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 مدخل تعريفي لمبحث:مدخل تعريفي لمبحث:

لطالمػػا كانػػت المقولػػة ال"ػػييرة تالرايػػة تبػػرر الوسػػيمةت محػػؿ اػػ ؼ مػػا بػػيف ال قيػػا  لطالمػػا كانػػت المقولػػة ال"ػػييرة تالرايػػة تبػػرر الوسػػيمةت محػػؿ اػػ ؼ مػػا بػػيف ال قيػػا  
تاريايػػػةا وفػػػا مقػػػدمتيا مجػػػاؿ تاريايػػػةا وفػػػا مقػػػدمتيا مجػػػاؿ والبػػػاحثيف فػػػا "ػػػت، المجػػػافتا وفػػػا ماتمػػػؼ ال تػػػرات الوالبػػػاحثيف فػػػا "ػػػت، المجػػػافتا وفػػػا ماتمػػػؼ ال تػػػرات ال

 القانوف ب"ت، فروعو.القانوف ب"ت، فروعو.

وليػدة التجاذبػات الماتم ػة لمعنػ، وىػدؼ وليػدة التجاذبػات الماتم ػة لمعنػ، وىػدؼ   أنيػاأنيػااف المتتبع ألساس ىذه المقولة يجػد اف المتتبع ألساس ىذه المقولة يجػد 
مػف مػف   أعقبػوأعقبػوالقوانيف وحكمة ت"ريعياا فظيػور القػانوف الطبيعػا فػا فتػرة زمنيػة معينػة ومػا القوانيف وحكمة ت"ريعياا فظيػور القػانوف الطبيعػا فػا فتػرة زمنيػة معينػة ومػا 

المتوف كاف كافيػًا لبمػورة المتوف كاف كافيػًا لبمػورة كالقانوف الكنسا مرورًا بظيور مدرسة ال"رح عم، كالقانوف الكنسا مرورًا بظيور مدرسة ال"رح عم،   أارىأارىقوانيف قوانيف 
نظػػرة لػػدى المجتمعػػات باػػرورة الػػتامت مػػف كػػؿ الترسػػبات التػػا تركتيػػا تمػػؾ المراحػػؿ نظػػرة لػػدى المجتمعػػات باػػرورة الػػتامت مػػف كػػؿ الترسػػبات التػػا تركتيػػا تمػػؾ المراحػػؿ 

مػػف اػػ ؿ سػػف الت"ػػريعات التػػا تعبػػر عػػف مػػف اػػ ؿ سػػف الت"ػػريعات التػػا تعبػػر عػػف   األفػػراداألفػػرادوالتوجػػو نحػػو صػػيرة تاػػمف حقػػوؽ والتوجػػو نحػػو صػػيرة تاػػمف حقػػوؽ 



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

733 

تجعػػؿ تمػؾ القػػوانيف مرنػة بعيػػدة عػف تػػ ثير تجعػػؿ تمػؾ القػػوانيف مرنػة بعيػػدة عػف تػػ ثير   وون سػن سػطمػوح وتطمعػات المجتمػػعا وفػا الوقػػت طمػوح وتطمعػات المجتمػػعا وفػا الوقػػت 
 ة.ة.ال"كميات المقيدال"كميات المقيد

وفػػا اػػو  مػػا تقػػدـا كػػاف قػػانوف المرافعػػات أحػػد القػػوانيف المعبػػرة لم يػػوـ الرا يػػة وفػػا اػػو  مػػا تقػػدـا كػػاف قػػانوف المرافعػػات أحػػد القػػوانيف المعبػػرة لم يػػوـ الرا يػػة 
كي يػة حمايػة حقػوقيـ مػف اػ ؿ بيػاف كي يػة حمايػة حقػوقيـ مػف اػ ؿ بيػاف إلػ، إلػ،   المتااصػميفالمتااصػميف  إر"ػادإر"ػادكونو قانوف وسيما ىدفػو كونو قانوف وسيما ىدفػو 

القاػا ية وكي يػة الطعػف القاػا ية وكي يػة الطعػف   األحكػاـاألحكػاـ  إصدارإصدارإل، إل،   القاا ية وصوفً القاا ية وصوفً   اتاتجرا جرا اإلاإلكي ية ممارسة كي ية ممارسة 
 بيا.بيا.

( عنػدما ( عنػدما 7777وف المرافعات تجد صػداىا وأساسػيا فػا المػادة  وف المرافعات تجد صػداىا وأساسػيا فػا المػادة  إف فكرة الراية فا قانإف فكرة الراية فا قان
أو أو   نقػت جػوىري ياػؿ بصػحتونقػت جػوىري ياػؿ بصػحتوأو أو   "ػابو عيػب"ػابو عيػبإذا إذا   نصت عم، انو تيعتبر التبميػ  مػاط ً نصت عم، انو تيعتبر التبميػ  مػاط ً 

فكػػرة الرايػػة ىػػا احػػدى الحمػػوؿ التػػا فكػػرة الرايػػة ىػػا احػػدى الحمػػوؿ التػػا بػػ ف بػػ ف   ي ػػوت الرايػػة منػػوتا مػػف ىنػػا يمكػػف افسػػتنتاجي ػػوت الرايػػة منػػوتا مػػف ىنػػا يمكػػف افسػػتنتاج
اػػػا ية التػػػا ف تتطػػػابؽ اػػػا ية التػػػا ف تتطػػػابؽ القالق  اتاتجػػػرا جػػػرا اإلاإلتمطيػػػؼ م عػػػوؿ تمطيػػػؼ م عػػػوؿ أو أو   لييػػػا لتػػػذليؿلييػػػا لتػػػذليؿافسػػػتناد إافسػػػتناد إ  يمكػػػفيمكػػػف

والنموذج القانونا المحدد فالوسيمة عندما ف تمارس وفؽ األطر الثابتة قانونًا قػد ي"ػوبيا والنموذج القانونا المحدد فالوسيمة عندما ف تمارس وفؽ األطر الثابتة قانونًا قػد ي"ػوبيا 
المعيػب لت فػا مػا قػد يصػاحب المعيػب لت فػا مػا قػد يصػاحب   جػرا جػرا اإلاإلالبط ف إف اف تحقؽ الراية منيا ك يػؿ ب"ػرعنة البط ف إف اف تحقؽ الراية منيا ك يػؿ ب"ػرعنة 

مصاريؼ مصاريؼ وما يتبعو مف متعمقات قد تيدـ الجيد المبذوؿ والوما يتبعو مف متعمقات قد تيدـ الجيد المبذوؿ وال  إجرا اإجرا امف ىدر مف ىدر   جرا جرا اإلاإلىذا ىذا 
 ..جرا جرا اإلاإلفا ذلؾ فا ذلؾ   إن اقياإن اقياالتا تـ التا تـ 

 البحث:البحث:  أهميةأهمية

ؿ ؿ تبػدو أىميػة البحػث مػف اػ ؿ الػدور التػػا يمكػف اف ت"ػكمو فكػرة الرايػة فػا ت عيػػتبػدو أىميػة البحػث مػف اػ ؿ الػدور التػػا يمكػف اف ت"ػكمو فكػرة الرايػة فػا ت عيػػ
اليػػدؼ التػػا اليػػدؼ التػػا إلػػ، إلػػ،   ذ مػػف "ػػ ف توظيػػؼ ىػػذه ال كػػرة الوصػػوؿذ مػػف "ػػ ف توظيػػؼ ىػػذه ال كػػرة الوصػػوؿنصػػوت قػػانوف المرافعػػاتا إنصػػوت قػػانوف المرافعػػاتا إ

وت القانونيػػػة وت القانونيػػػة تواػػاه الم"ػػػرعا وىػػػو تحقيػػػؽ القاػػػا  العػػادؿ العاجػػػؿا فالعدالػػػة فػػػا النصػػػتواػػاه الم"ػػػرعا وىػػػو تحقيػػػؽ القاػػػا  العػػادؿ العاجػػػؿا فالعدالػػػة فػػػا النصػػػ
غايػػػة فػػػا حػػػد ذاتيػػػاا بػػػؿ يجػػػب اف تكػػػوف وسػػػيمة لتحقيػػػؽ غايػػػة فػػػا حػػػد ذاتيػػػاا بػػػؿ يجػػػب اف تكػػػوف وسػػػيمة لتحقيػػػؽ   اتاتجػػػرا جػػػرا اإلاإلتتطمػػػب أف تكػػػوف تتطمػػػب أف تكػػػوف 

مبترػػ، كػػؿ فػػرد أف وىػػا عدالػػة مبترػػ، كػػؿ فػػرد أف وىػػا عدالػػة إلػػ، إلػػ،   اليػػدؼ افسػػم، فػػا النصػػوت أف وىػػا الوصػػوؿاليػػدؼ افسػػم، فػػا النصػػوت أف وىػػا الوصػػوؿ
ىػا تبسػيط ال"ػكمية فػا ىػا تبسػيط ال"ػكمية فػا   اتاتجػرا جػرا اإلاإلالقاا يةا ولعؿ مف ابػرز معػالـ العدالػة فػا القاا يةا ولعؿ مف ابػرز معػالـ العدالػة فػا   األحكاـاألحكاـ

  اتاتجػػرا جػػرا اإلاإللموقػػوؼ عنػػد "ػػكمية لموقػػوؼ عنػػد "ػػكمية   ،،ف يسػػعف يسػػععمػػ، اف الم"ػػرع عمػػ، اف الم"ػػرع وىنػػا اكبػػر دليػػؿ وىنػػا اكبػػر دليػػؿ   اتاتجػػرا جػػرا اإلاإل
وسػػيمة لتحقيػػؽ غايػػة اعظػػـا كمػػا ت"ػػكؿ وسػػيمة لتحقيػػؽ غايػػة اعظػػـا كمػػا ت"ػػكؿ   اتاتجػػرا جػػرا اإلاإلاف تكػػوف تمػػؾ اف تكػػوف تمػػؾ إلػػ، إلػػ،   بقػػدر مػػا يسػػع،بقػػدر مػػا يسػػع،

الراية وسيمة لتحقيؽ القاػا  العاجػؿ مػف اػ ؿ ت كيػد النصػوت القانونيػة عمػ، اػرورة الراية وسيمة لتحقيؽ القاػا  العاجػؿ مػف اػ ؿ ت كيػد النصػوت القانونيػة عمػ، اػرورة 
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اليػدر اليػدر   أ"ػكاؿأ"ػكاؿمػ، كػؿ مػ، كػؿ ا إذ مف " ف ت عيؿ فكرة الراية القاػا  عا إذ مف " ف ت عيؿ فكرة الراية القاػا  عجرا اجرا ااإلاإلالحد مف اليدر الحد مف اليدر 
ة وما ة وما جرا يجرا يعم، صعيد المواعيد اإلعم، صعيد المواعيد اإلأو أو   اتاتجرا جرا اإلاإلفا العمؿ القاا ا سوا  عم، مستوى فا العمؿ القاا ا سوا  عم، مستوى 

 لذلؾ مف أثر وااح عم، سرعة حسـ الدعاوى.لذلؾ مف أثر وااح عم، سرعة حسـ الدعاوى.
 تساؤالت البحث:تساؤالت البحث:

 ىناؾ جممة مف التساؤفت التا يمكف اف تثار فا ىذا البحث منيا:ىناؾ جممة مف التساؤفت التا يمكف اف تثار فا ىذا البحث منيا:
 ال مس ا ل كرة الراية؟.ال مس ا ل كرة الراية؟.  األساساألساسما ىو ما ىو  -
 رة الراية اف ت عؿ النصوت القانونية؟.رة الراية اف ت عؿ النصوت القانونية؟.ىؿ يمكف ل كىؿ يمكف ل ك -
 القاا ية المعيبة.القاا ية المعيبة.  اتاتجرا جرا اإلاإلمدى دور فكرة الراية فا تصحيح مدى دور فكرة الراية فا تصحيح  -
 ؟.؟.جرا اجرا ااإلاإلما ىو دور ىذه ال كرة فا الحد مف اليدر ما ىو دور ىذه ال كرة فا الحد مف اليدر  -
 ىؿ كانت معالجة الم"رع العراقا ليذ ال كرة بمستوى الطموح؟.ىؿ كانت معالجة الم"رع العراقا ليذ ال كرة بمستوى الطموح؟. -

 منهجية البحث:منهجية البحث:

ج التحميما لمنصوت القانونية ج التحميما لمنصوت القانونية أما باصوت منيج البحث فقد اعتمدنا عم، المنيأما باصوت منيج البحث فقد اعتمدنا عم، المني
ا فاً  عف افعتماد عم، المنيج المقارف مع ا فاً  عف افعتماد عم، المنيج المقارف مع اآلرا اآلرا ال قيية لموقوؼ عند ماتمؼ ال قيية لموقوؼ عند ماتمؼ   واآلرا واآلرا 

 قانوف المرافعات المصري.قانوف المرافعات المصري.

 هيكمية البحث:هيكمية البحث:

 ::كاآلتاكاآلتاوباصوت ىيكمية البحث فقد كانت اطة البحث وباصوت ىيكمية البحث فقد كانت اطة البحث 
 : ماىية فكرة الراية.: ماىية فكرة الراية.األوؿاألوؿالمبحث المبحث 

 قانوف المرافعات.قانوف المرافعات.  أىداؼأىداؼة فا ت عيؿ ة فا ت عيؿ المبحث الثانا: دور فكرة الرايالمبحث الثانا: دور فكرة الراي
 المبحث الثالث: تطبيقات فكرة الراية فا قانوف المرافعات.المبحث الثالث: تطبيقات فكرة الراية فا قانوف المرافعات.

 األولاملبحث 
ت فكرة انغايت

 
 ماهي

 لمدلولو افصط حا ومف ثـلمدلولو افصط حا ومف ثـ  أوفأوفإف البحث فا فكرة الراية يستمـز التصدي إف البحث فا فكرة الراية يستمـز التصدي 
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لمحيمولػة دوف لمحيمولػة دوف محاولة ال صؿ بينو وبيف الم اىيـ والمصطمحات القريبة وذات الصمة منو محاولة ال صؿ بينو وبيف الم اىيـ والمصطمحات القريبة وذات الصمة منو 
ال مسػ ا ليػذه ال مسػ ا ليػذه   األساساألساسحصوؿ امط ما بينياا كما يحتـ الاوت فا ىذا المواوع بياف حصوؿ امط ما بينياا كما يحتـ الاوت فا ىذا المواوع بياف 

"ػارةو و ومبرراتو وارورتو الت"ريعية وما الت سير المتطػور لمقػانوف ومبرراتو وارورتو الت"ريعية وما الت سير المتطػور لمقػانوف   ب ىميتوب ىميتوال كرة متمثً  ال كرة متمثً   "ػارةا    ا 
إف ايػػر دليػػؿ عمػػ، ذلػػؾ مػػف اػػ ؿ اػػرورة البحػػث ع روح الػػنت وحكمتػػو إف ايػػر دليػػؿ عمػػ، ذلػػؾ مػػف اػػ ؿ اػػرورة البحػػث ع روح الػػنت وحكمتػػو إليػػو إليػػو   الم"ػػرعالم"ػػرع
  ولإلحاطػػةولإلحاطػػةلقػػا  الاػػو  عمػػ، كػػؿ مػػا تقػػدـ لقػػا  الاػػو  عمػػ، كػػؿ مػػا تقػػدـ د حرفيػػة الػػنتا ومػػف اجػػؿ إد حرفيػػة الػػنتا ومػػف اجػػؿ إالوقػػوؼ عنػػالوقػػوؼ عنػػدوف دوف 

 المطمبيف اآلتييف:المطمبيف اآلتييف:إل، إل،   سيتـ تقسيـ ىذا المبحثسيتـ تقسيـ ىذا المبحث  األموراألموربماتمؼ ىذه بماتمؼ ىذه 

 األولاملطهب 
 املدنىل االصطالحي نفكرة انغايت ومتييزها عما يشتبه بها

لقػػػا  الاػػػو  عمػػػ، لقػػػا  الاػػػو  عمػػػ، نػػػ، فكػػػرة الرايػػػة اصػػػط حًا مػػػف اجػػػؿ إنػػػ، فكػػػرة الرايػػػة اصػػػط حًا مػػػف اجػػػؿ إمعمع  إيػػػرادإيػػػرادابتػػػداً  ينبرػػػا ابتػػػداً  ينبرػػػا 
التعاريؼ التا قيمت ب" نوا ومػف ثػـ ال"ػروع فػا الم ػاىيـ والمصػطمحات التػا قػد تمتػبس التعاريؼ التا قيمت ب" نوا ومػف ثػـ ال"ػروع فػا الم ػاىيـ والمصػطمحات التػا قػد تمتػبس 

بم يػػـو فكػػرة الرايػػة لواػػع حػػد فاصػػؿ بينيػػا لمحيمولػػة دوف امػػط الم ػػاىيـ بعاػػيا بم يػػـو فكػػرة الرايػػة لواػػع حػػد فاصػػؿ بينيػػا لمحيمولػػة دوف امػػط الم ػػاىيـ بعاػػيا   أحيانػػاأحيانػػا
 ..اآلاراآلارمع البعض مع البعض 

 ال رعيف اآلتييف:ال رعيف اآلتييف:إل، إل،   عميو نجد مف الاروري تقسيـ ىذا المطمبعميو نجد مف الاروري تقسيـ ىذا المطمب
 حي لفكرة الغايةحي لفكرة الغايةالمدلول االصطالالمدلول االصطال: : األولاألولالفرع الفرع 

بػػادئ ذي بػػد ا فبػػد مػػف الت كيػػد اف دراسػػة القػػانوف تعػػد مطمبػػًا ف يمكػػف تجاىمػػوا بػػادئ ذي بػػد ا فبػػد مػػف الت كيػػد اف دراسػػة القػػانوف تعػػد مطمبػػًا ف يمكػػف تجاىمػػوا 
فالقانوف بػ  غايػة يعػد مجػرد أمػر واقػع ينقصػو الم"ػروعيةا حيػث تعػد غايػة القػانوف فػا فالقانوف بػ  غايػة يعػد مجػرد أمػر واقػع ينقصػو الم"ػروعيةا حيػث تعػد غايػة القػانوف فػا 
ذات الوقػػػت تالقػػػوة الاالقػػػةت لػػػوا وتحػػػدودهت التػػػا تواػػػح كي يػػػة ت سػػػيره وطريقػػػة تطبيقػػػوا ذات الوقػػػت تالقػػػوة الاالقػػػةت لػػػوا وتحػػػدودهت التػػػا تواػػػح كي يػػػة ت سػػػيره وطريقػػػة تطبيقػػػوا 

يتسػػام، عمػػ، ن سػػو ويصػػبح يتسػػام، عمػػ، ن سػػو ويصػػبح بػػ ف بػػ ف   ىػػا تالقػػوة الدافعػػةت التػػا تػػدعو القػػانوفىػػا تالقػػوة الدافعػػةت التػػا تػػدعو القػػانوف  وغايػػة القػػانوفوغايػػة القػػانوف
 ..((1  اكثر وفاً  بحاجات المجتمعاكثر وفاً  بحاجات المجتمع

والت"ريعات ب"كؿ عاـ ممزمة بجعػؿ الصػياغة فػا نصوصػيا القانونيػة معبػرة عػف والت"ريعات ب"كؿ عاـ ممزمة بجعػؿ الصػياغة فػا نصوصػيا القانونيػة معبػرة عػف 
غايػػػة القػػػانوف والمتمثمػػػة بجمػػػب المصػػػالح الب"ػػػرية ودر  الم اسػػػد وىػػػذه الرايػػػة ىػػػا روح غايػػػة القػػػانوف والمتمثمػػػة بجمػػػب المصػػػالح الب"ػػػرية ودر  الم اسػػػد وىػػػذه الرايػػػة ىػػػا روح 

                                                           

دساعح فٟ فٍغفح اٌمأْٛ، داس اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ةح، دساعح فٟ فٍغفح اٌمأْٛ، داس اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ةح،   -دغٓ، غا٠ح اٌمأْٛدغٓ، غا٠ح اٌمأْٛ  إتشا١ُ٘إتشا١ُ٘ساجغ: د. ادّذ ساجغ: د. ادّذ ( ( 1))

 ..1212صص  ،،02220222، ، اإلعىٕذس٠حاإلعىٕذس٠ح



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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نػػػدما يصػػػوغ الحكػػػـ انمػػػا نػػػدما يصػػػوغ الحكػػػـ انمػػػا نػػػدما ياػػػع نصػػػوت القػػػانوف والقااػػػا عنػػػدما ياػػػع نصػػػوت القػػػانوف والقااػػػا عالقػػػانوفا فالم"ػػػرع عالقػػػانوفا فالم"ػػػرع ع
ومعانا وتعييف الم ظ بإزا  المعن، لمدفلة عميو ىو غاية عمـ فا غاية ومعانا وتعييف الم ظ بإزا  المعن، لمدفلة عميو ىو غاية عمـ فا غاية   أل اظأل اظيتعامؿ مع يتعامؿ مع 

 ..((1  وىو تعمـ الواعتوىو تعمـ الواعت  األىميةاألىمية

بذات ال كػرة فػا نطػاؽ القػوانيف بذات ال كػرة فػا نطػاؽ القػوانيف   أحياناأحياناوالراية فا نطاؽ قانوف المرافعات قد تمتقا والراية فا نطاؽ قانوف المرافعات قد تمتقا 
 ..أارىأارىاألطر العامةا إف أنيا قد تاتمؼ عنيا فا جز يات األطر العامةا إف أنيا قد تاتمؼ عنيا فا جز يات عم، مستوى عم، مستوى   األارىاألارى

ىػو مػا كػاف ىػو مػا كػاف   اإلدارياإلدارياف غايػة القػرار اف غايػة القػرار   اإلدارياإلداريفعم، سبيؿ المثػاؿا نجػد فػا القػانوف فعم، سبيؿ المثػاؿا نجػد فػا القػانوف 
تحقيقيػػا باتاػػاذ تحقيقيػػا باتاػػاذ   أرادأرادىػػا النتيجػػة النيا يػػة التػػا ىػػا النتيجػػة النيا يػػة التػػا أو أو   مػػف اتاػػاذ القػػرارامػػف اتاػػاذ القػػرارا  اإلدارةاإلدارةيبرػػا رجػػؿ يبرػػا رجػػؿ 

، صدور القرار حاًف ومبا"رًة... فيػذا ، صدور القرار حاًف ومبا"رًة... فيػذا القرارا فالراية ليس األثر المبا"ر الذي يترتب عمالقرارا فالراية ليس األثر المبا"ر الذي يترتب عم
وىػػػػو وىػػػػو   اإلدارياإلداريواألبعػػػػد والنيػػػػا ا لمن"ػػػػاط واألبعػػػػد والنيػػػػا ا لمن"ػػػػاط   األوسػػػػعاألوسػػػػعغايػػػػة القػػػػرار فيػػػػا اليػػػػدؼ غايػػػػة القػػػػرار فيػػػػا اليػػػػدؼ   أمػػػػاأمػػػػامحمػػػػوا محمػػػػوا 

 ..((7  المصمحة العامةالمصمحة العامة

التػػا يحػػددىا الم"ػػرع فػػا حالػػة أوجػػب التػػا يحػػددىا الم"ػػرع فػػا حالػػة أوجػػب   باألىػػداؼباألىػػداؼممتزمػػة ممتزمػػة   اإلدارةاإلدارةاف اف   "ػػارة"ػػارةاإلاإلتجػػدر تجػػدر 
تا تا األىػػداؼاألىػػداؼاصػػيت اصػػيت قػػرار لتحقيػػؽ ىػػدؼ محػػدد وىػػا مػػا تسػػم، تقاعػػدة تقػػرار لتحقيػػؽ ىػػدؼ محػػدد وىػػا مػػا تسػػم، تقاعػػدة ت  إصػػدارإصػػدارعمييػػا عمييػػا 

التا يجػب اف تسػتيدؼ ح ػظ النظػاـ العػاـ بعناصػره: التا يجػب اف تسػتيدؼ ح ػظ النظػاـ العػاـ بعناصػره:   اإلدارياإلداريومثاؿ ذلؾ قرارات الابط ومثاؿ ذلؾ قرارات الابط 
العػػػاـا السػػػكينة العامػػػة والصػػػحة العامػػػةا وكػػػذلؾ الرايػػػات غيػػػر التقميديػػػة لماػػػبط العػػػاـا السػػػكينة العامػػػة والصػػػحة العامػػػةا وكػػػذلؾ الرايػػػات غيػػػر التقميديػػػة لماػػػبط   األمػػػفاألمػػػف
 ..((3  وجماؿ المدفوجماؿ المدف  واآلثارواآلثاركحماية البي ة كحماية البي ة   اإلدارياإلداري

يجػػػب اف يسػػػتادمو لتحقيػػػؽ يجػػػب اف يسػػػتادمو لتحقيػػػؽ   وعنػػػدما يمػػػنح الم"ػػػرع الموظػػػؼ ااتصاصػػػًا مػػػا فإنػػػووعنػػػدما يمػػػنح الم"ػػػرع الموظػػػؼ ااتصاصػػػًا مػػػا فإنػػػو
ىي ػػػة ااتصاصػػػًا مػػػا لرايػػػة ىي ػػػة ااتصاصػػػًا مػػػا لرايػػػة أو أو   المصػػػمحة العامػػػةا وف يجػػػوز مطمقػػػًا اف يسػػػتادـ موظػػػؼالمصػػػمحة العامػػػةا وف يجػػػوز مطمقػػػًا اف يسػػػتادـ موظػػػؼ

تتصػػؿ اتصػػاًف وثيقػػًا تتصػػؿ اتصػػاًف وثيقػػًا   اإلدارياإلداريغيػػر الرايػػة المحػػددة قانونػػًاا بمعنػػ، اف غايػػة القػػرار غيػػر الرايػػة المحػػددة قانونػػًاا بمعنػػ، اف غايػػة القػػرار   أاػػرىأاػػرى
  يجػب اف تكػوفيجػب اف تكػوف  اإلدارةاإلدارةالعامةا فكؿ ن"اط تقوـ بػو العامةا فكؿ ن"اط تقوـ بػو   اإلدارةاإلدارةبالماموف افجتماعا لوظي ة بالماموف افجتماعا لوظي ة 

 ..((4  غايتو ادمة المجتمع وتحقيؽ صالحو العاـغايتو ادمة المجتمع وتحقيؽ صالحو العاـ

                                                           

 ..1212صص  ،،02120212، ، اإلعىٕذس٠حاإلعىٕذس٠حد. ػ١غٝ خ١ًٍ خ١ش هللا، سٚح اٌمٛا١ٔٓ، اٌّىرة اٌجاِؼٟ اٌذذ٠س، د. ػ١غٝ خ١ًٍ خ١ش هللا، سٚح اٌمٛا١ٔٓ، اٌّىرة اٌجاِؼٟ اٌذذ٠س، ( ( 1))

 ..253253صص  ،،02240224، تغذاد، ، تغذاد، اإلداسٞاإلداسٞ  د. ِا٘ش طاٌخ ػالٚٞ اٌجثٛسٞ، اٌٛع١ط فٟ اٌمأْٛد. ِا٘ش طاٌخ ػالٚٞ اٌجثٛسٞ، اٌٛع١ط فٟ اٌمأْٛ( ( 0))

  ،،02110211، داس اٌصمافح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، ، داس اٌصمافح ٌٍٕشش ٚاٌرٛص٠غ، ػّاْ، اإلداسٞاإلداسٞد. ِذّذ جّاي اٌز١ٔثاخ، اٌٛج١ض فٟ اٌمأْٛ د. ِذّذ جّاي اٌز١ٔثاخ، اٌٛج١ض فٟ اٌمأْٛ ( ( 2))

 ..012012  -016016صص

 ..253253، ، أػالٖأػالٖد. ِا٘ش طاٌخ ػالٚٞ، اٌّظذس د. ِا٘ش طاٌخ ػالٚٞ، اٌّظذس ( ( 4))



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 
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مف ىنا يمكننا القوؿا اف ىناؾ ت"ابو وااح ما بيف فكرة الراية فا نطاؽ القانوف مف ىنا يمكننا القوؿا اف ىناؾ ت"ابو وااح ما بيف فكرة الراية فا نطاؽ القانوف 
ونطػػاؽ قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة وتتمثػػؿ فػػا اػػرورة تحقيػػؽ مصػػالح المجتمػػع ونطػػاؽ قػػانوف المرافعػػات المدنيػػة وتتمثػػؿ فػػا اػػرورة تحقيػػؽ مصػػالح المجتمػػع   اإلدارياإلداري

 وىو مقصد الم"رع عند سنو لمنصوت القانونية.وىو مقصد الم"رع عند سنو لمنصوت القانونية.  ةةافستراتيجيافستراتيجي

وحسػبا وحسػبا   األفراداألفرادت ف تكت ا بواع الحموؿ اآلنية لمم"ك ت التا تواجو ت ف تكت ا بواع الحموؿ اآلنية لمم"ك ت التا تواجو فالت"ريعافالت"ريعا
أبعػد مػف ذلػؾ لت"ػمؿ باليػدؼ افسػم، لممجتمػع مػف اػ ؿ واػع أبعػد مػف ذلػؾ لت"ػمؿ باليػدؼ افسػم، لممجتمػع مػف اػ ؿ واػع إل، إل،   بؿ ترما ببصرىابؿ ترما ببصرىا

 النصوت القانونية القادرة عم، استيعاب المستجدات التا يمكف اف تطرأ فا المستقبؿ.النصوت القانونية القادرة عم، استيعاب المستجدات التا يمكف اف تطرأ فا المستقبؿ.

لمػذىب ال ػردي عنػو فػا المػذىب لمػذىب ال ػردي عنػو فػا المػذىب مدلوؿ الراية تاتمػؼ فػا امدلوؿ الراية تاتمػؼ فػا افإف فإف   فاً  عما تقدـافاً  عما تقدـا
الرايػة المثاليػة لمقػانوف الرايػة المثاليػة لمقػانوف بػ ف بػ ف   القػوؿالقػوؿإلػ، إلػ،   افجتماعاا حيث يػذىب انصػار المػذىب ال ػرديافجتماعاا حيث يػذىب انصػار المػذىب ال ػردي

كراية اسػم، كراية اسػم،   أعينياأعينياىا حماية ال رد وحريتوا فكؿ النظـ القانونية يجب اف تاع نصب ىا حماية ال رد وحريتوا فكؿ النظـ القانونية يجب اف تاع نصب 
 "اصية ال رد."اصية ال رد.

مصػمحة مصػمحة فا حيف اف المذىب افجتماعا يؤكد اف الراية مػف القػانوف ىػا تحقيػؽ فا حيف اف المذىب افجتماعا يؤكد اف الراية مػف القػانوف ىػا تحقيػؽ 
لتحقيؽ غايػات لتحقيؽ غايػات   أداةأداةأو أو   الجماعة وسعادتياا ألف الجماعة ىا الراية العميا وليست وسيمةالجماعة وسعادتياا ألف الجماعة ىا الراية العميا وليست وسيمة

 ..((1  أارىأارى

وبالتحديػػد فػػا نطػػاؽ قػػانوف المرافعػػات المدنيػػةا وبالتحديػػد فػػا نطػػاؽ قػػانوف المرافعػػات المدنيػػةا   جرا ػػاجرا ػػااإلاإلفػػا مجػػاؿ القػػانوف فػػا مجػػاؿ القػػانوف   أمػػاأمػػا
الم"رع منيا اف الم"رع منيا اف   أرادأرادفنجد اف مدلوؿ الراية ذو ت ثير بارز عم، النصوت القانونيةا وقد فنجد اف مدلوؿ الراية ذو ت ثير بارز عم، النصوت القانونيةا وقد 

ًا فػػا حمايػػة المصػػالح ال رديػػة مػػف جيػػةا ولتحقيػػؽ المقاصػػد العامػػة مػػف جيػػة ًا فػػا حمايػػة المصػػالح ال رديػػة مػػف جيػػةا ولتحقيػػؽ المقاصػػد العامػػة مػػف جيػػة تكػػوف سػػببتكػػوف سػػبب
سػػمبية عمػػ، مجمػػػؿ سػػمبية عمػػ، مجمػػػؿ   آثػػارآثػػارمػػف اػػ ؿ التقميػػؿ مػػف حػػافت الػػػبط ف ومػػا لػػذلؾ مػػف مػػف اػػ ؿ التقميػػؿ مػػف حػػافت الػػػبط ف ومػػا لػػذلؾ مػػف   أاػػرىأاػػرى

 ..جرا اجرا ااإلاإلالعممية القاا ية متمثمة بتحقؽ اليدر العممية القاا ية متمثمة بتحقؽ اليدر 

"كميةا حيث ف يترؾ الم"رع لمقا ـ "كميةا حيث ف يترؾ الم"رع لمقا ـ   أعماؿأعماؿىا ىا   -ات القاا ية كمبدأ عاـات القاا ية كمبدأ عاـجرا جرا فاإلفاإل
ا بػػؿ يمزمػػو تحػػت طا مػػة ا بػػؿ يمزمػػو تحػػت طا مػػة جػػرا جػػرا اإلاإلالػػذي يريػػد اف يػػتـ بػػو الػػذي يريػػد اف يػػتـ بػػو   األسػػموباألسػػموبحريػػة ااتيػػار حريػػة ااتيػػار   جرا جرا اإلاإلبػػبػػ

 البط ف بوسيمة معينة يحددىا مسبقًا.البط ف بوسيمة معينة يحددىا مسبقًا.

                                                           

 ..3232صص  دغٓ، ِظذس عاتك،دغٓ، ِظذس عاتك،  إتشا١ُ٘إتشا١ُ٘ساجغ: د. ادّذ ساجغ: د. ادّذ ( ( 1))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

737 

التقااا ىا وسػا ؿ وليسػت غايػات بحػد ذاتيػاا فيػذا يقتاػا التقااا ىا وسػا ؿ وليسػت غايػات بحػد ذاتيػاا فيػذا يقتاػا   اتاتإجرا إجرا ولما كاف ولما كاف 
 كانت الراية التا يتوااىا القانوف منو قد تحققت.كانت الراية التا يتوااىا القانوف منو قد تحققت.إذا إذا   جرا جرا اإلاإل  إبطاؿإبطاؿعدـ عدـ 

فكػرة الرايػة فػا قػانوف المرافعػات باعتبػار اف عػدـ ت عيػؿ ىػذه فكػرة الرايػة فػا قػانوف المرافعػات باعتبػار اف عػدـ ت عيػؿ ىػذه   أىميةأىميةتبدو تبدو مف ىنا مف ىنا 
ال كرة يعنا انحراؼ ال"كؿ عف اليدؼ الذي رسمو لو الم"رع وما لذلؾ مف تبعػات تمتػد ال كرة يعنا انحراؼ ال"كؿ عف اليدؼ الذي رسمو لو الم"رع وما لذلؾ مف تبعػات تمتػد 

 اثرىا ليس عم، المتقاايف فحسب بؿ ت"مؿ عممية التقااا برمتيا.اثرىا ليس عم، المتقاايف فحسب بؿ ت"مؿ عممية التقااا برمتيا.

تمػػؾ التػػا اتجػػػو تمػػؾ التػػا اتجػػػو   أيأياف المقصػػود بالرايػػة ىنػػاا ىػػا الرايػػة المواػػوعية المجػػردةا اف المقصػػود بالرايػػة ىنػػاا ىػػا الرايػػة المواػػوعية المجػػردةا 
دوف النظػػػػر لمرايػػػػة ال"اصػػػػية التػػػػا قػػػػد دوف النظػػػػر لمرايػػػػة ال"اصػػػػية التػػػػا قػػػػد   جػػػػرا جػػػػرا تحقيقيػػػػا كوظي ػػػػة لإلتحقيقيػػػػا كوظي ػػػػة لإلإلػػػػ، إلػػػػ،   قصػػػػد الم"ػػػػرعقصػػػػد الم"ػػػػرع

ىػذه الرايػػة المواػوعية مػػف اػ ؿ الواقعػػة ىػذه الرايػػة المواػوعية مػػف اػ ؿ الواقعػػة إلػ، إلػ،   ا ويتعػيف النظػػرا ويتعػيف النظػػرجرا جرا يسػتيدفيا القػا ـ بػػاإليسػتيدفيا القػا ـ بػػاإل
 ..((1  القاااالقااا  معرواة أماـمعرواة أماـالال

قػػانوف قػػانوف   مجمػػع اف المقصػػود بالرايػػة فػػا نطػػاؽمجمػػع اف المقصػػود بالرايػػة فػػا نطػػاؽ  ((7  اف ال قػػو المصػػرياف ال قػػو المصػػري  "ػػارة"ػػارةاإلاإلتجػػدر تجػػدر 
  جػرا جػرا ا فقد تتحقؽ الراية مف اإلا فقد تتحقؽ الراية مف اإلجرا جرا المرافعات ىا الراية مف ال"كؿ وليس الراية مف اإلالمرافعات ىا الراية مف ال"كؿ وليس الراية مف اإل

باطً  لعدـ تحقؽ الراية مف ال"كؿا والقااػا ممػـز عنػد تطبيػؽ باطً  لعدـ تحقؽ الراية مف ال"كؿا والقااػا ممػـز عنػد تطبيػؽ   جرا جرا ومع ذلؾ يكوف اإلومع ذلؾ يكوف اإل
ىذا المعيار بالبحث عف مدى تحقؽ الراية مف ال"كؿ فا الحالة المعرواة عميػوا فيػو ىذا المعيار بالبحث عف مدى تحقؽ الراية مف ال"كؿ فا الحالة المعرواة عميػوا فيػو 

نمػاال"ػكؿ بصػ ة عامػةا ال"ػكؿ بصػ ة عامػةا   أىميػةأىميػة  أسػاسأسػاسعمػ، عمػ،   جػرا جػرا اإلاإل  ف يحكـ ببط فف يحكـ ببط ف نمػاوا  اف اف   أسػاسأسػاسعمػ، عمػ،   وا 
 ت ويت الراية المقصودة منو لماصـ.ت ويت الراية المقصودة منو لماصـ.إل، إل،   فا الحالة المعرواة عميوفا الحالة المعرواة عميو  أدىأدىتامؼ ال"كؿ تامؼ ال"كؿ 

  جػػػرا جػػػرا اف فكػػػرة الرايػػػة يػػػتـ اسػػػتبعادىا كمػػػا فػػػا حالػػػة اإلاف فكػػػرة الرايػػػة يػػػتـ اسػػػتبعادىا كمػػػا فػػػا حالػػػة اإل  ((3  ويؤكػػػد اتجػػػاه فػػػا ال قػػػوويؤكػػػد اتجػػػاه فػػػا ال قػػػو
تحققػتا كػذلؾ فػا حالػة تامػؼ تحققػتا كػذلؾ فػا حالػة تامػؼ   اف الرايػة قػداف الرايػة قػد  إثبػاتإثبػاتالمعدوـ ف  يجػدي لمتمسػؾ بصػحتو المعدوـ ف  يجػدي لمتمسػؾ بصػحتو 

  جػرا جػرا القاا اا فاً  عف كػوف ال"ػكؿ النػاقت فػا اإلالقاا اا فاً  عف كػوف ال"ػكؿ النػاقت فػا اإل  جرا جرا المستمزمات المواوعية لإلالمستمزمات المواوعية لإل
حالػػػة حالػػػة أياػػًا أياػػًا   ىػػو الوسػػيمة الوحيػػدة لتحقيػػؽ الرايػػة المقصػػػودة منػػوا وياػػيؼ ىػػذا افتجػػاهىػػو الوسػػيمة الوحيػػدة لتحقيػػؽ الرايػػة المقصػػػودة منػػوا وياػػيؼ ىػػذا افتجػػاه

                                                           

  ،،14331433، تغةةذاد، ، تغةةذاد، 11اخ اٌرماضةةٟ فةةٟ لةةأْٛ اٌّشافؼةةاخ،  اخ اٌرماضةةٟ فةةٟ لةةأْٛ اٌّشافؼةةاخ،  جةةشا جةةشا إإد. ادَ ١٘ٚةةة إٌةةذاٚٞ، فٍغةةفح د. ادَ ١٘ٚةةة إٌةةذاٚٞ، فٍغةةفح ( ( 1))

 ..4242صص

؛ ؛ 442442صص  ،،14321432ساجغ: د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِثادا اٌّشافؼاخ، داس اٌفىةش اٌؼشتةٟ، اٌمةا٘شج، ساجغ: د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِثادا اٌّشافؼاخ، داس اٌفىةش اٌؼشتةٟ، اٌمةا٘شج، ( ( 0))

؛ د. ؛ د. 021021صص  ،،14461446د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، لةأْٛ اٌماةا  اٌّةذٟٔ، داس اٌفىةش اٌؼشتةٟ، اٌمةا٘شج، د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، لةأْٛ اٌماةا  اٌّةذٟٔ، داس اٌفىةش اٌؼشتةٟ، اٌمةا٘شج، 

 ..421421صص  س اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، تال عٕح  ثغ،س اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، تال عٕح  ثغ،اٌّشافؼاخ، دااٌّشافؼاخ، دا  أطٛيأطٛيادّذ ِغٍُ، ادّذ ِغٍُ، 

 ..3535صص  ،،14231423د. ٚجذٞ ساغة، ِثادا اٌخظِٛح اٌّذ١ٔح،  ، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، د. ٚجذٞ ساغة، ِثادا اٌخظِٛح اٌّذ١ٔح،  ، داس اٌفىش اٌؼشتٟ، اٌما٘شج، ( ( 2))
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الكامؿ وبال"كؿ الذي تطمبو القانوف فانو يكػوف صػحيحًا برػض النظػر عػف عػدـ الكامؿ وبال"كؿ الذي تطمبو القانوف فانو يكػوف صػحيحًا برػض النظػر عػف عػدـ   جرا جرا اإلاإل
 ؽ المقصود منو.ؽ المقصود منو.تحقتحق

 تمييز فكرة الغاية عما يشتبه بهاتمييز فكرة الغاية عما يشتبه بهاالفرع الثاني: الفرع الثاني: 

الػػذي يحػػتـ الػػذي يحػػتـ   األمػػراألمػػرا ا األاػػرىاألاػػرىقػػد تمتػػبس ب كػػرة الرايػػة بعػػض المصػػطمحات والم ػػاىيـ قػػد تمتػػبس ب كػػرة الرايػػة بعػػض المصػػطمحات والم ػػاىيـ 
باػػرورة واػػع فيصػػؿ مػػا بػػيف تمػػؾ المصػػطمحات ورسػػـ الحػػدود ال اصػػمة مػػف اجػػؿ عػػدـ باػػرورة واػػع فيصػػؿ مػػا بػػيف تمػػؾ المصػػطمحات ورسػػـ الحػػدود ال اصػػمة مػػف اجػػؿ عػػدـ 

 حصوؿ الامط فيما بينيا.حصوؿ الامط فيما بينيا.

المصػػػطمحات ومعرفػػػة مػػػدى التقػػػارب المصػػػطمحات ومعرفػػػة مػػػدى التقػػػارب لقػػػا  الاػػػو  عمػػػ، بعػػػض تمػػػؾ لقػػػا  الاػػػو  عمػػػ، بعػػػض تمػػػؾ إإعميػػػو سػػػيتـ عميػػػو سػػػيتـ 
 والتطابؽ بينيا وعم، النحو اآلتا:والتطابؽ بينيا وعم، النحو اآلتا:

 : الغاية والباعث:: الغاية والباعث:أوالأوال

ورغبػات عديػدةا لكػف مقػدار "ػعوره ورغبػات عديػدةا لكػف مقػدار "ػعوره فا حياتو اليومية ي"ػعر بحاجػات فا حياتو اليومية ي"ػعر بحاجػات   نسافنسافإف اإلإف اإل
الاػػروريات وقػػدر الاػػروريات وقػػدر   إ"ػػباعإ"ػػباعإلػػ، إلػػ،   ىميتيػػا ياتمػػؼا فيػػو يقػػدر ويػػزف ىػػذه الحاجػػات وييػػدؼىميتيػػا ياتمػػؼا فيػػو يقػػدر ويػػزف ىػػذه الحاجػػات وييػػدؼب ب 

 ده.ده.مف الكماليات حسب طاقاتو وموار مف الكماليات حسب طاقاتو وموار 

تمػر بعػػدة مراحػػؿ: فتوجػػد أوًف تمػر بعػػدة مراحػػؿ: فتوجػػد أوًف   نسػػافنسػػافإف العوامػؿ المعنويػػة التػػا تػؤثر فػػا سػػموؾ اإلإف العوامػؿ المعنويػػة التػػا تػؤثر فػػا سػػموؾ اإل
 مرحمة ال"عور بالحاجة ثـ تقدر ليذه الحاجة وبعدىا يتـ وزف ىذه افمور.مرحمة ال"عور بالحاجة ثـ تقدر ليذه الحاجة وبعدىا يتـ وزف ىذه افمور.

أو أو   أف ىػػذه المراحػػؿ تعػػد سػػابقة واػػرورية لوجػػود الػػدافعأف ىػػذه المراحػػؿ تعػػد سػػابقة واػػرورية لوجػػود الػػدافع  ((1  ويػػرى جانػػب مػػف ال قػػوويػػرى جانػػب مػػف ال قػػو
ياا ثػـ فبػد ياا ثػـ فبػد إ"ػباعإ"ػباعحاجة يريد حاجة يريد   أو أو   برغبةبرغبةالتصرؼا ف بد اف ي"عر ال"ات التصرؼا ف بد اف ي"عر ال"ات إل، إل،   الباعثالباعث

 اف يدرؾ افمور عم، حقيقتيا ويزف قدراتو وموارده.اف يدرؾ افمور عم، حقيقتيا ويزف قدراتو وموارده.

يا اعتبػر ىػذا يا اعتبػر ىػذا إ"باعإ"باعويايؼ ىذا افتجاه اف ما قدر اف الحاجة ممحة فبد لو مف ويايؼ ىذا افتجاه اف ما قدر اف الحاجة ممحة فبد لو مف 
العػـز والتصػميـ عمػ، إتيػاف العػـز والتصػميـ عمػ، إتيػاف إلػ، إلػ،   رادةرادةباعثًا يدفع اإلباعثًا يدفع اإلأو أو   ال"عور وىذا التقدير السابؽ دافعاً ال"عور وىذا التقدير السابؽ دافعاً 

اتيػػػاف سػػػموؾ يرتػػب نتيجػػػة معينػػػة مػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ اتيػػػاف سػػػموؾ يرتػػب نتيجػػػة معينػػػة مػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ إلػػ، إلػػ،   رادةرادةذ تتجػػػو اإلذ تتجػػػو اإلالتصػػرؼا وعند ػػػالتصػػرؼا وعند ػػػ
 أوأو  ىو اميط مف ال"عورىو اميط مف ال"عور  -وفؽ ىذا افتجاهوفؽ ىذا افتجاه  -الباعثالباعثفإف فإف   ىدؼ مرغوب فيوا عميوىدؼ مرغوب فيوا عميو

                                                           

 ..064064صص  ،،14661466( ػادي ػاصس، إٌظش٠ح اٌؼاِح فٟ ظشٚف اٌجش٠ّح، اٌما٘شج، ( ػادي ػاصس، إٌظش٠ح اٌؼاِح فٟ ظشٚف اٌجش٠ّح، اٌما٘شج، 1))
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 التصوير الذىنا.التصوير الذىنا.أو أو   التقديرالتقديرإل، إل،   افحساس بافاافةافحساس بافاافة

  إ"ػػػػباعإ"ػػػػباعإلػػػػ، إلػػػػ،   ىػػػػو الػػػػدافعىػػػػو الػػػػدافعأو أو   اف الباعػػػػث ىػػػػو تصػػػػور الرايػػػػةاف الباعػػػػث ىػػػػو تصػػػػور الرايػػػػة  ((1  ويػػػرى جانػػػػب ااػػػػرويػػػرى جانػػػػب ااػػػػر
"ػػاط ن سػػا يتعمػػؽ بالرايػػة وف "ػػ ف لػػو بػػالررضا والباعػػث ىػػو مػػا ورا  "ػػاط ن سػػا يتعمػػؽ بالرايػػة وف "ػػ ف لػػو بػػالررضا والباعػػث ىػػو مػػا ورا  الحاجػػةا وىػػو نالحاجػػةا وىػػو ن

 ال عؿ.ال عؿ.إل، إل،   القصد البعيد فا افقداـالقصد البعيد فا افقداـ  أيأيالقصدا القصدا 

حيػػػث يؤكػػػد اف الباعػػػث ىػػػا مجموعػػػة حيػػػث يؤكػػػد اف الباعػػػث ىػػػا مجموعػػػة   ((7  يػػػذىب اتجػػػاه فػػػا ال قػػػويػػػذىب اتجػػػاه فػػػا ال قػػػو  وون سػػػن سػػػالمعن، المعن، وبػػػوبػػػ
ارتكػاب عمػؿ ارتكػاب عمػؿ إلػ، إلػ،   ت كيػرت كيػرأو أو   دوف تقػديردوف تقػدير  نسػافنسػافعوامؿ ن سية صادرة عف احساس تدفع اإلعوامؿ ن سية صادرة عف احساس تدفع اإل

 ما.ما.

عمػػ، فعػػؿ معػػيف مػػف السػػموؾا عمػػ، فعػػؿ معػػيف مػػف السػػموؾا   نسػػافنسػػافف الباعػػث ىػػو العامػػؿ الػػذي يحمػػؿ اإلف الباعػػث ىػػو العامػػؿ الػػذي يحمػػؿ اإلوقيػػؿ اوقيػػؿ ا
 ..((3  وىو ا"بو بالقوة الدافعة التا تحرؾ الن"اط فا سبيؿ تحقيؽ فعؿ ذي مظير ماديوىو ا"بو بالقوة الدافعة التا تحرؾ الن"اط فا سبيؿ تحقيؽ فعؿ ذي مظير مادي

ومف اسػتج   التعػاريؼ المتقدمػة نجػد اف م يػـو الباعػث يتعمػؽ بالدرجػة افسػاس ومف اسػتج   التعػاريؼ المتقدمػة نجػد اف م يػـو الباعػث يتعمػؽ بالدرجػة افسػاس 
وىػا مجموعػة وىػا مجموعػة   رادةرادةالسػابؽ عمػ، اإلالسػابؽ عمػ، اإل  بػاألحرى الن"ػاطبػاألحرى الن"ػاطأو أو   رادةرادةبالعامؿ الن سا والمحرؾ لإلبالعامؿ الن سا والمحرؾ لإل

عمػؿ مػاا فػا حػيف اف عمػؿ مػاا فػا حػيف اف إلػ، إلػ،   ال اعػؿ وتػدفعياال اعػؿ وتػدفعيا  إرادةإرادةمف العوامػؿ المعنويػة التػا تت اعػؿ مػع مف العوامػؿ المعنويػة التػا تت اعػؿ مػع 
 ًا لحاجتو.ًا لحاجتو.إ"باعإ"باعالراية ىو عبارة عف اليدؼ الذي يريد ال"ات تحقيقو الراية ىو عبارة عف اليدؼ الذي يريد ال"ات تحقيقو 

 ثانيًا: الغاية والدافع:ثانيًا: الغاية والدافع:

 ة بترادؼ م يوماة بترادؼ م يومااؽ ال كرة القا ماؽ ال كرة القا معم، الكثيريف عندما يسود اعتنعم، الكثيريف عندما يسود اعتن  األمراألمرقد يمتبس قد يمتبس 

حػد كبيػرا إف انيمػا فػا حػد كبيػرا إف انيمػا فػا إلػ، إلػ،   الراية والدافعا والحقيقة غير ذلؾا فالمصطمحاف قد يتقاربػاالراية والدافعا والحقيقة غير ذلؾا فالمصطمحاف قد يتقاربػا
 ..أارىأارىالنياية ياتم اف فا نقاط النياية ياتم اف فا نقاط 

والدافع عبارة عف مجموعة مف العوامؿ التا تنبع عف العقؿ والت كيرا بمعن، انيا والدافع عبارة عف مجموعة مف العوامؿ التا تنبع عف العقؿ والت كيرا بمعن، انيا 
 ..((1  ليست وليدة افندفاع والررا زليست وليدة افندفاع والررا ز

                                                           

شٛساخ اٌذٍثٟ اٌذمٛل١ح، ت١شٚخ، شٛساخ اٌذٍثٟ اٌذمٛل١ح، ت١شٚخ، ، ِٕ، 11ِٕ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍمظذ اٌّذٟٔ،  ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍمظذ اٌّذٟٔ،  األدّذاألدّذد. ِذّذ ع١ٍّاْ د. ِذّذ ع١ٍّاْ ( ( 1))

 ..5555صص  ،،02240224

 ..022022صص  ( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،0))

  ،،14201420، تغةةةذاد، ، تغةةةذاد، اإلسشةةةاداإلسشةةةاد، ِطثؼةةةح ، ِطثؼةةةح 00،  ،  11ػثةةةاط اٌذغةةةٕٟ، شةةةشح لةةةأْٛ اٌؼمٛتةةةاخ اٌجذ٠ةةةذ، ضػثةةةاط اٌذغةةةٕٟ، شةةةشح لةةةأْٛ اٌؼمٛتةةةاخ اٌجذ٠ةةةذ، ض( ( 2))

 ..212212صص



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 
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: ينحصر فا القوة : ينحصر فا القوة األوؿاألوؿ يوـ الدافع ينطوي عم، معنييف:  يوـ الدافع ينطوي عم، معنييف: أف مأف م  ((7  وىناؾ مف يرىوىناؾ مف يرى
ىو المعاي"ػة  المعانػاة( والثػانا: يتجمػ، فػا كونػو افسػاس ىو المعاي"ػة  المعانػاة( والثػانا: يتجمػ، فػا كونػو افسػاس أو أو   المحركة المح زة لمسموؾاالمحركة المح زة لمسموؾا
سػػموؾ ب"ػػري محػػدد سػػموؾ ب"ػػري محػػدد   أيأيالػػرأيا أي اف الػػدافع فػػا الػػرأيا أي اف الػػدافع فػػا أو أو   القػػرارالقػػرارأو أو   الػػذي يسػػتند عميػػو ال عػػؿالػػذي يسػػتند عميػػو ال عػػؿ

ا فيػو ا فيػو نسػافنسػافد مصػدرًا لحركيػة اإلد مصػدرًا لحركيػة اإليمعب دور المح ز الػدا ـا فيػو يح ػز عمػ، السػموؾا ويعػيمعب دور المح ز الػدا ـا فيػو يح ػز عمػ، السػموؾا ويعػ
 يتواجد فا مستيؿ العممية افرادية ويكوف قوة مح زة فرتكاب ال عؿ.يتواجد فا مستيؿ العممية افرادية ويكوف قوة مح زة فرتكاب ال عؿ.

مف ىنا يتبيف مدى الع قة ما بيف الدافع والباعػث مػف كونيمػا مسػ لتاف تتعػام ف مف ىنا يتبيف مدى الع قة ما بيف الدافع والباعػث مػف كونيمػا مسػ لتاف تتعػام ف 
ا ا نسػػػاننسػػػانوانط قتيػػػا لتجسػػػيد السػػػموؾ اإلوانط قتيػػػا لتجسػػػيد السػػػموؾ اإل  رادةرادةمػػػع العامػػػؿ الن سػػػا لم"ػػػات وىػػػا بدايػػػة اإلمػػػع العامػػػؿ الن سػػػا لم"ػػػات وىػػػا بدايػػػة اإل

 وظيوره لمعمف.وظيوره لمعمف.
 ثالثًا: الغاية والغرض:ثالثًا: الغاية والغرض:

إلػ، إلػ،   بانو المصمحة التا ييدؼ ال"ػاتبانو المصمحة التا ييدؼ ال"ػات  -((3  وفقًا لرأي فا ال قووفقًا لرأي فا ال قو  -يقصد بالررضيقصد بالررض
ا وىػا النتيجػة التػا يحػددىا ا وىػا النتيجػة التػا يحػددىا رادةرادةاإلاإلإليػو إليػو   ىو اليػدؼ القريػب الػذي تتجػوىو اليػدؼ القريػب الػذي تتجػوأو أو   تحقيقو ب عمواتحقيقو ب عموا

 ال عؿ وسيمة تحقيقيا.ال عؿ وسيمة تحقيقيا.  يعديعدالقانوف بصدد امر ماا و القانوف بصدد امر ماا و 

اليدؼ ال وري المبا"ر اليدؼ ال وري المبا"ر   أارىأارىوبعبارة وبعبارة   رادةرادةإلإلااإليو إليو   أو ىو اليدؼ القريب الذي تتجوأو ىو اليدؼ القريب الذي تتجو
 ..((4  ويتمثؿ بالنتيجة التا يحددىا القانوف بالنسبة ألمر ماويتمثؿ بالنتيجة التا يحددىا القانوف بالنسبة ألمر ما  رادةرادةاإلاإلإليو إليو   الذي تتجوالذي تتجو

مػػف ىنػػا تتاػػح معػػالـ افاػػت ؼ مػػا بػػيف الرايػػة والرػػرضا مػػف حيػػث اف الرػػرض مػػف ىنػػا تتاػػح معػػالـ افاػػت ؼ مػػا بػػيف الرايػػة والرػػرضا مػػف حيػػث اف الرػػرض 
يعدو اف يعدو اف   الحاجةا ولذلؾ فيو فالحاجةا ولذلؾ فيو ف  "باع"باعا فف بموغو ف يك ا إلا فف بموغو ف يك ا إلرادةرادةليس اليدؼ افاير لإلليس اليدؼ افاير لإل

الحاجػػػةا فاليػػػدؼ افايػػػر الحاجػػػةا فاليػػػدؼ افايػػػر   إ"ػػػباعإ"ػػػباعيكػػػوف مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ الن"ػػػاط افرادي فػػػا سػػػبيؿ يكػػػوف مرحمػػػة مػػػف مراحػػػؿ الن"ػػػاط افرادي فػػػا سػػػبيؿ 
 ..((5    يتـ التعبير عنو بػ  الراية(يتـ التعبير عنو بػ  الراية(  "باع"باعالحاجةا وىذا اإلالحاجةا وىذا اإل  إ"باعإ"باعىو ىو   رادةرادةلإللإل

                                                                                                                                                      
. ٠ٚش١ش ٘ةار اتذجةاٖ اْ اٌرفشلةح ِةا تة١ٓ اٌثاػةس ٚاٌةذافغ ٘ةٛ . ٠ٚش١ش ٘ةار اتذجةاٖ اْ اٌرفشلةح ِةا تة١ٓ اٌثاػةس ٚاٌةذافغ ٘ةٛ 022022صص  ( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،1))

اٌةةذافغ ٘ةةٛ ِجّٛػةةح ِةةٓ اٌؼٛاِةةً اٌةةذافغ ٘ةةٛ ِجّٛػةةح ِةةٓ اٌؼٛاِةةً أٚ أٚ   طةةثخ اٌٍفظةةاْ ٠غةةرؼّالْ وّةةشادف١ٓ، فاٌثاػةةسطةةثخ اٌٍفظةةاْ ٠غةةرؼّالْ وّةةشادف١ٓ، فاٌثاػةةسِذةةً ٔظةةش، ٚاِذةةً ٔظةةش، ٚا

 تاٌغٍٛن.تاٌغٍٛن.  سادجسادجاإلاإلٚاٌرٟ ذغثة ٔشأج ساتطح عثث١ح ِؼ٠ٕٛح ذشتط ٚاٌرٟ ذغثة ٔشأج ساتطح عثث١ح ِؼ٠ٕٛح ذشتط   سادجسادجاإلاإلاٌّؼ٠ٕٛح اٌغاتمح ػٍٝ اٌّؼ٠ٕٛح اٌغاتمح ػٍٝ 

فٟ اٌمأْٛ اٌؼماتٟ، تذس ِٕشةٛس فةٟ ِجٍةح اٌشافةذ٠ٓ فٟ اٌمأْٛ اٌؼماتٟ، تذس ِٕشةٛس فةٟ ِجٍةح اٌشافةذ٠ٓ   ٚأ١ّ٘رٙاٚأ١ّ٘رٙاد. دغ١ٓ ػثذ ػٍٟ، اٌذافغ ٚاٌٙذف د. دغ١ٓ ػثذ ػٍٟ، اٌذافغ ٚاٌٙذف ( ( 0))

 ..226226صص  (،(،4444(، اٌؼذد )(، اٌؼذد )1212ٌّجٍذ )ٌّجٍذ )ٌٍذمٛق، اٌٍذمٛق، ا

 ..022022صص  ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،( ( 2))

 ..210210صص  د. دغ١ٓ ػثذ ػٍٟ، ِظذس عاتك،د. دغ١ٓ ػثذ ػٍٟ، ِظذس عاتك،( ( 4))

 ..5555صص  ، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍمظذ اٌّذٟٔ، ِظذس عاتك،، إٌظش٠ح اٌؼاِح ٌٍمظذ اٌّذٟٔ، ِظذس عاتك،األدّذاألدّذد. ِذّذ ع١ٍّاْ د. ِذّذ ع١ٍّاْ ( ( 5))
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افاػػػت ؼ مػػػا بػػػيف الرايػػػة والرػػػرض يكمػػػف فػػػا كػػػوف افاػػػت ؼ مػػػا بػػػيف الرايػػػة والرػػػرض يكمػػػف فػػػا كػػػوف بػػػ ف بػػػ ف   مػػػف ىنػػػا يمكػػػف القػػػوؿمػػػف ىنػػػا يمكػػػف القػػػوؿ
 و اليدؼ افاير لو.و اليدؼ افاير لو.ا اما الراية فيا اما الراية فيرادةرادةالررض اليدؼ القريب لإلالررض اليدؼ القريب لإل

ياػػػػيؼ م يومػػػػًا ااػػػػرًا قػػػػد يكػػػػوف عمػػػػ، صػػػػمة ياػػػػيؼ م يومػػػػًا ااػػػػرًا قػػػػد يكػػػػوف عمػػػػ، صػػػػمة   ((1  اف ىنػػػػاؾ اتجاىػػػػاً اف ىنػػػػاؾ اتجاىػػػػاً   "ػػػػارة"ػػػػارةتجػػػػدر اإلتجػػػػدر اإل
بالمواػػوعا اف وىػػو تالقصػػدت ويؤكػػد ىػػذا افتجػػاه اف تالرػػرضت يعػػد جػػز ًا مػػف تالقصػػدتا بالمواػػوعا اف وىػػو تالقصػػدت ويؤكػػد ىػػذا افتجػػاه اف تالرػػرضت يعػػد جػػز ًا مػػف تالقصػػدتا 

ا والعـز ف يظير إف بظيور القصد. ا والعـز ف يظير إف بظيور القصد.والقصد ىو توجيو العـز  والقصد ىو توجيو العـز

ىنػاؾ اات فػًا مػا بػيف القصػػد ىنػاؾ اات فػًا مػا بػيف القصػػد فػإف فػإف   -محػؿ البحػثمحػؿ البحػث  -بالمواػوعبالمواػوع  األمػراألمػروبقػدر تعمػؽ وبقػدر تعمػؽ 
ا والمتمثمػة ا والمتمثمػة رادةرادةافاير لإلافاير لإلأو أو   والرايةا فالرايةا ما ألجمو وجود ال"ا ا وىو اليدؼ البعيدوالرايةا فالرايةا ما ألجمو وجود ال"ا ا وىو اليدؼ البعيد

ا بػؿ ىػا اليػدؼ البعيػد التػا تتوجػو ا بػؿ ىػا اليػدؼ البعيػد التػا تتوجػو رادةرادةالحاجةا والراية ليست عنصرًا فػا اإلالحاجةا والراية ليست عنصرًا فػا اإل  إ"باعإ"باعفا فا 
توجيػػو العػػـز توجيػػو العػػـز فػػإف فػػإف   الحاجػػة فػػا اقتػػراؼ عمػػؿ مػػاا وبالتػػالاالحاجػػة فػػا اقتػػراؼ عمػػؿ مػػاا وبالتػػالا  إ"ػػباعإ"ػػباعال"ػػات لتحقيقػػو بال"ػػات لتحقيقػػو ب  إرادةإرادة

 ..((7    تحقيؽ ىدؼ أاير يتمثؿ فا  الراية(تحقيؽ ىدؼ أاير يتمثؿ فا  الراية(إل، إل،   المتمثؿ فا تالقصدت ييدؼ اايراً المتمثؿ فا تالقصدت ييدؼ اايراً 

 املطهب انثاوي
 االساس انفهسفي نفكرة انغايت

مػػع نيايػػة القػػرف الثػػامف ع"ػػر اتسػػعت دراسػػات فمسػػ ة القػػانوفا وتػػ ثرت بال مسػػ ات مػػع نيايػػة القػػرف الثػػامف ع"ػػر اتسػػعت دراسػػات فمسػػ ة القػػانوفا وتػػ ثرت بال مسػػ ات 
ال"ػكمية والرا يػةا فاتجيػت فػا ال"ػكمية والرا يػةا فاتجيػت فػا   السياسية وافجتماعية السا دةا وىذا ما جعميا تتراوح بيفالسياسية وافجتماعية السا دةا وىذا ما جعميا تتراوح بيف

نحػػو ال"ػػكمية الصػػارمةا تحػػت تػػ ثير افيدلوجيػػة السياسػػية ال رديػػةا وترتػػب نحػػو ال"ػػكمية الصػػارمةا تحػػت تػػ ثير افيدلوجيػػة السياسػػية ال رديػػةا وترتػػب   األمػػراألمػػربدايػػة بدايػػة 
إنكػػػار فكػػػرة القػػػانوف إنكػػػار فكػػػرة القػػػانوف إلػػػ، إلػػػ،   عمػػػ، ذلػػػؾ تقيقػػػر افطػػػار المثػػػالا ل مسػػػ ة القػػػانوفا بافاػػػافةعمػػػ، ذلػػػؾ تقيقػػػر افطػػػار المثػػػالا ل مسػػػ ة القػػػانوفا بافاػػػافة

وىػذه الرا يػة وىػذه الرا يػة   الطبيعاا ثـ بدأت تتجو "ي ًا ف"ي ًا نحو نبذ ال"كمية وافتجاه نحو الرا يػةاالطبيعاا ثـ بدأت تتجو "ي ًا ف"ي ًا نحو نبذ ال"كمية وافتجاه نحو الرا يػةا
 اتسعت تدريجيًا مع مرور الزمف.اتسعت تدريجيًا مع مرور الزمف.

ويتمثػؿ ويتمثػؿ   نسػافنسػافإف التركيز عم، البعد الرا ا لمقوانيف ما ىا اف ال طرة الطبيعية لإلإف التركيز عم، البعد الرا ا لمقوانيف ما ىا اف ال طرة الطبيعية لإل
غايػػة واحػػدةا غايػػة واحػػدةا   أسػػيرأسػػيرىػػو ىػػو   ((3  وفػػؽ ىػػذا افتجػػاهوفػػؽ ىػػذا افتجػػاه  نسػػافنسػػاففػػا دفػػع الماػػار وجمػػب المنػػافعا فاإلفػػا دفػػع الماػػار وجمػػب المنػػافعا فاإل

                                                           

 ..022022صص  ( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،( ػادي ػاصس، ِظذس عاتك،1))

 ..5454صص  ،،أػالٖأػالٖ، اٌّظذس ، اٌّظذس األدّذاألدّذد. ِذّذ ع١ٍّاْ د. ِذّذ ع١ٍّاْ ( ( 0))

  ، تال عٕح  ثغ،، تال عٕح  ثغ،اإلعىٕذس٠حاإلعىٕذس٠حجغ: د. فا٠ض ِذّذ دغ١ٓ، فٍغفح اٌمأْٛ، داس اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح، جغ: د. فا٠ض ِذّذ دغ١ٓ، فٍغفح اٌمأْٛ، داس اٌّطثٛػاخ اٌجاِؼ١ح، ساسا( ( 2))

 ..026026صص



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 
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وفػػػؽ ىػػػذا وفػػػؽ ىػػػذا   -ةةوىػػػا تحقيػػػؽ اكبػػػر ن ػػػع ممكػػػف ودفػػػع اكبػػػر اػػػرر ممكػػػفا فمػػػـ يعػػػد لمعدالػػػوىػػػا تحقيػػػؽ اكبػػػر ن ػػػع ممكػػػف ودفػػػع اكبػػػر اػػػرر ممكػػػفا فمػػػـ يعػػػد لمعدالػػػ
نماقيمة مثاليةا قيمة مثاليةا   -افتجاهافتجاه نماوا  والدولػة والدولػة   نسػافنسػافالقيمػة الوحيػدة التػا يحػافظ عمييػا اإلالقيمػة الوحيػدة التػا يحػافظ عمييػا اإل  أصػبحتأصػبحت  وا 

سػاس سػاس ة ىا الايػر افسػم،ا وىػا اليػدؼ األة ىا الايػر افسػم،ا وىػا اليػدؼ األا فالمن عا فالمن علألفرادلألفرادوالقانوف ىا تحقيؽ المن عة والقانوف ىا تحقيؽ المن عة 
 مف قياـ القانوف ووجود الدولة.مف قياـ القانوف ووجود الدولة.

مدرسػػة ال"ػػرع مدرسػػة ال"ػػرع   ارارأفكػػأفكػػف ردة فعػػؿ طبيعػػة اػػد ف ردة فعػػؿ طبيعػػة اػػد الرػػا ا مػػا ىػػا إالرػػا ا مػػا ىػػا إ  ال كػػرال كػػرأو أو   والمدرسػػةوالمدرسػػة
عم، المتػوف والتػا تػرى اف ت سػير النصػوت الت"ػريعية يجػب اف يػتـ فػا اػو  الم"ػرع عم، المتػوف والتػا تػرى اف ت سػير النصػوت الت"ػريعية يجػب اف يػتـ فػا اػو  الم"ػرع 
والعبرة بنيتو وقت الت"ريع ف بالنية المحتممة وقت تطبيؽ الت"ريعا واذا تريػرت الظػروؼ والعبرة بنيتو وقت الت"ريع ف بالنية المحتممة وقت تطبيؽ الت"ريعا واذا تريػرت الظػروؼ 
بحيث اف الظروؼ ف تتطابؽ مع نية الم"رعا ف  يمكف ت ويؿ نية الم"رع واألاذ ب كػرة بحيث اف الظروؼ ف تتطابؽ مع نية الم"رعا ف  يمكف ت ويؿ نية الم"رع واألاذ ب كػرة 

 محتممة.محتممة.النية الالنية ال

عمػػػ، قػػػدر كبيػػػر مػػػف المثاليػػػة عمػػػ، قػػػدر كبيػػػر مػػػف المثاليػػػة   أنيػػػاأنيػػػاإف المت مػػػؿ فػػػا فمسػػػ ة المدرسػػػة الرا يػػػة يجػػػد إف المت مػػػؿ فػػػا فمسػػػ ة المدرسػػػة الرا يػػػة يجػػػد 
والمنطقيػػػةا فالبحػػػث عػػػف غايػػػة الػػػنت ىػػػا اقصػػػ، غايػػػات الم"ػػػرع وىػػػا نقطػػػة التقػػػا  والمنطقيػػػةا فالبحػػػث عػػػف غايػػػة الػػػنت ىػػػا اقصػػػ، غايػػػات الم"ػػػرع وىػػػا نقطػػػة التقػػػا  
النصوت القانونية بالعدالة المرجوةا وىا فا الحقيقة روح القػانوفا وف فا ػدة لمنصػوت النصوت القانونية بالعدالة المرجوةا وىا فا الحقيقة روح القػانوفا وف فا ػدة لمنصػوت 

 ما لـ تكف ىناؾ روح تحركو.ما لـ تكف ىناؾ روح تحركو.

 يػػػـو روح القػػػانوف ىػػػو الت سػػػير المرػػػاير لم يػػػـو حرفيػػػة الػػػنتا فػػػاذا كانػػػت  يػػػـو روح القػػػانوف ىػػػو الت سػػػير المرػػػاير لم يػػػـو حرفيػػػة الػػػنتا فػػػاذا كانػػػت اف ماف م
م يػػػػـو روح م يػػػػـو روح فػػػإف فػػػإف   حرفيػػػة الػػػنت تعنػػػا تطبيػػػؽ النصػػػوت القانونيػػػة المكتوبػػػة بحرفيتيػػػااحرفيػػػة الػػػنت تعنػػػا تطبيػػػؽ النصػػػوت القانونيػػػة المكتوبػػػة بحرفيتيػػػاا

والػػػػدوافع مػػػػف ورا  تمػػػػؾ النصػػػػوت والعمػػػػؿ عمػػػػ، والػػػػدوافع مػػػػف ورا  تمػػػػؾ النصػػػػوت والعمػػػػؿ عمػػػػ،   األسػػػػباباألسػػػػبابالقػػػػانوف يعنػػػػا البحػػػػث ورا  القػػػػانوف يعنػػػػا البحػػػػث ورا  
 ..((1  ايةايةتطبيقياا وىذا ىو جوىر وفمس ة فكرة الرتطبيقياا وىذا ىو جوىر وفمس ة فكرة الرأو أو   تحقيقياتحقيقيا

  تحػػوؿ فمسػػ ة القػػانوف مػػف ال"ػػكميةتحػػوؿ فمسػػ ة القػػانوف مػػف ال"ػػكميةإلػػ، إلػػ،   اف ىنػػاؾ جممػػة عوامػػؿ أدتاف ىنػػاؾ جممػػة عوامػػؿ أدت  "ػػارة"ػػارةتجػدر اإلتجػدر اإل
 ::((7  الرا ية ومف اىمياالرا ية ومف اىمياإل، إل، 

: واػػوح افثػػار السػػمبية التػػا ترتبػػت عمػػ، اتبػػاع المػػنيج ال"ػػكما الػػذي اورثػػو : واػػوح افثػػار السػػمبية التػػا ترتبػػت عمػػ، اتبػػاع المػػنيج ال"ػػكما الػػذي اورثػػو أوفأوف
 لم كر القانونا الواعية القانونية.لم كر القانونا الواعية القانونية.

                                                           

 ..66صص  ( د. ػ١غٝ خ١ًٍ خ١ش هللا، ِظذس عاتك،( د. ػ١غٝ خ١ًٍ خ١ش هللا، ِظذس عاتك،1))

 ..050050  -051051صص  د. فا٠ض ِذّذ دغ١ٓ، ِظذس عاتك،د. فا٠ض ِذّذ دغ١ٓ، ِظذس عاتك،( ( 0))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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ا الواػػػوح ابرزتػػػو الدراسػػػات ا الواػػػوح ابرزتػػػو الدراسػػػات ثانيػػػًا: واػػػوح الع قػػػة بػػػيف القػػػانوف والمجتمػػػعا وىػػػذثانيػػػًا: واػػػوح الع قػػػة بػػػيف القػػػانوف والمجتمػػػعا وىػػػذ
افجتماعيػػػػة لمقػػػػانوفا والتػػػػا ارتبطػػػػت بن"ػػػػ ة عمػػػػـ افجتمػػػػاع القػػػػانوناا وىػػػػذه الدراسػػػػات افجتماعيػػػػة لمقػػػػانوفا والتػػػػا ارتبطػػػػت بن"ػػػػ ة عمػػػػـ افجتمػػػػاع القػػػػانوناا وىػػػػذه الدراسػػػػات 
استوجبت ارورة اف يكوف القانوف ومرتبطًا بالدافع افجتماعا حت، يكوف اكثر م  مة استوجبت ارورة اف يكوف القانوف ومرتبطًا بالدافع افجتماعا حت، يكوف اكثر م  مة 

 وفعالية.وفعالية.

ا ا ثالثػػًا: ظيػػور المػػذىب افجتمػػاعا فػػا القػػانوفا والػػذي أكػػد عمػػ، اف الجماعػػة ىػػثالثػػًا: ظيػػور المػػذىب افجتمػػاعا فػػا القػػانوفا والػػذي أكػػد عمػػ، اف الجماعػػة ىػػ
 اليدؼ افسم، مف الوجودا واف غاية القانوف ىا تحقيؽ مصمحة الجماعة وسعادتيا.اليدؼ افسم، مف الوجودا واف غاية القانوف ىا تحقيؽ مصمحة الجماعة وسعادتيا.

ومف دف ؿ نجاح المدرسة الرا يػة فػا مجػاؿ القػانوفا اعنػاؽ الت"ػريعات الماتم ػة ومف دف ؿ نجاح المدرسة الرا يػة فػا مجػاؿ القػانوفا اعنػاؽ الت"ػريعات الماتم ػة 
ألفكارىاا لما ليا مف ت ثير بال  عم، استيعاب المتريرات فا المجتمعا ولـ يكػف الم"ػرع ألفكارىاا لما ليا مف ت ثير بال  عم، استيعاب المتريرات فا المجتمعا ولـ يكػف الم"ػرع 

  فسػػيمافسػػيماو و   -ىػػذه المدرسػػةا حيػػث جػػا ت النصػػوت القانونيػػةىػػذه المدرسػػةا حيػػث جػػا ت النصػػوت القانونيػػة  إرىاصػػاتإرىاصػػاتالعراقػػا بعيػػدًا عػػف العراقػػا بعيػػدًا عػػف 
متناغمػة مػع فكػر ىػذه المدرسػة ومؤكػدة فػا ذات الوقػت متناغمػة مػع فكػر ىػذه المدرسػة ومؤكػدة فػا ذات الوقػت   -فا قانوف المرافعات وافثبػاتفا قانوف المرافعات وافثبػات

عمػ، اػػرورة ت عيػػؿ النصػوت القانونيػػة وبال"ػػكؿ الػذي يتحػػرر مػػف جمػود الػػنت باتجػػاه عمػ، اػػرورة ت عيػػؿ النصػوت القانونيػػة وبال"ػػكؿ الػذي يتحػػرر مػػف جمػود الػػنت باتجػػاه 
 الدوافع مف ورا  واع تمؾ النصوت والت"ريعات.الدوافع مف ورا  واع تمؾ النصوت والت"ريعات.

( مػػف قػػانوف افثبػػات العراقػػاا ابػػرز دليػػؿ عمػػ، ( مػػف قػػانوف افثبػػات العراقػػاا ابػػرز دليػػؿ عمػػ، 33المػػادة  المػػادة    ولعػػؿ مػػا جػػا  فػػا نػػتولعػػؿ مػػا جػػا  فػػا نػػت
ارورة التحرر مف ال"كميات والماا قػدمًا نحػو روح الػنت وغايتػوا حيػث نصػت ىػذه ارورة التحرر مف ال"كميات والماا قػدمًا نحػو روح الػنت وغايتػوا حيػث نصػت ىػذه 
المادة عم، تالزاـ القااا باتباع الت سػير المتطػور لمقػانوف ومراعػاة الحكمػة مػف الت"ػريع المادة عم، تالزاـ القااا باتباع الت سػير المتطػور لمقػانوف ومراعػاة الحكمػة مػف الت"ػريع 

 عند تطبيقوت.عند تطبيقوت.
طػػػور بانػػو ت سػػػير النصػػػوت القانونيػػػة طػػػور بانػػو ت سػػػير النصػػػوت القانونيػػػة الت سػػػير المتالت سػػػير المت  ((1  وقػػد عػػػرؼ اتجػػػاه فػػا ال قػػػووقػػد عػػػرؼ اتجػػػاه فػػا ال قػػػو

بحيػث يػوا ـ ماػػمونيا بمػا طػرأ مػػف تريػرات عمػ، المجتمػػعا أي م  مػة الػنت القػػانونا بحيػث يػوا ـ ماػػمونيا بمػا طػرأ مػػف تريػرات عمػ، المجتمػػعا أي م  مػة الػنت القػػانونا 
 وظروؼ المجتمع الجديد.وظروؼ المجتمع الجديد.

فيػا فيػا   -وىو افلزاـ الم روض عمػ، القااػا كػذلؾوىو افلزاـ الم روض عمػ، القااػا كػذلؾ  -أما باصوت حكمة الت"ريعأما باصوت حكمة الت"ريع
لمصػػالح التػػا لمصػػالح التػػا تمػػؾ الرايػػة التػػا توااىػػا الم"ػػرع عنػػد واػػع الػػنت القػػانونا وتتمثػػؿ فػػا اتمػػؾ الرايػػة التػػا توااىػػا الم"ػػرع عنػػد واػػع الػػنت القػػانونا وتتمثػػؿ فػػا ا

اسػػػتيدؼ الم"ػػػرع حمايتيػػػا وافعتبػػػارات افجتماعيػػػة والسياسػػػية وافا قيػػػة وافقتصػػػادية اسػػػتيدؼ الم"ػػػرع حمايتيػػػا وافعتبػػػارات افجتماعيػػػة والسياسػػػية وافا قيػػػة وافقتصػػػادية 
 التا دعت اليو.التا دعت اليو.

                                                           

 ..6655صص  ،،14341434( ض١ا  ش١د خطاب، فٓ اٌماا ، ِؼٙذ اٌثذٛز ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح، تغذاد، ( ض١ا  ش١د خطاب، فٓ اٌماا ، ِؼٙذ اٌثذٛز ٚاٌذساعاخ اٌؼشت١ح، تغذاد، 1))



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 
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اف الحكمػػة الت"ػػريعية والرايػػة مػػف الػػنت مػػف المحتمػػؿ جػػدًا اف تتريػػر مػػع الػػزمفا اف الحكمػػة الت"ػػريعية والرايػػة مػػف الػػنت مػػف المحتمػػؿ جػػدًا اف تتريػػر مػػع الػػزمفا 
فالقااػا الػذي ي سػر نصػًا واػع منػذ زمػف يتعػيف عميػو البحػث عػف اساسػيا العقمػا فػػا فالقااػا الػذي ي سػر نصػًا واػع منػذ زمػف يتعػيف عميػو البحػث عػف اساسػيا العقمػا فػػا 

ذي يتصػػدى فيػػو لػػذلؾ الػػنتا فقػػد يحػػدث اف القاعػػدة واػػعت مػػف اجػػؿ غايػػة ذي يتصػػدى فيػػو لػػذلؾ الػػنتا فقػػد يحػػدث اف القاعػػدة واػػعت مػػف اجػػؿ غايػػة الوقػػت الػػالوقػػت الػػ
ا فالحكمة الت"ريعية ىا القوة المتحركة التا ا فالحكمة الت"ريعية ىا القوة المتحركة التا أارىأارىمعينة تستيدؼ بعد ذلؾ تحقيؽ غاية معينة تستيدؼ بعد ذلؾ تحقيؽ غاية 

تبعث فا النت ما داـ الػنت نافػذًا وبػذلؾ يسػتطيع الػنت اف يكتسػب مػع الػزمف معنػ، تبعث فا النت ما داـ الػنت نافػذًا وبػذلؾ يسػتطيع الػنت اف يكتسػب مػع الػزمف معنػ، 
 ..((1  ينطبؽ عم، حافت جديدةينطبؽ عم، حافت جديدةأو أو   جديداً جديداً 

ممتػػـز بعػػدـ الوقػػوؼ عنػػد ظػػاىر النصػػوت وحرفيتيػػاا ألف ذلػػؾ ممكػػف ممتػػـز بعػػدـ الوقػػوؼ عنػػد ظػػاىر النصػػوت وحرفيتيػػاا ألف ذلػػؾ ممكػػف   والقااػػاوالقااػػا
ألي "ات اارا بػؿ يتحػتـ عميػو افىتمػاـ بالبعػد الرػا ا لمقػانوف والتركيػز عمػ، وظي ػة ألي "ات اارا بػؿ يتحػتـ عميػو افىتمػاـ بالبعػد الرػا ا لمقػانوف والتركيػز عمػ، وظي ػة 

الع قة الع قة ب ف ب ف   تحقيؽ مصالح معينةا وعميو اف يدرؾتحقيؽ مصالح معينةا وعميو اف يدرؾإل، إل،   القانوفا ألف القانوف نظاـ ييدؼالقانوفا ألف القانوف نظاـ ييدؼ
و حؽ تطويع النت فا او  الواقػعا فف و حؽ تطويع النت فا او  الواقػعا فف بينو وبيف القانوف ليست ع قة عموديةا بؿ لبينو وبيف القانوف ليست ع قة عموديةا بؿ ل

 ..((7  القانوف وسيمةا وف قيمة لموسيمة اف لـ تتحقؽ الرايةالقانوف وسيمةا وف قيمة لموسيمة اف لـ تتحقؽ الراية

كما ف يا ، اف الم"رع عند واعو لمقواعد القانونية وبما تتاػمف مػف فراػيات كما ف يا ، اف الم"رع عند واعو لمقواعد القانونية وبما تتاػمف مػف فراػيات 
واحكػاـ انمػا ياػعيا عمػ، سػبيؿ اففتػراض واسػتا ت عنصػر المسػتقبؿ فييػاا مػف ىنػا واحكػاـ انمػا ياػعيا عمػ، سػبيؿ اففتػراض واسػتا ت عنصػر المسػتقبؿ فييػاا مػف ىنػا 

ر عػػػػف قػػػرب عمػػػػ، جػػػػوىر القاػػػية المعرواػػػػة امامػػػػو ر عػػػػف قػػػرب عمػػػػ، جػػػػوىر القاػػػية المعرواػػػػة امامػػػػو تػػػنيض ميمػػػػة القاػػػػا  فػػػا النظػػػػتػػػنيض ميمػػػػة القاػػػػا  فػػػا النظػػػػ
والحػػػػرت عمػػػػ، الحيمولػػػػة دوف ان صػػػػاؿ العدالػػػػة عػػػػف روح القاػػػػا  مػػػػف اػػػػ ؿ تطويػػػػع والحػػػػرت عمػػػػ، الحيمولػػػػة دوف ان صػػػػاؿ العدالػػػػة عػػػػف روح القاػػػػا  مػػػػف اػػػػ ؿ تطويػػػػع 
النصػػوت القانونيػػةا فرايػػة القاػػا  ىػػا احقػػاؽ الحػػؽا فػػاذا تعػػارض احقػػاؽ الحػػؽ مػػع النصػػوت القانونيػػةا فرايػػة القاػػا  ىػػا احقػػاؽ الحػػؽا فػػاذا تعػػارض احقػػاؽ الحػػؽ مػػع 

 ..((3  تطبيؽ القانوفا فعم، القااا بذؿ قصارى جيده إلدراؾ تمؾ الرايةتطبيؽ القانوفا فعم، القااا بذؿ قصارى جيده إلدراؾ تمؾ الراية

ا اف الت سػير المتطػور يقػوـ عمػ، عنصػريف ىمػا: التكػويف الحرفػا ا اف الت سػير المتطػور يقػوـ عمػ، عنصػريف ىمػا: التكػويف الحرفػا والجدير بالذكروالجدير بالذكر
 الحكمػػة مػػف الػػنت  الحكمػػة مػػف الػػنت أو أو   لمػػنت  وىػػو العنصػػر الثابػػت( والثػػانا ىػػو  اليػػدؼ افجتمػػاعا(لمػػنت  وىػػو العنصػػر الثابػػت( والثػػانا ىػػو  اليػػدؼ افجتمػػاعا(

وقصػػد الم"ػػرع( وىػػو عنصػػر متحػػرؾا فف ن ػػس ىػػذا اليػػدؼ يمكػػف اف يتحقػػؽ بوسػػا ؿ وقصػػد الم"ػػرع( وىػػو عنصػػر متحػػرؾا فف ن ػػس ىػػذا اليػػدؼ يمكػػف اف يتحقػػؽ بوسػػا ؿ 

                                                           

 ..3030صص  ،،02150215اٌماضٟ ػٛاد دغ١ٓ ٠اع١ٓ، اٌضاَ اٌماضٟ تاٌرفغ١ش اٌّرطٛس ٌٍمأْٛ، تغذاد، اٌماضٟ ػٛاد دغ١ٓ ٠اع١ٓ، اٌضاَ اٌماضٟ تاٌرفغ١ش اٌّرطٛس ٌٍمأْٛ، تغذاد، ( ( 1))

ِجٍةظ و١ٍةح ِجٍةظ و١ٍةح إٌةٝ إٌةٝ   دورةٛساٖ ِمذِةحدورةٛساٖ ِمذِةح  أ شٚدةحأ شٚدةحتٙاس ِذّٛد فراح، ل١ّح اٌخ١ةش فةٟ اٌفٍغةفح اٌرشةش٠ؼ١ح، تٙاس ِذّٛد فراح، ل١ّح اٌخ١ةش فةٟ اٌفٍغةفح اٌرشةش٠ؼ١ح، ( ( 0))

 ..113113صص  ،،02140214اٌمأْٛ ٚاٌغ١اعح، جاِؼح اٌغ١ٍّا١ٔح، اٌمأْٛ ٚاٌغ١اعح، جاِؼح اٌغ١ٍّا١ٔح، 

عةةّٛ اٌذةةك ػٍةةٝ اٌمةأْٛ، تذةةس ِٕشةةٛس فةةٟ ِجٍةةح اٌماضةةٟ اٌرةةٟ عةةّٛ اٌذةةك ػٍةةٝ اٌمةأْٛ، تذةةس ِٕشةةٛس فةةٟ ِجٍةةح اٌماضةةٟ اٌرةةٟ   ، فىةةشج، فىةةشجاألدّةةذاألدّةةذد. ِذّةذ عةة١ٍّاْ د. ِذّةذ عةة١ٍّاْ ( ( 2))

 ..140140صص  ،،02160216(، (، 22، اٌؼذد )، اٌؼذد )أست١ًأست١ًذظذس٘ا اذذاد لااج ال١ٍُ وٛسدعراْ، ذظذس٘ا اذذاد لااج ال١ٍُ وٛسدعراْ، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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م سػرًا اف يتعامػؿ مػع م سػرًا اف يتعامػؿ مػع ماتم ة حت، ب"كؿ لـ يكػف الم"ػرع لي كػر فيػوا ولمقااػا باعتبػاره ماتم ة حت، ب"كؿ لـ يكػف الم"ػرع لي كػر فيػوا ولمقااػا باعتبػاره 
القػػانوف حسػػب الحاجػػة افجتماعيػػة فػػا عصػػرها اذ عميػػو اف ي كػػر مػػا ىػػو الػػنت الػػذي القػػانوف حسػػب الحاجػػة افجتماعيػػة فػػا عصػػرها اذ عميػػو اف ي كػػر مػػا ىػػو الػػنت الػػذي 

الت"ريع فا ىذا اليػوـا فػالنت القػانونا يمكػف اف يكػوف لػو معػانا الت"ريع فا ىذا اليػوـا فػالنت القػانونا يمكػف اف يكػوف لػو معػانا إليو إليو   سياعو لو عيدسياعو لو عيد
 ..((1  ماتم ة طبقًا لزمف تطبيقوماتم ة طبقًا لزمف تطبيقو

ااػا بصػدد نػت ااػا بصػدد نػت كػاف القكػاف القإذا إذا   غايتو ف يجوز إفغايتو ف يجوز إفأو أو   إف افستعانة بحكمة الت"ريعإف افستعانة بحكمة الت"ريع
كاف ىناؾ حالة ف نت فييا كاف ىناؾ حالة ف نت فييا إذا إذا   بصدد تحقيؽ الموا مة بيف النت والواقعا امابصدد تحقيؽ الموا مة بيف النت والواقعا اماأو أو   معيبمعيب

إذا إذا   عندىا يكوف افجتياد ىو مػ ذ القااػاا كمػا ف يجػوز افسػتعانة بالت سػير المتطػورعندىا يكوف افجتياد ىو مػ ذ القااػاا كمػا ف يجػوز افسػتعانة بالت سػير المتطػور
كػػاف الػػنت المػػراد تطبيقػػو وااػػحًا وقاطعػػًاا ألف األصػػؿ ىػػو انػػو بظػػاىر الػػنت يحقػػؽ كػػاف الػػنت المػػراد تطبيقػػو وااػػحًا وقاطعػػًاا ألف األصػػؿ ىػػو انػػو بظػػاىر الػػنت يحقػػؽ 

 مة منو.مة منو.الحكالحكأو أو   الرايةالراية

، اف غايػػػة الم"ػػػرع مػػػف الػػػنت وحكمتػػػو مػػػف ، اف غايػػػة الم"ػػػرع مػػػف الػػػنت وحكمتػػػو مػػػف األولػػػاألولػػػوقػػػد يبػػػدو لمػػػبعض مػػػف الوىمػػػة وقػػػد يبػػػدو لمػػػبعض مػػػف الوىمػػػة 
افمػػور التػػا يسػػيؿ عمػػ، القااػػا معرفتيػػاا والحقيقػػة غيػػر ذلػػؾ عمػػ، افطػػ ؽا حيػػث افمػػور التػػا يسػػيؿ عمػػ، القااػػا معرفتيػػاا والحقيقػػة غيػػر ذلػػؾ عمػػ، افطػػ ؽا حيػػث 

الحكمػة المتواػاة مػف الػنت مػف المسػا ؿ التػا تتطمػب جيػدًا الحكمػة المتواػاة مػف الػنت مػف المسػا ؿ التػا تتطمػب جيػدًا إلػ، إلػ،   ت"كؿ عممية الوصػوؿت"كؿ عممية الوصػوؿ
دراية ال"اممة والثقافة القانونية الواسعةا فاً  دراية ال"اممة والثقافة القانونية الواسعةا فاً  استثنا يًا مف القاااا حيث ي ترض فيو الاستثنا يًا مف القاااا حيث ي ترض فيو ال

عػػػف اػػػرورة تمتػػػع القااػػػا ب صػػػوؿ المنطػػػؽ القػػػانوناا كمػػػا ينبرػػػا أف يكػػػوف القااػػػا عػػػف اػػػرورة تمتػػػع القااػػػا ب صػػػوؿ المنطػػػؽ القػػػانوناا كمػػػا ينبرػػػا أف يكػػػوف القااػػػا 
 بمن ى عف الواقع افجتماعا المحيط بو.بمن ى عف الواقع افجتماعا المحيط بو.

غايػػة غايػػة إلػػ، إلػػ،   إلػػ، جانػػب ىػػذا العبػػ  الممقػػ، عمػػ، عػػاتؽ القااػػا فػػا سػػبيؿ الوصػػوؿإلػػ، جانػػب ىػػذا العبػػ  الممقػػ، عمػػ، عػػاتؽ القااػػا فػػا سػػبيؿ الوصػػوؿ
ا تيي ة المناخ ال ـز لمقااا مف اجػؿ ت عيػؿ ا تيي ة المناخ ال ـز لمقااا مف اجػؿ ت عيػؿ النتا تبدو الحاجة ممحة عم، الم"رع فالنتا تبدو الحاجة ممحة عم، الم"رع ف

 ىذه ال كرة.ىذه ال كرة.

ىذه الراية ما لػـ تكػف النصػوت القانونيػة عمػ، قػدر كبيػر ىذه الراية ما لػـ تكػف النصػوت القانونيػة عمػ، قػدر كبيػر إل، إل،   وف يمكف الوصوؿوف يمكف الوصوؿ
مػػف المرونػػة فػػا الصػػياغة وىػػػو مػػا اصػػطمح عمػػ، تسػػػميتو بػػػ تفػػف الصػػياغة القانونيػػػةتا مػػف المرونػػة فػػا الصػػياغة وىػػػو مػػا اصػػطمح عمػػ، تسػػػميتو بػػػ تفػػف الصػػياغة القانونيػػػةتا 

القانونية فا نصػوت القانونية فا نصػوت   األفكاراألفكارويقصد بو مجموعة الوسا ؿ والقواعد المستادمة لصياغة ويقصد بو مجموعة الوسا ؿ والقواعد المستادمة لصياغة 

                                                           

-11))  األػةذاداألػةذاد( دغٓ اٌخط١ة، اٌّغائً اٌّرؼٍمح تاٌرفغ١ش اٌماائٟ، تذس ِٕشٛس فةٟ ِجٍةح اٌماةا ، ( دغٓ اٌخط١ة، اٌّغائً اٌّرؼٍمح تاٌرفغ١ش اٌماائٟ، تذس ِٕشٛس فةٟ ِجٍةح اٌماةا ، 1))
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ت"ػػريعية تعػػيف تطبيػػؽ القػػػانوف مػػف الناحيػػة العمميػػةا وذلػػػؾ باسػػتيعاب وقػػا ع الحيػػاة فػػػا ت"ػػريعية تعػػيف تطبيػػؽ القػػػانوف مػػف الناحيػػة العمميػػةا وذلػػػؾ باسػػتيعاب وقػػا ع الحيػػاة فػػػا 
 ..((1  قوالب ت"ريعية لتحقيؽ الررض الذي تن"ده السياسة القانونيةقوالب ت"ريعية لتحقيؽ الررض الذي تن"ده السياسة القانونية

 املبحث انثاوي
 قاوىن املرافعاث أهدافدور فكرة انغايت يف تفعيم 

عنيػػا فػػا نصػػوت قػػانوف المرافعػػات عنيػػا فػػا نصػػوت قػػانوف المرافعػػات التػػا ف غنػػ، التػػا ف غنػػ،   األفكػػاراألفكػػارباتػػت فكػػرة الرايػػة مػػف باتػػت فكػػرة الرايػػة مػػف 
ولما ت"كمو مف أداة فعالة لتطويع النصوت القانونيػة وبمػا ياػمف المصػالح العامػة مػف ولما ت"كمو مف أداة فعالة لتطويع النصوت القانونيػة وبمػا ياػمف المصػالح العامػة مػف 

 جيةا وعدـ الت ريط ب صؿ الحؽ المتنازع عميو مف جية أارى.جيةا وعدـ الت ريط ب صؿ الحؽ المتنازع عميو مف جية أارى.

واذا كانت ىذه ال كرة ىا عبػارة عػف ترجمػة لػروح النصػوت ومبترػ، الم"ػرع فػا واذا كانت ىذه ال كرة ىا عبػارة عػف ترجمػة لػروح النصػوت ومبترػ، الم"ػرع فػا 
ةا فػػ  غرابػػة اف تػػؤدي ىػػذه ال كػػرة ةا فػػ  غرابػػة اف تػػؤدي ىػػذه ال كػػرة جرا يػػجرا يػػالعدالػػة اإلالعدالػػة اإلاقصػػ، درجػػات اقصػػ، درجػػات إلػػ، إلػػ،   سػػبيؿ الوصػػوؿسػػبيؿ الوصػػوؿ

وظي ػػػػة ىامػػػػة اف وىػػػػا تحقيػػػػؽ افىػػػػداؼ العامػػػػة لقػػػػانوف المرافعػػػػاتا ولعػػػػؿ مػػػػف أىميػػػػا وظي ػػػػة ىامػػػػة اف وىػػػػا تحقيػػػػؽ افىػػػػداؼ العامػػػػة لقػػػػانوف المرافعػػػػاتا ولعػػػػؿ مػػػػف أىميػػػػا 
ات القاػا يةا فاػً  اف ات القاػا يةا فاػً  اف جػرا جػرا ا وافسػتنزاؼ فػا اإلا وافسػتنزاؼ فػا اإلجرا ػاجرا ػاالحيمولة دوف حصػوؿ اليػدر اإلالحيمولة دوف حصػوؿ اليػدر اإل

العقيمػةا كمػا اف وجػود العقيمػةا كمػا اف وجػود   فػا ال"ػكمياتفػا ال"ػكميات  اإلفراطاإلفراطات وعدـ ات وعدـ جرا جرا فكرة الراية تتك ؿ بتبسيط اإلفكرة الراية تتك ؿ بتبسيط اإل
  فسػػػيمافسػػػيماة و ة و جرا يػػػجرا يػػػفكػػرة الرايػػػة تمثػػػؿ وسػػػيمة فعالػػة فػػػا تمطيػػػؼ م عػػػوؿ بعػػض الجػػػزا ات اإلفكػػرة الرايػػػة تمثػػػؿ وسػػػيمة فعالػػة فػػػا تمطيػػػؼ م عػػػوؿ بعػػض الجػػػزا ات اإل

الحػػد مػػف جػػزا  الػػبط ف بوسػػا ؿ "ػػت، مػػف اجػػؿ الحػػد مػػف جػػزا  الػػبط ف بوسػػا ؿ "ػػت، مػػف اجػػؿ إلػػ، إلػػ،   الػػبط فا حيػػث تسػػع، الت"ػػريعاتالػػبط فا حيػػث تسػػع، الت"ػػريعات
إلػػ، إلػػ،   الح ػػاظ عمػػ، حقػػوؽ المتقااػػيفا ولتنػػاوؿ ىػػذه المسػػا ؿ ارت ينػػا تقسػػيـ ىػػذا المبحػػثالح ػػاظ عمػػ، حقػػوؽ المتقااػػيفا ولتنػػاوؿ ىػػذه المسػػا ؿ ارت ينػػا تقسػػيـ ىػػذا المبحػػث

 تييف:تييف:المطمبيف اآلالمطمبيف اآل

 األولاملطهب 
 رجراييدور فكرة انغايت يف تبسيط انشكهيت واحلد مه اهلدر اإل

اف الحديث عػف ال"ػكمية يعنػا الاػوض فػا مسػ لة موغمػة فػا القػدـا حيػث كانػت اف الحديث عػف ال"ػكمية يعنػا الاػوض فػا مسػ لة موغمػة فػا القػدـا حيػث كانػت 
اىميتيػػا فػػا اىميتيػػا فػػا إلػػ، إلػػ،   ال"ػػكمية مثػػار اػػ ؼ بػػيف افتجاىػػات الماتم ػػةا فمػػف مؤيػػد ليػػا مسػػتنداً ال"ػػكمية مثػػار اػػ ؼ بػػيف افتجاىػػات الماتم ػػةا فمػػف مؤيػػد ليػػا مسػػتنداً 

رار النظػاـ القاػا اا ومػف يػرى عكػس ذلػؾا رار النظػاـ القاػا اا ومػف يػرى عكػس ذلػؾا العمؿ القاا ا بوص يا صماـ أماف فستقالعمؿ القاا ا بوص يا صماـ أماف فستق

                                                           

 ..1414صص  ١ش هللا، ِظذس عاتك،١ش هللا، ِظذس عاتك،د. ػ١غٝ خ١ًٍ خد. ػ١غٝ خ١ًٍ خ( ( 1))
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اعتبار ال"كؿ وسيمة ف غايةا وما بيف ىذا افتجاه وذاؾ نػرى تػ رجح موقػؼ اعتبار ال"كؿ وسيمة ف غايةا وما بيف ىذا افتجاه وذاؾ نػرى تػ رجح موقػؼ إل، إل،   داعيفداعيف
 الت"ريعات.الت"ريعات.

لمحػػد مػػف اليػػدر لمحػػد مػػف اليػػدر أو أو   كمػػا اف الت"ػػريعات تػػرى فػػا فكػػرة الرايػػة الحػػؿ األمثػػؿ لمتقميػػؿكمػػا اف الت"ػػريعات تػػرى فػػا فكػػرة الرايػػة الحػػؿ األمثػػؿ لمتقميػػؿ
الاػػرر بالمتقااػػيف الاػػرر بالمتقااػػيف   ات غيػػر المنتجػػة ف يعنػػا الحػػاؽات غيػػر المنتجػػة ف يعنػػا الحػػاؽجػػرا جػػرا ا فافسػػراؼ فػػا اإلا فافسػػراؼ فػػا اإلجرا ػػاجرا ػػااإلاإل

 وحسبا بؿ أف نتا جو كارثية عم، الجياز القاا ا كذلؾ.وحسبا بؿ أف نتا جو كارثية عم، الجياز القاا ا كذلؾ.

 ال رعيف اآلتييف:ال رعيف اآلتييف:إل، إل،   ومف اجؿ تسميط الاو  عم، ما تقدـ سنقسـ ىذا المطمبومف اجؿ تسميط الاو  عم، ما تقدـ سنقسـ ىذا المطمب
 دور فكرة الغاية في تبسيط الشكمية في العمل القضائيدور فكرة الغاية في تبسيط الشكمية في العمل القضائيالفرع األول: الفرع األول: 

قػػػانوف المرافعػػػػات قػػػانوف المرافعػػػػات   فسػػػػيمافسػػػػيماة و ة و جرا يػػػجرا يػػػتعػػػد ال"ػػػػكمية حجػػػر الزاويػػػػة فػػػا الت"ػػػػريعات اإلتعػػػد ال"ػػػػكمية حجػػػر الزاويػػػػة فػػػا الت"ػػػػريعات اإل
كانػػت القاعػػدة العامػػة كانػػت القاعػػدة العامػػة فػػإف فػػإف   المدنيػػةا وتمثػػؿ نقطػػة افاػػت ؼ مػػع الت"ػػريعات المواػػوعيةاالمدنيػػةا وتمثػػؿ نقطػػة افاػػت ؼ مػػع الت"ػػريعات المواػػوعيةا

ا إف أف ا إف أف رادةرادةمبػػػدأ سػػػمطاف اإلمبػػػدأ سػػػمطاف اإلإلػػػ، إلػػػ،   فػػػا التصػػػرفات القانونيػػػة ىػػػا حريػػػة ال"ػػػكؿ بافسػػػتنادفػػػا التصػػػرفات القانونيػػػة ىػػػا حريػػػة ال"ػػػكؿ بافسػػػتناد
ةا حيػػث تحكػػـ ىػػذه الت"ػػريعات مبػػدأ قانونيػػة ةا حيػػث تحكػػـ ىػػذه الت"ػػريعات مبػػدأ قانونيػػة جرا يػػجرا يػػعمػػ، ا فػػو فػػا الت"ػػريعات اإلعمػػ، ا فػػو فػػا الت"ػػريعات اإل  األمػػراألمػػر

ات القاػػا ية فػػا عمميػػة التقااػػا ينبرػػا اف تكػػوف وفقػػًا لمطريقػػة ات القاػػا ية فػػا عمميػػة التقااػػا ينبرػػا اف تكػػوف وفقػػًا لمطريقػػة جػػرا جػػرا اف اإلاف اإل  أيأيال"ػػكؿا ال"ػػكؿا 
الػذي الػذي   األسػموباألسػموبأو أو   الذي يراه القااػا مناسػباً الذي يراه القااػا مناسػباً   األسموباألسموبالتا يحددىا القانوف وليس حسب التا يحددىا القانوف وليس حسب 

 اطراؼ النزاع.اطراؼ النزاع.أو أو   ياتاره اعواف القاااياتاره اعواف القااا

اقيػؿ اقيػؿ ونة افايرة نقدًا متزايدًا بوص يا عبارة عف جممػة عر ونة افايرة نقدًا متزايدًا بوص يا عبارة عف جممػة عر وقد فقت ال"كمية فا اآلوقد فقت ال"كمية فا اآل
فقػػداف فقػػداف إلػػ، إلػػ،   تحػػوؿ دوف سػػرعة وسػػيولة حسػػـ الػػدعاوى وتسػػييؿ اثبػػات الحقػػوؽا إذ تػػؤديتحػػوؿ دوف سػػرعة وسػػيولة حسػػـ الػػدعاوى وتسػػييؿ اثبػػات الحقػػوؽا إذ تػػؤدي

ال"ػػكؿ ممػػا يتعػػارض مػػع مسػػتمزمات تحقيػػؽ ال"ػػكؿ ممػػا يتعػػارض مػػع مسػػتمزمات تحقيػػؽ إلػػ، إلػػ،   حقػػوقيـ لمجػػرد انيػػـ لػػـ ينتبيػػواحقػػوقيـ لمجػػرد انيػػـ لػػـ ينتبيػػوا  األفػػراداألفػػراد
اتا وىػػو مػػا يتعػػارض مػػع مبػػدأ اساسػػا فػػا اتا وىػػو مػػا يتعػػارض مػػع مبػػدأ اساسػػا فػػا جػػرا جػػرا بطػػ  فػػا اإلبطػػ  فػػا اإلإلػػ، إلػػ،   العدالػػةا كمػػا تػػؤديالعدالػػةا كمػػا تػػؤدي

 ..((1  لعاجؿلعاجؿالقاا  وىو تحقيؽ القاا  العادؿ االقاا  وىو تحقيؽ القاا  العادؿ ا

ومػػػف اجػػػؿ عػػػدـ الوقػػػوع فػػػا فػػػ  ال"ػػػكمية الجامػػػدةا ولمحيمولػػػة دوف اػػػياع حقػػػوؽ ومػػػف اجػػػؿ عػػػدـ الوقػػػوع فػػػا فػػػ  ال"ػػػكمية الجامػػػدةا ولمحيمولػػػة دوف اػػػياع حقػػػوؽ 
عػػػدـ عػػػدـ إلػػػ، إلػػػ،   تسػػػع،تسػػػع،  -((7  ومنيػػػا الم"ػػػرع العراقػػػاومنيػػػا الم"ػػػرع العراقػػػا  -المتقااػػػيفا نجػػػد اف معظػػػـ الت"ػػػريعاتالمتقااػػػيفا نجػػػد اف معظػػػـ الت"ػػػريعات
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اٌذذ اٌزٞ ٠آّ اٌّظةٍذح اٌذذ اٌزٞ ٠آّ اٌّظةٍذح إٌٝ إٌٝ   اٌؼشالٟ ػٍٝ "ذثغ١ط اٌشى١ٍحاٌؼشالٟ ػٍٝ "ذثغ١ط اٌشى١ٍح  اإلشثاخاإلشثاخ( ِٓ لأْٛ ( ِٓ لأْٛ 44ٔظد اٌّادج )ٔظد اٌّادج )( ( 0))

 اٌرفش٠ط تأطً اٌذك اٌّرٕاصع ػ١ٍٗ".اٌرفش٠ط تأطً اٌذك اٌّرٕاصع ػ١ٍٗ".إٌٝ إٌٝ   اٌؼاِح ٚت ٠ؤدٞاٌؼاِح ٚت ٠ؤدٞ



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

733 

فا ال"كميات وارورة العمؿ عم، تبسيطيا بما يامف المصالح العامػة وحقػوؽ فا ال"كميات وارورة العمؿ عم، تبسيطيا بما يامف المصالح العامػة وحقػوؽ   اإلفراطاإلفراط
 المتقاايف عم، السوا .المتقاايف عم، السوا .

ةت ةت جرا يػػجرا يػػاإلاإل  األ"ػكاؿاأل"ػكاؿبالػذكر اف قػػوانيف المرافعػات ت اػذ بمبػػدأ توسػيمية بالػذكر اف قػػوانيف المرافعػات ت اػذ بمبػػدأ توسػيمية ومػف الجػدير ومػف الجػدير 
كانػػػت الرايػػػة التػػػا كانػػػت الرايػػػة التػػػا إذا إذا   بسػػػبب عيػػػب "ػػػكماابسػػػبب عيػػػب "ػػػكماا  جػػػرا جػػػرا ويقتاػػػا ىػػػذا المبػػػدأ عػػػدـ ابطػػػاؿ اإلويقتاػػػا ىػػػذا المبػػػدأ عػػػدـ ابطػػػاؿ اإل

يتوااىػػا القػػانوف مػػف ال"ػػكؿ قػػد تحققػػتا فال"ػػكؿ مجػػرد وسػػيمة لتحقيػػؽ اػػمانات معينػػةا يتوااىػػا القػػانوف مػػف ال"ػػكؿ قػػد تحققػػتا فال"ػػكؿ مجػػرد وسػػيمة لتحقيػػؽ اػػمانات معينػػةا 
ىػػػذه الاػػػماناتا فإنػػػو ف يجػػػوز ىػػػذه الاػػػماناتا فإنػػػو ف يجػػػوز     جػػػراجػػػراالمواجيػػػةا ومتػػػ، حقػػػؽ ىػػػذا اإلالمواجيػػػةا ومتػػػ، حقػػػؽ ىػػػذا اإلأو أو   كحريػػػة الػػػدفاعكحريػػػة الػػػدفاع

 ..((1  التمسؾ ببط نو لعدـ احتراـ ال"كؿالتمسؾ ببط نو لعدـ احتراـ ال"كؿ

جمػػود ال"ػػكؿا جمػػود ال"ػػكؿا إلػػ، إلػػ،   ات القاػػا ية يجػػب أفد تػػؤديات القاػػا ية يجػػب أفد تػػؤديجػػرا جػػرا ال"ػػكمية فػػا اإلال"ػػكمية فػػا اإلفػػإف فػػإف   وليػػذاوليػػذا
اىدار الحقوؽ واػياع الثقػة بالقاػا ا بػؿ ينبرػا ربػط ىػذ اىدار الحقوؽ واػياع الثقػة بالقاػا ا بػؿ ينبرػا ربػط ىػذ إل، إل،   وىو ما يؤدي فا النيايةوىو ما يؤدي فا النياية

المرونػػة كػػا تكػػوف عػػامً  مػػف عوامػػؿ المرونػػة كػػا تكػػوف عػػامً  مػػف عوامػػؿ ات بات بجػػرا جػػرا بحكمػػة مقصػػودة واتسػػاـ ىػػذه اإلبحكمػػة مقصػػودة واتسػػاـ ىػػذه اإل  جػػرا جػػرا اإلاإل
 ..((7  عنصرًا مف عناصر اإل تماف بالنسبة لمحقوؽ والمراكز القانونيةعنصرًا مف عناصر اإل تماف بالنسبة لمحقوؽ والمراكز القانونيةأو أو   الثقة والطم نينةالثقة والطم نينة

ات القاػػػا ية ليسػػػت جامػػػدة فػػػا الوقػػػت الحااػػػرا فمػػػـ تعػػػد ات القاػػػا ية ليسػػػت جامػػػدة فػػػا الوقػػػت الحااػػػرا فمػػػـ تعػػػد جػػػرا جػػػرا إذفا "ػػػكمية اإلإذفا "ػػػكمية اإل
   ل ػػػاظ ل ػػػاظمقدسػػػة كمػػػا كانػػػت عميػػػو فػػػا القػػػانوف الرومػػػاناا بػػػؿ ااػػػحت مرنػػػة غيػػػر مقيػػػدة بمقدسػػػة كمػػػا كانػػػت عميػػػو فػػػا القػػػانوف الرومػػػاناا بػػػؿ ااػػػحت مرنػػػة غيػػػر مقيػػػدة ب

وترتيبيػاا وىػػو مػا اصػػطمح ال قػو والقاػػا  عمػػ، وترتيبيػاا وىػػو مػا اصػػطمح ال قػو والقاػػا  عمػػ،   ل ػػاظل ػػاظرات معينػػة مػع حريػػة انتقػا  األرات معينػػة مػع حريػػة انتقػا  األوا"ػاوا"ػا
 تسميتو بمبدأ تتكافؤ البياناتت.تسميتو بمبدأ تتكافؤ البياناتت.

ا وت عيػؿ ا وت عيػؿ جرا ػاجرا ػايعد مبدأ تكافؤ البيانات تعبير حا عف فكرة الراية فػا القػانوف اإليعد مبدأ تكافؤ البيانات تعبير حا عف فكرة الراية فػا القػانوف اإل
يػػا يػػا ات ومالات ومالجػػرا جػػرا ات مػػف دا ػػرة اطػػر بطػػ ف اإلات مػػف دا ػػرة اطػػر بطػػ ف اإلجػػرا جػػرا ىػػذا المبػػدأ يعنػػا انقػػاذ الكثيػػر مػػف اإلىػػذا المبػػدأ يعنػػا انقػػاذ الكثيػػر مػػف اإل

 مف تبعات واثار سمبية.مف تبعات واثار سمبية.

الػػنقت فػػا بيػػاف مػػا ف يعنػػا بالاػػرورة اىمالػػوا الػػنقت فػػا بيػػاف مػػا ف يعنػػا بالاػػرورة اىمالػػوا أو أو   ومػػؤدى ىػػذا المبػػدأ اف الاطػػ ومػػؤدى ىػػذا المبػػدأ اف الاطػػ 
ورقػة مرفقػة بيػا مػا داـ انػو ورقػة مرفقػة بيػا مػا داـ انػو أو أو   تجاوز الاطا  فا بيػاف آاػرتجاوز الاطا  فا بيػاف آاػرأو أو   تكممتوتكممتو  مكافمكافاف كاف باإلاف كاف باإل

 ..((3  يحقؽ الراية التا يريدىا الم"رع فا ىذا البيافيحقؽ الراية التا يريدىا الم"رع فا ىذا البياف
                                                           

 ..2222صص  ( د. ٚجذٞ ساغة، ِظذس عاتك،( د. ٚجذٞ ساغة، ِظذس عاتك،1))

 ..4040صص  ٞ، ِظذس عاتك،ٞ، ِظذس عاتك،د. آدَ إٌذاٚد. آدَ إٌذاٚ( ( 0))

 ..164164صص  ( د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،( د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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 ف:ف:ىذا المبدأ "رطيىذا المبدأ "رطيلتطبيؽ لتطبيؽ   ((1  وي"ترط جانب مف ال قووي"ترط جانب مف ال قو

: وجود مرادؼ لمبياف الناقت: وف ي"ػترط المماثمػة مػع البيػاف النػاقت وانمػا : وجود مرادؼ لمبياف الناقت: وف ي"ػترط المماثمػة مػع البيػاف النػاقت وانمػا األوؿاألوؿ
 الم"رع منو تحقيقيا.الم"رع منو تحقيقيا.  أرادىاأرادىايك ا التكافؤ معو فا تحقيؽ الراية التا يك ا التكافؤ معو فا تحقيؽ الراية التا 

نػو نػو ورقػة مرفقػة بيػا  ألورقػة مرفقػة بيػا  ألأو أو   اان سػيان سػيا  الثانا: ارورة وجود البيػاف المػرادؼ فػا الورقػةالثانا: ارورة وجود البيػاف المػرادؼ فػا الورقػة
فيػذا يعنػا اػياع الاػمانات التػا فيػذا يعنػا اػياع الاػمانات التػا   جػرا جػرا بيػاف اػارج عػف اإلبيػاف اػارج عػف اإللو سمح بتكممة الػنقت مػف لو سمح بتكممة الػنقت مػف 

 ..جرا جرا الم"رع مف ذلؾ اإلالم"رع مف ذلؾ اإل  أرادىاأرادىا

عمػػ، مبػػدأ تتكػػافؤ البيانػػاتت والتػػا تعػػد احػػدى تطبيقػػات عمػػ، مبػػدأ تتكػػافؤ البيانػػاتت والتػػا تعػػد احػػدى تطبيقػػات   مثمػػةمثمػػةوىنػػاؾ العديػػد مػػف األوىنػػاؾ العديػػد مػػف األ
( مف قانوف المرافعات ( مف قانوف المرافعات 4646فكرة الراية فا تبسيط ال"كميةا نذكر منيا ما جا  فا المادة  فكرة الراية فا تبسيط ال"كميةا نذكر منيا ما جا  فا المادة  

المعػػػػدؿ والتػػػػا بينػػػػت البيانػػػػات المحػػػػددة فػػػػا عرياػػػػة المعػػػػدؿ والتػػػػا بينػػػػت البيانػػػػات المحػػػػددة فػػػػا عرياػػػػة   19691969( لسػػػػنة ( لسػػػػنة 8383العراقػػػػا رقػػػػـ  العراقػػػػا رقػػػػـ  
يػة ورود اسػـ المػدعا يػة ورود اسػـ المػدعا إمكانإمكانالدعوىا وحيث تتجسد مظاىر تبسيط ال"كمية والمرونػة فييػا الدعوىا وحيث تتجسد مظاىر تبسيط ال"كمية والمرونػة فييػا 

بعػػػد اسػػػـ المػػػدع، عميػػػوا كمػػػا اف تقػػػديـ تسػػػنوية بعػػػد اسػػػـ المػػػدع، عميػػػوا كمػػػا اف تقػػػديـ تسػػػنوية أو أو   فػػػا وسػػػطيافػػػا وسػػػطياأو أو   فػػػا بدايػػػة العرياػػػةفػػػا بدايػػػة العرياػػػة
ىا كػػذلؾ ف يػػؤثر ىا كػػذلؾ ف يػػؤثر السػػيارةت يرنػػا عػػف ذكػػر جنسػػيا ونوعيػػا واوصػػافيا فػػا عرياػػة الػػدعو السػػيارةت يرنػػا عػػف ذكػػر جنسػػيا ونوعيػػا واوصػػافيا فػػا عرياػػة الػػدعو 

اف يػػػرد بػػػع اف يػػػرد بػػػع أو أو   فػػا صػػػحة تحريػػػر عرياػػػة الػػػدعوى اف يػػػرد التػػػاري  فػػػا اعمػػػ، العرياػػػةفػػا صػػػحة تحريػػػر عرياػػػة الػػػدعوى اف يػػػرد التػػػاري  فػػػا اعمػػػ، العرياػػػة
 ..((7  التوقيع فا آار العرياةالتوقيع فا آار العرياة

اكثػر فػا اكثػر فػا أو أو   الم"ػرع كثيػرًا مػا يايػر افطػراؼ بػيف وسػيمتيفالم"ػرع كثيػرًا مػا يايػر افطػراؼ بػيف وسػيمتيففػإف فػإف   فاً  عما تقػدـافاً  عما تقػدـا
أو أو   لجمسػةلجمسػةفالطمبات العاراة  الػدعوى الحادثػة( يمكػف اف تقػدـ "ػ اىة فػا افالطمبات العاراة  الػدعوى الحادثػة( يمكػف اف تقػدـ "ػ اىة فػا ا  جرا جرا ادا  اإلادا  اإل

 ..((3  تكوف بعرياة تبم  لماصـتكوف بعرياة تبم  لماصـ

نست"ػػؼ ممػػا تقػػدـا اف فكػػرة الرايػػة تمعػػب دورًا محوريػػًا فػػا تبسػػيط ال"ػػكمياتا مػػف نست"ػػؼ ممػػا تقػػدـا اف فكػػرة الرايػػة تمعػػب دورًا محوريػػًا فػػا تبسػػيط ال"ػػكمياتا مػػف 
غايػة الػنت ومبترػاه وىػو غايػة الػنت ومبترػاه وىػو إلػ، إلػ،   ا ؿ عدـ الوقوؼ عند حرفية النت وجمودها بؿ تسع،ا ؿ عدـ الوقوؼ عند حرفية النت وجمودها بؿ تسع،

 الم"رع.الم"رع.  أىداؼأىداؼتحقيؽ القاا  العادؿ العاجؿ وىو مف اىـ تحقيؽ القاا  العادؿ العاجؿ وىو مف اىـ إل، إل،   ما يؤديما يؤدي

                                                           

 ..3434  -3333صص  د. أدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،د. أدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،( ( 1))

 ..3333صص  اٌّظذس ٔفغٗ،اٌّظذس ٔفغٗ،( ( 0))

( ِةةةٓ لةةةأْٛ ( ِةةةٓ لةةةأْٛ 2222؛ ٚساجةةةغ تٙةةةزا اٌخظةةةٛص اٌّةةةادج )؛ ٚساجةةةغ تٙةةةزا اٌخظةةةٛص اٌّةةةادج )2222صص  د. ٚجةةةذٞ ساغةةةة، ِظةةةذس عةةةاتك،د. ٚجةةةذٞ ساغةةةة، ِظةةةذس عةةةاتك،( ( 2))

 اٌّشافؼاخ اٌؼشالٟ إٌافز.اٌّشافؼاخ اٌؼشالٟ إٌافز.
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 جرائيجرائيدور فكرة الغاية في الحد من الهدر اإلدور فكرة الغاية في الحد من الهدر اإلي: ي: الفرع الثانالفرع الثان

ة التػػػػا تػػػػـ اتااذىػػػػا بمناسػػػػبة اصػػػػومة معينػػػػة دوف ة التػػػػا تػػػػـ اتااذىػػػػا بمناسػػػػبة اصػػػػومة معينػػػػة دوف جرا يػػػػجرا يػػػػإف اػػػػياع افعمػػػػاؿ اإلإف اػػػػياع افعمػػػػاؿ اإل
النيايػػػة الطبيعيػػػة ليػػػذه الاصػػػومة ألي سػػػبب كػػػافا معنػػػاه حصػػػوؿ ىػػػدر النيايػػػة الطبيعيػػػة ليػػػذه الاصػػػومة ألي سػػػبب كػػػافا معنػػػاه حصػػػوؿ ىػػػدر إلػػػ، إلػػػ،   الوصػػػوؿالوصػػػوؿ

  ات التا تـ اتااذىا ب"كؿ صحيح دوف فا دة منياا مما ي"كؿ اسارة فادحػة تقػعات التا تـ اتااذىا ب"كؿ صحيح دوف فا دة منياا مما ي"كؿ اسارة فادحػة تقػعجرا جرا لإللإل
زيػػػادة ن قػػػات التقااػػػا وامػػػؿ فػػػا زيػػػادة ن قػػػات التقااػػػا وامػػػؿ فػػػا إلػػػ، إلػػػ،   يػػػؤدي بػػػدورهيػػػؤدي بػػػدوره  األمػػػراألمػػػرعمػػػ، عػػػاتؽ الاصػػػـو وىػػػذا عمػػػ، عػػػاتؽ الاصػػػـو وىػػػذا 

 ..((1  اتاتجرا جرا اقتصاديات اإلاقتصاديات اإل

ات القاػػا ية ف يتػػرؾ اثػػاره السػػمبية عمػػ، المتقااػػيف وحسػػبا ات القاػػا ية ف يتػػرؾ اثػػاره السػػمبية عمػػ، المتقااػػيف وحسػػبا جػػرا جػػرا واليػػدر فػػا اإلواليػػدر فػػا اإل
بػػػػؿ تتعػػػػدى أبعػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ لتتاطػػػػ، الاصػػػػـو وت"ػػػػمؿ عمميػػػػة التقااػػػػا برمتيػػػػاا كػػػػوف بػػػػؿ تتعػػػػدى أبعػػػػد مػػػػف ذلػػػػؾ لتتاطػػػػ، الاصػػػػـو وت"ػػػػمؿ عمميػػػػة التقااػػػػا برمتيػػػػاا كػػػػوف 

مت صػػ عة بوجػػو العدالػػة المن"ػػودة والتػػا تعػػد واحػػدة مػػف اىػػـ مت صػػ عة بوجػػو العدالػػة المن"ػػودة والتػػا تعػػد واحػػدة مػػف اىػػـ ات الميػػدرة قػػد "ػػكات الميػػدرة قػػد "ػػكجػػرا جػػرا اإلاإل
 اولويات الم"رع.اولويات الم"رع.

ات بسػػيطة ووااػػحة غيػػر معقػػدة تػػدور ات بسػػيطة ووااػػحة غيػػر معقػػدة تػػدور جػػرا جػػرا لػػذا بػػات مػػف الاػػروري اف تكػػوف اإللػػذا بػػات مػػف الاػػروري اف تكػػوف اإل
ولػػيس مػػع مجػػرد ماال ػػة ال"ػػكؿ المطمػػوبا واف ولػػيس مػػع مجػػرد ماال ػػة ال"ػػكؿ المطمػػوبا واف   جػػرا جػػرا صػػحة وبط نػػًا مػػع الرايػػة مػػف اإلصػػحة وبط نػػًا مػػع الرايػػة مػػف اإل

ات وتػواا عػدـ ات وتػواا عػدـ جػرا جػرا تصاد فا اإلتصاد فا اإلالراية فا ظؿ تحقيؽ مبدأ افقالراية فا ظؿ تحقيؽ مبدأ افقإل، إل،   تكوف مرنة وصوفً تكوف مرنة وصوفً 
لعػػدؿ سػػيؿ المنػػاؿ قميػػؿ التكػػاليؼ ف لعػػدؿ سػػيؿ المنػػاؿ قميػػؿ التكػػاليؼ ف   أداةأداةوقػػتا لكػػا تكػػوف وقػػتا لكػػا تكػػوف أو أو   مػػاؿمػػاؿأو أو   اليػػدر ألي جيػػداليػػدر ألي جيػػد

 ..((7  يرىؽ كاىؿ المستجر بويرىؽ كاىؿ المستجر بو

ات السػػػػابؽ اتااذىػػػػا ألي سػػػػبب مػػػػف ات السػػػػابؽ اتااذىػػػػا ألي سػػػػبب مػػػػف جػػػػرا جػػػػرا بانػػػػو زواؿ اإلبانػػػػو زواؿ اإل  جرا ػػػػاجرا ػػػػايعػػػػرؼ اليػػػػدر اإليعػػػػرؼ اليػػػػدر اإل
وب"ػكؿ صػحيحا مػع وب"ػكؿ صػحيحا مػع مػرة ثانيػة مػرة ثانيػة   جػرا جػرا ا مع السماح لماصوـ باعادة اتااذ ىذا اإلا مع السماح لماصوـ باعادة اتااذ ىذا اإلاألسباباألسباب

 ..((3  ات السابقةات السابقةجرا جرا ىدر واياع اإلىدر واياع اإلإل، إل،   ت فا السبب الذي أدىت فا السبب الذي أدى

                                                           

، ، اإلعةىٕذس٠حاإلعةىٕذس٠ح، داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ةذج، ، داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ةذج، جشا جشا ٚالرظاد٠اخ اإلٚالرظاد٠اخ اإل  شائٟشائٟججػّش، اٌٙذس اإلػّش، اٌٙذس اإل  إعّاػ١ًإعّاػ١ًد. ٔث١ً د. ٔث١ً ( ( 1))

 ..22صص  ،،02230223

 ..3535صص  د. أدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،د. أدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،( ( 0))

، ، اإلعىٕذس٠حاإلعىٕذس٠حفٟ لأْٛ اٌّشافؼاخ، داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج، فٟ لأْٛ اٌّشافؼاخ، داس اٌجاِؼح اٌجذ٠ذج،   جشائٟجشائٟد. أ٠ّٓ ادّذ سِااْ، اٌجضا  اإلد. أ٠ّٓ ادّذ سِااْ، اٌجضا  اإل( ( 2))

 ..215215صص  ،،02250225
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ات القاػػا ية مػػف م"ػػػاكؿ جمػػةا اصػػبح عمػػػ، ات القاػػا ية مػػف م"ػػػاكؿ جمػػةا اصػػبح عمػػػ، جػػرا جػػرا وازا  مػػا ي"ػػكمو اليػػدر فػػػا اإلوازا  مػػا ي"ػػكمو اليػػدر فػػػا اإل
الت"ريعات واجب التصدي ليذه اآلفة التا أاذت تنار فا جسد العممية القاػا ية عمػ، الت"ريعات واجب التصدي ليذه اآلفة التا أاذت تنار فا جسد العممية القاػا ية عمػ، 

 نحو مم ت لمنظر.نحو مم ت لمنظر.

والمصادرا فمنيا ما ىػو عا ػد لمت"ػريعات والمصادرا فمنيا ما ىػو عا ػد لمت"ػريعات   األسباباألسبابد د اف اليدر متعداف اليدر متعد  "ارة"ارةتجدر اإلتجدر اإل
ن سػػيا وذلػػؾ عنػػدما ت ػػرط فػػا فػػرض الجػػزا ات عمػػ، كػػؿ ماال ػػة واف كانػػت بسػػيطة ممػػا ن سػػيا وذلػػؾ عنػػدما ت ػػرط فػػا فػػرض الجػػزا ات عمػػ، كػػؿ ماال ػػة واف كانػػت بسػػيطة ممػػا 

 نقطة الص ر.نقطة الص ر.إل، إل،   ات والعودةات والعودةجرا جرا ابطاؿ تمؾ اإلابطاؿ تمؾ اإلإل، إل،   يؤدييؤدي

ات وذلػؾ عنػدما يتعسػؼ ات وذلػؾ عنػدما يتعسػؼ جػرا جػرا كما قد يكوف الاصوـ ان سيـ مصػدرًا لميػدر فػا اإلكما قد يكوف الاصوـ ان سيـ مصػدرًا لميػدر فػا اإل
افػراغ تمػؾ الحقػوؽ مػف محتواىػا افػراغ تمػؾ الحقػوؽ مػف محتواىػا إلػ، إلػ،   ؿ حقػوقيـ بال"ػكؿ الػذي يػؤديؿ حقػوقيـ بال"ػكؿ الػذي يػؤديالاصوـ فا اسػتعماالاصوـ فا اسػتعما

 ويمحؽ الارر باصوميـ.ويمحؽ الارر باصوميـ.

ومنيػػػا ومنيػػػا   -ا نجػػػد اف اكثػػػر الت"ػػػريعاتا نجػػػد اف اكثػػػر الت"ػػػريعاتجرا ػػػاجرا ػػػاوامػػػاـ الم"ػػػاكؿ المتولػػػدة مػػػف اليػػػدر اإلوامػػػاـ الم"ػػػاكؿ المتولػػػدة مػػػف اليػػػدر اإل
عمػ، مجمػؿ عمميػة التقااػاا ممػا عمػ، مجمػؿ عمميػة التقااػاا ممػا   األمػراألمػربدأت تدرؾ مدى اطػورة ىػذا بدأت تدرؾ مدى اطػورة ىػذا   -الت"ريع الذاتاالت"ريع الذاتا

محػػد مػػف ىػػذه الظػػاىرة مػػف اػػ ؿ مراجعػػة النصػػوت محػػد مػػف ىػػذه الظػػاىرة مػػف اػػ ؿ مراجعػػة النصػػوت اتاػػاذ الحمػػوؿ الناجعػػة لاتاػػاذ الحمػػوؿ الناجعػػة لإلػػ، إلػػ،   دفعيػػادفعيػػا
ات ات جػػػرا جػػػرا ة كونيػػػا السػػػبب الر يسػػػا لحصػػػوؿ اليػػػدر فػػػا اإلة كونيػػػا السػػػبب الر يسػػػا لحصػػػوؿ اليػػػدر فػػػا اإلجرا يػػػجرا يػػػالااصػػػة بػػػالجزا ات اإلالااصػػػة بػػػالجزا ات اإل

 القاا ية.القاا ية.

القانونيػػة مػف اجػػؿ مواجيػػة القانونيػػة مػف اجػػؿ مواجيػػة   األفكػاراألفكػاركمػا حرصػػت الت"ػريعات عمػػ، توظيػؼ بعػػض كمػا حرصػػت الت"ػريعات عمػػ، توظيػؼ بعػػض 
ر السػػمبية ر السػػمبية منيػػا ت عيػػؿ فكػػرة الرايػػة وتحققيػػا مػػف اجػػؿ تحجػػيـ بعػػض افثػػامنيػػا ت عيػػؿ فكػػرة الرايػػة وتحققيػػا مػػف اجػػؿ تحجػػيـ بعػػض افثػػا  جرا ػػاجرا ػػااليػػدر اإلاليػػدر اإل
مجموعػػػة مػػػف التػػػدابير التػػػا تحػػػوؿ دوف افسػػػتعماؿ مجموعػػػة مػػػف التػػػدابير التػػػا تحػػػوؿ دوف افسػػػتعماؿ إلػػػ، إلػػػ،   ا كمػػػا لجػػػ تا كمػػػا لجػػػ تجرا ػػػاجرا ػػػالمجػػػزا  اإللمجػػػزا  اإل

رغػػػـ العيػػػب الػػػذي "ػػػاب رغػػػـ العيػػػب الػػػذي "ػػػاب   جرا ػػػاجرا ػػػاالكيػػػدي لمحقػػػوؽا وتحػػػوؿ كػػػذلؾ دوف الحكػػػـ بػػػالجزا  اإلالكيػػػدي لمحقػػػوؽا وتحػػػوؿ كػػػذلؾ دوف الحكػػػـ بػػػالجزا  اإل
 ..((1  جرا جرا اإلاإل

بعػض النصػوت القانونيػة التػا تبػيف بعػض النصػوت القانونيػة التػا تبػيف إلػ، إلػ،   "ػارة"ػارةولعؿ مف المناسب بيذا الصدد اإلولعؿ مف المناسب بيذا الصدد اإل
 ات والن قات عند نظر الدعوى.ات والن قات عند نظر الدعوى.جرا جرا التقميؿ مف حافت اليدر فا اإلالتقميؿ مف حافت اليدر فا اإلدور فكرة الراية فا دور فكرة الراية فا 

                                                           

 ..213213( د. ا٠ّٓ أدّذ سِااْ، ِظذس عاتك، ( د. ا٠ّٓ أدّذ سِااْ، ِظذس عاتك، 1))
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  ا"ػتماؿ العرياػػة عمػ، اكثػػر مػف طمػػباا"ػتماؿ العرياػػة عمػ، اكثػػر مػف طمػػباعمػ، جػػواز عمػ، جػػواز   ((1  حيػث اكػػد الم"ػرع العراقػػاحيػث اكػػد الم"ػرع العراقػػا
 استثناً  عم، القاعدة التا تقاا بوحدة عرياة الدعوى المدنية.استثناً  عم، القاعدة التا تقاا بوحدة عرياة الدعوى المدنية.

ويقصػػد بمبػػدأ وحػػدة عرياػػة الػػدعوىا اف تقػػاـ كػػؿ دعػػوى بعرياػػة مسػػتقمةا فػػاذا ويقصػػد بمبػػدأ وحػػدة عرياػػة الػػدعوىا اف تقػػاـ كػػؿ دعػػوى بعرياػػة مسػػتقمةا فػػاذا 
المحكمػػة تكمػػؼ المػػدعا بحصػػر المحكمػػة تكمػػؼ المػػدعا بحصػػر فػػإف فػػإف   تممت عرياػػة الػػدعوى عمػػ، اكثػػر مػػف دعػػوىاتممت عرياػػة الػػدعوى عمػػ، اكثػػر مػػف دعػػوىاا"ػػا"ػػ

طمبػػو فػػا دعػػوى واحػػدة وصػػرؼ النظػػر عػػف البػػاقاا فػػاذا لػػـ يوافػػؽ المػػدعا عمػػ، ذلػػؾ طمبػػو فػػا دعػػوى واحػػدة وصػػرؼ النظػػر عػػف البػػاقاا فػػاذا لػػـ يوافػػؽ المػػدعا عمػػ، ذلػػؾ 
 ..((7  قررت المحكمة رد دعواهقررت المحكمة رد دعواه

إف المت مػػػؿ فػػػا افسػػػتثنا ات الػػػواردة عمػػػ، ىػػػذا المبػػػدأ يجػػػد أف الم"ػػػرع لػػػـ يػػػدار إف المت مػػػؿ فػػػا افسػػػتثنا ات الػػػواردة عمػػػ، ىػػػذا المبػػػدأ يجػػػد أف الم"ػػػرع لػػػـ يػػػدار 
تصػػاد فػػا الن قػػات والجيػػد لػػيس عمػػ، المحكمػػة وحسػػبا بػػؿ تصػػاد فػػا الن قػػات والجيػػد لػػيس عمػػ، المحكمػػة وحسػػبا بػػؿ جيػػدًا فػػا سػػبيؿ تحقيػػؽ افقجيػػدًا فػػا سػػبيؿ تحقيػػؽ افق
 وحت، عم، الاصـو ان سيـ.وحت، عم، الاصـو ان سيـ.

إذا إذا   افدعػا  بعرياػة واحػدة بحػؽ عينػا عمػ، عػدة عقػاراتافدعػا  بعرياػة واحػدة بحػؽ عينػا عمػ، عػدة عقػارات  ((3  حيث اجػاز الم"ػرعحيث اجػاز الم"ػرع
اتحد السبب والاصوـا والراية مف ىػذا الػنت وااػحةا فبػدًف مػف اف يقػيـ الاصػـ عػدة اتحد السبب والاصوـا والراية مف ىػذا الػنت وااػحةا فبػدًف مػف اف يقػيـ الاصػـ عػدة 

ومػا ت"ػكمو ىػذه العمميػة مػف اسػتنزاؼ ومػا ت"ػكمو ىػذه العمميػة مػف اسػتنزاؼ   دعاوى متحدة السبب والاصوـ فا اوقات ماتم ػةدعاوى متحدة السبب والاصوـ فا اوقات ماتم ػة
اقامتيػا فػا عرياػة واحػدةا مػف ىنػا اسػيمت فكػرة اقامتيػا فػا عرياػة واحػدةا مػف ىنػا اسػيمت فكػرة   مكػافمكػافجيد ووقت المحكمة اصبح باإلجيد ووقت المحكمة اصبح باإل

 ..جرا اجرا افا الحد مف اليدر اإلفا الحد مف اليدر اإل  -وال، حد كبيروال، حد كبير  -الرايةالراية

افدعػػػػا  بعرياػػػػة واحػػػػدة بعػػػػدة حقػػػػوؽ "اصػػػػية وعينيػػػػة افدعػػػػا  بعرياػػػػة واحػػػػدة بعػػػػدة حقػػػػوؽ "اصػػػػية وعينيػػػػة   ((4  كػػػػذلؾ اجػػػػاز الم"ػػػػرعكػػػػذلؾ اجػػػػاز الم"ػػػػرع
كاف فا ادعا يـ ا"ػتراؾ كاف فا ادعا يـ ا"ػتراؾ إذا إذا   عوف بعرياة واحدةعوف بعرياة واحدةية ا"تراؾ المدية ا"تراؾ المدإمكانإمكانمنقولةا فاً  عف منقولةا فاً  عف 

تعدد المدع، عمػييـ واتحػد سػبب تعدد المدع، عمػييـ واتحػد سػبب إذا إذا   كما يمكف اقامة الدعوى بعرياة واحدةكما يمكف اقامة الدعوى بعرياة واحدةا ا ((5  وارتباطوارتباط
 ..((6  كاف افدعا  مرتبطاً كاف افدعا  مرتبطاً أو أو   افدعا افدعا 

                                                           
( ( 2323( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ إٌافز، ذماتٍٙا اٌّادج )( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ إٌافز، ذماتٍٙا اٌّادج )4444( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )66، ، 55، ، 44، ، 22، ، 00غ اٌفرشاخ )غ اٌفرشاخ )ساجساج( ( 1))

 ..14631463( ٌغٕح ( ٌغٕح 1212ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ اٌّظشٞ سلُ )ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ اٌّظشٞ سلُ )

 ..021021صص  ،،02220222اَ لأْٛ اٌّشافؼاخ اٌّذ١ٔح، اٌّٛطً، اَ لأْٛ اٌّشافؼاخ اٌّذ١ٔح، اٌّٛطً، ىىددأأد. ػثاط اٌؼثٛدٞ، ششح د. ػثاط اٌؼثٛدٞ، ششح ( ( 0))

 الٟ.الٟ.( ِشافؼاخ ػش( ِشافؼاخ ػش4444( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )00( ساجغ: اٌفمشج )( ساجغ: اٌفمشج )2))

 ( ِشافؼاخ ػشالٟ.( ِشافؼاخ ػشالٟ.4444( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )22ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 4))

 ( ِشافؼاخ ػشالٟ.( ِشافؼاخ ػشالٟ.4444( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )55ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 5))

 ( ِشافؼاخ ػشالٟ.( ِشافؼاخ ػشالٟ.4444( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )66ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 6))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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يتاػػح ممػػا تقػػدـا اف ت عيػػؿ فكػػػرة الرايػػة قػػد اعطػػت ثمارىػػػا فػػا الحػػد مػػف اليػػػدر يتاػػح ممػػا تقػػدـا اف ت عيػػؿ فكػػػرة الرايػػة قػػد اعطػػت ثمارىػػػا فػػا الحػػد مػػف اليػػػدر 
النصػػػػوت الجامػػػدة والماػػػػا قػػػدمًا نحػػػػو حكمػػػػة النصػػػػوت الجامػػػدة والماػػػػا قػػػدمًا نحػػػػو حكمػػػػة   متمثمػػػػة بػػػالتحرر مػػػػف سػػػطوةمتمثمػػػػة بػػػالتحرر مػػػػف سػػػطوة  جرا ػػػاجرا ػػػااإلاإل

 الم"رع وغاياتو المثم،.الم"رع وغاياتو المثم،.

قد عػد  حاػور قد عػد  حاػور   ((1  ومف اجؿ الحد مف المرافعات الريابيةا نجد الف الم"رع العراقاومف اجؿ الحد مف المرافعات الريابيةا نجد الف الم"رع العراقا
 الاصـ فا اية جمسة بمثابة المرافعة الحاورية ولو تريب بعد ذلؾ.الاصـ فا اية جمسة بمثابة المرافعة الحاورية ولو تريب بعد ذلؾ.

ت التػا مػف ت التػا مػف المحػاوفالمحػاوف  أماـأماـىنا يظير جميًا حرت الم"رع عم، عدـ افساح المجاؿ ىنا يظير جميًا حرت الم"رع عم، عدـ افساح المجاؿ 
"انيا افراغ الحقوؽ مف محتواه مف ا ؿ التعسؼ فيياا فاً  عف التاييؽ مف نطػاؽ "انيا افراغ الحقوؽ مف محتواه مف ا ؿ التعسؼ فيياا فاً  عف التاييؽ مف نطػاؽ 

الريابية التا تكوف قابمػة الريابية التا تكوف قابمػة   األحكاـاألحكاـ  إصدارإصدارغياب الاصـ عف الدعوى والتقميؿ مف حافت غياب الاصـ عف الدعوى والتقميؿ مف حافت 
ل عتػػراضا والنتػػا ج الاػػارة التػػا تترتػػب عمػػ، افعتػػراض فسػػيما تػػ اير حسػػـ الػػدعوى ل عتػػراضا والنتػػا ج الاػػارة التػػا تترتػػب عمػػ، افعتػػراض فسػػيما تػػ اير حسػػـ الػػدعوى 

طالة أمد النزاع  طالة أمد النزاع وا   ..((7  بيف الاصوـبيف الاصوـوا 

الم"ػػػرع مػػػف الم"ػػػرع مػػػف   أرادىػػػاأرادىػػػاإف حاػػػور الاصػػػـ جمسػػػة واحػػػدة ك يػػػؿ بتحقػػػؽ الرايػػػة التػػػا إف حاػػػور الاصػػػـ جمسػػػة واحػػػدة ك يػػػؿ بتحقػػػؽ الرايػػػة التػػػا 
ا حيػث يترتػب ا حيػث يترتػب جرا ػاجرا ػاظاىرة اليدرة اإلظاىرة اليدرة اإل  أماـأماـحاور الاصـو فا المرافعةا ويقطع الطريؽ حاور الاصـو فا المرافعةا ويقطع الطريؽ 

عم، المرافعة الريابية العديد مف افثار منيا حػؽ الاصػـ فػا الطعػف بطريػؽ افعتػراض عم، المرافعة الريابية العديد مف افثار منيا حػؽ الاصػـ فػا الطعػف بطريػؽ افعتػراض 
المحكمػػػة تقػػػرر تػػػرؾ الػػػدعوى المحكمػػػة تقػػػرر تػػػرؾ الػػػدعوى فػػػإف فػػػإف   عػػػدـ حاػػػور الطػػػرفيفعػػػدـ حاػػػور الطػػػرفيف  عمػػػ، الحكػػػـ الريػػػاباا وعنػػػدعمػػػ، الحكػػػـ الريػػػاباا وعنػػػد

 ..((3  لممراجعةلممراجعة

ومػػف ىنػػا كػػاف لتػػداؿ الم"ػػرع افثػػر البػػارز فػػا تاطػػا كػػؿ ىػػذه المعػػرق ت ومػػا ومػػف ىنػػا كػػاف لتػػداؿ الم"ػػرع افثػػر البػػارز فػػا تاطػػا كػػؿ ىػػذه المعػػرق ت ومػػا 
جرا يتبعو مف جيد ون قات و يتبعو مف جيد ون قات و  جرا ا  .ا  .ات واستنزاؼ لجيد المحكمة والاصـو  ات واستنزاؼ لجيد المحكمة والاصـو

بوكيػػؿ بوكيػػؿ أو أو   حاػػر بن سػػوحاػػر بن سػػوإذا إذا   يتبػػيف ممػػا تقػػدـا اف الم"ػػرع افتػػرض حاػػور الاصػػـيتبػػيف ممػػا تقػػدـا اف الم"ػػرع افتػػرض حاػػور الاصػػـ
 فا أية جمسة مف جمسات المرافعةا ثـ تامؼ بعدىا عف الحاور.فا أية جمسة مف جمسات المرافعةا ثـ تامؼ بعدىا عف الحاور.عنو عنو 

تحقػػؽ تحقػػؽ إذا إذا   ىػػذا يعنػػا اف افتػػراض الاصػػـو ي"ػػمؿ الاصػػومة ويحػػيط بيػػاا بحيػػثىػػذا يعنػػا اف افتػػراض الاصػػـو ي"ػػمؿ الاصػػومة ويحػػيط بيػػاا بحيػػث
حاػػػورية حاػػػورية   المرافعػػػة تكػػػوفالمرافعػػػة تكػػػوففػػػإف فػػػإف   مبنػػػ، اففتػػػراض وىػػػو  الحاػػػور فػػػا احػػػدى الجمسػػػات(مبنػػػ، اففتػػػراض وىػػػو  الحاػػػور فػػػا احػػػدى الجمسػػػات(

                                                           

 ( ِشافؼاخ ِظشٞ.( ِشافؼاخ ِظشٞ.3232( ِشافؼاخ ػشالٟ، ذماتٍٙا اٌّادج )( ِشافؼاخ ػشالٟ، ذماتٍٙا اٌّادج )5555( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )11ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 1))

 ..026026صص  ٌؼثٛدٞ، ِظذس عاتك،ٌؼثٛدٞ، ِظذس عاتك،( د. ػثاط ا( د. ػثاط ا0))

 ( ِشافؼاخ ِظشٞ.( ِشافؼاخ ِظشٞ.3030( ِشافؼاخ ػشالٟ، اٌّادج )( ِشافؼاخ ػشالٟ، اٌّادج )5454( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )11( ساجغ: اٌفمشج )( ساجغ: اٌفمشج )2))
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والحكـ حاوري عم، ا ؼ الحقيقة ويؤكد ذلؾ عبارة  ولو تريب بعد ذلؾ( الػواردة فػا والحكـ حاوري عم، ا ؼ الحقيقة ويؤكد ذلؾ عبارة  ولو تريب بعد ذلؾ( الػواردة فػا 
 ..((1  ( مف قانوف المرافعات( مف قانوف المرافعات5555المادة  المادة  

إف الع قػػػة مػػػا بػػػيف فكرتػػػا الرايػػػة واففتػػػراض ىػػػا ع قػػػة تكامميػػػةا حيػػػث ييػػػدؼ إف الع قػػػة مػػػا بػػػيف فكرتػػػا الرايػػػة واففتػػػراض ىػػػا ع قػػػة تكامميػػػةا حيػػػث ييػػػدؼ 
نت نت عنػػد واػػع الػػعنػػد واػػع الػػ  أرادىػػاأرادىػػاتحقيػػؽ الرايػػة التػػا تحقيػػؽ الرايػػة التػػا إلػػ، إلػػ،   الم"ػػرع مػػف اػػ ؿ نظريػػة اففتػػراضالم"ػػرع مػػف اػػ ؿ نظريػػة اففتػػراض

الرايػة الرايػة إلػ، إلػ،   القانوناا بمعنػ، ااػرا اف اففتػراض مػا ىػا إف وسػيمة مػف وسػا ؿ الوصػوؿالقانوناا بمعنػ، ااػرا اف اففتػراض مػا ىػا إف وسػيمة مػف وسػا ؿ الوصػوؿ
 المثم، لمنصوت القانونية.المثم، لمنصوت القانونية.

واداة مػػف ادوات واداة مػػف ادوات   جرا ػػاجرا ػػاوسػػيمة فعالػػة لمحػػد مػػف اليػػدر اإلوسػػيمة فعالػػة لمحػػد مػػف اليػػدر اإل  -كمػػا الرايػػةكمػػا الرايػػة  -واففتػراضواففتػراض
مبترػػػ، الت"ػػػريعات عمومػػػًاا مبترػػػ، الت"ػػػريعات عمومػػػًاا إلػػػ، إلػػػ،   السياسػػػة الت"ػػػريعية التػػػا مػػػف ا ليػػػا يمكػػػف الوصػػػوؿالسياسػػػة الت"ػػػريعية التػػػا مػػػف ا ليػػػا يمكػػػف الوصػػػوؿ

 ـ عم، وجو الاصوت.ـ عم، وجو الاصوت.والاصو والاصو 

 املطهب انثاوي
 دور فكرة انغايت يف تهطيف مفعىل رجزاء انبطالن

حيػث يقػـو حيػث يقػـو   جرا ػاجرا ػاف ينكر أحد الدور الذي  تؤديو الجزا ات فػا نطػاؽ القػانوف اإلف ينكر أحد الدور الذي  تؤديو الجزا ات فػا نطػاؽ القػانوف اإل
الجزا  بدور ىاـ بالنسبة لمقاعدة التا يقترف بياا ويتجسد ىذا الدور قبػؿ ماال ػة القاعػدة الجزا  بدور ىاـ بالنسبة لمقاعدة التا يقترف بياا ويتجسد ىذا الدور قبػؿ ماال ػة القاعػدة 

جزا  ليسػت قاصػرة عمػ، حمايػة القاعػدة مػف الماال ػة وحسػبا جزا  ليسػت قاصػرة عمػ، حمايػة القاعػدة مػف الماال ػة وحسػبا وبعد حصولياا فوظي ة الوبعد حصولياا فوظي ة ال
 مرحمة ما بعد الماال ة بقصد عقاب الماالؼ وردع غيره.مرحمة ما بعد الماال ة بقصد عقاب الماالؼ وردع غيره.إل، إل،   وانما تمتدوانما تمتد

يعد صػماـ افمػاف لمنصػوت القانونيػةا حيػث يعد صػماـ افمػاف لمنصػوت القانونيػةا حيػث   -ومنيا البط فومنيا البط ف  -فوجود الجزا اتفوجود الجزا ات
د اذانػًا د اذانػًا ف جدوى مف تمؾ النصوت مػا لػـ تقتػرف بوسػا ؿ تك ػؿ احتراميػاا وبا فػو ف نجػف جدوى مف تمؾ النصوت مػا لػـ تقتػرف بوسػا ؿ تك ػؿ احتراميػاا وبا فػو ف نجػ

 صاغية فوامر الم"رع ونواىيو.صاغية فوامر الم"رع ونواىيو.

                                                           

جٛذ١ةاس ػثةذ هللا ِظةةطفٝ، اتفرةشاع اٌمةأٟٛٔ فةةٟ لةأْٛ اٌّشافؼةاخ اٌّذ١ٔةةح، داس شةراخ ٌٍٕشةةش، جٛذ١ةاس ػثةذ هللا ِظةةطفٝ، اتفرةشاع اٌمةأٟٛٔ فةةٟ لةأْٛ اٌّشافؼةاخ اٌّذ١ٔةةح، داس شةراخ ٌٍٕشةةش، ( ( 1))

اٌّشةشع اٌّظةشٞ اٌّشةشع اٌّظةشٞ اْ ٠ذةزٚ دةزٚ اْ ٠ذةزٚ دةزٚ إٌٝ إٌٝ   . ٠ٚذػٛ اٌثادس اٌّششع اٌؼشالٟ. ٠ٚذػٛ اٌثادس اٌّششع اٌؼشال126126ٟصص  ،،02120212اٌما٘شج، اٌما٘شج، 

( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼةاخ، تْ اٌغا٠ةح ( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼةاخ، تْ اٌغا٠ةح 11//5555ٔض اٌّادج )ٔض اٌّادج )إٌٝ إٌٝ   ػثاسج "أٚ أٚدع ِزوشج تذفاػٗ"ػثاسج "أٚ أٚدع ِزوشج تذفاػٗ"  تئضافحتئضافح

لٍُ اٌّذىّةح ِصٍّةا لٍُ اٌّذىّةح ِصٍّةا إٌٝ إٌٝ   ِزوشج تذفاػِٗزوشج تذفاػٗ  تئ٠ذاعتئ٠ذاع  أٞأِٞٓ افرشاع اٌذاٛس ٠رذمك تاٌذاٛس اتػرثاسٞ ِٓ افرشاع اٌذاٛس ٠رذمك تاٌذاٛس اتػرثاسٞ 

 ٠رذمك تذاٛسٖ اٌفؼٍٟ.٠رذمك تذاٛسٖ اٌفؼٍٟ.



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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تساىـ العديد مف افعتبارات وتبا"ر ت ثيرىػا بوجػو عػاـ فػا عمميػة تصػميـ الجػزا  تساىـ العديد مف افعتبارات وتبا"ر ت ثيرىػا بوجػو عػاـ فػا عمميػة تصػميـ الجػزا  
ة بػالجزا ا ة بػالجزا ا جرا يػجرا يػا وىذه افعتبارات منيا ما يتصؿ بالرايػة مػف اقتػراف القاعػدة اإلا وىذه افعتبارات منيا ما يتصؿ بالرايػة مػف اقتػراف القاعػدة اإلجرا اجرا ااإلاإل

مػػػوب حمايتيػػػػا مػػػوب حمايتيػػػػا ات بالنسػػػػبة لمحقػػػوؽ المواػػػػوعية المطات بالنسػػػػبة لمحقػػػوؽ المواػػػػوعية المطجػػػرا جػػػرا ومنيػػػا مػػػػا يتعمػػػؽ بوظي ػػػػة اإلومنيػػػا مػػػػا يتعمػػػؽ بوظي ػػػػة اإل
فػا سػبيؿ تيسػير الوصػوؿ فػا سػبيؿ تيسػير الوصػوؿ   جرا اجرا اقاا يًاا ومنيا ما يتصؿ باعتبارات العدالة والتر"يد اإلقاا يًاا ومنيا ما يتصؿ باعتبارات العدالة والتر"يد اإل

 ..((1  اليياالييا

ة وارورتيا فػا العمػؿ ة وارورتيا فػا العمػؿ جرا يجرا يولسنا فا معرض اففااة فا مواوع الجزا ات اإلولسنا فا معرض اففااة فا مواوع الجزا ات اإل
ة ة جرا يػػجرا يػػا بػؿ نحػػف بصػدد بيػاف فكػػرة السياسػة الت"ػريعية عنػػد واػع الجػزا ات اإلا بػؿ نحػػف بصػدد بيػاف فكػػرة السياسػة الت"ػريعية عنػػد واػع الجػزا ات اإلجرا ػاجرا ػااإلاإل

بحيػػث ف تكػػوف تمػػؾ الجػػزا ات بمثابػػة الرمػػاؿ المتحركػػة التػػا تبتمػػع الحقػػوؽ بحيػػث ف تكػػوف تمػػؾ الجػػزا ات بمثابػػة الرمػػاؿ المتحركػػة التػػا تبتمػػع الحقػػوؽ   وتصػػميميااوتصػػميمياا
 ..جرا اجرا االمواوعية لممتقاايفا وسببًا فا ت "ا ظاىرة اليدر اإلالمواوعية لممتقاايفا وسببًا فا ت "ا ظاىرة اليدر اإل

فػػػا فػػػرض الجػػػزا ات يعنػػػا وفػػػؽ معادلػػػة بسػػػيطةا اىمػػػاؿ العديػػػد مػػػف فػػػا فػػػرض الجػػػزا ات يعنػػػا وفػػػؽ معادلػػػة بسػػػيطةا اىمػػػاؿ العديػػػد مػػػف   اإلفػػػراطاإلفػػػراطإف إف 
صػ را كػؿ ذلػؾ صػ را كػؿ ذلػؾ نقطػة النقطػة الإلػ، إلػ،   ات القاا يةا واستنزاؼ لمجيد والمصاريؼ والرجػوعات القاا يةا واستنزاؼ لمجيد والمصاريؼ والرجػوعجرا جرا اإلاإل

 طرؼ.طرؼ.  أيأيف يصب بتاتًا فا مصمحة ف يصب بتاتًا فا مصمحة 

عمػػػ، الماال ػػػات عمػػػ، الماال ػػػات   جرا ػػػاجرا ػػػاكػػػؿ ت"ػػػدد مػػػف الم"ػػػرع فػػا اعمػػػاؿ الجػػػزا  اإلكػػػؿ ت"ػػػدد مػػػف الم"ػػػرع فػػا اعمػػػاؿ الجػػػزا  اإلفػػػإف فػػػإف   عميػػواعميػػوا
اػياع الحقػوؽ المواػوعية وعػدـ اػياع الحقػوؽ المواػوعية وعػدـ إل، إل،   ة ميما كاف حجميا و"كميا واثارىا يؤدية ميما كاف حجميا و"كميا واثارىا يؤديجرا يجرا ياإلاإل

ا والن قػػات ا والن قػػات ات التػػا اتاػػذت لحمايتيػػات التػػا اتاػػذت لحمايتيػػجػػرا جػػرا فعاليػػة القواعػػد القانونيػػة المواػػوعية واىػػدار اإلفعاليػػة القواعػػد القانونيػػة المواػػوعية واىػػدار اإل
 ..((7  التا بذلت فا ىذا السبيؿا مع افساح فرت ا يمة فعماؿ القواعد المواوعيةالتا بذلت فا ىذا السبيؿا مع افساح فرت ا يمة فعماؿ القواعد المواوعية

مػػف مػػف   -ومنيػػا الػػبط فومنيػػا الػػبط ف  -مػػف ىنػػا عمػػدت الت"ػػريعات لت فػػا النتػػا ج السػػمبية لمجػػزا مػػف ىنػػا عمػػدت الت"ػػريعات لت فػػا النتػػا ج السػػمبية لمجػػزا 
اػػ ؿ افاػػذ بمجموعػػة مػػف الوسػػا ؿ التػػا تسػػتيدؼ بعاػػيا عػػدـ تحقيػػؽ افثػػر القػػانونا اػػ ؿ افاػػذ بمجموعػػة مػػف الوسػػا ؿ التػػا تسػػتيدؼ بعاػػيا عػػدـ تحقيػػؽ افثػػر القػػانونا 

لحػػد الػػذي يبػػرر ذلػػؾا كمػػا اف الت"ػػريعات توظػػؼ كػػذلؾ لحػػد الػػذي يبػػرر ذلػػؾا كمػػا اف الت"ػػريعات توظػػؼ كػػذلؾ ااإلػػ، إلػػ،   لمعيػػب مػػا لػػـ يكػػف جسػػيماً لمعيػػب مػػا لػػـ يكػػف جسػػيماً 
 ..((3  القانونية لتحقيؽ ىذا اليدؼ ومنيا فكرة الراية وتحققياالقانونية لتحقيؽ ىذا اليدؼ ومنيا فكرة الراية وتحققيا  األفكاراألفكاربعض بعض 

                                                           

 ..044044صص  ( د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،( د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،1))

 ..4242صص  ػّش، ِظذس عاتك،ػّش، ِظذس عاتك،  إعّاػ١ًإعّاػ١ًٔث١ً ٔث١ً   د.د.( ( 0))

 ..213213صص  د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،( ( 2))
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اف ىنػػاؾ تباينػػًا حػػوؿ موقػػؼ الت"ػػريعات باصػػوت تحديػػد حػػافت اف ىنػػاؾ تباينػػًا حػػوؿ موقػػؼ الت"ػػريعات باصػػوت تحديػػد حػػافت   "ػػارة"ػػارةتجػػدر اإلتجػػدر اإل
 ..((1  البط ف عند ماال ة ال"كؿ الذي حدده الم"رع لمعمؿ القاا االبط ف عند ماال ة ال"كؿ الذي حدده الم"رع لمعمؿ القاا ا

قػػؼ الم"ػرع العراقػػاا نجػد اف معالجػػة مواػوع الػػبط ف لػـ تكػػف قػػؼ الم"ػرع العراقػػاا نجػد اف معالجػػة مواػوع الػػبط ف لػـ تكػػف مو مو إلػ، إلػ،   وبػالرجوعوبػالرجوع
ة ة جرا يػػجرا يػػبمسػػتوى الطمػػوحا حيػػث جػػا ت النصػػوت الااصػػة بيػػذا النػػوع مػػف الجػػزا ات اإلبمسػػتوى الطمػػوحا حيػػث جػػا ت النصػػوت الااصػػة بيػػذا النػػوع مػػف الجػػزا ات اإل

ب"كؿ متناثر فا ثنايا قانوف المرافعػات وىػو مػا ي"ػكؿ نقطػة سػمبية تسػجؿ عمػ، الم"ػرع ب"كؿ متناثر فا ثنايا قانوف المرافعػات وىػو مػا ي"ػكؿ نقطػة سػمبية تسػجؿ عمػ، الم"ػرع 
ية اكثػػػر اسػػػوة بالم"ػػػرع ية اكثػػػر اسػػػوة بالم"ػػػرع العراقػػػاا فكػػػاف حريػػػًا بالم"ػػػرع اف يتنػػػاوؿ ىػػػذا المواػػػوع ب"ػػػمولالعراقػػػاا فكػػػاف حريػػػًا بالم"ػػػرع اف يتنػػػاوؿ ىػػػذا المواػػػوع ب"ػػػمول

 المصري الذي واع نظرية عامة فا البط ف.المصري الذي واع نظرية عامة فا البط ف.

اف المتتبػػػع لقػػػانوف المرافعػػػات العراقػػػا يجػػػد اف مواػػػوع الػػػبط ف لػػػـ يجػػػد صػػػداه اف المتتبػػػع لقػػػانوف المرافعػػػات العراقػػػا يجػػػد اف مواػػػوع الػػػبط ف لػػػـ يجػػػد صػػػداه 
"ػابو "ػابو إذا إذا   ( والتػا تػنت عمػ، تيعتبػر التبميػ  بػاط ً ( والتػا تػنت عمػ، تيعتبػر التبميػ  بػاط ً 7777وبصريح النت سػوى فػا المػادة  وبصريح النت سػوى فػا المػادة  

 ..((7  ي وت الراية منوتي وت الراية منوتأو أو   نقت جوىري ياؿ بصحتونقت جوىري ياؿ بصحتوأو أو   عيبعيب

ومػػف اػػ ؿ الػػنت المتقػػدـ يتاػػح اف الم"ػػرع قػػد جمػػع مػػا بػػيف معيػػاريف لتحديػػد ومػػف اػػ ؿ الػػنت المتقػػدـ يتاػػح اف الم"ػػرع قػػد جمػػع مػػا بػػيف معيػػاريف لتحديػػد 
معيػػػػار افاػػػػ ؿ بال"ػػػكؿ الجػػػػوىريا الثػػػػانا فػػػوات الرايػػػػة التػػػػا قصػػػػدىا معيػػػػار افاػػػػ ؿ بال"ػػػكؿ الجػػػػوىريا الثػػػػانا فػػػوات الرايػػػػة التػػػػا قصػػػػدىا   األوؿاألوؿالػػػبط ف الػػػبط ف 

 ..جرا جرا الم"رع مف اإلالم"رع مف اإل

                                                           
ادةذ شةشائط ادةذ شةشائط أٚ أٚ   اٌزٞ ذخٍف ف١ٗ ادةذ ػٕاطةشٖ،اٌزٞ ذخٍف ف١ٗ ادةذ ػٕاطةشٖ،  جشائٟجشائ٠ٟؼشف اٌثطالْ تأٗ ٚطف ٠ٍذك تاٌؼًّ اإل٠ؼشف اٌثطالْ تأٗ ٚطف ٠ٍذك تاٌؼًّ اإل( ( 1))

اٌما١ٔٛٔةح ٌةٛ وةاْ اٌؼّةً طةذ١ذاج، ساجةغ: د. ِذّةٛد ِذّةذ ٘اشةُ، اٌما١ٔٛٔةح ٌةٛ وةاْ اٌؼّةً طةذ١ذاج، ساجةغ: د. ِذّةٛد ِذّةذ ٘اشةُ،   آشةاسٖآشةاسٖطذرٗ ٠ّٕٚؼٗ ِٓ ذشذ١ة طذرٗ ٠ّٕٚؼٗ ِٓ ذشذ١ة 

اٌّذاوّةاخ اٌّذ١ٔةح، اٌةذاس اٌجاِؼ١ةح، ت١ةشٚخ، تةال اٌّذاوّةاخ اٌّذ١ٔةح، اٌةذاس اٌجاِؼ١ةح، ت١ةشٚخ، تةال   أطٛيأطٛي؛ د. أ١ِٕح إٌّش، ؛ د. أ١ِٕح إٌّش، 145145صص  ِظذس عاتك،ِظذس عاتك،

 ..136136صص  عٕح ٔشش،عٕح ٔشش،

 أِا تخظٛص اٌّؼا١٠ش اٌخاطح ترذذ٠ذ داتخ اٌثطالْ فمذ ظٙشخ ػذج اذجا٘اخ:أِا تخظٛص اٌّؼا١٠ش اٌخاطح ترذذ٠ذ داتخ اٌثطالْ فمذ ظٙشخ ػذج اذجا٘اخ:

اٌةةثطالْ ٠رذمةةك ٌّجةةشد ِخاٌفةةح اٌةةثطالْ ٠رذمةةك ٌّجةةشد ِخاٌفةةح فةةئْ فةةئْ   : ِؼ١ةاس اٌشةةىً اٌجةةٛ٘شٞ: ٚتّٛجةةة ٘ةةزا اٌّؼ١ةةاس: ِؼ١ةاس اٌشةةىً اٌجةةٛ٘شٞ: ٚتّٛجةةة ٘ةةزا اٌّؼ١ةةاساألٚياألٚي

 درٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ٕض اٌّششع ػٍٝ اٌثطالْ.درٝ ٌٚٛ ٌُ ٠ٕض اٌّششع ػٍٝ اٌثطالْ.    جشاجشااٌشىً اٌجٛ٘شٞ ٌإلاٌشىً اٌجٛ٘شٞ ٌإل

ذّىةةٓ ِةةٓ اٌرّغةةه تةةاٌثطالْ ذّىةةٓ ِةةٓ اٌرّغةةه تةةاٌثطالْ إرا إرا   اٌصةةأٟ: ِؼ١ةةاس اٌاةةشس: ٠ٕشةةأ اٌةةثطالْ تّٛجةةة ٘ةةزا اٌّؼ١ةةاساٌصةةأٟ: ِؼ١ةةاس اٌاةةشس: ٠ٕشةةأ اٌةةثطالْ تّٛجةةة ٘ةةزا اٌّؼ١ةةاس

 ِرؼٍماج تإٌظاَ اٌؼاَ.ِرؼٍماج تإٌظاَ اٌؼاَ.أٚ أٚ   تغثة اٌّخاٌفح اٌشى١ٍح درٝ ٌٛ واْ اٌشىً جٛ٘ش٠اج تغثة اٌّخاٌفح اٌشى١ٍح درٝ ٌٛ واْ اٌشىً جٛ٘ش٠اج   أطاتٗأطاتٗاٌاشس اٌزٞ اٌاشس اٌزٞ 

واْ اٌؼّةً لةذ دمةك اٌغا٠ةح ِٕةٗ، درةٝ واْ اٌؼّةً لةذ دمةك اٌغا٠ةح ِٕةٗ، درةٝ إرا إرا   ُ تاٌثطالُْ تاٌثطالْاٌصاٌس: ِؼ١اس اٌغا٠ح: فٟ ٘زا اٌّؼ١اس ت ٠ّىٓ اٌذىاٌصاٌس: ِؼ١اس اٌغا٠ح: فٟ ٘زا اٌّؼ١اس ت ٠ّىٓ اٌذى

 ِا شاتٗ.ِا شاتٗ.أٚ أٚ   ٌٚٛ واْ اٌشىً ف١ٗ خًٌٍٚٛ واْ اٌشىً ف١ٗ خًٍ

؛ د. ِذّةٛد ِذّةذ ؛ د. ِذّةٛد ِذّةذ 3131  -3232صص  ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌرفظ١ً ساجغ: د. ٚجذٞ ساغةة، ِظةذس عةاتك،ٌٍّض٠ذ ِٓ اٌرفظ١ً ساجغ: د. ٚجذٞ ساغةة، ِظةذس عةاتك،

 ِٚا تؼذ٘ا.ِٚا تؼذ٘ا.  434434؛ د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِظذس عاتك، ؛ د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِظذس عاتك، 143143  -142142٘اشُ، ِظذس عاتك، ٘اشُ، ِظذس عاتك، 

ٔةض ٔةض إرا إرا   تةا الج تةا الج   جةشا جةشا أْٛ اٌّشافؼةاخ اٌّظةشٞ ٚاٌرةٟ ذةٕض "٠ىةْٛ اإلأْٛ اٌّشافؼةاخ اٌّظةشٞ ٚاٌرةٟ ذةٕض "٠ىةْٛ اإل( ِةٓ لة( ِةٓ لة0202ج )ج )ّادّادذماتٍٙا اٌذماتٍٙا اٌ( ( 0))

، ٚت ٠ذىةةُ ، ٚت ٠ذىةةُ جةةشا جةةشا شةةاتٗ ػ١ةةة ٌةةُ ذرذمةةك تغةةثثٗ اٌغا٠ةةح ِةةٓ اإلشةةاتٗ ػ١ةةة ٌةةُ ذرذمةةك تغةةثثٗ اٌغا٠ةةح ِةةٓ اإلأٚ إرا أٚ إرا   اٌمةةأْٛ طةةشادح ػٍةةٝ تطالٔةةٗ،اٌمةةأْٛ طةةشادح ػٍةةٝ تطالٔةةٗ،

 ".".جشا جشا شثد ذذمك اٌغا٠ح ِٓ اإلشثد ذذمك اٌغا٠ح ِٓ اإلإرا إرا   تاٌثطالْ سغُ إٌض ػ١ٍٗتاٌثطالْ سغُ إٌض ػ١ٍٗ



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

337 

ىنا ياتمػؼ موقػؼ الم"ػرع العراقػا عػف موقػؼ الم"ػرع المصػريا فػاألاير يجعػؿ ىنا ياتمػؼ موقػؼ الم"ػرع العراقػا عػف موقػؼ الم"ػرع المصػريا فػاألاير يجعػؿ 
رًا اساسػػيًا لمحكػـ بػػو وىػػو مػػا لػـ يااػػذ بػػو الم"ػػرع رًا اساسػػيًا لمحكػـ بػػو وىػػو مػػا لػـ يااػػذ بػػو الم"ػػرع مػف الػػنت الصػػريح عمػ، الػػبط ف معيػػامػف الػػنت الصػػريح عمػ، الػػبط ف معيػػا

 العراقا.العراقا.

ووفقػػػًا لموقػػػؼ الم"ػػػرع المصػػػري يك ػػػا المتمسػػػؾ بػػػبط ف العمػػػؿ اف يثبػػػت وجػػػود ووفقػػػًا لموقػػػؼ الم"ػػػرع المصػػػري يك ػػػا المتمسػػػؾ بػػػبط ف العمػػػؿ اف يثبػػػت وجػػػود 
ا لكف يكوف ا لكف يكوف جرا جرا العيب ال"كماا ومت، نجح فا اثباتوا افترض عدـ تحقؽ الراية مف اإلالعيب ال"كماا ومت، نجح فا اثباتوا افترض عدـ تحقؽ الراية مف اإل

تامػؼ ال"ػكؿ الػذي تامػؼ ال"ػكؿ الػذي   رغػـرغػـ  جػرا جػرا اف يثبػت تحقػؽ الرايػة مػف اإلاف يثبػت تحقػؽ الرايػة مػف اإل  جػرا جػرا لماصـ الذي با"ػر اإللماصـ الذي با"ػر اإل
 ..((1  تطمبو القانوفتطمبو القانوف

أمػػا الحالػػة التػػا تجمػػع مػػا بػػيف الم"ػػرعيف العراقػػا والمصػػري فيػػو الحكػػـ بػػبط ف أمػػا الحالػػة التػػا تجمػػع مػػا بػػيف الم"ػػرعيف العراقػػا والمصػػري فيػػو الحكػػـ بػػبط ف 
ا فمػػف اػػ ؿ م يػػـو الماال ػػة لػػنت المػػادة ا فمػػف اػػ ؿ م يػػـو الماال ػػة لػػنت المػػادة جػػرا جػػرا عنػػد عػػدـ تحقػػؽ الرايػػة مػػف اإلعنػػد عػػدـ تحقػػؽ الرايػػة مػػف اإل  جػػرا جػػرا اإلاإل
( مػػف قػػانوف المرافعػػات العراقػػا يتبػػيف انػػو ف مجػػاؿ لمحػػديث عػػف الػػبط ف متػػ، مػػا ( مػػف قػػانوف المرافعػػات العراقػػا يتبػػيف انػػو ف مجػػاؿ لمحػػديث عػػف الػػبط ف متػػ، مػػا 7777  
 ..جرا جرا حققت الراية مف اإلحققت الراية مف اإلتت

فكػػػػرة الرايػػػػة فػػػػا تحييػػػػد جػػػػزا  الػػػػبط فا حيػػػػث اف الحكػػػػـ فكػػػػرة الرايػػػػة فػػػػا تحييػػػػد جػػػػزا  الػػػػبط فا حيػػػػث اف الحكػػػػـ   أىميػػػػةأىميػػػػةمػػػػف ىنػػػػا تبػػػػدو مػػػػف ىنػػػػا تبػػػػدو 
ا وعمػػػ، مػػػف يتمسػػػؾ بػػػالبط ف لعيػػػب ا وعمػػػ، مػػػف يتمسػػػؾ بػػػالبط ف لعيػػػب جػػػرا جػػػرا اإلاإلبػػػالبط ف مرىػػػوف بعػػػدـ تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف بػػػالبط ف مرىػػػوف بعػػػدـ تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف 

عػدـ تحقػؽ الرايػة مػف عػدـ تحقػؽ الرايػة مػف   إثبػاتإثبػاتوجود العيب ال"كما الذي يدعيوا كذلؾ عميو وجود العيب ال"كما الذي يدعيوا كذلؾ عميو   إثباتإثبات"كما "كما 
 لعيب.لعيب.بسبب ىذا ابسبب ىذا ا  جرا جرا اإلاإل

لقد ثار الا ؼ حوؿ معيار عدـ تحقؽ الرايةا ىػؿ يقصػد منػو تامػؼ الرايػة مػف لقد ثار الا ؼ حوؿ معيار عدـ تحقؽ الرايةا ىػؿ يقصػد منػو تامػؼ الرايػة مػف 
 أـ الراية مف ال"كؿ؟أـ الراية مف ال"كؿ؟  جرا جرا اإلاإل

اف المقصػػود بالرايػػة اف المقصػػود بالرايػػة   -ال قػػو المصػػريال قػػو المصػػري  فسػػيمافسػػيماو و   -((7  وبيػذا الصػػدد يكػػاد يجمػػع ال قػػووبيػذا الصػػدد يكػػاد يجمػػع ال قػػو
فقػػد تتحقػػؽ الرايػػة فقػػد تتحقػػؽ الرايػػة   جػػرا جػػرا اإلاإلالبيػػاف المطمػػوبا ولػػيس الرايػػة مػػف البيػػاف المطمػػوبا ولػػيس الرايػػة مػػف أو أو   ىػػا الرايػػة مػػف ال"ػػكؿىػػا الرايػػة مػػف ال"ػػكؿ

رغػـ ذلػؾا رغػـ ذلػؾا   -كاف الم"ػرع قػد نػت عمػ، الػبط فكاف الم"ػرع قػد نػت عمػ، الػبط فإذا إذا   -ويكوف باط ً ويكوف باط ً   جرا اجرا ااإلاإلالعمؿ العمؿ   مفمف
 البياف المطموب.البياف المطموب.أو أو   لعدـ تحقؽ الراية مف ال"كؿلعدـ تحقؽ الراية مف ال"كؿ

                                                           

 ..144144صص  د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،د. ِذّٛد ِذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،( ( 1))

؛ ؛ 3434صص  ؛ د. ٚجذٞ ساغة، ِظذس عةاتك،؛ د. ٚجذٞ ساغة، ِظذس عةاتك،020020  -021021صص  ذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،ذّذ ٘اشُ، ِظذس عاتك،( د. ِذّٛد ِ( د. ِذّٛد 0ِ))

 ..201201صص  د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،
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رغػـ تحقػؽ غايتػو كعمػؿ يمكػف المطمػوب رغػـ تحقػؽ غايتػو كعمػؿ يمكػف المطمػوب   -فعم، سبيؿ المثاؿا يبطػؿ التبميػ  مػث ً فعم، سبيؿ المثاؿا يبطػؿ التبميػ  مػث ً 
أو أو   ارياػػوارياػػولػػنقت فػػا بيػػاف مػف بيانػػات التبميػػ  مثػػؿ تلػػنقت فػػا بيػػاف مػف بيانػػات التبميػػ  مثػػؿ ت  -تبميرػو مػػف معرفػػة ماػػموف التبميػ تبميرػو مػػف معرفػػة ماػػموف التبميػ 

 توقيع القا ـ بالتبمي ا وذلؾ لعدـ تحقؽ الراية مف البياف الناقت.توقيع القا ـ بالتبمي ا وذلؾ لعدـ تحقؽ الراية مف البياف الناقت.

ف يعنػػا سػػوى تحقيػػؽ ال"ػػكؿ المبا"ػػر لمعمػػؿ ف يعنػػا سػػوى تحقيػػؽ ال"ػػكؿ المبا"ػػر لمعمػػؿ   جػػرا جػػرا اإلاإلاف تحقػػؽ الرايػػة مػػف "ػػكؿ اف تحقػػؽ الرايػػة مػػف "ػػكؿ 
فا ىذه الحالة فمف يػؤثر فػا صػحة العمػؿ فا ىذه الحالة فمف يػؤثر فػا صػحة العمػؿ   جرا جرا اإلاإلتامؼ "كؿ تامؼ "كؿ إذا إذا   القاا اا وليذا فانوالقاا اا وليذا فانو

فػا ىػذه الحالػةا وىػذا المبػدأ فػا ىػذه الحالػةا وىػذا المبػدأ أياًا أياًا   ير صحتوير صحتوتقر تقر إل، إل،   القاا اا وتؤدي الطبيعة الوسيميةالقاا اا وتؤدي الطبيعة الوسيمية
ليػذا العمػؿ يتمثػؿ فيمػا ليػذا العمػؿ يتمثػؿ فيمػا   جرا ػاجرا ػااإلاإلفنيًا فا نظرية العمػؿ القاػا اا فال"ػكؿ فنيًا فا نظرية العمػؿ القاػا اا فال"ػكؿ   أساساأساسايجد لو يجد لو 

  أمػػاأمػػاذات ماػػموف معػػيف يحقػػؽ تتابعيػػا اػػمانات معينػػةا ذات ماػػموف معػػيف يحقػػؽ تتابعيػػا اػػمانات معينػػةا   اتاتإجػػرا إجػػرا ي راػػو القػػانوف مػػف ي راػػو القػػانوف مػػف 
 ..((1  فيا درجة ابعد فا "كؿ العمؿ القاا افيا درجة ابعد فا "كؿ العمؿ القاا ا  جرا جرا اإلاإل"كمية "كمية 

طالما اف طالما اف   -كاف يقا، بالبط ف فا حالة عدـ وجود النتكاف يقا، بالبط ف فا حالة عدـ وجود النتإذا إذا   انوانو  رةرة"ا"ااإلاإلتجدر تجدر 
وجػد نػت بػذلؾ وجػد نػت بػذلؾ إذا إذا   ف  "ؾ فا انو يقا، بالبط ف  مف باب أول،(ف  "ؾ فا انو يقا، بالبط ف  مف باب أول،(  -الراية لـ تتحقؽالراية لـ تتحقؽ

 مت، تبيف اف الراية لـ تتحقؽ.مت، تبيف اف الراية لـ تتحقؽ.

عػدـ وجػوده ىػو عػدـ وجػوده ىػو أو أو   مف كؿ ما تقدـ يتاح انو لـ يعد وجود الػنت عمػ، الػبط فمف كؿ ما تقدـ يتاح انو لـ يعد وجود الػنت عمػ، الػبط ف
نمػاا ا فا تقرير الػبط ففا تقرير الػبط ف  األساساألساس نمػاوا  ىػو تحقػؽ الرايػة مػف عػدمياا ووجػود ىػو تحقػؽ الرايػة مػف عػدمياا ووجػود   األسػاساألسػاساصػبح اصػبح   وا 

ذ ي تػرض ذ ي تػرض عم، مف يدعا عػدـ تحقػؽ الرايػةا إعم، مف يدعا عػدـ تحقػؽ الرايػةا إ  اإلثباتاإلثباتالنت انما يكوف سببًا فا تيسير النت انما يكوف سببًا فا تيسير 
عنػد عػدـ عنػد عػدـ   أماأماتحقؽ الرايةا تحقؽ الرايةا   إثباتإثباتتامؼ الراية فا ىذه الحالةا وعم، مف يدعا العكس تامؼ الراية فا ىذه الحالةا وعم، مف يدعا العكس 

نبرػػػا عميػػػو اف يثبػػػت نبرػػػا عميػػػو اف يثبػػػت يي  جػػػرا جػػػرا اإلاإلوجػػود الػػػنت فاألصػػػؿ اف مػػػف يػػػدعا تامػػػؼ الرايػػة مػػػف وجػػود الػػػنت فاألصػػػؿ اف مػػػف يػػػدعا تامػػػؼ الرايػػة مػػػف 
 ..((7  ذلؾذلؾ

وقد يبدو مف الطبيعا اف يثار التساؤؿ حوؿ مدى سمطة القااا فا البحث عف وقد يبدو مف الطبيعا اف يثار التساؤؿ حوؿ مدى سمطة القااا فا البحث عف 
التػػا تػػداؿ فػػا صػػميـ التػػا تػػداؿ فػػا صػػميـ   األمػػوراألمػػورتحقػػؽ الرايػػة واػػوابطياا حيػػث ت"ػػكؿ ىػػذه المسػػ لة مػػف تحقػػؽ الرايػػة واػػوابطياا حيػػث ت"ػػكؿ ىػػذه المسػػ لة مػػف 

 عمؿ القااا.عمؿ القااا.

                                                           

 ..4343  -4242صص  آدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،آدَ إٌذاٚٞ، ِظذس عاتك،( ( 1))

 ..442442صص  د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِظذس عاتك،د. ػثذ اٌثاعط ج١ّؼٟ، ِظذس عاتك،( ( 0))
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ليػػذا التسػػاؤؿ قػػا ً  اف البحػػث عػػف ىػػذه الرايػػة انمػػا ليػػذا التسػػاؤؿ قػػا ً  اف البحػػث عػػف ىػػذه الرايػػة انمػػا   ((1  جرا ػػاجرا ػػااإلاإللقػػد تصػػدى ال قػػو لقػػد تصػػدى ال قػػو 
حػػث عػػف المصػػمحة التػػا قصػػدىا الم"ػػرع حمايتيػػا مػػف ىػػذا ال"ػػكؿا فعمػػ، القااػػا حػػث عػػف المصػػمحة التػػا قصػػدىا الم"ػػرع حمايتيػػا مػػف ىػػذا ال"ػػكؿا فعمػػ، القااػػا ىػػو بىػػو ب

البحػػث فػػا كػػؿ حالػػة عمػػ، حػػدة عػػف الرايػػة التػػا يقصػػدىا الم"ػػرع مػػف اسػػتمزامو لم"ػػكؿا البحػػث فػػا كػػؿ حالػػة عمػػ، حػػدة عػػف الرايػػة التػػا يقصػػدىا الم"ػػرع مػػف اسػػتمزامو لم"ػػكؿا 
كانػػت ىػػذه الرايػػة قػػد تحققػػت مػػف عدمػػوا وتقػػدير تحقػػؽ الرايػػة مػػف ال"ػػكؿ مػػف كانػػت ىػػذه الرايػػة قػػد تحققػػت مػػف عدمػػوا وتقػػدير تحقػػؽ الرايػػة مػػف ال"ػػكؿ مػػف إذا إذا   ومػػاومػػا

 طة التقديرية لقااا المواوع.طة التقديرية لقااا المواوع.عدمو انما ىا مس لة مواوعية تداؿ فا نطاؽ السمعدمو انما ىا مس لة مواوعية تداؿ فا نطاؽ السم

ف يجػوز لقااػا المواػوع اف يقػرر اف الرايػة مػف "ػكؿ معػيف ف يجػوز لقااػا المواػوع اف يقػرر اف الرايػة مػف "ػكؿ معػيف   األحػواؿاألحػواؿوفا كؿ وفا كؿ 
انػػو ف يممػػؾ تحديػػد غايػػة انػػو ف يممػػؾ تحديػػد غايػػة   أيأيالقػػانوفا القػػانوفا   أرادىػػاأرادىػػاىػػا غايػػة معينػػة تاتمػػؼ عػػف الرايػػة التػػا ىػػا غايػػة معينػػة تاتمػػؼ عػػف الرايػػة التػػا 

 غير التا قصدىا الم"رع.غير التا قصدىا الم"رع.

الصػػريح الصػػريح الػنت الػنت   ب سػموبب سػموبمػف كػؿ مػا تقػدـ يمكػػف القػوؿ اف الػبط ف لػـ يعػػد ياتػزؿ مػف كػؿ مػا تقػدـ يمكػػف القػوؿ اف الػبط ف لػـ يعػػد ياتػزؿ 
مػػدى تحقيػػؽ مػػدى تحقيػػؽ إلػػ، إلػػ،   ا بػػؿ تعػػدى ذلػػؾ ليػػتـ بػػالنظرا بػػؿ تعػػدى ذلػػؾ ليػػتـ بػػالنظراإلجبػػارياإلجبػػاريبػػالبط ف بػػالبط ف   ،،مػػا يسػػممػػا يسػػمأو أو   عميػػواعميػػوا

ال"ػػػكؿ لرايتػػػو المن"ػػػودةا فمػػػـ تعػػػد النصػػػوت الجامػػػدة وسػػػيمة ليػػػدر الحقػػػوؽا ولػػػـ تعػػػد ال"ػػػكؿ لرايتػػػو المن"ػػػودةا فمػػػـ تعػػػد النصػػػوت الجامػػػدة وسػػػيمة ليػػػدر الحقػػػوؽا ولػػػـ تعػػػد 
الماال ة ال"كمية البسيطة سببًا لمحكـ بالبط ف بؿ اصبح معيار الحكـ بالبط ف مرىونًا الماال ة ال"كمية البسيطة سببًا لمحكـ بالبط ف بؿ اصبح معيار الحكـ بالبط ف مرىونًا 

 الم"رع مف ال"كؿ المحدد.الم"رع مف ال"كؿ المحدد.  أرادىاأرادىاتا تا بعدـ تحقؽ الراية البعدـ تحقؽ الراية ال

 املبحث انثانث
 تطبيقاث فكرة انغايت يف قاوىن املرافعاث املدويت

كثيرة ىا التطبيقات المتعمقة ب كرة الراية فا قانوف المرافعػاتا والتطػرؽ لجميعيػا كثيرة ىا التطبيقات المتعمقة ب كرة الراية فا قانوف المرافعػاتا والتطػرؽ لجميعيػا 
فػا ىػػذه المناسػػبة ىػػا مػػف الصػػعوبة بمكػػاف كػوف البحػػث ف يتسػػع ليػػاا ولعػػؿ مػػف الم يػػد فػا ىػػذه المناسػػبة ىػػا مػػف الصػػعوبة بمكػػاف كػوف البحػػث ف يتسػػع ليػػاا ولعػػؿ مػػف الم يػػد 

   عم، بعاياا ومعرفة مدى فاعمية فكرة الراية فييا.  عم، بعاياا ومعرفة مدى فاعمية فكرة الراية فييا.تسميط الاو تسميط الاو 

ومػػف بػػيف تمػػػؾ التطبيقػػات مػػػا جػػا  فػػػا البػػاب الرابػػػع مػػف قػػػانوف المرافعػػات تحػػػت ومػػف بػػيف تمػػػؾ التطبيقػػات مػػػا جػػا  فػػػا البػػاب الرابػػػع مػػف قػػػانوف المرافعػػات تحػػػت 
عنػػػواف نظػػػاـ الجمسػػػة وسػػػماع الػػػدعوىا حيػػػث تاػػػمف ىػػػذا البػػػاب مواػػػوعًا فػػػا غايػػػة عنػػػواف نظػػػاـ الجمسػػػة وسػػػماع الػػػدعوىا حيػػػث تاػػػمف ىػػػذا البػػػاب مواػػػوعًا فػػػا غايػػػة 

 إف وىو ت جيؿ الدعوىا حيث بيف الم"رع اوابط الت جيؿ وحافتو.إف وىو ت جيؿ الدعوىا حيث بيف الم"رع اوابط الت جيؿ وحافتو.  األىميةاألىمية

                                                           

 ..642642صص  د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،( ( 1))
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الػػدفوع ال"ػػكمية ومعرفػػة دور فكػػرة الػػدفوع ال"ػػكمية ومعرفػػة دور فكػػرة   فسػػيمافسػػيمامواػػوع الػػدفوع و مواػػوع الػػدفوع و إلػػ، إلػػ،   سػػيتـ التطػػرؽسػػيتـ التطػػرؽكمػػا كمػػا 
 الراية فيياا كؿ ذلؾ سيكوف فا المطمبيف اآلتييف:الراية فيياا كؿ ذلؾ سيكوف فا المطمبيف اآلتييف:

 األولاملطهب 
 فكرة انغايت وتأرجيم اندعىي

وظي ػػػة وظي ػػػة   أحيانػػاأحيانػػاالمػػؤثرة عمػػػ، سػػير الػػدعوى كونيػػا تػػؤدي المػػؤثرة عمػػػ، سػػير الػػدعوى كونيػػا تػػؤدي   األمػػوراألمػػوريعػػد الت جيػػؿ مػػف يعػػد الت جيػػؿ مػػف 
إلػػ، إلػػ،   ومػػا يػػؤدي فػػا نيايػػة المطػػاؼومػػا يػػؤدي فػػا نيايػػة المطػػاؼ  أجميػػاأجميػػاع مػػف ع مػػف معاكسػػة وىػػدفًا غيػػر الػػذي قصػػده الم"ػػر معاكسػػة وىػػدفًا غيػػر الػػذي قصػػده الم"ػػر 

 الظمـا وقد "اع منذ القدـ اف آفة القاا  ىو الت جيؿ.الظمـا وقد "اع منذ القدـ اف آفة القاا  ىو الت جيؿ.

نظػػر نظػػر   أثنػػا أثنػػا الػػدعوىا بانػػو قػػرار قاػػا ا تنظيمػػا تصػػدره المحكمػػة الػػدعوىا بانػػو قػػرار قاػػا ا تنظيمػػا تصػػدره المحكمػػة   ((1  يعػػرؼ ت جيػػؿيعػػرؼ ت جيػػؿ
 تعديمو.تعديمو.أو أو   تبديموتبديموأو أو   الدعوى ويجوز ليا بالعدوؿ عنوالدعوى ويجوز ليا بالعدوؿ عنو

مػف ذلػؾ اسػتيعاب مػف ذلػؾ اسػتيعاب   أرادتأرادتا ا اف الت"ريعات عندما واعت نظاـ ت جيؿ الدعوىا انماف الت"ريعات عندما واعت نظاـ ت جيؿ الدعوىا انم
عطػػػا الحػػػافت القػػػاىرة والطار ػػػة التػػػا يمكػػػف اف تعتػػػرض سػػػير الػػػدعوىا الحػػػافت القػػػاىرة والطار ػػػة التػػػا يمكػػػف اف تعتػػػرض سػػػير الػػػدعوىا  عطػػػا وا  المتقااػػػيف المتقااػػػيف   وا 

الم"ػػػػرع الم"ػػػػرع   أعطػػػػ،أعطػػػػ،حيػػػػث حيػػػػث لحػػػػيف زواؿ السػػػػبب الموجػػػػب لمت جيػػػػؿا لحػػػػيف زواؿ السػػػػبب الموجػػػػب لمت جيػػػػؿا   أواػػػػاعيـأواػػػػاعيـفرصػػػة تيي ػػػػة فرصػػػة تيي ػػػػة 
مػػف مػػف أو أو   محكمػػة المواػػوع سػػمطة ت جيػػؿ الػػدعوى بنػػاً  عمػػ، مقتاػػيات الحالػػةمحكمػػة المواػػوع سػػمطة ت جيػػؿ الػػدعوى بنػػاً  عمػػ، مقتاػػيات الحالػػة  ((7  العراقػػاالعراقػػا

لحيف موافاتيا بالمسػتندات الاػرورية لحيف موافاتيا بالمسػتندات الاػرورية أو أو   مف الدوا ر الرسميةامف الدوا ر الرسميةا  ؽؽأوراأورااجؿ الحصوؿ عم، اجؿ الحصوؿ عم، 
 فا الدعوى.فا الدعوى.

حتػػ، لممحكمػػة عنػػد حتػػ، لممحكمػػة عنػػد أو أو   الت جيػػؿ ومبراتػػو لماصػػوـالت جيػػؿ ومبراتػػو لماصػػوـ  أىميػػةأىميػػةوقػػد ف ياتمػػؼ اثنػػاف فػػا وقػػد ف ياتمػػؼ اثنػػاف فػػا 
  إف نػو مػفإف نػو مػفـ امانات التقااػا ومقومػات نجاحػوا ـ امانات التقااػا ومقومػات نجاحػوا ليوا وىو ما ي"كؿ احد دعا ليوا وىو ما ي"كؿ احد دعا إإالحاجة الحاجة 

ممة حؽ يراد بيػا باطػؿا وتػـ ت ريػ  ىػذا ممة حؽ يراد بيػا باطػؿا وتػـ ت ريػ  ىػذا ف كف كت جيؿ الدعوى أصبح اآلت جيؿ الدعوى أصبح اآلب ف ب ف   المؤسؼ القوؿالمؤسؼ القوؿ
النظػػػاـ مػػػف محتػػػواه وىدفػػػو افسػػػم،ا واصػػػبح التعسػػػؼ ىػػػا الع مػػػة ال ارقػػػة فػػػا ت جيػػػؿ النظػػػاـ مػػػف محتػػػواه وىدفػػػو افسػػػم،ا واصػػػبح التعسػػػؼ ىػػػا الع مػػػة ال ارقػػػة فػػػا ت جيػػػؿ 

إلػػػ، إلػػػ،   الػػػدعوىا بحيػػػث اصػػػبح الت جيػػػؿ مرادفػػػًا لمظمػػػـ مػػػف اػػػ ؿ سػػػعا بعػػػض المتقااػػػيفالػػػدعوىا بحيػػػث اصػػػبح الت جيػػػؿ مرادفػػػًا لمظمػػػـ مػػػف اػػػ ؿ سػػػعا بعػػػض المتقااػػػيف
 استر لو اب"ع استر ؿ.استر لو اب"ع استر ؿ.

                                                           

 ..064064صص  د. ػثاط اٌؼثٛدٞ، ِظذس عاتك،د. ػثاط اٌؼثٛدٞ، ِظذس عاتك،( ( 1))
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بنػا  بنػا  أو أو   تمقػا  ن سػياتمقػا  ن سػيا  الت جيؿ الذي تقرره المحكمة مفالت جيؿ الذي تقرره المحكمة مف  ((1  ويقصد بالت جيؿ التعس اويقصد بالت جيؿ التعس ا
جديػػػة تبػػػيف فػػػا محاػػػر الجمسػػػة بقصػػػد تػػػ اير ال صػػػؿ فػػػا جديػػػة تبػػػيف فػػػا محاػػػر الجمسػػػة بقصػػػد تػػػ اير ال صػػػؿ فػػػا   أسػػػبابأسػػػبابعمػػػ، طمػػػب بػػػدوف عمػػػ، طمػػػب بػػػدوف 

أو أو   لعدة مرات وسوا  لذات السػببلعدة مرات وسوا  لذات السػببأو أو   طمب الت جيؿ ألوؿ مرةطمب الت جيؿ ألوؿ مرةأو أو   الدعوى سوا  كاف قرارالدعوى سوا  كاف قرار
 ألسباب ماتم ة فا كؿ مرة.ألسباب ماتم ة فا كؿ مرة.

ف التعسػػؼ فػػا اسػػتعماؿ الت جيػػؿ ىػػو أ"ػػد اطػػرًا عمػػ، الحقػػوؽ  بمػػا يػػؤدي مػػف ف التعسػػؼ فػػا اسػػتعماؿ الت جيػػؿ ىػػو أ"ػػد اطػػرًا عمػػ، الحقػػوؽ  بمػػا يػػؤدي مػػف إإ
بسػبب تكػرار الت جيػؿ لمجػرد المماطمػة بسػبب تكػرار الت جيػؿ لمجػرد المماطمػة   اتاتجػرا جػرا اإلاإلادة لمن قات وىدر لموقت نتيجة بػط  ادة لمن قات وىدر لموقت نتيجة بػط  زيزي

 والتسويؼ تعس ًا فا استعمالو عم، نحو يمحؽ اررًا بالاصوـ.والتسويؼ تعس ًا فا استعمالو عم، نحو يمحؽ اررًا بالاصوـ.

ولسنا فا معرض الحديث عف التعسػؼ فػا ت جيػؿ الػدعوىا فالمؤل ػات العامػة قػد ولسنا فا معرض الحديث عف التعسػؼ فػا ت جيػؿ الػدعوىا فالمؤل ػات العامػة قػد 
  جيؿ الدعوى. جيؿ الدعوى.فا ىذا المواوعا بؿ نحف بصدد بياف فكرة الراية فا تفا ىذا المواوعا بؿ نحف بصدد بياف فكرة الراية فا ت  أفااتأفاات

عنػدما أجػاز لممحكمػة ت جيػؿ الػدعوى فإنػو فػا الوقػت ن سػو عنػدما أجػاز لممحكمػة ت جيػؿ الػدعوى فإنػو فػا الوقػت ن سػو   ((7  إف الم"رع العراقػاإف الم"رع العراقػا
قػػد قيػػد المحكمػػة باػػرورة وجػػود سػػبب م"ػػروعا كمػػا منػػع ت جيػػؿ الػػدعوى اكثػػر مػػف مػػرة قػػد قيػػد المحكمػػة باػػرورة وجػػود سػػبب م"ػػروعا كمػػا منػػع ت جيػػؿ الػػدعوى اكثػػر مػػف مػػرة 

 رأت المحكمة ما يقتاا ذلؾ لحسف سير العدالة.رأت المحكمة ما يقتاا ذلؾ لحسف سير العدالة.إذا إذا   لذات السببا إفلذات السببا إف

جسػػد فػػا اف الت جيػػؿ ينبرػػا أف ينحػػرؼ جسػػد فػػا اف الت جيػػؿ ينبرػػا أف ينحػػرؼ فكػػرة الرايػػة تتفكػػرة الرايػػة تتبػػ ف بػػ ف   مػػف ىنػػا يمكػػف القػػوؿامػػف ىنػػا يمكػػف القػػوؿا
كػػاف الت جيػػؿ لػػذات كػػاف الت جيػػؿ لػػذات إذا إذا   عػػف المسػػار المحػػدد لػػوا حيػػث ي اػػذ ت جيػػؿ الػػدعوى منحػػًا سػػمبياً عػػف المسػػار المحػػدد لػػوا حيػػث ي اػػذ ت جيػػؿ الػػدعوى منحػػًا سػػمبياً 

المتقااػيف لت فػا المتقااػيف لت فػا   أمػاـأمػاـالمجاؿ المجاؿ   إفساحإفساحمف الت جيؿ ىو لررض مف الت جيؿ ىو لررض   األساسيةاألساسيةالسببا فالراية السببا فالراية 
تػػػا تػػػا كانػػػت غايػػػة الاصػػػـو عمػػػ، اػػػ ؼ الرايػػػة الكانػػػت غايػػػة الاصػػػـو عمػػػ، اػػػ ؼ الرايػػػة الإذا إذا   الػػػدعوىا لكػػػفالػػػدعوىا لكػػػف  سػػػيرسػػػيرمػػػا يطػػػرأ عمػػػ، مػػػا يطػػػرأ عمػػػ، 
ار واحػػد أف وىػػو رد طمػػب ار واحػػد أف وىػػو رد طمػػب ايػػايػػ  أمػاـأمػاـالمحكمػػة فػا ىػػذه الحالػػة تكػػوف المحكمػػة فػا ىػػذه الحالػػة تكػػوف فػػإف فػػإف   توااىػا الم"ػػرعاتوااىػا الم"ػػرعا

الحيمولة دوف استعماؿ ىذا الحؽ ب"كؿ الحيمولة دوف استعماؿ ىذا الحؽ ب"كؿ   أرادأرادوالم"رع عند واع ىذا القيدا انما والم"رع عند واع ىذا القيدا انما الت جيؿا الت جيؿا 
 ت جيؿ تعس ا.ت جيؿ تعس ا.إل، إل،   يتناقض مع فمس ة الت جيؿ بحيث يتحوؿ مف ت جيؿ م"روعيتناقض مع فمس ة الت جيؿ بحيث يتحوؿ مف ت جيؿ م"روع

ز ت جيؿ الػدعوى لػذات السػبب اكثػر مػف مػرة انمػا ز ت جيؿ الػدعوى لػذات السػبب اكثػر مػف مػرة انمػا إف الم"رع العراقا عندما لـ يجإف الم"رع العراقا عندما لـ يج
اعتبر تكرار طمبات الت جيؿ انحرافًا عف الراية التا قصدىا عنػد واػع الػنت والمتمثمػة اعتبر تكرار طمبات الت جيؿ انحرافًا عف الراية التا قصدىا عنػد واػع الػنت والمتمثمػة 

                                                           

و١ٍةح اٌذمةٛق، و١ٍةح اٌذمةٛق، إٌةٝ إٌةٝ   شائش سجة ادّذ، ذأج١ً اٌّشافؼح فٟ اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔح، سعةاٌح ِاجغةر١ش ِمذِةحشائش سجة ادّذ، ذأج١ً اٌّشافؼح فٟ اٌذػٜٛ اٌّذ١ٔح، سعةاٌح ِاجغةر١ش ِمذِةح( ( 1))

 ..3232صص  ،،02100210جاِؼح اٌّٛطً، جاِؼح اٌّٛطً، 

 ( ِشافؼاخ ِظشٞ.( ِشافؼاخ ِظشٞ.4343( ِشافؼاخ ػشالٟ، اٌّادج )( ِشافؼاخ ػشالٟ، اٌّادج )6060ٌّادج )ٌّادج )( ِٓ ا( ِٓ ا00ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 0))
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حػاؿ حصػوؿ طػارئ مػا ا حػاؿ حصػوؿ طػارئ مػا ا   أواػاعيـأواػاعيـالاصػوـ وقتػًا مناسػبًا ألجػؿ ترتيػب الاصػوـ وقتػًا مناسػبًا ألجػؿ ترتيػب   إعطا إعطا بوجوب بوجوب 
صػػمحة وبػػدأت صػػمحة وبػػدأت مػػا انت ػػت تمػػؾ الممػػا انت ػػت تمػػؾ المإذا إذا   إف أف حقػػوؽ الاصػػـو تكػػوف غيػػر جػػديرة بالحمايػػةإف أف حقػػوؽ الاصػػـو تكػػوف غيػػر جػػديرة بالحمايػػة

 تتجو نحو التعسؼ.تتجو نحو التعسؼ.

باصوت آلية تقديـ طمبات الت جيؿ مف قبؿ الاصوـا فػالم حظ اف الم"ػرع باصوت آلية تقديـ طمبات الت جيؿ مف قبؿ الاصوـا فػالم حظ اف الم"ػرع   أماأما
والحيمولػػػة دوف والحيمولػػػة دوف   اتاتجػػػرا جػػػرا اإلاإلالعراقػػػا قػػػد وظػػػؼ فكػػػرة الرايػػػة مػػػف اجػػػؿ ت عيػػػؿ مبػػػدا تركيػػػز العراقػػػا قػػػد وظػػػؼ فكػػػرة الرايػػػة مػػػف اجػػػؿ ت عيػػػؿ مبػػػدا تركيػػػز 

مػػػف آثػػػار سػػػمبية عمػػػ، عمميػػػة مػػػف آثػػػار سػػػمبية عمػػػ، عمميػػػة   األمػػػراألمػػػرومػػػا يترتػػػب عمػػػ، ىػػػذا ومػػػا يترتػػػب عمػػػ، ىػػػذا   جرا ػػػاجرا ػػػااإلاإلالوقػػػوع فػػػا اليػػػدر الوقػػػوع فػػػا اليػػػدر 
 التقااا.التقااا.

العراقػػػا عمػػػ، الاصػػػـ الػػػذي يتقػػػدـ بطمػػػب الت جيػػػؿ غيػػػر العراقػػػا عمػػػ، الاصػػػـ الػػػذي يتقػػػدـ بطمػػػب الت جيػػػؿ غيػػػر   ((1  ث أوجػػػب الم"ػػػرعث أوجػػػب الم"ػػػرعحيػػػحيػػػ
التبم  بيـو المرافعة الذي أجمت التبم  بيـو المرافعة الذي أجمت الحاار فا المرافعة بارورة مراجعة المحكمة مف اجؿ الحاار فا المرافعة بارورة مراجعة المحكمة مف اجؿ 

الدعوىا ف ا ىػذه ال راػية يعػد ىػذا الاصػـ مبمرػًا بيػوـ المرافعػة تمقا يػًا دوف حاجػة الدعوىا ف ا ىػذه ال راػية يعػد ىػذا الاصػـ مبمرػًا بيػوـ المرافعػة تمقا يػًا دوف حاجػة إليو إليو 
 ليو.ليو.ورقة تبمي  إورقة تبمي  إ  إلصدارإلصدار

ف الم"ػػرع قػػد افتػػرض عمػػـ طالػػب الت جيػػؿ بيػػـو المرافعػػةا فف الرايػػة قػػد ف الم"ػػرع قػػد افتػػرض عمػػـ طالػػب الت جيػػؿ بيػػـو المرافعػػةا فف الرايػػة قػػد وي حػػظ اوي حػػظ ا
تحققػػتا فمػػف يتقػػدـ بطمػػب الت جيػػؿ عميػػو توقػػع موافقػػة المحكمػػةا ومػػا داـ الاصػػـ تقػػدـ تحققػػتا فمػػف يتقػػدـ بطمػػب الت جيػػؿ عميػػو توقػػع موافقػػة المحكمػػةا ومػػا داـ الاصػػـ تقػػدـ 

والتبمي  انما يكوف تمقا يًا عنػدما يػدرؾ الم"ػرع افتػراض والتبمي  انما يكوف تمقا يًا عنػدما يػدرؾ الم"ػرع افتػراض   األمراألمربطمب في ترض فيو متابعة بطمب في ترض فيو متابعة 
عنػػػػد واػػػػع عنػػػػد واػػػػع   أرادىػػػػاأرادىػػػػاا تحقػػػػؽ الرايػػػػة التػػػػا ا تحقػػػػؽ الرايػػػػة التػػػػا وىػػػػو مػػػػا يعنػػػػوىػػػػو مػػػػا يعنػػػػ  بػػػػاألمربػػػػاألمرعمػػػػـ الاصػػػػـو المسػػػػبؽ عمػػػػـ الاصػػػػـو المسػػػػبؽ 

 ..((7  النتالنت

العمػػـ اففترااػػا العمػػـ اففترااػػا   وأساسػػووأساسػػومػػف التبميػػ  يسػػم، بػػالتبمي  اففترااػػا مػػف التبميػػ  يسػػم، بػػالتبمي  اففترااػػا   األسػػموباألسػػموبإف ىػػذا إف ىػػذا 
بػػػػالعمـ اففترااػػػػا ذلػػػػؾ العمػػػػـ الػػػػذي ي تراػػػػو الم"ػػػػرع افترااػػػػًا فػػػػا جانػػػػب بػػػػالعمـ اففترااػػػػا ذلػػػػؾ العمػػػػـ الػػػػذي ي تراػػػػو الم"ػػػػرع افترااػػػػًا فػػػػا جانػػػػب   ((3  ويقصػػػػدويقصػػػػد

                                                           
 ( ِشافؼاخ ػشالٟ.( ِشافؼاخ ػشالٟ.6060( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )44ساجغ: اٌفرشج )ساجغ: اٌفرشج )( ( 1))

اٌّةادج ػٍةٝ اٌّةادج ػٍةٝ   ظةدظةد( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ ػٕذِا ٔ( ِٓ لأْٛ اٌّشافؼاخ ػٕذِا ٠116161ٔرجٗ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌّادج )٠رجٗ اٌّششع اٌؼشالٟ اٌّادج )ٚتاٌرجاٖ ٔفغٗ ٚتاٌرجاٖ ٔفغٗ   ((0))

فةٟ اٌجٍغةح اٌّذةذدج ٌةزٌه، فةٟ اٌجٍغةح اٌّذةذدج ٌةزٌه،   اٌّٛجثةحاٌّٛجثةح  أعةثاتٗأعةثاتٗ"٠رٍٝ ِٕطٛق اٌذىةُ ػٍٕةاج تؼةذ ذذش٠ةش ِغةٛدذٗ ٚوراتةح "٠رٍٝ ِٕطٛق اٌذىةُ ػٍٕةاج تؼةذ ذذش٠ةش ِغةٛدذٗ ٚوراتةح 

َ ٌةةُ َ ٌةةُ أأؼةةح لةةذ جةةشخ داةةٛس٠اج، داةةش اٌطشفةةاْ ؼةةح لةةذ جةةشخ داةةٛس٠اج، داةةش اٌطشفةةاْ وأةةد اٌّشافوأةةد اٌّشافإرا إرا   ٠ٚؼرثةةش اٌطشفةةاْ ِثٍغةة١ٓ تةةٗ ذٍمائ١ةةاج ٠ٚؼرثةةش اٌطشفةةاْ ِثٍغةة١ٓ تةةٗ ذٍمائ١ةةاج 

ة١ٓ ٌةرالٚج اٌمةشاس"٠ذاشا فٟ ٠ذاشا فٟ  ة١ٓ ٌةرالٚج اٌمةشاس"اٌّٛػةذ اٌةزٞ ػن ففةٟ ٘ةزا اٌةٕض افرةشع اٌّشةشع ذذمةك اٌغا٠ةح إت ففةٟ ٘ةزا اٌةٕض افرةشع اٌّشةشع ذذمةك اٌغا٠ةح إت   ،،اٌّٛػةذ اٌةزٞ ػن

، ٚاٌّشافؼةح اٌذاةٛس٠ح ، ٚاٌّشافؼةح اٌذاةٛس٠ح وأد اٌّشافؼح لةذ جةشخ داةٛس٠حوأد اٌّشافؼح لةذ جةشخ داةٛس٠حإرا إرا   ٟٚ٘ ذثٍغ اٌخظَٛ تفذٜٛ اٌمشاس،ٟٚ٘ ذثٍغ اٌخظَٛ تفذٜٛ اٌمشاس،

 ( ِشافؼاخ ػشالٟ.( ِشافؼاخ ػشالٟ.11( اٌفمشج )( اٌفمشج )5555داش اٌخظُ جٍغح ٚادذج فمط. اٌّادج )داش اٌخظُ جٍغح ٚادذج فمط. اٌّادج )إرا إرا   أّا ذرذمكأّا ذرذمك

 ..142142صص  ( جٛذ١اس ػثذ هللا ِظطفٝ، ِظذس عاتك،( جٛذ١اس ػثذ هللا ِظطفٝ، ِظذس عاتك،2))



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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مجػاز ف مجػاز ف   المطموب تبميرو بماموف ورقة التبمي  دوف اتصػاؿ عممػو بيػا فػا الواقػعا فيػوالمطموب تبميرو بماموف ورقة التبمي  دوف اتصػاؿ عممػو بيػا فػا الواقػعا فيػو
 يرنا عف الحقيقة "ي ًا.يرنا عف الحقيقة "ي ًا.

اسػتطاع اف يقاػا عمػ، اسػتطاع اف يقاػا عمػ،   جػرا جػرا اإلاإلوحسنًا فعؿ الم"رع بيذا المسػمؾا وىػو فػا ىػذا وحسنًا فعؿ الم"رع بيذا المسػمؾا وىػو فػا ىػذا 
المزيػػد مػػف اسػػتنزاؼ الوقػػت متمثمػػة بوجػػوب توجيػػو ورقػػة المزيػػد مػػف اسػػتنزاؼ الوقػػت متمثمػػة بوجػػوب توجيػػو ورقػػة إلػػ، إلػػ،   حمقػػة زا ػػدة كانػػت سػػتؤديحمقػػة زا ػػدة كانػػت سػػتؤدي

  فسػيمافسػيماطالب الت جيؿ غير الحاار فا المرافعة وما يترتب عميو مف تبعػاتا طالب الت جيؿ غير الحاار فا المرافعة وما يترتب عميو مف تبعػاتا إل، إل،   تبمي تبمي 
 قد يحمؿ فا طياتو بوادر التعسؼ كما مر ذكره.قد يحمؿ فا طياتو بوادر التعسؼ كما مر ذكره.  الت جيؿ بحد ذاتو يعد إجرا الت جيؿ بحد ذاتو يعد إجرا اف اف 

 املطهب انثاوي
 فكرة انغايت واندفىع انشكهيت

القاػػػا  القاػػػا  إلػػػ، إلػػػ،   مػػػف الحقػػػوؽ التػػػا أقػػػره الم"ػػػرع لماصػػػـو ىػػػا حقيػػػـ فػػػا افلتجػػػا مػػػف الحقػػػوؽ التػػػا أقػػػره الم"ػػػرع لماصػػػـو ىػػػا حقيػػػـ فػػػا افلتجػػػا 
لممطالبػػة بحمايػػة حقػػوقيـ ومصػػالحيـ عػػف طريػػؽ الػػدعوىا ومػػف مسػػتمزمات ىػػذا الحػػؽ لممطالبػػة بحمايػػة حقػػوقيـ ومصػػالحيـ عػػف طريػػؽ الػػدعوىا ومػػف مسػػتمزمات ىػػذا الحػػؽ 

لممػدع، عميػوا وىػو ال"ػات الػذي رفعػت عميػو الػدعوىا الحػؽ فػا لممػدع، عميػوا وىػو ال"ػات الػذي رفعػت عميػو الػدعوىا الحػؽ فػا أياػًا أياػًا   الم"ػرعالم"ػرع  إقرارإقرار
الدفاع عف ن سػو وحمايػة مصػالحو فػا الػدعوى المرفوعػة عميػو وذلػؾ مػف اػ ؿ الػدفوعا الدفاع عف ن سػو وحمايػة مصػالحو فػا الػدعوى المرفوعػة عميػو وذلػؾ مػف اػ ؿ الػدفوعا 

 لكا تتحقؽ العدالة والمساواة بيف طرفا الدعوى.لكا تتحقؽ العدالة والمساواة بيف طرفا الدعوى.

ومػػف بػػيف الػػدفوع المنصػػوت عمييػػا فػػا قػػانوف المرافعػػاتا ىػػا الػػدفوع ال"ػػكميةا ومػػف بػػيف الػػدفوع المنصػػوت عمييػػا فػػا قػػانوف المرافعػػاتا ىػػا الػػدفوع ال"ػػكميةا 
الدعوى بقصػد تعطيػؿ سػيرىاا وىػا الدعوى بقصػد تعطيػؿ سػيرىاا وىػا   اتاتإجرا إجرا ا تمؾ التا يطعف فييا الاصـ بقانونية ا تمؾ التا يطعف فييا الاصـ بقانونية وىوى

الوسػػيمة الوسػػيمة إلػػ، إلػػ،   المػػدعاا وف يتعػػرضالمػػدعاا وف يتعػػرضالحػػؽ المواػػوعا الػػذي يسػػتند إليػػو الحػػؽ المواػػوعا الػػذي يسػػتند إليػػو إلػػ، إلػػ،   ف تتعػػرضف تتعػػرض
التػػا رفعػػت بيػػا التػػا رفعػػت بيػػا   اتاتجػػرا جػػرا اإلاإلعػػدـ صػحة عػػدـ صػحة إلػػ، إلػػ،   التػا يحمػػا بيػػا المػػدعا حقػوا بػػؿ تتعػػرضالتػا يحمػػا بيػػا المػػدعا حقػوا بػػؿ تتعػػرض

 ..((1  عرياة الدعوىعرياة الدعوى

وف وف   ةةجرا يػػػجرا يػػػواإلواإلىػػػا دفػػػوع تقتصػػػر عمػػػ، المسػػػا ؿ ال"ػػػكمية ىػػػا دفػػػوع تقتصػػػر عمػػػ، المسػػػا ؿ ال"ػػػكمية   إف الػػػدفوع ال"ػػػكمية انمػػػاإف الػػػدفوع ال"ػػػكمية انمػػػا
الػػدفوع الػػدفوع   فسػػيمافسػػيماو و   -تػؤثر عمػػ، مواػػوع الحػؽا والسػػبب فػػا تقييػد ىػػذه الػػدفوع بسػقؼ زمنػػاتػؤثر عمػػ، مواػػوع الحػؽا والسػػبب فػػا تقييػد ىػػذه الػػدفوع بسػقؼ زمنػػا

ىػػػا مراعػػػاة لمعدالػػػة التػػػا تقتاػػػا أف يبقػػػ، المػػػدعا ميػػػددًا بالػػػدفوع ىػػػا مراعػػػاة لمعدالػػػة التػػػا تقتاػػػا أف يبقػػػ، المػػػدعا ميػػػددًا بالػػػدفوع   -ال"ػػػكمية النسػػػبيةال"ػػػكمية النسػػػبية
                                                           

: دفةٛع : دفةٛع إٌةٝإٌةٝاْ اٌةذفٛع اٌشةى١ٍح ذمغةُ اْ اٌةذفٛع اٌشةى١ٍح ذمغةُ   شةاسجشةاسجاإلاإل. ذجةذس . ذجةذس 224224صص  ( د. ػثاط اٌؼثةٛدٞ، ِظةذس عةاتك،( د. ػثاط اٌؼثةٛدٞ، ِظةذس عةاتك،1))

لثةً أٞ دفةغ اخةش ٚات عةمط اٌذةك فة١ٙٓ ٚدفةٛع شةى١ٍح ِطٍمةح ٠ّىةٓ لثةً أٞ دفةغ اخةش ٚات عةمط اٌذةك فة١ٙٓ ٚدفةٛع شةى١ٍح ِطٍمةح ٠ّىةٓ   شى١ٍح ٔغث١ح ٠ٍٚضَ اٌرمةذَ تٙةاشى١ٍح ٔغث١ح ٠ٍٚضَ اٌرمةذَ تٙةا

 اٌرمذَ تٙا فٟ أ٠ح ِشدٍح ِٓ ِشادً اٌذػٜٛ، وٛٔٙا ذرؼٍك تإٌظاَ اٌؼاَ.اٌرمذَ تٙا فٟ أ٠ح ِشدٍح ِٓ ِشادً اٌذػٜٛ، وٛٔٙا ذرؼٍك تإٌظاَ اٌؼاَ.



 (مقارنة يةقانون تحليلية دراسة) المدنية المرافعات قانون في الغاية فكرة 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

333 

كػػوف مػػف نتيجػػة ذلػػؾ كػػوف مػػف نتيجػػة ذلػػؾ ويوي  إبػػدا ياإبػػدا ياال"ػػكمية فػػا جميػػع مراحػػؿ الػػدعوىا فيتػػ ار اصػػمو فػػا ال"ػػكمية فػػا جميػػع مراحػػؿ الػػدعوىا فيتػػ ار اصػػمو فػػا 
 تعطيؿ ال صؿ فا مواوع الدعوى.تعطيؿ ال صؿ فا مواوع الدعوى.

ىا الدفع بعدـ ىا الدفع بعدـ   -والتا ستكوف محور البحثوالتا ستكوف محور البحث  -ومف صور الدفوع ال"كمية النسبيةومف صور الدفوع ال"كمية النسبية
صحة التبميرات القاا يةا كذلؾ الدفع بعدـ افاتصػات المكػاناا فاػً  عػف الطمبػات صحة التبميرات القاا يةا كذلؾ الدفع بعدـ افاتصػات المكػاناا فاػً  عػف الطمبػات 

 ار.ار.دفع آدفع آ  أيأيقبؿ قبؿ   إثارتياإثارتياالااصة برد القااا والتا ينبرا الااصة برد القااا والتا ينبرا 

الوقػػت الػػذي ينبرػػا التمسػػؾ بالػػدفع بػػبط ف عرياػػة الوقػػت الػػذي ينبرػػا التمسػػؾ بالػػدفع بػػبط ف عرياػػة   ((1  "ػػرع العراقػػا"ػػرع العراقػػالقػػد بػػيف الملقػػد بػػيف الم
  أيأيقبؿ قبؿ   -وىو دفع "كما نسباوىو دفع "كما نسبا  -ىذا الدفعىذا الدفع  إثارةإثارةا حيث أوجب ا حيث أوجب األارىاألارى  واألوراؽواألوراؽالدعوى الدعوى 

ف سػػػػقط الحػػػػؽ فيػػػػوا حيػػػػث ت صػػػػؿ المحكمػػػػة فيػػػػو قبػػػػؿ التعػػػػرض لمواػػػػوع  ف سػػػػقط الحػػػػؽ فيػػػػوا حيػػػػث ت صػػػػؿ المحكمػػػػة فيػػػػو قبػػػػؿ التعػػػػرض لمواػػػػوع دفػػػػع آاػػػػر وا  دفػػػػع آاػػػػر وا 
 الدعوى.الدعوى.

( مػف قػانوف ( مػف قػانوف 7373مػف المػادة  مػف المػادة    إف أف ما ييمنا فا ىذا الاصوت ىا ال قػرة الثالثػةإف أف ما ييمنا فا ىذا الاصوت ىا ال قػرة الثالثػة
حاػػػػر حاػػػػر إذا إذا   ا والتػػػػا تػػػػنت عمػػػػ، مػػػػا يػػػػ تا تيػػػػزوؿ بطػػػػ ف التبميػػػػ ا والتػػػػا تػػػػنت عمػػػػ، مػػػػا يػػػػ تا تيػػػػزوؿ بطػػػػ ف التبميػػػػ ((7  المرافعػػػػات العراقػػػػاالمرافعػػػػات العراقػػػػا

 مف يقـو مقامو فا اليـو المحددت.مف يقـو مقامو فا اليـو المحددت.أو أو   المطموب تبميروالمطموب تبميرو

  الدفع ببط ف التبمي  يزوؿ لمجرد حاور المطمػوب تبميرػوالدفع ببط ف التبمي  يزوؿ لمجرد حاور المطمػوب تبميرػوفإف فإف   فوفقًا ليذا النتافوفقًا ليذا النتا
ممرافعةا فالم"رع فحظ انو متػ، مػا كػاف الرػرض ممرافعةا فالم"رع فحظ انو متػ، مػا كػاف الرػرض مف يقـو مقامو فا الموعد المحدد لمف يقـو مقامو فا الموعد المحدد لأو أو 

مػػف تبميػػ  العرياػػة قػػد تحقػػؽ فػػ  فا ػػدة ترجػػو مػػف الػػدفع ببط نيػػاا والقػػوؿ باػػ ؼ ذلػػؾ مػػف تبميػػ  العرياػػة قػػد تحقػػؽ فػػ  فا ػػدة ترجػػو مػػف الػػدفع ببط نيػػاا والقػػوؿ باػػ ؼ ذلػػؾ 
 يعنا المرافة فا ال"كميات.يعنا المرافة فا ال"كميات.

مبنػػػ، زواؿ الػػػبط ف فػػػا ىػػػذه الحالػػػة مبنػػػ، زواؿ الػػػبط ف فػػػا ىػػػذه الحالػػػة أو أو   أسػػػاسأسػػػاس  ((3  لقػػػد أواػػػح جانػػػب مػػػف ال قػػػولقػػػد أواػػػح جانػػػب مػػػف ال قػػػو
يػبا وحيػث تتحقػؽ الرايػة فػ  بطػ فا يػبا وحيػث تتحقػؽ الرايػة فػ  بطػ فا تحقؽ الراية مػف ال"ػكؿ المعتحقؽ الراية مػف ال"ػكؿ المعإل، إل،   مستندًا فا ذلؾمستندًا فا ذلؾ

تحقػػؽ الرايػػة مػػف تحقػػؽ الرايػػة مػػف إلػػ، إلػػ،   المحكمػػة انمػػا يػػؤدي حاػػورهالمحكمػػة انمػػا يػػؤدي حاػػوره  أمػػاـأمػػاـوالمػػدع، عميػػو الػػذي يحاػػر والمػػدع، عميػػو الػػذي يحاػػر 

                                                           

 ( ِشافؼاخ ِظشٞ.( ِشافؼاخ ِظشٞ.123123( ِشافؼاخ ػشالٟ، ذماتٍٙا اٌّادج )( ِشافؼاخ ػشالٟ، ذماتٍٙا اٌّادج )2222( ِٓ اٌّادج )( ِٓ اٌّادج )11ساجغ: اٌفمشج )ساجغ: اٌفمشج )( ( 1))

 ( ِشافؼاخ ِظشٞ.( ِشافؼاخ ِظشٞ.114114ذماتٍٙا اٌّادج )ذماتٍٙا اٌّادج )( ( 0))

، داس اٌطثاػةح ، داس اٌطثاػةح 00. فرذٟ ٚاٌٟ، د. ادّذ ِا٘ش صغٍةٛي، ٔظش٠ةح اٌةثطالْ فةٟ لةأْٛ اٌّشافؼةاخ،  . فرذٟ ٚاٌٟ، د. ادّذ ِا٘ش صغٍةٛي، ٔظش٠ةح اٌةثطالْ فةٟ لةأْٛ اٌّشافؼةاخ،  دد( ( 2))

 ..641641صص  ،،14421442اٌذذ٠صح، دْٚ ِىاْ ٔشش، اٌذذ٠صح، دْٚ ِىاْ ٔشش، 



   ((91329132لعام )لعام )اا(/(/1313(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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القانونية فا التبميػ  وىػا التػا تسػتيدؼ حاػوره وتيسػر لػو وسػيمة ذلػؾا القانونية فا التبميػ  وىػا التػا تسػتيدؼ حاػوره وتيسػر لػو وسػيمة ذلػؾا   األ"كاؿاأل"كاؿبعض بعض 
 ..األ"كاؿاأل"كاؿتعيب ىذه تعيب ىذه أو أو   وليذا فميس لو التمسؾ ببط ف التبمي  بسبب تامؼوليذا فميس لو التمسؾ ببط ف التبمي  بسبب تامؼ

أف ورقة التبمي  عبارة عف "ػكمية واػعيا الم"ػرع لتحقيػؽ غايػة معينػة أف ورقة التبمي  عبارة عف "ػكمية واػعيا الم"ػرع لتحقيػؽ غايػة معينػة وىذا يعنا وىذا يعنا 
وىا تحقؽ عمـ المػدع، عميػو برفػع الػدعوى اػدها فمػا داـ المػدع، عميػو قػد حاػر وىا تحقؽ عمـ المػدع، عميػو برفػع الػدعوى اػدها فمػا داـ المػدع، عميػو قػد حاػر   أفأف

والظػروؼ التػا وقػع فييػا التبميػ  كانػت باطمػةا والظػروؼ التػا وقػع فييػا التبميػ  كانػت باطمػةا   اتاتجػرا جػرا اإلاإلبوكيػؿ عنػو رغػـ اف بوكيػؿ عنػو رغػـ اف أو أو   بن سوبن سو
التبمي  يكوف اليدؼ والراية منو التبمي  يكوف اليدؼ والراية منو   اتاتإجرا إجرا ببف  يمكف لو التمسؾ ببط ف ال"كمية المتعمقة ف  يمكف لو التمسؾ ببط ف ال"كمية المتعمقة 

 ..((1  قد تحقؽ بحاوره فا المرافعةقد تحقؽ بحاوره فا المرافعة

( مػػػػف قػػػػانوف المرافعػػػػات ( مػػػػف قػػػػانوف المرافعػػػػات 7777إف ىػػػػذا الػػػػنت انمػػػػا يسػػػػتمد مرجعيتػػػػو مػػػػف المػػػػادة  إف ىػػػػذا الػػػػنت انمػػػػا يسػػػػتمد مرجعيتػػػػو مػػػػف المػػػػادة    
لمحكػػػـ لمحكػػػـ   أساسػػػاأساسػػػا  جػػػرا جػػػرا اإلاإلالعراقػػػا سػػػال ة الػػػذكرا والتػػػا تجعػػػؿ مػػػف عػػػدـ تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف العراقػػػا سػػػال ة الػػػذكرا والتػػػا تجعػػػؿ مػػػف عػػػدـ تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف 

لمحػػدد انمػػا حقػػؽ الرايػػة التػػا مػػف لمحػػدد انمػػا حقػػؽ الرايػػة التػػا مػػف لمتمسػػؾ بػػوا فحاػػور الاصػػـ فػػا اليػػـو المتمسػػؾ بػػوا فحاػػور الاصػػـ فػػا اليػػـو اأو أو   بػػالبط فبػػالبط ف
إليػػػو إليػػػو   "ػػػرعت التبميرػػػاتا بمعنػػػ، اف تحقػػػؽ الرايػػػة قػػػد صػػػحح المسػػػار الػػػذي اتجػػػو"ػػػرعت التبميرػػػاتا بمعنػػػ، اف تحقػػػؽ الرايػػػة قػػػد صػػػحح المسػػػار الػػػذي اتجػػػو  أجميػػػاأجميػػػا

 ..أاطا أاطا سميمًا رغـ ما قد ي"وبو مف سميمًا رغـ ما قد ي"وبو مف   جرا ا ومف ثـ اصبح إجرا جرا ا ومف ثـ اصبح إجرا اإلاإل

توظيػػؼ أدوات السياسػػة توظيػػؼ أدوات السياسػػة إلػػ، إلػػ،   يتاػػح مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـا اف الم"ػػرع يسػػع، جاىػػداً يتاػػح مػػف كػػؿ مػػا تقػػدـا اف الم"ػػرع يسػػع، جاىػػداً 
مػف بػيف أىػـ تمػؾ الوسػا ؿ توظي ػو ل كػرة الحاػورا وفكػرة مػف بػيف أىػـ تمػؾ الوسػا ؿ توظي ػو ل كػرة الحاػورا وفكػرة ة لمحد مػف الػبط فا و ة لمحد مػف الػبط فا و جرا يجرا ياإلاإل

الراية وتحققيػاا لػذلؾ فقػد راعػ، الم"ػرع اف تػتـ الػدعوة لمحاػور وفقػًا ألواػاع و"ػروط الراية وتحققيػاا لػذلؾ فقػد راعػ، الم"ػرع اف تػتـ الػدعوة لمحاػور وفقػًا ألواػاع و"ػروط 
 معينة حت، تتحقؽ الراية منيا.معينة حت، تتحقؽ الراية منيا.

فػػا فػػا أو أو   المقػػررة كػػ ف يحصػػؿ اطػػ  فػػا بيػػاف المحكمػػةالمقػػررة كػػ ف يحصػػؿ اطػػ  فػػا بيػػاف المحكمػػة  األواػػاعاألواػػاعوعنػػدما ف تراعػػ، وعنػػدما ف تراعػػ، 
فػػا الزمػػاف والمكػػاف المحػػدديف لحاػػورها فقػػد فػػا الزمػػاف والمكػػاف المحػػدديف لحاػػورها فقػػد تػػاري  الجمسػػةا ومػػع ذلػػؾ يحاػػر الاصػػـ تػػاري  الجمسػػةا ومػػع ذلػػؾ يحاػػر الاصػػـ 

تحققت الراية مف البياف بحاورها وألف التمسؾ بالبط ف فا ىذه الحالة يكوف مف قبيؿ تحققت الراية مف البياف بحاورها وألف التمسؾ بالبط ف فا ىذه الحالة يكوف مف قبيؿ 
 ..((7  فا ال"كميات وىو ما حرت الم"رع عم، تجنبوفا ال"كميات وىو ما حرت الم"رع عم، تجنبو  اإلفراطاإلفراط

ات وسػيمة لتحقيػؽ الرايػة منيػا وليسػت مطموبػة لػذاتياا وال"ػكؿ ينبرػا اف ات وسػيمة لتحقيػؽ الرايػة منيػا وليسػت مطموبػة لػذاتياا وال"ػكؿ ينبرػا اف جرا جرا واإلواإل
 عة فا الدعوى وليس مجرد "كؿ يحجب العدالة عف تقصا الحقيقة.عة فا الدعوى وليس مجرد "كؿ يحجب العدالة عف تقصا الحقيقة.نافناف  أداةأداةتكوف تكوف 

                                                           

 ..542542صص  د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،د. ا٠ّٓ ادّذ سِااْ، ِظذس عاتك،( ( 1))

 ..546546صص  اٌّظذس ٔفغٗ،اٌّظذس ٔفغٗ،( ( 0))
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 الخاتمة

لييػػػػاا تتبعيػػػػا لييػػػػاا تتبعيػػػػا البحػػػػث ثمػػػػة اسػػػػتنتاجات تػػػػـ التوصػػػػؿ إالبحػػػػث ثمػػػػة اسػػػػتنتاجات تػػػػـ التوصػػػػؿ إ  بعػػػػد افنتيػػػػا  مػػػػف مواػػػػوعبعػػػػد افنتيػػػػا  مػػػػف مواػػػػوع
العراقػاا وا  مػف ورا  العراقػاا وا  مػف ورا    جرا اجرا ااإلاإلمقترحات ن مؿ اف تؤاذ بعيف افعتبار مف قبؿ الم"رع مقترحات ن مؿ اف تؤاذ بعيف افعتبار مف قبؿ الم"رع 

 القصد.القصد.
 : النتائج:: النتائج:أوالأوال

  جرا ػاجرا ػااإلاإلالنصػوت القانونيػة فػا مجػاؿ القػانوف النصػوت القانونيػة فػا مجػاؿ القػانوف   عمػ،عمػ،  اً اً بػارز بػارز   اً اً ر ر ثيثيت ت ت"كؿ فكرة الراية ت"كؿ فكرة الراية  -11
 قانوف المرافعات( وقد أراد الم"رع منيا اف تكوف سببًا فػا حمايػة المصػالح ال رديػة  قانوف المرافعات( وقد أراد الم"رع منيا اف تكوف سببًا فػا حمايػة المصػالح ال رديػة 

 ..أارىأارىمف جيةا ولتحقيؽ المقاصد العامة مف جية مف جيةا ولتحقيؽ المقاصد العامة مف جية 
إف عدـ ت عيؿ ىذه ال كرة يعنا انحراؼ ال"كؿ عف اليػدؼ الػذي رسػمو لػو الم"ػرعا إف عدـ ت عيؿ ىذه ال كرة يعنا انحراؼ ال"كؿ عف اليػدؼ الػذي رسػمو لػو الم"ػرعا  -77

ذلؾ مػػف تبعػػات تمتػػد اثرىػػا لػػيس عمػػ، المتقااػػيف وحسػػبا بػػؿ ت"ػػمؿ عمميػػة ذلؾ مػػف تبعػػات تمتػػد اثرىػػا لػػيس عمػػ، المتقااػػيف وحسػػبا بػػؿ ت"ػػمؿ عمميػػة ومػػا لػػومػػا لػػ
 التقااا برمتيا.التقااا برمتيا.

مدرسة ال"رح عم، المتوفا مدرسة ال"رح عم، المتوفا   أفكارأفكارإف ال كر الرا ا ما ىا إف ردة فعؿ طبيعية اد إف ال كر الرا ا ما ىا إف ردة فعؿ طبيعية اد  -33
والتػػا تػػرى اف ت سػػير النصػػوت الت"ػػريعية ينبرػػا اف تكػػوف وفػػؽ نيػػة الم"ػػرع وقػػت والتػػا تػػرى اف ت سػػير النصػػوت الت"ػػريعية ينبرػػا اف تكػػوف وفػػؽ نيػػة الم"ػػرع وقػػت 

 قو.قو.الت"ريع ف بالنية المحتممة وقت تطبيالت"ريع ف بالنية المحتممة وقت تطبي
ا لمػػا ليػػا مػػف ا لمػػا ليػػا مػػف ألفكارىػػاألفكارىػػامػػف دف ػػؿ نجػػاح المدرسػػة الرا يػػةا اعتنػػاؽ اغمػػب الت"ػػريعات مػػف دف ػػؿ نجػػاح المدرسػػة الرا يػػةا اعتنػػاؽ اغمػػب الت"ػػريعات  -44

 ت ثير بال  عم، استيعاب المتريرات فا المجتمع.ت ثير بال  عم، استيعاب المتريرات فا المجتمع.
ىذه المدرسةا حيث جا ت النصوت ىذه المدرسةا حيث جا ت النصوت   إرىاصاتإرىاصاتلـ يكف الم"رع العراقا بمن ى عف لـ يكف الم"رع العراقا بمن ى عف  -55

ت عمػ، ت عمػ، فا قانوف المرافعات متناغمػة مػع فكػر ىػذه المدرسػةا ومؤكػدة فػا ذات الوقػفا قانوف المرافعات متناغمػة مػع فكػر ىػذه المدرسػةا ومؤكػدة فػا ذات الوقػ
اػرورة ت عيػػؿ النصػوت القانونيػػة وبال"ػكؿ الػػذي يتحػرر مػػف جمػود الػػنتا باتجػػاه اػرورة ت عيػػؿ النصػوت القانونيػػة وبال"ػكؿ الػػذي يتحػرر مػػف جمػود الػػنتا باتجػػاه 

 الدوافع مف ورا  واع تمؾ النصوت.الدوافع مف ورا  واع تمؾ النصوت.
إلػػ، إلػػ،   تعػػد ىػػذه ال كػػرة ترجمػػة لػػروح النصػػوتا ومبترػػ، الم"ػػرع فػػا سػػبيؿ الوصػػوؿتعػػد ىػػذه ال كػػرة ترجمػػة لػػروح النصػػوتا ومبترػػ، الم"ػػرع فػػا سػػبيؿ الوصػػوؿ -66

قػانوف قػانوف   أىػداؼأىػداؼتحقيػؽ تحقيػؽ إلػ، إلػ،   ةا حيػث تػؤدي ىػذه ال كػرةةا حيػث تػؤدي ىػذه ال كػرةجرا يػجرا يػأقص، درجات العدالػة اإلأقص، درجات العدالػة اإل
 المرافعات.المرافعات.

 ىا تبسيط ال"كمية والحيمولة دوفىا تبسيط ال"كمية والحيمولة دوف  اف مف اىـ النتا ج المتولدة عف ت عيؿ ىذه ال كرةاف مف اىـ النتا ج المتولدة عف ت عيؿ ىذه ال كرة -77
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ا فاػػػػً  عػػػػف دورىػػػػا ال عػػػػاؿ فػػػػا تمطيػػػػؼ م عػػػػوؿ جػػػػزا  ا فاػػػػً  عػػػػف دورىػػػػا ال عػػػػاؿ فػػػػا تمطيػػػػؼ م عػػػػوؿ جػػػػزا  جرا ػػػػاجرا ػػػػااإلاإلحصػػػػوؿ اليػػػػدر حصػػػػوؿ اليػػػػدر 
 البط ف.البط ف.

 ثانيًا: المقترحات:ثانيًا: المقترحات:
قصػػوى فػػا مجػػاؿ قػػانوف المرافعػػات عمومػػًا قصػػوى فػػا مجػػاؿ قػػانوف المرافعػػات عمومػػًا   أىميػػةأىميػػةنظػػرًا لمػػا ت"ػػكمو فكػػرة الرايػػة مػػف نظػػرًا لمػػا ت"ػػكمو فكػػرة الرايػػة مػػف  -11

و فا مواوع التبميػ  القاػا ا ىػا مصػادرة ألىميتػوا وامػر ف يمكػف و فا مواوع التبميػ  القاػا ا ىػا مصػادرة ألىميتػوا وامػر ف يمكػف نرى اف ااتزالنرى اف ااتزال
تقبمػػوا عميػػو نجػػد مػػف الاػػرورة بمكػػافا واػػع نظريػػة عامػػة تحكػػـ فكػػرة الرايػػة فػػا تقبمػػوا عميػػو نجػػد مػػف الاػػرورة بمكػػافا واػػع نظريػػة عامػػة تحكػػـ فكػػرة الرايػػة فػػا 

 القاا ية فا قانوف المرافعاتا عميو نقترح النت افتا:القاا ية فا قانوف المرافعاتا عميو نقترح النت افتا:  اتاتجرا جرا اإلاإلجميع جميع 
  اػؿ بصػحتواػؿ بصػحتونقػت جػوىريا ينقػت جػوىريا يأو أو   "ابو عيػب"ابو عيػبإذا إذا   القاا ا باط ً القاا ا باط ً   جرا جرا اإلاإل. يكوف . يكوف 11    

 ي وت الراية منو.ي وت الراية منو.أو أو 
 ثبت تحقؽ الراية منو((.ثبت تحقؽ الراية منو((.إذا إذا   رغـ النت عميورغـ النت عميو  جرا جرا اإلاإل. ف يحكـ ببط ف . ف يحكـ ببط ف 77

ومف اجؿ عدـ الوقوع فػا م"ػكمة ال ػراغ الت"ػريعا عنػد عػدـ الػنت عمػ، الػبط فا ومف اجؿ عدـ الوقوع فػا م"ػكمة ال ػراغ الت"ػريعا عنػد عػدـ الػنت عمػ، الػبط فا  -77
تحقػؽ الرايػة مػف عدمػوا نجػد تحقػؽ الرايػة مػف عدمػوا نجػد   إثبػاتإثبػاتومدى تحقؽ الرايةا ومعرفة دور الاصػـو فػا ومدى تحقؽ الرايةا ومعرفة دور الاصػـو فػا 

ت اآلتا:  عم، مف يتمسؾ بالبط ف لعيب "كما اف يثبت ت اآلتا:  عم، مف يتمسؾ بالبط ف لعيب "كما اف يثبت النالن  إيرادإيرادمف الاروري مف الاروري 
 بسبب ىذا العيب(.بسبب ىذا العيب(.  جرا جرا اإلاإلعدـ تحقؽ الراية مف عدـ تحقؽ الراية مف   إثباتإثباتالعيب الذي يدعيوا كذلؾ العيب الذي يدعيوا كذلؾ 

ولكػػػا يػػػتـ تنظػػػيـ فكػػػرة الرايػػػةا والحيمولػػػة دوف اروجيػػػا عػػػف المسػػػار المحػػػدد ليػػػاا ولكػػػا يػػػتـ تنظػػػيـ فكػػػرة الرايػػػةا والحيمولػػػة دوف اروجيػػػا عػػػف المسػػػار المحػػػدد ليػػػاا  -33
و عػػػدـ و عػػػدـ مػػػف جػػػرا  الرمػػػوض الػػػذي قػػػد يتركػػػمػػػف جػػػرا  الرمػػػوض الػػػذي قػػػد يتركػػػ  واألحكػػػاـواألحكػػػاـ  اآلرا اآلرا وافبتعػػػاد عػػػف تاػػػارب وافبتعػػػاد عػػػف تاػػػارب 

ا نجػػػد مػػػف المناسػػػب اف ي"ػػػير الم"ػػػرع ا نجػػػد مػػػف المناسػػػب اف ي"ػػػير الم"ػػػرع اتاتجػػػرا جػػػرا اإلاإلالػػػنت عمػػػ، تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف الػػػنت عمػػػ، تحقػػػؽ الرايػػػة مػػػف 
مػػا تػػوافرت مػػا تػػوافرت إذا إذا   حػػافت يػػتـ فييػػا اسػػتبعاد معيػػار الرايػػة وتحجػػيـ دورىػػااحػػافت يػػتـ فييػػا اسػػتبعاد معيػػار الرايػػة وتحجػػيـ دورىػػااإلػػ، إلػػ،   العراقػػاالعراقػػا
 معينة.معينة.  أسبابأسباب

عميػػػو نقتػػػرح عمػػػ، الم"ػػػرع العراقػػػا الػػػنت اآلتػػػا:  ينبرػػػا الحكػػػـ بػػػالبط فا ولػػػو عميػػػو نقتػػػرح عمػػػ، الم"ػػػرع العراقػػػا الػػػنت اآلتػػػا:  ينبرػػػا الحكػػػـ بػػػالبط فا ولػػػو 
 ت اآلتية:ت اآلتية:تحققت الرايةا وذلؾ فا الحافتحققت الرايةا وذلؾ فا الحاف

 ..األسباباألسبابمنعدمًا ألي سبب مف منعدمًا ألي سبب مف   جرا اجرا ااإلاإلاذا كاف العمؿ اذا كاف العمؿ  ..11
 عيبًا مواوعيًا.عيبًا مواوعيًا.  جرا اجرا ااإلاإلاذا كاف العيب الذي "اب العمؿ اذا كاف العيب الذي "اب العمؿ  ..77
ىو الوسيمة الوحيدة لتحقيػؽ ىو الوسيمة الوحيدة لتحقيػؽ   جرا جرا اإلاإلالبياف المتامؼ فا البياف المتامؼ فا أو أو   اذا كاف ال"كؿ الناقتاذا كاف ال"كؿ الناقت ..33

 الراية المقصودة منو(.الراية المقصودة منو(.
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 قائمة المصادر
 : الكتب القانونية:: الكتب القانونية:أوالأوال

 ..72227222حمد إبراىيـ حسفا غاية القانوفا دار المطبوعات الجامعيةا اإلسكندريةا حمد إبراىيـ حسفا غاية القانوفا دار المطبوعات الجامعيةا اإلسكندريةا د. أد. أ -11
 د. أحمد مسمـا أصوؿ المرافعاتا دار ال كر العرباا القاىرةا ب  سنة طبع.د. أحمد مسمـا أصوؿ المرافعاتا دار ال كر العرباا القاىرةا ب  سنة طبع. -77
 ..19881988ا بردادا ا بردادا 11د. آدـ وىيب النداويا فمس ة إجرا ات التقااا فا قانوف المرافعاتا طد. آدـ وىيب النداويا فمس ة إجرا ات التقااا فا قانوف المرافعاتا ط -33
 مدنيةا الدار الجامعيةا بيروتا ب  سنة ن"ر.مدنيةا الدار الجامعيةا بيروتا ب  سنة ن"ر.د. أمينة النمرا أصوؿ المحاكمات الد. أمينة النمرا أصوؿ المحاكمات ال -44
د. أيمف احمد رماافا الجزا  اإلجرا ا فا قانوف المرافعاتا دار الجامعة الجديدةا اإلسػكندريةا د. أيمف احمد رماافا الجزا  اإلجرا ا فا قانوف المرافعاتا دار الجامعة الجديدةا اإلسػكندريةا  -55

72257225.. 
جوتيػػار عبػػد ا  مصػػط ،ا اففتػػراض القػػانونا فػػا قػػانوف المرافعػػات المدنيػػةا دار "ػػتات لمن"ػػرا جوتيػػار عبػػد ا  مصػػط ،ا اففتػػراض القػػانونا فػػا قػػانوف المرافعػػات المدنيػػةا دار "ػػتات لمن"ػػرا  -66

 ..72177217القاىرةا القاىرةا 
 ..72297229وريا الوسيط فا القانوف اإلداريا بردادا وريا الوسيط فا القانوف اإلداريا بردادا د. صالح ع وي الجبد. صالح ع وي الجب -77
 ..19841984ايا  "يت اطابا فف القاا ا معيد البحوث والدراسات العربيةا بردادا ايا  "يت اطابا فف القاا ا معيد البحوث والدراسات العربيةا بردادا  -88
 ..19661966العامة فا ظروؼ الجريمةا القاىرةا العامة فا ظروؼ الجريمةا القاىرةا   عادؿ عازرا النظريةعادؿ عازرا النظرية -99

 ..19771977ا مطبعة اإلر"ادا بردادا ا مطبعة اإلر"ادا بردادا 77ا طا ط11"رح قانوف العقوباتا ج"رح قانوف العقوباتا جعباس الحسناا عباس الحسناا  -1212
 ..72227222ديا "رح أحكاـ قانوف المرافعات المدنيةا الموصؿا ديا "رح أحكاـ قانوف المرافعات المدنيةا الموصؿا د. عباس العبو د. عباس العبو    -1111
 ..19821982د. عبد الباسط جميعاا مبادئ المرافعاتا دار ال كر العرباا القاىرةا د. عبد الباسط جميعاا مبادئ المرافعاتا دار ال كر العرباا القاىرةا    -1717
 ..72157215القااا عواد حسيف ياسيفا الزاـ القااا بالت سير المتطور لمقانوفا بردادا القااا عواد حسيف ياسيفا الزاـ القااا بالت سير المتطور لمقانوفا بردادا  -1313
 ..72137213حديثا اإلسكندريةا حديثا اإلسكندريةا د. عيس، اميؿ اير ا ا روح القوانيفا المكتب الجامعا الد. عيس، اميؿ اير ا ا روح القوانيفا المكتب الجامعا ال   -1414
 د. فايز محمد حسيفا فمس ة القانوفا دار المطبوعات الجامعيةا اإلسكندريةا ب  سنة طبع.د. فايز محمد حسيفا فمس ة القانوفا دار المطبوعات الجامعيةا اإلسكندريةا ب  سنة طبع.   -1515
ا دار الطباعػة ا دار الطباعػة 77د. فتحا والاا د. احمد ماىر زغموؿا نظرية البط ف فػا قػانوف المرافعػاتا طد. فتحا والاا د. احمد ماىر زغموؿا نظرية البط ف فػا قػانوف المرافعػاتا ط   -1616

 ..19971997الحديثةا الحديثةا 
يا دار الثقافػػػة لمن"ػػػر والتوزيػػػعا عمػػػػافا يا دار الثقافػػػة لمن"ػػػر والتوزيػػػعا عمػػػػافا د. محمػػػد جمػػػاؿ الػػػذنيباتا الػػػوجيز فػػػػا القػػػانوف اإلدار د. محمػػػد جمػػػاؿ الػػػذنيباتا الػػػوجيز فػػػػا القػػػانوف اإلدار    -1717

72117211.. 
ا من"ػػػورات الحمبػػػا الحقوقيػػػةا ا من"ػػػورات الحمبػػػا الحقوقيػػػةا 11د. محمػػػد سػػػميماف األحمػػػدا النظريػػػة العامػػػة لمقصػػػد المػػػدناا طد. محمػػػد سػػػميماف األحمػػػدا النظريػػػة العامػػػة لمقصػػػد المػػػدناا ط   -1818

 ..72297229بيروتا بيروتا 
 ..19461946د. محمود محمد ىا"ـا قانوف القاا  المدناا دار ال كر العرباا القاىرةا د. محمود محمد ىا"ـا قانوف القاا  المدناا دار ال كر العرباا القاىرةا  -1919
يات اإلجػػػػػػرا ا دار الجامعػػػػػػة الجديػػػػػػدةا يات اإلجػػػػػػرا ا دار الجامعػػػػػػة الجديػػػػػػدةا د. نبيػػػػػػؿ إسػػػػػػماعيؿ عمػػػػػػرا اليػػػػػػدر اإلجرا ػػػػػػا واقتصػػػػػػادد. نبيػػػػػػؿ إسػػػػػػماعيؿ عمػػػػػػرا اليػػػػػػدر اإلجرا ػػػػػػا واقتصػػػػػػاد   -7272

 ..72287228اإلسكندريةا اإلسكندريةا 
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 ..19781978ا دار ال كر العرباا القاىرةا ا دار ال كر العرباا القاىرةا 11د. وجدي راغبا مبادئ الاصومة المدنيةا طد. وجدي راغبا مبادئ الاصومة المدنيةا ط   -7171
 والرسائل الجامعية:والرسائل الجامعية:  واألطاريحواألطاريحثانيًا: البحوث ثانيًا: البحوث 

بيػار محمػود فتػػاحا قيمػة الايػر فػػا ال مسػ ة الت"ػريعيةا أطروحػػة دكتػوراه مقدمػة إلػػ، مجمػس كميػػة بيػار محمػود فتػػاحا قيمػة الايػر فػػا ال مسػ ة الت"ػريعيةا أطروحػػة دكتػوراه مقدمػة إلػػ، مجمػس كميػػة  -11
 ..72147214القانوف والسياسةا جامعة السميمانيةا القانوف والسياسةا جامعة السميمانيةا 

ثا ر رجب احمدا ت جيؿ المرافعة فػا الػدعوى المدنيػةا رسػالة ماجسػتير مقدمػة إلػ، كميػة الحقػوؽا ثا ر رجب احمدا ت جيؿ المرافعة فػا الػدعوى المدنيػةا رسػالة ماجسػتير مقدمػة إلػ، كميػة الحقػوؽا  -77
 ..72177217جامعة الموصؿا جامعة الموصؿا 

حسػػف الاطيػػبا المسػػا ؿ المتعمقػػة بالت سػػير القاػػا اا بحػػث من"ػػور فػػا مجمػػة القاػػا ا األعػػداد حسػػف الاطيػػبا المسػػا ؿ المتعمقػػة بالت سػػير القاػػا اا بحػػث من"ػػور فػػا مجمػػة القاػػا ا األعػػداد  -33
 ..19811981(ا (ا 3636(ا السنة  (ا السنة  11-44  

حسيف عبد عماا الدافع واليدؼ وأىميتيا فا القانوف العقاباا بحث من"ور فا مجمة الرافديف حسيف عبد عماا الدافع واليدؼ وأىميتيا فا القانوف العقاباا بحث من"ور فا مجمة الرافديف   د.د. -44
 (.(.4949(ا العدد  (ا العدد  1313لمحقوؽا المجمد  لمحقوؽا المجمد  

د. محمػد سػػميماف األحمػػدا فكػرة سػػمو الحػػؽ عمػػ، القػانوفا بحػػث من"ػػور فػا مجمػػة القااػػا التػػا د. محمػد سػػميماف األحمػػدا فكػرة سػػمو الحػػؽ عمػػ، القػانوفا بحػػث من"ػػور فػا مجمػػة القااػػا التػػا  -55
 ..72167216(ا (ا 33تصدرىا اتحاد قااة اقميـ كوردستافا أربيؿا العدد  تصدرىا اتحاد قااة اقميـ كوردستافا أربيؿا العدد  

 ثالثًا القوانين:ثالثًا القوانين:
 ..19681968( لسنة ( لسنة 1313قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـ  قانوف المرافعات المدنية والتجارية المصري رقـ   -11
 المعدؿ.المعدؿ.  19691969( لسنة ( لسنة 8383قانوف المرافعات المدنية العراقا رقـ  قانوف المرافعات المدنية العراقا رقـ   -77
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 :ـمخــــصــالمـ
  األدواتاألدواتالميمػػػة عمػػػ، صػػػعيد الميمػػػة عمػػػ، صػػػعيد   األفكػػػاراألفكػػػارتعػػػد فكػػػرة الرايػػػة فػػػا قػػػانوف المرافعػػػات مػػػف تعػػػد فكػػػرة الرايػػػة فػػػا قػػػانوف المرافعػػػات مػػػف 

القاػا ية التػا ف تتطػابؽ القاػا ية التػا ف تتطػابؽ   اتاتجرا جرا اإلاإلنيا تمطيؼ م عوؿ نيا تمطيؼ م عوؿ ة والتا مف " ة والتا مف " جرا يجرا يالت"ريعية اإلالت"ريعية اإل
 مع النموذج المحدد قانونًا.مع النموذج المحدد قانونًا.

ة عم، ة عم، جرا يجرا يالبط فا حرصت الت"ريعات اإلالبط فا حرصت الت"ريعات اإل  إدراجإدراج  اتاتجرا جرا اإلاإلولكا ف تذىب تمؾ ولكا ف تذىب تمؾ 
  اتاتجػػرا جػػرا اإلاإلمػػا تحققػػت الرايػػة منيػػاا فف مػػا تحققػػت الرايػػة منيػػاا فف إذا إذا   غيػػر الصػػحيحةغيػػر الصػػحيحة  اتاتجػػرا جػػرا اإلاإلاػػرورة "ػػرعنة اػػرورة "ػػرعنة 

سببًا سببًا   اتاتجرا جرا اإلاإلف  ينبرا اف تكوف ماال ة تمؾ ف  ينبرا اف تكوف ماال ة تمؾ انما وجدت لادمة الحقوؽ المواوعيةا انما وجدت لادمة الحقوؽ المواوعيةا 
 لاياع الحقوؽ المواوعية.لاياع الحقوؽ المواوعية.

  اتاتجرا جرا اإلاإلتعد فكرة الراية احدى الوسا ؿ ال عالة لمحد مف اطورة مبدأ "كمية تعد فكرة الراية احدى الوسا ؿ ال عالة لمحد مف اطورة مبدأ "كمية   إذفإذف
الجامػػػػدة غيػػػػر الجامػػػػدة غيػػػػر   األطػػػػراألطػػػػرفعالػػػػة بعيػػػػدًا عػػػػف فعالػػػػة بعيػػػػدًا عػػػػف   اتاتإجػػػػرا إجػػػػرا فػػػػا العمػػػػؿ القاػػػػا اا والسػػػػعا نحػػػػو فػػػػا العمػػػػؿ القاػػػػا اا والسػػػػعا نحػػػػو 

 المنتجة.المنتجة.
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ABSTRACT : 

The idea of purpose in the Procedures Code is one of the 

most important ideas in the field of procedural legislative 

instruments, which will soften the effect of judicial proceedings 

that do not conform to the legally defined model. 

In order for these procedures not to include nullification, the 

procedural legislation has stressed the need to legitimize the 

wrong procedures if the purpose is achieved, because the 

procedures are found to serve the substantive rights, the violation 

of these procedures should not cause the loss of substantive rights. 

Therefore, the idea of purpose is one of the effective means 

to reduce the seriousness of the principle of formality of 

procedures in judicial work, and the pursuit of effective 

Procedures apart from rigid unproductive frameworks . 


