
 محاضرات في المرافعات المدنية

 عمراعداد/ المدرس طارق عبد العزيز

وفي هذه الحالة اذا استشعر  –لجوازي التنحي ا-المحاضرة السابعة/ الحالة الثانية :

القاضي الحرج في نظر الدعوى الي سبب غير ملزم له بالتنحي الوجوبي ان يطلب 

امر تنحيه الى رئيس محكمة استئناف المنطقة التي يتبعها اوالى رئيس محمة التمييز اذا 

 كان من قضاة محكمة التمييز دون ان يفصح عن السبب وهو امر شخصي يتحرج منه

القاضي كما لو كان احد الخصوم صديق او جار او له عالقة إيجابية او سلبية معه واذا 

 قرر رئيس المحكمة االستجابة لطلبه نقل الدعوى الى قاض اخر او محكمة أخرى .

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

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

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

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

 تلقى هدية قبل إقامة الدعوى او بعدها .

نه وبين احد الخصوم عداوة او صداقة يرجح معها عدم استطاعة اذا كانت بي -2

 القاضي الحكم بغير ميل.

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

 عليه بعد فيجوز للخصم رده لهذا السبب.

سم يقدم الطلب بعريضة تتضمن أسباب الرد واسم الخصم وا -إجراءات طلب الرد:

القاضي والمحكمة التي يتبعها وتقدم للقاضي الذي ينظر الدعوى او رئيس المحكمة 

مشكلة من هيئة وعلى الخصم تقديم مايؤيد صحة طلبه من اوراق وادلة ويجب تقديم 

الطلب قبل الدخول في أساس الدعوى واال سقط الحق فيه اال اذا استجدت أسباب الرد 

 ه لم يعلم باسباب الرد.بعد رفع الدعوى اواثبت الخصم ان

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

 األوراق الى محكمة التمييز فهي الجهة التي تبت بالطلب .

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

الدعوى الى قاض اخر واذا ردت الطلب  محكمة التمييز فاذا قررت رد القاضي تنتقل

يستانف القاضي نظر الدعوى وتقرر تغريم مقدم الطلب واذا اصر المردود طلبه وقدم 

طلبا ثانيا تنظر محكمة التمييز في الطلب ويستمر القاضي في نظر الدعوى واذا ردت 



ي محكمة التمييز الطلب تقرر تغريم مقدم الطلب ما ال يقل عن ضعف الغرامة الت

من قانون  96قررتها في قرارها األول دون التقييد بالحد األعلى المذكور في المادة 

 المرافعات المدنية.
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