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 1المقدمة

إن اإللمام بدراسة موضوع سقوط الحق باتخاا  اإلراراتات القانون اة اام الموا  اد  
 : اآلتمالمحددة  تطمب منا  رض مقدمة  ن و ا الموضوع  مى النحو 

 المدخل التعريفي لموضوع البحث: أوال

 عااد سااقوط الحاااق باتخااا  اإلرااراتات القانون اااة ااام الموا  ااد المحاااددة احااد  ناااواع  
راتات ام قانون المرااعات المدن ة و شدوا صرامًة إ   كون ام حالة إومال صاحبه اإلر

و اادم التمامااه بالموا  ااد اإلررام ااة المحااددة ومباشاارة الساا ر بىااا تكااون النت رااة اقاادان واا ا 
الحااق و اادم مباشاارته بصااةة نىام ااة ااا   مكااان لصاااحب الحااق الاا ي سااقط حقااه باتخاااا  

 ؛ ألن دم القباول اان تااً إلى  اى ا السقوط  ؤدي،  خرىمرة اإلرراتات القانون ة مباشرتىا 
 خارىام اإلراراتات المدن اة واو خدماة الحقاوق الموضاو  ة والانظم اإلررام اة األ األصل

إواادار إلااى  اباا لك ي  رااوم إن تااؤدي اإلرااراتات المدن ااة، ااام قااانون المرااعااات المدن ااة
ا رااب  م نااا  ن نعراااه سااقوط  الحقااوق الموضااو  ة   ااا كااان الشااكل الاا ي  ااتم ا ااه  لااك

الحاق ونم اامن  اان م اارة ماان األنظمااة التام تشااابىه وان نباا ن األسااباب التاام تااودي سااقوط 
 الحق وان نحدد  وارضه ونرسم إاارة .
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 أهمية الدراسة : ثانيا  

 ن المشااارع العراقاااام لاااام  رسااام ااااام قااااانون المرااعاااات المدن ااااة بنصااااو  قانون ااااة  
له بالرمم من شدة  بالم عاد المحدد لة  دم مباشرتهواضحة إرراتات سقوط الحق ام حا

اةكارة الساقوط مامضاة ووا ا ، وصرامة رمات السقوط ام و ن المنظومة اإلررام ة المىماة
تعاادد الموا  اد اإلررام ااة اام قااانون المرااعاات وق ااام المشارع بةاارض إلاى  الغماوض  رراا 

ىاا و وقاتىاا المناسابة ااح اناا رماتات مختمةة  ند مخالةة وا ن الموا  اد و ادم احتارام  رال
اتكاون لاد نا ، تقادماه و   ن  المشارع  ماى رامات الساقوط وا تباار اإلرارات كاان لام  كان

قوا د مختمةة ورماتات متنو ة اك ف  مكن لنا ا تبار مع ن لم عاد السقوط وما وو و ا 
مباشارة وا ن المع ار ولما ا اختار المشارع التناوع اام الرامات بااخت ف الموا  اد المحاددة ل

المشارع لام  با ن لناا ماا وام اكارة الساقوط وماا وام  ناصارن وماا وام اانن  اإلرراتات لا ا
مصاااادرة وماااا وااام سااامطة القاضااام اااام مخالةاااة وااا ن الموا  اااد وماااا واااو موقاااف الخصااام 
المساتة د ماان ساقوط الحااق اام واا ن المناسابة ومتااى  ساتكمل بااه ووال  مكاان لمقاضام ااام 

 دراسة و ن الةكرة . إلى  اخمق رمات السقوط اى ا ال ي د ان

:اسباب اختيار الدراسة   ثالثا  

 ن األسااااباب التاااام داعتنااااا ايخت ااااار موضااااوع سااااقوط الحااااق باتخااااا  اإلرااااراتات  
القانون ااة ااام الموا  ااد المحااددة  د اادة منىااا ناادرة الدراسااات التاام تناولاات البحااث ااام واا ا 

وع ااام قااانون المرااعااات تكااو ن نظر ااة  امااة تعااالم واا ا الموضااإلااى  المنااوال ممااا داعنااا
كماا  ن سااقوط ،  مماًا  ن المشارع العراقام لام  ةارد لاه نصوصاًا تشار ع ة، المدن اة العراقام

رسااام تشااار عًا لىااا ن اااانن  ساااقوط الحاااق الموضاااو مإلاااى  الحاااق باتخاااا  اإلراااراتات  اااؤدي
شااااا ة  اإلرااااراتات وحما تىااااا ماااان السااااقوط تااااؤدي دورًا وامااااًا ااااام الح اااااة ايرتما  ااااة وا 

اانن  الظمام وتشا   الةوضاىإلى  تؤديسام نةوس  صحابىا وبخ ف سقوطىا  الطمان نة
من الضروري التغمب  مى تمك الصعوبات وا  طات و ا الموضوع ايوتمام ال ي  وضح 

 معالمه و رسم رراتته.
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 منهجية الدراسة : رابعا   

نعتمد ااام دراسااة واا ا الموضااوع  مااى المىاام التحم ماام المقااارن والاا ي  ااتم ساا وي:  
ن خ له تحم ل النصو  القانون ة التم تنظم موضوع ساقوط الحاق باتخاا  اإلراراتات م

القانون ة اام الموا  اد المحاددة اام قاانون المرااعاات المدن اة العراقام ح اث ماا وردت ما  
 . تحم ل موقف الةقه والقضات ما ت سر لنا ام و ا الخصو 

اتخاا  اإلراراتات القانون اة اان ًا:  تحدد نطااق الدراساة بالبحاث اام ساقوط الحاق ب 
ااام الموا  ااد المحااددة ااام قااانون المرااعااات المدن ااة العراقاام ومقارنتااه بقااانون المرااعااات 
المدن ة والترار ة المصري وب اان التعر اف بساقوط الحاق باتخاا  اإلراراتات القانون اة اام 

ات القانون اة وكا لك ب اان النظاام القاانونم لساقوط الحاق باتخاا  اإلرارات الموا  د المحاددة
 ام الموا  د المحددة .

 هيكمية الدراسة : خامسا   

التعر اف بساقوط الحاق  األولمبحا ن تناولنا اام المبحاث إلى  قسمنا و ن الدراسة 
مطمباا ن إلااى  وقساام باادورة واا ا المبحااث باتخااا  اإلرااراتات القانون ااة ااام الموا  ااد المحااددة

خااا  اإلرااراتات القانون ااة ااام الموا  ااد مةىااوم سااقوط الحااق بات األولتناولنااا ااام المطمااب 
دراسااة  سااباب سااقوط الحااق إلااى  المحااددة إمااا ااام المطمااب الاااانم اقااد راارى تخص صااه

النظام ،  ما المبحث الاانم  كون بعنوان باتخا  اإلرراتات القانون ة ام الموا  د المحددة
إلاى  اقاد قسامنان، ةالقانونم لسقوط الحق باتخا  اإلرراتات القانون ة ام الموا  اد المحادد

 ااوارض سااقوط الحااق باتخااا  اإلرااراتات القانون ااة ااام الموا  ااد  األولمطمباا ن المطمااب 
ااااام حاااا ن كااااان المطمااااب الاااااانم اآلاااااار المترتبااااة  مااااى سااااقوط الحااااق باتخااااا  ، المحااااددة

  اإلرراتات القانون ة الموا  د المحددة.
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 األولاملثحث 
قانىنيح يف املىاعيد التعريف تسقىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ ال

 احملددج
بالوقات والنةقاات  قتصاادإن المشرع قد  سر سبل التقاضام لمخصاوم مان ارال اي 

رواق الخصوم االحقوق اإلررام ة لم  رعمىاا المشارع رو ناة ، بىا و دم إطالة  مد النماع وا 
ي سااق ط ب ااد إطرااىااا إنمااا حاادد موا  اادوا و رالىااا و لاامم الخصااوم ااام مباشاارتىا بوقتىااا وا 

ونظرًا ألوم ة رمات السقوط ام الحقوق اإلررام ة لماا لىاا مان اااار سامب ة قاد ، حقىم ا ىا
ودر الحقوق الموضو  ة ا  بد لنا مان الوقاف  ناد وا ا الرامات لنبا ن تعر اف إلى  تؤدي

لا ا اوراب ، رمات السقوط ونم من  ن م رن من  نظمة قانون ة تشابىه وك لك نبا ن  سابابة
 مطمب ن .إلى  ا المبحث م نا ان نقسم و 

مفهىم سقىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ القانىنيح يف  :األولاملطلة 
 املىاعيد احملددج

تعر اااف  األولستنصاااب دراساااتنا اااام وااا ا المطماااب  ماااى اااار  ن نب ااا  ن اااام الةااارع  
ونبااا ن اااام الةااارع الااااانم تم  ااام الساااقوط  ااان الااانظم القانون اااة ، الساااقوط لغاااة واصاااط حاً 

 المشابه به .

 تعريف السقوط لغة واصطالحا  : األوللفرع ا
 تعر ف السقوط لغة واصط حًا  نب ن ام و ا الةرعس 

 أوال : تعريف السقوط الحق لغة 

، امتاااد ساااقوط اإلمطاااار طاااول النىاااار  ي وبوطىاااا (مصااادر ساااقط)لغاااة : الساااقوط 
ساقوط رسام اام ، ساقوط رنادي المضا ت قبال ااتح المضامة، سقوط الب ت  مى األرض
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سقوط الولد من بطن  مه، وام قولة ، (1)مورة  و  ام الرو دون مؤار كابح و  الةضات
  .(2) (ولما سقط ام   د ىم)تعالى 

ه لاام  سااتعممه ؛ ألناا مااا  اان سااقوط الحااق ااام القااانون موال الحااق ماان  ااد صاااحبة 
كسقوط حق المحكوم  م ه ام استمناف الحكم إ ا لم  ستانةه ام اآلرال ، ام مدة مع نة

 .(3)ة له قانونًا الموقوت

 تعريف سقوط الحق في االصطالح القانوني : ثانيا  

المتصااةح لمنصااو  القانون ااة المتعمقااة بالسااقوط الحااق ااام يصااط ح القااانونم  
  حااظ سااكوت المشاارع  اان تعر ةااة ااام القااوان ن محاال واا ن الدراسااة امااا الةقااه اقااد  راااة 

نات  مى  لك ت ف ص غتىا وببتعر ةات  د دة تتشابه من ح ث مضمونىا بالرمم من اخ
" انقضاااات حاااق لعاادم الق اااام بااانررات معااا ن ومباشااارته اااام الةتااارة  االسااقوط واااو  باااارة  ااان

.و راااه الاابعض   ضااا " (4)ااام مناساابة مع نااه " و  الممن ااة لورااد الحااق واااق ترت ااب معاا ن
ت انه الرمات الطب عم الحاصل  مى ترااوم الموا  اد القانون اة المحاددة لمباشارة اإلراراتا

انقضاااات سااامطة الق اااام بعمااال إررامااام معااا ن  و  ، و رااااة ا ضاااًا " باناااه اقااادان(5)خ لىاااا " 
 . (6)و لك لعدم مباشرة و ن السمطة ام وقت مع ن " 

                                                           

المؤسساة المصاار ة  ،11( انظار: محماد بان مكارم األنصااري، الشاى ر بان منظاور، لساان العارب، ج1)
 .337العامة لمتال ف لألنبات والنشر، بدون  كر سنة الطب ،  

 " 149( انظر: سورة األ راف، اآل ة، "2)
 .2، بند 337( انظر: محمد بن مكرم األنصاري، المرر  نةسه،  3)
( انظااار: د.  باااااس العبااااودي، شااارح  حكااااام قااااانون المرااعااااات المدن اااة العراقاااام، رامعااااة الموصاااال، 4)

2000  ،167. 
( انظااار: د. صااا ح الاااد ن النااااوم، الاااور م اااام مباااادئ التنظااا م القضاااامم والتقاضااام والمرااعاااات، 5)

 . 409،  1983، دار المىد،  مان، 1المممكة األردن ة الىاشم ة، ط
، دار الةكار العربام، القااورة، دون  كار 2( انظر: د. محمود محمد واشم، قانون القضاات المادنم ج6)

 . 225سنة نشر،  
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والساااقوط لااا س واااو إي راااامات لعااادم احتااارام الموا  اااد التاااام  تعااا ن مباشااارة الحااااق  
ومااال ،  ن اإل ماالاإلررامم ا ىا  ناد مخالةاة الترت اب الا ي وضاعة المشارع لممارساة وا

 مااى  لااك إ ا حاادد القااانون م عاااد معاا ن لمطعاان ااام الحكاام ولاام  ااتم رااا  الطعاان ااام واا ا 
 .(1)الم عاد اىنا  ترتب رمات السقوط وبالتالم  دم إمكان ة را  الطعن ا ه مرددًا 

وماان خاا ل التعر ةااات السااابقة تباا ن لنااا  ن سااقوط الحااق راامات  ختمااف باانرراتات  
و ترتاااب  مااااى ، اشااارتىا ا  خولةااات  ناااد إتماااام مقتضااا اتىا القانون اااةالخصاااومة و ااادم مب

 سقوطىا اآلاار التم كان  رتبىا لو كان مباشرتىا ام وقت مع ن. 

 ن نضا  تعر ةاًا معا ن لساقوط الحاق    ا باإلمكاان  م ناا ومن خا ل كال ماا تقادم 
" الرامات الا ي  قاانون المرااعاات المدن اة ح اث نعرااه باناه  حكام تةق م   باتخا  اإلررات

 قاا   مااى الخصاام المىماال ااام مااواية اإلرااراتات التاام ماانح القااانون مباشاارتىا ااام ترت ااب 
 مناسبة مع نة ولم  تم مباشرة الحق خ ل و ن المناسبة " . و  مع ن

 تمييز السقوط عما يشتبه به من أنظمة قانونية : الفرع الثاني
نتكمم اام وا ا س، لغة واصط حاً  ن تعر ف السقوط  األولبعد ان تكممنا بالةرع  

 الةرع  ن تم  م السقوط  ن النظم القانون ة المشابىة له ووم البط ن واينعدام.

 البطالنو  السقوط: اوال  

الرمات المترتب  مى  ادم مباشارة اإلرارات القضاامم  سبق وان  رانا السقوط بانه 
اإلرارات ا اه و ادم المطالباة ام الوقت المع ن ام القانون لمق اام باه و ساقط الحاق باتخاا  

" اناااه رااامات  ، اماااا  ااان تعر اااف الااابط ن اااام قاااانون المرااعاااات المدن اااة(2)  خااارىباااه مااارة 

                                                           

( انظااار: د. نب ااال إساااما  ل  مااار، ساااقوط الحاااق اااام اتخاااا  اإلرااارات اااام قاااانون المرااعاااات المدن اااة 1)
 .35،  2011والترار ة المصري، دار الرامعة الرد دة، اإلسكندر ة، 

( انظر: د. ص ح الد ن الناوم، الور م ام مبادئ التنظ م القضامم والتقاضم والمرااعات المررا  2)
 . 409السابق،  
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، و عاارف ا ضااًا بانااه " (1)إررامام  نااال ماان العماال اإلرراماام ا ىاادر رم ا   اااارن القانون ااة "
اار التم  دم إنتاج اآلإلى  التك ف القانونم لعمل  خالف النمو ج القانونم مخالةة تؤدي

و عااارف ا ضاااًا اناااه" راااما ت  ااادم تحق اااق مماااا قصااادن  (2) رتبىاااا القاااانون ا  كاااان كاااامً  " 
 .(3)القانون تحق قه بما  وربه وحصمت ا ه المخالةة "

الاااارمم ماااان الةاااارق المتقاااادم بااااالتعر ف اىناااااك   قااااة تشااااابه باااا ن السااااقوط  مااااى و  
عااااد مااان مقتضااا ات صااااحة والااابط ن إ  إن وراااد الحاااق ااااام الق اااام بااااألررات القضاااامم  

 مماه  عاد بااط ن اانن  اإلررات ولى ا ان ا سقط الحق وقام الشخ  بالعمل به بعاد  لاك
، وان الاابط ن والسااقوط ك ومااا  قعااا بقااوة القااانون بمعنااى انااه طالمااا تااواارت  ناصاار (4)

سااقوط الحااق  تحاادد وقو ااه ماان المحظااة التاام تاام ا ىااا تحد ااد واا ن العناصاار ااانن  الراامات
 . (5)لم  تعمق به و  ق الرمات بالنظام العامسوات تعم

وبعد  ن ب نا بن رام تعر ف سقوط الحق وتشابه م  البط ن  مكن لنا إن نرمل  
 ة .اآلت الةرق ب نىما ام النقاط 

 و  ان محال الساقوط واو الحاق اام مباشارة اإلرارات كساقوط بنبادات الاداوع الشااكم ة -1
 إما محل البط ن وو اإلررات،   ميالتم و  كسقوط الحق ام الطعن  يستمناام

                                                           

( انظااار: د.  حماااد اتحااام سااارور، نظر اااة الااابط ن اااام قاااانون اإلراااراتات الرنام اااة، مكتباااة النىضاااة 1)
 .12،  1959المصر ة، القاورة، 

، 2( انظر: د. اتحم والم ود. احمد مااور ممماول، نظر اة الابط ن اام قاانون المرااعاات المدن اة ط2)
 8،  1997دار الطبا ة الحد اة القاورة، 

، 8احمد اباو  لوااا، نظر اة الاداوع اام قاانون المرااعاات، منشااة المعاارف اإلساكندر ة، ط ( انظر: د.3)
1988  ،961 . 

( انظاااار: د.  باااااس العبااااودي، شاااارح  حكااااام قااااانون المرااعااااات المدن ااااة العراقاااام، المرراااا  السااااابق، 4)
 168. 

، 1980، القاااورة، ( انظاار: د.  بااد الباسااط رم عاام، مبااادئ المرااعااات المدن ااة، دار الةكاار العرباام5)
 503 . 
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 .(1)بط ن التبم غ  و  القضامم كبط ن الد وى

سااقوط الحااق ااام اإلراارات  مناا  ماان ترد اادن ااان ا حكاام باارد الطعاان لراعااة بعااد الماادة  -2
إماا بطا ن اإلرارات ي  منا  مان ترد ادن ، القانون ة ا   روم تقد م الطعن من رد اد

  ضة د وان  روم له إقامتىا مرددًا .ان ا حكم  مى المد م بابطال  ر 

وساا مة التمسااك بالسااقوط اىاام الاادا  بعااد قبااول اإلراارات مااا وساا مة التمسااك بااالبط ن  -3
 .(2)وم الدا  بالبط ن 

 و تضح لنا من خ ل كل ما تقدم ان السقوط  شابه البط ن مان رواناب متعاددة 
 ووا ا مماا  ضاف  خارىاناب ه ام نةس الوقت  ختمف السقوط  ن البط ن اام رو إيا  ن
السقوط طابعًا مم مًا  ورب  مى الخصوم احترام الموا  د اإلررام ة و ادم ايساتىانة إلى 

بىا واق الترتب ال ي وضعة المشرع لىا مماا  اودي ساقوط الحاق ا ىاا بعادم مباشارة وا ن 
 اإلرراتات التم منحت لىم بمورب القانون .

  االنعدامو  السقوط: ثانيا  

الرمات المترتب  مى  دم مباشرة اإلرارات  تعر ةنا لمسقوط بانهإلى  ارةسبقت اإلش 
القضااامم ااام الوقاات المعاا ن ااام القااانون لمق ااام بااه و سااقط الحااق ااام اتخااا  اإلراارات ا ااه 

،إمااا  اان اينعاادام ااام قااانون المرااعااات المدن ااة بانااه " وااو الراامات (3)و اادم المطالبااة بااه 
 ًا ماان  ركااان  ساسااالااة اقاادان اإلراارات القضااامم ركنااًا اإلرراماام الاا ي  رتبااه القااانون ااام ح

 م و اااااىنا ي  نت، (4)ن   قررن القانون إلى  ةااته وو ا الرمات ل س بحارااانةا ة ي صح

                                                           

( انظاااار: د.  باااااس العبااااودي، شاااارح  حكااااام قااااانون المرااعااااات المدن ااااة العراقاااام المرراااا  السااااابق، 1)
 168. 

( انظااار: د. احماااد ونااادي، التمساااك باااالبط ن اااام قاااانون المرااعاااات، دار الرامعاااة الرد ااادة لمنشااار، 2)
 .6،  1998اإلسكندر ة، 

 .167  نةسه،  ( انظر: د.  باس العبودي،، المرر3)
 .333( انظر: د. احمد  بو  لواا، نظر ة الداوع ام قانون المرااعات، المرر  السابق،  4)
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 .(1)العمل اإلررامم إاارة القانون ة لتخمف  ناصر ورودة 

وماااال  مااى  لااك الحكاام الصااادر بنااات  مااى  ر ضااة د ااوى م اار مبمغااة لممااد ى  
وكاا لك  كااون الحكاام معاادومًا ا ا صاادر ماان شااخ  ي  تمتاا  بصااةة ،  كااون معاادوم م اه 

 .  (2)مسحوب  دن و  صدر من قاِض حرم  م ه و   لقاض

السااقوط واينعاادام  تشااابىان ااام ك ومااا  ترتااب  م ىمااا  اادم ترت ااب ااانن  و م ااه 
العادم وي  رااوم اينعادام وااو  ؛ ألنوكا لك ي  قااب ن التصاح ح، اآلااار القانون اة لألراارات

اك وماا ماان النظااام العااام ، منطق اًا تصااح ح المعاادوم وكا لك السااقوط ي  رااوم تصااح حه
 و ترتب  م ىما  دم ترتب اآلاار القانون ة. 

ن ب نااا مااا المقصااود ماان اينعاادام  مكاان لنااا ان نرماال الةاارق باا ن السااقوط  وبعااد  
  ن . نقاط ايخت ف تبدو واضحة ما ب ن الرمام انن  واينعدام

، ان السقوط وو رمات مخالةة الموا  د اإلررام اة المقاررة و ادم احتارام ترتبىاا الممنام -1
 ماااا اينعااادام واااو الرااامات لألرااارات الااا ي  خاااالف القاااانون بصاااورة تخماااو مااان الق ماااة 

 القانون ة بشكل واضح وصر ح . 
لتمساااك ، ماااا وسااا مة ا(3)اوسااا مة التمساااك بالساااقوط واااو الااادا  بعااادم قباااول اإلرااارات  -2 

 حااتم   خاارى اان طر ااق   اة د ااوى  و  باينعادام  ااتم  لااك  ان طر ااق د ااوى  صام ة
 .(4)ا ىا بالحكم كما  روم التمسك باينعدام  ند تنة   الحكم 

                                                           

منشورات الحمبم  1( انظر: د. محمد سع د  بد الرحمن، الحكم القضامم اركانة وقوا د إصدارن، ط1)
 .25،  2011، الحقوق ة، ب روت

،دار الةكاااار العرباااام، القاااااورة، 1المدن ااااة، ط ( انظاااار: د. وراااادي رامااااب اىماااام، مبااااادئ الخصااااومة2)
1978  ،98. 

( انظر: د. ااارس الرار راري، ساقوط الحاق اام مباشارة اإلرارات القضاامم، بحاث منشاور اام مرماة 3)
 .212،  2009، 39الرااد ن لمحقوق، كم ة الحقوق رامعة الموصل، العدد 

قوا اااد إصاادارن، المرراا  الساااابق، ( انظاار: د. محمااد ساااع د  بااد الاارحمن، الحكااام القضااامم  ركانااه و 4)
 40. 
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 يساتمناامارة اإلررات كسقوط الحق ام الطعان اما محل السقوط وو الحق ام مباش -3
 ناصار وراودة إ  لام  و  نعقاادن، إما اينعدام وو تخمف احد  ركان ا(1)التم  مي  و 

 .(2) كن قد تردد 

و بدو لنا رم ًا من خ ل كل ما تم  رضة ان السقوط  شابه اينعدام ام روانب  
ن ممااااا  راااب الخصااااوم احتااارام التوق اااات المعااا ن لمممارسااااة   خااارىو خالةاااه اااام روانااااب 

ي سااقط الحااق ا  ىااا و اادم اإلرااراتات ااام الموا  ااد المحااددة التاام رساامىا المشاارع لىاام وا 
 . خرىمعاودته مرة 

أسثاب سقىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ القانىنيح يف  :املطلة الثاني
 املىاعيد احملددج

 ااادم مرا ااااة الخصاااوم  األولاااار  ن نبااا ن باااالةرع  نتكمم اااام وااا ا المطماااب  ااانسااا 
وناتمكم اام الةارع الااانم  ان إساقاط الخصاوم لحقىام باتخااا  ، لمموا  اد اإلررام اة المحاددة

 اتات القانون ة ام الموا  د المحددة.اإلرر 

 عدم مراعاة الخصوم لممواعيد اإلجرائية المحددة: األولالفرع 
نتكمم ااام واا ا الةاارع  اان القا اادة العامااة لمموا  ااد اإلررام ااة والتاام  رااب  مااى ساا 
ان  سااامكووا  ناااد البااادت براااا  الاااد وى القضاااام ة حتاااى انتىامىاااا ونبااا ن كاااا لك  الخصاااوم

  مى الخصوم إتبا ه  ند مباشرة الموا  د اإلررام ة .الترت ب ال ي  رب 
 القاعدة العامة لممواعيد اإلجرائية : اوال  

نب ن ونا القا دة العامة التم تحدد الموا  د اإلررام ة التم  رب  مى الخصوم س 
 إتبا ىا .

                                                           

 . 334( انظر: د. احمد  بو  لواا، نظر ة الداوع ام قانون المرااعات، المرر  السابق،  1)
 .40( انظر: د. محمد سع د  بد الرحمن، المرر  نةسه،  2)
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والمصاااري بوضااا  قا ااادة العاماااة لمموا  اااد اإلررام اااة   رتمااا  المشااار ان العراقااام 
 ن القا اادة تاان   مااى صاارامة راامات سااقوط الحااق باتخااا  اإلراارات ااام حالااة المحااددة اىاا

االقا ادة العاماة يتخاا  الم عااد اإلرراماام ، (1) ادم احتارام الخصاوم لمموا  اد المحاددة لاه 
واام الةتاارة الممن ااة باا ن لحظتاا ن لحظااة الباادت ولحظااة اينتىااات لمااد وى وان الىاادف ماان 

الق ام بعمل إررامم ام وقت معا ن مماا إلى  لخصمالموا  د اإلررام ة المحددة وم دا  ا
  سا دن  مى انتظام س ر الخصومة نحو نىا تىا بصدور حكم بات ام موضوع النماع.

 قاااوم المشااارع اااام  لاااك بتنظاااا م الموا  اااد اإلررام اااة تنظ ماااًا رامااادًا بصاااا امة   اً إ 
ي  ترتاااب  مااا ى  ااادم قانون اااة م ااار مرناااه و راااب  ماااى الخصاااوم مرا ااااة وااا ن الموا  اااد وا 

كمااا ان القااانون ، مرا اتىااا الراامات المنصااو   م ىااا ااام القااانون وااو سااقوط الحااق بىااا
واا ن  اسااتعمال خااول القاضاام بتعااد ل بعااض الموا  ااد اإلررام ااة ولكاان ي  مكاان لمقاضاام 

 كانت تطابق النصو  القانون اة وي  راوم لمخصاوم ايتةااق  ماى تعاد لإيا إ ا  السمطة
ن  القانون إيا إ ا  ام ة لممرااعات اب لك  كون و ا األار معدومتغ  ر الموا  د اإلرر  و 

 .(2) م ه 

و م اه  تابن لنااا مان خاا ل ماا تقاادم  كارن ان المشاارع العراقام ونظ اارة المصاري قااد  
وضااعا قا اادة  امااة لمموا  ااد اإلررام ااة والتاام  رااب  مااى الخصااوم احتاارام واا ن الموا  ااد 

ي سقط حقىم ام مباشرة الحق باتخا   اإلرراتات القانون ة  مام المحاكم. وا 
 الترتيب الواجب إتباعه لمباشرة المواعيد اإلجرائية : ثانيا  

 نب ن ونا الترت ب المحدد لمباشرةس، بعد ان ب نا القا دة العامة لمموا  د اإلررام ة 
مماااااة والموا  اااااد اإلررام اااااة الموا  اااااد اإلررام اااااة والااااا ي  تضااااامن الموا  اااااد اإلررام اااااة الكا

 .قصةالنا

                                                           

 .129( انظر: د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  1)
، مشااااااة المعاااااارف 1( انظااااار: د. نب ااااال إساااااما  ل  مااااار،  صاااااول المرااعاااااات المدن اااااة والترار اااااة، ط2)

 . 768، 1986اإلسكندر ة، 
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 المواعيد اإلجرائية الكاممة  -أ

الموا  ااد اإلررام ااة الكاممااة واام الةتاارة الممن ااة التاام  رااب ان تنتىاام بكاممىااا قباال  
وتتحااادد وااا ن المىماااة مااان تاااار   إتماااام اإل ااا ن ، اتخاااا   ي إرااارات قاااانونم والعمااال ا ىاااا

ة اا  القضامم صح حًا وتاار   بادت الرمساة الواراب حضاور الخصاوم ا ىاا إماام المحكما
و ا وقد نا  المشارع ، (1) روم ان  كون تار   الرمسة  ي بعد اوات و ا الم عاد كامً  

" من قانون المرااعات المدن ة العراقم  مى انه " ام ال وم المحدد 51العراقم ام المادة "
لممرااعاااة  راااب  ماااى المحكماااة ان تتحقاااق مااان التبم غاااات وصاااةات الخصاااوم وبحضاااور 

بماان  وكمونااه ماان المحااام ن ولممحكمااة ان تقباال  وكمونااه  اانىم ماان  و  الخصااوم بانةسااىم
 موارىااام و صاااىاروم وقااااربىم حتاااى الدرراااة الرابعاااة و لاااك اااام د اااوى الصااامح والشااار  ة 

 (.2)ام و ن الد اوى " حكامو كون لى ن مرارعة طرق الطعن ام األ

 و تضح لنا من و ا الن   ن المشرع العراقام قاد   طاى الخصاوم مو اد إررامام 
 كامل ول س منقو  حتاى  اتمكن الخصاوم مان إ اداد وساامل داا  اة كاا اة اام د اواوم

ماان الساامات الشااكم ة ااام قااانون المرااعاااات  تعااداىاا ن الماادة الممن ااة الممنوحااة لمخصااوم 
و رااب  مااى الخصااوم احترامىااا اااا ا تاام مباشاارة اإلرااراتات القانون ااة قباال الم عاااد المحاادد 

 مال  دم قبول اإلررات يتخا ن قبل الم عاد المحدد لهلىا قد تق  رماتات  مى الخصوم 
 .(3)بط ن و ا اإلررات  و 

وترادر اإلشااارة  مااى انااه ا ا تراااوم الخصااوم  مااى الموا  ااد الكاممااة ولاام  حضاار  
ام ال وم المع ن لمباشرة اإلررات وحضر بعد انتىاات الم عااد الكامال اىناا ي  ترتاب  ماى 

                                                           

 .769( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،  1)
 .1969" لسنة 83م "( من قانون المرااعات المدن ة العراقم، رق51( انظر: د. ن  المادة )2)
 .159( انظر: د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  3)
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ررات القانونم إنما  مكن لىم مباشرة ام وقات  خار اىا ا مخالةتىم سقوط الحق باتخا  اإل
 . (1)اإلررات تحكمه قوا د الحضور والغ اب لمخصوم 

وتطب قااًا لاا لك قضاات محكمااة اسااتمناف ن نااوى بصااةتىا التم  م ااة بمااا  خاا   اادم  
قبااول السااقوط بعااد انقضااات الم عاااد الكاماال لمباشاارة اإلراارات القااانونم إ  رااات ااام القاارار 

ق ق والمداولة ان الطعان التم  امي قادم بعاد مضام المادة القانون اة والبالغاة سابعة لدى التد
ا  صدر القرار حضاور ًا بتاار   ، " من قانون المرااعات المدن ة126  ام حسب المادة " 

" بعاااااااد ان اساااااااتوام الرسااااااام القاااااااانونم  ااااااان الطعااااااان التم  ااااااامي بتاااااااار   " 2/11/2011"
ط الحااااق باتخااااا  اإلراااارات لتراااااومن الماااادة "  ناااادما تمسااااك المااااد م بسااااقو 13/11/2013

المع ناااة لمباشااارة اإلرااارات اقضااات المحكماااة بااارد الطعااان التم  ااامي وتحمااال المم ااام الرسااام 
 (2)" 23/11/2011القانونم وصدر القرار بايتةاق بتار   

ووكاا ا  باادو لنااا ماان واا ا الحكاام ان تراااوم الخصااوم  مااى الم عاااد الكاماال يتخااا   
سااقوط الحااق بااه إنمااا رعاال المشاارع  ؤراال النظاار ااام إلااى    ااؤدياإلرااراتات القانون ااة ي

اراااامات السااااقوط ونااااا مق ااااد بالقوا ااااد العامااااة لحضااااور الخصااااوم  الااااد وى لحاااا ن تحر كىااااا
  المد م  م ه . و  وم ابىم وتحر كىم لمباشرة اإلررات سوات من قبل المد م

ات المدن ة " من قانون المرااع72اما موقف المشرع المصري اقد نصت المادة "  
والترار اااة المصاااري والتااام راااات ا ىاااا  ماااى اناااه " اااام ال اااوم المعااا ن لمنظااار اااام الاااد وى 

 حضر  نىم من  وكمىم من المحام ن ولممحكمة ان تقبل  و  بحضور الخصوم بانةسىم
 .(3) صىاروم حتى الدررة الاالاة " و  الن ابة من  وكمىم  نىم من  موارىم و قاربىم

                                                           

، المكتبااة القانون اة بغااداد، 3( انظار: د.ادم وو اب النااداوي، شارح  حكاام قااانون المرااعاات المدن اة، ط1)
2011  ،171. 

/ت ب/بتاااااااار   418 ااااااة، القااااااارار رقاااااام ( انظاااااار: قااااااارار محكمااااااة اساااااااتمناف ن نااااااوى بصاااااااةتىا التم  م 2)
 )م ر منشور(  23/11/2011

" لسااانة، 13" مااان قاااانون المرااعاااات المدن اااة والترااااري المصاااري، رقااام "72( انظااار: نااا  الماااادة " 3)
1988. 
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لاان  ان المشاارع المصااري ماانح الخصااوم الةرصااة الكاا ااة و تضااح لنااا ماان واا ا ا 
من الوقت يتخاا  اإلرارات القاانونم اام ال اوم المحادد لاه ا راب  ماى الخصاوم الحضاور 

ًا مباشرة اإلررات قبال إط ق مام المحكمة ام و ا ال وم ال ي تم تبمغ ىم به وي  روم لىم 
ات قبل إنىاات الم عااد المحادد لاه اىنااك انقضات و ا الم عاد تمامًا ان ا تم اتخا  و ا اإلرر 

 .(1)بط ن و ا اإلررات  و  رماتات تترتب  مى الخصوم مال  دم قبل اإلررات

ووكاا ا  باادو لنااا ماان خاا ل اسااتقرات النصااو  القانون ااة التاام تماات المقارنااة ب نىااا  
 نىااا تاان   مااى إ طااات الخصااوم موا  ااد إررام ااة كاممااة و رااب  مااى الخصااوم احترامىااا 

ي  ترتاب  ماى الخصاومومبا ضا اع حقىام اام  شرتىا اام الوقات المناساب والمحادد لىاا وا 
 القضات.إلى  اتخا  اإلرراتات القانون ة ام الد وى التم تقدم بىا

ونااري ماان المناسااب ان المشاارع العراقاام اورااب  مااى الخصااوم ان  قضااوا الماادة  
وم مااان رم ااا  ايدلاااه المحاااددة كااااممتن لمباشااارة اإلرااارات اىااا ن المااادة كاا اااة لاااتمكن الخصااا

مباشاارة اإلراارات قباال انتىااات واا ن الماادة  مكاان ان  ااؤدي ااانن  الابوت ااه لاادااع  اان د ااواوم
 اإلومال و دم المباية ام تقد م كااة  دلة اإلابات التم تخ  د واوم .إلى  الخصوم
 المواعيد اإلجرائية الناقصة  -ب

ي ساااقط وواام  باااارة  ااان اتااارة ممن اااة مع ناااه  تعاا ن بىاااا اتخاااا  اإلرااا  رات خ لىاااا وا 
" 172نصات الماادة " وقاد، (2)الحق ام اتخا ا اإلررات كما وو الحال ام موا  اد الطعان

ماان قااانون المرااعااات المدن ااة العراقاام  مااى انااه "  بااد  ساار ان الماادة القانون ااة ماان ال ااوم 
 التالم لتبم غ الحكم وا تبارن مبمغًا " 

م حاااددا اتااارن ممن اااة مع ناااه لق اااام و تضاااح لناااا مااان وااا ا الااان  ان المشااارع العراقااا 
ي سااقط حقىاام باتخااا  واا ا اإلراارات وماااال  مااى  الخصااوم باتخااا  اإلراارات القااانونم ا ىااا وا 

                                                           

( انظر: د. احمد الس د صاوي، الوس ط ام شرح قانون المرااعات المدن ة والترار اة، دون  كار دار 1)
 .562،  2008نشر، 

 .769انظر: د. نب ل إسما  ل  مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،   (2)
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إماااام محكماااة التم  ااام  و  ايساااتمناف ساااوات كاااان إماااام محكماااة حكاااام لاااك الطعااان اااام األ
بماادة ممن ااه مع نااه  نبغاام  مااى الخصااوم ان ي  قاادموا طعااونىم بعااد  اااالطعن ونااا محاادد

ه  رااب  مااى الخصااوم ؛ ألنااانتىااات واا ن الماادة و ساامى واا ا الم عاااد لمطعاان م عااادًا ناقصاااً 
اتخا  اإلررات خا ل اتارة ممن اة مع ناة  ي قبال انقضاات ال اوم األخ ار مناه و قصاد باال وم 

  عااداألخ اار  خاار سااا ات العماال ااام واا ا ال ااوم ماان الاادوام الرساامم كمااا ان واا ا الم عاااد 
الم عااااد ي  نقضااام  ؛ ألن  خ لاااه وبالتاااالم  ااانق  رااامت مناااهاإلرااارات  تخااا ؛ ألنناقصااااً 

 .(1)بالكامل ام حدودن

و م اااه ان  ااادم مرا ااااة الخصاااوم لىااا ا الم عااااد المحااادد  كاااون الرااامات واااو ساااقوط  
 .(2)ًا إط قالحق باتخا  اإلررات القانونم و كون و ا اإلررات م ر مقبول منه 

التم  م اة بىا ا الخصاو  "  ةتىاوتطب قًا ل لك قضت محكمة استمناف ن نوى بص 
ا  راااات اااام القااارار لااادى التااادق ق والمداولاااة وراااد ان الطعااان التم  ااامي وقااا  خاااارج المااادة 

بعاد ان  19/3/2007الحكم قد صدر حضور ًا بتار    ؛ ألنالقانون ة المنصو   م ىا
وتقااارر رد الطعااان التم  ااامي شاااكً   18/4/2007اساااتوام الرسااام القاااانونم  ناااه بتاااار   

 . (3)" 23/4/2007 ل المم م الرسم القانونم  نه وصدر القرار بايتةاق ام وتحم

ه وقا  بعاد انتىاات المادة ؛ ألنو تضح لنا من و ا الحكم ان الطعن التم  مي قد رد 
المحااااددة لااااه وسااااقط حااااق الخصااااوم باتخااااا  اإلراااارات القااااانونم بىاااا ا الطعاااان بساااابب  اااادم 

 . احترامىم لممدة الممن ة المحددة له قانوناً 

                                                           

 . 403( انظر: د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  1)
، 2011( انظاار: القاضاام صااادق ح اادر، شاارح قااانون المرااعااات المدن ااة، مكتبااة الساانىوري بغااداد، 2)

 266. 
/ت، ب/بتااااااار   116( انظاااااار: قاااااارار محكمااااااة اسااااااتمناف ن نااااااوى بصااااااةتىا التم  م ااااااة، القاااااارار رقاااااام 3)

 ، قرار م ر منشور . 23/4/2007
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" مان قاانون المرااعاات 213إما  ن موقف المشرع المصري اقاد نصات الماادة "  
المدن ااة والترار اااة والتااام راااات ا اااه  ماااى اناااه "  بااد  م عااااد الطعااان اااام الحكااام مااان تاااار   

  صدورن ما لم  ن  القانون  مى م ر  لك "
لنا من و ا الن  ان المشرع المصري مانح الخصاوم اتارة ممن اة محاددة  و تضح 

 رااا  طعااونىم ااام الااد اوى و رااب  مااى الخصااوم احتاارام واا ن الماادة الممن ااة ااام مباشاارةل
اإلراارات القااانونم واي سااقط حقىاام ا ااه وي  قباال ماانىم  ي إراارات بعااد  لااك  ااتم تقد مااه ماان 

باتخاا  اإلرارات القاانونم  القضات اى ا التىاون و دم ايحترام من قبل الخصاومإلى  قبمىم
خسران حقوقىم وودر  موالىم ال ي  رب  م ىم المحااظة إلى  ديام ال وم المع ن قد  و 

 م ىاااا وحما تىاااا لكااان بسااابب  ااادم التااامامىم بىااا ن الموا  اااد ترتاااب ساااقوط حقىااام باتخاااا  
 .(1)اإلررات

و باادو لنااا رم ااًا ماان خاا ل المقارنااة باا ن النصااو  القانون ااة التاام تاام  رضااىا ا   
و رب  مى ، إررامم ناق  الممن ا هنرد ان المشرع العراقم قد   طى الخصوم مو د 

ي سااقط الحااق باتخااا  اإلراارات  الخصااوم ممارسااة اإلراارات القااانونم خاا ل واا ا المو ااد وا 
وكاا لك المشاارع المصااري  وااااق المشاارع العراقاام اقااد ماانح الخصااوم اتاارة ممن ااة ، القااانونم

 من ااةقصاا رة األراال و رااب  مااى الخصااوم مباشاارة اإلراارات القااانونم خاا ل واا ن الةتاارة الم 
ي سقط الحق ا ه و دم معاودته مرة   .  خرىوا 

المشااارع العراقااام بمااانح الخصاااوم مااادة ممن اااة ناقصاااة إل اااه  وبااادورنا نؤ اااد ماااا  واااب 
ي ساااقط الحاااق باتخاااا  اإلرااارات  األرااال و راااب  ماااى الخصاااوم مباشااارة اإلرااارات خ لىاااا وا 

  القانونم ا ىا .

قانونيرة فري المواعيرد الخصم لحقه باتخاذ اإلجررااات ال إسقاط :الفرع الثاني
  المحددة

                                                           

 .769( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،  1)
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 ااان  ااادم مرا ااااة الخصاااوم لمموا  اااد اإلررام اااة اااام  األولبعاااد ان تكممناااا باااالةرع  
نتكمم ااام واا ا الةاارع  اان إسااقاط الخصااوم لحقىاام باتخااا  اإلرااراتات ساا، الموا  ااد المحااددة

 القانون ة ام الموا  د المحددة .
  حكامإسقاط الخصم لحقه في الطعن باأل: أوال

والم عاااد وقا ااادة  ختصااا باانرراتات الطعااان بايسااتمناف ماان ح اااث اي لاألصاا 
من المسامل المتعمقة بالنظام العاام وبناات  ماى  لاك ي  راوم  تعدالتقاضم  مى دررت ن 

ه بحساب طب عتاه  قبال الطعان ا اه بىا ن ؛ ألنتةاق الخصوم إن الحكم ي  قبل الطعن ا ه
  .(1)كن مخمةتىا ىا متعمقة بالنظام العام وي  م؛ ألنالطرق

" مان قاانون المرااعاات المدن اة 171ه   حظ  كس  لك اام نا  الماادة " إيا  ن 
العراقاام والتاام رااات ا ىااا  مااى انااه " الماادة المع نااة لمرارعااة طاارق الطعاان حتم ااة  ترتااب 
 مى  دم مرا اتىا وتراوموا سقوط الحق ام الطعان وتةضام المحكماة مان تمقاات نةساىا 

 ا ا حصل بعد انقضات المدة القانون ة " برد  ر ضة الطعن 

و تضاااح لناااا مااان وااا ا الااان   ن المشااارع العراقااام اوراااب  ماااى الخصاااوم مرارعاااة  
طاارق الطعاان خاا ل ماادة مع نااة و رااب  ماا ىم احتاارام واا ن الماادة اعاادم مرا اااة واا ن الماادة 

 . (2)سقوط حقىم ام الطعن إلى   ؤديسواحترامىا 

 ماااى ا تبااار رعاال الحكااام نىام ااًا ولكااان ي  ين القااانون  ر اام لمخصاااوم ايتةاااق  
ه ي  اؤمن اام ماال ؛ ألنا ر م نامول احاد الخصاوم وحادة  ان الطعان قبال صادور الحكام

. اما ا ا تم سقوط الحق بعاد (3)تمك الحالة من التعسف وسقوط الحق مباشرة قبل ويدته 

                                                           

م قاااانون المرااعاااات المدن اااة ( انظااار: د. نب ااال إساااما  ل  مااار، ساااقوط الحاااق اااام اتخاااا  اإلرااارات اااا1)
 .63والترار ة، المرر  السابق،  

 .265( انظر: القاضم صادق ح در، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  2)
( انظااار: د. احماااد سااام ر، الطعااان  يساااتمناام، رساااالة مارسااات ر، رامعاااة الموصااال كم اااة القاااانون، 3)

 90 ،2002. 
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وو ا (1) صدور الحكم بنات  مى اتةاق صدر من قبل الخصوم اى ا ايتةاق  كون منطق اً 
من قانون المرااعاات المدن اة العراقام والتام راات ا ىاا  ماى اناه "  "169ما  كدته المادة "

اي مماان خسااار الاااد وى وي  قباال ممااان سااقط حقاااه إساااقاطًا  حكاااامي  قباال الطعااان ااام األ
 صر حًا إمام المحكمة وبورقة مصدقة من كاتب العدل " 

رعاال اتةاااق الخصااوم سااببًا ماان و تضااح لنااا ماان واا ا الاان  ان المشاارع العراقاام  
؛ طا ق سباب سقوط الحق باتخاا  اإلرارات القاانونم اىناا ي تحصال   اة مشاكمة  ماى اإل

 .  (2)هاستعمالالحق  مول دون  ألن

ان ي  كااااون  حكااااامااااام األ انااااه  شااااترط لقبااااول الطعاااان( 3)و اااارى بعااااض الةقىااااات  
الحاااق اااام اإلرااارات  ساااقوطإلاااى  وااا ا القباااول  اااؤدي ؛ ألنالطاااا ن قاااد قبااال الحكااام صااارحةً 

 نصاار خااارج  اان مكونااات الحكاام القضااامم وواا ا   عاادالقااانونم اقبااول الحكاام ورضااا بااه 
سااقوط إلااى   ؤديسااالرضااا  ؛ ألن ااؤار ااام حااق الطعاان المتولااد  اان صاادور واا ا الحكاام

اانن  قبال الحكام وراا  القابال طعنااً اانن  ،الحق اإلررامم وو الحق ام الطعن بى ا الحكام
ساقوط إلاى  مقبول و دم القبول وناا  تعماق بالنظاام العاام إ   اؤديو ا الطعن  كون م ر 

وال ي نشات وقو ه صح حًا  حكامالحق مباشرة ام اتخا  اإلررات القانونم بالطعن ام األ
. 

بى ا الخصو  "  وتطب قًا ل لك حكمت محكمة استمناف ن نوى بصةتىا التم  م ة 
 ماى طماب وك ال المساتانف اام المرااعاة  إ  رات ام القرار لادى التادق ق والمداولاة وبناات

بطماااب إساااقاط الطعااان  يساااتمناام  9/3/2002الحضاااور ة اااام الرمساااة المقاماااة بتاااار   
لتصاااالح موكماااة مااا  المساااتانف  مااا ىم وموااقاااة الطماااب لمقاااانون واساااتنادًا ي حكاااام الماااادة 

                                                           

، ومحمد ر اض ا صل، التنامل  ن إررات  و ورقة ام الد وى المدن ة، ( انظر: د. اسر باسم  نون1)
 .368،  2013بحث منشور ام مرمة كم ة القانون والس اسة، كم ة القانون رامعة كركوك، 

 .260( انظر: القاضم صادق ح در، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  2)
، 401قاااانون المرااعاااات المدن اااة، المررااا  الساااابق،   ( انظااار: د.  بااااس العباااودي، شااارح  حكاااام3)

 .375وانظر د. ادم وو ب النداوي، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  
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ساقاط ا169"  انفلطعان  يساتمناام وتحم ال المسات" مرااعات مدن ة تقرر قبول الطماب وا 
  (1)رسوم ايستمناف وصدور القرار بايتةاق"

وبنات  مى  لاك  تابن لناا ان اتةااق الخصاوم قبال صادور الحكام  ماى رعال حكام  
تناااامل  ااان حقىااام اااام الطعااان واتخاااا  اإلرااارات القاااانونم   عااادمحكماااة  ول درراااة نىام اااًا 

 لمممنوح لىم بشكل المحدد له واق القانون . 

" مان قاانون المرااعاات 215اقاد نصات الماادة " اما  ن موقف المشرع المصري  
المدن ة والترار ة وال ي رات ا ىا  مى انه "  ترتب  مى  دم مرا اة موا  اد الطعان اام 

 سقوط الحق ام الطعن وتقضم المحكمة بالسقوط من تمقات نةسىا "  حكاماأل

المصاري قااد رعال اام حالااة  ادم مرا اااة  و تضاح لناا ماان وا ا الان   ن المشاارع 
سقوطًا لحقىم ام اإلررات القانونم الا ي   عد حكاملمطعن باأل خصوم لمموا  د المحددةال

( مان 219ام ن  المادة ) ه   حظإيا  ن ،(2)ام الم عاد مع ن له  رب  م ىم مباشرته
 مكاان لمخصااوم الناامول  اان ايسااتمناف  انااه قااانون المرااعااات المدن ااة والترار ااة المصااري

  (.3)ايستمناف كغ رن من الحقوق  مكن النمول  نه قبل را  الد وى  لك ان

المشاارع المصااري وان كااان  ر اام و مااى سااب ل ايسااتانات   نإلااى  وتراادر اإلشااارة
ي  راااوم انناااه ، اتةااااق الخصاااوم مقااادمًا  ماااى ان  كاااون حكااام محكماااة  ول درراااة إنىام ااااً 

 األخر؛ايتةاق  مى ان  نمل احد الخصوم وحدن  ن حقه ام ايستمناف دون الخصم 

                                                           

، 10/3/2002اام  2002/س/137( انظر: قرار محكمة استمناف ن نوى بصةتىا التم  م ة المرقم 1)
يسااتمناام، رسااالة مارساات ر، رامعااة ان  ا القاارار، د. احمااد ساام ر، الطعاام اار منشااور، ومشااار لىاا

 .2002، 90الموصل كم ة القانون،  
( انظاار: د. احماااد السااا د الصااااوي، الوسااا ط اااام شاارح قاااانون المرااعاااات المدن اااة والترار اااة، المررااا  2)

 .609السابق،  
، منشاااااة المعااااارف 1( انظاااار: د.  حمااااد ابااااو الواااااا، التعم ااااق  مااااى نصااااو  قااااانون المرااعااااات، ط3)

 .861،  1986در ه، ايسكن
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 . (1)مال و ا ايتةاق ي  ؤمن معه التعسف ألن

وتاك دًا ل لك قضت محكمة النقض المصار ة بماا  خا  ساقوط الحاق اام الطعان 
( ماان قااانون المرااعااات المدن ااة 211ا  رااات ااام الحكاام " ان ناا  المااادة )، بايسااتمناف
ضامن ًا اىا ا  و  اً ممن قبل الحكم قباوًي صار ح حكامانه ي  روم الطعن ام األ والترار ة

و مى ما رارى  –و شترط ام القبول المان  من الطعن ، منه  ن حق بالطعن تناميً   عد
ان  كااون قاااط  الديلااة  مااى رضااات المحكااوم  م ااه بااالحكم  –بااه قضااات واا ن المحكمااة 

ام القبول المان  مان الطعان ان  اتم بعاد  األصلولمن كان ، وتركه الحق ام الطعن ا ه
من قاانون المرااعاات المدن اة  الةقرة األخ رة (219المادة ) الن  إيا  ن ،صدور الحكم "

والترار اااة قاااد راااات ا ىاااا  ماااى اناااه "  راااوم ولاااو قبااال راااا  الاااد وى  ماااى ان  كاااون حكااام 
محكمة  ول دررة إنتىام ًا "  ادل  ماى اناه  راوم ايتةااق مسابقًا  ماى قباول الحكام وتارك 

 .(2) نااه "الحق ام الطعن ا ه والتنامل  ن استم

و تضاااح لناااا مااان وااا ا الحكااام اناااه  مكااان لمخصاااوم ايتةااااق  ماااى ساااقوط الحاااق اااام 
 وا تبار حكم محكمة  ول دررة نىام ًا وباتًا .  الطعن

 بدو لنا من خ ل كال ماا تقادم  كارن بعاد اساتقرات النصاو  القانون اة التام تمات  
 رب  مى الخصوم مرارعة المقارنة ب نىا نرد ان المشرع العراقم حدد مدة ممن ة مع نة 

ي ساقط حقىاام اام الطعاان، وكا لك الحاال رعاال اام حالااة قباول احااد  طارق الطعان ا ىااا وا 
وا ا القباول تناامًي مناه  ان حقاه اام   عادالخصوم لحكم محكمة  ول درراة قباوًي صار حًا 

ايتةااق قبال صادور حكام محكماة  ول درراة باان  الطعن كماا حارم  ماى الخصاوم مسابقاً 
إمااا  اان ، و لااك حتااى ي  كااون وناااك تعسااف ماان الطاارف القااوي ااام العقااد  كااون نىام اااً 

ي  ختمااف  اان المشاارع العراقاام اىااو  وااقااه بانااه  مكاان لمخصااوم اننااه المشاارع المصااري 
                                                           

( انظااار: د. محماااد العشاااماوي ود.  باااد الووااااب العشاااماوي، قوا اااد قاااانون المرااعاااات اااام التشااار   1)
 .843، 1958، المطبعة النمو ر ة، القاورة، 2المصري ج

مشار لىا ا القارار لادا د. احماد  4/4/1993ق بتار   53، لسنة 1607( انظر: نقض مصري رقم 2)
 .90ام، المرر  السابق،  سم ر، الطعن ايستمنا
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كمااا انااه  مكاان لمخصااوم رعاال حكاام محكمااة  ول دررااة ،  مااى إسااقاط حقىاام ااام الطعاان
ًا مااان الخصاااوم لحقىااام اااام اساااقاط  عااادحكمااًا نىام اااًا و ااادم الطعااان ا اااه بايساااتمناف اىاا ا 

 الطعن .

المشارع العراقام مان   طاا مادة محاددة لمخصاوم إل اه  ونحن بدورنا نؤ د ماا  واب 
ااام تقااد م الطعاان كمااا  رااب  مااى الخصااوم احتاارام واا ن الماادة الممن ااة ومباشاارة اإلراارات 

ي سقط حقىم ام الطعن وي  مكن لىم بعد  لك معاودته مرة   .  خرىالقانونم خ لىا وا 
  نيا : إسقاط الخصم لحقه في تقديم الدفوع الشكميةثا

ان باد وى مان راناب الماد م  م اه تادا  اآلت  عرف المشرع العراقم الداوع بانه  
الحكاام لصااالح إلااى  ي تىاادف االااداوع  ااادةً ، بعضاااً  و  د ااوى المااد م وتماامم ردوااا كاا ً 

الخصااام منااا  الحكااام لىااا ا إلاااى  المتمساااك بىاااا بشااامت  ماااى خصااامه إنماااا تىااادف احساااب
 . (1)تاخ ر و ا الحكم و  بطمباته

إ ن الاااداوع الشاااكم ة لىاااا وقااات ممنااام  راااب  ماااى الخصاااوم إاارتىاااا والتمساااك بىاااا  
ي ساقط اإلرارات القاانونم باتخاا ن  اساتعمالو تع ن  مى الخصاوم  . ووا ا (2)وا ا الحاق وا 
 ىاا  ماى " من قاانون المرااعاات المدن اة العراقام والتام راات ا73ما نصت  م ه المادة " 

 ختصااا طمااب  خاار والاادا  بعاادم اي و  انااه " إباادات الاادا  باابط ن التبم ااغ قباال  ي دااا 
ي سقط الحق ا ىما ".   المكانم قبل التعرض لموضوع الد وى وا 

التمساك اام  و تضح لنا من و ا الن  ان المشرع العراقم اوراب  ماى الخصاوم 
ل إبااادات الكااا م اااام موضاااوع قبااا تقاااد م الاااداوع الشاااكم ة اااام وقااات معااا ن و راااب ان  كاااون

ي تناااامًي  ااان حقاااه اااام تقاااد م الاااداوع الشاااكم ة ومااان  رماااب مااان الخصاااوم   عاااد الاااد وى وا 

                                                           

( ماان قااانون المرااعاااات المدن ااة العراقاام، وانظاار د. وراادي رامااب اىمااام، 8( انظاار: ناا  المااادة )1)
 .487مبادئ الخصومة المدن ة، المرر  السابق،  

( انظاار: د. نراا ت توا ااق اماا ح، الااداوع الشااكم ة ااام قااانون المرااعااات، دراسااة مقارنااة، بحااث منشااور 2)
 .98،  2005(، 25د ن لمحقوق، كم ة الحقوق رامعة الموصل، العدد )ام مرمة الراا
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ي  كااون الراامات  نااد مخالةااة  التمسااك بىاا ن الااداوع  م ااه احتاارام واا ا الترت ااب اإلرراماام وا 
د ان ا كان لمشخ  حقوق متعددة وكان القانون ق (1)سقوط الحق باتخا  اإلررات القانونم

إلااى  مخالةااة صاااحب الحااق لىاا ا الترت ااب  ااؤديااانن  ىمااسااتعمالوضاا  ترت بااًا مع نااًا  نااد 
سااقوط الحااق باتخااا  اإلراارات القااانونم اىنااا نكااون إمااام طاار ق ن مختمةاا ن  رااب سااموكىما 

الكا م اام  إرادةالتمسك بالادا  الشاكمم والطر اق الااانم  األولبكل ودوت وتانم االطر ق 
 . (2)م القبول  ي ان وناك ممن  ول ام ممن اانمالدا  بعد و  الموضوع

الرخصااة الممنوحااة لااه باتخااا  اإلراارات القااانونم و اادم  اسااتعمالااان ا  راد الخصاام  
قبل الطر ق الاانم  ي التمسك بالداوع  األولسقوط الحق ا ه  تع ن  م ه سموك الطر ق 
ي سقط حقه ام اتخا  اإل الشكم ة قبل التحدث ام موضوع الد وى ررات القانونم لعدم وا 

احترامااه الترت ااب الاا ي وضااعة المشاارع لااه ااام مباشاارة اإلراارات القااانونم وواا ا  عااد تنااامًي 
وان ، صااار ح مااان الخصااام لحقاااه بعااادم اتخاااا  اإلرااارات القاااانونم اااام الم عااااد المحااادد لاااه

الخصم صدر منه ك مًا ام الموضوع   عدالمحكمة ام كل األحول وم التم تقدر متى 
 . (3)در منه ك مًا ام الموضوع ومتى ي ص

و م ااه  تباا ن لنااا ااام كاال مااا تقاادم  كاارن امخالةااة الخصااوم لىاا ا الترت ااب اإلرراماام  
سقوط الحق باتخا  اإلرارات القاانونم الممناوح لاه إلى  ال ي وضعة المشرع العراقم  ؤدي

واا ن الحقااوق  مااى  اسااتعمالا رااب  مااى الخصااوم احتاارام واا ا الترت ااب الممناام لمتمسااك ب
 . الوره الصح ح

                                                           

، مطبعاة المعاارف، 3( انظر: د. سعدون نارم القشط نم، شرح  حكام قانون المرااعاات المدن اة، ط1)
 .223،  1979بغداد، 

ا ، وما98( انظر: د. نر ت توا ق ام ح، الداوع الشاكم ة اام قاانون المرااعاات، المررا  الساابق،  2)
 بعدوا .

، 1970، مطبعة العانم، بغداد، 1( انظر: د. بد الرحمن الع م، شرح قانون المرااعات المدن ة، ج3)
 378. 
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" ماااان قااااانون المرااعااااات 108" اقااااد نصاااات الماااادة إماااا موقااااف المشاااارع المصاااري 
 رم ااا  الاااداوع المتعمقاااة المدن اااة والترار اااة المصاااري والتااام راااات ا ىاااا  ماااى اناااه " إبااادات

ي سقط الحق ا ما لم  و  دااع و  باإلرراتات معًا قبل إبدات  ي طمب دا  بعدم القبول وا 
  بد منىا".

 ماااال الخصااااوم داخاااال  نظاااام لنااااا ماااان واااا ا الاااان  ان المشاااارع المصااااري و تباااا ن 
 و  الخصااومة المدن ااة  مااى إن الااداوع المتعمقااة باااإلرراتات  رااب إبااداؤوا قباال  ي طمااب

ي سقط الحق ام التمسك بما لم  باد منىاا وكا لك  ساقط حاق الطاا ن  دا  ام الد وى وا 
واا ا الحااق  اسااتعمالا رااب واا ن الااداوع إ ا لاام  بااد ىا ااام صااح ةة الطعاان  اسااتعمالااام 

 ساقط الحاق باتخاا  اإلراراتات القانون اة ساعدم احتارام وا ا الترت اب  بشكل وترت ب مع ن
 .(1)  خرىوي  عود لمح اة مرة 

و تضح لنا من خ ل اساتقرات النصاو  القانون اة التام تمات المقارناة ب نىاا نراد  
قبااال البااادت اااام الكااا م  ان المشااارع العراقااام اااارض  ماااى الخصاااوم تقاااد م الاااداوع الشاااكم ة

ي سااقط حقىاام ااام تقااد م الااداوع  الموضااو م و رااب احتاارامىم لىاا ا الترت ااب اإلرراماام وا 
وكا لك المشارع ، و ا السقوط تنامًي من الخصوم لحقىام لا ي مانح لىام وااق القاانون  عدو 

المصاااري ي  ختماااف  ااان المشااارع العراقااام اقاااد رعااال تقاااد م الاااداوع الشاااكم ة وااااق ترت اااب 
 ن  رااب  مااى الخصااوم تقد مااه ااام واا ا الشااكل اعنااد مخالةااة واا ا الترتااب إي إرراماام معاا

 تقاادم الااداوع الموضااو  ة ااام الااد وى قباال الااداوع الشااكم ة  كااون ااام  لااك الراامات سااقوط
 الحق ام تقد م الداوع لمخصوم . 

المشارع العراقام الا ي اارض  ماى الخصاوم تقادم إل ه  ونحن بدورنا نؤ د ما  وب 
ي سقط حقىم ام تقد م الداوع . الداوع الشكم ة ق  بل كل شمت وا 

 

                                                           

( انظااار: د. نب ااال إساااما  ل  مااار، سااامطة القاضااام التقد ر اااة اااام الماااواد المدن اااة والترار اااة، دراساااة 1)
 .470،  1984، منشاة المعارف اإلسكندر ة، 1تحم م ة مقارنة، ط
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 املثحث الثاني
النظام القانىني لسقىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ القانىنيح يف 

 املىاعيد احملددج
ام الخصومة القضام ة  نىا متحركة وم ر متوقةة اإلررات  مى اخت ف  األصل 

سا روا مادة مع ناه مان   نوا ىا ولكن تطر   مى و ن الخصومة  وارض مع نه تؤار  مى
الخصاوم وبالتاالم تكاون وا ن األساباب ماان   إرادةالممن و لك لألسباب تكون خارج  ان 

ان ا اقد احد ، من موان  سقوط الحق باتخا  اإلررات القانونم المحددة له من قبل المشرع
اىناااا  متنااا  ، موال صاااةته التااام كاااان  باشااار اإلرااارات ا ىاااا و  الخصاااوم  وم تاااه لمتقاضااام

صوم من مباشرة اإلررات القانونم ام الوقت المحدد له وك لك الحال إ ا حصل   ر الخ
قىري مةارئ من  الخصاوم مان ممارساة اإلرارات القاانونم اام الوقات المعا ن وكا لك اام 
بعض األح ان  كون  وم الم عاد المحادد لممارساة اإلرارات القاانونم  طماة رسام ة تحاول 

 تمسااك الخصاام المسااتة د براامات سااقوط الحااق و ترتااب  اىنااا قااد، دون مباشارة واا ا اإلراارات
مطمبا ن و كاون إلاى  لا ا اا مكن لناا ان نقسام وا ا المبحاث،  مى و ا الساقوط اااار مع ناه

 . اآلتمام 

عىارض سقىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ القانىنيح يف : األولاملطلة 
 املىاعيد احملددج

 اان العواماال  األولالةرع تنصااب دراسااتنا ااام واا ا المطمااب  مااى ااار  ن نااتكمم بااس 
ونباا ن بااالةرع ، الموااقااة السااقوط الحااق باتخااا  اإلرااراتات القانون ااة ااام الموا  ااد المحااددة

امتاااداد ساااقوط الحاااق باتخاااا  اإلراااراتات القانون اااة اااام إلاااى  الااااانم العوامااال التااام تاااؤدي
 الموا  د المحددة .
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ت القانونيرة فري العوامل الموقفة لسقوط الحق باتخراذ اإلجررااا: األولالفرع 
 المواعيد المحددة

الحاق باتخاا  اإلراراتات   ن العوامل الموقةة لساقوط األولنتكمم ام و ا الةرع س 
 . اآلتمالقانون ة ام الموا  د المحددة وتكون ام 

 اوال: القوة القاهرة وأثرها عمى المواعيد اإلجرائية 

نم انااه ي  اارد  م ااه ااام وقااف موا  ااد سااقوط الحااق باتخااا  اإلراارات القااانو  األصاال 
 ال ي بنم  م اه نظاام الساقوط اام قاانون المرااعاات المدن اة  ىادف ساساأل ؛ ألنالتوقف
الساار ة ااام مباشاارة الحااق اإلرراماام ااام الوقاات المعاا ن وواااق الاان  القااانونم الاا ي إلااى 

اإلماام دون توقاف ووا ا  عنام إلاى  اةكرة الم عاد والممن وو السا ر باالطرد، (1)وض  إل ه
الةرد ااااة  اااادم ايرتباااااط باااااي  رادةمرار بصااااةة مرااااردة دون توقااااف ا رااااب  مااااى اإلايساااات

استمرار ة الاممن الا ي  ارد  م ىاا  نصار التوقاف واو انن  ، نصر من   ة طب عة كانت
اوقف م عاد السقوط ، (2)قول  خالف الواق  والحق قة وي  مكن التغمب  م ه بشكل مرامًا 

نتاامم إلاى  بىاا اان الح ماة القانون اة بغ اة الوصالوو  بارة  ان صا امة قانون اة  ساتخدم 
م عااد ساقوط الحاق بالموا  اد اانن  لا ا، مع نة  رى  نىا تحمم  ودااًا راد رة بالحما اة لىاا

اإلررام ة  مكن إن  رد  م ه الوقف بسبب  ارض  رتب  م ه المشرع  ارًا  غمب به  مى 
 .  (3)وقف الم عاد اإلررامم ي تبارات متعددة

 ااوارض وقاف الم عااد اإلرراماام اام القااانون متعاددة وتقااف اانن   ماى  لااكوبناات  
 نم والمطالبة به ام الوقت المع ن مى ردار واحد وو استحالة ممارسة اإلررات القانو 

                                                           

انظاار: د. محمااد سااع د  بااد الاارحمن، القااوة القاااورة ااام قااانون المرااعااات المدن ااة، دراسااة تاصاا م ة  (1)
 .56،  2011، منشورات الحمبم الحقوق ة، ب روت، 1تطب قه مقارنة، ط

 148( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  2)
 .787مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،  ( انظر: د. نب ل إسما  ل  3)
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 .(1)له 

 تةق م   لك  مى وقف م عااد ساقوط الحاق باتخاا  اإلرارات ( 2)االةقه ام العراق  
الخصوم به  رادةدث الةرامم إ ا وق  اعمة وي دخل إلالحا و  القانونم بسبب القوة القاورة

، اىنااا  قااف م عاااد السااقوط وماانعىم ماان مباشاارة اإلراارات القااانونم ااام الم عاااد المحاادد لااه
الةقرة الاان ة والتم  قانون المرااعات المدن ة العراقم " من86وو ا ما نصت  م ه المادة "

لااد وى وقااف رم اا  الماادد القانون ااة رااات ا ىااا  مااى انااه "  ترتااب  مااى انقطاااع ساا ر ااام ا
  انااااتالتااام كانااات ساااار ة اااام حاااق الخصاااوم وبطااا ن رم ااا  اإلراااراتات التااام تحصااال 

 اينقطاع " 

و تضااااح لنااااا ماااان واااا ا الاااان  ان المشاااارع العراقاااام وقااااف رم اااا  الماااادد القانون ااااة  
 بسبب القوة القااورة و لاك لعادم قادرة الخصاوم  ماى مباشارة اإلراراتات لمموا  د اإلررام ة

الحق باتخا  اإلررات ي  ساقط إنماا  قاف لعادم القادرة انن  ام الم عاد المحدد لىا وبالتالم
ى األولا مى مباشرته طاول مادة ايساتحالة وان وا ا الوقاف  كاون اام حاالت ن اام الحالاة 

استحالة اتخا  اإلررات قبل إن  نطماق الم عااد اام سار انه  ماا اام الحالاة الاان اة كماا اام 
ي  تخا  ا ىاا اإلرارات وي  كاون الم عااد قاد تامالحالة التم   اام اانن  نطماق ا ىاا الم عااد وا 

مادة إل اه  مال و ن الحالة  قف الم عاد ان ا مالت القوة القاورة  تخ  اإلررات ا ىا و ضااف
 .(3)تال ة بعد موال ايستحالة 

 و  وبنات  مى  لك انه ي ارق ب ن  ن  كون الع ر القىري قد طرا ام بد ة المادة 
ام وسطىا  ي قبل إتمامىا رم عًا قبل ممارسة اإلررات القانونم اىنا  عد  اارض لوقاف 

                                                           

، منشااورات الحمباام 1( انظاار: د.نب اال إسااما  ل  ماار ود. احمااد خم اال، قااانون  صااول المحاكمااات المدن ااة، ط1)
 .450، 204الحقوق ة، ب روت، 

، ود. 403( انظاار: د. باااس العبااودي، شاارح  حكااام قااانون المرااعااات المدن ااة، المرراا  السااابق،  2)
 .378ادم وو ب النداوي، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  

 .404( انظر: د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات، المرر  السابق،  3)
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م عاد ساقوط الحاق باتخاا  اإلرارات القاانونم وي  مكان مباشارة اإلرارات إي بعاد إنىاات وا ا 
 .  (1)الع ر

ولكاان   حااظ ااام واا ا الخصااو  واال ان المااان  الموقااف لسااقوط الحااق  عااد ماان  
عاااد ا  كااان لاادا صاااحبة بعااد موال واا ا المااان  الوقاات الكاااام لمباشاارة شااامنة إن  قااف الم 

 اإلررات والمطالبة به ام الوقت المحدد له قانونًا.

اإلررامام ان الماان  الا ي  منا  صااحبة مان مباشارة اإلرارات  (2) رى بعض الةقه  
 ًا ا ضًا  امول وقد  كون مانعًا وقت القانونم ام الوقت المحدد له  كون مانعًا كم ًا ومطمقاً 

بعااد اتاارة ماان الااممن وااام الغالااب ان معظاام الحااوادث القىر ااة وقت ااه اااالموان  كمىااا تكااون 
ماان الااممن والحااروب ي تسااتمر طااو ً  والشااخ   موقتااه االة ضااانات تنحصاار ااام ماادة

األس ر قد  طمق سرحه بعد اترة من الممن واإلضرابات قد  تم إخمادواا بعاد ارال قصا ر 
ث القىر ااة تعااد مانعااًا كم ااًا بعاادم مباشاارة اإلراارات القااانونم ااام الم عاااد ارم اا  واا ن اإلحاادا

ولكنىا ام نةس الوقت محددة بمدة مان الاممن و راب ان  كاون سا ر الم عااد ، المحدد له
منحصاار ااام دررااة تاااا ر واا ا العاا ر  مااى مقاادار الشااخ  ااام مباشاارة اإلراارات القااانونم 

باان صااحب الحاق باتخاا  اإلرارات القاانونم اىنا ا ا ابت لمقاضم ، ام الوقت المحدد له
كاان  ااارمًا  ان مباشاارة حقاه خاا ل المادة الممنوحااة لاه بساابب ق اام العاا ر القىاري اورااب 
 ماااى القاضااام اساااتبعاد وااا ن المااادة مااان الم عااااد المحااادد لمباشااارة اإلرااارات القاااانونم و ااادم 

 سقوط الحق ا ىا.

لتااام بنااام  م ىاااا نظاااام ونحااان بااادورنا نؤ اااد وااا ا الااار ي اىاااو  تماشاااى مااا  قوا اااد ا 
ام الحادث القىاري  كاون بصاةة مطمقاة و ساري بصاةة  اماة  ماى كال  األصلالسقوط ا

                                                           

( انظاار: د. ر اااد اااامر نااا ف، سااقوط الااد وى المدن ااة وانقضااامىا بمضاام الماادة، دار شااتات لمنشاار 1)
 ، وما بعدوا .21،  2010وتوم  ، القاورة، 

 42( انظار: د. محمااد سااع د  باد الاارحمن، القااوة القااورة ااام قااانون المرااعاات، المرراا  السااابق،  2)
 .155ود. نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

622 

صاحب حق لم  ستط   ممارسة اإلررات القانونم ام الم عاد المحدد له وي  كون بصةة 
 موقته . 

وتاك اادًا لاا لك قضاات محكمااة اسااتمناف ن نااوى بصااةتىا التم  م ااة بىاا ا الصاادد " ا   
قاارار لاادا التاادق ق والمداولااة ان الطعاان التم  اامي قااد وقاا  ضاامن الماادة القانون ااة رااات ااام ال

؛ اتقرر قبوله شكً  ولدى  اطف النظار ان قارار اإلبطاال المم ام وراد اناه م ار صاح ح
المحكماااة  صااادرت اااام وقااات مبكااار ولااام  مضااام  ماااى الوقااات المحااادد ساااوى نصاااف  ألن

الساا ة الاان اة  شار ظىارًا إلى  سا ة وكان  قضم  مى المحكمة انتظار وك ل المد م
 مى اقال تقاد ر و لاك مرا ااة لألوضااع الراوناة وصاعوبة التق  اد بالموا  اد اإلررام اة لا ا 

المحكمااة واااتح باااب المرااعااة ماان رد ااد إلااى  ايضاابارة ا  ااادةتقاارر نقااض الحكاام المم اام و 
القااارار والسااا ر اااام الاااد وى وااااق القاااانون و ماااى ان  بقاااى الرسااام التم  ااامي اابتاااًا وصااادر 

 (1)" 24/6/2006بتار   

و تضااح لنااا ماان واا ا الحكاام ان رم اا  األ اا ار القىر ااة واام مواناا  مطمقااة ولاا س  
موقتاه و عااود الحاق لمقاضاام ااام تقاد روا واسااتبعاد المادة التاام لاام  ساتط  الخصاام مباشاارة 

  اإلررات القانونم ا ىا وا تبار الحق لم  سقط إنما توقف .

" مان قاانون المرااعاات 132اقاد نصات الماادة "  إما  ن موقف المشرع المصري 
المدن ااة والترار ااة المصااري  مااى انااه "  ترتااب  مااى انقطاااع الخصااوم وقااف رم اا  قوا ااد 
المرااعااات التاام كاناات رار ااة ااام حااق الخصااوم وبطاا ن رم اا  اإلرااراتات التاام تحصاال 

 اينقطاع  انات

 قاااف  الساااقوطو تبااا ن لناااا مااان وااا ا الااان  ان المشااارع المصاااري قاااد رعااال م عااااد  
الخصااااوم دخاااال ا ىااااا  رادةحاداااااه واقعااااة ي إل و  بساااابب القااااوة القاااااورة والحااااادث الةرااااامم

ومنعته من الق ام بالعمل ام الم عاد المحدد ام س من اإلنصاف ان  حكم بساقوط الحاق 

                                                           

ار   /ت، ب/بتاااااا100( انظاااااار: قاااااارار محكمااااااة اسااااااتمناف ن نااااااوى بصااااااةتىا التم  م ااااااة، القاااااارار رقاااااام 1)
 ، القرار م ر منشور .21/6/2006
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 ساتكمل بىاا المادة   خارىام الطعن ا   كون لممحكوم  م ه الحق ام الطعن خ ل مادة 
واا ن الماادة األخ اارة تبااد  ماان ااانن   عاااد بعااد تحقااق ماان ورااود المااان التاام انقضاات ماان الم

 . (1)موال و ا المان  

وتطب قاااًا لاااا لك قضاااات محكماااة الاااانقض المصاااار ة بىااا ا الخصااااو  " ا  حكماااات  
و رب ان  وقف سر ان الم عاد المحدد  قوة قاورة  عدالمحكمة بان ا تقال المد م  م ه 

 .(2)ال ي  روم الطعن ا ه "

ا ماااان واااا ا الحكاااام ان محكمااااة الاااانقض المصاااار ة قااااد رعماااات ا تقااااال و تضااااح لناااا 
ه خارج ؛ ألنالمد م  م ه قوة قاورة وي  مكن لممد م ام و ا الصدد ان  دا  و ا األمر

 ن إرادته وم ر متوقعه اىنا  قف م عاد السقوط باتخا  اإلررات القانونم و مكن لمخصم 
 . (3)واق الم عاد المحدد له اإلررات القانونم  بعد موال و ا الع ر ممارسة

ووكاا ا  ترمااى لنااا ماان واا ا الحكاام ان القااوة القاااورة تااؤار  مااى الموا  ااد اإلررام ااة  
 امول الحاادث القىاري اام   نإلاى  وقةىا ا   ستمر الم عااد موقواااً إلى  تاا رًا سمب ًا وتؤدي

  ستانف الم عاد سر انه .

   ن ان المشرع العراقم ونظ ارة  تب ن لنا من خ ل استقرات النصو  القانون ة  
المصري اوربا وقف الموا  د اإلررام ة  ند حصاول حاادث قىاري و لاك لعادم اساتطا ة 

 الخصوم مباشرة اإلررات القانونم.

                                                           

، 62( انظر: د. محمد سع د  بد الارحمن، القاوة القااورة اام قاانون المرااعاات، المررا  الساابق،  1)
 وما بعدوا.

ق، مرمو ااة  حكااام الاانقض، 55الساانة 5/4/1992ااام  136( انظاار: نقااض مصااري، الطعاان رقاام 2)
 .153، المكتب الةنم،  41السنة

ق، مرمو اااة  حكاااام 55لسااانة  18/12/1991بتاااار    1167ري الطعااان رقااام ( انظااار: نقاااض مصااا3)
  .1943،  317المكتب الةنم رقم القرار  43النقض لسنة 
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المشاارع العراقاام بوقااف الم عاااد اإلرراماام و اادم إل ااه  ونحاان باادورنا نؤ ااد مااا  وااب 
ممن ااة لمباشاارة اإلراارات بعااد  سااقوط الحااق باتخااا ن اقااد  حساان المشاارع  ناادما  ضاااف ماادة

  موال الع ر القىري .
زوال صررفة مررن كرران يباشررر الخصررومة عنرره أو  فقرردان أهميررة التقاضرري: ثانيررا   

  وأثرهما عمى المواعيد اإلجرائية المحددة

،  ااان القاااوة القااااورة و ارواااا  ماااى الموا  اااد اإلررام اااة األولبعاااد ان تكممناااا باااالةرع  
موال صةة من كان  باشر الخصومة  نه  و   وم ة التقاضم ن ااقد  نتكمم بى ن الةرعس

 . و اروما  مى الموا  د اإلررام ة
 والقضااات  مااى األخاا  بقا ااة ايسااتحالة المطمقااة ونظااام وقااف (1)لقااد اسااتقر الةقااه  

باتخا  اإلررات القانونم وخصوص ة و ن القا دة وو ان الم عاد ي  سري  سر ان السقوط
 ساتط   اتخاا  اإلرارات القاانونم اام المناسابة المع ناة لاه بسااب بالساقوط اام حاق مان ي 

معنو اة تحاول دون مباشارة  لاك ووا ن القا ادة لىاا مباررات  د ادة  و  ق ام اساتحالة ماد اة
ه ما  تنااى ما  ا تباارات العدالاة ان  ساقط حاق شاخ  لعادم اتخاا  اإلرارات ؛ ألنو ادلة

الخصاوم  إرادةسابب خاارج  ان إلاى  را القانونم ام الوقت المحدد له بسبب اساتحالة تر 
  الخاصة .

ى من قانون المرااعات المدن ة العراقام  ماى األول" الةقرة 174وقد نصت المادة " 
مالات صاةة  و  اقاد  وم تاه لمتقاضام و  انه " تقف المدة القانون ة ا ا توام المحكوم  م اه

 مدة القانون ة لمطعن " من كان  باشر الخصومة  نه بعد تبم غه بالحكم وقبل انقضات ال

                                                           

، ود. 403د. باس العبودي، شارح  حكاام قاانون المرااعاات المدن اة، المررا  الساابق،  : ( انظر:1)
.د. محماد ساع د  باد 378ق،  ادم وو ب النداوي، شرح قاانون المرااعاات المدن اة، المررا  السااب

ود. نب اال إسااما  ل  ماار،  176الاارحمن، القااوة القاااورة ااام قااانون المرااعااات، المرراا  السااابق،  
 .155سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  
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و تضاااح لناااا مااان وااا ا الااان  ان المشااارع العراقااام قاااد رعااال ا اااه العموم اااة بح اااث  
 سري  مى كااة الموا  د اإلررام ة التم كانات ساار ة بحاق الخصاوم ساوات تعماق باتخاا  

كانت وا ن اإلراراتات محاددة لىاا الموا  اد القانون اة لمباشارتىا وبناات  ماى  و  اإلرراتات
مالاة صاةة مان كاان  باشار الخصاومة  ناه تقاف  و  اقد الخصم  وم ة التقاضام لك ان ا 

رم   المدد القانون ة من لحظة وا ا السابب الموراب لموقاف و ترتاب  ماى  لاك ان المادة 
التم  ستغرقىا السبب المولاد لوقاف الم عااد ي تادخل اام حساابه اان ا كاان الم عااد حادث 

الوقاف  اتم بقاوة القاانون اانن  المورباة لموقاف سر انه طار  سابب مان  ساباب  اناتبالةعل و 
الم عاد انن  ، ن السبب قامم من تار   حدوث السبب الواقف و بقى الم عاد موقواًا طالما

األخاا  ااام ا تبااار الماادة السااابقة  مااى ق ااام الساابب   ساااس سااتانف ساا رن محسااوبًا  مااى 
السقوط ي  تغ ر من قدرته  م عادانن  ،الواقف وتستكمل بعد مواله الحد المقرر قانونًا له

وي تم د كم ته إنما ممارسة الحق اإلررامم يتخا ن وم التم تتاخر و كاون تاخرواا بقادر 
 . (1)المدة التم استغرقىا السبب الوقف لمم عاد

ان ماادة السااقوط تسااري  األصاالوكاا لك الحااال بالنساابة لمقاصاار والمحرااوم  م ااه ا 
ام مورىتىما اقصرًا ل ستحالة التم ي  مكن لىويت األشخا  داعىا والتم تمنعىم من 
مباشرة اإلررات القانونم ام الم عاد المحدد له ان ا كان لىم موكً  قاانونم  تحادث  انىم 

 و  الوصام و  الوك ل  ان الاولم ؛ ألنا كون الرمات سر ان م عاد السقوط ام موارىتىم
؛ القا م ممامم بالمحااظاة  ماى حقااوق مان وام اام ر ا تااه و م اه ان  باشار الحاق اإلرراماام

ماان  و  ماان ااام وضااعة و  امااا ا ا لاام  كاان لمقاصاار، ه وااو المخااول بممارسااته  اانىمألناا
 مامااه قانونااًا اةاام واا ن الحالااة  قااف م عاااد السااقوط بساابب ايسااتحالة المطمقااة التاام تمنعااه 

 و   تع ن له وصم  نإلى  م بشكل سم م ا بقى الم عاد موقوااً من مباشرة اإلررات القانون
 . (2)تكتمل األوم ة لمقاصر 

                                                           

 .269( انظر: القاضم صادق ح در، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  1)
  180 د  بد الرحمن، القوة القاورة ام قانون المرااعات، المرر  السابق،  ( انظر: د. محمد سع2)



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والديادية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

622 

وترااادر اإلشاااارة ان الغاماااب صااااحب الحاااق المحااادد لاااه م عااااد لمباشااارته  عاااد مااان  
وقف م عاد سقوط الحق اإلررامام اان ا تارك الغاماب وكا ً   ناه إلى  األسباب التم تؤدي

دار قبل م اباة لحةاظ  موالاه و  مصاالحة ام عااد الساقوط  ساري اام موارىاة الوك ال الا ي  ةا 
وكااال  ناااه وا ا لااام  باشااار اإلرااارات القاااانونم اااام الوقااات المحااادد لاااه وساااقط الحاااق باتخاااا  

ه ااام الوقاات المناسااب ااا   مكاان مباشاارة اإلراارات اسااتعمالاإلراارات القااانونم لعاادم مباشاارة و 
ا ا لم  كن لمغاماب وك ال ا نصاب إما ، لعدم احترام الوك ل لموقت الممنوحة له  خرىمرة 

القاضم  نه وك ً  و رب  ماى وا ا الوك ال مباشارة اإلرارات القاانونم اام الوقات المعا ن 
ي سااقط الحااق بااه  مااا إ ا لاام  تاارك الغامااب وكاا ً  ولاام  نصااب القاضاام وكاا ً   نااه ، لااه وا 
إلرارات ه  كاون مان المساتح ل اام ماال وا ن الحالاة مباشارة ا؛ ألناىنا  قف م عاد السقوط

و ماى الارمم مان  لاك اناه  شاترط لكام  قاف الم عااد ان ، القانونم اام الم عااد المحادد لاه
 . (1) ابت الغامب انه طر   م ه حادث قىري منعه من الحضور واربرن  مى الغ اب 

وقاف إلاى   ترتاب  ماى ق اام سابب مان األساباب التام تاؤديانناه وبنات  مى  لك  
تغرقىا السابب المولاد لوقاف الم عااد ي تادخل اام حساابه م عاد السقوط ان المدة التم  سا

األخا  باي تباارات  سااسالم عاد  ستانف س رة محساوبًا  ماى األانن  ان ا مال و ا السبب
كماا ي ، وي  تمسك بوقف الم عاد اي الشخ  ال ي تقرر الوقف لصالحة، لممدة السابقة

لكان  ااار وقاف ، لتمسك لخدمتىم سري الوقف إي  مى األشخا  الم  ن خول القانون ا
م عاااد السااقوط  ناادما تاااار مسااالة سااقوط الحااق باتخااا  اإلرااراتات القانون ااة اىنااا  مكاان 

 .(2)لصاحب الحق الدا  بعدم السقوط لحصوله  مى الوقف بالنسبة لمم عاد المحدد

" مان قاانون المرااعاات 216 ما  ان موقاف المشارع المصاري اقاد نصات الماادة " 
اقاااد  وم اااه  و  ترار اااة  ماااى اناااه "  قاااف م عااااد الطعااان بماااوت المحكاااوم  م اااهالمدن اااة وال
بموال صةة من كان  باشر الخصومة  نه وي  امول الوقاف إي بعاد إ ا ن  و  التقاضم

                                                           

 156( انظر: د.نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  1)
 .158( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر، المرر  نةسه،  2)
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موال صااةته وانقضاااات  و  اقااد  وم تاااه و  مااان  قااوم مقاااام الخصاام الاا ي تاااواىإلااى  الحكاام
  ا  صةة الوارث ان كان "الموا  د التم  حددوا قانون بمد المتواى يتخ

و تضااح لنااا ماان واا ا الاان  ان المشاارع المصااري  وقااف رم اا  موا  ااد السااقوط  
مالااة صااةة ماان  و  اإلررام ااة التاام كاناات سااار ة بحااق الخصااوم ااان ا تااوام المحكااوم  م ااه

اقد  وم اة التقاضام اعماى المحكماة ان توقاف رم ا  المادد  و  كان  باشر الخصومة  نه
رم   و ن األسباب  كون من  ؛ ألنالحق اإلررامم و لك سقوطإلى  يالقانون ة التم تؤد

المساتح ل  مااى الخصااوم مباشارة اإلراارات القااانونم اام الوقاات المحاادد لاه وترراا  الحكمااة 
ام  لك ان الخصوم  كونوا ممنو  ن من مباشرة الحق اإلررامم ام الم عاد المحادد لىام 

إلااى  الحااق باتخااا  اإلراارات القااانونمرممااًا  اانىم وخااارج  اان إرادتىاام ا رااب وقااف سااقوط 
ح ن موال الع ر القىري ال ي منعىم من مباشرة اإلررات القاانونم ومباشارتىم لىا ا الحاق 

 .(1)واق القانون 

و تباا ن لنااا ماان خاا ل اسااتقرات النصااو  القانون ااة التاام تماات المقارنااة ب نىااا نرااد  
دون ممارساة الخصاوم لحقىام  ان المشرع العراقم  وقف رم   المدد القانون ة التم تحول

اإلررامم ام الوقت المحدد له واق القانون و لك لعادم قادرتىم  ماى مباشارة وا ا اإلرارات 
إلااى  االمشاارع العراقاام حاادد األسااباب التاام تااؤدي، بساابب  اا ر قىااري خااارج  اان إرادتىاام

وقف م عاد السقوط وراتت و ن األسباب  مى سب ل الحصر وقد منح المشرع الخصاوم 
لممارسة الحق اإلررامم بعد موال العا ر القىاري تحق قاًا لمعدالاة واإلنصااف  خرى ارصة 

إما المشرع المصاري واو ي  ختماف  ان ، من الض اع والىدر ومرا اة لمصالح الخصوم
إلاى  المشرع العراقم اقاد  وااقاه مان ح اث المباد  بوقاف رم ا  المادد القانون اة التام تاؤدي

ه ام الوقت المحادد لاه لوراود  ا ر قىاري مانعىم مان الحق اإلررامم لعدم مباشرت سقوط
الخصاوم الخاصاة اىناا ي  ساقط الحاق اإلررامام  إرادةممارسته بسبب  رنبام خاارج  ان 

 لورد  ارض ي  مكن لمخصوم توقعه إنما  مارس بعد موال و ا العارض . 
                                                           

المرااعااات المدن ااة، المرراا  السااابق، ( انظاار: د. محمااد سااع د  بااد الاارحمن، القااوة القاااورة ااام قااانون 1)
 178. 
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التشار   المقااارن مان تحد ااد وا ن األسااباب  مااى إل ااه  ونحان باادورنا نؤ اد مااا  واب 
ب ل الحصاار وا تبااار ان الحااق لاام  سااقط ااام ممارسااة اإلراارات القااانونم لصاارامة واا ا ساا

لمباشاااارة واااا ا اإلراااارات بعااااد موال العاااا ر القىااااري   خاااارىالراااامات وا طااااا الخصااااوم ارصااااة 
 ومماولة و ا الحق بشكل سم م.

امتداد سقوط الحق باتخراذ اإلجررااات إلى  العوامل التي تؤدي: الفرع الثاني
  لمواعيد المحددةالقانونية في ا

بعد ان تكممنا بالةرع السابق  ن العوامل الموقةة لسقوط الحق باتخا  اإلرراتات  
امتااداد إلااى  نتكمم بىاا ا الةاارع  اان العواماال التاام تااؤديسااالقانون ااة ااام الموا  ااد المحااددة 

 .  سقوط الحق باتخا  اإلرراتات القانون ة ام الموا  د المحددة

 اإلجرائية وعدم سقوط الحق فيها بسبب العطمة الرسمية  امتداد المواعيد: اوال :

ي  األصل  ام الموا  د اإلررام ة  رب ان تمارس ام الم عاد المحدد لىا قانونًا وا 
ساقط الحاق باتخاا  اإلرارات القاانونم الا ي رسامه المشارع لمباشارة وا ا الحاق و ادم ولدتاه 

 . (1) خرىمرة 

ااام قااانون المرااعااات المدن ااة قااد تكةماات االساامات الشااكم ة التاام وضااعىا المشاارع  
المدة التم منحىا لىم القاانون بكاممىاا وبطر قاة سام مة واعالاة  استعماللمخصوم بضمان 

باااي ساابب  خاار ا  ي  رااوم بتاتااًا ان  و   طمااة رساام ة و  دون ان تنتىاام ااام  ااوم إرااامة
تحالة الق ااام إمااام اساا نااا نكااون؛ ألنتقااا  الم عاااد المحاادد نإلااى  تااؤدي مااال واا ن الظااروف

 . (2)بممارسة العمل اإلررامم ام الوقت المحدد له قانونًا 

وبنات  مى  لك  متد م عاد سقوط الحق باتخا  اإلررات القانونم بسبب اإلرامات  
" مااان قاااانون المرااعاااات 24 الرساام ة والعطااا ت واأل  ااااد ووااا ا ماااا نصاات  م اااه الماااادة "

                                                           

 . 46( انظر: القاضم، صادق ح در، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  1)
 .161( انظر: د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات، المرر  السابق،  2)
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ادف  ااوم المرااعااة  طمااة رساام ة ا عتباار تااار   المدن ااة العراقاام والاا ي رااات ا ىااا " ا ا صاا
 المرااعة وو  وم العمل ال ي  مم العطمة "

و تضاااح لناااا مااان وااا ا الااان  ان المشااارع العراقااام قاااد ماااد م عااااد اتخاااا  اإلرااارات  
القااانونم بساابب العطمااة الرساام ة اىنااا األماار مروااون بااان  قاا  ال ااوم األخ اار ماان الم عاااد 

الم عااد اانن   وم  طمة ان ا كاان ال اوم األخ ار  اوم  مال المحدد يتخا  اإلررات القانونم
ي ساقط الحاق باتخاا ن وان امتاداد الم عااد  ي  متد و رب  مى الخصاوم مباشارة األرار وا 
لوقوع  وم األخ ر  طمة ي  كون اي ل وم واحد اقط وو  ول  وم  مل ال ي  مم العطماة 

 .(1) ي بعد انىامىا 

ر  ااوم اااام الم عااااد  اااوم رمعاااة ا كاااون امتاااداد وماااال  ماااى  لاااك اااان ا صاااادف  خااا 
 ااوم الساابت وا ا كااان امتااداد الم عاااد امان ااة   ااام تخممىااا خمسااة   ااام  طمااة إلااى  الم عاااد

 . (2)ه  وم  مل ا   روم امتدادن ؛ ألنالعبرة باخر  وم ا ه ؛ ألنرسم ة ي  متد الم عاد

ة بماا  خا  امتااداد وتطب قاًا لا لك قضات محكمااة اساتمناف بغاداد بصاةتىا التم م اا 
الموا  د اإلررام ة بسبب العطمة الرسم ة " ا  رات ام القرار لادى التادق ق والمداولاة باان 
اي تراضاات التم  م ااة ي سااند لىااا ماان القااانون و لاك ان المرااعااة قااد حااددت  مااى تااار   

وقااد صااادف  لااك ال ااوم  طمااة رساام ة باادت الساانة الىرر ااة وان المحكمااة قااد 1/7/1992
" ماان قااانون المرااعااات 25المااادة "  حكاااماسااتنادًا أل2/7/1997لااد وى بتااار   نظاارت ا

وك مااة رماام التبم ااغ  مااى مو ااد المرااعااة الماا كورة اتركاات  و  المدن ااة ولاام  حضاار المااد م
" ماان  ات 54المنصااو   م ىااا ااام المااادة " الااد وى لممرارعااة ومضاات الماادة القانون ااة

 .(3)انون " القانون اتعتبر الد وى مبطمه بحكم الق

                                                           

 .185السابق،   ( انظر: د. ادم وو ب النداوي، قانون المرااعات المدن ة، المرر 1)
 .786( انظر: د.نب ل إسما  ل  مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،  2)
، مشاار إل اه 25/6/1993ام  496( انظر: قرار محكمة استمناف بغداد بصةتىا التم  م ة، المرقم 3)

 .161بق،  لدا، د.  باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السا
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 ةإضااا المشرع بعطات الخصوم مادة إل ه  و تضح لنا من و ا الحكم ان ما  وب 
بساابب العطمااة الرسااام ة التاام حالاااة دون مباشاارة الخصاااوم لألراارات القاااانونم ااام الم عااااد 

 تحق قًا لمعدالة ب ن الخصوم والمحااظة  مى حقوقىم من الىدر وض اع .  عدالمحدد له 

" ماان قااانون المرااعااات 18المصااري اقااد نصاات المااادة " إمااا  اان موقااف المشاارع 
 ول  اوم  مال إلاى  المدن ة والترار ة  مى انه " ا ا صادف  خار  اوم  طماة رسام ة امتاد

  بعدوا "

و تضح لنا من و ا الن  ان المشرع المصاري رعال اام حالاة ا ا صاادف  خار  
بعااد إنىااات  ول  ااوم  ماال إلااى   طمااة رساام ة  متااد الم عاااد اإلرراماام  ااوم لمباشاارة اإلراارات

العطمة الرسم ة و رب  مى الخصوم مباشرة اإلررات القانونم واي سقط الحق ا اه و ادم 
شاارط امتااداد الم عاااد اإلرراماام  كااون بساابب العطاا ت الرساام ة   خاارى؛ ألنمعاودتااه ماارة 

ت وي  ساقط الحاق باتخاا  اإلرارا اىنا الم عااد  متاد وبقاوة القاانون، التم تحول دون اتخا ن
ا ااه باال  كااون مباشاارته  ول  ااوم  ماال بعااد العطمااة حتااى نىا ااة العطمااة ااان ا كاناات واا ن 

مااان الااادوام  األولال اااوم إلاااى  الم عااااد  متاااد بىااا ن الحالاااةاااانن  ا ااااة   اااام و  العطماااة  ومااااً 
 .(1)الرسمم بعد العطمة اىنا  ستة د الخصم اعً  من كل الم عاد 

 كون م عادًا إل ه  م عاد المسااة إضااةد م بعاألصموب لك  ترمى لنا ان الم عاد  
 ول  وم  مل بعد إلى  الم عاد  متد وبقوة القانونانن  ان ا صادف  خر  وم  طمة واحداً 

 .(2)العطمة ا ا ي  سقط الحق باتخا  اإلرراتات القانون ة ام الموا  د المحددة نما  متد

المقارناة ب نىاا نراد ان  و تب ن لنا من خ ل استقر النصو  القانون ة التم تمت 
المشرع العراقم قاد رعال امتاداد م عااد اتخاا  اإلرارات القاانونم لشارط واحاد واو ان  كاون 
،  خاار  ااوم لمباشاارة اإلراارات القااانونم  طمااة رساام ة تحااول دون مباشاارة اإلراارات ااام وقتااه

                                                           

( انظااار: د.احماااد السااا د صااااوي، الوسااا ط اااام شااارح قاااانون المرااعاااات المدن اااة والترار اااة، المررااا  1)
 .565السابق،  

 .787( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر،  صول المرااعات المدن ة والترار ة، المرر  السابق،  2)



 (مقارنة درادة) المحددة المواعيد في القانونية اإلجراءات باتخاذ الحق دقوط

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

626 

ات وك لك المشرع المصري قد  وااق المشرع العراقم بى ا الشان ارعل امتداد الم عااد لا 
 الشرط وو ان  كون  خر  وم  طمة رسم ة تمن  الخصوم  دم مباشرته .

منحااا  ىماا؛ ألنالمشارع العراقام ونظ اارن المصاريإل ااه  ونحان بادورنا نؤ ااد ماا  واب 
م و لك األصمام ال وم ال ي  مم الم عاد  لمباشرة اإلررات القانونم ةإضاا الخصوم مدة 

 بسبب العطمة التم حالت دون اتخا ن .

  امتداد المواعيد اإلجرائية وعدم سقوط الحق فيها بسبب المسافة يا :ثان

ام الضرورة  رب  مى الخصوم التق د باإلرراتات القانون ة التم رسمىا المشرع  
القضااات كمااا  رااب  مااى المحاااكم ايلتاامام بىااا  نااد النظاار ااام النااماع إلااى   نااد الترااامىم

 .  (1)والحكم به

مماماة  و   قتضم انتقاال الخصام نةساه ن ام الخصومةاتخا  اإلررات المع  ؛ ألن
المحكماااة التااام  تعااا ن إلاااى  وك ماااة بالخصاااومة والحضاااور مااان مكاااان معااا ن و  القاااانونم

مباشاارة اإلراارات ا ىااا وواا ا اإلراارات قااد  سااتغرق راامت ماان الم عاااد المحاادد يتخااا  اإلراارات 
لمحادد باتخاا  اإلراراتات القانونم ا ىا وبالتالم ي  مكن ان  ستة د الخصم مان الم عااد ا

اىنااا المشاارع قااد ماانح الخصاام  رااً  رد اادًا  ااتم تعااو ض ، القانون ااة التاام رساامىا المشاارع
الخصاام ا ااه  اان الوقاات الاا ي ضاا عة ااام اينتقااال بىاادف اتخااا  اإلرااراتات القانون ااة ااام 

" ماان قااانون المرااعااات المدن ااة 23وواا ا مااا نصاات  م ااه المااادة " (2) الم عاااد المحاادد لىااا
عراقاام  مااى انااه " بتحد ااد المسااااة لماان  كااون مااوطنىم خااارج العااراق و لااك تساامم ورقااة ال

ومارة الخارر ة قبل مدة ي تقل  مى خمسة و شرون  ومًا إلى   و دامرة البر دإلى  التبم غ
 وي تم د  مى خمسة و ربعون  ومًا من ال وم المع ن لممرااعة "

                                                           

مدن اااة والترار اااة، المررااا  ( انظااار: د.احماااد السااا د صااااوي، الوسااا ط اااام شااارح قاااانون المرااعاااات ال1)
 .561السابق،  

 .162( انظر: د. باس العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  2)
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لمباشرة الحاق  ةإضاا م قد منح مدة و تضح لنا من و ا الن  ان المشرع العراق 
إلااى  المسااااة إضااااةوالمقصااود ماان ، باتخااا  اإلرااراتات القانون ااة وماادوا بساابب المسااااة

بعد موطنه  ن  م عاد السقوط وو تحق ق العدالة ب ن الخصوم بح ث  منح الخصم ال ي
 قا   م اه  المكان ال ي  تع ن ا ه اتخا  اإلرارات م عااد  ساتة د اام قطا  وا ن المساااة وي

 .(1)م ام قط  و ن المسااة األصمرمات من الم عاد 

الموا  اااد اإلررام اااة لمباشااارة إلاااى  موا  اااد المساااااة تضاااافاااانن  وبناااات  ماااى  لاااك 
الحق والتم  مدوا المشرع متى كانات يمماه و ترتاب  ماى مخالةتىاا ساقوط الحاق باتخاا  

  . (2)اتات ا ىااإلرراتات القانون ة ام الموا  د المحددة لمباشرة اإلرر 

ولكاان الحااق الاا ي ي  ااتم ممارسااته ااام الم عاااد المحاادد قانونااًا لااه  سااقط وي  مكاان  
لصاااااحبة مباشاااارة اإلراااارات القااااانونم ا ااااه ماااارة اان ااااة  مااااا ا ا تعمااااق سااااقوط الحااااق باتخااااا  
اإلراااراتات بالنظاااام العاااام  راااب  ماااى القاضااام إاارتاااه مااان تمقاااات نةساااه دون طماااب مااان 

ي كان مخال   . (3)ةًا لمقانونالخصوم وا 

لمباشاارة الحااق باتخااا   ةإضاااا ووكاا ا  باادو لنااا ان المشاارع العراقاام قااد ماانح ماادة  
اراااال ممتااااد إلااااى  اإلرااااراتات القانون ااااة وان ماااادة السااااقوط ااااام مااااال واااا ن الحالااااة تطااااول

 ألصحاب الحقوق الةرد ة الخاصة .

عاات " مان قاانون المراا 16اما  ن موقاف المشارع المصاري اقاد نصات الماادة "  
 و  المدن ااة والترار ااة المصااري  مااى انااه " ا ا كااان الم عاااد مع نااًا ااام القااانون لمحضااور

مباشرة إررات ا ه م د  م ه  وم لكل مسااة مقداروا خمساون ك ماو متار با ن المكاان الا ي 
وما  م د من كسور  مى الا ا ن إل ه   رب ان اينتقال منه والمكان ال ي  رب اينتقال

  د له الم عاد وي  روم ان  راوم م عاد المسااة  ربعة   ام "ك مو متر  مدا

                                                           

 .46( انظر: القاضم، صادق ح در، شرح قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  1)
 .186مرر  السابق،  ( انظر: د. ادم وو ب النداوي، قانون المرااعات المدن ة، ال2)
 .162( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق، 3)



 (مقارنة درادة) المحددة المواعيد في القانونية اإلجراءات باتخاذ الحق دقوط

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

622 

و تضااااح لنااااا ماااان واااا ا الاااان  ان المشاااارع المصااااري ماااادا م عاااااد السااااقوط بساااابب  
المسااة بح ث  منح من بعاد موطناه  ان المكاان الا ي  تعا ن ا اه مباشارة اإلرارات م عااد 

م اام قطا  األصام  ستنة ن ام قطا  وا ن المساااة حتاى ي  ضا    م اه رامات مان م عاادن
الموا  اااد التااام إلاااى  موا  اااد المساااااة انىاااا تضااااف إضاااااةاالحكماااة مااان ، وااا ن المساااااة

و ترتااب  مااى مخالةتىااا  ضااااةوضااعىا المشاارع متااى كاناات واا ن الموا  ااد يممااة لىاا ن اإل
 .(1)رمات البط ن والسقوط باتخا  الحق اإلررامم 

يتخا  اإلررات  ةإضاا مدة ووك ا  بدو لنا ان المشرع المصري قد منح الخصوم  
القانونم بسبب بعد المسااة التم  تطمب مان الخصاوم قطعاواا لمباشارة اإلرارات القاانونم 

 ام وقته المحدد.

وبى ا  تبن لناا اام كال ماا تقادم  كارن نراد ان المشارع العراقام مانح الخصاوم مادة  
 قطعىاا الخصاوم لمخصوم ام مباشرة اإلررات القانونم بسابب بعاد المساااة التام  ةإضاا 

لمحضور إمام المحكمة ومباشرة اإلررات القانونم ام الوقت المحدد لىم وبعد  لك  ترتب 
 مى مخالةة الخصوم ل لك سقوط حقىم ام مباشرة اإلرارات القاانونم و ادم معاودتاه مارة 

مادة  نضاااةوك لك المشرع المصري ي  ختمف  ن نظ رة العراقم اقد  تةق معه ب،  خرى
صوم بسبب بعد المسااة حتى  تمكنوا مان الحضاور ومباشارة اإلرارات القاانونم مع نه لمخ

 ام الوقت المع ن له .

المشاااارع العراقاااام ونظ اااارة المصااااري بن طااااات إل ااااه  ونحاااان باااادورنا نؤ ااااد مااااا  وااااب 
  بسبب بعد المسااة لمباشرة اإلررات القانونم . ةإضاا الخصوم مدة 

 

                                                           

( انظااار: د. احماااد السااا د صااااوي، الوسااا ط اااام شااارح قاااانون المرااعاااات المدن اااة والترار اااة، المررااا  1)
 ، وما بعدوا.567السابق،  
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ىط احلق تاختاذ اإلجراءاخ اآلثار املرتتثح على سق: املطلة الثاني
 القانىنيح يف املىاعيد احملددج

ك ة ااة التمساك صاااحب  األولنتكمم اام واا ا المطماب  ان ااارو  ن نبا ن باالةرع سا 
ونبا ن باالةرع ، المصمحة بساقوط الحاق باتخاا  اإلراراتات القانون اة اام الموا  اد المحاددة

 اار ررعم إنما  ارن اوري .الاانم سقوط الحق باتخا  اإلرراتات القانون ة ي  سري ب

كيفية تمسك صاحب المصمحة بسقوط الحق باتخاذ اإلجرااات : األولالفرع 
 القانونية 

ك ة اااااة التمساااااك بساااااقوط الحاااااق باتخاااااا   تنصاااااب دراساااااتنا اااااام وااااا ا الةااااارع  ااااانس 
 اإلرراتات القانون ة ام الموا  د المحددة .

ات لسابق ساقوط الحاق اام ان التمسك بالسقوط  تم بصورة الدا  بعدم قبول اإلرار  
 لاك اام النصاو  القانون اة التام وضاعىا المشارع ولكان إلاى  اتخا ن وقاد سابقت اإلشاارة

ان ا لام  ماارس الحاق اإلررامام اام الوقات ، (1)راتت تمك النصو  بشكل متةرق و ام 
إلصاابته بمارض   خارىالمع ن له قانونًا  سقط الحق به وي  مكن لمخصوم معاودتاه مارة 

ولكان ل ساتةادة مان مما اا الساقوط مان راناب الخصام ،  مكن شةامه بعاد  لاك ضال وي 
ال ي شرع الرمات لمصمحته ا  بد من صادور حكام قضاامم تقر اري  قارر وقاوع الساقوط 
ولصدور و ا الحكم ي بد من ق ام المستة د من السقوط بالتمسك به ام األحوال التم ي 

لتقاد ر  و  وط بالنظام العام واقًا لنصو  القانونإما ا ا تعمق السق، تتعمق بالنظام العام
القاضم  ستط  الحكم به مان تمقاات نةساه دون طماب مان الخصام صااحب انن  المحكمة

 .(2)المصمحة 

                                                           

 .162ا  اإلررات، المرر  السابق،  ( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخ1)
( انظااار: د. احماااد السااا د صااااوي، الوسااا ط اااام شااارح قاااانون المرااعاااات المدن اااة والترار اااة، المررااا  2)

 .609السابق،  
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وتردر اإلشارة ونا انه ي  مكن لمخصوم التنامل  ان الساقوط اا   كاون لتنااملىم  
وم  ان الحاق بالتمساك  ي اار منتم اعمى الرمم مان  لاك حتاى وان حصال تناامل الخصا

ا كاااون لممحكماااة إاارتااااه مااان تمقاااات نةساااىا اىنااااا  كاااون الساااقوط حتمااام الوقااااوع  بالساااقوط
السااااقوط ونااااا ي  قباااال تصااااح ح الع ااااوب  ؛ ألنوساااار انه  ماااار ي  قباااال النقااااا  ااااام  لااااك

 .(1)اإلررام ة التم تعتر ه 

ه ي ح اادن كماا انا و  ا ن تصدي القاضم لىا ن المساالة ي  كاون قاد خارق وارباة 
ي  كاااون قاااد م ااار ماد اااات الناااماع بااال كااال ماااا اعماااة و   كاااون قاااد قضااام بعمماااه الشخصااام

، القاضام اام واا ا الخصاو  انااه حسام مسااالة موراودة وقاممااة اام نااماع معاروض  م ااه
ولااا س  االقاضااام وناااا قاااد اساااتراب ي تباااارات النظاااام العاااام التااام تماااس مصاااالح الرم ااا 

وم الوس مة اإلررام ة التم حددوا المشرع االدا  بعدم القبول ، (2)مصمحة الخصم وحدة 
الحااق لعاادم مباشاارة ااام الم عاااد المحاادد لااه وواا ا الاادا   اااار  ان ااة لمتمسااك بسااقوط اداةكاا

 .(3)داممًا من قبل صاحب المصمحة و رب ان  مسك به  ند وقوع الرمات 

 حكاامراا  الطعان باأل و  وماال  مى  لك اان ا راا  الاتظمم مان األوامار القضاام ة 
اإلرارات القاانونم لساقوط الحاق باه  د انقضات الم عاد المحدد لتقد مىا اىنا ي  قبال وا ابع

و دم مباشرة ام الوقت المع ن له قانونًا ا رب  مى صاحب المصمحة التمساك باه إماام 
 .(4)المحكمة بطر قة الدا  بعدم القبول لسقوط و ا اإلررات 

                                                           

( انظاار: د.  اساار باساام الساابعاوي، ومحمااد ر اااض ا صاال، التنااامل  اان  راارات  و ورقااة ااام الااد وى 1)
 .344المدن ة، المرر  السابق،  

: د.نب ااال إساااما  ل  مااار، سااامطة القاضااام التقد ر اااة اااام الماااواد المدن اااة والترار اااة، المررااا  ( انظااار2)
 .5السابق،  

 .162( انظر: د. نب ل إسما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  3)
 .162( انظر: د.نب ل إسما  ل  مر، المرر  نةسه،  4)
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محة المتمسك به والمستة د منه وبنات  مى  لك ان الدا  بعدم السقوط  حقق مص 
القاااانونم و لاااك  ا كااون وااا ا المسااتة د اااام مااامن مااان مباشاارة خصااامه ااام اتخاااا  اإلراارات

 . (1)  خرىلسقوط الحق به وي  مكن معاودته مرة 

 رااااب  مااااى الخصاااام المسااااتة د ماااان سااااقوط الحااااق باتخااااا   ووكاااا ا  باااادو لنااااا انااااه 
الحة و سااتة د منااه االاادا  بعاادم اإلرااراتات التمسااك بااه حتااى تصاادر المحكمااة حكمااًا لصاا

قبااول ممارسااة اإلراارات ي  مااس  صاال الحااق الموضااو م إنمااا تتوقااف رم اا  اإلرااراتات 
الاااد وى  و  التااام  قااادمىا الخصااام بح اااث تمتنااا  المحكماااة  ااان الةصااال بالعمااال اإلررامااام

 .(2)المطروحة إمامىا بعد انتىات الم عاد 

العراقاام رعاال وساا مة الاادا   و تضااح لنااا ماان خاا ل كاال مااا تقاادم  كاارن ان المشاارع 
ىا لمتمساك بساقوط الحاق اساتعمالالةن ة التم  مكن لمخصام  داةبعدم قبول اإلررات وم األ

ولكن لم  ض  ن  قانونم محدد  ن  ا ه  مى ك ة ة تمسك صااحب المصامحة برامات 
ىا اساااتعمالالساااقوط إنماااا رعااال وااا ن النصاااو  متةرقاااة ومبعاااارة و راااب  ماااى الخصاااوم 

تماشى م  مصالحىم ا رب  م ىم استخدامىا والحصول  ماى حكام ا ىاا بالطر قة التم ت
اما ا ا كان رمات السقوط  تعمق بالنظام العام ، وو ا ام حالة  دم مخالةتىم لمنظام العام

صاادار حكاام  حماام مصاامحة رم اا   اىنااا  رااب  مااى المحكمااة إاارتااه ماان تمقااات نةسااىا وا 
رة العراقاام اىااو لاام  رعاال وناااك وكاا لك المشاارع المصااري ي  ختمااف  اان نظ اا، الخصااوم

ه اام حالاة تمساكىم بالساقوط انماا  وكال اساتعمالن  قانونم محدد  رب  مى الخصاوم 
الخصوم بح ث  ساتخدمون وا ا األمار متاى كاان الرامات  ماس مصامحتىم إلى  و ا األمر

 الشخص ة .

                                                           

اام مركام الخصام  ماام القضاات المادنم، بحاث منشاور اام ( انظر: د.وردي رامب اىمم، دراساات 1)
 . 89،  1976مرمة العموم القانون ة وايقتصاد ة، العدد األول، الاامنة  شر، 

( انظاار: د.ضاا ات شاا ت خطاااب، بحااوث ودراسااات ااام قااانون المرااعااات، معىااد البحااوث والدراسااات 2)
 ، وما بعدوا .49،  1970العرب ة، بغداد، 
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المشاارع العراقاام برعاال وساا مة الاادا  بعاادم قبااول إل ااه  ونحاان باادورنا نؤ ااد مااا  وااب 
ىا لمتمساااك بساااقوط الحاااق و ااادم اساااتعمالالةن اااة التااام  مكااان لمخصااام  داةرااارات وااام األاإل

مباشرة اإلررات القانونم من ابل خصمه االرمات الساقوط وناا كاان بمااباة  قااب لمخصام 
ولكان نطماب مان المشارع ، المىمل والمتكاسل  ن ممارسة اإلررات اام الوقات المعا ن لاه

نونم محاادد وواضااح حتااى  تساانى لمخصااوم وقاات العراقاام ان  رسااد واا ا األماار باان  قااا
  ه  ند شروع الرمات.استعمال

سررقوط الحررق باتخرراذ اإلجرررااات يقررا بقرروة القررانون وال يسررري : الفرررع الثرراني
 بأثر رجعي 

سااابق وان تكممناااا  ااان ك ة اااة التمساااك صااااحب المصااامحة بساااقوط الحاااق باتخاااا   
نتحدث  ان ساقوط الحاق ساالةارع اإلرراتات القانون اة اام الموا  اد المحاددة اماا اام وا ا 

 باتخا  اإلرراتات  ق  بقوة القانون ي  سري باار ررعم .

لقد رعل المشرع العراقم سقوط الحق باتخا  اإلرارات  قا  بقاوة القاانون وي  ساري  
ولكن النصو  القانون ة التم تادل  ماى  لاك رااتت بطر قاة  باار ررعم إنما  ارن اوري

والمحكماااة التمساااك بىااا ن النصااو   ناااد تحقاااق مصااامحة متةرقااة و اماااة اااا مكن لمخصاام 
 . (1)المستة د من السقوط 

ا ن الحصاول  مااى حكام تقر ااري  قاارر وقاوع السااقوط نت رااة  ادم التاامام الخصااوم  
باتخا  اإلررات القانونم ام الم عاد المحدد له  كون بقوة القاانون وي  مكان لمخصاوم بعاد 

 .(2) خرى لك معاودته مرة 

رة انه  روم لمخصوم الطمب من قمم المحكمة ما ن الحصول  مى وتردر اإلشا 
ان الد وى مشطوبة لم  تم  و  إاادة تدل  مى ان الحكم لم  طعن ا ه بالم عاد المحدد له

                                                           

 .293س العبودي، شرح  حكام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  ( انظر: د. با1)
( انظر: د. ار اد اامر نا ف الدل مم، ابطال  ر ضة الد وى المدن ة لإلومال بالواربات اإلررام ة، 2)

 ، وما بعدوا.95،  2012، ب ت الحكمة، بغداد، 1دراسة تاص م ة تحم م ة مقارنة، ط
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تعر مىا ام الم عاد المحدد اى ن اإلاادة تدل  مى وقوع رمات السقوط وبقوة القانون ا  ي 
بىاا ا الحكاام و لااك   خاارى تقاادم بااالطعن ماارة  مكاان لمخصاام الاا ي سااقط حقااه ااام  لااك ان 

 .(1) ام الوقت المع ن له لعدم مباشرة اإلررات القانونم

المحكمااة  و  ا بادو لنااا ان سااقوط الحااق قااد وقا  وبقااوة القااانون وي  رااوم لمخصااوم 
 ااادم إلااى  اعاادم احتاارام الترت اااب الممناام  دى قبااول الطعاان  لاااك لةااوات م عااادن اإلررامااام

 امم.مباشرة الحق اإلرر 

ولكاان ونااا تراادر الم حظااة واال ان سااقوط الحااق بااالطعن ااام الحكاام  سااري باااار  
 .(2)دررة  ررعم  مى الحكم ال ي صدر من محكمة اول

 ماى الخصاومة التام صادر  و  السقوط الحق اإلررامم  ماى الحكام اىنا ي  ؤار 
إمااام إنمااا  صاابح واا ا الحكاام بااات بح ااث ي  مكاان لمخصااوم تقاادم الطعاان بااه  ا ىااا الحكاام

محكماااة ايساااتمناف وكااا لك ي  مكااان لمقضاااات  ااادم تنة ااا  ماااا صااادر اااام وااا ا الحكااام مااان 
موال وانقضاات الحاق إلاى  حقوق موضاو  ة بال  ترتاب  ماى  لاك ان ساقوط الحاق  اؤدي

 .(3)  خرى دم مباشرته مرة إلى  اإلررامم و ؤدي

ررعم إنما ووك ا  بدو لنا ان سقوط الحق باتخا  اإلررات القانونم ي  سري باار  
 كون  ارة ااوري  ي مان تاار   صادورن ولكان  رعال المطالباة باالحق الموضاو م  د ماة 

لسااااقوط الحااااق   خاااارىاألااااار وي  مكاااان لصاااااحب الحااااق الموضااااو م المطالبااااة بااااه ماااارة 
 .اإلررامم

ي  ختمااف  اان المشاارع العراقاام اىااو لاام اننااه امااا  اان موقااف المشاارع المصااري  
وط الحاااق باتخاااا  اإلرااارات القاااانونم  قااا  بقاااوة  ضااا  نااا  قاااانونم محااادد  رعااال ا اااه ساااق

                                                           

 .163ما  ل  مر، سقوط الحق ام اتخا  اإلررات، المرر  السابق،  ( انظر: د. نب ل إس1)
( انظااار: د. نب ااال إساااما  ل  مااار، ود. احماااد خم ااال، قاااانون  صاااول المحاكماااات المدن اااة، المررااا  2)

 .460السابق،  
 .52( انظر: د. احمد ابو  لواا نظر ة الداوع ام قانون المرااعات المدن ة، المرر  السابق،  3)
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القااانون وي  سااري باااار ررعاام إنمااا رعاال واا ن النصااو  القانون ااة التاام تاادل  مااى  لااك 
  امة ومتةرقة .

و تضح لنا ام كل ما تقدم تا كرن مان خا ل المقارناة التام تمات نراد ان المشارع  
اإلرااارات  قااا  بقاااوة  العراقاام لااام  ضااا  نااا  قاااانونم محااادد  بااا ن ا اااه ساااقوط الحاااق باتخاااا 

، انما ن   مى  لك ام نصو  قانون ة  د ادة ومتةرقاة القانونم وي  سري باار ررعم
 وك لك المشرع المصري اىو ي  ختمف  ن نظ رة العراقم بى ا الخصو  .

ونحاان باادورنا نطمااب ماان المشاارع العراقاام ان  رسااد راامات السااقوط باان  قااانونم  
وي  سااري باااار ررعاام إنمااا  ااارة اااوري حتااى  مكاان  واضااح ومحاادد بانااه  قاا  بقااوة القااانون

ه  نااد المخالةاة القانون ااة و كااون باانةس الوقاات وساا مة اسااتعماللمخصاوم والمحكمااة إاارتااه و 
 الترت ب الممنم المحدد لمباشرة اإلررات القانونم . ردع لمخصوم  ند  دم مرا اة
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 الخاتمة

باتخاا  اإلراراتات القانون اة بعد ان انتى نا من دراسة بحانا الموسوم سقوط الحق  
 اادة نتااامم ومقترحااات والتاام  ارنىااا ماان خاا ل واا ن إلااى  ااام الموا  ااد المحااددة توصاامنا

 . اآلتمالدراسة ح ث نمخصىا ب

 اتستنتاجاوال  :اال 

ورااادنا ان المشااارع العراقااام ونظ ااارة المصاااري لااام  عرااااا رااامات ساااقوط الحاااق باتخاااا   -1
اا ااًا باان  قااانونم  كااون واضااح ومرسااوم لمرم اا  تعر ةااًا رامعااًا وك اإلراارات القااانونم

 انما تركا و ا التعر ف لمةقه .

استنترنا ان الحق باتخا  اإلررات القانونم وو سمطة منحىا المشرع لمخصوم و رب  -2
و ن السمطة اام الوقات المعا ن واي ساقط الحاق بىاا و ادم معاودتىاا  استعمال م ىم 
 .  خرىمرة 

قم ونظ رن المصاري قاد رعا  ترااوم الخصاوم  ماى الموا  اد وردنا ان المشرع العرا -3
 و  ساقوط الحاق باتخاا  اإلرارات القاانونم إنماا ارتادادنإلاى  اإلررامم الكامل ي  ؤدي

 إبطاله .

توصااامنا ان المشااارع العراقااام ونظ اااارن المصاااري قاااد رعااا  القااااوة القااااورة تاااوار  مااااى  -4
ت المعااا ن لاااه اىناااا الحاااق ي ممارساااة الحاااق اإلررامااام وتحاااول دون اتخاااا ن اااام الوقااا

 انما  توقف لح ن موال الع ر القىري .  سقط

موال  و  ورااادنا ان المشااارع العراقااام ونظ ااارن المصاااري قاااد رعااا  واااااة احاااد الخصاااوم -5
 ول س سقوط الحق بعدم اتخا ن . وقف اإلررات القانونمإلى   وم ته لمتقاضم تؤدي

صاحب المصمحة حق التمسك بسقوط ان المشرع العراقم ونظ رة المصري قد منحا  -6
 الحق و دم مباشرة من خصمه .
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لاام  ضااعا ناا  قااانونم صاار ح بااان  اسااتنترنا ان المشاارع العراقاام ونظ اارة المصااري -7
 .  سري باار ررعم انما  ارة اوري كون ا ه ان سقوط الحق  كون وبقوة القانون وي

 المقترحات : ثانيا  

ف رمات السقوط بن  قانونم واضح حتى  كاون نقترح  مى المشرع العراقم ان  عر  -1
 الحق لمخصوم والمحكمة بناارته متى ورد تطب قه .

 ماااى المشااارع العراقااام ان  ضااا  نااا  قاااانونم صااار ح  عالراااه ا اااه  اااوارض ساااقوط  -2
كاالقوة القااورة وموال  وم اة التقاضام لمخصاوم والتام ، الحق باتخا  اإلررات القاانونم
  ة وموقةًا لىا .تعد  ارضَا لمموا  د اإلررام

نااااد و المشاااارع العراقاااام ان  ضاااا  ناااا  قااااانونم  اااابن ا ااااه ك ة ااااة تمسااااك صاااااحب  -3
المصمحة برمات السقط ومتى  كون له الحق  اارت وقوع رمات الساقوط بقاوة القاانون 

 وان ي  سري باار ررعم  مى الخصومة القاممة .

شاادة وصاارامة راامات نطمااب ماان المشاارع العراقاام ان  رسااد تااداب ر وقام ااة ومعالرااة ل -4
السقوط لما لى ا الرمات من اار سمبم  مى ودر الحق الموضاو م و ادم المحااظاة 

   م ه .
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 قائمة المراجا
 القران الكريم ** 
 معاجم المغة : اوال  

، المؤسسااااة 11ج، لساااان العااارب، الشااااى ر بااان منظاااور، محماااد بااان مكااارم األنصااااري -
  ن  كر سنة نشر .دو ، المصر ة العامة لمتال ف لألنبات والنشر

 المراجا القانونية ثانيا : 

، 1ط، الوسااط ااام شاارح قااانون المرااعااات المدن ااة والترار ااة، د.  حمااد الساا د صاااوي -1
 .2008، دون  كر دار نشر

منشااااة المعاااارف ، د. احماااد اباااو  لوااااا، نظر اااة الاااداوع اااام قاااانون المرااعاااات المدن اااة -2
 .1988، اإلسكندر ة

، منشاااة المعااارف 1ط، ق  مااى نصااو  قااانون المرااعاااتد. احمااد ابااو  لواااا، التعم اا -3
 .2002، ايسكندر ه

مكتبة ، نظر ة البط ن ام قانون المرااعات اإلررام ة الرنام ة، د.احمد اتحم سرور -4
 .1959، القاورة، النىضة العرب ة المصر ة

، دار الرامعااااة، التمسااااك بااااالبط ن ااااام قااااانون المرااعااااات المدن ااااة، د. احمااااد وناااادي -5
 . 1998، ب روت

(، المكتباااااة 3ط)د.آدم وو اااااب الناااااداوي، شااااارح قاااااانون المرااعاااااات المدن اااااة العراقااااام،  -6
 .2011القانون ة، بغداد، 

المرااعاااااات المدن اااااة العراقااااام، مطبعاااااة   حكاااااامد. ساااااعدون ناااااارم القشاااااط نم، شااااارح  -7
 .1979(، 3المعارف، بغداد، )ط

، كتبااة الساانىوريم، شاارح قااانون المرااعااات المدن ااة العراقاام، القاضاام صااادق ح اادر  -8
 .2011، دار الواامق بغداد
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المممكااة ، الااور م ااام مبااادئ التنظاا م القضااامم والمرااعااات، د. صاا ح الااد ن الناااوم -9
 .1983،  مان، ، دار المىد1ط،  ة الىاشم ةردناأل

قااااانون المرااعااااات المدن ااااة العراقاااام، مطبعااااة   حكااااامد.  باااااس العبااااودي، شاااارح  -10
 .2000رامعة الموصل، 

الاااادامرة ، 4ج، شااارح قااااانون المرااعااااات المدن اااة العراقاااام، من العاااا مد. باااد الاااارح -11
 .1970، بغداد، ومارة العدل، القانون ة

، دار الةكاار العرباام، مبااادئ قااانون المرااعااات المدن ااة، د.  بااد الباسااط رم عاام -12
 .1980، القاورة

نظر ااة الاابط ن ااام قااانون المرااعااات ، ود. احمااد ماااور مممااول، د. اتحاام والاام -13
 .1997، القاورة، دار الطبا ة الحد اة، 2ط، ةالمدن 

قوا ااااد قااااانون المرااعااااات ااااام ، د. محمااااد العشااااماوي و بااااد الوواااااب العشااااماوي -14
 .1985، ، المطبعة النمو ر ة القاورة2ج، التشر   المصري

، القااورة، ، دار الةكر العربام3ج، قانون القضات المدنم، د.محمود محمد واشم -15
 دون  كر سنة نشر .

المرااعااات المدن ااة والترار ااة، منشاااة المعااارف   صااولإسااما  ل  ماار،  د. نب اال -16
 . 1986اإلسكندر ة، 

، سامطة القاضاام التقد ر اة اام المااواد المدن اة والترار ااة، د. نب ال إساما  ل  ماار -17
 .1984، منشاة المعارف ايسكندر ه، دراسة تحم م ة مقارنة

، حاكماااات المدن اااةالم  صاااولود. احماااد خم ااال قاااانون ، د. نب ااال إساااما  ل  مااار -18
 .2011، ب روت، ، منشورات الحمبم الحقوق ة1ط

، ، دار الةكااار العربااام1ط، مباااادئ الخصاااومة المدن اااة، د. ورااادي راماااب اىمااام -19
 .1978، القاورة
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 :الممخص
 قاااانون اااام ايراااراتات اناااواع  حاااد القانون اااة ايراااراتات باتخاااا  الحاااق ساااقوط  عاااد
 و ادم الحاق وا ا صااحب إوماال حالاة اام القاانوي ايررات  او  ؤدي المدن ة، المرااعات
 صاااحب حرمااانإلااى  بىااا، الساا ر و اادم القااانون حااددوا التاام ايررام ااة بالموا  ااد التمامااه
 اىا ا. اان اة مارة اساتعماله اام حاق لاه  كاون وي الحاق لىا ا واستعماله مباشرته من الحق

 الحقاوق حما اة واو ايراراتات وا ن اام األصل ألن اان ةً  القبول  دمإلى   ؤدي السقوط
 ااا . المدن ااة المرااعااات قااانون ااام النااماع اطااراف باا ن  م ىااا المتنااامع القانون ااة والمراكاام

 <.ا ه تمت ال ي الشكل كان   اً  الحقوق و ن اودارإلى  ايرراتات و ن تؤدي ان  روم
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ABSTRACT : 

The right yun out to take a legal action is regarded one of the 

kinds of proceedings in the Civil Procedure Law. In the case of 

negligence of the owner of this right, the failure to comply with 

the procedural dates specified by the law and not to follow them, 

this legal action deprives the right holder of his/her right in 

employing this right and has no right to use it again. A fall as such 

leads to the lack of another acceptance, because the purpose of 

these actions is to protect the rights and legal centers disputed 

among the parties conflicted in the Civil Procedure Code. Such 

procedures shall not lead to the destruction of these rights, 

irrespective of the form in which they occurred. 

 


