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 -:بحثهدف ال
( 88رقـ ) تعُد القواعد اإلجرائية في إطار قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ     
، كبقية القواعد القانونية تحدد سموؾ األشخاص فيما ُيقرر وما  الُمعدؿ 9969لسنة

يجب اتخاذه مف اإلجراءات القضائية بمناسبة الدعوى المدنية ؛ ذلؾ أف كفالة احتراـ 
مـز اقترانيا بجزاء يُ  تمؾ القواعد بما تتضمنو نصوصيا مف ضمانات وحقوؽ إجرائية

ء اإلجرائي بوصفو ركنًا لمقاعدة القانونية يترتب عمى الوجود القانوني لمجزا إجرائي ، إذ
ردع وتوجيو أشخاص الدعوى في سموكيـ باتخاذ اإلجراءات القضائية عمى وفؽ 

 تنظيميا القانوني.

بتنظيـ الحياة االجتماعية في نطاؽ العمؿ القضائي،  الجزاء ساىـوٍمف ثـ سيُ     
وى ال والحيمولة مف دوف التعدي وقصد االضرار بالخصـ اآلخر أو اشغاؿ القضاء بدعا
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مف خالؿ أثر الجزاء اإلجرائي بصور معينة األثر ذلؾ  جدوى منيا، وُيمكف أف يتجمى
 منو في تالفي صدور أحكاـ قضائية متناقضة أو منعدمة. 

 -: لبحثة اأهمي

متناقضة أو  قضائية بأثره في تالفي صدور أحاكـ تظير أىمية الجزاء اإلجرائي     
قانوف المرافعات المدنية العراقي  مشرع منعدمة مف خالؿ التنظيـ الفعاؿ لو مف قبؿ

عدة غايات تتعمؽ بتحقيؽ األمف واألماف في في إطار الدعوى المدنية، فتنعكس  النافذ
وىذا ال يمكف توقعو مالـ يمتـز أشخاص  ، وتحقيؽ العدالة المنشودة ؽاستقرار الحقو 

 الدعوى بسموؾ إجراءات التقاضي عمى وفؽ النصوص المعالجة ليا.

اع واحتراـ مبدأ حيادية حؽ الدفالتزاـ الخصوـ بمبدأ حسف النية ،  فضاًل عمىف   
د سموؾ أي إجراء االلتزاـ بتمؾ المبادئ عنالقاضي ، يتعيف عمى القضاة وأعوانيـ 
ال عدَ  الحكـ القضائي بوصفو عماًل إجرائيًا باطاًل أو  قضائي بمناسبة الدعوى القائمة وا 

إلخالؿ بتمؾ المبادئ سيبعد القضاء عف وظيفتو بالفصؿ في الدعاوى عمى امنعدمًا ؛ ف
ستضار حتمًا بمجرد اإلخالؿ بالقواعد التي تنظـ ما تقتضيو العدالة ، والتي  وفؽ
 ات التقاضي .   إجراء

، تحصيف الضمانات اإلجرائية لقياـ القضاء بالدور فإقامة قضاء عادؿ ناجز يتطمب    
ف ثـ يكوف لمجزاء اإلجرائي دورًا في كفالة االلتزاـ بتمؾ المبادئ مف قبؿ المناط بو ، ومِ 

اللتجاء إلى القضاء وسيمة فعالة لصيانة الحقوؽ اف ثـ يبقى حؽ أشخاص الدعوى ، ومِ 
مف خالؿ الحد مف استغالؿ البعض لما نص عميو القانوف مف ضمانات التقاضي في 

 الدعوى المدنية.



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 
  

 1216 

ويتجمى ذلؾ مف خالؿ ضماف صدور أحكاـ قضائية صحيحة غير متناقضة أو   
ال فمف الضروري أف يكوف الحكـ القضائي محاًل لمجزاء اإلجرائي بالطعف  منعدمة ، وا 

ضمف األسباب التي توضح و فيو مف خالؿ سموؾ طرؽ الطعف المحددة في القانوف 
صاحب تطبيؽ القانوف؛ لغرض الخمؿ الذي أصاب إجراءات إصداره أو الخمؿ الذي 

تصحيح تمؾ األخطاء مف قبؿ محاكـ مف ذات الدرجة أو أعمى درجة مف المحكمة التي 
أصدرت الحكـ القضائي انطالقًا مف مراعاة المصمحة العامة والخاصة لمخصوـ، 

 . قضائية ووجوب اشعارىـ بصحة وعدالة ما صدر مف أحكاـ
  -: بحثمشكمة ال

إشكالية تتعارض مع ما تقضي بو العدالة والمنطؽ القانوني  اؿُيثير موضوع المق    
تكمف بافتقار جانب مف القواعد اإلجرائية في إطار األحكاـ القضائية إلى جزاء  السميـ ،

إجرائي ُيمـز تقريره التخاذ اإلجراء المنظـ بتمؾ القواعد ضمف اليدؼ المرجو تحقيقو مف 
التقميؿ مف حيوية الجزاء اإلجرائي ودوره الفعاؿ األمر الذي قد يترتب عميو  تنظيمو ،

بوصفو رادعًا ألشخاص الدعوى وموجيًا لسموكيـ في مباشرة اإلجراءات القضائية عمى 
النحو الذي تقتضيو العدالة وما يوجبو المنطؽ القانوي السميـ ، فال يتالفى ما قد 

مف اليدر في  يصاحب ذلؾ االفتقار مف بطأ عممية التقاضي أو ما قد يتحقؽ بو
اإلجراءات القضائية مف حيث الوقت والنفقات أو ابتعاد الحقيقة  القضائية عف الحقيقة 

 الفعمية التي تعد مف سمات القضاء العادؿ في مجتمع قانوني متطور .

 :المقدمة
، تسميط الضوء عمى االنعكاس اإليجابي آلثار سنحاوؿ مف خالؿ ىذا المقاؿ      

حقؽ مف حيث ما يتالفى بالجزاء مف تصالحية األحكاـ القضائية  الجزاء اإلجرائي في
 -: ع اآلتيةيمف خالؿ المواضالقضائي أو انعدامو  حالة بطالف الحكـ



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 
  

 1217 

 -اإلجرائي:البعد القانوني لفاعمية الجزاء 

، األثر الذي يرتبو قانوف المرافعات عمى مخالفة قواعده  ُيعرؼ الجزاء اإلجرائي بأنو    
أو الترتيب المناسب أو الشكؿ المحدد لإلجراء القضائي مف قبؿ أشخاص  في الميعاد

الدعوى عند رفعيا أو اثناء سيرىا أو الفصؿ فييا بحكـ أو قرار قضائي ، ويترتب عمى 
 إقراره حسف سير العدالة ونزاىة القضاء.

قرار لغرض االست الوجود التشريعي لتنظيـ الجزاء اإلجرائي فقد اقتضت الحاجة إلى     
ليذا الجزاء سُيساىـ  ذلؾ أف الوجود القانوني الفعاؿ ؛العادؿ في صدد الحقوؽ الخاصة 

يجب أف يتخذه الخصوـ عند لجؤىـ إلى القضاء في جدية العمؿ القضائي مف حيث ما
، أو مف حيث ما  مف إجراءات ُمقررة لسموؾ الدعوى المدنية مف دوف إىماؿ أو تعسؼ

تص وأعوانو عند نظر الدعوى القائمة بصدد الحقوؽ يجب أف يتخذه القاضي المخ
 المتنازع عمييا بيف المتقاضيف.

دوره الحيوي في نطاؽ األحكاـ القضائية، تتجمى بوفعالية الجزاء اإلجرائي في     
التأكيد عمى احتراـ الخصـو أو القاضي واعوانو لقواعد قانوف المرافعات، فحينما يضع 

فأنو ييدؼ مف خالليا تحقيؽ النظاـ في المجتمع ، وىذا  د القانونية،المشرع القواع
النظاـ يتحقؽ عف طريؽ االحتراـ التمقائي ألوامر القانوف ونواىيو، ومف ثـ ستنعكس 

 آثاره االيجابية في ميداف العدالة القضائية .

، وتمؾ ائية عديدة يباشرىا أشخاص الدعوىفالدعوى المدنية تتضمف أعمااًل إجر    
وتحقؽ الغاية منيا مف دوف مكف أف تؤدي وظيفتيا نظـ بأحكاـ حتى يُ األعماؿ تُ 
، وأف كؿ عمؿ إجرائي ال يتـ عمى وفؽ التنظيـ الذي وضع لو ، فيفترض أنو اضطراب

سيترتب عمى ذلؾ تحقؽ جزاًء إجرائيًا معينًا لو انعكاساتو اإليجابية في المجتمع بعدـ 
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ألىوائيـ أو مف دوف االحتراز الالـز لمباشرتيا، فال اتخاذ اإلجراءات القضائية تبعًا 
مف ثـ ضماف حسف سير تبتعد تمؾ األعماؿ عف الغرض الذي حدده المشرع ليا، وِ 

 .العدالة

ة فعمى الرغـ مف إف الجزاء اإلجرائي في إطار قانوف المرافعات ال يكوف عمى صور    
سقوط الخصومة  الختصاص ،، منيا عدـ القبوؿ، عدـ اواحدة ، إذ تتعدد تمؾ الصور

سقوط الحؽ في اتخاذ اإلجراء، انقضاء الخصومة بمضي المدة، وترؾ الدعوى  ،
ييمنا بصدد االحاكـ القضائية ومدى صالحيتيا ىو ما قد يتالفى  لممراجعة ، إال أف ما

 . مف تقرير بطالف أو انعداـ الحكـ القضائيلوجود القانوني لمجزاء اإلجرائي با

مت المحكمة بنظر الدعوى والفصؿ فييا بإصدار الحكـ الحاسـ عمى الرغـ فإذا قا    
، فينا تعد تمؾ المحكمة قد صيا بنظر الدعوى القائمة مكانياً مف الدفع بعدـ اختصا

أخمت بحؽ الدفاع وابتعدت بحكميا عما تقضي فيو العدالة مف احتراـ حقوؽ الخصـو 
سببًا لبطالف حكميا بالطعف فيو أماـ المحكمة  واحتراـ ثقتيـ بنزاىة القضاء ، مما يعدُ 

بأنو ذو  ، ومف ثـ يعكس لنا الجزاء اإلجرائي بصورة البطالف رؤيا واضحة ، المختصة
والذي يعكس بدوره حفظ أمف  وظيفة اجتماعية مف خالؿ ضماف حؽ الدفاع لمخصـو ،

 . االستقرار القانوني لحقوؽ أفرادهالمجتمع و 

الضروري العمؿ عمى تفعيؿ الغرض منيا بالوجود القانوني ، يكوف مف  وعميو    
لمجزاء اإلجرائي، والذي يتمثؿ بتنظيـ سير العدالة تنظيمًا مف شأنو أف يؤدي إلى تنظيـ 
العالقات المتشابكة أو المتنازع عمييا، فيؤدي ذلؾ إلى إيصاؿ الحقوؽ إلى أصحابيا، 

 . لخاصة لممجتمع بصورة عامةومف ثـ الوصوؿ إلى الحقيقة مما يحمي المصالح ا
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 -نطاق األحكام القضائية:األساس القانوني لمجزاء في 

،  يكوف الجزاء اإلجرائي في إطار قانوف المرافعات المدنية عمى صورة واحدة ال     
، واغراضيا المتميزة  وعمى الرغـ مف أف لكؿ صورة مف الجزاء ليا فمسفتيا الخاصة

إال أف تمؾ الصور تشترؾ بوحدة األساس الذي يبنى  تنظيميا،التي يبتغييا المشرع مف 
 .اإلجرائي عميو التنظيـ القانوني لمجزاء

فنجد مف خالؿ البحث بصدد الجزاء اإلجرائي في إطار قانوف المرافعات المدنية، أف    
عد اإلجرائية في ، تكمف في تحقيؽ فعالية أثر القوا لعمة أو الغرض مف تنظيمو بالعموـا

عد الغرض مف الجزاءات ، أي أف األساس القانوني الذي يمكف أف يَ  قانوف المرافعات
، يتحدد بأف تكوف اإلجراءات القضائية التي تتضمنيا تمؾ القواعد ، وسيمة  اإلجرائية

فعالة لتحقيؽ قصد المشرع بحسـ الدعاوى بأقصر وقت وأقؿ عدد ممكف مف اإلجراءات 
 ة أدائيا ، والحد مف ظاىرة البطيء في التقاضي .لضماف حسف سير العدالة ، سرع

حكاـ القضائية أو انعداميا ال تبعد عف أف العمة مف تنظيـ جزاء بطالف األونالحظ     
؛ فالمشرع في سبيؿ حسف سير القضاء يحدد القانوني لمجزاء اإلجرائي بعمومواألساس 

، النتظاـ دور تياعمى أشخاص الدعوى ضرورة مراعاإجراءات ومواعيد محددة يجب 
القضاء في تحقيؽ العدالة مف جانب ، ومف جانب آخر تدعيـ سمطة الرقابة القضائية 

ثـ اختالؿ النظاـ القانوني ، ومف  عمى االخالؿ المؤدي إلى عرقمة تحقيؽ تمؾ الغايات
 .برمتو
طبقًا تـ ، والذي ٌيقرر لمخالفة األعماؿ اإلجرائية التي ال تفبالنسبة لجزاء البطالف   

يترتب عمييا اآلثار التي يرتبيا القانوف إذا كاف ذلؾ العمؿ كاماًل لنموذجيا القانوني، فال
، فُيالحظ أف األساس مف تنظيـ جزاء البطالف، يتمثؿ بفوات المصمحة التي يقصد 

ومف  القانوف تحقيقيا بالشكؿ أو إىدار الضمانة التي يحققيا الشكؿ اإلجرائي لمخصـ ،
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البطالف في عمتو عف مضموف حسف سير القضاء بعدالة ويسر في مباشرة ثـ ال يبتعد 
 .إجراءات التقاضي

وبالرغـ مف أىمية الوجود القانوني لجزاء البطالف في المحافظة عمى شكمية القانوف،    
ف ثـ فعالية أثر مضموف القاعدة القانونية إال أف قانوف المرافعات المدنية العراقي ومِ 

، حيث أنو  خالؼ قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري النافذ النافذ جاء عمى
يفتقر إلى وجود نص قانوني يتضمف قاعدة عامة لمبطالف تتعمؽ بمخالفة الشكؿ 
اإلجرائي مف قبؿ أشخاص الدعوى وأىمية ذلؾ في جدية عمؿ القضاء المدني وانعكاس 

 جية .األثر اإليجابي لتمؾ القاعدة في المجتمع، ىذا مف 
ومف جية أخرى، نرى أف غياب التنظيـ الدقيؽ لجزاء البطالف بصدد مباشرة جانب   

مف اإلجراءات القضائية، يكوف لو أثرًا سمبيًا بنشوء أحكاـ متناقضة أو بغياب االتجاه 
 . الموحد لمقضاء المدني

اإلجرائي  ، فتتمثؿ الغاية مف ىذا الجزاءيتعمؽ بانعداـ األحكاـ القضائية  ماأما في   
ال وىو الحكـ القضائي، لقيمة القانونية لمعمؿ اإلجرائي إبالحث عمى الحفاظ عمى ا

وتالفي ما يتحقؽ بسبب عيب االنعداـ مف عرقمة  تنفيذه وابتعاد الحكـ القضائي عف 
في حالة غياب فالحكـ القضائي الذي يصدر مثاًل مخالفًا لقواعد الوالية أو ،  العدالة

 لمشكؿ المطموب ، َيعُد حكمًا منعدمًا . لفاً الخصومة أو مخا
، بحيث يمكف االستناد عميو ويحكـ القاضي أف ىذا الجزاء يفتقر ألصؿ تشريعيإال    

مف خالؿ ما يستند إليو مف مبادئ كرسيا الفقو والقضاء ، وأف كاف االنعداـ اإلجرائي 
عماؿ إجرائية منعدمة ال ، وأف العدالة التتحقؽ بوجود أ مبدأ عامًا مف مبادئ القانوف

  . يترتب عمييا استقرار الحقوؽ واألمف القانوني
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 آثار الجزاء اإلجرائي في  فعالية العمل القضائي:-
تنعكس حيوية ىذا الجزاء في إطار أحكاـ القضاء المدني مف حيث بياف اآلثار التي    

تترتب عمى أىمية اقتراف القواعد اإلجرائية المتعمقة باألحكاـ القضائية بجزاء مالئـ 
حيث إداء  لممخالفة المتعمقة بإعماؿ نصيا القانوني مف حيث مصمحة الخصوـ ومف

يعكس ذلؾ مف ثقة في نفوس المتقاضيف مف جية، وما  وما ، القضاء وظيفتو بنزاىة
يجابية في إطار المجتمع مف جية أخرى.  يجسده ذلؾ مف حسف سير العدالة وا 

، يترتب عمى تقرير الجزاء اإلجرائي بصورتي بطالف الحكـ القضائي أو بمعنى    
قبؿ الدعوى ومف  انعدامو تقوية عمؿ القاضي مف خالؿ ضرورة الجدية مف قبؿ خصوـ

 . باتخاذ اإلجراءات القضائية ضمف الحدود المرسومة قانوناً  التزاـ القاضي ومعاونيو
إال إننا نرى وعمى نحو خاص، أف عمؿ القاضي بأداء وظيفتو في تطبيؽ القانوف    

عمى التنازع القائـ أمامو، يقوى أكثر عندما ُيمنح القاضي سمطة تقديرية في تقرر جزاء 
البطالف بوصفو جزاًء مالئمًا لصد اإلخالؿ في مباشرة بعضًا مف إجراءات التقاضي، 

الجزاء اإلجرائي مف تييئة رقابة فعالة بواسطة محاكـ  فضاًل عما يترتب عمى تقرير
الطعف عمى أعماؿ القضاة، بيا يضمف نزاىة القضاء وخمؽ الثقة لدى نفوس 
المتقاضيف بعدالة ما ُيصدر مف أحكاـ قضائية يؤمف معيا استقرار الحقوؽ لدى 

 -اوؿ بحثو في النقطتيف اآلتيتيف :وىذا ما سنحأصحابيا، 
 -ر القاضي في القضاء المدني:أوال. تقوية دو 

يعمؿ الجزاء اإلجرائي عمى تقوية دور القاضي بتكريس ما ييدؼ إليو مشرعنا    
العراقي مف تنظيـ الحقوؽ والواجبات اإلجرائية في قانوف المرافعات المدنية النافذ، والتي 

، تناقضيااألحكاـ القضائية وعدـ تتمثؿ بتسيير إجراءات الدعوى المدنية، ضماف وحدة 
 وصواًل إلى تحقيؽ حسف سير العدالة في القضاء المدني.
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ريب أو قفتقرير بطالف الحكـ القضائي أو انعدامو ينعكس أثره سواء عمى المدى ال    
إجرائيًا  جزاءً َيعُد الحكـ أو انعدامو بطالف كؿ مف إال أف  البعيد في تقوية دور القاضي،
ئد أف المبدأ السا؛ حيث إذا نص القانوف عمى ذلؾي بو إال ال تستطيع المحكمة أف تقض

 .ال جزاء إال بنص قانوني

، اإلجراء النيائي الصادر مف محكمة مشكمة تشكياًل فالحكـ القضائي ُيعرؼ بأنو    
، أي أنو نياية األعماؿ التي يقوـ بيا حًا يكوف فاصاًل في موضوع الدعوىقانونيًا صحي

ى القواعد ، فيحسـ النزاع بيف المتقاضيف باالستناد إل القاضي عند سير الدعوى المدنية
 .القانونية المعموؿ بيا

وال يصدر ىذا العمؿ اإلجرائي إال بعد االستفاضة مف اإلجراءات المتكاممة والتدقيؽ     
فييا مف قبؿ المحكمة وفي مواجية الخصوـ، فبعد أف تسأؿ المحكمة الخصـو عف آخر 

ثـ تقرر النطؽ بالحكـ إذا كانت مييأة لذلؾ، ، ومف المرافعةأقواليـ تصدر القرار بختاـ 
أما إذا لـ تكف مييأة لمنطؽ بالحكـ، فعندئٍذ يكوف لممحكمة أف تحدد موعدًا الحقًا لمنطؽ 

 . بو

وانطالقًا مف كوف العدالة القضائية تكمف في صحة اإلجراءات وتطابقيا مع    
اـ أو انعداميا مف العيوب التي قد نصوص القانوف ؛ لذا فأف مسألة تناقض األحك

تصيب الحكـ القضػائي ، مما يجعؿ تػمؾ األحكاـ محػاًل لػتقػرير بطالنيا أو انعداميا ، 
فيعمؿ ىذا الجزاء بدوره في حث القضاة عمى التطبيؽ السميـ لمنصوص اإلجرائية في 

نظر إطار قانوف المرافعات عمى ما يعرض عمييـ بصدد الدعوى المدنية آخذيف ب
وحياد القاضي واحتراـ حؽ الدفاع االعتبار تحقيؽ تمؾ العدالة بمراعاة مبدأ حسف النية 

ال قد تكوف األحكاـ الصادرة منيـ ميددة الستقرار الحقوؽ واألمف القانوني .،   وا 
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أي يتعيف عمى القاضي أف يعمؿ مف خالؿ سمطتو في نظر الدعوى القائمة أمامو     
؛ لذا فمف ىذا و أو الحد منياقض بالحكـ القضائي أو انعدامعمى تالفي حاالت التنا

الباب يجب أف ال يشوب الحكـ القضائي الصادر في الدعوى عيب التناقض أو 
ال تقرر بطالنو أو انعدامو مف  االنعداـ ، ومف  خالؿ الطعف فيو أماـ محكمة الطعف، وا 

 . قضائيةثـ تحقؽ الرقابة القضائية عمى ما يصدره القضاة مف أحكاـ 

 -النطاق القانوني لمرقابة القضائية : ثانيًا.

محاكـ الطعف لمنظر في األحكاـ ال ُيمكف أف تحقؽ الرقابة القضائية مف قبؿ   
، وىذا ما سنوضحو عمى النحو منعدمة مالـ ينص القانوف عمى ذلؾ أو الالمتناقضة 

 -اآلتي:

 -التناقض: . أ

في إطار الحكـ القضائي، يتحقؽ بصورتيف فأما بتناقض  لعيب التناقضفبالنسبة     
، بأنو قد عالج أف ما نالحظو عمى مشرعنا العراقيأسبابو أو بتناقض منطوقو، إال 

،  مسألة التناقض المتحقؽ بمنطوؽ الحكـ القضائي مف دوف معالجتو لتناقض األسباب
 أو التناقض الذي قد يتحقؽ بيف أسباب الحكـ ومنطوقو.

ـ القضائي ُيمكف أف يظير ، فإف تناقض منطوؽ الحكاًء عمى ذلؾ التنظيـوبن    
يف قضائييف صادريف في دعوى ، فبالنسبة لمحالة األولى، تتعمؽ بتناقض حكمبحالتيف
، والتي بيا قد أدرؾ المشرع أف تناقض األحكاـ في الدعوى الواحدة يفقد ثقة واحدة 

 ض األعماؿ اإلجرائية إلى عدـ االستقرار.، ويعر خصـو بعدالة تمؾ األحكاـ بالمطمؽال
( مف قانوف المرافعات المدنية النافذ، إذا كاف الحكـ 308/4فبموجب المادة )   

القضائي يناقض حكمًا قضائيًا سابقًا صادرًا في ذات الدعوى مف دوف أف يتغير 
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ـ ، الخصوـ بصفاتيـ ووحدة المحؿ والسبب، فيكوف قاباًل لمنقض لبطالف تمؾ األحكا
فالتناقض ضمف الحالة محؿ الكالـ ، يتحقؽ بيف منطوؽ حكميف قضائييف صادريف في 
دعوى واحدة متماثمة في عناصرىا بحيث يكوف أحدىما معاكسًا في منطوقو لمنطوؽ 
الحكـ االخر، ويناقضو مف دوف أف يكوف ىنالؾ دفع أماـ محكمة الموضوع في الدعوى 

ف ىذا الدفع يدؿ عمى أف المحكمة أصبحت عمى الثانية بسبؽ الفصؿ في الدعوى؛ أل
نما يجوز عرضو عمى محكمة التمييز بموجب المادة ) بينة ، ( مف قانوف 309/8وا 

 .  المرافعات المدنية النافذ

( مف المادة 5أما الحالة الثانية لتناقض منطوؽ الحكـ ، والتي أشارت إلييا الفقرة )     
( مف القانوف المذكور، تتحدد بتناقض منطوؽ الحكـ بعضو مع البعض اآلخر، 308)

والذي معو يصعب تحصيؿ مراد المحكمة مف منطوؽ حكميا الصادر، فيجعؿ تنفيذ 
ات؛ حيث أف منطوؽ الحكـ يستند ألساسيف الحكـ مستحياًل أو تكتنفو الصعوب

، مما قد يترتب عمى ذلؾ  الحكـ بأنو معيبمتعارضيف في الفحوى، فيوصؼ ذلؾ 
 . تقرير بطالنو

ومف خالؿ ما تقدـ ذكره ، وجدنا أف تحقؽ الرقابة الفعالة لمحكمة الطعف بما يضمف    
مى وفؽ ما تقضي بو معيا صالحية األحكاـ القضائية مف التناقض وسالمة تنفيذىا ع

العدالة تتحقؽ في إطار تنظيـ المشرع العراقي لعيب التناقض في إطار تناقض 
انصب ىذا التناقض بيف منطوؽ حكميف صادريف في دعوى  المنطوؽ فقط ، وسواءً 

 واحدة أو بيف أجزاء ذات المنطوؽ لحكـ قضائي واحد . 

تتمثؿ بتناقض أسباب الحكـ بعضيا أما فيما يتعمؽ بالصورة الثانية لمتناقض، والتي    
مع البعض اآلخر أو بيف األسباب والمنطوؽ لذات الحكـ القضائي، فسبؽ أف ذكرنا أف 
مشرعنا العراقي لـ ُينظـ ىذه الصورة مف التناقض في إطار الحكـ القضائي، بالرغـ مف 



هـ1443-م2222(  لسنة 1مجلة الدراسات المستدامة .. السنة الرابعة / المجلد الرابع / العدد األول )ملحق     

 

 
  

 1225 

ا ما وقع اشتراؾ ىذه الصورة مف التناقض مع العمة التي تبرر بطالف الحكـ القضائي إذ
إلى تيادميا وسقوطيا، فال  التناقض بيف أجزاء منطوؽ الحكـ ؛ فتناقض األسباب يؤدي

تصمح أف تكوف أساسًا ُيرَكف إليو إصدار الحكـ، فال يمكف بيا معرفة قصد المحكمة، 
 .مما يعيؽ تنفيذ ذلؾ الحكـ

مما يوجب  فإف ىذه الصورة مف التناقض تعُد عيبًا يشوب الحكـ القضائي وعميو،     
تقرير بطالنو بمكنة الطعف فيو، ويجوز ذلؾ بالطعف بطريؽ االستئناؼ عمى الرغـ مف 
أف قانوف المرافعات العراقي النافذ، لـ ينص عمى ذلؾ الجزاء صراحًة، إال إف ذلؾ 
الُحكـ ُيمكف أف ُيستفاد، ومف ثـ إمكانية الطعف في الحكـ المتناقض بيف أسبابو أو بيف 

ز لمخصـو المجوء ؛ ألنو مف طرؽ الطعف العادية، فيجو  قو باالستئناؼأسبابو ومنطو 
 ألي سبب يعتقدوف بأنو مؤثر في صحة الحكـ القضائيإليو 
أما الطعف بطرؽ الطعف غير العادية، فال يجوز الطعف بيا، مالـ يستند الطاعف     

يمكف الطعف  في طعنو عمى أحد األسباب المحددة في القانوف لتمؾ الطرؽ ، ومف ثـ ال
 في األحكاـ المتناقضة بأسبابيا بطريؽ الطعف بالتمييز.

( مف قانوف 308( مف المادة )5فميست تمؾ الصورة ىي المقصودة مف حكـ الفقرة )   
المرافعات النافذ ، عمى الرغـ مف أف مضموف الشطر األخير مف نص ىذه الفقرة ، 

القانونية((، قد يوحي بإمكانية بطالف  جاء فيو بأنو ))إذا كاف الحكـ غير جامع لشروطو
 الحكـ بالطعف فيو بالتمييز ، إذا كاف الحكـ متناقضًا بأسبابو أو بيف أسبابو ومنطوقو.

واد إال إف ذلؾ المضموف يتعمؽ بشروط صحة الحكـ، التي عالجتيا الم   
القانوف المذكور، إذ يتعمؽ مضمونيا بالحكـ ( مف ذات 954،969،963،968/9)

ائي غير جامع لشروطو القانونية، مف حيث تسبيب الحكـ بوصفو مف شروط القض
 . صحة األحكاـ الشكمية ، أي أنيا تعالج انعداـ األسباب، وليس تناقضيا
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لكننا نرى أف التناقض ال يخرج عف وصفو بأنو عيبًا إجرائيًا ، يجعؿ حكميف أو    
جتمعاف مما ال يمكف معو جزئييف مف حكـ قضائي واحد بحكـ المتضاديف بحيث ال ي

عد الحكـ القضائي حكمًا واحدًا وال ىو بحكـ مكرر، األمر الذي قد يؤدي إلى استحالة 
تنفيذ الحكـ الذي وقع بو التناقض أو استحالة تنفيذ الحكميف المتناقضيف، فعمة بطالف 
الحكـ القضائي لعيب التناقض واحدة أيًا كانت صورتو ؛ لذا يكوف مف حرص المشرع 
عمى سالمة االستقرار القانوني لمحقوؽ ومف ثـ ىيبة القضاء بوصفو سمطة تنيض بيا 
قوة المجتمع وتطوره ، أف يضع مف القواعد ما يكفؿ حماية األحكاـ القضائية مف 

 التناقض .
فالحكـ القضائي المتناقض بيف أسبابو أو بيف أسبابو ومنطوقو ال يكوف صحيحًا     

في تكوينو ، ومف الضروري أف يمحقو البطالف بالطعف فيو أماـ محكمة التمييز بما 
الصادرة مف قضاة محكمة  يحقؽ الرقابة الفعالة مف قبؿ ىذه المحكمة عمى األحكاـ

 .الموضوع 
،ال ( مف قانوف المرافعات العراقي 308ا أف نص المادة )إال إننا قد أوضحن    

يستوعب بحكمو ىذه الصورة مف التناقض ، وأف المشرع قد حدد طرؽ الطعف وبيف 
أسبابيا، وبيف ضرورة مباشرتيا بموجب ما نصت عميو المواد القانونية المنظمة لتمؾ 

ة ىذا مف جانب، ومف الطرؽ، وبذلؾ منع إمكانية مواجية األحكاـ بغير الطرؽ المحدد
جانب آخر، أف المنطؽ يفرض وحدة البناء القانوني لمحكـ القضائي، فيتوجب التزاـ 

أسبابو أو  القاضي بيذا المبدأ عندما يصوغ أسباب حكمو، فيعيبو أف يكوف متناقضًا بيف
 بيف األسباب والمنطوؽ.

ب الواقعية لمحكـ ىو التناقض المتحقؽ بيف األسباوالمقصود بتناقض األسباب ىنا،   
القضائي؛ ذلؾ أف التناقض بيف األسباب القانونية واألسباب الواقعية يعد خطًأ في 
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وِمف ثـ يعٌد سببًا لمطعف فيو أماـ محكمة قانوني أي خطأ في تطبيؽ القانوف، التكييؼ ال
 التمييز.

أسبابو وعميو ، فإف الوجود القانوني لبطالف الحكـ المتناقض بيف أسبابو أو بيف     
ومنطوقو بالطعف فيو بطريؽ التمييز، سيرتب أثرًا في حث القاضي والتزامو بأف يستند 
في تسبيب حكمو إلى أسباب واقعية وقانونية صحيحة وواضحة غير متناقضة فيما 
بينيا قادتو إلى إصدار الحكـ العادؿ ؛ فالقاضي عند ممارسة وظيفتو القضائية ممـز 

يجد نفسو أماـ عدالة النصوص كما افترضيا عدالة الواقع بما بالقانوف نصًا وروحًا ، ل
يقدرىا ىو مف خالؿ الوقائع المطروحة عميو ، األمر الذي يفرض عميو القياـ بعمؿ 
ذىني ونشاط إيجابي يقرب بو تمؾ الوقائع مف النماذج التي صورىا المشرع في 

 . نصوصو

بتسبيب حكمو مف خالؿ  والقاضي فضاًل عمى أنو ُيمكف أف يتجنب التناقض   
االستناد إلى أسباب محكمة ودقيقة، حيث أنو َمف يتولى صياغتيا، فيو أيًضا ممـز بأف 

بحيث ،  يبحث وقائع النزاع فيما يطرح أمامو بحثًا متأنيًا فيمحص باألدلة تمحيصًا دقيقاً 
ة أو ورد مف أدلابت في الوقائع غير متناقض مع مايأتي تسبيبو متطابقًا مع ما ىو ث

 .و مختمفًا عنيا، فال يخرج عف الطريؽ القانوني المرسوـ ل

، نصؿ إلى أف كؿ صور التناقض في إطار الحكـ القضائي، يترتب عمييا  وعميو   
ضررًا يتعمؽ بأنكار العدالة ففضاًل عمى تعدد الحموؿ لممسألة القانونية الواحدة ، 

ؽ مؤكد لمقواعد بواسطة أحكاـ قضائية ؛ لعدـ وجود تطبي واختالؿ النظاـ القانوني برمتو
مؤكدة، وتعقيد وبطيء في إجراءات التقاضي بتضاعؼ األعباء التي تقع عمى 

يخمؽ الشؾ  لة التناقض ، فيذا العيبالمتقاضيف إذا ما سمكوا السبؿ لمتخمص مف حا
ضاعة ىيبة القضاء   يؤدي إلى إىدار العدالة ذاتيا .، ففي نفوس المتقاضيف وا 
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( بإضافة فقرة تفيد أف بطالف 308لذا ندعو مشرعنا العراقي، إلى تعديؿ نص المادة )  
الحكـ المتناقض بيف أسبابو أو بيف أسبابو ومنطوقو، وِمف ثـ يعد البطالف جزاًء إجرائيًا 
قانونيًا ووسيمة عالجية لحؿ مشكمة تناقض الحكـ القضائي في ىذه الصورة ، مف دوف 

التشريعي المصري عراقي عف بمبدأ التدرج القضائي ،أسوة بموقؼ أف يخرج مشرعنا ال
 9968(لسنة 98مف قانوف المرافعات المدنية والتجارية النافذ رقـ ) (348/3في المادة )

فُيسد بذلؾ التعديؿ النقص التشريعي، وِمف ثـ تفعيؿ دور الجزاء اإلجرائي في  ،الُمعدؿ
وىو ما ينشد المشرع تحقيقو مف نصوص  تحقيؽ العدالة والحفاظ عمى ىيبة القضاء

 قانوف المرافعات  النافذ. 
 -انعدام الحكم القضائي : . ب

، جزاًء إجرائيًا بو ُيكشؼ حالة األحكاـ المعدومة ، حيث أف تمؾ األحكاـ وىذا َيعدُ       
تتجرد مف أركاف إصدارىا األساس ، أذ يشوبيا عيب جسيـ يفقدىا كؿ قيمة قانونية 

وال يترتب عمييا أي أثر مف ،  فال يمكف أف يصار ليا وجودًا قانونياً  كحكـ قضائي ،
آثار األحكاـ القضائية ، ومف ثـ ال يمكف عدىا أحكامًا باطمة فيذه موجودة إال أنيا 

 غير صحيحة.أحكامًا 

بعبارة أخرى ، أف األحكاـ المعدومة ال ُيمكف أف تكوف محاًل لمطعف؛ لذا فأف    
أو فاتت مدتيا مف دوف مباشرة حؽ الطعف  ال تعد عنوانًا  استنفدت طرؽ الطعف

 يقة، يترتب عمييا استقرار الحقوؽ .لمحق

وبالرغـ مف أف االنعداـ جزاًء إجرائيًا ال يتقرر إال بقوة القانوف بصدد اإلخالؿ      
المتعمؽ بركف مف أركاف العمؿ اإلجرائي الالـز لوجوده، إال أف ىذا الجزاء يفتقر ألصؿ 

شريعي، فقد جاء قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ ، خاليًا مف نص إجرائي ينظـ ت
 بقواعده ىذا الجزاًء ، فُيعالج مسألة األحكاـ المعدومة .
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إذ يستمد أحكاـ ىذا الجزاء مف الفقو والقضاء، وأف كاف مبدأ عاـ مف مبادئ     
القانوف، حيث ساىمت التطبيقات القضائية في ترسيخ االعتراؼ بيذا الجزاء اإلجرائي، 

 تمييز االتحادية في قرارىا المرقـوتحققت رقابة قضائية بصدده، فقد قضت محكمة ال
فيو بأف  الذي جاءو  ،95/5/3098صادر في  3098/الييئة الموسعة المدنية/939

)....وجوب توحيد الطعوف االستئنافية الواردة عمى حكـ بدائي واحد مف النظاـ العاـ ال 
يجوز تجاوزه ومخالفتو ألي سبب كاف وبخالؼ ذلؾ يؤدي إلى المساس بمبدأ وحدة 

الطعوف ي تتصدى لنظر الحكـ القضائي نتيجة اصدار أكثر مف قرار مف المحكمة الت
الواردة عمى حكـ بدائي واحد ،وألف عدـ قياـ محكمة االستئناؼ بتوحيد  االستئنافية

الطعف االستئنافي األوؿ مع الطعف االستئنافي الثاني يجعؿ جميع االجراءات التي 
سارت بيا غير قانونية ،فيكوف ما انتيت اليو مف حكـ في الطعف االستئنافي األوؿ 

 عدوـ يعتبر غير قائـ وال وجود قانوني لو ...(معدومًا .... الحكـ الم
فيدة ، فضاًل عما ، بأف االنعداـ فكرة غير منطقية ومف أف نؤيد َمف يرى وال ُيمك     

، ختمؼ عما نظمو المشرع في البطالفسند تشريعي ، فاالنعداـ عنده ال يتفتقر إليو مف 
إال أننا ال نتفؽ مع الرأي المتقدـ؛ ألف الحكـ الباطؿ حكـ قضائي لو وجود قانوني إال 
أنو ذو عيب يتعمؽ بشروط صحتو أو بأحد إجراءاتو أو بتكييفو القانوني، ومف الٌممِكف 

حجية األحكاـ وأف كاف بطالنو يتعمؽ بالنظاـ العاـ، إذا أف يعد عنوانًا لمحقيقة، ويحوز 
 .لـ ُيطعف فيو خالؿ المدة القانونية المحددة لطرؽ الطعف 

أما الحكـ المعدوـ، فال ُيمكف أف يكوف محاًل لمطعف؛ إذ ليس لو إال المظاىر       
 يثار المادية لمحكـ القضائي مف حيث الوجود والواقع وِمف ثـ ال تمحقو حصانة، وال

ذلؾ أف الحكـ  ؛نعدامو بشأنو ميعاد طعف أو يرتب أثرًا قانونيًا، أو يغمؽ طريؽ طمب ا
وأف غياب التنظيـ التشريعي ليذا الجزاء  المعدوـ ال تمحقو الحجية ميما مر الزماف ،
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اإلجرائي ، سيتولد منو اتجاه غير موحد مف قبؿ القضاء العراقي ، ووحدة اتجاه القضاء 
ؼ الوصوؿ إليو لقياـ القضاء العادؿ الناجز، الذي يعكس تطور المجتمع ىو ما ُييدَ 

 وتحقيؽ االستقرار العادؿ لمحقوؽ المتنازع عمييا.

فبما أف الحكـ القضائي المعدوـ يعُد عماًل صادرًا مف القضاء؛ وأنو عدـ ال  وعميو ،   
ماميا ؛ألنيا لـ لتمسؾ بو أمحكمة التي اصدرت الحكـ المعدـو اوجود لو ، فُيمكف لم

فُيمكف أف يجسد ىذا الرأي الرقابة الفعالة لقضاء عادؿ عمى  تستنفذ واليتيا بصدده ،
في التطبيؽ السميـ أعماؿ القضاة وفي الوقت ذاتو سيساىـ بتقوية دور القاضي 

التي يجب أف تكوف موافقة لمعدالة وتيدؼ في الوقت ذاتو إلى حماية  ،لنصوص القانوف
، ولكف بغياب التنظيـ التشريعي لجزاء انعداـ الحكـ المصمحة الخاص ة لمخصـو

القضائي ، ال يمنع مف احتماؿ صدور حكـ يتضمف قرار مخالؼ ليذا التوجو رغـ 
 تشابو الوقائع. 

ندعو مشرعنا العراقي بناًء عمى أف الحكـ القضائي، يعُد غاية المدعي مف رفع لذا    
، إلى صياغة مادة ُيعالج  مباتو ودفوعو المختمفةدعواه، وقصد المدعى عميو مف تقديـ ط

نصيا حالة انعداـ األحكاـ القضائية ضمف محتوى الباب الخاص بطرؽ الطعف في 
األحكاـ ، فيكوف النعداـ الحكـ القضائي سندًا تشريعيًا ؛ إذ ال جزاء مف دوف نص 

الرقابة قانوني فيحقؽ تمؾ الغاية أو ذلؾ القصد مف جية، ومف جية أخرى يفعؿ 
القضائية مف قبؿ محاكـ الطعف عمى أعماؿ القاضي ، وال سيما أف األحكاـ القضائية 

 ة التي ينشدىا المشرع مف تنظيميا .يجب أف تكوف مكتممة األركاف ومطابقة لمعدال
أواًل . االنعداـ وصؼ قانوني  ))-ويمكف أف ُيصار نص المادة عمى النحو اآلتي:    

 ويجعمو مجردًا مف جميع آثاره القانونية.يمحؽ العمؿ القضائي، 
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ثانيًا. إذا تعمؽ االنعداـ بحكـ قضائي أيًا كانت المحكمة أو الييئة التي أصدرتو، فال  
يكوف ليذا الحكـ أي أثر شرعي وقانوني، وتتـ مواجية الحكـ المنعدـ أيًا كانت المحكمة 

ى مبتدأه ترفع أماـ المحكمة التي أصدرتو بدفع أماـ قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعو 
 التي أصدرتو أيًا كانت درجتيا.

ثالثًا. يتـ تقديـ الدفع باالنعداـ أو رفع الدعوى بو مف دوف التقيد بمواعيد الطعوف أو 
الدعاوى المنصوص عمييا في ىذا القانوف أو غيره مف القوانيف األخرى، ويعتبر الحكـ 

 ر قابؿ لمطعف فيو بأي طريؽ أيًا كانت الصادر في الدفع أو الدعوى باالنعداـ غي

 

 الخاتمة  

فعالية الجزاء في تالفي ) بعد ما انتيينا مف مقاؿ مراجعة الموضوع الموسوـ بػ   
( توصمنا إلى جممة دراسة في إطار قانوف المرافعات العراقي-تناقض األحكاـ وانعداميا 

 -النحو اآلتي :مف االستنتاجات والتوصيات ، والتي سنبينيا عمى 

     -أواًل. االستنتاجات  :     

لمجزاء اإلجرائي في إطار قواعد قانوف المرافعات المتعمقة باألحكاـ القضائية ،  .9
دورًا حيويًا في تقوية دور القاضي في التطبيؽ السميـ لنصوص القانوف فضاًل 
عمى ما يؤدي إليو مف تسميط الضوء عمى خضوع الحقوؽ والضمانات 
اإلجرائية لرقابة القضاء عمى ما يصدر مف أحكاـ ضمانًا لحماية حقوؽ 

،  المتخاصميف مف تعسؼ أحدىـ في استعماؿ حقوقو اإلجرائية تجاه اآلخر
 ومف تحكـ القضاة في الوقت ذاتو .

يعكس الوجود القانوني لمجزاء اإلجرائي ما لمقواعد القانونية اإلجرائية مف فعالية  .3
الواقع االجتماعي بإقامة نظاـ قانوني متكامؿ في إطار  في تأدية دورىا في
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القضاء المدني، وِمف ثُـ قياـ صرح قضائي عادؿ وناجز ذات اتجاه موحد فيما 
 يصدر منو مف أحكاـ قضائية بصدد النزاعات القائمة بيف الُمتخاصميف.

لتمييز طريؽ الطعف بالبطالف األحكاـ المتناقضة ب أف غياب التنظيـ التشريعي .8
انعداـ األحكاـ  بيا روافتقار نصوص المرافعات لقواعد قانونية يتقر مف جية 

قد يتولد منو اتجاه غير موحد مف قبؿ القضاء ، القضائية مف جية أخرى 
العراقي ، ووحدة اتجاه القضاء ىو ما ُييَدؼ الوصوؿ إليو لقياـ القضاء العادؿ 

ستقرار العادؿ لمحقوؽ المتنازع الناجز، الذي يعكس تطور المجتمع وتحقيؽ اال
 عمييا.

 -ثانيًا . المقترحات :

فالعدالة صيانة نزاىة وىيبة القضاء تقتضي تالفي صدور أحكاـ غير صحيحة؛ أف    
القضائية تكمف في صحة اإلجراءات وتطابقيا مع نصوص القانوف، وعميو ندعو 

 -مشرعنا العراقي األخذ بالمقترحات اآلتية :
( بإضافة فقرة تفيد بطالف الحكـ المتناقض بيف أسبابو 308ادة )تعديؿ نص الم . أ

أو بيف أسبابو ومنطوقو، وِمف ثـ يعد البطالف جزاًء إجرائيًا قانونيًا ووسيمة 
عالجية لحؿ مشكمة الحكـ القضائي المتناقض بيف أسبابو أو بيف أسبابو 

ناء القانوني والمنطوؽ بطريؽ الطعف بالتمييز؛ ذلؾ أف المنطؽ يفرض وحدة الب
لمحكـ القضائي، مف دوف أف يخرج مشرعنا العراقي عف بمبدأ التدرج القضائي 

 أسوة بموقؼ التشريعي المصري.
صياغة مادة ُيعالج نصيا حالة انعداـ األحكاـ القضائية ضمف محتوى الباب  . ب

الخاص بطرؽ الطعف في األحكاـ، فيكوف النعداـ الحكـ القضائي سندًا تشريعيًا 
 جزاء مف دوف نص قانوني، ويمكف أف ُيصار نص المادة عمى ىذا ، إذ ال
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النحو: )) أواًل. االنعداـ وصؼ قانوني يمحؽ العمؿ القضائي، ويجعمو مجردًا 
 مف جميع آثاره القانونية. 

ثانيًا. إذا تعمؽ االنعداـ بحكـ قضائي أيًا كانت المحكمة أو الييئة التي        
حكـ أي أثر شرعي وقانوني، وتتـ مواجية الحكـ المنعدـ أصدرتو، فال يكوف ليذا ال

أيًا كانت المحكمة التي أصدرتو بدفع أماـ قاضي الموضوع أو التنفيذ أو بدعوى 
 مبتدأه ترفع أماـ المحكمة التي أصدرتو أيًا كانت درجتيا.

ثالثًا. يتـ تقديـ الدفع باالنعداـ أو رفع الدعوى بو مف دوف التقيد بمواعيد    
لطعوف أو الدعاوى المنصوص عمييا في ىذا القانوف أو غيره مف القوانيف ا

األخرى، ويعتبر الحكـ الصادر في الدفع أو الدعوى باالنعداـ غير قابؿ لمطعف 
 فيو بأي طريؽ أيًا كانت المحكمة التي أصدرتو.(( .

 
 -المصادر :

د. إبراىيـ أميف النفياوي ،مسئولية الخصـ عف اإلجراءات ) دراسة مقارنة في قانوف  .1
 . 9999، مف دوف ذكر عنواف النشر ، 9المرافعات( ، ط
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3095. 
د.أحمد خميؿ ، التعارض بيف األحكاـ القضائية ،دار المطبوعات الجامعية ،  .3

 .3030اإلسكندرية ،
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 .3039مكتبة القانوف المقارف ، بغداد ، العراؽ، 

لمرافعات المدنية والتجارية ، د. طمعت يوسؼ خاطر ، نظرية االنعداـ في قانوف ا .7
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