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  المستخمص
 صريحة بصورة الييا اشارة والتي المشرع صنع مف قانونية حالة االجرائية الضرورة تعد
 القياـ تعجيل أو بتأخير تتمثل عدة صور تتخذ المدنية المرافعات قانوف  في ضمنية أو

 اف ابرزىا الخصائص مف جممةب تمتاز ،أذ لممحكمة تقديرىا أمر يترؾ والذؼ باالجراء
 باإلضافة الحقيقة الى لموصوؿ تنظيمية وسيمة وأنيا االجرائي االرتباط بفكرة صمو ليا
 توافر الفكره ىذه قياـ الى دعى الذؼ أالمر االجرائي، الجزاء مف لموقاية وسيمة انيا الى

 مبنى قيتحق وأف ضمنية او صريحة بصورة سواء عمييا المشرع ينص أف ابرزىا شروط
 الضرورة تقدير في واسعة تقدير بسمطة القاضي ويتمتع المرافعات قانوف  قي الضروره
 ىذه تبني اف كما التقاضي اجراءات تيسير في االيجابي دوره مف انطالقا االجرائية

 سالمة عمى أثرىا منيا السمبية سواء االثار مف جممة عميو يترتب سوؼ شؾ بال  الفكرة
 كتفعيل االيجابية االثار وكذلؾ التقاضي في البطئ ظاىرة تنامي وأ القضائي االجتياد

الكممات . الشخصي بعمـ الحكـ طائمة تحت الوقوع مف وتجنبو الرقابي القاضي دور
 الضمني النص/  الصريح النص/  التقديرية السمطة/  االجراء/  الضرورة المفتاحية:

Abstract 

The procedural necessity is alegal case of the making of the 

legislator, which is referred to explicitly or implicitly in the civil 

procedure law. In addition to achieving it in addition to being a 

mens of preventing remuneration the malter that negates this idea 

is the availability of condition the most prominent od which is that 
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the legistator stipulates them, either explicitly or implicitly and 

that it rerifies the necessity in the law of pleadings litigation 

proceedings just as adopting this idea will undoubtedly have five 

effects whether  negative in it and its impact on the judicial juris 

prudence or the growth of the between phenomenon in litigation 

as well as the position effects such as active the superior role of 

the judge and reaping it from falling under personal  pain  . 

Key words: necessity , Action ,The discretion ,Explicit text , 

Implicit text  .                

 المقدمة
 بسم هللا والصالة والسالم عمى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعمى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

لما كانت القواعد التي يتضمنيا قانوف المرافعات  اوال: مدخل تعريفي بموضوع البحث :
 المدنية قواعد اجرائية وظيفتيا رسـ الطريق اماـ االفراد بما تتضمنو مف اوامر ونواىي
وحقوؽ وواجبات تيسيرا لموصوؿ الى الغايو الكبرػ  واليدؼ االسمى الذؼ يسعى اليو 
المشرع وىي حسـ النزاع وازالة حالة التجييل التي تكتنف الحقوؽ والمراكز القانونية 
تحقيقا لمصالح العاـ في حسف ادارة العدالة باعتبار أف وظيفة القضاء وظيفة عامو الى 

 التي تسعى الى احتراـ حقوؽ االفراد وحرياتيـ الخاصة.جانب الوظيفة الخاصة 
لذلؾ فاف دراسة الضرورة االجرائية تعد مف الدراسات القانونية الحيوية النيا تنطوؼ 
عمى جانب فمسفي فضال عف الجانب الموضوعي كما انيا تحتل حيزا كبيرا في اطار 

ص القانونية التي تشير الواقع  العممي السيما وأف المشرع تناوؿ العديد مف النصو 
بصورة صريحو وضمنية الى الضرورة االجرائية التي تيدؼ في مجمميا الى تحقيق 
العدؿ وحماية حقوؽ االفراد الموضوعية ،االمر الذؼ جعل الضرورة تالقي خطٌا وافر 
مف العناية في فقو القانوف المدني رغـ قمة الدراسات في فقو قانوف المرافعات المدنية 

 تبارىا فكرة جديدة لـ يطرقيا البحث العممي بصورة كافيو.عمى اع
تيدؼ دراسة موضوع الضرورة االجرائية التأكيد عمى  -ثانيا: هدف البحث وتساؤالته:

مقاصدىا التي يسعى المشرع الى تحقيقيا مف تنظيمو ليا، مف شاف ىذا التأكد أف 
ئمة تطبيقو، كما تيدؼ يؤدؼ الى حسف فيمو وادراكو كما يؤدؼ الى دقة تفسيره ومال
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ىذه الدراسة الى وضع منيجيو ورؤية واضحو اماـ المشرع يمكف اعتمادىا في رسـ 
سياستو التشريعية فيما يتعمق باعتماده لمضرورة االجرائية كما نسعى مف خالؿ ىذه 
الدراسة الى وضع نظرية عامة ومبدأ عاـ في قانوف المرافعات المدنية يمكف اف تجمع 

دال مف تشتتيا وعدـ وضوحيا في النصوص القانونية الواردة في قانوف قواعدىا ب
 -المرافعات المدنية،اما فيما يتعمق بتساوالت البحث فيي:

 ماىي الضرورة االجرائية وماىي شروطيا وماىي خصائصيا ؟-1
 ماىي سمطة القاضي في تقدير الضرورة االجرائية واالثار المترتبة عمى اقرارىا؟ -2
ؾ نظرية عامة او مبدأ عاـ لمضرورة االجرائية في قانوف المرافعات المدنية ؟ ىل ىنا-3

 وىل وضع المشرع ضوابط ومعايير العتمادىا؟
 ىل ىناؾ رقابة عند ممارسة القاضي ليا؟-4
ىل تحتاج النصوص القانونية الواردة في المرافعات المدنية الى اعادة النظر فييا -5

 ة ؟سواء الصريحو منيا او الضمني
تكمف مشكمة البحث في تشتت قواعد الضرورة االجرائية بيف  -ثالثا : مشكمة البحث :

ثنايا النصوص القانونية الواردة في قانوف المرافعات المدنية وعدـ وضوح مالحميا  
االمر الذؼ يؤدؼ الى اختالؼ االجتياد فييا وىذا بال شؾ ينعكس عمى اختالؼ 

اخر مما يؤثر الى استقرار الحقوؽ والمراكز القانونية  االجراءات المتخذه مف قاضي الى
 .  ويجعل االحكاـ الصادرة في حالة تعارض وتناقض

سنعتمد في اعداد ىذا البحث عمى المنيج التحميمي لمنصوص  -رابعا: منهجية البحث :
المعدؿ والمتعمقة  1969لسنة  83القانونية الواردة في قانوف المرافعات المدنية رقـ 

ضوع البحث باإلضافة الى تحميل مواقف الفقو االجرائي في ىذا المجاؿ في محاولة بمو 
الستخالص االطار العاـ الذؼ يييمف عمى الموضوع وذلؾ في اطار نظرة شاممة 
لمختمف الحموؿ الجزئية والتي تبدو انيا حموؿ مبعثره الربط بينيا باالضافة الى عرض 

يا بغية الوصوؿ في النياية الى االراء الصحيحو , اآلراء المتعارضة والمختمفة ومناقشت
مع االشارة اؿ القوانيف المقارنة كقانوف المرافعات المدنية والتجارية المصرؼ وقانوف 

 اصوؿ المحاكمات المدنية االردني .
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 المبحث االوؿ : ماىية الضرورة االجرائية . -خامسا : خطة البحث:
المطمب الثاني : خصائص الضرورة  ائية.المطمب االوؿ : تعريف الضرورة االجر 

 االجرائية .
 المبحث الثاني : شروط الضرورة االجرائية .

المطمب الثاني  المطمب االوؿ : وجود نص قانوني مقرر لمضرورة في قانوف المرافعات.
 : تحقق مبنى لضرورة في قانوف المرافعات.

 ئية واالثار المترتبة عمييا .المبحث الثالث : سمطة القاضي في تقدير الضرورة االجرا
المطمب الثاني :  المطمب االوؿ :حدود سمطة القاضي في تقدير الضرورة االجرائية .

 الخاتمة االثار المترتبة عمى اقرار الضرورة االجرائية .
 المبحث االول

 ماهية الضرورة االجرائية
ة، فاف االمر يستمـز لموقوؼ عمى ماىية الضرورة االجرائية في قانوف المرافعات المدني

منا اف نعرض تعريف الضرورة االجرائية وثـ بياف اىـ الخصائص التي تتصف بيا 
والتي يمكف مالحظتيا مف خالؿ واقع النصوص التي تنص الييا، عميو في ضوء ما 

 تقدـ نقسـ ىذا المبحث الى مطمبيف وعمى النحو االتي :
طمب الثاني : خصائص الضرورة الم المطمب االول :تعريف الضرورة االجرائية .

 االجرائية .
 المطمب االول

 تعريف الضرورة االجرائية
اف بحث تعريف الضرورة االجرائية كفكره قانونية قائمة في قانوف المرافعات المدنية 

 يتطمب منا اوال البدء بتعرفييا لغة ومف ثـ ثانيا :تعرفييا اصطالحا.
الضرورة االجرائية مصطمح  مغة العربية :اوال :  تعريف الضرورة االجرائية في ال

قانوني مزدوج يتضمف مقطعيف يستمـز بياف معناه المغوؼ بجزيئو ،فالضرورة اسـ 
وجمعيا ضرورات، والضرورة ىي الحاجة البالغة الشدة ،وتعني ايضا اسـ لما يتميز بو 
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مى ،ومنو تقوؿ حممتني الضرورة ع (1)الشئ مف وجوب او امتناع وىي خالؼ الجواز
أؼ  (3)الى الحاجة لذلؾ لقولو تعالى ))فمف اضطر غير باغ وألعاد((  (2)كذا وكذا 

 (.4)فمف الجأ الى اكل الميتة ،والضرورؼ كل ما تمس اليو الحاجة الى القياـ منو بد
حيث (، 5)امأ االجرائية فمصدرىا اجراء وىي مصدر لمفعل أجرػ ،فنقوؿ أجرػ اجراءات 

منيا الجرؼ والسير كقولو تعالى )) والشمس تجرؼ لمستقر ليا  انيا تأتي بمعاني عديده
،وفي ذلؾ قولو تعالى  (7)،واالجراء مف جرػ الى انساب( 6)ذلؾ تقدير العزيز العميـ((

))تمؾ حدود هللا ومف يطع هللا ورسولو يدخمو جنات تجرؼ مف تحتيا االنيار خالديف 
كممة االجراء في المغة تطمق عمى كل  ،عمى العموـ فأف (8)فييا وذلؾ الفوز العظيـ ((

ما يتعمق بالشكل ،وىذا الشكل يعني الوسيمة او مجموعة الوسائل القانونية التي يقررىا 
القانوف لحماية الحقوؽ الموضوعية وقد يعني مجموعة االجراءات والقواعد الشكمية التي 

 . (9)تتبع اماـ المحاكـ
عمى الرغـ مف الدور الذؼ تحتمو الضرورة  :ثانيا: الضرورة االجرائية في االصطالح 

االجرائية في  قانوف المرافعات المدنية سواء بالنصوص القانونية التي صرح بيا القانوف اـ 
تمؾ التي يمكف استخالص منيا حالة الضرورة,  فأننا نجد اف التشريعات القانونية سواء 

ارنة لـ يرد فييا تعريف قانوف لمصطمح أكاف قانوف المرافعات المدنية العراقي النافذ اـ المق
الضرورة االجرائية، وىذا موقف يحسب لممشرع العراقي وذلؾ الف ايراد التعاريف يعد مف 

                                                           

(
1

اثٍ يُظٕس االفشٚمٙ انًظش٘ )اثٕ انفؼم جًبل انذٍٚ ثٍ يكشو(،نغبٌ انؼشة ،انًجهظ (

 .1881انخبيظ،داس طبدس ،ثٛشٔد،دٌٔ عُخ َشش ،ص

. 653،ص1991،داس االيٕاط ،2،ؽ1( د.اثشاْٛى اَٛظ ٔسفبلّ، انًؼجى انٕعٛؾ، ط
2

(  

(. 115(،عٕسح انُذم ،االٚخ )145و ،االٚخ )(،عٕسح االَؼب173( عٕسح انجمشِ، االٚخ )
3

(  

–،داس ٔائم، ػًبٌ 1( د.ثشبس ػذَبٌ يهكبٔ٘ ،يؼجى رؼشٚف يظطهذبد انمبٌَٕ انخبص، ؽ

. 25،ص2111االسدٌ،
4
 ( 

،انًطجؼخ انكبصٕنٛكٛخ، ثٛشٔد  18(  نٕٚظ يؼهٕف، انًُجذ فٙ انهغخ ٔاالداة ٔانؼهٕو،ؽ

. 88،ص1965،
5

(  

.(38( عٕسح ٚظ ،االٚخ )
6

(  

.211( انؼاليّ اثٍ يُظٕس، انًظذس انغبثك ،ص
7

(  

(.13( عٕسح انُغبء ،االٚخ )
8

(  

؛ د.ثٛبس ايٛم  131،ص 1988د. ادو ْٔٛت انُذأ٘، انًشافؼبد انًذَٛخ، ؽجغ جبيؼخ ثغذاد،  (3)

، دساعخ يمبسَخ يغ انمبٌَٕ انفشَغٙ –انمشاس انمؼبئٙ انًجشو  ؽٕثٛب، انخطأ االجشائٙ ٔؽهت اعزؼبدح

  .86،ص 2111نجُبٌ ، –انًؤعغخ انذذٚضخ نهكزبة، ؽشاثهظ 
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المأخذ التي تؤخذ عميو عند سف التشريع ولعل ذلؾ أف مف الصعوبة عمى المشرع ايراد 
لواقع العممي تعريف جامع مانع ،يستوعب جميع الحاالت والوقائع التي سوؼ يفرزىا ا

 والتي لـ تكف في ذىف المشرع عند وضعو لمقانوف.
،فقد كاف مف  (4)ونتيجة لخمو التشريعات القانونية مف ايراد تعريف لمضروره االجرائية

المتوقع والحاؿ ىذه أف يجد الفقو مف جانبو تعريف عاـ لمضرورة االجرائية ،وىذا ماجعمت 
االجرائية، لكف ميما قيل مف تعاريف ليذا  تعدد التعاريف التي قيمت بشاف الضرورة

المصطمح فأف ذلؾ ال يعدو اكثر مف اختالؼ في الصياغة منو الى المضموف ،وقبل ايراد 
ىذه التعاريف البد أف نشير الى أف فكرة الضرورة الموجودة في ثنايا النصوص القانونية 

ف الجنائي الذؼ عرفيا ليا مدلوؿ اجرائي يختمف عف مدلوؿ الضرورة الواردة في القانو 
جانب مف الفقو بانيا الحالة التي يكوف فييا االنساف تحت تأثير ظرؼ خارجي مف فعل 
الطبيعة غالبا او مف فعل انساف احيانا ينذر بخطر جسيـ حاؿ ييدد نفس االنساف او مالو 
او نفس الغير او مالو ال يمكف تجذبو بوسيمو اخرػ وليس لممضطر يد في حدوثو فيرغـ 

، اما (1)عمى التضحية بحق شخص اخر برغ شريطة اف يتناسب الفعل مع الخطر 
، فأنيا تتجسد بفكرة (2)الضرورة في قانوف المرافعات الذؼ يضفي عمييا الصفة االجرائية 

االرتباط االجرائي الذؼ يمثل ضرورة اجرائية مف صنع المشرع لتأدية وظائف متعددة في 
عدـ كفاية االثار المتولدة مف عمل اجرائي واحد عمى تحقيق  نطاؽ قانوف المرافعات ابرزىا

لذا فيناؾ مف عرؼ الضرورة االجرائية (.  3) واشباع غاية معينة يسعى المشرع الى تحقيقو
بأنيا الممجئة التي تبيح مخالفة الشكل االجرائي لحماية المصمحة االجدر بالرعاية 

                                                           
(1 )

، د. 414، ص1948د. دمحم يظطفٗ انمههٙ، فٙ انًغؤٔنٛخ انجُبئٛخ، يطجؼخ فٕاِ االٔل، يظش،  

؛ د.  895، ص 1168سيٛظ ثُٓبو، انُظشٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ انجُبئٙ ،يُشبح انًؼبسف ،االعكُذسٚخ، 

-1986عٕسٚب، –د انمغى انؼبو، يطجؼخ االعكبٌ انؼغكشٚخ، ديشك ػجٕد انغشاط، لبٌَٕ انؼمٕثب

 . 318، ص1987
(2  )

االجشاء انمؼبئٙ ٚؼُٙ يغهك اٚجبثٙ ٚكٌٕ جضء يٍ انخظٕيخ ٔٚزشرت ػهٛٓب أصشا اجشائٛب يجبششا 

،جبيؼخ ثغذاد، 1يجبششا ؛ د. ادو ْٔٛت انُذأ٘ ،فهغفخ اجشاءاد انزمبػٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد، ؽ

 .34، ص1987
(3 )

د.َجٛم اعًبػٛم ػًش، االسرجبؽ االجشائٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد ٔاصبسِ االجشائٛخ ٔانًٕػٕػٛخ،  

 . 74،ص1994، يُشبح انًؼبسف، االعكُذسٚخ، يظش ,1ؽ
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سموؾ المخالفات االجرائية تحت طائمة ،مايالحع عمى ىذا التعريف باف يساىـ في (1)
الضرورة بالتالي يعطي شرعنة لالجراءات المخالفة لنموذجيا القانوني وىذا يعني افالتيا  
مف الجزاء االجرائي ىذا مف ناحية، مف ناحية اخرػ لورجعنا الى قانوف المرافعات لو جدنا 

كما في تأجيل المرافعة أف جميع النصوص القانونية التي تضمنت الضرورة االجرائية  
أو تؤدؼ الى تعجيل اتخاذ االجراء كما في حالة تقميص ( 2)لضرورة المرض واعداد الدفوع 

كما عرفت الضرورة االجرائية ايضا  (3)مواعيد الحضور عند وجود ضرورة تقضي ذلؾ 
بانيا احواؿ ووقائع تحيط بالخصـ مف شأنيا اف تمحق ضررا بو اذا قاـ بممارسة الحقوؽ 

 .(4أو الواجبات االجرايئة في مواعيدىا القانونية عند وجود تمؾ االحواؿ أو الوقائع)
ما يؤخذ عمى ىذا التعريف اوال انو جعل حالة الضرورة قاصر عمى مايحيط بالخصـ 
مف ظروؼ احواؿ وقائع واف كاف في ذلؾ جانب مف الصحة عمى اعتبار أف الخصـ 

ترؾ جانب اخر وىي الضرورات التي يقدرىا  انويشكل احد حمقات العممية القضائية اال
القاضي والتي توجب عميو القياـ بعمل اجرائي لموصوؿ الى تحقيقو المنشود كما في 
حالة امر المحكمة باألوراؽ أو صورىا الرسمية الموجود في الدوائر الرسمية ولو كانت 

المالحظة الثانية فانو  ، أما(5)القوانيف واالنظمة ال تسمح باالطالع عمييا أو تسميميا
جعل الضرورة عمى الظروؼ والعوامل التي تحدث في العالـ الخارجي، فالعوامل التي 
تشكل الضرورة ال تقتصر عمى الوقائع والظروؼ الخارجية فقد تحدث اثناء العممية 
القضائية ،مف ذلؾ ضرورة اف تسير جمسات المرافعة بنظاـ بعيدا عف صور االخالؿ 

ا يعطي لرئيس الجمسة في سبيل ادارة وضبط الجمسة اخراج كل مف يخل بيا، وىذا م
وفي ضوء  ماتقدـ يمكف أف نعرؼ الضرورة االجرائية ))ىي حالة قانونية , (6)بنظاميا

                                                           
(1 )

دمحم صكشٚب انجشدٚظ، االكشاِ ثٍٛ انششػٛخ ٔانمبٌَٕ، ثذش يُشٕس فٙ يجهظ انمبٌَٕ ٔااللزظبد  

 .37،ص1961،انؼذد االٔل، انمبْشح، 
(2 )

 ٔرؼذٚالرّ . 1969( نغُخ 83( يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ انؼشالٙ سلى )62انًبدح ) 
(3  )

ٔرؼذٚالرّ  1969( نغُخ 13( يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ انًظش٘ سلى )66انًبدح ) 

 .1988( نغُخ 24( يٍ لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ االسدَٙ سلى )77؛انًبدح )
(4 )

 .236،ص1968ٌَٕ انشججٕ، انُظشٚخ انؼبيخ نالكشاِ ٔانؼشٔسح، دٌٔ داس َشش، انمبْشِ، ر 
(5 )

( اطٕل 77( يشافؼبد يظش٘ ؛انًبدح )98( يشافؼبد ػشالٙ ؛ انًبدح )62انفمشح االٔنٗ يٍ ) 

 يذبكًبد يذَٛخ اسدَٙ  .
(6 )

 ( يشافؼبد ػشالٙ .63انفمشح أال يٍ انًبدح ) 
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مف صنع المشرع تتجمى في قانوف المرافعات بصورة واضحة صريحة كانت أـ ضمنية 
ديد الحقوؽ والواجبات وكذلؾ تحديد في االحواؿ التي يقدر فييا المشرع عند قيامو لتح

االعماؿ االجرائية بغية الوصوؿ الى الحقيقة تأخذ ىذه الضرورة  صور متعددة تتمثل 
 بتأخير أتخاذ االجراء القضائي أو تعجيل القياـ بو ويترؾ أمر تقديرىا لممحكمة((.

 المطمب الثاني
 خصائص الضرورة  االجرائية

ية الواردة في قانوف المرافعات والتي تناولت مف خالؿ استقراء النصوص القانون
الضرورة االجرائية بصورة صريحة أو ضمنية، نجد أنيا اتسمت بخصائص تعبر عف 

المشرع من وراء تنظيمه لها ،لذلك سنحاول من  التي يبغي الييا (1)الحكمة التشريعية
 -خالل هذا المطمب  الوقوف عمى ابرز  تمك الخصائص:

تتجسد  -جرائية حالة قانونية قائمة عمى فكرة االرتبا  االجرائي :اوال : الضرورة اال
الضرورة االجرائية في فكرة االرتباط االجرائي الذؼ يعبر عمى وجود صمة قوية مابيف 
اجراءيف اليمكف الفصل بينميا، احدىما قائـ عمى االخر لموصوؿ الى النتيجة التي 

اختالؼ تمؾ االجراءات بعضيا عف نظمت تمؾ االجراءات مف اجميا دوف اف يؤثر 
،ىذا االرتباط يفسر حالة الضرورة االجرائية، بمعنى أف فائدة ومنفعة وفعالية (2)بعض 

االجراءات ال تنشأ اال بقياـ االجراءات المرتبطة بيا، بالتالي ىناؾ ضرورة اجرائية لمقياـ 
ارتباط وثيق ما  بتمؾ االجراءات، ولكي تتضح الصورة اكثر نسوؽ المثاؿ االتي ىناؾ

بيف رفع الدعوػ وعممية التبميغ عمى اعتبار أف احدىما يتمـ االخر، بالتالي ال قيمة 
لرفع دعوػ بدوف تبميغ وال قيمة لمتبميغ دوف رفع الدعوػ وىذا االرتباط يعد وواضحا أذ 
ما ابطمت عريضة الدعوػ لمنقص الحاصل فييا دوف اكماؿ مف قبل الخصـ 

 يجعل التبميغ عديـ القيمة حتى واف تـ صحيحا في ذاتو. ،فأف ذلؾ(3)المكمف

                                                           
(1 )

رؼُٙ انمِٕ انذٛخ انًزذشكخ انزٙ رجؼش فٙ انُض انذٛبح يبداو انُض َبفزح ٔثبنزبنٙ  انذكًخ انزششٚؼٛخ 

ٚغزطٛغ انُض أٌ ٚكزغت يغ انضيٍ يؼُٗ جذٚذا أٔ ُٚطجك يٍ دبالد جذٚذح، َمال ػٍ د. ادو ْٔٛت 

 .62،ص1986انُذأ٘، ششح لبٌَٕ االصجبد، يطجؼخ داس انمبدعٛخ ،ثغذاد، 
(2 )

 .12ًظذس انغبثك، صد.َجٛم اعًبػٛم ػًش، ان 
(3 )

 ( يشافؼبد ػشالٙ.51انًبدح ) 
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تعد الحقيقة الغاية مف  ثانيا : الضرورة االجرائية وسيمة لموصول الى الحقيقة:
اجراءات التقاضي وىي اساس كل االحكاـ والشرط لمعدالة وىي نابعة مف صميـ الحياة 

يا ضرورة تسعى جميع االنسانية وما استجد فييا مف حاجيات فالحقيقة ىي يجد ذات
االطراؼ الوصوؿ الييا ،مف ىؤالء المشرع والقاضي واالطراؼ المتنازعة، وفي سبيل 
الوصوؿ الييا تجد المحكمة ىناؾ ضرورة تستمـز دعوػ أؼ شخص لالستيضاح منو 

،تنطمق ىذه الضرورة مف حسـ الدعوػ والوصوؿ الى الحقيقة (1)عما يمـز لحسـ الدعوػ 
 .(2)ؼ شخص مف غير اطراؼ الدعوػ والتي بررت دعوة ا

غالبا ما  :(3)ثالثا : الضرورة االجرائية وسيمه إلطالة وتقميص أمد المواعيد االجرائية
تكوف الضرورة االجرائية في بعض النصوص القانونية الواردة في قانوف المرافعات 

اد الثابت المدنية وسيمو إلطالة امد المواعيد االجرائية مف خالؿ عدـ التقييد بالميع
، وكثرة طمبو (4)بالنص القانوني وىذا ما يمكف لمسو بصورة واضحو في مسألة التأجيل

، واف كنا (5)بداعي الضرورة، حتى دفع اتجاه مف الفقو االجرائي بوصفو بأنو افو القضاء
نتفق معو بيذا الوصف لما لو مف اثر عمى انماء ظاىرة البطئ في التقاضي، اال اننا 

ال يشكل ىذا الوصف ويعود السبب في ذلؾ ما يشيد الواقع الذؼ مر بو نجده اليوـ 
العراؽ عموما والمناطق المنكوبة خصوصا السيما محافظو نينوػ، األمر  الذؼ جعل 

                                                           
(1  )

 ( يشافؼبد ػشالٙ .69انفمشح انشاثؼخ يٍ انًبدح ) 
(2  )

( يٍ لبٌَٕ االصجبد سلى 35يٍ رنك يضال يبَض ػهٛخ انًششع انؼشالٙ فٙ انفمشِ صبنضب يٍ انًبدح ) 

كم انشٙ فٙ َظش انًذكًخ جبص  ٔرؼذٚالرّ ٔانزٙ جبء فٙ َظٓب ))أرا كبٌ انغُذ 1979( نغُخ 117)

نٓب يٍ رهمبء َفغٓب أٌ رذػٕ انًٕظف انز٘ طذس ػُّ، أٔ انشخض انز٘ دشسِ نٛجذ٘ يبٕٚػخ دمٛمخ 

االيش فّٛ (( فٓزا انُض فّٛ دالل ٔاػذخ ػهٗ ٔجٕد ػشٔسح نٓزِ انذػٕٖ غبٚزٓب انٕطٕل انٗ 

 انذمٛمخ .
(3 )

ٍ يؼهٕيخ انجذاٚخ ٔانُٓبئٛخ ًٚبسط االجشاء انمؼبئٙ انًٕاػٛذ االجشائٛخ ثبَٓب ألبد يذذدح يٍ انضي 

خالنٓب أٔ ثؼذ اَمؼبءْب أٔ لجم دهٕنٓب ٔٚخزهف ْزا انًٛؼبد يٍ اجشاء انٗ اخش دغجًب ٚشاِ انًششع 

كبفٛب نًًبسعخ االجشاء انمؼبئٙ فّٛ، صٚبد دمحم شذبرِ يؼٕٛف، انًٕاػٛذ االجشائٛخ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد 

 .11، ص2119ٛش، جبيؼخ انًٕطم، كهٛخ انذمٕق، انًذَٛخ، سعبنخ يبجغز
(4 )

انزبجٛم ْٕ لشاس لؼبئٙ رُظًٛٙ رظذسِ انًذكًخ اصُبء َظش انذػٕٖ ٔالٚجٕص نٓب انؼذٔل ػُّ أٔ  

رجذٚهّ أٔ رؼذٚهّ ٔٚضجذ فٙ يذبػش انجهغخ، َمال ػٍ : د. ػجبط انؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ 

 .264, ص2111ُشش، جبيؼخ انًٕطم، انًشافؼبد انًذَٛخ، داس انكزت نهطجبػخ ٔان
(5 )

د.ػجبط انؼجٕد٘، رجغٛؾ اجشاءاد انذػٕٖ انًذَٛخ، ثذش يُشٕس فٙ يجهخ انشافذٍٚ نهذمٕق،  

 .32، ص1997جبيؼخ انًٕطم، لبٌَٕ انمبٌَٕ، انؼذد انضبَٙ، 
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ىذا االجراء يشكل  نوعا  ما حالة صحيو في ظل الحاجة الى اعادة ترتيب االوراؽ 
الكـ اليائل مف الدعاوػ الذؼ والوقت الذؼ يحتاجو الخصـو لذلؾ فضل عف الزحـ و 

يشيده سوح القضاء نتيجو التراكمات التي اعقبت احتالؿ االرىاب ألكثر المدف وما 
خمفو مف قضايا السيما قضايا تعويض ضحايا العمميات الحربية والعسكرية والعمميات 

، (1)االرىابية، جعل القضاء بحاجة الى التأجيل لمواجية ىذا الكـ اليائل مف الدعاوػ 
لذلؾ فاف اقتضاء الضرورة يستعمل بكثرة في طمب التأجيالت حيث ادػ الى  االطالة 
أمد الميعاد االجرائي وىذا ما قضت بو محكمة استئناؼ نينوػ بصفتيا التمييزية  مف 

، )لدػ التدقيق والمداولة وجد أف الطعف التمييز واقع ضمف المدة القانونية (2)قرارىا باف
لدػ عطف النظر الى قرار االبطاؿ المميز وجد انو غير صحيح فتقرر قبولو شكال و 

ألف المحكمة اصدرتو في وقت مبكر ولـ يمِض عمى الوقت المحدد لممرافعة سوػ 
نصف ساعة وكاف يقتضي عمى المحكمة انتظار وكيل المدعي الى الساعة الثانية 

قييد المواعيد، لذا عشر ظيرا عمى اقل تقدير وذلؾ مراعاة لألوضاع الراىنة وصعوبة الت
تقرر نقض الحكـ المميز واعادة االضبارة الى المحكمة لمالحع  ما تقدـ وفتح باب 

رسـ التمييز ثابتا لمنتيجة وىذا  المرافعة والسير بالدعوػ وفق لمقانوف عمى أف يبقى
ـ. وقد  21/6/2006ىػ الموافق  1427/ جمادػ االوؿ 25القرار صدر باالتفاؽ في 

ة االجرائية سببا لتقصير الميعاد االجرائي، كما ىو الحاؿ في حالة تقميص تكوف الضرور 
 .(3)مواعيد الحضور لضرورة  تقتضي ذلؾ

                                                           
(1 )

يٍ اجم ػذو اػزجبس انزأجٛم أَّ كًب ٚظفٓب انجؼغ أٔ ػذو أػزجبسْب كزنك ٔيب نهؼشٔسح  

الجشائٛخ أصش فٙ كضشح دبالد ؽهت انزبجٛم ٔايزذاد انًٛؼبد الكضش يٍ شٓش أٔ شٓشٍٚ أٔ اكضش، َشٖ ا

ٔػغ ػٕاثؾ رذذد دبنخ انؼشٔسح انزٙ رغجخ رجبٔص يذح أنزأجٛم )ػششٍٚ( ٕٚيٛب خظٕطب ٔأٌ 

افؼبد ( يٍ لبٌَٕ انًش62انزجبٔص فٙ انًٛؼبد الٚكٌٕ ثًٛؼبد يغبٚٛش ثًب ْٕ يُظٕص ػهّٛ فٙ انًبدح )

ٔاًَب انزجبٔص ٚذظم يٍ ؽهت رأجٛالد اخشٖ ثًٛؼبد جذٚذ ػًٍ انغمف انضيُٙ انًذذد ثبنُض، 

 ٔرأكٛذ نجذٚخ دظٕنٓب يٍ ػذيّ ػهٗ اػزجبس اٌ يذح انؼششٌٔ ٕٚو كبفٛخ نهزبجٛم .
(2 )

، 21/6/2116/ فٙ 2116/ د.ة/  221لشاس يذكًخ اعزئُبف َُٕٖٛ ثظفٓب انزًٛٛضٚخ سلى  

 )غٛش يُشٕس(.
(3 )

 ( يشافؼبد يذَٛخ يظش٘.66انًبدح ) 
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بموجب ىذه  :(1)رابعا : الضرورة االجرائية وسيمة لتحقيق الوقاية من الجزاء االجرائي 
ئي مف الخاصية فأف الضرورة االجرائية تمارس دورا وقائيا في اعماؿ الجزاء االجرا

، وممارسة (3)، بكافة صورىا(2)خالؿ حث الخصوـ عمى القياـ بالواجبات االجرائية 
، في مواعيدىا المحددة، فالضرورة ىي القوة الكافية والدافعة وراء (4)الحقوؽ االجرائية

االمتثاؿ فيي اشبو بناقوس يحذر الخصوـ بخطر الخضوع لمجزاء االجرائي، واالمثمو 
المدنية كثيره بشأف ذلؾ منيا عمى سبيل المثاؿ ضرورة ممارسة  في قانوف المرافعات

حق الطعف خالؿ المواعيد المحددة واال ترتب عمى عدـ مراعاتيا وتجاوزىا سقوط الحق 
، وىذا مااكده القضاء العراقي فقد جاء في قرار المحكمة التمييز االتحادية (5)في الطعف

ة الطعف التميزؼ قدمت بعد مضي المدة انو ))بعد التدقيق والمداولة وجد اف عريض
وأف  25/12/2011القانونية لمطعف البالغة عشرة اياـ اذ اف الحكـ صدر حضوريا في 

وحيث أف المدد المعينة  22/1/2012الطعف التمييزؼ قدـ واستوفي  الرسـ عنو في 
ف لمطعف في االحكاـ حتمية يترتب عمى عدـ مراعاتيا  وتجازوىا سقوط الحق في الطع

وتقضي بو المحكمة مف تمقاء نفسيا برد عريضة الطعف لذلؾ قرر رد عريضة الطعف 
                                                           

(1 )
انجضاء االجشائٙ ػجبسِ ػٍ اصش اجشائٙ ٚشرجّ لبٌَٕ انًشافؼبد فٙ يٕاجٓخ انخظى انًغؤٔل ػٍ  

ايب اٌ ٚزؼهك ثبنخظٕيخ ا٘ ثبالجشاءاد انمؼبئٛخ كٕدذِ ٔايب  –كبصش اجشائٙ  –يخبنفخ لٕاػذ ْٕٔ 

ؼٛم ُٚظش : د. ٔجذ٘ ساغت، يجبدئ انخظٕيخ انًذَٛخ اٌ ٚزؼهك ثبالجشاء انمؼبئٙ، نًضٚذ يٍ انزف

، دمحم سٚبع فٛظم انشثٕػّ، يذم انجضاء االجشائٙ 75، ص1978،داس انفكش انؼشثٙ، انمبْشح، 1،ؽ

 .13، ص2112دساعخ يمبسَخ، سعبنخ يبجغزٛش، كهٛخ انذمٕق، جبيؼخ انًٕطم،  –
(2   )

ػٓب لبٌَٕ انًشافؼبد نهًذبفظّ ػهٗ انٕاجت االجشائٙ ْٕ يجًٕػخ يٍ االنزضايبد انزٙ ٚفش

يظهذخ انزارٛخ أٔ يشاػبح نذك انخظى االخش أٔ نزذمٛك انًظهذخ انؼبيخ ثًب ٚغبػذ ػهٗ اَزظبو عٛش 

انذػٕٖ ٚٓذف رٕفٛش انذًبٚخ انمؼبئٛخ نهذمٕق انًٕػٕػٛخ ٔٚزشرت ػهٗ ْزا  االدزًبل فٙ رُفٛز جضاء 

اَٙ، ٔاججبد انخظى االجشائٛخ، ثذش يُشٕس فٙ اجشائٙ ٚفشػّ انمبٌَٕ، د. ػًبس عؼذٌٔ انًشٓذ

 . 25، ص2119،كهٛخ انذمٕق، جبيؼخ انًٕطم، 39يجهخ انشافذٍٚ نهذمٕق، انؼذد 
(3 )

نهٕاججبد طٕس يزؼذدِ يُٓب ٔاجت انذؼٕس ٔٔاجت رٛغٛش انخظٕيخ ٔٔاجت رُفٛز أ أايش  

ًذَٛخ، نًضٚذ يٍ انزفظٛم ػٍ انًذكًخ ْٔٙ ٔاججبد ٔاسدح ػهٗ عجٛم انذظش لٙ لبٌَٕ انًشافؼبد ان

رهك انٕاججبد ُٚظش : د. اجٛبد صبيش انذنًٛٙ، اثطبل ػشٚؼّ انذػٕٖ انًذَٛخ نالًْبل ثبنٕاججبد 

 ٔيب ثؼذ ْب . 2164، 2112دساعخ رذهٛهٛخ يمبسَخ، ثٛذ انذكًخ، ثغذاد،  –االجشائٛخ 
(4 )

ؼبد نكم  يٍ رزٕافش فّٛ ششٔؽ انذك االجشائٙ ْٕ انٕعٛهخ انزٙ ًٚذُٓب انًششع لٙ لبٌَٕ انًشاف 

يجبششح رهك انٕعٛهخ ٔانًذذدح فٙ انمبٌَٕ نهذظٕل ػهٗ انذًبٚخ انمؼبئٛخ أٔ نزٕفٛشْب داخم انخظٕيّ 

انًذَٛخ أٔ ثغججٓب، ػهٙ ػجٛذ ػٕٚذ انذذٚذ٘، انزؼغف فٙ اعزؼًبل انذك االجشائٙ، دساعخ يمبسَخ، 

 .24، ص2117سعبنخ يبجغزٛش، كهٛخ انمبٌَٕ، جبيؼخ انًٕطم، 
(5 )

 ( اطٕل يذبكًبد اسدَٙ.172( يشافؼبد انًظش٘، )215انًبدح ) 
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 1433/ربيع االوؿ /20وتحميل المميزيف الرسـ التمييزؼ وصدر القرار باالتفاؽ في 
 . (1)((12/2/2012الموافق 

مف الخصائص االخرػ التي يمكف  خامسًا: الضرورة االجرائية وسيمة تنظيمية :
مف خالؿ استقراء النصوص القانونية الواردة في قانوف المرافعات المدنية  التوصل الييا

كوف الضرورة وسيمة تنظيمية ترسـ الطريق الذؼ يتوجب عمى المحكمة سموكو حاؿ 
تحققيا مف ذلؾ عمى سبيل المثاؿ االحواؿ التي تقرر فييا المحكمة مف تمقاء نفسيا أو 

ة محافظة عمى انظاـ العاـ أو مراعاة بناءا عمى طمب الخصوـ جعل المرافعة سري
، كذلؾ االحواؿ التي تقرر فييا المحكمة احالة الدعوػ الى (2)لالداب لحرمة االنساف

المحكمة المختصة اذا قضت بعدـ اختصاصيا القيمي او الوظيفي او النوعي او 
، تبدو ىذه الضرورة في عدـ ترؾ الدعوػ بدوف حل وكذلؾ تجنبا لتعرضيا (3)مكاني

مدفع في حاؿ عدـ قياميا بذلؾ وفيو اطالة لمنزاع، كذلؾ االحواؿ التي ترػ المحكمة اف ل
الحكـ في القضية المعروضة اماميا متوقف عمى الفصل في موضوع أخر قررت 
ايقاؼ المرافعة واعتبار الدعوػ مستأخرة حتى يتـ الفصل في ذلؾ الموضوع وعندئذ 

 .(4)نقطة التي وقفت عندىا تستأنف المحكمة السير في الدعوػ مف ال
 المبحث الثاني

 شرو  الضرورة االجرائية في قانون المرافعات
نظرا ألىمية الضرورة االجرائية وما يترتب عمى قياميا مف اثار في قانوف المرافعات 
البد لقياميا مف شروط  لمقبوؿ  بوجود ىذه الفكرة اليامة، ىذه  الشروط حاولنا أف نقف 

حميل واستقرار والنصوص القانونية ىذه الشروط تدور حوؿ وجود عمييا مف خالؿ ت
نص يقرر فيو المشرع الضرورة مف خالؿ الشكل القانوني المقرر في قانوف المرافعات 

وبغية تسميط الضوء عمى تمؾ الشروط، ينبغي عمييا أف نعرضيا في مطمبيف , المدنية

                                                           
(1 )

غٛش  12/2/2112،فٙ  2112ة/-/د188لشاس يذكًخ اعزئُبف َُٕٖٛ ثظفزٓب انزًٛٛضٚخ سلى  

 يُشٕس .
(2  )

 ( يشافؼبد ػشالٙ.61انًبدح ) 
(3 )

 ( يشافؼبد ػشالٙ.78انًبدح ) 
(4 )

 يشافؼبد ػشالٙ .( 83انفمشح االٔنٗ يٍ انًبدح ) 
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ي مقرر لمضرورة في قانون المطمب االول : وجود نص قانون -وعمى الوجو االتي :
 المطمب الثاني: تحقق مبنى الضرورة في قانون المرافعات . المرافعات.

 المطمب االول
 وجود نص قانوني مقرر لمضرورة في قانون المرافعات

البد مف وجود نص يقرر فيو المشرع الضرورة صراحة وضمنا ،بتعبير اخر ال تكوف 
يقرره المشرع صراحة أو ضمنا بحيث لو لـ بنص  الضرورة في قانوف المرافعات اال

يوجد ىذا النص ال يجوز لمقاضي أو الخصـو أنشاء الضرورة أو التمسؾ باثارىا، عمية 
فال يجوز لمقاضي تجاوز ىذا القيد استنادا الى قياس أو استنتاج ميما كاف منطقٌو او 

مر الذؼ جعمة مطابقتو لمواقع أو العدالة، فال بجوز استنتاج الضرورة مف غير اال
المشرع اساسا ومبنى ليذه الضرورة أو داللة عمى قياميا كما يجوز قياس داللة 

 (1)الضرورة المقررة بنص عمى حاالت لـ يرد بشأنيا نص
واالمثمة كثيرة ومتنوعو عمى ذلؾ منيا ضرورة االنتقاؿ لكشف وتثبيت الحالة بمعرفة 

ا ضياع معالـ واقعو يحتمل اف القاضي أو بواسطة خبير في احواؿ التي يخشى فيي
في ىذا المثاؿ حدد المشرع حاالت جعل ىناؾ  (،2)تصبح محل نزاع اماـ القضاء 

ضرورة االنتقاؿ واجراء الكشف بمعرفة القاضي أو بواسطة خبير عمى وقائع يخشى 
ضياع معالميا واحتمالية أف تصبح محل نزاع اماـ القضاء، ىذه الضرورة اليمكف 

تى لو كاف العكس ىو الحقيقة  ويستخمص مف اشتراط وجود نص اثبات عكسيا ح
قانوني يقرر الضرورة في قانوف المرافعات المدنية أف القانوف ىو المصدر الوحيد 
لمضرورة االجرائية وانو دائما مف عمل المشرع وحده فميس لمقاضي أف يفترض في 

قاضي عميو  تطبيق المجاؿ االجرائي مالـ يفترض المشرع، ويترتب عمى ذلؾ أف ال
واعماؿ حكـ الضرورة الواردة بالنص دوف اية سمطة تقديرية مف شانيا، سوػ التحقق 

                                                           
(1 )

، انًطبثغ انًشكضٚخ، داس 1د. ػجبط انؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ، ؽ 

 ٔيبثؼذْب . 67، ص2116انضمبفّ نهُشش ٔانزٕصٚغ، ػًبٌ، 
(2   )

 ( يشافؼبد يذَٛخ ػشالٙ .144انفمشح االٔنٗ يٍ انًبدح )
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، ومما تجدر االشارة الية في ىذا السياؽ اف (1)مف توفر شروط اعماؿ ىذا االفتراض 
الفقو االجرائي لو دور في استنباط وجود الضرورة مف القواعد القانونية لتفسير أو شرح 

ير احكاميا، فالمشرع قد ال يصرح بالضرورة االجرائية في القاعدة القانونية وانما أو تبر 
عمى االحواؿ التي يصرح منيا المشرع  يستخمصو الفقو والقضاء، لذلؾ سنسمط الضوء

 عمى الضرورة االجرائية واالحواؿ التي لـ يصرح بيا وعمى النحو االتي :
أف لمضرورة وجود حقيقي  القاعدة القانونية :أواًل : التصريح بالضرورة االجرائية في 

ومؤكد في قانوف المرافعات المدنية، فمف خالؿ استقراء النصوص القانونية الواردة في 
المعدؿ فأننا وجدنا بعض  1969( لسنة 83قانوني المرافعات المدنية العراقي رقـ)

رورة في مجاؿ النصوص القانونية التي تدؿ عمى اعتماد المشرع واقراره لفكرة الض
التقاضي وتصديو لمواجيتيا حرصا عمى مصالح االفراد الذؼ عجزوا عف ممارسة 
حقوقيـ االجرائية وتنفيذ التزاماتيـ االجرائية، لذلؾ نجد اف المشرع  جعميا اساس يبرر 
اتخاذ بعض االجراءات القانونية، مف ابرزىا ماجاء في نصي الفقره االولى والثالثة مف 

مف القانوف المشار اليو اعاله فنص في الفقرة االولى )) وليا عند ( 62المادة )
، أف وجود (2))الضرورة ( وفي الفقرة الثالثة نص عمى )) اذا اقتضت الضرورة ذلؾ ((

الضرورة بيذا التصريح بالنصوص القانونية انما يدؿ عمى تبني المشرع ليا واخذىا 
بق عمى االجراءات القضائية المدنية باالعتبار وصالحيتيا الف تصبح نظرية عامة تط

 (.3)في مجمميا كمما تطمب االمر ذلؾ
قد اليصرح المشرع بالضرورة  ثانيا : عدم التصريح بالضرورة في القاعدة القانونية:

االجرائية في القاعدة القانونية االجرائية ولكف الفقو يستخمصو بقصد تفسيره أو تبرير 
نونية وأف لـ تصرح بالضرورة فأف حكميا يبنى عميو حكمو ومعنى ىذا أف القاعدة القا

                                                           
(1 )

مبََٕٙ ،سعبنخ دكزٕساِ ،جبيؼخ انمبْشح د.جًٛم انششلبٔ٘ ،َظشٚخ ثطالٌ انزظشف ان 

 . 71،ص1956،
(2 )

ْزِ انُظٕص رزؼهك ثغهطخ انًذكًخ فٙ ارخبر لشاس انزأجٛم الكضش يٍ يشح ٔثؼغ االجشاءاد  

 االخشٖ.
(3  )

ػهٙ دمحم دمحم ػجذ، انُظشٚخ انؼبيخ نهششػٛخ الجشائٛخ، دساعخ يمبسَخ ثٍٛ انفمّ االعاليٙ ٔانمبٌَٕ  

 .1993(، 11شٕس فٙ يجهظ انذك، انؼذد )انٕػؼٙ، ثذش يُ
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ضمنا وذلؾ عند تعرض الفقو بالتحميل وردىا الى االساس المنطقي الذؼ تقوـ عميو 
 ،(1)ويطمق عمى ىذه الضرورة ) الضرورة التفسيرية ( بالنظر الى الدور الذؼ تؤديو 

دوف أف يصرح بيا المشرع  ومف امثمو الضرورة التي تتضمنيا القاعدة القانونية االجرائية
( مف 97ما نص عميو المشرع العراقي في المادة ) ولكف الفقو استخمصيا ما يمي :

قانوف المرافعات المدنية والتي جاء في نصيا ))يجوز نقل الدعوػ مف محكمة الى 
اخرػ بقرار مف محكمة التمييز أذا تعذر تشكل المحكمة السباب قانونية او كاف في 

مايؤدؼ الى االخالؿ باالمف او الؼ سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا رؤية لدعوػ 
، يتضح مف خالؿ ىذا النص أف ىناؾ ضرورة اجرائية دعت الى نقل الدعوػ (2)(( 

مف محكمة الى اخرػ تمثمت ىذه الضرورة بمسائل يمكف استخالصيا مف ىذا النص 
عند وجود دعوػ مستعجمو  وىي تعذر تشكيل المحكمة ال سباب قانونية وىذا يحصل

مرضيو طويمو وعدـ  وتغيب احد اعضاء الييئة االستئنافية في محكمة االستئناؼ بإجازة
وجود مف يحل محمو ،أو اذا كاف في رؤية الدعوػ ما يؤدؼ الى االخالؿ باألمف 
ويحدث ىذا اذا كاف احد اطراؼ الدعوػ لو مف النفوذ االجتماعي ما يمكف معو أف 

اد المحكمة حيث يتوقع أف يوصي  اقرباؤه واتباعو ألثارة الشغب في يؤثر عمى حي
منطقة عند رؤية الدعوػ، وىناؾ وجود اؼ سبب تراه محكمة التمييز مناسبا لنقل 
الدعوػ ويكوف ذلؾ مف قبيل وجود ظروؼ يغمب معيا تحيز المحكمة لصالح احدػ 

 (.3)الخصـو 

 المطمب الثاني
 المرافعاتتحقق مبنى الضرورة في قانون 

ال يكفي لقياـ الضرورة االجرائية في قانوف المرافعات المدنية أف يكوف ىناؾ نص يقرر 
ذلؾ، وانما البد مف تحقق أمر مف االمور مف شانيا اف تكوف مبنى لقياـ الضرورة 
االجرائية ىذا األمر ثابت ومؤكد، ال يدخمو شؾ أو احتماؿ، فاذا لـ يتحقق ىذا األمر ال 

                                                           
(1  )

، 2د.ادًذ اثٕ انٕفب ٔدمحم َظش انذٍٚ كبيم انؼضٚض ٕٚعف، يذَّٔ انفمّ ٔانمؼبء فٙ انًشافؼبد، ط 

 .312، ص1955داس انًؼبسف، االعكُذسٚخ، 
(2  )

 ( يٍ لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ نهجُبٌ.119-116انًبدح ) 
(3 )

 . 197ادكبو لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ، انًظذس انغبثك، صد.ػجبط انؼجٕد٘، ششح  
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بقياـ الضرورة بالتالي فيوا شرطا جوىريا لذلؾ عمى سبيل المثاؿ ما ينص  يمكف القوؿ
( مف قانوف المرافعات المدنية والتي جاء في فقرتيا االولى 61عميو المشرع في المادة )

بشأف جعل المرافعة سرية بدال مف االصل العاـ وىو تكوف جمسات المرافعات عمينو 
اذ نجد ضرورة السرية التي يجب أف تكوف  ،(1)كضماف اساس مف ضمانات التقاضي 

عمييا المرافعة مبنى  في جعميا لذلؾ تمثل في تعمق االمر بالنظاـ العاـ او مراعاة 
اآلداب وكذلؾ في االحواؿ التي فييا حرمة النساء، ففي مثل ىذه االحواؿ تحقق مبنى 

سببا تتخذىا الضرورة االجرائية مف شأنو اف يجعل المرافعة سرية مف خالؿ قرارا م
المحكمة مف تمقاء نفسيا أو بناء عمى طمب احد الخصوـ بأجراء المرافعة بصورة 

ومما تتجدر االشارة اليو في ىذا الصدد أف تحقق مبنى الضرورة االجرائية البد , (2)سريو
اف يكوف خالؿ االجراءات واالشكاؿ المقررة في قانوف المرافعات المدنية حيث أف 

مف واقعة ما أو اجراء ما اساسا أو مبنى لمضرورة االجرائية فأنو يحيط المشرع اذا اتخذ 
ىذا االجراء عمى النحو الذؼ يتطابق مع نموذجو في قانوف المرافعات المدنية فتحقق 
مبنى الضرورة لو ضوابط وشروطو شكمية يجب احتراميا واال يعتد بالواقعة أو االجراء 

 ،(3)في قياـ الضرورة االجرائية 
سبيل المثاؿ اذا تعذر عمى المحكمة الحكـ في الدعوػ الحادثة واالصمية معا  فعمى

وكاف الحكـ في الدعوػ االصمية متوقفا عمى الحكـ في الدعوػ الحادثة ىنا توجب عمى 
، (4)المحكمة ضرورة الفصل في الدعوػ الحادثة ثـ تنظر بعد ذلؾ في الدعوػ األصمية 

ف الضرورة االجرائية المتمثمة بالفصل في الدعوػ مف خالؿ ما تقدـ في ىذا المثاؿ ا
الحادثة والتي مف الواجب عمى المحكمة أف تفصل فييا مع الدعوػ االصمية، قد تحقق 
مبتنى  ىذه الضرورة وفق شروط شكمية وواقعة متمثمة يتعذر ذلؾ والشكمية المتمثمة 

                                                           
(1)

د. االَظبس٘ دغٍ انُٛذأ٘، انُظبو انمبََٕٙ نهذمٕق انذعزٕسٚخ نهخظى، داس انجبيؼخ انجذٚذح  

؛د.اثشاْٛى َجٛت عؼذ ،لبػذح الرذكى دٌٔ عًبع انخظٕو، يُشبح 114،ص2119،االعكُذسٚخ ،

 .26، ص1981انًؼبسف، االعكُذسٚخ ،
(2 )

 ( يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ انؼشالٙ.61انًبدح ) 
(3 )

، داس انفكش انؼشثٙ 1د.ٔجذ٘ ساغت، انًٕجض فٙ يجبدئ انمؼبء انًذَٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد، ؽ 

 .226،ص1977نهطجبػخ ٔانُشش ،جبيؼخ ػٍٛ انشًظ ،
(4 )

 ( يٍ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ انؼشالٙ .72انًبدح ) 
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كما الحاؿ في دعوػ  بتعمق الحكـ في الدعوػ االصمية عمى الحكـ في الدعوػ الحادثة،
المطالبة بثمف ماكنة زراعية اذا احدث المدعي عميو دعوػ حادثة يطمب انقاص ثمف 
المبيع لوجود عيب خفي في تمؾ الماكنة مف شأنو أف يحط مف الثمف، فتمـز المحكمة 
بالتحقيق في الدعوػ الحادثة اوال وتكمف المدعي عمية بأثبات وجود العيب الخفي ،وبعد 

رض االمر عمى خبير أو اكثر لتقدير مقدار ما ينتقص ذلؾ العيب مف ثمف ثبوتو تع
الماكنة المبيعة وبعد التوصل الى النتيجة يكوف قرارىا بالحط  مف الثمف ما توصل اليو 

 (.1)التحقيق الذؼ اجرتو ثـ الحكـ لممدعي في الدعوػ االصمية بالباقي
ات المدنية تعد اساسا فعاال اللتجاء مف ىنا يمكف القوؿ أف الشكمية في قانوف المرافع

المشرع لمضرورة في ىذا القانوف بحيث ال تقـو الضرورة اذا لـ تراع القواعد الشكمية في 
العمل االجرائي المجرػ لمضرورة كفكرة عامة في قانوف المرافعات المدنية، اف لمجوء 

عقبات في ىذا الى الضرورة االجرائية ساعد ايضا وبدرجة كبيرة في حل كثير مف ال
فاذا , القانوف ماكاف يمكف لممشرع االجرائي تخطييا اال عف طريق االخذ بفكرة الضرورة

تحققت الشروط السابقة تحققت الضرورة االجرائية وترتبت جميع اثارىا القانونية ابرزىا 
 القياـ بإجراءات تشكل استثناء عمى المبدأ العاـ في قانوف المرافعات المدنية .

 الثالثالمبحث 
 سمطة القاضي في تقدير الضرورة االجرائية واالثار المترتبة عميها

اناطت الدولة ميمة تطبيق القانوف الموضوعي واالجرائي بشخص القاضي فيما تعرض 
عميو مف الدعاوػ بعد أف حصل عمى تأىل قانوني كامل الداء المياـ المنوطو بو 

جعل القاضي يضطمع باىـ مشكمة تيـ ،وىي ميمة تبمغ مف االىمية والخطورة النيا ت
واذا كاف مف المعروؼ أف تطبيق القانوف ىو ( 2)االنساف في حياتو اال وىي قضية العدؿ

مف صميـ اختصاص القاضي ينزلو ويرسمو عمى الوقائع المطروحة عميو واف كاف ىذا 
ء، فأف القوؿ ينطبق بالنسبة لمقواعد القانونية موضوعية كانت أـ اجرائية عمى حد سوا

                                                           
(1   )

دمحم عؼٛذ انًفزٙ، انذلٛك فٙ ششح انذمٕق انؼُٛٛخ االطهٛخ، يكزجخ انجٛم انؼشثٙ،  د.اعبيخ

)دساعخ يمبسَخ(،يُشٕساد صٍٚ –،دمحم ػهٙ ػجذِ، دٔس انشكم فٙ انؼمٕد 29،ص2114انًٕطم، 

 .46،ص2117نجُبٌ،  –انذمٕلٛخ ،ثٛشٔد 
(2   )

 .27د. ادو ْٔٛت انُذأ٘، انًشافؼبد انًذَٛخ، انًظذس انغبثك، ص
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مف نتيجة القوؿ أف تقدير الضرورة االجرائية انما تخضع لتقدير القاضي وىذا يستمـز 
وىذا االمر يبدو واضحا مف خالؿ استقراء (، 1) أف يتمتع بسمطة تقديرية في سبيل ذلؾ

النصوص القانونية الواردة في قانوف المرافعات المدنية .وبما أف الضرورة االجرائية 
رد عمى المبدا العاـ الذؼ يجب اف تكوف عميو الصورة التي رسميا تشكل استثناء ي

المشرع مف تنظيمو لمخصومو المدنية، فأف تقدير الضرورة االجرائية واالخذ بيا بترتب 
عميو جممة االثار، ومف اجل أف تتضح الصورة لما تقدـ فأننا نقسـ ىذا المبحث عمى 

 ضي في تقدير الضرورة االجرائيةالمطمب األول : حدود سمطة القاالنحو االتي:
 المطمب الثاني :االثار المترتبة عمى اقرار الضرورة االجرائيه .

 المطمب االول
 حدود سمطة القاضي في تقدير الضرورة االجرائية

،انطالقا مف الدور االيجابي الذؼ يؤديو (2)كثيرا مايترؾ المشرع لمقاضي سمطة تقديرية 
صوال الى حسـ النزاع وازالة حالة التجييل التي تكتنف االخير في الخصومة المدنية و 

الحقوؽ والمراكز القانونية والشؾ أف ليذا الدور النصيب في تقدير الضرورة االجرائية 
ومدػ تحققيا مف عدمو، في ضوء ذلؾ يثار تساوؿ حوؿ المعيار الذؼ يستند اليو 

سأوؿ نجد أف الفقو االجرائي لالجابة عمى ىذا الت القاضي في تقدير الضرورة االجرائية؟
،يرػ أف فكرة النظاـ العاـ ) المصمحة العامة(  (3)حاوؿ أف يضع معايير فالغالبية منيـ

                                                           
(1   )

رؼُٙ انغهطخ انزمذٚشٚخ ْٙ َشبؽ رُْٙ رمذٚشٚخ نهمبػٙ ًٚبسعّ ػُذ يًبسعزّ نغهطزّ انمؼبئٛخ 

نؼجؾ ٔرذذٚذ ػُبطش انُضاع فٙ انٕالغ ٔرمذٚشِ، ٔرمذٚش يذٖ رطبثمّ يغ ػُظش انفشع انكبيٍ فٙ 

ػًش، عهطخ انمبػٙ  انمبػذح انمبََٕٛخ ٔاخٛشا رمذٚشاألصش انز٘ ُٚطجك ػهٗ ْزا انٕالغ، د.َجٛم اعًبػٛم

، داس انجبيؼخ انجذٚذح، االعكُذسٚخ 1انزمذٚشٚخ فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد، ؽ

،1999 ،2192. 
(2 )

الثذ يٍ األشبسِ انٗ أٌ انمبػٙ فٙ انذػٕٖ انًذَٛخ رؼزشٚٓب يجًٕػّ يٍ االٔطبف االجشائٛخ،  

جٕاصٚخ ٔكزنك ركٌٕ عهطخ رهمبئٛخ، نًضٚذ يٍ انزفؼم  فبدٛبَب عهطخ رمذٚشٚخ ٔادٛبَب ٔجٕثّٛ ٔاخشٖ

االيبساد  –ُٚظش : د.عّ سكّ ٔد اعًبػٛم ٔسافٙ، انذمٛمخ انزمذٚشٚخ ،داس شزبد ،يظش 

 ٔيبثؼذْب. 83،ص2112،
(3   )

، داس انكزت نهطجبػخ ٔانُشش، جبيؼخ 2د. ػجبط انؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ االصجبد انؼشالٙ، ؽ

؛د.ػبثذ فبٚذ ػجذ انفزبح فبٚذ، َظبو االصجبد فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ،  22،ص1997انًٕطم، 

؛ دهًٙ انذجبس، انٕعٛؾ فٙ اطٕل انًذبكًبد 65،ص2116، داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح، 1ؽ

؛ د. ادًذ يغهى، 65،ص 1998نجُبٌ،  –، انًؤعغخ انذذٚضخ نهكزبة،  ؽشاثهظ 4، ؽ2انًذَٛخ، ط

 .192،ص 1978انفكش٘ انؼشثٙ، انمبْشح ،اطٕل انًشافؼبد، داس 
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ومدػ تعمق الضرورة االجرائية بيا ىو المعيار الذؼ يحدد سمطة القاضي  التقديرية في 
رادة ذلؾ، والمرجع تحديد ذلؾ مف حيث مدػ تعمقيا في النظاـ العاـ مف عدمو ىو ا

المشرع والتي يمكف التعرؼ عمييا عف طريق رسائل التفسير المعروفة والفاظ النص 
وبداللتو وحكمتو التشريعية،أف تعمق فكرة الضرورة االجرائية بالنظاـ العاـ سوؼ تسمح 
لمقاضي تقديرىا مف تمقاء نفسو واقرارىا دوف حاجو الى طمب الخصوـ وقياـ القاضي 

، أو مبدأ منفعة مف الحكـ بعممو الشخصي بل أف (1)حياده  بذلؾ ال يتعارض مع مبدا
،يبرر انصار  (2)كل ما قاـ بو ىو حسـ مسألة موجودة وقائمة في النزاع المطروح عميو

ىذا االتجاه استنادىـ الى معيار النظاـ العاـ ) المصمحة العامة( بالقوؿ أف قياـ المشرع 
التي تمس مصالح المجتمع ككل،  عمى  بذلؾ انما يستجيب العتبارات النظاـ العاـ 

اعتبار اف تمؾ االعتبارات ىي التي اممت عميو ذلؾ وىذا سوؼ ينعكس عمى سمطة 
القاضي التقديرية مف خالؿ التأكيد عمى دوره االيجابي في الخصومة المدنية السيما 

ـ يطمبو تقديره لمضرورة االجرائية وما يترتب عمييا وبيذا ال يكوف القاضي قد حكـ بما ل
 (.3)الخصـو أو بأكثر مما طمبوه

أما المعيار االخير الذؼ يمكف االستناد اليو في تبرير سمطة القاضي التقديرية حياؿ 
، التي يتوجب عمى القاضي مراعاتيا (4)الضرورة االجرائية وىو معيار )اعتبارات العدالة(

                                                           
(1  )

يجذأ دٛبد انمبػٙ يٍ انًجبدئ انزٙ ٚجت ػهٗ انمبػٙ أٌ ٚأخزْب ثؼٍٛ االػزجبس ٔانزٙ يٍ شأَٓب  

أٌ رذذ يٍ عهطخ انمبػٙ انزمذٚشٚخ، ار ٚجت ػهّٛ ثًٕجت ْزا انًجذأ أٌ ٚزذهٗ ثبنًٕػٕػٛخ ٔانجؼذ 

نذٛبد نذّٚ فزجؼهّ ٚذٛذ ػٍ انذك ثغجت طهخ نّ ثأدذ ػٍ اٚخ لؼٛخ نٓب طهخ ثًب رؤصش ػهٗ سٔح ا

انخظٕو أٔ ثًٕػٕع انُضاع انًطشٔح ػهّٛ، نًضٚذ يٍ انزفظٛم ػٍ دٛبد انمبػٙ ُٚظش فبسط ػهٗ 

دساعخ يمبسَخ، سعبنخ يبجغزٛش ،كهٛخ انمبٌَٕ ،جبيؼخ  -ػًش انجشجش٘،يجذأ دٛبد انمبػٙ انًذَٙ

 ٔيبثؼذْب .29،ص1999انًٕطم ،
(2 )

مبػٙ يٍ انذكى ثؼهًّ انشخظٙ ٚؼذ يٍ اثشص يظبْش يجذأ دٛبد انمبػٙ ٔٚمظذ ثّ يُغ ان 

انًؼهٕيبد انشخظّٛ انزٙ ٔطهذ نهمبػٙ ثظذد ٔلبئغ انذػٕٖ ٔيذٖ صجٕرٓب ٔطذزٓب ػٍ غٛش 

انطشٚك انًشعٕو نهُظش فٙ انمؼبٚب، دغٍٛ انًؤيٍ، دكى انمبػٙ ثؼهًّ انشخظٙ فٙ انششٚؼخ 

 .113،ص1976، 3هظ انمؼبء، ٔصاسح انؼذل،ثغذاد ،انؼذدٔانمبٌَٕ، ثذش يُشٕس فٙ يج
(3  )

اٌ انفؼم فٙ شٙ نى ٚذع ثّ انخظٕو أٔ لؼٗ ثأكضش يًب ؽهجِٕ يٍ انخطأ انجْٕش٘ فٙ انذكى  

( 213ْٕٔ ادذ االدٕال انزٙ رجٛض انطؼٍ ثطشٚك انزًٛٛض ْٔزا يبٔسد فٙ انفمشح انخبيغخ يٍ انًبدح )

 يشافؼبد يذَٛخ ػشالٙ.

 
(4  ) 

ًضٚذ يٍ انزفظٛم ػٍ فكشح انؼذانخ ُٚظش : اعًبػٛم َبيك دغٍٛ، انؼذانخ ٔاصشْب فٙ انمبػذح ن

،ٔيبثؼذْب 55، ص2111شزبد، يظش،  دساعخ يمبسَخ ثبنششٚؼخ االعاليٛخ، داس –انمبََٕٛخ ًَٕرجٛب 
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وضع حموؿ مرضيو لمنزاع  وىي معيار مجرد يتمثل بالقوة الكافية الممزمة التي تدعو الى
،يبرر انصار ىذا االتجاه أف معيار العدالة انما يمثل الغاية التي (1)المطروح عميو

يسعى الييا الناس جميعا بما فييـ القاضي الذؼ يطبق القانوف بالتالي يعد معيار سميـ 
 لتبرير سمطة القاضي التقديرية حياؿ الضرورة االجرائية.

مف معايير وما استندوا اليو في تبرير ذلؾ بالقوؿ بوجاىو  ونحف نرػ في ضوء ماتقدـ
كال المعياريف واليمكف تجاىل ايا منيما فكالىما ينشداف ذات الغاية وىي الوصوؿ الى 
الحقيقة التي عمى استقرار الحقوؽ والمراكز القانونية مف خالؿ اخذ الضرورة االجرائية 

ة مف خالؿ طرح تساوؿ ىل كاف المشرع بعيف االعتبار ،وىذا مايجعمنا نصل الى نتيج
موفقا عند تنظيمو لمضرورة االجرائية مف حيث منح القاضي سمطة تقديرية واسعة في 
تقديرىا ؟ وىل يشكل ذلؾ جزء مف دوره االيجابي في الخصومة المدنية؟ يمكف االجابة 

المرافعات عمى ىذه التسأوؿ التوجو بدعوة المشرع بتنظير الضرورة االجرائية في قانوف 
المدنية مف خالؿ وضع مالمح واضحة ومعايير تتسـ بشي مف الثبات وقواعد تقي 

 احكاـ القضاة مف شائبة الطعف فييا.
واخيرا البد مف طرح تساؤؿ حوؿ حدود سمطة القاضي التقديرية لمضرورة االجرائية ؟ 

ل قيود ىل ىناؾ قيود ترد عمى تمؾ السمطة ؟ الشؾ اف ىناؾ كثير مف المسائل تشك
تحد مف سمطة القاضي في مقدمتيا فكرة النظاـ العاـ التي توجب عمى القاضي االلتزاـ 
بأثارىا مف تمقاء نفسو ،باالضافة  الى طبيعة المعاممة مف شأنيا أف تحد مف سمطة 
القاضي في تقدير االثار القانونية لمقواعد القانونية التي تناولت بيف ثناياىا الضرورة 

 (.2)اء بصورة صريحة أو بصورة ضمنية االجرائية سو 
انو عمى الرغـ مف ىذه القيود فاف ىناؾ مسألة في غاية االىمية والتي اليمكف  اال

، وذلؾ الف نطاؽ  أو مدػ السمطة التقديرية التي يتمتع (3)تجاىميا وىي ارادة القاضي 
بيا القاضي اليجب أف يحجب عنو دور شخصية القاضي  في اعماؿ  التقدير 

                                                           
(1 )

 .161د. َجٛم اعًبػٛم ػًش، انغهطخ انزمذٚشٚخ فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، يظذس عبثك، ص 
(2  )

َجٛم اعًبػٛم ػًش، عهطخ انمبػٙ انزمذٚشٚخ  فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، يظذس عبثك،  

 .186ص
(3  )

 .355، ص1974ٔجذ٘ ساغت، انُظشٚخ انؼبيخ نهؼًم انمؼبئٙ، داس انُٓؼّ انؼشثٛخ، انمبْشِ،  
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واالختيار في ضوء الفيـ الذؼ يتصوره القاضي لحكـ القاعده القانونية االجرائية وعمى 
،خاصة (1)ضوء فيـ الواقع يمكف اعماؿ السمطة التقديرية مرورا بنشاط القاضي الذىني 

وأف القاضي يواجو مصمحتيف، المصمحة العامة مف ناحية بما يستمزمو مف حماية الثقة 
موؾ الشخصي، ومصمحة الفرد الخاصة وما تتطمبو مف حماية المشروعة في انماط الس

، اضف الى (2)يتعارض فيو مع المصالح العميا لممجتمع حقوقيـ وصوف حريتيـ بما ال
ذلؾ الدور الرقابي لمقاضي في إدارة حركة الخصومة المدنية التي لـ تعد تيدؼ الى 

حسف سير القضاء حماية الحقوؽ والمصالح الخاصة لمخصوـ فحسب بل تيدؼ الى 
وتنظميو وتوفير الحماية القضائية وتحقيق العدالة والعمل والعمل عمى استقرار 
المعامالت وىذا ماجعل القاضي يتمع سمطة تقديرية واسعة والنائي لو مف اف يكوف الة 

،لذلؾ ندعو المشرع الى تفعيل الدور الرقابي لمقاضي (3)ميكانيكية تطبق القانوف 
في رقابة الوجود الحقيقي لمضرورة اإلجرائية والتي تدعو الى إتخاذ  والتدخل المباشر

 اجراءات إضافية لموصوؿ الى الحقيقة .
 المطمب الثالث

 االثار المترتبة عمى اقرار الضرورة االجرائيه
وصوؿ بالخصومة المدنية الى نيايتيا الطبيعية تتحد الغاية مف العمل القضائي في ال

الستقرار الحقوؽ والمراكز القانونية ولف يتحقق ىذا االمر مالـ يكف ىناؾ عمل وجية 
مف المنظومو القضائية والسيما القاضي المطبق لمقانوف خصوصا وتدخل المشرع في 

خدمة لمعممية  رسـ السياسية التشريعية بتطبيق بعض االفكار لالستفادة مف مزاياىا
القضائية عمى اساس الخصومة المدنية وأف كانت اداة لحماية المصمحة الخاصة فيي 
في الوقت ذاتو وسيمة الداء وظيفو عامة ىي وظيفة القضاء، لذلؾ فأف اقرار اؼ فكرة 

                                                           
(1 )

يٙ، داس يكزجخ د.ٚظ ػًش ٕٚعف، اعزمالل انغهطخ انمؼبئٛخ فٙ انُظبيٍٛ انٕػؼٙ ٔاالعال 

، ٔنٓزا اػزُذ دعبرٛش انذٔل ثبعزمالل انمؼبء ْٔزا يبَظذ 385،ص1995نجُبٌ،  –انٓالل، ثٛشٔد 

ٔانزٙ جبء فٛٓب )أال : انمؼبء يغزمم  2115( يٍ دعزٕس انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ نغُخ 19ػهّٛ انًبدح )

 ال عهطبٌ ػهّٛ نغٛش انمبٌَٕ (.
(2  )

، داس ادٛبء  انزشاس 1نٕعٛؾ فٙ ششح انمبٌَٕ انًذَٙ انجذٚذ، طد. ػجذانشصاق ادًذ انغُٕٓس٘، ا 

 .94،ص1986نجُبٌ ، –انؼشثٙ، ثٛشٔد 
(3  )

 .22د. ػجبط انؼجٕد٘ ششح ادكبو لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ، يظذس عبثك، ص 
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قانونية والمحاولة في تسميط الضوء عمييا وتنظيرىا البد أف يترتب عمييا اثار ىذه 
تحدد اىمية وفاعمية تمؾ الفكرة في المنظومو القانونية االجرائية، اذ  االثار ىي التي

التخمو االفكار القانونية مف االثار السمبية واف كانت الصفو الغالبة لتمؾ الفكره ىي 
االيجابية واال لما اعتمدىا المشرع بالتنظيـ، ومف ىناؾ فاف التساؤؿ الذؼ يطرح ماىي 

ة التي تكمف وراء اقرار الضرورة االجرائية ؟ اف لالجابة اىـ االثار السمبيو وااليجابي
الفرع االول: االثار  عمى ىذا التساؤؿ يدعونا الى تقسـ ىذا المطمب عمى النحو االتي:

الفرع الثاني : االثار االيجابية إلقرار الضرورة  السمبيه إلقرار الضرورة االجرائية.
 االجرائية.

 الفرع االول
 رار الضرورة االجرائيةاالثار السمبية الق

تكمن وراء الضرورة االجرائية مجموعة من االثارالسمبية يمكن ان نسمط الضوء عميها 
 -وهي:

))يقصد باالجتياد  -اوال: اثر الضرورة االجرائية في سالمة االجتهاد القضائي :
القضائي الحل الذؼ تتخذه الجية القضائية في قضيو معروضو اماميا في حالتي عدـ 

د النص القانوني الواجب التطبيق أو غموض أو عدـ كفاتيو في ىذه وجو 
ومف دوف االجتياد (، 2)،حيث يوصف االجتياد بانو كالـ القانوف الحي(1)القضية((

اليمكف التوفيق بيف خاصيتي االستقرار واالستمرارية ويؤمف االجتياد لمتشريع عمرًا 
البحث دائما عف الحكمة مف التشريع اطوؿ في مواكبة التطورات الحاصمو في المجتمع ب

وتطبيقو بروح جديدة، فال يخمو نظاـ تشريعي مف النقص ليأتي االجتياد ويسد ذلؾ 
النقص مما جعمو المشرع مصدرًا مستقاًل وأف كاف مصدرًا  تفسيريًا غير رسميًا مف 

ي عند ، ولما كاف القضاء ىو بمثابة محاكاة لمواقع والقاض(3)المصادر الرسمية االخرػ 

                                                           
(1 )

،  انًشكض انؼشثٙ، 1َمال ػٍ : د. دبيذ شبكش يذًٕد انطبئٙ، انؼذٔل فٙ االجزٓبد انمؼبئٙ، ؽ 

 .47، ص2117مبْشح، ان
(2   )

،انًشكض انمٕيٙ 1ػجبط لبعى يٓذ٘ انذالٕلٙ، االجزٓبد انمؼبئٙ، ) يفٕٓيٛخ دبالد، َطبلّ( ؽ

 .31، ص2115نالطذساد انمبََٕٛخ، انمبْشِ، 
(3 )

 انًؼذل . 1951( نغُخ 41( يٍ انمبٌَٕ انًذَٙ سلى )1انفمشح انضبَٛخ يٍ انًبدح ) 
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مايواجو الواقع إنما يستوفي اراءه مف ظروؼ كل قضية بظروفيا ومالبساتيا، فاف 
تقديرات القاضي لمضرورة التي تستمزميا القضية سوؼ يؤثر بشكل او بأخر عمى 
سالمة االجتياد القضائي الذؼ يتوصل إليو مما يجعمو عرضة لمعدوؿ أو النقض مف 

الى توحيد االجتياد واستقراره في المسائل القانونية محكمة التمييز االتحادية التي تسعى 
المعقده لتوطيد حرمة القانوف والقضاء ويرفع مف شأنيا وضماف مصمحة العدالة 

 (.1)السامية

قد يؤدؼ إقرار  ثانيا: اقرار الضرورة قد يؤدي الى تنامي ظاهرة البطئ في التقاضي :
يخمفة مف تراكـ الدعاوػ وضياع الضرورة إلى تنامي ظاىرة البطء في التقاضي وما 

لمحقوؽ وعدـ استقرار لممراكز القانونية، مما يجعل قواعد قانوف المرافعات المدنية عدـ 
ف كانت تحمل في ثناياىا الجزاء االجرائية  ، (2)قدرتيا عمى منع المماطمة والتسويف وا 

فطرة سميمة الى فكثرة المنازعات وتعقدىا واختالؼ الناس ونواياىـ عما كانوا عميو مف 
سموؾ المكر والخداع والمراوغو إلطالة أمد النزاع ومايتبعو مف إرىاؽ مادؼ ونفسي بما 
يضر ابمغ الضرر لكل اشخاص العممية القضائية مف خصوـ وقضاة واعوانيـ حتى 

 (.3)الغير
 الفرع الثاني

 االثار االيجابية إلقرار الضرورة االجرائية
 -: ابية تترتب عمى اقرار الضرورة االجرائية نوجز منياىناؾ جممة مف االثار االيج  

اوال : االسهام في تفعيل دور القاضي الرقابي عمى سير اجراءات الدعوى المدنية 
الشؾ أف اإلجراءات القضائية  التي رسميا المشرع  -وصوال بها نهايتها الطبيعية :

ىذه الرقابة الى فعالية  والمتخذ مف الخصوـ إنما تتـ تحت رقابة القاضي ولكف تحتاج

                                                           
(1 )

 .73ئٙ، انًظذس انغبثك، صد. دبيذ شبكش يذًٕد انطب 
(2 )

انجضاء االجشائٙ ثبٌ االصش نهًذم االجشائٙ انز٘ الٚزطبثك يغ ًَٕرجّ ايب نؼذو ارخبر اطال أٔ  

الرخبر ثشكم يؼٛت يًب ٚؤد٘ انٗ رجشٚذِ يٍ اصبس انمبََٕٛخ (( د. اًٍٚ سيؼبٌ، انجضاء االجشائٙ فٙ 

 .142، ص2115عكُذسٚخ، لبٌَٕ انًشافؼبد، داس انجبيؼخ انجذٚذح نهُشش، اال
(3 )

د. عُٛخ ادًذ ٕٚعف، غش انخظٕو كغجت نهطؼٍ ثبنزًبط اػبدح انُظش، داس انجبيؼخ انجذٚذح،  

 .168، ص2113االعكُذسٚخ، 
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اكثر تعطي القاضي سمطة التدخل  المباشر في رقابة صحة اإلجراءات المتخذه مف 
الخصوـ التي تتعمق بمصمحة الخصوـ الخاصة التي اليستطيع فييا القاضي أثارة 
المخالفات االجرائية التي تقترف فييا مف تمقاء نفسو، لذلؾ نجد أف إقرار الضرورة 

ما يسيـ بشكل أو باخر في تفعيل ذلؾ الدور عمى اساس إنو ليس مطبقًا االجرائية إن
نما يممؾ مف السمطة التي استمزميا ضرورة التدخل المباشر في كثير  لمقانوف فحسب وا 
مف االحياف حماية لممصالح الخاصو والعامة مف ذلؾ عمى سبيل المثاؿ ضرورة تدخل 

والعيوب التي تستوجب اعماؿ لجزاء  القاضي في تنبيو الخصوـ عمى وجود المخالفات
االجرائي والطمب منيـ اصالحيا وىذا مف شانو ادخاؿ عنصر المالئمو وجعل الرقابة 
أداة في يد القاضي يحافع بيا عمى الحقوؽ والمراكز القانونية الموضوعية فضال عف 

رقابي او المحافظة عمى المرونة الالزمة ليسد االجراءات لذا يسيـ تفعيل دور القاضي ال
 .(1)ىذا بدوره يعمل عمى المحافظة عمى تتجنب اليدر االجرائي والموضوعي

 ثانيا: اقرار الضرروة يجنب القاضي من الوقوع تحت طائمة الحكم بعممه الشخصي :
يعد  مبدأ منع القاضي مف الحكـ بعممو الشخصي مف أبرز المظاىر الموضوعية لمبدأ 

د بو المعمومات الشخصية التي وصمت لمقاضي ،ونقص(2)حياد القاضي في االثبات 
عف وقائع الدعوػ ومدػ ثبوتيا وصحتيا عف غير الطريق المرسوـ لمنظر في القضايا 

، أو ىو ما حصل عميو القاضي بمشاىدتو لمواقعة محل النزاع أو سماعو ليا أو (3)
إدراكو ليا بإحدػ حواسو خارج مجمس القضاء أو فيو ولكف ليس في الدعوػ 

، صرح المشرع العراقي بيذا المبدا في المادة الثامنة مف قانوف االثبات اذ (4)منظورةال
جاء في الشق االوؿ مف النص )) ليس لمقاضي اف يحكـ بعممو الشخصي الذؼ حصل 

                                                           
(1 )

، 2117د. ادًذ ُْذ٘، لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، داس انجبيؼخ انجذٚذح، االعكُذسٚخ ، 

انذك فٙ ارخبر االجشاء، داس انجبيؼخ انجذٚذح، االعكُذسٚخ، ، د.َجٛم اعًبػٛم ػًش ،عمٕؽ 834ص

 .31،ص 1989
(2 )

 .36د.فبسط ػهٙ ػًش انجشجش٘، انًظذس انغبثك ،ص 
(3 )

 .29،ص2111د.ادًذ اثٕ انٕفب، انزؼهٛك ػهٗ َظٕص االصجبد، يُشبح انًؼبسف، االعكُذسٚخ ، 
(4 )

 .113دغٍ انًؤيٍ، انًظذس انغبثك، ص 
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، ويدؿ ىذا التصريح داللو واضحة عمى وجوب التزاـ (1)عميو مف خارج المحكمة ((
ف عدـ مراعاة ذلؾ يجعل مف حكـ القاضي القاضي بعدـ الحكـ بعممو الشخصي وا

، لقد (2)مستندًا عمى اسباب سائغة أو مباحة قانونيًا ومف ثـ يكوف حكمو عرضة لمنقض
حاوؿ المشرع اف يضع بعض المالمح والمعايير لذلؾ العمـ سواء مف حيث المكاف 

حكـ الذؼ حصل منو المعمومة وحدده بخارج المحكمة وىذا داللة واضحة أف لمقاضي ال
بعممة الشخصي الذؼ يحصل بحكـ واليتو بعد عرض النزاع عميو واستنبطو منو وحصل 

، أو مف حيث طبيعة (3)عمى ىذا العمـ بصورة رسمية بوقائع القضية المعروضة عميو 
المعمومات التي تحصل عمييا أذ اجاز لو أف يأخذ حصل عميو مف العمـ بالشؤوف 

ومف ىنا يأتي اقرار الضرورة في تبرير حكـ القاضي العامة المفروض الماـ الكافو بيا ،
بعممو الشخصي في بعض االحياف، فوجود النص اليغني عف سالمة ونزاىة المكمفيف 
بتطبيقيا لذا مف الصعب االطمئناف لتطبيق مف منع القاضي مف الحكـ بعممة 

دؼ رقابة الشخصي ميما كانت الرقابة التي يخضع ليا في المجاؿ اذ بامكانو دائما تفا
النقض  بذكر اسباب قانونية  وأف كانت التمت الى الدقة والصحة في بعض االحياف 

 بشي ومف ثـ يتعرض حكمو لمنقض. 

الحقيقة القضائية  ثالثا : يساهم اقرار الضرورة في الوصول الى الحقيقة القضائية:
ا المشرع ىي الحقيقة التي تـ التوصل إلييا باتباع مجموعة مف اإلجراءات نص عميي

، فالحقيقة مف خالؿ ىذا التعريف تتجمى في الغالب (4)عبر مراحل الدعوػ المختمفة 
عبر مجموعة مف الوقائع المتجاورة والمساندة واف اثبات جميع عناصر الواقعة المتنازع 

، وىنا يأتي دور اقرار الضرورة لموصوؿ (5)فييا أمر غير متيسر في جميع االحواؿ 

                                                           
(1 )

( يشافؼبد فشَغٙ، أيب ػٍ 6( يٍ لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ نهجُبَٙ، انًبدح )141انًبدح ) 

يٕلف انًششع انًظش٘ فأَّ نى ُٚض طشادخ ػهٗ ْزا انًجذأ اال اَّ الٚؼُٙ اجبص نهمبػٙ اٌ ٚذكى 

 ( يشافؼبد يظش٘.146ٚؼهًّ انشخظٙ يًب ًٚكٍ اٌ ٚغزذل ػهّٛ يٍ َض انًبدح )
(2  )

 .135،ص1976ٔ٘، دٔس انذبكى فٙ االصجبد، انذاس انؼشثٛخ، ثغذاد، د. اٚبد ْٔٛت انُذا 
(3 )

 .21،ص2119د. أٚبد ػجذ انججبسانًهٕكٙ، لبٌَٕ االصجبد، ششكخ انؼبرك، انمبْشح،  
(4 )

 .73،ص1984ػٛبء شٛذ خطبة، فٍ انمؼبء، يؼٓذ انجذٕس ٔانذساعبد انؼشثٛخ، ثغذاد ، 
(5 )

صجبد انًذَٙ، داس انجبيؼخ انجذٚذح نهُشش، االعكُذسٚخ،  د. يذًٕد ػجذ انشدٛى انذٚت، اعظ اال 

 .114،ص2114
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لكي يكوف ىناؾ اتفاؽ ما بيف الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية الى تمؾ العناصر 
وىذا يتطمب احتراـ تمؾ الضرورة وعدـ اإلنحراؼ عنيا ماداـ الوصوؿ الى الحقيقة يتـ 

الحقيقة  ، لذلؾ فاف(1)وفق القواعد والضوابط التي حددىا القواعد القانونية المنظمة ليا 
مف خالؿ إتخاذ بعض اإلجراءات الضرورية ال  القضائية التي يتوصل الييا القاضي

يمكف القطع عنيا  انعكاس تاـ لمحقيقة المنشودة التي ينشدىا وانما قد يساعد عنيا وقد 
تتقارب وقد تأتي متفقة تماما لذلؾ يعد اليدؼ االسمى مف إقرار الضرورة اإلجرائية ىو 

أف ال يتفق القاضي عند  التقرب أو االتفاؽ  بيف الحقيقتيف لذا فأف دواعي الضرورة
مجرد االحتماؿ الراجح وانما عميو اف يبذؿ اقصى جيده مف اجل أف تكوف الحقيقة 
القضائية مطابقة لمحقيقة الواقعية الف الضرورة تنشد الحقيقة وتممس العدالة وفي الوقت 

 .(2)نفسو تراعي استقرار التعامل وثباتو
 الخاتمة

ثنا الموسوـ بػ )الضرورة االجرائية في قانوف في ختاـ ىذا الجيد المتواضع عف بح
دراسة تحميمية مقارنة ( فأننا توصمنا الى جممة مف النتائج  –المرافعات المدنية 

 -والتوصيات التي نأمل أف توخذ بعييف االعتبار والتي نعرضيا عمى نحو االتي :
 -اوال: النتائج :

رائية ىي حالة قانونية مف توصمنا مف خالؿ ىذا البحث الى اف الضرورة االج -1
صنع المشرع تتجمى في قانوف المرافعات بصورة واضحة صريحة وقد تكوف ضمنية في 

 احواؿ اخرػ الغاية منيا الوصوؿ الى الحقيقة.
لمضروره  االجرائية صور واشكاؿ متعددة تعبر عنيا، فقد تتمثل بتأخير اتخاذ  -2

 متروؾ لتقدير المحكمة. االجراء القضائي أو تعجيل القياـ بو وكل ذلؾ

                                                           
(1  )

د. ػجبط انؼجٕد٘، َظشٚخ انشجذبٌ ٔدٔسْب فٙ االصجبد انًذَٙ، ثذش يُشٕس فٙ يجهظ انشافذٍٚ  

 .82،ص1998(،4نهذمٕق، جبيؼخ انًٕطم، كهٛخ انذمٕق ،ػذد )

(
2  )

؛ػجذ انجهٛم ثشرٕ، ششح 32، ص1982د، د.طبنخ يذغٕة، فٍ انمؼبء، يطجؼخ انؼبَٙ، ثغذا

لبٌَٕ اطٕل انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ ،انششكخ االعاليٛخ نهطجبػخ ٔانُشش، ثغذاد 

 . 251،ص1957،



   (2422لعام )ا(/04/العدد )(11) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

27 

تبيف لنا مف خالؿ البحث أف الضرورة االجرائية ليا خصوصية مف حيث مفيوميا  -3
 فاليقصد بيا الظروؼ الخارجية التي تؤثر عمى ارادة الخصـو  .

مف خالؿ دراسة موضوع الضرورة االجرائية تبيف اف ليا خصائص منيا اف ليا  -4
وسيمة لموصوؿ الى الحقيقة ووقاية االجراءات مف  صمة بفكرة االرتباط االجرائي وىي

 تعرضيا لمجزاء االجرائية فضال عف انيا وسيمة تنظيمية .
أف أثارة الضرورة االجرائية يستمـز توافر شروط تتمثل في وجود نص قانوني في  -5

 قانوف المرافعات المدنية باالضافة الى تحقق مبنى الضرورة إلثارتيا .
البحث أف المشرع كاف موفقا عند تنظيمو لمضرورة االجرائية عمى  وجدنا مف خالؿ -6

الرغـ مف حاجة ذلؾ التنظيـ الى اعادة النظر لسد النقص ومحاولة وضع نظرية عامة 
لمضرورة االجرائية  مف خالؿ منح القاضي سمطة تقديرية واسعة فيو يشكل جزء مف 

 دوره االيجابي .
رافعات المدنية ومنيا الضرورة االجرائية أثار سمبية ألؼ فكرة قانونية في قانوف الم -7

 واخرػ أيجابية يمكف الموازنة بينيما وتبنى ىذه الفكرة وجعميا مبدأ عامٌا.
 -التوصيات : -ثانيا :

ندعو المشرع العراقي الى تنظير ) الضرورة االجرائية( في قانوف المرافعات المدنية  -1
تسـ بشئ مف الثبات وقاية لالحكاـ القضائية مف خالؿ وضع مالمح واضحة ومعايير ت
 مف اليدر بسبب اختالؼ االجتياد فييا.

ندعو المشرع العراقي الى التصريح بالضرورة في النصوص القانونية التي تشير  -2
الييا بصورة ضمنية طالما أنو صرح بيا في مواطف اخرػ مف القانوف، مف بيف تمؾ 

( والذؼ ندعو أف تكوف كاالتي )) 69في المادة )النصوص ما جاء في الفقرة الرابعة 
لممحكمة عند الضرورة أف تدعو اؼ شخص لالستيضاح منو عما يمـز لحسـ الدعوػ (( 
أف ذكر الضرورة في ىذا النقص مف شأنو أف يعمل عمى حصر الدعوػ المدنية مف 

 حيث االشخاص في اضيق نطاؽ .
اد المواعيد االجرائية وسبب في اطالة امد لما كانت الضرورة االجرائية سببا في امتد -3

النزاع ووسيمة لمتسويف والمماطمة االمر الذؼ ندعو فيو الى وضع ضوابط لمضرورة 
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( مف قانوف المرافعات المدنية 62لمحد مف االثار السمبية ومف ذلؾ نص المادة )
 المتعمقة بقرارات التأجيل .

 قائمت المصادر

 -اوال : كتب الفقه االسالمي :

،داس انكزت انؼهًٛخ، ثٛشٔد ـ 1االيبو اثٕ ثكش ادًذ ثٍ ػهٙ انشاص٘ انجظبص، ادكبو انمشاٌ، ط -1

 نجُبٌ، ثذٌٔ عُخ ؽجغ .

جالل انذٍٚ ػجذ انشدًٍ ثٍ ثكش انغٕٚطٙ، االشجبِ  ٔانُظبئش فٙ لٕاػذ ٔفشٔع فمّ انشبفؼٛخ،  -2

 .2113نجُبٌ ، –رذمك ػجذ انكشٚى انفؼهٙ، انًكُٛخ انؼظشٚخ، ثٛشٔد 

 ثانيا :معاجم اللغت العربيت :

 .1991،داس االيٕاط ، 2,ؽ1د. اثشاْٛى اَٛظ ٔسفبلّ، انًؼجى انٕعٛؾ ،ط -1

اثٍ يُظٕس االفشٚمٙ انًظش٘ )اثٕ انفؼم جًبل انذٍٚ ثٍ يكشو (،نغبٌ انؼشة،انًجهذ انخبيظ، -2

 نجُبٌ ،دٌٔ عُخ َشش . –داس طبدس ،ثٛشٔد 

 .1965، انًطجؼخ انكبصٕنٛكٛخ، ثٛشٔد، 18مّ ٔاالداة ٔانؼهٕو، ؽ نٕٚظ يؼهٕف، انًُجذ فٙ انف -3

 ثالثا :الكتب القانونيت : 

 .1981د. اثشاْٛى َجٛت عؼذ ،لبػذح الرذكى دٌٔ عًبع انخظٕو ،يُشبح انًؼبسف، االعُكذسٚخ،  -1

ساعخ د –د.اجٛبد صبيش انذنًٛٙ، اثطبل ػشٚؼخ انذػٕٖ انًذَٛخ نالًْبل ثبنٕاججبد االجشائٛخ  -2

 .2112رذهٛهٛخ يمبسَخ، ثٛذ انذكًخ، ثغذاد، 

، 2د. ادًذ اثٕ انٕفب ٔدمحم َظش  انذٍٚ كبيم انؼضٚض ٕٚعف، يذَٔخ انفمّ ٔانمؼبء فٙ انًشافؼبد ،ط -3

 .1955داس انًؼبسف، االعكُذسٚخ، 

 .2111د. ادًذ اثٕ انٕفب، انزؼهٛك ػهٗ َظٕص االصجبد، يُشأح انًؼبسف، االعكُذسٚخ،  -4

 . 1978د. ادًذ يغهى، اطٕل انًشافؼبد، داس انفكش انغشثٙ، انمبْشح  -5 

 . 1972،داس انُٓؼخ انؼشثٛخ، انمبْشح ،1د.ادًذ َشأد، سعبنخ االصجبد ،ط -6

 .2117د.ادًذ ُْذ٘، لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، داس انجبيؼخ انجذٚذح، االعكُذسٚخ،  -7

 .1988انًذَٛخ، ؽجغ جبيؼخ ثغذاد، د.ادو ْٔٛت انُذأ٘، انًشافؼبد -8

 . 1987، جبيؼخ ثغذاد، 1د. ادو ْٔٛت انُذأ٘، فهغفخ اجشاءاد انزمبػٙ لٙ لبٌَٕ انًشافؼبد، ؽ-9

 .1986د.ادو ْٔٛت انُذأ٘، ششح لبٌَٕ االصجبد، يطجؼخ داس انمبدعٛخ، ثغذاد،  -11

 .1976س انؼشثٛخ ثغذاد، د. ادو ْٔٛت انُذأ٘، دٔس انذبكى انًذَٙ فٙ االصجبد، انذا -11

د.اعبيخ دمحم عؼٛذ انفمٙ، انذلٛك فٙ ششح انذمٕق انؼُٛٛخ االطهٛخ ،يكُٛخ انجٛم انؼشثٙ  -12

 .2114،انًٕطم،

اعًبػٛم َبيك دغٍٛ، انؼذانخ ٔاصشْب فٙ انمبػذِ انمبََٕٛخ ًَٕرجٓب دساعخ يمبسَخ ثبنششٚؼخ  -13

 .2111االعاليٛخ، داس شزبد، يظش، 

بس دغٍ انُٛذاَٙ، انُظبو انمبََٕٙ نهذمٕق انذعزٕسٚخ نهخظى،داس انجبيؼخ انجذٚذح، د. االَظ -14

 .2119االعكُذسٚخ ،

 .2119د. اٚبد انًهٕكٙ، لبٌَٕ االصجبد، ششكخ انؼبرك، انمبْشح، -15

د.اًٍٚ سيؼبٌ، انجضاء االجشائٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد، داس انجبيؼخ انجذٚذح نهُشش،  -16

 .2115االعكُذسٚخ، 

، انًشكض انؼشثٙ، انمبْشح 1د. دبيذ شبكش يذًٕد انطبئٙ، انؼذٔل فٙ االجزٓبد انمؼبئٙ، ؽ -17

،2117. 

،انؤعغخ انذذٚضخ نهكزبة 4،ؽ2د.دهًٙ انذجبس، انٕعٛؾ فٙ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ ،ط -18

 .1998نجُبٌ ،–،ؽشاثهظ 
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 .1968ش ،انمبْشح ،رٌَٕ انشجٕ، انُظشٚخ انؼبيخ نالكشاِ ٔانؼشٔسح ،دٌٔ داس َش -19

 .1968د. سيٛظ ثُٓبو ،انُظشٚخ انؼبيخ نهمبٌَٕ انجُبئٙ ،يُشأح انًؼبسف ،االعكُذسٚخ ، -21

د. عُٛخ ادًذ ٕٚعف، غش انخظٕو كغت نهطؼٍ ثبنزًبط اػبدح انُظش، داس انجبيؼخ انجذٚذح  -21

 . 2113.االعكُذسٚخ, 

 . 2112داس شزبد ،يظش ـ االيبساد، د. عّ سكّ ٔد اعًبػٛم ٔسايٙ، انذمٛمخ انزمذٚشٚخ، -22

 .1982د. طبنخ يذغٕة، فٍ انمؼبء، يطجؼخ انؼبَٙ، ثغذاد،  -23

 .1984ػٛبء شٛذ خطبة، فٍ انمؼبء، يؼٓذ انجذٕس ٔانذساعبد انؼشثٛخ، ثغذاد،  -24

،داس انُٓؼخ،  1د. ػبثذ فبٚذ ػجذانفزبح فبٚذ، َظبو االصجبد فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، ؽ -25

 .2116نمبْشح،ا

د. ػجبط انؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ، داس انكزت نهطجبػخ ٔانُشش، جبيؼخ  -26

 .2111انًٕطم، 

،انًطبثغ انًشكضٚخ، داس 1د. ػجبط انؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ، ؽ -27

 .2116االسدٌ، –انضمبفخ نهُشش ٔانزٕصٚغ،ػًبٌ 

، داس انكزت نهطجبػخ ٔانُشش ،جبيؼخ 2ؼجٕد٘، ششح ادكبو لبٌَٕ االصجبد انؼشالٙ ،ؽد.ػجبط ان-28

 .1997انًٕطم، 

د.ػجذ انجهٛم ثشرٕ، ششح لبٌَٕ اطٕل انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ، انششكخ االعاليٛخ نهطجبػخ  -29

 .1957ٔانُشش، ثغذاد ،

،انًشكض انمٕيٙ  1ّ، دبالرّ، َظبفّ (، ؽػجبط لبعى يٓذ٘ انذالٕيٙ، االجزٓبد انمؼبئٙ ) يفٕٓي -31

 .2115الطذاساد انمبََٕٛخ، انمبْشح ،

،داس ادٛبء 1د. ػجذ انشصاق ادًذ انغُٕٓس٘ ،انٕعٛؾ  فٙ ششح انمبٌَٕ انًذَٙ انجذٚذ،ط -31

 .1986نجُبٌ ، –انزشاصبنؼشثٙ ،ثٛشٔد 

عٕسٚب،  –غكشٚخ، ديشك د.ػجٕد انغشاط، لبٌَٕ انؼمٕثبد، انمغى انؼبو، يطجؼخ االعكبٌ انؼ -32

1986-1987 . 

نجُبٌ  –دساعخ يمبسَخ ،يُشٕساد صٍٚ انذمٕلٛخ ،ثٛشٔد –دمحم ػهٙ ػجذِ،دٔس انشكم فٙ انؼمٕد  -33

،2117. 

 .1948د.دمحم يظطفٗ انمههٙ،  انًغؤٔنٛخ انجُبئٛخ، يطجؼخ فؤاد االٔل، يظش،  -34

اس انجبيؼخ انجذٚذح نهُشش، االعكُذسٚخ، د. يذًٕد ػجذ انشدٛى انذٍٚ، اعظ االصجبد انؼشثٙ، د -35

2114. 

د.َجٛم اعًبػٛم ػًش ،االسرجبؽ االجشائٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد ٔأصبسِ االجشائٛخ ٔانًٕػٕػٛخ،  -36

 .1994يشأح انًؼبسف، االعكُذسٚخ 

د. َجٛم اعًبػٛم ػًش، عهطخ انمبػٙ انزمذٚشٚخ فٙ انًٕاد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ فٙ لبٌَٕ  -37

 .1999،داس انجبيؼخ انجذٚذح،االعكُذسٚخ ،1بد، ؽانًشافؼ

د. َجٛم اعًبػٛم ػًش، عمٕؽ انذك فٙ ارخبر االجشاء، داس انجبيؼخ انجذٚذح ،االعكُذسٚخ  -38

،1989. 

 .1978،داس انفكش انؼشثٙ ،انمبْشح ،1د.ٔجذ٘ ساغت ،يجبدئ انخظٕيخ انًذَٛخ ،ؽ -39

،داس انفكش انؼشثٙ 1ًذَٙ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد ،ؽد. ٔجذ٘ ساغت، انًٕجض فٙ يجبدئ انمؼبء ان -41

 .1977،جبيؼخ ػٍٛ شًظ ،

 .1974د.ٔجذ٘ ساغت، انُظشٚخ انؼبيخ نهؼًم انمؼبئٙ ،داس انُٓؼّ انؼشثٛخ، انمبْشح ، -41

د.َجٛم ػًش ٕٚعف، اعزمالل انغهطخ انمؼبئٛخ فٙ انُظبيٍٛ انٕػؼٙ ٔاالعاليٙ، داس يكزجخ  -42

 .1995، نجُبٌ –انٓالنٙ، ثٛشٔد 

 رابعا : الرسائل الجامعيت :

 .1965جًٛم انششلبٔ٘، َظشٚخ ثطالٌ انزظشف انمبََٕٙ، سعبنخ دكزٕساِ، جبيؼخ انمبْشح،  -1
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دساعخ يمبسَخ، سعبنخ  –صٚبد دمحم شذبرِ يؼٕٛف، انًٕاػٛذ االجشائٛخ فٙ لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ  -2

 .2119يبجغزٛش، جبيؼخ انًٕطم، كهٛخ انذمٕق، 

دساعخ يمبسَخ، سعبنخ يبجغزٛش،  –ػهٙ ػجٛذ ػٕٚذ انذذٚذ٘، انزؼغف فٙ اعزؼًبل انذك االجشائٙ  -3

 .2117كهٛخ انمبٌَٕ، جبيؼخ انًٕطم، 

دساعخ يمبسَخ، سعبنخ يبجغزٛش، كهٛخ -فبسط ػهٙ ػًش انجشجش٘، يجذأ دٛبد انمبػٙ انًذَٙ -4

 .1999انمبٌَٕ، جبيؼخ انًٕطم ،

دساعخ يمبسَخ، سعبنخ يبجغزٛش، كهٛخ  –ػّ، يذم انجضاء االجشائٙ دمحم سٚبع فٛظم انشثٕ -5

 .2112انذمٕق، جبيؼخ انًٕطم، 

 خامسا: البحوث المنشورة :

دغٍ انًؤيٍ، دكى انمبػٙ ثؼهًّ انشخظٙ فٙ انششٚؼخ انمبٌَٕ، ثذش يُشٕس فٙ يجهّ انمؼبء،  -1

 .1976، 3ٔصاسح انؼذل، ثغذاد، انؼذد

ؾ اجشاءاد انذػٕٖ انًذَٛخ ،ثذش يُشٕس فٙ يجهخ انشافذٍٚ نهذمٕق، د. ػجبط انؼجٕد٘، رجغٛ -2

 .1997(، ؽبثؼخ انًٕطم كهٛخ انمبٌَٕ، 2انؼذد )

د. ػجبط انؼجٕد٘ ،َظشٚخ انشجذبٌ، دٔسْب فٙ االصجبد انًذَٙ، ثذش يُشٕس يجهّ كهٛخ انشافذٍٚ  -3

 .1998(، 4نهذمٕق، جبيؼخ انًٕطم، كهٛخ انمبٌَٕ، انؼذد )

س عؼذٌٔ انًشٓذاَٙ، ٔاججبد انخظى االجشائٛخ، ثذش يُشٕس فٙ يجهظ انشافذٍٚ نهذمٕق، د. ػًب -4

 . 2119(، كهٛخ انذمٕق، جبيؼخ انًٕطم، 39انؼذد )

ػهٙ دمحم دمحم ػٛذ، انُظشٚخ انؼبيخ نهششػٛخ االجشائٛخ، دساعخ يمبسَخ، ثذش يُشٕس فٙ يجهخ   -5

 .1993( ،11انذك، انؼذد )

ٚغٙ، االكشاِ ثٍٛ انششػٛخ ٔانمبٌَٕ، ثذش يُشٕس فٙ يجهخ  انمبٌَٕ ٔااللزظبد، دمحم صكشٚب انجٕد -6

 .1961انؼذد االٔل، انمبْشح ،

 -سادسا: الدساتير :

 .2115دعزٕس جًٕٓسٚخ انؼشاق نغُخ  .1

 سابعا: القوانين :

 انًؼذل . 1951( نغُخ 41انمبٌَٕ انًذَٙ انؼشالٙ سلى ) -1

 انًؼذل. 1969( نغُخ 83لٙ سلى )لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ انؼشا -2

 انًؼذل . 1969( نغُخ  117لبٌَٕ االصجبد انؼشالٙ سلى ) -3

 ..1968( نغُخ 13لبٌَٕ انًشافؼبد انًذَٛخ ٔانزجبسٚخ انًظش٘ سلى ) -4

 .1975لبٌَٕ انًشافؼبد انفشَغٙ نغُخ  -5

 .    1988( نغُخ 24لبٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ االسدَٙ سلى )-6

 . 1983( نغُخ 91ٌَٕ اطٕل انًذبكًبد انًذَٛخ انهجُبَٙ سلى )لب -7

 -ثامنا : القراراث القضائيت غير المنشورة :

.)غٛش  21/6/2116فٙ  2116/د.ة/221لشاس يذكًخ اعزئُبف َُٕٖٛ ثظفزٓب انزًٛٛضٚخ سلى / -1

 يُشٕس(

.)غٛش 12/2/2112فٙ  2112/د.ة/118لشاس يذكًخ اعزئُبف َُٕٖٛ ثظفزٓب انزًٛٛضٚخ سلى / -2

 .يُشٕس(

 


