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االلتباس املعنوي وتأثريه على النصوص اإلجرائية
- دراسة يف قانون املرافعات املدنية -

م.د. مروى عبد الجليل السويدي

جامعة دجلة-  كلية القانون

املستخلص :
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يضطلــع 
ــخاص يف  ــلوك األش ــم س ــة تنظي بمهم
ــه  ــا يتضمن ــي ب ــدان القضائ ــار املي إط
مــن نصــوص قانونيــة ملزمــة، توصــف 
بأهنــا تتضمــن قواعــد شــكلية ال جيــوز 
ــو  ــى نح ــا ع ــا أو تطبيقه ــال هب األخ

ــا . ــي هل ــم الترشيع ــف التنظي خيال
ــد مــن أن يكــون النــص  ومــن ثــم ال ب
القانــوين معــرًا عــن نفســه مــن خــال 
ــي  ــه ، والت ــتعملة يف صياغت ــة املس اللغ
ــاس يف  ــر االلتب ــا يث ــا كل م ــب هب يتجن
ــد  ــن القواع ــود م ــم املقص ــد احلك حتدي
نصــوص  تتضمنهــا  التــي  القانونيــة 

ــذ . ــة الناف ــات املدني ــون املرافع قان

فــا يلتبــس عــى املتلقــي معنــى بمعنــى 
للحكــم املســتفاد مــن النص ذاتــه ، وإال 
ــوين  ــا يشــوب النــص القان ســيتحقق ب
مــن التبــاس معنــوي ، صــدور أحــكام 
إجــراءات  يف  أهــدار  أو  متناقضــة  
ــر  ــن س ــال بحس ــايض ، أو االخ التق

ــاء . ــدان القض ــة يف مي العدال
االلتبــاس  لذلــك  ســيكون  بمعنــى 
ــكاالت  ــض اإلش ــي بع ــًا يف جت انعكاس
، التــي تكــون دافعــًا لاهتــام بصياغــة 
النــص اإلجرائــي انطاقــًا مــن دور 
عــى  العمــل  يف  املرافعــات  قانــون 
امليــدان  يف  العدالــة  ســر  حســن 
النــص  القضائــي؛ إذ يرتبــط إعــال 
ــت  ــا كان ــى م ــه ، ومت ــوين بصياغت القان
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ــرة  ــر املث ــة غ ــة واضح ــذه الصياغ ه
ــوح  ــتعكس بوض ــا س ــاس ،فأهن لالتب
قصــد املــرشع أو حقيقــة املقصــود مــن 
ــوء إىل  ــن دون اللج ــوين م ــص القان الن
ــه  ــى تطبيق ــن ع ــج تع ــن أو حج قرائ

بالنحــو الصائــب  . 

املقدمة
والصــاة  العاملــن  رب  هلل  احلمــد 
ــن  ــق أمجع ــى أرشف اخلل ــام ع والس
ــه  ــى صحب ــه وع ــل اهلل علي ــد ص حمم

وآلــه الطاهريــن .
ــوع  ــة موض ــنوضح مقدم ــد , فس ــا بع أم
بحثنــا املوســوم بـــ ) االلتبــاس املعنــوي 
ــة –  ــوص اإلجرائي ــى النص ــره ع وتأث
ــة (  ــات املدني ــون املرافع ــة يف قان دراس

ــة:- ــرات اآلتي ــن الِفق ضم
 , البحــث  بموضــوع  التعريــف  أوألً. 

وبيــان أمهيتــه :-
ــد  ــذي ق ــوي ال ــاس املعن ــد بااللتب يقص
يشــوب نصــًا مــن نصــوص قانــون 
املرافعــات املدنيــة ، اإلشــكال أو االهبام  
يف حتديــد احلكــم املقصــود منــه ، ومــن 
ــص  ــك الن ــي لذل ــدرك املتلق ــم  ال ي ث

ــاء. ــوح وج ــه بوض مضمون
االلتبــاس  بحــث  أمهيــة  وتكمــن 

املعنــوي يف إطــار قانــون املرافعــات 
املدنيــة ، بــا يضطلــع بــه هــذا القانــون 
ــاء  ــم القض ــق بتنظي ــة تتعل ــن وظيف م
املــدين يف ســكونه وحركتــه ، فيبــن 
وظيفتــه وتشــكياته املختلفــة وحــدود 
إلداء  ممارســته  ووســيلة  اختصاصــه 
دوره القانــوين ، وبيــان كيفيــة اختــاذ 
ــه.  ــى محايت ــول ع ــراءات للحص اإلج
قانــون  وإلداء  ذلــك  عــى  وبنــاًء 
املرافعــات الوظيفــة التــي يضطلــع هبــا 
ــص  ــأن اخلصائ ــول ب ــا الق ــا يفوتن ، ف
واألســلوبية   ، والدالليــة  الرتكيبيــة 
ــي  ــارص الت ــم العن ــن أه ــة م واملفرداتي
تتشــكل هبــا اللغــة القانونيــة لنصوصــه 
ــن  ــرًا ع ــون مع ــص يك ــأن الن ــذا ف ؛ ل
نفســه مــن خــال اللغــة املســتعملة 
فيــه ، فيكــون مــن الــروري االبتعــاد 
ــاس ،  ــر االلتب ــا يث ــن م ــه ع يف صياغت
ومــن ثــم االختــاف يف حتديــد احلكــم 

ــوين . ــص القان ــن الن ــتفاد م املس
وعليــه، فــإن هــذا األمــر جيعــل احلاجــة 
ملوضــوع  التصــدي  لغــرض  ملحــة 
تأثــره  وبيــان   ، املعنــوي  االلتبــاس 
عــى النــص اإلجرائــي يف إطــار قانــون 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ. 

موضــوع  اختيــار  أســباب  ثانيــًا. 
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-: البحــث 
ــار  ــا الختي ــي دفعتن ــباب الت ــن األس م
ــره  ــوي وتأث ــاس املعن ــوع االلتب موض
ــة يف  ــوص اإلجرائية-دراس ــى النص ع

ــي :- ــة  , ه ــات املدني ــون املرافع قان
أ.يتضمــن قانــون املرافعــات قواعــد 
تتصــف بأهنــا قواعــد شــكلية آمــرة 
ثــم  ومــن  جزائيــة،  خاصيــة  ذات 
ــا  ــة يف صياغته ــون واضح ــب أن تك جي
ــة  ــن الوظيف ــُا م ــا انطاق ــه فيه ال لبس
تتعلــق  التــي يضطلــع هبــا، والتــي 
جيــب  التــي  الطــرق  وبدقــة  ببيــان 
ــد  ــلكوها عن ــخاص أن يس ــى األش ع
جلوئهــم إىل القضــاء مــن أجــل اســتيفاء 
حقوقهــم ، فٌيَضمــن حــق املتداعــن 
القــايض  حتكــم  دون  واحليلولــة 
بالدعــوى أو إصــدار أحــكام بعيــدة 
عــن روح النــص القانــوين املعمــول بــه 
ــتقرار  ــة واس ــق العدال ــم حتقي ــن ث ، وم
معامــات األشــخاص يف املجتمــع . 
يثــره  مــا  عــى  الضــوء  ب.تســليط 
يف  املعنــوي  االلتبــاس  موضــوع 
إجــراءات التقــايض مــن املشــكات 
ــواًء  ــد س ــة يف آن واح ــة والقانوني الفني
مــن حيــث الصياغــة الترشيعيــة أو مــن 
القانونيــة  النصــوص  تفســر  حيــث 

مــدى  حيــث  مــن  أو  بــه  املتعلقــة 
بتطبيــق  القضائيــة  اهليئــات  التــزام 
ــح  ــم الصحي ــوص أو الفه ــك النص تل
للمتطلبــات الواقعيــة للدعــوى املرفوعة 
ومــا يرتبــط هبا مــن إجراءات ، والســيا 
االختصــاص  مســائل  يف  يؤثــر  أنــه 
أو الواليــة أو الصاحيــة، ومــن ثــم 
انعــكاس ذلــك عــى اجلانــب التطبيقــي 
يف العمــل القضائــي يف ضــوء عــدم 
ــة  ــكام القضائي ــن األح ــر م ــة الكث دق
 ، املوضــوع  حماكــم  مــن  الصــادرة 
مــن  منهــا  املنقوضــة  تلــك  وكثــرة 

جانــب حماكــم الطعــن .

ثالثًا . مشكلة موضوع البحث :-
ــث  ــوع البح ــكلة موض ــن مش      تكم
بقلــة االهتــام يف دراســة اللغــة القانونية 
ــة  ــى صياغ ــك ع ــار ذل ــكاس آث ، وانع
النــص الترشيعــي أو عــى تطبيقــه ؛ 
ــون  ــن القان ــة ب ــة وثيق ــد عاق إذ توج
ــه ، فاســتعال اللغــة  واللغــة املعــرة عن
ــاغ  ــة بإب ــة أداة كفيل ــة الواضح الدقيق

ــة . ــو العدال ــه نح ــون وتطبيق القان
أيكــون   ، نتســآءل  ذلــك  وإزاء 
لالتبــاس املعنــوي، الــذي يشــوب 
بعضــًا مــن نصــوص قانــون املرافعــات 
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ــث  ــن حي ــر م ــذ ذات األث ــة الناف املدني
ــدرًا يف  ــة أو ه ــكام متناقض ــدور أح ص
اإلجــراءات أو جمافــاة حلســن ســر 
قــد  أم  التقــايض  ميــدان  العدالــة يف 
النصــوص  تلــك  أحــد  يف  يتحقــق 
التباســًا يمكــن عــده التباســًا ظاهريــًا ، 
يعمــل التاســك املوضوعــي بــن ذلــك 
ــة  ــرى املرتبط ــوص األخ ــص والنص الن
بــه عــى عــدم ترتيــب آثــار االلتبــاس يف 

النطــاق القانــوين والعمــي . 
ــر،  ــب آخ ــن جان ــب وم ــن جان ــذا م ه
هــل كان للقضــاء العراقــي دورَا يف إزالة 
ــق  ــد تطبي ــوي عن ــاس املعن ــار االلتب آث
تلــك النصــوص عــى مــا يعــرض 
ــن  ــة ، وم ــات قضائي ــن منازع ــه م علي
ثــم تتحقــق احلايــة القانونيــة للحقــوق 
ــى  ــات ع ــون املرافع ــا قان ــي ينظمه الت
أســاس أن عمــل القــايض يعتمــد عــى 
تطبيــق روح القانــون ، ومــا هيــدف إليــه 
ــق  ــس التطبي ــة ولي ــق العدال ــن حتقي م

ــه ؟ ــريف لنصوص احل
رابعًا . منهجية موضوع البحث:-

ــي يف  ــرشع العراق ــج امل ــاد منه ــم اعت ت
ــال  ــن خ ــث م ــوع البح ــة موض كتاب
يتحقــق  التــي  النصــوص  معاجلــة 
ــون  ــار قان ــوي إط ــاس املعن ــا االلتب هب

ــم )83(  ــذ رق ــة الناف ــات املدني املرافع
لســنة 1969 املعــدل ، مــع االسرتشــاد 
بجانــب مــن القوانــن املقارنــة  كقانــون 
ــري  ــة امل ــة والتجاري ــات املدني املرافع
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968املعــدل 
ــة الفرنــي  ،وقانــون اإلجــراءات املدني
 1975 لســنة   )1123( رقــم  النافــذ 
املعــدل، عــى النحــو الــذي يســهم 
ــرض  ــوع ، لغ ــة املوض ــز دراس يف تعزي
ومقرتحــات  حلــول  إىل  الوصــول 
ــذي  ــوع ، ال ــذا املوض ــة ه ــد أمهي جتس
ــة  ــاة القانوني ــى احلي ــاته ع ــه انعكاس ل
العمليــة عنــد تطبيــق القانــون يف ميــدان 

ــدين. ــاء امل القض
ــي،  ــج التحلي ــى املنه ــا ع ــا اعتمدن ك
الــذي يقــوم عــى حتليــل اآلراء الفقهيــة 
ومناقشــتها ، فضــًا عــى اعتــاد املنهــج 
ــى  ــوف ع ــال الوق ــن خ ــي ، م التطبيق
موقــف القضــاء العراقــي مــن املوضوع 

وحتليلــه .
خامسًا . هيكلية موضوع البحث :-

ــة  ــات الداخل ــان املوضوع ــرض بي لغ
ــن  ــه م ــة ب ــث واإلحاط ــاق البح يف نط
مجيــع جوانبــه القانونيــة ؛ ارتأينا تقســيم 
موضــوع بحثنــا املوســوم بـــ )االلتبــاس 
النصــوص  عــى  وتأثــره  املعنــوي 
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ــات  ــون املرافع ــة يف قان اإلجرائية)دراس
املدنيــة (، إىل مقدمــة و مبحثــن مهــا :-
االلتبــاس  ماهيــة  األول:  املبحــث 

. املعنــوي 
االلتبــاس  تأثــر   : الثــاين  املبحــث 
. اإلجرائــي  النــص  عــى  املعنــوي 
   ومــن ثــم ســنختم هــذا البحــث 
بأهــم االســتنتاجات والتوصيــات التــي 
ــا هلــذا  ــا إليهــا مــن خــال بحثن توصلن
ــب  ــه بجوان ــل اغنائ ــى أم املوضوع،ع

ــه . كاف
راجن من اهلل تعاىل أن يوفقنا يف ُمبتغانا 

وباهلل نستعن

املبحث األول
ماهية االلتباس املعنوي

      خيتلــف التعامــل مــع النــص القانوين 
الختــاف  تبعــًا  تطبيقــه  ومســاحة 
ــص،  ــة والن ــن الواقع ــة ب ــار احلرك مس
فالنــص  لــه شــكل خارجــي وروح 
ــد  ــاك تباع ــون هن ــد يك ــة ، وق جوهري
ــي  ــر احلقيق ــن اجلوه ــكل وب ــن الش ب
ــه )1( ،  ــن أجل ــون م ــئ القان ــذي أنش ال
ــال  ــن خ ــك م ــة ذل ــن ماحظ إذ يمك
الــوارد  النصــوص  بعــض  تأمــل 
ضمــن دائــرة قانــون املرافعــات املدنيــة 

العراقــي النافــذ )2( .
إىل  توحــي  والنصــوص  فاألبــواب 
معــاٍن عامــة ، ومــن خاهلــا ال بــد 
ــاين  ــن املع ــط ب ــق الرتاب ــن أن يتحق م
بذلــك  إذ   ، واإلمجاليــة  التفصيليــة 
ــص  ــاف روح الن ــَر اكتش ــط ُيف الرتاب
عنــد وجــود خــاف يف حتديــد الداللــة 
بدقــة ، أو عنــد وجــود واقعــة اســتثنائية 
ــًا  ــوين جمافي ــص القان ــق الن ــل تطبي جتع
للعدالــة)3( ،ولكــن قــد يشــوب النــص 
ــن  ــى، ال يمك ــاس يف املعن ــوين التب القان
ــم يف  ــة احلك ــى حقيق ــوف ع ــه الوق مع

ــوين . ــص القان الن
واألصــل يف النــص القانــوين أن يكــون 
ــه ؛ إذ  ــراد من ــى امل ــة ع ــح الدالل واض
أن كل نــص حمتــاج إىل بيــان الجيــوز 
أن يؤخــر بيانــه عــن وقــت احلاجــة 
إليــه ؛ فالتكليــف بــا ال يتبــن منــه 
ــه  ــا ال يفهم ــخص ب ــًا للش ــُد تكليف يع
ــز  ــر جائ ــم غ ــا ال ٌيفَه ــف ب ،والتكلي
تتجــه  ال  اإلرادة  أن  حيــث  ؛  رشعــًا 
ــم  ــد فه ــف إال بع ــال إىل التكلي لامتث

ــف)4(. ــه التكلي ــذي ب ــص ال الن
ــة  ــن جمموع ــارة ع ــص عب ــا كان الن ومل
لــذا   ، أفقيــًا  املتتابعــة  اجلمــل  مــن 
اجلمــل  هــذه  تكــون  أن  وجــب 
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واضحــة ال لبــس فيهــا ، ومرتابطــة 
فيــا بينهــا حتــى تكــون نصــًا متاســكًا 
ــال  ــى اتص ــة ع ــة لفظي ــط قرين ، فالرب
وهــو  باآلخــر،  املرتابطــن  أحــد 
مــن وســائل امتــداد معنــى اجلملــة 
واتســاعها ؛ لاســتقرار العــام للمعنــى 
القانــوين للحكــم املقصــود مــن النــص 
الترشيعــي , ويــؤدي الربــط بــن اجلمــل 
يف النــص القانــوين إىل اتصــاف هــذا 
ــة  ــه لغ ــام يف فق ــة االنتظ ــص بصف الن
النــص ، فانتظــام اجلمــل يف النــص 
ــة  ــارص املكون ــام العن ــى انتظ ــل ع دلي
لعــامل هــذا النــص )5(،وهــذا ال يتحقــق 
ــص  ــع الن ــدة لترشي ــة اجلي إال بالصياغ
ــات  ــون املرافع ــار قان ــه يف أط أو لتعديل

املدنيــة)6(.
ومــن خــال مــا تقــدم ، ســنناقش 
ــال  ــن خ ــوي م ــاس املعن ــة االلتب ماهي
ــب  ــه ، يف املطل ــف ب ــث يف التعري البح
البعــد  بيــان  خــال  ،ومــن  األول  
النــص  صياغــة  لفاعليــة  القانــوين 
،الــذي ســيتوىل املطلــب الثــاين مــن 
ــه .  ــوء علي ــليط الض ــث تس ــذا البح ه

املطلب األول
تعريف االلتباس املعنوي 

االلتبــاس  تعريــف  يف  البحــث  إن     
املعنــوي يقتــي منــا بيــان تعريفــه 
وحتديــد خصائصــه ، وهــذا مــا ســنبينه 

يف الفرعــن اآلتيــن :- 
الفرع األول

التعريف بااللتباس املعنوي
       يقصــد بااللتبــاس ، مصــدر الفعــل 
إلغــاز   ، اإلشــكال   ، اَلغــو   ، لبــَس 
،اإلهبــام ، اختــاط وتشــوش)7( ، ومــن 
ثــم نتوصــل إىل أن االلتبــاس يــؤدي إىل 
ــا  ــخص ف ــى الش ــى ع ــاط املعن اخت
هيتــدي إىل الصــــواب فيــه ، ومنــه قوله 
تعــاىل : ))وال تلبســوا احلــق بالباطــل ((

. )8(

ــدرك ،  ــى امل ــس ع ــا أن يلتب ــر إم واألم
أو أن يكــون ملتبســًا بذاتــه ؛ الختــاط 
ــم  ــن ث ــض ، وِم ــا ببع ــارصه بعضه عن
ــم ،  ــم مبه ــو ذا حك ــص امللتبس ه فالن
ال ُيعـــرف له وجهًا )9( ، وعــــليه ُيمكننا 
النصوص القانونيــة  بــأن  القــول 
امللتبسة هــــي ذات حكــم ال يــدرك 

ــاء. ــوح وج ــه بوض ــل مضمون العق
    إذ قــد يرتتــب عــى االلتبــاس املعنوي 
نوعــًا مــن اخللــل باملعنــى املقصــود 
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تعريــف  الصعــب  مــن  فيجعــل   ،
ــد احلكــم  ــارة أو حتدي املصطلــح أو العب
املقصــود مــن النــص القانــوين ، األمــر 
ــري  ــول الظاه ــه القب ــرر مع ــذي ي ال
للنــص  واحــٍد  تفســٍر  مــن  ألكثــر 
ــة . ــل أو الدراس ــدار العم ــوين م القان
ــوم  ــن مفه ــِرق ب ــب ُيَف ــاك جان        وهن

إذ   ، الغمــوض  ومفهــوم  االلتبــاس 
يــرى أن حالــة االلتبــاس ، تقبــل بعــض 
ــارزة بالرغــم  التفســرات املحــددة والب
ــة  ــون ظاهــرًا للوهل ــا ال يك أن بعضه
ــه ليــس مــن اليســر  األوىل، يف حــن أن
أن   ، الغامضــة  النصــوص  حالــة  يف 
يتوّصــل إىل أّي تفســٍر بدرجــة مرغوبــة 

ــد)10( . ــن التحدي م
إال إننــا نــرى ، أن غمــوض النــص 
ــار التــي قــد ترتتــب  القانــوين مــن اآلث
قــد  إذ   ، املعنــوي  االلتبــاس  مــن 
ــص  ــوض الن ــاس إىل غم ــؤدي االلتب ي
ــار  ــي ، وإلظه ــاه احلقيق ــى معن ، فيخف
هــذا املعنــى يكــون مــن الــروري 
االســتعانة بالتفســر حتــى يعنــى ابتــداًء 
ــن  ــه ، وِم ــن عدم ــوض م ــود الغم وج
ــه .  ــن عدم ــر م ــة إىل التفس ــم احلاج ُث
ــوص  ــط بالنص ــى فق ــر ال ُيعن فالتفس
القانونيــة غــر الواضحــة ، وإنــا احلاجة 

إليــه تعــُد قائمــة وأن كانــت النصــوص 
بدقــة  معناهــا  لتحديــد   ، واضحــة 
وتعيــن  انضباطهــا  رشوط  ومعرفــة 
املفــر يف  مداهــا، وينحــر عمــل 
مــن  القانــوين  احلكــم  اســتخاص 
عباراتــه الســليمة بأســاليب التفســر 

.  )11( املختلفــة 
وبالرغــم مــن إن أحــكام النصــوص 
القانونيــة ودالالهتــا تســتخلص مــن 
الفاظهــا وعباراهتــا ، كذلــك يمكــن 
ــن روح  ــكام م ــك األح ــتخاص تل اس
النصــوص وفحواهــا )12( ،إال إن مــن 
الــروري أن يكــون حمتــوى اللفــظ ال 
لبــس فيــه  قريــب عــى الفهــم العــام )13( 
ــل أي  ــًا مــن قب ــث يكــون مفهوم ، بحي
ــه، فليــس  شــخص يريــد االطــاع علي
ــوص  ــن نص ــص ِم ــب بن ــن خياط ُكل َم
العراقــي  املدنيــة  املرافعــات  قانــون 
النافــذ، هــو ِمــن داريس القانــون أو 
ــوا  ــه )14(, أي اليكون ــن ألحكام العارف
االدراك  مــن  واحــد  مســتوى  عــى 
مــدار  القانــون  بنصــوص  واملعرفــة 

البحــث .
تصحيــح  املمكــن  مــن  أن  ونــرى 
ــح  ــول الصحي ــع املدل ــاس بوض االلتب
ــم  ــو ت ــا ل ــئ , ك ــول اخلاط ــكان املدل م
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اســتخدام مصطلــح اإلحالــة لارتبــاط 
ــذي  ــد ال ــح التوحي ــن مصطل ــدالً م ب
يشــر معنــاه إىل حكــم واحــد هــو 
نظــر الدعــاوى املتطابقــة مــن قبــل 
ــذا  ــة ، إال أن ه ــدة خمتص ــة واح حمكم
نــص  يف  اســتعمل  قــد  املصطلــح 
ــن  ــادة )76( م ــص امل ــادة )75( ون امل
قانــون املرافعــات النافــذ مشــرًا بــه إىل 

خمتلفــن)15(. حكمــن 
ولكــن هنــاك حالــة مــن االلتبــاس 
ــا  ــك عندم ــدًا ، وذل ــر تعقي ــون أكث تك
الــذي  املدلــول  بوضــع  نفلــح  ال 
نفــرتض ماءمتــه للحكــم املقصــود 
 ، معــن  قانــوين   نــص  ســياق  يف 
بحيــث ينســجم مــع القواعــد املحــددة 
ــب  ــل تراكي ــة داخ ــات الداخلي للعاق
يف  احلــال  هــو  كــا   ، النــص  ذلــك 
ذات  مــن  املــادة)2/186(  نــص 
القانــون املذكــور ؛ حيــث أهنــا أجــازت 
ــر يف  ــال الغ ــة إدخ ــة إمكاني للمحكم
الدعــوى االســتئنافية مــن دون أن تشــر 
ــال أكان  ــذا اإلدخ ــن ه ــرض م إىل الغ
ــة   ــار احلقيق ــة أم إلظه ــة العدال ملصلح

 .)16 (!
لــذا فمــن الــروري جتنــب االلتبــاس 
ــون  ــوص قان ــة نص ــوي يف صياغ املعن

النافــذ  العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
ــر  ــًا أو أكث ــل نص ــَم تعدي ــا ت ,،أو إذا م
قانــون  أن  حيــث  ؛  نصوصــه  مــن 
ــة  ــن جمموع ــي يتضم ــات العراق املرافع
ــي تنظــم اإلجــراءات  مــن القواعــد الت
أحــكام  لتطبيــق  اتباعهــا  الواجــب 
مــن   ، التجــاري  أو  املــدين  القانــون 
تنظيــم   ، املحاكــم  تشــكيل  حيــث 
ــت  ــا إىل وق ــت رفعه ــن وق ــوى م الدع
ــوره  ــم وحض ــد اخلص ــا ، حتدي تنفيذه
وغيابــه ، ومــا يقدمــه مــن دفــوع وطرق 
الطعــن يف األحــكام )17( ، فبــدون تلــك 
القواعــد يفقــد القانــون املوضوعــي 
فعاليتــه التــي جتعلــه قابــًا للتطبيــق)18( 
، وعــى النحــو الــذي تقتضيــه العدالــة .
الســيا إن القواعــد التــي تتضمنهــا 
هــي  املرافعــات  قانــون  نصــوص 
ال   ، آمــرة  صفــة  ذات  نصــوص 
يــجــــوز لألفــــــراد مــــخالفتها ، أو 
ــكس  ــعمل بعــ ــى الــ ــفاق علــ االتــ
ــرشع  امل أن  ــك  ذلــ ؛  ــها  مضــمونــ
محايــة  حكمهــا  مــن  اســتهدف 
تتعلــق  لتــي  ا العامــة  املصلحــة 

.)19( العــام  بالنظــام 
ــات  ــون املرافع ــرى ، أن لقان ــارة أخ بعب
املدنيــة أمهيــة يكمــن معهــا وصفــه بأنــه 
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ــم  ــال تنظي ــن خ ــي م ذو دور اجتاع
اإلجــراءات يف إطــار القضــاء املــدين 
، فمــن غايــات القانــون يف املجتمــع 

ــة . ــق العدال حتقي
فــإذا كان القضــاء أداة هلــذه الغايــة ، 
ــيلة  ــُد وس ــات َيع ــون املرافع ــأن قان ف
ــع؛  ــة يف املجتم ــق العدال ــاء لتحقي القض
فهــو قانــون أعــال القانــون يف احليــاة ، 
ــَد  ــاة ، وإذا ُفِس ــت احلي ــَح صلح أن صُل

ــا)20(. ــاق تقدمه ــدت وع فس
الفرع الثاين

خصائص االلتباس املعنوي 
مفهــوم  يف  البحــث  خــال  مــن    
االلتبــاس املعنــوي , وجدنــا أن مــن 

 -: هــي    ، خصائصــه 
الظواهــر  أهــم  مــن  1.االلتبــاس 
املعنــوي  اللســانية.  يعــد االلتبــاس 
ــي  ــانية ، الت ــر اللس ــم الظواه ــن أه م
ــات  ــف اللغ ــا يف خمتل ــِرف حضوره ُيع
ــات  ــًا للدراس ــزال حم ــذا كان وال ي ؛ ل
اللســانية ، الســيا الدالليــة منهــا ، بنــاًء 
ــاين  ــق بمع ــرة تتعل ــذه الظاه ــى أن ه ع
ــكلها أو  ــب ، ال بش الكلــات والرتاكي

أصواهتــا)21(.
كــا يف حالــة صياغــة نــص املــادة )75( 
واملــادة )76( مــن قانــون املرافعــات 

املدنيــة ، إذ قــد تضمنــت صياغتهــا 
النصــوص  فتلــك   ، خفيــًا  لفظــًا 
ــو   ــد، وه ــظ التوحي ــى لف ــتملت ع اش
ــاه إال  ــى معن ــه ع ــر يف داللت ــظ ظاه لف
ــه  ــارج صيغت ــن خ ــه م ــرض ل ــا ع أن م
، جعــل يف انطباقــه عــى بعــض أفــراده 
نوعــًا مــن الغمــوض واخلفــاء ،ال يــزال 

إال بالطلــب واالجتهــاد )22(.
إال إن مــا يميــز ظاهــرة االلتبــاس عــن 
باقــي الظواهــر اللغويــة األخــرى ، 
ــام  ــًا أم ــت عائق ــذات الوق ــُد ب ــه يع أن
االتصــال اللغــوي الســلس ورضورة 
ــاء  ــتحالة بن ــك الس ــا ؛ وذل ــد منه ال ب
نظــام لغــوي طبيعــي غــر متكلــف 
وهــذا  منــه.   خــال  مصطنــع  أو 
ــة  ــه اللغ ــعى إلي ــا تس ــع م ــارض م يتع
ــيلة  ــي وس ــاح، فه ــان وااليض ــن البي م
اللغــوي  واالتصــال  التواصــل  إىل 
، وعليــه فــا بــد بــأن يكــون مــن 
ــض  ــوض ، ودح ــة الغم ــا إزال أولياهت
ــص  ــة الن ــارص صياغ ــن عن ــس ع اللب
القانــوين بألفاظــه كافــة ، ومــن ثــم 
املتبــادل  الســليم والفهــم  التواصــل 
بتلــك  املخاطبــن  األشــخاص  بــن 

. النصــوص)23( 
عــن  القانــوين  النــص  أبعــاد   .2
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إن  ذلــك  الرتكيبــي.  االســتقرار 
ــة  ــة عام ــز بصف ــوين يتمي ــص القان الن
باالســتقرار الرتكيبــي ، أي اســتخدام 
أنــاط حمــددة يف بنــاء اجلملــة القانونيــة 
، لكــي يــؤدي هــذا االســتقرار إىل دعــم 
ــة  ــوص القانوني ــد والنص ــف القواع تآل
لــدى املخاطــب بأحكامهــا ، ممــا حيقــق 
ــا)24( . ــم معه ــًا يف تعامله ــكًا ذهني متاس
إن  حيــث   . العوامــل  3.متعــدد 
االلتبــاس املعنــوي، يمكــن أن ينشــأ 
مــن عــدة عوامــل منهــا مــا يمكــن 

بـــ:- ــه  وصف
أ.األســباب الذاتيــة الداخليــة ، بمعنــى 
أن االلتبــاس املعنــوي قــد يكــون نتيجــة 
طبيعيــة لصياغــة النــص اإلجرائــي، 
ــد  ــة حتدي ــدم إمكاني ــه ع ــج مع ــا ينت مم
القانــوين  النــص  حكــم  مضمــون 
بدقــة ، أو تعــدد وجهــات النظــر يف 
حتديــد املقصــود ملصطلــح معــن لعــدم 
اســتقرار الفقــه أو القضــاء عــى حتديــد 
املعنــى الدقيــق للفــٍظ مــا؛ إذا كان لــكل 
جانــب وجهــة نظــر ورأيــًا خــاص)25( ، 

ــباب :- ــك األس ــن تل ــرى أن م ون
ــأ  ــوي ، فاخلط ــادي أو املعن ــأ امل 1.اخلط
ــل  ــن قب ــودًا م ــون مقص ــادي ال يك امل
املــرشع ، ويتحقــق أمــا بإســقاط أو 

ــص  ــد الن ــة تبع ــرف أو كلم ــادة ح زي
ــه ،  ــود من ــى املقص ــن املعن ــوين ع القان
ــا  ــق عندم ــوي فيتحق ــأ املعن ــا اخلط أم
يقصدهــا  ال  كلمــة  املــرشع  يضــع 
ــب  ــا ، فيرتت ــر موضعه ــًة ويف غ حقيق
عــى ذلــك اختــال املـــعنى املقـــصود 

بدايــًة )26(  .
ويقصــد   : االهبــام  أو  2.الغمــوض 
ــص ،  ــارات الن ــوح عب ــدم وض ــه ع ب
ــل  ــوين حيتم ــص القان ــل الن ــد جيع فق
أكثــر مــن معنــى ، فيكــون للمفــر 
ــة  ــر صح ــى األكث ــار املعن دورًا يف اختي
بــن  مــن  الصــواب  إىل  واألقــرب 
املعــاِن األخــرى)27( ، كــا لــوكان النص 
ــزاءه)28( . ــن أج ــًا ب ــوين متعارض القان
3. النقــص أو الســكوت : ال يمكــن 
ــان  ــوين بالنقص ــص القان ــم الن أن يتس
مــن  خاليــة  عباراتــه  كانــت  إذا  إال 
التــي  العبــارات  بعــض األلفــاظ أو 
ــب  ــا ، فيصي ــم إال هب ــتقيم احلك ال يس
النــص أو التنظيــم القانــوين إلجــراء 
قضائــي معــن ثغــرات أو فراغــات 

غــر مملــوءة)29( .
ــق  ــارض )30(: ويتحق ــض والتع 4.التناق
ــن  ــذي يمك ــم ال ــا كان احلك ــذا إذا م ه
اســتنتاجه مــن نــص قانــوين معــن 
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خيالــف احلكــم الــذي يمكــن اســتنتاجه 
مــن نــص قانــوين آخــر، أو قــد يتحقــق 
ــن  ــود معني ــن وج ــارض م ــذا التع ه

متناقضــن يف ذات النــص)31( . 
وعليــه ، فــإذا مل يقــم القــايض أو الفقيــه 
تراكيــب  بــن  بالتقريــب  القانــوين 
أوبــن   ، الواحــد  للنــص  اجلُمــل 
ــون  ــوص قان ــن نص ــر م ــن أو أكث نص
ــوع  ــة بموض ــة املتعلق ــات املدني املرافع
الــذي  املعنــى  إىل  للوصــول  معــن 
يرتضيــه روح النــص ، فقــد ينتــج عــن 
ــال  ــن خ ــة م ــًا متعارض ــك أحكام ذل
ــى  ــه ع ــاء أو الفق ــن القض ــاد كل م اعت
وجهــة نظــره ورأيــه القانــوين يف تفســر 

تلــك النصــوص .
ــوين  ــص القان ــر الن ــدة ، إن تفس فالقاع
ــم  ــه ال يت ــوين من ــم القان ــة احلك ملعرف
ــه ،  ــة ب ــوص املرتبط ــن النص ــزل ع بمع
ــون  ــرة يف ذات قان ــواء وردت األخ س
املرافعــات املدنيــة أو القانونــن املتصلــة 
رشاح  أو  املفــر  هيتــدي  فــا   ، بــه 
القانــون بذلــك إىل الــرأي الســليم)32( .

ب.عوامل خارجية :-
يمكننــا يف هــذا الصــدد حتديــد العوامل 
اخلارجيــة لالتبــاس املعنــوي الــذي 
ــر يف  ــي أو أكث ــص إجرائ ــوب ن ــد يش ق

أطــار قانــون املرافعــات املدنيــة ، بعــدم 
ــث  ــون ،حي ــة القان ــر وظيف ــاة تغ مراع
القانــون  ووظيفــة  دور  تنامــي  أن 
ــع  ــرة يف مجي ــل األخ ــة ، وتدخ والدول
املجــاالت جعلهــا بحاجــة ألجهــزة 
قــادرة عــى إكــال تدخــل القانــون 

ــر)33(.  ــة أك ــة عملي ــه فعالي وإعطائ
    فالقوانــن التــي تصدرهــا الدولة جيب 
أن ال تتخــذ طابــع احليــاد بــل جيــب أن 
ُيطمــح هبــا إىل تغيــر املجتمــع ،وبذلــك 
تصــر القوانــن حتمــل عنــارص سياســة 
وهــذا   ، مضامينهــا)34(  يف  الدولــة 
ــة ،  ــون والدول ــة القان ــر يف وظيف التغ
ــدة  ــن جدي ــع قوان ــًا إىل وض ــُد دافع يع
أو تعديــل القوانــن القائمــة لتكــون 
اســتجابة حلاجــات املجتمــع مــن بــاب 
ــر  ــاب آخ ــن ب ــاب م ــة اخلط وواضح
، بــا خيــدم حســن ســر العدالــة يف 

ــي)35( . ــدان القضائ املي
ــل إىل  ــدم ،  نتوص ــا تق ــال م ــن خ وم
أن خلــو النــص القانــوين مــن االلتبــاس 
املعنــوي يــؤدي إىل فهــم النــص بشــكل 
صحيــح ، ومــن ثــم يعــُد خمرجــًا هنائيــًا 
ــهم يف  ــث يس ــة ، بحي ــة القانوني للعقلي
ــة  ــات القضائي ــزاع يف احليثي ــم الن حس
والنطــق  واملداولــة  املرافعــة  أثنــاء 
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باحلكــم ، الــذي يكــون متســقًا مــع 
 ، القضائيــة  واألصــول  القواعــد 
ــر  ــم غ ــون الفه ــك يك ــاف ذل وبخ
ــص  ــر الن ــًا لظاه ــًا أولي ــق ، أو فه دقي
ــرى. ــوص األخ ــه بالنص ــن دون ربط م
ــا  ــه كل ــه ، إن ــارة إلي ــدر اإلش ــا جي ومم
كانــت املعلومــات واخلــرات أكثــر 
ــك  ــمل، ولذل ــق وأش ــم أعم كان الفه
إىل  النــص  تفســر  عمليــة  ختضــع 
ــأيت  ــذايت للمتلقــي ، حيــث ي ــول ال القب
ما يســمى املعنــى األويل للوهلــة األوىل، 
وهــذه تــأيت نتيجــة الرتاكــات اللغويــة 
ــم  ــم يت ــن ث ــة ، وِم ــة والتارخيي واملنطقي
ــص  ــي الن ــل متلق ــى يف عق ــم املعن حس
مــن خــال القواعــد املعرفيــة التــي 
ــابقة  ــه الس ــن معلومات ــي م ــا املتلق بناه

.  )36(

مراعيــة  الصياغــة  كانــت  وكلــا 
ملــا تؤديــه األلفــاظ مــن الرتاكيــب 
املســتقلة، كالــرشط والغايــة واالســتثناء 
مــن  وغرهــا  والبــدل،  واحلــال 
األمــور التــي تضبــط املعنــى يف النــص 
ــة،  ــر دق ــى أكث ــا كان املعن ــوين، كل القان
ــم  ــف والفه ــث التكيي ــن حي ــلم م وأس
أكثــر  نــص حيتمــل  القضائــي، وأي 
ــًا يف  ــاك عيب ــاه أن هن ــى، فمعن ــن معن م

الصياغــة ؛ ألن غايــة النــص هــو معنــى 
واحــد يتجــى يف الســطح اخلارجــي 

ــص . ــك الن لذل
كــا أن اللغــة القانونيــة ترتفــع عــن 
وخمتلــف  االســتعارات  اســتعال 
الــوان بديــع البيــان لكــي ال تتضــارب 
ويصبــح   , والتفســرات  التأويــات 
ــي)37(,  ــدل الاهنائ ــة للج ــص عرض الن
فــإذا كان الســطح اخلارجــي للنــص 
ــى،  ــى املعن ــذا ع ــر ه ــق، أث ــر دقي غ
ومــن ثــم قــد ينســحب عــى التطبيــق، 
ثــم احلكــم القضائــي، ومقتضيــات 

العدالــة.
ــوين  ــص القان ــة للن ــة الترشيعي فالصياغ
مهمــة ؛ حيــث أن غايــة الترشيــع تتحقق 
ــل يف  ــكل املتمث ــق الش ــن طري ــم ع وتت
الصياغــة القانونيــة الواضحــة التــي 
ــة  ــة الترشيعي ــا ، فالصياغ ــس فيه ال لب
النصــوص  إفــراغ  جمــرد  ليســت 
القانونيــة يف قوالــب شــكلية ، وهــذا مــا 
ــن  ــاين م ــب الث ــه يف املطل ــنحاول بيان س

ــث . ــذا املبح ه
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املطلب الثاين
البعد القانوين لفاعلية صياغة النص

ُيرتِــب املــرشع عــى صياغــة النــص 
ــا  ــة ، ك ــار قانوني ــج وآث ــوين نتائ القان
ــظ  ــص ، فاللف ــة الن ــى دالل ــا ع ُيرتبه
هــو العبــارة ، أي الصيغــة التــي محلــت 
ــة  ــُد صيغ ــذا تع ــوين ، وهب ــم القان احلك
ــص  ــوى الن ــا فح ــه ، أم ــص منطوق الن
فيعــُد بنيــة النــص الدالليــة ، أي روحــه 

ومفهومــه )38(  .
صياغــة  بعلــم  االهتــام  فــإن  لــذا 
ــكليًا  ــرًا ش ــد أم ــي مل يع ــص اإلجرائ الن
ــة  ــة رضوري ــات حاج ــا ب ــط ؛ وإن فق
ينبنــي عليهــا االســتقرار االجتاعــي 
والقضائــي واالســتثاري)39( ، وعلــم 
ــرة،  ــع كث ــه مواضي ــص ل ــة الن صياغ
منهــا: االهتــام بالرتكيــب بــن اجلمــل 
القانونيــة والرتابــط فيــا بينهــا ، وأن 
تكــون واضحــة ال لبســه فيهــا , بحيــث 
ــب  ــول للمخاط ــتوى املقب ــون باملس تك

.)40 هبا)
ــا  ــة ، بأهن ــة الترشيعي ــرف الصياغ وتع
اخلطــاب  وايصــال  نقــل  عمليــة 
واألفــكار والغايــات املقصــودة مــن 
ــة  ــارات الدقيق ــاظ والعب ــال االلف خ
ــق  ــا حيق ــة ، مم ــة القانوني ــة باللغ اخلاص

اآلثــار املقصــودة منهــا ،أي أهنــا عمليــة 
ــة  ــط االجتاعي ــادات والضواب ــل الع نق
بشــكل منظــم إىل نصــوص قانونيــة 
ــرون  ــفة يع ــد كان الفاس ــة ، وق حمكم
عــن الصياغــة بأهنــا العبــارات الدقيقــة 
باالســتنتاج  تســمح  التــي  واملركــزة 

. واملناقشــة)41(  
القانــوين  البعــد  عــى  وللوقــوف 
لفعاليــة صياغــة النــص يف إطــار قانــون 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ ، 
سنســلط الضــوء عليــه ضمــن الفرعــن 

اآلتيــن:-

الفرع األول 
سالمة الصياغة لتجيل الغرض من النص 

اإلجرائي
ــًا  ــق بعض ــر أو تطبي ــَهد تفس ــد ُيش      ق
ــة يف  ــة اإلجرائي مــن النصــوص القانوني
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع أطــار قان
ــون ســببه  اضطرابــًا ، وغالبــًا مــا يك
عــدم تقديــر االبتعــاد عــن معايــر 
الصياغــة اجليــدة لتلــك النصــوص، 
ــرات  ــك التفس ــي تل ــد توح ــك ق لذل
أو تلــك التطبيقــات إىل أهــداف أخــرى 
ــرشع  ــه امل ــدف إلي ــا هي ــن م ــدة ع بعي
ــا  ــص)42(، مم ــة الن ــن صياغ ــة ًم حقيق
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ــط  ــر مرتاب ــوين غ ــص القان ــل الن جيع
مــع الرتاكيــب الدالليــة التــي يتضمنهــا 
، وهــذا مــا جيعــل اجتــاه القضــاء يقــف 

ــة)43( . ــة القانوني ــن الصياغ ــرتددًا م م
ــة  ــودة الصياغ ــدى ج ــكال يف م فاإلش
انتقــاء  دقــة  حيــث  مــن  القانونيــة 
االلفــاظ وتطابــق معناهــا مــع روح 
ــا ،  ــدى وضوحه ــوين وم ــص القان الن
ــوص  ــة النص ــد صياغ ــد يف ُبع سيتجس
اإلجرائيــة عــن ضوابطهــا القانونيــة 
ــون  ــك يك ــة ، لذل ــول املنطقي ، واألص
مــن الــروري، التثبــت عنــد صياغــة 
نصــه  اتفــاق  مــن  القانــوين  النــص 
املقصــود  مــع  اللفظيــة  تراكيبــه  يف 
الترشيعــي جلوهر تلــك النصــوص)44(.
النــص  فــإن   ، ذلــك  وفضــًا عــى 
القانــوين اإلجرائــي كلــا كان بعيــدًا 
عــن الوضــوح أوبــه نقصــًا للفــظ معن 
أو اســتخدام لفــظ يف غــر حملــه ، كلــا 
كان ذلــك النــص بعيــدًا عــن التاســك 
الرتكيبــي والــداليل ، الــذي يضمــن 
عدالــة تطبيقــه ، ومــن ثــم حســن ســر 

ــايض)45(. ــراءات التق إج
بعبــارة أخــرى ، يعــُد قانــون املرافعــات 
الفقــري  العمــود   ، النافــذ  املدنيــة 
بدايتهــا  مــن  التقــايض  عمليــة  يف 

برفــع عريضــة الدعــوى إىل صــدور 
احلكــم البــات يف نطــاق املعامــات 
واإلجــراءات ،حيــث ال يســتقيم أي 
ــة  ــاح عملي ــه، فنج ــي بدون ــام قضائ نظ
التقــايض أو فشــلها يعتمــد عــى نظــام 
املرافعــات ومــدى شــموليته وعموميتــه 
ــن  ــن حس ــا يضم ــه ، ب ــن صياغت وحس
ــة  ــة واجب ــكام املوضوعي ــق األح تطبي
التطبيــق يف احلقــوق واألمــوال املتنــازع 
عليهــا)46( ، وِمــن ُثــم فــأن إقامــة نظــام 
ــات  ــى مقوم ــد ع ــادل يعتم ــي ع قضائ
صياغــة  بجــودة  تتجــى  أســاس، 
ــق  ــا يتعل ــم كل م ــذي ينظ ــون ال القان

ــه)47(.  في
آليــات  فالنــص اإلجرائــي يتضمــن 
 ، أجــزاءه  ربــط  غايتهــا  وعاقــات 
ســياقه  مــن  املقصــد  إىل  للوصــول 
واســتنباط احلكــم منــه ، وِمــن ثــم 
ُيفــَر عــى النحــو يضمــن تطبيقــه عــى 
النحــو ، الــذي صاغــه املــرشع مــن 

أجلــه)48(.
وبشــكل عــام تتكــون القاعــدة القانونية 
ــر  ــا عن ــن، مه ــن رئيس ــن عنري م
حيــث   ، الصياغــة  وعنــر  العلــم 
يتعلــق عنــر العلــم بجوهــر القانــون 
ــر  ــن التعب ــا يمك ــو م ــه وه وموضوع
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عنــه باملــادة األوليــة التــي تتكــون منهــا 
ــي  ــل الت ــة، وبالعوام ــدة القانوني القاع
ويســتخلصها  مضموهنــا  يف  تدخــل 
ــتاعية  ــق االجــ ــن احلقائ ــن م القانون

ــل)49(. ــربة وبالعق بالتجــ
أمــا عنــر الصياغــة ، فيتمثــل بإخــراج 
املــادة األوليــة إىل حيــز العمــل ، وذلــك 
ــة  ــائل الازم ــاء الوس ــال انش ــن خ م
ــر  ــة ، والتعب ــدة القانوني ــاء القاع ألنش
عنهــا ، وتســمى بصناعــة أو صياغــة 

الترشيــع)50(.
ــة شــكل  وقــد تتخــذ الصياغــة القانوني
الصياغــة املاديــة ، وتتحــدد بوجــود 
تعبــر مــادي عــن جوهــر القاعــدة 
ــك  ــوين)51( ، وذل ــص القان ــة للن القانوني
ــر  ــوين بأم ــص القان ــق الن ــا يتعل عندم
يتضمــن  مــا  فغالبــًا   ، قائــم  مــادي 
ــًا  ــِدد رشطــًا أو مانع ــًا، حُي حكــًا وضعي
ــعن )52( ،  ــدة الطـ ــد م ــببًا ، كتحدي أو س
ــكام  ــن يف األحـ ــرق الطع ــد ط أو حتدي

القضائيــة)53(.
وإزاء صيـاغـــة النـــص اإلجــــرائي 
يــكـــون  ال   ، الطريقـــة  بـهـــذه 
ــي  ــاف فـ ــًا لـاختــ ــص قــابـ النـ
حتقيــق  لــــغرض  تطـبــيــقـــه؛ 
ــدة  ــون القاع ــل , فتكـ ــتقرار التعام اسـ

ــي)54(.  ــق العم ــة للتطبي ــة صاحل  القانوني
ــي ،  ــص اإلجرائ ــاغ الن ــد يص ــًا ق أيض
ــرض  ــة ، لغــ ــة املعنوي ــة الصياغ بطريق
ــي  ــطلح قـانونـ ــرة أو مصـ ــع فك وضـ
وتصـــنيف حمـــتويات الفكــرة الواحــدة 
ــن  ــرتكة بيـ ــارص املشــ ــراز العن ، وإبــ
أفــــراد كــــل صنف ، ومـــن أمثــــلتها 
ــة ، أو  ــة ، أو الصوري ــاع الفرضي األوض

التصويريــة )55( .
ــة  ــة املعنوي ــرشع إىل الصياغ ــأ امل ويلج
عندمــا يتكــرر حــدوث يشء يغلــب 
يلحــق  أن  يريــد  عندمــا  أو  وقوعــه 
ــا  ــر ، أو عندم ــيئًا آخ ــيء ش ــم ب باحلك
ــروف إىل  ــد حكــم يشء مع ــد أن يم يري
ــم  ــن ث ــروف )56( ، وم ــر املع ــيء غ ال
نــرى أن املــرشع هبــذه الصياغــة يفــِرض 
اســتنتاجات معينــة أو تصــورات جمــردة 
،تعــد انعكاســًا ملــا هــو ماثــل يف الذهــن 
، وأن مل يكــن هلــا مصداقــًا حقيقيــًا وقت 

ــع. ــى أرض الواق ــص ع ــع الن وض
وبنــاًء عــى مــا تقــدم ، نــرى أن النــص 
ــة ،  ــغ بالطريقــة املادي ــي إذا صي اإلجرائ
ــى  ــد راع ــرشع ق ــا أن امل ــرتض معه فُيف
الدقــة يف انتقــاء الفاظــًا واضحــة املعنــى 
يتضمنهــا  التــي  تراكيــب اجلمــل  يف 
النــص القانــوين ، الــذي ُيصــاغ لُيعالــج 
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احلــاالت املقصــودة بصــورة قاطعــة 
ــددة . وحم

ــي  ــص اإلجرائ ــة الن ــع صياغ ــا م     أم
بالطريقــة املعنويــة ، فُيفــرتض أن املرشع 
ــاظ ال  ــاء الف ــة يف انتق ــى الدق ــد راع ق
لبــس فيهــا بالرغــم مــن امكانيتهــا 
ــة  ــق الغاي ــاين ، حتق ــتيعاب املع ــى اس ع
مــن ترشيــع تلــك النصــوص بالطريقــة 
ــر  ــاالت غ ــى احل ــق ع ــة ؛ لتطب املعنوي
املحــددة  ، التــي ُيفــرَتض أن النــص 

ــا )57( . ــغ ملعاجلته صِي
ــة  ــم كاف ــط تنظي ــيتم ضب ــك س    وبذل
النشــاطات التــي يتناوهلــا مضمــون 
ــة ،  ــات املدني ــون املرافع ــوص قان نص
ــن دون  ــا م ــا بينه ــقة في ــون متناس فتك
ــوص إىل  ــك النص ــق تل ــؤدي تطبي أن ي
صــدور أحــكام قضائيــة متناقضــة ، 
أو مــن دون أن يتحقــق هبــا هــدرًا يف 
إجــراءات التقــايض مــن حيــث الوقــت 

أو النفقــات.
    ذلــك أن القواعــد القانونيــة التــي 
ــون  ــار القان ــوص يف أط ــا النص تتضمنه
حاجــة  لتلبــي  جــاءت  املذكــور، 
ــخاص  ــلوك األش ــم س ــتدعي تنظي تس
واجلاعــات واهليئــات عــى نحــو ملــزم 
ــا  ــاىف هب ــة ، فيت ــول إىل العدال ، والوص

يف  الفعليــة  اإلجرائيــة  اإلشــكاالت 
ــدين)58( .  ــاء امل ــدان القض ــاق مي نط

الفرع الثاين 
دور الصياغة الترشيعية يف اإلصالح 

القانوين
ــيدًا  ــة جتس ــة الترشيعي ــُد الصياغ      تع
ــا  ــة ، طامل ــة الناجح ــة الترشيعي للسياس
ــارات  ــات ومه ــى مقوم ــة ع ــا قائم أهن
مُتِكــن   ، وقانونيــة  لغويــة  وقــدرات 
الصائــغ مــن نســج األحــكام القانونيــة 
و  النــص  معنــى  تعكــس  بألفــاظ 
ــوض ،  ــس أو غم ــن دون لب ــه م روح
ــدًا  ــع جي ــون الترشي ــن أن يك إذ ال يمك
ترشيعيــة  عمليــة  صاحبتــه  إذا  إال 
ــا  ــدة)59(، وب ــة جي ــة قانوني ذات صياغ
قانــون  مصــادر  أهــم  الترشيــع  أن 
ــإذا هــو  ــة العراقــي ، ف املرافعــات املدني
يعــُد اآلليــة التــي تســتجيب بواســطتها 
ــات  ــات لاحتياج ــات والرملان احلكوم
املتغــرة واملتجــددة ملجتمعاهتــا ، هبــدف 
الوصــول إىل تطبيــق دولــة القانــون، 
وأن يكــون مفهومــًا عنــد عامــة النــاس 

وقابــًا للتطبيــق)60(  .
ــة  ــادة الترشيعي ــتمد امل ــرشع يس إذ إن امل
ــرورات  ــة وال ــات العملي ــن احلاج م
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االقتصاديــة ، ومــن عــادات النــاس 
العليــا  املثــل  وِمــن   ، ومعتقداهتــم 
 ، جمتمعــه)61(  طبقــة  يتوخاهــا  التــي 
ــع  ــو أن يض ــرشع ه ــه امل ــا يفعل وكل م
ــك  ــن تل ــتمدة م ــة املس ــادة الترشيعي امل
الوســائل يف الفــاظ يراعــي الدقــة يف 
القــوة  للقانــون  وُيعطــي   ، انتقائهــا 
مــن  قصــده  مــا  لتحقــق  ؛  امللزمــة 
ــرة  ــة الدائ ــوص القانوني ــة النص صياغ
يف إطــار قانــون املرافعــات بوصفــة 
ــن  ــة م ــة املنبثق ــًا للعدال ــون حارس القان
ميــدان العمــل القضائــي ، وبذلــك 
دائــرة  القانــوين  بالتنظيــم  ســيعالج 
ــة )62(  . ــط االجتاعي ــن الرواب ــعة م واس
     حيــث إن عــدم صياغــة النــص أو 

ــة  ــة الازم ــة بالدق ــوص اإلجرائي النص
ــى  ــر ع ــد يؤث ــوب ، ق ــوح املطل والوض
قــدرة نفــاذ تلــك النصــوص وحتقيقهــا 
مــن  صيغــت  التــي  لألغــراض 
أجلهــا)63(، أو زيــادة حجــم النصــوص 
ترابــط  أن يكــون هنالــك  مــن دون 
فيــا  بينهــا ، فينشــأ مــن عــدم التناســق 
هــذا آثــار ســلبية قــد تطــال تنفيــذ 
ــة ،  ــات املدني ــون املرافع ــوص قان نص
ــة التــي هيــدف  ــاة العدال ــم جماف ــن ُث وِم
ــه  ــة نصوص ــال صياغ ــن خ ــرشع م امل

إىل حتقيقهــا)64( ، فالعــدل هــو مــا جيــب 
فهــو   ،)65( القانــون  إليــه  هيــدف  أن 
ــا  ــعى إليه ــي يس ــوى الت ــة القص الغاي

القانــون)66(.
وال نعتقــد أنــه يمكــن مــع فــرض 
الرتاكيــب  يف  املعنــوي  االلتبــاس 
ــي يف  ــوين اإلجرائ ــة للنــص القان اللفظي
دائــرة قانــون املرافعــات املدنيــة ، أن 
نرجــع إىل مــا يــراه رشاح القانــون مــن 
ــا  ــك أن كل منه ــاء ؛ ذل ــه أو القض الفق
ال يعــُد مصــدرًا ملزمــًا يف العــراق بنــاًء 
االنكلوسكســونية  النزعــة  أن  عــى 
ــا  ــي ، فه ــون العراق ــن القان ــدة ع بعي
ــتأنس  ــريان تس ــدران تفس ــدان مص يع
هبــا املحاكــم الوطنيــة ، فلهــا أن تأخــذ 
ــون أو ال  ــوص القان ــر نص ــا يف تفس هب

تأخــذ هبــا)67(.
فلقضــاء ليــس ملزمــًا باألخــذ بــا ســبق 
مــن أحــكام إال يف حالــة واحــدة ، وهي 
ــق  ــم بطري ــن يف احلك ــَم الطع ــد ت ــه ق أن
التمييــز ، وإحالــة الدعــوى إىل املحكمة 
ــه  ــون في ــم املطع ــدرت احلك ــي أص الت
، ففــي هــذه احلالــة عــى املحكمــة 
ــى  ــوى ع ــم يف الدع ــرة ، أن حتك األخ
ــز  ــة التميي ــه حمكم ــت ب ــا قض ــق م وف
ــذا  ــة ، وأن ه ــألة القانوني ــك املس يف تل
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ــن  ــة م ــذه القضي ــر يف ه ــزام يقت االلت
ــا)68( . دون غره

الصياغــة  فـــإن ســامة      وعليــه، 
ــون  ــة القان ــق صاحي ــة ، حتق الترشيعي
ــل  ــه والعم ــم نصوص ــهيل فه ، يف تس
ــر  ــذا األم ــا ، وه ــدة أحكامه ــى وح ع
نصــوص  كانــت  إذا  فيــا  يتحقــق 
 ، شــاملة  املدنيــة  املرافعــات  قانــون 
واضحــة يف معاجلتهــا واســتيعاهبا كل 
جمــاالت القضــاء املــدين . فبالرغــم مــن 
أن قواعــد احليــاة متنوعــة تســتعيص 
أن  حــن  يف   ، واالســتيعاب  االدراك 
ــدودة  ــة حم ــة الترشيعي ــاليب الصياغ أس
ــدة  ــة اجلي ــن بالصياغ ــات، لك االمكاني
ــن  ــة م ــه اللغ ــا تتضمن ــتخدام م أي باس
ــق  ــة، تتحق ــة والواضح ــاظ الدقيق الف
املعاجلــة الشــاملة يف تنظيــم الروابــط 

االجتاعيــة يف ميــدان التقــايض)69(.
     فابــد مــن أن يكــون كل نــص 
قانــوين معنــى متبــادر مــن الســياق 
ــا ،  ــغ هب ــي صي ــه الت ــه عبارات ــدل علي ت
ــي  ــارة الت ــه أن العب ــرتض مع ــذا يف وه
صيــَغ هبــا النــص الترشيعــي حمــددة 
عــى ضــوء طبيعــة املوضــوع حمــل 
ــروج  ــوز اخل ــي ،ال جي ــم الترشيع التنظي
ــغ  ــى الصائ ــي ع ــَم ينبغ ــن ُث ــا، وِم عنه

ــن  ــة ب ــة الترشيعي ــع يف الصياغ أن جيم
 ، التكييــف  التحديــد واتقــان  كــال 
ــة  ــاة االجتاعي ــع احلي ــتيعاب وقائ باس
يســتوعب  بحتــة  قانونيــة  بأفــكار 
مضموهنــا، أيضــًا يف االطــاع عــى 
القوانــن املقارنــة ، إذ تعــد األخــرة 
لصياغــة  املســاعدة  األســاليب  مــن 
أحــكام الترشيــع املحــي أو تعديلــه)70( .

                                                          
املبحث الثاين

تأثري االلتباس املعنوي عىل النص 
اإلجرائي 

ــات  ــة مصطلح ــردات القانوني ــد املف تع
اللبنــة  ومتثــل   ، تقنــي  طابــع  ذات 
األســاس للخطــاب القانــوين ؛ لــذا فأن 
ــه تلــك املفــردات  ــاز ب مايتطلــب أن متت
ومــن   ، والوضــوح  الدقــة  هــي  
القانونيــة  ثــم تضفــي املصطلحــات 
بالتمييــز واالســتقرار ، وتضمــن بذلــك 

ســامة القانــون)71( . 
وللوقــوف عــى مــا تقــدم , ســنوزع 
االلتبــاس  تأثــر  بحثنــا  موضــوع 
يف  اإلجرائــي  النــص  عــى  املعنــوي 
لبيــان  األول  ســنخصص  مطلبــن  
أثــره يف شــكلية النــص اإلجرائــي ، 
أمــا الثــاين ، فســيتكفل بتحديــد وضــع 
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. العمــي  التطبيــق  يف  االلتبــاس 

املطلب األول
شكلية النص اإلجرائي  

      تتمثــل الغايــة التــي يتوخاهــا مرشعنا 
اإلجــراءات  شــكلية  مــن  العراقــي 
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  أطــار  يف 
ملرفــق  افضــل  أداء  إىل  ،بالوصــول 
القضــاء، ومــن ثــم املحافظــة عــى 
ــت  ــا مت ــى م ــة ، مت ــوق املوضوعي احلق
املطالبــة هبــا طبقــًا لألوضــاع األســاس 
املحــددة يف القانــون مــدار البحــث)72( .
لألعــال  بالنســبة  العامــة  فالقاعــدة 
اإلجرائيــة هــي قانونية الشــكل ، بمعنى 
ــيلة  ــًا للوس ــم ال تبع ــب أن تت ــا  جي أهن
التــي خيتارهــا َمــن يقــوم هبــا بــل تبعــا 
 ، القانــون  حيددهــا  التــي  للوســيلة 
والشــكلية يف العمــل اإلجرائــي مقــررة 

لصحــة العمــل ال إلثباتــه )73( .
وال يفوتنــا أن نذكــر أن الشــكل قــد 
يكــون عنــرًا مــن عنــارص العمــل أي 
الوســيلة التــي يتم هبــا العمــل اإلجرائي 
، كأن ُيشــرتط كتابــة العمــل اإلجرائي ، 
ــه  ــم في ــًا يت ــكل ظرف ــون الش ــد يك وق
العمــل اإلجرائــي)74( ، ولضــان حســن 
ســر اإلجــراءات ، تراعــى الدقــة يف 

صياغــة نصــوص قانــون املرافعــات 
وضوحهــا وثباهتــا بالنســبة ألشــخاص 
ــون  ــأن تك ــا ب ــوى )75( ، وأبعاده الدع
ــويف واالرضار  ــد والتس ــيلة للكي وس

ــوق)76( . باحلق
ــل  ــن العم ــة ب ــت خمالف ــا حصل ــإذا م ف
نمــوذج  وبــن  املتخــذ  اإلجرائــي 
القاعــدة القانونيــة ، فــأن ذلــك العمــل 
)77(،وتعــد  لنموذجــه  خمالفــًا  يكــون 
تطــال  أن  يمكــن  التــي  املخالفــات 
مــن  الشــكلية  التقــايض  إجــراءات 

املؤثــرة)78(. املســائل 
ــة  ــدم ، إن الصياغ ــا تق ــا في ــد ذكرن وق
بعمــل  يتعلــق  قانــوين  نــص  ألي 
 ، التقــايض  ميــدان  يف  مــا  إجرائــي 
ــة  ــة واضح ــون ذا دالل ــب أن تك يتطل
اإلجــراءات  الختــاذ  املعنــى  قاطعــة 
 ، الصحيــح  النحــو  عــى  القضائيــة 
فضــًا عــى قابليــة تلــك الصياغــة 
ــات  ــباع كل احلاج ــتيعاب واش ــى اس ع
والتطــورات الريعــة التــي حتصــل 
باســتخدام وســائل وأفكار قانونيــة)79(.
الــذي  املعنــوي  االلتبــاس  أن  إال 
يشــوب شــكلية النــص اإلجرائــي ، قــد 
ــوب  ــا املطل ــن دوره ــة ع ــد الصياغ يبع
يف إطــار نصــوص قانــون املرافعــات 
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يف ميــدان العمــل القضائــي ، إذ قــد 
يتحقــق هــذا االلتبــاس مــن خــال 
القانــوين  النــص  تنظيــم  يف  النقــص 

ــة . ــة معين حلال
مرشعنــا  نظــم  ذلــك  ســبيل  فعــى 
قانــون  مــن   )4( املــادة  يف  العراقــي 
رشط  النافــذ،  املدنيــة  املرافعــات 
جانــب  مــن  اخلصومة)الصفــة(  
املدعــي عليــه فقــط ، حيــث جــاء فيهــا 
)) يشــرتط أن يكــون املدعــى عليــه 
خصــًا يرتتــب عــى اقــراره حكــم 
ــه وأن يكــون  ــرار من ــر صــدور اق بتقدي
ــر  ــى تقدي ــيء ع ــا ب ــا أو ملزم حمكوم
ــح  ــك تص ــع ذل ــوى ، وم ــوت الدع ثب
والقيــم  والــويص  الــويل  خصومــة 
واملحجــوز  القــارص  ملــال  بالنســبة 
ــبة  ــويل بالنس ــة املت ــب وخصوم والغائ
ــره  ــن اعت ــة م ــف . وخصوم ــال الوق مل
األحــوال  القانــون خصــا حتــى يف 

التــي ال ينفــذ فيهــا اقــراره.((.
فــا يثــره االلتبــاس املعنــوي يف صياغــة 
الفقــه  اختــاف   ، املذكــور  النــص 
ــة  ــر رشط اخلصوم ــدد رضورة توف بص
لــكل مــن أطــراف الدعــوى ، فقــد 
ذهــب غالبيــة الفقــه)80( ، إىل أن الصفــة 
يف الدعــوى تثبــت للمدعــي إذا كان 

هــو صاحــب احلــق املطالــب بــه أو 
نائبــًا عنــه، يف حــن ذهــب جانبــًا آخــر 
ــة  ــه)81( ؛ إىل أن رشط اخلصوم ــن الفق م
يف الدعــوى يكــون رضوري بالنســبة 
ــًا ،  ــزًا قانوني ــًا أو مرك ــي حق ــن يدع مَل
ــذا  ــى ه ــدى ع ــن اعت ــد َم ــًا ض وأيض

ــه . ــداء علي ــدد باالعت ــق أو ه احل
     ومــن خــال مــا تقــدم ذكره مــن آراء 
، يمكننــا القــول أنــه فضــًا عــا ذهــب 
ــأن  ــاين ، ب ــاه الث ــاب االجت ــه أصح إلي
ــز  ــق أو املرك ــب احل ــو صاح ــي ه املدع
القانــوين املطلــوب محايتــه ، وأن رضورة 
ــُد  ــي يع ــة يف املدع ــر رشط اخلصوم توف
العراقــي  املــرشع  ملســلك  انعكاســًا 
ــن  ــك م ــتنتاج ذل ــن اس ــه ، ويمك نفس
تعريــف املــرشع للدعــوى يف املــادة )2( 
ــي  ــذ ، والت ــات الناف ــون املرافع ــن قان م
جــاء فيهــا ، أن الدعــوى هــي )).. 
ــام  ــر أم ــن آخ ــه م ــخص حق ــب ش طل
القضــاء(( . وعليــه ، فابــد ِمــن أن 
يكــون كل ِمــن املدعــي واملدعــى عليــه 

ــوى)82(. ــل الدع ــي تقب ــة ؛ لك ذا صف
ذات  مــن  املــادة )5(  نــص  فــأن         

ــا  ــدة مل ــة ومؤي ــت رصحي ــون ، كان القان
ــه  ــن الفق ــاين م ــاه الث ــه االجت ــب إلي ذه
، يف رضورة اشــرتاط اخلصومــة يف كل 
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مــن طــريف الدعــوى ، حيــث جــاء 
فيها))يصــح أن يكــون أحــد الورثــة 
ــى  ــام ع ــي تق ــوى الت ــا يف الدع خص

امليــت أو لــه .....(( )83( .
ــوي  ــاس املعن ــرى أن االلتب ــه ، ن وعلي
 ،  )4( املــادة  نــص  يشــوب  الــذي 
ــه  ــاف الفق ــببًا يف اخت ــذي كان س وال
يف  الصفــة   اشــرتاط  رضورة  حــول 
رضورة  أم  الدعــوى  طــريف  مــن  كل 
اشــرتاطه بالنســبة للمدعــى عليــه فقــط 
ــي ،  ــر حقيق ــًا غ ــًا ظاهري ــو التباس ، ه
فالنــص غــر قابــل للتأويــل)84( ، وقــد 
ــا هــذا مــا هــو معمــول فيــه  يعــزز رأين

يف ميــدان العمــل القضائــي . 
أيضــًا ممــا ٌيمكــن عــده نتيجــة لالتباس 
ــراه  ــا ي ــادة )4( ، م ــص امل ــوارد يف ن ال
جانبــًا )85(، بــأن الــرشط الــوارد يف هــذه 
املــادة ، يعــُد نتيجــة منطقيــة لــرشط 
املصلحــة يف قبــول الدعــوى ؛ فاملدعــى 
بــه أن مل يكــن الزمــًا عــى فــرض ثبوت 
مفيــدة  الدعــوى  تكــن  مل  الدعــوى 

د )86(.    ــرُتَ ــي ، ف للمدع
ــن  ــاف ب ــذا االخت ــر ه ــن تري   وُيمك
الــرشاح يف حتديــد معنــى رشط الصفــة 

ــببن:- ــوع إىل س ، بالرج
ــددة  ــر حم ــان غ ــة مع ــة الصف أ.أن لكلم

ــة  ــب املصلح ــا صاح ــد هب ــد يقص ، فق
يكــون صاحــب  الشــخصية عندمــا 
الصفــة هــو صاحــب احلــق ، وقــد 
ــوى  ــتعال الدع ــلطة اس ــا س ــد هب يقص

ومبارشهتــا .
الدعــوى  قبــول  رشوط  ب.غمــوض 

واختاطهــا بــرشوط اســتعال الدعوى 
الدعــوى  تكــون  فقــد   ، ومبارشهتــا 
 ، عنــه  نائبــًا  ويبارشهــا  لشــخص 

الوكيــل)87(. أو  الــويل  أو  كالــويص 
ــًا  ــك فروق ــك ، هنال ــى ذل ــًا ع    وفض
واملصلحــة  اخلصومــة  رشط  بــن 
ــدم  ــا تق ــا مم ــن لن ــد تب ــخصية ، فق الش
ذكــره، أن رشط اخلصومــة يلــزم توافــره 
يف كل مــن املدعــي واملدعــى عليــه ، 
يف حــن يقتــر توافــر رشط املصلحــة 
ــط ،  ــي فق ــارشة يف املدع ــخصية املب الش
كــا أن رضورة توفــر رشط املصلحــة 
الشــخصية املبــارشة يف املدعــي هــي 
يتحقــق  التــي  احلــاالت  أحــدى 
إال وهــو رشط  الــرشط األعــم  هبــا 

.  )88() اخلصومة)الصفــة 
    أمــا بصــدد نــص كل مــن املــادة )75( 
واملــادة )76( مــن قانــون املرافعــات 
النافــذ ، ُياحــظ تكــرار كلمــة التوحيــد 
فيهــا، ويتحقــق االلتبــاس هنــا بــأن مــا 
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ــاد  ــو احت ــح ه ــذا املصطل ــه ه ــر إلي ُيش
املادتــن  مــن  كل  يف  احلكــم  معنــى 
املذكورتــن ، بالرغــم مــن اختــاف 
النصــن للادتــن  احلكــم يف ســياق 

املذكورتــن .
ــه ))  فقــد نصــت املــادة )75( ، عــى أن
إذا تبــن للمحكمــة أن للدعــوى ارتباطًا 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى 
فلهــا أن تقــرر توحيــد الدعويــن....(( 

 .)89(

إذ يتبــن لنــا مــن ســياق النــص املتقــدم 
ــذي ال  ــو ال ــود، ه ــد املقص ، أن التوحي
يــدل عــى الدعــاوى املتطابقــة ، أي 
الدعــاوى التــي تتحــد فيهــا عنارصهــا 
) أشــخاصًا وموضوعــًا وســببًا( احتــادًا 
ــح  ــه مصطل ــر إلي ــا يش ــا م ــًا ، وإن تام
التوحيــد يف املــادة )75( هــو الدعــاوى 
ــن  ــا وب ــون بينه ــي يك ــة ، الت املرتابط
ــن  ــل م ــة ، جتع ــة صل ــوى األصلي الدع
ــة أن  ــة العدال ــن مصلح ــب ، وم املناس
تنظــر يف خصومــة واحــدة أمــام حمكمــة 

ــدة )90( . ــة واح خمتص
كدعــوى التعويــض التــي يقيمهــا أحــد 
ــرشوع  ــر م ــل غ ــن عم ــن م املترري
ــرر  ــا مت ــي يقيمه ــوى الت ــع الدع م
ــرشوع  ــر امل ــل غ ــن ذات العم ــر م آخ

أمــام حمكمــة أخــرى ، فتلــك الدعويــان 
يتحقــق بينهــا االرتبــاط الشــرتاكها 
ليســتا  إهنــا  إال  والســبب  باملحــل 
بدعــوى واحــدة الختــاف الركــن 
فالدعــاوى  ؛  فيهــا)91(  الشــخيص 
املرتابطــة ، هــي التــي خيتلــف فيهــا 

عنــر أو أكثــر مــن عنارصهــا)92(.
أمــا بالنســبة لنــص املــادة)76( ، والذي 
جــاء فيــه بأنــه ))1. ال جيــوز اقامــة 
الدعــوى الواحــدة يف أكثــر مــن حمكمــة 
واحــدة .... .2. للمحكمــة أن تقــرر 
ــوى  ــت الدع ــن إذا كان ــد الدعوي توحي
ــا  ــة ذاهت ــدى املحكم ــة ل ــرى مقام األخ

.)93()).
    فُياحــظ أن مرشعنــا العراقــي يف هذه 
املــادة ، قــد اســتعمل مصطلــح التوحيد 
ذاتــه إال إنــه قــد أشــار بــه ورصاحــة إىل 
الدعــاوى املتطابقــة ، التــي تتوحــد فيها 
، مــن حيــث  الدعويــن)94(  عنــارص 
وحــدة اخلصــوم يف الدعــوى األوىل هــم 
نفــس اخلصــوم يف الدعــوى الثانيــة ، أي 
يتحــد عنرهــا الشــخيص ، كذلــك 
واملتمثلــة   ، الدعــوى  عنــارص  بقيــة 
ثــم  ومــن  والســبب)95(,  باملوضــوع 
ــدة  ــوى واح ــًا بدع ــا مع ــن دجمه يمك
, وإال  قــد يرتتــب عــى ذلــك آثــار 
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ــكام  ــدور أح ــا ص ــة منه ــة مهم إجرائي
متناقضــة , أو مــا يكــون جمافيــًا للعدالــة .
ومــن ثــم نــرى ، إن مرشعنــا العراقــي مل 
يــراَع الدقــة يف صياغــة املــواد القانونيــة 
القانونيــة  املصطلحــات  باســتخدام 
ــا  ــراد معاجلته ــائل امل ــم املس ــي تائ الت
املــرشع  فاســتخدام   ، قانــوين  بنــص 
ملصطلــح التوحيــد يف صياغــة نــص 
ــن  ــادة )76( م ــص امل ــادة )75( ون امل
قانــون املرافعــات ، جعــَل منهــا صياغــة 
ــز  ــا التميي ــن هب ــة ؛ إذ ال يمك ــر دقيق غ
بــن الدعــاوى املرتابطــة والدعــاوى 
ــزاع)96(. ــاوى ذات الن ــدة أو دع الواح
ــص كل  ــول ن ــرى ، أن مدل ــارة أخ بعب
مــن املــادة )75( واملــادة )76( ، يعكس 
اختافــًا يف املعنــى الــذي يتبــادر فهمــه 
مــن صيغــة كلمــة التوحيــد يف نــص كل 
منهــا ، وهــذا مــا ُيفَهــم مــن العبــارات 
املادتــن  مــن  كل  لنــص  املكونــة 
 ، مفــردات ومجلــة  مــن  املذكورتــن 
فيكــون  ذلــك الفهــم هــو املقصــود ممــا 

ــره)97( . ــه وتقري ــص لبيان ــيق  كل ن س
لــذا ندعــو مرشعنــا العراقــي إىل تعديــل 
صياغــة نــص املادتــن املذكورتــن ، 
واألخــذ بمصطلــح اإلحالــة لارتبــاط  
ــد كــا هــو  بــدالً مــن مصطلــح التوحي

ــري)98(  ــرشع امل ــبة للم ــال بالنس احل
؛ ذلــك أن مصطلــح اإلحالــة لارتبــاط 
يعــُد أكثــر دقــة ؛ إذ يشــر معنــاه إىل 
اختــاذ إجــراء قضائــي ســواء كان ذلــك 
مــن قبــل املحكمــة ذاهتــا ، أو مــن 
ــدد  ــًا , بص ــه دفع ــوم  بوصف ــل اخلص قب
ــن  ــة , وم ــة أو املتطابق ــاوى املرتابط الدع
أمــام حمكمــة  إمكانيــة نظرمهــا  ثــم 
بذلــك   فيتحقــق    ، خمتصــة  واحــدة 
فترتابــط   ، القانــوين  النــص  متاســك 
أجزائــه مــن أولــه إىل اخــره ، ليــس 
أو  فحســب  اجلملــة  مســتوى  عــى 
ــط  ــة فق ــل املتقارب ــتوى اجلم ــى مس ع
ــًا  ــا أيض ــد ، وإن ــص الواح ــار الن يف إط

ــة.   ــوص املتتالي ــتوى النص ــى مس ع
ــادة  ــص امل ــة ن ــون صياغ ــث تك     بحي
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــًا  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى 
، فلهــا أن تقــرر اإلحالــة لارتبــاط 
وترســل اضبــارة الدعــوى إىل املحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  األخــرى 
املحكمــة األخــرى برفــض اإلحالــة 

يكــون قابــًا للتمييــز .((.
تكــون   ،  )2/76( املــادة  ونــص      
ــة أن  ــذا النحــو )) للمحكم ــه هب صياغت
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ــاط إذا  ــن لارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى األخــرى مقامــة لــدى 

ــا(( .   ــة ذاهت املحكم
ــن  ــة للطع ــوص املعاجل ــار النص ويف إط
يف األحــكام ، نــرى حتقــق حالتــن مــن 
االلتبــاس املعنــوي بنــص املــادة )186( 
ــذ  ــة الناف ــات املدني ــون املرافع ــن قان م
ــرة  ــاق الفق ــا يف نط ــل إحداه ، إذ تدخ
؛ حيــث  األوىل مــن هــذه املــادة )99( 
هبــا ُياحــظ ، تعارضــًا يف األحــكام 
التــي حتملهــا تراكيــب النــص الواحــد 
املعالــج لــذات املوضــوع ، إال وهــو 

التدخــل يف االســتئناف .
ــث  ــن حي ــارض م ــذا التع ــق ه إذ يتحق
يمكــن  الــذي  األول  احلكــم  كــون 
ــرة  ــص الفق ــة الن ــن مقدم ــتنتاجه م اس
ــن  ــذي يمك ــم ال ــف احلك األوىل ، خيال
اســتنتاجه مــن الشــطر األخــر مــن 
ثــم  وِمــن   ، الفقــرة  بــذات  النــص 
احلكمــن  بــن  التوفيــق  يمكــن  ال 
مــن  ُيســتفاد  فــا  معــًا،  وتطبيقهــا 
اجلمــل املركبــة ، بــأن املــرشع  قــد 
ــر  ــل الغ ــوين لتدخ ــى القان ــَد املعن قي
يف الدعوى االستئـــنافية ، مـــن خـــال 
إشــارته إلـــى أن تدخــل الغر جائــز إذا 
طـــلب الغـــر التدخــل باالنضام إلـــى 

ــتئنافية  ــوى االس ــصوم الدع ــد  خـ أحـ
ــة . ــن جه م

ومــن جهــة أخــرى ٌياحــظ أن املــرشع 
ــم  ــب احلك ــع جوان ــاط بجمي ــد ُاح ق
ــص  ــال الن ــن خ ــل م ــوين للتدخ القان
ــوى  ــر يف الدع ــل الغ ــواز تدخ ــى ج ع
ــق  ــا حي ــر مم ــتئنافية إذا كان األخ االس
لــه الطعــن يف احلكــم بطريــق اعــرتاض 
ــاب  ــك غي ــى ذل ــب ع ــا يرتت ــر ، مم الغ
االرتبــاط املعنــوي بــن دالالت النــص 
القانــوين ، والــذي وجــوده  يقــوي 
مســتوى النــص القانــوين إىل جانــب 

االرتبــاط الشــكي)100(. 
ــرد يف النــص  ــًا ي ــُد تركيب فاالســتثناء َيِع
القانــوين غــر مســتقل باإلفــادة بنفســه 
حيمــل  مســتقل  تركيــب  ويســبقه   ،
 ، القانــوين)101(  احلكــم  مضمــون 
ــن  ــرة )1( م ــص الفق ــب ن ــن بموج لك
ــتثناء  ــا أن االس ــن لن ــادة )186( يتب امل
يكشــف عــدم فعاليــة وجــود املســتثنى 
ــل يف  ــواز التدخ ــدم ج ــو ع ــه إال وه من
االســتئناف، طاملــا أن بإمــكان الغــر 
عــن الدعــوى االســتئنافية التدخــل 
فيهــا أمــا بوصفــه شــخصًا ثالثــًا منضــًا 
ألحــد أطرافهــا أو متدخــًا باالختصــام 
الدعــوى  أطــراف  مــن  لــكل 
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االســتئنافية)102( ، حيــث أن الطاعــن 
باعــرتاض الغــر ال يقبــل طعنــه إال 
إذا وجهــه  لــكل طــريف الدعــوى التــي 
قــد يمــس حقوقــه احلكــم الصــادر 

فيهــا)103( .   
وممــا جيــدر اإلشــارة إليــه هنــا، أن 
التدخــل يف االســتئناف يقتــر عــى 
ــوم  ــبة خلص ــر بالنس ــن الغ ــد م ــن يع َم
اخلصــم  أمــا   ، األصليــة  الدعــوى 
ــن  ــم ومل يطع ــده احلك ــدر ض ــذي ص ال
فيــه ، يبقــى مــع ذلــك خصــًا ، كــا أن 
ــه  ــأ ل ــِض إذ ينش ــوين مل ينق ــزه القان مرك
ــًا، احلــق بالطعــن واحلــق  مركــزًا قانوني

ــذ . بالتنفي
وهــو بذلــك ال يعــُد مــن الغــر إذا 
مل يبــارش الطعــن بطريــق االســتئناف 
حتــى ُيمكــن القــول بأنــه يف حــال 
تدخلــه يكتســب صفــة اخلصــم جمــددًا 
عــوض  قــد  القانــون  أن  بدليــل   ،
حقــه يف الســقوط يف الطعــن بجــواز 
تقديمــه بـــ )االســتئناف املقابــل(، ولــو 
بعــد فــوات مــدة الطعــن فــأن مل يفعــل 
ــه أو  ــث أن تدخل ــه ؛ حي ــاز اختصام ج
اختصامــه ال يكســبه صفــة اخلصــم 
ــزال  ــوين الي ــزه القان ــرة ؛ فمرك ألول م
ــر إال أن  ــر األخ ــدوا األم ــًا وال يع باقي

ــبق  ــراف س ــع أط ــادة جتمي ــون إع يك
درجــة،  أول  خصومــة  يف  ظهورهــم 
ــون  ــرار املطع ــا الق ــدر فيه ــي ص والت

فيــه)104( .
ــن  ــى درجت ــايض ع ــدأ التق ــاالً ملب واع
، والــذي َيِعــُد مــن املبــادئ العامــة 
األصليــة ،الــذي بموجبــه أن نظــرة 
ــايض  ــدة  للتق ــة واح ــى درج ــزاع ع الن
ال تكفــي ، ومــن ثــم يكــون للشــخص 
ــرة  ــن ، م ــزاع مرت ــر الن ــأن ُينظ ــق ب احل
ــرى  ــة األوىل وأخ ــة الدرج ــام حمكم أم
إال   ، الثانيــة  الدرجــة  حمكمــة  أمــام 

وهــي حمكمــة االســتئناف)105( .
ــة  ــوز يف خصوم ــه ال جي ــم فإن ــن ث وِم
ــخص  ــول ش ــتئنافية دخ ــوى االس الدع
أمــام  الدعــوى  يف  طرفــًا  يكــن  مل 
حمكمــة الدرجــة األوىل وإال فــوت عــى 
ــات  ــن درج ــة م ــخص درج ــذا الش ه
التقــايض، وهــو مــا ال جيــوز ملــا يمثلــه 
ذلــك مــن اخــال بمبــدأ املســاواة 
ــام  ــف نظ ــه خيال ــاء ، أي أن ــام القض أم
واختصــاص كل  التقــايض  درجــات 
الدفــاع)106( ،  منهــا واخالــه بحــق 
ــام  ــًا أم ــخص خص ــون الش ــي يك فلك
أن  ِمــن  ،البــد  االســتئناف  حمكمــة 
ــة  ــة الدرج ــام حمكم ــا أم ــون خص يك
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األوىل ِوجــَه أو َوجهــت لــه طلبــات 
. قضائيــة)107( 

وإذا كان عــدم جــواز التدخــل ألول 
مــرة يف خصومــة االســتئناف قاعــدة 
عامــة ، فــأن أنــواع التدخــل ال تتســاوى 
يف درجــة مساســها ملبــدأ التقــايض عــى 
درجتــن؛ لــذا مــن اخلطــأ اطــاق 
ــام  ــًا أم ــل عموم ــر التدخ ــم بحظ احلك
ــة  ــب التفرق ــتئناف، فيج ــة االس حمكم
ينطــوي عــى  الــذي  التدخــل  بــن 
طلبــات جديــدة وبــن الــذي ال يتعــدى 

ــة)108(. ــاع حمض ــيلة دف ــه وس كون
حيــث إن بعضــًا مــن الفقــه يذهــب)109( 
ــر  ــن الغ ــي ُيَمك ــرشع العراق ، إىل أن امل
عــن الدعــوى االســتئنافية بالتدخــل 
أحــد  إىل  االنضــام  طلــب  إذا  فيهــا 
ــل  ــز التدخ ــة، ومل جي ــوم األصلي اخلص

باالختصــام .
ــن  ــل م ــي مل جيع ــا العراق إال إن مرشعن
عــدم جــواز تدخــل الغر يف االســتئناف 
مــن النظــام العــام مماثــًا يف موقفــه 
ــذي  ــي)110( ، ال ــرشع الفرن ــف امل موق
أجــاز رصاحــًة تدخــل الغــر أمــام 
ــه)111(  ــًا كان نوع ــتئناف أي ــة االس حمكم
ــن  ــة م ــك املحكم ــن تل ــدف متك ، هب
املوضوعيــة  النــزاع  بعنــارص  اإلملــام 

مــن  فتتمكــن  كافــة،  والشــخصية 
ــة  ــزاع املوضوعي ــارص الن ــل يف عن الفص
ومــا  وتوابعــه،  كافــة  والشــخصية 

يرتتــب عليــه )112(.
ــوي  ــاس املعن ــق بااللتب ــا يتعل ــا في أم
الــذي يشــوب نــص الفقــرة الثانيــة 
مــن املــادة )186( )113( ، فرجــع ذلــك 
إىل كــون الفقــرة الثانيــة مــن املــادة 
املذكــورة , جــاءت مبتــرة ، حيــث تثــار 
بصددهــا عامــة اســتفهام كبــرة ؛ إذ مل 
ُيشــار فيهــا إىل ســبب إدخــال املحكمــة 
للشــخص الثالــث أكان ذلــك إلظهــار 

ــة ! ــة العدال ــة أم ملصلح احلقيق
ــببن  ــن الس ــًا ب ــًا واضح ــك فرق فهنال
واآلثــار   ، التوصيــف  حيــث  مــن 
ــايض  ــال الق ــا ؛ إذ أن ادخ ــة بينه املرتتب
للشــخص الثالــث إلظهــار احلقيقــة 
جائــز حتــى يف مرحلــة االســتئناف 
عــن  النــص  ســكت  وأن  وحتــى   ،
التريــح بذلــك ، فهــو مســتفاد حكــًا 
، يف حــن يمتنــع عــى قاض االســتئناف 
 ، العدالــة  ملصلحــة  بذلــك  القيــام 
احرتامــًا ملبــدأ التقــايض عــى درجتــن ؛ 
ألن القــايض ســوف حيــرم الغــر الــذي 
ٌيدخــل مــن أحــدى درجــات التقايض، 
ــة)114(. ــر املحكم ــه بأم ــم اختصام إذا ت



263

م.د. مروى عبد اجلليل السويدي
2م 

02
2  

ي  
ثان

ن ال
انو

ك
    

 49
  /

دد 
الع

ــة  ــك الصياغ ــرى ، أن بتل ــا ن     إال إنن
املبتــرة ذات املدلــول النــيص العــام 
بالســاح  النــص  ، ٌيمكــن أن يفــر 
الترشيعــي لقــايض االســتئناف بإدخــال 
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية ملصلحــة 
ــرشع  ــول أن امل ــم الق ــن ث ــة ، وِم العدال
العراقــي أراد معاجلــة اخللــل أو النقــص 
يف الســاح ملحكمــة االســتئناف بإدخال 
الغــر إىل الدعــوى االســتئنافية ؛ فتلــك 
الكلــات    ختفــي ســلطات أوســع 
للقــايض ,وأن اظهــار احلقيقــة هــو نــوع 
مــن العدالــة، ومــن ثم ُيتســتلزم توســيع 
ــة  ــن املحكم ــايض ، بتمك ــلطات الق س
ــل  ــا اغف ــتكاالً مل ــال اس ــك اإلدخ بذل
أو تغافــل عنــه اخلصــوم طاملــا أن ذلــك 
يــؤدي اىل كشــف احلقيقــة والفصــل 
ال  وصــوالً   ، شــاملة  بصــورة  فيهــا 
عطــاء صاحــب احلــق مــن اخلصــوم أو 

ــه)115(. ــر حق الغ
ويف هــذا الصــدد ، نجــد أن املــرشع 
املــرشع  خــاف  عــى  الفرنــي 
املــري)116(, قــد أجــاز بموجــب نــص 
ــراءات  ــون اإلج ــن قان ــادة )555( م امل
الدعــوى  لقــايض   , النافــذ  املدنيــة 
اخلصــوم  يدعــو  أن  االســتئنافية 
ــد  ــة, يع ــب مصلح ــام كل صاح الختص

ــزاع)117(. ــم الن ــًا حلس ــوده رضوري وج
،أن  لنــا  يتبــن  ممــا  الرغــم  فعــى 
واضحــًا  كان   )555( املــادة  حكــم 
ــي ،  ــرشع الفرن ــأن امل ــه ب ــس في ال لب
ــاء  ــن تلق ــو م ــايض ول ــى للق ــد اعط ق
ــر  ــن الغ ــخص م ــام ش ــه اختص نفس
ــد  ــه ق ــتئنافية ، إال إن ــوى االس يف الدع
ــام  ــب االختص ــتصدار طل ــتلزم اس أس
مــن أحــد اخلصــوم ؛ ألن املحكمــة 
ال تســتطيع أن توجــه طلــب للغــر 
مل يقدمــه أحــد اخلصــوم ، وإنــا هلــا 
نحــو  اخلصــوم  طلبــات  توجــه  أن 

الغــر)118(.
ومــن ثــم نؤيــد مــن يــرى)119( ، بإعــادة 
صياغــة نــص املــادة )186( مــن قانــون 
ــق  ــا يتف ــذ ، ب ــة الناف ــات املدني املرافع
ــة  ــه احلالي ــه صياغت ــر إلي ــا تش ــع م م
ــة  ــي درج ــرشع العراق ــد امل ــدم ع يف ع
ــام العــام ، وِمــن  التقــايض مــن النظ
ثــم متكــن املحكمــة بإدخــال أو دخــول 
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية ؛ لغرض 
الفصــل يف النــزاع بصــورة شــاملة مــن 
كافــة جوانبــه ، فيتــاىف مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
ــاة  ــة أو جماف ــكام متناقض ــدور أح وص

ــة. ــر العدال ــن س حلس
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ــل  ــل التعام ــك التعدي ــن بذل      فُيمك
ــة ؛  ــن املرون ــدر م ــتئناف بق ــع االس م
ــق  ــرى تتحق ــة أخ ــؤدي وظيف ــي ي لك
هبــا العدالــة ، تتمثــل يف َعــد االســتئناف 
طريقــًا إلهنــاء التنــازع مــن خــال 
طــرح النــزاع أمــام حمكمــة االســتئناف، 
ــس  ــه, ولي ــع جوانب ــن مجي ــه م وفحص
ــداءة  ــة الب ــأ حمكم ــاح خط ــط إص فق
ــن  ــه م ــول في ــو معم ــق ماه ــى وف ، ع
ــن  ــدد الطع ــي بص ــرشع الفرن ــل امل قب
مــن  خشــية  وال   ، الســتئناف)120( 
ــدأ  ذلــك التعديــل بحجــة املســاس بمب
أن  طاملــا  ؛  درجتــن  عــى  التقــايض 
الدعــوى االســتئنافية ، ُتفحــص فحصــًا 
ــا إال وهــي  ــًا مــن قبــل حمكمــة علي ثاني
حمكمــة التمييــز االحتاديــة، التــي يكــون 
هلــا أن تنقــض احلكــم االســتئنايف امُلَميــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر االرتب ــتئناف بتقدي ــة االس حمكم
والدعــوى  اجلديــدة  الطلبــات  بــن 

االســتئنافية)121(.
بعــد   )186( املــادة  نــص  فيصــر 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.جي
ــام إىل  ــب االنض ــتئناف إذا طل يف االس
أحــد اخلصــوم أو كان حيــق لــه الطعــن 

ــر. 2.  ــرتاض الغ ــق اع ــم بطري يف احلك
جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام 
ــًا  ــن خص ــن مل يك ــال م ــة ادخ املرافع
ذلــك  كان  إذا  املســتأنف،  احلكــم  يف 

رضوريــًا ملصلحــة العدالــة.((.

املطلب الثاين
وضع االلتباس يف التطبيق العميل 

املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يتضمــن 
العراقــي النافــذ ، جمموعــة مــن القواعد 
القانونيــة الشــكلية امللزمــة , والتــي حتدد 
الطــرق ملبــارشة إجــراءات التقــايض يف 
الدعــاوى املدنيــة والســر فيهــا ، وبيــان 
ــوع  ــم املوض ــي ملحاك ــدرج القضائ الت
وحماكــم الطعــن وحتديــد اختصاصاهتــا 
الوظيفيــة والنوعيــة واملكانيــة ، وحتديــد 
طــرق الطعــن القانونيــة يف القــرارات ، 
ــم  ــن املحاك ــدر م ــي تص ــكام الت واألح

ــة)122(. املختلف
ــن  ــذ القوان ــات تتخ ــث إن املجتمع حي
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  وال ســيا 
أفرادهــا  عاقــات  لتنظيــم  وســيلة 
،وكيفيــة تعاملهــم حلايــة حقوقهــم 
ــدين ، إال أن  ــاء امل ــأوا للقض ــا جل إذا م
نصوصــه قــد تشــتمل عــى بعــض 
العبــارات االصطاحيــة التــي قــد ختلق 
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ــد مضمــون  االلتبــاس املعنــوي يف حتدي
تلــك النصــوص بالنســبة للمتعامــل 

.)123 هبا)
ومــن ثــم قــد يكــون هلــا انعكاســًا 
يف تناقــض األحــكام الصــادرة مــن 
ــر  ــن س ــاًة حلس ــدين أو جماف ــاء امل القض
العدالــة يف إجــراءات التقــايض ، ومــن 
ثــم االبتعــاد عــن مــا هيــدف إليــه مرشع  
قانــون املرافعات يف إقامــة رصح قضائي 
يكــون أداًة إلقــرار احلقــوق يف نصاهبــا ، 
ــات  ــل يف املنازع ــداء والفص ورد االعت
،بــا يضمــن طمأنينــة األشــخاص عــى 

ــم)124( . ــم وحرياهت ــم وأرواحه أمواهل
ــاس  ــا ، أن االلتب ــبق أن وضحن ــد س وق
املعنــوي املتحقــق يف إطــار نــص املــادة 
ــذ ، ال  ــات الناف ــون املرافع ــن قان )4( م
ــر حقيقــي  ــًا غ ــًا ظاهري ــُد إال التباس يع
ــي  ــاء العراق ــده القض ــا يؤك ــذا م ، وه
ــت  ــا قض ــك م ــق ذل ــن مصادي ، وم
يف  االحتاديــة  التمييــز  حمكمــة  بــه 
أحــد قراراهتــا ، الــذي جــاء فيــه 
بــأن )...احلكــم املميــز... صحيــح 
وموافــق للقانــون... حيــث أن الثابــت 
ــارة الدعــوى.... أن املحامــي  مــن اضب
ــي  ــن املدع ــا ًع ــن وكي ــور مل يك املذك
ــوى  ــة الدع ــد إقام ــة عن ــة قانوني بصف

غــر  اخلصومــة  تكــون  وبذلــك 
متحققــة، وحيــث أن اخلصومــة مــن 

. )125 النظــام العــام ...( )
املحكمــة،  لــذات  آخــر  قــرار  ويف 
املميــز  احلكــم   ...(( بــأن  قضــت 
ــف  ــح وخمال ــر صحي ــه غ ــد بأن وج
ــظ  ــد لوح ــون.... فق ــكام القان ألح
ــا  ــت دعواه ــد اقام ــتأنفة ق ــأن املس ب
املســتأنف  ضــد  االســتئنافية 
عليهــم/  املدعــى  عليهــم/ 
ــة  ــس اضاف ــخصية ولي ــم الش بصفته
فــأن  وهبــذا   ، مورثتهــم  تركــة  إىل 
يف  عليــه  اختلفــت  قــد  اخلصومــة 
املرحلــة  عــن  البدائيــة  املرحلــة 
ــب  ــة جي ــتئنافية، وألن اخلصوم االس
البدائيــة  الدعــوى  يف  توافرهــا 
ــا  ــتمرارها ذاهت ــي اس ــك يقت وكذل
ألهنــا  االســتئنافية  الدعــوى  يف 
املرحلتــن  كا  يف  واحــدة  وحــدة 
تقــدم  أن  املســتأنفة  عــى  كان  مــا 
طعنهــا االســتئنايف ضــد املســتأنف 
عليهــم اضافــة إىل تركــة مورثهــم 
ألن  ؛  الشــخصية  بصفتهــم  وليــس 
يشء  الرتكــة  إىل  اضافــة  اخلصومــة 
ــم  ــتأنف عليه ــد املس ــة ض واخلصوم
ــر ...(  ــخصية يشء آخ ــم الش بصفته
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املتقــدم  القراريــن  مــن  فُياحــظ 
ــة يف  ــاء رشط اخلصوم ــا ، أن انتف ذكرمه
وكيــل املدعــي يف القــرار األول واضــح 
توجــب  التــي  مــن األســباب  بأنــه 
رد الدعــوى ، أســوة بــرورة توفــر 
رشط اخلصومــة باملدعــى عليــه، الــذي 
ــة  ــادة الرابع ــة ً امل ــه رصاح ــت علي نص
ــَر  ــذي ُأش ــات، وال ــون املرافع ــن قان م

ــاين .  ــرار الث ــه يف الق إلي
أيضــًا رأينــا بصــدد املــادة )75( واملــادة 
)76( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 
النافــذ، أن املــرشع العراقي قد اســتخدم 
مصطلــح التوحيــد ، والــذي ال يمكــن 
ــة  ــاوى املرتابط ــن الدع ــز ب ــه التميي مع
ــاوى ذات  ــدة أو دع ــاوى الواح والدع
ــة كل  ــون لصياغ ــم يك ــن ث ــزاع، وِم الن
مــن املادتــن املذكورتــن انعكاســاته 

ــي . ــاء العراق ــات القض ــى تطبيق ع
ــد  ــن القضــاء ، ق ــًا م ــد جانب ــث نج حي
اختــذ موقــف املــرشع العراقــي ذاتــه ؛ إذ 
ــد  ــه بصــدد توحي ــه  مل ُيبــن يف قرارات أن
الدعــاوى املقامــة أمــام املحكمــة ذاهتــا 
ــا إذا  ــة، في ــم خمتص ــدة حماك ــام ع أو أم
كان التوحيــد املطلــوب أكان يقصــد 
بــه الدعــاوى املتطابقــة أم الدعــاوى 

ــتفاد  ــا يس ــم أن م ــة)127( ، بالرغ املرتابط
مــن مضمــون القــرار ، أن التوحيــد 

ــة . ــاوى املرتبط ــو للدع ــرر ه امُلق
ــز العــراق         فقــد قضــت حمكمــة متيي
يف أحــد قراراهتــا الــذي جــاء فيــه، بــأن 
)...املحكمــة أصــدرت حكمهــا املميــز 
متليــك  املتضمــن  الدعــوى  هــذه  يف 
ــن دون  ــا م ــي هب ــهام املدع ــف الس نص
ــرى  ــوى أخ ــك دع ــظ أن هنال أن تاح
أقيمــت يف ذات املحكمــة مــن قبــل 
مدعــي يف االضبــارة 1954/155عــى 
ــهام  ــس الس ــه وبنف ــي علي ــس املدع نف
وســبب  بــه  املدعــى  أن  وحيــث 
واحــد يف  عليــه  واملدعــى  الدعــوى 
كلتــا الدعويــن ، فــكان عــى املحكمــة 
أن تقــرر توحيدمهــا وتنظــر يف الطلبــن 

بدعــوى واحــدة...()128( .
ــن  ــتنتاجه م ــن اس ــا يمك ــث إن م حي
 ، ذكــره  املتقــدم  القــرار  حيثيــات 
توحيــد  هــو  املطلــوب  التوحيــد  أن 
ــخص  ــاف ش ــرًا الخت ــاط ؛ نظ لارتب
الدعويــن  مــن  كل  يف  املدعــي 
تاحــظ  أن  دون  مــن  املذكورتــن 
أخــرى  دعــوى  هنــاك  أن  املحكمــة 
ُأقيمــت يف ذات املحكمــة مــن قبــل 
ــوم يف  ــاف اخلص ــر، فاخت ــي آخ مدع
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كل مــن الدعويــن ال يكــون يف دعــاوى 
قيــام ذات النــزاع التــي يشــرتط التطابق 
التــام يف املوضــوع والســبب واخلصــوم 

. بصفاهتــم 
    يف حــن ذهــب جانــب آخــر مــن 
التوحيــد  أن  إىل   ، العراقــي  القضــاء 
التطابــق  جيســد  مــا  هــو  املقصــود 
ــر  ــن أو أكث ــارص دعوي ــن عن ــام ب الت
اســتئناف  حمكمــة  قضــت  حيــث   ،
ــة  ــا التمييزي ــة بصفته ــوك االحتادي كرك
فيــه  الــذي جــاء  قراراهتــا  أحــد  يف 
بــأن ) ... القــرار املميــز وجــد أنــه 
غــر صحيــح وخمالــف للقانــون ... 
ــن  ــن البدائي ــد االضبارت ــررت توحي ق
و  2702/ب/2006  املرقمــن 
2722/ب/2006  بإضبــارة الدعــوى 
2701/ب/2006  املرقمــة  البدائيــة 
واعتبــار األخــرة هــي األصــل بذريعــة 
ــبب  ــوع والس ــوم واملوض ــاد اخلص أحت
ــبق وأن  ــا س ــاوى .  بين ــك الدع يف تل
ــوى  ــداءة كل دع ــة الب ــمت حمكم حس
القــرار  يف  وطعــن  منفــردة  بصــورة 
الصــادر يف كل واحــدة منهــا لــدى 
ــدرت  ــا أص ــي بدوره ــة والت ــذه اهليئ ه
قــرار بالنقــض يف كل واحــدة منهــا دون 
أن تطلــب مــن حمكمــة البــداءة توحيــد 

الدعــاوى.()129(. تلــك 
     أمــا فيــا يتعلــق بنــص املــادة )186( 
الغــر  امكانيــة تدخــل  مــن حيــث 
باالختصــام أو مــن حيــث إدخالــه مــن 
قبــل املحكمــة يف الدعــوى االســتئنافية 
، فبالرغــم ممــا يتحقــق بذلــك التدخــل 
أو االدخــال مــن الناحيــة العمليــة مــن 
ــة ، أو  ــكام متناقض ــدور أح ــايف ص ت
العمــل عــى حتقيــق مبــدأ االقتصــاد يف 
اإلجــراءات أو حســن ســر العدالــة 
مــن جهــة)130(، أن مــا يعكســه التدخــل 
ــهم  ــرى يس ــة أخ ــن جه ــال م أو االدخ
يف تعزيــز الــدور اإلجيــايب للقــايض)131( 
، بــا لــه مــن ســلطة تقديريــة)132( ، 
ــذل  ــة بب ــوى احلادث ــدد الدع ــه بص متكن
ــم  ــازع القائ ــم التن ــعه حلس ــا يف وس م
ــدار  ــن وإص ــت ممك ــر وق ــه بأق أمام

ــة )133( .  ــاير العدل ــكام تس أح
ــدد  ــت تتح ــايض وأن كان ــة الق فوظيف
ــق  ــه بتطبي ــم أمام ــازع القائ ــم التن بحس
أن  إال  اخلصــوم  بواســطة  القانــون 
ــوم  ــه للخص ــن ترك ــر ال يمك ــذا األم ه
نصــوص  ُتطبــق  أن  وال   ، فقــط)134( 
فعمــل  ؛  جمــرد  بشــكل  القانــون 
القــايض يعتمــد عــــى االبتــكار يف 
ــدالة  ــون ، لتــــحقيق العــ ــق القان تطبي
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وإقـــرارها)135( .
   وال ســيا أنــه باجلمــع بــن نــص املــادة 
ــادة )4،3/69(  ــم امل )2/186( وحك
مــن قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي 
النافــذ )136( ، تتجــى تلــك الســلطة 
ــا  ــتئناف ، إال أنن ــة االس ــايض حمكم لق
ــم  ــي حلك ــق القضائ ــا أن التطبي وجدن
ــراه  ــدًا عــن مــا ن املــادة )186( كان بعي
ــي  ــاء العراق ــكام القض ــث أن أح ، حي

ــدد . ــذا الص ــة يف ه ــاءت متباين ج
ــل  ــذ بتدخ ــه مل يأخ ــًا من ــث إن جانب حي
الغــر يف الدعــوى االســتئنافية إال يف 
ــه  ــام ، وإدخال ــل باالنض ــة التدخ حال
مــن قبــل املحكمة لغــرض االســتيضاح 

ــه فقــط  . من
ــة  ــز االحتادي فقــد قضــت حمكمــة التميي
يف أحــد قراراهتــا ، الــذي جــاء فيــه 
)... تــرى هــذه املحكمــة أن قبــول 
حمكمــة االســتئناف خصومــة الشــخص 
االســتئنافية  املرحلــة  يف  الثالــث 
حمــل نظــر؛ ألن االصــل يف حــاالت 
بصفــة  الثالــث  الشــخص  تدخــل 
ــداءة  ــة الب ــام حمكم ــل أم ــم حيص خص
الثالــث  الشــخص  دخــول  وقبــول 
البدائيــة  املرحلــة  يف  خصــم  بصفــة 
يعتــر اســتثناء مــن مبــدأ ثبــات املطالبــة 

ــخيص. اال أن  ــا الش ــة بعنره القضائي
احلاجــة املفروضــة التــي يفرزهــا الواقع 
العمــي نتيجــة حتــرك اخلصومــة جعلت 
ــة  ــذه احلاج ــد ه ــى لس ــيلة الفض الوس
وتطورهــا  اخلصومــة  حتــرك  نتيجــة 
ــة  ــث بصف ــخص الثال ــل الش ــي تدخ ه
جــرًا  أو  اختياريــة  بصــورة  خصــم 
عنــه يف املرحلــة البدائيــة ملســوغات 
عمليــه بحتــه. أمــا حالــة قبــول تدخــل 
خصــم  بصفــة  الثالــث  الشــخص 
يف املرحلــة االســتئنافية. فــأن املــادة 
ــت  ــد عاجل ــا )1 و2( ق )186( بفقرتيه
ــي  ــة الت ــة الترشيعي ــك.... واحلكم ذل
دعــت املــرشع العراقــي يف املــادة أعــاه 
ــث  ــخص الثال ــول الش ــر دخ اىل ح
بصفــة خصــم بنــاًء عــى طلبــه وأن 
يكــون منضــًا ألحــد اخلصــوم وليــس 
ــو  ــوم ه ــة أو اخلص ــل املحكم ــن قب م
عــدم حرمــان اخلصــم مــن مرحلــة 
مــن مراحــل التقــايض ألن املرحلــة 
االســتئنافية هــي مرحلة تقــايض بدرجة 
ثانيــة والقــول بخــاف ذلــك يــؤدي اىل 
حرمــان اخلصــم مــن فرصــة التقــايض 
ــذا  ــة ل ــة البدائي ــة اوىل يف املرحل بدرج
ــول  ــن قب ــا ع ــث هن ــال للحدي ــا جم ف
ــم  ــة خص ــث بصف ــخص ثال ــول ش دخ
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ــل  ــن قب ــتئنافية ....م ــة االس يف املرحل
ــادة  ــها ألن امل ــاء نفس ــن تلق ــة م املحكم
)186( بفقرتيهــا مــن قانــون املرافعــات 
حمكمــة  اجتــاه  فــأن  املدنية....لــذا 
ــخص  ــول الش ــول دخ ــتئناف بقب االس
الثالــث يف املرحلــة االســتئنافية خطــأ ال 

يمكــن جتــاوزه ... ()137( .
التمييــز  حمكمــة  قضــت   حــن  يف 
االحتاديــة يف قــرار آخــر هلــا بقبــول 
طلــب الغــر بالتدخــل باالختصــام 
وعــدت   ، االســتئنافية  الدعــوى  يف 
عــدم النظــر يف طلباتــه  بأنــه خرقــًا 
يف القانــون ، حيــث جــاء فيــه)...إن 
وكيــل حمافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه 
قــدم طلبــًا إىل حمكمــة اســتئناف واســط 
ــب  ــتئنافية يطل ــا االس ــة بصفته االحتادي
ــوى  ــًا يف الدع ــه خص ــول موكل ــه قب في
املســتأنف  مواجهــة  يف  االســتئنافية 
لوظيفتــه  إضافــة  واســط  حمافــظ 
قــررت  عليه)ع(،وقــد  ،واملســتأنف 
الطلــب،  قبــول  املذكــورة  املحكمــة 
وتــم دفــع الرســم القانــوين عــن دخوله 
يف الدعــوى ،وبنــاًء عــى طلبــه تــم 
تقديــر قيمــة الســيارة موضــوع الدعوى 
مــن قبــل خبــر انُتخــب هلــذا الغــرض، 
وطلــب احلكــم ملوكلــه بقيمتهــا باعتبــار 

أهنــا تعــود ملوكلــه إضافــة لوظيفتــه 
حســب املســتندات املــرزة يف الدعــوى 
ــا  ــون يف حكمه ــة املطع ،إال أن املحكم
ــث  ــخص الثال ــات الش ــل بطلب مل تفص
حمافــظ كربــاء إضافــة لوظيفتــه ،رغــم 
ــم  ــوى حيك ــًا يف الدع ــح طرف ــه أصب أن
لــه أو عليــه عنــد ثبــوت احلــق املطالــب 
بــه، عليــه يكــون احلكــم املطعــون فيــه 
قــد انطــوى عــى خــرق للقانــون، لــذا 
قــرر قبــول الطعــن ونقــض احلكــم 
إىل  الدعــوى  وإعــادة  فيــه  املطعــون 
ــدار  ــدم وإص ــا تق ــاع م ــا إلتب حمكمته
ــًا  ــاله تلقائي ــا وإرس ــد فيه ــم جدي حك
إىل حمكمــة التمييــز؛ إلجــراء التدقيقــات 

التمييزيــة عليــه( )138(  .
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  اخلامتة
     بعــد إن انتهينــا مــن موضــوع بحثنــا 
املوســوم بـــ االلتبــاس املعنــوي وتأثــره 
ــة يف  ــة )دراس ــوص اإلجرائي ــى النص ع
ــا  ــد لن ــة( ، الب ــات املدني ــون املرافع قان
مــن أن نبــن أهــم االســتنتاجات التــي 
توصلنــا إليهــا ، وِمــن ثــم ســنطرح مــا 
بنينــاه عليهــا مــن توصيــات ، التــي 
ــذ  ــي األخ ــا العراق ــن مرشعن ــل م نأم

ــا :- هب
أوالً. االستنتاجات:-

َيعــُد التــزام الدقــة يف اســتعال . 1
نصــوص  لصياغــة  القانونيــة  اللغــة 
قانــون املرافعــات املدنيــة ، مســألة غايــة 
ــا  ــي تتضمنه ــد الت ــة ؛ إذ بالقواع األمهي
ــط  ــم ضب ــون ، يت ــذا القان ــوص ه نص
ــي يتناوهلــا  ــة النشــاطات الت ــم كاف تنظي
مضمــون نصوصــه يف ميــدان القضــاء ، 
فــإذا مــا صيغــت تلــك النصــوص بلغــة 
واضحــة واســتعال الفــاظ غــر املثــرة 
ــل  ــك إىل جع ــيؤدى ذل ــاس ، فس لالتب
النصــوص القانونيــة متناســقة يف بناءهــا 
الداخــي أو فيــا بينهــا بعضهــا البعــض 
تلــك  تطبيــق  يــؤدي  أن  دون  مــن 
النصــوص إىل صــدور أحــكام قضائيــة 
يتحقــق  أن  دون  مــن  أو   ، متناقضــة 

هبــا هــدرًا يف إجــراءات التقــايض أو 
العدالــة يف  أخــاالً يف حســن ســر 
إجــراءات التقــايض ، ومــن ثــم نتــاىف 
 ، الفعليــة  اإلجرائيــة  اإلشــكاالت 
ــاء  ــدان القض ــا يف مي ــب عليه ــا يرتت وم

ــدين.  امل
ــوين مــن . 2 ــو النــص القان إن خل

كل مــا يــؤدي إىل االلتبــاس واالختاف 
يف حتديــد احلكــم املســتفاد منــه ، يقــوم 
ــات  ــن مكون ــاط ب ــدى االرتب ــى  م ع
ــت  ــا ارتبط ــإذا م ــوين ، ف ــص القان الن
أخــرى  بجملــة  القانونيــة  اجلملــة 
ســياق  يف  أو  النــص  ذات  ســياق  يف 
النصــوص املعاجلــة ملوضــوع معــن 
االســتقرار  ذلــك  مــن  فســيتحقق   ،
ــب  ــا يرتت ــوين، مم ــى القان ــام للمعن الع
عليــه اتصــاف النــص القانــوين  بصفــة 

االنتظــام .
ــة كــرى  ففضــًا عــى أن للرتابــط أمهي
حيــث  القانونيــة،  القواعــد  بنــاء  يف 
ــب  ــتيفاء جوان ــرشع الس ــه امل ــأ إلي يلج
املعنــى القانــوين، واســتقصاء الفــروض 
ــوص  ــا النص ــي تتضمنه ــكام الت واألح
القانونيــة بجوانبهــا املختلفــة ، فــأن 
تناســق املعــاين ُيعــن كل مهتــم بفلســفة 
املقاصــد  اســتخراج  عــى  القانــون 
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 ، القانونيــة  النصــوص  مــن  املنبثقــة 
ــا  ــس في ــا أو يقي ــزل عليه ــم ين ــن ث وم

ــاس .     ــه القي ــمح ب يس
   ثانيًا . التوصيات :-

الترشيعيــة  الصياغــة  غايــات  مــن 
اجليــدة ، تضييــق نطــاق اخلــاف حــول 
مقتضيــات النــص تفســرًا وتطبيقــًا 
ــوين  ــص القان ــم إذا كان الن ــذا يت ، وه
خاليــًا مــن االلتبــاس ، الــذي ال يمكــن 
معــه الوقــوف عــى حقيقــة احلكــم 
ــن  ــك م ــب ذل ــا يصاح ــوين ، وم القان
ــه :- ــة، وعلي ــة القضائي ــاة العدال جماف

ندعــو إىل االهتــام بدراســة . 1
هنــاك  أن  حيــث   ، القانونيــة  اللغــة 
عاقــة وطيــدة باللغــة املعــرة عــن 
ــران  ــون عن ــة والقان ــون ، فاللغ القان
ــتعال  ــل ، وأن اس ــان للفص ــر قاب غ
اللغــة الدقيقــة الواضحــة أداة كفيلــة 
ــادل  ــو ع ــه نح ــون وتطبيق ــاغ القان بإب
الدراســة  تلــك  عــى  يرتتــب  ملــا   ،
ــي  ــدة الت ــرًا  للفائ ــة نظ ــة بالغ ــن أمهي م
ترجــى مــن وراء ذلــك ،إال وهــي رفــع 
املعاجلــة  النصــوص  عــن  االلتبــاس 
ــي . ــدان القضائ ــق باملي ــا يتعل ــكل م ب

ــي . 2 ــا العراق ــن مرشعن ــل م نأم
واملــادة   )75( املــادة  نــص  تعديــل 

)76( مــن قانــون املرافعــات النافــذ 
باســتخدام مصطلــح اإلحالــة لارتباط  
بــدالً مــن مصطلــح التوحيــد ؛ ذلــك أن 
ــذي  ــد وال ــح التوحي ــتخدام مصطل اس
ــدة ،  ــاوى الواح ــاه إىل الدع ــر معن يش
ــن  ــن املذكورت ــن املادت ــاء يف كل م ج
أحدمهــا  خمتلفــن  حلكمــن  معاجلــًا 
وآخــر  املرتابطــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
، وقــد  املتطابقــة  بالدعــاوى  يتعلــق 
ــة  ــكام متناقض ــدور أح ــه ص ــب مع ُيرت
ال حتبذهــا العدالــة يف امليــدان القضائــي 
ــس  ــًا ال لب ــص واضح ــا كان الن ، فكل
ــد  ــر حتدي ــن املي ــح م ــا أصب ــه ، كل في
الفاظــه  مــن  القانــوين  النــص  إرادة 
وعباراتــه، ومــن ثــم ضــان حتقيــق 

ــة.   ــة القانوني العدال
بحيــث تكــون صياغــة نــص املــادة 
تبــن  النحــو ))إذا  )75( عــى هــذا 
ارتباطــًا  للدعــوى  أن  للمحكمــة 
بدعــوى مقامــة قبــًا بمحكمــة أخــرى، 
لارتبــاط  اإلحالــة  تقــرر  أن  فلهــا 
وترســل اضبــارة الدعــوى إىل املحكمــة 
مــن  الصــادر  والقــرار  األخــرى 
املحكمــة األخــرى برفــض اإلحالــة 

يكــون قابــًا للتمييــز .((.
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وصياغــة نــص املــادة )2/76( ، تكــون 
عــى هــذا النحــو ، أن )). للمحكمــة أن 
ــاط إذا  ــن لارتب ــة الدعوي ــرر إحال تق
كانــت الدعــوى األخــرى مقامــة لــدى 

املحكمــة ذاهتــا((  
نقــرتح عــى مرشعنــا العراقــي . 3

تعديــل نــص املــادة )186( مــن قانــون 
وإزالــة  النافــذ،  املدنيــة  املرافعــات  
االلتبــاس املعنــوي الــذي يشــوهبا ؛ 
فبموجــب الفقــرة األوىل مــن املــادة 
ــوي  ــاس املعن ــق االلتب ــورة ، يتحق املذك
املقصــود  احلكــم  حتديــد  باختــاف 
منــه مــن حيــث جــواز أو عــدم جــواز 
ــوى  ــام يف الدع ــر باالختص ــل الغ تدخ
االســتئنافية  .أمــا بموجــب الفقــرة 
الثانيــة مــن ذات املــادة ، فــأن االلتبــاس 
حيــث  مــن  هبــا  متحققــًا  املعنــوي 
أن الفقــرة الثانيــة أجــازت ملحكمــة 
ــوى  ــر يف الدع ــال الغ ــتئناف إدخ االس
يتوضــح  أن  دون  مــن  االســتئنافية 
الغــرض مــن ذلــك اإلدخــال ، أكان 
ــة  ــار احلقيق ــة ام إلظه ــة العدال ملصلح
ــاف  ــه اخت ــب مع ــذي ترت ــر ال ، األم
ــد  ــاء يف حتدي ــاه القض ــه واجت ــاه الفق اجت

ــا . ــود منه ــم املقص احلك
فيصــر نــص املــادة )186( مــن قانــون 

املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ بعــد 
ــو  ــذا النح ــى ه ــه ، ع ــل صياغت تعدي
ــث  ــخص الثال ــل الش ــوز تدخ ))1.جي
ــام إىل  ــب االنض ــتئناف إذا طل يف االس
أحــد اخلصــوم أو كان حيــق لــه الطعــن 
ــر. 2.  ــرتاض الغ ــق اع ــم بطري يف احلك
جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام 
ــًا  ــن خص ــن مل يك ــال م ــة ادخ املرافع
ذلــك  كان  إذا  املســتأنف،  احلكــم  يف 

ــة. ((. ــة العدال ــًا ملصلح رضوري
و نــرى أن هــذا التعديــل ، يتفــق مــع مــا 
تشــر إليــه صياغتــه احلاليــة يف عــدم عد 
املــرشع العراقــي درجــة التقــايض مــن 
النظــام العــام ، فيتــاىف مــا يتحقــق مــن 
عــدم اختصامهــم  مــن تعــدد الدعــوى 
وصــدور أحــكام متناقضة أو مــن جمافاة 
حلســن ســر العدالــة ، ومن ثــم التعامل 
مــع االســتئناف بقــدر مــن املرونــة 
بأنــه يــؤدي وظيفــة أخــرى تتحقــق 
ــاء  ــًا إلهن ــه طريق ــة ، بوصف ــا العدال هب
االســتئناف،  حمكمــة  أمــام  التنــازع 
ــس  ــه، ولي ــع جوانب ــن مجي ــه م وفحص
ــداءة ،  ــة الب ــأ حمكم ــاح خط ــط إص فق
وال خشــية مــن ذلــك التعديــل بحجــة 
املســاس بمبــدأ التقــايض عــى درجتن ؛ 
طاملــا أن الدعــوى االســتئنافية ، ُتفحص 
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ــا إال وهــي  ــًا مــن قبــل حمكمــة علي ثاني
حمكمــة التمييــز االحتاديــة، التــي يكــون 
هلــا أن تنقــض احلكــم االســتئنايف امُلَميــز 
ــأت  ــا أخط ــه إذا م ــر في ــد النظ ، وتعي
ــاط  ــر االرتب ــتئناف بتقدي ــة االس حمكم
والدعــوى  اجلديــدة  الطلبــات  بــن 

ــتئنافية. االس

اهلوامش:-
النــص  روح  القــرين،  اللطيــف  عبــد  1.د. 

القانــوين بــن الداللــة اآلمــرة واملفــرة ، 
مقالــة منشــورة يف املوقــع االلكــرتوين ، الــذي 
متــت زيارتــه يف يــوم 2012/1/2 ، عــى 

املوقــع أدنــاه :-
https://www.aleqt.com/2014/09/04/

article_883196.html

قانــون  2.املــادة )75( واملــادة )186( مــن 
املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ رقــم )83( 

ــدل . ــنة 1969 املع لس
ــوص  ــم النص ــرين، فه ــف الق ــد اللطي 3.د. عب

املوقــع  عــى  منشــورة  مقالــة   ، القانونيــة 
يــوم  يف  زيارتــه  متــت  الــذي  االلكــرتوين 

-: أدنــاه   املوقــع  عــى   ،  2012/1/2
https://www.aleqt.com/2015/08/27/

article_985560.htm   

تفســر  خــاف،  الوهــاب  عبــد  4.د. 

بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 

منشــور يف جملــة القانــون واالقتصــاد ، العــدد 
ــنة  ــارس ، س ــرش، م ــة ع ــنة الثامن األول، الس

ص178.  ،1948
ــون يف  ــة القان ــي ، لغ ــد بيوم ــعيد أمح 5.د. س

ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة يف التاســك 
النــيص (، ط1، دار الكتــب القانونيــة ودار 
ــات ، مــر ، 2010،  شــتات للنــرش والرجمي

ص426-ص427.  وينظــر  ص37، 
6.د. ســام عبــد الزهــرة الفتــاوي وآمنــه 

حامــد ، املعايــر العامــة للصياغــة الترشيعيــة ، 
بحــث منشــور يف جملــة املحقــق احلــي للعلــوم 
ــنة  ــع، الس ــدد الراب ــية ،الع ــة والسياس القانوني

التاســعة ،2017، ص91.  
ــف  ــتاذ جوزي ــاوي واألس ــعدي الضن 7.د. س

 ، واألضــداد  املرتادفــات  معجــم   ، مالــك 
ــس ،  ــاب، طرابل ــة للكت ــة احلديث ط1، املؤسس

،ص567.  2010، بــروت 
8.سورة البقرة ، آية )42(. 

بــن  مقارنــة  دراســة   ، بوقريقــة  9.عــار 

ــورة يف  ــة ، منش ــاس يف اللغ ــوض وااللتب الغم
املوقــع االلكــرتوين، ص4،الــذي متــت زيارتــه 
يف  يــوم 2021/2/17 ،عــى املوقــع أدنــاه :-  
http://dspaceancien.univ- bouira.dz:8080/

jspui/bitstream                                                                 

بخصــوص  التفاصيــل  مــن  للمزيــد    .01

ــر  ــاس، ينظ ــوض وااللتب ــن الغم ــة ب املقارن
ــى  ــه ، ص2 ، ع ــدر ذات ــة ،املص ــار بوقريق ع
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املوقــع أدنــاه :-
http//:dspaceancien.univ-bouira.dz/8080:

jspui/bitstream

11.د. أمحــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 

النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة اإلس ــكام الرشيع ــع أح ــارن م مق
ــة  ــوق ، جامع ــة احلق ــور يف جمل ــث منش ، بح
النهريــن ، املجلــد الســابع ، العــدد الثــاين 

ص171.   ،2004 عــرش، 
ــه ، أن املعنــى الــذي  12.مــا جيــدر اإلشــارة إلي

يســتفاد مــن روح النــص وفحــواه ،ال يقصــد 
بــه مــا يســتفاد مــن عبــارات النــص والفاظــه، 
بــل مــا يســتخلص منــه بوصفــه مــن لوازمــه. 
د. ســعيد أمحــد بيومــي، مصــدر ســابق ، 

ص423.
 ، البــاب  فتــح  مصطفــى  عليــوة  13.د. 

الترشيعــات  ســن  وصياغــة  فــن  أصــول 
 ، القاهــرة  كوميــت،  مكتبــة  ج2،  ،ط1، 

.9 9 5 ص -9 9 4 ص ،2 0 0 7
14.د. ســعد جبــار الســوداين ، القصــور يف 

الصياغــة الترشيعيــة ، بحــث منشــور يف جملــة 
احلقــوق ،اجلامعــة املســتنرية، العــدد الثامــن 
ــة ، 2012، ص105،  ــنة السادس ــرش ، الس ع
د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــايض 
والتجاريــة  املدنيــة  املــواد  يف  التقديريــة 
)دراســة حتليليــة وتطبيقيــة (، دار اجلامعــة 
اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 2008، ص197.
قانــون  مــن   )76( واملــادة   )75( 15.املــادة 

النافــذ. العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
16.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــات ،ط1،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام األص
ــل ،  ــة ، باب ــادق الثقافي ــة دار الص ج2، مؤسس

ص520.  ،2020  ، العــراق 
ــول  ــي ، األص ــد ع ــن عب ــادي حس 71. د. ه

ج1،  ،ط1،  املرافعــات  قانــون  يف  العامــة 
والنــرش  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
ــاد   ــل ، 2020،ص27، د. أجي ــع ، باب والتوزي
قانــون  مقدمــة  الدليمــي،  نايــف  ثامــر 
املرافعــات املدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
اإلســامي والقانــون الوضعــي (، دار الكتــب 
القانونيــة ودار شــتات للنــرش والرجميــات 
ص91   ،2013  ، اإلمــارات   - مــر   ،

.100 ،ص
قانــون  رشح   ، العــام  الرمحــن  18.عبــد 

ــنة 1969،  ــم )83(لس ــة رق ــات املدني املرافع
ج4 ،مطبعــة الزهــراء ، بغــداد ،1990،ص5.
19.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدنيــة، 
ج1، مصــدر ســابق، ص28.

ــات  ــون املرافع ــة قان ــل أمهي ــف موري 20.يص

ــًا  ــات( ، نق ــي للمرافع ــدور االجتاع بـــ )ال
ــاين  ــي الع ــري ع ــاب خ ــد الوه ــن د. عب ع
، نظــام املرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون املــدين 
ــدارات  ــي لإلص ــز القوم األردين (، ط1، املرك
ــش )1( -  ــرة ،2014،، هام ــة ،القاه القانوني
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.107 ص
21.عــار بوقريقــة ، مصــدر ســابق ، ص1، 

منشــور يف املوقــع االلكــرتوين أدنــاه :-
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream

ــظ  ــوص اللف ــل بخص ــن التفاصي ــد م 22.ملزي

ــبندي،  ــزي النقش ــد الع ــر د. أمح ــي ، ينظ اخلف
ــابق ، ص175.  ــدر س مص

32. عبــد املجيــد الســواقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  يف 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إىل جمل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم لغ / قس
كليــة الدراســات العليــا ،2016، ص20 . 
واملــدرس  البكــري  الباقــي  عبــد  24.د. 

ــون ،  ــة القان ــل لدراس ــر، املدخ ــر البش زه
 2015  ، بــروت  لبنــان،   ، الســنهوري  دار 

.1 2 0 ص ،
مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  25.د. 

ص172.  ، ســابق 
ــابق ،  ــدر س ــي، مص ــد بيوم ــعيد أمح 26.د. س

ص464. ص28، 
غمــوض   ، اجلبــوري  ســمر  أمحــد  27.د. 

تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  املحــرر 
ــة ، بحــث منشــور يف جملــة  ــارة التنفيذي االضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ،الع ــد الراب ــوك ، املجل ــة كرك ، جامع

ص306.  ،  2015 ،ج1،  عــرش  اخلامــس 
أمحــد  ود.  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  28.د. 

القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة جلن ــون ( ، مطبع ــة القان ــل لدراس )املدخ
ــر  ــن دون ذك ــرش ،م ــة والن ــف والرتمج التألي
عنــوان النــرش ، 1950، ص206- ص207 .
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 29.د. س

ص112.  ،
30.يــرى املحققــون يف علــم املنطــق إن املعتــر 

النســبة  وحــدة  هــو  التناقــض  حتقــق  يف 
احلكميــة ، فلكــي يكــون هنــاك احتــاد يف 
ــد مــن أن يكــون بينهــا  ــة ،الب النســبة احلكمي
ــف  ــإذا اختل ــوع ، ف ــة املوض ــن ناحي ــاد م احت
املوضــوع مل يتناقضــا ، جلــواز صدقهــا أو 
كذهبــا معــًا ،وقــد تصــدق أحدامهــا وتكــذب 
ــن  ــار حمس ــن . ع ــن خمتلف ــرى كنقيض األُخ
ــات  ــة اإلثب ــن أدل ــض ب ــزريف ،التناق ــزار ال ك
ــة  ــة مقارن ــة قانوني ــة )دراس ــوى املدني يف الدع
بالفقــه اإلســامي( ، أطروحــة تقــدم هبــا 
ــاء،  ــة كرب ــون – جامع ــة القان ــس كلي إىل جمل

2014 ، ص40 ومــا بعدهــا .
ــاء  ــري ، دور القض ــروك الغزي ــاس م 31.د.عب

يف تفســر القانــون )دراســة يف فلســفة القانــون 
(، كليــة احلقــوق ، جامعــة املنوفيــة ، 2005-

ص15،ص17.    ،2006
ــول  ــاب ، أص ــح الب ــى فت ــوه مصطف 32.د. علي

ط1،   ، الترشيعــات  ســن  وصياغــة  فــن 
 ،2007، القاهــرة   ، كوميــت  مكتبــة  ج2، 

.1161 1160-ص ص
ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 33.د. عب
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ــابق ،ص29. ــدر س ــر ، مص البش
ــون  ــادئ القان ــيوطي ، مب ــروت االس 34.د. ث

، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1974، 
ص166، د. أنــور ســلطان ، املبــادئ القانونيــة 
 ، للنــرش  اجلديــدة  اجلامعــة  دار   ، العامــة 

  .437 ص   ،2005  ، اإلســكندرية 
مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  35.د. 

ص179. ص178-  ص173،   ، ســابق 
36.د. ســعد جبــار الســوداين، مصــدر ســابق ، 

ص105.
يف  الثقــايف  البعــد  لطيفــة،  طرافيــة  37.بــو 

ــري  ــون األرسة اجلزائ ــة -قان ــة القانوني الرتمج
شــهادة  لنيــل  مقدمــة  رســالة   ، أنموذجــًا 
 ، وهــران  جامعــة   ، الرتمجــة  يف  املاجســتر 

.26 2008-2009،ص   ، اجلزائــر 
ــاليب  ــو ، أس ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 38.د. نوف

الصياغــة القانونيــة يف النصــوص اجلنائيــة، 
ــون  ــة والقان ــة الرشيع ــور يف جمل ــث منش بح
،جامعــة االمــارات العربيــة املتحــدة ، املجلــد 
التاســع والعــرشون ، العــدد الثالــث والســتون 

ص237.  ،  2015  ،
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 39.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
.79 ص

ــول  ــاعر ، األص ــد الش ــد أمح ــر اهلل حمم 40.ن

اللغويــة يف النصــوص الترشيعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل جامعــة العلوم اإلســامية 
د. ســعد جبــار  2013، ص24،   ، العامليــة 

الســوداين ، مصــدر ســابق ،ص106، د. أمحــد 
عــزي النقشــبندي ، مصــدر ســابق ، ص172.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 41.د. س

حامــد ، مصــدر ســابق ، ص92.
42.ثائــر مجــال الونــداوي ، ســلطة القــايض يف 

ــور يف  ــث منش ــوين ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرشة القضائيــة تصــدر عــن جملــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ، الع ــة الع ــى ،مجهوري األع

عــرش ، متــوز ، العــراق ،2010 ، ص41.
مصــدر   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  43.د. 

ص10.  ، ســابق 
44.عبــد املجيــد الســواقة، مصــدر ســابق ، 

.8 ص
ــدر  ــو ، مص ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 45.د. نوف

ســابق ، ص236.
46.د. عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين ، 

مصــدر ســابق ، ص106، د. اجيــاد ثامــر 
ــات  ــون املرافع ــة قان ــي ، مقدم ــف الدليم ناي

املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص79.
ــة  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 47.د. س

حامــد ، مصــدر ســابق ، ص91.
مصــدر   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  48.د. 

ص65.     ، ســابق 
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 49.د. س

ص105.  ،
50.د. أنور سلطان ، مصدر سابق ، ص65.

ــكلية ،  ــة ، الش ــة املادي ــة الصياغ ــن أمثل 51.ِم

ــاع  ــم  أو اتب ــف إىل الك ــن الكي ــول م أو التح
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طريقــة التقســيم . للمزيــد مــن التفاصيــل 
ــد  ــنهوري ود. أمح ــرزاق الس ــد ال ــر د. عب ينظ
 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 

ص75 ومــا بعدهــا.
52.املــادة )168( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــي النافذ. العراق
53.املادة )171( من ذات القانون أعاه.

ــدر  ــاب ، مص ــح الب ــى فت ــوة مصطف 54.د. علي

ــابق، ص937. س
ــون ،  ــفة القان ــون ، فلس ــي ذن ــن ع 55.د. حس

ــاين ،  ــة الع ــتنرية ، مطبع ــة املس ط1، جامع
،1975،ص252. بغــداد 

أمحــد  ود.  الســنهوري  الــرزاق  عبــد  56.د. 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص78. ص76، 

مصــدر   ، النقشــبندي  العــزي  أمحــد  57.د. 

ص172.  ، ســابق 
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 58.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
.43 ص

ــدر  ــاعر ، مص ــد الش ــد أمح ــر اهلل حمم 59.ن

ص24.  ، ســابق 
60.فمــن خــال وضــوح أســلوب املــرشع 

ــن  ــوين ، ُيمك ــص القان ــة الن ــه يف صياغ ودقت
التــي  القانونيــة  السياســة  عــى  التعــرف 
ينتهجهــا واألهــداف التــي ينبغــي حتقيهــا 
ــد اهلل  ــع . د. نوفــل عــي عب مــن ذلــك الترشي
الصفــو ، مصــدر ســابق ، ص238، د. ســمر 

ــة يف  ــة متعمق ــون )دراس ــر القان تناغــو ، جوه
فلســفة القانــون لطلبــة البحــوث والدراســات 
ط1،  العربيــة(،  الــدول  بجامعــة  العربيــة 
مكتبــة الوفــاء القانونيــة ، اإلســكندرية،2004 

.17 ،ص
ــابق  ــدر س ــوداين ، مص ــار الس ــعد جب 61.د. س

ص197.     ،
62.د. عبــد الــرزاق أمحــد الســنهوري و د.أمحــد 

 ، ســابق  مصــدر   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ص167. ص163، 

ــر  ــاص باملؤمت ــق خ ــن ، ملح ــث نراوي 63.لي

أداة لإلصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو   ، ج1   ، الثــاين  العــدد   ،) والتطويــر 

ص381. ص380-   ،  2017،
ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 64.د. عب

ــابق ،ص72. ــدر س ــر ، مص البش
65.د. دينيــس لويــد ، فكــرة القانــون ، سلســة 

املجلــس  ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب 
الوطنــي للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت 

ص143. ص142-   ،1981  ،
66.د. دينيــس لويــد ، املصــدر ذاتــه ،ص143، 

ص147.  
67.ملــادة )3/1( مــن القانــون املــدين العراقــي 

رقــم )40( لســنة 1951 املعــدل ، د. عبــد 
ــر ،  ــر البش ــدرس زه ــري وامل ــي البك الباق

مصــدر ســابق ، ص121 – ص122.
68.املــادة )215( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــي النافذ. العراق
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ــابق   ــدر س ــوداين ،مص ــار الس ــعد جب 69.د. س

،ص106.
 .70

Robert  J.martineau Drafting Legislation and 

Rules in plain English، west publishingcom-

pany،1991،p،3.  

 ، ســابق  مصــدر   ، لطيفــة  طرافيــة  71.بــو 

.2 3 ص
ــة  ــي ، مقدم ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 72.د. أجي

ــابق ،  ــدر س ــة ، مص ــات املدني ــون املرافع قان
ص98. ص97- 

73.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجــراءات 

ــز  ــدين ، ط1، املرك ــاء امل ــام القض ــايض أم التق
قاهــرة   ، القانونيــة  لإلصــدارات  القومــي 

. ص93  ص92-   ،2020،
التعليــق   ، الشــواريب  احلميــد  عبــد  74.د. 

املرافعــات  قانــون  عــى  املوضوعــي  عــى 
اإلســكندرية،   ، املعــارف  منشــأة  ،ج1، 
مجــال  د.  ص116-ص118،   ،،2004
ــون  ــي يف قان ــاق اإلجرائ ــكل ، االتف ــد هي أمح
املرافعــات املدنيــة ، ط1، دار الفكــر اجلامعــي 

. ص56  ،اإلســكندرية،2018، 
ــن  ــم الذي ــوى ، ه ــخاص الدع ــراد بأش 75.ي

ال تتــم إجراءاهتــا إال هبــم وهــم خصــوم 
الدعــوى والقــايض وأعوانــه . د. مجــال أمحــد 

هيــكل، مصــدر ســابق، ص33.
76.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجــراءات 

التقــايض أمــام القضــاء املــدين ، مصــدر ســابق 

، ص98.
77.د. عبــد احلميــد الشــواريب ، مصــدر ســابق 

، ص640.
78.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدني
الثقافيــة  الصــادق  دار  مؤسســة  ،ط1،ج2، 
ــل ،  العــراق ،  ــع ، باب ــع والنــرش والتوزي للطب

ص557.  ،2020
ــار الســوداين، مصــدر ســابق،  79.د. ســعد جب

ص105.   
80.مدحــت املحمــود ، رشح قانــون املرافعــات 

ــه  ــنة 1969 وتطبيقات ــم )83( لس ــة رق املدني
ــداد  ــة ، بغ ــام للطباع ــة احلس ــة ، رشك العملي
ــودي، رشح  ــاس العب ،1994، ص12، د. عب
ــة  ــة مقارن ــات )دراس ــون املرافع ــكام قان أح
،ط1،دار  القضائيــة(  بالتطبيقــات  معــززة 
 ،  2016، لبنــان   ، بغــداد   ، الســنهوري 

.204 ص
ــة  ــي ، الصف ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 81.د. أجي

ــدة ،  ــة اجلدي ــة ، دار اجلامع ــوى املدني يف الدع
ص73.  ،2020، اإلســكندرية 

82.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة يف 

ــابق ، ص76 –  ــدر س ــة ، مص ــوى املدني الدع
ص78.

ــة  ــات املدني ــون املرافع ــن قان ــادة )5( م 83.امل

ــذ. ــي الناف العراق
ــل إذا  ــًا للتأوي ــوين قاب ــص القان ــون الن 84.يك

ــر  ــل أكث ــث حُيتم ــة ، بحي ــه ظني ــت داللت كان
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مــن حكــم واحــد ولــو بدرجــات متفاوتــة يف 
وضــوح الداللــة عــى هــذه االحتــاالت. ثائر 

ــابق ، ص47.      ــدر س ــداوي ، مص ــال الون مج
85.د. حممــد جابــر الــدوري ، الصيــغ القانونيــة 

ــة  ــات املدني ــون املرافع ــكام قان ــى أح بمقت
ــراق  ــداد ، الع ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ، مكتب
،مــن دون ذكــر ســنة النــرش، ص40، د. عبــد 
الوهــاب خــري عــي العــاين ، مصــدر ســابق 

ص225.  ،
ــن  ــًا م ــه، أن بعض ــارة إلي ــدر باإلش ــا جي 86.مم

فقــه ورشاح القانــون املقــارن أخــذ أيضــًا 
ــم  ــك بأهن ــل ذل ــا ُيعل ــور، ورب ــرأي املذك بال
يــرون أن املصلحــة هــي الــرشط الوحيــد 
لقبــول الدعــوى. د. رمــزي ســيف، الوســيط 
يف رشح قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة، 
ــة ، القاهــرة ، 1968،  ط8،دار النهضــة العربي
ص115، د. رزق اهلل االنطاكــي، الوجيــز يف 
ــة  ــة اجلامع ــة ، مطبع ــات املدني ــول املحاك أص

الســورية ، دمشــق ، 1957 ، ص134.
87.ملزيــد مــن التفاصيــل بصــدد تعاريــف 

الصفــة، ينظــر د. عبــد الوهــاب خــري عــي 
العــاين ، مصــدر ســابق ، ص226-ص227.
88.د. أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي ، الصفــة يف 

الدعــوى املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص57.
ــة  ــون املرافعــات املدني 89.املــادة )75( مــن قان

العراقــي النافــذ.
الشــاملة  املوســوعة   ، مليجــي  90.د.أمحــد 

ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون املرافع ــق ع يف التعلي

ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
لإلصــدارات  القومــي  املركــز  ج1،  ،ط5، 
القانونيــة ، مــر ، مــن دون ذكــر ســنة النــرش، 
ــة  ــاد ثامــر الدليمــي ، احلاي ص1169، د.أجي
اإلجرائيــة للحكــم املــدين مــن التناقــض ، 
دار الكتــب القانونيــة ودار شــتات ،مــر 

ص213.  ،2015  ، -االمــارات 
قانــون  رشح   ، العــام  الرمحــن  91.عبــد 

املرافعــات املدنيــة ، مصــدر ســابق ، ص314.
92.لفتــه هامــل العجيــي ، إجــراءات التقــايض 

 ، مقارنــة(  )دراســة  املدنيــة  الدعــوى  يف 
ــروت ،  ــة ، ب ــن احلقوقي ــورات زي ط1، منش
ــا  ــو الوف ــد أب ــان،2017، ص192، د.أمح لبن
ــات ،  ــون املرافع ــوص قان ــى نص ــق ع ، التعلي
ط5، منشــأة املعــارف، اإلســكندرية ،1968، 

. ص469 
ــة  ــون املرافعــات املدني 93.املــادة )76( مــن قان

العراقــي النافــذ.
 ، ، مصــدر ســابق  الوفــا  أبــو  94.د. أمحــد 

. ص469 
ــة  ــي ، احلاي ــف الدليم ــر ناي ــاد ثام 95.د. أجي

اإلجرائيــة للحكــم املــدين مــن التناقــض ،  
، ص145. مصــدر ســابق ، ص111 

قانــون  مــن   )76( واملــادة   )75( 96.املــادة 

النافــذ. العراقــي  املدنيــة  املرافعــات 
ــة  ــص دالل ــة الن ــن دالل ــرف األصولي 97.يع

ــا ،  ــه منه ــادر فهم ــى املتب ــى املعن ــة ع الصيغ
ــود  ــواء أكان املقص ــياقها ، س ــن س ــود م املقص
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ــاب  ــًا .د. عبدالوه ــة أم تبع ــياقها أصال ــن س م
ــابق ، ص136. ــدر س ــاف ، مص خ

98.املــادة )108( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة 

ــة املــري النافــذ رقــم )13( لســنة  والتجاري
1968 املعــدل،

قانــون  مــن   )1/186( املــادة  99.نصــت 

ــه  ــى أن ــي النافذ،ع ــة العراق ــات املدني املرافع
يف  الثالــث  الشــخص  تدخــل  جيــوز  ))ال 
ــد  ــام إىل أح ــب االنض ــتئناف إال إذا طل االس
ــم  ــن يف احلك ــه الطع ــق ل ــوم أو كان حي اخلص

بطريــق اعــرتاض الغــر.((.
100.د. ســعيد أمحــد بيومــي  ، مصــدر ســابق ، 

ص235.
ــه ،  ــدر ذات ــي ، املص ــد بيوم ــعيد أمح 101.د. س

ص278.
تدخــل   ، العكيــي  حســن  102.رحيــم 

ــة  ــاوى املدني ــر يف الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
 ،2011  ، بغــداد   ، القانونيــة  ،ط1،املكتبــة 

.1 7 1 ص
103.أشــار إىل ذلــك املعنــى قــرار حمكمــة متييــز 

العــراق رقــم 57 / مدنيــة ثانيــة / 972 تأريخ 
1972/7/8 ، منشــور يف جمموعــة األحــكام 
العدليــة تصــدر عــن قســم األعــام القانــوين 
ــدد  ــراق، الع ــة الع ــدل ، مجهوري يف وزارة الع
الثالــث ، الســنة الثالثــة ، 1974، ص124 
الكعبــي  عــي  عبــد  حســن  هــادي  د.   ،
ــات،ط1،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام ،األص
ــرش  ــع والن ــادق للطب ــة دار الص ج3، مؤسس

والتوزيــع ، بابــل ، 2020، ص1134.
104.د.هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي ، 

ــة  األصــول العامــة يف قانــون املرافعــات املدني
،ج3،املصــدر ذاتــه، ص915 .

105.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ، إجراءات 

ــز  ــدين ،ط1، املرك ــاء امل ــام القض ــايض أم التق
،القاهــرة  القانونيــة  القومــي لإلصــدارات 

ص529،  ،2020،
Jean Vincent et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  ، Dalloz.198، p.947.                                                                                        
ــم  ــاوي ، احلك ــي الص ــد اهلل عبداحل 106.د.عب

القضائــي املــدين وطــرق الطعــن فيــه يف قانــون 
املرافعــات وأحــكام الفقــه األســامي،ط1 
القانونيــة  لإلصــدارات  القومــي  املركــز   ،

ص305.  ،2020، ،القاهــرة 
107.د. عبــد اهلل عبداحلــي الصــاوي ،إجــراءات 

التقــايض أمــام القضــاء املــدين ، مصــدر ســابق 
، ص543- ص544.

ــوع  ــد ن ــتئناف حتدي ــة االس ــاط بمحكم 108.ين

التدخــل وال يعتــد بوصــف اخلصــوم للتدخــل 
وانــا العــرة بــا يرتبــه احلكــم يف التدخــل مــن 
آثــار لصالــح املتدخــل. د.هــادي حســن 
يف  العامــة  األصــول  الكعبــي،  عــي  عبــد 
مصــدر  ج2،  املدنيــة،  املرافعــات  قانــون 

ســابق،ص516.
109.للمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص الــرأي 

ــي  ــن الكعب ــر د. هــادي حس ــور، ينظ املذك
العارضــة،  الطلبــات  يف  العامــة  النظريــة   ،
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احللبــي  منشــورات   ،) احلادثــة  الدعــوى 
ص135.  ،2002، بــروت   ، احلقوقيــة 

110.املــادة )554( مــن قانــون اإلجــراءات 

ــنة 1975  ــم )1123( س ــذ رق ــي الناف الفرن
ــدل. املع

إليــه ، أن املــرشع  111.ممــا جيــدر اإلشــارة 

ــوى  ــر يف الدع ــل الغ ــز تدخ ــري ال جي امل
ألحــد  االنضــام  بطلــب  إال  االســتئنافية 
قانــون  مــن  املــادة)2/236(   . خصومهــا 
املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املــري النافــذ.
112.د. هــادي حســن عبــد عــي الكعبــي 

، النظريــة العامــة يف الطلبــات العارضــة ، 
ص113.  ، ســابق  مصــدر 

قانــون  مــن  املــادة )2/186(  نصــت   .113

ــه  ــى أن ــذ، ع ــي الناف ــة العراق ــات املدني املرافع
)) جيــوز للمحكمــة إىل مــا قبــل ختــام املرافعــة 
ادخــال شــخص ثالــث مل يكــن خصــًا يف 

احلكــم املســتأنف.((.
ــي ،  ــي الكعب ــد ع ــن عب ــادي حس 114.د. ه

ــات ج2،  ــون املرافع ــة يف قان ــول العام األص
مصــدر ســابق ، ص520.

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  د.   .115

ــة  ــر ، دار اجلامع ــام الغ ــة يف اختص واملحكم
اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 1997، ص146.
ــات  ــون املرافع ــن قان ــادة )1/236( م 116. امل

ــذ. ــري الناف ــة امل ــة والتجاري املدني
117. املــادة )555( مــن قانــون اإلجــراءات 

ــذ. ــي الناف ــة الفرن املدني

ــوم  ــلطة اخلص ــدي ، س ــد هن د. أمح  .118

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 
.145 138،ص ،ص

د.هــادي حســن الكعبــي، النظريــة   .119

ــات العارضــة ، مصــدر ســابق،  العامــة للطلب
ص105. ص104- 

ــن  ــادة )555( م ــادة )554( وامل امل  .120

ــذ . ــي الناف ــة الفرن ــراءات املني ــون اإلج قان
الطلبــات  بتقديــم  الســاح  إن  إذ   .121

اجلديــدة مــن دون ضابــط مــن شــأنه أن يــؤدي 
إىل تعقيــد الدعــوى وتشــعبها ، فيتأخــر الفصل 
ــرشع  ــده امل ــذي قص ــدف ال ــع اهل ــا ويضي فيه
ــادي  ــراءات وتف ــاد يف اإلج ــو االقتص إال وه
تناقــض األحــكام واســتحالة تنفيذهــا .املــادة 
)69( مــن قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي 
الدليمــي  نايــف  ثامــر  د.أجيــاد  النافــذ، 
املــدين مــن  ، احلايــة الإجرائيــة للحكــم 

التناقــض، مصــدر ســابق ، ص151.
املرافعــات  لقانــون  املوجبــة  122.األســباب 

املدنيــة العراقــي النافــذ .
123.بوطــر افيــه لطيــف ،  مصــدر ســابق ، 

.1 9 ص
ــابق ،  ــدر س ــي ، مص ــل العجي ــه هام 124.لفت

ص9، د.عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين ، 
ــابق ، ص106. ــدر س مص

ــم  ــة رق ــز االحتادي ــة التميي ــرار حمكم 125.ق

1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر يف 
2009)غــر منشــور(. /4 /26
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قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقم   .126

67/اهليئــة املوســعة املدنيــة/2019 صــادر يف 
تأريــخ 2019/2/18)غــر منشــور(.

حمكمــة  قــرار  ذلــك  إىل  أشــار   .127

ــة  ــا التميزي ــة بصفته ــل االحتادي ــتئناف باب اس
 2014/ حقوقيــة  /ت/   134/133 رقــم 
منشــور(. 2014/7/6)غــر  يف  صــادر 
ــد الرمحــن العــام ، قواعــد  128.نقــًا عــن عب

املرافعــات)رشح مقــارن لنصــوص قانــون 
ــم  ــة رق ــة والتجاري ــات املدني ــول املرافع أص
ــكام  ــع أح ــه م ــنة 1956 وتعديات )88( لس
ــون(،  ــواد القان ــى م ــة ع ــز مرتب ــة التميي حمكم
ج2، دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــرش 

، بغــداد ،1962 ، ص172.
كركــوك  اســتئناف  حمكمــة  129.قــرار 

رقــم91/ التميزيــة  بصفتهــا  االحتاديــة 
صــادرة  دعــاوى/2008  توحيــد 

منشــور(. يف2008/4/15)غــر 
130.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــايض 

فهــر عبــد العظيــم ، املنطــق القضائي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة يف ض ــة تطبيقي نظري
النهضــة  دار   ، ط1   ،  ) املريــة  املحاكــم 

2011، ص795.  ، القاهــرة   ، العربيــة 
ــة ، دار  ــات املدني ــدي، املرافع ــد هن 131.د.أمح

 ،2010 اجلامعــة اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 
ص253. ص252- 

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  132.د.أمحــد 

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 

، ص135، د. نبيــل إســاعيل عمــر ، مصــدر 
ص409.  ، ســابق 

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  133.آدم 

نطــاق  تعديــل  يف  املدنيــة  املحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إىل كلي
جــزًء مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه يف 

ص42.  ،1979  ، القانــون 
اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  134.د. 

واملحكمــة يف اختصــام الغــر ، مصــدر ســابق 
.134 ،ص

ــر  ــدرس زه ــري وامل ــي البك ــد الباق 135.د.عب

ــروف  ــابق ، ص72، ال ــدر س ــيد ، مص الرش
عبــد  فهــر  والقــايض  ملكيفــك  باجــران 

العظيــم ، مصــدر ســابق ، ص139.
136.املــادة )2/186( واملــادة )4،3/69( مــن 

قانــون املرافعــات املدنيــة العراقــي النافــذ.
رقــم  االحتاديــة  التميــز  حمكمــة  137.قــرار 

ــة/ 2018  ــعة املدني ــة املوس 323/322/اهليئ
صــادر يف 2018/10/10)غــر منشــور(.
138.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم11/

صــادر  مدنيــة/2009  موســعة  هيئــة 
النــرشة  يف  منشــور  يف2009/6/17، 
القضائيــة التــي تصــدر عــن املركــز اإلعامــي 
للســلطة القضائيــة يف العــراق ـ جملــس القضاء 
ــدد العــارش ،  ــة العــراق ، الع األعــى، مجهوري

الثــاين/2010،ص23. كانــون 
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املصادر:
القــرآن  بعــد  العربيــة  اللغــة  . كتــب  أوالً 

-: الكريــم 
د. ســعدي الضنــاوي واألســتاذ جوزيــف 
 ، واألضــداد  املرتادفــات  معجــم   ، مالــك 
ط1، املؤسســة احلديثــة للكتــاب ، طرابلــس ، 

بــروت ، 2010 .
ثانيًا. الكتب القانونية :-

ــون  ــة قان ــي ،  مقدم ــر الدليم ــاد ثام 1.د. أجي
املرافعــات املدنيــة ) دراســة مقارنــة بــن الفقــه 
اإلســامي والقانــون الوضعــي ( ، دار الكتــب 
ــات ،  ــرش والرجمي ــتات للن ــة ودار ش القانوني

ــارات ، 2013.  ــر واإلم م
اإلجرائيــة  احلايــة   ، 2.ــــــــــــــــــــــ 
ــب  ــض ،دار الكت ــن التناق ــدين م ــم امل للحك
ــارات ،  ــر -االم ــتات ، م ــة ودار ش القانوني

.2015
ــوى  ــة يف الدع 3.ــــــــــــــــــــــ ، الصف
ــكندرية  ــدة ، اإلس ــة اجلدي ــة ، دار اجلامع املدني

 .  2020،
4.د. أمحــد أبــو الوفــا ، التعليــق عــى نصــوص 
ــارف ،  ــأة املع ــات ، ط5 ، منش ــون املرافع قان

ــكندرية ، 1968. اإلس
الشــاملة  املوســوعة   ، مليجــي  أمحــد  5.د. 
ــآراء  ــات ) ب ــى قانــون املرافع ــق ع يف التعلي
ــاء(  ــكام القض ــة وأح ــغ القانوني ــه والصي الفق
لإلصــدارات  القومــي  ط5،ج1،املركــز   ،
القانونيــة ، مــر ،مــن دون ذكــر ســنة النــرش.

اخلصــوم  ســلطة   ، هنــدي  أمحــد  6.د. 
ــة  ــر ، دار اجلامع ــام الغ ــة يف اختص واملحكم

.1997، اإلســكندرية   ، اجلديــد 
 ، ــة  املدني ــات  املرافع 7.ــــــــــــــــــــــ، 
دار اجلامعــة اجلديــدة ، اإلســكندرية ، 2010 .
8.د. أنــور ســلطان ، املبــادئ القانونيــة العامــة 
ــكندرية  ــرش ، اإلس ــدة للن ــة اجلدي ، دار اجلامع

.2005،
9.الــروف باجــرن ملكيفــك والقــايض فهــر 
عبــد العظيــم ، املنطــق القضائــي ) دراســة 
ــكام  ــون وأح ــوء القان ــة يف ض ــة تطبيقي نظري
املحاكــم املريــة ( ،ط1 ، دار النهضــة العربيــة 

، القاهــرة ، 2011.
10.د. ثــروت االســيوطي ، مبــادئ القانــون ، 

دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، 1974.
االتفــاق   ، هيــكل  أمحــد  مجــال  11.د. 
املدنيــة  املرافعــات  قانــون  يف  اإلجرائــي 
اجلامعــي  الفكــر  ط1،دار  والتجاريــة، 

.2018، ،اإلســكندرية 
ــون  ــفة القان ــون ، فلس ــي ذن ــن ع 12.د. حس
ــاين ،  ــة الع ــتنرية ، مطبع ــة املس ، ط1، جامع

ــداد ،1975. بغ
القانــون  فكــرة   ، ليويــد  دينيــس  13.د. 
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون واآلداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن املجل

.1981  ، الكويــت   ،
تدخــل   ، العكيــي  حســن  رحيــم   .41
ــة  ــاوى املدني ــر يف الدع ــوة الغ ــال ودع وإدخ
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.2011  ، بغــداد   ، القانونيــة  ،ط1،املكتبــة 
ــول  ــز يف أص 15.د. رزق اهلل االنطاكي،الوجي
املحاكــات املدنيــة ، مطبعــة اجلامعــة الســورية 

ــق، 1957. ،دمش
رشح  يف  الوســيط  ســيف،  رمــزي  16.د. 
ــة ، ط8،  ــة والتجاري ــات املدني ــون املرافع قان

القاهــرة ، 1968.  ، العربيــة  النهضــة  دار 
17.د. ســعيد أمحــد بيومــي ، لغــة القانــون يف 
ضــوء علــم لغــة النــص )دراســة يف التاســك 
ودار  القانونيــة  الكتــب  دار  ط1،   ,) النــيص 
ــر ، 2010.  ــات ،م ــرش والرجمي ــتات للن ش
القانــون  جوهــر   ، تناغــو  ســمر  18.د. 
ــة  ــون لطلب ــفة القان ــة يف فلس ــة متعمق )دراس
بجامعــة  العربيــة  والدراســات  البحــوث 
الوفــاء  مكتبــة  ط1،   ،) العربيــة  الــدول 

.2004 اإلســكندرية،   ، القانونيــة 
أحــكام  رشح  العبــودي،  19.د.عبــاس 
قانــون املرافعــات )دراســة مقارنــة معــززة 
ــة( ،ط1، دار الســنهوري  بالتطبيقــات القضائي

، بغــداد ، لبنــان ،2016.
دور   ، الغزيــري  مــروك  عبــاس  د.   .02
القضــاء يف تفســر القانــون )دراســة يف فلســفة 
القانــون (، كليــة احلقــوق ، جامعــة املنوفيــة ، 

.2006-2005
 ، الصــاوي  عبداحلــي  اهلل  عبــد  د.   .12
ــدين ،  ــاء امل ــام القض ــايض أم ــراءات التق إج
ــة  ــدارات القانوني ــي لإلص ــز القوم ط1، املرك

 .2020، القاهــرة   ،

احلكــم  ـــــــــــــــــــــــ،   .22

يف  فيــه  الطعــن  وطــرق  املــدين  القضائــي 
قانــون املرافعــات وأحــكام الفقــه اإلســامي، 
ط1 ، املركــز القومــي لإلصــدارات القانونيــة ، 

 .2020  ، القاهــرة 
23.د. عبــد الباقــي لبكــري وم.زهــر البشــر 
، املدخــل لدراســة القانــون ، دار الســنهوري ، 

لبنــان ، بــروت ، 2015.
42. د. عبــد احلميــد الشــواريب ، التعليــق عــى 
املوضوعــي عــى قانــون املرافعــات ، ج1 ، 

ــكندرية، 2004. ــارف ، اإلس ــأة املع منش
52. عبــد الرمحــن العــام ، قواعــد املرافعات، 
ج2 ،دار التضامــن للطباعــة والتجــارة والنــرش 

، بغــداد ، 1962.
ــات  ــون املرافع 26.ـــــــــــــــــ ،رشح قان
املدنيــة رقــم )83(لســنة 1969 ، ج4 ، مطبعــة 

الزهــراء ، بغــداد ،1990.
27.د.عبــد الــرزاق الســنهوري ود. أمحــد 
القانــون  أصــول   ، ســتيت  أبــو  حشــمت 
ــة  ــة جلن ــون( ،مطبع ــة القان ــل لدراس )املدخ
ــر  ــن دون ذك ــرش ، م ــة والن ــف والرتمج التألي

النــرش ،1950. عنــوان 
28.د. عبــد الوهــاب خــري عــي العــاين 
، نظــام املرافعــات )دراســة فقهيــة مقارنــة 
بــن الرشيعــة اإلســامية والقانــون املــدين 
ــدارات  ــي لإلص ــز القوم األردين (، ط1، املرك

القانونيــة، القاهــرة ، 2014. 
 ، البــاب  فتــح  مصطفــى  عليــوه  29.د. 
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أصــول فــن وصياغــة ســن الترشيعــات ،ط1، 
.2007، القاهــرة  كوميــت،  ج2،مكتبــة 

،إجــراءات  العجيــي  هامــل  لفتــه   .03
)دراســة  املدنيــة  الدعــوى  يف  التقــايض 
ــة ،  ــن احلقوقي ــورات زي ــة(، ط1، منش مقارن

.2017، ،لبنــان  بــروت 
القانــون  فكــرة   ، لويــد  دينيــس  د.   .13
ثقافيــة شــهرية يصدرهــا  كتــب  ، سلســة 
ــون واآلداب  ــة والفن ــي للثقاف ــس الوطن املجل

.1981  ، الكويــت   ،
الصيــغ   ، الــدوري  جابــر  حممــد  32.د. 
ــون املرافعــات  ــة بمقتــى أحــكام قان القانوني
ــداد ،  ــة ، بغ ــاح القانوني ــة صب ــة ، مكتب املدني

ــرش.  ــنة الن ــر س ــراق ، دون ذك الع
قانــون  ،رشح  املحمــود  33.مدحــت 
ــنة 1969  ــم )83( لس ــة رق ــات املدني املرافع
وتطبيقاتــه العمليــة ، رشكــة احلســام للطباعــة 

.1994، بغــداد   ،
34.د. نبيــل إســاعيل عمــر، ســلطة القــايض 
التقديريــة يف املــواد املدنيــة والتجاريــة )دراســة 
حتليليــة وتطبيقيــة (، دار اجلامعــة اجلديــدة 

،اإلســكندرية ،2008.
النظريــة   ، الكعبــي  35.د. هــادي حســن 
العارضة)الدعــوى  الطلبــات  يف  العامــة 
احلادثــة (، منشــورات احللبــي احلقوقيــة ، 

.2002  ، بــروت 
يف  العامــة  األصــول   ، 36.ــــــــــــــــــ 
ج3،  ج2-  ج1-  ،ط1،  املرافعــات  قانــون 

والنــرش  للطبــع  الصــادق  دار  مؤسســة 
 .2020  ، بابــل   ، والتوزيــع 

ــة  ــح اجلامعي ــائل واالطاري ــًا. الرس ثالث
-:

ســلطة  مــدى   ، النــداوي  وهيــب  1.أدم 

نطــاق  تعديــل  يف  املدنيــة  املحكمــة 
الدعوى)دراســة مقارنــة( ، رســالة مقدمــة 
ــون والسياســة ، جامعــة بغــدار  ــة القان إىل كلي
جــزًء مــن متطلبــات درجــة الدكتــوراه يف 

.1979 القانــون، 
2.بــو طرافيــة لطيفــة ،البعــد الثقــايف يف الرتمجة 

الفانونيــة - قانــون األرسة اجلزائــري أنموذجــًا 
ــتر يف  ــهدة املاجس ــل ش ــة لني ــالة مقدم ،رس
الرتمجــة ،جامعــة وهــران ، اجلزائــر ، 2008-

.2009
3.عبــد املجيــد الســواقة، أمــن اللبــس وأثــره 

دكتــوراه  أطروحــة  اللغــوي،  التطــور  يف 
ــا  ــات العلي ــة الدراس ــس كلي ــة إىل جمل مقدم
ــة  ــة مؤت ــا ،جامع ــة وآداهب ــة العربي ــم لغ / قس

كليــة الدراســات العليــا ،2016. 
ــن  ــزريف ،التناقــض ب 4.عــار حمســن كــزار ال

ــة  ــة )دراس ــوى املدني ــات يف الدع ــة اإلثب أدل
قانونيــة مقارنــة بالفقــه اإلســامي( ، أطروحة 
تقــدم هبــا إىل جملــس كليــة القانــون – جامعــة 

ــاء، 2014. كرب
ــول  ــاعر ، األص ــد الش ــد أمح ــر اهلل حمم 5. ن

اللغويــة يف النصــوص الترشيعيــة، رســالة 
دكتــوراه مقدمــة إىل جامعــة العلوم اإلســامية 
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ــة ، 2013. العاملي

رابعًا . البحوث القانونية :-
غمــوض   ، اجلبــوري  ســمر  أمحــد  1.د. 
تأخــر  التنفيــذي كأحــد أســباب  املحــرر 
ــة ، بحــث منشــور يف جملــة  ــارة التنفيذي االضب
ــية  ــة والسياس ــوم القانوني ــون للعل ــة القان كلي
ــدد  ــع ، الع ــد الراب ــوك ، املجل ــة كرك ، جامع

 .2015 عــرش،ج1،  اخلامــس 
2.د. أمحــد العــزي النقشــبندي ، غمــوض 
النصــوص الدســتورية وتفســرها )بحــث 
ــامية (  ــة اإلس ــكام الرشيع ــع أح ــارن م مق
، بحــث منشــور يف جملــة احلقــوق جامعــة 
النهريــن ، املجلــد الســابع، العــدد الثــاين 

.2004 عــرش، 
3.ثائــر مجــال الونــداوي ، ســلطة القــايض يف 
ــور يف  ــث منش ــوين ، بح ــص القان ــل الن تأوي
النــرشة القضائيــة تصــدر عــن جملــس القضــاء 
ــث  ــدد الثال ــراق ،الع ــة الع ــى ، مجهوري األع

ــراق ،2010. ــوز ، الع ــرش ، مت ع
4. د. ســعد جبــار الســوداين ، القصــور يف 
يف  منشــور  بحــث   ، الترشيعيــة  الصياغــة 
جملــة احلقــوق ، اجلامعــة املســتنرية ، العــدد 

الثامــن عــرش، الســنة السادســة ، 2012.
ــه  ــاوي وآمن ــرة الفت ــد الزه ــام عب 5.د. س
ــة  ــة الترشيعي ــة للصياغ ــر العام ــد ,املعاي حام
احلــي  املحقــق  جملــة  يف  منشــور  ،بحــث 
للعلــوم القانونيــة والسياســية ،العــدد الرابــع، 

الســنة التاســعة ،2017. 

،تفســر  خــاف  الوهــاب  عبــد  6.د. 
بحــث   ، وتأويلهــا  القانونيــة  النصــوص 
ــدد  ــاد , الع ــون واالقتص ــة القان ــور يف جمل منش
 ، مــارس   ، عــرش  الثامنــة  الســنة   ، األول 

.1 9 4 8
ــر  ــاص باملؤمت ــق خ ــن ،ملح ــث نراوي 7.لي
أداة لإلصــاح  )القانــون  الرابــع  الســنوي 
مايــو،   ، ج1  الثــاين،  (،العــدد  والتطويــر 

.2 0 1 7
ــاليب  ــو، أس ــد اهلل الصف ــي عب ــل ع 8.د. نوف
الصياغــة القانونيــة يف النصــوص اجلنائيــة، 
ــون   ــة والقان ــة الرشيع ــور يف جمل ــث منش بح
 ، املتحــدة  العربيــة  االمــارات  ،جامعــة 
ــث  ــدد الثال ــرشون، الع ــع والع ــد التاس املجل

.2015 والســتون، 

خامسًا . القوانني:- 
أ. العراقية – 

رقــم)83(  املدنيــة  املرافعــات  قانــون   .1
لســنة1969 املعــدل ، منشــور يف الوقائــع 
 8/  10 بتأريــخ   1766 العــدد   ، العراقيــة 

.1969 /
ــنة 1951  ــم )40( لس ــدين رق ــون امل 2. القان
ــدد  ــة ، الع ــع العراقي ــور يف الوقائ ــدل, منش املع

بتأريــخ 1951/9/8.  3015
ب. املرية:-

قانــون املرافعــات املدنيــة والتجاريــة املــري 
النافــذ رقــم )13( لســنة 1968 املعــدل .

ج. الفرنسية :-
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رقــم  النافــذ  املدنيــة  اإلجــراءات  قانــون 
. املعــدل   1975 لســنة   )1123(

سادسًا . الدوريات :-
ــز  ــن املرك ــدر ع ــي تص ــة الت ــرشة القضائي الن
اإلعامــي للســلطة القضائيــة يف العــراق ـ 
ــراق ،  ــة الع ــى ، مجهوري ــاء األع ــس القض جمل

ــاين/2010. ــون الث ــارش ، كان ــدد الع الع
سابعًا . القرارات القضائية غري املنشورة :-

1.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم 
1273/ إقامــة دعــوى /2009 صــادر يف 

.2009 /4 /26
رقــم  االحتاديــة  التميــز  حمكمــة  2.قــرار 
ــة/ 2018  ــعة املدني ــة املوس 323/322/اهليئ

.2018/10/10 يف  صــادر 
3.قــرار حمكمــة التمييــز االحتاديــة رقــم 67/
يف  صــادر  املدنيــة/2019  املوســعة  اهليئــة 

.2019 /2 /18
ــة  ــوك االحتادي ــتئناف كرك ــة اس ــرار حمكم 4.ق
91/توحيــد  رقــم  التميزيــة  بصفتهــا 
دعــاوى/2008 صــادر يف 2008/4/15.
5. قــرار حمكمــة اســتئناف بابــل االحتاديــة 
التميزيــة رقــم 134/133 /ت/  بصفتهــا 
حقوقيــة /2014 صــادر يف 2014/7/6. 

ثامنًا. املصادر باللغة األجنبية :-
     1. Robert  J.martineau Drafting Legislation 

and Rules in plain English, west publishing 

company,1991

2.Jean vincet et Serge Guinchard ;procedure 

civil 20ed  , Dalloz.198.    

تاسعًا. املقاالت االلكرتونية :-
1.  د. عبــد اللطيــف القــرين، روح النــص 
الداللــة اآلمــرة واملفــرة،  بــن  القانــوين 
مقالــة منشــورة يف املوقــع االلكــرتوين ، الــذي 
يــوم 2012/1/2 ،عــى  زيارتــه يف  متــت 

ــاه :- ــع أدن املوق
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2014 /09 /04 /

ar t i c l e_883196 .htm l                 

2. د عبــد اللطيــف القــرين ، فهــم النصــوص 

العــرب  جريــدة  االقتصاديــة  القانونيــة، 
املوقــع  يف  منشــورة  ،مقالــة  االقتصاديــة 
االلكــرتوين ، الــذي متــت زيارتــه يف يــوم 

أدنــاه:- املوقــع  ،عــى   2012/1/2
ht tp s : / /w w w.a l eqt . com/2015 /08 /27 /

ar t i c l e_985560 .htm l                                                  

3.  عــار بوقريقــة ، دراســة مقارنــة بــن 
ــورة يف  ــة ،منش ــاس يف اللغ ــوض وااللتب الغم
املوقــع االلكــرتوين الــذي متــت زيارتــه يف  

-:  2021/2/17 يــوم 
http://dspaceancien.univ-bouira.dz:8080/

jspui/bitstream   
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(Abstract)

 The Civil Procedure Law undertakes the 

task of regulating the behavior of persons 

within the framework of the judicial field, 

with the binding legal texts it contains, 

which are described as containing formal 

rules that cannot be violated.

      Hence, it is imperative that the legal text 

express itself through the language used in 

its drafting, by which it avoids everything 

that causes confusion in determining 

the intended provision of the legal rules 

included in the texts of the applicable civil 

procedure law.

    The recipient does not have a meaningful 

confusion of the meaning of the judgment 

drawn from the text itself, otherwise it will 

be realized that contradictory judgments are 

issued or wasted in litigation procedures or 

breach of the proper functioning of justice 

in the court field.

      The implementation of the legal text 

is linked to its wording, and when this 

wording is clear and not ambiguous, it will 

clearly reflect the intention of the legislator.

     The importance of research in the moral 

ambiguity that may mar a certain procedural 

text lies in shedding light on the problems 

it raises, which will motivate interest in 

drafting the procedural text based on the 

manifestation of the role of the pleading law 

in a way that serves the proper functioning 

of justice in the judicial field, by giving 

effectiveness in Application of substantive 

laws.


