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 املرافعة

 

 بعد ان یتم االنتھاء من التبلیغات القضائیة تبدأ مرحلة جدیدة في مسار الدعوى تتمثل بالمرافعة  

یلعب دور ھام وینعكس على الحك�م الص�ادر م�ن حی�ث كون�ِھ حكم�اً  -فحضور الخصوم وغیابھم:
حضوریاُ او غیابیاً. كم ان غیاب الطرفین یمكن ان یؤدي الى ابطال عریضة ال�دعوى اذا اس�تمر 

 الغیاب فترة محددة.

 االثار املرتتبة على احلضور والغياب

المرافعة الحضوریة ھي التي یحضر فیھا جمیع اطراف الدعوى للمرافع�ة وتع�د حض�وریة بح�ق 
ع��ة حت��ى ول��و تغی��ب بع��د ذل��ك ع��ن الحض��ور الخص��م اذا حض��ر ای��ة جلس��ة م��ن جلس��ات المراف

 والغرض من ذلك تضیق نطاق غیاب الخصم.

ھي المرافعة التي ال یحضر فیھ�ا الخص�م اي جلس�ة م�ن جلس�ات المرافع�ة من�ذ -المرافعة الغیابیة:
 بدایتھا وحتى صدور حكم فیھا مع تبلیغھ تبلیغاً صحیحاً بالحضور .

ص��وم ویتوق��ع حض��ور او غی��اب الط��رفین ویتض��من *ف��ي الی��وم المع��ین للمرافع��ة ین��ادي عل��ى الخ
 الحاالت اآلتیة:

إذا حض��ر الطرف��ان تتأك��د المحكم��ة م��ن ان أشخاص��ھما وص��فتھما ویج��وز -حض��ور الط��رفین:-1
توكیل شخص ما للحضور امام القضاء نیابة عن الخصم ویطلق علیھ الوكیل بالخص�ومة ویك�ون 

ول�ى ول�و تغی�ب ف�ي جلس�ة م�ن الجلس�ات الخصم حاض�راً إذا حض�ر ھ�و أو وكیل�ھ ف�ي الجلس�ة اال
التالیة سواء كان الخصم مدعیا او مدعى علیھ ویعد الحكم الذي سیصدر حضوریاً ویترت�ب عل�ى 
ذلك ان الحكم یكون قابالً للطعن فیھ بكافة طرق الطعن باستثناء الطعن بطریق االعت�راض عل�ى 

 الحكم الغیابي

ل�م یحض�ر عل�ى  إذا أواتف�ق الطرف�ان عل�ى ذل�ك  إذاتترك الدعوى للمراجعة  -غیاب الطرفین:-2
ای�ام ول�م یطل�ب  10على الرغم من تبلیغ المدعي فاذا ابقی�ت ال�دعوى ك�ذلك  أوالرغم من تبلیھما 

وج��دت  وإذاالم��دعي او الم��دعى علی��ھ الس��یر فیھ��ا تعتب��ر عرض��ة ال��دعوى مبطل��ة بحك��م الق��انون 
ل�م یحض�ر  وإذانقط�ة الت�ي وقف�ت عن�دھا الدعوى بعد تركھا للمراجعة تجري المرافعة فیھ�ا ف�ي ال

 )54عریضتھا.(م إبطالتقرر المحكمة  وإنماالطرفان للمرة الثانیة فال تترك للمراجعة 

 54عرضة الدعوى ال یمنع من تجدی�دھا م�رة ثانی�ة بع�د رس�م جدی�د كام�ل (م  إبطال //*مالحظة
 مرافعات)
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حضر الم�دعي ول�م یحض�ر الم�دعى علی�ھ فتج�ري  إذا -حضور المدعي وغیاب المدعى علیھ:-3
تب��ین  ف��إذاتتأك��د م��ن تبلی��غ الم��دعى علی��ھ تبلیغ��اً قانونی��اً  إنالمرافع��ة بحق��ھ غیابی��اً وعل��ى المحكم��ة 

تبلیغ جدید لھ وتكون المحكمة ملزم�ة باألخ�ذ بال�دفوع  إصدارخالف ذلك تحكم بتأجیل الدعوى و 
 انتفاء المصلحة. أووعي وعدم توجھ الخصومة المتعلقة بالنظام العام كعدم االختصاص الن

 

لم یحض�ر الم�دعي وحض�ور الم�دعى  إذانصت( 56م -حضور المدعى علیھ وغیاب المدعي:-4
 یطلب النظر في دفعة للدعوى غیاباً...) إنعریضة الدعوى او  إبطالیطلب  إنعلیھ فلھ 

 األمرینیختار احد  إنفي حالة غیاب المدعي للمدعى علیھ 

 عریضة الدعوى . إبطال-1

دعوى المدعي وكان من شأن ھذا ال�دفع رد  أنكر إذانظر المحكمة في طلب دفع المدعى علیھ -2
 دعوى المدعي

المحاكم�ة  أجورعریضة الدعوى ان یحكم لھ بثلث  إبطالویحكم لوكیل المدعي علیھ عند         
المدعي علیھ نفت�رض ان عریضة الدعوى بناء على طلب وكیل  إبطالالن المحكمة عندما تقرر 

 ).57المحاماة (م أتعابالمدعى علیھ قد كسب الدعوى واستحق موكلھ 

 

 

 ((الوكالة باخلصومة))

الت��ي تحف��ظ ح��ق موكل��ھ ورف��ع  واإلج��راءات األعم��الالوكال��ة بالخص��ومة تخ��ول الوكی��ل ممارس��ة 
لوكال�ة عل�ى الدعاوى والمرافعة حتى ختامھا ومراجعة طرق الطع�ن القانونی�ة م�ا ل�م ی�نص س�ند ا

 خالف ذلك او لم یوجب قانون فیھ تفویضاً خاصاً.

 وكالء بالخصومة)) أویكونوا  إنالذین یحق لھم  األشخاص((

خاص��ة بالمح��امیین ال��ذین یح��ق لھ��م وح��دھم ان  أنھ��ابالخص��ومة  األص��ل أن(51المح��امون م-1
 محاماة22علیھ م أكدتیكونوا وكالء عن الخصوم وھذا ما 

لھ�م ق�انون الح�ق لھ�م الحض�ور  أج�از إذا-حتى الدرج�ة الرابع�ة: واألقارب واألصھار األزواج-2
الع��ام. اذ ال یح��ق لھ��ؤالء الحض��ور ك��وكالء أم��ام  األص��لمم��ن وكلھ��م ف��ي دع��اوي اس��تفتاء م��ن 

 ودعاوى األحوال الشخصیة -الشرعیة-القضاء إال في الدعاوى الصلحیة 

ونق�ل  إلغائھ�امح�اكم الص�لح قب�ل  ھ�ي ال�دعاوى الت�ي كان�ت م�ن اختص�اص -الدعاوى الص�لحیة :
دع�اوى ال�دین والمنق�ول الت�ي ال تزی�د قیمتھ�ا ع�ن ملی�ون  وأھمھ�ااختصاصھا ال�ى مح�اكم الب�داءة 

 إذاودعاوى الحیازة وطلب التع�ویض عنھ�ا  األجرةدینار ودعوى تخلیة المأجور مھما بلغ مقدار 
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).مرافع�ات 31نصوص علیھا في مالدعوى الم أيرفعت بالتبعیة ولم تتجاوز قیمتھا ملیون دینار(
 حصراً دون غیرھا

 300الشخصیة التي حددتھا م األحوالھي التي من اختصاص محكمة  -الدعاوى الشرعیة:

فھي ما یدخل من اختصاص محكمة المواد الشخصیة اي محكمة -الشخصیة: األحوالدعاوى  أما
ان�ب ال�ذین یطب�ق عل�یھم ف�ي الشخصیة لغیر المس�لمین ولألج األحوالالبداءة حتى نظرھا دعاوى 

 الشخصیة قانون مدني. أحوالھم

مرافعات ل�دوائر الدول�ة والقط�اع االش�تراكي ان تنی�ب  51م أجازتالدوائر الرسمیة/  موظفو-3 
عنھا احد موظفیھا الحاصلین على شھادة البكالوریوس في القانون بمقتضى او وكالة مصدقة من 

 الوزیر او المدیر المختص.

لم��ن ین��وب ع��ن غی��ره بس��بب  2ف52غی��ره ف��ي ح��االت معین��ة اج��از المش��رع م النائ��ب ع��ن-4
 األص��ھارالوص��ایة او الوالی��ة او القیموم��ة او التولی��ة ان یحض��ر عن��ھ المرافع��ة ف��ي نف��س ش��روط 

 من الدرجة الرابعة. واألقارب

 

 الوكالة بالخصومة)) أنواع((

 

 نوعین إلىقسم المشرع العراقي الوكالة بالخصومة 

 

 الوكالة الخاصة بالخصومة    بالخصومةالعامة الوكالة 

 -الوكالة العامة بالخصومة:-1

ھي تلك الوكالة التي تخول الوكیل حق الخصومة عن موكلھ في الدعاوى كافة وفي جمیع 
 مراحل المحاكمة.

*ویالحظ/ان الوكلة العامة ال تخول الوكیل العام في الدعاوى بغیر تفویض خاص(االقرار بحق 
وال تنازل عنھ وال الصلح وال التحكیم وال البیع او الرھن او االجارة او غیر ذلك من عقود 

المعاوضة وال القبض وال التبرع وال توجیھ الیمین او ردھا او قبولھا وال رد القضاة او التشكي 
منھم وال ممارسة الحقوق الشخصیة البحتة وال اي تصرف اخر یوجب القانون فیھ تفویضا 

فلیس للوكیل البیع اذا كانت الوكالة العامة لم تتضمن تفویضا خاصاً ببیع العقار فاذا اقام خاص/
 الوكیل على الرغم من ذلك فال یعد البیع صادرا عن المالك.

وتكون في دعاوى معینة ویجوز تصدیقھا من الكاتب العدل  -الوكالة الخاصة بالخصومة: -2
ي یتم التوكیل فیھا وتكون ساریة حتى انتھاء اخر ادوار ومن قبل القاضي الذي ینظر الدعوى الت

   .المرافعة ومراحل الدعوى
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(مالحظة//وھناك نوع أخر من الوكالة تسمى الوكالة المطلقة وتوكل ألي شخص تخول ھذه 
 الوكالة  الوكیل إجراء جمیع التصرفات القانونیة والشرعیة نیابة عن الموكل).

 الوكالة بالخصومة)) أحكام((

 ھي عقد ملزم للجانبین ویترتب التزامات متبادلة من الطرفین.

 بعقد الوكالة بالخصومة األطرافالتزامات -1

یلتزم الوكیل بتنفیذ الوكالة فاذا اخل بھذا الوجب  ولم یبذل العنایة الالزمة فانھ یكون مسؤول 
حیطة والحذر عن تعویض الموكل بشرط ان یثبت ھذا االخیر اھمال المحامي وعدم اتخاذه ال

 وكذلك یلتزم الوكیل باطالع موكلھ على المراحل التي وصلت الیھا الدعوة.

 محاماة. 65اما الموكل فیلتزم برد النفقات التي تكبدھا الوكیل لتنفیذ الوكالة م-

 انقضاء الوكالة تنقضي بأحد االسباب -3

   وفاة الموكل او فقده الھلیتھ-أ

 الھلیتھ وفاة الوكیل بالخصومة او فقده-ب

 اتمام العمل الموكل بھ الوكیل-ج

 عزل الوكیل او اعتزالھ او شطب اسمھ من جدول المحامین-د

 

 ((نظام اجللسة))

یقصد بالجلسة انعقاد المحكمة في الوقت والمكان المحدد لھا للنظر في  -نظام الجلسة:            
الدعاوى المرفوعة إمامھا وتبدأ الجلسة حین انعقاد المحكمة والمباشرة في الدعوى بحضور 

 الخصوم أو من یمثلھم.

 من أقوال وما یقدمھ.إما المرافعة في فقھ المرافعات فھي ما یبدیھ المدعي أو من یمثلھ 

 وقد نظم قانون المرافعات المدنیة إجراءات الجلسة بوضع القواعد اآلتیة

 إلزام المحكمة للخصوم بتعيين المحل المختار للتبليغ-1

ولى من المرافعة-2
ٔ
 إلزام المحكمة للخصوم بتقديم لوائحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة اال

 وع الدعوى ومنعهم من زيادتها.إلزام المحكمة للخصوم بعدم تغيير موض-3

من في الجلســـــــــة-4
ٔ
 تلتزم المحكمة بحفظ النظام واال
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 )  58إلزام المحكمة للخصوم بتعیین المحل المختار للتبلیغ (م-1

 وھو المحل الذي یختاره احد إطراف الدعوى لیتم تبلیغھ على أساسھ في جمیع مراحل الدعوى.

جلس��ة یحض��ر فیھ��ا الخص��وم إن تطل��ب إل��ى ك��ل م��نھم بی��ان (یج��ب عل��ى المحكم��ة ف��ي أول  58م
 المحل المختار الذي یختاره لغرض التبلیغ ویتبع ذلك عند نظر االعتراض واالستئناف)

 إلزام المحكمة للخصوم بتقدیم لوائحھم و مستمسكاتھم قبل الجلسة األولى من المرافعة.-2

م قبل الجلسة األولى م�ن المرافع�ة أو واجب على الخصوم أن یقدموا لوائحھم و مستمسكاتھ 59م
 في المواعید التي حددتھا المحكمة وللمحكمة إن ترفضھا إذا قدمت بعد ذلك بدون عذر شرعي.

وإذا لم یقدم الخصوم لوائحھم و مستمسكاتھم قبل الجلسة األولى بدون ع�ذر مش�روع فھ�ذه قرین�ة 
دیھ ویعد ذلك تس�لیماً من�ھ ب�دعوى تساعدھا على حسم الدعوى, اي أن الخصم ال جواب وال دفع ل

 المدعي .

 

ثالث��اً//إلزام المحكم��ة للخص��وم بع��د تغی��ر موض��وع ال��دعوى وم��نعھم م��ن زیادتھ��ا . 
مرافعات على حق الطرفین م�ن تنق�یص او تع�دیل دعواھ�ا او دفعھ�ا بش�رط ان ال  59فنصت م

لمث�ل لم�دة ارب�ع یغیر من موض�وع ال�دعوى وم�ن امثل�ة التنق�یص اقام�ة ال�دعوى للمطالب�ة ب�اجر ا
سنوات وتنقیص الى س�نتین وم�ن امثل�ة التع�دیل طل�ب الم�دعي ازال�ة الش�یوع المش�ترك قس�مة ث�م 
تعدیل ذلك الى ازالة الشیوع بیع العقار بعدھا ظھ�ر ل�ھ ان ھ�ذا العق�ار غی�ر قاب�ل للقس�مة ومنع�ت 

ل�ى ت�أخیر من ان یزی�د عل�ى ال�دعوى باس�تثناء ال�دعوى الحادث�ة الن زی�ادة ال�دعوى ی�ؤدي ا 59م
 حسم الدعوى وعدم استقرارھا.

 رابعاُ/تلتزم المحكمة بحفظ النظام واالمن في الجلسة 

ضبط الجلسة وادارتھا برئیس المحكمة ان كانت مشكلة من ثالثة قضاة كم�ا ف�ي ھی�أة االس�تئنافیة  
 او محكمة الجنایات وبقاضي المحكمة اذا كانت مشكلة من قاضي/ والمقصود ب�إدارة الجلس�ة ھ�و

اإلعالن عن بدء المرافعة وتشكل المحكمة والمناداة على الخصوم واعطاء حق الكالم لھم�ا عل�ى 
الت��والي وتوجی��ھ االس��ئلة والمحافظ��ة عل��ى النظ��ام داخ��ل قاع��ة المرافع��ة ومن��ع اط��راف ال��دعوى 
وغیرھم من القیام بأي تصرف یخل بنظام الجلسة فللقاض�ي ف�ي أن یخ�رج م�ن قاع�ة الجلس�ة م�ن 

ھ��ا ف��ان ل��م یمتث��ل األم��ر فللقاض��ي إن یق��رر محض��را بم��ا ج��رى ویحف��ظ المحض��ر م��ع یخ��ل بنظام
اوراق الدعوى ان كان الشخص الذي اخل بنظام الجلسة من الخصوم وف�ي قل�م المحكم�ة ان ك�ان 
م��ن غی��ر الخص��وم وللمحكم��ة ال��ى م��ا قب��ل انتھ��اء ال��دوام الرس��مي ان ترج��ع ع��ن الحك��م ال��ذي 

 اصدرتھ.

مرافع��ات نص��ت بتحری��ر محض��ر بم��ا وق��ع  64ن��اء انعق��اد المحكم��ة مام��ا اذا وقع��ت جریم��ة اث-
وباإلجراءات التحقیقیة التي قامت بھا المحكمة في ضوء صالحیتھا المنصوص علیھا ف�ي ق�انون 

 



 محاضرات بقانون المرافعات المدنیة                                                                   

37 

جنای�ة او جنح�ة  أیةمحاكمات ألي قاض إن یجري التحقیق في 51المحاكمات الجزائیة (م أصول
 وقعت بحضوره ولم یكن حاكم التحقیق موجوداً)

مخف��وراً م��ع  وإرس��الك��ان الفع��ل جنای��ة او جنح��ة  ك��ان ل��ھ توقی��ف الم��تھم بع��د الق��بض علی��ھ  ف��إذا
القانونی�ة ض�ده س�واء ك�ان مرتكبھ�ا م�ن  اإلجراءاتالمحضر اي قاضي التحقیق المختص التخاذ 

 بت ضد المحكمة ذاتھا.او االغیار او ارتك األخرخصم ضد خصم 

 

 

 ((مساع الدعوى))

تتألف المحكمة من ھیئة القضاة (كمحكمة االستئناف)أو قاضي واحد (كمحكمة البداءة)ومعاون 
قضائي یقوم بتدوین أقوال الطرفین وتنظیم محاضر الدعوى ویخضع في أعمالھ إلشراف 

 وتوجیھ القاضي 

 ((إجراءات مساع الدعوى))

 وحریة الدفاع والمناقشة.سماع أقوال الخصوم -1

مرافع��ات عل��ى القاض��ي أو رئ��یس الھیئ��ة االس��تماع إل��ى أق��وال  60*اوج��ب المش��رع بموج��ب م
الم��دعي أوال عم��ا إذا ك��ان لدی��ھ م��ا یض��یفھ عل��ى م��ا ورد ف��ي عریض��ة ال��دعوى وف��ي الئحت��ھ 
اإلیض�احیة أو الجوابی�ة إن وج��دت ث�م الم�دعى علی��ھ ویج�وز تك�رار ذل��ك حس�ب األح�وال ویك��ون 

 لمدعي علیھ أخر من یتكلم. ا

 تدوین أقوال الخصوم في محضر الجلسة .-2

مرافع��ات بتثبی��ت أق��وال الط��رفین الت��ي أدلی��ا بھ��ا خ��الل المرافع��ة ف��ي محض��ر  60ألزم��ت م��ن م
الجلس��ة وال��ذي یحم��ل رق��م ال��دعوى واس��م القاض��ي ال��ذي ینظرھ��ا وت��اریخ وس��اعة الجلس��ة إال إذا 

 ح المتبادلة فیمكن اإلشارة إلیھا دون إعادة تدوینھا.كانت ھذه األقوال لما ورد في لوائ

والنظ�ام الع�ام م�ن الل�وائح  ل�آلدابوللمحكمة من تلقاء نفسھا شطب العبارات الخارجة والمخالفة  
 في أي ورقة من أوراق الدعوى.

یوقع المحضر من قبل القاضي الت�ي ت�ولى ض�بط وق�ائع الجلس�ة م�ع ذك�ر اس�مھ ویوق�ع المحض�ر 
 الخصوم أو وكالئھم ویحفظ في اضبارة الدعوى حسب تسلسلھ. كذلك من قبل
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 ((تأجيل الدعوى))

تأجیل الدعوى / ھو قرار قضائي تنظیمي تصدره المحكمة إثناء نظر الدعوى من تلقاء نفسھا او 
 بناء على طلب الخصوم لغرض تنظیم السیر في إجراءات الدعوى .

بسیطة ال یمكن حسمھا من جلسة واحدة بغیة استكمال من المسلم أن أي دعوى مدنیة مھما كانت 
 اإلجراءات وطلب الحصول على مستندات او حضور شھود او تقدیم الجزاء لتقریرھم.

 

 س/ما ھي ضوابط تأجیل نظر الدعوى؟

 مرافعات62حددت ذلك المادة

 وجود سبب مشروع للتأجیل -1

رة ، ولكنھ�ا أج�ازت التأجی�ل ألكث�ر ال یجوز للمحكمة تأجیل الدعوى لذات السبب أكثر م�ن م� -2
من مرة للسبب ذاتھ إذا رأت المحكمة ما یقتض�ي ذل�ك لح�ین س�یر العدال�ة كم�ا ل�و طل�ب المحكم�ة 

 قساماً شرعیاً لم تكتمل إجراءات إصداره بسبب الخالف بین ورثة الخصم والسلطة المالیة.

المح�امي تأجی�ل ال�دعوى  من األمثلة لعدم مش�روعیة التأجی�ل ل�ذات الس�بب ألكث�ر م�ن م�رة طل�ب
 لدراستھا ألنھ قد وكل فیھا حدیثاً واألمر متروك لتقدیر القاضي في جمیع األحوال

یوماً إال إذا اقتضت الضرورة ذل�ك ویج�وز تمدی�د التأجی�ل لم�دة  20إن ال تتجاوز مدة التأجیل -3
ي دفعتھ��ا ی��وم إذا اقتض�ت الض��رورة ذل��ك ویق�ع عل��ى المحكم��ة بی�ان المب��ررات الت�� 20تزی�د ع��ن 

 لزیادة مدة التأجیل.
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 ((الـــدفـــــوع))

یقص��د بال��دفع جمی��ع وس��ائل ال��دفاع القانونی��ة الت��ي یج��وز للخص��م االس��تعانة بھ��ا لك��ي یجی��ب عل��ى 
 دعوى خصمھ بھدف تفادي الحكم لخصمھ.

ت�دفع دع�وى ( االتیان بدعوى من جانب المدعى علیھ 8وقد عرف قانون المرافعات الدفع بالمادة 
 المدعي وتستلزم ردھا كالً او بعضاً )

 انواع الدفوع

 دفوع بعدم قبول الدعوى-3  الدفوع الموضوعیة -2  الدفوع الشكلیة-1

 

الت�ي تق�دم ف�ي  الدفوع المطلقة    یلزم تقدیمھاالتي  الدفوع الشكلیة الذھبیة
 ایة مرحلة   

 مراحل الدعوىمن     قبل اي دفع اخر واال سقـط الحـــق فیھا

الدفوع الشكلیة النسبیة التي یلزم تقدیمھا قبل اي دفع اخر واال سقط الحق فیھا وھي الت�ي تتعل�ق  -1
بمصلحة احد الخص�وم ویج�ب تق�دیمھا قب�ل اي دف�ع اخ�ر واال س�قط الح�ق فیھ�ا ویع�د اي دف�ع او 

ویة او طلب مما یتعلق بموضوع الدعوى مسقطاً للحق في ال�دفع الش�كلي س�واء ق�دم بص�ورة ش�ف
        تحدیدی���ة ألنھ���ا دف���وع غی���ر متعلق���ة بالنظ���ام الع���ام ب���ل ھ���ي مق���ررة لص���الح م���ن تمس���ك بھ���ا.   

 (ومن امثلتھا)
  الدفع ببطالن تبلیغ عریضة الدعوى واالوراق االخرى  -أ
 الدفع بعدم االختصاص المكاني-ب 

ل اي دف�ع اخ�ر واال الدفع ببطالن تبلیغ عریض�ة ال�دعوى او االوراق االخ�رى یج�ب اب�داؤه قب� -أ
سقط الحق فی�ھ یج�ب اب�داؤه ف�ي عریض�ة االعت�راض او االس�تئناف واال س�قط الح�ق فی�ھ وی�زول 

 بطالن التبلیغ اذا حضر المطلوب تبلیغھ او من یقوم مقامھ في الیوم المحدد.

الش��ك ان ال�دفع بع�دم االختص��اص المك�اني یع��د م�ن ح��ق  -ال�دفع بع�دم االختص��اص المك�اني: -ب
یس م��ن ح��ق محكم��ة الموض��وع احال��ة ال��دعوى ال��ى محكم��ة اخ��رى بحج��ة ع��دم الخص��وم ول��

م اختصاص�ھا اختصاصھا المكاني اذا لم یك�ن ھن�اك طل�ب م�ن الخص�م /ف�اذا قض�ت المحكم�ة بع�د
وجب علیھما ان تحیل الدعوى الى المحكمة المختص�ة م�ع االحتف�اظ بم�ا دف�ع م�ن رس�وم  المكاني

علیھا في موعد تعیین�ھ عل�ى  ا بمراجعة المحكمة المحالقضائیة وتبلیغ الطرفین او الحاضر منھم
یوماً من تاریخ االحالة/ فاذا لم یحفظ او لم یحظى المبلغ امام تلك المحكم�ة ف�ي  15ان ال یتجاوز 

ایام ول�م یطل�ب  10الموعد المعین فان المحكمة تترك الدعوى للمراجعة فاذا بقیت الدعوى كذلك 
 القانون احد السیر فیھا تعد مبطلة بحكم
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*مالحظة/(قرار االحالة الذي تتخذه المحكمة بناًء على عدم اختصاصھا ال یقبل الطعن ام�ا ق�رار 
المحكمة المحالة علیھا الدعوى القاضي بعدم اختصاصھا فیكون القرار قابل للتمییز حسب احك�ام 

 ع.مرافعات وقرار محكمة التمییز في تعیین المحكمة المختصة یكون واجب االتبا 216م

ب/(ال��دفوع الش��كلیة المطلق��ة الت��ي تق��دم ف��ي ای��ة مرحل��ة م��ن مراح��ل ال��دعوى) وھ��ي الت��ي تتعل��ق 
بالنظام العام ویمكن ان تقدم في اي مرحلة م�ن مراح�ل ال�دعوى والمحكم�ة تقض�ي بھ�ا م�ن تلق�اء 

 نفسھا من االمثلة

 مرافعات. 2)ف75الدفع بتوحید دعویین م( - أ
 ) مرافعات.76اكثر من محكمة واحدة م(الدفع بعدم جواز اقامة الدعوى في  - ب
 )مرافعات.77الدفع بعدم االختصاص الوظیفي او النوعي م( - ت

 (الدفع بتوحید دعویین)  -أ

اذا تب��ین للمحكم��ة ان لل��دعوى ارتباط��اً ب��دعوى مقام��ة بمحكم��ة اخ��رى فتق��رر توحی��د ال��دعویین 
رفض التوحی�د یك�ون وترسل (اضبارة الدعوى الى المحكمة االخرى وق�رار المحكم�ة االخ�رى ب�

  ق��ابال للتمیی��ز وك��ذلك للمحكم��ة توحی��د ال��دعوى اذا كان��ت ال��دعوى االخ��رى مقام��ة ل��دى المحكم��ة
 ذاتھا

 كما ھو الحال في (دعوى الدین على االصیل ودعوى نفس الدین على الكفیل المتضامن) 

یقیمھ�ا ھ�و و(دعوى زی�ادة النفق�ة الت�ي تقیمھ�ا الزوج�ة عل�ى زوجھ�ا _ ودع�وى قط�ع النفق�ة الت�ي 
 علیھا)

ج�ة یكم�ا ف�ي  ان تك�ون اح�دى ال�دعویین م�ؤثر ف�ي نت -ان الغایة/ھو منع صدور احكام متعارضة
االخرى كما لو اقام احد الطرفین طلب تنفیذ العقد واقام االخر ابطالھ ف�الحكم ف�ي ال�دعوى الثانی�ة 

 مؤثر في الدعوى االولى

 *وتوفر الجھد والوقت والنفقات

ان تكون الدعویان منظ�ورین م�ن قب�ل مح�اكم الدرج�ة االوى ك�ان  -االرتباط ویشترط اضافة الى
تكون الدعویین امام محكمتي بداءة او احوال ....الخ/ وان تكون كالھما في قید  المرافع�ة اي ان 
ال تكون احداھما صدر فیھا حكم حاسم وان تكون المحكمة مختصة بنظرھ�ا وظیفی�اً ونوعی�اً وان 

 طرف الطعن تكون خاضعتین لذات

 )الدفع بعدم جواز اقامة الدعوى في اكثر من محكمة واحدة(ب/ 

ر م�ن محكم�ة واح�دة ف�اذا مرافع�ات ع�دم ج�واز اقام�ة ال�دعوى الواح�دة ف�ي اكث� 76نصت الم�ادة 
اقیمت العریضة في اكثر من محكم�ة اعتب�رت عریض�ة ال�دعوى المقام�ة اوال وابطل�ت العریض�ة 

 االخرى.
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  صاص الوظیفي او النوعي )ج/ (الدفع بعدم االخت

مرافع��ات ان ال��دفع بع��دم اختص��اص المحكم��ة بس��بب ع��دم والیتھ��ا او س��بب ن��وع  77نص��ت م
الدعوى او تحكم ب�ھ المحكم�ة م�ن تلق�اء نفس�ھا ویج�وز اب�داؤه ف�ي ای�ة ح�ال تك�ون علیھ�ا ال�دعوى 

 وھذا الدفع من النظام العام/بما في ذلك مرحلة التمییز

اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصھا الوظیفي او النوعي او المك�اني یج�ب علیھ�ا ان تحی�ل س/ما 
ال��دعوى ال��ى المحكم��ة المختص��ة م��ع االحتف��اظ بم��ا دف��ع م��ن رس��وم قض��ائیة وتبل��غ الط��رفین او 

ی�وم م�ن  15الحاضر منھما بمراجعة المحكمة المحال علیھا الدعوى في موعد تعیینھ ال یتج�اوز 
مرافع��ات بت��رك  45م ,الموع��د المعی��ین تطب��ق احك��ام ذا ل��م یحض��ر المبل��غ ف��يت��اریخ االحال��ة ف��ا

 الدعوى للمراجعة.

 ((الدفوع الموضوعیة))    

 

ھو الدفع الذي یوجھ الى ذات الحق المدعى بھ, كأنكار وجوده كما لو تمسك الم�دعى علی�ھ        
وب االرادة او انقض��اء بأنك��ار العق��د مص��در االلت��زام بتمس��ك ب��بطالن العق��د لوج��ود عی��ب م��ن عی��

 او باطل. الدین مزور إلثباتاو المقاصة او ان السند المقدم  -االلتزام بالوفاء

الدفوع الموضوعیة متعدة ال یمكن حصرھا او عدھا لتعلقھا بأصل الحق(كالدفع بالوفاء ب�االلتزام 
لمقاص�ة واتح�اد الذم�ة او او بانقضاء االلتزام بما یعادل الوفاء كالوفاء بمقابل والتحدید واالنابة وا

انقضاء االلتزام دون ان ی�وفى ب�ھ ك�اإلبراء او اس�تحالة التنفی�ذ وم�رور الزم�ان الم�انع م�ن س�ماع 
 الدعوى (التقادم).

 س/ھل یجوز للقاضي اثارة الدفع الموضوعي من تلقاء نفسھ

ان یثی�ر  ج/ ال یجوز لھ ذلك الن ال یجوز لھ الحكم للمدعي بشيء دون طلب�ھ فك�ذلك ال یج�وز ل�ھ
 نفسھا.وعیاً للمدعى علیھ من تلقاء دفعاً موض

 

 ((الدفوع بعدم قبول الدعوى))   

ان ھذا الدفع ال یرد على اصل الحق وانما في حق المدعي في دفع دعواه وھ�ذا ال�دفع یك�ون م�ن 
حق اطراف الدعوى وللمحكمة ان تثی�ره م�ن تلق�اء نفس�ھا لتعلق�ھ بالنظ�ام الع�ام وق�د نص�ت الم�ادة 

 ) مرافعات80(

اذا كانت الخصومة غیر متوجھة تحك�م المحكم�ة ول�و م�ن تلق�اء نفس�ھا ب�رد ال�دعوى دون  -1
 الدخول في اساسھا

 للخصم ان یبدي ھذا الدفع في ایة حالة تكون علیھا الدعوى  -2
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 )إبطالھاولیس  برد الدعوىفاذا قبل الدفع فان المحكمة تحكم (

من صور الدفع بعدم قبول الدعوى/ السقوط الذي یقصد بھ ضیاع الحق بسبب عدم مباش�رتھ ف�ي 
الم��دة المح��ددة قانون��اً كال��دفع بع��دم قب��ول دع��وى الحی��ازة اذا رف��ع الخص��م دع��وى الملكی��ة وخس��ر 

 . دعوىال

 

 الدفوع        

 الدعوىالدفوع بعدم قبول    الدفوع الموضوعیة    الدفوع الشكلیة  

 

 لحقبأصل امتعددة ال یمكن حصرھا لتعلقھا      

     

 انواع الشكلیة المطلقة      الدفوع الشكلیة النسبیة
  

 

 الدفع بعدم       الدفع بعد االختصاص       الدفع بتوحید  الدفع بعدم  الدفع ببطالن تبلیغ

 اقامة جواز      الوظیفي او النوعي      دعویین االختصاص  عریضة الدعوى

 الدعوى اكثر          المكاني  او االوراق االخرى

 من محكمة واحدة                   

 

  

 الدعوى الحادثة

یتحدد نطاق  ألنھال یزید المدعي شیئاً على طلباتھ المدونة في عرضة الدعوى  أنھو  األصل إن
 الدعوى بالعریضة التي یقدمھا المدعي فیجب علیھ ان یتقید بھا.

ت��رد علی��ھ اس��تثناءات تھ��دف ال��ى ع��دم حرم��ان الم��دعي م��ن فرص��ة تص��حیح طلبات��ھ  األص��للك��ن 
 ویطلق علیھا (بالدعوى)الحادثة.

 س/مال المقصود بالدعوى الحادثة

ال��دعوى االص��لیة و ت��ؤدي ال��ى تع��دیل نط��اق ج/انھ��ا ال��دعوى الت��ي  ی��تم تق��دیمھا اثن��اء النظ��ر ف��ي 
الخص��ومة م��ن جھ��ة الموض��وع او الس��بب او الخص��وم بش��رط ان تك��ون الطلب��ات الت��ي تض��منتھا 
مرتبطة بالدعوى المنظورة امام المحكمة او انھا الطلبات العارضة التي تق�دم ال�ى المحكم�ة اثن�اء 

 او سببھ او اطرافھسیر وتتناول طلبات اضافیة للنزاع الحاصل من جھة موضوعھا 
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 والنص على مشروعیة الدعوى الحادثة التي ھي استثناء من االصل العام بمزایا منھا

 موضوع واحد دعوى فيمن  أكثر إقامةتتجنب  ألنھاتحول دون تكرار موضوع الدعوى -1

 .تحقیق مبدأ االقتصاد في االجراءات القضائیة من حیث الوقت والنفقات والجھد إلىتؤدي -2

 

 

 الدعوى احلادثة أنواع                            

طلب��ات جدی��دة (ال��دعوى الحادث��ة) ف��ان اح��دثھا الم��دعي كان��ت  األص��لیةال��دعوى  أثن��اءق��د تع��رض 
دع��وى منض��مة ان اح��دثھا الم��دعي علی��ھ كان��ت دع��وى متقابل��ة او ق��د تك��ون ف��ي ص��ورة ادخ��ال 

 شخصھا ثالثاً في الدعوى.

 )67ضمة (ماوال// الدعوى احلادثة املن
ھي الدعوى التي یح�دثھا الم�دعي عن�د النظ�ر ف�ي دع�واه االص�لیة الت�ي م�ن ش�أنھا ان ت�ؤدي ال�ى 
تعدیل نطاق الدعوى من حیث الموضوع او االطراف او السبب وق�د ن�ص المش�رع العراق�ي ف�ي 

) صور الدعوى الحادثة المنضمة (تعتبر الدعاوى الحادثة ما یقدمھ المدعي تكملة لل�دعوى 67(م
الصلیة او ما یكون مترتباً علیھا او متصالً بھ�ا ص�لة ال تقب�ل التجزئ�ة بحی�ث یك�ون الحك�م ال�ذي ا

 یقرر الحدھما من شأنھ ان یؤثر في الحكم یجب ان یقرر لآلخر)
 ومن ھذا النص یتسمى ان صور الدعوى الحادثة المنضمة تتمثل

عوى االص��لیة تس��لیم الم��ال ك��أن یطل��ب الم��دعي ف��ي ال��د-الطلب��ات المكمل��ة لل��دعوى االص��لیة :-1
موضوع الدعوى عیناً ثم یتضح لھ استحالة ذل�ك نتیج�ة لھ�الك الم�ال فیق�دم دع�وى حادث�ة یطال�ب 

 فیھا بدفع قیمة المال نقدا.
 
ومثالھا المطالبة باإلقساط المستحقة من ال�دین أثن�اء  -الطلبات المترتبة على الدعوى األصلیة: -2

 نظر الدعوى.
 
ومثالھا مطالبة المؤجر بفسخ عقد  -بصلة ال تقبل التجزئة: األصلیةالطلبات المتصلة بالدعوى -3

و(مطالبة المدعي الحكم ل�ھ ب�التعویض بمبل�غ مع�ین ف�ي دع�وى فس�خ  والمطالبة باألجرة) اإلیجار
 المدعى علیھ بالتزاماتھ الناشئة عن ذلك العقد). إلخاللالعقد 
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 ) األصليدعوى حادثة منضمة (ما یكون فیھا الطلب تكملة للطلب  نموذجأ
 

 السید قاضي محكمة بداءة كربالء المحترم

س��بق ان اق��ام  2018/ب/----م��ن الم��دعي ف��ي ال��دعوى المرقم��ةم/ طل��ب دع��وى حادث��ة منض��مة 
لغای�ة ت�اریخ -----موكلي الدعوى اعاله مطالب�اً الم�دعى علی�ھ فیھ�ا بب�دالت ایج�ار ال�دار المرقم�ة 

اقامة الدعوى ولحد االن .لذا فان موكلي یطلب احداث دع�وى منض�مة بب�دالت االیج�ار المتحقق�ة 
لحك�م ب�الزام الم�دعي علی�ھ وا-------بعد تاریخ اقامة الدعوى ولحد اح�داث ھ�ذه ال�دعوى والبالغ�ة

 وتحمیلھ الرسوم والمصاریف واتعاب المحاماة.

 مع فائق الشكر والتقدیر

           
           
 ------------وكیل المدعي المحامي      

 -------------بموجب الوكالة المرقمة      

 2018/   /   /  --------كاتب عدل -----في                     

 

:ثاني
ً
 الدعوى احلادثة املتقابلة -ا

 وھي الطلبات التي یتقدم بھا المدعى علیھ ضد المدعي بھ�دف الحص�ول عل�ى حك�م ض�د الم�دعي
فالمدعي علی�ھ ال یكتف�ي بأب�داء دفوع�ھ ف�ي مواجھ�ة طلب�ات الم�دعي ف�ي ال�دعوى االص�لیة بقص�د 

عل��ى حك��م ض��د ردھ��ا وع��دم الحك��م بھ��ا وانم��ا یلج��أ ال��ى المھاجم��ة ف��ي ال��دعوى بھ��دف الحص��ول 
 المدعي

تختلف الدعوى المتقابلة عن دفع الموضوعي الذي ھو وسیلة دفاع س�لبیة یرم�ي بھ�ا  -*مالحظة:
مرافعات عل�ى ھ�ذا الن�وع م�ن  68المدعى علیھ تفادي الحكم علیھ بما یطلبھ المدعي وقد نصت م

ة او اي طل��ب ال��دعوى الحادثة(للم��دعى علی��ھ ان یق��دم م��ن الطلب��ات المتقابل��ة بم��ا یتض��من المقاص��
 اخر یكون متصالً بالدعوى االصلیة بصلة ال تقبل التجزئة)

 فأن الدعوى الحادثة المتقابلة في التشریع العراقي

ف�ي  غریم�ھتعرف المقاصة بأنھ�ا اس�قاط دی�ن مطل�وب لش�خص م�ن  -طلب المقاصة القضائیة:-1
نقض��اء )م��دني ھ��ي طریق��ة م��ن ط��رق ا408(م  لغریم��ھمقاب��ل دی��ن مطل��وب م��ن ذل��ك الش��خص 

فینقض�ي ال�دینان بق�در االق�ل  لألخ�رااللتزام/ یفترض ان ھناك شخص�ین ك�ل منھم�ا م�دین ودائ�ن 
منھما . والمقاصة القضائیة فتحتاج الى حكم من القضاء ف�ي ال�دعوى االص�لیة ف�اذا ك�ان الم�دعى 

دین علیھ في الدعوى االصلیة مدیناً للمدعي وفي نفس الوقت یكون المدعي مدیناً للم�دعى علی�ھ ب�
 اخر یحق للمدعى علیھ تقدم طلب المقاصة بین الدینین بوصفھا دعوى حادثة.
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كالدعوى االصلیة المعلقة بطلب  -اي طلب متصل بالدعوى االصلیة اتصاالً ال یقبل التجزئة :-2
تنفیذ عقد اما الدعوى الحادث�ة المتقابل�ة فتض�من طل�ب فس�خ العق�د والتنفی�ذ والفس�خ وجھ�ان لن�زاع 

دعاوى المتقابلة ایضا اذا طلب المدعي تسلیم المبیع فی�رد الم�دعى علی�ھ طالب�اً ال�ثمن واحد ومن ال
منھ/ وك�ذلك دع�وى التع�ویض الت�ي یقیمھ�ا الم�دعي نتیج�ة ح�ادث اص�طدام مركب�ة الم�دعى علی�ھ 

 التي اصابتھ نتیجة ھذا االصطدام. باألضراربمركبتھ وقیام . المدعى علیھ بإقامة دعوى متقابلة 

 

 نموذج دعوى متقابلةا 

 السید قاضي محكمة بداءة كربالء المحترم

 2018م/دعوى متقابلة في الدعوى المرقمة / ب / 

التي باعھ�ا لم�وكلي بب�دل  --------امام المدعى الدعوى اعاله یطالب فیھا موكلي باعادة السیارة 
ارجي الم�ؤرخ ) خمسة عشر ملیون دینار عراقي بموجب عقد البیع الخ�15,000,000مقداره (

باعتب��ارات ھ��ذا العق��د باط��ل لع��دم اس��تیفائھ لش��كلیة التس��جیل ف��ي دائ��رة الم��رور  2018ف��ي   /   /
المختصة ولكون طلب اعادة البدل ذا صلة بالدعوى االصلیة ال تقبل التجزئ�ة ف�ان م�وكلي یطل�ب 

والحك�م )خمسة عشر ملیون دینار عراقي 15,000,000احداث دعوى متقابلة ببدل البیع البالغ(
 بالزام المدعي بھ وتحمیلھ الرسوم والمصاریف واتعاب المحاماة

      مع الشكر والتقدیر

 --------وكیل المدعى علیھ المحامي                                                                 

 -------------بموجب الوكالة المرقمة       

 ------------كاتب عدل   -------في       

 

:
ً
ھو دخول شخص خارج عن الدعوى في خصومة قائمة  (التدخل يف الدعوى) -ثالثا

 مرافعات 70بین اخرین اما بناء على طلب احد الخصوم او بناء على قرار المحكمة م

 )69شروط لتدخل الشخص الثالث (م

 ان یكون لطالب التدخل عالقة بالدعوى.-1

تضامن مع احد الخصوم وقال ذل�ك وج�ود رابط�ة التض�امن او ان یكون لطالب التدخل رابطة -2
 االلتزام وطلب كفیل المدعى علیھ التدخل الى جانبھ لرد الدعوى عنھ.

 ان یكون لطالب التدخل التزام ال یقبل التجزئة بینھ وبین احد الخصوم.-3

 خصوم.اذا كان طالب التدخل یضار من الحكم الذي سیصدر في الدعوى بینھ وبین احد ال-4
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   جباري.تدخل او تدخل اختیاري والتدخل نوعان

ھو التدخل الذي یتقدم بھ الشخص الثالث (الغیر) الى المحكم�ة  -التدخل االختیاري االنضمامي:-أ
الت��ي تنظ��ر ال��دعوى یطل��ب فیھ��ا االنض��مام ال��ى اح��د الخص��وم لل��دفاع عن��ھ فلك��ل ذي مص��لحة ان 

كت�دخل الكفی�ل المتض�امن ال�دخول  ف�ي ال�دعوى  یطلب دخولھ في الدعوى منضماً الحد طرفیھ�ا,
الى جان�ب الم�دعى علی�ھ. وطل�ب ال�دائن ال�دخول ال�ى جان�ب مدین�ھ الم�دعي لمس�اعدتھ ف�ي كس�ب 
الدعوى المقامة من قبلھ على المدعى علیھ الن في كس�بھا زی�ادة الض�مان الع�ام ف�ي ام�وال م�دین 

 الشخص الثالث.

تدخل الذي یطل�ب فی�ھ ش�خص م�ن الغی�ر وم�ن تلق�اء ھو ال -التدخل االختیاري االختصاصي: -ب
نفسھ في دعوى قائمة امام المحكمة للمطالبة لنفسھ بالحق المتنازع علیھ ,و مثالھ في حال�ة وج�ود 
ن��زاع عل��ى ملكی��ة ع��ین ب��ین شخص��ین, فیت��دخل الش��خص الثال��ث طالب��اً الحك��م ل��ھ بملكی��ة ال��دین 

 المتنازع علیھا في مواجھة الخصمین.

الجب��ري (اختص��ام الغی��ر) وی��تم دون رغب��ة الش��خص الم��راد احال��ة ف��ي الت��دخل -2
الخصومة ویتم التدخل الجبري اما بن�اء عل�ى ق�رار م�ن المحكم�ة او بن�اء عل�ى طل�ب 

 من الخصوم

بتق�دیم الخص�م طل�ب ادخ�ال الغی�ر م�ن ال�دعوى عل�ى -اختصام الغیر بن�اء عل�ى طل�ب الخص�وم:-أ
الب��ة بال��دین عل��ى اح�د الم��دینین المتض��امنین فان��ھ یج��وز وف�ق االج��راءات الت��ي یقیمھ��ا ال�دائن للمط

اختص��ام غی��ره م��ن الم��دینین المتض��امنین االخ��رین بن��اء عل��ى طل��ب ال��دائن او الم��دین ف��اذا رأت 
 المحكمة وجاھة الطلب قبلتھ.

ویقصد ادخال ش�خص ف�ي ال�دعوى لالستیض�اح من�ھ  -اختصام الغیر بناء على امر المحكمة: -ب
للمحكمة ان ت�دعو اي ش�خص لالستیض�اح من�ھ  69ى وھذا ما شارات الیھ مكما یلزم حسم الدعو

 كما یلزم لحسم الدعوى وھذا التدخل یرد في صورتین احدھما وجوبیة واالخرى جوازیة .

(عل��ى المحكم��ة دع��وة الودی��ع والم��ودع والمس��تعیر 69م��ن م 3نص��ت ف -الص��ورة الوجوبی��ة :
ن والغاص�ب والمغص�وب فی�ھ عن�د نظ�ر دع�وى والمعیر والمس�تأجر والم�ؤجر والم�رتھن وال�راھ

الودیعة على الودیع والمستعار على المستعیر والماجور على المستأجر والمرھون على المرتھن 
 والمغصوب على الغاصب.

اج�ازت للمحكم�ة ان ت�دعو اي ش�خص لالستیض�اح من�ھ كم�ا  96من م 4ف -الصورة الجوازیة :
ادخال مدیر التسجیل العقاري لالستیضاح منھ عن بعض یلزم لحسم الدعوى ومثال ھذه الصورة 

 الغموض الموجود في محتویات اضبارة العقار موضوع المنازعة.
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 )يمالتدخل االختصا دعوى طلب الشخص الثالث الحكم لنفسھ نموذجأ(

 السید قاضي محكمة االحوال الشخصیة  في كربالء المحترم

 2018م/ طلب دخول شخص ثالث/ش/

 جھة الطلب

اقامت المدعیة الدعوى اعاله امام محكمتكم الموقرة مدعیة ان المدعى علیھ ول�دي غص�ب اثاثھ�ا 
الزوجیة المطالب بھا من قبلھا بالقائمة المرفقة مع عریضة الدعوى یزعم عائدتیھا لھا على وجھ 

عی�ة االستقالل ولكون ان قسم من تلك االثاث یعود لموكلتي عل�ى وج�ھ االس�تقالل وال عالق�ة للمد
بھ��ا ل��ذا اطل��ب المرافق��ة عل��ى قب��ول م��وكلتي شخص��اً ثالث��ا ف��ي ال��دعوى والحك��م لھ��ا بتل��ك االث��اث 

 )--------المؤشرة ازائھا والبالغة ( وباألسعارالواردة في القائمة ادناه 

 مع الشكر والتقدیر

 السعر اسم المادة ت
1   
2   
   

 

        ً  ثالثا طالب الدخول شخصا

 ----------------المحامي وكیلھ        

 --------بموجب الوكالة المرقمة        

 -----------كاتب عدل  ------ في       

 

 شروط قبول الدعوى الحادثةس ماهي 

ھناك صلة بین الدعوى االصلیة والدعوى الحادثة بحیث الحك�م ف�ي اح�دھما ی�ؤثر  -االرتباط: -1
 .في االخرى

ى الحادث�ة داخل�ة ف�ي اختص�اص المحكم�ة الت�ي تنظ�ر ال�دعوى ان تكون الدعو -االختصاص: -2
 ً  .االصلیة اختصاصاً نوعیا ووظیفیا

ان ال یكون الغرض من الدعوى الحادثة تأخیر الفصل في الدعوى االصلیة . وتقدم قب�ل خت�ام -3
النط�ق شفاھاً  وال تقبل اذا قدمت بعد ختام المرافع�ة وقب�ل   بأدائھاالمرافعة بعریضة تبلغ للخصم 

 .بالحكم
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الن ك�ل دع�وى یج�ب ان ی�دفع عنھ�ا رس�م او ش�مولھا بالمعون�ة القض�ائیة وف�ي  -دفع الرس�م : -4
ح من��ھ مم��ا یل��زم لحس��م حال��ة واح��دة ال ی��دفع رس��م(حالة قی��ام المحكم��ة بإدخ��ال ش��خص لالستیض��ا

 الدعوى.

 WOHO�W�U�≈  W�œU(« Èu�b�« 

ما قبل ختام المرافع�ة بعریض�ة تبل�غ للخص�م او على (تقدم الدعوى الحادثة الى  70نصت المادة 
 ابدائھا شفاھا بالجلسة في حضوره).

 تقدم الدعوى الحادثة اما بصورة تحریریة او شفھیاً:: 

تق��دم ال��دعوى الحادث��ة المنظم��ة او المتقابل��ة تحری��را بعریض��ة تق��دم ال��ى القاض��ي المخ��تص س��واء 
لی�ھ نس�خة م�ن العریض�ة ویع�د مباغ�ا بحضور الخصم او غیابھ ،في حالة حض�ور الخص�م تس�لم ا

 بذلك  ام�ا اذا ك�ان غائب�ا فی�تم تبلغ�ھ طبق�ا إلج�راءات تبلی�غ ال�دعوى العادی�ة ویج�وز تق�دیمھا اثن�اء
 ةیجوز تقدیمھا خارج جلسات المرافعة المنعقدة للنظر في الدعوى االصلیة كما سالجل

لخص��م او الخص��وم االخ��رین فیج��ب ان تق��دم بجلس��ة المرافع��ة بحض��ور اام��ا اذا ق��دمت ش��فاھا     
ویتم تدوین ذل�ك ف�ي محض�ر الجلس�ة وع�ل المحكم�ة ان ت�ذكر ف�ي المحض�ر التفص�یالت الالزم�ة 

 واالستیضاحات الكافیة للدعوى الحادثة لیكون ھذا الطلب بعیدا عن العریضة 

ویج��ب ان تق��ام ال��دعوى الحادث��ة س��واء اكان��ت مكتوب��ة او ش��فاھا قب��ال خت��ام المرافع��ة والت ت��ع 
عوى الحادث��ة مقام��ة وال یص��ح دف��ع الرس��م الق��انون االبع��د ص��دور ق��رار م��ن المحك��ة بقبولھ��ا ال��د

 وتنظرھا المحكمة بعد استیفاء الرسم القانوني مع الدعوى االصلیة في محضر وجلسة واحد ة

وتخض��ع ال��دعوى الحادث��ة ف��ي مس��ائل الحض��ور والغی��اب فیھ��ا لم��ا تخض��ع لھ��ا ال��دعوى االص��لیة 
حال��ة حس��ب االختص��اص الن��وعي او وض��وع االدث��ة ال��دعوى االص��لیة ف��ي موتتب��ع ال��دعوى الحا

 .الوظیفي

 حكم في الدعوى الحادثة كيف ي

ورة امامھا الدعوى في الدعوى الحادثة مع ال�دعوى تفصل المحكمة المنظ( 1ف72المادة نصت 
ع���ذر عل���ى (اذا ت2االص���لیة كلم���ا امك���ن ذل���ك بش���رط ان ال تخ���رج ع���ن اختصاص���ھا ونص���ت ف

اوال ف�ي ى الحكم ف�ي ال�دعوى الحادث�ة تفص�ل الحكم في الدعویین وكان الحكم متوفق علالمحكمة 
 ). الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى االصلیة

ان یحكم في الدعوى الحادثة مع الدعوى االصلیة مع�ا ف�ي وق�ت واح�د وف�ي ق�رار واح�د  األصلف
ت الحك��م ف��ي للب��فالمطالب��ة بالفائ��دة القانونی��ة م��ن خ��الل ل��دعوى المنض��مة الت��ي اح��دثھا الم��دعي 

ال��دعوى االص��لیة وھ��ي المطالب��ة بال��دین فیك��ون الحك��م واح��د یتض��من فق��رتین اح��داھما تخ��ص 
رى تخ�ص ال�دعوى الحادث�ة ام�ا االس�تثناء ان یص�در الحك�م ف�ي ال�دعوى الدعوى االص�لیة واالخ�

الحادثة سابقا على الحكم الذي یصدر في ال�دعوى االص�لیة م�ن حی�ث الوق�ت ویك�ون ذل�ك عن�دما 
یتوقف الحكم في الدعوى االصلیة عل�ى الفص�ل ف�ي ال�دعوى الحادث�ة مث�ال ذل�ك دع�وى المطالب�ة 
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علیھ دعوى حادثة متقابل�ة یطل�ب فیھ�ا انق�اص ثم�ن المبی�ع بثمن ماكنة زراعیة اذا احدث المدعى 
وج�ود   تال ثب�الوجود عیب خف�ي لتل�ك الماكن�ة فتلت�زم المحكم�ة ب�التحقیق وتكل�ف الم�دعى علی�ھ 

ی�نقص ل�ذلك العی�ب م�ن  عیب خفي وبعد ثبوتھ تعرض االمر على خبیر او اكثر بتقدیر مقدار م�ا
 الثمن ثم الحكم للمدعي في الدعوى واالصلیة ثمن الماكنة وبعدھا یكون قرارھا بالحط من 

یج�وز ان یطع�ن فی�ھ بص�ورة  مالحظة اذا كان الحكم في الدعوى الحادثة یقبل  الطعن فیھ فانھ ال
 في الدعوى. يلصاألمستقلة بل یطعن فیھ مع الحكم 

 

 ))((األحوال الطارئة على الدعوى

الحك�م فیھ�ا ب�ل  إص�دارم�ن البدای�ة وحت�ى مرحل�ة  اقد ال تسیر ال�دعوى المدنی�ة دائم�ا س�یر طبیعی�
الطارئ�ة عل�ى  ب�األحوالووقائع تعیق سیرھا وقد الق علیھ�ا ق�انون المرافع�ات  أحوالیطرأ علیھا 

 -) وتشمل األحوال الطارئة ؛90-81(0في الموادالدعوى 

 

 



 
:- توقف فیھ المحكمة عن نظر الدعوى فت�رة م�ن ال�زمن إذا ت ھو قرار قضائي

 وھي ثالث أشكال: ب من أسباب الوقف مع بقائھا قائمة منتجة ألثارھا.بطرا أثناء نظر الدعوى س
مرافع���ات للخص���وم االتف���اق عل���ى وق���ف س���یر ف���ي  82الوق���ف االختی���اري// أج���ازت و  -1

 .أشھر من تاریخ إقرار المحكمة التفاقھم  3الدعوى مدة ال تتجاوز 

 ما ھي شروط قبول وقف المرافعة؟

س����واء ك����انوا أص����لیین أو  عل����ى طل����ب وق����ف المرافع����ة اتف����اق جمی����ع إط����راف ال����دعوى - أ
 أو وكالء الخصوم دون حاجة إلى تفویض خاص. متدخلین(الشخص الثالث)

أشھر من تاریخ إقرار المحكمة لھ�ذا الوق�ف ف�إذا اتف�ق اإلط�راف  3أن ال تتجاوز مدة الوقف  - ب
  عل مدة أطول ال تقر المحكمة اتفاقھم إال في حدود تلك المدة. 

 إقرار المحكمة لالتفاق الذي حصل بین الخصوم  - ت

االتف�اق عل�ى إیقافھ�ا م�رة أخ�رى عد اس�تئناف الس�یر ف�ي ال�دعوى مالحظة: لیس ھناك ما یمنع ب  
فلیس في القانون ما یحول دون تكرار الوقف أالتفاقي ف�ي ال�دعوى الواح�دة بش�رط آن ال تتج�اوز 

 أشھر من تاریخ إقرار المحكمة 3وھي عدم تجاوز  كل مرة المدة المحددة قانونا
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الت�ي یجیزھ�ا  األح�والھو الوقف الذي یتم بق�رار م�ن المحكم�ة ف�ي الوقف القضائي//  -2
 آخ��رالمحكم��ة ان الحك��م یتوق��ف عل��ى الفص��ل ف��ي موض��وع  رأت إذا( 83الق��انون فنص��ت م 

 تس�تأنفخرة حتى یفصل في الموضوع وعندئذ أالمرافعة واعتبار الدعوى مست إیقافقررت 
ا ویج��وز الطع��ن ف��ي ھ��ذا الق��رار الت��ي وقف��ت عن��دھ النقط��ةالمحكم��ة الس��یر ف��ي ال��دعوى م��ن 

مث��ال ذل��ك إذا طل��ب ال��دائن مدین��ھ ب��أداء ال��دین أم��ام المحكم��ة وق��د ق��دم س��ندا  بطری��ق التمیی��ز)
تحی�ل الخص�وم ع�ل ى قاض�ي  إنمكتوبا إلثبات دین�ھ ث�م طع�ن فی�ھ ب�التزویر فعل�ى المحكم�ة 

دور ق�رار أخرة لح�ین ص�تالتحقیق للتثبت من صحوة االدعاء وعندھا تقرر جعل الدعوى مس
 . بات بخصوص واقعة التزویرأو حكم 

ن فیتحق��ق والت��ي ی��نص علیھ��ا الق��اناألس��باب ت��وفر س��بب م��ن  إذا  الوق��ف الق��انوني// -3
الوقف التي ی�نص  أسبابقام سبب من  إذاتوافر أسبابھ // ومن الناحیة العملیة  الوقف بمجرد

علیھا القانون تقرر المحكمة وقف السیر في ال�دعوى ویك�ون الحك�م كاش�فا ومق�ررا لواق�ع ت�م 
)             96// وم���ن األمثل���ة وق���ف ال���دعوى بس���بب رد القاض���ي(م بحك���م الق���انون ول���یس منش���أ ل���ھ

وكذلك وقف الدعوى المدنیة حتى یفصل نھائیا في الدعوى الجزائیة.





وھي قطع السیر فیھا بقوة القانون لقیام سبب من أسباب االنقطاع الت�ي ن�ص علیھ�ا الق�انون , 
 إذاألس��باب الت��ي ت��ؤدي إل��ى قط��ع الس��یر ف��ي ال��دعوى عل��ى س��بیل الحص��ر  84وق��د ح��ددت م

 التقاض�ي أھلی�ةق�ده بف أواة اح�د الخص�وم ف�ینقطع السیر في الدعوى بحكم الق�انون بو(0نصت
أو زوال صفة من كان یباشر الخصومة نیابة عنھ إال إذ كانت ال�دعوى ق�د تھی�أت للحك�م ف�ي 

 --.  استنادا لنص المادة فان انقطاع المرافعة تنحصر بثالثة أسباب:)موضوعھا

تق�ام ال�دعوى ب�ین األحی�اء ف�ال یج�وز رفعھ�ا عل�ى ش�خص مت�وفى أو -وفاة احد الخص�وم :-1
ذا ت�وفى اح�د الخص�وم فان�ھ یج�وز متابع�ة ال�دعوى م�ن قب�ل رفعھا باسم شخص متوفى ,أم�ا إ

  ألنھم تلقوا االلتزامات والحقوق المتعلقة بالتركة بحكم القانون.الورثة 

إذا أصیب احد أطراف الدعوى أثن�اء نظرھ�ا بع�ارض  -فقد احد الخصوم أھلیة التقاضي: -2
ل��ك ی��ؤدي إل��ى فق��ده أھلی��ة م��ن ع��وارض األھلی��ة ك��الجنون أو الس��فھ أو العت��ھ أو الغفل��ة ف��ان ذ

 التقاضي. 

أي زوال ص�فة الممث�ل  -زوال صفة من ك�ان یباش�ر الخص�ومة نیاب�ة ع�ن اح�د الخص�وم: -3
 القانوني ال ن األص�ل أن ال م�ن ال یتمت�ع بأھلی�ة التقاض�ي ین�وب عن�ھ م�ن یق�وم مقام�ھ قانون�ا

ى قط�ع الس�یر ف�ي ت�ودي إل�ص�فة الت تل�ك الوعلیھ فان ز القیم ) -المتولي  -الوصي -(الولي 
 الدعوى.
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 ؟بأحد الحاالت السابقة س// ما ھو اإلجراء الذي تقوم بھ المحكمة إذا انقطعت المرافعة 

السیر في الدعوى بتبلیغ م�ن یق�وم مق�ام الخص�م ال�ذي انقطع�ت المرافع�ة  تستأنفالمحكمة  إن
وتس��تأنف المحكم��ة الس��یر  ف��ي األخ��ر, أو بن��اء عل��ى طل��ب الط��رف  بس��بھ م��ن قب��ل المحكم��ة

 , أو الخص�ومة  أھلی�ةم�ن یق�وم مق�ام م�ن فق�د  أو , حضر الجلس�ة وارث المت�وفى إذاالدعوى 
 .مقام من زالت عنھ الصفة وباشر السیر فیھا 

أشھر ولم تستأنف الدعوى سیرھا في خ�الل ھ�ذه  6إذا استمر ر انقطاع بال عذر مقبول أما  
 .)87( م القانون مالمدة نبطل عریضة الدعوى بحك

 

 وقد حدد القانون نوعیین من التنازل  -التنازل عن الدعوى والحكم فیھا: -1
المرافعة مع بقاء الدعوى حی�ث یع�د ھ�ذا  أوراقورقة من  أوالتنازل عن إجراء معین   - أ

قائمة كأن یتنازل ع�ن دف�ع بع�د تقدیم�ھ المرافعة بقى تالورقة كان لم نكون و أو اإلجراء
بشرط إن ال یكون ھذا الدفع متعلقا بالنظام العام كالتنازل عن السند الذي قدمھ لإلثب�ات 
بوص��فھ دل��یال وان التن��ازل إنم��ا بمح��ض إرادة الخص��م دون حاج��ة إل��ى موافق��ة الخص��م 

 زور .األخر إال إذا كانت لھ مصلحة مشروعة في التمسك بھ كما لو كان السند م
 

ھو تصرف إرادي یصدر م�ن المحك�وم ل�ھ دون حاج�ة إل�ى قب�ول  -التنازل عن الحكم : - ب
زوال الخص�ومة الت�ي ص�در فیھ�ا الحك�م ویمن�ع إن  ب ع�ل التن�ازلتالمحكوم علیھ ویتر

یطالب بالحق موضوع الحك�م أو یق�یم دع�وى جدی�دة الن ذل�ك یتع�ارض م�ع مب�دأ س�بق 
 الحكم في الدعوى.

ھو نزول المدعي عن الخصومة القائمة بیتھ وبین المدعى علیھ م�ع -:عریضة الدعوى إبطال -2
 احتفاظھ بأصل الحق المدعى بھ حیث یجوز لھ تجدید المطالبة بھ بعد دفع رسوم جدیدة

 س// ما ھي أحكام إبطال عریضة الدعوى في قانون المرافعات العراقي ؟
  

  تھی�أت وف�ي ح�ال تع�دد الم�دعى عل�یھم كان�ت ق�د  إذا إالللمدعي لبطال عریض�ة ال�دعوى
فللم��دعي إن یطال��ب إبط��ال عریض��ة ال��دعوى بالنس��بة لبعض��ھم وتع��د ال��دعوى مس��تمرة 

 .بالنسبة للباقین
   المدعي یستطیع إن یطلب إبطال عریضة الدعوى ش�فویا إثن�اء المرافع�ة وی�دون إق�راره

حكمة مع تبلیغ الم�دعى علی�ھ بمحضر الجلسة وأما یطلب إبطالھا بعریضة یقدمھا إلى الم
  .بنسخة منھا

  ك��ان ق��د دف��ع ال��دعوى ب��دفع ی��ؤدي إل��ى ردھ��ا  إذاعت��رض إن یال یقب��ل م��ن الم��دعى علی��ھ
 الدفع بالتقادم إال واإلبراء والتنازل والوفاء والمقاصة. ومثال 

 .یترتب على إبطال عریضة الدعوى كان لم تكن 
 بال للتمییز .القرار الصادر بإبطال عریضة الدعوى یكون قا
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العرض واإليداع   

الوفاء ھو الطریق الطبیعي النقضاء الدین ولكن قد یرفض الدائن ھذا الوفاء دون مسوغ قانوني 
لذلك اوجد نظام العرض واالیداع لیحقق العدالة لكي ال یترك المدین خاضعا إلرادة الدائن 

 المتعنت في رفضھ الوفاء.

استعداده للوفاء بما الزم بھ من اداء قبل الدائن والجھة تعریف العرض: ھو ابداء المدین 
المختصة التي یتم العرض فیھا ھي الكاتب العدل او بواسطة المحكمة المختصة في حالة 

 العرض الفعلي ولدى شخص ثالث تعینھ المحكمة اذا امتنع الدائن عن تسلم ما عرض علیھ.

ھ للدائن لدى الكاتب العدل او في  صندوق أما اإلیداع: انھ تسلیم ما عرض المدین الوفاء ب
 المحكمة عند رفض الدائن تسلم ما عرض علیھ.

 االسباب التي تدعو إىل العرض واإليداع.

رفض الدائن القبول (اذا رفض الدائن دون مبرر الوفاء المعروض علیھ عرضا صحیحا او  -1
اعلن انھ لن یقبل الوفاء فیجوز للمدین اذا رفض القیام باألعمال التي ال یتم الوفاء بدونھا او اذا 

.85ان ینذر الدائن بوجوب استیفاء حقھ في مدة مناسبة یحددھا في اإلنذار) م  

تعذر الوفاء للدائن (اذا جھل المدین لشخصیة الدائن او موطنھ واذا كان الدائن محجورا علیھ  -2
ین عدة اشخاص).ولیس لھ نائب یقبل الوفاء عنھ او اذا كان الدین متنازع علیھ ب  

التخلص من تبعة ھالك الشي او تلفھ او للتخلص من الفوائد القانونیة واالتفاقیة او لتحقیق  -3
رغبة المدین من حاالت خاصة. كما ھو الحال لو كان المدین مستأجرا للعقار ورغب في عدم 

علیھ ایداع اذا یجب  1979لسنة  87التعرض للحكم بالتخلیة وفقا لقانون إیجار العقار رقم 
 االجرة لدى كاتب العدل.

 

 اجراءات العرض وااليداع: تتمثل باالتي

اوال: اعذار الدائن ویكون ذلك عن طریق االنذار الذي یوجھ الم�دین إل�ى ال�دائن ف�إذا تبل�غ ال�دائن 
بھذا االنذار ولم یبادر الى استیفاء حقھ فعند ذلك یكون من حق المدین مباشرة اجراءات الع�رض 

 الفعلي.

ثانیا: العرض: فاذا لم یقم الدائن باستیفاء حقھ بالرغم من تبلغ�ھ بمض�مون اع�ذار الم�دین بواس�طة 
الكات�ب الع��دل فللم��دین الح��ق مباش�رة اج��راءات الع��رض وق��د اش�ترط المش��رع العراق��ي ان یك��ون 
العرض صحیحا بأن یكون المدین قد عرض على الدائن الوفاء الكامل اذا یجب علیھ ان یع�رض 

كلھ مع فوائده وملحقاتھ ویعرضھ وقت حلول�ھ وف�ي المك�ان المح�دد للوف�اء ویج�ب ایض�ا ان  الدین
 تتوافر في الدائن والمدین االھلیة الكاملة . وان یتم العرض الحقیقي امام الكاتب العدل.
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 ثالثا: اإلیداع: ویختلف اإلیداع لطبیعة الشيء محل الوفاء على وفق االتي:

ئن العرض او لم یحضر ام�ام المحكم�ة وك�ان المع�روض نق�ودا فللم�دین النقود: إذا رفض الدا -1
 ان یودعھا في صندوق المحكمة.

المنقول : اذا كان المعروض منقوال تعین المحكمة او كاتب العدل على حسب االح�وال مك�ان  -2
 االیداع وشروطھ وشخصا عدال لتضعھ تحت یده.

للبق��اء حی��ث وج��د ج��از للم��دین ان یطل��ب م��ن  العق��ار:اذا ك��ان المع��روض عق��ارا او ش��یئا مع��دا-3
 المحكمة وضعھ تحت ید عدل.

الحك��م بص��حة الع��رض واالی��داع: المحكم��ة ال تحك��م بص��حة الع��رض اال اذا ك��ان ت��م ای��داع  -4
المعروض مع فوائده التي اس�تحقت وتحك�م المحكم�ة م�ع ص�حة الع�رض بب�راءة ذم�ة الم�دین م�ن 

 یوم العرض.

ح الدائن تقضي ببطالن العرض اذا لم یتم عل�ى وف�ق االج�راءات وقد تصدر المحكمة حكما لصال
 التي نص علیھا القانون فیسترد المدین ما اودعھ وتبقى ذمتھ مشغولة.

 

 اثار العرض وااليداع :

 اثار العرض واالیداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحتھ.

 داعھ بالشروط اآلتیة:ـ اجاز القانون للمدین الرجوع عن العرض واسترداد ما سبق إی

 قبل قبول الدائن. -1

 قبل ان یصدر حكم بصحتھ  -2

 ایام من تبلغ الدائن بالعرض واالیداع. 3ان تمضي  -3

 

 اثار العرض واالیداع بعد قبول الدائن او بعد صدور حكم بصحتھ.

 ـ اذا قب�ل ال�دائن الع�رض واالی�داع او ص�در حك�م اكتس�ب درج�ة  البت�ات ق�ام ھ�ذا الع�رض مح�ل
 الوفاء وبرئت بذمة المدین من الدین من یوم العرض ولیس من یوم االیداع.

 
 
 
 

 



 محاضرات بقانون المرافعات المدنیة                                                                   

54 

 

 التحكيم 

أن كان األصل أن یك�ون الفص�ل ف�ي المنازع�ات م�ن اختص�اص س�لطة القض�اء ال�ذي نظمت�ھ         
الدول��ة ف��ان الق��انون اج��از للخص��وم اس��تثناء ان یعرض��وا المنازع��ات الت��ي تنش��أ بی��نھم عل��ى محكم��ین 

 یمنحونھم الثقة ویطمئن لقضائھم وقد عني قانون المرافعات بنظام التحكیم وافرد لھ باًب خاصا .

(عب��ارة م��ن اتخ��اذ خص��مین شخص��اً اخ��ر حاكم��اً برض��اھما لفص��ل خص��ومتھما  -یع��رف التحك��یم:
 ودعواھما).

 والتحكیم اما یرد بصیغة اشرط او مشارطة

ھ�و االتف�اق مق�دماً عل�ى ع�رض الن�زاع ال�ذي ینش�أ مس�تقبال ف�ي قض�یة معین�ة عل�ى  -فشرط التحك�یم:
حكیم في عقد مقاول�ة لتش�یید مش�روع ض�خم او المحكمین الفصل فیھا . ومثال ذلك ان یدون شرط الت

 تورید بضائع او سلع من الخارج فیتفق اطراف العقد مقدماً على شرط التحكیم في صلب العقد .

ھي االتفاق على تحكیم بعد قیام حالة النزاع ودون ان یكون ھناك ش�رط ف�ي  -اما مشارطة التحكیم :
فون على عرض النزاع الذي نشأ بینھم على المحكمین العقد المبرم بین الطرفین على التحكیم اي ینت

 للفصل فیھ.

مرافعات) (یجوز االتفاق على التحكیم في نزاع معین كما یجوز االتفاق على التحك�یم 251نصت م(
في جمیع المنازعات التي تنشأ من تنفی�ذ عق�د مع�ین وبم�ا ان التحك�یم عق�د ف�ان ل�ھ ش�رط موض�وعیة 

 واخرى شكلیة).

 السبب -3المحل    -2التراضي  -1یشترط إلبرام عقد التحكیم توافر -عیةالشروط الموضو

مرافعات) ان یكون المحكم من رجال القضاء إال بأذن مجلس القض�اء وال یج�وز  255وقد منعت م(
 ان یكون المحكم قاصراً او محجوزاً او محروماً من الحقوق المدنیة او مفلساً لم یرد الیھ اعتباره

مرافعات)(ال یثبت االتف�اق عل�ى التحك�یم اال بالكتاب�ة ویج�وز  252كلیة فقد نصت م(أما الشروط الش
االتفاق علیھ اثناء المرافعة فاذا اثبت للمحكمة وجود اتفاق على التحكیم او اذا اق�رت اتف�اق الط�رفین 

 علیھ اثناء المرافعة فتقرر اعتبار الدعوة مستأخرة الى ان یصدر قرار التحكیم).

 

 یمنطاق التحك

مرافع��ات) نط��اق التحك��یم بنص��ھا عل��ى ان��ھ (ال یص��ح التحك��یم اال ف��ي المس��ائل الت��ي 254ح��ددت (م 
یجوز فیھا الصلح وال یصح اال من لھ اھلیة التعرف فی�ھ حقوق�ھ ویج�وز التحك�یم ب�ین ال�زوجین وفق�اً 

 لقانون االحوال الشخصیة واحكام الشریعة االسالمیة).

 ة الناشئة عن عقود البیع واالیجار والقرض والمقاولة)(فالتحكیم جائز في الحقوق المالی
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 س/ماذا یخرج من نطاق التحكیم

 المسائل المتعلقة بالنظام العام واآلداب العامة -1
 التحكیم في القضایا الجزائیة -2
في المنازعات المتعلقة باألحوال الشخصیة البحتة كم�ا ف�ي ح�االت الس�ب وص�حة او بط�الن ال�زواج  -3

الصغار والوصایة علیھم الن ھذه المسائل تعد من النظام العام وال یص�ح الص�لح فیھ�ا والوالیة على 
. 

 (إجراءات التحكيم) 

األصل أن یرعى المحكمون قواعد قانون المرافعات وان یلتزم�وا أحك�ام الق�انون الموض�وعیة ولك�ن  -1
افع�ات فق�ط لك�نھم اباح للطرفین ان یتفقوا اتفاق ص�ریح عل�ى اعف�اء المحكم�ین م�ن اتب�اع ق�انون المر

 ملزمون في جمیع االحوال اتباع احكام القانون الموضوعیة.
أم��ا المحكم��ون الموفوض��ون بالص��لح فھ��م معف��ون م��ن التقی��د ب��إجراءات المرافع��ات وقواع��د الق��انون  -

الموضوعیة//فانھم مثال ان یرفض�وا تطبی�ق قاع�دة قانونی�ة اوان ان یحكم�وا بمقتض�ى قواع�د العدال�ة 
ور الزمن او رفض المقاصة او بالفوائ�د الت�ي ن�ص علیھ�ا الق�انون, وعل�ى ذل�ك ان كرفض الدفع بمر

المحكمین المفوضین بالصلح یقوم اختب�ارھم م�ن الثق�ة ویك�ون الص�لح ال�ذي ارادوه معتب�راً ال یج�وز 
 مرافعات. 265الطعن فیھ اال اذا خالف قاعدة من قواعد التحكیم او حكم من احكام النظام العام (م

لنزاع على اساس عقد التحك�یم او ش�رطھ والمس�تندات المقدم�ة لھ�م ویج�وز لھ�م الفص�ل ف�ي یفصل با -2
 النزاع على بناء الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلف الطرف االخر.

یجب على المحكمین ان یتولوا مجتمع�ین اج�راءات التحقی�ق ویوق�ع ك�ل م�نھم عل�ى المحاض�ر اال اذا  -3
 .اناب واحداً منھم

 على المحكمین الرجوع الى المحكمة المختصة. -4
اذا عرضت خالل التحكیم مسألة اولیة تخرج عن والیة المحكم�ین او الطع�ن ب�التزویر ف�ي ورق�ة او  - أ

ح��ادث جزائ��ي یوق��ف المحكم��ون عملھ��م ویص��درون ق��رار للخص��وم بتق��دیم طلب��اتھم ال��ى المحكم��ة 
 المختصة.

ن��زاع إلص��دار قرارھ��ا ف��ي االناب��ات القض��ائیة الت��ي الرج��وع ال��ى المحكم��ة المختص��ة اص��الً بنظ��ر ال - ب
یقتضیھا الفصل في النزاع واذا اقتضى االمر اتخ�اذ اج�راء مترت�ب عل�ى تحل�ف الش�ھود او االمتن�اع 

 عن االجابة .
یصدر القرار باالتفاق بأكثریة اآلراء بعد المداولة ویجب كتابتھ بالطریقة التي یكتب بھا الحك�م ال�ذي  -5

ویش�مل ملخ�ص اتف�اق التحك�یم واق�وال الخص�وم ومس�تنداتھم واس�باب الق�رار و یصدر م�ن المحكم�ة 
 )270منطوقھ والمكان الذي صدر فیھ وتاریخ صدوره وتوقیع المحكمین م(

اعط��اء ص��ورة م��ن الق��رار لك��ل م��ن الط��رفین وتس��لیم الق��رار م��ع اص��ل اتف��اق التحك��یم ال��ى المحم��ة  -6
 271ذلك بوصل یوقع علیھ كاتب المحكمة م ایام التالیة لصدوره و 3المختصة بالنزاع خالل 

ان قرار المحكمین ال ینفذ لدى دوائر التنفیذ س�واء ك�ان تعیی�نھم قض�اء او اتفاق�اً م�ا ل�م تص�ادق علی�ھ  -7
 272المحكمة المختصة بناء على طلب احد الطرفین و بعد دفع الرسوم المقررة م
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 (طرق الطعن يف القرار التحكيمي) 

قرار التحكیم او تبطلھ كالً او بعضاً ویجوز لھا ان تعید القضیة الى المحكم�ین للمحكمة أن تصدق  -
إلصالح ما شاب قرار التحكیم او انھا تفصل من النزاع بثمنھا اذا كانت القضیة صالحة للفصل فیھا 
والحكم الذي تصدره المحكمة المختصة غی�ر قاب�ل لالعت�راض وانم�ا یقب�ل الطع�ن ب�الطرق األخ�رى 

 275ي قانون مالمقررة ف

- : المحكمة أن تبطلھ من تلقاء نفسھا في االحوال االتیة    
اذا كان قد صدر بغی�ر بین�ة تحریری�ة او بن�اء عل�ى اتف�اق باط�ل او ك�ان االتف�اق ق�د خ�رج م�ن ح�دود  -1

 االتفاق 
اذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو اآلداب أو قاعدة من قواعد التحك�یم المبین�ة ف�ي ھ�ذا  -2

 القانون 
 اذا تحقق سبب من اسباب التي یجوز فیھا اعادة المحاكمة -3
 إذا وقع خطأ جوھري في القرار او االجراءات التي تؤثر في صحة القرار  -4

 كمین على المحكمة المختصة أن یتمسكوا ببطالنھیجوز للخصوم عندما یطرح قرار المح -

 حقوق المحكم

اذا ح��ددت اج�ور المحكم�ین باتف�اق الخص��وم  276ام�ا حقوق�ھ /ابرزھ�ا اج��رة التحك�یم حی�ث نص�ت م
اعلیھا في عقد التحكیم او في اتفاق الحق . واال تحددھا المحكمة المختصة بنظ�ر الن�زاع ف�ي حكمھ�ا 

لطع�ن تمیی�زاً ول�ھ المطالب�ة بالمص�اریف الت�ي انفقھ�ا ب�التحكیم كنفق�ات او بقرار مستقل یقبل التظلم وا
 السفر واإلقامة والطباعة والترجمة وغیر ذلك 

 انقضاء التحكيم

 صدور قرار التحكیم النھائي  -1
عزل المحكم اجاز المشرع ع�زل المحك�م باتف�اق الخص�وم وف�ي ھ�ذه الحال�ة عل�یھم دف�ع االج�ر ال�ذي  -2

 منھ لحین انتھاء عزلھ  یتناسب والجھود المبذولة
صدور قرار رد المحكم عند طلب احد الخصوم ذلك عندما تك�ون لدی�ھ أس�باب تجعل�ھ ال یطم�أن إل�ى  -3

 حیاة المحكم وعدالتھ وھي نفس االسباب التي یرد بھا القاضي 
 وفاة المحكم أو فقده اھلیتھ . -4

 

 


