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 الفصل األول
 المبادئ العامة لقانون المرافعات المدنية

بيان  ثم  ، قانونهذا البابتداًء  التعريف ،المبادئ العامة لقانون المرافعات المدنيةيستوجب بسط 
محاكم التدرج التعرف على  يعقبه ،ي العراقئي فلقضااالنظام  تي يقوم عليهالاالمرتكزات األساسية 

 ، وذلك في ثالثة مباحث كما يأتي:التقسيمات القضائيةأو ما يطلق عليه العراقية 
 المبحث األول: التعريف بقانون المرافعات المدنية.

 .في العراق المبحث الثاني: المرتكزات األساسية للقضاء
 )التقسيمات القضائية(.راقية للمحاكم العالمبحث الثالث: التدرج القضائي 

 المبحث األول
 التعريف بقانون المرافعات المدنية

 هما:أساسيتين المعدل من نظريتين  9191لسنة  38يتكون قانون المرافعات العراقي النافذ رقم 
وتتضمن هذه النظرية كل ما يتعلق بالدعوى من بدايتها أي من التبليغ  :نظرية الدعوى القضائية

 الدعوى قبيل اصدار الحكم القضائي فيها.في ختام المرافعة االخيرة بنهايتها  تىحالقضائي 
كيفية  جهة من ،وتتضمن هذه النظرية كل ما يتعلق باإلحكام القضائية :نظرية االحكام القضائيةو 

باكتسابها الدرجة القطعية، لذا نقسم هذا  إلى ان تصبح بات نهائية ،لطعن بهاطرق او  ،صدورها
 لى مطلبين، كما يأتي:عالمبحث 

 .تعريف قانون المرافعات المدنية المطلب األول:
 .المطلب الثاني: أسس وأهداف قانون المرافعات المدنية
 المطلب األول

 تعريف قانون المرافعات المدنية
 مجموعة من القواعد القانونية التي تبين التنظيم القضائي للدولة) :قانون المرافعات المدنية العراقي

وتحدد اجراءات التقاضي امام محاكمها المدنية والتي تكون مكفولة بجزاء يضمن لها  العراقية
 .، كما يعرف بأنه: )تعريفات من المراجع األجنبية((االحترام

 ونستطيع تعريفه بأنه: )تعريف منا(
 :التعريفهذا ستنبط من ي
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لذا يعد قانون ، حماية القضائية للحقوقمنظمة لوسائل الجرائية قواعد قانون المرافعات قواعد اأواًل: 
 المرافعات قانون النشاط القضائي للدولة.

العراقي شامل للقضاء المدني التنظيم يشكالن القانون المرافعات مع قانون التنظيم القضائي ثانيًا: 
 :لذا فهو يشتمل على الموضوعات اآلتية، في سكونه وحركته

 نظيم المؤسسات القضائية.يبين كيفية ت إذ ،التنظيم القضائي-9
قواعد قانون المرافعات هي التي تحدد االختصاص الوظيفي  ن  أ ، إذاالختصاص القضائي-2

 والنوعي والمكاني لكل محكمة بمختلف درجاتها.
ينظم قانون المرافعات اجراءات التقاضي امام مختلف المحاكم من تاريخ  ،اجراءات التقاضي-8

 الحكم درجة البتات. رفع الدعوى إلى حين اكتساب
 المطلب الثاني

 أسس وأهداف قانون المرافعات المدنية 
 :قانون المرافعات المدنية إلى تحقيق االهداف اآلتية رميي
 تبسيط الشكلية في العمل القضائي. -9
 العمل على تحقيق القضاء العادل العاجل. -2
 منح القاضي دور ايجابي في العمل القضائي. -8

 يالمبحث الثان
 المرتكزات االساسية للقضاء  

، كما أن  للمحاكم استقالل القضاء أولها وأهماالمرتكزات  جملة من علىالحديث كز القضاء يرت
وشروط  اختيار القضاءفي نظر منازاعات حدد تها القوانين المختصة، مثلما حدد ت طرق والية 

صحة التي تكفل ضمانات ال تعيينهم، وحدود عملهم وصالحياتهم، فضاًل عن وضع جملة من
 االساسية المرتكزات، وسالمة إجراءات القضاء وصواًل إلى تقيق العدل المنشود، لذا نرى التقاضي
 :في أربعة مطالب كما يأتي للقضاء المذكورة

 المطلب األول: استقالل القضاء.
 المطلب الثاني: والية المحاكم.

 المطلب الثالث: اختيار القضاء.
 ع: ضمانات صحة التقاضي.المطلب الراب
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 المطلب األول
 استقالل القضاء 

على ان  9191لسنة  990وقانون التنظيم القضائي رقم ، 2002لعام  نص الدستور العراقي
وان القاضي يجب ان يتمتع باالستقالل التام  ،القضاء مستقل وال سلطان عليه لغير القانون

 تخاذ القرار القضائي.والحرية الكاملة واإلرادة السليمة في عملية ا
 المطلب الثاني

 والية المحاكم 

والية المحاكم المدنية على  اننص قانون المرافعات العراقي وقانون التنظيم القضائي على سري
وتختص بالفصل في كافة المنازعات  ،جميع االشخاص الطبيعة والمعنوية بما في ذلك الحكومة

 إال ما استثني بنص خاص.
صدار حكم فيها بحجة غموض القانون او  وال يجوز للقاضي االمتناع عن قبول الدعوى ونظرها وا 

، ألنه في هذه الحالة يعدُّ مرتكبًا لجريمة تسمى )االمتناع عن احقاق فقدان النص او نقصه
 .الحق(

 المطلب الثالث
 اختيار القضاء 

، لذا نرى كاًل من ثةفي القوانين الحديعنها  في الشريعة االسالميةتختلف طرق اختيار القضاة 
 ذلك في فرع مستقل، كما يأتي:

 .الفرع األول: في الشريعة االسالمية

 الفرع الثاني: طرق اختيار القضاة في القوانين الحديثة.
 الفرع األول

 في الشريعة االسالمية 
 لشروط اآلتية:ل وفقاً  اة،القض خليفة المسلمين يعين

 .اً بالغ ان يكون عاقالً  -9
 .اً مسلمان يكون  -2
 فيمن يتولى القضاء ان يكون عاداًل.  العدالة يشترط -8
 االجتهاد. -4
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 .، وهو ما عليه جمهورهموهو شرط مختلف فيه بين الفقهاء ةالذكور  -2
 سالمة الحواس. -9

 الفرع الثاني
 ةحديثطرق اختيار القضاة في القوانين ال 

دة، مع بعض االختالف في التفصيالت تكون واح الحديثة القوانين في القضاة اختيار طرقتكاد 
شروط القبول في في الوقت الراهن، مع التركيز على بيان  طرق أختيار القضاة الدقيقة، لذا نرى

التي يجب عليه قانونًاااللتزام بها،  واجبات القاضي الشخصية، وبسط المعهد القضائي العراقي
 وذلك في ثالثة بنود، كما يأتي:

 يار القضاة.ول: طرق أختالبند األ
 .شروط القبول في المعهد القضائي العراقي: البند الثاني

 .واجبات القاضي الشخصيةثالث: البند ال

 ولالبند األ 
 طرق أختيار القضاة 

 ويتم اختيار القضاة من قبل الهيئات القضائية ذاتها. :االختيار المشترك -9
فوذ السياسي واالقتصادي دورا كبيرا وفي هذه الطريقة يلعب الن عن طريق االنتخاباالختيار -2

 تضيع بجانبه الصفات المميزة للقاضي.
وفي العراق  ،وهذه الطريقة متبعة في فرنسا ومعظم الدول العربية ،من قبل الحكومة التعيين -8

 المعهد القضائي بمرسوم جمهوري بوظيفة قاضي او وظيفة نائب مدعي عام. ويعين خريج
 

 ثانيالبند ال
 ل في المعهد القضائي العراقيشروط القبو

 بالوالدة متمتعا باألهلية الكاملة. اً يكون عراقي ن  أ -9
 وال يقل عن ثمان وعشرين. ةال يزيد عمره على اربعين سن أن   -2
 ال يكون محكوما عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. أن   -8
 يكون محمود السيرة وحسن السمعة. أن   -4
 ارة البدنية واللياقة.تتوافر فيه الجد أن   -2
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من احدى كليات القانون في العراق او كلية قانون معترف بها بشرط  يكون متخرجاً  أن   -9
 اجتياز امتحان بالقوانين العراقية يحدده مجلس المعهد.

تكون له ممارسة فعلية بعد التخرج من الكلية مدة ال تقل عن ثالث سنوات في المحاماة  أن   -9
 .ئية او قانونيةاو في وظيفة قضا

 ثالثالبند ال
 واجبات القاضي الشخصية

 مهامه في القضاء بين الناس عنفضاًل  ،واجبات شخصيةموجب القوانين النتفذة بيلتزم القاضي ب
 :وهذه الواجبات هي وفضِّ خصوماتهم،

 المحافظة على كرامة القضاء. -9
م وظيفته او خاللها إذا كانت سرية كتمان االمور والمعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحك -2

 بطبيعتها.
 عدم مزاولة التجارة او أي عمل ال يتفق مع وظيفة القضاء. -8
 .االقامة في مركز الوحدة االدارية التي فيها مقر عمله -4
 ارتداء الكسوة الخاصة اثناء المرافعة. -2
قرابة لغاية الدرجة  ال يجوز ان يشترك في هيئة قضائية واحدة قضاة بينهم مصاهرة او -9

 الرابعة.
 المطلب الرابع

 العراقي المدنية المرافعات قانون في التقاضي صحة ضمانات حكامأ
بالتفصيل والدقة، فهي  العراقي المدنية المرافعات قانون في التقاضي صحة ضمانات أحكامتمتاز 

الشكوى من كيفية  ان، كما تتولى بيللقضاء تتناول الحاالت التي يكون فيها القاضي غير صالح
جراءات ذلك القضاة وكذلك اسباب  ،عالنية المرافعة واألحكام القضائية ، ومعنى وفحوى مبدأوا 
جراءات ذلك، نقل الدعوىوطرق  المعونة وبيان المقصود ب المدنية من محكمة إلى محكمة أخرى وا 

  اآلتية:  وطرق الحصول عليها، وهو ما نتناوله تفصياًل في الفروع الخمسة القضائية
 .: عدم صالحية القاضي للقضاءولاأل الفرع

 .الشكوى من القضاة :الثاني الفرع

 .نية المرافعة واألحكام القضائية: عالالثالث الفرع
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 .: نقل الدعوىالرابع الفرع

  .: المعونة القضائيةالخامس الفرع

 
 األول الفرع

 للقضاء القاضي صالحية عدم 
القانوني على سبيل الحصر، يترتب على توفر أحدها ضرورة إعمال  هنالك أسباب حدد ها التنظيم

قواعد تنحي القاضي عن نظر الدعوى المرفوعة أمامه، أو تبيح للخصم أن  يطلب رد  القاضي 
عن نظر تلك الدعوى، لذا نرى كاًل من أسباب تنحي القاضي، وردِّ القاضي عن نظر الدعوى، 

 في بند مستقل كما يأتي:
 .تنحي القاضي: ولالبند األ

 .ردُّ القاضيالبند لثاني: 
 البند األول

 تنحي القاضي
 

حدد المشرع جملة من االسباب اوجب على القاضي عند توافر أي منها ان يتنحى عن نظر 
 الدعوى وهذا ما يعرف بتنحي القاضي.وتنحي القاضي اما ان يكون وجوبيًا أو جوازيًا.

 قانون من 19 المادة ) نص حسب القاضي العراقي ّرعالمش يلزم :تنحي القاضي الوجوبي :0
 :التالية الحاالت في للدعوى النظر في وجوبا يمتنع أن ،المدنية المرافعات

 .الرابعة الدرجة حتى الخصوم ألحد قريبا أو صهرا أو زوجا كان إذا -9
 زوجة مع أو ينالطرف أحد مع قائمة خصومة أبويه أحد أو أوالده ألحد أو ولزوجه له   كان إذا -2
 .أبويه أحد أو أوالده أحد أو
 له   كانت أو له   ظاهرا وارثا أو قيما أو عليه وصياً  أو الخصوم ألحد وكيال القاضي كان إذا -8

 بأحد أو عليه القيم أو عليه الوصي أو الخصوم أحد بوكيل الرابعة للدرجة مصاهرة أو قرابة صلة
 .مديريها أحد أو وىالدع في طرف هي التي الشركة مجلس أعضاء

 وكيال يكون لمن أو أزواجهم أو لفروعه أو ألزواجهم أو ألصوله أو لزوجه أو له   كانت إذا -4
 .القائمة الدعوى في مصلحة عليه قيما أو وصيا أو عنه  
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 أو قاضيا نظرفيها له    سبق قد كان أو الدعوى في الطرفين أحد عن ترافع أو أفتى قد كان إذا -2
 .فيها بشهادة أدلى قد كان أو حكمام   أو خبيرا

 القاضي قضاء إبعاد في اإلمكان جهد المحاولة هي ،الحاالت هذه   كل بين المشتركة النقطة ن  إ
 في الطعن منه   الغرض ليس التنحي نظام ؛ أن كما ،لمصلحته أو ألقرباءه تحيزه في الشبهه من

نما نزاهته أو القاضي إستقامة ذا ملتزما فيها يكون ال قد التي االتالح من القاضي إلبعاد وا   لم وا 
 باطله واالحكام اإلجراءات تلك فتعد ،فيها إجراءه   وأتخذ الدعوى في ونظر القاضي يمتثل لم

 .الحكم ويفسخ
 التنحي الجوازي: 8

ألي سبب من نظر دعوى رفعت اليه وتدخل ضمن اختصاصه  استشعر الحرجيحق للقاضي إذا 
 ،قراره على التنحيإللنظر في  التي يتبعها إدارياً  ئيس المحكمةمر تنحيه على ر أان يعرض 

لما  استناداً  ،الرفض أوموافقة ال (المحكمة رئيسه )أي ول ،التنحي سبب في المحكمة رئيس وينظر
 .القانون من (14عليه المادة ) نصت

 لثانياالبند 
 ردُّ القاضي

 :التالية لألسباب لدعوىا نظر عن القاضي برد طلب تقديم المرافعات قانون أجاز
 أو مساكنته أو الطرفين أحد مؤاكلة أعتاد قد كان أو عنده مستخدما الطرفين أحد كان إذا -9

 .بعدها أو الدعوى إقامة قبل هدية منه   تلقى قد كان
 غير من الحكم أستطاعته عدم معها يرجع صداقة أو عداوة الطرفين أحد وبين بينه كان إذا -2

 .ميل
 :الرد بطل إجراءات

 .مكتوبا ويكون القاضي إلى الطلب عريضة تقديم -9
 .لطلبه مؤيدة بأوراق الرد أسباب على يشمل أن يجب العريضة مضمون -2
 .الدعوى نظر في االستمرار عن يمتنع أن القاضي على -8
 من أيام ثالثة خالل وأسبابه الرد وقائع على كتابة يجيب أن رده طلب الذي القاضي على -4

 .مستعجلة بصورة فيها للبت التمييز محكمة إلى األوراق وترسل الطلب تقديم ختاري
 :األمرين على يحتوي التمييز محكمة قرار -2
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 النظر رده المطلوب القاضي بدل قاضيا تعيين المحكمة على وعندئذ الرد طلب على توافق أن -آ
 .القديمة اإلجراءات كافة إلغاء وعليها الدعوى في
 التي المرحلة من الدعوى في النظر يستأنف أن القاضي على الحالة هذه   وفي فقةالموا عدم -ب

 .الرد طالب على غرامة تفرض أن التمييز محكمة وعلى الرد طلب تقديم قبل إليها وصلت
 الدعوى ذات في نفسه القاضي لرد آخر بطلب طلبه وأردف طلبه على المردود أصر إذا -9

 .فيها للبت التمييز محكمة إلى إجابته ويرسل الدعوى نظر في القاضي فيستمر
 

 انيالث الفرع
 القضاة من الشكوى

 ثالثة في المحكمة هيئة أو القاضي يشكو أن للخصم المرافعات قانون من (239المادة ) أجازت 
 :أحوال

 
 بقصد أو التحيز بدافع وظيفته بإداء قبامه عند جسيم مهني خطأ أو غشا القاضي أرتكب إذا -9

 الصالحة األوراق أو السندات أخفاء أو أوالشهود الخصوم أقوال تغيير أو الخصوم بأحد راراإلض
 .للحكم

 .الخصوم أحد لمحاباة مادية منفعة القاضي قبل إذا -2
 ما يؤخر أو له   قدمت عريضة عذر بغير يرفض أن أي ،الحق إحقاق عن القاضي أمتنع إذا -8
 .للمرافعة ةمهيأ دعوى رؤية عن يمتنع أو مبررا هو

 :من القاضي ىشكو ال قبول شروط
 .الدعوى طرفي أحد قبل من الشكوى تقدم أن -آ

 منه   المشكو وأسم المشتكي وعنوان وأسم توقيع على تحتوي بعريضة الشكوى تقدم أن يجب -ب
 .الشكوى وأسباب أسانيد وبيان

 .تأمينات إيداع -ج
 المشكو حق في الئقه غير عبارات الحق هإلحقاق ودعوته القاضي إعذار يتضمن أن يجوز ال -د

 .بالغرامة عليه يحكم وإلال منه  
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ذا األستئناف محكمة إلى الشكوى عريضة تقدم أن على  تقدم األستئناف بقضاة الشكوى تعلقت وا 
 .(9)التمييز. محكمة إلى

                                                           

قرار نادر لمحكمة التمييز االتحادية قضى بمعاقبة قاض لجهله بالمبادىء القانونية األولية واالخطاء  -((9
 الفاحشة المرتكبة من قبل القاضي(

 جمهورية العراق
 مجلس القضاء األعلى 
 808التاريخ/  2009/شخصية أولى/ 92العدد/                           محكمة التمييز االتحادية            

 98/2/2009هـ الموافق 9423/محرم/24تشكلت هيئة األحوال الشخصية في محكمة التمييز االتحادية بتاريخ 
 برئاسة القاضي األقدم السيد كمال البندر وعضوية القاضيين السيدين سامي المعموري وخليل ابراهيم خليفه

 المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار االتي:
 وكيلها المحامي )ك( –س –المميزة/ المدعية 

 ن –المميز عليه/ المدعى عليه 
( بأن المدعى عليه زوج موكلته الداخل بها شرعًا ---أدعى وكيل المدعية عند محكمة األحوال الشخصية في ) 

ل الدين وبحضور الشاهدين وذلك بموجب حجة الطالق الخارجي المرفقة وقد طلقها رجعيًا خارج المحكمة أمام رج
، لذا طلبت دعوته لحضور المرافعة والحكم بتصديق الطالق الخارجي، أصدرت 92/90/2009والمؤرخة 

حكمًا غيابيًا بحق المدعية س يقضي بإبطال  2009/ش/4921وعدد  92/99/2009المحكمة المذكورة بتاريخ 
أمام الشيخ جعفر الوائلي واعتباره كأن لم يكن وبإمكان المدعى  92/90/2009الذي جرى بتاريخ الورقة والطالق 

عليه إعادة زوجته المدعية إلى الحياة الزوجية وعلى فرض صحة طالقه لزوجته فأنه طالقًا رجعيًا يمكن له 
. طعن وكيل المدعي بقرار 92/9/2009ولغاية  92/90/2009مراجعة زوجته خالل فترة ثالثة قروء اعتبارًا من 

 .91/99/2009الحكم تمييزًا طالبًا نقضه لألسباب الواردة بالئحته المؤرخة 
القرار/ لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكاًل ولدى عطف 

والقانون وذلك ألن المحكمة في اليوم  النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف ألحكام الشرع
نظرت في الدعوى بحضور وكيل المدعية وبغياب المدعى عليه  9/99/2009المحدد للنظر في الدعوى بتاريخ 

أو وكيله وبذات الجلسة قررت المحكمة ختام المرافعة وتصديق الطالق الخارجي المدعى به وبدون أي بينة 
المحكمة فتح باب المرافعة في الدعوى دون سند قانوني ونظرت فيها مجددًا قررت  3/99/2009قانونية. وبتاريخ 

بحضور وكيل المدعى عليه وبغياب المدعية أو وكيلها واعتبرت المحكمة المرافعة الجارية في الدعوى غيابيًا بحق 
لق الديني ولشاهدي من قانون المرافعات المدنية وبعد ان استمعت ألقوال المط 22المدعية خالفًا الحكام المادة 

/ ثانيًا من قانون اإلثبات وأصدرت حكمًا جديدًا 14الطالق بدون تحليفهم اليمين القانونية كما توجه احكام المادة 
من قانون المرافعات المدنية لذا قرر نقض الحكم المميز  929في الدعوى دون ختام المرافعة خالفًا الحكام المادة 

عادة الدعوى إلى محكمتها  التباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعًا للنتيجة وحيث ان األخطاء القانونية وا 
المتقدمة التي ارتكبها القاضي السيد ) ق( اثناء نظر الدعوى تعدُّ من األخطاء الفاحشة ألنها تدل على جهل 

لسنة  990لتنظيم القضائي المرقم / أواًل من قانون ا29بالمبادئ القانونية األولية عليه واستنادًا ألحكام المادة 
قررت اعتبار ذلك خطأ فاحشًا بحقه واإلشعار بذلك إلى مجلس القضاء األعلى/ قسم شؤون القضاة  9191

 .98/2/2009هـ الموافق 9423/ محرم/ 94وصدر القرار باالتفاق في 
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 :القاضي ضدالشكوى  إجراءات  دعوى
 :هي ،الشروط هذه   توفر بعد اإلجراءات أما
 .الرابعة الدرجة إلى وأقاربه المشتكي دعوى في يستمر أن للقاضي زيجو  ال -9
 .أيام ثمانية خالل اإلجابة عليه منه   المشكو القاضي إلى العريضة تبليغ بعد -2
 .األوراق المحكمة تدقق المحكمة إلى الجواب وصول بعد -8
 :األمرين حدأ أمام ستكون ،(9)لها الشكوى ورود عند األستئناف أو التمييز محكمة -4
 .شكواه إثبات عن المشتكي عجز بسبب الشكوى رد -آ

 ،أضراره عن المشتكي وتعويض الدعوى في النظر بعدم القاضي إلزام أي الشكوى قبول -ب
 إلتخاذ األعلى القضاء مجلس تفاتح المشتكي لصالح المختصة المحكمة من قرار وصدور
 القاضي هذا ضد قانونية إجراءات

 

                                                           

 2/2092/ 80التاريخ  :299قرار محكمة التمييز العراقية -((9
تنظر من محكمة االستئناف اذا كانت من قضاة المحاكم التابعين لها وتنظر من محكمة )الشكوى من القضاة 

لدى التدقيق والمداولة )القرار:  التمييز االتحادية اذا كانت الشكوى من رئيس محكمة االستئناف او احد قضاتها(.
المدة القانونية قرر قبوله شكال  من الهيئة العامة في محكمة التمييز االتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن

ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد ان محكمة االستئناف وان اتبعت القرار التمييزي الصادر بالعدد 
وانتهت بقرارها الى عدم قبول الشكوى وردها اال ان هذا االتجاه منها  21/3/2099في  2099/هيئة عامة/809

بامكان المشتكي اقامة الشكوى لدى هياة االشراف القضائي بالرغم من ان غير صائب النها عللت قرارها انه 
من قانون المرافعات المدنية وتنظر تلك  212الى  239القانون اجاز الشكوى من القضاة بموجب احكام المواد 

اذا كانت  الشكاوى من قبل محكمة االستئناف من قضاة المحاكم التابعين لها وتنظر من محكمة التمييز االتحادية
الشكوى من رئيس محكمة االستئناف او احد قضاتها هذا من جهة ومن جهة ثانية انها جمعت في قرارها بين عدم 
قبول الشكوى وردها وهذا غير جائز الن عدم قبول الشكوى يكون في حالة عدم توفر شروطها القانونية اما الرد 

به الى المشكو منه وحيث ان القرار المميز انتهى الى عدم فيكون بعد قبول الشكوى ولكن لم يثبت المشتكي ما نس
قبول الشكوى وردها وهذا غير جائز الن عدم قبول الشكوى يكون في حالة عدم توفر شروطها القانونية اما الرد 
فيكون بعد قبول الشكوى ولكن لم يثبت المشكتي ما نسبه الى المشكو منه وحيث ان القرار المميز انتهى الى عدم 
قبول الشكوى لعدم تحقق شروطها القانونية حيث ان المشكو منه لم يرفض او يمتنع عن اجابة شكوى المشتكي 
وانما احلها خطئا الى رئاسة محكمة االستئناف الستحصال االذن بشان اتخاذ االجراءات القانونية وتراجع 

ار فيما انتهى اليه موافق للقانون من حيث المشتكي باقواله عما نسبه الى المشكو منه من سب وشتم له فيكون القر 
/ 1مرافعات وصدر القرار باالتفاق في  298النتيجة لذا قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية استنادا الحكام المادة 

 (.80/2/2092هـ الموافق  9488رجب/ 
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 الفرع الثالث
 واألحكام القضائية المرافعة عالنية

 مبدأ أقر فقد ،المحاكمة أثناء التعبير حرية ولتأمين التقاضي ضمانات من هامة ضمانة هذه   تعدُّ  
 الزم شعور وهو للقضاء هيبته يوفر والذي القضائي النظام في أساسية كقاعدة المرافعة عالنية
 (91) مادة في 2002 لسنة العراقي ورالدست في عليه منصوص المبدأ وهذا القضاء لتحقيق
 الدستوري المبدأ فهذا ،(سرية جعلها المحكمة قررت إذا إال علنية المحاكم جلسات) :سابعاً  الفقرة
 قانون من 99/9المادة ) في جاء وقد العدالة على اإلشراف على الناس لتمكين اإلتباع واجب

 طلب على بناء أو نفسها تلقاء من المحكمة رأت إذا إال علنية المرافعة تكون) :المدنية المرافعات
 .(األسرة ولحرمة العامة لآلداب مراعاة أو العام النظام على للمحافظة سراً  إجراءها الخصوم

 الفرع الرابع
 الدعوى نقل 

 بقرار أخرى إلى محكمة من الدعوى نقل قانون المرافعات المدنية العراقي من (19) المادة أجازت
 يؤدي ما الدعوى رؤية في كان أو قانونية ألسباب المحكمة تشكيل تعذر إذا يزالتمي محكمة من
 ضمانات من كضمانة وذلك مناسباً  التمييز محكمة تراه سبب ألي أو باألمن اإلخالل إلى

 .التقاضي
 :الدعوى نقل طلب تقديم الجهة المخولة

 وكذلك عام كمبدأ وهذا وىللدع األطراف أحد قبل من يقدم أن يمكن الطلب فعليه مطلق النص أن
 عن اإلدارة جهات من جهة تستطيع وكذلك ،نفسه تلقاء من الدعوى نقل تقرر أن التمييز لمحكمة
 تطلب أن الموضوع لمحكمة يمكن ال وكذلك الدعوى نقل تطلب أن األعلى القضاء مجلس طريق
 .الدعوى نقل
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 الفرع الخامس
 القضائية لمعونةا 

 وهذا القضائية الرسوم تحمل يستطيعون ال الذين للفقراء القضائية لمعونةا منح القانون أجاز
 فبموجب المحاماة وقانون العدلية الرسوم وقانون المدنية المرافعات قانون في نظم الموضوع
 وفق أما ،والتمييز واألستئناف الدعوى إقامة رسوم من الشخص أعفاء يجوز األولين القانونيين

 لجنة أستئنافية منطقة كل في توجد حيث محامي إنتداب في تتمثل المعونة نفأ ،المحاماة قانون
 :حاالت ثالثة في القضائية المعونة وتقدم أعضاء ثالث من
 .المحاماة أتعاب عن عاجزاً  معسراً  الدعوى أطراف أحد كان إذا -آ

 .المحامين من عنه يدافع من شخص يجد لم إذا -ب
 .عنه   للدفاع محامياً  يختر لم حدث أو متهم عن محام تعيين المحاكم أحدى طلبت إذا -ج
 

 المبحث الثالث
 في العراق التقسيمات القضائية

محاكم  ،على درجتين يةالعراق المحاكم إذ ،عراقالتدرج في محاكم ال :يقصد بالتقسيم القضائي
التحقيق ، العمل، المواد الشخصية ،األحوال الشخصية ،البداءة هي خمسة محاكم، ،الدرجة االولى

عند دراسة المرافعات  هي محكمة جزائية ال مدنية لذلك ال نتطرق إلى تفاصيل عملهاالتي  ]
ومحاكم الدرجة  ،[تكون ضمن مفردات قانون أصول المحاكمات الجزائية ؛ كون دراستهاالمدنية
فيها  لكز كل محافظة، إال  في بغداد فتشفي مرك شك لتالتي و  ،)محاكم االستئناف(أو  الثانية

استئناف محكمة ( 91ها )مجموعيكون و ية في الرصافة، االولى في الكرخ والثان ،محكمتا استئناف
هي الهيئة التي  ،(محكمة التمييزالدرجة الثالثة ففيها محكمة واحدة فقط هي )ما أفي العراق، 

 طعن المحكمة  دُّ وتع، وتمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ،القضائية العليا في البلد
فقط هي بل حقيقية، ت جري مرافعات ، وتوصف بأنها تحكم على الورق ألنها ال محكمة موضوع

، ونرى تفاصيل محاكم كل  درجة من تدقق أضابير الدعاوى والقضايا التي ي طعن فيها بالتمييز
 الدرجات الثالثة، في المطالب الثالثة اآلتية: 
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 .ولىمحاكم الدرجة االالمطلب األول: 

 .محاكم الدرجة الثانيةالمطلب الثاني: 

 .محاكم الدرجة الثالثةالمطلب الثالث: 

 المطلب األول
 محاكم الدرجة االولى 

 تشمل محاكم الدرجة االولى ما يلي:
وتشكل في مركز كل محافظة وقضاء، ويجوز فتح محكمة بداءة في مركز  محكمة البداءة:

 ر دعاوى المعامالت والعالقات المالية.الناحية بقرار من وزير العدل، وتنظ
: وتوجد حيثما وجدت محكمة بداءة، وتنظر دعاوى العالقات األسرية محكمة األحوال الشخصية

للمسلمين العراقيين، وللمسلمين األجانب ]غير العراقيين[، شريطة أن  يكونوا مم ن ي طبق على 
 مية، مثل الخليجيين والمصريين.أحكام الشريعة االسال -في بلدانهم–عالقاتهم األسرية 

: وتوجد جنبًا إلى جنب مع محكمة األحوال الشخصية وتمارس ذات محكمة المواد الشخصية
اختصاصاتها، لكن فقط بالنسبة لغير المسلمين )عراقيين وأجانب(، واألجانب ]غير العراقيين[ 

ة وليس أحكام الشريعة المسلمين مم ن يطبق على أحوالهم الشخصية في بلدانهم قوانين مدني
 االسالمية مثل األتراك.   

: وتوجد حيثما توجد محكمة بداءة، وتنظر في عالقات أرباب العمل مع عمالهم، محكمة العمل
)والحقيقة أن محكمة البداءة تقوم اليوم بعمل محكمة العمل بسبب قلة الدعاوى التي تنظرها من 

 الناحية الواقعية(. 
حكمة جزائية ال مدنية تتولى التحقيق في الجرائم واألفعال المنصوص وهي ممحكمة التحقيق: 

ذ أنها تختص بالحقيق الجزائي، فهي تخرج عن األطار  ليها في القوانين والقرارات العقابية، وا 
 المدني الذي ندرسه في قانون المرافعات المدنية، لذلك نترك دراستها إلى قانون األصول الجزائية.

 

 المطلب الثاني
 محاكم الدرجة الثانية 

وتتألف من رئيس  ،محافظةكل الهيئة القضائية العليا لمحاكم  ، التي تعدم االستئنافامحكوهي 
من ثالثة وتنعقد محكمة االستئناف ، وتمارس االختصاصات المعينة لها بموجب القانون نائبين،و 
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ة قاضيين من قضاأو الرئيس  حد نوابه وعضوية نائبين من نوابأو أبرئاسة رئيسها قضاة، 
 .االستئناف

)ويسمى ايضًا أصلي(، وفيه تجري  اختصاص استئنافيوتمارس نوعين من االختصاصات: 
مرافعات مثل محاكم الدرجة األولى تمامًا، لكن هناك من قاٍض واحد، وفي االستئناف من ثالثة 

، فتنظر بعض : وتأخذ فيه محكمة االستئناف دور محكمة التمييزواختصاص تمييزي.. .قضاة
الدعاوى والقرارات كمحكمة درجة ثالثة ]تمييز[، وتحكم فيها علبى الورق دون أن  ت جري مرافعات 
بين الخصوم ]وسوف نفصل كاًل من هذين االختصاصين عند الحديث عن االختصاص النوعي 

 لمحاكم االستئناف[.
 

 المطلب الثالث
 محاكم الدرجة الثالثة 

التي تمارس الرقابة في العراق وهي الهيئة القضائية العليا قية االتحادية، العرا محكمة التمييزوهي 
نواب للرئيس وقضاة ال يقل  ةالقضائية على جميع المحاكم القضائية وتتألف من رئيس وخمس

 عددهم عن ثالثين ويكون مقرها في بغداد.
 هي: وهيئات محكمة التمييزوالعمل في محكمة التمييز يجري عن طريق الهيئات 

وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو اقدم نوابه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة  :ة العامةئالهي -9
 .)وعددهم ثالثون( العاملين فيها كافة

وتنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز أو اقدم نوابه وعضوية ما ال يقل عن  الهيئة الموسعة: -2
 عشرة من قضاتها.

نظر في االحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد وتختص بال :الهيئة المدنية -8
 المتفرقة االخرى.

وتختص بالنظر في االحكام والقرارات الصادرة من محاكم االحوال  :هيئة االحوال الشخصية -4
 الشخصية طبقا إلحكام القانون.

ص عليها في قانون : وهي هيئة ثالثية التكوين تنظر في الطعون المنصو هيئة قضايا العمل -2
 العمل.

 : وتختص بالنظر في االحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الجزائية.الهيئة الجزائية -9
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 الفصل الثاني
 التقاضي أمام المحاكم 

نظرية الدعوى ، و نظرية األختصاص القضائيبشكل أساسي إلى  المحاكم أمام التقاضيينقسم 
 ريتين في مبحث مستقل، كما يأتي:، ونفصل كل  واحدة من النظالقضائية

 .المبحث األول: نظرية األختصاص القضائي

 .نظرية الدعوى القضائية: المبحث الثاني
 المبحث األول

 نظرية األختصاص القضائي 
االختصاص  هناك أربعة أنواع من االختصاص يعرفها قانون المرافعات المدنية العراقي، هي:

 ،االختصاص النوعي ،االختصاص الوالئي )الوظيفي( ،ةالقضائي الدولي للمحاكم العراقي
ويعرف الفقه االسالمي نوعًا خامسًا من االختصاص القضائي،  ،االختصاص المكاني )المحلي(

ى اليوم، وهو )االختصاص الزماني(، ويقصد به أن  يختص تصل إليه القوانين الوضعية حت لم
والنزاعات ي زمن مخصوص، مثل الدعاوى قاٍض معين، أو محكمة محددة بنظر دعاوى معينة ف

ة سوق معين، أو موسم تجاري زمن إقام والخصوماتزمن موسم الحج، أو الدعاوى  التي تثار
مؤقت، ونرى كل  واحٍد من االختصاصات األربعة التي تعرفها القوانين الوظعية في مطلب 

 مستقل، كما يأتي:
 .كم العراقيةالمطلب األول: االختصاص القضائي الدولي للمحا

 .اني: االختصاص الوالئي )الوظيفي(المطلب الث

 .المطلب الثالث: االختصاص النوعي )أو القيمي(

 .المطلب الرابع: االختصاص المكاني )المحلي(

 
 المطلب األول

 االختصاص القضائي الدولي للمحاكم العراقية 
ولي، بل ترك تنظيمها لما ورد لم ينظم قانون المرافعات المدنية أحكام االختصاص القضائي الد

 .من القانون المدني العراقي (92 -94)في المادتين 
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 للمحاكم الدوليالقضائي االختصاص تحدد ي( من القانون المدني، 92و  94وبموجب المادتين ) 
 :العراقية وفقًا لما يأتي

 ذمته من حقوق عما ترتب في يةمحاكم العراقاليقاضى امام ف :إذا كان المدعى عليه عراقيا -9
 حتى ما نشأ منها في الخارج. والتزامات

يقاضى امام ف )واألجنبي كل من يحمل جنسية غير العراقية(: جنبياأإذا كان المدعى عليه  -2
 اآلتية: تفي الحاال يةمحاكم العراقال
 في العراق.األجنبي إذا وجد  -9
 ول موجود فيه وقت رفع الدعوى.و بمنقأإذا كانت الدعوى متعلقة بعقار موجود في العراق  -2
و كان أ ،و كان واجب التنفيذ فيهأ ،تم ابرامه في العراق إذا كان موضوع الدعوى عقداً  -8

 بحادثة وقعت في العراق. اً موضوع الدعوى متعلق
 ثانيالمطلب ال

 االختصاص الوالئي )الوظيفي( 
 طرافأكان أسواء والفصل فيها، زعات جميع المنانظر للقضاء العراقي الوالية العامة لاألصل أن  

قد فعدا المنازعات المستثناة من الخضوع لنظر القضاء،  ،م معنويةأطبيعية  لدعوى اشخاصاً ا
 اص المحاكم العتبارات معينة وهي:ينص القانون على اخراج بعض المنازعات من اختص

 .أعمال السيادة واًل:أ

 .لحصانة الدبلوماسيةثانيًا: الدعاوى المقامة على من يتمتعون با

  .المحاكم من النظر في دعاوى معينةعندما ينص القانون على منع  ثالثًا:

 
 أعمال السيادة: واًل:ـأ

وهي األعمال الصادرة عن الدولة بوصفها سلطة حكم ال جهة إدارة، إذ يمتنع على المحاكم 
يقافها أو تعويض الضرر العراقية النظر في كل ما يتعلق باعمال السيادة، سواء الغائها أو ا

الناشئ عنها، لكن من حق المحاكم أن تقرر إن  كان العمل المعني من أعمال السيادة، فتمتنع 
عن الخوض فيه، أو ليس من أعمال السيادة فتنظر الدعوى بشأنه، ومن أمثلتها األعمال الصادرة 

 ت المقاتلة وما شابه ذلك.عن الدولة فيما يخص الفاليات العسكرية والحربية والمتعلقة بالقطعا
 :على من يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية الدعاوى المقامةثانيًا:  
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واألشخاص الذين هم من حاشيتهم وفق  ،ن للدول االجنبية في العراقو اسيدبلومن الو يتمتع الممثل
امتيازات  حسب قانون ،بالحصانة القضائية في االمور المدنية والتجارية والجزائية ،التعامل الدولي

 .الممثلين السياسيين العراقي
على تمتع الدبلوماسي 9199نصت اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لسنة وعلى المستوى الدولي، 

 :باستثناء الحاالت اآلتية ،بالحصانة القضائية
 . الدعاوى العينية المتعلقة باألموال العقارية.9
 .ت. الدعاوى المتعلقة بشؤون االرث والتركا2
 في الدولةالدبلوماسي بشكل شخصي . الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه 8

 .التي يعمل فيها
  :ًا:ـ عندما ينص القانون على منع المحاكم من النظر في دعاوى معينةلثثا

منع المحاكم من ت تيلا 9133لسنة  40قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم  وصمثل نص
لدعاوى القضائية المتعلقة بنتائج االمتحانات وتقويم البحوث والترقيات العلمية والشهادات نظر ا

المعدل التي تمنع المحاكم من  9190( لسنة 24، ونصوص قانون الخدمة المدنية رقم )الجامعية
التي  9190( لسنة 20سماع دعاوى الموظفين تجاه دوائرهم، ونصوص قانون تنظيم التجارة رقم )

ع المحاكم من سماع  الدعاوى الناشئة عنه، ونصوص قانون التأمين االلزامي من حوادث تمن
التي تمنع المحاكم من سماع دعاوى التعويض عن الوفاة أو  9130( لسنة 22السيارات رقم )

، ومنع المحاكم من سماع الدعاوى المتعلقة بتصحيح األصابة البدنية وفقًا للقانون المذكور
 (9).االسم

                                                           

 الجهة المختصة بتصحيح أسماء األشخاص –المبدأ  -((9
يفيا بتصحيح أسماء األشخاص إنما يكون ذلك من إختصاص دائرة االحوال ان محكمة البداءة غير مختصة وظ

 المدنية
 2090/الهيئة المدنية منقول/9983رقم القرار/ 

 94/99/2090تاريخ القرار/ 
 94/99/2090الموافق 9489/ذي الحجة/3تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز االتحادية بتاريخ 

 -وأصدرت القرار اآلتي:
 المميز / المدعى عليه / وزير الصحة اضافة لوظيفته

 المميز عليه / المدعي / ع.م.ح.
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 الثثطلب الالم
 )أو القيمي( االختصاص النوعي 

 
وهذا النوع من االختصاص  ،يقصد به تحديد والية المحكمة في النظر بنوع معين من الدعاوى

، وبالتالي ال يجوز لألطراف االتفاق على خالفه، وعلى المحكمة أن  تقضي من النظام العامدُّ يع
م )الثالثة(، اختصاص نوعي محدد بدقة، به من تلقاء نفسها، ولكل درجة من درجات المحاك

 االختصاصولغرض تفصيل  ،تجاوزه أو العمل على خالفه، يعني مخالفة قواعد االختصاص
محاكم  ،محاكم الدرجة االولىكلٍّ من االختصاص النوعي ل، البد  من بيان (القيمي أو) النوعي

                                                                                                                                                                      

ولد له الطفل )طارق( في  23/8/2090ادعى المدعي )المميز عليه( لدى محكمة بدءة الشعب انه بتاريخ 
دائرة االحوال  مستشفة محمد باقر الحكيم )مستشفى النور( سابقا في مدينة الشعلة وحيث لم يتم تسجيل إسمه في

المدنية في الكرخ ولرغبة المدعي بتحويل اسم ولده من )طارق( الى )محمد( تيمنا بإسم الرسول محمد )ص(، لذا 
طلب دعوة المدعى عليه )المميز( اضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتحويل االسم الى )محمد( وتحميل المدعى 

وبالعدد  99/9/2090المحكمة المذكورة بتأريخ عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف. اصدرت 
حكما حضوريا يقضي بإلزام المدعى عليه وزير الصحة اضافة لوظيفته بتصحيح اسم المولود  2090/ب/829

شعار دائرة التخطيط والتعليم /قسم االحصاء الصحي والحياتي بذلك بعد إكتساب  من )طارق( الى )محمد( وا 
ه الرسوم والمصاريف. طعن وكيل المدعى عليه إضافة لوظيفته بالحكم المذكور القرار الدرجة القطعية وتحميل

 .29/9/2090طالبا نقضه بالئحته التمييزية المؤرخة في 
 القرار:

لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم المدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على 
ح ومخالف للقانون، ذلك ان محكمة البداءة غير مختصة وظيفيا بتصحيح إسم الحكم المميز وجد انه غير صحي

، انما يكون مدير دائرة االحوال المدنية 9112( لسنة 42ابن المدعي استنادا الحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم )
مة قد أصدرت هو المختص بالنظر في ذلك لذا كان على المحكمة المختصة رد دعوى المدعي. ولما كانت المحك

حكمها المميز خالف وجهة النظر المتقدمة مما أخل بصحته. لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها 
الموافق  9489/ذي الحجة/3إلتباع ما تقدم. على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة. وصدر القرار باالتفاق في 

94/99/2090.  
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

 المبدأ القانوني: )تبديل اسم احد االشخاص من اختصاص دائرة االحوال المدنية(.
 2090/الهيئة المدنية منقول / 9002رقم القرار/ 
 23/90/2090ار/ تاريخ القر 

 9489/ذي القعدة/20تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز االتحادية بتاريخ 
 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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، في فقرة مستقلة لكٍل محكمة التمييز(الدرجة الثالثة )، ومحكمة الدرجة الثانية )محكمة االستئناف(
 منها، كما يأتي:

 .أواًل: االختصاص النوعي لمحاكم الدرجة االولى

 (.محكمة االستئنافمحاكم الدرجة الثانية )ثانيًا: االختصاص النوعي ل

 .الدرجة الثالثة )محكمة التمييز( ثالثًا: االختصاص النوعي لمحكمة

 
 الدرجة االولى:االختصاص النوعي لمحاكم  :والً أ

االختصاص النوعي لمحكمة  من خالل بيان االولى الدرجة لمحاكم النوعي االختصاصنرى 
االختصاص النوعي لمحكمة المواد ، و االختصاص النوعي لمحكمة االحوال الشخصية، ثم  البداءة

 ، كما يأتي:االختصاص النوعي لمحكمة العمل، وأخيرًا الشخصية
 .كمة البداءة. االختصاص النوعي لمح9

 .االختصاص النوعي لمحكمة االحوال الشخصية .2

 .. االختصاص النوعي لمحكمة المواد الشخصية8

 .. االختصاص النوعي لمحكمة العمل4
 :محكمة البداءةاالختصاص النوعي ل. 9
قابلة لالستئناف امام محكمة االستئناف بصفتها بدرجة أولى دعاوى تنظرها محكمة البداءة أ/  

 لية، ثم  قابلة للتمييز أمام محكمة التمييز االتحادية:األص

  . الدعاوى التي تزيد قيمتها على الف دينار.9
 . دعاوى االفالس وما ينشأ عن التفليسة.2
 . دعاوى تصفية الشركات وما ينشأ عن التصفية.8

ف بصفتها قابلة للتمييز امام محكمة االستئنا بدرجة اخيرةب/ دعاوى تنظرها محكمة البداءة 
 :التمييزية

 . دعاوى الدين والمنقول لحد خمسمائة دينار9
 . دعوى االقساط المستحقة عن الديون المقسطة لحد خمسمائة دينار.2
 . دعوى ازالة الشيوع في العقار والمنقول.8

 . دعوى تخلية المأجور.4
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 . دعاوى االستمالك.2
 طلب تنفيذ االحكام االجنبية.. 9
 ة لرسم مقطوع عنها او غير مقدرة القيمة.. الدعاوى التابع9
 . المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت.3
 . قضايا الحجر على المدينين المفلسين.1

)وهي الحصر القانوني للورثة في األراضي المملوكة للدولة والتي  . اصدار القسامات النظامية90
ء، على العكس من القسام الشرعي الذي هو الحصر يكون فيهاحظُّ الذكر كحظِّ االنثى سواء بسوا
 .الشرعي للورثة وللذكر فيه مثل حظِّ االنثيين(

 . دعوى الحيازة وطلب التعويض عنها.99

 االختصاص النوعي لمحكمة االحوال الشخصية -8
من قانون المرافعات المدنية بالدعاوى  800تختص محكمة االحوال الشخصية حسب نص المادة 

 ـ:اآلتية
 . الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطالق وفسخ.9
وقد اصبحت  ،. الوالية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته2

 هذه من اختصاص مديرية رعاية القاصرين.
ف الخيري . التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله وترشيح المتولي في الوق8

 والمشترك.
 باألمور اآلتية: ، فضاًل عم ا تقدممحكمة األحوال الشخصيةكما تختص 

ثبات الرشد ويقصد بالحجر هو الذي يكون لعاهة في العقل وليس الحجر 9 . الحجر ورفعه وا 
 على المدين المفلس.

اصر وتعيين . إثبات الوفاة وتحرير التركات شرط ان يطلب ذلك وارث وال يوجد بين الورثة ق2
صدار حجج التخارج  الحصص االرثية في القسامات الشرعية وا 

 .. المفقود وما يتعلق به8
 . المسائل الشرعية ذات الصفة المستعجلة كالنفقة المؤقتة.4
 . مسائل تبديل الدين من غير االسالم إلى االسالم أو اعتناق االسالم من غير ذي دين.2
 جة ثانية أو ثالثة أو رابعة. اصدار حجة االذن بالزواج بزو 9
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 . اصدار حجج الوفاة وحجج والدة لمعلوم االبوين أو مجهول النسب أو لمجهول احد االبوين.9
 . دعاوى اجور المحاماة ومصاريف الدعوى التي تنظرها محاكم االحوال الشخصية.3
 . االختصاص النوعي لمحكمة المواد الشخصية: 3

لغير المسلمين مة األحوال الشخصية لكن فقط بالنسبة ذات المسائل التي تختص بها محك
)عراقيين وأجانب(، واألجانب  ]غير العراقيين[ المسلمين مم ن يطبق على أحوالهم الشخصية في 

 بلدانهم قوانين مدنية وليس أحكام الشريعة االسالمية مثل األتراك.   
 اآلتية: عاوىدبال العملتختص محكمة  :االختصاص النوعي لمحكمة العمل. 4
النصوص عليها في قانون العمل وقانون التقاعد والضمان  الجزائيةو المدنية . الدعاوى9

 االجتماعي.
 . القرارات المؤقتة الداخلة ضمن اختصاصها.2
 . الدعاوى والمسائل االخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة العمل بها.8
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 ية لمحكمة قضايا النشر واالعالم العراقاالختصاص النوعي

  المقدمة:

  بداءةمجلس القضاء األعلى في العراق محكمةميالدية، استحدث  2090/تموز/ 92بتاريخ   
ها القضاء اخطوة مهمة خط وهو ما يعدُّ ،()بقضايا النشر واألعالمنوعي محدد  اصختصذات ا
السيما في  االستجابة للتطورات والحاجات المستجدة التي يشهدها المجتمع العراقي  نحوالعراقي
فبعد أن إعالمًا كان حكوميًا ، 2008 عام منذ نقلة نوعية وكمية شهدالصحافة واالعالم قطاع 

موجهًا مقتصرًا على عدد محدود من الصحف والمجالت واالذاعات والقنوات األرضية المحلية 
 منفتحًا 2008 / نيسان/1 أصبح بعداستقبال القنوات الفضائية داخل العراق، فيه منع ت ،المعدودة

فدخلت شبكة هائل في مختلف فروع اإلعالم، التوسع ال بسببمتشعبًا حد  االنفالت االعالمي 
االتصاالت الدولية )االنترنت( وما تتيحه من تطبيقات التواصل االجتماعي إلى العراق بشكل غير 

اكثر و قناة فضائية، (90الـ)ظهرت عشرات القنوات الفضائية واألرضية والتي تجاوزت مسبوق، كما 
 فقد  والمجالت،الصحفبمتمثل ال اإلعالم المقروء ،التطورهذا  محطة إذاعية، كما شمل (22)من 

عدد ، فضاًل عن  صحيفة(920من ) أكثربلغ عدد الصحف اليومية الصادرة في بغداد لوحدها 
في بقية المحافظات، الى جانب عشرات المجالت والدوريات التي تصدرها أو تنشرها يصدر آخر 

 والتي تشهد ،منظمات المجتمع المدني والجامعات واالشخاص على حد سواءمختلفة مثل جهات 
يوميا حركة مستمرة بتوقف أو والدة عدد آخر من الصحف والقنوات واالذاعات. 

 وكثرة الشكاوى والقضايا اإلعالمية،الى زيادة كبيرة في عدد العاملين في هذه الوسائل وقد أدى ذلك 
العراقي  القضاء ةباستج ا يستلزم بالمقابلاألمر الذيوالدعاوى التي لها عالقة أو مساس بعملهم، 

  تخصيص محكمة مختصة بالنظر في هذه الدعاوىوهو ما تم  بالفعل من خالل ،لهذه التطورات
باعتبار القضاء الساحة العملية والميدان الحقيقي لتطبيق احكام القانون الجزائية،  والشكاوى المدنية

. ()على واقع ومشكالت وحاجات الناس المعروضة عليه

                                                           
                                                                                           م  ن محم     ال     ((

:                 https://www.iraqja.iq/view.591/                :              13/11/2117(        7 55 )

.       
)     ا  ل   ة       ال   ة ال ا  ة من ا   م  ن  الصحف  ن     الم    ال           المح مة            ا             

م    ال     ا       ص   مح مة        ة ا       ال ص  ة    ل  ال       ال       ال      الم    ة         ال       
        الم     ال  ا     ص  ل    المح مة       م م           ا ة   مة           الصح  ة  ا     م  مة  م       

ا   م   ة      ن     ال   م  م     م         م      الم   ة ل           من              (. 
 :                         الم    ال  م  لم    ال     ا     

    .         ال  ا         ح        ن الم ا     الم   ة ال  ا  .((
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 :(محكمة االستئنافمحاكم الدرجة الثانية )االختصاص النوعي ل: ثانياً 
 :تمارس محكمة االستئناف نوعين من االختصاصات هي

 .. االختصاص االستئنافي9
 .. االختصاص التمييزي2
ويكون ذلك في االحكام الصادرة عن محكمة البداءة بدرجة أولى  الستئنافي:ااالختصاص  .0

 وهي:
 من محاكم البداءة في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها الف دينار. االحكام الصادرةأ/ 
 االحكام الصادرة في دعاوى االفالس. ب/
 االحكام الصادرة في دعاوى تصفية الشركات. ج/
)ونعبر عنها في االصطالح المتداول اختصاص  لمحكمة االستئناف: االختصاص التمييزي. 8

 االستئناف بصفتها التمييزية(:
 تمييزًا في االحكام الصادرة عن محاكم البداءة بدرجة اخيرة.النظر  أ/

في القرارات الصادرة عن محكمة البداءة فقط المنصوص عليها في الفقرة األولى  النظر تمييزاً  ب/
من قانون المرافعات المدنية وهي القرارات الصادرة من القضاء المستعجل  299من المادة 

ئي القرارات الصادرة بإبطال عريضة الدعوى أو بوقف السير والحجز االحتياطي والقضاء الوال
 (9)بالدعوى وتكون مدة الطعن في هذه القرارات سبعة ايام من اليوم التالي لتبليغ القرار.

                                                           

ترى محكمة استئناف محافظة المثنى بصفتها التمييزية: )ان قرار احالة الدعوى الى محكمة بداءة اخرى  -((9
طريق التمييز بقرار رفض االحالة لعدم لنظرها حسب االختصاص المكاني غير قابل للطعن تمييزا ويجوز الطعن ب

 92/8/2001تاريخ القرار/  2001/ت ح/29االختصاص المكاني(. رقم القرار/ 
 واصدرت قرارها االتي: 92/8/2001تشكلت محكمة استئناف المثنى بصفتها التمييزية بتاريخ  

 المميز / ح. م. ش.
 المميز عليه / ع. م. ع. 

قام بتوقيع عقد مع شركة صقر  92/92/2009كمة بداءة السماوة من انه بتاريخ ادعى المدعي )المميز( امام مح
للحماية واالمن ممثلة بمديرها المفوض )المدعى عليه /المميز عليه( والذي بدوره ابرم اتفاقا مع شركة رحال 

الثاني في العقد   فالعالمية لنقل البضائع واعتبر هذا االتفاق جزءا من العقد المذكور حيث التزم باعتباره الطر 
بتامين سيارات النقل واالشخاص والسالح الالزم لتامين استالم الشاحنات ابتداءا من دخولها االراضي العراقية من 
دولة الكويت حتى تفريغ حمولتها باالماكن المتفق عليها ونتيجة لعدم التزام الطرف االول بتسديد ما بذمته من 

 92/2/2001ولغاية  9/2/2003ومئة الف دوالرامريكي والتي تمثل الفترة من  رواتب لي والبالغ مجموعها مليون
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 :(محكمة التمييزمحكمة الدرجة الثالثة )االختصاص النوعي لثالثًا: 
 :تختص محكمة التمييز بما يلي 
 .(االستئنافيةاألصلية )كم االستئناف بصفتها امح حكامأفي  . النظر تمييزاً 9
لعدم رغبة الطاعن  تميز مباشرة دون استئنافهاالتي كم البداءة الصادرة بدرجة أولى و احكام محأ. 2

 .بالطعن بطريق االستئناف بل يطعن مباشرة بطريق التمييز
 .والمواد الشخصية االحوال الشخصية مكا. احكام وقرارات مح8
 كم العمل.اوقرارات مح. احكام 4
. االمور التي ينص قانون ما على انها تميز امام محكمة التمييز كقرارات تقدير التعويض عن 2

 الضرر الجسمي والموت.

                                                                                                                                                                      

ورغم المطالبة المستمرة للمدعى عليه بالتسديد اال انه ممتنع عن ذلك عليه فانه يطلب وضع الحجز االحتياطي 
ن تسديد ما على الشاحنات العائدة للمدعى عليه والتي بحوزته او مستحقات الشركة او يعادل مبلغ الدين لحي

بذمته من دين والزامه بتادية ما بذمته من دين والبالغ مليون ومئة الف دوالر امريكي او ما يعادل )مليار وثلثمئة 
 2001/ب/990وخمسةن مليون دينار( وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. وقد سجلت الدعوى بالعدد 

قررت محكمة بداءة السماوة باجابة طلب المدعى  4/8/2001يوم لدى محكمة بداءة السماوة، وبجلسة المرافعة ل
عليه / اضافة لوظيفته باحالة هذه الدعوى الى محكمة بداءة البصرة للنظر فيها حسب االختصاص المكاني 

، ولعدم 28/8/2001وافهام طرفي الدعوى بمرجعة محكمة بداءة البصرة في الساعة التاسعة من صباح يوم 
القرار اعاله فقد بادر وكيله الى الطعن به تمييزا امام هذه الهيئة طالبا نقضه لالسباب الواردة قناعة المميز ب

ووضعت موضع التدقيق  2001/ت ح/29بالئحته التمييزية وردت الالئحة مع اضبارة القضية وسجلت بالعدد 
 والمداولة واصدرت الهيئة قرارها االتي:

 القرار:
قبوله شكال، ولدى عطف النظر  ن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قررلدى التدقيق والمداولة وجد ا

والقاضي  4/8/2001في  2001/ب/990على القرار المميز الصادر من محكمة بداءة السماوة بعدد اضبارة 
ذه باحالة الدعوى الى محكمة بداءة البصرة لنظرها حسب االختصاص المكاني غير قابل للطعن تمييزا امام ه

( 299الهيئة ويجوز الطعن بطريق التمييز بقرار رفض االحالة لعدم االختصاص المكاني طبقا لحكام المادة )
مرافعات مدنية لذا قرر رد الالئحة التمييزية شكال وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في 

92/8/2001. 
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الشكوى من القضاة إذا كانت الدعوى تتعلق بالشكوى من و  ،(9)ل نقل الدعوىئ. البت في مسا9
 رئيس أو احد قضاة محكمة االستئناف.

 
 ابعر المطلب ال

 االختصاص المكاني )المحلي( 
االختصاص  ذاتند تعدد المحاكم مكانيًا، وهو تحديد المحكمة التي يجب رفع الدعوى اليها 

. الرمادي أو الفلوجة أو .الواحد، )يعني أمام أية محكمة بداءة تقام الدعوى من حيث المكان
العراقية،  ات االدارية للمحافظاتويحدد االختصاص المكاني تبعا للتقسيم ...(،.الرطبة أو الكرمة
 :، هماينمهماعتبارين  تحديد المحكمة المختصة مكانياً  عندو يراعي المشرع 
عن طريق تكليف المدعي اقامة  تحقيق موازنة عأدلة بين الخصوم في الدعوى: االعتبار األول

يتها جاز للدائن الدعوى في محل إقامة المدعى عليه ألن  األصل براءة ذمته، فان  ثبتت مشغول
 التنفيذ حيثما يشاء ولو في موطنه هو، وعلى المدين الوفاء. 

 توخي نظر الدعوى من قبل القاضي الذي يكون بإمكانه اكثر من غيره اإلحاطة: االعتبار الثاني
، ونرى تفاصيل االختصاص المكاني من خالل الفرات الثالثة بتفاصيل موضوع الدعوى لقربه منه

 اآلتية:
                                                           

م محكمة التمييز االتحادية:جهة االصدار 93/4/2090ار : تاريخ القر 2090/الهيأة الموسعة المدنية/41 -((9
رفض االحالة  قرارات رفض االحالة الصادرة من المحاكم يجوز الطعن فيها تمييزًا وال يشمل ذلك القرارات. 

 الصادرة من اللجان المختصة 
د:القرار ان المدعي يطعن لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيأة الموسعة المدنية في محكمة التمييز االتحادية وج

بصفته رئيس لجنة فض  3/99/2001في  422تمييزًا باالجراء المتخذ من مدير ناحية الصقالوية بكتابه المرقم
من قانون  299المنازعات الزراعية باعادة الدعوى المحالة عليه من قبل محكمة بداءة الفلوجة وبما ان المادة 

ن بطريق التمييز بقرارات رفض االحالة الصادرة من المحاكم ولم يرد فيه المرافعات المدنية اجازت الطعن الطع
شمول رفض االحالة الصادر من اللجان المختصة باجراءات الطعن المذكور ولهذا تصبح محكمة التمييز غير 
ة مختصة بنظر الطعن ما لم يرد في القانون اختصاصها بالنظر فيه لذا قرر رد الطعن التمييزي من هذه الجه

واعادة الدعوى إلى محكمة بداءة الفلوجة للنظر فيها وحسمها وفق القانون مع التنويه بانه ال تصح االحالة ما بين 
ذا رأت المحكمة انها غير مختصة بنظرها حسب واليتها العامة  المحاكم واللجان بل االحالة تكون مابين المحاكم وا 

مكانه مراجعة اللجان المختصة بهذا الشأن وصدر القرار ان تقرر رد الدعوى وتفهم صاحب العالقة بانه با
 93/4/2090هـ الموافق  9489جمادي/األول4باالتفاق في 
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  .ختصاص المكاني في دعاوى الحق العيني العقاري. اال9

 .. االختصاص المكاني في دعاوى الديون والمنقوالت2

 .. االختصاص المكاني في دعاوى االحوال الشخصية8
 
 : االختصاص المكاني في دعاوى الحق العيني العقاري. 0

العقار ضمن اختصاصها تقام الدعاوي المتعلقة بالحق العيني العقاري في المحكمة التي يوجد 
ذا تعددت العقارات واتحد سبب االدعاء جاز اقامة الدعوى في محل احداها ، بغضِّ المكاني وا 

 .النظر عن محل إقامة المدعى عليه
 ت:ن والمنقوالواالختصاص المكاني في دعاوى الدي. 8

، لكن محكمة موطن المدعى عليهتقام الدعوى المتعلقة بالدين والمنقول في أن   األصل
و محل أ ،و المحل الذي نشأ فيه االلتزامأ المدعى عليه، مركز معامالت يمكناقامتها أمام محكمة

 و المحل الذي اختاره الطرفان ألقامه الدعوى.أ ،تنفيذ االلتزام
فتقام دعوى االفالس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر  : إذا كان المدعى عليه تاجراً  -

ذا تعددت،المفلس إلعماله  متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اختاره مركزا رئيساً  وا 
ذا اعتزل التجارة أو توفي فتقام الدعوى في محكمة موطن المدعى عليه. ،التجارية  وا 

القائمة أو التي في دور التصفية في المحكمة التي يقع  االشخاص المعنويةتقام الدعاوى على  -
 ي مركز االدارة الرئيس لشخص المعنوي.في حدود اختصاصها المكان

فتقام الدعوى في المحكمة التي يقع في  ،إذا لم يكن للمدعى عليه موطن وال سكن في العراق -
في  ًا دائماً أو سكن اً موطن -هو اآلخر–فإذا لم يكن للمدعي  ،دائرتها موطن المدعي أو سكنه

 العراق فتقام الدعوى في محاكم مدينة بغداد.
 :صاص المكاني في دعاوى االحوال الشخصيةاالخت. 3
 .تقام دعوى االحوال الشخصية في محكمة موطن المدعى عليه: أن  األصل -
 .محل العقدموطن المدعى عليه أو محكمة محكمة في يجوز ان تقام دعوى الزواج  لكن: -
كمة محل أو مح ،كما يجوز ان تقام دعوى التفريق أو الطالق في محكمة موطن المدعى عليه -

 .في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى ، أوالعقد
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و المدعى أ ،في محكمة محل اقامة المدعي وى نفقة االصول والفروع والزوجاتادعتقام  -
وتختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي بإصدار القسام الشرعي وتختص معها محكمة  ،عليه

 محل التركة بتحرير التركة.
 

 اني المبحث الث
 نظرية الدعوى القضائية

 ، وبيانوشروط قبولها ،تعريف الدعوى من الوقوف على القضائية الدعوى نظريةالبد  عند تفصيل 
، نظرية التبليغات القضائيةتفاصيل من الناحية العملية، ثم  بيان  إجراءات إقامة الدعوى المدنية

 وذلك في ثالثة مطالب كما يأتي:
 الدعوى وشروط قبولها.المطلب األول: تعريف 

 المطلب الثاني: إجراءات إقامة الدعوى المدنية.
 ليغات القضائية.بالمطلب الثالث: نظرية الت

 
 المطلب األول

 تعريف الدعوى وشروط قبولها 
في  شروط قبول الدعوى القضائيةفي الفرع األول، ثم  نبين  تعريف الدعوى القضائية وأنواعهانرى 

 يأتي:الفرع الثاني، كما 
 الفرع األول: تعريف الدعوى القضائية وأنواعها.

 .شروط قبول الدعوى القضائيةالفرع الثاني: 

 الفرع األول
 تعريف الدعوى القضائية وأنواعها 

 في بندين كما يأتي: هانواعالقضائية، ثم  بيان أ تعريف الدعوىالبد  من 
 البند األول: تعريف الدعوى.

 .عاوى القضائيةانواع الد البند الثاني:
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 البند األول
 تعريف الدعوى

وهو تعريف مقتبس من  ،طلب شخص حقه من اخر امام القضاء :تعرف الدعوى القضائية بأنها
 من مجلة االحكام العدلية. (9998)المادة  تحديدًا منالفقه االسالمي و 

 البند الثاني 
 انواع الدعاوى القضائية

 تقوم عليه على ثالث انواع هي: تقسم الدعاوى على اساس الحق الذي 
وهي الدعوى التي تقوم على حق شخصي، مثل الدعوى التي يقيمها  . الدعوى الشخصية:0

وهي دعاوى ال حصر لها الن الحقوق الشخصية ليس لها  ،الدائن على مدينه للمطالبة بالدين
 حصرًا.

 والدعاوي المدنية أنواع: . الدعوى المدنية:8
وهي التي يستند إلى حق عيني كدعوى الملكية ولما كانت الحقوق العينية  :الدعوى العينية -أ

 ردة على سبيل الحصر فان الدعاوى العينية واردة على سبيل الحصر.اأصلية والتبعية و 
وهي الدعوى التي تستند إلى حقين شخصي وعيني نشأ كالهما عن  الدعوى المختلطة: -ب

 عملية قانونية واحدة.
 لمنقولة والدعاوي العقارية:الدعاوي ا -ج

 : وهي الدعاوي التي يكون المدعى به )محل االدعاء( فيها مااًل منقواًل.الدعاوي المنقولة
: وهي الدعاوي التي يكون المدعى به )محل االدعاء( عقارا أو حقا عينيا الدعاوي العقارية

 عقاريًا، والدعوى العقارية تقسم إلى قسمين:
لدعاوى التي تحمي الحقوق العينية العقارية حماية مباشرة، أي ان المدعى وهي ا دعاوى الملكية:

 به هو الحق العيني، فالمدعي هو مالك العقار أو صاحب حق عيني عليه.
وهي الدعاوى التي يطالب فيها رافعها بحماية حيازته )والحيازة: وضع مادي به  دعاوى الحيازة:

علية على شيء يجوز التعامل فيه أو يستعمل بالفعل يسيطر الشخص بنفسه أو بالواسطة سيطرة ف
 حقا من الحقوق(، وتمتازدعاوى الحيازة بخصائص هي:

 دعوى الحيازة قررها القانون لحماية الحائز للشيء ويسر عليه إثباتها. -
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ان دعاوى الحيازة تحمي حقًا عينيًا عقاريًا، اما الحقوق العينية المنقولة فال يجوز فيها إقامة  -
 عوى حماية الحيازة، ألن  القاعدة تقضي بأن  )الحيازة في المنقول سند ]دليل[ الملكية(.د
الحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح ما لم يقم الدليل على عكس  -

 بذلك.
 تقس م دعاوى الحيازة إلى ثالثة أنواع هي:

إذا انتزعت منه الحيازة ان يطلب استرداد حيازته خالل  لحائز العقار دعوى استرداد الحيازة:أ/ 
 سنة من تاريخ االنتزاع.

وترفع هذه الدعوى في كل حاالت التعرض للحيازة، ودعوى منع  دعوى منع التعرض:ب/ 
 التعرض تقتضي حصول تعرض للحائز لم يبلغ حد نزع اليد.

من رفعها، حصول تعرض وهي تقضي لكي يتمكن المدعي  دعوى وقف االعمال الجديدة:ج/ 
 للحائز من جراء اعمال جديدة لم تتم، تهدد حيازته.

 
 الفرع الثاني

 شروط قبول الدعوى القضائية 
 :شروطثة الثيشترط لقبول الدعوى القضائية توافر 

يجب ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا باألهلية الالزمة الستعمال الحقوق التي : . االهلية0
ال وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوقتتعلق بها الدع وأهلية  ،وى وا 

 .االدعاء مماثلة ألهلية التعاقد
ًا خصمشخص ويكون ال ،(9)يجب ان تقام الدعوى على خصم قانوني . الصفة أو الخصومة:8

 قانونيًا في إحدى حالتين:

                                                           

الخصومة: )التحقق من الخصومة شرط اساسي في الدعوى إذ انها تعدُّ من النظام العام ويجوز  –المبدأ  -((9
ام المحكمة المختصة بنظر الطعن التمييزي( رقم الطعن بعدم توجهها في اية مرحلة من مراحل المرافعة وحتى ام

 99/9/2099 –تاريخ القرار  2099/ت/ح/8 –القرار 
الموافق  9482/صفر/ 94تشكلت الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية بتاريخ 

 واصدرت قرارها االتي.. 99/9/2099
 المميز /ر. م. ش.

 المميز عليه / ع. ك. ش.
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خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال يستثنى من ذلك ، و إذا ترتب على اقراه حكم األولى: 
دعوى تصحيح التولد و  ،مال الوقف تكون تجاه وخصومة المتولي ،الصغير والمحجور والغائب

ودعوى إثبات الزوجية من  ،توجه ضد وزير الصحة ومدير صحة المحافظة اضافة لوظيفتهما
 .تقام على أوالده الكبار متوفٍ 
فال تسمع الدعوى  ،و ملزمًا بشيء على تقدير ثبوت الدعوىأ اً محكومالشخص ن يكون أ الثانية:

، النعدام عنصر الفرض أو التي يرفعها شخص على اخر طالبا ان يقرضه ماال أو يتبرع له بشئ
 .االلزام هنا

من وراء مصلحة قانونية وجود  الدعوى مقيد بضرورةامة قإحق الشخص في  . المصلحة:3
ويقصد بالمصلحة الفائدة يبتغيه المدعي من وراء دعواه، دبي أو أحق مادي  وجودأي الدعوى، 

وللمصلحة  ،العملية التي يقرها القانون ويحميها والتي يراد تحقيقها نتيجة االلتجاء إلى القضاء
 :هي خصائص حددها القانون

ف ويختل ،ويتحقق العلم بالتحديد النافي للجهالة ،أي ان تكون غير مجهولة :ن تكون معلومةأ -أ
 التحديد حسب طبيعة المال أو العين المطالب بها.

                                                                                                                                                                      

والقاضي بتأييد  92/92/2090والمؤرخ في  2090/اعتراضية/991ت محكمة بداءة الشامية قرارها المرقم اصدر 
ورد دعوى المعترض ولعدم قناعة المميز اعاله  4/9/2090الصادر في  2090/ب/991الحكم الغيابي المرقم 

باب الواردة فيها ولدى ورودها طالبا نقضه لالس 28/92/2090بهذا القرار فقد طعن به تمييزا بالئحته المؤرخة 
 ووضعت القضية موضع التدقيق والمداولة واصدرت قرارها االتي.. 2099/ت/ح/8لهذه المحكمة سجلت بالعدد 

 القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن قدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر على القرار 

خالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة لم تتحقق عن وفاة )ف.ع.ع.( سيما وان المميز وجد انه غير صحيح وم
تعدُّ من النظام العام ويجوز الطعن بعدم توجهها في  وأنهاذلك يتعلق بالخصومة، وهو شرط اساسي في الدعوى 

ات المدنية(. من قانون المرافع 30اية مرحلة من مراحل المرافعة وامام المحكمة المختصة بنظر الطعن )المادة 
( من قانون المرافعات المدنية، وبما ان المحكمة 38/9ولما تقدم فكان على محكمة البداءة تطبيق احكام المادة )

سارت خالفا لما تقدم قرر نقض القرار المميز واعادة االضبارة الى محكمتها التباع ما تقدم على ان يبقى رسم 
من قانون المرافعات المدنية وباالتفاق في  290/8ادا الحكام المادة التمييز تابعا للنتيجة، وصدر القرار استن

 . 99/9/2099الموافق  9482/صفر/94
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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: ويقصد بهذا ان يكون الحق المطالب به في عريضة الدعوى غير معلق ن تكون حالةأ -ب
فإذا كانت كذلك فال يجوز قبول الدعوى إال بعد حلول االجل أو  ،على شرط أو مضاف إلى اجل

 تحقق الشرط.
أي غير ممكنة  ،ان ال تكون المصلحة مستحيلة الوقوعيقصد بهذا الشرط  ن تكون ممكنة:أ -ج

 واالستحالة على نوعين هما: ،التحقق
فال تسمع دعوى  ،وهي االستحالة الراجعة إلى مخالفة نصوص القانون :االستحالة القانونية -

 المطالبة باإلرث خالفا لإلحكام الشريعة االسالمية.
مثاًل ال تسمع دعوى إثبات  ،ة إلى طبيعة االموروهي االستحالة الراجع :االستحالة المادية -

 كبر منه سنًا.أخر آنسب شخص من 
وهذا يعني ان االعتداء قد وقع بالفعل على الحق أو المركز  :المصلحة المحققةأْن تكون  -د

فمن يطالب باإلرث يجب ان يثبت نسبة من المورث ووفاة هذا  ،القانوني الذي يراد حماتيه
مرافعات اجازت المادة السادسة من قانون ال، ومع ذلك مانع من موانع االرث المورث وعدم وجود

من  وحقيقياً  إذا تبين ان هناك تخوفا جدياً  المصلحة المحتملةبناء الدعوى على اساس  المدنية
 ومن تطبيقيات المصلحة المحتملة هي: (،المدعيمصالح ذوي الشأن )الحاق الضرر ب

 ،تقرير حق أو إنشاء مركز قانوني اوى يقصد من اقامتهاي دع: وهدعاوى تثبيت الحق -
نكار لهذا الحق.  ويشترط ان يكون هناك ثمة نزاع وا 

الزام شخص يدعي بحق له بذمة هي الدعاوى التي يقصد من اقامتها و  :دعاوى قطع النزاع -
ال حكم بعدم احقيته فيما يدعيهآ ن اهمها ، ومخر خارج المحكمة على ان يثبته امام المحكمة وا 

 .دعوى منع سفر المدين إال  بعد تقديم كفيل بأداء الدين
: هنا ال يوجد حق متنازع فيه بل هناك خشية من ضياع معالم واقعة تثبيت حالة ىدعاو  -

، ومن اهمها دعاوى )الكشف قانونية أو مادية يمكن ان تكون محل نزاع في المستقبل
 (9).المستعجل(

                                                           

الكشف المستعجل: )هدف الكشف المستعجل تثبيت الحالة الراهنة دون المساس بأصل الحق  –المبدأ  -((9
 وقراراته ال تحوز على حجية االمر المقضي به(.

 2001/ت/متفرقة / كشف مستعجل / 28رقم القرار/ 
 91/8/2001تاريخ القرار/ 
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 المطلب الثاني
 مة الدعوى المدنيةإجراءات إقا 

، لذا البد  من جوانب عملية، وكذلك إجراءات إقامة الدعوى المدنيةتتعلق بجوانب نظرية هناك 
 في فرعين، كما يأتي: بيان تلك الجوانب

 الجوانب النظرية إلجراءات إقامة الدعوى المدنية.الفرع األول: 
 مدنية.إلجراءات إقامة الدعوى ال لعمليةالجوانب االفرع الثاني: 

 الفرع األول
 الجوانب النظرية إلجراءات إقامة الدعوى المدنية

فوائد تحديد بيانات ، االشارة إلى المدنية الدعوى إقامة إجراءاتمتعلقة بلا النظرية الجوانبمن أهم 
، مع التعرف على معنى الجزاء المترتب على النقص في بيانات الدعوى، وبيان الدعوىعريضة 

واجب لاالبيانات االلزامية ، والحاالت التي يجيز فيها القانون ذلك، وأخيرًا وىوحدة عريضة الدع
 عليها، ونرى تفصيل ذلك في أربعة بنود، كما يأتي: عريضة الدعوى المدنيةاشتمال 

 .فوائد تحديد بيانات الدعوىالبند األول: 

                                                                                                                                                                      

 وأصدرت قرارها اآلـي: 91/8/2001تاريخ تشكلت محكمة استئناف كربالء االتحادية بصفتها التمييزية ب 
 المميز / م.ح.ع.

 المميز عليه / قرار محكمة بداءة الحسينية
 2001/كشف مستعجل /8أقام طالب الكشف المستعجل )م.ع.ع.( الدعوى لدى محكمة بداءة الحسينية بالعدد 

اوزين على حدود على المطلوب الكشف ضدهم )ع.ر.ح. وجماعته( وادعى أن المطلوب الكشف ضدهم متج
جنكنة من جهة اليمين واليسار ويارضه المدعو)خ.ح.ع.( بالمرور على القطعة أعاله 42م94قطعته المرقمة 

جراء  ويمنعه من السقي لذا طلب الحكم بإجراء الكشف وتحديد التجاوز وبعد أن جرت المرافعة الحضورية وا 
بحصول تجاوز حسب تقرير  2/8/2001تاريخ الكشف على حدود القطعة موضوع الدعوى أفهم ختام الكشف ب

سجل الطعن بالعدد  4/8/2001الخبير المساح ولعدم قناعة المميز بالقرار هذا فقد طعن به تمييزا بتاريخ 
 ووضعت االضبارة موضع التدقيق والمداولة. 2001/ت/متفرقة/كشف مستعجل/28

 القرار:
ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم

على القرار المميز وجد أنه صحيح ذلك ألن هدف الكشف المستعجل تثبيت حالة راهنة ويقصر الفصل فيه على 
االجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بأصل الحق وقراراته التحوز على حجية األمر المقضي به ومن 

ها أمام محكمة الموضوع عند الفصل بأصل الحق لن إجراءاته غير الزمة لها لذا قرر تصديق الممكن الطعن ب
 .91/8/2001القرار المميز ورد الالئحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالتفاق في 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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 الجزاء المترتب على النقص في بيانات الدعوىالثاني:  البند
 .وحدة عريضة الدعوىلث: الثاالبند 

 .البيانات االلزامية لعريضة الدعوى المدنيةالرابع:  بندال
 

 األولالبند 
 فوائد تحديد بيانات الدعوى 

 لتحديد بيانات الدعوى الفوائد اآلتية:
 ان مصلحة اطراف النزاع ان يعرفوا بالضبط ما هي االمور التي هي محل نزاع بينهم. -9
، لوقائع الموضوعية التي يستلزم إثباتها امام المحكمةباطرفي النزاع قبل  الدقيقة منلمعرفة ا -2

 ألن الجهل بها سيكون مدعاة لبذل جهود كبيرة وصرف نفقات. ؛فائدة كبيرة وهو أمر ذو
 عن طريق تحديد نقاط النزاع يمكن تحديد طبيعته ألجل تعيين االسلوب الصحيح للمرافعة. -8
، إذ سيتم ع في عريضة الدعوى بدقة يمنع من اقامة دعوى ثانيةتثبيت االمور محل النزا -4

 .حسم الدعوى من قبل القضاء بشكل نهائي
 الثاني بندال

 الجزاء المترتب على النقص في بيانات الدعوى

إذا وجد خطأ أو نقص في البيانات أنه: )من قانون المرافعات المدنية على  (20)نصت المادة 
ال تبطل الواجب ذكرها في عريضة ا لدعوى يطلب من المدعي أصالحه خالل مدة مناسبة وا 
امام محكمة االستئناف  اً وقرار اإلبطال يمكن الطعن فيه تمييز  ،العريضة بقرار من المحكمة

تصحيح عريضة الدعوى، عن طريق  ،اناط المشرع العراقي بالمدعي فقطقد و  ،(بصفتها التمييزية
التصحيح يتمثل بإضافة بيان ناقص أو تصحيح بيان  وهذا ،إكمال النقص في بيانات الدعوى

في البيانات الواجب من تلقاء نفسها ومحكمة الموضوع ال تمتلك سلطة أصالح الخطأ  ،معيب
ال  تبطل الدعوىذكرها في عريضة الدعوى  (9).، بل تطلب من المدعي ذلك، وا 

 

                                                           

: )الدعوى المبطلة كأن لم تكن 28/9/2098تاريخ القرار:  2098/ اتحادية/ تمييز/999 رقم القرار -((9
حق المدعي اذا ابطلت وبالتالي تلغى االجراءات التي اتخذت فيها كالحجز االحتياطي وايقاف التنفيذ والتظلم ومن 

 دعواه اقامتها مجددًا بعد ان يقدم تظلمًا جديدًا(.
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 الثالث بندال
 وحدة عريضة الدعوى 

فإذا اشتملت عريضة الدعوى على اكثر من واحدة م بعريضة ان كل دعوى يجب ان تقا األصل
 .دعوى فان المحكمة تكلف المدعي بحصر طلبه في دعوى واحدة وصرف النظر عن الباقي

 ، هو جواز اقامة دعوى واحدة بعدة ادعاءات في الحاالت التالية:االستثناء
 د السبب والخصوم.. يجوز االدعاء بعريضة واحدة بحق عيني على عدة عقارات إذا اتح9
 . يجوز االدعاء بعريضة واحدة بعدة حقوق شخصية وعينية منقولة.2
 . إذا تعدد المدعون وكان في ادعائهم اشتراك أو ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة.8
. إذا تعدد المدعى عليهم واتحد االدعاء ضدهم أو كان مرتبطا جاز اقامة الدعوى عليهم 4

 دة.بعريضة واح
و المترتبة أ )كالمطالبة بالدين + الفوائد(، . يجوز ان تتضمن العريضة الطلبات المكملة للدعوى2

)كالمطالبة  و المتفرعة عنهاأ )كالمطالبة برد المغصوب + ما انتجه من ثمار وفوائد(، عليها
 .بالتعويض عن األصابة الجسدية بسبب الدهس مثاًل + التعويض عن نسبة العجز الدائم(

 الرابع بندال
 البيانات االلزامية لعريضة الدعوى المدنية

 يجب أن  تشتمل عريضة الدعوى المدنية على البيانات االلزامية اآلتية:
/ اسم المحكمة التي تقام أمامها الدعوى )نوعيًا + مكانيًا( ]مثل محكمة بداءة الكرخ، محكمة 9

 األحوال الشخصية في الكرادة[.
 .عوىتاريخ عريضة الد/ 2
/ ذكر اسم كل من المدعي والمدعى عليه وشهرتهما وعملهما وتافصيل محل سكنهما أو 8

 عملهما.
 / بيان المحل المختار للمدعي لغرض إجراء كافة التليغات المتعلقة بهذه الدعوى عليه.4
 / بيان موضوع الدعوى بشكل تفصيلي.2
سببت في حصول النزاع( وأدلتها )أي وقائع الدعوى )القانونية أو الحوادث المادية التي ت/ 9

وسائل اإلثبات التي حددها القانون لتأكيد أو نفي االدعاء(، وطلبات المدعي )وهو األمر أو 
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النهي الذي يطلب المدعي من المحكمة اصداره لضمان حقه، أو ردِّ االعتداء الذي وقع عليه 
زالة آثاره(، وأسانيدها )أي المصدر القانوني لاللتزام م  ن بين مصادر االلتزام الخمسة(.وا 

 / توقيع المدعي أو وكيله إذا كان الوكيل مفوضًا بسند مصدقًا عليه من جهة مختصة.9
 

 الفرع الثاني
 ة إلجراءات إقامة الدعوى المدنيةالجوانب العملي 

 ، منالمدنية الدعوى إقامة إجراءاتمتعلقة بلا العملية الجوانبأفرز التعامل اليومي عددًا من 
 ثار، وكذلك اآلة تقديم عريضة الدعوى، وطريقكيفية تحرير عريضة الدعوى المدنية عملياً أهمها 

حسم الدعوى تي تعيق لاالمعوقات العملية ، وأهمِّ قامة الدعوى القضائيةإ القانونية المترتبة على
 ، ونرى كاًل من ذلك في أربعة بنود، كما يأتي:المدنية

 .ريضة الدعوى المدنية عملياً البند األول: كيفية تحرير ع
 .كيفية تقديم عريضة الدعوىالبند الثاني: 

 .آثار اقامة الدعوى القضائية: البند الثالث
 البند الرابع: المعوقات العملية لحسم الدعوى المدنية.

 
 البند األول

 كيفية تحرير عريضة الدعوى المدنية عملياً 
ن  تشتمل عليها عريضة الدعوى المدنية، واآلن سبق أن  درسنا البيانات االلزامية الواجب أ -9

تشتمل على  -جميعاً –يصحُّ التساؤل عن كيفية االبداع في صياغة عريضة أية دعوى، مع أنها 
إلى تمايز المحامين والمختصين بالقانون، في كيفية طرح  -ابتداءً –البيانات ذاتها؟ ويجب االشارة 

اسكة، وفي االستدالل الدقيق بالنصوص القانونية موضوع الدعوى، وفي الصياغة اللغوية المتم
 ذات المساس المباشر بموضوع الدعوى.

ونورد في هذا الموضع، عددًا من األمثلة العملية لكيفية صياغة الدعوى المدنية، متحرين  -2
بين أكثر الدعاوى تداواًل، وأشدِّها مساسًا بعمل المحامي، ورجل القانون،  -قدر االمكان–التوفيق 

 سيما عند أول ممارسته للمحاماة، وبداية تم اسه مع القانون من الناحية العملية.ال 
 مثال عملي:  -8
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س/ بصفتك محاميًا محترفًا، راجعتك السيدة )هناء محمد علي الطائي(، التي تعمل معلمة في 
/مجاور في دار والدها بمنطقة الجمعية بالرمادي -حالياً –مدرسة أم القرى االبتدائية، والتي تسكن 

بناية نادي النصر الرياضي، لغرض طلب إقامة دعوى بالتفريق للخالف المستحكم بينها وبين 
زوجها السيد )إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم(، والذي يعمل مدرس ًا في ثانوية االشبال للبنين، ويسكن 

ريق من في الرمادي /الورار قرب جامع الرحيم، أكتب عريضة دعوى تطلب فيها )هناء( التف
زوجها )إبراهيم( علمًا أن  لديها بينة شخصية من أفراد اسرتها تثبت المشاكل والخالفات بينهما، 

الصادر عن محكمة  20/9/2001في  4023وقد جلبت لك صورة من عقد زواجهما المرقم 
 91294االحوال الشخصية في الرمادي، كما قامت بتنظيم وكالة عامة عنها باسمك، والمرقمة 

 الصادرة عن دائرة الكاتب العدل في الرمادي. 92/2/2092في 

 

 ج/ تكون عريضة الدعوى لهذه الواقعة على النحو اآلتي:
 السيد قاضي محكمة األحوال الشخصية في الرمادي المحترم 

المدعية: هناء محمد علي الطائي/ تعمل معلمة في مدرسة أم القرى االبتدائية/ تسكن الرمادي 
 ...........وكيلها المحامي )أو المحامية( -ور بناية نادي النصر الرياضيحي الجمعية مجا

المدعى عليه: إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم/ يعمل مدرس  في ثانوية االشبال للبنين/ يسكن الرمادي 
 حي الورار قرب جامع الرحيم.

 جهة االدعاء:
لطائي( الداخل بها شرعًا بموجب إن  المدعى عليه هو زوج موكلتي المدعية )هناء محمد علي ا

الصادر عن محكمة االحوال  92/2/2001في  4023عقد الزواج الشرعي الصحيح المرقم 
–الشخصية في الرمادي، وبالنظر لكثرة المشاكل والخالفات بينهما إلى الحدِّ الذي أصبح يستحيل 

نطلب من عدالة محكمتكم استمرار الحياة الزوجية بينهما كما يريدها الشرع الحنيف، لذا  -معه
 الموقرة:

 دعوة المدعى عليه إلى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من هذه الالئحة. -أ
الحكم بالتفريق بين موكلتي المدعية )هناء محمد علي الطائي(، للخالف المستحكم   -ب

 لسنة 933( من قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 49بينهما استنادًا ألحكام المادة )
 المعد ل. 9121
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وتحميل المدعى عليه الرسوم العدلية والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة كافة. مع   -ت
 التقدير

 األدلة الثبوتية:

الصادر عن محكمة االحوال الشخصية في  92/2/2001في  4023: عقد الزواج المرقم 9
 الرمادي.

 : البينة الشخصية التي تثبت الخالف المستحكم.2
 البيِّنات القانونية.: سائر 8

 )توقيع( المدعية
 هناء محمد علي الطائي

 ....... بموجب الوكالة العامة .وكيلها )أو وكيلتها(المحامي )أو المحامية(
 92/2/2092في 91294المصدقة من كاتب عدل الرمادي المرقمة 

 
 مثال عملي: -4

(، التي تعمل معلمة في س/ بصفتك محاميًا محترفًا، راجعتك السيدة )هناء محمد علي الطائي
في دار والدها بمنطقة الجمعية بالرمادي/ مجاور  -حالياً –مدرسة أم القرى االبتدائية، والتي تسكن 

( 2090بناية نادي النصر الرياضي، لغرض طلب إقامة دعوى بالنفقة لها ولطفليها )محمد تولد 
ثر مستحكم بينها وبين زوجها (، بالنظر لكونها تاركة دار الزوجية على أ9092و )فاطمة تولد 

السيد )إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم(، والذي يعمل مدرس ًا في ثانوية االشبال للبنين، ويسكن في 
الرمادي /الورار قرب جامع الرحيم، أكتب عريضة دعوى تطلب فيها )هناء( النفقة لها ولطفليها 

شخصية من أفراد اسرتها تثبت المقدرة  المذكورين، من زوجها )إبراهيم(، علمًا أن  لديها بينة
الصادر  20/9/2001في  4023المالية للزوج، وقد جلبت لك صورة من عقد زواجهما المرقم 

عن محكمة االحوال الشخصية في الرمادي، ونسخ مصورة من بطاقة األحوال المدنية للطفلين 
لة عامة عنها باسمك، )محمد( و)فاطمة( وكالهما في سنِّ الحضانة، كما قامت بتنظيم وكا

 الصادرة عن دائرة الكاتب العدل في الرمادي.  92/2/2092في  91294والمرقمة 

 ج: تكون عريضة الدعوى لهذه الواقعة على النحو اآلتي:

 السيد قاضي محكمة األحوال الشخصية في الرمادي المحترم 
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البتدائية/ تسكن الرمادي المدعية: هناء محمد علي الطائي/ تعمل معلمة في مدرسة أم القرى ا
 ...........وكيلها المحامي )أو المحامية( -حي الجمعية مجاور بناية نادي النصر الرياضي

المدعى عليه: إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم/ يعمل مدرس  في ثانوية االشبال للبنين/ يسكن الرمادي 
 حي الورار قرب جامع الرحيم.

 جهة االدعاء:
هو زوج موكلتي المدعية )هناء محمد علي الطائي( الداخل بها شرعًا بموجب إن  المدعى عليه 

الصادر عن محكمة االحوال  92/2/2001في  4023عقد الزواج الشرعي الصحيح المرقم 
( و)فاطمة 2090الشخصية في الرمادي، وقد ولدت له من فراش الزوجية الطفلين )محمد تولد 

خالفات بينهما وطرد المدعى عليه لموكلتي المدعية (، وبالنظر لوجود مشاكل و 2092تولد 
ذ أن  نفقة كل انسان في ماله إال  الزوجة فنفقتها في مال زوجها، لذا  وولديها من دار الزوجية، وا 

 نطلب من عدالة محكمتكم الموقرة:
 دعوة المدعى عليه إلى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من هذه الالئحة. -أ

 ه بتأديته إلى موكلتي المدعية )هناء محمد علي الطائي(:الحكم بإلزام  -ب
.... )مدة ال تزيد على سنة سابقة على تاريخ إقامة .نفقة ماضية لها من تاريخ الترك في -

 الدعوى(.
نفقة مستمرة للطفلين )محمد( و )فاطمة(، من تاريخ إقامة هذه الدعوى، وذلك حسب  -

( من قانون األحوال الشخصية العراقي 89المادة ) تقدير الخبراء المختصين، استنادًا ألحكام
 المعد ل. 9121لسنة  933النافذ رقم 

أطلب فرض نفقة مؤقتة لموكلتي على وجه االستعجال  ،ولحين إصدار قرار نهائي بالنفقة -ت
  وبالمبلغ الذي تراه محكمتكم الموقرة مناسبًا.

ضائية وأتعاب المحاماة كافة. مع وتحميل المدعى عليه الرسوم العدلية والمصاريف الق  -ث
 التقدير

 األدلة الثبوتية:
الصادر عن محكمة االحوال الشخصية في  92/2/2001في  4023: عقد الزواج المرقم 9

 الرمادي.
 : صور ضوئية ملونة من بطاقتي األحوال المدنية للطفلين )محمد( و)فاطمة(.2
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 ات راتب المدعى عليه. : كتاب رسمي من مديرية تربية األنبار يتضمن مفرد8
 : سائر البيِّنات القانونية.4

 )توقيع( المدعية
 هناء محمد علي الطائي

 ....... بموجب الوكالة.المحامي )أو المحامية( وكيلها )أو وكيلتها(
 92/2/2092في 91294العامة المصدقة من كاتب عدل الرمادي المرقمة 

 
 مثال عملي: -2

السيد )عبد الغفور حسين علي السامرائي( وهو تاجر ومالك  س/ بصفتك محاميًا محترفًا، راجعك
العزيزية والحوز والواقعة  23مقاطعة  2293/ 998للعمارة المشيدة على قطعة األرض المرقمة 

مجاور محطة تعبئة وقود الصابرين، ويسكن في دار مجاورة للعمارة  90في الرمادي شارع 
خلية أحد المحالت الموجودة في العمارة، والمستأجر المذكورة، وطلب إليك أن  تقيم له دعوى بت

( الف دينار شهريًا، من قبل السيد )نجيب أحمد جاسم( الساكن في 220ببدل شهري قدره )
الرمادي، الصوفية مجاور جامع الصالح، كمحل لبيع المواد الغذائية، بسبب امتناع المستأجر 

وحتى  ،ماضية، اعتبارًا من شهر كانون الثانيالمذكور عن تسديد بدالت إيجار األشهر الخمسة ال
إلى المستأجر  90/2/2092في  24999، وقد قمت أنت بتوجيه االنذار المرقم 2092شهر أيار

المذكور طالبًا إليه تسديد البدل في الموعد القانوني المحدد، لكنه لم يسدد، كيف ت صيغ دعوى 
والمصدقة من  2/2/2092في  29844المرقمة  التخلية بعد أن  نظ م لك المدعي الوكالة الخاصة

 دائرة الكاتب العدل في الرمادي.

 ج: تكون عريضة الدعوى لهذه الواقعة على النحو اآلتي:
 السيد قاضي محكمة البداءة في الرمادي المحترم. 

مجاور  90المدعية: عبد الغفور حسين علي السامرائي/ يعمل تاجر / يسكن الرمادي شارع 
 ...........وكيله المحامي )أو المحامية( -الصابرينمحطة وقود 

المدعى عليه: نجيب أحمد جاسم/ صاحب محل لبيع المواد الغذائية/ يسكن الرمادي الصوفية 
 مجاور جامع الصالح.

 جهة االدعاء:
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إن  المدعى عليه مستأجر للمحل الواقع في العمارة العائدة لموكلي المدعي عبد الغفور حسين 
العزيزية والحوز والواقعة  23مقاطعة  998/2293مرائي والمشيد على القطعة المرقمة علي السا

( دينار شهريًا، وقد امتنع عن تسديد بدالت إيجار 220في الرمادي، ببدل إيجار شهري قدره )
، 90/2/2092في  24999، وتم  توجيه االنذار المرقم 9/9/2092خمسة أشهر اعتبارًا من 

، لكنه 99/2/2092، الذي تبل غ به أصوليًا بتاريخ 2092جار شهر أيار بوجوب دفع بدل إي
 امتنع عن تسديد البدل، لذا نطلب من عدالة محكمتكم الموقرة:

 دعوة المدعى عليه إلى المرافعة بعد تبليغه بنسخة من هذه الالئحة. -أ
 998/2293مرقمة الحكم بإلزامه بتخلية المحل العائد لموكلي والمشيد على القطعة ال  -ب

( من القانون المدني العراقي النافذ رقم 949العزيزية والحوز استنادًا ألحكام المادة ) 23مقاطعة 
 المعد ل. 9129لسنة  40
، 2092واالحتفاظ لموكلي بحق المطالبة ببدالت األشهر الخمسة اعتبارًا من كانون الثاني  -ت

( فقط مليونًا ومائتين وخمسون الف دينار 9220000، والبالغ مجموعها )2092وحتى أيار 
  عراقي، بدوى مستقلة.

وتحميل المدعى عليه الرسوم العدلية والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة كافة. مع   -ج
 التقدير

 األدلة الثبوتية:
 : عقد االيجار المبرم بين الطرفين.9
ادرة من دائرة التسجيل العزيزية والحوز ص 23م  998/2293: صور قيد القطعة المرقمة 2

 العقاري في الرمادي.
 : سائر البيِّنات القانونية.8

 )توقيع( المدعي
 عبد الغفور حسين علي السامرائي

 ....... بموجب الوكالة.المحامي )أو المحامية( وكيله )أو وكيلته(
 2/2/2092في 29844الخاصة المصدقة من كاتب عدل الرمادي المرقمة 

 
 مثال عملي: -9
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تك محاميًا محترفًا، راجعك السيد )عبد الستار محمد مصطفى( طالبًا إليك إقامة دعوى س/ بصف
تمليك له نظرًا لشرائه الدار التي يسكنها مع أفراد عائلته حاليًا، والتي كان يشغلها بصفة مستأجر، 

ب السوق والواقعة في حي االندلس بالرمادي، بسب 34مقاطعة  924والمشيد على القطعة المرقمة 
امتناع ورثة البائع )المتوفى سعيد صليبي نجم( أوالده كل من )أحمد ومحمد ومحمود وسعاد و 
أسماء( عن نقل الملكية باسمه عقب وفاة مورثهم البائع رحمه اهلل تعإلى، لعدم علمهم بواقعة 
البيع، وجميعهم يسكنون حاليًا في دار لهم في الرمادي حي المعلمين مجاور معهد ابن رشد 

، المتضمنة قيام 9113/ 9/ 99غات والترجمة، وقد أبرز لك مقاولة البيع والشراء المؤرخة لل
 34م 924)المتوفى سعيد صليبي نجم( بيع كامل الدار المشيد على قطعة األرض المرقمة 

ن  80000000السوق، وأنه استلم بدل البيع البالغ ) ( ثالثون مليون دينار عراقي عد ًا ونقدًا، وا 
 -أيضاً –د مذيل بتوقيعين منسوبين للبائع والمشتري، وبحضور عدد من الشهود الموقعين العق

....... ....... في.على مقاولة البيع المذكورة، كما قدم لك نسخة من الوكالة العامة المرقمة
مصدقة من كاتب عدل........ باسمك كوكيل عنه، كيف تقوم بصياغة دعوى التمليك في ضوء 

 اله؟المعطيات اع
 ج: تكون عريضة الدعوى لهذه الواقعة على النحو اآلتي: 

 السيد قاضي محكمة البداءة في الرمادي المحترم 

المدعية: عبد الستار محمد مصطفى/ يعمل كاسب / يسكن الرمادي حي االندلس وكيله المحامي 
 ...........)أو المحامية(

والد وبنات )المتوفى سعيد صليبي نجم( المدعى عليهم:  أحمد ومحمد ومحمود وسعاد وأسماء أ
 يسكنون الرمادي /حي المعلمين/ مجاور معهد ابن رشد للغات والترجمة. إضافة للتركة.

 جهة االدعاء:
السوق من  34مقاطعة  924المرقمة سبق لموكلي وأن اشترى الدار المشيد على قطعة األرض 

مقاولة البيع والشراء المؤرخة  مورِّث المدعى عليه )المتوفى سعيد صليبي نجم( بموجب
 ( ثالثون مليون دينار عراقي. 80000000بمبلغ نقدي قدره ) 99/9/9113

ذ أن  مورث المدعين قد استلم البدل كاماًل في حينه، وأقر  بذلك في مقاولة البيع، وأن  موكلي قد  وا 
ث منشآت وأضاف قام بإشغال الدار مع عائلته وتصر ف فيها تصرف المالكين، وقام بإحدا
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لذا نطلب من عدالة مشيدات، وأن  شهود البيع الموقعين على المقاولة ال زالوا على قيد الحياة، 
 محكمتكم الموقرة:

 دعوة المدعى عليهم إلى المرافعة بعد تبليغهم بنسخ من هذه الالئحة. -أ
يد على القطعة الحكم  بتمليك موكلي المدعي )عبد الستار محمد مصطفى( الدار المش   -ب

السوق واالشعار إلى مديرية التسجيل العقاري في األنبار لتسجيل الدار  34م  924المرقمة 
باسمه في سجالتها الرسمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، استنادًا ألحكام قرار مجلس قيادة 

، 9191لسنة  9298 وتعديله بقرار المجلس ذاته والمرقم 9191( لسنة 9913الثورة السابق رقم )
 المعد ل. 9129لسنة  40وأحكام القانون المدني العراقي النافذ رقم 

صدار قرار  -ت وضع اشارة عدم التصرف على قيد العقار موضوع هذه الدعوى لحين حسمها وا 
نهائي بشأنها تالفيًا إلجراء أي تصرف قانوني عليه أثناء نظر الدعوى من شأنه أن  يتسبب في 

  ي عليه.ضياع حقوق
وتحميل المدعى عليه الرسوم العدلية والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة كافة. مع   -ح

 التقدير
 األدلة الثبوتية:

 .99/9/9113: مقاولة البيع والشراء المبرمة بين الطرفين بتاريخ 9
 .السوق صادرة من دائرة التسجيل العقاري في الرمادي 34م 924: صور قيد القطعة المرقمة 2
:الكشف الموقعي من قبل محكمتكم الموقرة على الدار للتأكد من إشغالي له وتصرفي فيه 8

 تصرف المالكين.
 : سائر البيِّنات القانونية.4 

 )توقيع( المدعي
 عبد الستار محمد مصطفى

 ....... بموجب الوكالة.وكيله )أو وكيلته(المحامي )أو المحامية(
 ................ في.المرقمة .....العامة المصدقة من كاتب عدل
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 البند الثاني
 كيفية تقديم عريضة الدعوى

 .تقدم عريضة الدعوى إلى قاضي المحكمة مباشرة وال يجوز تقديمها إلى غيره -
تسجيلها في نفس اليوم في سجل  لغرض يقوم القاضي بتحويلها إلى المعاون القضائي -

، ويضع عليها ختم المحكمة ،ة تقديم الدعوىحسب اسبقي أي اعطائها رقم تسلسلي ،االساس
قانون الرسوم ل اً وفق عنها الستيفاء الرسم القانونيويرسلها إلى الحسابات ]صندوق المحكمة[ 

 .9139لسنة  994العدلية رقم 
وبعد تحديد اليوم المعين لنظر  ،الدعوى ]المرافعة[ تعين المحكمة يوما للنظر فيبعد دفع الرسم  -

مع  ،إلى الخصم بلغ القضائيصورة عريضة الدعوى ومستمسكاتها بواسطة المالدعوى تبلغ 
، واحدة تبقى لديه مع نسخ من كافة األوراق المقدمة دعوته للمرافعة بورقة تبليغ واحدة من نسختين

 .من المدعي، والثانية تعاد إلى المحكمة مشروحًا عليها تبليغ )أو عدم تبليغ( المطلوب تبليغه
 ثالبند الثال

 ثار اقامة الدعوى القضائيةآ
قائمة من تاريخ دفع الرسم  المدنية  الدعوى ايترتب على إقامة الدعوى المدنية أثار قانونية، وتعدُّ 

 :هيثار قانونية آ ى دخول الدعوى حيز الوجود القانوني، عدةيترتب علو  ،القضائي عنها
هو قيام حالة  ،دعوى امام القضاءاالثر المهم الذي يترتب على رفع ال قيام حالة النزاع:/ 0

، وال يستطيع إلى اصدار حكم فيها لتزام القاضي بضرورة نظر الدعوى وصوالً مم ا يعني ا ،النزاع
ال  ع د  مرتكبًا لجريمة االمتناع عن إحقاق الحق  .االمتناع عن ذلك تحت أية ذريعة، وا 

يقطع التقادم المانع من سماع الدعوى  ،مام القضاءلمدنية أقامة الدعوى اإقطع مدة التقادم: / 8
تنقطع المدة المقررة لعدم بقولها: )من القانون المدني  (489)وهذا ما نصت عليه المادة  ،بشأنها

سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة عن غلط 
 (9).(مغتفر

                                                           

 قطع مدة التقادم –لمبدأ ا -((9
 ان الدعوى التي تقام خالل المدة القانونية وتبطل تقطع مدة التقادم ويجوز اقامتها مجددا

 2090/حقوقية/12رقم القرار/ 
 90/2/2090تاريخ القرار/ 
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الفوائد  اقستحقامن القانون المدني وقت  (999)حددت المادة  سريان الفوائد القانونية:/ 3
تأخر المدين في يو  ،معلوم المقدار وقت نشوء االلتزام ،من النقود ن محل النزاع مبلغاً و كي عندما

وتسري  ،ان يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية ن ملزماً و كفانه ي ،الوفاء به
، وعلى العكس من ذلك يرى الفقه االسالمي التمييز ئية بهاهذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضا

                                                                                                                                                                      

 واصدرت قرارها االتي: 2/2090/ 90ناف الكرخ بصفتها التمييزية بتاريختشكلت رئاسة محكمة استئ
 المميز/ع.ح.ع.

 المميز عليه / وزير التجارة اضافة لوظيفته
ادعى المدعي )المميز( لدى محكمة بداءة الكاظمية انه امر السيد وكيل وزارة التجارة حسب االمر الوزاري المرقم 

المتضمن  99/9/2001في  92129الدارية المالية /قسم االفراد المرقم الصادر بموجب كتاب الدائرة ا 8020
تضمينه مبلغ قدره ثالثة وعشرون مليون وستمئة وستة وعشرون وثمنمئة وخمسون دينار بالتضامن مع )ع.أ.م.( 

طن شلب عنبر على ان يسدد مع المدين الثاني مبلغ التضمين اعاله صفقة واحدة وفي  841/89عن قيمة نقص 
استنادا  9199( لسنة 29لة امتناعهما يستحصل منهما وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )حا

وهذا القرار قابل لالعتراض عليه امام محاكم البداءة خالل  2009( لسنة 92( منالقانون رقم )9و4للمادتين )
اثناء  2001/ب/9222لدعوى المرقمة وقد اقام ا 28/9/2001ثالثون يوما من تاريخ التبليغ وانه تبلغ بتاريخ 

وابطلت نتيجة طلب مقدم من قبل وكيل المدعى  2009( لسنة 92الفترة الزمنية المحددة له بموجب القرار رقم )
وقد قطعت الفترة الزمنية المحددة له عليه طلب دعوة المدعى عليه وزير التجارة اضافة  9/1/2001عليه بتاريخ 

بالغاء قرار التضمين ومنع معارضة المدعى عليه في تضمينه المبلغ المشار اليه لعدم لوظيفته للمرافعة والحكم 
وجود نقص في مخزن الشلب وان النقص الحاصل ان وجد فهو نتيجة جفاف الشلب وهو ضمن السماحات 

ت المسموح بها في الوزارة وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف ونتيجة المرافعة اصدر 
حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله  2001/ب/9214وعدد  80/92/2001المحكمة بتاريخ 

مبلغا قدره مئة وخمسون الف   المصاريف القضائية وبضمنها اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه الموظف الحقوقي
 .93/9/2090رخة في دينار ولعدم قناعة المميز بالحكم المذكور طعن به وكيله تمييزا بالئحته المؤ 

 القرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكال ولدى عطف النظر 
على القرار المميز وجد ان محكمة البداءة ردت الدعوى بحجة ان الدعوى اقيمت بعد فوات المدة القانونية 

وان اقامة الدعوى المبطلة خالل  2009( لسنة 92ن التضمين رقم )( من قانو 2المنصوص عليها في المادة )
المدة القانونية اليقطع التقادم وان هذا االتجاه من محكمة البداءة يخالف ما استقر عليه قضاء هذه الهيئة من ان 

القرار المميز الدعوى التي اقيمت خالل المدة القانونية وابطلت تقطع التقادم ويجوز اقامتها مجددا لذا قرر نقض 
واعادة االضبارة للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار باالكثرية في 

20/2/2090. 
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 

 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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بين المدين بمبلغ من النقود الممتنع تعنتًا عن الوفاء، والممتنع لعجزه عن الوفاء، فيعطي العاجز 
مهلة تعرف بـ)نظرة الميسرة(، ويجبر المتعنت على األداء، أما القوانين الوضعية فال تفرق بين 

 ئد التأخيرية لمجرد مرور أجل الوفاء.المدينين، وتحكم بالفوا
 

  البند الرابع
  مدنيةحسم الدعوى الل العملية معوقاتال

بيسر  المدنية وىاالدع حسمتي تقف في سبيل لا العملية المعوقاتأفرز التعامل اليومي عددًا من 
ما و ، وىبعريضة الدع ما يتعلقوسهولة كمكا أرادها التنظيمالقانوني، من وأهم  تلك المعوقات 

بمعرفة المحكمة صحبة  إجراء الكشف ،الرسومو  ،الوكالة، و الخصومةو  القضائية، بالتبليغات يتعلق
بأنواعها المختلفة التي نصت عليها قوانين  اليمينوتأدية  الفنية، الخبرةو  الخبراء القضائيين،

تفصيل كل ذلك في  القضائية، ونرى الطعن باألحكام والقرارات.وطرق ، اتعاب المحاماةو اإلثبات، 
 اآلتية: ثني عشرالفقرات اإل

 أهمية تجاوز المعوقات في حسم الدعاوى المدنية.: أوالً 
 .بعريضة الدعوى فيما يتعلق: ثانياً 

 .بالتبليغات فيما يتعلق: ثالثاً 

 .بالخصومة فيما يتعلقرابعًا: 

 .فيما يتعلق بالوكالةخامسًا: 

 .بالرسوم فيما يتعلقسادسًا: 

 .بإجراء الكشف يما يتعلقف سابعًا:

 .فيما يتعلق بالخبرةثامنًا: 

 .باليمين فيما يتعلق تاسعًا:

 .باتعاب المحاماة فيما يتعلقعاشرًا: 

 .فيما يتعلق بالطعن باألحكام والقراراتحادي عشر: 

 .ببعض الدعاوى الخاصة فيما يتعلقثاني عشر: 
 

 :ةأواًل: أهمية تجاوز المعوقات في حسم الدعاوى المدني
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 ولم ا ،الغاية األساسية للقضاء هو ضمان الحماية القانونية للناس كافة على سواء بينهم لما كانت
جب ان تكون االجراءات التي و  ،هو الذي ينظم طرق التقاضيالمدنية كان قانون المرافعات 

 إنما ،عادلةالصادرة عن القضاء تكون االحكام  ن  أوال يكفي  ،الغاية تحقيق تلكرسمها قاصدة 
محكمة  ،الضماناتكافة مستوفية  ،قليلة الكلفة ،ناجزة ،تكون سريعة ن  أ ،ذلكفضاًل عن يلزم 

 .االجراءات
حالتها إ ذمن ،م بكافة إجراءات السير في الدعوىاماإللقاضي الينبغي على  ذلك،وألجل تحقيق 

 ق عندما نقول أن  ال نجافي الحو  ،فيها نهائيصدار الحكم الحتى إو  القانوني، الرسم الستيفاء
جهات مع وجود  وعن سرعة حسمها، المسؤول الرئيس عن تأخير حسم الدعوىهو لقاضي ا

 ،والدوائر الحكومية ن وغيرهم،المحامي الء منالخصوم والوكك ،المسؤولية من اخرى تتحمل جزءً 
 .التبليغات القضائيةالقائمين على إجراء و 

يام المدعي عند اقامة الدعوى ذكر عنوانه وعنوان المدعي عدم قفمم ا ي عيق حسم الدعوى المدنية، 
تي اشترط قانون المرافعات المدنية ربطها عدم ربط المستمسكات الدقيقة، و و  ةكاملبصورة عليه 

كثرة طلبات وكذلك الحال بالنسبة ل ،يعيق حسم الدعوى اً سبب دُّ ذلكيع ؛ إذالدعوى مع عريضة
 المطلوبة، فهذا األمر مستمسكاتتحت ذريعة تقديم المال كثرة االستهن و لمحاميالتأجيل من ا

إذ أن   ،يبقى هو المسؤول الرئيسعلى الرغم من أن  القاضي  ،في تأخير حسم الدعوىمهم عامل 
 .بإمكانه معالجة النواقص واالخطاء وفقًا للقانون

تم والتي الدعوى  تؤدي الى تأخير حسم المعوقات التيما يمكن اإلشارة إليه من  هم  أ عل  لو  
نتهاءًا ابتداءًا من عريضة الدعوى وا ،معالجتها واجب القاضييقع على و  ًا،تشخيصها عملي

 ، ما يأتي:بصدور الحكم الفاصل فيها
 :عريضة الدعوىب فيما يتعلق ثانيًا:

اال  تقد م إليه، ا، عندمللتسجيل واستيفاء الرسمالمدنية  حالة الدعوىإعلى القاضي عدم يتوجب 
 49المنصوص عليها في المادتين )االلزامية بيانات ال على كافةتشمل  هانأ نتاكد مأن  يبعد 

 :األمور اآلتية تحديدًا من توافر التأكد ، وعليه( من قانون المرافعات المدنية49و
 وكذلك تبليغ المدعي عند ،لغرض سرعة تبليغ المدعى عليه ،لمتداعينتثبت العنوان الكامل ل :9

 الوكالة، ... الخ. و اعتزل الوكيلأ طعن،الدعوى منقوضة من محكمة ال تدور  كما لو الحاجة،
 .ربط نسخ كافية من عريضة الدعوى :2
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 ،نظاميالو أ ،شرعيالقسام الو أ ،صورة قيد العقارمثل  الضرورية،المستمسكات كافة ربط   :8
 .المنظورةخر له عالقة بالدعوى آمستمسك و أو سند أعقد أي  و أ
 .ق من استيفاء الرسم القانوني وفقًا لقانون الرسوم العدلية قبل توقيع ورقة التبليغالتحق :4
 ذكر االسم الثالثيالتأكد من و  ،و المدعى عليهمأسماء المدعين ذكر أتسلسل مالحظة يجب  :2

والد )أ عبارةو أ (خوانها  و ) مع ذكر كلمة وعدم االكتفاء باسم المدعى عليه االول ،لكل واحدالكامل 
، وسائر العرائض المقدمة التمييزية وأن االستئنافية و الطع ائضفي عر  يصدق هذا األمرو  (،فالن

 غلى القضاء.
 :التبليغاتب فيما يتعلق :ثالثاً 

ومدى موافقتها للقانون من  ،ن يتحقق في الجلسة االولى من صحة التبليغاتأعلى القاضي 
 .المرافعات المدنيةمواد قانون وفق ما منصوص عليه في  ،عدمه
 :الخصومةب فيما يتعلقرابعًا: 

هناك نوعان من السيما وقد وأن   ،يتحقق من توجه الخصومة لكال المتداعين ن  أ على القاضي
 ،وهما الخصومة الناقصة والخصومة المعدومة ،الخصومة على القاضي ان يكون ملمًا بهما

الدعوى، و تقام عليه أو مدير دائرة الزراعة الدعوى أ ،م مدير المدرسة الثانويةييق ن  أاالولى مثال و 
وبالتالي  ألن  يكون خصمًا في الدعوى المدنية، قانونية التي تؤهلهالشخصية وهو ال يملك ال

بادخال الوزير المختص الذي تتبعه  ،كمال الخصومةحضور المرافعة فيها، األمر الذي يستلزم إ
كثير من  على العكس من ،لديه شخصية قانونيةزير كون الو  خصمًا في الدعوى، تلك الدائرة
لمديرية العامة للتسجيل بالنسبة ل كما هو الحال ،ليست لها شخصية قانونيةالتي المديريات 

 ومديرية شرطة المحافظة. ،ومديرية صحة المحافظة ،ومديرية تربية المحافظة ،العقاري
شخص تجاه وزير تقام دعوى من قبل  ن  أاما بالنسبة للحالة الثانية فتكون الخصومة معدومة ك

جر مثل قيام البلدية بإستغالل جزء أالتعويض عن بفة لوظيفته للمطالبة ضاإالصناعة والمعادن 
دخال البلدية كشخص ثالث الكتمال الخصوم وانما إهنا ال يمكن ف ،من عقاره وضمه للطريق العام

 .ارة الصناعة ودائرة البلديةلعدم وجود عالقة وظيفية باألساس بين وز  ،ترد الدعوى
 :الوكالةب فيما يتعلق :خامساً 

لتاريخ في ام الدعوى باسم موكلة سابقة يقيالمحامي الذي وكالة على القاضي التاكد من كون  :9
 ضبارة الدعوى.إ ها فيربط نسخة مصورة منمع ضرورة  ،قامة الدعوىعلى إ
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لتي نص  القانون على أن  التمتع بها من جميع الحقوق االتاكد من كون الوكالة قد تضمنت  :2
 ،وحق تحليف اليمين ،توكيل الغيرحق قبل الوكيل يحتاج إلى تفويض خاص من األصيل، مثل 

خر يستوجب تفويضًا آحق  يِّ أو  ،والشكوى من القضاة ،تحليف اليمينوحق  ،واالقرار والصلح
 .خاصاً 

أكثر و أذا كان في الدعوى اكثر من مدعي إ ،شير عدد الوكالء الذين قاموا بتوكيل المحاميأت :8
 سماء جديدة على الوكالة.أضافة إل تجنباً  ؛مدعي عليهمن 

 :الرسومب فيما يتعلق :سادساً 
الرسم على ظهر عريضة الدعوى  اءفيستعلى القاضي توجيه موظفي صندوق المحكمة ال :9

و أنظمة والطعن االستئنافي من رسم الدعوى البدائية ثم رسم الدعوى الم وبالتسلسل ابتداءً 
 التمييزي.

وذلك  ،م الرسم المقطوعأذا كانت الدعوى مشمولة بالرسم النسبي إمعرفة فيما على القاضي  :2
 .م العدليةو قانون الرس ةراجعم من خالل

رسم مقطوع قدره الف دينار ثم يستوفى بقية الرسم  لك في بعض الدعاوى يستوفى ابتداءً هنا :8
و عند صدور أ ،كما هو الحال بالنسبة لدعوى ازالة الشيوعالالحقة جراءات القيام باالنسبي عند ال

 .في الدعوى كما هو الحال في دعوى المحاسبة ئياالنهحكم ال
 .معفاة من الرسم االبتدائي والتمييزي ،طفاء حق التصرفا  و  ،دعوى االستمالكمالحظة أن   :4
مع مالحظة  ،واللوائح والطلبات التي تقدم للمحكمةاستيفاء رسم الطابع على عريضة الدعوى  :2
 .ولة معفاة من رسم الطابعدوائر الد ن  أ
استيفاء رسم الطابع على العقود والمستندات التي تقدم للمحكمة وفق النسب المقررة في قانون  :9

وحفظ النسخة االصلية في صندوق المحكمة بعد ربط نسخة مصورة مؤشر عليها  ،رسم الطابع
 قبل القاضي في اضبارة الدعوى. من

 شف:الكإجراء ب فيما يتعلق :سابعاً 
يعتمد على المعاون القضائي  ن  أال  ،يقوم بإجراء الكشف الموقعي بنفسه ن  أعلى القاضي  :9

 .والخبراء
صفه وصفًا فيجب و  اً كأن يكون عقار  ،وصف الحالة الراهنة للشئ المطلوب الكشف عليه :2

وأحوال وأبعاد، وبعبارة واضحة وصف المطلوب )كما لو  ت ومفروشاتآشكاماًل بما فيه من من
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أنك تقوم بأخذ صورة فوتغرافية له(، تظهر جميع تفاصيله، وال تغفل عن أي وصف، مهما كان 
 صغيرًا.

، لما لذلك ة الشخصية التي تتعلق بالعقار موقعيًا وعدم سماعها داخل المحكمةناالستماع للبي :8
 ين قناعة القاضي، وسد  ذريعة الطعن من الخصوم.من أهمية في تكو 

 .عن طريق ايداعها كأمانة في صندوق المحكمة ،جور الخبراءأاستيفاء االجور االضافية و  :4
 :الخبرةبفيما يتعلق  :ثامناً 

وعدم االعتماد كليًا على  ،ال موضوع الخبرةجكون الخبير من ذوي االختصاص في مي ن  أ :9
 .الموظفين والمحامين

 .فتح سجل للخبراء في كل محكمة :2
و أجلها وتثبيت ذلك في محضر الكشف أعلى القاضي افهام الخبير بالمهمة التي انتخب من  :8

 محضر الجلسة
 ،من قانون االثبات (ثانياً  /984ية المنصوص عليها في المادة )تحليف الخبير اليمين القانون :4

 .خبراءفي حالة كون الخبير غير مسجل في جدول ال
ا اذا يجب تثبيت مضمون تقرير الخبير في محضر الجلسة والسؤال من كال المتداعيين عم   :2

 .كان لديهما اعتراض على تقرير الخبير من عدمه
إلى عدد غير محدد، بل مراعاة سرعة حسم الدعوى، عند  عدم االسترسال في انتخاب الخبراء :9

ق في انتخاب الخبراء، واالعتراض عليهم، ذريعة االقتناع بتقارير الخبراء، وعدم جعل الح
طالة أمد النزاع من قبل الخصم.   للممطالة وا 

من  و عدم االخذ برأي الخبيرأبرأي الخبراء ولها انتخاب غيرهم المحكمة غير ملزمة  :9
 األساس، وفق ما تراه يحقق العدل ويحسم النزاع.

الضرورة الملجأة توافر حالة ثبات إالحال في كما هو  ،هنالك مسائل ال تستوجب انتخاب خبير :3
المبيع خارج دائرة التسجيل  بالسكن في العقارله )المشتري( و قيام المتعهد أ ،في دعاوى التخلية

 9199لسنة  (9913رقم ) القرارأحكام وفق العقار في دعاوى تملك  ،حداث منشأتإو أ العقاري،
لداللة على العقار وتحديد او أو المنشأت أالمفروشات  توجب االمر معرفة عمرذا اسإ ال  إ ،المعدل

من ب خبير انتخجب افهنا ي ،الزراعية يضاخصوصًا في االر  ،المساحة المطلوب تملكها
 ة.مساحمهندسي ال
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 :اليمينب فيما يتعلق :تاسعاً 
ذا كان يروم إا المدعي عم  سؤال و  ،على المحكمة وضع صيغة اليمين في الدعوى الغيابية :9
قًا على عل  )اطلب اصدار الحكم م :االكتفاء بعبارة دون ،ليف خصمه تلك اليمين من عدمهتح

وكذالك الحال اذا عجز المدعي عليه عن اثبات  ،(واالنكارن اليمين عند االعتراض عالنكول 
ا اذا كان المدعي عم   سألوبعد موافقته عليها ت ،تثبت صيغة اليمين ن  أ لمحكمةاى فعل ،دفعه

 .تأدية اليمين من عدمهل مستعداً 
( من 924على المحكمة تحليف المدعي يمين االستضهار المنصوص عليها في المادة ) :2

 .قانون االثبات بعد اثبات حقه في الدعوى التي تقام اضافة للتركة
يمين عدم الكذب )و (يمين عدم العلم)فهنالك  ،تختلف صيغة اليمين حسب نوع اليمين :8

 .اليمين المتممةعن  الخ، فضالً ...( يمين االستحقاق)و (ن االستظهاريمي)و (باالقرار
، أو ما ي عرف بدعاوى المطالبة بالتعويض عن الفعل الضار، مشروعالغير في دعاوى العمل  :4
 فانه ال ،في حالة عجز المدعي عن االثبات ومنحه حق تحليف المدعي عليه اليمين الحاسمةو 

كون الواقعة المطلوب تحليف اليمين عنها لم  ؛لمدعيعلى االيمين تلك  يجوز للمدعي عليه رد  
 .يشترك فيها المتداعيان

 :اتعاب المحاماةب فيما يتعلق :عاشراً 
عن الخصم  الوكالءمن المبلغ المحكوم به مهما تعدد ( %90)يحكم بأتعاب المحاماة بنسبة  :9

مهما تعدد  ،المدعي عليه يمن الجزء المردود لمحام( %90)ة بوبنسالذي كسب الدعوى، 
)الذي  عن الحدِّ األعلى المقرر قانوناً تزيد  ال ن  أعلى الوكالء عنهم، و المحامون أعليهم  ىالمدع

 .كان مائة وخمسون الف دينار(
ن  حصة المدعي عند البيعمن  (%90)زالة الشيوع يحكم بأتعاب محاماة بنسبة إفي دعوى  :2 ، وا 

 المنصوص عليه قانونًا. تجاوز المبلغ الحد  األعلى
ثمانية االف مقطوع نص  عليه قانون االستمالك، )وكان في دعوى االستمالك يحكم بمبلغ  :8

 .لوكالء المستملك منهم مهما تعددوا (دينار
 الحكمقرار ويثبت في  الذي يترافع ممثاًل عن دائرته يحكم باتعاب المحاماة للموظف الحقوقي :4

مائة قدره  اً مبلغ فالن بن فالنكم باتعاب محاماة للموظف الحقوقي )والحبالصيغة اآلتية: 
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والقسم  ،ل ايرادًا لخزينة الدولةسج  ي  من االتعاب  اً قسم ن  أل ؛(ن الف دينار يوزع وفق القانونو وخمس
 .بقية الموظفين الحقوقيين في الدائرةعلى خر يوزع آلا

 :حكام والقراراتالطعن باألبفيما يتعلق حادي عشر: 
 استيفاء رسم الطعن التمييزي واالستئنافي وفق القانون. :9
 الطعن. نظرال الدعوى الى الجهة المختصة برسإ :2  
 ،يجوز تمييزها على انفراد رسال الدعوى في حالة الطعن بالقرارات االعدادية التي الإعدم  :8  
هامشًا مضمونه: عليه  ؤشرييستوفى الرسم على طلب الطعن و أن   على القاضي في هذه الحالةو 

 .في الدعوى( ]أو حاسم[ عند صدور قرار فاصل )يستوفى الرسم وترسل
هي القرارات المشار تمييزًا قبل صدور قرار حاسم، القرارات القابلة للطعن يجب مالحظة أن   :4  

ابل أنه قعلى  قانونال نصُّ يي قرار أو أ( من قانون المرافعات المدنية 299اليها في المادة )
 للطعن تمييزًا.

الطعن من قبل طرف  وتم   ،و جزءاً أكثر من طرف قد خسر الدعوى كاًل أفي حالة وجود  :2  
جهة الطعن ى لإارسال الدعوى تقوم بومن ثم  ،فعلى المحكمة انتظار انتهاء مدة الطعن ،واحد

 و القرار.أخر بالطعن بالحكم خشية قيام الطرف اآل
و وكيله بالقرار التمييزي خالل أة الطعن مصدقة يتم تبليغ المميز عند ورود الدعوى من جه -9

 وعدم االنتظار لستة اشهر مما يؤثر في تنفيذ الحكم. ،يام من تاريخ التبليغأسبعة 
 :ببعض الدعاوى الخاصة  فيما يتعلقثاني عشر: 

 
 بدعوى إزالة الشيوع: فيما يتعلق -0
زالة الشيوع ينصب إذا كان طلب إقرار الحكم فيما  يثبت في ن  أزالة الشيوع: يجب إ)أ( دعوى  

التصرف للدولة وحق  اً ذا كان العقار مملوكإف ،م على الملك الصرفأعلى حق التصرف 
 .ألن حق الرقبة هنا للدولة ؛رف فقطزالة الشيوع لحق التصإتحكم ب أن  للمتداعين فعلى المحكمة 

داًء قدره الف دينار وعند بيع العقار او المال )ب( في دعوى ازالة الشيوع يستوفى رسم مقطوع ابت
 المنقول بالمزايدة يستوفى رسم نسبي على بدل المزايدة.

)ج( بعد صدور الحكم بدعوى ازالة الشيوع يقوم قاضي البداءة بأعمال منفذ العدل في اتمام 
 االجراءات التنفيذية.
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 ائع المنقولالمال الش أو)د( تقام الدعوى على جميع الشركاء في العقار 
 :االستمالك بدعوى فيما يتعلق -2

 .يجب على القاضي مالحظة أنها معفاة من الرسوم العدلية)أ( 
 للدولة وحق التصرف فيه للشركاء. اً طفاء حق التصرف اذا كان العقار مملوكإ)ب( 

 لة.راضي الدو أتوزيع لمادة الخامسة من قانون )ج( يوزع البدل وفق النسبة المنصوص عليها في ا
: يعطى لها رقم الدعوى البدائية المعترض االعتراض على الحكم الغيابيبدعوى  فيما يتعلق :8

حد اطراف الدعوى أيصدر الحكم حضوريًا حتى لو لم يحضر  ن  أويجب ذاته، عليها 
 االعتراضية.

ام تقيالحظ القاضي انها  ن  أاعتراض الغير يعطى رقم جديد للدعوى ويجب بدعوى  فيما يتعلق :4
 .كافة الخصوم في الدعوى البدائية على
المطلوب إعادة المحاكمة فيها  عادة المحاكمة يعطى رقم الدعوى البدائيةإ بدعوى فيما يتعلق :2

 رسم الدعوى. عن الً ضف المنصوص عليها قانونًا، تأميناتالها نيستوفى عو  ذاته،
إيرادًا ويسجل  ،الف دينار : يستوفى عنه تأمينات قدرهابطلب تصحيح الحكم فيما يتعلق :9

 طلب التصحيح. ردِّ  لخزينة الدولة عند
 واًل اثبات الملكية ومن ثم اثبات الغضب.أيجب  دعاوى الغضب:ب فيما يتعلق :9
حكم للمدعين ي   ومن ثم   ،جر المثل على كافة الشركاءأ : يوزعجر المثلأ بدعاوى فيما يتعلق :3

 ويفهم الخبير بذلك. ،فقط
ينظم الخبير المساح  ن  أ: يجب جاوزالتفع جر المثل و أمنع المعارضة و بدعوى  علقفيما يت: 1

 المطلوب اجر المثل عنه. أوز عليه و االجزء المتج أوبالجزء المطلوب المعارضة فيه  اً مرتسم
بالتقادم ومدى شمول الدعوى به قبل  البت بالدفع يجب على القاضي ،التقادمفيما يتعلق ب :90

مدة التقادم في مقدار  ةالحظمو  ،عند الدفع به اثناء السير في الدعوى أوعوى السير في الد
 النقل والتأمين االلزامي والقوانين االخرى.قوانين القانون المدني و 

مالحظة االشتراك واالرتباط بين المدعين والمدعى عليهم وطلب حصر يجب على القاضي  :99
 .الدعوى قبل السير في الدعوى

 :من قبل محكمة البداءة مسك السجالت االتيةجب : يالسجالتعلق بفيما يت :92
 .سجل االساس :أ
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 .سجل االعالمات :ب
 .سجل الخبراء: ج
 سجل القضاء المستعجل. :د
 سجل االمانات. :هـ
 .سجل الدعاوى اليومية :و
 .سجل السندات :ز
 سجل الصادر والوارد. :ح
 .عاوى المرسلة لألستئناف والتمييزسجل الد :ط
 سجل االنابة.: ي
 .سجل كتاب العرائض :ن

التسجيل العقاري  أوالبدائية  أوتثبيت محتويات اضبارة الدعوى الجزائية يجب على القاضي  :98
 .ا في الدعوى دون تثبيت محتوياتهاعند طلبها وعدم االكتفاء بربطه

 أوانون المدني االشارة الى المواد القانونية التي تخص الدعوى في القيجب على القاضي  :94
ة بالمرافعات اي قانون اخر وعدم االكتفاء بالمواد المتعلق أوالتضمين  أوالتسجيل العقاري 
 .واالثبات والمحاماة

 أن  تكون اللجنة مشكلة من قبل الوزير المختص و  أن  : يجب التضمينبدعوى  فيما يتعلق :92
 .الوزير المختص عنالتضمين صادرًا  يكون قرار

متابعة سجل كتاب العرائض لعموم الدوائر التي تقع ضمن الرقعة  القاضي يجب على :99
 الجغرافية.

 ساس واالعالمات.متابعة توقيع سجل األ :99
 .صدار القرارإتثبيت محضر  :93
 هيمكنالقوانين التي نصوص تكون لديه  ن  أ: ينبغي على القاضي فيما يتعلق بالقوانين :91

 همها:أ ومن ،هاتبموجبها القيام بواجب
 .القانون المدني :أ

 .قانون المرافعات المدنية :ب
 .قانون االثبات :ج
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 .قانون رعاية القاصرين :د
 .قانون التنفيذ :هـ
 .قانون التضمين :ز
 .قانون العقوبات :ح
 .قانون اصول المحاكمات الجزائية :ط
 .قانون االسلحة: ي
 .قانون التسجيل العقاري :ك
 .قانون الطرق العامة :ل
 .قانون الرسوم العدلية :م
 .قانون المرور :ت
 .قانون ايجار العقار :س
 .قانون العمل :ع
 .قانون الكمارك :ف
 .قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه :ص
 .قانون الشركات: ق
 .قانون كتاب العرائض :ر
 .قانون النظم القضائي :س
 .قانون االدعاء العام :ق

 .قانون الخبراء :ض
 .طابعقانون رسم ال :غ
 .قانون ضريبة الدخل :ذ

مصطلحات لم ينص عليها  ه مناستخدامعلى اعتاد بعض القضاة : على القاضي تجنب ما 20
درجة )اكتسب القرار  :صحواأل (اكتسب القرار الدرجة القطعية)مثل:  المدنية قانون المرافعات

 .(رافعة الحضوريةالم) :هو صحواأل(، لمرافعة الوجاهية)اتعبير  وكذلك استخدام (،البتات
عمق أهو إنها  ،معرفة حرفية مجردةمعرفة القانون  تتجاوز أبعاد، العمل القضائيحقيقة  ن  إ
القانون  أن  وقد اثبتت التجارب القضائية  ،عطاء حل لمشكلة انسانيةإ هي ،بكثير شمل من ذلكأو 
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 يسلو  ،القانون يناً مستعهي التي تؤدي الى انتصار الحق  فالعدالة الحقة ،يتضمن كل الحق ال
 .القانون تحت شعارخسران الحق 

، عند الدعوىمرور  وه القضاة الناجحون،يسير عليه وال يزال  كان فيماالقضاء أسرار نجاح ومن 
متأنية تساعد على نظرها بعمق وحيادية وصواًل إلى العدل  مراحلبنظرها من قبلهم عمليًا، 
 :الناجز، ومن هذه المراحل

 .وقائع الدعوى بعد ثبوتها وفق القانون مرحلة ثبوت -9
 مرحلة التكييف القانوني لوقائع الدعوى. -2
 .مرحلة تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى -8
 .مرحلة اصدار الحكم القضائي -4

في عملهم عند فصل  القضاة والمحامون والحقوقيون عمومًا، إن  هم أرادوا النجاح ح بهنصي  ا ومم  
و المنقوضة أمعظم الدعاوى المصدقة تمييزًا  اءةقر  التركيز على ،صومات وفض النزاعاتالخ

ن محاكم عحكام الصادرة األ اءةوقر  ،عمل القضائيالخبرة في ال كتسابال ،الموجودة في المحكمة
 ندو  ،قانونياً  الشرطة موقفًا رسمياً  رجلمن الموظف االداري و  الوقوفو  ،التمييز في البالد العربية

 راءومدطباء األمن األتقياء مع ذلك  فإنما يكونمن قضاء وقت الفراغ  كان البد   ن  ا  و  ة،خالطم
التي ال مساس لها بعمل القضاء، تجنبًا للوقوع تحت  ، وغيرهم من ذوي المهنالمدارس والمعلمين

 التأثير.
 
 
 

 الثالثالمطلب 
 التبليغات القضائيةنظرية 

نظرية، البد  من بسط جوانب إجرائية لل، و لتبليغات القضائيةظرية اتتعلق بنجوانب قانونية هنالك 
 الحديث عن كل منها في فرع مستقل، كما يأتي:

 الفرع األول: الجوانب القانونية للتبليغات القضائية.
 الفرع الثاني: الجوانب اإلجرائية للتبليغات القضائية.
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 الفرع األول
 يةنب القانونية للتبليغات القضائالجوا 

الذي االشخاص ، وبورقة التبليغ القضائيتتعلق ب القضائية للتبليغات القانونية الجوانبلعل  أبرز 
خاللها، وهو  لتبليغالتي أوجب القانون إجراء امدة ات، ثم  البالتبليغ اميالقأوكل إليهم القانون مهمة 

 ما نراه في ثالثة بنود، كما يأتي:
 .ائيورقة التبليغ القض :البند األول
 .االشخاص القائمون بالتبليغ :البند الثاني
 .مدة التبليغ :البند الثالث

 البند األول
 ورقة التبليغ القضائي 

م األولى إلى تسل   ،و اكثرأورقة شكلية تحرر من قبل المحكمة بنسختين  :ورقة التبليغ القضائي
تمل شوت التبليغ. إجراءعوى بعد وتعاد الثانية إلى المحكمة لتحفظ في اضبارة الد ،المطلوب تبلغيه

 ورقة التبليغ على البيانات اآلتية:
 . اسم المحكمة التي يجب الحضور امامها مع تحديد اليوم والساعة.9
 . رقم الدعوى فكل دعوى تفتح لها اضبارة تأخذ رقما متسلساًل.2
 . اسم طالب التبليغ ولقبه وشهرته ومهنته وموطنه.8
 ره الطالب لغرض التبليغ.. بيان المحل الذي يختا4
 . اسم المطلوب تبليغه ومهنته وموطنه.2
 . اسم من سلمت اليه ورقة التبليغ مع بيان وظيفته وتوقيعه على األصل أو إثبات امتناعه.9
. بيان اسم القائم بالتبليغ وتوقيعه مع بيان اليوم والشهر والسنة وذلك لغرض تأكد المحكمة من 9

 يحة.وقوع التبليغ بصورة صح
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 البند الثاني
 االشخاص القائمون بالتبليغ 

االشخاص الذين يقومون بمهمة تبليغ األوراق  ،منه (98)حدد قانون المرافعات في المادة 
 :ثالثة القضائية وهم

مبلغين في المحاكم بصفة وهؤالء الموظفين تعينهم وزارة العدل  :يعينهم وزير العدلموظفون . 9
 العراقية.

: التبليغ عن طريق البريد يتم عن طريق قيام المحكمة بوضع ورقة التبليغ في البريد اموظفو . 2
ويذكر على  ،أنه رسالة قضائية كتوب عليهللتنبيه إلى اهميته وم ،مظروف ملون بألوان خاصة

ويختم الظرف بختم  نالغالف رقم الدعوى ومحتويات الظرف والتاريخ وتوقيع المعاون القضائي
 اجاز القانون في الحاالت المستعجلة قدو ، اليوم التالي بدائرة البريدفي ودع الرسالة وت ،المحكمة
  المستعجلة. التبليغ عن طريق البرقيةإجراء 

يقوم رجال الشرطة بالتبليغ في المناطق النائية التي ال توجد فيها مكاتب بريد  رجال الشرطة:. 8
 في مكان اقامة المطلوب تبليغه.

 البند الثالث
 مدة التبليغ 

في  إذا كان مقيماً ، وما داخل القطرموجودًا إذا كان المطلوب تبليغه  نفرق بين ما :مدة التبليغ
 .المطلوب تبليغه عراقيًا أو أجنبياً إذا كان  ، بغضِّ النظر عم االخارج

قامة الزم قانون المرافعات المحكمة بمراعاة محل عمل أو ا: إذا كان المطلوب تبليغه داخل القطر
الشخص المطلوب تبليغه عند اصدار ورقة التبليغ اليه على ان ال تقل المدة بين تاريخ تبليغه 

 وتستثنى من ذلك االمور المستعجلة. ثالثة ايامواليوم المعين للمرافعة عن 
فعلى المحكمة مراعاة محل اقامة  :مقيما في الخارج جنبياً أو أ إذا كان المطلوب تبليغه عراقياً 

( 42)وال تزيد على  اً يوم (92)قل عن تب تبليغه عند تحديد موعد المرافعة على ان ال المطلو 
 من اليوم المعين للمرافعة. يوماً 
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 الفرع الثاني
 الجوانب اإلجرائية للتبليغات القضائية 

ليغ التب ركز حول إجراءاتتت ،لتبليغات القضائيةالمتعلقة باأبرز الجوانب القانونية يمكن القول أن  
، في الحاالت التي أباح القانون فيها ذلكالتبليغ بواسطة الصحف الرسمية كيفية إجراء القضائي، و 

كاًل من  ى، ونر القضائي التبليغورقة بطالن الحاالت واألسباب التي نص  القانون فيها على ثم  
 في ثالثة بنود، كما يأتي:ذلك 

 .األول: اجراءات التبليغ القضائي البند

 .الثاني: التبليغ بواسطة الصحف الرسمية البند

  .ن التبليغالبند الثالث: بطال

 
 البند األول

 اجراءات التبليغ القضائي 

تلك القواعد التي حددها القانون لكيفية تبليغ االشخاص الذين يراد تبليغهم  :يقصد بإجراءات التبليغ
م أتهم داخل العراق اقامإل امحوسواء كانت  ة،م المعنويأ ةسواء كانوا من االشخاص الطبيعي

طريقة و  ،طريقة إجراء التبليغ داخل العراقبين  القضائي التبليغ اجراءات ، لذا نميِّز فيخارجه
 ، كما يأتي:إجراء التبليغ خارج العراق

 .طريقة إجراء التبليغ داخل العراق واًل:أ

 .طريقة إجراء التبليغ خارج العراق ثانيًا:
 

 :التبليغ داخل العراقطريقة إجراء  أواًل:
، أو إلى شخص معنوي، شخص طبيعي موجهًا إما إلىال يخلو التبليغ داخل القطر من أن  يكون 

 ونرى أحكام ذلك في فقرتين، كما يأتي:
 ة.ص الطبيعياشخ: تبليغ األ9
 .: تبليغ االشخاص المعنوية2
 إما يكون ن  أيخلو من  مخاطب بورقة التبليغ الالشخص الطبيعي ال :: تبليغ الشخص الطبيعي0

 .اً يكون سجينأن  أو  ،اً يكون طالبأن  و أ )كاسب( حر أو صاحب عملٍ  ،اً موظف



 171من  11الصفحة 
 

 مؤسسات أودوائر الدولة الرسمية والقطاع العام بواسطة دوائرهم  ويبلغ موظف :تبليغ الموظف أ:
ة، ويعدُّ تسجيل ر الدائإلى  وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر اليد أو بالبريد المسجل المرجع عملهم،

 .كتاب التبليغ في سجل الواردة، تبليغًا رسمياً 
 ،في محل عمله أو ،يتم تبليغ المواطن غير الموظف في محل اقامته :تبليغ المواطن العادي ب:

ولو  ،ويجوز تسليم ورقة التبليغ إلى الشخص المطلوب تبليغه في أي مكان وجده القائم بالتبليغ فيه
قاربه أحد أ أوجاز القانون تسليمها إلى زوجته أكذلك  ،اقامته أو خارج محل عملهكان خارج محل 

من المميزين في محل اقامته حصرًا  ،حد العاملين في خدمتهأ أون يقيمون معه مم   ،صهارهأ أو
 .[ مدني عراقي(19/2كاملة ]المادة  سنوات سبع التمييز )وسن
 أوفيتم التبليغ بواسطة مدير السجن  موقوفاً  أو ه سجيناً إذا كان المطلوب تبليغ تبليغ السجناء: ج:

 من يقوم مقامهما. أوالموقف 
مدراء المدارس  أو هم،معاهد أو هميتم تبليغ الطلبة عن طريق عمادات كليات تبليغ الطلبة: د:

 .المعتاد على محل سكناهم يجوز تبليغهمو  ،التي يدرسون فيها
نون المرافعات المدنية العراقي في هذا الصدد بين تبليغ فرق قا : تبليغ االشخاص المعنوية:8

 بليغ االشخاص المعنوية العامة:وت االشخاص المعنوية العامة
شبه  أودائرة رسمية  أوإذا كان المطلوب تبليغه وزارة معنية  :تبليغ االشخاص المعنوية العامة أ:

 أو ،ليهإاد تبليغها بدفتر اليد فترسل الورقة المر  ،مؤسسة من مؤسسات القطاع العام أورسمية 
 في وصل التسلم تاريخ للتبليغ. أوتاريخ التسلم المدون بدفتر اليد  دُّ ويع ،بالبريد المسجل

عالج قانون المرافعات المدنية تبليغ االشخاص المعنوية  :تبليغ االشخاص المعنوية الخاصة ب:
إذا كان : )نهأ( على 9الفقرة )نصت  إذ ،( منه29الخاصة في الفقرات الثالثة من المادة )

مدنية تسلم الورقة في مركز ادارة الشركة لمدير الشركة أو ألحد  أوالمطلوب تبليغه شركة تجارية 
تسلم لمدير  ،فان لم يكن للشركة مركز ،ألحد مستخدمي الشركة أوالشركاء على حسب االحوال 

 .(ل عملهفي مح أوفي محل اقامته  أوألحد الشركاء لشخصه  أوالشركة 
المؤسسات  أوحدى الجمعيات إإذا كان المطلوب تبليغها ) :نهأ( منه على 3ونصت الفقرة )

تسلم الورقة في مركز ادارتها للنائب عنها بمقتضى عقد  ،حد االشخاص المعنويةأ أوالخاصة 
لم الورقة ها. فإذا لم يكن لها مركز تسفيألحد العاملين  أولمن يقوم مقامه  أونظامهما  أوانشائهما 

 .(في محل اقامته أوللنائب عنهما لشخصه 
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إذا كان المطلوب تبليغه إحدى الشركات االجنبية التي لها فرع ) :نهأ( منه على 1ونصت الفقرة )
 .(و الممثل التجاريأالوكيل  أووكيل في جمهورية العراق تسلم الورقة إلى هذا الفرع  أو

 حالةفرق قانون المرافعات المدنية في هذا الصدد بين  :قالعرا خارجطريقة إجراء التبليغ  ثانيًا:
 ، وبين حالةحالة العراقي أو االجنبي الذي يعمل في المؤسسات الرسمية العراقية في الخارج

، ونرى الحكم القانوني لكلٍّ العراقي أو االجنبي الذي ال يعمل في المؤسسات العراقية في الخارج
 :، كما يأتيحالتينمن ال

 .ة العراقي أو االجنبي الذي يعمل في المؤسسات الرسمية العراقية في الخارجحال: 9
 الخارج. حالة العراقي أو االجنبي الذي ال يعمل في المؤسسات العراقية في: 2
 
نصت  :و االجنبي الذي يعمل في المؤسسات الرسمية العراقية في الخارجأالعراقي حالة : 9

و أإذا كان المطلوب تبليغه عراقيًا ) :نهأن قانون المرافعات على ( م28الفقرة الثانية من المادة )
و الملحقات فيجرى تبليغه بواسطة أحدى الممثليات إو أاجنبيًا من العاملين في السفارات العراقية 

  .و بالبريد المسجل إلى وزارة الخارجيةأ دوزارة الخارجية وترسل الورقة المراد تبليغها بدفتر الي
نفرق أيضًا بين  :و االجنبي الذي ال يعمل في المؤسسات العراقية في الخارجأعراقي الحالة : 2

عدم وجود معاهدة بين العراق وبين تلك ، و وجود معاهدة بين العراق وبين تلك الدولة حالتي
 :الدولة

لتعاون امعاهدة لنصوص  اً فقيجري التبليغ و : حالة وجود معاهدة بين العراق وبين تلك الدولة أ:
التي تحددها تلك  ةقيبالطر في الخارج  غير الموظف في المؤسسات العراقية القضائي يتم تبليغ

 المعاهدة.
يتم تبليغ غير الموظف في المؤسسات  :وجود معاهدة بين العراق وبين تلك الدولةعدم حالة ب: 

 .العراقية في الخارج عن طريق البريد المسجل المرجع
 

 البند الثاني
 طة الصحف الرسميةالتبليغ بواس 

إذا تحقق للمحكمة بعد .9) :نهأ( من قانون المرافعات المدنية على 29نصت الفقرة من المادة )
االستفسار من جهة ذات اختصاص ان ليس للمطلوب تبليغه محل اقامة أو مسكن معلوم ولم 



 171من  12الصفحة 
 

و اقرب تصدر في منطقة المحكمة أ ،يكن موجودًا فيجري تبلغيه بالنشر في صحيفتين يوميتين
 اً منطقة لها ان لم يكن في منطقة المحكمة صحيفة تصدر ويعتبر تاريخ النشر المتأخر تاريخ

ويجوز باإلضافة إلى النشر في الصحيفة إذاعة التبليغ بواسطة اإلذاعة ووسائل االعالم ، للتبليغ
عقود والوثائق كان المطلوب تبليغه قد اختار محاًل للتبليغ أو ذكر عنوانًا في ال . إذا2االخرى. 

خر يشرح القائم بالتبليغ ذلك ويعيد آموضوع الدعوى وتبين اثناء التبليغ انه قد انتقل إلى محل 
الورقة إلى المحكمة إلجراء التبليغ وفقًا للبيان الجديد الذي يقدمه طالب التبليغ إذا كانت الجهة 

كان المحل المختار  . إذا8 ألولى.التي انتقل اليها معلومة فان كانت مجهولة فيبلغ طبقًا للفقرة ا
العنوان الذي ورد بالعقود والوثائق موضوع الدعوى وهميًا يشرح القائم بالتبليغ ذلك وعندئذ  أو

 .(يجري التبليغ وفقًا للفقرة األولى
 

 البند الثالث
 بطالن التبليغ 

ليه من قبل شخص بمضمون تبليغ يوجه االيعلم  ن  أالتبليغ القضائي اجراء شكلي الغرض منه 
، وبالتالي يلزم ان يقع صحيحاً ، لكي يمارس حقه المكفول دستوريًا في الدفاع عن نفسه، المحكمة

وبالطرق التي حددها القانون بشكل حرفي دقيق، وأي مخالفة لطريقة إجراء التبليغ تعني وقوع 
 (9).التبليغ باطاًل، ويلزم إعادته

                                                           

 القرار المشوب بالبطالن –المبدأ  -((9
 يعتبر القرار قد شابه البطالن اذا اجرت المحكمة المرافعة دون اجراء التبليغ

 2090/الهيئة المدنية منقول/194رقم القرار/ 
 23/90/2090تاريخ القرار/ 

هجرية الموافق 9489/ذو القعدة/20ية بتاريخ تشكلت الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز االتحاد
 واصدرت القرار االتي: 23/90/2090

 المميز / المدعى عليه / وزير الصناعة والمعادن / إضافة لوظيفته/ مسجل العالمات التجارية
 المميز عليه /المدعي / الشركة العالمية للمواد الغذائية / االمارات العربية المتحدة

لدى محكمة بداءة الكرادة بأن الشركة قدمت طلبا الى مسجل العالمات التجارية لتسجيل ادعى وكيل المدعي 
لجميع المواد المنقولة بالصنف اال ان مسجل العالمات التجارية رفض طلب  21عالمتها)ثري ستار( بالصنف 

لتجارية المرقم للمواد )أ، ب، و(بموجب كتاب دائرة العالمات ا 21تسجيل العالمة المذكورة اعاله بالصنف 
وذلك بسبب ان العالمة مشابهة للعالمة )ستار(  9/90/2001والمستلم من قبل الشركة المذكورة بتاريخ  42393
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 الفصل الثالث 
 نظرية المرافعة

أمور لصيقة بـ)نظرية المرافعة( في الدعوى المدنية، ينبغي تفصيلها، منها ما يتعلق هنالك غدة 
، ومنها نظام جلسات المرافعة ونظر الدعوى، ومنها ما يتعلق بحضور المرافعات والتغيب عنهاب

الطارئة أثناء نظر القانونية األحوال ، و نظرية الدعوى الحادثة، و نظرية الدفوع القانونيةما يخصُّ 
، لذا نقسِّم هذا الفصل إلى ستة مباحث، كما العرض وااليداعالمدنية، وأخيرًا ما ي عرف ب الدعوى
 يأتي: 

 .حضور المرافعات والتغيب عنها: المبحث األول
 المبحث الثاني: نظام جلسات المرافعة ونظر الدعوى.

 المبحث الثالث: نظرية الدفوع القانونية.

                                                                                                                                                                      

باسم شركة )ستادستا بيليمنتو اليمنتار أس بي أس/ ايطاليا( ولكون قرار الرفض مخالف للقانون  20993المرقمة 
للمواد)أ، ب، و(  21التجارية والحكم بتسجيل العالمة بالصنف ومجحفًا، لذا طلب الغاء قرار مسجل العالمات 

لالسباب الواردة في عريضة الدعوى وتحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب  المحاماة. أصدرت محكمة 
حكما حضوريا بالغاء قرار مسجل العالمات التجارية المرقم  99/2/2090في  2001/ب/2890الموضوع بالعدد 

للمواد )أ،ب،و( وتحميل المدعى  21بتسجيل عالمة الشركة العالمية للمواد الغذائية الصنف والحكم  42393
عليه اضافة لوظيفته الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة وكيلة المميز بالقرار المذكور 

 طالبة نقضه. 9/9/2090فقد ميزته بالئحتها المؤرخة 
 القرار:

لمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكال ولدى النظر في الحكم لدى التدقيق وا
المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وألجراءات قانون المرافعات المدنية الن المحكمة كانت قد قررت في 

حضر وكيل المدعي  2/9/2090ة ترك الدعوى للمراجعة وفي الجلسة  الالحق 23/92/2001الجلسة المؤرخة 
ولم يحضر وكيل المدعى عليه المميز وقررت المحكمة فتح باب المرافعة مجددا واجراء تبليغ المدعى عليه وفي 

أجرت المرافعة حضورا وعلنا بغياب وكيل المدعى عليه ودون اجراء التبليغ  89/9/2090الجلسة المؤرخة 
التبليغ واستمرت باجراءات المرافعة وانتخاب الخبير واصدرت حكمها  والتحقق من تبلغ المدعى عليه وربط ورقة

المميز استنادا الى تقرير الخبير الذي اعتمدته دون اجراءات التبليغ فيكون الحكم قد شابه البطالن. لذا قرر نقض 
بعد انتخاب خبير  الحكم المميز واعادة الدعوى لمحكمتها الجراء المرافعة مجددا واصدار الحكم السليم في الدعوى

/ذو 20او اكثر مختص في موضوع الدعوى وعلى ان يبقى الرسم التمييزي للنتيجة. وصدر القرار باالتفاق في 
 م. 23/90/2090هجرية الموافق  9489القعدة/

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 
 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3
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 لحادثة.المبحث الرابع: نظرية الدعوى ا
 المبحث الخامس: األحوال الطارئة أثناء نظر الدعوى.

 المبحث السادس: العرض وااليداع.
 

  المبحث األول
 حضور المرافعات والتغيب عنها

ينبغي بيانها،  قانونية اً آثار  عنها التغيب وأ المرافعات حضوريرتب قانون المرافعات المدنية على 
ه بواسطة وكيل ينوب أجاز حضور  جلسة المرافعة،  إنما لم يشترط حضور الخصم بنفسه كما أنه

الوكالة عنه في ذلك، ونظم احكام الحضور بواسطة النائب أو الوكيل بموجب أحكام ما ي عرف ب
 أو )المحاماة( كما تعرف اليوم، ونرى ذلك في مطلبين، كما يأتي:  بالخصومة

 .رافعةاآلثار القانونية للحضور والغياب عن الم: المطلب األول
 المطلب الثاني: الوكالة بالخصومة.

 
 المطلب األول

 اآلثار القانونية للحضور والغياب عن المرافعة
، تختلف عن تلك التي المرافعة في حالة حضـــور يرتب قانون المرافعات المدنية آثارًا قانونية

 ي:ها، ونرى كاًل من الحالتين في فرع مستقل، كما يأتفي حالة الغياب عن تترتب
 المرافعة. حضـــورحالة الفرع األول: في 

 الغياب عن المرافعة. حالة في :الفرع الثاني
 الفرع األول

 المرافعة في حالة حضـــور 
يوكلونهم من الوكالء،  ن  م  بواسطة حضور الخصوم أمام القضاء بأنفسهم أو  :الحضوريقصد ب

تأمر بحضور  حق المحكمة في أن  ، يقابل هذا الحق، و الوكالة في الخصومة جائزة قانوناً ف
، وفي هذه الحالة مو خصالاء نفسها أو بناء على طلب من الخصوم إلستجوابهم سواء من تلق

لمحكمة في الجلسة يحضر بنفسه أمام ا تقرر المحكمة استجوابه أن   الشخص الذييتعين على 
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ام المحكمة في فقرتين، ، لذا نرى كاًل من الوكالة بالخصومة، وواجب الحضور أمهلتقوم باستجواب
 كما يأتي:

  .ليالوكحضور  -9
 .واجب الحضور -2
 :حضور الوكيل -0

إنابة غير المحامين مع ذلك لكن يجوز ،  حصراً لمحامين احق الوكالة بالخصومة من  األصل ان  
قبول المحكمة بذلك، في حين ال  ةطيواألصهار للقيام بها شر غاية الدرجة الثالثة لمن األقارب 

 النيابة عن الخصوم أمام القضاء والمرافعة شفهياً  ،المحاكم والعام وموظفدعاء االوز للقضاة و يج
 .، وسواء كان ذلك أمام المحاكم التابعين لها أم كان ذلك أمام المحاكم األخرىياً حرير تأو 
بين ضي الحيدة تتقالتي تفادى الجمع بين الوظيفة القضائية وهي الحظر واضحة،  هذا علة لعل  و 

ه الوكيل مثلية مصلحة الخصم الذي يضي رعاتتق التيبين ممارسة المحاماة و  ،الخصوم
 .بالخصومة

ذا تعدد الوكالء جاز ألحدهم اإلنفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعاً و  في خاص بنص  ا 
عدد الوكالة التي تقضي بأنه إذا تعقد التوكيل، وهذا الحكم خارج عن القواعد العامة في سند 

ألحدهم  كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ما لم يكن مرخصاً  ،الوكالء وكانوا معينين في عقد الوكالة
باإلنفراد بعقد الوكالة ومعنى هذا االستثناء الرغبة في عدم تعطيل الدعوى بسبب عدم حضور 

 .الوكالء أو عدم اإلذن لمن يحضر منهم باإلنفراد
له في اإلنابة صراحة في سند  محامين ولو لم يكن مأذوناً ينيب غيره من ال يجوز للوكيل أن  و 

استثناء من القواعد العامة في  وهذا أيضاً  ،من اإلنابة بنص صريح التوكيل ما لم يكن ممنوعاً 
 . الوكالة

إذا أعتزل الوكيل بالخصومة أو عزله موكله فال يمنع ذلك من سير اإلجراءات في مواجهته إال 
 .بدله أو عزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسهإذا أعلن الخصم تعيين 

 :واجب الحضور -8
حضر عنهم من يوكلونه في اليوم المعين للنظر ينبغي على الخصوم الحضور بأنفسهم أو أن ي   

في الدعوى و لكن هذا ال يعني أن الخصم إذا لم يحضر أكره على الحضور جبرا عنه ، و لكن 
خصم و طلباته أمام المحكمة ، و إن غيابه ال يمنع المحكمة الحضور هو وسيلة إلبداء أقوال ال
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من النظر في الدعوى و الحكم فيها و لو أدى غياب الخصم إلى حرمانه من إبداء دفاعه في 
 .الدعوى

 الفرع الثاني
 في حالة الغياب عن المرافعة 

ربع فرضيات، حال الخصوم فيما يتعلق بحضور المرافعة أو الغياب عنها اليخرج عن واحد من أ
غيب يكالهما عنها، أو أن   نابغييكالهما، أو أن   ن المدعي والمدعى عليهاحضر الطرففأما أن  ي

، ونرى حكم حضر المدعى عليهيالمدعي و  بغيأن  ي ، أو العكسحضر المدعييالمدعى عليه و 
  كل  حالة على حدة، كما يأتي:

 .حضور الطرفين المدعي والمدعى عليه :9
 .لطرفين المدعي والمدعى عليه: غياب ا2
  .غياب المدعى عليه وحضور المدعي: 8
  .غياب المدعي وحضور المدعى عليه: 4
 
 حضور الطرفين المدعي والمدعى عليه: :0

وهو الفرض الشائع، في أن  يحضر الطرفان دعواهما، سواء بأنفسهم أو بواسطة الوكالء 
لدعوى وفق األصول القانونية، وتستمتع ألدلة بالخصومة، وهنا على المحكمة أن  تسير بنظر ا

ودفوع الطرفين، ثم  تتخذ من اإلجراءات ما تراه مناسبًا لتحقيق العدالة، لتصدر بالنهاية القرار الذي 
 تراه.
 :والمدعى عليه يالمدعالطرفين غياب : 8

على طلباته ف إذا لم يحضر المدعى و المدعى عليه أو حضر المدعى عليه وحده ولم يبد  
 أحد الخصوم راجع فإن  ترك الدعوى للمراجعة لمدة عشرة أيام، تلقاء نفسها من المحكمة أن تقرر 

تبليغ  خالل مدة األيام العشرة، وجب على المحكمةالمحكمة طالبًا استئناف السير في الدعوى 
كة ترو الدعوى المكون، موعدًا جديداً  اآلخر بالحضور إلى الجلسة التي تحدد لنظرها الطرف

دون مراجعة أي المدة  تنتهلكن إذا اطيلة األيام العشرة التالية لقرار الترك، قائمة تبقى  للمراجعة
الدعوى بحكم القانون، وينبغي على الخصم إن  أراد تجديد دعواه قرر المحكمة إبطال طرف ت

 إقامتها مجددًا كأنه  لم ت ق م من قبل. 
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بالرغم  ،قطع التقادم وسريان الفوائد وغيرهامثل  ،الدعوىاآلثار التي تترتب على رفع تبقى قائمة و 
ذا عادت و بترك الدعوى، من الحكم  من أحد الخصوم  طلبالمحكمة بنظر إلى الدعوى المتروكة ا 

ترك قبل  ات قضائيةمن إجراء ما تم  و ، بقرار الترك عندهاتعود من النقطة التي توقفت  فإنها
 .وال يلغى يبقى قائماً  الدعوى

تحكم به المحكمة من تلقاء  ،ب المدعى والمدعى عليهاغي للمراجعة عند الدعوى ترك حظ أن  يالو 
إذا حكمت في موضوعها أو  بحيثالمحكمة  لىهو واجب عو  ،نفسها لعدم وجود أي من الخصوم

  .ن حكمها باطالً و كيفي أي فرع من فروعها 
ذا استمرت الدعوىو  من أحد الخصوم تعدُّ بنهاية  متروكة للمراجعة ستة أشهر دون مراجعة ا 

فيها واآلثار التي تترتب على المتخذة تزول جميع اإلجراءات و ، كأن لم تكن األشهر الستة  
 .حكم من المحكمةل دون حاجة، بقوة القانونهنا واعتبار الدعوى كأن لم تكن يحصل  ،رفعها

فهم بسبيل الصلح في إن أساس القواعد السابقة إفتراض المشرع أن الخصوم إذا لم يحضروا 
صعوبة ر اتث لكنو ، الدعوى ولذلك أوجب على المحكمة أن ال تحكم تمكينا لهم من إتمام الصلح

هل ف، ر بعضهم وتغيب البعض اآلخر، وكان المدعى عليه غائباً و حضو في حالة تعدد المدعين، 
ظرها لمن تسير في نبالنسبة لمن تغيب من الخصوم و  للمراجعة  الدعوىترك المحكمة  قررت

 .حضر؟
 نيائبغلمدعى عليهم الللمحكمة أن  تقرر ترك الدعوى من الجلسة األولى بالنسبة ل يسأنه ل نرى

 أن  ذلك  ؛لتجزئةل قابالً لو كان موضوع الدعوى و  دعى عليهم الحاضرينملمع استمرارها بالنسبة ل
ار الدعوى كأن لم أشهر ترتب عليه إعتب مدة ستةإذا مضى عليه  قرار ترك الدعوى للمراجعة

يتمُّ الدعوى إلى جلسة أخرى نظر تؤجل  لمحكمة في هذه الحالة أن  رجح لاألتكن، ولذلك يكون 
الدعوى  بترك الدعوى، وفي الجلسة الجديدة إذا تغيب المدعوون حكمت نغيبيالمت فيها تبليغ

ذا حضر و ، بالنسبة لهم جميعاً  ع الدعوى حكمت في موضو اآلخر وتغيب البعض المدعين بعض ا 
 . منهم من لم يحضر الحاضرين، وغيابي بحقبحكم حضوري في حق المدعين 

 وحضور المدعي:  غياب المدعى عليه: 3
استمرار نظر الدعوى بحقه إذا تغيب المدعى عليه في الجلسة األولى جاز للمدعى أن يطلب 

الحكم الغيابي  ضار تعاالطريق ز الطعن فيه بو جيًا، يغيابفي الدعوى الحكم غيابيًا، ويصدر 
فضاًل عن الطرق األخرى للطعن، ويجب االنتباه إلى أن  غياب المدعى عليه ال يعني صدور 
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قرار ضده، بل إن  المحكمة تسير في اإلجراءات القانونية بغيابه، وتدقق كافة الدفوع واألدلة 
 بنفسها ثم  تقرر ما تراه مناسبًا لتحقيق العدل.

 بياناتة العن مدى صحأن تحقق  ،في حالة غياب المدعى عليهكمة على المحوأوجب القانون 
االلزامية لعريضة الدعوى ومن الدفوع التي يلزم الدفع بها قبل الدخوا في أساس الدعوى من حيث 

حكمت ببطالن  عدم قانونية أيٍّ من ذلك،، فإذا تبين االختصاص والتقادم وصحة التبليغات
بموجب أدلة  على المدعى أن يقوم بإثبات ما يدعيهيجب و ها، سالدعوى من تلقاء نفعريضة 

، على الرغم من غياب الخصم ىدعو ال دِّ حكمت بر  ادعاءه، فإن عجز عن إثباتاإلثبات المعتبرة، 
 .منه بطلبات المدعى يعفيه من عبء اإلثبات تسليماً  دُّ ألن غياب المدعى عليه ال يع

 : ى عليهوحضور المدع يغياب المدع: 4
المدعى عليه وغاب المدعي دون تقديم معذرة مشروعة، سواء في الجلسة األولى أم في  إذ حضر

أية جلسة ال حقة، فإنه بالخيار بين أن  يطلب إبطال عريضة الدعوى، وبين طلب االستمرار 
صدار المحكمة القرار الذي تراه مناسبًا، ألن  المدعى عليه قد يطلب االستمرار  بالسير فيها وا 

نهاًء للخصومة، فمنحه القانون ذلك الحق.بنظر الد  عوى وحسمها قطعًا للنزاع وا 
ويالحظ أن  خيار المدعى عليه بطلب إبطال الدعوى مقيد بكون الدعوى في مراحلها األولى فان  
تهيأت للحسم لم يجز للخصم طلب اإلبطال ولو غاب المدعي، ألن  في االستمرار بالدعوى حسمًا 

 شغال القضاء بذات الموضوع في المستقبل. للنزاع، وتجنبًا إل
 

 المطلب الثاني 
 الوكالة بالخصومة

 ، ثم  أنواعهابيان تعريف الوكالة بالخصومة و )المحاماة( من  بالخصومة الوكالةالبد  لتفصيل 
 ، في فرعين كما يأتي:عزل الوكيل بالخصومة واعتزالهتوضيح األحكام القانونية المتعلقة ب

 تعريف الوكالة بالخصومة وأنواعها.الفرع األول: 
 الفرع الثاني: عزل الوكيل بالخصومة واعتزاله.

 الفرع األول
 تعريف الوكالة بالخصومة وأنواعها 

 ثانيًا، في بندين، كما يأتي: أنواع الوكالة بالخصومةأواًل، ثم  نبيِّن  تعريف الوكالة بالخصومةنرى 
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 .تعريف الوكالة بالخصومةالبند األول: 
 .أنواع الوكالة بالخصومةالبند الثاني: 

 البند األول
 تعريف الوكالة بالخصومة

ورفع  ،تخويل الوكيل ممارسة االعمال واإلجراءات التي تحفظ حق موكلههي  :الوكالة بالخصومة
 الدعاوى والمرافعة فيها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونية.

 ء عن الخصوم:االشخاص الذين لهم حق ان يكونوا وكال
 .. المحامون9
 . االزواج واألصهار واألقارب حتى الدرجة الرابعة.2
 .التولية( -القوامة  –الوصاية  –)وهي الوالية . النائب عن غيره في حاالت معينة 8
 .بالنسبة للدعاوى التي تقام ضد  دوائرهمالدوائر الرسمية الحقوقيون في  نموظفو ال. 4

 
 البند الثاني

 لوكالة بالخصومةأنواع ا 
 أما وكالة عامة أو خاصة:: أنواع الوكالة بالخصومة

هي تلك الوكالة التي تخول الوكيل حق الخصومة عن موكله في  :. الوكالة العامة بالخصومة0
 الدعاوى كافة وفي جميع مراحل المحاكمة.

ة المفعول وتكون ساريفقط، وهي التي تكون في دعوى معينة  :. الوكالة الخاصة بالخصومة8
 .الدعوى اجراءاتالمرافعة و  احلر مخر آحتى انتهاء 

 الفرع الثاني
 عزل الوكيل بالخصومة واعتزاله 

 هناك فرق بين العزل واالعتزال عزل الوكيل واعتزاله:
ال يكون ذلك في وقت  ن  أيبلغ موكله و  ن  أشرط  باختياره، الوكالةالوكيل يعتزل  ن  هو أ االعتزال:

صدار القرار  ذلك لتقدير المحكمةغير الئق ويعود  )مثال الوقت غير الالئق قبل ختام المرافعة وا 
 .النهائي فيها بقليل(
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هو قيام األصيل بعزل وكيله من الوكالة، ألي سبب كان مثل عدم قيامه بواجباته بموجب العزل: 
شاء، مع الوكالة، أو لرغبته في توكيل وكيل آخر، ويحق للموكل عزل وكيله في الوقت الذي ي

 مراعاة حقوقه في األجور واالتعاب إن  كان العزل دون تقصير أو سبب من الوكيل. 
 المبحث الثاني

 نظام جلسات المرافعة ونظر الدعوى 
أسباب تأجيل نظر ، و الدعوى نظرطريقة و  ،المرافعة جلساتقانون المرافعات المدنية  مينظِّ 

ن هدفي فضِّ الخصومة بأسرع وأسهل الطرق، الدعوى، بشكل تفصيلي، الغاية منه الموائمة بي
والحفاظ على حقِّ الخصم في الدفاع عن نفسه، المكفول دستوريًا، لذا نقسم هذا المبحث إلى ثالثة 

 مطالب، كما يأتي:
 .نظام جلسات المرافعة المطلب األول:
 .الدعوى)سماع( نظر  المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: تأجيل النظر في الدعوى.
 طلب األولالم

 نظام جلسات المرافعة 
 يعني طريقة عمل القضاء أثناء المرافعة. :نظام الجلسة

 .في أول جلسة تطلب المحكمة من الخصوم بيان المحل المختار لغرض التبليغ -
)عمليًا  قبل الجلسة األولىوأدلة اإلثبات التي تعزز وجهة نظرهم على الخصوم تقديم لوائحهم  -

 بق اآلن مم ا ولد مشاكل سببها تأخير حسم الدعاوى(.هذا األمر غير مط
أثناء المرافعة، يكون القاضي صاحب  من المدعي، ودفوع المدعى عليه، سماع الدعوىعند  -

دارتها بالقاضيالكلمة األولى واألخيرة، إذ أو  )أو رئيس  كل القانون مسألة تنظيم جلسات المرافعة وا 
 مبدأ عالنية وشفوية المرافعة. في ضوء (الهيئة عندما تتكون من ثالثة قضاة

 
 المطلب الثاني

 نظر )سماع( الدعوى 
 من أخصِّ ما يتعل ق بنظر الدعوى المدنية وسماعها، هو محاضر ضبط جلسات الدعوى المدنية،

 ، وهوما نبيِّنه في فرعين، كما يأتي:الجانب العملي لتحرير محاضر ضبط الدعوى المدنية وبيان
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 .محاضر ضبط الجلساتالفرع األول: 
 .الجانب العملي لتحرير محاضر ضبط الدعوى المدنيةالفرع الثاني: 

 
 الفرع األول

 محاضر ضبط الجلسات 

كل  خطوات المرافعة من أول فتح باب  -كتابةً -تنظم المحاكم )محاضر ضبط(، تقيد فيها 
صدار الحكم القضائي فيها، ويالحظ أ ن  هذه المحاضر تحفظ في المرافعة لغاية ختام المرافعة وا 

إضبارة الدعوى بصورة تسلسلية منذ أول جلسة وصواًل إلى آخر الدعوى وهو صدور القرار 
القضائي، فيكون أول ورقة في االضبارة القرار القضائي، ثم  تتدرج المحاضر حسب تسلسلها 

تم  تقديمه من  الزمني من األحدث إلى األقدم بصورة عكسية، فتكون آخر ورقة فيها هي أول ما
 المدعي وهي عريضة األدعاء.

)ننصح األخوة الذين يرغبون ممارسة مهنة المحاماة أن  يتدربوا كثيرًا على الترافع، قبل إقامة 
: التدرب على األولالدعاوى من قبلهم كمحامين مستقلين، وأفضل طرق التدريب العملي طريقان، 

على  -أي المتدرب–تابعة دعاواه مقابل حصوله في م -المتدرب–يد محاٍم قديم قدير يساعده 
خبرة المحامي األقدم وعلمه في مهنته، وهذا الطريق ربما يحتاج إلى معرفة سابقة بالمحامي 

: وهو الجلوس بين يدي القضاة لمساعدتهم في الطريق الثانياألقدم، لذا فاألفضل واألسهل هو 
لجديد على التعرف عن كثب على عمل تحرير محاضر ضبط الجلسات، وهذا تساعد المحامي ا

المحامين األقدم منه، كما أنه يرى خالل اليوم الواحد عددًا كبيرًا ومتنوعًا من الدعوى أمام محكمة 
الدرجة األولى التي يضبط أمامها، ويفضل أن  يبدأ مشواره أمام محاكم األحوال الشخصية ثم  أمام 

..الخ. .ط( أمام محاكم االستئناف أو الجناياتمحكمة البداءة، وال بأس بعد ذلك أن  )يضب
بالمناسبة: فإن  سماح المحكمة للمحامي المتدرب بضبط محاضر الجلسات يحتاج إلى قبول 
ضمني من القاضي المختص، وهذا يستلزم من المحامي الجديد أن  يتمتع بسلوك عالي في األدب 

ليه عدم كتابة أي حرف في المحضر والذوق والمصداقية، ألن  مهمة الضبط مهمة حساسة، وع
 .خبرة وممارسة( -هو بالتالي–إال  بموافقة القاضي ومشورته، ليكسب بذلك ثقة المحكمة، ويستفيد 
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 الفرع الثاني
 الجانب العملي لتحرير محاضر ضبط الدعوى المدنية 

أن  تنتهي بصورة عامة على مدى عد ة جلسات، ويندر في الحياة العملية، ظر الدعاوى ت ن -
سلفًا على جميع تفاصيل النزاع كما في إال  أن  يكون األطراف متفقون  دعوى في جلسة واحدة،

 دعاوى الصلح مثاًل، وهنا يصحُّ التساؤل عن طريقة كتابة محاضر ضبط الدعاوى؟
، ما وأول ما تجب االشارة إليه هو أن  المرافعات في الدعاوى المدنية والجزائية، مرافعات علنية -

يقتضي أن  تكون شفوية، وعلى المحكمة تنظيم محاضر تثبِّت فيها ما يجري في المرافعات 
الشفوية، بدقة ووضوح، وتثبت فيها كافة إجراءاتها من حضور وغياب، وأقوال الخصوم، وقرارات 

 المحكمة بصدد حسم النزاع، إلى حين إصدار القرار النهائي.

من خريجي القانون المعي نين  -غالباً -المختص، وهو يكتب محضر الضبط من قبل الموظف -
بصفة )معاون قضائي(، وهو ذو دور مهم جدًا في الدعوى، ويشترط فيه االخالص واألمانة؛ 
بسبب أهمية دوره في تنظيم المواعيد، وترتيب االجراءات، ومعاونة القضاة في حسم الدعوى 

 بشكل عادل وناجز.

مطبوعة سلفًا تتضمن أسم المحكمة، رقم الدعوى، تاريخ  كتب محضر الضبط، على ورقةي   -
المرافعة، وأول ما يكتبه )كاتب الضبط( هو ملئ الفراغات المتعلقة باسم المحكمة ونوعها ورقم 

 الدعوى وتاريخ المرافعة.

ثم  ينتظر أن  يقوم القاضي باإلمالء عليه، ما يكتب، فليس من حقه أن  يكتب حرفًا واحدًا من  -
، إذ يبدأ القاضي بتدوين حضور الخصوم أو غيابهم، ثم  يبدأ المرافعة بطرح أقوال ودفوع عنده

المدعي، ويسأل المدعى عليه عن إجابته، وهكذا تستمر عملية الضبط )الكتابة(، لتدوين كلِّ 
 صغيرة وكبيرة تخص الدعوى؛ كونها تشكل جزءًا من االجراءات الخاضعة لرقابة محكمة التمييز.

ةكذ - ممثلة بقاضيها، عبر كاتب الضبط، جميع ما تتخذه من ،لك تدون المحكمة المختص 
قرارات، وما تقوم به من إجراءات عند نظرها للدعوى، سواء ما يتعلق بفحص أدلة اإلثبات، أو 
جراء الكشوفات على )محل(  سماع البينات، وانتداب الخبراء، واالطالع على تقارير الخبرة، وا 

 إجراءات أخرى تقوم بها، تمهيدًا إلصدار القرار المناسب فيها.  الدعوى، وأية

بعد نهاية محضر كل جلسة يوقع الحاضرون من أطراف الدعوى، وجميع م ن  له عالقة بتلك  -
المرافعة، من شهود أو خبراء، كما يوقع )كاتب الضبط(، والقاضي الذي ينظر الدعوى، وتكون 
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مين إلى اليسار، أي يكون آخر توقيع للقاضي وفي أقصى التواقيع في ذيل المحضر، ومن الي
 يسار الصفحة.

والبد  من مراعاة وجوب عدم ترك أية فراغات في المحاضر، لئال تستغل بإضافة أية جملة أو  -
عبارة خارج مجلس القضاء، كما ال يجوز الشطب والحك في المحضر نهائيًا، بل للقاضي أن  

لعبارات غير الالئقة، وسائر الدفوع واألقوال التي ليست لها عالقة يستبعد االلفاظ الجارحة، وا
ن  حصل وتم  تثبيت كلمة أو عبارة أو حتى سطر أو أكثر، وارتأت المحكمة  بموضوع الدعوى، وا 
ح أن  العبارة مشطوبة، مع بقاء معالمها  استبعادها، يكون ذلك تحت إشراف القاضي، وبشكل يوضِّ

 وقِّع القاضي فوق الجزء المشطوب.  واضحة، وعلى شرط أن ي

تحفظ محاضر الضبط حسب التسلسل الزمني لها، أي من األقدم في التاريخ إلى األحدث، مع  -
بقية أوراق ومستندات الدعوى، وعلى )كاتب الضبط( رزمها مع األوراق األخرى للدعوى بصورة 

ا لها من أهمية في استكمال منتظمة، ومتسلسلة، وبشكل محكم لئال يضيع جزء منها، نظرًا لم
 سير الدعوى، لحسمها تحقيقًا للعدالة.

، التي يتمُّ فيها ضبط (A4)وقد ال يشغل محضر الضبط سوى سطرين أو أكثر من صفحة  -
بورقة جديدة، أم يكمل كاتب الضبط  -في المرافعة القادمة-وقائع الجلسة، فهل يتمُّ الضبط 

مرة السابقة؟ الجواب، هو أنه لما كان من المهم عدم ترك الكتابة من حيث انتهت الورقة في ال
فراغات وحواٍش في ورقة )محضر الضبط( لئال ت ستغ ل في إحداث إضافات تؤثر على سير 
الدعوى، فإن  ضبط الجلسة التالية يكون من حيث انتهت مساحة الورقة في المرة السابقة، فقط 

يمين السطر، ويبدأ كتابة المحضر بما يمليه عليه  على )كاتب الضبط( أن يثبت التاريخ الجديد
 القاضي الناظر للدعوى.

بين المدعية )هناء محمد علي  مثااًل عمليًا لمحضر ضبط مرافعة مفترضةونورد أدناه  -
الطائي(، وزوجها المدعى عليه )إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم(، في دعوى التفريق المشار إليها 

 سابقًا، وكما يأتي:

 
 2092../ش/.رقم الدعوى:                                            .........   .حكمةم

 2092../.../.التاريخ:                                                                 
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من قاضيها السيد.................. المأذون بالقضاء  2092../.../.تشكلت المحكمة بتاريخ
الشعب ونودي على الطرفين فحضرت المدعية )هناء محمد علي الطائي(، المعرفة بموجب  باسم

هوية األحوال المدنية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية في......... بالرقم........... والمؤرخة 
في...........، كما حضر )أو حضرت( عنها وكيلها )أو وكيلتها( المحامي )أو 

.......المصدقة من ............ بموجب الوكالة العامة المرقمة.......... بتاريخ.......المحامية(
دائرة الكاتب العدل في..........، وحضر المدعى عليه )إبراهيم أحمد سعيد الكريِّم( بالذات 
والمعرف بموجب هوية األحوال المدنية الصادرة عن دائرة األحوال المدنية في......... 

. بالمرافعة الحضورية العلنية... والمؤرخة في............... وبالطلب بوشر بالرقم........
كررت المدعية ووكيلها )أو وكيلتها(، عريضة الدعوى، وطلبت الحكم وفق الطلبات المثبتة فيها. 

........ الصادر عن محكمة األحوال ...... بتاريخ.اطلعت المحكمة على عقد الزواج المرقم
........... ..... المتضمن زواج المتداعي ي ن على مهرين المعجل.....الشخصية في

........ وربطت صورة ضوئية مصدقة منه مع إضبارة الدعوى. أفهمت المحكمة .والمؤجل
المدعى عليه بموضوع الدعوى وأن  زوجته المدعية تطلب التفريق منه بسبب الخالف المستحكم 

ن عدمه، فأجاب: مقرًا بالزوجية والدخول وأن  المدعية هي وسالته أن  كان يقرُّ بموضوع الدعوى م
( و)فاطمة تولد 2090زوجته الداخل بها شرعًا، ولهما من فراش الزوجية الطفلين )محمد تولد 

(، وطلب تأجيل الدعوى لغرض توكيل محام ينوب في الترافع عنه، ولمشروعية هذا الطلب 2092
يل محاٍم، وكلفت المدعية ووكيلها بإثبات موضوع قررت المحكمة امهال المدعى عليه لتوك

دعواهما ببينة معتبرة، فأجابا أن  لديهما بينة شخصية تثبت الخالف المستحكم وتؤيد استحالة 
استمرار الحياة الزوجية، وطلبا امهالهما إلحضار البينة في الجلسة القادمة، عليه ولغرض 

 ( صباحًا وافهم علنًا.90عة )السا 9/9/2092االستماع إلى البينة الشخصية 
 المدعى عليه      المدعية      و. المدعية         كاتب الضبط                  القاضي

 
9/9/2092 

تشكلت المحكمة ونودي على الطرفين فحضرت المدعية )هناء محمد علي الطائي(، كما حضر 
................. وحضر .)أو حضرت( عنها وكيلها )أو وكيلتها( المحامي )أو المحامية(

المدعى عليه بالذات كما حضر )أو حضرت( عنه وكيله )أو وكيلته( المحامي )أو 



 171من  75الصفحة 
 

.......المصدقة من .................. بموجب الوكالة العامة المرقمة.......... بتاريخ.المحامية(
ألت المحكمة المدعى . سبالمرافعة الحضورية العلنيةدائرة الكاتب العدل في..........،  وبوشر 

ن   عليه ووكيله عم ا إذا كانا يقران بالخالف من عدمه، فأجابا إن  الحياة الزوجية مستمرة بينهما وا 
مشكلة بسيطة حدثت بين الزوجين تركت المدعية على أثرها دار الزوجية، وهذه المشكلة ال ترقى 

، وقد عد ت المحكمة هذا 2001عام  ألن  تكون سببًا يهدم حياة أسرية فيها طفلين ومستمرة منذ
الجواب إنكارًا للخالف وبالتالي كلفت المدعية ووكيلها بإثبات موضوع دعواهما فطلبا االستماع 
إلى البينة الشخصية المؤلفة من الشهود السيد )محمد علي الطائي( والد المدعية والسيدة )جنان 

ها، وفي هذه األثناء طلب المدعى عليه خلف محمد( والدتها واآلنسة )وفاء محمد علي( شقيقت
ووكيله تأجيل المرافعة لغرض فسح المجال أمام الطرفين ألصالح ذات  بين هما، سألت المحكمة 
المدعية ووكيلها )أو وكيلتهما( عم ا إذا كانا يرغبان باالستمرار بسماع البينة في هذه الجلسة أو 

ديا عدم ممانعتهما من تأجيل الدعوى، عليه فسح المجال لجهود المصالحة بين الطرفين، فأب
( صباحًا وافهم 90الساعة ) 92/9/2092وبالطلب قررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى جلسة يوم 

 علنًا. 
 المدعى عليه      المدعية      و. المدعية          كاتب الضبط                  القاضي

 
92/9/2092 

( ظهرًا عليه 92فين فلم يحضرا على الرغم من بلوغ الساعة )تشكلت المحكمة ونودي على الطر 
( من قانون المرافعات المدنية. 24قررت المحكمة ترك الدعوى للمراجعة استنادًا ألحكام المادة )

 وافهم علنًا.
 كاتب الضبط                     القاضي

28/9/2092 
، ولعدم 92/9/2092للمراجعة منذ يوم تشكلت المحكمة وتم  تقديم هذه الدعوى كونها قد تركت 

مراجعة أيٍّ من الطرفين لغرض استئناف السير فيها، ولمضي مدة العشرة أيام المنصوص عليها 
( من قانون 24قانونًا. عليه قررت المحكمة إبطال عريضة الدعوى استنادًا ألحكام المادة )

 .28/9/2092اريخ المرافعات المدنية قرارًا قاباًل للتمييز. وافهم علنًا بت
 كاتب الضبط                     القاضي                                             
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 المطلب الثالث
 تأجيل النظر في الدعوى 

 
من المعتاد أن  ال تحسم الغالبية العظمى من الدعاوى في جلسة واحدة، بل قد : تأجيل الدعوى

اع بينة، أو جلب أدلة، أو مخاطبة جهة ما رسمية أو غير يحتاج األمر إلى تأجيل المرافعة لسم
وسيلة تسبب تأخير حسم ك إذ يستغلها الخصوم ؛فة القضاءبأنه آالتأجيل رسمية، ويوصف 

وال  ،وجود سبب مشروع يقتضي التأجيل عندال يكون التأجيل إال أوجب القانون أن  لذا  ،الدعوى
 يجوز التأجيل لذات السبب أكثر من مرة.

 
 

 المبحث الثالث
 نظرية الدفوع القانونية 

 
بأنه االتيان بدعوى من جانب المدعى عليه تدفع دعوى المدعى وتردها كاًل أو  الدفع: يعرف
 بعضًا.

 شكلية وموضوعية والدفع بعدم القبول(انواع الدفوع: )
مة دون هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الدعوى أو إلى إختصاص المحك . الدفوع الشكلية:0

 التعرض إلى أصل الحق.
دفوع يجوز تقديمها في أية  –)دفوع يجب تقديمها قبل أي دفع آخر انواع الدفوع الشكلية: 

 .مرحلة(
: مثل الدفع ببطالن تبليغات الدعوى أو عدم دفوع شكلية يلزم تقديمها قبل أي دفع آخر

 اختصاص المحكمة.

مثل الدفع بتوحيد الدعوتين والدفع  ل الدعوى:دفوع شكلية يجوز تقديمها في أي مرحلة من مراح
 بعدم االختصاص الوالئي أو النوعي.
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: وهي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به كإنكار وجوده، أو الدفع . الدفوع الموضوعية8
بالوفاء به، أو االبراء منه، ومن أمثلتها الدفع بإنكار العقد، أو بطالن العقد، أو انقضاء االلتزام 

 قاصة.بالم
كل دفع ينكر به الخصم، دون المساس بموضوع االدعاء، دعوى  . الدفوع بعدم قبول الدعوى:3

خصمه على أساس انتفاء شروط قبول الدعوى، ومن أمثلتها الدفع بعدم القبول لعدم توجه 
 الخصومة.

 المبحث الرابع 
 نظرية الدعوى الحادثة

، ثم  بيان أنواعهابيان تعريف الدعوى الحادثة و ن لغرض اإلحاطة بنظرية الدعوى الحادثة، البد  م
، وذلك الحكم في الدعوى الحادثةوتوضيح فحوى وطريق إصدار ، شروط قبول الدعوى الحادثة
 في ثالثة مطالب، كما يأتي:

 .وأنواعها المطلب األول: تعريف الدعوى الحادثة
 الدعوى الحادثة. كيفية إحداثالمطلب الثاني: 
 الحكم في الدعوى الحادثة. المطلب الثالث:

 
 المطلب األول

 وأنواعها تعريف الدعوى الحادثة 
 يننوع، وهي على الدعوى التي تقدم للمحكمة اثناء نظر الدعوى األصلية يه :الدعوى الحادثة
 منضمة، ودعوى حادثة متقابلة.دعوى حادثة 

عند النظر في  ى عليه()ال المدع هي الدعوى التي يحدثها المدعي :الدعوى الحادثة المنضمة
 :وهي على ثالث انواع هي دعواه األصلية.

 . الطلبات المكملة للدعوى األصلية.9
 . الطلبات المترتبة على الدعوى األصلية.2
)وسبق أن  ضربنا مثااًل عمليًا لكل نوع عند الحديث عن  . الطلبات المتصلة بالدعوى األصلية.8

 (.وحدة عريضة الدعوى
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هي الطلبات التي يتقدم بها المدعي عليه ضد دعوى المدعى بهدف  المتقابلة: الدعوى الحادثة
طلب يكون متصاًل بالدعوى األصلية ، أما الحصول على حكم ضد المدعى وهي على نوعين

 )بطلبه هو بطلب أحد الخصوم( دخولالدعوى الحادثة المتضمنة  وأ مثل طلب إجراء المقاصة،
 الدعوى.في شخص ثالث  )بقرار من المحكمة( دخالإأو 

 نيالمطلب الثا
 الدعوى الحادثة حداثإكيفية 

 كما يجوز ،عنون الى المحكمة المختصةتافعة بعريضة تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المر 
المدنية مرافعات من قانون ال( 90( من المادة )9للفقرة ) الجلسة استناداً أثناء إبدائها شفاها 

 العراقي.
ولكن  ،بالمرافعة او تقديمها شفوياً  مقدم الدعوى الحادثة مخير بين تقديمها تحريرياً  ن  إ وهذا يعني

  .)الخصوم( لدعوىهذا التخيير مختص بالدعوى الحادثة المقدمة من طرفي ا
اذ  ؛من تقديمها تحريرياً  الشخص الثالث( فالبد  أي من غيار )ما الدعوى الحادثة المقدمة من األأ

بصورة شفهية مم ا يوجب تقديم دعواه ة في الحضور في الدعوى وتثبيت أقواله ليس للغير صف
حداث الدعوى إفي كيفية العراقي ر الذي جاء به المشرع اخيال ن  فإ خرىوبعبارة أ ،الحادثة تحريرياً 

 ؛ما غيرهم فيتعين عليهم أحداث دعاواهم بطلبات تحريريةأو  ،مختص بالخصوم أمر ،الحادثة
( من قانون 2المادة ) صٍّ لن في اللجوء للقضاء والمطالبة بالحقوق استناداً  كونها األصل

 .المرافعات
 ثالثالمطلب ال

 الحكم في الدعوى الحادثة
 ن  أالشأن بخصوصها فإما  يوسماع اقوال ذو  ،لى المحكمة المختصةإبعد تقديم الدعوى الحادثة 

 لذا نقسم هذا المطلب إلى فرعين: ،ترفضهاأن  و أ ،تقبلها وتفصل فيها مع الدعوى األصلية
 .قبول الدعوى الحادثة والفصل فيها :ولالفرع األ

 رفض الدعوى الحادثة والطعن بقرار الرفض. الفرع الثاني:
 
 
 



 171من  79الصفحة 
 

 الفرع األول
 قبول الدعوى الحادثة والفصل فيها 

جب على و  ،الشخص الثالث أم أحداثها الخصومالتي  بلت المحكمة الدعوى الحادثة سواءً ذا قإ 
عوى المحكمة الفصل في الد وعلى ،تبليغ الخصم الغائبدفع الرسم القانوني عنها، ثم  أواًل مقدمها 

 .الحادثة والدعوى األصلية معاً 
ذا أنه: )إ ( من قانون المرافعات المدنية، نجد أنها تنصُّ على92/2نصِّ المادة ) وبالعودة إلى

على الحكم  وكان الحكم في الدعوى األصلية متوقفاً  تعذر على المحكمة الحكم في الدعويين معاً 
 فان ،(تنظر بعد ذلك في الدعوى األصلية في الدعوى الحادثة ثم تفصل اوالً  ،في الدعوى الحادثة

 ن  أذلك المنطق يقول أن  هذا النصِّ لم يأتي بجديد، بل هو بديهي، ويمكن االستغناء عنه؛ 
ا وان معنى الفصل هو وتحمل ذات عدده ،صلية المنظورةالدعوى الحادثة متعلقة بالدعوى األ

يصدر فيها حكم واحد ال  التي ،الحادثة واألصلية بحكم الدعوى الواحدة يينوالدعوى ،إصدار الحكم
يتنافى مع الحكمة من تشريع الدعوى الحادثة أمر  ذات الدعوى صدور حكمين في كون ،حكمين

 واحد. حكم بالتأكيددة والتي يصدر فيها دعوى واح وهو فض النزاع بكل تفرعاته في
جراء التحقيق إ ثم  أواًل، في الدعوى األصلية راء التحقيق جإ (،الفصل)لفظ  منالمشرع  وربما قصد

 ا.مصدار حكم واحد فيهعد ذلك باتقوم بل في الدعوى الحادثة
 لية في الحكم سلباً الدعوى الحادثة تابعة للدعوى األص ن  شر اح من أبعض الإليه ذهب أما ما يو  
الدعوى الحادثة  رد  أن  ت ،ت الدعوى األصليةرد  إن  هي  يجب عليها المحكمة ن  أبمعنى  ،و إيجاباً أ

ن  و  ،كونها تابعة لها  بسبب ،لدعوى الحادثةباحكم وجب عليها اللدعوى األصلية في احكمت ا 
ما  متىف ها،وأدلة أثبات هاوى أركانلكل دع ن  أذلك  الرأي غير دقيق؛هذا ف ،بين الدعوييناالرتباط 

أم الدعوى أصلية سواء كانت  ،هاردُّ وجب عليه  ال  ا  و  ،هابحكمت تحققت المحكمة من وجودها 
ي قصد بها االرتباط في بين الدعوى الحادثة والدعوى األصلية المشار إليها تبعية وال ،حادثة

 .عاً الموضوع، ال وجوب الحكم في الدعويين معًا أو ردِّهما م
 الفرع الثاني

 رفض الدعوى الحادثة والطعن بقرار الرفض 
طرفي الدعوى ال صلة لها أحد من  ةالدعوى الحادثة المقدم ن  أاذا رأت المحكمة المختصة 

 و كانت الدعوى الحادثة المقدمة من الغيرأ ،وال مكملة لها اوال مترتبة عليه ،بموضوع الدعوى
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بل كان القصد منها تأخير حسم الدعوى  ،مصلحة جديةلى إ ةستندغير م)الشخص الثالث( 
 ، واالستمرار بالدعوى األصلية لحين غصدار ما تراه من قرار بشأنها.قررت رفضها ،األصلية
 :الطعن بقرار رفض الدعوى الحادثة طرق

ولم  الحادثة الدعوى رفض بقرار الطعن طريقة بيانعن قانون المرافعات المدنية العراقي سكت 
 ن قرار رفضأاستقر على القضاء العراقي  غير أن   ،للطعن بهذا القرار محدداً  طريقاً يرسم 

الطعن  ويترتب على ذلك أن   ،غير فاصل في موضوع الدعوىالدعوى الحادثة هو قرار إعدادي 
سواء كان طريق الطعن  ،ن المحكمة المختصةالنهائي ععند الطعن بالحكم الصادر يكون فيه 

 .م التمييزأهو االستئناف 

: 9/9/2090في  933المرقم  هاقرار فقد ذهبت محكمة التمييز ب )رفض قبول الشخص  إلى أن 
مع  نما يطعن فيه تمييزاً ا  الثالث في الدعوى ال يكون من القضاء الوالئي الذي يقبل التظلم منه و 

 .(1)الحكم الحاسم في الدعوى(
رفض المحكمة  صدق فقط في حالة، كونه يغير صحيحعلى إطالقه  جتهاداال ان هذا اال

رفض الدعوى الحادثة المقدمة  في حالة وال يمكن قبوله، للدعوى الحادثة المقدمة من الخصوم
ألنه سيحرمهم من حق الطعن فيه إال  مع القرار النهائي، وهم ليسوا طرفًا فيه، لذا  من الغير

 :دعوى الحادثة من االغياروبين ال التمييز بين الدعوى الحادثة من الخصوم صوباأليكون 

 :لدعوى الحادثة المقدمة من الخصومالمحكمة لرفض . ففي حال 9
يجوز فيه اعتماد استقرار القضاء باعتبار ان طرف الدعوى يحق له الطعن بالحكم بكافة طرق 

 الطعن باألحكام التي بينها المشرع في القانون التي منها االستئناف والتمييز.
 :عوى الحادثة المقدمة من الغيررفض الدفي حال . 2

المدنية، التي تنصُّ مرافعات من قانون ال (99ذيل المادة ) وذلك يكون عند استناد المحكمة إلى
التدخل ... ال يستند الى مصلحة جدية ولم يقصد به اال  ن  أذا رأت المحكمة إ)...على أنه: 

  مكنال ي ، فهناير في الدعوى(تقرر رفض قبول الشخص الثالث وتمضي في الس ،تأخير الدعوى
في الدعوى  الشخص الثالث ليس طرفاً  ن  رأي المتقدم الذي تذهب إليه محكمة التمييز؛ ألاعتماد ال
حصرًا مختص بالخصوم كون الطعن  ها،طرق الطعن فيممارسة  بالتالي ليس بمقدورهو  ،األصلية

                                                           

 غير منشور. -((9
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 :التي تبدأ بكلمةلمدنية، من قانون المرافعات ا( 208( و)932لمواد )نصوص ال استناداً 
 .يطعنوا تمييزاً  ن  أو للخصوم أ م ان يطعنوا استئنافاً )للخصوم...( أي للخصو 

 حد خيارين:سوى أيكون لغير الخصوم  وبالنتيجة لن
 استناداً  ، وذلكالتظلم من األمر ألوالئي برفض الدعوى الحادثة المقدمة تحريرياً الخيار األول: 

ومن ثم التمييز  ،باعتباره من األوامر على العرائضالمدنية، مرافعات لمن قانون ا( 929للمادة )
وى الحادثة في هذه الدع ن  أل المدنية؛مرافعات من قانون ال (299/9ادة )مألحكام ال استناداً 

وعند نظر المحكمة  ،اً يعند رفض تحويلها للرسم تحرير  حال الدعوى المقامة ابتداءاً الصورة حالها 
 اً ثالث اً لوالئي وقبول دخوله شخصاقررت الغاء أمرها  ،في تظلمه اً وجدت المتظلم محق ن  إف ،للتظلم

أما و  ،هه بتسديد الرسم القانوني عن دخولتوكلفاألصلية، التظلم مع الدعوى  توربط ،في الدعوى
فاذا طعن في هذا القرار  ،قرر رد التظلمفتوجدت المحكمة عدم أحقية المتظلم في تظلمه  ن  إ

 ن  أما أو  ،وال مجال حينها للدخول في الدعوى ،تكون التصديق ن  أما إنتيجة التمييز  فان   تمييزاً 
 :تكون النتيجة هي النقض وهنا توجد حالتين هي

تقرر المحكمة اتباع القرار التمييزي وهنا  :تكون الدعوى ال زالت قيد المرافعات ن  أ الحالة األولى:
 هلشخص الثالث في الدعوى وتربط التظلم مع الدعوى وتكلفلوالئي وتقبل دخول ااوالغاء أمرها 

لى ما قبل ختام إدعوى لجواز قبول الدعوى الحادثة بتسديد الرسم القانوني عن دخوله في ال
 .المدنيةمرافعات ( من قانون ال90/9) نصِّ المادة المرافعة بموجب
اإلصرار على  تقرر المحكمةهنا ف أيًا كان: ن تكون الدعوى قد صدر فيها حكماً أ الحالة الثانية:

حكم وخرج عن والية ثالث في دعوى صدر فيها الشخص القبول دخول  ةقرارها السابق الستحال
الطعن بطريق  وهو اعتراض الغيرللطعن ويتعين على المتظلم سلوك الطريق الثاني  ،المحكمة

  لحة المعترضاعتراض الغير بعد صدور حكم في الدعوى األصلية بشرط مساس الحكم بمص
 

 المبحث الخامس
 ألحوال الطارئة أثناء نظر الدعوىا 

، ويتعلق بهما انقطاع المرافعةو  ،وقف المرافعة األحوال التي تطرأ أثناء نظر الدعوى اثنان:
، ونرى كاًل من ذلك نظرية التنازل عن الحق وابطال العرائضموضوع في غاية األهمية يخصُّ 

 في مطلب مستقل، كما يأتي:
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 .وقف المرافعة: المطلب األول
 .انقطاع المرافعة: المطلب الثاني
 .نظرية التنازل عن الحق وابطال العرائض: المطلب الثالث

 المطلب األول

 وقف المرافعة
ويكون  ،ة من الزمنمدهو قرار قضائي تتوقف فيه المحكمة عن نظر الدعوى  :وقف المرافعة

 :حاالت محددة هيذلك في 
على وقف السير في دعواهم )ربما لفسح المجال أمام جهود المصالحة  الخصوم جميع اتفاق. 9

( 8( أشهر، فان مضت الـ)8بينهم(، ويجب أن  ال تتجاوز مدة وقف السير في الدعوى أكثر من )
( يومًا من نهاية األشهر الثالثة، 92أشهر ولم يراجع أحد الخصوم للسير في الدعوى بعد مرور )

 .( يومًا من تاريخ الوقف تبطل الدعوى نهائيًا[902القانون ]يعني بمرور )تبطل الدعوى بحكم 
، عندما تقرر المحكمة وقف السير في المرافعة لسبب تراه هي مفيدًا في قرار المحكمة. 2

حسمها، ويكون ذلك في قرار عدِّ الدعوى )مستأخرة( على نتيجة الفصل في دعوى أخرى مرتبطة 
ير سند الدين المبرز، هنا يوقف القاضي المدني السير في دعوى الدين بها )مثل دفع المدين تزو 

ويعدُّها مستأخرة على نتيجة الدعوى الجزائية بالتزوير(، على أن ه إذا استمر الوقف لهذا السبب 
 ( أشهر تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون، وعلى فرض استئناف السير في الدعوى بعد9مدة )

السابقة على قرار الوقف صحيحة،  ،جميع االجراءات المتخذة في الدعوىوقف المرافعة، تبقى 
 .وتستانف المحكمة السير فيها من النقطة التي توقفت عندها

 المطلب الثاني
 انقطاع المرافعة

، لغير السببين الذين تتوقف من الزمن مدةالنظر في الدعوى  المحكمة هو توقف :انقطاع المرافعة
 :اآلتيةثالثة الألسباب عند توافر سبب من ا قطع المرافعة تحديدًا،فيهما المرافعة، وتن

أو  ،األطراف في الدعوى المنظورة لحين مباشرة الخصومة من ورثتهوفاة احد الخصوم . عند 9
بسبب عاهة عقلية أو سجن أو غيبة أو إفالس فتننقطع المرافعة  حد الخصومأهلية أفقد عند 

زوال صفة من يباشر أو عند  ،ولي، الوصي، القيم، أمين التفليسة[لحين حضور نائبه القانوني ]ال
 قطعاستئناف السير في الدعوى بعد  يتشابه االنقطاع مع الوقف في أن   هناو ) الخصومة.
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صحيحة، وتستانف  قطعجميع االجراءات المتخذة في الدعوى، السابقة على قرار ال يبقي  المرافعة، 
 (.عندها قطعتالتي  المحكمة السير فيها من النقطة

)وهي حالة عملية تفرض قطع  عريضة الدعوى إبطالب عن دعواه وقيامهتنازل المدعي . عند 2
 المرافعة، وعلى المدعي البدء من نقطة الصفر عند رغبته باقامتها مجددًا(.

)بعد عن طريق التنازل عن الحكم المطالب به في الدعوى، تنازل المدعي عن الحق . عند 8
بطال عريضة الدعوى. صدوره( المتخذة في الدعوى تعدُّ االجراءات  )في الحالتين األخيرتين وا 

كأن لم تكن، وعلى المدعي البدء من نقطة الصفر عند إقامة  على قرار قطع السير فيها، السابقةو 
 (.دعوى جديدة بالموضوع

 وهناك أمران بشأن االنقطاع بينهما القانون، هما:
لدعوى يترتب عليه وقف جميع المدد القانونية السارية في حق الخصم . انقطاع السير في ا9

سواء كانت مدد تقادم أو مدد سقوط، وبطالن جميع االجراءات التي تحصل خالل االنقطاع لعدم 
 توافر فرصة للخصم في الدفاع عن نفسه. 

ة، ال يترتب عليه . إن  وفاة الوكيل )محاٍم كان أم غير محام(، أو عزله عن أو اعتزاله الوكال2
انقطاع السير في الدعوى، وكل ما على المحكمة القيام به في هذا الصدد، منح الخصم الذي 
توفي أو عزل ]هو أي الخصم[ أو اعتزل وكيله وكالته في الدعوى، أجاًل مناسبًا ليوكل آخر أو 

 يباشر دعواه بنفسه.
 المطلب الثالث

 ائضعر الالتنازل عن الحق وابطال نظرية 
 بعريضة يتعلق تارة المرافعات قانون في المفهوم وهذا ،يكن لم كأن الشئ اعتبار: إلبطالا

الوالئي )األوامر  بالقضاء يتعلق وتارة رابعة ،بالحكم يتعلق وثالثة ،الطعن بعريضة وأخرى ،الدعوى
 ، لذا نقسم هذا المطلب إلى أربعة فروع، كما يأتي:على العرائض(

 .ضة الدعوىإبطال عري: ولالفرع األ

 .إبطال عريضة الطعن :ثانيالفرع ال

  .إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية :ثالثالفرع ال

  .إبطال أوامر القضاء الوالئي :رابعالفرع ال
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 الفرع األول 
 إبطال عريضة الدعوى

اإلبطال،  ذلكرتب على تت اً آثار ، كما أن  هناك بطال عريضة الدعوىحددها القانون إلطرق هناك 
 ونرى طرق االبطال، ثم  آثاره في بندين، كما يأتي:

 .إبطال عريضة الدعوى البند األول: طرق
 .اآلثار المترتبة على إبطال عريضة الدعوىالبند الثاني: 

 البند األول
 طرق إبطال عريضة الدعوى 

  كما يأتي:، القانون بحكم يكون أو المحكمة من بقرار يحصل أن أما الدعوى عريضة إبطال
 .المحكمة من بقرار اإلبطال. 9
 .القانون بحكم اإلبطال.  2
 :هي متعددة صور : ولهالمحكمة من بقرار . اإلبطال0   

 ،قبله من المقامة الدعوى عريضة إبطال يطلب ان للمدعي إذ يحق المدعي: أ: بناًء على طلب
 بشرطيين: مشروط هذا طلبه ولكن

 .مرافعات 33م من( 9) للفقرة استنادا للحسم هيأةم الدعوى تكون أن  ال األول:
 33( من م8الثاني أن  ال يكون المدعى عليه قد دفع بدفع يوجب رد الدعوى. استنادا للفقرة )

 مرافعات.

ذا  وكيل محاماة اتعاب كامل بتسديد المدعي تلزم الدعوى عريضة إبطال المحكمة قررت وا 
 .ممارسة مهنة المحاماة نون( من قا98) للمادة استنادا عليه المدعى

 الدعوى عريضة إبطال يطلب أن   عليه للمدعى يحق إذ عليه: المدعى طلب بناًء على -ب
 :بشرطيين

 .القضاء عليه استقر ما وهو للحسم مهيأة الدعوى تكون األول: أن  ال
 .مرافعات 29م من( 2) للفقرة استناداً  المدعي غياب الثاني:

ذا  المدعى وكيل محاماة اتعاب ثلث بتسديد المدعي تلزم الدعوى عريضة إبطال المحكمة قررت وا 
 .مدنية مرافعات (29) للمادة فقط استناداً  عليه
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 أو به المدعى يجعل ان شأنه من الدعوى عريضة بيانات في نقص أو خطأ وجد إذا -ج
 ،ذلك صليح لم فان مناسبة مدة خالل بأصالحه المدعي فيكلف مجهوال عليه المدعى أو المدعي
 .مرافعات 20 المادة من( 9) للفقرة استنادا المحكمة من بقرار الدعوى عريضة أبطلت

 المدعي أو به المدعى يجعل ان شأنه من الدعوى عريضة بيانات في نقص أو خطأ وجد إذا -د
 عريضة فتبطل البيانات أكمال أو بتصحيح لتكليفه المدعي تبليغ وتعذر مجهوالً  عليه المدعى أو
 .مرافعات 20 المادة من( 2) للفقرة استنادا المحكمة من بقرار دعوىال
 الدعوى اعتبرت ،محكمة من أكثر أمام الموضوع بنفس واحدة دعوى من اكثر أقيمت إذا -هـ

 .مرافعات( 99) المادة من( 9) بموجب المحكمة من بقرار األخرى الدعوى وأبطلت أواًل، المقامة
 عشرة انتهاء قبل احدهما أو الدعوى طرفي من عليها المراجعة مث للمراجعة، الدعوى ترك -و

 من( 8) للفقرة استنادا المحكمة من بقرار الدعوى عريضة فتبطل المرافعة يوم في تغيبهم ثم أيام،
 .مرافعات( 24) المادة

 
 ،عنه كاشفاً  ال لإلبطال منشأ يكون المتقدمة الصور في الدعوى عريضة بإبطال المحكمة قرار -

 .القانون بحكم األخيرتين الصورتين في اإلبطال يكون ان األولى من وكان
  :هي أيضاً  متعددة صورة لهالقانون: و بحكم اإلبطال . 8
 فتكون ، الرسم دفع تاريخ من اشهر ثالثة مدة خالل الدعوى لمستندات المدعي تقديم عدم -أ

 .مرافعات( 49) دةالما من( 8) للفقرة استنادا القانون بحكم مبطلة الدعوى
 القانون بحكم الدعوى عريضة فتبطل أيام عشرة لمدة للمراجعة دعواه المدعي ترك إذا  -ب

 .مرافعات( 24) المادة من( 9) للفقرة استنادا
 أي يراجع ولم ، اشهر ثالثة تتجاوز ال مدة الدعوى في السير عدم على الخصوم اتفق إذا -ج

 للمادة استنادا القانون بحكم الدعوى عريضة فتبطل االجل يةلنها التالية يوم( 92) خالل منهم
 .مرافعات( 32)
 ستة مدة االستئخار هذا واستمر اخر لموضوع مستأخره الدعوى جعل المحكمة قررت إذا -د

( 38) للمادة استنادا القانون بحكم الدعوى عريضة فتبطل امتناعه أو المدعي بفعل اشهر
 .مرافعات
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 االنقطاع هذا واستمر( 34) المادة في المبينة االسباب الحد الدعوى في يرالس انقطع إذا -هـ
( 39) المادة بموجب القانون بحكم الدعوى عريضة فتبطل مقبول عذر بدون اشهر ستة لمدة

 .مرافعات
 من بقرار ال القانون بحكم ، يكوناإلبطال بقرار من المحكمةالصور، بعكس  هذه في واإلبطال
 .له منشأ ال القانوني اإلبطال عن كاشفاً  يكون المحكمة فقرار ،المحكمة

 البند الثاني
 اآلثار المترتبة على إبطال عريضة الدعوى 

 ومعنى، تكن[ لم كأن الدعوى ]اعتبار :هو الدعوى عريضة إبطال على المترتبالرئيس  اآلثر
 في الخبراء تقارير إلى االستناد يجوز )فال العدم، بحكم أو معدومة تكون الدعوى أن   تكن، لم كأن

 وألن   اإلثبات، أدلة من كالهما الن فيها اإلقرارات إلى االستناد يجوز وال المبطلة، الدعوى
 أدلة من عليه االعتماد يمكن ما بين يمييز لم القانون والن متعددة، وجوه ال واحد وجه البطالن
نماو  عليه االعتماد يمكن ال ما وبين المبطلة الدعوى في اإلثبات  للدعوى واحد مطلق بحكم جاء ا 

 المتنازل الورقة أو األجراء وبين المبطلة، الدعوى بين يساوى المشرع  أخرى وبعبارة ،المعدومة(
 في وجعلهما ،يكونا لم كأن اعتبرهما عندما أعاله المرافعات قانون من( 31) المادة بموجب عنها
 والعادية الرسمية والسندات اإلقرارات على اداالعتم جواز على القضاء واحدة، وقد استقر   منزلة

 في الشهود وشهادات الخبراء تقارير على االعتماد جواز وعدم ،المبطلة الدعوى في الموجود
 .المبطلة الدعوى
 و)المادة (33/2)المادة  استناداً  للتمييز قابالً  يكون الدعوى عريضة بإبطال الصادر القرار
 )المادة مجدداً  المدعي من أقامتها عريضة الدعوى ال يمنع مرافعات مدنية، وابطال (299/9
 .مرافعات مدنية (24/4
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 الفرع الثاني
 إبطال عريضة الطعن 

 وصنصموجب ب الطعن تجديد جواز لعدم (؛الطعن سقوطبـ)الطعن  عريضة إبطال يسمى
نرى كاًل من ذلك و ، القانون بحكم أو المحكمة من بقرار تبطل أن   إما الطعن وعريضة ،القانون

 في بند مستقل:
  .البند األول: صور إبطال عريضة الطعن

 .البند الثاني: اآلثار المترتبة على إبطال عريضة الطعن

 
 ولالبند األ 

 إبطال عريضة الطعنصور  
 ، كما يأتي:بحكم القانون ، أوبقرار من المحكمةأما الطعن تبطل عريضة 

 المحكمة. أواًل: إبطال عريضة الطعن بقرار من 

 .ثانيًا: إبطال عريضة الطعن بحكم القانون
 

  أواًل: إبطال عريضة الطعن بقرار من المحكمة.
 :هي صور ثالث وله
من قبل محكمة الطعن  الطعن نظر قبل طعنه عن الطاعن رجوع وهو يعني سحب الطعن: :0

 الطعن، ربنظ المختصة المحكمة إلى يقدم بطلب السحب ويكون ،فيه قرار أو حكم وصدور
محدد  بطريق مختصاً  طلباً  ليس الطعن وسحب ،يكن لم كأن   الطعن السحب، يعدُّ  طلب وقبولها

 القواعد في عليه النص يلزم مم ا الطعن طرق سائر بين مشترك طلب هو بل ،الطعن طرق من
 في التمييزي القرار بالذكر عند بيان أحكام تصحيح له المشرع وتخصيص ،الطعن لطرق العامة
 .مدنية ال وجه له مرافعات (228/2) المادة

 هما: ايضاً  بشرطين مشروط وهو المرافعة: أثناء الطعن عريضة إبطال الطاعن طلب :2
 .للحسم مهيأة الطعن يكون أن  ال الشرط األول:
 .الطعن رد يوجب دفعاً  دفع قد قد عليه المطعون يكون أن  ال الشرط الثاني:
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 ما إذا الطعن عريضة إبطال في الحق له ليس عليه، المطعون أن   ىالتأكيد عل القول نافلة ومن
 .مدنية مرافعات (910/2و) (939للمادتين ) استناداً  الطاعن تغيب

 عشرة أمام انتهاء قبل حدهماأ أو الطعن طرفي من عليها المراجعة ثم للمراجعة الطعن ترك :3
 ثم االستئناف، محكمة أمام يوماً  ثالثون انتهاء وقبل الشخصية، األحوال ومحكمة البداءة محكمة
 بإبطال المحكمة وقرار المحكمة، من بقرار الطعن عريضة فتبطل ،المرافعة يوم في تغيبهم
 أن األولى وكان ،عنه كاشفاً  ال لإلبطال م نشأ يكون المتقدمة الثالثة الصور في الطعن عريضة
 .المحكمة من بقرار ال الطرفين تغيب دبمجر  أي القانون بحكم األخير الصورة في اإلبطال يكون
 :القانون بحكم إبطال عريضة الطعن ًا:ثاني
 :وهي متعددة صور وله
 استناداً  الشخصية االحوال ومحكمة البداءة محكمة أمام ايام عشرة لمدة للمراجعة الطعن ترك :9

 القانون مبحك الطعن عريضة فتبطل االستئناف، محكمة امام يوماً  وثالثون (930/2للمادة )
 .( مرافعات مدنية910/9) للمادة استناداً 

 منهم أي يراجع ولم ،أشهر ثالثة تتجاوز ال مدة الدعوى في السير عدم على الخصوم اتفق إذا :2
( 32) للمادة استناداً  القانون بحكم الطعن عريضة فتبطل االجل، لنهاية التالية يوم( 92)الـ خالل

 .مرافعات
 هذا واستمر على نتيجة الفصل في دعوى أخرى مستأخرة الدعوى جعل المحكمة قررت إذا :8

 القانون بحكم الطعن عريضة فتبطل امتناعه، أو المدعي، بفعل أشهر( )ستة مدة االستئخار
 .مدنية مرافعات( 38) للمادة استناداً 

 واستمرمرافعات مدنية، ( 34) المادة في المبينة االسباب ألحد الدعوى في السير انقطع إذا :4
 بموجب القانون بحكم الطعن عريضة فتبطل مقبول عذر بدون شهر(أ )ستة لمدة االنقطاع هذا

 .مرافعات( 39) المادة
 يكون المحكمة قرار إذ أن   المحكمة، من بقرار ال القانون، بحكم الصور هذه في يكون اإلبطال ان

 .له منشأ ال القانوني اإلبطال عن كاشفا
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 البند الثاني
 الطعن عريضة إبطال على المترتبة ثاراآل 

تكن،  لم كأن الطعن عريضة المترتب على ابطال عريضة الطعن هو اعتبار األثر الرئيس    
 الصادر وبالتالي نعود من الناحية القانونية، إلى المرحلة التي كانت قبل تقديم الطعن، والقرار

االستئناف بصفتها التمييزية، أو أمام  )أمام محكمة للتمييز قابال يكون الطعن عريضة بإبطال
ومن المهم مالحظة أن   مرافعات مدنية، (299/9للمادة ) محكمة التمييز حسب األحوال( استناداً 

 وذيل (930 من المادة 2 لذيل )الفقرة بعد ابطاله، استنادا الطعن له تجديد يحق الطاعن ال
 .مدنية مرافعات (930 المادة من 2)الفقرة 

 
 الثالثالفرع 

 إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية  

كما رتبت ، العراقية المحاكم عن الصادرة األحكام بطالإلطرقًا بعينها  حدّدتها التشريعات النافذة
معينة، نرى كاًل من  ًا قانونيةآثار  على إبطال األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية

 ترتبة عليه، في بندين، كما يأتي:طرق اإلبطال، واآلثار الم
 .إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية البند األول: طرق

 .اآلثار المترتبة على إبطال األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية البند الثاني:

 البند األول
 طرق إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية 

 بحكم تبطل أو آخر من محكمة عراقية، بحكم يبطل أن   العراقية أما المحاكمالصادرة عن  األحكام
 القانون عند توافر شروط معينة، ونرى تفصيل كل واحدة من الحالتين:

 .أواًل: إبطال أحكام المحاكم العراقية بحكم محكمة عراقية أخرى

 .ثانيًا: إبطال أحكام المحاكم العراقية بحكم القانون
 

 محكمة عراقية أخرى: المحاكم العراقية بحكم أحكام أواًل: إبطال
 :االتية الحاالت إلحدى مستبطناً  كان إذا المحكمة، من الصادر يجوز طلب إبطال الحكم

 .كان قد بنى على مخالفة للقانون، أو خطأ في تطبيقه، أوعيب في تاويله إذا  -أ
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القضائي خطأ مؤثر في  الطلبإذا وقع في اإلجراءات األصولية التي اتبعت عند رؤية  -ب
 .صحته

 قام من أو ذاتهم الخصوم بين ذاتهاحكم يناقض حكمًا سابقًا صدر في الدعوى  صدر إذا -ج
  .البتات وحاز ،مقامهم

 الجوهري: الخطأ قبيل من دُّ ويع ،جوهريوقع في الحكم خطأ  إذا -د
 .الوقائع فهمإذا أخطأ الحكم في  -
 .الدعوى جهات نم جهةأغفل الفصل في  إذا -
 قضى بأكثر مماطلبوه. أو إذا ،لم يدع به الخصوم فصل في شيء إذا -
داللة السندات المقدمة  خالف على أو الدعوى محضر في ثابت وھقضى على خالف ما  إذا -

 من الخصوم.
 .كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه البعض إذا -

 التي المحكمة من منظورا الطعن كان فأن ،القانونية الطعن طرق بأحد الحكم بهذا الطعن فعند
ن   ،مدنية مرافعات (221و 991/2) للمواد استناداً  إبطاله فتقرر أصدرته  منظوراً  الطعن كان وا 

 بنقضه وتحكم (،918/4) للمادة استناداً  بفسخه فتحكم التمييز، أو كاالستئناف أعلى جهة من
 ،الحكم إلبطال مرادفان لفظان والنقض لفسخا ان يعني وهذا ،مرافعات (290/8) للمادة استناداً 
 يصدر اإلبطال ان حين في ،(التمييز ،االستئناف) أعلى محكمة من يصدران أنهما األمر غاية
 .المحكمة ذات من
 
 القانون:  بحكم إبطال أحكام المحاكم العراقية ثانيًا:  
 من أكثر أو حالة قيام بببس الدعوى نظر من ممنوعاً  القاضي كان إذا )ويكون في حالة واحدة( 

 قام ذلك من الرغم على أنه إال   مرافعات، (19) المادة في عليها المنصوص الوجوبي الرد حاالت
أو  الحكم هذا فسخ التمييز أو االستئناف محكمة على فيتعين ،فيها حكماً  وأصدر الدعوى بنظر
ن   ،مرافعات (12) للمادة استنادا ه،نقض  ال القانوني لإلبطال كاشفاً  يكون النقض أو الفسخ هذا وا 
 .معدوم( حكم هو الصورة مثل هذه القائي في كون الحكم على )استقر  القضاء .له منشأ
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 البند الثاني
 ة الصادرة عن المحاكم العراقيةالقضائي ماحكاأل إبطال على المترتبة اآلثار

جملة من اآلثار القانونية،  يةعلى إبطال األحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العراقتترتب 
 :يمكن إجمالها بما يأتي

 .يكن لم كأن الحكم . إعتبار9
 .األخرى الطعن القانونية طرق بإحدى للحكم المبطل بالحكم الطعن . يجوز2
 .نفذ قد المبطل الحكم كان إذا التنفيذ قبل عليه كان ما الى الحال أعادة . يجوز8
 

 الفرع الرابع
 اء الوالئي إبطال أوامر القض 

 :هما نرئيسي بعملين يقوم الوالئي القضاء معلوم أن   
 .المدين أموال على االحتياطي العرائض، كالحجز على األوامر األول: إصدار 
 والوالدة )الزواج وحجج كالقسامات )الشرعية والنظامية(، حكمها، في وما الحجج الثاني: إصدار 

  الخ....الصلح  وتصديق ،علنيةال بالمزايدة األموال وبيع ،والوفاة(
 القضاء بأعمال الطعن طرق المدنية المرافعات قانون من( 928) المادة في العراقي المشرع بين

 للطعن آخر ابتدع طريقاً  قد العراقي القضاء ولكن ،التمييزو (9)التظلم ما طريقان:وه الوالئي
 .الحجج تلك إلبطال دعوى أقامة وهو الوالئي القضاء من الصادرة بالحجج

 وان ،التمييز ثم لتظلما عبر ثالثة طرق: يكون العرائض على باألوامر الطعن ان يعني وهذا
 .دعوى اقامة طريق عن يكون تصحيحها أو إلبطالها حكمها في وما بالحجج الطعن

 .إبطال أمر الحجز االحتياطي البند األول:
 .إبطال الحجج: ند الثانيبال
 

                                                           

)القرارات الوالئية الصادرة عن محاكم  29/2/2098تاريخ القرار: 2098/اتحادية/تمييز/19 رقم القرار -((9
م محاكم االستئناف البداءة يتم التظلم منها امام المحكمة التي اصدرتها ويطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم اما

بصفتها التمييزية وال تختص بنظرها محكمة القضاء االداري التي ال تنظر في الدعاوى التي رسم القانون طريقًا 
 للطعن فيها(.
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 البند األول
 الحجز االحتياطي إبطال أمر 

، ونرى كاًل من يكون بأمر من المحكمة أو بحكم القانون ن  أما إإبطال أمر الحجز االحتياطي 
 الحالتين في فقرة مستقلة، كما يأتي:

 .أمر الحجز االحتياطي بأمر المحكمة إبطال أواًل:
 .إبطال أمر الحجز االحتياطي بحكم القانون ثانيًا:
 :المحكمة بأمر الحتياطيا الحجز أمر إبطالأواًل: 
 المحجوز على وجب ،االحتياطي الحجز بأمر يده تحت المحجوز الشخص أو المدين غيبلتم  ت إذا
 لم كان وأعتبر الحجز أ بطل واال ،التبليغ تاريخ من أيام (3) خالل حقه لتأييد الدعوى اقامة له

 .مرافعات( 289) المادة من( 9) للفقرة استناداً  احدهما طلب أو طلبهما على بناءاً  يكن
 

  :القانون بحكم االحتياطي الحجز أمر إبطال ثانيًا:
 الدعوى تقم لم أو ،االحتياطي الحجز بأمر يده تحت المحجوز الشخص أو المدين يبلغ لم إذا

 فيبطل وضعه، تاريخ من ( أشهر8) مدة ومضت ،( أيام من تاريخ التبليغ3) خالل الحق لتأييد
 .مرافعات( 289) المادة من( 2/ك) للفقرة استنادا القانون بحكم يكن لم كأن ويعتبر الحجز

 
 البند الثاني

 إبطال الحجج 
 اآلثارج الصادرة عن المحاكم العراقية، كما أن  هناك بعض بطال الحجإل ًا محددةطرقهناك  

 ، ونرى كاًل من ذلك في فقرة مستقلة: ترتب على إبطال الحجةالقانونية ت
 إبطال الحجة. أواًل: طرق

 الحجة. إبطال على المترتبة اآلثار ثانيًا:
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 :أواًل: طرق إبطال الحجة
 :القانون بحكم أو المحكمة من بحكم يكون أن   إما الحجج إبطال 
 على انضوت إذا حكمها في ما أو المحكمة من الصادرة الحجة المحكمة: الحجج بحكم إبطال -

 المختصة المحكمة أمام الدعوى يقيم أن   مصلحة صاحب فلكل ،صحتها في مؤثره قانونية مخالفة
ذا ،إلبطالها  .ببطالنها تحكم ان المحكمة على ذلك ثبت ما وا 

 محكمة غير من الصادرة القسامات أن   صراحة المشرع عد   لقد القانون: بحكمإبطال الحجج  -
 يمكن وال ،مدنية عاتمراف (802/9) للمادة استنادا باطلة، قسامات هي المتوفى أقامة محل

 من يصدر بحكم ال القانون، بحكم هو إنما بها االعتداد وعدم األحوال من حال بأي بها االعتداد
 .إلبطالها دعوى إلقامة حاجة فال المحكمة،
 :الحجة إبطال على المترتبة اآلثارثانيًا: 

ونية، لعل  أهما أثرين، يترتب على إبطال الحجج الصادرة عن المحاكم العراقية، بعض اآلثار القان
 .تكن لم كأن الحجة عتبارا. 9هما:

 الحجة إلى استندت التيالقانونية  التصرفات جميع إلبطالقضائية  دعوى اقامة زاجو . 2 
 .المبطلة

 لسادسالمبحث ا
 العرض وااليداع 

إجراءات العرض بشكل تفصيلي، ثم  تفصيل  ماهية العرض وااليداعالبد  من الوقوف على 
 القانونية المترتبة عليه، وذلك في مطلبين، كما يأتي: ثارأمام المحاكم العراقية، واآلااليداع و 

 المطلب األول: ماهية العرض وااليداع.
 المطلب الثاني: إجراءات العرض وااليداع وآثاره.

 المطلب األول
 ماهية العرض وااليداع 

بعد تعريف العرض وااليداع، وذلك في  للعرض وااليداع أسباب حدد ها القانون، نتعرف عليها
 فرعين، كما يأتي:

 .تعريف العرض واإليداعالفرع األول: 

 .إلى العرض وااليداعلجوء سباب الاالفرع الثاني: 
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 الفرع األول

 تعريف العرض واإليداع وأسبابه
 .الدائن تجاه به التزم بما للوفاء المنفردة بأرادته استعداده المدين ابداء هو :العرض
 صندوق أو العدل كاتب لدى ايداعه أو للدائن به الوفاء المدين عرض ما تسليم هو :االيداع
 .عليه عرضه تم ما تسلم عن الدائن امتنع إذا المحكمة تعيينه عدل ثالث شخص أو المحكمة

 الفرع الثاني
 وااليداع العرض إلىلجوء ال االسباب

بوجوب  انذاره من القانون المدني،( 832) لمادةل ويشترط استناداً : للوفاء الدائن رفض :أوال  
 .العدل كاتب طريق االستالم عن

 :التالية الحاالت في وتكون للدائن، الوفاء تعذر :ثانيا  
 .اقامته محل أو الدائن شخصية يجهل المدين كان . إذا9
 .االهلية ناقص أو عديم الدائن كان . إذا2
 .اشخاص عدة بين نزاع محل الدائن دين كان . إذا8
يودع ما يجب الوفاء  أن اال امام المدين فليس ،االجراء هذا تبرر جدية أسباباً  هناك كانت . إذا4
 .الدائن ذمة على به

 المطلب الثاني
 إجراءات العرض وااليداع وآثاره

القانونية ثار اآل على الفرع الثاني، في فرع أول، لنقف في إجراءات العرض وااليداعنتعر ف على 
 ، وكما يأتي:العرض وااليداعرتبة على المت

 .الفرع األول: إجراءات العرض وااليداع
 .الفرع الثاني: آثار العرض وااليداع
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 الفرع األول
 وااليداع العرض إجراءات 

 :حالتين في نفرق بين
 :الدعوى اقامة قبل وااليداع العرض االولى: الحالة
 العدل الكاتب المدين إلى يطلب إذ بالعدل، الكاتب طةبواس العرض وااليداع قبل اقامة الدعوىيتم 
 االشياء لتسلم المحددين والمكان الموعد في يحضر أن عليه وأن   الواقع، بالعرض الدائن تبليغ

 المعروضة.
 االيداع: وزمان مكان تحديد

 مكان إلى المعين الوقت في المدين مصاحبة موظفيه، من ينيبه من أو العدل كاتب يجب على 
 الدائن وقبول ووصفه المعروض بالشيء محضرا   وينظم دائرته، خارج كان إذا المنقول عرض
 .التسلم عن امتناعه أو تسلمه
 :الدعوى اقامة بعد وااليداع العرض الثانية: الحالة

 يودعها أن فللمدين ،نقودا   المعروض وكان المحكمة، امام يحضر لم أو العرض الدائن رفض إذا
 حسب- العدل الكاتب أو المحكمة فتعين منقوال   المعروض كان إذا مة، أماالمحك صندوق في

 .يده تحت لتضعه عدال   وشخصا   وشروطه االيداع مكان -االحوال
 المحكمة من يطلب أن للمدين جاز وجد حيث للبقاء معدا   شيئا   أو عقارا   المعروض كان إذا

 .االيداع مقام العدل هذا يد تحت وضعه ويقوم عدل، يد تحت وضعه
 وقوع تاريخ من أيام (8) خالل الدائن بتبليغ القيام االحوال هذه جميع في المحكمة يجب على -

 .بغيابه االيداع اجراءات واتخذت المرافعة اثناء حاضرا   يكن لم إذا االيداع
 الفرع الثاني

 وااليداع العرض آثار
ض وااليداع قبل قبول الدائن وقبل آثار العر  نفرِّق عند الحديث عن آثار العرض واإليداع بين

آثار العرض وااليداع بعد قبول الدائن أو بعد صدور الحكم  ، وبينصدور حكم بصحة العرض
 ، ونرى ذلك في فقرتين، كما يأتي:بصحة العرض

 .آثار العرض وااليداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحة العرض :أوالً 

 .بول الدائن أو بعد صدور الحكم بصحة العرضآثار العرض وااليداع بعد ق :ثانياً 
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 العرض: بصحة حكم صدور وقبل الدائن قبول قبل وااليداع العرض آثار أواًل:
 .ايداعه له سبق ما يسترد وان دائنه يقبله لم عرض عن يرجع ان للمدين يجوز
 العرض: بصحة الحكم صدور بعد أو الدائن قبول بعد وااليداع العرض آثار: ثانياً 
الرجوع عن العرض وال استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد  لمدينال يجوز ل .9

 صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا .

 الرجوع بشرطين: له ولكن يجوز .2
 رفض الدائن أو اعتراضه. الشرط األول:
 تبلغ الدائن بالعرض وااليداع. على( أيام 8مرور )الشرط الثاني: 

وتكون مصروفات  ،ذا رجع المدين في العرض بعد قيام الشرطين فأن العرض يعتبر الغيا  فإ
وكذلك ذمة شركائه أو  ،وتبقى ذمة المدين مشغوال  بالدين وملحقاته ،العرض وااليداع على المدين

طلب الحكم بصحة العرض لويجوز اقامة الدعوى من قبل المدين ، كما الضامنين له في الدين
 بصحة المحكمة ، وتحكما يجوز للدائن اقامة الدعوى ببطالن العرض وااليداعثلمم، وااليداع
 من ال العرض، تاريخ من المدين ذمة إذ تبرأ)  العرض يوم من المدين ذمة وببراءة العرض،

 .الدائن على والنفقات( التبليغ تاريخ
 

 الفصل الرابع
 التحكيم

 ،التحكيم عبر االنترنتقت قريب، ظهر فيه ما ي عرف بة سائدًا إلى و التقليديبالطرق التحكيم كان 
 ونرى تفاصيل كاًل من نوعي التحكيم في مبحث مستقل، كما يأتي:

 المبحث األول: التحكيم التقليدي.
 .التحكيم عبر االنترنتالمبحث الثاني: 
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 المبحث األول
 التحكيم التقليدي 

، ثم  صورهبيان تعريف التحكيم و يع تتعلق بيستوجب الحديث عن التحكيم التقليدي، تفصيل مواض
، ونرى كاًل شروط تسوية النزاع بواسطة التحكيم، و القانونية تهطبيع، و نطاق التحكيمالتعرف على 

 من ذلك في مطلب مستقل، كما يأتي:
 .وصوره المطلب األول: تعريف التحكيم

 .نطاق التحكيمالمطلب الثاني: 
 .ية للتحكيمالطبيعة القانونالمطلب الثالث: 
 .شروط تسوية النزاع بواسطة التحكيم: المطلب الرابع

 المطلب األول
 وصوره تعريف التحكيم 

 

التحكيم عمومًا: االتفاق على حلِّ النزاعات من قبل شخص أو أشخاص معينين، يفصلون فيها 
 بداًل من أن ي فصل فيها من قبل المحكمة القضائية المختصة. 

اع ناشئ عن عقد بين طرفين من قبل طرف ثالث محايد، دون اللجوء إلى والتحكيم هو تسوية لنز 
القضاء التقليدي، واألصل أن يكون اللجوء إلى التحكيم طوعيًا، إال إذا أوجب القانون اللجوء إليه، 
ذا لم  ذا اتفق األطراف، في اتفاق التحكيم، على إلزامية قرار التحكيم، وجب عليهما التقيد به، وا  وا 

طراف، في اتفاق التحكيم، اإلجراءات الواجب إتباعها، خضعت تلك اإلجراءات إلى يدرج األ
 القانون الوطني للبلد الذي يجري فيه التحكيم، أو إلى قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية. 

 يتفق على اللجوء فيه، وقد للفصل أكثر أو على محكم النزاع طرح على االتفاق هو: التحكيم
 العقد تنفيذ اثناء ويسمى )شرط التحكيم(، أو النزاع، عنه نشب الذي العقد ًء، فيابتدا للتحكيم
 .المحكمة، ويسمى )مشارطة التحكيم( قبل من الدعوى نظر اثناء أو الدعوى اقامة وقبل
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 صورتان: :التحكيم صور
 .(التحكيم ويسمى االتفاق على التحكيم هنا بشرط) العقد أصل في التحكيم شرط وجود -
إذ يتم ابرام اتفاق جديد  ،التحكيم بعد اقامة الدعوىو  العقد، تنفيذ اثناء التحكيم على االتفاق -

الحق للعقد األصلي يتضمن اللجوء للتحكيم، يسمى مشارطة التحكيم )وعلى المحكمة اصدار 
 قرار باعتبار الدعوى مستأخرة لحين صدور قرار التحكيم(.

 تقليدي عدة تقسيمات:يقسم التحكيم ال أنواع التحكيم:

 محلي( وتحكيم دولي  -: إلى تحكيم داخلي )وطني من حيث الوطنية والدولية -
 : إلى تحكيم اختياري )إرادي( وتحكيم إجباري.من حيث مصدره -
: إلى تحكيم بالقضاء )أو تحكيم طبق القانون(، وتحكيم بالصلح من حيث سلطة المحكمة -

 )تحكيم طبق العدل واإلنصاف(.
: إلى تحكيم خاص يتم بين األشخاص الخاصة، وتحكيم مزدوج يتم بين الدول من حيث طبيعته -

 ورعايا دول أخرى.
 : إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسساتي )مقي د(.من حيث شكله التنظيمي -
داري وعمالي.  من حيث موضوعه:  -  إلى مدني وتجاري وا 
 

 المطلب الثاني
 نطاق التحكيم 

التي  حوال الشخصيةاألات المدنية على التحكيم، لكنه قصره على قضايا نص  قانون المرافع
، غير أن  التحكيم شهد مؤخرًا تطورًا الفتًا رشحه ألن القضايا الماليةليست من النظام العام، و 

على القضاء الوطني كوسيلة لحل النزاعات، وقانون  -في حاالت التجارة الدولية–يتفوق 
، والمفروض أن  9191أخر عن مواكبة هذه التطورات، كونه س ن  عام المرافعات العراقي، مت

يواكب دارس المرافعات، التطورات الحديثة في الموضوع، ليقارن بين القضاء التقليدي والقضاء 
البديل، من جهة، ولكي يعرف كيفية توجيه موكليه، ال سيما إن  كانو من الشركات الكبرى 

سلوب األمثل لحل نزاعاتهم، لذا سوف نسهب في تفصيل التحكيم والمؤسسات التجارية، إلى األ
عبر االنترنت، لكن نشير قبل ذلك إلى أن  من أهم أحكام التحكيم بموجب قانون المرافعات المدنية 

 العراقي:



 171من  99الصفحة 
 

 .الصلح يجوز فيها الذي المسائل في اال التحكيم عدم جواز -
 .والمقاولة والعمل ،وااليجار ،عالبي كعقد المالية، القضايا في جائز التحكيم -
 .فيها التحكيم يجوز ال العام النظام من تعدُّ  الذي الشخصية االحوال قضايا -
 .بالكتابة اال إثباته يجوز ال التحكيم عقد-
 .فرديا   المحكمين عدد يكون أن يجب -
 .المحكمة قبل من تعينهم حال في عدا خطيا ، التحكيم قبول يكون أن ويجب -
 جميع اتفاق بعد اال المحكم عزل يجوز وال يتنحى أن التحكيم قبول بعد للمحكم جوزي ال -

 .الخصوم
 المطلب الثالث

 الطبيعة القانونية للتحكيم
 :للتحكيم القانونية الطبيعةهناك ثالث نظريات تتنازع 

 النظرية األولى: تذهب إلى أن التحكيم نظام اتفاقي، أو تعاقدي. -9
 : ترى أن التحكيم عمل قضائي صرف.النظرية الثانية -2
النظرية الثالثة: ترى أنه ذي طبيعة مختلطة أو مركبة، كونه يبدأ بناًء على اتفاق أطراف  -8

النزاع، وينتهي بقرار من المحكم هيئة التحكيم، يقترب كثيرًا من الحكم القضائي، ونحن نميل إلى 
ته القانونية، نظامًا أصياًل للفصل في المناداة بوجوب أن يصبح التحكيم، فيما يتعلق بطبيع

 المنازعات الداخلية والدولية. 
 المطلب الرابع

 شروط تسوية النزاع بواسطة التحكيم
كتابة اتفاق  تتلخ ص بشرطشروط الشكلية ، التحكيم بواسطة النزاع تسوية شروط هناك نوعان من

 ع مستقل، كما يأتي:نرى كال النوعين من الشروط في فر ، و شروط موضوعية، و حكيمالت
 .ط الشكلية )كتابة اتفاق التحكيم(الشرو  الفرع األول:

 .ثاني: الشـــروط الـمـوضـوعـيـةالفرع ال
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 ولالفرع األ 
 ط الشكلية )كتابة اتفاق التحكيم(الشرو  

، ونرى هذا الشرط في االتفاقيات التحكيم اتفاق تابةللتحكيم بشرط ك الشكلية الشروطتتلخص 
 ثم  في القوانين الوطنية )الداخلية(، في بندين كما يأتي:الدولية، 

 .شرط الكتابة في االتفاقيات الدولية البند األول:

 .شرط الكتابة في القوانين الوطنية البند الثاني:
 البند األول

 دوليةشرط الكتابة في االتفاقيات ال 
االتفاق مكتوبًا، على أساس أن  تشترط غالبية ااتفاقيات التي تنظم اتفاق التحكيم، أن يرد هذا

التحكيم طريق استثنائي في حل النزاع الناشئ عن العقد االلكتروني، يقوم على الخروج عن طرق 
التقاضي التقليدية، بكل ما فيها من ضمانات للمتقاضين، وبذلك تمثل هذه الضوابط الشكلية 

 ، وهي الرضائية.  الخاصة باتفاق التحكيم خروجًا على القاعدة العامة في العقود
ويصح ورود هذا االتفاق بأية صيغة كتابية، طالما كانت قاطعة في داللتها على إرادة طرفي 
النزاع في اللجوء إلى التحكيم بكامل إرادتهم سواء تم ذلك على شكل مراسالت أو برقيات أو من 

 سلكي الحديثة. خالل البريد االلكتروني، أو أية وسيلة من وسائل االتصال السلكي أو الال
( من القانون النموذجي 9/2هذا التوسع في مفهوم الكتابة، يعود الفضل فيه إلى نص المادة )

، مع اإلشارة إلى أن قواعد التحكيم 9132للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن األمم المتحدة عام 
ون اتفاق الطرفين (، اشترطت أن يك9199للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام )

 على التحكيم مكتوبًا، إلخضاع المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهما لقواعد هذه اللجنة. 
، من جهة اشتراط 9123( من اتفاقية نيويورك لعام 2ويتفق النص المتقدم مع نص المادة )

حدة للتحكيم التجاري الكتابة في اتفاق التحكيم، لكنه يختلف عنه في توسع قواعد لجنة األمم المت
الدولي بمفهوم الكتابة على النحو المشار إليه، كما أن هذين النصين يشبهان نص )الفقرة الثانية 
من المادة األولى( من االتفاقية األوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي الصادرة في جنيف عام 

يكون توافر )ركن( الشكل ، التي أوجبت ورود اتفاق أو شرط التحكيم بصورة مكتوبة، ف9199
واجبًا في الدول األعضاء في االتفاقية التي تشترط قوانينها الكتابة، دون اشتراط ذلك في الدول 
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األعضاء التي ال تتطلب قوانينها الداخلية كتابة شرط التحكيم، مع التأكيد على أن إثبات شرط 
 مفهوم الكتابة ذاته الوارد في تلك االتفاقية. التحكيم في مفهوم أية اتفاقية دولية، إنما يكون استنادًا ل
 البند الثاني

 شرط الكتابة في القوانين الوطنية 
من القوانين الوطنية التي اشترطت الكتابة النعقاد اتفاق التحكيم، قانون المرافعات المدنية الفرنسي 

البلجيكي لعام ، والقانون 9120(، وقانون التحكيم اإلنكليزي لعام 9499الجديد في المادة )
( التي 92في المادة ) 9114لسنة  29(، وقانون التحكيم المصري رقم 9999في المادة ) 9192

ال  كان باطاًل، ويكون اتفاق التحكيم  تنص على أنه: ) يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وا 
ن رسائل أو برقيات مكتوبًا إذا تضمنه محرر وقع ه الطرفان، أو إذا تضمنه ما يتبادله الطرفان م

 -كما يرى بعض الفقهاء بحق –أو غيرها من وسائل االتصال المكتوبة(... وهذه العبارة األخيرة 
واضحة الداللة في ورود الصور المذكورة على سبيل المثال ال الحصر، وبالتالي فان الوسائل 

ما تحقق الهدف المتمثل اإللكترونية المتاحة عبر شبكة االنترنت داخلة في مفهوم هذه المادة طال
باستيفاء شكل معين يسمح بتأكيد ثبوت نسبة المعلومات التي تتكون منها إلى شخص معين، 
نشاء هيئة صناعة وتنمية  السيما وأن المشرع المصري أكد في قانون التوقيع اإللكتروني وا 

بة االلكترونية ، منح الحجية القانونية الكاملة للكتا2004لسنة  92تكنولوجيا المعلومات رقم 
انسجامًا مع النمو المضطرد لوسائل االتصال الحديثة، إلى الحدِّ الذي أصبح فيه بقاء األساليب 

 التقليدية لالتصال أمرًا ال يساهم  في تطوير التجارة الدولية.  
( منه على وجوب 90في المادة ) 2009لسنة  89كذلك، نص  قانون التحكيم األردني رقم       
ن اتفاق التحكيم مكتوبًا، دون أن يشترط شكاًل معينًا للكتابة، إذ ترك ذلك لحرية األطراف أن يكو 

 شريطة أن يكون اتفاقهم هذا مقروءًا. 
والبد  من اإلشارة هنا، إلى ما أستقر  في عرف التعامل التجاري الدولي من إمكانية إبرام العقود    

المتعاقدة، إذا أمكن تبادل اإليجاب والقبول أو تبادل  عن بعد دون اشتراط اللقاء المادي لألطراف
المعلومات والبيانات بواسطة الرسائل والبرقيات عبر شبكة االنترنت، وما من شكٍّ في أن اتفاقات 
التحكيم تدخل ضمن هذا المفهوم، ولو لم تكن تلك الرسائل والبرقيات مذي لة بتوقيعات منسوبة إلى 

عليه التعامل التجاري الدولي، وقن نه القانون األنموذجي للتجارة  األطراف، ألن ما استقر  
( منه يتضمن بكل وضوح أنه:)عندما يشترط القانون أن 9، في المادة )9119اإللكترونية لعام 
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تكون المعلومات مكتوبة، تستوفي رسالة البيانات ذلك الشرط  إذا تيس ر اإلطالع على البيانات 
 يتيح استخدامها بالرجوع إليها الحقًا(.   الواردة فيها على نحو

ويبدو أن القضاء الوطني في عدد من الدول، يميل نحو هذا االتجاه، فقد قضت المحكمة    
، 9123، وبمناسبة تفسيرها التفاقية نيويورك لعام 99/9/9112الفدرالية في سويسرا بتاريخ 

يجب االعتداد بالسند االلكتروني، ذي  بوجوب أن تؤخذ وسائل االتصال الحديثة باالعتبار، وأنه
من الطرفين، ذلك أن  -أساسًا  –الطبيعة غير المادية، باعتباره أقوى من المستند غير الموقع 

إلزامية التوقيع أصبحت نسبية في مادة التجارة الدولية، وأن اتفاقية نيويورك يجب أن تفس ر بشكل 
ال  وجب تعديل االتفاقية نفسها.  واسع، لكي تستوعب أي  شكل تفرزه وسائل اال  تصال الحديثة، وا 

هذا التطور أدى إلى أن  تساوي الكثير من القوانين الوطنية حاليًا بين الكتابة والتوقيع    
االلكترونيين، وبين الكتابة والتوقيع التقليديين، سواٌء في القيمة القانونية، أو في الحجية بوصفهما، 

درت تشريعات تنظم ذلك، كما هو الحال في فرنسا التي أصدرت قانون دلياًل في اإلثبات، وأص
(، وألمانيا التي صدر فيها قانون التوقيع الرقمي   (Electronic Signatureالتوقيع االلكتروني 

(Digital Signature Ordinace الصادر بتاريخ )وكذلك 9119أكتوبر/–/ تشرين الثاني9 ،
 Information and Communication Serviceاالت ) قانون خدمات المعلومات واالتص

Actيطاليا التي سن ت عدة قوانين لهذه الغاية منها تشريع 9119يونيو/ –( الصادر في حزيران ، وا 
،  92/8/9119( الصادر بتاريخ  Italian Digital Signature Legislationالتوقيع الرقمي )

/ 90( الصادر بتاريخ Presidential Decree No. 315) 892والمرسوم الرئاسي المرقم 
 Rules of، وقواعد سلطة التصديق أو إصدار الشهادات )9119نوفمبر/ –تشرين الثاني

certification Authority 9111مارس/ –/ آذار 92( الصادرة بتاريخ . 
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 ثانيالفرع ال
 الشـــروط الـمـوضـوعـيـة
، ويخصُّ ثانيها تحديد موضوع التحكيمالشروط الوضوعية التفاق التحكيم ثالثة، يتعلق أولها ب

أهلية أطراف النزاع في االتفاق ، ويتعل ق الثالث بتراضي أطراف النزاع على إحالته إلى التحكيم
 ، ونرى كل  واحد من الشروط الثالثة، في بند مستقٍل، كما يأتي:على التحكيم

 .تحديد موضوع التحكيمول: البند األ

 .تراضي أطراف النزاع على إحالته إلى التحكيمالبند الثاني: 

 .أهلية أطراف النزاع في االتفاق على التحكيم البند الثالث:

 
 البند األول

 تحديد موضوع التحكيم 
في يعدُّ تحديد موضوع النزاع بدقة شرطًا لصحة مشارطة التحكيم عند إبرامها، في حين يك    

كما سبقت  –تحديد موضوع النزاع أثناء المرافعة بالنسبة لشرط التحكيم، ذلك أن مشارطة التحكيم 
ال تبرم إال  بعد وقوع النزاع بالفعل، وبالتالي فان خلُّوها من تحديد دقيق لموضوع النزاع،  -اإلشارة

 طلة. يتقي د به المحكم، أو المحكمون، عند نظر النزاع، يجعل من المشارطة با
وال يتوجب، لتحديد موضوع النزاع، استخدام ألفاظ محددة، أو طريقة بعينها، بل يعود ذلك إلى    

إرادة الطرفين، اللذي ن يمكنهما تفصيل االتفاق، أو إجمال ه ، المهم في األمر، أن ال يبقى هنالك 
سناده إلى مجال للشك في أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى إخراج النزاع من والية القض اء، وا 

محكم، أو هيئة تحكيم، مع تحديد المهمة الموكلة له، أو لها، بموجب اتفاق التحكيم، ذلك أن عدم 
تحديد اإلدعاء محل النزاع بدقة، يجيز للمحكم أو الهيئة التحكيمية، التمسك ببطالن مشارطة 

عاءات الطرفين بدقة التحكيم لعدم إمكان تحديد مهمتهم بالدقة التي تساعد في الوقوف على اد
أيضًا، فضاًل عم ا لهذا التحديد من أهمية، مردها أن تمكين المحكمة القضائية المختصة بالرقابة 

 على تقيُّد المحكمين بحدود المهمة الموكلة إليهم، شرط لصحة المشارطة.   
حكيم وتنص العديد من القوانين الوطنية على وجوب تحديد موضوع النزاع في مشارطة الت   

  83بدقة، مثل قانون المرافعات المدنية الفرنسي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 
 . 9114لسنة  29، وقانون التحكيم المصري رقم 9130لسنة 



 171من  114الصفحة 
 

أن االتفاقيات الدولية الخاصة بالتحكيم أحالت إلى القوانين الوطنية للدول األطراف فيها، الشروط 
مشارطة التحكيم، فيما يتعلق بتحديد النزاع في المشارطة، أو االتفاق على اللجوء الالزمة لصحة 

إلى التحكيم أثناء المرافعة أمام القضاء، أي أن اتفاق التحكيم يعدُّ صحيحًا متى تأكد للمحكم أو 
هيئة التحكيم أن اتفاق األطراف على التحكيم ينصبُّ على نزاع محدد وقع فعاًل، فيلزم أن تكون 
إرادة أطراف النزاع واضحة ومحددة في إخراج النزاع )موضوع التحكيم( من والية القضاء 
التقليدي، المختصِّ أصاًل، إلى والية المحكم أو الهيئة التحكيمية، لكي يتمتع المحكم أو الهيئة 

 التحكيمية بسلطة الفصل في النزاع المحال إلى التحكيم.  
 البند الثاني

 ع على إحالته إلى التحكيمف النزاتراضي أطرا 
على العقود التي تبرم عبر  -أيضاً –القاعدة العامة في انعقاد العقود هي الرضائية، وذلك ينطبق 

شبكة االنترنت، ومنها اتفاق التحكيم، إذ يلزم فيها توافر شرط الرضا، كما يلزم توافره في العقود 
من والية القضاء، وتخويل المحكم أو الهيئة  التقليدية، فالبد  من تراضي طرفي النزاع على إخراجه

التحكيمية مهمة الفصل فيه، مع ضرورة أن يكون هذا الرضا صحيحًا، خاليًا من العيوب التي 
تفسده وفقًا للقواعد العامة، سواء كانت غلطًا أم إكراهًا أم تغريرًا أم تدليسًا، ولهذا، إذا لم يتوافر 

عيوب التراضي، كان شرط التحكيم باطاًل بطالنًا مطلقًا،  الرضا، أو توافر، لكن شابه عيب من
 أو بطالنًا نسبيًا، حسب األحوال.  

وطبقًا للقواعد العامة، البد  من التقاء اإليجاب بالقبول لينعقد شرط التحكيم، كما يجب أن يكون    
كان هناك  اإليجاب والقبول متطابقين حول جميع المسائل التي تضمنها اتفاق التحكيم، فإذا

اختالف بين اإليجاب والقبول حول أية مسالة، أو إذا كانت هناك زيادة أو نقص في أية مسالة 
 تتعلق باإليجاب والقبول، فإن العقد ال ينعقد. 

 البند الثالث
 ف النزاع في االتفاق على التحكيمأهلية أطرا

ن طرفي اتفاق التحكيم، تشترط أنظمة وتشريعات التحكيم، توافر األهلية القانونية في كل م
والمحكمين، غير أن بحث أهلية المحكمين، ليست لها أية أهمية في التحكيم عبر شبكة االنترنت، 
كونه يتمُّ عبر مراكز كبرى متخصصة تحرص على توافر هذه الجوانب، وتعُّد  أهلية المحكمين من 

 األمور األساسية التي ال مجال للبحث فيها.   
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اجب توافرها في أطراف اتفاق التحكيم، وهي أهلية التصرف بالحق، فال يكفي تبقى األهلية الو 
 توافر أهلية التقاضي، أو أهلية التبرع في الطرف الذي يكون أهاًل لالتفاق على التحكيم.  

ن  وعلى ذلك ال يمكن للقاصرين الذين لم يتمُّوا الثامنة عشرة من أعمارهم، وفاقدي األهلية وا 
تحكيم، أما فاقد األهلية البالغ سن التمييز فإن  تصرفاته، ومنها اتفاق التحكيم، أتموها، قبول ال

باطلة بطالنًا نسبيًا، يحق له عند بلوغه سن  الرشد، تأييد اتفاق التحكيم الذي أجراه وهو قاصر 
ل ضمن مميز، كما أن  القاصر المأذون له بممارسة التجارة، يعدُّ بحكم البالغ سنِّ الرشد فيما يدخ

اإلذن، وبالتالي يكون من حقه أن يعقد اتفاق تحكيم بهذا الشأن، كذلك فإن  المفلس الذي صدر 
حكم قضائي بإشهار إفالسه، ترفع يده عن إدارة أمواله والتصرف بها، وبالتالي ليس له االتفاق 

اإلدارة أو على التحكيم، سواء على الرأي الفقهي الذي يرى أن إجراء اتفاق التحكيم من أعمال 
على رأي من يقول أنه من أعمال التصرف، في حين يبقى اتفاق التحكيم الذي أجراه المفلس قبل 
إشهار إفالسه قائمًا، ويلتزم وكيل التفليسة بتنفيذه على غرار سائر التصرفات والعقود التي 

 الصحيحة الصادرة عن المدين قبل إفالسه. 
رفيه عديم األهلية، باطاًل بطالنًا مطلقًا، أما االتفاق الذي ويكون اتفاق التحكيم الذي يكون أحد ط

يكون أحد طرفيه ناقص األهلية، أو أنه ال يملك حرية التصرف في الحق موضوع النزاع المراد 
عرضه على التحكيم، كالوصي أو القيِّم، أو الممنوع من التصرف في حقوقه بنص القانون، 

الذين تم  إشهار إفالسهم، يكون مثل هذا االتفاق قاباًل  كاألشخاص الموضوعين تحت الحراسة أو
 لإلبطال.   

وتمنع بعض تشريعات التحكيم، االدارة من اللجوء إلى التحكيم، إال  بشروط معينة، كما هو الحال 
في فرنسا، التي ال يجوز فيها االتفاق على التحكيم، بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة أحد 

لم يقرر ذلك مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمنازعات الدولة، أو مجلس المحافظة،  أطرافها، ما
بالنسبة لمنازعات المحافظات، أو المجلس المحلي، بالنسبة لمنازعات المحليات، ويمتنع على 
المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي أو التجاري اللجوء إلى التحكيم، إال  بشكل استثنائي، 

فقة الجهة المختصة بذلك، ومفهوم المخالفة يشير إلى أنه إذا لم تصدر الموافقة متى صدرت موا
الخاصة بإحالة مثل هذا االتفاق إلى التحكيم، ومن قبل الجهة المختصة قانونًا بذلك، بقي النزاع 
خاضعًا لوالية القضاء الوطني، المختص أصاًل بنظر منازعاتها، وقانون التحكيم المصري رقم 
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يشبه ما هو مقرر في القانون الفرنسي بهذا الصدد، في حين يرى الفقه اللبناني  9114لسنة  29
 إمكانية لجوء المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري واالستثماري إلى التحكيم. 

لسنة  933وأما بالنسبة إلى العراق، فليس في نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 
والمتعلقة بالتحكيم ما يشير إلى جواز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي  المعدل، 9191

تكون المؤسسات العامة طرفًا فيها، وهو نقص تشريعي يجب على المشرع العراقي تالفيه من 
خالل النص على جواز التحكيم في المنازعات التي تكون اإلدارة طرفًا فيها شرط موافقة المرجع 

لضمان اإلفادة من مميزات التحكيم، وفي ذات الوقت الحفاظ على حقوق  اإلداري األعلى
 المؤسسات العامة.  

 
 المبحث الثاني

 التحكيم عبر االنترنت 

التحكيم ، ثم  تفصيل ماهية التحكيم االلكترونييتوجب عند الحديث عن التحكيم االلكتروني، بيان 
التي تمارس التحكيم عبر االنترنت على  بوصفها واحدة من أشهر الهيئات أمام هيئة األيكان

، ونرى ذلك في ثالثة )محكمة الفضاء(أو المحكمة االفتراضية نطاق واسع، ومثلها ما يسمى ب
 مطالب، كما يأتي:

 المطلب األول: ماهية التحكيم االلكتروني.
 المطلب الثاني: التحكيم أمام هيئة األيكان.

 .(الفضاء كمةمح) االفتراضية المحكمة: الثالث المطلب
 المطلب األول

 ماهية التحكيم االلكتروني 

، وبيان تعريف التحكيم عبر االنترنتيتعلق بماهية التحكيم االلكتروني، عدة أمور أهمها 
، تمهيدًا إلجراء أوجه اإلختالف بين التحكيم االلكتروني والتحكيم التقليديه،  وتحديد خصائص

ن مزاياه وأهميته في تطوير التعامل التجاري الدولي، وذلك في يبيِّ  قويم قانوني للتحكيم اإللكتروني
 أربعة فروع، كما يأتي:

 .تعريف التحكيم عبر االنترنت الفرع األول:
 .خصائص التحكيم عبر االنترنت الفرع الثاني:
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 .أوجه اإلختالف بين التحكيم االلكتروني والتحكيم التقليدي الفرع الثالث:
 .للتحكيم اإللكترونيالقانوني التقويم الفرع الرابع: 

 
 الفرع األول

 تعريف التحكيم عبر االنترنت

 الذي التحكيم: ويعرف بأنه االلكتروني مع تطور وسائل االتصال الفوري الحديثة، التحكيم ظهر
 المعامالت عن الناشئة المنازعات لتسوية المصممة الرقمية البيئة في حصري بشكل يجري

 . رنتاالنت شبكة عبر المبرمة
 للتحكيم، القانوني األساس هو التحكيم اتفاق فان   لهذا النزاعات، لفضِّ  استثنائي طريق والتحكيم

 في المقررة والشكلية الموضوعية الشروط يستوفي أن   يجب لهذا سلطتهم، المحكمون يستمد ومنه
 .   التحكيمي الحكم بطالن إلى ي فضي بطالنه ألن   تبطله، التي العيوب من خلوه من للتأكد القانون

    
 الفرع الثاني

 خصائص التحكيم عبر االنترنت 
 :اآلتية الخصائص في التقليدي التحكيم مع االلكتروني التحكيم يشترك

 على اتفاق أنه هو مستقاًل، عقداً  أم كان بنداً  التحكيم، اتفاق تميز التي الصفات أهمِّ  من -9
 االتفاق من بدءاً  استقالليتها، لها وأصول قواعد ىإل – بموجبها – التحكيم يخضع اإلجراءات،

 من الحدِّ  على تساعد التي بالمرونة اإلجراءات تلك تمتاز كما ،النزاع حسم وحتى التحكيم على
 التقليدية. التقاضي إلجراءات المقيدة القانونية النصوص جمود

 إذ التحكيمي، للقرار زاميةاإلل بالصفة التقليدي، التحكيم كما االلكتروني، التحكيم يمتاز  -2
 المحكم عن الصادر بالقرار التزامهم يفترض المحتكمين، قبل من التحكيم، إلى الطوعي اللجوء أن
 .   للبطالن سبب يعتريه لم ما طبعاً  التحكيمية، الهيئة أو
ذا -8  الذي بالوقت قياساً  المنازعات، فضِّ  في بالسرعة يمتاز التقليدي، التحكيم كان وا 

 في واإلختصار التكاليف، في االقتصاد عن فضالً  التقليدي، القضاء عبر النزاع حسم رقهيستغ
 المنازعات، فضِّ  في السرعة على القائمة الدولية التجارة لمتطلبات استجابة اإلجرائية، التعقيدات

(  930) تتجاوز ال مدة ويجب إصدار القرار التحكيمي خالل بالبساطة، تتسم إجراءات خالل من
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 التحكيم فإن تلقائيًا، للتنفيذ وقابليته فيه المقضي األمر بحجية التحكيمي القرار وتمتع يومًا،
 في سرعة تتيح التي االنترنت شبكة عبر يتم كونه وأكثر، المزايا، هذا يحقق االلكتروني،
 . ملحوظ بشكل التقليدية األساليب من أكثر والتكاليف، الجهد في واقتصاداً  اإلجراءات،

 عن بمنأى التحكيم من تجعل جهة ألية التحكيمية الهيئة أو المحكم خضوع عدم -4
 الذي القانون سوى قانون، وألي رسمية، جهة ألية التحكيم خضوع عدم أن إذ كانت، أياً  الضغوط
 بالطريقة للنزاع وحاسم عادل حل إلى الوصول في المحكم يساعد الحرة، بإرادتهم الطرفان  اختاره
 .  محدد شكلي قانوني بنظام مقيد غير دام ما ها،يختار  التي
 التقاضي في الحال عليه هو لما خالفاً  ،(Confidentiality) بالسرية التحكيم يمتاز -2

  .(القضائية واألحكام المرافعة عالنية) مبدأ فيه يعدُّ  الذي التقليدي،
 تحدد نصوص قانونية جدتو  لم ما النزاع، أطراف بمعرفة التطبيق الواجب القانون اختيار -9

  التطبيق الواجب القانون
 ففي الكفء، المحكم اختيار األطراف بحرية والتقليدي االلكتروني التحكيم، يمتاز كما -9

 بموجب محددة، ومحكمة معين قاضٍ  أمام التقاضي األطراف إلزام التقليدي القضاء إلى اللجوء
 نزاعهم عرض لألطراف التحكيم يتيح حين في الدولة، في الداخلي القضائي االختصاص قواعد
 .   الدولية التجارة تشجيع صالح في يصبُّ  أمر وهو نزاعهم، موضوع في محكم وأقدر أكفأ على

 الفرع الثالث
 أوجه اإلختالف بين التحكيم االلكتروني والتحكيم التقليدي 

 مقر دولة في حكيمالت جلسات لحضور النزاع ألطراف مادي بحضور التقليدي التحكيم يتمُّ  .9
 مادي حضور دون الدولية االنترنت شبكة عبر االلكتروني التحكيم يتم حين في التحكيم،

 تسمح الذي بالشكل الحديثة، االلكترونية االتصال وسائل بواسطة تعقد الجلسات كون لألطراف،
 .   النزاع وأطراف التحكيمية الهيئة بين المعاصر الزمني بااللتقاء فيه
بل هو مرتبط بسلسلة من  التقليدي، كالتحكيم مستقالً  ليس االنترنت شبكة عبر كيمالتح .2

 التوصل فرصة النزاع أطراف تمنح االلكترونية والتسوية التحكيم الوسائل البديلة للتقاضي، فمراكز
 .  االنترنت عبر التحكيم إلى اللجوء قبل الوساطة، أو التفاوض عبر حل إلى
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 الفرع الرابع
 القانوني للتحكيم اإللكتروني ويمتقال 

 :قانونيين، هما أثرين االلكتروني التحكيم على النزاع عرض على يترتب
 القضاء على التحكيم اتفاق في المحدد النزاع عرض منع في يتمثل :سلبي أثر: األول األثر

 .  الدولة في التقليدي
 من بدالً  فيه، للفصل التحكيم على ضهعر  النزاع أطراف بالتزام يتمثل :إيجابي أثر: الثاني األثر

 . النزاع في بالفصل أساساً  المختصة المحكمة
 ، يمكن القول:تقويم التحكيم عبر االنترنتلذا، وعند الحديث عن 

التحكيم عبر الوسائل االلكترونية، في تسوية المنازعات التجارية الدولية، ال يختلف عن  -9
م منازعات التجارة االلكترونية، إال في استخدام شبكة التحكيم التقليدي، بوصفه إجراًء لحس

االنترنت، وسواها من وسائل االتصال الفوري الحديثة كوسيلة تتمُّ من خاللها كافة إجراءات 
التحكيم، بدءًا من االتفاق على اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع بين الطرفين، من خالل ملئ 

رساله إلى الطرف اآلخر، أو إلى مركز التحكيم، األنموذج )االلكتروني( المعدِّ لهذا  الغرض، وا 
والذي يعدُّ قبواًل صريحًا في اللجوء إلى التحكيم وسيلة لحل النزاع، مرورًا بإجراءات المرافعة 
التحكيمية، وما يتخللها من تبادل المستندات، وسماع الشهود، وتقديم الخبرات، وانتهاًء بصدور 

جب على أطراف النزاع احترامه وتنفيذه، ومن ثم  يتم حفظ القرار وتوثيقه القرار التحكيمي الذي يتو 
 في السجالت االلكترونية لمركز أو محكمة التحكيم. 

التحكيم عبر الوسائل االلكترونية، وبما يمتاز به من بساطة وسرعة في اإلجراءات، وقلة في  -2
المختصين الوقوف عند المشكالت التكاليف، سيصبح حقيقة مستقر ة، األمر الذي يوجب على 

القانونية التي يمكن أن  تعترض سبيل التحكيم عبر الوسائل االلكترونية، فمن ناحية، يجب احترام 
المقتضيات الشكلية التي تتطلبها النصوص القانونية الواجبة التطبيق، سواء بالنسبة لشكل تكوين 

 ترونية، أو مضمون هذا االتفاق.االتفاق على اللجوء إلى التحكيم عبر الوسائل االلك
يجب اتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق االنسجام بين اإلجراءات التحكيمية، وبين الوسائل  -8

االلكترونية التي تتمُّ من خاللها هذه اإلجراءات، بدءًا من طلب اللجوء إلى التحكيم، حتى صدور 
 لتحكيم عبر الوسائل االلكترونية.  القرار التحكيمي، وهو أمر يتطلب وضع إطار إجرائي واضح ل
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أن  الوصول بالتحكيم عبر الوسائل االلكترونية، إلى مرتبة يكون فيها هو األسلوب الطبيعي  -8
لحلِّ منازعات التجارة االلكترونية، متوقف على، ومشروط بكيفية إجراء التحكيم من خالل هذه 

وقف على وضع إجابة واضحة ودقيقة الوسائل، من دون حصول إشكاالت قانونية، وهو أمر يت
 عن مسألتين اثنتين:       

أن  يؤدي التحكيم عبر  -من خاللها–: ما هي األطر واإلجراءات التي يمكن المسألة األولى
 الوسائل االلكترونية دوره في حلِّ وتسوية النزاعات الناشئة عن عقود التجارة االلكترونية.

حكيم عبر الوسائل االلكترونية، في تسوية منازعات التجارة مدى نجاح الت المسألة الثانية:  
االلكترونية، فيما لو تهيأت لهذا األسلوب الحديث، من أساليب تسوية المنازعات، الظروف 

 المالئمة من الناحيتين الفنية والقانونية.
انين التي أولى المشاكل التي يمكن أن  تعترض التحكيم عبر الوسائل االلكترونية، بقاء القو  -4

تنظم إجراءات التحكيم قائمة على استخدام المستندات الورقية )التقليدية(، وعلى الحضور المادي 
لطرفي النزاع، وشهودهم، وخبرائهم، أمام الهيئة التحكيمية، األمر الذي يثير التساؤل حول القيمة 

الحضور المادي لألطراف أو  القانونية إلجراءات التحكيم التي تتمُّ عبر الوسائل االلكترونية، دون
 وكالئهم ؟  

يثير الواقع العملي الراهن، الذي شاع فيه استخدام وسائل االتصال الفوري الحديثة في نقل  -2
الرسائل والمستندات، مشكلة تتعلق بتنفيذ حكم التحكيم الذي جرى بالكامل عبر الوسائل 

ند إلى بنود تحكيمية واردة في عقود االلكترونية الحديثة، فيما لو كان حكم التحكيم قد است
الكترونية، أو كان  تنفيذه مطلوبًا في إقليم دولة ال ينظم قانونها الوطني التحكيم بواسطة الوسائل 
االلكترونية، أو ال يعترف بهذا النوع من أحكام التحكيم، الذي تتمُّ فيه المرافعات، وسائر 

 (.Onlineاإلجراءات بشكل مباشر عبر الشبكة الدولية )
البد  من حسم موضوع )التركيز المكاني للتحكيم(، وتجاوز تقييد هذا التركيز بمكان مباشرة  -9

إجراءات التحكيم، أو مكان صدور حكم التحكيم، إلعطاء التحكيم عبر الوسائل االلكترونية مكانة 
دام الوسائل قانونية متميزة، في مجال تسوية المنازعات الناشئة عن التجارة الدولية باستخ

 االلكترونية.
االستخدام اآلمن والفعا ل لشبكات االتصال االلكترونية، يستوجب تنظيمًا قانونيًا دقيقًا لكٍل  -9

من: إجراءات المرافعة، واإلثبات، خصوصًا فحوى المستندات المتبأدلة، فيما يتعلق بسالمتها 
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القانونية الحديثة التي اعترفت  وتوثيقها وحجيتها، األمر الذي يوجب السير على خطى النظم
بالكتابة والتوقيع االلكترونيين، وساوتهما بالكتابة والتوقيع التقليديين، على اعتبار أنهما يؤديان 
ثباته، أو بتسوية  ذات الوظائف التي تؤديها هذه األخيرة، سواء كان ذلك يتعلق بإبرام العقد وا 

 المنازعات الناجمة عنه.    
في غاية األهمية، تساعد في تبوء التحكيم بالوسائل االلكترونية، مكانته التي وهناك مسألة  -3

يستحقها كوسيلة لحل منازعات التجارة بالوسائل الحديثة، تتعلق بحفظ القرار التحكيمي الصادر 
بالوسائل االلكترونية، وهو أمر يحتاج إلى جهة مختصة تودع لديها هذه القرارات، وتتولى تركيز 

الحفاظ على المحتوى األصلي للقرار التحكيمي الصادر بالوسائل  األول:ى أمرين، جهدها عل
الحفاظ على سرية هذا المحتوى تجاه الغير...  لكون مفاهيم )السرية(  الثاني:االلكترونية، واألمر 

و)السالمة( و)النسخة األصلية(، تستلزم دقة في المعنى، وخبرة فنية في العمل، بالنسبة للسندات 
( من القانون األنموذجي للتجارة االلكترونية، يساعد 90اللكترونية، والحل الذي تضمنته المادة )ا

على تحقيق األمرين المتقدمين معًا، إذ تنص على وجوب حفظ المستندات إذا كان اإلعالم بشأنها 
وردت به، مستمرًا، أو إذا كانت عبارة عن رسالة مرسلة أو مستلمة )متلقاة(، وذلك بالشكل الذي 

أو إذا كان اإلعالم متعلقًا بمصدر الرسالة، أو مكان إرسالها، شرط تحديد ساعة اإلرسال، 
 لمصلحة شخص ثالث. -باالتفاق–واالستالم وتاريخه، مع إمكانية تعديل هذه الشروط 
 

 المطلب الثاني
 التحكيم أمام هيئة األيكان

هيئات التحكيم المنظوية تحت ، بيان األيكان هيئة أمام التحكيميستوجب تفصيل الحديث عن 
تقويم التحكيم أمام تمهيدًا ل، بشكل تفصيلي إجراءات التحكيم أمام األيكانوشرح ، هيئة األيكان

 من الناحية القانونية، وذلك في ثالثة فروع، كما يأتي: األيكان

 .هيئة األيكان المنظوية تحتالتحكيم الفرع األول: هيئات 

 .ات التحكيم أمام األيكانإجراءالفرع الثاني: 

 .تقويم التحكيم أمام األيكانالفرع الثالث: 
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 الفرع األول
 هيئات التحكيم المنظوية تحت هيئة األيكان

 Internet Corporation for Assigned Names and)مختصر( ICANN)  األيكان

Numbers)، تلقي مهمة ولىتت ،9113 عام األمريكية المتحدة الواليات في أ نشأت هيئة وهي 
 الدومين أسماء بحماية يتمثل وعملها االنترنت، شبكة على التجارية المواقع أسماء تسجيل طلبات
 لتسوية الموحدة القواعد الئحة ورد في لما وفقاً  العالمي، النطاق ذات االلكترونية والمواقع

 – Uniform Dispute Resolution Policy) تسمى والتي المتحدة، الواليات في المنازعات

UDRP .) 
جراءات   على الموجود الدعوى عريضة نموذج بملئ المدعي قيام عند تبدأ الهيئة أمام التحكيم وا 

 الموقع اسم أن على ينصب   أن يجب والذي مباشرة، قبله من للهيئة، االلكتروني الموقع
 عالمته بموجب له الثابتة الحقوق مع يتعارض تسجيله، المراد أو فعاًل، المسّجل االلكتروني،

 الموقع، اسم بين المستهلكين، لدى أالختالط، يحصل أن يمكن بحيث بالفعل، المسجلة التجارية
 .  المحمية التجارية عالمته وبين
 منها تتألف التي األربعة التحكيمية الهيئات من واحدة إلى شكواه تقديم المدعي على ويجب  

 تلك أحدى بواسطة بل مباشرة، قبلها من التسوية راءاتإج تمارس ال األخيرة كون األيكان، هيئة
 المتضرر، من شكوى على بناءً  إنما تلقائية، بصورة عملها تمارس ال – بدورها – التي الهيئات،
 تسجيله المراد أو الهيئة، لدى المسجل االلكتروني الموقع اسم الشكوى هذه تتضمن أن ويجب
 المدعي عالمة – االختالط إلى يؤدي بشكل - بهيشا أو يطابق، أنه يفترض والذي لديها،

 .  المسجلة التجارية
  التي تتألف منها األيكان هي: الهيئات التحكيمية األربعةو 

 .أواًل: محكمة التحكيم الوطنية
 .ثانيًا: مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

 .ثالثًا: مركز تحكيم الموارد العامة
 .ابعًا: مركز تحكيم القرار االلكترونير 
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 (National Arbitration Forum - NAF) الوطنية التحكيم محكمة: أوالً 
 يؤلفون الدولي، التجاري التحكيم مجال في الخبرة ذوي المختصين من عدد من المحكمة تتألف   

 وفقاً  ذلك ويكون االلكتروني، بريدها بواسطة المحكمة إلى تقدم شكوى كل في للنظر لجاناً 
 Uniform Dispute) المنازعات لتسوية الموحدة القواعد الئحة في الواردة للنصوص

Resolution Policy-UDRP  .) 
 World) الفكرية للملكية العالمية للمنظمة التابع والوساطة التحكيم مركز: ثانياً 

intellectual property Organization - WIPO) 
 المنظمة األيكان، هيئة اعتمدته الذي التحكيم مراكز أوائل من يعدُّ  الذي المركز، هذا يتبع   

 الئحة لنصوص وفقاً  إليه ترفع التي المنازعات في ويفصل ،(WIPO) الفكرية للملكية العالمية
 (.   UDRP)  المنازعات لتسوية الموحدة القواعد
 (Center of Public Resource - CPR) العامة الموارد تحكيم مركز: ثالثاً 
 بقضايا والمختصين الجنسيات، مختلف من الجامعات، وأساتذة الخبراء من عدداً  المركز يضم

 . الشأن بهذا المتعلقة النزاعات في التحكيم بمهمة يقومون الذين الفكرية، الملكية
 (E- Resolution)  االلكتروني القرار تحكيم مركز: رابعاً  

 الفكرية والملكية التجارية بالعالمات المتعلقة لمنازعاتا في بالتحكيم يختص المركز هذا
 ما المركز وينظر القضايا، هذه في المختصين من محكميه اختيار ويتم المعلومات، وتكنولوجيا

 (.   UDRP) المنازعات لتسوية الموحدة القواعد لالئحة وفقاً  الشأن بهذا منازعات من إليه يرفع
 الفرع الثاني

 أمام األيكان إجراءات التحكيم

 النزاع، تسوية إجراءات يبدأ األربعة، الهيئات هذه إحدى أمام الشكوى المدعي، تقديم بمجرد   
 أن مفاده، افتراض على مبني عليه المدعى قبول أن ذلك عليه، المدعى من موافقة تنتظر ال التي
 أنه فترضي   سوف ،(ICANN) هيئة لدى االلكتروني موقعه بتسجيل يقوم شخص، أو جهة أي
 الهيئة في التسجيل كون ،(UDRP) المنازعات لتسوية الموحدة القواعد لالئحة الخضوع قبل قد

 سبق تجاري اسم أو تجارية، لعالمة مشابه أو مماثل الكتروني، موقع اسم تسجيل عدم يستلزم
 .  لديها تسجيله
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 إخطاره عدم يعني ال نزاع،ال تسوية بإجراءات البدء على عليه، المدعى لموافقة الحاجة وعدم   
 مع الشكوى، على والرد اإلجابة حق منحه باب من ذلك يلزم بل الهيئة، أمام المرفوعة بالشكوى
 لمدة استثنائي بشكل المدة هذه تمديد ويمكن يومًا،( 20) تتجاوز ال مدة خالل ردِّه تقديم وجوب

  التمديد. طلب تبرر أسباب هناك كانت إن إضافية يوماً ( 20)
 :قرارين بأحد الهيئة أمام التحكيم إجراءات وتنتهي   
 النتفاء نظراً  للمدعي، التجارية العالمة على االعتداء ثبوت لعدم ،الشكوى رفض تقرر أن فأما -

 .عليه للمدعى التجارية العالمة وبين بينها االختالط أو الشبه، وجود
 يكون الحالة هذه وفي التجارية، دعيالم عالمة على االعتداء لوجود  قبول الشكوىتقرر  أو -

 للمدعى، التجارية العالمة أو االسم استخدام من عليه المدعى منع مجرد على قاصراً  الهيئة قرار
 إلى ي ترك ذلك كون الطرفين، من ألي بالتعويض قرار إصدار في الحق للهيئة يكون أن دون
 من لحقه عمًّا بالتعويض طالبةللم المختص، الوطني القضاء إلى اللجوء في المتضرر رغبة
 .  ضرر

 الفرع الثالث
 تقويم التحكيم أمام األيكان

 الثناء ال يمكن للباحث إال   عليها، المترتبة التكاليف وقلة النزاع، تسوية بها تتم التي السرعة أمام
 فاعلية أكثر وسيلة يجعلها الذي األمر األيكان، هيئة أمام التحكيم بها يتم التي اإلجراءات على
 كافة أن إذ المنازعات، لحل بديلة كوسيلة التقليدي التحكيم ومن بل الوطني، للقضاء اللجوء من

 البريد بواسطة األطراف بين االتصاالت كافة وتجري االنترنت، شبكة عبر تتم اإلجراءات
 أفضل يكون ربما النزاع، موضوع في فنية خبرة ذا يكون الذي المحكم أن عن فضالً  االلكتروني،

 بصورة – التحكيم كون عن ناهيك النزاع، بموضوع مختصاً  يكون ال قد الذي الوطني القاضي من
 الجمهور، أمام نزاعهم تفاصيل طرح يجنبهم كونه النزاع، أطراف عمل أسرار على يحافظ – عامة

 .  القضائية واألحكام المرافعات عالنية مبدأ إلى استناداً 
 يربط تحكيم اتفاق وجود لعدم بالنظر التحكيم، طرفي بين المباشرة قديةالع الرابطة إن  انعدام   

ال يقلل من  االنترنت، شبكة خارج تقليدي، بشكل يجري الذي التحكيم في الحال هو كما الطرفين،
 يبرمه الذي العقد في – نعتقد كما – متوافرة العقدية الرابطة أن قيمة التحكيم االيكان، ذلك

 المدعى التزام يتضمن والذي لديها، التجارية عالمته تسجيله عند األيكان يئةه مع عليه المدعى
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 ذلك أهمية من يقلل ولن غيره، عالمة مع مختل طة أو مشابهة تجارية عالمة تسجيل بعدم عليه
 يملكون األيكان هيئة عبر تتم التي التسوية أطراف أن ثم   العقد، هذا في طرفاً  ليس المدعي كون
 تتألف التي األربعة الهيئات إحدى من قرار صدور بعد حتى الوطني، القضاء إلى اللجوء حق
 وهذا الطرفين، بموافقة إال   للنفاذ وقابالً  ملز ماً  يكون لن عنها يصدر قرار أي كون األيكان، منها
 عبر التحكيم أهمية من يقلل لم أنه إال   التحكيمي، القرار إلزامية في العامة القواعد خالف األمر
لزام قرارات من عنها يصدر ما احترام فرض في طرقها للهيئة وأن السيما األيكان، هيئة  المدعى وا 
 . به عليه

 اختصاص استبعاد الطرفين، بين صحيح بشكل إقراره بمجرد لتحكيمي، البند على يترتب كذلك،
 على الفقه فتعار  ما وهو اختصاصه، في - أصالً  – الداخل النزاع، نظر عن التقليدي القضاء
القضاء  إلى اللجوء في األطراف حق أن غير ،للتحكيم( السلبي أو المانع األثر) بـ تسميته

ا الهيئة، من قرار صدور بعد يبقى محفوظًا حتى الوطني،  أمام التسوية إجراءات أن يعني ممِّ
 هيئة مامأ التسوية إجراءات بأن إلى القول الفقهاء بعض دفع اإللزام، صفة لها ليس األيكان
 الرأي وهذا ،الشبكة عبر( تحكيماً ) منها أكثر االنترنت، شبكة عبر( وساطة) إال   هي ما األيكان،

 .الطرفين بين اتفاق إلى -األخرى هي – تحتاج الوساطة كون نظر، محل
 التحكيم تشبه ال خاصة، طبيعة ذات إجراءات هي األيكان، أمام التسوية إجراءات فأن ولذلك
 المدعى إلزام تستطيع الهيئة كون ،(خاصة طبيعة ذي تحكيم) هي بل تمامًا، الوساطة وال تمامًا،
 من عليه للمدعى التجارية العالمة شطب طريق عن هيئاتها، إحدى تصدره الذي بالقرار عليه
 أبعد األيكان وتذهب هيئة بل  عنها، الصادر للقرار وعملي واضح تنفيذ وهذا االفتراضي، العالم
 قرار بأي - مستقبالً  – التزامه لديها، التجارية العالمة تسجيل طالب على باشتراطها ذلك، من

 التجارية العالمة بشأن نزاع إليها رفع لو فيما لها، التابعة التحكيمية الهيئات إحدى عن يصدر
 .   تسجيلها المطلوب
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 المطلب الثالث
 Cyber Tribunal  (الفضاء محكمة) االفتراضية المحكمة

بيان التعريف بالمحكمة االفتراضية و البد  لتوضيح معنى المحكمة االفتراضية وآلية عملها، من 
وذلك في فرعين، ، في تسوية المنازعات االلكترونية من الناحية القانونية هاتقويم دور ثم   ،إجراءاتها
 كما يأتي:

جراءاتو  التعريف بالمحكمة االفتراضيةالفرع األول:   ها.ا 
 .تقويم دور المحكمة االفتراضية في تسوية المنازعات االلكترونيةثاني: الفرع ال

 
 الفرع األول

جراءاتها   التعريف بالمحكمة االفتراضية وا 
، إجراءات تسوية النزاع أمام المحكمة االفتراضيةأواًل، ثم  بيان  االفتراضية بالمحكمة التعريفيتمُّ 

 ثانيا  في بندين مستقلين، كما يأتي:
 .د األول: التعريف بالمحكمة االفتراضيةالبن

 .البند الثاني: إجراءات تسوية النزاع أمام المحكمة االفتراضية
 

 البند األول
 االفتراضية بالمحكمة التعريف

شراف رعاية تحت تأسست التي المحكمة، هذه تهدف  مونتلاير بجامعة العام القانون أبحاث مركز وا 
 الفضاء بيئة في تثور التي للمشكالت حلول إيجاد إلى ،9113/يونيو-حزيران/4 بتاريخ كندا في

 تجري التي المعامالت على تطبيقها يمكن التي القانونية القواعد توحيد إلى وصوالً  االلكتروني،
 الهدف هذا تحقيق سبيل في – تقوم وهي االنترنت، شبكة ومنها الحديثة، االتصال وسائل بواسطة

 المطلوبة والمعايير الشروط تستوفي التي االلكترونية للمواقع حت من تصديق شهادات بإصدار –
 . المحكمة قبل من والمقر ة
 التجارة عن الناشئة المنازعات جميع تنظر كونها واسع، اختصاص صاحبة المحكمة وتعدُّ 

 ءاالعتدا جراء التعويض طلبات أو التجارية، بالعالمات أو بالعقود، األمر تعلق سواء االلكترونية،
 .   التعبير حرية أو التأليف، حقوق أو المنافسة، أو الخاصة، الحياة على
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 المبرمة الدولية التجارة بعقود المتعلقة المنازعات المحكمة اختصاص نطاق عن يخرج لكن
 .    العام بالنظام الصلة ذات المسائل اختصاصها نطاق عن يخرج كما التقليدية، بالطرق

 البند الثاني
 االفتراضية المحكمة أمام النزاع سويةت إجراءات 

 طلب من بدءاً  االنترنت، شبكة عبر -كامل بشكل – المحكمة هذه أمام النزاع تسوية عملية تتمُّ 
 بإصدار وانتهاءاً  للمحكمة، االلكتروني الموقع على خاصة استمارة بملئ يكون الذي التسوية،
 .  التسوية في للسير الالزمة باإلجراءات وراً مر  للمحكمة، االلكتروني الموقع على وتسجيله القرار
 كافة تتمُّ  إذ المحكمة، أمام المرافعة سير إجراءات يمِّيز ما أهمّ  هي للغير بالنسبة السرية ولعل  

 بشكل التشفير، بواسطة تقنيًا، المؤم ن للمحكمة، االلكتروني الموقع على سرية بصورة اإلجراءات
 فنياً  برنامجاً  المحكمة تستخدم إذ إليه، الدخول – المعنية طرافاأل غير – أحدٌ  معه يستطيع ال

 يرى حكمي، بشكل( المحكمة مجلس) تحقيق بغية ،(كونفرانس الفيديو) تقنية على يقوم متقدماً 
 .  مباشرة بصورة بعضهم والمحكمون األطراف خالله
 :طريقين بأحد المحكمة أمام المرفوعة القضايا في الفصل ويكون
 األطراف اتفاق حالة في الحديثة، االلكترونية الوسائل عبر الوساطة إلى اللجوء :األول الطريق

 خاللها يتم محددة زمنية مدة على االتفاق الحالة هذه في –ويجوز إليها، اللجوء على المتنازعة
 . الثاني الطريق إلى االنتقال جاز تسوية، إلى التوصل دون انتهاءها وعند النزاع، حسم
 الحالة هذه وفي الحديثة، اإللكترونية الوسائل بواسطة التحكيم إلى اللجوء هو: الثاني قالطري
 تاريخ من يومًا،( 80) تتجاوز ال مدة خالل بوضوح، المسبب حكمهم إصدار المحكمين على
 يةالمعن األطراف إلى إلرساله تمهيداً  ،(اإللكترونية) المحكمين بتواقيع الحكم ويذي ل المرافعة، ختام

 .   االلكتروني البريد بواسطة
 القانون بشأن المحكمة، قبل من المعتمدة القواعد إلى الموضع، هذا في اإلشارة المهم ومن

 :يأتي بما إجمالها يمكن والتي أمامها، المعروض النزاع على التطبيق الواجب
 القانون هذا فيكون نزاعهم، بشأن معين قانون تطبيق على النزاع أطراف اتفاق حالة في: آ

 .التطبيق الواجب هو المختار
 يرتبط الذي البلد قانون تطبيق إلى المحكمة تلجأ معين، قانون اختيار عن اإلرادة سكوت عند:ب
 .   صلة بأوثق النزاع به
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 على التطبيق الواجب القانون هو للمستهلك الوطني القانون فإن   االستهالك، عقود في أما: ج
 في السائدة واألعراف التعاقد، ظروف األحوال، جميع وفي المحكمة، اةمراع وجوب مع النزاع،
 . االلكترونية التجارة

 الفرع الثاني
 االلكترونية المنازعات تسوية في االفتراضية المحكمة دور تقويم

 أن   إال   لطرفيه، ملزماً  يكون االفتراضية، المحكمة عن يصدر الذي الحكم أن   من الرغم على
 قابالً  المحكمة هذه عن الصادر القرار يكون أن – الحرة بإرادتهما – االتفاق النزاع، فيطر  بإمكان
 بحكم يقتنع لم إذا–الطرفين  من أيًّ  بإمكان أن   عن فضالً  هذا التقليدي، القضاء أمام فيه للطعن

 . الوطني القضاء إلى اللجوء –االفتراضية المحكمة
 اللجوء على النزاع أطراف اتفاق أمكانية لمجرد المحكمة اتإجراء عن التحكيمي الطابع ينتفي وال
 هو القضاء، إلى اللجوء على النزاع أطراف اتفاق عدم حالة في األصل، يبقى إذ القضاء، إلى

 طرح إعادة جواز وعدم لهما، بالنسبة االفتراضية المحكمة عن الصادر التحكيمي القرار إلزامية
 .  القضاء أمام ثانية النزاع

 المتحدة الواليات في ظهرت حديثة وسيلة عن تختلف المحكمة، هذه أن   مالحظة جبوي
 والتي ملزم، قرار دون من لكن وتسويتها، النزاعات حل إلى األساس بالدرجة تهدف األمريكية،

 شخص تعيين النزاع أطراف يتولى وفيها ،(Mini – Trial) أو( االفتراضية المحاكمة)بـ تعرف
 طريقة في ورأيه بينهم، نشأ الذي النزاع في نظر وجهة إبداء مهمة يتولى نهم،ع أجنبي محايد،
 إلى النزاع رفع حالة في قيمة أية هذا لرأيه يكون أن غير ومن إلزام، دون النزاع، هذا تسوية

 أقرب المحايد، الطرف هذا رأي يكون وبذلك النزاع، بنظر - أساساً  – المختصة الوطنية المحكمة
 يبدي أو مقترحه، المحايد الطرف هذا يقدم ال أن   الطبيعي ومن ،(القرار) إلى منه( راحاالقت) إلى
 . بالنزاع الصلة ذات األطراف، ومستندات دفوع كافة على الوقوف بعد إال   رأيه،

 أنواع من نوعاً  تكون أن   تتعدى ال القانونية، الناحية من الحديثة التقنية هذه قيمة أن   ونعتقد
 على الوقوف النزاع، في أطراف من طرف كل تساعد دامت ما صوره، من صورة وأ الصلح،
 المتنازعين، بين محايد ثالث طرف خالل من طلباته، ومشروعية وجاهة ومدى المشكلة، حقيقة
ال   عليها، يتفقون سوف التي بالصيغة تصالحوا األطراف اقتنع فان النزاع، عن وأجنبي  حق   فإن   وا 

 .  ومضمون قائم المختص القضاء إلى ءباللجو  طرف كل
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 القضاء غير منظومة، إيجاد نحو الحديث التوجه من جزء هي( االفتراضية المحكمة) فان   وأخيرًا،
 ما السيما الحديثة، االتصال وسائل عبر التعاقد عن الناجمة النزاعات في بالبت تختص التقليدي،

 Virtual Magistrate( )االفتراضي القاضي) مشروع ويأتي بالمستهلكين، منها يتعلق

Project- V.M.P )األمريكية  التحكيمية الجمعية ابتكرته الذي(AmericanAssociation 

Arbitration)،  ًغير المنظومة من يجعل الذي بالشكل التوجه، هذا تعميم من آخر جزءا 
 وسائل في الحديثة اتالتقني تطور مع للتطور، قابلة معه تكون الذي الحدِّ  إلى مرنة القضائية،
 وسائل على تقديم يساعد ذلك كون والخدمات، بالسلع المتعلقة النزاعات تسوية لغرض االتصال،

 لتسوية سريعة وسيلة( االفتراضي القاضي) ويمثل للمستهلكين، وفعالية سهولة تقاضي أكثر
 ويختص ت،االنترن شبكة عبر المباشرة والخدمات األنظمة مستخدمي تعترض التي النزاعات

 شبكة على المدرجة والمستندات الرسائل عن الناشئة باألضرار المتعلقة االدعاءات بنظر
 التي القضايا بشأن وسريعة، حيادية أحكام بإصدار( االفتراضي) القاضي يقوم إذ االنترنت،
 رارواألس التجارية، والعالمات الفكرية، بالملكية تتعلق محددة، أمور حول تدور والتي ينظرها،

 األضرار وكذلك المضللة، التجارية العمليات عن الناجمة االحتيال عمليات جراء الصناعية،
 .       وغيرها والشرف، السمعة، ومسائل ،(الخصوصية)بـ يعرف ما أو الخاصة بالحياة الالحقة
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 الفصل الخامس
 القرارات المؤقتة

 ،القضاء المستعجل ،االحتياطيلعراقي ثالثة أشكال: الحجز القرارات المؤقتة في التشريع ا
ل  الحديث عنه في ثالثة )األوامر على العرائض(أو ما يسمى القضاء الوالئي و  ، وهو ما نفصِّ

 مباحث، كما يأتي:

 المبحث األول: الحجز االحتياطي.
 المبحث الثاني: القضاء المستعجل.

 المبحث الثالث: األوامر على العرائض.
 

 المبحث األول
 الحجز االحتياطي 

تعلق تمسائل مهمة ، كما أن  هناك علق بالجانب النظري للحجز االحتياطيتمسائل مهمة تهناك 
، ونرى كاًل من الجوانب النظرية والجوانب العملية في مطلب بالجانب العملي للحجز االحتياطي

 مستقل، كما يأتي:
 .لحجز االحتياطيل نظريلقة بالجانب البعض المسائل المهمة المتعالمطلب األول: 
 .لحجز االحتياطيلبعض المسائل المهمة المتعلقة بالجانب العملي المطلب الثاني: 

 
 

 المطلب األول
 بعض المسائل المهمة المتعلقة بالجانب النظري للحجز االحتياطي 
الحجز بعريف تال ،االحتياطي للحجز النظري بالجانب المتعلقة المسائلأهمِّ  يستوجب بيان
المتعلقة جراءات إلا عم ا يشتبه به من أوضاع، ثم  الوقوف على شروطه وتمييزهبيان االحتياطي و 

 ، وذلك في فرعين، كما يأتي:طلب الحجز االحتياطيب
 الفرع األول: تعريف الحجز االحتياطي وشروطه وتمييزه.

 .اجراءات طلب الحجز االحتياطيالفرع الثاني: 
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 الفرع األول
 تعريف الحجز االحتياطي وشروطه وتمييزه 

، طلب الحجز االحتياطيالواجب توافرها في شروط ، ثم  بيان تعريف الحجز االحتياطينتولى أواًل 
 وذلك في فقرتين مستقلتين، كما يأتي:

 .أواًل: تعريف الحجز االحتياطي

 .ثانيًا: شروط طلب الحجز االحتياطي

 
 أواًل: تعريف الحجز االحتياطي:

 بموجبه القضاء يمنع الدائن، من طلب على بناء   القاضي يوقعه تحفظي اجراء :االحتياطي الحجز
 أم ماديا   التصرف هذا كان سواء منها، بشطر أو امواله في تصرف باي القيام من المدين،
 .الدائن ضمان من المال ذلك اخراج شأنه من والذي قانونيا ،

 يستطيع عليها حتى المدين سلطة بتقييد المحجوزة االموال لىع التحفظ :فهو التنفيذي الحجزأما 
 .المدين اموال بين من ملكيتها ستنزع التي االموال منها، فهو تحديد حقه يستوفي أن الدائن
 :االحتياطي الحجز طلب شروطثانيًا: 

 .عادي بيد الدائن أو رسمي سند وجود -أوال  
 اإلقرار تتضمن اخرى اوراقا   الدائن قدم إذا ندس هناك يكن لم ولو الحجز طلب يجوز -ثانيا  

 .بالكتابة
 .الشهود شهادة -ثالثا  
 .حجزها القانون يجيز ال التي االموال من تكون أن بشرط بالكتابة، الثبوت مبدأ وجود -رابعا  

 الفرع الثاني
 ودور الشخص الثالث اجراءات طلب الحجز االحتياطي

المحتجز دور الشخص الثالث  ، قبل الحديثعنياطيإجراءات طلب الحجز االحتنتعرف على 
 إيقاع الحجز االحتياطي، وذلك في فقرتين، كما يأتي:بعد تبليغه بقرار تحت يده 

 .أواًل: إجراءات طلب الحجز االحتياطي

 .ثانيًا: دور الشخص الثالث بعد تبليغه بقرار الحجز
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 :االحتياطي الحجز طلب جراءاتأواًل: إ
 .المختصة المحكمة بطلب إيقاع الحجز إلى زعريضةطالب الحج يقدم -
 يستند الذي والسند اقامتهم ومحل وشهرتهم وجد ان والغير والمدين الدائن اسم العريضة تتضمن -

 .اجله من الحجز المطلوب الدين ومقدار الحجز طلب في اليه
 الدين قيمة نم (%90) مقدارها نقدية تأمينات أو رسمية كفالة يقدم أن الحجز طالب على -

 .به )هذه الكفالة تنظم لدى الكاتب العدل سلفًا ويرفق سند الكفالة مع طلب ايقاع الحجز( المطالب
 الرسم في سجالت المحكمة، ثم  استيفاء بتسجيله يأمر أوالً  القاضي، إلى الحجز طلب تقدم عند -

 .القانوني، وبعدها يقرر الحجز من عدمه
 .رفضه أم الحجز لطلب استجاب سواء قراره يسبب أن القاضي على -
عن طريق التظلم أمام  أيام( 8)خالل مدة  القرار سلبًا أو إيجابًا، يمكن الطعن به اصدار بعد -

عن طريق التمييز أمام محكمة االستئناف  أيام( 9)وخالل  ذات المحكمة التي أصدرت القرار،
كمة االستئناف بصفتها االستئنافية، فيكون بصفتها التمييزية، إال  إن  كان القرار صادرًا من مح

 .التمييز امام محكمة التمييز االتحادية
 الحجز: بقرار تبليغه بعد الثالث الشخص دورثانيًا: 

قد يكون المال المطلوب حجزه موجودًا تحت يد شخص ثالث غير المدين، فما هو موقف هذا 
ة عن ذلك أن  نفرق بين إقرار ويجب االجاب يده، تحت المحجوز المال يكون الشخص الذي

نكاره، أو سكوته المجرد:  الشخص الثالث بعائدية المال للمدين، أوا 
 المدين إلى تعود لديه المحجوزة االموال أن يده تحت المحجوز الثالث الشخص اقر إذا :اإلقرار

 .والمدين الدائن بين تجري التي المرافعة جلسة في حضوره يلزم فال
 إثبات الدائن على وجب المدين إلى تعود لديه أموال وجود الثالث الشخص أنكر إذا :االنكار
 .لديه وجودها
 على دليال   سكوته اعتبر تقديمه، المقتضي البيان يقدم ولم الثالث الشخص سكت إذا :السكوت

 أذ يعدُّ السكوت  )ذلك،  خالف المدين يثبت لم ما للمدين وعائديته لديه المحجوز المال وجود
 .(إقراراً 
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 المطلب الثاني
 بعض المسائل المهمة المتعلقة بالجانب العملي للحجز االحتياطي 

تي لابعض الجوانب اإلجرائية ، االحتياطي للحجز العملي بالجانب المتعلقة المسائلمن أهمِّ 
نموذج عملي وهو ما نبيِّنه أواًل، قبل إيراد  ،لحجز االحتياطيتتخذها المحكمة وهي بصدد إيقاع ا

لقرار الحجز آخر نموذج عملي ، ثم  محكمة البداءةالذي توقعه قرار الحجز االحتياطي ل
 ، وذلك في ثالث فقرات، كما يأتي:محكمة األحوال الشخصية وقعهاالحتياطي الذي ت
 .انب اإلجرائية للحجز االحتياطيأواًل: بعض الجو 

 البداءة: ثانيًا: نموذج عملي لقرار الحجز االحتياطي الذي تصدره محكمة

 .تصدره محكمة األحوال الشخصيةالذي قرار الحجز االحتياطي عملي لثالثًا: نموذج 

 
 أواًل: بعض الجوانب اإلجرائية للحجز االحتياطي:

 اثناء شخصي بطلب ايقاعه واليجوز بناًء على عريضة االحتياطي الحجز وضع يجب. 9
 المرافعة، لغرض الطعن بالقرار من المتضرر.

 الحجز، أمر من يتظلم أن   يده، تحت المحجوزة الثالث وللشخص أمواله على المحجوز للمدين. 2
)عن  لهم المحجوز المال عائدية إلثبات المختصة المحكمة يراجع أن   إال   له فليس هؤالء أما غير

االحتياطي بصفة  التي وقع بسببها الحجز الدعوى في بالدخول طريق دعوى االستحقاق(، أو
 ثالث. شخص

 الدعوى. اقامة وقت المقدار معلوم غير لكونه المثل؛ أجر لقاء الحجز وضع اليجوز. 8
 للمحكمة النه يجوز االحتياطي؛ الحجز قرار ال يبطل االحتياطي الحجز رسم استيفاء عدم إن  . 4
 .التنفيذ بعد ذلك دائرة بواسطة أو قبلها ابتداًء، من الرسم تستوفي أن
ن قبل واضع الحجز االحتياطي خالل ثمانية ايام من تاريخ وضع . يجب ان تقام الدعوى م2

من قيمة المال المحجوز لما قد يصيب  %90الحجز االحتياطي وان يدفع تامينات مقدارها 
 المطلوب الحجز ضده واستيفاء الرسم القانوني.

نية ما . تكون الدعوى المقامة لتصديق الحجز االحتياطي صحيحة، ولو اقيمت بعد مرور الثما9
 .دامت المحكمة لم تقرر إبطال الحجز االحتياطي
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 االحتياطي الذي تصدره محكمة البداءة: الحجز عملي لقرار نموذجثانيًا: 
 السيارات لتجارة العامة الشركة في الموجودة السيارة على وضعه االحتياطي الحجز طالبة طلبت
الوصل  بموجب السيارة بدل عدف قد وانه الشركة في اسم لديه ضده الحجز المطلوب كون

 ....... .المرقم
 سند بموجب االداء مستحق الدين كون ما يؤيد ابرازها وبعد العلنية الحضورية المرافعة وبعد

 كاالتي: القرار يكون تحريري
 للسيارات العامة الشركة إلى واالشعار للمدعي العائد الوصل على االحتياطي الحجز وضع قررت
 حجزه المطلوب المال قيمة من %90 بنسبة كفالة االحتياطي الحجز طالب يقدم ان على بذلك
 الحجز. وضع تاريخ من ايام 3 خالل الدعوى يقيم وأن  

يالحظ أن  قرار الحجز االحتياطي هنا قرار مستقل بدعوى مستقلة هي دعوى ايقاع الحجز، على 
( أيام من قرار إيقاع 3) أنه يجب إقامة الدعوى األصلية بالموضوع األساسي للخصومة خالل

 .الحجز االحتياطي
 

 :تصدره محكمة األحوال الشخصيةالذي قرار الحجز االحتياطي عملي لثالثًا: نموذج 
عن محكمة  والصادر ......والمؤرخ المرقم الزواج ولعقد المربوطه الحجزية وللكفالة المقدم للطلب

 هذه في بها المطالب االثاث على ياطياالحت الحجز وضع ........ قررت  .األحوال الشخصية في
 امراً  ذلك. لتنفيذ القضائي المعاون واشعار الدعوى حسم لحين ثالث شخص لدى وايداعها الدعوى
 مدنية. مرافعات 299و 282و 928 المواد وفق القرار وصدر للتظلم قابالً  والئياً 

عوى األصلية، بعد التحقق الد على عريضة قرار والئي ويالحظ أن  قرار الحجز االحتياطي هنا
 قيمة من (%90) بنسبة الحجزية والكفالة االثاث الزواج وقائمة كعقد مستمسكاتها اكمال من

 بها. المطالب االثاث
 عدم أو وامتناع بها، المطالب االثاث على االحتياطي الحجز بوضع القضائي المعاون قيام وعند
 االحتياطي الحجز وضع طالب تكليف ضيالقا يقرر لديه، االثاث إليداع ثالث شخص وجود
ذا لم يوجد أحد يودعها لدى الزوج المحجوزة ضده  حارس أو ثالث شخص بتقديم قضائي )وا 

 غرفة في االثاث ويسليمه شخصيًا ويصبح مسؤواًل مسؤولية مدنية وجزائية عن األثاث المحجوزة(،
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 جواز فتح بعدم الدار يع ساكنيجم وافهمام األحمر بالشمع ويقوم بختمها عليه، المدعي دار في
 .المحكمة من بقرار او الدعوى نتيجة لحين الغرفة

 
 المبحث الثاني

 القضاء المستعجل 
نموذج ، قبل إيراد ماهية القضاء المستعجل يستوجب تفصيل الحديث عن القضاء المستعجل بيان

لى مطلبين، عالمبحث ، ولذا نقسم هذا عملي للقضاء المستعجل في التطبيقات العراقية الحديثة
 كما يأتي:

 المطلب األول: ماهية القضاء المستعجل.

 المطلب الثاني: نموذج عملي للقضاء المستعجل في التطبيقات العراقية الحديثة.
 لب األولالمط

 ماهية القضاء المستعجل 

 ،بالمستعجلهذا النوع من القضاء سبب وصف ، تحديد المستعجل القضاء ماهيةتستوجب بيان 
، وذلك مميزات القضاء المستعجل، لغرض الوصول إلى أركان دعوى القضاء المستعجلم  بيان ث

 في ثالث فقرات، كما يأتي:
 أواًل: سبب وصف القضاء بالمستعجل.

 المستعجل. القضاء دعوى أركان ثانيًا:
 المستعجل. القضاء مميزات ثالثًا:

 :أواًل: سبب وصف القضاء بالمستعجل
خطر حقيقي محدق بالحق المراد وجود  نتيجة ،االستعجالمن  ، جاءستعجلالمبالقضاء  وصف

 ، ويشترط لعمل القضاء المستعجل:درئه بسرعةلتخاذ اجراءات سريعة اويتطلب  ،عليه المحافظة
 طلب المدعي حمايته.الحق الذي يتحمي قانونية . وجود قاعدة 9
 ع ضرر.التأخير اي ان يوجد خوف من احتمال وقو من خطر وجود . 2
حددها القانون للحماية ي. فالقضاء المستعجل قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقا  لألجراءات التي 8

 وجوده دون التعرض ألصل الحق. حمن خطر التأخير في حماية حق يرج  
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 ركنان فقط هما: القضاء المستعجل:دعوى أركان ثانيًا: 
 .. الخطر العاجل )االستعجال(9
 الحق. . عدم المساس بأصل2

 مميزات القضاء المستعجل:ثالثًا: 
 لسير الدعوى ولتنفيذ القرار والطعن فيه.ة جدا  بالنسبة لمواعيد الحضور و جراءاته سريعإ .9
أن طبيعة القضايا التي يقضي فيها قاضي االمور المستعجلة ال بد وأن تكون مستعجلة . 2

 .ة مستعجلة(قضايا ذات طبيعأي يخشى فيها على الحق من فوات الوقت )
القضاء في االمور المستعجلة قضاء مؤقت وخاضع لقاعدة اساسية هي عدم المساس بأصل . 8

 .قضاء مؤقت ال يمس أصل الحق( فهوالحق )
 

 المطلب الثاني
 نموذج عملي للقضاء المستعجل في التطبيقات العراقية الحديثة 

.......................................... 
ذكره من حيثيات وأسباب وبالطلب قررت المحكمة إلزام المطلوب القضاء  قدمتعليه ولما 

المستعجل ضده السيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب باعادة التيار الكهربائي )الخط الحرج( إلى 
طالب القضاء المستعجل فندق الجنوب في الناصرية على نفقة هذا االخير وحسب الضوابط 

الكهرباء بان ال يكون مشترك او عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم  المحددة من السيد وزير
والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة الكهربائية المقررة حسب قرار مجلس الوزراء وتحميل 
المطلوب القضاء المستعجل ضده كافة المصاريف والرسوم وصدر القرار استنادا ألحكام المواد 

حكما" حضوريا" قابال" للتمييز  إثبات، 29/22/921رافعات مدنية و م 948/920/299/ 949
 .99/1/2001وافهم علنا" في 
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 المبحث الثالث 
 األوامر على العرائض

الجوانب اإلجرائية إلصدار األوامر على  عند شرح األوامر على العرائض، البد  من بيان
األمر على  التظلم من من خالل ئضاألوامر على العرا، ثم  بيان طريق الطعن بالعرائض

 العريضة، وذلك في مطلبين، كما يأتي:
 المطلب األول: الجوانب اإلجرائية إلصدار األوامر على العرائض.

 المطلب الثاني: التظلم من األوامر على العرائض.
 المطلب األول

 الجوانب اإلجرائية إلصدار األوامر على العرائض 
ح  معيار التفرقة بين كلٍّ من  عند بيان العرائض على األوامر إلصدار اإلجرائية الجوانبتتضِّ

إجراءات اصدار االوامر ثم  بيان  ،نواع اآلعمال الوالئية، وتحديد أالعمل القضائي والعمل الوالئي
 ، وذلك في ثالثة فروع، كما يأتي:على العرائض
 .يمعيار التفرقة بين العمل القضائي والعمل الوالئالفرع األول: 
 .انواع اآلعمال الوالئيةالفرع الثاني: 
 .إجراءات اصدار االوامر على العرائضالفرع الثالث: 

 الفرع األول
 معيار التفرقة بين العمل القضائي والعمل الوالئي 

 جانب والى عليها تعرض التي والمنازعات الخصومات في الفصل المحاكم وظائف من إن
 في وتتمثل( الوالئي القضاء) تسمى االدارة عمل الى أقرب رىاخ وظيفة توجد القضائية الوظيفية
( 928 ،922 ،929) المواد تتناوله ما وهو الخصوم أحد عريضة على تصدر التي األوامر
 .مدنية مرافعات
 والعمل الوالئي: القضائي العمل بين التفرقة معيار

 كتبليغ الطرفين هةمواج في حصلت قد االجراءات كانت إن االجراءات: . من حيث طبيعة0
 في فأصالً  باعتباره قضائيا عمالً  العمل كان يحضر لم ولو المحكمة امام للحضور الخصم
ن نزاع، أو خصومة  كان االخر الطرف استدعاء دون واحد طرف على بناء صدر قد كان وا 
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 تكون ان يصح ال المحاكم جراءات‘ أن إذ شكلي انه الراي لهذا االنتقادات أهم ومن والئيًا، األمر
 .العمل طبيعة لتحديد اساساً 

 فهو واال قضائي، فهو حق على بنزاع متعلقا األمر كان فإن :الموضوع . من حيث طبيعة8
 أن   يكفي بل خصومة في صادراً  يكون أن   قضائياً  العمل العتبار يلزم وال بحت، والئي تصرف
 بين التفرقة معيار ان القانون ءفقها بعض ويرى قيامها، ي حتمل أو قائمة بخصومة مرتبطاً  يكون
 أو فيه للفصل معروض نزاع أو خصومة هناك كانت إذا انه هو الوالئي والعمل القضائي العمل

 فهي قائم بنزاع تتعلق ال معينة اجراءات اتخاذ اما قضائي، عمل فهو قائم نزاع في تتخذ اجراءات
 .والئي عمل
 القضاء في سلطته اما قضائية سلطة هي ائيالقض العمل في القاضي سلطة ان يتضح تقدم مما

 عن القضائي العمل يميز فما عامة، والية من للمحكمة بما والئية )إدارية( سلطة فهي الوالئي
 بناء فيصدر الوالئي األمر اما المحكمة امام طرفاها ويمثل الخصم، فيها يبلغ الدعوى أن الوالئي
 بنزاع لتعلقه قضائيا القاضي عمل ويعد االخر الخصم دعوة دون شخص يقدمها عريضة على
 عدّ  منازعة دون يصدر ان شأنه من القاضي من المطلوب التصرف كان لو بينما محتمالً  ولو

 بين الفصل القضائية القاضي وظيفة تكون وهنا عريضة على األمر بطريق يتم والئياً  عمالً 
 ادارية اجراءات وهي ووقتية فظيةتح إجراءات باتخاذه تتمثل فهي الوالئية وظيفته أما الخصوم،
 .محضة
 القرار بينما الحق، تقرير دون( االلزام) األمر سلطة سوى يتضمن ال الوالئي األمر ان نجد وهكذا

 هو االثنين بين للتفرقة المعيار يكون وبالتالي بااللزام، مقرونا الحق تقرير يتضمن القضائي
 .والنتيجة الوسيلة بين يجمع الذي المعيار

 فرع الثانيال
 انواع اآلعمال الوالئية 

 المحاكم تجريها التي الزواج كعقود عليها، والتصديق القضاء امام تتم التي التصرفات إثبات. 9
صدار الشرعية،  .البداءة محاكم قبل من النظامية القسامات واصدار الشرعية، القسامات وا 

 بتوكيل للمتولي االذن مثل الحجج،و  كاالذونات الشرعيون القضاة بها يقوم التي االعمال. 2
 .والرهن والترميم والبيع بالشراء واالذن محام،
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 ذلك وغير التركات، على االختام وضع أو االحتياطي، الحجز وضع من القضاء به يقوم ما. 8
 .للمحاكم الوالئي القضاء اختصاص في يدخل مما

 الفرع الثالث
 إجراءات اصدار االوامر على العرائض 

 الى يتقدم ان عليه معين، بتصرف يقوم لكي عريضة على أمر استحصال يريد خصم كل
 المواد محكمة أو الشخصية االحوال محكمة كانت سواء التصرف هذا بنظر المختصة المحكمة

 واسم المحكمة من استصداره يريد الذي األمر ماهية ويبين االستئناف، محكمة أو الشخصية
 والمستمسكات وأسانيده الطلب وقائع عريضته في يذكر ان بعد األمر، هذا اليه الموجه الشخص
 تبليغ تصدر األمر الوالئي دون والمهم في الموضوع هنا أن  المحكمة لطلبة، المؤيدة الثبوتية
 الغفلة تستدعي العرائض على األوامر بعض إن خصوصاً  التبليغ يشترط لم القانون ألن الخصم؛

 هنا يهربها، أو أمواله يخفي يجعله باألمر الخصم علم ألن االحتياطي، كالحجز واالستعجال
 الطلب لتقديم التالي في اليوم أو اليوم نفس في رفضه أو الطلب أمرًا والئيًا بقبول القاضي يصدر

 من بصورة( مرافعات 922م) ضده األمر صدر من بتبليغ المحكمة تقوم  على أبعد تقدير، ثم
ال  و النفاذ، واجب لها المقدمة العريضة على المحكمة من درالصا األمر ويكون المحكمة، أمر

االستئناف  محكمة اي) الطعن اليها المرفوع المحكمة تقرر لم ما تنفيذه الطعن طرق مراجعةتؤخر 
 (.مرافعات 2/  992 م) ذلك خالف( أو محكمة التمييز حسب األحوال ،بصفتها التمييزية

 
 المطلب الثاني

 لى العرائضلم من األوامر عالتظ
 وللطالب ضده األمر يصدر لمن. 9) :على أنه المدنية المرافعات قانون من (928) المادة تنص
 أو األمر اصدار تاريخ من ايام ثالثة خالل أصدرته التي المحكمة لدى يتظلم ان طلبه رفض عند
 رفع وزيج. 2.االستعجال بطريق المحكمة امام الحضور الخصم بتكليف وذلك تبليغه تاريخ من

. 8 .بالجلسة المرافعة اثناء ولو الدعوى عليها تكون حالة اي في األصلية للدعوى تبعاً  التظلم
 قرارها ويكون تعديله أو الغائه أو األمر بتاييد االستعجال وجه على التظلم في المحكمة تفصل
ا أن  القانون رسم ، من ذلك يتبي ن أن  للتظلم من األمر الوالئي صور محددة، كمللتمييز( قابالً 
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طريقًا بعينه للطعن بنتيجة القرار الصادر في التظلم، وهو تمييز ذلك القرار، وهو ما نتعر ف على 
 تفاصيله، في الفرعين اآلتيين:

 .الوالئي األمر من الفرع األول: صور التظلم
 .الطعن تمييزًا في القرار الصادر في التظلمالفرع الثاني: 

 
 الفرع األول

 التظلم من األمر الوالئيصور  

رفع التظلم الى المحكمة بيان طريقة  وبيان صوره، يستوجب الوالئي األمر من التظلم الحديث عن
المحكمة التي تنظر الدعوى  الذي يتمُّ رفعه إلى ذاتالتظلم ، مع شرح التي اصدرت األمر الوالئي

ى المحكمة المختصة بنظر رفع دعوى لد، لتمييزه عن التظلم الذي يجري عن طريق األصلية
 ، وهو ما يستوجب تقسيم هذا الفرع إلى ثالث فقرات:النزاع إلبطال األمر الوالئي

 .أواًل: رفع التظلم الى المحكمة التي اصدرت األمر الوالئي

 .ثانيًا: التظلم الى المحكمة التي تنظر الدعوى األصلية

 .إلبطال األمر الوالئي ثالثًا: رفع  دعوى لدى المحكمة المختصة بنظر النزاع

 
 :الوالئي األمر اصدرت التي المحكمة الى التظلم رفع: أوالً 

 يجوز كما اصدرته، التي المحكمة ذات أمام يتظلم أن الوالئي، األمر ضده صدر لمن يجوز
 خالل اصدرته، التي المحكمة تلك نفس الى يتظلم أن طلبه رفض عند الوالئي األمر لطالب أيضا
 لمن ايام ثالثة وخالل طلبه، رفض الذي للشخص الوالئي األمر إصدار تاريخ من ايام ثالثة
 ذات المحكمة أمام بالحضور الخصم ويبلغ األمر، بذلك تبليغه تاريخ من ضده األمر صدر
 أو األمر تأييد سلطة ولها االستعجال، وجه على التظلم في المحكمة وتفصل االستعجال، بطريق
 التمييز محكمة لدى الطعن مدة وتكون تمييزًا، فيه للطعن قابل قضائي ربقرا تعديله أو إلغائه
 .بالقرار تبليغه تاريخ من ايام سبعة خالل
 األصلية: الدعوى تنظر التي المحكمة الى التظلم: ثانياً 
 للدعوى تبعاً  التظلم رفع يجوز) المرافعات على أنه: قانون من( 928)المادة  من( 2) الفقرة تنص

 قد القانون يكون وبذلك ،(بالجلسة المرافعة اثناء ولو الدعوى عليها تكون حالة اي في األصلية
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 األمر به تعلق الذي األصل ألن   التبعية؛ بطريق المحكمة الى الوالئي األمر من التظلم أجاز
 .فيه امامها التظلم فأجاز المحكمة أمام معروض عنه المتفرع أو الوالئي

 
 :الوالئي األمر إلبطال النزاع بنظر المختصة المحكمة لدى دعوى رفع: ثالثاً 
 ذات المحكمة تلك تكون أن   على الوالئي، األمر تصحيح أو إبطال لطلب أصلية دعوى رفع يجوز

 الشرعية المحكمة لدى أصلية دعوى رفع فيجوز النزاع، أصل بنظر ونوعي وظيفي اختصاص
 رهن أو الصغير مال ببيع للوصي ذنباال القاضي من صدرت شرعية حجة تصحيح أو بإبطال
 .عقاره

 الفرع الثاني
 الطعن تمييزًا في القرار الصادر في التظلم 

: (928) المادة من (8) الفقرة تنصت  على التظلم في المحكمة تفصل) مرافعات مدنية على أن 
 من (8) الفقرة وتنص( للتمييز قابال قرارها ويكون تعديله أو الغائه أو األمر بتأييد االستعجال وجه
 منها التظلم بعد اال العرائض على األوامر تمييز يقبل ال) مرافعات مدنية على أنه: (299) المادة
 القرارات في الطعن ومدة ،(القانون هذا من( 928) المادة في مبين هو لما طبقاً  أصدرها من أمام

يوم التالي لصدورها إن  كان من ال أيام سبعة العرائض هي على األوامر من التظلمات في الصادرة
 (.مرافعات 299/9المادة )الخصم مبلغًا بها، أو من اليوم التالي العتبارها مبلغة إليه. 

 أو األمر بتاييد الصادر القرار ولكن تمييزًا، الطعن يقبل ال ذاته بحد الوالئي األمر يالحظ أن  
 معّجالً  النفاذ واجب الوالئي واألمر ،بطريق التمييز الطعن يقبل الذي وحده هو تعديله أو إلغائه
 .للتنفيذ تقدم لم قوة النفاذ المعجل إذا تسقط وال( مرافعات 9/ 99 المادة) القانون بقوة
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 الفصل السادس
 وطرق الطعن نظرية اإلحكام القضائية

حكم الماهية  يستوجب بسط الحديث عن األحكام القضائية التي تصدرها المحاكم العراقية، بيان
كما  طرق الطعن باألحكام والقرارات القضائية، ثم  توضيح إجراءات إصدارهتفصيل القضائي و 

 وردت في قانون المرافعات المدنية، وهوما يستوجب تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، كما يأتي:
جراءات إصداره.  المبحث األول: الحكم القضائي وا 

 ارات القضائية.المبحث الثاني: طرق الطعن باألحكام والقر 
 

 المبحث األول
جراءات إصداره  الحكم القضائي وا 

إلصدار األحكام القضائية قواعد محددة، ويترتب على إصدار تلك األحكام آثارًا قانونية بني تها 
نصوص قانون المرافعات المدنية، لذا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين لبيان تلك القواعد واآلثار، 

 كما يأتي:
 ول: قواعد إصدار األحكام القضائية.المطلب األ

 .آثار األحكام القضائية المطلب الثاني:

 المطلب األول
 قواعد إصدار األحكام القضائية 

، كتابة القرار القضائي المدني ، هي طريقةالقضائية األحكام إصدار قواعدمن أخصِّ ما يتعل ق ب
المدنية، لذا نقسم هذا المطلب إلى  كماحم أمام الماحكإصدار األالواجب مراعاتها عند واعد والق

 فرعين، كما يأتي:
 كيفية كتابة القرار القضائي المدني. الفرع األول:

 الفرع الثاني: قواعد إصدار الحكم أمام المحكمة.
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 الفرع األول
 كتابة القرار القضائي المدني كيفية 

، لذا نقسم تعريف الحكم القضائي من ، البد  المدني القضائي القرار كتابة كيفيةقبل بيان طريقة و 
 هذا الفرع إلى بندين، كما يأتي:

 .: تعريف الحكم القضائيولالبند األ

 .كتابة القرار القضائي المدني كيفيةثاني: البند ال
 ولالبند األ 

 تعريف الحكم القضائي

 .لعادل: هو العلم والفقه، ويقصد بالحكم القضائي هو القضاء ااالصطالح اللغويالحكم في 
: فانه القرار النهائي الذي تصدره المحكمة وفقًا لقواعد قانون االصطالح القانونيأما في 

 المرافعات، وبح ي حسم النزاع المعروض أمام المحكمة.
 الذي القرار هو فالحكم القضائية الخصومة بها تختم التي الطبيعية النهاية هو القضائي فالحكم
 وسواء سريانها، أثناء أو نهايتها في قانوناً  المقررة للقواعد قاً وف الخصومة في المحكمة تصدره
 .إجرائية مسألة في أو الخصومة موضوع في صدر

 ثانيالبند ال
كتابة القرار القضائي المدني )بداءة/ عمل/ أحوال شخصية/ مواد شخصية/ استئناف  كيفية 

 أصلي(
في  ويذكر الشعب، باسم حكام في العراقالعراقية، وتصدر األ الجمهورية وتتصدرها :الديباجة .0

 في تداولوا الذين القضاة وصفات وألقاب وأسم أو أسماء أصدرته، التي القضائية الجهة الحكم
 الخصومة، في طرفا كانت إذا ممثل االدعاء العام ولقب اسم بالحكم، النطق تاريخ القضية،
 وتسميته طبيعته تذكر معنويال الشخص حالة وفي منهم، كل وموطن الخصوم وألقاب وأسماء
 قام شخص أي أو المحامين وألقاب اإلتفاقي، وأسماء أو القانوني ممثله وصفة الرئيس ومقره
 .الخصوم مساعدة أو بتمثيل

 التي للوقائع موجز عرض على الحكم الجزء هذا يحتوي: الدعوى وقائع موجز أو . ملخص8
 استند ما وخالصة الخصوم إليه استند ما وخالصة الخصومة، مراحل المحكمة طيلة استمعتها

 أو تعديل دون الخصوم به جاء ما وفق وذلك القانونية، والحجج الواقعية األدلة من الخصوم إليه
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 اإلجراءات مختلف في القرار وتذكر فيها، للفصل المعروضة للمسائل بياناً  يتضمن كما تحريف،
 يثبت أن )دون إليه، انتهت ما وخالصة ية،القض بها مرت التي من المحكمة، والمراحل المتخذة

 .منها( موقفهم القاضي أو القضاة
ت القاضي أو القضاة يثبِّ  هنا سوف: حيثيات الحكم( أيضا الحكم )وتسمى وأسباب . المناقشة3

 والحجج الواقعية األدلة في األسباب موضوع الدعوى ومن كل تفاصيلها، وتتمثل موقفهم من
القاضي أو القضاة،  دور الجزء هذا في ويظهر حكمهم، أساسها على لقضاةا يبني التي القانونية

 الموقفهم لبيان تمهيداً  المفعول، النافذ القانون وفق الخصوم ودفوع طلبات جميع إذ يناقشون
 .الطلبات، من كافة األطراف جميع على القاضي يردُّ  -أيضاً -وهنا  الدعوى، من النهائي

للقضاء  النهائي فيه الموقف جزء األخير من القرار القضائي، إذ يذكروهي ال :الفقرة الحكمية .4
على أساس قانوني صحيح أو معتبر، أو لعدم  تأسيسها لعدم الدعوى رفض مثل الدعوى، في

الحكم لصالح المدعي،  العكس أو القضائية، بالمصاريف المدعي أحقيته في االدعاء، وهنا ي لزم
بالمصاريف  عليه وهنا ي لزم المدعى عليه، المدعى مواجهة ه فيلصالح به حكم ما مقدار وتحديد

 .الحكم منطوق شكل في القاضي به ماقضى يتضمن جزء فهذا ،القضائية
 الفرع الثاني

 قواعد إصدار الحكم أمام المحكمة 
على النسخة األصلية له، سواء كانت مكتوبة بخط اليد أم باآللة  القاضي الذي أصدر الحكم يوقع
 كامل ملف -أيضا–لديه  ويحفظ المحكمة، مكتب قلم أرشيف في الحكم أصل بة، ويحفظالكات

 مقابل طلبهم على بناءاً  لهم المملوكة الوثائق يستعيدوا أن للخصوم ويمكن الدعوى بجميع أولياتها،
 .باالستالم وصل

مسؤول قلم  يسلم الحكم في سجل األساس الخاص بالمحكمة التي أصدرته، تسجيل بعد -
 أو عادية النسخة هذه وتكون طلبهم، على بناء كل طرف من الخصوم منه إلى نسخة المحكمة،
 ما حالة في إال تسلم ال والتي التنفيذية بالصيغة الممهورة النسخة هي التنفيذية والنسخة تنفيذية،

رين: أما نهائيًا )ويكون الحكم نهائيًا باكتسابه الدرجة القطعية، من خالل واحد من أم الحكم إذا
 هذه وتوقع بتصديقه من محكمة الطعن، أو بمرور المدة القانونية للطعن دون الطعن فيه(،

 وتحمل تنفيذه، متابعة في يرغب الذي الحكم من المستفيد مسؤول القلم إلى من وتسلم النسخة
ه من )]القرار مكتسب الدرجة القطعية[، ويضاف لها بتصديق التالية: العبارة التنفيذية النسخة
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القرار بختم المحكمة التي  يختم كما .. أو بمرور المدة القانونية ]وذلك حسب األحوال[(.محكمة
 أصدرته ويوقع من مسؤول القلم.

 
 المطلب الثاني

 آثار األحكام القضائية
أنواع األحكام ، البد  من بيان اآلثار المترتبة على صدور الحكم القضائيقبل تفصيل الحديث عن 

التي تصدرها المحاكم والتي تختلف تبعًا الختالف أسس التقسيم، وهو ما نتولى بيانه في  القضائية
 فرعين، كما يأتي:

 .ول: أنواع األحكام القضائيةالفرع األ

 .ثاني: اآلثار المترتبة على صدور الحكم القضائيالفرع ال
 ولالفرع األ 

 القضائية األحكام أنواع 
 :التقسيم أسس باختالف عديدة تقسيمات ىإل القضائية األحكام تقسيم يمكن
 الجانب هذا من األحكام تنقسم :إجرائية مسألة في أو الدعوى موضوع في صدورها حيث أ. من
 بتعيين المتعلقة كاألحكام الموضوع، في غير فأصلة وأحكام الموضوع، في فأصلة أحكام إلى

 أوجه من وجه أي تقبل ال ئيةوال أحكام مجرد وهي الخصوم، أحد إلى اليمين وبتوجيه خبير،
 .موضوع الدعوى في النهائي الحكم مع إال الطعن

 الحكم ويكون غيابية، وأحكام حضورية، أحكام إلى : تنقسمللخصوم مواجهتها حيث من ب.
 بواسطة أو شخصية أية جلسة من جلسات المرافعة، بصفة عليه المدعى يحضر لم إذا غيابياً 
فضاًل  الطعن، يقبل غيابيا حكما الحالة هذه في عليه المدعى دض الصادر الحكم فيكون وكيل،

 .عن الطرق االعتيادية المقررة للطعن بالحكم، بطريق االعتراض على الحكم الغيابي
 قضاة عن الصادرة األحكام وهي ابتدائية، أحكام إلى األحكام تنقسم :الحكم صدور درجة ج. من
محكمة التمييز أو محكمة االستئناف بصفتها  عن ادرةالص وهي نهائية، وأحكام األولى، الدرجة

الطعن  يقبل فال النهائي الحكم أما الطعن فيه، يقبل االبتدائي الحكم أن بينهما والفرق التمييزية،
 .كأصل فيه
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أصل  في تفصل التي وهي موضوعية أحكام إلى تنقسم :المحكمة وسلطة حدود حيث من د.
 ال تحفيظية تدابير فقط تشكل التي المستعجلة األوامر وهي ةمؤقت وأحكام الحق موضوع النزاع،

 الحق. أصل تمس
 

 ثانيالفرع ال
 اآلثار المترتبة على صدور الحكم القضائي 

 . خروج النزاع من والية المحكمة: 0
يترتب على صدور الحكم القضائي استنفاذ المحكمة سلطتها بالنسبة للموضوع، فال يجوز لها 

عديله، ويستثنى من هذه القاعدة أنه يجوز للمحكمة أن تعيد النظر في الحكم العدول عنه وال ت
الذي أصدرته إذا قدم لها طعنًا فيه بطريق االعتراض على الحكم الغيابي، أو إعادة المحاكمة أو 
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة، كما أنه إذا وقع خطأ مادي في الحكم، )كالخطأ في ذكر 

أو كتابة اسم أحد الخصوم( فإنه يجوز رفع دعوى تصحيح الخطأ المادي أو مبلغ التعويضات 
تفسير حكم أمام الجهة القضائية التي أصدرته، وفيما عدا ذلك ال يجوز للمحكمة التي أصدرت 

 حكمًا إعادة طرحه عليها من جديد ولو تبين عدم صحة ما قضت به.
 . حجية الشيء المقضي فيه: 8

إكتسابه حجية الشيء المقضي فيه، والتي تعد قرينة قانونية مقتضاها أن  يترتب عن صدور الحكم 
الحكم يتضمن قضاًء عاداًل وصحيحًا، وال يمكن تجديد النزاع الذي قضى في شأنه، ولكن بشرط 

 توافر ثالث عناصر:
 . وحدة األطراف دون أن تتغير صفاتهم.9
 . وحدة موضوع االدعاء.2
 . وحدة سبب االدعاء.8
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 المبحث الثاني
 طرق الطعن باألحكام والقرارات القضائية 

 (38) رقم العراقي المدنية المرافعات قانون في الواردة األحكام في القانونية الطعن طرق
باعتبار إن المرافعة ستعود مجددًا ، طرق طعن عاديةالنافذ خمسة طرق، تقسم إلى  (9191)لسنة

 هي: ويصدر حكم جديد في الدعوى،
 الغيابي. الحكم على العتراضا -9 
 االستئناف. -2 

 ، وهي أربعة: وطرق طعن غير عادية
 المحاكمة. عادةإ -8 
 التمييز. -4 
 التمييزي. القرار تصحيح -2 
 الحكم. على الغير اعتراض -9 

 ويجب أن  يالحظ بشأن األحكام ما يأتي:
 . احكمه من متضرراً  كان أو الدعوى خسر من إال الطعن يقبل وال -
 غيابياً  كان أن لالعتراض أو لالستئناف أو للتمييز قابالً  انه إلى يشار الحكم قرار يصدر حين -

 الحال. مقتضى حسب
 حق عن تنازالً  يعد تمييزاً  بها الطعن أن إال والتمييز، لالستئناف خاضعة األحكام بعض وتكون -

 االستئناف.
 يصبح القرار فأن العالقة ذوي به يطعن وال راربالق للطعن المحددة القانونية المدة تمضي حين -
 .سقط الطرفين حقه في طرق الطعنأوكذلك إذا  قطعيًا، باتاً 
 الطعن رد يوجب بها التقيد بصرامة بحيث أن  عدم الطعن باألحكام )حتمية( أي محددة مدد -

 .لمضي المدة القانونية التي حددها القانون للطعن شكالً 
، نقسم هذا المبحث إلى ثالثة القضائية والقرارات باألحكام الطعن طرقولغرض بسط الحديث عن 

 مطالب، كما يأتي:
 .طرق الطعن العادية في قانون المرافعات العراقيالمطلب األول: 
 في قانون المرافعات العراقي.)االستثنائية( العادية غير طرق الطعن المطلب الثاني: 
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 ألحكام والقرارات القضائية.المطلب الثالث: منهجية التعليق على ا
 

 المطلب األول
 طرق الطعن العادية في قانون المرافعات العراقي

طرق الطعن القانونية في األحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية العراقي سبق أن  قلنا، أن  
ويصدر المرافعة ستعود مجددًا  كون طرق طعن عادية( النافذ، تقسم إلى 9191( لسنة)38رقم )

، لذا نقسم هذا المطلب االستئناف، و االعتراض على الحكم الغيابي حكم جديد في الدعوى، هي
 إلى فرعين، كما يأتي:

 .االعتراض على الحكم الغيابي لفرع األول:ا
 : االستئناف.الفرع الثاني

 لفرع األولا
 االعتراض على الحكم الغيابي 

الخصم أية جلسة من جلسات المرافعة، وال  يحضر ال  حين الغيابي، الحكم على االعتراض يكون
على الحكم  االعتراض طلب ويجب تقديم الخصم، دعوى عريضة على دفوعه يتاح له تقديم
 أن وينبغي الحكم، بقرار تبلغه تاريخ من أيام عشرة مدة خالل عليه، المحكوم قبل الغيابي، من

 إن من التثبت بعد الطلب في وتنظر حكمةالم لتدرسها والسندات واألدلة، األسباب الطلب يتضمن
 الطرفين أقوال إلى وتستمع الغيابي، الحكم على لالعتراض قانوناً  المقررة المدة خالل قدم الطلب

االعتراض من الناحية الشكلية )أي من حيث  بقبول قرارها بإصدار تقوم ثم المرافعة جلسة في
 الحكم لمحكمة واحدًا من ثالثة أمور، أما تأييدثم  تقرر ا كونه واقعًا ضمن المدة القانونية(،

 تلك تترك الطرفان يحضر لم فإذا الحال، مقتضى حسب كلياً  إبطاله أو تعدليه، أو الغيابي،
 يجوز دون مراجعة من أحد الطرفين، وال أيام، تبطل الدعوى بانتهائها (90للمراجعة مدة ) الدعوى
ذا االعتراض مرة أخرى، تجديد  دعوى نظر في المحكمة تمضي ألطراف،ا أحد حضر وا 

 ال يجوز االعتراض في الصادر والحكم إصدار قرار بنتيجتها، االعتراض على الحكم الغيابي إلى
 .قانوناً  الطعن المقررة لطرق وفقاً  فيه ي طعن بل عليه، االعتراض
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 لثانيالفرع ا
 االستئناف 

لمختصة، التي تتبعها محكمة الدرجة االستئناف يكون أمام محكمة االستئناف ا بطريق الطعن
 النظر وتكون مهمتها إعادة البداءة، محاكم من درجة االستئناف أعلى األولى إداريًا، كون محكمة

حين  تمييزًا، تدقق اما األحكام هذه إن إال   الصادر من محكمة الدرجة األولى، الحكم صحة في
حين تنظرها  مجددًا، بها المرافعة إجراء يتم تنظرها محكمة االستئناف بصفتها التمييزية، أو

 الدعاوى فقد عرفنا سابقًا أن  بعض جديد، حكم بقرار لتربط ،محكمة االستئناف بصفتها األصلية
 الدعوى، قيمة حسب التمييزية، بصفتها االستئناف محكمة أمام التمييزي للتدقيق خاضعة تكون
 التي الدين دعاوى أنها األسئناف محكمة إمام زيالتميي للتدقيق تخضع التي الدعاوى القانون )حدد
 تعديل يجر ما لم دينار 200ب أيضا المستحقة اإلقساط ودعوى دينار 200 على قيمتها التزيد
 في الشيوع إزالة دعاوى في وكذلك ،( المرافعات وقانون العدلية الرسوم قانون في المبالغ لهذه

 الدعاوى كل فأن ذلك عدا وفيما المأجور، تخليةو  الحيازة ودعاوى قيمتها كانت مهما العقار
 وبعض للتمييز، خاضع غير التمييزي المحكمة وقرار التمييز، محكمة إمام للطعن تخضع
 ومدة موضوع، محكمة بصفتها أخرى مرة الدعوى تنظر حيث لالستئناف خاضعة تكون الدعاوى

ن  كان حضوريًا، ومن اليوم التالي يومًا، من اليوم التالي لصدور القرار إ عشر خمسة االستئناف
ذا لتبليغ القرار إن كان غيابيًا،  رده االستئناف محكمة تقرر المدة هذه مضي بعد االستئناف قدم وا 

 موعد وتحديد القانونية التبليغات وتجري قضاة، ثالث من االستئناف وتتشكل محكمة شكاًل،
 خاضع الحكم وهذا حكمها، تصدر ذلك عدوب وكالئهم أو الطرفين أقوال إلى تستمع ثم للمرافعة
 . التمييز االتحادية محكمة أمام تمييزاً  للطعن

 المطلب الثاني
 طرق الطعن غير العادية )االستثنائية( في قانون المرافعات العراقي 

تصحيح  ز،التميي ،إعادة المحاكمة ، هيأربعة عاديةالطعن غير الطرق سبقت اإلشارة إلى أن  
القضائي، لذا نرى كل  واحٍد من هذه الطرق، في فرع  اعتراض الغير على الحكمو  ،زيالقرار التميي

 مستقل، كما يأتي:

 إعادة المحاكمة.الفرع األول: 
 التمييز. الفرع الثاني:
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 تصحيح القرار التمييزي. الفرع الثالث:
 اعتراض الغير على الحكم.الفرع الرابع: 

 الفرع األول
 إعادة المحاكمة 

كما أن  هناك حالة لم ينص عليها التشريع العراقي، تستوجب  محددة،حاالت لمحاكمة له إعادة ا
 ، لذا نقسم هذا الفرع إلى بندين، كما يأتي:اليمين الكاذبةإلى  هاسببويرجع  إعادة المحاكمة

 البند األول: حاالت إعادة المحاكمة.
 بسبب اليمين الكاذبة. إعادة المحاكمةالبند الثاني: 

 
 ند األولالب

 حاالت إعادة المحاكمة 
 الدرجة اكتسب قد به المطعون الحكم كان حتى ولو المحاكمة أعادة بطريق يجوز الطعن

 :بحاالت محددة حصرًا وبشكل دقيق، هي مقيد لكن  ذلك القطعية،
الدعوى )ويالحظ أن  تعبير ]الغش[ فضفاض وفيه سعة  في غش الخصم من وقع إذا -9 

 لجوء إلى هذا الطريق من طرق الطعن(. للمحامين في ال
 عليها. الحكم تأسس التي األوراق بتزوير كتابي إقرار الحكم بعد حصل إذا -2 
 حكم عليه بعد صدور القرار بشهادة الزور. شاهد شهادة على الحكم بني إذا -8 
 الح قد خصمه في الدعوى كان منتجة أوراق على الحكم، بعد اإلعادة، طالب حصل إذا -4 

 .عليها حصوله دون
 الطريق هذا ومدة االستئناف، بطريق الطعن باإلمكان كان إذا الطريق بهذا الطعن يقبل وال 
أو الحكم بشهادة الحصول على اإلقرار الكتابي،  يومًا من اليوم التالي لظهور الغش، أو (92)

ذا الزور، أو الحصول على األوراق المنتجة في الدعوى،  الطلب صحة دمع للمحكمة ثبت وا 
 القانون، وفق محددة الطلب مقدم على غرامة فرض تقرر فأنها ،الدعوى رد المحكمة وقررت

 واألحكام االستئناف، محاكم من الصادرة األحكام هي المحاكمة إلعادة الخاضعة واألحكام
 الشخصية المواد محاكم وأحكام الشخصية األحوال محاكم وأحكام البداءة محاكم من الصادرة
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)أي أن  األحكام التمييزية ال يمكن الطعن بها عبر هذا الطريق سواء  العمل محاكم وأحكام
 .صدرت عن محكمة التمييز أو عن محكمة االستئناف بصفتها التمييزية(

 
 البند الثاني

 إعادة المحاكمة بسبب اليمين الكاذبة
 ويعود ذلك إلى ،االفرادلى بكامله دون أن  يقتصر ع المجتمعجريمة اليمين الكاذبة  يطال ضرر

كثيرة الضرار ألا فضاًل عن ،سير العدالة في المحاكملمن عرقلة أداء اليمين الكاذبة، ه سببِّ يما 
صحابها أما ضاعت على نإمن حقوق االفراد  كثيراً  ن  الواقع أيؤيد و  ،الناس مصالحبالتي تلحق 

الذي تسببه هذه الجريمة اليتعدى  وليس هناك من يستطيع القول بان الضرر، بسبب هذه اليمين
  .الحق العام
عن الحق  اليمين الكاذبة من الجرائم التي يتضرر منها االفراد فضالً أن   اتفقنا علىو  ،اذا قبلنا هذا

يثار التساؤل حول مدى إمكاني إضافة ثبوت أداء اليمين كذبًا، كسبب من أسباب إعادة ف ،العام
 المحاكمة؟

 ،وهي التي توجه الى المدعى عليه بطلب خصمه ،يمين حاسمةمين تقسم إلى أن  اليمعلوم كما ف
ويمين االستحقاق ر يمين االستظها، ومن أمثلتها مة توجه من قبل المحكمة مباشرةو يمين متمِّ أ

 ويمين عدم العلم ... الخ.
باي حال من اليستطيع  اليمين الحاسمة، طالب توجيه ن  أعلى شر اح القانون في فرنسا اتفق وقد 

وليس له الدخول في الدعوى الجزائية بصفة مدع بالحق  ،االحوال الطعن فيها واثبات كذبها
توجيه الخصم اليمين الى خصمه ذلك أن  وحجتهم في  ؛المدني اذا اقيمت بشأنها الدعوى العامة

له اثبات كذب لحقوقه بموجب االتفاق القضائي الذي تم بينه وبين خصمه، فليس  سقاطاً ا دُّ نما يعإ
المصري والقانون وقد أيد  ذلك شراح القانون  ،له المطالبة بالتعويضات المدنية هذه اليمين وليس

 .ذلكالعراقي 
نما هو اسقاط لحقوقه بموجب هذا االتفاق إتوجيه الخصم اليمين الى خصمه  والحقيقة أن  عدِّ 

على قبوله، وقبلت به القوانين واخذت  الشراح قد انعقدع ااجمكان  ن  ا  قبوله و  ال يمكن ،القضائي
 ال ،التنازل عن أي حق من الحقوق او الدخول في اي اتفاق ن  أت من الثابن  لك ألبه المحاكم وذ

اقط او االتفاق الشخص الذي يهمه الحق الس ورضا ما لم يكن قد وقع باختيار اً صحيح دُّهعيمكن 
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و الدخول في أين فالتنازل عن الحق يبن او معاالختيار والرضاء معدوميفما دام  ،المنوه عنه
 .اً صحيح يساالتفاق ل
 ن  أالقانون بعد  ن  أل ؛اسقاط لحقه هوتوجيه الخصم اليمين الى خصمه  ن  أ يمكن القول كما ال

وفرض عليه بعض القيود  ،بالبينة الشخصية في بعض االحوال ادعاءهمنع عنه اثبات 
فهو  وبذلك ،الى توجيه اليمين الى خصمه وانه يبقى مضطراً  البد   ،حوال اخرىأفي  االجراءاتو 

بين  تسمية توجيه اليمين في هذه الحالة اتفاقاً  من المنطقوليس  ًا،مختار  اليمينتوجيه طلب يلم 
 معيباً طالب توجيهها وبين خصمه لوجود االضطرار الذي يجعل هذا االتفاق المفروض وجوده 

 من هذا الوجه.
باثبات كذبها ومنعه من الدخول في الدعوى  الحاسمة لسماح لطالب توجيه اليمينعدم الذا فإن  و 

ة، واألجدى أن  لاروح العدمع يتفق  الو بالمنافع العامة  لُّ خأمر ي   ،بالحق المدني العامة كمدعٍ 
من قبل  ز اثبات كذبهااجو التي يرى غالبية الشرُّاح اليمين المتممة تعامل اليمين الحاسمة معاملة 

مكانيةلمتضرر منهاا ما لم يكن هذا  ،بالحق المدني مدعٍ بصفة في الدعوى الجزائية  هدخول ، وا 
 الحكم بها قد اكتسب الصفة النهائية.

طلب ل المطالبة بالتعويضات، سبباً  االحكام التي تخصويثار التساؤل هنا، حول مدى جواز كون 
ما يجيز للمتضرر من اليمين  عراقية،ة الالمدني التشريعاتليس في السيما وأنه عادة المحاكمة؟ إ

قه من ضرر بسبب أداء تلك اليمين، وكان لح ام  طلب التعويض عل مدنية ىقامة دعو إالكاذبة 
)يجوز لكل من  :نهأعلى  ،(989المادة )في  الجزائية البغدادي نص  المحاكمات صول قانون أ

يقدم شكواه  ن  أ ،كمة المدنيةادعى حصول ضرر له من جريمة يمكن طلب تعويض عنه من المح
ليس بامكان من  ، ما يعني أنه(....مدنياً  بتعويضات مدنية بصفته مدعياً  بهذا الشأن مطالباً 

دعواه  ن  أل ؛كمدع بالحق المدني ئيةكم الجزاامحال أمامن جريمة االخبار الكاذب الدخول تضرر م
 ،الفرنسي والمصريتشريعين الل من الحكم ذاته في كوهذا جزائية، تسمع في المحاكم ال هذه ال

 . افرنسفي الشراح يؤيده غالبية و 
السماح للمتضرر من اليمين الكاذبة الطعن في  األفضلة؛ و لاللعدمجافاة الحكم المذكور  ىنر و 

حلف يمينًا الشخص الذي  لحقت به، كونداها كذبا باالضرار التي أصحتها والرجوع على من 
 جدر بالقانونيكثيرة  هضم حقوقاً  ذاك، بعمله ها، وهومنعه عن حلفي انسانيله وازع  يسلكاذبة 

 حمايتها.



 171من  143الصفحة 
 

اقامة دعوى حق لمتضرر من اليمين الكاذبة ا يأخذ المشرع بالرأي المتقدم، ومن ثم  يمنحواذ لم 
بالحق  مدعٍ بصفة الدخول في الدعوى الجزائية عم ا لحقه من أضرار بسببها، ويبيح له التعويض 
الجزائية المحاكمات صول نون أاق( من 989المادة ) عليه صكانت تن غرار ما علىالمدني 

ثبت كذبها في المحكمة الجزائية يمين على  ينالمب ضائيالحكم الق دِّ عمن أقل  فال البغدادي، 
 ليضاف سبب خامس منطقي وعادل إلى أسباب إعادة المحاكمة.العادة المحاكمة  ساساً أ

 
 الفرع الثاني
 التمييز

لتمييز طريق من أهم طرق الطعن القانونية، باعتبارها المحكمة األعلى في جميع البلدان، ويمكن ا
الطعن أمامها بالقرارات الصادرة من محكمة االستئناف أو محاكم البداءة أو األحوال الشخصية، 

 وحدد القانون شروط الطعن تمييزًا، وهي:
 أو خطأ في التطبيق أو عيب في التأويل. إذا كان الحكم قد بني على مخالفة القانون -9 
 إذا كان الحكم قد صدر خالفًا لقواعد االختصاص. -2 
 إذا وقعت المحكمة في خطا تطبيق اإلجراءات األصولية. -8 
 إذا صدر حكم يناقض حكمًا سابقًا وكان الحكم قد حاز درجة البتات. -4 
 إذا وقع في الحكم خطأ جوهري. -2 
( يومًا بالنسبة إلحكام االستئناف والبداءة، وعشرة أيام بالنسبة 80ًا هي )ومدة الطعن تمييز  

لدعاوى األحوال الشخصية، وقسم من أحكام البداءة )أي أحكام البداءة التي تميز أمام محكمة 
االستئناف بصفتها التمييزية(، ويكون بطلب يتضمن اسم الجهة الطاعنة وملخص لقرار الحكم 

اب التي يعتقدها الطاعن، فضاًل عن رقم الدعوى وتاريخ الحكم، ثم يتم دفع المطعون به، واألسب
الرسم القانوني عنه، أما أمام محكمة التمييز، أو أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، أو أمام 
محكمة إقامة طالب الطعن، التي ترسل إشعارًا بذلك إلى المحكمة المختصة أو إلى محكمة 

 التمييز.
لتمييز أضبارة الدعوى من محكمتها، ثم تقوم بتدقيق الدعوى بعد ورودها، دون أن تطلب محكمة ا

يراد دفوع جديدة، وال تقبل أدلة جديدة أو إأمام هذه المحكمة  إذ ال يجوز تجري مرافعة للطرفين،
دفوع جديدة إضافية ضمن هذا الطريق من طرق الطعن، وبعد إكمال التدقيقات تصدر محكمة 
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ا، أما برد عريضة الطعن شكاًل إذا كانت مقدمة بعد مضي المدة القانونية المقررة، التمييز قراره
أو قبول العريضة شكاًل، وتقرر أما تصديق الحكم المميز إذا كان موافقًا للقانون، أو نقض الحكم 
المميز إذا توافر سبب من األسباب التي تبيح النقض، وتعاد الدعوى مشفوعة بقرار التمييز إلى 

محكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وعلى هذه المحكمة حين تردها الدعوى منقوضة أن ال
تعيد تبليغ الطرفين وتبحث النقطة أو النقاط التي أشار إليها القرار التمييزي عند أجراء المرافعة 

 لتربطها بحكم جديد يخضع لطرق الطعن القانونية مجددًا. مجدداً 
 الفرع الثالث

 يزيار التميتصحيح القر 
تصحيح القرار التمييزي طريق استثنائي يكون أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم التمييزي، 
وهي محكمة التمييز االتحادية، او محكمة االستئناف بصفتها التمييزية، ويشترط لقبول الطعن 

 بطريق التصحيح توافر حالة من الحاالت اآلتية:
ن األسباب القانونية يؤدي إلى نقض الحكم وأغفلت المحكمة إذا أورد طالب التصحيح سبب م -9

 تدقيقه.
 إذا كان القرار التمييزي يخالف نصًا صريحًا في القانون. -2 
إذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضًا أو يتناقض مع قرار سابق صادر عن محكمة  -8 

 التمييز.
ريخ تبلغ صاحب العالقة بالقرار التمييزي، ويالحظ أن  مدة طلب التصحيح )سبعة أيام( من تا

( أشهر على صدور القرار التمييزي، على انه اليجوز 9وتنتهي المدة في جميع األحوال بمضي )
 طلب تصحيح القرار المطلوب تصحيحه وال القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز. 

 
 الفرع الرابع

 على الحكم اعتراض الغير
خصمًا وال شخصًا  لغير على الحكم يعني أن  أي شخص لم يكن طرفًا في الدعوى، الاعتراض ا

يتعدى اليه أو يمس حقوقه، ولو لم يكن قد اكتسب القضائي ، ولكن  الحكم فيها ثالثًا وال ممثالً 
الدرجة القطعية، يحق له إقامة الدعوى باالعتراض على الحكم أمام ذات المحكمة التي أصدرته، 



 171من  145الصفحة 
 

للوارث وفقًا لهذا الطريق أن يعترض إذا لم يكن مبلغًا ومث له أحد الورثة، واعتراض الغير أما فيحق 
 أصلي أو طارئ.

فيقدم بدعوى  االعتراض الطارئيقدم إلى ذات المحكمة بدعوى مستقلة، أما  واالعتراض األصلي
تقديم المعترض كفالة حادثة من أحد أطراف النزاع، وتتبع المحكمة إجراءات الدعوى العادية بعد 

لضمان عدم اإلضرار بالغير، ثم تقوم بدراسة الطلب وأسبابه، فتبطل الدعوى أو ترد االعتراض 
حسب مقتضى الحال، ومدة االعتراض غير محددة )على العكس من جميع طرق الطعن 

ذ طرق األخرى(، فيمكن رفع دعوى االعتراض إلى حين تنفيذ قرار الحكم، ذلك أنه حين يتم استنفا
الطعن القانونية، ويتمُّ تصديق الحكم أما لرد الطعن شكاًل أو موضوعًا، فأن الحكم يصبح باتًا 

 (9)مكتسبًا للدرجة القطعية، واألحكام الباتة تصبح واجبة التنفيذ وملزمة للجميع وحجة عليهم.
                                                           

دعوى اعتراض الغير: )ال تقبل دعوى اعتراض الغير اذا كان الحكم المعترض عليه اعتراض  –المبدأ  -((9
 ترض او ماسا بحقوقه(.الغير لم يكن متعديا الى المع

 2001/الهيئة الموسعة المدنية/204رقم القرار/ 
 91/90/2090تاريخ القرار/ 

 91/90/2090الموافق  9489/ذو القعدة/99تشكلت الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز االتحادية بتاريخ 
 واصدرت القرار اآلتي:

 المميز/ وزير المالية / اضافة لوظيفته
 ليه / ل.أ.ج.المميز ع

ادعى وكيل المعترض اعتراض الغير )م.ش.ح.( لدى محكمة بداءة الرصافة بانه سبق واصدرت ذات المحكمة 
حكما غيابيا على المدعو )م.ص.م.( بناءا على ادعاء المدعي المعترض عليه اعتراض الغير )ل.أ.ج( وذلك 

دعى ان المدعو )م.ص.م( مشغول الذمة حيث انه  ا 20/8/2002في  2002/ب/39بموجب قرار الحكم المرقم 
له بمبلغ قدره مئة وثمانية وتسعون الف دوالر امريكي قد دفعها له على اساس انها بدل بيع العقار المرقم 

وزيرية حيث انه ادعاء الاساس له من الصحة السباب منها ان المدعو )م.ص.م( مسفر الى ايران  4/م992/9
بق ولم يعد الى العراق لحد االن وانه لم يكن هناك تعامل بالدوالر في العراق من قبل النظام السا 9138في عام 

في ذلك الوقت وانه من غير المعقول ان يدفع هذا المبلغ من دون اي وصل او مستند وان المدعو )ل. أ( سبق 
دت وانه متجاوز وان اقام بواسطة اشخاص آخرين دعاوى على نفس العقار ومالكه بغية االستحواذ عليه اال انها ر 

كونه يسكن مالصقا للعقار موضوع الدعوى وان اموال المدعو )م. ص.( قد آلت  2م200على العقار بمساحة 
الى  الدولة بعد ان سفر وان وزارة المالية هي الجهة التي لها الحق بالعقار لذا فان الخصومة غير متوجهة في 

 22/4/9110وان المعترض اعتراض الغير يسكن العقار منذ الدعوى دون ادخال وزارة المالية طرفا في الدعوى 
وبشكل اصولي حيث خصص له من قبل السكرتارية العامة لتصفية ممتلكات غير العراقيين المسفرين )الملغاة( 

بعد قيام دائرة تنفيذ الثورة  99/9/2002لذا بادر الى االعتراض على قرار المحكمة حيث علم به في تاريخ 
اليد على العقار لذا طلب دعوة المعترض عليه اعتراض الغير )ل.أ.ج.( للمرافعة والحكم بجرح  باجراءات وضع
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وابطال الحكم المعترض عليه اعتراض الغير وادخال وزارة المالية شخصا ثالثا في الدعوى وااليعاز لدائرة تنفيذ 
ريف واتعاب المحاماة وبعد ادخال وزير الثورة بايقاف االجراءات التنفيذية وتحميل المعترض عليه الرسوم والمصا

المالية اضافة لوظيفته شخصا ثالثا في الدعوى الى جانب المعترض اعتراض الغير اصدرت محكمة بداءة 
حكما حضوريا يقضي برد دعوى المعترض  2002/اعتراض الغير/149وبالعدد  4/90/2002الرصافة بتاريخ 

اضافة لوظيفته وتحميلهما المصاريف واتعاب  –ير المالية اعتراض الغير )م. ش. ح.( والشخص الثالث وز 
اضافة لوظيفته بالحكم المذكور فقد  –المحاماة لوكيل المعترض عليه اعتراض الغير ولعدم قناعة الشخص الثالث 

كما طعن بالحكم المذكور استئنافا  99/90/2002طعن به استئنافا طالبا فسخه بالئحة وكيله المؤرخة في 
اصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة بتاريخ  99/90/2002اعتراض الغير بالئحته المؤرخة المعترض 

حكما حضوريا قابال للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي  2002/ 9-/س ه392/399وبالعدد  94/8/2009
يه شاملة لمرحلتي المستأنف ورد اللوائح االستئنافية واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عل

التقاضي بداءة واستئنافا. طعن وكيل المعترض اعتراض الغير بالحكم االستئنافي المذكور تمييزا طالبا نقضه 
اضافة لوظيفته بالحكم طالبا تدقيقه تمييزا  –كما طعن وكيل المستأنف 9/4/2009بالئحته التمييزية المؤرخة 

ولعالقة الطعنين بموضوع واحد قرر  92/4/2009لمؤرخة في ونقضه لالسباب الواردة بعريضته التمييزية ا
/الهيئةاالستئنافية 9999/9993توحيدهما معا. اعيد الحكم الى محكمته مصدقا بالقرار التمييزي ذي العدد 

اضافة لوظيفته بالقرار التمييزي  –ولعدم قناعة الشخص الثالث  29/3/2009والصادر بتاريخ  2009عقار/
كما طلب عرض الدعوى  93/9/2009به تصحيحا بالئحة وكيله التصحيحية المؤرخة في  المذكور فقد طعن

/الهيئة 29وبالعدد  99/92/2009على الهيئة الموسعة المدنية فحصلت الموافقة. اصدرت محكمة التمييز بتاريخ 
افية/عقار /الهيئة االستئن9999/9993حكما يقضي بقبول تصحيح القرار التمييزي  2009الموسعة المدنية/

في  2002/س/392/399ونقض حكم محكمة استئناف بغداد /الرصافة ذي العدد  29/3/2009في  2009/
واعادة التأمينات المستوفاة من طالب التصحيح واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها  94/8/2009

وبالعدد  89/9/2003اريخ وفق ما جاء بالقرار التمييزي. اصدرت محكمة استئناف بغداد/الرصافة بت
حكما حضوريا قابال للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة  9/2003/س392/399

ورد الطعنين االستئنافيين واسبابهما وتحميل  2002/اعتراض الغير/149وبالعدد  4/90/2002الرصافة بتاريخ 
ر اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عليه شاملة المستأنفين الرسوم والمصاريف االستئنافية واعتبا

اضافة لوظيفته بالحكم االستئنافي المذكور  –لمرحلتي التقاضي بداءة واستئنافا. طعن المستأنف وزير المالية 
. اصدرت محكمة التمييز االتحادية 20/3/2003تمييزا طالبا نقضه لالسباب الواردة بالئحة وكيليه المؤرخة في 

قرارا قضى نقض الحكم االستئنافي المميز  2003/الهيئة الموسعة المدنية/932وبالعدد  24/2/2001بتاريخ 
واعادة الدعوى الى محكمتها التخاذ ما يقتضي وفق ماجاء بالقرار التمييزي واتباعا اصدرت محكمة استئناف 

راضات واالسباب االستئنافية برد االعت 2002/س/392/399وبالعدد  29/9/2001بغداد /الرصافة بتاريخ 
وزير المالية اضافة لوظيفته والشخص الثالث  –للمستأنفين )المعترض اعتراض الغير م.ش.ح.( والشخص الثالث

)م.ص.م.( وتحميل المستأنف رسم المرحلة االستئنافية وان تكون اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستانف 
وزيعها بالتساوي بين وكالء المستأنف عليه. طعن المستأنف الشخص الثالث عليه شاملة لمرحلتي التقاضي يتم ت

تمييزا طالبا فسخه بالئحة وكيله  29/9/2001اضافة لوظيفته بالحكم االستئنافي الصادر في  –وزير المالية 
 .22/9/2001المؤرخة في 
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 المطلب الثالث
 والقرارات القضائيةمنهجية التعليق على األحكام 

 ات القضائية، من بيانالقرار األحكام و منهجية التعليق على سهاب في الحديث عن البد  قبل اإل
، والهدف منه، والفائدة التي يمكن جنيها من وراء التعليق معنى التعليق على حكم أو قرار قضائي

على األحكام والقرارات القضائية، سواء بالنسبة لطلبة القانون، أو للمحامين وسواهم من 
أو للقضاة والمستشارين، األمر الذي يقتضي تقسيم هذا المطلب إلى فرعين، كما الحقوقيين، 

 يأتي:
 .معنى التعليق على حكم أو قرار قضائي الفرع األول:

 .منهجية التعليق على القرار الفرع الثاني:
 
 

                                                                                                                                                                      

 القرار:
التمييز االتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة 

ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكاًل ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك النه 
وتاريخ  2003/موسعة مدنية/932جاء اتباعًا لما رسمه قرار النقض الصادر عن هذه المحكمة بعدد 

مة تحقيقاتها القضائية وفقا لما رسمه قرار النقض وتعذر عليها االطالع على حيث اجرت المحك 24/2/2001
المشار اليها في قرار النقض المذكور لشمولها باالتالف وعدم وجود اي اوليات  119/ب/111االضبارة المرقمة 

وعجز  3/9/2001والمؤرخ  119/ب/111متعلقة بها وفق ما جاء بكتاب محكمة بداءة مدينة الصدر المرقم 
وكيل وزارة المالية )المعترضة اعتراض الغير( رغم امهاله عن ابراز ما يؤيد ايلولة العقار موضوع الدعوى الى 
الدولة عن طريق المصادرة او اي طريق آخر. ولما كان الثابت من كتاب مديرية التسجيل العقاري في مدينة 

الوزيرية موضوع الدعوى  4مقاطعة  9/2999ان العقار تسلسل  92/2/2003والمؤرخ  8918الصدر المرقم 
والمقامة من قبل  2002/ب/39الزال مسجل باسم )م. ص. م.( المدعى عليه في الدعوى البدائية المرقمة 

المدعي )ل. أ. ج.( والتي صدر الحكم فيها بالزام المدعى عليه المذكور بأن يدفع للمدعي المشار اليه مبلغا قدره 
من قانون المرافعات المدنية وفق ما تقدم  224دوالر امريكي مما تكون شروط المادة  مئة وثمانية وتسعون الف

غير متوفرة في طلب اعتراض الغير المقدم من قبل وزارة المالية )المعترضة اعتراض الغير( ذلك ألن الحكم 
المميز ورد المعترض عليه اعتراض الغير لم يكن متعديا اليه او ماسا بحقوقه عليه قرر تصديق الحكم 

الموافق  9489/ذوالقعدة/99االعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار باالكثرية في 
91/90/2090. 

http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1077&page_namper=p_no3 
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 الفرع األول
 معنى التعليق على حكم أو قرار قضائي 

ائي، تقويمه من الناحية القانونية، أنجحت المحكمة في يعني التعليق على القرار أو الحكم القض 
 الوصول إلى حلٍّ عادل ينهي الخصومة، ويقق التوازن بين مصالح األطراف المتعارضة، أم ال؟ 

يمثل التعليق على األحكام أو القرارات القضائية أهّم الدراسات العملية والتطبيقية في القانون  -
تعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض اإللمام الجيد بالمعارف على اإلطالق؛ ذلك أن إتقان ال

النظرية المتعلقة بموضوع التعليق، واستيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقويم الحكم 
 أو القرار.

وقبل الكالم عن المنهجية، من الضروري شرح مغزى التعليق على القرار الذي يمكن تلخيصه  -
ا حول نيدتوافر لتقيق لقرار قضائي انطالقًا من المعلومات الشخصية التي في التحليل الد

اثر أو انعكاس، على الفقه واالجتهاد أالموضوع مقارنة مع اهمية القرار، وما سيكون له من 
 القضائي، وعلى التشريع في بعض االحيان.

ها المرجع القضائي والتعليق ينصب عادة على القرارات الصادرة عن محكمة التمييز باعتبار  -
لبقية المحاكم، غير انه ليس هناك ما يمنع من ان ينصب التعليق على قرارات محاكم االستئناف 

، والمطلوب من الباحث أو الطالب، حتى محاكم الدرجة األولىأو المحاكم االدارية أو التجارية أو 
فيها، وأوجد لها الحل  الذي رآه،  ليس العمل على ايجاد حل للمشكلة القانونية، ألن  القضاء قد بت  

، صوابًا كان أو خطًأ، ولكن  التعليق مناسبة للتأمل ومحاولة لفهم االتجاه الذي ذهب اليه القضاء
 . وربما يكون سببًا في التغيير االيجابي مستقفبالً 

 
و قرار كّل نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة، وبالتالي فان  كّل حكم أ -

يصدر من جهة قضائية يؤّدي إلى تحليل مسألة قانونية، إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي 
هو: مناقشٌة أو تحليٌل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية سبق أن  تلقاها الطالب في المحاضرات 

 النظرية.
في آن -بيقية وبالتالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي، هي دراسة نظرية وتط -

لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر  -واحد
عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، 
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الذي يتم صياغته  وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، وهو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم
 في منطوق الحكم.

من ثّم فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حّل للمشكلة  -
قد بت  فيها، ولكنه مناسبة للتأمل ومحاولة لفهم االتجاه  -كما قلنا–القانونية باعتبار أن القضاء 

ناحية أخرى، فالمطلوب هو التعليق على قرار،  الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية، و من
وليس دراسة قرار بشكل يتجاهل كليًا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك ال يجوز الغوص في 
بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار؛ فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع 

نما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة.  معين، وا 

ّلق( ملّما ما لكي يكون التعليق على قرار  - -أساساً –سليمًا، البد  أن يكون الباحث )المع 
بالفقه الذي تعّرض للمسألة، قديمه وحديثه، وكذلك  بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، وأيضاً 

ه، وصواًل إلى باالجتهاد القضائي الذي تناول هذه المسألة، وبالمراحل التاريخية التي مّر بها تطّور 
 الموقف األخير في الموضوع، ومن ثّم بيان انعكاسات ذلك الحّل من الوجهة القانونية.

إن أول مستلزمات التعليق، هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات، دون تدوين أّي شيء، ويجب  -
مفهوم، ؛ ألنه من الصعب التعليق على قرار غير ، لغرض فهمهدراسة كّل كلمة وردت في القرار

كون المهمة سوف تكون معالجة العناصر والجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل 
فق منهجية مرسومة  لحاالت التعليق، فال يترك من القرار ناحية عالجها إاّل  -مسبقاً -واألساس، و و 

اط القانونية ويقتضي التعّرض لها في التعليق، بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككّل، وفي كافة النق
 عالجها.التي 

 الفرع الثاني
 منهجية التعليق على القرار

نقصد بالمنهجية، أن  يأتي التعليق وفق قواعد وضوابط قانونية محددة وثابتة، بطريقة علمية  -
صحيحة، نصل من خاللها إلى الهدف من التعليق على القرار، المتمثل بالتأمل والتحليل 

القضائي، تمهيدًا الستيعاب توجه القضاء في موضوع )مشكلة(  لموضوع القرار وفحوى الحكم
 الدعوى، وهل أن  هذا التوجه صحيح وعادل وحاسم للنزاع، أم أنه بحاجة للتعديل والتطوير؟
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المنهجية تقوم على جانبين من التحليل، الجانب األول التحليل الموضوعي الذي يتناول  -
لتعليق، والجانب الثاني هو التحليل الشكلي الذي يهتم الجوانب الموضوعية في القرار موضوع ا

 بالجوانب الشكلية لعملية التعليق ذاتها، وهو ما نتناوله تباعًا كما يأتي:
 الجانب األول: التحليل الموضوعي. 
 الجانب الثاني: التحليل الشكلي. 

 الجانب األول: التحليل الموضوعي
ة الموضوعية مرحلتين: المرحلة التحضيرية والمرحلة يتطل ب التعليق على القرار من الناحي -

  كما يأتي: -ايضاً –التحريرية، وهو ما نتناوله في مرحلتين 
 المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية.

 المرحلة الثانية: المرحلة التحريرية. 
 

 المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية
ة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي في في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائم -

 الوصول إلى الحكم أو القرار الذي أصدره، وتحتوي هذه القائمة بالترتيب على:

: أي كّل األحداث التي أّدت إلى نشوء النزاع سواء كانت تصرفًا قانونيًا مثل البيع، أو لوقائعا-9
، ويشترط هنا التركيز على النقاط أقوااًل مثل الوعد، أو أفعااًل مادية مثل الدهس أو الضرب

 اآلتية:

إلى " سيارة حمدأ: يجب أاّل يستخرج الباحث سوى الوقائع التي تهّم في حّل النزاع، فمثاًل إذا باع "أ
" دون إحداث ضرر، ونشب نزاع بينهما حول تنفيذ عقد بيع سعد" بضرب "حمد، وقام "أ"سعد"

نتيجة عدم تنفيذ التزام، إذن ال داعي لذكر واقعة االعتداء السيارة، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية 
بالضرب؛ ألن المسؤولية التقصيرية لم تكن موضع نزاع، مع التأكيد على وجوب عدم تجاهل أّية 
واقعة لها مساس بالقرار، عند القراءة المتأّنية له؛ ألنه في عملّية فرز الوقائع، قد يقع الطالب 

تكون جوهرية، ومن شأنها أن تؤثر في الحّل الذي وضعه القاضي إيجابًا المعّلق على واقعة ربما 
 أو سلبًا.

 ب: البّد من استخراج الوقائع متسلسلة تسلساًل زمنّيًا حسب وقوعها، ومرتبة على شكل نقاط.
 ج: االبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار.
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بها النزاع عبر درجات التقاضي، لحين : هي مختلف المراحل القضائية التي مّر إلجراءاتا -2
صدور القرار محّل التعليق، فإذا كان التعليق يتناول قرارًا صادرًا عن هيئة استئنافية، فيجب 
اإلشارة إلى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة األولى، والذي كان موضوعًا للطعن باالستئناف، 

ذا كان القرار موضوع التعليق صادرًا عن محكمة ال تمييز، يصبح ضروريًا إبراز مراحل عرض وا 
النزاع على محكمة الدرجة األولى ومحكمة االستئناف، مع التركيز على بعض المراحل اإلجرائية 
في الدعوى التي تم ت أمام المحكمة االبتدائية، ولو كان التعليق على قرار لمحكمة التمييز، نظرًا 

بالطالب المعلِّق اإلشارة إلى الخبرة، إذا كانت  ألهميتها في تحديد معنى الحكم، مثاًل: يجدر
جراء قامت به المحكمة األدنى، لكنه مهم في نتيجة إحيلت إلى الخبراء، مع أنها الدعوى قد أ  

 الدعوى بكلِّ تأكيد.
ليها للمطالبة إ(: وهي مزاعم وطلبات أطراف النزاع التي استندوا الدفوع والطلبات )االدعاءات -8

يجب أن تكون مرتّبة، مع شرح األسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي  بحقوقهم، وهذه
اعتمدوا عليه، وال يجوز االكتفاء بذكر عبارات فضفاضة مثل )سوء تطبيق القانون(، أو )مخالفة 

فالبناء كّله يعتمد على الدفوع والطلبات )االدعاءات(؛ ذلك  ،القانون(، أو )مجافاة العدالة(..الخ
األحكام والقرارات البّد أن تستند  ف تكييفها وتحديد األحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن  بهد

إلى اّدعاءات الخصوم، واالدعاءات يمكن التعرف عليها من خالل عبارات ترد في القرار موضوع 
القرار(،  التعليق وتشير إلى ) المرحلة األّولى(، أو استنباطها من عبارات مثل )حيث يؤخذ على

 .حيث يعاب على القرار(، أو )حيث ينعى على القرار(أو )
نعني بها المشكلة أو الخصومة القانونية التي سببت اللجوء إلى و  المشكلة القانونية )العقدة(:-4

 السؤال الذي يريد القاضي االجابة عنه عند الفصل في النزاع يهالقضاء، أو بعبارة أخرى 
؛ ألّن تضارب االدعاءات يثير مشكلة قانونّية يقوم القاضي ي سيصدرهبواسطة قرار الحكم الذ

بحّلها في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعها في منطوق الحكم، إذن المشكلة القانونية ال تظهر 
ّنما تستنبط من االدعاءات، ومن الحّل القانوني الذي توّصل إليه القاضي في القرار  في القرار، وا 

 محل التعليق.
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 ومن شروط طرح المشكلة القانونية:
 أ: البّد أن يطرح في شكل سؤال أو عّدة أسئلة، أي سؤال رئيسي وأسئلة فرعية.

ب: أن يطرح بأسلوب قانوني، فبداًل عن: هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفّيًا؟ يطرح السؤال: هل 
 الرسمية( ركن في انعقاد البيع العقاري؟أو الشكلية )

اإلشكال طرحًا عمليًا )تطبيقّيًا(: فمثاًل الطرح النظري هو: هل التدليس عيب في  ج: إعادة طرح
العقد؟ والطرح التطبيقي هو: هل تعدُّ المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص 

 جودة المبيع حيلة وأسلوبًا تدليّسيًا يؤّدي إلى قابلّية العقد لإلبطال؟
فيه: فعلى المعّلق أن يبحث عن المشكلة القانونية التي توصله إلى  ال مشكلة د: أاّل يستشكل ما

حّل النزاع، أّما المسائل التي لم يتنازع عليها األطراف، فال تطرح كمشكلة قانونّية، فمثاًل إذا تبين 
من وقائع القرار أّنه تّم عقد بيع عقار خارج دائرة التسجيل بموجب عقد عرفي، ثّم وقع نزاع حول 

عقد، هو عقد بيع من األساس، فال داعي للتساؤل: هل البيع الذي تّم بين "أ" و "ب" هو كون ال
 عقد عرفي؛ ألّن كون التصرف المبرم تصرف عرفي، أمر ثابت من الوقائع وال إشكال فيه.

: بقدر ما يطرح اإلشكال بطريقة صحيحة، بقدر ما ٌيوف ق المعّلق في تحليل المسألة القانونّية ـه
 ضة من خالل الحكم أو القرار القضائي.المعرو 

إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعّلق، وعليه أن يتوّخى في شأنه 
الّدقة؛ على اعتبار أّن تحليالته الاّلحقة، في المرحلة الثانية )المرحلة التحريرية(، سوف تنبني 

 على ما استخلصه في هذه المرحلة.
 :ة: المرحلة التحريريةالمرحلة الثاني

تقتضي هذه المرحلة وضع خّطة لدراسة المسألة القانونية، واإلجابة عن المشكلة القانونية التي  -
 يطرحها القرار ثّم مناقشتها، ويشترط في هذه الخّطة:

أ: أن تكون خّطة مصّممة في شكل: مقّدمة، ثم  متن )أو صلب( موضوع يحتوي على مباحث 
 خاتمة. ومطالب، وأخيراً 

ب: أن تكون خطة عملية )تطبيقّية(، تتعّلق بالقضّية، وأطراف الّنزاع من خالل العناوين، فعلى 
المعّلق تجّنب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري ومبحث تطبيقي؛ 

 إلى تكرار المعلومات. -حتما–ألن مثل هذه الخطة، تؤّدي 
 عناوين مركزة، ويستحسن تجّنب العناوين العامة، أو االنشائية.ج: أن تكون خطة دقيقة، ب
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-من حيث مضمونها-د: أن تكون خطة متوازنة ومتسلسلة تسلساًل منطقيًا بحيث تكون العناوين 
بداية القضية في بداية الخّطة، كما تنتهي  -بذلك–متتابعة وفقًا لتتابع وقائع القضية، فتظهر 

 القضية بنهاية الخطة.
تجيب على المشكلة القانونية المطروحة، فإذا كان ممكنا يتّم بحيث خطة التوضع  ه: أن

استخراج اشكاليتين قانونيتين، وتعالج كل واحدة منهما في مبحث، وهي الخطة المثالية في 
معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خالل األحكام والقرارات القضائّية، وبالمناسبة فإن  

الحديث للخطط االكاديمية، السيما في مجال القانون، يقوم على الثنائية، أي بابين، لكل  التقسيم
عقب -باب فصلين، لكل فصل مبحثين، لكل مبحث مطلبين، لكل مطلب فرعين، وال يشترط 

: يناسب هذا التوصيف، البحث مالحظة) أن يكون التقسيم ثنائيًا فيما هو أصغر من الفرع. -ذلك
ديث بكافة صوره سواء كان بحثًا علميًا أم رسالة ماجستير أم أطروحة دكتوراه، كما القانوني الح

يصلح للتعليق على القرارات واألحكام القضائية، ولكتابة اللوائح، واللوائح الجوابية من قبل 
 المحامين، وحتى المقاالت القانونية القصيرة(

مناقشة المسألة القانونية التي  -من خاللها-وبعدما يضع المعّلق الخّطة بّكل عناوينها، يبدأ  -
يتعّلق بها الحكم أو القرار القضائي محّل التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن 

 يصل إلى الخاتمة.
 أواًل: المقدمة 

في المقدمة، يبدأ الطالب المعّلق، بعرض موضوع المسألة القانونية محّل التعليق في جملة  -
كّل من  -بإيجاز–بعدها يلخِّص قضية الحكم أو القرار في فقرة متماسكة، يسرد فيها  وجيزة،

الوقائع واإلجراءات واالدعاءات )الدفوع والطلبات(، منتهيًا بطرح المشكلة القانونية بصورة 
 إلى صلب الموضوع. مختصرة تعدُّ مدخالً 

ن الباحث من المقارنة في التحليل ولالنطالق من المحكمة مصدرة القرار أهمّية قصوى؛ إذ يمكّ  -
بين قضاة عّدة محاكم، لمعرفة االتجاه الغالب بالنسبة لالجتهاد القضائي، أّما إذا كان القرار 
صادرًا عن محكمة التمييز، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة عنها، كما أن ذكر 

وقع تحّول لالجتهادات السابقة، أم وقع  تاريخ صدور القرار له أهميته في معرفة ما إذا كان قد
 ...إلخ..تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تّم اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى

 ثانيًا: المتن )أو موضوع التعليق(:
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تحت  -مسبقاً –في صلب الموضوع يقوم المعلق في كّل نقطة من نقاط الخّطة التي قس مها  -
من المسألة القانونية المطلوب دراستها، مناقشة نظرية وعملية عنوان محدد، بمناقشة جزء 

)تطبيقية(، مع إعطاء رأيه في الحّل القانوني للنزاع، لكي تكون الدراسة من شقين، موضوعي 
 وشخصي في آن واحد، كما يأتي:
 الشِّق األول: الدراسة الموضوعية:

 ها بما يأتي:نشير في الدراسة الموضوعية إلى جملة أمور، يمكن تلخيص -
أ: موقف الحل الذي توصل ت إليه المحكمة المصدرة للقرار بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند 
إلى نّص قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تّم تفسيره؟ ووفق أّي اتجاه؟ وهل 

 االستناد للنص دقيق ومنطبق على وقائع الدعوى؟
ي اآلراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة؟ ما هو الرأي الفقهي ب: موقف الحّل بالنسبة للفقه، ماه

الذي اعتمده القرار؟ ما موقف الّحل الذي وصلت له المحكمة بالنسبة لالجتهاد؟ هل يتوافق مع 
أم يطّوره أم أنه يشّكل نقطة تحّول بالنسبة له، بالشكل الذي يعدُّ معه مبدًأ  ،االجتهاد السابق
 قانونيًا جديدًا؟

تالي يجب على المعّلق االستعانة بالمعلومات النظرية المتعّلقة بالمسألة القانونية محّل التعليق، وبال
إلى حيثيات الحكم أو القرار محّل التعليق، لتطبيق تلك المعلومات على  -في كّل مّرة-ثّم الرجوع 

 القضية المطروحة.
 الشِّق الثاني: دراسة شخصية: 

ن خالل إعطاء الطالب المعلِّق حكمًا تقيوميًا للحّل الذي جاء به وتكون الدراسة الشخصية، م -
القرار، وهل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل، له ذات محاسن الحّل المعطى، دون أن تكون له 

 سيئاته.
 ثالثًا: الخاتمة:

رار في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أّن المشكلة القانونية الذي يطرحها الحكم أو الق -
القضائي محّل التعليق، تتعّلق بمسألة قانونية معينة لها حّل قانوني معّين، يذكره المعّلق معالجًا 
بذلك الحّل الذي توصل إليه القضاة، إّما باإليجاب، أي بموافقته على الحلِّ بالسلب، أي 

لت إليه المحكمة بشأن المشكلة موضوع النزاع، مع عرض  باعتراضه على الحلِّ الذي توص 
البديل، الذي يقترحه الطالب المعلِّق، وفي كال الحالتين يجب على الطالب بيان المبررات التي 
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لت إليه المحكمة، وبهذه الخاتمة يختم المعّلق تعليقه على  تجعله يؤيد أو يعارض الحل  الذي توص 
 القرار.

 الجانب الثاني: التحليل الشكلي
تعليق على االحكام والقرارات القضائية، بيان الجوانب اآلتية يشمل التحليل الشكلي في عملية ال -

الدفوع والطلبات  بشكل متسلسل ودقيق: المقدمة، أطراف النزاع، الوقائع، اإلجراءات،
 )االدعاءات(، المشكلة القانونية، الحل القانوني، وأخيرًا منطوق القرار، وكما يأتي:

اؤل بشأنه إن  بقي مستقرًا أو حصل بشأنه تعديل، أو وتتضمن المبدأ القانوني، والتس المقدمة: -
 تطور، ووجه التطور أو التعديل، ومسوغاته، وآثاره العملية )التطبيقية(.

: وتتضمن بيان شخصية االطراف، م ن  رفع الدعوى؟ م ن  استأنف؟ م ن  طعن أطراف النزاع -
 ..الخ؟.معلم ،أم ،بالتمييز؟ ذكر األسماء والصفات، مثل تاجر

 ،التي تشمل ذكر كل الوقائع المادية )وليست القانونية(، بنوع من التفصيل مثل: ميالد الوقائع: -
 ..الخ؟.تهدم بناء ،حادث ،وفاة

 اإلجراءات: -

 ............ يوم.رفع الدعوى أمام المحكمة -
 ...........:........ قضى بـ...... يوم .صدور حكم -
 ............ يوم.تئنافطعن باالستئناف أمام محكمة اس -
 ...........:........ قضى بـ:...... يوم.صدور قرار االستئناف -
 ........طعن بالتمييز أمام محكمة التمييز يوم -
 ...........:........ قضى ب:...... يوم.صدور القرار التمييزي -
 االدعاءات: -
 من القرار(.... )تنقل حرفيًا .عن الدفع الذي أثاره الطاعن بشأن -

 .......يتعل ق بالشكليات الجوهرية لإلجراءات كون :األول
 ......يتعل ق من خرق القانون وقصور االسباب في :الثاني

 المشكلة القانونية: -
 ........ ؟.هل
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)وهي أهم ما في التحليل كله بعض األساتذة في االمتحانات يطالعون فقط اإلشكالية هل أن 
ع باحترافية أم أنه خارج الموضوع، لذا أرجو من الطلبة معرفة موضوع الطالب يناقش الموضو 

 القرار جيدًا مإذا يناقش بالضبط ويبلور اشكاليته على هذا األساس(.

 الحل القانوني: -
 ..... )ينقل حرفيًا آخر حيثية موجودة في القرار(.حيث أن   -

  :منطوق القرار
 يًا كما هو موجود في القرار(....... بأداء المصاريف )ينقل حرف.وعليه

 
 

 نموذج عملي للتعليق على قرار قضائي
 قرار حكم

 العراق جمهورية
 االعلى القضاء مجلس
 االتحادية قار ذي استئناف محكمة رئاسة

 2001/م/23/  العدد
 99/1/2001/  التاريخ

 جاسم نوري موفق السيد القاضي برئاسة 99/1/2001 بتاريخ الناصرية بداءة محكمة تشكلت
 / التالي الحكم واصدرت الشعب باسم بالقضاء المأذون
 المحامي وكيله/ الناصرية– الجنوب فندق مدير/  بنيان سعد العال عبد/ المستعجل القضاء طالب
 .االسدي سعد

 لوضيفته اضافة-الجنوب كهرباء توزيع عام مدير السيد/ ضده المستعجل القضاء المطلوب
 .ينحس عبد باسم المحامي وكيله/

 :القرار
 الفندق تغذية تم وقد الناصرية في الجنوب فندق مدير انه المستعجل القضاء طالب ادعى

 موافقة استحصال بعد الحرج الكهرباء خط من قار ذي كهرباء توزيع مديرية قبل من المذكور
 ونيةالقان الرسوم كافة الغرض لهذا واستوفي االختصاص ذات الدوائر وكافة الكهرباء وزير السيد
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 التيار بقطع قامت لوظيفته إضافة ضده المستعجل القضاء المطلوب دائرة ان اال،الضوابط وحسب
 المؤسسة هو المذكور الفندق ان وحيث مخالفة وجود وعدم االجور تسديد رغم تعسفاً  الكهربائي
 التيار قطع فأن للمحافظة الزائرة والوفود الرسمية الوفود الستقبال المعدة الوحيدة السياحية
لزامه للمرافعة ضده المستعجل القضاء المطلوب دعوة طلب لهذا كبيرًا، ضررا يسبب الكهربائي  وا 
 .الحرج الخط من الكهربائي التيار بإعادة مستعجلة بصورة
 بالعدد قار ذي محافظة مجلس كتاب على المحكمة اطلعت العلنية الحضورية المرافعة إجراء وبعد

 خط إعادة إمكانية مدى فيه يطلب والذي الكهرباء وزارة إلى ونوالمعن 9/9/2003 في 2842
 لقاء تستوفى محددة رسوم مقابل قار ذي محافظة في السياحي الجنوب فندق إلى الحرج الكهرباء

 .الخدمة هذه
 ال ان على موافق. 9)  فقرات بثالث الكهرباء وزير السيد من المذكور الكتاب على اشر وقد

 .الضوابط حسب والكلف الرسوم كافة تستوفى.2 .تجاوز اي او مشتركة دياتمنت الفندق مع يكون
 دائرة/ الكهرباء وزارة كتاب صدر ذلك على وبناء (.الوزراء مجلس قرار وحسب التسعيرة تعتمد. 8

 وزير السيد تأشير تضمنها التي الفقرات وحسب 92/3/2003 في 2999 بالعدد الطاقة توزيع
 على المحكمة واطلعت السياحي الجنوب فندق إلى( الحرج الخط) الكهربائي التيار بإعادة الكهرباء
 .2/99/2003 و 2/9/2001 و 2/2/2001 للتواريخ الكهرباء أجور بتسديد الخاصة وصوالت

 والمعاينة الكشف المحكمة أجرت كما اللوائح، وكالئهم طريق عن المتداعيان الطرفان تبادل وقد
 في خبرته فقدم الكهرباء شؤون في متخصص منتخب خبير بصحبة المذكور الفندق على
 المستعجل القضاء طلب ان للحكم، وحيث سبباً  يكون ان ويصلح معلال جاء الذي 80/3/2001
 مولدة على حالياً  يعتمد الفندق كون وبالسرعة الكهربائي التيار إعادة طلب على انصب قد

 الفندق هو المذكور الفندق وان خصوصاً  ضرارواأل التلف إلى األجهزة كافة تعرض التيار متذبذبة
 إجراء أثناء المحكمة الحظته ما وهذا األجنبية الوفود يستقبل الذي المحافظة في الوحيد السياحي
 .المحافظة اعمار مشاريع لتقديم قدمت الفندق في تقيم أجنبية وفود وجود من والمعاينة الكشف
 القضاء المطلوب إلزام المحكمة قررت الطلبوب وأسباب حيثيات من ذكره سلف ولما عليه

 إلى( الحرج الخط) الكهربائي التيار باعادة الجنوب كهرباء توزيع عام مدير السيد ضده المستعجل
 الضوابط وحسب االخير هذا نفقة على الناصرية في الجنوب فندق المستعجل القضاء طالب

 الرسوم كافة واستيفاء تجاوزات عليه او مشترك يكون ال بان الكهرباء وزير السيد من المحددة



 171من  158الصفحة 
 

 وتحميل الوزراء مجلس قرار حسب المقررة الكهربائية التسعيرة واعتماد ذلك على المترتبة والكلف
 المواد ألحكام استنادا القرار وصدر والرسوم المصاريف كافة ضده المستعجل القضاء المطلوب

 للتمييز قابالً  حضورياً  ات، حكماً إثب 29/22/921 و مدنية مرافعات 948/920/299/ 949
 .99/1/2001 في علناً  وافهم
 

 التعليق على القرار
 التحليل الموضوعي:

 :الوقائع
مديرية توزيع كهرباء ذي قار  أمام محكمة البداءة، أن  ادعى مدير فندق الجنوب في الناصرية 

ات كل استحصال موافقم بأن  قابعد  )خط الطوارئ(، تغذية الفندق من خط الكهرباء الحرجب تمقا
كافة الرسوم  تاستوفأن  وزارة الكهرباء، و كافة، والدوائر ذات االختصاص  ،وزير الكهرباء من

توزيع كهرباء الجنوب قامت ل ةعامال يةمدير ال ن  أ غير القانونية لهذا الغرض وحسب الضوابط،
مع أن  الفندق ملتزم بتسديد  ي،تعسفعن الفندق دون وجه قانوني، وبشكل بقطع التيار الكهربائي 

المؤسسة السياحية الوحيدة  يمثلالفندق أن  و  لم تبدر منه أية مخالفة للقانون،و المطوبة، جور األ
  ها.ر و ز غير الرسمية التي تاستقبال الوفود الرسمية و التي تقوم ب في المحافظة

 :اإلجراءات
  .المرافعة الحضورية العلنيةالناصرية  ت محكمة بداءةإجر 

المعنون  ،9/9/2003في  2842 المرقمعلى كتاب مجلس محافظة ذي قار المحكمة اطلعت 
يطلب  وتبين أن  المجلس المذكور، وهو السلطة التنفيذية العليا في المحافظةإلى وزارة الكهرباء 

مدى إمكانية إعادة خط الكهرباء الحرج إلى فندق الجنوب السياحي في محافظة ذي  االجابة حول
 هذه الخدمة. بلقام اؤهافيستالتي يمكن امحددة الرسوم المقابل  قار

على الكتاب مجلس محافظة ذي قار والمتكون السيد وزير الكهرباء  اطلعت المحكمة على هامش
. موافق على ان ال يكون مع الفندق منتديات مشتركة او اي 9) ، هي بالنص:ثالث فقراتمن 

. تعتمد التسعيرة وحسب قرار مجلس 8 .ف حسب الضوابط.تستوفى كافة الرسوم والكل2 .تجاوز
 .(.الوزراء
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الصادر بناًء على هامش الوزير  دائرة توزيع الطاقة كتاب وزارة الكهرباء /اطلعت المحكمة على 
الفقرات التي تضمنها تأشير السيد  المتضمنو  ،92/3/2003في  2999بالعدد  أعاله، والصادر

، وفق ضوابط الكهربائي )الخط الحرج( إلى فندق الجنوب السياحي وزير الكهرباء بإعادة التيار
 حددها.

و  2/2/2001اطلعت المحكمة على وصوالت الخاصة بتسديد أجور الكهرباء للتواريخ 
 .2/99/2003و  2/9/2001

 الدفوع والطلبات )االدعاءات(:
توزيع كهرباء  دعوة مدير عام طالب القضاء المستعجل )مدير فندق الجنوب السياحي(، طلب

لزامه بصورة مستعجلة بإعادة التيار  الجنوب )المطلوب القضاء المستعجل ضده( إلى المرافعة وا 
 الكهربائي من الخط الحرج.
 ةعامال يةمدير الحرج عن الفندق من قبل الن قطع التيار الكهربائي إ المشكلة القانونية )العقدة(:

ًا للقانون، وللقرار اإلداري من وزارة الكهرباء، وأن  هذا ، جاء تعسفيًا، وخالفتوزيع كهرباء الجنوبل
 .كبيراً  ضرراً اإلجراء اإلداري يلحق بالمدعي )طالب القضاء المستعجل( 

هل أن  من حق محاكم البداءة النظر في مثل هذه الدعاوى التي تكون اإلدارة أو والسؤال هنا هو: 
الذي قامت به مديرية توزيع كهرباء الجنوب بقطع  جراءعدُّ اإليهل و  إحدى مؤسساتها طرفًا فيها؟

  ؟التيار الكهربائي الحرج عن فندق الجنوب، إجراًء خاطئاً 
الحل الذي توصل ت إليه المحكمة المصدرة للقرار بالنسبة للنصوص والمالحظ فيما يتعلق ب

و 920و 948و  949)المواد ة صحيحة، هي نصوص قانوني وصاستند إلى نصّ  أنه القانونية،
( من قانون اإلثبات 921و22و 29العراقي النافذ، والمواد )مدنية من قانون المرافعات ال (299
ا المحكمة تفسيرًا قانونيًا هتفسر  إذ ،ضو غمأي   ولم يشبها ة الداللةواضح وصالنص وهذه النافذ،

تي تتضمن السائد في التشريع المدني الذي يرى أن  عقود االذعان ال تجاهاالووفق  صحيحًا،
خدمات ال تقوى على تقديمها سوى الدولة أو إحدى مؤسساتها الكبرى، البد  فيها من مراعاة حاجة 
المستهلك الماسة للمستهلك لهذه الخدمات، وبالتالي فإن  قطعها يسبب أضرارًا كبيرة للمستهلك قد 

تتخذ االجراءات التي تراها  يتعذر تالفيها، لذا يقتضي إعادتها أواًل، ومن ثم  بامكان االدارة أن  
المال العام والمصلحة العامة، بما تتمتع به من وسائل القانون العام، دون  مالئمة للحفاظ على

 اً دقيقالمذكورة  وصاالستناد للنصاالضرار بالمستهلك فيما ال طاقة لتالفي آثاره الضارة، وكان 
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 المسائل بنظر البداءة محكمة ختص( تقضي بأن  ت949، فالمادة )على وقائع الدعوى اً ومنطبق
 تختص الحق، كما بأصل المساس عدم بشرط الوقت فوات من عليها يخشى التي المستعجلة

 دعوى في السير اثناء التبعية بطريق اليها رفعت اذا المسائل هذه بنظر الموضوع محكمة
 الموأصلة أو باءالكهر  تيار أو المياه عنه قطعت لمن ( تجيز948) الموضوع، كما أن  المادة

 الحكام وفقا اعادتها المستعجل القضاء من يطلب أن   تعسفا المرافق من ذلك غير أو الهاتفية
 قبل الخصم فيها يبلغ بعريضة المستعجل الطلب ( أن  يقدم920) واشترطت المادة القانون،
 ،نداتالمست من طلبه يعزز ما بها ويرفق االقل على ساعة وعشرين باربع المحددة الجلسة
 اجراءات شانه في وتسري أيام، سبعة تتجاوز ال مدة خالل الطلب بشان قرارها المحكمة وتصدر
 .المستعجلة بالمواد الخاصة االحكام مراعاة مع القانون هذا في المقررة التقاضي

 التي تذهب إلى أن  اكثر، يةلفقالذي توصلت إليه المحكمة ينسجم مع التوجهات ا لحلّ أن  ا اكم
 يعدها العقود هذه ان إذ اإلذعان، عقود في االذعان وهي مظنة نمطية اليوم عقود تعاقداتال

 اآلخر، و الطرف مصالح على لمصلحته والمرجحة لغاياته المحققة الشروط ويضمنها واحد طرف
 أساس على جميعها تقوم االعتبارية والشخصيات األفراد بين التعاقدية العالقات فان عامة بصفة
 على المجاذبة إمكانية تتضمن وال والهيئات والمؤسسات الشركات تعدها للعقود اهزةج صيغ

 والخدمات السلع هي اإلذعان عقود مجاالت كانت ولذلك العقد، على المراوضة أو الشروط
. عامة جهة أو مؤسسة مع فيها الفرد يرتبط التي واالستخدام العمل عقود وكذلك االستهالكية
 في هي حكومية أو خاصة كانت سواء اعتبارية وبين شخصية فرد بين جريت التي فالتعاقدات

 الشركات بين تجري التي التعاقدات أما ،(اإلذعان مظنة هو) جاهز بعقد محكومة حاالتها أغلب
 المساومة على معتمدة تزل لما فهي البعض بعضها مع والحكومات الشركات أو والحكومات
  أحوالها. غالب في العقد في الشروط على والتراضي والمناقشة
 :الخاتمة

المالحظ أن  الفصل في هذه الدعوى جرى من قبل القضاء العادي، على الرغم من أن  أحد  -
ن  هذه  الدعوى دعوى مباشرة نظرها القضاء المستعجل، وبذلك فإن  العراق أطرافها هي اإلدارة، وا 

للمحكمة االبتدائية لمباشرة الدعوى الناشبة بين من البلدان التي تنعقد فيها الوالية واالختصاص 
جرأة القضاء العراقي الحديث في الحد اإلدارة واألشخاص الخاضعين للقانون الخاص، ونالحظ 

 من غلواء تعسف اإلدارة، عبر اتخاذ مثل هذه القرارات ضدها.
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كهرباء وهي يتضح من معطيات الحكم المذكور أن موضوع الدعوى نزاع إداري بين مصلحة ال -
من أشخاص القانون العام وفندق سياحي من أشخاص القانون الخاص، وقد أسس الحكم اآللية 
لضمان اإلتاحة للمواطن الذي وقع عليه الضرر بسبب تصرف قانوني تعسفي من السلطة 
التنفيذية الستعادة ما سلب منه بطريقة سهلة بعيدة عن الشكلية القانونية المعقدة واعتبارها من 

 ،مع التأكيد على ضمان تنفيذ الحكم الصادر ،القضاء المستعجل بشكل دعوى مباشرة على اإلدارة
 لحماية حقوق المواطن من تعسف السلطة التنفيذية وموظفي تنفيذ القوانين. ضماناً 

 التحليل الشكلي

 :المقدمة
الفندق  ادعى طالب القضاء المستعجل انه مدير فندق الجنوب في الناصرية وقد تم تغذية

المذكور من قبل مديرية توزيع كهرباء ذي قار من خط الكهرباء الحرج بعد استحصال موافقة 
السيد وزير الكهرباء وكافة الدوائر ذات االختصاص واستوفي لهذا الغرض كافة الرسوم القانونية 

التيار اال ان دائرة المطلوب القضاء المستعجل ضده إضافة لوظيفته قامت بقطع ،وحسب الضوابط
الكهربائي تعسفًا رغم تسديد االجور وعدم وجود مخالفة وحيث ان الفندق المذكور هو المؤسسة 
السياحية الوحيدة المعدة الستقبال الوفود الرسمية والوفود الزائرة للمحافظة فأن قطع التيار 

لزامه الكهربائي يسبب ضررا كبيرًا، لهذا طلب دعوة المطلوب القضاء المستعجل ضده للمراف عة وا 
 بصورة مستعجلة بإعادة التيار الكهربائي من الخط الحرج.

 :أطراف النزاع
الناصرية –طالب القضاء المستعجل /عبد العال سعد بنيان / مدير فندق الجنوب الطرف األول: 

 /وكيله المحامي سعد االسدي.

اضافة -باء الجنوبالمطلوب القضاء المستعجل ضده /السيد مدير عام توزيع كهر الطرف الثاني: 
 لوضيفته /وكيله المحامي باسم عبد حسين.

 الوقائع:

ادعى مدير فندق الجنوب في الناصرية أمام محكمة البداءة، أن  مديرية توزيع كهرباء ذي قار 
قامت بتغذية الفندق من خط الكهرباء الحرج )خط الطوارئ(، بعد أن  قام باستحصال موافقات كل 

لدوائر ذات االختصاص كافة، وأن  وزارة الكهرباء، استوفت كافة الرسوم من وزير الكهرباء، وا
القانونية لهذا الغرض وحسب الضوابط، غير أن  المديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب قامت 
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بقطع التيار الكهربائي عن الفندق دون وجه قانوني، وبشكل تعسفي، مع أن  الفندق ملتزم بتسديد 
، ولم تبدر منه أية مخالفة للقانون، وأن  الفندق يمثل المؤسسة السياحية الوحيدة األجور المطوبة

 في المحافظة التي تقوم باستقبال الوفود الرسمية وغير الرسمية التي تزورها. 
 اإلجراءات:

 إجرت محكمة بداءة الناصرية المرافعة الحضورية العلنية. 
، المعنون 9/9/2003في  2842ر المرقم اطلعت المحكمة على كتاب مجلس محافظة ذي قا

إلى وزارة الكهرباء وتبين أن  المجلس المذكور، وهو السلطة التنفيذية العليا في المحافظة يطلب 
االجابة حول مدى إمكانية إعادة خط الكهرباء الحرج إلى فندق الجنوب السياحي في محافظة ذي 

 مقابل هذه الخدمة.قار مقابل الرسوم المحددة التي يمكن استيفاؤها 
اطلعت المحكمة على هامش السيد وزير الكهرباء على الكتاب مجلس محافظة ذي قار والمتكون 

. موافق على ان ال يكون مع الفندق منتديات مشتركة او اي 9من ثالث فقرات، هي بالنص: )
مجلس  . تعتمد التسعيرة وحسب قرار8 ..تستوفى كافة الرسوم والكلف حسب الضوابط2 .تجاوز
 (..الوزراء

اطلعت المحكمة على كتاب وزارة الكهرباء / دائرة توزيع الطاقة الصادر بناًء على هامش الوزير 
، والمتضمن الفقرات التي تضمنها تأشير السيد 92/3/2003في  2999أعاله، والصادر بالعدد 

سياحي، وفق ضوابط وزير الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي )الخط الحرج( إلى فندق الجنوب ال
 حددها.

و  2/2/2001اطلعت المحكمة على وصوالت الخاصة بتسديد أجور الكهرباء للتواريخ 
 .2/99/2003و  2/9/2001
 
 الدفوع والطلبات )االدعاءات(: 

طلب طالب القضاء المستعجل )مدير فندق الجنوب السياحي(، دعوة مدير عام توزيع كهرباء 
لزامه بصورة مستعجلة بإعادة التيار الجنوب )المطلوب القضاء الم ستعجل ضده( إلى المرافعة وا 

 الكهربائي من الخط الحرج.
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إن قطع التيار الكهربائي الحرج عن الفندق من قبل المديرية العامة  المشكلة القانونية )العقدة(: 
كهرباء، وأن  هذا لتوزيع كهرباء الجنوب، جاء تعسفيًا، وخالفًا للقانون، وللقرار اإلداري من وزارة ال

 اإلجراء اإلداري يلحق بالمدعي )طالب القضاء المستعجل( ضررًا كبيرًا.
 :الحل القانوني 

باعادة التيار الكهربائي  (مدير عام توزيع كهرباء الجنوب)إلزام المطلوب القضاء المستعجل ضده 
 .نفقة هذا االخير على (فندق الجنوب في الناصرية))الخط الحرج( إلى طالب القضاء المستعجل 

 منطوق القرار:
قررت المحكمة إلزام المطلوب القضاء المستعجل ضده السيد مدير عام توزيع كهرباء الجنوب 
باعادة التيار الكهربائي )الخط الحرج( إلى طالب القضاء المستعجل فندق الجنوب في الناصرية 

لكهرباء بان ال يكون مشترك او على نفقة هذا االخير وحسب الضوابط المحددة من السيد وزير ا
عليه تجاوزات واستيفاء كافة الرسوم والكلف المترتبة على ذلك واعتماد التسعيرة الكهربائية المقررة 
حسب قرار مجلس الوزراء وتحميل المطلوب القضاء المستعجل ضده كافة المصاريف والرسوم 

 29/22/921فعات مدنية و مرا 948/920/299/ 949وصدر القرار استنادا ألحكام المواد 
 .99/1/2001إثبات، حكمًا حضوريًا قاباًل للتمييز وافهم علنًا في 

  المقدمة:
فيه أن  ، ووجه التطور أو التعديلاً تطور م تضمن مبدأ قانونيإن  قرار محكمة بداءة الناصرية 

ا هي الفصل في هذه الدعوى جرى من قبل القضاء العادي، على الرغم من أن  أحد أطرافه
ن  هذه الدعوى دعوى مباشرة نظرها القضاء المستعجل، وبذلك تنعقد الوالية القضائية  اإلدارة، وا 

واالختصاص للمحكمة االبتدائية لمباشرة الدعوى الناشبة بين اإلدارة واألشخاص الخاضعين 
 .للقانون الخاص
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 .9139فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، القاهرة،  -
، منشورات صادر الحقوقية، بيروت، 4لتحكيم، ط، أصول المحاكمات المدنية واكركبي مروان -

2009. 
وعكاشة محمد عبد العال، التحكيم في العالقات الخاصة الدولية  ال م    مصطفى محمد -

 .9113والداخلية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 .9198ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح المرافعات العراقي، بغداد،  -
 .9139مدنية والتجارية، اإلسكندرية، وجدي راغب المرافعات ال نبيل إسماعيل عمر، أصول -
 .2004هادي المنذر، الحلول البديلة للنزاعات القضائية، بيروت،  -
 .9194، النظرية العامة في العمل القضائي، اإلسكندرية، وجدي راغب -
 .9193وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، القاهرة،  -

 البحوث والمقاالت:ثانيًا: 
فيظة السيد الحداد، "اإلجراءات الوقتية والتحفظية بين قضاء الدولة وقضاء التحكيم دراسة في ح -

بعض القوانين والمعاهدات واللوائح المنظمة للتحكيم"، بحث منشور في مجلة الدراسات القانونية، 
 .(2009يوليو-تموز)(، 9تصدر عن كلية الحقوق جامعة بيروت العربية، العدد )

أبو مغلي ومحمد إبراهيم أبو الهيجا، "الوسائل الرقمية البديلة لفض المنازعات مهند عزمي  -
المدنية"، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، تصدر عن عمادة البحث العلمي 

 .(2001 ديسمبر -كانون األول)، )ملحق(، 89في الجامعة األردنية، المجلد 
اختيار المحكمة المختصة في المنازعات ذات الطابع الدولي  ، "االتفاق علىالحجايا نور حمد -

دراسة في التشريع األردني"، بحث منشور في مجلة الحقوق الصادرة عن كلية الحقوق في جامعة 
 (.2001يناير -، )كانون الثاني88 ، السنة2 بيروت العربية، العدد

 
 :المعتمدةالوطنية واالتفاقيات الدولية القوانين ثالثًا: 

 .9199االتفاقية األوربية بشأن التحكيم التجاري الدولي الصادرة في جنيف عام 
 .9123لعام للتحكيم التجاري الدولي اتفاقية نيويورك 
 .2002لسنة  النافذ الدستور العراقي
 المعدل. 9191لسنة  909العراقي رقم  قانون االثبات
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 المعد ل. 9121لسنة  933قانون األحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 
 .9189لسنة  93قانون األحوال الشخصية لألجانب رقم 

 .9191لسنة  921قانون االدعاء العام العراقي رقم 
 .9119عام الصادر عن األمم المتحدة القانون األنموذجي للتجارة اإللكترونية 

 .9132نموذجي للتحكيم التجاري الدولي الصادر عن األمم المتحدة عام القانون األ
 .2009لسنة  89قانون التحكيم األردني رقم 

 .9120قانون التحكيم اإلنكليزي لعام 
 .9192البلجيكي لعام التحكيم قانون 

 .9114لسنة  29قانون التحكيم المصري رقم 
 .9191لسنة  990قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 

 المعدل. 9130لسنة  42قانون التنفيذ العراقي رقم 
 (، (Electronic Signature الفرنسي ع االلكترونيقانون التوقي

نشاء هيئة صناعة وتنمية تكنولوجيا المعلومات لسنة  92رقم المصري  قانون التوقيع اإللكتروني وا 
2004. 

 .9119( Digital Signature Ordinace) االلمانيقانون التوقيع الرقمي 
   .9119(  Italian Digital Signature Legislation) اإليطالي التوقيع الرقميقانون 

 المعدل.  9139لسنة  994قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 
 المعد ل. 9129لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 

 المعدل 9191لسنة  38قانون المرافعات العراقي رقم 
 .9139لعام  قانون المرافعات المدنية الفرنسي
 .9130لسنة  83رية الكويتي رقم قانون المرافعات المدنية والتجا
 المعدل. 9199لسنة  88قانون المعهد القضائي رقم 

 .9123لسنة  80قانون تنفيذ األحكام األجنبية العراقي رقم 
 Information and Communication)األلماني قانون خدمات المعلومات واالتصاالت 

Service Act )9119. 
 .9130لسنة  93قانون رعاية القاصرين العراقي رقم 
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وتعديله بقرار المجلس ذاته  9191( لسنة 9913رقم ) عراقي السابققرار مجلس قيادة الثورة ال
 .9191لسنة  9298والمرقم 

 .9199قواعد التحكيم للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 
 (Rules of certification Authority) االيطالية قواعد سلطة التصديق أو إصدار الشهادات

 .9111 لعام
 فهرست القرارات القضائية

 .98/2/2009التاريخ/ . 2009/شخصية أولى/ 92العدد/ قرار محكمة التمييز االتحادية -
تاريخ القرار/  2001/ت ح/29محكمة استئناف محافظة المثنى بصفتها التمييزيةالقرار/  -

92/8/2001. 
: تاريخ القرار 2090/الهيأة الموسعة المدنية/41 ز االتحاديةمحكمة التمييقرار الهيئة الموسعة ل -

  .م93/4/2090
تاريخ القرار  2099/ت/ح/8 قرار الهيئة التمييزية لرئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية -

99/9/2099. 
/ت/متفرقة / كشف 28 المرقمقرار محكمة استئناف كربالء االتحادية بصفتها التمييزية  -

 .91/8/2001تاريخ القرار/ تاريخ القرار  2001/ مستعجل 

تاريخ القرار/ . 2090/حقوقية/12 المرقم محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزيةقرار  -
90/2/2090. 
/الهيئة المدنية 194المرقم  الهيئة المدنية منقول في محكمة التمييز االتحاديةقرار  -

 23/90/2090تاريخ القرار/ . 2090منقول/
/الهيئة الموسعة 204المرقم  قرار الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز االتحادية -

 .91/90/2090تاريخ القرار/  2001المدنية/
 2/2092/ 80التاريخ  :299 المرقم قرار محكمة التمييز العراقية -
 .29/2/2098تاريخ القرار: 2098/اتحادية/تمييز/19 قرار  -
 .28/9/2098تاريخ القرار:  2098ة/ تمييز// اتحادي999 القرار -
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 الفهرست العام
 رقم الصفحة الموضوع 
  العامة لقانون المرافعات المدنيةالمبادئ : الفصل األول 
  لتعريف بقانون المرافعات المدنيةا: المبحث األول 
  تعريف قانون المرافعات المدنية: المطلب األول 
  قانون المرافعات المدنيةوأهداف  أسس: المطلب الثاني 
  المرتكزات االساسية للقضاء: المبحث الثاني 
  استقالل القضاء: المطلب األول 
  والية المحاكم: المطلب الثاني 
  اختيار القضاء: المطلب الثالث 
  في الشريعة االسالمية: الفرع األول 

  الحديثةطرق اختيار القضاة في القوانين : الفرع الثاني 

  طرق أختيار القضاة: البند األول 

  لقبول في المعهد القضائي العراقيشروط ا: البند الثاني 

  واجبات القاضي الشخصية: البند الثالث 

 حكام ضمانات صحة التقاضي في أ: المطلب الرابع 
 قانون المرافعات المدنية العراقي

 

  عدم صالحية القاضي للقضاء :الفرع األول 

  رد القاضي :الثاني الفرع 

  الشكوى من القضاة :الفرع الثالث 

  نية المرافعة واألحكام القضائيةعال :الفرع الرابع 

  نقل الدعوى :الفرع الخامس 

  المعونة القضائية :البند السادس 

  التقسيمات القضائية في العراق: المبحث الثالث 

  محاكم الدرجة االولى: المطلب األول 

  محاكم الدرجة الثانية: طلب الثانيالم 

  محاكم الدرجة الثالثة: المطلب الثالث 

  التقاضي أمام المحاكم: الفصل الثاني 

  نظرية األختصاص القضائي: المبحث األول 
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  القضائي الدولي للمحاكم العراقيةاالختصاص : المطلب األول 

  في(االختصاص الوالئي )الوظي: المطلب الثاني 

  االختصاص النوعي )أو القيمي(: المطلب الثالث 

  صاص النوعي لمحاكم الدرجة االولىأواًل: االخت 

  داءة. االختصاص النوعي لمحكمة الب9 

  االختصاص النوعي لمحكمة االحوال الشخصية -2 

  اص النوعي لمحكمة المواد الشخصية. االختص8 

  . االختصاص النوعي لمحكمة العمل4 

  نيًا: االختصاص النوعي لمحكمة االستئنافثا 

  . االختصاص االستئنافي9 

  . االختصاص التمييزي2 

  الدرجة الثالثة )محكمة التمييز( ثالثًا: االختصاص النوعي لمحكمة 

  االختصاص المكاني )المحلي(: المطلب الرابع 

  . االختصاص المكاني في دعاوى الحق العيني العقاري9 

  كاني في دعاوى الديون والمنقوالتاالختصاص الم. 2 

  لمكاني في دعاوى االحوال الشخصية. االختصاص ا8 

  نظرية الدعوى القضائية: المبحث الثاني 

  تعريف الدعوى وشروط قبولها: المطلب األول 

  تعريف الدعوى القضائية وأنواعها: الفرع األول 

  تعريف الدعوى: البند األول 

  نواع الدعاوى القضائية: أبند الثانيال 

  شروط قبول الدعوى القضائية: الفرع الثاني 

  إجراءات إقامة الدعوى المدنية: المطلب الثاني 

  ة إلجراءات إقامة الدعوى المدنيةالجوانب النظري: الفرع األول 

  فوائد تحديد بيانات الدعوى: البند األول 

  ترتب على النقص في بيانات الدعوىالجزاء الم: البند الثاني 

  وحدة عريضة الدعوى: البند الثالث 

  االلزامية لعريضة الدعوى المدنيةالبيانات : البند الرابع 

  ة إلجراءات إقامة الدعوى المدنيةالجوانب العملي: الفرع الثاني 
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  كيفية تحرير عريضة الدعوى المدنية عملياً  :البند األول 

  كيفية تقديم عريضة الدعوى: انيالبند الث 

  آثار اقامة الدعوى القضائية: البند الثالث 

  قات العملية لحسم الدعوى المدنيةالمعو  :البند الرابع 

  واًل: أهمية تجاوز المعوقات في حسم الدعاوى المدنية:أ 

  بعريضة الدعوى فيما يتعلقثانيًا:  

  بالتبليغات فيما يتعلقثالثًا:  

  بالخصومة فيما يتعلقابعًا: ر  

  فيما يتعلق بالوكالةخامسًا:  

  بالرسوم فيما يتعلقسادسًا:  

  بإجراء الكشف فيما يتعلق سابعًا: 

  فيما يتعلق بالخبرةثامنًا:  

  باليمين فيما يتعلق عًا:تاس 

  باتعاب المحاماة فيما يتعلقعاشرًا:  

  حكام والقراراتبالطعن باأل تعلقفيما يحادي عشر:  

  بعض الدعاوى الخاصةب فيما يتعلقثاني عشر:  

  نظرية التبليغات القضائية: المطلب الثالث 

  نب القانونية للتبليغات القضائيةالجوا :الفرع األول 

  ورقة التبليغ القضائي :البند األول 

  االشخاص القائمون بالتبليغ :البند الثاني 

  لتبليغا مدة :البند الثالث 

  الجوانب اإلجرائية للتبليغات القضائية :الفرع الثاني 

  اجراءات التبليغ القضائي: البند األول 

  طريقة إجراء التبليغ داخل العراقأواًل:  

  ثانيًا: طريقة إجراء التبليغ خارج العراق 

  التبليغ بواسطة الصحف الرسمية: البند الثاني 

  التبليغ بطالن :البند الثالث 

  نظرية المرافعة: الفصل الثالث 

  حضور المرافعات والتغيب عنها: المبحث األول 
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  ونية للحضور والغياب عن المرافعةاآلثار القان: المطلب األول 

  الوكالة بالخصومة: المطلب الثاني 

  تعريف الوكالة بالخصومة وأنواعها: الفرع األول 

  ل بالخصومة واعتزالهعزل الوكي: الفرع الثاني 

  نظام جلسات المرافعة ونظر الدعوى: المبحث الثاني 

  نظام جلسات المرافعة: المطلب األول 

  نظر )سماع( الدعوى: المطلب الثاني 

  محاضر ضبط الجلسات: الفرع األول 

 لتحرير محاضر ضبط الجانب العملي  :الفرع الثاني 
 الدعوى المدنية

 

  تأجيل النظر في الدعوى: ثالمطلب الثال 

  نظرية الدفوع القانونية: المبحث الثالث 

  نظرية الدعوى الحادثة: المبحث الرابع 

  تعريف الدعوى الحادثة وأنواعها: المطلب األول 

  الدعوى الحادثة كيفية إحداث: المطلب الثاني 

  الحكم في الدعوى الحادثة: المطلب الثالث 

  ألحوال الطارئة أثناء نظر الدعوىا :المبحث الخامس 

  وقف المرافعة: المطلب األول 

  انقطاع المرافعة: المطلب الثاني 

  التنازل عن الحق وابطال العرائض نظرية: المطلب الثالث 

  إبطال عريضة الدعوى: الفرع األول 

  طرق إبطال عريضة الدعوى: البند األول 

  تبة على إبطال عريضة الدعوىاآلثار المتر : البند الثاني 

  إبطال عريضة الطعن: الفرع الثاني 

  صور إبطال عريضة الطعن: البند األول 

  ال عريضة الطعن بقرار من المحكمةأواًل: إبط 

  ثانيًا: إبطال عريضة الطعن بحكم القانون 

  المترتبة على إبطال عريضة الطعن اآلثار: البند الثاني 

  إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية: ثالفرع الثال 
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  طرق إبطال األحكام الصادرة عن المحاكم العراقية: البند األول 

  أواًل: إبطال أحكام المحاكم العراقية بحكم محكمة عراقية أخرى 

  ثانيًا: إبطال أحكام المحاكم العراقية بحكم القانون 

 ئية الصادرة لى إبطال األحكام القضااآلثار المترتبة ع: البند الثاني 
 عن المحاكم العراقية

 

  إبطال أوامر القضاء الوالئي: الفرع الرابع 

  إبطال أمر الحجز االحتياطي: البند األول 

  مر الحجز االحتياطي بأمر المحكمةأواًل: إبطال أ 

  ثانيًا: إبطال أمر الحجز االحتياطي بحكم القانون 

  إبطال الحجج :البند الثاني 

  أواًل: طرق إبطال الحجة 

  اآلثار المترتبة على إبطال الحجة ثانيًا: 

  العرض وااليداع: المبحث السادس 

  ماهية العرض وااليداع: المطلب األول 

  تعريف العرض واإليداع وأسبابه: الفرع األول 

  االسباب اللجوء إلى العرض وااليداع: الفرع الثاني 

  إجراءات العرض وااليداع وآثاره: طلب الثانيالم 

  إجراءات العرض وااليداع: الفرع األول 

  آثار العرض وااليداع: الفرع الثاني 

الدائن وقبل صدور حكم بصحة أواًل: آثار العرض وااليداع قبل قبول  
 العرض

 

ثانيًا: آثار العرض وااليداع بعد قبول الدائن أو بعد صدور الحكم  
 حة العرض:بص

 

  التحكيم: الفصل الرابع 

  التحكيم التقليدي: المبحث األول 

  تعريف التحكيم وصوره: المطلب األول 

  نطاق التحكيم: المطلب الثاني 

  الطبيعة القانونية للتحكيم: المطلب الثالث 

  شروط تسوية النزاع بواسطة التحكيم: المطلب الرابع 
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  لشكلية )كتابة اتفاق التحكيم(الشروط ا :ولالفرع األ 

  شرط الكتابة في االتفاقيات الدولية البند األول: 

  شرط الكتابة في القوانين الوطنية البند الثاني: 

  ثاني: الشـــروط الـمـوضـوعـيـةالفرع ال 

  تحديد موضوع التحكيم البند األول: 

  التحكيم تراضي أطراف النزاع على إحالته إلى البند الثاني: 

  ف النزاع في االتفاق على التحكيمأهلية أطرا البند الثالث: 

  التحكيم عبر االنترنت: المبحث الثاني 

  ماهية التحكيم االلكتروني: المطلب األول 

  تعريف التحكيم عبر االنترنت: الفرع األول 

  خصائص التحكيم عبر االنترنت: الفرع الثاني 

 ه اإلختالف بين التحكيم االلكتروني أوج: الفرع الثالث 
 والتحكيم التقليدي

 

  التقويم القانوني للتحكيم اإللكتروني: الفرع الرابع 

  التحكيم أمام هيئة األيكان: المطلب الثاني 

  هيئات التحكيم المنظوية تحت هيئة األيكان: الفرع األول 

  أواًل: محكمة التحكيم الوطنية 

 تحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية ثانيًا: مركز ال 
 للملكية الفكرية

 

  ثالثًا: مركز تحكيم الموارد العامة 

  رابعًا: مركز تحكيم القرار االلكتروني 

  إجراءات التحكيم أمام األيكان: الفرع الثاني 

  تقويم التحكيم أمام األيكان: الفرع الثالث 

  ضية ) محكمة الفضاء(المحكمة االفترا: المطلب الثالث 

جراءاتها: الفرع األول    التعريف بالمحكمة االفتراضية وا 

  التعريف بالمحكمة االفتراضية: البند األول 

  إجراءات تسوية النزاع أمام المحكمة االفتراضية: البند الثاني 

 تقويم دور المحكمة االفتراضية في تسوية:الفرع الثاني 
 ةالمنازعات االلكتروني 
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  القرارات المؤقتة: الفصل الخامس 

  الحجز االحتياطي: المبحث األول 

 بعض المسائل المهمة المتعلقة بالجانب النظري: المطلب األول 
 للحجز االحتياطي 

 

  تعريف الحجز االحتياطي وشروطه وتمييزه: الفرع األول 

  أواًل: تعريف الحجز االحتياطي 

  االحتياطي انيًا: شروط طلب الحجزث 

  جراءات طلب الحجز االحتياطي: إالفرع الثاني 

  : إجراءات طلب الحجز االحتياطيأوالً  

  ص الثالث بعد تبليغه بقرار الحجزثانيًا: دور الشخ 

 بعض المسائل المهمة المتعلقة بالجانب العملي: المطلب الثاني 
 للحجز االحتياطي 

 

  لحجز االحتياطي:أواًل: بعض الجوانب اإلجرائية ل 

 ثانيًا: نموذج عملي لقرار الحجز االحتياطي الذي تصدره 
 محكمة البداءة: 

 

لذي تصدره محكمة ثالثًا: نموذج عملي لقرار الحجز االحتياطي ا 
 األحوال الشخصية

 

  القضاء المستعجل: المبحث الثاني 

  لب األول: ماهية القضاء المستعجلالمط 

  لقضاء بالمستعجلأواًل: سبب وصف ا 

  القضاء المستعجل ثانيًا: أركان دعوى 

  ثالثًا: مميزات القضاء المستعجل 

 نموذج عملي للقضاء المستعجل في : المطلب الثاني 
 التطبيقات العراقية الحديثة

 

  األوامر على العرائض: المبحث الثالث 

  العرائضالجوانب اإلجرائية إلصدار األوامر على : المطلب األول 

  معيار التفرقة بين العمل القضائي والعمل الوالئي: الفرع األول 

  نواع اآلعمال الوالئية: أالفرع الثاني 

  إجراءات اصدار االوامر على العرائض: الفرع الثالث 
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  التظلم من األوامر على العرائض: المطلب الثاني 

  صور التظلم من األمر الوالئي: الفرع األول 

  أواًل: رفع التظلم الى المحكمة التي اصدرت األمر الوالئي 

  لمحكمة التي تنظر الدعوى األصليةثانيًا: التظلم الى ا 

 ثالثًا: رفع  دعوى لدى المحكمة المختصة بنظر النزاع إلبطال 
 األمر الوالئي 

 

  الطعن تمييزًا في القرار الصادر في التظلم: الفرع الثاني 

  نظرية اإلحكام القضائية وطرق الطعن: ادسالفصل الس 

جراءات إصداره: المبحث األول    الحكم القضائي وا 

  قواعد إصدار األحكام القضائية: المطلب األول 

  كتابة القرار القضائي المدني كيفية: الفرع األول 

  ول: تعريف الحكم القضائيالبند األ 

  قضائي المدنيكتابة القرار ال كيفيةثاني: البند ال 

  قواعد إصدار الحكم أمام المحكمة: الفرع الثاني 

  آثار األحكام القضائية: المطلب الثاني 

  ول: أنواع األحكام القضائيةالفرع األ 

  المترتبة على صدور الحكم القضائيثاني: اآلثار الفرع ال 

  طرق الطعن باألحكام والقرارات القضائية: المبحث الثاني 

  طرق الطعن العادية في قانون المرافعات العراقي :لمطلب األولا 

  االعتراض على الحكم الغيابي :الفرع األول 

  االستئناف :الفرع الثاني 

 طرق الطعن غير العادية )االستثنائية( في قانون: المطلب الثاني 
 المرافعات العراقي 

 

  إعادة المحاكمة :الفرع األول 

  حاالت إعادة المحاكمة :البند األول 

  إعادة المحاكمة بسبب اليمين الكاذبة :البند الثاني 

  التمييز :الفرع الثاني 

  تصحيح القرار التمييزي :الفرع الثالث 

  اعتراض الغير على الحكم :الفرع الرابع 



 171من  171الصفحة 
 

  منهجية التعليق على األحكام والقرارات القضائية :المطلب الثالث 

  معنى التعليق على حكم أو قرار قضائي :الفرع األول 

  منهجية التعليق على القرار :الفرع الثاني 

  الجانب األول: التحليل الموضوعي 

  المرحلة األولى: المرحلة التحضيرية 

  المرحلة الثانية: المرحلة التحريرية 

  الجانب الثاني: التحليل الشكلي 

  الفهرست العام 

  مدةالقوانين المعت 

  فهرست القرارات القضائية 

  فهرست أهم المراجع 

 


