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دراســـة ) نیـــةتأجیـــل المرافعـــة فـــي الـــدعوى المد(بحـــث مـــستل مـــن رســـالة الماجـــستیر الموســـومة (*) 
 *** ٢٢/٥/٢٠١٢ أسـتلم البحـث  فـي مقارنة، المقدمة إلى كلیـة الحقـوق جامعـة الموصـل

  . .٢٢/٥/٢٠١٢قبل للنشر في 
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ABSTRACT 
       Abuse of right becomes one of the general theories 
predominating all braches of law.This theory argues that the 
legal determination of rights and the means for protecting 
them have not been sufficient for achieving security and 
stability for legal formalities  and centres among individuals. 
Indeed there must be means ensuring the use of these rights 
according to the scope and limits of use .Therefore one may 
use his right in away that causes harm to others ; it is 
considered abuse of right but in away that contradicts the end 
drawn by law for such right. Hencethe one using this right is 
called as abusing the right.                                                          

   Abuse in pleading is deemed to be amore serious danger on 
rights in that it causes an increase in expenses and waste in 

time as a result of slow procedures due to the repetition of 
postponement resulting from mere procrastination deemed to 

be its abuse causing harm to the parties.   
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ـــر) ١( ــ ـــق .د: ینظــ ــ ـــتعمال الحـــ ــ ـــي اســـ ــ ــ ــسف ف ــ ــ ــة للتعــ ــ ــ ــة العامــ ــ ــ ــواب، النظریـ ــ ــ ـــد التــ ــ ـــراهیم عبـــ ــ ــ ــد إب ــ ــ احمــ
،التعـــسف فـــي إبـــراهیم أمـــین النفیاوي. ؛ د٢٠٠٥،دار النهـــضة العربیـــة،القاهرة،١اإلجرائـــي،ط

ـــي،ط ــ ــ ــ ــ ــ ـــة،القاهرة،١التقاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــضة العربیـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد اهللا . ؛ د٢٠٠٦،دار النهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــد عبـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــب احمــ ــ ــ ــ ــ ــ نجیـــ
 ٢٠٠٦الجبلي،التعـسف فـي اسـتعمال الحـق اإلجرائـي، المكتـب الجـامعي الحـدیث، صــنعاء، 

 -علــي عبیــد عویــد الحدیــدي ، التعــسف فــي اســتعمال الحــق اإلجرائــي فــي الــدعوى المدنیــة.
   .٢٠٠٧قدمة إلى كلیة الحقوق ،جامعة الموصل ،دراسة مقارنة،رسالة ماجستیر م
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مـن القـانون المـدني ) ١١٥٦-١١٥٤(من قانون المرافعـات العراقـي والمـواد ) ١١(المادة:ینظر) ١(
ــة لحقـــوقهم وتقابلهـــا المــــواد  ــراد حمایــــة وقائیـ ــنح األفـ ــي تمـ ــي والتـــي رســـمت الوســــائل التـ العراقـ

  ..من القانون المدني المصري ) ٩٦٧-٩٥٨(
  .من القانون المدني المصري) ٥(من القانون المدني العراقي والمادة ) ٧/٢(المادة : ینظر) ٢(
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  .من قانون المرافعات المصري ) ٣(المادة : ینظر) ١(
  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني ) ٣/١(المادة : ینظر) ٢(
  .من قانون االجراءات الفرنسي) ١ /٣٢(المادة : ینظر) ٣(
، مـصادر االلتــزام،دار ٢عبـد الـرزاق الـسنهوري، الوسـیط فــي شـرح القـانون المـدني ،ج.د: ینظـر) ٤(

ــة،القاهرة، ــال .د .٩٥٥،ص١٩٦٤النهــــضة العربیــ ـــاءة فــــي المجــ ــي، اإلسـ ـــط جمیعــ عبــــد الباسـ
  ..٢٤٤، ص١٩٨٣اإلجرائي ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،عدد خاص ،
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  .٧٢٢-٧٢١، ص١٩٥٧ النهضة العربیة،القاهرة،حسن كیره، أصول القانون، دار.د: ینظر) ١(
أنـــور ســـلطان، نظریـــة التعـــسف فـــي اســـتعمال حـــق الملكیـــة،بحث منـــشور فـــي مجلـــة .د: ینظـــر) ٢(

نبیــل إبــراهیم ســعد،المدخل لدراســة . ؛د٧٨، ص١٩٤٧القــانون واالقتــصاد،بدون ذكــر العــدد،
  .٣١٦،ص٢٠٠١نظریة الحق،منشأة المعارف،اإلسكندریة،-القانون

  ٢٤٣،ص١٩٧٧فتحي الدریبي، نظریة التعسف في استعمال الحق،طبع دمشق،.د:ر ینظ) ٣(
ــحیح ) ٤( ــ ــرح صـــ ــ ــي شــ ــ ــاري فــ ــ ــ ـــتح الب ــ ـــسقالني ،فــ ــ ـــر العـ ــ ـــن حجـ ــ ــي بـ ــ ــن علـــ ــ ــ ـــد ب ــ ـــافظ احمـ ــ ــام حـ ــ األمــ

  .٣٦٨،ص٢٠٠٠،مكتبة دار السالم،الریاض،٣،ط٤البخاري،ج
  ).٣١(سورة األعراف ،اآلیة ) ٥(
ضـرار ونظریـة التعـسف فـي اسـتعمال الحق،بحـث محمـد زكـي عبـد البر،ألضـرر وال . د: ینظر) ٦(

  .٤٦، ص١٩٨٦منشور في مجلة القانون واالقتصاد، بال عدد ،
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  .٧٤علي عبید عوید،مصدر سابق، ص:ینظر) ١(
  .٢٠٠فتحي الدریبي ،مصدر سابق ، ص.د:ینظر) ٢(
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ــسؤولیة المدنیــــة الناجمـــة عــــن التعـــسف فــــي .د:ینظـــر) ١( ــي عبیــــد عوید،المـ ــازم خالــــد ،علـ ــواف حـ نــ
تعمال الحق اإلجرائي ،بحث منشور في مجلة الرافـدین للحقوق،تـصدر عـن كلیـة الحقـوق اس

  .١١٣ ،ص٢٠١٠ ،٤٤جامعة الموصل،العدد
  .٣٢٣نبیل إبراهیم سعد،مصدر سابق ،ص.د: ینظر) ٢(
ــري،د.عبـــد المجیـــد الحكـــیم،د.د:ینظـــر) ٣( ــاقي البكـ ــد البـ ــة .عبـ ــشیر،الوجیز فـــي نظریـ ــد طـــه البـ محمـ

ـــانون ــي القـ ــدني العراقــــيااللتــــزام فــ ــزام،ج- المــ ــة ١مــــصادر االلتــ ــب للطباعــ ـــسة دار الكتــ ،مؤسـ
  .٢٣٢،ص١٩٨٠والنشر،جامعة الموصل،
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  .٧٥علي عبید عوید ،مصدر سابق، ص:ینظر) ١(
مـن قـانون المرافعـات المـصري ) ٧٦(من قـانون المرافعـات العراقـي والمـادة ) ٥٢(المادة :ینظر) ٢(

  .دنیة األردنيمن قانون أصول المحاكمات الم) ٦٥(والمادة 
  .من قانون المرافعات العراقي) ٤٤/١(المادة : ینظر) ٣(
  .١١٣٣حسن كیره، مصدر سابق، ص.د:ینظر) ٤(
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  .من قانون المرافعات المصري) ١٨٨(ینظر أیضا المادة ) ١(
  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي) ٣٢/١(المادة : ینظر) ٢(
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مـن قـانون أصـول المحكمـات ) ٣/١(ات المـصري والمـادة من قانون المرافعـ) ٣(المادة : ینظر) ١(
  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي) ٣٢/١(المدنیة األردني والمادة 

ومــن األمثلــة علــى وجــود التعــسف فــي التأجیــل رغــم وجــود مــصلحة للخــصم طالــب التأجیــل مــا ) ٢(
  .من قانون المرافعات المصري) ٩٧(نصت علیة المادة 

،دار النهــضة ٣مــود جمــال الــدین زكــي، الــوجیز فــي النظریــة العامــة لاللتزامــات،طمح.د: ینظــر) ٣(
  .٢٣٥، ص١٩٧٨العربیة ،القاهرة،

تعنـــي هـــذه الفكـــرة أن تـــصرف الـــشخص قـــد بنـــي علـــى أســـباب معقولـــة وبحـــسن نیـــة حتـــى وأن ) ٤(
ترتــب علیــة ضـــرر للغیــر وهــو فـــي مجــال التأجیـــل تــأخیر الفــصل فـــي الــدعوى ینظر؛المـــادة 

  .من القانون المدني المصري) ١٦٧( من القانون المدني العراقي والمادة )٢١٥/٢(
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ًحیث قد تؤجل المحكمة المرافعة التخاذ أجـراء المعاینـة وفقـا لـسلطتها التقدیریـة بموجـب المـادة ) ١(
ــا تكـــون المـــصلحة ) ١٧( مـــن قـــانون اإلثبـــات العراقـــي ثـــم تعـــدل عـــن إجـــراءات المعاینـــة فهنـ

ه اإلجـراءات مـن تـأخیر للفـصل فـي الـدعوى بـسبب التأجیـل ومـع هـذا منتفیة ما أدت ألیه هـذ
  .ال یمكن القول أن المحكمة قد تعسفت في اللجوء إلى التأجیل

ــم ) ٢( ــز رقــ ــة التمییــ ــستعجل/١٧٢٨قــــرار محكمــ ـــد ١٥/١٠/١٩٦٧ فــــي ١٩٦٧/مــ ـــه عبـ  إشــــار  ألیـ
لعــاني بغــداد، ،مطبعــة ا٢الــرحمن العــالم ، شــرح قــانون المرافعــات المدنیــة، مطبعــة العــاني،ج

  .٢١٤، ص١٩٧٢
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ـــم ) ١( ــز رقـ ــة التمییــ ـــرار محكمــ ـــي ٣/١٩٧٠ح/٢٨٨قـ ـــرحمن ١١/٣/١٩٧٠ فـ  إشــــار  ألیــــه عبــــد الـ
  .٢١٥،مصدر سابق ، ص٢العالم ،ج

ــر) ٢( ــرة : ینظــ ــم ) أ/٣(الفقــ ــادة الثــــورة المنحــــل رقــ ــرار مجلــــس قیــ ــن قــ ــي الوقــــائع ) ١٨(مــ ــشور فــ المنــ
  .٢٤/٣/١٩٩٧ في ٣٦٦٢العراقیة بالعدد 
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ــم قــــرار ) ١( ــز رقــ ــة التمییــ ــراهیم ٢٦/٤/١٩٧٣ فــــي ٩٧٣/مدنیــــة ثالثــــة/١١١محكمــ ــه إبــ ــار  ألیــ  إشــ
ــة  ــانون المرافعـــات، مطبعـ المـــشاهدي ،المبـــادئ القانونیـــة فـــي قـــضاء محكمـــة التمییـــز قـــسم قـ

  .١٠٦، ص١٩٩٠الجاحظ، بغداد، 
ـــة ،د) ٢( ــ ــابي للمحكمــ ــ ــدور االیجـــ ــ ــ ــــصوص الـ ــ ـــر بخـ ــ ــانون .ینظــ ــ ــ ــام قـ ــ ــ ــرح أحكـ ــ ــ ــودي ،شـ ــ ــ ــاس العبـ ــ ــ عبـ

  .٨٠، ص١٩٩٧ جامعة الموصل، ،٢اإلثبات،ط
  .١٦٢ ،ص٢٠٠٣طلعت دویدار ، تأجیل الدعوى، منشأة المعارف، اإلسكندریة، .د:ینظر) ٣(
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ـــر) ١( ــي ،دار النهـــــضة .د:ینظــ ـــي التقاضـــ ــبطء فــ ــاهرة الـــ ـــه وظـــ ـــدعى علیــ ـــدقي محمود،المــ ــد صــ احمـــ
  .٣٤ ،ص١٩٩٤العربیة ،القاهرة ،

  .قيمن قانون المرافعات العرا) ٥٩/١(المادة : ینظر) ٢(
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 إشـار  ألیـه إبـراهیم المـشاهدي ٢٩/٩/١٩٦٦ فـي ٩٦٦/حقوقیـة/٦١قرار محكمـة التمییـز رقـم ) ١(
  .١٠٥،مصدر سابق، ص

، منــشأة المعــارف، اإلســكندریة، ١وجــدي راغــب ،النظریــة العامــة للعمــل القــضائي ،ج.د: ینظــر) ٢(
  .٦٤٥، ص١٩٧٤



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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، ١٩٩٥ النهــضة العربیــة ،القــاهرة ،،دار١جمیــل الــشرقاوي،النظریة العامــة لاللتــزام ،ج.د:ینظــر) ١(
  .٣٠١ص

ـــم ) ٢( ــنقض المــــصریة رقـ ــ ــة ال ـــرار محكمــ ــي ٤٥٦قـ ــن فــ ــدین ١/٦/١٩٨٣ طعــ ــ ــز ال ــه عــ ــار  ألیــ  إشــ
عبــد الحمیــد الــشواربي، المــسؤولیة المدنیــة فــي ضــوء الفقــه والقــضاء، مطبعــة .الدناصــوري ،د

  .١١٢٦ ،ص١٩٨٨القاهرة الحدیثة، القاهرة، 
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  . قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسيمن) ٣٢/١(المادة : ینظر) ١(
عمــار ســعدون المـــشهداني ،مــصاریف الــدعوى وأساســها القـــانوني ،بحــث منــشور فـــي .د:ینظــر) ٢(

 ، ٢٠٠٦ ،٣٠مجلــة الرافــدین للحقــوق ،تــصدر عــن كلیــة الحقــوق جامعــة الموصــل ،العــدد 
  .٨٤ص

 قــانون المرافعــات مــن) ٣١(حــسب المــادة ) الحكــم البــدائي(یــستخدم المــشرع العراقــي مــصطلح ) ٣(
) ٤٢(حــسب المـــادة ) الحكـــم االبتــدائي(العراقــي، بینمــا یــستخدم المـــشرع المــصري مــصطلح 

  .من قانون المرافعات المصري
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ــي ) ١( ــ ــ ــ ــم ف ــ ــ ــ ــــصریة رق ــ ـــنقض المـــ ــ ــ ـــة الـ ــ ــ ـــرار محكمـ ــ ــ ــه د٣/٤/١٩٥٢قـ ــ ــ ــ ــار  ألی ــ ــ ـــین . إشـــ ــ ــ ــراهیم أمــ ــ ــ ــ إب
، بــدون ١ات، طدراســة مقارنــة فــي قــانون المرافعــ-النفیاوي،مــسؤولیة الخــصم عــن اإلجــراءات

  .٨٧٣ص ، ١٩٩١ذكر مكان النشر،
ســعدون العــامري،تعویض الــضرر فــي المــسؤولیة التقصیریة،منــشورات مركــز البحـــوث .د:ینظــر) ٢(

  .١٤ ، ص١٩٨١القانونیة ،بغداد ،
ــم ) ٣( ــ ــ ــ ــــصریة رق ــ ـــنقض المــ ــ ــ ـــة الــ ــ ــ ـــرار محكمـ ــ ــ ــي ٢٤١قـ ــ ــ ـــن د١٦/٦/١٩٤٧ فـــ ــ ــ ـــال عـ ــ ــ ـــعدون .ً نقـ ــ ــ ســ

  .١م  هامش رق١٥-١٤العامري،المصدر السابق، ص
،دار ابـــن ١محمـــد ســكحال المجـــابي ،أحكــام عقـــد البیــع فـــي الفقــه اإلســـالمي المــالكي،ط:ینظــر) ٤(

  .١٧١، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢لبنان،-حزم ،بیروت
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وجـــدي راغب،دراســـات فـــي مركـــز الخـــصم أمـــام القـــضاء المـــدني ، بحـــث منـــشور فـــي .د:ینظـــر) ١(
  .٢٢٤ ،ص١٩٧٦، ١مجلة العلوم القانونیة واإلقتصادیة، العدد 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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مفهـــوم المخالفـــة ،یعنـــي أعطـــاء حالـــة غیـــر منـــصوص علـــى حكمهـــا یكـــون عكـــس الحكـــم فـــي ) ١(
عبــد البــاقي البكــري ،زهیــر .د:ینظــر.الحالــة المنــصوص علیهــا الخــتالف العلــة فــي الحــالتین 

  .١٢٧ ،ص١٩٨٠البشیر ،المدخل لدراسة القانون ،طبع جامعة بغداد ،
، منــشأة ٢ظریــة األحكــام فــي قــانون المرافعــات، طاحمــد أبــو الوفــا ،نظریــة األحكــام ،ن.د: ینظــر) ٢(

  .١٥٣، ص١٩٦٤المعارف، األسكندریة، 
ــم ) ٣( ــ ــز رقـ ــ ــة التمییـ ــ ــرار محكمـ ــ ـــة /٥٥٩قـ ــة ثالثــ ــ ــي ٧٣/مدنیـ ــ ــراهیم ٨/٩/١٩٧٣ فـ ــ ــه إبـ ــ ـــار  ألیـ  إشــ

  .١٠٦المشاهدي ،مصدر سابق ، ص
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لمـشاهدي  إشـار  ألیـه إبـراهیم ا٤/٤/١٩٦٥ فـي ٦٥/حقوقیـة/٢٣٤٣قرار محكمـة التمییـز رقـم ) ١(
  .١٠٤، مصدر سابق ،ص 

ــر) ٢( ــاة .د:ینظــ ــة المحامــ ــ ــي مجل ــشور فــ ـــث منــ ــة ،بحـ ــدعوى الكیدیــ ــاب ،الــ ـــد الوهــ ـــدین عبـ ــالح الـ صــ
  .٩٠٦ ، ص١٩٥٤ ،٦المصریة تصدر عن نقابة المحامین المصریین ،العدد 

ــة بغــــداد، .د: ینظـــر) ٣( ــع جامعـ ــات المدنیـــة ، طبـ -٢٠٤، ص١٩٨٨ادم وهیـــب النـــداوي، المرافعــ
٢٠٥.  
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  .٤٢طلعت دویدار ،مصدر سابق ، ص.د:نظری) ١(
  .من قانون المرافعات العراقي) ٢٨٦/٣(المادة : ینظر) ٢(
ـــم ) ٣( ــنقض المـــــصریة رقــ ــة الـــ ــ ــرار محكمـ ــة ٢٨قـــ ــ ـــد هبـ ــشار احمــ ــ ـــن المستـ ـــال عــ ـــة  نقــ ــسنة الرابعــ ــ ً الـ

ـــام  ــث فــــي األحكـ ــا ،الكتــــاب الثالــ ــي أربعــــین عامــ ــات فــ ــي المرافعــ ــنقض فــ ــوعة مبــــادئ الــ ً،موســ
   .١٩ ،ص١٩٧٩نشورات عالم الكتب ،القاهرة ،،م١واألوامر ،ط
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  .من قانون المرافعات النافذ) ٦٢/٢(وتقابلها المادة ) ١(
 إشــار ألیــه عبــد الــرحمن ١١/١٢/١٩٧٦ فــي ٩٦٧/حقوقیــة/١٣٠٢قــرار محكمــة التمیــز رقــم ) ٢(

  .٢١٩،مصدر سابق ،ص٢العالم ،ج
ي اجـــراءات التقاضـــي، دار ِاحمـــد محمـــود صـــدقي ،المـــدعى علیـــه وظـــاهرة الـــبطء فـــ. د: ینظـــر) ٣(

  .٧٤ ، ص١٩٩٤النهضة العربیة القاهرة، 
ــر) ٤( ـــادة : ینظــ ــادة ) ٦٢/٣(المـ ــي والمــ ـــات العراقــ ــانون المرافعـ ـــات ) ٩٨(مــــن قــ ـــن قــــانون المرافعـ مـ

  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة األردني) ٧٧(المصري والمادة 
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ـــر) ١( ــ ـــصدر.د: ینظــ ــ ــة ،مــ ــ ــات المدنیـــ ــ ــ ـــداوي ،المرافعـ ــ ــب النــ ــ ــ ـــابق ، صادم وهیـ ــ ـــاس .د .٢٠٥ ســ ــ عبــ
العبودي ،تبسیط إجراءات الـدعوى المدنیـة ،بحـث منـشور فـي مجلـة الرافـدین للحقـوق، العـدد 

  .٨٨ ، ص١٩٩٧، ٢
ــارك ،د.د: ینظـــر) ٢( ــریم مبـ ــعید عبـــد الكـ ــة .سـ ــة، طبـــع جامعـ ــداوي ،المرافعـــات المدنیـ ــب النـ ادم وهیـ

  .١٤٥ ،ص ١٩٨٤بغداد، 
ــم ) ٣( ـــز رقـــ ــة التمییــ ــ ــرار محكمـ ـــة/٢٤قـــ ـــةحقوقیــ ـــي ٩٧٠/ ثانیــ ــراهیم ٤/٣/١٩٧٠ فــ ــ ـــه إبـ ــار  ألیــ ــ  إشـ

  .١٠٥المشاهدي ،مصدر سابق ، ص
ــم ) ٤( ـــز رقـــ ــة التمییــ ــ ــرار محكمـ ـــة/٢٤قـــ ـــة ثانیــ ـــي ٩٧٠/حقوقیــ ــراهیم ٤/٣/١٩٧٠ فــ ــ ـــه إبـ ــار  ألیــ ــ  إشـ

  .١٠٥المشاهدي ، مصدر سابق ،     ص
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 لعربیــةأسـامة احمــد شـوقي الملیجـي ،مجلــس تأدیـب وصـالحیة القــضاة ،دار النهـضة ا.د:ینظـر) ١(
  .٥٠ ، ص٢٠٠٥،القاهرة ، 

  .من قانون المرافعات العراقي) ٦٢/٤(المادة : ینظر) ٢(
  .من قانون المرافعات العراقي) ٥٤(المادة : ینظر) ٣(
  .من قانون المرافعات العراقي) ١٨٠/٢(المادة : ینظر  )٤(
  .من قانون المرافعات العراقي) ١٩٠/١(المادة : ینظر ) ٥(
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ـــة ا) ١( ـــرار محكمــ ـــم قـ ــز رقـ ــة /٢٤٩٨لتمییـــ ــة رابعـــ ـــي ١٩٧٥/مدنیـــ ــه ٢٩/١٢/١٩٧٥ فـ ـــار  ألیـــ  إشــ
  .١٠٩إبراهیم المشاهدي ،مصدر سابق ، ص
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ــر) ١( ــر .د:ینظــ ــات الجدیــــد ،دار الفكــ ــي قــــانون المرافعــ ــات فــ ــي ،مبــــادئ المرافعــ ــد الباســــط جمیعــ عبــ
فـــارس علــي عمــر الجرجـــري ،التبلیغــات القـــضائیة .؛ د٤١٢،  ،ص١٩٨٠العربــي، القــاهرة، 

  .٥٤ ، ص٢٠٠٧، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ١ا في حسم الدعوى المدنیة، طودوره
 ٢٨/٦/١٩٩٠ فــي ٩٩٠/مــستعجل/٢٩٣قــرار محكمــة اســتئناف بغــداد بــصفتها التمییزیــة رقــم ) ٢(

ــا العملیـــة،  ًنقـــال عـــن القاضـــي مـــدحت المحمـــود ، شـــرح قـــانون المرافعـــات المدنیـــة وتطبیقاتهـ
  .٢٧ ، ص١٩٩٤، بغداد،١ج
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، منــشأة المعــارف، اإلســكندریة، ١نبیــل إســماعیل عمــر، إعــالن األوراق القــضائیة، ط. د:ینظــر) ١(
  .١٤٧ ،ص ١٩٨١

عزمــي عبــد الفتــاح ، نحــو نظریــة عامــة لفكــرة الــدعوى أمــام القــضاء المــدني ، بــدون .د: ینظــر) ٢(
  .٢٣٩ ، ص ١٩٨٦ذكر مكان النشر، 

 الغیــاب لتــأخیر حـسم الــدعوى حیــث ال وال بـد مــن اإلشـارة إلــى أن المــدعي قـد یلجــأ إلــى وسـیلة) ٣(
القاضــي رحــیم :یحــضر أي جلــسة لكــي یــسلك طریــق االعتــراض علــى الحكــم الغیــابي ینظــر
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––








                                                               

العكیلي ،االعتراضان االعتراض علـى الحكـم الغیـابي واعتـراض الغیـر فـي قـانون المرافعـات 
اض  ؛أجیـــاد الـــدلیمي ،رد االعتـــر١٦المدنیـــة ،مكتبـــة صـــباح ،بغـــداد ،بـــدون ســـنة طبـــع ،ص 

ًشــكال ،بحــث منــشور فــي مجلــة الرافــدین للحقوق،تــصدر عــن كلیــة الحقــوق جامعــة الموصــل 
  .٢٢٤-٢٢٣ ،ص٢٠٠٧ ،٣٣،العدد

  .من قانون المرافعات العراقي ) ٢٠و١٨(المادتان : ینظر) ١(
مـــن قـــانون أصـــول ) ٩-٨(مـــن قـــانون المرافعـــات المـــصري والمـــواد ) ١١-١٠(المـــواد : ینظـــر) ٢(

  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي ) ٦٦١-٦٥٨( ألردني والمواد المحكمات المدنیة ا
  .من قانون المرافعات العراقي ) ٥٩/١(المادة : ینظر) ٣(



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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علــي عــوض حــسن ،إجــراءات التقاضــي الكیدیــة وطــرق مواجهتهــا ،دار المطبوعــات .د: ینظــر) ١(
   .٧٦ ، ص١٩٩٦الجامعیة ،اإلسكندریة ،
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  ).٥٩( النص المقترح للفقرة األولى من المادة یقصد بالغرامة الوارد في )١(
من قـانون المرافعـات المـصري والتـي تـشترط تقـدیم الـدفوع ومـستنداتها قبـل ) ٦٥(المادة : ینظر )٢(

  .ثالثة أیام على األقل من الموعد المحدد لنظر الدعوى 
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  .من قانون أصول المحكمات المدنیة األردني ) ٧٢(المادة : ینظر) ١(
  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي ) ٣٢/١( المادة :ینظر) ٢(
دراســة مقارنــة ،رســالة -جلیــل الــساعدي ،كفالــة حــق الــدفاع أثنــاء نظــر الــدعوى المدنیــة: ینظــر) ٣(

عبـد الباسـط جمیعـي . ؛ د٨١ ،ص١٩٩٣ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ،جامعة بغداد ،
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––






–













                                                               

ــي م ــ ــشور فــ ــ ـــث منــ ـــي ،بحـــ ــ ـــال اإلجرائـ ـــي المجـــ ــ ــاءة فـ ــ ـــدد ،اإلســ ــ ـــصاد، عـ ــ ــانون واإلقتـ ــ ــة القــ ــ ــ جل
  ٢٢٤،  ، ص١٩٨٣خاص

إبــراهیم أمــین النیفــاوي ،مــسؤولیة الخــصم عــن اإلجــراءات ،دراســة مقارنــة فــي قـــانون .د: ینظــر) ١(
   .٢٥٠ ،ص١٩٩١، دون مكان نشر، ١المرافعات، ط

ــر) ٢( ـــراءات : ینظــ ــشروع قــــانون اإلجـ ــف مــ ــة وموقــ ــدفوع الكیدیــ ــدر ،الــــدعاوى والــ ــدي حیــ صــــادق مهــ
 منها ،بحث منـشور فـي مجلـة العدالـة، تـصدر عـن وزارة العـدل فـي جمهوریـة العـراق المدنیة

ــدد  ــ ــ ـــصادیات .د.؛١٦ ،ص٢٠٠١ ،٤، العـ ــ ــ ـــي وأقت ــ ـــدر اإلجرائــ ــ ـــر ،الهــ ــ ــماعیل عمــ ــ ــ ـــل إسـ ــ نبیــ
اإلجـراء، دراســة فـي قــانون المرافعـات المدنیــة والتجاریـة، دار الجامعــة الجدیـدة، اإلســكندریة، 

   .٣٩،ص٢٠٠٨



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي ) ١٠٣(المادة : ینظر) ١(
  .من قانون اإلجراءات المدنیة الفرنسي ) ١٢٣و١١٨(المادتان : ینظر) ٢(
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عبــاس العبــودي ،شــرح أحكــام قــانون اإلثبــات ،مــصدر .ینظــر بــشأن شــروط الطعــن بــالتزویر ،د) ١(
   وما بعدها١٠٧احمد صدقي محمود ،مصدر سابق ، ص. ؛د١٦٢-١٦١سابق ،ص

علــي عــوض حــسن، أجــراءات التقاضــي الكیدیــة وطــرق مواجهتاهــا، دار المطبوعــات .د: ظــرین) ٢(
فتحـي والـي ،الوسـیط فـي قـانون القـضاء المـدني . ؛د٧٧ ،ص١٩٩٦الجامعیة، اإلسـكندریة، 

ــاهرة،  ــ ـــة، القــ ــــضة العربیـــ ــسؤولیة . ؛د٥٩٤ ،ص١٩٨٧،دار النهــ ــ ـــاوي ،مــ ـــین النفیـــ ــ ــراهیم أمـ ــ إبــ
   .٤٥٠الخصم عن اإلجراءات ،مصدر سابق ،ص

ـــر) ٣( ــادة : ینظــ ـــادة ) ٥٦(المـــ ـــصري والمــ ــات المــ ــانون اإلثبـــ ـــن قـــ ـــراءات ) ٣٠٥(مــ ــانون اإلجــ ـــن قـــ مــ
  المدنیة الفرنسي  

البــد مـــن اإلشـــارة إلــى أن هنـــاك الكثیـــر مـــن الــدفوع التـــي یترتـــب علــى إبـــداؤها تأجیـــل المرافعـــة ) ٤(
عوى المدنیـة، علي عبید عوید ،التعسف في أسـتعمال الحـق اإلجرائـي فـي الـد:،للتوسع ینظر

 ومـــا ١٣٦ ، ص٢٠٠٧دراســة مقارنــة، رســـالة ماجــستیر، كلیــة الحقـــوق، جامعــة الموصــل، 
  .بعدها 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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عبــاس العبــودي ،المـــسؤولیة المدنیــة الناجمــة عــن أعمـــال القــضاة ،بحــث منــشور فـــي .د:ینظــر) ١(
ــدد  ــة الموصـــل ،العـ ــن كلیـــة الحقـــوق جامعـ  ١٩٩٩ ، ٧مجلـــة الرافـــدین للحقـــوق ، تـــصدر عـ

  .٥٢-٥١،ص
  .٣٨٩ و٤٨القاضي مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص: ینظر) ٢(
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   .٥٥احمد صدقي محمود ،مصدر سابق ، ص.د: ینظر) ١(
ــر) ٢( ــة ،ج: ینظــ ـــات المدنیــ ــانون المرافعـ ــرح قــ ــد الــــرحمن العــــالم ، شــ ــداد ٤عبــ ـــراء ،بغــ ــة الزهـ ،مطبعــ

   .٥٣٤-٥٣٣، ص١٩٩٠،
  .من قانون المرافعات المصري ) ٤٩٤(المادة : ینظر) ٣(
ــر )٤( ــادة : ینظــ ـــادة ) ١٥٠(المـــ ـــات المــــصري والمــ ـــانون المرافعــ ــن قــ ــول ) ١٣٥(مــ ـــانون أصـــ ــن قــ مــ

  المحاكمات المدنیة األردني
   .١٦٠القاضي مدحت المحمود ،مصدر سابق ، ص: ینظر) ٥(



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ـــر) ١( ـــات، ج.د: ینظــ ـــام المرافعـــ ـــشطیني ،أحكـــ ــعدون القـــ ــ ــداد، ١ســ ــ ــارف، بغــ ــ ـــة المعــ  ١٩٧٦، مطبعـــ
   .٥٧،ص
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عــسف الغیــر بــشكل مــوجز حیــث ال نتنــاول جمیــع مظــاهر التعــسف ســیكون عرضــنا لمظــاهر ت) ١(
ألن ذلـك یـدخل ضـمن النظریـة العامــة للتعـسف ممـا یخـرج عــن نطـاق بحثنـا ،كمـا ال نتنــاول 

  .ًدور االدعاء العام نظرا لضألة دوره في الدعوى المدنیة
فعــات، دار عبــاس العبــودي، شــرح أحكــام قــانون المرا.ینظـر بــشأن شــروط ممارســة المحامــاة ،د) ٢(

  .٥٩،ص٢٠٠٠الكتب للطباعة والنشر جامعة الموصل، 
ــر) ٣( ــ ـــواد :ینظــ ــ ـــواد ) ٥٣-٥٢(المـ ــ ـــي والمـ ــ ـــات العراقــ ــ ـــانون المرافعـ ــ ــن قـ ــ ــانون ) ٨١-٧٤(مـــ ــ ـــن قـــ ــ مـ

ــول المحاكمـــات المدنیـــة األردنـــي ، ) ٦٦-٦٣(المرافعـــات المـــصري والمـــواد  ــن قـــانون أصـ مـ
ــل قـــانون ال ــة نظمـــت المحامـــاة مثـ ــاك قـــوانین خاصـ ــاة العراقـــي رقـــم كمـــا أن هنـ ) ١٧٣(محامـ

  .المعدل) ١٩٨٣(لسنة ) ١٧(المعدل وقانون المحاماة المصري رقم ) ١٩٧٥(لسنة 



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 إشـارة ألیـه إبـراهیم ١٧/٣/١٩٦٩فـي ٩٦٩/حقوقیة غیر منقول/١٨٤قرار محكمة التمییز رقم ) ١(
  .١٠٥المشاهدي ،مصـدر سابق ، ص

 المـــصدر الـــسابق نفـــسه ، ١٣/٢/١٩٧٥ فـــي٩٧٥/شخـــصیة/١٥٥قـــرار محكمـــة التمییـــز رقـــم ) ٢(
  .١٠٨ص

ــي) ٣( ــ ــ ــ ــــصریة  ف ــ ــا المــ ــ ــ ـــة العلیــ ــ ــ ـــرار المحكمـ ــ ــ ـــسمبر ١٩قـ ــ ــن د١٨٩٦دیـــ ــ ــ ـــال عــ ــ ــ ـــود .ً نقـ ــ ــ ــد محمـ ــ ــ احمــ
  .٧٣صدقي،مصدر سابق،ص

  .٧٣-٧٢احمد محمود صدقي ،مصدر سابق ،ص.د:ینظر) ٤(
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  .من قانون اإلثبات العراقي) ١٣٢(المادة : ینظر) ١(
  .ن اإلثبات العراقيمن قانو) ًثالثا/١٣٧(المادة : ینظر) ٢(
رمــضان أبــو الــسعود ،أصــول األثبــات فــي المــواد المدنیــة والتجاریــة، الــدار الجامعیــة، .د: ینظــر) ٣(

  .٤١٥ ،ص١٩٨٥القاهرة، 
  .من قانون اإلثبات العراقي ) ١٤٥(المادة : ینظر) ٤(



  )١٨(، السنة ) ٥٦(، العدد ) ١٦(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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ـــر) ١( ـــواد : ینظــ ـــادة ) ٧٧-٧٦(المــ ــي والمــ ــ ـــات العراقـ ـــانون اإلثبــ ـــن قــ ـــا) ٦١(مــ ــ ــانون اإلثب ــ ـــن قـ ت مــ
  المصري

ــا المــــادة ) ٢( ــات المــــصري والمــــادة ) ٦٣(وتقابلهــ ـــات ) ٣و٣٠/٢(مــــن قــــانون اإلثبــ مــــن قــــانون البینـ
  .األردني 

  ) .١٩٨٣(لسنة ) ٨٠(من قانون النقل العراقي رقم ) ٦١(المادة : ینظر ) ٣(
  .من قانون اإلثبات العراقي ) ٨٠(المادة : ینظر) ٤(
  . اإلثبات العراقي من قانون) ًأوال/٩٣(المادة : ینظر) ٥(
 منـشور فــي مجموعــة األحكـام العدلیــة ،العــدد ٨/٦/١٩٨٢فــي ٣١٠قـرار محكمــة التمییـز رقــم ) ٦(

  ٧٦ ،ص١٩٨٢الثاني، 



  التعسف في تأجیل المرافعة
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (16), No. (56), Year (18) 

٣٨٤





 

  
  







 



 





 





 




                          

   .٢٣٣، ص١٩٧٢ ،بدون ذكر مكان النشر ،٧،ط٢احمد نشأت ،رسالة اإلثبات ،ج:  ینظر)١(
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 وجدي راغب، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المـدني، بحـث منـسور فـي .د
١٩٧٦، ١عدد ة واألقتصادیة، المجلة العلوم القانونی


 

 

  ــدعوى ــي الـ ــي فـ ــدي، التعـــسف فـــي اســـتعمال الحـــق األجرائـ ـــد الحدیـ ــد عوی علـــي عبیـ
ماجـستیر مقدمـة الـى كلیـة الحقـوق، جامعـة الموصـل، المدنیة، دراسة مقارنة رسالة 

٢٠٠٧.
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