية وهو ليس له اال المظاهر المادية 

تلحقه حصانة وال يكون بشأنه ميعاد طعن وال يرتب أثرا  والواقع وال الوجود حيث

  :مما يعزى وجود فوارق بين المصطلحين وهي  ) ٥(قانونيا 

  

القوة التنفيذية  هو المراد تجديد  قرارال: من حيث الوجود من الناحية القانونية  - ١

ال وجود له  بينما الحكم المعدوم حكم ،  حكم موجود وقائم ولكن ال يمكن تنفيذه

 .ة ينمن الناحية القانو

الحكم المراد تجديد القوة التنفيذية يتم رفع الدعوى : من حيث سلطات المحكمة  - ٢

اما الحكم المعدوم فهو حكم يتم التمسك ، من قبل ذوي العالقة أي اطراف الدعوى 

 .وكذلك المحكمة من تلقاء نفسهاكل ذوي مصلحة انعدامه ب

مراحل من يجوز التمسك باالنعدام في أي مرحلة : من حيث التمسك بالحق  - ٣

كتساب الحكم الدرجة فقط بعد ابينما التمسك بتجديد القوة التنفيذية  ،الدعوى

 .القطعية ومضي المدة القانونية 

                                                           
 .وما بعدها  ٧٠، ص  نفسه، مرجع منعم القاضي حسن فؤاد ، استاذنا ،ينظر )١(
 .المعدل ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم  ١٩٦المادة ينظر ) ٢(
 .٢٢٢ينظرالقاضي عدنان مايح بدر ، مرجع سابق ، ص  )٣(
 محكمة قرار وكذلك)  ٢٠١٨/ ٤/٣ في ٢٠١٨/ ب/  ٢٢٤ المرقم( بالقرار االتحادية الرصافة بداءة مةمحك اليه ماسارت وهذا )٤(

  .وقرارات اخرى ) .١١/٢٠١٦/ ١٧ في ٢٠١٦/ م/ ٩١٣(بالعدد المدنية التمييزية الهيئة/  االتحادية الرصافة بغداد استئناف
 . ١٦ص  ٢٠١٧ينظر القاضي عادل بدر علوان ، قرار الحكم المعدوم ، مكتبة صباح ، بغداد ، الكرادة ، ) ٥(



 
٢٤ 

قرار تجديد القوة التنفيذية ( في واقعة واحدة  ما هو الحكم لو التقى المصطلحان ولكن

  ؟)وانعدام الحكم 

اثارت االجابة على هذا التساؤل  )١(محكمة التمييز االتحادية  نَّ إ نقول لإلجابة       

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز ( على انه 

لمدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى ااالتحادية وجد ان طلب التصحيح واقع ضمن 

النظر في موضوعه وجد ان طلب التصحيح انصب على تصحيح القرار التمييزي 

ن الذي قرر توحيد الطعنين اللذي) ١٨/١/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦/ ١٩٠٦/ ١٩٠٧( المرقم 

وتضمن القرار ) ٢٦/٣/١٩٩٦في  ٩٣/ب/٩٤٠(وقعا على الحكم البدائي المرقم 

شكالً والصادر ) ٩٣/ب/٩٤٠(التمييزي تصديق الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 

قع على الحكم ورد الطعن التمييزي الوا) ٢٠٠٥//ب/٢٦٣(في الدعوى المرقمة 

شكال لوقوعه خارج المدة القانونية ، ) ٢٠٠٥/ب/٢٦٣(المرقمة   الصادر في الدعوى

ان المدعي فيها وجد ) ٢٠٠٥/ب/٢٦٣(ولدى الرجوع الى اضبارة الدعوى المرقمة 

طلب من محكمة بداءة الناصرية اصدار الحكم بتأييد الحكم البدائي منها بالعدد 

لمكتسب درجة البتات لمضي مدة تزيد على سبع وا) ١٢/٧/١٩٩٦في  ٩٦/ش/١٧٣(

سنوات وفقدان قوته التنفيذية وان المحكمة عند طلب اضبارة الدعوى المرقمة 

تبين انها تعرضت مع اضابير الدعاوى وسجالت المحكمة للحرق ) ٩٣/ب/٩٤٠(

المذكور على نسخة من الحكم الصادر نتيجة تعرض العراق لالحتالل واسست حكمها 

وى التي ابرزها المدعي والمصادق عليها من المحكمة وعلى نسخة مصورة في الدع

غير مصادق عليها من القرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف ذي قار بصفتها 

المصدق للحكم البدائي الذي قضى ) ١٢/٧/١٩٩٦في  ٩٦/ت/١٧٣(التمييزية بالعدد 

دة تسجيلها باسمها ، وحيث تبين واعا) ك(االسهم العائدة للمدعية  بإبطال تسجيل هبة

) ٩٣/ب / ٩٤٠(للهيئة الموسعة في محكمة التمييز فقدان اضبارة الدعوى المرقمة 

، واطالع الهيئة الموسعة )   ١٢/٧/١٩٩٦ في ٩٦/ش/١٧٣( واالضبارة التمييزية

المتضمن  ١١/١٢/١٩٩٣في  ٩٣/ب/  ٩٤٠في الدعوى على صورة الحكم الصادر 

 ٢/ ٩٤م /  ١١رد دعوى المدعية ونقض الحكم المذكور بقرار محكمة التمييز المرقم 

بابطال  ٢٦/٣/١٩٩٦ثم اصدرت المحكمة حكمها المؤرخ في ١٤/٧/١٩٩٥في 

الطعن  في تسجيل هبة االسهم العائدة للمدعية ، وان محكمة استئناف ذي قار نظرت

                                                           
  .، غير منشور  ٢٦/٣/٢٠٠٧ في  ٥٧لموقرة ، هيئة موسعة رقم قرار محكمة التمييز االتحادية ا) ١(



 
٢٥ 

لحكم البدائي رغم وجود قرار نقض تمييزي صادر في التمييزي وقررت تصديق ا

الدعوى من محكمة التمييز الذي اشارت اليه محكمة االستئناف عند تصديقها الحكم 

البدائي ورغم ان الطعن التمييزي يخرج من اختصاصها ، لذا فان قرار محكمة 

في  ٩٦/ت/١٧٣(استئناف ذي قار بصفتها التمييزية المصدق للحكم البدائي والمرقم 

ً ويكون الطعن التمييزي على الحكم ) ١٢/٧/١٩٩٦ ً وال ينتج أثراً قانونيا يعد معدوما

ما زال قائما مما يتوجب نظره  ١١/١٢/١٩٩٣ في ٩٣/ب/  ٩٤٠البدائي المرقم 

التمييزية على الحكم   الدقيقاتاجراء والفصل فيه من محكمة التمييز ، وحيث يتعذر 

المحسومة )  ٢٠٠٥/ب/٢٦٣(يث ان الدعوى المرقمة المذكور لفقدان االضبارة وح

تبين من االسباب الذي ) ٩٣/ ب/ ٩٤٠(مؤسس على الحكم المرقم  ٢٩/٦/٢٠٠٥في 

المشار اليها  اعاله انه لم يكتسب درجة البتات مما يقضي رد الدعوى ، وحيث ان 

ً ألالقرار التمييزي المطلوب تصحيحه  حكام قد اغفل تدقيق هذه االسباب واستنادا

من قانون  المرافعات المدنية قرر قبول تصحيح القرار التمييزي الصادر  ٢٢٣المادة 

ونقض الحكم الصادر  ١٨/١/٢٠٠٦في  ١٩٠٧و  ١/٢/٢٠٠٦في / ١٩٠٧(بالعدد 

المشار  لألسباب ٢٩/٦/٢٠٠٥الصادر بتأريخ ٢٠٠٥/ ب/٢٦٣في الدعوى المرقمة 

من  ٢١٤المادة  ألحكامللفصل فيه واستناداً  مهيئاليها اعاله وحيث ان موضوعها 

قانون المرافعات قررت الهيئة الموسعة رد الدعوى المذكورة وتحميل المدعي 

ً قدره ) ح(مصاريف الدعوى واتعاب محاماة وكيل المدعي عليه المحامي  مائة مبلغا

/ ٣/ ٢٦في  ١٩٩٣/ ب/٩٤٠لصادر في الدعوى المرقمة ادينار ونقض الحكم 

ذر اجراء التدقيقات التمييزية لفقدان اضبارة الدعوى وبغية تكليف ورثة لتع١٩٩٣

المدعية المتوفاة بتقديم ما لديهم من مستندات وادلة ال ثبات الدعوى بعد فتح اضبارة 

فرعية واصدار حكم جديد وفق احكام القانون  يخضع لطرق الطعن المقررة قانوناً 

ان يبقى الرسم التمييزي للنتيجة وصدر وإعادة التأمينات لطالب التصحيح وعلى 

  ).٢٠٠٧/ ٢٦/٣القرار باالتفاق في 

  :عن الحكم المستحيل التنفيذ  هتمييز: ثالثا 

نه سبب من من ثم فإان استحالة التنفيذ ال تكون باألحكام انما باستحالة تنفيذ االلتزام و   

نون المدني النافذ وقرار من القا) ٤٢٥(اسباب انقضاء االلتزام المنصوص عليه في المادة 

ً  أكان  الحكم الذي يصدر هو صورة للحق المطالب فيه سواء ً  حقا ً أ شخصيا   . م عينيا



 
٢٦ 

ما بهالك الحق حقيقة وحكما وهو كذلك حكم موجود واجتمعت فيه جميع إوتكون االستحالة 

ونية فهو يقبل شرائطه ولكن يتعذر تنفيذه اصال خالفا للحكم الذي فقد قوته التنفيذية للمدة القان

  .)١(التنفيذ اذا ما اقيمت دعوى التجديد 

  ولكن المصطلحين قد يلقيان فما هو الحكم بذلك ؟

ذ ان محكمة بداءة إ،  )٢(اجاب على هذا التساؤل قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

برد دعوى المدعي طالب التجديد وان حيثيات قرار الطعن  )٣(االعظمية اصدرت قرارها 

بعد التدقيق والمداولة لوحظ ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة .... ( على انه يتضمن 

القانونية قرر قبوله شكالً ، وعند عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق 

عملية افراز   إلجراءالتي استند اليها لتعذر تجديد القوة التنفيذية للحكم  لألسبابللقانون 

العقار موضوعه واجراء التصرفات العقارية على العقارات المفرزة منه بما فيها افرازها الى 

  ) ألخ ...ه القوة التنفيذية ، لذا قرر تصديقه ئعقارات اخرى مما يتعذر تنفيذه على فرض اعطا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .١١القاضي عادل بدر علوان ، مرجع سابق ، ص ) ١(

 ، غير منشور ٦٢٦، اعالم ٢٠١٦/ م /  ٥٨٢قرار محكمة استئناف الرصافة االتحادية الهيئة التمييزية المدنية ،بالعدد ينظر ) (٢
، ١٩٧٧لسنة ١١٩٨القاضي بالتمليك وفق القرار  ٢٩/٦/٢٠٠، في ٢٠٠٠/ ٣٩٦محكمة بداءة االعظمية المرقم ، ينظر قرار ) ٣(

 .١/٦/٢٠١٦في  ٢٠١٦/ ب/ ٧٥٩ ددوقرار ذات المحكمة القاضي بالتجديد، بالع



 
٢٧ 

  الفرع الثاني                                        

  شروط تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية                   

  

من خالل الفروع السابقة تم توضيح االطار لمفهوم تجديد القوة التنفيذية ووصلنا الى        

وقد تبين للحصول على قرار التجديد نتيجة وهي يجب ان تقام دعوى لتجديد القوة التنفيذية 

ذه الدعوى لذا اقتضى ان نبين الشروط التي يجب ان تتوفر في الحكم حتى تقبل اساس ه

  :المحكمة الدعوى بتجديد القوة التنفيذية وهي كاالتي 

  :وجود حكم قضائي مكتسب درجة البتات: الشرط االول 

ً ة تؤسس على ان هنالك حكمان دعوى تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائي   ً قضائي ا سقطت  ا

قوته التنفيذية وهنالك حاجة ملحة الى اعادة الحياة لهذه الحكم من خالل دعوى وان هذا 

وهو القرار الذي يصدر من محكمة مشكلة تشكيال  ،الشرائط القانونية الحكم تتوفر فيه 

او هو القرار القطعي ، وفق قانون المرافعات المدنيةعلى صحيحا في خصومة رفعت اليها 

ان  من المسلم بهف ومن ثَم، ) ١(الذي تحسم به المحكمة منازعة الطرفين وتنتهي به الدعوى 

  .الحكم القضائي يجب ان يصدر من محكمة مدنية مشكلة تشكيال قانونيا 

يتبادر بالذهن ما هو الحكم لو كان هنالك حكم جزائي ويتضمن فقرة حكمية تتعلق بالتعويض  

من المحكمة المختصة  المدة ام يجب ان يستحصل على قرارِ فهل ينفذ مباشرةً في حالة مضي 

  بتجديد القوة التنفيذية له؟

  :ن بهذا الصدد لإلجابة نقول هنالك اتجاها

الفقرة الحكمية التي تخص الفصل بالدعوى المدنية في الحكم الجزائي  غير  نَّ يجد أ:  األول   

من  اً اصبحت جزء باعتبارهامشمولة بحكم تجديد القوة التنفيذية فهي ال تسقط قوتها التنفيذية 

دعوى تجديد القوة التنفيذية للفقرة الخاصة الحكم الجزائي وهذا يعني ال حاجة الى اقامة 

  . )٢(من الحكم الجزائي  يتجزأذه الفقرة الحكمية اصبحت جزءاً ال ه نَّ ، ألبالتعويض

                                                           
 .٢٥مكتبة السنهوري ص ٢٠١١القاضي صادق حيدر ، شرح قانون المرافعات المدنية ، ينظر) ١(
، في المحاكمة والحكم والطعن في االحكام ،  ٢د سامي النصراوي ، دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج  ينظر) ٢(

  .١٨١، ص ١٩٦٧مطبعة دار السالم ، بغداد ،



 
٢٨ 

لى القواعد العامة لعمل مديريات التنفيذ بانها وقد وجهت سهام النقد إلى هذا الرأي بالرجوع إ

تختص بتنفيذ الفقرة الحكمية الخاصة بالتعويض في الحكم الجزائي وبما انها تختص بذلك 

باالمتناع عن  الحق للمنفذ العدل انتعطي نلتيلوا) ١١٤و١١٢(فيمكن اعمال نص المادتين 

صال او االيداع والترك لمدة التقادم التنفيذ اذا مرت المدة القانونية في حالتي عدم المراجعة ا

وهي السبع سنوات من تأريخ اخر معاملة وفي هذه الحالة حامل السند وهو صاحب الحق فيه 

  . ) ١(قرار بتجديد القوة التنفيذية يعود الى القضاء لغرض استحصال  

ون التنفيذ جاءت مطلقة نصوص قان نَّ إذ يرون أَّ للرأي االول  ونوهم المعارض: الرأي الثاني 

 التنفيذ مديريات لعمل العامة القواعد الى بالرجوعَ ون يجدري على اطالقها وبذلك جومن ثَمَّ ت

 ً  بذلك تختص انها وبما الجزائي الحكم في بالتعويض الخاصة الحكمية الفقرة بتنفيذ مختصا

 عن باالمتناع العدل للمنفذ الحق انتعطي نتيلوال) ١١٤و١١٢( المادتين نص اعمال فيمكن

 التقادم لمدة والترك االيداع او اصال المراجعة عدم حالتي في القانونية المدة مرت اذا التنفيذ

 فيه الحق صاحب وهو السند حامل الحالة هذه وفي معاملة اخر تأريخ من سنوات السبع وهي

  . )٢( التنفيذية القوة بتجديد قرار  استحصال لغرض القضاء الى يعود

 تخص التي الحكمية الفقرة انب ،إنَّ في الرأي االول القائل  ما وردنميل الى ونحن من جانبنا 

 ال فهي التنفيذية القوة تجديد بحكم مشمولة غير  الجزائي الحكم في المدنية بالدعوى الفصل

في   ،وسندناه تأييدل  اوسبب الجزائي الحكم من اً جزء اصبحت باعتبارها التنفيذية قوتها تسقط

لسنة  ٢٣النافذ رقم قانون اصول المحاكمات الجزائية  استناداً الى القانون  ذلك هو نص

يتبع في الفصل في الدعوى المدنية ( انه  الذي يشير إلى) ٢٠(في نص المادة  دبالتحدي١٩٧١

بما ان اجراءاته يتبع و) التي ترفع امام المحكمة الجزائية االجراءات المقررة بهذا القانون

القانون الجزائي االجرائي اذن فهو يتبع من حيث الحجية الحكم الجزائي الذي ال يسقط بالتقادم 

الصولية بتنفيذ الحكم فور ا)  ٢٨٢ (ادةويشمله النص الموجود في الموال بمرور الزمان 

  .صدوره 

                                                           
 .٢٥القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص ينظر) ١(
 .٢١٦القاضي عدنان مايح بدر ، مرجع سابق ، ص ينظر) ٢(
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ً وبعد ان وصلنا الى قناعة بان الفقرة الحكمية المتضمنة حكم ً جزائي ا تتبع الفقرة الخاصة  ا

ً هنا ما هو الحكم لو صدر غيابيمن تساؤل  بالحكم الجزائي الذي يثار من محكمة الجنايات  ا

) ١(الن الحكم الغيابي ال يعد حكما باتاً بالتعويض وفيه فقرة حكمية تتمثل 
  ؟  

مراكز الخصوم  عدم استقرارال يكسب الحجية وبالتالي من المسلم ان الحكم الصادر غيابيا 

نتفي شرط من شرائط اقامة الدعوى وهو الحكم القضائي البات وفي هذا الفرض ي،مدنيا 

  :بين فرضين  يجب ان نميز أنه ولكننا نرى،  تضل قلقة و

ففي هذه الحالة يجب ،  ) ٢(اذا اصبح  الحكم الصادر غيابيا بمنزلة الحكم الوجاهي :  االول   

تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية المقامة بالتبعية للدعوى الجزائية مثل الحكم الصادر 

وم له كفيال كوهذا مشروط ان يقدم المح، ثته الجريمةاحدبالرد أو التعويض عن الضرر الذي 

ضامنا بمبلغ تنسبه المحكمة اذا وجدت ضرورة بذلك وتسقط هذه الكفالة بعد مضي ثالث 

ان هذه نجد ومن قراءة النص .  ) ٣(سنوات كما ان التنفيذ يجري وفق اجراءات التنفيذ 

ً يك فيها الى قانون التنفيذ ومن ثَمَّ  يشير الفرضية الوحيدة التي  الذي بالتقادم  مشموالً  ون حكما

  . تجديد القوة التنفيذية دعوى له اقامة  يحق

او بالسجن المؤبد او المؤقت ولم  باإلعدامالمحكوم عليه  صدر على حكٌم علىاذا : الثاني 

ً في القانون يشير الى عدم ففي هذا الفرض ال نجد نص ،يسلم نفسه تنفيذ الفقرة الخاصة ا

بان الحكم ، االصولية  )٢٤٨ (من المادة )٣(بالتعويض سوى مفهوم المخالفة لنص الفقرة 

ال يكسب  ألنه،وم له المطالبة بالتعويض او رد المال كاذا لم يصبح وجاهيا ال يستطيع المح

المذكرة االيضاحية لقانون اصول نعزز هذه الفرضية بونفسه المحكوم عليه جية اال بتسليم حال

او السجن المؤبد او  باإلعدامالحكم  اما(......المحاكمات الجزائية والتي اشارت الى انه 

ال ينفذ بأي حال دون محاكمة وجاهية  باإلعدامالمؤقت فهو مستثنى من هذه األحكام الن الحكم 

أ / ٢٤٥هرب المحكوم عليه فتطبق عليه احكام المادة اذا ومثله الحكم بالسجن اال ) ٢٤٧م (

مما يؤدي الى عدم جواز تنفيذ الفقرة ، مما يعني بقاء المراكز القانونية حرجة ). ب ج

                                                           
ابي ال يعد حكماً نهائياً أذا لم يعد بمنزلة الحكم الوجاهي ال المحكمة عند اصدارها الحكم تحفظ االضبارة في قلم الحكم الغي )١(

د من قانون اصول المحاكمات الجزائية  للمزيد من /٢٤٥المحكمة بعد ان تصدر امراً بالقبض على المحكوم حسب نص المادة 
،مطبعة يادكار ، السليمانية ٥ف ، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ،طالتفاصيل ينظر د براء منذر كمال عبد اللطي

 .٣٣٠،ص ٢٠١٦،
اذا صدر حكم غيابي بعقوبة مقيدة للحرية بالحبس في   -١:يكون الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي في عدة حاالت وهي ) ٢(

اذا هرب من التوقيف  - ٢جنحة ومخالفة ومضت  مدة ثالثون  يوما على تبليغه في المخالفة وثالثة اشهر على التبليغ في الجنحة 
من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٤٥، نص المادة ه غيابيا باإلعدام او السجن المؤبد بعد اعتراضه اذا كان محكوم علي

 . ١٩٧١لسنة  ٢٣
 .من قانون اصول المحاكمات الجزائية  )٢٤٨(من المادة  )٣ (الفقرة ينظر) ٣(
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على  ه اصالً روهذا هو استثناء مما اشرنا اليه ولكن من الممكن ان نعتب .الخاصة بالتعويض 

  .وفق النظرية العامة لتجديد القوة التنفيذية 

وهذا ، البتات درجة مكتسب قضائي حكم وجودوما يثير الجدل هو ان الشرط المذكور هو      

من قانون التنفيذ العراقي  )١١٤(الشرط مستخلص من ثنايا القانون وبالتحديد نص المادة 

ال يقبل التنفيذ الحكم الذي مضى سبع سنوات على اكتسابه (  والتي تنص على انه ، النافذ 

ولكن ما هو الحكم لو كانت حجة وهي من قبيل االوامر على العرائض فهل هي ) درجة البتات 

  ة بالمنع الوارد قانونا ؟ مشمول

  :ن لإلجابة نقول أن هنالك رأيي

 ال ومن ثَم  ،يجد في تبريره ان الحجج واالوامر ال تحمل صفة الحكم القضائي  : االول    

واالحكام  ،)١( بتجديد القوة التنفيذية ء الى القضاء من اجل استحصال حكمٍ يمكن اللجو

فان دائرة التنفيذ اذا ما ، القضائية هي وحدها التي يجوز اقامة دعوى لتجديد القوة التنفيذية 

دعوى منع  رفضت تنفيذ الحكم فان من حق حامل السند وهو صاحب الحق فيها يقيمَ 

التخارج و القسام الشرعي ( وهذا الحكم يسري على جميع الحجج ،المعارضة القانونية 

ان حجة ....(المتضمن وقد اتجهت محكمة استئناف الكرخ االتحادية في قرارها ، ) والنظامي 

وهي معدلة للقسام الشرعي ... التخارج هي سند رسمي وحجة على الناس كافة بما دون فيها 

هو اآلخر مستند رسمي ال تسقط قوته التنفيذية بمرور الزمان وبالتالي فان حجة   أو النظامي

سنة ال يتوجب االمر بتنفيذها اقامة دعوى  ةعشر على صدورها خمس التخارج التي مضى

لتجديد قوتها التنفيذية لمرور الزمان الن هذا االمر يقتصر على االحكام وال يشمل الحجج 

من قانون التنفيذ ١١٤والقرارات واالوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ عمال بأحكام المادة 

دعوى منع معارضة عند رفض مديرية التسجيل العقاري  أقامهلى المدعي اللجوء ا وبإمكان

، وكذلك قضت ) ٢()الخ ....ضمن معاملة االرث واالنتقال المختصة بتنفيذ حجة التخارج 

وحيث ان تجديد القوة التنفيذية تصدر على االحكام (.. على انه محكمة التمييز االتحادية ، 

لتي جج اسبع سنوات وال يسري على الحالتي مضى على صدورها سبع سنوات وترك الحكم 

  .)٣(...)سنة  ةعشر مضى على اصدارها اكثر من خمس

                                                           
  .١٥١ص  ٢٠٠٨،المكتبة القانونية ،بغداد ،٢،ط٣ينظر مصطفى مجيد ، شرح قانون التسجيل العقاري ، ج ) ١(
منشور في القاضي عدنان مايح بدر ، ) ٢٥/٥/٢٠١٥في  ٢٠١٥/ح/٢٧٢(قرار محكمة استئناف بغداد الكرخ بالعدد ينظر) ٢(

  .٢١٢مرجع سابق ، ص 
  .غير منشور  ٢٩/١٢/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ ، هيئة موسعة مدنية  ٢٩١ينظر قرار محكمة التمييز االتحادية ، المرقم ، ) ٣(
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لتخارج تعني حجة ا ....(انه  في احد قراراتها إلىكذلك محكمة التمييز االتحادية وقد اشارت   

بعضهم من القسام الشرعي وهذا ال يخضع رثية بموافقة الورثة واخراج تعديل المسألة اال

من  )١١٤(في المادة  قبيل االحكام المنصوص عليها للتقادم حيث ان حجة التخارج التعد من 

قانون التنفيذ والتي يتطلب تنفيذها تجديد القوة التنفيذية لها وهذا ما استقر عليه قرار هذه 

)١()٢٩/٨/٢٠١١في  ٢٠١١/ الهيئة العامة / ٢٠٣المحكمة بقراها 
 .  

  

يجد في نظره ان باإلمكان اقامة دعوى بتجديد القوة التنفيذية لألحكام ف:  اما االتجاه الثاني

اذا ( انه نصت على  قانون التنفيذ التي ) ١١٢(ادة ويستندون الى نص الم،  )٢(وكذلك الحجج 

ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات ، اعتبارا من 

وبما ان الحجج من المحررات القابلة للتنفيذ ) تأريخ اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية 

المحررات : اوال (من قانون التنفيذ والتي نصت على انه  ١٤دة من الما) ز(بموجب الفقرة 

فهي ) الحجج والقرارات واالوامر التي يعطيها القانون قوة التنفيذ  -ز:...القابلة للتنفيذ هي 

دعوى تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية وهذا  بإقامةمشمولة بالحكم الذي يعطي الحق 

غير صحيح ومخالف ألحكام ( .. ييز االتحادية  في قراها على انه ما اتجهت اليه محكمة التم

تأشير الشرع والقانون الن المقتضى االطالع على سجل القسامات الشرعية مالحظة مدى 

الحاصلة على اثر التخارج باقية  رثيةسألة اإلمة للقسام الشرعي وتبقى الحجة التخارج حاشي

كم من المحكمة المختصة وهذا ما سار عليه قضاء صدور حومرعية وال يحتاج الى تجديدها 

اما في ٢٩/٨/٢٠١١بتأريخ ٢٠١١/ عامة /٢٠٣هذه المحكمة بقرار الهيئة العامة بالعدد 

محتوى الحجة حاشية للقسام فان تنفيذها يخضع للتقادم المنصوص عليه في  حالة عدم تأشير

من قانون التسجيل العقاري وال يجوز ذلك  )٢٤٨(من قانون التنفيذ والمادة ) ١١٤(المادة 

ات قبل منحها القوة التنفيذية وحيث ان محكمة الموضوع اصدرت حكمها قبل استكمال التحقيق

  .)٣()لذا قرر نقضه

                                                           
 .غير منشور ٢٩/٨/٢٠١٨في  - ٢٠١٨/الهيئة المدنية / ٤٣١٤( محكمة التمييز االتحادية الرقم قرار ينظر )  ١(
  .٦٦،ص  ٢٠١٧ينظر موفق سامي عباس ، التخارج بين الورثة ، الطبعة االولى ، مكتبة السنهوري ، بيروت ، ) ٢(
) ١٤/٤/٢٠١٣في  ٢٠١٣/ هيئة االحوال الشخصية والمواد الشخصية / ٢٨٧٢ينظر قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد ) ٣(

/  ٢٠٣ بالعدد العامة الهيئة ، االتحادية التمييز محكمة قرار وكذلك .٢١٤، ص  حيدر كاظم عودة، مرجع سابق منشور القاضي 
 الموضوع محكمة الن والقانون للشرع ومخالف صحيح غير(...  ٢٠١١/ ٢٩/٨ في اديةاالتح التمييز محكمة ٢٠١١/  عامة هيئة
 ذلك معللة الزمان بمرور ساقطة تعد وانها سنة ةعشر خمس من اكثر صدورها على مضى التخارج حجة كون الدعوى ردت

 وتاريخ ٢٠٠٩/ ج ه/ ٢٩١( بالعدد االتحادية التمييز محكمة في الموسعة الهيئة بقرار ورد  ما على ومعتمدة المعامالت باستقرار
 القسام من بعضهم واخراج الورثة بموافقة األثرية المسألة تعديل يعني التخارج حجة صدور ان مالحظة دون) ٢٠٠٩/  ٢٩/١٢

 الى يضاف ومعتبرة مرعية تظل الورثة حصص توزيع من تتضمنه وما الشرعية القسامات ان اذ للتقادم يخضع ال وهذا الشرعي
 =المدعى طلب على بناء ذلك يكون ان يجب بل الزمان لمرور الدعوى سماع من نفسها تلقاء من االمتناع للمحكمة ليس انه ذلك



 
٣٢ 

ن الهيئة العامة لمحكمة التمييز اتجهت الى جب االتباع الانجد ان االتجاه الثاني هو وو       

نه غير صحيح ومخالف ألحكام الشرع والقانون الن محكمة وجد ا( ..... قرارها على انه 

الموضوع ردت الدعوى كون حجة التخارج مضى على صدورها أكثر من خمسة عشر سنة 

بمرور الزمان معللة ذلك استقرار المعامالت ومعتمدة على ما ورد بقرار   ساقطةتعد وأنها 

دون مالحظة ان صدور ٢٠٠٩/هه/٢٩١االتحادية العدد الهيئة الموسعة في محكمة التمييز 

حجة التخارج يعني تعديل المسألة األرثية بموافقة الورثة وإخراج بعضهم من القسام الشرعي 

حصص الورثة تبقى وهذا ال يخضع للتقادم ، اذ إن القسامات الشرعية وما تتضمنه من توزيع 

مة االمتناع من تلقاء نفسها من سماع مرعية ومعتبرة يضاف الى ما تقدم انه ليس للمحك

الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون ذلك بناء على طلب من المدعى عليهم وفي 

االلتزامات االخرى وكان المقتضى االطالع على سجل الحجج وتثبيت مضمون حجة التخارج 

زة والمختومة وعما اذا اشر عليه من تصحيح او تعديل او شيء أخر اذ ال يكفي  النسخة المبر

اذ يتطلب التحقق من اصل الحجة مازال محفوظا لدى المحكمة وربط نسخة من القسام 

من تأشيرات الشرعي لمورث الطرفين وعلى وفق ما ثبت في سجالت المحكمة مع ما عليه 

مع تكليف المميز ببيان العناوين الواضحة للمميز عليهم اذ من  وهل تم تأشير حجة التخارج

ل ان يكون جميع الورثة مجهولي االقامة وبالتالي يصار تبليغهم بالصحف المحلية غير المعقو

كل هذا وصوال الى الحكم العادل والذي يضمن حقوق كل االطراف وحيث ان محكمة الموضوع 

  . )١(...) ما تقدم قرر نقضه  اصدارها الحكم المميز لم تراع  عند

يحتاج الى تجديد قوة تنفيذية أ ذية االخرى مثل سند الكمبيالة ولكن ما هو حكم السندات التنفي

  اذا ما مضت عليه مدة التقادم ؟

ما نصت تجديد القوة التنفيذية اذا مضت المدة القانونية وهذا نقول يجوز اقامة  لإلجابة        

وجد انه (.....على انه القرار القضائي وقد اكد ذلك  ،من قانون التنفيذ) ١١٣(عليه المادة 

قد اودعت سند الكمبيالة للتنفيذ بتأريخ ) المميزة (صحيح وموافق للقانون ذلك ان الدائنة 

حيث طلبت  ١٣/٩/٢٠٠٨في مديرية تنفيذ الكرادة ولم تراجع المديرية اال بتأريخ ٣/٤/٢٠٠٠

ذية االستمرار باإلجراءات التنفيذية بعد مرور مدة سبع سنوات وبذلك تسقط القوة التنفي
                                                                                                                                                                      

 من اليه اشر اذا وعما التخارج حجة مضمون وتثبيت الحجج سجل على االطالع المقتضى وكان االخرى التزامات وفي عليهم=
 مازال الحجة اصل من التحقق يتطلب اذ والمختومة المبرزة النسخة على االعتماد يكفي ال اذ اخر شيء أي او تعديل او تصحيح
 للمميز الواضحة العناوين ببيان المميز تكليف مع)  التنازل(  الحجة تأشير تم وهل تأشيرات من عليه ما مع المحكمة لدى محفوظا

 وصوال هذا كل اليومية بالصحف تبليغهم الى ليصار وبالتالي االقامة مجهولي الورثة جميع يكون ان المقبول غير من اذ عليهم
 نقضه قرر تقدم ما تراع لم المميز الحكم اصدارها عند الموضوع محكمة ان وحيث االطراف كل حقوق يضمن والذي العادل للحكم

 رسم يبقىان  على لها يتراءى ما وفق على جديد حكم واصدار المرسوم المنوال وفق بها للسير محكمتها الى االضبارة واعادة
 .منشور غير. باألكثرية القرار وصدر للنتيجة التمييز

 .، غير منشور ٢٩/٨/٢٠١١في  ٢٠١١/هيئة عامة / ٢٠١٣قرار محكمة التمييز االتحادية الهيئة العامة ينظر) ١(



 
٣٣ 

وهو إعمال  .)١( ....)من قانون التنفيذ  ١١٢للمحرر المنفذ على وفق ما نصت عليه المادة 

اذا ترك الحكم ( على انه  ١١٢ذ ان نص المادة من قانون التنفيذ، إ ١١٣و ١١٢ادة لنص الم

خر من تأريخ آ اعتبارا او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات 

اذا ( من ذات القانون على انه ) ١١٣(وكذلك نص المادة ) فتسقط قوته التنفيذية  معاملة ،

تحقق للمنفذ العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم أو المحرر المودع للمنفذ ، فعليه ان 

  ) .التنفيذ  بإيقافيتخذ قرارا 

  

  ولكن هل كل الحجج  مشمولة بالنص ؟

فعقد الزواج  ،ليست جميعها مشمولة بتجديد القوة التنفيذية الحججولعلي ارى ان           

يعتبر حجة وتستطيع الزوجة الذهاب الى دائرة التنفيذ واستحصال المهر استناداً الى نص 

يعمل بمضمون المهر (على انه  )٢(من قانون االحوال الشخصية ) العاشرة (المادة )٤(الفقرة 

وتكون قابلة فيما يتعلق بالمهر ، مالم يعترض عليها  الحجج المسجلة وفق اصولها بال بينة ،

العقد في هذه الحالة يتم اللجوء الى ولكن اذا مضت مدة طويلة على ). لدى المحكمة المختصة 

لدى التدقيق والمداولة ( على انه  ات التي نصت القراراحد  والذي يدعم رأينا اقامة دعوى 

قرر قبوله شكالً ولدى عطف النظر على ة القانونية ضمن المد التمييزي واقعٌ  وجد ان الطعنَ 

نه كان على المنفذ العدل بعد ان ظهر ،ألالحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون 

 بأيةعدم القيام ) ٣/١/٢٠٠٦في / ٣٥١٠(ان المدين متوفي بموجب القسام الشرعي المرقم 

يقتضي على الدائنة اقامة  النه،الدائنة اجراءات تنفيذية بخصوص وثيقة عقد الزواج الخاصة ب

من تركة زوجها المتوفي ومن دعوى امام المحكمة المختصة الستحصال حكم مهرها المؤجل 

بعد غير قابل للتنفيذ  اً ثم التنفيذ الحكم في دائرة التنفيذ الن وثيقة عقد الزواج اصبحت محرر

ارة و في االضب من المنفذ العدل وفاة الزوج المدين لذا قرر نقض كافة القرارات الصادرة

االضبارة  الى دائرة التنفيذ التباع  ما تقدم وصدر القرار  عادهوإ فيهاالقرارات كافة ابطال 

   . ) ٣(..)باالتفاق 

  

  
                                                           

  .منشور غير ، ١٤/٩/٢٠٠٨في  ٢٠٧قرار محكمة استئناف الرصافة االتحادية العدد ينظر ) ١(
 .المعدل  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨قانون االحوال الشخصية النافذ رقم )  ٢(
 .١/٩/٢٠٠٩في ١١٣قرار محكمة استئناف نينوى االتحادية ، الهيئة التمييزية ، العدد ينظر ) ٣(



 
٣٤ 

  : مرور المدة القانونية على الحكم المراد تنفيذه : الشرط الثاني 

تمضي المدة المنصوص  نْ القضائية أ قوة التنفيذية لألحكامدعوى تجديد اليشترط لقبول       

من حيث الشروط الشكلية قبيل من ال يعد عليها قانونا وهي سبع سنوات وهذا الشرط هو 

يجب على المحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها وكذلك من االصل والتكييف القانوني لها ،النه 

الممكن ان يثيرها الخصوم كدفع ولكن هذا الدفع يعد من قبيل الدفع بعد قبول الدعوى وليس 

ألنه اذا كان من الدفوع الشكلية وانضم الى طائفة الدفع بالتقادم  ،)١(من قبيل الدفوع الشكلية 

فهذه المدة هي مدة  ) ٢(قبل الخصوم واال سقط الحق به  منهنا الدفع بالتقادم يجب ان يثار 

المحكمة تستطيع ان فان  ومن ثم،  )٣(  المدتينوهنالك فرق بين  سقوط وليس مدة تقادم 

         .حتى ولو لم يثار من قبل الخصوم  تقضي من تلقاء نفسها

           ولكن متى تبتدأ هذه المدة ؟

  : لالجابة نقول يجب التمييز بين حالتين 

اذا لم يودع الحكم المراد تجديد القوة التنفيذية في مديرية التنفيذ فهنا تبدأ من يوم  : االولى   

قانون التنفيذ والتي من  ١١٤اكتساب الحكم درجة البتات والسند القانوني هو نص المادة 

  . عدم قبول التنفيذ اذا مضت سبع سنوات على اكتساب الحكم درجة البتات  تشير الى 

التنفيذ ولم يراجع صاحب  بإجراءاتاالحكام التي قبلت مديرية التنفيذ  :  اما الحالة الثانية

من قانون التنفيذ التي تنص ) ١١٢(هنا يتم اعمال نص المادة  ،الحق فيها فترة من الزمن

                                                           
 ١٢٢في  ١٩٧٥ديسمبر  ٥عرف القانون الفرنسي الصادر في ،   هنالك فرق بين الدفوع الشكلية ودفع بعدم قبول الدعوى) ١(

كل دفع ينكر به الخصم ودون المساس بالموضوع دعوى خصمه على اساس انتفاء ( منه الدفع بعدم قبول الدعوى على انها 
والدفع بعدم القبول اليرد على اصل الحق وانما في حق ) شروط قبول دعواه ويكون ذلك بسبب فقد الصفة او االهليه او المصلحة 

يعد وسطا ما بين بين الدفوع الشكلية والدفوع الموضوعية فهي تشبه الدفوع الشكلية في انها تتعلق المدعي في رفع دعواه ، و
باصل الحق المدعى به ، ولكنها تختلف عنها في انها ال تتعلق باجراءات التقاضي كاالختصاص والتبليغات وانما تتعلق بحق رفع 

وضوعية  في انه يجوز التقدم به باية مرحلة من مراحل الدعوى لكنه الدعوى وتوافر شروط قبولها ، وهو يتفق مع الدفوع الم
يختلف عنها في انه ال يتعلق بالحق الموضوعي محل النزاع وانما يهدف الى انكار وجود الدعوى ، فهو يوجه الى الوسيلة التي 

ون من حق االطراف وللمحكمة ان تثيره يحمي بها القانون صاحب الحق حقه وان كان من الجائز استعمالها ام ال ، وهذا الدفع يك
للمزيد من التفاصيل ، ينظراستاذنا القاضي كاظم عباس الخفاجي، الدفع بعدم دستورية . من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام 

 .٣٠، ص  ٢٠١٣القوانين ،مكتبة الصباح ، بغداد الكرادة ، 
ال يجوز للمحكمة ان تمتنع (نصت على انه ١٩٥١لسنة  ٤٠لعراقي رقم من القانون المدني ا٤٤٢من المادة ) ١(صت الفقرة ن )٢(

من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان بل يجب ان يكون بناء على طلب المدين او بناء على طلب دائنيه او أي شخص 
 )آخر له مصلحة في هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين 

التقادم ، فمدة التقادم لها مهمة غير المهمة التي لمواعيد التقادم فهي مقررة لحماية الوضاع ان الفرق بين مدة السقوط ومدة  )٣(
المستقرة او للجزاء من االهمال الدائن او لتقويم قرينة على الوفاء ، بل لتعيين الميعاد الذي يجب ان يتم حتما عمل معين وبخاصة 

قانون ، فهي مواعيد حتمية البد ان يتم العمل المعين من خاللها واال كان لتحديد الوقت الذي يجب فيه استعمال رخصة قررها ال
باطال فهي تختلف عن مواعيد التقادم ال في المهمة التي تقوم فحسب وانما في كيفية اعمالها فيجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه 

لف عنها التزام طبيعي وهذا خالف التقادم الذي يجب ان دون الحاجة الى ان يتمسك به الخصوم وال تنقطع وال يقف سيرانها وال يتخ
يتمك به الخصم ويجوز ان ينقطع سريانه اما الحق الذي سقط استعماله في الميعاد فال يصلح ال طلبا وال دفعا للمزيد ينظر د عبد 

االنقضاء نهضة  - الحوالة – الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، نظرية االلتزام بوجه عام االوصاف
 .١٠٠٠ص  ٣ج  ٣مصر ط



 
٣٥ 

ولم يراجع صاحبه بشأنه سبع سنوات  حكم او المحرر المودع للتنفيذ اذا ترك ال( على انه 

ففي هذه الحالة يجب على المنفذ  ،) اعتبارا من تأريخ اخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية 

يتم اللجوء الى اخر مراجعة فهو مدة وفي هذه الحالة ,  )١( العدل ان يتخذ قرارا بإيقاف التنفيذ

ولما (.... .....اتجهت محكمة استئناف الرصافة االتحادية في قرارها وهوما  بدأ السبع سنوات

كان الحكم الصادر في الدعوى قد اودع لدى محكمة البداءة وقد مضى على اخر معاملة 

الصادر من ذات الجهة المتضمن  وكذلك القرار ، )٢( )الخ....تنفيذية مدة سبع سنوات 

لقانون ذلك ان المنفذ العدل اصدر قراره المميز قبل وجد انه غير صحيح ومخالف ل(.....

الخاصة بطالب التنفيذ  ٩٧م  ٣١٢٤االطالع على كافة االوليات المتعلقة باإلضبارة التنفيذية 

د بان طالب التنفيذ قد ترك الحكم او المحرر يوالوقوف ما اذا كان قد تأي) المميز/ الدائن (

نه مدة سبع سنوات من تأريخ اخر معاملة  على وفق المودع للتنفيذ ولم يراجع الدائن بشأ

من قانون التنفيذ من عدمه ولما كان القرار قد خالف وجهة النظر المتقدمة مما  ١١٢المادة 

  .)٣()الخ....اخل بصحته 

ان ال تكون قد مضت مدة التقادم المسقطة للحق في الحكم المراد تجديد القوة : الشرط الثالث 

  :التنفيذية 

 عد مرور مدة خمس عشرةواعد العامة بان الدعوى ال تسمع بان هذا الشرط تقتضيه الق    

وهذا يكون بناًء على دفع كما بينا سابقا وبذلك اتجهت محكمة التمييز االتحادية في ، )٤(سنة 

غير صحيح ومخالف للقانون ذلك انه لمن سقطت القوة التنفيذية لحكم (....قرارها على انه 

من قانون التنفيذ جاز ان يطلب من القضاء ان  ١١٢المادة  بأحكامصالحه عمال قضائي صدر ل

مدة خمس عشرة على تركه دون عذر  د بتأييده دون بينه طالما لم تمضيصدر حكم تجدي

  .)٥(....)من القانون المدني  ٤٢٩مشروع استنادا للمادة 

  :مستحيال ًان ال يكون تنفيذ االلتزام المراد تجديده : الشرط الرابع 

وهذا الشرط تفرضه القواعد العامة وهو مستنبط من قاعدة مؤداها ال التزام بمستحيل ،    

من القانون المدني النافذ نص )  ٤٢٥(ان نص المادة  ي لم يفته ذلك اذوان المشرع العراق
                                                           

اذا تحقق للمنفذ العدل مضي المدة القانونية على (على انه  ١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفيذ النافذ رقم  ١١٣نصت المادة )١(
  )الحكم او المحرر المودع للتنفيذ فعليه ان يتخذ قرارا بأيقاف التنفيذ 

 .غير منشور  ٢٣/١٢/٢٠٠٩في  ٤٢٧االتحادية العدد قرار محكمة الرصافة ينظر) ٢(
 .غير منشور ٢٩/٦/٢٠٠٩في  ٢٢٥قرار محكمة استئناف الرصافة االتحادية بالعددينظر) ٣(
الدعوى بااللتزام أيا كان سببه ال تسمع على المنكر بعد تركها من غير عذر (من القانون المدني على انه  ٤٢٩نصت المادة )٤(

  )ة مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة شرعي خمس عشرة سن
منشور القاضي حيدر ) ١٣/٣/٢٠١٣في  ٢٠١٣/منقول / الهيئة المدنية /  ٥٥٧قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد ينظر )٥(

 .٢٠٤عودة كاظم ، مرجع سابق ، ص 



 
٣٦ 

يد له  ينقضي االلتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيالً لسبب اجنبي ال( على انه 

  .) فيه  

  :هي  ومن مقومات هذا الشرط  

١ -  ً مثل االلتزام بنقل ملكية منزل اما اذا نشأ مستحيالً : ان يكون االلتزام قد نشأ ممكنا

ُ  لمنه انهدم قبل ابرام العقد ، فااللتزام هنا باطل ابتداًء أل  . اصالً  ينشأ

تبتر يد الفنان الذي التزم االستحالة اما ان تكون مادية او قانونية ، فالمادية مثل  - ٢

أما القانونية ان يلتزم شخص بملكية عقار فتنتزع منه الملكية . برسم لوحة فنية 

 .للمنفعة العامة 

 .)١(ان تكون االستحالة لسبب ال يد للمدين فيه  - ٣

حيث .... صحيح وموافق للقانون (...... وبهذا المآل اتجهت محكمة استئناف الكرخ االتحادية 

حكمة الموضوع من وقائع الدعوى ومستنداتها الثبوتية بانه اصبح المتعذر قانونا تأييد لم

وبالتالي يصبح من المستحيل تنفيذه حتى وان منحت له القوة ... تجديد القوة التنفيذية للحكم 

  .) ٢(...)التنفيذية مجدداً 

وتم جلب ( ... بغداد الرصافة االتحادية في قرارها على انه  نافتئوكذلك اتجهت محكمة اس

، )  ٢٠١٨/ ١/ ٢٥( االضبارة التنفيذية واالطالع على مطالعة المعاون القضائي المؤرخة في

،  ٢٠٠٢بان االضبارة غير موجودة لتعرضها للحرق وكذلك االطالع على سجل االعالم لعام 

التي تشير الى عدم وجود تسجيل  ٦/٢/٢٠١٨وقد وردت مطالعة المعاون القضائي في 

 ٢٠٠٢، واالطالع على سجل االساس عام  ٢٠٠٣االعالمات لتعرضها للحرق في احداث عام 

االشارة الى اسماء طرفي الدعوى ونتيجة الحكم المتضمن ) ٢٠٠٢/ب/١٧٧٢(بالتسلسل 

  ،ناحية الموضوعيةّ وان دعوى المدعين واجبة الرد من الناحية الشكلية ومن ال.. الصادر فيها 

المدير المفوض دون االشارة / شركة الصناعات االستهالكية فمن الناحية الشكلية اقيمت على 

اما من ناحية الموضوع . اضافة لوظيفته وبذلك تكون الخصومة غير متوجهه في الدعوى 

تمليك يقتضي للمحكمة وجود الحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية حيث ان الحكم بال دتأيّييفلم 

وجود نسخة مصدقة من الحكم بكامل حيثياته ومحتواه كما يقتضي وجود اصل االضبارة 

                                                           
   ينظر ،  التفاصيل   قانون المدني للمزيد منهذه الشروط تقضيه القواعد العامة في القانون المدني والتي اشار اليها شراح ال)١(

، العاتك لصناعة الكتاب، بغداد ، ٢د عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ودمحم طه البشير ، القانون المدني ، واحكام االلتزام ، ج 
  .وما بعدها  ٣٠٧ص   ٢٠١٠

منشور في القاضي عدنان مايح بدر ، مرجع سابق ، ص  )  ٣/٢٠١٥/ ٢٢في  ٢٠١٥/ حقوقية /  ١٥٩(القرار المرقم ينظر ) ٢(
٢٢٥.  



 
٣٧ 

وفيما اذا كان قد وقع طعن تمييزي على الحكم من عدمه ،التنفيذية لالطالع على االوليات 

االحكام التي يجوز اعطاءها القوة التنفيذية يجب ان  النومدى اكتسابه للدرجة القطعية 

تحتسب مدة فقدانها لقوتها التنفيذية من تأريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وليس من تأريخ 

صدوره كما ان اضبارة العقار المربوطة نسخة منها مع االضبارة لم تتضمن االشارة الى 

كمة حول قرار الحكم مما يجعل الدعوى فاقدة توجد أي مخاطبات مع المح الحكم المذكور وال

  .وهذا هو معيار االستحالة في التنفيذ القانوني . ) ١()الخ ....لسندها القانوني لذا يتوجب ردها 

                                                           
 . غير منشور  ٤/٣/٢٠١٨في  ٢٠١٨/  ٢٢٤القرار المرقم ينظر ) ١(



 
٣٨ 

  المبحث الثاني                         

  أحكام تجديد القوة التنفيذية لألحكام القضائية                    

  

  نَّ أل،و سند قانوني لتجديد القوة التنفيذية أبوجود نطاق قانوني نا سلفا يّ بَ  نْ أبعد         

عدم التنفيذ له بحق  قانونية للخصوم بعد صدور الحكم عنداالصل في عدم استقرار المراكز ال

ً ن هنالك اسبابأاآل  ،الشخص الذي صدر ضده كما بيناه سابقا تجعل من هذا الحكم هو والعدم  ا

قضاء ومن خالل السند الذي وبعدما اثير الجدل فقد اتاح لنا ال من حيث التنفيذ، على حد سواء

ً هذه الدعوى احكامل تجد لدعوى لتجديد القوة التنفيذية ، لذااقامة ا تم االستناد اليه  وعندما ، ا

تعرض الى االثار يجب التعرض الى ومن خالل ال، لها سوف تتولد آثار من خاللها  حكمٌ  يترتبُ 

لذا  هو يمس الدعوى ام يمس الحق،أ انقضاء الحكم لقوته التنفيذية  التقادم الذي يؤدي الى

فقدان واآلثار المترتبة على لاب الخاصيقتضي التطرق الى التقادم  البحث في احكام التجديد فأن

  .هذا الحكم في مطلب ثان 

  

  المطلب االول                                       

   فقدان الحكم قوته التنفيذية  إلى التقادم الذي يؤدي                  

  

وان كانت ، ما يصدر من محكمة مشكلة تشكيال صحيحا بمجرد النطق به عند ان الحكم         

،  ) ١(المرافعة سرية يخرج النزاع من والية المحكمة وال يمكن اال الحكم بمضمون ما نطق به 

وقد تعتري الحكم اسباب تفقده القوة التنفيذية او قابليته للتنفيذ تكون معدومة من الناحيتين 

مها القانون قد يعتري الحكم التقادم المسقط من خالل المدة التي رسوالشكلية والموضوعية ، 

التقادم الذي الت اح فالبحث يكون فيلذا  ،) ٢(يكون من خالل الصلح ما بين الخصوم كذلك و

  .تقادم الحكم في فرع ثان ثم نعرج الى و،فقدان الحكم لقوته التنفيذية في فرع ؤدي الى ت

                                           

                                                           
غداد ، الكرادة ينظر القاضي اريج خليل حمزة قاعدة استنفاذ والية القاضي المدني على النزاع ، دراسة مقارنة مكتبة الصباح ، ب)١(

  ٦٣.ص  ٢٠١٨
ان نزول الخصم )يترتب على التنازل عن الحكم تنازل عن الحق الثابت فيه ( من قانون المرافعات المدنية ٩٠اذ نصت المادة )٢(

عن الحكم انما يقتصر على ما قضى به الحكم من حقوق له اما فيما لم يكن قد قضى به الحكم عليه من طلبات لخصمه فال يتأثر 
، الناشر العاتك لصناعة  ١٩٦٩لسنة  ٨٣عبد الرحمن العالم ،شرح قانون المرافعات المدنية رقم بالنزول للمزيد من التفاصيل ينظر

 . ٤٢٠، ص  ٢٠٠٩، ٢الكتب ،القاهرة ج 
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  الفرع االول                                              

   الحكم  تقادم                                             

  )سقوط الحكم لقوته التنفيذية بسبب مرور الزمان (                          

  

 مروربعدم التنفيذ له ،  من خالل المسقط المتمثل  يعتريه التقادمالقضائي الحكم  نَّ إ        

توقف لألسباب القانونية المنصوص تنقطع وت تيال المدة الزمنية المنصوص عليها قانوناً،

الحكم فقدان التي تنوط بالحكم الذي يؤدي الى   وان االسباب ،عليها في القانون الموضوعي 

  :وهما  انللقوة التنفيذية هو سبب

 لقانون منع التنفيذ للحكم إذا مضت المدة القانونية ا نَّ إ:  القضائي الحكم  قبل تنفيذ: االول    

سقوط بالمطالبة بالحق الوهو ، ففي هذه الحالة يترتب عليه حكم ، على اكتسابه درجة البتات 

الحكم الذي يضفي على الحكم  نَّ وإ، من قانون التنفيذ )  ١١٤(وهذا ما اشرت اليه المادة 

ً تنفيذي اً القضائي هو ان هذا السند الذي كان قبل مرور مدة التقادم كان سند  ، وواجب التنفيذ  ا

مما ، عديم الصفة التنفيذية بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا ًاصبح هذا الحكم 

بالتجديد  لغرض استحصال قرارٍ حكمة الرجوع الى المحتى يمكن تنفيذ الحكم يتطلب وجوبا 

واالخير يقوم برفض قبول التنفيذ  ،على المنفذ العدل هتنفيذالمراد وهذا يتطلب عرض السند 

فهي مزدوجة مدة تقادم  مدة سقوط والحسب ما نرى ليست وهي ،  )١( لمضي المدة القانونية

الن المحكمة تثيرها من تلقاء نفسها فهي ليست مدة تقادم ، وكذلك تقف للعذر  التكييف 

سواء اقر المدين بالحق ام لم يقر وهو ذات الحكم في .  ) ٢(القانوني فهي ليست مدة سقوط 

الذي يشير الى ان  )١٤ ( من المادة)  ٣(الفقرة  ١٩٥٧لسنة ) ٣٠(قانون التنفيذ الملغى رقم 

سنة اذا لم يودع بالتنفيذ اعتبارا من تأريخ  ةعشر لتنفيذ بعد اهماله مدة خمسيقبل االحكم ال (

وبذلك اتجهت محكمة التمييز االتحادية بمبدأ على انه   .) ٣( ) م الدرجة القطعيةكاكتساب الح

                                                           
بصفتها التمييزية ، بانه يجب على المنفذ العدل ان يرفض ومن ثم  –وبذلك اتجهت محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية ) ١(

وجد انه غير صحيح ( ...... اقامة الدعوى فاذا لم يصدر رفض من المنفذ العدل ال يكون هنالك دعوى ونص القرار على انه 
المعدل اناطت سلطة  ١٩٨٠سنة ل٤٥من قانون التنفيذ رقم ) ١١٥- ١١٢(اذ كان على المحكمة مالحظة ان المواد  ومخالف للقانون

تقدير احتفاظ الحكم او القرار المنفذ بقوته التنفيذية من عدمه الى المنفذ العدل او جهة التنفيذ وفي ضوء احكام القانون المدني في 
دور قرار منه وتبعاً لذلك فان صالحية المحكمة بالنظر في دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم تنهض عند ص) ٤٣٩-٤٣٥( المواد

من جهة التنفيذ برفض التنفيذ، ولعدم صدوِر قرار من جهة التنفيذ بهذا المآل لذلك تكون اقامة الدعوى سابقة الوانها مما يقتضي 
 . غير منشور  ١١/٢٠١٦/ ٢٩في ٢٩١٦/م /٩٢٦القرار المرقم .....) ردها ولعدم التزام القرار المميز بما تقدم قرر نقضه 

التقادم  ومدة السقوط في ان االخيرة تحتم القيام بعمل او رفع دعوى في مدة معينة واال سقط الحق في القيام  الفرق بين مدة) ٢( 
بهذا العمل او رفع تلك الدعوى وتسمى ايضا بمواعيد السقوط وهي ال تقبل التوقف وال االنقطاع وتسري في حق المحجورين 

لى فهي تقبل التوقف واالنقطاع وتكون بناًء على دفع للمزيد ينظر د عبد المجيد والغائبين والقاضي يقضي من تلقاء نفسه اما االو
 .  ٣٢٤ص  ،،العاتك لصناعة الكتاب  ٢الحكيم وعبد الباقي البكري ودمحم طه البشير ، القانون المدني وأحكام االلتزام ج 

 .١٣ص  ٢٠١١،  ١٩٨٠لسنة  ٤٥ينظر القاضي عبد الهادي العالق ، احكام قانون التنفيذ رقم ) ٣(
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ال يمكن تنفيذ حكم بعد مرور سبعة اعوام على اكتسابه درجة البتات دون تنفيذ لفقدان قوته (

ولدى عطف النظر (....ومضمون القرار ) ويجب اقامة دعوى تجديد القوة التنفيذية التنفيذية 

على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون وذلك الن مرور مدة سبع سنوات على 

من قانون التنفيذ وان ) ١١٤(اكتساب الحكم درجة البتات تفقده قوته التنفيذية عمال بالمادة 

ر المدة بل ال يمكن تنفيذه ولهذا يصح اقامة الدعوى بشأن ذلك وبعد جمع الحكم ال يسقط بمرو

   . )١(.....)الطرفين ومن ثم تقرر المحكمة تجديد قوته التنفيذية  

  

ي بعدما لفرض يترك حامل السند التنفيذوفي هذا ا/ بعد ايداع الحكم في مديرية التنفيذ: الثاني 

تركها المدة ، ومن ثم مديرية التنفيذ وقام بفتح االضبارة التنفيذية  اشرت مراجعته في 

شارت اليه صراحة نص أسنوات وهذا ما  من آخر معاملة تنفيذية لمدة سبع القانونية التي تبدأ

اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ( من قانون التنفيذ التي نصت على انه ) ١١٢(المادة 

   )من تأريخ آخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية  واعتباراشأنه سبع سنوات ولم يراجع صاحبه ب

 ولدى...  (انه على االتحادية نينوى استئناف محكمةوفق ما اصدرت  علىاتجه القضاء و

 بالدعوى الصادر القرار الن للقانون وموافق صحيح انه وجد المميز الحكم على النظر عطف

 سنوات سبع مضي لعدم التنفيذية قوته يفقد لم) ٣٠/١٠/٢٠٠٢ في١٢٧٢/٢٠٠٠( المرقمة

وذلك  ٣٠/١٠/٢٠٠٢تأريخ اخر اجراء في االضبارة التنفيذية والذي كان بتاريخ  على

 . )٢() الخ .....المميز  من قانون التنفيذ لذا قرر تصديق القرار ١١٢المادة  ال حكامباالستناد 

وجد انه غير ..... (  الرصافة بذات المآل على انهوكذلك اتجهت محكمة استئناف بغداد 

ه المميز قبل االطالع على كافة رصحيح ومخالف للقانون ذلك الن المنفذ العدل اصدر قرا

) ميز الم/ الدائن (   الخاصة بطالب التنفيذ  ٩٧م ٤١٢٤التنفيذية  باإلضبارةاالوليات المتعلقة 

ولم  تنفيذ قد ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذد بان طالب الوالوقوف ما اذا كان قد تأيّ 

 ١١٢سنوات من تأريخ اخر معاملة وفق ما نصت عليه المادة  يراجع الدائن بشأنه مدة سبع

من قانون التنفيذ من عدمه ولما كان القرار المميز قد خالف وجهة النظر المتقدمة مما اخل 

ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز  ا التباعبصحته لذا قرر نقضه واعادة االضبارة الى مرجعه

  . )٣() الخ...يجة وصدر القرار باالتفاقتابعاً للنت

                                                           
 .غير منشور  ١٦/٧/٢٠٠٨في  ٥٠٢قرار محكمة التمييز االتحادية ، الهيئة المدنية ، المرقم ينظر )  ١(
 .غير منشور  ٣١/١٢/٢٠٠٨في  ٣٠٦قرار محكمة استئناف نينوى االتحادية ، الهيئة التميزية ، رقم القرار ينظر ) ٢(
  .غير منشور  ٢٠٠٩/  ٢٩/٦في  ٢٢٥بصفتها التمييزية العدد  قرار محكمة استئناف بغداد الرصافةينظر ) ٣(



 
٤١ 

ما نصت عليه المادة ،منها  عدة اجراءاتففي هذا الفرض يوجب القانون على المنفذ العدل    

لقرار ومن ثم يؤشر في ويسطر هذا ا ،التنفيذ بإيقاف من قانون التنفيذ وهي قرارٌ ) ١١٣(

مضي مدة التقادم ( وبذلك اتجهت محكمة التمييز االتحادية في مبدأ لها ، )١(سجل األساس

بايقاف التنفيذ المادة          ذ القرار على المنفذ العدل اتخالقانونية على الحكم المنفذ يقتضي ا

من قانون التنفيذ دون رفع اشارة الحجز او عدم التصرف على العقار لجواز تجديد  )١١٣ (

والغرض من ذلك هو ، )٢() الحكم اخر واالحكام ال تسقط بالتقادم انما تسقط قوتها التنفيذية 

  .عدم اطالة امد النزاع 

  ينقطع ؟ أيتوقف هذا التقادم أم ولكن 

  :نقطاع التقادم واالتقادم نقول يجب ان نفرق بين وقف  لإلجابة   

يقف سير المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ردحاً من الزمن  نْ يقصد به أ: وقف التقادم / اوال 

بسبب عذر من االعذار القانونية ثم يستأنف التقادم سيره بعد زوال ذلك العذر على ان تضاف 

قة على زواله فاذا بلغ مجموع هذه المدة المدة السابقة على قيام المانع الى المدة الالح

ن قانون التنفيذ اشار ا ، )٣(المقررة في القانون تكتمل مدة التقادم المانع من سماع الدعوى 

منه على ان األعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه المنصوص  ) ١١٥(في المادة 

تنفيذ ، والوقف يوجد حيثما يوجد عليها في القانون المدني تسري على التقادم المسقط لل

فاألسباب التي تؤدي الى  بالعذر القانوني المدة التي تمضي ال تعتبر  توقففعندما  ،) ٤ (العذر

  :التقادم هي وقف

                                                           
شارع المتنبي ’ مكتبة السنهوري بغداد ربيع دمحمالزهاوي ،التنفيذ ، قرارات السادة القضاة بصفتهم منفذ عدول ، ينظر ) ١(
 .١٠٥، ص ٢٠١٢،
انه وجد  (.....والذي نص على انه  ٢٠٠٩/  ١٢/  ٢٣في  ٤٢٧ قرار محكمة التمييز االتحادية الهيئة المدنية المرقم ينظر) ٢(

غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان طلب المميزين تضمن ايقاف االجراءات التنفيذية واالشعار الى مديرية التسجيل العقاري 
الحكم وزيرية لمضي مدة تزيد على سبع سنوات على اكتساب  ٣م  ٥/ ٣٠١المختصة برفع اشارة عدم التصرف على العقار المرقم 

من قانون التنفيذ قضت على انه اذا تحقق للمنفذ  ١١٣الدرجة القطعية وان المادة ١٩٩٨/ب/١١٩الصادر في الدعوى المرقمة 
ر العدل مضي مدة التقادم القانونية على الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ، فعليه ان يتخذ قراراً بايقاف التنفيذ ولما كان الحكم الصاد

ذكورة قد اودع لدى محكمة البداءة لتنفيذه وقد مضى على اخر معاملة تنفيذية مدة تزيد على سبع سنوات فانه في الدعوى الم
من القانون  ١١٢يتوجب على المحكمة ان تصدرقرارها بايقاف التنفيذ دون رفع اشارة عدم التصرف على العقار ، اذ ان المادة 

المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشانه سبع سنوات اعتبارا من تاريخ اخر المذكور نصت على انه اذا ترك الحكم او المحرر 
معاملة فتسقط قوته التنفيذية وال يمنع من تجديدها لدى المحكمة التي اصدرت الحكم باعتبار ان االحكام ال تسقط بالتقادم انما تسقط 

دمة مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى قوتها التنفيذية ، ولما كان القرار المميز قد خالف وجهت النظر المتق
 .غير منشور) الخ ......الى محكمتها التباع ما تقدم

، ص  ٢وكذلك د عبد المجيد الحكيم ، مرجع سابق ، ج ،١٠٦٨، ص  ٣د عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ج ينظر ) ٣(
٥٤٢. 

تقف المدة القانونية لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعي كان يكون  -١(على انه  من القانون المدني العراقي ٤٣٥نصت المادة ) ٤(
المدعي صغيرا او محجورا وليس له ولي او غائبا في بالد اجنبية نائية وان تكون الدعوى بين الزوجين او بين االصول والفروع 

  .)او ان يكون هنالك مانع يستحيل معه على المدعي ان يطالب  بحقه 



 
٤٢ 

 . )١( صدور امر من جهة مختصة يمنع الدائن من مراجعة اضبارته التنفيذية - ١

مدة قيام الزوجية هي موقفة للتقادم ويبدأ احتساب المدة من  إنَّ  :مدة قيام الزوجية   - ٢

وقد جاء في احدى قرارات محكمة التمييز  .  )٢(انحالل الرابطة الزوجية بين الطرفين 

باعتبار ان عالقة االخوة بين طالب .... واما ماجاء في طلب التصحيح ( ... على انه 

عها المطالبة باصل الحق ، وهذا التصحيح والمصحح عليه تعتبر استحالة يتعذر م

السبب مردود وال يصح االستناد اليه وذلك الن المقرر للتقادم وهي العالقة بين 

الزوجين واالصول والفروع ولم تدرج اية صلة قرابة اخرى مشمولة بالنص المشار 

القرابة وال يوجد في وقائع الدعوى ما يشير  راليها وال مجال قانوناً للتوسع في تفسي

ق بل على نقيض من الى ان هنالك وقائع يمكن حملها على االستحالة بالمطالبة بالح

ذلك فان الطرفين رغم عالقة االخوة بينهما فقد وثقا تعاقدهما بسند تحريري ثم اقامت 

طالبة التصحيح الدعوى المصحح عليه مما يدل على انتفاء االستحالة االدبية المانعة 

قرر رد طلب التصحيح وقيد االمانات المدفوعة  لما ذكر من المطالبة بالحق والنظر

 .) ٣(...)ايرادا للخزينة وصدر القرار باالكثرية 

وهذه االعذار هي من االعذار : قيام عارض من عوارض االهلية كالحجر مثالً  - ٣

ً الشخصية وهي سبب من اسباب توقف التقادم في حالة عدم وجود من ينوب عن من  ا

ً فال يعد هذا  اصابه العارض ، اما في حالة وجود من ينوب عنه او يمثله قانونا

اذا كان (....العارض سبب لتوقف التقادم حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز على انه 

 . )٤()الخ ..يه للمدعي وصي اثناء قصره فال تقف مدة التقادم بالنسبة ال

ويعد من قبيل وقف المدة اذا كان الغائب ال يستطيع معها ان : الغيبة في بالد اجنبية  - ٤

 .)٥(يطالب بحقه وهي مسألة يحددها القاضي المرفوع امامه النزاع 

وغير كحالة قيام الحرب او منع التجوال : ع الذي يستحيل معه ان يطالب بحقه المان - ٥

ومن هذه الموانع عند إيداع السندات واألوراق التجارية .)٦(ذلك من االمور العارضة 

والحجج لديرية التنفيذ ، وعندما يحصل اعتراض من قبل الخصم األخر وتفهيم 

مديرية التنفيذ بلزوم مراجعة المحكمة المختصة فان المدة ما بين تأريخ إيداع 

                                                           
  .٢٢٧ينظر ،دمحم طه البشير ،علي حسون طه ، مرجع سابق ، ص ) ١(
منشور في ،  ٢٠١٨/ ٨/  ٣٠في  ٢٠١٧/ تنفيذ /  ٦٣٧القرار التمييزي الصادر من محكمة استئناف الرصافة العدد ينظر ) ٢(

 .٢٩٧القاضي مدحت المحمود ، مرجع سابق ، ص 
النشرة القضائية ، السنة الرابعة ، العدد  ١٢/٥/١٩٧٣في  ١٩٧٢/اولى هيئة عامة / ١٥٦قرار محكمة التمييز المرقم ينظر ) ٣(

 . ١٣٨الثاني ، ص 
نشور في مجلة االحكام العدلية السنة مال ٣/٥/١٩٧٦في  ١٩٧٦/١٩٧/مدنية رابعة / ١٠٥٠ينظر قرار محكمة التمييز المرقم ) ٤(

 .٤١ الثامنة ، العدد الثاني  ص
  .٤١رجع سابق ، صعبد المجيد الحكيم ، م ينظر د) ٥(
  .١٦٨، ص ٣د عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ج ) ٦(



 
٤٣ 

ة المقررة لعدم المستمسكات المذكورة وما بين تأريخ التفهيم تنزل من حساب المد

 .  )١(سماع الدعوى بالدين 

ان االثر المترتب  على الشخص الذي توافر فيه العذر القانوني هو عدم حساب المدة 

المقررة لعدم سماع الدعوى أي تحسب المدة السابقة لوقف سريان التقادم والمدة 

  . الالحقة لهذا التوقف 

  احد الخصوم دون االخر ؟كم لو ان العذر الذي توفر يخص حولكن ما هو ال

ً لالجابة نقول لم نجد نص      في قانون التنفيذ يعالج هذه الحالة ولكن نجد انه احال  ا

منه  ) ١١٥ (القانون المذكور الى القواعد العامة في القانون المدني ، في المادة

تسري االعذار القانونية التي توقف التقادم او تقطعه ( والذي نص على انه 

) ص عليها في القانون المدني على التقادم المنصوص عليه في هذا القانون المنصو

من ) ٢(ولدى الولوج الى موطن القواعد العامة في القانون المدني نجد في الفقرة 

اذا وقف سريان التقادم بالنسبة الى احد (على انه من القانون المدني ) ٣٢٩(المادة 

واستثناًء  ) ينيندان يتمسك بذلك قبل ذلك الم فال يجوز للدائن المتضامنينالمدينين 

من ذات ) ٢٨٢/٢(من وقف التقادم على الشخص الذي توفر فيه العذر نصت المادة 

اذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع احدهم ( القانون على انه 

احد هؤالء باالتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما ان وقف التقادم لمصلحة 

ذلك الن حق االرتفاق غير قابل للتجزئة ) سائرهمالشركاء يجعله موقف لمصلحة 

 متضامنينونستنتج من ذلك بان العذر الشخصي يسري على صاحبه اال اذا كانوا 

 .فيسري على الجميع 

الغاء المدة السارية قبل تحقق احد االمور التي تؤدي الى ويقصد به : قطع التقادم / ثانيا 

، بحيث اذا زال السبب فان مدته تبدأ من جديد وتعتبر المدة السابقة وكانها لم القطع 

، فان بدأ سريان المدة من جديد بعد انقطاعه يعقب التقادم الذي زال باالنقطاع  )٢(تكن

قيام الدائن بمطالبة المدين  ،)٣(تقادم جديد تسري عليه االحكام العامة للتقادم من جديد 

قضائيا بالحق ، هذه المطالبة هي التي تقطع التقادم من الناحية القانونية حتى ولو رفعت 

  :و يقطع في حالتين  )٤(مختصة  امام محكمة غير

                                                           
يسقط حساب المدد القانونية كل زمن مضى بين تأريخ ايداع السندات واالوراق (من قانون التنفيذ على انه  ١١٦نصت المادة  )١(

 ).كمة المختصة التجارية والحجج لمديرية التنفيذ وبين تأريخ تفهيم الدائن بلزوم مراجعة المح
  .٥٤٥وكذلك د عبد المجيد الحكيم ، مرجع سابق ، ص ٢٢٩د دمحم طه البشير ، وعلي حسون طه ، مرجع سابق ، ص ينظر ) ٢(
 .١٠٨٧، ص  ٣د عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ج ينظر )٣(
 .من القانون المدني العراقي  ٤٣٧المادة ينظر ) ٤(



 
٤٤ 

، وهذا النوع من  ) ١(وهو الناشئ عن زوال الحيازة : االنقطاع الطبيعي: الحالة االولى

  .االنقطاع خاص بالتقادم المانع من سماع الدعوى في الملك او الحق العيني 

بة وهو الناشئ عن  مطالبة صاحب الحق بحقه مطال: االنقطاع المدني :الحالة الثانية 

،  ) ٢(ار الحائز او المدين بحق المالك او الدائن راو عن اق. قضائية او بما يقوم مقامه 

تزام او بالملك او بالحق العيني وهو يسري على المتقادم المانع من سماع الدعوى باالل

  :ويقع في حالتين 

المطالبة القضائية ويعني الطلب الذي يقدم به الدائن من اجل قبول حقه في التصفية  - ١

 او التوزيع مما يعني أي اجراء يقوم به الدائن من اجل الحصول على حقه 

  . صراحة بانه مدين للحق باإلقرارن اذا قام الدائن والمدي - ٢

 توقف التي القانونية االعذار(  بمبدأ االتحادية الرصافة بغداد استئناف محكمة اتجهت وبذلك

القرار تسري على التقادم   بينها ومن المدني القانون في عليها المنصوص تقطعه او التقادم

  .)المنصوص عليه في قانون التنفيذ بالنسبة الى قبول التنفيذ من عدمه 

نت متناثرة في حتى نعرف االحكام وان كا ك بعض الحاالت من الممكن ان نوضحهاهنال

 في المطالبة القضائية  من الممكن اعتبارها حاالت خاصة لقطع التقادم موضوعاتها ، ولكن

  : وهي  

 هل تعتبر مطالبة قضائية ؟: حكم الدعوى الحادثة  -أ

مطالبة  وى والمطالبة فيها مع او ضد أتعدُّ الدعوى الحادثة هي دع نَّ لالجابة نقول إ   

القرارت القديمة تقادم ولعلي وجدت بين طيات فاذا اقيمت فهي عذر لقطع ال؟ قضائية 

اذا اقيمت دعوى بجميع الضرر ودفع الرسم  ...(التي قضت على انه لمحكمة التمييز 

عن بعضه واحتفظ المدعي بالمطالبة بالباقي بدعوى مستقلة واتخذت المحكمة 

      راء وع عنه الرسم فقط وقدر الخبفاجراءاتها بالنسبة الصل الضرر وليس للجزء المد

  وحكمت المحكمة بالجزء المدعى به ، فان هذه المطالبة القضائية تكون  جميع الضرر

                                                           
. ١٧٤الشواربي واسامة عثمان ، احكام التقادم في ضوء الفقه والقاء ، بدون مكان طبع وسنة طبع ، ص ينظر د عبد الحميد ) ١(

 .٢٢٩سابق ، ص  عوكذلك دمحم طه البشير وعلي حسون طه ، مرج
 .١٢٢،ص ١،ط٢٠١٠احمد عزيز الخيون ، الدفع بالتقادم وتطبيقانه القضائية في العراق ، بغداد، .ينظر القاضي ) ٢(



 
٤٥ 

قاطعة لمرور الزمان بالنسبة للدعوى الثانية يقيمها المدعي بالجزء الباقي  من 

  .) ١()الضرر 

   :المستعجل  القضاء -ب

قاضي في االمور التقادم الن الالقضاء المستعجل ال يرتقي الى المطالبة القضائية فال يقطع ان 

اجراءات وقتية عاجلة ال تمس بموضوع الحق ، فال تمس المطالبة  المستعجلة انما يتخذ

القضائية بها تقادم الحق نفسه ويترتب على ذلك ان دعوى اثبات الحالة ال تقطع التقادم 

 . )٢(بالنسبة الى موضوع الحق 

 . )٣(نوعاً من المطالبة القضائية التي تقطع مرور الزمان  يعد  :الحجز االحتياطي  -ج

 .)٤(االنذار مطالبة قضائية قاطعة لمرور الزمان ال يعد :االنذار  -د

تقطع التقادم بعدم سماع الدعوى المدنية  :المطالبة بالحق المدني امام المحكمة الجزائية  -هه

 .)٥(بالحق المذكور 

 :هنالك رايان في هذه الحالة   :الدعوى المبطلة  - و

ان الدعوى المبطلة ال يترتب عليها أي اثر قانوني ، فاذا اشترط القانون يجد :  االول

رفع الدعوى خالل مدة معينة ، كدعوى الحيازة مثالً ورفعت الدعوى خاللها ثم ابطلت 

ً بعد انقضاء المدة يقضي ردها ، وال يجوز اعتبارها منقطعة بر فع ورفعت ثانيا

الدعوى  ، ألن القانون نص على ان ابطال عريضة الدعوى يجعل الدعوى كانها لم 

  . )٦(تكن 

يجد ان االبطال الذي يؤدي الى قطع التقادم يقتصر على ابطال عريضة : الرأي الثاني 

والسبب في ذلك هو . )٧(من قانون المرافعات المدنية فقط ) ٨٨(الدعوى وفق المادة 

وقد عنى القانون بالنص ( االسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنية نصت على انه 
                                                           

مجموعة االحكام العدلية السنة الثانية عشر ، العدد  المنشور في ٢٩/٩/١٩٨١في  ١٣٦٣قرار محكمة التمييز المرقم نظر، ي) ١(
 .١٢الثالث ، ص 

النشرة القضائية السنة الثالثة ،  المنشور في٤/١٠/١٩٧٢في  ٧٢/ هيئة مدنية ثانية / ٣٦٤قرار محكمة التمييز المرقم ينظر ) ٢(
 .٩٣ص العدد الرابع ، 

الحادية والعشرين ، العدد ، مجلة االحكام العدلية ، السنة  ٣/٥/١٩٦٦ح المؤرخ في / ٢٦٤٢قرار محكمة التمييز المرقم ينظر ) ٣(
 . ١٠٢ ، ص ١٩٦٦، ايلول ،  الثالث

ة ، العدد الرابع  النشرة القضائية السنة الرابع ١٦/١٢/١٩٧٣في ٩٧٣/ مدنية ثالثة / ١٠٩٢قرار محكمة التمييز المرقم  ينظر) ٤(
  .١٤٩ص 

مجموعة االحكام العدلية السنة العاشرة  ١٩٧٩//٩/٤المؤرخ في  ٩٧٨/مدنية اولى /  ٧٣٥ينظر قرار محكمة التمييز المرقم ) ٥(
 .٤٩العدد الثاني ، ص 

 .١٤٨، ص ٢ينظر عبد الرحمن العالم ، شرح قانون المرافعات الجديد ، ج )٦(
 .١٩٢ابق ، ص ينظر صادق حيدر ، مرجع س )٧(



 
٤٦ 

اعتبار بان الغاء ) ٨٨/٤م (على ان يترتب على ابطال عريضة الدعوى كأن لم تكن 

االجراءات انما يتناول العريضة واثارها القانونية فحسب كانت عريضة الدعوى 

او التمييزية وال يتناول البيانات والقرارات التي اشتملت عليها  نافيةاستئاعتراضية او 

وكذلك نص القانون على ان القرار الصادر بابطال .  عرضيتهاالدعوى المبطلة 

وغني عن البيان ان هذا الحكم يسري ) ٢١٦و٨٨العريضة يجوز الطعن فيه تمييزاً م 

م _٥٦/٢-٥٤م(عريضة الدعوى على جميع الحاالت التي قرر القانون فيها ابطال 

  ).وانتهى ٨٨

فقط ) مرافعات  ٨٨-٥٦/٢-٥٤م (ويرى اصحاب هذا الرأي ان الحكم بالنسبة لسريان 

  )٨٨(لذي اشارت بوضوح في المادة على الطعن وال تشمل عبارة كان لم يكن ا

   .مرافعات مدنية 

اذا ابطلت الدعوى (وبذلك اتجهت محكمة التمييز بين طيات قراراتها القديمة على انه 

بسبب مرور المدة القانونية على تركها مراجعة ثم جددت قبل انقضاء مدة التقادم على 

  . )١(الحق المطالب به فان الدعوى تقطع مدة التقادم 

ر للشخص الذي قام له السبب باستثناء اذا كان الحق غي وال يقف التقادم اال بالنسبة  هذا

  .)٢( الدائنينقف المدة بالنسبة الى جميع الحالة تقابل لالنقسام ففي هذه 

  الفرع الثاني                               

  )تقادم الحق (                             

  

ً ويعرف تقادم الحق ، بانه نظام قانوني يشكل مرور الزمن عنصراً ج         من عناصره  هريا

يقسم الفقه التقادم للحق على قسمين هما التقادم ، و )٣(ؤدي الى سقوط الحق محل المطالبة ي

  .المسقط للحق والتقادم المكسب للحق

ويؤدي الى كسب الحقوق العينية ويصلح ان يكون طلباً ) المقترن بالحيازة (تقادم المكسب فال

. يعني  ان الحق يكسب بمرور الزمن اذا استمرت الحيازة مدة من الزمن  ممااو دفعاً للدعوى 

فيؤدي الى سقوط الحق اذا ) التقادم المقترن بالسكوت عن المطالبة دون عذر ( المسقط  أما

                                                           
مجموعة االحكام العدلية السنة الثانية عشر ،  ١٢/١٢/١٩٨١المؤرخ في /ادارية /  ١٨٩٠بنظر قرار محكمة التمييز المرقم ) ١(

  .٤٣العدد الرابع ،ص 
 .١٠٧٨عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ص  .دينظر ) ٢(
 .٩٩٦، ص ٣، ج سابقعبد الرزاق السنهوري ، مصدر . دينظر ) ١(



 
٤٧ 

كان هذا الحق ، عينيا ام أ، سواء  اهمل صاحبه استعماله او المطالبة به فترة من الزمن

  . )١(ويصلح ان يكون دفعاً للدعوى فقط شخصياً ، 

ا    ه تأسيس ادم بنوعي لمين التق اء المس ر الفقه ريف وال يق ديث الش ى الح   عل

ق (  قط ح ريءٍ ال يس دم  أم ر ) وأن ق د غي ع الي دهم ان وض ل عن ذا االص ى ه عل

اح  ة ال مب رك المطالب زمن وان ت ال ال ا ط ق مهم ه ح ب علي ياء ال يكس ن األش م

  .)٢(يعني سقوط الحق 

زمن ال  رور ال دأ م ذوا بمب ة اخ اف والمالكي اء االحن ن فقه أخرين م ى ان المت عل

ق او ب للح ه كمكس قط ل دعوى  مس ماع ال ن س انع م ل م ه  )٣(ب ذ ب ا اخ ذا م وه

  .المشرع العراقي 

  

ي          ادر ف د يتب ن ق ذهن ولك زمن ال رور ال ادم وم ين التق رق ب و الف ا ه ي م ف

ى  ه اراد معن ى ام ان ذات المعن ا ب رع اراد به ل ان المش وث وه رض المبح الف

ر  ي اخ ا يعن رأي االول مم و ذات ال ر ه راي االخي ل ان ال ل ؟ وه رع ه ان المش

  العراقي اخذ بالتقادم وهو يعلم انه ذات المرادف لمرور الزمن ؟

  :وهي كاالتي بين المفهومين هنالك اختالفات نقول  لإلجابة      

ر  - ١ ث االث ن حي و : م دعوى فه ماع ال ي س انع ف ان الم رور الزم ر م ان اث

ادم الف التق ق  خ ب الح ى كس ؤدي ال قط ،  ال ي ادم المس ب والتق المكس

دعوو ماع ال ن س ي م ع القاض ى من ؤدي ال ل ي قوطه ب ى س ا ال ال ى ام

قط  ب وال يس ال يكس ق ف ادة بم الح وق الم ق لمنط ان وف رور الزم

 .)٤(من القانون المدني العراقي )٤٤٠(

ا  - ٢ روط اعمالهم ث ش ن حي انع : م ان الم رور الزم ال م روط اعم ن ش م

م ن س ر م اذا اق مه ، ف وى خص ه دع دعى علي ار الم و انك دعوى ه اع ال

 .بها اخذ باقراه وال يقبل منه الدفع بالتقادم 

م   ادم ث مه بالتق وى خص ه دع دعى علي ع الم قط اذا دف ادم المس ا التق ام

الحق  الحق ف ر ب رار ، اق ة االق تثناء حال رار باس م االق ادم رغ قط بالتق يس

ل م ث يحم ادم ، حي دفع بالتق ل ال ادم  قب ك بالتق ن التمس ازل ع ل التن حم

                                                           
 .٧٨، ص ١٩٦٦ ، القاهرة ، ٢، طلطيف ، التقادم المسقط والمكسب ظر دمحم عبد الين) ٢(
 .٣٢٠، ص ٢٠١١غني حسون طه ، الحقوق العينية االصلية ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، .د  دمحم طه البشير وينظر )٣(
 .٧٠، ص مرجع نفسه ينظر دمحم عبد اللطيف ، التقادم المسقط والتقادم المكسب ، )٤(
 .١٨ينظر دمحم عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص )١(



 
٤٨ 

تثناء) ١( ولي  وباس ادم الح دعى ا )٢(التق ين للم ه اليم ب توجي ذي يتطل ل

  .عليه بانه لم يستوف حقه 

  :وهما  انيترتب لدينا في العمل فرضيت بعد هذه المقدمة البسيطة

ى  ي : االول د وه ر عن ديقتص ذ عن ديريات التنفي ى م ا  ةارسمم ما تتلق عمله

ن الم ة م انوني جمل يلالق ري تحص ي يج ديون الت ي ال الغ وه دينين ب ن الم ها م

ة  وغات الذهبي اث والمص ة كاألث ياء عيني ذلك اش راً وك اًء ام جب واء رض س

ذه  ذي وه رر التنفي م او المح ذا للحك يلها تنفي ري تحص ي يج ا والت وغيره

ديريات التنف ا م تفظ به والت تح دائن بالمنق ة ال ين مراجع ذ لح ه ي د تبليغ ع

  .)٣(واستالمها وهي مودعة في شعبة المتابعة في مديريات التنفيذ 

رت ذكورة اج عبة الم دائنين ل فالش غ ال رع بتبلي ا المش ى عاتقه تالم غعل رض اس

طة  واء بواس التبليغ س ة ب د العام ب القواع ات وحس ذه االمان غ او ( ه المبل

ة  ل االقام ول مح ان مجه حف اذا ك الن بالص د او اع د ال ) البري ذا ق ي ه ، وف

عف  وداً او ض ان نق غ اذا ك آلة المبل ا لض ات ام تالم االمان دائن الس ر ال يحض

  .)٤(قيمة هذه العينات 

يغهم  د تبل حابها بع ع اص م يراج وق اذا ل ذه الحق ير ه و مص ا ه ن م ولك

  اصوليا ً؟

ة         ول  لإلجاب كلة  ن إنق ذه المش ال له د ح ذ وج انون التنفي ي ق رع ف المش

  .اال وهي سقوط الحق بالمطالبة بالحق 

  ولكن ماهي المدة التي تسقط فيها المطالبة بالحق ؟

  :هنا يجب التمييز بين حالتين وهما 

الث  - ١ دة ث الل م تحقيها خ ع مس م يراج ة اذا ل ل االقام وم مح خص معل ان الش اذا ك

 .فيسقط حقه بالمطالبة لتالي للتبليغ اعتبارا من اليوم اسنوات 

                                                           
 .١١٥٣، هامش ، ص ٣عبد الرزاق السنهوري ، مصدر سابق ، ج .ينظر د )٢(
من القانون المدني العراقي النافذ وان هذا التقادم ألصحاب المهن  ٤٣١التقادم الحولي وهو المنصوص عليه في نص المادة ) ٣(

ة اساسه هو قرينة الوفاء وهذه القرينة هي ضعيفة تعزز باليمين والقاضي يوجهها من تلقاء نفسه للمزيد من ومدته سنة واحد
 .٣١٧التفاصيل ينظر د عبد المجيد الحكيم ، مرجع سابق ، ص

 .١٩٨٠لسنة  ٤٥رقم من قانون التنفيذ  ٧المادة ينظر ) ٤(
 .٢٥٧، ص  ٢٠١٣،مطبعة السنهوري ، بغداد، ١ينظر آدم وهيب النداوي ، احكام قانون التنفيذ ، ط )٥(



 
٤٩ 

ي  - ٢ د مض ة بع ه بالمطالب قط حق ة فيس ل االقام ول مح خص مجه ان الش اذا ك

راد  د اي ذ وتقيي ة التنفي ي مديري ة ف جيل االمان اريخ تس ن ت نوات م س س خم

 .)١(للخزينة 

ارة  م االش ي ت ة الت دة القانوني ت الم ودا ومض ت نق ات اذا كان ذا وان االمان ه

  .ايراداً للخزينة وترسل الى وزارة المالية اليها تقييد 

ي  زاد العلن طة الم اع بواس ات فتب ن العين ت م ا اذا كان دام راداً  ويقي ا اي ثمنه

  .ف االعالن والبيع يللدولة بعد ان يتم طرح مصار

  ايرادا المطالبة بهذه الحقوق ؟ قيدتبعدما  ألصحابهاولكن هل يحق 

ق  ا يح وة انم ة دع ة إلقام ا ال حاج ة هن ر المالي ى وزي ب ال ديم طل دائن تق لل

ة إل ي حال ه ف ة الي ادة االمان ودع ذر وج ة  ع دم المراجع روع بع ي .مش ن ف ولك

ل اال رور ك د م ة بع ل أي مراجع وال ال تقب رح اء  عش ن انته ارا م نوات اعتب س

  . ) ٢(السنة المالية التي استلمت االمانة فيها 

ة    ية الثاني م : الفرض ي الحك ت ف ق الثاب ري الح ذي يعت ان ال رور الزم  م

  :ان تتوافر جملة من الشرائط وهي  ان ينتج مرور الزمان اثره البد  وألجل

ماع : اوالً  ررة لس دة المق رور الم د م التزام بع ك او ب دعوى بالمل ام ال ان تق

دعوى ماع ال ن س انع م ان الم رور الزم ذر ، ألن م دعوى دون ع لح  ال ال يص

  .  )٣( الدعوى إقامةاال ان يكون دفعاً ، والدفع ال يرد قبل 

 ً ا دل / ثاني ا ي ان ، مم رور الزم ك لم دعي وذل وى الم ه دع دعى علي ار الم انك

  . )٤( باإلقرارعلى انه قرينة على الوفاء بااللتزام ، وهذه القرينة تنتفي 

                                                           
 .١٩٨٧لسنة  ١٠المعدلة بالقانون رقم  ١٩٨٠لسنة  ٤٥من قانون التنفيذ رقم  ١١٧المادة ينظر ) ١(
ً للخزينة جميع  تقيد ايراداً  -١( على انه  ١٩٤٠لسنة  ٢٨من قانون اصول المحاسبات العامة رقم  ٤٥نصت المادة )  ٢( نهائيا

الديون واألمانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها خالل خمس سنوات من تأريخ انتهاء السنة المالية التي استلمت فيها ،ولوزير 
ر المالية ان يأمر بإعادة الديون واالمانات التي لم يراجع اصحابها خالل المدة المذكورة اذا ثبت لديه بان عدم المراجعة كان لعذ

 .) مشروع ، وعلى كل االحوال ال تقبل اية مراجعة بعد مرور عشر سنوات 
الدعوى بااللتزام أيا كان سببه ال تسمع على المنكر بعد تركها من ( من القانون المدني اذ نصت على انه  ٤٢٩ينظر المواد ) ١(

من ( نصت على انه  ١١٥٨من المادة ) ذ(والفقرة ) غير عذر شرعي خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فيه احكام خاصة 
ً او حاز حقاً عينياً غير مسجل على عقار واستمرت  حاز منقوال او عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا
حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة فال تسمع عليه عند االنكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر 

 .)رعي ش
 ٢٥٨دار الفكر ، بيروت ، ص  ٧، المدخل الفقهي العام ، ط ١ينظر مصطفى الزرقا ، الفقه االسالمي في ثوبته الجديدة ، ج ) ٢(

 .١٠١بند 



 
٥٠ 

ا ذا / ثالث ان ، وه رور الزم دعوى بم ه ال دعى علي ع الم ذه دف ي ه الف فف ل خ مح

  .)١( النظرية موضوع البحث يجوز للمحكمة ان تثيرها من تلقاء نفسها

ه    ن ل م او م ك الخص اله وتمس ذكورة اع روط الم وافرت الش ا ت إذا م ف

الحق  دعوى ب ماع ال دم س ره ع ون اث ك يك ي ذل لحة ف ه والمص ه وملحقات توابع

  .توابع حتى ولو لم يكتمل مدد مرور الزمان في هذه الملحقات وال

رور      اء لم ام القض الحق ام العين او ب دعوى ب ماع ال ع س د ان من ونج

ادم  يء بالتق ه الش ه وال تملك دعى علي ن الم ق ع قوط الح ي س ان ال يعن الزم

  .وبراءة ذمته من الناحية الشرعية 

م  احبه بحك ى ص ك ال ه ورد المل اء دين دين ، وف ى الم ب عل رع وتفيج يالً الش أص

رام الل والح رة الح بح  نَّ ، أل لفك رام يص اً ، وال الح بح حرام الل ال يص الح

روعة  رق مش الالً اال بط واهر . ح ى ظ د عل الم يعتم ي االس اء ف ان القض اذا ك ف

ة ل ة المعروض ى االدل ي مقتض ور فيقتض رام االم الل والح رة الح ان فك ه ف دي

انية تب نفس االنس ميم ال ي ص لة ف ى متأص اً ق ل حرام ا ال تح لمة فتجعله المس

  . ال يصبح  حالال اال بالطرق المشروعة والحرام 

  

رار       ي ق ريحة ف ارة ص د اش م نج ارات اول اءت اش ا ج اكم انم ت المح

ا  ا م رارات ومنه ن الق د م ي العدي ق  ف ادم الح منية لتق ة اض ا محكم ارت اليه ش

ه  ى ان ة عل ز االتحادي م (.... التميي ي الحك ر ف دى النظ كال ول ه ش رر قبول ذا ق ل

ه  د ان ز ، وج وة الممي قطت الق ن س ه لم ك ان انون ، ذل الف للق حيح ومخ ر ص غي

ائي  م القض ة الحك ادة التنفيذي ام الم الً باحك الحه عم در لص ن ) ١١٢(ص م

م  ذ رق انون التنفي نة  ٤٥ق احبه ١٩٨٠لس ة ص دم مراجع بع لع أنه لس بش

ا  ة طالم ال بين ده ب د بتأيي م جدي دار حك اء اص ن القض ب م ه ان يطل از ل نوات ج س

س  دة خم ض م م تم تناداً ل رعي اس ذر ش ر ع ن غي ه م ى ترك نة عل رة س عش

ادةأل ام الم م  )٤٢٩ (حك دني رق انون الم ن ق نة  ٤٠م ون  ١٩٥١لس ذا تك ل

ز وى الممي دعي  / دع انون و الم ن الق ند م ا س ت  له د حكم ة ق ا ان المحكم بم

                                                           
 .٣٥، ص من هذا البحث ينظر الى الهامش  )٣(



 
٥١ 

ي  دعوى ف دم وردت ال ا تق الف م رر خ ه ق ز ، علي ا الممي ه   حكمه نقض

  .)١()الخ ......

ن  ن م اولك ؤال فيم ن الس وى أ الممك ع دع م رف ادم وت ق تق و ان الح رد  ل ت

  الدعوى ام يوجد اجراء اخر في ذلك ؟

ول        ة نق ة الم نَّ إلإلجاب ز االتحادي ة التميي ى محكم ت عل وقرة اجاب

ى أ و عل اؤل وه ه التس ى (ن ذري اذا مض ف ال فية الوق ادر بتص م الص ان الحك

ا دون تنفي ين عام ن خمس ر م دوره اكث ى ص ون معل ه يك ادم ذه فان مول بالتق ش

تناداً أل قط اس ادة المس ام الم ام  )٤٢٩(حك تناداً ألحك ة اس ه التنفيذي قط قوت فتس

ادة م )  ١١٢ (الم ذ رق انون التنفي ن ق نة  ٤٥م ى   ١٩٨٠لس ار ال ذي اش وال

ه  يدة ( ان ت الس ان اوقف ة ب داءة الحل ة ب دى محكم دعين ل ل الم ى وكي ادع

ن ) ع.خ.أ( ة م ي مجموع هامها ف ب س حيحاً بموج اً ص اً ذري ارات وقف العق

ة  اع المرتزق دم انتف ة ولع ق الوقفي رعيين ( ملح ا الش ام ) ورثته ب القس بموج

دعى  وة الم ب دع ذا طل مة ل احة للقس ة المس دم قابلي د ولع رعي الموح الش

تحقين  ى المس ة عل ع الحص ف وتوزي فية الوق ا بتص ا والزامهم عليهم

اب  اريف واالتع ا المص درت. وتحميلهم دد  اص وع بع ة الموض /  ٣٠٦٦محكم

ي ٢٠١٧/ ب دعيحك٢٩/١١/٢٠١٧ف وى الم رد دع ي ب ورياً يقض ا حض ن م

ل  ن وكي يهم طع دعى عل وكالء الم اة ل اب المحام اريف واتع يلهم المص وتحم

ة  ه المؤرخ ه بالئحت ا نقض زا طالب الحكم تميي دعين ب . ٧/١٢/٢٠١٧الم

ف الن..... دى عط ر صول ه غي د ان ز وج رار الممي ى الق ر عل الف ظ حيح ومخ

وا  زين طلب دعين الممي ة ان الم ائع واالدل ن الوق ت م ك ان الثاب انون ذل للق

تناداً  دعوى اس ة ال ي عريض ا ف ار اليه ارات المش ي العق ذري ف ف ال فية الوق تص

م  ذري رق ف ال فية الوق واز تص وم ج ام مرس نة  ١ألحك دل  ١٩٥٥لس المع

ام  ب القس تحقين بموج ى المس ة عل ة االرتزاقي ع الحص اً وتوزي رعي علم الش

دعوى  رد ال ت ب ة قض حيحاً وان المحكم اً ص اً ذري ة وقف ارات موقوف ان العق ب

دد  م بع دور حك ة ص ي ١٩٦٧/ب/٢١٧بحج فية  ٣٠/٨/١٩٦٩ف ي بتص يقض

ة  ابه الدرج ول اكتس ث ح وع بح ذي الزال موض دعوى وال وع ال ف موض وق

ا ث ك اً حي ر وارد قانون ة غي ن المحكم ه م ذا التوج ه وان ه ن عدم ة م ن القطعي

                                                           
 .غير منشور ٢٠١٣هيئة مدنية ،منقول ،/  ٥٥٧قرار محكمة التمييز االتحادية ،المرقم ) ١( 



 
٥٢ 

ار  م المش ا اذا الحك ق عم ة التحق ى المحكم ين عل ن يتع ذ م د نف اله ق ه اع الي

ان تأ ه ف موالً عدم بح مش ه اص ذه فان دم تنفي د ع ام  ي الً بأحك قط عم ادم المس بالتق

ادة ى  )٤٢٩ (الم اً عل ين عام ن خمس ر م رور اكث دني لم انون الم ن الق م

ادة  ام الم الً بأحك ة عم ه التنفيذي قط قوت ك تس ى ذل اًء عل دوره وبن ) ١١٢(ص

م  ذ رق انون التنفي ن ق نة  ٤٥م دع ١٩٨٠لس ان الم دل وبإمك زين المع ين الممي

فية  ب تص تحقين طل ة المس د ورث ة او اح ن المرتزق تحقين م ن المس انوا م ان ك

ذ ف ال اله الوق وم اع ن المرس ة م ادة الثالث ام الم اً ألحك دة تطبيق دعوى جدي ري ب

ة   ى المحكم ين عل ان يتع وعاً فك مها موض دعوى وحس ة ال ي رؤي ي ف المض

ادة  ز واع م الممي ض الحك رر نق ذا ق ا ل ي تجريه ات الت ائج التحقيق وء نت ى ض عل

   .)  ١(.....)الدعوى الى محكمتها للسير 

  

  

  

  

   

  المطلب الثاني                                       

  أثار تجديد القوة التنفيذية                               

  

لحكم المراد المنفذ العدل من التنفيذ لكون ا امتناعما  ثبت  اذابعد العرض المتقدم         

الشرائط القانونية التي تم عرضها سلفاً في  بعدما توافرتقد سقطت القوة التنفيذية له  تنفيذه

الحق والدعوى في المطلب االول من هذا  وهو تقادم نتيجة  المباحث السابقة وصلنا الى

الى القضاء  التجأإذا ما ) صاحب الحق المراد تنفيذه ( حامل الحكم  ومن خاللالمبحث ، 

، فإذا تبين للمحكمة بأن الحكم قد فقد ) دعوى تجديد القوة التنفيذية ( لغرض رفع الدعوى 

قوته التنفيذية فذلك يعني ان االثار التي كان يجب مراعاتها في حالة صدور الحكم لغرض 

                                                           
المنشور في مجلة االحكام القضائية ،  ٨/١/٢٠١٨في  ٢٠١٨/الهيئة المدنية /  ٦١قرار محكمة التمييز االتحادية الرقم ) ١(

 .٧٤، مصدر سابق ص  ٢٠١٨القاضي حيدر عودة كاظم ، العدد الثالث لسنة 



 
٥٣ 

ا منحه القوة التنفيذية ، وعدم المساس بأصل الحق وعدم تناقضه مع غيره من األحكام كله

مة وعلى الخصومة تنتفي وال يعتبر لها أي اثر وهذا يقتضي بنا تبيان مصير الحكم على المحك

  .ا في هذا المطلب كما سوف نتناوله

  

                       

  الفرع األول                                           

  المحكمة إجراءاتآثار القوة التنفيذية من حيث                        

   

ً بانها ، وان كنا قد بحثناهي دعوى بالمعنى القانوني ن دعوى التجديد أ           ها سابقا

وال يوجد أي اختالف من حيث اقامتها واجراءات المحكمة التي تتبعها ابتداًء من ، ) قراراً (

كان أاول جلسة لحضور الخصوم والتبليغات الى حين صدور حكم فاصل في الدعوى سواء 

هذا . ام الشروط الخاصة بهذه الدعوى التي تم مناقشتها سابقاً  ، )١(لك في الشروط العامة ذ

دعوى دين ام دعوى عينية فهي تبعاً  اما من الناحية الموضوعية فهي او،من الناحية الشكلية 

لذهن ما هو االثر االى  لذا السؤال الذي يتبادر. للحكم األصلي الذي فقد قوته التنفيذية 

المترتب فيما لو تم عرض دليل جديد لم يتم طرحه في الدعوى االصلية ؟او تم ايراد دفع لم 

  يتم طرحه في الدعوى االصل ؟ ما هو موقف المحكمة من ذلك ؟

بان نقول ان هذه الدعوى هي من ابداعات القضاء في العراق فأن ما سار عليه االخير  لإلجابة

توافر الشروط العامة في الدعوى المنصوص عليها  المحكمة تجري تحقيقات شكلية في مدى

لغرض  )٢(في قانون المرافعات المدنية ، وكذلك الشروط الخاصة التي اشار اليها قانون التنفيذ 

اصدار القرار المناسب وفي هذه الحالة ان المحكمة ال تبت بأصل الحق او الخوض مجدداً فيه 

  .)٣(حتى ولو كان الحكم االصلي مخالفاً للقانون 

الصادر بصدد قرار  )٤(وقد اتجهت الهيئة المدنية عقار في محكمة التمييز االتحادية      

عون لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق للمحكمة ادعى المد( والمتضمن محكمة بداءة الكرخ 

القاضي  ١٥/١١/١٩٨٦المؤرخ في  ١٩٨٤/ب/ ١٢٩٢ذاتها واصدرت قرارها االمر رقم 

في المنشأة العامة الزراعية في ابي غريب واعتبار  التصريفيةبإلغاء قرار لجنة الحقوق  

                                                           
 .المعدل ١٩٦٩لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ٧و٦و٥و٤و٣ينظر المواد ) ١(
 .من قانون التنفيذ النافذ  ١١٤المادة ينظر )١(
هذا باستثناء الطعن لمصلحة القانون اذا كانت الدولة طرفاً وخالل  .٧٣ينظر، القاضي حاتم جبار عودة ، مرجع سابق ، ص  )٢(

 .المدة القانونية فان هذه المخالفة محل طعن 
منشور القاضي لفتة ٢٠١٠/ ٢١/١٢في  ٢٠١٠/ هيئة مدنية عقار /  ٢٨٦٨القرار ينظر قرارمحكمة التمييز االتحادية رقم  )٣(

 .٥٠، ص  ٢٠١٣، ١، ط ٣هامل العجيلي ، المختار من قضاء محكمة التمييز االتحادية ، القسم المدني ، ج



 
٥٤ 

الصادرة من اللجنة لوجود دونم غير خاضعة لإلطفاء وإلغاء جميع القرارات  ٣٣المساحة 

ال دون تنفيذ القرار اشارة على اضبارة العقار يمنع مراجعتهم الى دائرة التسجيل العقاري ح

طلبوا دعوة المدعى عليه وزير الزراعة اضافة لوظيفته الى المرافعة والحكم  الصادر لذا

م والمصاريف ، وتحميله الرسو ١٩٨٤/ ب/ ١٢٩٢بتنفيذ القرار الصادر في الدعوى المرقمة 

حكما حضوريا  ٢٠١٠/ ب / ٢٧٥١وبعدد  ٢٠١٠/ ١٦/٦فأصدرت المحكمة المذكورة بتأريخ 

يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف ، طعن وكيل المدعين بالحكم 

المقدمة الى محكمة استئناف بغداد ٢٤/٦/٢٠١٠المؤرخة المذكور تمييزا طالبا نقضه بالئحته 

، تم ٢٠١٠/ حقوقية / ٤٠٣وبعدد ٢٧/٧/٢٠١٠حادية بصفتها التمييزية بتأريخ الكرخ االت

االتحادية للنظر بالطعن  احالة الطعن التمييزي مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمييز

  .يالتمييز

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله / القرار 

طف النظر على الحكم المميز قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على الحكم شكال ولدى ع

المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعين تضمنت طلب الحكم 

/ ١٥/١١في  ١٩٨٤/ب /١٢٩٢بتجديد القوة التنفيذية للحكم الصادر بالدعوى المرقمة 

واكتسابه الدرجة القطعية فكان  صدوره  والذي مضى عليه اكثر من سبع سنوات على١٩٨٦

الحق المتنازع عليه وامكانية تنفيذيه  بأصلعلى المحكمة ان تصدر حكمها بذلك دون الخوض 

حكمها  تمن عدمه الذي هو من اختصاص الجهة التنفيذية ،ولما كانت المحكمة قد اصدر

  ..) ...المميز خالف وجهة النظر المتقدمة مما أخل بصحته لذا قرر نقضه 

الذي هو بصدده مستند الى  االستقرارالقضاء العراقي في اتجاهه لتبرير  أنَّ  بعضهمويرى 

  :نصوص القانون وهي 

ان يد المحكمة بهذا الخصوص قد رفعت من الخوض بأصل الحق المتنازع عليه كون الحكم  - ١

 .العراقي النافذ من قانون االثبات  ١٠٥وتلحقه الحصانة التي اشارت اليها المادة اصبح باتاً 

من قانون االثبات التي اشارت الى عدم جواز قبول دليل ينقض حجية الحكم   ١٠٦المادة  - ٢

 .البات 

من قانون المرافعات المدنية التي تشير الى ان الحكم الذي تصدره المحكمة يبقى ١٦٠المادة  - ٣

مراعياً ومعتبراً مالم يبطل او يعدل من قبل المحكمة نفسها او يفسخ او ينقض من محكمة 

 .)١(اعلى منها 

                                                           
 .٧٧سابق ، ص  ينظر حاتم جبار عودة ، مرجع)١(



 
٥٥ 

    

يذية  أي تنفوالذي يثار هنا ان الحكم الصادر بالتجديد للحكم االصلي الذي سقطت قوته ال

حكمة وحلت مانحلت هذه الذا ما ؟ فإالمحكمة التي اصدرت الحكم  محكمة تقام امامها أهي

محلها محكمة اخرى ما هو الحل ؟ وكذلك اذا صدر الحكم من محكمة البداءة وتم فسخه 

  استئنافاً وتم تصديق الحكم االستئنافي ما هو الحكم ؟

  :لإلجابة نقول ان فيه شيء من التفاصيل  

  : المحكمة المختصة بنظر الدعوى / والً أ

وقد اتجه قضاء ان المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي ذات المحكمة التي اصدرت الحكم 

  . )١(محكمة التمييز االتحادية بذلك 

المحكمة الخلف  مة اخرى فالمحكمة االخيرة وهي انحلت المحكمة وحلت محلها محكولكن اذا 

هي المختصة بنظر الدعوى نظراً للحلول القانوني بموجب االختصاص النوعي كما في دعاوى 

عندما حلت محلها محكمة البداءة وبذلك اتجهت محكمة التمييز االتحادية هيئة دعاوى الملكية 

بق ادعى المدعي امام محكمة بداءة الرصافة بانه س( وقد نصت على انه )٢( في قرار لها

وان اصدرت قرارها المرقم ) هيئة دعاوي الملكية (للجنة القضائية في الرصافة الثالثة 

ولدى مراجعة دائرة التنفيذ لتنفيذ القرار المذكور فان الدائرة  ٢٤/٧/٢٠٠٧في  ٣٦٠٣٠١

لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة القوة التنفيذية المذكورة قد رفضت تنفيذ القرار لفقدان 

اصدرت محكمة الموضوع حكماً غيابياً ... والحكم بتجديد القوة التنفيذية للقرار المشار اليه 

القرار  بتأييديقضي  ٢٠١٨/ب/١٤٥٤بالعدد  ٢٨/١١/٢٠١٨بحق المدعى عليه بتأريخ 

القوة التنفيذية مع وتجديد  ٢٤/٧/٢٠٠٧الصادر من اللجنة القضائية المرقم اعاله بتاريخ 

تحميل المدعى عليه والشخص الثالث المصاريف القضائية واتعاب المحاماة وكيل المدعي 

اصدرت محكمة الموضوع قرارا بتاريخ . واعترض المعترض على القرار طالبا نقضه 

القرار الصادر من اللجنة  بتأييديقضي  ٢٠١٨/اعتراض / ١٤٥٤وبالعدد  ١٧/١/٢٠١٩

المدعى عليه والشخص الثالث المصاريف القضائية د قوته التنفيذية مع تحميل القضائية وتجدي

وتم عطف النظر على القرار المذكور من خالل الطعن ونص ...) واتعاب محاماة المدعي 

ومخالف الحكام القانون حيث ان المحكمة في وجد انه غير صحيح .....  ( القرار على انه 

                                                           
  .غير منشور ٢٠١٨/ الهيأة االستئنافية منقول   / ٢٧١ينظر قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم ) ٢(
 .غير منشور٢٧/٢/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ هيئة مدنية /  ١٦٣٤القرار المرقم ينظر ) ٣(



 
٥٦ 

د ايد القوة التنفيذية للقرار الصادر عن اللجنة القضائية الثانية قراراها محل الطعن التمييزي ق

وذلك بموجب قرارها بالعدد  ٢٤/٧/٢٠٠٧في  ٣٦٠٣٠١(في الرصافة بعدد 

والذي صدر غيابياً بحق المميز والذي اعترض عليه  ٢٨/١١/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ب/١٤٥٤(

وبعدد  ١٧/١/٢٠١٩وقبلت المحكمة اعتراضه واصدرت بتأريخ  ١٨/١٢/٢٠١٨بتأريخ 

ً يقضي بتأييد الحكم الغيابي الصادر في  ٢٠١٨/ اعتراض / ١٤٥٤  ٢٨/١١/٢٠١٨حكما

ً قدره خمسمائة الف  بأتعابوحكمت المحكمة  محاماة لوكيل طالب تأييد القوة التنفيذية مبلغا

القوة  تأييدالمحاماة على المطلوب  بأتعابحيث ال يمكن الحكم دينار وهذا االتجاه غير صحيح 

والصادر منها  ٣٦٠٣٠١التنفيذية كون اصل الحق تم الفصل في الدعوى االولى  المرقمة 

القوة التنفيذية  تأييدهذا من جهة ومن جهة اخرى فان المطلوب  ٢٤/٧/٢٠٠٧قرار بتاريخ 

القوة التنفيذية  تأييدضده لم يكن هو السبب في عدم تنفيذ القرار وان سبب في ذلك هو طالب 

القوة التنفيذية ضده  تأييدل الرسوم والمصاريف وال يمكن ان يتحمل المطلوب وهو الذي يتحم

بان الدعوى تقام امام محكمة البداءة الن الحلول هو ...) هذه المصاريف فقرر نقض الحكم 

  .  االختصاصحلول قانوني في 

اختصاص ولكن اذا كان القرار االصلي قد صدر من محكمة البداءة واصبح فيما بعد من     

محكمة االحوال الشخصية ، كما في دعوى اثاث الزوجية التي كانت من اختصاص محاكم 

التي اصدرت القرار  البداءة واصبحت فيما بعد من اختصاص محكمة البداءة ، فتكون المحكمة

  .)١(هي المختصة في نظر الدعوى 

بداءة وتم فسخه ر من محكمة الاروالفرضية التي من الممكن المسائلة فيها اذا صدر ق

  تقام الدعوى امام محكمة البداءة ام امام محكمة االستئناف ؟أ او جزءاً  استئنافا كآل

  :نقول يجب التمييز بين فرضين وهما  لإلجابة

اذا تم تصديق تأييد القرار استئنافاً وتم تصديق قرار االستئناف تمييزا او نقضه فان  -١       

هو  ألنهالمحكمة المختصة بنظر الدعوى هي محكمة البداءة التي اصدرت القرار االول ، 

والذي ينص على  ) ٢(المعول عليه اثناء التنفيذ وهذا ما اتجهت اليه محكمة التمييز االتحادية 

د التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله بع( انه 

النقض الصادر عن هذه  رارشكال وبعد عطف النظر على الحكم المميز وجد انه جاء اتباعاً لق

باعتبار ان هذا الحكم يكون  ١٩/٢/٢٠١٨في  ٢٠١٨/ س منقول .هه / ٥١١المحكمة بالعدد 
                                                           

 . ٢٢منشور في بحث القاضي دمحم حسين مجيد ، مرجع سابق ، ص  ٢٢/٧/١٩٩٩في  ١٩٩٩/ ب/٣٥٩القرار رقم ينظر ) ١(
  .، غير منشور٢٠١٨/ ستئنافية منقول الهيئة اال/١٥٤٣القرار المرقم ينظر ) ١(



 
٥٧ 

كان قد صدر في ظل احكام قانون المرافعات  ألنهحيث االصل والمضمون  قابال لالستئناف من

بتجديد القوة التنفيذية  صدرمرافعات وان الحكم المميز المذكور قد  ١٨٥قبل تعديله المادة 

الجاري تأييده ١٩٩٨/ ٢/٨في ١٩٩٨/ ب / ١٠٧٠لقرار محكمة بداءة الرصافة المرقم 

من قانون التنفيذ التي منعت  ١١٤وذلك وفق احكام المادة  استئنافاً وتصديقه تمييزاً في حينها

ستوجب تجديد قوته يتنفيذ الحكم الذي مضى على اكتسابه درجة البتات مدة  سبع سنوات مما 

الدعوى للمطالبة بذلك وهو مما قضى به الحكم المميز لذلك قرر تصديقه ورد  بإقامةالتنفيذية 

 بالعدد قراراً  البداءة محكمة اصدرت ٢٠٠٦/ ٤/٦ بتأريخ(....... ......) الطعون التمييزية 

 امين(  ضده التنفيذية القوة تجديد المطلوب مطالبة بمنع قضى والذي ٢٠٠٥/ب/ ١٧٩٣

 االبراج نصب اماكن على ومهنته اعالم رسوم باي المدعية للشركة)  لوظيفته اضافة بغداد

 من والمتخذة اموالها على الواقعة الحجز إجراءات وايقاف المدعية للشركة العائدة االتصاالت

ً  الحكم هذا أيد وقد ضده التنفيذية القوة تجديد للمطلوب التابعة البلدية دوائر قبل  استئنافا

 القرار صدق وقد ٣١/٧/٢٠٠٦ في والمؤرخ ٢٠١٦/ ١/ س/ ٤٧١ المرقم القرار بموجب

 ٢٠٠٦/  منقول تئنافيةاس ١٠٠٦  المرقم االتحادية التمييز محكمة قرار بموجب تمييزاً 

 المهنة برسوم تطالبه لم القرار صدور بعد بغداد امانة ان واذا،  ٢٠٠٧/ ٢٧/٣ في والمؤرخ

 الحكم لتنفيذ حينها في التنفيذ دائرة بمراجعة يقم لم لذا الشركة قبل من المنصوبة االبراج على

ً  صدوره بمجرد القرار نفذت بغداد امانة لكون  أمانة قامت االخيرة اآلونة في انه  االَ   طوعا

 امام التنفيذية القوة لتجديد دعوى اقامة من اضطرهم مما الرسوم بنفس بمطالبتهم بغداد

 القوة بإعطاء ١/٢٠١٧س/١٧٠٩  االستئناف محكمة قرار صدر وقد االستئناف محكمة

 الهيئة/ ٢٧١ المرقم قرارها بموجب االتحادية التمييز محكمة من نقض الحكم أن اال التنفيذية

 تكون الدعوى اقامة الن الشكلية الناحية من ١/٢٠١٨/ ٢٨ في ٢٠١٨/ منقول االستئنافية

 المرقم الحكم بقرار  لوظيفته اضافة عليه المدعى دعوة طلب لذا البداءة محكمة امام

 الطرفين المحكمة ودعت المحاماة واتعاب والمصاريف الرسوم وتحميله ٢٠٠٥/ب/١٧٩٣

ً  حضوراً  بحقهما المرافعة واجرت للحضور   ....) . الدعاوى اضابير  على وأطلعت وعلنا

ً فان دعوى تجدداذا  تم فسخ الحكم الب- ٢ القوة التنفيذية تقام امام محكمة  دائي كال او بعضا

  على انه ، )١(االستئناف بصفتها االصلية ويؤيد رأينا ما اتجهت اليه محكمة التمييز االتحادية

بتجديد القوة التنفيذية لقرار الحكم  يولدى عطف النظر على القرار المميز القاض( ......... 

/  ٦٤٢الهيئة االستئنافية الثانية العدد –الصادر من محكمة استئناف بغداد الرصافة 

                                                           
  .، غير منشور  ٢٦/٦/٢٠١٨في  ٢٠١٨/،م٤٣٩قرار الهيئة التمييزية لمحكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية بالعدد  )١(



 
٥٨ 

ذلك ان الحكم وجد انه غير صحيح ومخالف الحكام القانون  ١١/٢٠٠٧/ ١١في  ٢/٢٠٠٦س

/ ب/ ٨٠٦البدائي الصادر من محكمة بداءة الرصافة بالعدد  المشار اليه قضى بتأييد الحكم

المتضمن الزام المدعى عليه الثاني مدير مصرف الرافدين اضافة  ١٧/٨/٢٠٠٦في  ٢٠٠٦

للمدعي مؤيد داوود سلمان مبلغا مقدار اربعمائة الف دوالر امريكي مع  لتأديتهلوظيفته 

من قانون التنفيذ  ١١٢القضائية وان المادة  من تاريخ المطالبة% ٥الفائدة القانونية وبنسبة 

ذا الحكم المشمول بتجديد القوة التنفيذية القوة التنفيذية للحكم وسقوطها إ قد عالجت موضوع

بموجب نص المادة المذكورة هو الحكم الذي قضى الزام المدعى عليه بتأديته للمدعي المبلغ 

رة وليس الحكم االستئنافي طالما ان االخير المطالب به وهو الحكم البدائي في الدعوى المنظو

وهذا ما استقر عليه قضاء  جزءاً فسخه او تعديله كال او  ضى بتأييد الحكم البدائي ولم يقِض ق

 ٢٠١٨/ ١٠/ ١٠في  ٢٠٠١٨/ هيئة موسعة مدنية / ٣٢٤هذه المحكمة بقرارها المرقم 

قرر  المميزوحيث ان محكمة االستئناف خالفت وجهت النظر أعاله مما اخل بصحة حكمها 

  ). ١(.....)نقضه 

  :ومصاريفها رسم الدعوى / ثانياً 

بدفعه من اقام الدعوى بتجديد القوة سم القانوني ملزم الر الى اتجه القضاء العراقي ان  

لدى التدقيق والمداولة ( ها على انها محكمة التمييز االتحادية في قرارالتنفيذية اذا اشارت 

وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكال وعند عطف النظر 

الف للقانون ذلك ان محكمة الموضوع الزمت على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخ

تنفيذ اماة دون ان يكون له يد في عدم بالمصاريف واتعاب المح) المميز ( المدعى عليه  

الحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية او سبب في تأخيره لذا كان المتعين على محكمة 

عليه لذا قرر نقض الحكم  الموضوع ان تقضي بتحميل المدعي المصاريف دون المدعى

الرسم التمييزي تابعا اعادة االضبارة الى محكمتها التباع ما تقدم على ان يبقى المميزو

  .) ٢( ..)للنتيجة

  

  :الطعن بقرار تجديد القوة التنفيذية / ثالثاَ 

                                                           
 .غير منشور ١٦/١٠/٢٠١٨في  ٢٠١٨/استئنافية منقول /  ٢٧٧٥ينظر القرار المرقم  )٢(
  .٢٧/٢/٢٠١٩في  ٢٠١٩/ مدنية هيئة / ١٦٣٤ينظر القرار المرقم  )١(



 
٥٩ 

لقد استقر القضاء العراقي وعلى رأسه قضاء محكمة التمييز االتحادية بان المحكمة     

الحكم هي ذات جهة الطعن التي يطعن بالحكم االصلي الذي بنظر الطعن لنتيجة  المختصة

سقطت القوة التنفيذية بحيث يستمد طعنها من الدعوى االصلية التي صدر الحكم موضوع 

حسب االحوال ، مما يعني اذا كانت الدعوى االصلية وطلب التجديد ولكن الطعن بالتمييز فقط 

امام محكمة التمييز االتحادية كما في دعوى منع تميزاً يكون الطعن  قابلة لالستئناف والتمييز

الطعن امام  ار يقبلالمعارضة ، ويكون امام محكمة االستئناف بصفتها التميزية اذا كان القر

وقد نصت محكمة التمييز االتحادية على انه خيرة كما في دعوى ازالة الشيوع ، المحكمة اال

حيث ان وبعد عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون (..........  

/ ب/  ١٧٤٤محكمة بداءة االعظمية بالعدد  الصادر عندعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم 

سبع ابكار المشيدة على  /ج/٢٩/٤القاضي بتخلية الشقة المرقمة   ١٧/٣/٢٠٠٦في  ٢٠٠٥

 ٧٨من قانون ايجار العقار رقم ١٤الفقرة  ٧سبع ابكار ووفق للمادة ٢٣١٢/م /١٢القطعة 

المعدل وحيث ان الحكم البدائي المستأنف صادر بدرجة اخيرة وغير قابل للطعن  ١٩٧٩لسنة 

ييزية وحيث ان فيه استئنافاً بل يكون قابل للتمييز امام محكمة استئناف الرصافة بصفتها التم

  .  )١(....)القرار قضى برد الطعن االستئنافي شكال عليه قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي

وجد ان (.......وقد جاء في قرار لمحكمة استئناف الكرخ االتحادية بصفتها التميزية على انه 

ضوع مو ١٥/٣/٢٠٠٤المؤرخ  ٢٠٠٣/ب/ ١٤٨الحكم المطلوب تجديد قوته التنفيذية المرقم 

الدعوى المميز قرارها صادر بدرجة اولى قابال لالستئناف والتمييز الن فقرته الحكمية 

تضمنت الزام المدعى عليه وزير المالية اضافة لوظيفته بمنع معارضته للمميز باالنتفاع 

ً لذلك  ٢٥/٣/٢٠١٥سوبر لذا يكون الحكم المميز المؤرخ ٢٩٢٠٠٠بالسيارة المرقمة  تابعا

لى قابالً لالستئناف والتمييز وبالتالي يكون النظر بالطعن التمييزي الواقع على صدر بدرجة او

 ٣٥و ٣٢المادتين  ألحكامالحكم المميز من اختصاص محكمة التمييز االتحادية عليه واستناداً 

المعدل تقرر احالة الطعن التمييزي حسب  ١٩٦٩لسنة  ٨٣من قانون المرافعات المدنية رقم 

والذي حسم االمر مما  .)  ٢(....)محكمة بداءة الكاظمية بذلك  ي واشعاراالختصاص النوع

لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة ( جعله احد المبادئ والذي نص على انه 

المدنية في محكمة التمييز االتحادية وجد ان تنازعاً في االختصاص حصل بين الهيئة المدنية 

التمييزية بشان  عقار في محكمة التمييز االتحادية ومحكمة استئناف كربالء االتحادية بصفتها

                                                           
منشور في حاتم جبار عودة ،  ٢٠١٤/ ١٢/ ٢٤في  ٢٠١٢/ هيئة استئنافية العقار / ٧١٩٦قرار محكمة التمييز المرقم ينظر ) ٢(

 .٩١مرجع  سابق ، ص 
اضي رزاق المنشور في الق ٢٠١٥/ ١٢/٤في  ٢٠١٥/حقوقية /  ١٩١قرار محكمة استئناف الكرخ االتحادية المرقم ينظر ) ١(

 .٥٣٥جبار علوان ، مرجع  سابق ، ص 



 
٦٠ 

في  ٢٠١٣/ ب/  ٧النظر بالطعن التمييزي في القرار الصادر من محكمة بداءة كربالء بعدد 

القاضي بتجديد القوة التنفيذية للحكم البات الصادر من ذات المحكمة بالعدد  ٢٠١٢/ ١٠/٦

) ك(المدعى عليه ) ع(المتضمن الحكم بتمليك المدعي  ٢٧/١٢/٢٠٠٣في  ٢٠٠٣/ ب/ ٦٧

 ١١٩٨القرار  ألحكاممخيم وفقا  ٦مقاطعة  ١٩٧بالغة اربعة اسهم في القطعة المرقمة وال

فترى الهيئة المدنية عقار في  ١٩٨٣لسنة  ١٤٢٦المعدل بالقرار  ١٩٧٧ ١٩٧٧لسنة 

 تأييدمحكمة التمييز االتحادية انها غير مختصة في نظر الطعن وعللت ذلك ان الحكم المطلوب 

أ من القرار المشار اليه اعاله /البند ثانيا  ألحكامكان قد صدر وفقا  وتجديد قوته التنفيذية

الطعن الصادر بتجديد القوة التنفيذية خاضعا للطعن امام محكمة االستئناف بصفتها التمييزية 

تبعا لذلك فيما تستند محكمة استئناف كربالء االتحادية بصفتها التمييزية بعدم اختصاصها 

من  ٣١الصادرة في المادة  لألحكاممختصة بنظر الطعون التمييزية  معتبرة ان هذه الهيئة

لم يكن بينها الدعاوى المتعلقة بتجديد المعدل  ١٩٦٩لسنة  ٨٣لمدنية رقم قانون المرافعات ا

القوة التنفيذية فطلبت تحديد المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي وترى هذه المحكمة ان 

 منها اختصاصات محكمة االستئناف ٣و٢ات حددت في الفقرتين من قانون المرافع ٣٤المادة 

بالنظر في الطعن تمييزاً في االحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اخيرة وفق احكام هذا 

من  ١والقوانين االخرى وكذلك القارات الصادرة من محاكم البداءة المبينة في الفقرة   القانون

ً الختصاها من هذا القانون ول ٢١٦المادة  ما كانت االحكام التي تصدرها محاكم البداءة وفقا

المعدل تكون بدرجة اخيرة  ١٩٧٧لسنة  ١١٩٨المنصوص عليه تطبيقاً الحكام القرار 

أ من /ايوتخضع للطعن تمييزاً لدى محكمة االستئناف بصفتها التمييزية عمال باحكام البند ثان

القرار الصادر من محكمة البداءة بتجديد القوة  القرار المشار اليه اعاله فيكون الطعن في

التنفيذية لالحكام الباتة خاضعاً للطعن تمييزاً امام االستئناف بصفتها التمييزية تبعاً لذلك ومن 

كل ما تقدم تكون محكمة استئناف كربالء االتحادية بصفتها التمييزية هي الجهة المختصة 

ضة الطعن مع اضبارة الدعوى الى محكمة استئناف بنظر الطعن التمييزي لذا قرر احالة عري

كربالء االتحادية بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب االختصاص واشعار محكمة بداءة كربالء 

   .)١(....)بذلك وصدر القرار باالتفاق

  

  الفرع الثاني                                           

                                                           
   .على موقع مجلس القضاء االعلىمنشور١١/٨/٢٠١٤في ٢٠١٤/ ٢٥١عدد قرار محكمة التمييز االتحادية ،الهيئة الموسعة ال)١(
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  الخصوم  حيث من التنفيذية القوةتجديد  آثار                           

الموجودة في   لألهميةالخصومة  من اجراءات الدعوى ولكن اوردنا لها فرع خاص  نَّ إ      

عن االثر المترتب على باقي االجراءات الخصومة هذه الدعوى وكون االثر المترتب يختلف 

  .)١( ألخري بحق عليه تعني الطرف الذي يترتب على اقراره حكم او عندما يخبر القاض

السؤال الذي يثار هل ان اطراف الدعوى تجديد القوة التنفيذية هم ذات اطراف الدعوى االصل 

خر اذا كان الحكم االصلي يتضمن الحكم على عدة مدعى عليهم آالتي تم االستناد اليها؟ بمعنى 

او لصالح عدة مدعين فهل تقام من جميعهم من عدمه ؟ فاذا ما صدر حكم لصالح احد 

االشخاص ولم ينفذ الحكم الحد االسباب التي ذكرت سلفاً وقد طرأ عليه عارض كالوفاة او 

  يذية ؟ الجنون فمن يقيم الدعوى اذا ما سقطت القوة التنف

  : عدة سوف نبحث محاور لإلجابة

  :انتقال ملكية الشيء من المدعى عليه المحكوم بالقرار االصلي : أوالً 

هذه الفرضية تكمن في ان الحكم الذي صدر في منازعة قانونية والذي هو محل ف       

بالقيام بعمل او االمتناع اما والذي يلزم احد الخصوم الذي خسر الدعوى ، االلتزام االصلي 

وتم ، الحد الخصوم ولم ينفذ المحكوم له  بشيءفاذا ما حكم ’ عن عمل او انشاء حالة قانونية 

تبدل يد المحكوم بها ومضت المدة القانونية وهي السبع سنوات بعد اكتساب الحكم الدرجة 

، و هذا االنتقال في ملكية مختلفة  بأوجهوخاصة في الحقوق العينية االصلية والتبعية القطعية 

وقد تكون تصرفات ارادية من المحكوم ، قد تكون قانونية كما في حالة االستمالك الشيء 

كما لو صدر قرار من محكمة مختصة وفق مثل البيع والهبة ، عليه بسبب تراخي المحكوم له 

ذ هذا الحكم وان المعدل وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لم ينف ١٩٧٧لسنة  ١١٩٨القرار 

المحكمة المنظور امامها النزاع لم تضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار وتصرف 

 تجديد بإقامةالمحكوم عليه بيعاً او هبةً واكتسب التصرف الشكل النهائي ثم بادر المحكوم له 

ينفذ  القوة التنفيذية للحكم القضائي األصلي الخاص بالتمليك أو صدر قرار باالستمالك ولم

  . االستمالكلحكم ملك دعوى تجديد القوة التنفيذية القرار وانتقل العقار واقام المست

الن الحكم القضائي بال ، ففي هذه الفروض نكون امام استحالة قانونية في اقامة الدعوى    

الن التنفيذ هو الغاية المتوخاة من الحكم وان كانت شروط الدعوى ، تنفيذ هو والعدم سواء 

                                                           
 .١١٩، ص ٢٠١١ادم وهيب النداوي ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، . د ينظر ) ٢(
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ففي هذه الحالة ترد الدعوى وقد اتجهت محكمة استئناف الكرخ االتحادية  ، قائمة خرى اال

/ ٨/٣وعند عطف النظر على الحكم المميز المؤرخ ( ........ بصفتها التمييزية على انه 

ً للقرار  لألسبابوجد انه صحيح وموافق للقانون  ٢٠١٥ التي استند اليها اذ جاء اتباعا

، حيث  ٢٠١٧/ ٢٧/٣في  ٢٠١٤/ حقوقية /  ١٣٩من هذه المحكمة بالعدد التمييزي الصادر 

لمحكمة الموضوع من وقائع الدعوى ومستنداتها الثبوتية بانه اصبح من المتعذر قانوناً  تأييد

/ ١المؤرخ في ١٩٩٣/ استمالك /  ٤تجديد القوة التنفيذية للحكم الصادر في الدعوى المرقمة 

قطانة موضوع الدعوى اعاله الصادر فيها الحكم /٢٢٧قم الن العقار المر ٢٠٠١/  ٨

ً بعد ما جرى اعادة ملكيته وتسجيله باسم  المطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهما حاليا

في / ٣١االشخاص الثالثة في مديرية التسجيل العقاري المختصة بموجب القيد المرقم 

اللجنة القضائية في /الملكية  استناداً لقرار هيئة دعاوى ١٠٨٤رقم المجلد  ٨/٥/٢٠٠٣

في ) ٧٦٢٠٢٥(والثاني بالعدد  ٨/٧/٢٠٠٧في ) ٤٩٠٠١٢(الكرخ االولى بالعدد 

المكتسب درجة البتات وبالتالي يصبح من االستحالة تنفيذه حتى وان منحت له  ١٠/٤/٢٠١١

غير المرقمة اعاله السيما وان دعوى اعتراض  القوة التنفيذية مجدداً للسبب المتقدم

اللجنة / اضافة لوظيفته امام هيئة دعاوي الملكية / التي اقامها المميز  ٢١٠٤/  ٤٩٠٠١٢

في  ٤٩٠٠١٢القضائية في بغداد الذي طالب فيها ابطال القرار الصادر من اللجنة بالعدد

درجة البتات  ١٤/٩/٢٠٠٩في  الى الرد واكتسب الحكم الصادر قد آلت نتيجتها  ٨/٧/٢٠٠٧

في  ٢٠١٤/ هيئة دعاوي الملكية / ١٠٩٠/  ١٠٨٩القرار التمييزي المرقم بتصديقه تمييزاً ب

لذا تكون دعوى المميز ال سند لها من القانون وحيث ان محكمة الموضوع  ٢٣/١٠/٢٠١٤

في حكمها المميز التزمت بوجهة النظر القانونية المتقدمة اعاله وعليه واستناداً ألحكام المادة 

المعدل تقرر تصديق الحكم ورد ١٩٦٩لسنة  ٨٣المدنية رقم  من قانون المرافعات٢ف  ٢١٠

  .)١(......)الطعن التمييزي 

  

  :حالة فقدان االهلية والوفاة / ثانياً 

قانون المرافعات المدنية نص على حالة الوفاة او فقدان االهلية فهي تارة قبل اقامة  نَّ إ      

ما إ ، وان االخير يكونالدعوى وتارة اثناء نظر الدعوى وتارة بعد صدور حكم فاصل فيها 

                                                           
 . ٨٩مرجع  سابق ، ص القاضي حاتم جبار عودة ، ينظر ) ١(
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اثناء الطعن او بعد انتهاء مدة الطعن ، والذي يهمنا هو بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية 

  اء المدة التي اشار اليها القانون وهي السبع سنوات ؟وبعد انته

قانون المرافعات اوجد حالً في حالة مشابهه وقد سار القضاء العراقي  نَّ إنقول  لإلجابة   

ً عليها وهي نص المادة  من قانون المرافعات التي اجازت ان يكون احد الورثة ) ٥(قياسا

واعمال قاعدة الخلف العام هو امتداد لشخصية  خصما في الدعوى التي تقام على الميت او له

وقد اتجهت بذلك  ،السلف ففي هذا الفرض يستطيعون اقامة الدعوى بصفتهم الشخصية 

بانه سبق لموكليه ان استحصلوا  التأييدادعى وكيل طالبي (محكمة بداءة الكرادة على انه 

هذه المحكمة والصادر من  ١خ٩/٢٠/ ٢٩في  ٢٠٠١/ ب/  ١٩٠٨على الحكم المرقم 

ولفقدانه القوة التنفيذية ولمرور اكثر من سبع سنوات على اكتسابه الدرجة القطعية وعدم 

تنفيذه في دائرة التسجيل العقاري المختصة لذا طلب دعوة المطلوب التأييد ضده الى المرافعة 

محكمة الحكم المذكور القوة التنفيذية وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة دعت ال وإعطاء

يابا وعلنا وبعد الطرفين للمرافعة واعطاء الحكم المذكور وجرت بحق المطلوب التأييد ضده غ

المطلوب تجديد القوة ٢٠٠١/ ب/  ١٩٠٨طالب التمليك في الدعوى المرقمة  التدقيق ان ورثة

مهدي هادي مهدي  مورثهمالتنفيذية للحكم الصادر فيها اقاموا هذه الدعوى اضافة لتركة 

عند وفاة ولما كانت الحقوق في التركة تنتقل الى الورثة بالميراث  ) المدعي في تلك الدعوى (

لذا كان يفترض اقامتها بصفتهم الشخصية من القانون المدني  ١١٠٦المورث استناداً للمادة 

مما يجعل دعواهم واجبة الرد من جهة الخصومة هذا الى جانب ان الحكم المطلوب تجديد 

فيذية صدر من هذه المحكمة لتصديق عقد الصلح الذي انعقد بين الطرفين اثناء نظر قوته التن

عليه  دعوى التمليك على وفق الشروط المشار اليها في الحكم ولم يتضمن الحكم الزام المدعى

شيء معين او القيام بعمل او االمتناع عن عمل مما يجعله  إلداء) المطلوب التأييد ضده ( 

ية قوة تنفيذية يمكن القول انها سقطت بالتقادم حتى يذ اصال وهو ال يتمتع بأابل للتنفغير ق

ته اواذا كان احد اطراف عقد الصلح قد اخل بالتزام –تستطيع المحكمة تجديدها بحكم جديد 

العقدية فانه سينبغي على الطرف االخر سلوك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بحقوقه 

ً ل جراء ذلك االخالل مما ذا قرر الحكم برد دعوى يستوجب رد الدعوى من هذه الجهة ايضا

  . )١(....)د وتحميلهم مصاريفها ييطالب التأ

  :في حالة تعدد المدعون في الدعوى : رابعاً 

                                                           
 .القاضي حسن فؤاد عبد المنعم  غير منشور ، استاذنا ،  ٢٠٠٩/ ب/ ١٨٠٤القرار المرقم ينظر ) ١(
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 ألكثراذا كانت الدعوى االصلية المستندة اليها دعوى تجديد القوة التنفيذية صادرة            

من احدهم ام يفترض اقامتها من  بإقامتهال الخصومة تكتمل من مدعي ففي هذا الفرض ه

  الجميع ؟

هي  من ثَمَّ نقول ان الدعوى موضوع البحث هي من ابتداع القضاء و لإلجابة             

الشكلية يجوز اقامتها من احد المدعى  لإلجراءاتانشأت اصال لحل مشكلة معينة لذا وتبسيطاً 

عليهم ويكون محال للخصومة وسندنا في ذلك قرار محكمة التمييز االتحادية والتي نص على 

يح ومخالف للقانون ذلك ان المميز وجد انه غير صح رولدى عطف النظر في القرا( ...انه 

في ٢٠٠٧/ب/٨٢ادر بعدد طلبا تجديد القوة التنفيذية للحكم البات الص المميزينن المدعي

وان المحكمة قضت برد الدعوى شكال لعدم اقامة الدعوى من جميع االطراف  ٣١/٧/٢٠٠٧

في الدعوى المطلوب تجديد القوة التنفيذية لحكمها وان هذا التوجه من المحكمة ال سند له من 

م في القانون حيث يصح اقامة دعوى تجديد القوة التنفيذية للحكم البات من احد الخصو

الدعوى الن تلك الدعوى ذات طبيعة خاصة ال تخوض المحكمة في موضوعها وال تتجدد فيها 

على المحكمة ان تفصل في طلب التجديد وفق ألحكام القانون ان  يتعينفكان  حاماةماتعاب ال

توفرت شروطه لذا قرر نقض القرار المميز واعادة الدعوى الى محكمتها التباع ما تقدم على 

  .) ١(....)ى رسم التمييز تابعاً للنتيجة ان يبق

الحكم من قبل المحكوم له ، التنازل يعني اسقاط الحق الثابت في : التنازل عن الحق :خامساً 

يترتب على (من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ على انه ) ٩٠(وقد نصت المادة 

فاذا تم التنازل فال يجوز اقامة  من ثم، و) التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فيه 

الدعوى من جديد بذلك الحق ألنه اسقط حقه فيه والساقط ال يعود ويجوز ان يكون التنازل كلياً 

امام  ويكون التنازل  . )٢(مثال يجوز ان يطلب برد المغصوب دون الثمار او الفوائداو جزئياً 

ً ضد المحكمة التي اصدرت الحكم بشرط ان ال يخرج عن و اليتها كما لو صدر الحكم غيابيا

المدعى عليه واعترض عليه فيحق للمعترض عليه وهو المدعي ان يتنازل ففي هذه الحالة 

في والية محكمة اخرى  كان داخالً إذا يتم ابطال الحكم الغيابي لتنازل المحكوم له عنه ، اما 

االستئناف وال يكون لمحكمة كما في المرحلة االستئنافية فهنا يكون التنازل امام محكمة 

البداءة هذا الحق ، اما اذا تم تنفيذ الحكم فيحق للمحكوم له التنازل امام المنفذ العدل عن الحق 

                                                           
 .غير منشور  ٢٠١٦/ ٣/ ٢٧في  ٢٠١٦/ هيئة مدنية /  ١٤١٩المرقم  قرار محكمة التمييز) ٢(
 .٢٧٤ينظر د ادم وهيب النداوي ، مرجع سابق ، ص ) ١(



 
٦٥ 

اذا أصدرت المحكمة الحكم وسقطت قوته التنفيذية فهل يحق له التنازل ، ولكن   ) ١(الثابت فيه 

  يذ ؟ واين يكون التنازل ، امام المحكمة او امام جهة التنف

نجد ان التنازل ال يكون امام جهة التنفيذ ألنه يصدم بتقادم الحكم الذي ال يجوز التنفيذ والذي 

نحن بصدده ، وال يمكن ان يكون امام المحكمة ألنه خرج عن واليتها ، ففي هذا الفرض من 

القوة  دالممكن ن يقيم دعوى بتجديد القوة التنفيذية ويستطيع التنازل  عن الحكم المراد تجدي

التنفيذية عنه وهذا يجاري المنطق والذي يدعم القول هو قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة 

تظلم المتظلم لدى محكمة الكرادة من االمر القضائي الصادر بتأريخ ( على انه  )٢(االتحادية 

القاضي برفض طلبها والخاص برفع اشارة منع التصرف الموضوعة على  ٢٤/٢/٢٠١٤

موانع والموضوعة من قبل المحكمة وبما يعادل ٦/٨زعفرانية وبالعدد  ٢م١/٥٩العقار المرقم 

طعية والنتفاء الحاجة الى اشارة منع التصرف التي سهام المتظلمه الكتساب القرار الدرجة الق

باتت تشكل مانعاً من تسجيل السهام اعاله عليه طلب الرجوع عن االمر اعاله واصدار االمر 

برفع اشارة منع التصرف  عن سهامها في العقار اعاله اصدرت المحكمة بتاريخ 

رد التظلم وتأييد االمر ب قرارا قابال للتمييز يقضي ١٩٩٩/تظلم / ٢٩٣٣بعدد  ٢٣/٣/٢٠١٤

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ..... المتظلم منه ولعدم قناعة المميزة 

ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير 

ه والصادر بتاريخ صحيح ومخالف للقانون ذلك ان الحكم المراد التنازل عن الحق الثابت في

قد فقد قوته التنفيذية وبالتالي فانه كان على المحكمة  ١٩٩٩/ب/٢٩٣٣بالعدد  ١٥/٢/٢٠٠٠

قبول هذا التنازل الن لم يعد بإمكان المدعي التنازل عنه لدى دائرة التنفيذ او امام دائرة 

اذ القرار برفع قبول تنفيذه لمضي المدة القانونية ومن ثم اتخالتسجيل العقاري لعدم امكانية 

اشارة الحجز عن العقار لتمكين المدعي من نقل السهام المشترات رضائياً ان حصل مثل هذا 

االتفاق وحيث ان المحكمة قد خالفت وجهت النظر المتقدمة مما اخل بصحته قرر نقضه 

  ......) واعادة الدعوى الى محكمتها التباع ما تقدم 

  :  الخاتمة

 التنفيذية القوة مفهوم بيان تم وقد  ، البحث هذا بإتمام وتعالى سبحانه هللا نعمأ نأ بعد         

 القوة بهذه الصلة ذات االخرى بالمفاهيم وعالقتها وطبيعتها واساسها ، القضائية لألحكام

                                                           
 .١٧٧ص  صادق حيدر ، مرجع سابق ،ينظر القاضي ) ٢(
منشور في مجلة التشريع والقضاء ،  ١٠/٤/٢٠١٤في  ٢٠١٤/م/ ٤١٥قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية العدد  )٣(

 .٢٣٨ص   ٢٠١٤فتحي الجواري ، مصدر سابق ، العدد الثاني ، 
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 التي األهمية مدى خاللها من لنا وتبين ، ، التنفيذية القوة تجديد حكامأ وكذلك’  التنفيذية

 بأن ملزمين أنفسنا  نجد ، والقضائي والتشريعي الفقهي الصعيد على به تحظى أن ينبغي

 أن يمكن التي والتوصيات المقترحات وأهم  إليها، توصلنا التي االستنتاجات ابرز إلى نشير

 أو ، القائمة بالنصوص النظر أعادة عند أو جديدة تشريعية نصوص صياغة عند مشرع تخدم

 الدراسات تطوير في تسهم ،وأن متميزة قضائية تجاهاتا تبني في الموقر ءناقضا تدعم أن

 والتوصيات المقترحات نبين ثم االستنتاجات أوالً  ونستعرض.  الموضوع بهذا الخاصة الفقهية

  :اآلتي النحو وعلى

       

  -:االستنتاجات -:اوالً   

 المحكمة من صدورها بمجرد القضائية لألحكام التنفيذية القوة اعطى العراقي المشرع نإ. ١

  .القانون في المقررة الطعن طرق من يأب االحكام بهذه الطعن تم ولو فوراً  المختصة

ا قصور ذدعوى تجديد القوة التنفيذية وه بإقامةتنظيم قانوني ب وجدنا ان المشرع لم يقم. ٢

خالل واشرنا الى ان القضاء عالج ذلك الموضوع من  ينبغي معالجته وبحثنا في ذلك القصور

  .اقامة هذه الدعوى 

 الغالب الرأي يستقر ولم التنفيذية القوة لتجديد مفهوما يبين لم العراقي المشرع نَّ أ رأينا. ٣

 نزاع في له المحكوم الخصم قبل من تقام قضائية دعوى بانها تعريفها وتم ذلك على الفقه من

 الحكم بتنفيذ يقم ولم النهائي شكله واكتسابه المدعي لصالح بالحسم فيه كلمته القضاء قال

  .اصداره على القانونية المدة بمضي فقدها نْ أ بعد قوته وتجديد بتأييده االمر استحصال لغرض

 لدعوى القانوني ساساأل برزنا القضائية لألحكام التنفيذية القوة لتجديد دراستنا خالل من. ٤

 الرصين العراقي القضاء اساسه بان قيلت التي الفقهية اآلراء خالل ومن التنفيذية القوة تجديد

 ال بحيث قراراً  عدته االتحادية التمييز محكمة ،وان اتاالجراء هذه طبيعة الى عرجنا ثم ومن

  .الحجية يحوز

 والمصطلحات القضائية لألحكام التنفيذية القوة تجديد بين العالقة بينا ذلك بعد ومن   - ٥

وكان هنالك  واستحالته الحكم وانعدام التنفيذ قرار هيو التنفيذية بالقوة الصلة ذات االخرى

لتقي  تفارق بينهما من حيث الماهية والمختصة وسلطاتها تجاه النظر في الطلب وقد 

  . وقد برزنا ذلك باإلشارة الى القرارات القضائية المصطلحات فيما بينها 



 
٦٧ 

يكون حكم  نْ أالقضائي وهي شروط من خالل العمل  دنا ان تجديد القوة التنفيذية لهقد اور - ٦

 هذه غيرها دون الباتة القضائية االحكام منح قد العراقي المشرع بأن استنتجناقضائي و

 بهذه تتمتع نهاأف  الحجج من غيرها منح ،وكذلك التنفيذ قانون من) ١١٤( المادة الحجية

 التي االحكام تلك احترام توجب التي الحجية مرتبة إلى تصل قد قوة ثمة لها كانت وان الحجية

 ،. صراحة الحجية تلك على ينص لم ولكنه فيها تعديل أي اجراء وعدم المحكمة اصدرتها

، وكذلك مرور مدة زمنية على الحكم مستحيالً  الحكم تنفيذ يكون ال وان الزمان مرور وكذلك

  .المراد تنفيذه وكذلك ان ال تمضي مدة التقادم للحق وان ال يكون تنفيذه مستحيال 

 حكاملأل التنفيذية القوة لتجديد العامة القاعدة على الواردة لألحكام دراستنا خالل من. ٧

 تارة واالخير ، الدعوى وتقادم الحق تقادم الى شارأ قد العراقي المشرع ان الحظنا  القضائية

 الى التقادم وانقطاع التقادم قطع احالة ،وتم الحكم ايداع بعد وتارة الحكم تنفيذ قبل يكون

 يعد ال ما و القضائية المطالبة من يعد هو ما ابراز تم وقد المدني القانون في العامة القواعد

  .   الدعوى رد الى يؤدي نهأ يناأر فقد الحق تقادم اما ، ذلك

 قرر  العراقي القضاء نَّ أ للحكم التنفيذية لقوةا تعتري التي الحاالت بحث خالل من استنتجنا. ٨

ً  رتب  التي المحكمة ذات هي المختصة المحكمة ان هامن ، المحكمة اجراءات حيث من  احكاما

 التنفيذية القوة دتجدي طالب هو الرسم بدفع يقوم من نَّ وإ ، محلها حلت التي او الحكم اصدرت

ال فاذا كان الحكم ويتبع الحكم االصلي حسب االحو الدعوى صلأ ذات الى ينسحب والطعن

ذا كان بدرجة ا إمَّ أنه يقبل الطعن تمييزاً امام محكمة التمييز االتحادية الصادر بدرجة أٌولى فإ

 حيث من ثاراأل أما مام محكمة االستئناف بصفتها التمييزية ،أخيرة فإنه يقبل الطعن تمييزاً أ

 فبإمكان الخصم توفي ذاإو تعددهم حال في الخصوم حدأ من اقامتها الممكن فمن الخصوم

، وكذلك في حالة انتقال ملكية الشيء  المحكوم فيه الى  الشخصية بصفتهم اقامتها الورثة

هليته بعد صدور أحد الخصوم أذا فقد إخر مما يترتب عليه استحالة في التنفيذ ،وآشخص 

  . الحكم 

  

  

 ً   - :والتوصيات المقترحات - :ثانيا
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 نهائية بصورة الصادرة القضائية لألحكام التنفيذية القوة يعطي نأ المشرع من نأمل. ١

باسثناء الطعن باالعتراض على الحكم الغيابي  بنص القانون القطعية الدرجة والمكتسبة

   . واالستئناف والتمييز اذا كان عقار 

ً قاضي المشرع يخصص ان االفضل من نرى .٢  نأواالحكام القضائية  تنفيذ على شرافلإل ا

 الذين جميع تجاه هذا القاضي ويمارس التنفيذ، على شرافلإل قاضي محكمة كل في يعين

 اثناء تظهر التي االشكاالت في بالنظر االشراف قاضي يختص نأ علىيقومون تنفيذ االحكام ،

 وضحت ان لها سبق دعاوي أو مواضيع في المحاكم وقت هدارإ عدم اجل من وذلك التنفيذ

  .فيها رأيها

 لسنة ٤٥قانون التنفيذ رقم من ) ١١٢( المادة نص تعديل إلى العراقي المشرع ندعو .٣

) سبع سنوات (اذا ترك الحكم او المحرر المودع للتنفيذ ولم يراجع صاحبه بشأنه (وجعلها 

 اعتباراً من آخر معاملة فتسقط قوته التنفيذية وبإمكان صاحب الحق فيه استحصال قرارٍ 

 ً    ).بتجديده من محكمة البداءة التي يقع مديرية التنفيذ مكانيا

ال يقبل ( من قانون التنفيذ وجعلها ) ١١٤( المادة نص تعديل العراقي المشرع من نرجو٠٤

التنفيذ ، الحكم الذي مضى خمسة عشر سنة على اكتسابه درجة البتات اال بعد استحصال 

  .) من هذا القانون  ١١٢قراراً وفق المادة 

رار تجديد القوة ن يحدد الجهة المختصة بنظر الطعن بقأ العراقي المشرع على نقترح .٥
   .التنفيذية

لى النص على من يدفع الرسم والمصاريف في قرار تجديد القوة إ العراقي المشرع ندعو. ٦
  التنفيذية 

 فيه يعالج المرافعات المدنية قانون في فصالً  المشرع يخصص ان فضلاأل من نرى .٧

 االستشكال رفع اجراءات ينظم وان القضائيا الحكم تنفيذ اثناء تحدث التي االشكاالت موضوع

 مختصة محكمة لذلك يخصص وان االستشكال نظر في السرعة على ينص وان دقيق بشكل

  .التنفيذ المستشكل الحكم صدرتأ التي المحكمة وليست التنفيذ اشكاالت بنظر

التنفيذ ويتم االشارة الى  قانون من) ١١٥( المادة نص تعديل يتم نأ فضلاأل من نرى .٨

لى القواعد العامة في القانون إو تقطعه دون الرجوع أعذار القانونية التي توقف التقادم األ

   .المدني 
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  :قائمة المصادر والمراجع 

  

  : بعد القرآن الكريم

  

  :المعاجم والكتب العربية / أوالً 

 المصرية المؤسسة -٥ج -العرب لسان – االنصاري مكرم بن دمحم الدين جمال منظور ابن- ١
  .والنشر واالنباء للتأليف العامة

  .الرسالة مؤسسة -١ط- ٣ج - اللغة مجمل -اللغوي زكريا بن فارس بن احمد الحسين ابو- ٢

  .١٩٦٦لويس معلوف ، المنجد في اللغة واالدب ، المطبعة الكاثوليكية ،بيروت ، - ٣

  .٢المعلم بطرس غالي البستاني ، محيط المحيط ، ج - ٤

الرسول االحمد تكري ،جامع العلوم في اصطالحات الفنون ،  القاضي عبد النبي عبد - ٥
  .١٩٧٥، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بيروت ،٢،ط٣

  

   

  ً  :القانونية  المراجع والمصادر/  ثانيا

  .) نشر ومكان سنة بدون( الثانية الطبعة واشكاالته االحكام تنفيذ ، السماوي ابراهيم - ١
 -والمحاكمات واالجراءات االحكام في الجزائية القانونية المصطلحات -الدين جمال احمد - ٢

  .١٩٥٦ - بيروت -العصرية المكتبة منشورات
 دراسة ، النزاع على المدني القاضي والية استنفاذ قاعدة حمزة خليل اريج القاضي - ٣

 . ٢٠١٨، الكرادة ، بغداد ، الصباح مكتبة مقارنة
 ، القانون لدراسة بشير المدخل زهير والمدرس البكري الباقي عبد المتمرس االستاذ - ٤

  . بغداد ، القانونية المكتبة
 .٢٠٠١ ، العربية النهضة دار ١ ط ، المرافعات قواعد اصول ، زغلول ماهر أحمد. د - ٥
 بغداد، ، العراق في القضائية وتطبيقانه بالتقادم الدفع ، الخيون عزيز احمد. القاضي - ٦

 .١،ط٢٠١٠
 ، السنهوري مكتبة ، القضائي للحكم التنفيذية القوة تجديد ، عودة جبار حاتم القاضي - ٧

٢٠١٨. 

 تنفيذ قانون ضوء في دراسة( العراق في االجنبية االحكام تنفيذ ، منعم فؤاد حسن القاضي - ٨
 بغداد القضائي، للتعاون العربية الرياض واتفاقية ١٩٢٨ لسنة ٣٠ رقم االجنبية األحكام
  . ٢٠٠٩ ، الوطنية المكتبة

  .السنهوري مكتبة٢٠١١ ، المدنية المرافعات قانون شرح ، حيدر صادق القاضي - ٩
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 بدون ، والقاء الفقه ضوء في التقادم احكام ، عثمان واسامة الشواربي الحميد عبد د -١٠
   طبع وسنة طبع مكان

 االلتزام نظرية ، الجديد المدني القانون شرح في الوسيط ، السنهوري الرزاق عبد د -١١
  . ٣ ج ٣ط مصر نهضة االنقضاء -الحوالة – االوصاف عام بوجه

 ، القانونية المكتبة ، االداري القانون وأحكام مبادئ ، البرزنجي الوهاب عبد عصام د -١٢
 . ٢٠١٥ ، المتنبي شارع ، بغداد

 واحكام ، المدني القانون ، البشير طه ودمحم البكري الباقي وعبد الحكيم المجيد عبد د  -١٣
  .٢٠١٠ ، بغداد الكتاب، لصناعة العاتك ،٢ ج ، االلتزام

 نادر ، الحلة ، بابل ، المتنبي الطيب ابو مكتبة ، االداري القضاء ، عمران سعد علي د -١٤
  .  ٢٠١٤ ،سنة ٢ط ،  االولى

 ، القانونية المكتبة توزيع ، مقارنة دراسة( االداري القانون مبادئ ، صالح دمحم ماهر د - ١٥
  . ١٩٩٦ ، المتنبي شارع ، بغداد

  . ١٩٧٧ عام ، القاهرة ، المعارف دار ، القضائي العمل ، راغب وجدي. د -١٦

 مكتبة ، عدول منفذ بصفتهم القضاة السادة قرارات ، ،التنفيذ دمحمالزهاوي ربيع  -١٧
  .٢٠١٢، المتنبي شارع ’بغداد السنهوري

 الناشر ، ١٩٦٩ لسنة ٨٣ رقم المدنية المرافعات قانون ،شرح العالم الرحمن عبد -١٨
  . ٢٠٠٩ ،٢ ج ،القاهرة الكتب لصناعة العاتك

 تونس، تونس، مطبعة ، الحكام تحفة على االحكام توضيح ، الزبيدي المكي بن عثمان -١٩
  .١ج ،١٩٨٨

  . طبع سنة بدون ، بغداد ، العاني ،مطبعة المعدل التنفيذ قانون شرح ، حافظ مظفر علي -٢٠ 

 ، الكرادة ، بغداد ، صباح مكتبة ، المعدوم الحكم قرار ، علوان بدر عادل القاضي-٢١
٢٠١٧ .  

 ، والتطبيق النص بين المدنية المرافعات قضاء في النافع ، السعدي زياد عباس القاضي -٢٢
  .٢٠١٦ ، الصباح مكتبة بغداد ، ١ ج

 للدعوى دراسة العراقي القانون في وأحكامها البداءة دعاوى ، بدر مايح عدنان القاضي -٢٣
  .بغداد ، القانونية المكتبة ، القضائية بالتطبيقات معززة المدنية

 بغداد ، الصباح ،مكتبة القوانين دستورية بعدم الدفع الخفاجي، عباس كاظم القاضي -٢٤
  .٢٠١٣ ، الكرادة

  .١٩٦٦،القاهرة ،٢ط ، والمكسب المسقط التقادم ، اللطيف عبد دمحم -٢٥ 
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 ٧ط ، العام الفقهي المدخل ، ١ ج ، الجديدة ثوبته في االسالمي الفقه ، الزرقا مصطفى -٢٦
  .بيروت ، الفكر دار

  .  ٢٠١١ ،١٩٨٠ لسنة ٤٥ رقم التنفيذ قانون احكام ، العالق الهادي عبد القاضي  -٢٧

 ، السنهوري مكتبة ، االولى الطبعة ، الورثة بين التخارج ، عباس سامي موفقالقاضي  -٢٨
  .٢٠١٧ ، بيروت

  

ً ثا    :والبحوث والدوريات المجالت / لثا

  .٢٠١٨ ، الثالث العدد ، كاظم عودة حيدر القاضي القضائية، االحكام مجلة - ١

 .٢٠١٢ ، االول العدد ، الرابعة السنة ، الجواري فتحي القاضي ، والقضاء التشريع مجلة - ٢

 ، المدني القسم ، االتحادية التمييز محكمة قضاء من المختار ، العجيلي هامل لفتة القاضي - ٣

  .٢٠١٣ ،١ط ، ٣ج

 مقدم ترقية بحث ، للتنفيذ المودع للحكم التنفيذية القوة تجديد ، مجيد حسين دمحم القاضي - ٤

 بغداد  استئناف محكمة رئاسة ، الثاني الصنف الى القضاة صنوف من الثاني الصنف من

 .٢٠١٧،  االتحادية الرصافة

 ً    :القوانين / رابعا

  .١٩٤٠ لسنة ٢٨ رقم العامة المحاسبات اصول قانون -١

  .١٩٥١ لسنة ٤٠ رقم المدني القانون - ٢

  .١٩٧١لسنة  ٢٣قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم  - ٣

  .١٩٨٠ لسنة ٤٥ رقم التنفيذ قانون - ٤

  .١٩٨٣لسنة٦٩ رقم المدنية المرافعات قانون - ٥

 ً   . : القرارات القضائية/ خامسا

رار -١ رقم الق ة/١٥٤٣ الم تئنافية الهيئ ول االس ر( ،٢٠١٨/  منق  غي
  . )منشور

رار -٢ ة ق ة الهيئ ة التمييزي تئناف لمحكم داد اس افة بغ ة الرص دد االتحادي  بالع
  . )منشور غير( ، ٢٦/٦/٢٠١٨ في ٢٠١٨/،م٤٣٩

رار -٣ ة ق تئناف محكم افة اس ة الرص ة االتحادي ة الهيئ ة التمييزي  المدني
   .)منشور غير( ،٦٢٦ اعالم ،٢٠١٦/  م/  ٥٨٢ ،بالعدد

رار -٤ ة ق تئناف محكم وى اس ة نين ة ، االتحادي ة الهيئ م ، التميزي رار رق  الق
  . )منشور غير( ٣١/١٢/٢٠٠٨ في ٣٠٦
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رار -٥ ة ق تئناف محكم وى اس ة نين ة ، االتحادي ة الهيئ دد ، التمييزي  الع
  .)غير منشور( ١/٩/٢٠٠٩ في١١٣

رار -٦ ة ق ز محكم ة التميي ة – االتحادي ة الهيئ دد المدني ي)  ٤٢٧( الع  ف
   )منشور غير(٢٠٠٩/ ٢٣/١٢

رار -٧ ة ق ز محكم ة التميي رقم ، االتحادي ة ، ٢٩١ ، الم عة هيئ ة موس /  مدني
  . )منشور غير( ٢٩/١٢/٢٠٠٩ في ٢٠٠٩

رار -٨ ة ق ز محكم ة التميي ة ، االتحادي ة الهيئ رقم ، المدني ي ٥٠٢ الم  ف
   ).منشور غير (١٦/٧/٢٠٠٨

رار -٩ ة ق ز محكم ة التميي رقم االتحادي ة/  ٥٥٧ ،الم ة هيئ ول مدني  ،منق
  .منشور غير ٢٠١٣،

رار -١٠ ة ق ز محكم ة التميي رقم االتحادي ة/ ٤٣١٤(  ال ة الهيئ  المدني
  . )منشور غير(٢٩/٨/٢٠١٨ في -٢٠١٨/

رار -١١ ة ق ز محكم ة التميي رقم االتحادي أة/  ٢٧١ الم تئنافية الهي ول االس   منق
  ) منشور غير( ٢٠١٨/ 

رار -١٢ ة ق ز محكم ة التميي وقرة االتحادي ةال/  ٤٩/٥٠ ، الم تئنافية هيئ  االس
  )غير منشور ( ١٤/٨/٢٠١٦ في ، ٢٠١٦/ 

رار -١٣  ة ق ز محكم ة التميي ة االتحادي ة الهيئ ةال/ ٢٠١٣ العام ة هيئ  عام
  . )منشور غير( ،٢٩/٨/٢٠١١ في ٢٠١١/

رار -١٤ ة ق داءة محكم افة ب ة الرص القرار االتحادي رقم ب / ب/  ٢٢٤ الم
   )غير منشور (٢٠١٨/ ٤/٣ في ٢٠١٨

رار -١٥ ة ق تئناف محكم داد اس افة بغ ة الرص ة/  االتحادي ة الهيئ  التمييزي
  .)غير منشور (١١/٢٠١٦/ ١٧ في ٢٠١٦/ م/ ٩١٣(بالعدد المدنية

رار  -١٦ ةق تئناف محكم داد اس افة بغ ة الرص فتها – االتحادي ة بص  التمييزي
  .  )منشور غير( ١١/٢٠١٦/ ٢٩ في٢٩١٦/ م/٩٢٦

رار -١٧ ة ق تئناف محكم داد اس افة بغ فتها الرص ة بص دد التمييزي ي ٢٢٥ الع  ف
  .) منشور غير( ٢٠٠٩/  ٢٩/٦

  

رار -١٨ ة ق داءة محكم ة ب رقم االعظمي ي ٢٠٠٠/ ٣٩٦ ، الم  ٢٩/٦/٢٠٠ ف
  ).غير منشور (

رار -١٩ ة ق ز محكم ة التميي رقم االتحادي ي) ٥٠٢( الم ر( ١٦/٧/٢٠٠٨ ف  غي
  . )منشور

رار-٢٠ ة ق تئناف محكم افة اس ة الرص دد االتحادي ي ٢٠٧ الع  ف
  . )منشور غير( ،١٤/٩/٢٠٠٨



 
٧٣ 

رار -٢١ ة ق تئناف محكم افة اس ة الرص دد االتحادي ي ٢٢٥بالع  ف
  . )منشور غير(٢٩/٦/٢٠٠٩

رار -٢٢  ة ق افة محكم ة الرص دد االتحادي ي ٤٢٧ الع  ٢٣/١٢/٢٠٠٩ ف
  .) منشور غير(

رار -٢٣ رقم الق ي ٢٠١٨/  ٢٢٤ الم تئنافية/ ٤/٣/٢٠١٨ ف ول اس  منق
  .  )منشور غير/(

رار -٢٤ رقم الق تئنافية/  ٢٧٧٥ الم ول اس ي ٢٠١٨/ منق  ف
  . )منشور غير(١٦/١٠/٢٠١٨

رار -٢٥ رقم الق ة/  ١٦٣٤ الم ة هيئ ي ٢٠١٩/  مدني ر(٢٧/٢/٢٠١٩ ف  غي
  .)منشور

رارا -٢٦ رقم لق ة/ ١٦٣٤ الم ة هيئ ي ٢٠١٩/  مدني ر(٢٧/٢/٢٠١٩ ف  غي
  .)منشور

رار -٢٧ ة ق ز محكم ة التميي ة االتحادي ة الهيئ رقم المدني ي ٤٢٧ الم /  ٢٣ ف
  )منشور غير( ٢٠٠٩/  ١٢

   

  

   
 
  

  

  

  

  


