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د .فرات رستم أمين الجاف
مدرس القانون الخاص
كلية القانون والعلوم السياسية /جامعة كركوك

بصددد ر الحكددت تنددتالذ الةحكةدده باتنددة بةلانددبه لةددة مصددمت ما د بحكةنددة ا ددرج
الازاع ةن باه الةحكةه ن اء كةات إعةدة الاظر ةن تمقةء الننة أ باةء عمى طمدب
ال ص ت  ,مال تنتطاع الةحكةه العد ل عةة قضت ب أ تعدام إب مقة لمقةا ن .
انددتالةذ بادده القةضددن الةدددان تقتصددر مقدط عمددى الةندداله التددن مصددمت مانددة باددد
الحكت  ,مماس لمةحكةه التن قضت بةلدان عمى الةدان أن تع د تعطاد ةنمده ال مدةء
أ أن تقضددى بلددة ل حكةنددة بةلالددةذ الةع ددل بعددد صددد ر باا د

اددر ةلددة ل بددذل

الالةذ.
هددذا ةددن اب ددذ باظددر اوهتةددةت د از القةضددن الةدددان العددد ل عةددة اصدددر ةددن
ق اررات قتاه إذا تغارت ابنبةب التن أنتاد الانة الحكت ا ب الةحكةه من تصحاح
ال طددا الةددةدك الكتددةبن مددن الحنددةب مددن ابحكددةت التددن أصدددرتنة  ,مضددال عددن
تلنار الحكت الذك أصددرت إذا ةدة رد ماد لدانة ةدن الغةد
احد ال ص ت.

ازهددة

ذلد بادةء عمدى طمدب
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Abstract
Verdict the court mandate exhausted for what separated the

judgment goes out the conflict of jurisdiction of the court to
reconsider whether on its own or at the request of opponents,

you can not turn away from what the court ruled him or
amended except in accordance with law .

Depletion of the mandate of civil judge only on the issue in

which the separated item rule limited, it is not the court, which
ruled that the religion of the debtor to come back and give him

a deadline to fulfill or to spend inclusion ruling access
accelerated after its release that are not covered by this force.

This is taking into interest passport civil judge reversed from

what issued from temporary decisions if the reasons cited by

government and the duty of the court in the physical error
written in the account in the sentences handed down by

correcting changed, as well as a permissible interpretation of
its judgment if there were a bit of a mystery and so at the
request of one of the litigants .
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الا دزاع عمددى القضددةء ه د الحص د ل عمددى حكددت مددن

ة ض د ع الا دزاع ,مدددذا أصدددرت الةحكةدده حكةددة مددن الة ض د ع ماانددة قددد أدت ال ظالدده
ابنةناه انتالذت باةتنة  ,مال ا ز ل أن تعاد الاظر ةرة أ رى من الازاع ذات .
لكن الةحكةه ب تندتالذ باتندة مدن الة ضد ع مدن حةلده إصددارهة قد اررات تتعمد

بةلدع ى الةدااه قبل اللصل من الازاع .من ض ء ذلد  ,اترتدب عمدى صدد ر الحكدت

الانددةنن الحةنددت لما دزاع الاط د ب د ةددن قبددل القةضددن الةدددان ددر ج الا دزاع ةددن بادده
الةحكةه التن أصدرت بحاث ب ا د ز لندة أن تضدع اددهة عماد ةااده ند اء ةدن تمقدةء

الننة أ باةء عدل طمدب ال صدت  .ةدن هادة مااادة ببدد ةدن بادةن أهةاده هدذا الة ضد ع
هدا الدرانه ةانج

طه البحث هذا ةة ناتاة ل تبةعة.

اوالً  :أهمية موضوع الدراسة-:

اترتدب عمددى صدد ر ابحكددةت بددة تالا أا اعندة مددن الدددع ى الةدااده أ ددةر قةا اادده

ة تملدده أهددت هددذ اب ددةر هددن ددر ج الا دزاع ةددن بادده الةحكةدده أذ عددن طراقنددة اتالددذ
القةضددن الةدددى بات د ةددن تم د الدددع ى  ,ملضددال عددن أهةادده الة ض د ع مددن ةاددةدان
درانه الق ااان او راناه  ,االحظ ما أن القةضن ب اةم الح من إحداث تغاادر أ
تعدال أ إضةمه أب اذا كةن ذل بعد نم

إحدى طر الطعن التن اقررهة القدةا ن,

من د بعددد إصدددار الحكددت انددتالذ بات د ما د  ,مددال اح د ل د الع د دة ةاادده الددى ةبةل درة
نمطت القضةناه التن انتالذهة العدد ل عةدة قضدى بد  .لد تبدان لد عددت عدالده أ

عدت صحه ةة قضى ب  .النمطه التن انتالذهة القةضن الةدان من هذا ال ص ص

هن نمطت القضةناه لاس ارهة  .إذ ان ابنتالةذ ب اك ن أب اتا ه لماط بةلحكت
الحكت القضةنن ب اك ن أب إنتعةةب لمنمطه القضةناه .
كل هذ ابة ر ت عل الحة ه ةمحده لغدر

ب أهةات اب ةر التن اترتب عما .

التصددك لندذا الة ضد ع التعرادا
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ثانياً :هدف الدراسة-:

أن هدددا الد ارندده ه د تاددة ل أحددد أ ددةر ابحكددةت القضددةناه ةحة لدده ةعرمدده ةلن د ت

قةعدددة انددتالةذ بادده القةضددن الةدددان مددن الدددع ى الةداادده التصدددك ل ةمدده التنددة بت
الت د ددن ت د ددةر بص د دددد ةعةل تا د ددة لة ضد د د ع البح د ددث ة د دددار الةاةقل د دده لع د ددل اب د ددرز تمد د د

التنة بت-:

ةة ه الةعاةر اللةصل بان إنتالةذ باه القةضن الةدان ح اده ابةدر الةقضدن

ماد أ أذ ان ال ددالا اللقنددن قددد ددةر حد ل ةدددى إعتبددةر اب لددى أ د ار قةنةددة بذاتد عمددى
صددد ر الحكددت ا تمددا عددن ح ادده ابةددر الةقضددن ب د ات ب أ هددل تاحصددر إنددتالةذ
باه القةضن الةدان بدا ل ال ص ةه ةةهن العالقن بان هذ القةعدة الاظةت العةت

أ هددل لةصددطمح النددق ط اب ارنددن أ ددر مددن تحداددد ةالةددح تم د الاظرادده أ كددل هددذ

التنة بت ناحة ل اب ةبده لندة ةدن دالل د ارندتاة ةعةل تادة لندذ الد ارنده ةصده اذا
ةة عمةاة أن القةا ن العراقن الةتة ل بقةا ن الةرامعدةت الةدااده الةعددل الاةمدذ ذ الدرقت

( )83لناه  1969لت ااص صراحه عمى هذ اب ر النةت ةن اَ ةر ابحكةت القضةناه
هذا ةة ه عما الحةل من قةا ن الةرامعةت الةدااه الت ةراه الةصرك الاةمذ الةعدل

ذ الد درقت ( )13لن دداه  . 1968عم ددى ال ددر ت ة ددن أن ن ددملنت هد د ق ددةا ن او د دراءات
الةدااه اللرانن الاةمذ لناه  1975الةعدل قد اص صراحه عمى هدذا اب در ةدن أ دةر
ابحكةت القضةناه التن تصدر من الدع ى.

ثالثاً :منهج الدراسة-:

اد ددن عدددن الباد ددةن ةدددن د ددالل ال همد دده اب لد ددى ل طد ددالع عمد ددى عا د د ان الد ارند دده

الة ند ةه ب د د (الدددع ى الةدااده) ,ا دد ااندداة بةدةت أحدد الة اضدداع القةا ااده  ,لدذا مددان

ةانج البحث ابانب لتاة ل هذا الة ض ع ه الةانج القةا ان التحمامدن الةبادن عمدى
تحما ددل الاصد د ص القةا اا دده ان ددتقراء ابحك ددةت القض ددةناه  ,ة ددن ددت اعتة ددةد الةاطد د

الق ددةا ان الن ددمات ال ددذك اد د دك ال ددى رب ددط الةق دددةةت بةلات ددةنج ةحة ل دده ال ددر ج بحمد د ل
ةقترح ددةت ت ن ددد أهةا دده ه ددذا الة ضد د ع الحاد د ك ال ددذك لد د إاعكةند دةت عم ددى الحا ددةة
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القةا اادده العةمادده أ اددةء تطباد القددةا ان مددن ة تبددر الحاددةة  ,كةددة ندداتت اعتةددةد الةددانج

التطباقن بةل ق ا عمى ة قا القضةء ةن ذل .

رابعاً :خطة البحث-:

قنةاة هذ الدرانه الى ةقدةه ةبح ان هن -:

المبحث االول  :ةلن ت قةعدة إنتالةذ باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه
الةطمب اب ل  :من ةلن ت القةعدة

الةطمب ال ةان :من إنتالةذ باه القةضن الةدان

ح اه ابةر الةقضن ما .

المبحث الثاني  :احكةت قةعدة إنتالةذ باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه

الةطمب اب ل  :احكةت قةعدة إنتالةذ باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه

الةطمب ال ةان :ةنت اةاةت قةعدة إنتالةذ باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه

ت مى أهت الاتةنج الت صاةت ال ةصده بةلد ارنده,
ت أعقباة الةبح ان ب ةتةه َح َ َ
حدد مدان اصدباة
بادعن باك حةل ةن ابحد ال لندذ الد ارنده الكةدةل مدان الكةدةل
مةن ا

ان ا طااة مةن أالناة ا

حد النةدك لمص اب.
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ةن أهدت ابَ دةر التدن تترتدب عمدى صدد ر الحكدت القضدةنن ااد تةادع عمدى الةحكةده

أ القةضن الذك أصدر العد ل عا أ تعدام  ,أذ اا بدصددار الحكدت اندتالذ باتد

بةلانددبه لما دزاع هددذا ةددة اعددرا بقةعدددة إنددتالةذ بادده القةضددن  ,كةددة اا د اةتاددع عمددى

الةحددةكت اب ددرى إعددةدة الاظددر ماةددة مصددل ماد إب اذا عددر
طعن من الحكت

()1

عمانددة الادزاع مددن صد رة

 .من هذا الةبحدث ناندمط الضد ء عمدى ةلند ت قةعددة اوندتالةذ

التطر بعدهة الى بحث ح اه ابةر الةقضن الى ةاب قةعدة اوندتالةذ ذلد ةدن
الل الةطمبان اآلتاان.

المطمب االول

في مفهوم قاعدة إستنفاذ والية القاضي المدني
()2

في الدعوى المدنية

اقصد بانتالةذ باه القةضن الةدان أا عادةة احنت ةنداله ةعااده الصدل

مانة انتالذ بذل نمطه الحكت الة لده لد بلدان هدذ الةنداله  ,مدال ا د ز لد العدد ل
عةة قضن ب  ,أ أن اعاد الاظر ماةة نب اللصل ما

ل كةن حكة بةطال (.)3

) )1ااظددر :لمتلصددال  :د .عبددةس العب د دك  ,لددرح أحكددةت قددةا ن الةرامعددةت الةداادده .د ارندده ةقةرادده ةعددززة
بةلتطباقد ددةت القضد ددةناه ,ط , 1دار الكتد ددب  ,الة صد ددل  ,2000 ,ص ,393كد ددذل :د .حند ددةت ةناد ددى

صةد عبد ال اد ,ابَ ةر او راناه لمحكت القضةنن الةدان ,ط ,1الةركز الق ةن ل صدا ارت القةا ااده,

القةهرة ,2011,ص.232

) )2ااظر د .ابال انةةعال عةدر  ,ال نداط مدن قدةا ن الةرامعدةت الةدااده الت ةراده  ,دار ال ةةعده ال داده ,
ابنكادراه  , 2011 ,ص ; 599كذل :

Jules Touzet, De : Lexecution proviso ire de Jugemen ,paris, 1975 , p:150

) )3ااظ د د د د د د ددر :د .ابد د د د د د د دراهات ا ا د د د د د د ددب ن د د د د د د ددعد ,الق د د د د د د ددةا ن القض د د د د د د ددةنن ا ل د د د د د د ددةص  ,دار الةع د د د د د د ددةرا ,
ابنكادراه,1974,ص.867

مجلة جامعة تكريت للعلوم القانونية
السنة (  ) 7العــــدد ( ) 27
 2015م
أيلول
ذو الحجة  1436هـ

د .فرات رستم أمين الجاف

تعان ااضدة أاد

270

بصدد ر الحكدت مدان الةحكةده ب تةتمد الر د ع ماد القةضدن

اعد كةا مقد باتد مدن الددع ى الةدااده بدصددار هدذا الحكدت

()1

مدال باده لد وعدةدة

الاظر ما بذات الصله التن مصل بنة اصدار الحكت باةء عماندة ( ,)2مةلةحكةده التدن

أصدرت حكةنة ةناله ة ض عاه أ إ راناه مان تلقد نمطتنة بةلانبه لنذ الةنداله ,
مال اةكن لندة ةدن أن تعددل عةدة قضدت بد أ تعددل حكةندة ند اء أكدةن تعددال الحكدت

بةلحددذا ةا د أت بةوضددةمه الا د

()3

 .ب ا ددد طرا د لتصددحاح ةددة لددةب الحكددت ةددن

عاد ب اب الطعددن ماد بةل نددةنل التددن اددص عمانددة القددةا ن كطددر الطعددن مددن ابحكددةت

( .)4انتالةذ نمطه القةضن اعان عزل عن الاظر من الةناله التن مصل مانة

()5

مال

انتطاع أن اعة د البحث مانة ةن داد بصدلت التدن كةادت لد عاددةة مصدل ماندة ةدن

قبددل  ,تطباقددة لددذل قضددت ةحكةدده الدداق

الةصدراه بااد  ........بصددد ر الحكددت

اةاع عمى الةحكةه التن أصدرت العد ل عةة قضت ب .......

()6

) ) 1ةةل ة ل د ذبادةن  ,ظد ابط صدحه عدالده الحكدت القضدةنن مدن الددع ى الةدااده  ,دار اللد ن
ال قةماه العةةه  ,بغداد  ,1992 ,ص.131

) )2ااظد ددر :د.ع د د

أحةد ددد الز بد ددن  ,أص د د ل الةحةكةد ددةت الةدااد دده  ,ج , 1التاظد ددات القضد ددةنن –

اب تصةص ,ط , 1دار انل لمالر ,2003,ص.183

) )3د .أحةد أب ال مة  ,اظراه ابحكةت من قةا ن الةرامعةت  ,ط ,6ةالاة الةعةرا  ,ابنكادراه ,
 ,1989ص  ;693كذل د.ابال إندةةعال عةدر  ,الحكدت القضدةنن  ,د ارنده لدبع

ال اادب

اللااه لمحكت القضةنن  ,دار ال ةةعه ال دادة  ,القةهرة  ,2008,ص ;48كذل :
Cornu et Foyer , Procedure,Paris ,1958,P20

) )4د .ةحة د د د هةل د ددت  ,ق د ددةا ن القض د ددةء الةد دددان  ,ج , 2دار اللك د ددر العرب د ددن  ,الق د ددةهرة 1983 ,
,ص ; 401القةض ددن ص ددةد حا دددر  ,ل ددرح ق ددةا ن الةرامع ددةت الةداا دده  ,ةكتب دده الن ددان رك ,

بغداد  , 2011,ص.267

) )5د .حنةت ةناى صةد  ,ةصدر نةب  ,ص.233
) )6اق د

ةدددان مددن  1978/11/28مددن الطعددن الة درقت  177لندداه 41

حنةت ةناى صةد  ,ةصدر نةب  ,ص 234

ةلددةر الا د لدددى د.
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كة ددة تعة ددل بن ددة

بةلانبه لنةنر ابحكةت القطعاه  ,ة ض عاه كةادت أت إ راناده  ,ند اء أكةادت ةاتناده
لم ص د ةه أت اددر ةاتنادده لنددة  ,ةددن ددت مددةلحكت الصددةدر بعدددت إ تصددةص الةحكةدده
باظدر الددع ى اةاددع الةحكةده ةددن اللصدل مددن الددع ى ,الحكددت الصدةدر بة تصددةص

الةحكة دده باظ ددر ال دددع ى ا ددب عمان ددة أن تعة ددل م ددن ة ضد د عنة

()2

اق ددرر ابن ددتةذ

باددر بنددذا ال ص د ص ان القةضددن عادددةة الصددل بصددله رنددةاه حةنددةه مددن ةندداله

ةعااه ماا اصددر حكةد بدد ن ااده العد دة الاندة

()3

قد زال عا الل بصدد هذ الةناله أاندى ةنةتد

مةلقةضدن بدظندةر أراد مدن الحكدت

()4

مدال اندتطاع القةضدن ةد ال أن

اعم مةعماده الحكدت عمدى تحقاد لدرط  ,إذ أن التاكدد ةدن تحقاد هدذا اللدرط اقتضدن

الر د ع عددن الحكددت أذا لددت اتحق د  ,إب أاددع قددد تنددتعاد الةحكةدده نددمطتنة مددن بع د

الحةبت بةلانبه لمازاع  ,كةة ه الحةل ماةة أذا كةادت الةحكةده التدن أصددرت الحكدت
هن الننة الة تصه بةلطعن

()5

كذل الحكت من حةلده اقد

القضاه الى الةحكةه التن اصدرت لتلصل ما ة ددا

()6

الحكدت الصدةدر اعدةدة

 ,لت ااص القةا ن العراقن

العراقن ب القةا ن الةصرك عمى هدذا اب در بلدكل صدراح  ,ابن الةدةدة ( )481ةدن

قددةا ن الةرامعددةت الةداادده اللرانددن الصددةدر مددن  1975/12/5الاةمددذ الةعدددل اصددت
) )1د .ةحةد د هةلددت  ,ةصدددر نددةب  ,ص  ; 669ااظددر كددذل  :د .ةحةد د الكاالاددن  ,أصد ل
الةحةكةةت الةرامعةت الةدااه  ,ط , 1دار ال قةمه لمالر الت زاع  ,عةدةن  ,ابردن , 2012,

ص.322

) )2د .أحةد أب ال مة  ,ةصدر نةب  ,ص.669

) )3ةةل ة ل د ذباةن  ,ةصدر نةب  ,ص.132

) )4ااظدر  :عبدالبةنددط ةاعدن  ,نددمطه القةضدن ل باتد  ,بحدث ةالد ر مدن ة مدده العمد ت القةا اادده
ابقتصةداه  ,العدد ال ةان  ,ناه  ,1969القةهرة  ,ص.608

) )5كةبعت ار

عمى الحكت الغاةبن الطعن بدعةدة الةحةكةه  ,ااظر الةةدتدةن ( )199-178ةدن

ةن قةا ن الةرامعةت الةدااه العراقن الاةمذ الةعدل.

) )6الةةدة ( )212ةن قةا ن الةرامعةت الةدااه العراقن الاةمذ الةعدل.
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()1

ب اعدرا

لةة لت ادرج الةلرعان العراقن الةصرك اص صة صراحه تعةلج هذا اب در الندةت ةدن
اَ ددةر ابحكددةت القضددةناه  ,ابةددر الددذك ادددع اة الددى دعد ة الةلددرع الع ارقددن الددى إضددةمه

مصال نةدنة ادرج ضدةن ابحكدةت العةةده مدن قدةا ن الةرامعدةت الةدااده الع ارقدن الاةمدذ
عمددى أن اتضددةن الدداص عمددى أ ددر إنددتالةذ بادده القةضددن الةدددان مددن الدددع ى الةداادده
ابنت اةءات التن ترد عمى هذ القةعدة بدب ةن تاة ر الاص ص الةعةل ه لذل .
المطمب الثاني

في إستنفاذ واليق القاضي المدني وحجية االمر المقضي فيه
تع ددد ح ا دده الحك ددت أ د د ار قةا اا ددة ةنة ددة لمحك ددت القض ددةنن  ,مق ددد ق ددررت التلد دراعةت
الة تملدده عمددى إعتبةرهددة قراادده قةا اادده ب تقبددل إ بددةت العكددس  ,تر ددع الحكةدده لنددذ

الح اه بة ر تتعم بةلصةلح العةت إذ ل أ از لكل صت ندر الددع ى أن احدددهة

ةرة أ رى لتابدت الةاةزعةت لتعددت ابحكةت الصةدرة من الس الادزاع  ,ةةدة احتةدل
تضةربنة ابتعةد القضةء عةة ا ب أن تت امر ل قدناه إحترات

()2

 .الح اه هدن اد ع

ة ددن الحرة دده الت ددن اكتن ددبنة الحك ددت بع ددد ص ددد ر ب ص ددل حكة ددة ص ددحاحة ة ددن الاةحا دده
اللددكماه الة ض د عاه هددن قراادده ذات مددرعان أحدددهةة نددةى قراادده الصددحه اب ددر

) )1تدداص الةددةدة ( )483ةا د عمددى أن الحكددت الصددةدر قبددل اللصددل مددن الة ض د ع ب اانددن با د
القةضن  .ااظر  :د .أحةد اب ال مة  ,ةصدر نةب  ,ص .695كذل :

Tomasin – Essi sur l , autorite de la chose Jugea mati ear civil ,Paris
) )2د.عبةس العب دك  ,ةصدر نةب  ,ص.392

,1975,p20
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قرااه الحقاقه( ,)1قد عدل قدةا ن اب بدةت الع ارقدن الةدرقت ( )107لنداه  1979الاةمدذ
الةعدل ح اه ابحكةت ةن القرانن القةا ااه القةطعه الةتعمقه بةلاظةت العةت (.)2

قةعدة ابنتالةذ النةب باةانة تع ا ار قةنةة بذات عمى صد ر الحكت ا تما عدن

ح اه ابةر الةقضن ب  ,او ان المة ةر بان اللقنةء من هذا اللان  ,حادث ات د

اللق الى ذل بااةة ارى ةاب اَ ر ةن اللق أن إنتالةذ ال باه لداس أ د ار قةنةدة بدذات
أاةة ه

ةن أ

ح اه ابةر الةقضن ما (. )3

ال اق ددع أن ها ددة إتل ددة

اوتلة

ا ددتالا ب ددان ه ددةتان الحص ددةاتان

()4

لا ددة ااد دراد أ د د

اب تالا كةة امن:

اوالً  :أوجه اإلتفاق

تتل د د ابةد ددر الةقضد ددن قةعد دددة ابند ددتالةذ مد ددن أن كد ددال الحصد ددةاتان تح د د ل د ن

الةنددةس بددةلحكت بعددد صددد ر  ,أن كالهةددة تتلددرع عددن ةبدددأ ه د عدددت د از ةبةل درة

ال ظاقه القضةناه أك ر ةن ةرة من ذات الازاع (.)5

ثانياً -:أوجه االختالف

ا تما قةعدة ابنتالةذ عن ح اه ابةر الةقضن ما من أن ابندتالةذ اضدةن

النار الةاتظت و راءات ال ص ةه الى ابةةت أةدة ح اده ابةدر الةقضدن مندن تحد ل

) )1د.مضد ددل أدت مضد ددل الةند ددارك ,قد ددةا ن الةرامعد ددةت المابد ددن  ,ط ,1الةركد ددز الق د د ةن ل صد دددارات
القةا ااه  ,القةهرة  , 2011 ,ص.359

) )2اللقرة ال ةل ه ةن الةةدة ( )160ةن قةا ن الةرامعةت الةدااه العراقن الاةمذ.
) (3د .ابراهات ا اب نعد ,ةصدر نةب  ,ص .299
) )4د.حنةت ةناى صةد  ,ةصدر نةب  ,ص.234

) ) 5د .متحددن الددن  ,ال ندداط مددن قددةا ن القضددةء الةدددان  ,ةطبعدده ةةعدده القددةهرة  ,دار الانضدده
لمالر الت زاع  ,القةهرة  ,1993 ,ص.147
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د ن الةن ددةس ب ددةلحكت ددةرج إ د دراءات ال صد د ةه بن دددا تحقاد د ابن ددتقرار لمحقد د
الةراكز القةا ااه (.)1

الرأك ال ار ح أن هاة مر بان عذان ابصدطالحان اذا أن القدةا ن اللراندن بدان

أن الح اه انتالةذ ال باه ةاز باانةة  ,عمى ر ت ةن اصد مدن الةدةدة ( )480ةاد
عمى أن الح اه تمح الحكت القطعن بةلاط ب ,

ةء من الةةدة ( )481ةا ااضة

ان الاط بةلحكت ا رج الازاع ةن باده القةضدن الدذك أصددر المندت او اذا طعدن ماد

بددةبعت ار

أ تصحاح

أ اعتد ار

الغاددر أ طعددن ماد بدعددةدة الةحةكةدده  ,أ طمددب ةاد تلنددار

م ةة اص عما القةا ن (.)2

ددت ددةءت الةددةدة ( )482ةددن القددةا ن ذاتد لتدداص عمددى أن الحكددت الددذك اقتصددر

عمددى ابةددر بةت ددةذ إ دراءات او بددةت ةددن اب دراءات ال قتادده ب اح د ز كقةعدددة عةةدده
ح ادده اللددنء الةقضددن ب د

امانددة الةددةدة ( )483التددن قددررت ان الحكددت الصددةدر قبددل

اللصل من الة ض ع ب اانن باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه (.)3

) )1د .متحن الن  ,ةصدر نةب  ,ص.138

) )2د .احةد اب ال مة  ,ةصدر نةب  ,ص.694

) )3قد قصد القةا ن اللرانن من هذا ان اةاز ب ض ح بان ح اه الحكت انتالةذ باه القةضن
بةصدار كل ةانةة ةن اَ ةر الاط ب .
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اتت ابنتالةذ دا دل ال صد ةه أ ل بدا ل مدان كدل حكدت قطعدن تصددر الةحكةده

أ اددةء نددار ال صد ةه اد دك الددى إنددتالةذ بادده القةضددن بددذل

باةكاد العددد ل عاد

أ اةء نار ال ص ةه ةن هاة ناحدد من هذا الةبحث أحكةت تم القةعدة

ةنت ااةتنة

ةن الل التطر الانة من الةطمبان اآلتاان.

المطمب االول

أحكام قاعدة إستنفاذ والية القاضي المدني
في الدعوى المدنية

اقتصر إنتالةذ باه القةضن عمى ال ص ةه التن صدر مانة الحكت ب اتعدداهة
الى ارهة ةن ال ص ةةت التن تمانة  ,ذل ةةلت اكن حكةة ة ض عاة اح ز ح اده

ابةر الةقضن ما (.)1

أةة اذا اص القةا ن عمى

از رمع الطعدن مدن الحكدت أةدةت الةحكةده ذاتندة التدن

أصدرت ملن ه الحةله تنتعاد الحكةه باتنة لتلصل من الة ض ع  ,لكدن ب صدلنة

ةحكةدده طعددن لانددت ةحكةدده در دده ا لددى

()2

 ,ة ددةل ذلد إذا ةددة مصددمت ةحكةدده ةددن

الةحةكت من ةناله ةعااه مااندة تكد ن قدد إندتالذت باتندة ب صد ص هدذا ال صد ص
او أن هذا الحكت ب اةاع ةن الطعدن ماد أةدةت هدذ الةحكةده بةلتةدةس أعدةدة اظدر أذا

كن لذل ةبرر قةا ان (. )3

) )1ااظر :د .ةحةد نعاد عبدالرحةن  ,الحكت اللدرطن  ,رندةله دكتد ار ةقدةده الدى كماده الحقد ,
ةةعه عان لةس  ,دار الانضه العرباه  , 1998 ,ص.481

) )2د .حنةت ةناى صةد  ,ةصدر نةب  ,ص.235
) (3د .ةحة د هةلت  ,ةصدر نةب  ,ص.407
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ت دددر ابلددةرة الددى ان ابحكددةت التددن تانددن ال ص د ةه أاددة كةاددت طباعتنددة تعددد

أحكةةة قطعاده تندتالذ ندمطه القةضدن الدذك أصددرهة  ,ب احد لد ان اعددل عاندة أ

اعدلنة ن اء أكةات هذ ابحكةت ة ض عاه أت إ راناه ( .)1أنتالةذ باه القةضدن أةدر

اتعم د بةلاظددةت العددةت بحاددث ب ا د ز لمقةضددن الددذك اصدددر الحكددت العددد ل عانددة أ

تعدام د – كةددة ذكراددة اَالددة – ل د بةتلددة ال ص د ةه

()2

 .مقةعدددة ابنددتالةذ لنددة د رهددة

النددةت مددن ضددةةن حنددن نددار اب دراءات القضددةناه عمددى ال د ابكةددل حتددى اددتةكن

القضةء ةن أا ةز ظالت (.)3كةة أانة ت دك الى عدت تعدةر

ابحكدةت  ,مندن قةعددة

ةقددررة لةصددمحه العدالدده لددذل كةاددت ةددن الق اعددد الةتعمقدده بةلاظددةت العددةت ر ددت عدددت

الدداص ص دراحه كةددة ه د الحددةل بةلانددبه لح ادده ابةددر الةقضددن ب د ( .)4اترتددب عمددى
قةعدة إنتالةذ القةضن الةدان لم باه تعمقنة بةلاظدةت العدةت عددة اتدةنج لعدل أبرزهدة أن

القةضددن أن اقضددن بدنددتالةذ نددمطت

ل د لددت اطمددب ةا د ذل د  ,كةددة ب اح د ل أتلددة

ال ص ةه د ن إعةةل هذ القةعدة  ,أذ اانة ةدن الق اعدد ابةدرة التدن ب ا د ز ل مدراد

أن اتلقد ا عمددى ةددة ا ةللنددة( .)5لكددن الن د ال الددذك ا ددةر هاددة ةددة عالقدده قةعدددة انددتالةذ
باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه باظةت النق ط او ارندنأ ل

ةبده عدن هدذا

التنة ل اعتقد أن ابنةس اللان لنذ القةعدة هن اظةت النق ط او رانن  ,أك نق ط

الةراكز الةكةاةت او راناه (.)6

) )1د .أحةد اب ال مة  ,ةصدر نةب  ,ص.695
) )2د .متحن الن  ,ةصدر نةب  ,ص. 137
) )3ااظر د.

دك ال ار ب  ,ةبةدئ القضدةء الةددان  ,ط ,1دار اللكدر العربدن ,القدةهرة ,1978 ,

ص.597

) )4ااظددر اددص الةددةدتان ()101ةددن قددةا ن اب بددةت الةصددرك الاةمددذ الةعدددل ذ الددرقت ( )25لندداه
 , 1968الةةدة ( )116ةن قةا ن الةرامعةت الةدااه الت ةراه الةصرك الاةمذ رقت ( )13لناه
 1968الاةمذ الةعدل.

) )5د .ةحة د هةلت  ,ةصدر نةب  ,ص.102
) )6د .حسام مهنى  ،مصدر سابق  ،ص.142
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مةلن ددق ط اب ارن ددن هد د مق دددان أ ااقض ددةء ةكا دده ات ددةذ إ د دراء ة ددن او د دراءات

بحنب ت ة ز الحد د التن رنةنة القةا ن لةبةلرت ( .)1مدذا كةن القةا ن اةاح ابمدراد
ةكاه ةبةلرة إ راءات ال ص ةه حتى ب تت ار دى تد دك الدى الدبطء ةدن التقةضدن إب

ااد ب اتددر لنددت هددذا الحد انددتعةم ا ةتددى لددةء ا بددل ان الةقددان اتددد ل بتاظددات هددذا
باددةن حددد دهة كالادده ةةةرنددتنة مددان أهةددل ال صد ةه لددت امتزةد بةلضد ابط

الحقد

التن اص عمانة القةا ن لت اعد ةن حقنت ةةةرنه هة الحد

اكد ن ال دزاء هد ندق ط

حقنت ةن ةبةلرة هذ اب راءات ( .)2تعد عدت ةراعةة الة اعاد اب راناه عددت القادةت
بةلعةل اب رانن من الترتاب الذك اضع القةا ن ل

راءات تاةزل ال صت عن حقد

مددن ات ددةذ اب دراء اذا مصددمت الةحكةدده بحكددت قطعددن عمددى ات ددةذ ال صددت اب دراء
لةص ددمحت ه ددن أب ددرز أن ددبةب الن ددق ط او ارن ددن الت ددن تتع دددد اتا دده لتع دددد الضد د ابط
الحد د التن اضعنة الةقان لةبةلرة اب راءات القضةناه (.)3
المطمب الثاني

مستثنيات قاعدة إستنفاذ والية القاضي المدني في الدعوى المدنية
بصددد ر الحكددت انددتلذ القةضددن بات د بةلانددبه لةددة مصددمت ةا د بحكةنددة ا ددرج
الازاع ةن باه القةضن ن اء كةات إعةدة الاظدر ةدن تمقدةء الند أ بادةء عمدى طمدب

ال ص د ةه  ,مددال انددتطاع القةضددن العددد ل عةددة قضددى ب د أ طمددب ال ص د ةه  ,مددال
انتطاع القةضدن العدد ل عةدة قضدى بد أ تعدامد أب مقدة لمقدةا ن ,

إندتالةذ باده

القةضددن اقتصددر مقددط عمددى الةندداله التددن مصددمت مانددة بنددذا الحكددت  ,ممدداس لمةحكةدده

) )1د .متحن الن  ,ةصدر نةب  ,ص.419
) )2د .ع

أحةد الر بن  ,ةصدر نةب  ,ص.184

) )3ااظ د د ددر الة د د ددةدة ( )215ةرامع د د ددةت ةص د د ددرك  ,الة د د ددةدة ( )216ةرامع د د ددةت ةص د د ددرك  ,الةد د د د اد
( )483 -481ةرامعةت ةدااه مرانن.
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التددن قضددت بةلدددان عمددى الةدددان أن تعد د تعطاد ةنمدده لم مددةء أ أن تقضددن بلددة ل
كمنة بةلالةذ  ,ار أن هذا اب ر ترد عما ابنت اةءات ابتاه (.)1

 .1ب ا ز لمةحكةه أن تعدل عةة صدرت ةن ق اررات قتاه إذا تغارت ابنبةب
التن أنتاد الانة الحكت ا اذا قبمت لمةحك ت عما عدذر ا د ز لندة أن تغاادر

الحكت الصةدر بةت ةذ إ راء ةن إ راءات اب بةت اذا لت ت دد لد ضدر رة ماةدة

بعد ل (.)2

 .2أ ب الةلرع العراقن الةقةرن عمى القةضن تصحاح ال طا الةةدك الكتدةبن
مددن الحنددةب مددن ابحكددةت التددن اصدددرهة انددتمزةت الةددةدة ( )167ةددن قددةا ن
الةرامعةت الةدااه العراقن الاةمذ لر ط عدة لقب ل ذل التصحاح (.)3

 .3ا د ز لمةحكةدده مددن تلنددار الحكددت الددذك أصدددرت أن تلنددار ةددة رد ما د ةددن
ةد

ذلد بادةء عمدى طمدب أحدد ال صد ةه نداةة اذا كدةن تلندار ةاطد

الحكددت احتةددل ةعد ع
دةن عدددة اصددعب ال ق د ا عمددى ةددة قصدددت الةحكةدده ةددن

حكةنددة ( ,)4أةددة اذا كددةن الةاط د

اضددحة مددال تقبددل دع د ى التلنددار باعدددات

الةصد ددمحه ( ,)5اذا قد ددد اغلد ددل القةضد ددن احاةاد ددة اللصد ددل مد ددن بع د د
الةعر ضه أةةة عاد إصدار الحكت (.)6

الطمبد ددةت

) )1د.أحةد الناد حاة ك  ,ال ناط من لرح قةا ن الةرامعةت  ,دار الانضه العرباه  ,القةهرة ,
 ,1981ص.569

) )2الةةدة ( )17ةن قةا ن اب بةت العراقن الاةمذ الةعدل.
) )3د .عبةس العب دك  ,ةصدر نةب  ,ص.394

) )4الةةدة ( )10ةن قةا ن التالاذ العراقن رقت ( )45لناه  1980الاةمذ الةعدل.
) )5د .احةد الناد حاة ك  ,ةصدر نةب  ,ص.570
) )6د .حنةت ةناى  ,ةصدر نةب  ,ص.244
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ةعدان أ با طدةء ةعااده  ,ا دب لدذل

أ تلنارهة هذا ال طا  ,لذل كةن ةدن الطباعدن أن ا درج

الةقددان عمددى قةعدددة اونددتالةذ ا اددز لمةحكةدده القةضددن المددذان أصدددر الحكددت

أن ازاال هذا ال طا بةعتبةرهةة أقدر الةحةكت عمى ذل (.)1
ه ددذا ق ددد ا ة ددع اللقد د اب ارن ددن الع ارق ددن

()2

الةق ددةرن( ,)3عم ددى ان عد د دة

القضاه الى الةحكةه لملصل مانة اةدة أ لمدت اللصدل ماد ب الدكل أندت اةء
عمدى قةعددة باده القةضدن ذلد بن القةضددن لدت الصدل ماةدة عدر

عماد ,

مال اعقل أن اقةل بانتالةذ نمطت ماةة ل احكت ما ( ,)4اةدة مدن حةلده العد دة

الى الةحكةه لتصحاح الحكت أ تلنار مارى ةعظدت اللقد أن هدةتان الحدةلتان
تة الن بةلقعل إنت اةء عمى القةعدة (.)5

اعتقد أن هذ الحةبت ةاعنة ب تعد إنت اةء عمى قةعددة إندتالةذ باده

القةضددن الةدددان  ,إذ أن هددذ القةعدددة ب تتضددةن إنددت اةء ذلد بن القةضددن
قد باكد ن قدد أصددر حكةدة قطعادة اترتدب عماد إندتالةذ ندمطت

بةلتدةلن مةدن

ار الةاطقن أن اقةل بةونتالةذ من ةناله لت اةةرس نمطت مانة ةن قبدل ,

أةة ماةة اتعم بع دة الحكت الى القةضن ( ,)6الذك أصدر لتصحاح ةة لةب
لددةب ةددن ا طددةء ماد أ تلنددار ةددة بد ةددن ةد

 ,مددان الةنددتقر مددن هددذا

) )1د.ةحة د هةلت  ,ةصدر نةب  ,ص.407

) )2د .عبةس العب دك  ,ةصدر نةب  ,ص.393

صةد حادر  ,ةصدر نةب  ,ص.232

) )3د .أحةددد أب د ال مددة  ,ةصدددر نددةب  ,ص ;696د  .اباددل أنددةةعال عةددر  ,ةصدددر نددةب ,
ال ناط  ,ص.600

) )4د .ابراهات ا اب  ,ةصدر نةب  ,ص.300

) )5د .ةحةد نعاد عبدالرحةن  ,ةصدر نةب  ,ص.489
) )6د .حنةت ةناى صةد  ,الةصدر الن  ,ص.245
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إالت دزات القةضددن بعدددت الةنددةس بةددة قضددن ب د  ,كةددة اةاددع عما د أن

ات ددذ ةددن عةماتددن التصددحاح أ التلنددار نددامه لمعددد ل عددن الحكددت أ تعدامد

 ,ذل احتراةة لقةعدة اونتالةذ اعةةب لنة  ,لذل لاس ةن الةاط اعتبدةر
ر ددة عمددى قةعدددة ابنددتالةذ مددن الددس

هددةتان العةماتددان الددكالن أنددت اةء

ال قت الذك تقرر ما أن القةضن ةمزت بةحترات تطبا هذ القةعدة (.)2

ماةة اتعم بحةبت الطعن من الحكت التدن تقضدن بعد دة القضداه الدى

الدس القةضدن الدذك أصدددر الحكدت  ,هدن حددةبت الطعدن بدةبعت ار

الةحةكةه من الحةبت التن ا ز مانة هذا الطعن (.)3

اعددةدة

ماعتقد أا ب اةكن الق ل بان هذ الحدةبت تعدد إندت اةء بن القةضدن قدد

إنتالذ نمطت بدةلحكت ماةدة عدر

عماد  ,عاددةة ااظدر هدذا الادزاع ةدن دادد

مااد ااظددر ةددن اقددع نددمطه دادددة صددله لددت تكددن لد عاددد اللصددل مددن الادزاع

ب ل ةرة هن صله قةضدن الطعدن  ,ةدن دت مدال اعدد اندت اةء عمدى القةعددة
ذل ابةر بن القةعدة ب تح ل د ن الطعن من الحكت (.)4

) )1د .ةحةد نعاد عبدالرحةن  ,الةصدر الن  ,ص.490
) )2د .ابراهات ا اب  ,ةصدر نةب  ,ص.301

) (3د .عبةس العب دك  ,ةصدر نةب  ,ص.394

) )4د .أحةد أب ال مة  ,ةصدر نةب  ,ص .697
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قبل أن اط ك الصلحةت اب ارة مدن هدذ الد ارنده لادة إادراد ابدرز الاتدةنج

الت صاةت التن تت الت صل الانة ةن الل هذ الدرانه التن ااةل أن تمقى
إهتةةت حرص البةح ان من ةاةدان الق ااان او راناه عمى الاح ابَتن-:

اوالً -:النتائج:

 .1تعد قةعدة إنتالةذ باه القةضن الةدان من الدع ى الةدااه ةن أبرز اب ةر
التددن تترتددب عمددى صددد ر الحكددت القضددةنن التددن عددن طراقنددة اةتاددع عمددى

القةضن العد ل أ تعدال الحكت الذك اصدر .

 .2تعان قةعدة ابنتالةذ عزل القةضن عن الاظر الةناله التن مصل ما .
 .3تصحح هذ القةعدة ل اتل ال ص ت عمى عكننة تصدح لندةنر ابحكدةت
القطعاه ة ض عاه كةات أت إ راناه أاة كةن ا عنة.

 .4هاة مر بان قةعدة ابنتالةذ ح اه ابةدر الةقضدن ةاد عمدى الدر ت ةدن
ان هاة ةن رأك بةانةة

نةن لعةمه احدة.

 .5قةعدددة ابنددتالةذ تتعم د بةلاظددةت العددةت لنددة د ر مددن حنددن نددار اب دراءات
القضةناه عمى ال

ابكةل حتى اتةكن القضةء ةن إا ةز ظالت .

 .6تعد قةعدة النق ط اب رانن ابنةنن للكرة ابنتالةذ هن أنةس ماةة اركز
عمى مقدان ااقضةء اةكةااه لت ةذ أك ا راء قةا ان.

 .7لقةعدة ابنتالةذ ةنت ااةت اصت عمانة الق ااان ةحل الدرانه.
ثانياً -:التوصيات والمقترحات:

بعد بح اة من ة ض ع إنتالةذ باه القةضدن الةددان مدن الددع ى الةدااده

درانتاة اقترح عمى الةلرع العراقن الت صاةت ابتاه اَةمان اب ذ بنة-:

 .1تعدددال الةددةدة ( )105ةددن قددةا ن اب بددةت الع ارقددن ذ ال درقت ( )107لندداه
 1979الاةم ددذ الةع دددل  ,بحا ددث تتض ددةن ت ض دداحة لقةع دددة إن ددتالةذ با دده
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القةضددن الةدددان مددن الدددع ى الةداادده بعددد اضددةمه مق درة ةاادده لمةددةدة أعددال
ت ضح الةقص د بح اه ابحكةت ,ابةر الذك ازال المبس الغة

عانة

من قةعدة ابنتالةذ.

 .2أة ددة ق ددةا ن الةرامع ددةت الةداا دده الع ارق ددن الةد درقت ( )83لن دداه  1969الاةم ددذ
الةعدل ةدن الداص عمدى قةعددة إندتالةذ باده القةضدن الةددان مدن الددع ى

الةدااه كا ر هةت الى ةاب اب ةر التن تترتب عمى ابحكةت القضةناه أادة
كددةن ا عنددة مددن الةاددةدات اب رانادده  ,ادددع الةلددرع الع ارقددن الددى اضددةمه

مصددال نةدنددة بعددد اللصددل ال ددةةس ال ددةص بتصددحاح ابحكددةت  ,اعددةلج
قةعددة ابندتالةذ بةدة ماندة التعرادا ابحكدةت الةندت ااةت  ,لاكد ن اللصددل
النةدس ةن البةب اب ل ال ةص بةبحكةت عمى الاح ابتن:
الفصل السادس

إستنفاذ والية القاضي المدني في الدعوى المدني
الةد ددةدة ( -: )168اقص د ددد بةبند ددتالةذ با د دده القةض د ددن الةد دددان م د ددن ال د دددع ى
إةتاةع عن العد ل أ تعدال الحكت الذك أصدر .

الةةدة ( )169ا -:1اصح ابنتالةذ ل اتل ال ص ت عمى عكن
لذل لنةنر ابحكةت القضةناه ة ض عاه كةات أت إ راناه.

اصح

ا -:2ةع ةراعةة ةة انت اى ةن القةعددة مدن احد ال تصدحاح ال طدا الةدةدك
الكتددةبن مددن الحنددةب مددن ابحكددةت التددن أصدددرتنة ,

الغةد د

انبةبنة.

د از التلنددار ب إ ازلدده

م ددن الحكدددت  ,الع ددد ل عاند ددة تص ددر ة ددن ق د د اررات قتا دده اذا تغاد ددرت

د .فرات رستم أمين الجاف
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اوالً  :الكتب القانونية:

 .1د .ابد د دراهات ا ا د ددب ن د ددعد ,الق د ددةا ن القض د ددةنن ال د ددةص  ,دار الةع د ددةرا ,
ابنكادراه ,1974,ص.867

 .2د .أحةددد أب د ال مددة  ,اظرادده ابحكددةت مددن قددةا ن الةرامعددةت  ,ط ,6ةالدداة
الةعةرا  ,ابنكادراه .1989 ,

 .3د.أحةددد الندداد حاددة ك  ,ال ندداط مددن لددرح قددةا ن الةرامعددةت  ,دار الانضدده
العرباه  ,القةهرة .1981 ,

 .4ةددةل ة ل د د ذباددةن  ,ظ د ابط صددحه عدالدده الحكددت القضددةنن مددن الدددع ى
الةدااه  ,دار الل ن ال قةماه العةةه  ,بغداد .1992 ,

 .5د .حن ددةت ةنا ددى ص ددةد عب ددد ال د د اد ,ابَ ددةر او رانا دده لمحك ددت القض ددةنن
الةدان ,ط ,1الةركز الق ةن ل صدارات القةا ااه  ,القةهرة .2011,

 .6صددةد حادددر  ,لددرح قددةا ن الةرامعددةت الةداادده  ,ةكتبدده النددان رك  ,بغددداد
2011,

 .7د .عبددةس العبد دك  ,لددرح أحكددةت قددةا ن الةرامعددةت الةداادده .د ارندده ةقةرادده
ةعززة بةلتطباقةت القضةناه ,ط , 1دار الكتب  ,الة صل .2000 ,

 .8د.ع د د

أحةد ددد الز بد ددن  ,أص د د ل الةحةكةد ددةت الةدااد دده  ,ج , 1التاظد ددات

القضةنن – اب تصةص ,ط , 1دار انل لمالر .2003,

 .9د.مض د ددل أدت مض د ددل الةن د ددارك ,ق د ددةا ن الةرامع د ددةت الماب د ددن  ,ط ,1الةرك د ددز
الق ةن ل صدارات القةا ااه  ,القةهرة . 2011 ,

.10

د .متحن الن  ,ال ناط من قةا ن القضدةء الةددان  ,ةطبعده ةةعده

القةهرة  ,دار الانضه لمالر الت زاع  ,القةهرة .1993 ,
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.11

د .ةحة د هةلت  ,قةا ن القضةء الةدان  ,ج , 2دار اللكر العربن,

.12

د .ةحة د ةحةد الكاالان  ,أص ل الةحةكةةت الةرامعةت الةدااه,

.13

ال ااددب

القةهرة .1983 ,

ط , 1دار ال قةمه لمالر الت زاع  ,عةةن  ,ابردن . 2012,
د.اباددل إنددةةعال عةددر  ,الحكددت القضددةنن  ,د ارندده لددبع

اللااه لمحكت القضةنن  ,دار ال ةةعه ال دادة  ,القةهرة .2008,

.14

ال ن د دداط م د ددن ق د ددةا ن الةرامع د ددةت الةداا د دده الت ةرا د دده  ,دار ال ةةع د دده

ال داه ,ابنكادراه . 2011 ,

.15

د.

د د دددك ال ار د د ددب  ,ةبد د ددةدئ القضد د ددةء الةد د دددان  ,ط ,1دار اللكد د ددر

العربن ,القةهرة .1978 ,

ثانياً  :الرسائل الجامعية :
.16

د .ةحةد نعاد عبدالرحةن  ,الحكت اللدرطن  ,رندةله دكتد ار ةقدةده

الى كماه الحق

 ,ةةعه عان لةس  ,دار الانضه العرباه .1998 ,

ثالثاً  :البحوث القانونية-:
.17

عبدالبةنط ةاعن  ,نمطه القةضن ل بات  ,بحث ةال ر من ة مه

العم ت القةا ااه ابقتصةداه  ,العدد ال ةان  ,ناه  ,1969القةهرة .
رابعاً -:القوانين
أ -العراقية
ب -قد ددةا ن الةرامعد ددةت الةدااد دده الع ارقد ددن الاةمد ددذ ذ ال د درقت ( )83لند دداه 1969
الةعدل.

ت -قةا ن اب بةت العراقن الاةمذ ذ الرقت ( )107لناه  1979الةعدل.
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ث -قةا ن التاقاذ العراقن الاةمذ ذ الرقت ( )45لناه  1980الةعدل.
ب  -:المصرية
ج -قد ددةا ن الةرامعد ددةت الةدااد دده الت ةراد دده الةصد ددرك الاةمد ددذ رقد ددت ( )13لند دداه
 1968الةعدل.

ح -قةا ن اب بةت الةصرك الاةمذ ذ الرقت ( )25لناه  1968الةعدل .
ج -الفرنسية -:
خ -قةا ن اب راءات الةدااه اللرانن الةرقت ( )1123لنا  1975الةعدل.
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1- Cornu et Foyer , Procedure civil,Paris ,1958.
2- Jules Touzet, De : Lexecution proviso ire de Jugemen
,paris, 1975 .

3- Tomasin – Essi sur l , autorite de la chose Jugea mati ear
civil ,Paris ,1975

