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Abstract 
The right to claim turns back the death advances or Ptaamlh 
with the right objective apart from direct action or not 
conducted by the predecessor, but the emergence of the 
right in the case of advances associated with the presence of 
a group of staff and legal requirements that must be met 
before talking about transmission of the right in the lawsuit, 
as well as that there are barriers preventing the possibility of 
transmission of many of the suits, these barriers are either 
personal, due to the correlation matter of the proceeding a 
person advances, and either be objective, due to the fact that 
the matter of the proceeding is transmissible, if available 
corners transition and conditions, and no longer, the right 
in the lawsuit moves from the predecessor to the successor, 
even if still advances recipe before submitting it to the suit, 
because the right in the case earlier in his presence on the 
exercise of the case and conducted. 
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ــاص، ج. د) ١( ــ ـــضائي الخــ ــ ـــانون القـ ــعد، القـــ ــ ـــب ســ ـــراهیم نجیـــ ــكندریة١إبـــ ــ ـــارف، اإلســ ـــشاة المعـــ ــ ، ، منـ
 .٥٥٨، ص١٩٧٤
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، ٥ جاألفریقي المصري، لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور ) ١(
 .٢٦٩، ص٢٠٠٨ لبنان، - بیروت ،٦ طدار صادر،

الشیخ حامد أفندي العمادي الدمشقي الحنفي، القول األقوى في تعریف الدعوى، : ینظر) ٢(
لقاء للبحوث والدراسات، العدد األول، المجلد عبد الناصر أبو البصل، مجلة الب. تحقیق د

  .١٥٢، ص١٩٩٧الخامس، 
، بغداد ،١ ط، مطبعة العاني،م القضاء في الشریعة اإلسالمیةعبد الكریم زیدان، نظا. د) ٣(

 .١٠٥، ص١٩٨٤
، دار ج بشرح المنهاج، المجلد الرابعأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي، تحفة المحتا) ٤(

  .٤٤١، ص٢٠٠٥، لبنان-بیروت ،٢ طیة،الكتب العلم
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 . المعدل١٩٦٩ لسنة ٨٣من قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ) ٢(المادة ) ١(
ضیاء شیت خطاب، : ینظر. فالمشرع العراقي استعمل الدعوى بمعنى المطالبة القضائیة) ٢(

ل العربیة، ، جامعة الدو١٩٦٩ لسنة ٨٣بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنیة رقم 
 . ٤٨، ص١٩٧٠القاهرة، 

اجیاد ثامر نایف الدلیمي، عوارض الدعوى المدنیة دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر . د: ینظر) ٣(
 . ١، ص٢٠٠١مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة الموصل، 

عبد المنعم الشرقاوي، نظریة المصلحة في الدعوى، مكتبة عبد اهللا وهبة، القاهرة، . د: ینظر) ٤(
 .٤٧، ص١٩٤٩

من قانون المرافعات ) ٦٣(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٤٦و٤٤/١(المادتان: نظری) ٥(
من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي ) ٥٦( والمادتان ١٩٦٨ لسنة ١٣المدنیة المصري رقم

 .١٩٧٥ لسنة ١١٢٣رقم
من قانون المرافعات المصري ) ٣(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٦-٣(المواد : نظری) ٦(

 .من قانون االجراءات المدنیة الفرنسي) ٣١(والمادة 
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من قانون المرافعات ) ٢٠،١١٤(من قانون المرافعات العراقي والمادتان ) ٥٠(المادة : نظری) ١(
 .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي) ٥٦،٥٧،١١٤،٤٠٦(المصري والمواد 

 .١٩٨٣ لسنة ٩٠ قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني رقم من) ٧(المادة : نظری) ٢(
(3) JEAN VINCENT et SERGE GUINCHARD: Procédure civile, 24 éd, 

édition  Dalloz, Paris, 1999. P. 119. 
فتحي والي، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار النهضة، . عبد المنعم الشرقاوي ود. د) ٤(

 .١١٠، ص١٩٧٦القاهرة،
، ١٩٧٨ القاهرة، ،١ ط، دار الفكر العربي،ي راغب، مبادئ الخصومة المدنیةوجد. د) ٥(

  .١٠٣ص
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، ١٩٦١رمزي سیف، الوسیط في شرح قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د) ١(
 .١٠١ص

 .١٠٣، ص٢٠٠١مبادئ القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة،  وجدي راغب،.  د)٢(
، ١٩٨٠خلیل جریج، محاضرات في نظریة الدعوى، مؤسسة نوفل، بیروت، . د: ینظر) ٣(

فتحي والي، الوسیط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربیة، القاهرة، . ؛ د٧٤ص
  .٤٧-٤٦، ص١٩٩٣
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عبد الباسط جمیعي، شرح . ؛ د٥٠-٤٩ضیاء شیت خطاب، مصدر سابق، ص: ینظر) ١(
 .٢١٠، ص١٩٦٥دنیة، دار الفكر العربي، القاهـرة، قانون اإلجراءات الم

صالح الدین الناهي، الوجیز في المرافعات المدنیة والتجاریة، شركة الطبع والنشر . د: ینظر) ٢(
 .١٢٩، ص١٩٦٢األهلیة، بغداد، 

 ،٢ط، مطبعة المعارف،١ات، جسعدون ناجي القشطیني، أحكام المرافع. د: ینظر) ٣(
  .٩٨، ص١٩٧٦بغداد،

عبد الباسط جمیعي، مبادئ . ؛ د٣٥عبد المنعم الشرقاوي، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)٤(
محمد محمود إبراهیم، الوجیز في . ؛د١٨٨، ص١٩٨٠المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة،
  .٦١٢، ص١٩٨٣المرافعات، دار الفكر العربي، القاهرة، 

المدنیة، مطبعة جامعة الموصل، ادم النداوي، المرافعات . سعید مبارك ود. د: ینظر) ٥(
 .٥٣، ص١٩٨٤
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نبیل عمر، أصول المرافعات المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، . د: ینظر) ١(
  .٣٧٤،ص١٩٨٦

عباس العبودي، شرح أحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة، دار الثقافة، . د: ینظر) ٢(
 .١٨٧،ص٢٠٠٦عمان،

نظریة البطالن في قانون المرافعات، منشاة المعارف، اإلسكندریة، فتحي والي، . د: ینظر) ٣(
وجدي راغب، دراسات في المركز القانوني للخصم أمام القضاء المدني، . ؛ د١٤، ص١٩٥٩

مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، تصدرها كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد االول، 
یط في شرح قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، احمد السید صاوي، الوس. ؛ د٨٩، ص١٩٧٦

نبیل إسماعیل عمر، الوسیط في شرح . ؛ د١٧٩، ص٢٠٠٤دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 ؛١٩٤، ص١٩٩٩قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدید، اإلسكندریة، 

  :ینظرو
HENRY SOLUS et  ROGER PERROT: Droit judiciaire  prive, Tome.1, 
édition Sirey, Paris, 1991, P. 96-97.     
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نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في اتخاذ اإلجراء، منشأة المعارف، . د: ینظر) ١(
  .٣١، ص١٩٨٩اإلسكندریة،

ضیاء شیت خطاب، الوجیز في شرح قانون المرافعات المدنیة، مطبعة العاني، : ینظر) ٢(
 .٩٦، ص١٩٧٣بغداد، 

، ١٩٩١احمد حشیش، اعتبار الحجز كان لم یكن، مجلة روح القوانین، بال عدد، .  د:ینظر) ٣(
 .٥٠ص

 .٣٠٣عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٤(
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نبیل إسماعیل . ؛ د١٠وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ١(
ئیة واإلجراءات الموازیة، دار الجامعة الجدیدة، عمر، التكامل الوظیفي لألعمال اإلجرا

 .١٩، ص٢٠٠١اإلسكندریة، 
 . المعدل ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون اإلثبات العراقي رقم ) ١٠٥(المادة : تنظر) ٢(
 .٣٠٣عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٣(
 .٥٤ مصدر سابق، صآدم وهیب النداوي،. سعید مبارك ود. د: ینظر) ٤(
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  .٥٤فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د: ینظر ) ١(
االنصاري حسن النیداني، التنازل عن الحق في الدعوى، دار الجامعة، . د: ینظر )٢(

  .٥،ص ٢٠٠٩اإلسكندریة،
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  .١٩١عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ١(
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ذا كانت الخصومة غیر إ) عدم قبولها(المحكمة رد الدعوى  أوجب المشرع العراقي على )١(
 .من قانون المرافعات) ٨٠( في المادة متوجهة،

من قانون أصول ) ٦٥(من قانون المرافعات المصري والمادة ) ١١٥/٢(المادة : نظری )٢(
  .المحاكمات اللبناني

من ) ١١٣٩(لمادة ا:  تنظر كلیهما البائع والمشتريى الشفعة یجب أن ترفع علىفدعو )٣(
 .من القانون المدني المصري) ٩٤٣(القانون المدني العراقي والمادة 

إذ یشترط لجواز التصحیح أن یتم في ذات المیعاد الذي یحدده المشرع لرفع الدعوى إذا كان  )٤(
ًالمشرع قد حدد لرفع الدعوى میعادا، فعلى سبیل المثال أن اختصام الشفیع لباقي المشترین 

 المحدد لرفع هذه واعدع الدعوى یجب أن یتم خالل الم یكن قد إختصمهم في بدایة رفإذا لم
عید محمد القصاص، الخالفة في . د: ینظر. ٕالدعوى واال سقط الحق في هذا التصحیح

 ٣٧، ص١٩٩٦الصفة اإلجرائیة في المواد المدنیة والتجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
 ).٣(هامش رقم 

  .المذكرة اإلیضاحیة لمشروع قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري: رنظ ی )٥(
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 .٢٨فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د:  ینظر )١(
، دار الفكر العربي، القاهرة، ٢محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج. د: ینظر) ٢(

 .٢٢٢، ص١٩٨١
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وى في أصول المحاكمات المدنیة، منشورات المحامي الیاس أبو عید، نظریة الدع: ینظر) ١(
محمود السید التحیوي، الصفة غیر . ؛ د٢٠، ص٢٠١٠لبنان، -الحلبي الحقوقیة، بیروت

، ٢٠٠٣العادیة وآثارها في رفع الدعوى القضائیة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، 
ار الجامعة الجدیدة، إبراهیم الشریعي، الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، د. د ؛ ١٠٧ص

 .٥٤، ص٢٠٠٨اإلسكندریة، 
  .٣٨عید محمد القصاص، مصدر سابق، ص. د: ینظر )٢(
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من قانون المرافعات المصري ) ٣(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٦-٣(المواد : نظری) ١(
 .من قانون المرافعات الفرنسي) ٣١(والمادة 

من قانون اإلثبات المصري ) ١٠١(ت العراقي والمادة من قانون اإلثبا) ١٠٥(المادة : نظری) ٢(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني) ٣٠٣( والمادة ١٩٦٨لسنة ) ٢٥(رقم 
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  .من قانون اإلثبات العراقي) ١٠٦(المادة : نظری) ١(
 من قانون المرافعات) ١١٦(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٢٠٩/٣(المادة : نظری) ٢(

  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني )٦٣(المصري والمادة 
من القانون المدني المصري ) ٣٧١(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٤٢٠(المادة : تنظر) ٣(

  .١٩٤٩لسنة) ٨٤(من القانون المدني السوري رقم ) ٣٦٩( والمادة ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(رقم 
 .  قانون المرافعات العراقيمن) ٢٥٣/١(المادة : نظری) ٤(
من قانون المرافعات ) ١٠٣(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٧١٢(المادة : نظری) ٥(

من القانون المدني ) ٥٢١(من القانون المدني المصري والمادة  )٥٥٣(المصري والمادة 
  .السوري

من القانون المدني المصري  )٣٧٤(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٤٢٩(نظر المادة ی) ٦(
  .من القانون المدني السوري )٣٧٢(والمادة 
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 . المعدل١٩٥٩ لسنة ١٨٨من قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم ) ٨٦(المادة : نظری) ١(
أحمد علي الخطیب، شرح قانون األحوال الشخصیة أحكام المیراث، مدیریة الكتب . د: ینظر) ٢(

  . وما بعدها٤٨، ص١٩٨٢وصل، للطباعة والنشر، جامعة الم
سلمان بیات، : ً نقال عن٢٥/١/١٩٦١ في ١٩٦٠/ حقوقیة البصرة/ ٢٧٩٨رقم القرار ) ٣(

  .١٤٥، ص ١٩٦٢، شركة الطبع والنشر األهلیة، بغداد، ١القضاء المدني العراقي، ج
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ئ إبراهیم المشاهدي، المباد: ً نقال عن١٩/٨/١٩٦٣ في ١٩٦٣/ صلحیه/ ١٢٢٣رقم القرار ) ١(
القانونیة في قضاء محكمة التمییز قسم القانون المدني، مطبعة العمال المركزیة، بغداد، 

  . ٩، ص ١٩٨٨
  .من القانون المدني العراقي) ١٤٢(المادة : نظری )٢(
المحامي عبد العزیز السهیل، أحكام القضاء : ً، نقال عن ١٩٦٠/ حقوقیة/٧٢٧رقم القرار ) ٣(

، ص ١٩٦٢، مطبعة واوفسیت دار التضامن، بغداد، ١لمدني، جالعراقي على مواد القانون ا
١٦٧- ١٦٦.  
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 .٧١فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ١(
، نظریة االلتزام بوجه ٣عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج. د: ینظر) ٢(

 .٤١٥، ص١٩٥٨اهرة، عام، المجلد الثاني، آثار االلتزام، دار النهضة العربیة، الق
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 .٤٨٢وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مصدر سابق، ص. د: ینظر )١(
 .٤٠عید محمد القصاص، مصدر سابق، ص. د: ینظر )٢(
 .٥٥٩إبراهیم نجیب سعد، مصدر سابق، ص. د: ینظر )٣(
قل وال ینت: (من القانون المدني العراقي التي جاء فیها ما یأتي) ٢٠٥/٣(المادة : نظری )٤(

  ).التعویض عن الضرر األدبي إال إذا تحددت قیمته بمقتضى اتفاق أو حكم نهائي
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  .من قانون المرافعات العراقي) ٨٧- ٨٤(المواد : نظری )١(
نبیل اسماعیل عمر، الدفع بعدم القبول ونظامه القانوني، دار الجامعة، . د: ینظر) ٢(

  .٨١،ص٢٠٠٤االسكندریة، 
ًتبدأ شخصیة اإلنسان بتمام والدته حیا : (نون المدني العراقي علىمن القا) ٣٤(تنص المادة ) ٣(

  ).وتنتهي بموته
  .١١٢سعدون ناجي القشطیني، مصدر سابق، ص . د: ینظر) ٤(
، مطبعة ١،ج١ممدوح عبد الكریم حفظ، شرح قانون المرافعات المدنیة العراقي،ط. د: ینظر) ٥(

 .٧٣، ص١٩٧٢األزهر، بغداد،
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جاب أبراهیم السبعاوي، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث القاضي ح: ینظر) ١(
، العدد ١٣منشور في مجلة الرافدین للحقوق تصدرها كلیة الحقوق جامعة الموصل، المجلد

  .٩١، ص ١٦، السنة ٤٧
شرح قانون المرافعات المدنیة، محاضرات ألقیت على طلبة المعهد  صادق حیدر،: ینظر) ٢(

عبد الجلیل برتو، شرح قانون أصول المرافعات  ؛٢٠، ص١٩٨٦ي، بغداد، القضائي العراق
  ٣١ص ، ١٩٥٧المدنیة والتجاریة، الشركة اإلسالمیة للطباعة والنشر المحدودة، بغداد، 
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الشیخ أحمد إبراهیم، التركة والحقوق المتعلقة بها، بحث منشور في مجلة القانون : ینظر) ١(
  .٢٦٩سابعة، ص عدد اذار، السنة ال واالقتصاد،

  ).غیر منشور (٢٠٠٥ / ٧ / ٢٠ في ٢٠٠٥/ مدنیة منقول  / ٦٢٠ رقم القرار )٢(
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  ).غیر منشورین (٢٠٠٠ / ٨ / ١٧ في ٢٠٠٠ / ١م  / ١٢٩٧ / ١٢٩٦ رقم القرار )١(
  ).غیر منشور( ١٦/٧/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/ هیئة استئنافیة منقول/٦٥٥رقم القرار ) ٢(
 ).غیر منشور(٢٥/٢/٢٠٠١ي  ف٢٠٠٠/ منقول١م/٢٤٧١رقم ) ٣(
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  ).غیر منشور (٢٠٠٦ / ٦ / ١٥ في ٢٠٠٦ / ٢م / ٤٠٧ رقم القرار )١(
  ).غیر منشور(٢٠٠٥ / ١٢ / ١٧ في ٢٠٠٥ / ١ش / ٢٤٧٦ رقم القرار )٢(
 ١٩٥٩ لسنة ١٨٨من قانون األحوال الشخصیة العراقي رقم ) ١/٢( تقضي المادة)٣(

 .يمن القانون المدني العراق) ١/٢(والمادة
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  .٢٤مصدر سابق، ص، احمد علي الخطیب. د:  ینظر)١(
  .٢٦٩مصدر سابق، ص ، الشیخ احمد إبراهیم:  ینظر)٢(
  .٢٥- ٢٤ص ، مصدر سابق ، احمد الخطیب . د:  ینظر)٣(
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  .النص المقترح لمعالجة هذه المسألة في الفرع الثاني من هذا المطلب:  ینظر)١(
ة من التركة كالربع أو الخمس، فإن الموصى له یعد أما إذا كانت الوصیة بجزء یمثل نسب )٢(

ًفي هذه الحالة خلفا عاما مثل الوارث، فیخلف المتوفى في خصوماته القضائیة؛ نقال عن . د: ً
  ).١( هامش رقم ٤٣عید محمد القصاص، مصدر سابق، ص
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  .٢٦/٥/٢٠٠٤ في ٢٠٠٤/ب. ت /٢٤٠رقم القرار ) ١(
، ١٩٩١ اإلسكندریة، ،٩ط، منشأة المعارف، الدفوع أحمد أبو الوفا، نظریة.د: ینظر )٢(

 .٨٤٢ص
وجدي راغب، مبادئ القضاء . ؛ د٣٠٠فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٣(

 .٥٥٩إبراهیم نجیب سعد، مصدر سابق، ص. ؛ د٤٨٢المدني، مصدر سابق، ص
 .٥٥٩إبراهیم نجیب سعد، المصدر نفسه، ص. د: ینظر )٤(
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 .٣٠٠ي والي، الوسیط، مصدر سابق، صفتح. د: ینظر )١(
  .٤٨٢وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مصدر سابق، ص. د: ینظر )٢(
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  ).غیر منشور.(٢٣/٣/٢٠٠٦ في ٢٠٠٦/ الهیئة االستئنافیة عقار/٥٦٨رقم القرار ) ١(
  ).غیر منشور.(١٣/١/٢٠٠٩ في ٢٠٠٨/الهیئة االستئنافیة عقار /١١١رقم القرار ) ٢(
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 ).غیر منشور.(٢٢/٢/٢٠٠٦ في ٢/٢٠٠٥م/٢١٧٢رار رقم الق) ١(
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األنصاري حسن النیداني، الصلح القضائي، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، . د: ینظر) ١(
  .٣٠، ص٢٠٠١

  .١٤٢إبراهیم نجیب سعد، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٢(
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، دراسة مقارنة شرح أحكام قانون المرافعات المدنیةعباس زبون عبید العبودي، . د: ینظر) ١(
، ٢٠٠٠ومعززة بالتطبیقات القضائیة، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 

  .٢٩٤ص
محمود السید التحیوي، الشروط السلبیة لوجود الحق في الدعوى القضائیة، دار . د: ینظر) ٢(

من ) ٣٨٤/١(؛ وهذا ما نصت علیه المادة ٧٦٢، ص٢٠١٠الجامعة الجدیدة، االسكندریة،
ًتنقضي الخصومة تبعا النقضاء الدعوى : (نون اإلجراءات المدنیة الفرنسي إذ جاء فیهاقا

  ..... ).بالصلح والقبول والتنازل عن الدعوى
  .١٧٠ و٣٢األنصاري حسن النیداني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٣(
بق، محمود السید التحیوي، الشروط السلبیة لوجود الحق في الدعوى، مصدر سا. د: ینظر) ٤(

  .٧٥٧ص
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، ١٩٨٨توفیق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونیة، الدار الجامعیة، بیروت،. د: ینظر) ١(
؛ بیرك فارس الجبوري، حقوق الشخصیة وحمایتها المدنیة، رسالة ماجستیر، كلیة ٤٨٥ص

  .١٣، ص٢٠٠٤الحقوق جامعة الموصل،
، ١٩٧٠، جامعة الكویت، ٢ة، جعبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونی. د: ینظر) ٢(

محمد حسین منصور، نظریة الحق، دار الجامعة الجدیدة، االسكندریة، . ؛ د٢١٥ص
  . ٦٥، ص٢٠٠٩

مصطفى عبد الحمید عدوي، الوجیز في عقد الوكالة في القانونین المصري . د: ینظر) ٣(
 .١٢٦، ص١٩٩٧ المنوفیة، - واألمریكي، مطبعة حمادة، مصر

من القانون المدني ) ٢٢٢/٢(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٢٠٥/٣(المادة : نظر )٤(
 .١٩٧٦لسنة ) ٤٣(من القانون المدني األردني ) ٢٦٧/٢(المصري والمادة 

من القانون المدني ) ٥٠٠(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٦٢٣- ٦٢١(المادة : نظری )٥(
من ) ٥٢٨؛٥٢٧؛ ٥٢٤(دني األردني والمواد من القانون الم) ٥٧٨- ٥٧٦(المصري والمواد 

 .قانون الموجبات والعقود اللبناني
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 .١٢٧مصطفى عبد الحمید عدوي، مصدر سابق، ص. د: ینظر ) ١(
محمود السید التحیوي، الدعوى غیر المباشرة، دار الجامعة الجدیدة، . د: ینظر) ٢(

 .٥٩٠، ص٢٠١٠اإلسكندریة،
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من القانون المدني ) ب/٥٠٢(نون المدني العراقي والمادة من القا) ب/٦٢٣(المادة : نظری) ١(
من القانون المدني ) ٩٥٧(من القانون المدني األردني والمادة ) ٥٧٩/٤(المصري والمادة 

  .١٨٠٤الفرنسي لعام 
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، المجلد االول، ٧عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء . د: ینظر) ١(
 .٦٨٨، ص٢٠٠٤لى العمل، منشأة المعارف، االسكندریة، العقود الواردة ع
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 النظریة العامة - رمضان أبو السعود، الوسیط في شرح مقدمة القانون المدني. د: ینظر) ١(
  . وما یلیها٤٩٨- ٤٩٧، ص١٩٨٥للحق، الدار الجامعیة، بیروت، 

الحلبي، نبیل ابراهیم سعد، المدخل إلى القانون نظریة الحق، منشورات . د: ینظر) ٢(
 وما ٤٢محمد حسین منصور، مصدر سابق، ص .  وما یلیها، د٤١، ص٢٠١٠بیروت،

  .یلیها
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من القانون المدني المصري ) ٢٣٤(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٢٦٠(المادة : نظری )١(
من القانون المدني األردني ) ٣٦٥(من القانون المدني الفرنسي والمادة ) ١١٦٥(والمادة 

من القانون المدني ) ٢٣٥( والمادة من قانون الموجبات والعقود اللبناني) ٢٧٥(دة والما
 .السوري

 المعدل والمادة ١٩٨٠لسنة ) ٤٥(من قانون التنفیذ العراقي ذي الرقم ) ٦٢(المادة : نظری )٢(
من قانون المرافعات المصري والمواد ) ٣٠٦(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٢٤٨(
من قانون ) ٨٦٠( والمادة ٢٠٠٧لسنة ) ٢٥(من قانون التنفیذ األردني ذي الرقم ) ٣٠- ٢٧(

 .الموجبات والعقود اللبناني
  .من قانون المرافعات العراقي) ١٨- ١٧ف/ ٢٤٨(المادة : نظر ی) ٣(
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  .من قانون المرافعات العراقي) ٢٤٩(المادة : نظری )١(
، ١٩٨٩، جامعة بغداد، ١، ط١٩٨٠ لسنة ٤٥قم سعید مبارك، احكام قانون التنفیذ ر: ینظر) ٢(

  .١٤٠ص
  .من القانون المدني العراقي) ١٠٩٦(المادة : نظری) ٣(
  .١٤٠سعید مبارك، المصدر السابق، ص : ینظر) ٤(
 .١٣بیرك فارس حسین الجبوري، مصدر سابق، ص: ینظر) ٥(
 .٢١٥عبد الحي حجازي، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)٦(
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 .١١٧حسین منصور، مصدر سابق، صمحمد . د: ینظر  )١(
حسام الدین كامل األهواني، مبادئ القانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د: ینظر )٢(

 .١٥٨، ص١٩٧٥
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 .٢٤وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ١(
ن المرافعات محمود السید عمر التحیوي، شروط قبول الدعوى القضائیة في قانو. د: ینظر) ٢(

 دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، - المصري والمقارن 
 .١١٥، ص٢٠١٠
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 .من القانون المدني األردني) ٤٥٥(والمادة  من القانون المدني العراقي) ٤٣٢(المادة : نظری) ١(
من القانون المدني ) ٣٨٢/١(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٤٣٥/١(المادة : نظری) ٢(

  .من القانون المدني األردني) ٤٥٧/١(والمادة  المصري
من القانون ) ٢٨١/١( والمادة من القانون المدني العراقي) ٣١٦ و ٣٠٤( نظر المادتان ی) ٣(

من  )٢٨١/١(من القانون المدني األردني والمادة ) ٤١٨و٤١٥(والمادتان المدني المصري 
 .ريالقانون المدني السو
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   : وینظر.من قانون االثبات المصري) ١٠١(من قانون االثبات العراقي والمادة ) ١٠٥(نظر المادة ی )١(
HENRY SOLUS et  ROGER PERROT: t . 3. op. Cit.No.21.P19; ET RENE 
MOREL :Traite élémentaire de Procédure civile, 2éd, édition Sirey, Paris, 
1949. No. 608.  

من القانون المدني المصري ) ٣٠٠(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٣٣٦(نظر المادة ی) ٢(
  .من القانون المدني األردني) ٤٤١(من القانون المدني السوري والمادة ) ٣٠٠(والمادة 

محمود مصطفى یونس، عدم تجزئة الطعن في المواد المدنیة والتجاریة، دار . د: ینظر) ٣(
  .١٢، القاهرة، دون ذكر سنة الطبع، ص النهضة العربیة

یجوز لكل خصم أن یطلب من : (من قانون المرافعات العراقي على أن) ٦٩/٢(تنص المادة ) ٤(
  ).المحكمة إدخال من یصح اختصامه فیها عند رفعها أو لصیانة حقوق الطرفین أو أحدهما
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من ) ٨٢٩ و٨٢٨(مادتان من القانون المدني العراقي وال) ١٠٦٥و١٠٦٤(نظر المادتان ی )١(
  .من القانون المدني األردني) ١٠٣٥و١٠٣٤(والمادتان  القانون المدني المصري
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من قانون المرافعات ) ١٣٠(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٨٤(المادة : نظری) ١(
من ) ٣٧٠/١(من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني والمادة ) ٥٠٥(المصري والمادة 

 .انون اإلجراءات المدنیة الفرنسيق
، مطبعة العاني، بغداد، ٢عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنیة، ج. د: ینظر) ٢(

 .٣٩٣،ص١٩٧٢
 ).غیر منشور. (٤/٨/١٩٩٧ في ١٩٩٧/ ب. ت/ ٨٦٨رقم القرار ) ٣(
انون المرافعات من ق) ١٣٣(من قانون المرافعات العراقي المادة ) ٢- ٨٦/١(المادة : نظری) ٤(

من ) ٣٧٣(من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني والمادة ) ٥٠٨(المصري والمادة 
 .قانون االجراءات المدنیة الفرنسي
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من قانون المرافعات ) ١٣٤(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ٨٧(المادة : نظری) ١(
من ) ٣٨٦(مدنیة اللبناني والمادة من قانون أصول المحاكمات ال) ٥٠٩(المصري والمادة 

  .قانون االجراءات المدنیة الفرنسي
  .الفرع الثاني من المطلب الثالث من المبحث األول: رظین) ٢(
إبراهیم نجیب . ؛ د٣٤٤عبد الباسط جمیعي، مبادئ المرافعات، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)٣(

عشماوي، قواعد المرافعات عبد الوهاب ال. ؛ محمد العشماوي ود٦٠٨سعد، مصدر سابق، ص
  .٣٥٤، ص١٩٥٧، المطبعة النموذجیة، القاهرة، ٢في التشریع المصري والمقارن، ج
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  : ینظر كذلك.٥٣٤فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)١(
JEAN VINCENT et SERGE GUINCHARD,: Op .Cit,ed1978, P.238. 

  .٥٣٦فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص:  ینظر)٢(
وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، مصدر سابق، . د:  ینظر)٣(

  .١٨٨ص
  .٥٣٧فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)٤(
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عبد الوهاب . ؛ محمد العشماوي ود١٩٨احمد السید الصاوي، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)١(
وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني، . ؛ د٣٤٧العشماوي، مصدر سابق، الجزء الثاني، ص

  .٢٤٣مصدر سابق، ص
محمود محمد هاشم، استنفاد والیة القاضي المدني، بحث منشور في مجلة . د:  ینظر)٢(

  . وما بعدها٦٠، ص١٩٨١المحاماة، العدد الخامس والسادس، السنة الحادیة والستون، 
. ؛ د٧٤دني، مصدر سابق، صمحمود محمد هاشم، استنفاد والیة القاضي الم. د:  ینظر)٣(

و فكرة عامة للقضاء الوقتي في قانون المرافعات، بحث منشور في مجلة حوجدي راغب، ن
العلوم القانونیة واالقتصادیة، تصدرها كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد األول، السنة 

  . وما بعدها٢١٢الخامسة عشر، ص
، منشأة المعارف، ٤ في قانون المرافعات، طاحمد أبو الوفا، نظریة األحكام. د:  ینظر)٤(

وجدي راغب، جواز الطعن المباشر في األحكام الصادرة . ؛ د٦٧١، ص١٩٨٠اإلسكندریة، 
في طلبات وقف النفاذ المعجل، بحث منشور في مجلة العلوم القانونیة واالقتصادیة، تصدرها 

  .٢٥٩، ص١٩٧٥كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، السنة السابعة عشر، 
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محمود السید التحیوي، إجراءات رفع الدعوى األصل واالستثناء، دار الجامعة . د:  ینظر)١(
  .٣١٠، ص٢٠٠٣الجدیدة للنشر، اإلسكندریة، 

محمود محمد هاشم، قانون . ؛ د٣٩٧فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق، ص. د:  ینظر)٢(
الدفوع، مصدر سابق، احمد أبو الوفا، نظریة . ؛ د٢٤١القضاء المدني، مصدر سابق، ص

احمد السید الصاوي، مصدر . ؛ د٦٣٤إبراهیم نجیب سعد، مصدر سابق، ص. ؛ د٧٣ص
  :؛ كذلك ینظر١٩٨سابق، ص

JEAN VINCENT et SERGE GUINCHARD,: Op .Cit, P. 1078.  
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من قانون المرافعات ) ٢١١(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ١٦٩(نظر المادة ی) ١(
من ) ٢١٩(من قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني والمادة ) ٦١٤(مادة المصري وال

  .قانون اصول المحاكمات السوري
قانون اصول  من) ٦١٩(من قانون المرافعات المصري والمادة ) ٢١٦(تقابلها المادة ) ٢(

  .من قانون اصول المحاكمات السوري) ٢٢٣(والمادة  المحاكمات المدنیة اللبناني
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من قانون المرافعات ) ٢١٥(من قانون المرافعات العراقي والمادة ) ١٧١(ظر المادة نی) ١(
من ) ٢٢٢(من قانون اصول المحاكمات المدنیة اللبناني والمادة ) ٦١٨(المصري والمادة 

  .قانون اصول المحاكمات السوري
 فتحي والي، الوسیط، مصدر سابق،. ؛ د٧٧١رمزي سیف، مصدر سابق، ص. د: ینظر) ٢(

عبد التواب مبارك، أصول . ؛ د٨٠١؛ أحمد السید صاوي، مصدر سابق، ص٦٨٤ص
نبیل اسماعیل . ، د٥٥٩، ص٢٠٠٥، دار النهضة العربیة، القاهرة، ١القضاء المدني، ط،

  .٥٢٦، ص٢٠٠٤عمر، الوسیط في الطعن باالستئناف، دار الجامعة، االسكندریة، 
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  .٧٣٢، مصدر سابق، صأحمد أبو الوفا، نظریة األحكام. د: ینظر) ١(
  .نظر القرارات التي أوردناها في الفرع الثاني من المطلب الثالث من المبحث األولی) ٢(
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