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الممخص
لقد جاء بحثنا الموسوم (الطعن االستئنافي المتقابل ) لدراسة مفيومو وعرض الشروط الواجب
توفرىا إلتباعو والمتمثمة بوجود استئناف اصمي اذ ان الطعن االستئنافي المتقابل ينبغي ان يكون
في مواجية المستأنف وان ينصب عمى ذات الحكم المطعون فيو باالستئناف االصمي فضلً عن
وجود مصمحة قانونية لممستأنف متقابلً ما لم يكن حقو في الطعن قد سقط بمضي المدة او
كما تم بيان الخصوصية التي يتمتع بيا الطعن االستئنافي المتقابل من, لقبولو بالحكم القضائي
. خلل تمييزه عن االستئناف االصمي واالستئناف الفرعي او التبعي
وقد اثرنا اعتماد المنيج الوصفي لمبحث في موضوع الطعن االستئنافي المتقابل وبالذات دراسة
تحميل المضمون والتي اتضح لنا من خلليا بأن المشرع العراقي قد اغفل تنظيم االستئناف
الفرعي او التبعي واالستئناف المثار بوساطة االستئناف االصمي مما دعانا الى ان نمتمس من
. المشرع العراقي تدارك ىذا النقص التشريعي
Abstract
Our research tagged (Cross-Appeal) came for clarify its meaning and presentation
of the conditions that must be met to follow it, which are represented in the existence
of an original appeal, since the cross-appeal should be facing the appellant and to be
on the same Judgment of judicial contested by the original appeal, as well as the
existence of a legal interest for the cross-appellant unless it was His right to appeal
has been forfeited as the time has passed or for his acceptance of the judicial ruling,
and the specificity of the cross-appeal has been clarified by distinguishing it from the
original appeal and the subsidiary or accessory appeal .We have favored the adoption
of the descriptive approach to research the subject of the cross-appeal, in particular
the study of content analysis, through which it became clear to us that the Iraqi
legislator had neglected the organization of the subsidiary or accessory appeal and the
appeal raised by the mediation of the original appeal, which prompted us to petition
the Iraqi legislator to treat this Legislative shortage

المقدمة
يقوم التنظيم القضائي في العراق عمى مبدا التقاضي عمى درجتين  ,فالحكم الصادر عن محكمة
اول درجة (البداءة )عن نظرىا لمنزاع المعروض اماميا قد يكون قابلً إلعادة النظر فيو امام
محاكم الدرجة الثانية (االستئناف ) بغية اصلح االخطاء والعيوب التي قد تكون شابت احكام
محاكم البداءة .
وقد يكون الحكم البدائي لصالح وضد كل من الخصمين في الوقت ذاتو بحيث يكون كل طرفي
الدعوى محكوم لو ومحكوم عميو ومن ثم يثبت لكل منيما الحق بالطعن في الحكم البدائي عن
طريق االستئناف في ميعاده فاذا ما سمك احدىما ىذا الطريق عد استئنافو اصمياً رد عميو االخر
باستئنافاً متقابلً املً الحصول عمى قرار من محكمة االستئناف يتضمن الحكم لو بما خسر
امام محكمة البداءة .

اوال  :مشكمة الدراسة
تكمن مشكمة البحث في موضوع الطعن االستئنافي المتقابل في ان المشرع العراقي لم ينظم
احكامو إال من خلل نص المادة  191من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم  83لسنة
 1969المعدل والتي تعد قاصرة عن االحاطة بأحكامو فضلً عن ان المشرع العراقي قد أغفل
تنظيم انواع اخرى من االستئناف كاالستئناف الفرعي او التبعي واالستئناف المثار بوساطة
االستئناف االصمي فجاءت ىذه الدراسة مساىمة متواضعة لمدعوة الى تدارك ىذا النقص
التشريعي .

ثانيا  :اهمية الدراسة :
تتمثل اىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى احد الموضوعات القانونية الميمة والتي لم تنل حقيا
من الدراسات القانونية اال وىو (الطعن االستئنافي المتقابل )كونو من الضمانات القانونية لصحة
االحكام القضائية لذا ارتأينا الخوض في موضوع البحث لتشخيص مواطن القصور التي تنتاب
تطبيقو في التشريع العراقي ووضع افضل الحمول القانونية لمعالجتيا بكل موضوعية وتجرد .
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ثالثا :منهجية الدراسة
اثرنا اتباع المنيج الوصفي لمبحث في موضوع الطعن االستئنافي المتقابل وبالذات دراسة تحميل
المضمون من خلل تحميل النصوص القانونية واآلراء الفقيية واستقراء االحكام القضائية ذات
الصمة بموضوع البحث إلثراء الجانب العممي وتدعيم مختمف الجوانب القانونية .

رابعا  :هيكمية الدراسة
اقتضت طبيعة البحث تقسيم الدراسة فيو الى مقدمة ومبحثين في محاولة لتغطية كل جوانب
الموضوع اذ خصصنا المبحث االول لدراسة مفيوم الطعن االستئنافي المتقابل وقسمت الدراسة
فيو عمى مطمبين تناولنا في االول تعريف الطعن االستئنافي المتقابل وعرضنا في الثاني شروط
الطعن االستئنافي المتقابل وقد جاء المبحث الثاني لدراسة خصوصية الطعن االستئنافي المتقابل
وقسمناه الى مطمبين اذ قد تم تمييز االستئناف االصمي عن االستئناف المتقابل في المطمب
االول في حين تم التمييز بين االستئناف المتقابل واالستئناف الفرعي في المطمب الثاني وانتيت
عجمة البحث بخاتمة انطوت عمى مجموعة من االستنتاجات والمقترحات .
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المبحث االول
مفهوم الطعن االستئنافي المتقابل
يعد الطعن االستئنافي المتقابل من الضمانات الميمة التي وضعيا المشرع بيد المستأنف عميو
متى ما توانى عن سموك طريق الطعن االستئنافي في الحكم القضائي خلل المدة القانونية
المحددة لمطعن مما يقتضي تعريف الطعن االستئنافي المتقابل في المطمب االول وعرض
شروطو في المطمب الثاني.

المطمب االول
تعريف الطعن االستئنافي المتقابل
ان معرفة المعنى المغوي للستئناف المتقابل تتطمب عرض المعنى المغوي لكممة االستئناف ثم
لكممة المتقابل قبل ان يتم الجمع بينيما كونو تركيب اصطلحي ,فاالستئناف يعني االبتداء غير
المسبوق بعمل

()1

واستأنف الشيء اي ابتداه واستقبمو واستأنف الحكم اي طمب اعادة النظر فيو

(. )2
اما المتقابل فيعني المقابمة والمواجية والتقابل مثمو ( )3وتقابل لقي كل منيما االخر بوجيو

()4

,

فاالستئناف المتقابل لغة يعني وجود استئناف اصمي دفع المستأنف عميو الى رفع استئناف اخر
رداً عمى المستأنف االصمي .
اما المعنى االصطلحي للستئناف المتقابل فقد نصت المادة ( )191من قانون المرافعات
المدنية العراقي رقم  83لسنة  1969المعدل عمى (لممستأنف عميو الى ما قبل انتياء الجمسة
) )1فوزي كاظم المٌاحً ,صدٌق المحامً فً المرافعات المدنٌة ,ط (, )1مكتبة صباح ,بغداد , 2112,ص
. 515
( )2ابراهٌم مصطفً وجماعته ,المعجم الوسٌط ,المكتبة االسالمٌة للطباعة والنشر والتوزٌع ,تركٌا ,اسطنبول
,ص . 31
( ) 3ابن منظور ,لسان العرب ,ج ,11مادة قبل ,ص . 541
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( ) ابراهٌم مصطفى وجماعته ,مصدر سابق,ص.212
3

االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي ان يستأنف متقابلً ما يمس حقوقو من حكم
البداءة ولو انقضت مدة االستئناف بالنسبة اليو وذلك بعريضة مشتممة عمى اسباب استئنافو ,
ويسقط االستئناف المتقابل اذا حكم برد االستئناف االصمي شكلً ).
يتضح من النص المتقدم ان المشرع العراقي قد عرف االستئناف المتقابل بأنو االستئناف الذي
يرفعو المستأنف عميو فيما يمس حقوقو من حكم البداءة بعريضة مشتممة عمى اسبابو الى ما قبل
انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي حتى وان انقضت مدة االستئناف
بالنسبة اليو عمى ان الحكم برد االستئناف االصمي شكلً يستتبعو سقوط االستئناف المتقابل .
ونصت المادة  237من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13لسنة 1968عمى
انو (يجوز لممستأنف عميو الى ما قبل اقفال باب المرافعة ان يرفع استئنافاً متقابلً باإلجراءات
المعتادة او بمذكرة مشتممة عمى اسباب استئنافو ) ...
وقد عرف االستئناف المتقابل بانو الطعن الذي يتقدم بو المستأنف عميو عن حكم سبق وان
استأنفو خصمو ويمجأ المستأنف عميو لتقديم االستئناف المتقابل عندما يكون الحكم البداني قد
()1

حكم ببعض طمباتو ورفض بعضيا االخر

ويؤخذ عمى ىذا التعريف إنو لم يبين كيفية رفع

االستئناف المتقابل فضلً عن إنو لم يحدد السقف الزمني الذي يمكن لممستأنف عميو الرد عمى
المستأنف من خلل سموك طريق االستئناف المتقابل.
لذا نقترح ان يتم تعريف االستئناف المتقابل بأنو(االستئناف الذي يرفعو المستأنف عميو رداً عمى
المستأنف االصمي بما يمس حقوقو من حكم البداءة المطعون استئنافاً فيو بعريضة مشتممة عمى
اسبابو الى ما قبل انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي ولو انقضت مدة
االستئناف بالنسبة إليو) ومن ابرز سمات التعريف :
 -1تحديد اطراف الطعن االستئنافي المتقابل.
 -2ذكر شروط الطعن االستئنافي المتقابل.
( )1ضٌاء شٌت خطاب ,بحوث ودراسات فً قانون المرافعات المدنٌة ,معهد البحوث والدراسات العربٌة,
جامعة الدول العربٌة ,دون ذكر الطبعة والناشر ,1721 ,ص.314
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 -3بين االجراءات المتبعة لسموك طريق الطعن االستئنافي المتقابل.

المطمب الثاني
شروط الطعن االستئنافي المتقابل
يشترط إلمكان سموك طريق الطعن االستئنافي المتقابل توافر الشروط االتية -:
اوال  :وجود استئناف اصمي اذ يجب ان يسبق الطعن االستئنافي المتقابل استئنافاً اصمياً فل
يمكن ان يرد االستئناف المتقابل عمى حكم بدائي لم يسبق ان رفع عنو استئناف اصمي

()1

,

اصميا ولو تناول الممحقات كالمصاريف وما يرفع بعد
فاالستئناف الذي يرفع اوالً يعتبر استئنافاً
ً
ىذا االستئناف ونتيجة لو يعتبر استئنافاً متقابلً ولو تناول الموضوع االصمي

()2

,وىذا ما سار

عميو القضاء العراقي اذ قضت الييئة االستئنافية االولى في محكمة استئناف بابل االتحادية في
قرار ليا جاء فيو (  ..ولعدم قناعة المدعى عميو بالحكم البدائي فقد طعن بو استئنافاً بموجب
الئحتو المقدمة في  2112/1/3وطعن بو ايضا وكيل المدعي بلئحتو المقدمة في 2112/1/5
ولتعمقيما بالموضوع نفسو وبين االطراف نفسيا تقرر توحيدىما وعد االستئناف المقدم اوالً من
قبل المدعى عميو ىو االصل )

()3

ثانيا  :ان يرد الطعن االستئنافي المتقابل عمى ذات الحكم المطعون فيو باالستئناف االصمي فل
يجوز ان يرد االستئناف المتقابل عمى حكم اخر وان اتحد الخصوم

()4

ولكن ال يشترط ان

ينصب االستئناف المتقابل عمى ذات الطمبات التي تضمنيا االستئناف االصمي اذ يمكن
لممستأنف عميو ان يرفع استئنافاً متقابلً في الطمبات والمسائل التي لم يرد عمييا االستئناف
االصمي

()5

فاالستئناف المتقابل يمكن ان يكون محمو الجزء من الحكم الذي صدر ضد رافع

( )1استاذنا الدكتور عباس العبودي  ,شرح احكام قانون المرافعات المدنٌة  ,دار الكتب للطباعة والنشر  ,جامعة
الموصل  , 2111,ص . 423
( )2د .عبد الحمٌد الشواربً ,التعلٌق الموضوعً غلى قانون المرافعات  ,طرق الطعن فً االحكام المدنٌة
,الجزء الثامن  ,منشاة المعارف  ,االسكندرٌة ,ص . 112
( )3قرار اشار الٌه علً عزوز شرماهً ,االستئناف المتقابل فً قانون المرافعات المدنٌة العراقً  ,ط بال  ,دار
السنهوري  ,بغداد , 2117,ص. 126
( )4د .احمد خلٌل  ,قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة /الخصومة والحكم والطعن  ,دار الجامعة الجدٌدة للنشر
,االسكندرٌة , 1776,ص . 327
( )5د  .عبد الحمٌد الشواربً ,مصدر سابق ,ص . 112

االستئناف المتقابل سواء كان ىذا الجزء محلً للستئناف االصمي ام كان غير الجزء الذي طعن
فيو المستأنف االصمي

()1

.

ثالثا  :ال يوجو الطعن االستئنافي المتقابل اال لممستأنف االصمي  ,فل يصح ان يوجو الى
مستأنف ضده اخر ,كما ال يجوز ان يرفع االستئناف المتقابل اال من قبل المستأنف عميو في
االستئناف االصمي فل يمكن لمن لم يختصم في االستئناف االصمي ان يرفع استئنافاً متقابلً
وانما يكون لو ان يسمك طريق االستئناف االصمي ( ,)2فمو اقام شخص الدعوى عمى المدين
وكفيمو واستأنف المدعي الدعوى كان لممدين االصمي ان يرفع استئنافاً متقابلً عمى المدعي ال
عمى الكفيل وان لمكفيل ان يرفع استئنافاً متقابلً عمى المدعى ال عمى المدين االصمي (.)3
ومن الجدير بالذكر ان المشرع الفرنسي قد وسع من اطار الطعن االستئنافي المتقابل اذ اجاز
لممستأنف عميو ان يرفع استئنافاً متقابلً سواء كان ذلك في مواجية المستأنف او في مواجية
المستأنف عمييم في االستئناف االصمي

()4

 ,كما اجاز ألي شخص كان طرفاً في خصومة اول

درجة ان يرفع استئنافاً متقابلً حتى وان لم يكن مستأنفاً عميو

()5

 ,وقد اطمق عمى ىذا النوع من

االستئناف المتقابل باالستئناف المثار بوساطة االستئناف االصمي

(.)6

رابعا  :وجود مصمحة قانونية لممستأنف في الطعن االستئنافي المتقابل اذ ان المصمحة ىي مناط
الدعوى

()7

وتتحقق ىذه المصمحة في حالة صدور الحكم القضائي عن محكمة البداءة متضمناً

شقاً منو لصالح المدعي والشق االخر لصالح المدعى عميو

()8

ومن ثم اذا رفع احدىما استئنافاً

اصمياً رد عميو االخر باستئنافاً متقابلً بما خسر من الدعوى لينتقل من حالة الدفاع الى االدعاء
املً الحصول عمى حكم يصدر عن محكمة االستئناف لمصمحتو يقضي بتعديل الحكم المستأنف
5
( )1د .فتحً والً  ,مبادئ القضاء المدنً  ,ط  , 1دار النهضة العربٌة ,القاهرة , 1725,ص . 613
( )2د .عبد الحمٌد الشواربً  ,مصدر سابق  ,ص . 115
( )3علً عزوز شرماهً ,مصدر سابق  ,ص . 125
( )4م ( ) 545من قانون االجراءات المدنٌة الفرنسً رقم ( )1123لسنة . 1725
() 5م ( ) 547من قانون االجراءات المدنٌة الفرنسً رقم ( ) 1123لسنه 1725
( )6احمد سمٌر محمد ٌاسٌن الصوفً  ,الطعن االستئنافً فً االحكام القضائٌة المدنٌة  /دراسة مقارنة  ,رسالة
ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون بجامعة الموصل  , 2113,ص . 52
()2
د .عباس العبودي  ,مصدر سابق  ,ص . 423
( )5علً عزوز شرماهً  ,مصدر سابق  ,ص . 126
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او برفض جميع طمبات المستأنف االصمي  ,فمو فرضا ان الحكم البدائي قد قضى بالزام المدعى
عميو بدفع مبمغ قدره ( ) 511111خمسمائة الف دينار عراقي في دعوى مقامة ضده قيمتيا
() 1111111مميون دينار عراقي واستأنف المدعي الحكم ليصل الى تعديل المبمغ المحكوم بو
الى ( )1111111مميون دينار عراقي عندئذ ستتحقق مصمحة المستأنف عميو في تقديم استئنافاً
متقابلً ليتوصل الى تخفيض المبمغ المحكوم بو او الغاء الحكم البدائي الذي استأنفو المستأنف
االصمي

(.)1

خامسا  :ان ال يكون حق المستأنف عميو قد سقط بمضي المدة
اجاز المشرع العراقي لممستأنف عميو ان يرفع استئنافاً متقابلً الى ما قبل انتياء الجمسة االولى
المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي ولو انقضت مدة االستئناف بالنسبة اليو

()2

وىذا ما

يباعد بينو وبين المشرع المصري الذي عد االستئناف متقابلً اذا قدم ضمن المدة القانونية
المحددة للستئناف من قبل المستأنف عميو في االستئناف االصمي  ,اما اذا قدم المستأنف عميو
استئنافو بعد مضي المدة القانونية المحددة للستئناف والى ما قبل اقفال باب المرافعة فيعد
االستئناف فرعي يتبع االستئناف االصمي ويزول بزوالو

()3

.

ومما تجدر االشارة اليو ان السقف الزمني الذي وضعو المشرع العراقي لرفع االستئناف المتقابل
كان موضع لمتساؤل حول المقصود بعبارة ( ما قبل انتياء الجمسة االولى لممرافعة ) فيل تعني
اكمال نصاب الجمسة بحضور اطراف الدعوى ومن ثم يمكن لممستأنف عميو تقديم طمبو
باالستئناف المتقابل ام يعني بالجمسة االولى اول يوم لممرافعة الذي حددتو المحكمة سواء حضر
الطرفان ام لم يحضرا؟
اجابت محكمة التمييز عن السؤال المتقدم بقرارىا الذي نص عمى

( )1باسم محمد رشدي ,االستئناف فً الدعوى المدنٌة  /دراسة مقارنه  ,اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلٌة
القانون بجامعة بغداد  , 2112 ,ص . 122
( )2م  171من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل
( )3م  232من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رقم  13لسنة . 1765
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( ان المقصود بالجمسة االولى لممرافعة ىو اليوم الذي يتم تبميغ الطرفين عميو وتجري المرافعة
فيو وىو بالنسبة ليذه الدعوى يصادف  1991/1/21وليست جمسة  1989/11/29التي
اعتبرتيا المحكمة ىي الجمسة االولى وال الجمسات اللحقة التي لم يتبمغ بيا المستأنف عميو
(المستأنف)استئنافًا متقابلً وحيث تبين ان المستأنف استئنافاً متقابلً قد قدم استئنافاً ودفع الرسم
عنو بتاريخ  1991/1/21فيكون استئنافو مقدماً ضمن المدة القانونية  ,ليذا كان عمى محكمة
االستئناف ان تقرر قبولو شكلً وتمضي في رؤية الدعوى عمى وفق االصول وعميو قرر نقض
الحكم المميز

(.)1

سادسا  :عدم قبول المستأنف عميو بالحكم المطعون يشترط لقبول الطعن بطريق االستئناف
المتقابل ان ال يكون رافعو قد قبل بالحكم المطعون فيو
االستئناف االصمي جاز لو ان يرفع استئنافاً فرعياً

()3

()2

 ,فان كان قد قبل بالحكم قبل رفع

لمرد عمى المستأنف االصمي .

ومما تجدر االشارة اليو ان المشرع المصري عندما اجاز لممستأنف عميو القابل بالحكم ان يرفع
استئنافاً فرعياً اال انو قد قصر حالو القبول عمى تمك التي تتم قبل رفع االستئناف االصمي الن
عمة جواز االستئناف الفرعي تتمثل بان المستأنف عميو ما قبل بالحكم القضائي اال العتقاده
برضا خصمو بو وىذه العمة تنتفي اذ ما قبل المستأنف عميو بالحكم القضائي بعد رفع
االستئناف االصمي (.)4

( )1رقم القرار  /422/416مدنٌة اولى  71/فً  1771/11/ 15اشار الٌه ابراهٌم المشاهدي  ,المختار من
قضاء محكمة التمٌٌز /قسم المرافعات المدنٌة  ,ج  ,1منشورات الكندي  ,مطبعة الزمان  ,بغداد , 1775 ,ص
. 66-65
( )2م  167من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل والتً تنص (ال ٌقبل الطعن فً
االحكام اال ممن خسر الدعوى وال ٌقبل ممن اسقط حقه فٌه اسقاطا ًصرٌحا ً امام المحكمة او بورقة مصدقة من
كاتب عدل ).
( )3االستئناف الفرعً  :هو االستئناف الذي ٌرفعه المستانف علٌه على المستانف بعد فوات مٌعاد االستئناف فً
حقه او بعد قبوله بالحكم المستانف اذا كان قبوله قد تم قبل رفع االستئناف االصلً  .د احمد ابو الوفا  ,التعلٌق
على قانون المرافعات الجدٌد وقانون االثبات  ,ط  , 1دار المعارف للنشر  ,االسكندرٌة , 1765 ,ص . 522
( )4علً عزوز شرماهً  ,مصدر سابق  ,ص . 122
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المبحث الثاني
خصوصية الطعن االستئنافي المتقابل
بعد ان تم تعريف الطعن االستئنافي المتقابل وعرض شروطو البد لنا من عرض خصوصية
الطعن االستئنافي المتقابل وتحديد اطاره القانوني من خلل ترسيم الحدود التي تفصمو عن غيره
من انواع االستئناف لتتضح معالمو وتتجمى حقيقتو وقد جرى التمييز عمى النحو االتي :

المطمب االول
التمييز بين االستئناف االصمي واالستئناف المتقابل
االستئناف طريق طعن عادي في االحكام القضائية يتقدم بو الطرف الذي صدر الحكم البدائي
كمياً او جزئيا لغير صالحو امام محكمة اعمى من تمك التي اصدرتو بقصد اصلح ما شابو من
خطأ

()1

اذ ان االستئناف ال ينحصر دوره في مراقبة صحة الحكم من الناحية القانونية بل يؤدي

الى اعادة نظر الدعوى لمفصل فييا من جديد من حيث الواقع والقانون امام محكمة االستئناف
وصوالً الى تأييد الحكم البدائي او فسخو او تعديمو

()2

.

وتقام دعوى االستئناف امام محكمة الدرجة الثانية من قبل المحكوم عميو بقصد استمرار اجراءات
الدعوى في مواجية المحكوم لو وقد اجاز المشرع لكل خصم في الدعوى البدائية ان يقدم استئنافاً
اذا لم يستجيب الحكم الى كامل طمباتو (.)3
اما االستئناف المتقابل فيو الطعن الذي يتقدم بو المستأنف عميو عن حكم سبق وان استأنفو
المستأنف االصمي

()4

,اي ان المستأنف عميو ينتظر الى حين قيام خصمو برفع استئناف اصمي

فاذا ما حدث ذلك قام المستأنف عميو من جانبو برفع االستئناف المتقابل بما خسر من الدعوى
( )1د  .عوض احمد الزعبً ,اصول المحاكمات المدنٌة ,دار وائل للنشر ,االردن ,عمان , 2112,ص . 526
( )2د .اياد عبد الجبار مموكي ,,قانون المرافعات  ,محاضرات القيت عمى طمبة المرحمة الرابعة بكمية القانون –
جامعة بغداد , 2115,ص . 211
( )3د .عباس العبودي ,مصدر سابق ,ص . 422
( )4د .ادم النداوي ,المرافعات المدنٌة ,مطابع جامعة الموصل  , 1754,ص . 321
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بغية الحصول عمى قرار من محكمة االستئناف يتضمن الحكم لو بما خسره امام محكمة
البداءة

()1

 .ويحصل ىذا في االحوال التي يصدر فييا الحكم القضائي نافعاً وضا اًر لكل

الخصمين في الوقت ذاتو ومن ثم يثبت لكل منيما الحق في الطعن فيو بطريق االستئناف

()2

فاالستئناف المتقابل يرفعو المستأنف عميو لمرد عمى استئناف سابق قام برفعو المستأنف االصمي
ومن ثم يسمى االستئناف الذي يرفع اوالً استئنافاً اصمياً اما االستئناف الذي يرفعو المستأنف
عميو عن ذات الحكم المطعون بو فيسمى باالستئناف المتقابل والذي يكون الحقاً عمى االستئناف
االصمي  ,ورغم ان كل من االستئناف االصمي واالستئناف المتقابل يردان عمى ذات الحكم
القضائي ويتشابيان من حيث االثر القانوني اال ان االختلف بينيما يكمن في الجوانب االتية-:
()3

اوالً  :ان مدة االستئناف االصمي ىي خمسة عشر يوماً
()4

اعتباره مبمغاً

 ,تبدأ من اليوم التالي لمتبمغ بالحكم او

 ,اما في االستئناف المتقابل فل يتقيد المستأنف بسقف زمني ولكن يشترط تقديمو

قبل انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي وفقاً ألحكام قانون المرافعات
المدنية العراقي

()5

,اذ يجوز لممستأنف عميو ان يثير استئنافاً متقابلً بما يمس حقوقو من حكم

البداءة ولو انقضت بالنسبة اليو مدة االستئناف االصمي .
ثانياً  :يشترط في االستئناف االصمي توفر الشروط الواجب توفرىا في الدعوى مع بيان اسباب
االستئناف في حين ال يشترط ذلك في االستئناف المتقابل بل يكفي ان يذكر في اللئحة الجوابية
()6

ومن ثم فان االستئناف المتقابل ال يخضع لشروط االستئناف االصمي

()7

( )1االستاذ ضٌاء شٌت خطاب  ,الوجٌز فً شرح قانون المرافعات المدنٌة  ,مطبعة العانً  ,بغداد 1723,
,ص . 314
) (2د احمد خلٌل  ,مصدر سابق  ,ص . 327
) (3م  152من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل  ,ومما تجدر االشارة الٌه ان
الفقرة الثانٌة من هذه المادة قد استثنت من المدة المقررة لالستئناف وهً (ٌ )15وما ًالحكم الصادر باالستناد
الى سند صدر بناء على ورقة مزورة او شهادة زور اذ ال تبدأ مدة االستئناف اال من الٌوم التالً لعلم المحكوم
علٌه او االقرار الكتابً بالتزوٌر من فاعله .
( )4م  122من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنه  1767المعدل
( )5م  171من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل
( )6د اٌاد ملوكً ,مصدر سابق  ,ص .215
( )2د عباس العبودي  ,مصدر سابق  ,ص .423
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ثالثاً  :ال يمكن المجوء الى االستئناف المتقابل اال اذا كان الحكم القضائي لصالح وضد كل من
الخصمين اي ان يكون كل من طرفي الدعوى محكوم لو ومحكوم عميو في حين يكفي لسموك
طريق الطعن باالستئناف االصمي ان يكون احد الخصمين محكوم لو واالخر محكوم عميو .
رابعاً :ان االستئناف المتقابل حق لممستأنف عميو وحده في مواجية المستأنف االصمي دون
غيره  ,فمو تعدد المحكوم عمييم واستأنف احدىم الحكم فميس لممستأنف عميو ان يستأنف متقابلً
بما يمس حقوقو من حكم البداءة اال في مواجية من استأنف الحكم دون االخرين في حين ان
االستئناف االصمي يمكن ان يقدم ضد الطرف االخر ولو تعدد اشخاصو

()1

.

خامساً  :تشترط محكمة االستئناف لقبول الطعن في الحكم البدائي ان تزيد قيمة الدعوى عمى
مميون دينار

()2

في حين ان االستئناف المتقابل يتم قبولو من قبل المحكمة حتى لو كان المبمغ

دون الحد المعين للستئناف  ,اذ يجوز لممستأنف متقابلً ان يستأنف الفقرة الحكمية عن الفائدة
للستئناف االصمي

()3

ومما تجدر االشارة اليو ان االختلف بين االستئناف االصمي واالستئناف المتقابل ال ينفي
العلقة بينيما اذ ال يمكن الطعن بطريق االستئناف المتقابل ما لم يسبقو سموك طريق الطعن
باالستئناف االصمي  ,كما ان قرار المحكمة برد االستئناف االصمي شكلً بسبب تقديمو بعد
فوات المدة القانونية يستتبعو سقوط االستئناف المتقابل  ,وىناك من يرى ان االستئناف المتقابل
المرفوع اثناء مدة االستئناف ال يسقط برد االستئناف االصمي شكلً بل يعتبر استئنافاً اصمياً

()4

ونرى عدم امكانية حدوث ىذا الفرض اذ ال يتصور ان يتم رد االستئناف االصمي شكلً لتقديمو
بعد فوات المدة القانونية المحددة للستئناف في حين ان االستئناف المتقابل قد وقع اثناء مدة
االستئناف االصمي وذلك الن االستئناف االصمي

ينبغي ان يكون سابقاً عمى االستئناف

( )1زٌنب ثامر حمٌدي  ,الطعن بطرٌق االستئناف فً االحكام المدنٌة امام المحاكم العراقٌة ,دراسة مقارنه ,
رسالة ماجستٌر مقدمة الى كلٌة القانون  /جامعة النهرٌن  , 2112 ,ص. 55
( )2م  155من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل والتً تنص ( ٌجوز للخصوم
الطعن بطرٌق االستئناف فً احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى فً الدعاوى التً تتجاوز قٌمتها ملٌون
دٌنار )....
( )3د احمد ابو الوفا  ,المرافعات المدنٌة والتجارٌة  ,مكتبة الوفاء القانونٌة  ,االسكندرٌة  , 2115 ,ص 455
.
( )4د اٌاد عبد الجبار ملوكً  ,مصدر سابق  ,ص . 215
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المتقابل اذ ان االخير ما ىو اال رد من المستأنف عميو في مواجية المستأنف االصمي ومن ثم
اذا كان االستئناف االصمي قد تم رده شكلً لتقديمو بعد فوات المدة القانونية المحددة للستئناف
فان ىذا الحكم سينطبق حتماً عمى االستئناف المتقابل كونو قد رفع بعد االستئناف االصمي

المطمب الثاني
التمييز بين االستئناف المتقابل و االستئناف الفرعي
االستئناف الفرعي او التبعي  :ىو الذي يرفعو المستأنف عميو بعد قبولو بالحكم المطعون فيو او
بعد فوات ميعاد االستئناف االصمي ,اذ ان االستئناف الفرعي ىو فرصة منحيا المشرع المصري
لممستأنف عميو لمطعن في حكم سبق لو قبولو او بعد مضي مدة الطعن باعتباره استئنافاً
متفرعاً عن خصومة االستئناف االصمي (.)1
فاالستئناف الفرعي يرفعو المستأنف عميو عمى المستأنف بعد فوات ميعاد االستئناف في حقو
او بعد قبولو بالحكم المستأنف اذا كان قبولو قد تم قبل رفع االستئناف االصمي ,فاذا تم قبولو بعد
رفع االستئناف االصمي فل يقبل االستئناف الفرعي الن عمة قبول االستئناف الفرعي ىي ان
المستأنف عميو ما فوت ميعاد الطعن او قبل بالحكم القضائي اال اعتقاداً منو برضا خصمو
بالحكم البدائي

()2

ويتشابو االستئناف المتقابل مع االستئناف الفرعي من عدة جوانب يمكن اجماليا باالتي -:
اوالً :ان كل من االستئناف المتقابل واالستئناف الفرعي نوعان من الطعن االستئنافي وجدا ليكونا
وسيمة بيد المستأنف عميو في مواجية المستأنف االصمي  ,فل يجوز وفق القانون العراقي
والمصري وغالبية القوانين العربية االخرى القريبة من ىذه القوانين رفع استئناف متقابل او فرعي
عمى غير المستأنف االصمي

()3

( )1باسم محمد رشدي  ,مصدر سابق  ,ص. 123
( )2د احمد ابو الوفا ,التعلٌق على قانون المرافعات المدنٌة الجدٌد وقانون االثبات ,مصدر سابق ,ص . 522
( )3باسم محمد رشدي  ,مصدر سابق  ,ص .162
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ثانياً :ال يمكن المجوء الى الطعن االستئنافي المتقابل او الطعن االستئنافي الفرعي ما لم يسبقا
بسموك طريق الطعن االستئنافي االصمي

()1

كما يجب ان يرد كل من االستئناف المتقابل

واالستئناف الفرعي عمى ذات الحكم المطعون فيو باالستئناف االصمي فل يمكن رفع اي منيما
عن حكم اخر وان اتحد الخصوم

()2

ثالثاً :االستئناف المتقابل يشبو االستئناف الفرعي من حيث االثر القانوني اذ يترتب عمى قبوليا
من قبل محكمة االستئناف ان يتم اعادة النظر في الدعوى من جديد في حدود طمبات كل من
المستأنف االصمي والمستأنف االخر سواء كان مستأنف متقابلً ام مستأنف فرعي

()3

ولعل ذلك

ما دعا محكمة النقض المصرية الى منع الجمع بين االستئناف المتقابل واالستئناف الفرعي في
قرار ليا جاء فيو ( اذا طعن في الحكم االبتدائي باستئناف اصمي او متقابل في الميعاد فل
يجوز لنفس الطاعن ان يستأنفو باستئناف فرعي بعد فوات ميعاد الطعن )

()4

رابعاً :يقترب االستئناف المتقابل من االستئناف الفرعي في امكانية المجوء الييما متى ما كان
الحكم القضائي لصالح وضد كل من الخصمين في ذات الوقت اي حالة كون كل من طرفي
الدعوى محكوم لو ومحكوم عميو  ,فاذا طعن احدىما

في الحكم القضائي بطريق االستئناف

االصمي رد عميو االخر بسموك طريق الطعن االستئنافي المتقابل او الفرعي في الجزء الضار بو
من ذات الحكم

()5

ورغم التقارب الكبير بين االستئناف المتقابل واالستئناف الفرعي اال ان ذلك ال يمحو الفوارق
بينيما والتي يمكن عرضيا باالتي -:
اوالً :ان االستئناف المتقابل ينشأ خصومو مستقمة عن خصومة االستئناف االصمي فل يتأثر
يطر عمى االستئناف االصمي  ,فاالستئناف المتقابل مستقل عن
أ
االستئناف المتقابل بما
( )1قضت محكمة النقض المصرٌة ( ٌ ..كون صحٌحا ًما قضت فٌه المحكمة االستئنافٌة من عدم قبول
االستئناف الفرعً عن الحكم الصادر لعدم رفع استئناف عن هذا الحكم ) د مفلح عواد القضاة ,اصول
المحاكمات المدنٌة والتنظٌم القضائً  ,ط  ,1دار الثقافة للنشر والتوزٌع  ,االردن  , 2114 ,ص. 356
( )2د احمد خلٌل  ,مصدر سابق  ,ص. 327
( )3علً عزوز شرماهً  ,مصدر سابق  ,ص. 156
( (4نقض , 2111/3/31طعن  112, 4س  67,ف  ,قرار اشار الٌه انور طلبة فً كتابة المطول فً طرق
الطعن فً االحكام  ,ج ,2المكتب الجامعً الحدٌث ,االسكندرٌة  ,2115 ,ص .215
( (5د احمد خلٌل  ,مصدر سابق  ,ص . 331
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االستئناف االصمي ما لم يتم رد االستئناف االصمي شكلً فان ذلك يستتبعو سقوط االستئناف
المتقابل

()1

 ,في حين ان مصير االستئناف الفرعي يرتبط باالستئناف االصمي اذ يزول

االستئناف الفرعي بزوال االستئناف االصمي اي ان االستئناف الفرعي يتبع االستئناف االصمي
ويزول بزوالو

()2

ثانياً :لممستأنف عميو الى ما قبل انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي
ان يستأنف استئنافاً متقابلً ما يمس حقوقو من حكم البداءة ولو انقضت مدة االستئناف االصمي
بالنسبة اليو وفقا ألحكام المادة  191من قانون المرافعات المدنية العراقي في حين ان المشرع
المصري اجاز لممستأنف عميو ان يقدم االستئناف الفرعي بعد مضي المدة القانونية المحددة
للستئناف والى ما قبل اقفال باب المرافعة او بعد قبولو بالحكم قبل رفع االستئناف االصمي وفقا
ألحكام المادة  237من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري .
وىناك من يرى ان المشرع العراقي قد ادخل االستئناف الفرعي ضمناً مع االستئناف المتقابل اذ
عرفو بمفيوم شامل يتضمن االستئناف المتقابل والفرعي بدليل انو يجيز تقديم الطعن االستئنافي
المتقابل الى ما قبل الجمسة االولى المعينة لممرافعة

()3

ونرى عدم صحة الراي المتقدم وذلك ألنو ان كان باإلمكان تقديم كل من االستئناف المتقابل
واالستئناف الفرعي بعد انتياء المدة القانونية المحددة لمطعن بطريق االستئناف االصمي اال ان
تعريف المشرع العراقي للستئناف المتقابل في المادة  191من قانون المرافعات المدنية العراقي
تحول دون شمولو للستئناف الفرعي المقام بعد قبول المستأنف عميو بالحكم البدائي قبل رفع
االستئناف الفرعي المقام بعد قبول المستأنف عميو لمحكم البدائي قبل رفع االستئناف االصمي اي
الري عمى حالة االستئناف الفرعي المقدم بعد انتياء المدة
ان كان باإلمكان ان ينطبق ىذا ا
القانونية المحددة لمطعن االستئنافي اال انو يأبى االنطباق عمى حالة االستئناف الفرعي الذي يقدم
بعد قبول المستأنف عميو بالحكم البدائي قبل رفع االستئناف االصمي

()4

( (1م  171من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل .
( (2م  2/232من قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة المصري رقم  13لسنة  1765والتً تنص ) اذا رفع
االستئناف المتقابل بعد مضً مٌعاد االستئناف او بعد قبول الحكم قبل رفع االستئناف االصلً اعتبر استئنا فا ً
فرعٌا ٌتبع االستئناف االصلً وٌزول بزواله )
( )3احمد سمٌر محمد ٌاسٌن الصوفً  ,مصدر سابق  ,ص . 55
4
( ( م  167من قانون المرافعات المدنٌة العراقً رقم  53لسنة  1767المعدل..
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الخاتمة
بعد ان توقفت بنا عجمة البحث في الطعن االستئنافي المتقابل البد لنا من عرض اىم ما توصمنا
اليو من استنتاجات وما نراه من المقترحات وعمى النحو االتي :

اوال  :االستنتاجات :
 -1يعد الطعن االستئنافي المتقابل من الضمانات الميمة التي منحيا المشرع لممستأنف عميو في
مواجية المستأنف متى ما توانى عن سموك طريق الطعن باالستئناف االصمي خلل المدة
القانونية المحددة لمطعن ,فالطعن االستئنافي المتقابل يرفع من قبل المستأنف عميو لمرد عمى
استئناف سابق قام برفعو المستأنف االصمي وفقا ألحكام القانون العراقي في حين ان المشرع
الفرنسي اجاز ان يرفع الطعن االستئنافي المتقابل في مواجية المستأنف او المستأنف عمييم في
االستئناف االصمي كما اجاز ألي شخص كان طرفاً في خصومة اول درجة ان يرفع استئنافاً
متقابلً حتى وان لم يكن مستأنفاً عميو وقد اطمق عمى ىذا النوع من الطعن االستئنافي المتقابل
باالستئناف المثار بوساطة االستئناف االصمي .
 -2ينبغي ان ينصب الطعن االستئنافي المتقابل عمى ذات الحكم المطعون فيو باالستئناف االصمي
وان يكون خلل المدة القانونية المحددة لمطعن(الى ما قبل انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة
وفقا ألحكام القانون العراقي ) ما لم يصدر عن المستأنف عميو قبوالً بالحكم القضائي .
 -3يمجا المستأنف عميو الى سموك طريق الطعن االستئنافي المتقابل متى ما وجدت مصمحة قانونية
لديو اي في حالة صدور الحكم القضائي عن محكمة البداءة شقاً فيو لصالح المدعي والشق
االخر لصالح المدعى عميو ومن ثم اذا رفع احدىما استئنافاً اصمياً واجيو االخر باستئنافاً متقابلً
رداً عميو .
يحظى الطعن االستئنافي المتقابل بخصوصية تميزه عن االستئناف االصمي فرغم العلقة بينيما
والتي تتجمى في ان االستئناف المتقابل يولده االستئناف االصمي كما ان كل من االستئناف االصمي
واالستئناف المتقابل يردان عمى ذات الحكم القضائي ويتشابيان من حيث االثر القانوني اال ان ذلك
ال يمحو الفارق بينيما سواء من حيث الشروط ام المدة القانونية المحددة لمطعن في الحكم القضائي .
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 -4يقترب الطعن االستئنافي المتقابل من االستئناف الفرعي في كونيما نوعان من الطعن االستئنافي
وجدا ليكونا وسيمة بيد المستأنف عميو في مواجية المستأنف االصمي ويولدان ذات االثر القانوني
اال ان ذلك ال يدعونا الى القول بان االستئناف الفرعي يدخل ضمناً مع االستئناف المتقابل وفقاً
ألحكام قانون المرافعات المدنية العراقي  ,فاالستئناف الفرعي او التبعي ال يقتصر عمى حالة
الطعن االستئنافي بعد فوات الميعاد القانوني بل يمتد ليشمل حالة قبول المستأنف عميو بالحكم
القضائي قبل ان يتم الطعن فيو بطريق االستئناف االصمي .

ثانيا  :المقترحات
 -1تعريف الطعن االستئنافي المتقابل عمى انو (االستئناف الذي يرفعو المستأنف عميو رداً عمى
المستأنف االصمي بما يمس حقوقو من حكم البداءة المطعون استئنافاً فيو بعريضة مشتممة عمى
اسبابو الى ما قبل انتياء الجمسة االولى المعينة لممرافعة في االستئناف االصمي ولو انقضت مدة
االستئناف بالنسبة اليو ) فمن ابرز سمات ىذا التعريف :
أ -تحديد اطراف الطعن االستئنافي المتقابل
ب -ذكر شروط الطعن االستئنافي المتقابل
ج -بين االجراءات المتبعة لسموك طريق الطعن االستئنافي المتقابل .
 -2نمتمس من المشرع العراقي تنظيم احكام الطعن االستئنافي المثار بوساطة االستئناف االصمي
عمى غرار المشرع الفرنسي من خلل السماح ألي شخص كان طرفاً في خصومة اول درجة
حتى وان لم يكن مستأنفاً عميو بان يسمك طريق الطعن االستئنافي المتقابل في مواجية المستأنف
او المستأنف عمييم في االستئناف االصمي .
 -3ندعو المشرع الى النص في قانون المرافعات المدنية العراقي عمى االستئناف الفرعي او التبعي
عمى خطى المشرع المصري الن ىذا النوع من االستئناف ال يقتصر عمى معالجة حالة فوات
الميعاد القانوني للستئناف بالنسبة لممستأنف عميو بل يمتد ليشمل حالة قبول المستأنف عميو
بالحكم القضائي قبل ان يتم الطعن فيو بطريق االستئناف االصمي .
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