قانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  9191المعدل
Mar 10, 2011
باسم الشعب
رباسة الجمهورٌة
استنادا الى المادة  05من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزٌر العدل ووافق علٌه مجلس
الوزراء واقره مجلس قٌادة الثورة .
صدق القانون االتً - :
أحكام عامة
المادة 9
ٌكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانٌن المرافعات واالجراءات اذا لم ٌكن فٌها نص ٌتعارض معه
صراحة .
المادة 2
الدعوى – طلب شخص حقه من اخر امام القضاء .
المادة 8
ٌشترط ان ٌكون كل من طرفً الدعوى متمتعا باالهلٌة الالزمة الستعمال الحقوق التً تتعلق بها
الدعوى وال وجب ان ٌنوب عنه من ٌقوم مقامه قانونا فً استعمال هذه الحقوق .
المادة 4
ٌشترط ان ٌكون المدعى علٌه خصما ٌترتب على اقراره حكم بتقدٌر صدور اقرار منه وان ٌكون
محكوما او ملزما بشًء على تقدٌر ثبوت الدعوى  .ومع ذلك تصبح خصومة الولً والوصً والقٌم
بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والؽابب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقؾ  .وخصومة من
اعتبره القانون خصما حتى فً االحوال التً ال ٌنفذ فٌها اقراره .
المادة 0
ٌصبح ان ٌكون احد الورثة خصما فً الدعوى التً تقام على المٌت او له ولكن الخصم فً عٌن من
اعٌان التركة هو الوارث الحابز لتلك العٌن .
المادة 9
ٌشترط فً الدعوى ان ٌكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة
المحتملة تكفً ان كان هناك ما ٌدعو الى التخوؾ من الحاق الضرر بذوي الشان وٌجوز كذلك
االدعاء بحق مؤجل على ان ٌراعى االجل عند الحكم به وفً هذه الحالة ٌتحمل المدعً مصارٌؾ
الدعوى .

المادة 7
ٌجوز ان ٌكون المراد من الدعوى تثبٌت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة فً سبٌل استعماله
وٌجوز ان ٌكون كذلك تحقٌقا ٌقصد به تالفً نزاع فً المستقبل او ممكن الحدوث
الدفع
المادة 3
 - 9الدفع هو االتٌان بدعوى من جانب المدعى علٌه تدفع دعوى المدعً وتستلزم ردها كال او
بعضا .
ٌ - 2راعى فً الدفع ما ٌراعى فً الدعوى من احكام وٌشترط ان ٌكون ذا صلة مباشرة بالدعوى
االصلٌة .
 - 8اما اذا لم تظهر صلة الدفع بالدعوى االصلٌة اال من حٌث النتٌجة سمى دعوى متقابلة كدعوى
المقاصة .
التناقض
المادة 1
الؽٌت هذه المادة بموجب قانون االثبات ،رقم  957لسنة :9171
ملؽاة.
دعاوى الدٌن والعٌن
المادة 95
 - 9اذا كان موضوع الدعوى حقا شخصٌا كانت الدعوى شخصٌة او دعوى دٌن  .وان كان حقا
عٌنٌا كانت دعوى عٌنٌة .
 - 2اذا كان المراد من الدعوى العٌنٌة المتعلقة بعقار اثبات ملكٌة حق عٌنً كانت الدعوى دعوى
ملكٌة  .اما اذا كان المراد منها اثبات الحٌازة فقط كانت دعوى حٌازة .
دعاوى الحٌازة
المادة 99
دعاوى الحٌازة هً - :
 - 9دعوى استرداد الحٌازة وهً تقتضً وجود شخص نزعت ٌده .
 - 2دعوى منع التعرض وهً تقتضً حصول تعرض للحابز لم ٌبلػ حد نزع الٌد .
 - 8دعوى وقؾ االعمال الجدٌدة وهً تقتضً حصول تعرض للحابز من جراء اعمال جدٌدة لم تتم
تهدد حٌازته .
المادة 92

 - 9ال ٌجوز للمدعً ان ٌجمع بٌن دعوى الحٌازة وبٌن المطالبة بالملكٌة واال سقط ادعاؤه بالحٌازة
.
 - 2ال ٌسمع من المدعً فً دعوى الحٌازة االدعاء بالملكٌة اال اذا تنازل عن دعوى الحٌازة .
 - 8من خسر دعواه بالملكٌة ال تسمع منه دعوى الحٌازة  .اما من خسر دعوى الحٌازة فٌجوز له
ان ٌقٌم دعوى الملكٌة .
 - 4ال ٌجوز الحكم فً دعوى الحٌازة على اساس ثبوت حق الملكٌة او نفٌه وانما ٌجب ان ٌستند
الحكم فٌها الى توفر شرابطها القانونٌة .
التبلٌؽات القضابٌة
المادة 98
الؽٌت هذه المادة بموجب قانون تعدٌل قانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  9191المعدل ،رقمه
 751صادر بتارٌخ  ،9171واستبدلت بالنص االتً:
ٌ – 9قوم بمهمة التبلٌػ من ٌعٌنهم وزٌر العدل ،وٌجوز اجراء التبلٌػ برسالة رسمٌة من المحكمة
بواسطة البرٌد المسجل المرجع ،او ببرقٌة مرجعة فً االمور المستعجلة بقرار من المحكمة ،وفً
حالة عدم وجود مكاتب للبرٌد فً المكان المطلوب التبلٌػ فٌهٌ،قوم بالتبلٌػ رجال الشرطة.
ٌ – 2عتبر تبلٌؽا ،توقٌع الخصم ،او وكٌله بحضور الموظؾ المختص ،على ورقة التبلٌػ ،او على
عرٌضة الدعوى للحضور فً الموعد المعٌن.
المادة 94
 - 9التبلٌػ بواسطة البرٌد ٌصدر من المحكمة بوضع ورقة التبلٌػ فً مظروؾ بعنوان رسالة
قضابٌة ،وٌذكر على الؽالؾ رقم الدعوى ومحتوٌات الرسالة والتارٌخ وتوقٌع الكاتب االول  .وتودع
الرسالة فً الٌوم التالً على االكثر بدابرة البرٌد الرسالها بطرٌق البرٌد المسجل المرجع .
ٌ - 2قوم موزع البرٌد بتسلٌم الرسالة الى الشخص المراد تبلٌؽه او فً محل اقامته الى زوجه او
من ٌكون مقٌما معه من اقاربه واصهاره او من ٌعمل فً خدمته من البالؽٌن او الى من ٌمثله قانونا
.
 - 8اذا رفض التسلم احد ممن ذكروا او رفض التوقٌع بالتسلم او استحال علٌه التوقٌع ٌثبت الموزع
ذلك الرفض او االمتناع بوصل التسلم وعلى ؼالؾ الرسالة وفً الدفتر المعد لذلك وٌعٌد الرسالة الى
المحكمة وتعتبر الرسالة بذلك مبلؽة .
 - 4اذا تبٌن ان المطلوب تبلٌؽه ؼابب او لٌس له محل اقامة او مسكن معلوم او انتقل الى محل اخر
او ان العنوان وهمًٌ ،ثبت موزع البرٌد ذلك بوصل التسلم والؽالؾ والدفتر المعد لذلك وٌعٌد
الرسالة الى المحكمة .
 -0أٌ/صدر التبلٌػ بواسطة البرقٌة من المحكمة وفق لنموذج الذي تعده وزارة العدل  ،وتودع فً
نفس الٌوم أو فً الٌوم التالً على االكثر بدابرة البرٌد المختصة وتعتبر نفقات البرقٌة من مصارٌؾ
الدعوى.
ب -تسلم البرقٌة الى الشخص المخاطب بها فً محل عمله او فً محل اقامته،أو الى من ٌمثله
قانونا ً او من ٌعمل معه او من ٌكون مقٌما ً معه من اصهاره او اقاربه من الممٌزٌن  ،وٌعتبر
المخاطب بها مبلؽا ً بتارٌخ تسلمه لها ،او تسلمها من قبل أي من هؤالء  ،المبٌن فً اشعار دابرة
البرق المختصة ،واذا امتنع أي منهم عن تسلٌم البرقٌة ٌ ،ثبت الموزع ذلك فً اشعار عدم تسلٌم
البرقٌة وتخبر المحكمة بذلك،وٌعتبر االمتناع عن تسلٌم البرقٌة تبلٌؽا ً

ج -اذا تبٌن ان المطلوب تبلٌؽه قد انتقل الى محل اخر او ان العنوان ؼٌر صحٌح ٌ ،ثبت الموزع ذلك
فً اشعار عدم تسلٌم البرقٌة وٌخبر المحمكة المختصة بذلك.
المادة 90
ٌجب ان تحرر الورقة المراد تبلٌؽها من نسختٌن او اكثر تسلم احداهما الى المطلوب تبلٌؽه وتعاد
االخرى الى المحكمة لتحفظ فً اضبارة الدعوى بعد وقوع التبلٌػ .
المادة 99
ٌجب ان تشتمل الورقة المراد تبلٌؽها على البٌانات االتٌة - :
 - 9رقم الدعوى وبٌان الٌوم والشهر والسنة التً حصل فٌها التبلٌػ .
 - 2اسم طالب التبلٌػ ولقبه وشهرته ومهنته او وظٌفته وموطنه فان لم ٌكن موطنه معلوما فاخر
موطن كان له .
 - 8بٌان المحل الذي ٌختاره الطالب لؽرض التبلٌػ .
 - 4اسم المطلوب تبلٌؽه ومهنته او وظٌفته وموطنه (محل اقامته) فان لم ٌكن موطنه معلوما فاخر
موطن كان له .
 - 0اسم القابم بالتبلٌػ وتوقٌعه .
 - 9اسم من سلمت الٌه صورة الورقة وصفته وتوقٌعه على االصل او اثبات امتناعه وسببه ان وجد
.
 - 7المحكمة التً ٌجب الحضور الٌها والٌوم والساعة الواجب الحضور فٌهما .
المادة 97
ملؽاة
المادة 93
تسلم الورقة المطلوب تبلٌؽها الى الشخص نفسه ولو كان خارج محل اقامته او تسلم فً محل اقامته
الى زوجة او من ٌكون مقٌما معه من اقاربه او اصهاره او ممن ٌعملون فً خدمته من البالؽٌن
وكذلك ٌجوز تسلٌم الورقة الى مستخدمٌه فً محل عمله .
المادة 91
عند تسلٌم الورقة الى المطلوب تبلٌؽه ٌؤخذ توقٌعه بامضابه او ختمه او بصمة ابهامه على االقرار
بذلك فً النسخة االصلٌة من الورقة وٌوقعها القابم بالتبلٌػ مع بٌان تارٌخ وساعة التبلٌػ .
المادة 25
 - 9اذا امتنع المطلوب تبلٌؽه عن تسلم الورقة او امتنع عن ذلك من ٌصح تبلٌؽه ٌشهد القابم
بالتبلٌػ شاهدٌن على االمتناع وٌحرر شرحا ٌثبت فٌه ذلك وٌدون فٌه تارٌخ وساعة ومحل حصول
االمتناع وٌوقعه مع الشاهدٌن المعلومً الهوٌة .
 - 2اذا حصل االمتناع عن التبلٌػ فً محل االقامة او محل العمل فعلى القابم بالتبلٌػ ان ٌلصق
نسخة من الورقة على باب المحل وٌشرح ذلك فً ورقة التبلٌػ .
المادة 29

حذفت عبارة ( وٌصدق علٌه من قبل مختار المحلة او من ٌقوم مقامه) الواردة فً الفقرتٌن
()2و()8من المادة ( )29بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم 751
فٌما عدا ما نص علٌه فً القوانٌن الخاصة تسلم الورقة المراد تبلٌؽها على الوجه االتً :
 - 9اذا تحقق للمحكمة بعد االستفسار من جهة ذات اختصاص ان لٌس للمطلوب تبلٌؽه محل اقامة
او مسكن معلوم ولم ٌكن موجودا فٌجرى تبلٌؽه بالنشر فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن تصدر فً منطقة
المحكمة او اقرب منطقة لها ان لم ٌكن فً منطقة المحكمة صحٌفة تصدر  .وٌعتبر تارٌخ النشر
المتاخر فً احدى الصحٌفتٌن تارٌخا للتبلٌػ  .وٌجوز باالضافة الى النشر فً الصحٌفة اذاعة التبلٌػ
بواسطة االذاعة ووسابل االعالم االخرى .
 - 2اذا كان المطلوب تبلٌؽه قد اختار محال للتبلٌػ او ذكر عنوانا فً العقود والوثابق موضوع
الدعوى  .وتبٌن اثناء التبلٌػ انه قد انتقل الى محل اخر ٌشرح القابم بالتبلٌػ ذلك وٌعٌد الورقة الى
المحكمة الجراء التبلٌػ وفقا للبٌان الجدٌد الذي ٌقدمه طالب التبلٌػ اذا كانت الجهة التً انتقل الٌها
معلومة فان كانت مجهولة فٌبلػ طبقا للفقرة االولى
 - 8اذا كان المحل المختار او العنوان الذي ورد بالعقود والوثابق موضوع الدعوى وهمٌا ٌشرح
القابم بالتبلٌػ ذلك وعندبذ ٌجرى التبلٌػ وفقا للفقرة االولى .
 - 4اذا كان المطلوب تبلٌؽه وكٌال بموجب ورقة رسمٌة ٌجوز تبلٌػ هذا الوكٌل  ،وٌكون الوكٌل
المذكور ملزما بالتبلٌػ اذا كان قد استعمل وكالته فً ذات الدعوى المطلوب اجراء التبلٌػ فٌها
وٌكون موطن الوكٌل فً تبلٌػ االوراق الالزمة لسٌر الدعوى فً جمٌع مراحل التقاضً اال اذا نص
فً سند التوكٌل على ؼٌر ذلك .
 - 0اذا كان المطلوب تبلٌؽه وزارة أو دابرة رسمٌة او شبه رسمٌة او احدى مؤسسات القطاع
االشتراكً  ،ترسل الورقة المراد تبلٌؽها بدفتر الٌد او البرٌد المسجل ،وٌعتبر تارٌخ التسلم المدون
فً دفتر الٌد تارٌخا للتبلٌػ .
 - 9اذا كان طالب التبلٌػ دابرة رسمٌة او شبه رسمٌة أو احدى مؤسسات القطاع االشتراكً  ،وكان
المطلوب تبلٌؽه قد اختار محال للتبلٌػ أو ذكر عنوانا فً العقود والوثابق موضوع الدعوى ،وتبٌن
عند التبلٌػ انه ؼٌر موجود فً ذلك المكان ،ولم ٌخطر الدابرة تحرٌراً بعنوانه الجدٌد فٌبلػ بالجرٌدة
الرسمٌة لمرة واحدة.
 - 7اذا كان المطلوب تبلٌؽه شركة تجارٌة او مدنٌة تسلم الورقة فً مركز ادارة الشركة لمدٌر
الشركة او الحد الشركاء على حسب االحوال او الحد مستخدمً الشركة  .فان لم ٌكن للشركة مركز
تسلم لمدٌر الشركة او الحد الشركاء لشخصه او فً محل اقامته او فً محل عمله .
 - 3اذا كان المطلوب تبلٌؽه احدى الجمعٌات او المؤسسات الخاصة او احد االشخاص المعنوٌة تسلم
الورقة فً مركز ادارتها للنابب عنها بمقتضى عقد انشابها او نظامها او لمن ٌقوم مقامه أو الحد
العاملٌن فٌها  .فاذا لم ٌكن لها مركز تسلم الورقة للنابب عنها لشخصه او فً محل اقامته .
 - 1اذا كان المطلوب تبلٌؽه احدى الشركات االجنبٌة التً لها فرع او وكٌل فً الجمهورٌة العراقٌة
تسلم الورقة الى هذا الفرع او الوكٌل او الممثل التجاري .
 - 95اذا كان المطلوب تبلٌؽه سجٌنا او موقوفا ٌتم التبلٌػ بواسطة مدٌر السجن او الموقؾ او من
ٌقوم مقامهما .
ٌ -99بلػ منتسبو دوابر الدولة الرسمٌة وشبه الرسمٌة ومؤسسات القطاع االشتراكً بواسطة
دوابرهم أو مؤسساتهم  ،وترسل الورقة المراد تبلٌؽها بدفتر الٌد ،أو بالبرٌد المسجل المرجع ،
وٌعتبر المخاطب مبلؽا ً بتارٌخ التسلٌم  ،مالم ٌرد اشعار الى المحكمة بأنتقاله الى دابرة اخرى أو
تمتعهبأجازة ،وكذلك ٌجوز تبلٌؽهم فً محل اقامتهم.

المادة 22
الؽٌت المادة  22بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751وحل محله النص االتً
تراعً المحكمة محال عمل واقامة الشخص المطلوب تبلٌؽه عند أصدار ورقة التبلٌػ ألٌه على ان
التقل المدة بٌن تارٌخ تبلٌؽه والٌوم المعٌن للمرافعة عن ثالثة أٌام ،وتستثنى من ذلك االمور
المستعجلة.
المادة 28
-9اذا كان المطلوب تبلٌؽه عراقٌا ً أو اجنبٌا ُ مقٌما خارج العراق ٌجري تبلٌؽه بواسطة البرٌد المسجل
 ،اال إذا وجدت اتفاقٌة تنص على طرٌقة خاصة للتبلٌػ.
 -2اذا كان المطلوب تبلٌؽه عراقٌا ً أو اجنبٌا ً من العاملٌن فً السفارات العراقٌة أو احدى الممثلٌات
او الملحقٌات العراقٌة فٌجري تبلؽٌه بواسطة وزارة الخارجٌة وترسل الورقة المراد تبلٌؽه بدفتر الٌد
أو بالبرٌد المسجل المرجع إلى وزارة الخارجٌة  ،وٌعتبر المخاطب مبلػ بتارٌخ التسلم المدون فً
دفتر الٌد او فً وصل التسلم،مالم ٌرد إشعار الى المحكمة بأنتقاله الى خارج مالك وزارة الخارجٌة
أو تمتعه بأجازة.
 -8على المحكمة مراعاة محل اقامة المطلوب تبلٌؽه وفق الفقرتٌن ( )9و ( )2من هذه المادة ،عند
تحدٌد موعد المرافعة ،وفً جمٌع االحوال ٌجب تسلٌم ورقة التبلٌػ الى دابرة البرٌد أو الى وزارة
الخارجٌة قبل مدة التقل عن خمسة عشر ٌوما والتزٌد على خمسةواربعٌن ٌوما من الٌوم المعٌن
للمرافعة.
المادة 24
الؽٌت هذه المادة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751وحل محلها النص االتً:
اذا صادؾ ٌوم المرافعة عطلة رسمٌة  ،فٌعتبر تارٌخ المرافعة هو ٌوم العمل الذي ٌلً العطلة
المادة 20
 - 9تحسب المدد المحددة بالشهور من ٌوم ابتدابها الى الٌوم الذي ٌقابله من الشهور التالٌة  .وال
ٌدخل الٌوم والساعة اللذان ٌكونان مبدا للمدة فً حسابها  .اما الٌوم والساعة اللذان تنتهً بهما
المدة فٌدخالن فً حسابها .
 - 2اذا انتهت المدة فً ٌوم عطلة رسمٌة تمدد الى اول ٌوم ٌلٌه من اٌام العمل .
المادة 29
تتبع االحكام المتقدمة فً تبلٌػ عرٌضة الدعوى ومرفقاتها واالوراق المتبادلة فً التبلٌؽات
التحرٌرٌة واالعالمات وكل ما ٌقتضً تبلٌؽه من اوراق قضابٌة .
المادة 27
ٌعتبر التبلٌػ باطال اذا شابه عٌب او نقص جوهري ٌخل بصحته او ٌفوت الؽاٌة منه .
المادة 23
تعدلت هذه المادة بموجب بٌان صادر عن وزارة العدل سنة  ،9113واستبدلت بالنص االتً:

للمحكمة ان تفرض على القابم بالتبلٌػ ؼرامة ال تقل عن مابة دٌنار وال تزٌد على الؾ دٌنار اذا كان
البطالن ناشبا عن تقصٌره وذلك بقرار ؼٌر قابل للطعن .
الكتاب األول
التقاضً أمام المحاكم
الباب األول
االختصاص/
الفصل األول – االختصاص المتعلق بالوظٌفة
المادة 21
تسري والٌة المحاكم المدنٌة على جمٌع االشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة بما فً ذلك الحكومة وتختص
بالفصل فً كافة المنازعات اال ما استثنى بنص خاص .
المادة 85
ال ٌجوز الٌة محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة ؼموض القانون او فقدان النص او نقصه واال عد
القاضً ممتنعا عن احقاق الحق  .وٌعد اٌضا التاخر ؼٌر المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن
احقاق الحق .
الفصل الثانً – االختصاص المتعلق بنوع الدعوى وقٌمته
المادة 89
تختص محكمة البداءة بدرجة اخٌرة قابلة للتمٌٌز بالنظر فً الدعاوى االتٌة :
 -9دعوى الدٌن والمنقول التً التزٌد قٌمتها على خمسمابة دٌنار
 - 2دعوى ازالة الشٌوع فً العقار او فً المنقول مهما بلؽت قٌمة كل منهما.
 - 8دعوى تخلٌة الماجور مهما بلػ مقدار االجرة .
 - 4دعوى الحٌازة وطلب التعوٌض عنها اذا رفعت بالتبعٌة ولم تتجاوز قٌمة التعوٌض خمسمابة
دٌنار .
 - 0دعوى االقساط المستحقة من الدٌون المقسطة على اال ٌزٌد مقدارها على خمسمابة دٌنار أو أقل
،اما اذا الت الدعوى الثبات اصل الدٌن الذي ٌزٌد على الخمسمابة دٌنار فتحال الدعوى الى محكمة
البداءة المختصة مع االحتفاظ بالرسم المدفوع .
 - 9الدعاوى االخرى التً تنص القوانٌن على اختصاص محكمة البداءة بها .
المادة 82
-9تختص محكمة البداءة بنظر كافة الدعاوى التً تزٌد قٌمتها على خمسمابة دٌنار  ،والدعاوي
التابعة لرسم مقطوع ،والدعاوى ؼٌر المقدرة القٌمة وكافة الدعاوى التً ال تختص بها محكمة
البداءة أو محكمة االحوال الشخصٌة وٌكون حكمها بدرجة اولى قابال لالستبناؾ بموجب أحكام
المادة ( )930من هذا القانون ،وفٌما عدا ذلك ٌكون حكمها بدرجة اخٌرة قابال للتمٌٌز .
 -2تختص محمكة البداءة فً دعاوي االفالس وماٌنشأ عن التفلٌسة وفق أالحكام المقررة فً قانون
التجارة.

 -8تختص محكمة البداءة فً دعاوي تصفٌة الشركات وماٌنشأ عن التصفٌة وفق االحكام المقررة
فً قانون الشركات.
المادة 88
تختص محكمة البداءة بنظر المسابل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت بشرط عدم
المساس باصل الحق  .وتختص كذلك بنظر مواد االحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن ولالجانب الذٌن
ٌطبق علٌهم فً احوالهم الشخصٌة قانون مدنً  .وٌكون حكمها فٌما ذكر بدرجة اخٌرة قابال للتمٌٌز
.
المادة 84
الؽٌت هذه المادة بموجب المادة ( )9من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم 38
لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ  ،9177واستبدلت بالنص االتً:
تختص محكمة االستبناؾ بالنظر ،فٌما ٌاتً :
-9فً الطعن استبناؾ فً االحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ،وبالمسابل االخرى
المبٌنة فً القانون.
-2فً الطعن تمٌٌزا فً االحكام الصادرة من محاكم الصلح بدرجة اخٌرة كافة ،وفق احكام هذا
القانون والقوانٌن االخرى.
-8فً الطعن تمٌٌزا فً القرارات الصادرة من محاكم البداءة المبٌنة فً الفقرة ( )9من المادة
( )299المعدلة من هذا القانون.
المادة 80
الؽٌت عبارة (والصلح) فً هذه المادة بموجب المادة ( )2من قانون التعدٌل الخامس لقانون
المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9
تختص محكمة التمٌٌز بالنظر فً االحكام الصادرة من محاكم االستبناؾ ومحاكم البداءة وفً االحكام
الصادرة من محاكم االحوال الشخصٌة وباالمور االخرى التً ٌحددها القانون .
الفصل الثالث
االختصاص المكانً (الصالحٌة)
المادة 89
تقام الدعوى فً محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عٌنً  .واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى
فً محل احدها .
المادة 87
 - 9تقام دعوى الدٌن او المنقول فً محكمة موطن المدعى علٌه او مركز معامالته او المحل الذي
نشا فٌه االلتزام او محل التنفٌذ او المحل الذي اختاره الطرفان القامة الدعوى .
 - 2اذا تعدد المدعى علٌهم واتحد االدعاء او كان مترابطا تقام الدعوى فً محل اقامة احدهم .
المادة 83

 - 9تقام الدعوى فً المسابل المتعلقة باالشخاص المعنوٌة القابمة او التً فً دور التصفٌة
بالمحكمة التً ٌقع فً دابرتها مركز ادارتها الربٌسً .
 - 2اذا كانت الدعوى ناشبة عن معاملة مع فرع الشخص المعنوي جاز اقامتها بمحكمة مركز
االدارة او المحكمة التً ٌقع بدابرتها ذلك الفرع .
المادة 81
 - 9تقام دعوى االفالس والدعاوى الناشبة عنه فً محكمة متجر المفلس  .واذا تعددت متاجره
فتقام الدعوى فً محكمة المحل الذي اتخذه مركزا ربٌسٌا العماله التجارٌة .
 - 2اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى علٌه .
المادة 45
تقام الدعوى بمصارٌؾ الدعوى واجور المحاماة امام المحكمة التً قضت فً اساس الدعوى ولو لم
تدخل اصال فً اختصاصها او صالحٌتها وذلك باستثناء محاكم الجزاء واالستبناؾ والتمٌٌز .
المادة 49
اذا لم ٌكن للمدعى علٌه موطن وال سكن فً العراق فتقام الدعوى فً المحكمة التً ٌقع فً دابرتها
موطن المدعى او سكنه  .فان لم ٌكن للمدعى موطن وال سكن فً العراق فتقام الدعوى فً محاكم
مدٌنة بؽداد .
المادة 42
تراعى االحكام المتقدمة فً طلبات الحجز االحتٌاطً والتدابٌر واالجراءات المستعجلة .
المادة 48
ٌحدد االختصاص المكانً تبعا للتقسٌمات االدارٌة .
الباب الثانً
رفع الدعوى وتقدٌر قٌمتها
المادة 44
 - 9كل دعوى ٌجب ان تقام بعرٌضة .
ٌ - 2جوز االدعاء بعرٌضة واحدة بحق عٌنً على عدة عقارات اذا اتحد السبب والخصوم .
ٌ - 8جوز االدعاء بعرٌضة واحدة بعدة حقوق شخصٌة وعٌنٌة منقولة .
ٌ - 4جوز ان تتضمن العرٌضة الطلبات المكملة للدعوى او المترتبة علٌها او المتفرعة عنها .
 - 0اذا تعدد المدعون وكان فً ادعابهم اشتراك او ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعرٌضة واحدة .
 - 9اذا تعدد المدعى علٌهم واتحد سبب االدعاء او كان االدعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى علٌهم
بعرٌضة واحدة .
المادة 40
تقام الدعوى باعتبار قٌمة الطلب االصلً ٌوم رفعها بصرؾ النظر عما ٌكون مستحقا قبل ذلك او
بعده من الفوابد والمصارٌؾ والملحقات االخرى .

المادة 49
ٌجب ان تشتمل عرٌضة الدعوى على البٌانات االتٌة :
 - 9اسم المحكمة التً تقام الدعوى امامها .
 - 2تارٌخ تحرٌر العرٌضة .
 - 8اسم كل من المدعً والمدعى علٌه ولقبه ومهنته ومحل اقامته  .فان لم ٌكن للمدعى علٌه محل
اقامة معلوم فاخر محل كان به .
 - 4بٌان المحل الذي ٌختاره المدعى لؽرض التبلٌػ .
 - 0بٌان موضوع الدعوى فان كان منقوال ذكر جنسه ونوعه وقٌمته واوصافه وان كان عقارا ذكر
موقعه وحدوده او موقعه ورقمه او تسلسله .
 - 9وقابع الدعوى وادلتها وطلبات المدعى واسانٌدها .
 - 7توقٌع المدعى او وكٌله اذا كان الوكٌل مفوضا بسند مصدق علٌه من جهة مختصة .
المادة 47
أعتبر نص المادة ( )47من القانون الفقرة ( )9للمادة ذاتها  ،وأضٌفت إلٌها الفقرتٌن ()2،8
بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751فً 9171/9/8
-9على المدعى عند تقدٌم عرٌضة دعواه ان ٌرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى علٌهم وقابمة
بالمستندات التً ٌستند الٌها مرفقا بها صورا من هذه المستندات وٌجب علٌه ان ٌوقع هو او وكٌله
على كل ورقة مع اقراره بمطابقتها لالصل  .وتقوم المحكمة بتبلٌؽها للخصم .
 -2التقبل عرٌضة الدعوى اذا لم ترافق بها المستندات والصور المنصوص علٌها فً الفقرة ()9
من هذه المادة  ،االاذا كانت الدعوى من الدعاوي التً ٌجب اقامتها خالل مدة معٌنة وكانت هذه
المادة على وشك االنتهاء.
 -8الٌجوز تعٌٌن ٌوم للنظر فً الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة ( )2من هذه المادة االبعد تقدٌم
المستندات والصور ،وفً حالة عدم تقدٌمها خالل ثالثة أشهر من تارٌخ دفع الرسم،تعتبر عرٌضة
الدعوى مبطلة بحكم القانون.
المادة 43
ٌ - 9ؤشر على العرٌضة من قبل القاضً وٌحدد موعد لنظر الدعوى بعد ان ٌستوفى المعاون
القضابً الرسوم القضابٌة وٌسجلها فً نفس الٌوم بالسجل الخاص وفقا السبقٌة تقدٌمها وٌوضع
علٌها ختم المحكمة وتارٌخ التسجٌل وٌعطى المدعى وصال موقعا علٌه من المعاون القضابً بتسلم
عرٌضة الدعوى مع مرفقاتها ٌبٌن فٌه رقم الدعوى وتارٌخ تسجٌلها وتارٌخ الجلسة وٌوقع المدعى
على عرٌضة الدعوى بما ٌفٌد تبلٌؽه بٌوم المرافعة .
 - 2تعتبر الدعوى قابمة من تارٌخ دفع الرسوم القضابٌة او من تارٌخ صدور قرار القاضً باالعفاء
من الرسوم القضابٌة او تاجٌلها
المادة 41
ألؽٌت الفقرة ( )2من المادة ( )41وحل محلها النص الحالً بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة
المرقم  751فً 9171/9/8
 - 9بعد تحدٌد الٌوم المعٌن لنظر الدعوى واستٌفاء االجراءات المتقدمة تبلػ صورة عرٌضة
الدعوى ومستمسكاتها ولوابحها بواسطة المحكمة الى الخصم مع دعوته للمرافعة بورقة تبلٌػ

واحدة من نسختٌن وٌذكر فٌها رقم الدعوى واالوراق المطلوب تبلٌؽها واسم كل من الطرفٌن
وشهرته وصنعته ومحل اقامته واسم المحكمة والقاضً وتارٌخ تحرٌر الورقة وتختم بختم المحكمة
وتسلم نسخة من ورقة التبلٌػ الى الخصم وتعاد بعد تبلٌؽها لتحفظ فً اضبارة الدعوى .
 - 2على الخصم ان ٌجب على الدعوى بعد تبلٌؽه بعرٌضته وقبل حلول الجلسة المحددة لنظرها،
والمحكمة ان تستخلص من عدم اجابته قرٌنة تساعدها على حسم الدعوى.
المادة 05
أعتبر نص المادة ( )05فقرة ( )9للمادة ذاتها  ،واضٌفت الٌها الفقرة ( )2بموجب قرار مجلس
قٌادة الثورة المرقم  751فً 9171/9/8
-9اذا وجد خطا او نقص فً البٌانات الواجب ذكرها فً عرٌضة الدعوى من شانه ان ٌجهل المدعى
به او المدعى او المدعى علٌه او المحل المختار لؽرض التبلٌػ بحٌث ال ٌمكن اجراء التبلٌػ بطلب
من المدعى اصالحه خالل مدة مناسبة واال تبطل العرٌضة بقرار من المحكمة .
 -2تقرر المحكمة إبطال عرٌضة الدعوى إذا تعذر تبلٌػ المدعً لتكلٌفه بما ورد فً الفقرة ( )9من
هذه المادة.
الباب الثالث
حضور الخصوم وؼٌابهم
الفصل األول – الحضور
المادة 09
الؽٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب قانون التعدٌل االول لقانون المرافعات المدنٌة رقم 38
لسنة  ،9191رقمه  40صادر بتارٌخ  ،9175واستبدلت بالنص االتً:
 - 9فً الٌوم المحدد للمرافعة ٌجب على المحكمة ان تتحقق من اتمام التبلٌؽات وصفات الخصوم
 .وٌحضر الخصوم بانفسهم او بمن ٌوكلونه من المحامٌن  .وللمحكمة ان تقبل من ٌوكلونه عنهم
من ازواجهم واصهارهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة وذلك فً الدعاوى الصلحٌة والشرعٌة
ودعاوى االحوال الشخصٌة  .وٌكون لهؤالء مراجعة طرق الطعن فً االحكام الصادرة فً هذه
الدعاوى وٌكون ذلك بوكالة مصدقة من الكاتب العدل او المحكمة المنظورة امامها الدعوى  .ولمن
ٌنوب عن ؼٌره بسبب الوالٌة او الوصاٌة او القٌمومة او التولٌة هذا الحق اٌضا .
 – 2للدوابر الرسمٌة وشبه الرسمٌة – فً ؼٌر الدعاوى التً ٌوجب فٌها قانون المحاماة توكٌل
محام – ان تنٌب عنها لدى المحاكم من ٌمثلها من موظفٌها الحاصلٌن على شهادة الحقوق بوكالة
مصدقة من الوزٌر او ربٌس الدابرة.
المادة 02
 - 9الوكالة بالخصومة تخول الوكٌل ممارسة االعمال واالجراءات التً تحفظ حق موكله ورفع
الدعاوى والمرافعة فٌها حتى ختامها ومراجعة طرق الطعن القانونٌة ما لم ٌنص سند الوكالة على
خالؾ ذلك او لم ٌوجب القانون فٌه تفوٌضا خاصا .
 - 2الوكالة العامة المطلقة ال تخول الوكٌل العام بؽٌر تفوٌض خاص االقرار بحق وال التنازل عنه
وال الصلح وال التحكٌم وال البٌع او الرهن او االجارة او ؼٌر ذلك من عقود المعارضة وال القبض وال
التبرع وال توجٌه الٌمٌن او ردها او قبولها وال رد القضاة اوالتشكً منهم وال ممارسة الحقوق
الشخصٌة البحتة وال اي تصرؾ اخر ٌوجب القانون فٌه تفوٌضا خاصا .

المادة 08
 - 9للوكٌل ان ٌعتزل الوكالة بشرط ان ٌبلػ موكله هذا االعتزال وال ٌجوز له ذلك فً وقت ؼٌر البق
وٌعود تقدٌر ذلك للمحكمة .
 - 2اعتزال الوكٌل او عزله ال ٌمنع من سٌر االجراءات فً مواجهته اال اذا ابلؽت المحكمة كتابة
بذلك وبتعٌٌن بدله او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه .
الفصل الثانً
الؽٌاب
المادة 04
عدلت هذه المادة بموجب قرا ر مجلس قٌادة الثور المرقم  751لسنة  9171حٌث عدلت الفقرة
()9و( )2منها
 - 9تترك الدعوى للمراجعة اذا اتفق الطرفان على ذلك  .او اذا لم ٌحضرا رؼم تبلٌؽهما او رؼم
تبلٌػ المدعى  .فاذا بقٌت الدعوى كذلك عشرة أٌام ولم ٌطلب المدعى او المدعى علٌه السٌر فٌها
تعتبر عرٌضة الدعوى مبطلة بحكم القانون .
 - 2اذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فٌها من النقطة التً وقفت عندها .
 - 8اذا لم ٌحضر الطرفان للمرة الثانٌة فال تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال
عرٌضتها .
 - 4ال ٌتمتع ابطال العرٌضة من اقامة الدعوى مجددا .
المادة 00
 - 9تعتبر المرافعة حضورٌة اذا حضر الخصم فً اٌة جلسة ولو تؽٌب بعد ذلك .
ٌ - 2جوز للمحكمة قبول الخصم الؽابب قبل ختام المرافعة فً الدعوى .
المادة 09
 - 9اذا حضر المدعى ولم ٌحضر المدعى علٌه رؼم تبلٌؽه فتجرى المرافعة بحقه ؼٌابا وتصدر
المحكمة حكمها فً الدعوى بما تراه ان كانت صالحة للفصل فٌها  .فان لم تكن صالحة للفصل فٌها
فتؤجلها حتى تستكمل وسابل االثبات فٌها .
 - 2اذا لم ٌحضر المدعى وحضر المدعى علٌه فله ان ٌطلب ابطال عرٌضة الدعوى او ٌطلب النظر
فً دفعه للدعوى ؼٌابا  .وعندبذ تبت المحكمة فً الدعوى بما تراه موافقا للقانون .
المادة 07
الؽٌت هذه المادة بموجب قانون التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة ،9191
رقمه  999صادر بتارٌخ  ،9178واستبدلت بالنص االتً:
ٌحكم لوكٌل المدعً علٌه عند ابطال عرٌضة الدعوى بموجب الفقرة ( )2من المادة ( )09من هذا
القانون بثلث أجور المحاماة المقررة قانونا ً
الباب الرابع

نظام الجلسة وسماع الدعوى
المادة 03
ٌ - 9جب على المحكمة فً اول جلسة ٌحضر فٌها الخصوم ان تطلب الى كل منهم بٌان المحل
المختار الذي ٌختاره لؽرض التبلٌػ وٌتبع ذلك عند نظر االعتراض واالستبناؾ .
ٌ - 2كون هذا المحل معتبرا فً تبلٌػ االوراق الالزمة لسٌر الدعوى فً جمٌع مراحل التقاضً ما لم
تخطر المحكمة والطرؾ االخر بتؽٌٌره .
المادة 01
حذفت الفقرة ( )9من المادة  01وحل محلها النص الحالً بموجب قانون التعدٌل الثالث لقانون
المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ، 9191رقمه  999لسنة 9178
 - 9على الخصوم ان ٌقدموا لوابحهم ومستمسكاتهم قبل الجلسة األولى من المرافعة أو فً المواعٌد
التً تحددها المحكمة ،وللمحكمة ان ترفضها اذا قدمت بعد ذلك بدون عذر شرعً كما لها ان
تستوضح من الطرفٌن عن االمور التً تراها مبهمة او ان فً اٌضاحها فابدة لحسم الدعوى .
 - 2للطرفٌن تنقٌص او تعدٌل دعواهما او دفعهما فً اللوابح المتبادلة او بالجلسة بشرط اال ٌؽٌرا
من موضوع الدعوى .
 - 8لٌس للطرفٌن ان ٌزٌدا على الدعوى باستثناء الدعوى الحادثة .
المادة 95
 - 9تسمع المحكمة اقوال المدعى اوال ثم المدعى علٌه  .وٌجوز تكرار ذلك على حسب االحوال
وٌكون المدعى علٌه اخر من ٌتكلم .
 - 2تثبت المحكمة اقوال الطرفٌن فً محضر الجلسة اال اذا كانت تكرارا لما تضمنته لوابحهما
وٌوقع المحضر القاضً والكاتب والخصوم او وكالؤهم وٌحفظ فً اضبارة الدعوى  ،وٌجوز ان
ٌتلى فً المرافعة بناء على طلب احد الطرفٌن .
المادة 99
 - 9تكون المرافعة علنٌة اال اذا رات المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم
اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة لالداب ولحرمة النساء .
ٌ - 2جب االستماع الى اقوال الخصوم اثناء المرافعة وال ٌجوز مقاطعتهم اال اذا خرجوا عن
موضوع الدعوى او اخلوا بنظام الجلسة او وجه بعضهم الى بعض اهانة او سبا او طعنوا فً حق
شخص اجنبً عن الدعوى .
المادة 92
أضٌفت الفقرتان ( )8،4بموجب التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة ، 9191
رقمه  999لسنة 9178
 - 9للمحكمة ان تؤجل الدعوى اذا اقتضى الحال ذلك او للحصول على اوراق او قٌود من الدوابر
الرسمٌة  .ولها عند الضرورة ان تامر بموافاتها بهذه االوراق او صورها الرسمٌة ولو كانت
القوانٌن واالنظمة ال تسمح باالطالع علٌها او تسلٌمها .
 - 2ال ٌجوز للمحكمة تاجٌل الدعوى اال لسبب مشروع وال ٌجوز التاجٌل اكثر من مرة للسبب ذاته
اال اذا رات المحكمة ما ٌقتضى ذلك لحسن سٌر العدالة .

 -8الٌجوز ان تتجاوز مدة التأجٌل عشرٌن ٌوما اال اذا اقتضت الضرورة ذلك.
 -4على الخصم طلب التأجٌل ؼٌر الحاضر فً المرافعة مراجعة المحكمة للتبلػ بٌوم المرافعة الذي
جلب الٌه ادعوى  ،وفً جمٌع االحوال ٌعتبر مبلؽا ً بالٌوم المذكور دون حاجة الصدار ورقة تبلٌػ له
المادة 98
تعدلت الفقرة ( )9من هذه المادة بموجب بٌان صادر عن وزارة العدل سنة  ،9113واستبدلت
بالنص االتً:
 - 9ضبط الجلسة وادارتها منوطان بربٌسها  .وله فً سبٌل ذلك ان ٌخرج من قاعة الجلسة من
ٌخل بنظامها فان لم ٌمتثل وتمادى كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرٌن ساعة
او بتؽرٌمه مبلؽا ال ٌتجاوز الؾ دٌنار ،وٌكون حكمها بذلك باتا ،دون اخالل بما نص علٌه فً
القوانٌن االخرى .
 - 2للمحكمة الى ما قبل انتهاء الدوام الرسمً ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرة
السابقة .
المادة 94
تامر المحكمة بكتابة محضر عن كل جرٌمة تقع اثناء انعقادها وبما ترى اتخاذه من اجراءات
التحقٌق فاذا كانت الجرٌمة التً وقعت جناٌة او جنحة كان لها ان تامر بالقبض على من وقعت منه
.
المادة 90
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تقرر شطب العبارات الجارحة او المخالفة لالداب او النظام العام
من اللوابح او من اٌة ورقة من اوراق المرافعات .
الباب الخامس
الدعوى الحادثة
المادة 99
ٌجوز احداث دعوى جدٌدة عند نظر الدعوى  .فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان
كانت من قبل المدعى علٌه كانت دعوى متقابلة .
المادة 97
تعتبر من الدعاوى الحادثة ما ٌقدمه المدعى تكملة للدعوى االصلٌة او ما ٌكون مترتبا علٌها او
متصال بها بصلة ال تقبل التجزبة بحٌث ٌكون الحكم الذي ٌقرر الحدهما من شانه ان ٌؤثر فً الحكم
الذي ٌجب ان ٌقرر لالخر .
المادة 93
للمدعى علٌه ان ٌقدم من الطلبات المتقاربة ما ٌتضمن المقاصة او اي طلب اخر ٌكون متصال
بالدعوى االصلٌة بصلة ال تقبل التجزبة
المادة 91

 - 9لكل ذي مصلحة ان ٌطلب دخوله فً الدعوى شخصا ثالثا منضما الحد طرفٌها ،او طالبا الحكم
لنفسه فٌها ،اذا كانت له عالقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام ال ٌقبل
التجزبة او كان ٌضار بالحكم فٌها .
ٌ - 2جوز لكل خصم ان ٌطلب من المحكمة ادخال من كان ٌصبح اختصامه فٌها عند رفعها او
لصٌانة حقوق الطرفٌن او احدهما .
 - 8على المحكمة دعوة الودٌع والمودع والمستعٌر والمعٌر والمستاجر والمؤجر والمرتهن
والراهن والؽاصب والمؽصوب منه عند نظر دعوى الودٌعة على الودٌع والمستعار على المستعٌر
والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمؽصوب على الؽاصب
 - 4للمحكمة ان تدعو اي شخص لالستٌضاح منه عما ٌلزم لحسم الدعوى .
المادة 75
 - 9تقدم الدعوى الحادثة الى ما قبل ختام المرافعة بعرٌضة تبلػ للخصم او بابدابها شفاها بالجلسة
فً حضوره  .وٌعتبر دخول الشخص الثالث او ادخاله دعوى حادثة وٌصبح الشخص بعد قبوله طرفا
فً الدعوى وٌحكم له او علٌه .
 - 2اذا تضمنت الدعوى الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفٌن على االخر او لصالح احدهما ضد
الشخص الثالث او لصالح الشخص الثالث ضد احدهما او كلٌهما فتؤدى رسوم الدعوى عنها
 .وٌكون الحكم قابال للطعن ممن صدر علٌه الحكم فٌها .
المادة 79
ٌجوز لكل من الطرفٌن او ٌعارض فً قبول الشخص الثالث فً الدعوى  .واذا رات المحكمة ان
التدخل او االدخال ال ٌستند الى مصلحة جدٌة ولم ٌقصد به اال تاخٌر الدعوى تقرر رفض قبول
الشخص الثالث وتمضً فً السٌر فً الدعوى .
المادة 72
 - 9تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى فً الدعوى الحادثة مع الدعوى االصلٌة كلما امكن
ذلك بشرط اال تخرج عن اختصاصها
 - 2اذا تعذر على المحكمة الحكم فً الدعوٌٌن معا وكان الحكم فً الدعوى االصلٌة متوقفا على
الحكم فً الدعوى الحادثة تفصل اوال فً الدعوى الحادثة ثم تنظر بعد ذلك فً الدعوى االصلٌة .
الباب السادس
الدفوع
المادة 78
 - 9الدفع ببطالن تبلٌػ عرٌضة الدعوى او االوراق االخرى ٌجب ابداؤه قبل اي دفع او طلب اخر
واال سقط الحق فٌه  .وتفصل فٌه المحكمة قبل التعرض لموضوع الدعوى .
ٌ - 2جب ابداء هذا الدفع فً عرٌضة االعتراض او االستبناؾ واال سقط الحق فٌه .
ٌ - 8زول بطالن التبلٌػ اذا حضر المطلوب تبلٌؽه او من ٌقوم مقامه فً الٌوم المحدد .
المادة 74

الدفع بعدم االختصاص المكانً ٌجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى واال سقط الحق فٌه
.
المادة 70
اذا تبٌن للمحكمة ان للدعوى ارتباطا بدعوى مقامة قبال بمحكمة اخرى فلها ان تقرر توحٌد
الدعوٌٌن وترسل اضبارة الدعوى الى المحكمة االخرى والقرار الصادر من المحكمة االخرى برفض
التوحٌد ٌكون قابال للتمٌٌز .
المادة 79
 - 9ال ٌجوز اقامة الدعوى الواحدة فً اكثر من محكمة واحدة  .فاذا اقٌمت فً اكثر من محكمة
اعتبرت عرٌضة الدعوى المقامة اوال وابطلت العرٌضة االخرى .
 - 2للمحكمة ان تقرر توحٌد الدعوٌٌن اذا كانت الدعوى االخرى مقامة لدى المحكمة ذاتها .
المادة 77
الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم والٌتها او بسبب نوع الدعوى او قٌمتها تحكم به المحكمة
من تلقاء نفسها  .وٌجوز ابداؤه فً اٌة حالة تكون علٌها الدعوى .
المادة 73
الؽٌت هذه المادة بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751لسنة  9171وحل محلها النص
الالتً:
اذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها القٌمً او الوظٌفً او النوعً او المكانً وجب علٌها ان تحٌل
الدعوى الى المحكمة المختصة مع االحتفاظ بما دفع من رسوم قضابٌة  ،وتبلػ الطرفٌن أو الحاضر
منهما بمراجعة المحكمة المحالة علٌها الدعوى فً موعد تعٌنه على ان الٌتجاوز خمسة عشر ٌوما
من تارٌخ االحالة  ،فإذا لم ٌحضرا أو لم ٌحضر المبلػ أمام تلك المحكمة فً الموعد المعٌن  ،فتطبق
أحكام المادة( )40من هذا القانون.
المادة 71
اذا رات المحكمة المحالة علٌها الدعوى انها ال تختص بنظرها فٌكون قراراها قابال للطعن تمٌٌزا .
المادة 35
 - 9اذا كانت الخصومة ؼٌر متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول
فً اساسها .
 - 2للخصم ان ٌبدى هذا الدفع فً اٌة حالة تكون علٌها الدعوى .
مادة 39
الؽٌت هذه المادة بموجب قانون االثبات ،رقم  957لسنة 9171
ملؽاة
الباب السابع
األحوال الطاربة على الدعوى

الفصل األول – وقؾ المرافعة
المادة 32
ٌ - 9جوز وقؾ الدعوى اذا اتفق الخصوم على عدم السٌر فٌها مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر من تارٌخ
اقرار المحكمة التفاقهم .
 - 2اذا لم ٌراجع احد الطرفٌن المحكمة فً الخمسة عشر ٌوما التالٌة لنهاٌة االجل تبطل عرٌضة
الدعوى بحكم القانون .
المادة 38
 - 9اذا رات المحكمة ان الحكم ٌتوقؾ على الفصل فً موضوع اخر قررت اٌقاؾ المرافعة واعتبار
الدعوى مستاجرة حتى ٌتم الفصل فً ذلك الموضوع وعندبذ تستانؾ المحكمة السٌر فً الدعوى
من النقطة التً وقفت عندها  .وٌجوز الطعن فً هذا القرارا بطرٌق التمٌٌز .
 - 2اذا استمر وقؾ الدعوى بفعل المدعً او امتناعه مدة ستة اشهر تبطل عرٌضة الدعوى بحكم
القانون .
الفصل الثانً
انقطاع المرافعة
المادة 34
ٌنقطع السٌر فً الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم او بفقده اهلٌة الخصومة او زوال صفة
من كان ٌباشر الخصومة نٌابة عنه اال اذا كانت الدعوى قد تهٌات للحكم فً موضوعها .
المادة 30
ال ٌنقطع السٌر فً الدعوى بوفاة الوكٌل او بانقضاء وكالته بالعزل او االعتزال وللمحكمة ان تمنح
اجال مناسبا للخصم الذي توفً وكٌله او انقضت وكالته وتبلٌؽه بذلك .
المادة 39
 - 9تستانؾ المحكمة السٌر فً الدعوى بتبلٌػ من ٌقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه
من قبل المحكمة او بناء على طلب الطرؾ االخر او على طلب من ٌقوم مقام الخصم .
 - 2كذلك تستانؾ المحكمة السٌر فً الدعوى اذا حضر الجلسة وارث المتوفى او من ٌقوم مقام من
فقد اهلٌة الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السٌر فٌها .
ٌ - 8ترتب على انقطاع السٌر فً الدعوى وقؾ جمٌع المدد القانونٌة التً كانت سارٌة فً حق
الخصوم وبطالن جمٌع االجراءات التً تحصل اثناء االنقطاع .
المادة 37
اذا استمر انقطاع سٌر الدعوى بال عذر مقبول ستة اشهر ولم تستانؾ الدعوى سٌرها فً خالل هذه
المدة تبطل عرٌضة الدعوى بحكم القانون .
الفصل الثالث
التنازل وابطال عرٌضة الدعوى

المادة 33
 - 9للمدعً ان ٌطلب ابطال عرٌضة الدعوى اال اذا كانت قد تهٌات للحكم فٌها .
ٌ - 2كون ذلك بعرٌضة ٌقدمها للمحكمة وٌؤٌدها امامها مع تبلٌؽها الى الخصم االخر او باقرار
ٌصدر منه فً الجلسة وبدون بمحضرها .
 - 8ال ٌقبل من المدعى علٌه ان ٌعترض على هذا الطلب اال اذا كان قد دفع الدعوى بدفع ٌؤدى الى
ردها .
ٌ - 4ترتب على ابطال عرٌضة الدعوى اعتبارها كان لم تكن .
 - 0القرار الصادر بابطال عرٌضة الدعوى ٌكون قابال للتمٌٌز .
المادة 31
اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعة صراحة اعتبر االجراء او
الورقة كان لم ٌكن .
المادة 15
ٌترتب على التنازل عن الحكم التنازل عن الحق الثابت فٌه .
الباب الثامن
رد الحكام والقضاة
المادة 19
ال ٌجوز للحاكم او القاضً نظر الدعوى فً االحوال االتٌة :
 - 9اذا كان زوجا او صهرا او قرٌبا الحد الخصوم الى الدرجة الرابعة .
 - 2اذا كان له او لزوجه او الحد اوالده او احد ابوٌه خصومة قابمة مع احد الطرفٌن او مع زوجة
او احد اوالده او احد ابوٌه .
 - 8اذا كان وكٌال الحد الخصوم او وصٌا علٌه او قٌما او وارثا ظاهرا له او كانت له صلة قرابة او
مصاهرة للدرجة الرابعة بوكٌل احد الخصوم او الوصً او القٌم علٌه او باحد اعضاء مجلس ادارة
الشركة التً هً طرؾ فً الدعوى او احد مدٌرٌها .
 - 4اذا كان له او لزوجة او الصوله او الزواجهم او لفروعه او ازواجهم او لمن ٌكون هو وكٌال
عنه او وصٌا او قٌما علٌه مصلحة فً الدعوى القابمة .
 - 0اذا كان قد افنى او ترافع عن احد الطرفٌن فً الدعوى او كان قد سبق له نظرها حاكما او خبٌرا
او محكما او كان قد ادى شهادة فٌها .
المادة 12
اذا نظر الحاكم او القاضً الدعوى فً االحوال المذكورة فً المادة السابقة واتخذ اٌة اجراءات فٌها
او اصدر حكمه بها ٌفسخ ذلك الحكم او ٌنقض وتبطل االجراءات المتخذة فٌها .
المادة 18
ٌجوز رد الحاكم او القاضً الحد االسباب االتٌة - :

 - 9اذا كان احد الطرفٌن مستخدما عنده او كان هو قد اعتاد مؤاكلة احد الطرفٌن او مساكنته او
كان قد تلقى منه هدٌة قبٌل اقامة الدعوى او بعدها .
 - 2اذا كان بٌنه وبٌن احد الطرفٌن عداوة او صداقة ٌرجح معها عدم استطاعته الحكم بؽٌر مٌل .
 - 8اذا كان قد ابدى راٌا فٌها قبل االوان .
المادة 14
ٌجوز للحاكم او القاضً اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى الي سبب ان ٌعرض امر تنحٌه على
ربٌس المحكمة للنظر فً اقراره على التنحً .
المادة 10
ٌ - 9جب تقدٌم طلب الرد قبل الدخول فً اساس الدعوى واال سقط الحق فٌه .
ٌ - 2جوز تقدٌم طلب الرد بعد ذلك اذا استجدت اسبابه او أثبت طالب الرد انه لم ٌكن ٌعلم بها .
المادة 19
تعدلت الفقرة ( )4من هذه المادة بموجب بٌان صادر عن وزارة العدل سنة ،9113اضٌفت عبارة (اما اذا قررت رد الطلب فٌستانؾ الحاكم او القاضً او الهٌبة النظر فً الدعوى)الى اخر الفقرة ( ،)8واضٌفت الفقرة ( )0بموجب المادة ( )9من قانون التعدٌل الثانً لقانون
المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ،9191رقمه  978صادر بتارٌخ  ،9175/53/93واصبحت على
الشكل االتً:
ٌ - 9قدم طلب الرد بعرٌضة الى الحاكم او القاضً او الى ربٌس الهٌبة على حسب االحوال .
ٌ - 2جب ان تشتمل العرٌضة على اسباب الرد وان ٌرفق بها ما لدى طالب الرد من اوراق مؤٌدة
لطلبه  .وٌترتب على تقدٌم هذا الطلب عدم استمرار الحاكم او الهٌبة فً نظر الدعوى حتى ٌفصل فً
طلب الرد .
ٌ - 8جب على القاضً الذي طلب رده ان ٌجٌب كتابة على وقابع الرد واسبابه خالل الثالثة االٌام
التالٌة لتقدٌم طلب الرد وترسل االوراق الى محكمة التمٌٌز للبت فٌه بصورة مستعجلة واذا قررت
محكمة التمٌٌز رد القاضً تعٌن قاضٌا بدله .اما اذا قررت رد الطلب فٌستانؾ القاضً او الهٌبة
النظر فً الدعوى.
 - 4اذا رات المحكمة رد الطلب قررت تؽرٌم طالب الرد بؽرامة ال تقل عن الؾ دٌنار وال تزٌد على
خمسة االؾ دٌنار .
 0ـ اذا قدم المردود طلبه طلبا اخر لرد القاضً نفسه فً الدعوى عٌنها فٌستمر القاضً فً نظر
الدعوى وٌرسل اجابته مع الطلب الى محكمة التمٌٌز للبت فٌه .واذا قررت المحكمة رد الطلب قررت
معه تؽرٌم طالب الرد ما ال ٌقل عن ضعؾ الؽرامة التً قررتها فً قرار رد الطلب السابق علٌه دون
التقٌد بالحد االعلى المذكور فً الفقرة ( )4من هذه المادة.
المادة 17
ٌجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمٌٌز اذا تعذر تشكٌل المحكمة السباب
قانونٌة او كان فً رؤٌة الدعوى ما ٌؤدي الى االخالل باالمن او الي سبب اخر تراه محكمة التمٌٌز
مناسبا .
الباب التاسع

اجراءات االثبات
الفصل األول – أحكام عامة
المواد 945-13
ألؽٌت هذه المواد بقانون االثبات رقم  957لسنة  9171والمنشور فً الوقابع العراقٌة فً
 9171/1/85على ان تسري أحكام هذا القانون على كافة الدعوى التً لم ٌصدر بشأنها حكم بات ،
وٌنفذ بعد مرور ثالثٌن ٌوما من تارٌخ نشره.
الباب العاشر
القضاء المستعجل واألوامر على العرابض
الفصل األول – القضاء المستعجل
المادة 949
 - 9تختص محكمة البداءة بنظر المسابل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت بشرط عدم
المساس باصل الحق .
 - 2تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسابل اذا رفعت الٌها بطرٌق التبعٌة اثناء السٌر فً
دعوى الموضوع .
المادة 942
الؽٌت هذه المادة بموجب المادة ( )9من قانون التعدٌل الرابع لقانون المرافعات المدنٌة رقم 38
لسنة  ،9191رقمه  952صادر بتارٌخ  ،9170واستبدلت بالنص االتً:
للمدعً ان ٌستصدر قرارا من القضاء المستعجل بمنع المدعى علٌه من السفر اذا قامت لدٌه اسباب
جدٌة ٌرجع منها سفر المدعى علٌه بقصد الفرار من الدعوى  .وللمحكمة ،اذا ثبت لدٌها ذلك ،ان
تكلؾ المدعى علٌه باختٌار من ٌنوب عنه قانونا فً الدعوى حتى تكتسب درجة البتات ،فاذا امتنع
عن ذلك فللمحكمة ان تصدر قرارا بمنعه من السفر ،بعد ان ٌقدم المدعً كفالة لضمان ما عسى ان
ٌصٌب المدعى علٌه من ضرر» .
المادة 948
ٌجوز لمن قطعت عنه المٌاه او تٌار الكهرباء او المواصلة الهاتفٌة او ؼٌر ذلك من المرافق تعسفا
ان ٌطلب من القضاء المستعجل اعادتها وفقا الحكام القانون .
المادة 944
ٌ - 9جوز لمن ٌخشى ضٌاع معالم واقعة ٌحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ان ٌطلب من
القضاء المستعجل قبل اقامة دعوى الموضوع وبعد تبلٌػ ذوي الشان االنتقال للكشؾ وتثبٌت الحالة
بمعرفة الحاكم او بواسطة خبٌر وٌراعى فً هذا الشان االحكام المتعلقة بالخبرة والكشؾ .
ٌ - 2نظم محضر بالكشؾ وٌجب ان ٌشتمل تقرٌر الخبٌر على جمٌع المسابل التً اقتضاها اجراء
الكشؾ وتثبٌت الحالة وتحفظ صورة منه فً قلم المحكمة ولكل من ذوي العالقة ان ٌحصل على
صورة مصدقة منه .
 - 8فً حالة اقامة دعوى الموضوع ٌحكم على الطرؾ الذي خسر الدعوى بنفقات الكشؾ والمعاٌنة
.

ٌ - 4صح لمحكمة الموضوع ان تتخذ تقرٌر المكشؾ سببا لحكمها .
المادة 940
ٌ - 9جوز لمن بٌده سند عادي ان ٌطلب من القضاء المستعجل دعوة من ٌنسب الٌه هذا السند لٌقر
انه بخطه او بامضابه او بختمه او بصمة ابهامه ،ولو كان االلتزام به ؼٌر مستحق االداء .
 - 2اذا اقر المدعى علٌه بالخط او االمضاء او الختم او البصمة تثبت المحكمة اقراره وتكون
المصارٌؾ على المدعى  .واذا انكر ٌجري التحقٌق طبقا لما هو مبٌن فً المادة  953وما بعدها من
هذا القانون .
ٌ - 8عتبر السند مقرا به اذا سكت المدعى علٌه ولم ٌنكره او لم ٌنسبه الى سواه .
المادة 949
ٌ - 9جوز لمن ٌخشى فوات فرصة االستشهاد بشاهد على موضوع لم ٌعرض بعد امام القضاء
وٌحتمل عرضه ان ٌطلب فً مواجهة ذوي الشان سماع ذلك الشاهد امام القضاء المستعجل وتكون
المصارٌؾ على المدعى .
ٌ - 2كون للخصم عند المرافعة فً الدعوى االصلٌة حق االعتراض على جواز قبول هذه الشهادة .
 - 8ال ٌعتد بالشهادة اال حٌث تقضً المحكمة التً تنظر الدعوى االصلٌة بجواز قبول االثبات
بالشهود .
المادة 947
ٌ - 9جوز لكل صاحب مصلحة فً منقول او عقار اذا تجمع لدٌه من االسباب المعقولة ما ٌخشى
معه خطرا عاجال من بقاء المال تحت ٌد حابزة ان ٌطلب من القضاء المستعجل وضع هذا المال تحت
الحراسة وادارته ورده مع ؼلته المقبوضة الى من ٌثبت له الحق فٌه .
ٌ - 2كون تعٌٌن الحارس باتفاق ذوي الشان جمٌعا  .فان لم ٌتفقوا تولى القاضً تعٌٌنه وٌتقاضى
الحارس اجرا تقدره المحكمة .
المادة 943
 - 9تحدد المحكمة فً قرارها مهمة الحارس والتزاماته وماله من حقوق وسلطة  .فان سكت الحكم
عن ذلك تسرى االحكام االتٌة :
ا ٌ -لتزم الحارس بالمحافظة على االموال المعهودة الٌه حراستها وادارتها وان ٌبذل فً ذلك عناٌة
الرجل المعتاد  .وان ٌقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما انفقه معززا بالمستندات .
ب  -ال ٌجوز للحارس فً ؼٌر اعمال االدارة ان ٌتصرؾ اال باذن من القضاء  .وال ٌجوز له بطرٌق
مباشر او ؼٌر مباشر ان ٌحل احدا محله فً اداء مهمته كلها او بعضها .
 - 2تنتهً الحراسة بقرار من القضاء .
المادة 941
ٌجوز للطالب ان ٌستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقٌام بتنفٌذ التزام على نفقة خصمه او للقٌام
بعمل او تصرؾ وذلك فً االحوال المنصوص علٌها فً القانون .
المادة 905

ٌقدم الطلب المستعجل بعرٌضة ٌبلػ فٌها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرٌن ساعة على
االقل وٌرفق بها ما ٌعزز طلبه من المستندات  .وتصدر المحكمة قرارها بشان الطلب خالل مدة ال
تتجاوز سبعة اٌام  .وتسري فً شانه اجراءات التقاضً المقررة فً هذا القانون مع مراعاة االحكام
الخاصة بالمواد المستعجلة .
الفصل الثانً – األوامر التً تصدر على عرٌضة أحد الخصوم
(القضاء الوالبً)
المادة 909
لمن له حق فً االستحصال على امر من المحكمة للقٌام بتصرؾ معٌن بموجب القانون ان ٌطلب من
المحكمة المختصة اصدار هذا االمر فً حالة االستعجال بعرٌضة ٌقدمها الى الحاكم المختص وتقدم
هذه العرٌضة من نسختٌن مشتملة على وقابع الطلب واسانٌده وٌرفق بها ما ٌعززها من المستندات
.
المادة 902
ٌصدر القاضً امره كتابة بالقبول او الرفض على احدى نسختً العرٌضة فً الٌوم التالً لتقدٌمها
على االكثر وٌعطى الطالب صورة رسمٌة من االمر بذٌل النسخة الثانٌة من العرٌضة وٌحفظ االصل
فً قلم كتاب المحكمة  .وٌبلػ من صدر االمر ضده بصورة منه .
المادة 908
 - 9لمن ٌصدر االمر ضده وللطالب عند رفض طلبه ان ٌتظلم لدى المحكمة التً اصدرته خالل ثالثة
اٌام من تارٌخ اصدار االمر او من تارٌخ تبلٌؽه وذلك بتكلٌؾ الخصم الحضور امام المحكمة بطرٌق
االستعجال .
ٌ - 2جوز رفع التظلم تبعا للدعوى االصلٌة فً اٌة حالة تكون علٌها الدعوى ولو اثناء المرافعة
بالجلسة .
 - 8وتفصل المحكمة فً المتظلم على وجه االستعجال بتاٌٌد االمر او الؽابه او تعدٌله وٌكون قرارها
قابال للتمٌٌز .
الكتاب الثانً
األحكام وطرق الطعن فٌها
الباب األول
األحكام/
الفصل األول – أحكام عامة
المادة 904
تصدر االحكام باسم الشعب.
المادة 900
للمحكمة ان تصدر قبل الفصل فً النـزاع ما تقتضٌه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه
القرارات او ال تاخذ بنتٌجة االجراء بشرط ان تبٌن اسباب ذلك فً المحضر .

المادة 909
اذا تهٌات الدعوى الصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرافعة  .ثم تصدر حكمها فً ذات الٌوم او
تحدد للنطق به موعدا اخر ال ٌتجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تفهٌم ختام المرافعة .
المادة 907
 - 9ال ٌجوز للمحكمة بعد ان تقرر ختام المرافعة ان تسمع توضٌحات من احد الخصوم اال بحضور
الخصم االخر وال ان تقبل مذكرات او مستندات من احد الطرفٌن .
ٌ - 2جوز للمحكمة فتح باب المرافعة مجددا اذا ظهر لها ما ٌستوجب ذلك على ان تدون ما ٌبرر هذا
القرار .
المادة 903
تصدر االحكام باالتفاق او باكثرٌة االراء فاذا تشعبت االراء وجب على العضو االقل درجة ان ٌنضم
الى احد االراء لتكوٌن االكثرٌة .
المادة 901
ٌ - 9جب ان تكون االحكام مشتملة على االسباب التً بنٌت علٌها وان تستند الى احد اسباب الحكم
المبٌنة فً القانون .
 - 2على المحكمة ان تذكر فً حكمها االوجه التً حملتها على قبول او رد االدعاءات والدفوع التً
اوردها الخصوم والمواد القانونٌة التً استندت الٌها .
المادة 995
ٌ - 9وقع على الحكم من قبل الحاكم او من ربٌس الهٌبة واعضابها قبل النطق به .
ٌ - 2دون العضو المخالؾ راٌه واسباب مخالفته وال ٌنطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى وال
تعطى منها صور .
 -8الحكم الذي صدر من المحكمة ٌبقى مراعٌا ً ومعتبراً مالم ٌبطل أو ٌعدل من قبل المحكمة نفسها
او ٌفسخ أو ٌنقض من محكمة أعلى فأنها وفق الطرق القانونٌة.
الفصل الثانً – اجراءات اصدار الحكم
المادة 999
الؽٌت المادة  999بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751لسنة  9171وحل محلها النص
الحالً:
ٌتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرٌر مسودته وكتابة اسبابه فً الجلسة المحددة لذلك.وٌعتبر الطرفان
مبلؽٌن به تلقابٌا ً اذا كانت المرافعة قد جرت حضورٌا ً  ،حضر الطرفان ام لم ٌحضرا فً الموعد الذي
عٌن لتالوة القرار.
المادة 992
بعد النطق بالحكم ٌنظم فً مدى خمسة عشر ٌوما اعالم ٌبٌن فٌه المحكمة التً اصدرته وتارٌخ
اصداره واسماء القضاة الذٌن اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكالبهم واثبات الحضور والؽٌاب

وخالصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا الٌه من وقابع وحجج قانونٌة
والقرارات التً سبق صدورها فٌها ومنطوق الحكم وما بنً علٌه من علل واسباب والمواد القانونٌة
التً استند الٌها وٌوقع من قبل الحاكم او ربٌس الهٌاة وٌختم بختم المحكمة .
المادة 998
ٌ - 9وقع القاضً او ربٌس الهٌبة على نسخ من الحكم بقدر ما تدعو الٌه حاجة كل دعوى ثم تختم
كل نسخة بختم المحكمة  .وتحفظ باضبارة الدعوى  .وتعطى منها صورة رسمٌة لمن ٌطلبها من
الطرفٌن بعد دفع الرسم المستحق .
 - 2ال تسلم نسخة من الحكم للؽٌر اال بناء على امر ٌصدر على عرٌضة من القاضً او ربٌس
الهٌبة .
الفصل الثالث – النفاذ المعجل
المادة 994
 - 9اذا بنً الحكم على سند رسمً او على اقرار المدعى علٌه بالحق المدعى به او على نكوله عن
حلؾ الٌمٌن وجب على المحكمة ان تقرر بناء على طلب المدعى شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
 - 2للمحكمة ان تشمل الحكم بالنفاذ المعجل بشرط الكفالة فً الحاالت االخرى اذا كان المدعى به
مما ٌستلزم التصدي للتنفٌذ عاجال كاالشٌاء المتسارعة الفساد او القابلة للتلؾ  .وفً هذه الحالة
ٌجب اخذ كفالة من المدعى بالشًء المحكوم به واالضرار التً قد تصٌب المدعى علٌه وٌقدمها عند
تنفٌذ الحكم فً دابرة التنفٌذ .
المادة 990
 - 9النفاذ المعجل واجب بقوة القانون الحكام النفقات والقرارات الصادرة فً المواد المستعجلة
واالوامر الصادرة على العرابض  .وتقوم المحكمة مباشرة بتنفٌذ قرارها  .وٌجوز تنفٌذها بواسطة
دابرة التنفٌذ عند االقتضاء .
 - 2ال ٌؤخر هذا التنفٌذ مراجعة طرق الطعن المقررة فً القانون ما لم تقرر المحكمة المرفوع الٌها
الطعن خالؾ ذلك .
الفصل الرابع – مصارٌؾ الدعوى
المادة 999
تعدلت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب قانون التعدٌل السادس لقانون المرافعات المدنٌة رقم 38
لسنة  ،9191رقمه  38صادر بتارٌخ  ،9173واستبدلت بالنص االتً:
أضٌفت الفقرة ( )0بموجب التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة ،9191رقمه
 999لسنة 9178
ٌ - 9جب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهً به الخصومة امامها ان تحكم من تلقاء نفسها
بمصارٌؾ الدعوى على الخصم المحكوم علٌه .
ٌ - 2دخل فً حساب المصارٌؾ اجور المحاماة ومصارٌؾ الخبرة ونفقات الشهود واجور الترجمة
المقتضاة.

 - 8اذا تعدد المحكوم علٌهم فللمحكمة الحكم بقسمة المصارٌؾ بٌنهم بنسبة ما حكم به على كل
منهم وال ٌلزمون بالتضامن اال اذا كانوا متضامنٌن فً اصل الحق المدعى به .
 - 4اذا ظهر كل من الطرفٌن ؼٌر محق فً قسم من الدعوى فٌتحمل المصارٌؾ بنسبة القسم الذي
خسره .
 -0التتعدد أجور المحاماة بتعدد المحكوم لهم أو المحكوم علٌهم أو بتعدد الوكالء
الفصل الخامس – تصحٌح األحكام
المادة 997
 - 9ال ٌؤثر فً صحة الحكم ما ٌقع فٌه من اخطاء مادٌة بحتة كتابٌة او حسابٌة وانما ٌجب تصحٌح
هذا الخطا من قبل المحكمة بناء على طلب الطرفٌن او احدهما .
 - 2اذا وقع طلب التصحٌح دعت المحكمة الطرفٌن الستماع اقوالهما او من حضر منهما بشانه
واصدرت قرارها بتصحٌح الخطا الواقع .
ٌ - 8دون قرار التصحٌح حاشٌة للحكم الصادر وٌسجل فً سجل االحكام وٌبلػ للطرفٌن .
الباب الثانً
طرق الطعن فً األحكام
الفصل األول – أحكام عامة
المادة 993
الطرق القانونٌة للطعن فً االحكام هً - :
 - 9االعتراض على الحكم الؽٌابً .
 - 2االستبناؾ .
 - 8اعادة المحاكمة .
 - 4التمٌٌز .
 - 0تصحٌح القرار التمٌٌزي .
 - 9اعتراض الؽٌر .
المادة 991
ال ٌقبل الطعن فً االحكام اال ممن خسر الدعوى وال ٌقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صرٌحا امام
المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل .
المادة 975
القرارات التً تصدر اثناء سٌر المرافعة وال تنتهً بها الدعوى ال ٌجوز الطعن فٌها اال بعد صدور
الحكم الحاسم للدعوى كلها عدا القرارات التً ابٌح تمٌٌزها استقالال بمقتضى القانون .
المادة 979
المدة المعٌنة لمراجعة طرق الطعن فً القرارات حتمٌة ٌترتب على عدم مراعاتها وتجاوزها سقوط
الحق فً الطعن وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها برد عرٌضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة
القانونٌة .

المادة 972
ٌبدا سرٌان المدة القانونٌة من الٌوم التالً لتبلٌػ الحكم او اعتباره مبلؽا  .وللخصوم مراجعة طرق
الطعن القانونٌة فً االحكام قبل تبلٌؽها .
المادة 978
ٌ - 9كون الطعن على الحكم بعرٌضة تشتمل على اساب الطعن وبٌان المحل الذي ٌختاره الطاعن
لؽرض التبلٌػ والحكم محل الطعن وتارٌخه والمحكمة التً اصدرته .
ٌ - 2عتبر دفع الرسم مبدا للطعن .
ٌ - 8جب على الطاعن ان ٌقدم مع مرفقات العرٌضة صورا منها ٌبلػ بها الخصوم وتجرى التبلٌؽات
وفقا للقانون .
المادة 974
 - 9تقؾ المدة القانونٌة اذا توفى المحكوم علٌه او فقد اهلٌته للتقاضً او زالت صفة من كان ٌباشر
الخصومة عنه بعد تبلؽه بالحكم وقبل انقضاء المدة القانونٌة للطعن .
 - 2ال ٌزول وقؾ المدة اال بعد تبلٌػ الحكم الى الورثة او احدهم فً اخر موطن كان للمورث او
موطن من ٌقوم مقام من فقد اهلٌته للتقاضً او صاحب الصفة الجدٌدة .
 - 8تجدد المدد بالنسبة لمن ذكروا فً الفقرة السابقة بعد تبلٌػ الحكم المذكور على الوجه المتقدم .
المادة 970
موت المحكوم له ٌجٌز تبلٌػ الطعن الى احد ورثته وذلك فً اخر موطن كان لمورثهم واذا فقد
المحكوم له اهلٌته للتقاضً او زالت صفته وجب تبلٌػ الطعن الى من ٌقوم مقامه قانونا فً موطنه .
المادة 979
 - 9ال ٌستفٌد من الطعن اال من رفعه وال ٌحتج به اال على من رفع علٌه .
 - 2ومع ذلك ٌستفٌد من تعدٌل الحكم بسبب الطعن فٌه من تكون له مصلحة مستمدة من حقوق من
جرى تعدٌل الحكم لصالحه .
 - 8وٌستفٌد منه كذلك من ٌكون مدعٌا او مدعى علٌه مع من عدل الحكم لصالحه اذا كانت
الخصومة متعلقة بشًء ؼٌر قابل للتجزبة او من ٌحكم علٌه بالتضامن مع من عدل الحكم لصالحه .
 - 4لٌس الي من هؤالء ان ٌستفٌد من تعدٌل الحكم اذا كان التعدٌل قد صدر السباب خاصة به .
الفصل الثانً – االعتراض على الحكم الؽٌابً
المادة 977
ٌ - 9جوز للمحكوم علٌه االعتراض على الحكم الصادر علٌه ؼٌابا من محكمة البداءة او محكمة
االحوال الشخصٌة وذلك فً ؼٌر المواد المستعجلة خالل عشرة اٌام .
ٌ - 2عتبر الطعن فً الحكم الؽٌابً بطرٌق طعن اخر ؼٌر طرٌق االعتراض نزوال عن حق االعتراض
.
المادة 973

الؽٌت الفقرة ( )2بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751لسنة  9171وحل محلها النص
الحالً
ٌ - 9كون االعتراض على الحكم بعرٌضة تشتمل على اسباب االعتراض وتقدم العرٌضة الى
المحكمة التً اصدرت الحكم الؽٌابً  .وٌحدد لنظره جلسة قرٌبة وٌوقع من المعترض على العرٌضة
بعد تحدٌد الجلسة  .وٌبلػ بها المعترض علٌه .
ٌ - 2جوز تقدٌم عرٌضة االعتراض بواسطة المحكمة الواقعة فً محل المعترض بشرط ان ٌبٌن فٌها
محله المختار لؽرض التبلٌػ وبعد استٌفاء الرسم ٌبلػ المعترض بالحضور امام المحكمة التً
اصدرت الحكم المعترض فً موعد تعٌنه على ان الٌتجاوز خمسة عشر ٌوما من تارٌخ دفع الرسم
ن ،وترسل عرٌضة االعتراض ومرفقانها مع ورقة التبلٌػ الى المحكمة المختصة للنظر فً
االعتراض ،وإذا تخلؾ المعترض عن الحضور فً الموعد المعٌن تطبق أحكام المادتٌن
()935و( )939من هذا القانون.
المادة 971
 - 9اذا لم ٌقدم االعتراض على الحكم الؽٌابً فً مدته او كان ؼٌر مشتمل على اسباب االعتراض
تحكم المحكمة برد االعتراض شكال
 - 2واذا تحققت المحكمة ان عرٌضة االعتراض مقدمة فً المدة القانونٌة ومشتملة على اسبابه
تقبل االعتراض وتنظر فٌه وفق القانون ،فتؤٌد الحكم الؽٌابً او تبطله او تعدله على حسب االحوال
.
المادة 935
 - 9اذا لم ٌحضر المعترض والمعترض علٌه فً الٌوم المعٌن للمرافعة رؼم تبلٌؽهما تقرر المحكمة
ترك الدعوى للمراجعة وكذلك اذا حضرا واتفقا على ترك الدعوى للمراجعة .
 2اذا مضت عشرة أٌام من تارٌخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان ٌراجع الطرفان أو أحداهما تسقط
دعوى االعتراض والٌجوز تحدٌدهما .
المادة 939
اذا حضر احد الطرفٌن معترضا كان او معترضا علٌه ولم ٌحضر خصمه فً الٌوم المعٌن للمرافعة
رؼم تبلٌؽه تمضً المحكمة فً نظر االعتراض وتحكم بتاٌٌد الحكم الؽٌابً او ابطاله مع رد الدعوى
او الحكم بها او تعدٌل الحكم على حسب االحوال .
المادة 932
الحكم الصادر فً االعتراض ال ٌجوز االعتراض علٌه ال من رافعه وال من المعترض علٌه وانما
ٌجوز الطعن فٌه بطرق الطعن االخرى المقررة فً القانون  .وٌنسحب هذا الطعن على الحكم الؽٌابً
وعلى الحكم الصادر فً االعتراض اال فً حالة رد االعتراض شكال فال ٌنسحب الحكم به على الحكم
الؽٌابً .
المادة 938
 - 9االعتراض ٌؤخر تنفٌذ الحكم الؽٌابً اال اذا كان مشموال بالنفاذ المعجل ما لم تقرر المحكمة عند
نظر االعتراض الؽاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .

 - 2واذا ابطل الحكم الؽٌابً نتٌجة االعتراض تلؽى اجراءات التنفٌذ التً تمت قبل وقوع االعتراض
اما اذا عدل فٌجرى التنفٌذ فً حدود القسم الذي لم ٌتناوله التعدٌل من الحكم المذكور .
المادة 934
ٌجرى على الدعوى االعتراضٌة ما ٌجرى من القواعد على القضاٌا المنظورة وجاها سواء فٌما
ٌتعلق باالجراءات وباالحكام ما لم ٌنص القانون على خالؾ ذلك .
الفصل الثالث  -االستبناؾ
المادة 930
ٌجوز للخصوم الطعن بطرٌق االستبناؾ فً احكام محاكم البداءة الصادرة بدرجة اولى فً الدعاوى
التً تتجاوز قٌمتها الؾ دٌنار واالحكام الصادرة منها فً قضاٌا االفالس وتصفٌة الشركات .
المادة 939
 - 9ال ٌجوز تدخل الشخص الثالث فً االستبناؾ اال اذا طلب االنضمام الى احد الخصوم او كان ٌحق
له الطعن فً الحكم بطرٌق اعتراض الؽٌر .
ٌ - 2جوز للمحكمة الى ما قبل ختام المرافعة ادخال شخص ثالث لم ٌكن خصما فً الحكم المستانؾ
.
المادة 937
 - 9مدة االستبناؾ خمسة عشر ٌوما .
 - 2اذا صدر حكم البداءة بناء على ؼش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة او شهادة زور
او بسبب اخفاء الخصم ورقة قاطعة فً الدعوى فال تبدا مدة االستبناؾ اال من الٌوم التالً لعلم
المحكوم علٌه او االقرار الكتابً بالتزوٌر من فاعله او الحكم بثبوت التزوٌر او شهادة الزور او
ظهور الورقة المخفاة .
المادة 933
ألؽٌت الفقرة  9بموجب التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ، 9191رقمه 999
لسنة  9178وحل محلها النص الحالً:
ٌ - 9كون االستبناؾ بعرٌضة تقدم الى محكمة االستبناؾ أو المحكمة التً أصدرت الحكم ،فإذا قدمت
عرٌضة االستبناؾ الى محكمة االستبناؾ مباشرة تسجل العرٌضة وٌستوفً الرسم وتحدد للنظر فٌها
جلسة ٌبلػ المستأنؾ بتارٌخها على العرٌضة وٌبلػ المستأنؾ علٌه بموعد الجلسة ،وتبلػ المحكمة
التً أصدرت الحكم بوقوع االستبناؾ وٌطلب منها أرسا اضبارة الدعوى الى محكمة االستبناؾ ،اما
اذا قدمت عرٌضة االستبناؾ الى المحكمة التً اصدرت الحكم  ،فعلٌها أستٌفاء الرسم القانونً
وتسجل العرٌضة وارسالها مع اضبارة الدعوى الى محكمة االستبناؾ .
ٌ - 2جب ان تشتمل العرٌضة على بٌان المحل الذي ٌختاره المستانؾ لؽرض التبلٌػ وعلى خالصة
الحكم المستانؾ والمحكمة التً اصدرته وتارٌخ صدوره وتبلٌؽه واسباب االستبناؾ وطلبات
المستانؾ .
المادة 931

اذا لم ٌقدم االستبناؾ فً مدته القانونٌة او لم ٌكن مشتمال على اسبابه تقرر المحكمة رد االستبناؾ
شكال .
المادة 915
 - 9اذا لم ٌحضر المستانؾ والمستانؾ علٌه فً الٌوم المعٌن للمرافعة رؼم التبلٌػ تقرر المحكمة
ترك الدعوى االستبنافٌة لحٌن المراجعة  .واذا مضى على تركها ثالثون ٌوما دون ان ٌراجع
الطرفان او احدهما لتعقٌبها تبطل عرٌضة الدعوى االستبنافٌة وال ٌجوز تجدٌدها .
 - 2اذا حضر احد الطرفٌن وتؽٌب الطرؾ االخر رؼم تبلؽه تمضً المحكمة فً نظر الدعوى وتفصل
فٌها طبقا للقانون .
المادة 919
للمستانؾ علٌه الى ما قبل انتهاء الجلسة االولى المعٌنة للمرافعة فً االستبناؾ االصلً ان ٌستانؾ
استبنافا متقابال ما ٌمس حقوقه من حكم البداءة ولو انقضت مدة االستبناؾ بالنسبة الٌه وذلك
بعرٌضة مشتملة على اسباب استبنافه  .وٌسقط االستبناؾ المتقابل اذا حكم برد االستبناؾ االصلً
شكال .
المادة 912
 - 9االستبناؾ ٌنقل الدعوى بحالتها التً كانت علٌها قبل صدور حكم البداءة بالنسبة لما رفع عنه
االستبناؾ فقط  .وال ٌجوز احداث دعوى فً االستبناؾ لم ٌسبق اٌرادها بداءة ومع ذلك ٌجوز ان
ٌضاؾ الى الطلبات االصلٌة ما ٌتحقق بعد حكم البداءة من االجور والفوابد والمصارٌؾ القانونٌة
وما ٌجد بعد ذلك من التعوٌضات .
ٌ - 2جوز تقدٌم ادلة جدٌدة فً االستبناؾ لتاٌٌد االدعاء والدفع الواردٌن بداءة .
المادة 918
 - 9اذا استوفى االستبناؾ شرابطه القانونٌة تقرر المحكمة وله شكال ثم تمضً فً نظر الموضوع
فان كان حكم البداءة موافقا لالصول والقانون تمضً بتاٌٌده ورد االعتراضات واالسباب االستبنافٌة
مع بٌان اوجه ردها تفصٌال .
 - 2اذا وجدت بالحكم المستانؾ نواقص واخطاء فً الشكل او الموضوع تقوم باصالحها واكمالها
على الوجه المقتضى .
 - 8اذا رات بعد اصالحها الخطا او اكمالها النواقص ان ال تاثٌر فً نتٌجة الحكم البدابً وان الحكم
المذكور موافق للقانون قضت بتاٌٌده .
 - 4اذا كانت النواقص واالخطاء التً تالفتها باالصالح واالكمال ذات تاثٌر فً نتٌجة الحكم او كان
الحكم فً ذاته مخالفا للقانون قضت بفسخه كله او بعضه واصدرت حكما جدٌدا دون ان تعاد
الدعوى لمحكمة البداءة .
المادة 914
 - 9استبناؾ الحكم ٌؤخر تنفٌذه اال اذا كان مشموال بالنفاذ المعجل فٌستمر التنفٌذ ما لم تقرر
المحكمة عند نظر االستبناؾ الؽاء القرار الصادر بالنفاذ المعجل .
 - 2اذا فسخ الحكم نتٌجة االستبناؾ تلؽى اجراءات التنفٌذ التً تمت قبل وقوع االستبناؾ .

المادة 910
احكام هذا القانون المتعلقة بالدعوى والمحاكمة والحكم وؼٌرها التً ٌجري العمل بها فً محاكم
البداءة تكون مرعٌة فً محاكم االستبناؾ اٌضا .
الفصل الرابع – فً اعادة المحاكمة
المادة 919
ٌجوز الطعن بطرٌق اعادة المحاكمة فً االحكام الصادرة من محاكم االستبناؾ او من محاكم البداءة
او من محاكم البداءة بدرجة اخٌرة او محاكم االحوال الشخصٌة اذا وجد سبب من االسباب االتٌة
ولو كان الحكم المطعون فٌه قد حاز درجة البتات .
 - 9اذا وقع من الخصم االخر ؼش فً الدعوى كان من شانه التاثٌر فً الحكم .
 - 2اذا حصل بعد الحكم اقرار كتابً بتزوٌر االوراق التً اسس علٌها او قضى بتزوٌرها .
 - 8اذا كان الحكم قد بنً على شهادة شاهد وحكم علٌه بشهادة الزور .
 - 4اذا حصل طالب االعادة بعد الحكم على اوراق منتجة فً الدعوى كان خصمه قد حال دون
تقدٌمها .
المادة 917
ال ٌقبل الطعن بطرٌق اعادة المحاكمة فً االحكام الصادرة من محاكم البداءة بدرجة اولى ما دام
الطعن فٌها بطرٌق االستبناؾ جابزا .
المادة 913
مدة طلب اعادة المحاكمة خمسة عشر ٌوما تبدا من الٌوم التالً لظهور الؽش او االقرار بالتزوٌر
من فاعله او الحكم بثبوته او الحكم على شاهد الزور او ظهور الورقة التً حٌل دون تقدٌمها .
المادة 911
صححت هذه المادة بموجب المادة ( )9من قانون تعدٌل قانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة
 ،واصبحت على الشكل االتً:
 ،9191رقمه  99صادر بتارٌخ 9113
ٌكون الطعن بطرٌق اعادة المحاكمة بعرٌضة تقدم الى المحكمة التً اصدرت الحكم المطعون فٌه أو
المحكمة التً حلت محلها تشتمل على اسم كل من الخصوم وشهرته ومحل اقامته والمحل الذي
ٌختاره لؽرض التبلٌػ وعلى خالصة الحكم وتارٌخه والمحكمة التً اصدرته وتارٌخ تبلٌؽه الى
المحكوم علٌه والسبب الذي ٌجٌز اعادة المحاكمة  .وٌحدد لنظره جلسة قرٌبة بعد تسجٌل العرٌضة
واستٌفاء الرسوم ودفع تامٌنات فً صندوق المحكمة قدرها خمسة االؾ دٌنار لضمان دفع الؽرامة
او الضرر الذي ٌلحق الخصم بؽٌر اخالل بحق ذلك الخصم فً االدعاء بتعوٌض اكبر اذا كان الضرر
ٌستوجب ذلك وٌوقع الطالب على العرٌضة بتبلٌؽه بٌوم المرافعة وٌبلػ الخصم بصورتها وبٌوم
المرافعة .
المادة 255
تعدلت هذه المادة بموجب بٌان صادر عن وزارة العدل سنة  ،9113واستبدلت بالنص االتً:

اذا ظهر للمحكمة بعد جمع الطرفٌن ان طلب اعادة المحكمة لم ٌكن مبنٌا على سبب من االسباب
المبٌنة فً المادة ( )919قررت رده والحكم على طالب االعادة بؽرامة ال تقل عن  055دٌنار وال
تزٌد على الؾ دٌنار .
المادة 259
 - 9اذا كان طلب اعادة المحاكمة مبنٌا على سبب من االسباب القانونٌة المبٌنة فً المادة ()919
قررت المحكمة قبوله واٌقاؾ تنفٌذ الحكم المطلوب اعادة المحاكمة بشانه الى نتٌجة الدعوى القابمة
على اال ٌتناول اٌقاؾ التنفٌذ ماال ٌتعلق باعادة المحاكمة من الحكم المذكور .
 - 2تنظر المحكمة فً طلب االعادة بتعدٌل الحكم السابق من الناحٌة التً اوجبت اعادة المحاكمة
وتصدر حكما جدٌدا وفق القانون .
المادة 252
ٌ - 9قتصر النظر فً دعوى اعادة المحاكمة على السبب الوارد بالعرٌضة وال ٌجوز تجاوزه الى
سبب اخر من اسباب االعادة لم ٌرد ذكره فٌها .
 - 2ال ٌقبل الطعن بطرٌق اعادة المحاكمة فً الحكم الصادر فً الطعن باعادة المحاكمة .
الفصل الخامس – التمٌٌز
المادة 258
الؽً صدر هذه المادة بموجب المادة ( )8من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم
( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ  ،9177/1/9واستبدل بالنص االتً:
للخصوم ان ٌطعنوا تمٌٌزا ،لدى محكمة التمٌٌز فً االحكام الصادرة من محاكم االستبناؾ أو البداءة
او محاكم االحوال الشخصٌة ،ولدى محكمة استبناؾ المنطقة فً االحكام الصادرة من محاكم البداءة
كافة ،وذلك فً االحوال االتٌة.
 - 9اذا كان الحكم قد بنى على مخالفة للقانون او خطا فً تطبٌقه او عٌب فً تاوٌله.
 - 2اذا كان الحكم قد صدر على خالؾ قواعد االختصاص .
 - 8اذا وقع فً االجراءات االصولٌة التً اتبعت عند رؤٌة الدعوى خطا مؤثر فً صحة الحكم .
 - 4اذا صدر حكم ٌتناقض حكما سابقا صدر فً الدعوى نفسها بٌن الخصوم انفسهم او من قام
مقامهم وحاز درجة البتات .
 - 0اذا وقع فً الحكم خطا جوهري .
وٌعتبر الخطا جوهرٌا اذا اخطا الحكم فً فهم الوقابع او اؼفل الفصل فً جهة من جهات الدعوى او
فصل فً شًء لم ٌدع به الخصوم او قضى باكثر مما طلبوه او قضى على خالؾ ما هو ثابت فً
محضر الدعوى او على خالؾ داللة االوراق والسندات المقدمة من الخصوم او كان منطوق الحكم
مناقضا بعضه لبعض او كان الحكم ؼٌر جامع لشروطه القانونٌة .
المادة 254
مدة الطعن بطرٌق التمٌٌز ثالثون ٌوما بالنسبة الحكام محاكم البداءة واالستبناؾ وعشرة اٌام
بالنسبة الحكام محاكم البداءة ومحاكم االحوال الشخصٌة وذلك مع مراعاة ما تنص علٌه المادتان
 972و 299ومراعاة المدد االخرى المنصوص علٌها فً القوانٌن الخاصة

مادة 250
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرة ( )9من هذه
المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة
 ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ 9177/1/9
حذؾ الجزء من أخر الفقرة ( )9بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751لسنة 9171
ٌ - 9كون الطعن فً الحكم بطرٌق التمٌٌز بعرٌضة تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن او الى
المحكمة التً اصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمٌٌز .
ٌ - 2جب ان تشتمل العرٌضة على اسماء الخصوم وشهرتهم ومحل اقامتهم والمحل الذي ٌختاره
لؽرض التبلٌػ واسم المحكمة التً اصدرت الحكم الممٌز وتارٌخ تبلٌػ الحكم المذكور مع بٌان اوجه
مخالفته للقانون .
 - 8اذا تعلق الطعن بحكم ذاتً صادر بدرجة اولى ٌجب على الطاعن ان ٌرفق بعرٌضته التمٌٌزٌة
استشهادا من محكمة االستبناؾ ٌفٌد عدم تقدٌم استبناؾ عن حكم البداءة المذكور فً مدته القانونٌة
.
 - 4اذا لم ٌرفق االستشهاد المشار الٌه فً الفقرة السابقة بالعرٌضة التمٌٌزٌة فعلى محكمة التمٌٌز
ان تقرر اعتبار الطعن المقدم الٌها مستاخرا حتى ٌقدم لها هذا االستشهاد .
المادة 259
ٌجب على محكمة التمٌٌز عند تدقٌق الطعن المرفوع الٌها عن حكم بداءة صادر بدرجة اولى وكان
قد رفع عنه استبنافا ان تقرر اعتبار الطعن مستاخرا حتى بٌت فً االستبناؾ .
المادة 257
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرات ( )9و()2
و( )8من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم
( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ ، 9177/1/9كما حذفت عبارة من أخر الفقرة ()9
وألؽٌت الفقرات ( )2،8بموجب قرار مجلس قٌادة الثورة المرقم  751لسنة  9171وحل محلها
النص الحالً
 - 9اذا قدمت عرٌضة التمٌٌز الى المحكمة المختصة بنظر الطعن مباشرة ٌامر ربٌس المحكمة بطلب
اضبارة الدعوى من المحكمة التً اصدرت الحكم .
 - 2اذا قدمت العرٌضة الى المحكمة التً اصدرت الحكم تقوم هذه المحكمة بارسال العرٌضة
التمٌٌزٌة مع اضبارة الدعوى الى محكمة التمٌٌز.
 - 8اذا قدمت عرٌضة التمٌٌز الى محكمة محل اقامة الممٌز تقوم هذه المحكمة بأرسال العرٌضة الى
محكمة التمٌٌز وٌامر الربٌس بطلب اضبارة الدعوى من المحكمة التً اصدرت الحكم الممٌز .
 - 4على المحكمة التً قدمت الٌها عرٌضة التمٌٌز ان تسجلها وتستوفى رسم التمٌٌز عنها وتؤشر
ذلك فً ذٌل العرٌضة وٌعتبر تارٌخ دفع الرسم مبدا لدعوى التمٌٌز .
المادة 253
حلت عبارة (ٌجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (ٌجوز لمحكمة التمٌٌز) فً الفقرة
 /9/من هذه المادة بموجب المادة ( )0من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم
( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9

 - 9الطعن بطرٌق التمٌٌز ٌؤخر تنفٌذ الحكم الممٌز اذا كان متعلقا بحٌازة عقار او حق عٌنً عقاري
وفٌما عدا ذلك ٌجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن ان تصدر قرارا بوقؾ التنفٌذ الى ان ٌفصل فً
نتٌجة الطعن اذا قدم الممٌز كفٌال مقتدرا ٌضمن تسلٌم المحكوم به عندما ٌظهر انه ؼٌر محق فً
تمٌٌزه ،او وضع النقود او المنقوالت المحكوم بها امانة فً دابرة التنفٌذ ،او كانت امواله محجوزة
بطلب الخصم ،او وضعت تحت الحجز بطلبه .
 - 2اذا نقض الحكم الؽٌت اجراءات التنفٌذ التً تمت قبل وقوع تاخٌر التنفٌذ بسبب التمٌٌز حسبما
جاء فً الفقرة السابقة .
المادة 251
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرة ( )9من هذه
المادة بموجب المادة ( ،)4وعبارة (للمحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (لمحكمة التمٌٌز )
فً الفقرة ( ،)2وعبارة (امام المحكمة المختصة بالنظر فً الطعن تمٌٌزا) محل عبارة (عبارة فً
محكمة التمٌٌز) فً الفقرة ( )8بموجب المادة ( )9من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات
المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9
 - 9تنظر المحكمة المختصة بنظر الطعن فً الطعن باجراء التدقٌق على اوراق الدعوى دون ان
تجمع بٌن الطرفٌن ولها ان تتخذ أي اجراء ٌعٌنها على البت فً القضٌة.
 - 2للمحكمة المختصة بنظر الطعن عند االقتضاء ان تدعو الخصوم لالستٌضاح منهم عن بعض
النقاط التً ترى لزوم االستٌضاح عنها  .ولها ان تاذن بتقدٌم بٌانات او لوابح جدٌدة .
 - 8ال ٌجوز احداث دفع جدٌد وال اٌراد ادلة جدٌدة امام المحكمة المختصة بالنظر فً الطعن
تمٌٌزا ،باستثناء الدفع بالخصومة واالختصاص وسبق الحكم فً الدعوى .
المادة 295
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً هذه المادة بموجب
المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه 8
صادر بتارٌخ :9177/1/9
بعد اكمال التدقٌقات التمٌٌزٌة تصدر المحكمة المختصة بنظر الطعن قرارها على احد الوجوه التالٌة
:
 - 9رد عرٌضة التمٌٌز اذا كانت مقدمة بعد مضً مدة التمٌٌز او كانت خالٌة من االسباب التً بنى
علٌها الطعن .
 - 2تصدٌق الحكم الممٌز اذا كان موافقا للقانون وان شابه خطا فً االجراءات ؼٌر مؤثر فً صحة
الحكم .
 - 8نقض الحكم الممٌز اذا توفر سبب من االسباب المبٌنة فً المادة ( )258من هذا القانون .
المادة 299
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) هذه المادة بموجب المادة
( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر
بتارٌخ :9177/1/9
تنقض المحكمة المختصة بنظر الطعن الحكم الممٌز من تلقاء نفسها اذا وجدت فٌه مخالفة صرٌحة
للقانون ذات اثر بٌن على صحته وان كانت البٌانات واالسباب التً قدمها الممٌز ؼٌر كافٌة لذلك .

المادة 292
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرتٌن ( )9و()2
من هذه المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ()38
لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9
 - 9اذا نقض الحكم بسبب عدم اختصاص المحكمة فتعٌن المحكمة المختصة بنظر الطعن فً قرارها
المحكمة المختصة وترسل اوراق الدعوى الٌها وتشعر المحكمة التً اصدرت الحكم بذلك .
 - 2اذا نقض الحكم لؽٌر ذلك من االسباب تعاد القضٌة الى المحكمة التً اصدرته لتفصل فٌها مجددا
من الوجوه المبٌنة فً قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن وتصدر حكمها فٌها ثانٌة وفق القانون .
 - 8اذا كان النقض بسبب مخالفة االجراءات ٌعاد نظر الدعوى من المحكمة التً اصدرت الحكم من
النقطة التً وقع النقض من اجلها وتبقى االجراءات السابقة على النقض معتبرة .
المادة 298
اذا وقع خطا فً تطبٌق القانون او عٌب فً تاوٌله وكان الحكم من حٌث االساس صحٌحا وموافقا
للقانون تصدقه المحكمة من حٌث النتٌجة .
المادة 294
اذا رات محكمة التمٌٌز نقض الحكم الممٌز لمخالفته للقانون او للخطا فً تطبٌقه وكان الموضوع
صالحا للفصل فٌه وجب علٌها ان تفصل فٌه ،ولها فً هذه الحالة دعوة الطرفٌن وسماع اقوالهما ان
وجدت ضرورة لذلك  .وٌكون قرارها قابال للطعن فٌه بطرٌق تصحٌح القرار فً مدته القانونٌة لدى
الهٌبة العامة .
المادة 290
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرة ( )9من هذه
المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة
 ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9
 - 9اذا كان الحكم الممٌز صادرا من محكمة شرعٌة او صلحٌة ٌكون قرار المحكمة المختصة بنظر
الطعن واجب االتباع مطلقا .
 - 2اذا كان الحكم الممٌز صادرا من محكمة استبناؾ او محكمة بداءة ٌقتصر فً اتباع قرار النقض
على ما تضمنه من اجراءات اصولٌة فقط اال اذا كان قرار النقض صادرا من الهٌبة العامة فانه ٌكون
واجب االتباع فً جمٌع االحوال .
 - 8اذا اصرت محكمة االستبناؾ او محكمة البداءة على حكمها بعد اعادة الدعوى الٌها وخالفت فً
ذلك قرار الهٌبة الخاصة لمحكمة التمٌٌز وجب نظر الطعن الثانً امام الهٌبة العامة لمحكمة التمٌٌز .
المادة 299
الؽٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب المادة ( )7من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات
المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ  ،9177/1/9واستبدلت بالنص االتً:
ٌ - 9جوز الطعن بطرٌق التمٌٌز فً القرارات الصادرة من القضاء المستعجل وفً الحجز االحتٌاطً
والقرارات الصادرة فً التظلم من االوامر على العرابض والقرارات الصادرة بابطال عرٌضة الدعوى
او بوقؾ السٌر فً الدعوى واعتبارها مستاخرة حتى ٌفصل فً موضوع اخر ،والقرارات الصادرة
برفض توحٌد دعوٌٌن مرتبطتٌن او برفض االحالة لعدم االختصاص القٌمً او المكانً او قرار رد

طلب تصحٌح الخطا المادي فً الحكم او قبوله وقرار رفض طلب تعٌٌن المحكمٌٌن وردهم وقرار
تحدٌد اجور المحكمٌن  ،وتكون مدة الطعن فً هذه القرارات سبعة اٌام من الٌوم التالً لتبلٌػ القرار
او اعتباره مبلؽاً.
ٌ 2كون الطعن تمٌٌزا فً القرارات المذكورة فً الفقرة( )9من هذه المادة ،لدى محكمة استبناؾ
المنطقة ،ان كانت صادرة من محكمة البداءة  ،وٌكون الطعن لدى محكمة التمٌٌز ،ان كانت تلك
القرارات صادرة من محاكم االحوال الشخصٌة او محاكم المواد الشخصٌة ،او محاكم االستبناؾ
بصفتها االستثنابٌة .وٌكون القرار الصادر بنتٌجة الطعن واجب االتباع.
 - 8ال ٌقبل تمٌٌز االوامر على العرابض اال بعد التظلم فٌها امام من اصدرها طبقا لما هو مبٌن فً
المادة ( )908من هذا القانون .
المادة 297
ٌجوز للخصوم ولرؤساء دوابر التنفٌذ ان ٌطلبوا من محكمة التمٌٌز النظر فً النزاع الناشا عن
تنفٌذ حكمٌن نهابٌٌن متناقضٌن صادرٌن فً موضوع واحد بٌن الخصوم انفسهم  .وتفصل الهٌبة
العامة لمحكمة التمٌٌز فً هذا الطلب وترجح احد الحكمٌن وتامر بتنفٌذه دون الحكم االخر وذلك
بقرار مسبب .
المادة 293
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً هذه المادة بموجب
المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه 8
صادر بتارٌخ :9177/1/9
ٌجب ان ٌشتمل قرار المحكمة المختصة بنظر الطعن على البٌانات الالزمة لصحة االحكام واالسانٌد
التً بنً علٌها ومناقشة اسباب الالبحة التمٌٌزٌة وما ٌوجب منها نقض الحكم او ما ٌوجب ردها
عند تصدٌقه ،وٌجب تبلٌػ القرار الى الخصوم .
الفصل السادس – تصحٌح القرار التمٌٌزي
المادة 291
الؽٌت الفقرة (ا) من هذه المادة بموجب المادة ( )3من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات
المدنٌة رقم ( )38لسنة  ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ  ،9177/1/9واستبدلت بالنص االتً:
ا – ال ٌجوز الطعن فً قرارات محكمة التمٌٌز ،وقرارات محكمة االستبناؾ بصفتها التمٌٌزٌة ،اال
عن طرٌق طلب تصحٌح القرار امام المحكمة التً اصدرت القرار المطلوب تصحٌحه ،وال ٌقبل هذا
الطعن ،اال بالنسبة للقرارات المصدقة للحكم ،والقرارات الصادرة من محكمة التمٌٌز بنقضه اذا
فصلت فً الدعوى موضوع الطعن ،طبقا لما هو مبٌن فً المادة( )294من هذا القانون ،وذلك
عندما ٌتوافر سبب من االسباب االتٌة:
 - 9اذا كان طالب التصحٌح قد اورد فٌما قدمه لمحكمة التمٌٌز سببا من االسباب القانونٌة التً
تؤدي الى نقض الحكم او تصدٌقه واؼفلت المحكمة تدقٌقه والبت فٌه فً قرارها التمٌٌزي .
 - 2اذا كان القرار التمٌٌزي قد خالؾ نصا صرٌحا فً القانون .
 - 8اذا كان القرار التمٌٌزي ٌناقض بعضه بعضا او ٌناقض قرارا سابقا لمحكمة التمٌٌز صادرا فً
نفس الدعوى دون ان ٌتؽٌر الخصوم فٌها ذاتا وصفة .

ب  -ال ٌجوز النظر او الخوض فً ؼٌر االسباب القانونٌة التً اوردها طالب التصحٌح فً عرٌضته
.
المادة 225
 - 9ال ٌقبل طلب التصحٌح فً القرارات التمٌٌزٌة الصادرة من الهٌبة العامة .
 - 2ال ٌقبل طلب تصحٌح القرار من قبل احد الطرفٌن اال مرة واحدة .
 - 8ال ٌقبل طلب تصحٌح قرار صدر فً طلب تصحٌح سابق .
المادة 229
مدة طلب تصحٌح القرار سبعة اٌام تبدا من الٌوم التالً لتبلٌػ القرار التمٌٌزي وتنتهً المدة فً
جمٌع االحوال بانقضاء ستة اشهر على صدور القرار المراد تصحٌحه .
المادة 222
ٌ - 9قدم طلب التصحٌح بعرٌضة الى محكمة التمٌٌز ٌبٌن فٌها االسباب القانونٌة التً ٌستند الطالب
الٌها وتبلػ صورة منها الى الخصم االخر لٌجٌب علٌها خالل سبعة اٌام من تارٌخ تبلٌؽه .
 - 2على طالب التصحٌح ان ٌضع تامٌنات فً صندوق المحكمة مقدارها عشرون دٌنارا عند تقدٌم
العرٌضة .
المادة 228
حلت عبارة (المحكمة المختصة بنظر الطعن) محل عبارة (محكمة التمٌٌز) فً الفقرة ( )9من هذه
المادة بموجب المادة ( )4من قانون التعدٌل الخامس لقانون المرافعات المدنٌة رقم ( )38لسنة
 ،9191رقمه  8صادر بتارٌخ :9177/1/9
ألؽٌت الفقرة ( )2بموجب المادة ( )92من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة
 ، 9191رقمه  999لسنة 9178
-9اذا رات المحكمة المختصة بنظر الطعن ان اعتراضات طالب التصحٌح مقبولة وكان سبب
التصحٌح مؤثرا فً القرارا كله فتصححه  .وان كان مؤثرا فً جزء منه فٌقتصر تصحٌحها للقرار
على ذلك الجزء وتعٌد التامٌنات المدفوعة الى طالب التصحٌح .
 - 2اذا رات المحكمة أن طلب التصحٌح قد قدم بعد مضً المدة القانونٌة أو ان اعتراضات طالب
التصحٌح ال تستند الى سبب قانونً فتقرر رد الطلب وقٌد التامٌنات المدفوعة اٌرادا للخزٌنة  ،اما
اذا قدم طالب التصحٌح عرٌضة بسحبه قبل النظر فٌه  ،فتقرر ابطاله واعادة التأمٌنات ألٌه.
الفصل السابع
اعتراض الؽٌر على الحكم
المادة 224
 - 9كل حكم صادر من محكمة بداءة او استبناؾ او محكمة أحوال شخصٌة ٌجوز الطعن فٌه بطرٌق
اعتراض الؽٌر الذي لم ٌكن خصما وال ممثال وال شخصا ثالثا فً الدعوى اذا كان الحكم متعدٌا الٌه
او ماسا بحقوقه ولو لم ٌكن قد اكتسب درجة البتات .

ٌ - 2جوز للوارث ان ٌستعمل هذا الحق اذا مثله احد الورثة فً الدعوى التً لمورثه او علٌه ولم
ٌكن مبلؽا بالحكم الصادر فٌها فاذا كان مبلؽا به فعلٌه اتخاذ طرق الطعن االخرى المقررة فً القانون
.
المادة 220
 - 9اعتراض الؽٌر اما ان ٌكون اصلٌا او طاربا .
ٌ - 2قدم االعتراض االصلً بدعوى ترفع الى المحكمة التً اصدرت الحكم وٌوضح فٌها السبب
الذي من شانه تعدٌل الحكم المعترض علٌه او ابطاله .
وٌتبع فً سٌر المرافعة والحكم فٌها احكام هذا القانون .
المادة 229
ٌ - 9قدم االعتراض الطارئ بدعوى حادثة من احد الطرفٌن اثناء رؤٌة الدعوى القابمة بٌنهما على
حكم سابق ٌبرزه خصمه لٌثبت به ادعاءه اذا كان النزاع الذي صدر فٌه الحكم السابق ٌدخل فً
اختصاص المحكمة المنظورة امامها الدعوى او محكمة اخرى تساوٌها فً الدرجة او ادنى منها .
 - 2اذا كانت المحكمة التً اصدرت الحكم موضوع االعتراض الطارئ اعلى درجة وجب على
المحكمة ان تنبه المعترض الى اقامة دعوى اعتراض اصلً لدى المحكمة التً اصدرت الحكم
المعترض علٌه .
المادة 227
 - 9اذا وقع االعتراض الطارئ لدى المحكمة المختصة ٌصبح من اختصاص تلك المحكمة النظر فً
تاخٌر البت فً الدعوى القابمة الى نتٌجة دعوى االعتراض .
 - 2ال ٌوقؾ االعتراض تنفٌذ الحكم المعترض علٌه اال اذا رات المحكمة ان التنفٌذ قد ٌلحق
بالمعترض ضررا جسٌما .
المادة 223
اذا رات المحكمة ان االعتراض الطارئ وارد وان من شانه تؽٌٌر الحكم فً الدعوى االصلٌة فحٌنبذ
تنظر فً االعتراض وتبت فٌه اوال ثم فً الدعوى االصلٌة  .اما اذا لم ٌكن االمر كذلك فتنظر وتبت
فً الدعوى االصلٌة وترجا الفصل فً دعوى االعتراض.
المادة 221
اذا ثبت ان المعترض اعتراض الؽٌر محق فً اعتراضه عدلت المحكمة الحكم المعترض علٌه فً
حدود حقوق المعترض دون االجزاء االخرى من الحكم  .واذا كان الحكم ال ٌتناول اال حقوق
المعترض ابطلته كله واذا اخفق المعترض فً اعتراضه رد طلبه والزم بالمصارٌؾ دون اخالل بحق
خصمه فً المطالبة بالتعوٌضات .
المادة 285
ٌ - 9جوز اقامة دعوى اعتراض الؽٌر الى حٌن تنفٌذ الحكم على من ٌتعدى الٌه  .فاذا تم التنفٌذ
سقط الحق فً الطعن باعتراض الؽٌر على ذلك الحكم .
 - 2اذا لم ٌنفذ الحكم على ذلك الشخص فٌبقى له حق اعتراض الؽٌر الى ان تمضً على الدعوى
مدة التقادم المسقط المقررة فً القانون سواء نفذ الحكم على الطرؾ المحكوم ام لم ٌنفذ .

 - 8تبدا مدة التقادم المسقط فً الحالة المتقدمة من تارٌخ تسلم المحكوم له الشًء المحكوم به .
الكتاب الثالث
اجراءات متنوعة
الحجز االحتٌاطً
المادة 289
 - 9لكل دابن بٌده سند رسمً او عادي بدٌن معلوم مستحق االداء وؼٌر مقٌد بشرط ان ٌستصدر
امرا من المحكمة بتوقٌع الحجز االحتٌاطً على اموال مدٌنه المنقولة والعقارٌة الموجودة لدٌه او
لدى شخص ثالث بقدر ما ٌكفً لوفاء الدٌن وملحقاته .
ٌ - 2جوز طلب الحجز ولو لم ٌكن هناك سند اذا قدم الدابن اوراقا اخرى تتضمن االقرار بالكتابة
وترى المحكمة كفاٌتها لذلك .
 - 8اذا كانت الدعوى مما ٌمكن اثباتها بشهود فٌجوز االستناد الى الشهادة فً طلب الحجز .
المادة 282
لكل من ٌدعً حقا عٌنٌا او حقا فً حٌازة منقول او عقار ان ٌطلب الحجز االحتٌاطً بالشروط
المذكورة فً المادة السابقة على ذات المنقول او العقار المنازع فٌه ولو كان فً ٌد الؽٌر الخارج
عن الحجز .
المادة 288
أضٌفت عبارة ( وعلٌها ان تقرر ذلك فً الٌوم التالً لتقدٌم الطلب على االكثر) بموجب المادة ()98
من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ، 9191رقمه  999لسنة 9178
للمحكمة ان تجٌب طلب الحجز او ترفضه حسب تقدٌرها لكفاٌة االدلة التً ٌقدمها طالب الحجز
وعلٌها ان تقرر ذلك فً الٌوم التالً لتقدٌم الطلب على االكثر.
المادة 284
ٌ - 9كون طلب الحجز االحتٌاطً بعرٌضة ٌقدمها الدابن مشتملة على اسم الدابن والمدٌن والؽٌر ان
وجد وشهرتهم ومحال اقامتهم والسند الذي ٌستند الٌه فً طلب الحجز ومقدار الدٌن المطلوب الحجز
من اجله وٌوقع الدابن على هذه العرٌضة مع بٌان تارٌخها .
ٌ - 2جب ان ٌقدم طالب الحجز كفالة رسمٌة او تامٌنات نقدٌة مقدارها عشرة فً المابة من قٌمة
الدٌن المطالب به او ٌضع عقارا قٌمته النسبة المذكورة على االقل للحجز علٌه ضمانا لما ٌترتب
على الحجز من ضرر اذا ظهر ان طالبه ؼٌر محق  .وبالنسبة للدوابر الرسمٌة وشبه الرسمٌة
فٌكتفً منها تعهد الدابرة باداء الضرر والمصارٌؾ اذا ظهر ان الحاجز ؼٌر محق .
المادة 280
ٌجوز وضع الحجز االحتٌاطً بناء على سند رسمً منظم من كاتب العدل او بناء على حكم سواء
حاز درجة البتات او لم ٌحزها  .وفً هذه الحالة ٌعفى طالب الحجز من تقدٌم الكفالة او التامٌنات .
المادة 289

ٌجوز طلب الحجز االحتٌاطً قبل اقامة الدعوى او بنفس عرٌضتها عند اقامتها كما ٌجوز طلبه اثناء
السٌر فً الدعوى او بعد صدور الحكم فٌها .
المادة 287
 - 9اذا وقع طلب الحجز قبل اقامة الدعوى وجب على طالبه ان ٌقٌم الدعوى لتاٌٌد حقه بالحجز
خالل ثمانٌة اٌام من تارٌخ تبلٌػ المدٌن او الشخص المحجوز تحت ٌده بامر الحجز االحتٌاطً واال
ابطل بناء على طلب المحجوز على امواله او المحجوز تحت ٌده .
 - 2اذا لم ٌقم طالب الحجز الدعوى بتاٌٌد حقه فً المدة المذكورة او لم ٌبلػ المحجوز على امواله
ٌبطل الحجز بعد مضً ثالثة اشهر وٌعتبر كانه لم ٌكن .
 - 8اذا تقرر الحجز االحتٌاطً بناء على طلب فً عرٌضة الدعوى او اثناء السٌر فٌها ٌكتفى بتبلٌػ
امر الحجز الى المحجوز على امواله او الشخص الثالث المحجوز تحت ٌده وتعتبر الدعوى القابمة
متضمنة طلب تاٌٌد الحجز .
المادة 283
اذا وقع الحجز االحتٌاطً بعد صدور الحكم ٌبلػ المحجوز علٌه والشخص المحجوز تحت ٌده ان
وجد بامر الحجز وتحدد جلسة لنظر اعتراضات كل منهما وتبت المحكمة فً امر الحجز فاما ان
تؤٌده او تقرر رفعه  .واذا لم ٌحضر مقدم االعتراض فً الجلسة المحددة قررت رد اعتراضه .
المادة 281
اذا قررت المحكمة وضع الحجز االحتٌاطً قامت بتنفٌذه وبتبلٌػ المحجوز علٌه والشخص الثالث
المحجوز تحت ٌده ان وجد  .واذا كان المحجوز عقارا ٌتم الحجز بوضع اشارة الحجز على قٌده فً
دابرة الطابو .
المادة 245
الؽً صدر هذه المادة بموجب المادة ( )94من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات االمدنٌة رقم 38
لسنة  ، 9191رقمه  999لسنة  9178وحل محله النص الحالً:
لكل من الدابن الذ قررت المحكمة رفض طلبه بالحجز االحتٌاطً ،والمدٌن المحجوز على امواله
،والشخص الثالث المحجوز تحت ٌده ان ٌتظلم من امر الحجز فً الجلسة المحددة لنظر الدعوى او
بتقدٌم عرٌضة خالل ثالثة اٌام من تبلٌؽه بامر الحجز الى المحكمة التً اصدرته وٌبٌن فٌها وجه
تظلمه من الحجز كله او بعضه والمستندات المؤٌدة لتظلمه وٌجب ان ٌبلػ الحاجز بصورة من التظلم
مع ورقة دعوة مبٌنا بها الجلسة المحددة لنظر التظلم .
وٌنظر التظلم طبقا الحكام التظلم من االوامر على العرابض .
المادة 249
اذا اقر الشخص الثالث المحجوز تحت ٌده ان االموال المحجوزة لدٌه تعود الى المدٌن فال ٌلزم
حضوره فً الجلسة المرافعة التً تجرى بٌن الدابن والمدٌن  .وانما ٌجب علٌه ان ٌحتفظ بها وال
ٌسلمها للمدٌن الى ان ٌطالب بتسلٌمها من قبل المحكمة او دابرة التنفٌذ او ٌودعها فً المحكمة
المختصة واذا رؼب الشخص الثالث فً ان ٌسلم االموال المحجوز عنده فعلى المحكمة ان تقوم
بتسلمها والمحافظة علٌها  .او تامر بتسلٌمها الى حارس قضابً .

المادة 242
اذا كانت طبٌعة االموال المحجوزة تحت ٌد الشخص الثالث ال تسمح باالٌداع او كانت معرضة للفساد
او ٌكلؾ حفظها نفقات كثٌرة فللمحكمة ان تقرر بٌعها بالمزاٌدة واٌداع ثمنها فً خزانة المحكمة
حتى ٌبت فً الدعوى .
المادة 248
اذا انكر الشخص الثالث وجود اموال لدٌه تعود الى المدٌن وجب على الدابن اثبات وجودها لدٌه واذا
ادعى الشخص الثالث انه اعاد االشٌاء المحجوزة الى المدٌن او اودعها محال اخر بامر من المدٌن
او انتقلت ملكٌتها الٌه او لؽٌر المدٌن قبل وقوع الحجز وجب على الشخص الثالث اثبات ذلك اذا لم
ٌصادقه الدابن .
واذا سكت الشخص الثالث ولم ٌقدم البٌان المقتضى تقدٌمه اعتبر سكوته دلٌال على وجود المال
المحجوز لدٌه وعابدٌته للمدٌن ما لم ٌثبت خالؾ ذلك .
المادة 244
اذا اثبت المدعى دعواه ثبت حقه فً الحجز وتقضى المحكمة بتاٌٌد الحجز واذا قضت المحكمة برد
الدعوى تقضى برفع الحجز  .كما تقضى برفعه فً حالة ابطال الحجز  .وال ٌنفذ القرار الصادر برفع
الحجز اال اذا اكتسب الحكم الصادر برد الدعوى درجة البتات وللمحجوز علٌه المطالبة بتعوٌض
الضرر الذي لحقه من توقٌع الحجز فً حالة رفعه او ابطاله .
المادة 240
الؽٌت هذه المادة بموجب المادة ( )90من التعدٌل الثالث لقانون المرافقعات المدنٌة رقم  38لسنة
 ، 9191رقمه  999لسنة 9178
واستبدلت بالنص الحالً:
-9اذا لم ٌنص الحكم الصادر فً الدعوى على تصدٌق الحجز االحتٌاطً أو لم ٌنص على رفعه ،فان
الحكم الصادر فٌها لصالح المدعً ٌتضمن تصدٌق هذا الحجز  ،كما أن الحكم برد الدعوى ٌتضمن
رفعه  ،مالم ٌكن قد صدر قرار مستقل بتصدٌق الحجز أو رفعه واكتسب الدرجة القطعٌة.
-2مع مراعاة احكام المادة ( )9من هذه المادة لمن ٌدعً عابدٌة االموال التً صدرحكم بتصدٌق
الحجز االحتٌاطً علٌها ،أو ٌدعً بأي حق فٌها ،اقامة دعوى االستحقاق لدى المحكمة المختصة او
الطعن بطرٌق اعتراض الؽٌر على الفقرة الحكمٌة المتضمنة تصدٌق الحجز االحتٌاطً عند توافر
شروطه،ومراجعته الحد الطرٌقٌن تسقط حقه فً مراجعة الطرٌق االخر.
المادة 249
اذا اعاد الشخص الثالث االشٌاء المحجوزة لدٌه الى المدٌن او سلمها الى شخص اخر او امتنع عن
تسلٌمها الى المحكمة او دابرة التنفٌذ مع اعترافه بعابدٌتها للمدٌن او ثبوت هذه العابدٌة ٌكون
ضامنا لها وللمحكمة ان تلزمه بتسلٌم االشٌاء المحجوزة او قٌمتها على ان ٌكون له حق الرجوع
على المدٌن او الؽٌر الذي اعٌدت له هذه االشٌاء.
المادة 247
حجز اموال المدٌن تحت ٌد شخص ثالث ال ٌؤثر على حقوقهما المترتبة على تلك االموال .

المادة 243
ألؽٌت الفقرة ( )97بموجب المادة ( )99من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة
 9191رقمه  999لسنة  9178وحل محله النص االتً:
ال ٌجوز حجز او بٌع االموال المبٌنة فٌما بعد القتضاء الدٌن سواء كان الحجز احتٌاطٌا او تنفٌذٌا .
 - 9اموال الدولة .
 - 2اموال الدوابر شبه الرسمٌة باستثناء المؤجرة الى الؽٌر .
 - 8اموال دابرة االوقاؾ واالعٌان الموقوفة وقفا صحٌحا .
 - 4ما ٌكفً لمعٌشة المدٌن وعٌاله من وارداته .
 - 0المرتب مدى الحٌاة اذا كان قد قرر على سبٌل التبرع .
 - 9االثاث المنزلٌة الضرورٌة للمدٌن لنومه وماكله ومسكنه مع افراد عابلته واالثاث الالزم
لممارسة مراسٌم العبادة .
 - 7االالت واالدوات الالزمة للمدٌن لممارسة صنعته ومهنته ما لم ٌكن الدٌن ناشبا عن ثمنها .
 - 3الوقود والمؤونة الالزمة العاشة المدٌن وافراد عابلته لمدة شهر واحد  .واذا كان ادخار هذه
المواد ٌكون لموسم حسب العادة فما ٌكفً لذلك الموسم .
 - 1الكتب الخاصة بمهنة المدٌن .
 - 95عدد وادوات الزرع والفالحٌن الخاصة بالزراعة والبذور التً ٌدخرونها لزرعها والسماد
المعد الصالح االرض والحٌوانات المستخدمة فً الزراعة وما ٌكفً لمعٌشة الزارع او الفالح مع
عابلته من حاصالته االرضٌة وبقرة واحدة وستة رؤوس من الؽنم وعشرة رؤوس من الماعز
والمواد الالزمة لتؽذٌتها مدة شهر واحد .
 - 99جمٌع االثمار والخضروات وجمٌع المحصوالت االرضٌة قبل ان تكون لها قٌمة مادٌة .
 - 92ما زاد على ثلث رواتب الموظفٌن وعلى ربع رواتب ضباط الجٌش والمتقاعدٌن من مدنٌٌن
وعسكرٌٌن وذلك مع مراعاة القوانٌن الخاصة .
 - 98االلبسة العسكرٌة والبسة الشرطة والمستخدمٌن الذٌن لهم زي رسمً خاص .
 - 94البولٌصات وسندات االمر وسابر االوراق التجارٌة القابلة للتداول  .ؼٌر انه اذا كانت السندات
التجارٌة المذكورة قد ضاعت او ان حاملها اعلن افالسه او جرى علٌها احتجاج عدم التادٌة او انه
قد تعٌن فً محكمة من هو حاملها واصبحت بذلك ؼٌر قابلة للتداول فٌجوز حجزها.
 - 90اثار المؤلؾ والصور والخرابط والمخططات الفنٌة االخرى قبل طبعها  .اما اذا كان االثر معدا
لعرضه للبٌع بحالته التً وضعها المؤلؾ فٌجوز حجزه .
 - 99العالمة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة االختراع .
 - 97المسكن الكافً لسكنى المدٌن او لسكنى عابلته بعد وفاته  .وٌعتبر بدل السكن أوبدل استمالكه
للمنعة العامة بحكم السكن  ،كما تعتبر الحصة الشابعة من مسكن واالرض المعدة النشاء مسكن
علٌها بحكم المسكن أٌضا ؼٌر انه اذا كان المسكن مرهونا او كان الدٌن ناشبا من ثمنه فحٌنبذ ٌجوز
حجزه وبٌعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
 - 93عقار المدٌن الذي ٌتعٌش من وارداته التً ال تزٌد على حاجته او حاجة عابلته بعد وفاته واذا
كان العقار مرهونا او كان الدٌن ناشبا من ثمنه فٌجوز حٌنبذ حجزه وبٌعه لوفاء بدل الرهن او الثمن
.
المادة 241

اذا وقع الحجز االحتٌاطً على مال من االموال المبٌنة فً المادة السابقة واودع الحكم لتنفٌذه بدابرة
التنفٌذ فللمدٌر ان ٌتمسك بحقه فً عدم جواز حجزه ولدابرة التنفٌذ ان تقرر رفع الحجز عنه اذا
تبٌن لها انه من االموال التً ال ٌجوز الحجز علٌها .
المادة 205
ٌقوم المعاون القضابً او من ٌقوم مقامه بوضع الحجز االحتٌاطً وفقا للقواعد واالجراءات المقررة
فً قانون التنفٌذ .
الباب الثانً
التحكٌم
المادة 209
ٌجوز االتفاق على التحكٌم فً نزاع معٌن  .كما ٌجوز االتفاق على التحكٌم فً جمٌع المنازعات التً
تنشا من تنفٌذ عقد معٌن .
المادة 202
الؽٌت هذه المادة بموجب المادة ( )97من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة
 9191رقمه  999لسنة  9178واستبدلت بالنص التالً
ال ٌثبت االتفاق على التحكٌم اال بالكتابة  ،وٌجوز االتفاق علٌه اثناء المرافعة،فاذا ثبت للمحكمة
وجود اتفاق على التحكٌم او اذا اقرت اتفاق الطرفٌن علٌه اثناء المرافعة ،فتقرر اعتبار الدعوى
مستاخرة الى ان ٌصدر قرار التحكٌم .
المادة 208
 - 9اذا اتفق الخصوم على التحكٌم فً نزاع ما فال ٌجوز رفع الدعوى به امام القضاء اال بعد
استنفاد طرٌق التحكٌم .
 - 2ومع ذلك اذا لجا احد الطرفٌن الى رفع الدعوى دون اعتداد ٌشرط التحكٌم ولم ٌعترض الطرؾ
االخر فً الجلسة االولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكٌم الؼٌا .
 - 8اما اذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستاخرة حتى ٌصدر قرار التحكٌم .
المادة 204
ال ٌصح التحكٌم اال فً المسابل التً ٌجوز فٌها الصلح  .وال ٌصح اال من له اهلٌة التصرؾ فً
حقوقه وٌجوز التحكٌم بٌن الزوجٌن طبقا لقانون االحوال الشخصٌة واحكام الشرٌعة االسالمٌة .
المادة 200
ال ٌجوز ان ٌكون المحكم من رجال القضاء اال باذن من مجلس القضاء وال ٌجوز ان ٌكون قاصرا او
محجورا او محروما من حقوقه المدنٌة او مفلسا لم ٌرد الٌه اعتباره .
المادة 209
 - 9اذا وقع النزاع ولم ٌكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمٌن او امتنع واحد او اكثر من المحكمٌن
المتفق علٌهم عن العمل او اعتزله او عزل عنه او قام مانع من مباشرته ولم ٌكن اتفاق فً هذا

الشان بٌن الخصوم فالي منهم مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع بعرٌضة لتعٌٌن المحكم او
المحكمٌن بعد تبلٌػ باقً الخصوم وسماع اقوالهم .
ٌ - 2كون قرار المحكمة بتعٌٌن المحكم او المحكمٌن قطعٌا وؼٌر قابل الي طعن  .اما قرارها برفض
طلب تعٌٌن المحكمٌن فٌكون قابال للتمٌٌز طبقا لالجراءات المبٌنة فً المادة  299من هذا القانون .
المادة 207
ٌجب عند تعدد المحكمٌن ان ٌكون عددهم وترا عدا حالة التحكٌم بٌن الزوجٌن .
المادة 203
اذا اذن طرفا النزاع للمحكمٌن بالصلحٌ ،عتبر صلحهم .
المادة 201
ٌجب ان ٌكون قبول المحكم للتحكٌم بالكتابة ما لم ٌكن معٌنا من قبل المحكمة ،وٌجوز ان ٌثبت
القبول بتوقٌع المحكم على عقد التحكٌم وال ٌنقضً التحكٌم بموت احد الخصوم .
المادة 295
ال ٌجوز للمحكم بعد قبول التحكٌم ان ٌتنحى بؽٌر عذر مقبول وال ٌجوز عزله اال باتفاق الخصوم .
المادة 299
ألؽٌت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب المادة ( )93من التعدٌل الثالث لقانون المرافعات المدنٌة
رقم  38لسنة  9191رقمه  999لسنة  9178واستبدلت بالنص االتً:
ٌ - 9جوز رد المحكم لنفس االسباب التً ٌرد بها الحاكم وال ٌكون ذلك اال السباب تظهر بعد تعٌٌن
المحكم .
ٌ - 2قدم طلب الرد الى المحكمة المختصة اصال بنظر النزاع وٌكون قرارها فً هذا الشأن خاضعا
للتمٌٌز طبقا ُ للقواعد المبٌنة فً المادة ( )299من هذا القانون .
المادة 292
 - 9اذا قٌد التحكٌم بوقت زال بمروره ما لم ٌتفق الخصوم على تمدٌد المدة .
 - 2اذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمٌن وجب علٌهم اصداره خالل ستة اشهر من تارٌخ
قبولهم للتحكٌم .
 - 8فً حالة وفاة احد الخصوم او عزل المحكم او تقدٌم طلب برده ٌمتد المٌعاد المحدد الصدار قرار
التحكٌم الى المدة التً ٌزول فٌها هذا المانع .
المادة 298
اذا لم ٌقع المحكمون بالفصل فً النزاع خالل المدة المشروطة فً اتفاقهم او المحددة فً القانون او
تعذر على المحكمٌن تقدٌم تقرٌرهم لسبب قهري جاز لكل خصم مراجعة المحكمة المختصة بنظر
النزاع الضافة مدة جدٌدة او للفصل فً النزاع او لتعٌٌن محكمٌن اخرٌن للحكم فٌه وذلك على حسب
االحوال .
المادة 294

اذا قدم طلب الى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعٌٌن محكمٌن فال ٌتناول هذا الطلب بذاته التصدٌق
على قرارهم او الحكم بما تضمنه هذا القرار اال اذا صرح بذلك فً العرٌضة وعندبذ تعٌن المحكمة
المحكمٌن وتقرر اعتبار الدعوى مستاخرة الى ان ٌصدر قرار التحكٌم .
المادة 290
ٌ - 9جب على المحكمٌن اتباع االوضاع واالجراءات المقررة فً قانون المرافعات اال اذا تضمن
االتفاق على التحكٌم او اي اتفاق الحق علٌه اعفاء المحكمٌن منها صراحة او وضع اجراءات معٌنة
ٌسٌر علٌها المحكمون .
 - 2اذا كان المحكمون مفوضٌن بالصلح ٌعفون من التقٌد باجراءات المرافعات وقواعد القانون اال
ما تعلق منها بالنظام العام .
المادة 299
ٌفصل المحكمون فً النزاع على اساس عقد التحكٌم او شرطه والمستندات وما ٌقدمه الخصوم لهم
وعلى المحكمٌن ان ٌحددوا لهم مدة لتقدٌم لوابحهم ومستنداتهم وٌجوز لهم الفصل فً النزاع بناء
على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد اذا تخلؾ الطرؾ االخر عن تقدٌم ما لدٌه من
اوجه الدفاع فً المدة المحددة .
المادة 297
ٌتولى المحكمون مجتمعٌن اجراءات التحقٌق وٌوقع كل منهم على المحاضر ما لم ٌكونوا قد ندبوا
واحدا منهم الجراءات معٌنة واثبتوا ذلك فً المحضر .
المادة 293
اذا عرضت خالل التحكٌم مسالة اولٌة تخرج عن والٌة المحكمٌن او طعن بالتزوٌر فً ورقة او
اتخذت اجراءات جزابٌة عن تزوٌرها او عن حادث جزابً اخر ٌوقؾ المحكمون عملهم ،وٌصدرون
قرارا للخصوم بتقدٌم طلباتهم الى المحكمة المختصة وفً هذه الحالة ٌقؾ سرٌان المدة المحددة الى
ان ٌصدر حكم بات فً هذه المسالة .
المادة 291
ٌجب على المحكمٌن الرجوع الى المحكمة المختصة اصال بنظر النزاع الصدار قرارها فً االنابات
القضابٌة التً قد ٌقتضٌها الفصل فً النزاع او اذا اقتضى االمر اتخاذ اجراء مترتب على تخلؾ
الشهود او االمتناع عن االجابة .
المادة 275
ٌ - 9صدر المحكمون قرارهم باالتفاق او باكثرٌة االراء بعد المداولة فٌما بٌنهم مجتمعٌن وطبقا لما
هو مبٌن فً هذا القانون وٌجب كتابته بالطرٌقة التً ٌكتب بها الحكم الذي ٌصدر من المحكمة .
ٌ - 2جب ان ٌشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكٌم واقوال الخصوم ومستنداتهم
واسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فٌه وتارٌخ صدوره وتواقٌع المحكمٌن .
المادة 279

بعد ان ٌصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم ٌجب علٌهم اعطاء صورة منه لكل من الطرفٌن
وتسلٌم القرار مع اصل اتفاق التحكٌم الى المحكمة المختصة بالنزاع خالل ثالثة االٌام التالٌة
لصدوره وذلك بوصل ٌوقع علٌه كاتب المحكمة .
المادة 272
 - 9ال ٌنفذ قرار المحكمٌن لدى دوابر التنفٌذ سواء كان تعٌٌنهم قضاء او اتفاقا ما لم تصادق علٌه
المحكمة المختصة بالنزاع بناء على طلب احد الطرفٌن وبعد دفع الرسوم المقررة .
 - 2ال ٌنفذ قرار المحكمٌن اال فً حق الخصوم الذٌن حكموهم وفً الخصوص الذي جرى التحكٌم
من اجله .
المادة 278
ٌجوز للخصوم عندما ٌطرح قرار المحكمٌن على المحكمة المختصة ان ٌتمسكوا ببطالنه وللمحكمة
من تلقاء نفسها ان تبطله فً االحوال االتٌة :
 - 9اذا كان قد صدر بؽٌر بٌنة تحرٌرٌة او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن
حدود االتفاق .
 - 2اذا خالؾ القرار قاعدة من قواعد النظام العام او االداب او قاعدة من قواعد التحكٌم المبٌنة فً
هذا القانون .
 - 8اذا تحقق سبب من االسباب التً ٌجوز من اجلها اعادة المحاكمة .
 - 4اذا وقع خطا جوهري فً القرار او فً االجراءات التً تؤثر فً صحة القرار .
المادة 274
ٌجوز للمحكمة ان تصدق قرار التحكٌم او تبطله كال او بعضا وٌجوز لها فً حالة االبطال كال او
بعضا ان تعٌد القضٌة الى المحكمٌن الصالح ما شاب قرار التحكٌم او تفصل فً النزاع بنفسها اذا
كانت القضٌة صالحة للفصل فٌها .
المادة 270
الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقا للمادة السابقة ؼٌر قابل لالعتراض وانما ٌقبل الطعن
بالطرق االخرى المقررة فً القانون .
المادة 279
تحدد اجور المحكمٌن باتفاق الخصوم علٌها فً عقد التحكٌم او فً اتفاق الحق واال فتحددها
المحكمة المختصة بنظر النزاع فً حكمها او بقرار مستقل ٌقبل التظلم والطعن تمٌٌزا وفقا لما هو
مقرر فً المادتٌن  908و 299من هذا القانون .
الباب الثالث
العرض واالٌداع
المادة 277

 - 9للمدٌن اذا اراد الوفاء ان ٌعرض على الدابن ما التزم بادابه من نقود او منقوالت وذلك بواسطة
الكاتب العدل  .وٌخبر الكاتب العدل الدابن بالعرض الواقع وٌطلب الٌه الحضور فً الزمان والمكان
المعٌنٌن للتسلم .
 - 2على كاتب العدل او من ٌنٌبه مصاحبة المدٌن فً الوقت المعٌن الى مكان عرض المنقول اذا
كان خارج دابرته  .وٌدون محضرا بالشًء المعروض ومقداره ووصفه وقبول الدابن تسلمه او
امتناعه عن التسلم وٌوقع على هذا المحضر كما ٌوقعه الدابن والمدٌن وتعطى صورة من المحضر
لكل من الدابن والمدٌن وٌحتفظ الكاتب العدل باالصل .
المادة 273
ٌجوز العرض الفعلً فً المرافعة امام المحكمة بدون اجراءات اخرى اذا كان من وجه الٌه العرض
حاضرا وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة الٌداعها صندوق المحكمة وٌذكر فً
محضر االٌداع ما اثبت فً محضر الجلسة من تقرٌرات الخصوم خاصا بالعرض ورفضه .
المادة 271
 - 9اذا رفض الدابن العرض او لم ٌحضر امام المحكمة وكان المعروض نقودا فللمدٌن ان ٌودعها
فً صندوق المحكمة .
 - 2اذا كان المعروض منقوال تعٌن المحكمة او كاتب العدل على حسب االحوال مكان االٌداع
وشروطه وشخصا عدال لتضعه تحت ٌده.
 - 8اذا كان المعروض عقارا او شٌبا معدا للبقاء حٌث وجد جاز للمدٌن ان ٌطلب من المحكمة
وضعه تحت ٌد عدل .وٌقوم وضعه تحت ٌد هذا العدل مقام االٌداع .
المادة 235
اذا تم عرض الدٌن صحٌحا على الدابن او اودع الدٌن صندوق المحكمة قبل اقامة الدعوى فٌتحمل
الدابن نفقات الدعوى واجور المحاماة .وٌتحمل كذلك النفقات التً تستجد بعد العرض او االٌداع اذا
حصل ذلك اثناء سٌر الدعوى .
المادة 239
اذا تم االٌداع فعلى المحكمة ان تبلػ الدابن خالل ثالثة اٌام من تارٌخ حصوله .
المادة 232
للدابن ان ٌعترض على صحة العرض او االٌداع خالل ثالثة اٌام من تبلٌؽه بكل منهما وبعد سكوته
عن االعتراض قبوال لهما .
المادة 238
ٌ - 9جوز اقامة الدعوى بصحة العرض او االٌداع او ببطالنهما .
 - 2ال ٌحكم بصحة العرض اال اذا تم اٌداع المعروض مع فوابده التً استحقت حتى ٌوم االٌداع
وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدٌن من ٌوم العرض .
المادة 234

ٌجوز للدابن ان ٌقبل عرضا سبق له رفضه وان ٌتسلم ما اودع على ذمته اذا لم ٌكن المدٌن قد رجع
عن عرضه .
المادة 230
ٌ - 9جوز للمدٌن ان ٌرجع عن عرض لم ٌقبله دابنه وان ٌسترد ما سبق له اٌداعه .
 - 2وال ٌجوز الرجوع عن العرض وال استرداد المودع بعد قبول الدابن لهذا الؽرض او بعد صدور
الحكم بصحة العرض وصٌرورته نهابٌا .
الباب الرابع
الشكوى من الحكام
المادة 239
لكل من طرفً الخصوم ان ٌشكو القاضً او هٌبة المحكمة او احد قضاتها فً االحوال االتٌة - :
 - 9اذا وقع من المشكو منه ؼش او تدلٌس او خطا مهنً جسٌم عند قٌامه باداء وظٌفته بما ٌخالؾ
احكام القانون او بدافع التحٌز او بقصد االضرار باحد الخصوم  ،وٌعتبر هذا القبٌل بوجه خاص تؽٌر
اقوال الخصوم أو الشهود او اخفاء السندات او االوراق الصالحة لالستناد الٌها فً الحكم.
 - 2اذا قبل المشكو منه منفعة مادٌة لمحاباة احد الخصوم .
 - 8اذا امتنع الحاكم عن احقاق الحق .
وٌعتبر من هذا القبٌل ان ٌرفض بؽٌر عذر االجابة على عرٌضة قدمت له ،او ٌؤخر ما ٌقتضٌه
بشانها بدون مبرر او ٌمتنع عن رؤٌة دعوى مهٌاة للمرافعة واصدار القرار فٌها بعد ان حان دورها
دون عذر مقبول – وذلك بعد اعذار الحاكم او القاضً او هٌبة المحكمة بعرٌضة بواسطة الكاتب
العدل تتضمن دعوته الى احقاق الحق فً مدة اربع وعشرٌن ساعة فٌما ٌتعلق بالعرابض وسبعة
اٌام فً الدعاوى .
المادة 237
حذفت جملة (أو قاضً استبناؾ تسوٌة)  ،اللؽاء قانون تسوٌة حقوق االراضً بقانون االصالح
الزراعً رقم  997لسنة  ، 9175وعدل مبلػ الؽرامة الورادة فً الفقرة ( )2بموجب التعدٌل
السابع لقانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  9191رقمه  99لسنة : 9113
 - 9تكون الشكوى بعرٌضة تقدم الى محكمة االستبناؾ التابع لها المشكو منه اال اذا تعلقت الشكوى
بربٌس محكمة استبناؾ او احد قضاتها فتقدم الشكوى الى محكمة التمٌٌز .
ٌ - 2جب ان تكون العرٌضة موقعة من قبل المشتكً او من ٌوكله فً ذلك توكٌال خاصا مصدقا من
الكاتب العدل  .وٌجب ان تشتمل العرٌضة على اسم المشتكً وحرفته ومحل اقامته واسم المشكو
والمحكمة التً ٌتبعها مع بٌان اسباب الشكوى واسانٌدها وٌرفق بها ما لدى المشتكً من اوراق
الثباتها وٌجب على المشتكً ان ٌودع فً صندوق المحكمة عند تقدٌم العرٌضة تامٌنات مقدارها
ثالثة االؾ دٌنارا وال تقبل العرٌضة اذا لم تتوفر فٌها الشروط السابقة .
المادة 233
تعدلت هذه المادة بموجب بٌان صادر عن وزارة العدل سنة  ،9113واستبدلت بالنص االتً:
ال ٌجوز ان ٌتضمن اعذار القاضً ودعوته الى احقاق الحق وال ان تتضمن عرٌضة التشكً عبارات
ؼٌر البقة فً حق المشكو منه واال ٌحكم على مقدمها بؽرامة ال تقل عن الؾ دٌنار وال تتجاوز ثالثة
االؾ دٌنار.

المادة 231
تعدلت هذه المادة بحٌث اضٌفت عبارة الى اخرها بموجب المادة ( )2من قانون التعدٌل الثانً لقانون
المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ،9191رقمه  978صادر بتارٌخ  ،9175/53/93واصبحت على
الشكل االتً:
ال ٌجوز للمشكو منه بعد تبلٌؽه بعرٌضة الشكوى ان ٌنظر فً دعوى المشتكً او اٌة دعوى اخرى
تتعلق به او باقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة الى حٌن البت فً الشكوى  .فاذا صدر القرار
بعدم قبول الشكوى او عجز المشتكً عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه فٌستانؾ المشكو منه
النظر فً الدعوى وال ٌمنعه من االستمرار فً نظرها تقدٌم المشتكً شكوى اخرى ضده ما لم ٌصدر
قرار من المحكمة بصحة هذه الشكوى.
المادة 215
تبلػ العرٌضة الى المشكو منه وعلٌه ان ٌجٌب علٌها كتابة خالل االٌام الثمانٌة لتبلٌؽه بها وبعد
وصول جواب المشكو منه او انقضاء المدة المعٌنة للجواب تدقق المحكمة االوراق من ناحٌة تعلق
اوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها  .فاذا قررت جواز الشكوى حددت ٌوما لنظرها وتبلػ
الخصوم بذلك .
المادة 219
تعدلت الفقرة ( )2من هذه المادة بموجب بٌان اعالن تعدٌل زٌادة الؽرامة المنصوص علٌها فً
قانون المرافعات المدنٌة سنة  ،9113واصبحت على الشكل االتً:
 - 9اذا قررت المحكمة عدم قبول الشكوى او عجز المشتكً عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه
قررت الحكم على المشتكً بؽرامة ال تتجاوز الفا دٌنار وتعوٌض المشكو منه عما لحقه من ضرر .
وتحصل الؽرامة من مبلػ التامٌنات وٌستوفى التعوٌض كله او بعضه مما بقً منها .
 2ـ اذا قدم المشتكً شكوى اخرى بعد ان قررت المحكمة عدم قبول شكواه او بعد عجزه عن اثبات
ما نسبه الى منه فعلٌه ان ٌودع فً صندوق المحكمة عند تقدٌم العرٌضة خمسة االؾ دٌنار فاذا
قررت المحكمة عدم قبول الشكوى االخٌرة او عجز عن اثبات ما نسبه الى المشكو منه قررت الحكم
على المشتكً بؽرامة ال تقل عن ثالثة االؾ دٌنار وتعوٌض المشكو منه عما لحقه من ضرر.
 - 8اذا اثبت المشتكً صحة شكواه قضت المحكمة بالزام المشكو منه بتعوٌض الضرر الذي حل
بالمشتكً وابلؽت االمر الى وزارة العدل التخاذ االجراءات القانونٌة المقتضاة.
المادة 212
ٌجوز الطعن فً القرار الصادر فً الشكوى من محكمة االستبناؾ لدى الهٌبة العامة فً محكمة
التمٌٌز  ،وٌتبع فً تقدٌم الطعن والفصل فٌه االحكام الخاصة بالطعن بطرٌق التمٌٌز .
الباب الخامس
المعونة القضابٌة
المادة 218
 - 9تمنح المعونة القضابٌة للفقراء الذٌن ال ٌقدرون على تحمل الرسوم القضابٌة فً الدعاوى او
الطعون التً ترفع عنها بمقتضى القانون .

ٌ - 2جوز منح هذه المعونة لالشخاص المعنوٌة التً تهدؾ الى البر واالحسان او تعلٌم الفقراء .
ٌ - 8شترط لمنح المعونة القضابٌة قٌام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر فً
الحاالت السابقة تاجٌل تحصٌل الرسوم القضابٌة لحٌن صدور الحكم فً الدعوى .
المادة 214
ٌ - 9قدم طلب المعونة القضابٌة الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة
وٌوضح فٌه وقابع الدعوى وادلة الثبوت فٌها وٌرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا علٌها من
امانة بؽداد او المجلس البلدي التابع له .
ٌ - 2تبع فً المعونة القضابٌة بالنسبة لعمل المحامً االحكام المبٌنة بقانون المحاماة وتفصل
المحكمة فً طلب المعونة على وجه السرعة .
المادة 210
ٌترتب على صدور قرار المعونة القضابٌة ان ٌعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم
القضابٌة .
المادة 219
اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضابٌة دعواه تحصل دابرة التنفٌذ الرسوم القضابٌة المحكوم
بها من الخصم المحكوم علٌه وتقٌدها اٌرادا للخزٌنة وذلك بناء على امر من المحكمة التً اصدرت
الحكم .
المادة 217
اذا زالت حالة الفقر اثناء سٌر الدعوى جاز للمحكمة ان تلؽى قرار المعونة القضابٌة او القرار
الصادر بتاجٌل تحصٌل الرسوم وٌترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضابٌة وتحصل هذه الرسوم
ممن صدر له قرار المعونة تنفٌذا بناء على مذكرة من القاضً .
المادة 213
اذا كان الخصم سجٌنا وفقٌرا تتحمل الدولة مصارٌؾ انتقاله الى المحكمة .
الكتاب الرابع
المحاكم الشرعٌة واجراءاتها
المادة 211
تطبق النصوص التالٌة على الدعاوى الشرعٌة فان لم ٌوجد نص تطبق احكام المرافعات المبٌنة بهذا
القانون بما ٌتالءم مع طبٌعة الدعوى الشرعٌة .
المادة 855
الؽٌت هذه المادة بموجب قانون تعدٌل قانون المرافعات المدنٌة رقم  38لسنة  ،9191رقمه 38
صادر بتارٌخ  ،2559واستبدلت بالنص االتً:
تختص محكمة االحوال الشخصٌة بالنظر فً االمور االتٌة- :
 – 9الزواج وما ٌتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطالق وسابر امور الزوجٌة .

 – 2الدعوى المتعلقة باثاث بٌت الزوجٌة .
 – 8الوالٌة والوصاٌة والقٌمومة والوصٌة ونصب القٌم او الوصً وعزله ومحاسبته واالذن له
بالتصرفات الشرعٌة والقانونٌة .
 – 4التولٌة على الوقؾ الذري ونصب المتولً وعزله ومحاسبته وترشٌح المتولً فً الوقؾ الخٌر
او المشترك .
 – 0الحجر ورفعه واثبات الرشد .
 – 9اثبات الوفاة وتحرٌر التركات وتعٌٌن الحصص االرثٌة فً القسامات الشرعٌة وتوزٌعها بٌن
الورثة .
 – 7المفقود وما ٌتعلق به .
المادة 859
تنظم محكمة ااالحوال الشخصٌة حجج الوصاٌا والوقؾ والحجج االخرى التً تختص بها وتسجلها
وفق القانون وتصادق على الوكاالت المتعلقة بالدعاوى التً تقام لدٌها .
المادة 852
تختص محكمةاالحوال الشخصٌة بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعٌٌن امٌن على محضون
متنازع على حضانته ٌقوم برعاٌته والمحافظة علٌه اذا قام لدٌها من االسباب ما ٌخشى منه خطر
عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت ٌد حاضنه حتى ٌبت فً اساس الدعوى كما
تختص بؽٌر ذلك من االمور المستعجلةالداخلة فً اختصاصها .
المادة 858
تقادم الدعوى الشرعٌة فً محكمة محل اقامة المدعى علٌه .ومع ذلك ٌجوز ان تقام دعوى الزواج
بمحكمة محل العقد .كما ٌجوز ان تقام دعوى الفرقة والطالق فً احدى هاتٌن المحكمتٌن او فً
محكمة المحل الذي حدث فٌه سبب الدعوى .
المادة 854
تقادم دعوى نفقة االصول والفروع والزوجات فً محكمة محل اقامة المدعى او المدعى علٌه  .اما
النفقات االخرى فتقام الدعوى بها فً محكمة محل اقامة المدعى علٌه .
المادة 850
 - 9تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدابمً باصدار القسام الشرعً وال ٌعتد بالقسامات الشرعٌة
الصادرة من محكمة اخرى .
 - 2وتختص اختصاصا مكانٌا محكمة اقامة المتوفى الدابم ومحكمة محل التركة بتحرٌر التركة .
 - 8تجرى تصفٌة التركة فً محل اقامة المتوفى الدابم مع مراعاة اختصاصات المحاكم االخرى
بشان ما لدٌها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص علٌه فً قانون ادارة اموال القاصرٌن .
المادة 859
 - 9ال تقام الدعوى على المتولى نٌابة عن ذوي العالقة بالوقت اال بعد االذن الشرعً .
 - 2الخصم فً دعوى الوصٌة هو ذو الحق الشرعً فً المال الذي تتعلق به الوصٌة.
ٌ - 8صح اقامة دعوى النسب المجردة وال تسمع دعوى االرث اال ضمن المال .

 - 4تعتبر الحاضنة خصما فً دعوى النفقة لمحضونها .
المادة 857
 - 9للقاضً اٌقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد  .اما الخصم فً رفع الحجر فهو
القٌم .
 - 2على القاضً استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فٌما ٌتعلق بحجره .
ٌ - 8تحقق الجنون والعته وتعذر التعبٌر عن االرادة بسبب الصم والبكم او خرؾ الشٌخوخة بتقرٌر
لجنة طبٌة رسمٌة .
المادة 853
تحلؾ المحكمة المدعى الٌمٌن من تلقاء نفسها فً الحالتٌن التالٌتٌن :
 - 9اذا طلبت الزوجة النفقة فً مال زوجها الؽابب واقامت البٌنة على دعواها تحلفها الٌمٌن
بالصٌؽة التالٌة (وهللا ان زوجً لم ٌترك لً نفقة وال شٌبا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا وال مطلقة
انقضت عدتً) .
 - 2اذا زوج ؼٌر االب والجد الصؽٌرة للكؾء وبمهر المثل وبلؽت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت
فسخ عقد الزواج والتفرٌق بٌنها وبٌن زوجها واقامت البٌنة على دعواها فتحلفها الٌمٌن بالصٌؽة
التالٌة (وهللا انً اخترت نفسً وقت بلوؼً) .
المادة 851
حذفت عبارة (أو التفرٌق أو الطالق) الواردة فً الفقرة ( )9بموجب المادة ( )91من التعدٌل الثالث
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 - 9االحكام الصادرة على بٌت المال او االوقاؾ او الصؽار او الؽاببٌن او المجانٌن او المعتوهٌن او
ؼٌرهم من ناقصً االهلٌة واالحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة
االحكام كالحجج المتعلقة باستبدال االوقاؾ واالذن بالقسمة الرضابٌة اذا لم تمٌز من قبل ذوي
العالقة فعلى القاضً ارسال االضبارة فً اقرب وقت ممكن الى محكمة التمٌٌز الجراء التدقٌقات
التمٌٌزٌة علٌها .
 - 2ال تنفذ االحكام والحجج المذكورة فً الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمٌٌز .
 - 8اوامر القاضً التً ٌصدرها فً حدود اختصاصه الوالبً بالنسبة لؽٌر ما ذكر ٌتبع فٌها حكم
االوامر على العرابض كما هو مبٌن فً المواد ( )908 - 909من هذا القانون.
المادة 895
ال تصدر القسامات الشرعٌة والنظامٌة اال بعد اتخاذ االجراءات االتٌة - :
ٌ - 9قدم بٌان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او ربٌس جمعٌته او نقابته او الموظؾ
االداري وٌجب ان ٌشتمل البٌان على ما ٌلً - :
ا  -تارٌخ وفاة المورث .
ب  -اسماء ورثته الذكور واالناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
جـ  -بٌان كون الوارث قاصرا او رشٌدا .
د  -توقٌع المختار وختمه او توقٌع ربٌس الجمعٌة او النقابة او الموظؾ االداري وتوقٌع ربٌس
العابلة المنتسب الٌها المتوفى ان وجد او شخصٌن بالؽٌن من افراد العابلة وان لم ٌوجد فتوقٌع
شخصٌن موثوقٌن ممن لهم معرفة بالمتوفً ورثته .

هـ  -توقٌع طالب القسام الذي ٌجب ان ٌكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمٌة
باستحصال القسام والمراجعة لتنظٌمه .
 - 2بعد استٌفاء الرسم بطلب القاضً الى طالب القسام احضار بٌنة تشهد على وفاة المورث وتارٌخ
وفاته وحصر مٌراثه بورثته الذكور واالناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت
الوفاة والوراثة ٌصدر القاضً القسام الشرعً وٌسجله.
الكتاب الخامس
أحكام متفرقةوانتقالٌة
الباب االول
دوام المحاكم وسجالتها وصور االورارق
المادة 899
تعٌن أوقات الدوام فً المحاكم بقرار مجلس العدل حسب المواسم على االتقل مدة الدوام ٌومٌا عن
خمس ساعات ،وٌجوز تعٌٌن أوقات خاصة فً شهر رمضان على أن التقل عن أربع ساعات .
المادة 892
ٌمسك فً قلم الكتاب كل محكمة بما فٌها اسم المدعً والمدعً علٌه ومحل اقامتهما وشهرتهما
وخالصة الدعوى وتارٌخ ورود العرٌضة.
المادة 898
ٌمسك فً قلم الكتاب كل محكمة بما فٌها محكمة التمٌٌز السجالت االتٌة:
االول -سجل االساس-
وٌسجل فً بأرقام متسلسلة اسم المدعً والمدعً علٌه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخالصة
الدعوى وتارٌخ ورود عرٌضة الدعوى.
الثانً  -السجل التبلٌؽات
وٌسجل فٌه بالتتابع تارٌخ ورقة الدعوة التً تبلػ إلى المدعً أو المدعً علٌه والٌوم المعٌن
للحضور الى المحل المعٌن و ماهٌة الدعوى وٌسجل كذلك تارٌخ تبلٌػ االحكام الؽٌابٌة .
الثالث  -سجل المستندات -
وٌسجل فٌه جمٌع المستندات التً تسلم إلى المحكمة وعددها ونوعها وتارٌخها و خالصتها وتختم
بختم المحكمة وتوقع من قبل الربٌس وكاتب الضبط وٌعطى وصل لمبرزها .
الرابع  -سجل االعالمات -
وٌسجل فٌه االعالمات التً تصدرها المحكمة وتوقع من قبل ا القاضً أو هٌبة المحكمة وٌجوز ان
تستعاض عن هذا السجل بتصحٌؾ النسخ االولى على التسلسل من االعالمات مطبوعة وان توثق
كل صحٌفة منها بختم المحكمة وتوقٌع القاضً أو هٌبة المحكمة باالضافة الى توقٌع معاون قضابً
المحكمة .

الخامس  -سجل الرسوم -
وتقٌد فٌه الرسوم التً تستوفٌه المحكمة عن الدعوى وما ٌتفرغ عنها .
السادس  -سجل االمانات -
وتسجل فٌه كافة التأمٌنات وسابر المبالػ التً تودع فً صندوق المحكمة مع بٌان اسم المودع
ورقم الدعوى وٌعطً بها وصل لدافعها.
السابع  -سجل القاسامات القانونٌة-
وتسجل فٌه كافة االقسامات القانونٌة التً تنظمها محاكم البداءة .
الثامن  -سجل األضابٌر -
وتسجل فٌه األضابٌر التً ترد إلى المحكمة أو ترسل من قبلها .
المادة 298
على محاكم األحوال الشخصٌة ومحاكم المواد الشخصٌة مسك السجالت االلٌة باإلضافة إلى
السجالت المبٌنة فً المادة السابقة .
االول  -سجل تحرٌر التركات -
وتسجل فٌه التركات التً تقوم المحكمة بتحرٌرها ونوعها ووصفها وعددها واسم طالب التحرٌر
وسبب التحرٌر وتارٌخه و المحل الذي حررت فٌه التركة مع بٌان القٌمة المقدرة لها .
الثانً  -سجل بٌع التركات -
وتحرر فٌه اثمان المبٌعات مع تفصٌل وصؾ األشٌاء المبٌعة .
الثالث  -سجل االذن بالزواج -
وتسجل فٌه عقود الزواج وما ٌطرأ على العقد من فسخ أو فرقة أو طالق  ،وإذا كان فسخ الزواج أو
الطالق أو االفتراق وقع فً محكمة ؼٌر محكمة محل تنظٌم العقد فعلى هذه المحكمة ان تشعر محكمة
محل العقد لتأشٌر ذلك .
الرابع  -سجل الحجج الشرعٌة -
وتسجل فٌه كافة الحجج الشرعٌة التً قوم المحكمة بتسلٌمها وتوقع من قبل ذوي العالقة والشهود
و توثق من قبل القاضً .
الخامس  -سجل القسامات -
وتسجل فٌه القسامات الشرعٌة التً نظمت بمعرفة المحكمة وفقا ألصولها ووقع من قبل القاضً .
المادة 894

تكون كافة السجالت الواردة ذكرها فً المواد المتقدمة مجلدة و مرقمة الصحابؾ بأرقام متسلسلة
وٌحرر فً أولها وآخرها عدد مجموع الصحابؾ وتختم بختم المحكمة وتوقٌع ربٌسها وكذلك تختم
كل صحٌفة من صحابفها بختم المحكمة .
المادة 890
ٌ -9جب اال ٌترك أي فراغ بٌن سجل اعالم وآخر أكثر من موضوع ٌكفً للتوقٌع تحته من قبل
ربٌس المحكمة أو الهٌبة.
2۔ ال ٌجوز مطلقا التحشٌة بٌن السطور أو اإلضافات على الهوامش أو الحك فٌه وإذا اقتضى إضافة
بعض الكلمات التً لم تدخل سهوا فٌجوز ان توضع فً المحل المقتضً وتكتب تلك الكلمات الناقصة
على هامش ذلك االعالم وٌوقع تحته الربٌس و المعاون القضابً .
المادة 899
على المعاون القضابً ان ٌجري مقابلة كل اعالم ٌسجل فً سجل االعالمات مع التأكد من مطابقته
إلى األصل وٌوقع بذلك قبل عرضه على التوقٌع من قبل ربٌس المحكمة او هٌبتها .
المادة 897
 -9ال ٌجوز اعطاء أصل المستند وال صورة منه ما لم ٌطلب ذلك أصحابها أو من ٌقوم مقامهم
بعرٌضة تقدم إلى المحكمة و ٌأمر ربٌسها باجابة الطلب .
ٌ -2ثبت على السند الدعوى التً ابرز فٌها والمرحلة التً وصلت إلٌها .
المادة 893
اذا اقتضى اعطاء صور من األوراق او المستندات المبررة االعالمات المسجلة فٌجب ان توفق بختم
من المحكمة و مصادقة المعاون القضابً بكونها مطابقة لؤلصل  ،وإذا اقتضى إعطاء األصٌل فٌجب
عندبذ االحتفاظ بصورة فوتوؼرافٌة تحت إشراؾ المحكمة أو صورة مصدقة من ربٌس المحكمة
وموثقة بختمها وتوقٌع المعاون القضابً .
الباب الثانً
أحكام انتقالٌة
المادة 891
تسري احكام هذا القانون على الدعاوى القابمة قبل تنفٌذه من المرحلة التً وصلت إلٌها.
المادة 825
االحكام الصادرة قبل تنفٌذ هذا القانون ٌراعى فً الطعن فٌها المدد المقررة للطعن فً االحكام
بموجب القانون السابق .
المادة 829

على المحاكم عند العمل بهذا القانون ان تحٌل بدون رسوم وممن تلقاء نفسها الدعاوى التً لم تعد
من اختصاصها إلى المحكمة المختصة بها بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التً تكون علٌها وعلى
المحكمة المحال علٌها الدعوى ان تنظرها من النقطة التً وصلت إلٌها وفق هذا القانون و ٌستثنى
من ذلك القضاٌا التً قررت المحكمة ختام المرافعة فٌها
المادة 822
 -9تحل محاكم البداءة المبٌنة اختصاصاتها فً هذا القانون محل محاكم البداءة المحدودة وؼٌر
المحدودة وتطلق عبارة ( قاضً البداءة ) على قاضً البداءة المحدودة وقاضً البداءة ؼٌر
المحدودة .
ٌ -2كون قضاة البداءة من الصنؾ الرابع والثالث و الثانً واألول من صنوؾ القضاة .
ٌ -8كون هذا النص معدال لقانون السلطة القضابٌة والقوانٌن األخرى 5
المادة 828
ٌلؽى قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة رقم  33لسنة  9109وتعدٌالته و ذٌله رقم  45لسنة
 9198وكذلك ٌلؽى كل نص فً قانون السلطة القضابٌة والقوانٌن األخرى ٌتعارض صراحة أو داللة
مع احكام هذا القانون وتبقى التعلٌمات الصادرة بموجب القانون السابق نافذة إلى ان تلؽى أو تعدل
بتعلٌمات أخرى .
المادة 824
ٌنفذ هذا القانون بعد ثالثة أشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
المادة 820
على وزٌر العدل تنفٌذ هذا القانون .
كتب ببؽداد فً الٌوم الحادي عشر من شهر ربٌع األول لسنة  9831هـ المصادؾ للٌوم السابع
والعشرٌن من شهر أٌار 9191م .
احمد حسن البكر
ربٌس الجمهورٌة
ربٌس الوزراء
األسباب الموجبة
لقانون المرافعات المدنٌة
ان الؽاٌة األساسٌة للقضاء هً ضمان الحماٌة القانونٌة للناس كافة على سواء بٌنهم فً ذلك وإذا
كان قانون المرافعات هو الذي ٌنظم طرق التقاضً فانه ٌجب ان تكون اإلجراءات التً رسمها
قاصدة إلى تلك الؽاٌة ؼٌر متعثرة .وال ٌكفً ان تكون االحكام عادلة بل ٌلزم إلى جانب ذلك ان تكون

سرٌعة ناجزة قلٌلة الكلفة مستوفٌة للضمانات محكمة اإلجراءات .وقد صدر قانون المرافعات رقم
 33لسنة  9109محققا لهذه الؽاٌة إلى حد كبٌر اال انه ظهر من تطبٌقاته منذ صدوره حتى اآلن ان
به نقصا فً بعض أحكامه ٌتعٌن استكماله و تطوٌال ٌجب اختزاله وقدٌما من النصوص ٌجب
االستعاضة عنه بما ٌوابم احوال البلد وساكنٌه و ٌساٌر التشرٌع الحدٌث فً اتجاهاته وان من
نصوصه ما تعوزه الدقة فً التعبٌر والكشؾ بوضوح عن الؽرض مما كان مثارا للخالؾ فً وجهات
النظر .وقد استوحى القانون الجدٌد أحكامه من قوانٌن الدول األخرى وعلى األخص قوانٌن البالد
العربٌة و استرشد بقضاء المحاكم وعلى رأسها محكمة التمٌٌز فً حل ٌشكو منه القضاء
والمحامون والمتخاصمون .وكان رابده الحفاظ على أحكام القانون السابق فدر المستطاع النه سلٌم
فً الكثٌر من أسسه وٌتمٌز بالبساطة والٌسر  ،وصدر فٌه قضاء ؼزٌر المادة سدٌد التقدٌر دقٌق
االستنباط وعقدت فٌه فصول قٌمة ألفها أفاضل رجال القانون محصوا فٌها نصوصه و جلوا
ؼوامضها وحددوا مرامٌها وؼدا كل ذلك من التراث الؽالً الذي ال ٌصح التفرٌط فٌه اال لمصلحة
بٌنة وانه لهذا ال ٌكون بد من ان تنعكس روحه فً القانون الجدٌد فً الكثٌر من احكامه وقد توخى
القانون إلى جانب ما ادخله من نصوص مستحدثة ان ٌعدل فً الوقت نفس صٌاؼة بعض النصوص
مع ترتٌبها و تبوٌبها من جدٌد للتقرٌب بٌن القانون الحالً وقوانٌن البالد األخرى و لتنسٌقه مع
القوانٌن العراقٌة ذات الصلة الوثٌقة بقانون المرافعات وتنقٌته مما عٌب علٌه و إكماله من النقص
الذي كشفت عنه التجارب  .وعلى هذه األسس وضع هذا القانون فجاء صورة بادٌة فٌها معالم
القانون السابق  ،ؼٌر خافٌة فٌها قسماته  ،ولعل ابرز مابٌن الصورتٌن من فوارق ان صورة
القانون الجدٌد أدق واكمل و لوحته أوفى واشمل  ،وبهذا ٌكون القانون الجدٌد جدٌرا كما نص فٌه
بأن ٌكون المرجع لكافة قوانٌن المرافعات واإلجراءات إذا لم ٌكن بها نص صرٌح أو شابها نقص أو
ؼموض .
وقد رؤي تسمٌة القانون بقانون المرافعات المدنٌة الن هذه التسمٌة فً فقه القانون تشمل إلى جانب
الدعاوي المدنٌة الدعاوي التجارٌة والشرعٌة و دعاوي األحوال الشخصٌة وكافة الدعاوي ؼٌر
الجزابٌة.عنً القانون الجدٌد بتٌسٌر إجراءات التبلٌػ فاستحدث باإلضافة إلى طرابق التبلٌػ األصلٌة
وأسوة بما جرت علٌه كثٌر من التشرٌعات إجراء التبلٌػ بواسطة البرٌد المسجل المرجع باستثناء
تبلٌػ عرٌضة الدعوى والحكم ألهمٌة التبلٌػ فٌها وحاجته إلى اإلحاطة بكثٌر من الضمانات ،
وعرٌضة الدعوى االعتراضٌة و االستبنافٌة و التمٌٌزٌة  ،وقد احتاط القانون الستعمال هذه الطرٌقة
فً التبلٌػ فجعلها برسالة رسمٌة تصدر من المحكمة مشتملة على رقم الدعوى وكافة البٌانات
الالزمة لصحة ورقة التبلٌػ وٌوقع علٌها من الكاتب األول و تودع دابرة البرٌد فً الٌوم التالً على
األكثر إلرسالها بطرٌق البرٌد المسجل المرجع وتسلم إلى شخص المبلػ إلٌه او إلى من ٌجوز
التسلٌم إلٌه أسوة بالتبلٌؽات القضابٌة (م )94، 98وفً سبٌل تٌسٌر التبلٌؽات او جب القانون ان
ٌذكر فً بٌانات الورقة المراد تبلٌؽها المحل المختار لؽرض التبلٌػ (م  )99وٌكون هذا المحل معتبرا
فً تبلٌػ األوراق الالزمة لسٌر الدعوى فً جمٌع مراحل التقاضً ما لم تخرط المحكمة أو الطرؾ
االخر بتؽٌٌره  ،كما اوجب القانون على المحكمة فً أول جلسة ٌحضر فٌها الخصوم ان تطلب إلى
كل منهم بٌان المحل المختار لؽرض التبلٌػ،إذا لم ٌكن موضحا بالعرٌضة وان تتبع ذلك فً مرحلتً
االعتراض واالستبناؾ (م  )4،03/29وتحقٌقا للؽاٌة نفسها ذهب القانون إلى االستؽناء عن تبلٌػ
الحكم إذا وقع الخصوم او و كالؤهم فً ذٌل الحكم المدون بالمحضر أو ثبت امتناعهم عن التوقٌع
النه ٌعتبر فً هذه الحالة عالما بالحكم ( )999،2/98وٌعتبر الٌوم التالً لتارٌخ التبلٌػ على الوجه
الخصوص علٌه فً القانون هو بداٌة مدة الطعن ( )972هذا باإلضافة إلى ما اوجبه القانون من
ضرورة توقٌع المدعً أو المعترض او المستأنؾ على العرٌضة عند تقدٌمها للمحكمة وتحدٌد جلسة

لنظرها مما ٌوفر عناء تبلػ أي من هؤالء بالجلسة المحددة  .كما نظم القانون طرٌقة تبلٌػ
األشخاص مجهولً االقامة الذٌن تؽٌرت محال اقامتهم أو انقطعت صلتهم بمحلهم المختار أو الذٌن
طلب تبلٌؽهم بمحل او عنوان وهمً (م  )9،2،8/29وكذلك نظم القانون طرٌقة تبلٌػ الشركات
المدنٌة والتجارٌة والجمعٌات والمؤسسات واألشخاص المعنوٌة  ،واضاؾ حكما جدٌدا ٌنص على
تبلٌػ السجناء والموقوفٌن بواسطة مدٌر السجن أو الموقؾ أو من ٌقوم مقامه ,وقد أورد القانون
نصا صرٌحا قنن فٌه قضاء محكمة التمٌٌز بإضافة مدد المسافة بالنسبة للتبلٌؽات الخاصة بالمقٌمٌن
خارج العراقً إلى المدد األصلٌة ولو كان للمبلػ أو المبلػ إلٌه وكٌل مقٌم بالعراق الن العبرة باألصل
والن هذه المدد المضافة ٌقتضٌها تبادل الرأي بٌن الوكٌل و موكله المقٌم فً الخارج وتحقٌق
المساواة بٌن طرفً الدعوى فضال عن ما ٌحتاجه األمر احٌانا من تزوٌد الوكٌل بمستندات جدٌدة أو
اتخاذ إجراءات التحول الخارجً لدفع الرسوم القضابٌة والنه ال تننقض حقوق الموكل بسبب وجود
وكٌل له ولم ٌفت القانون ما بلؽت إلٌه وسابل المواصالت من تقدم وازدهار فانقض هذه المدد إلى
شهر واحد بالنسبة للبالد العربٌة وبالنسبة للجارتٌن تركٌا واٌران والى شهرٌن بالنسبة للمقٌمٌن فً
البالد األخرى (م . )28
وقد عنً القانون بترتٌب البطالن إذا شاب التبلٌػ عٌب أو نقص جوهري بصحته أو ٌفوت الؽاٌة منه
(م  )27فلم ٌعد البطالن مترتبا بصورة مطلقة ولكنه منوطا بالخطأ الجوهري للذي ترى المحكمة انه
بقوت تحقٌق الؽاٌة من الشكل أو البٌان الذي شابه العٌب .وقد اتجه القانون إلى جعل والٌة المحاكم
المدنٌة شاملة لكافة األشخاص الطبٌعٌة والمعنوٌة و لكافة الدعاوى اال ما استثنى بنص خاص حتى
تتسع هذه الوالٌة للدعاوى اإلدارٌة التً ٌقوم القضاء حالٌا بوظٌفة الفصل فٌها اال ما استثنى
بقوانٌن خاصة إلى ان ٌحٌن الوقت إلنشاء مجلس الدولة وحتى تجد كل ظالمة من ٌحققها أو ٌفصل
فٌها (م  )21كما ذهب القانون إلى إلؽاء محاكم البداءة المحدودة تجنبا لتعدد أنواع المحاكم وتداخل
اختصاتها فً بعض األحٌان واكتفى بتوزٌع االختصاص فً المرحلة األولى بٌن محاكم الصلح
ومحاكم البداءة ووسع اختصاص محكمة البداءة نظرا لتؽٌر قٌمة النقد كما كانت علٌه من قبل
وتخفٌفا على محكمة البداءة وجعل اختصاصها األصلً نظر الدعاوى العٌنٌة والشخصٌة التً ال
تتجاوز قٌمتها خمسمابة دٌنار (م  )89كما خصصها بنظر دعاوى الحٌازة بعد ان اضاؾ إلٌها
دعوى وقؾ األعمال الجدٌدة التً قررها القانون المدنً فً المادة  9900و خصصها بنظر بعض
الدعاوى التً لها طبٌعة خاصة تقتضً ٌسر التقاضً بصرؾ النظر عن قٌمتها كدعاوى التخلٌة
وازالة الشٌوع  ،كما أناط القانون بمحكمة البداءة وهً المحكمة  -ذات األختصاص العام  -النظر فً
كافة الدعاوى العٌنٌة والشخصٌة التً تتجاوز قٌمتها خمسمابة دٌنار ودعاوى اإلفالس والدعاوى
المتفرعة عن التفلٌسة مهما كانت قٌمة الدعاوى  ،وكذلك الدعاوى ؼٌر المقدرة القٌمة كدعاوى
االرتفاق وحقوق المجرى والشرب والمسٌل وكافة الدعاوى األخرى التً ال تختص بها محكمة
البداءة بنظر المسابل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق
و بنظر مواد األحوال الشخصٌة لؽٌر المسلمٌن وللمسلمٌن األجانب الذٌن ٌطبق علٌهم فً بلدهم
قانون مدنً  ،فإذا كان األجنبً مسلما وٌطبق فً بلده حكم الشرٌعة الؽراء فان دعواه ال ٌختص بها
قاضً المواد الشخصٌة بل القاضً الشرعً وهذا ما عناه قانون األحوال الشخصٌة لالجانب رقم
 73لسنة  9189المعدل (م  )88وؼنى عن البٌان ان محكمة البداءة تحل فً اختصاصها بنظر مواد
األحوال الشخصٌة محل المحكمة الشرعٌة وتصدر الحجج بالطرٌقة التً تجري علٌها المحكمة
الشرعٌة  ،وقد نص القانون على ان محكمة البداءة تفصل فً كل ذلك بدرجة أخٌرة قابلة للتمٌٌز
فٌما عدا الدعاوى التً تزٌد قٌمتها على ألفا دٌنار ودعاوى اإلفالس وما ٌتفرع عن التفلٌسة
ودعاوى تصفٌة الشركات فانها تفصل فٌها بدرجة أولى قابلة لالستبناؾ وذلك ألهمٌة هذه القضاٌا

من ناحٌة نوعها وقٌمتها ولذلك فان الدعاوى ؼٌر المقدرة القٌمة ال تقبل االستبناؾ (م
 )930،88،82وقد عنً القانون بالنص على ان االختصاص المكانً ( الصالحٌة ) ٌحدد تبعا
للتقسٌمات اإلدارٌة وذلك دفعا لكل خالؾ على صالحٌة الحاكم (م  )48وأصبح من المتعٌن طبقا
للقانون الجدٌد مراعاة التقسٌمات اإلدارٌة إلى متصرفٌة وقضاء وناحٌة  ،كما أورد القانون حكما
خاصا بتقدٌر الدعوى فجعل معٌار التقدٌر بالنظر إلى المطلب األصلً بصرؾ النظر عن ملحقاته
وتوابعه كالفوابد والتسلٌم وتصدٌق الحجز وؼٌر ذلك سواء استحقت هذه التوابع قبل رفع الدعوى
او بعد رفعها(م  )40ونص كذلك على انه إذا رفعت دعوى مستقلة بالمصارٌؾ وأجور المحاماة عن
دعوى أخرى سبق الحكم فٌها فانها تستثنى من تطبٌق قواعد االختصاص المتعلقة بقٌمة الدعوى
ونوعها ومن قواعد االختصاص المكانً وترفع الدعوى بها لدى المحكمة التً اصدرت حكمها فً
أساس الدعوى اقدر على الفصل فً التوابع أو اختصاصها النوعً او القٌمً أو المكانً ذلك ان
المحكمة التً أصدرت خصمها فً أساس الدعوى اقدر على الفصل فً التوابع والملحقات وعمال
بقاعدة ان الفرع ٌتبع األصل وذلك باستثناء محكمة الجنح ومحكمة االستبناؾ والتمٌٌز حتى ٌتحقق
نظر الدعوى فً جمٌع مراحل التقاضً فً محكمة تتالءم مع طبٌعتها (م . )45وقد ادخل القانون
تعدٌال فً إجراءات رفع الدعوى و المرافعة فٌها نص على تحدٌد جلسة للمرافعة عند تقدٌم
العرٌضة للمحكمة حتى إذا بلػ الخصم بها و بورقة الدعوى اآلتً ترفق بها ان كان على علم
بالجلسة المحددة منذ رفع الدعوى وذلك لما رؤي من ان تحضٌر الدعوى واعدادها أمام المحكمة
أجدى من تبادل للوابح قبل تحدٌد الجلسة والن تالقً الخصوم ومعالجة المحكمة للدعوى بدور
اٌجابً ٌحدد كثٌرا من مواطن النزاع وبقرب مسافة الخلؾ بٌن المتخاصمٌن (م  43و  )41وقد
سار القانون فً هذا االتجاه بالنسبة لعرٌضة الطعن باالعتراض واالستبناؾ وإعادة المحاكمة التً
سلؾ بٌانها (م973و933و )911ولما كان حضور الوكالء عن الخصوم تصدر به وكالة عامة أو
وكالة بالخصومة فقد وضع القانون الجدٌد نصا جدٌدا مستمدا من الشرٌعة الؽراء ومن القوانٌن
العربٌة واألجنبٌة استهدفت فٌه تأمٌن الناس على حقوقهم فقٌد صالحٌة الوكٌل بالخصومة وحصرها
فً ممارسة األعمال واإلجراءات التً ٌحفظ بها حق موكله وإجراءاته رفع الدعاوى والمرافعة فٌها
حتى ختامها و ٌستتبع ذلك مراجعة طرق الطعن القانونٌة ما لم ٌنص فً سند الوكالة على خالؾ
ذلك مراجعة طرق الطعن القانونٌة فٌه تفوٌضا خاصا  ،ولما كانت الوكالة العامة المطلقة تخول
الوكٌل حق مباشرة الخصومة فقد نظم القانون الجدٌد حكم هذه الوكالة العامة ونص على انها ال
تخول الوكٌل العام بؽٌر تفوٌض خاص اإلقرار بحق من الحقوق وال التنازل عنه وال الصلح وال
التحكٌم وال البٌع وال الرهن او اإلجارة أو ؼٌر ذلك من عقود المعاوضة وال القبض وال اإلبرام وال
التبرع وال توجٌه الٌمٌن أو ردها أو قبولها وال رد الحكام أو التشكً منهم وال ممارسة الحقوق
الشخصٌة البحتة كإقامة دعوى الطالق أو تؽٌر االسم وال أي تصرؾ آخر ٌوجب القانون فٌه تفوٌضا
خاصا (م  )02فلٌس للوكٌل العام وال للوكٌل بالخصومة ان ٌمارس أٌا من المسابل المذكورة
النطوابها على تنازل أو إسقاط أو لخطورة اثارها .
وقد حرص القانون على تأكٌد الثقة ببن الوكٌل والموكل فنص على ان صالحٌة الوكٌل ال تمتد إلى
هذه المسابل اال إذا ورثت فً تفوٌض خاص ضمن التوكٌل وٌعتبر هذا النص مخصصا لالطالق الذي
ٌفهم من ظاهر المادة  189من القانون المدنً وتفصٌال لالجمال الوارد فً احكامها وذلك تفاداٌا لكل
خالؾ فً تفسٌر مواد الوكالة فً القانون المدنً .ولما كانت قدسٌة القضاء تأبى ان تكون المحاكم
مٌدانا للتهاتر ٌتصارع فٌها الخصوم بلؽو القول وفواحشه فقد نص القانون على حق المحكمة فً ان
لآلداب أو النظام العام من اللوابح
تأمر من تلقاء نفسها بشطب العبارات الجارحة أو المخالفة
أو محاضر الجلسات أو اٌة ورقة من أوراق المرافعات صونا لهٌبة القضاء وحتى ال ٌنزلق

المتخاصمون فً لدد الخصومة و كٌدها (م. )90وعنى القانون باحكام الدعوى الحادثة التً ٌقدمها
المدعً أو المدعى علٌه فأبان ان من حق المدعً ان ٌقدم طلبات مكملة لدعواه أو ما ٌكون مترتبا
على دعواه فٌجوز له ان ٌضٌؾ إلى طلباته الحكم له باألجرة أو بالفوابد المستحقة أو المستجدة أو
النفاذ أو التسلٌم أو المصروفات وٌجوز ان ٌطلب فك الرهن لسداد الدٌن ان ٌطلب الحكم له ببراءة
ذمته أو الحكم له بما اقتضاه المرتهن الحٌازي زٌادة عن الدٌن أو ؼٌر ذلك من توابع .الطلب
األصلً و مكمالته وٌشمل ذلك الطلبات الوقتٌة كطلب تدٌر نفقة مؤقتة أو تعٌن حارس بصفة
مستعجلة حتى ٌبت فً الدعوى وكذلك الحال بالنسبة لتدابٌر الحجز االحتٌاطً وتصدٌق الحجز
وٌأخذ حكم التوابع فً هذا الصدد كل طلب اخر ٌربطه بالطلب األصلً صلة ال تقبل االنفصال ،
وللدعوى الحادثة جدواها فً انها تحول دون تكرار الدعوى عن ذلك الموضوع وتحقق الفابدة من
الخصومة ولذلك ابرزها القانون فقرر حق المدعً فً ان ٌعدل دعواه ما دام ان هذا التعدٌل ال ٌمس
موضوع الدعوى (م  )01اما الدعوى الحادثة التً ٌبدٌها المدعى علٌه فقد اخذ القانون فً شأنها
بالراجح فً الفقه الحدٌث من ان ثمة حاالت ٌتحتم فٌها على المحكمة قبول الطلبات المتقابلة للمدعً
علٌه وذلك حٌن ٌطلب المقاصة القضابٌة وحٌن ٌكون الطلب دفاعا فً القضٌة األصلٌة أو تعوٌضا
عن ضرر اصاب المدعى علٌه من الدعوى أو من إجراء فٌها وما هو من قبٌل ذلك مما ٌعتبر متصال
بالدعوى بصلة ال تقبل التجزبة (م  )93وتناولت المادة  91حاالت دخول الشخص الثالث منضما
ألحد طرفٌها أو مخاصما فٌها وحق كل طرؾ فً ان ٌدخل من كان ٌصح اختصامه فٌها عند رفعها
كإدخال الكفٌل والتضامن والبابع السابق كما تناولت حق المحكمة فً إدخال من تشاء من األشخاص
لالستٌضاح منه عما ٌلزم لحسم الدعوى كأدخال دابرة رسمٌة لتقدٌم اوراق تحت ٌدها وبٌنت المادة
 75كٌفٌة رفع الدعوى الحادثة فنصت على تقدٌمها إلى ما قبل ختام المرافعة بعرٌضة تبلػ للخصم
أو باٌدابها شفاها بالجلسة فً حضوره كما نصت على ان دخول الشخص الثالث أو إدخاله ٌعتبر
دعوى حادثة بحٌث ٌصبح هذا الشخص الثالث طرفا فً الدعوى ٌحكم له أو علٌه ثم أبرزت فً
الفقرة الثانٌة من المادة المذكورة الصور المختلفة للدعوى الحادثة اوالهما عندما تتضمن الدعوى
الحادثة طلب الحكم لصالح احد الطرفٌن على االخر كان ٌطلب المدعً التعوٌض عن فصله فً وقت
ؼٌر البق باإلضافة إلى الطلب األصلً الذي طلبه فً عرٌضة الدعوى بأداء أجوره المتأخرة أو
ٌطلب المدعى علٌه رد دعوى الدٌن المقامة علٌه لحصول المقاصة فٌه مع إلزام المدعً دفع ما
قبضه زٌادة عن الدٌن  ،والصورة الثانٌة عندما تتضمن الدعوى الحادثة رد طلب الحكم لصالح احد
طرفً الدعوى ضد شخص ثالث كان ٌقٌم زٌد على بكر دعوى ٌطالبه فٌها بالتعوٌض عن إصابة فً
حادث سٌارة فٌدخل بكر شركة التأمٌن فً الدعوى وٌطلب إلزامها بهذا التعوٌض والحكم علٌها به .
والصورة الثالثة للدعوى التً ٌرفعها زٌد على بكر ٌطالبه بدٌن فٌدفع بكر الدعوى بانه سدد الدٌن
إلى حسان شقٌق زٌد  ،فٌدخل زٌد شقٌق حسان للحكم علٌه بمبلػ الدٌن إذا تبٌن انه استوفاه من بكر
والصورة الرابعة الدعوى التً ٌرفعها زٌد على بكر ٌدعً فٌها ملكٌة سٌارة ٌنازعه فٌها بكر فٌتدخل
حسان فً هذه الدعوى شخصا ثالثا وطلب الحكم له بأحقٌته للسٌارة وتسلٌمها له  ،فً هذه الحاالت
كانت الدعوى للحادثة تمثل طلبات مستقلة وتثٌر خصومة متفرعة بٌن المتخاصمٌن األصلٌٌن أو
بٌنهما أو بٌن احدهما وبٌن ألؽٌر فٌكون من المتعٌن ان تؤدي عنها رسوم الدعوى الحادثة كاملة
وان ٌكون هذا الؽٌر الذي له أو علٌه طلبات مستقلة طرفا فً النزاع وفً الحكم وٌكون من حقه
بالتالً و حق الخصوم اآلخرٌن دوي المصلحة ان ٌطعنوا فً الحكم الذي ٌصدر فً الدعوى الحادثة
وهذا ما عنته المادة ( )75من القانون .
اما الدعوى الحادثة فً االستبناؾ فقد ردد فٌها القانون احكام القانون السابق من انه ٌصح ان
ٌضاؾ إلى الطلب األصلً ما ٌتحقق بعد حكم البداءة من األجور والفوابد والمصارٌؾ القانونٌة

والتعوٌضات (م  )912وانه ال ٌقبل تدخل الشخص الثالث فً هذه المرحلة اال إذا طلب االنضمام إلى
احد الخصوم أو كان ٌحق له الطعن فً الحكم بطرٌق اعتراض الؽٌر وإنما ٌجوز للمحكمة إدخال
شخص ثالث لم ٌكن خصما فً الحكم المستأنؾ النه ال ٌتأتى فً هذه الحالة ان تطرح خصومة
جدٌدة تفوت بها على صاحبها أو على ذوي الشأن مرحلة من مراحل التؽاضً (م  )939والنه من
جهة أخرى ٌحق للمحكمة فً أٌة مرحلة من مراحل التقاضً ان تتخذ ما تر اه من تحقٌقات مادٌة
وان تدعو أي شخص لتقدٌم ورقة تحت ٌده أو االستٌضاح عما ٌلزم الحسم للدعوى ( 4/91و) 13
وحرصا على تٌسٌر إجراءات التقاضً ذهب القانون إلى تالفً مساوئ الدفع بعدم االختصاص فنص
على انه إذا اقتضت المحكمة بعدم اختصاصها القٌمً أو المكانً تحٌل الدعوى إلى المحكمة
المختصة (م )73حتى ال تنقضً الخصومة بالحكم برد الدعوى لعدم االختصاص وحتى ال ٌتحمل
رافعها عبء تجدٌدها بدعوى مبتدبة ورسوم جدٌدة مع احتمال أن ٌكون رفع الدعوى امام محكمة
مختصة نتٌجة خطأ مؽتفر فً تطبٌق قواعد االختصاص التً قد ٌخطا فٌها الكثٌر ومؤدى هذا ان
اإلحالة على المحكمة المختصة إنما تجري بٌن محاكم البداءة والصلح دون ؼٌرهما وظاهر ان
محكمة النص على البداءة والصلح دون ؼٌرهما وظاهر ان محكمة النص على اإلحالة إلى الجهة
المختصة ال تتوفر واال ٌكون للعمل بها محل إذا نظرت المحكمة فً أساس الدعوى وطعن فً حكمها
بطرٌق االعتراض أو االستبناؾ  ،ففً هذه الحالة ال ٌكون للمحكمة المرفوع إلٌها الطعن اال ان
تقضً بفسخ الحكم المطعون فٌه ورد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التً أصدرته و للمحكمة
علٌها الدعوى سواء كانت االحالة لالرتباط أو لعدم االختصاص القٌمً أو المكانً ان ترفض االحالة
بقرار مسبب الن هذا القرار ٌخضع للطعن فٌه بطرٌق التمٌٌز (م  70و  71و  )299وكذلك نص
القانون على أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فٌه تثٌره المحكمة من تلقاء نفسها النه
من مسابل النظام العام (م  )39وعلة ذلك احترام حجٌة الحكم السابق صدوره فً النزاع ذاته ،
وهذه الحجٌة هً قرٌنة قانونٌة تتصل بالنظام العام لما ٌترتب على إهدارها من تأٌٌد المنازعات
وعدم استقرار الحقوق ألصحابها وؼنً عن البٌان ان هذا النص الجدٌد ٌعتبر ناسخا لحكم القانون
المدنً فً الفقرة الثانٌة من المادة  058التً تنص على ان المحكمة ال تأخذ بالقرٌنة القانونٌة
المستفادة من حجٌة الحكم الجابز لدرجة البتات من تلقاء نفسها الن هذه المسألة التى اخذ فٌها
القانون الجدٌد باتجاهات الفقه الحدٌث والتشرٌعات األخرى مسألة أصولٌة و إجرابٌة محلها قانون
المرافعات الذي ٌنظم الخصومة وٌعالج اثار الحكم السابق ،
اما الدفع بمرور الزمان فقد نهج فٌه القانون نهجا اخر فلم ٌورد فً الحكم الفقرة الرابعة من المادة
الخامسة من قانون المرافعات السابق التً تسمح بأداء هذا الدفع حتى فً مرحلة الطعن بالتمٌز ذلك
ان هذا الدفع الموضوعً بحثت ومن حق الخصوم إسقاطه صراحة أو ضمنا ،واألصل فً التشرٌع
العراقً المستمدة أصوله من الشرٌعة الؽراء ان الحق ال ٌتقادم وانه ال ٌسقط حق امرئ وان قدم
وحتى ٌتسق ذلك مع حكم المادة  442مدنً من ان هذا الدفع ٌجوز التنازل عنه وان التمسك به ال
ٌتجاوز مرحلة االستبناؾ (م . )251
وقد عدل القانون المٌعاد الوارد فً المادة  72من القانون السابق فاًطال مدة وقؾ الدعوى من
شهرٌن إلى ثالثة أشهر ومدة المراجعة بشأنها من ثالثة أٌام إلى خمسة عشر ٌوما الفساح الوقت
لتفاهم الخصوم وتمكٌنهم من الوصول إلى اتفاق بحسم دعواهم (م  )32ولما كانت القاعدة المقررة.
فً القانون ان الطعن فً الحكم ال ٌرد اال على االحكام القطعٌة التً تحسم الدعوى وتنتهً بها
الخصومة وان القرارات األخرى التً تصدر اثناء سٌر الدعوى والتً ٌقصد بها اتخاذ تدبٌر مؤقت
أو تسهٌل الفصل فً الدعوى وتهٌبتها إلصدار الحكم ال تقبل الطعن على حده وإنما ٌطعن فٌها مع
الحكم القطعً فقد ثار الجدل حول القرار الصادر بوقؾ الدعوى واعتبارها مستأخرة وعنى القانون

بالنص على جواز الطعن فً هذا القرار بطرٌق التمٌز (م )38الن القرار الذي ٌعلق فٌه امر البت فً
الدعوى على إجراء آخر ترى المحكمة ضرورة اتخاذه أو استٌفابه ووقؾ الفصل فٌها لهذا السبب
حتى ٌتخذ هذا اإلجراء او ٌتم بجعل حكم الوقؾ الصادر فً هذا الشأن حكما قطعٌا فٌما تضمنه من
عدم جواز الفصل فً موضوع الدعوى قبل تنفٌذ مقتضاه وقد رؤى االكتفاء بان ٌكون الطعن فً هذا
القرار بطرٌق التمٌٌز الن صدور القرار باعتبار الدعوى مستأخرة ٌعالج مسألة قانونٌة ال موضوعٌة
فضال عما فً ذلك من توفٌر الوقت وتبسٌط اإلجراءات .وقد عنى القانون بالنص على انه ٌترتب
على ابطال عرٌضة الدعوى اعتبار العرٌضة كأن لم تكن (م  )4/33اعتبارا بان إلؽاء اإلجراءات انما
ٌتناول العرٌضة وآثارها القانونٌة فحسب سواء كانت عرٌضة استدعاء الدعوى أو عرٌضة الدعوى
االعتراضٌة أو االستبنافٌة أو التمٌٌزٌة و ال ٌتناول البٌانات و اإلقرارات التً اشتملت علٌها الدعوى
التً أبطلت عرٌضتها  ،وكذلك نص القانون على ان القرار الصادر بابطال العرٌضة ٌجوز الطعن فٌه
تمٌٌزا (م 33و )299وؼنى عن البٌان ان هذا الحكم ٌسري على جمٌع الحاالت التً قرر القانون
فٌها ابطال عرٌضة الدعوى (م  04و  2/09و. )33وزٌادة فً الحٌطة ورفع الحرج عن القضاة
نص القانون على انه ٌجوز للقاضً إذا استشعر الحرج فً نظر الدعوى ألي سبب ان ٌعرض أمر
تنحٌة على ربٌس محكمة االستبناؾ للنظر فً إقراراه على التنحً ولو لم ٌتوفر فً حقه سبب
ٌجعله ؼٌر مصالح لنظر الدعوى أو مردودا عن نظرها (م  )14ومن الطبٌعً ان ٌعرض أمر التنحً
على ربٌس محكمة التمٌٌز اذا استشعر الحرج احد حكام التمٌٌز  ،كما ذهب القانون إلى جوار نقل
الدعوى من محكمة إلى أخرى ألي سبب تراه محكمة التمٌٌز مناسبا (م  )17فال تتقٌد بتقدٌم
األسباب القانونٌة وقد عدل القانون الجدٌد نص ،القانون السابق فأجاز للقنصل العراقً ان ٌستجوب
احد الخصوم المقٌمٌن فمً الخارج أو تحلٌفه الٌمٌن أو االستماع إلى شهادة شاهد مقٌم فً الخارج
وذلك بناء على ما تثبته المحكمة المنظورة أمامها الدعوى من بٌانات محددة  ،كما ٌجوز ذلك الحدى
المحاكم فً البالد األجنبٌة بطرٌق االنابة القضابٌة إذا كانت تربطها بالعراق معاهدة تقضً بذلك أو
كانت هناك معاملة بالمثل (م  )959كما استحدث القانون حكما جدٌدا اجاز فٌه استجواب القاصر
الممٌز فً األمور المأذون فٌها واألشخاص المعنوٌة عن طرٌق استجواب من ٌنوب عنهم أو من
ٌمثلهم قانونا .
وقد ذهب القانون إلى تنسٌق الحكم فً قانون المرافعات مع القانون المدنً ذلك ان المادة 400
مدنً تعتبر السند العادي صحٌحا وصادرا ممن وقعه ما لم ٌنكر صراحة هو أو من ٌقوم مقامه ما
هو منسوب إلٌه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ابهام  ،ومؤدى هذا ان ال ٌعلق القاضً حكمه
فً حالة تقدٌم سند كتابً على تقدٌم مقٌاس للتطبٌق واال ٌصدر حكمه معلقا على االستكتاب والنكول
عن الٌمٌن عند االعتراض كما هو الحال فً القانون السابق الن األصل فً االحكام انها تحسم
الحقوق وال تكون معلقة والن هذا ٌتعارض مع حجٌة السند العادي المقررة فً القانون المدنً
واألصل فً السندات صحتها والسكوت عن الجواب ال ٌعتبر انكار (القانون رقم  4لسنة ) 9103
فإذا كان للمدعً علٌه مطعن على هذا السند فاما ان ٌحضر البدابه أو ٌبدٌه عند نظر االعتراض
المقدم منه خصوصا وان القانون الجدٌد قد تشدد فً الحفاظ على حق المدعى علٌه الؽابب فً هذه
الحالة فأوجب تأجل الدعوى لتبلٌؽه بصورة من السند إذا لم ٌكن مبلؽا له من قبل عند رفع الدعوى
فإذا لم ٌحضر فً الجلسة المحددة تحكم المحكمة للمدعً بناء على السند (م  )950وٌكون الحكم
فً هذه الحالة ؼٌابٌا وقابال لالعتراض  ،وبذلك لم ٌعد محل لمطابقته المدعً بتقدٌم مقٌاس
للتطبٌق وال إصدار الحكم معلقا على االستكتاب والنكول عن الٌمٌن طالما ان البٌنة تحرٌرٌة
والمدعى علٌه ؼابب ومبلػ بصورة من السند وقد أكد القانون هذه القاعدة بما قرره من انه ٌعتبر

السند وقد أكد القانون هذه القاعدة بما قرره من انه ٌعتبر السند مقرا به إذا سكت المدعى علٌه او لم
ٌنكره أو لم ٌنسبه إلى سواه .
و عنً القانون الجدٌد بالنص على البٌانات المختلفة التً ٌشتمل علٌها قرار المحكمة الصادر بتعٌٌن
خبٌر ومن بٌنها تحدٌد من ٌلزم باالٌداع مبلػ مقدما على ذمة األجور والمصارٌؾ حتى إذا لم ٌودع
جاز لخصمه ان ٌقوم باإلٌداع فان امتنع هو االخر جار للمحكمة اعتبارهما قد صرفا النظر عن
المسألة المطلوب فٌها االستعانة بالخبراء (م ، )923كما عنى القانون بالنص على وجوب تأدٌة
الخبٌر ٌمٌنا قبل أداء مهمته اال إذا كان المقٌمٌن فً جدول الخبراء الن هؤالء ٌودون الٌمٌن مرة
واحدة قبل ممارسة عملهم بما ٌؽنً عن ايٌ.مٌن آخر  ،فلم ٌعد حلؾ الخبٌر الٌمٌن أمرا جوازٌا كما
هو الحال فً القانون السابق  ،ذلك ان الخبٌر من أعوان القضاء وتنطبق علٌه قواعد رد الحكام و
تقرٌره ٌصلح سندا للحكم  ،كما اوجب القانون على المحكمة ان تعلل قضاها فٌما لو طرحت.تقرٌر
الخبٌر حتى ال ٌكون زمام األمر بٌد المحكمة تحكما وحتى ٌضع قضاؤها لرقابة محكمة التمٌٌز (م
 )984ونص القانون على الوسٌلة التً تقدم للقاضً أو لربٌس الهٌبة (م  )980وبدٌهً ان هذا
األمر ٌخضع للظلم منه ثم الطعن تمٌٌزا فً القرار الصادر،فً الظلم(.م  )299 ، 908ولم ٌفت
القانون ان ٌنص على ما ٌشتمل علٌه تقرٌر الخبٌر من وجوب بٌان كافة األمور التً طلب ابداء
الرأي فٌها مفصال والنتابج التً توصل الٌها الخبٌر وما ٌمكن ان ٌودي إلٌه األمر موضوع الخبرة
(م  )982وقد وضع القانون نصا صرٌحا على عدم جواز ارجاء تحلٌؾ الٌمٌن إلى ما بعد تدقٌق
القضٌة تمٌٌزا (م  )989الن محكمة الصلح أو البداءة أو االستبناؾ تستنفذ والٌتها الموضوعٌة
بتحقٌق البٌانات فً الدعوى وإصدار الحكم فٌها  ،واالحكام بطبٌعتها حاسمة ال تقبل التعلٌق وال ٌناط
بمحكمة التمٌٌز اال مراقبة تطبٌق القانون وسالمة اإلجراءات كما عنى بالنص على حق المحكمة فً
ان تمنع توجٌه الٌمٌن الحاسمة اذا رأت انها كٌدٌة وان الخصم متعسؾ فً توجٌهها (م  )987وذلك
تطبٌقا لحكم المادتٌن  7و  749من القانون المدنً فإذا كانت الواقعة المدعى بها ؼٌر محتملة
الصدق أو كانت ؼٌر منتجة ولكن المدعى ٌوجه الٌمٌن استؽالال لورع خصمه متعسفا فً توجٌهها
فٌمنعه القاضً ورقابة المحكمة لمنع التعسؾ فً توجٌه الٌمٌن تعتبر خطوة سدٌدة نحو اٌجابٌة
موقؾ القاضً من اإلثبات  ،ولم ٌفلت القانون ان ٌنص على عدم جواز تحلٌؾ الٌمٌن بصفة
احتٌاطٌة (م  )981ذلك ان توجٌه الٌمٌن الحاسمة ٌفٌد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمسألة
المراد االستحالؾ علٌها كما تالفً القانون الجدٌد تعطٌل الدعوى عندما ٌتخلؾ من وجه الٌمٌن عن
الحضور فً الجلسة التً ٌحلؾ فٌها خصمه فنص على جواز تأدٌتها فً ؼٌاب من طلبها (م )983
.
وقد عقد القانون أسوة بكثٌر من التشرٌعات بابا ً خاصا للقضاء المستعجل والقضاء الوالبً وٌجمع
بٌنهما ان كال منهما قضاء ؼٌر أصٌل وٌجري على وجه السرعة ،اما القضاء المستعجل فٌتناول
بصفة مؤقتة المسابل المستعجلة التً ٌخشى علٌها من فوات الوقت دون مساس بموضوع الحق (م
 )949ومن الصورة الؽالبة التً ذكرها القانون على سبٌل المثال طلب منع المدعً علٌه من السفر
إذا قامت سبب جدٌة تدعو ترجٌح قراره (م  )942وطلب إعادة النور أو المٌاه أو المواصلة الهاتفٌة
أو ؼٌر ذلك من المرافق إذا عطلتها بدون محرر الدوابر الرسمٌة او الجهات التً ٌلتزم بها (م
 )948وطلب تثبٌت الحالة (م  )944والدعوى التً ٌرفعها من بٌده سند لم ٌنظمه كاتب العدل ضد
من صدر منه السند لٌقر انه بخطه أو إمضابه أو ختمه أو بصمة ابهامه وهً دعوى ال تناول اصل
الحق وإنما تهدؾ إلى التحقق من صدور التوقٌع أٌا كانت صورته خشٌة وفاة من نسب إلٌه السند
وقطعا للنزاع فً المستقبل  ،فإذا أنكر من نسب إلٌه التوقٌع ٌجري التحقٌق فً ذلك طبقا للقواعد
التً رسمها القانون و باإلجراءات العادٌة وٌكون الحكم الصادر فً هذه الحالة صحة التوقٌع أو عدم

صحته مانعا من التحقٌق مرة أخرى (م  )940وكذلك تناول القانون صورة هامة من صور
الدعاوى المستعجلة وهً دعوى الحراسة التً ٌرفعها كل ذي شأن على األموال المتنازع فٌها إذا
خشى خطرا عاجال من بقاء المال تحت ٌد حابزه فطلب من القضاء المستعجل تعٌٌن حارس بصفة
مستعجلة إلدارة هذا المال (م  )947وٌعٌن القضاء مهمة الحارس بما ٌتفق مع رعاٌة مصالح
الطرفٌن فان لم ٌعٌنها كان فرضا على الحارس ان ٌحافظ على األموال المعهودة إلٌه حراستها باذال
فً إدارتها عناٌة الرجل المعتاد وان ٌقدم للمحكمة حسابا بما تسلمه وبما نفقه مؤٌدا بالمستندات
وذلك كله فً حدود أعمال اإلدارة ودون ان ٌنزل عن مهمته آلخر أو ٌحله محله  ،اما أعمق
التصرؾ فال تكون اال بترخٌص من القضاء (م  )943وكذلك ٌلجأ إلى القضاء المستعجل من قبل
الدابن أو من صدر له االلتزام للحصول على اذن من القضاء بتنفٌذ االلتزام او القٌام بالعمل أو
التصرؾ على الفقه المدٌن (م  )941وذلك فً األحوال المنصوص علٌها فً القوانٌن مثلما هو مٌن
فً المادتٌن ( 243و  )205مدنً  ،وعلى ؼرار ذلك أورد القانون نصا فً الكتاب الرابع المتعلق
بإجراءات المحاكم الشرعٌة ٌنص على ان للمحكمة الشرعٌة ان تقرر بصفة مستعجلة تقدٌر نفقة أو
تعٌن أمٌن على محضون متنازع على حضانته ٌقوم على رعاٌته والمحافظة علٌه إذا قام لدٌها من
األسباب ما تخشى منه خطرا عاجال على طلب النفقة او من بقاء المحضون تحت ٌد حاضنه (م
. )852
وقد اوضح القانون ان الطلب المستعجل ٌقدم بعرٌضة ٌبلػ بها الخصم قبل الجلسة بأربع وعشرٌن
ساعة على االقل وتصدر المحكمة قرارها فً مدة ال تتجاوز سبعة أٌام وٌتبع فً شأنه إجراءات
القاضً المقررة فً القانون مع مراعاة االحكام الخاصة بالمواد المستعجلة و اخصها ان القرارات
الصادرة من القضاء المستعجل مشمولة بالنفاذ بقوة القانون وبؽٌر طلب (م )990وال ٌطعن فٌها
بطرٌق االعتراض (م )977و إنما ٌطعن فٌها تمٌٌزا فً مٌعاد قصٌر و باجراءات خاصة (م )299
وجدٌر بالذكر ان كثٌرا من المسابل المستعجلة ٌمكن طلبها بطلب مستعجل أو بأمر على عرٌضة اال
ان ما ٌمٌز الطلب المستعجل عن األمر الذي بقدر على عرٌضة ان الدعوى المستعجلة ٌبلػ بها
الخصم (م ٌ )905مثل طرفاها أمام المحكمة .
اما األمر فٌصدر بناء على عرٌضة ٌقدمها شخص دون دعوى الخصم اآلخر وضابط التفرقة ان عمل
القاضً ٌعد قضابٌا إذا تعلق بنزاع ولو محتمل وٌكون ذلك بطرٌق الطلب المستعجل فإذا كان
التصرؾ المطلوب من المحاكم من شأنه ان ٌصدر دون منازعة كضبط الحجج والشهادات أو
ٌستهدؾ التحفظ والمفاجأة كتوقٌع الحجز االحتٌاطً عدا ذلك عمال والبٌا ٌتم بطرٌق األمر على
عرٌضة..
ووظٌفة القاضً القضابٌة توجب علٌه ان ٌفصل بٌن الخصوم بعد تقدٌر حقوقهم وواجباتهم ولو
تقدٌرا ظاهرٌا ٌتحسس به أصل الحق اما وظٌفته الوالبٌة فتقتصر على اتخاذ إجراءات تحفٌظة
وقتٌة هً فً الواقع إجراءات إدارٌة محضة .
وقد ذهب القانون إلى التشدد فً تسبٌب االحكام قبل إصدارها وقبل النطق بها ( 901و  )995وذلك
لحمل القضاة على اال ٌحكموا فً الدعاوى على أساس فكرة مبهمة لم تتضح معالمها أو مجملة
ؼابت أو خفٌت تفاصٌلها  ،وان ٌكون الحكم دابما نتٌجة أسباب واضحة محصورة جرى على
أساسها المداولة بٌن القضاة قبل النطق بها فاذا لم تودع األسباب قبل تالوة الحكم فً ٌوم صدوره
فان معنى ذلك ان القاضً قد نطق بالحكم قبل ان ٌتدبر فً أسبابه أو ان الهٌبة قد أصدرت الحكم قبل
ان تتفق علٌه وتستقر عقٌدتها على اساس معٌن فٌه وٌكون الحكم قد خال من هذه الضمانة التً

ٌحرص علٌها الشارع محال البطالن وؼنً عن البٌان ان التمسك بهذا البطالن ٌكون بطرٌق الطعن
فً الحكم باالعتراض أو االستبناؾ او التمٌٌز بحساب القواعد واإلجراءات المقررة لذلك .
قد رأى القانون ان ٌصدر الحكم وٌنطق به بعد ابن تقرر المحكمة ختام المرافعة سواء فً الجلسة
ذاتها أو فً جلسة أخرى تحددها (م  )909حتى ٌتهٌأ فً هذه الفترة الواقعة بٌن ختام المرافعة
وبٌن تارٌخ النطق بالحكم والتً ال تتجاوز خمسة عشر ٌوما تحرٌر أسباب الحكم واعداد مسودته
وحتى ال ٌتحمل الحضور حٌرة السؤال عن قضٌتهم و الترود على المحكمة فً كل ٌوم ترقبا للحكم
وانتظارا لصدوره وقد أراد القانون ان ٌجنب كل هذا وان ٌخفؾ فً الوقت ذاته من إجراءات تبلٌػ
الحكم وحتى تجري مدة الطعن من الٌوم التالً لتارٌخ النطق بالحكم فً األحوال المعٌنة فً القانون
وكذلك أضاؾ القانون الجدٌد إلى حاالت النفاذ المعجل حاالت جدٌدة ٌكون فٌها الحكم والقرار نافذا
بقوة القانون (م  999و  )972دون طلب من صاحب الشأن وهً القرارات الصادرة فً المواد
المستعجلة واألوامر الصادرة على العرابض واالحكام والقرارات الصادرة بالنفقات وذلك تحقٌقا
للؽاٌة منها وتمشٌا مع طبٌعة االستعجال فٌها وال ٌؤخر تنفٌذ هذه االحكام والقرارات مراجعة طرق
الطعن ما لم تقرر المحكمة المرفوع إلٌها الطعن خالؾ ذلك (م . )990
وقد ذهب القانون إلى تضٌٌق نطاق الؽٌاب واالعتراض على الحكم توفٌرا لمراحل التقاضً واخذا
بما درجت علٌه التشرٌعات الحدٌثة من إلؽاء الطعن بطرٌق االعتراض على الحكم واختط القانون
طرٌقا وسطا اعتبر فٌه المرافعة حضورٌة فً حق المدعً أو المدعً علٌه إذا حضر فً أٌة جلسة
ولو تخلؾ فً الجلسات التالٌة (م  )00ذلك ان الحضور فً إحدى الجلسات كفٌل بالتعرٌؾ بالدعوى
وتتبع سٌرها وبوسع الخصم الذي ٌتخلؾ عن الحضور ان ٌنٌب عنه ؼٌره أو هدم البحة فضال عما
أتٌح له من استعمال طرق الطعن كما نص القانون على انه إذا تعدد المدعون أو المدعى علٌهم
وحضر بعضهم وتخلؾ البعض األخرى فٌجب على المحكمة فً أو جلسة ان تؤجل الدعوى وتبلػ
المتخلفٌن للحضور فً الجلسة التالٌة وٌعتبر الحكم بعد ذلك وجاهٌا فً حق جمٌع المدعٌن أو جمٌع
المدعى علٌهم (م  )07وذلك تفادٌا لصدور حكم ٌكون حضورٌا فً حق البعض و ؼٌابٌا فً حق
اآلخرٌن وما ٌؤدي إلٌه ذلك من تعارض االحكام فً القضٌة الواحدة وتعلٌق الدعوى بٌن االعتراض
واالستبناؾ والتمٌٌز ولذلك أصبح ؼٌر جابز فً حالة التعدد إصدار حكم ؼٌابً و حضوري فً حق
احد طرفً الخصومة بل ٌجب على المحكمة فً أول جلسة ان تؤجل القضٌة لجلسة أخرى وتعٌد
تبلٌػ من لم ٌحضر مع التنبٌه علٌه بان الحكم الذي ٌصدر ٌعتبر حضورا فً حقه وبدٌهً انه ال
ٌجوز للمدعً وال للمدعً علٌه ان ٌبدوي فً الجلسة التً تخلؾ فٌها خصمه طلبات جدٌدة أو
دعوى حادثة وإنما ٌجوز ذلك بعرٌضة تبلػ بالطرق القانونٌة (م  )75وعنً عن البٌان أن الدعوى
قد تحتاج إلى التأجٌل عدة مرات حتى ٌتم اعادة تبلٌػ المتخلفٌن جمٌعا فإذا أعٌد تبلٌػ اعتبر الخصم
حاضرا  ،وتفٌد نصوص القانون ان تأجٌل الدعوى العادة تبلٌػ المتخلفٌن ال ٌنطبق على القضاٌا
المستعجلة وال على لقضاٌا االستبنافٌة (م  )977الن االحكام التً تصدر فً هذه الحاالت جمٌعها ال
تقبل االعتراض إذا كانت ؼٌابٌة بحكم طبٌعتها المستعجلة التً تقتضً اختصار الوقت واإلجراءات
والن الحكم االستبنافً ال ٌقبل االعتراض إذ بصدوره تكون الدعوى قد اجتازت شوطا كبٌرا فضال
عن ان سبٌل الطعن فً هذه االحكام قد كفله القانون باللجوء إلى طرٌق الطعن بالتمٌز (م 88و258
و )299اما مدة االعتراض فقد وحدها القانون وجعلها عشرة اٌام فً كافة قضاٌا البداءة والقضاٌا
الشرعٌة  ،وقد اتجه القانون إلى ان الؽٌاب ال ٌعوق المضً فً الدعوى وحسمها ما دامت صالحة
للفصل فٌها فلم ٌأخذ باسقاط المحاكمة بسبب الؽٌاب وأصبح للقاضً دور اٌجابً فً الدعوى وٌقع
على عاتقه تحقٌق العدالة رؼم ؼٌاب صاحب الشأن إذ قد ٌكون محقا رؼم هذا الؽٌاب وإذا لم تكن
الدعوى صالحة للفصل فٌها كان ان ٌؤجلها الستكمال وسابل اإلثبات فٌها إذا رأت المحكمة ان

الدعوى بحاجة إلى تحقٌق أمرت به الن ؼٌاب الخصم ال ٌعنى خصمه من اثبات دعواه ولم ٌستثن
من ذلك اال حالة ؼٌاب المدعً  ،فأجاز القانون فً هذه الحالة للمدعً علٌه الحاضر ان ٌطلب ابطال
عرٌضة الدعوى أو ٌطلب النظر فً دفعه للدعوى فً ؼٌاب المدعً وعندبذ تبت المحكمة فً
الدعوى بما تراه موافقا للقانون (م  )09وعلة ذلك انه فً المرحلة األولى من الدعوى ال عذر
للمدعً فً الؽٌاب وهو عالم بالجلسة المحددة لنظرها منذ رفعها (م  )43وٌعتبر ؼٌابه فً هذه
المرحلة عدوال عن السٌر وإهماال منه فً متابعتها اما فً المراحل األخرى وهً مرحلة االعتراض
واالستبناؾ فان القانون الجدٌد لم ٌرتب أثرا على ؼٌاب احد طرفً الدعوى رؼم تبلٌؽه سواء كان
معترضا أو معترضا علٌه  ،أم كان مستأنفا علٌه .
وتمضً المحكمة فً هذه األحوال فً نظر الدعوى وإصدار الحكم فٌها ولو كان لمصلحة الؽابب (م
939و ) 915ولم ٌبق القانون اال على الحكم الخامس بترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان
على ذلك أو لم ٌحضرا رؼم تبلٌؽهما أو رؼم تبلٌػ المدعً أو المعترض أو المستأنؾ (م  04و
 935و )915فلم ٌعد للمعترض علٌه حق فً طلب ابطال الحكم الؽٌابً إذا حضر وحده ولم ٌعد
للمعترض علٌه حق مطلق فً رد اعتراض المعترض إذا تخلؾ عن الحضور  ،ولم ٌفرق القانون
الجدٌد بٌن ما إذا كان الؽٌاب بعذر او بؽٌر عذر تمشٌا مع وجهة نظره فً ان المحكمة قد أصبح لها
دور اٌجابً عند نظر الدعوى وتراعً مصلحة الخصم الؽابب أسوة بالخصم الحاضر وحتى ال ٌكون
ثمة مجال لتقدٌر العذر وشرعٌته وتوسل الخصوم به مما ٌطٌل أمد التقاضً
وتمشٌا مع وجهة نظر التشرٌع الجدٌد فً تطبٌق نظام الطعن باالعتراض وتوخٌا لتقصٌر أمد
التقاضً فقد نص على ان الطعن على الحكم النٌابً بطرٌق اخر ؼٌر طرٌق االعتراض ٌعتبر نزوال
عن حق (م )2/977فال ٌجوز ان ٌطعن على الحكم بطرٌق االستبناؾ واالعتراض فً وقت واحد وال
ٌجوز ان ٌطعن على التمٌٌز ثم ٌطعن علٌه بعد ذلك بطرٌق االعتراض باعتبار ان اللجوء إلى طرٌق
التمٌٌز ٌعٌد النزول عما عداه وأضاؾ القانون حكما جدٌدا نص فٌه على ان الحكم الصادر فً
االعتراض ال ٌجوز االعتراض علٌه ال من رافع االعتراض وال من المعترض علٌه وذلك تطبٌقا
لقاعدة أساسٌة فً فقه المرافعات انه ال ٌجوز االعتراض بعد االعتراض وحتى ال تدور القضٌة فً
حلقة مفرؼة ال نهاٌة لها كما نص على ان الطعن فً الحكم الؽٌابً وٌعتبر الحكمان وحدة متماسكة .
ٌرد علٌهما الطعن باالستبناؾ والتمٌٌز ولو لم ٌذكر ذلك صراحة فً عرٌضة الطعن الن االعتراض
هو امتداد للمحاكمة الؽٌابٌة وذلك باستثناء حالة الحكم برد االعتراض شكال لتقدٌمه بعد مدته
القانونٌة او لخلو عرٌضته من أسباب االعتراض الن مثل هذا الحكم ال ٌتداخل مع الحم الؽٌابً و
ٌستقل عنه لتعلقه بمسألة شكلٌة ال تتصل بأساس الدعوى (م .)932
وتمشٌا مع وجهة نظر القانون فً منع تردد الدعوى بٌن محاكم البداءة واالستبناؾ وما ٌكتنؾ ذلك
من تعطٌل الدعوى أو إصرار محكمة البداءة على رأٌها فقد اوجب التشرٌع الجدٌد على محكمة
االستبناؾ اذا فسخت حكم محكمة البداءة ان تتصدى.للفصل فً الدعوى وان تصدر فٌها حكما جدٌدا
دون إعادتها لمحكمة البداءة حتى فً الحاالت التً لم تعالج فٌها محكمة البداءة أساس الدعوى
باعتبار ان محكمة االستبناؾ تكمل وتستدرك ما فات محكمة البداءة (م )4 /918
ولما كان من أصول المرافعات تدرج طرق الطعن بحٌث ال ٌلجأ إلى طرٌق الطعن بالتمٌز اال بعد
استتفاذ طرفً االستبناؾ وكان من العٌوب التً أظهرها القانون السابق لجوء احد الطرفٌن إلى
طرٌق االستبناؾ ولجوء الطرؾ االخر إلى طرٌق التمٌٌز ومبادرة محكمة التمٌٌز بالفصل فً الطعن
المقدم لها قبل ان ٌفصل فً االستبناؾ مما ٌؤدي إلى تقطٌع اوصال الدعوى وتعقٌد سٌرها وتناقض

االحكام فٌها فضال عن الحاجة إلى تقدٌم طعن جدٌد بالتمٌٌز فً الحكم الصادر من محكمة االستبناؾ
 ،ولما كانت التمٌز قد درجت فً معالجة ذلك على تأخٌر النظر فً التمٌٌز حتى ٌفصل فً الدعوى
من محكمة االستبناؾ لهذا رأى القانون الجدٌد ان ٌقنن هذا التطبٌق العملً بنصوص صرٌحة تكفل
عدم النظر فً التمٌٌز اال بعد االنتهاء من مرحلة االستبناؾ فأوجب تحقٌقا لهذه الؽاٌة.ان ٌقدم
االستبناؾ إلى محكمة االستبناؾ ذاتها وال ٌقدم لمحكمة أخرى (م )933حتى ٌتٌسر بتلك عند تمٌٌز
حكم البداءة الصادر بدرجة أولى االستٌثاق من عدم رفع استبناؾ عنه فً مدته القانونٌة من الطرؾ
االخر وسبٌل ذلك ان الممٌز لهذا الحكم بعرٌضته التمٌٌزٌة استشهادا من محكمة االستبناؾ ٌفٌد عدم
تقدٌم استبناؾ عن حكم البداءة فً مدته القانونٌة (م  )250فان وجد هذا االستشهاد حق لمحكمة
التمٌٌز ان تدقق الطعن على الفور  ،وخشٌة ان ٌصدر حكم بداءة بدرجة أولى على خصوم متعددٌن
فٌستأنفه احد هؤالء الخصوم بٌنما ٌمٌزه خصم اخر ٌوجب القانون الجدٌد على محكمة التمٌٌز عند
تدقٌق الطعن المرفوع إلٌها عن حكم بداءة صادرة بدرجة أولى وكان قد رفع عنه استبناؾ ان تقرر
اعتبار الطعن بالتمٌز مستاخرأ حتى ٌبت فً االستبناؾ (م . )259
وأصبحت القاعدة فً القانون الجدٌد ان كل استبناؾ رفع عن الحكم من شأنه ان ٌؤخر نظر التمٌٌز
حتى ولو لم ٌكن الممٌز طرفا فً االستبناؾ ولو لم ٌوجد نزاع بٌن المستأنؾ والممٌز ولم ٌأخذ
القانون الجدٌد بمبدأ التمٌز المتقابل األصلً فضال عن انه لٌست هناك اٌة معلومة ٌنتهً عندها
الحق فً اقامة التمٌز المتقابل بسبب ان القضاٌا التمٌٌزٌة تنظر بطرٌق التدقٌق  ،وبوسع من ٌرٌد
ان ٌطعن بالتمٌٌز طعنا متقابال ان ٌطعن طعنا أصلٌا فً المدة القانونٌة وتقوم محكمة التمٌٌز عند
التدقٌق بتوحٌد الطعنٌن  ،وهذا ما هو ما تسبر علٌه اؼلب التشرٌعات .
وتبسٌطا إلجراءات القاضً نص القانون على انه إذا نقضت محكمة التمٌٌز حكما لعدم االختصاص
وجب علٌها ان تحٌل الدعوى الى المحكمة المختصة رأسا مع اشعار المحكمة التً أصدرت الحكٌم
الممٌز (م  )292كما نص على انه إذا رأت محكمة التمٌٌز نقض الحكم بسبب مخالفته للقانون او
الخطأ فً تطبٌقه وكانت القضٌة ضالحة للفصل فٌها فانه ٌجب علٌها ان تبت بها وال تعٌدها ولها فً
هذه الحالة دعوة الطرفٌن وسماع أقوالهما إذا رأت لذلك محال وما تصدره محكمة التمٌٌز فً هذه
الحالة السابقة التً تتصدى فٌها للدعوى و تبت فٌها ٌطعن فٌه تصحٌحا لدى الهٌبة العامة (م
 )294ولم ٌفت القانون ان ٌنص على ان قرار الهٌبة العامة ٌكون على الدوام ملزما وواجب اإلتباع
من قبل المحاكم جمٌعها الن صدور الحكم من الهٌبة العامة وهً أعلى هٌبة قضابٌة فً للبالد ٌكون
عنوان الحقٌقة واقرب إلى السداد فال ٌقبل المساس به وال اضعاؾ الثقة فٌه عن طرٌق السماح
للمحاكم الدنٌا بمخالفته أو اإلصرار على رأي آخر مهما كانت األسباب والعلل (م . )290
وقد أضاؾ القانون حكما جدٌدا ألحقه بالفصل الخاص بالتمٌٌز ٌتعلق بالتنازع الحاصل فً تنفٌذ
حكمٌن متناقضٌن نهابٌٌن فً موضوع واحد بٌن الخصوم انفسهم فنص على ان ٌقدم الطلب بفض
هذا التنازع من رؤساء دوابر التتفٌذ ومن الخصوم أنفسهم وذلك بدون رسوم وتفصل محكمة التمٌٌز
فً هذا الطلب بهٌبتها العامة فترجح احد الحكمٌن وتأمر بتنفٌذه دون الحكم اآلخر وذلك بقرار مسبب
وٌقدم هذا الطلب الى ربٌس محكمة التمٌٌز وٌبلػ الطرفان به بعد تحدٌد جلسة قرٌبة لنظره ٌسمح
فٌها للخصوم بتقدٌم لوابحهم ومستمسكاتهم (م  )297وهذه الحالة وان لم تكن من حاالت التمٌٌز
التً قررها القانون اال انها تعالج حالة شاذة تستحق النظر فٌها وكان ٌعالجها من قبل قانون تعٌٌن
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اما الطعن فً القرارات التمٌٌزٌة بطرٌق تصحٌح القرار فهو طرٌق استثنابً ال مثٌل له فً
التشرٌعات األخرى ووجه له نقد كثٌر ولكن الضرورة قد اوحت به الستدراك خطاء القضاة ولذلك قام
الجدل حول قصره عن القرارات التمٌٌزٌة الصادرة فً قضاٌا البداءة واالستبناؾ دون قضاٌا البداءة
اال ان هذا النظر مرجوح لما فٌه االخالل بالمساواة والن القانون قد اعتبر هذا الطرٌق االستثنابً
طرٌقا من طرق الطعن فاألولى به قضاٌا البداءة الن افتراض الخطأ فٌها أرجح ولذلك ابقى القانون
على طرٌق الطعن بتصحٌح القرار لالعتبارات المتقدمة من جهة ولتثبٌت القواعد القانونٌة
وتوحٌدها من جهة أخرى اال ان القانون قد ضٌق فٌه فجعله قاصرا على األحكام والقرارات المصدقة
الن الدعوى تنتهً بها واستثنً القانون من قرارات النقض ما تصدره محكمة التمٌٌز من قرارات
بنقض الحكم والفصل فً موضوع الدعوى بموجب المادة  294فمثل هذه القرارات ال تعاد إلى
محكمة الموضوع بسبب إنهابها للنزاع لذلك تقبل التصحٌح (م  )291ولما كان األصل ان القرارات
التمٌٌزٌة الصادرة من الهٌبة العامة جدٌرة بالثقة واالعتبار فان القانون لم ٌجعل هذه القرارات قابلة
للتصحٌح (م )225ومن صور التضٌٌق فً تصحٌح القرار زٌادة التأمٌنات من عشرة دنانٌر إلى
عشرٌن دٌنارا وسد طرق التصحٌح فً القرار إذا مضى على صدوره ستة أشهر فً جمٌع الحاالت
سواء بلػ القرار التمٌٌزي أو لم ٌبلػ الن انقضاء هذه المدة فٌه الداللة الكافٌة على علم صاحب
الشأن و رضابه وحتى ال ٌظل هذا الطرٌق االستثنابً ٌهدد الى امد طوٌل األحكام النهابٌة وما ٌجب
لها من استقرار (م.)229،222
وقد عالج القانون أحكام اعتراض الؽٌر على الحكم إذا لم ٌكن خصما وال ممثال وال شخصا ثالثا فً
الدعوى وكان الحكم متعدٌا إلٌه أو ماسا بحقوقه ولو لم ٌكسب درجة البتات وابرز حالة لذلك حالة
الوارث فأجاز له ان ٌستعمل هذا الحق إذا مثله احد الورثة فً الدعوى التً لمورثه او علٌه وهً
حالة كان ٌختلؾ القضاء علٌها فً احكامه واخذ بالرأي الراجح فً ان الوارث هذا الحق باعتبار ان
التركة تشكل وحدة قانونٌة ٌتحدث عنها كل ذي عالقة بها وان تمثٌل الوارث للتركة ال ٌؤدي إلى
األضرار بحق الورثة اآلخرٌن وان كانوا ٌستفٌدون فٌما ٌنفعهم وإزالة لكل لٌس جعل القانون
اعتراض الؽٌر فً هذه الحالة الوارث إذا لم ٌكن مبلؽا بالحكم ولذلك لم تحدد مدة معٌنة لممارسة هذا
الطعن فإذا كان الوارث مبلؽا بالحكم فعلٌه اتخاذ طرق الطعن األخرى المقررة فً القانون (م 224
ولم ٌر القانون محال لتقٌٌد حق من ٌقٌم الطعن باعتراض الؽٌر كما فعلت التشرٌعات األخرى من
ضرورة اثبات ؼش من كان ٌمثله أو تواطبه أو إهماله الجسٌم النه مما الرٌب فٌه ان تمثٌل الوارث
لؽٌره هو افتراض قانونً ولٌس التمثٌل فٌه كامال وؼنً عن البٌان انه ٌستفٌد من الطعن باعتراض
الؽٌر الدابنون و المدٌنون المتضامنون والدابنون والمدٌنون بالتزام ؼٌر قابل للتجزبة فؤلي من
هؤالء ٌعترض اعتراض الؽٌر على الحكم الصادر على دابن أو مدٌن اخر منهم وذلك بالتطبٌق
الحكام المواد  883-858من القانون المدنً .
وقد أورد القانون فً باب الحجز االحتٌاطً نصا خاصا بالدوابر الرسمٌة إذا أوقعت دجزا احتٌاطٌا
فاعناها من قدٌم الكفالة أو التأمٌنات التً ٌجب على سابر الدابنٌن شدٌمها عنسد طاب ابحجسز
ضمانا لما ٌترتب على الحجر من صرر وتاسٌسا على ان هذه ااهو انر ٌمكن الرجوع علٌها بتعوٌض
الضرر إذا كانت ؼٌر محقة فً طلب الحجز و هذا هو الذي ٌجزوي علٌه العمل فعال (م .)284/2
وقد ابرز القانون معنو ،الشخص الثالث فسً المسواد الخاصسة ى لحجز االحتٌاطً بانه الشةص
المحجوزة تحت ده األموال نقودا كانت وعروضا ونص القانون على حقه هو والمحجوز على ماله
تحت ٌد الؽبر فً الظلم من أمر الححز سواء فً الجلسة المحددة لظر الدعوى أو بعرٌضة تقدم إلى
المحكمة التً أصدرت أمر الحجر حالل.

ثالثة أٌام من تبلٌؽه بأمر الحجز (م  )245كما هو الشأن فً التظلم من األوامر على العرابض (م
 )908وٌترتب على هذا امكان الطعن تمٌزا فً القرارات الصادر فً التظلم (م 908و. )299
وقد ادخل القانون تعدٌال فً الدعوى التً ٌرفعها الشخص الثالث المحجوز تحت ٌده بالتظلم من أمر
الحجز وجعلها من اختصاص المحكمة التً أصدرت أمر الحجز النها اقدر من ؼٌرها على الفصل فها
ٌثٌره الشخص الثالث من اعتراضات وحتى توحد هذه االعتراضات ما ٌثٌره المدٌن المحجوز علٌه
امام المحكمة ذاتها (م . )245
وقد تناول القانون حالة إؼفال الحكم الصادر فً الدعوى مصٌر الحجز من ناحٌة تصدٌقه أو رفعه أو
ابطاله فنص على ان الحكم الصادر برد الدعوى ال ٌقتضً بذاته رفع الحجز اال إذا نص علٌه فً
الحكم واعتبر القانون هذه الحالة من الحاالت التً ٌصحح فٌها الحكم إلؼفاله طلبا من الطلبات
الموضوعٌة وأجاز ألصحاب الشأن ان ٌطلبوا من المحكمة التً أصدرت الحكم إصدار قرار مستقل
فً شان الحجز وٌكون القرار مكمال للحكم (م  )240وؼنً عن البٌان ان القرار الصادر ٌرفع الحجز
ال ٌنفذ اال تبعا للحكم الصادر رد الدعوى وعندما ٌكتسب هذا الحكم قوته التنفٌذٌة ومن لم فالحجز
ٌبقى قابما وال تترتب آثار رفعه اال بالقٌد المقام .
وقد عنى القانون باحكام التحكٌم لما جرت به عادة البالد من اللجوء الٌه فً كثٌر من المنازعات
وعلى األخص المعامالت التجارٌة كما ٌلجأ الٌه كثٌر من المؤسسات والشركات لالستؽناء به عن
المحاكم قصدا فً الوقت والنفقات ورؼبة عن شطط الخصومة واللدد فٌها واتجه القانون الى وضع
نصوص جدٌدة لتنظٌم إجراءاته وتوسٌع نطاقه فلم ٌجعله قاصرا على دعاوى المال حتى ٌتناول
المنازعات التً تنشأ من تنفٌذ عقد معٌن وهذا هو ما ٌطلق علٌه فً فقه القانون شرط التحكٌم
كماٌ.تناول اتفاق طرفً الخصوم على فض جمٌع النزاعات بٌنهما بطرٌق التحكٌم وهذا هو ما ٌطلق
علٌه مشارطة التحكٌم (م  )209كما جوزت النصوص االنفاق على التحكٌم اثناء نظر النزاع
بالمحكمة بطرٌق اثباته فً محضر الجلسة  ،فإذا أقرت المحكمة اتفاق الخصوم تعٌن المحكمٌن او
تقر اختٌارهم وتقرر جعل الدعوى مستأخرة حتى ٌصدر قرار التحكٌم .
وإذا كان التحكٌم ٌستمد من ارادة الخصوم على خالؾ والٌة القضاء التً تفرض علٌهم فانه ٌعتبر
قضاء استثنابٌا وخروجا على األصل العام وٌبنً على ذلك ان والٌة المحكمٌن تقتصر على ما
انصرفت الٌه إرادة المحتكمٌن وهذا ٌقتضً اثبات للتحكٌم بالكتابة الهمٌة عقد التحكٌم وخطورته فال
سبٌل إلثباته بؽٌر طرٌق الكتابة نظرا لطبٌعته الخاصة التً خرج بها على القواعد العامة ورؼبة فً
تفادي النزاع حول اثبات محتوٌات العقد وحتى ال ٌتجاوز المحكمون مهمتهم إلى شًء آخر او إلى
التطرق إلى ما ٌتفرع عن النزاع واال بطل قراراهم (م  )278وقد اختار القانون التٌسٌر فً هذا
الخصوص فاكتفى بان ٌذكر فً عقد التحكٌم أو شرطه موضع النزاع ونأى عن التضٌٌق الذي ٌتطلبه
القانون السابق من ضرورة اشتماله على بٌان دقٌق لموضوع النزاع والمراد من ذكر موضوع
النزاع هو التقٌد به والتحقق فً الوقت ذاته من انه مما ٌجوز فٌه التحكٌم وال تحرمه نصوص
القانون وقد ثار الجدل حول جواز رفع النزاع المتفق على التحكٌم فٌه إلى المحاكم فذهب رأي إلى
ان هذا االتفاق ٌجعل الدعوى ؼٌر مقبولة أو ٌجعل المحاكم ؼٌر مختصة بنظرها وذهب آخرون إلى
ان هذا االنفاق ال ٌحول دون نظر النزاع أمام المحاكم باعتبارها صاحبة الوالٌة العامة ،ولكن القانون
اختط طرٌقا وسطا ٌقوم على أعمال ارادة الخصوم حتى إذا رفع النزاع إلى المحاكم من احد الطرفٌن
حتى للطرؾ اآلخر ان ٌعترض على نظر الدعوى فً الجلسة األولى عمال عقد التحكٌم أو شرطه فان
فعل ذلك وجب على المحكمة بعد ان تحقق من مشروعٌته االتفاق وصحته قانونا ان تعٌن المحكمٌن

أو تقر اختٌار الخصوم لهم لم تقرر اعتبار الدعوى مستأخرة وحتى ٌستنفذ التحكٌم أؼراضه وٌقدم
المحكمون قرارهم  ،اما إذا لم ٌعترض الخصم أو اعترض بعد الجلسة األولى فٌعتبر ذلك منه رضاء
بنظر الدعوى أمام المحاكم صاحبة الوالٌة العامة وعندبذ ال ٌعتد بالتحكٌم وتمضً المحكمة فً نظر
الدعوى وٌعتبر االتفاق على التحكٌم الؼٌا (م  )208وهذا ال ٌمنع الطرفٌن من ان ٌتفقا بعد ذلك على
العودة إلى التحكٌم  ،وكذلك ثار الجدل حول الطلب الذيٌ ،قدم الى المحكمة بتعٌٌن محكمٌن والقرار
الذي ٌصدر فً هذا الطلب فنص صراحة على ان القرار الصادر ٌرفض تعٌٌن المحكمٌن ٌكون قابال
للطعن تمٌزا طبقا لالجراءات المستعجلة (م  )209أي فً مدى سبعة أٌام وٌنظر على وجه
االستعجال  ،اما القرار الصادر بتعٌٌن المحكمٌن فٌكون ؼٌر قابل ألي طعن كما عالج القانون ما إذا
كانت الدعوى تنتهً بإصدار هذا القرار ام انها تتسع بعد ذلك لفحص قرار التحكٌم لمصادقته أو
ابطاله واتجه القانون إلى التقٌد فً ذلك بالطلبات الواردة فً العرٌضة فان اقتصرت على طلب تعٌٌن
المحكمٌن فان األمر ٌنتهً بهذا التعٌن حتى إذا ما أنجز المحكمون عملهم ترفع دعوى جدٌدة برسوم
مدٌدة طلب الحكم بالمصادقة على قرار التحكٌم أو ابطاله أو الحكٌم على ضوء ما تضمنه هذا القرار
.
اما إذا تناولت العرٌضة مقدما فٌما تضمنته طلب الحكم بالتصدٌق على قرار التحكٌم أو الحكم أعلى
هداه فان الدعوى عندبذ تتسع لنظر باقً الطلبات التً اشتملت علٌها العرٌضة وٌكون متعٌنا على
المحكمة بعد ان تقرر تعٌٌن المحكمٌن ان تقرر فً الوقت ذاته اعتبار الدعوى مستأخرة حتى ٌصدر
المحكمون قرارهم (م )294
ولبن كان عقد التحكٌم له سمات بعض العقود األخرى كالوكالة والصلح وله سمات القضاء اال ان
األمر الذي ال رٌب فٌه ان وسٌلة قانونٌة تصدر عن ارادة الطرفٌن لتسهٌل إجراءات التقاضً ومن
اجل ذلك واعتبارا بهذه السمات األصلٌة فً عقد التحكٌم نص القانون على المسابل التً ال ٌصح
التحكٌم فٌها وهً ذات المسابل التً ال ٌجوز الصلح علٌها (م  )204ونص على ان المحكمٌن ٌجب
ان ٌتوفر فٌهم أهلٌة التصرؾ فً حقوقهم ونص كذلك على اال ٌكون المحكم قاصرا أو محجوزا أو
محروما من حقوقه المدنٌة أو مفلسا لم ٌرد إلٌه اعتباره وحظر فً الوقت نفسه على رجال القضاء
ان ال ٌكونوا محكمٌن اال باذن من مجلس القضاء وذلك ضنا بوقتهم و ابعادا لهم عن مواطن الرٌب
(م. )200
وؼنً عن البٌان ان الشخص الذي وقع علٌه اختٌار المحتكمٌن ال ٌلزم بقول التحكٌم فهو حر فً
قبوله أو رفضه ولكنه إذا قبل التحكٌم ترتب علٌه واجب عدم التنحً اال لعذر حتى ال ٌتراخى الفصل
فً النزاع مما ٌضار به المحتكمان او احدهما واحتاط القانون لذلك بان ٌكون قبول المحكم للتحكٌم
بالكتابة إال اذا كان معٌنا من قبل المحكمة وٌكفً فً الداللة على قبوله توقٌعه على اتفاق التحكٌم (م
 )295 ، 201وقد نص القانون على تحدد مدة ستة أشهر من تارٌخ هذا القبول لتقدٌم قرار
المحكمٌن ان لم ٌكن متفقا بٌن الخصوم على مدة أخرى فإذا توفً احد الخصوم او عزل المحكم او
قدم طلب برده فأن المٌعاد ٌمتد إلى المدة التً ٌزول فٌها هذا المانع وعلة تحدٌد المادة على الوجه
المتقدم ان تتحقق الؽاٌة من التحكٌم بحسم النزاع فً اقصر وقت ممكن (م  )292فان لم ٌصدر
المحكمون قرارهم فً االجل المحدد قانونا او اتفاقا او تعذر على المحكمٌن اصداره لسبب قسري
جاز للخصوم مراجعة المحكمة المختصة ال لتعٌٌن محكمٌن آخرٌن فحسب بل إلضافة مدة جدٌدة كما
ٌجوز لهم ان ٌطلبوا من المحكمة الفصل فً دعواهم (م )298وفً خصوص اإلجراءات التً ٌتبعها
المحكمون فاألصل ان ٌراعً المحكمون قواعد المرافعات وان ٌلتزموا احكام القانون الموضوعٌة
ولكن القانون اباح للطرفٌن ان ٌتفقوا اتفاقا صرٌحا على اعفاء المحكمٌن من اتباع قواعد المرافعات

فقط او ان ٌتفقوا على.إجراءات اخرى ٌسٌر علٌها المحكمون وٌنبنً على ذلك ان المحكمٌن
ملزمون فً جمٌع األحوال باتباع احكام القانون الموضوعٌة وال ٌجوز إعفاؤهم منها .
اما المحكمون المفوضون بالصلح فٌهم معفون من التقٌد بإجراءات المرافعات ومن التزام قواعد
القانون الموضوعٌة فلهم مثال ان ٌرفضوا تطبٌق قاعدة قانونٌة او ان ٌحكموا بمقتضى قواعد
العدالة كرفض الدفع بمرور الزمان او رفض الحكم بالمقاصة او بالفوابد فً األحوال التً نص علٌها
القانون .
وعلة ذلك ان المحكمٌن المفوضٌن بالصلح ٌقوم اختٌارهم على أساس كبٌر من الثقة فرأٌهم عنوان
الصحة وٌكون الصلح الذي أرادوه معتبرا وال ٌجوز الطعن علٌه اال اذا خالؾ قاعدة من قواعد
التحكٌم او حكما من احكام النظام العام (م. )290
وفً خصوص رد المحكمٌن لٌس للخصوم ان ٌستعملوا حقهم فً الرد اال لسبب ٌنكشؾ بعد تعٌٌن
المحكمٌن فكثٌرا ما ٌكون أساس التحكٌم او أهدافه وضع النزاع فً ٌد شخص أمٌن حرٌص على
عالقته بالطرفٌن أو احدهما كرب األسرة أو صدٌق حمٌم أو محام ألحدهما ٌثق به الطرؾ اآلخر
ومن ثم ٌكون الرباط الوثٌق بٌن المحكم والخصوم أو بٌنه وبٌن احدهم ال ٌؤثر فً صحة اختٌاره
متى كان معلوما لهم من قبل اختٌار المحكم  ،وإنما إذا كان احد الخصوم على جهل بالعالقة بٌن
المحكم وخصمه وكانت هذه العالقة ذاتها تعد سببا للرد او من اسباب عدم الصالحٌة فان علمه بها
بعدبذ ٌؤثر حتما فً صحة اختٌار المحكم وال جناح على الخصم ان ٌطلب رده وعزله (م  )299ولما
كانت والٌة المحكمٌن بالفصل فً النزاع محدودة بما اتفق الخصوم على التحكٌم فٌه فان من
الطبٌعً اال ٌتجاوزه الى ؼٌره مما ٌعرض علٌهم فإذا طرأ على النزاع مسألة اولٌة تخرج عن
والٌتهم او طعن بالتزوٌر فً ورقة او اتخذت إجراءات جنابٌة عن تزوٌرها او عن واقعة ٌتوقؾ
علٌها الفصل فً النزاع كان متعٌنا علٌهم ان ٌوقفوا عملهم وان ٌصدروا قرارهم للخصوم بعرض
نزاعهم الطارئ على المحكمة المختصة إلى ان ٌصدر حكم نهابً فٌه (م )293
واذا اقتضى األمر اتخاذ إجراء معٌن خاص بتؽرٌم الشهود او ضبطهم او إصدار قرار باإلنابة
القضابٌة التخاذ إجراء خارج العراق فان ذلك كله ٌرجع الى المحكمة المختصة الن والٌة المحكمٌن
ال تمتد الى شًء من ذلك (م . )291
وقد أوضح القانون طرفة اصدار القرار من المحكمٌن وجعله أسوة باالحكام واوجب اإلشارة فٌه الى
اتفاق التحكٌم وشروطه حتى ٌراقب القضاء فٌما بعد التزام المحكمٌن بهذا االتفاق او تجاوزه (م
 )275واوجب القانون كذلك اعطاء كل طرؾ من الخصوم صورة من القرار وتسلٌم القرار وما
ٌلحق به من وثابق و مستمسكات الى كاتب المحكمة المختصة خالل اٌام من إصداره وعندبذ تحدد
المحكمة موعدا للجلسة ٌبلػ فٌها الطرفان للنظر فً قرار التحكٌم بالتصدٌق علٌه او ابطاله كله او
بعضا (م  )279وال ٌنفذ قرار المحكمٌن سواء كان تعٌٌنهم من قبل المحكمة او بتراضً الخصوم اال
بعد طرحه على المحكمة المختصة للمصادقة علٌا (م  )272وجعل القانون هذه المرحلة هً السبٌل
لتحقٌق اعتراضات الخصوم والى مراقبة القضاء كما وان لذوي الشأن فً هذه المرحلة ان ٌثٌروا
أوجه البطالن فً القرار وما ٌشوبه من ناحٌة انكار مبدأ التحكٌم فً ذاته بحدود مشارطته او
االدعاء ببطالنها او سقوطها او بتجاوزها او بانتهاء اجل التحكٌم المقرر لها او بمخالفة القرار
لقاعدة موضوعٌة او إجرابٌة من قواعد النظام العام أو اآلداب أو قاعدة من القواعد المبٌنة فً باب
التحكٌم أو لقٌام خطأ جوهري فً القرار أو فً اإلجراءات التً بنً علٌها القرار أو لقٌام سبب من

األسباب اعادة المحاكمة وهً تقوم أصال على الؽش والمخاتلة مما ٌفسد القرار ،ولذلك فمن حق
المحكمة ان تثٌر اسباب البطالن هذه من تلقاء نفسها (م . )278
وقد ٌتوفر سبب من أسباب البطالن فً جزء من القرار ما عداه وفً هذه الحالة ٌجوز للمحكمة ان
تعٌد القضٌة الى المحكمٌن إلصالح ما شاب قرارهم او تفصل فً النزاع بنفسها إذا كانت القضٌة
صالحة للفصل فٌها وبدون حاجة إلى رفع دعوى جدٌدة _ م  )274وقد ذهب القانون إلى ان الحكم
الذي ٌصدر فً هذه الدعوى ال ٌقبل الطعن بطرٌق االعتراض وإنما ٌقبل الطعن بالطرق األخرى
كشأن سابر االحكام فاذا كانت قٌمة الدعوى تزٌد على الؾ دٌنار جاز استثنابه (م . )270
وقد عالج القانون أجور المحكمٌن التً لم ٌتفق علٌها طرفا الخصوم ونص على حق المحكمة فً
الحكم بها فً ذات الحكم الذي تصدره بشأن قرار التحكٌم او تصدر بها قرارا الحقا مستقال وبذلك
ٌتجنب المحكمون اقامة دعوى بهذه األجور (م  )279وٌعتبر القرار الصادر من المحكمة بتقدٌر هذه
األجور على استقالل من قبل األوامر على العرابض فٌجوز التظلم منه لدى المحكمة كما ٌجوز الطعن
تمٌزا فً القرار الصادر فً النظام (م . )279 ، 299
وقد توسع القانون فً االحكام الخاصة بالعرض وا االٌداع فنص على انه عندما ٌحصل العرض
بجلسة المرافعة امام المحكمة تسلم النقود لكاتب الجلسة اذا رفضها الدابن وتودع صندوق المحكمة
وٌذكر فً محضر االٌداع ما اثبت فً محضر الجلسة من تقرٌرات الخصوم حول العرض ورفضه
(م )277كما أورد القانون نصا جدٌدا ٌتحمل الدابن بمقتضاه نفقات الدعوى وأجور المحاماة فٌها إذا
تم عرض الدٌن علٌه صحٌحا أو أودع صندوق المحكمة قبل إقامة الدعوى اما إذا عرض الدٌن اثناء
سٌر الدعوى فٌتحمل النفقات التً تستجد بعد حصول العرض او اإلبداع النه فً هذه الحالة ال عذر
للدابن فً السٌر فً إجراءات الدعوى (م  )235وؼنً عن البٌان ان الدابن ٌبلػ باإلٌداع اذا لم تكن
هناك دعوى قابمة أو إذا كانت هناك دعوى ولم ٌحضر الدابن عند حصول اإلٌداع  ،اما إذا كان
حاضرا فال حاجة لتبلٌؽه بحصول اإلٌداع النه جد علٌهم بهذه الواقعة كما عالج القانون حالة العرض
او االٌداع بطلب الحكم بصحة العرض و اإلٌداع او طلب الحكم ببطالنها حتى تترتب األثار القانونٌة
الصحٌحة على نتٌجة الحكم فً أي من هاتٌن الدعوٌٌن (م )238ومن الطبٌعً ان العرض ال ٌكون
صحٌحا اال إذا اشتمل على ملحقات الدٌن وهً الفوابد المستحقة حتى ٌوم االٌداع وهو التارٌخ الذي
تبرأ فٌه ذمة المدٌن بإجراء هذا العرض الصحٌح ولما كان عرض الدٌن او اٌداعه على ذمة الدابن
ال ٌبرئ ذمة المدٌن اال اذا حكم بصحته او قبله الدابن صراحة او ضمنا سكته عن اإلعراض علٌه
فً خالل ثالثة اٌام التالٌة لتبلٌؽه فانه ٌتأدى من ذلك انه اذا لم ٌصدر حكم او قبول صرٌح او ضمنً
من الدابن ٌكون للمدٌن حق الرجوع فً عرضه وان ٌسترد ما سبق له اٌداعه (م  )230كما انه حق
للدابن أن ٌرجع فً رفضه وٌقبل العرض الذكً سبق ان رفضه ما دام ان المدٌن لم ٌبلؽه بالرجوع
عما عرضه وذلك اعماال الحكام اإلٌجاب والقبول (م . )234
ولما كان مرفق العمل هو أساس الحكم الصالح فمن الواجب اال ٌحال بٌنه وبٌن طالبه ولو كان فقٌرا
ال ٌستطٌع اداء الرسوم القضابٌة ولذلك وضع القانون أسوة بكثٌر من القوانٌن نصوصا جٌدة تسمح
للفقٌر ان ٌطلب اعفاءه مؤقتا من أداء الرسوم القضابٌة عن الدعوى التً ٌرٌد أن ٌرفعها او عن
الطعن الذي ٌرٌد ان ٌقدمه فً حكم من االحكام بشرط ان ٌثبت فقرة بشهادة رسمٌة تدل على ذلك
ٌقدمها للمحكمة المختصة بنظر الدعوى او بنظر الطعن سواء كانت مشكلة من قاضً فرد او من
احدى الهٌبات وبشرط ان ٌكون ادعاؤه او طعنه محتمل الكسب بحسب طاهر  ،وٌجوز للمحكمة إذا
تحقق هذان الشرطان ان تصدر قرارها باإلعفاء من الرسوم أو بتأجٌلها مؤقتا حتى ٌزول العذر

وعند الحكم فً الدعوى لصالح من اعفً أو من اجلت له رسومها بهذه الطرٌقة اما إذا زال سبب
اإلعفاء او التأجٌل اثناء نظر الدعوى والطعن فان الرسوم القضابٌة تستحق على الفور وتقرر
المحكمة إلؽاء قراراها السابق باإلعفاء او بالتأجٌل فان لم تؤد الرسوم تحصل تنفٌذا ممن اصدر له
قرار اإلعفاء او التأجٌل بناء على مذكرة من القاضً (م . )218-212
وفً خصوص محاكم األحوال الشخصٌة أورد القانون نصوصا لتطبٌقها على الدعاوى الشرعٌة فان
وجدت مسألة ال ٌحكمها نص من النصوص الواردة فً الكتاب الرابع الخاص بالمحاكم الشرعٌة
ٌرجع إلى تطبٌق قانون المرافعات بما ٌتالبم مع طبٌعة الدعوى الشرعٌة (م  )211وقد استهدؾ
القانون بهذه العبارة ان ٌبرر ما للدعوى الشرعٌة من طبٌعة خاصة ٌتصل بعضها بنظام الحسبة و
بالحل والحرمة  ،فال تكون الدعوى فً هذه الحاالت حقا خاصا ألصحابها ولذلك ٌجوز للمدعً ان
ٌطلب فً الدعوى الشرعٌة ابطال عرٌضة الدعوى اذا كانت تتعلق بأمر من هذه األمور التً دل
المشرع على حرصه علٌها بما قرره من تمٌٌزها وجوبا حتى اذا لم ٌمٌزها ذوو العالقة كان لزاما ان
ترسل اضبارتها إلى محكمة التمٌز لتدقٌقها ومراقبتها اعماال لحكم الشرٌعة فٌه وهذا ما ٌقتضٌه
رعاٌة النظام العام وتعلقه بمصالح المجتمع أكثر من تعلقه بحقوق احد الناس (م . )851
وكذلك ادخل القانون فً المادة  851تعدٌال جوهرٌا أحله محمل الفقرة األولى من المادة السابعة من
ذٌل أصول المرافعات رقم  45لسنة  9198فأضاؾ إلى االحكام التً مٌز وجوبا االحكام الصادرة
على الؽاببٌن و ناقصً األهلٌة ألن لهم من ضعفهم أو عجزهم ما ٌستأهل حماٌة القانون لمصالحهم
 ،كما اضاؾ االحكام الصادرة على بٌت المال ألنه وارث من ال وارث له وألن قانون األحوال
الشخصٌة قد خول محاكم األحوال الشخصٌة الحكم بالنفقة على بٌت المال فً حالة تعذر تحصٌل
نفقة من الزوج أو القرٌب وعدم امكان الكسب ولذلك ٌكون األمر بحاجة إلى تدقٌق هذه المسابل
لحماٌة حقوق بٌت المال  ،كم اضاؾ القانون إلى هذه االحكام الواجب تمٌٌزها احكام التفرٌق او
الطالق النها هً أٌضا من المسابل الحسابٌة المتعلقة بالحل والحرمة مما ٌتعٌن معه مراقبتها وجوبا
بن قبل محكمة التمٌٌز العمال حكم الشرٌعة فٌها موحدا  ،والن الطالق من جهة أخرى ٌتساوى مع
فسخ عقد الزواج فً نتٌجته .
اما الحجج الشرعٌة فلم ٌطلق القانون النص على تمٌٌزها وجوبا كما هو الحال فً القانون السابق
وإنما اتجه اتجاها اخر أزال فٌه اللبس والؽموض والخالؾ بٌن المحاكم فقصر تمٌز هذه الحجج
وجوبا على الحجج التً تعتبر بمثابة االحكام وحجج استبدال األوقاؾ وما ٌلحق بها من وصٌة
محبوسة الخبرات وحجج االذن بالقسمة الن هذه الحجج لها طبٌعة االحكام ولما ٌجب ان شمل به
حقوق األوقاؾ والصؽار فً هذه الحاالت من رعاٌة خاصة هً و ادخل فً باب الحسبة وادنى إلى
النظام العام .
اما ؼٌر ذلك من الحجج كحجة االذن للمتولً والوصً بتوكٌل محام وحجج االذن بالشراء والبٌع
والتعمٌر والترمٌم والرهن وحجج االذن للوصً بالنفقة للصؽٌرة فً ماله والحجج الصادرة بناء
على تقرٌر طبً رسمً دال على العته أو الجنون أو خرؾ الشٌخوخة وما شابه ذلك فهذه كلها أذون
ال تستأهل تعطٌل تنفٌذها حتى تحققها محكمة التمٌٌز والنها تدخل فً نطاق القضاء الوالبً  ،وقد
كفل القانون بسالمة هذه االذون فٌما نص علٌه فً الفصل الخاص باألوامر على العرابض وهً
نافذة بقوة القانون ولقد أباح القانون فٌها لمن صدر علٌه األمر الوالبً او لمن رفض طلبه ان ٌتظلم
منها أمام القاضً والقرار الذي ٌصدر فً التظلم ٌكون قابال للتمٌٌز (م. )299 ، 908
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