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 محاضرات في المرافعات المدنية

 عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز

 المحاضرة األولى/ التعريف بقانون المرافعات.

يعرف قانون المرافعات المدنية بانه مجموعة القواعد القانونية التي تبين التنظيم القضائي 

للدولة وتحدد إجراءات التقاضي امام محاكمها المدنية والتي تكون مكفولة بجزاء يضمن لها 

 االحترام.

 -التعريف: ويتضح من هذا 

ذي عن طريقه توفر الدولة الحماية ان قانون المرافعات هو قانون سلطة الدولة القضائية وال-1

لمواطنيها التي اناطت مهمة توليها للقضاء باعتباره سلطة الدولة الثالثة بجانب سلطة التشريع 

 والسلطة التنفيذية.

رافعات حول القضائي وبذلك يتمحور قانون الم يرتبط قانون المرافعات بقانون التنظيم-2

 المضامين اآلتية:

ترتيب المحاكم وتشكيالتها وتعين القضاة وصنوفهم وترفيعهم وترقيتهم  تنظيم القضاء ببيان-أ

 واحالتهم الى التقاعد ومحاسبتهم.

 تحديد االختصاص القضائي من حيث الوالية العامة والنوع والمكان لكل محكمة.-ب

ينظم قانون المرافعات إجراءات التقاضي بدء من تقديم عريضة الدعوى الى الطعن في -ج

 كتسابه درجة البتات.الحكم وا

اما تنفيذ االحكام فال يدخل ضمن مضامين قانون المرافعات وصار التنفيذ من اختصاص 

ويتولى مهمة  1980لسنة  45جهات عدلية تابعة للسلطة التنفيذية وينظم بقانون التنفيذ رقم 

 التنفيذ موظف يسمى المنفذ العدل يرتبط بمديرية عامة في وزارة العدل تسمى دائرة التنفيذ.

 -صعوبات دراسة قانون المرافعات :

يمارس إجراءات التقاضي اشخاص كثيرون بسبب تنوعها ومنهم القاضي والمعاون -1

اف الدعوى كما في القضائي والخصوم ووكالئهم من المحامين وغيرهم من خارج اطر

 الشهادة والخبرة.

إجراءات المرافعات متصلة ببعضها بحيث تترتب كل منها على األخرى فهي مكملة -2

 لبعضها اما التصرف القانوني فيتسم باالستقاللية.
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كقاعدة عامة في نطاق قانون المرافعات ان جميع النشاط االجرائي يتم وفقا لما يحدده -3

ره الطرفين من وسائل على عكس القانون المدني الذي يتسم فيه القانون وليس لما يختا

 التصرف بالرضائية.

 اختالف قانون المرافعات عن قانون أصول المحاكمات الجزائية.

اختالف المصلحة محل الحماية فقانون المرافعات يهدف الى حماية المصلحة الخاصة بينما -1

 ة العامة.يهدف قانون أصول المحاكمات الى حماية المصلح

يختلفان من حيث الجزاء فيكون في قانون المرافعات هو اصالح نتائج المخالفة للقانون بينما  -2

 في قانون أصول المحاكمات هو معاقبة مرتكب الجريمة.

ويترت اختالف آخر وهو اختالف الوسائل فالوسيلة في قانون المرافعات هي الدعوى -3

اء مطلوب ال يتحرك تلقائيا كما في القضاء الجزائي الذي المدنية ولذلك فالقضاء المدني هوقض

يتسم بانه قضاء تلقائي التحرك فمن حيث المبدأ يمكن ان يحرك الدعوى الجزائية القاضي 

اال بعض  والمدعي العام والموظف وكل شخص ما دام تتعلق الدعوى بالمصلحة العامة

 ا...الدعاوي تحتاج الى اذن او رفعها من قبل المتضرر حصر

 قانون المرافعات قانون عام بالنسبة للقوانين اإلجرائية .

ان قانون  1969لسنة  83بينت المادة األولى من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 

المرافعات هو المرجع العام لكافة قوانين المرافعات والمحاكمات واإلجراءات فاذا اليوجد في 

ضا او ناقصا فيطبق قانون المرافعات واال يطبق النص هذه القوانين نص اوكان النص غام

 تالمرافعاالخاص الوارد في قوانين اإلجراءات المختلفة اذا كان النص يتعارض مع قانون 

 صراحة وفقا لقاعدة الخاص يقيد العام.

 ضرورة قانون المرافعات.

أهمية قانون المرافعات من أهمية القانون في العموم لتنظيم العالقات االجتماعية فهو  تأتي

ضرورة اجتماعية فقد كان القضاء خاصا في العصور الغابرة وبدها صار محرما استيفاء 

يسمح الحد ان يستغل قوته  األشخاص بالذات حقوهم فصار القضاء عام تتواله الدولة وال

 دينه لمحاسبة الناس فصار القضاء مدنيا قائما على أساس المساواة اونفوذه اوعشيرته او

امام القانون فينتصر المحق امام القضاء ال األقوى فيضمن قانون  والعدالة وهو مساواة الناس

المرافعات المدنية االمن القانوني والعدلي ويعتبر أيضا مهم بالنسبة للقوانين الموضوعية كونه 

عن طريقها تظهر سلطة الدولة في فرض القانون ونفاذه كون القاعدة يتضمن الوسائل التي 

المرافعات  بجزاء تفرضه الدولة عند الضرورة وبالتالي يحقق قانون القانونية تتميز باقترانها
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العدل وهو إعطاء كل ذي حق حقه وتحقيق العدالة وهي شعور الناس بالرضا من سلطة الدولة 

 القضائية.

 

 /اهداف قانون المرافعات. المحاضرة الثانية

يلجأ الناس الى القضاء من اجل الحصول عل الحماية القضائية بذلك تكون هنالك خصومة 

قضائية يكتنف الحق فيها المجهولية وعدم االستقرار وبصدور الحكم القضائي الحاسم للنزاع 

ر يصيبه يتقرر الحق وينفذ ولهذ يجب ان يحصل طالب الحماية القضائية على حقه دون ضر

او تأخير ومن اجل ذلك وضع المشرع اهداف لقانون المرافعات تضمن القضاء العادل الناجز 

 -:وهي

 أوال /تبسيط الشكلية في العمل القضائي

 ثانيا/ العمل عل تحقيق القضاء العادل الناجز

 ثالثا/ منح القاضي دورا إيجابي في العمل القضائي

 ئي.أوال /تبسيط الشكلية في العمل القضا

الشكلية في اإلجراءات القضائية قديمة جدا حيث تعود جذورها للقانون الروماني الذي يسوده 

التفكير الوثني في بدايته وكان ينظر للعمل في مظهره المرئي .وكان الفقه كايوس قد حدد 

 -صفات الدعاوي في القانون الروماني بثالث وهي :

ضعة اللفاظ ومراسيم محددة ذات طابع قدسي الرمزية ويعني ان أساليب الدعاوي خا-أوال:

 يترتب على عدم مراعاتها بطالن الدعوى .

دة سلفا في القانون وال يقبل لدعاوي التي تقبل امام القضاء محدويعني ان ا -ثانيا القانونية:

 غيرها .

. الخاصالقضائية وهي السمة المالزمة للدعاوي القانونية أي خضوعها للنظام القضائي -ثالثا:

بدال كايوس مثال على الشكلية في القانون الروماني بان شخصا قد خسر دعوى النه  بويضر

من ان يذكر دعوى قطع األشجار رفعها بدعوى قطع الكروم ولكن هذه الشكلية خفت في 

القانون الروماني بتطور الدولة الرومانية بعد العصر العلمي وبعدها امتدت الشكلية للقانون 

اره امتداد للقانون الروماني وتاثرت القوانين العربية بالقانون الفرنسي ولذلك الفرنسي باعتب

 تسربت اليها الشكلية.
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ولذلك فقانون المرافعات المدنية ينظم شكلية الحماية القضائية وتطبيق القانون الموضوعي 

غايته،فهو يحدد بيانات عريضة الدعوى وعريضة التبليغ وعريضة الطعن ويرتب على 

 قص في البيانات بطالن االجراء القضائي.الن

اما في الشريعة اإلسالمية فال توجد مثل الشكلية الموجودة في القانون الروماني والفرنسي 

والقوانين الحديثة فالدعوى تقبل امام القضاء ما دامت قائمة على مصلحة مشروعة ولذلك تتم 

السرعة في الحسم ،اال انه بسبب تطور اإلجراءات القضائية بالسهولة واليسر وقلة التكاليف و

تتعقد العالقات وصعوبة االثبات سيتوجب وجود الشكلية في اإلجراءات القضائية التي الحياة 

 تضمن حقوق الناس وليس ضياعها.

تنتقد الشكلية باعتبارها جملة من العراقيل امام المواطن عند المطالبة بتوفير  -انتقادات الشكلية:

ة فتؤدي الى البطء في اإلجراءات وزيادة التكاليف واللجوء الى وسائل بديلة الحماية القضائي

 لحسم المنازعات وهذا ما يؤدي الى عدم استقرار الحقوق .

 -مسوغات الشكلية:

 تحقق الشكلية النظام القانوني في حركته الدائمة لتوفير الحماية القضائية مما يشيع الثقة فيه.-1

 اإلجراءات القضائية.ضمان صحة وعدالة -2

 يمنع تحكم القاضي وانحيازه.-3

 يضع حدا لكيد وتعسف الخصوم.-4

 -العمل على تحقيق القضاء العادل العاجل : -ثانيا:

يعرف العدل بانه إعطاء كل ذي حق حقه وبالتالي هذا الحق يجب ان يصل الى أصحابه في 

اقرب وقت والوقت هو المعقول في حسم الدعاوي وال يفوت على صاحب الحق منفعة اوربح 

عدل محور حياة االنسان فبدونه او يصيبه خسارة بسبب البطء في اإلجراءات ولذلك يعتبر ال

ومن اجل ذلك يجب ان يحصل صاحب الحق على حقه في ويهمل واجباته د الثقة بالقضاء يفق

بقاء الحق غير مستقر فترة طويلة يقلل قيمته كثيرا الوقت المعقول لحسم الدعاوي واال 

ويصيب صاحبه بخسارة ولذلك البطء في إجراءات العدالة يصيب االفراد بخسارة وبالتالي 

 لتنمية ويقلل دخل الفرد.يصيب المجتمع بعدم االستقرار مما يضعف ا

 -منح القاضي دورا إيجابيا في العمل القضائي:-ثالثا :

ويقصد بالدور اإليجابي هو تدخل القاضي بحياد دون انحياز الحد الخصوم في توجيه الدعوى 

لتعجيل حسمها وفقا للقانون بما يضمن تحقيق العدل الحقيقي وهنا يبرز دور ضمير القاضي 

 دوره اإليجابي ال يستطيع ذلك. في تحسس الحق وبدون
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اما الدور السلبي فال يتدخل القاضي في توجية الدعوى بل يكون للخصوم فقط حق توجيهها 

كما ال يضمن معه كيد وتعسف الخصوم والمماطلة ولذلك فقد تطور النظر للحق بان له وظيفة 

لعدل يق ادلتها وصوال لاجتماعية مما يتيح للقاضي دورا إيجابيا واسعا في توجيه الدعوى وتحق

 -الناجز وهذا قائم على مرتكزين هما:

مشكلة في حياة االنسان اال وهي  تقدير المشرع ألهمية دور القاضي فهو يضطلع بأهم-1

 العدل.

منح المشرع القاضي السلطة الواسعة لتحقيق العدل فله السلطة في الموازنة بين مركز -2

لضعيف موضحا سير الدعوى وموضوعها مما يسهل الخصوم في الدعوى فياخذ بيد الطرف ا

يساعده في كسب يعني انحياز القاضي الحد الخصوم لعلى الخصوم سرعة حسمها وهذا ال

 الدعوى بل توجيه الخصوم للوصول للحقيقة باقرب وقت.

 

 المحاضرة الثالثة/المرتكزات األساسية للقضاء 

القضائية لالفراد فهي تمكن القاضي من يستند القضاء على مرتكزات أساسية لضمان الحماية 

 اتخاذ القرار القضائي بكل حرية واستقالل وبكل امانة ونزاهة .

كما انها تبين ضوابط كفالة الحماية القضائية من خالل اللجوء الى المحاكم صاحبة الوالية 

اضي من ناحية شخصه العامة في نظر جميع المنازعات واولى المشرع أهمية الختيار الق

الناس ونفسه وتحمي  على ضمانات تكفل صحة التقاضي فتحمي القاضي منوعلمه كما نص 

 الناس من القاضي وهذه المرتكزات يمكن تعدادها بالتالي:

 استقالل القضاء -1

 والية المحاكم-2

 اختيار القضاة-3

 ضمانات صحة التقاضي -4

منه على  19ي المادة ف 2005استقالل القضاء نص دستور جمهورية العراق لسنة -أوال:

)القضاء مستقل السلطان علية لغير القانون (وبذلك يعتبر استقالل القضاء من القيم العليا 

 للمجتمع.
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واستقالل القضاء يعني ان القاضي يمارس العمل القضائي بكل حرية واختيار فتكون ارادته 

ى وال يخضع لجهة سليمة اليتاثر بأحد ترغيبا او ترهيبا فهو مستقل عن السلطات األخر

 سياسية وهذا يضمن التطبيق السليم للقانون.

 -ومن مستلزمات استقالل القضاء :

المعدل كل موظف او مكلف بخدمة  1969لسنة  111عاقب قانون العقوبات العراقي رقم -1

توسط لدى قاض من اجل صدور حكم بغير حق أي لمصلحة احد الطرفين  عامة بالحبس اذا

لما اذا كان القانون القاضي الذي يصدر حكما ظ اضرارا بغير حق بالطرف االخر كما عاقب

 نتيجة توسط إضافة لمعاقبة القاضي انضباطيا.

ضائية اال اليجوز نقل القاضي اال وفقا لنظام مقرر ومنظم واليجوز نقله الى وظيفة غير ق-2

 1979لسنة  160من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم  49بموافقته التحريرية وفقا للمادة 

 شجاع ونزيه عن نظر الدعوى.والعلة قد يستخدم النقل البعاد قاضي 

يجب ان يتم الترفيع والترقية على أسس موضوعية وعلمية تعتمد على مدى كفاءة القاضي -3

 ية والعملية.ونزاهته وخبرته العلم

ان يتم تاديب القاضي امام لجنة قضائية مختصة في شؤون القضاة ويكون الطعن بقراراتها -4

 امام هيئة خاصة في محكمة التمييز.

يلزم ان يكون للقاضي حصانة من تتبعه مدنيا مهام عمله لكي يكون حرا يعتمد على قناعته -5

من مالحقات قضائية مدنية تؤثر على على عمله األدلة والفهم الصحيح للقانون ويأفي 

 واستقالله.

 

 -والية المحاكم: -المحاضرة الرابعة /ثانيا:

بتطور الدولة وصار على كل مواطن ان يطالب بحقه امام سلطة الدولة واليجوز ان يقتضي 

م به حقوقه بنفسه فقد انحسر القضاء الفردي وحل محله القضاء العام الذي تتولى الدولة القيا

 83بإحدى سلطاتها الثالث وهي السلطة القضائية لذلك فقد نص قانون المرافعات المدنية رقم 

المعدل على )تسري والية المحاكم المدنية على جميع األشخاص الطبيعية  1969لسنة 

تختص بالفصل في كافة المنازعات اال ما اسثني بنص والمعنوية بما في ذلك الحكومة و

 من قانون التنظيم القضائي العراقي. 3ذا النص في المادة خاص( وقد تكرر ه

يعني النص ان الحماية القضائية مكفولة لجميع األشخاص طبيعية او معنوية  وحق دستوري و

 منه . 19في المادة  2005نص عليه دستور العراق لسنة 
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خاص ،اذن  وتتولى الممحاكم المدنية عموما النظر في جميع المنازعات اال ما استثني بنص

األصل في نظر المنازعات يكون للمحكمة المدنية وما نص عليه القانون لغيرها يكون استثناء 

،وكذلك تسري والية القضاء على الحكومة باعتباره جهة إدارة ال سلطة  حكم، كما انه اليجوز 

للقاضي ان يمتنع عن الفصل في الدعوى بحجة عدم وجود النص او نقصه او غموضه وال 

من قانون  30وز له التاخير واال عد ممتنعا عن احقاق الحق وهذا ما نصت عليه المادة يج

 المرافعات المدنية العراقي .

واذا كان النص غامضا تولى الفاض تفسيره وليس له االمتناع عن التطبيق واال قد الغى النص 

د نص تشريعي وهذا ليس من عمل القضاء وانا من عمل السلطة التشريعية كما اذا اليوج

فيجوز ان يقضي بالعرف او بمبادئ الشريعة اإلسالمية او بقواعد العدالة عمال بنص المادة 

 .1951لسنة  40األولى من القانون المدني رقم 

 -المحاضرة الخامسة/اختيار القضاة:

لكلمة القضاء معان متعددة ففي نطاق قانون المرافعات يقصد به المحكمة التي تتولى الفصل 

المنازعات او الشخص الذي يمارس القضاء وهو القاضي وبذلك تعتبر المحكمة الوحدة  في

اإلدارية التي تباشر من خاللها الدولة وظيفتها في الفصل بين الناس في المنازعات والتي من 

 خاللها تتحقق الحماية القضائية لألشخاص.

يار القاضي وشروطه في اختلفت طرق اختولذلك يتوجب العناية في اختيار القاضي وقد 

 الشريعة اإلسالمية والتشريعات العالمية.

يتم اختيار القاضي مباشرة من الخليفة على أساس ما  -اختيار القاضي في الشريعة اإلسالمية:-أ

يتوفر في شخص القاضي من امانة وعلم وفقه وصالح ويشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية 

 -الشروط االتية في من تولى القضاء:

 البلوغ والعقل -1

 اإلسالم -2

 العدالة -3

 االجتهاد -4

 الذكور -5

 سالمة الحواس -6

تختلف التشريعات في طرق اختيار القاضي -طرق اختيار القاضي في التشريعات العالمية:-ب

 -بين ثالث طرق وهي:

 ويتم عن طريق الهيئات القضائية ذاتها كما في القانون البلجيكي مثال. -االختيار المشترك:-1
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وفيها يلعب النفوذ السياسي واالقتصادي دورا في اختيار القاضي مالم توضع -االنتخاب:-2

 ضوابط صارمة لمنع هذا النفوذ في تعين القاضي كما في الواليات المتحدة االمريكية.

التعيين من الحكومة وهذا ما عليه اغلب الدول العربية ،اما في العراق فيتم اختيار القاضي -3

هد القضائي التابع لمجلس القضاء األعلى بعد استيفاء شروط محددة نص عليها عن طريق المع

 -وهذه الشروط هي كاالتي: 1976لسنة  33قانون المعهد القضائي رقم 

 ان يكون المتقدم للمعهد القضائي عراقيا بالوالدة من ابوين عراقيين بالوالدة.-1

 سنة. 28سنة وال يقل عن  40ان ال يزيد عمر المتقدم عن -2

 ان ال يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف.-3

 ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة .-4

 تتوفر في المتقدم الجدارة البدنية واللياقة. -5

ون معترف بها شرط اجتيازه نان يكون متخرجا من احدى كليات القانون العراقية او كلية قا-6

 لعراقية.امتحانا بالقوانين ا

 .المعهدان اليكون قد سبق فصله مكن -7

ان يكون مؤمنا باهلل وان ال يكون قد حكم عليه او على احد أبنائه او ابويه بجريمة مخلة -8

 بالشرف.

سنوات او وظيفة قضائية او قانونية في  3ان يكون قد مارس المحاماة فعليا لمدة ال تقل عن -9

 نوات أيضا.س 3مؤسسات الدولة لمدة ال تقل عن 

 

 المحاضرة السادسة/رابعا ضمانات صحة التقاضي .

في المادة  2005حق التقاضي من الحقوق األساسية التي نص عليها الدستور العراقي لسنة 

ن العالمي لحقوق االنسان ك احكام القضاء والمواثيق الدولية كاالعالمنه وقد اكدت ذل 19

 بضوابط لصحة التقاضي وهي كاالتي.ولذلك فقد جاء قانون المرافعات المدنية 

 عدم صالحية القاضي للقضاء .-أوال

 الشكوى من القاضي.-ثانيا

 عالنية المرافعة.-ثالثا
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 نقل الدعوى. -رابعا

 المعونة القضائية.-خامسا

اجل حماية القاضي من الناس ومن نفسه وحماية  عدم صالحية القاضي للقضاء.من –أوال 

الناس من القاضي واالطمئنان والثقة في االحكام التي يصدرها حدد المشرع عددا من األسباب 

ب ق للخصم ان يطلب رد القاضي السباعند تحققها يتنحى القاضي عن نظر الدعوى كما يح

 أخرى وسوف تبين هذه األسباب تباعا.

 -حالتين هما: في و ان يمتنع القاضي عن نظر الدعوىوه -تنحي القاضي:-أ

من قانون المرافعات المدنية العراقي احوال  91حددت المادة -التنحي الوجوبي-الحالة األولى :

 -معينة يمتنع فيها القاضي وجوبا عن نظر الدعوى  وهذه األحوال هي:

الرابعة، والعلة واضحة  اذا كان القاضي زوجا اصهرا او قريبا الحد الخصوم الى الدرجة1

سوف يكون في وضع محرج وتتعقد العالقات االجتماعية ان حكم ضدهم وسوف يتهم بالتحيز 

 ان حكم لهم فيكون الحكم غير مقنع للخصم وان كان عادال في ذاته.

اذا كان له او لزوجه او الحد أوالده او احد ابويه خصومة قائمة مع احد الطرفين او مع -2

أوالده او احد ابويه والعلة هي ان الخصومة مجلبة للشك وسوء الضن في  زوجه او احد

القاضي ومن اجل ابعاد الشك في عدم عدالة الحكم يتنحى القاضي ويشترط ان تكون الخصومة 

قائمة اثناء نظر الدعوى فاذا انتهت قبل نظر الدعوى اوحدثت اثناء نظر الدعوى فال يتنحى 

 وسيلة كيدية القصاء القاضي الشجاع عن نظر الدعوى.القاضي والعلة حتى ال تكون 

 اذا كان القاضي وكيال الحد الخصوم اووصيا علية او قيما اووارثا ظاهرا له او كانت له له-3

صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة بوكيل احد الخصوم او الوصي عليه او القيم عليه او 

احد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طرف في الدعوى او احد مديريها والعلة هي 

 ونزاهته. يالقرابة القائمة على المصلحة او المرتبطة بنفع مادي مدعاة للشك في القاض

او لمن يكون هو زوجه او الصوله او الزواجهم او لفروعه او ازواجهم اذا كان له او ل-4

وكيال عنه او وصيا او قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة والعلة هي نفسها في الحاالت 

 السابقة.

اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الطرفين في الدعوى او كان قد سبق له ان نظرها قاضيا  -5

او كان قد ادلى بشهادة فيها. والعلة هي الخوف من تعصب القاضي  او خبيرا او محكما

 وتمسكه برايه السابق ولو خالف التطبيق السليم للقانون.
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ان نظام التنحي ال يقوم على الطعن باستقامة ونزاهة القاضي واال اليصلح للقضاء وانما يقوم 

 على مظنة او احتمال الشبهة في قضاء القاضي ان يجانب العدل.

اذا تجاهل القاضي هذه الحاالت يعتبر  الحكم مهددا بالنقض -االثار المترتبة على حاالت المنع:

 او االستئناف فيكون باطال وتبطل جميع االجرات المتخذة فيها.

وفي هذه الحالة اذا استشعر القاضي  –التنحي الجوازي -المحاضرة السابعة/ الحالة الثانية :

بب غير ملزم له بالتنحي الوجوبي ان يطلب امر تنحيه الى الحرج في نظر الدعوى الي س

الى رئيس محمة التمييز اذا كان من قضاة محكمة رئيس محكمة استئناف المنطقة التي يتبعها او

التمييز دون ان يفصح عن السبب وهو امر شخصي يتحرج منه القاضي كما لو كان احد 

بية معه واذا قرر رئيس المحكمة االستجابة الخصوم صديق او جار او له عالقة إيجابية او سل

 لطلبه نقل الدعوى الى قاض اخر او محكمة أخرى .

لم  رد القاضي . أجاز قانون المرافعات المدنية العراقي للخصوم طلب رد القاضي اذا-ب:

او لم يطلب القاضي التنحي  91يتحقق حالة من حاالت التنحي الوجوبي الواردة في المادة 

 .94عنها وذلك عندما تتحقق احد األسباب االتية التي نصت عليها المادة 

اذا كان احد الطرفين مستخدما عنده او كان من اعتاد مؤاكلته او مساكنته او كان قد تلقى -1

 وى او بعدها .هدية قبل إقامة الدع

اذا كانت بينه وبين احد الخصوم عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعة القاضي الحكم  -2

 بغير ميل.

اذا كان قد ابدى رايا قبل األوان كما لو ابدى رايا في موضوع دعوى لم تعرض عليه بعد -3

 فيجوز للخصم رده لهذا السبب.

رد واسم الخصم واسم القاضي ضمن أسباب القدم الطلب بعريضة تتي -إجراءات طلب الرد:

ها وتقدم للقاضي الذي ينظر الدعوى او رئيس المحكمة مشكلة من هيئة عوالمحكمة التي يتب

وعلى الخصم تقديم مايؤيد صحة طلبه من اوراق وادلة ويجب تقديم الطلب قبل الدخول في 

د رفع الدعوى اواثبت الخصم أساس الدعوى واال سقط الحق فيه اال اذا استجدت أسباب الرد بع

 انه لم يعلم باسباب الرد.

وعلى القاضي ان يجيب على طلب الرد خالل ثالثة أيام لتقيم طلب الرد ويرسل األوراق الى 

 محكمة التمييز فهي الجهة التي تبت بالطلب .

ينتج الطلب اثرا فوريا هو كف يد القاضي لحين صدور قرار من محكمة -اثر طلب الرد:

يز فاذا قررت رد القاضي تنتقل الدعوى الى قاض اخر واذا ردت الطلب يستانف القاضي التمي

نظر الدعوى وتقرر تغريم مقدم الطلب واذا اصر المردود طلبه وقدم طلبا ثانيا تنظر محكمة 
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واذا ردت محكمة التمييز الطلب تقرر  لطلب ويستمر القاضي في نظر الدعوىالتمييز في ا

د ما ال يقل عن ضعف الغرامة التي قررتها في قرارها األول دون التقييتغريم مقدم الطلب 

 من قانون المرافعات المدنية. 96بالحد األعلى المذكور في المادة 

 المحاضرة الثامنة/ الشكوى من القاضي.

من قانون المرافعات المدنية  الشكوى من القاضي في حاالت محددة وهي  286اجازت المادة 

ا وقع من القاض المشكو منه غش او تدليس او  خطأ مهني جسيم عند قيامه بعمله اذ-1-كاالتي:

ل على الخصم من اجل االقضائي ،والغش هو تعمد االضرار بالخصم والتدليس هو االحتي

اصدار حكم غير عادل على حساب الخصم االخر والخطأ المهني الجسيم هو ما ال يقع فيه 

ثلة على هذه الحالة تغيير اقوال الخصوم او الشهود او إخفاء واالم القاضي لو اهتم بواجباته 

المستندات او األوراق الصالحة الستناد الحكم عليها وال تقبل مخاصمة القاضي بسبب خطئه 

في صحة اجراء معين او تقدير ثبوت الوقائع او تكييفها او تفسير القانون او في تطبيق القانون  

 ء يمكن إصالحها عن طريق الطعن في الحكم القضائي.ما دام حسن النية وهذه األخطا

اذا قبل القاضي المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم سواء سلمت له او الحد افراد -2

 عائلته مع علمه بذلك.

اذا امتنع القاضي عن احقاق الحق ويعتبر من هذا القبيل  االمتناع عن عن اتخاذ اجراء  -3

بوجوب دعوته  قائمة ويتم انذاره من الخصم عن طريق الكاتب العدلبشان عريضة او دعوى 

الى احقاق الحق خالل اربع وعشرون ساعة فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام فيما يتعلق 

 بالدعاوي وكذلك يعتبر امتناعا عن احقاق الحق التأخير غير المشروع في نظر الدعوى.

 إجراءات الشكوى وشروط قبولها.

جب القاضي لإلنذار يحق للخصم تقديم عريضة بالشكوى تتضمن بيانات تتعلق باسم اذا لم يست

المشتكي والمحل المختار للتبليغ واسم المشكو منه والمحكمة التي يتبعها وال يجوز تقديم 

الدعوى اال ممن كان طرفا في الدعوى المنظورة وله مصلحة في رفعها وال يجوز ان تتضمن 

بحق القاضي المشكو منه واال قررت المحكمة تغريم ير الئقة عريضة الدعوى عبارات غ

 المشتكي ويجب ان يقدم المشتكي تامينات تحفظ في صندوق المحكمة.

وتقدم العريضة لمحكمة االستئناف اذا تعلقت الشكوى بأحد القضاة العاملين في منطقتها او الى 

او احد قضاتها وعلى المشكو منه يس محكمة االستئناف حكمة التمييز اذا تعلقت الشكوى برئم

ها تنظر المحكمة ان يجيب على العريضة بعد تبليغه بها خالل ثمانية أيام من تاريخ تبليغه وبعد

 في يوم محدد. في المرافعة 

 آثار الشكوى .



12 
 

بعد تبليغ المشكو منه بعريضة الشكوى يمتنع القاضي عن النظر في الدعوى واي دعوى 

ار المشتكي حتى الدرجة الرابعة خوفا من انفعاالت القاضي السلبية أخرى تتعلق باقارب واصه

فاذا قررت عدم قبول الشكوى قررت تغريم المشتكي وتعويض القاضي وتؤخذ من التأمينات 

ر الدعوى فاذا قررت يم شكوى ثانية هنا يتوقف القاضي عن نظبتقد واذا اصر المشتكي

والقرار  هكي وتعويض القاضي المشكو منالمحكمة عدم قبول الشكوى قررت تغريم المشت

 الصادر نتيجة الشكوى يطعن به امام الهيئة الموسعة في محكمة التمييز.

هي دعوى مدنية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالقضاء الهدف منها -طبيعة الشكوى من القاضي :

 تعويض المشتكي عما أصابه من ضرر.

 المحاضرة التاسعة /عالنية المرافعة

منه  19في المادة  2005ة هامة لصحة التقاضي حيث اكد الدستور العراقي لسنة وهذه ضمان

 على عالنية جلسات المحاكم اال اذا قررت المحكمة جعلها سرية.

من قانون المرافعات المدنية العراقي على ان تكون المرافعة علنية اال  61وكذلك قضت المادة 

 ى طلب احد الخصوم اجرائها سرا.اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء عل

واألسباب التي تدعو لسريتها هي المحافظة على النظام العام او مراعاة لآلداب العامة او 

او تتعلق بدين ناشئ الدعوى بامور سرية جدا تتعلق بامن الوطن  حرمة االسرة كما لو تعلقت

سب او باسباب الطالق او دعاوي األحوال الشخصية التي تتعلق بالنعن عالقة غير مشروعة 

 وللمحكمة السلطة التقديرية في ذلك.

والعلة في جعل المرافعة علنية هي السماح للجمهور بمتابعة الدعوى وحضور جلساتها  

ومراقبة القضاء وتحقيق الهيبة والوقار للقضاء والشفافية والنزاهة  واالطمئنان لما يصدره 

 ال علنيا.القضاء من احكام وال يجوز ان يصدر الحكم ا

 ومن مستلزمات مبدأ العالنية ان تكون المرافعة شفوية الت على أساسها يكون القاضي اعتقاده.

 رابعا نقل الدعوى.

يجوز نقل الدعوى بقرار من محكمة التمييز فهي الجهة الوحيدة في البت في نقل الدعوى 

تلقاء نفسها نقل الدعوى وكذلك يجوز لها من  الخصوم فياحد  النقل منعندما يقدم طلب 

الموضوع ان تطلب نقل الدعوى وال يوجد سبب محدد لنقل  الدعوى كذلك يجوز لمحكمة

الدعوى فقط ما تراه محكمة التمييز مناسبا وطلب النقل يقدم بين محاكم الموضوع وال يجوز 

  بين محاكم الطعن.

 المعونة القضائية-المحاضرة العاشرة/ خامسا :
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 العدلية وقانونوكذلك قانون الرسوم المدنية احكام المعونة القضائية  نظم قانون المرافعات   

 -المحاماة وقانون أصول المحاكمات الجزائية ونستخلص هذه االحكام في النقاط االتية:

تعتبر المعونة القضائية قرارا تتخذه المحكمة التي تنظر في الموضوع بتأجيل دفع رسم -1

 التمييز ولحين نتيجة الدعوى.الدعوى في جميع مراحلها وحتى 

تشمل المعونة القضائية األشخاص الطبيعية والمعنوية اذا توافرت أسبابها بتقديم طلب  -2

للمحكمة يرفق معه شهادة دالة على عدم استطاعة طالب المعونة دفع الرسم وهذه الشهادة يجب 

 الوحدة اإلدارية.وان تكون صادرة من جهة رسمية كالمجلس البلدي 

 تقرر المحكمة تأجيل استيفاء الرسم لحين نتيجة الدعوى واذا تعذر ذلك تستوفى تنفيذا.-3

يكون القرار الصادر بر فض المعونة من األوامر على العرائض الذي يقبل الطعن به تظلما -4

من قانون المرافعات والقرار الصادر نتيجة التظلم يقبل الطعن تمييزا وفقا  153وفقا للمادة 

 من قانون المرافعات. 216للمادة 

 اذا زال سبب منح المعونة اثناء نظر الدعوى استوفت المحكمة الرسم.-5

 اذا كان الخصم سجينا تتحمل الدولة بمصاريف نقله للمحكمة دون الرجوع عليه بشيء.-6

ا تمنح المعونة بما يتعلق باتعاب المحاماة في الدعاوي المدنية  وفقا لقانون المحاماة وتتحمله-7

اتعاب المحامي المنتدب في مراحل التحقيق  مل الدولةنقابة المحامين وبالنسبة للمتهم تتح

  والمحاكمة وفقا لقانون أصول محاكمات جزائية. 
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