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 أواًل: استقالل القضاء:
سػػمطاف عميػػو ل يػػر ( مػػف الدسػػتكر بقكليػػا   القضػػاء المسػػتقؿ ال 66ىػػذا المبػػدأ المػػادة   إلػػ  أشػػارت

بقكليػػا  1979لسػػنة  161انكف التنظػػيـ القضػػائي ر ػػـ/مػػف  ػػ 2ـ/ أيضػػاذلػػؾ  إلػػ  كأشػػارتالقػػانكف(( 
سػػػمطة أك شػػػخص التػػػدخؿ فػػػي  أليػػػة  المحػػػاكـ المسػػػتقمة ال سػػػمطاف عمييػػػا ل يػػػر القػػػانكف كال ي ػػػكز 

 شؤكف العدالة((. أكاستقالؿ القضاء 
فػي الػدعكل المعركضػة عميػو ي ػب أف يكػكف  حكػـال إلػ كىذا يعني أف القاضي فػي سػبيؿ الكصػكؿ 

مف نفسو كالسػبب فػي ذلػؾ الف كػؿ  أكتأثير سكاء مف  ية رسمية أك مف  ية افراد بمنأل عف أم 
انحراؼ القضاء عف العدؿ. فمبدأ  إل  كة مف ىذه القكل اف است اب ليا القاضي سكؼ يؤدم ذلؾ 

 استقالؿ القضاء يعني الحرية التامة كالمطمقة في صنع القرار القضائي.
لقاعػػدة لكػػي يكفػػؿ ليػػا االحتػػراـ ي ػػب اف تػػرتبط بػػال زاء كال ػػزاء ىػػذا المبػػدأ   اعػػدة  انكنيػػة( كىػػذه ا

  لم ػػػرائـ المخمػػػة سػػػير  1999( لسػػػنة 111يتمثػػػؿ بتخصػػػيص البػػػاب الرابػػػع مػػػف  ػػػانكف العقكبػػػات  
منو عم  ما يمي ن د التأثير أحيانػا ال مػف ال يػة الرسػمية كال مػف (  231ـ/ العدالة(( حيث نصت 

نمػػا األفػػراد يػػة  كفقػػػا  أيضػػافسػػو كػػأف يكػػكف ضػػعيؼ الػػنفس فانػػو يتعػػرض لم ػػزاء مػػف القاضػػي ن كا 
مػا  ػد يتعػرض لػو القاضػي مػف العقكبػات  إلػ  إضػافة/ عقكبات التي تنص عم  ما يمػي 34لممادة /

( مػػػػف  ػػػػانكف التنظػػػػيـ القضػػػػائي فػػػػي مقابػػػػؿ ذلػػػػؾ لقػػػػد حمػػػػ  القػػػػانكف 85المنصػػػكص عمييػػػػا فػػػػي  ـ/
بقة لمقانكف حيث نص  انكف التنظيـ القضائي عمػ  القضائي الحر الش اع في اتخاذ القرارات المطا

 بقرار مف م مس القضاء. إالعدـ  كاز نقؿ القاضي 
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 كاليػة المحػاكـ كاليػة عامػة فػي الفصػؿ فػي المنازعػات كالخصػكمات ال فػرؽ: ثانيا: والية المحـامم
   (29ـ/  إليو أشارتبما في ذلؾ الحككمة كىذا ما الطبيعييف كالمعنكييف  األشخاصفي ذلؾ بيف 

/ رافعػػات م مػػف  ػػانكف التنظػػيـ القضػػائي بقكليػػػا  تسػػرم كاليػػة المحػػاكـ العرا يػػة عمػػ  كافػػػة (  13ـك
 الطبيعية كالمعنكية بما فييا الحككمة(. األشخاص
(( كلػػػـ يقػػػؿ عمػػػ  كافػػػة األشػػػخاصنالحػػػظ انػػػو  ػػػد نػػػص عمػػػ    كافػػػة  أعػػػالهالػػػنص  إلػػػ بػػػالر كع 

عرا ػػي اف يقػػيـ الػػدعكل عمػػ  أم شػػخص عرا ػػي أك  أك أ نبػػيالعػػرا ييف كبالتػػالي فػػاف أم شػػخص 
كبالمقابؿ لكػؿ مػف ىػؤالء أف يقػيـ دعػكل عميػو كمعنػ  ىػذا اف القضػاء العرا ػي يكفػؿ الحمايػة  أ نبي
شخص يقيـ في العػراؽ كعميػو تصػبال كاليػة المحػاكـ العرا يػة كا ػب عمػ  الدكلػة اف تحققػو عػف  ألم

سػبة لكاليػة المحػاكـ العرا يػة يختمػؼ مػا بػيف القاضػي طريؽ تحقيؽ كفالة التقاضػي. ىػذا السػرياف بالن
 ال نائي كالقاضي المدني كاالختالؼ يظير مف ناحيتيف:ػ

، كالمقصػػكد بػػذلؾ ىػػك أف القاضػػي اخــتالف فــي تلقاويــة وعــدم تلقاويــة القاضــي العرا ــي .1
ع بنػاءا عمػ  دعػكل صػحيحة ترفػ إالالمدني يسكده مبدأ  الطمػب( أم أف القاضػي المػدني ال يتحػرؾ 

عمػػـ مػػف أم مصػػدر بك ػػكع فعػػؿ مخػػالؼ لمقػػانكف فانػػو  أكعمػػـ ىػػك  إذابينمػػا القاضػػي ال نػػائي  إليػػو
 حكمو الكا عة كليذا  يؿ إف القضاء ال نائي تمقائي الحركة. إلصداريتحرؾ الدعكل تمقائيا 

 المدى الذي يتحرك فيو القاضي الجناوي والقاضي المدني:ـ .2

كظيػر لمقاضػي اف الفعػؿ لػـ ي رمػو القػانكف مسػبقا كلػـ يحػدد القاضي ال نائي  أماـلك رفعت دعكل 
                      لػػػػػػػػو عقكبػػػػػػػػة أم انػػػػػػػػو ال يك ػػػػػػػػد نػػػػػػػػص يحػػػػػػػػـر الفعػػػػػػػػؿ فالقاضػػػػػػػػي يحكػػػػػػػػـ بػػػػػػػػالبراءة تطبيقػػػػػػػػا لممبػػػػػػػػدأ 

مرافعػػات حيػػث ال ي ػػكز (  31ـ  ال بػػنص(( بينمػػا القاضػػي المػػدني تحكمػػوأ   ال  ريمػػة كال عقكبػػة 
 أكالحكػػػـ فػػػي دعػػػكل مرفكعػػػة أماميػػػا بح ػػػة  مػػػكض الػػػنص  إصػػػدارمحكمػػػة أف تمتنػػػع عػػػف  ألم

فمػيس  إليػونقصانو، مما تقدـ يظير أف القاضي المدني ي ب أف يصػدر حكمػو فػي أم دعػكل ترفػع 
عمػ  القاضػي  لزمػان إيعتبػر  األمػربػنص(( كىػذا  إالىناؾ م اؿ لتطبيؽ  اعدة   ال  ريمة كال عقكبة 

الحػؽ  إحقػاؽكال زاء ىك اعتبار القاضي ممتنعا عػف ، م زاء المدني كيترتب عم  مخالفتو تعرضو ل
 العدالة. إنكاركىذا بدكره يشكؿ  ريمة 
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 ثالثا: اختيار القاضي
التػػػد يؽ فػػػي  األمػػػرالتػػػي يقكمػػػكف بيػػػا اسػػػتمـز  كاألمانػػػةعمػػػ  عػػػاتؽ القضػػػاة  الممقػػػاةبػػػالنظر لمميػػػاـ 

 تعيينيـ. 
ف ىناؾ  اضي  يد متمتع بعقمية  يدة حيػث ي ػب العدؿ ما لـ يك إحقاؽفالقانكف ال يؤدم دكره في 

 عم  القاضي أف يككف ذا عمـ بالقانكف كخبرة بالشؤكف القضائي كنزاىة تامة كحياد كت رد.
تختمػػؼ التشػػريعات فػػي الك ػػت الحاضػػر مػػف حيػػث اختيػػار القضػػاة فيػػي تختمػػؼ مػػف بمػػد  خػػر تبعػػان 

 الختالؼ الحياة السياسية كاال تماعية كالدينية.
 ختيار المتترك:ـأـ اال

 يتـ اختيار القاضي كفؽ ىذه الطريقة مف  بؿ الييئات القضائية كىذه الطريقة متبعة في بم يكا.
 ب ـ االختيار عن طريق االنتخاب:ـ

كفػػؽ ىػػذه الطريقػػة يعمػػب النفػػكذ السياسػػي كالنفػػكذ اال تصػػادم دكره فػػي تعيػػيف القضػػاة تضػػيع ب انبػػو 
 .األمريكيةالطريقة متبعة في الكاليات المتحدة  الصفات المميزة لر اؿ القضاء، ىذه
 ج ـ التعيين من  بل الحمومة :ـ

كفرنسػػػا، بالنسػػػبة لمعػػػراؽ كػػػاف يػػػتـ تعيػػػيف  األخػػػرلكىػػػذه الطريقػػػة متبعػػػة فػػػي العػػػراؽ كالػػػدكؿ العربيػػػة 
القضػػاة مػػف  بػػؿ  م مػػس القضػػاء( كذلػػؾ  بػػؿ تأسػػيس  المعيػػد القضػػائي( فكػػاف عمػػ  مػػف ير ػػب اف 

م مػػس القضػػاء  إلػػ كزارة العػػدؿ كتقػػـك كزارة العػػدؿ باحالػػة الطمػػب  إلػػ تقػػديـ طمػػب يصػػبال  اضػػيان 
كزيػر العػدؿ الستصػدار مرسػـك  إلػ لتقرير صالحية مقدـ الطمب لمتعييف كمف ثـ يعػاد  ػرار التعيػيف 

 ميػػكرم بػػالتعييف. أمػػا بعػػد تأسػػيس المعيػػد القضػػائي تكلػػت كزارة العػػدؿ تعيػػيف المتخػػر يف مػػف ذلػػؾ 
 لشركط في التعييف  را ع في ذلؾ الكتاب المني ي لالطالع(.المعيد كا

مػػػػدة الدراسػػػػػة فػػػػػي المعيػػػػػد القضػػػػػائي سػػػػػنتيف تقػػػػكيتيف كلػػػػػيس سػػػػػنتيف دراسػػػػػيتيف مػػػػػثال تبػػػػػدأ الدراسػػػػػة 
 دكف انقطػػػاع كحتػػػ  العطمػػػة كالمػػػكاد التػػػي تػػػدرس فػػػي المعيػػػد 1/11/2112كتنتيػػػي  1/11/2111

 مف الطابع النظرم. أكثر. الخ يككف الطابع العممي المحاكمات ال زائية.. كأصكؿتشمؿ المرافعات 
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 يــــواجباث القاض
 المحافظة عم  كرامة القضاء كعدـ فسال الم اؿ لمتأثير عم  سير العدالة. .1
 كتماف الكثائؽ كالمعمكمات التي يطمع عمييا القاضي بحكـ كظيفتو. .2

 أم عمؿ ال يتفؽ مع كظيفة القضاء. أكعدـ مزاكلة الت ارة  .3

فػي  اإل امةلو كزير العدؿ  إذف إذا إالالتي فييا مقر عممو  اإلداريةفي مركز الكحدة  اإل امة .4
 مكاف آخر لظركؼ يقدرىا.

 المرافعات. أثناءارتداء الكسكة الخاصة  .5

بيػػنيـ  أكالدر ػػة الرابعػػة  إلػ ال ي ػكز أف يشػػترؾ فػػي ىيئػة  ضػػائية كاحػػدة  ضػاة بيػػنيـ  رابػػة  .6
 مصاىرة.

 قاضي:ـترابعا: ضمانات ال
التي يرت   فييا أف يككف  ضػاء القاضػي عػادال حيػث ال يكفػي أف  األمكرقاضي تيقصد بضماف ال

يككف الحكـ عادالن بذاتو بؿ يمـز أف يككف الشخص الػذم صػدر عميػو الحكػـ  ػد اطمػئف عمػ  عدالػة 
الحكػػػـ كلكػػػػي نبعػػػد  ضػػػػاء القاضػػػي عػػػػف الشػػػبية كلكػػػػي نشػػػيع نػػػػكع مػػػف االطمئنػػػػاف كضػػػع المشػػػػرع 

 تالية:ػالضمانات ال
 سمكؾ القضاة. .1
 عدـ صالحية القاضي لمتقاضي. .2

 عالنية المحاكمات كحرية التقاضي. .3

 المعكنة القضائية. .4

 ـ سلوك القضاة:ـ1
نتناكؿ فيو السمكؾ الشخصي لمقاضي في المنصة القضائية كنقصد بػو حركتػو الديناميكيػة القضػائية 

يقصػد منػو اسػتنفار  يػده  نسػانيإأم نشاطو فػي عمميػة صػنع القػرار القضػائي فالقاضػي ىػك  يػاز 
مػا يميػز ىػذا  أىػـالقرار العادؿ فػي ىػذه القضػية.  إل الفكرم في القضية المعركضة عميو لمكصكؿ 

ال يػػػد ىػػػك الحيػػػاد أم أف يكػػػكف القاضػػػي كػػػالميزاف فالقاضػػػي ىػػػك المميػػػز بػػػيف الحػػػؽ كالباطػػػؿ كىػػػك 
كفػة مػا لكػكف فػالف مػف النػاس  إلػ المكمؼ بحسػف تطبيقػو لمقػانكف حيػث يمػـز القاضػي اف ال ينحػاز 

 الحكـ العادؿ. إل فييا لكنو ينحاز 
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كال يقصػػد بالحيػػاد ىنػػا الحالػػة السػػمبية الف القاضػػي يسػػتطيع اف يتحػػرؾ مػػف تمقػػاء نفسػػو كفقػػا لمقػػانكف 
العدالة المكضكعية كليست العدالة الشكمية حيث أف القاضي ليس في ىذا ال مكد فػي  إل لمكصكؿ 

الف الػػنص  ػػد يػػأتي بشػػكؿ م ػػاير لكا ػػع الم تمػػع مثػػاؿ ذلػػؾ يعتبػػر  ػػانكف التطبيػػؽ الحرفػػي لمػػنص 
( يكمػػان مػػف اسػػتحقا يا فقػػانكف 15أحػػد أسػػباب التخميػػة عػػدـ دفػػع المسػػتأ ر ل  ػػرة خػػالؿ   اإلي ػػار
الحكػػـ بالتخميػػة كلكػػف ال يقػػؼ القاضػػي عنػػد ىػػذا الحػػد  أسػػبابيعتبػػر ىػػذه الحالػػة سػػبب مػػف  اإلي ػػار

أك أم  األ ػرةي ب عميػو أف يراعػي الضػركرات التػي أدت إلػ  عػدـ دفػع  لمتطبيؽ الحرفي لمنص بؿ
 الحكـ العادؿ مف تمقاء نفسو. إل سبب آخر لمكصكؿ 

 ـ عدم صالحية القاضي للقضاء:ـ )مف يد القاضي عن النظر في الدعوى(.2
  حيػػث ال يكفػػي اف يكػػكف  ػػرار القاضػػي عػػادال فػػي ذاتػػو بػػؿ ي ػػب أف يشػػعر المقابػػؿ باالطمئنػػاف إلػػ

عدالة الحكـ فالطرؼ الذم يخسر الػدعكل كألنػو صػاحب مصػمحة فانػو يبحػث عػف أدنػ  شػؾ يعػزز 
ي الخصػػـك مػػف القاضػي كبػػنفس الك ػػت نحمػي القاضػػي مػػف الخصػػـك مػػادعائػو بأنػػو مظمػػـك فمكػي نح

فيككف العالج ىك تبديؿ القاضي بقاضي آخر أم إبعاد القاضي عف النظر في الػدعكل المعركضػة 
 :ػعميو كىذا يتـ

أمػػا بحكػػـ القػػانكف أك مػػف تمقػػاء نفػػس القاضػػي  ضػػمير القاضػػي( حيػػث أ ػػاز المشػػرع لمقاضػػي إذا 
التنحػي عػف القضػية كأحيانػان  األعمػ شعر بالحرج دكف بياف أسباب ذلؾ الحرج أف يطمب مف رئيسو 

كىػي أف يصػدر الحكػـ  أخػرلالػدعكل  رد القاضػي( كىنػاؾ حالػة  أطػراؼيككف ىذا الطمب مف احػد 
 اإلدارةقاضػػي كيشػػعر الخصػػـ بػػأف الحكػػـ  يػػر صػػحيال فينػػا  نشػػكك القاضػػي( مػػف  بػػؿ  يػػة مػػف ال

 كالقضاء.
 إذن ىناك أربع حاالت ال يصلح فييا القاضي للقضاء:ـ

 . الشككل مف القضاة4 . نقؿ القاضي 3 . رد القاضي 2 . تنحي القاضي1
 الػدعكل المعركضػة عميػو. تناكلػتيقصد بو إبعاد القاضي مف النظر فػي : يــــــــــــ تنحي القاض1

 مرافعات كىما حالتاف: 91ىذه الحالة ـ/
كىػي تك يػو ممػـز يصػدر مػف المشػرع إلػ  القاضػي بك ػكب عػدـ النظػر فػي  ــأـ الحالـة الوجوبيـة:

 الدعكل كذلؾ في الحاالت التالية:
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يف أك خصػكمة  ائمػة مػع احػد الطػرف أبكيػوأك احػد  أكالدهإذا كاف لمقاضي أك لزك تو أك احد  .1
 مع زك تو أك احد أكالده أك احد أبكيو.

كانػػػت  فػػػاذاإذا كػػػاف القاضػػػي زك ػػػان أك صػػػيران أك  ريبػػػان ألحػػػد الخصػػػـك حتػػػ  الدر ػػػة الرابعػػػة  .2
الحػػاؿ  لؾزك ػػة القاضػػي احػػد أطػػراؼ الػػدعكل فانػػو ال يسػػتطيع اف يصػػدر حكمػػان ضػػدىا ككػػذ

ايضػان ال تسػتطيع اف  إذا كانت الزك ة ىػي القاضػي ككػاف زك يػا احػد أطػراؼ الػدعكل فيػي
 تصدر حكـ ضده.

إذا كػػاف كصػػيان أك ككػػيالن ألحػػد الخصػػـك أك  يمػػان عميػػو أك كارث ظػػاىر لػػو أك كانػػت لػػو صػػمة  .3
 رابػػة ألحػػد الخصػػـك إلػػ  الدر ػػة الرابعػػة أك الكصػػي عميػػو أك القػػيـ عميػػو أك كانػػت لػػو عال ػػة 

عػػددة ي مػػع بينيػػا  ػػامع بأحػػد أعضػػاء إدارة الشػػركة التػػي ىػػك طرفػػان فييػػا ىػػذه الحػػاالت المت
 كاحد كىك المصمحة.

إذا كاف  د أفت  أك ترافع عف احػد الطػرفيف فػي الػدعكل أك كػاف  ػد سػبؽ لػو نظرىػا كقاضػي  .4
 أك خبير أك محكـ أك كاف  د أدل شيادة بيا.

أفت  أك ترافع ىذا األمر يتعمؽ بالمحامي الذم يعطي رأيو في دعكل معينة ثـ يصبال ىػذا المحػامي 
 ي كز لو في ىذه الحالة النظر في الدعكل التي سبؽ أف أبدل رأيو فييا. اضي فال 

مثاؿ ذلؾ أ يمت دعكل أماـ  اضي بداءة البصػرة كنظػر فييػا القاضػي كأصػدر حكمػان فييػا ثػـ طعػف 
المحكػػـك عميػػو ىػػذا الحكػػـ اسػػتئنافان كفػػي ىػػذه الفتػػرة نقػػؿ القاضػػي مػػف محكمػػة البػػداءة إلػػ  محكمػػة 

في الحكـ أمامو باعتباره  اضي استئناؼ ففي ىذه الحالػة ال ي ػكز لمقاضػي  االستئناؼ ك دـ الطعف
 أف ينظر في الطعف الذم سبؽ كأف أصدر حكمان فيو.

 حكـملأأما فيما يتعمؽ بالخبير ك 
الخبيػػر  ػػد يكػػكف محػػامي أك  اضػػي منتػػدب أك شػػخص مؤىػػؿ تػػأىيالن  انكنيػػان كأبػػدل رأيػػان فػػي الػػدعكل 

ي كز لو أف ينظر في الدعكل التي سػبؽ كأف أبػدل رأيػو فييػا كنفػس  كأصبال ذلؾ الخبير  اضي فال
الحكـ يطبػؽ بالنسػبة لممحكػـ كبالنسػبة لمشػاىد. ال ػامع بػيف ىػذه الصػكر المختمفػة انػو ال يمكػف ألم 

 شخص أبدل رأم مسبؽ في الدعكل أف ينظر بيا م ددان لكي ال يتمسؾ برأيو.
يػػـ أك لمػػف يكػػكف ككػػيالن عنػػو أك كصػػيان أك  يمػػان إذا كػػاف لػػو أك لزك تػػو أك ألصػػكلو أك ألزكا  .5

 مصمحة في الدعكل المقامة.
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 س/ ما الحمم إذا استمر القاضي ينظر مثل ىذه الدعوى رغم ىذا المنع متقصدًا أو اىمااًل؟
ـــ   ج/ إذا كانػػت الػػدعكل لػػـ يصػػدر بيػػا حكػػـ فكػػؿ اإل ػػراءات المتخػػذة تبطػػؿ كتنقػػؿ الػػدعكل إلػػ  (أ

الػػػدعكل مػػف نقطػػػة البدايػػػة كلػػػيس مػػػف النقطػػة التػػػي تك ػػػؼ بيػػػا القاضػػػي   اضػػي آخػػػر كعندئػػػذ تنظػػػر
  ب( كفي حالة صدكر حكـ يم   ىذا الحكـ .السابؽ.

باإلضافة إل  ما تقدـ مف ك ػكب تنحػي القاضػي مػف النظػر فػي الػدعكل  :ةـــــب ـ الحالة الجوازي
( مرافعات كػأف يكػكف أحػد 94فاف االستمرار في نظرىا ألم سبب كاف ك د أشارة إل  ىذه الحالة  ـ

أطػػػراؼ الػػػدعكل زميػػػؿ الدراسػػػة أك  ػػػار أك عنػػػده خصػػػكمة مػػػع زميػػػؿ فػػػي أيػػػاـ الدراسػػػة فػػػاذا شػػػعر 
الػدعكل يحػػؽ  ألطػػراؼالقاضػي أف  ضػائو فػػي ىػذه الػدعكل سػػكؼ ال يكػكف  ضػػاء مريحػان لنفسػو أك 

 لو أف يطمب مف رئيسو األعم  التنحي عف ىذه الدعكل.
 ي :ـــــــــاضـــــــ رد الق2

يمكف تعريؼ رد القاضي بأنو الطريقة التي يتكسؿ بيا احد الخصـك إ صاء القاضي مػف النظػر فػي 
 ضػػػية معينػػػة ألسػػػباب تثيػػػر الشػػػبية حػػػكؿ اسػػػتقاللو. منػػػع المشػػػرع القاضػػػي مػػػف نظػػػر الػػػدعكل إذا 

اذا تكافرت أسباب معينة يخش  معيا أف ال يككف محايدان أك أف يتأثر بميكلو كمصػالحو الشخصػية فػ
 93تػػكفر سػػبب مػػػف األسػػباب التػػي سػػػيأتي ذكرىػػا  ػػاز ألم شػػػخص مػػف الخصػػـك أف يطمػػػب رده ـ

 مرافعات.
أساس رد القاضي لػيس ىػك الشػؾ فػي ذمػة القاضػي أك نزاىتػو بػؿ حمايػة مظيػر الحيػاد الػذم ي ػب 

 أف يظير بو أماـ الخصـك كال ميكر كضمانان أف ال يتأثر القاضي بعكاطفو الخاصة.
ضػػي مػػف حيػػث األثػػر النيػػائي مػػع تنحػػي القاضػػي حيػػث األثػػر ىػػك إبعػػاد القاضػػي عػػف يتفػػؽ رد القا

النظر فػي الػدعكل المعركضػة عميػو كيختمفػاف مػف حيػث أف تنحػي القاضػي يكػكف أمػا بحكػـ القػانكف 
.  أك مف ذاتية القاضي في حيف أف رد القاضي يككف بطمب مف أحد الخصـك

 الت التالية:ـرد القاضي يمون في حالة توافر حالة من الحا
أك  إذا مان احد أطراف الدعوى مستخدمًا عند القاضي أو مان  ـد اعتـاد مؤاملـة احـد الطـرفين .1

مساكنتو اك كاف  د تمق  منو ىدية  بيؿ ا امة الدعكل اك بعدىا . بالنسبة لالسػتخداـ فأنػو يفسػر 
 ؾأمػػػالكاسػػػع مػػػف حيػػػث انػػػو يشػػػمؿ مػػػف كػػػاف مسػػػتخدمان فػػػي مقػػػر عمػػػؿ القاضػػػي أك فػػػي تفسػػػير 

ش في المحكمة كالفالح في المسكف كالسائؽ إل  آخره كؿ ىؤالء لك ك ؼ خصػمان االقاضي كالفر 
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أماـ شخص آخر لثار الشؾ بأف  رار القاضػي سػكؼ ال يكػكف مقنعػان لمطػرؼ ا خػر. أمػا بشػأف 
فػػي اال ضػػية كالنػػكاحي أكثػػر منيػػا فػػي مراكػػز المحافظػػات  األمػػكراعتبػػار المؤاكمػػة فتظيػػر ىػػذه 

معػػان حيػػث أف  كاألكػػؿالدكلػػة فػػي تمػػؾ المنػػاطؽ السػػكف فػػي الػػدكر الحككميػػة  مكظفػػكد حيػػث اعتػػا
 المؤاكمة تخمؽ نكعان مف االختالط بينيـ كنفس الحكـ يطبؽ بشأف المساكنة.

 إذا مان بينـو وبـين أحـد الخصـوم عـداوة أو صـدا ة يـرجح معيـا عـدم اسـتطاعتو الحمـم ب يـر .2
كالكراىيػة سػكاء فػي الحػب أك الػب ض فيمػا يتعمػؽ بالعػدؿ . إف العكامؿ اإلنسػانية مػف المػكدة ميل

تككف أداة لإلبتعاد عف العدؿ فمف يحب ال يعدؿ كمف يكره ال يعدؿ سػكاء بيػذا االت ػاه أك ذاؾ، 
باالحتمػػاؿ ي عػػؿ القاضػػي  فػػاألمرالميػػـ فػػي ىػػذا األمػػر أف ال يكػػكف فػػي عػػدؿ القاضػػي احتمػػاؿ 

بية في عػدـ عدالػة القاضػي كلكػف ال يشػترط فػي  ير أىؿ لمقضاء حيث أف االحتماؿ يخمؽ الش
 العداكة أف تصؿ حد خصكمة رفعت القضاء.

 رأيًا  بل األوان: أبدىإذا مان القاضي  .3

يمنع عم  القاضي أف يبدم أم شيء ينبئ عما سيحكـ بو في الػدعكل حيػث أف القاضػي نفسػو 
معمكمػػات  ديػػدة عنػػد كتسػػت د  أمػػكر ػػد تت يػػر  ألنػػو األحيػػافال يعمػػـ بمػػا سػػيحكـ بػػو فػػي بعػػض 

المرافعة حيث اف الرأم المسبؽ يككف رأم  ير ناضج كانحيازم كيشكؿ اخالالن كاضحان في حػؽ 
الػػدفاع كلكػػف ال يعتبػػر سػػببان لمػػرد أف يكػػكف القاضػػي أبػػدل رأيػػان  انكنيػػان فػػي دعػػكل أخػػرل مشػػابية 

اضي أف ينظػر فػي لمدعكل التي أصدر حكمان فييا ألف معن  القكؿ ب ير ذلؾ أف يمتنع عم  الق
 دعكتيف متشابيتيف كىذا  كؿ  ير معقكؿ.

 يــــإجراءاث طلب رد القاض
الحػػاالت الػػثالث المتقدمػػة إذا تػػكفر سػػبب منيػػا ي ػػكز لمخصػػـ أف يطمػػب رد القاضػػي كتػػتخمص 

 اإل راءات المتبعة بيذا الصدد بما يمي:
اضػي الػذم ينظػر يقدـ الخصـ الذم يطمب رد القاضي عريضة مكتكبة معنكنة إلػ  نفػس الق .1

 ةالمؤيػدفػي الػدعكل كيػذكر فػي العريضػة أسػباب رد القاضػي كيرفػؽ مػع ىػذا الطمػب الكثػائؽ 
 لطمبػػة. بم ػػرد تقػػديـ ىػػذه العريضػػة يػػتـ سػػحب يػػد القاضػػي مػػف الػػدعكل كيعتبػػر النظػػر فييػػا

 مؤ الن إل  أف يفصؿ في طمب الرد.
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ـ مػف تػاريخ تقػديـ الطمػب. أيػا 3عمػ  عريضػة الػدعكل تحريريػان خػالؿ  اإل ابةعم  القاضي  .2
عمييػػا إلػػ  محكمػػة التمييػػز، تطمػػع محكمػػة التمييػػز عمػػ   اإل ابػػةترسػػؿ عريضػػة الطمػػب مػػع 

العريضػػػتيف كلػػػدل  ضػػػاة محكمػػػة التمييػػػز الخبػػػرة كالكفػػػاءة ممػػػا ي عميػػػـ يميػػػزكف بػػػيف صػػػحة 
 طمب الرد مف عدمو. ك رار محكمة التمييز ال يتعدل أحد احتماليف:

 دأن يظير صحة طلب الر  . أ

ذا  في ىذه الحالة تنتقؿ الدعكل إل   اضو آخر. ككف فعػؿ القاضػي مسػؤكلية  زائيػة يمكػف أف كا 
يحاؿ القاضي إلػ  محكمػة ال ػزاء كبالتأكيػد سػكؼ يحػاؿ إلػ  ل نػة تأديػب القضػاة. أمػا القاضػي 
الػػذم سػػتنتقؿ إليػػو الػػدعكل فعميػػو أف يبػػدأ بيػػا مػػف نقطػػة البدايػػة حيػػث أف كافػػة اإل ػػراءات التػػي 

 ذىا القاضي السابؽ تعتبر باطمة.اتخ
 أن يظير عدم صحة طلب الرد  . ب

يسػػتمر القاضػػي فػػي نظػػر الػػدعكل كي ػػـر طالػػب الػػرد  رامػػة ماليػػة تستحصػػؿ منػػو تنفيػػذان كىػػي ال 
 دينار. 5111دينار كال تزيد عم   1111تقؿ عف 

 س/ ما الحمم لو مرر طالب الرد طلبو؟
كلكف دكف أف يؤثر ىذا الطمػب عمػ  سػير الػدعكل عكػس  إذا  دـ طالب الرد طمبان  ديدان يقبؿ أيضان 

كفػػي ىػػذه الحالػػة أيضػػان إذا ظيػػر عػػدـ صػػحة طمػػب الػػرد فانػػو ي ػػـر ضػػعؼ ال رامػػة  األكلػػ الحالػػة 
( دينػار فانػو ي ػـر فػي الحالػة 3111  األكل دكف تقيد بالحد األعم  مثالن لك  ـر في الحالة  األكل 
 ( دينار كىكذا.6111الثانية  

 وى :ــــــــــل الدعـــــــــ نق3
 مرافعات حيث تنقؿ الدعكل ل سباب التالية : 97أشارت إل  ىذه الحالة ـ

تعػػذر تػػأليؼ المحكمػػة ألسػػباب  انكنيػػة كىػػذه الحالػػة تظيػػر فػػي حالػػة مػػا إذا تػػـ القبػػكؿ عمػػ   .1
 حالة رد القاضي أك  بكؿ التشكي منو ككذلؾ في حالة تنحي القاضي.

ي مسألة ك ائع تبت بيػا محكمػة التمييػز كال شػؾ أف تقػارير ال يػة كى األمفخشية اضطراب  .2
االدرايػػة كال يػػة المسػػؤكلة عػػف األمػػف تعمػػب دكران ميمػػان فػػي عرضػػيا كمػػف  ممػػة األمػػكر التػػي 
تسبب اضطراب األمف العال ػات العشػائرية كالنفػكذ الػذم يتمتػع بػو احػد الخصػـك ممػا يعر ػؿ 

ض حياة الخصـ لمخطػر أك التيديػد يمكػف أف يكػف حياد المحكمة كالشيكد كما أف خشية تعر 
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 سببان في نقؿ الدعكل.

ما تراه محكمة التمييز سببان لنقؿ الدعكل كمف ىذه األسباب أف تككف الػدعكل مسػتع مة كأف  .3
القاضي الذم ستعرض عميو الدعكل م از لمدة طكيمة أك لـ يعيف  اضي فػي تمػؾ المنطقػة 

حالػة فيضػانات أك أم كضػع آخػر. مػع مالحظػة  ألم سبب كأف تككف ىناؾ حالػة حػرب أك
 نقؿ الدعكل ال يخضع لمطعف عف طريؽ تصحيال القرار التمييزم.بأف  رار محكمة التمييز 

 اةـــــــالتموى من القض .4

نظاـ الشككل مف القضاة يختمؼ اختالفان  كىريان عف طمب رد القاضػي كطمػب تنحيػو ففػي حالػة 
صػػػػدار الحكػػػػـ فييػػػػا  طمػػػػب الػػػػرد ىنػػػػاؾ شػػػػؾ فػػػػي أف القاضػػػػي  ػػػػد يتػػػػأثر عنػػػػد نظػػػػر الػػػػدعكل كا 

مرافعػػات فػػي حػػيف أف الشػػككل مػػف القاضػػي ىػػك الطعػػف  93باالعتبػػارات كاألسػػباب المبينػػة فػػي ـ
فػػي سػػمكؾ القاضػػي، فنظػػاـ الشػػككل  دعػػكل مدنيػػة ذات طبيعػػة خاصػػة( عنػػد تحقيػػؽ المسػػؤكلية 

 فييا يتـ تعكيض الطرؼ المتضرر.
 ى تحقيق غرضين:ـنظام التموى من القضاة ييدف إل

 األول: حماية المتقاضين من القضاة.
 الثاني: حماية القضاة من ميد المتقاضين.

 وىـــــــــاب التمـــــــــأسب
شػػػػكك القاضػػػػي أك ىيئػػػػة يف إ( مرافعػػػػات بػػػػأف لكػػػػؿ مػػػػف طرفػػػػي الػػػػدعكل 286أكضػػػػحت المػػػػادة  

 التالية: األحكاؿالمحكمة أك احد  ضاتيا في 
 العمليـــة القضـــاوية. ال ـــش إطـــاريســـًا أو خطـــًي مينيـــًا جســـيمًا فـــي إذا ارتمـــب غتـــًا أو تدل .1

ي مع بينيما  امع كاحد كىك استعماؿ طرؽ احتياليػة فالقاضػي  ػد يخفػي مسػتند مػف  والتدليس
الخصػـك عمػ   يػر الحقيقػة. أمػا الخطػأ المينػي ال سػيـ  أ كاؿمستندات الدعكل أك يحرؼ في 

ل مػػط الػػذم سيصػػؿ حػػد العمػػد كلكػػف الػػذم ال ي عمػػو كمػػا تعرفػػو محكمػػة التمييػػز الفرنسػػية ىػػك ا
كػػذلؾ افتقػػاره لسػػكء النيػػة كمػػع ذلػػؾ ال تقبػػؿ مخاصػػمة القاضػػي بسػػبب خطػػأه فػػي تقػػدير ثبػػكت 
الك ائع أك تكييفيا أك تفسير القانكف تفسيران معينان ما داـ القاضي في  ميع ىػذه األحػكاؿ حسػف 

عػػػة المعركضػػػة عمػػػييـ كتطبيػػػؽ الػػػنص النيػػػة حيػػػث أف القضػػػاة ي تيػػػدكف مػػػف خػػػالؿ فيػػػـ المراف
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ك د يصدر مػف القاضػي أثنػاء ذلػؾ خطػأ فػال يسػأؿ عػف مثػؿ ىػذا الخطػأ إال إذا  القانكني عمييا
 كاف ىذا الخطأ يتعدل الحد المعقكؿ.

. المنفعػػة الماديػػة ألحػػد الخصػػـك إذا  بــل المتــمو عليــو مندعــة ماديــة لمحابــاة احــد الخصــوم .2
حيػػث أف الشػػخص الػػذم يأخػػذ المػػاؿ  االخػػتالسفػػي  ػػرائـ  يقصػػد بيػػا تػػكفر الػػركف المػػادم كمػػا

 مف الدكلة سكاء كاف المبمغ  ميالن أك كثيران فاف تصرفو ىذا يعد اختالسان.

 : القاضػػي المػػدني عمػػ  خػػالؼ القاضػػي ال نػػائي ممػػـزالحــق إحقــاقإذا امتنــع القاضــي عــن  .3
كػػـ فييػػا يترتػػب عميػػو لػػـ يك ػػد فامتناعػػو عػػف  بػػكؿ الػػدعكل أك الح أـبػػالحكـ سػػكاء ك ػػد الػػنص 

الحكػػـ بح ػػة  إصػػدارنػػع عػػف يمتالعدالػػة حيػػث ال يحػػؽ لمقاضػػي أف  إنكػػار ريمػػة كىػػي  ريمػػة 
ال كػػاف مسػػتنكفان عػػف   مػػكض الػػنص أك انتفائػػو أك اف يتػػأخر عػػف إصػػدار الحكػػـ دكف سػػبب كا 

العػػدؿ كمنكػػران لمعدالػػة كمػػا لػػك امتنػػع القاضػػي عػػف الحكػػـ بسػػبب عػػدـ تمكنػػو مػػف تحديػػد  إحقػػاؽ
 نقطة القانكنية المطركحة.ال

 

 وىـــــــــم التمـــــــروط تقديــــــت
بكاسػػطة كاتػػب العػػدؿ تتضػػمف دعكتػػو  بعريضػػةي ػػب  بػػؿ تقػػديـ الشػػككل تبميػػغ القاضػػي المشػػكك منػػو 

عمػا كرد فييػا  اإلي ػابالحػؽ أم النظػر فػي العريضػة أك الػدعكل كاصػدار  ػرار بالسػمب أك  إلحقاؽ
                فيمػػػػػػا يتعمػػػػػػؽ بػػػػػػاألكامر عمػػػػػػ  العػػػػػػرائض  الػػػػػػدعكل المسػػػػػػتع مة(  سػػػػػػاعة( 24 ةكذلػػػػػػؾ خػػػػػػالؿ  مػػػػػػد

( كالعريضػة تقػدـ بنسػختيف، أمػا فيمػا يخػص المػدة القانكنيػة فانيػا األخػرلأياـ فػي الػدعاكل  7كمدة  
تحسػػب مػػف اليػػـك التػػالي لمتبميػػغ. ال ػػرض مػػف التبميػػغ ىػػك دعػػكة القاضػػي فػػي مػػدة معينػػة ليتفكػػر فػػي 

 يعدؿ عف رأيو كير ع إل  الطريؽ الصحيال. القضية فمربما
 ي :ــــــــأما التروط في

 مرافعات. 186أف يككف مقدـ الشككل طرفان في القضية ـ .1
أف تككف الشككل بعريضة تحتكل عم  اسـ الشػاكي كتك يعػو كعنكانػو كاسػـ القاضػي المشػكك  .2

 ػػب أف تك ػػع ي ( / مرافعػػات2/287ؼ منػػو كأسػػباب الشػػككل كالمحكمػػة التػػي ينتسػػب إلييػػا 
 أك ككيمو بككالة خاصة مصد ة مف الكاتب العدؿ. المشتكيىذه العريضة مف  بؿ 
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دينػػار( إلػػ  صػػندكؽ المحكمػػة تأمينػػان السػػتيفاء ال رامػػة التػػي  5111تأمينػػات مقػػدارىا   إيػػداع .3
  د يحكـ بيا عم  المشتكي عند ظيكر بطالف الشككل.

 

 إلػػػزاـكىػػػك  (مرافعػػػات 288ـ الالئقػػػة  أف تكػػػكف عريضػػػة الشػػػككل خاليػػػة مػػػف العبػػػارات  يػػػر .4
( دينػػار. يقػػدـ 3111( دينػػار كال يزيػػد عمػػ   1111مقتػػرف ب ػػزاء يتمثػػؿ بمبمػػغ ال يقػػؿ عػػف  

 الشككل مع مراعاة الشركط أعاله إل  المحكمة التي يتبعيا القاضي المشكك منو. هىذ

ل تقػدـ إلػ  محكمػة ذلؾ إذا كاف القاضي المشكك منو ىك  اضي بداءة القرنة فػاف الشػكك  مثال:
اسػػتئناؼ منطقػػة البصػػرة كىكػػذا أمػػا إذا كػػاف القاضػػي المشػػكك منػػو مػػف  ضػػاة محكمػػة االسػػتئناؼ 
فتقدـ عريضة الشككل إل  محكمة التمييز كالسبب في تقديـ عريضة الشككل إلػ  محكمػة أعمػ  

و القاضػػي ىػػك عػػدـ المسػػاس بكرامػػة القاضػػي المشػػكك منػػ إلييػػادر ػػة مػػف المحكمػػة التػػي ينتسػػب 
كما أنو ليس مف المقبكؿ أف يحاكـ في محكمة كاف فييا  اضيان فضالن عػف محابػاة زمالئػو عميػو 

 كعطفيـ نحكه.

 اإلجراءات الواجب اتخاذىا عند تقديم طلب التموى :
 رتب القانكف المرافعات عم  طمب الشككل مف القضاة النتائج التالية:

(( تبميػغ األحػكاؿناؼ أك التمييػز حسػب بنظر الشككل   محكمة االستئعم  ال ية المختصة  .1
              أيػػػػػػػاـ مػػػػػػػف تبمي ػػػػػػػو  8القاضػػػػػػػي المشػػػػػػػكك منػػػػػػػو بعريضػػػػػػػة الشػػػػػػػككل لإل ابػػػػػػػة عمييػػػػػػػا خػػػػػػػالؿ 

 .(مرافعات 291ـ 
ال ي ػػكز لمقاضػػي المشػػكك منػػو أف يسػػتمر فػػي النظػػر بػػدعكل المشػػتكي ألف القاضػػي يصػػبال  .2

يحؽ لو أف ينظػر فػي دعػكل أخػرل خصمان لمشاكي كالخصـ ال ي كز أف يككف حكمان كما ال 
القاضػػػي عمػػػ   انفعػػػاؿتتعمػػػؽ بأ ػػػارب الشػػػاكي كأصػػػياره إلػػػ  الدر ػػػة الرابعػػػة حتػػػ  ال يػػػؤثر 

 .(مرافعات 289ـ/  األفرادمصالال ىؤالء 

تنظر المحكمة المرفكع إلييا الشككل في المرحمة األكل  في  كاز  بكؿ عريضػة الشػككل أك  .3
الشػػككل فػػاذا أ ػػرت ال يػػة المختصػػة بنظػػر الشػػككل  عػػدـ  بكليػػا  بػػؿ تعيػػيف يػػـك لمنظػػر فػػي

               مكعػػػػػػػػد المرافعػػػػػػػػة كتبميػػػػػػػػغ الخصػػػػػػػػـك بػػػػػػػػذلؾ  د ػػػػػػػكاز  بكليػػػػػػػػا بصػػػػػػػػكرة أكليػػػػػػػػة فتقػػػػػػػػـك بتحديػػػػػػػ
 .(مرافعات 291ـ/ 
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 البت في طلب التموى من القضاة :
صػدار الح كاإل راءاتتتبع القكاعد  ف نتي ػة الخاصة بقػانكف المرافعػات فيمػا يتعمػؽ بالمرافعػة كا  كػـ كا 

 ىذا البت ال يخرج عف أحد احتماليف :

 وى :ــــاالحتمال األول: رد التم
ىػذا االحتمػاؿ يتحقػؽ إذا ك ػدت ال يػة المختصػة بنظػر الشػككل مػف األسػباب التػي تػدعك إلػ  عػدـ 

 كيتعرض صاحب الشككل إل  عقكبتيف ماديتيف :ػ إلييا بكؿ الشككل التي كصمت 
 ( دينار تذىب إل  خزينة الدكلة.3111 رامة مالية ال تت اكز   .1
تعػػكيض القاضػػي المشػػكك منػػو مػػا لحقػػو مػػف الضػػرر الػػذم يتضػػمف باإلضػػافة إلػػ  الضػػرر  .2

 .291المعنكم المصاريؼ كأ كر المحاماة التي يتكبدىا القاضي ـ/

 االحتمال الثاني :  بول التموى :
اؼ القاضػػػي كميمػػػو عػػػف إذا ظيػػرت صػػػحة الشػػػككل كيػػػتـ ذلػػػؾ باثبػػػات المشػػتكي صػػػحة شػػػككاه كا تػػػر 

صابة الخصـ المشتكي باالضػرار مػف  ػراء تصػرؼ القاضػي فعمػ  ال يػة المختصػة بنظػر  العدؿ كا 
بػػػالغ كزارة كالشػػػككل أف تقػػػرر إلػػػزاـ القاضػػػي المشػػػكك منػػػو بتعػػػكيض الضػػػرر الػػػذم حػػػؿ بالمشػػػت ي كا 

الػدعكل مػف العدؿ باتخاذ ما يمـز بحؽ ىذا القاضي كتنقػؿ الػدعكل إلػ   ػاضو آخػر الػذم ينظػر فػي 
. ك ػػػد (مرافعػػػات 291ـ 3ؼ نقطػػػة البدايػػػة. أمػػػا إذا كػػػاف الحكػػػـ صػػػدر فييػػػا فػػػاف ىػػػذا الحكػػػـ يم ػػػ  

الحظ المشرع كما في نظاـ رد القاضي أنو مف المحتمؿ أف يتكرر طمب الشككل مػف القضػاة بػدكف 
أف يكػػػكف ىنػػػاؾ رادع لممشػػػتكي مػػػف تكػػػرار دعػػػكاه ل سػػػباب التػػػي ردىػػػا ك ػػػد يكػػػكف  رضػػػو عر مػػػة 
القاضي مف النظر في الدعكل المعركضة عميو فػي ىػذا الحالػة عمػ  طالػب الشػككل تقػديـ تأمينػات 

ذا( دينػػار 5111مقػػدارىا   ثبػػت عػػدـ صػػحة الشػػككل لممػػرة الثانيػػة فانػػو يحكػػـ عميػػو ب رامػػة ال تقػػؿ  كا 
 ( إضافة إل  تعكيض الضػرر مػع العمػـ أف تقػديـ الشػككل لممػرة الثانيػة ال يك ػؼ السػير5111عف  

 في الدعكل كما في المرة األكل .
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 عالنيت احملاكواث وحريت التقاضي
 عالنية المحاممات

منػػو عمػػ  مػػا يػػأتي  21كرد ىػػذا المبػػدأ فػػي عػػدة  ػػكانيف فقػػد كرد فػػي الدسػػتكر العرا ػػي حيػػث نصػػت ـ
إذا  ػػػػررت المحكمػػػػة  عميػػػػا سػػػػرية( كنصػػػػت عمػػػػ  ذلػػػػؾ أيضػػػػان المػػػػادة  إال  مسػػػػات المحػػػػاكـ عمنيػػػػة 

 ػانكف التنظػيـ القضػائي بقكليػا   مسػات المحػاكـ عمنيػة إال إذا  ػررت المحكمػة  عميػا  الخامسػة مػف
سػػرية محافظػػة عمػػ  النظػػاـ العػػاـ أك مراعػػاة ا داب أك لحرمػػة األسػػرة كيتمػػ  منطػػكؽ الحكػػـ عمنػػان( 
معن  العمنية ىك أف ت رم المرافعة فػي المحػؿ المعػد إل ػراء المرافعػات فيػو عػادة كاف يسػمال لمنػاس 

لحضػػكر السػػتماع المرافعػػة كمشػػاىدة المحاكمػػة كال تضػػر فػػي العمنيػػة بعػػد ذلػػؾ إف لػػـ يحضػػر أحػػد با
 مف الناس لالستماع. عالنية المحاكمات كحرية التقاضي يحقؽ فكرتيف ىما:

حيث أف عالنيػة المحاكمػات يعنػي أنػو بامكػاف أم فػرد أف : أـ ر ابة التعب المباترة على القضاء 
 مة.يتتبع إ راءات المحاك

ب ـ عالنيــة المحاممــات: ىــو إتــعار للقاضــي بضــرورة االلتــزام بــالقوانين والقواعــد القانونيــة 
 الصحيحة في المرافعات. 

فيما تقدـ يظير أف األصؿ: أف ت رم المحاكمة عمنية كلكف يمكػف أف ت ػرم المرافعػة بصػكرة سػرية 
 استثناء في األحوال التالية :

ذا االسػتثناء يتعمػؽ بالقضػايا اإلداريػة ذات التػأثير ىػوالمصـلحة العامـة: العـام النظام  .أ 
بالصالال العاـ كما ىػك الحػاؿ فػي العقػكد اإلداريػة فقػد يتفػؽ مقػاكؿ مػع كزارة الػدفاع عمػ  تشػييد 

كيحػػػػدث نػػػػزاع بػػػػيف الطػػػػرفيف فطبيعػػػػة  أمنيػػػػةبنػػػػاء عسػػػػكرم سػػػػرم معػػػػيف أك ت ييػػػػز متطمبػػػػات 
لعمػـك النػاس االطػالع عمييػا كذلػؾ حمايػة  المعمكمات المتعمقة بمثؿ ىػذه العقػكد سػرية ال يمكػف

لممصػػػمحة العامػػػة كلػػػذ يقتصػػػر النظػػػر فػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الػػػدعاكل كاالطػػػالع عمييػػػا عمػػػ  المحكمػػػة 
 كأطرافيا فقط.

ىػػػػػذا االسػػػػػتثناء يتعمػػػػػؽ بقضػػػػػايا األخػػػػػالؽ حيػػػػػث أنػػػػػو لػػػػػيس مػػػػػف : ةــــــــاآلداب العام .ب 
نتشػار ىػذا المػرض كبالتػالي المصمحة أف تنتشر أخبار مثؿ ىذه القضايا بيف الناس خكفػان مػف ا

 فانو مف الضركرم معال ة مثؿ ىذه القضايا في أضيؽ نطاؽ.
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 ل سػرة حرمتيػا كأف دعػاكل األحػكاؿ الشخصػية  يمتيػا ال تسػاكم أم: حرمة األسـرة .ج 
 يمػػة لمػػدعاكل األخػػرل إذا ال يمكػػف أم نقػػارف بػػيف دعػػكل مدنيػػة كدعػػكل متعمقػػة بشػػرؼ عائمػػة 

ة محكمػة األحػكاؿ الشخصػية يككنػكا عمػ  نمػط متميػز مػف النػاس عرا ية كليذا السبب فػاف  ضػا
 ألنو أ ؿ خطأ مف عندىـ يؤدم إل  ىدـ عائمة عرا ية.

 

 ي :ــــــــــة التقاضــــــــــحري
مرافعػات  61ىذا المبدأ يعتبر  اعدة أساسية في النظاـ القضائي فقد كفؿ المشػرع لمفػرد ىػذا الحػؽ ـ

ف ضػػػمانو إال بك ػػػكب  يػػػاـ شػػخص ذك اختصػػػاص كمقػػػدرة كمعرفػػػة أف مبػػدأ حريػػػة التقاضػػػي ال يمكػػ
كالنصػال كلمػا  ترامتنازعيف كتقػديـ مػا ي ػب مػف االستشػابالقانكف يطمؽ عميو المحامي لتمثيؿ احد ال

كػػاف ذلػػؾ يكمػػؼ مبػػالغ باىظػػة لػػيس باسػػتطاعة  ميػػع المتقاضػػيف تحمميػػا فكػػاف البػػد لمدكلػػة أف تكفػػؿ 
 األخير كىك المعكنة القضائية.ىذا اإل راء، ك د كفمتو بالمبدأ 

 
 ة القضاوية: ــــــالمعون

مرفػػؽ العػػدؿ ىػػك أسػػاس الحكػػـ الصػػالال فمػػف الكا ػػب أف ال يكػػكف الكضػػع المػػادم مػػانع مػػف كصػػكؿ 
صػػػاحب الحػػػؽ إلػػػ  حقػػػو عػػػف طريػػػؽ القضػػػاء. فقػػػد عػػػالج المشػػػرع العرا ػػػي ىػػػذا األمػػػر عمػػػ  ثػػػالث 

 مستكيات:ػ
 .298ػ  293 انكف المرافعات المدنية النافذ ـ .1
 .73ػ  66ـ 67لسنة  173 انكف المحاماة ر ـ  .2

 .33ػ  31 انكف الرسـك العدلية ـ  .3
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 املعونت القضائيت يف قانوى املرافعاث املدنيت
أ ػر  ػػانكف المرافعػػات كمػػف حيػػث المبػػدأ بك ػػكد أشػػخاص ال يتحممػػكف الرسػػـك القضػػائية فػػي الػػدعاكل 

الفقػراء  ـالذيف يستحقكف المعكنة القضائية كىػ األشخاص أك الطعكف التي ترفع بيا ك د حدد القانكف
المعنكية التي تيدؼ إل  البر كالخيػر كتعمػيـ الفقػراء ألنػو المفػركض فػي ىػذه ال معيػات  كاألشخاص

أف تقـك بأعماؿ إنسانية ال يقصد مف كرائيا الربال فال يمكػف أف تتحمػؿ الرسػـك القضػائية فيػي أسػكة 
 المعونة القضاوية:ـ حاتترط  انون المرافعات توفر ترطين لمنفعيا. باألفراد الفقراء تؤ ؿ مف د

ىذه الحالة يمكف إثباتيػا بشػيادة الفقػر المصػد ة مػف أمانػة العاصػمة أك  : يام حالة الدقر .1
، مػػع مالحظػػة أف زكاؿ حالػػة الفقػػر تكػػكف (مرافعػػات 293ـ 3ؼ الم مػػس البمػػدم التػػابع لػػو 

 كيترتب عم  ذلؾ استحقاؽ الرسـك القضائية.(  297ـ  سببان إلل اء المعكنة القضائية
كضػػحت ىػػذه الحالػػة األسػػباب المك بػػة لقػػانكف المرافعػػات كمػػا  :احتمــال مســب الــدعوى .2

كتػرؾ المشػرع  بحسػب ظػاىر الحػاؿكيككف االدعاء أك الطعف محتمؿ ( 293ـ 3ؼ نصت 
مقػػدـ لمحكمػػة المكضػػكع لمتحقػػؽ مػػف ىػػذا الشػػرط تستخمصػػو مػػف  ديػػة الػػدعكل أك الطعػػف ال

 مف  بؿ طالب المعكنة.

طمػػػػب المعكنػػػػة القضػػػػائية حيػػػث يقػػػػدـ الطمػػػػب إلػػػػ   إ ػػػراءاتعمػػػػ   (مرافعػػػػات 294المػػػػادة  ت نصػػػ
المحكمػػة المختصػػة بنظػػر الػػدعكل أك الطعػػف كيكضػػال فػػي الطمػػب مكضػػكع الػػدعكل كك ائعيػػا كأدلػػة 

 الثبكت فييا كي ب أف يرفؽ بطمب المعكنة شيادة الفقر المصد ة. 
كمػػة تػػكفر الشػػرطيف أعػػاله تصػػدر  ػػرار بشػػمكؿ صػػاحب الػػدعكل أك الطعػػف بالمعكنػػة إذا تػػكفر لممح

أم أف  293ـ 3القضائية التي تتمثػؿ بتأ يػؿ الرسػـك القضػائية لحػيف صػدكر الحكػـ فػي الػدعكل ؼ
 ػرار المحكمػػة بمػنال المعكنػػة القضػائية يػػؤدم إلػػ  إعفػاء طالػػب المعكنػة القضػػائية مؤ تػان مػػف الرسػػـك 

 .  (مرافعات 295ـ القضائية 
إف تأ يػػؿ دفػػع الرسػػـك القضػػائية يػػتـ بقػػرار كاحػػد فقػػط مػػف محكمػػة مختصػػة فػػاف صػػدر مػػف محكمػػة 
ف صػػػدر مػػػف محكمػػػة االسػػػتئناؼ شػػػمؿ التمييػػػز كال  المكضػػػكع شػػػمؿ محكمػػػة االسػػػتئناؼ كالتمييػػػز كا 

ضة عم  القضاء. إذا كسب طالػب ك يكمؼ طالب المعكنة إثبات فقرة مرة أخرل بنفس القضية المعر 
لمعكنػػة دعػػكاه أك الطعػػف الػػذم رفعػػو فعندئػػذ تسػػتكف  الرسػػـك القضػػائية المؤ مػػة مػػف الشػػخص الػػذم ا

خسر الدعكل بناء عم  أمر مف المحكمة كيتـ استحصاليا عف طريؽ مديرية التنفيذ، كيكػكف الحكػـ 
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الػػػػدعكل فانػػػػو يسػػػػتكفي الرسػػػػـك مػػػػف كػػػػذلؾ إذا ظيػػػػر إف طالػػػػب المعكنػػػػة القضػػػػائية محػػػػؽ فػػػػي  سػػػػـ 
ء، أما إذا خسر طالػب المعكنػة القضػائية دعػكاه فػاف  ػانكف المرافعػات لػـ ز بالنسبة ليذا ال  القضائية

يعالج ىذه القضية لكف بما أف المعكنة القضائية ىي تأ يؿ عف دفع الرسػـك كلػيس إعفػاء منيػا فػاف 
الػػة طالػب المعكنػػة القضػػائية يبقػ  مػػدينان بمػػا تحقػؽ عميػػو مػػف الرسػـك القضػػائية ك ػػد عال ػت ىػػذه الح

                                                               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراريف مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف محكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
  تستحصؿ الرسـك القضائية مف طالب المعكنة القضائية عند زكاؿ حالة الفقر(.

 

 املعونت القضائيت يف قانوى الرسوم
 1982 ػانكف الرسػكؿ العدليػة لسػنة  المشرع العرا ي الفصؿ الخامس مػف البػاب الثػاني مػف خصص

تقريػر المعكنػة القضػائية ل شػخاص الطبيعيػة  إمكانيػةإلػ  ( منػو  31نصػت ـ ليذا المكضكع حيػث 
إلػػ  المستمسػػكات  (32المػػادة  كالمعنكيػػة التػػي ال تسػػتطيع دفػػع رسػػـك الػػدعكل أك الطعػػف كأشػػارت 

بعريضػػػػة تقػػػػدـ إلػػػػ  المحكمػػػػة الكا ػػػب تقػػػػديميا مػػػػف  بػػػػؿ طالػػػػب المعكنػػػػة القضػػػائية كالتػػػػي تػػػػتمخص 
المختصة بنظر الدعكل أك الطعف ، مكضحان فييا ك ائع الدعكل كأدلة الثبػكت فييػا كيرفػؽ بيػا تأييػد 
مػػػف م مػػػس الشػػػعب أك رئػػػيس الكحػػػدة اإلداريػػػة أك رئػػػيس الػػػدائرة التػػػي ينتسػػػب إلييػػػا طالػػػب المعكنػػػة 

بذلؾ تصدر  راران بتأ يػؿ استحصػاؿ ا تنعت المحكمة  فاذاالقضائية يؤيد بعدـ استطاعتو دفع الرسـ 
الرسـك لنتي ة الدعكل أك الطعف كمػف ثػـ تقػـك المحكمػة باستحصػاؿ الرسػـ مػف الطػرؼ الػذم خسػر 

 الدعكل كعند تعذر ذلؾ تستحصؿ منو تنفيذان.

 املعونت القضائيت لقانوى احملاهاة
لمحػاكـ االسػتئنافية مف  ػانكف المحامػاة عمػ  تشػكيؿ ل ػاف المعكنػة القضػائية فػي مراكػز ا 66نص ـ

محامػاة حػددت الشػركط  61تتألؼ ىذه الم اف مػف ثالثػة محػاميف يختػارىـ م مػس نقابػة المحػاميف ـ
 الالزمة لمنال المعكنة القضائية:ػ

 كاف احد طرفي الدعكل معسرا عا زان عف دفع اتعاب المحاماة. إذا .1
 لـ ي د شخص يدافع عنو مف المحاميف ككاف ىذا الشخص مكسران. إذا .2
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حػدث لػـ يختػار محػامي لمػدفاع  أكالمحاكـ تعييف احػد المحػاميف عػف مػتيـ  إحدلطمبت  ذاإ .3
تنتػػدب احػػد المحػػاميف الممارسػػيف  فانيػػاتحقػػؽ الم نػػة مػػف تػػكفر احػػد ىػػذه الشػػركط  فػػاذاعنيػػا 

المحامػاة كال يمكػف لممحػامي اف يػرفض ىػذا التكميػؼ  68ليذه الميمػة ـ تعػرض لمعقكبػات  كا 
 :ػ كىذه العقكبات ىيمحاماة  7التأديبية ـ

 ما ك ع منو كيطمب منو عدـ تكراره. إل النظر  لفت التنبيو بمعن  . أ
 المنع مف ممارسة المحاماة لمدة ال تزيد عم  سنة كاحدة. . ب
 رفع االسـ مف  دكؿ المحاميف. . ت

مػف نقابػة المحػاميف كعمػ   أنفقيػايستكفي المحامي المنتدب مف المعسر المصاريؼ الضػركرية التػي 
المحػامي المنتػدب اف تحكػػـ لػو باتعػاب محامػػاة كلممحػامي اف ير ػع بيػػا  أماميػػاالتػي ترافػع المحكمػة 

كمػا كرد فػي الشػرط الثػاني السػابؽ ذكػره كلػـ يحصػؿ عمييػا مػف  كاف مكسػرا إذامف انتدب عنو عم  
لـ يستطع المحامي الحصكؿ عم  اتعابػو مػف أم  يػة يسػتطيع اف يطمػب مػف ل نػة  إذاخصمو أما 
اسػػتكف   إذا إلييػاقضػائية اف تقػدر لػػو اتعابػو مؤ تػة تصػػرؼ لػو مػف النقابػة عمػػ  اف يردىػا المعكنػة ال

 مرافعات. 71ـ 2خصمو ؼ أكاتعابو مف مككمو 

 

 تـــالتقسيواث القضائي
شػػكمية كىػػي تقػػرر تبعػػان لػػرأم المشػػرع كاف معرفتيػػا  إ ػػراءاتم ػػرد  بأنػػو ػػانكف المرافعػػات  إلػػ ينظػػر 

امعنػػا النظػػر  إذاأم فمسػػفة كالحقيقػػة اف  كاعػػد ىػػذا القػػانكف المتعػػددة  تكتسػػب بالممارسػػة كخاليػػة مػػف
يتسػػـ بتكػػافؤ  بأسػػمكبمحصػػمة  ايتيػػا النيائيػػة ىػػي السػػعي لحسػػف تطبيػػؽ القػػانكف  أنيػػافييػػا ك ػػدنا 

تػػكخي تحقيػػؽ العػػدؿ مػػف بالخصػػـك فػػي االدعػػاء كالػػدفع كبك ػػكد  اضػػي يمزمػػو القػػانكف  أمػػاـالفػػرص 
 لقكاعد التقاضي.خالؿ تتابع زمني كمنطقي 
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 ال اية المتوخاة من التقسيمات القضاوية
ــا إضــداء .1 ــدعوى: ناالطمون ــى ندســية مــن خســر ال حيػػث ال يكفػػي فػػي الحكػػـ الػػذم يصػػدره  عل

 عػػػادالن كاف يكػػػكف بأنػػػوالقاضػػػي اف يكػػػكف عػػػادال فػػػي ذاتػػػو بػػػؿ يسػػػتمـز اف يشػػػعر المحكػػػـك عميػػػو 
بػؿ ي ػب اف نتعامػؿ ة ال يمكػف اف تفػرض بػالقكؿ مقتنع بعدالة القاضي. فالقناعة الذىنية العميقػ
صػدر حكػـ  ضػائي  إذاالمعانػدة فقػط مثالػو   إلػ مع ىػذه القناعػة بطريقػة عقالنيػة لدر ػة تصػؿ 

 الػػ   البػػداءة مػػثال فػػاف العمػػر القضػػائي ليػػذا القاضػػي مػػف يػػـك كاحػػد األكلػػ  اضػػي الدر ػػة مػػف 
حكـ الصػػػادر عميػػػو فمػػػو الحػػػؽ بػػػأف لػػػـ يقتنػػػع بػػػال إذاسػػػنكات فػػػالمحكـك عميػػػو فػػػي ىػػػذه الػػػدعكل 

االستئناؼ  در ة ثانية( كالتي تتككف مف ىيئة  ضػائية  ضػاتيا  محكمة أماـيستأنؼ ىذا الحكـ 
تعػػػامال  كأكثػػػرخبػػػرة كممارسػػة  أكثػػػرعشػػػريف سػػػنة كىػػـ  إلػػ ثالثػػة كعمػػػرىـ القضػػائي مػػػف عشػػػرة 

 فػػاذامحكمػػة البػػداءة نظػػرت ىػػذه الييئػػة فػػي الحكػػـ الصػػادر مػػف  فػػاذافيمػػان مػػع القػػانكف،  كأكسػػع
صػػدر حكمػػان مػػف ىػػذه المحكمػػة يقضػػي تأييػػد الحكػػـ الصػػادر مػػف محكمػػة البػػداءة كمػػع ذلػػؾ ال 

محكمػػة التمييػػز كالتػػي يك ػػد فييػػا  أمػػاـيقتنػػع المتضػػرر بيػػذا القػػرار فمػػو الحػػؽ فػػي اف يطعػػف فيػػو 
( عضػػػكان تنظػػػر ىػػػذه 11-7-5رة ر ػػػاؿ القضػػػاء فػػي العػػػراؽ كالتػػػي تتكػػكف مػػػف ىيئػػػات  مػػف يػػخ

صػدر  ػرار ايضػان  فػاذاالييئات الحكـ كتنا شو كمف الصعب اف ي تمع ىؤالء القضاة عم  خطػأ 
مػػف ىػػذه المحكمػػة يقضػػي بتصػػديؽ الحكػػـ كمػػع ذلػػؾ لػػـ يقتنػػع المتضػػرر بػػالحكـ فعنػػد ذلػػؾ مػػف 

الييئػة العامػة لمحكمػة التمييػز التػي تتكػكف مػف ثالثػيف  اضػيان ينظػركف فػي  إلػ حقو تقديـ طمب 
در ايضػػان  ػػرار يؤيػػد الحكػػـ السػػابؽ نكػػكف بػػذلؾ  ػػد زدنػػا مػػف  ناعػػة المتضػػرر فػػي صػػ فػػاذاالحكػػـ 

 صحة الحكـ الصادر.
 الحكـ فػاف حكمػو ال يكػكف عػادالن  إصدارالقاضي الذم لـ يبذؿ ال يد الكافي في : ةـــــــــــالعدال .2

فسػخ كالػبطالف الكمكافقان لمقانكف كبالتالي فاف ىذا الحكـ يككف عرضة لمفسخ كالبطالف كاثر ىذا 
التػي تصػدر مػف  األحكػاـالقاضػي ذاتػو حيػث  إلػ م  المكاطف فقط بؿ يتعػدل ذلػؾ ال يقتصر ع

ظيػػػر لػػػدل القاضػػػي الكثيػػػر مػػػف القػػػرارات  إذاالقضػػػاة تػػػد ؽ مػػػف  بػػػؿ المشػػػرؼ العػػػدلي بحيػػػث 
المنقكصػػة فػػاف المشػػرؼ العػػدلي سػػكؼ يرفػػع عميػػو تقريػػران تػػؤثر عميػػو مػػف حيػػث التر يػػة كالترفيػػع 

القاضي مػف منصػبو كيخصػص لػو منصػب أ ػؿ مرتبػة كلػذلؾ يحػرص  إ صاء إل نان تؤدم كأحيا
 القاضي دكمان أف يككف  راره عدالن كمكافقان لمقانكف.
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كتػؤدم  في حسم النـزاعفي التقسيمات القضاوية يتحقق فييا القرب من طالب العدل والسرعة  .3
ء  ريبػان مػف المػكاطف كممػا كػاف ذلػؾ ككمما كػاف القضػا اإلداريةانتشار المحاكـ في الكحدات  إل 

 في تحقيؽ العدالة. أفضؿ
االختصػاص فالقاضػي عنػدما يكػكف مختصػان فػي  ػانكف مػا يكػكف  إلػ يػؤدم  التقسيم القضـاوي: .4

 في استنباط الحكـ القانكني كحسـ القضية بسرعة. أسرع
 تقسيم المحامم في العراق على التمل اآلتي: .5

 مـلالتخصية ومحممـة الع األحوالة البداءة ومحممة : وتتمل محمماألولىمحامم الدرجة  .1
 ومحممة المواد التخصية.

 فقط. االستونافمحامم الدرجة الثانية: وتتمل محممة  .2
 محممة التمييز. .3

 أواًل : محامم الدرجة األولى
تعتبر مف محػاكـ الدر ػة األكلػ  حيػث ال ػي ىػذا النػكع مػف المحػاكـ بمك ػب  اإلداريةكانت المحاكـ 

 ػػد أنشػػأت عػػاـ  اإلداريػػةعممػػان بػػأف المحػػاكـ  8/2/1988النافػػذ فػػي  1988لسػػنة  21ر ػػـ القػػانكف 
مػػػف دكائػػػر الدكلػػػة كالقطػػػاع االشػػػتراكي. ثػػػـ عػػػدؿ  أطرافيػػػالمنظػػػر فػػػي الػػػدعاكل التػػػي يكػػػكف  1977

القطػاع  أكمؤسسات الدكلػة  أكليشمؿ كؿ دعكل مدنية تككف احد الكزارات  1981اختصاصيا عاـ 
ىػػي فػػي  اإلداريػػةاف الػػدعاكل التػػي تنظرىػػا المحكمػػة  إل ائيػػافييػػا ك ػػاء فػػي أسػػباب  االشػػتراكي طرفػػان 

المماثمة ليا فػي  األخرلمف اختصاص محكمة البداءة كىي ال تختمؼ عف الدعاكل المدنية  األصؿ
 .اإلثباتكسائؿ 

ـــداءة .أ  صػػػالحية فػػػي الػػػدعكل المدنيػػػة كتتػػػألؼ  األكثػػػركىػػػي المحكمػػػة : محممـــة الب
 اضػي كاحػد كتشػكؿ فػي مركػز كػؿ محافظػة كفػي اال ضػية كفػي  مػفالبػداءة  محكمة

مػػف محكمػػة بػػداءة فػػي مراكػػز المحافظػػة  أكثػػرالعػػدؿ تشػػكيؿ النػػكاحي الميمػػة كلػػكزير 
كمػػػا ىػػػك الحػػػاؿ فػػػي محافظػػػات ب ػػػداد كالبصػػػرة كالمكصػػػؿ كلػػػكزير العػػػدؿ صػػػالحية 

 أ ػػػدـمػػػف  ضػػػاء كناحيػػػة كيكػػػكف  أكثػػػر إلػػػ تكسػػػيع االختصػػػاص المكػػػاني لممحكمػػػة 
لػػـ يكػػف لمديريػػة التنفيػػذ منفػػذ عػػدؿ كلػػكزير العػػدؿ  إذااضػػي بػػداءة ىػػك منفػػذ لمعػػدؿ  

 تنصيب أم  اضي لمقياـ بأعماؿ المنفذ العدؿ.



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (21 ) 

تتألؼ ىذه المحكمػة مػف  اضػي كاحػد فػي كػؿ مكػاف  :التخصية األحوالمحممة  .ب 
تك د فيو محكمة بداءة فتككف ىذه المحػاكـ متقابمػة مػع ك ػكد محكمػة البػداءة كيكػكف 

الشخصػػية اف لػػـ يكػػف ليػػػا  األحػػكاؿاضػػي محكمػػة البػػداءة المسػػمـ  اضػػي لمحكمػػة  
الشخصػػػية كفػػػؽ  األحػػػكاؿ اضػػػي خػػػاص بيػػػا تخػػػتص ىػػػذه المحكمػػػة بنظػػػر مسػػػائؿ 

 القانكف.
عمػػػػ   1987لسػػػنة  71مػػػػف  ػػػانكف العمػػػؿ ر ػػػػـ (  37ـ نصػػػت : محممـــة العمــــل .ج 

ة مػػػف فػػػي مركػػػز كػػػؿ محافظػػػة كتتػػػألؼ ىػػػذه المحكمػػػ أكثػػػر أكتشػػػكيؿ محكمػػػة عمػػػؿ 
 اضػػػي كاحػػػد يعينػػػو كزيػػػر العػػػدؿ بنػػػاءان عمػػػ  ا تػػػراح مػػػف رئػػػيس محكمػػػة االسػػػتئناؼ 

 المختصة.
مػػػكاد مػػػف بيػػػاف  أربعػػػةىػػػذه المحكمػػػة بمك ػػػب  أنشػػػأة :محممـــة المـــواد التخصـــية .د 

ك ػػاء اسػػميا  1951القائػػد البريطػػاني الػػذم احتػػؿ ب ػػداد عػػاـ  أصػػدرهالػػذم  المحػػاكـ
مػػػكاد  ائمػػػػة لحػػػد ا ف. ىػػػػذه المحػػػاكـ تنشػػػػأ مشػػػتقان مػػػف ىػػػػذه المػػػكاد كال زالػػػػت ىػػػذه ال

بمك ػػػػب صػػػػالحية مخكلػػػػة لػػػػكزير العػػػػدؿ بانشػػػػاء محػػػػاكـ بػػػػداءة متخصصػػػػة كتعتبػػػػر 
 األحػػكاؿمحكمػػة المػػكاد الشخصػػية محكمػػة بػػداءة متخصصػػة فػػي النظػػر فػػي دعػػاكل 

 يػر المسػمميف فػي ب ػداد كالمكصػؿ كالبصػرة كيرئسػيا  كاأل انػبالشخصية لمعػرا ييف 
الشخصػػػية ل يػػر المسػػػمميف كعػػػادة يسػػػتعيف  األحػػػكاؿر فػػي دعػػػاكل احػػد القضػػػاة لمنظػػػ

 الدعكل. أطراؼالقاضي بر ؿ الديف الذم يمثؿ طائفة احد 
 ثانيا: محامم الدرجة الثانية )محممة االستوناف(

، تتألؼ مف رئيس كعػدد كػاف أكثر أكمحكمة االستئناؼ ىي الييئة القضائية العميا لمحاكـ محافظة 
القضاة. كتمارس االختصاصات المعنية ليا بمك ػب القػانكف. كتػـ تشػكيؿ محػاكـ مف نكاب الرئيس ك 

 االستئناؼ عم  الك و ا تي:
محكمػػة اسػػتئناؼ منطقػػة ب ػػداد كتشػػمؿ محػػاكـ المحافظػػات ب ػػداد، ديػػال ، االنبػػار كمركزىػػا  .1

 مدينة ب داد.
ا مدينػة محكمة اسػتئناؼ منطقػة البصػرة كتشػمؿ محػاكـ المحافظػات البصػرة كميسػاف كمركزىػ .2

 البصرة.
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 محكمة استئناؼ منطقة نينكل كتشمؿ محاكـ محافظة نينكل مركزىا مدينة المكصؿ. .3
 محكمة استئناؼ بابؿ كتشمؿ محاكـ محافظتي بابؿ ككربالء كمركزىا مدينة الحمة. .4
محكمػػة اسػػػتئناؼ منطقػػػة التػػػأميـ كتشػػػمؿ محػػاكـ محػػػافظتي التػػػأميـ كصػػػالح الػػػديف كمركزىػػػا  .5

 كرككؾ.
ؼ منطقػػة الحكػػـ الػػذاتي كتشػػمؿ محػػاكـ محافظػػات اربيػػؿ كدىػػكؾ كالسػػميمانية محكمػػة اسػػتئنا .6

 كمركزىا مدينة أربيؿ.
محكمة استئناؼ منطقة ذم  ار كتشمؿ محاكـ محافظػات ذم  ػار ككاسػط كالمثنػ  كمركزىػا  .7

 مدينة الناصرية.
منطقػػة الن ػػؼ كتشػػمؿ محػػاكـ محػػافظتي الن ػػؼ كالقادسػػية كمركزىػػا مدينػػة  ؼاسػػتئنامحكمػػة  .8

 أكاحػػد نكابػػو كعضػػكية نػػائبيف  أكن ػػؼ كتنعقػػد محكمػػة االسػػتئناؼ كىيئتيػػا برئاسػػة رئيسػػيا ال
 عضكية  اضييف مف  ضاتيا. أكاحدىـ ك اضي محكمة االستئناؼ 

 ثالثًا : محممة التمييز
ىػػي الييئػػة القضػػائية التػػي تمػػارس الر ابػػة القضػػائية عمػػ   ميػػع المحػػاكـ كىػػي محكمػػة كاحػػدة مقرىػػا 

لؼ مف رئيس كخمسة نكاب لمرئيس ك ضاة ال يقؿ عددىـ عف ثالثيف  اضػيان كتمػارس في ب داد كتتأ
 محكمة التمييز عمميا عم  شكؿ ىيئات:

ك ػػكد مػػانع  ػػانكني  أكنكابػػو عنػػد  يابػػو  أ ػػدـ أكتتكػػكف مػػف رئػػيس المحكمػػة  الييوــة العامــة: .1
تصػدر  راراتيػا مف اشتراكو في الم نة كعضػكية نكابػو ك ضػاة المحكمػة العػامميف فييػا كافػة ك 

 االكثيرية. أكباالتفاؽ 
ك ػػكد  أكنكابػػو عنػػد  يابػػو  أ ػػدـ أكرئػػيس محكمػػة التمييػػز كتنعقػػد برئاسػػة  الييوــة الموســعة: .2

 مانع  انكني مف اشتراكو فييا كعضكية ما ال يقؿ عف عشرة مف  ضاتيا.
ة احػد كتتكػكف مػف عػدد مػف القضػاة ال يقػؿ عػددىـ عػف ثالثػة كتنعقػد برئاسػ الييوة المدنيـة: .3

مػػف ىيئػػة كاحػػدة، كتخػػتص ىػػذه  أكثػػر اضػػي فييػػا كي ػػكز اف تؤلػػؼ  أ ػػدـ أكنػػكاب الػػرئيس 
 األخػػرلكالقػػرارات الصػػادرة فػػي الػػدعاكل المدنيػػة كالمػػكاد المتفر ػػة  األحكػػاـالييئػػة بػػالنظر فػػي 

 الصادرة كفقان ل حكاـ القانكنية.
 الث  ضػػػاة تنعقػػػدكتتكػػػكف مػػػف عػػػدد مػػػف القضػػػاة ال يقػػػؿ عػػػف ثػػػ ىيوـــة األحـــوال التخصـــية: .4
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كالقرارات الصػادرة مػف  األحكاـ اضي فييا كتختص بنظر  أ دـ أكبرئاسة احد نكاب الرئيس 
الشخصية كفقان لمقانكف ك د  ػرل العمػؿ ايضػان اف تنظػر ىػذه الييئػة ل حكػاـ  األحكاؿمحاكـ 

 كالقرارات الصادرة مف محاكـ المكاد الشخصية.
التكػػكيف تنظػػر فػػي الطعػػكف المنصػػكص عمييػػا فػػي  كىػػي ىيئػػة ثالثيػػةىيوــة  ضــاويا العمــل:  .5

  انكف العمؿ.
 كالقػرارات الصػادرة األحكػاـكىي الييئة الثالثية التككيف تختص بػالنظر فػي  الييوة الجزاوية: .6

 مف المحاكـ ال زائية.
 

 االختصاص القضائي للوحاكن
خصػػائص معينػػة  السػػمطة القضػػائية كمػػا الحظنػػا ذلػػؾ تتكػػكف مػػف تقسػػيمات عديػػدة كليػػذه التقسػػيمات

در تيػػا فػػي نظػػاـ التػػدرج القضػػائي كتبعػػان لػػذلؾ البػػد اف تختمػػؼ اختصاصػػات  أككلكػػؿ منيػػا مركزىػػا 
كؿ مف ىذه التقسيمات حسب طبيعتيا كتككينيا كمكػاف تشػكيميا كلػذلؾ كضػعت  كاعػد االختصػاص 

فعات يقصػد كفي ل ة المرا األمراالستقالؿ في  أككاالختصاص ىك التفرد لكؿ مف ىذه التقسيمات. 
المكػػاني،  أكالنػػكعي  أكبػػو تحديػػد الػػدعكل التػػي تػػدخؿ ضػػمف اختصػػاص المحكمػػة سػػكاء الػػكظيفي 
 ىما: أمريفكاالختصاص ىك سمة العصر الراىف كال اية مف التخصص ىك تحقيؽ 

 
 تككيف  اضي يتمتع بكفاءة كخبرة عاليتيف. . أ
 سرعة ان از الدعكل المعركضة عميو. . ب

 
 -ع:واالختصاص على ثالثة أنوا

 الكالئي. أكاالختصاص الكظيفي  .1
 القيمي. أكاالختصاص النكعي  .2
 االختصاص المكاني. .3
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ــوظيدي  كيقصػػد بػػو اختصػػاص  يػػة  ضػػائية معينػػة فػػي نظػػر المنازعػػات: أواًل : االختصــاص ال
المعينػػة ليػػا كفقػػان لمقػػانكف، فاالختصػػاص الػػكظيفي لممحػػاكـ المدنيػػة تخػػرج منيػػا النظػػر فػػي الػػدعاكل 

 ال زائية.
الكالئي مف النظػاـ العػاـ( بحيػث يكػكف لممحكمػة مػف تمقػاء نفسػيا اف تػرد  أكالختصاص الكظيفي  كا

الدعكل لعدـ كاليتيا النظر في النػزاع المعػركض أماميػا، كمػا ي ػكز لمخصػـ التمسػؾ فػي ىػذا الػدفع 
محكمة التمييز. حيػث اف الحكػـ الصػادر مػف المحكمػة  أماـفي أم مرحمة مف مراحؿ الدعكل حت  

بات كال ي كز تنفيػذه فػي مديريػة التنفيػذ. كتحػدد االختصػاص الػكظيفي ثكالية ليا ال يحكز در ة ال ال
لقػػػػانكف التنظػػػػيـ القضػػػائي كالتػػػػي نصػػػػت عمػػػ  سػػػػرياف كاليػػػػة  3كالمػػػادة  مرافعػػػػات 29بػػػنص المػػػػادة 

 الطبيعيػػة كالمعنكيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ الحككمػػة، نالحػػظ ممػػا كرد األشػػخاصالمحػػاكـ العرا يػػة عمػػ  كافػػة 
أعاله أف المشركع  د أكرد كممة  شخص( كلـ يستخدـ كممة  مكاطف( كىذا التك و مقصػكد مػف  بػؿ 

المقػيـ  األ نبػيالمشركع العرا ي لتكفير الحمايػة القضػائية لكػؿ شػخص مك ػكد فػي العػراؽ حيػث اف 
في العراؽ كلك ليـك كاحد يستطيع مقاضػاة أم شػخص فػي العػراؽ بمػا فػي ذلػؾ الحككمػة كيػرد عمػ  

 -ذا المبدأ ثالثة استثناءات:ى
 التنظػػيـ القضػػائي بقكليػػا  لػػيس لممحػػاكـ اف مػػف  ػػانكف 4نصػػت عمػػ  ذلػػؾ ـ أعمــال الســيادة: . أ

مػف  ػانكف السػمطة  15تنظر في كؿ ما يعتبر مف اعماؿ السيادة لمدكلة( كما نصت عم  ذلػؾ ـ
ادة( كردت السػػػي باعمػػػاؿالقضػػػائية فػػػي مصػػػر بقكليػػػا  لػػػيس لممحػػػاكـ اف تنظػػػر بطريقػػػة مباشػػػرة 

اعماؿ السيادة في القانكف الدستكرم كالفقو كالمرافعات كالذم ييمنا ىك دراسة اعماؿ السيادة في 
 التػي تمارسػيا  يػة األعمػاؿ انكف المرافعات حيث عرفت محكمة التمييز اعمػاؿ السػيادة بأنيػا  

السػػمطة التنفيذيػػة ىنػػا الحككمػػة ك  بػػاإلدارة( يقصػػد إدارةباعتبارىػػا سػػمطة حكػػـ كليسػػت  يػػة  اإلدارة
كتمػػارس اإلدارة نػػكعيف مػػف حيػػث تشػػتمؿ عمػػ  الػػكزارات كمؤسسػػات الدكلػػة كالقطػػاع االشػػتراكي، 

 األعماؿ:
 حيػػث تقػػػـك بالتصػػػرفات القانكنيػػة الممقػػػاة عمػػػ  عاتقيػػا مػػػف بيػػػع إداريـــةاعمـــال باعتبارىـــا جيـــة  .1

فػػي التصػػرؼ فػػاف  حػػدث نػػزاع بػػيف اإلدارة كالطػػرؼ ا خػػر إذاكمقػػاكالت ك يرىػػا فػػي ىػػذه الحالػػة 
اإلدارة ال تتمتػػع بػػأم امتيػػاز مػػف االمتيػػازات أثنػػاء عػػرض النػػزاع عمػػ  المحكمػػة حيػػث أف اإلدارة 

 كالمقاكؿ يعتبراف في مركز كاحد كيعامميـ  انكف المرافعات معاممة كاحدة.



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (25 ) 

: ىػػذه األعمػػاؿ ال تخضػػع لر ابػػة القضػػاء كال اعمــال تتصــرف بيــا اإلدارة باعتبارىــا ســلطة حمــم .2
عػػالفالػػداخمي مثػػؿ حػػاالت منػػع الحػػرب  أكالمحػػاكـ سػػكاء عمػػ  الصػػعيد الخػػار ي  أمػػاـ تنظػػر  كا 

االزمػات مثػؿ الفيضػانات ىػذه  أك ػاتالعرفيػة العسػكرية كالسػيطرة عمػ  حركػة المركبػات  األحكاـ
األعمػاؿ ال تخضػػع لر ابػػة القضػاء لككنيػػا مػػف النظػاـ العػػاـ كحمايػػة المصػمحة العامػػة مثػػاؿ ذلػػؾ 

ينػػة كارتػػأت الظػػركؼ اف يعسػػكر ال ػػيش فػػي ذلػػؾ البسػػتاف ال اف فػػي منطقػػة معشػػخص لديػػو بسػػت
يسػػتطيع اف يمػػنعيـ مػػف ذلػػؾ كلكػػف لػػو الحػػؽ بعػػد انتيػػاء الظػػركؼ اف يطالػػب بػػالتعكيض حيػػث 

 تككف اإلدارة ىنا  د مارست سمطتيا باعتبارىا سمطة حكـ.
 مػف  ػانكف 1ذلػؾ ـنصػت عمػ   الدعاوى المقامـة علـى مـن يتمتعـون بالحصـانة الدبلوماسـية: . ب

بقكليػػػػػا  اف الممثمػػػػيف السياسػػػػػييف لمػػػػػدكؿ  1935لسػػػػػنة  4االمتيػػػػازات الممثمػػػػػيف السياسػػػػػييف ر ػػػػـ 
الػذيف ىػـ فػي حاشػيتيـ كفػؽ التعامػؿ الػدكلي مصػكنكف مػف سػمطة المحػاكـ  كاألشػخاص األ نبية

 المدنية كالت ارية كال زائية(. األمكرفي 
دكلػػة المعتمػػد لػػدييا فطالمػػا اف رؤسػػاء الػػدكؿ عنػػدما ىػػك ممثػػؿ رئػػيس الدكلػػة لػػدل ال الدبلوماســي:

يككنػكف فػي زيػػارة لمػدكؿ األخػػرل كيرتكبػكف فعػػالن إ راميػان فػػال يخضػعكف لقػػانكف ذلػؾ البمػػد كػذا الحػػاؿ 
رفعػػت دعػػكل عمػػ  احػػد ىػػؤالء فعمػػ  المحكمػػة اف تقػػرر رد الػػدعكل لعػػدـ  فػػاذابالنسػػبة لمدبمكماسػػييف 

اسػػػػػتثناءات مػػػػػف  كأكردت 1961 ػػػػػات الدبمكماسػػػػػية لسػػػػػنة مػػػػػف اتفا يػػػػػة فينػػػػػا لمعال 31اختصاصػػػػػيـ 
 كىي: الحصانة القضائية

مثػاؿ ذلػؾ ا ػر دبمكماسػي بيػت الدولـة:  إ لـيمالموجودة في  العقارية باألموالالدعوى المتعلقة  .1
ال يسػػػتطيع اف يتمسػػػؾ بالحصػػػانة  يالدبمكماسػػػفمثػػػؿ ىػػػذا  األ ػػػرةفػػػي العػػػراؽ كامتنػػػع عػػػف دفػػػع 

 ة ال تعط  في مثؿ ىذا الم اؿ.الدبمكماسية الف الحصان
 باألصػالة ػيـ مػديف  أككصػي  أككػاف الدبمكماسػي كارث  إذا والترمات: باإلرثالدعوى المتعلقة  .2

 عف نفسو ال بالنيابة عف الدكلة.
 مثػاؿ ذلػؾ سػفير دكلػة معينػة فػي العػراؽ :األخرىالدعاوى المتعلقة بالقضايا التجارية والمينية  .3

سػػدد العرا ػػي ثمػػف ىػػذه السػػيارة فػػاف ىػػذا السػػفير ال يسػػتطيع اف يمتنػػع عرا ػػي كي إلػػ يبيػػع سػػيارتو 
لػيس مػف مقتضػػيات  ألنػػوىػذه السػػيارة باسػـ العرا ػي متمسػػكا بالحصػانة الدبمكماسػية عػف تسػ يؿ 

 الحصانة الدبمكماسية اف يشترم السفير أك يبيع سيارتو كبالتالي فانو يخضع لمقانكف العرا ي.
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عمػػػ  منػػػع المحػػػاكـ مػػػف سػػػماع دعػػػكل معينػػػة، يك ػػػد فػػػي بعػػػض  عنػػػدما تػػػنص بعػػػض القػػػكانيف ج.
 -القكانيف نصكص تمنع المحاكـ مف النظر في بعض المنازعات مف ذلؾ:

 يػػنص عمػػ  منػػع 1975صػػدر  ػػرار مػػف م مػػس  يػػادة الثػػكرة لسػػنة :  ضــايا الجنســية العرا يــة. 1
كػاف  1975فقبػؿ عػاـ المحاكـ مف سماع كؿ دعكل تتعمؽ بسحب أك منال أك فقػد ال نسػية العرا يػة 

أم شخص اف يرا ع مديرية ال نسية العامة الكتساب ال نسػية كيػرفض طمبػو أك يتخػذ  ػرار  بامكاف
ىذا الشخص الم كء إل  محكمة البػداءة ليقػيـ دعػكل عمػ   بامكافسحب ال نسية العرا ية منو كاف ب

ب باكتساب  نسية لو كىػذا ال نسية التي سحبت منو أك يطال باعادةمديرية ال نسية العامة يطالبيا 
 1975منذ عػاـ الحكـ الصادر مف محكمة البداءة كاف ممـز عم  مديرية ال نسية العامة تنفيذه أما 

كلحػػد ا ف فػػاف المحػػاكـ منعػػت مػػف النظػػر بقضػػايا ال نسػػية العرا يػػة كمػػف لػػو عال ػػة بيػػذا المكضػػكع 
الداخميػػة سػػكاء كػػاف ىػػذا المكضػػكع  كزيػػر أمػػاـمػػف  ػػرار مديريػػة ال نسػػية العامػػة  اإلدارمحػػؽ الػػتظمـ 

صػدر  فػاذايتعمؽ باكتساب أك سحب ال نسية حيث يحيؿ الكزير الطمػب إلػ  المستشػاريف القػانكنييف 
القػػػرار بعػػػدـ اسػػػتحقاؽ ىػػػذا الشػػػخص ليػػػذه ال نسػػػية أك لػػػـ يبػػػت فػػػي طمبػػػو فانػػػو يسػػػتطيع اف يطعػػػف 

 رئيس الكزراء. أماـبالقرار 
منػػع ىػػذا القػػانكف المحػػاكـ مػػف سػػماع كػػؿ دعػػكل  البحــث العلمــي: ــانون وزارة التعلــيم العــالي و . 2

تتعمػػؽ بقبػػكؿ الطمبػػة فػػي ال امعػػات فالطالػػب الػػذم ال يظيػػر اسػػمو ضػػمف  ػػكائـ المرشػػحيف بػػالقبكؿ 
المحػاكـ المدنيػة  أمػاـدعػكل عمػ  كزيػر التعمػيـ العػالي كالبحػث العممػي  إ امػةبال امعات ال يستطيع 

نمػػا لعػػدـ  بكلػػو فػػي القبػػكؿ المركػػزم لػػو أف يعتػػرض لػػدل كزيػػر التعمػػيـ العػػالي كمػػف ثػػـ إلػػ  رئػػيس  كا 
 كليس الطريؽ القضائي. اإلدارمال ميكرية أم اف الطريؽ المتبع في ىذا الم اؿ ىك الطريؽ 

علــى منــع المحــامم مــن  1961لســنة  24مــن  ــانون الخدمــة المدنيــة ر ــم  59م 1. نــص ف3
 فػالمكظؼ عنػػدما يتعػرض لعقكبػة مػف رئيسػػو. هأعـالالنظـر فـي مــل دعـوى تتعلـق بتطبيــق القـانون 

كيعتقػػد انػػػو بػػرمء كال يسػػػتحؽ العقكبػػة المفركضػػة عميػػػو أك اف العقكبػػة  سػػػيمة خار ػػة عػػػف  األعمػػ 
م مػػس االنضػباط العػػاـ  أمػاـفيسػتطيع اف يقػػيـ شػككل عمػ  الػػدائرة  األعمػػ  اإلدارمصػالحية رئيسػو 
الصػنؼ األكؿ مػف  ضػاة محكمػة التمييػز(  ذك طبيعة  ضائية يرأسػو  اضػي مػف إدارم كىك تشكيؿ 

 ػػػانكف المرافعػػػات كي ػػكز لمػػػدائرة كالمكظػػػؼ تككيػػؿ محػػػامي فػػػي ىػػػذه  أحكػػػاـكتػػتـ المرافعػػػة فيػػػو كفػػؽ 
 محكمة التمييز. أماـالدعكل كالقرار الصادر مف م مس االنضباط العاـ يقبؿ الطعف فيو 
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 مػف حػكادث اإللزامػيالتػأميف  حسػب  ػانكف:  ضايا التعويض عن الضرر الجسماني أو البـدني. 4
كانػػػػت  1983لسػػػنة  815،  بػػػؿ صػػػدكر  ػػػرار م مػػػس  يػػػادة الثػػػكرة المػػػر ـ 1983السػػػيارات لسػػػنة 

المحػػػاكـ كىػػػذه المحػػػاكـ تقػػػدر التعػػػكيض الػػػذم  أمػػػاـحػػػكادث السػػػيارات تقػػػاـ دعػػػاكل التعػػػكيض عػػػف 
خاصػػة فػػي  فقػػد تػػـ تشػػكيؿ ل نػػة أعػػالهيسػػتحقو المتضػػرر صػػاحب الػػدعكل امػػا بعػػد صػػدكر القػػرار 

شركة التأميف الكطنية برئاسة  اضي مف الصنؼ الثاني يختاره كزير العدؿ كعضكية مكظفيف اثنػيف 
مف شركة التأميف الكطنية مػف حممػة شػيادة القػانكف يختػارىـ كزيػر الماليػة كمكظػؼ مػف كزارة العمػؿ 

متيػػا تقػػػدير  يمػػػة كالشػػؤكف اال تماعيػػػة يختػػاره الػػػكزير مػػف حممػػػة الشػػيادة ال امعيػػػة، ىػػذه الم نػػػة مي
التعكيض الكا ب دفعو لممتضرر كبامكاف شركة التأميف الكطنية كالمتضرر الطعف فػي  ػرار الم نػة 

محكمػػػة التمييػػػز خػػػالؿ سػػػتيف يكمػػػان مػػػف تػػػاريخ التبميػػػغ بػػػو كلمحكمػػػة التمييػػػز صػػػالحية تصػػػديؽ  أمػػػاـ
أك زيادتػػو كيكػػكف القػػرار الصػػادر مػػف الم نػػة أك نقضػػو كػػالن أك  ػػزاء أك تخفػػيض التعػػكيض المقػػدر 

  رارىا في ىذه الشأف باتان.
 .1971لسنة  117الزراعي ر م  اإلصالح انون  أحمام. الدعاوى الناتوة عن تنديذ 5
 

يقصد بو تحديد نكع الدعكل التي تدخؿ في اختصاص كؿ محكمػة، : ثانيًا: االختصاص النوعي
 -كيعتبر االختصاص النكعي مف النظاـ العاـ كيترتب عم  ذلؾ:

  ي كز لممتخاصميف اف يتفقكا فيما بينيـ عم  مخالفتيا.ال .1
اف الػػدفع بعػػدـ االختصػػاص النػػكعي لممحكمػػة ي ػػكز ابػػداءه مػػف  بػػؿ الخصػػـ فػػي أم مرحمػػة  .2

             محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ أك محكمػػػػػة التمييػػػػػز أمػػػػػاـكانػػػػػت عمييػػػػػا الػػػػػدعكل حيػػػػػث ي ػػػػػكز الػػػػػدفع 
 البداءة.محكمة  أماـكلك لـ يدفع بو  (مرافعات 219ـ 3ؼ  
تسػػػتطيع المحكمػػػة كمػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا كدكف طمػػػب مػػػف الخصػػػـك اف تقػػػرر رد الػػػدعكل لعػػػدـ  .3

اختصاصػػيا كيػػتـ تحديػػد  يمػػة الػػدعكل بمك ػػب  اعػػدة عامػػة كضػػعيا  ػػانكف المرافعػػات فػػي 
يػػـك رفػػع  األصػػميبقكليػػا  إف  يمػػة الػػدعكل أك نكعيػػا تحػػدد حسػػب مػػا كرد فػػي الطػػب  45ـ

ة ليػػا اختصاصػػات نكعيػػة معينػػة فنػػدرس كػػؿ محكمػػة عمػػ  الػػدعكل( كلمػػا كانػػت كػػؿ محكمػػ
 انفراد لتحديد االختصاص النكعي ليا.
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 االختصاص النوعي حملاكن الدرجت األوىل
 

 -كتنظر محكمة البداءة نكعيف مف الدعاكل:: محممة البداءة .1
دعاكل تقبؿ التمييز لدل محكمة االسػتئناؼ بصػفتيا التمييزيػة أم انػو ال يطعػف فييػا بطريػؽ  .أ 

 االستئناؼ.
 ئناؼ كالتمييز لدل محكمة التمييزالدعكل التي تقبؿ الطعف بيا بطريقي االست .ب 

 
ــدعاوى تصــدر  - أ ــة: ىــذه ال ــدى محممــة االســتوناف بصــدتيا التمييزي ــز ل ــل التميي دعــاوى تقب

 بدرجة أخيرة.
 دينار. 511دعاوى الدين والمنقول التي ال تزيد على  .1
 ميما بل ت  يمة مل منيا. التيوع في العقار والمنقول إزالةدعاوى  .2
 دعاوى تخلية الميجور ميما بل ت  يمة األجرة. .3
رفعــت بالتبعيــة ولــم يتجــاوز مقــدار التعــويض  إذادعــاوى الحيــازة وطلــب التعــويض عنيــا  .4

 كىػي دعػكل اسػػترداد الحيػازة كمنػع التعػػرض أنػػكاعدينػار. كدعػاكل الحيػػازة عمػ  ثالثػة  511
نفػػس  أمػػاـعػػكيض عػػف ىػػذه الػػدعكل ي ػػكز رفعػػو كدعػػكل ك ػػؼ األعمػػاؿ ال ديػػدة، طمػػب الت

رفػػع بصػػفة تبعيػػة كطبقػػان لالختصػػاص نقػػكؿ  إف دعػػكل اسػػترداد الحيػػازة بحػػؽ  إذاالمحكمػػة 
عيني يستمـز إ امة الدعكل في محؿ العقار أما طمب التعكيض فيك حػؽ شخصػي حيػث أف 

تقػػاـ فػػي محػػؿ ديػػف( كالقاعػػدة بشػػأف دعػػاكل الػػديف أنيػػا  ألنيػػاالمنػػافع تعتبػػر حقػػكؽ شخصػػية 
المديف  المدع  عميو(. مما تقد يظير بأف ىناؾ دعػكتيف يمػـز كػال منيمػا اف تقػاـ فػي  إ امة

محؿ معيف كتسييالن عم  صاحب العال ة  اءت ىذه العبارة  دعكل استرداد الحيػازة كطمػب 
التعػػػكيض عنيػػػا( كىػػػذا يعنػػػي أف دعػػػكل الحيػػػازة كطمػػػب التعػػػكيض عنيػػػا يمكػػػف ا امتيػػػا مػػػرة 

رفػع  إذامفيـك المخالفة اف طمب التعكيض عػف الحيػازة  إذامحكمة مك ع العقار،  ماـأكاحدة 
 الدعكل. إماميابصكرة مستقمة فستختمؼ المحكمة التي تقاـ 

                               حػػػػػػػػػػػددت الـــــــــــدعاوى الخاضـــــــــــعة لرســـــــــــم مقطـــــــــــوع أو غيـــــــــــر مقـــــــــــدرة القيمـــــــــــة. .5
ع. مثاؿ ذلؾ شخص يفػتال شػباؾ عمػ  الدعاكل الخاضعة لرسـ مقطك ( مرافعات 32ـ 1ؼ  
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رفػػع صػػاحب  فػػاذا ػػاره بحيػػث يحػػـر عمػػ  ىػػذه ال ػػار االسػػتمتاع بالحديقػػة فػػي ك ػػت راحتػػو 
الحديقػة دعػكل عمػ   ػاره فانػو يػذكر فػػي عريضػتو اف الػدعكل تتعمػؽ بشػباؾ ذك فػردة كاحػػدة 

المشػػقة أك فػػردتيف أك الحػػائط المشػػترؾ بينيمػػا مرتفػػع أك مػػنخفض... الػػخ المشػػرع لكػػي يرفػػع 
عػػف مثػػؿ ىػػذه الػػدعاكل أطمػػؽ عمييػػا اسػػـ الػػدعاكل الخاضػػعة لرسػػـ مقطػػكع كالرسػػـ المحػػدد 

 دنانير. 11لمثؿ ىذه الدعاكم ىك 
الحػؽ  بأصػؿبشرط عدـ المسػاس المساول المستعجلة التي يختى علييا من فوات الو ت:  .6

 كيشمؿ ذلؾ القضاء المستع ؿ كالح ز االحتياطي كالقضاء الكالئي.
 مدني. 271ى المدين المدلس حسب مالحجر عل .7
 كيقصػػد باالسػػتمالؾ ىػػك نػػزع الممكيػػة مػػف شػػخص  بػػران عنػػو لممصػػمحة دعــاوى االســتمالك: .8

العامة لقاء تعكيض عادؿ مػع مالحظػة اف االسػتمالؾ ال يتعمػؽ بالعقػار فقػط فكػؿ مػا يصػال 
و تممكو يصبال استمالكو ممكنػان مثػاؿ ذلػؾ شػخص عنػده مؤلػؼ عممػي ميػـ فانػو يسػتممؾ عنػ

 بػػران لممصػػمحة العامػػة أك يك ػػد عنػػد عائمػػة مػػا مقتنيػػات فنيػػة كتمثػػؿ ثػػركة كطنيػػة كخكفػػان مػػف 
 تصرفات الكرثة بيا كبيعيا فاف الدكلة تستممؾ ىذه المقتنيات لقاء تعكيض عادؿ.

ثالثػة كىػي القػانكف الػدكلي ك ػانكف  عمكاضيكىذه المسألة تبحث في  تنديذ األحمام األجنبية: .9
كير ػػػب فػػػي  أ نبػػػيالمرافعػػػات حيػػػث يسػػػتطيع الشػػػخص الػػػذم بحكزتػػػو حكػػػـ  التنفيػػػذ ك ػػػانكف

تنفيذه في العراؽ اف يقدـ طمب إل  محكمة البداءة حيث تتخذ ىذه المحكمػة  ػراران بتنفيػذ ىػذا 
 الحكـ األ نبي.

 االسـ كالعمر. الكتصحي المدنية: األحوالدعاوى  .11
 األحػػػكاؿ ا ف مػػػف اختصػػػاص محكمػػػة أصػػػبحت دعـــاوى غصـــب األثـــاث الزوجيـــة  .11

 الشخصية(.
 .اإلعالةدعاوى الندقة وحجج  .12
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الــدعاوى التــي تقبــل الطعــن فييــا بطريقــي االســتوناف لــدى محممــة االســتوناف والتمييــز لــدى  ب.
 -محممة التمييز:

 دينار. ألؼؿ التي تزيد  يمتيا عم  ك . دعاكل الديف كالمنق1
 المقررة في  انكف الت ارة.كما ينشأ عف التفميسة كفقان ل حكاـ  اإلفالس. دعاكل 2
 . دعاكل تصفية الشركات كما ينشأ عنيا كفقان ل حكاـ المقرر في  انكف الشركات.3

 لالستئناؼ كالتمييز.كتككف  ابمة  أكل ىذه الدعاكل الثالثة تنظرىا محكمة البداءة بدر ة 
 . االختصاص النوعي لمحممة العمل:2

مركز كؿ محافظة محكمة عمؿ كاحػدة كي ػكز التعػدد. حسب ما استقر عميو انو ي ب اف يككف في 
كتنظػػر ىػػذه المحكمػػة فػػي كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بتطبيػػؽ  ػػانكف العمػػؿ ك ػػانكف التقاعػػد كالضػػماف اال تمػػاعي 

العمػػؿ أك بسػػببو سػػكاء كانػػت  نائيػػة أك  أثنػػاءلمعمػػاؿ، كتنظػػر ىػػذه المحكمػػة فػػي الػػدعاكل التػػي تنشػػأ 
درة االختصػػػاص فػػػي التشػػػريع العرا ػػػي كاختصػػػاص ىػػػذه مدنيػػػة لػػػذلؾ فانيػػػا تعتبػػػر مػػػف المحػػػاكـ النػػػا

 مف  انكف العمؿ. 33المحكمة حدد بمك ب ـ
تخػتص ىػذه المحكمػػة فػي النظػر فػػي : . االختصـاص النــوعي لمحممـة األحــوال التخصــية3

يطبػؽ عمػييـ  ػانكف األحػكاؿ األحكاؿ الشخصية لممسػمميف العػرا ييف ك يػر العػرا ييف إذا كػاف  دعاكل
مػػف  311ردت اختصاصػات محكمػػة األحػػكاؿ الشخصػية عمػػ  سػػبيؿ الحصػر فػػي ـالشخصػية ك ػػد ك 

  انكف المرافعات كىي:
 أ. الزكاج كما يتعمؽ بو مف مير كنفقة كنسب كحضانة كفر ة كطالؽ.

ب. الكاليػػػػػة كالكصػػػػػاية كالقيمكمػػػػػة كالكصػػػػػية كنصػػػػػب القػػػػػيـ كالكصػػػػػي كعزلػػػػػو كمحاسػػػػػبتو كاالذف لػػػػػو 
 مف اختصاص مديرية رعاية القاصريف(. األمكرليان ىذه بالتصرفات الشرعية كالقانكنية  حا

ج. التكليػػة عمػػ  الك ػػؼ كنصػػب المتػػكلي كعزلػػو كمحاسػػبتو كترشػػيال المتػػكلي فػػي الك ػػؼ الخيػػرم أك 
 المشترؾ كاصدار ح ة الك فية. كالك ؼ ىك نظاـ أك مؤسسة مالية كىك عبارة عف رصػد مػاؿ معػيف

 مع بقاء الماؿ مك كؼ لممؾ اهلل تعال . تككف منافعة لذرية شخص أك لممصمحة العامة
منػػافع ىػػػذا المػػػاؿ أمػػػا أف تخصػػػص ل يػػػة البػػػر كالخيػػػر كتسػػػم  الك ػػػؼ الخيػػػرم أك تخصػػػص لذريػػػة 
شخص كتسم  الك ؼ الذرم، أما المتكلي فيك الشخص الػذم انيطػت بػو الكاليػة عمػ  الك ػؼ لمقيػاـ 

تمػػػع فييػػػا مػػػف مصػػػاريفيا بمصػػػالحو مػػػف ا ػػػارة مسػػػت التو كتحصػػػيؿ ا ػػػكره ك التػػػو كصػػػرؼ مػػػا ا 
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الشرعية عم  ما اشترطو الكا ؼ. مثاؿ ذلؾ شػخص لديػو عمػارة كال يريػد ىػذا الشػخص ىػذه العمػارة 
كبالتالي فاف منػافع ىػذه العمػارة تكػكف ألكالده كألكالد  أحفاده كأحفاد أحفادهلمكرثة فقط بؿ يريدىا إل  

 أكالده.. الخ.
ذرم يكػكف مػف اختصػاص محكمػة األحػكاؿ الشخصػية نصب المتكلي كعزلو كمحاسبتو في الك ؼ الػ

أما في الك ؼ الخيرم فاف محكمة األحكاؿ الشخصية تختص بترشيال المتكلي أما نصبو فيكػكف مػف 
 اختصاص دائرة الك ؼ.

يقاعد. الح ر كرفع كاثبات الرشد   الرشدالح ر بعد ثبكت  كا 
ر اكمػؿ سػف الرشػد لكػف يسػتطيع سػنة يعتبػ 19سنة مف عمػره كدخػؿ  18المكاطف العرا ي إذا أكمؿ 

مف لو مصمحة مع ىذا الشخص أف يطمب مف المحكمػة الح ػر عميػو بسػبب االضػرار التػي تصػدر 
منو كلممحكمة في ىذه الحالة أف تقـك بندب أطباء لفحص ىػذا الشػخص كتقريػر صػالحيتو كمػف ثػـ 

 الح ر عميو أك عدمو.
رثيػػػة بالقسػػػامات الشػػػرعية كتكزيعيػػػا بػػػيف ىػػػػػ. إثبػػػات الكفػػػاة كتحريػػػر التركػػػات كتعيػػػيف الحصػػػص اإل

الكرثػػػة. ىػػػذا االختصػػػاص يػػػنظـ  ممػػػة نقػػػاط فمكػػػي يسػػػتحؽ الػػػكارث االرث ي ػػػب اف يتحقػػػؽ مػػػكت 
شيادة الكفاة يتـ فحص  ثػة المتػكفي  إصدارالمكرث فالكفاة تثبت بشيادة تسم  شيادة الكفاة ك بؿ 

طبيػػب اخصػػائي أمػػا بالنسػػبة لتحريػػر كذلػػؾ بتشػػريحيا لمعرفػػة سػػبب الكفػػاة كتك ػػع ىػػذه الشػػيادة مػػف 
كيشػػمؿ التركػػة كػػالن حسػػب حصػػتو أمػػا القسػػاـ الشػػرعي فيػػك  اإلرثالتركػػة فينػػاؾ حػػؽ يسػػبؽ تكزيػػع 

 كيكزع حسب حصص كانصبة الكرثة. اإلسالميةالذم يتعمؽ بتركة المتكفي كفقان لقكاعد الشريعة 
كفػي  الكرثػةيك د  اصػر بػيف مع مالحظة أف تحرير التركة يككف مف اختصاص المحكمة عندما ال 

 رعاية القاصريف. 72حالة ك كده فيك مف اختصاص مديرية رعاية القاصريف ـ
 المفقكد كما يتعمؽ بو:  ك.

المفقػػػكد  ػػػاء ذكػػػره فػػػي القػػػانكف المػػػدني العرا ػػػي ك ػػػانكف رعايػػػة القاصػػػريف ك ػػػانكف الخدمػػػة كالتقاعػػػد 
ايضػان كالسػبب فػي ذلػؾ  ػديمان كانػت  سػالميةاإلفػي الشػريعة الػداخمي ك ػد كرد ذكػره  كاألمفالعسكرم 

حالػة الفقػد متك عػة فػػي كػؿ الم ػاالت كال تقتصػر عمػػ  الحػرب فقػط فكانػت متك عػػة، مػثالن فػي م ػػاؿ 
الت ارة كطمب العمـ ككذلؾ الحج إل  بيت اهلل كالمفقكد ىك  يػر ال ائػب فال ائػب ىػك الػذم انقطعػت 

ا المفقكد فيػك الشػخص الػذم انقطعػت أخبػاره كال نعمػـ أخباره لكف نعمـ أنو مك كد عم   يد الحياة ام
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 إف كاف حيان أك متكفيان ليذا يقاؿ كؿ مفقكد ىك  ائب كلكف ليس كؿ  ائب ىك مفقكد.
القػػرار الػػذم يصػػدر مػػف محكمػػة األحػػكاؿ الشخصػػية باعتبػػار شػػخص مػػا مفقػػكد فانػػو يعتبػػر فػػي حكػػـ 

رثػة كيقػـك القاضػي بتطميػؽ زك تػو بنػاءن عمػ  المتكفي كيترتب عم  ىذا القػرار تكزيػع التركػة عمػ  الك 
المفقػكد طمبيا كر بتيا ك د  يد القضاء العرا ي في ناحية معينة حيث اعتبر في  رار لو بأف زك ة 

كىػك  ػػد خػالؼ القػانكف كخػػرج عػف القاعػدة فالقيمكمػػة ال تقػـك إال فػي حالػػة  أطفاليػاتعتبػر  يمػة عمػػ  
 ضاء إل  العدالة ر ـ مخالفتو القانكف.أك الكفاة كبذلؾ ا ترب الق األىميةنقص 

 ز. المسائؿ الشرعية ذات الصفة المستع مة كالنفقة المؤ تة.
 اإلسػالـ: حيث انػو مػف ير ػب تبػديؿ دينػو إلػ  اإلسالـإل   اإلسالـك. مسائؿ تبديؿ الديف مف  ير 

 إصػػداركيػػتـ بعػػدىا  أمامػػو اضػػي محكمػػة األحػػكاؿ الشخصػػية كيػػؤدم الشػػيادة  أمػػاـعميػػو الحضػػكر 
 رار بذلؾ إل  مديرية األحكاؿ المدنية كذلؾ بتبديؿ  نسػية ىػذا الشػخص إلػ  مسػمـ مػف مسػيحي أك 
أم ديف آخر، أما بالنسبة لتبديؿ ديػف اإلسػالـ ل يػر اإلسػالـ فانػو ال ي ػكز ألنػو ارتػداد عػف اإلسػالـ 

 كمخالفة لمدستكر.
نظرىػا محكمػة األحػكاؿ الشخصػية المحاماة كمصاريؼ الدعكل في الدعاكم التي ت أ كراكل ط. دع

 مرافعات. 41ـ
ح ػػج الكفػػاة كح ػػج الػػكالدة لمعمػػـك األبػػكيف أك م يػػكؿ النسػػب  المقػػيط( أك م يػػكؿ احػػد  إصػػدارم. 

 .1972سنة  111الكالديف كفؽ  انكف تس يؿ الكفيات كالكالدات ر ـ 
 ح ة اإلذف لمزكاج مف زك ة أخرل ثانية أك ثالثة أك رابعة. إصدارؾ. 
 
 الختصاص النوعي لمحممة المواد التخصية:. ا4

 33تتػػألؼ ىػػذه المحكمػػة مػػف  اضػػي كاحػػد ىػػك  اضػػي محكمػػة البػػداءة كمػػا أشػػارت إلػػ  ذلػػؾ مػػادة 
 مرافعات كالتي حددت اختصاصيا بالنظر بالمسائؿ التالية:

 دعاكل األحكاؿ الشخصية لمعرا ييف  ير المسمميف كالمسيحييف كالصابئة كاليزيدييف. . أ
حكاؿ الشخصػية ل  انػب مػف  يػر المسػمميف كاأل انػب المسػمميف الػذيف يطبػؽ دعاكل األ . ب

 عمييـ في أحكاليـ الشخصية القانكف المدني كليس  انكف األحكاؿ الشخصية كاألتراؾ.
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 االختصاص النوعي لمحامم الدرجة الثانية )محممة االستوناف(ثالثًا: 
 -:نأساسيلمحممة االستوناف في الو ت الحاضر اختصاصين  

 أ. االختصاص االستونافي:
القابمػػة لالسػػتئناؼ  األحكػػاـكيكػػكف ذلػػؾ فػػي األحكػػاـ الصػػادرة مػػف محكمػػة البػػداءة بدر ػػة أكلػػ  أم 

 كالتمييز كىكم ثالثة أحكاـ:
( 1111فػي الػدعاكل التػي تت ػاكز  يمتيػا   أكلػ األحكاـ الصادرة مف محاكـ البػداءة بدر ػة  .1

 دينار.
 .فالساإلاألحكاـ الصادرة في  ضايا  .2
 األحكاـ الصادرة في  ضايا تصفية الشركات. .3

 ب. االختصاص التمييزي:
تختص محكمػة االسػتئناؼ بصػفتيا التمييزيػة فػي األحكػاـ الصػادرة مػف محكمػة البػداءة بدر ػة اخيػرة 

 التي بيناىا سمفان.
 

 ثالثا: االختصاص النوعي لمحممة التمييز
ا ػػػي كتتكػػػكف مػػػف رئػػػيس كخمسػػػة نػػػكاب لمػػػرئيس محكمػػػة التمييػػػز ىػػػي المؤسسػػػة العميػػػا لمقضػػػاء العر 

 كاعضاء ال يقؿ عددىـ عف ثالثيف  اضيان كتمارس عمميا عم  شكؿ ىيئات.
 أكلػ أىـ اختصاص تمارسو محكمة التمييز ىك تد يؽ األحكػاـ الصػادرة مػف محكمػة البػداءة بدر ػة 

يقبػػػؿ  أكلػػػ ر ػػػة كالتػػػي ال تمػػػر بمرحمػػػة االسػػػتئناؼ حيػػػث أف الحكػػػـ الصػػػادر مػػػف محكمػػػة البػػػداءة بد
االستئناؼ كالتمييز كلكػف كػؿ مػف االسػتئناؼ كالتمييػز ىػك رخصػة لمشػخص كىػك حػؽ لمطػرؼ الػذم 
ف شػػاء تركيػػا كاسػػتعمالو ال يشػػترط فيػػو التػػدرج  صػػدر الحكػػـ ضػػده كلػػيس عمػػي إف شػػاء اسػػتعماليا كا 

 فقد يترؾ االستئناؼ كيت و إل  التمييز مباشرة.
 ناؼ بصفتيا االستئنافية.الصادرة مف محكمة االستئ كاألحكاـ

 ك ميع األحكاـ الصادرة مف محكمة األحكاؿ الشخصية كالمكاد الشخصية كالعمؿ.
بعضيا يتعمؽ بقانكف المرافعػات كػالنظر فػي امػر  األمكرالتي يحددىا القانكف كىذه  األخرل كاألمكر

مرافعػات  192مرافعػات أك مسػائؿ الشػككل مػف القضػاة ـ 192نقؿ الدعكل مف محكمة إل  أخرل ـ
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 مرافعات. 217أك تنفيذ حكميف متنا ضيف في مكضكع كاحد ـ
فػي األحكػاـ  إلييػاإف اختصاص محكمة التمييػز يتػأت  مػف النظػر فػي الطعػكف التػي ترفػع مالحظة: 
بسػػبب مخالفػػة ىػػذه األحكػػاـ لمقػػانكف أك خطئيػػا فػػي تطبيقػػو أك تأكيمػػو كىػػي ليسػػت در ػػة مػػف  األخيػػرة

نمػا تصػدؽ الحكػـ عنػد مكافقتػو كتنقضػو عنػد در ات المحاكـ ألنيا ال ت حكـ فػي القضػية المرفكعػة كا 
 مخالفتو ألحكاـ القانكف كىي حينما تؤدم كظيفتيا تحقؽ ىدفيف:

تقكيـ مػا فػي األحكػاـ مػف شػذكذ فػي تطبيػؽ القػانكف كتقريػر القكاعػد القانكنيػة الصػحيحة فيمػا  .1
 يختمؼ فيو مف المسائؿ كتثبيت القضاء بيا.

كالضرر بالناس بتمكيػنيـ مػف الطعػف فييػا  األذلاألحكاـ المخالفة لمقانكف مف  رفع ما تمحقو .2
ل ائيا.  ر اء إبطاليا كا 

محكمػػػة التمييػػػز تػػػنقض األحكػػػاـ لمصػػػمحة الطػػػاعف كتسػػػير عمػػػ  حسػػػف سػػػير العدالػػػة فػػػي مصػػػمحة 
ف القانكف ذاتػو، تؤديػو فػي حػدكد كظيفتيػا القضػائية فيػي ال تنظػر مػف تمقػاء نفسػيا فػي حكػـ لػـ يطعػ

طعف مف  ير ذم صفة أك مصمحة أك بعد ميعػاد الطعػف أك مػف  ؿفيو أماميا المحكـك عميو كال تقب
كال تحكػـ فػي  يػر مػا طمػب منيػا القضػاء  اإلتبػاع ير مراعاة لإل راءات الشكمية كالمكاعيد الكا بػة 

امػت محكمػة التي بن  عمييا الطعف في الحكـ كبينيا الطاعف. كما د األسبابفيو، كال تنظر إال في 
التمييػػز لػػيس در ػػة مػػف در ػػات المحػػاكـ فيػػي ال تممػػؾ الفصػػؿ فػػي النػػزاع فػػي حالػػة نقضػػيا الحكػػـ 

 كعمييا اعادة الدعكل إل  محكمتيا لمفصؿ فيو مف  ديد.
 

 انيـــــــثالثا: االختصاص المم
ظػر كىي القكاعد التػي تبػيف مػا لمحكمػة معينػة مػف محػاكـ الدر ػة الكاحػدة مػف اختصػاص مكػاني لمن

فػػي المنازعػػات القضػػائية فػػي حػػدكد مكانيػػة معينػػة  أم تحديػػد البقعػػة ال  رافيػػة لممحكمػػة( ال تطػػرح 
متعػػددة فػػي العػػراؽ  أمػػاكفالمكػػاني إال بالنسػػبة لممحػػاكـ المكزعػػة   رافيػػان عمػػ   مشػػكمة االختصػػاص

حػػاكـ كمحػػاكـ الدر ػػة األكلػػ  كمحػػاكـ االسػػتئناؼ مػػع مراعػػاة اف تكزيػػع االختصػػاص المكػػاني بػػيف م
الدر ػػػة الثانيػػػة  االسػػػتئناؼ( يقػػػـك عمػػػ  تبعيػػػة محػػػاكـ الدر ػػػة األكلػػػ  لمحكمػػػة الدر ػػػة الثانيػػػة فػػػال 

 أمػػاـتسػػتأنؼ األحكػػاـ الصػػادرة مػػف محكمػػة بػػداءة البصػػرة إال أمػػاـ محكمػػة اسػػتئناؼ البصػػرة كلػػيس 
لمكػػاني محكمػػة اسػػتئناؼ ب ػػداد مػػثال. أمػػا بالنسػػبة لمحكمػػة التمييػػز فػػال تطػػرح مشػػكمة االختصػػاص ا
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 باعتبار أنو ال يك د إال محكمة تمييز كحدة في العراؽ.
كاالختصاص المكاني عم  خالؼ االختصاص الكظيفي كاالختصاص النكعي ال يعتبر مػف النظػاـ 

 أمػػػاـالمشػػرع، إذا انػػو كضػػعيا لمصػػمحتو فػػيمكف ليػػـ بالتػػػالي االتفػػاؽ عمػػ  مخالفتيػػا كربػػع الػػدعكل 
 كاعػػد االختصػػاص صاصػػان مكانيػػان. كيترتػػب عمػػ  عػػدـ اعتبػػار لػػـ يخكليػػا المشػػرع اخت أخػػرلمحكمػػة 

 المكاني مف النظاـ العاـ النتائج التالية:
إذا لػػـ يتمسػػؾ المػػدع  عميػػو بعػػدـ االختصػػاص المكػػاني لممحكمػػة فػػال ي ػػكز لممحكمػػة مػػف  .1

 تمقاء نفسيا رد الدعكل مف  ية االختصاص المكاني.
فع بعػدـ االختصػاص المكػاني لممحكمػة كامػا إف المدع  عميو ىك الذم يحؽ لو التمسؾ بالد .2

ىػػك الػػذم رفػػع الػػدعكل فيعتبػػر راضػػيان باختصاصػػيا  ألنػػوالمػػدعي فمػػيس لػػو الحػػؽ بيػػذا الػػدفع 
 المكاني.

 األخػػرلإف دفػػع المػػدع  عميػػو بعػػدـ اختصػػاص المحكمػػة ي ػػب اف يتقػػدـ عمػػ  سػػائر الػػدفكع  .3
فع بعػػػدـ االختصػػػاص أك تعػػػرض لمكضػػػكع الػػػدعكل فيسػػػقط حقػػػو بالػػػد أخػػػرل دفػػػكع  ػػػدـ فػػػاذا

 المكاني لممحكمة.
يػتمكف مػف تقػديـ عريضػة  بػؿ اليػػـك  ككيسػتطيع المػدع  عميػو إبػداء ىػذا الػدفع بػأم أسػػمكب كػاف فيػ

المعيف لممرافعة أك يبديػو شػفاىان فػي أكؿ ال مسػة تعقػدىا المحكمػة أك اف يبديػو بػاف يشػرح ذلػؾ عمػ  
الئحػة ي يػب فييػا عمػ   أكؿيبػيف ىػذا الػدفع فػي التي ترسميا المحكمػة كمػا يسػتطيع أف كر ة التبميغ 

 دفع لو. أكؿدعكل المدعي كي عمو 
عم  المحكمة اف تثبت أكالن في الػدفع المتعمػؽ باختصاصػيا المكػاني كتقػرر فييػا إذا كانػت مختصػة 

 أك ال.
 

 القاعدة العامة في تحديد االختصاص المماني في المحممة:
عم  المدعي اف يسع  إل  محكمػة المػدع  عميػو،  ألنو ىي محكمة  مكطف المدع  عميو( ةالقاعد

، فالمػدعي ىػك الػذم يختػار  كيرمي المشػرع مػف كراء ىػذه القاعػدة إلػ  تحقيػؽ المسػاكاة بػيف الخصػـك
يرفػػػػع فيػػػو الػػػدعكل كيسػػػػتطيع اف يعيػػػد مسػػػػتنداتو  بػػػؿ رفعيػػػا، في ػػػػب لمكازنػػػة مركػػػػزم  مالػػػذالك ػػػت 

 عميو حيث أف األصؿ براءة ذمة المدع  عميو.الخصميف رفع دعكل أماـ محكمة مكطف المدع  
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 س/ ما الحمم لو تعدد المدعى علييم؟
يكػػػكف االختصػػػاص لممحكمػػػة التػػػي يقػػػع فػػػي دائرتيػػػا  مػػػكطف احػػػدىـ( كيكػػػكف الخيػػػار فػػػي ذلػػػؾ ج / 

محػػػاكـ مختمفػػػة كمػػػا يقتضػػػيو مػػػف زيػػػادة نفقػػػػات  أمػػػػاـلممػػػدعي كذلػػػؾ لتفػػػادم لرفػػػع دعػػػاكل متعػػػددة 
 ارب األحكاـ.التقاضي كمف احتماؿ تض

 القواعد الخاصة في تحديد االختصاص المماني للمحممة:
 االختصاص المماني في دعاوى الحقوق العينية العقارية .1

الطكيمة كالمساطحة كاالستعماؿ كالسػكن  كحػؽ العقػر  اإل ارةكتشتمؿ عم  دعاكل الممكية كحؽ 
يػػي حػػؽ الػػرىف التػػأميني كحػػؽ أمػػا الحقػػكؽ العينيػػة التبعيػػة ف األصػػيمةكىػػذه ىػػي الحقػػكؽ العينيػػة 

الػػػػػرىف الحيػػػػػازم كحقػػػػػكؽ االمتيػػػػػاز كفػػػػػي كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ تكػػػػػكف  محكمػػػػػة محػػػػػؿ العقػػػػػار( ىػػػػػي ذات 
المػػدع  عميػػو كالسػػبب الػػذم اختصػػت  إ امػػةاالختصػػاص المكػػاني لرفػػع الػػدعكل كال عبػػرة لمحػػؿ 

مػػػف ا مػػػو محكمػػػة محػػػؿ العقػػػار فػػػي نظػػػر الػػػدعكل المتعمقػػػة بػػػذلؾ العقػػػار ىػػػك أف  اضػػػي ىػػػذه 
ة يككف  ريبان مف ىذا العقار كبالتالي يسػيؿ عميػو الكشػؼ عميػو كا  ػراء التحقيػؽ المػك عي المحكم
 عميو.

اسػػتثن  المشػػرع مػػف ىػػذه القاعػػدة حػػاؿ تعػػدد ىػػذه العقػػارات مكضػػكع النػػزاع، فقػػد  عػػؿ المحكمػػة 
 النزاع.المختصة بنظر الدعكل ىي محكمة محؿ إحدل ىذه العقارات مكضكع 

 وي الدين والمنقولاالختصاص المماني في دعا .2
القاعػػدة العامػػة فػػػي ىػػذه الػػػدعاكم اف تقػػاـ الػػػدعكل فػػي محكمػػػة مػػكطف المػػػدع  عميػػو أك مركػػػز 
معامالتػػو كذلػػؾ فػػػي حالػػة تعػػدد محػػػالت ا امتػػو، كمركػػػز المعػػامالت ىػػك المحػػػؿ القػػانكني الػػػذم 

الػذم تػـ  اختاره الشخص لمباشرة معامالتػو القانكنيػة أك المحػؿ الػذم نشػأ فيػو االلتػزاـ أم المحػؿ
 إل امػػػةفيػػػو انعقػػػاد العقػػػد إذا كػػػاف االلتػػػزاـ عقػػػد كعقػػػد الػػػزكاج، أك المحػػػؿ الػػػذم اختػػػاره الطرفػػػاف 

ذاالدعكل أك محؿ تنفيذ االلتزاـ.  تعدد المدع  عمييـ التحاد االدعاء أك كاف االدعاء مترابطػان  كا 
ا كانػت الػدعكل إذ ي كز اف يعتبر مكطف احدىـ ىك المحؿ الذم تقاـ فػي محكمتػو الػدعكل. أمػا

تتعمػػؽ بالشػػخص المعنػػكم فتكػػكف المحكمػػة المختصػػة مكانيػػان ىػػي المحكمػػة التػػي يقػػع فػػي حػػدكد 
الرئيسػػي لتمػػؾ الشخصػػية المعنكيػػة، أمػػا إذا كانػػت المنازعػػات  اإلدارةاختصاصػػيا المكػػاني مركػػز 

كمػة مح أمػاـناشئة عف التعا د مع احد فركع الشخص المعنكم كاف لممػدعي الخيػار فػي إ امتيػا 
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 مركز اإلدارة أك المحكمة التي يقع بدائرتيا ىذا الفرع.
 وى األحوال التخصيةااالختصاص المماني في دع .3

المػػدع  عميػػو كمػػع ذلػػؾ ي ػػكز اف تقػػاـ  إ امػػةتقػػاـ دعػػاكل األحػػكاؿ الشخصػػية فػػي محكمػػة محػػؿ 
حػاكـ الم إحػدلدعكل الزكاج في محؿ العقد، كما ي كز اف تقػاـ دعػاكل التفريػؽ أك الطػالؽ فػي 

 التالية:
 المدع  عميو. إ امةمحكمة محؿ  .أ 
 محكمة محؿ العقد. .ب 
 محكمة المحؿ الذم حدث فيو سبب الدعكل. .ج 

النػػزاع بػػيف الػػزكج كالزك ػػة حػػكؿ الحػػؽ المنػػازع فيػػو. أمػػا فيمػػا يخػػص المقصػػكد بسػػبب الػػدعكل ىػػك 
 - دعكل النفقات( في ب التفريؽ بيف ما يمي:

كدعػػاكل نفقػػة الزك ػػات فتقػػاـ فػػي محكمػػة  كاألببف كالفػػركع كػػاال األصػػكؿدعػػكل النفقػػة بػػيف  .1
 المدعي أك المدع  عميو. إ امةمحؿ 

 إ امػػةفتقػػاـ فػػي محػػؿ  كأختػػو األخكػػدعكل النفقػػة بػػيف  أعػػالهدعػػكل النفقػػة بػػيف  يػػر مػػا ذكػػر  .2
 المدع  عميو.

. المتكف  الدائـ كمحكمة محػؿ التركػة إ امةمحكمة محؿ فيي  أما المحكمة المختصة بتحرير التركة
رعي فيػػػػي محكمػػػػة محػػػػؿ إ امػػػػة المتػػػػكفي، كال يعتػػػػد القسػػػػاـ الشػػػػ باصػػػػدارأمػػػػا المحكمػػػػة المختصػػػػة 

القسػػػػػػامات الشػػػػػػرعية الصػػػػػػادرة مػػػػػػف المحػػػػػػاكـ األخػػػػػػرل. مػػػػػػع مالحظػػػػػػة اف المشػػػػػػرع يعطػػػػػػي أحيانػػػػػػان 
االختصػػاص المكػػاني لمحكمػػة معينػػة بالػػذات فيكػػكف ليػػذه المحكمػػة االختصػػاص دكف سػػكاىا. حيػػث 

بأنو إذا لـ يكف لممدعي عميػو مػكطف كال سػكف فػي العػراؽ فتقػاـ الػدعكل فػي  (فعاتامر  41نصت ـ 
المحكمػة التػػي يقػع فػػي دائرتيػا مػػكطف المػدعي أك سػػكنو، فػاذا لػػـ يكػف لممػػدعي مػكطف كال سػػكف فػػي 

عمػػ  الػػدعكل الخاصػػة  (مرافعػػات 41ـ العػػراؽ فتقػػاـ الػػدعكل فػػي محػػاكـ مدينػػة ب ػػداد. كمػػا تػػنص 
محامػػاة حيػػث تقػػاـ أمػػاـ المحكمػػة التػػي  ضػػت فػػي أسػػاس الػػدعكل كلػػـ بمصػػاريؼ الػػدعكل كأ ػػكر ال

تػػدخؿ أصػػالن فػػي اختصاصػػيا أك صػػالحيتيا باسػػتثناء محػػاكـ ال ػػزاء كاالسػػتئناؼ كالتمييػػز حيػػث أف 
المحامػػػاة كالمصػػػاريؼ المترتبػػػة فػػػي ىػػػذه المحػػػاكـ تقػػػاـ فػػػي المحكمػػػة المختصػػػة  أ ػػػكرالػػػدعكل عػػػف 

 ي.حسب  كاعد االختصاص النكعي كالمكان
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 ائيتــــــالقضوى ـــــالدع
 

بنػاءن عمػ  طمػب مػف ذم  إالالمدني ال يتحرؾ القضاء المدني مطمكب كليس تمقائي أم اف القاضي 
إرادم مكتػػػكب ي سػػػد إرادة حػػػؽ كىػػػذا الطمػػػب يكػػػكف عمػػػ  شػػػكؿ عريضػػػة كىػػػي عبػػػارة عػػػف تصػػػرؼ 

عي بػو. كرفػع الػدعكل صاحب الحؽ في االلت اء إلػ  القضػاء يطالػب فيػو الحمايػة القضػائية لمػا يػد
ىػػػك إ ػػػراء يتميػػػز بػػػأف لػػػو شػػػكمية معينػػػة بحيػػػث إذا فقػػػدت ىػػػذه الشػػػكمية يػػػؤدم إلػػػ  عػػػدـ النظػػػر فػػػي 
مكضػػػكع الػػػدعكل حتػػػ  لػػػك كػػػاف القػػػانكف مػػػع رافعيػػػا. كالػػػدعكل حسػػػب مػػػا كرد تعريفيػػػا فػػػي  ػػػانكف 

يظيػر   طمب شخص حقو مف آخر أمػاـ القضػاء(. كمػف تحميػؿ ىػذه التعريػؼ 2المرافعات المدنية ـ
 -أنو يجب توافر ثالثة عناصر ىي:

 الطلب.  .1
 على حق. اً ب منصبلأن يمون الط .2

 أن يمون ىذا الطلب أمام القضاء. .2

الحؽ فيػك مصػمحة ماديػة  مرافعات. أما 1ؼ 44لمطمب فكؿ طمب ي ب أف يقاـ بعريضة ـبالنسبة 
ما شخصية  أدبيةأك   .  (مدني 66ـ يحمييا القانكف كالحقكؽ المالية تككف إما عينية كا 

عناصػر الػدعكل كبالتػالي ي ػب أف يكػكف مك ػكدان ك ػت المطالبػة بػو كاف يكػكف  أىػـيعتبر الحؽ مف 
اف ىػػذا العنصػػر ىػػك الػػذم يميػػز ىػػذا الطمػػب عػػف الطمػػب أمػػاـ القضػػاء فيػػك العنصػػر الثالػػث حيػػث 

 .اإلداريةالطمبات التي تقدـ أماـ ال يات 
دعي، أمػػا الػػذم ترفػػع الػػدعكل عميػػو يسػػم  المػػدع  إف الػػذم يرفػػع الػػدعكل مطالبػػان بحقػػو يسػػم  المػػ

القانكنيػة كانػػت  األدلػػةامتمػؾ  فأييمػاعميػو، فكػؿ منيمػػا يطالػب بشػيء منػػا ض لطمػب الطػرؼ ا خػػر 
 كتو ىي المت مبة كالنتي ة ىك صدكر الحكـ لصالحو كىكػذا فػاف القػانكف العرا ػي ينفػرد مػف القػكانيف 

ىػك المصػدر  اإلسػالميبب في ذلػؾ ير ػع إلػ  اف الفقػو العربية األخرل بكضع تعريؼ لمدعكل كالس
الرئيسي لو، أما القكانيف العربية األخرل فالمصدر الرئيسػي ليػا ىػك القػكانيف ال ربيػة التػي لػف تعػرؼ 

المحكمػػػة المختصػػػة كالػػذم يػػػدعي فيػػػو  أمػػاـالػػدعكل. إذف الػػػدعكل ترفػػع مػػػف المػػػدعي أك مػػف يمثمػػػو 
أك ميدد باالعتداء عميو كيعرب فيو عػف ر بتػو فػي حمايػة  بك كد حؽ أك مركز  انكني معتدل عميو

 صكر الحماية القضائية. إحدلالحؽ في 
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 وىـــق والدعــــت بني احلـــالعالق
الػػدعكل ىػػي الكسػػيمة القضػػائية المخكلػػة لكػػؿ شػػخص لمحصػػكؿ عمػػ  حقػػو إذا  حػػده الخصػػـ، أمػػا 

الحػػػػؽ عػػػػف طريػػػػؽ الػػػػدعكل  الحػػػػؽ فيػػػػك مصػػػػمحة ذات  يمػػػػة ماليػػػػة يحمييػػػػا القػػػػانكف كتكػػػػكف حمايػػػػة
 القضائية، فما ىي إذف العال ة بيف الدعكل كالحؽ؟

ثػػار الخػػالؼ بػػيف الفقػػو حػػكؿ تحديػػد طبيعػػة العال ػػة بػػيف الحػػؽ المكضػػكعي كالػػدعكل التػػي تسػػتخدـ 
                                لحمايتػػػػػػػػػػػػػػػػو كت سػػػػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الخػػػػػػػػػػػػػػػػالؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػػػػػػػػريتيف ا تيتػػػػػػػػػػػػػػػػيف النظريػػػػػػػػػػػػػػػػة التقميديػػػػػػػػػػػػػػػػة

 ندماج(  كالنظرية الحديثة،  نظرية االستقالؿ(. نظرية اال
 النظرية التقليدية )نظرية االندماج(: .1

تذىب ىذه النظرية إل  اف الدعكل  زء مف الحؽ كعنصر مف عناصره ألنيا تمثػؿ ركػف ال ػزاء 
ال يمكف فصؿ الدعكل عف الحؽ الذم تحميو أك تصكر ك كده حػؽ بػدكف دعػكل، فمػا الحػؽ  إذ

 ة متكاممة.كالدعكل إال كحد
 مءفالدعكل تالـز الحؽ في حالة االنتفاع اليادئ كفػي حالػة  يػاـ نػزاع ففػي حالػة االنتفػاع اليػاد

صاحب الحؽ ينتفع بيدكء كالدعكل تككف كامنة كلكف ىذا ال يعني اف الدعكل  ير مك ػكدة بػؿ 
فػي ذلػؾ  تعتبر مك كدة كىػي بمثابػة الحػارس الػيقظ لحمايػة الحػؽ إذ أف ك كدىػا ىػك السػبب أنيا

 االنتفاع اليادئ.
االعتػداء عمػ  حػؽ فتتحػكؿ الػدعكل مػف السػككف إلػ  حالػة الحركػة كىمػا عنصػراف  أما في حالة

أف  منػػدم اف حيػػث أف الػػػدعكل كالحػػؽ ينشػػػأف فػػي ك ػػػت كحػػد فػػال دعػػػكل  بػػؿ نشػػػكء الحػػؽ كمػػػا
 فػاذالمدعكل كالحػؽ خصػائص كاحػدة حيػث اف لمػدعكل نفػس خصػائص ذلػؾ الحػؽ الػذم تحميػو 

 ف الحؽ عينيان كانت الدعكل عينية.كا
 السؤال الذي يثار ىنا ىو: ما األثر المترتب على أخذ الدعوى تمل الحق؟

: إف األثر يظير مف خالؿ اختصاص المحكمة التي تنظػر الػدعكل فػاذا كػاف الحػؽ الجواب ىنا
ر يختمػػؼ شخصػػيان كالػػديف فػػاف الػػدعكل تقػػاـ فػػي محػػؿ الػػديف، أمػػا إذا كػػاف الحػػؽ عينيػػان فػػاف األمػػ

فاذا اشترل شخص داران في ب داد كانتقػؿ المشػترم إلػ  المكصػؿ كانتقػؿ البػائع إلػ  الرمػادم فػاذا 
حصػػػؿ نػػػزاع حػػػكؿ البيػػػع فػػػاف الػػػدعكل تقػػػاـ فػػػي محػػػؿ الػػػدار باعتبػػػار أنػػػو عقػػػار كىكػػػذا  ػػػالكا إف 

 الدعكل تأخذ محؿ الحؽ. 
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عمػ  حػؽ كال يمكػف تصػكر أصحاب ىػذه النظريػة  ػالكا ال يمكػف اف تك ػد دعػكل بػدكف اف تسػند 
حؽ بدكف دعكل كمف ىذا  الكا بػاف الػدعكل كالحػؽ شػيء كاحػد مثميػا مثػؿ العممػة ك يػاف لعممػة 

 كاحدة ك و يسم  الحؽ كك و يسم  الدعكل.
 (:لاالستقال النظرية الحديثة )نظرية  .2

ىػػذه النظريػػة تقػػرر بػػاف الػػدعكل ليسػػت ذات الحػػؽ الػػذم تحميػػو، بػػؿ ىػػي مسػػتقمة عنػػو حيػػث اف 
الحػػؽ أك االعتػػداء عميػػو كليػػذا فػػاف النظريػػة الحديثػػة تفػػرؽ  إنكػػارمػػف كا عػػة  إالدعكل ال تنشػػأ الػػ

 بيف الحؽ كالدعكل في الحاالت التالية:
: حيػػث اف سػػبب الػػدعكل ىػػك  يػػر سػػبب الحػػؽ حيػػث اف سػػبب الحػػؽ ىػػك الكا عػػة  الســبب .أ 

إرادة منفػػردة أك عمػالن  يػػر  القانكنيػة أك التصػرؼ القػػانكني الػذم انشػػأ االلتػزاـ سػكاء كػػاف عقػدان أك
أك كسػػبان بػػدكف سػػبب أك نصػػان فػػي القػػانكف، بينمػػا سػػبب الػػدعكل ىػػك كا عػػة الت ييػػؿ الػػذم  مشػػركع

 يكتنؼ الحؽ، فالسبب الذم ينشيء الدعكل ىك النزاع الذم يدعيو طرؼ كينكره طرؼ آخر.
لذم يتمثػؿ كالذم يشتمؿ التصرؼ االي ابي كالسمبي كا األداء: مضمكف الحؽ ىك المضمون .ب 

اـ بعمػػؿ أك االمتنػػاع عػػف عمػػؿ، أمػػا مضػػمكف الػػدعكل فيػػك الحصػػكؿ عمػػ  يػػشػػيء أك الق باعطػػاء
 الحماية القضائية أك تقرير حالة كا عية.

الدعكل فحػؽ الممكيػة ىػك حػؽ  أشخاصالحؽ عف  أشخاص د يختمؼ : األتخاصمن حيث  .ج 
امػر  ألنوعم  الكافة لمشخص  بؿ كافة الناس، إال أف الدعكل تقاـ عم  شخص كاحد كليس 
حػؽ، كمػف  أصػحاب ير مباشر ككذلؾ الدعكل التي يقيميا الكلي أك الكصي بينما ىـ ليسكا 

 الدعكل يمكف أف يككنكا  ير أشخاص الحؽ. أشخاصىذا يظير باف 
كػالحؽ الػذم يمضػي عميػو  اإلنمـار د يمـون الحـق موجـودًا لمـن الـدعوى ال تسـمع بـو عنـد  .د 

المسقط أم يمضي مدة ليسقط الحؽ المطالب بو فالتقادـ يمنع مػف  مدة مركر الزماف  التقادـ
 سماع الدعكل كلكف ال يسقط الحؽ(.

حيػث ي ػكز  الحق الواحد  د تحميو أمثر من دعوى واحدة ممـا ىـو الحـال فـي حـق الملميـة .ق 
رفع دعكل منع التعرض أك اسػترداد الحيػازة أك حػؽ الممكيػة بينمػا الحػؽ فػي النظريػة التقميديػة 

 بالنظرية الحديثة. لنافذاو دعكل كاحدة ك د أخذ  انكف المرافعات المدنية تحمي
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 وىــــشروط قبول الدع
القضػػػاء كذلػػػؾ  أمػػػاـبأطرافيػػػا كالحػػػؽ المتنػػػازع فيػػػو كبالمطالبػػػة  بعػػػد اف تػػػـ تحديػػػد عناصػػػر الػػػدعكل

محكمػػػة مػػف  ػػانكف المرافعػػػات، فػػاف المشػػرع اشػػترط تػػػكافر شػػركط معينػػة لقبػػكؿ ال 2ـباالسػػتناد إلػػ  
( كىػػػي كمػػػا  ػػػاء 6،5،4،3الػػػدعكل حػػػددىما  ػػػانكف المرافعػػػات فػػػي المػػػكاد   إ امػػػةلمػػػدعكل كشػػػركط 

ذاكالصػػفة كالخصػػكمة كالمصػػمحة(  األىميػػةترتيبيػػا فػػي  ػػانكف المرافعػػات المدنيػػة   لػػـ تتػػكافر تمػػؾ  كا 
 أكالشػػركط فػػاف المحكمػػة ال تبحػػث فػػي مكضػػكع الػػدعكل كال تصػػدر فيػػو حكمػػان سػػكاء كػػاف بػػالرفض 

نما تحكـ  بعدـ  بكؿ الدعكل(. باإلي اب  كا 
حيث أك بت ىذه المادة أف يككف المدعي ذا أىميػة ( مرافعات  3ـ  نصت عميو: ةــــــــــأواًل: األىلي

التعا د كيعتبر كؿ شخص أىػالن لمتعا ػد مػا لػـ يقػرر  ألىميةلرفع الدعكل عميو كأىمية االدعاء مماثمة 
 مدني. 93يا ـيحد من أكالقانكف عدـ أىميتو 

سػػنة كاممػػة حيػػث يعتبػػر مػػف بمػػغ ىػػذه السػػف كػػامالن راشػػدان  18سػػف الرشػػد كبمػػكغ األىميػػة فػػي العػػراؽ 
 العكس. إلثباتلكنيا  رينة بسيطة  ابمة 

لػػػـ يكػػػف صػػػاحب الحػػػؽ ذا أىميػػػة لمتقاضػػػي ك ػػػب اف ينػػػكب عنػػػو مػػػف يمثمػػػو  انكنػػػان كلػػػذلؾ فػػػاف  فػػػاذا
 القيـ. أكالكلي  أككه تقاـ مف  بؿ الكصي الدعكل بالنسبة لمص ير كالم نكف كالمعت

تخمػؼ ىػذا  فػاذاكىذا ي ب تكفره في كؿ مف المػدعي كالمػدع  عميػو : ثانيًا: الصدة )الخصومة(
حيػػث أف (  8ـ1ؼ  أساسػػياالشػػرط فػػاف المحكمػػة ممزمػػة بػػأف تحكػػـ بػػرد الػػدعكل بػػدكف الػػدخكؿ فػػي 

لػـ يثبػت لممحكمػة  إذام  خالفيا.. كلكػف الخصكمة في الدعكل مف النظاـ العاـ كال ي كز االتفاؽ ع
 تكفر ىذا الشرط كدخمت في أساس الدعكل فعندئذ يستطيع الخصـ اف يدفع بو دعكل المدعي.

        خصػػػػمان فػػػػيتعريػػػػؼ مػػػػف يصػػػمال  إلػػػ بالنسػػػبة لممػػػػدع  عميػػػو فقػػػػد ذىػػػػب  ػػػانكف المرافعػػػػات المدنيػػػػة 
 الكظيفية. أكاحية الشخصية مف الن إليوحيث اك ب اف تقاـ الدعكل عم  شخص تك و (4ـ  
 
ــة التخصــية . أ حكػػـ كلكػػف  إ ػػراره  المشػػرع اف تقػػاـ الػػدعكل عمػػ  مػػف يترتػػب عمػػ ألػػـز: الناحي

ىػػػك تصػػػرؼ مػػػف التصػػػرفات الضػػػارة ضػػػرران محضػػػان الف  فػػػاإل رار؟ بػػػاإل رارلمػػاذا أخػػػذ المشػػػرع 
 رؼ تصرفان ربط بقاعدة اف المتص إذا اخبار الناس بحؽ عميو  خر( ىذا  بأنويعرؼ  اإل رار
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كالػذم ىػك عكػس التصػرؼ النػافع نفعػان محضػان كالػذم يمكػف أف يثبػت حتػ   األىميػةضاران كامؿ 
يشػػترط شػػرط لمصػػمحتو عمػػ  عكػػس  أكالتبػػرع  أكلم نػػيف فػػي بطػػف أمػػو، كالكصػػية كىػػي  ػػائزة 

كعميػو  األىميػةالتصرؼ الضػار ضػرران محضػان الكا ػب ضػركرة أف يكػكف مػف صػدر عنػو كامػؿ 
مقاضػاة  إمكانيػة. لكف ىذا ال يعني عدـ األىميةتقاـ الدعكل عم  شخص كامؿ  نقكؿ ي ب أف
صحيال انو ال تقػاـ الػدعكل  ألنوالف المسألة ليست بيذا الت رد  األىميةنا ص  أكعديـ األىمية 

( كلكػػف ىػػذا ال األىميػػةنػػا ص  أك األىميػػةاف الػػدعكل ال تقػػاـ عمػػ  عػػديـ  أمعمػػ  مثػػؿ ىػػؤالء  
 أكشػػػرعان  أكمقاضػػػاتيـ بػػػؿ يسػػألكف كالػػػدعكل تقػػاـ عمػػػ  مػػػف يمػػثميـ  انكنػػػان  إمكانيػػةيعنػػي عػػػدـ 

ثػـ  األبعمي مديرية رعاية القاصػريف الف كلػي الصػ ير ىػك  أكالكلي  أكعم  الكصي  مضافا
 المحكمة.

عمػػ  كلػػي الصػػ ير فػػاف  أ يمػػتالػػدعكل عمػػ  الصػػ ير تػػرد مػػف القاضػػي كلكػػف لػػك  أ يمػػت فػػاذا
 بيف أف تك د الدعكل كبيف مسائمة الص ير كمف في حكمو. يك د فرؽ إذفالدعكل تقبؿ، 

يتعمػؽ بالشػخص المعنػكم كلػيس بالشػخص الطبيعػي كالشػخص  األمرىذا  الناحية الوظيدية: . ب
المعنػػكم ىػػك  ابػػف القػػػانكف  فالػػذم يك ػػد الشػػػخص المعنػػكم لػػيس أمػػو كأبػػػكه بػػؿ القػػانكف كالػػػذم 

 شخص المعنكم كىك الذم يحمو.يو أيضان القانكف فيك الذم يك د  يكلد( الميقضي ع
التقاضػي،  أىميػةإذا اك د الشخص المعنكم يحدد فػي نػص معػيف لمشػخص المعنػكم كعادة القانكف 

فرئاسػػة  امعػػة البصػػرة يمثميػػا رئػػيس  امعػػة البصػػرة حيػػث تقتصػػر الشخصػػية المعنكيػػة عمػػ  القمػػة 
صػػػية معنكيػػػة كلكػػػف لمشػػػخص المعنػػػكم، كال يتعػػػدل عمػػػ  فركعػػػو فرئاسػػػة ال امعػػػة ليػػػا شخ اإلداريػػة

عمػادة الكميػػات فػػي ال امعػة لػػيس ليػػا شخصػػية معنكيػة، فمػػك اختمػػؼ مقػػاكؿ مػع عميػػد كميػػة القػػانكف 
لػيس لعمػادة كميػة القػانكف شخصػية معنكيػة أم لػيس  ألنػوالدعكل عميػو فػاف ىػذه الػدعكل تػرد  كأ اـ

فة كىنػاؾ أمثمػة ليا أىمية التقاضي كبالتالي تكػكف الػدعكل  ػد فقػدت شػرطان مػف شػركطيا كىػي الصػ
 -عم  الخصكمة:

إذا ك ػػػع عريضػػػة الػػػدعكل ككيػػػؿ  ممثػػػؿ الخصػػػـ( كلػػػـ يكػػػف ممثػػػؿ الخصػػػـ ككػػػيالن عػػػف الخصػػػـ  .1
نفسو، فػال تكػكف الخصػكمة  انكنيػة، كال ي عميػا كػذلؾ إ ػرار الخصػـ بصػحتيا ألنيػا مػف النظػاـ 

 العاـ كلممحكمة تد يقيا مف تمقاء نفسيا.
ك يػة كبنػكة كلػدييا القاصػركف مػف زك يػا المفقػكد فػال يصػال إذا كانت دعكل المدعيػة إثبػات الز  .2
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ا امتيا عم  احد الكلديف القاصريف بػؿ يتعػيف ا امتيػا عمػ   ػيـ مؤ ػت ينصػب عمػ  المفقػكد أك 
 إل  كظيفتو. إضافةتقاـ عم  مدير رعاية القاصريف 

ثػان أك كصػيان ار ال يككف شقيؽ الزكج المتكف  خصػمان  انكنيػان بػدعكل إثبػات الزك يػة إذا لػـ يكػف ك  .3
 أك ككيالن.

الدعكل فتككف خصكمتو مك ية كلك صدرت ح ػة  إ امةإذا كاف المدعي بالغ سف الرشد ك ت  .4
كاشػػفة عػػف البمػػكغ كالف ميمػػة الكصػػي تنتيػػي بم ػػرد  ألنيػػاالػػدعكل  إ امػػةبمػػكغ سػػف الرشػػد بعػػد 

 رعاية القاصريف. 39البمكغ ما لـ تقرر المحكمة  بؿ ذلؾ استمرار الكصاية ـ
المفقػػػكد مػػػف كالػػػدتيـ  أكالدانة ضػػػرد دعػػػكل المػػػدعي  كالػػػد المفقػػػكد( المقامػػػة لطمػػػب انتػػػزاع حتػػػ .5

 المريضة لعدـ تكفر الخصكمة إذا لـ يكف  د نصب  يمان لكلده المفقكد.
 أنيـاالتـروط الواجـب توفرىـا فـي  بـول الـدعوى وىنـاك مـن يـرى  أىـمثالثًا: المصـلحة تعتبـر مـن 

 الترط الوحيد.
المنفعػػػػة المشػػػػركعة اال تصػػػػادية أك  بأنيػػػػا ػػػػانكف المرافعػػػػات المدنيػػػػة  إطػػػػارفػػػػي  كتعػػػػرؼ المصػػػػمحة

طالػػب الػػدعكل. فيػػك أمػػر مشػػركع  يػػر مخػػالؼ لمقػػانكف  إلييػػااال تماعيػػة أك المعنكيػػة كالتػػي يصػػبك 
كالنظػػاـ العػػاـ يتنػػاكؿ  انػػب ا تمػػاعي أك ا تصػػادم أك معنػػكم يتػػكخ  الشػػخص تحقيقػػو مػػف خػػالؿ 

 أدبيػةالػدعكل كىػذه المنفعػة  ػد تكػكف ماديػة أك  إ امةاف تككف ىناؾ منفعة مف الدعكل، فالبد  إ امة
 إذا كاف الحؽ المرتبط بو حقان ماديان أك أدبيان. أدبيةأك مباشرة أك  ير مباشر. تككف مادية أك 

أما المنفعة المباشرة فيي المنفعة الشخصية التي تن ـ عف الحؽ مباشرة، أمػا المنفعػة  يػر المباشػرة 
نماراد بيا الحالة التي يككف فييا مكضكع الدعكل ليس خاصان برافعيا في ىك خػاص بشػخص آخػر  كا 

 دكف أف يككف رافع الدعكل نائبان عنو.
النػزاع المصػمحة التػي  أطػراؼفقػد احػد  فػاذاكما ي ب اف يستمر ك ػكد المصػمحة طيمػة  يػاـ النػزاع، 

 كفر شرط المصمحة.يخاصـ مف ا ميا، فتككف الدعكل  ير مقبكلة بسبب عدـ ت
اكردىػػا  ػػانكف المرافعػػات كىػػي أف تكػػكف المصػػمحة معمكمػػة كحالػػة كممكنػػة  :خصــاوص المصــلحة

 كمحققة.
البػػد اف تكػػكف المصػػمحة المػػراد تحقيقيػػا معمكمػػة كبالتػػالي اف تحػػدد  يمػػة  :المصــلحة المعلومــة .1

تفتػػػػرض الػػػػدعكل الف الم يػػػػكؿ ىػػػػك مػػػػا ال يمكػػػػف تحديػػػػده أك رفػػػػع ال يالػػػػة عنػػػػو الف الػػػػدعكل 
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 ػػػرار فيػػػو كىػػػك  لمػػػف يعػػػكد الحػػػؽ فػػػي  إصػػػدارعمػػػ  سػػػؤاؿ مقػػػدـ لمقاضػػػي يطمػػػب منػػػو  اإل ابػػػة
كػػاف ىػػذا الحػػؽ  محػػؿ النػػزاع   يػػر معمػػـك فبمػػاذا يحكػػـ القاضػػي؟ كىنػػاؾ  اعػػدة  فػػاذاالػػدعكل  

مػػف لػػكاـز القضػػاء  معمكميػػة عناصػػر الػػدعكل   إذففقييػػة تقػػكؿ  ال يصػػال القضػػاء بم يػػكؿ(. 
لػيس لمقاضػي المػدني اف يحكػـ  ألنػود يقان كىك أمر ميـ في القضػاء المػدني،  كتحديدىا تحديدان 

ث إذا حكػػػـ القاضػػي ب يػػػر مػػػا يػػػممػػػا طمبػػو الخصػػػـ كاف ال ي يػػػر ممػػا طمبػػػو الخصػػـ، بح بػػأكثر
 نقض الحكـ. أسبابمرافعات تعتبر ذلؾ سببان مف  4/2مف ذلؾ فاف ـ أكثرطمبو الخصـ أك 

ــة .2 أم بمعنػػ  اف ال  األداء يػػر مسػػتحؽ    بػػوالمػػدع أم ال يصػػال اف يكػػكف :المصــلحة حال
كانػت كػذلؾ فػاف الػدعكل ال تقبػؿ  فػاذاتككف المصمحة معمقة عم  شركط أك مضافة إلػ  ا ػؿ 

الف الشخص ال يكػكف مالكػان  بػؿ تحقػؽ الشػرط أك انتيػاء  األ ؿإذا تحقؽ الشرط أك انتي   إال
 فعالن. األ ؿ

كنػػػة  يػػػر مسػػػتحيمة كاالسػػػتحالة تكػػػكف عمػػػ  ي ػػػب أف تكػػػكف المصػػػمحة مم :المصـــلحة مممنـــة .3
 نكعيف مادية ك انكنية.

عمػ   يػد الحيػاة، فمثػؿ ىػذا التصػرؼ  إنسػافإذا تعامػؿ شػخص بتركػة  االستحالة القانونيـة: . أ
يعتبػػر بػػاطالن ألنػػو ال تنػػتج عنػػو أم مصػػمحة، ككػػذلؾ ال ي ػػكز المطالبػػة بػػديف  مػػار أك ديػػف 

ثمػػف مػػكاد ال ي ػػكز القػػانكف التعامػػؿ بيػػا  ناشػػئ عػػف عمػػؿ  يػػر مشػػركع أك مخػػؿ بػػا داب أك
كاف كانت في ذاتيا مشركعة كالسكؽ السكداء، ككذلؾ ال ي كز المطالبة بحصػة مػف االرث 

 مما ىك مقرر لمشخص شرعان فيذه كميا تمثؿ االستحالة القانكنية. أكثر
مػػؿ  يػػر محت ألنػػو إليػػو: كىػػك أف يكػػكف المػػدع  بػػو ممػػا يتعػػذر الكصػػكؿ االســتحالة الماديــة . ب

نسػبو لر ػؿ ثبػت مػف الناحيػة الطبيػة  إثبػاتالثبكت كما لك رفع الصػ ير دعػكل يطالػب فييػا 
مػػػػف ر ػػػػؿ اصػػػػ ر منػػػػو  نسػػػػبو إثبػػػػات ر ػػػػؿ أك امػػػػرأة  أك يطالػػػػب  اإلن ػػػػابأنػػػػو ال يسػػػػتطيع 

 بالعمر.
: يقصػػػد بػػػذلؾ أف المصػػػمحة المػػػراد حمايتيػػػا بػػػدعكل اف تكػػػكف مك ػػػكدة المصـــلحة المحققـــة .4

الدعكل كىذا يعني اف يكػكف الضػرر الػذم يتخكفػو المػدعي  ػد ك ػع فعػالن أك ك ائمة أثناء إ امة 
 أف ىناؾ احتماؿ كبير لتحققو.

لػػيس كػػذلؾ فػػال مبػػرر لقبػػكؿ مثػػؿ ىػػذه الػػدعكل فالمكصػػ  لػػو ال يسػػتطيع المطالبػػة  األمػػرفػػاذا كػػاف 
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مػػف ارث ليػػـ مصػػمحة  األكالدبالكفػػاة. ككػػذلؾ فػػاف  إالبالكصػػية  بػػؿ كفػػاة المكصػػي حيػػث ال تسػػتحؽ 
 مصمحة محتممة فقد يتفقكف  بمو. أنياكالدىـ  ير 

، 6ـ إليػػو أشػارتلممصػمحة كلكػف ىنػاؾ اسػتثناء  األربعػػةإذا ىػي تػكفر الخصػائص  القاعـدة العامـة:
مرافعػات حيػػث نصػػت عمػػ   بػػكؿ بعػػض الػػدعاكل اسػػتثناءن مػػف القاعػػدة حيػػث نػػص القػػانكف عمػػ   7ـ

 -:ثالث دعاكل في نطاؽ المصمحة المحتممة كىي
مركػػز  إنشػػاءمرافعػػات كيقصػػد بيػػا  تقريػػر حػػؽ أك  7نصػػت عمييػػا ـ :دعــوى تثبيــت الحــق .1

نكار انكني  كيشترط في ىذه الدعكل أف يككف ىناؾ ثمة نزاع  لمحؽ فيتقدـ صػاحب الحػؽ  كا 
لتثبيػت المركػػز القػػانكني الػػذم يسػػتند عميػػو ىػػذا الحػؽ. مثػػاؿ ذلػػؾ سػػند يك ػػد بػػو تك يػػع المك ػػع 

يتػػكف  كلػػك اف ا ػػؿ الػػديف فػػي السػػند لػػـ يحػػؿ بعػػد كلكػػف خكفػػان مػػف اف عميػػو مػػف الممكػػف اف 
ينكػػر ىػػذا الحػػؽ  الػػديف( بعػػد كفػػاة صػػاحب التك يػػع فبالتػػالي يسػػتطيع صػػاحب السػػند ىػػذا ال 

نماالدعكل بالحؽ فقط  إ امة  بالتك يع. اإل رارفقط ضبط  كا 
خػر فيرفػع صػكرة ىػذه الػدعكل اف يػزعـ شػخص اف لػو حػؽ مػا  بػؿ ا  :دعوى  طع النـزاع .2

الػدعكل عميػو يكمفػػو اف يقػدـ الػدليؿ عمػ  مػا يزعمػػو مػف ك ػكد حػؽ لػو بحيػػث إذا  األخيػرىػذا 
حكـ بػاف ال حػؽ لػو كيمػـز بالسػككت عػف االدعػاء بك ػكد الحػؽ الػذم كػاف  اإلثباتع ز عف 

يزعمو كأف يزعـ شخص بأنو دائف  خر فيقيـ األخيػر الػدعكل عميػو مطالبػان إيػاه بالتقػدـ أمػاـ 
ال حكػػـ بعػػدـ القضػػ كاف عميػػو اف يمػػـز الصػػمت. فائػػدة ىػػذه  أحقيتػػواء ليثبػػت صػػحة ادعائػػو كا 

 األدبػيالتػي  ػد تػؤثر عمػ  مركػز الشػخص المػالي أك  اإلشػاعاتكسػيمة لتكػذيب  أنياالدعكل 
كتسم  ايضان  الدعاكل الكا ية( كت ني ىذه الدعكل عف رفع دعاكل أخرل يطمب فييػا الحكػـ 

ـ فييػػا يحسػػـ الخػػالؼ بػػيف المتقاضػػيف كيضػػع فػػي نصػػابيا القػػانكني بػػأداء الحقػػكؽ ألف الحكػػ
ؿ لػو آمػالن فػي أيػة  عفيؤدم كؿ طرؼ ما عميو، فح ية الحكـ الذم يصدر بتقرير الحؽ ال ت

 منازعة  ديدة.
مرافعػات عمػ  انػو  ي ػكز اف يكػكف  7مػف ـ األخيػرةنصػت العبػارة  :دعاوى تثبيـت الحالـة .3

يقصد بو تالفي نزاع في المستقبؿ أك ممكػف الحػدكث( صػكرة  كذلؾ المراد مف الدعكل تحقيقان 
تمػؾ  باثباتىذه الدعكل اف تككف ىناؾ حالة مادية يخش  معيا زكاؿ معالميا فترفع الدعكل 

نمػػػػػا تمييػػػػػدان لرفػػػػػع الػػػػػدعكل  الحالػػػػػة ككصػػػػػفيا دكف أف يكػػػػػكف ىنػػػػػاؾ نػػػػػزاع مكضػػػػػكعي  ػػػػػائـ كا 
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تقرير حػؽ بػؿ ىػي ال تعػرض بمناسػبة المكضكعية ففي ىذه الدعكل المدعي ال يطالب فييا ب
نمانزاع  ائـ عم  حؽ  كمصػمحة المػدعي فييػا ظػاىرة  األدلةمنيا المحافظة عم   المقصكد كا 

 بأصػػػؿحقػػػو التػػػي يخشػػػ  ضػػػياعيا بسػػػبب التػػػأخير فػػػي المطالبػػػة  أدلػػػةكىػػػي المحافظػػػة عمػػػ  
ك ػد تػكفر  كسػيمة مػف كسػائؿ تحضػير الػدعكل أنيػاالمسػتقبمية كمػا  الحؽ. كفائدة ىذه الػدعكل

مشػقة رفػع الػدعكل إذا كانػت تني تيػا فػي  يػر صػالحة  األصػميةعم  مف ينػكم رفػع الػدعكل 
مرافعػػػػات مطمقػػػػة فيػػػػي تشػػػػمؿ كػػػػؿ تحقيػػػػؽ سػػػػكاء كػػػػاف بيػػػػد  7ك ػػػػاءت لفظػػػػة  تحقيقػػػػان( فػػػػي ـ

الشػػػػخص سػػػػندان عاديػػػػان يػػػػرـك تحقيقػػػػو فيػػػػدعك خصػػػػمو بالػػػػدعكل لالعتػػػػراؼ بػػػػأرض أك دار أك 
داـ كذلػػؾ بكاسػػطة خبيػػر أك بدكنػػو أك طمػػب اسػػتماع شػػاىد يخشػػ  مزرعػػة أك ممػػؾ مائػػؿ لالنيػػ

فكات الفرصة لالستشياد بشيادتو ك د ينتيي التحقيػؽ فػي  ميػع الحػاالت. أمػا الحكػـ بصػحة 
اإل راء مف عدمو  أك صحة الكر ة مف عدميا كفي الحالتيف يككف ليذا الحكػـ ح يػة فػي مػا 

نسػػبة لمػػف كػػانكا أطرافػػان فػػي الخصػػكمة كذلػػؾ بال ضػػ  بػػو مػػف صػػحة الكر ػػة أك عػػدـ صػػحتيا 
 يػر  ألنػوالحػؽ الثابػت فػي الكر ػة  ألصػؿذاتيا. مع مالحظة أنو لػيس لممحكمػة اف تتعػرض 

 -:كىناؾ شركط أخرل لمدعكل كىيمطركح أماميا. 
مػرة كاحػػدة  إالال ي ػػكز اف نرفػع الػػدعكل  إذ ال يجـوز رؤيــة الــدعوى التـي حمــم بيــا سـابقًا: .1

ت در ػػػة الثبػػػات ح ػػػة بمػػػا  ضػػػت بػػػو كتطبيقػػػان لمبػػػدأ ح يػػػة الشػػػيء الف األحكػػػاـ التػػػي حػػػاز 
مرافعػػػات عمػػػ   ػػػكاز إبػػػداء الػػػدفع بسػػػبؽ  219، ـ3، نصػػػت ؼإثبػػػات 115المحكػػػـك بػػػو ـ

الحكـ في مكضكع الدعكل في أية مرحمة، كفي ىذه الحالػة تحكػـ المحكمػة بػرد الػدعكل  بػؿ 
 الدخكؿ في أساسيا.

 إذا تنازل عن دعوى الحيازة. إالالملمية ال تسمع من المدعي في الحيازة دعوى  .2
يجب رفع الدعوى في المدد القانونية  مثاًل يتترط فـي دعـوى الحيـازة ان تقـام لمـدة سـنة  .3

 مضت فيجب ان تقام دعوى منع التعرض. فإذامن تاريخ االنتزاع 
من تروط  بول الدعوى أيضًا أن ال يمون الطرفـان فقـد اتدقـا علـى التحمـيم فـي موضـوع  .4

 اع.النز 
ومــن تــروط  بــول الــدعوى ايضــًا أن ال يمــون  ــد تــم الصــلح بــين الطــرفين فــي موضــوع  .5

 .مدني 698النزاع ألن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراضي م
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 وىــــــــــــــــقسيواث الدعت
ال رض مف التقسيمات ىك تحديػد المحكمػة المختصػة بػالنزاع عمػ  أسػاس تحديػد نػكع الػدعكل تحػدد 
المحكمة التي يمـز  ياـ الدعكل أماميا. كلما كانت الدعكل ىي أىـ كسػيمة مػف كسػائؿ حمايػة الحػؽ 
كلما كانت الحقكؽ المالية ىػي إمػا حقػكؽ شخصػية أك حقػكؽ عينيػة كعميػو فػاف كػاف الحػؽ شخصػيان 

 عينيػة ، كاذا كػاف محػؿ الحػؽكانت الدعكل الدعكل شخصية كبالمقابؿ اذا كانت الحؽ عينيا كانت 
ذاعقارية، عقار كانت الدعكل  كاف الحؽ منقكالن كانت الدعكل منقكلة. كلذلؾ طبقان لممعيػار أعػاله  كا 

 -ىناؾ تقسيميف لمدعاكم كىي:
 .المختمطةالدعاكل الشخصية كالدعاكل العينية كالدعاكل  .1
 الدعاكل المنقكلة كالدعاكل العقارية. .2

 -:المختلطةى أواًل: الدعاوى التخصية والدعاوى العينية والدعاو 
كىي الدعكل التي تستند إل  حؽ شخصي، كالحؽ الشخصي رابطة  انكنيػة مػا  :الدعوى التخصية

بيف شخصيف دائف كمديف، يطالػب بمقتضػاىا الػدائف المػديف بػأف ينقػؿ حقػان عينيػان  كػدعكل المشػترم 
ة( أك اف يقػػػـك لعقػػار عمػػ  البػػػائع أف يقػػـك بتسػػػ يمو فػػي دائػػػرة التسػػ يؿ العقػػػارم ليتحقػػؽ نقػػػؿ الممكيػػ

بعمؿ  كدعكل المدعي التي يطمب فييا مف المدع  عميو تسميـ المبيع أك ينفذ ما تعيد بػو مػف بنػاء 
مالدعوى التي يقيميا تاجر على آخر بين يمتنع عن بيع البضـاعة التـي أك ىدـ(، أك أف يمتنع عف عمػؿ  

 (.اعة لمدة معينةسبق اتداق الطرفين على أن ال يقوم المدعى عليو بيع مثل تلك البض
منفػػػردة كالعمػػػػؿ  يػػػػر ال كاإلرادةكتضػػػـ الحقػػػػكؽ الشخصػػػية مصػػػػادر االلتػػػػزاـ الخمسػػػة كىػػػػي:  العقػػػػد 

المشركع كالكسب دكف سبب كالقانكف(. كالدعاكل الشخصية التي تحمي الحقكؽ الشخصية ال يمكػف 
 حصرىا كتعدادىا كبالتالي ال يمكف أف نتصكر عددان مف الدعاكل.

ىػػػي الػػػدعكل التػػػي يكػػػكف مكضػػػكعيا حقػػػان عينيػػػان أم الػػػدعكل التػػػي يطمػػػب فييػػػا  :ةالـــدعوى العينيـــ
المػػدعي تقريػػر حػػؽ لػػو عمػػ  شػػيء بيػػد المػػدع  عميػػو، كالحػػؽ العينػػي ىػػك سػػمطة مباشػػرة عمػػ  شػػيء 
معيف يعطييا القانكف لشخص معيف. كالحقي العيني إما أصمي أك تبعي، كحيػث أف الحقػكؽ العينيػة 

كىػػي، حػػؽ الممكيػػة كحػػؽ ( 68ـ  دة فػػي القػػانكف المػػدني عمػػ  سػػبيؿ الحصػػراألصػػمية أك التبعيػػة كار 
 اإل ػػػػارةالتصػػػػرؼ كحػػػػؽ العقػػػػر كحقػػػػكؽ المنفعػػػػة كاالسػػػػتعماؿ كالمسػػػػاطحة كحقػػػػكؽ االرتفػػػػاؽ كحػػػػؽ 

الطكيمة. كلما كانت ىذه الحقكؽ كرادة عم  سبيؿ الحصػر، فػاف الػدعاكم العينيػة محصػكرة فػي ىػذه 



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (48 ) 

 الحقكؽ.
 -عاوى التخصية والدعاوى العينية:أىمية التمييز بين الد

إذا كانت الدعكل عينية كاف الخصػـ فييػا مػف تك ػد العػيف فػي يػده من حيث الخصومة:  . أ
العيني مقرر عم  العيف بذاتيا فيك يتبعيا أينما كانت. أما الػدعكل الشخصػية ألف الحؽ 

فمػػف حيػػث أف مكضػػكعيا حػػؽ شخصػػي كىػػك عال ػػة بػػيف شخصػػيف فالػػدعكل فيػػو ال تقػػاـ 
( أك مػػػف يحػػػؿ محمػػػو  الخمػػػؼ ـالممتػػػز عمػػػ  الطػػػرؼ ا خػػػر فػػػي العػػػالؽ  المتعا ػػػد أك  إال

كػػػاف لممشػػػترم حػػػؽ عينػػػي عميػػػو كىػػػك حػػػؽ  ألحػػػدالعػػػاـ(. مثػػػاؿ ذلػػػؾ إذا تػػػـ بيػػػع العقػػػار 
الممكية فمو عند اال تضاء أف يرفػع دعػكل عينيػة تتتبػع العقػار فػي أم يػد يكػكف كلكػف إذا 

المػػؤ ر لشػػخص كسػػمميا إليػػو فالمسػػتأ ر ال يقػػيـ اسػػتأ ر أحػػد عينػػان مػػف آخػػر ثػػـ باعيػػا 
الدعكل إال عم  المؤ ر طالبان منو تسميـ المػأ كر أك تعػكيض الضػرر الناشػئ عػف عػدـ 

 الكفاء بااللتزاـ الذم ىك حؽ شخصي.
الدعاكل العينيػة تقػاـ فػي   محكمػة محػؿ العقػار (عنػدما من حيث االختصاص المماني:  . ب

مػػا الػػدعكل الشخصػػية فتقػػاـ فػػي محكمػػة محػػؿ ا امػػة . أ 36تكػػكف متعمقػػة بحػػؽ عينػػي ـ/
 .المدع  عميو اك مركز معامالتو اـ المحؿ الذم اختاره الطرفاف إل امة الدعكل

الػػدعكل العينيػػة المنصػػبة عمػػ  عقػػار ي ػػب تعيػػيف  مــن حيــث متابــة عريضــة الــدعوى : . ت
يػاف مرافعات .اما الدعكل الشخصية في ػب ب 46ـ/3مك عو كحدكده اك مك عو كر مو ؼ/

 مقدار الديف كسببو .
 اما الدعاكل الشخصية  ير محدكدة العدد . الدعاوى العينية محدودة العدد . . ث

 
 -الدعوى المختلطة :اما 

فيي الدعكل التي تنتج عف الكا عة الكاحدة حقػان عينيػان اك حقػان شخصػيان .اك ىػي الػدعكل التػي تسػتند 
مػػػف عمميػػػة  انكنيػػػة كمػػػا اف الحكػػػـ عمػػػ  حػػػؽ شخصػػػي كعينػػػي فػػػي نفػػػس الك ػػػت . كتنشػػػأ كالىمػػػا 

الصػػادر فػػي النػػزاع فػػي حػػدكد الحػػؽ الشخصػػي يحسػػـ النػػزاع حػػكؿ الحػػؽ الشخصػػي .مثاليػػا الػػدعكل 
بتسػميـ العقػار المبيػع  بػوالتي يقيميا مشترم العقار بسند في دائػرة التسػ يؿ العقػارم عمػ  بائعػو يطال

ئع بمقتضػػ  عقػػد البيػػع المتضػػمف لػو .فػػأف ىػػذه الػػدعكل تسػػتند الػػ  حػػؽ شخصػػي لممشػػترم عمػػ  البػػا
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 تسميـ العيف لممشترم ككذلؾ تستند عؿ حؽ الممكية العيني الذم انتقؿ ال  المشترم .
 الدعاوى المنقولة والدعاوى العقارية : -ثانيًا :

ىذا التقسيـ يتفرع عف تقسيـ الدعاكل الشخصػية كالػدعاكل العينيػة فكػؿ مػف الحػؽ الشخصػي كالحػؽ 
حقان شخصػيان منقػكالن اك حقػان شخصػيان عقاريػان اك حقػان عينيػان  منقػكالن اك حقػان عينيػان  العيني اما اف يككف

 عقاريان .
 ىي تمؾ الدعكل التي تتعمؽ بمنقػكؿ كالمنقػكؿ كمػا يعرفػو القػانكف المػدني  الدعوى المنقولة :

 مدني . 62كتحكيمة بدكف تمؼ( ـ/ و  بأنو كؿ شيء يمكف نقم
  تمػػؾ الػػدعكل التػػي تتعمػػؽ بحػػؽ عينػػي عمػػ  عقػػار كالعقػػار كمػػا  : فيػػيامــا الــدعوى العقاريــة

مػػػدني    كػػػؿ شػػػيء مسػػػتقر ثابػػػت بحيػػػث ال يمكػػػف نقمػػػو اك تحكيمػػػو بػػػدكف  62عرفتػػػو المػػػادة 
 تمؼ((

كتبرز اىمية التفر ة بيف الدعاكل المنقكلة كالدعاكل العقاريػة فػي اف الػدعكل المنقكلػة تقػاـ فػي محػؿ 
 العقارية فتقاـ في محكمة محؿ العقار. ا امة المدع  عميو اما الدعاكل

 -الدعاوى العقارية تنقسم الى  سمين :
ىػي الػدعكل التػي يكػكف ال ػرض منيػا اثبػات احػدل الحقػكؽ العينيػة كحػؽ :  دعوى الملمية - أ

الممكيػػة اك حػػؽ التصػػرؼ اك حقػػكؽ االرتفػػاؽ ... الػػخ ىػػذه الػػدعاكل ي ػػرم بحثيػػا فػػي نطػػاؽ 
 القانكف المدني .

الحيازة ىي السيطرة الفعمية لشخص عم  عقار بنية تممكػو اك اثبػات حػؽ  :دعوى الحيازة  - ب
 عيني اخر عميو . فمكي تككف الحيازة  انكنية البد مف تكافر عنصريف 

   ) العقـار دون المنقـولكيتمثؿ في السيطرة الفعمية لمشخص عم  الماؿ    عنصر مادي  )
                 لمنقػػػػكالت فتقػػػػػـك بشػػػػأنيا  اعػػػػػدةحيػػػػث اف دعػػػػاكل الحيػػػػػازة ال تحمػػػػي سػػػػكل العقػػػػػارات امػػػػا ا

 الحيازة في المنقول سند الملمية( ،  
  ) تتمثػؿ فػي نيػة امػتالؾ ىػذا المػاؿ اك اثبػات حػؽ عينػي آخػر ،اك ىػك ارادة )عنصر معنـوي

بتـــوافر العنصـــران اعـــاله  الحػػػائز لمحصػػػكؿ لنفسػػػو كباسػػػمو شخصػػػيان عمػػػ  منػػػافع الشػػػيء .
ار بنية امتالكو تككف الحيازة  انكنية كالحيازة القانكنية ، ىي  رينػة السيطرة الفعمية عم  العق

عم  الممكية ك د تؤدم ال  اكتساب الممكية بالتقادـ فميذا السبب ىػي  ػديرة بالحمايػة كليػذا 
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(،كلمحػػػائز ا امػػػة ىػػػذه دعـــاوى الحيـــازةال ػػػرض يقػػػر ليػػػا المشػػػرع دعػػػاكل لحمايتيػػػا تسػػػم    
ازة باالسػػتناد لمحيػػازة كحػػدىا فالمشػػرع يحمػػي الحيػػازة لػػذاتيا رد االعتػػداء عمػػ  الحيػػلػػالػػدعكل 

لػػيس فقػػط الف الحػػائز يفتػػرض صػػاحب الحػػؽ العينػػي   المالػػؾ ( كانمػػا اساسػػان لحفػػظ االمػػف 
كالنظاـ في الم تمع . فعم  مف يػدعي انػو مالػؾ العقػار اف يرفػع بػذلؾ دعػكل امػاـ القضػاء 

 حقو كاضحان . فحائزه ميما كاكال ي كز لو اف يسترد عقاره بنفسو بالقكة مف 
ــا تقــدم  اف المشػػرع يحمػػي الحيػػازة لػػذاتيا ب ػػض النظػػر عػػف كػػكف الحػػائز صػػاحب الحػػؽ يظيــر مم

 مكضػػكع الحيػػازة اك لػػيس كػػذلؾ . كىػػك يحميػػو بػػدعاكل الحيػػازة حتػػ  فػػي مكا يػػة صػػاحب الحػػؽ فػػال
مكضػكع احب الحػؽ رفػع عميػو بانػو صػتيقبؿ ممف يعتدم عمػ  الحيػازة اف يػدفع دعػكل الحيػازة التػي 

الحيازة . كيبدكا ىذا  ريبان الف معناه الظاىر اف المشرع يحمػي ال اصػب ضػد صػاحب الحػؽ كلكػف 
   -ال رابة تزكؿ اذا تبينا اف اسباب حماية الحيازة التي يمكف ردىا ال  اعتباريف:

 
ــار االول :  اف  اف حمايػػة الحيػػازة ىػػي حمايػػة الحػػؽ عػػف طريػػؽ  يػػر مباشػػر ، اذ ال الػػب االعتب

يككف الحائز ىك صاحب الحؽ كلذلؾ تعتبر الحيازة  رينة عم  الممكية .  د يقاؿ اف صػاحب الحػؽ 
ليس بحا ة لحماية حقو بػدعاكل الحيػازة فحقػو تحميػو دعػاكل المطالبػة بػالحؽ كلكػف دعػاكل الحيػازة 

 ايسر مف دعاكل الحؽ .
 

، ففػي االعتػداء عمػ  الحيػازة تعكيػر كالنظػاـ  ل مػفاف في حماية الحيػازة حمايػة االعتبار الثاني :
ي ديػػو اف يبػػرر اعتدائػػو  شػػخص اف ي تصػػب الحيػػازة مػػف حائزىػػا كال ألمي ػػكز  كالنظػػاـ فػػال ل مػػف

عمػػ  الحيػػازة بانػػو صػػاحب الحػػؽ . الف ىػػذا مػػف  بيػػؿ  ضػػاء االنسػػاف لنفسػػو كىػػك  يػػر  ػػائز كانمػػا 
لت ػػاء الػػ  القضػػاء بػػدعكل اف يحتػػـر حيػػازة الحػػائز كاف يحصػػؿ عمػػ  حقػػو باالعمػػ  صػػاحب الحػػؽ 

 المطالبة بحقو فحماية الحائز اف لـ يكف صاحب الحؽ مكضكع الحيازة ىي حماية مؤ تو . 
 

أف حماية الحيازة تفيد صاحب الحؽ اف كاف ىػك الحػائز كال تحرمػو حمايػة حقػو اف  يظير مما تقـدم
 لـ يككف ىك الحائز فأف أمامو في ىذه الصكرة دعكل المطالبة بالحؽ
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 سوط دعوى الحياشجش
ٚشخزط نقبٕل دعٕٖ انحٛاسة انًصهحت فٙ انذعٕٖ أ٘ انحاجت انٗ انحًاٚت انقضائٛت ْٔذا ٚعُٙ اَّ 

ٚشخزط فٛٓا يا ٚشخزط فٙ سائز انذعأٖ يٍ شزٔط ٔنكٍ ٚضاف انٛٓا شزط خاص ٚخعهق           

 : وفيوا يلي هرين الشسطين) بانًٛعاد ( ٔشزط اخز ٚخعهق ) بذعٕٖ انحق ( 

 

 أ . هيعاد زفع الدعوى : 

ٚشخزط انقإٌَ فٙ دعٕٖ انحٛاسة اٌ حزفع خالل يذة) سُت ( يٍ ٔقج االعخذاء عهٗ انحٛاسة أٔ بذأ 

االعًال انخٙ حثٛز احخًال االعخذاء عهٛٓا ٔٚعذ ْذا شزط خاص نقبٕل دعٕٖ انحٛاسة بحٛث ٚخزحب 

 نٓا . عهٗ رفع دعٕٖ انحٛاسة بعذ اَقضاء يذة سُت انحكى بعذو قبٕ

 

 ب . عدم الجوع تين دعوى الحياشج ودعوى الحق : 

يذَٙ ) ال ٚجٕس نهًذعٙ أٌ ٚجًع بٍٛ دعٕٖ انحٛاسة ٔدعٕٖ انًطانبت بانًهكٛت  22َصج انًادة 

ٔأال سقظ ادعائّ بانحٛاسة ( انًقصٕد بانحق فٙ ْذِ انقاعذة انًهكٛت أٔ انحق انعُٛٙ يحم انحٛاسة 

عٕٖ انحٛاسة ٔدعٕٖ ثبٕث انًهكٛت أٔ انحق انعُٛٙ انًذعٙ حٛاسحّ فٙ انقاعذة ححظز انجًع بٍٛ د

, ٔانحكًت يٍ ْذِ انقاعذة ْٙ ضًاٌ اسخقالل حًاٚت انحٛاسة عٍ انحق , ٔنذا ححظز ْذِ انقاعذة 

يسأنت انحق فٙ دعٕٖ انحٛاسة أٔ أثارحّ أثُاء َظز ْذِ انذعٕٖ ٔحقزر االَخٓاء يٍ دعٕٖ  إقحاو

 عٕٖ انحق .انحٛاسة قبم انخٕض فٙ د

 

  الحيازة دعوى في للمدعي نتائج القاعدج تالنسثح

 

 للعقار المدعي ملكيتهيجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يطالب الحكم له بناًء على  ال .1

ٌستند المدعً فً  وأنماٌجوز له ان ٌستند فً هذه الدعوى على أدلة ملكٌته  كما الحيازته 

زة قانونٌة صحٌحة وعلٌه أن ٌثبت حٌازته المادٌة دعوى الحٌازة الى حٌازته للعقار حٌا

القانونٌة , وعلٌه أن  هأي ممارسته الفعلٌة للحق العٌنً وهذا فً ذاته قرٌنه على حٌازت

مدة سنة حٌازة صحٌحة خالٌة من العٌوب الى أن ٌقوم الدلٌل على العكس .  هٌثبت حٌازت

 ات مهما بلغت قٌمة العقار .والحٌازة واقعة مادٌة ٌجوز أثباتها بكافة طرق االثب

 

يجوز للمدعي في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الحق وأال كانت دعوى الحيازة غير  ال .2

فٌجب على المدعً عند االعتداء على حٌازته أن ٌختار بٌن دعوى الحٌازة وبٌن  ةمقبول

مسك ٌجوز له الجمع بٌنهما فإذا أختار رفع دعوى الحق فأنه ٌكون قد ت دعوى الحق وال

بالحماٌة القانونٌة االصلٌة وتنازل عن الطرٌق السهل الذي أتاحه له القانون وهو دعوى 
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ٌجوز له بعد ذلك رفع دعوى الحٌازة ) أذا خسر دعوى الحق ( أما أذا رفع  الحٌازة ولذا ال

دعوى الحٌازة فال ٌجوز له أن ٌجمع معها دعوى الحق سواًء فً ذلك طالب فً دعوى 

موضوع الحق أو رفع دعوى الحٌازة مستقلة عن الحق أذ ٌجب فً الحالتٌن الحٌازة ذاته ب

أمامها هذه الدعوى أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول دعوى  المرفوعةعلى المحكمة 

 الحٌازة .

 

 

 نتائج القاعدة بالنسبة للمدعي عليه في دعوى الحيازة 

 

, حٌث ان ملكٌة  د الى الحقاليجوز للمدعي عليه ان يدفع دعوى الحيازة باالستنا.1

تبرر عدوانه على الحٌازة بل ٌلتزم للدفاع عن حقه ان ٌرفع دعوى  الشخص للعقار ال

 ٌطالب به .

بحقه اال بعد ال يجوز للمدعي عليه في دعوى الحيازة ان يرفع دعوى للمطالبة .2

دعً علٌه ٌجب على الم للحق, أيواال حكم بعدم قبول دعوة  االنتهاء من مسألة الحيازة

فً دعوى الحٌازة ان ٌختار بٌن التمسك بالحٌازة او التمسك بالحق وال ٌجوز له الجمع 

اراد الجمع بٌنهما بحكم بعدم قبول دعوى الحق والحكم بعدم القبول ٌعنً عدم  فإذابٌنهما 

 لة الحٌازة جواز رفع الدعوى لرفعها قبل االوان, ال ٌحول دون قبولها بعد االنتهاء من مسأ

 

 نتائج القاعدة بالنسبة للقاضي في دعوى الحيازة

 

وهذه لٌست نتٌجة من  ال يجوز للمحكمة في دعوى الحيازة ان تقضي في مسألة الحق.1

ٌجوز للمحكمة ان تقضً بغٌر ما  نتٌجة لقاعدة تقرر انه ال أٌضانتائج عدم الجمع فقط بل 

 طلب منها واال اصبح حكمها معٌبا واجب االلغاء.

 

جوز للمحكمة ان تستند في اسباب الحكم في دعوى الحيازة على ثبوت حق ال ي.2

اسباب حكمها فً توافر الحٌازة بعناصرها وشروطها  بل ٌجب ان تحصر نفيه او الملكية

 قانون مرفقات. 12م/4القانونٌة وتوفر شروط دعوى الحٌازة ف

 

 او تحقيقها وبناءال يجوز للمحكمة في دعوى الحيازة االطالع على مستندات الحق .3

الن االثبات فً هذه الدعوى ٌكون قاصرا على واقعة الحٌازة , ولكن ٌجوز  الحكم عليها

 لها االطالع على هذه المستندات وتحقٌقها لكً تستخلص منها ما ٌتعلق بالحٌازة من حٌث 
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عناصرها وشروطها فٌجوز للمحكمة االطالع على عقد البٌع مثال الذي ٌقدمه الحائز فً 

دعوى الحٌازة لتستخلص منه دلٌال على تسلٌم العقار المبٌع الٌه فً تارٌخ معٌن مما ٌفٌد 

 بدأ حٌازته منذ هذا التارٌخ.

 ( القواعد الخاصة في دعاوى الحيازة) 

 
نظم المشرع ثالث دعاوي للحٌازة وهً دعوى استرداد الحٌازة ودعوى منع التعرض 

انها ثالث صور لدعاوي الحٌازة  اساس التمٌز  ودعوى وقف االعمال الجدٌدة . والحقٌقة

بٌن هذه الدعاوى هو صورة المصلحة العملٌة التً تبرر قبوله وتتمثل فً مدى جسامة 

الزمة لحماٌة الحٌازة ورد هذا لاالعتداء على الحٌازة ٌؤدي الى اختالف االجراءات ا

ما ٌخاصة .وندرس ف االعتداء , لذا نظم المشروع لكل صورة منها دعوى اختصها بقواعد

 ٌلً القواعد الخاصة بكل دعوى من هذه الدعاوى.

 

 دعوى استرداد الحيازة .1
المدعً  بإلزام)الدعوى التً ٌتمسك فٌها المدعً بحٌازته التً سلبت منه طالبا الحكم 

علٌه بتسلٌم العقار الٌه ( ٌشترط فً هذه الدعوى ما ٌشترط فً دعوى الحٌازة بشأن 

لمصلحة العملٌة والصفة ومٌعاد رفع الدعوى وعدم الجمع بٌنهما قانونٌة الدعوى وا

وبٌن دعوى الحق, ولكن المصلحة العملٌة تتخذ فً هذه الدعوى صورة جسٌمة من 

االعتداء ٌصل الى حد سلب الحٌازة تماما من الحائز لذا ٌخصها المشرع بقواعد 

عن طرٌقها .  خاصة ٌتساهل فٌها فً عناصر وشروط الحٌازة الجدٌرة بالحماٌة

 وٌشترط فً هذه الدعوى شروط موضوعٌة وشروط زمنٌة.

 الشروط الموضوعية تتلخص في امرين : . أ

 ان تكون هناك حيازة.االول : 

 .ان يقع سلب لهذه الحيازة بطريق غير مشروعالثانً: 

 

 الشروط الزمنية : . ب
                 واحد وهو ان ترفع الدعوى خالل سنة من سلب الحٌازة. بأمرتتلخص  

 

: ٌتلخص هذا الشرط فً ( الشرط الموضوعي االول )ان تكون هناك حيازة

ٌشترط هنا ان تكون الحٌازة  ان ٌتحقق لرفع الدعوى الحٌازة المادٌة للعقار, وال

                   قانونٌة, بمعنى ان دعوى استرداد الحٌازة ال ٌشترط فٌها الركن المعنوي وهو

ٌكتفى فٌها بالركن المادي اي السٌطرة الفعلٌة على العقار . وذلك ) نٌة التملك ( بل 
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عن غٌره فٌجوز للمستأجر  نٌابةٌجوز ان ترفع هذه الدعوى ممن ٌجوز ان ترفع 

التً سلبت  وال ٌحتاج فً ذلك الى االلتجاء  هرفع دعوى االسترداد لحماٌة حٌازت

عوى ضد المالك المؤجر الى المالك المؤجر بل انه ٌجوز للمستأجر رفع هذه الد

 نفسه اذا سلب حٌازة المستأجر.

 

 الشرط الموضوعي الثاني)سلب الحيازة بطريق غير مشروع(

 

ال تقبل دعوى استرداد الحٌازة اذا انتقلت حٌازة العقار الى المدعى علٌه برضاء 

الحائز او عن طرٌق القضاء وانما تقبل هذه الدعوى اذا سلبت الحٌازة بالقوة  او 

خدٌعة او خفٌة. وسلب الحٌازة بالقوة معناه استخدام وسائل مادٌة ال ٌستطٌع بال

على اتباعه  الحائز ان ٌدفعها كما ال ٌشترط ان ٌقع اعتداء على شخص الحائز او

وهذا ٌعنً انه ٌكفى االكراه المعنوي لقبول دعوى االسترداد. وكذلك تقبل هذه 

او الخفٌة وذلك باستعمال وسٌلة من الدعوى اذا سلبت الحٌازة عن طرٌق الخدٌعة 

عن ارادة الحائز ولم ٌكن هناك استخدام للقوة  رغماشأنها االستٌالء على العقار 

وانما ٌشترط فً هذه الحالة ان ٌكون هناك تحاٌل على سلب الحٌازة اي ان تكون 

 وسٌلة سلبها قانونٌة فً الظاهر وغٌر  مشروعة فً الحقٌقة. 

 

 اد رفع الدعوى(الشروط الزمنية )ميع

ٌلزم ان ترفع دعوى االسترداد خالل سنة من االعتداء على الحٌازة وتبدأ مدة 

السنة من تارٌخ فقد الحٌازة تماما. واذا كان فقد الحٌازة قد تم خفٌة فان مدة السنة 

 تبدا من وقت ان ٌنكشف ذلك.

 دعوى منع التعرض .2
ٌة التً ٌتعرض لها المدعى علٌه القانون ههً الدعوى التً ٌتمسك فٌها المدعى بحٌازت

طالبا الحكم بمنع هذا التعرض وازالة مظاهره. وٌشترط فً هذه الدعوى شروط 

 موضوعٌة وشروط زمنٌة.

 :الشروط الموضوعية تتخلص في امرين

 االول : ان تكون هناك حٌازة قانونٌة جدٌرة بالحماٌة .

 الثانً : ان ٌقع تعرض مادي او قانونً لهذه الحٌازة .

 :اما الشروط الزمنية فهي كذلك تتخلص في امرين

 االول : ان تستمر الحٌازة سنة على االقل قبل وقوع التعرض .

 الثانً : ان ترفع الدعوى خالل سنة من وقت وقوع التعرض .
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 الترط الموضوعي االول )الحيازة التي تحمييا دعوى منع التعرض(
حيازة  انكنية فال يحمي القانكف الحائز العرض يشترط في دعكل منع التعرض أف يتمسؾ المدعي ب

عف طريؽ دعكل منع التعرض، كال يستثن  مف ىذا سكل المستأ ر الذم خكلو القانكف رفع  ميع 
 دعاكم الحيازة.

 ان:ـنيجب أن يتوفر فييا رموالحيازة القانونية التي يحميا المترع 
كىذه السيطرة الفعمية ىي ما تسم   كىك السيطرة الفعمية لمحائز عم  العقارالرمن المادي:  .1

 بكضع اليد اك الحيازة المادية.
كىك نية التممؾ بمعن  انو ال يحمي الحائز اال اذا كاف لديو  صد التممؾ  الرمن المعنوي: .2

 ام أف تككف حيازتو ىادفة ال  امتالؾ العقار.
 

 الترط الموضوعي الثاني )و وع تعرض للحاوز في حيازتو(:ـ
عكل منع التعرض اف يككف  د ك ع تعرض مادم اك  انكني لحيازة المدعي. يشترط لقبكؿ د

 كالتعرض ىك كؿ عمؿ مادم اك  انكني يتضمف انكاران لمحيازة.
 يعتبر تعرضان لمحيازة أم عمؿ لو اثر اي ابي اك سمبي يقـك بو ال ير يتضمف انكار الحيازة.

ؿ الحيازة دكف اذف الحائز كزراعة االرض كيعد تعرضان اي ابيان أف يقـك ال ير بأم عمؿ مف أعما
التؤدم ال   التي يحكزىا المدعي اك المركر فييا كيشترط في ىذه االعماؿ اف تككف متقطعة كا 
سمب الحيازة تمامان عف الحائز ألنو في الحالة األخيرة تقبؿ دعكل استرداد الحيازة ال دعكل منع 

 التعرض.
عة االرض اك المركر فييا اك البناء عمييا اك منعو مف كيعد تعرضان سمبيان منع الحائز مف زرا

 دخكؿ مسكنو اك عر مة ىذا كمو.
ك د يقع العمؿ الذم يعد تعرضان ماديان في عقار الحائز ذاتو كما انو  د يتـ في عقار م اكر لو 
كا امة سكر يمنع استعماؿ الحائز لحؽ اتفاؽ المركر. مع مالحظة أنو ال يشترط في التعرض اف 

 احبو عنؼ اك اكراه.يص
فيك العمؿ القانكني الذم يتضمف انكاران لمحيازة كمثالو اف يك و شخص أما التعرض القانوني: 

انذار ال  مستأ رم العقار ينبو عمييـ بعدـ دفع اال رة لمحائز بح ة انو ال سند لو في التأ ير اك 
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عقار بح ة انو م تصب كليس في استالـ اال رة اك اف ترفع دعكل عم  الحائز يطمب طرده مف ال
 لو حؽ.

أما رفع دعكل الممكية فال تعد تعرضان  انكنيان يبرر  بكؿ دعكل منع التعرض كذلؾ الف رفع دعكل 
 الحؽ ال يعني انكار الحيازة بؿ يتضمف تسميـ المدعي بحيازة الخصـ كلكنو ينكر حقو في الممكية.

 
 التعرض( الترط الزمني األول )حيازة العقار لمدة سنة  بل

يشترط لرفع دعكل منع التعرض اف يككف الحائز  د استمر في حيازتو اليادئة الظاىرة الكاضحة 
لمعقار لمدة سنة كاحدة عم  اال ؿ  بؿ أف يقع لو التعرض. كمعن  ىذا أف الحيازة ي ب أف يتكافر 

يازة بشيادة ليا شرط االستمرار كا ؿ مدة ليذا االستمرار ىي سنة. كيمكف اثبات استمرار الح
الشيكد اك بالمستندات الدالة عم  ذلؾ كلكف يكفي في االثبات اف يقدـ الشخص الدليؿ عم  
حيازتو لمعقار النو ال يمكف اف يكمؼ الحائز باثبات استمرار كضع يده خالؿ السنة يـك بيـك اك 

زة الحائز ساعة بساعة الف ىذا االثبات مستحيؿ. كىذا الشرط زمني كلكنو الـز حت  تككف حيا
  ديرة بحماية القانكف كىذه الحماية تتمثؿ بتخكيمو حؽ رفع دعكل منع التعرض لمدفاع عف حيازتو.

 
 الترط الزمني الثاني )رفع الدعوى  بل ان تمضي سنة بعد التعرض(

يمـز اف ترفع دعكل منع التعرض خالؿ سنة مف عمـ الحائز بالتعرض لمحيازة، كىذه السنة تختمؼ 
ي الشرط الزمني االكؿ فالسنة االكل  سابقة عم  التعرض كالسنة الثانية الحقة عميو. عف السنة ف

كاذا تعددت افعاؿ التعرض فالعبرة في الفعؿ االخير اذ يبدأ منو احتساب مدة السنة عم  تقدير اف 
الحائز اذا كاف  د تسامال في افعاؿ التعرض السابقة كفكت عم  نفسو مدة السنة في رفع الدعكل 

ف تمؾ االفعاؿ فانو يستطيع أف يرفع الدعكل عف الفعؿ االخير كحده فكؿ فعؿ مف افعاؿ ع
 التعرض يكلد لمحائز حقان في رفع دعكل بمنع التعرض.

 
 ثالثا: دعوى و ف االعمال الجديدة: 

ىي الدعكل التي يتمسؾ فييا المدعي بحيازتو القانكنية التي تيددىا اعماؿ  ديدة يقـك بيا المدع  
يو كىذه االعماؿ مف شأنيا لك تمت أف تمس حيازتو طالبان الحكـ لو بك ؼ ىذه األعماؿ. كتعتبر عم
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دعكل ك ؼ االعماؿ ال ديدة دعكل الحيازة القانكنية التي ترمي ال  منع االعتداء عم  الحيازة  بؿ 
حائز. ك كعو. مثاؿ ذلؾ أف يقيـ شخص بناء في أرضو لك تـ لسد النكافذ المك كدة في عقار ال

كيشترط في دعكل ك ؼ االعماؿ ال ديدة أف يتمسؾ المدعي بحيازتو القانكنية بركنييا المادم 
كالمعنكم ككذلؾ أف تتكفر لمحائز كافة شركط الحيازة كىي أف تستمر مدة سنة كاممة كأف تككف 

 حيازتو حيازة ىادئة ظاىرة ككاضحة.
 الية:ويتترط لرفع دعوى و ف االعمال الجديدة التروط الت 

اعماؿ  ديدة سكاء شرع فييا فعالن أك تككف كشيكة البداية، كتعتبر االعماؿ ال ديدة طالما  . أ
 لـ ينقض عاـ عم  البدء فييا كىك الميعاد القانكني لرفع الدعكل.

أف تككف ىذه االعماؿ عم  عقار ال يممكو اك يحكزه المدعي، النو لك بدأت االعماؿ  . ب
تعتبر تعرضان منذ المحظة االكل  كتبرر رفع دعكل منع  ال ديدة عم  عقار الحائز فانيا

 التعرض.
أف يخش  كألسباب معقكلة أف تؤدم ىذه األعماؿ عند اكتماليا ال  التعرض لحيازة المدعي  . ت

 كىذه مسألة تقديرية تترؾ لسمطة القاضي.
رض أف ال تككف ىذه االعماؿ  د تمت، النو اذا تمت ىذه االعماؿ فاما أف يككف  د ك ع تع . ث

لمحيازة فترفع في ىذه الحالة دعكل منع التعرض كاما أف ال تككف  د ك ع أم تعرض ليا 
 كفي ىذه الحالة ال تك د مصمحة كا عية في دعكل الحيازة مطمقان.

أما التروط الزمنية في دعوى و ف االعمال الجديدة. ىي التروط المعروفة في دعاوي الحيازة 
 عمومًا وىي: 

ائز  د استمرت سنة كاممة عم  اال ؿ  بؿ ك كع الفعؿ الذم ادل ال  أف تككف حيازة الح . أ
 رفع الدعكل كىك ىنا بدأ االعماؿ المستحدثة اك ال ديدة.

الدعكل خالؿ سنة مف ك كع الفعؿ ام مف البدأ في ىذه االعماؿ ال ديدة فاذا فاتت  فعأف تر  . ب
ف كاف ذلؾ ال يمنع الحائز مف رفع الدعكل  السنة سقط الحؽ في رفع الدعكل كا 

 المكضكعية استنادان ال  ما  د يككف لو مف حؽ.
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 اجراءاث التقاضي )اجراءاث رفع الدعوى(
القضاء المدني ىك  ضاء مطمكب كليس  ضاء تمقائي ام البد مف ك كد طمب سكاء تعمؽ االمر 

اف  بمصمحة عاـ اك مصمحة خاصة كسكاء تعمؽ االمر بأمكاؿ الدكلة اك باالفراد فكؿ دعكل ي ب
تقاـ بعريضة سكاء كاف رافع الدعكل مف الدكلة اك االفراد فالنص مطمؽ كالمطمؽ ي رم عم  

 اطال و ما لـ يقيده  يد.
فالدعكل اذا ىي الكسيمة التي يمت أ بيا الفرد ال  القضاء لحماية حؽ لو كا راءات رفع الدعكل 

ارادم شكمي مكتكب اك تصرؼ ىي تمؾ القكاعد التي تنظـ كيفية ىذا الم كء فالدعكل ىي تصرؼ 
تميزة في القانكف مارادم بطريقة شكمية يحددىا القانكف النو اذا كانت الرضائية تحتؿ مساحة 

المدني فاف ىذه المساحة تكاد تنعدـ في  انكف المرافعات. فقانكف المرافعات تييمف عميو الشكمية 
البطالف. لذا فاف رفع الدعكل ي ب حيث ي ب التعبير عف االرادة بشكمية معينة تقترف ب زاء ىك 

أف يككف بطمب تحريرم اطمؽ عميو  انكف المرافعات  عريضة الدعكل(. ك د حدد  انكف المرافعات 
 كيفية تقديـ عريضة الدعكل كالبيانات كالمعمكمات التي ي ب أف تتضمنيا.

 
 

 وتتضمن عريضة الدعوى البيانات التالية:ـ
. فمكؿو مف ماميا وصدة القاضي الذي ترفع أمامو الدعوىاسم المحممة التي ترفع الدعوى أ .1

التقسيمات القضائية اختصاص نكعي كمكاني يختمؼ باختالؼ المحاكـ لذا فقد طمب القانكف 
تعييف المحكمة المختصة في نظر المنازعة المرفكعة الييا كعم  المدعي اف يك و عريضة 

ل   ية  ير مختصة كأ يزة السمطة دعكاه ال  تمؾ المحكمة المختصة كال ي كز رفعيا ا
التنفيذية كلكف ي كز ا امة الدعكل في محكمة  ير مختصة مكانيان ل رض تكسطيا في إرساؿ 
عريضة الدعكل ال  المحكمة المختصة مكانيان، فمثالن الشخص الذم يقيـ في ب داد كير ب في 

كل ال  محكمة ا امة دعكل عم  شخص يقيـ في البصرة في كز لو اف يقدـ عريضة الدع
مختصة في ب داد كالتي ترسميا بدكرىا ال  احدل المحاكـ المختصة في البصرة التي يقيـ 

.  المدع  عميو في حدكد اختصاصيا المكاني بعد استيفاء الرسـك
ال يقصد بمفظ صفة القاضي ذكر اسـ القاضي في عريضة الدعكل كانما ذكر مركزه 
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مركز  انكني كليس مركز شخصي ففي اال ضية الكظيفي كذلؾ الف المركز الكظيفي ىك 
كالنكاحي تك د محكمة كاحدة ليا اختصاصات متعددة كيك د فييا  اضي كاحد. مثال 
محكمة بداءة القرنة اك محكمة بداءة سفكاف اك محكمة بداءة الزبير، ففي ىذه المحاكـ اذا 

صفة القاضي  اردت اف ترفع دعكل مدنية اك  زائية اك شخصية ي ب أف تذكر  تكتب 
ف عدـ  الذم ترفع امامو، فمثالن تقكؿ السيد  اضي محكمة االحكاؿ الشخصية في القرنة، كا 
ذكر صفة القاضي في مثؿ ىذه الحاالت يؤدم ال  عدـ اختصاص المحكمة بنظرىا 

 كبالتالي فاف عريضة الدعكل ترد ليذا السبب.
 تاريخ تقديم عريضة الدعوى .2

كف عريضة الدعكل مؤرخة كلكف لما كانت الدعكل ال تعتبر اشترط  انكف المرافعات اف تك
 ائمة إال مف تاريخ دفع الرسـ فال يككف لتاريخ تحرير عريضة الدعكل أثر  انكني فال رض 

 منو ىك تثبيت الزمف الذم أ اـ المدعي فيو دعكاه.
ل اسم مل من المدعي ولقبو ومينتو ومحل ا امتو واسم المدعى عليو ولقبو ومينتو ومح .3

فاف لـ يكف محؿ اال امة معمـك فآخر محؿ كاف فيو. كيعتبر أطراؼ الدعكل أحد  ا امتو
عناصرىا أم احد عناصر الدعكل كبالتالي كاف عم  المدعي اف يبيف بعريضة دعكاه اسمو 
كاسـ المدع  عميو كلقبيما كمحؿ إ امة كؿو منيما، كأف يذكر صفة كؿ منيما كالككالة 

أطراؼ الدعكل اك كالىما ال يحمؿ ال نسية العرا ية فعم  المدعي أف  كالكصية كاذا كاف أحد
يبيف في عريضة دعكاه ال نسية التي ينتمي ليا ذلؾ الطرؼ مع معالحظة أف أىمية ىذه 

 المعمكمة تسيؿ عمؿ المحكمة عف ا راءات التبمي ات القضائية.
لمدني اتخاذ مكطف مختار أ از القانكف ا بيان المحل الذي يختاره المدعي ل رض التبليغ: .4

لتنفيذ العمؿ القانكني كبشرط اثبات ىذا المكطف المختار كتابة. فالمحؿ الذم  صده المشرع في 
ىذا النص ىك محؿ اال امة المذككر في النقطة أعاله كىك نفس المكطف الذم أشار إليو 

 القانكف المدني ك انكف المرافعات.
ذم يطالب بو المدعي في عريضة دعكاه حيث : يقصد بو االمر البيان موضوع الدعوى .5

 أىمية خطيرة لألسباب التالية:يكتسب مكضكع الدعكل في نطاؽ الدعكل المدنية 
 إف القاضي ال يستطيع أف يحكـ ما طمبو الخصـ أك بأثكر ما طمبو. . أ
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 عدـ  كاز ت يير مكضكع الدعكل مف  بؿ صاحب العال ة بعد دفع الرسـ.  . ب
المقضي بو ففي اطار الدعكل المدنية القاضي المدني مقيد بحدكد  تحديد مسألة ح ية االمر  . ت

            طمبات الخصـ مف حيث النكع كمف حيث المقدار كىذا التحديد مقترف ب زاء 
ف عمت مف أسباب نقض الحكـ   ضاء القاضي ب ير ما طمبو  ت(مرافعا 212ـ حددتو 

ع الدعكل ميـ الشباع الحا ة في الحماية الخصـ اك بأكثر مما طمبو( إذف ىذا التحديد لمكضك 
القضائية كاذا كانت الحماية القضائية متطمبة لذا ي ب أف تككف في الحدكد المقنعة لصاحب 
الطمب.  منا بأف صاحب الدعكل  المدعي  ال ي كز لو ت يير مكضكع الدعكل التي رفعيا. 

و بالكفاء بالحؽ المطالب بو مثاؿ ذلؾ أ اـ مدعي دعكل كطمب مف المحكمة الزاـ المدع  عمي
دفعة كاحدة استنادان ال   اعدة  ال يمكف ا امة الدعكل في الحؽ الكاحد مرتيف( القاعدة تعني أف 
المدعي عندما يطالب بشيء في عريضة دعكاه ال يحؽ لو أثناء مسار الدعكل تبديؿ ىذه 

القضاء كظؿ القضاء  المطالبة بمطالبة أخرل. ىذا االمر كاف يثير صعكبات كثيرة في نطاؽ
العرا ي مترددان في  كاز كعدـ  كاز ت يير مكضكع الدعكل كاستقر أخيران عم  حؿو كسط الذم 
سنالحظو الحقان. كالسبب الذم يدعك المحكمة ال  االست ابة اك عدـ االست ابة ال  طمب 
المدعي لت يير مكضكع دعكاه ىك اف مكضكع الدعكل مف حيث أشخاصيا يتحدد بثالثة 
أشخاص ىـ  المدعي كالقاضي كالمدع  عميو( فالمدعي يتقدـ بدعكاه عم  ضكء ما است معو 
مف ادلة كالقاضي يست مع  يده كتفكيره بات اه المطالبة التي أرادىا المدعي أماـ المدع  عميو 
فانو سيييء دفاعو ك يكده كيككؿ محامي في نطاؽ المطالبة التي تقدـ بيا المدعي فميس مف 

أف تسرم الدعكل عم  ىذا المنكاؿ لمدة مف الزمف في المحاكـ كيأتي بعد ذلؾ  المعقكؿ
المدعي كيطمب تبديؿ مكضكع الدعكل ىذا االمر يؤدم ال  ارباؾ العممية القضائية في ىذا 
الم اؿ لذا فاف القضاء العرا ي سار مترددان في  كاز اك عدـ  كاز ت يير مكضكع الدعكل 

لتالية:  في اطار الحؽ مف نكع كاحد ي كز تبديؿ اك ت يير مكضكع حت  استقر عم  القاعدة ا
الدعكل في اطار الصفاة المختمفة لمحؽ الكاحد كلكف اذا كاف ت يير مكضكع الدعكل في نكع 
الحؽ ال  نكع آخر فيذا ال ي كز( مثاؿ ذلؾ رفع المؤ ر دعكل عم  المستأ ر باأل ر 

د مف قم  كلكف يحدث انو اثناء المرافعة اف ينفالمسم  يستدعي ك كد عقد يثبت اال ر المس
المؤ ر كبالتالي سكؼ يتعذر عميو تقديـ العقد ال  المحكمة الثبات اال ر المسم ، في ىذه 
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الحالة ي كز لممدعي أف ي ير المطالبة مف اال ر المسم  ال  أ ر المثؿ، لكف اذا طالب 
 ر المسم  ال  المطالبة بالتخمية فاف المدعي  المؤ ر( ت يير مكضكع دعكاه مف المطالبة باال

طمبو ىذا يعني نقؿ الدعكل مف الحؽ الشخصي ال  الحؽ العيني حيث تختمؼ اسباب 
كمبررات الطمب فينا سنككف ازاء دعكل  ديدة تختمؼ تمامان عف الدعكل األكل  فمثؿ ىذا 

ال  الحؽ الطمب ال ي كز، كىذا يعني ال ي كز ت يير مكضكع الدعكل مف الحؽ الشخصي 
 العيني اك مف الحؽ العيني ال  الحؽ الشخصي.

 :ـ: يتضمن ىذا الباب أربعة فقراتو اوع الدعوى وأدلتيا وطلبات المدعي وأسانيدىا .6
: يقصد بيا سبب الدعكل اك الباعث عم  رفع الدعكل حيث أف لكؿ دعكل و اوع الدعوى . أ

التي أدت ال   ياـ ىذا سبب كليس ىناؾ دعكل م ردة مف سبب كىذا السبب ىك الكا عة 
النزاع فعم  المدعي اف يبيف الك ائع التي يعتقد اف المدع  عميو  د اخؿ بالتزاماتو فييا مما 

 استك ب مطالبتو بالحؽ كبالتالي مخاصمتو فيو.
: ىي كسائؿ االثبات التي ير ب المدعي في استعماليا الثبات دعكاه فقد تككف أدلة الدعوى . ب

ريرية اك بيانات شخصية كالشيادة، كيستطيع المدعي اثبات دعكاه ىذه االدلة مستندات تح
بكافة كسائؿ االثبات كيستطيع أف يتقدـ بيا في كافة مراحؿ الدعكل ما عدل مرحمة التمييز 

 مرافعات. 219ـ/ – 3ؼ/
: كىي مكضكع الدعكل فيي االمكر التي طالب بيا المدعي في عريضة دعكاه طلبات المدعي . ت

الذم ك ع عميو كىي االمكر التفصيمية لمدعكل ففي حالة اصطداـ سيارة مثالن اك رد االعتداء 
فاف مكضكع الدعكل سيككف التعكيض عف حالة االصطداـ أما الطمبات فتككف عم  الشكؿ 
التالي:  كـ يطمب عف االضرار التي أصابت سيارتو كعف كسر يده مثالن... الخ( فيذه 

 ي.التفاصيؿ ىي التي تسم  طمبات المدع
: يقصد بيا االساس القانكني الذم يستند عميو المدعي كال يقصد بيا القانكني. أسانيد الدعوى  . ث

فمعرفة النص القانكني ىك مف كا بات القاضي كليس مف كا بات المدعي. كدائمان االساس 
القانكني ىك مصدر االلتزاـ في ىذه الحالة فاذا كاف السبب الذم تعتمده الدعكل فعالن ضاران 

 البد أف يككف سند الفعؿ نصان  انكنيان يستك ب مسؤكلية الفاعؿ.ف
ي ب أف يك ع المدعي عم  عريضة الدعكل حيث تعتبر الدعكل الخالية مف تو يع المدعي:  .7
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 التك يع باطمة.
ىذه النقاط السبعة ىي االمكر التي ي ب اف تتضمنيا عريضة الدعكل. بعد اكماؿ بيانات 

مباشرة ال  القاضي كال يتدخؿ بذلؾ أم  ية إدارية ككزير العدؿ  الدعكل تقدـ عريضة الدعكل
مثاُل. كالقاضي الذم تقدـ اليو العريضة اذا رأل أف عريضة الدعكل ينقصيا احد البيانات 

المدعي اكماؿ البياف النا ص كبعد اكماؿ تمؾ البيانات النا صة يرسؿ القاضي  فيطمب مف
ستيفاء الرسـ كفقان لقانكف الرسـك العدلية كبعد دفع عريضة الدعكل ال  المعاكف القضائي ال

الرسـ تعتبر الدعكل  ائمة كمف ثـ تعاد الدعكل ال  القاضي لكي يتكل  تحديد يكـ المرافعة. 
حيث أف يـك المرافعة ال يحدد إال بعد دفع الرسـ كككف عريضة الدعكل مستكفية لكافة 

 الشركط. 
عريضة دعكل نا صة البيانات ال يقبؿ مثؿ ىذه العريضة ىنالؾ بعض القضاة اذا  دمت أماميـ 

أساسان كالبعض ا خر يحيميا ال  الرسـ كلكنو ال يحدد يكمان لممرافعة إال بعد إكماؿ تمؾ البيانات، 
ككال اال رائيف سميميف حيث أف بعد اكماؿ النقص تصبال الدعكل كاممة كبعد تحديد يـك المرافعة 

، كعندىا تبدأ مرحمة أخرل تسم  بالتبمي ات يتـ تبميغ كؿ مف المدعي كا لمدع  عميو بيذا اليـك
 القضائية.

 التبليغاث القضائيت
يقصد بيا  لحكؽ عمـ الشخص المطمكب تبمي و باالكراؽ القضائية كبالطريقة التي رسميا القانكف  

عكل كبالتبمي ات القضائية تبدأ مرحمة يمكف أف تكصؼ عم  بساطتيا بانيا اخطر مراحؿ الد
كأىميا تبرز اىميتيا في المعادلة التالية  اذا لـ يتـ التبميغ ال ت رم المرافعة = اذا لـ ت رم 
المرافعة ال يصدر حكـ( حيث أف ال اية االساسية مف رفع الدعكل ىك صدكر الحكـ لحسـ النزاع، 

خص الذم كليذا فاف االساس في ذلؾ ىك التبمي ات القضائية كيراد بيا  كصكؿ العمـ ال  الش
تك و اليو الدعكل تفاصيؿ الدعكل كمكاعيدىا الالحقة احترامان لحؽ الدفاع في الدعكل( ام في 
التبمي ات القضائية نحتـر حؽ المقابؿ في الدفاع في ب اف يتـ اعالـ الشخص الذم ا يمت عميو 

ة التبميغ( الدعكل بكؿ تفاصيميا لكي يستعد لمدفاع عف نفسو كيتـ ذلؾ عف طريؽ كر ة تسمع  كر 
المحكمة تسم   الدعكتية( كىي  محرر مكتكب صادر مف المحكمة ينظـ بنسختيف ترسالف  يكف
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لممخاطب بيما لكي يك ع عمييا كيحتفظ بنسخة كتعاد االخرل لممحكمة( ك د تتعدد النسخ بتعدد 
كىي االشخاص المطمكب تبمي يـ كلك كانكا اخكة اك زك يف يقيمكف في منزؿ كاحد إال في حالة 

 تعدد احد طرفي الدعكل كككمكا  ميعان أحد المحاميف.
كر ة التبميغ كعريضة الدعكل تحتكم عم   ممة بيانات تؤخذ مف عريضة الدعكل  البان كىذا يؤكد 
لنا أىمية البيانات التي تدرج في عريضة الدعكل، ففييا يتـ تعييف اسـ المحكمة التي صدر منيا 

خص المخاطب بكر ة التبميغ  المدع  عميو( ثـ يدرج فييا اليـك التبميغ كر ـ الدعكل كاسـ الش
كالساعة التي يمـز بيا المدعى  عميو بالحضكر اماـ المحكمة كعادة كر ة التبميغ يدرج بيا ما يمي: 
 ا تض  حضكرؾ اماـ محكمة بداءة البصرة في التاسعة مف صباح يـك كذا كتاريخ كذا( ي ب 

مة المختصة  بؿ الساعة التاسعة فال يحؽ لو الحضكر بعدىا حضكر المدع  عميو ال  المحك
بحيث اذا نكدم عميو مف  بؿ القاضي كلـ يكف حاضران فالدعكل تبطؿ اذا كاف الطرؼ الذم لـ 
يحضر ىك رافع الدعكل ام المدعي. أما اذا كاف الطرؼ الذم لـ يحضر ىك المدع  عميو 

نالحظو الحقان إذ أف مسألة الحضكر تقيد  فتسرم المرافعة بحقو بشكؿ  يابي كىذا ما سكؼ
الخصـ كال تقيد القاضي. كذلؾ تحتكم كر ة التبميغ عم  اسـ المدعي كالمدع  عميو كاشارة ال  
مضمكف الدعكل كفييا حقؿ لمشخص المخاطب اك لمزك ة اك لزك اتو أك ألكالده أك ال اربو اك مف 

باسـ الشخص القائـ بالتبميغ كتك يعو كتاريخ ك كع  خيران يك د حقؿ آخر في كر ة التبميغأيعممكف لو 
 التبميغ.

 -التخص المخاطب بور ة التبليغ إما أن يمون داخل العراق أو خارج العراق :
ىذا الشخص إما أف يككف شخصان طبيعيان أك التخص المطلوب تبلي و داخل العراق:  .1

كلكؿ مف ىذه الحاالت معنكيان، كالشخص الطبيعي إماـ أف يككف مكظفان أك  ير مكظؼ 
 أحكاـ مختمفة كفؽ التفصيؿ أدناه. 

بالنسبة لممكظؼ يتـ تبمي و عادة عف طريؽ الدائرة التي يعمؿ بيا كلكف ال يتـ التبميغ 
نما تك د في كؿ دائرة شعبة تسم  شعبة الكاردة الستالـ  شخصيان ال  المطمكب تبمي و كا 

 ة المراد تبمي يا بدفتر ر غ لمنتسبييا. ترسؿ الك البريد كىي المسؤكلة عف استالـ أكراؽ التبمي
اليد أك بالبريد المس ؿ كيعتبر تاريخ التسميـ المدكف بدفتر اليد اك في كصؿ التسمـ ىك تارخ 

 . (مرافعات 21ـ/-5ؼ/ لمتبميغ 



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (64 ) 

إذا اتضال أف المكظؼ المخاطب بكر ة التبميغ كاف متمتعان با ازة  بؿ كصكؿ كر ة التبميغ 
المعنية تبميغ المحكمة بذلؾ أما المكظؼ الذم تصمو كر ة التبميغ  بؿ اال ازة  فعم  الدائرة

فاف ذلؾ ال يمنع اإل ازة لكنو يكمؼ بالحضكر أماـ المحكمة أثناء تمتعو بيا كذلؾ ال يؤثر 
عم  تبميغ المكظؼ الم از عند كصكؿ كر ة التبميغ في حالة اذا ما كانت تنتيي  بؿ ثالثة 

لمحدد لممرافعة حيث في ىذه الحالة تحتفظ الدائرة بكر ة التبميغ كتبم و بيا أياـ  بؿ اليـك ا
عند التحا و مف اإل ازة. ي كز أيضان تبميغ المكظؼ عف طريؽ عنكاف سكنو فأم طريؽ 
أسيؿ لمتبميغ يتـ العمؿ بو كىذا النكع مف التبميغ يقتصر فقط عم  الدعكل المدنية 

قرة  ككذلؾ ي كز تكميفيـ في محؿ إ امتيـ( حيث أضيفت ف (مرافعات 21ـ/-11ؼ/ 
 .21/4/1985في  469بمك ب  رار م مس  يادة الثكرة ر ـ 

كىـ المدنيكف كالميندسيف كالمحاميف ك يرىـ الذم ال يعممكف في : أما تبليغ غير الموظف
ب تبمي و دكائر الدكلة كىؤالء يتـ تبمي يـ بالتفاصيؿ ا تية: تسمـ كر ة التبميغ ال  الشخص المطمك 

شخصيان كىي النسخة الثانية سكاء في محؿ إ امتو أك خارج محؿ إ امتو أيضان يتـ التبميغ ال  
مرافعات كؿ مف تربطو  18أ ارب الشخص كأصياره كيشمؿ لفظ األ ارب كاألصيار الكارد في ـ/

يشمؿ المفظ بالشخص المراد تبمي و رابطة  رابة اك مصاىرة ميما بعدت در ة القرابة اك المصاىرة ك 
أيضان الزك ة ما دامت العال ة الزك ية  ائمة كيشترط القاكنكف أف يككف القريب أك الصير ساكنان 
مع ذات الشخص المراد تبمي و فاف لـ يكف كذلؾ بطؿ تبمي و، كما ي كز تبميغ المستخدميف 

 .أ رأن   الكاتب، السكرتير، السائؽ، البكاب( ك يرىـ مت  ثبت أف المراد تبمي و يدفع لو
في ب أف نفرؽ بيف الشخص المعنكم العاـ كالشخص المعنكم : أما بالنسبة للتخص المعنوي

الخاص كفي مقدمة االشخاص المعنكية العامة الدكلة كمؤسساتيا كالقطاع االشتراكي كالمختمفظ 
كالتعاكف. الشخص المعنكم ىك كياف  انكني كىك فرضية  انكنية كتقاـ عم  الشخص المعنكم 

ؾ عف طريؽ تك يو الدعكل باسـ  القمة اإلدارية لمشخص المعنكم( كتك و الدعكل ضدىـ كذل
عم  ىؤالء بحكـ كظائفيـ كليس شخصيا فمثالن المدع  عميو كزير التعميـ العالي إضافة ال  
ذا كاف لمشخص فركع كر ب الشخص المعنكم إ امة  كظيفتو كنفس الحكـ اذا كاف المدعي. كا 

ه الفركع كك و الدعكل لمفرع فانيا ترد لعدـ تمتع الفرع بالشخصية المعنكية. الدعكل عم  أحد ىذ
يات مثالن ال تتمتع بالشخصية المعنكية فمك ا يمت دعكل عم  عميد كمية القانكف اضافة ال  مفالك
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كظيفتو فانيا ترد النو عديـ الصفة. أما تبميغ االشخاص المعنكية الخاصة فيتـ عف طريؽ نظاميا 
ك د اك ب القانكف اف يككف لالشخاص المعنكية اال نبية ممثؿ دائـ في العراؽ كيتـ التبميغ  الداخمي

عف طريؽ المركز العاـ لمشركة اك مركز االدارة الرئيسية لمشركة ك اء في  رار لمحكمة التمييز 
يـ  ال ي كز تبميغ زك ة المدير المفكض لمشركة اذا كانت لمشركة مركز الدارتيا بؿ يقتضي تسم

كر ة التبميغ في مركز ادارتيا سكاء ال  المدير المفكض اك الحد الشركاء اك الحد مستخدمييا 
 مرافعات(. 21ـ/ – 7عمال بنص ؼ/

 
 التخص المطلوب تبلي و خارج العراق: ندرق بين نوعين من االتخاص: .2
اك االشخاص المراد تبمي يـ مف العامميف في المؤسسات العرا ية في الخارج كالسفارة  . أ

 الممحقية العسكرية اك الثقافية كىك عم  فئتيف:
 عرا ييف. .1
 مكظفيف محمييف مف نفس البمد الذم تك د فيو المؤسسة العرا ية اك السفارة. .2

كال النكعيف يخضعكف لالشراؼ الكظيفي االدارم العرا ي باعتبارىـ تابعيف كيتـ تبميغ ىؤالء 
بم رد ايداع كر ة التبميغ لدل كزارة الخار ية عف طريؽ كزارة الخار ية كيعتبر التبميغ  د تـ 

 مرافعات. 21ـ/ – 7ؼ/
 
اذا كاف الشخص المطمكب تبمي و ممف ال يعممكف في المؤسسات العرا ية الخار ية ككاف  . ب

ا نبيان كيراد تبمي و فاذا كانت ىنالؾ معاىدة لمتعاكف القضائي تخاطب المحكمة كزارة 
زارة الخار ية اال نبية حيث تتكل  االخيرة تبميغ الخار ية العرا ية كبدكرىا تخاطب ك 

الشخص المطمكب تبمي و أما اذا لـ تك د اتفا ية فالتبميغ يتـ عم  اساس المعاممة بالمثؿ اك 
التعامؿ الدكلي اما اذا لـ يك د كؿ ذلؾ فيتـ التبميغ عف طريؽ البريد اك الصحؼ المحمية 

 العرا ية.
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 التبليغ بواسطة النتر
يكف لمشخص المطمكب تبمي و محؿ ا امة اك سكف معمـك كتحقؽ ذلؾ لممحكمة عف طريؽ  اذا لـ

االستفسار مف  ية مختصة كدائرة االمف اك المختار اك  ير ذلؾ في رم تبميغ ىذا الشخص عف 
طريؽ النشر في صحفتيف يكميتيف تصدراف في منطقة المحكمة اك ا رب منطقة ليا اذا لـ يكف في 

صحيفة تصدر كيككف تاريخ النشر متأخر في احدل الصحيفتيف تاريخان لمتبميغ  منطقة المحكمة
 كيككف التبميغ بكاسطة النشر في صحيفتيف في الدعاكم المدنية كالشرعية.

كيتـ ذلؾ باخذ تك يعو مف القائـ بالتبميغ عم  كر ة التبميغ كالتك يع : سؤال/ ميف يتم التبليغ
البياـ كمف ثـ يك ع القائـ بالتبميغ عم  ىذه الكر ة ايضا كيذكر اما اف يككف باالمضاء اك بصمة ا

 تاريخ حصكؿ التبميغ كذلؾ لمتأكد مف اف التك يع  د تـ في اياـ العمؿ ال أياـ العطؿ الرسمية.
االمتناع عف التبميغ. اذا امتنع المطمكب تبمي و اك امتنع مف يصال تبمي و عف تسمـ كر ة التبميغ 

يغ يشيد شاىداف عم  االمتناع كينظـ محضران يبيف فيو االمتناع كيك ع عميو مع فاف القائـ بالتبم
الشاىديف كيدكف فيو أيضان تاريخ كمحؿ حصكؿ االمتناع كاذا حصؿ االمتناع عف التبميغ في محؿ 
اال امة اك محؿ االعماؿ فعم  القائـ بالتبميغ اف يعمؽ نسخة مف كر ة التبميغ عم  باب المحؿ 

 مرافعات. 21ـ/ – 2في المحضر كبحضكر شاىديف ؼ/كيدكف ذلؾ 
  ؟سؤال/ من يقوم بالتبليغ

بمك ب  1979: كىـ م مكعة مف المكظفيف كظفكا في المحاكـ بعد عاـ الدوة االولى المبل ون
 بؿ ذلؾ كاف يقكـ بالتبميغ م مكعتيف كىك ر اؿ  11/6/1979 رار م مس  يادة الثكرة في 
حكمة ككاف عمؿ ىؤالء يكتنفو بعض السمبيات، بالنسبة لمشرطة فانيـ الشرطة كالمستخدميف في الم

يرتبطكف مباشرة بكزارة الداخمية ميمتيـ في المحكمة ىي حفظ النظاـ  كليس القياـ باالعماؿ 
القضائية ككاف تكميفيـ بعد الدكاـ الرسمي لتبميغ المطمكب تبمي و يعتبر عمالن اضافيان مف دائرة ال 

فيان كفي ك ت راحتيـ كىذه االسباب ادت ال  التباطؤ في التبميغ. أما بالنسبة ينتسبكف ليا كظي
لممستخدميف في المحكمة ككاف كالشرطة ايضا يكمفكف بمياـ التبميغ بعد انتياء الدكاـ الرسمي 
كدكف اف يمنحك ا كر عم  ذلؾ. كال ؿ القضاء عم  تمؾ السمبيات كاف الطمكح مت و ال  

بالنسبة لدائرة  وي كزارة العدؿ يسم  دائرة التبمي ات كما ىك الحاؿ عمياستحداث  ياز كامؿ ف
الكاتب العدؿ اك المنفد العدلي اك التس يؿ العقارم كمركز ىذه الدائرة في ب داد كيككف ليا فركع 
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في كافة المحافظات العرا ية كيرتبط بيا المبم كف الذم يعممكف في المحاكـ كتصدر ليـ التعميمات 
مكظؼ  251ة العدؿ كعم  ىذا االساس فقد منال كزير العدؿ في البداية صالحية تعييف مف كزار 

مف ركاتب خري ي القانكف   بصفة مبم يف كىؤالءالمبم يف منحك ركاتب في حينيا تصؿ ال  اعم
كالسبب في ذلؾ كاضال كىك االرتقاء بيذا ال ياز كاشترط فيمف يتقدـ في ىذه الكظيفة اف يككف 

 االبتدائية اك المتكسطة حيث اف ىذه الميمة ال تتطمب مستكل عالي مف الثقافة. خريج الدراسة
تـ االتفاؽ بيف كزارة العدؿ كدائرة البريد بأف تسيـ أ يزة البريد في  :الدونة الثانية: رجال البريد

العممية القضائية كتـ االتفاؽ عم  تييئة نمكذج معيف كىي ظركؼ بااللكاف  ظركؼ  ضائية( 
عمييا  رسالة  ضائية( لكي ينتبو الييا مكزع البريد كيقـك بايصاليا ال  ال ية المطمكبة  مكتكب

عادة كر ة التبميغ مك عة  بأسرع ك ت حيث يقـك بالحصكؿ عم  تك يع الشخص المطمكب تبمي و كا 
 لكي تحفظ في إضبارة الدعكل.

يا مكاتب لمبريد حيث يقكمكف التي ال يك د في الدوة الثالثة: رجال الترطة في المناطق الناوية
يصاؿ كر ة التبميغ ال  الشخص المطمكب تبمي و.  بعممية التبميغ كا 

 
 المدة الالزمة للتبليغ:

يقصد بيا الميعاد بيف ا راء التبميغ كبيف يكـ المحاكمة كىذا اال ؿ يمنال لممدع  عميو لكي يتمكف 
اف المدع  عميو يحـر مف تأ يؿ  مف اعداد دفاعو  بؿ حضكره ال  المحكمة كلكف ىذا ال يعني

الدعكل الف المشرع ال يمزمو الحضكر لممحكمة  بؿ ال مسة لالطالع عم  السندات التي تبرز في 
ىذه الدعكل. الميمة المقررة ىي ثالثة اياـ ام ال تقؿ عف ثالثة اياـ كتستثن  مف ذلؾ المسائؿ 

يا مقيما في خارج العراؽ كعم  المحكمة المستع مة ككذلؾ اذاكاف المطمكب تبمي و عرا يا اك ا نب
مراعاة محؿ ا امة المطمكب تبمي و فييا عند تحديد مكعد المرافعة ككذلؾ تراعي طبيعة الدعكل 

يكمان( كال يزيد عف  15ككسائؿ النقؿ المتكفرة كبعد ذلؾ البمد عف العراؽ عم  أف ال يقؿ ذلؾ عف  
 مرافعات. 23/ـ – 3يكما( مف اليـك المعيف لممرافعة ؼ/ 45 

اذا صادؼ يكـ المرافعة عطمة رسمية فيعتبر تاريخ المرافعة ىك يكـ العمؿ الذم يمي العطمة 
كتحتسب المدة مف اليكـ المعيف ال  اليكـ المماثؿ لو في الشيكر التالية ب ير مراعاة لالياـ الزائدة 

 اك النا صة عف ثالثيف يكمان.
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شباط مثال فال يحسب ىذا اليـك التاسع  9ظر القانكف في كبناءان عم  ذلؾ اذا ما تـ المعتبر بن
ت محكمة ضكيبدأ بالحساب باليـك العاشر مف شباط كينقضي بانقضاء اليكـ التاسع مف آذار ك 

التمييز بقرارىا ما يمي:  إف محكمة البداءة  د أصدرت حكميا المميز برد اعتراض المميز 
فكات المدة القانكنية دكف أف تالحظ اف يـك النشر في   المدعم  عميو( بح ة انو  دـ اعتراضو بعد

ال يدخؿ في حساب المدة فذىاب المحكمة ال  خالؼ ذلؾ  23/2/1962يفة المصادؼ صحال
 اخؿ بصحة الحكـ المميز لذا  رر نقض القرار.

 مالحظة: تاريخ التبليغ المطلوب تبلي و ىو الذي يلعب دورًا في تحديد يوم المرافعة.
القاضي ففي اكؿ  مسمة لمحضكر  ـبعد اف تتـ عممية التبمي ات كيحضر االطراؼ اما المرافعة:

 يقـك القاضي بتد يؽ ما يمي:
 صحة التبمي ات ال ارية. .1
حضكر االشخاص امامو ىؿ ىـ المدعي كالمدع  عميو انفسيـ اك اف ىناؾ اشخاص  .2

 حضركا عنيـ كمف حضر نيابة عنيـ ىؿ يصال حضكره بيذه الصفة.
في القانكف تبحث في نطاؽ القانكف المدني ك انكف المرافعات فيي في القانكف المدني  الككالة

نكعاف عامة كخاصة ككالىما يمـز تصديقيما مف كاتب العدؿ. الككالة تككف عامة اذا ككؿ 
شخص آخر في كؿ التصرفات القانكنية كتككف خاصة اذا ككؿ شخص آخر في تصرؼ  انكني 

انكف المرافعات فتيمنا الككالة بالخصكمة  كىي أف ينيب شخص شخصان اك محدد. أما في نطاؽ  
آخر بالحضكر أماـ المحكمة كال يات القضائية االخرل في الدعاكل التي تقاـ مف  بمو اك عميو(، 
فاذا اخذت ىذه الككالة صفة العمـك سميت  الككالة بالخصكمة العامة( أما اذا كانت الككالة في 

بحيث تنتيي ىذه الككالة بانتياء ىذه الدعكل تسم   الككالة بالخصكمة دعكل معينة بالذات 
الخاصة( تخكؿ الككالة بالخصكمة  عامة اك خاصة( الككيؿ ممارسة االعماؿ كاال راءات التي 
تحفظ حؽ مككمو كا راءات رفع الدعكل كالمرافعة كمتابعتيا كالدفاع فييا كاتخاذ اال راءات 

كـ فييا كتبميغ الحضكر كمرا عة طرؽ الطعف مثؿ االعتراض عم  التحفظية ال  أف يصدر الح
 الحكـ ال يابي كاالستئناؼ كالتمييز.

 
 



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (69 ) 

 س/ من الذي يصح ان يمون ومياًل؟
 المحامكف. .1
 منتسبكا الدكائر مف حممة شيادة القانكف نيابة عف دكائرىـ. .2
 االزكاج كاال ارب حت  الدر ة الرابعة. .3
 مف ينكب عف  يره نيابة خاصة.  .4

 
ىـ الفئة االكل  الذم يحؽ ليـ التككؿ عف كؿ االشخاص كاماـ  ميع  :ونـــــــالمحام .1

ر اتيا كميما بم ت  يمة الدعكل. القاعدة العامة ليؤالء ىك الحؽ دالمحاكـ كعم  اختالؼ 
المحاكـ كال يات االدارية كدكائر التحقيؽ كالمحاكـ الخاصة كمراكز  ـفي الحضكر اما

تزاـ في القكانيف العرا ية بك كب المساعدة التامة لممحاميف بان از الشرطة. ىنالؾ ال
اعماليـ سكاء في المحاكـ اك دكائر الدكلة االخرل كالسبب في ذلؾ اف المحامي يعتبر 
عنصر مكمؿ ل يد القاضي لمكصكؿ ال  الحقيقة حيث اف ميمة القاضي الكصكؿ لمعدؿ 

مككمو كصكالن لمحكـ العادؿ ال لطمس ال م رد الحكـ كميمة المحامي ىي الدفاع عف 
الحقيقة، فالمحامي  د يضيؼ معمكمات كثيرة لمعمكمات القاضي حيث أف القاضي ليس 
لو متسع مف الك ت لبحث كؿ االمكر الكاردة بعريضة الدعكل. كبعد كؿ ما تقدـ فاف 

مي المحامي يمارس عممو بمك ب ككالة سكاء كانت ككالة عامة اك خاصة كبامكاف المحا
االطالع عم  اكراؽ الدعكل  بؿ المحاكمة بؿ حت  في مرحمة التحقيؽ ام بامكانو 
االطالع عم  االكراؽ التحقيقية كيككف في ذلؾ  ايتو أف يقرر التككؿ في ىذه الدعكل 

 مف عدميا.
لمدكائر الرسمية كالقطاع االشتراكي اف تنيب عنيا لدل المحاكـ  :الدواور الرسمية ممثلو. 2  

ثميا مف المكظفيف الحاصميف عم  شيادة القانكف بككالة مصد ة مف الكزير المختص اك مف يم
رئيس الدائرة. لقدد حدد  انكف المحاماة  يمة الدعكل التي يمكف أف يحضرىا المكظؼ عف دائرتو 

( 1111( دينار، كأك ب عم  الدائرة تككيؿ محامي عنيا في الدعاكل التي تزيد عم   بألؼ 
 دينار. 

صدر تعديؿ عم  ذلؾ، فرؽ في أىمية المكظؼ القانكني، حيث اطمقت اىميتو  ميما بم ت  يمة ثـ 
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الدعكل( في الدعاكل التي تقاـ بيف دكائر الدكلة فقط، كالسبب في ىذا االطالؽ، ألف الدكلة 
 دعاكاىا ليس فييا  الب اك م مكب النيا في النياية تذىب ال  خزينة الدكلة.

دعكل بيف دائرة مف دكائر الدكلة كالقطاع الخاص فقد  عؿ  يمة الدعكل التي يمكف أما اذا كانت ال
( دينار، أما اذا كانت  يمة الدعكل 11111اف يحضرىا المكظؼ القانكني بمبمغ ال يزيد عم   

 ( دينار في ب عم  الدائرة تككيؿ محامي عنيا.11111تزيد عم   
كالذم تـ تعديؿ  انكف  19/7/1997( في 91ر ـ  كتـ تعديؿ ما كرد أعاله بمك ب القرار الم

 -حيث نصت المادة االكل  عم  ما يمي: 1965لسنة  73المحاماة ر ـ
لسنة  173مف  انكف المحاماة المر ـ  22مف المادة  3يم   نصب البند / ثالثان مف الفقرة / 

 كيحؿ محمو ما يأتي: 1965
مرتبطة بوزارة أن ينسب حسب تقديره عن أ. للوزير المختص أو رويس الجية غير  –ثالثًا 

الوزارة او الجية احد موظدييا الحاصلين على تيادة بمالوريوس في القانون او ان يومل 
 محاميًا في الدعاوى التي تمون الوزارة او الجية طرفًا فييا.

ت يظير مف نص المادة أعاله، أف صالحية تمثيؿ المكظؼ القانكني لدائرتو اماـ المحاكـ اصبح
خاضعة لتقدير الكزير المختص اك رئيس ال ية  ير المرتبطة بكزارة، حيث خكلو التعديؿ أعاله 
تنسيب أحد مكظفي دائرتو الحاصميف عم  شيادة بكالكريكس في القانكف اك تككيؿ محامي، 
كب ض النظر عف  يمة  الدعكل( اك  الطرؼ ا خر في الدعكل(. فاذا تـ تككيؿ محامي لتمثيؿ 

فاف الدائرة كلكي تت نب المحاباة في اختيار المحامي المطمكب، فاف الكزير اك رئيس ال ية  الدائرة
يطمب تسمية المحامي مف  ل نة مشكمة بكزارة المالية( ميمتيا تكزيع الدعاكل الحككمية، كلدييا 
ية س ؿ بأسماء المحاميف كتتككف مف ثالثة أعضاء  ممثؿ عف كزارة العدؿ كممثؿ عف كزارة المال

كممثؿ عف نقابة المحاميف(. كألزمت الفقرة  ب( مف البند / ثالثان أعاله المحاكـ بأف تحكـ لككالء 
محاماة تعادؿ  بأتعابدكائر الدكلة كالقطاع االشتراكي مف المكظفيف الذيف تتـ إنابتيـ لممرافعة 

 قانكف.اتعاب المحاماة التي يحكـ بيا في حالة كسب الدعكل المنصكص عمييا في ىذا ال
مع مالحظة اف تكزيع اتعاب المحاماة التي يحكـ بيا المكظؼ القانكني في حالة كسبو لمدعكل  د 

% 21% لممكظؼ الذم ترافع في الدعكل ك31تـ تعديميا ايضا، فبعد أف كانت تكزع بنسبة 
 % لخزينة الدكلة. أصبحت كا تي:51لممكظفيف في الدائرة القانكنية ك 
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% لمعامميف في الدائرة القانكنية اك القسـ القانكني  41افع في الدعكل، % لممكظؼ الذم تر  61
مف الحاصميف عم  شيادة بكالكريكس في القانكف. كىذا يعني بأف حصة خزينة الدكلة  د أل يت 
كتـ إضافتيا ال  حصة المكظفيف العامميف في الدائرة القانكنية اك القسـ القانكني كذلؾ لتش يع 

 في بذؿ ا ص   يده عف تمثيؿ دائرتو أماـ المحاكـ. المكظؼ القانكني
: ىؤالء ليـ الحؽ . االزواج واال ارب نيابة عن أزواجيم وأ اربيم حتى الدرجة الرابعة3

دينار(  511بالحضكر نيابة عف  يرىـ اماـ محكمة البداءة في الدعاكل التي ال تزيد  يمتيا عف  
الء اف يككنكا محاميف اك مف الحقك ييف كليذا السبب كدعاكل االحكاؿ الشخصية. كال يشترط في ىؤ 

 نرل اف المشركع  د  صر ىذه الحالة االستثنائية عم  اشخاص معينيف كدعاكل معينة فقظ.
: كىذا يشمؿ الذم ينيب عف الص ير اك المح كر اك . الناوب عن غيره في حاالت معينة4

 ؤالء المؤىالت القانكنية.الك كؼ كىك الكلي اك الكصي اك القيـ كال يشترط في ى
 

اعط  المشرع لممحكمة صالحية عزؿ الككيؿ اك اعتزالو لمككالة كذلؾ  :عزل الوميل واعتزالو
حفظان لحقكؽ الخصـ في الدعكل كلممككؿ عزؿ ككيمو  في ك ت الئؽ  بحيث ال يصيبو ضرر مف 

دينار( كسمـ  11111ىذا العزؿ. مثاؿ ذلؾ شخص يتفؽ مع محامي عم  اتعاب محاماة  درىا  
دينار( مقدمان عم  أف يدفع البا ي عند صدكر الحكـ ىذا المككؿ عندما يرل اف االمكر  5111لو  

بالدعكل  د تحققت لصالحو يخمؽ عدة اسباب لعزؿ ىذا المحامي  بؿ انتياء الدعكل  اصدان بذلؾ 
الككيؿ كيرفض  ح ب المبمغ المتبقي بذمتو لحساب المحامي. ىنا يتدخؿ القانكف لحماية ىذا

عزلو، اما في حالة اصرار المككؿ عم  العزؿ فاف المحكمة ال تممؾ خيار اال االست ابة لطمبو 
كلكف بشرط اف يدفع كافة اتعاب المحامي المادية المتفؽ عمييا. أما اذا اراد الككيؿ اف يعتزؿ فانو 

ر مككمو في ك ت يستطيع ذلؾ كلكف ايضا ي ب أف يككف طمب االعتزاؿ بك ت الئؽ ام اخطا
مناسب كأف يككف ىناؾ تر يب مف الطرؼ ا خر في الدعكل بأنو سكؼ يدفع لو ما يطمبو مف 
مبالغ في حالة االعتزاؿ فاف القاضي سكؼ يرفض ىذا االعتزاؿ إذا لـ يكف ىناؾ متسع مف الك ت 

 لكي يعثر المككؿ عم  محامي  يد.
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 ( ةــــــــاممــــــالمح) 
المحاكمة حضكرية كالمحاكمة  يابية فما ىي الصيغ التي ت عؿ الحكـ حضكرم اك يقاؿ أحيانان إف 

  يابي كماذا يترتب عم  الحكـ الحضكرم كال يابي؟
ليس ىناؾ الزاـ بالحضكر في الدعاكل المدنية ال مف  انب المدعي كال مف  انب المدع  عميو 

عم  سير العممية القضائية اذ لك فكؿ منيما حر بالحضكر اك عدـ الحضكر كال أثر ليذا الحضكر 
ط كر بة احد   عمنا ليا أثر في سير العممية القضائية ألصبحت ىذه العممية كا عة تحت ض

اطراؼ الدعكل في الك ت الذم تككف مسيرة المرافعة بمك ب القانكف. األسس التي اعتمدت ىي 
اك في آخرىا فاف  اذا حضر الخصـ أم  مسة كلك ت يب بعد ذلؾ سكاء في كسط سير الدعكل

الحكـ في ىذه الحالة يككف حضكريان كذلؾ الف الحضكر في احدل ال مسات كفيؿ بالتعريؼ 
بالدعكل كتتبع سيرىا. كمف السيؿ  دان أف نحدد المرافعة كالمحاكمة ال يابية فيي التي لـ يحضر 

كلـ يحضر أم  الخصـ ام  مسة مف  مساتيا مطمقان كىذا يعني اف ام شخص تبمغ تبمي ان صحيحان 
  مسة تككف المرافعة  يابيان في حقو.

ماذا يترتب عم  الحضكر كال ياب؟ الحاالت المتك عة فيو ىذا السياؽ أف ي يب أطراؼ الدعكل 
المدعي كالمدع  عميو عف الحضكر في ال مسة المحددة أك يحضر المدعي كيت يب المدع  عميو 

 كبالعكس يحضر المدع  عميو كيت يب المدعي.
. حالة تخمؼ كال طرفي الدعكل أشارت إليو ا غاب الطرفان رغم التبليغ الصحيح ليمااذ .1

مرافعات، فاذا ت يب عف الحضكر لممحكمة المدعي كالمدع  عميو اك ككيالىما بالر ـ  54ـ/
مف تبمي يما كفؽ األصكؿ بكر ة الدعكل ففي ىذه الحالة تتخذ المحكمة  راران بترؾ الدعكل 

 عة أحدىما كلمدة  عشرة أياـ( فاذا را ع احد الطرفيف المحكمة خالؿ مدة لممرا عة أم لمرا
عشرة أياـ يحدد القاضي مكعدان  ديدان لممرافعة. أما اذا انقضت مدة  عشرة أياـ( دكف أف يرا ع 
احد الطرفيف المحكمة خالليا فأف الدعكل تعتبر باطمة بحكـ القانكف .كلكف يستطيع أحد طرفي 

مف  ديد بعد انقضاء الػ عشرة أياـ( كلكف عميو أف يدفع رسمان  ديدان عف ىذه  الدعكل تحريكيا
الدعكل كفي ىذه الحالة يبمغ دافع الرسـ بمكعد المرافعة كيبمغ الطرؼ ا خر أيضان، كفي ىذه 
الحالة اذا ت يب الطرفاف أيضان عف ال مسة المحددة فاف الدعكل ال تترؾ لممرا عة في ىذه 
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نما ت مرافعات، كلكي ت دد مرة  54ـ/ – 3ككف الدعكل باطمة في نياية ذلؾ اليـك ؼ/الحالة كا 
ثالثة ي ب دفع رسـ  ديد كبالتالي ال يك د كـ لمت ديد كالشرط الكحيد ىك دفع رسـ الدعكل 

 مرافعات  ال يمنع ابطاؿ العريضة مف ا امة الدعكل م ددان(. 54ـ/ – 4حيث نصت ؼ/
: فاذا حضر المدعي أك ككيمو كلـ يحضر المدع  عليوأن يحضر المدعي وي يب المدعى  .2

عميو أك ككيمو ال  المرافعة ر ـ تبمي و بكر ة الدعكل حسب االحكاؿ فيستطيع المدعي أف 
 يطمب مف المحكمة ما يمي:

أف ت رم المرافعة  يابيان في الدعكل، كفي ىذه الحالة تست يب المحكمة لطمبو  ير  . أ
ارىا با راء المرافعة  يابيان بحؽ المدع  عميو اذا ثبت أنيا مف الممكف أف تر ع عف  ر 

ليا بأف التبميغ لـ ي رم كفؽ االصكؿ أك حضر المدع  عميو المرافعة  بؿ الدخكؿ في 
أساس الدعكل. أما إذا حضر المدعي عميو بعد مباشرة الدعكل ككانت المحكمة  د 

فال يصال  بكؿ المدع   اتخذت بعض القرارات فييا كالكشؼ اك إحالة الدعكل لمتحقيؽ
 عميو ال اب في المرافعة.

تأ يؿ الدعكل ل مسة أخرل، كىذه الحالة تتبع في حالة تعدد المدع  عميو اذا تخمفكا  . ب
 ميعان اك اذا تخمؼ بعضيـ كحضر البعض ا خر في ال مسة حيث يعتبر الحكـ 

 يف.الصادر في ىذه الحالة ك اىيا بحؽ الطرؼ الحاضر ك يابيان بحؽ المتخمف
. اذا كاف المدعي ال ائب  د تبمغ تبمي ان صحيحان كلـ أن يحضر المدعى عليو وي يب المدعي .3

يحضر أم  مسة فالحكـ يصدر  يابيان بحقو. كمف النادر  ياب المدعي ألنو ال يرفع االنساف 
دعكل يتكمؼ بمصاريفيا لييمميا كلكف مف الممكف ك كع ذلؾ أما إلىماؿ ىذا الشخص أك 

ت زمف المرافعة لكي يتسن  لو فرصة مالئمة أكثر مف الفرصة الحاضرة كت يير ل رض إطال
تشكيؿ المحكمة اك انتظارا لمحصكؿ عم  المستندات اك استحضار احد الشيكد. كلكف ما ىك 
مضمكف الحكـ ال يابي الذم سكؼ يصدر بحؽ المدعي ال ائب؟ الحكـ يتك ؼ عم  ما يقدمو 

 يتعدل أحد االحتماليف:المدعي عميو مف طمبات كىك ال 
أف يككف المدع  عميو مستع الن كمك فو في الدعكل ضعيؼ كير ب بحؿ مؤ ت فيطمب إبطاؿ  . أ

عريضة الدعكل ك البان ما يست يب القاضي لذلؾ ك زاء عم  تخمؼ المدعي المبمغ كالممتنع 
عميو عف الحضكر، كتطبيقان لذلؾ  ضت محكمة التمييز في  رار ليا ما يمي:  يحؽ لممدع  
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طمب ابطاؿ عريضة الدعكل عند  ياب المدعي كلك كصمت الدعكل ال  مرحمة الحسـ 
 كلككيمو ذلؾ طالما كاف يممؾ حؽ الخصكمة(.

أف يككف مك فو  يد كلديو أدلة  كية لرد دعكل المدعي ال ائب كير ب بقطع دابر النزاع مف   . ب
يمكف رده بالدفكع القكية أساسو فيطمب مف القاضي بأف ما  اء في عريضة المدعي ال ائب 

التي لديو فالقاضي في ىذه الحالة يستمر بنظر الدعكل كالحكـ الذم يصدره في ىذه الحالة 
يعتبر حضكريان بالنسبة لممدع  عميو ك يابيان بالنسبة لممدعي كبامكاف المدعي أف يعترض عم  

لممحكمة  بكؿ ىذا الحكـ عف طريؽ االعتراض عم  الحكـ ال يابي. مع مالحظة اف ي كز 
المدعي ال ائب في المرافعة  بؿ ختاميا دكف التك ؼ عم  مكافقة خصمو ألف ذلؾ مف حؽ 

 مرافعات. 55ـ/ – 2المحكمة ؼ/
 

 سماع الدعوى ونظام الجلسة
يقصد بال مسة الفترة الزمنيةالتي ي مس فييا القاضي في  رفة المحاكمة يساعده أحد الكتبة. 

في ىذه ال مسة لكف االستثناء  د يتأ ؿ النظر فييا في  مسة تالية كاالصؿ أف يبدأ نظر القضية 
ما بناءان عم  طمب أحد  كىذا التأ يؿ إما أف يحدث مف لقاء نفس المحكمة ألم سبب تبرره كا 

 المتخاصميف. كىناؾ مبادئ أساسية تخص نظاـ ال مسة:
لذيف يرسمكف يعتبر الخصـك ىـ اسياد الدعكل في م اؿ الك ائع فيـ ا: مو ف القاضي .1

لمقاضي حدكد دعكاىـ كما يتمسككف بو مف ك ائع كما يقدمكنو مف أدلة في إثباتيا. كمك ؼ 
القاضي سمبي فيك يتقبؿ الدعكل كما كيفيا الخصـك فال ينا ش  ير المستندات كاال كاؿ 
كاألسانيد التي يعرضكنيا عميو كليس لمقاضي أف يشير ال  مكاطف الضعؼ اك الخطأ في 

كال أف يبتكر ح ة لـ يتناكليا أطراؼ الدعكل،  ير أف مك ؼ القاضي ال يعني سمبيتو الدفاع 
المطمقة اك منعو مف اتخاذ أم إ راء يكفؿ إظيار الحقيقة كتحقيؽ العدالة ما داـ  د احتـر 

.  حقكؽ الدفاع كلـ ي ير مف البنياف الكا عي لمدعكل كما حددتو ادعاءات الخصـك
نكف حرية المنا شة ضمانان لحرية الدفاع المقدسة كأك ب االستماع أك ب القا حرية الدفاع: .2

أل كاؿ الخصكـ عند المرافعة كلـ ي ز مقاطعتيـ أثناء ابداء طمباتيـ دفكعيـ إال أنو ليس 
نما لممحكمة إيقافيـ عند الحد  لمخصـك مطمؽ الحرية في االستمرار في ابداء أك و دفاعيـ كا 
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  د تبيف ليا.الذم ترل عنده إف ك و الدعكل 
يككف التأ يؿ بقرار مف المحكمة بناءان عم  أسباب مك بة حالة دكف نظر  :تيجيل الدعوى .3

الدعكل كالتأ يؿ إما أف يككف مف المحكمة بناءان عم  ظركؼ الدعكل كما لك لـ يحصؿ 
الكشؼ اك المعاينة اك لـ يحضر الخبير... الخ ك د يككف التأ يؿ بطمب مف الخصـك أما 

لصمال بيف الطرفيف اك لتقديـ مستندات مف  بميـ اك لتككيؿ محامي أك لبياف أسماء لك كع ا
الشيكد كال   ير ذلؾ مف األسباب المشركعة كلكف ال ي كز التأ يؿ بناءان عم  طمب الخصـك 

مرافعات، كما  62ـ/ – 2لذات السبب إال اذا رأت المحكمة أف ذلؾ في مصمحة العدالة. ؼ/
 يكمان( إال اذا ا تضت الضركرة ذلؾ.  21مدة التأ يؿ  ال ي كز أف تت اكز 

أناط القانكف مبدأ االثبات عم  عاتؽ مف يدعي بحؽ اك بدفع أم البينة عم  مف ادع  كعم  
ىذا  د تدعك الحا ة ال  إيضاح الدعكل أك إثباتيا بالحصكؿ عم  أكراؽ أك مستندات أك  يكد 

يما يتعمؽ بالقيكد كتعذر عم  الخصـ الحصكؿ مف دكائر رسمية كدائرة التس يؿ العقارم ف
عمييا في دائرة التس يؿ العقارم فاذا  دـ ىذا الخصـ طمب منحو ميمة  انكنية ل رض 
الحصكؿ عمييا في دائرة التس يؿ العقارم كك دت المحكمة أف ىذه األكراؽ أك المستندات اك 

سره لمحصكؿ عم  ىذه األكراؽ القيكد ذات أثر بيف في الدعكل أميمت الخصـ ميمة مناسبة تي
أك القيكد ك د يطمب استشيادان مف المحكمة يعينو لمحصكؿ عم  ىذه األكراؽ فالمحكمة 

 تست يب لو.
 

 وعــــــــــــــــالدف
يقابؿ االدعاء فاذا سمحنا لممدعي اف يقكؿ ما يشاء مف ادعاءات فاف لممدع  عميو  رالدفع ىك أم

ب أف يككف ىناؾ تطابؽ بيف حؽ االدعاء كحؽ الدفع مف حيث الحؽ في رد ىذه االدعاءات كي 
الضمانة القضائية في ب أف يحصؿ كؿه مف المدعي كالمدع  عميو عم  نفس الحقكؽ سكاء 

 بالكالـ أك بحؽ الدفاع عف النفس. 
الدفع في حقيقتو ىك دعكل صادرة مف الطرؼ ا خر فمكي نفرؽ بيف الدعكتيف دعكل االدعاء 

نسمي ىذه الدعكل كتمؾ دفع. كالدفع ىك االتياف بدعكل مف  انب المدع  عميو كدعكل الدفع 
مرافعات(. مثاؿ ذلؾ المدعي يطالب بمبمغ  دره  8تستمـز رد دعكل المدعي كميان اك  زئيان  ـ 
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دينار أك بأنو  د كف   511دينار كالمدع  عميو رد عميو بقكلو إنو  د كف  مف ذلؾ مبمغ  1111
 الب بو ففي الحالة األخيرة يككف الدفع كميان كفي الحالة األكل  يككف الدفع  زئيان.كؿ المبمغ المط

 الدفع ككسيمة تتعمؽ بالدعكل في  انكف المرافعات عم  ثالثة أنكاع: 
 الدفكع الشكمية. .1
 الدفكع المكضكعية. .2
 الدفع بعدـ  بكؿ الدعكل. .3

ا رائي كبالتالي ال تك د في   انكف المرافعا يكصؼ بأنو  انكف شكمي أكالدفوع التملية:  .1
 انكاف المرافعات مساحة لما يعرؼ بالقانكف المدني بالتراضي في العقكد حيث أف االرادة يعبر 
عنيا مف البداية ال  النياية أم مف بداية الدفع ال  نيايتو كفؽ شكمية محددة بمك ب القانكف 

رافعات خاصة بالبطالف تسم  سمفان كيرتب بطالف ذلؾ اال راء كىناؾ نظرية في  انكف الم
نظرية البطالف مف اال راءات المدنية عالـ ىذه النظرية ال يتفؽ مع عالـ نظرية البطالف في 
القانكف المدني كيعكد الفضؿ في اي اد ىذه النظرية ال  الفقو االيطالي المعاصر الذم 

الدفكع الشكمية أىميتيا  ابتكرىا. أما ما كتب عنيا بالعربية فيك  ميؿ. كعم  ضكء ما تقدـ تحتؿ
ألنيا البكابة التي يمـز ا تيازىا لمدخكؿ ال  الناحية المكضكعية فاذا تأكدت المحكمة المختصة 
مف تكفر الشكؿ المطمكب دخمت في مكضكع الدعكل فمحكمتي االستئناؼ كالتمييز عندما 

ؾ  بكؿ الطعف تنظر في طعف المحككـ عميو فانيا تالحظ الشكمية أكالن كتقرر عم  ضكء ذل
 :وتقسم الدفوع إلى  سمينبالحكـ مف عدمو. 

ال سقط الحق بيا . أ . ىذه دفوع تملية يلزم التقدم بيا  بل أي دفع آخر تملي او موضوعي وا 
نما ىي مقررة لمصمحة المدع  عميو فاف لـ  الدفكع الشكمية  ير متعمقة بالنظاـ العاـ كا 

كالدفع بعدـ االختصاص المكاني لممحكمة  يتمسؾ بيا في أم مرحمة بالدعكل سقط الحؽ بيا
 كالدفع ببطالف التبميغ القضائي.

. ىذه الدفكع متعمقة الدفوع التملية التي يممن التقدم بيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ب
بالنظاـ العاـ. مثاؿ ذلؾ الدفع بعدـ االختصاص النكعي لممحكمة اك الكظيفي ككذلؾ الدفع 

مرافعات. مثاؿ ذلؾ كما  76ل الكاحدة في أكثر مف محكمة كاحدة ـ/بعدـ إمكاف إ امة الدعك 
لك تكفي  زيد( كلو ديف عم   خالد( ككاف لو ثالثة أبناء فأ اـ كؿ منيـ دعكل عم   خالد( 
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بالديف المكركث في محكمة  ير المحكمة التي أ اـ  يره دعكاه فييا. فاف كؿ كاحد منيـ 
متو الدعكل في المحكمة المختصة صحيحة كلكف مف يصمال أف يككف خصمان في الدعكل فا ا

حيث أف ىذه الدعكل تعتبر كاحدة ألف المدعي بو كاحد كالمدع  عميو كالمدعي كاحد ألف 
كؿ كاحد مف الكرثة يمثؿ التركة في دعكاه في ب حصرىا في محكمة كاحدة كأكل  ىذه 

لمقدمة إلييا، كيتفرع المحاكـ بحصر الدعكل فييا ىي اسبقيا في تس يؿ عريضة الدعكل ا
عف انو اذا تبيف لمحكمة تنظر في دعكل أماميا بأف ىذه الدعكل مرتبطة بدعكل أخرل في 
محكمة أخرل فمممحكمة أف تقرر تكحيد الدعكتيف كترسؿ اضبارة الدعكل التي لدييا لتمؾ 

صرؼ ، مثالن لك أ اـ  خالد( دعكل أماـ محكمة بداءة القرنة لممكية تحت ت75المحكمة. ـ/
 سعيد( طالبان بالحكـ لو بممكيتو كأ اـ  سعيد( عم   خالد( دعكل ضماف اتالؼ في محكمة 

ة فيما اف ليذه الدعكل كر بداءة البصرة زعمان أف  خالد(  د اتمؼ لو اش اران في البستاف المذك
  دعكل االتالؼ( ارتباط بالدعكل االكل  فممحكمة بداءة القرنة عند اطالعيا عم   ياـ دعكل

الؼ في ممكية البستاف بيف الطرفيف أف تقرر تكحيد الدعكتيف كتبعث باضبارة دعكل التا
الممكية المقامة لدييا ال  محكمة بداءة البصرة فاف ثبت لدل محكمة بداءة البصرة أف البستاف 
عائد  لسعيد( كثبت لدييا أيضا أف  خالد( كاف  د اك ع االتالؼ المزعـك فانيا تحكـ برد 

الد( لممكية البستاف كتحكـ عميو بالتعكيض الذم ثبت لدييا تقديره. أما اذا ثبت ليا دعكل  خ
 أف البستاف يعكد  لخالد( حكمت لو بممكيتيا كردت دعكل  سعيد( عميو بالضماف.

كىي التي يم أ الييا المدع  عميو ليثبت اف دعكل خصمو عم   ير الدفوع الموضوعية:  .2
ية تتعمؽ باساس الدعكل كبالتالي ال يمكف حصرىا النيا اساس  انكني. كالدفكع المكضكع

تتقابؿ كالدعاكل كالحقكؽ التي تحمييا الدعاكل حيث أف ىذه الدفكع تتعمؽ بك كد الحؽ اك 
عدـ ك كده، كيستطيع الخصـ تقديـ دفكعو المكضكعية في  ميع مراحؿ الدعكل ما عدل 

قبؿ الدفع في ىذه المرحمة حت  كلك مرافعات. حيث ال ي 219ـ /  -/  31مرحمة التمييز. ؼ
 كاف الخصـ لـ يستطع ابدائو أماـ محكمة المكضكع بسبب ا راء المرافعة بحقو  يابيان.

حدد  انكف المرافعات المدنية الشركط الالزمة لقبكؿ الدعكل كىي:  الدفع بعدم  بول الدعوى: .3
ركط يستطيع الخصـ أف يدفع  األىمية كالصفة ػ الخصكمة ػ كالمصمحة(. فعند فقد احد ىذه الش

بعدـ  بكؿ الدعكل كىذا الدفع بطبيعتو ال يمس أصؿ الحؽ بؿ يمنع مف سماع الدعكل فقط 
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كما أف ىذا الدفع مف حؽ الخصـ كمف حؽ المحكمة أيضان، كينص  انكف المكافعات عم  
الفصؿ حاالت مف الدفع بعدـ  بكؿ الدعكل كىي  الدفع بعدـ تك و الخصكمة(،  كالدفع بسبؽ 

في الدعكل( ىذه الدفكع تحتؿ مركز كسط بيف الدفكع الشكمية كالدفكع المكضكعية اذ أنيا تتفؽ 
مع الدفكع المكضكعية مف  ية انو يصال ابداءه في أّم حالة كانت عمييا الدعكل كيتفؽ مع 

نما يك و لعدـ تكفر شركط رفع الدعكة.  الدفكع الشكمية في ككنو ال يتناكؿ مكضكع الحؽ كا 
 

 ادثةـــــــــالدعوى الح
االصؿ أف الدعكل تتحدد بالمسائؿ التي اشتممت عمييا عريضة الدعكل كلكف المشركع كالعتبارات 

 يقتضييا النزاع القائـ كيستمزميا سرعة النظر فيو، أ از خرؽ ىذه القاعدة بشركط ك يكد منيا: 
كف كذلؾ فميس مف ال ائز أف تككف الدعكل ال ديدة ذات اتصاؿ بالدعكل االصمية فاذا لـ ت -

النظر فييا أثناء نظر الدعكل االصمية فاذا ادع  شخص عم  آخر بالتعكيض عف فعؿ 
ضار ثـ احدث ىذا الشخص دعكل  ديدة يرمي ال  الحكـ عميو بأداء مبمغ مف الماؿ كاف 
المدع  عميو  د ا ترضو منو فال تقبؿ منو ىذه الدعكل ال ديدة بؿ عميو أف يرفع دعكل 

قمة بذلؾ مع مالحظة أف الطمبيف المذككريف  االصمي كال ديد( كاف بامكاف ىذا مست
الشخص أف يرفعيا بدعكل كاحدة كلك تعددت أسبابيا كمصادرىا بعريضة كاحدة كذلؾ 

الدعكل الحادثة بأنيا:  الدعكل التي تقدـ لممحكمة  ؼابتداء بعريضة كاحدة، فيمكف تعري
ز بأنيا تتناكؿ بالتعديؿ زيادة أك نقصان بالدعكل األصمية أثناء نظر الدعكل االصمية كتتمي

مف حيث المكضكع اك السبب أك االشخاص كيمكف تقديميا شفييان بال مسة اك بعريضة تقدـ 
 والدعوى الحادثة على ثالثة أنواع:لمخصـ(. 

 ة المنضمة.ثالدعكل الحاد .1
 الدعكل الحادثة المتقابمة. .2
 دعكل دخكؿ شخص ثالث الدعكل. .3

كىي الدعكل التي يحدثيا المدعي أثناء النظر في دعكاه االصمية دعوى الحادثة المنضمة: ال 1
كيضميا الييا كتسم  أيضان  الدعكل االضافية( كمثاليا طمب المدعي مف المحكمة أف تقرر 
التنفيذ المؤ ت عند اصدار الحكـ في الدعكل. كال تعني الدعكل الحادثة المنضمة اف المدعي 
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دة الحؽ المدع  بو أك ت يير مكضكع الدعكل كلكف ي كز لممدعي أف يضيؼ ال  يستطيع زيا
طمباتو الحكـ لو باال رة اك بالفكائد المستحقة اك بالمصركفات ككذلؾ طمب تقدير نفقة مؤ تة اك 
تعييف حارص  ضائي بصفة مستع مة حت  يتـ البت بالدعكل االصمية كيعتبر مف الدعكل 

مدعي الحكـ لو بالنفاذ المع ؿ كطمب رد القاضي ككؿ ما يترتب بعد الحادثة المنضمة طمب ال
رفعيا كطمب كضع الح ز االحتياطي عم  أمكاؿ المدع  عميو خالؿ نظر الدعكل. كيشترط 

 لقبكؿ الدعكل الحادثة المنضمة ما يمي:
ات أكالن: أف تككف الدعكل المنضمة مرتبطة بالدعكل االصمية بحيث يككف الحكـ في إحداىما ذ

 تأثير بالحكـ ا خر.
 ثانيان: أف تككف الدعكل المنضمة مف اختصاص تمؾ المحكمة التي تنظر الدعكل االصمية.

المقصكد بيا ىك الطمبات الطارئة التي يقدميا المدع  عميو في الدعوى الحادثة المتقابلة:  2
و فيك مكا ية المدعي يرمي بيا لمحصكؿ عم  حكـ ضد المدعي أكثر مف م رد رفض طمب

بمك بو ال يقتصر عم  الدفاع بؿ يم أ ال  الي ـك فميذا يسم  الطمب المقابؿ بدعكل المدع  
عميو، كسميت بالدعكل المتقابمة ألف المدع  عميو يرفعيا بالتقابؿ مع دعكل المدعي. كيشترط 

ابمة كال فييا أف تككف ذات عال ة بالدعكل االصمية أما اذا لـ تكف كذلؾ فال تعد دعكل حادثة متق
تسمع مع الدعكل االصمية كما لك ادع  احد عم  آخر بديف فأراد المدع  عميو أف يقابمو بدعكل 
تخمية المأ كر فاف دعكاه ىذه ال تعد حادثة متقابمة كال تسمع مع الدعكل االصمية النعداـ العال ة 

كمثاؿ الدعكل بيف مكضكع حكـ الدعكتيف كلكف بامكانو ا امتيا بدعكل مستقمة إف شاء ذلؾ. 
المتقابمة اذا ادع  احد عم  آخر بثمف مبيع فقابمو المدع  عميو في أثناء المرافعة بطمب تسميـ 

 المبيع الذم ادع  المدعي بثمنو ففي ىذه الحالة تنظر المحكمة فييما معان.
تختمؼ الدعكل المتقابمة عف الدفع المكضكعي مف حيث أف الدفع المكضكعي ىك الدفع الذم 

ـ بو المدع  عميو كيحاكؿ إثبات أف ىناؾ سببان أدل ال  انقضاء الحؽ المطالب بو بينما يتقد
الدعكل الحادثة المتقابمة تكصؼ بأنيا كسيمة ى ـك كدفاع في ك ت كاحد بينما الدفع المكضكعي 
ىي كسيمة دفاع محضة، في الدفع المكضكعي المدعي يطالب بحؽ كالمدع  عميو يحاكؿ تركيز 

رد ىذا الحؽ بالذات  التقابؿ بيف حؽ المدع  عميو كادعاء المدعي بالذات بعريضة  دفكعو حكؿ
الدعكل( أم بم رد الرد عف نفس اما في الدعكل الحادثة المتقابمة فيحؽ لممدع  عميو أف يرد 
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عم  ىذا االدعاء كلكف ال عف طريؽ الحؽ بؿ يثبت لو حؽ آخر في ذمة المدعي يسم  
كىذا يعني أف الدفع المكضكعي فيو حؽ كاحد بينما الدعكل الحادثة   المقايضة بيف الحقيف(

 المتقابمة فييا حقاف متقابالف.
ىك كلكج شخص لـ يكف طرفان في خصكمة  ائمة أك دعوى دخول تخص ثالث في الدعوى:  3

بطمب مف احد أطراؼ الدعكل اك بقرار مف المحكمة  كذلؾفي  ضية لـ يرفعيا ىك مف تمقاء نفسو 
لب لو اك يؤيد حؽ  يره مف الخصـك اك ليصدر الحكـ في مكا يتو ليمكف االحت اج بيذا ليطا

والتدخل يمون على الحكـ عميو فيما بعد اك ليتمكف مف رعاية مصالحو التي  د تثيرىا الخصكمة. 
 نوعين: 
 التدخؿ االختيارم. .1
 التدخؿ اال بارم. .2

 اية حقك و كىك عم  نكعيف:كىك تمكيف الشخص الثالث مف حمالتدخل االختياري:  1
تدخل التخص الثالث اختصامًا للطرفين، وذلك عندما يمون التخص الثالث يطالب بيمر  . أ

. مثاؿ ذلؾ تنازع طرفاف عم  مستقل عن مل من الطرفين ألجل حماية حقو و منيما
ممكية عيف منقكلة بينما ىي تعكد لشخص ثالث فيدخؿ بالدعكل طالبان الحكـ لو بممكية 

 دكف سكاه. العيف
. مثاؿ ذلؾ تك د دعكل  ائمة بيف  أ( ك  ب( ضمًا ألحد الطرفيننتدخل الطرف الثالث م  . ب

كير ب  ج( في الدخكؿ بيذه الدعكل لمصمحة تيمو، اما يتدخؿ ل انب المدعي فيأخذ 
 صفة المدعي كاما يتدخؿ ب انب المدع  عميو فيأخذ صفة المدع  عميو.

الشخص  بران عنو في الدعكل إما بناءان عم  طمب احد الطرفيف كىك ادخاؿ التدخل االجباري:  2
 اك بناءان عم   رار مف المحكمة كىك عم  نكعيف:

التدخؿ ال برم بناءان عم  طمب احد الطرفيف، ي كز لكؿ مف الطرفيف المدعي كالمدع   . أ
عميو ادخاؿ شخص ثالث في الدعكل اذا كاف في استطاعتو أف يرفع عميو دعكل أصمية 

 طرؽ االصكلية كىي كسيمة مختصرة لمطرفيف كيشترط في ذلؾ ما يمي: بال
أف يككف الشخص الثالث المراد ادخالو في الدعكل ممف كاف تصال خصكمتو عند رفع  .1

 الدعكل.
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 ك كد االرتباط بيف الدعكل االصمية كادخاؿ الشخص الثالث. .2
 أف يككف لمشخص الثالث مصمحة في الدعكل. .3

 طرفيف ادخاؿ شخص ثالث ي كز  بكلو حت  ختاـ المحاكمة.مع مالحظة اف طمب احد ال
التدخؿ ال برم بناءان عم   رار المحكمة، ي كز لممحكمة كمف تمقاء نفسيا كدكف طمب مف   . ب

احد الطرفيف ادخاؿ شخص ثالث في الدعكل كذلؾ لالستيضاح منو عف بعض النقاط 
ؽ احد الطرفيف اك كالىما. ال امضة لتسييؿ اصدار الحكـ فييا كأل ؿ المحافظة عم  حقك 

مثاؿ ذلؾ اذا ادع  المستأ ر أنو كاف  د سمـ اال رة لزك ة المدعي فمممحكمة ادخاؿ 
الزك ة كشخص ثالث في الدعكل لالستيضاح منيا حكؿ ذلؾ لممحافظة عم  حقكؽ 

 المدعي.
 

 االجراءات والحمم في الدعوى الحادثة
بيف أف يقدـ شفاىان في ال مسة اك بعريضة تبمغ ال   في الدعكل الحادثة اعط  فييا القانكف الخيار

 الخصـ ا خر كمف الطبيعي أف يككف لمطرؼ ا خر الحؽ في المعارضة أك القبكؿ.
إف أفضؿ طريقة لمحكـ في الدعكل الحادثة كأكثر تحقيقان لميدؼ ىك اف ت مع الدعكل االصمية 

مي فقد يتك ؼ الحكـ في الدعكل الحادثة كالدعكل الحادثة في حكـ كاحد كلكف ىذا الطمكح  ير دائ
عم  الحكـ في الدعكل االصمية فعندئذ يصدر الحكـ في الدعكل االصمية ثـ يصدر الحكـ في 
الدعكل الحادثة كذلؾ منعان لمتنا ض، كبالعكس  د يترتب الحكـ في الدعكل االصمية عم  الحكـ 

أكالن كمف ثـ يصدر حكـ في الدعكل  في الدعكل الحادثة في ب أف يصدر حكـ في الدعكل الحادثة
االصمية. يظير مما تقدـ أف ىناؾ ثالث حاالت في اصدار الحكـ في الدعكل الحادثة كأفضميا 

  ميعان  معيا أم الدعكل الحادثة كالدعكل االصمية في حكـ كاحد.
 

 االحوال الطاروة على الدعوى
ف االمكر االعتيادية الالـز إ راؤىا يقصد بيا االمكر التي  د تعترض بعض الدعاكل كليست ىي م

 انكنان في كؿ الدعكل مثؿ رفع الدعكل ي ب أف يككف بعريضة كتبميغ الطرفيف بأكراؽ الدعكل 
ك ير ذلؾ مف االمكر االعتيادية كلكف انقطاع المرافعة مثالن ال ت رم في كؿ دعكل فيي  د تطرأ 
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 ثؿ فيما يمي:في بعض الدعاكل. كالحاالت التي تطرأ عم  الدعكل تتم
 ك ؼ المرافعة. .1
 انقطاع المرافعة. .2
 التنازؿ اك ابطاؿ عريضة الدعكل. .3

 
كيقصد بيا ك ؼ السير بالدعكل فترة مف الزمف كيككف ك ؼ المرافعة إما : و ف المرافعة 1

 باتفاؽ الطرفيف اك بقرار مف المحكمة:
رافعات ك د حدد م 82ـ/ – 1: أشارت ال  ىذا المكضكع ؼ/و ف المرافعة باتداق الطرفين . أ

القانكف ك ؼ المرافعة بما ال يزيد عم  ثالثة أشير مف تاريخ ا رار المحكمة التفاؽ الطرفيف. 
المدة ال  ثالثة أشير.  صفاف اتفؽ الخصـك عم  مدة تزيد عم  ذلؾ فعم  المحكمة أف تنق

المشرع كال رض مف تحديد المدة بثالثة أشير ىك تفادم أف تؤدم ىذه الرخصة التي أناطيا 
لمخصـ ال  اطالة أمد النزاع كتراكـ القضايا في المحاكـ. الحكمة مف كضع ىذا النص 
القانكني  ك ؼ المرافعة( ىك أنو  د تقكـ مفاكضات بيف الطرفيف المتخاصميف ل رض إنياء 

 النزاع القضائي بينيما صمحان اك تحكيمان اك نحك ذلؾ مف اال راض السممية المفيدة.
التك ؼ بعريضة تقدـ ال  المحكمة اك شفاىان اثناء المرافعة ثـ تصدر المحكمة  يصال تقديـ طمب

بعد ذلؾ  رارىا بك ؼ المرافعة، عممان بأنو ال ي كز لممحكمة رفض طمب ك ؼ المرافعة ألف ذلؾ 
مف حؽ الخصكـ. كاذا لـ يرا ع أحد الطرفيف ال  المحكمة في الخمسة عشر يكمان التالية لنياية 

مرافعات. عم  أف إبطاؿ عريضة  82ـ/ – 2عريضة الدعكل بحكـ القانكف ؼ/ اال ؿ تبطؿ
 الدعكل يمنع مف رفع دعكل  ديدة بمكضكع تمؾ الدعكل.

كيسم  بػ الك ؼ القضائي( أم أف الدعكل تقؼ مف تمقاء  :و ف المرافعة بقرار من المحممة . ب
 كؼ عم  الفصؿ في نفسيا في حالة ما اذا رأت المحكمة أف الحكـ في مكضكع الدعكل مك 

مسألة أخرل فانيا تك ؼ المرافقة كتؤ ؿ االستمرار فييا ال  أف يتـ البت في تمؾ المسألة. 
كتسم  مثؿ ىذه الدعكل بػ الدعكل المستأ رة( مثاؿ ذلؾ ك ؼ النظر في الدعكل اذا ادع  
احد اطراؼ الدعكل بتزكير كر ة في الدعكل يتك ؼ عم  صحتيا اك بطالنيا الحكـ في 
الدعكل. كما لك استند المدعي في دعكاه ال  سند عادم فزعـ خصمو أنو مزكر كطمب 
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احالة االمر ال  محكمة ال زاء ككاف في السند مف القرائف ما يؤيد احتماؿ صحة الزعـ. 
ككذلؾ اذا طمب احد الطرفيف رد القاضي فاف المحكمة تك ؼ المرافعة كتؤ ميا ال  اف يتـ 

 البت في طمب الرد.
ا زاؿ سبب الك ؼ فاف الدعكل تكاصؿ سيرىا بقكة القانكف مف النقطة التي ك فت عندىا فاذ

المرافعة. ك رار المحكمة بك ؼ السير في الدعكل كاعتبارىا مستأخرة يككف  ابالن لمطعف 
 مرافعات. 216كـ/ 83ـ/ – 1تمييزان أماـ محكمة التمييز خالؿ  سبعة أياـ( ؼ/

دعكل بفعؿ المدعي أك امتناعو مدة  ستة اشير( فاف عريضة عممان أنو اذا استمر ك ؼ ال
الدعكل تبطؿ بحكـ القانكف. كما لك طمبت المحكمة مف المدعي تصحيال القساـ الشرعي 
الذم ابرزه في الدعكل كامتنع المدعي عف رفع الدعكل بذلؾ اماـ محكمة  االحكاؿ 

ف مدة  ستة اشير( تحسب مف الشخصية كاستمر ىذا االىماؿ منو مدة  ستة اشير( عممان أ
تاريخ  تكميؼ المحكمة لممدعي( أما اذا  امت استحالة مادية اك  انكنية تمنع المدعي مف 
تحريؾ الدعكل كقياـ حرب أك فيضاف فاف المدة تك ؼ في مثؿ ىذه االحكاؿ ألنيا لـ 

 تحصؿ بفعؿ المدعي اك امتناعو.
عكل لقياـ سبب مف اسباب االنقطاع التي كيقصد بيا ك ؼ السير في الد: انقطاع المرافعة 2

 -نص عمييا القانكف كىي: 
. . أ  كفاة احد الخصـك
 فقد احد الخصـك اىمية الخصكمة. . ب
 زكاؿ صفة مف كاف يمثؿ الخصـ كنائب  انكني عنو. . ت

 -يتميز انقطاع المرافعة عن و ديا بخاصتين: 
 يحصؿ  انقطاع المرافعة( دائمان بحكـ القانكف بم رد  ياـ سببو. . أ
 لو اسباب معينة نص عمييا القانكف عم  سبيؿ الحصر.  . ب

االصؿ أف كفاة احد الخصـك ال يضع حدان لمدعكل اذ ي كز أف تتابع  -وفاة احد الخصوم:_ أ 
كمييـ باعتبارىـ  د تمقكا بحكـ القانكف الكا بات كالحقكؽ المختصة ك ىذه الدعكل مف كرثتو اك 

ل  أف يتـ تبميغ الكرثة اذ ال ي كز السير بيا  بؿ أف بالتركة كلكف سير الدعكل ينقطع مؤ تان ا
 يعممكا بيا.
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كيالحظ أف حالة الشخص المعنكم تختمؼ بيذا الصدد عف حالة الشخص الطبيعي ألف إل اء 
الشخص المعنكم ال يزيؿ شخصيتو فكران بؿ تبق   ائمة ال  أف يتـ تصفيتو مع مالحظة أف كفاة 

نما ي كز لممحكمة اف تميؿ الخصـ مدة مناسبة لتعييف الككيؿ ال يترتب عمييا انقطاع ا لمرافعة كا 
 ككيؿ آخر بدالن عنو.

يفقد الخصـ اىمية التقاضي عندما يح ر عميو ب فقد احد الخصوم اىلية التقاضي )الخصومة(: 
بسبب نقص اك زكاؿ ادراكو كالم نكف اك السفيو اذ ي ب اف يمثؿ في المحكمة بكاسطة القيـ اك 

م عيف نائبان عنو، فمدل ك كع السبب الذم ادل ال  فقد الخصـ اىميتو ينقطع السير الكصي الذ
 بالدعكل كال ير ع اليو إال عند تبميغ ممثمو القانكني اك مباشرتو ا راءات الدعكل.

تمثؿ ىذه الحالة عكس الحالتيف  زوال صدة من مان يمثل الخصم مناوب  انوني عنو: -ج 
الحالة ىناؾ شخص يباشر الدعكل باعتباره ككيالن ثـ يبمغ الص ير سف  السابقتيف حيث أنو في ىذه

الرشد اك يحقؽ شفاء المريض عقميان اك يعزؿ الككيؿ، أما ت يير صفة الكزير اك المكظؼ الذم 
ا يمت عميو الدعكل باالضافة لكظيفتو فال تأثير عم  سيرد الدعكل ألف الدعكل ليست مقامة عميو 

نما  باالضافة ال  كظيفتو.  بصفتو الشخصية كا 
اشير( ل رض استئناؼ السير في الدعكل التي انقطعت باحد  6مرافعات مدة   87حددت ـ/

اسباب االنقطاع كبعكسو تبطؿ عريضة الدعكل بحكـ القانكف إال اذا كاف عدـ السير في الدعكل 
 را ع ال  سبب مشركع.

باب اعاله اذا كانت  د تييأت لمحكـ مع مالحظة انو ال ينقطع سير الدعكل بتحقؽ سبب مف االس
 بمكضكعيا.

كيقصد بو نزكؿ المدعي عف الخصكمة القائمة مع التنازل وابطال عريضة الدعوى:  - 3
احتفاظو باصؿ الحؽ المدع  بو بحيث ي كز لو ت ديد المطالبة بو. كي كز لممدعي طمب ابطاؿ 

 حكـ فييا.الدعكل في أم ك ت منذ انعقادىا ال  حيف تييئة الدعكل لم
كيحصؿ االبطاؿ بعريضة يقدميا المدعي كتبمغ لمخصـ ا خر، اك با رار شفكم يصدر منو، 
كتبق  الدعكل  ائمة طالما أف المحكمة لـ تقرر اك تقبؿ ابطاؿ عريضة الدعكل. كال ي كز لطالب 

ك إسقاطان االبطاؿ الر كع عنو  عف طمبو( اذا لـ تقرر المحكمة االبطاؿ كذلؾ النو يعد تنازالن ا
مرافعات( تحدثت عف مك ؼ المدع  عميو  88ـ/ – 3تتحؽ آثاره القانكنية بم رد التصريال.  ؼ /



 2102ـ2102الطالة أهجد حسن النوز ـ / جاهعح الثصسج  // تنظين:هحاضساخ في الوسافعاخ الودنيح ـ أستاذ الوادج: عواد جواد 

 

 

 

 (85 ) 

 -مف طمب المدعي ابطاؿ عريضة دعكاه ك عمت ليا  اعدة كاستثناء:
لـ ت عؿ الفقرة أعاله طمب االبطاؿ متك ؼ عم  مكافقة المدع  عميو كذلؾ الف  دة:ــــــــالقاع

لت اء لمقضاء امر اختيارم كىذا يك ب ايضان أف يككف  لممدعي اذا رفع دعكاه القانكف  عؿ اال
 مطمؽ الحرية في طمب إبطاليا.

أ ازت الفقرة أعاله لممدع  عميو االعتراض عم  طمب االبطاؿ اذا كاف  د دفع االستثناء: 
أسباب  الدعكل بدفع يؤدم ال  ردىا. كما لك دفع بعدـ االختصاص اك انقضاء االلتزاـ بأحد

 االنقضاء اك بطالنو اك ال  ما ذلؾ مف الدفع.
مرافعات( في خالؿ  216مع مالحظة اخيرة اف  رار االبطاؿ يقبؿ الطعف تمييزان استنادان ال   ـ/

 سبعة أياـ.
 
 

 القرارات المؤ تة
ىي ا راءات  ضائية تستيدؼ دفع خطر محتمؿ الك كع دكف المساس بأصؿ الحؽ المكضكعي. 

رات المؤ تة ىك منال حماية مؤ تة لحيف الحصكؿ عم  الحماية القضائية الكاممة كميمة القرا
 فاالنساف الذم تقـك عميو القرارات المؤ تة ىك ك كد خطر محدؽ بالماؿ.

 تتخذ القرارات المؤ تة أشكاؿ ثالثة كىي:
 الح ز االحتياطي . .1
 القضاء المستع ؿ .  .2
 القضاء الكالئي  االمر عم  عريضة(.  .3

ىك اال راء القضائي الذم ييدؼ منو الدائف منع المديف مف التصرؼ بقسـ االحتياطي:  الحجز 1
 مف االمكاؿ كي ال ييربيا باالخفاء اك بالتصرؼ الضار بالدائف كلقاء ديف الزاؿ محؿ نزاع.

الح ز االحتياطي الذم ينظـ احكامو كا راءاتو  انكف المرافعات ىك  ير الح ز التنفيذم الذم 
ديف مف  بؿ مامو  انكف التنفيذ كالذم ىك عبارة عف ا راء يرمي الدائف مف ايقاعو منع الينظـ احك

 قصد ايفاء حؽ الدائف مف الماؿ المح كز بعد بيعو.بالمنفذ العدؿ مف التصرؼ بقسـ مف امكالو 
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 :الدرق الجوىري بين الحجزين
 القضاء فيو كممتو.يكضع لقاء ديف الزاؿ مكضع نزاع لـ يقؿ  ىو أن الحجز االحتياطي 

لقاء سند مف سندات التنفيذ يككف فيو الحؽ محؿ السند محقؽ  بينما يوضع الحجز التنديذي
 الك كد معيف المقدار حاؿ االداء ك ير مخالؼ لمنظاـ العاـ اك ا داب.

 
 تروط طلب الحجز االحتياطي

ل بو اك بعد صدكر ي كز طمب الح ز االحتياطي  بؿ ا امة الدعكل بالحؽ اك في اثناء الدعك 
 -مرافعات( كشركط طمبو ىي: 236الحكـ بو  ـ/

( تحدثت عف ىذا الشرط 2، ؼ/1ؼ/ – 231أكالن: ك كد سند رسمي اك عادم اكراؽ أخرل.  ـ/
فمكي يستطيع الدائف طمب الح ز االحتياطي أف يككف بيده سند رسمي اك عادم بديف معمـك 

الدائف أكراؽ أخرل تتضمف اال رار بالكتابة كدفتر  كمستحؽ األداء ك ير مقيد بشرط اك كاف بيد
التا ر المنتظـ كالمصدؽ مف الكاتب العدؿ الخالي مف الشبية كمكتكب مف المديف يعد فيو الدائف 
بكفاء الديف كيطمب اميالو، ككذلؾ  ائمة حساب محررة عم  كرؽ خاص بعنكاف المديف كىذا النكع 

 ال  م رد رأم المحكمة ك ناعتيا.االخير   ائمة الحساب( يعكد تقديره 
ثانيا: شياد الشيكد: اذا كانت الدعكل مما يمكف اثباتيا بشيكد في كز االستناد ال  الشيادة في 

 -مرافعات(. كالحاالت التي ي كز اثباتيا بالشيادة: 231ـ/ – 3طمب الح ز  ؼ/
 اثبات(. 76الك ائع المادية  ـ  . أ
 دينار(. 5111كانت  يمتو ال تزيد عم   ك كد اك انقضاء التصرؼ القانكني اذا  . ب

 
 اجراءات طلب الحجز االحتياطي

ي ب أف يطمب الح ز االحتياطي بعريضة يقدميا طالب الح ز ال  المحكمة المختصة بالنظر 
في الدعكل بخصكص المكضكع الذم يطمب الح ز االحتياطي أل ؿ تكثيؽ الحصكؿ عميو. 

ف كالمديف كاسـ الشخص الثالث الذم بيده ماؿ لممديف كي ب أف تتضمف عريضة الدعكل اسـ الدائ
يطمب ح زه إف كاف في األمر شخص ثالث كمحؿ ا امة ىؤالء ككذلؾ السند الذم يستند اليو في 
طمب الح ز كمقدار الديف المطمكب الح ز مف ا مو كمف ثـ يك ع الدائف عم  ىذه العريضة مع 
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صكص عمييا نضة الدعكل البيانات الشكمية المبياف تاريخيا كمف الطبيعي ي ب أف تتضمف عري
 مرافعات( كاسـ المحكمة المقدـ الييا طمب الح ز ... الخ. 46في  ـ / 

%( مف  يمة الديف  11الة رسمية اك تأمينات نقدية مقدارىا  في ب اف يقدـ مع ىذا الطمب ك
  دكائر الدكلة كالقطاع ة المذككرة عم  اال ؿ كتستثنبسنالمطالب بو اك يضع عقار تساكم  يمتو ال

االشتراكي مف ذلؾ مع ضركرة تقديـ  تعيد بأداء الضرر كالمصاريؼ( اذا ظيرت الدائرة الحا زة 
أنيا  ير محقة في ذلؾ. كيستثن  كال الطرفيف مف تقديـ الكفالة اك التأمينات اذا كاف طمب الح ز 

يقدـ طمب الح ز ال  القاضي يستند ال  سند رسمي منظـ مف الكاتب العدؿ اك حكـ  ضائي. ثـ 
الذم يأمر في تس يمو كاستيفاء الرسـ القانكني منو ثـ يقرر القاضي بعد ذلؾ  بكؿ طمب الح ز اك 
رفضو كحسب تقديره لكفاية االدلة التي يقدميا طالب الح ز عم  أف يتـ ذلؾ في اليكـ التالي 

بكضع الح ز االحتياطي  امت مرافعات. اذا  ررت المحكمة  233لتقديـ الطمب عم  االكثر ـ/
بتنفيذه كتبميغ المديف كالشخص الثالث إف ك د بقرارىا فاف كاف المح كز عقاران فيتـ الح ز بكضع 
ف كاف منقكالن كضعت اليد عميو كنظمت بو  اشارة الح ز عم   يده في دائرة التس يؿ العقارم كا 

. أما اذا كاف المح كز دينان فيبمغ كشفان كاكدعتو شخصان ثالثان لحفظو ال  أف يطمب منو رسميان 
المديف بأنو ال يسمـ الديف ال  احد ال  أف يطمب ذلؾ منو رسميان، مع مالحظة اذا ك ع طمب 

اياـ( مف  8الح ز  بؿ ا امة الدعكل ك ب عم  طالب الح ز أف يقيـ الدعكل لتأييد حقو خالؿ  
ال فاف  رار الح ز تاريخ تبميغ المديف اك الشخص المح كز تحت يده بامر الح  ز االحتياطي كا 

يبطؿ بناءان عم  طمب المح كز عم  أمكالو أك المح كز تحت يده كاذا لـ يقـ طالب الح ز 
الدعكل لتأييد حقو خالؿ المدة أعاله اك لـ يبمغ المح كز عم  أمكالو يبطؿ الح ز االحتياطي بعد 

الح ز بناءان عم  طمب في عريضة مضي  ثالثة أشير( كيعتبر كأف لـ يكف. أما اذا ك ع طمب 
الدعكل اك اثناء السير فييا يكتفي في ىذه الحالة تبميغ أمر الح ز ال  المح كز عم  أمكالو اك 
الشخص الثالث المح كز تحت يده كتعتبر الدعكل القائمة متضمنة طمب تأييد الح ز. كالسؤاؿ 

تبمي و  دالمح كز تحت يده بع الذم يثار ىنا ىك ما ىك مك ؼ الشخص الثالث المك كد الماؿ
بقرار الح ز؟ لإل ابة عم  ذلؾ نقكؿ إف مك ؼ الشخص الثالث ال يتعدل احد الحاالت التالية 

 كىي اال رار اك االنكار اك السككت:
اذا ا ر الشخص الثالث المح كز تحت يده ك كد الماؿ لديو كأنو عائد لممديف  :رارــــــــاال  - 1
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الماؿ كاليسممو لممديف ال  اف تطمبو المحكمة منو اك مديرية التنفيذ كاذا  فعميو أف يحتفظ بيذا
خالؼ ذلؾ بأف  اـ بتسميـ الماؿ لممديف اك ال  شخص آخر اك امتنع عف تسميميا ال  المحكمة اك 
مديرية التنفيذ كاف ضامنان ليذه االمكاؿ كبالتالي تستطيع المحكمة اف تمزمو تسميـ ىذه االمكاؿ اك 

 ا. يمتي
اذا انكر الشخص الثالث ك كد امكاؿ لديو تعكد لممديف فعم  الدائف اثبات   :ارـــــــــــاالنم - 2

ك كد الماؿ عنده حيث البينة عم  المدعي أما اذا أيد الشخص الثالث ك كد ماؿ لممديف في يده 
بؿ ك كع الح ز كلكنو ادع  أف ممكيتو  د انتقمت اليو بسبب مف اسباب التممؾ كالبيع اك اليبة  

عمييا اك ادع  اف ممكية ىذه االمكاؿ  د انتقمت مف المديف ال  شخص آخر  يره  بؿ ك كع 
 الح ز عمييا فعم  ىذا الشخص الثالث يقع عبأ اثبات ذلؾ.

أما اذا سكت الشخص الثالث بعد تبمي و بقرار الح ز فمـ يؤيد ك كد ماؿ لممديف  :السموت -3
يعتبر دليالن عم  ك كد ماؿ لممديف عنده كأنو اليزاؿ ممكان لممديف كلكف عنده كلـ يذكر فاف سككتو 

 مع ىذا ي كز أف يثبت خالؼ ذلؾ.
 س/ ىل يجوز الطعن بقرار المحممة بالحجز االحتياطي من عدمو؟

أ از القانكف لكؿ مف الدائف الذم  ررت المحكمة رفض طمبو بالح ز االحتياطي كالمديف ج / 
أف يتظمـ مف امر الح ز خالؿ ثالثة  هكالشخص الثالث المح كز تحت يد المح كز عم  امكالو

 153ؿ المحكمة في التظمـ عم  ك و االستع اؿ بتأييد االمر أك إل ائو اك تعديمو ـصاياـ كتف
مرافعات ك رار المحكمة الصادر بيذا الصدد يقبؿ فيو الطعف تمييزان أماـ محكمة التمييز خالؿ 

 سبعة أياـ.
 ز االحتياطي بعد صدور الحمم في الدعوىآثار الحج

اذا أثبت الدائف الحا ز دعكاه التي أ اميا عم  المديف في المحكمة المختصة اثبت حقو أيضان في 
الح ز الكا ع فعم  المحكمة حينئذ أف تشير في حكميا ال  تأييد الح ز كأف تقكؿ في حكميا 

. كتأييد الح ز االحتياطي الذم ا رتو المحكمة  بناءانعم  ...  ررت المحكمة الزاـ المدع  عميو..
 عم  أمكاؿ المديف( اك ما يماثؿ ىذا التعبير مف حيث المقصكد.

أما اذا  ررت المحكمة رد دعكل الدائف بطؿ حقو في الح ز الكا ع كعمييا اف تقرر رفع الح ز 
ردىا كرفع كأف تقكؿ في حكميا  كمف حيث أف المدعي ع ز عف اثبات دعكاه  ررت المحكمة 
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الح ز االحتياطي الذم ا رتو المحكمة عم  امكاؿ المديف(. أك ما يماثؿ ىذا التعبير مف حيث 
المقصكد كاذا  ررت المحكمة رفع الح ز اك ابطالو كاف لممح كز عم  أمكالو أف يطالب الحا ز 
بالتعكيض الذم يستحقو عف الضرر الذم لحقو مف  راء الح ز سكاء اكاف صاحب الماؿ 

لمح كز ىك المدع  عميو اك الشخص الثالث اك  يرىما مع مالحظة أخيرة ىي أف ح ز ماؿ ا
المديف المك كد عند الشخص الثالث ال يخؿ بحقكؽ الشخص الثالث لذلؾ الماؿ اذا كاف لو حقكؽ 
فيو فمك كاف الماؿ سيارة مؤ رة لو  بؿ ك كع الح ز فاف الح ز عمييا ال يمنع انتفاعو بيا في مدة 

 ارة كاذا كانت مرىكنة عنده فال يمنع الح ز عمييا مف بيعيا اليفاء ديف الرىف، كال يخصـ مف اال
 ثمنيا لمح ز اال بقدر ما يزيد عم  ديف الرىف.

ىك  رار مؤ ت تتخذه المحكمة طبقان لال راءات التي يحددىا : القضاء المستعجل - 2
 ك كده دكف التعرض ألصؿ الحؽ.القانكف لمحماية مف خطر التأخير في حماية حؽ ير ال 

 -يقوم القضاء المستعجل على رمنين:
كيقصد بو ضركرة الحصكؿ عم  الحماية القانكنية العا مة  الخطر العاجل )االستعجال( . أ

التي ال تتحقؽ مف اتباع اال راءات العادية كالخطر العا ؿ مسألة ك ائع يترؾ تقديره 
و مف طبيعة الحؽ المطالب بو كمف ظاىر لممحكمة المختصة بالقضاء المستع ؿ تستخمص

 المستندات المعركضة عمييا كال تخضع في تقديرىا لذلؾ لر ابة محكمة التمييز.
، كىذا يعني ال ي كز لممحكمة المختصة بالقضاء المستع ؿ عدم المساس بيصل الحق  . ب

بأم حاؿ مف االحكاؿ اف تقضي بأصؿ الحقكؽ كااللتزامات كاالتفا ات حت  مع  ياـ 
الخطر العا ؿ كتكفره اك ترتب عم  االمتناع عف القضاء فييا مف ضرر بالخصكـ بؿ 
ي ب عمييا تركيا لقاضي المكضكع كحده لمحكـ فييا. فاال راءات المستع مة التي تمتـز 
المحكمة المختصة باتخاذىا تقكـ أساسان عم  صيانة الحؽ كىك أشبو باالسعافات األكلية 

 في الطب.
 ؿ ال يتعرض ال  تفسير بنكد العقد المبـر بيف المدعي كالمدع  عميو كاذا فالقضاء المستع

اتخذ  راران ببيع األمكاؿ المتنازع عمييا اذا كانت ىذه األمكاؿ معرضة لمتمؼ مثالن فانو ال يقرر 
 بذلؾ عائديتيا لممدع  عميو. 
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 مما تقدم يظير أن القضاء المستعجل يختلف عن القضاء العادي فيما يلي:
ا راءات القضاء المستع ؿ سريعة  دان بالنسبة لمكاعيد الحضكر كسير الدعكل كلتنفيذ  .1

 القرار كالطعف فيو.
إف طبيعة القضايا التي يقضي بيا  اضي االمكر المستع مة البد أف تككف مستع مة  .2

 يخش  فييا عم  الحؽ مف فكات الك ت.
أساسية ىي عدـ المساس القضاء في االمكر المستع مة  ضاء مؤ ت كخاضع لقاعدة   .3

 بأصؿ الحؽ.
 ما ىي المحممة المختصة بنظر الدعوى المستعجلة نوعيًا وممانيًا؟

 . إف المحكمة المختصة بنظر الدعكل المستع مة ىي إحدل محكمتيف: االختصاص النوعي .1
: تختص بنظر الدعاكل المستع مة اذا رفعت ليا الدعكل بصفة اصمية محممة البداءة . أ

 مرافعات(. 141ـ/  – 1كؼ/ 31 ـ/
مع مالحظة انو  د يمنال القانكف محكمة معينة اختصاص المحكمة المختصة بالقضاء المستع ؿ 

 فيككف ىذا االختصاص ثابت ليذه المحكمة دكف المحاكـ االخرل.
مرافعات( مف  أف محكمة االحكاؿ الشخصية ىي المحكمة  312مف ذلؾ ما نصت عميو  ـ/
ة مستع مة بنفقة مؤ تة اك بتعييف أميف عم  محضكف متنازع عم  المختصة نكعيان بالحكـ بصف

 حضانتو كبالتالي ال تستطيع محكمة أخرل الحكـ بيذا النزاع كمنيا محكمة البداءة(.
يستمـز الختصاص محكمة المكضكع بنظر الدعكل المستع مة أف  -محممة الموضوع:  . ب

                ضكع كمحكمة االستئناؼترفع إلييا بطريؽ التبعية أثناء السير في دعاكل المك 
 مرافعات(. 141ـ/ – 2 ؼ/

كما لك اف المحكمة كانت تنظر في دعكل كتقدـ ليا دعكل مستع مة كدعكل الحراسة القضائية اك 
 دمت الييا دعكل حادثة منظمة اك متقابمة مكضكعيا طمب مستع ؿ فاف المحكمة التي تختص 

التي تنظر الدعكل االصمية كبناءان عم  ذلؾ  ضت محكمة  بنظر الدعكل المستع مة ىي المحكمة
التمييز في  رار ليا مايمي:  ليس لمحكمة البداءة ا راء الكشؼ المستع ؿ اذا كانت اصدرت 
الحكـ في مكضكع النزاع اك استكفت حكميا اماـ محكمة االستئناؼ ألف محكمة المكضكع ىي 

الييا بطريؽ التبعية كىي في ىذه الحالة محكمة  التي تختص بنظر المسائؿ المستع مة اذا رفعت
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 االستئناؼ التي انتقمت الييا الكالية في نظر الدعكل(.
 االختصاص المماني في الدعوى المستعجلة:

 يطبؽ عم  ىذه الدعاكل مف ناحية االختصاص المكاني ما يطبؽ عم  الدعكل العادية.
 

 اجراءات الدعوى المستعجلة: 
 مة  ضاء استثنائي خاص لو  كاعده الخاصة التي تختمؼ في بعض  كانبيا  ضاء االمكر المستع

عف  كاعد اال راءات العادية. ترفع الدعكل المستع مة بعريضة تشتمؿ عم  البيانات المطمكبة في 
           عريضة الدعكل العادية كيتـ تبمي يا بعيف الطريقة المقررة في التبميغ كلكف يككف التبميغ  بؿ

اعة عم  اال ؿ( كليس  بؿ ثالث اياـ عم  اف يضاؼ ال  ىذا الميعاد ميعاد المسافة اذا س 24 
كاف مكطف المدع  عميو بعيدان عف مقر المحكمة، كعم  طالب الدعكل المستع مة أف يرفؽ 
المستندات التي تعزز طمبو مع عريضة الدعكل كتسرم  كاعد النظر في الدعاكل العادية عم  

عم  الحكـ ع ؿ إال ما يتناف  مع الطمب المستع ؿ حيث ال ي كز االعتراض نظر الطمب المست
           خالؿ سبعة أياـ مف تاريخ صدكره  ان ال يابي في الدعكل المستع مة كانما يطعف فيو تمييز 

اماـ محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية اذا كاف القرار صادر مف محكمة  (مرافعات 216ـ/ 
كاف صادران مف محكمة االحكاؿ الشخصية اك محكمة المكاد محكمة التمييز اذا البداءة كأماـ 

 الشخصية اك محكمة االستئناؼ بصفتيا االستئنافية. 
 . القضاء الوالوي )االوامر على العراوض(:3

يك د ال   انب كظيفة القضاء العادية في الفصؿ في المنازعات التي تنشأ بيف االفراد كظيفة 
ر بو اعماؿ شت  ليست مف  بيؿ القضاء بؿ ىي ا رب مف االدارة كتسم  بالقضاء أخرل لو تباش

. كيقصد بيا  رار ك تي يصدره القاضي في  الكالئي اك االكامر التي تصدر عم  عريضة الخصـك
االحكاؿ المنصكص عمييا في القانكف في أمر مستع ؿ بناءان عم  طمب يقدـ اليو مف احد 

كثيرة منيا كضع الح ز الخصـ ا خر كفي  يبتو كاالمثمة عم  ذلؾ الخصـك كدكف سماع أ كاؿ 
اسبة اعادة محاكمة اك ك كع ناالحتياطي كمنال المعكنة القضائية أك رفضيا كك ؼ تنفيذ حكـ بم

 اعتراض ال ير عميو ككذلؾ تقدير اتعاب الخبراء كمصاريؼ الشيكد.. الخ.
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 اجراءات اصدار االوامر على العريضة: 

بعريضة تتضمف مكضكع الطمب كتاريخ تقديمو كالبيانات الالزمة عف مقدمو ب االمر يككف طم
كاسـ الخصـ المك و اليو االمر مع ذكر الك ائع كاالسباب القانكنية التي تدعك ال  اصدار االمر 

 كتككف العريضة مف نسختيف متطابقتيف كترفؽ بيا المستندات المؤيدة لمطمب.
ال  المحكمة المختصة بنظر االمكر المستع مة اذا تكفرت حالة تقدـ العريضة بطمب االمر 

االستع اؿ أما اذا لـ يتكفر االستع اؿ فاف المحكمة المختصة مكضكعيا بنظر النزاع ىي 
 المختصة باصدار االمر عم  العريضة طبقان لكاليتيا العامة.

ف القانكف لـ يشترط ذلؾ تصدر المحكمة االمر دكف تبميغ الطرؼ ا خر اك االستماع ال كالو ال
خاصة كاف بعض االكامر عم  العرائض تستدعي أف تصدر في  فمة مف الطرؼ ا خر كالح ز 

 االحتياطي مثال فمك عرؼ الخصـ ا خر ذلؾ فمف المحتمؿ أف يقكـ بتيريب أمكالو أك اخفائيا.
ذلؾ في اليكـ يصدر القاضي أمره كتابة عم  احد نسختي العريضة بقبكؿ الطمب اك رفضو كيتـ 

التالي مف تقديـ العريضة عم  االكثر في ذيؿ النسخة الثانية مف العريضة كيحفظ االصؿ في  مـ 
ال  طالب االمر مكتكب عمييا صكرة االمر الذم ي رم التنفيذ  فتسمـالمحكمة أما النسخة الثانية 

 مرافعات. 152بمقتضاه كيبمغ الخصـ ا خر بصكرة مف االمر ـ/
              الصادر مف المحكمة عم  العريضة كا ب النفاذ نفاذان مع الن بقكة القانكفيككف االمر 

، كال يؤخر تنفيذ مرا عة طرؽ الطعف المقررة في القانكف ما لـ تقرر (مرافعات 165ـ/ – 2ؼ/  
أم أف تقرر المحكمة ( مرافعات  165ـ/ – 1ؼ/  المحكمة المرفكع الييا الطعف خالؼ ذلؾ

 الطعف تمييزان ك ؼ التنفيذ ال  نتي ة التد يات التمييزية.المختصة ب
ي كز لمف صدر ىذا االمر ضده أف يتظمـ ال  نفس المحكمة  :التظلم من األمر الوالوي

التي اصدرتو كما ي كز ايضان لطالبو عند رفض طمبو أف يتظمـ ال  نفس المحكمة التي أصدرتو 
النسبة لمشخص الذم رفض طمبو. كخالؿ  ثالثة أياـ( خالؿ  ثالثة أياـ( مف تاريخ صدكر االمر ب

أيضان لمف صدر االمر ضده مف تاريخ تبمي و بذلؾ االمر النو  ائب ال يعمـ بصدرك االمر كيبمغ 
الخصـ بالحضكر أماـ نفس المحكمة بطريؽ االستع اؿ كتفصؿ المحكمة بالتظمـ عم  ك و 

ف  رارىا يككف  ابالن لمطعف فيو تمييزان االستع اؿ كليا سمطة تأييد االمر اك ال ائو اك  تعديمو، كا 
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مف تاريخ تبمي و بالقرار كتككف محكمة التمييز ىي المختص بنظر الطعف  خالؿ سبعة اياـ
التمييزم اذا كاف االمر الكالئي صادر مف محكمة االستئناؼ اك محكمة االحكاؿ الشخصية اك 

ادران مف البداءة فاف محكمة االستئناؼ بصفتيا محكمة المكاد الشخصية اك العمؿ، أما اذا كاف ص
 التمييزية ىي التي تقكـ بنظره.

 
 م:ــــــــة وصدور الحمـــــــام المرافعـــــــــخت

في ال مسة االخيرة لممرافعة كبعد اف تنتتيي المحكمة مف سماع ا كاؿ طرفي الدعكل سكاء شفاىان 
و القاضي بالسؤاؿ لممدع  عميو  ىؿ لديؾ أ كاؿ اماـ المحكمة اك بتبادؿ المكائال أماميا يتك 

أخرل( بعده تتخذ المحكمة  رارىا بختاـ المرافعة كبناءان عم  ذلؾ فختاـ المرافعة ىك تقرير 
صالحية الدعكل لمفصؿ فييا بحالتيا بعد تمكيف الخصـك مف االدالء بكؿ أ كاليـ كتتخذ المحكمة 

نو  بؿ صدكر الحكـ كاذا سأؿ القاضي الطرفيف اذا كاف ىذا القرار صراحة. كختاـ المرافعة البد م
لدييـ ما يقكالنو ك فؿ عف افياـ ختاـ المرافعة فاف ذلؾ ال يستك ب نقض الحكـ كلكف اذا لـ يسأؿ 
القاضي الطرفيف كلـ يعمف ختاـ المرافعة فاف الحكـ ينقض ألف ذلؾ يدؿ عم  أف المحكمة حكمت 

ررت المحكمة إفياـ ختاـ المرافعة فتصدر حكميا في اليكـ ذاتو  بؿ اتماـ تحقيقات الدعكل. اذا  
كلكف ىذا ال يتيسر إال في القضايا البسيطة ك د ترل المحكمة نظران الزدحاـ القضايا أك أىميتيا 
كر بتيا في فسال م اؿ أطكؿ أماميا لتتمكف فيو مف التركم كاصدار الحكـ بالعناية الالزمة تفاديان 

يكمان( مف تاريخ ختاـ المرافعة مع  15تؤخر اصدار الحكـ مدة ال تت اكز  مف الخطأ فميا أف 
مالحظة أنو اذا  ررت المحكمة ختاـ المرافعة فال ي كز ليا أف تسمع مف احد الخصكـ أ كاؿ 
كتكضيحات في  يبة الخصـ ا خر كال أف تقبؿ مذكرات كمستندات لـ يسبؽ اطالع الطرؼ ا خر 

 مرافعات. 159ـ/ – 7الدفاع ؼ/عمييا كذلؾ ضمانان لحؽ 
يعتبر  رار المحكمة بافياـ ختاـ المرافعة مف القرارات التي تتخذىا المحكمة  بؿ اصدار حكميا 

ك دت مف االسباب التي تبرر فتال النيائي في مكضكع النزاع كبالتالي فاف المحكمة ال تتقيد بو اذا 
فراغ مف المرافعات كافياـ ختاميا فاف ضي المكضكع بعد الاباب المرافعة كير ع تقدير ذلؾ لق

المحكمة مؤلفة مف  اضي كاحد اختم  بنفسو كتبصر باالمر كربما احتاج لقراءة المحضر كانت 
كمرا عة القكانيف ثـ يصدر حكمو بما ا تنع بو نتي ة لذلؾ، أما اذا كانت المحكمة مؤلفة مف ىيئة 
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بحيث ال يشترؾ في ىذه المذاكرة  ير  أم عدة  ضاة ا تمعت الييئة كتذاكرت في االمر سران 
اعضاء الييئة مف القضاة فيبدأ الرئيس بتكضيال الدعكل كالدفع مك زان كيبحث أدلة الطرفيف ثـ 
تستمع الييئة لما يبديو كؿ عضك مف اعضائيا في القضية فاف اكتؼ بمذاكرتيا في ىذا اال تماع 

ص ر در ة ثـ يدلي ىك برأيو فاف اتفقت شرع الرئيس في أخذ آراء االعضاء مبتدءان بالعضك اال
عميو اصدرت المحكمة حكميا حسب ذلؾ كالمخالؼ يدكف ا راء عم  الحكـ اك اتفؽ أ مبيا 

مخالفتو في ذلؾ القرار بتك يعو  بؿ تفييـ الطرفيف بالحكـ الذم استقر عميو، اما اذا تشتت ا راء 
م  العضك اال ؿ در ة أف ينصرؼ كأصر كؿ كاحد عم  رأيو كلـ تحصؿ أ مبية مطمقة ك ب ع

عف رأيو الذم ابداه كيختار أحد ا راء االخرل فينظـ اليو تحقيقان لال مبية المنشكدة كىذا التدبير 
ف كاف بحد ذاتو مخالفان لقاعدة  إف القاضي ال ي بر عم  اتباع رأم  يره( ثـ  ا تضتو الضركرة كا 

ىيئة الخصكـ ليدلي عمييـ بصكرة عمنية كلك يستدعي القاضي اك يستدعي الرئيس اف كانت ىناؾ 
كانت المرافعات  رت سران ألف الحكـ ال يتضمف شيئان سكل االلزاـ اك الرد كال يكشؼ أمران يستحسف 

رأم العضك المخالؼ عند يفيـ لمسامعيف  ـستره كما  د يحصؿ ذلؾ في ا راءات المرافعات كل
االكثرية كما انو ال ي كز اف يفيـ الحكـ إال بعد تفييـ الحكـ بؿ يكتفي بالقكؿ بأف الحكـ صدر ب

تك يع  ميع اعضاء الييئة عميو مع مالحظة انو ال يشترط لتفييـ القرار حضكر الطرفيف فأم 
منيما يحضر يفيـ بو كاذا لـ يحضر أحد منيـ فعندما يرا ع أم منيما يفيـ بو كاخيران يمكف 

 اليو الدعكل(. تعريؼ الحكـ بانو  القرار القاضي الذم تنتيي
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 م:ـــــــتسبيب الحم
تسبيب االحكاـ ىي أىـ ضمانة فرضيا القانكف عم  القضاة اذ ىي مظير  ياميـ بما عمييـ مف 
معاف النظر لتعرؼ الحقيقة التي يعمنكنيا فيما يفصمكف مف  ضايا. كيقصد  كا ب تد يؽ البحث كا 

خذ برأم دكف ا خر كايراد الح ج القانكنية بالتسبيب  بياف االسباب التي دعت المحكمة األ
 كالكا عية التي حممتيا االعتماد عم  ىذا الرأم(.

كدحض الدفكع التي اكردىا الخصـ كبياف أسباب الرفض كالقبكؿ كذكر المادة القانكنية إف أمكف 
 التي تحكـ الكا عة في  رار حكميا.

 ن:ـــــالسباب على نوعيا
 االسباب التي تبرر الكا ع الذم يستخمصو القاضي مف ك ائع الدعكل.: كىي . االسباب الوا عية1
 : كىي االسباب التي تبرر القاعدة القانكنية التي اختارىا القاضي بصدده.. االسباب القانونية2

التسبيب الكا عية تعرض الحكـ لمفسخ اك النقض دكف نقاش  رفاذا اصدر الحكـ خاليان مف عناص
   اف الحكـ في ىذه الحالة يعتبر  ائـ عم  أساس  ير صحيال.كالسبب في ذلؾ يعكد ال

 -أما اذا كاف الحكـ خاليان مف عناصر التسبيب القانكنية في ب التفريؽ بيف أمريف:
 سبيب القانكني فيككف كخمكه مف التسبيب فيفسخ أك يبطؿ.تأ. أف يخمك الحكـ مطمقان مف ال

التسبيب الصحيال مف حيث النتي ة كما لك  ب. أف يقدـ تسبيب مخطكء كلكف يتفؽ باألثر مع
 (213مدني في نطاؽ المسؤكلية المدنية ككاف الصحيال ىك   211صدر الحكـ مستندان إل  ـ/

مدني كلكف مف حيث االثر تطبيؽ المادتيف كاحد. لذا فاف الطعف بذلؾ ال يبطؿ الحكـ حيث 
ف حيث النتي ة، كلكف تطمب تصادؽ عميو محكمة التمييز اك محكمة االستئناؼ حسب االحكاؿ م

 مف المحكمة التي صدر منيا ذلؾ الحكـ تصحيال الخطأ.
 د التسبيبـــــفواو

 . عدـ تحيز القاضي حت  ال تصدر احكامو متأثرة بالعكاطؼ كلكي يككف محؿ احتراـ الخصكـ.1
 . دراسة نطاؽ النزاع دراسة كافية يستخرج منيا صحيال الح ج التي يرتبكه عمييا حكميـ.2
 . تمكيف الخصـك مف دراسة أسباب الحكـ عند الطعف فيو باالستئناؼ اك التمييز.3
 . تمكيف محكمة التمييز اك االستئناؼ بفرض ر ابتيا عم  االحكاـ بسالمة تطبؽ القانكف.4
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 عيوب التسبيب
 -يبطل الحمم اذا تابو عيب من العيوب التالية:

 الخمك مف االسباب أف تككف االسباب متنا ضة. . أف يككف خاليان مف األسباب. كيعتبر بمثابة1
. أف تككف االسباب متعارضة مع منطكؽ الحكـ بحيث ال يمكف حمؿ الحكـ عم  أم سبب منيا 2

 فمثؿ ىذا الحكـ أ ؿ ا ناع لممطمع عميو مف الحكـ الخالي مف االسباب .
                             . أف تككف االسباب عامة م ممة تصمال لكؿ طمب كأف تقكؿ المحكمة 3

 حيث أف المدعي اثبت ما يدعيو بممكية العيف المتنازع عمييا( دكف أف تبيف األدلة التي استند 
 الييا ككيؼ انيا تفيد الممكية.

. أف يككف التسبيب  زئيان بمعن  أف تتعدد طمبات الخصـك كدفكعيـ فال تسبب المحكمة إال 4
 بعضيا كتترؾ البعض بدكف أسباب.

 مــــــار الحمــــــــــآث
اذا ما حؿ مكعد اصدار الحكـ  امت المحكمة بتالكتو في  مسة عمنية كيقـك بتفييمو رئيس 
المحكمة اك القاضي المنفرد كلتفييـ الحكـ أىمية كبيرة اذ ال يصبال الحكـ حقان ألحد الخصميف إال 

 أصدرتو  الحكـ(.بالنطؽ بو كبالنطؽ بالحكـ يخرج النزاع عف كالية المحكمة التي 
كيحكز ح ية الشيء المحكـك بو كتثبيت الحقكؽ التي  ررىا كال تسقط إال بانقضاء مدة التقادـ 

 الطكيمة، مف تاريخ النطؽ بالحكـ تبدأ مدة سقكط الحؽ الثابت فيو بالتقادـ.
ع عميو كي رم تبميغ الحكـ كما تبمغ كر ة الدعكل إال أنو يعتبر الخصـ مبمغ بالحكـ بحصكؿ التك ي

 مف الخصـك أك باثبات االمتناع عف التك يع كال رض مف ذلؾ ىك بياف سرياف مكاعيد الطعف.
أ. اذا حصؿ التبميغ  بالتك يع عم  الحكـ( مف يـك النطؽ بو، فاف اليـك التالي يككف مبدأ لسرياف 

 مدد الطعف.
لطعف مف اليـك التالي ب. اذا لـ يك ع أحد الخصـك عم  الحكـ فانو يتعيف تبمي و كتبدأ مدة ا

 .(مرافعات 172ـ/ لتاريخ التبميغ 
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 مصاريف الدعوى
أنو ي ب الحكـ بمصاريؼ الدعكل عم  الخصـ المحكـك عميو  (مرافعات 66ـ/ – 1ؼ/   ضت

مدعيان كاف أك مدع  عميو. كيمـز الخصـ بالمصاريؼ كلك كاف حسف النية في مباشرة الدعكل كلـ 
 يقع منو أم خطأ اك اىماؿ.

يعتبر الخصـ  د خسر الدعكل اذا كاف مدعيان ك ض  برد الدعكل اك مدع  عميو ك ض  عميو 
 بطمبات خصمو.

اذا حصمت مصالحة في الدعكل تنيي النزاع بيف الخصميف دكف أف يرد فييا نص بشأف 
المحاكـ عم  تحميؿ كؿ خصـ النفقات المدفكعة منو يمتـز مف خسر المصاريؼ فقد در ت 

( التي فرضيا القانكف لمسير في الدعكل فيي تشمؿ الرسـك الدعكل بالم صاريؼ االساسية  الرسـك
القضائية ككذلؾ النفقات التي يستمزميا سير الدعكل كالتحقيؽ فييا كأ رة الخبراء كنفقات الشيكد 
كنفقات انتقاؿ المحكمة لمعاينة الشيء المتنازع عميو اك الكشؼ عميو كتشمؿ كذلؾ مصاريؼ 

حتياطي كيعتبر مف مصاريؼ الدعكل اتعاب المحاماة كيقصد بيا أ كر المحاماة المقررة الح ز اال
 ب  انكف المحاماة كالتي يحكـ بيا عم  الطرؼ الذم خسر الدعكل كليست ىي  انكنا بمك 

االتعاب التي يتفؽ عمييا بيف المحامي كمككمو. اذا تعدد المحكـك عمييـ سكاء كانكا  ميعان مدعيف 
مييـ كال يك د تضامف بينيـ فيحكـ بمصاريؼ الدعكل بقدر ما يصيبو منيا بالنسبة لما اك مدع  ع

خسره منيا كال يطالب كال منيـ ب ميع المصاريؼ عم  سبيؿ التضامف ألف االلتزاـ بالنفقات التزاـ 
شخصي ال يقبؿ الت زئة أما اذا ك د تضامف بيف المحكـك عمييـ في كز أف يطالب أم منيـ 

ؼ كافة ك د يحدث أف يخسر كال الخصميف بعض الطمبات فيحؽ لممحكمة عندئذ أف بالمصاري
 تكزع بينيـ النفقات بنسبة القسـ الذم خسره.
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 مــــــات الحمـــــبيان
الحكـ ك يره مف االحكاـ اال رائية عمؿ شكمي تظير الشكمية في كتابتو كالنطؽ بو الف القانكف ال 

حدد  انكف المرافعات المدنية البيانات التي ي ب اف يشتمؿ عمييا  يعترؼ بحكـ  ير مكتكب ك د
 أسباب الحمم، منطوق الحمم:الحكـ كىي ك ائع الحكـ، 

كىي  زء الحكـ المشتمؿ عم  اسماء الخصـك كالقابيـ كصفاتيـ كمكطف كؿ  م:ــــو اوع الحم. 1
طمبات كدفكع كخالصة ما  منيـ كحضكرىـ ك يابيـ كاسماء ككالئيـ اف كانكا كنص ما  دمكه مف

 استندكا عميو مف االدلة الكا عية كالح ج القانكنية.
ىي االدلة الكا عية كالح ج القانكنية التي بنت المحكمة عم  أساسيا منطكؽ  أسباب الحمم:. 2

 حكميا كتسم  أيضان الحيثيات ألنيا تبدأ بعبارة  حيث أف(،  بما أف( اك في معناىا.
نص ما حكمت بو المحكمة في الطمبات التي عرضيا عمييا الخصـك ىك  منطوق الحمم:. 3

كىذا ال زء مف الحكـ ىك اىـ ا زائو كالذم يتم  شفكيان في ال مسة كبو تحدد حقكؽ الخصـك 
 ح ية كىك الذم يطعف بو المحكـك عميو.لالمحكـك بيا، كذلؾ ىك الذم ي كز ا

زاع كبمصاريؼ الدعكل كبدؿ العطؿ كما أف المنطكؽ يتضمف النصكص المتعمقة بمكضكع الن
كالضرر كبال رامة التيديدية كمت  افيمت المحكمة الحكـ في ب أف ينضـ االعالف في  مـ 

( يكمان كتحتسب كفؽ القاعدة العامة المقررة في مكاعيد المرافعات فال يدخؿ 15المحكمة خالؿ  
 اد المسافة.يـك تفييـ الحكـ في الحساب كال يضاؼ ال  الميعاد المتقدـ ميع

كاذا صادؼ آخر يـك عطمة رسمية امتد ال  يكـ عمؿ بعده، كأخيران ي ب أف يك ع  اضي المحكمة 
اك الييئة عم  نسخة الحكـ االصمية حيث اف الحكـ  ير المك ع ال يعتبر حكمان بؿ ىك م رد 

 مشركع ال  يمة لو.
رط فييا تك يع القاضي اك الييئة اما صكرة الحكـ كالتي تعط  لمف يطمبيا مف الخصـك فانو ال يشت

بؿ يكفي ختـ المحكمة كتك يعو مف المكظؼ المسؤكؿ في المحكمة يفيد مطابقتيا ل صؿ، مع 
مالحظة أنو ال تسمـ نسخة الحكـ ال   ير الطرفيف إال بأمر مف القاضي اك رئيس الييئة كذلؾ 

  بأمر عم  العريضة(.
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 مـــــــــتصحيح الحم
القضية ينتيي النزاع كتنتيي القضية مف يد المحكمة كال ي كز لممحكمة بعد إذا صدر الحكـ في 

ذلؾ تعديؿ الحكـ الصادر حيث يصبال الطريؽ الطبيعي لعال و ىك عف طريؽ الطعف فيو كلكف 
رأم المشرع أف ىناؾ بعض االخطاء ال يحتاج عال يا ال  الطعف با راءاتو الطكيمة كنفقاتو كىي 

 سابية.االخطاء المادية كالح
يقصد بالخطأ المادم الخطأ اك النقص في التعبير كليس الخطأ بالتفكير كمف أمثمتو الخطأ الكا ع 
في اسـ احد الخصكـ اك خطأ في اال راءات كأف يذكر الحكـ  يابي بينما ىك حكـ حضكرم أك 

 الخطأ في عممية حسابية اثرت في الحكـ.
يمة لتعديؿ الحكـ كالتعرض لقكة القضية يشترط في طمب التصحيال أف ال يككف التصحيال كس

ىذا االساس ال ي كز التصحيال اذا ادل ال  الحكـ بطمبات لـ مة النات ة عنيا. كعم  كالمح
يتناكليا الحكـ السابؽ اك ال  زيادة االلتزامات المقضي بيا سابقان اك ال  تعديؿ في تاريخ حساب 

الحكـ الذم  رر الطالؽ القضاء أ فؿ قة بنفقة الفائدة اك في معدليا اك ال  الحكـ لمزك ة المطم
 بيا.

كيشترط كذلؾ طمب تصحيال الحكـ  بؿ رفع االستئناؼ في الدعكل القابمة لالستئناؼ ألف 
باالستئناؼ ينتقؿ المكضكع برمتو كيعيد طرحو عمييا كليا تدارؾ  ميع االخطاء كتتكل  تصحيال 

طمب التصحيال ال  ىذه المحكمة عم  أنو ال الحكـ المحكمة التي اصدرتو كبالتالي ي ب تقديـ 
 يستك ب نظر الطمب مف نفس القاضي الذم اصدر الحكـ.

المتخاصميف اك مف ككيميما كتنظر المحكمة طمب كيقدـ طمب التصحيال مف  بؿ احد الطرفيف 
التصحيال بعد عكدة اطراؼ الخصكمة التي صدر فييا الحكـ المطمكب تصحيحو كبعد االستماع 

تقكـ بتصحيال ما اعترل الحكـ مف خطأ مادم أما اذا ت اكزت المحكمة في  رارىا  أل كاليما
 الصادر بالتصحيال الحدكد كالقكاعد المرسكمة لذلؾ فيككف  رارىا  ابؿ لمطعف بالطرؽ القانكنية.
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 طرق الطعن باالحمام والقرارات
ـ عميو لمكصكؿ ال  اعادة تعريؼ طرؽ الطعف: ىي الكسائؿ القضائية التي  ررىا القانكف لممحكك 

 النظر في الحكـ الصادر عميو بقصد ابطالو اك تعديمو لمصمحتو.
الطعف  د يك و ال   رار المحكمة ذاتو ك د يك و ال  اال راءات كاالكضاع التي البست اصداره. 

اف تخطأ المحكمة في استخالص الك ائع اك في تقديرىا اك تخطأ في تطبيؽ  مثال الحالة االولى
قانكف عم  الك ائع المستخمصة اك تطبؽ  ير القاعدة المتعيف اعماليا فتككف المحكمة في ىذه ال

 الحالة  د  افت العدالة.
اف تككف المحكمة  ير مختصة في نظر الدعكل اك يككف احد الخصـك  ير  ومثال الحالة الثانية

كفؽ ما نص عميو القانكف اىالن لمتقاضي اك  اصر اك اف تفتقر الدعكل ال  ا راء ىاـ لـ يتخذ 
كأف يتعمؽ بتفييـ الحكـ اك بتحريره كسكاء  افت المحكمة العدالة في حكميا اك كاف باطالن فال 

 إال بالطعف فيو بالطرؽ المناسبة. سبيؿ ال  إل اءه
 

 الحممة من طرق الطعن تقوم على التوافق بين فمرتين:
 كـ عادؿ كصحيال.االعتراؼ بح ية االحكاـ التي تفرض اف الح األولى:
اف القاضي مصدر الحكـ فرد مف البشر كال يك د بشر معصـك مف الخطأ كبالتالي فال  الثانية:

يصتكر أف يصدر القضاء حكمان مطابقا لحقيقة الكا ع كما أف الشعكر بعدـ الثقة شعر طبيعي لدل 
 المحكـك عميو.

عم  فتال طريؽ الطعف اماـ  كلمتكفيؽ بيف االعتبارات المتقدمة حرصت التشريعات المختمفة
االحكاـ، كليس معن  ذلؾ أف الحكـ ال ي كز الح ية فيك يحكزىا بم رد صدكره كلكنيا ح ية  مقة 
 ير مستقرة كاذا انقضت المكاعيد كاستنفذت ىذه الكسائؿ ك ب احتراـ الحكـ الصادر مف القضاء 

 أ اك بطالف.كامتنع عم  المتقاضيف أف ي ددكا النزاع ميما شاب الحكـ مف خط
حؽ ا رائي ينشأ نتي ة صدرك الحكـ في الدعكل  ىكىك سمطة اك رخصة اك  الحؽ في الطعف

ليذا ىك حؽ يستقؿ تمامان عف الحؽ في الدعكل كيشترط في نشأتو الخسارة في الدعكل كمية أك 
  زئية.

التي  ىـ الطاعف كالمطعكف عميو كيشترط في الطاعف أف يككف طرفان في الدعكل خصـك الطعف
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صدر الحكـ فييا كي ب أف يككف طعنو حاصالن بذات الصفة التي كانت لو في تمؾ الدعكل كاف 
طعف كاف ال يككف  د  بؿ الحكـ صراحة اك اسقط حقو في ىذا الطعف لتككف لو مصمحة في ا

 اسقاطان صريال اماـ المحكمة بكر ة مصد ة مف الكاتب العدؿ.
كف طرفان في الدعكل التي صدر فييا الحكـ كاف يختصـ أف يك كيشترط في المطعكف عميو أيضان 

بذات صفتو التي كانت لو  بؿ صدكر الحكـ المطعكف فيو، كأف يككف  د استفاد مف الكضع 
 القانكني المطعكف فيو.

 نـــــــراءات الطعـــــاج
لذا ال يخرج الطعف عف ككنو دعكل مك ية ال  المحككـ لو البطاؿ أثر الحكـ الصادر لمصمحتو 

عم  أف يرفع الطعف بعريضة شأنو شأف الدعكل التي ( مرافعات  73ـ/ – 1ؼ/ نص المشرع في 
يحررىا الطاعف كتشمؿ ىذه الدعكل عم  أسباب الطعف التي يستند إلييا الطاعف كبياف مخالفة 
الحكـ المطعكف فيو الحكاـ القانكف ككذلؾ بياف المحؿ الذم اختاره الطاعف ل رض ا راء 

ات القانكنية مع بياف الحكـ المطعكف فيو كتاريخ صدكره كالمحكمة التي أصدرتو ككذلؾ بياف التبمي 
أسماء الخصـك كصفاتيـ كمحؿ ا امتيـ. كيختتـ عريضة الطعف بما يطمب الحكـ فيو كبعد تك يعيا 

 تقدـ لممحكمة.
ب الر كع في إف االىماؿ اك القصكر اك الخطأ في البيانات الكا ب ذكرىا في عريضة الطعف ي 
مف اىـ البيانات تقرير ال زاء عمييا بالبطالف لمقكاعد العامة كيعتبر  بياف الحكـ المطعكف فيو( 

التي ي ب أف تشتمؿ عمييا العريضة عم  أف الخطأ في التاريخ اك في اسـ المحكمة التي اصدرتو 
لر كع ال  صكرة ال يترتب عميو بطالف عريضة الطعف اذ يمكف استدراؾ الخطأ كرفع المبس با

الحكـ أما بياف اسباب الطعف القانكنية كبياف ك كه الطعف اك ما يعاب بو الحكـ المطعكف بو ىك 
 مف أنكاع مخالفة القانكف اك الخطأ فيو.

اف مبدأ الطعف يعتبر مف تاريخ دفع الرسـ أم أف تقديـ ( مرافعات  173ـ/ – 2ؼ/  اضحتك 
ع الرسـ القانكني المفركض كاف ىذا التاريخ ىك المعمكؿ الطعف لممحكمة ال يكفي بؿ البد مف دف

 عميو  انكنان في ترتيب النتائج التي يقررىا القانكف عم  الطعف.
ضة صكر يانو ي ب عم  الطاعف اف يقدـ مع مرفقات العر  (مرافعات  173ـ/ – 3ؼ/  ك ضت

صكر مف مستندات  منيا يبمغ بيا الخصكـ كت رم التبمي ات كفقان لمقانكف كال رض مف تقديـ
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الدعكل ىك تبمي يا لممطعكف لو لتمكينو مف معرفة ماىية المستندات كبياف صحتو ليفكر بمكضكع 
 الطعف كصحتو كيستعد لال ابة عميو.

تقدـ عريضة الطعف لممحكمة التي اصدرت الحكـ اك محكمة الطعف اك محكمة ك كد الطاعف. 
بصرة كير ب ىذا الشخص في الطعف في مثاؿ ذلؾ صدر حكـ عم  شخص مف محكمة بداءة ال

ضة الطعف ال  محكمة بداءة البصرة اك محكمة يالحكـ استئنافان فيستطيع ىذا الشخص أف يقدـ عر 
 استئناؼ البصرة كاذا كاف مقيمان في ب داد مثالن يستطيع اف يقدميا ال  محكمة الطعف في ب داد.

 نــــدد الطعـــم
يكمان( في االستئناؼ  15عشرة أياـ( في الحكـ ال يابي ك  مدة الطعف مف النظاـ العاـ كىي  

يكمان( في القرارات المتعمقة بالتعكيض الصادر مف  61يكمان( في بقية االحكاـ ك   31كالتمييز  
 ل اف شركة التأميف.

مكاعيد الطعف ىي األ اؿ التي بانقضائيا يسقط الحؽ في الطعف بالحكـ كال يمكف تفادم ىذا 
 سبب مف االسباب ما لـ يكف ىناؾ سبب مف أسباب االيقاؼ التي سيأتي ذكرىا.السقكط ألم 

يترتب عم  مضي الميعاد سقكط الحؽ في الطعف في حؽ الخصـك كفي حؽ المحكمة ألنو يعتبر 
مف النظاـ العاـ يتعيف عم  المحكمة أف تقضي بعدـ  بكؿ الطمب مف تمقاء نفسيا عند رفعو بعد 

 لطاعف بؿ كلك تنازؿ المطعكف ضده عف التمسؾ بو  الميعاد(.الميعاد كلك في  يبة ا
يستثن  مف  اعدة سقكط الحؽ في الطعف بمضي المدة في حالة  االسئناؼ المتقابؿ( الذم نصت 

فاذا صدر الحكـ يشتمؿ عم   ضاء لكؿ مف طرفي الدعكل بمعن  أنو  (مرافعات 191ـ/  عميو
د الخصكـ عم  نفسو ميعاد الطعف بينما طعف ا اب ال  كؿ خصـ ال  بعض طمباتو كفكت اح

ا خر في الحكـ بالميعاد  از لمخصـ ا خر أف يرفع استئنافان متقابالن كلك بعد فكات ميعاد اسئنافو 
 لمحكـ بالنسبة إليو.

يبدأ سرياف المدد القانكنية لمطعف مف اليـك التالي لتبميغ المحكـك عميو بكر ة تبميغ االحكاـ 
مي يـ بو اك اثبات امتناعو عف بف اليـك التالي لتك يع الخصـك عم  ذيؿ الحكـ بتالقضائية اك م

الف تك يع الخصكـ اك امتناعيـ عف التك يع يعتبر (مرافعات  161ـ/  التك يع مف  بؿ المحكمة
 كىذا الحكـ يسير عم  كافة المحاكـ. (172، ـ/161ـ/  مي ان بمك ببت

الفترة الزمنية التي ينقضي بانقضائيا الحؽ في الطعف كلكف سبؽ كاف ذكرنا بأف ميعاد الطعف ىك 
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المحكـك عميو اك فقده ألىميتو كما أنيا تقؼ اذا زلت صفة مف مع ىذا فاف ىذه المدد تقؼ بكفاة 
كاف يباشر الخصكمة عف المحككـ عميو كليان اك ككيالن كفقد ىذه الصفة، كمت  تك فت ميؿ الطعف 

ميغ الحكـ ال  الكرثة اك ال  احدىـ في آخر مكطف لممتكف  كأف ببعد تفيي ال تعكد ال  سيرىا إال 
 يقيـ فيو اك مكطف إ امة مف يقـك مقامو مف فقد أىميتو لمتقاضي أك صاحب الصفة ال ديدة.

تبميغ مف ذكركا أعاله فاف مدد الطعف ت دد كتسرم بحقيـ كاممة كال تحسب المدة السابقة بفاذا تـ 
 .(مرافعات 174ـ/– 3ؼ/ المدة ال ديدة عم  ك ؼ االنقطاع مع 

 الطرق القانونية للطعن في االحمام في العراق
 . التمييز.3 . االستئناؼ. 2  . االعتراض عم  الحكـ ال يابي. 1
 . اعتراض ال ير.6 . تصحيال القرار التمييزم . 5  . إعادة المحاكمة . 4

 أواًل: االعتراض على الحمم ال يابي:
ف طرؽ الطعف العادية في االحكاـ ال يابية يرفع ال  نفس المحكمة التي االعتراض طريؽ م

اصدرت الحكـ ال يابي ال ال  المحكمة اعال كييدؼ المحكـك عميو منو لمكصكؿ ال  ال اء اك 
تعديؿ الحكـ الذم اصدر في  يابو كىذا الحؽ يستند ال  حقكؽ الدفاع المقدسة التي يؤدم 

كاـ الف الحكـ ال يابي ب ض النظر عف اسبابو يبق   ير مستكمؿ االخالؿ بيا ال  بطالف االح
دلة العنصر مف عناصر الحكـ القضائي كىك حؽ الدفاع، كلكي يستكمؿ ىذا النقص كتتـ المع

صحيحة بيف طرفي الدعكل أباح المشرع الطعف في مثؿ ىذه االحكاـ عف طريؽ االعتراض عم  
 الحكـ ال يابي.

محكمة اعال مف المحكمة التي اصدرت الحكـ النو ال يتضمف ت ريحان لو االعتراض ال يرفع ال  ال
كال يرفع ال  محكمة أخرل  ير المحكمة التي اصدرتو الف القاعدة  أف ال يسمط القضاء عم  

 القضاء اال اذا كاف االكؿ أعم  در ة مف الثاني(.
عميو ىك المدع  عميو  االعتراض بأنو ال ي ير مركز الخصـك في الدعكل فيبق  المدع يتميز 

كلك كاف ىك المعترض كالمدعي ىك المدعي كلك كاف المعترض عميو كذلؾ ألنو يعتبر امتداد 
 لمدعكل.
إف  ميع االحكاـ ال يابية  ابمة لالعتراض أيان كاف نكعيا كنكع النزاع الذم تصدر فيو  ل:ــــــاألص

ما لـ ينص القانكف عم  خالؼ سكاء صدرت مف محكمة البداءة اك محكمة االحكاؿ الشخصية 
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 ذلؾ.
نص القانكف عم  منع االعتراض في مكاطف متفر ة حيث استثن  القانكف المكاد  االستثناء:

مرافعات كأيضان  177ـ/-1ف فييا عف طريؽ االعتراض استنادان إل  أحكاـ ؼ/عالمستع مة مف الط
يا أف تككف الدعكل  د الحكـ االستئنافي، كذلؾ ككنو  د صدر في مرحمة متأخرة ي مب مع

ك يات نظر الطرفيف كسبؿ دفاعيـ بحيث ال يككف في منع االعتراض حرماف لمخصـ استكممت 
 مف حؽ الدفاع المقدس.

مرافعات تحدثت عف ميعاد االعتراض كىك اال ؿ  الذم ي كز فيو االعتراض الذم  177ـ/-1ؼ/
( أياـ تبدأ مف اليـك التالي 11اله  بانتيائو يمنع رفعو، كميعاد االعتراض كما  ررت المادة أع

 مرافعات. 172لتبميغ الحكـ اك اعتباره مبم ان كي كز االعتراض عم  الحكـ  بؿ التبميغ بو ـ/
 

 اجراءات االعتراض على الحمم ال يابي
يرفع االعتراض بعريضة تشتمؿ عم  البيانات الالزمة في عريضة الدعكل كاشترط القانكف أف 

راض اضافة لذلؾ االسباب التي يستند عمييا المعترض في اعتراضو عم  تحتكم عريضة االعت
 الحكـ.

كي ب أف يككف بياف االسباب كاضحان كصريحان لتمكيف المعترض ضده مف الك كؼ عم  المبررات 
 التي أك تب رفع االعتراض.

نكف رفع يرفع االعتراض عادة ال  المحكمة المختصة التي اصدرت الحكـ ال يابي كلكف ا از القا
 االعتراض بكاسطة المحكمة الكا عة في محؿ ا امة المعترض .

تنظر المحكمة في بادئ االمر بقبكؿ االعتراض شكالن عند تقديمو كفقان لمقانكف كفي خالؿ المدة 
القانكنية فاذا ما ك دت المحكمة أف االعتراض  مدـ بعد انتياء المدة القانكنية كىي عشرة أياـ مف 

تحكـ برد االعتراض كيكتسب عندئذ الحكـ ال يابي  كة الحكـ الحضكرم ، أما ميغ بلمتاليـك التالي 
اذا تحقؽ لممحكمة اف عريضة االعتراض مستكفية لمشركط القانكنية كمقدمة في مدتيا  بمتيا مف 

كمف ثـ نظرت في مكضعيا اذ يترتب عم  االعتراض اعادة النزاع المحكـك فيو الناحية الشكمية 
 أماـ المحكمة التي أصدرت الحكـ لتقضي فيو مف  ديد. يابيان 

إف سمطة المحكمة التي يطرح عمييا النزاع تتحدد بطمبات الخصـك كيككف االعتراض  ائزان بالنسبة 
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لمخصـ ال ائب فقط ألف سمطة المحكمة عند االعتراض تقتصر عم  اعادة النظر في النزاع 
ؾ ال ي كز لممدعي الحاضر في دعكاه عم  المدع  بالنسبة لما حكـ عم  ال ائب كتطبيقان لذل

عمييـ أف يطمب الحكـ عمييـ عند االعتراض عم  ك و الضماف اذا لـ يسبؽ لو طمب ذلؾ في 
 المحاكمة ال يابية.

بعد االنتياء مف المرافعة يحكـ القاضي عم  مقتض  ما يتظاىر لو نتي ة المحاكمة فأما أف يقكـ 
 ك دت المحكمة أنو صحيال كبالتالي تقـك برفض طمبات المعترض.بتأييد الحكـ ال يابي اذا 

أما اذا رأت المحكمة أف المعترض محؽ في بعض  يات الدعكل عدلت الحكـ كاصمحتو كاذا 
تبيف اف التحقيقات التي  رت بالك و ال يابي  ير كافية فتكمميا كلكف ليس ليا اف تعيدىا اما اذا 

بت المعترض دفكعو بالك و القانكني فانيا تقرر إل اء أك إبطاؿ رأت المحكمة اف الحكـ باطؿ أك اث
 الحكـ ال يابي برمتو.

بطاؿ  الحكـ الذم يصدر باالعتراض سكاء برد االعتراض كتصديؽ الحكـ اك  بكؿ االعتراض كا 
الحكـ اك التعديؿ ال زئي  ال يقبؿ االعتراض  يابيان( كالسبب ىك منع تعطيؿ الدعكل. كباعتبار 

ترض عميو سبؽ كاف حضر الدعكل مف  بؿ في مرحمتيا االكل  كابدل ا كالو كاممة كلكف أف المع
 ي كز مرا عة طرؽ الطعف االخرل في الحكـ الصادر في االعتراض كاالستئناؼ كالتمييز.

االعتراض عم  الحكـ ال يابي يك ؼ تنفيذ ىذا الحكـ اال اذا كاف مشمكالن بالنفاذ المع ؿ ما لـ 
ال اء  رارىا القاضي بالتنفيذ المع ؿ فحينئذ يك ؼ تنفيذ الحكـ حت  نتي ة  تقرر المحكمة

 االعتراض.
 ثانيًا االستوناف:

كىك طريؽ مف طرؽ الطعف العادية ييدؼ ال  اصالح الحكـ الصادر مف محاكـ البداءة اما 
 بفسخو كاصدار حكـ  ديد فيو اك تعديؿ الحكـ البدائي.

يو عم  السكاء فال ي كز اف يتمتع بو خصـ دكف آخر ضمانان يعتبر االستئناؼ حؽ لممدع  عم
 لمعدالة كالمساكاة بيف الخصميف كصيانة لحقكؽ الدفاع كاالستئناؼ ال ي كز إال مرة كاحدة.

سمكؾ طريؽ االستئناؼ ىك اخيتارم لمخصـك فال يمزمكف بو ام يمكنيـ التنازؿ عنو كلكف ال يحؽ 
حاكمة كاف يرفعكا النزاع مباشرة اماـ محكمة الدر ة الثانية. ألف ليـ التنازؿ عف الدر ة االكل  لمم

نظاـ التقاضي عم  در تيف يتعمؽ باالختصاص النكعي المتصؿ بالنظاـ العاـ فال ي كز مخالفتو 
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باتفاؽ الخصـك كتفصؿ بو المحكمة مف تمقاء نفسيا فضالن عف أف كظيفة االستئناؼ ىي اصالح 
 ة االكل  فال يمكف بالتالي رفع النزاع مباشرة الييا.محاكـ الدر الخطأ في أحكاـ 

يتميز االستئناؼ عف االعتراض عم  الحكـ ال يابي بأنو يرفع ال  محكمة أعم  مف المحكمة التي 
أصدرت الحكـ المراد الطعف فيو حيث يقصد بو تصحيال ىذا الحكـ مف االخطاء كالعيكب لعدـ 

نكنية تطبيقان صحيحان اك لعدـ تقديرىـ لك ائع الدعكل تقديران تطبيؽ  ضاة الدر ة االكل  المبادئ القا
 محكمة اعال.صحيحان لذا كاف لزامان أف يرفع الطعف ال  

اك مف يقـك مقاميـ كعم  ىذا االساس الخصـك في االستئناؼ ىـ الخصـك في محكمة البداءة 
و اذا صدر حكـ عميو يككف لممدعي اذا رد الدعكل اك حكـ ببعض المدع  بو ككذلؾ لممدع  عمي

بالمدع  بو اك ببعضو ككذلؾ الشخص الثالث الذم طمب دخكلو في الدعكل ك ررت المحكمة 
 بكلو فييا كأصبال محككمان بشيء ما اما اذا رد طمبو فميس لو حؽ االستئناؼ النو لـ يكف طرفان 

 في الدعكل كلكف ىذا ال يمنعو مف طمب الدخكؿ بصفة شخص ثالث في الدعكل.
يصال االستئناؼ اذا لـ تكف لممستئنؼ مصمحة مف الطعف أم الفائدة كالفائدة ىنا تنحصر في كال 

 التضرر مف منطكؽ الحكـ االبتدائي.
 

 االحمام الجاوز استونافيا
التي تزيد القاعدة التي اخذ بيا المشرع العرا ي اف الدعاكل التي تقبؿ االستئناؼ ىي الدعاكل  .1

عبرة في ذلؾ ىي بما يطمبو المدعي أماـ المحكمة البدائية كليس ( دينار كال1111 يمتيا عم   
العبرة بما حكمت بو المحكمة ألف أىمية النزاع عند الخصـك انما تتحدد بقيمة المطمكب فيو 
كليس بقيمة ما تقضي بو المحكمة كالنو ال ي كز  عؿ القاضي ىك الحكـ في ما ي كز 

 استئنافو مف احكاـ كما ال ي كز.
 59صرؼ احد الطرفيف النظر عف بعض المدع  بو كانقص دعكاه طبقان لػ ـ/كاذا ما

مرافعات فالعبرة بالطمبات الختامية اك النيائية ألف الحكـ يككف بناءان عم  ىذه الطمبات ال 
 عم  ما  اء بعريضة الدعكل.

رتبة اك تعديؿ تاريخ التك ؼ عف الدفع ككؿ المنازعات المتتتعمؽ باشيار االفالس كؿ دعكل  .2
عم  االفالس كالتي تقضي بتطبيؽ  كاعد االفالس ميما بم ت  يمتيا أم بصرؼ النظر عف 
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  يمة الدعكل فيي تعتبر  ابمة لالستئناؼ.
 دعاكل تصفية الشركات كذلؾ بالنظر ألىميتيا.  .3
 

 مدة االستوناف
ان( ك اية يقصد مف مدة االستئناؼ  اال ؿ الذم بانقضائو يسقط الحؽ بالطعف في الحكـ استئناف

المشرع مف تحديد مدة االستئناؼ ىي عدـ ابقاء االحكاـ عرضة لالل اء مدة طكيمة كاف تستقر 
 الحقكؽ الثابتة الصحابيا في أ صر زمف ممكف.

( يكمان تبدأ مف اليـك التالي لتبميغ الحكـ سكاء كاف حضكريان اك  يابيا اك 15ميعاد االستئناؼ  
االكؿ لمتبميغ كلكف اليـك األخير يحتسب دائمان الف الميعاد ليس  اعتباره مبم ان كال يحسب اليـك

كامالن كاذا ك ع اليـك األخير يـك عطمة امتد اال ؿ ال  اليـك الذم يميو. أما اذا كاف يـك العطمة 
ضمف المدة أم في كسطيا فال تمتد المدة أم اف مدة العطمة تحتسب مف مدة االستئناؼ كي كز 

 ( مرافعات.172ستئناؼ  بؿ ك كع التبميغ عمال بالمادة  رفع الطعف بطريؽ اال
وىو اليوم التالي لو وع استثن   انكف المرافعات مف القاعدة العامة بالنسبة لممبدأ مدة االستئناؼ 

 التبليغ عدة حاالت:
اذا صدر الحكـ البدائي استنادا عم  كر ة مزكرة فاف ميعاد االستئناؼ في ىذه الحاؿ يبدأ  .1

ظيكر الكر ة مزكرة با رار مرتكبو كتابة اك تاريخ الحكـ بثبكت التزكير. كصكرة  مف تاريخ
ذلؾ اف يصدر الحكـ بناءا عم  كر ة ال يعمـ المحككـ عميو بانيا مزكرة ثـ ينكشؼ لو 
تزكيرىا بعد فكات مدة االستئناؼ با رار مف خصمو اك مف مرتكب التزكير اك بحكـ مف 

ة في  ضية أخرل فيت دد لممحكـك عميو  حكـ استئناؼ محكمة  زائية اك محكمة مدني
ر الدليؿ القاطع عم  تزكير المستند الذم بن  عميو كيبدأ ميعاد االستئناؼ  ك الحكـ( بظي

في ىذه الحالة مف تاريخ اال رار بالتزكير اك الحكـ بو فاذا استأنؼ المحكـك عميو الحكـ في 
ؼ كظير تزكير الكر ة باحدل الطريقتيف ميعاد االستئناؼ كصدر حكـ في ىذا االستئنا

المذككرتيف فال ي كز لممحككـ عميو استئناؼ الحكـ االبتدائي مرة اخرل كانما ي كز الطعف 
 فيو بطريقة اعادة المحاكمة.

اذا صدر الحكـ البدائي بناءا عم  ع ز المحكـك عميو تقديـ كر ة  اطعة بالدعكل ككانت  .2
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ظيرت الكر ة بعد ذلؾ ففي ىذه الحالة يبدأ ميعاد  ىذه الكر ة مح كزة بفعؿ خصمو ثـ
االستئناؼ مف يـك ظيكر ىذه الكر ة كاشترط القانكف اف تككف الكر ة في ىذه الحالة مؤثرة 

 بالحكـ لصالال المحكـك عميو كاف تككف مخفاة بفعؿ الخصـ ال بفعؿ ال ير.
 ال ش : .3
 شيادة الزكر:   .4

 
 اجراءات الطعن عن طريق االستوناف

االستئناؼ يككف بعريضة ترفع ال  محكمة االستئناؼ المختصة مباشرة اك ال  المحكمة التي رفع 
 اصدرت الحكـ البدائي.

مباشرة تس ؿ العريضة بالس ؿ الخاص اذا  دمت عريضة االستئناؼ ال  محكمة االستئناؼ 
اريخيا كما بمغ المستأنؼ بتتكيستكفي الرسـ القانكني عنيا كتحدد المحكمة مكعد لمنظر فييا ك 

تبميغ المستأنؼ عميو كفقان لمقانكف كتشعر المحكمة التي اصدرت الحكـ البدائي بك كع  ي رم
 االستئناؼ كبطمب منيا ارساؿ اضبارة الدعكل المستأنفة.

اما اذا رفعت عريضة االستئناؼ بكاسطة المحكمة التي اصدرت الحكـ المستأنؼ فاف ىذه 
لرسـ القانكني كتس ؿ العريضة بالس ؿ كترسؿ العريضة مع المحكمة ىي التي تتكل  استيفاء ا

اضبارة الدعكل ال  محكمة االستئناؼ مباشرة بدكف أم طمب كفي كال الحالتيف يككف تاريخ 
 استيفاء الرسـ مبدل لالستئناؼ.

اذا لـ يقدـ لالستئناؼ بعريضة عم  الك و المتقدـ فاف المحكمة تحكـ ببطالف االستئناؼ ام رده 
 الحاؿ اذا لـ يدفع الرسـ. ف ككذلؾلـ ي عؿ عم  الك و الذم رسمو القانك النو 

ي ب أف تشتمؿ عريضة االستئناؼ اضافة لمشركط العامة في عريضة الدعكل بياف المحؿ 
يما كصفاتيما بالمختار الذم اختاره المستأنؼ ل رض التبميغ كيشترط بياف اسـ المستأنؼ عميو كلق

كـ المستأنؼ كالمحكمة التي اصدرتو كتاريخ صدكره كمكضكعو ككذلؾ كمينتييما ككذلؾ بياف الح
يشترط بياف تاريخ تبميغ الحكـ ال  المستأنؼ لتحيط المحكمة عممان أم أف الحكـ المستأنؼ مقدمان 
في المدة القانكنية ككذلؾ ي ب أف تتضمف عريضة االستئناؼ عم  بياف االسباب التي يستند الييا 

بالحكـ البدائي ككذلؾ بياف الطمبات، فمثال لك كاف المستأنؼ يطمب تعديؿ المستأنؼ في الطعف 
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 الحكـ اك ال اءه فيتعيف اف يذكر ذلؾ صراحة.
 تد ق محممة االستوناف االعتراض من الناحية التملية فنالحظ:

( يكما فاذا لـ يكف كذلؾ 15ىؿ اف تقديمو في ظرؼ المدة القانكنية باالستئناؼ كىي   .1
 ال كمف تمقاء نفسيا. ضت برده شك

اذا كانت عريضة االستئناؼ  ير مشتممة عم  اسباب االستئناؼ فاف المحكمة ايضا تقكـ  .2
برد االستئناؼ شكال بناءا عم  طمب الخصـ الف البطالف ىنا مقرر لمصمحة المستأنؼ 

 عميو.
معيف بنظر أما بالنسبة  لمحضكر كال ياب( اذا لـ يحضر المستأنؼ كالمستأنؼ عميو في اليـك ال

( يكما تبدأ مف تاريخ آخر معاممة اك ا راء 31دعكل االستئناؼ تترؾ الدعكل ال  المرا عة لمدة  
اك مرافعة  رت عم  الدعكل، فاذا مرت المدة كلـ يرا ع الطرفاف تبطؿ عريضة الدعكل 

لسقكط اك االستئنافية كال ي كز ت ديدىا بعد ذلؾ الف االستئناؼ يككف عم  حكـ مك كد كال يبطؿ ا
 االبطاؿ  الحؽ الذم تضمنو الحكـ كانما تبطؿ الدعكل كا راءاتيا(.

أما اذا حضر احد الطرفيف كت يب الطرؼ ا خر ر ـ تبمي و فاف محكمة االستئناؼ تمضي في 
ؿ فييا طبقا الحكاـ القانكف كيككف الحكـ الصادر في ىذه الحالة  ير  ابؿ صنظر الدعكل اك تف

 تراض  ير  ائز في القضايا االستئنافية بؿ يقبؿ الطعف تمييزان.لالعتراض، الف االع
 

 االستوناف المتقابل:
 د يككف كؿ مف طرفي الدعكل محككمان لو اك محككما عميو فيككف لكؿ منيما حؽ استئناؼ الحكـ 
باعتباره محككمان عميو، فاذا كاف الحكـ بدائيان كطعف في كؿ منيما باالستئناؼ سمي االستئناؼ 

 كؿ منيما  استنئاؼ اصميا( كسمي الثاني منيما  استئنافا متقابال(.اال
يتميز االستئناؼ االصمي عف المتقابؿ باسبقية احدىما عف ا خر ك ّدر المشرع باف احد الخصـك 

ككالىما محككما لو كمحككما عميو  د يفكت ميعاد االستئناؼ عم  نفسو أبالدعكل االصمية 
يستأنؼ فاذا خاب ظنو كتقديره كرفع خصمو استئنافا ك د ا خر نفسو اعتمادان عم  أف خصمو لـ 

 في مأزؽ مف الظمـ البقاء فيو.
انتياء ال مسة  ؿكليذا اباح المشرع لو  ر ـ تفكيتو ميعاده اف يعكد كيرفع استئنافا متقابال(  ب
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 االكل  المعينة لممرافعة في االستئناؼ.
 :يتترط لقبول االستوناف المتقابل ما يلي

 أف يككف ىناؾ استئناؼ اصمي. .1
 ك كد مصمحة متقابمة لممستأنؼ.  .2
 أف يقدـ استئنافو  بؿ انتياء ال مسة االكل  المعينة لممرافعة في االستئناؼ االصمي. .3

 الدرق بين االستوناف االصلي والمتقابل:
ة أما االستئناؼ المتقابؿ فانو ال يتقيد بام مد ( يومًا.15مدة االستوناف االصلي ىي ) .1

 كلكنو يشترط اف يقدـ  بؿ انتياء ال مسة االكل  المعينة لممرافعة في االستئناؼ االصمي.
 .االستوناف المتقابل ال يخضع لتروط االستوناف االصلي .2

تنظر محكمة االستئناؼ في الدعكل االستئنافية عند تكفر الشركط القانكنية في الدعكل فتقرر 
 ي موضوع الدعوى االستونافية وتقرر ما يلي:ف بكؿ االستئناؼ شكال كبعد ذلؾ تنظر 

اذا تحقؽ لمحكمة االستئناؼ اف الحكـ الصادر مف محكمة البداءة  : تيييد الحمم البداوي .أ 
صحيال كمكافؽ لمقانكف كليس في ا كاؿ المستأنؼ ما يبطؿ ىذا الحكـ فتؤيده كتقضي برد 

 االعتراضات االستئنافية مع بياف أسباب الرد تفصيال.
اذا ك دت محكمة االستئناؼ اف في ا راءات الحكـ البدائي نقصا :  الحمم البداوياصالح  .ب 

اك خطأ مف حيث الشكؿ اك مف حيث المكضكع فعمييا عند ذلؾ اف تقدـ باكماؿ النقص اك 
تصحيال الخطأ دكف الم كء ال  فسخ الحكـ ما داـ ىذا الخطأ اك النقص ال اثر لو عم  

 ررت محكمة البداءة مثال عدـ استماع الشيادة الف  الحكـ مف حيث النتي ة، كما لك
دنانير فقضت برد الدعكل ليذا السبب كعند  11المنقكؿ المستحؽ تزيد  يمتو عم  

االستئناؼ ك دت محكمة االستئناؼ انيما ي كز في ىذه الحالة سماع الشيادة كاستمعت 
ي في ىذه الحالة بتصديؽ الييا كلكنيا لـ تأتي مكافقة لمدعكل فاف محكمة االستئناؼ تقض

الحكـ البدائي مف حيث النتي ة بعد االشارة ليذا الخطأ في  رارىا لتككف محكمة البداءة 
 عم  بينة مف االمر.

: اذا ك دت محكمة االستئناؼ اف النكا ص كاالخطاء التي تالفتيا فسخ الحمم البداوي  .ج 
تو مخالفان لمقانكف كما لك باالصالح ذات اثر بيف في نتي ة الحكـ اك كاف الحكـ في ذا
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حكمة محكمة البداءة برد الدعكل لبطالف عريضتيا اك اف الدعكل ليست مف اختصاصيا 
كردت الدعكل فاف محكمة االستئناؼ في ىذه الحالة تقضي بفسخ الحكـ البدائي كمو اك 
بعضو كتحكـ في الدعكل بحكـ  ديد حسب ما تراه مكفؽ لمقانكف شكال كمكضكعا ام اف 

مة االستئناؼ تفصؿ في اساس الدعكل بعد فسخ الحكـ البدائي كمو اك بعضو كتصدر محك
حكما  ديدان دكف اف تعيد الدعكل ال  محكمة البداءة باعتبار اف محكمة االستئناؼ تكمؿ 

 كتستدرؾ ما فات محكمة البداءة.
 

 اآلثار المترتبة على االستوناف
لبدائي اذا لـ يكف  د شرع فيو، كك فو اف كاف  د شرع يترتب عم  رفع االستئناؼ منع تنفيذ الحكـ ا

فيو، فبم رد ابراز المحكـك عميو بمديرية التنفيذ استشيادا بك كع االستئناؼ عم  الحكـ المكدع 
لمتنفيذ يتحتـ عم  مديرية التنفيذ اف تقرر تأخير تنفيذ الحكـ المذككر لنتي ة االستئناؼ، كيستثن  

ككف الحكـ مقترنان لمتنفيذ المع ؿ، فانو يستمر في ىذه الحالة عم  التنفيذ مف ك ؼ التنفيذ حالة ما ي
 اال اذا  ررت محكمة االستئناؼ ابطاؿ ىذا القرار.

كير ع سبب ك ؼ التنفيذ اف الحكـ االستئناؼ  ابال الف يفسخ برمتو في محكمة االستئناؼ اك اف 
يتعذر تداركو كىذا فيو م افاة لركح يعدؿ ىذا الحكـ كليذا يخش  مف التنفيذ ك كع ضرر  سيـ 

 العدالة.
اف مصير ا راءات التنفيذ التي شرع بيا اك تمت  بؿ ك كع االستئناؼ متعمقة بمصير الحكـ ذاتو، 
فاذا ما فسخ الحكـ البدائي امتنع المضي بالتنفيذ كسقط ما يككف  د تـ مف ا راءاتو كك ب اعادة 

كاذا عدؿ الحكـ بنتي ة االستئناؼ في رم التنفيذ ضمف  االمكر ال  ما كانت عميو  بؿ مباشرتو،
الحكـ المعدؿ، كي ب اف يكتسب الحكـ االستئنافي بالفسخ اك التعديؿ  الحدكد التي ال يمس

  الدر ة القطعية( حت  تستمر مديرية التنفيذ بالمعامالت اك تعيد الحاؿ ال  ما كانت عميو.
 

 ادة المحاممة:ـــــــــثالثا: اع
اعادة المحاكمة طريقا مف طرؽ الطعف  ير العادية تيدؼ ال  اعادة فحص النزاع مف  تعتبر

 ديد اماـ نفس المحكمة، كما ترمي ال  محك الحكـ ذاتو ليعكد مركز طالب االعادة ال  ما كاف 
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 عميو  بؿ صدكر الحكـ ليتمكف بذلؾ مف مكا ية النزاع مف  ديد.
انيا تعرض عم  ذات المحكمة التي اصدرت الحكـ، تشبو اعادة المحاكمة االعتراض مف حيث 

كلكنيا تتميز عنو بككنيا ال تتناكؿ سكل االحكاـ القطعية كال تقبؿ اال استناد لسبب مف االسباب 
 المعينة في القانكف عم  سبيؿ الحصر.

كىي تتميز عف االستئناؼ بانيا ال تعرض عم  محكمة عميا بؿ عم  نفس المحكمة التي اصدرت 
 كبانيا تستند ل سباب معينة.  الحكـ

كتشبو اعادة المحاكمة التمييز بانيا ال يرفعاف اال االسباب معينة كتختمؼ عنيا في انيا ترفع ال  
 نفس المحكمة في حيف اف التمييز يرفع ال  محكمة اعال.

كاالحتكاـ التي ي كز فييا الطعف بطريقة اعادة المحاكمة ىي االحكاـ الصادرة مف محكمة 
ة كاخيرا محاكـ شخصيستئناؼ اك محكمة البداءة اك محاكـ االحكاؿ الشخصية اك المكاد الاال

 .العمؿ
 أسباب اعادة المحاممة

 ي كز الطعف بطريقة اعادة المحاكمة في  انكف المرافعات اذا ك د سبب مف االسباب التالية:
ل ش ىك كؿ اذا ك ع مف الخصـ ا خر في الدعكل  ش مف شأنو التأثير في الحكـ كا .1

اعماؿ الخداع الكاذبة التي يعمد عمييا الخصـ ليخدع المحكمة، فتعتقد الباطؿ صحيحان 
كتحكـ بناءان عم  ىذا التصكر لصالحو. كما يعتبر  شان كما ال يعتبر يترؾ لتقدير 

 المحكمة.
كيمـز اف يصدر ال ش مف الخصـ اك ككيمو، فال  يمة لم ش الذم يصدر مف ال ير، كاف 

 ا ال ش اثناء نظر المحكمة، كاف يككف ىذا ال ش  د اثر عم  حكـ المحكمة.يقع ىذ
اذا حصؿ بعد الحكـ عم  ا رار كتابي بتزكير االكراؽ التي أسس عمييا اك  ضي بتزكيرىا  .2

اعادة المحاكمة اذا كانت المحكمة  د استندت في حكميا عم  كر ة مزكرة، ي كز طمب 
 :ويثبت مون الور ة مزورة في الحاالت التاليةال ير، سكاء أكاف التزكير بفعؿ الخصـ اك 

 اذا ا ر الخصـ كتابة ككف الكر ة التي استند عمييا الحكـ مزكرة. . أ
 اذا حكمت محكمة ال زاء ككف الكر ة مزكرة. . ب

 كيشترط اف يككف اال رار اك الحكـ بالتزكير  د حصؿ بعد صدكر الحكـ في الدعكل.
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 كـ عميو بشيادة الزكر.بني الحكـ عم  شيادة شاىد كحاذا  .3
اذا كاف الحكـ مبنيا عم  كر ة ي كز اثباتيا بشيادة الشيكد ثـ ثبت بعد ذلؾ اف شيادة احد 
الشيكد التي ليا اثر عم  نتي ة الدعكل كالحكـ بيا كانت شيادة زكر، فيصبال الحكـ 

 معرضان ال  الطعف باعادة المحاكمة.
 ا يلي:ويتترط في التيادة لمي تمون تيادة مزورة م

اف تثبت شيادة الزكر اماـ  ية  ضائية، فاال رار خارج م مس القضاء بشيادة الزكر ال  . أ
 عبرة لو، ما لـ يحكـ عم  الشاىد ب ـر شيادة الزكر.

اف يككف صدرك الحكـ بشيادة الزكر بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو كاف يكتسب الحكـ  . ب
 در ة الثبات.

  اكراؽ منت ة في الدعكل كاف خصمو  د حاؿ اذا حصؿ طالب االعادة بعد الحكـ عم .4
دكف تقديميا. يشترط في السند اف يككف صالحا بتأييد طمبات اك دفاع الخصـ في الدعكل 

 المنظكرة.
حت  يمكف اعتبارىا ذات أثر في  ضاء المحكمة. كيترؾ تقدير ذلؾ ال  محكمة المكضكع 

 ديـ المستند ال  المحكمة.كيشترط أيضان اف يككف الخصـ  د حاؿ بيف خصمو كبيف تق
ضان أف يككف الخصـ  د حاؿ بيف خصمو كبيف تقديـ المستند ال  المحكمة، فمك كيشترط أي

اف السند مثال  د ضاع بفعؿ طالب االعادة ثـ ك ده بعد ذلؾ اك اف السند  د اخف  بفعؿ 
شخص آخر دكف تكاطئ مع الخصـ فاف اعادة المحاكمة ال تقبؿ كي ب أف يحصؿ 

طالب اعادة المحاكمة عم  ىذه األكراؽ بعد صدكر الحكـ المطعكف فيو كاف تككف  الخصـ
 حاضرة في يده عند طمب اعادة المحاكمة.

 مدة طلب اعادة المحاممة
( يكمان تبدأ مف اليـك التالي لظيكر ال ش اك اال رار بالتزكير مف 15مدة اعادة المحاكمة ىي  

حكـ فيو عم  شاىد الزكر اك اليـك الذم ظيرت فيو الكر ة  فاعمو اك الحكـ بثبكتو اك اليكـ الذم
 المزكرة المخفية التي حيؿ دكف تقديميا.
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 اجراءات طلب اعادة المحاممة
اال راءات ما ىي اال اعادة رؤية الدعكل التي صدر فييا حكـ  طعي كتككف بعريضة تقدـ ال  

 :ى االعادة ما يليتتضمن عريضة دعو نفس المحكمة التي اصدرت الحكـ كي ب اف 
الذم يقؼ خصمان في ىذه الدعكل اسـ كؿ مف طالب اعادة المحاكمة كاسـ الشخص  .أ 

 كمحؿ ا امتيما كالمحؿ الذم يختاره طالب االعادة ال ؿ التبميغ بو.
 الحكـ المطمكب االعادة فيو كخالصتو.بياف   .ب 
ب مدة  بكؿ طمب تاريخ الحكـ كتاريخ تبمي و ال  المحككـ عميو ليتسن  لممحكمة احتسا  .ج 

 اعادة المحاكمة. 
 اسباب اعادة المحاكمة اك السبب الذم نص عميو القانكف. .د 

ال  المحكمة التي اصدرت الحكـ سكاء كانت محكمة البداءة اك االحكاؿ يقدـ طمب االعادة 
الشخصية اك االستئناؼ اذ ال ي كز ل يرىا اف ترل الدعكل مرة أخرل. فاذا لـ يتحقؽ أم مف ذلؾ 

المحكمة  راران برد طمب االعادة مف الناحية الشكمية، أما اذا تكفرت النقاط أعاله تتخذ  تتخذ
المحكمة  رارىا بقبكؿ العريضة مف الناحية الشكمية، كمف ثـ تد ؽ العريضة اذا كانت مبنية في 

فعة طمب االعادة بعد  مع الطرفيف كاالستماع ال  دفع كادعاء كؿ منيما. كبعد االنتياء مف المرا
تصدر المحكمة  رارىا اما بتعديؿ ال ية التي أك بت االعادة اذا كانت مؤثرة في نتي ة الحكـ، اك 
تعديؿ الحكـ اما اذا ظيرت ليا أنيا  ير مؤثرة فييا فتقرر تأييد الحكـ كيحؿ ىذا الحكـ ال ديد في 

 مكضكع النزاع محؿ الحكـ الذم أبطؿ بسبب اعادة المحاكمة.
نتي ة طمب اعادة المحاكمة يقبؿ االستئناؼ كالتمييز كلكنو ال يقبؿ اعادة الحكـ الذم يصدر 
 المحاكمة مرة أخرل.

مع مالحظة أف المحكمة عندما يقدـ ليا طمب اعادة المحاكمة تمتـز في النظر بالسبب الذم اكرده 
كىذا  طالب االعادة كال يحؽ ليا ت اكز ذلؾ كالسبب في ذلؾ أف اعادة المحاكمة أ يزت لمضركرة

 يعني انو ال ي كز لمقاضي التكسع فييا.
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 رابعًا: التمييز
كىك طريؽ  ير اعتيادم مف طرؽ الطعف باالحكاـ ك اىية كانت ىذه االحكاـ اك  يابية. كيقصد 
منيا  تد يؽ االحكاـ كالقرارات الصادرة مف المحاكـ كافة( لتبيف ما اذاكانت مكافقة لمقانكف فتقرر 

 لمقانكف فتقرر نقضيا كاعادة االكراؽ م ددان ال  المحكمة التي اصدرت الحكـ. تصديقيا اك مخالفة
تقـك بالتمييز محكمتاف ىما محكمة التمييز كمحكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية فيما يتعمؽ 
بمحكمة التمييز تعتبر الييئة القضائية العميا في القضاء العرا ي تش ميا ىيئة مؤلفة مف اكبر 

 ة كاكسعيـ عمما كاكثرىـ تمرنا في ممارسة النظر في الدعاكل كاصدار الحكـ فييا.القضاة در 
ال يقصد الطعف اماميا اعادة طرح النزاع مرة ثانية حيث اف محكمة التمييز ليست در ة ثالثة 
لمتقاضي بؿ يقصد الطعف اماميا بتقدـ مف صدر ضده حكـ اك  رار مف محكمة ادن  كي د في 

 البان تد يقو اماـ محكمة أعم .خمالن أك نقصان ط
التمييز كطريؽ مف طرؽ الطعف يككف تارة  كازم لمشخص كتارة ك كبي لو عم  المحكمة اف 

ز لتد يقيا تمييزا حيث ال يمكف تنفيذ مثؿ ىذه القرارات اال بعد يكمة التميحترسؿ  رارىا ال  م
ؼ كالنيي عف المنكر اك في مصاد ة محكمة التمييز عمييا لك كعيا في نطاؽ االمر في المعرك 

م اؿ االحكاؿ الشخصية اك حماية االشخاص الذم ىـ بحا ة لحماية كالص ار كذكم العاىات 
 العقمية اك لحماية الماؿ العاـ في الدعاكل المتعمقة ببيبت الماؿ.

اما فيما يخص محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية فاف ىذه المحكمة ليست محكمة كاحدة كانما 
ت ىذه المحاكـ في عدة مناطؽ ككانت ال اية مف اي ادىا تخفيؼ العبئ عف كاىؿ محكمة ك د

 التمييز. 
فرؽ  انكف المرافعات بيف االحكاـ كالقرارات التي تميز لدل محكمة التمييز كتمؾ التي تميز لدل 

 بصفتيا التمييزية. االستئناؼمحكمة 
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 ممة التمييزأوال: االحمام والقرارات التي تميز امام مح
 : نص  انكف المرافعات عم   كاز الطعف بطريقة التمييز باالحكاـ التالية: . االحمامأ
 . االحكاـ الصادرة عف محكمة االستئناؼ بصفتيا االستئنافية.1
( دينار كلـ 1111 يمتيا عم   . االحكاـ الصادرة مف محكمة البداءة في الدعاكل التي تزيد 2

 ضده ككانت دعاكل االفالس لتصفية الشركات بالشرط السابقة. يا مف صدر الحكـفيستأن
 ( دينار.1111( دينار ل اية  511. االحكاـ الصادرة مف محكمة البداءة فيما ي اكز  يمتيا  3
. االحكاـ الصادرة مف محكمة البداءة في الدعاكل التابعة لرسـ مقطكع كالدعاكل  ير مقدرة 4

 القيمة.
 محاكـ االحكاؿ الشخصية كمحاكـ المكاد الشخصية . . االحكاـ الصادرة مف5
 (.87/ سنة 71. االحكاـ الصادرة مف محاكـ العمؿ حسب  انكف العمؿ ر ـ  6

اذا كانت صادرة مف محاكـ ( مرافعات  216ـ/  كىي القرارات التي تنص عمييا :ب. القرارات
 االستئناؼ اك االحكاؿ الشخصية اك العمؿ.

( يكمان تبدأ مف اليـك التالي لتبميغ الحكـ اك 31عف تمييزان في االحكاـ ىي  مع مالحظة أف مدة الط
( أياـ اما مدة 11اعتباره مبمغ عدل االحكاـ الصادرة مف محاكـ االحكاؿ الشخصية فمدة تمييزىا  

 الطعف تمييزا في القرارات فيي سبعة اياـ تبدأ مف اليـك التالي لتبميغ القرار اك اعتباره مبم ا.
 -نيان: االحكاـ كالقرارات التي تمييز اماـ محكمة االستئناؼ بصفتيا التمييزية:ثا

 أ. االحمام
 ( دينار.511دعاكل الديف كالمنقكؿ ل اية    .1
 دعاكل ازالة الشيكع في المنقكؿ كالعقار ميما بم ة  يمة الماؿ.  .2
 دعاكل تخمية المأ كر ميما بم ة  يمة اال رة.  .3
 ( دينار.511كيض عنيا اذا رفعت بالتبعية كلـ تت اكز  دعاكل الحيازة كطمب التع  .4
 ( اك ا ؿ.511( دينار اك بقية الديف اذا كاف  511دعاكل اال ساط المستحقة ل اية    .5
 الدعاكل التي تشير  كانيف خاصة ال  انيا مف اختصاص محكمة البداءة.  .6
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 ب. القرارات
              لتمييزيػػػػػة ىػػػػػي المنصػػػػػكص عمييػػػػػا فػػػػػي القػػػػػرارات التػػػػػي تميػػػػػز امػػػػػاـ محكمػػػػػة االسػػػػػتئناؼ بصػػػػػفتيا ا

 (مرافعات  216المادة / 
 81/ سػػنة  45اذا كانػػت صػػادرة مػػف محكمػػة البػػداءة كالقػػرارات الصػػادرة بمك ػػب  ػػانكف التنفيػػذ ر ػػـ 

  ػػانكف االسػػتمالؾ(. مػػع مالحظػػة اف مػػدة التمييػػز  1981/ سػػنة  12كالقػػرارات بمك ػػب  ػػانكف ر ػػـ 
ل حكػػاـ تبػػدأ مػػف اليػػـك التػػالي لتبميػػغ الحكػػـ اك اعتبػػاره مبمػػغ، كسػػبعة ايػػاـ  ىػػي عشػػرة ايػػاـ بالنسػػبة

 بالنسبة لمقرارات تبدأ مف اليـك التالي لتبميغ القرار اك اعتباره مبمغ.
 

 حاالت الطعن بطريق التمييز
 عؿ المشرع طريؽ الطعف في االحكاـ تمييزا طريقا مباحا لكؿ مف صدر ضده  ػرار اك حكػـ ككػاف 

مرافعػػػات أسػػػباب يمػػػـز  213فػػػي دعػػػكل امػػػاـ محكمػػة أدنػػػ  منيػػػا ك ػػػد عػػػيف المشػػرع كفػػػي ـ/خصػػما 
تكفرىا في الحكـ حت  يكػكف  ػابال لمطعػف كالبػد مػف تػكفر سػبب كاحػد عمػ  اال ػؿ مػف تمػؾ االسػباب 

 التي عينيا  انكف المرافعات كالتي اطمؽ عمييا مصطمال  احكاؿ الطعف(.
ف مػا اشػتمؿ عميػو الحكػـ المطعػكف فيػو مػف العيػكب التػي كعم  الطػاعف أف يعػيف فػي عريضػة الطعػ

 تستمـز النقض.
 أحكاؿ الطعف التي نص عمييا  انكف المرافعات ىي:

. الػدعكل اذا مان الحمم  د بني على مخالدة للقانون او خطي فـي تطبيقـو او عيـب فـي تيويلـو .1
، كمػػػا تتػػػألؼ مػػػف تتػػػألؼ عػػػادة مػػػف كسػػػائؿ كا عيػػػة كىػػػي الك ػػػكد المػػػادم ك ػػػائع الػػػدعكل المػػػدعاة

 العناصر القانكنية.
فػػاذا تثبتػػت المحكمػػة مػػف الك ػػائع الماديػػة اعطػػت مػػا يناسػػبيا مػػف القكاعػػد القانكنيػػة ثػػـ يصػػدر الحكػػـ 

 بمك ب ما طبقتو مف تمؾ القكاعد.
لما كاف نشاط القاضي في تطبيؽ حكـ القانكف عم  فيػـ الكا ػع ىػك ا تيػاد فػي القػانكف فالخطػأ فيػو 

 القاعدة القانكنية المنطبقة اك لخطأ في تأكيميا اك بالعدكؿ ال   اعدة ال تنطبؽ.ة يقع اما بمخالف
العمؿ بنص  انكني ال يحتمؿ التأكيػؿ كال خػالؼ فػي ك ػكب االخػذ بػو  كالمخالفة لمقانكف تككف بترؾ

فػػػي الػػػدعكل اك الحكػػػـ بػػػدكف االسػػػتناد الػػػ   اعػػػدة  انكنيػػػة. كػػػأف تحكػػػـ المحكمػػػة با تيادىػػػا مػػػع اف 
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نكف  د بيف ك و الحكـ في تمؾ الدعكل مثاؿ ذلؾ ا فاؿ المحكمة نػص  ػانكني، كمػا لػك رفضػت القا
مػػػدني. اك  ػػػزأت اال ػػػرار  491الشػػػيادة فػػػي عقػػػد بػػػيف الػػػزك يف كبيػػػذا تكػػػكف  ػػػد خالفػػػت احكػػػاـ ـ/

 مدني.  471المكصكؼ بخالؼ احكاـ المادة 
كنية ال تنطبػؽ عمييػا كػأف ي ػزأ ا ػرار كيككف الخطأ في تطبيؽ القانكف بالعمؿ في الدعكل بقاعدة  ان

ال يقبػػػػؿ الت زئػػػػة اك يقبػػػػؿ االثبػػػػات فػػػػي شػػػػيادة الشػػػػيكد عمػػػػ  التصػػػػرؼ القػػػػانكني الػػػػذم يزيػػػػد عمػػػػ  
 ( دينار. 5111 

كيقع العيب في تأكيؿ القانكف في اعطاء الػنص الكا ػب التطبيػؽ معنػ   يػر حقيقػي كمػا لػك فسػرت 
 كالطمب. ضلتزاـ بانخفاض االسعار نتي ة العر الحكادث االستثنائية المك ب العادة في اال

كيشػػػترط فػػػي نقػػػض الحكػػػـ بسػػػبب المخالفػػػة لمقػػػانكف اك الخطػػػأ فػػػي تطبيقػػػو كتأكيمػػػو اف تك ػػػد  اعػػػدة 
 انكنية يمكف رد فيـ الكا ع الييا كاف يككف  د أخطأ في تطبيقيا كاف تككف المسألة التي ك ػع الخطػأ 

ي ػػػب اف يسػػػتند الحكػػػـ عمػػػ  ىػػػذا الخطػػػأ اك تمػػػؾ فييػػػا  ػػػد عرضػػػت اك تعرضػػػت ليػػػا المحكمػػػة كمػػػا 
 الكا عة.

اك الخطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف اك العيػػب فػػي تأكيمػػو يقصػػد بيػػا  فاف بنػػاء الحكػػـ عمػػ  مخالفػػة القػػانك 
 سمطة محكمة التمييز في مرا بة تطبيؽ القانكف.

: المقصػػػػكد باالختصػػػػاص ىػػػػك اذا مــــان الحمــــم  ــــد صــــدر علــــى خــــالف  واعــــد االختصــــاص .2
الكظيفي اك النكعي اك المكاني كاالختصاص األخير ال يعتبر مف النظاـ العػاـ لػذا االختصاص 

ك ػػب عمػػ  الخصػػـ الػػدفع أمػػاـ محكمػػة المكضػػكع عنػػد المباشػػرة بتقػػديـ دفكعػػو ك بػػؿ الػػدخكؿ فػػي 
مكضػػكع الػػدعكل كي ػػب تقديمػػو عمػػ  كػػؿ دفػػع آخػػر كال ي ػػكز الػػدفع بػػو ألكؿ مػػرة امػػاـ محكمػػة 

يس مف النظاـ العاـ بؿ كضػع لمصػمحة الخصػـ امػا  كاعػد االختصػاص التمييز ألف ىذا الدفع ل
الكظيفي كالنكعي فيي مف النظاـ العاـ يستطيع الخصـ التمسؾ بيا في أم حالػة تكػكف الػدعكل 
عمييا كفي  ميع مراحميا كاذا تبيف لمحكمة التمييز مخالفة المحكمة لقكاعد االختصػاص فعندئػذ 

صػػاحبة االختصػػاص فػػي نظرىػػا اك تقػػرر المحكمػػة التػػي  حيػػؿ الػػدعكل الػػ  محكمػػة المكضػػكعت
  ضت برفض النظر بالدعكل بزعـ عدـ اختصاصيا ىي المختصة في ذلؾ.

 اذا و ع في االجراءات االصولية التي اتبعت عنـد رؤيـة الـدعوى خطـي مـؤثر فـي صـحة الحمـم .3
مراعاتيػػا سػػكاء  كاعػػد اال ػػراءات عمػػ  نػػكعيف نػػكع يتعمػػؽ بالنظػػاـ العػػاـ أم أف المحكمػػة ممزمػػة ب
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كحصػػكؿ المرافعػػة ب مسػػة  يػػر عمنيػػة فػػي  يػػر االحػػكاؿ التػػي  اطمػػب االطػػراؼ ذلػػؾ اك لػػـ يطمبػػك 
 ي كز فييا لممحكمة  عؿ ال مسة سرية.

أمػػػا النػػػكعي الثػػػػاني فمػػػف حػػػؽ الخصػػػػـك اف يتمسػػػككا باثارتػػػو كػػػػبطالف التبمي ػػػات اك مخالفػػػة  كاعػػػػد 
ة الخصػـك انػو ال يصػال التمسػؾ حالمتعمقػة بمصػم االختصاص المكاني. القاعدة العامة في البطالف

. اال راء الذم كضع لمصمحة الخصـك اما  ير مؤثر في نتي ة الحكـ كحػدكث بو إال مف ذم حؽ
خطأ في كر ة الدعكتية كحضر الخصػـ اك لػـ ي يػب الخصػـ عمػ  التبمي ػات التحريريػة لكنػو حضػر 

االصػػػكلية ال تػػػؤثر فػػػي صػػػحة الحكػػػـ المرافعػػػة كا ػػػاب عنػػػد اسػػػتدعاء الػػػدعكل فكػػػؿ ىػػػذه االخطػػػاء 
 كبالتالي ال تستك ب النقض.
ر الخصـ شيكده اك عدـ تكميؼ المحكمة لمخصـ الذم ع ز عػف ضاما االخطاء ال كىرية كعدـ ح

االثبات مػف طمػب تحميػؼ خصػمو اليمػيف اك عػدـ انتخػاب خبػراء فػي امػكر تسػتدعي الخبػرة اك عػدـ 
 صحة الحكـ كتستك ب نقضو. تك يعيا الحكـ فكؿ ىذه االسباب تؤثر في

ـــدعوى. 4 ـــي ندـــس موضـــوع ال ـــا ض حممـــا ســـابقا صـــدر ف                : نصػػػت عمػػػ  ذلػػػؾ صـــدور حمـــم ين
كسػػبب الطعػػف تمييػػزا فػػي ىػػذه الحالػػة ىػػك تنػػا ض الكا ػػع بػػيف حكمػػيف ( مرافعػػات  213ـ/ – 4ؼ/ 

 الية:ويجب لقيام ىذه الحالة توفر التروط التة تصادريف في ذات الدعكل بصكرة با
أ. صدرك حكميف متنا ضيف عم  اف يكػكف الحكػـ االكؿ  ػد اكتسػب در ػة البتػات امػا الحكػـ الثػاني 

 فمـ يكتسب در ة البتات بؿ طعف فيو خالؿ المدة القانكنية لمتمييز.
عمػػ  اف يكػػكف الحكمػػا  ػػد صػػدرا مػػف محكمتػػيف اك محكمػػة كاحػػدة تػػابعيف لػػذات ال يػػة القضػػائية ام 

  ية القضاء المدني.
ب. اف يككف الحكماف صادريف في ذات النزاع كبيف الخصـك انفسيـ اك مف يقـك مقاميما مف كلػي 
اك كصػػػػي اك ممثػػػػؿ الشػػػػركة اك الػػػػكارث أم اف تكػػػػكف الػػػػدعكتاف متحػػػػدتيف فػػػػي المكضػػػػكع كالسػػػػبب 

.  كالخصـك
ف ج. أف يكػػكف التنػػا ض كا عػػا فػػي منطػػكؽ الحكمػػيف كبالتػػالي ال تػػأثير لمتنػػا ض ل سػػباب مػػا لػػـ تكػػ

 تمؾ االسباب مرتبطة بالحكـ ارتباطا كثيقا.
اذا صػدر الحكػػـ بػرد الػػدعكل مػف  يػػة االختصػاص، كالحكػػـ الثػاني  ضػػ  بػرد الػػدعكل  مثـال ذلــك:

  ىػك منطػػكؽ دعػػكاه كحمػؼ خصػػمو اليمػيف القانكنيػة فػػاف منطػكؽ الحكمػػيفلع ػز المػدعي عػػف اثبػات 
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اف كػاف التنػا ض  ػد حصػؿ فػي اسػباب  رد الدعكل( فال يعتبػر ذلػؾ تنػا ض فػي منطػكؽ الحكمػيف ك 
 الحكميف ذا ي كز تصديؽ الحكـ الثاني مف حيث النتي ة.

                               . يعػػػػػػػػػػرؼ الخطػػػػػػػػػػأ ال ػػػػػػػػػػكىرم فػػػػػػػػػػي الحكػػػػػػػػػػـ اذا و ــــــــــع فــــــــــي الحمــــــــــم خطــــــــــي جــــــــــوىري. 5
و ال لػب فػي ا ػراءات الحكػـ انػا بأنو مخالفة القانكف كاكضاعو فػي اصػدار الحكػـ كتحريػره( النػو ال 

 يدرؾ عدـ مراعاتيا اال حيف اصدار الحكـ اك بعد اصداره.
 مرافعات أمثمة عم  ما يعتبر خطأ  كىرم كىي: 213ـ/ – 5 دمت ؼ/

حيانان بمكضػكع الػدعكل أتتألؼ الدعكل عادة مف ك ائع اك ما يطمؽ عمييا  :الخطي في الوا ع .أ 
ه الك ائع ال  سػبب  ػانكني الذم يككف محؿ الخصاـ بيف اطرافيا. كيحاكؿ كؿ طرؼ اسناد ىذ

كتكػػكف عندئػػذ كظيفػػة القضػػاء فػػي كيفيػػة تكييػػؼ ىػػذه الك ػػائع اكالن كفػػي كيفيػػة  عميػػا منسػػ مة 
 كانطباؽ القانكف عمييا ثانيان.

كأل ؿ بمكغ ىذه النتي ة البد لمقاضي مف فيـ الكا ع في الدعكل كفيػـ حكػـ القػانكف فػي ىػذه الكا عػة 
كييؼ( كيػػػتـ تكييػػؼ ك ػػػائع الػػدعكل بالتثبػػت أكالن مػػػف صػػحتيا كذلػػػؾ كتعػػرؼ عمميػػة فيػػػـ الكا ػػع بػػػ الت

 بتقدير كسائؿ اثباتيا كفي ىذا الم اؿ لـ يترؾ المشرع لمقاضي الحرية المطمقة في تقدير االدلة.
فنػػػرل أف المشػػػرع  ػػػد عػػػيف طػػػرؽ االثبػػػات ك ػػػكة كدر ػػػة كػػػؿ كاحػػػد بشػػػكؿ يمتنػػػع فيػػػو عمػػػ   اضػػػي 

بح ة استعماؿ سػمطتو التقديريػة فػي تػر يال كسػائؿ االثبػات التػي المكضكع الخركج عما تعيف  انكنا 
تعتمػػد عمػػ  القناعػػة الشخصػػية كر ابػػة محكمػػة التمييػػز عمػػ  ىػػذه السػػمطة التػػي لمقاضػػي فػػي فيمػػو 
لتكييؼ كا ع الدعكل ال تنصب عمػ  بحػث االدلػة اك كيفيػة تر يحيػا كلكػف فػي كيفيػة انطبػاؽ الكا ػع 

ف فػػػي ىػػػذه العمميػػػة ا تيػػػاد فػػػي فيػػػـ القػػػانكف. ك ػػػد يقػػػع  اضػػػي كرده الػػػ  حكػػػـ القػػػانكف ك كاعػػػده ال
المكضكع في خطأ كيصبال االمر عندئػذ خاضػع لر ابػة محكمػة التمييػز أم انيػا تنظػر فيمػا اذا كػاف 
 رد ك ائع الدعكل لمقاعدة التي تشمميا كاف صحيحيا، اـ انو  د حصؿ الرد ال   يرىا مف القكاعد.

تػػـز القاضػػي فػػي البػػت فػػي كػػؿ طمػػب اك دفػػع  ػػدـ تقػػديما يم عــدم الدصــل فــي بعــض الطلبــات: .ب 
صحيحا فاف حدث اف سكت عف البت في أم طمب مقدـ اليػو كال فػرؽ فػي كػكف ىػذا السػككت 
نػػػػاتج عػػػػػف ا فػػػػاؿ صػػػػػريال داؿ عمػػػػػ  عػػػػدـ انتبػػػػػاه المحكمػػػػػة اك اف المحكمػػػػة ضػػػػػمنت الطمػػػػػب 

 المسككت عنو ككيفيتو ضمف طمب آخر.
ة القانكنيػػة بسػػبب تػػأخير فػػي تنفيػػذ الكفػػاء بػػااللتزاـ ثػػـ طمػػب كمػػا لػػك طمػػب الخصػػـ الحكػػـ بالفائػػد
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تعكيضػػو عػػف ضػػرر لحقػػو بسػػبب خطػػأ آخػػر لممػػديف مسػػتقبؿ عػػف أسػػباب التػػأخير فػػالحكـ بأحػػد 
ىػػذه الطمبػػيف عمػػ  اعتبػػار اف احػػدىما يتضػػمف ا خػػر يعتبػػر مك بػػان لػػنقض الحكػػـ لك ػػكد خطػػأ 

  كىرم فيو.
 مم بامثر مما طلبوه: الدصل بتيء لم يدعى بو الخصوم او الح .ج 

كتظير ىذه الحالة عند تعدد الخصـك في الدعكل فيتقدـ البعض منيـ بطمبات فػال يصػال الحكػـ 
ال يككف الحكـ معرضان لمنقض بنص القانكف.  بيا لمف لـ يسبؽ لو التقديـ بتمؾ الطمبات كا 

ت المحكمػػة كمػػا كيعتبػػر الحكػػـ بػػاكثر ممػػا تقػػدـ بػػو الخصػػـ سػػببان يك ػػب نقػػض الحكػػـ. فػػاذا حكمػػ
بػػاكثر ممػػا اراد المػػدعي اك بػػاكثر ممػػا دفعػػو المػػدع  عميػػو يكػػكف بػػذلؾ  ػػد خالفػػت القػػانكف الػػذم 

 الـز اطراؼ الدعكل بتحديد كتعييف ما يطمبكف الحكـ بو.
الحمم على خالف ما ىو ثابت في محضر الـدعوى او علـى خـالف داللـة االوراق والسـندات  .د 

 المقدمة من الخصوم.
ت المحاكمة كاالدلة الكتابية المقدـ فييا االسػاس الػذم تعتمػد عميػو الػدعكل تؤلؼ محاضر  مسا

كما تـ خالليا مف ا راءات كاحداث. فتدكيف كؿ ما يدكر في ال مسة مف ا كاؿ يكردىا الخصػـك 
شفاىان اك ك ائع تقع اماـ المحكمة اك  ػرارات اك ا ػراءات تتخػذىا المحكمػة اثنػاء سػير المحاكمػة 

                    ابيػػػػػػػػة تػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػ  ك ػػػػػػػػكع تمػػػػػػػػؾ االحػػػػػػػػداث لػػػػػػػػذا نػػػػػػػػص  ػػػػػػػػانكف المرافعػػػػػػػػاتكػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه ادلػػػػػػػػة كت
عمػػ  ك ػػكب تػػدكيف مػػا يػػدكر فػػي ال مسػػة مشػػترطا اف ي ػػرم ذلػػؾ ( مرافعػػات  61ـ/ – 2ؼ/  

تحػػت اشػػراؼ المحكمػػة كمػػا عمػػ  الخصػػـك كعمػػ  مػػف يػػدلي بقػػكؿ كعمػػ  القاضػػي اف يك ػػع عمػػ  
ك ػائع اك بنػاء  جاتىي سندات رسمية ال ي ػكز اسػتن ىذه المحاضر. فمحاضر  مسات المحاكمة

ادلة الحكـ عم  خالؼ ما  اء فييػا فمػا ىػك مػدكف فييػا يصػبال ح ػة عمػ  ال ميػع حتػ  يطعػف 
فيو بالتزكير اما ما ىك  ير مدكف فال عبػرة بػو كيعتبػر  يػر مك ػكد كال ي ػكز سػماع دليػؿ عمػ  

ـ القضػػائي المسػػتند عمػػ  ك ػػائع ال سػػند ك ػػكده كبالتػػالي يسػػتطيع المحكػػـك عميػػو أف يطعػػف بػػالحك
ليػػا فػػي محاضػػر  مسػػات المحاكمػػة اك اكراؽ الػػدعكل كالسػػندات المبػػرزة فييػػا كفػػي ىػػذه الحالػػة 

 يعتبر الحكـ القضائي كا ع في خطأ  كىرم.
كمػػف االمثمػػة عمػػ  مػػا كرد اعػػاله اذا مػػا ثبػػت الحكػػـ اف المػػدع  عميػػو  ػػد اعتػػرؼ فػػي محضػػر 

ىذا المحضر ك د اف المدع  عميو  د انكر الػدعكل اك كػاف القاضػي ال مسة كلدل الر كع ال  
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 د فسر العقد عم  خػالؼ معنػاه اك اسػتند عمػ  خػالؼ داللػة االكراؽ كمػا لػك اثبػت القاضػي اف 
مدة االي ار منتيية في حيف اف عقد االي ار ال يتضمف ذلؾ اك اف الثمف الػؼ دينػار ك ػاء فػي 

 كـ في مثؿ ىذه االحكاؿ يتعيف نقضو.دينار فاف الح 511سنة البيع انو 
: كالمقصكد مف التنػا ض فػي منطػكؽ الحكػـ اف بعضو لبعضاذا مان منطوق الحمم متنا ضًا  .ق 

الفقػػػػرة الحكميػػػػة التػػػػي تكػػػػكف مكضػػػػكع تنفيػػػػذ الحكػػػػـ فػػػػي مديريػػػػة التنفيػػػػذ تسػػػػتند عمػػػػ  أساسػػػػيف 
تكػػكف كا بػػة  متنا ضػػيف بحيػػث ي عػػؿ تنفيػػذ الحكػػـ مسػػتحيالن لك ػػكد  مػػكض الم مػػف الفقػػرتيف

التنفيػػذ كمػػا لػػك  بمػػت المحكمػػة بقبػػكؿ المقاصػػة التػػي تمسػػؾ بيػػا المػػدع  عميػػو ك ضػػت بػػالحكـ 
نفسو اف يدفع المديف بو لممدعي، اك كما لك ردت المحكمة ممكية العقار ك ضت بػالحكـ نفسػو 

 بالزاـ المدع  عميو بالتعكيض عف استحقاؽ المدعي لمعقار.
اف فقػػداف الشػػركط القانكينػػة فػػي الحكػػـ ي عمػػو  طو القانونيــة:اذا مــان الحمــم غيــر جــامع لتــرو  .ك 

عرضة لمطعف كمف ىذه االمكر مسػائؿ متعمقػة بتشػكيؿ المحاكمػة كتأليفيػا كعػدد القضػاة ك يػر 
ذلػػؾ مػػف القكاعػػد الػػكاردة فػػي  ػػانكف المرافعػػات المتعمقػػة بنظػػاـ المرافعػػة ككيفيػػة اصػػدار الحكػػـ 

 كتحريره كبما ي ب اف يشتمؿ عميو.
 

 نـــــراءات الطعاج
يقػػدـ طمػػب الطعػػف فػػي الحكػػـ بطريػػؽ التمييػػز بعريضػػة مػػف نسػػختيف ترفػػع الػػ  المحكمػػة المختصػػة 
بالطعف مباشرة اك بكاسطة المحكمة التي اصدرت الحكـ المطعػكف فيػو اك عػف طريػؽ محكمػة محػؿ 

 ا امة طالب التمييز.
 ي ب اف تشتمؿ عريضة التمييز عم  ما يمي:

يـ كمحػػؿ ا ػػامتيـ كاسػػـ المحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ المييػػز كتػػاريخ تبميػػغ اسػػماء الخصػػـك كشػػيرت
المميز مع بيػاف اسػباب الطعػف. كيخػتـ الطمػب بمػا يطمػب الحكػـ فيػو كتك يػع عريضػة التمييػز  الحكـ

مرافعػػػات عػػػف حالػػػة الطعػػػف  بحكػػػـ بػػػدائي صػػػادر  211ـ/ – 3مػػػف المميػػػز اك ككيمػػػو تحػػػدثت ؼ/
( دينػػػار 1111لالسػػػتئناؼ فػػػي الػػػدعاكم التػػػي تزيػػػد  يمتيػػػا عمػػػ    بدر ػػػة اكلػػػ ( كىػػػك الحكػػػـ القابػػػؿ

 كدعاكل االفالس كما يتفرع عف التفميسة كدعاكل تصفية الشركات.
فانػػو  ػػد نصػػت الفقػػرة عمػػ  اف  يرفػػؽ الممييػػز بعريضػػتو التمييزيػػة استشػػيادا مػػف محكمػػة االسػػتئناؼ 
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و القانكنيػػة( كال ػػرض مػػف ذلػػؾ ىػػك يفيػػد عػػدـ تقػػديـ اسػػتئناؼ عػػف الحكػػـ البػػدائي المػػذككر كفػػي مدتػػ
ـ رفػػػع االسػػػتئناؼ عنػػػو فػػػي مدتػػػو القانكنيػػػة مػػػف الطػػػرؼ ا خػػػر كذلػػػؾ منعػػػا لتنػػػا ض التأكػػػد مػػػف عػػػد

 االحكاـ.
مميز ىذا االستشياد بالعريضة فعم  محكمة التمييػز اف تقػرر اعتبػار الطعػف التمييػزم كاذا لـ يرفؽ 

 الييا.المقدـ الييا مستأخرا حت  تقديـ ذلؾ االستشياد 
مرافعػػات عمػػ  محكمػػة التمييػػز اذا رفػػع الييػػا طعػػف عػػف حكػػـ بػػدائي صػػادر بدر ػػة  216كاك بػػت ـ/

اكلػػ  ككػػاف  ػػد رفػػع عػػف ىػػذا الحكػػـ اسػػتئناؼ فػػي الك ػػت نفسػػو فػػاف عمػػ  محكمػػة التمييػػز أف تقػػرر 
 اعتبار الطعف التمييزم مسػتأخرا( الف النظػر فػي الطعػف يػؤدم الػ  تقطيػع اكصػاؿ الػدعكل كتعقيػد 
سػػػيرىا كتنػػػا ض االحكػػػاـ فييػػػا فضػػػالن عػػػف الحا ػػػة الػػػ  تقػػػديـ طعػػػف  ديػػػد فػػػي الحكػػػـ الصػػػادر مػػػف 

 محكمة االستئناؼ.
كيترتػػػػب عمػػػػ  مػػػػا  ررتػػػػو ىػػػػذه المػػػػادة ىػػػػك  اسػػػػتأخار نظػػػػر الطعػػػػف التمييػػػػزم حتػػػػ  صػػػػدكر الحكػػػػـ 

اف الحكػػـ االسػػتئنافي( اف الحكػػـ االسػػتئنافي  ػػد يصػػدر بتأييػػد الحكػػـ البػػدائي اك بتعديمػػو كعمػػ  ىػػذا فػػ
البدائي ال يككف محالن لمطعف تمييزان إال في حالة التأييد اما في حالة االخرل كىي التعػديؿ فمػـ يبقػ  

 محؿ لمطعف التمييزم النو  د فسخ.
ليػا الطعػف مباشػرة الػ   ـكعم  الممييز دفع الرسـك القانكنيػة الػ  المحكمػة المختصػة بػالطعف اذا  ػد

عكف اك محكمة محؿ ا امػة المميػز اذا  ػدـ الييػا عريضػة الطعػف المحكمة التي اصدرت الحكـ المط
 .(مرافعات 217ـ/  – 4ؼ/  كيعتبر تاريخ دفع الرسـ اساسان الحتساب مدة التمييز

ة مػػف المحكمػػة التػػي ك فػػاذا  ػػدـ الطعػػف الػػ  المحكمػػة المختصػػة بػػالتمييز فانيػػا تطمػػب اضػػبارة الػػدع
 رة خاصة لكؿ طعف.اصدرت الحكـ المميز كينظـ  مـ المحكمة اضبا

اما اذا  دـ الطعف لممحكمة التي اصدرت الحكـ المطعكف فيو فانيا تقـك بارساؿ العريضػة التمييزيػة 
مػػع اضػػبارة الػػدعكل الػػ  المحكمػػة المختصػػة بػػالطعف. امػػا اذا  ػػدـ الطعػػف الػػ  محكمػػة محػػؿ ا امػػة 

المحكمػة االخيػرة بطمػػب  المميػز فانيػا تقػـك بارسػاؿ العريضػة الػ  المحكمػة المختصػة بػالطعف كتقػـك
 اضبارة الدعكل مف المحكمة التي اصدرت الحكـ.

الطعف في الحكـ بطريػؽ التمييػز ال ينقػؿ النػزاع لمحكمػة التمييػز لكػي تحكػـ بػو مػف  ديػد كمػا ينقمػو 
االسػػػتئناؼ لمحكمػػػة الدر ػػػة الثانيػػػة بػػػؿ ينحصػػػر اختصػػػاص محكمػػػة التمييػػػز عمػػػ  مرا عػػػة الحكػػػـ 
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اليػو مػف الخطػأ فػي تطبيػؽ القػانكف عمػ  فػرض صػحة الك ػائع الثابتػة بػو،  المميز كالبحث فيما يعن 
الف محكمة التمييز ليست در ة ثالثة لمتقاضي فيي ال تفصؿ في النزاع فػاذا نقضػت الحكػـ اعادتػو 

ليذا فقد نص القانكف أف محكمة التمييز اك المحكمػة المختصػة  ال  المحكمة لتفصؿ فيو مف  ديد،
الطعػف مػف خػالؿ اكراؽ القضػية فػاذا كانػت المحكمػة  ػد سػارت فػي الػدعكل  بنظر الطعف تنظر في

 ككفؽ احكاـ القانكف كاالصكؿ صد ت المحكمة المختصة بنظر الطعف الحكـ المميز.
امػػػػا اذا ظيػػػػر ليػػػػا عيػػػػب فػػػػي تطبيػػػػؽ القػػػػانكف اك فػػػػي تفسػػػػيره اك فػػػػي تأكيمػػػػو اك اخطػػػػأت فػػػػي اتبػػػػاع 

يػػد لمحكمتػػو لتصػػحيال خطأىػػا. كىػػذه اال ػػراءات ال اال ػػراءات خطػػأ  ػػكىرم فػػاف ىػػذه المحكمػػة تع
 219ـ/ – 1تستدعي حضكر الطرفيف الف الطرفيف  د اسػتنفذا ا كاليمػا لػدل محكمػة المكضػكع ؼ/

 مرافعات.
 

 حضور الخصوم امام محممة التمييز:
 .219ـ/ – 1( مرافعات عدـ حضكر الخصـك اماـ محكمة التمييز ؼ/219االصؿ كفقا لممادة  

ىػػك حضػػكرىـ بػػاذف مػػف محكمػػة التمييػػز لالستيضػػاح مػػنيـ عػػف بعػػض النقػػاط ال امضػػة  االسػػتثناء
لػػػدييا فػػػي الػػػدعكل التػػػي لػػػـ تسػػػتطع تبيانػػػو مػػػف اكراؽ الػػػدعكل. اذا حضػػػر الخصػػػـك فانيػػػا تسػػػتمع 

 ال كاليـ عند حضكرىـ اك حضكر احدىـ اذا تخمؼ ا خر عف الحضكر كتـ تبمي و.
ر، كلمحكمػػة التمييػػز أف تػػأذف لمخصػػـك بتقػػديـ بيانػػات كتػػدكف مػػا يتحصػػؿ ليػػا مػػف ذلػػؾ فػػي المحضػػ

 ديػػدة تؤيػػد بيانػػاتيـ كدفػػكعيـ فتقبػػؿ مػػنيـ مػػا يقدمكنػػو مػػف ذلػػؾ كتضػػعو مكضػػع التػػد يؽ  مػػع سػػائر 
اكراؽ الػػػدعكل. فممحكمػػػة التمييػػػز اف تتخػػػذ أم ا ػػػراء آخػػػر يعينيػػػا فػػػي الكصػػػكؿ الػػػ  الحقيقػػػة فػػػي 

مف ذكم االختصاص الفني عػف بعػض النقػاط الفنيػة القضية كالبت فييا مثؿ اف تستكضال المحكمة 
الػػكاردة فػػي تقريػػر الخبػػراء كت مػػب اضػػبارة أم دعػػكل تسػػيؿ حسػػـ القضػػية كػػاف ت مػػب اضػػبارة دائػػرة 

 التس يؿ العقارم اك التسكية ك يرىا مف الدكائر الرسمية اف كانت ذات عال ة في الدعكل.
 ـ المحكمة المختصة بنظر الطعف تمييزان؟س/ ىؿ لمخصـك احداث دفكع  ديدة اك ادلة  ديدة اما

مرافعات تناكلت مكضكع السؤاؿ اعاله  حيػث اف الطعػف بػالحكـ تمييػزان بعكػس  219ـ/ – 3ج/ ؼ/
االسػػتئناؼ ال يطػػرح مكضػػكع النػػزاع امػػاـ محكمػػة التمييػػز بعناصػػره الكا عيػػة كالقانكنيػػة لتفصػػؿ مػػف 

ف فيػػو مػػف زاكيػػة مػػدل تمشػػيو مػػع القػػانكف  ديػػد فػػي الكا ػػع كالقػػانكف بػػؿ يطػػرح فقػػط الحكػػـ المطعػػك 
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 باالسباب التي ادل  بيا(.ضمف الحدكد التي رسميا طالب التمييز  ئيان كمبد
فالدعكل اماـ المحكمة المختصة بنظر الطعف تمييزان تتميز بأنيا ليست الػدعكل التػي عرضػت عمػ  

دة ينحصػػر نطا يػػا فػػي محكمػػة الدر ػػة االكلػػ  اك عمػػ  محكمػػة الدر ػػة الثانيػػة كانمػػا ىػػي دعػػكل  ديػػ
البحث في مخالفة الحكـ المطعكف فيو لمقانكف عم  اف تككف المخالفة مما تمسؾ بو الطاعف كسػب 

 لمطعف.
فمف ناحية اكل  يتحدد نطاؽ الػدعكل امػاـ المحكمػة المختصػة بنظػر الطعػف تمييػزان بػػ محؿ الطعػف( 

دكف  يره مف االحكاـ الصادرة  دكف  يره لذلؾ يقتصر نطاؽ الدعكل ىذا عم  الحكـ المطعكف فيو
فيػػو بػػؿ  ػػزء مػػف ىػػذا الحكػػـ محػػؿ  ففػػي المحاكمػػة، كمػػا اف الػػدعكل ال تشػػمؿ كػػؿ الحكػػـ المطعػػك 

المطعػػكف ضػػده التمسػػؾ امػػاـ محكمػػة التمييػػز بالػػدفكع التػػي سػػبؽ لػػو ابػػدائيا امػػاـ الطعػػف، كال ي ػػكز 
 محكمة المكضكع ك ضت برفضيا.
 اـ المحكمة المختصة بالتمييز ال  نظر المكضكع. كمف ناحية ثانية ال تمتد الدعكل ام

مما تقدـ يظير اف القاعدة ىي أنو  ال ي كز لمخصـك احداث دفكع  ديدة كال ايراد ادلػة  ديػدة امػاـ 
 المحكمة المختصة بالتمييز(.

فقاعػػػدة منػػػع الطمبػػػات ال ديػػػدة تأخػػػذ امػػػاـ المحكمػػػة المختصػػػة بػػػالتمييز مػػػدل ابعػػػد مػػػف مػػػداىا امػػػاـ 
الستئناؼ فال ي كز التقدـ اماـ ىذه المحكمة ليس فقػط بطمبػات  ديػدة كانمػا ايضػا باسػباب محكمة ا

 ديدة النو ال يمكف اف يعاب عم  محكمة المكضػكع انيػا لػـ تبحػث سػببا لػـ يطػرح عمييػا طالمػا اف 
ر ابػػػة المحكمػػػة المختصػػػة بػػػالتمييز بقانكنيػػػة الحكػػػـ المطعػػػكف فيػػػو تنطمػػػؽ مػػػف عناصػػػر النػػػزاع كمػػػا 

 عم  محكمة المكضكع.طرحت 
كمػػا يعتبػػر طمبػػان اك دعػػكل  ديػػدة الطمػػب بفسػػخ العقػػد بعػػد الطمػػب بػػبطالف ىػػذا العقػػد ككػػذلؾ الطمػػب 
بفسػػخ بيػػع السػػتحقاؽ بعػػض المبيػػع بعػػد الطمػػب بػػالزاـ البػػائع بػػالتعكيض كمػػف طمػػب بممكيػػة عقػػار  ػػد 

 اشتراه ال ي كز الطعف بانو  د كرثو.
اف ت ػػػرم تحقيػػػؽ  ديػػػد اك اف تسػػمع بينػػػو الف كافػػػة الك ػػػائع  كال ي ػػكز لممحكمػػػة المختصػػػة بػػالطعف

التػػي اثبتتيػػا محكمػػة المكضػػكع تعتبػػر  انكنػػان انيػػا ثابتػػة بصػػفة  طعيػػة كبالتػػالي ال ي ػػكز االستشػػياد 
بشيادة شيكد الثبات اف المحكمة  د خالفت القانكف اك اخطأت في تطبيقو اك تأكيمو ما داـ المر ػع 

 تو في حكميا.الكحيد في ذلؾ ىك ما اثب
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كتعتبػػػر مػػػف الػػػدفكع ال ديػػػدة التػػػي ال ي ػػػكز االدالء بيػػػا الكؿ مػػػرة امػػػاـ المحكمػػػة المختصػػػة لمطعػػػف 
الدفكع المبينػة عمػ  ك ػائع اك مسػتندات  ديػدة سػكاء كػاف ىػذه المسػتندات رسػمية اك عاديػة حتػ  لػك 

انكنيػػة الصػػرفة بػػدت حاسػػمة لمنػػزاع كلكػػف ي ػػكز لممحكمػػة المختصػػة بػػالطعف اف تقبػػؿ  االسػػباب الق
الكؿ مػػرة( كاالسػػباب القانكنيػػة الصػػرفة ىػػي التػػي تبنػػ  عمػػ  مخالفػػة  اعػػدة  انكنيػػة معينػػة كػػاف عمػػ  

يطبقيا عم  الك ائع الثابتة لديو كال ك ت لمخصـك التػذرع بيػا اك تػذرعكا بقاعػدة  لف اضي المكضكع 
يفصػػػؿ بػػػالنزاع كفقػػػان  فسػػػكاىا كىػػػذا االسػػػتثناء ي ػػػد سػػػنده فػػػي القاعػػػدة التػػػي تفػػػرض عمػػػ  القاضػػػي ا

لمقكاعػػػد القانكنيػػػة التػػػي تطبػػػؽ عميػػػو حتػػػ  كلػػػك يػػػدلي بيػػػا الخصػػػـك كيشػػػترط لقبػػػكؿ السػػػبب القػػػانكني 
الصػػرؼ امػػاـ محكمػػة التمييػػز اف ال يحتػػاج النظػػر فيػػو الػػ  بحػػث كا عػػة مػػف ك ػػائع الػػدعكل لػػـ تكػػف 

 محكمة المكضكع  د حققت فييا.
اء عمػػ   اعػػدة  عػػدـ ايػػراد دفػػكع  ديػػدة امػػاـ محكمػػة اسػػتثن( مرافعػػات  219ـ/ – 3ؼ/ ك ػػد اكردت 

ب فػػي ىػػذا االسػػتثناء بالتمييػػز كىػػك  الػػدفع بالخصػػكمة، كاالختصػػاص، كسػػبؽ الحكػػـ بالػػدعكل  كالسػػ
 ير ع ال  ككنيا مف النظاـ العاـ فتخرج مف  اعدة  عدـ ايراد دفكع اك ادلة  ديدة في التمييز(.

                  نائيا ير ػػػػػػع الػػػػػػ  اف المشػػػػػػرع نػػػػػػص فػػػػػػػيفػػػػػػاف السػػػػػػبب فػػػػػػي اسػػػػػػتثفػػػػػػي مػػػػػػا يخػػػػػػص  الخصػػػػػػكمة( 
 اذا كانػػػت الخصػػػكمة  يػػػر متك يػػػة فػػػتحكـ المحكمػػػة كلػػػك مػػػف تمقػػػاء نفسػػػيا بػػػرد ( 81ـ/ – 1ؼ/  

الدعكل دكف الدخكؿ باساسيا كاف لمخصـ اف يبدم بيػذا الػدفع فػي ام حالػة تكػكف عمييػا الػدعكل(. 
ي المػدع  اك المػدع  عميػو يعتبػر دفعػان مكضػكعيان بعدـ تحقػؽ الخصػكمة فػكسبؽ اف  منا بأف الدفع 

حيث اك ب القانكف عم  المحكمة اف تحكـ برد الدعكل اذا كانت الخصكمة  يػر متك يػة كلػك  بػؿ 
 الخصـ كلـ يدفع بعدـ تك و الخصكمة اليو.

امػػػػا الػػػػدفع بعػػػػدـ االختصػػػػاص ف ػػػػكاز ايػػػػراده امػػػػاـ محكمػػػػة التمييػػػػز فالسػػػػبب فػػػػي ذلػػػػؾ يعػػػػكد الػػػػ  
المقصػػػكد ىػػػك االختصػػػاص المتعمػػػؽ بالكاليػػػة اك الكظيفػػػة كىػػػي مػػػف االمػػػكر المتعمقػػػة االختصػػػاص 

بالنظػػاـ العػػاـ كتكػػػكف المحكمػػة  يػػر مختصػػػة بنظػػر الػػػدعكل اختصاصػػا مطمقػػا اك نكعيػػػا امػػا لعػػػدـ 
مرافعػات حيػث  ضػت  اف  77كاليتيا اك بسبب نكع الدعكل اك  يمتيا. ك د بحثت عف ىذا الػدفع ـ/

لمحكمػػػػة بسػػػػبب عػػػػدـ كاليتيػػػػا اك بسػػػػبب نػػػػكع الػػػػدعكل اك  يمتيػػػػا تحكػػػػـ بػػػػو الػػػػدفع بعػػػػد اختصػػػػاص ا
 المحكمة مف تمقاء نفسيا كي كز ابدائو في أم حالة عمييا الدعكل(.

كذلػؾ الف الػػدفع بعػػدـ االختصػاص الػػكظيفي اك النػػكعي ال يسػقط بابػػداء  يػػره مػف الػػدفكع كال يتنػػاكؿ 
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 ة االستئناؼ اك التمييز.مكضكع الدعكل. كي كز ابداءه الكؿ مرة اماـ محكم
امػػػا الػػػدفع بسػػػبؽ الفصػػػؿ فػػػي الػػػدعكل ىػػػك ا خػػػر مػػػف النظػػػاـ العػػػاـ كمػػػا كرد صػػػراحة فػػػي االسػػػباب 
المك بة لقانكف المرافعات. كالسبب في ذلؾ ىك احتراـ ح يػة الحكػـ السػابؽ صػدكره فػي النػزاع ذاتػو 

صػػدارىا مػػف تأييػػد المنازعػػات كىػػذه الح يػػة ىػػي  رينػػة  انكنيػػة تتصػػؿ بالنظػػاـ العػػاـ لمايترتػػب عمػػ  ا
 كعدـ استقرار الحقكؽ الصحابيا.

ال تككف لمحكمة التمييز كالية عم  الدعكل إال اذا طعف بالحكـ الصػادر فييػا خػالؿ المػدة القانكنيػة 
ممف لو الحؽ في الطعف ضد شخص كاف خصمان لمطاعف اماـ المحكمة التي اصدرت الحكػـ، كاف 

ي ذلػػػؾ الحكػػػـ، لػػػذلؾ عمػػػ  محكمػػػة التمييػػػز أف تحقػػػؽ أكالن مػػػف كػػػكف يكػػػكف الطعػػػف بػػػالتمييز  ػػػائزان فػػػ
الطعػػف مقػػدـ فػػي المػػدة القانكنيػػة كاف العريضػػة  ػػد تػػكفرت فييػػا الشػػركط الشػػكمية التػػي نصػػت عمييػػا 

مرافعػػػات  كاف الحكػػػـ اك القػػػرار المطعػػػكف فيػػػو مػػػف االحكػػػاـ كالقػػػرارات التػػػي أ ػػػاز  215ـ/ – 2ؼ/
 القانكف الطعف فييا تمييزان(.

فػػاذا ك ػػدت محكمػػة التمييػػز أف الطعػػف  يػػر مقبػػكؿ شػػكال كػػأف كػػاف مقػػدما بعػػد المػػدة اك لػػـ تسػػتكفي 
العريضػػة الشػػركط القانكنيػػػة  ضػػت المحكمػػػة  بػػرد العريضػػة التمييزيػػػة(، كاذا رأت اف الطعػػف مقبػػػكالن 
ه شػػكالن بػػأف كػػاف مقػػدمان خػػالؿ مدتػػو ككانػػت العريضػػة مشػػتممة عمػػ  البيانػػات التػػي فػػي الفقػػرة أعػػال

نظػػرت فػػي ىػػذه العريضػػة كفصػػمت فػػي مكضػػكع الطعػػف، كسػػكؼ نػػتكمـ عػػف أكالن: رد الطعػػف شػػكالن. 
 ثانيان: الفصؿ في مكضكع الطعف.

 رد الطعن تمالً أواًل: 
اذا ك ػػدت محكمػػة التمييػػز اف الطعػػف مقػػدـ بعػػد مضػػي المػػدة القانكنيػػة اك اف المميػػز لػػـ يػػذكر فػػي 

لتي يستند الييا فػي طعنػو تصػدر  ػراران بػرد العريضػة التمييزيػة ضة التمييزية االسباب القانكنية ايالعر 
 مرافعات. 289ـ/

كيترتػػب عمػػ  القػػرار التمييػػزم بػػرد العريضػػة التمييزيػػة اكتسػػاب الحكػػـ المميػػز در ػػة البتػػات بالنسػػبة 
لمطػػاعف  المميػػز( أمػػا المطعػػكف عميػػو  المميػػز عميػػو( في ػػكز لػػو الطعػػف بػػالتمييز بػػالحكـ المميػػز مػػا 

 دة التمييز لـ تنقضي بالنسبة لو.دامت م
ف احدىـ كرد طعنو شكالن فػاف حػؽ المحكػـك عميػو ا خػريف فػي عكاذا كاف الحكـ عمييـ متعدديف كط

الطعف يبق  ما دامت لـ تنقضي بالنسبة ليػـ، كلكػف اذا ردت العريضػة التمييزيػة لػنقص شػكمي فييػا 
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 تقديـ طعف  ديد؟ ككانت مدة الطعف لـ تنقضي بالنسبة لممميز فيؿ ي كز لو
 ىنالؾ ات اىيف في ىذا المكضكع:

: يرل عدـ  كاز ذلؾ كلك كانػت مػدة التمييػز لػـ تنقضػي تطبيقػان لقاعػدة  ال طعػف عمػ  طعػف( األول
 كىذا ما ذىبت اليو محكمة التمييز الفرنسية.

ف لػـ  ػكاز ذلػؾ كالسػبب ىػك أف الطعػف الباطػؿ شػكالن اذا رفػض اعتبػر كػأ: يػرل أما االتجـاه الثـاني
 يكف ككانو لـ يرفع اطال ان. كىذا ما ذىب اليو الفقو المصرم.

اما في ما يخص  انكف المرافعات المدنية العرا ي فانو خاؿو مف نصو يمنع الطاعف مػف تقػديـ طعػف 
ضػة التمييػز مػا دامػت مػدة الطعػف لػـ تنقضػي بعػػد ي ديػد بػالتمييز اذا رد طعنػو لعيػب شػكمي فػي عر 

 اه الثاني   كاز الطعف( ىك االت اه الذم يمكف العمؿ بمقتضاه.كبالتالي نرل اف االت 
سبؽ كاف رأينا أف الطعف بالتمييز يترتب عميو ك ؼ تنفيذ الحكـ المميز اذا كاف متعمؽ بحيػازة عقػار 
اك حػػؽ عينػػي عقػػارم كمػػا ي ػػكز لمحكمػػة التمييػػز بطمػػب المميػػز ك ػػؼ تنفيػػذ الحكػػـ بالشػػركط التػػي 

 سبؽ كأف ذكرناىا.
در  رار محكمة التمييز برد العريضة التمييزية فاف االثر الثاني الذم يترتب عم  ىذا القػرار فاذا ص

ىك  بػكؿ تنفيػذ الحكػـ حتػ  اذا كػاف متعمػؽ بحيػازة عقػار اك حػؽ عينػي عقػارم كيعتبػر  رارىػا بك ػؼ 
در القػػرار التمييػػزم القاضػػي بػػرد العريضػػة التمييزيػػة دكف اف تصػػ كرتنفيػػذ الحكػػـ مم يػػا بم ػػرد صػػد

محكمػػة التمييػػز  ػػراران بيػػذا االل ػػاء عمػػ  أنػػو اذا كػػاف رد العريضػػة التمييزيػػة لعيػػب شػػكمي ال لمضػػي 
تنفيػذ الحكػـ مػف  ؼمدة الطعف ك دـ المميز طعنان  ديدان كمدة الطعف لـ تنقض  از لو أف يطمب ك 

  ديد.
 :ثانيًا:  بول الطعن تماًل والدصل فيو موضوعاً 

الطعػػف مقػػدـ فػػي المػػدة القانكنيػػة كالشػػركط الشػػكمية المتػػكفرة فيػػو تنظػػر  اذا ك ػدت محكمػػة التمييػػز أف
 في مكضكع الطعف.

فاذا ك دت اف الحكـ المميز مكافقان لمقانكف اصدرت  راران بتصديقو كاذا ظير ليا تكفر أحد االسباب 
 فانيا تصدر  راران بنقض الحكـ المميز.( مرافعات  213عمييا ـ/ التي نصت 

 لمميز واآلثار المترتبة عليوتصديق الحمم ا .1
تقضي محكمة التمييز بتصػديؽ الحكػـ المميػز كرد االعتراضػات التمييزيػة اذا كػاف الحكػـ  ػد 
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بني عم  اسس  انكنية سممية، ككذلؾ اذا ك دت محكمة التمييز في اال ػراءات التػي سػارت 
الحكػػػـ عمييػػا المحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ المميػػز  الخطػػأ( كلكنػػو  يػػر مػػؤثر فػػي صػػحة 

ك د نصػت  (مرافعات 211ـ/ – 2ؼ/  فانيا تقضي بتصديقو أيضان كتشير ال  ذلؾ الخطأ 
عمػػ  انػػو  اذا ك ػػع خطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف اك عيػػب فػػي تأكيمػػو ككػػاف  (مرافعػػات 213ـ/ 

 الحكـ مف حيث االساس صحيحان كمكافقان لمقانكف تصد و المحكمة مف حيث النتي ة(.
التمييػػز تقضػػي بتصػػديؽ الحكػػـ المميػػز كاف اخطػػأت المحكمػػة معنػػ  ىػػذا الػػنص اف محكمػػة 

التػي اصػدرتو فػي تطبيػؽ القػانكف اك أكلػت القػانكف تػأكيالن معيبػان اذا كػاف مػا  ضػي بػو الحكػـ 
المميػػز صػػحيحا كالعمػػة فػػي ذلػػؾ ىػػك انػػو سػػبؽ كاف  منػػا اف الخطػػأ فػػي تطبيػػؽ القػػانكف يكػػكف 

 ييا.بتطبيؽ  اعدة  انكنية عم  الدعكل ال تنطبؽ عم
أما العيب في تأكيػؿ القػانكف يكػكف باعطػاء الػنص الكا ػب تطبيقػو عمػ  الػدعكل معنػ   يػر 
معنػػاه الحقيقػػة كفػػي الحػػالتيف ال يعػػدك االمػػر اف يكػػكف خالفػػان فػػي ك يػػة النظػػر بػػيف محكمػػة 
المكضػػػػكع كمحكمػػػػة التمييػػػػز كمػػػػا داـ   ضػػػػاء الحكػػػػـ المميػػػػز سػػػػميما( فػػػػاف تطبيػػػػؽ محكمػػػػة 

ة تػػرل محكمػػة التمييػػز انيػػا ال تنطبػػؽ عمػػ  كا عػػة الػػدعكل اك تفسػػير المكضػػكع  اعػػدة  انكنيػػ
الػػػنص الػػػذم طبقتػػػو كػػػاف تفسػػػيرا  يػػػر الػػػذم تػػػراه محكمػػػة التمييػػػز فػػػاف ىػػػذا ال يعيػػػب الحكػػػـ 

 المميز.
ككمثػػػاؿ عمػػػ  تصػػػديؽ الحكػػػـ المميػػػز مػػػف حيػػػث النتي ػػػة ادنػػػاه  ػػػرار محكمػػػة التمييػػػز المػػػر ـ 

التػد يؽ كالمداكلػة ك ػد أف المميػز أ ػاـ الػدعكل  ك اء فيو  بعػد 15/5/1974( في 26/74 
( دينػػار كىػػي النفقػػات التػػي صػػرفيا لتعميػػر الرافعػػة التػػي 61طالبػػان الػػزاـ المميػػز عميػػو بمبمػػغ  

كيقضػي بػرد الػدعكل محكمػة البػداءة الحكػـ المميػز  تيدعي شرائيا مف المميػز عميػو فاصػدر 
سػػؾ بػػو المميػػز ىػػك عقػػد باطػػؿ الف كحيػػث اف الػػذم ك دتػػو ىػػذه المحكمػػة اف العقػػد الػػذم يتم

لسػػػنة  31المعدلػػػة مػػػف  ػػػانكف تسػػػ يؿ المكػػػائف ر ػػػـ  2العقػػػد كرد عمػػػ  ماكنػػػة، كاف المػػػادة /
 د اك ب تس يؿ التصرفات الكا عػة عمػ  المكػائف  52سنة  56المعدؿ بالقانكف ر ـ  1939

كالثابػت  52سػنة  65لدل الكاتب العدؿ كفؽ الطريؽ التي رسميا نظاـ تس يؿ المكائف ر ػـ 
مف اكراؽ الدعكل اف عقد البيع  د تـ شفاىان كلـ يس ؿ لدل الكاتػب العػدلي كحيػث اف العقػد 

مػػدني لػػذا فػػاف دعػػكل المميػػز ك ػػد  (138ـ/ – 1ؼ/  الباطػػؿ ال ينعقػػد كال يفيػػد الحكػػـ اصػػالن 
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استندت ال  عقد باطؿ تككف  د ا يمت عم   ير اساس  انكني كيتعيف ردىػا ليػذه االسػباب 
اف الحكػـ المميػػز  ضػ  بػرد الػػدعكل السػباب اخػرل  يػػر التػي سػبؽ بيانيػػا لػذا يكػػكف كحيػث 

مكافؽ لمقانكف مف حيث النتي ة فقرر رد االعتراضػات التمييزيػة كتصػديؽ الحكػـ المميػز مػف 
 حيث النتي ة كتحميؿ المميز رسـ التمييز(.

الحكػػـ الدر ػػة كيترتػػب عمػػ  صػػدكر  ػػرار محكمػػة التمييػػز بتصػػديؽ الحكػػـ المميػػز  اكتسػػاب 
ؿ المميز رسـ كتنفيذ الحكـ كعدـ  كاز تقديـ طعف  ديد( حيث اسػتقر  ضػاء ميالقطعية كتح

محكمة التمييز عم  عدـ  بكؿ طعػف  ديػد بػالحكـ الػذم صػدر تمييػزان ال مػف المميػز كال مػف 
 المميز عميو كذلؾ احترامان لمحكـ القضائي المكتسب در ة البتات بتصديقو تمييزان.

 حمم المميز وآثارهنقض ال .2
بعػد اكمػػاؿ التػد يقات التمييزيػػة اذا ك ػدت محكمػػة التمييػز اف الحكػػـ المطعػكف فيػػو  ػد خػػالؼ 

كالقػرار ( مرافعػات  211ـ/ – 3ؼ/ احكاـ القانكف، فانيا تصدر  ػراران بػنقض الحكػـ المميػز 
ذا كػاف الصادر مف محكمة التمييز  د ينقض ىذا الحكػـ كػالن اك بعضػان كيكػكف الػنقص كميػا ا

الحكػػػـ بػػػاطالن فػػػي  ممتػػػو، كيكػػػكف الػػػنقض  زئيػػػان اذا كػػػاف ىػػػذا ال ػػػزء ىػػػك المخػػػالؼ لمقػػػانكف 
 ككانت ا زاء الحكـ االخرل صحيحة.

كيترتب عم  نقض الحكـ عكدة النزاع عم  ما كاف عميو  بؿ صدكر الحكـ كال ػاء ا ػراءات 
فػي ىػذه الحالػة يكمػف فػي  التنفيذ كتعميؽ الرسػـك كالسػبب فػي عػكدة النػزاع الػ  مػا كػاف عميػو

اف نقض الحكػـ يترتػب عميػو اعتبػاره كأنػو لػـ يكػف ك ػد  ػرت محكمػة التمييػز عمػ  أف يكػكف 
 - رار النقض كما يمي:

 ...  ػػػػرر نقػػػػض الحكػػػػـ المميػػػػز كاعػػػػادة الػػػػدعكل الػػػػ  محكمتيػػػػا لمسػػػػير فييػػػػا كفػػػػؽ المنيػػػػاج 
 المشركح عم  اف يبق  رسـ التمييز تابعان لمنتي ة(.

نقض الحكـ المميز ال اء كافة اال راءات التنفيذيػة التػي تمػت مػف  بػؿ الػنقض  كيترتب عم 
 مرافعات. 218ـ/ – 2ؼ/

ر ينقض الحكـ يترتب عميو عكدة النزاع ال  ما كػاف عميػو  بػؿ صػدكر الصادكبما اف القرار 
الحكـ المنقكض، كما داـ االمػر كػذلؾ ككػاف الحكػـ بالرسػـك تػابع نتي ػة الفصػؿ فػي الػدعكل 

ضػػػكء  ػػػرار الػػػنقض كحيػػػث اف الرسػػػـك يتحمميػػػا الخصػػػـ المحكػػػـك عميػػػو لػػػذا فػػػاف رسػػػـ  عمػػػ 
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ر سػػػالتمييػػػز يبقػػػ  معمقػػػان حتػػػ  يصػػػدر الحكػػػـ ال ديػػػد بعػػػد الػػػنقض فيتحمميػػػا الطػػػرؼ الػػػذم خ
 .(مرافعات 166ـ/ الدعكل تطبيقان لحكـ 

كلػػك لمحكمػػة التمييػػز اف تقضػػي بػنقض االحكػػاـ مػػف تمقػػاء نفسػػيا  (مرافعػػات 211ـ/  أ ػازت
لـ يتقدـ الييػا الطػاعف بػذكر المخالفػة القانكنيػة، اف نػص ىػذه المػادة ال يتعػارض مػع ال ممػة 

التػي تك ػب اف تشػتمؿ عريضػة التمييػز عمػ  اك ػو (مرافعػات  215ـ/ – 2ؼ/ االخيرة مػف 
لـ تك ب حصر االسػباب القانكنيػة لػنقض الحكػـ  215مخالفة الحكـ المميز لمقانكف، الف ـ 

تحتػكم عمػػ  بعػض اسػػباب مخالفػة الحكػػـ لمقػانكف، كيقػػع عمػ  كاىػػؿ محكمػػة  كانمػا ي ػػكز اف
التمييز تحػرم صػحة الحكػـ مػف الناحيػة القانكنيػة عمػ  نحػك مػا  ػاء مػف اسػباب الػنقض مػف 

 الف العدؿ يقتضي اف يككف الحكـ صحيحا ما امكف الكصكؿ ال  ىذه النتي ة. 213ـ/
مػػػػػػػكر المتعمقػػػػػػػة بالنظػػػػػػػاـ العػػػػػػػاـ فقػػػػػػػد ال يتنػػػػػػػاكؿ اال( مرافعػػػػػػػات  211المػػػػػػػادة /   اف نػػػػػػػص

كاالختصػػاص كعمنيػػة المرافعػػات كتشػػكيؿ المحكمػػة الػػذم ال يحتػػاج الػػ  نػػص خػػاص بشػػأنيا 
نمػػا نػػص   (211المػػادة / كالتػػي بامكػػاف محكمػػة التمييػػز اف تنظػػر فييػػا كمػػف تمقػػاء نفسػػيا، كا 

مػػػف  يشػػػمؿ ايضػػػا المخالفػػػة الصػػػريحة لمقػػػانكف أم المخالفػػػات التػػػي تػػػؤثر فػػػي صػػػحة الحكػػػـ
الناحيػػػة المكضػػػكعية. كعميػػػو فػػػاذا ك عػػػت مخالفػػػة فػػػي الحكػػػـ كلػػػـ يتطػػػرؽ الييػػػا المميػػػز فػػػي 
عريضػػة التمييػػز  كخطػػأ المحكمػػة فػػي تعيػػيف الخبػػراء( فػػاف الحكػػـ يػػنقض كالف ىػػذه المخالفػػة 

 ذات اثر في صحة الحكـ.
 

 المحممة التي تنظر الدعوى بعد نقض الحمم
تعيد الدعكل الػ  المحكمػة التػي اصػدرت الحكػـ اال اذا كػاف التمييز عندما تنقض الحكـ  إف محكمة

الػػػػنقض بسػػػػبب عػػػػدـ اختصػػػػاص المحكمػػػػة ، فػػػػاف محكمػػػػة التمييػػػػز تحيػػػػؿ الػػػػدعكل الػػػػ  المحكمػػػػة 
 مرافعات. 211المختصة ـ /

 إف  رار النقض الصادر مف محكمة التمييز يككف بثالث صكر:
 كل.نقض الحكـ بسبب عدـ اختصاص المحكمة بنظر الدعاألولى: 
نقػض الحكػـ بسػػبب مخالفػة اال ػراءات االصػكلية التػي ي ػػب عمػ  المحكمػة مراعاتيػا اثنػػاء  الثانيـة:

 السير في الدعكل كالفصؿ فييا.
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نقض الحكـ الم سبب مف االسباب االخرل كىػي مخالفػة القػانكف اك التنػا ض فػي االحكػاـ الثالثة: 
ل كالفصػػؿ فييػػا فػػي كػػؿ صػػكرة مػػف اك الخطػػأ ال ػػكىرم، كيختمػػؼ سػػير محكمػػة المكضػػكع فػػي الػػدعك 

 الصكر الثالثة.
 أواًل: نقض الحمم بسبب عدم االختصاص

اذا كػػػاف النػػػزاع لػػػيس مػػػف اختصػػػاص المحػػػاكـ العرا يػػػة اك كػػػاف متعمقػػػا بسػػػيادة الدكلػػػة اك ال 
يتعمػػؽ فػػي كظػػائؼ السػػمطة القضػػائية كػػاالمكر االنضػػباطية، ففػػي ىػػذه الحػػاالت فػػاف محكمػػة 

مػػة اك ال يػػة الكا ػػب رفػػع االمػػر الييػػا. الف تحديػػدىا ليػػا ال تكػػكف لػػو التمييػػز ال تعػػيف المحك
نما تصدر محكمة التمييز  راران برد الدعكل.  ح ة ما اماـ ىذه ال ية لعدـ تبعيتيا ليا، كا 

مرفػكع الػ  محكمػة البػداءة فػي أما اذا كاف النػزاع يػدخؿ فػي  يػة  ضػائية اخػرل كػأف يكػكف 
ؿ الشخصػػػية ك ضػػػي باختصػػػاص المحكمػػػة بنظػػػر حيػػث انػػػو مػػػف اختصػػػاص محكمػػػة االحػػػكا

الػػدعكل، ثػػـ تحيػػؿ الػػدعكل الػػ  المحكمػػة المختصػػة رأسػػان مػػع اشػػعار المحكمػػة التػػي اصػػدرت 
 الحكـ المميز بذلؾ.

 ثانيًا: نقض الحمم بسبب مخالدة االجراءات
اذا  ضػت محكمػػة التمييػػز بػػنقض الحكػػـ المميػػز بسػبب مخالفػػة الحكػػـ لال ػػراءات فانيػػا تعيػػد 

ل الػػ  المحكمػػة التػػي اصػػدرت الحكػػـ كعمػػ  ىػػذه المحكمػػة اف تسػػير فػػي الػػدعكل مػػف الػػدعك 
النقطػػة التػػي ك ػػع الػػنقض مػػف ا ميػػا امػػا اال ػػراءات الصػػحيحة االخػػرل التػػي كانػػت  ػػد تمػػت 

 مرافعات. 212ـ/ – 2 بؿ النقض فانيا تبق  معتبرة ؼ/
ضار كتػنقض  مثاؿ ذلؾ اف تككف الدعكل ىي المطالبة بتعكيض عف ضرر ناشئ عف فعؿ

محكمة التمييز الحكـ المميز الف تقدير التعكيض لـ ي ر بصكرة صحيحة كػأف يكػكف تقػدير 
الخبػػراء نا صػػا اك  ػػاء تقػػدير التعػػكيض عمػػ   يػػر اسػػاس كاضػػال اك مقبػػكؿ فػػاف اال ػػراءات 

معتبػرة كال يعػاد النظػر التي سارت عمييا محكمة المكضكع في اثبػات اركػاف المسػؤكلية تبقػ  
قدير التعكيض عف طريؽ انتخػاب خبػراء  ػدد اك تكميػؼ الخبػراء باكمػاؿ اك ايضػاح اال في ت

 تقريرىـ كفؽ ما رسمو القرار التمييزم.
اما اذا كانت القرارات  د صدرت في ابتداء المرافعة ككانت ىػي محػؿ الػنقض فػاف ا ػراءات 

المرافعػػة تبػػدأ المرافعػػة تبػػدأ مػػف  ديػػد فػػاذا نقػػض الحكػػـ بعػػدـ صػػحة التبميػػغ فػػي الػػدعكل فػػاف 
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ع ك مػػف  ديػػػد، كالػػػنقض بسػػػبب مخالفػػػة اال ػػػراءات كا ػػػب االتبػػػاع كال ي ػػػكز لمحكمػػػة المكضػػػ
 عدـ تنفيذ ما  اء في القرار التمييزم.

 ثالثا: نقض الحمم بسب غير مخالدة  واعد االختصاص او مخالدة االجراءات
ف اك الخطػػػأ فػػػي سػػػبؽ كاف رأينػػػا حػػػاالت الطعػػػف بػػػالتمييز خسػػػمة ىػػػي  مخالفػػػة الحكػػػـ لمقػػػانك 

تطبيقػػة اك العيػػب فػػي تأكيمػػو كمخالفػػة  كاعػػد االختصػػاص كك ػػكع خطػػأ فػػي اال ػػراءات مػػؤثرة 
 في صحة الحكـ كالتنا ض في االحكاـ كك كع خطأ  كىرم في الحكـ(.

ك د عرفنا كيؼ تسير محكمة المكضكع في الدعكل بعد النقض بسػبب عػدـ االختصػاص اك 
يؼ تنظر محكمػة المكضػكع فػي الػدعكل اذا كػاف الػنقض مخالفة اال راءات بقي اف نعرؼ ك

ل يػر السػػببيف المػػذككريف كػأف يكػػكف الػػنقض لمخالفػة الحكػػـ لمقػػانكف اك الخطػأ فػػي تطبيقػػو اك 
 العيب في تأكيمو اك لككف حكـ ينا ض حكمان سابقان اك لك كع خطأ  كىرم في الحكـ.

ير ذلؾ مف االسباب تعػاد مرافعات عم  ما يمي  اذا نقض الحكـ ب  212ـ/ – 2نصت ؼ/
القضية ال  المحكمة التي اصدرتيا لتفصؿ فييا م ددان مف المك كه المبينة في  ػرار محكمػة 

 التمييز كتصدر حكميا فييا ثانيا كفؽ القانكف(.
كعميو فمحكمة المكضكع بعد اعػادة الػدعكل الييػا تسػير فييػا مػف  ديػد كلكػف مقيػدة فػي النقػاط التػي 

اذا كػػاف الػػنقض كميػػان فػػاف المحكمػػة تسػػير بالػػدعكل مػػف   ديػػد كتصػػدر الحكػػـ تعمػػؽ بيػػا الػػنقض، فػػ
الػػذم تػػراه، امػػا اذا كػػاف الػػنقض  زئيػػان تعمػػؽ بػػبعض فقػػرات الحكػػـ فػػاف المحكمػػة تسػػير فػػي الػػدعكل 
لمفصػػؿ بالنقػػاط التػػي تعمػػؽ بيػػا الػػنقض، أمػػا الفقػػرات االخػػرل فانيػػا تكػػكف  ػػد اكتسػػبت ح يػػة دخػػكؿ 

 .دكف اعادة النظر فييا
كيعكد الخصـك ال  الحالة التي كانكا عمييا  بػؿ الػنقض عمػ  انػو اذا كػاف المحكػـك عمػييـ متعػدديف 
كلػـ يكػف ارتبػاط بيػنيـ كطعػف بعضػيـ بػالحكـ كرضػا بػو ا خػركف فػاف نقػض الحكػـ يترتػب عميػػو اف 
 المحكمة تسير فػي الػدعكل بعػد الػنقض بػيف الخصػـك الػذم تعمػؽ بيػـ الػنقض أم بػيف المميػز الػذم
كسػػب الطعػػف التمييػػزم كالمميػػز عميػػو الػػذم صػػدر القػػرار التمييػػزم ضػػده، امػػا المحكػػـك عمػػييـ الػػذيف 
رضكا بالحكـ كلـ يطعنكا بو فمـ يبق  ليـ عال ة بالدعكل. ككذلؾ الحاؿ اذا كاف المحكـك عمػييـ  ػد 

 طعنكا كميـ بالحكـ كنقض لمصمحة بعضيـ كصدؽ بالنسبة لمبعض ا خر.
اف ت رم أم تحقيقات تػراه كسػماع شػيكد اك ا ػراء كشػؼ كليػا اف تحصػؿ فيػـ كلمحكمة المكضكع 
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الكا ع في الدعكل مف  ير الطريؽ التي كانت  د حصمتو منيا  بػؿ الػنقض كاف تعتمػد فػي تحصػيؿ 
فيميػػا عمػػ  مػػا يكػػكف  ػػد  ػػدـ ليػػا مػػف ادلػػة كمػػا اسػػت د اماميػػا مػػف ا ػػكاؿ اك  ػػرارات كك ػػائع كمػػا طػػرأ 

كمالبسػات، كأخيػران لمحكمػة المكضػكع اف تصػدر حكمػان  ديػدان مبنيػان عمػ   كؼعم  الػدعكل مػف ظػر 
 عمؿ كأسباب  ديدة.

 
 اصرار المحممة على حمميا المنقوض

ا از المشرع العرا ي لمحكمة االستئناؼ كمحكمػة البػداءة االصػرار عمػ  حكميػا كلػـ ي ػز االصػرار 
 215ـ/ – 1كف كبمك ػػػب ؼ/مػػػف محػػػاكـ االحػػػكاؿ الشخصػػػية كمحكمػػػة البػػػداءة حيػػػث اك ػػػب القػػػان

مرافعػػات عمػػ  محكمػػة االحػػكاؿ الشخصػػية كمحكمػػة البػػداءة فػػي االحكػػاـ التػػي تصػػدرىا فػػي الػػدعاكل 
( دينػػار اتبػػاع مػػا  ػػاء بقػػرار الػػنقض مطمقػػان. كذلػػؾ الف ا ػػراءات التقاضػػي 511تزيػػد عمػػ   ال التػػي 

د  صيرة، كانسػ امان مػع فييا بسيطة كمكاعيدىا  صيرة مما يسعؼ الخصـك با راءات  صيرة كمكاعي
ىػػذه اال ػػراض اك ػػب القػػانكف عمػػ  محػػاكـ البػػداءة اتبػػاع مػػا  ػػاء بػػالقرار التمييػػزم دكف اف يعطييػػا 

أمػد النػزاع فػي امػكر ال تسػتاىؿ ىػذه العنايػة لضػآلة الحػؽ  أطالػوالحؽ في االصػرار كمػا يػؤدم الػ  
طػأ فػي القػانكف اـ فػي تطبيقػو المحكـك بو فييا. يستكم في ىذا اف يككف سبب الػنقض را عػان الػ  خ

اـ عيػػػب فػػػي تأكيمػػػو، اـ كػػػاف سػػػبب الػػػنقض ير ػػػع الػػػ  بطػػػالف القكاعػػػد االصػػػكلية عنػػػد المرافعػػػة اك 
 اصدار الحكـ اك في الحكـ ذاتو.

 مرافعات على ما يلي: 215م/-2ونصت ف/
رار  اذا كػػػاف الحكػػػـ المييػػػز صػػػادران مػػػف محكمػػػة االسػػػتئناؼ اك محكمػػػة البػػػداءة يقتصػػػر فػػػي اتبػػػاع  ػػػ

النقض عم  ما تضمنو مف ا راءات اصكلية فقط اال اذا كاف  رار النقض صادران مف الييئة العامػة 
 فانو يككف كا ب االتباع في  ميع االحكاؿ(.

يظير مف نص الفقرة اعػاله انػو  ػي القضػايا البدائيػة  احكػاـ محػاكـ البػداءة فػي الػدعاكل التػي تقبػؿ 
سػتئنافية ال يكػكف  ػرار محكمػة التمييػز بعػد الػنقض كا ػب االتبػاع الطعف فييا اسػتئنافا( كالقضػايا اال

عند  رياف المرافعة بعد النقض انما اعط  ليػا القػانكف الحريػة فػي منا شػة  ػرار محكمػة التمييػز اك 
االخذ بو اذا كاف سػبب الػنقض ال يعػكد الػ  خطػأ أصػكل . أمػا اذا كػاف الحكػـ نقػض لك ػكع بطػالف 

مرافعػػات فمػػيس لمحكمػػة  213ـ/-/5راءات صػػدكره عمػػ  مػػا  ررتػػو ؼ ػػكىرم فػػي الحكػػـ اك فػػي ا ػػ
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عم   رارىا المنقكض بسبب خطأ اصكلي، انما تقـك باصالح الخطػأ  رارالبداءة اك االستئناؼ االص
 الذم ك عت فيو.

 -وتطبيقًا لذلك  ضت محممة التمييز في  رار ليا ما يلي:
حكمػة التمييػز ك ػد اف محكمػة البػداءة اصػرت عمػ   لدل التد يؽ كالمداكلة مف  بؿ الييئة العامػة لم

حكميػػػا المنقػػػكض دكف اف تالحػػػظ اف  ػػػرار الػػػنقض الصػػػادر مػػػف ىػػػذه المحكمػػػة يتعمػػػؽ بػػػاال راءات 
                       االصػػػػػػػػػػػكلية اذ تضػػػػػػػػػػػمف لػػػػػػػػػػػزـك  يػػػػػػػػػػػاـ محكمػػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػػداءة بتكميػػػػػػػػػػػؼ ككيػػػػػػػػػػػؿ الشػػػػػػػػػػػخص الثالػػػػػػػػػػػث 

اف بنايػػػة المدرسػػػة باالصػػػؿ شػػػيدت خالفػػػان لقػػػانكف  مػػػدير ا ثػػػار العػػػاـ اضػػػافة الػػػ  كظيفتػػػو( باثبػػػات 
ا ثػػار العامػػة. كبمػػا اف محكمػػة البػػداءة ممزمػػة باتبػػاع  ػػرار محكمػػة التمييػػز متػػ  كػػاف سػػبب الػػنقص 

لػػذا يصػػبال اصػػرار المحكمػػة  (مرافعػػات 215ـ/ -2ؼ/ يتعمػػؽ بػػاال راءات االصػػكلية عمػػالن بحكػػـ 
اعػػادة اكراؽ الػػدعكل الػػ  محكمتيػػا لمسػػير فييػػا عمػػ  حكميػػا المنقػػكض مخالفػػان لمقػػانكف فقػػرر نقضػػو ك 

كتبػػػػاريخ  365/69عمػػػػ  المػػػػنيج المكضػػػػال فػػػػي  ػػػػرار الػػػػنقض الصػػػػادر مػػػػف ىػػػػذه المحكمػػػػة بعػػػػدد 
 كربطيا بحكـ  ديد بما يتراءل ليا عم  اف يبق  رسـ التمييز تابعان لمنتي ة(. 12/6/1969

يئػة المكسػعة التػي تشػكؿ مػف الياحػدث  1979لسػنة  161عند صدكر  انكف التنظيـ القضػائي ر ػـ 
مػف الفقػرة / ب أكالن مػف القػانكف اعػاله مػف  ممػة  3الرئيس كعشرة مف  ضاة المحكمة ك عػؿ البنػد /

اختصاصات الييئة المكسعة النظػر باالحكػاـ كالقػرارات التػي تقػع ضػمف اختصػاص محكمػة التمييػز 
اصبال النظر في الطعف في الحكـ كفقان لمقانكف الذم صدرت بمك بو تمؾ االحكاـ كالقرارات. كبذلؾ 

 الصادر عف اصرار مف اختصاص الييئة المكسعة ال الييئة العامة.
مع مالحظة اف محكمة البداءة ال ي كز ليا االصػرار عمػ  حكميػا الػذم نقضػتو محكمػة االسػتئناؼ 

 بصفتيا التمييزية كلكف مت  يككف االصرار؟
ءة نفػس الحكػـ الػذم نقضػتو محكمػة التمييػز ال اف م رد اصدار محكمة االسػتئناؼ اك محكمػة البػدا

يكفػػي لمقػػػكؿ بػػػاف المحكمػػػة اصػػػرت عمػػػ  رأييػػػا. كالػػػرأم فػػػي فرنسػػػا انػػػو يشػػػترط لمقػػػكؿ بػػػاف المحكمػػػة 
اصػػػرت عمػػػ  رأييػػػا اف يكػػػكف بػػػيف الحكػػػـ االكؿ الػػػذم نقضػػػتو محكمػػػة التمييػػػز كالحكػػػـ الثػػػاني الػػػذم 

فػػي ك ػػكه دفػػكعيـ. كاف يكػػكف الحكػػـ اصػػدرتو بعػػد الػػنقض اتحػػاد فػػي السػػبب كالخصػػـك كصػػفاتيـ ك 
الثػػاني مخالفػػان لػػرام محكمػػة التمييػػز الػػذم بنػػ  عميػػو. فػػاذا كػػاف الحكػػـ الثػػاني  ػػد بنػػي عمػػ  اسػػباب 
 ديػػػدة  يػػػر االسػػػباب التػػػي بنػػػ  عمييػػػا الحكػػػـ االكؿ الػػػذم نقضػػػتو محكمػػػة التمييػػػز فػػػال يعتبػػػر ىػػػذا 
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 اصرار.
د كػػكف  ضػػاء الحكػػـ الثػػاني ممػػاثالن لقضػػاء أمػػا فػػي العػػراؽ فػػاف محكمػػة التمييػػز  ػػرت عمػػ  اف م ػػر 

 الحكـ االكؿ المنقكض يعتبر اصراران.
 -مرافعات عم  ما يمي: 215ـ/ – 3نصت ؼ/

 اذا اصػػرت محكمػػة االسػػػتئناؼ اك محكمػػة البػػداءة عمػػػ  حكميػػا بعػػد اعػػػادة الػػدعكل الييػػا كخالفػػػت 
ـ الييئػػة العامػػة لمحكمػػة بػػذلؾ  ػػرار الييئػػة الخاصػػة لمحكمػػة التمييػػز ك ػػب نظػػر الطعػػف الثػػاني امػػا

 التمييز(.
فاذا انقضت محكمة التمييز حكـ محكمة االستئناؼ اك محكمة البػداءة كاصػرت كػؿ مػف المحكمتػيف 
المذككرتيف عم  حكميا بعد اعادة الدعكل الييػا مخالفػة بػذلؾ  ػرار الييئػة الخاصػة لمحكمػة التمييػز 

قكض اك بنتػو عمػ  عمػؿ اك اسػباب  ديػدة دكف اف تضيؼ اسباب  ديدة ال  أسبابيا في الحكـ المن
 يػػر التػػي بنػػي عمييػػا فػػاف ىػػذا الحكػػـ يميػػز عنػػد الييئػػة العامػػة لمحكمػػة التمييػػز كيكػػكف  ػػرار الييئػػة 

مف ىذه المادة كذلؾ اف الييئة العامة تكػكف  2العامة كا ب االتباع مف محكمة المكضكع بحكـ ؼ/
لمحكمة التمييز ألف ليا مف كثرة عػدد افرادىػا خير حكـ بيف محكمة المكضكع كبيف الييئة الخاصة 

 كخبرتيـ ما يؤىميا الداء ىذه الميمة كتر يال اك االخذ بالرام القانكني الصحيال.
كاخيػػػران اك ػػػب المشػػػرع عمػػػ  المحػػػاكـ كافػػػة اتبػػػاع القػػػرار التمييػػػزم الصػػػادر فػػػي الطعػػػكف بػػػالقرارات 

مرافعػات الطعػف بيػا كػالقرارات  216ة /الصادرة  بؿ الفصػؿ فػي الػدعكل كالتػي ا ػاز المشػرع بالمػاد
 ـ/ – 2الصػػػادرة مػػػف القضػػػاء المسػػػتع ؿ كالقضػػػاء الػػػكالئي كاعتبػػػار الػػػدعكل مسػػػتأخرة... الػػػخ ؼ/

216. 
 


