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 األولى المحاضرة

 المدنٌة المرافعات لانونفً  العامة المبادئ

 مبادبه وبٌان وضرورته المانون بهذا التعرٌؾ المرافعات لانون فً البحث ٌمتضً

 علٌها ٌموم التً االساسٌة المرتكزات هً وما ؟ المدنٌة المرافعات لانون هو فما. العامة

 ؟

 :المرافعات بمانون التعرٌف

 التنظٌم تبٌن التً المانونٌة المواعد مجموعة: ) بؤنه المدنٌة المرافعات لانون ٌعرؾ

 مكفولة تكون والتً المدنٌة محاكمها أمام التماضً اجراءات وتحدد للدولة، المضابً

 (.االحترام لها ٌضمن بجزاء

 :اآلتً التعرٌف من وٌتضح 

 منها الهدؾ التماضً إلجراءات منظمة لواعد هً المرافعات لانون لواعد إن -اوالً  

  .بها المٌام بالدولة المناطة المانونٌة المهام اهم من وهً علٌها، المتنازع الحموق حماٌة

 التنظٌم لانون هو به الصلة وثٌك آخر لانون مع ٌرتبط المرافعات لانون إن -ثانًٌا

 :التالٌة الموضوعات على وٌشتمل شامبلً  تنظٌما المضابً الشؤن ٌنظم والذي المضابً

 ترتٌب حٌث من المضابٌة المإسسات تنظٌم كٌفٌة فٌه وٌبٌن: المضابً التنظٌم -أ 

 وترلٌتهم رواتبهم وتحدٌد المضاة بتعٌٌن المتعلمة والمواعد المضابٌة والتمسٌمات المحاكم

 عن انضباطًٌا بمحاسبتهم المتعلمة والمواعد التماعد الى واحالتهم آخر الى صنؾ من

 .المهنٌة اخطابهم

 تحدٌد تتولى التً هً المرافعات لانون لواعد إن: المضابً االختصاص. ب 

 .درجاتها بمختلؾ محكمة لكل والنوعً والمكانً( الوظٌفً) الوالبً االختصاص

 واهم احدى وهً المضاء، بواسطة المانون تطبٌك أداة هً: التماضً إجراءات -ج 

 من بدءاً  المرافعات لانون لواعد تنظمها االجراءات وهذه المعاصرة، الدولة وظابؾ

 فٌه والطعن الحكم صدور ولحٌن المختصة المحكمة الى الدعوى عرٌضة رفع

 :باآلتً اإلجراءات وتمتازتلن المطعٌة، الدرجة واكتسابه
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 كالماضً عامون موظفون بها ٌموم بعضها أشخاص، عدة بها وٌموم متنوعة انها  -1

 من وكبلبهم أو الخصوم بها ٌموم اإلجراءات تلن وبعض والمبلػ، المضابً والمعاون

 .والشهادة الخبرة فً كما الؽٌر بها ٌموم ولد المحامٌن،

 الحكم صدور ولحٌن الدعوى عرٌضة تمدٌم من ابتداء لبعض بعضها مكملة إنها -2 

 .المطعٌة الدرجة واكتسابه

 التً للسٌالات وفما وانما الخصومة أطراؾ ٌختارها التً للطرٌمة وفما تتم ال إنها -3

 .المدنٌة المرافعات لانون رسمها

 ٌنظمه وانما المدنٌة المرافعات لانون ٌنظمها فبل العراق فً المضابٌة األحكام تنفٌذ أما

 على 1981 لسنة 45 رلم التنفٌذ لانون وهو التنفٌذٌة االجراءات ٌنظم خاص لانون

 لانون من جزء االحكام تنفٌذ لواعد تكون حٌث العربٌة الدول لوانٌن اؼلب خبلؾ

 .المرافعات

 

 :الجزائٌة المحاكمات اصول بمانون المدنٌة المرافعات لانون عاللة

 وٌختلفان الجزابٌة المحاكمات اصول لانون ٌوجد المدنٌة المرافعات لانون جانب والى

 :۔ٌلً بما البعض بعضهما عن

 بٌنما ، العامة المصلحة حماٌة ؼاٌتها الجزابٌة المحاكمات اصول لانون لواعد ان -1 

 الخاصة المصالح حماٌة الى االولى بالدرجة تهدؾ المدنٌة المرافعات لانون لواعد

 .للمتماضٌن

 مخالؾ معالبة طرٌك عن حماٌته ٌحمك الجنابً فالمضاء الجزاء، حٌث من ٌختلفان -2 

 عن حماٌته ٌحمك المدنٌة المرافعات لانون فً المدنً المضاء بٌنما المانونٌة، الماعدة

 المضرور تعوٌض أو علٌه كان ما إلى الحال بإعادة أما المخالفة نتابج إصبلح طرٌك

 .لحمه الذي الضرر عن

 المضاء أما ،(مطلوب لضاء) طلب على بناء اال ٌمارس ال المدنً المضاء ان -3 

 بالحك المدعً أو العام االدعاء أو مخبر افادة على بناء طلب بدون فٌمارس الجنابً

 .شكوى على بناء اال تحرٌكها ٌجوز ال التً الجرابم بعض فً اال المدنً
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 خلت فاذا ، اإلجراءات لوانٌن لكافة المرجع ٌعتبر المدنٌة المرافعات لانون إن -4 

 ٌجب فانه الماضً امام المعروضة المسؤلة ٌحكم نص من األخرى االجرابٌة الموانٌن

 رد اجراءات ٌنظم لم المحاكمات اصول لانون إن فمثبل ، المرافعات لانون الى الرجوع

 .المرافعات لانون الى الرجوع ٌتم الحالة هذه ففً ، منهم الشكوى أو التحمٌك لضاة

 المانون تطبٌك لحسن السعً فً المدنٌة المرافعات لانون لواعد اهمٌة تمدم مما وٌتضح

 ٌلزمه لاض بوجود والدفع االدعاء فً الخصوم امام الفرص بتكافإ ٌتسم باسلوب

 فان لذا. التماضً لمواعد ومنطمً زمنً تتابع خبلل من العدل تحمٌك بتوخً المانون

 عرض ٌبؽً من لكل وانما فحسب والمحامً للماضً مفٌدة لٌست المانون هذا لواعد

 .عنها بنفسه والترافع المضاء أمام لضٌته

 

  :المدنٌة المرافعات لانون واهداف اسس

 الحماٌة تحمٌك منها الؽاٌة معٌنة واهداؾ اسس على المدنٌة المرافعات لانون ٌموم

 بما واالهداؾ االسس هذه اجمال وٌمكن مالٌة، ونفمة جهد والل طرٌك باٌسر المضابٌة

 :ٌلً

 :المضائً العمل فً الشكلٌة تبسٌط -اوال

 ولد ، به المدعى بالحك ٌخل ال بما الشكلٌة تبسٌط الى المدنٌة المرافعات لانون ٌسعى 

 ومرورا الدعوى تمدٌم طرٌمة من بدء بالشكلٌة الدعاوى الرومانً المانون اؼرق

 :هً صفات بثبلث الشكلٌة هذه تمثلت ولد ، التماضً بإجراءات

 لدسً طابع إلى ترمز محددة وحركات أللفاظ الدعوى خضوع بمعنی :الرمزٌة -1 

 .الدعوى بطلت واال التمسن ٌوجب

 ، ممدما المانون حددها لد أمام عرضها ٌجب التً الدعاوى ان بمعنى :المانونٌة -2 

 بماض المطالبة ودعوى المسم دعوى أربع هً عشر االثنً األلواح لانون فً ورد وكما

 .الرهن لبض ودعوى الٌد وضع ودعوى حكم أو

 المضابً للنظام خضوعها بسبب المانونٌة للدعاوى المبلزمة السمة وهً :المضائٌة -3

 .الخاص



5 
 

 للشكلٌات استٌعابهم لعدم للضٌاع األفراد حموق تعرٌض الشكلٌة على ترتب ولد         

 كبار معرفتها احتكر التً الرسمٌة العبارات ببعض التفوه ٌجب اذ المانون رسمها التً

 الرومانً للمانون ورٌثا كان الذي المدٌم الفرنسً المانون إلى الشكلٌة امتدت ولد. الكهنة

  .العربٌة الموانٌن الى ومنه

 أركانه من ركن فهً وبالتالً إلثباته ولٌس المضابً االجراء الصحة ممررة والشكلٌة

 أو الشهود کشهادة االثبات طرٌك عن تكملته ٌجوز ال اإلجراءات فً النمص فان ولهذا

 فً التٌسٌر ٌجب وانما ، ننشده الذي العدل ٌحمك ال الشكلٌة فً االؼراق ان اال. الٌمٌن

 ؼٌر من المتماضٌن على ثمٌبل عببا االجرابً الشكل تحمٌك ٌكون ال لكً اإلجراءات

 الٌها ٌهدؾ والتً المضابٌة الحماٌة من حرمانهم الى ذلن ٌإدي بحٌث المختصٌن

 .أصبل المانون

 :العاجل العادل المضاء تحمٌك على العمل. ثانٌا 

 بإجراءات العدل فتحمٌك بعٌنه، الظلم هو الحك على الحصول فً البطء بؤن لدٌما لٌل 

 ٌمول أن وٌسعده وجوهرها بالعدالة اإلنسان ٌشعر ما هو للٌة وبكلفة وبسٌطة سهلة

 أن اال. لصالحه جاء وان حتى متؤخر بزمن ولٌس الٌه الحاجة ولت فً كلمته المضاء

 التسرع ألن ، ذلن فً التسرع ولٌس التماضً اجراءات اتمام فً السرعة هو نعنٌه ما

 .الممدسة الحموق من وهو الدفاع حك من المتماضً حرمان الى ٌمود لد

 .المضائً العمل فً اٌجابٌا دورا الماضً منح -ثالثا

 خبلل من للمهمة واعداده تؤهٌله بحكم الماضً عاتك على ٌمع المانون تطبٌك ان

 ، المانون معرفة من كبٌر لدر على وحصوله الجامعٌة الدراسة بعد تلماها التً الدراسة

 لاعدة وجود بعدم االعتذار دون فٌه بالفصل ملزم فؤنه أمامه النزاع عرض ما واذا

 تمنح ال المدٌمة الموانٌن كانت واذا ، للعدالة ناكرا ٌعد فؤنه واال النزاع تحكم لانونٌة

 الموانٌن فإن ، الدعوى خصوم به ٌجود ما تلمً على ٌمتصر سلبٌا دورا اال الماضً

 . الدعوی ادارة فً االٌجابً الدور من كبٌرا لدرا منحته الحالٌة

 ٌتفك الذي الحل تبنً على لدرته فً الثمة خبلل من للماضً االٌجابً الدور وٌبنً

 منحه ٌستوجب مما الماضً فً مفترض أمر ومعرفته المانون ففهم ، المانون ومنطك

 ، الخصوم إلرادة اسٌرا وجعله تمٌٌده دون الحك إلى التوصل فً الحرٌة من لدرا

 على لادرة لٌست الموضوعٌة الموانٌن نظمتها التً المانونٌة المواعد وان خاصة
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 لهذا ، المستمبل الى نظرته فً المشرع أستشرفها التً تلن وانما المشاكل بكل االحاطة

 .متجددة والولابع محددة المانونٌة المواعد فؤن

 تمدٌر فً سلطته فً ٌتمثل المدنٌة المرافعات لانون نطاق فً االٌجابً الماضً ودور

 النزاع تكٌٌؾ فً سلطته أو الدعوى، لبول شروط من شرط هً التً المصلحة لانونٌة

 أسسوا التً الولابع على الخصوم أضفاه الذي بالتكٌٌؾ ٌعتد ال اذا أمامه المثار

 فً واالنضمام االختصام لبول فً سلطة له كما بإثباتها، والمطالبٌن علٌها ادعاءاتهم

 .وؼٌرها الشكلٌة الدفوع تمدٌر وفً( العارضة الطلبات أي)  الدعوى

 

 الثانٌة المحاضرة

 للمضاء االساسٌة المرتكزات

 المضاء استمالل: اوال

 المضاة"  أن على 2115 لسنة العراق جمهورٌة دستور من( 88) المادة نصت

 فً التدخل سلطة ألٌة ٌجوز وال ، المانون لؽٌر لضابهم فً علٌهم سلطان ال مستملون

 لانون من الثانٌة المادة فً المضمون ذات تكرر ولد". العدالة شإون فً أو المضاء

 .1979لسنة  161 رلم المضابً التنظٌم

 ؼٌر المضاة"  أن على الدستور ذات من( 97) المادة نصت فمد االستمبللٌة لهذه وتؤكٌدا

 الخاصة األحكام المانون ٌحدد كما ، المانون ٌحددها التً الحاالت فً اال للعزل لابلٌن

 ."تؤدٌبٌا مساءلتهم وٌنظم بهم،

 وبعٌدا علٌه تعرض التً للولابع وفما بواجبه الماضً لٌام على االستمبلل مبدأ وٌموم

 من ومستندات ولابع من علٌه عرض ما ٌكون بحٌث واالجتماعٌة السٌاسٌة االهواء عن

 تؤثٌر ألي استجابة الحكم علٌه وٌمتنع ، الٌه ٌنتهً الذي الحكم عماد هً الخصوم لبل

 .المإثر هذا ومولع مصدر كان مهما

 من الماضً لدى التوسط المعدل 1969 لسنة111 رلم العموبات لانون مشرع عد ولد

 لررته ما وهذا الؽرامة، أو بالحبس علٌها ٌعالب جرٌمة المانون جادة عن حرفه أجل

 .منه( 233) المادة
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 بالمادة علٌها معالب جرٌمة ارتكب لد ٌعد هفان التوسط لهذا الماضً انصاع ما واذا

 لانون علٌها نص التً التؤدٌبٌة العموبات إلى باإلضافة ، العموبات لانون من( 234)

 .1979 لسنة 161 رلم المضابً التنظٌم

( أ) الفمرة وفً المضابً التنظٌم لانون فان ، حكمه فً الماضً استمبلل ضمان وألجل

 اخري مدنٌة وظٌفة الى المضابٌة وظٌفته من الماضً نمل منع لد منه( 49) المادة من

 اصدار من الماضً لدى الخزؾ حاجز الؽاء ذلن من وٌراد. التحرٌرٌة بموافمته اال

 وظٌفة الى بالنمل التهدٌد طابلة تحت الولوع وعدم المانون ومنطك ٌتفك الذي المرار

 .اخرى

 وضع وانما األعلى المسإول حرٌة الى وترفٌعه الماضً ترلٌة مسؤلة ٌترن ولم        

 بذل وا والعلمٌة العملٌة والخبرة والكفاءة للمدم وفما المسؤلتٌن هاتٌن تنظم خاصة لواعد

 .بذلن االرتماء فً جهد من

 لد المشرع فان المهنً بالسلون اخبلله عند للماضً التؤدٌبٌة االجراءات اطار وفً     

 وفك التحمٌك بإجراء والزمها المضاة بشإون مختصة تحمٌمٌة لجنة تشكٌل اوجب

 الطعن حك الماضً ومنح الجزابٌة المحاكمات اصول لانون لررها التً السٌالات

 ٌثبت ما وتمدٌم نفسه عن الدفاع حك منحه كما االتحادٌة التمٌٌز محكمة أمام بالمرار

  .االدعاء خبلؾ

 المحاكم والٌةثانٌا: 

 التً الوسابل بشتى االخر من حمه ٌستوفً أن للشخص كان الدولة فكرة ظهور لبل 

 الؽلبة أي الؽاب شرٌعة اساس على لابمة فكرة وهً ٌدعٌها حموق من انتزاعه ٌستطٌع

 الحموق استٌفاء مسؤلة أنهى لد السلطة فكرة ونضوج الدولة مفهوم بروز ان اال ، للموي

 فً الفصل وحدها الٌها ٌعود والتً المانونٌة الدولة مهمة وبرزت ، اصحابها لبل من

 .األفراد بٌن المابمة النزاعات

 الحكومة فٌها بما والمعنوٌة الطبٌعٌة األشخاص جمٌع على المضابٌة الوالٌة وتسري    

 والٌة أن ٌعنً أي. المدنٌة المرافعات لانون من( 29) المادة علٌه نصت ما وهذا

 الحكومٌة فٌها بما المضابٌة الحماٌة على للحصول اللجوء ٌطلب من لكل تمتد المضاء

 واصدار دعوی أٌة نظر عن االمتناع للماضً ٌجوز وال ، معنوي شخص باعتبارها
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 لانون من( 31) المادة ألحكام استنادا الحك احماق عن ممتنعا عد واال فٌها حكم

 .المدنٌة المرافعات

 فبل ، الموضوعٌة الموانٌن فً تحكمها لانونٌة لاعدة توجد ال النزاع والعة كانت واذا

 لد األولى مادته وفً المدنً المانون أن ذلن ، فٌها الحكم عن االمتناع للماضً ٌجوز

 االسبلمٌة الشرٌعة ومبادئ العرؾ وهً منه الحكم الستنباط عدٌدة خٌارات أمام وضعه

 المصادر هذه فً حبل ٌجد ال أن المستحٌل ومن الطبٌعً، والمانون العدالة ولواعد

  االحتٌاطٌة

  :المضاة اختٌارثالثًا: 

 المحاكم فً ٌعملون الذٌن المضاة طرٌك عن ٌتم الدولة فً المضابٌة الحماٌة توفٌر

 :معنٌٌن أحد به ٌمصد لد الماضً واصطبلح

  .الناس بٌن المضاء ٌتولى الذي الشخص -أ 

 أو وحده الماضً خبلله من ٌباشر الذي المضابً التنظٌم أي المحكمة به ٌمصد ولد -ب

 .المضاة من ؼٌره مع

 من علٌه تعرض التً النزاعات فً الفصل لتولً ومهنٌا علمٌا اعداد المضاة اعداد وٌتم

 الشخص ٌموم لد اذ ، الزامٌا ولٌس اختٌارٌا المدنً المضاء الى اللجوء ان اذ الخصوم

 من ٌبتؽٌه ما خبللها من ٌحمك اخرى بوسابل أو الصلح خبلل من رضابٌا النزاع بحل

 .المضاء أمام النزاع عرض

 :المسلمون الفمهاء عند الماضً شروط 

  بالؽا عالبل ٌكون أن -1 

 ال ألن المضاء تولً المسلم لؽٌر ٌجوز ال انه االسبلمً الفمه فً الراجح: اإلسبلم -2

 .المسلم على المسلم الؽٌر والٌة

 امتنع اذا الوصؾ بهذا وٌكون عادال ٌكون أن المضاء ٌتولى فٌمن ٌشترط: العدالة -3 

  .مروءته فً ٌمدح ما كل عن ٌبتعد وان الصؽابر على ٌصر ولم الكبابر عن

 عالما ٌكون أن فٌجب هللا أنزل بما ٌحكم أن الماضً مهمة كانت ولما: االجتهاد -4

 الشرعٌة ادلتها من األحكام استنباط على لادرا ٌكون وان ونواهٌه بؤوامره
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 ذهب ولد. الفمهاء بٌن خبلؾ محل واالمر الفمهاء جمهور عند شرط وهً: الذكورة -5 

 مذاهب ثبلث للمضاء المرأة تولً فً الفمهاء

 عدم إلى والحنابلة والشافعٌة المالكٌة من الفمهاء جمهور ذهب وفٌه :األول المذهب 

  النساء على لوامون الرجال تعالى لموله ذلن فً مستندٌن لضابها جواز

 الشرٌؾ الحدٌث إلى ذلن فً مستندٌن مطلما المرأة لضاء جواز وهو :الثانً المذهب

 .رعٌتها عن مسإولة وهً زوجها مال على راعٌة المرأة"

 .والدماء الحدود فً اال شًء كل فً لضابها جواز وهو :الثالث المذهب 

 المضاء تولً ٌرٌد لمن الحواس سبلمة المسلمون الفمهاء اشترط: الحواس سبلمة -5 

 أن ٌجب كما المضاء ٌتولى أن لؤلخرس ٌجوز فبل. بصٌرا سمٌعا متكلما ٌكون أن فٌجب

 .الخلمٌة التشوهات من خال ٌكون

 :الوضعٌة الموانٌن فً المضاة اختٌار طرق 

 من المضاة اختٌار ٌتم ما فمنها متشابهة اسس على للمضاة اختٌارها فً الدول تنتظم ال 

 طرٌك عن واما. البلجٌكً النظام فً متبعة الطرٌمة وهذه المضابٌة الهٌبات لبل

 طرٌك عن التعٌٌن او. األمرٌكٌة المتحدة والوالٌات روسٌا فً الحال هو كما االنتخاب

 .العراق ومنها العربٌة الببلد ومعظم فرنسا فً علٌه ما وهو الحكومة

 :المضائً المعهد فً المبول شروط

  .الكاملة المانونٌة باألهلٌة ومتمتعا بالوالدة عرالٌا ٌكون أن -أ

 وعشرٌن ثمان عن ٌمل وال سنة اربعٌن على المعهد فً لبوله عند عمره ٌزٌد ال أن -ب

 . بالشرؾ مخلة جنحة أو سٌاسٌة ؼٌر بجناٌة علٌه محكوما ٌكون ال أن -ج. سنة

  .السمعة وحسن السٌرة محمود ٌكون ان -د 

 واللٌالة البدنٌة الجدارة فٌه تتوافر أن - هـ

 أو العراق فً المانون لسم)  والسٌاسة المانون كلٌات احدى فً متخرجا ٌكون أن -و 

 المعهد مجلس ٌحدد العرالٌة بالموانٌن امتحانا اجتٌازه بشرط فٌها معترؾ لانون كلٌة

 .اجرابه وكٌفٌة مواده
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  .المعهد من فصله سبك لد ٌكون ال أن -ز 

 فً سنوات ثبلث عن تمل ال مدة الكلٌة من التخرج بعد فعلٌة ممارسة له تكون أن -ح

 الدولة ومإسسات دوابر فً لانونٌة أو لضابٌة وظٌفة أو ، المحاماة

 بعض1988/1/17فً 59 المرلم( المنحل) الثورة لٌادة مجلس لرار عدل ولد 

 :الشروط

 علٌه حكم لد أبوٌه أحد أو أبنابه أحد أو هو ٌكون ال وان باهلل مإمنا ٌكون أن -أ 

 .بالشرؾ مخلة بجرٌمة

 فً ولٌس سنوات ثبلث عن تمل ال مدة فعلٌة ممارسة المحاماة مارس لد ٌكون أن -ب

 معاون وظٌفة مارس لد ٌكون أن أو والمانون والعدالة الحك حساب على خلل مرافعاته

 العدل وزارة دوابر أو المحاكم فً عدل منفذ أو عدل كاتب أو عدلً محمك أو لضابً

 الكلٌة من التخرج بعد سنوات ثبلث عن تمل ال مدة وأجهزتها

 أمام)  العدل وزٌر أمام لسما مجتمعا أو منفردا المضابً المعهد فً المتخرج ٌإدي -ج 

 (.حالٌا األعلى المضاء مجلس

 تعٌٌن 2/1/1988فً 3187 بالعدد( المنحل) الثورة لٌادة مجلس لرار وأجاز -د 

 عن تمل ال المحاماة مهنة فً ممارسة مدة أمضى اذا جمهوري بمرسوم لاضٌا المحامً

 من التخرج شرط من استثناء واألربعٌن الخامسة عمره ٌتجاوز ولم سنوات عشر

 المانونٌة الدراسة فً العلٌا الشهادات حملة الممارسة شرط من وٌعفً. المضابً المعهد

 .المحددة المدة خبلل للدراسة المعهد فً الممبول وٌتفرغ أعلى، أو الماجستٌر درجة من

 . سنتٌن لمدة دراسٌة اجازة مجازا المعهد فً الممبول الموظؾ ٌعتبر - هـ

 ٌنسب أن أو العام لبلدعاء أما وٌنسب لاض بوظٌفة جمهوري بمرسوم المتخرج وٌعٌن 

 بالنسبة الراتب وتحدٌد التعٌٌن لؽرض ممارسة المعهد فً الدراسة وتعد المضابً للعمل

 .الموظفٌن لؽٌر

 :الماضً بها ٌلتزم أن ٌجب التً الشخصٌة الواجبات 

 .استمامته فً الرٌبة ٌبعث ما كل عن واالبتعاد المضاء كرامة على المحافظة -1
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 خارج التصرفات على ٌنسحب وانما المضابً، العمل على ٌمتصر ال االلتزام وهذا 

 .الٌومٌة الحٌاة فً مسلكه فً أي العمل، نطاق

  .وظٌفته بحكم علٌها ٌطلع التً والوثابك والمعلومات األمور كتمان -2 

 أن وحٌث الدعوى، أطراؾ تخص ووثابك معلومات على بوظٌفٌته بحكم الماضً ٌطلع

 له ٌجوز وال ، علٌها مإتمن فؤنه ، وظٌفته بمناسبة أمامه عرضها كان الوثابك هذه

 ٌستثنى ولكن ، الدعوى بؤطراؾ ضررا تلحك لد معلومات من علٌه احتوت ما افشاء

 . جرٌمة ٌشكل ما ذلن من

  .المضاء وكرامة ٌتفك ال عمل أي أو التجارة مزاولة عدم -3 

 لعمله ٌخصصه أن ٌجب ولته جل أن اذ ، التجاري العمل مزاولة بالماضً ٌلٌك ال

 ٌفمده ذلن فؤن التجاري بالعمل انشؽل ما فاذا ، ٌنظرها التً الدعاوى ودراسة المضابً

 عن ٌبعده ذلن أن كما ، العمل هذا ٌستوجبها التً العبللات خبلل من الحٌاد صفة

 .المهنً عمله متابعة

 .فٌها عٌن التً االدارٌة الوحدة مركز فً االلامة -4

 من ٌكن لم واذا الناحٌة أو المضاء أو المحافظة مركز فً أما للعمل الماضً ٌنسب

 ٌإمن لكً االدارٌة الوحدة فً للسكن باالنتمال ٌلزم فؤنه االدارٌة الوحدات تلن سكنة

 فٌها ٌسكن التً االدارٌة الوحدة بٌن بالتنمل نفسه ارهاق وعدم سهل بشكل حضوره

 .وجسدٌا نفسٌا الماضً على ٌإثر بطبٌعته وهذا ، فٌها ٌعمل التً االدارٌة والوحدة

 .المرافعة اثناء الخاصة الكسوة ارتداء -5 

 نوع إلضفاء المحاكمة أو المرافعة بجلسات البدء عند الماضً ٌلبسه ما هً:  الكسوة 

  الضباط ٌرتدٌها التً الكسوة هً كما ، له والرسمٌة والتمٌز الولار من

 لؽاٌة لرابة أو مصاهرة بٌنهم لضاة واحدة لضابٌة هٌبة فً ٌشترن أن ٌجوز ال -6

 تربطه آخر لاض أصدره حكم فً طعنا ٌنظر أن للماضً ٌجوز وال ، الرابعة الدرجة

 .المرار صنع عملٌة فً تإثر أن العبللة هذه شؤن من ألن. المذكورة العبللة
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  :انواع ثالث والمرابة 

 .والفروع األصول بٌن ما الصلة وهً: المباشرة المرابة  -1

 أصل ٌجمعهم اشخاص بٌن ما الرابطة وهً(: الحواشً) المباشرة ؼٌر المرابة -2

 حٌث حواشً لرابة لرابتهم الذٌن كاإلخوة. لآلخر فرعا أحدهم ٌكون أن دون مشترن

 هو مشترن أصل فً ٌلتمٌان العم أبناء وكذلن ، األب هو مشترن أصل إلى ٌنتسبان

 نزلوا وان أٌضا والخاالت واالخوال والعمات األعمام الحواشً لرابة وتشمل. الجد

 الخالة ابن أو العمة كؤبن

 المصاهرة على وٌترتب الزواج عمد بسبب تنشؤ التً المرابة وهً: المصاهرة لرابة -3

 .األخر ألسرة صهرا الزوجٌن من كل ٌصبح أن

 

 الثالثة المحاضرة

 التماضً صحة ضمانات

 الدولة تموم أن ذلن فممابل ، بنفسه حمه ٌستوفً من هنان ٌعد لم انه الى انتهٌنا واذا

 علٌها نصت التً األساسٌة الحموق من الحك هذا وأصبح فرد لكل التماضً حك بضمان

 جمهورٌة دستور من 19 المادة من ثالثا الفمرة علٌه نصت ما وهذا الدول، دساتٌر

  .للجمٌع كفول مصون حك التماضً أن من 2115 لعام العراق

  :عدالته الى واالطمئنان المضاء صحة ضوابط

 .المضاء الماضً صالحٌة عدم -اوال

 ، امامه الممامة الدعوى ٌنظر الذي الماضً الى باالطمبنان المتماضً ٌشعر أن ٌتعٌن 

 المساواة بعٌن النزاع طرفً إلى ٌنظر الماضً بؤن ٌشعر عندما ٌحصل واالطمبنان

 هذا مثل فً الماضً على المشرع أوجب ولد. ذان أو الطرؾ هذا الى االنحٌاز وعلم

 توفر عند الماضً رد طلب من الخصوم مكن كما ، الدعوى نظر عن التنحً االحوال

 المرافعات لانون من( 93و 91)  المادتٌن علٌها نصت التً الرد اسباب من سبب

  .المدنٌة
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  :التنحً -اوال

 نظر من الحرج استشعر اذا للماضً المدنٌة المرافعات لانون من( 94) المادة اجازت

 على الراره فً للنظر المحكمة ربٌس على تنحٌه أمر ٌعرض أن سبب ألي الدعوى

 الحك احماق من سٌعٌمه الدعوى نظر أن من الماضً أحساس من ٌنبع وهو التنحً،

 .هو ٌمدرها ألسباب

 .الجوازي والرد الوجوبً الرد هما نوعان الماضً ورد :الرد -ثانٌا 

 نظر جواز عدم على المدنٌة المرافعات لانون من( 91) المادة نصت: الوجوبً الرد -أ

 الخصوم ألحد لرٌبا أو صهرا أو زوجا كان اذا -1 التالٌة األحوال فً للدعوى الماضً

 خصومة أبوٌه أحد أو أوالده ألحد أو لزوجه أو له كان اذا -2. الرابعة الدرجة الى

 ألحد وكٌبل كان اذا -3. أبوٌه أحد أو أوالده أجد أو زوجه مع أو الطرفٌن أحد مع لابمة

 مصاهرة أو لرابة صلة له كانت أو له ظاهرا وارثا أو لٌما أو علٌه وصٌا أو الخصوم

 مجلس اعضاء بؤحد أو علٌه المٌم أو الوصً أو الخصوم أحد بوكٌل الرابعة للدرجة

 ألصوله, لزوجها أو له كان اذا -4. مدٌرٌها أحد أو الدعوى فً طرؾ هً التً الشركة

 علٌه لٌما أو وصٌا أو عنه وكٌبل هو ٌكون لمن أو أزواجهم أو لفروعه أو ألزواجهم أو

 الدعوى فً الطرفٌن أحد عن ترافع أو افتى لد كان اذا -5. المابمة الدعوى فً مصلحة

 .فٌها شهادة أدى لد كان أو محكما أو خبٌرا أو لاضٌا نظرها له سبك لد كان أو

 لم وان حتى الدعوى ٌنظر ال أن الماضً على ٌجب الٌها المشار الحاالت جمٌع فً

 ال الوجوبً الرد حاالت من حالة توافر مع الحكم اصدار الن برده الخصوم أحد ٌتمدم

 الماضً مسلن حول الشبهات تثٌر انها كما ، للخصم والمواالة التحٌز استبعاد ٌمكن

 .التؤدٌبٌة المسإولٌة دابرة فً وتضعه

 بمٌوله ٌتؤثر فؤنه والنزاهة بالعدل الماضً اتصؾ مهما انه من المنع هذا وٌنطلك

 على والحفاظ المٌول بهذه التؤثر من حماٌته بمنعه المشرع اراد ولهذا ، ومصالحه

 بعٌن المضابً الحكم الى ٌنظر أن ٌجب ولت فً أحكامه فً والشن الرٌبة من المضاء

 فً الدعوى الماضً نظر واذا. حكم من الٌه انتهى ما بصدق والٌمٌن والثمة الرضا

 فان فٌها حكما اصدر أو فٌها اجراءات اٌة وأتخذ السابمة المادة فً المذكورة األحوال

 محكمة من صادرا كان اذا ٌفسخ الحكم أن كما ، بها ٌعتد وال باطلة تعد االجراءات

 .العمل أو الشخصٌة األحوال أو البداءة محكمة من صادرا كان اذا ٌنمض أو استبناؾ
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 :الجوازي الرد: ثانٌا

 عن نفسه تلماء من ٌمتنع ال الماضً أن فً الوجوبً الرد عن الجوازي الرد ٌختلؾ

 من سبب تحمك اذا أثارته فً الدعوى لخصوم مترون األمر وانما ، الدعوى نظر

 كان اذا -1: وهً. المدنٌة المرافعات لانون من( 93) المادة علٌها نصت التً األسباب

 لد كان أو مساكنته أو الطرفٌن أحد مإاكلة اعتاد لد كان أو عنده مستخدما الطرفٌن أحد

 .بعدها أو الدعوى الامة لبٌل هدٌة منه تلمى

 ٌستخدمهم الذي السابك أو الحدٌمة عامل أو الحارس على تسري المستخدم وكلمة

 المإاكلة على باالعتٌاد والممصود المستؤجر أو المزارع ذلن ٌشمل وال باجر الماضً

 مناسبة فً العارض الحضور ٌعد وال الٌه الدعوة ولبول الطعام الى الدعوة تكرار هو

 فً المإاكلة على االعتٌاد هذا كان سواء للرد موجبا الدعوى أطراؾ أحد ومإاكلة

 أو الخصم او الثمن دفع من هو الماضً ٌكون أن وٌستوي مطعم فً أو أحدهما منزل

 ٌعد بعدها أو الدعوى الامة لبٌل الخصوم أحد من هدٌة الماضً وتلمً. اخر صدٌما

 أحد او لزوجه تمدم أن ٌكفً وانما الماضً الى تمدم أن بالضرورة ولٌس للرد سببا

 البناء ذات فً وجودهما ٌكفً وال واحدة شمة فً االلامة فتعنً المساكنة اما ، أوالده

 فً كل واحد فندق فً السكن مجرد المساكنة مفهوم لتحمك ٌكفً وال مستملة شمة فً كل

 كان اذا -2. واحدة ؼرفة فً السكن على االعتٌاد وانما عارض وبشكل واحدة ؼرفة

. مٌل بؽٌر الحكم استطاعته عدم معها ٌرجح صدالة أو عداوة الطرفٌن أحد وبٌن بٌنه

 من استنتاجها ٌمكن وانما ، التهدٌد أو العنؾ بطابع العداوة تتسم ان۔ هنا ٌشترط وال

 وانما معٌن اطار فً حصرها ٌمكن ال مسابل وهً معٌنة دالالت أو ألوال أو اشارات

 .تمدٌرها حرٌة للمحكمة ٌعود

 مسبك رأي أي من الذهن خلو الماضً فً ٌشترط. األوان لبل رأٌا أبدى لد كان اذا -3

 عنه تسفر ما هو رأي من الماضً الٌه ٌنتهً ما ان اذ ابتداء، الدعوى نظر عند

 ثم ومن المرافعة بختام تنتهً التً الدعوى فً ٌجرٌها التً والتحمٌمات االجراءات

 ذلن تثبٌت أو شفاها ذلن كان سواء المرافعة اثناء فً رأٌا ابدى ما فاذا الحكم اصدار

 .مسبما الماضً رأي لهم بان ما اذا الخصوم من لرده مدعاة ذلن فؤن الجلسة محضر فً

 :الرد طلب اجراءات

 من مإلفة المحكمة كانت أي)  الهٌبة ربٌس أو الماضً الى بعرٌضة الرد طلب ٌمدم -أ 

 الرد اسباب على العرٌضة تشتمل أن ٌجب -ب. االستبناؾ محكمة فً كما( لضاة ثبلث
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 االستمرار الماضً ٌمتنع الحالة هذه وفً ، طلبه تإٌد اوراق من دٌه مال بها ٌرفك وان

 الرد طلب تمدٌم بعد الماضً على وٌجب -ج. الرد أسباب فً ٌفصل حتى الدعوى بنظر

 الى االوراق وترسل ، الرد طلب لتمدٌم التالٌة اٌام الثبلثة خبلل كتابة علٌه ٌجٌب ان

 لنظر بدله لاضٌا تعٌن رده لررت فاذا مستعجلة بصورة األمر فً للبت التمٌٌز محكمة

 .الدعوى نظر الهٌبة أو الماضً فٌستؤنؾ الطلب رد لررت اذا اما ، الدعوى

 دٌنار الؾ عن تمل ال بؽرامة طالبه بتؽرٌم لضت الطلب رد المحكمة لررت واذا -د

 الكثٌر تؽري المبلػ تفاهة ألن تعدٌل الى بحاجة المبلػ وهذا) االؾ خمسة عن تزٌد وال

 (.المضاء الى االساءة فً

 الماضً فٌستمر الدعوى نفس وعن نفسه الماضً لرد اخر طلبا الرد طالب لدم اذا - هـ

 معه لررت الطلب رد لررت واذا ، فٌه للبت التمٌٌز محكمة الى اجابته وٌرسل بنظرها

 ما طالبه تؽرٌم

 التمٌد دون علٌه السابك الطلب رد لرار فً لررتها التً الؽرامة ضعؾ عن ٌمل ال

  .االعلى بالحد

  (:المضاة مخاصمة) المضاة من الشكوى 

 سبب تحمك اذا المضاة من الشكوى المدنٌة المرافعات لانون من( 286) المادة اجازت

 :۔التالٌة االسبات من

 تدلٌس أو ؼش منه المشكو من ولع اذا -1

 أو التحٌز بدافع أو المانون أحكام ٌخالؾ بما وظٌفته بإداء لٌامه عند جسٌم مهنً خطؤ أو

 الخصوم الوال تؽٌٌر خاص بوجه المبٌل هذا من وٌعتبر الخصوم، بؤحد اإلضرار بمصد

 .الحكم فً الٌها لبلستناد الصالحة األوراق أو السندات اخفاء أو الشهود أو

 بمصد سواء نٌة بسوء عمله فً الماضً انحراؾ فٌهما الممصود والتدلٌس والؽش 

 ٌثبت أن المهم الخصوم ألحد أو له خاصة مصلحة لتحمٌك أو الخصوم بؤحد االضرار

 احتٌالٌة وسابل الماضً ٌستعمل أن أو ، النٌة سوء أي االنجراؾ فً الماضً لصد

 هذا إلى مٌله عن معلنا دعواه فً محما ذان أو الطرؾ هذا أن الدعوى لخصوم لٌظهر

 .مصلحة أو لصدالة الخصم
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 االهتمام بواجبه ٌهتم لاض فٌه ٌمع ال الذي الخطؤ فؤنه الجسٌم المهنً الخطؤ واما 

 ببذل مضاره وتحاشً تجنبه سهولة على فداحته تموم لصدي ؼٌر خطؤ انه او ، العادي

 فً خطبه بسبب الماضً ٌحاسب وال. المهنٌة واجباته أداء فً العادي االهتمام الماضً

 تفسٌر او تكٌٌفها او تمدٌرها او الولابع ثبوت تمدٌر فً خطبه أو معٌن اجراء صحة

 .الحسنة النٌة نطاق فً كله ذللن دام ما معٌنا تفسٌرا المانون

 لتحمٌك الماضً ٌسعى أي: الخصوم أحد لمحاباة مادٌة منفعة منه المشكو لبول -2 

 لد ٌكون أن ٌشترط وال ، الخصوم ألحد تحٌز أو الدعوى نظر وراء من معٌنة منفعة

 لو كما ، حٌن بعد اال ٌنلها لم وان بها وعد لد انه ٌكفً وانما فعبل المنفعة على حصل

 احماق عن الماضً امتنع ذا -3. عام بعد الجامعة من سٌتخرج الذي ابنه بتعٌٌن وعد

 أو له لدمت عرٌضة على االجابة عذر بؽٌر ٌرفض أن المبٌل هذا من وٌعتبر: الحك

 واصدار للمرافعة مهٌؤة دعوى رإٌة عن ٌمتنع أو مبرر بدون بشؤنها ٌمتضٌه ما ٌإخر

 بعرٌضة المحكمة هٌبة أو الماضً اعذار بعد وذلن دورها حان أن بعد فٌها المرار

 ٌتعلك فٌما ساعة( 24) مدة فً الحك ألحماق دعوته تتضمن العدل الكاتب بواسطة

 .الدعاوی فً اٌام وسبعة بالعرابض

  :الشكوى تمدٌم اجراءات 

 تعلمت اذا اال منه المشكو لها التابع االستبناؾ محكمة إلى بعرٌضة الشكوى تمدم -1

 .التمٌٌز محكمة ربٌس إلى الحالة هذه فً فتمدم االستبناؾ محكمة بربٌس الشكوى

 العدل الكاتب طرٌك عن وكٌل أو المشتكً من مولعة العرٌضة تكون أن وٌجب -2

 التً والمحكمة منه المشكو واسم الامته ومحل وحرفته المشتكً اسم على وتشتمل

 مبلػ واٌداع شكواه تثبت اسانٌد من لدٌه ما بها وٌرفك الشكوى اسباب وبٌان ٌتبعها

. التؤمٌنات هذه ٌسدد لم اذا العرٌضة تمبل وال ، المحكمة صندوق فً دٌنار االؾ ثبلثة

 عرٌضة تتضمن أن وال الحك احماق الى ودعوته الماضً اعذار ٌتضمن ال أن وٌتعٌن

 تمل ال ؼرامة ممدمها على ٌحكم واال منه المشكو بحك البمة ؼٌر عبارات أٌة الدعوى

 .دٌنار االؾ ثبلثة عن تزٌد وال دٌنار الؾ عن

 الثمانٌة خبلل تحرٌرٌا علٌها ٌجٌب أن وعلٌه بالعرٌضة منه المشكو تبلٌػ ٌجري -3 

 أو المشتكً دعوى فً ٌنظر ال أن علٌه ٌجب بها التبلٌػ وبعد ، بها التبلؽه التالٌة أٌام

 ، الشكوى فً البت حٌن الى الرابعة الدرجة حتى واصهاره الاربه تخص دعوى أي

 فٌستؤنؾ ادعاه ما اثبات عن المشتكً عجز او الشكوى لبول بعدم المرار صدر فاذا
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 الحالة هذه وفً ، الٌه انتهت التً النمطة من الدعوى فً بالنظر منه المشكو الماضً

 من لحمه عما منه المشكو وتعوٌض دٌنار( الفً) تتجاوز ال بؽرامة المحكمة علٌه تحكم

 بمً مما بعضه أو كله التعوٌض وٌستوفً التؤمٌنات مبلػ من الؽرامة وتحصل ضرر

 ٌجوز الحالة هذه وفً لتفاهتها المستحك التعوٌض لمبلػ كافٌة التؤمٌنات تعد لم) منه

 عدم بعد أخرى شكوى المشتكً لدم واذا(. مستملة بدعوی التعوٌض ٌطلب أن للماضً

 وٌستمر دٌنار االؾ خمسة ممدارها تؤمٌنات ٌودع أن فعلٌه األولى الشكوى لبول

 عجز أو الشكوى لبول علم المحكمة لررت واذا ، الدعوى بنظر الحالة هذه فً الماضً

 وتعوٌض دٌنار االؾ ثبلثة عن تمل ال بؽرامة علٌه فتحكم شكواه اثبات عن المشتكً

 .ضرر من لحمه عما منه المشكو

 الضرر بتعوٌض منه المشكو بالزام المحكمة لضت شكواه صحة المشتكً اثبت اذا -4 

 االجراءات التخاذ( األعلى المضاء مجلس) الى االمر وترفع بالمشتكً الحك الذي

 محكمة لدى تمٌٌزا به للطعن لاببل الشؤن بهذا الصادر والمرار. بحمه والتؤدٌبٌة المانونٌة

 .التمٌٌز

 :المرافعة عالنٌة -ثالثا 

 كبٌر لدر على ٌكون بؤن الماضً تلزم اذ ، التماضً ضمانات من المرافعة علنٌة وتعد 

 ووكبلبهم الخصوم حضور ظل فً ٌنظرها التً الدعوى بموضوع الدراٌة من

 ملما ٌكون ال ٌكون عندما االحراج دابرة فً ولوعه من تحسبا الحاضرٌن وجمهور

 جمهورٌة دستور من سابعا/ 19 المادة نصت ولد. ومتطلباتها الدعوى بإجراءات

 سرٌة جعلها المحكمة لررت اذا اال علنٌة المحاكم جلسات ان على 2115 لعام العراق

 على بناء ذلن كان سواء ذلن على المدنٌة المرافعات لانون من( 61) المادة ونصت ،

 العام للنظام مراعاة الخصوم أحد طلب على بناء او نفسها تلماء من المحكمة من لرار

 التنظٌم لانون من الخامسة المادة نصت كما األسرة ولحرمة العامة لآلداب مراعاة أو

 المشرع أوالها التً االهمٌة مدى جلٌا وٌبدو. ذلن على 1979 لسنة 161 رلم المضابً

 المحاكمة لاعة الى الحضور فً للجمهور السماح ووجوب الجلسة العلنٌة العرالً

 من وهنان. الدعوى اجراءات سٌر على ٌإثر ال الذي وبالشكل تستوعبه الذي بالمدر

 الجلسة فً ٌدور ما ٌكون أن ٌجب وانما فمط بالحضور تتحمك ال العبلنٌة أن ٌرى

 ذلن ٌشكل وكؤنما ، الماعة فً الجمهور وجود من الؽرض وهو الجمٌع من مسموعا

 .المضابً العمل على شعبٌة رلابة
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 .الدعوی نمل: رابعا

 الى محكمة من الدعوى نمل المدنٌة المرافعات لانون من( 97) المادة فً المشرع اجاز

 الى ٌإدي الدعوى رإٌة فً كان أو لانونٌة ألسباب التمٌٌز محكمة من بمرار اخرى

 من كضمانة وذلن مناسبا االتحادٌة التمٌٌز محكمة تراه سبب أي أو باألمن االخبلل

 الطعن جهات بٌن ولٌس الموضوع محاكم على ٌمتصر النمل ان اال. التماضً ضمانات

 أو الجناٌات أو العمل أو الشخصٌة األحوال أو البداءة محكمة من النمل ٌجوز أي

 محكمة بٌن النمل ٌجوز ال انه اال ، اخرى منطمة فً المحاكم ذات الى التحمٌك

 . اخرى تمٌٌزٌة استبناؾ محكمة الى التمٌٌزٌة بصفتها االستبناؾ

 المضائٌة المعونة: خامسا 

 ، الممررة المضابٌة الحماٌة على الحصول دون حاببل الحال فمر ٌكون ال أن ٌتعٌن 

 وفً الدعوى عرٌضة تمدٌم عند مالٌة رسوم دفع تستوجب الحماٌة هذه كانت ولما

 بمنحها وذلن المضابٌة المعونة مسؤلة المشرع عالج لذا ، الدعوى من الحمة مراحل

 بممتضى ترفع التً الطعون فً أو المضابٌة الرسوم تحمل على ٌمدرون ال الذٌن للفمراء

 لؤلشخاص منحها ٌجوز وانما الطبٌعٌة األشخاص على ذلن ٌمتصر وال. المانون

 . عملها فً الربح تبؽً ال التً المعنوٌة

 االحتمال هذا كان وان الدعوى کسب واحتمال الفمر حالة لٌام المعونة لمنح وٌشترط

 التً المحكمة الى الطلب وٌمدم. النتٌجة هذه الى ممدماته تإدي أن وانما ٌمٌنً ؼٌر

 فمر شهادة وٌرفك وأسانٌده الدعوى ولابع الطلب فً وٌبٌن الطعن او الدعوى تنظر

 مإلتا اعفابه المضابٌة المعونة لرار صدور على وٌترتب المحلً، المجلس من مإٌدة

 بناء التنفٌذ دابرة لبل من الرسوم تحصل الدعوى كسب واذا المضابٌة، الرسوم كافة من

 سٌر أثناء الفمر حالة زالت واذا للخزٌنة اٌرادا وتمٌد المحكمة لاضً من لرار على

 المعونة لرار صدر من والزام المضابٌة المعونة لرار تلؽً أن للمحكمة جاز الدعوى

 .الماضً من مذكرة على بناء الرسوم بدفع لصالحه

 لؤلشخاص المضابٌة المعونة تمدٌم 1981 لسنة 114 رلم العدلٌة الرسوم لانون واجاز 

 تمدٌم المعدل 1965 لسنة 173 رلم المحاماة لانون أجاز كما والمعنوٌة، الطبٌعٌة

 دفع عن العاجزٌن المعسرٌن االشخاص الى المضابٌة المعنوٌة او) المانونٌة المساعدة

 المحاكم احدى طلبت اذا او المحامٌن، من عنه ٌدافع من ٌجد لم او المحاماة أتعاب

 محكمة كل فً تإلؾ لجنة طرٌك عن وذلن. عنهم للدفاع حدث أو متهم عن محام تعٌٌن
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 عن بالدفاع المنتدب المحامً وٌموم المحامٌن نمابة تختارهم محامٌن ثبلثة من استبناؾ

 مجانا المضابٌة المعونة طالب

 

 الرابعة المحاضرة

 األولى الدرجة محاكمل المضائٌة التمسٌمات

 :ٌلً ما العراق فً األولى الدرجة محاكم تشمل

 تشكٌل وجوب على المضابً التنظٌم لانون من( 21) المادة تنص: البداءة محكمة -اوال 

 النواحً فً تشكٌلها وٌجوز. لضاء أو محافظة كل مركز فً أكثر أو بداءة محكمة

 للمحكمة المكانً االختصاص توسٌع وله( األعلى المضاء مجلس ربٌس) ٌصدره ببٌان

 ناحٌة أو لضاء من اكثر الى

 ضمن الداخلة األمور فً للنظر أكثر أو واحد لاض من البداءة محكمة وتنعمد 

 عن التنفٌذ دوابر استملت إذ ، للتنفٌذ لاضٌا األول البداءة لاضً ٌعد ولم ، اختصاصها

 من عدل منفذ تعٌٌن واصبح العدل وزارة الى بتابعٌتها األعلى المضاء مجلس

 المدٌن حبس لرار أن اال ، اختصاصها

 وانما ، العدل المنفذ صبلحٌة من لٌس بذمته المترتب الدٌن دفع فً مماطلته عند

 اختصاص دابرة فً األول البداءة لاضً على العدل المنفذ لبل من األوراق تعرض

  .الطلب رفض أو بحبسه المرار لٌتخذ التنفٌذ دابرة

 .الشرعٌة المحكمة. الشخصٌة األحوال محكمة: ثانٌا

 أو شخصٌة احوال محكمة تشكٌل على المضابً التنظٌم لانون من( 26) المادة تنص 

 لاض من الشخصٌة األحوال محكمة وتنعمد بداءة محكمة فٌه توجد مكان كل فً أكثر

 البداءة محكمة لاضً وٌعد ، الشخصٌة األحوال مسابل فً بالنظر وتختص واحد

 .لاضٌا فٌها ٌكن لم اذا الشخصٌة األحوال لمحكمة لاضٌا المسلم

  :العمل محكمة -ثالثا 

 مجلس ربٌس ٌعٌنه واحد لاض من وتنعمد محافظة كل فً أكثر أو عمل محكمة تشكل

 .االستبناؾ محكمة ربٌس من التراح على بناء االعلى المضاء
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  :الشخصٌة المواد محكمة: رابعا

 ولكنها المضابً التنظٌم لانون فً األولى الدرجة محاكم ضمن ترد لم المحكمة هذه

 المضاء مجلس لربٌس" تنص والتً المذكور المانون من( 22) للمادة استنادا تشكل

 فً للنظر بداءة محكمة تشكٌل االستبناؾ محكمة ربٌس من التراح على بناء األعلى

 الشخصٌة االحوال بنظر المحكمة هذه وتختص" الدعاوى من أكثر أو واحد نوع

 ال الذٌن المسلمٌن واألجانب المسلمٌن ؼٌر من واألجانب المسلمٌن ؼٌر من للعرالٌٌن

 .كتركٌا اإلسبلمٌة الشرٌعة بلدهم ٌطبك

  :االستئناف محاكم

 من كاؾ وعدد ربٌس من وتتؤلؾ أكثر أو محافظة لمحاكم العلٌا المضابٌة الهٌبة هً

 استبناؾ محكمة اآلن وٌوجد. المانون فً المبٌنة االختصاصات وتمارس الربٌس نواب

 فً أحدهما استبناؾ محكمتً تشكٌل تم حٌث بؽداد محافظة عدا محافظة كل مركز فً

 أحد أو ربٌسها برباسة وهٌباتها االستبناؾ محكمة وتنعمد. الكرخ فً واألخرى الرصافة

 عضوٌة أو االستبناؾ محكمة ولاضً أحدهم أو نوابه من ناببٌن وعضوٌة ، نوابه

 .لضاتها من لاضٌٌن

 :التمٌٌز محكمة 

 لم ما المحاكم جمٌع على المضابٌة الرلابة تمارس التً العلٌا المضابٌة الهٌبة وهً 

 ٌمل ال ولضاة للربٌس نواب وخمسة ربٌس من وتتؤلؾ ذلن، خبلؾ على المانون ٌنص

  .بؽداد ممرها وٌكون ثبلثٌن عن جمٌعا عددهم

 التمٌٌز محكمة هٌبات

 أو ؼٌابه عند نوابه ألدم أو التمٌٌز محكمة ربٌس برباسة وتنعمد: العامة الهٌبة - أوال 

 .فٌها العاملٌن المحكمة ولضاة نوابه وعضوٌة فٌها اشتراكه من لانونً مانع وجود

 أو ؼٌابه عند نوابه ألدم أو التمٌٌز محكمة ربٌس برباسة وتنعمد: الموسعة الهٌبة: ثانٌا 

 .لضاتها من عشرة عن ٌمل ال ما وعضوٌة فٌها اشتراكه من لانونً مانع وجود

 الدعاوى فً الصادرة والمرارات األحكام فً بالنظر وتختص: المدنٌة الهٌبة ثالثا 

 .المانون ألحكام وفما الصادرة األخرى المتفرلة والمواد المدنٌة
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 من الصادرة والمرارات األحكام فً بالنظر وتختص: الشخصٌة األحوال هٌبة: رابعا 

 الهٌبة هذه تنظر أن العمل جرى ولد المانون ألحكام طبما الشخصٌة األحوال محاكم

 الطعون فً تنظر التكوٌن ثبلثٌة هٌبة وهً: العمل لضاٌا هٌبة -خامسا الشخصٌة المواد

  العمل. لانون فً عٌها المنصوص

 المحاكم من الصادرة والمرارات األحكام فً بالنظر وتختص:  الجزابٌة الهٌبة: سادسا

 .الجزابٌة

 حالة وفً الرباسة هٌبة من بمرار سنة كل بداٌة فً الهٌبات رإساء اختٌار وٌجري 

 كل بداٌة فً الهٌبات تشكٌل وٌتم ، المحكمة لضاة من االلدم محله ٌحل أحدهم ؼٌاب

 .الموسعة الهٌبة فٌها بما سنة

  :المحاكم اختصاص 

 ما محكمة واختصاص معٌنة دعوى فً المانون بممتضى الحكم سلطة هو: االختصاص

 .فٌها الفصل لها ٌجوز التً المضاٌا من نصٌبها ٌعنً

 :انواع ثبلث واالختصاص

 المكانً واالختصاص النوعً واالختصاص الوظٌفً أو الوالبً االختصاص

  :العرالٌة للمحاكم الدولً المضابً االختصاص 

 اذ ، العرالٌة المحاكم والٌة نطاق المدنٌة المرافعات لانون من( 29) المادة أوضحت

 ما اال العراق فً والخاصة العامة والمعنوٌة الطبٌعٌة األشخاص جمٌع على تسري

  .خاص بنص استثنً

 للمحاكم الدولً المضابً االختصاص الى المدنٌة المرافعات لانون ٌتعرض ولم 

 السابعة والمادة المدنً المانون من( 15- 14) المواد علٌه نصت بما واكتفً العرالٌة

 لانون فً النصوص وبعض 1931 لسنة 28 رلم االجنبٌة األحكام تنفٌذ لانون من

 .الشخصٌة األحوال

 :المدنً المانون من( 15و 14)  المادتٌن ظل فً الدولً المضابً االختصاص 

 العراق محاكم أمام العرالً ٌماضً"  أن على المدنً المانون من( 14) المادة نصت -أ 

 مع ٌتسك النص وهذا". الخارج فً منها نشؤ ما حتى حموق من ذمته فً ترتب عما
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 محكمة فً تمام والمنمول الدٌن دعوى ان اذ المكانً لبلختصاص المنظمة االحكام

 الدٌن سبب نشؤ وسواء عرالٌا أم اجنبٌا المدعً كان ان ٌهم وال ، علٌه المدعى موطن

 المنمول وجود بشرط منمول أم دٌن الدعوى محل كان وسواء الخارج فً أو العراق فً

 على الدولة لسٌادة تجسٌد العراق محاكم امام العرالً مماضاة مبدأ وٌعد ،.العراق فً

 .الدولة اللٌم فً الموجودٌن مواطنٌها

 فً العراق محاكم أمام االجنبً ٌماضى" المدنً المانون من( 15) المادة نصت -2 

 :التالٌة األحوال

 بخصوصه الدعوى مباشرة ٌمكن ال فؤنه العراق فً ٌكن لم فاذا. العراق فً وجد إذا -أ 

 عن مماضاته ٌمكن عارضا كان ولو العراق فً فوجوده علٌه، السٌطرة امكانٌة لعدم

 .ضده الممامة الدعوى

 فٌه موجود بمنمول أو العراق فً موجود بعمار متعلك حك فً المماضاة كانت اذا. ب 

 وانما النزاع أطراؾ لٌس الحالة هذه مثل فً االختصاص ومناط. الدعوى رفع ولت

 .العراق فً المنمول أو العمار وجود

 كان أو التنفٌذ واجب كان أو العراق فً ابرامه تم عمدا التماضً موضوع كان اذا -ج 

 على الدولة سٌادة هو االختصاص هذا واساس. العراق فً ولعت حادثة عن التماضً

 خارج الدعوى الامة ولت الموجود األجنبً على حتى االختصاص هذا وٌجري اللٌمها

 مع عرالً شخص تعالد لو كما. النص هذا ٌحكمها الدعوى كانت الموجود العراق

 أو العراق، فً انعمد العمد فهنا له معمل تورٌد على العراق فً موجود اجنبً صناعً

 العراق فً له فنٌة استشارات خدمات تمدٌم على سوٌسري مهندس مع عربً ٌتعالد أن

 العراق فً اصطدام حادثة اجنبً ٌرتكب أن أو ، العراق فً التنفٌذ واجب العمد فهنا ،

 .العراق فً تمام التعوٌض دعوى فؤن
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 الخامسة المحاضرة

 (الوظٌفً)  الوالئً االختصاص

 بما والمعنوٌة الطبٌعٌة األشخاص على العرالٌة للمحاكم العامة الوالٌة الى سابما اشرنا 

 النص وهذا.  المدنٌة المرافعات لانون من( 29) المادة علٌها نصت والتً الحكومة فٌها

 تعبٌر هو الذي المانون إلرادة تخضع الدولة عن تصدر التً التصرفات كل ان ٌعنً

 ولكن. تمٌٌز دون شرعٌتها أو مشروعٌة السلطات منه تستمد الذي الشعب ضمٌر عن

 كان واذا العلٌا، ومصلحتها الدولة سٌادة تتطلبها استثناءات ثمة وانما بالمطلك لٌس ذلن

 الجمهورٌة ربٌس ٌصدرها التً والمرارات المراسٌم عد لد 1971 عام دستور

 لصبلحٌته وفما الجمهورٌة ربٌس لتوجٌهات تنفٌذا تتخذ التً االدارٌة والمرارات

 لم 2115 عام دستور فؤن ، المضاء لرلابة تخضع ال التً السٌادة اعمال من الدستورٌة

 من( 111) المادة نصت اذ ، مشروعٌتها مرالبة للمضاء واجاز الوصؾ بهذا ٌعتبرها

 اداري لرار و عمل أي تحصٌن على الموانٌن فً النص ٌحظر" الٌه المشار الدستور

 ."الطعن من

 :وهً لابمة تزال ال استثناءات ثمة ان اال 

 لسنة 161 رلم المضابً التنظٌم لانون من العاشرة المادة نصت:  السٌادة اعمال - اوال 

 السٌادة واعمال". السٌادة اعمال من ٌعتبر ما كل فً المضاء ٌنظر ال""  على 1979

 وعرفت. ادارة جهة ال حكم سلطة باعتبارها الحكومة عن تصدر التً األعمال هً

 هً -والمضاء الفمه به جرى حسبما - السٌادة أعمال بؤن لها لرار فً التمٌٌز محكمة

 هذه بممتضى فتباشرها ادارة سلطة ال حكم سلطة باعتبارها تصدر التً األعمال تلن

 اضطرارا تتخذها أو خارجٌة أو داخلٌة األخرى بالسلطات عبللتها لتنظٌم العلٌا السلطة

 ٌتعلك وعندما(. الخارج فً سٌاستها عن للذود أو الداخل فً الدولة كٌان على للمحافظة

 كان سواء النوع هذا من دعوى فً النظر عن ٌمتنع المضاء فؤن ، السٌادة بؤعمال األمر

 لبول عدم ٌعنً ال ذلن أن اال. عنه الناشا الضرر تعوٌض أو وإلؽابه إلٌمافه ذلن

 كان اذا عما اوال ٌتحمك أن علٌه وانما ابتداء الامتها عند فٌها والسٌر للدعوى الماضً

 ٌكن لم اذا نظرها فً ٌمضً أو الدعوى رد فٌمرر السٌادة اعمال من عمبل ٌعد المرار

 .الوصؾ بهذا

 الدبلوماسٌة بالحصانة ٌتمتعون الذٌن على الممامة الدعاوى: ثانٌا 
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 لسنة 4 رلم العراق فً السٌاسٌٌن الممثلٌن امتٌازات لانون من األولى المادة تنص 

 وفك حاشٌتهم من هم الذٌن واالشخاص األجنبٌة للدول السٌاسٌٌن الممثلٌن آن)  1935

(. والجزابٌة والتجارٌة المدنٌة األمور فً المحاكم سلطة من مصونون الدولً التعامل

 تمتع على 1961 لسنة الدبلوماسٌة للعبللات فٌنا اتفالٌة من( 31) المادة أن كما

 استثنت انها اال ، علٌها المولعٌن من والعراق الدبلوماسٌة، بالحصانة الدبلوماسً

 :التالٌة الحاالت

 المعتمد الدولة اللٌم فً الكابنة الخاصة العمارٌة باألموال المتعلمة العٌنٌة الدعاوى -أ

. البعثة اؼراض فً االستخدامها المعتمدة الدولة عن بالنٌابة لها حٌازته تكن لم ما لدٌها

 مدٌرا أو منفذا بوصفه فٌها ٌدخل والتً والتركات االرث بشإون المتعلمة الدعاوى. ب

. ج. المعتمدة الدولة عن بالنٌابة ال نفسه عن باألصالة وذلن له موصی أو ورٌثا أو

 خارج لدٌها المعتمد الدولة فً ٌمارسه تجاري أو مهنً نشاط بؤي المتعلمة الدعاوى

 أن للسفٌر لٌس بؤنه لها لرار فً التمٌٌز محكمة ذهبت ولد. الرسمٌة وظابفه نطاق

 عن المثل باجر للمطالبة المدعٌة ألامتها التً الدعوى فً الدبلوماسٌة بحصانته ٌتمسن

 الذي التجاري النشاط نطاق فً تدخل االٌجار عمود ألن السفٌر لبل من المستؤجرة الدار

 الحصانة من مستثنی وٌعتبر الرسمٌة وظٌفته مكان خارج الدبلوماسً ٌمارسه

 .الدبلوماسٌة

 ذلن ٌعد ولم: معٌنة دعاوى فً النظر من المحاكم منع على المانون ٌنص عندما ثالثا 

 منع والذي 2115 لسنة 17 رلم المانون صدور بعد الحاضر الولت فً به مسموحا

 .فٌه النظر من المحاكم ٌمنع نصا الموانٌن تضمٌن

 النظر فً محكمة والٌة تحدٌد االختصاص من النوع بهذا ٌمصد: النوعً االختصاص 

 ال أي ، العام النظام من ٌعتبر االختصاص من النوع وهذا الدعاوی من معٌن نوع فً

 اتفاق كل باطبل وٌمع منازعاتهم فً استبعاده على االتفاق الدعوى ألطراؾ ٌجوز

 .ذلن خبلؾ

 : االولى الدرجة لمحاكم النوعً االختصاص:  أوال

 بدرجة ٌصدر ما منها الدعاوى من نوعٌن تنظر المحكمة وهذه: البداءة محكمة. أ 

 االستبناؾ محكمة أمام تمٌٌزا به ٌطعن وانما ، باالستبناؾ الطعن ٌمبل ال أي أخٌرة

 المرافعات لانون ممن( 31) المادة علٌها نصت التً الدعاوى وهً ، التمٌٌزٌة بصفتها

 .المدنٌة
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 .دٌنار ملٌون على لٌمتها تزٌد ال التً والمنمول الدٌن دعاوى -1 

 الشٌوع و. منهما كل لٌمة بلؽت مهما المنمول أو العمار فً الشٌوع ازالة دعوى -2

 شركاء فهم شٌبا أكثر أو اثنان ملن اذا بانه المدنً المانون من( 1/1161) المادة عرفته

 .ذلن ؼٌر على الدلٌل ٌمم لم اذا متساوٌة الحصص وتحسب الشٌوع على

 التعوٌض لٌمة تتجاوز ولم بالتبعٌة رفعت اذا عنها التعوٌض وطلب الحٌازة دعاوى -3

 ودعوى الٌد رفع ودعوى التعرض منع دعوی) ثبلث الحٌازة ودعاوى(. دٌنار ملٌون) 

  .المدنً المانون من بعدها وما 1154 المواد ونظمتها( الجدٌدة األعمال ولؾ

 العمار اٌجار لانون احكامها ونظم) األجرة ممدار بلػ مهما المؤجور تخلٌة دعوى -4

 السابك فً كان كما العمار بإٌجار خاصة محاکم هنان تعد ولم(. 1979 السنة 78 رلم

 الدٌون من المستحمة االلساط دعوى -5(. البداءة محكمة اختصاص من اصبحت وانما

 كان اذا دٌن من المتبمً وكذلن دٌنار(  ملٌون)  على ممدارها ٌزٌد ال أن على الممسطة

 الملٌون على ٌزٌد الذي الدٌن أصل ألثبات الدعوى آلت اذا اما.  ألل أو دٌنار ملٌون

 -6. المدفوع بالرسم االحتفاظ مع المختصة البداءة محكمة الى الدعوى فتحال دٌنار

 تنص التً االخرى الدعاوى

 وفك التملٌن ودعاوى االستمبلن کدعاوی. ) بها البداءة محكمة اختصاص على الموانٌن

 تنفٌذ لانون من الثالثة المادة احكام وفك االجنبٌة األحكام تنفٌذ طلب -7(. 1198 المرار

 و المستعجل بالمضاء الخاصة المسابل -8. 1981 السنة 31 رلم االجنبٌة األحكام

 -و. المدنٌة المرافعات لانون من( 216) المادة بؤحكام المشمولة والمرارات الوالبً

. ب(. المدنً المانون من( 271) المادة احكام وفك المفلسٌن على الحجر لضاٌا

 -1: والتمٌٌز لبلستبناؾ لابلة أولى بدرجة البداءة محكمة تنظرها التً الدعاوى

 التفلٌسة عن ٌنشؤ وما االفبلس دعاوى -2. دٌنار ملٌون على لٌمتها تزٌد التً الدعاوى

 تصفٌة تعد لم: الشركات تصفٌة دعاوى -3. التجارة لانون فً الممررة األحكام وفك

 اختصاص من الشركات

 اذ 1997 لسنة 21 رلم الشركات لانون على أجراه الذي التعدٌل بعد البداءة محكمة

 عند الشركة بتصفٌة للشركة العمومٌة الجمعٌة الشركات لانون من( 158) المادة خولت

 فٌما المذكور المانون من( 147) بالمادة الواردة انمضابها اسبابا من سبب أي تحمك

 عدم حالة وفً تؤسٌسها عمد فً منصوص هو لما وفما البسٌطة الشركة تصفٌة ٌجري
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)  المحكمة من فبمرار واال باإلجماع الشركاء علٌها ٌتفك التً فبالطرٌمة نص وجود

 لانون من( 166) المادة نصت:  العمل محكمة -ج(. الشركات لانون من( 194 المادة

 الدعاوى -1: ٌؤتً بما العمل محكمة اختصاص على 2115 لسنة 37 رلم العمل

 المنصوص والجزابٌة المدنٌة والمنازعات والمضاٌا

 المإلتة المرارات -2. للعمال االجتماعً والضمان التماعد ولانون المانون هذا فً علٌها

 بنظرها فتختص عمل محكمة وجود عدم حالة وفً اختصاصها فً الداخلة الدعاوى فً

( ثالثا الفمرة حسب المستعجلة المضاٌا من العمل دعاوى واعتبرت. بها البداءة محكمة

 لانون احكام والجزابٌة المدنٌة الدعاوى نظر عند وٌراعً. الٌها المشار المادة من

 بطرٌك للطعن احكامها وتخضع. الجزابٌة المحاكمات اصول ولانون المدنٌة المرافعات

 منه( 167) المادة ونصت والتمٌٌز المحاكمة واعادة الؽٌابً الحكم على االعتراض

 الطعون فً للنظر( العمل لضاٌا هٌبة)  تسمى التمٌٌز محكم فً ثبلثٌة هٌبة تشكٌل على

 .المانون هذا فً علٌها المنصوص

 على المدنٌة المرافعات لانون من( 311) المادة نصت: الشخصٌة األحوال محكمة. د 

 :وهً الشخصٌة األحوال محكمة اختصاصات

 وسابر وفسخ وطبلق وفرلة وحضانة ونسب ونفمة مهر من به ٌتعلك وا الزواج -1

 .الزوجٌة األمور

 ..المٌم ونصب والوصٌة والمٌمومة والوصاٌة الوالٌة -2

 فً المتولً وترشٌح ومحاسبته وعزله المتولً ونصب الذري الولؾ على التولٌة -3 

 .الولفٌة حجة واصدار المشترن أو الخٌري الولؾ

 .الرشد اثبات و ورفعه الحجر -4

 الشرعٌة المسامات فً اإلرثٌة الحصص وتعٌٌن التركات وتحرٌر الوفاة اثبات -5 

 الورثة بٌن وتوزٌعها

 .به ٌتعلك وما المفمود -6
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 أم هو أحً ٌعلم ال بحٌث ؼاب من" بؤنه المفمود العرالً المدنً من( 36) المادة عرفت

 لانون من( 86) المادة وعرفته" شؤن ذي كل طلب على بناء مفمودا بكونه ٌحكم مٌت

 ."مماته من حٌاته تعرؾ وال أخباره انمطعن الذي الؽابب" بؤنه الماصرٌن رعاٌة

 .الوفاة وحجة. ثانٌة امرأة من بالزواج االذن حجة اصدار -7

  الزوجٌة بٌت اثاث دعاوى -8

 األحوال محاكم تنظرها التً الدعاوى فً المحاماة بؤتعاب المطالبة دعاوى -9

  .الشخصٌة

 :الشخصٌة المواد محكمة: هاء

 فً الٌه مشار اختصاصها ولكن المضابً التنظٌم لانون فً المحكمة هذه اسم ٌرد لم 

 والمادة المعدل 1931 لسنة 78 لم لؤلجانب الشخصٌة األحوال لانون من الثانٌة المادة

 الشخصً األحوال لضاٌا بنظر تختص وهً ، المدنٌة المرافعات لانون من( 33)

 ٌطبك الذٌن المسلمٌن ولؤلجانب ، المسلمٌن ؼٌر من ولؤلجانب المسلمٌن ؼٌر للعرالٌٌن

 الحالة دعاوی بنظر وتختص االسبلمٌة الشرٌعة أحكام ولٌس مدنً لانون علٌهم

 والمٌراث والنفمة والنسب والحضانة ،(والطبلق والتفرٌك والمهر الخطبة) الزوجٌة

 النفمات ٌخص فٌما المستعجل والمضاء والحجر والوصاٌا والولؾ وتحرٌر والوصٌة

 .المإلتة

  :االستبناؾ لمحكمة النوعً االختصاص: ثانٌا 

  :االختصاصات من نوعٌن االستبناؾ محكمة تمارس

 وٌتم التماضً درجات من ثانٌة درجة تكون أن بمعنى أي: االستبنافً االختصاص -

 فً علٌها والمنصوص اولى بدرجة البداءة محكمة من الصادرة باألحكام أمامها الطعن

 اذا موضوع محكمة تعد الوصؾ بهذا وهً ، المدنٌة المرافعات لانون من( 32) المادة

 البلزمة التحمٌمات اجراء حٌث من اختصاص حٌث من البداءة محكمة به تموم بما تموم

 التً الدعاوى أمامها وتستؤنؾ. معاٌنة أو كشؾ إجراء أو خبراء وانتخاب الدعوى فً

  .الشركات تصفٌة فً الصادرة والمضاٌا دٌنار ملٌون على لٌمتها تزٌد
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 األحكام فً تمٌٌز محكمة صفة ٌتخذ االختصاص وهذا: التمٌٌزي االختصاص -

 المرافعات لانون من( 31) المادة فً علٌها والمنصوص الصفة بهذه بنظرها المختصة

 االستمبلن دعاوى مثل اخرى ولضاٌا ، سابما الٌها اشرنا وأن سبك والتً المدنٌة

 من الصادرة المرارات ، المعدل 1977 لسنة 1198 المرار وفك التملٌن ودعاوی

 واالحوال البداءة محاكم من الصادرة والمرارات ، الماصرٌن ورعاٌة العدل المنفذ

 .مدنٌة مرافعات( 216) بالمادة الواردة المرارات ٌخص فٌما الشخصٌة

  :التمٌٌز لمحكمة النوعً االختصاص -ثالثا 

 :ٌلً بما التمٌٌز محكمة تختص

  االستبنافٌة بصفتها االستبناؾ محكمة من الصادرة األحكام فً تمٌٌزا النظر -1

 .ممطوع لرسم والخاضعة اولى بدرجة الصادرة البداءة محكمة أحكام -2

  .الشخصٌة األحوال محكمة ولرارات أحكام -3

 .العمل محكمة ولرارات أحكام -4

 .المضاة من الشكوى بشؤن الصادرة المرارات ونظر الدعوى بنمل البت -5

 

 السادسة المحاضرة

 المكانً االختصاص

 محكمة لكل إن وٌعنً المحلً، باالختصاص العربٌة التشرٌعات بعض فً ٌسمى ما أو

 من األخرى المحاكم سابر دون الدولة أجزاء من جزء أي ، معٌنة اختصاص دابرة

 تحدٌد فً المشرع وٌتوخى. المكانً اختصاصها ضمن تمع منازعات فً طبمتها

 :۔التالٌٌن االعتبارٌن مكانٌا المختصة المحكمة

 

 للمدعً ٌكفل الذي الولت ففً ، الدعوى فً الخصوم بٌن عادلة موازنة تحمٌك -أ 

 ٌضمن ، مستنداته فٌه ٌعد رحب زمنً سمؾ وفً دعواه فٌه ٌرفع الذي الولت اختٌار

 رفع أن ٌستلزم مما ، الدفاع فً المشاق تحمل عدم علٌه للمدعى الولت ذات فً

 .الذمة براءة األصل ألن منه المرٌبة المحكمة إلى الدعوى
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 االحاطة ؼٌره من اكثر بإمكانه ٌكون الذي الماضً لبل من الدعوى نظر توخً -ب 

 للمدعً خٌارات عدة المشرع ٌعطً لد كما. منه لمربه الدعوى موضوع بتفاصٌل

 تبعا المكانً االختصاص وٌتحدد. الشخصٌة األحوال لضاٌا فً كما الدعوى إللامة

 ,(ناحٌة – لضاء -محافظة)  االدارٌة للتمسٌمات

 :المكانً االختصاص لواعد 

 الدعوى الامة المشرع الزم: العماري العٌنً الحك دعوى فً المكانً االختصاص -1 

 على االمر تسهٌل والمصد ، العمار فٌها ٌوجد التً المحكمة فً العماري العٌنً بالحك

 من المحكمة

 إلى االنتمال تستوجب والتً النزاع تخص التً األمور على واالطبلع المعاٌنة حٌث

 عند او ، المثل بؤجر المطالبة أو التجاوز رفع حالة فً كما مرة من األكثر العمار محل

 .العمار ببٌع التنفٌذ

 أو معامبلته مركز أو علٌه المدعى موطن محكمة فً المنمول أو لدٌن دعوى تمام -2

 إللامة الطرفان اختاره الذي المحل أو التنفٌذ محل أو االلتزام فٌه نشؤ الذي المحل

 خٌارات عدة أمام والمنمول الدٌن لضاٌا فً المدعً أمام المشرع وضع ولد ، الدعوى

 أخضعه االختٌار دام ما الدعوى بنظر المختصة هً تعد ٌختار واٌهما ، الدعوى إللامة

 مرافعات( 37) المادة من الثانٌة الفمرة وعالجت إلرادته المشرع

 فً الدعوى الامة فؤجاز مترابطا كان أو االدعاء واتحاد علٌهم المدعى تعدد حالة مدنٌة

 والدعاوى االفبلس دعوى فتمام تاجرا علٌه المدعى كان واذا.. أحدهم الامة محل

 محكمة فً الدعوى فتمام متاجره تعددت واذا المفلس متجر محكمة فً عنه الناشبة

 اعتزل واذا(. مرافعات 39 المادة)  التجارٌة ألعماله ربٌسٌا مركزا اتخذه الذي المحل

 .علٌه المدعى موطن لها التابع بالمحكمة الدعوى فتمام توفً أو التجارة التاجر

 دور فً التً أو المابمة المعنوٌة باألشخاص المتعلمة المسابل فً الدعوى وتمام 

 الدعوى كانت واذا الربٌسً، ادارتها مركز دابرتها فً ٌمع التً بالمحكمة التصفٌة

 أو اإلدارة مركز بمحكمة الامتها جاز المعنوي الشخص فرع مع معاملة عن ناشبة

 ٌكن لم واذا(.  مدنٌة مرافعات 38 المادة)  الفرع ذلن بدابرتها ٌمع التً المحكمة

 فً ٌمع التً المحكمة فً الدعوى فتمام العراق فً سكن وال موطن علٌه للمدعى
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 فتمام العراق فً سكن وال موطن للمدعً ٌكن لم فإن سكنه، أو المدعً موطن دابرتها

 .بؽداد مدٌنة محاكم فً الدعوى

 الشخص فٌه ٌمٌم الذي المكا: بؤنه المدنً المانون من( 42) المادة عرفته كما والموطن 

 41 المادة)  موطن من أكثر للشخص ٌكون أن وٌجوز مإلته أو دابمة بصفة عادة

 أمام فتمام المحاماة واجور الدعوى بمصارٌؾ الخاصة الدعوي واما(. مدنٌة مرافعات

 او اختصاصها فً أصبل تدخل لم ولو الدعوى اساس فً لضت التً المحكمة

 مع المشرع ٌتعامل لم اذ, والتمٌٌز واالستبناؾ الجزاء محاكم باستثناء وذلن صبلحٌتها

 فً االختصاص وٌمنح المدعً بذمة دٌن انها على المحاماة واتعاب الدعوى مصارٌؾ

 فً لضت التً المحكمة أن ممدمتها فً ٌمع عدٌدة العتبارات موطنه المحكمة نظرها

 بتلن توكٌله عند المحامً بذلها التً الجهود تمدٌر على األلدر هً الدعوى اساس

 المحكمة رإٌة توجٌه فً ساهمت ودفوع لوابح من لدمه ما على المطلعة وهً المهمة

 .موكله لصالح للحكم

 بهما الخاصة الدعوى نظر من والتمٌٌز واالستبناؾ الجزاء محاكم المشرع واستثنى 

 ٌتوكل فمد. لبلهما من نظرت الدعاوى المحاماة واتعاب المصارٌؾ كانت وان حتى

 مع وٌختلؾ التمٌٌز أو االستبناؾ أو الجزاء محكمة أمام منظورة دعوی عن المحامً

 الدعوى الامة ٌجوز ال الثبلث والمحاكم ، الممدرة ؼٌر أو الممدرة األتعاب بشؤن موكله

 فً والمصارٌؾ المحاماة اتعاب تعد اذ ، المحاماة واتعاب بالمصارٌؾ للمطالبة امامها

 المكانً االختصاص ألحكام وفما الامتها ٌستوجب مما الخصم بذمة دٌنا الحالة هذه

 نزاع كل رفع اوجبت لد المحاماة لانون من( 62) المادة ان اال ، الدٌن بدعوى الخاص

 ، دابرتها فً المحامً مكتب ٌمه التً المختصة المحكمة الى المحاماة بؤتعاب ٌتعلك

 ألنها مرافعات( 41) المادة وجود ظل فً اهمالها ٌمكن ال الٌها المشار المادة كانت واذا

 بالمطالبة تتعلك التً الحالة فً الزاما ٌصبح الٌها الروح اعادة ان اال علٌها، لٌدا تعتبر

 .التمٌٌز او االستبناؾ او الجزاء محاكم أمام المنظورة للدعاوى

 :الشخصٌة األحوال دعاوى -3

 تمام أن ٌجوز ذلن ومع ، علٌه المدعى الامة محكمة فً الشخصٌة األحوال دعوى تمام

 فً الطبلق أو التفرٌك دعوى تمام أن ٌجوز كما العمد، محل بمحكمة الزواج دعوى

  .الدعوى سبب فٌه حدث الذي المحل محكمة فً أو المحكمتٌن هاتٌن احدى
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 أو المدعً الامة محل محكمة فً والزوجات والفروع األصول نفمة دعوى وتمام

  .علٌه المدعى الامة محل محكمة فً الدعوى فتمام األخرى النفمات أما ، علٌه المدعى

 بالمسامات ٌعتد وال ، الشرعً المسام بإصدار الدابم المتوفً إلامة محل محكمة وتختص

  .اخرى محكمة من الصادرة الشرعٌة

 اما ، التركة بتحرٌر التركة محل ومحكمة الدابم المتوفً إلامة محكمة مكانٌة وتختص

  .الماصرٌن رعاٌة مدٌرٌة مهام من فهً لاصر فٌها ٌوجد التً التركة تحرٌر

 الحجز طلبات فً الدعاوى بنوع ٌتعلك فٌما المكانً االختصاص لواعد کل وتراعی

 .المستعجلة واإلجراءات والتدابٌر االحتٌاطً

  :المكانً االختصاص طبٌعة

 علٌه المدعى لمصلحة ممرر هو وانما العام النظام من المكانً االختصاص ٌعد ال

 نفسها تلماء من تثٌره أن للمحكمة ٌجوز ال انه اال عنه ٌتنازل أن أو به ٌدفع أن له ٌجوز

 الدعوى موضوع فً تكلم ما واذا ، الدعوى أساس فً الدخول لبل ٌثار أن وٌجب ،

 .به الدفع فً حمه ٌسمط ذان عند

 

 

 السابعة المحاضرة

 المضائٌة الدعوى

 ولٌس ، تسمى كما(  عرٌضة)  أو طلب طرٌك عن اال مهامه المدنً المضاء ٌباشر ال

 طالب الٌه ٌسعى أن ٌجب وانما لؤلفراد، المضابٌة للحماٌة التلمابً التحرن مهامه من

 المانونٌة بإجراءاته لٌبدأ المضابٌة الحماٌة

  :المدنٌة الدعوى ماهٌة

 الفردي االلتصاص من نوعٌة نملة ٌمثل المضابٌة للحماٌة طلبا المضاء إلى اللجوء ان

 التً األحكام تنفٌذ على وتعمل الدولة تسنها لانونٌة لواعد تحكمه الذي االلتصاص الى

 جمٌع ٌخضع أن ٌجب التً المانونٌة الدولة ٌمثل انه كما ، المضابٌة السلطة عن تصدر

  .لسلطانها اللٌمها ضمن الساكنٌن األفراد



32 
 

  :المدنٌة الدعوى تعرٌؾ: اوال

 واخٌرا ، الشرعً اطارها فً ثم ومن اللؽوٌة الناحٌة من الدعوى تعرٌؾ ابتداء ٌمتضً

  .الدراسة هذه فً ٌعنٌنا الذي التعرٌؾ وهو لها المانونً التعرٌؾ

 :اللؽوي التعرٌؾ -1

 دعاوی على وتجمع ، ٌدعً لما اسم أي المصدر، وهو ، االدعاء من اسم والدعوى 

 اطبللات وللدعوى. حاجة مداعاة، وادعاء ادعوه: الشًء وتداعوا ، وفتحها الواو بكسر

 تعالی هللا الى الرؼبة هو الذي والدعاء ، والتمنً الطلب مثل االصلً المعنى الى ترجع

.  

  :الشرعً التعرٌؾ  -2

 عند الخبلص له من مجلس فً حك مطالبة" بمولهم الدعوى الفمهاء بعض عرؾ

 لنفسه حك طلب به ٌمصد الماضً عند ممبول لول بانها ی"  البعض وعرفها". ثبوته

 تجرد خبر"  الدعوى بؤن الفمهاء من البعض وٌرى" نفسه حك عن دفعه أو ؼٌره لبل

 له بؤن الصدق ٌحتمل خبرا الماضً ٌخبر فالمخبر"" للمخبر مضمونه ٌدل مصدق عن

 .الماضً عند ضده اخبر من بذمة حما

  :المانونً التعرٌؾ -3

 .ذلن للفمه تركت وانما ، الدعوى تعرٌؾ الى العربٌة التشرٌعات من كثٌر تمٌل ال

 بؤن المدنٌة المرافعات لانون من( 31) المادة فً الدعوى الفرنسً المانون عرؾ ولكن

 فً لٌبت ادعابه حمٌمة الماضً ٌسمع أن فً االدعاء هً للمدعً بالنسبة الدعوى)

 هذا صحة ٌنالش أن فً حمه فهو للخصم بالنسبة أما االدعاء هذا صحة عدم أو صحته

 (.االدعاء

 طلب"  بانها الدعوى عرؾ فمد المدنٌة المرافعات لانون فً العرالً المشرع واما 

( 1613) المادة من الممتبس التعرٌؾ ذات وهو"".  المضاء أمام آخر من حمه شخص

 من مستمد انه اذ الفرنسً التعرٌؾ من افضل تعرٌؾ وهو العدلٌة األحكام مجلة من

 .االسبلمً الفمه
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 فً النزاع" بؤنه الدعوى Masonاالستاذ عرؾ األنكلوسكسونً الفمه مجال وفً 

 ."شخص حك عن التعوٌض طلب أو لفرد ٌعود خاص حك االسترداد محكمة

 :الصدد بهذا ربٌسٌة اتجاهات تكون تعارٌؾ ثبلثة فرز ٌمكن المتمدمة التعارٌؾ ومن 

 .المضاء الى االلتجاء حك أو سلطة هً الدعوى  -1

 االدعاء موضوع فً حكم على الحصول فً الحك هً الدعوى  -2

 تعرٌؾ من وٌبلحظ. المضابٌة الحماٌة على الحصول فً الحك هً الدعوى  -3

 جانب من ذلن كان سواء حما أنها على الدعوى كٌؾ إنه للدعوى الفرنسً المانون

 .علٌه المدعى أو المدعً

 :الدعوى إن ٌتضح العرالً المشرع تعرٌؾ ومن 

 بٌانات على وٌشتمل مكتوبا ٌكون ان ٌجب المضاء الى ٌمدم ما أن بمعنى ، طلب. أ 

 اجاز التً الحادثة الدعوى باستثناء شفاها الدعوى تمدٌم ٌجوز وال مسبما المشرع لررها

 .الجلسة محضر فً وتدوٌنها شفاها احداثها المشرع

 تعد ال االدارٌة المراجع الى تمدم التً الطلبات فؤن وبهذا المضاء، الى الطلب ٌمدم -ب 

  .دعوی

 اخر شخص دعوة تتضمن لم فاذا ، آخر شخص من حك طلب االدعاء ٌتضمن ان۔ ج

 .دعوی تعد فبل ، منه الحك على للحصول المماضاته

  :المدنٌة الدعوى طبٌعة

 .سلطة أم حك إنها هل المدنٌة الدعوى طبٌعة حول ٌتمحور الفمهاء بٌن الخبلؾ إن

 ان الى واٌطالٌا فرنسا من كل فً المرافعات فمهاء ٌذهب: سلطة المدنٌة الدعوى -أ 

 عن بعٌدا الموضوعً المانون بتنفٌذ البدء وهً( رخصة) سلطة عن عبارة هً الدعوى

 عبللة الام: األول/ فرٌمٌن الى االتجاه هذا داخل انمسموا ولكنهم الشخصً، الحك فكرة

 بٌن عبللة ٌمٌم لم: والثانً ، الدعوى طبٌعة تحدٌد عند الموضوعً والحك الدعوى بٌن

 .الموضوعً والحك الدعوى

 الى االلتجاء فً لؤلفراد المانون ٌخزلها سلطة الدعوى أن إلى األول االتجاه وذهب     

 منحها سلطة الدعوي ان الى اخرون ٌرى فٌما. ومصالحهم حمولهم الحماٌة المحاكم
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 فٌما ملكٌته ٌدعً الذي للحك حماٌة على ٌحصل أن بموجبها ٌستطٌع لشخص المانون

 خاص أو عام لشخص تسمح سلطة الدعوى ان الى الثانً االتجاه انصار ٌذهب

 .المانون حماٌة على ٌحصل كً للمضاء بااللتجاء

 النظرٌة هذه صاحب وهو( كٌوفندا)  االٌطالً الفمٌه وٌرى: شخصً حك الدعوى -ب 

 المانون لتطبٌك التنفٌذ موضع التشرٌع بوضع ارادي طلب الدعوى كانت لما بؤنه: 

 ، األفراد أحد طلب على بناء اال تطبك أن ٌمكن ال لواعد ٌتضمن التشرٌع أن وحٌث

  .شخصً حك جوهرها فً السلطة وهذه ، المانون تطبٌك فً البدء فً سلطة فهً

 أو سلطة هً شخصً كحك الدعوى أن:  موتولسكً)  الفمٌه ٌرى الفرنسً الفمه وفً

 فً حكم بإصدار ٌلتزم الذي الماضً الى الشخص بها ٌتوجه اجبار لوة تتضمن مكنة

 موضوع فً الماضً من حكم على الحصول سلطة تمدٌره فً فالدعوى ، االدعاء ذلن

 رخصة وجوهر المرار هذا بإصدار المانون بنص ملزم والماضً علٌه المطروح النزاع

 .الموضوعً المانون عن ٌختلؾ اجرابً شخصً حك بانها تكٌؾ المرار على الحصول

 حك الدعوى أن ٌرى حٌث والً فتحً الدكتور االتجاه هذا تبنى فمد مصر فً اما 

 تطبٌك على الحصول الحك هذا ومضمون الخصم مواجهة فً تثبت ولكنها شخصً

 "لضابٌة حماٌة علٌه المدعى ومنح محددة حالة فً المانون

 الثامنة المحاضرة

 الدعوى لبول شروط

 والخصومة األهلٌة هً:  شروط ثبلثة توفر ٌجب ، المضاء أمام الدعوى تمبل لكً 

  والمصلحة

  :األهلٌة -أوال

 كل فً األهلٌة توفر وجوب المدنٌة المرافعات لانون من( 3) المادة اشترطت

 ٌنوب أن فٌجب األهلٌة توفر عدم حالة وفً( علٌه والمدعى المدعً الدعوى طرفً

 .الحموق هذه استعمال فً لانونا ممامه ٌموم من عنه

 ذا المدعً ٌكون أن أي األداء، أهلٌة هً الدعوى شروط من كشرط المطلوبة واألهلٌة

 .علٌه الدعوى لرفع أهلٌة ذا علٌه المدعى ٌكون وأن ، البلدعاء أهلٌة
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 116م) كاملة سنة عشرة ثمان الرشد سن اعتبر إذ ، المدنً المانون مٌدانها واألهلٌة

 والمجنون الصؽٌر اعتبر كما( مدنً 97م) كاملة سنوات سبع التمٌٌز وسن( مدنً

 لسنة 78 رلم الماصرٌن رعاٌة لانون إن كما(. مدنً 96م)  لذاتهم محجورون والمعتوه

 بلوغ لعدم( المصر)  هذا أكان سواء بالماصر الخاصة األحكام تناول اآلخر هو 1981

 ٌنوب من تصرفات وأخضع مفمودأ أو ؼاببة أو محجورأ الشخص لكون أو الرشد سن

 .ألحكامه عنهم

 الدعوى فً طرفا ٌكونوا أن ٌمكن ال والؽابب والمفمود المحجور او الصؽٌر كان ولما

 الدعوى الامة عند ٌمثلهم من عنهم ٌنوب أن ٌتطلب األمر فؤن منهم، او علٌهم تمام التً

 .حمولهم على للحفاظ

 أو والٌته سلبت او االب مات فاذا ، المحكمة ثم ابوه وهو ولٌه الصؽٌر عن وٌنوب

 المحكمة لبل من المنصوب وصٌة او االب لبل من المختار وصٌة عنه فٌنوب أولفت

 .ولفها او الوالٌة سلب حالة فً المإلت وصٌة ٌمثله ان أو

 آن الرشد سن وهو عشرة الثامنة ٌبلػ ولم سنوات سبع ٌبلػ الذي الممٌز للصبً وٌجوز

 .الدعوى ٌمارس أن مثبل الهبة بمبول فٌها محض نفع له التً التصرفات ٌمارس

 ٌعد ألنه األذن فً الداخلة التصرفات فً بالتجارة له المؤذون الصؽٌر خصومة وتصح

 األذن حدود فً الدعوى تكون ان ٌجب انه اال الرشد سن البالػ بمنزلة الحالة هذه فً

 هذه فً علٌه لٌد فبل مطلما كان فان ممٌدا االذن كان اذا فٌه التجارة بمزاولة له المسموح

 .الحالة

 حاجة هنان لٌس فانه ، المانون بموجب لذاتهم محجورون والمعتوه المجنون كان ولما

 الامة لبل علٌهما لٌم نصب المحكمة على ٌتوجب انه اال بحجرهما حكم الصدور

 .حمولهم على الحفاظ لها لٌتسنی الدعوى

 طٌلة ذلن لها ٌصح كما ، الدعوى الامة عند االهلٌة من التثبت المحكمة على وٌتوجب

 مرتبطة واألهلٌة. الخصوص بهذا ممدم دفع هنان ٌكون أن دون الدعوى اجراءات سٌر

 .المدنً المانون من( 34) المادة علٌه نصت ما وهذا بموته وتنتهً االنسان بحٌاة

 المعنوي الشخص فً تتوافر أن ٌجب وانما الطبٌعً الشخص على االهلٌة تمتصر وال

 الشخصٌة اكتسابه تارٌخ من المعنوي الشخص اهلٌة وتكتسب اٌضا، االعتباري أو

 .مدنً( 48م) ارادته عن ممثل معنوي شخص لكل وٌكون ، المعنوٌة
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 .الخصومة: ثانٌا 

 علٌه المدعى ٌكون أن ٌشترط انه على المدنٌة المرافعات لانون من( 4) المادة نصت

 ملزما أو محكوما ٌكون وان منه الرار صدور بتمدٌر حكم الراره على ٌترتب خصما

 .الدعوى ثبوت تمدٌر على بشًء

 والمحجور الماصر لمال بالنسبة والمٌم والوصً الولً خصومة تصح ذلن ومع

 فً خصما المانون اعتبره من وخصومة الولؾ لمال بالنسبة المتولً وخصومة والؽابب

 .الراره فٌها ٌنفذ ال التً األحوال

 ٌترتب ال ومن منه، الراره صدور بتمدٌر حكم الراره على ٌترتب من هو والخصم

 آلخر بحك ذمته بانشؽال ٌمر ال من فان ، الدعوى فً خصما ٌصلح ال حكم الراره على

 ال االلرار هذا فان للمدعً، بحك آخر شخص ذمة تعلك على ٌنصب الراره وانما ،

 حكم علٌه ٌبنى

 على المٌم او الولً او الوصً الرار ٌعد ال اذ المسؤلة هذه فً استثناء ثمة انه اال

 هذا ٌثبت أن ٌتعٌن وانما ، حكم علٌه ٌترتب أن ٌصح الرارا ٌمثلونهم من ذمة انشؽال

 .لانونا الممررة اإلثبات أدلة بؤحد ٌمثلونهم من بذمة الحك

 هو لام تصرؾ عن الولً أو المٌم أو الوصً فٌها ٌمر التً الحال بٌن التفرٌك وٌجب

 على ٌجري ما األولى الحالة على تجري اذ ، ٌمثلونهم من تصرؾ وبٌن عنه بالنٌابة

 .النتٌجة تلن الثانٌة الحالة فً لئللرار ٌكون ال فٌما ، الخصوم الرار

 ٌكون أن فً فحسب علٌه المدعً على الخصومة لصرت( 3) المادة أن المبلحظ ومن

 خصما ٌكون أن ٌفترض الذي المدعً تجاهلت فٌما حكم الراره على ٌترتب خصما

 .علٌه والمدعى المدعً هما طرفٌن بٌن اال تموم ال الخصومة أن باعتبار علٌه للمدعً

 تسمع ال أن فهو ، الدعوى ثبوت تمدٌر على بشًء ملزما أو محكوما ٌكون أن ومعنى

 أو له ٌتبرع أو المال من مبلؽا ٌمرضه أن طلبا آخر على شخص ٌرفعها التً الدعوى

 .ٌملكها التً األموال من ٌعٌره

 المصلحة -ثالثا

 الدعوى صاحب ٌروم التً المنفعة هً الدعوى لبول شروط من كشرط المصلحة

 ال عببا وتصبح مصلحة دون دعوى فبل ، المضاء الى التجابه وراء من علٌها الحصول
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 ، لخصمه الكٌد إال رافعها ٌهدؾ ال دعاوي فً المضاء إشؽال وهو ، تحته من طابل

 تدخل ٌتطلب به المدعى على الدعوى طرفً بٌن نزاع هنان ٌكون أن األصل ألن

 لمصلحته فٌه فصل ما اذا منفعة سٌحمك المدعً وإن ، المضاء

 للعدل ساحة المضاء ألن ، العبث من خالٌة المضاء الى اللجوء ٌكون أن وٌتعٌن

 .منه صٌانته ٌتوجب مما الحك وألحماق

 معلومة مصلحة به المدعى ٌكون أن المدنٌة المرافعات لانون من( 6) المادة واشترطت

 تلى ٌدعو ما هنان كان ان تكفً المحتملة فالمصلحة ذلن ومع ومحممة وممكنة وحالة

 ٌراعً أن على مإجل بحك االدعاء وٌجوز ، الشؤن بذوي الضرر الحاق من التخوؾ

 فً وٌشترط ، الدعوى مصارٌؾ المدعً ٌتحمل الحالة هذه وفً به الحكم عند االجل

 وانما ، مجردة مصلحة تكون أن ٌكفً ال اذ: لانونٌة مصلحة -أ تكون أن: المصلحة

 ، المانون ٌحمٌها مصلحة

 شخص من المدعً حرم ألنه بالتعوٌض للمطالبة عمٌل لاتل على الدعوى رفع ان اذ

 مصلحة كانت وان ، لانونٌة مصلحة تعد ال ، منه تسوله وراء من ربحا علٌه ٌدر كان

 التصادٌة

 المانونً المركز تمرٌر او ٌدعٌه الذي الحك حماٌة إلى ٌهدؾ أن ٌجب الدعوى الامة آن

 الضرر عن التعوٌض دفع او. عنه العدوان دفع أو فٌه للنزاع تعرض ما اذا الحك لهذا

 نفسه تلماء من المصلحة هذه عن ٌبحث أن الماضً على وٌجب. الحك هذا أصاب الذي

 :معلومة مصلحة تكون ان -ب لانونٌة مسؤلة فً ٌبحث ألنه

 لما مفصبل وصفا اورد الحك صاحب أن بمعنى أي معلومة المصلحة تكون أن ٌمتضً

 واذا ممداره ٌعٌن أن فٌجب النمود من بمبلػ ٌتعلك حماٌته المراد الحك كان فاذا ٌدعٌه،

 -ج. ذلن ٌثبت الذي والسند تسلسله او حدوده أو رلمه ٌذكر أن علٌه وجب عمارا كان

 :وحالة لابمة مصلحة تكون أن

 

 أن بمعنى لابمة، مصلحة املته لد ٌكون أن ٌفترض المضاء على النزاع عرض ان

 ال حاصل انه أو ولع لد الضرر وان ، فعبل علٌه اعتدي لد حماٌته المطلوب الحك

 حاجة فبل. شرط على المعلك أو اجل الى المضاؾ الحك ٌستبعد وبهذا ، فٌه محالة

 فً الفصل هً المحكمة مهمة ألن أحد فٌه ٌنازعه لم حك بشؤن دعوى اإللامة

 .بعد تمع لم بنزاعات المضاء اشؽال الصحٌح من ولٌس ، الخصومات
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 فبل لانونٌة تكون لد واالستحالة ، مستحٌلة ؼٌر أي ممكنه المصلحة تكون أن وٌتعٌن

 كما مادٌة االستحالة تكون ان واما ، المورث ٌتوفى أن لبل باإلرث المطالبة مثبل ٌجوز

 :المحتملة المصلحة -د. سنا منه اكبر شخص نسب بإثبات المطالبة فً

 المانونً المركز فً اثرا تترن لد محتملة لمصلحة الدعوى الامة المشرع اجاز

 وجود اثبات لحٌن لصٌر ألمد المانونً المركز حماٌة الى المضاء ٌبادر لم اذا للشخص

 دعاوى.  المصلحة هذه تطبٌمات ومن الموضوعً بالحك الدعوى الامة عند الحك هذا

 مركز انشاء أو لانونً حك تمرٌر الدعوى هذه من وٌراد: الحك تثبٌت

 المعارضة منع دعوى ففً. الحك لهذا وإنكار نزاع هنان ٌكون أن وٌشترط لانونً

 -. حماٌته طلب المدعً منحك ان اال استعماله فً عمبة تمم لم المدعً ٌد فً العمار

 فً نزاع تبلفً بها ٌمصد التً الحاالت لبٌل من وتعد النزاع لطع دعاوى

 السند الٌه ٌنسب من دعوة فً للدابن المشرع اتاحة ما الحدوث ممكن او المستمبل

 من او امضابه او بخطه انه بسند لئللرار المستعجل المضاء أمام بحوزته الذي العادي

 .(مدنٌة مرافعات 145م.) بشاهد االستشهاد فرصة ٌخشى

 :الدعاوی تمسٌم

 :تمسٌمات عدة الى الدعاوى المدنٌة المرافعات لانون لسم

 وهً: الشخصٌة الدعوى -أ المختلطة والدعاوى العٌنٌة والدعاوى الشخصٌة الدعاوى -

 الشخصً والحك ، شخصً حك على تموم التً الدعوى

 دابن شخصٌن بٌن ما لانونٌة رابطة)  بؤنه المدنً المانون من( 19) المادة عرفته كما

 عن ٌمتنع أو بعمل ٌموم أن أو عٌنٌا حما ٌنمل بؤن المدٌن الدابن ٌطالب ومدٌن

 المادة عرفت: العٌنٌة الدعاوى. ب. حصرها ٌمكن ال بحٌث الكثرة من وهذه(. عمل

 سلطة بؤنه العٌنً الحك المدنً المانون من( 67)

 حددتها كما العٌنٌة والحموق ، معٌن لشخص المانون ٌعطٌها معٌن شًء على مباشرة

 التصرؾ وحك الملكٌة حك هً المدنً المانون من( 68) المادة

 وحك الولؾ وحك االرتفاق وحموق والسكنً واالستعمال المنفعة وحموق العمر وحك

 الرهن وجك التؤمٌنً الرهن حك هً التبعٌة العٌنٌة والحموق الطوٌلة االجارة
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 الدعاوى -ت. الحصر سبٌل على وردت الحموق وهذه(. االمتٌاز وحموق الحٌازي

 نشؤ وعٌنً شخصً حمٌن الى تستند التً الدعاوى وهً: المختلطة

. 2. معا الموضوعٌن فً النزاع لٌفض الحكم وٌصدر واحدة لانونٌة عملٌة من كبلهما

 الحك موضوع ٌكون التً وهً: المنمولة الدعاوى -أ والعمارٌة المنمولة الدعاوى

 والمنمول منموال، به المطالب

 والموزونات والحٌوانات كالنمود ٌتلؾ أن دون وتحوٌله نمله ٌمكن شًء كل هو

 عٌنً حك أو عمارا موضوعها ٌكون التً وهً: العمارٌة الدعاوى -ب. وؼٌرها

 عماري،

 دون تحوٌله أو نمله ٌمكن ال بحٌث األرض فً ثابت مستمر له شًء كل والعمار

 الى تمسم العٌنٌة والدعاوى. والسدود والجسور والؽراس والبناء األرض مثل تلؾ

 :لسمٌن

 ، مباشرة حماٌة العمارٌة العٌنٌة الحموق تحمً التً الدعاوى وهً: الملكٌة دعاوى -أ

 حمه تمرٌر وٌطلب فٌه عٌنً حك صاحب او العمار مالن بؤنه ٌدعً الدعوى فرافع

 التً الدعوى وهً: الحٌازة دعاوى. ب علٌها ٌعتدي أو فٌه ٌنازعه من مواجهة فً

 والحٌازة ، حٌازته بحماٌة دافعها فٌها ٌطالب

 ٌجوز شًء على فعلٌة سٌطرة بالواسطة او بنفسه الشخص ٌسٌطر به مادي وضع

 الكتساب سببا وانما حما لٌست والحٌازة. الحموق من حما بالفعل ٌستعمل أو فٌه التعامل

 -أ: الحٌازة خصابص. ذاتها الملكٌة ٌحمً انما للحٌازة بحماٌته المانون فان لذا الحموق

 اجاز اذ اثباتها وٌسر للشًء الحابز لحماٌة المانون لررها الحٌازة دعوى

 ٌجوز ال الملكٌة دعوى فٌما. مادٌة والعة كونها االثبات طرق بكافة االثبات

 دعاوى انواع. عمارٌا عٌنٌا حما تحمً الحٌازة دعاوى. ب. رسمً بسند اال اثباتها

 وللحابز. ٌده نزعت شخص وجود تمتضً وهً: الحٌازة استرداد دعوى -أ:" الحٌازة

 اذا
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 الٌه، ردها انتزاعها من سنة خبلل البداءة محكمة من ٌطلب ان منه الحٌازة انتزعت

 تارٌخ من سنة خبلل ترفع وان ، سنة لمدة هادبة حٌازة الحٌازة تكون أن وٌشترط

 من السنة مدة سرٌان بدأ خفٌة الحٌازة انتزاع كانت فاذا ، االنتزاع

 لم للحابز تعرض حصول تمتضً وهً: التعرض منع دعوى -ب. االنكشاؾ تارٌخ

 .الٌد نزع حد ٌبلػ

 بالتعرض وٌمصد ، لانونً تصرؾ أو مادي تعرض هنان ٌكون أن:  وشروطها

 واما حفارة، كإحداث المدعً حٌازة على تمع التً التعدي أعمال من عمل أي المادي

 بحوزة الذي العمار باجرة بالمطالبة علٌه المدعى بمٌام فٌتحمك المانونً التعرض

 ولوع من سنة خبلل الدعوى تمام أن وٌجب. المدعً

 االعمال ولؾ دعوى -ت. للعمار المدعً حٌازة على كاملة سنة تمضً وان التعرض

 جراء من للحابز تعرض حصول تمتضً وهً: الجدٌدة

 هادبة حٌازة وجود: الدعوى لمبول وٌشترط. حٌازته تهدد تتم لم جدٌدة اعمال ولوع

 على سنة تمر او تتم لم جدٌدة بؤعمال تعرض له ٌحصل وان أكثر أو سنة لمدة للعمار

 .بها الشروع

 

 التاسعة المحاضرة

 الدعوى الامة اجراءات

 بحكم وتنتهً الدعوى بعرٌضة تبدأ التً المضابٌة االجراءات من مجموعة الدعوى

 عمبل وحده ٌعد جزء كل ولكن متتابعة عملٌات اإلجراءات وهذه البتات درجة مكتسب

 على جزاء وٌرتب المانونً واثره عناصره تنظٌم المانون وٌتولى. بذاته لابما لانونٌا

 تعرٌؾ: التالٌة المحاور وفك الدعوى الامة اجراءات بٌان وسنتولى. لواعده مخالفة

 المدنً المضابً للنشاط المنظم هو المدنٌة المرافعات لانون ٌعد: المضابً اإلجراء

 الخصوم بٌن النزاع ولابع على الموضوعٌة الموانٌن تطبٌك الى ٌصار طرٌمه وعن

 المضابٌة االجراءات ان للنا ومثلما المضاء، طرٌك عن ٌةالمانون المراكز لحماٌة

 االجراء تعرٌؾ ٌمكن المضابً؟ اإلجراء هو فما. المدنٌة الدعوى تكون بمجملها

 انشاء فً اثر أي اجرابٌا اثرا المانون علٌه ٌرتب الذي المانونً العمل بؤنه المضابً

 ذلن كان سواء الدعوى من جزءا وٌكون(. انمضابها او تعدٌلها او سٌرها أو الخصومة
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 بٌان ٌمكن التعرٌؾ ومن. انهابها او فٌها المشاركة او الدعوى ببدء ٌتعلك اإلجراء

 :المضابً لئلجراء سمات ثبلث

 لانونٌة آثارا ٌرتب أن شؤنه ومن الدعوى اثناء ٌتم اٌجابً مسلن المضابً اإلجراء -1 

 سواء

 ٌعد وال. األشخاص أو السبب أو الموضوع حٌث من نطالها تعدٌل او الامتها بدء فً

 الماضً دراسة فً كما اجرابً عمبل لضابً اجراء عمل عن الماضً امتناع مجرد

 .الدعوى األوراق

 أو المدٌن الى انذار توجٌه أن ٌعنً وهذا الخصومة من جزء هو المضابً اإلجراء -2

 بهذه الخصم تمسن لو ولكن الدعوى الامة لبل جرت اذا اجرابً عمل محامً توكٌل

 .اجرابٌا عمبل ٌعتبر الدعوى الامة بعد األمور

 سواء بالدعوى المتعلك هو اإلجرابً واألثر إجرابٌة آثار مباشرة علٌه تترتب ان -3

 ببدبها

 مباشرا األثر ٌكون أن وٌلزم. الحادثة الدعوى فً كما فٌها االختصام او التدخل او

 ٌترتب ما ألن الدعوى محل الموضوعً الحك عن التنازل اجرابً عمل ٌعتبر ال وعلٌه

 ألثر كنتٌجة وانما اجرابً كؤثر لٌس الدعوى انهاء او انمضاء هو التنازل على

 .الحك زوال هو موضوعً

 :المضابً اإلجراء طبٌعة 

 الذي هو اإلجرابً والمانون ، اإلجرابً المانون من جزء هو المضابً اإلجراء إن

 ٌحمك انه اإلجرابً المانون فدور ، جوانبه جمٌع فً المضابً النشاط تنظٌم ٌتولى

 الموضوعً والمانون اإلجرابً فالمانون ، الموضوعً المانون لواعد فً االلزام عنصر

 فً العادل االستمرار هو واحدة ؼاٌة لتحمٌك وٌعمبلن واحدة وظٌفٌة الوحدة مظهران

 االجتماعٌة العبللات

 بؤنه وصفه اذ لانونً، تصرؾ هو هل المضابً االجراء تكٌٌؾ حول ٌدور والخبلؾ

 :الى تمسم المانونٌة واألعمال. اتفاق محل هو لانونً عمل

 لانونً اثر احداث الى االرادة اتجاه هو المانونً والتصرؾ المانونٌة التصرفات -1 

 الشخصٌة الحموق ٌنشا وهو ارادتٌن تطابك على ٌموم لانونً تصرؾ فالعمد معٌن،



42 
 

 تنشا منفردة ارادة على ٌموم لانونً تصرؾ بجابزة والوعد العٌنٌة الحموق ٌكسب ولد

 الحموق تكسب منفردة ارادة على ٌموم لانونً تصرؾ والوصٌة الشخصٌة الحموق

 العٌنٌة

 على االرادة فٌها تموم التً الحالة فً وذلن( المادي العمل) أو: المانونً العمل -2 

 تلن تحدٌد المانون ٌتولى وانما ، اثاره ترتٌب فً دور لها ٌكون أن دون العمل اتٌان

 ال اذ المانونٌة الوالعة مضمون تحدٌد حرٌة االرادة اعطاء الى المانون ٌعمد ولد اآلثار،

 تحدٌد فً دور لئلرادة ٌكون وانما الوالعة إلى االتجاه على االرادة دور ٌمتصر

 لئلجراء ٌعطً أن حاول واالٌطالً الفرنسً الفمه كان واذا. واثارها مضمونها

 بعض ٌحمل كان وان - صحٌح ؼٌر ذلن ان اال ، المانونً التصرؾ صفة المضابً

 من تصدر لد ألنها ، المانونً للتصرؾ العامة للمواعد تخضع ال ألنها. التصرؾ سمات

 لانونٌا تصرفا منها ٌجعل ال هإالء من أي من وصدورها الؽٌر أو الخصوم او الماضً

 .التالٌة للعوامل وذلن. المانونً التصرؾ ممومات لفمدانها

 الماضً بها ٌموم التً المضابٌة االجراءات ألن لانونٌا تصرفا لٌس الماضً عمل ان -أ 

 الحك عابدٌة فً التجهٌل ٌكتنفها محددة والعة فً المانون حكم وبٌان الدعوى حسم هً

 ،لٌصل علٌها المانونٌة الماعدة ٌطبك ثم المانونٌة الوالعة ٌكٌؾ فالماضً النزاع، محل

 ٌعمل وانما فٌها شؤن إلرادته لٌس ذلن كل فً وهو ، الدعوى فً الحاسم الحكم الى

 الحكم الى للوصول الماضً ٌستعمله عملً مجهود حمٌمته فً وهو. المانون بإرادة

 .المطلوب

 عن الصادرة المضابٌة االجراءات أن: الخصم من الصادر المضابً االجراء -ب 

 اإلجرابً بالمانون محكومة االرادٌة االعمال هذه ان اال ، ارادٌة اعمال هً الخصم

 ٌستطٌع ال هنا فالفرد ، آثارها وٌنظم شكلها ٌحدد الذي فهو اإلجراءات هذه ٌنظم الذي

 .ذلن تحدٌد ٌتولى الذي هو المانون وانما االثار ٌحدد ان

 الماضً ؼٌر بها ٌموم التً االجراءات وهً: الؽٌر من الصادرة االعمال -ت 

 .والمترجمٌن والخبراء الشهود كؤعمال والخصوم

 علم لد والعة عن األخبار على عمله ٌموم فالشاهد لانونٌة تصرفات لٌست هإالء وعمل

 أي المخبر اإلرادة لٌس ال، لانونٌا تصرفا تتضمن ال الشهادة فان وبالتالً علٌها بنفسه

 الحال وكذلن ، الماضً الى ٌعود فتمدٌرها الشهادة على المانونً األثر ترتٌب فً دور

 النظر وجهة مع العموم وجه على نتفك السٌاق هذا ووفك ، والمترجم الخبٌر عمل فً
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 الؽٌر أو الخصوم او الماضً بها ٌموم لانونٌة اعمال المضابٌة االجراءات فً ترى التً

  .واحدة ؼاٌة لتحمٌك البلحك للعمل مستلزما اجراء كل ٌبدو بحٌث زمنٌا تتابعا بتتابعها

 :المضائً االجراء صحة مستلزمات: ثالثا

 :الى وتمسم

 الموضوعٌة المستلزمات تتحدد: المضابً االجراء لصحة الموضوعٌة المستلزمات  -1

 :هً أمور بثبلثة المضابً اإلجراء لصحة

 اثرا المانون علٌها وٌرتب للوجود تظهر التً هً هنا المطلوبة االرادة و: االرادة -أ 

 ؼٌر فتكون. صاحبها على ممصور بها العلم الن الباطنة باإلرادة ٌعتد فبل ، اجرابٌا

 والخسابر للمنافع وحساب وتدبر تفكٌر بعد االرادة وتظهر لانونً اثر لئلنتاج صالحة

 من خالٌة سلٌمة ارادة لصحته ٌتطلب لانونً كعمل المضابً واالجراء. حرة بإرادة

 أن المصلحة لصاحب فان ، معٌبة ارادة عن صدر لد االجراء تبٌن ما واذا العٌوب،

 عٌب ارادته شاب من ٌتمسن أن وٌستطٌع ، االهلٌة كفمدان االجراء هذا ببطبلن ٌتمسن

 .كالمجنون التمٌٌز معدوم شخص من تصٌر أن لئلرادة ٌمكن وال ، كاإلكراه

 االجراء انتجها التً المانونٌة االثار وبٌن بٌنها بٌن ما العبللة ٌمطع االرادة وعٌب

 مع صحٌحا ٌعد المضابً االجراء بان المول ٌصح وال. األثر عدٌم وٌكون المضابً

 انما لانونً تصرؾ ٌعتبر ال كونه مع ألنه. لانونٌا تصرفا لٌس ألنه العٌوب هذه وجود

 .به المٌام ٌرٌد ال بإجراء االعتداد ٌصح ال

 هذا مضمون أي المضابً االجراء علٌه ٌرد ما وهو: المضابً االجراء محل -ب 

 ما هو الدعوى فمحل ، المضابٌة االجراءات باختبلؾ ٌختلؾ المحل وهذا االجراء

 بؤمر الشخص علم هو اإلجراء محل التبلٌػ وفً ، الدعوى عرٌضة فً المدعً ٌطلبه

  .الشاهد شهادة محله الشاهد واستدعاء ما،

 :ٌلً ما المضابً اإلجراء محل فً وٌشترط

 ٌلزم الدعوى عرٌضة فً المدعً به ٌطالب الذي فالحك: ومعٌنا موجودا ٌكون أن -1 

 ان ٌجب انه كما اجل الى مضافا أو شرط على معلما ٌكون أن ٌجوز فبل حاال ٌكون أن

 موضوع بٌان) على المرافعات لانون من( 44) المادة نصت اذ ، الممدار محدد ٌكون
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 ذكر عمارا كان وان واوصافه، ولٌمته ونوعه جنسه ذكر منموال كان فاذا الدعوى

 (.تسلسله أو رلمه مولعه أو وحدوده مولعه

 

 الشرط هذا أن والوالع ، مشروعا المحل ٌكون أن أي: فٌه للتعامل لاببل ٌكون أن -2

 كل مضمون ممدما ٌحدد اإلجرابً المانون ألن المضابٌة االجراءات فً أهمٌة ذا لٌس

 المضابً االجراء ٌكون ان ٌمكن هل ولكن. المجال هذا فً سلطانا لئلرادة ولٌس اجراء

 أمام رؼبة ابداء باعتباره االجراء أن الفمهاء بعض ٌرى مشروعا؟ ؼٌر ذاته حد فً

 .ذاته فً مشروعا ٌكون الماضً

 المانونٌة الحماٌة ألجل المانون كفله لد المضاء الى االلتجاء حك أن ٌرى من وهنان

 اعتبر الهدؾ هذا عن به تنؤى بطرٌمه الحك هذا استخدام فان علٌه المعتدى للحك

 .التعسؾ هذا على ٌترتب ما وتحمل استعماله فً متعسفا صاحبه

 فالسبب ، المضابً االجراء تبرر التً والظروؾ المعطٌات به وٌمصد: السبب -ث

 التصرفات مجال فً للشخص الممنوح االرادة سلطان على لٌد وضع منها ٌراد فكرة

 المضابٌة اإلجراءات فً السبب ؼٌر هو المانونٌة التصرفات فً والسبب. المانونٌة

 :التالٌة ألسباب

 ارادٌة لانونٌة والعة فهو لانونٌا عمبل وانما لانونٌا تصرفا لٌس المضابً االجراء أن -أ 

 االن االثار تحدٌد فً إلرادته دور ال ولكن االجراء الى الشخص إرادة فٌها تتجه

 ، ٌستجٌب ال لد او للطلب الماضً ٌستجٌب فمد ، اآلثار تلن ٌحدد الذي هو المانون

 . .المانون ٌطبك وانما ارادته ٌطبك ال الحكم اصداره عند والماضً

 اشراؾ تحت والخبراء والشهود للخصوم بالنسبة تتم المضابٌة االجراءات ان -ب 

 كما ، عدمه من صحٌحة اإلجراءات هذه كانت اذا فٌما ٌحدد الذي وهو ورلابته الماضً

 بها تنتهً التً تلن أم الدعوى نظر اثناء تتخذ التً الماضً ولرارات االجراءات

 اال صحٌحا ٌعد ال المضابً فاإلجراء ، تنمض او تفسخ ولد بها للطعن تخضع الدعوى

 .المانونً سٌاله وفك تم اذا

 للحك الحماٌة تؤمٌن أتمٌن اجل من للماضً طلب بؤي ٌتمدموا أن للخصوم وٌمكن

 ، عدمه من المانون مع متفما الطلب كان اذا فٌما ٌمدر الذي هو والماضً علٌه، المعتدى
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 ؼرض الى الوصول الطلب هذا من الؽرض كان اذا التماضً لحك استعماال ٌعد فبل

 .مشروع ؼٌر

 

 العاشرة المحاضرة

 المضائً اإلجراء لصحة الشكلٌة المستلزمات

 أن وٌتعٌن ، المضابً اإلجراء لصحة كشرط ممررة المضابٌة اإلجراءات فً الشكلٌة إن

 لتؤكٌد لوحده الشكل ٌكفً ال ولكن ، المشرع لرره الذي المانونً للنموذج وفما تكون

 .المضابً االجراء بصحة ٌحكم ال هذا ومع متوفرا الشكل ٌكون لد اذ االجراء، صحة

  .األجراء فٌه ٌتم ظرفا او االجراء عناصر من عنصرا ٌكون لد االجرابً والشكل

 :المضابً االجراء عنصر من عنصرا الشكل: اوال

 اال لابمة تكون ال مثبل فالدعوى االجراء، فٌها ٌتم التً الوسٌلة او الشكل ذلن وٌعنً

 الشكل ٌكون ولد الرسم، دفع تارٌخ من لابمة تعتبر ألنها الممرر، المانونً الرسم بدفع

 .الدعوى عرٌضة فً الحال هو كما كتابة ٌكون أن ممررا

 الفمرة اوجبت اذ ، الشاهد شهادة سماع فً كما شفاهٌة بصورة ٌتم أن الشكل ٌكون ولد

 االستعانة دون شفاها الشاهد شهادة تسمع أن اإلثبات لانون من( 95) المادة من( 1)

 المحكمة بإذن اال مكتوبة بمذكرات

 على بناء او نفسها تلماء من تنتمل أن للمحكمة ٌجوز اذ ، عٌنٌة االجراءات تكون لد كما

 استٌفاء ٌلزم ال لد كما. علٌها المتنازع العٌن لمعاٌنة االنتمال تمرر أن الخصوم طلب

 بؤن المدعً الزام فً كما مستلزماته من ٌكون أن ٌمكن وانما لانونا المطلوب الشكل

 المإٌدة بالمستندات ولابمة علٌهم المدعى عدد بمدر نسخا الدعوى عرٌضة مع ٌرفك

 .لدعواه

 :مكان زمان ظرؾ أو مكان ظرؾ ٌكون لد كظرؾ الشكل ثانٌا 

 .مكان كظرؾ الشكل. أ
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 أن ٌجب التبلٌػ فورلة معٌن، مكان فً تم اذا اال صحٌحا المضابً االجراء ٌكون ال ولد

 زوجه الى الامته محل فً تسلم أو الامتها خارج كان ولو بها تبلٌؽه المطلوب الى تسلم

 كان واذا عمله، محل فً مستخدمٌه الى او والاربه اصهاره من معه ممٌما ٌكون من او

 واذا العمار محل محكمة فً الدعوى تمام أن ٌتعٌن عمارا فٌه المتنازع الحك محل

 .احداها فً الدعوى الامة جاز العمارات تعددت

 .زمان كظرؾ الشكل. ب

 فً فالبطء ، المدنٌة المرافعات لانون نظمها التً االجراءات مجال فً لٌمة للزمن 

 ٌحمك ال فالتسرع ، والسرعة التسرع مفهومً هنان ان اال ، كبٌر ظلم العدالة

 أن اال ، المانون ضمنه الذي الدفاع حك استعمال فً الدعوى الخصوم الكافٌة الضمانات

 إذ بٌنهما تنالض هنان ولٌس الدعوى حسم فً والسرعة الدفاع حك كفالة تعنً السرعة

 تحمٌك هذا ومع ، الدفاع حك وضمان سلٌم بشكل المضابٌة اإلجراءات استٌفاء ٌجوز

  .محدد زمنً سمؾ ضمن الدعوى حسم فً السرعة

 والذي 1987/3/23 فً 669 برلم لرارة( المنحل) الثورة لٌادة مجلس أصدر ولدر

 هذه تبدأ أن على والمدنٌة والجزابٌة التحمٌمٌة الدعاوى لحسم زمنٌة سموؾ فٌه حدد

 المكلؾ أو الموظؾ على ؼرامة وفرض ، المضابٌة التبلٌؽات إكمال تارٌخ من المدد

 استجابته عدم او التبلٌؽات اكماله لعدم الدعوى حسم تؤخٌر فً ٌتسبب الذي عامة بخدمة

 .المحكمة لطلبات

 المماطلة خبلل من الدعوى حسم تؤخٌر فً دور لهم الخصوم إن المبلحظ ومن

 تجنٌب وألجل ، سرٌع بشكل للطلبات االستجابة وعدم بالتؤجٌل والمتمثلة والتسوٌؾ

 الضرورٌة اإلجراءات من كثٌر إلى المشرع عمد فمد والتسوٌؾ المماطلة الدعوى

 المإٌدة المستندات تمدٌم المدعً إلزام فً كما الدعوى حسم تعجٌل فً تساهم لد والتً

 لوابحهم بتمدٌم الخصوم وإلزام ،(مرافعات 47م) الدعوى عرٌضة تمدٌم عند لدعواه

 بتبلٌػ الدفع تمدٌم وجوب فً وكما ،( مرافعات 59م) األولى الجلسة لبل ومستمسكاتهم

 والدفع( مرافعات 73م) آخر دفع أي لبل األخرى واالوراق الدعوى عرٌضة

                فٌه الحك سمط وإال الدعوى أساس فً الدخول لبل المكانً باالختصاص

 .(مرافعات74 م)

 وجوب أو ،( مرافعات 71 م) المرافعة ختام لبل الحادثة الدعوى تمدٌم وجوب وكذلن 

 (.مرافعات 54م)تركها من أٌام عشرة خبلل المتروكة الدعوى فً السٌر طلب
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  :ؼاٌتٌن تحمٌك ذلن وراء من المشرع وٌمصد

 .المضاء أمام المتروكة الدعاوى عدد من الحد -

 بإبطال الجزاء وٌتمثل ، دعاواهم لمتابعة الجزاء طابلة تحت الخصوم حث -

 .الدعوى

 :باألحكام بالطعن ٌتعلك فٌما الزمن -ثالثا

 الطعن لطرق وفما بالحكم الطعن فً الحك الدعوى خسر الذي الخصم المشرع منح

 أو الطعن طرق من الطرٌك هذا الى اللجوء حدد ولد ، المرافعات لانون فً الممررة

 ولم المدة هذه مضت اذا بمعنى ، تمادم مدد ولٌس سموط مدد وهً لانونٌة مدد الى ذان

 .البتات درجة الحكم وٌكتسب ٌسمط الطعن فً حمه فؤن خبللها الطعن ٌتم

 المدد هذه تعٌٌن من فالهدؾ ، الممررة الطعن طرق فً واضحٌن وأهمٌته الزمن وٌبدو

 متابعة حك الدعوى خسر الذي الخصم وتمكٌن للخصوم المانونٌة المراكز استمرار هو

 أن كما ، صالحه لؽٌر صدر الذي الحكم من النٌل من لتمكٌنه البلحمة التماضً مراحل

 ولت بؤلرب حمه على ٌحصل ان فً لصالحه الحكم صدر لمن بالنسبة اهمٌته له الزمن

 .ممكن

 المرافعات لانون لرره لما وفما المانونً شكله استوفً لد الحكم ٌكون أن ٌكفً وال

 فنظر ، ضده الحكم صدر لمن بالنسبة حتى وممنعا عادال ٌكون أن ٌجب وانما المدنٌة

 بعدالة الخصوم لدى الثمة سٌخلك عددا اكثر وبمضاة اعلى محكمة لبل من الدعوى

 وانما طوٌبل تستمر ال أن ٌجب المنازعات أن كما ، المحكمة الٌه انتهت الذي الحكم

 النزاع وانهاء المانونٌة المراكز استمرار إلى ٌفضً معمول زمن هنان ٌكون أن ٌجب

 .عودة ؼٌر الى

 ما عدا آخر طعن طرٌك سلون ٌجوز وال العام النظام من األحكام فً الطعن وطرق

 وعلى ، المدنٌة المرافعات لانون من( 231-168) من المواد فً المشرع أورده

 تدلك اذ ، المانونٌة مدته خارج الطعن بولوع نفسها تلماء من تمضً أن المحكمة

 الدفوع الى التعرض لبل المانونٌة مدته ضمن الطعن ولوع اوال العلٌا المحكمة

  .الطعن عرٌضة فً الطاعن تبناها التً الموضوعٌة

 :الدعوى الامة كٌفٌة: رابعا
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 الى االلتجاء فً الشخص وسٌلة هً الدعوى أن على السابمة المحاضرة فً تكلمنا

( 46م)  عرٌضة أو طلب على بناء اال ٌتحرن ال المضاء وان ، حموله لحماٌة المضاء

 . مدنٌة مرافعات

  :االتٌة البٌانات على العرٌضة تشتمل أن وٌجب

  :الدعوى أمامها تمام التً المحكمة اسم -1

 أحوال أو بداءة محكمة تكون كؤن ، أمامها الدعوى ترفع التً المحكمة اسم إٌراد ٌتعٌن

 امامها الدعوى الٌمت التً المحكمة من بٌنة على علٌه المدعى ٌكون لكً شخصٌة

 التً للمحكمة والمكانً النوعً االختصاص ولمعرفة المعٌن الٌوم فً والحضور

 .تنظرالنزاع

  :الدعوي عرٌضة تارٌخ  -2

 من لابمة الدعوى المانون عد اذ تحرٌرها تارٌخ ذكر عدم الدعوى لٌام على تؤثٌر ال

 لد وانما تحرٌرها بتارٌخ الدعوى تمدم ال كثٌرة أحٌان فً انه كما ، الرسم دفع تارٌخ

 كان اذا اهمٌة ذات ٌعتبر العرٌضة تحرٌر تارٌخ ان اال الحك، بتارٌخ ذلن ٌكون

 .معٌنة مدة خبلل الدعوى تمدٌم ٌوجب المانون

 ٌكن لم واذا الامته ومحل ومهنته ولمبه علٌه والمدعى المدعً من كل اسم  -3

 .به كان محل فآخر معلوم محل علٌه للمدعً

 البٌانات من ٌعد معا فذكرهما تعددوا وان علٌه والمدعى المدعً طرفاها الدعوى 

 فالمدعی ، معا منهما خلت اذا الدعوى عرٌضة بطبلن علٌه ٌترتب والتً الجوهرٌة

 ٌنازعه الذي الخصم ببٌان ملزم والمدعً ، علٌه ادعى من مسبما ٌعلم أن ٌجب علٌه

 التبلٌػ ألجراء الامتهما محل ذكر ٌجب وانما ذلن ٌكفً وال ٌدعٌه، الذي الحك

 الثبلثً االسم ٌكفً اذ فٌها جوهرٌا نمصا لٌس المهنة أو اللمب ذكر وعدم المطلوب،

 محل فآخر الدعوي لٌام عند معلوم الامة محل علٌه للمدعى ٌكن لم واذا ، الكلٌهما

 .به كان معلوم

 

 :التبلٌػ لؽرض المدعً ٌختاره الذي المحل بٌان  -4
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 وجود عند ٌراعى العنوان هذا فان ، الدعوى عرٌضة فً له عنوانا المدعً أورد اذا

 فؤن ، الدعوى عرٌضة فً البٌان هذا ٌرد لم واذا مجددا المدعً تبلٌػ الى حاجة

 منهم كل الى تطلب أن الخصوم فٌها ٌحضر جلسة اول فً المحكمة الزم لد المشرع

 وجود مع حتى له وٌجوز(. مرافعات 51/م)  التبلٌػ لؽرض ٌختاره الذي المحل بٌان

 المحامً مكتب ٌكون كؤن لتبلٌؽه آخر عنوانا ٌختار أن الدعوى عرٌضة فً عنوانه

  .عنه توكل الذي

 وان وأوصافه ولٌمته ونوعه جنسه ذكر منموال كان فؤن الدعوى موضوع بٌان -5

  .وتسلسله ورلمه مولعه أو وحدوده مولعه ذكر عمارا كان

 ٌلزم فانه ، المضاء أمام آخر من حمه شخص مطالبة هً الدعوى عرٌضة أن بما

 الذي النزاع أساس هو والذي ، به المدعى الحك أي الدعوى موضوع بذكر المدعً

 من طابل ال عبثا الدعوى عرٌضة كانت واال المضاء الى االلتجاء الى المدعً دفع

 .ابطالها الى ٌإدي مما تحته

 ٌكون كؤن)  واوصافه لٌمته او نوعه أو جنسه ذكر منموال الدعوى موضوع كان فاذا

 عمار او(. دٌنار ملٌون عشرون ولٌمتها اللون حمراء 2115 مودٌل نٌسان نوع مركبة

 من والؽاٌة والمماطعة العمار رلم ذكر فٌجب ذلن علٌه تعذر واذا ، وحدوده مولعه ٌذكر

 الطلب ضوء فً بالتحمٌك ممٌدة ألنها لمحكمة أمام النزاع صورة توضٌح ذلن كل

 ، به ادعى مما بؤلل تحكم أن الجابز من المحكمة ألن. ذلن مجاوزة ٌمكنها وال الممدم

 .ذلن من بؤكثر الحكم علٌها ٌتعذر ولكن

 وأسانٌدها المدعً وطلبات وادلتها الدعوى ولابع -6

 ، فهً الدعوى ولابع فؤما ، والمانون الوالع هما: عنصرٌن من المدنٌة الدعوى تتكون 

 افعال أو لانونٌة تصرفات تكون أن فإما:  نوعٌن على وهً االنسان بفعل تكون أن إما

 فٌما ٌرد، لم أو ذلن محدثها أراد سواء أثرأ األخٌرة على المانون ٌرتب حٌث ، مادٌة

 .المطلوب المانونً األثر إحداث إلى واتجاهها المانونً التصرؾ لوام اإلرادة تكون

 الحالة أي ، دعواه فً الٌه ٌستند الذي المانونً السبب بٌان المدعً من ٌمتضً لهذا

 أثرا وتنتج به المدعى الحك تمرب أن شؤنها من التً األدلة وبٌان النزاع عنها نشؤ التً

 .فٌه حصرا وردت والتً اإلثبات لانون تناولها التً األدلة وهً المحكمة لناعة فً
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 أما ، الدعوى الامة الى افضً والذي النزاع محل ألنها الدعوى خصوم ٌمدمها فالولابع

 .المعروضة الولابع على المانون بتطبٌك ٌموم اذ ، الماضً مهام من فهو المانون

 جهة من علٌه مصدق بسند مفوضؤ الوكٌل كان اذا الوكٌل أو المدعً تولٌع -7

 مختصة

 من علٌه مصدق بسند مفوض وكٌل طرٌك عن او المدعً لبل من الدعوى تمام          

 لبل من ممامة كانت واذا ، لبله من العرٌضة تولٌع فعلٌه لبله من ألٌمت فاذا ، المحامٌن

 أن وٌتعٌن ، إصدارها ومحل وتارٌخها الوكالة رلم وذكر علٌها التولٌع فعلٌه الوكٌل

 فتعد الحمة الوكالة كانت فإذا ، تمدٌمها لتارٌخ معاصر أو سابك بتارٌخ الوكالة تكون

 حك فٌها مخوال ٌكون أن ٌمتضً كما ، صفة ذي ؼٌر شخص من ممامة الدعوى

 .الخصومة

 :ٌلً مما تتضح الدعوى عرٌضة فً المطلوبة البٌانات وأهمٌة

 .بٌنهما الناشب النزاع من بٌنة على ٌكونوا أن الخصومة أطراؾ على ٌجب -1 

 بعض إثبات ٌكون ال لد إذ ، إثباتها المطلوب الولابع النزاع طرفً ٌعرؾ أن ٌجب -2

 .تذكر نتٌجة دون اثباتها فً ولت ٌستؽرق مما الدعوى فً منتج الولابع

 ٌملل مما ، الدعوى موضوع حولها ٌتمحور والتً ، األساسٌة النزاع نماط تحدٌد -3 

  .مبرر دون النزاع نماط توسعة فرص من

 وٌرفك لدعواه المإٌدة واألدلة األسانٌد الدعوى عرٌضة مع المدعً ٌربط أن ٌتعٌن -4

 وألجل ، التؤجٌل فترة خبلل االجابة من ٌتمكنوا لكً علٌهم المدعى بعدد منها صورة

 اال المستندات هذه ارفاق بعد اال الدعوى لبول بعدم ملزم فالماضً ، النمص هذا تبلفً

  .معٌنة مدة خبلل الامتها ٌلزم التً الدعاوى من الدعوى كانت اذا

  الدعوى؟ عرٌضة بٌانات فً النمص على المترتب الجزاء هو ما ولكن

 أن شؤنه من علٌها الدعوى عرٌضة اشتمال الواجب البٌانات فً نمص وجد إذا 

 اصبلحه المدعً من ٌطلب للتبلٌػ المختار المحل او علٌه المدعى أو المدعً ٌجهل

 (.مرافعات 51م)  المحكمة من بمرار الدعوى تبطل وإال مناسبة فترة خبلل
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 فً أعبله فً المبٌن النمص بإكمال لتكلٌفه المدعً تبلٌػ تعذر اذا الدعوى تبطل  

 (.مرافعات 51 م) الدعوى عرٌضة بٌانات

  الدعوى: عرٌضة وحدة

 إلامة أجاز المشرع ولكن ، مرافعات( 1/44 م) بعرٌضة دعوى كل تمام أن األصل

  :وهً المتعددة الطلبات هذه بٌن المابم للترابط نظرا ، واحدة عرٌضة فً دعاوي عدة

 إذا ومثالها: والخصوم السبب أتحد اذا عمارات عدة على عٌنً بحك االدعاء ٌجوز -1

 عن تؽاضوا انهم اال ، شرعً فسام الورثة واستخرج عمارات عدة وترن شخص توفً

 هذه من حمه ٌطلب أن واحدة وبعرٌضة الوارث لهذا فٌجوز ، نسوه أو ورٌث ذكر

 جمٌع ٌكون أن بمعنى أي ، والسبب الخصوم اتحاد المشرع واشترط. المتعددة العمارات

 .االرث هو السبب وان ورثة، هم الدعوى علٌه تمام من

 رابطة هً الشخصٌة الحموق: منمولة وعٌنٌة شخصٌة حموق بعدة االدعاء ٌجوز -2 

 منمول على ترد التً هً المنمولة العٌنٌة والحموق ، ومدٌن دابن شخصٌن بٌن لانونٌة

 .أخرى آلٌة أٌة أو مركبة على ٌرد الذي كالبٌع

 المتفرعة أو علٌها المترتبة أو للدعوى المكملة الطلبات العرٌضة تتضمن أن ٌجوز -3

 تسلٌم وطلب المعارضة منع طلب مثاله األصلً للطلب المكمل العارض والطلب ، منها

 بالفوابد المطالبة مثل األصلً الطلب على المترتب العارض الطلب وأما األرض

 .معه ومتبلزمة األصلً الحك لذات مستندة الطلبات هذه تكون أن وٌشترط. والثمار

 الدعوى الامة لهم جاز ارتباط أو اشتران ادعابهم فً وكان المدعون تعدد إذا -4

 .واحدة بعرٌضة

 الامة جاز مرتبطا االدعاء كان أو االدعاء سبب واتحد علٌهم المدعى تعدد إذا -5

 من عدد على الدعوى الامة 5و4 الفمرتٌن ومثال:  واحدة بعرٌضة علٌهم الدعوى

 ٌكون أن بشرط له العابدة الزراعٌة األرض من مساحة باستؽبلل المٌامهم األشخاص

 .األرض من جزء باستؽبلل منهن واحد كل انفراد عدم أي ، جماعٌا االستؽبلل هذا
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  :المحكمة الى الدعوى عرٌضة تمدٌم كٌفٌة

 حٌث ، أخرى جهة ألي تمدٌمها ٌجوز وال المحكمة لاضً الى الدعوى عرٌضة تمدم

 ٌوم وتعٌٌن والتسجٌل للرسم)  بعبارة المضابً المعاون الى بتحوٌلها الماضً ٌموم

 الى وتعاد المحكمة حسابات لبل من الممرر الرسم استٌفاء ٌتم حٌث ،( للمرافعة

 امبلء ثم ومن( رلم آخر) واعطابها االساس سجل فً تسجٌلها لٌتم المضابً المعاون

 أوراق وترسل ، وكٌله أو المدعً به ٌبلػ للمرافعة معٌن ٌوم تحدٌد بعد التبلٌػ نموذج

 الدعوى عرٌضة من بصورة علٌه المدعى ٌبلػ لكً بالتبلٌػ المابم بٌد التبلٌػ

 على االجابة من ولٌتمكن الدعوى بموضوع بٌنة على لٌكون المرفمة والمستمسكات

 حلول لبل علٌه المدعى الزم لد المشرع كان وان ، التؤجٌل فترة خبلل موضوعها

 المشرع فعل كما جزاء مخالفته على ٌرتب ولم تنظٌمً النص هذا أن إال ، الجلسة

 .المصري

 

 عشرة الحادٌة المحاضرة

 ىالدعو إلامة آثار

 .الدعوى إلامة على اآلتٌة اآلثار تترتب

 .النزاع حالة لٌام -أوال 

 الماضً إلزام ذلن على وٌترتب ، طرفٌها بٌن النزاع حالة تموم الدعوى إلامة بمجرد

 وناكرا احماق عن ممتنعا الحالة هذه فً ٌعد إذ ذلن ؼٌر للماضً ٌجوز وال فٌها بالفصل

 ؼٌر التؤخٌر ٌعد كما ، المدنٌة المرافعات لانون من( 31) المادة بؤحكام عمبل للعدالة

 أسباب من سببا ذلن ٌعد مما الحك إحماق عن امتناعا الحكم إصدار عن المشروع

 .المضاة من الشكوى

 المدنً الماضً إلزام فحٌث ، الجزابٌة والدعوى المدنٌة الدعوى بٌن الفرق هنا وٌكمن

 اال عموبة وال جرٌمة ال مبدأ ٌحكمه الجزابً الماضً فإن ، المدنٌة الدعوى فً بالفصل

 :جانبٌن فً المدنٌة الدعوى فً الحكم بإصدار المدنً الماضً التزام وٌبرز ، بنص

 لرار ٌكون أن وٌتعٌن ، صحٌحة تمدٌما الٌه ٌمدم دفع كل عن باإلجابة الماضً ٌلزم -أ 

 .مسببا الرفض
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 الطلب سبب فً تؽٌٌر إحداث له ٌجوز وال الدعوى بموضوع الماضً ٌلتزم -ب 

 عرٌضة فً طلبه ما بؽٌر أو ، المدعً طلب مما بؤكثر الحكم علٌه ٌمتنع كما ، األصلً

 مرافعات( 213م)  تمٌٌزا به للطعن لاببل حكمه ٌكون األحوال هذه مثل وفً. الدعوى

 مدنٌة

 التمادم لطع: ثانٌا

 الملكٌة اكساب الى ٌإدي الذي هو المكسب، والتمادم ومسمط مکسب ، نوعان والتمادم

 .معٌنة ولمدة الحٌازة بطرٌك العماري العٌنً والحك

 لمدة صاحبه لبل من ممارسا ٌكن لم حك زوال إلى ٌإدي الذي فهو المسمط، التمادم أما 

 .عام بشكل الحموق كل خسارة إلى ٌإدي الذي األمر معٌنة زمنٌة

 المدة تنمطع اذ ، الدعوى لسماع المانع التمادم ٌمطع المضاء أمام الدعوى وإلامة         

) مختصة ؼٌر محكمة إلى رفعت ولو المضابٌة بالمطالبة الدعوى سماع العدم الممررة

 مدة تبدأ الدعوى سماع لعدم الممررة المدة انمطعت واذا. المدنً المانون من( 437م

 اذا اما ، بعد تنمض لم التمادم مدة تكون أن ذلن فً ٌشترط ولكن. األولى كالمدة جدٌدة

 .لها تؤثٌر فبل الدعوى الامة لبل انتهت لد المدة كانت

 لبلها من اثارته للمحكمة ٌجوز ال اذ ، العام النظام من لٌس العرالً المانون فً والتمادم

 وانما الحك ٌسمط ال والتمادم ، به التمسن فً مصلحة له لمن ممرر حك هو وانما ،

 .المضاء أمام به المطالبة ٌسمط وانما ، بذمته متعلما ٌبمى

 المانونٌة الفوابد سرٌان -ثالثا 

 وتؤخر االلتزام نشوء ولت الممدار معلوم وكان النمود من مبلؽا النزاع محل كان اذا

 فوابد التؤخٌر عن التعوٌض سبٌل على للدابن ٌدفع أن ملزما كان به الوفاء فً المدٌن

 وتسري التجارٌة المسابل فً بالمابة 5و المدنٌة المسابل فً بالمابة 4 لدرها لانونٌة

 التجاري العرؾ او االتفاق ٌحدد لم ان بها المضابٌة المطالبة تارٌخ من الفوابد هذه

 .المدنً المانون من( 171) المادة لررته ما وهذا ، لسرٌانها آخر تارٌخا

 أن وحٌث الدابن، اصاب الذي الضرر عن تعوٌضا الفوابد هذه المانون اعتبر ولد

 .بضرر الدابن ٌصب لم اذا تعوٌض فبل ، الضرر مع وعدما جودا ٌدور التعوٌض
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 المضائٌة التبلٌغات

.................... 

 - الدعوى طرفً ٌكون أن دون تحمٌماتها فً والسٌر الدعوى بنظر البدء ٌمكن ال

 وموعد الامها الذي والخصم الامتها ومحل بموضوعها علم على علٌه المدعى وخاصة

 او اجراءه وسرعة ، فٌها للسٌر ضرورٌة التبلٌػ اجراءات فؤن ولهذا ، فٌها المرافعة

 .فٌها الفصل ٌستؽرله الذي األمد ٌحدد الذي هو ذلن فً التلكإ

 :التبلٌػ ورلة مضمون:  اوال 

 وتعاد تبلٌؽه المطلوب إلى نسخة ترسل بنسختٌن المحكمة لبل من تحرر التبلٌػ ورلة

 ، المحاكم جمٌع فً معتمد نموذج وهو ، الدعوى اضبارة فً لتحفظ المحكمة الى الثانٌة

 .(مرافعات 16م: االتٌة البٌانات على التبلٌػ ورلة اشتمال وجوب المانون والزم

 .التبلٌػ فٌها حصل التً والسنة والشهر الٌوم وبٌان الدعوى رلم -1

 موطنه ٌكن لم فان وموطنه وظٌفته أو ومهنته وشهرته ولمبه التبلٌػ طالب اسم۔ 2 

 له كان موطن فآخر معلوما

  .التبلٌػ لؽرض الطالب ٌختاره الذي المحل بٌان -3 

 موطن له ٌكن لم فان( الامته محل)  وموطنه وظٌفته أو ومهنته تبلٌؽه المطلوب اسم -4

  .له كان موطن فاخر

 .وتولٌعه بالتبلٌػ المابم اسم -5

 امتناعه اثبات او االصل على وتولٌعه وصفته الورلة صورة الٌه سلمت من اسم -6 

 .وجد ان وسببه

 .فٌهما الحضور الواجب والساعة والٌوم الٌها الحضور ٌجب التً المحكمة -7 

 

 

 



55 
 

 المضائٌة األوراق تبلٌغ اسالٌب

 ما كل تشمل المواعد هذه ان اذ ، المضابٌة األوراق تبلٌػ لواعد العرالً المشرع وحد

 (.مرافعات 26م) المضابٌة األوراق من تبلٌؽه ٌمتضً

  :بالتبلٌػ المابمون االشخاص

( األعلى المضاء مجلس)  لبل من المهمة بهذه تعٌٌنهم ٌتم من المهمة بهذه ٌموم  -أ

 او المرجع المسجل البرٌد بواسطة المحكمة من رسمٌة برسالة التبلٌػ اجراء وٌجوز

 مكاتب وجود عدم حالة وفً المحكمة ممن بمرار المستعجلة األمور فً مرجعة برلٌة

 .الشرطة رجال بالتبلٌػ ٌموم فٌه التبلٌػ المطلوب المكان فً للبرٌد

 بعنوان مظروؾ فً التبلٌػ ورلة بوضع المحكمة من ٌصدر البرٌد بواسطة التبلٌػ -ب

 وتولٌع والتارٌخ الرسالة ومحتوٌات الدعوى رلم الؽبلؾ على وٌذكر ، لضابٌة رسالة

 األكثر على التالً الٌوم فً الرسالة وتودع ، المحكمة بختم وتختم المضابً المعاون

 بتسلٌم البرٌد موزع وٌموم. المرجع المسجل البرٌد بطرٌك إلرسالها البرٌد دابرة

 ممٌما ٌكون من او زوجه الى او الامته محل فً او تبلٌؽه المراد الشخص إلى الرسالة

. لانونا ٌمثله من الى أو الممٌزٌن من خدمته فً ٌعمل من او اصهاره او الاربه من معه

 وتعاد التسلٌم بوصل االمتناع او الرفض ٌثبت البرلٌة تسلم المذكورٌن رفض واذا

 او االلامة محل مجهول او ؼابب تبلٌؽه المطلوب أن اتضح واذا ، المحكمة الى الرسالة

 إلى وٌعٌدها والؽبلؾ التسلم بوصل ذلن البرٌد موزع ٌثبت آخر محل إلى انتمل

 المحكمة

 او الٌوم نفس فً وتودع المحكمة من المرجعة البرلٌة طرٌك عن التبلٌػ ٌتم او         

 محل فً او عمله محل فً بها المخاطب الى وتسلم البرٌد دابرة الى التالً الٌوم فً

 المحكمة وتخبر ذلن الموزع ٌثبت البرلٌة تسلم عن االمتناع او الرفض حالة وفً الامته

 ؼٌر العنوان او آخر محل إلى المخاطب انتمال تبٌن واذا.  تسلٌما االمتناع وٌعتبر

  المحكمة وتخبر ذلن الموزع ٌثبت صحٌح

 تسلم أو الامته محل خارج كان ولو نفسه الشخص إلى تبلٌؽها المطلوب الورلة تسلم -ج

 امتنع واذا. اصهاره او الاربه من معه ممٌما ٌكون ممن او زوجه الى الامته محل فً

 على ذلن بالتبلٌػ المابم ٌشرح تبلٌؽه ٌصح من امتنع او الورلة تسلم عن تبلٌؽه المطلوب

 حصل واذا. تبلٌؽا ذلن وٌعتبر وٌولعه االمتناع حصول ومحل وتارٌخ التبلٌػ ورلة
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 على الورلة من نسخة ٌلصك أن بالتبلٌػ المابم فعلى العمل او االلامة محل فً االمتناع

 .ذلن وٌشرح المحل باب

 "التبلٌػ إجراءات 

  .العراق داخل التبلٌػ – اوال 

 او الدولة لدوابر منتسبا ٌكون أن أما الطبٌعً والشخص: طبٌعٌا شخصا كان اذا -أ

 صاحب

 .مولوفا او سجٌنا او حر عمل

 الورلة ترسل اذ ، دوابرهم طرٌك عن العام والمطاع الدولة منتسبو تبلٌػ ٌتم 

 هذا وتارٌخ المختص الموظؾ لبل من علٌها التولٌع ٌتم حٌث الٌد بدفتر تبلٌؽها المراد

 المبلػ اعبلم فٌتم اخرى دابرة إلى نمل الموظؾ أن تبٌن واذا. التبلٌػ تارٌخا ٌعد التولٌع

 .مجددا بتبلٌؽه المحكمة تموم لكً الجدٌد بالدابرة

 تبلٌؽه فٌجوز ، الامتهم محل او عملهم محل فً فٌتم الحرة المهن ذوي تبلٌػ اما 

 زوجه او الامته محل فً تبلٌؽه وٌجوز ، الامته محل او عام محل فً او عمله محل فً

 صحٌحا تبلٌؽا منهم أي تبلٌػ وٌعتبر. خدمته فً ٌعملون ممن او اصهاره او الاربه او

 نسخة تعلٌك بالتبلٌػ المابم فعلى العمل او االلامة محل فً االمتناع حصل واذا. ومنتجا

 .الدار باب أو المحل باب على التبلٌػ من

 انتمال( البلدي المجلس - المختار)  مختصة جهات من االستفسار بعد للمبلػ تحمك واذا

 بواسطة تبلٌؽه سٌجري حٌث ذلن تثبٌت فعلٌه مجهولة جهة الى بالتبلٌػ المخاطب

 .المحلٌة الصحؾ

 الخاصة والوثابك العمود فً للتبلٌػ عنوانا اختار لد تبلٌؽه المطلوب أن تبٌن واذا

 على فٌبلػ معلوم محل إلى انتماله تبٌن فاذا ، العنوان هذا على تبلٌؽه فٌجري بالدعوى

 الصحؾ بواسطة تبلٌؽه فٌجري مجهوال العنوان أن اتضح واذا ، الجدٌد عنوانه

  .المحلٌة

 الدوابر وممثلً محامٌن)  بالخصومة الوكبلء الممصود وهنا: الوكبلء تبلٌػ 

 (الرسمٌة
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 التبلٌػ وهذا التبلٌػ موضوع الدعوى فً وكالتهم استعملوا لد كانوا اذا تبلٌؽهم ٌجوز اذ

 على التوكٌل سند فً نص اذا اال ، التبلٌػ عن امتنع وان حتى أثره وٌنتج الزامٌا ٌكون

  .ذلن ؼٌر

 السجن ادارة طرٌك عن والمولوفٌن السجناء تبلٌػ ٌتم: والمولوفٌن السجناء تبلٌػ 

 المحكمة الى المولوؾ او السجٌن احضار علٌهم ٌجب اذ التبلٌػ ٌكفً وال ، المولؾ او

 البدء ٌجوز وال ، حرٌته ٌملن ال ألنه كافٌا تبلٌؽه ٌعد وال الممرر الٌوم فً المختصة

 .بحمه ؼٌابٌا المرافعة بإجراءات

 :الرسمٌة المإسسات تبلٌػ -ب 

 ، العام المطاع مإسسات احدى او رسمٌة دابرة او وزارة تبلٌؽه المطلوب كان اذا -1 

 فً المدون التارٌخ وٌعتبر. المسجل بالبرٌد أو الٌد بدفتر تبلٌؽها المراد الورلة ترسل

 .للتبلٌػ تارٌخا التسلم فٌوصل او الٌد دفتر

 فً للتبلٌػ عنوانا اختار لد تبلٌؽه المطلوب وكان رسمٌة دابرة التبلٌػ طالب كان اذا -2 

 بعنوانه ٌخطر ولم موجود ؼٌر التبلٌػ عند وتبٌن الدعوى موضوع والوثابك العمود

 .المحلٌة الصحؾ بواسطة فٌبلػ الجدٌد

 كان واذا الخاصة المعنوٌة االشخاص او المدنٌة أو التجارٌة الشركات تبلٌػ -ج 

 المعنوٌة االشخاص احد او الخاصة المإسسات او الجمعٌات احدى تبلٌؽه المطلوب

 ٌكن لم فاذا.. فٌها العاملٌن ألحد أو عنها للنابب ادارتها مركز الى الورلة تسلم الخاصة

 .الامته محل فً او لشخصه عنها للنابب تسلم مركز لها

 العراق فً وكٌل او فرع لها التً األجنبٌة الشركات احدى تبلٌؽه المطلوب كان اذا -د 

 .التجاري الممثل او الوكٌل او الفرع هذا الى الورلة تسلم

 .العراق خارج التبلٌؽات

 تبلٌؽه ٌجري ، العراق خارج ممٌما اجنبٌا أو عرالٌا تبلٌؽه المطلوب كان اذا 

 بواسطة

 فً كما للتبلٌػ خاصة طرٌمة على تنص اتفالٌة وجدت اذا اال ، المرجع المسجل البرٌد

  .الرٌاض اتفالٌة
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 احدى او العرالٌة بالسفارات العاملٌن من االجنبً او العرالً كان اذا اما 

 وترسل الخارجٌة وزارة بواسطة تبلٌؽه فٌجري ، العرالٌة الملحمٌات او الممثلٌات

 وٌعتبر المرجع المسجل بالبرٌد أو الٌد بدفتر الخارجٌة وزارة الى تبلٌؽها المراد الورلة

 من اشعار ٌرد لم ما التسلم وصل او الٌد دفتر فً المدون التسلم بتارٌخ مبلؽا المخاطب

 .بإجازة تمتعه أو الوزارة مبلن خارج بانتماله الخارجٌة وزارة

 :التبلٌػ مدد

 صادؾ واذا ، اٌام ثبلثة عن للمرافعة المعٌن والٌوم التبلٌػ تارٌخ بٌن المدة تمل ال -1

 .العطلة ٌلً الذي العمل ٌوم هو المرافعة ٌوم فٌعتبر ، رسمٌة عطلة المرافعة ٌوم

 .المرافعة ٌوم من ساعة( 24) لبل الخصم تبلٌػ ٌجب المستعجل المضاء فً -2 

 الخارجٌة وزارة او البرٌد دابرة الى الورلة تسلٌم ٌجب العراق خارج التبلٌػ فً -3

 .للمرافعة المعٌن الٌوم عن ٌوما( 45) عن تمل وال ٌوم( 15) عن تمل ال بمدة

. منه الؽاٌة ٌفوت أو بصحته ٌخل جوهري نمص أو عٌبا شابه اذا باطبل التبلٌػ وٌعتبر 

 .مرافعات( 27)

 

 عشرة الثانٌة المحاضرة

 المرافعة

 لنظر مخصص مكان فً الماضً فٌها ٌجلس التً الفترة بؤنها المرافعة تعرٌؾ ٌمكن

 أو الخصومة اطراؾ وحضور المضابٌة التبلٌؽات اتمام بعد المرافعة وتبدأ. الدعاوی

 من وٌتحمك ، لانونا الممرر الوجه على التبلٌؽات اتمام من الماضً ٌتؤكد حٌث ، أحدهما

 بوكالة عنهم محام حضر أو بؤنفسهم الخصوم حضر هل بمعنى ، الخصوم صفات

 :هً المرافعة موضوع فً سنتناولها التً واالمور. العدل الكاتب من مصدلة

 الدعوى. : الدفوع -. الجلسة ونظام الدعوى سماع. وؼٌابهم الخصوم حضور -

 .الدعوى على الطاربة االحوال:  الحادثة
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 وغٌابهم الخصوم حضور

 هنان فلٌس ، لتمدٌرهم متروكة مسؤلة للمرافعة المعٌن الموعد فً الخصوم حضور آن

 متابعة فً ٌستمر كان اذا فٌما -لوحده - المدعً ٌمدر اذ ، الحضور وجوب فً الزام

 مخٌر علٌه المدعى أن كما ، الامتها فً بعد ٌحن لم الولت أن ٌجد انه أم ، دعواه نظر

 حالة فً الدعوى بنظر المحكمة ستموم الحالتٌن كبل فً ألنه والؽٌاب الحضور بٌن

 .المدعً حضور

 :۔احتماالت اربع عن ٌخرج ال األمر أن األحوال كل وفً

 .الطرفٌن حضور -اوال 

  .الطرفٌن ؼٌاب -ثانٌا 

 .علٌه المدعى وؼٌاب المدعً حضور -ثالثا

 .المدعً وؼٌاب علٌه المدعى حضور -رابعا

 

 :الطرفٌن حضور -اوال تباعا ذلن وسنتناول

 ٌنتج للمرافعة المعٌن الٌوم فً علٌه والمدعى المدعً)  الخصومة اطراؾ حضور ان

 علٌه للمدعى ٌتٌح ال مما حضورٌا سٌكون الدعوى فً ٌصدر الذي الحكم أن مفاده اثرا

 هذا ألن ، مثالٌا حضورا ذلن وٌعد ، الؽٌابً الحكم على االعتراض بطرٌك الطعن

 الدعوى ولابع ستكون الحالة هذه وفً الطرفٌن كبل دفوع سماع للمحكمة ٌتٌح الحضور

 مثبل واحد طرؾ من تسمعه مما المحكمة ذهن فً حضورا اکثر

 طرفً كبل ٌكون أن ومفاده األحوال هذه مثل فً ٌتحمك المواجهة مبدأ أن كما

 علٌها للرد االخر الخصم من وادلة ومستندات دفوع من ٌمدم بما اطبلع على الخصومة

 أكثر بشكل النزاع حمٌمة على الولوؾ األحوال هذه مثل فً المحكمة وتتمكن ،

 :الطرفٌن ؼٌاب -ثانٌا. وضوحا

 ، الزامٌا امرا لٌس للمرافعة المعٌن الٌوم فً الخصومة اطراؾ حضور بؤن ، سابما للنا

 السٌر المحكمة على ٌتعذر الحالة هذه وفً ، تعمدا أو منهما اهماال ذلن كان ان

 بمراحل ٌتعلك الؽٌاب ان أم سابما حضورهما عن النظر بؽض الدعوى بإجراءات



60 
 

 خبلؾ على للحسم مهٌؤة الدعوى كانت وان حتى سٌان فاألمر الدعوى نظر من الحمة

 كانت اذا الطرفٌن ؼٌاب حالة فً الحكم اصدار للمحكمة اجاز الذي المصري المشرع

 .للحسم مهٌؤة الدعوى

 عمبل للمراجعة الدعوى ترن تمرر المحكمة فان ، الدعوى طرفً ؼٌاب حالة وفً

 اتفاق على بناء الترن ٌحصل ولد ، المدنٌة المرافعات لانون من( 54) المادة بؤحكام

 طرفٌها احد ٌموم أن دون أٌام عشرة لمدة متروكة الدعوي بمٌت فاذا ، الطرفٌن

 هذا مثل اتخاذ عن المحكمة سهت وان حتى المانون بحكم مبطلة تعتبر فإنها ، بتجدٌدها

 .الٌها المشار المدة فوات بعد المرار

 مجددا التبلٌػ فٌجري ، لتجدٌدها اٌام العشرة خبلل الدعوى طرفً أحد حضر واذا

 للمراجعة تركها لبل الٌها انتهت التً النمطة من المرافعة وتبدأ ، للمرافعة ٌوم وتعٌٌن

 للمراجعة الدعوى تترن ال الحالة هذه ففً ، ثانٌة ٌحضرا لم الطرفٌن أن فرض وعلى

 حتى بإبطالها لرار اتخاذ ٌجب انه اال ، المانون بحكم مبطلة تعد وانما ، ثانٌة مرة

 االبطال تؤشٌر ٌجب االدارٌة الناحٌة من انه كما ، تمٌٌزا بالمرار الطعن الخصم ٌستطٌع

 المدعً حضور -ثالثا. مجددا الدعوى الامة ٌجوز ذلن ومع ، الدعاوى سجل فً

 .علٌه المدعى وؼٌاب

 للمرافعة المعٌن الٌوم فً ٌحضر ولم الصحٌح الوجه على علٌه المدعى تبلٌػ تم اذا

 فً ذلن كان اذا علٌه المدعى بحك ؼٌابٌا الدعوى تنظر المحكمة فان ، المدعً وحضر

 واحدة جلسة ولو حضر و الحمة مراحل فً ؼٌابه كان واذا)  الدعوى لنظر األول الٌوم

 .(حضورٌا بحمه تجري المرافعة فان ،

 نظر تعلٌك عدم الى علٌه المدعى ؼٌاب فً الدعوى نظر وراء من المشرع هدؾ ولد

 هذه فً علٌه المدعً ٌتعمد اذ ، بالمدعً ضررا ٌلحك مما حضوره على الدعوى

 .الدعوى سٌر لتعطٌل التؽٌب الحالة

 كانت فإذا ، الدعوى نظر اجراءات المحكمة تستكمل المدعً حضور ضوء وعلى

 لم واذا ، الحكم اإلصدار ٌوم وتعٌٌن المرافعة ختام تمرر فإنها ، للحسم مهٌؤة الدعوى

 .ادلتها الستكمال الدعوى فتإجل للحسم صالحة تكن

 صالحة دامت ما وحسمها الدعوى فً المضً ٌعوق ال الؽٌاب ان الى المشرع اتجه ولد

 تكن لم واذا الؽٌاب هذا رؼم محما ٌكون أن الشؤن صاحب ؼٌاب رؼم فٌها للفصل
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 المحكمة رأت اذا فٌها االثبات وسابل الستكمال ٌإجلها فؤنه فٌها للفصل صالحة الدعوى

 اثبات من خصمه ٌعفً ال الخصم ؼٌاب ألن به أمرت تحمٌك الى بحاجة الدعوى أن

 .المدنٌة المرافعات لمانون الموجبة األسباب عنها عبرت ما وهذا ، دعواه

 الوظٌفً االختصاص من بالتحمك ملزمة المحكمة فؤن علٌه المدعى ؼٌاب مع وحتى

 ألنها نفسها تلماء من ذلن تثٌر أن ٌمكن اذ الخصومة توجه من تتؤكد كما ، والنوعً

 .العام بالنظام متعلمة

 تجري أن ٌمكنها فإنه ، علٌه للمدعى منسوبا عادٌا سندا المدعً بٌنة كانت واذا

 أو علٌها، المضاهاة اجراء ٌمكن اوراق لدٌه المدعً كان اذا السند هذا على المضاهاة

 االعتراض عند الٌمٌن عن والنكول االستكتاب على معلما ؼٌابٌا الحكم اصدار ٌطلب أن

 جلسة علٌه المدعى حضر وان حتى)  ؼٌابٌا الحكم ٌصدر الحالة هذه وفً ، واالنكار

 حضور -رابعا. الؽٌابً الحكم على االعتراض ٌمكنه اذ ،(  المرافعة جلسات من

 .المدعً وؼٌاب علٌه المدعى

 الحالة هذه مثل فً علٌه المدعى منح لد المشرع فان المرافعة عن المدعً تؽٌب اذا

 ٌختار ولد(.  للدعوى دفعه فً النظر او الدعوى عرٌضة ابطال طلب أما)  خٌارٌن

 ؼٌاب فً الدعوى بنظر االخر خٌاره ٌسمط الحالة هذه وفً الدعوى عرٌضة ابطال

 ، الدعوى عرٌضة ابطال طلب الى األحوال أؼلب فً علٌه المدعى وٌتجه ، المدعً

 ها، رد الى ٌإدي بدفع الدعوى دفع لد كان اذا اال الثانً الخٌار الى ٌلجؤ ما ونادرا

 .بذلن وصبل ابرز اذا االلتزام بإٌفاء أو ، الخصومة توجه بعدم كالدفع

 بثلث علٌه المدعى لوكٌل تحكم أن المحكمة فعلى الدعوى عرٌضة ابطال طلب واذا

 شخص به ٌمٌم عمد الوكالة بالخصومة الوكالة. الممررة المحاماة اجور

 نوعٌن والوكالة ، المدنً المانون من( 927 م) معلوم جابز تصرؾ فً نفسه ممام ؼٌره

 .التعٌٌن وجه على بعمل للمٌام مخصوصة ووكالة عامة وكالة

 الوكالة)  المرافعات لانون علٌها اطلك التً الوكالة هً – بصددها نحن - التً والوكالة

 حك تحفظ التً واالجراءات األعمال ممارسة الوكٌل تخول التً وهً ، بالخصومة

 لم ما المانونٌة الطعن طرق ومراجعة ختامها حتى فٌها والمرافعة الدعاوى ورفع موكله

 م)  خاصا تفوٌضا المانون ٌوجب أو ذلن خبلؾ على الوكالة سند ٌنص

 .مدنٌة مرافعات (1/52
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 الخصوم عن وكٌبل ٌكون أن له ٌحك الذي الشخص تحدٌد. أ 

 فً الخصوم صفات من تتحمك بؤن المحكمة المدنٌة المرافعات لانون فً المشرع الزم

 مصدق بسند المحامٌن من ٌوكلونه بمن أو بؤنفسهم الخصوم حضر وهل ، جلسة أول

 الخصوم عن ٌحضر أن وٌجوز ، الدعوى تنظر التً المحكمة من أو العدل الكاتب من

 الصلحٌة)  البدابٌة الدعاوى فً الثالثة الدرجة حتى والاربهم أصهارهم أو ازواجهم

 من األشخاص هإالء ٌكون أن بالضرورة ولٌس الشخصٌة االحوال ودعاوی( سابما

. صدورها عند األحكام فً الطعن طرق ومراجعة ،(الحموق شهادة على الحاصلٌن

 او المٌمومة او الوصاٌة او الوالٌة بسبب ؼٌره عن ٌنوب من على الحك هذا وٌسري

 التولٌة

 فٌها محام توكٌل المحاماة لانون ٌوجب التً الدعاوى ؼٌر فً الرسمٌة للدوابر وٌجوز

 المانون شهادة على الحاصلٌن الموظفٌن من ٌمثلها من المحاكم لدى عنها تنٌب أن

 المحاماة بؤتعاب لهإالء المحكمة وتحكم. الدابرة ربٌس أو الوزٌر من مصدلة بوكالة

 تخصٌص المدنً المانون من( 931) المادة اجازت: بالخصومة الوكالة انواع.  الممررة

 به الموكل بتخصٌص الوكالة تخصٌص ٌصح)  على نصت اذ تعمٌمها أو الوكالة

 كل فً وبالخصومة له حك بكل مفوضا مطلما توكٌبل ؼٌره وكل فمن بتعمٌمه وتعمٌمها

 .(والمخاصم به المخاصم ٌعٌن لم ولم الوكالة صحت له حك

 الوكالة -ب بالخصومة العامة الوكالة -ا: نوعٌن على بالخصومة الوكالة أن ٌعنً وهذا

 الوكٌل تخول التً الوكالة تلن وهً بالخصومة العامة الوكالة -1. بالخصومة الخاصة

 .الدعوى مراحل جمٌع وفً" كاؾ الدعاو فً موكله عن الخصومة حك

 وانما ، المانونٌة التصرفات جمٌع اجراء الوكٌل تخول ال المطلمة العامة الوكالة ان اال

 الوكالة علٌها اشتملت اذا اال بها المٌام العام الوكٌل ٌجوز ال لانونٌة تصرفات هنان

 وهً المدنٌة المرافعات لانون من( 52/1)  بالمادة وردت والتً خاص بتفوٌض

 او االجارة او الرهن أو البٌع وال التحكٌم وال الصلح وال عنه التنازل وال بحك االلرار)

 أو ردها أو الٌمٌن توجٌه وال التبرع وال المبض وال المعاوضة عمود من ذلن ؼٌر

 تصرؾ أي وال الشخصٌة الحموق ممارسة وال منهم التشكً او المضاة رد وال لبولها

 (.خاصا تفوٌضا فٌه المانون ٌوجب
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 التً واالجراءات األعمال ممارسة على بالخصومة العامة الوكالة اعمال وتمتصر

 ذلن وٌتبع ختامها حتى فٌها والمرافعة الدعوى رفع واجراءات موكله حك بها ٌحفظ

 .ذلن خبلؾ على الوكالة سند فً ٌنص لم ما المانونٌة الطعن طرق مراجعة

 على النطوابها سابما الٌها اشرنا التً األعمال ممارسة من الوكٌل المشرع منع ولد

 وبتفوٌض الوكالة سند فً المسابل هذه ترد مالم اثارها لخطورة او اسماط أو تنازل

 . منه خاص

 بعمل بالمٌام للوكٌل الموكل فٌها ٌفوض الوكالة وهذه. بالخصومة الخاصة الوكالة -2

 من او العدل الكاتب من تصدٌمها وٌجوز معروؾ وبخصم معٌنة دعوى كإلامة معٌن

 . الطعن ومراحل المرافعة ادوار بآخر وتنتهً الدعوى تنظر التً المحكمة لاضً

 :واعتزاله الوكٌل عزل

 باالستمرار لادر ؼٌر نفسه ٌجد لد وانما بوكالته الوكٌل ٌستمر أن بالضرورة لٌس

 .به المٌام الوكٌل على ٌجب ذا فما ، األسباب لشتى به كلؾ الذي العمل بإكمال

 الولت كون ومسؤلة مناسب ؼٌر بولت االعتزال للوكٌل ٌجز لم المرافعات لانون أن -أ 

 ، النزاع ٌنظر الذي المحكمة لاضً الى تمدٌرها ٌعود مسؤلة هً مناسب عدم او مناسبا

 مما العراق خارج موكله أن أو ، االنتهاء على اجراءاتها أوشكت لد الدعوى تكون كؤن

 هذا على المحكمة اشراؾ من والمصد. آخر محام توكٌل او ، الحضور علٌه ٌصعب

 .النزاع إلطالة وسٌلة االعتزال ٌكون ال حتى التمدٌر

 ٌبلػ أن وجوب وهو نفسه عزل اراد اذا الوكٌل على التزاما رتب لد المانون أن -ب 

 ٌنوب محام الختٌار كافٌا ولتا منحه او بنفسه الدعوى مباشرة اما له لٌتسنى بذلن موكله

 .عنه

 تستمر المحكمة فان واال ، االعتزال على عزمه كتابة المحكمة الوكٌل ٌبلػ أن -ت 

 الوكٌل بؤن المحكمة بلؽت اذا اال لموكله، وكٌبل ٌزال ال وكؤنه بمواجهته بإجراءاتها

 .الجلسة محضر فً ذلن وٌدون بنفسه المرافعة سٌحضر
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 الجلسة محضر فً ذلن ٌثبت بؤن اما ، الوكٌل عزل ٌطلب أن للموكل وٌجوز -ث 

 عن بالعزل انذار الٌه ٌوجه ان او ، حضوره لبول عدم المحكمة من ٌطلب حٌث

 للوكٌل ٌجوز ال حٌث الدعوى ملؾ فً منها صورة وتربط العدل كاتب من الوكالة

 .ذلن بعد الحضور

 

 عشرة الثالثة المحاضرة

 الدعوى وسماع الجلسة نظام

 :الجلسة نظام

 االجراءات تبدأ وال جلساتها تنتظم ال اذ الدعوى فً كبٌرة اهمٌة للتبلٌػ بؤن سابما للنا

 الوجه على التبلٌؽات اتمام من التؤكد المحكمة وعلى ، التبلٌؽات اكتمال بعد اال فٌها

 .مجددا التبلٌػ اعادة فعلٌها البطبلن شابها ما فاذا ، المانونً

 كل الى تطلب وان الخصوم حضور من التؤكد المحكمة على للمرافعة المعٌن الٌوم وفً

 عرٌضة فً ذكر لد كان وان حتى التبلٌػ لؽرض ٌختاره الذي المختار المحل بٌان منهم

 المحامً كمكتب اخر عنوانا او للتبلٌػ العنوان هذا ٌختار لد اذ ، الامته محل الدعوي

 وال للتبلٌػ محبل سٌعد مكتبه فؤن ذلن على المحامً وافك واذا ، عنه توكل الذي

 .مستمببل ذلن رفض ٌستطٌع

 اثناء ذلن ٌتبع وانما البدابٌة المرحلة على التبلٌػ محل اختٌار فً االلزام هذا ٌمتصر وال

 الجلسة محضر فً العنوان هذا تثبٌت وعند. واالستبنافٌة االعتراضٌة الدعوى نظر

 المحكمة اخطرت اذا اال ، الدعوى فً للسٌر البلزمة األوراق جمٌع تبلٌػ فً فسٌعتمد

 .العنوان بتؽٌٌر المذكور الخصم لبل من االخر والخصم

 وانما ، الخصوم بٌن تمام أخرى دعاوى فً ٌعتمد ال الدعوى هذه فً المختار والمحل

 على وٌتعٌن ، الدعوى تخص التً المضابٌة األوراق على ضوبه فً التبلٌػ ٌمتصر

 ٌمثلهم بمن أم بؤنفسهم حضروا أي الخصوم صفات من التؤكد الجلسة هذه فً المحكمة

 .المحامٌن من

 وٌجوز ، األولى الجلسة لبل ومستمسكاتهم لوابحهم ٌمدموا أن الخصوم على وٌتعٌن

 الذي الدعوى موضوع فً ؼموض ثمة كان واذا ، اخرى مواعٌد تحدد أن للمحكمة
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 ان أو اإلبهام أو الؽموض إلزالة الطرفٌن من تستوضح ان الدعوى عرٌضة فً ورد

 تتدخل أنها ذلن ٌعنً وال. مدنٌة مرافعات( 59م. ) الدعوى لحسم فابدة فٌه اٌضاحها

 تلن بعض ٌشوب لد الذي االبهام تستجلً وانما ، الخصوم ملن ألنها الولابع فً

 .الولابع

 الولت ففً ، الدعوى عرٌضة على االجابة تمدٌم موعد حاسم بشكل المشرع ٌضبط ولم

 بصٌؽة المسؤلة لٌضع المشرع عاد األولى الجلسة لبل االجابة الخصوم الزم الذي

 هذا وفً الدعوى، سٌر فً مإثرا ٌعد ولم جدواه النص افتمد ولهذا للمحكمة تمدٌرٌة

 بصٌؽة األمر ٌبمى أن ٌجب وكان. ذلن ٌفعل أن علٌه كان وما والجهد، للولت ضٌاع

 فً والتسوٌؾ المماطلة من تحد التً اإلجرابٌة الجزاءات بعض فرض بل ال ، االلزام

 .واالماراتً المصري المشرع فعل كما. ذلن

 ذلن لجعل األولى الجلسة لبل باإلجابة التزم لد علٌه المدعى أن لو هنا نشٌر أن وٌجب

 .للٌلة وبجهود لصٌر ولت فً حسمها من ولمكنها الدعوى ولابع من بٌنة على المحكمة

 فً تدخل مهمة وهً ، لولابعها تبعا الدعوى تكٌٌؾ فً تتدخل أن للمحكمة كان واذا

 التً وهً المدعً بطلبات تتمٌد انها اال ، المحكمة عببه تتحمل الذي المانونً االطار

 من جزء من ٌتحلل أن فرصة المدعً منح فً المشرع من ورؼبة ، بها نفسه الزم

 ٌؽٌر ال أن بشرط دعواه تعدٌل أو تنمٌص له أجاز فؤنه ، بها نفسه لٌد التً الطلبات

 أن بعد سنتٌن لمدة المثل بؤجر ٌطالب أن هو التنمٌص أمثلة ومن ، الدعوى موضوع

 المثل باجر ٌطالب ان فللمدعً التعدٌل واما ، سنوات بثبلث الدعوى عرٌضة فً طالب

 جوهرٌا تؽٌٌرا وٌعد ، المسمى باألجر طالب أن بعد

 بالفسخ المطالبة او ، بالتعوٌض طالب أن بعد باسمه العمار تسجٌل اعادة طلب

 الدعوى فً تؽٌٌرا ٌعد وال, الؽرامة دفع دعواه موضوع كان ان بعد والتعوٌض

 .الدعوى عرٌضة فً الوارد العمار رلم تصحٌح

 فؤن ، ابتداء الدعوى عرٌضة تضمنته ما على الزٌادة فً ٌنحصر المنع كان واذا

 على زٌادة الحمٌمة فً الحادثة الدعوى كانت وان ، الحادثة الدعوى استثنى المشرع

 :الدعوي سماع له وتابعا األصل من فرعا تعتبر انها اال الدفع او الدعوى

 من وتدار ، هٌبة من مإلفة المحكمة كانت اذا الهٌبة ربٌس لبل من المرافعة جلسة تدار

 ، المدنٌة المرافعات لانون رسمها التً للسٌالات ووفك منفردا كان أن المحكمة لاضً
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 بالٌد كتابة الجلسات محاضر بتدوٌن ٌموم( لضابً معاون) موظؾ الماضً وٌعاون

 ٌملٌه وما. الٌوم المحاكم حال هو كما االلكترونً الضبط بواسطة او( سابما كان كما)

 أذن اذا اال الخصوم ٌموله ما ولٌس المحضر فً تدوٌنه ٌتم ما هو الكاتب على الماضً

 .الضبط موظؾ الى بذلن الماضً

 الوال الى ٌستمع ثم ، اوال المدعً الوال الى ٌستمع ان فً الماضً المشرع الزم ولد

 الدفاع حموق من جزء وهذا الدعوى بعرٌضة لٌل ما تجاه دفوعه لٌبدي علٌه المدعى

 بؤن المنوال هذا وٌتكرر ، نفسه عن الدفاع من الخصم تمكٌن المحكمة على تملً التً

 علٌه للمدعى هو كبلم اخر لٌكون علٌه المدعى ثم المدعً ٌتكلم

 األلوال هذه حصٌلة الن ، الجلسة محضر فً الطرفٌن الوال المحكمة تثبت أن وٌتعٌن

 فً حكم اصدار على وعزمها المرافعة انتهاء عند المحكمة لناعة مدار ستكون

 فً لٌل لما تكرار ذلن كان اذا ٌمال ما كل المحكمة تدون أن بالضرورة ولٌس الدعوى،

 .الٌها لدمت لوابح تضمنته أو سابمة جلسات

 الٌهم ٌنصت وان المرافعة اثناء الخصوم ٌموله ما لكل منتبها الماضً ٌكون أن وٌجب

 احدث كؤن بنظامها اخل او الدعوى موضوع عن الخصم خرج اذا اال مماطعة بدون

 حك فً طعنوا او سبا او اهانة بعض إلى بعضهم الخصوم وجه أو ضوضاء او هرجا

 الممنوحة السلطة بحسب لذلن حدا تضع ان ٌمتضً ذان عند الخصومة خارج شخصً

 .لها

 ٌبدو أن العدالة من فلٌس ، الخصوم بٌن المحكمة تساوي أن المرافعة أصول ومن

 أن وال ، اآلخر من ومستاءة ضجرا ٌبدو فٌما ، أحدهم وجه فً هاشا باشا الماضً

 أن وعلٌه. حدٌثه فً اإلسراع االخر من ٌطلب فٌما ، طوٌبل الحدٌث فً ألحدهم ٌسمح

 ٌسعفة ذلن لعل الحدٌث من اضافٌة لدرة صالحه لؽٌر تسٌر الدعوى أن ٌعتمد من ٌمنح

 .النهابً حكمها فً المحكمة لناعة تؽٌٌر فً

 لم أنها فً شن حصل اذا الوالهم تبلوة المحكمة من ٌطلبا ان الدعوى لطرفً وٌجوز

 بٌن الثمة لخلك لذلن االستجابة المحكمة وعلى ، أحدهم لبل من لٌلت ما بمثل تدون

 .والخصوم المحكمة

 كل عند سابما فٌها لٌل وما وموضوعها الدعوى من بٌنة على الماضً ٌكون أن وٌجب

 امور عن منهم االستٌضاح أو الخصوم ومنالشة فٌها النمص اكمال من لٌتمكن جلسة
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 ٌبدوا أن ال الجلسات محاضر ضمتها التً األلوال فً او الممدمة المستندات فً وردت

 .ذلن عن ؼافبل

 

 :وادارتها الجلسة ضبط

 او الخصوم لبل من ذلن كان سواء البلبك باالحترام المرافعة جلسة تحظى أن ٌجب

 ٌمثل ولم ، الجلسة بنظام ٌخل ما كل عن ٌبتعد وان ، فٌها حاضرا كان من او وكبلبهم

 المرافعات لانون له مثل ما مثل وآدابها الجلسة بنظام ٌخل الذي التصرؾ لنوع المشرع

 من التً والتصرفات األفعال بكل المشرع احاطة المتعذر من ألنه الملؽً الحمولٌة

 فاألمر ، المانونٌة الصٌاؼة حسن من لٌس ذلن أن كما الجلسة بنظام اإلخبلل شؤنها

 الحركة تلن أو التصرؾ هذا كان اذا ما تمدٌر فً الماضً أو الهٌبة لربٌس مترون

 .عدمه من الجلسة بنظام وتخل المحكمة حٌاء تخدش

 ٌخرجه أن الماضً او الهٌبة فلربٌس ما تصرؾ الؽٌر من أو الخصوم احد من بدر فاذا

 لمدة بحبسه الفور على تحكم أن للمحكمة كان وتمادي ٌمتثل لم فإن ، الجلسة لاعة من

 ألي ٌخضع وال بات الحكم وهذا(. دٌنار الؾ)  ٌتجاوز ال مبلؽا بتؽرٌمه او ساعة( 24)

 انتهاء لبل ما الى بالحبس لرارها عن الرجوع لها وٌجوز. الطعن طرق من طرٌك

 .الرسمً الدوام

 تستمر فإنها ، المرافعة جلسة من الخصم بإخراج لرارها المحكمة اتخذت ما واذا

 الجلسة فض ؼاٌته منه بدر الذي التصرؾ ٌكون لد اذ)  ؼٌابه فً الدعوى بإجراءات

 جلسة إلى العودة الٌه وتطلب المرار هذا عن تعدل أن وللمحكمة ،( فٌها السٌر وتعطٌل

 .ؼٌابه فً تم فٌما الواله وإبداء المرافعة

 موظفً الى تمتد وانما المتماضٌن على الجلسة ضبط فً المحكمة سلطة تمتصر وال

 وانما ، بحبسهم المرار اتخاذ له ٌجوز ال كان واذا ، الجلسة فً الحاضرٌن المحكمة

 .بحمهم التؤدٌبٌة االجراءات اتخاذ له ٌجوز

 لسنة 173 رلم المحاماة لانون فؤن ، المحامٌن من ٌصدر الذي التصرؾ بشؤن وأما

 وكرامة ٌتفك محترما مسلكا المضاء تجاه ٌسلن بؤن المحامً الزم لد المعدل 1965

 ولم. الجلسة بنظام ٌخل ما ٌتحاشً وان الدعوي حسم ٌإخر ما كل ٌتجنب وان المضاء

 المذؾ جرابم من الٌه ٌنسب عما المحامً تولٌؾ المحاماة لانون من( 28) المادة تجز
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 ٌمنع ال هذا أن اال ، المحاماة ممارسة اناء منه صدرت الوال بسبب واالهانة والسب

 الجلسة بنظام تخل والوال تصرؾ من منه صدر بما المحامٌن نمابة اشعار من المحكمة

 أو جناٌة تصرفه فٌه ٌشكل التً الحالة فً أما.  تؤدٌبٌة إلجراءات النمابة لتخضعه

 ..المانون ٌمررها بالتً المانونٌة االجراءات بحمه تتخذ المحكمة فان جنحة،

 الماضً شمول عدم عل صرٌح بشكل ٌنص لم العرالً المرافعات لانون كان واذا

 الماضً ٌموم اذ صراحة، ذلن على نص لد المصري المشرع فان ، الجلسات بنظام

 49م. )بذلن الفرعٌة النمابة وٌخطر العامة للنٌابة وٌحٌلها حدث بما مذكرة بتحرٌر

 (.مصری مرافعات

 :الدعوى تأجٌل

 ولت من جزء استهبلن ٌعنً وهو معٌن ألجل الدعوى فً السٌر تعطٌل ٌعنً التؤجٌل

 أو للولت مضٌعة التؤجٌل ٌعد ال اذ ، اطبلله على ٌإخذ ال المفهوم هذا ان اال العدالة

 ضرورات تحتمه فالتؤجٌل فٌه، نصٌب للعدالة ٌكون أن ٌجب وكان منه جزء استهبلن

 اال تكتمل ال فالخصومة ، التبلٌػ اجراءات استكمال فً الصعوبة ممدمتها فً ٌمؾ معٌنة

 للبدء ضرورٌة ممدمة ٌعد الحالة هذه فً التؤجٌل فؤن ، بالدعوى االخر الخصم بإعبلم

 الجهد من مزٌد إلى وتحتاج الصعوبات من كثٌر ٌعترٌها التً التبلٌػ بإجراءات

 .والولت

 دفوع من أبداه لما تؤٌٌدا مستندات لتمدٌم للخصم الفرصة اتاحة بؤنه ٌعرؾ لد او

 فً تتجلى وهنا. اٌضا للمدعً وانما فحسب بالمدعً ٌتعلك ال ذلن وان ، وطلبات

 اطراؾ ٌحصل ان فً التماضً ضمانات من ضمانة فٌه ٌرى الذي المفهوم التؤجٌل

 المدعى فٌها ٌرد التً تلن او للدعوى المإٌدة دفوعهم لتهٌبة كاؾ ولت على الخصومة

 على للحصول مرة من ألكثر التؤجٌل تكرار ٌتطلب ولد. المدعً دعوى على علٌه

 التؤجٌل ان مبرر تحت الحك هذا ٌحجب ال ان ٌجب اذ ، تلن أو الدابرة هذه من مستند

 .الدعوى سٌر ٌعطل

 طلبوا لد الخصوم كانوا اذا كما التؤجٌل تمتضً العدالة مصلحة أن المحكمة تجد لد كما

 .الدعوى أطراؾ بٌن الصلح اجراءات استكمال اجل من ذلن

 أو الدعوى حال ٌمتضً ان: هما للتؤجٌل ضابطٌن وضع لد العرالً والمشرع

 ٌجز ولم الرسمٌة، الدوابر من لٌود أو أوراق على للحصول أو التؤجٌل هذا االجراءات

 كما. )ذاته للسبب مرة من اكثر التؤجٌل ٌجوز وال مشروع السبب اال التؤجٌل المشرع
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 التؤجٌل وطلب التالٌة الجلسة فً حضر ثم بموكله لبلتصال التؤجٌل المحامً طلب لو

 الحسن ذلن ٌمتضً ما المحكمة رأت اذا اال(. مشروعة معذرة ٌمدم أن دون ذاته للسبب

 .ذلن الضرورة التضت اذا اال ٌوما عشرٌن من ألكثر التؤجٌل ٌجوز وال العدالة سٌر

 عدد فً وال ، التؤجٌل ال تدعوا التً األسباب تحدٌد فً ال حازما ٌكن لم والمشرع

 عشرٌن والبالؽة للتؤجٌل المصو المدة حدد أن وبعد ألنه ، ذلن فٌها ٌجوز التً المرات

 أن رؼم ذلن الضرورة التضت اذا المدة هذه من ألكثر التمدٌد امكانٌة لٌمرر عاد ٌوما

 .تخفٌضها ٌمتضً وكان طوٌلة المدة

 صمام تبك أن ٌجب عدمه من التؤجٌل طلب اجابة فً للمحكمة التمدٌرٌة السلطة ان اال

 تكرار وان ، اطرحته شاءت وان بإجابته الخٌار فلها المبررة ؼٌر للتؤجٌبلت أمان

 .للرفض مدعاة الطلب

 ضمن ٌمع لبوله أو التؤجٌل رفض ان على استمر لد وفرنسا مصر فً الفمه كان واذا

 العراق فً انه اال ، ذلن فً علٌه النمض المحكمة رلابة وال الموضوع لاضً اطبللات

 .التمدٌرٌة الماضً لسلطة ٌترن ولم االتحادٌة التمٌٌز محكمة لرلابة ٌخضع

 وتوفٌر الدفاع فً الخصوم حك ٌستلزمه التؤجٌل أن مفادها نتٌجة إلى ونخلص

 بٌن التوفٌك مسؤلة وان النزاع أمد إلطالة عببا ٌكون ال أن ٌجب ذلن أن اال ، مستلزماته

 على لدرته ومدى الماضً لتمدٌر خاضعة مسؤلة التماضً ضمانة وتوفٌر الولت احترام

 .بؤحدهما التفرٌط دون الدعوى ادارة ضبط

 الحاجة دون الجدٌد بالموعد مبلؽا ٌعتبر فانه المرافعة بتؤجٌل طلبا الخصم لدم ما واذا

 لمعرفة المحكمة مراجعة علٌه ٌجب األحوال هذه مثل ففً ، مجددا تبلٌؽه اعادة الى

 .المعٌن الٌوم فً والحضور المرافعة موعد

 لتمدٌر ذلن ٌخضع وانما ، طلبه فً الخصم حدده الذي بالموعد المحكمة تتمٌد وال

 الذي الموعد لمعرفة المحكمة مراجعة وعلٌه ، مواعٌدها فً الحاصل والزخم المحكمة

 .الدعوى الٌه أجلت
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 عشرة الرابعة المحاضرة

 الدفوع

 ٌدخل فالدفع ، حموله ٌصون بما المدعً دعوى ٌدفع بؤن علٌه للمدعى المانون ٌضمن

 ان علٌه للمدعى فان ، االدعاء حك للمدعً كان فاذا ، التماضً حك كفالة مجال ضمن

 ال والدفع. خصمه بمطلوب علٌه الحكم تفادي لؽرض ادلة من لدٌه بما االدعاء هذا ٌدفع

 الدعوى عرٌضة تضمنته بما النزاع نطاق ٌتحدد وانما الدعوى نطاق الى شٌبا ٌضٌؾ

 اٌضا الموضوع على وانما الشكل على الدفع ٌمتصر ال ولد ، ولابع من

 المتاحة الوسابل جمٌع هو العام بمعناه الدفع: منها والحكمة الدفوع تعرٌؾ وسنتولى

 سواء ، لصالحه الحكم دون والحٌلولة المدعً دعوى لرد بها ٌستعٌن التً علٌه للمدعى

 الحك اصل الى موجهة او اجراءاتها بعض أو الدعوى الى موجهة الدفوع هذه كانت

 .اٌاها منكرا دعواه استعمال فً الخصم سلطة او به المدعى

 جانب من بدعوى اإلتٌان"  بؤنه المدنٌة المرافعات لانون من الثامنة المادة وعرفت

 به ٌمابل ما هو فالدفع". بعضا أو كبل ردها وتستلزم المدعً دعوى تدفع علٌه المدعً

 شؤنها من والتً اجراءاتها لٌام صحة من النٌل فً طامحا المدعً دعوى علٌه المدعى

 .جزءا او كبل المدعً دعوى رد الى تإدي أن

 به ٌرمً سبب كل" بؤنه اللبنانٌة المدنٌة المحاكمات أصول من( 51) المادة وعرفته

 بؤن وٌعنً". الموضوع فً الحك بحث بعد صحته لعدم خصمه طلب رد الى الخصم

 وهو ، الدعوى بإلامة علٌه المدعى حك انکار الدفع هذا وراء من ٌمصد علٌه المدعى

 ولؾ وراءه من ٌرمً عابك بمثابة وانما به المدعً الحك الى ٌتعرض ال هذا فً

 هذا فً وهو ٌدعٌه الذي الحك انكار او الولت، هذا فً الامتها لانونٌة عدم او الدعوى

 الحكم عدم باتجاه وٌدفع الحك ألصل ٌتعرض ال

 صٌؽت التً االجراءات ٌمس انه أي األصلٌة بالدعوى صلة ذا الدفع ٌكون أن وٌتعٌن

 شروط من الدعوى فً ٌشترط ما الدفع فً وٌشترط ، المدعً دعوى علٌها بنٌت أو

 (.والمصلحة والخصومة االهلٌة
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 للمدعى ٌعطً بحٌث الدعوى طرفً حموق بٌن موازنة خلك هو الدفوع من والحكمة

 بالحك والمطالبة باالدعاء للمدعً الحك ٌعطً مثلما المدعً دعوى على الرد حك علٌه

 :هً ألسام ثبلثة الى الدفوع تنمسم: الدفوع انواع. الموضوعً

 الدفوع - اوال المبول بعدم الدفوع -ثالثا الموضوعٌة الدفوع -ثانٌا الشكلٌة الدفوع -اوال

 الشكلٌة

 التعرض دون المحكمة اختصاص أو الدعوى إلجراءات تتعرض التً الدفوع هً

 .به المدعً للحك

 التساإل وٌمكن ، مدنٌة مرافعات( 77-73) من المواد فً الدفوع على المانون نص ولد

 هنان. لها؟ تمثٌبل انه أم الحصر سبٌل على الشكلٌة الدفوع على نص لد كان اذا عما

 سبٌل على وردت لد المدنٌة المرافعات لانون فً الواردة الشكلٌة الدفوع أن ٌرى من

 ٌرى من وهنان ، المانونً النص خارج شكلٌة دفوع اضافة ٌستبعد الرأي وهذا الحصر

 لصد لد المشرع أن ٌثبت ما ٌوجد وال الحصر سبٌل على ترد لم الشكلٌة الدفوع بؤن

 المانونً المنطك فمن ، الشكلً الدفع صفات لها وسٌلة وجدت ما فاذا ، التحدٌد هذا

 .الراجح الرأي هو وهذا الوصؾ بهذا اعتبارها السلٌم

 :نوعٌن إلى الشكلٌة الدفوع وتنمسم

 . الدعوى اساس فً الدخول لبل تمدٌمها ٌجب شكلٌة دفوع . أ

 الدخول لبل المحكمة الى تمدٌمها الدفوع من النوع بهذا ٌتمسن من على بؤن هذا وٌعنً

 والهدؾ ، الدعوى من الحمة مراحل فً ابداءها فً الحك سمط واال الدعوى اساس فً

 هذا ابداء ثم ومن الدعوى بإجراءات السٌر فً المحكمة ولت اضاعة علم هو ذلن من

 الدعوى بإلامة المدعً ٌلزم لد الدعوى سٌر فً مإثرة نتٌجة علٌه ٌترتب الذي الدفع

 -1" المدنٌة المرافعات لانون من( 73) المادة علٌه نصت ما الدفوع هذه ومن. مجددا

 واال اخر دفع لبؤلي ابداإه ٌجب األخرى األوراق أو الدعوى عرٌضة ببطبلن الدفع

 هذا ابداء ٌجب -2 الدعوى الموضوع التعرض لبل المحكمة وتفصل فٌها الحك سمط

 التبلٌػ بطبلن ٌزول -3 فٌه الحك سمط واال االستبناؾ او االعتراض عرٌضة فً الدفع

 المادة وتنص(.  للمرافعة المحدد الٌوم فً ممامه ٌموم من أو تبلٌؽه المطلوب حضر اذا

 التعرض لبل كذلن ابداإه ٌجب المكانً باالختصاص الدفع بؤن مرافعات( 74)

 .فٌه الحك سمط واال الدعوى الموضوع
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 فٌها ٌكتمل التً الجلسة بها ونعنً ، للمرافعة األولى الجلسة فً الخصم حضر فإذا

 فؤن ، أخرى ورلة أٌة أو الدعوى عرٌضة تبلٌػ صحة بعدم ٌدفع ولم الخصوم تبلٌػ

 اساسها، فً والدخول الدعوى موضوع فً الكبلم بمجرد ٌسمط الدفع بهذا بالتمسن حمه

 تؤجٌل وطلب األولى الجلسة فً حضر اذا متنازال ٌعد ال انه اال منه تنازال ٌعد ذلن ألن

 موضوع فً دخوال ٌعد ال ذلن الن المال بهذا طلبا لدم أو محام التوكٌل الدعوى

 .الدعوى

 عرٌضة فً او بالدعوى الصادر بالحكم استبنافا الطعن عند الدفع هذا اثارة وٌمكن

 او االستبناؾ لنظر األولى الجلسة فً ابداإه ٌجوز وال ، الؽٌابً الحكم على االعتراض

 .االعتراضٌة الدعوى

 الدعوي عرٌضة تبلٌػ صحة بعدم المتعلك الدفع فً الفصل المحكمة على وٌتوجب

 االؼراق تحاشی لد المشرع أن اال الدعوى، لموضوع التصدي لبل األخرى واألوراق

 مخالفة لكل الجزاء هذا ٌرتب فلم االجرابً العمل بطبلن الى تمود التً الشكلٌة فً

 مبررا هنان ٌعد لم الؽاٌة تحممت فاذا االجراء، من الؽاٌة تحمك مبدأ ذلن فً مراعٌا

 ٌعد لم اذ ، مدنٌة مرافعات( 73) المادة من( 3) لفمرة عنتها ما وهذا ، بالشكل للتمسن

 .التبلٌػ ببطبلن للدفع مبررا علٌه للمدعى

 له ٌجوز علٌه المدعى لمصلحة ممرر دفع فهو المكانً االختصاص بعدم الدفع واما

 وشرطه ، نفسها تلماء من اثارته المحكمة تستطٌع وال ، تخطٌه له وٌجوز به التمسن

 .فٌه الحك سمط واال الدعوى اساس فً الدخول لبل به الدفع ٌتم أن الوحٌد

 المحكمة الى الدعوى أحالة فعلٌها المكانً اختصاصها بعدم المحكمة لضت واذا

 الطرفٌن وتبلػ لضابٌة رسوم من دفع بما للمدعً االحتفاظ مع مكانٌا المختصة

. الدعوى الٌها المحالة المحكمة امام ٌوما( 15) ٌتجاوز ال موعد فً بالحضور

 مختصة ؼٌر ألنها االحالة ترفض ان اما امرٌن امام الدعوى الٌها المحالة والمحكمة

 واما ، الدعوى وتنظر االحالة تمبل ان واما ، المحٌلة المحكمة الى الدعوى وتعٌد مكانٌا

 محكمة من تطلب وال الدعوى تنظر ان المحٌلة المحكمة فعلى االحالة رفضت ما

 وانما ذلن للمحكمة ٌحك اذال النزاع بنظر المختصة المحكمة تعٌٌن االتحادٌة التمٌٌز

 .ءواشا اذا الخصوم حك من ذلن
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 فانه ، السابك بالرفض االعتداد دون األخرى مرة الدعوى احالت المحكمة أن لو ولكن

 تنازع لحصول المختصة المحكمة تعٌٌن التمٌٌز محكمة من الطلب المحكمة لهذه ٌجوز

 . سلبی

 ٌمبل وانما ، انفراد على التمٌٌز ٌمبل ال مكانٌا المختصة المحكمة الى الدعوى واحالة

 المدنٌة المرافعات لانون من( 216) المادة بؤحكام عمبل االحالة رفض لرار التمٌٌز

 .الدعوى مراحل من مرحلة اٌة فً تمدم أن ٌمكن شكلٌة دفوع -ب 

 من مرحلة أي فً بها الدفع وٌمكن متعددة وهً الحصر سبٌل على ترد لم الدفوع وهذه

 :امثلتها ومن نفسها تلماء من تثٌرها أن للمحكمة وٌمكن الدعوى مراحل

 .دعوٌٌن بتوحٌد الدفع -1

 .محكمة من أكثر فً الدعوى الامة جواز بعدم الدفع -2

  .النوعً او الوالبً االختصاص بعدم الدفع  -3

 

 .دعوٌٌن بتوحٌد الدفع -1

 للدعوى أن للمحكمة تبٌن اذا انه على المدنٌة المرافعات لانون من( 75) المادة نصت

 وترسل الدعوٌٌن توحٌد تمرر أن فلها اخرى بمحكمة لببل ممامة بدعوی ارتباطا

 برفض األخرى المحكمة من الصادر والمرار األخرى المحكمة الى الدعوى اضبارة

 "للتمٌٌز لاببل ٌكون التوحٌد

 سٌر حٌث ومن المناسب من تجعل دعوٌٌن بٌن وثٌمة صلة هو( التبلزم)  او االرتباط

 أحكام صدور من منعا فٌهما وتحكم فٌهما لتحمك واحدة محكمة أمام جمعهما العدالة

 والموضوع السبب حٌث من الدعوٌٌن بٌن االرتباط ٌكون أن شرطا ٌعد وال. متضاربة

 .الدعوى عناصر من اكثر او عنصر توفر ٌكفً وانما واألشخاص

 على تطلع ان وبعد الحما، الدعوى لدٌها الٌمت التً المحكمة الى ٌمدم التوحٌد وطلب

 او بٌنهما مشترن عنصر وجود لعدم التوحٌد رفض اما تمرر و اوال الممامة الدعوى

 تسبب أن فعلٌها الثانٌة المحكمة رفضت واذا.  الٌها الدعوى اضبارة وارسال لبوله

 مدنٌة مرافعات( 216) المادة ألحكام استنادا للتمٌٌز خاضعا الرفض لرار الن لرارها
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 تمرر أن للمحكمة فؤن ذاتها المحكمة امام ممامتٌن دعوٌٌن ٌخص التوحٌد كان اذا أما

 . الدعوٌٌن توحٌد

 .واحدة محكمة من أكثر فً الدعوى الامة جواز بعدم الدفع -2

 والموضوع األشخاص حٌث من ذاتها الدعوى بإلامة المدعً بمٌام ٌتعلك هنا الدفع

 الٌها لدم التً المحكمة تموم وهنا ، لانونا جابز ؼٌر وهذا محكمة من اكثر فً والسبب

 لها تبٌن فاذا ، بٌنهما المابم االرتباط حمٌمة على للولوؾ الدعوى اضبارة بطلب الدفع

 واعتبار األخرى العرٌضة ابطال ذلن وٌتطلب توحٌدهما فتمرر الترابط هذا وجود

 التوحٌد رفض فتمرر ذلن تجد ال ان واما. األساس هً اوال الممامة الدعوى عرٌضة

 لبل من منظورة زالت ال االخرى الدعوى تكون ان للتوحٌد وٌشترط. االضبارة واعادة

 محكمة أمام ذلن عرض فٌجوز فٌها حكم صدر ما فاذا ، فٌها حكم ٌصدر ولم المحكمة

 .بهما الطعن عند االستبناؾ

 .النوعً أو الوظٌفً أو الوالبً االختصاص بعدم الدفع. 3 

 أو الوظٌفً أو الوالبً اختصاصها عن تخرج الدعوى نظر عند للمحكمة تبٌن اذا

 بالرسوم للمدعً االحتفاظ مع المختصة المحكمة إلى احالتها تمرر أن فعلٌها النوعً

 التً المحكمة مراجعة بوجوب منهما الحاضر أو الدعوى طرفً وتبلػ ، دفعها التً

 تارٌخ من ٌوما عشر خمسة تتجاوز ال فٌها للمرافعة ٌوم تعٌٌن بعد الدعوى الٌها احٌلت

 اإلحالة

 المرافعة موعد فً الدعوى الٌها المحال المحكمة أمام الطرفٌن من أي ٌحضر لم واذا

 الدعوى بإحالة الصادر والمرار للمراجعة الدعوى ترن تمرر المحكمة هذه فؤن ، المعٌن

 هو الٌها المحال المحكمة من الصادر الرفض لرار وانما ، انفراد على الطعن ٌمبل ال

 بعدم والدفع مدنٌة مرافعات 216و 79 المادتٌن بؤحكام عمبل الطعن ٌمبل الذي

 مرحلة أي فً ابداإه وٌجوز العام النظام من والوظٌفً والوالبً النوعً االختصاص

 األحكام استنادا التمٌٌز محكمة أمام مرة ألول ذلن كان وان حتى الدعوى مراحل من

 .مدنٌة مرافعات 3/219 المادة
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 الموضوعٌة الدفوع -2 

 الموضوعً ،والدفع متعددة هً وانما معٌن نطاق فً حصرها ٌمكن ال الدفوع وهذه

 العمد ببطبلن تمسن لو كما ، وجوده كؤنكار به المدعى الحك إلى ٌوجه الذي الدفع هو

 (.التمادم)  الزمان بمرور أو بالوفاء االلتزام انمضاء أو األهلٌة النمص

 وهً بمطلوبه للمدعً الحكم دون تحول سلبٌة دفاع وسابل هً الموضوعٌة والدفوع

 علٌه المدعى ألن التجاري والمانون المدنً كالمانون الموضوعً المانون لمواعد تخضع

 .الحموق هذ نفً ٌستهدؾ

 ٌجوز ال انه اال ، الدعوى مراحل من مرحلة أي فً تمدٌمها ٌمكن الموضوعٌة والدفوع

 حمولا تحمً ألنها الخصوم احد بها ٌتمدم أن ٌجب وانما نفسه تلماء من اثارتها للماضً

 الدعوى فً أثارته لها ٌجوز ال المحكمة أن اال الموضوعٌة الدفوع من فالتمادم ،خاصة

 ٌجوز وال ، فٌه ٌتمسن أن المصلحة صاحب الخصم على ٌجب وانما نفسها تلماء من

 محكمة أمام مرة ألول به الدفع ٌجوز وانما ، التمٌٌز محكمة أمام مرة ألول به الدفع

 .االستبناؾ

 حك ٌسمط وانما ، بالتمادم ٌسمط ال الحك فؤن االسبلمٌة لهوٌته بالنظر العرالً والمشرع

 للمطالبة محبل ٌكون أن من الدعوى سماع من المانعة المدة مرور بعد بالحك المطالبة

 .العام النظام من ٌعتبره لم العرالً المشرع ألن عنه التنازل وٌجوز المضاء، أمام

 :المبول بعدم الدفع

 ودون الخصم به ٌنكر دفع كل بؤنه المبول بعدم الدفع الفرنسً المرافعات لانون عرؾ 

 فمد بسبب ذلن وٌكون دعواه لبول انتفاء اساس على خصمه دعوى بالموضوع المساس

 .المصلحة أو االهلٌة أو الصفة

 هو وانما الشكلٌة وال الموضوعٌة الدفوع من لٌس المبول بعدم الدفع بؤن ٌتبٌن هذا ومن

 وهو ، دعواه رفع فً المدعً حك فً وانما الحك اصل على ٌرد ال اذ ذلن ٌتوسط

 من مرحلة أي فً المحكمة الى به التمدم ٌجوز انه فً الموضوعٌة الدفوع مع ٌتفك

 المدعً دعوى رد الى ٌرمً ألنه الموضوعً، بالحك ٌتعلك ال ولكنه الدعوى مراحل

 من المحكمة تثٌره أن ٌمكن الدفع اوهذا علٌه المتنازع الحك أصل فً الخوض دون

 أن للمحكمة فٌجوز متوجهة ؼٌر الخصومة كانت فاذا ، العام بالنظام لتعلمه نفسها تلماء
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 اٌة فً الدفع ٌبدي أن الخصم حك من أن كما ، اساسها فً الدخول دون الدعوى ترد

 .الدعوى علٌها تكون حالة

 وال الدعوى فً فاصل حكم صدور ٌعنً الدعوى فرد ، واألبطال الرد بٌن فرق وهنان

 ، فٌه فصلت فٌما حجٌة تكتسب األحكام ألن اخرى مرة النزاع اثارة للمدعً ٌجوز

 فً الفصل بسبك الدفع)  ٌسمى والذي الخصوم لبل من الدفع هذا ٌثار أن وٌمكن

 (.الدعوى

 

 

 

 الخامسة عشر المحاضرة

 الحادثة الدعوى

 أن وٌتعٌن( علٌه والمدعى المدعً) هما الذٌن التملٌدٌٌن بؤطرافها الدعوى نطاق ٌتحدد

 أو لموضوعها زٌادة دون لدعواه المدعً الامة عند وضعها على الدعوى تحافظ

 الؽٌر من شخص ٌتدخل فمد ، األصل هذا على الخروج الحاجة تدعو ولكن ، اشخاصها

 ب ٌسمى ما طرٌك عن الخصومة اطراؾ طلب بناء أو ، طلبه على بناء الدعوى فً

 . انواعها؟ وما الحادثة الدعوى فماهً( الحادثة الدعوى)

 الى وتإدي األصلٌة الدعوى نظر اثناء للمحكمة تمدم التً هً الحادثة الدعوى تعرٌؾ

 تختلؾ الحادثة والدعوى األشخاص، أو السبب أو الموضوع حٌث من نطالها تعطٌل

 وهً.  المرافعة سٌر اثناء طلباته الى المدعً ٌضٌفها التً االحتٌاطٌة الطلبات عن

 أو خبٌر كانتخاب الدعوى فً السٌر اثناء المحكمة تتخذها التً االجراءات عن تختلؾ

 .تولفها أو المرافعة انمطاع أو. معاٌنة اجراء

 ٌجوز"  منه( 66) المادة فً المدنٌة المرافعات لانون علٌها نص الحادثة والدعوى

 منضمة دعوى كانت المدعً لبل من كانت فان الدعوى نظر عند جدٌدة دعوى احداث

 بتوسٌع السماح من والؽرض متمابلة، دعوی كانت علٌه المدعى من كانت وان

 حسمه ٌمكن والذي الموضوع ذلن عن الدعوى تكرار دون تحول انها هو الخصومة
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 الدعوى أهمٌة اٌجاز وٌمكن. واالجراءات للولت اختصار ذلن فً ان كما واحدة دفعة

 : التالٌة األمور فً الحادثة

 من والنفمات والولت للجهد توفٌر هذا وفً االجراءات فً االلتصاد مبدأ تحمٌك -اوال

 . األصلً النزاع مع الموضوع تفرعات حسم خبلل

 حٌث من شامل حكم اصدار إلمكانٌة المحكمة أمام اخرى مرة النزاع اعادة ٌمنع -ثانٌا

 .والسبب والموضوع األشخاص

 العدل تحمٌك خبلل من الدعوى ادارة فً للماضً االٌجابً الدور ابراز -ثالثا 

 . الكلفة للٌلة بإجراءات

 ٌجب ولت فً اراءهم حسب توجه أطرافها بٌن عمدا تكون أن من الدعوى ابعاد -رابعا

 .الهدؾ ذات لتحمٌك مجتمعة دعاوی فٌه تنظر أن

 الحادثة الدعاوى انواع 

 الدعوى -ثانٌا. المنضمة الدعوى وتسمى المدعً ٌرفعها التً الحادثة الدعوى -اوال

 وادخال دخول -ثالثا. الحادثة الدعوى وتسمى علٌه المدعى ٌرفعها التً الحادثة

 .ثالثة اشخاص

 المنضمة الحادثة الدعوى -اوال 

 تعدل أن شؤنها من والتً األصلٌة دعواه نظر اثناء المدعً ٌحدثها التً الدعوى وهً

 لد المدعً أن تعنً ومنضمة ، واألشخاص والسبب الموضوع حٌث من الدعوى نطاق

 المنضمة الدعوى صور ومن األصلٌة بالدعوى عبللة لها اخرى دعوى دعواه الى ضم

 -2. الدٌن بمبلػ المطالبة بعد بالفابدة المطالبة. األصلٌة للدعوى المكملة الطلبات -1

 المستحمة باأللساط المطالبة ومثالها: األصلٌة الدعوى على المترتبة الطلبات

 تمبل اال بصلة األصلٌة بالدعوى المتصلة الطلبات -3. الدعوى نظر اثناء الدٌن من

 ذلن وٌشمل ، باألجرة والمطالبة االٌجار عمد فسخ المإجر مطالبة ومثالها: التجزبة

 الحجز اٌماع أو ، لضابً حارس تعٌٌن أو مإلتة نفمة تمدٌر كطلب الولتٌة الطلبات

 . االحتٌاطً

 دعوى ضد علٌه المدعى بها ٌتمدم التً الدعوى وهً. المتمابلة الحادثة الدعوى -ثانٌا

 ما بجانب ٌطالب علٌه فالمدعى ، المدعً ضد حكم على الحصول بهدؾ المدعً
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 فً مركزه تحسٌن ال ٌإدي معٌن بإداء له الحكم االصلً الطلب رفض من به ٌطالب

 الحكم عدم الى ٌرمً الموضوعً الدفع أن المتمابلة الحادثة الدعوى وتختلؾ. الدعوى

 .الدفوع فً السلبً الجانب هو وهذا بمطلوبه للمدعً

 سلبٌا مولفا متخذا الدوام على ٌظل أن منه مطلوبا لٌس علٌه المدعى أن ذلن ومعنى

 مع علٌه المدعى دعوى نظر أن كما للخطر، مصالحه ٌعرض ذلن الن الدفاع وهو

 .الجهد فً والتصاد للنفمات تملٌل فٌه المدعً دعوى

 من ٌمدم ان علٌه للمدعى ان عل المدنٌة المرافعات لانون من( 68) المادة نصت ولد

 األصلٌة بالدعوى متصبل ٌكون خر طلب أي أو المماصة ٌتضمن ما المتمابلة الطلبات

 التجزبة تمبل ال بصلة

 دٌن اسماط طلب وهً: المماصة -1: ٌمدم ان علٌه للمدعى بؤن ٌتبٌن النص هذا ومن

. مدنً( 418 م) لؽرٌمه الشخص ذلن من دٌن ممابلة فً ؼرٌمه من لشخص مطلوب

 للمدعً دٌنٌن بٌن تتم التً المماصة وهً:  المانونٌة المماصة -أ: نوعٌن عل والمماصة

 وهً مدنً( 419م) وضعفا ولوة وحلوال ووضعا جنسا متحدٌن كانا اذا علٌه والمدعى

 بشكل فٌها مصلحة له من تمسن اذا اال تتم ال وهذه -ب. الجبرٌة بالمماصة المعروفة

 وفً بها، الدفع علٌه للمدعى ٌجوز فبل شروطها من شرط تخلؾ فاذا موضوعً دفع

 طلب أي -2. المضابٌة المماصة تتم وبها متمابلة حادثة دعوى احداث ٌمكن الحالة هذه

 األصلٌة الدعوى لذلن وٌمثل التجزبة ٌمبل ال اتصاال األصلٌة بالدعوى متصبل ٌكون

 وجهان والفسخ فالتنفٌذ العمد فسخ طلب بدعوی فٌمابلها عمد بتنفٌذ المطالبة المتضمنة

 التً األضرار بدعوى وٌمابله مركبة حادث عن التعوٌض دعوى او واحد، لنزاع

 .الحادث نتٌجة أصابته

 ٌتسع لد. الدعوى فً ثالث شخص ادخال أو دخول المتضمنة الحادثة الدعوى -ثالثا 

 ٌتدخل اذ( علٌه والمدعى المدعً)  التملٌدٌٌن الدعوى لطرفً حبٌسا ٌبمى وال النزاع

 .فٌها الدعوى فً الصادر الحكم ٌإثر لد التً مصالحه لحماٌة اطرافها ؼٌر من شخص

 الماضً الى ٌمدم بطلب الدعوى فً دخوله الؽٌر من شخص ٌطلب أن هو فالتدخل

 بالدعوى ٌرتبط بطلب لنفسه الحكم طالبا أو الدعوى طرفً أحد الى االنضمام طالبا

 . األصلٌة
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 :نوعان التدخل فؤن األساس هذا وعلى

 المدعى أو المدعً جانب ال االنضمام الؽٌر ٌطلب أن وهو: االنضمامً التدخل -أ 

 .علٌه

 طرفً مختصما اختصامٌا التدخل الؽٌر ٌطلب أن وهو: االختصامً التدخل -ب

 بناء وذلن الدعوى فً عنه جبرا ثالث شخص ادخال ٌتم ولد. له بحك للمطالبة الدعوى

 من المحكمة به تموم أن أو المحكمة علٌه وتوافك علٌه المدعى أو المدعً طلب على

 .نفسها تلماء

 :األختٌاری التدخل

 .اختصامً وتدخل انضمامً اختٌاري تدخل نوعٌن على وهو

 :االنضمامً التدخل. أ

 طرفٌه احد الى االنضمام ٌطلب وانما لنفسه، حما الشخص ٌطلب ال التدخل هذا وفً

 واال التدخل هذا فً مصلحة له فؤن وبالتؤكٌد ، الدعوى اطراؾ أحد ومساندة لتعضٌد

 ذي لكل) بؤنه المدنٌة المرافعات لانون من( 69) المادة ذلن واجازت. تدخله ٌمبل فبل

 الحكم طالبا أو أطرافها، ألحد منضما الدعوى فً ثالثا شخصا ٌخوله ٌطلب أن مصلحة

 التزام أو تضامن رابطة الخصوم بؤحد تربطه أو بالدعوى عبللة له كانت اذا فٌها لنفسه

 (. فٌها الصادر الحكم من ٌضار أو التجزبة ٌمبل ال

 فً نمص وٌسبب الدعوى ٌخسر ال حتى مدٌنه دعوى فً الدابن تدخل ذلن أمثلة ومن

 محدث ضد ترفع التً الدعوى فً الوطنٌة التؤمٌن شركة تدخل او ، العام الضمان

 . بالتعوٌض علٌها وٌرجع الدعوى ٌخسر ال حت الضرر

 ٌجوز وال االستبناؾ محكمة وامام األولى الدرجة محاكم أمام انضمامٌا التدخل وٌجوز

 االنضمامً التدخل جواز لها لدٌم لرار فً التمٌٌز محكمة وترى. التمٌٌز محكمة أمام

 فً االنضمامً الشخص دخول لبول على وٌترتب. المستعجل المضاء دعاوى فً

. مدنٌة مرافعات( اوال/71م) علٌه أو له ٌحكم الدعوى فً خصما اعتباره الدعوى

 طرفا کونه مع ٌتعارض اجراء بؤي ٌموم ال أن الدعوى فً طرفا كونه على وٌترتب

 .الؽٌر اعتراض بطرٌك بالحكم ٌطعن أن لٌس كما فٌها، الشهادة كإداء فٌها
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 لد ٌكون ما بمواجهته ٌسري فؤنه الدعوى فً طرفا المتدخل كون على ٌترتب ما وأما

 تدخل من مواجهة فً اجرابً مركز أو لحك سموط من تدخله لبل الدعوى فً تحمك

 الدعوى ابطلت واذا. موالؾ من اتخذه لما معارض مولؾ ٌتخذ أن له لٌس كما لجانبه،

 .التدخل سمط الدعوى ردت أو

 بحك الؽٌر من شخص فٌه ٌدعً الذي الطلب وهو: االختصامً االختٌاري التدخل -ب

 ٌطالب الذي الحك ٌكون ولد الدعوى اطراؾ مواجهة فً به له الحكم ٌطلب لنفسه ذاتً

 ومثال. به مرتبطا اخر حما أو األصلٌة الدعوى به المطالب الحك ذات هو المتدخل به

 العٌن بملكٌة المتدخل فٌطالب معٌنة عٌن ملكٌة على نزاع فً شخص تدخل: األول

 عما بالتعوٌض طرفٌها طالبا ممامة دعوى فً التدخل: الثانً ومثال. دونهما لنفسه

 ، بسمعته أو به تشهٌر من لوابحهم أو الوالهم تضمنت ما بسبب ضرر من أصابه

. علٌهما المدعى مركز فً الدعوى واطراؾ المدعً مركز فً دابما هنا والمتدخل

 النزاع فً الفصل وتؤخٌر للتسوٌؾ ولٌس خاص بحك للمطالبة التدخل ٌكون أن وٌتعٌن

 ؼٌر المرار وهذا رفضه أو التدخل لبول ثم ومن ذلن من تتحمك أن المحكمة وعلى ،

 مدنٌة مرافعات( 216) بالمادة مشمول ؼٌر ألنه استمبلال تمٌٌزا به للطعن لابل

 الؽٌر اختصام - الجبري التدخل -3 

 من بطلب أما ذلن وٌكون الدعوى فً بالدخول الؽٌر من شخص تكلٌؾ به وٌمصد

 اختصام ، نوعٌن على وهو. المحكمة بموافمة ذلن والتران علٌه المدعى أو المدعً

 الدعوى ٌمٌز ما وان. المحكمة من أمر على بناء أو الدعوى طرفً طلب على بناء

 الحالة فً التدخل أن هو ، الؽٌر اختصام عن االختصامً أو االنضمامً بشمٌها الحادثة

 فان الثانٌة الحالة فً اما التدخل هذا على اجباره دون المتدخل ارادة بمحض األولى

 بالطلبات علٌه الحكم بهدؾ عنه جبرا ٌحصل الدعوى فً طرفا وادخاله اختصامه

 النزاع تجدٌد من الخصم منع ذلن وراء من وٌهدؾ. علٌه حجة الحكم جعل أو االصلٌة

 لفضه المضاء أمام المعروضة الدعاوى عدد تملٌل شؤنه من ذلن أن كما فٌه، المحكوم

 دفتر لتمدٌم الدعوى فً بالدخول شخص ٌلزم أن او. واحدة لضٌة فً أكثر أو نزاعٌن

 أن وللمتدخل ، لبوله بمجرد الدعوى فً خصما ٌصبح والمتدخل. ٌده تحت ورلة أو

 وله. فٌه وفصل سابما لدم لد الدفع هذا كان اذا اال والشكلٌة الموضوعٌة بالدفوع ٌتمسن

 :بصورتٌن ذلن وٌرد. لانونا الممررة الطرق بكل الحكم فً الطعن الحك
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 المحكمة عل)  مدنٌة مرافعات( 3/69) المادة علٌه نصت ما وهو:  الوجوبٌة الحالة -أ 

 والراهن والمرتهن والمإجر والمستؤجر والمعٌر والمستعٌر والمودع الودٌع دعوة

 عل والمستعار المودع على الودٌعة دعوى نظر عند منه والمؽصوب والؽاصب

(. الؽاصب عل والمؽصوب الراهن عل والمرهون المستؤجر عل والمإجر المستعٌر

 .الضار بالفعل تتعلك التً األخٌرة الحالة عدا لانونٌة بتصرفات تتعلك كلها وهذه

 مرافعات( 69) المادة من الرابعة الفمرة ذلن عل ونصت: الجوازٌة الحالة. ب 

 وللمحكمة( الدعوى لحسم ٌلزم عما منه لبلستٌضاح شخص أي تدعو أن للمحكمة)

 منه لبلستٌضاح شخص الخال طلب فً الحك اٌضا وللخصوم ، ذلن فً تمدٌرٌة سلطة

 .رسم عنه ٌدفع وال الدعوى فً خصما منه المستوضح ٌعتبر وال ،

 

 

 االثبات لانون فً محاضرات

 الرسمٌة السندات

 ٌثبت التً بؤنها الرسمٌة السندات العرالً االثبات لانون من( اوال21) / المادة عرفت

 حدود وفً المانونٌة لؤلوضاع طبما   عامة بخدمة مكلؾ شخص أو عام موظؾ فٌها

 .حضوره فً الشؤن ذوو به ادلى ما أو ٌدٌه على تم ما اختصاصه

 

 :الرسمً السند انشاء شروط

 وٌمصد :عامة بخدمة مكلف أو عام موظف من الرسمً السند صدور -1

 الخاص المبلن فً داخلة دابمة وظٌفة الٌه عهدت شخص كل العام بالموظؾ

 .بالموظفٌن

 المانون، احكام ٌخالؾ بشكل عٌن لد كان اذا الموظؾ عن الرسمٌة الصفة تزول وال

 السند، رسمٌة على ٌإثر ال النمص هذا فمثل التعٌٌن شروط من لشرط فالدا ٌكون كؤن

 انتهت واذا.مستكملة تعٌٌنه شروط تكن لم وان حتى الرسمٌة بصفته محتفظا السند فٌبمى

 بكتابة ولام, أخر سبب ألي أو التماعد أو االستمالة أو العزل أو بالفصل الموظؾ خدمة
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 فً والٌته فمد ألنه له، لٌمة ال باطبل   السند فٌعد خدمته، انتهاء بمرار تبلٌؽه بعد سند

 .الرسمٌة وظٌفته بواجبات المٌام

 االختصاص حدود فً الرسمً السند صدور -2

 المكلؾ أو العام الموظؾ من ٌصدر أن السند على الرسمٌة صفة ألضفاء ٌشترط

 او مكانٌا او موضوعٌا ٌكون لد واالختصاص. اختصاصه حدود فً عامة بخدمة

 .زمانٌا

 السندات من سند كل :الرسمً السند انشاء فً المانونٌة االوضاع مراعاة -3

 العدل الكاتب فعلى الخاصة، الموانٌن علٌها تنص لانونٌة واوضاع شكلٌات له الرسمٌة

 من كل الامة ومحل. وجد ان الشهرة او واللمب الثبلثً االسم بوضوح ٌذكر ان مثبل  

 بالحروؾ التوثٌك او التنظٌم تؤرٌخ وٌذكر. صفته حسب كل والمولعٌن العبللة ذوي

 .الرسمً بالختم وٌختمه وٌولعه معا   واالرلام

 :الرسمً السند انشاء بشروط االخالل جزاء

 علٌه ولع لد كان اذا) العادي السند حجٌة اال حجٌة له تكون الو رسمٌا   ٌعد ال السند 

 فً حجة أي له ٌكون ال فإنه الشؤن ذوي تولٌع من خالٌا السند كان اذا اما ذووالشؤن،

 (.االثبات

 وعنوانه المختص العام الموظؾ اسم ذكر السند، لرسمٌة الجوهرٌة البٌانات ومن

 .السند لمحتوٌات العدل الكاتب وتبلوة السند وتؤرٌخ االطراؾ واسماء الوظٌفً،

 

 :االثبات فً الرسمً السند حجٌة

 ٌبعث ال للسند الخارجً المظهر كان اذا :الرسمٌة حٌث من الرسمً السند حجٌة -1

 لانونٌة لرٌنة السند فً تتوفر ذان فعند اضافة او محو او كشط كوجود فٌه الشن على

 ممن صدوره صحة اثبات من به ٌتمسن من واعفً صحٌحا   رسمٌا سندا اعتباره على

 من خلوه اثبات ومن اوال العبللة واصحاب العام الموظؾ وهم توالٌعهم ٌحمل

 .انشابه على البلحمة التؽٌٌرات
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 المولعٌن على حجة ٌعد الرسمً السند :لألشخاص بالنسبة الرسمً السند حجٌة -2

 .كافة الناس وعلى الؽٌر وعلى علٌه

 :الرسمً السند فً المدونة البٌانات حجٌة -3

 تنفٌذا العام الموظؾ من تصدر التً المادٌة االمور فً نطالها ٌنحصر بٌانات -آ

 العبللة، ذوي من صدرت بٌانات كذلن بها، لام التً الولابع او الرسمٌة لواجباته

 البٌانات هذه. )وبصره سمعه تحت ولعت و المختص العام الموظؾ بحضور وجرت

 (.السند بتزوٌر بالطعن إال عكسها اثبات ٌجوز وال كافة الناس على حجة

 بحضوره تمع لم امور عن العام الموظؾ الى الشؤن ذوو بها ٌدلى ولمرارات بٌانات -ب

 ٌمكن البٌانات هذه أللرارتهم وتبعا   الشؤن اصحاب مسإولٌة على بتدوٌنها لام وانما

 .المتاحة االثبات طرق بكل عكسها اثبات

 :الرسمً السند صور حجٌة*

 موجودا   الرسمً السند اصل كان اذا( االصلٌة النسخة: )الرسمً السند اصل وجود - آ

 السند صورة و. الرسمً السند حجٌة مصورة او كانت خطٌة الرسمٌة لصورته فتكون

 ارلً الع االثبات لانون و. الرسمً السند ألصل مطابمتها من حجٌتها تستمد الرسمً

 .والمصورة الخطٌة الصورة بٌن ساوت

 :الرسمً السند اصل وجود عدم -ب

 المختص، العام الموظؾ من الصادرة الصورة هً: االصلٌة الرسمٌة الصورة1- 

 اصل ارق احت او تلؾ او فمدان حالة ففً الرسمً السند اصل عن مباشرة واخذت

 مظهرها كان اذا االصل حجٌة االصلٌة الرسمٌة للصورة تكون الرسمً، السند

 استنادا   به السند اصدار ٌجوز ال السجل فمدان حالة وفً. الشن الٌه ٌتطرق ال الخارجً

 تؤٌٌد لتعذر سجله المفمود السند بصورة العبللة ذوي تزوٌد ٌجوز وال اخر سند الى

 .للسجل مطابمته

 :االصلٌة الرسمٌة الصورة من المؤخوذة الرسمٌة الصورة2- 

 عن مباشرة والمنمولة المختص، العام الموظؾ عن الصادرة الرسمٌة الصورة هً 

 ٌجوز انه اال منها المؤخوذة للصورة التً ذاتها الحجٌة ولها االصلٌة الرسمٌة الصورة
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 مطابمة وجدت فاذا. منها اخذت التً االصلٌة الرسمٌة الصورة بهذه علٌه ٌحتج لمن

 .تستبعد الصورة هذه فؤن واال االصل حجٌة لها كان

 تكون فبل االصلٌة الصورة من المؤخوذة الرسمٌة الصورة من المؤخوذة الصورة اما3- 

 .للظروؾ وتبعا فمط، لبلستبناس وإنما حجٌة لها

 

 المحاماة لانون فً محاضرات

........................................................ 

 ونببل شرفا علٌها ٌسمو ما المهن بٌن من ولٌس ، النبٌلة المهن من المحاماة مهنة تعد   

 نصرة ومعناها ، النجدة وظاهرها ، الصدق وأصلها ، المروءة عنوان فهً ، وجبلال

 اجتماعً هدؾ ذات إنسانٌة مهمة فهً ، الحك وحدٌثها ، الصراحة ووسٌلها ، المظلوم

 الناس حموق وحماٌة ، المانون سٌادة وكفالة ، العدالة تحمٌك فً جادا إسهاما تسهم ،

 ، عام بشكل والثمافٌة المانونٌة  لمعرفة با أفرادها ٌتسلح التً المهنة فهً ، وحرٌاتهم

 وسلون ، الممررة الحك طرق الى الوصول فً الناس تساعد التً المهنة بؤنها وتعرؾ

 المساندة األعمال من وهً ، الحمولٌٌن ؼٌر من المواطن ٌعرفها ال التً المانونٌة السبل

 فً لعملها ومكمبل ، المضابٌة المإسسة جسد فً وأساسً فاعل جزء تكن لم أن للمضاء

 .العدالة تحمٌك

 وسلون ، الحك الى للوصول علٌه المدعى أو المدعً بمعاونة المحاماة مهنة وتعنً

 المسلوبة او المؽصوبة الحموق الستعادة الموانٌن فً علٌها المنصوص المانونٌة الطرق

 إن البعض وٌعتبر ، الحمٌمة الى الوصول فً والمساهمة ، أصحابها إلى حك وجه دون

 .إلٌه العبور لهم ٌسهل الذي والجسر ، الحك إلى للوصول الناس لنطرة المحاماة

 المانون سلطة فوق سلطة ال إذ ، التامة باالستمبللٌة المحامً ٌتمتع أن ٌجب ذلن وألجل 

 الطرق مختلؾ سلون المحامً وٌستطٌع ، معٌن بطرٌك ممٌد ؼٌر فؤنه الحرٌة وبهذه ،

 وسعة وثمافته المانونٌة دراسته خبلل من المحامً خبرها والتً ، المانون رسمها التً

 الى الحموق استعادة الى للوصول ، والتعلٌمات واألنظمة الموانٌن على اطبلعه

 الظلم من له حماٌة المظلوم عن ٌدافع فالمحامً ، للحك نصٌرا بهذا وهو ، أصحابها

 ٌتعاضد كما مناسبا، تراه ما لتطبٌك العدالة أمام المتهم ظروؾ وٌعرض ، والؽٌن

 دمنا وما ، العادل الحكم صدور لتسهٌل الحمٌمة بسط سبٌل فً المحكمة مع وٌتعاون
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 من وفاعل ٌتجزأ ال جزء المحاماة أن نإكد فؤنا الوالؾ، المضاء ٌمثل المحامً أن نإكد

 . المضابٌة المإسسة جسد

 والذي ، 1965 العام فً صدر 173 برلم لانون العراق فً المحاماة عمل وٌحكم

 المحاماة مهنة ممارسة المضابً التنظٌم لانون أعتبر ولد عدٌدة، تعدٌبلت علٌه أجرٌت

 تمل ال مدة العمل ومارس المعهد فً المبول شروط به توفرت لمن ٌمكن لضابٌة خدمة

 . المضابً المعهد فً لبوله ٌتم أن سنوات ثبلث عن

 الدفاع على وال ، المانونٌة والتوجٌهات النصابح اسداء على الحامً دور ٌمتصر وال

 خبلل من تطوٌره فً فٌساهم ، المجتمع داخل المهم دوره ٌسع وإنما ، موكلٌه عن

 لمهنة فإن وبهذا المجتمع، فً المتمٌزة ومكانته منزلته خبلل ومن المانونٌة ثمافته

 التً الكبٌرة المنزلة إلى باإلضافة ، المجتمع فً كبٌرا ودورا واسعا تمدٌرا المحاماة

 الحموق لضٌة عن وأمٌنا صلبا مدافعا باعتباره المحامً الشخص والمانون الجمع أوالها

 حٌث ، المهنة تلن خبلل من بزؼت والوطنٌة السٌاسٌة المٌادات من العدٌد فؤن ولذلن ،

 ساهموا الذٌن العرالٌٌن المحامٌن من الواعٌة النخب تلن الحدٌث العرالً التارٌخ شهد

 .الحدٌثة العرالٌة الدولة بناء فً فاعل بشكل

 

 : المحاماة مهنة فٌتعر

 العدالة سٌر حسن إلى تهدؾ مستملة حرة مهنة: ))  بؤنها المحاماة مهنة تعرؾ ٌمكن

 األشخاص الدفاع حموق وكفالة المانون سٌادة مبدأ تؤكٌد على وتعمل أدابها وسرعة

 ((.والمعنوٌة الطبٌعٌة

 : المحاماة مهنة أهمٌة

 المانونٌة الوسابل عن وٌخبره موكله لشخص المانونٌة المشورة تمدٌم -1

 .المانونً ومركزه حموله على التحفظٌة واالجراءات

 لصالحه، الحكم ترجٌح فً موكله تخدم التً واألدلة والدفوع الحجج كل استخدام -2

 . التمٌٌزٌة واللوابح الطعون بتمدٌم ا وانتهاء الدعوى إلامة من ابتداء

( الوالؾ المضاء) العدالة وتحمٌك الحمٌمة الى الوصول فً المضاء معاونة -3

 . والمحامً الماضً هما وجهان لها العدالة أن باعتبار
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 : المحاماة مهنة ممارسة شروط

 شروط من لذلن بد وال المحامٌن جدول فً التسجٌل المحاماة مهنة لممارسة ٌشترط

 : وهً

 االنتماء العراق فً الممٌم للفلسطٌنً وٌسمح العرالٌة بالجنسٌة متمتعا ٌكون أن  -1

 المضاٌا بعض فً امام الترافع العربً للمحامً ٌحك وكذلن المحامٌن نمابة الى

 .العرالٌة الحاكم امام

 كحد سنة عشرة ثمانً بلوغ الكاملة المدنٌة المانونٌة باألهلٌة متمتعا ٌكون ان  -2

 .المهنة مزاولة من ٌمنعه عملً عارض أو بمرض مصاب وؼٌر أدنى

 الشهادة وهً( المانون) الحموق فً بكالورٌوس شهادة على حاصبل ٌكون أن -3

 . األولٌة الجامعٌة

 أن وٌجب ، للمهنة الواجب لبلحترام وأهبل والسلون السٌرة حسن ٌكون أن -4

 مهذبا صادلا لبما كٌسا حكٌما متنا خلولا مخلص شجاعا أمٌنا المحامً ٌكون

 . الصفات تلن من صفة كل تعنً ما وبكل

 إنهابه على سنتٌن تمض لم ما جنابٌة بعموبة الحكم علٌه سبك لد ٌكون ال أن -5

 . منها إعفابه أو العموبة

 . المالٌة بالذمة ماسة ألسباب وظٌفته معتزال أو معزوال ٌكون ال أن -6

 .الوظٌفة استؽبلل بسبب التماعد على حاال ٌكون ال أن -7

 (.االنتماء رسم) المحامٌن جدول فً التسجٌل رسم ٌسدد أن -8

 المانون بؤن بالذكر وجدٌر)  العامة والوظابؾ المحاماة مهنة بٌن ٌجمع ال أن -9

 بٌن الجمع الجامعات فً المانون ألساتذة السماح لرر ذلن من واستثناء الفرنسً

 الفرنسً المانون المشرع حذو حذا ولد ، الكلٌات فً المانون تدرٌس و المحاماة

 بؤن ونرى ،( والجزابري واألردنً والمصري السوري المانون من كبل ذلن فً

 الطالب فالتدرٌسٌٌن ، مشترن بدور تمومان المحامٌن ونمابة المانون كلٌات

 تعطً المحاماة مهنة وممارسة ، النظرٌة الناحٌة من المحاماة مهنة لممارسة

 ، وحاجاته المجتمع ومشاكل الحٌاة والع عن عملٌة فكرة المانون كلٌات ألساتذة

 المانون كلٌات ألساتذة السماح العرالً المشرع ندعو هنا من فإنا وعلٌه

 خبراتهم من لبلستفادة المحاماة مهنة وممارسة المحامٌن جدول فً لبالتسجٌ

 . المجال هذا فً والنظرٌة العلمٌة
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 من أو النمٌب بحضور االستبناؾ محكمة فً المانونٌة الٌمٌن ٌإدي أن -11

 أعمالً أإدي أن العظٌم باهلل ألسم: ))  اآلتً بالنص الٌمٌن وتكون ، عنه ٌنوب

 تمالٌدها وأرعی المهنة سر على وأحافظ المانون أحترم وأن وشرؾ بؤمانة

 ((. وآدابها

 

 المحامً واجبات 

 المحامً على فٌجب ، واجبات عدة إلى تتفرع المحامً عاتك على تمع التً الواجبات

 :ٌلً ما مهنته تجاه

 المضابٌة بلٌؽاتتلل ومحبل للعمل مركزا باعتباره المحاماة ألعمال مكتبا ٌتخذ أن  -1

 .المهنً السلون بمواعد االلتزام وآدابها المهنة تمالٌد على الحفاظ -2

 : ومنها ، المهنة ممارسة فً الدعاٌة وسابل استعمال المحامً على ٌحظر -3

 الزبابن لجلب الدعاٌة استعمال ٌحظر  -

 الزبابن لجلب الوسطاء استعمال ٌحظر -

 آخر لشخص أتعابه من حصة تخصٌص المحامً على ٌحظر -

 فٌها وكٌل التً الدعوى فً علٌها المتنازع الحموق أوكل جزء شراء ٌحظر -

 متعارضة مصالح تمثٌل علٌه ٌحظر -

....................... 

 : فهً المحامٌن نمابة تجاه حامًمال واجبات أما

 صبلحٌاته بجدود االلتزام -1

 السنوٌة االشتران بدالت تسدٌد -2

 النمابة وتوجٌهات ممررات االلتزام -3

 والمحتاجٌن للمعسرٌن المضابٌة المعونة تمدٌم -4

 والوظٌفة المهنة بٌن الجمع عدم -5

 بالمحاماة الخاص بالرداء المضاء أمام المحامً حضور واجب  -6
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 عضوا كان التً المإسسة أو الوزارة ضد الوكالة لبول بعدم المحامً واجب  -7

 (سنتٌن لمدة) فٌها

...................... 

 :فهً المضاء تجاه المحامً واجبات أما

 انفراد على أو معروضة لضٌة فً الماضً منالشة تحاشً  -1

ً  والمحامً الماضً بٌن الخبلفات حل إلى السعً -2  ودٌا

 المماطلة وتحاشً للمرافعات المحددة والمواعٌد األولات فً بالحضور التمٌد -3

 . المشروع ؼٌر التؤخٌر وتعمد والتسوٌؾ

 أو لرابة صلة به تربطه لاض أمام والترافع الوكالة المحامً لبول جواز عدم -4

 . مصاهرة

 المحامٌن زمبلبه تجاه المحامً واجبات

 ببعضهم المحامٌن عبللة على الموكلٌن بٌن الخصومة تإثر ال أن ٌجب -1

 المرافعات أثناء والزمالة التعاون روح تسود أن ٌجب -2

 مشروع لسبب إال المرافعات تؤجٌل جواز عدم  -3

 المشروعة ؼٌر المنافسة جواز عدم -4

 بعد إال فٌها وكٌبل المحامً زمٌله كان دعوى فً الوكالة لبول جواز عدم -5

 استبذانه

............................... 

 عنه ٌدافع من تجاه المحامً واجبات

 عنه ٌدافع من بمركز اإلضرار عدم -1

 المهنً السر على المحافظة -2

 إرجاع وكذلن موكله لحساب علٌها حصل التً األموال برد المحامً واجب -3

 . بموكله الخاصة المستندات

................................................ 

 المحامً حموق



89 
 

 : لسمٌن إلى المحامً حموق تنمسم

  : المهنٌة المحامً حموقاوال: 

  أي فً بالتوكل المحامً فٌجبر ، الوكالة رفض أو لبول فً المحامً حك -1

 علٌه وٌملٌه ٌراه لما وفما شخصٌا هو ٌمرره ما إلى ذلن فً مستندا  دعوی

 .الشخصٌة وآراإه ومعتمداته ضمٌره

 الحاكم على المحاماة لانون أوجب حٌث ، التوكل لبل االطبلع فً المحامً حك -2

 والهٌبات والمجالس تحمٌمٌة أو لضابٌة سلطة تمارس التً الرسمٌة والسلطات

 التحمٌك أو الدعوى أوراق مطالعة للمحامً تؤذن أن ، األخرى والمراجع

 التحمٌك سٌر على ذلن ٌإثر لم ما التوكل لبل صلة له ما كل على واالطبلع

 . الدعوى أوراق فً كتابة ذلن تثبٌت بشرط

 .والمحاكمة التحمٌك حضور فً المحامً حك -3

 ملما المحامً كون بسبب ، العمود وتنظٌم المشورة تمدٌم فً المحامً حك -4

 إلى االستشارة طالب إرشاد من ٌمكنه الذي األمر ، وتطبٌماته ونظرٌاته بالمانون

 التشرٌعات تعدد مع سٌما ، حموله على للمحافظة المانون ٌوفرها التً الوسابل

 وؼموض ، وتعمدها والمشاكل المضاٌا وتنوع ، التعدٌبلت وكثرة ، وتشعبها

 على ٌصعب مركزة وجٌزة بعبارات ؼالبا تؤتً التً المانونٌة النصوص

 المانونٌة االستشارات فؤصبحت ، لها المانونً الحكم معرفة العادي الشخص

 الحامً نشاط من كبٌرا جزءا تستنفذ وباتت ، األهمٌة من كبٌر جانب على

 .وولته

 ، المحامً من المبذول الفكري الجهد إلى وتستند مكتوبة أو شفاها االستشارة تكون ولد

 مشاور ٌكون أن للمحامً ٌجوز فبل ، والمصارؾ للشركات كمشاور الحامً عمل أما

 مشاور ٌكون أن له ٌجوز وال ، واحدة رسمٌة دابرة أو واحد مصرؾ من ألكثر لانونٌا

 . مشارٌع أو فروع أو شركات ثبلث من األكثر لانونٌة

 :للمحامٌن المالٌة الحموق ثانًٌا: 

 : أنواع ثبلثة وهً استٌفابها وضمانات األتعاب فً حامًمال حك  

  المكتوب السند فً ثابتة األتعاب هذه وتعتبر اتفالٌة اتعاب  -1
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 والموكل المحامً بٌن االتفاق عدم حال فً وتكون( مثل أجر) تمدٌرٌة اتعاب -2

 ، االتفاق لهذا الموكل وإنكار شفهٌا علٌها االتفاق حال فً أو ، ممدارها على

 المحامً مكتب ٌمع التً الحكمة وتولى ، المضاء إلى اللجوء إلى ٌصار عندبذ

 .بالدعوى النظر دابرتها فً

 للطرؾ للدعوى الخاسر الطرؾ من تدفع الحكم لرار بموجب لانونٌة اتعاب -3

 ربحها الذي

 : فهً األتعاب على الحصول ضمانات أما

 الدابنٌن سابر على بالتمدم األولى الدرجة من امتٌاز حك المحاماة ألتعاب -1 

 النفمة دٌن أو الحكومٌة بالدٌون تعلمت إذا إال حجزها ٌجوز ال المحاماة أتعاب -2

 المإجل والمهر

 نمترح) أتعابه ٌستوفً حتى تجوزته التً واألوراق النمود حبس فً المحامً حك -3

 أتعا على المحامً حصول ضمانات من الضمانة هذه على النص العرالً المشرع على

 . المحاماة لانون من( 2/53) المادة فً علٌه نص ما أسوة االتفالٌة به

 على نص اللبنانً المشرع) تنفٌذٌا سندا والموكل المحامً بٌن المبرم العمد اعتبار -4

 (.ذلن

 المباشرة لبل ولو مشروع عذر بدون العزل حالة فً لؤلتعاب المحامً استحماق -5

 .لذلن المبذول الجهد عن وتحتسب بالعمل

 وفاته وعند مشروع لسبب اعتزاله حال فً لؤلتعاب المحامً استحماق -6

 هنان ٌكن لم إذا العمل انتهاء بعد سنوات ثبلث مرور بعد المحاماة أتعب تسمط -7

 سنة عشرة خمس بمرور إال تسمط فبل كتابة علٌها المتفك األتعاب أما ، مكتوبا اتفالا

 الموضوعً الحك دون اإلجرابً الحك هو هنا ٌسمط والذي ، استحمالها تارٌخ على

 . الموكل بذمة عالما ٌبمى والذي

  الوظٌفٌة خدمته مدة إلى المهنة مزاولة مدة إضافة فً المحامً حك -8 
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 تمنح التً باالمتٌازات التمتع فً شرعا بإعالتهم المكلؾ أسرته وأفراد المحامً حك -9

 فً النمل وأجور الحكومٌة الصحٌة والمإسسات المستشفٌات كؤجور الموظفٌن لسابر

 .الحدٌدٌة السكن

 أخرى  بإمتٌازات  وعابلته المحامً منع على النص العرالً المشرع على مترحون 

 والتؤمٌن األسنان طب وخدمات الصحً والتؤمٌن التعلٌم ومنحة االٌجار إعانة ، ومنها

 نصؾ دفع المحامٌن نمابة تولى أن نمترح العالً التعلٌم منحة وبخصوص.  الحٌاة على

 فً أم العراق داخل سواء العلٌا دراسته إكمال ٌروم الذي للمحامً الدراسٌة األجور

 على العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة مع المحامٌن نمابة تنفك وأن الخارج،

 والحموق المانون كلٌات جمٌع فً والدكتوراه والماجستٌر للدبلوم ممعد تخصٌص

 المحامٌن نمابة تعمد أن ونمترح ، العلٌا دراستهم إكمال ٌرومون الذٌن للمحامٌن العرالٌة

 العلٌا الدراسات وبعثات  زماالت  على للحصول األجنبٌة الجامعات مع اتفالٌات

 ألبناء الدراسً المسط من% 51 خصم على الحصول المحامٌن نمابة وعلى المحامٌن

 التعلٌم ضمن الحكومٌة الجامعات أو األهلٌة الجامعات فً ٌدرسون ممن المحامٌن

 . الموازي

 

 

 


