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تعليق على قرارات قضائية متييزية (متناقضة)-)*(-
د .سارة امحد محد

مدرس القانون املدني

كلية احلقوق/جامعة املوصل
أالً :الكساز التىٗٗص ٙاملسقي  ٛ٠ِٗ /5152اضتٍ٠افٗ ٛعكاز 2019/يف  2019/11/6جا ٞفْٗ (اُ
ودٖسٖ ٛبمدٖ ٛاملٕصن/املىٗص إضاف ٛلٕظٗفتْ ٖعد غاصباً لمعكاز الر ٙضىتْ لمشازع العاً
ٔبالتال٘ ومصو ٛبدفع أجس املجن عَ كاون ود ٚالػصب مبا فّٗا فرت ٚاحتاله العصابات
اإلزِابٗ ٛملدٍٖ ٛاملٕصن)(.)1
ثاٌٗاً :الكساز التىٗٗص ٙاملسقي  ٛ٠ِٗ/5678اضتٍ٠افٗ ٛعكاز 2019/يف  2019/12/1جا ٞفْٗ
(لد ٝالتدقٗل ٔاملدألٔ ٛجد اُ الطعَ وكدً ضىَ املد ٚالكإٌٌٖٗٔ ٛشتىن عم ٜأضبابْ قسز
قبٕلْ شكالً ٔلد ٝاوعاُ الٍظس يف احلكي املىٗص تبني اٌْ غري صحٗح ملخالفتْ ألحكاً
الكإٌُ ذلك الُ احملكى ٛاضتٍدت يف أضباب حكىّا عم ٜوا جا ٞبتكسٖس اخلربا ٞاخلىطٛ
زغي عدً صالحٗتْ يف ذلك حٗح مل ٖساع اخلربا ٞاألضظ ٔالكٕاعد املٕضٕعٗ ٛيف التكدٖس
فالجابت اُ جٍظ العكاز شزاع٘ ٔالتكدٖس ٖتعني اُ ٖكُٕ ٔفكاً لػمتْ الصزاعِٗ ٛرا وَ جّ،ٛ
ٔوَ جّ ٛثاٌٗ ٛكاُ ٍٖبػ٘ عم ٜاحملكى ٛاضتبعاد الفرت ٚاليت خطعت فّٗا املدٍٖٛ
لمعصابات املطمحٔ ٛخسٔجّا عَ ضٗطس ٚاحلكٕؤِ ٛرا وا اضتكس عمْٗ قطاِ ٞرٓ احملكىٛ
ٔوٍّا قسازِا /5396اضتٍ٠افٗ ٛعكاز 2019/يف  ... 2019/11/13لرا قسز ٌكض الكساز ٔإعادٚ
الدعٕ ٝاىل حمكىتّا التباع وا تكدً.)2()...

(*) مقال مراجعة المهضهع.
) )1قرار محكمة التمييز االتحادية غير منشهر.
) )2قرار محكمة التمييز االتحادية غير منشهر.
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التعمٗل عم ٜالكسازَٖ:
ٖتطح ٔوَ خاله االطالع عم ٜالكسازَٖ التىٗٗصٖني ضالف٘ الركس اُ كال الكسازَٖ
ٖتعمكاُ باملطالب ٛبأجس املجن ٔود ٝااللصاً بْ اجآ شاغن العكاز ٔال ضٗىا اُ كاُ األخري
ٖشػمْ بصفتْ غاصب ٔاشػمْ كاُ دُٔ ٔجْ حل ،فال حسو ٛلعىن الػاصب ٔعىن الػاصب
ال ميكَ تربٖسٓ قإٌٌاً يف كاف ٛاألحٕاه (فالػاصب ال ٖكطب ٌعى ٛاملمك) ،حٗح بٍٗت املادٚ
( )197وَ الكإٌُ املدٌ٘ وا ٖم٘( :املػصٕب اذا كاُ عكازاً ٖمصً الػاصب زدٓ اىل صاحبْ
وع أجس وجمْ ٔاذا تمف العكاز أ طسأ عم ٜقٗىتْ ٌكص ٔلٕ بدُٔ تعد وَ الػاصب لصوْ
الطىاُ)(ٔ ،)1بٍا ًٞعم ٜذلك فالػاصب ٖمصً بأجس املجن ٔاملتىجن بالتعٕٖض عَ فٕات
املٍفع ٛلمعكاز أ اجلص ٞالر ٙشػمْ بدُٔ اباح ٛأ تسخٗص وَ والكْ الكإٌٌ٘.
ٔاذا كاُ كال الكسازَٖ ٖؤكداُ عم ٜاحكٗ ٛاملدع٘ بطمب أجس املجن عَ ٔاقعٛ
التجأش ٔالػصب اليت ٔقعت وَ املدع ٜعمْٗ ِٔرا ال خالف عمْٗ فكّاً أٔ قإٌٌاً أ قطا ًٞ
ٔلكَ اخلالف ٔالتطاؤه ٖجاز يف ِرا االطاز بتطبٗب الكسازَٖ وَ حٗح احتطاب وكداز أجس
املجن الرٖ ٙطتحكْ املدع٘ حٗح جند بالكساز التىٗٗص ٙاألٔه ٍٖص عم ٜحتىٗن ودٖسٖٛ
بمدٖ ٛاملٕصن بكاون أجس املجن عَ كاون ود ٚالػصب لمعكاز وٕضٕع الدعٕٔ ٝعَ اجلصٞ
الر ٙضىتْ لمشازع العاً دُٔ خصي أ عدً احتطاب فرت ٚاحتاله عصابات داعش
اإلزِابٗ ٛملدٍٖ ٛاملٕصن ،حٗح تطىَ الكساز االلصاً الكم٘ بأجس املجن عَ كاون تمك املدٚ
دُٔ اعتباز اُ فرت ٚاحتاله العصابات املركٕز ٚمبجاب ٛقٕ ٚقاِس ٚأ احد صٕز الطبب
األجٍيب الرٍٖ ٙكط٘ االلتصاً مبٕجبْ.
بٍٗىا جند اُ تٕجْ حمكى ٛالتىٗٗص االحتادٖ ٛاملٕقس ٚبكسازِا التىٗٗص ٙالجاٌ٘ ِٕ
تٕجْٗ حمكى ٛاملٕضٕع ٔعٍد احتطاب أجس املجن لمفرت ٚاليت ٔقع خالهلا الػصب عمٜ
اضتبعاد الفرت ٚاليت خطعت فّٗا ودٍٖ ٛاملٕصن لمعصابات املطمح.ٛ
لرا فالتٍاقض ٔاضح بني وٍطٕق٘ الكسازَٖ التىٗٗصٖني ٖٔدعٕ لتطاؤه ِاً ،ملاذا
ٖتي احتطاب أجس املجن عَ فرت ٚالػصب مبا فّٗا ود ٚاحتاله عصابات داعش ملدٍٖٛ
) )1القانهن المدني العراقي رقم ( )44لسنة  1951المعدل.
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املٕصن ٔاضتبعاد ِرٓ الفرت ٚوَ االحتطاب بالكساز الجاٌ٘؟ اال اُ ضٗطس ٚالعصابات
اإلزِابٗ ٛاملركٕز يف كمتا احلالتني وَ أحد أضباب أ صٕز الطبب األجٍيب املكط٘
لاللتصاً اصالً؟
لرا فكد كاُ عم ٜحمكى ٛالتىٗٗص املٕقس ٚوالحظِ ٛرا التٍاقض الٕاضح يف قسازّٖا
املٕقسَٖ ضىاٌاً لٕحد ٚاالحكاً الكطأ ٟٛٗالكسازات التىٗٗصٖ ٛضٗىا ٔاُ احملكى ٛاملركٕزٚ
اشازت بكسازِا التىٗٗص ٙالجاٌ٘ ٔعٍد تربٖس عىمٗ ٛاضتبعاد ود ٚاالحتاله وَ أجس املجن
املطتحل باُ ٍِاك قساز متٗٗص ٙضابل صادز وٍّا بالعدد /5396اضتٍ٠افٗ ٛعكاز 2019/يف
ٔ 2019/11/13اضتٍدت الْٗ بتٕجّّا التىٗٗص ٙضالف الركس( )1بٍٗىا اُ االوس كاُ ٖكتط٘
وَ حمكى ٛالتىٗٗص االحتادٖ ٛاملٕقس ٚاُ ٖتي تربٖس ٔتطبٗب ِرا الكساز باالضتٍاد اىل ٌص
املاد )425( ٚوَ الكإٌُ املدٌ٘ ٔاليت تٍص (ٍٖكط٘ االلتصاً اذا اثبت املدَٖ اُ الٕفاٞ
بْ اصبح وطتحٗالً عمْٗ لطبب اجٍيب ال ٖد لْ فْٗ).
لكن وا تكدً ميكَ حتدٖد اِي املبادئ اليت ميكَ اضتخالصّا وَ الكسازَٖ
التىٗٗصٖني أعالٓ باآلت٘:
 .1اُ حمكى ٛالتىٗٗص االحتادٖ ٛاملٕقس ٚتتجْ تاز ٚاىل اعتباز فرت ٚاحتاله عصابات داعش
اإلزِابٗ ٛملدٍٖ ٛاملٕصن غري وؤثس ٚباحتطاب أجس املجن لمىدع٘ عَ اجلص ٞأ العكاز
املػصٕب( ،)2بٍٗىا تتجْ تاز ٚأخس ٝاىل خالف ذلك متاواً حٗح تعد فرت ٚالطٗطسٚ
ٔاالحتاله لمىدٍٖ ٛاملركٕز مبجاب ٛضبب أجٍيب أ قٕ ٝقاِس ٚتطتبعد فرت ٚاالحتاله
وَ أجس املجن الكم٘ ِٔرا تٍاقض ٔاضح ٖطتٕجب تٕجْ ٔاحد ٔاضح.

) )1ينظر قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم /5678هيئة استئنافية عقار  2419 /في
 2419 /12/1غير منشهر.

) )2ينظر المادة ( )197من القانهن المدني العراقي.
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 .2تطبٗب الكسازات التىٗٗصٖ ٛمل ٖكَ وٕفكاً ٔال ضٗىا الكساز الجاٌ٘ اذ البد وَ تدعٗىْ
بٍصٕص قإٌٌٗ ٛتتعمل باملٕضٕع بدالً وَ اإلحال ٛعم ٜقساز متٗٗص ٙضابل ،حٗح ال
خيف ٜعم ٜاجلىٗع اُ الكطا ٞالعساق٘ ال ٖأخر بالطٕابل الكطا.)1(ٟٛٗ
لرا ٔلكن وا تكدً ٌٔس ٝحطب ٔجّتٍا الكإٌٌٗ ٛاُ الكسازَٖ أعالٓ ٔغري ذلك وَ
الكسازات اليت تؤضظ لتٍاقض يف وٍاطٗكّا اُ تتصد ٝحمكى ٛالتىٗٗص املٕقس ٚلْ وَ خاله
تبٍّٗا لٍٕع ٔاحد وَ االحكاً ٔالكسازات التىٗٗصٖ ٛاملطتكس ٚال ضٗىا ٔاُ كاُ املٕضٕع
ٔاحد ٔالٕقاٟع وتشابّ ..ٛحسصاً عم ٜاضتكساز املعاوالت ٔاملساكص الكإٌٌٗ ٛحبٗح تكُٕ
تمك الكسازات عٍٕاٌاً لمحكٗك ٛالكطأ ٟٛٗالٕاقعٗ ٛفعالً ٔقدز اإلوكاُ.
املصـادر
 .1قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم  /5152هيئة استئنافية عقار 2419 /في
 2419/11/6غير منشهر.

 .2قرار محكمة التمييز االتحادية المرقم /5678هيئة استئنافية عقار 2419 /في
 2419 /12/1غير منشهر.

 .3القانهن المدني العراقي رقم ( )44لسنة  1951المعدل.

) )1ينظر المادة (/1ف )3من القانهن المدني العراقي.
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