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-دراست مماروت–اإلجراء ادلىازٌ نماوىن ادلرافعاث ادلذوُت انعرالٍ
)*(

- 

  تُماء حممىد فىزٌ د.                 
 أستار لاوىن ادلرافعاث ادلذوُت واالثباث ادلساعذ 

 ادلىطم/ جامعت احلمىقكهُت            
 ادلستخهض

 ًعٌُ اإلدسا٥ٞ األصٌٝاالستٝاطٞ ي أٜٚعد اإلدسا٤ املٛاشٟ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ ايبدٌٜ 
ايكإْٛ إال إٔ  اثٓا٤، ٚع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛدٖا يف اييت ذبككٗا األخري٠ذاتٗا حيكل ايػا١ٜ  ايرٟ

ايتٛاشٟ بني اإلدسا٤ات أٚ قد ٜهٕٛ  ايفك٘ ٚايكإْٛ مل ٜتٓاٚيٛا ٖرٙ ايفهس٠ بايبشح ٚايتٓعِٝ 
ايعاادٍ ٚايعذاٌ ٚايتكًٝاٌ َأ     بني ايكٛاْني ذاتٗا ٜٚٗدف اإلدسا٤ املٛاشٟ إىل ذبكٝل ايكغا٤ 

َٔ ايتطبٝكات يف ايكإْٛ ايعساقٞ َجٌ ايٓٝابا١   عدٜدساالت اإلبطاٍ ٚاهلدز ٚيإلدسا٤ املٛاشٟ 
 عٔ ايػري ، ايتبًٝؼ ايكغا٥ٞ ، االختضاظ املهاْٞ ... اخل.

Abstract 

The equivalent procedure regards the alternative or reserve 

procedural work for the original procedural work, realize the 

same intention which realizing by the last one. Although 

from its existence in the folds of law, but the jurisprudence 

and law didn’t dealing with this idea with the researching 

and organizing, the equivalent may be between the 

procedures or between the laws itself, and it aims to realize 

the correct and prompt judging, and decreasing from 

abolition and roaring, the equivalent procedure has many 

applications in the Iraqi law such as:  represent on another, 

the judicial notification, spatial specialty, … etc.       
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 ت ـادلمذم
ُتعد فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ، فهس٠ َطتشدث١، مل ٜتٓاٚهلا ايفك٘ ْبر٠ عٔ املٛعٛع:  -أٚاّل

تكّٛ ع٢ً أضاع ٚدٛد  .ايكإْٛ اثٓا٤ٚايكإْٛ بايبشح ٚايتٓعِٝ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛدٖا يف 
ػسع اإلدسا٤ األٍٚ يتشكٝل غاٜات٘ َٔ ايٓط ثِ ٜتبع٘ ادسا٥ني أصٌٝ ٚثاْٟٛ، ٜغع امل

 يف ساي١ غٝاب٘ ٚعدّ ذبكك٘ ألٟ ضبب َٔ األضباب.  يألٍْٚفطٗا ػا١ٜ ايبإدسا٤ ثاْٞ حيكل 
اإلدسا٤ دٕٚ اغرتاط٘ يف ايػهٌ أٟ ال ٜػرتط يف اإلدسا٤  ٜهٕٛ ايتٛاشٟ يف قد 

، ٚذبدٜد ٖرٙ املطأي١ طٗاٚغهً٘ ٚغسٚط٘ ْف ايجاْٞ )املٛاشٟ( إٔ ٜهٕٛ َٔ دٓظ األٍٚ
ٚال تهٕٛ تعٛد حملض ايتكدٜس ايتػسٜعٞ ايرٟ ٜست٦ٝ٘ املػسع عٓد ٚصف٘ يًٓط ايكاْْٛٞ. 

ايتٛاشٟ اإلدسا٥ٞ بني ادسا٥ني يف ْط ٚاسد فشطب، بٌ ميهٔ إٔ ٜكع ايتٛاشٟ بني فهس٠ 
هُاّل اإلدسا٤ املٛاشٟ ايجاْٞ َ ٜعد ٚالقاْْٛني طبتًفني عٓد تٓعُُٝٗا ملطأي١ ٚاسد٠. 

اييت ْفطٗا يإلدسا٤ األصٌٝ األٍٚ بٌ ميهٔ إٔ ٜكّٛ َكاّ اإلدسا٤ األصٌٝ ٚحيكل ايػا١ٜ 
 قضدٖا املػسع َٔ ٚعع ٖرا اإلدسا٤. 

  ٚاٖداف٘: أ١ُٖٝ املٛعٛع -ثاّْٝا
حيتٌ َٛعٛع اإلدسا٤ املٛاشٟ أ١ُٖٝ بايػ١ يف فسٚع ايكإْٛ عَُّٛا ٚقإْٛ املسافعات  -1

كٝل أِٖ َبدأ ْط عًٝ٘ ايكإْٛ ٖٚٛ ايكغا٤ ايعادٍ ٜٗدف إىل ذب ألْ٘خضٛصّا. 
ايعادٌ َٔ خالٍ ٚعع ادسا٤ات بد١ًٜ ميهٔ إٔ ُتٓكر ايدع٣ٛ إٕ صح ايتعبري َٔ 
ايبطالٕ أٚ اهلدز يف ساٍ عدّ قٝاَٗا بايػهٌ املطًٛب فُُهٔ إٔ ٜٓٛب اإلدسا٤ 

القتضاد يف ُٜطِٗ يف ذبكٝل ا ممااملٛاشٟ عٓٗا يف ذبكٝل اهلدف َٔ اإلدسا٤ ٚايٓط. 
 اإلدسا٤ات ٚازبٗد ٚايٛقت. 

يف قإْٛ املسافعات إىل إجياد ايعدٜد َٔ الضُٝا تطبٝل فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ  ٜؤدٟ -2
يف سطِ ايدع٣ٛ ٚتكًٌٝ َٔ ساالت اإلبطاٍ يإلدسا٤ ذات٘.  تطِٗاإلدسا٤ات ايبد١ًٜ اييت 

١ٜ اإلدسا٤ات مما ٜدعٛ إىل عسٚز٠ إعاد٠ تكِٝٝ قإْٛ املسافعات َٔ سٝح َد٣ نفا
 املٛاش١ٜ فٝ٘ يتشكٝل ٖرا اهلدف. 
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 يف ذبكٝل قغا٤ ضسٜع ٚعادٍ.  ٜطِٗإدسا٤ َٛاشٟ  دٛدإٕ ٚفسع١ٝ ايبشح:  -ثايجّا
 َػه١ً ايبشح:  -زابعّا

 أِٖ َػه١ً يف ٖرا ايبشح ٖٛ عدّ ٚدٛد تٓعِٝ تػسٜعٞ حيدد سدٚد اإلدسا٤ املٛاشٟ -7
 . ْٚطاق٘ ٚاثازٙ

 ايكإْٛ َٔ دٕٚ ٚعع َعٝاز طبضط ي٘.  ثٓا٤اُٜعد ٚدٛدٙ َتٓاثسّا يف  -8
يهٔ مل ٜٓط ٜٛدد عدٜد َٔ االعُاٍ االدسا١ٝ٥ املٛاش١ٜ ذبكل َبدا ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ  -9

  .عًٝٗا املػسع ايعساقٞ

ٖرٙ ايدزاض١ يف سدٚد قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ  سضٓشضت ْطام ايبشح: -خاَطّا
يكغا١ٝ٥ فٗٛ ايكإْٛ اإلدسا٥ٞ ايرٟ ٜٓعِ ايدع٣ٛ َٓر يعالقت٘ املباغس٠ بايع١ًُٝ افشطب 

خيسز َٔ حبجٓا األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ املٛاش١ٜ  يرابداٜتٗا ٚسبني إصداز اسبهِ فٝٗا ٚايطعٔ ب٘. 
 باقٞ ايكٛاْني األخس٣.  ناف١ املٛدٛد٠ يف

اعتُدْا يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايتشًًٝٞ يًٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ َٓٗذ١ٝ ايبشح:  -ضادضا
ايرٟ اخرْا ب٘ ع٢ً ضبٌٝ  اييت استٛت أعُااّل إدسا١ٝ٥ َٛاش١ٜ فغاّل عٔ املٓٗر املكازٕ

 بكدز تعًل األَس بتٛعٝح ٖرٙ ايفهس٠.  االضت٦ٓاع ٚ
 ٖٝه١ًٝ ايبشح:  -ضابعا
 ايغ٤ٛ ع٢ً ٖرا املٛعٛع قطُٓاٙ إىل املباسح اآلت١ٝ :  إليكا٤

 ايتعسٜف بفهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ.  -: املبشح األٍٚ
 ايعساقٞ. املد١ْٝ تطبٝكات اإلدسا٤ املٛاشٟ يف قإْٛ املسافعات  -:  املبشح ايجاْٞ

 اآلثاز املرتتب١ ع٢ً اإلدسا٤ املٛاشٟ.  -املبشح ايجايح:
 ادلبحث األول

 انتعرَف بفكرة اإلجراء ادلىازٌ
ُتعد فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ فهس٠ فًطف١ٝ حبت١، مل ٜغع ايكإْٛ ايعساقٞ ٚال  

تعسٜفّا هلا بٌ ٖٞ ضبض اضتٓتاز فكٗٞ يفهس٠ َٛدٛد٠ يف اثٓا٤ قإْٛ املسافعات  املكازٕ
ٚتتعًل بٛدٛد إدسا٤ ثاْٞ حيٌ ضبٌ اإلدسا٤ األصًٞ ٚحيكل اثازٙ يف ساٍ غٝاب اإلدسا٤ 

ايغ٤ٛ ع٢ً ٖرٙ ايفهس٠ ضٓٛعح املع٢ٓ ايًػٟٛ هلا ٚاملع٢ٓ ايفين ألْٗا  ٚإليكا٤األٍٚ 
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الت اسبٝا٠، َٚٔ ثِ ضٓبني أضاضٗا ايػسعٞ ٚخضا٥ضٗا نفهس٠ َعسٚف١ يف أغًب صبا
 ايكا١ْْٝٛ ٚذيو يف املطايب اآلت١ٝ: املطًب األٍٚ : تعسٜف اإلدسا٤ املٛاشٟ .

 : خضا٥ط االدسا٤ املٛاشٟاملطًب ايجاْٞ
 : االضاع ايػسعٞ  يفهس٠ االدسا٤ املٛاشٟاملطًب ايجايح

 ادلطهب األول
 تعرَف اإلجراء ادلىازٌ

٤ املٛاشٟ فهس٠ َطتشدث١ يرا مل ٜتٓاٚهلا ايفك٘ بايتعسٜف، يريو ضٓشاٍٚ ٜعد اإلدسا 
إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً َعٓاٖا ايًػٟٛ ٚايفين يٓتُهٔ بعد ذيو َٔ ذبدٜد املع٢ٓ ايكاْْٛٞ هلا، يف 

  -األفسع اآلت١ٝ:
 :ايتعسٜف ايًػٟٛ ٚايفين يفهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ/ ايفسع األٍٚ

 ايتعسٜف ايًػٟٛ :  -أٚاّل
َضدز يًفعٌ دس٣ ٚتأتٞ مبع٢ٓ املا٤ ٚغريٙ ٚ)ازبس٣َ( ايٛنٌٝ ٚايسضٍٛ ٚقد  -سا٤ يػ١ّ:اإلد

 .(1)دس٣ دسّٜا )ٚاضتذس٣( أٟ ٚنٌ ٚنٝاّل ٚأزضٌ زضٛاّل
 أَا املٛاشٟ فٗٞ َضدز ايفعٌ )ٚاش٣( أٟ قابٌ سادا. 

 تٛاش: َٛاش٠ َٚٓٗا تٛاشٟ ايك٣ٛ. 
 . (2)َتٛاش ٚاملتٛاشٜإ املتكابالٕ -َٛاش

 .(3)اشا٠ : املكاب١ً ٚاملٛاد١ٗ. ٚٚاش٣ ظٗسٙ إىل اسبا٥ط أضٓدٙٚاملٛ
مما تكدّ ْطتٓتر إٔ ن١ًُ تٛاشٟ يف ايًػ١ تعين ايتكابٌ ٚاحملاذا٠ ٚايتٛاشٟ، يرا  

 ٜهٕٛ اإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ اإلدسا٤ املتكابٌ أٚ املٛاد٘ يإلدسا٤ األصًٞ. 
 
 

                          

 –ينظر محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة ( 7)
 .717، ص9<?7الكويت، 

 .7?=، ص:;?7، المطبعة العصرية، ?ط ينظر القاموس العصري،( 8)
، ;7ينظر العالمة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، ج( 9)

 . 7?9دار صادر، بيروت، بدون سنة طبع، ص
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 ايتعسٜف ايفين:  -ثاّْٝا
اهلٓدضٞ )عالق١ ثٓا١ٝ٥ بني نا٥ٓني ٖٓدضٝني َجٌ خطني ٜعين ايتٛاشٟ يف املفّٗٛ  

َطتكُٝني أٚ َطتٜٛني، ٚتػرتط ٖرٙ ايعالق١ اضتشاي١ ايتكا٤ ٖرٜٔ ايها٥ٓني يف مجٝع ْكاط 
 . (1)ايفغا٤(

ٜٚعين ايتٛاشٟ يف األدب : )ايتػاب٘ ايكا٥ِ ع٢ً متاثٌ بٟٓٝٛ يف بٝت غعسٟ أٚ يف  
يتػاب٘ بني َتٛاشٜني باعتبازُٖا طسفني َتعاديني يف صبُٛع١ أبٝات غعس١ٜ ٚعاد٠ّ َا ٜهٕٛ ا

 . (2)األ١ُٖٝ َٔ سٝح املغُٕٛ ٚايدالي١ َٚتُاثًني َٔ سٝح ايػهٌ يف ايتطًطٌ ٚايرتتٝب(
ًْشغ مما تكدّ إٔ فهس٠ ايتٛاشٟ َعسٚف١ يف نجري َٔ اجملاالت ٚتعين ايتػاب٘  

 ٚايتُاثٌ َع اختالف ايدالي١ ٚايٛظٝف١ حبطب فسٚع نٌ عًِ. 
 :ايتعسٜف ايكاْْٛٞ يفهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ / ايفسع ايجاْٞ

إٕ فهس٠ ايتٛاشٟ َعسٚف١ ع٢ً ايضعٝد ايكاْْٛٞ الضُٝا يف ايكإْٛ اإلدازٟ، ذبت  
َط٢ُ، َبدأ تٛاشٟ األغهاٍ ٚايرٟ ٜعين )إٕ إيػا٤ أٚ تعدٌٜ ايكساز اإلدازٟ ٜهٕٛ بكساز 

يكساز األٍٚ ٚباتباع ذات األغهاٍ إدازٟ آخس صادز َٔ ايطًط١  ذاتٗا اييت أصدزت ا
. ًٜٚشغ مما تكدّ إٔ َفّٗٛ ايتٛاشٟ حبطب (3)ٚاإلدسا٤ات اييت اتبعت عٓد إصدازٙ(

ايكإْٛ اإلدازٟ ٜعين إٔ ايكاعد٠ ايكا١ْْٝٛ ال تًػ٢ إال بكاعد٠ قا١ْْٝٛ مماث١ً هلا ٚتطاٜٚٗا يف 
 ايك٠ٛ. 

اشٟ يف قإْٛ املسافعات ٚإٕ إال إٔ ٖرا ايتعسٜف ال ٜضًح يًتطبٝل ع٢ً َع٢ٓ ايتٛ 
نإ ٜتػاب٘ َع٘ يف قٝاَ٘ ع٢ً فهس٠ ٚاسد٠ ٖٞ فهس٠ ايتػاب٘ بني عًُني إال إٔ َغُٕٛ 
ٖرا ايهالّ خيتًف يف اإلدازٟ عٓ٘ يف املسافعات. فإذا َا ضًُٓا إٔ اشبض١َٛ تتهٕٛ َٔ 

 ٟ ٚاسدّا َٓٗا. صبُٛع١ َٔ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ فإٕ ايتطاؤٍ ٜجاز عُا إذا نإ اإلدسا٤ املٛاش

                          

 ينظر عبمة صفوري، مقال بعنوان التوازي، منشور عمى االنترنت عمى الموقع: ( 7)
       https://sito.google.com  87/78/817تاريخ الزيارة= 

 ينظر مصطفى فرحات، مقال منشور عمى االنترنت عمى الموقع : ( 8)
   Phd.blogspot.com    87/78/817تاريخ الزيارة= 
محمد عمي الحسيني، القرار اإلداري المضاد، بال جية طبع، بال سنة ينظر صادق ( 9)

 .?=->=طبع، ص

https://sito.google.com/
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عٔ ٖرا ايتطاؤٍ ال بد َٔ تعسٜف ايعٌُ اإلدسا٥ٞ أٚاّل، إذ ُعسف بأْ٘  يإلداب١ 
"ايعٌُ ايكاْْٛٞ ايرٟ ٜتِ بايػهٌ ايرٟ سددٙ ايكإْٛ، ٜتغُٔ بٝاْات ٜعد نٌ َٓٗا غهاّل 

 .(1)قا٥ُّا برات٘ ٜٓطٟٛ عًٝٗا اإلدسا٤، ٚيهٌ َٔ اإلدسا٤ ٚايبٝإ غا١ٜ َطتك١ً عٔ األخس٣"
ًْشغ َٔ ٖرا ايتعسٜف، إٕ ايػهٌ ٚايػا١ٜ ٚاملغُٕٛ، َسضّٛ ٚضبدد ضًفّا َٔ  

قبٌ املػسع، يرا ٜطًل عًٝ٘ )ايعٌُ ايكاْْٛٞ( ٖٚٛ ٚصف قاْْٛٞ. ٜٚعد ذيو ْتٝذ١ طبٝع١ٝ 
تتال٤ّ َع طبٝع١ قٛاعد املسافعات ذات ايضبػ١ ايػه١ًٝ فٗٛ قاْْٛٞ إدسا٥ٞ غهًٞ ّٜع٢ٓ 

بٌ أنجس َٔ ذيو ذبدٜد ايػا١ٜ َٔ نٌ إدسا٤ َٚع٢ٓ ايػا١ٜ ٖٓا،  ايكإْٛ بسضِ إدسا٤ات٘ ال
يٝطت ايػا١ٜ ايػدض١ٝ ملٔ ٜكّٛ بايعٌُ ٚإمنا ايػا١ٜ املٛعٛع١ٝ يًعٌُ أٟ ٚظٝف١ ايعٌُ. 

 . (2)ٖٚٓاى َٔ عسف٘ بأْ٘ )ايعٌُ ايرٟ قاّ ايكإْٛ بتشدٜد ٚبٝإ غهً٘ َٚغُْٛ٘ ٚأثازٙ(
رٟ ٜستب عًٝ٘ ايكإْٛ أثسّا إدسا٥ّٝا ٜٚهٕٛ بأْ٘ )ايعٌُ اي (3)يف سني عسف٘ زأٟ 

 دص٤ّا َٔ اشبض١َٛ(. 
ًْشغ َٔ ٖرا ايتعسٜف، أْ٘ اغرتط إٔ ٜهٕٛ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ دص٤ َٔ اشبض١َٛ  

ٚذات أثس إدسا٥ٞ فٝٗا، ع٢ً اضاع إٔ اشبض١َٛ ٖٞ صبُٛع١ َٔ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ 
 املتتاي١ٝ اييت تٗدف إىل ذبكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ. 

 
 

                          

ينظر المستشار أنور طمبة، بطالن األحكام وانعداميا، المكتب الجامعي الحديث، ( 7)
 . :1;،ص8178اإلسكندرية، 

سوزان محمد شحاذة العرموطي، العيب الجوىري وأثره في بطالن اإلجراءات  ينظر( 8)
ن، القضائية، رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الشرق األوسط لمدراسات العميا، األرد

؛ د. فارس عمي عمر، سقوط الحق في مباشرة اإلجراء القضائي، دراسة 7:، ص?811
مقارنة، بحث منشور في مجمة الرافدين لمحقوق الصادرة عن جامعة الموصل، كمية 

 . <?7، ص;811( لسنة ;8الحقوق، عدد )
، 8، طينظر د. فتحي والي ود. احمد ماىر زغمول، نظرية البطالن في قانون المرافعات( 9)

 . 7<،ص=??7دار الجامعة الحديثة، 
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إلدسا٤ املٛاشٟ فهُا ذنسْا ضابكّا مل ٜتٓاٍٚ ايفك٘ ٖرا املٛعٛع بايبشح أَا ا 
بأْ٘ )نٌ ساي١ ٜطُح فٝٗا املػسع يعٌُ  (1)سبداث١ ايفهس٠، َٚع ذيو اْفسد زأٟ بتعسٜف٘

 إدسا٥ٞ َعني بتشكٝل آثاز عٌُ إدسا٥ٞ نإ جيب ع٢ً اشبضِ ارباذٙ يهٓ٘ مل ٜأخرٙ(. 
املٛاشٟ ٖٛ عٌُ إدسا٥ٞ ٜػب٘ بك١ٝ األعُاٍ  ًْشغ َٔ ٖرا ايتعسٜف إٔ اإلدسا٤ 

اإلدسا١ٝ٥ األخس٣ إال أْ٘ خيتًف عٓٗا يف نْٛ٘ ٜكّٛ ع٢ً فهس٠ ٚدٛد عًُني إدسا٥ٝني أٚ 
أنجس ٜٛععإ َٔ قبٌ املػسع، ٚقد ال ٜتػابٗإ يف ايػهٌ يهٔ ٜتػابٗإ بايٓتٝذ١ ٖٚٞ 

 ايػا١ٜ اييت قضدٖا املػسع َٔ ٚعع ٖرٙ ايكاعد٠ أٚ ايٓط. 
ًٝ٘ َٚٔ خالٍ نٌ َا تكدّ ميهٔ تعسٜف ايعٌُ اإلدسا٥ٞ املٛاشٟ بأْ٘ )عٌُ ع 

إدسا٥ٞ بدٌٜ أٚ استٝاطٞ يًعٌُ اإلدسا٥ٞ األصٌٝ، ْط عًٝ٘ املػسع صساس١ّ، حيكل ايػا١ٜ 
 ذاتٗا اييت حيككٗا ايعٌُ اإلدسا٥ٞ األصٌٝ(. 

ايعٌُ  ٌٖ االدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ عٌُ َطتكٌ عٔ -يرا فإٕ ايتطاؤٍ اآلتٞ ٜجاز: 
األصٌٝ أّ الشَّا يٛدٛدٙ َٚرتتبّا عًٝ٘؟ ٌٖ ٜٓٛب عٔ األٍٚ أّ َهُاّل ي٘ حبٝح ال تتشكل 

 ايػا١ٜ َٔ ايٓط إال بعد ٚقٛع ايعًُني َعّا. 
ًْشغ مما ذنس يف اعالٙ، إٔ املػسع عٓدَا ٜغع قاعد٠ قا١ْْٝٛ َا، فإْ٘ ٜكضد  

ٗدف يتشكٝل غاٜت٘ َٓٗا بريو ذبكٝل غا١ٜ َع١ٓٝ ٜٚٛظف عٓاصس َع١ٓٝ داخٌ ايٓط ت
ٚميهٔ إٔ تعٗس ٖرٙ ايعٓاصس يف ضًٛى أٚدب املػسع ايكٝاّ ب٘ إال أْ٘ يف ايٛقت ْفط٘، 
ٜغع ضًٛنّا آخس )إدسا٤ّ َٛاشّٜا( حيكل ايػا١ٜ ذاتٗا َٔ ايٓط اذ ٜكّٛ َكاّ األٍٚ إذا مل 

١، بٌ إٔ ٜٓذح يف ذبكٝل ايػا١ٜ املسد٠ٛ َٓ٘، يرا ال ميهٓٓا تضٛز قٝاّ االدسا٥ني ضٜٛ
 ايجاْٞ ٜكّٛ َكاّ األٍٚ يف ساٍ عدّ ذبكك٘ َٔ دٕٚ إٔ ٜهٕٛ َرتتبّا عًٝ٘. 

ٜػرتط يضش١ تطبٝل اإلدسا٤ ايجاْٞ ٚدٛد اإلدسا٤ األٍٚ فٗٛ يٝظ َهُاّل ي٘  ٚال 
بٌ بدٜاّل عٓ٘، ٚقد ٜهٕٛ طبتًفّا عٓ٘ يف ايػهٌ يهٔ َتػاب٘ َع٘ يف ايػا١ٜ، َجاٍ ذيو َا 

سٟ يف اختضاظ ايٓٝاب١ ايعا١َ مبٓاشعات اسبٝاش٠ ، فغال عٔ ذٖب إيٝ٘ املػسع املض
 . (2)اختضاظ احملانِ ايعاد١ٜ بدعا٣ٚ اسبٝاش٠

                          

ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، التكامل الوظيفي لألعمال اإلجرائية واإلجراءات الموازية، ( 7)
 . >، ص8177دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 

 . ;71-:71ينظر د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص( 8)
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إذٕ ٖٛ عٌُ إدسا٥ٞ باملع٢ٓ ايطابل ٚيهٔ تعٗس خضٛصٝت٘ بهْٛ٘ َٛاشٜا يعٌُ  
إدسا٥ٞ آخس قد ٜٛدد يف ايٓط ْفط٘ أٚ يف ْط آخس، َٚعٝازٙ ذبكل ذات ايػا١ٜ اييت 

 يف ٚعع اإلدسا٤ األٍٚ. قضدٖا املػسع 
عٔ  ٚدبدز اإلغاز٠ إىل إٔ املػسع ايعساقٞ مل ٜتٓاٍٚ ٖرٙ ايفهس٠ بايتٓعِٝ فغال 

 ايفك٘.
ٜٚجاز ايتطاؤٍ، ٌٖ ٜتُتع اإلدسا٤ املٛاشٟ خبضا٥ط متٝصٙ عٔ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥  

سا٤ اإلد ايعاد١ٜ، ٖرا َا ضٓشاٍٚ إيكا٤ ايغ٤ٛ عًٝ٘ يف املطًب اآلتٞ ايرٟ ٜٛعح خضا٥ط
 . املٛاشٟ

 ادلطهب انثاوٍ
 خظائض اإلجراء ادلىازٌ 

بعد إٔ عسعٓا اإلدسا٤ املٛاشٟ فإٕ ايتطاؤٍ ٜجاز َٔ َد٣ متتع ٖرا اإلدسا٤  
خبضا٥ط متٝصٙ عٔ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ ايعادٟ ٖٚرا َا ضٓشاٍٚ إيكا٤ ايغ٤ٛ عًٝ٘ يف ٖرا 

 ِ تٛعٝشٗا يف االفسع االت١ٝ:املطًب. إذ ٜتُتع اإلدسا٤ املٛاشٟ باشبضا٥ط اآلت١ٝ اييت ضٝت
 ايفسع األٍٚ/ عٌُ قاْْٛٞ :

ايعٌُ اإلدسا٥ٞ املٛاشٟ، طبٝع١ اإلدسا٤ ايكغا٥ٞ ْفط٘ ٚقد ثاز اشبالف،  ٜأخر 
سٍٛ َد٣ اعتباز األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ تضسفات قا١ْْٝٛ أّ عُاّل قاّْْٛٝا. فٗٓاى َٔ ٜدعٛ إىل 

ٕ ايكإْٛ اإلدسا٥ٞ ٚضسٜإ مجٝع قٛاعد األخر بفهس٠ ايتضسف ايكاْْٛٞ ٚتطبٝكٗا يف َٝدا
ايكإْٛ اشباظ اييت ذبهِ ايتضسفات ايكا١ْْٝٛ بضف١ عا١َ ع٢ً ايتضسفات اإلدسا١ٝ٥. يف 
سني ٜعازض ادباٙ آخس ٖرٙ ايفهس٠ ٚجيد إٔ فهس٠ ايتضسف ايكاْْٛٞ يٝظ هلا أ١ٜ فا٥د٠ يف 

اضع بطبب ادباٙ اإلزاد٠ ايفك٘ اإلدسا٥ٞ، فاإلدسا٤ ايكغا٥ٞ ٖٛ عٌُ قاْْٛٞ باملع٢ٓ ايٛ
فٝب٘ إىل ايعٌُ دٕٚ األثاز اييت ٜستبٗا ايكإْٛ. بُٝٓا ايتضسف ايكاْْٛٞ تتذ٘ اإلزاد٠ إىل 
ايعٌُ ٚآثازٙ. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ايعٌُ ايرٟ ٜكّٛ ب٘ ايكاعٞ يف ايتهٝٝف ٚتطبٝل ايكإْٛ 

٥ٞ، نريو بايٓطب١ ٜعتُد ع٢ً ذنا٥٘ َٚٓطك٘ َٚٔ ثِ ٜطبل أَس ايكإْٛ يٝضدز اسبهِ ايكغا
يًتضسفات ايضادز٠ َٔ اشبضِ ايكإْٛ اإلدسا٥ٞ ٖٛ ايرٟ حيدد ايٛض١ًٝ اييت ٜباغسٖا 
اشبضِ ٚاآلثاز اييت ترتتب عًٝٗا فٗٛ إٕ نإ ٜسٜد اإلدسا٤ إال أْ٘ ال تتذ٘ إزادت٘ يرتتٝب 
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ايػاٖد ع٢ً  اآلثاز. ٚنريو األَس بايٓطب١ يألعُاٍ ايضادز٠ َٔ اشبضِ اذ ٜكتضس دٚز
 .(1)اإلخباز ٚيهٔ ال ٜهٕٛ إلزادت٘ أٟ دٚز يف األثس ايكاْْٛٞ املرتتب عًٝٗا

يرا تعد األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ أعُااّل قا١ْْٝٛ ٚال ُتعد تضسفات قا١ْْٝٛ ٚمبا إٔ اإلدسا٤  
املٛاشٟ ٖٛ يف سكٝكت٘ عٌُ إدسا٥ٞ استٝاطٞ فإْ٘ ٜأخر طبٝع١ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ األصًٞ  

 أعُااّل قا١ْْٝٛ باملع٢ٓ املتكدّ.  الدسا١ٝ٥ املٛاش١ٜ ناف١ْفط٘ يرا تعد األعُاٍ ا
 :اإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ دص٤ َٔ اشبض١َٛ ٜٚستب أثسّا إدسا٥ّٝا فٝٗا / ايفسع ايجاْٞ

أٟ إٔ ٜتِ يف سدٚد ايٓطام ايصَين ٚاإلدسا٥ٞ يًدض١َٛ، فال ميهٔ إٔ تعد عُاّل  
 إدسا٥ّٝا تًو األعُاٍ املُٗد٠ يًدع٣ٛ. 

د عُاّل إدسا٥ّٝا َٛاشّٜا اإلقساز غري ايكغا٥ٞ ايرٟ ٜكع خازز احمله١ُ أٚ يريو ال ٜع 
أٟ عٌُ آخس ٜعد َٔ األعُاٍ املُٗد٠ يًدع٣ٛ ٚال ٜطتًصّ اإلدسا٤ املٛاشٟ يٝهٕٛ دص٤ا َٔ 
اشبض١َٛ إٔ ٜضدز َٔ ذات اشبضِ فُٝهٔ إٔ ٜكع ايتٛقٝع ع٢ً ٚزق١ ايتبًٝؼ ممٔ ٜكِٝ 

 . (2)َع٘ َٔ أقازب٘ ٚأصٗازٙ
فغاّل عٔ ذيو جيب إٔ ٜستب أثسّا إدسا٥ّٝا فٝٗا، ٚاألثس اإلدسا٥ٞ ٖٛ ايٓتٝذ١ اييت  

 تؤثس يف اشبض١َٛ ضٛا٤ تعًل ذيو ببد٥ٗا أٚ املػازن١ يف ضريٖا أٚ يف تعدًٜٗا أٚ اْٗا٥ٗا. 
ًٜٚصّ إٔ ٜهٕٛ األثس اإلدسا٥ٞ املٛاشٟ َباغسّا يًعٌُ يرا ال ٜعد إدسا٤ّ ايتٓاشٍ عٔ  

 . (3)يدع٣ٛاسبل َٛعٛع ا
ألٕ األثس اإلدسا٥ٞ املرتتب عًٝ٘ ٖٛ اْكغا٤ ايدع٣ٛ ٖٚٛ يٝظ أثسّا َباغسّا  

 . (4)إلدسا٤ قغا٥ٞ ٚإمنا ٜرتتب نٓتٝذ١ ألثس َٛعٛعٞ ٖٛ شٚاٍ اسبل
 ايفسع ايجايح/ عٌُ إدسا٥ٞ بدٌٜ أٚ استٝاطٞ:

ٌٜ يإلدسا٤ ٜتُٝص اإلدسا٤ املٛاشٟ عٔ بك١ٝ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ األخس٣ بأْ٘ إدسا٤ بد 
األصًٞ يهٔ ال ٜرتتب ٚدٛدٙ ع٢ً ٚدٛد اإلدسا٤ األٍٚ. فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ عٓدَا ٜٓط 

                          

العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية،  ينظر استاذنا األستاذ الدكتور عباس( 7)
 وما بعدىا.  798، ص8111دراسة مقارنة، دار الكتب لمطباعة والنشر، الموصل، 

ينظر فوزي رحيم الرشيدي، بطالن العمل اإلجرائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية ( 8)
 .=8->8الكويتي، بال جية طبع، بال سنة طبع، ص

 .9:زان محمد شحاذة العرموطي، مرجع سابق، صينظر سو ( 9)
 . >79، ص8178ينظر د. أدم وىيب النداوي، المرافعات المدنية، مطبعة ابن األثير، ( :)
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. فإٕ ايتبًٝؼ يف ضبٌ ايعٌُ (1)ايكإْٛ ع٢ً إٔ ٜبًؼ ايػدط يف ضبٌ اإلقا١َ أٚ يف ضبٌ عًُ٘
 . ُٜعد َٓتذّا ألثازٙ ايكا١ْْٝٛ ايها١ًَ َٔ دٕٚ اغرتاط ٚقٛع ايتبًٝؼ يف ضبٌ اإلقا١َ أٜغّا

ع٢ً أْ٘ ))تكاّ دع٣ٛ ْفك١ األصٍٛ ٚايفسٚع ٚايصٚدات يف  (2)نريو ٜٓط ايكإْٛ 
 ضبه١ُ ضبٌ إقا١َ املدع٢ أٚ املدع٢ عًٝ٘...((. 

ٚتٓتر إقا١َ دع٣ٛ ايٓفك١ يف ضبٌ إقا١َ املدع٢ عًٝ٘ أثازٖا ايكا١ْْٝٛ ايها١ًَ َٔ  
طتٓتر إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ دٕٚ اغرتاط إقاَتٗا يف ضبٌ إقا١َ املدعٞ أٜغّا فُٝا تكدّ ْ

عد إدسا٤ّ ٜضًح يٛسدٙ يرتتٝب ذات اآلثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ٜكضدٖا املػسع بايٓط، يرا ال ٜ
، ٜٚكضد بايتهاٌَ اإلدسا٥ٞ تهاٌَ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ فُٝا بٝٓٗا َهُاّل يإلدسا٤ األصًٞ

إدسا٤ ثايح ٚظٝفّٝا أٟ إٔ نٌ عٌُ إدسا٥ٞ ُٜتدر ٜهًُ٘ عٌُ إدسا٥ٞ آخس ٜٚغاف إيٝ٘ 
 .(3)يتشكٝل اهلدف ذات٘

 :/ ال ٜػرتط فٝ٘ إٔ ٜأخر ْفظ غهٌ اإلدسا٤ األصٌٝايفسع ايسابع
ًٜشغ إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ ايرٟ ٜٓط عًٝ٘ املػسع داخٌ ايٓط قد ال ٜتػاب٘ َع  

َٔ قإْٛ املسافعات  (4)(48/2اإلدسا٤ األصًٞ َٔ سٝح ايػهٌ َجاٍ ذيو َا ْضت عًٝ٘ ّ)
٣ قا١ُ٥ َٔ تازٜذ دفع ايسضّٛ ايكغا١ٝ٥ أٚ َٔ تازٜذ صدٚز قساز ايكاعٞ ))تعترب ايدعٛ

 باإلعفا٤ َٔ ايسضّٛ ايكغا١ٝ٥ أٚ تأدًٝٗا((. 
ًٜشغ إٔ اإلدسا٤ امُلٛاشٟ ٖٓا ٖٛ )ايكساز باإلعفا٤ َٔ ايسضّٛ ايكغا١ٝ٥( خيتًف  

ٓط ٖٚٞ َٔ سٝح ايطبٝع١ ٚايػهٌ عٔ اإلدسا٤ األٍٚ )دفع ايسضِ( إال أْ٘ حيكل غا١ٜ اي
 ذبدٜد تازٜذ إقا١َ ايدع٣ٛ. 

ٚقد ٜأتٞ اإلدسا٤ املٛاشٟ يف أسٝإ أخس٣ َٔ طبٝع١ اإلدسا٤ األصًٞ ٚغهً٘.  
 . (5)َجاٍ ذيو: ))ُٜعد تبًٝػّا تٛقٝع اشبضِ أٚ ٚنًٝ٘...((

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.<7ينظر المادة )( 7)
 العراقي النافذ. المدنية  ( من قانون المرافعات :91ينظر المادة )( 8)
، المرجع ل الوظيفي ينظر نبيل اسماعيل عمرلمزيد من التفصيل حول معنى التكام( 9)

 . =7السابق، ص
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 8/<:8ينظر المادة )( :)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 78ينظر المادة )( ;)
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ًٜشغ َٔ ايٓط يف أعالٙ إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ )تٛقٝع ٚنٌٝ اشبضِ( ٖٚٛ ْفظ  
 ٛقٝع َٔ األصٌٝ ٚنالُٖا حيككإ َع٢ٓ ايتبًٝؼ. دٓظ اإلدسا٤ األصًٞ ٖٚٛ ايت

إال إٔ ايتطاؤٍ ايرٟ ٜطسح ْفط٘ ٌٖ ميهٔ إٔ ْتضٛز ٚدٛد إدسا٤ َٛاشٟ يف  
 قإْٛ آخس أٟ إٔ تهٕٛ فهس٠ ايتٛاشٟ بني قاْْٛني. 

ميهٔ إٔ ًٜشغ ذيو بإٔ ٜٓط قاْْٛني ع٢ً ْفظ اإلدسا٤ َجاٍ ذيو قساز املع١ْٛ  
ٕ املسافعات ايرٟ ٜٗدف إىل إعفا٤ َؤقت يًفكسا٤ ايرٜٔ ال ٜكدزٕٚ ايكغا١ٝ٥ املٓعِ يف قاْٛ

ع٢ً ذبٌُ دفع ايسضّٛ ايكغا١ٝ٥ يف ايدعا٣ٚ ٚايطعٕٛ. نريو ْط قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ 
ع٢ً املع٢ٓ ْفط٘ ٖٚٛ تأدٌٝ اضتٝفا٤ ايسضّٛ يًدعا٣ٚ ٚايطعٕٛ يألغداظ ايطبٝع١ٝ 

 ٚاملع١ٜٛٓ ايرٜٔ ال ٜكدزٕٚ دفع ايسضّٛ عٓٗا. 
ٚميهٔ بريو إٔ ْعد ْعاّ املع١ْٛ ايكغا١ٝ٥ يف قإْٛ ايسضّٛ ايعدي١ٝ إدسا٤ّ َٛاشّٜا  

 .(1)يًُع١ْٛ ايكغا١ٝ٥ يف قإْٛ املسافعات املد١ْٝ
 ادلطهب انثانث 

 األساس انشرعٍ نفكرة اإلجراء ادلىازٌ 
التعد فهس٠ ٚدٛد عٌُ إدسا٥ٞ ٜٛاشٟ ايعٌُ األصًٞ، فهس٠ سدٜج١، بٌ دبد  

 ايفك٘ اإلضالَٞ ٚالضُٝا ذبت باب ايسخض١ ٚايعصمي١ عًُّا آْا ئ ربٛض يف درٚزٖا يف
تفاصٌٝ أسهاَٗا ايػسع١ٝ بٌ ضٓكتضس ع٢ً بٝإ َا ُٜعد أضاضّا يبشجٓا ٚذيو َٔ خالٍ 

  -بٝإ تعسٜفٗا ٚصٛزُٖا ٚع٢ً  ٚفل ايٓشٛ اآلتٞ :
 :سع األٍٚ/ تعسٜف ايسخض١ ٚايعصمي١ايف

ت َٔ غري طبايف١ ديٌٝ غسعٞ أٚ ثبت ع٢ً خالف٘ يهٔ يػري عرز )اسبهِ ايجاب -:ايعصمي١ ٖٞ
أَا إىل ضٗٛي١، نشٌ تسى ايٛع٤ٛ يًضال٠ ايجا١ْٝ ملٔ مل حيدخ، ٚأَا إىل صعٛب١ نشس١َ 
االصطٝاد بطبب اإلسساّ بعد إٕ نإ َباسّا قبً٘ أٚ ايجابت يعرز يهٔ َٔ غري قٝاّ ضبب 

ت غسعّا َٔ غري إٔ خيايف ديٝاّل غسعّٝا غري اسبهِ األصًٞ، نُا ُتعسف بأْٗا اسبهِ ايجاب

                          

( 99-97مرافعات المدنية العراقي النافذ والمواد )( من قانون ال<?8-9?8ينظر المادة ) (7)
 النافذ.  7<?7( لسنة :77من قانون الرسوم العدلية العراقي ذي الرقم )
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. نُا تعسف بٗا : نٌ سهِ ثابت بديٌٝ غسعٞ خاٍ َٔ َعازض زادح (1)ايربا٠٤ األص١ًٝ
ٜٚعد ذيو ايديٌٝ َعازعا َطاٜٚا أٚ زادشا ألْ٘ إٕ نإ املعازض َطاّٜٚا يصّ ايٛقٛف 

يعٌُ مبكتغاٙ ٚاْتفت ٚاْتفت ايعصمي١ ٚٚدب طًب املسدح اشبازدٞ، ٚإٕ نإ زادشّا يصّ ا
 .(2)ايعصمي١ ٚثبتت ايسخض١

أَا ايسخض١ : فٗٞ )َا تػري َٔ اسبهِ ايػسعٞ يعرز إىل ضٗٛي١ ٜٚطس َع قٝاّ ايطبب يًشهِ 
 .(3)األصًٞ نأنٌ املٝت١ يًُغطس أٚ ٖٞ َا غسع يعرز غام اضتجٓا٤(

أٟ ٖٞ نٌ َا ٜجبت ع٢ً خالف ديٌٝ غسعٞ ملعازض زادح َٚٔ أضبابٗا قضس 
 ٠ ٚايفطس يف زَغإ ٚاملطح ع٢ً اشبفني ...اخل. ايضال

يرا ظبد إٔ ٖٓاى سهُني األٍٚ ٖٛ سهِ ثابت ٚأطًل عًٝ٘ ايعصمي١ ٚايجاْٞ ٖٛ 
سهِ ُٜساد ب٘ ايتٝطري ٚايتطٌٗٝ ع٢ً املهًفني ب٘ فايٛادب ٖٛ صّٛ زَغإ )عصمي١( أَا 

بتت َػسٚع١ٝ ذيو يف ايسخض١ فٗٞ ايفطس يًُسٜض ٚاملطافس. ٚ قضس ايضال٠ ايسباع١ٝ ٚقد ث
ِِ }قٛي٘ تعاىل: ِٕ خِِفُت ِِ ُدَٓاْح إَٔ تَِكُضُسٚا ََِٔ ايضًََّا٠ِ إِ ُِٝه ِٝظَ عًََ ِِ فِٞ اِيأَِزضِ فًََ َٚإِذَا عَسَِبُت

ّٓا َُّبِٝ ِّا  ِِ عَُد َّ اِيهَافِسَِٜٔ نَاُْٛا يَُه ُِ ايَّرَِٜٔ نَفَُسٚا * إِ {إَٔ َِٜفتَُِٓه
(4). 

ايتٝطري ٚايتطٌٗٝ ع٢ً املهًفني ٚ حيكل قضس ٚتكّٛ ايسخض١ ع٢ً أضاع 
يف أدا٤ ايضال٠ إال أْٗا دا٤ت ٖٓا  {اهلل ضبشاْ٘ ٚتعاىل}غا١ٜ ايػازع ايهسِٜ  ايضال٠ ٖٓا

 ايكضس َٔ باب ايتطٌٗٝ.  بأضًٛب
َٔ خالٍ َا تكدّ ظبد إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ جيد أضاض٘ يف أسهاّ ايسخض١ 

ْفطٗا ٖٚٞ ٚدٛد عٌُ أصٌٝ ٚآخس َٛاش ي٘ أٚ بدٌٜ نالُٖا ع٢ً ايفهس٠  ٚايعصمي١، اذ ٜكّٛ
عٓ٘ حيكل ْفظ غاٜات األٍٚ، ٚيهٔ االختالف بني ايفك٘ ٚايتػسٜع ايكاْْٛٞ ٜهُٔ يف ايػا١ٜ 
املكضٛد٠ َٔ ٚدٛد اإلدسا٤ أٚ ايعٌُ ايجاْٞ )ايسخض١، اإلدسا٤ املٛاشٟ(، فايػا١ٜ َٔ 

ف بٗا ٚايتطٌٗٝ ٚايتٝطري، يف سني ايسخض١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ ٖٞ ايتدفٝف عٔ ناٌٖ املهً
                          

دار اإليمان لمطبع  الرخص الشرعية أحكاميا وضوابطيا، ينظر اسامة محمد محمد،( 7)
 .91ص ،8118 والنشر،

 النترنت عمى الموقع : ينظر مقال بعنوان العزيمة والرخصة منشور عمى ا( 8)
        comwww.ajurry. 88/78/817الزيارة  تاريخ=. 

 .=9، المرجع السابق، صينظر اسامة محمد محمد( 9)
 . (717سورة النساء، اآلية )( :)

http://www.ajurry.com/
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تتعدد غاٜات املػسع  ايكاْْٛٞ َٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ فكد ٜهٕٛ يتبطٝط اإلدسا٤ات ٚضسعتٗا 
 أٚ يتشكٝل َع٢ٓ ايعكٛب١ ٚايسدع. 

 :ايفسع ايجاْٞ / صٛز ايسخض١
تربش ايعدٜد َٔ ايضٛز يًسخض١ يهٓٓا ضٓكتضس ع٢ً بٝإ أُٖٗا ٚأقسبٗا ملٛعٛع  

  -فل َا ٜأتٞ:حبجٓا ع٢ً ٚ
َٚٔ زخض٘ قضس ايضال٠ ايسباع١ٝ إىل زنعتني ٚازبُع بني ايضًٛات ٚايفطس  -ايطفس: -أٚاّل

 يف زَغإ ٚاملطح ع٢ً اشبفني . 
ٚقد اختًف ايفك٘ سٍٛ قضس ايضال٠ ايسباع١ٝ فٝذٛش قضس ايضال٠ ايسباع١ٝ ايعٗس  

ايػافع١ٝ ٚاسبٓاب١ً ٚقاٍ ٚايعضس ٚايعػا٤ ٜٚضًٝٗا زنعتني فشطب نُا جيٛش ي٘ إٔ ٜتِ عٓد 
 املايه١ٝ ٚاسبٓف١ٝ إٔ قضس ايضال٠ َطًٛب َٔ املطافس ال دا٥ص. 

ٜٚػرتط يضش١ ايكضس غسٚط  عدٜد٠ َٓٗا ١ْٝ ايطفس ٚعدّ اقتدا٤ املطافس  
باملكِٝ أٟ إٔ ال ٜكتدٟ املطافس ايرٟ ٜكضس ايضال٠ مبكِٝ أٚ َطافس ٜتِ ايضال٠ فإٕ فعٌ 

 . (1)ذيو ٚدب عًٝ٘ االمتاّ
ًٜٚشغ مما تكدّ إٔ ايضال٠ ال تبطٌ عٓد ايكضس ٚال ُٜعد املكضس أمثّا  بٌ إٔ  

ايكضس إذا ذبككت أضباب٘ فإْ٘ ٜأخر أدس ايضال٠ ايها١ًَ يرا تعد ايضال٠ ايها١ًَ ٖٞ األصٌ 
 يهٔ ايكضس حيكل َعٓاٖا يهٓ٘ دا٤ َٔ باب ايتدفٝف. 

 َٔ سٝح ٚدٛد عًُني ٚ ٜٓطبل ٖرا ايهالّ ع٢ً األدسا٤ املٛاشٟ بٛصف٘ فهس٠ 
 . أصٌٝ ٚاستٝاطٞ حيكل غا١ٜ األٍٚ

أَا اإلفطاز يف زَغإ فٗٛ دا٥ص ٚيهٔ يف ساٍ تٛفس ٚاسد َٔ اعرازٙ ايطت١  
نايطفس ٚاملسض ٚسبٌ املسأ٠ ٚإزعاعٗا إذا أعس بٗا ٚبٛيدٖا ٚايُعطاش ايػدٜد، ٚازبٛع 

 ضّٛ. ايرٟ خياف َٓ٘ اهلالى ٚايػٝذ ايفاْٞ إذا نإ ال ٜكدز ع٢ً اي
ثِ إٔ ايطفس املبٝح يًفطس ٖٛ ايطفس املبٝح يًكضس ٚزٟٚ عٔ عًٞ ٚعبد اهلل بٔ  

عباع أُْٗا ناْا ال ٜبٝشإ ايفطس إذا ضافس بعدَا أٌٖ يف اسبغس ٖالٍ زَغإ، ٚايضشٝح 

                          

، القاىرة، ، دار الحديث7ينظر عبد الرحمن الجزيري، الفقو عمى المذاىب األربعة، ج( 7)
 وما بعدىا.  ;>9ص
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ٚنريو  {أٚ ع٢ً ضفس}قٍٛ عا١َ ايضشاب١ ٚعا١َ ايعًُا٤ ألٕ ايٓط َطًل ٖٚٛ قٛي٘ تعاىل 
 .(1)ٖٚٛ املػك١، عاّ غاٌَ يًشايتنيايداعٞ إىل ايسخض١ 

َٚٔ زخض٘ دٛاش ايتُِٝ ٚازبُع بني ايضالتني ٚصال٠ املسٜض حبطب  :املسض -ثاّْٝا
 قدزت٘ قا٥ُّا فٔ مل ٜطتطٝع فكاعدّا فإٕ مل ٜطتطٝع فأَٚأ بسأض٘. 

فإذا عذص املطًِ عٔ ايكٝاّ يًضال٠ املفسٚع١ ايرٟ ٖٛ زنٔ ايضال٠ يًكادز عًٝ٘،  
اي١ زخط اإلضالّ يًعادص عٔ تأد١ٜ ٖرا ايسنٔ ايضال٠ دايطّا. فإذا غل ع٢ً ففٞ ٖرٙ اسب

املطٔ ايضال٠ ع٢ً ايٛد٘ املػسٚع بإتٝإ زنٔ ايكٝاّ، يغعف أٚ َسض، داش ي٘ ايضال٠ 
ع٢ً اهل١٦ٝ اييت ٜطتطٝع بٗا، ربفٝفّا عٓ٘، نٌ ذيو يف ساٍ ذبكل عابط املػك١ ايرٟ ٖٛ 

 . (2)٢ً قا٥ُّاسبٛم األذ٣ ٚايغسز باملطٔ إذا ص
، زخض١ ضبُٛد٠ حيبٗا اهلل تعاىل َٓٗا ُٖا ٚظبد يف حبجٓا سبهِ ايسخض١ ْٛعني 

ٚزخض١ َر١ََٛ، ٚايرٟ ضبل إٔ أغسْا إيٝ٘ ٖٛ َٔ ايٓٛع األٍٚ، ٖٚٞ ايسخض١ املطتكس٠ 
اييت ْط عًٝٗا املػسع زمح١ بايعباد ٚتٛضع١ عًِٝٗ نأنٌ املٝت١ ٚايدّ ٚعبٖٛا يًُغطس 

 . (3)املطافس يف زَغإ ٚازبُع بني ايضالتني ... اخلٚفطس املسٜض ٚ
ٚظبد مما تكدّ إٔ فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ َعسٚف١ يف ايفك٘ اإلضالَٞ تأتٞ َٔ باب  

ايتدفٝف ٚتكّٛ ع٢ً ْفظ َبدأ اإلدسا٤ املٛاشٟ اسبايٞ يف ٚدٛد عًُني ٜؤدٜإ غا١ٜ 
 ايػازع.

 
 
 
 

                          

، :<?7، دار الكتب العممية، 7، ط8ينظر عالء الدين السمرقندي ، تحفة الفقياء، ج( 7)
 .<;9ص

ينظر سمير محمد عواودة، الرخص الشرعية لكبار السن في باب العبادات، بحث ( 8)
(، 7د )، العد78منشور في مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية والقانونية، المجمد 

 . =71، ص>71، ص8171
 ينظر مدونة الفقو اإلسالمي منشورة عمى االنترنت عمى الموقع ( 9)

        www.al_eman.com  89/78/817تاريخ الزيارة= 

http://www.al_eman.com/
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 ادلبحث انثاوٍ
اوىن ادلرافعاث انعرالٍ تطبُماث اإلجراء ادلىازٌ يف ل  

نُا ذنسْا ضابكّا، إٕ فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ مل تٓعِ بػهٌ َطتكٌ يف أبٛاب  
ايكٛاْني عَُّٛا ٚقإْٛ املسافعات خضٛصّا إال أْٗا َطبك١ َٚٛدٛد٠ يف اثٓا٤ ايٓضٛظ 
ايكا١ْْٝٛ ٚضٓتٓاٍٚ أِٖ تطبٝكاتٗا يف قإْٛ املسافعات ٚضٓكتضس ع٢ً ٖرا ايكإْٛ يهْٛ٘ 
ايكإْٛ املٓعِ يًدع٣ٛ املد١ْٝ ٚيكٛاعد اشبض١َٛ املد١ْٝ ٚيػسض تٛعٝح ذيو ضٓكطِ ٖرا 

 -املبشح إىل املطايب اآلت١ٝ:
 : ايٓٝاب١ عٔ ايػري.  املطًب األٍٚ

 املطًب ايجاْٞ: ايتبًٝؼ ايكغا٥ٞ. 
 املطًب ايجايح: االختضاظ املهاْٞ. 

 : شَٔ ايكٝاّ بإدسا٤ َعني.  املطًب ايسابع
 اشباَظ: تسى ايدع٣ٛ يًُسادع١ ٚايتٓاشٍ عٓٗا ٚإبطاهلا.  املطًب

 املطًب ايطادع: أسهاّ َتفسق١. 
 ادلطهب األول

 انىُابت عه انغري
ايٓٝاب١ ٖٞ سًٍٛ إزاد٠ ايٓا٥ب ضبٌ إزاد٠ األصٌٝ َع اْضساف األثس ايكاْْٛٞ هلرٙ  

 اإلزاد٠ إىل غدط األصٌٝ نُا يٛ ناْت اإلزاد٠ قد صدزت َٓ٘ غدضٝا. 
هٕٛ ايٓٝاب١ بايٓطب١ إىل املضدز ايرٟ حيدد ْطاقٗا، أَا ْٝاب١ قا١ْْٝٛ، إذ نإ ت 

ايكإْٛ ٖٛ ايرٟ حيدد ٖرا ايٓطام، نُا يف ايٛيٞ ٚايٛصٞ ٚايكِٝ ٚاسبازع ايكغا٥ٞ...اخل. 
ٚإَا إٔ تهٕٛ اتفاق١ٝ إذا نإ االتفام ٖٛ ايرٟ ٜتٛىل ذبدٜد ْطاقٗا ٜٚتشدد ٖرا يف عكد 

 . (1)ايٛناي١
يرٟ ٜعٝٓٓا ٖٓا ايٛناي١ باشبض١َٛ ٖٚٞ عكد مبكتغاٙ ًٜتصّ ايٛنٌٝ بإٔ ٜكّٛ ٚا 

بعٌُ قاْْٛٞ ٖٛ املسافع١ أَاّ ايكغا٤ سبطاب املٛنٌ ٜٚٓبػٞ يف ايٛناي١ باشبض١َٛ إٔ 
ٜعٌُ ايٛنٌٝ باضِ َٛنً٘ اذ ٜرنس اضِ املٛنٌ يف عسٜغ١ ايدع٣ٛ ٚيف أٚزام املسافعات 

                          

 ،9، ط7راجع عبد الرزاق احمد السنيوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج( 7)
 . 819، ص 818، ص8178منشورات الحمبي الحقوقية، لبنان ، 
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ٛنٌٝ، ٚال جيٛش يًٛنٌٝ إٔ ٜسفع ايدع٣ٛ بامس٘ بٌ ال بد ٜٚضدز اسبهِ ي٘ أٚ عًٝ٘ دٕٚ اي
 . (1)َٔ زفعٗا باضِ املٛنٌ

ب١ يف أنجس َٔ َٛعع ٚبايٓطب١ يكإْٛ املسافعات ايعساقٞ فكد أخر بفهس٠ ايٓٝا 
َٛاشٜا ضٛا٤ أناْت ْٝاب١ قا١ْْٝٛ )ٚيٞ، ٚصٞ ، قِٝ( أَا اتفاق١ٝ )ايٛنٌٝ  بٛصفٗا ادسا٤ّ

أنٝدّا َٓ٘ ع٢ً سفغ اسبكٛم َٔ ايغٝاع ٚسفغ اإلدسا٤ات َٔ باشبض١َٛ(، ُٜٚعد ذيو ت
اهلدز َٚا ٜٓتر عٓ٘ َٔ إطاي١ يف أَد ايٛقت ٚبرٍ املصٜد َٔ ايٓفكات. فًِ ٜػرتط املػسع 
ايعساقٞ نُا ضٓس٣ بعد قًٌٝ إٔ تتِ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ َٔ قبٌ األصٌٝ فشطب بٌ نإ 

  -ح يًكٝاّ برات ايعٌُ ٚنُا ٜأتٞ :دا٥ُّا َا ٜغع إدسا٤ّ َٛاشّٜا بدٜاّل عٓ٘ ٜضً
َٔ قإْٛ املسافعات ايعساقٞ )ٜػرتط إٔ ٜهٕٛ نٌ َٔ طسيف  (2)(3فكد ْضت )ّ/ 

ايدع٣ٛ َتُتعّا باأل١ًٖٝ ايالش١َ الضتعُاٍ اسبكٛم اييت تتعًل بٗا ايدع٣ٛ ٚإال ٚدب إٔ 
 ٜٓٛب عٓ٘ َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاّْْٛا يف اضتعُاٍ ٖرٙ اسبكٛم(. 

املػسع بعدَا اغرتط نُاٍ األ١ًٖٝ بايٓطب١ يًطسفني ٖٚٛ إدسا٤ ًٜشغ ٖٓا إٔ  
أصٌٝ ملباغس٠ ايدع٣ٛ ٚعع إدسا٤ّ َٛاشّٜا ملٔ ال ميتًهٗا أٚ ملٔ فكدٖا أثٓا٤ ايدع٣ٛ ٖٚٛ 
قٝاّ ايٓا٥ب ايكاْْٛٞ ضٛا٤ أنإ ٚيٝا أّ ٚصٝا أّ قُٝا مبباغستٗا ْٝاب١ عٓ٘ سفاظّا َٓ٘ 

  ع٢ً سكٛم اشبضِ ٚإدسا٤ات ايدع٣ٛ.
))َٚع ذيو تضح خض١َٛ ايٛيٞ ٚايٛصٞ ٚايكِٝ  (3)(4نريو َا ذٖبت إيٝ٘ )ّ/ 

 بايٓطب١ ملاٍ ايكاصس ٚاحملذٛز ٚايػا٥ب ...((.
( إذ ُتعد خض١َٛ ايٛيٞ ٚايٛصٞ 3اذ تعد ٖرٙ املاد٠ تأنٝدّا ملا دا٤ يف املاد٠ )  

 ٚايكِٝ إدسا٤ّ َٛاشّٜا. 
ػّا تٛقٝع اشبضِ أٚ ٚنًٝ٘...((. ))ٜعترب تبًٝ (4)(12نريو َا ذٖبت إيٝ٘ )ّ/ 

 فاإلدسا٤ األصًٞ ٖٛ تبًٝؼ اشبضِ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ تبًٝؼ ايٛنٌٝ. 

                          

، المكتبة القانونية، 8، ط8ينظر عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية، ج( 7)
 .<77،ص?811بغداد، 

 المعدل.  ?>?7( لسنة 9<من قانون المرافعات المدنية العراقي، ذي الرقم ) 9ينظر م/( 8)
 قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. ( من :ينظر )م/( 9)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 78ينظر )م/( :)
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 (1)(47/1أَا فُٝا ٜتعًل بايتٛقٝع ع٢ً أٚزام ايدع٣ٛ َٚطتٓداتٗا فكد أداشت ّ) 
تٛقٝع املدعٞ ايرٟ ُٜعد ٖٓا إدسا٤ أصًّٝا أٚ تٛقٝع ايٛنٌٝ عٓ٘ ع٢ً نٌ ٚزق١ َٔ ْطذ 

ٚقا١ُ٥ املطتٓدات األَس ايرٟ ُٜعد إدسا٤ّ َٛاشّٜا أٟ إٔ تٛقٝع ايٛنٌٝ ٖٓا ٖٛ إدسا٤  ايدع٣ٛ
 َٛاشٟ يتٛقٝع املدعٞ. 

اسبغٛز يف ايّٝٛ احملدد يًُسافع١ يًدضِ أٚ ملٔ ٜٛنً٘  (2)(51/1ٚاداشت املاد٠ ) 
َٔ احملاَني ًٜٚشغ إٔ اإلدسا٤ األصٌٝ ٖٓا ٖٛ سغٛز اشبضِ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ 

 ز ايٛنٌٝ. سغٛ
ع٢ً أْ٘ )َٛت احملهّٛ ي٘ جيٝص تبًٝؼ ايطعٔ إىل أسد  (3)(175نريو ْضت ))ّ/ 

ٚزثت٘ ٚذيو يف آخس َٛطٔ نإ ملٛزثِٗ ٚإذا فكد احملهّٛ ي٘ أًٖٝت٘ يًتكاعٞ أٚ شايت 
 صفت٘ ٚدب تبًٝؼ ايطعٔ إىل َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاّْْٛا يف َٛطٓ٘((. 

ايٛزث١ ٚإذا طسأ أٟ طازئ ع٢ً أ١ًٖٝ فاإلدسا٤ األصٌٝ ٖٛ تبًٝؼ ايطعٔ إىل  
 احملهّٛ ي٘ اٚ صفت٘ ٚدب ايتبًٝؼ ملٔ ٜكّٛ َكاَ٘ قاّْْٛا ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ املٛاشٟ. 

))ع٢ً ايهاتب ايعدٍ أٚ َٔ ٜٓٝب٘ َضاسب١ املدٜٔ يف  (4)(277/2ٚذٖبت )ّ/ 
 ايٛقت املعني إىل َهإ عسض املٓكٍٛ ....((. 

تب ايعدٍ يًُدٜٔ ٚاإلدسا٤ ملٛاشٟ َضاسب١ َٔ فاإلدسا٤ األصًٞ ٖٛ َضاسب١ ايها 
ٜٓٝب٘ ايهاتب ايعدٍ يًُدٜٔ ٖٚرا بايتأنٝد ضٝدفع بادباٙ انُاٍ ايطري يف إدسا٤ات ايدع٣ٛ 

 َٔ دٕٚ إٔ تتٛقف ع٢ً غدط َعني. 
ع٢ً أْ٘ ))جيب إٔ تهٕٛ ايعسٜغ١ َٛقع١ َٔ قبٌ  (5)(287/2ْٚضت )ّ/ 

 (. املػتهٞ أٚ َٔ ٜٛنً٘ يف ذيو تٛنٝاّل...(
 َٛاشّٜا يتٛقٝع األصٌٝ املػتهٞ.  ٚ ٜعد  تٛقٝع ايٛنٌٝ إدسا٤ّ

ظبد مما تكدّ إٔ املػسع ايعساقٞ أخر بفهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ َٔ خالٍ َفّٗٛ 
ايٓٝاب١ عٔ األصٌٝ يف ايكٝاّ بإدسا٤ات ايدع٣ٛ ضٛا٤ أناْت ْٝاب١ّ ٚيٞ ٚٚصٞ ٚقِٝ أّ إْاب١ 

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 7/=:ينظر )م/( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.7/7;ينظر م/)( 8)
 عات المدنية العراقي النافذ. ( من قانون المراف;=7ينظر )م/( 9)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 8/==ينظر م)( :)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 8/=<8ينظر م)( ;)
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ٝل اسبطِ يف ايدع٣ٛ ٚتطٗٝاّل يإلدسا٤ات اتفاق١ٝ )ٚنٌٝ باشبض١َٛ( ٚذيو نً٘ يتشك
 ٚاقتضادّا يف ايٓفكات. 

 ادلطهب انثاوٍ 
 انتبهُغ انمضائٍ 

ُٜعد َٛعٛع ايتبًٝػات اسبذس األضاضٞ ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ايدع٣ٛ املد١ْٝ فٗٛ إٕ  
نإ صشٝشّا ٚضسٜعّا ضٝشكل اسبطِ ايطسٜع يًدع٣ٛ، ٜٚهٕٛ ايتبًٝؼ أسد أِٖ املػانٌ اييت 

ا ايكغا٤. اذ اٚدد  فٝٗا  املػسع ايعدٜد َٔ ايتطبٝكات يفهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ ٜعاْٞ َٓٗ
  -ٚنُا ٖٛ َبني أدْاٙ:

ٜكضد بايتبًٝؼ قٝاّ غدط سددٙ ايكإْٛ بتطًِٝ ٚزق١ َع١ٓٝ سددٖا ايكإْٛ  
 . (1)شبضِ املدعٞ يهفاي١ عًُ٘ مبغُْٛٗا ٚارباذ َا ًٜصّ قاّْْٛا سٝاهلا

 (2)قٞ إٔ ٜٛقع اشبضِ بٓفط٘ ع٢ً ٚزق١ ايتبًٝؼ أٚ ٚنًٝ٘ٚقد اغرتط املػسع ايعسا 
ٜٚعد تٛقٝع ايٛنٌٝ إدسا٤ّ َٛاشّٜا ْط عًٝ٘ املػسع فإذا ٚقع اشبضِ أٚ ٚقع ٚنًٝ٘ ضٛف 

 ٜتشكل ٖدف املػسع َٔ ايٓط ٖٚٛ إٜضاٍ ايعًِ مبٛعد املسافع١. 
ساد ( ))ٜكّٛ َٛشع ايربٜد بتطًِٝ ايسضاي١ إىل ايػدط امل14/2ْٚضت املاد٠ ) 

تبًٝػ٘ أٚ يف ضبٌ إقاَت٘ إىل شٚد٘ أٚ َٔ ٜهٕٛ َكُّٝا َع٘ َٔ أقازب٘ ٚأصٗازٙ أٚ َٔ ٜعٌُ 
 يف خدَت٘ َٔ املُٝصٜٔ أٚ إىل َٔ ميجً٘ قاّْْٛا((. 

ًٜشغ ع٢ً ٖرٙ املاد٠ أْٗا ذبتٟٛ ع٢ً أنجس َٔ إدسا٤ َٛاشٟ، إذ ٜعد تبًٝؼ  
٤ األصًٞ ,ٜٚعد تبًٝؼ َٔ ايصٚد١ أٚ ايػدط املعين بتطًِٝ زضاي١ أٚ ٚزق١ ايتبًٝؼ اإلدسا

األقازب املكُٝني َع٘ أٚ األصٗاز أٚ َٔ ٜعٌُ يف خدَت٘ أٚ َٔ ميجً٘ قاّْْٛا إدسا٤ّ َٛاشّٜا 
ٚذيو زغب١ َٔ املػسع يف ذبكٝل إٜضاٍ ايعًِ باملٛعد احملدد يًدع٣ٛ ٚايتكًٌٝ َٔ ساالت 

 ايبطالٕ إذا مل ٜتُهٔ َٛظف ايتبًٝؼ َٔ تطًُٝٗا إيٝ٘. 
اإلدسا٤ املٛاشٟ ايجاْٞ ٖٛ تبًٝؼ ايػدط يف ضبٌ إقاَت٘ ٚاإلدسا٤ األصًٞ ٚ 

 تبًٝػ٘ غدضّٝا آُٜا ٚدد ٖٚرا َا ٜفِٗ َٔ عباز٠ )أٚ يف ضبٌ إقاَت٘(.

                          

منشورات الحمبي  قانون أصول المحاكمات المدنية، نبيل اسماعيل عمر، ينظر د.( 7)
 .=:9ص ،?811 الحقوقية،

 .:<7ر د. أدم وىيب النداوي، مرجع سابق، صينظ( 8)
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-14نُا يف ّ) (1)ًٜٚشغ إٔ املػسع ايعساقٞ قد أند ٖرا املع٢ٓ يف أنجس َٔ َٛعع 
 ( . 18( ٚاملاد٠ )5، ف2ف-14ّ)

ٕ املطًٛب تبًٝػ٘ يٝظ يدٜ٘ ضبٌ إقا١َ أٚ َطهٔ َعًّٛ ٚإذا تبني عٓد ايتبًٝؼ أ 
ٚمل ٜهٔ َٛدٛدّا بعد ايتأند َٔ ذيو َٔ طبتاز احمل١ً أٚ األغداظ املٛدٛدٜٔ يف احمل١ً 
ٚمل ٜتِ االٖتدا٤ إىل ضبٌ إقاَت٘، فإْ٘ ٜعد يف ٖرٙ اسباي١ صبٍٗٛ ضبٌ اإلقا١َ، فٝتِ يف ٖرٙ 

. ُٜٚعد ذيو إدسا٤ّ َٛاشّٜا أٚددٙ املػسع يف (2)مس١ٝاسباي١ تبًٝػ٘ عٔ بايٓػس يف ازبسٜد٠ ايس
ساي١ عدّ ايعًِ مبشٌ إقا١َ املطًٛب تبًٝػ٘ أٟ مل ٜهٔ ي٘ عٓٛإ ٚاعح ٚذيو ست٢ ال ٜتِ 

إىل إٔ املطًٛب تبًٝػ٘ إذا نإ غدضّا  (3)(21بطالٕ ايتبًٝؼ يف ٖرٙ اسباي١ نريو أغازت ّ)
تازّا يًتبًٝؼ ٚتبني أْ٘ غري َٛدٛد يف ذيو َعّٜٓٛا دا٥س٠ أٚ غب٘ دا٥س٠ ٚاختاز ضباّل طب

املهإ ٚمل ٜبًؼ ايدا٥س٠ بعٓٛإ احملٌ املدتاز ازبدٜد فٝتِ تبًٝػ٘ بايٓػس بازبسٜد٠ ايسمس١ٝ 
ملس٠ ٚاسد٠، ٜٚعد ٖرا اإلدسا٤ إدسا٤ّ َٛاشّٜا أخر ب٘ املػسع ضٛا٤ أنإ املطًٛب تبًٝػ٘ 

صٍٛ إىل َهإ ٚدٛد أٚ ضبٌ عٌُ املطًٛب غدضّا طبٝعّٝا أّ َعّٜٓٛا يف ساي١ مل ٜتِ ايٛ
 تبًٝػ٘. 

أَا إذا نإ املطًٛب تبًٝػ٘ غسن١ دباز١ٜ أٚ َد١ْٝ فتطًِ ٚزق١ ايتبًٝؼ يف َسنص  
إداز٠ ايػسن١ ملدٜس ايػسن١ أٚ أسد ايػسنا٤ أٚ املطتددَني ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ األصٌٝ فإٕ 

ٛاش تطًِٝ ايتبًٝؼ ملدٜس ايػسن١ مل ٜتٛاددٚا يف ايػسن١ ٚعع املػسع إدسا٤ َٛاشّٜا ٖٚٛ د
 أٚ أسد ايػسنا٤ يػدض٘ يف ضبٌ إقاَت٘ أٚ ضبٌ عًُ٘. 

شباص١ نريو اسباٍ إذا نإ املطًٛب تبًٝػ٘ إسد٣ ازبُعٝات أٚ املؤضطات ا 
أصٝال يًٓا٥ب عٓٗا يف َسنص إدازتٗا أٚ ملٔ ٜكّٛ َكاَ٘ أٚ  فتطًِ ايٛزق١ بٛصفٗا إدسا٤ّ
نإدسا٤ َٛاشٟ يًٓا٥ب عٓٗا يػدض٘ أٚ يف ضبٌ إقاَت٘، أَا إذا ألسد ايعاًَني فٝٗا، ٚتطًِ 

 ناْت ايػسن١ فسعا يػسن١ أدٓب١ٝ تطًِ يًفسع أٚ ايٛنٌٝ أٚ املُجٌ ايتذازٟ. 

                          

أ( من نفس -;/:7؛ والمادة )لمرافعات المدنية العراقي النافذ( من قانون ا8/:7ينظر م)( 7)
 ( من نفس القانون. <7القانون ؛ والمادة )

 .>;8-;;8ينظر عبد الرحمن العالم، مرجع سابق، ص( 8)
 ن المرافعات العراقي النافذ. ( من قانو ?، <، =، >، 7/ف87ينظر المادة )( 9)
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أَا إذا نإ املطًٛب تبًٝػ٘ ضذّٝٓا فٝتِ تبًٝػ٘ عٔ طسٜل َدٜس ايطذٔ نإدسا٤  
 .(1)أصٌٝ ٚعٔ طسٜل َٔ ٜكّٛ َكاَ٘ إذا مل ٜتٛادد نإدسا٤ َٛاشٟ

ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜكدّ ْفط٘ ٖٛ ٌٖ ٜعد ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ إدسا٤ّ َٛاشّٜا يًتبًٝؼ  
ايعادٟ يف ساي١ عدّ متهٔ املٛظف ايكا٥ِ بايتبًٝؼ َٔ إٜضاٍ ايعًِ يًُطًٛب تبًٝػ٘ 
بايطسا٥ل ايتكًٝد١ٜ. قبٌ اإلداب١ عٔ ٖرا ايتطاؤٍ ال بد إٔ ْٛعح إٔ املػسع ايعساقٞ قد 

ايكغا١ٝ٥ َٔ قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ ايعساقٞ. اضتج٢ٓ ايتبًٝػات 
ٜٚعد ذيو ضبٌ ْعس ألٕ إدسا٤ ايتبًٝؼ بايطسا٥ل اسبدٜج١ حيكل غا١ٜ املػسع يف ايٛصٍٛ 
سبطِ ايدع٣ٛ بأضسع ٚقت ٚأقٌ دٗد ْٚفك١ ٚذيو َٔ خالٍ إٜضاٍ ايعًِ ٚبايطسع١ ايعاي١ٝ 

. ٚيطٓا ٖٓا بضدد غسح ٚتٛعٝح أسهاّ ايتبًٝؼ ايعادٟ إذا َا قٛزٕ بايتبًٝؼ ايتكًٝدٟ
ٚااليهرتْٚٞ بكدز َا ٜٓضب اٖتُآَا ع٢ً تٛعٝح فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ بايتبًٝؼ 

عٔ ايتطاؤٍ ايرٟ مت تكدمي٘ يف أعالٙ ضٓأخر ايكإْٛ ايطٛزٟ بٛصف٘  ٚيإلداب١االيهرتْٚٞ. 
 ًٝؼ االيهرتْٚٞ. قد ْعِ ايتب ألْ٘منٛذدا يف غسح ٖرٙ ايفهس٠ ٚتٛعٝشٗا 

إذا تعرز ايتبًٝؼ ٚفل  -ع٢ً َا ٜأتٞ ))أ (2)( َٔ ايكإْٛ ايطٛز34ْٟضت املاد٠ ) 
( َٚا ًٜٝٗا بطبب ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥ جيسٟ ايتبًٝؼ بإسد٣ ايضشف 22أسهاّ املاد٠ )

اي١َٝٛٝ يف ايعاص١ُ أٚ يف أسد َسانص احملافعات ٚيف يٛس١ اعالْات احمله١ُ بكساز َعًٌ َٔ 
حمله١ُ ٚع٢ً املٛظف املدتط بٝإ ضبب ايتعرز يف ضبغس ايتبًٝؼ ع٢ً إٔ ٜتِ ز٥ٝظ ا

 ايتبًٝؼ قبٌ مخط١ عػس َّٜٛا ع٢ً األقٌ َٔ تازٜذ َٛعد ازبًط١ َع َساعا٠ ١ًَٗ املطاف١. 
ٜٚضدز ٚشٜس ايعدٍ ايتعًُٝات  جيٛش تأنٝد ايتبًٝؼ بٛاضط١ ايسضا٥ٌ ايٓض١ٝ االيهرت١ْٝٚ -ب

 ايتٓفٝر١ٜ ايالش١َ((. 
ًٜشغ َٔ خالٍ ْط املاد٠ املرنٛز٠ ضًفا إٔ ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ ٜطتددّ يتأنٝد  

ايتبًٝؼ إذ ٜفِٗ َٔ ْط ٖرٙ املاد٠ إٔ ايتبًٝؼ جيب إٔ ٜتِ ٚفكّا يًطسم اييت سددتٗا املاد٠ 
ٜعد  ( َٚع ذيو ٚاألَس دٛاشٟ ٖٓا جيٛش إٔ ٜتِ ايتأنٝد ع٢ً ايتبًٝؼ ايهرتّْٚٝا. اذ ال22)

يهرتْٚٞ إدسا٤ّ َٛاشّٜا يًتبًٝؼ ايعادٟ ُٜٚعد ذيو َٔ ٚد١ٗ ْعسْا ضبٌ ْعس ألٕ إذا ايتبًٝؼ اال
تعرز ايتبًٝؼ ألٟ ضبب َٔ األضباب فإٕ ايًذ٤ٛ يًطسم االيهرت١ْٝٚ ضٝشكل ايػا١ٜ ْفطٗا 

                          

 . 7?7ينظر د. أدم وىيب النداوي، المرجع السابق، ص( 7)
( لسنة 7( من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الجديد رقم ):9ينظر المادة ) (8)

817<. 
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ٖٚٞ إٜضاٍ ايعًِ إىل املطًٛب تبًٝػ٘ يهٔ ٜتِ ذيو بػهٌ أضسع ٚأقٌ ْفك١ الضُٝا َع 
 ْٚٞ يف اسبٝا٠ ايع١ًُٝ. اْتػاز ايتعاٌَ االيهرت

يرا ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ إٔ ٜٓط ع٢ً ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ نٛض١ًٝ ثا١ْٝ  
ٚنإدسا٤ َٛاشٜا يًتبًٝؼ ايتكًٝدٟ ْٚكرتح إعاف١ ايٓط اآلتٞ إىل ايتبًٝػات ايكغا١ٝ٥ يف 

 قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ : 
 ٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ أٚ بايطسا٥ل االيهرت١ْٝٚ. ٜكع ايتبًٝؼ إذا مت بايطسم املٓضٛظ عً -1))
تصٚد احملانِ بايب٢ٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ َٔ سٛاضٝب ٚغبهات اْرتْت َٚٛظفني َدزبني  -2

 . ١ٝ إدسا٤ ايتبايٝؼ االيهرت١ْٝٚ((ع٢ً نٝف
ٚ ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تعدٌٜ قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ بإعاف١ ايتبًٝؼ  

 أسهاَ٘ بٛصف٘ ايكإْٛ املدتط بتٓعِٝ املطا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ. االيهرتْٚٞ ٚتٓعِٝ 
 ادلطهب انثانث

 لىاعذ االختظاص
قٛاعد االختضاظ ٖٞ ايكٛاعد اييت ذبدد ٚال١ٜ نٌ ضبه١ُ يًٓعس يف ايدعا٣ٚ، ٚقد  

أٚزد املػسع ايعساقٞ عدٜدا َٔ تطبٝكات اإلدسا٤ املٛاشٟ يف ٖرا اجملاٍ ضٛا٤ أناْت قٛاعد 
 ضٝتِ إيكا٤ ايغ٤ٛ عًٝ٘ يف ٖرا املطًب.  أّ ْٛعٞ. مما اختضاظ َهاْٞ

مل ُٜعسف املػسع ايعساقٞ يف ايكإْٛ اسبايٞ االختضاظ يف سني تٓاٍٚ ايكإْٛ  
 إذ عسف٘ بأْ٘ )أ١ًٖٝ احمله١ُ يسؤ١ٜ ايدع٣ٛ مبكتغ٢ ايكإْٛ(.  (1)املًػٞ تعسٜف٘

ٚاختضاظ فاالختضاظ ٖٛ ضًط١ اسبهِ مبكتغ٢ ايكإْٛ يف دع٣ٛ َع١ٓٝ،  
 . (2)ضبه١ُ َا ٜعين ْضٝبٗا َٔ ايكغاٜا اييت جيٛش هلا ايفضٌ فٝٗا

 ٜٚهٕٛ االختضاظ ع٢ً أْٛاع  عدٜد٠ ايدٚيٞ أٚ ايٛال٥ٞ أٚ ايٓٛعٞ أٚ املهاْٞ. 
ٚٚفكّا هلرا ايتٛشٜع يف االختضاظ فإْ٘ ميٓع َبد٥ّٝا ع٢ً أ١ٜ ضبه١ُ ايٓعس يف 

 . (3)َطأي١ َٔ اختضاظ ضبه١ُ أخس٣

                          

 .  >;?7( لسنة <<ينظر قانون المرافعات المدنية والتجارية الممغي رقم )( 7)
 . >=ىيب النداوي، المرجع السابق، صينظر د. ادم و ( 8)
ينظر عفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص واالجتياد، منشورات زين ( 9)

 .<78، ص8178الحقوقية، بيروت، 
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سا٤ات املٛاش١ٜ اييت ْط عًٝٗا املػسع ايعساقٞ يف ٖرا اجملاٍ َا ْضت َٚٔ اإلد
))تكاّ دعا٣ٚ ايدٜٔ أٚ املٓكٍٛ يف ضبه١ُ َٛطٔ املدع٢ عًٝ٘ أٚ َسنص  (1)(37عًٝ٘ املاد٠ )

َعاَالت٘ أٚ احملٌ ايرٟ ْػأ فٝ٘ االيتصاّ أٚ ضبٌ ايتٓفٝر أٚ احملٌ ايرٟ اختازٙ ايطسفإ 
 إلقا١َ ايدع٣ٛ.

 ذبد االدعا٤ ٚنإ َرتابطّا تكاّ ايدع٣ٛ يف ضبٌ إقا١َ اسدِٖ((. إذا ا -2
ًٜشغ َٔ ٖرا ايٓط إٔ املػسع ايعساقٞ ٚعع إدسا٤ّ َٛاشّٜا يتشدٜد َهإ إقا١َ  

فكد ْضت ع٢ً (2)(28/2ايدع٣ٛ يف إعطا٤ أنجس َٔ خٝاز تطٗٝاّل ع٢ً ايطسفني أَا املاد٠ )
فسع ايػدط املعٟٓٛ داش إقاَتٗا مبشه١ُ أْ٘ ))إذا ناْت ايدع٣ٛ ْاغ١٦ عٔ َعا١ًَ َع 

َسنص اإلداز٠ أٚ احمله١ُ اييت ٜكع بدا٥ستٗا ذيو ايفسع((. اذ أعط٢ املػسع إدسا٤ّ َٛاشّٜا 
 يإلدسا٤ األصًٞ ٖٚٛ إقا١َ ايدع٣ٛ يف احمله١ُ اييت ٜكع بدا٥ستٗا ذيو ايفسع.

فًظ ٖٚرا ٖٛ أَا فُٝا ٜتعًل بدعا٣ٚ اإلفالع فٝذٛش إقاَتٗا يف ضبه١ُ َتذس امل 
اإلدسا٤ األصٌٝ ٚإذا تعددت َتادسٙ فتكاّ يف ضبه١ُ احملٌ ايرٟ اربرٙ َسنصّا ز٥ٝطا 

 .(3)ألعُاي٘ ايتذاز١ٜ ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ املٛاشٟ
متٓع ايتذٌٗٝ اإلدسا٥ٞ ايٓاتر  (4)(41ٚقد ٚعع املػسع إدسا٤ات َٛاش١ٜ يف املاد٠ ) 

ا مل ٜهٔ يًُدع٢ عًٝ٘ َٛطٔ ٚال ضهٔ عٔ دٗاي١ َٛطٔ املدع٢ عًٝ٘ فٓضت ع٢ً أْ٘ ))إذ
يف ايعسام فتكاّ ايدع٣ٛ يف احمله١ُ اييت ٜكع يف دا٥ستٗا َٛطٔ املدع٢ أٚ ضهٓ٘. فإٕ مل 
ٜهٔ يًُدعٞ َٛطٔ ٚال ضهٔ يف ايعسام فتكاّ ايدع٣ٛ يف ضبانِ َد١ٜٓ بػداد((. اإلدسا٤ 

دسا٤ املٛاشٟ األٍٚ األصٌٝ يف ٖرٙ املاد٠ ٖٛ إقا١َ ايدع٣ٛ يف َٛطٔ املدع٢ عًٝ٘ ٚاإل
إقاَتٗا يف َٛطٔ املدع٢ إذا اْعدّ َٛطٔ املدع٢ عًٝ٘ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ايجاْٞ ٖٛ إقاَتٗا 

 يف ضبانِ بػداد إذا اْعدّ َٛطٔ املدعٞ. 
ع٢ً أْ٘ )تكاّ ايدع٣ٛ ايػسع١ٝ يف ضبه١ُ ضبٌ إقا١َ  (5)(303ْٚضت املاد٠ ) 

ز مبشه١ُ ضبٌ ايعكد نُا جيٛش إٔ تكاّ املدع٢ عًٝ٘ َٚع ذيو جيٛش إٔ تكاّ دع٣ٛ ايصٚا
                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. =9ينظر المادة )( 7)
 راقي النافذ.( من قانون المرافعات المدنية الع8/<8ينظر المادة )( 8)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.?8راجع المادة )( 9)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 7:راجع المادة )( :)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.919راجع م)( ;)
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دعا٣ٚ ايفسق١ ٚايطالم يف إسد٣ ٖاتني احملهُتني أٚ يف ضبه١ُ احملٌ ايرٟ سدخ فٝ٘ ضبب 
ايدع٣ٛ( ًٜشغ إٔ اإلدسا٤ األصًٞ ٖٛ إقاَتٗا يف ضبه١ُ ضبٌ إقا١َ املدع٢ عًٝ٘ ٚاألدسا٤ 

َا ايطالم فتكاّ ايدع٣ٛ املٛاشٟ أقاَتٗا يف ضبه١ُ ضبٌ ايعكد بايٓطب١ يدعا٣ٚ ايصٚاز أ
نإدسا٤ أصٌٝ يف اسداُٖا أٚ يف احمله١ُ اييت سضٌ فٝٗا ايطبب بٛصف٘ إدسا٤ َٛاشٜا، 
ٚبريو ٚعع املػسع عد٠ إدسا٤ات َٛاش١ٜ ايػا١ٜ َٓٗا اسبفاظ ع٢ً ايدع٣ٛ َٔ اإلبطاٍ يف 

ٓٛع َٔ ساٍ مل ٜتشكل اإلدسا٤ األٍٚ فغاّل عٔ ايتطٌٗٝ ع٢ً أطساف ايدع٣ٛ يف إقا١َ ٖرا اي
 ايدعا٣ٚ. 
إىل ذبدٜد اإلدسا٤ املٛاشٟ إلقا١َ دع٣ٛ ْفك١ األصٍٛ  (1)(304ٚذٖبت املاد٠ ) 

ٚايفسٚع ٚايصٚدات يف ضبه١ُ ضبٌ إقا١َ املدع٢ عًٝ٘ بٛصفٗا إدسا٤ َٛاشٜا إذا مل ٜهٔ 
 باإلَهإ إقاَتٗا يف ضبٌ إقا١َ املدعٞ ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ األصٌٝ. 

 ادلطهب انرابع
 زمه انمُاو بإجراء معني

ذبدد األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ بطكف شَين َعني فكد سدد املػسع ايعساقٞ ٚقت ضبدد  
يػايب١ٝ اإلدسا٤ات ايكغا١ٝ٥ يهٞ ال متتد ايدع٣ٛ إىل أدٌ غري َط٢ُ ٚال تطٍٛ اإلدسا٤ات 

ًٌٝ فٝٗا، ٚحيكل زبط فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ بعٓضس ايصَٔ يف املسافع١ فا٥د٠ نبري٠ يف ايتك
َٔ ساالت اإلبطاٍ اييت ضتشكل يف ساٍ مل ٜتِ االيتصاّ باملٛعد احملدد َٔ املػسع. 
ٚيتفضٌٝ ذيو ضًٓكٞ ايغ٤ٛ يف ٖرا املطًب ع٢ً أِٖ اسباالت اييت نإ يإلدسا٤ املٛاشٟ 

 فٝٗا دٚزّا يف ايتكًٌٝ َٔ ايبطالٕ ع٢ً ٚفل َا ٜأتٞ. 
١ٝ ٖٚٛ ازتباط اضتًصَت٘ فهس٠ ٜٛدد ازتباط ٚثٝل بني ايصَٔ ٚاالدسا٤ات ايكغا٥ 

ايعداي١، ٜٚدا ٖرا االزتباط َٔ تازٜذ زفع ايدع٣ٛ ٚست٢ صدٚز سهِ فٝٗا فايصَٔ ٜغبط 
 . (2)َطاز االدعا٤ ٚايدفع ٚاسبغٛز ٚايػٝاب ٚاسبهِ ٚايطعٕٛ فٝ٘

 

                          

 فذ. ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النا:91راجع م)( 7)
 .8;7ينظر د. أدم وىيب النداوي، المرجع السابق، ص( 8)
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ٚقد ْط املػسع ايعساقٞ ع٢ً عدٜد َٔ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ اييت ذبدد شَٔ ايكٝاّ  
ع٢ً أْ٘ ))تعترب ايدع٣ٛ قا١ُ٥ َٔ تازٜذ دفع ايسضّٛ  (1)(48كد ْضت ّ)بإدسا٤ َعني، ف

 ايكغا١ٝ٥ أٚ َٔ تازٜذ صدٚز قساز ايكاعٞ باإلعفا٤ َٔ ايسضّٛ ايكغا١ٝ٥ أٚ تأدًٝٗا((.
يرا ُٜعد إدسا٤ّ َٛاشّٜا ايكساز ايضادز باإلعفا٤ َٔ زضّٛ ايكغا٤ أٚ ايكساز ايضادز  

دسا٤ األصٌٝ ايرٟ حيدد شَٔ قٝاّ ايدع٣ٛ بدفع ايسضِ بايتأدٌٝ ٖرا ايتٛاشٟ ٜهٕٛ َع اإل
عٓٗا، عًٝ٘ إذا صدز قساز باإلعفا٤ َٓٗا فُٝهٔ إٔ ْعد تازٜذ ٖرا ايكساز تازخيّا إلقا١َ 

 ايدع٣ٛ. 
)ع٢ً اشبضّٛ إٔ ٜكدَٛا يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ  (2)(59/1أَا َا ْضت عًٝ٘ ّ) 

 اييت ذبددٖا احمله١ُ...(.  قبٌ ازبًط١ األٚىل َٔ املسافع١ أٚ يف املٛاعٝد
فاإلدسا٤ األصٌٝ ٖٓا تكدميٗا قبٌ ازبًط١ األٚىل ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ تكدميٗا يف  

املٛاعٝد اييت ذبددٖا احمله١ُ، ٚدبدز اإلغاز٠ إىل إٔ ٖرا اإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ املطبل 
يو يعدّ بهجس٠ يف ضبانُٓا ايعساق١ٝ ٜٚعد ضببّا َٔ أضباب تأخس سطِ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ٚذ

انتُاٍ ًَف ايدع٣ٛ يف ازبًط١ األٚىل مما ٜؤدٟ إىل شٜاد٠ أَد ايتكاعٞ يهجس٠ ايتأدٝالت 
َٝعاد إقا١َ ايدع٣ٛ اسبادث١ إىل َا قبٌ ختاّ املسافع١ بعسٜغ١ تبًؼ  (3)(70/1ٚقد سددت ّ)

يف يًدضِ ٜٚعد ذيو إدسا٤ّ أصٝاّل أٚ ميهٔ نإدسا٤ َٛاشٟ إٔ ٜتِ إبدا٤ٖا غفاّٖا يف ازبًط١ 
 سغٛزٙ. 
ع٢ً أْ٘ )إذا تٗٝأت ايدع٣ٛ إلصداز اسبهِ تكسز احمله١ُ  (4)(156ْٚضت املاد٠ ) 

 ختاّ املسافع١ ثِ تضدز سهُٗا يف ذات ايّٝٛ أٚ ذبدد يًٓطل ب٘ َٛعدّا آخس...(. 
فاإلدسا٤ األصًٞ ٖٛ إصداز اسبهِ يف ذات ايّٝٛ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ ذبدٜد َٛعد  

 آخس يًٓطل ب٘. 
 
 

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.8/<:ينظر المادة )( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 7/?;ينظر المادة )( 8)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.1/7=ينظر المادة )( 9)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. >;7ينظر المادة )( :)
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 طهب اخلامس ادل
 ترن انذعىي نهمراجعت وانتىازل عىها وإبطاذلا 

حيكل تسى ايدع٣ٛ ٚايتٓاشٍ عٓٗا ٚإبطاهلا حيكل غاٜات خطري٠ ٖٚٞ بطالٕ ٖرٙ  
ايدع٣ٛ ع٢ً ٚفل ساالت سددٖا ايكإْٛ، ٚضٛف ًْكٞ ايغ٤ٛ َٔ خالٍ ٖرا املطًب ع٢ً 

 دٚز اإلدسا٤ املٛاشٟ يف ٖرٙ اسباي١. 
٢ ))ترتى ايدع٣ٛ يًُسادع١ إذا اتفل ايطسفإ ع٢ً ذيو أٚ إذا عً (1)(54/1ْضت ّ) 

 مل حيغسا زغِ تبًػُٗا....((. 
الٜٓتر تسى ايدع٣ٛ يًُسادع١ أثسٙ ايكاْْٛٞ إال إذا مل حيغسا ايطسفإ يًُسافع١  

ٜٚعد ذيو إدسا٤ّ َٛاشّٜا يإلدسا٤ األصٌٝ يف ساي١ االتفام ايطسفإ ع٢ً ذيو ْٚضت ّ 
(180/2)(2). 

ذا َغت عػس٠ أٜاّ َٔ تازٜذ تسى ايدع٣ٛ يًُسادع١ دٕٚ إٔ ٜسادع ايطسفإ ))إ 
 أٚ اسدُٖا تطكط دع٣ٛ االعرتاض ٚال جيٛش دبدٜدٖا((. 

اإلدسا٤ األصٌٝ ٖٓا عدّ َسادع١ ايطسفإ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ )أسدُٖا( أٟ  
 ٜهفٞ عدّ َسادع١ أسد األطساف بعد َغٞ املد٠ احملدد٠ يطكٛط االعرتاض. 

( ّٜٛ ع٢ً 30أَا فُٝا ٜتعًل برتى ايدع٣ٛ االضتجٓا١ٝ٥ يًُسادع١ فترتى إذا َغ٢ ) 
تسنٗا َٔ دٕٚ إٔ ٜسادع ايطسفإ ٖٚرا ٖٛ إدسا٤ أصٌٝ أٚ اسدُٖا ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ 

 املٛاشٟ. 
ع٢ً )ٜهٕٛ ذيو إَا بعسٜغ١  (3)(88/2أَا يف ساي١ ايتٓاشٍ ٚاإلبطاٍ فٓضت ّ) 

 بإقساز ٜضدز َٓ٘ يف ازبًط١ ٜٚدٕٚ مبشغسٖا(.ٜكدَٗا املدعٞ يًُشه١ُ أٚ 
فاإلدسا٤ األصًٞ تكدِٜ عسٜغ١ َٔ املدعٞ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ صدٚز إقساز َٓ٘  

يف ازبًط١ بػهٌ غفٟٛ ْٚعتكد إٔ ٖرٙ املاد٠ إذا ناْت تٓطذِ َع سذ١ٝ اإلقساز قبٌ 
قت اسبايٞ ٚبعد تعدٌٜ يف ايٛ ْٗاسذ١ قاطع١ ٚقاصس٠ ع٢ً املكس إال أتعدٌٜ ايكإْٛ يف نْٛ٘ 

قإْٛ اإلثبات إذ أصبح اإلقساز سذ١ قاصس٠ ع٢ً املكس يرا شايت قٛت٘ ايجبٛت١ٝ ايعاي١ٝ اييت 

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.7/:;ينظر المادة )( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.1/8<7ينظر المادة )( 8)
 النافذ. ( من قانون المرافعات المدنية العراقي 8/<<ينظر المادة ) (9)
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نجريّا َا ناْت تغاٖٞ ايطٓد ايهتابٞ يرا ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تعدٌٜ ْط املاد٠ 
ّٖا أثٓا٤ ( يتهٕٛ ))ٜٚهٕٛ ذيو بعسٜغ١ ٜكدَٗا املدعٞ يًُشه١ُ أٚ طًب ٜكدّ غفا88/2)

 ْعس ايدع٣ٛ((. 
 ادلطهب انسادس 
 أحكاو متفرلت 

ْط املػسع ايعساقٞ يف َٛاقع طبتًف١ َٔ قإْٛ املسافعات ايعساقٞ ع٢ً اإلدسا٤  
املٛاشٟ ٚقد ٜهٕٛ ذيو عٓد ذبدٜد أدٛز احملهُني أٚ صالس١ٝ أنجس َٔ غدط ملباغس٠ 

 اإلدسا٤ ْفط٘. 
ع٢ً أْ٘ ))ذبدد أدٛز  (1)(276ّ)ٚفُٝا ٜتعًل بتشدٜد أدٛز احملهُني ْضت  

احملهُني باتفام اشبضّٛ عًٝٗا يف عكد ايتشهِٝ أٚ يف اتفام السل ٚإال فتشددٖا احمله١ُ 
 املدتض١...((.

ٜعد َٛعٛع ايتشهِٝ َٔ املٛعٛعات املعاصس٠ يف ايٛقت اسبايٞ الضُٝا يف صباٍ  
َٛاشّٜا فُٝا ٜتعًل مبطأي١ ٖا١َ  ايتذاز٠ ايدٚي١ٝ ٚايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚ يرا ٚعع املػسع إدسا٤ّ

ٖٞ َطأي١ ذبدٜد أدٛز احملهُني فإذا مل ٜتفل ايطسفإ ع٢ً ذبدٜدٖا ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ 
األصٌٝ قاَت احمله١ُ بتشدٜدٖا بٛصف٘ إدسا٤ َٛاشٜا ٚذيو يًشفاظ ع٢ً إدسا٤ ايتشهِٝ َٔ 

 د١ٗ ٚع٢ً سل احملهِ َٔ د١ٗ ثا١ْٝ. 
غدط يًكٝاّ باإلدسا٤ ْفط٘ فرٖبت ّ  أَا فُٝا ٜتعًل بضالس١ٝ أنجس َٔ 

اييت تتعًل بإصداز ايكطاَات إىل إَها١ْٝ تٛقٝع املدتاز أٚ ز٥ٝظ ازبُع١ٝ أٚ  (2)/د(310)
ايٓكاب١ أٚ املٛظف اإلدازٟ فتٛقٝع ز٥ٝظ ايعا١ً٥ املٓتطب إيٝٗا املتٛف٢ إٕ ٚدد أٚ 

ٛقٝع غدضني غدضني بايػني َٔ أفساد ايعا١ً٥ ٖٚٛ إدسا٤ َٛاشٟ ٚإٕ مل ٜٛددا فت
َٛثٛقني ممٔ هلِ َعسف١ باملتٛف٢ ٚٚزثت٘ مما ٜػهٌ إدسا٤ّ َٛاشّٜا ثاّْٝا. ٚذٖبت 

اييت تتعًل بايطذالت اييت متطو يف قًِ نتاب نٌ ضبه١ُ إىل إٔ ضذٌ  (3)(321ّ)

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي . >=8راجع م)( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ.971/8ينظر المادة )( 8)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 987ينظر المادة )( 9)
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اإلعالَات ٜٛقع أَا َٔ ايكاعٞ أٚ ١٦ٖٝ احمله١ُ ٖٚرا ٖٛ اإلدسا٤ األصٌٝ ٚجيٛش 
 بتضشٝف ايٓطذ األٚىل ٖٚٛ إدسا٤ َٛاشٟ يف ساٍ عدّ ايتٛقٝع. االضتعاع١ عٔ ٖرا ايطذٌ 

ٚ ظبد إٔ فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ ٚددت هلا عدٜدا َٔ ايتطبٝكات يف قإْٛ  
املسافعات ٖٚٞ إٔ اختًفت يف ايػا١ٜ َٔ ٚعع ٖرٙ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ إال أْٗا سككت 

ٚيف محا١ٜ َضًش١ األطساف تاز٠ ايٓتٝذ١ ْفطٗا يف ٚقا١ٜ اإلدسا٤ ايكغا٥ٞ َٔ اهلدز تاز٠ 
 أخس٣ أٚ يف ذبكٝل ايعداي١ بأبطط ايطسم ٚأضسع اإلدسا٤ات. 

يرا متجٌ فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ أ١ُٖٝ نبري٠ ع٢ً صعٝد ايكٛاْني عا١َ ٚقإْٛ  
 املٓعِ يًدع٣ٛ املد١ْٝ.  ألْ٘املسافعات خاص١ 

 ادلبحث انثانث 
 اِثار ادلرتتبت عهً اإلجراء ادلىازٌ

ل اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ أثسّا إجيابّٝا يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ، يطسع١ سطُٗا، ٚايتكًٌٝ ذبك 
َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ فٝٗا، ٜٚٓضب ذيو نً٘ يف ذبكٝل أٖداف قإْٛ املسافعات يف ذبكٝل 
ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ َٔ خالٍ االقتضاد يف ايٛقت ٚاإلدسا٤ات. يهٔ ٜجاز ايتطاؤٍ ٌٖ 

ملسافعات ايعساقٞ إدسا٤ات َٛاش١ٜ ذبل ٖرا اهلدف فعاّل ٖرا َا ٜٛدد بني ثٓاٜا قإْٛ ا
  -ضٓشاٍٚ اإلداب١ عٓ٘ يف املطايب اآلت١ٝ:

 املطًب األٍٚ : أثس اإلدسا٤ املٛاشٟ يف ذبكٝل فهس٠ ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ .
 املطًب ايجاْٞ: أثس اإلدسا٤ املٛشٟ يف ايتكًٌٝ َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ. 

 ادلطهب األول
 جراء ادلىازٌ يف حتمُك فكرة انمضاء انعادل انعاجمأثر اإل

تٗدف ايع١ًُٝ ايكغا١ٝ٥ يًٛصٍٛ إىل اسبل يف إصداز قساز صشٝح َٚٛافل يًكإْٛ  
ٚحيكل َع٢ٓ ايعدٍ بإعطا٤ نٌ ذٟ سل سك٘ ٚجيب إٔ ٜتِ ذيو بإدسا٤ات ضسٜع١ تتٓاضب 

 َع ايطكف ايصَين ايرٟ سددٙ املػسع سبطِ ايدع٣ٛ. 
هس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ إجيابّا ع٢ً ذبكٝل ٖرٙ األٖداف يف إعطا٤ ٜٚؤثس ٚدٛد ف 

إدسا٤ آخس ٜضًح يًكٝاّ بايعٌُ اإلدسا٥ٞ األصًٞ ذات٘ مما ٜطاِٖ يف ضسع١ سطِ ايدع٣ٛ 
املد١ْٝ، يهٔ ايتطاؤٍ ٜجاز عٔ َد٣ ايٛدٛد ايفعًٞ هلرٙ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ يف قإْٛ 

ٖدف ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ بايرات. األَس  املسافعات ايعساقٞ ٚاييت تٓضب ع٢ً ذبكٝل
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ايرٟ ضٓشاٍٚ اإلداب١ عٓ٘ يف   ٖرا املطًب بعد إيكا٤ ايغ٤ٛ ع٢ً َع٢ٓ ايكغا٤ ايعادٍ 
 تأنٝداذ ٜٗدف قإْٛ املسافعات ايعساقٞ إىل ذبكٝل ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ يف  ايعادٌ.

 ُاعٞ املسضّٛ ي٘. ٚصٍٛ اسبل يضاسب٘ َٚٔ ثِ متتع٘ مبصاٜاٙ يف إطاز اهلدف االدت
فايعدٍ ٖٛ احملٛز ايرٟ ٜطُح ي٘ اإلْطإ يف سٝات٘. يهٔ ٌٖ ٜهفٞ إٔ ٜضدز  

ايكساز ايكغا٥ٞ عاداّل فشطب، بايتأنٝد ال ٜهفٞ ذيو بٌ جيب إٔ ٜضدز يف ٚقت٘ املٓاضب، 
ٜٚعد ذيو ْتٝذ١ طبٝع١ٝ تٓتر َٔ طبٝع١ قٛاعد قإْٛ  (1)فايعداي١ ايبط١٦ٝ ٖٞ ٚايعدّ ضٛا٤

فعات ذات٘، إذ ُٜعد ايصَٔ ايعاٌَ املؤثس ع٢ً عداي١ ٖرٙ ايكٛاعد. ٜٚجاز ايتطاؤٍ عٔ املسا
 َا١ٖٝ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ اييت ذبكل َع٢ٓ ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ؟ 

يٛ حبجٓا يف اثٓا٤ قإْٛ املسافعات ايعساقٞ، ظبد إٔ َا ْعُ٘ املػسع َٔ  
، َٓٗا قد تهٕٛ عكاب إدسا٥ٞ يًدضِ ايرٟ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ حيكل أٖدافّا ٚغاٜات َتٓٛع١

إذا )) (2)(21َٔ املاد٠ ) 3مل ٜتدر اإلدسا٤ بايػهٌ املطًٛب َجاٍ ذيو َا ْضت عًٝ٘ ف/
نإ احملٌ املدتاز أٚ ايعٓٛإ ايرٟ ٚزد بايعكٛد ٚايٛثا٥ل َٛعٛع ايدع٣ٛ ُّٖٚٝا ٜػسح 

 ((. ايكا٥ِ بايتبًٝؼ ذيو ٚعٓد٥ر جيسٟ ايتبًٝؼ ٚفكّا يًفكس٠ األٚىل
ٚاييت دبعٌ ايتبًٝؼ بايٓػس يف صشٝفتني َٜٛٝتني . ٚ قد ٜٗدف إىل ذبكٝل محا١ٜ  

إدسا١ٝ٥ يًدضِ ذات٘ أٚ ايتكًٌٝ َٔ ساالت ايبطالٕ. مما ٜؤدٟ إىل االقتضاد يف اإلدسا٤ات يف 
عدّ إعاد٠ اإلدسا٤ ايرٟ أبطٌ. يهٓٓا مل ظبد يف ْضٛظ قإْٛ املسافعات َٔ اإلدسا٤ات 

يت تٗدف إىل ذبكٝل ايعداي١ ايطسٜع١ ٚايعاد١ً. مما ٜتطًب إعاد٠ ايٓعس َٔ قبٌ املٛاش١ٜ اي
املػسع يف ْضٛظ قإْٛ املسافعات ايعساقٞ. ٜٚدعْٛا ٖرا االَس  يًتطاؤٍ عٔ َا١ٖٝ 
اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ اييت ٜتطًب ٚدٛدٖا ٚاييت ذبكل ٖرا اهلدف. ٚافسش ٚاقع املػانٌ اييت 

 ُٛع١ َٔ اإلدسا٤ات ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل تبٓٝٗا َٓٗا. تعاْٝٗا ضبانُٓا ايّٝٛ صب
تطبٝل ْعاّ إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ، ٖٚٛ ْعاَا قغا٥ٝا سدٜجا ْضت عًٝ٘ بعض  

ايكٛاْني ايعسب١ٝ َجٌ ايكإْٛ األزدْٞ اذ ٜٗدف إىل ذبكٝل ضٝطس٠ قغا١ٝ٥ َبهس٠ ع٢ً 
طساف ع٢ً سضس ٚتكدِٜ ناف١ األدي١ ايدع٣ٛ َٓر بدا١ٜ إٜداعٗا يف قًِ احمله١ُ، إذ ًٜصّ األ

ٚاملطتٓدات اييت ربط ايدع٣ٛ، اذ ٜضبح املًف داٖصّا عٓد بدا١ٜ ازبًط١ األٚىل يًُسافع١ 

                          

 .  ;8، ص81دم وىيب النداوي، مرجع سابق، صد. أ ينظر( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 9/ف87) المادة رينظ( 8)
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أَاّ قاعٞ املٛعٛع. نُا ٜكّٛ قاعٞ اإلداز٠  بازبُع بني ايطسفني إىل تكسٜب ٚدٗات 
ٛعٛع ايرٟ ضٝضبح ايٓعس ٚضباٚي١ سٌ ايٓصاع بايضًح ٚإال ٜتِ إساي١ ايدع٣ٛ إىل قاعٞ امل

 . (1)املًف داٖصّا عٓد بدا١ٜ ازبًط١ األٚىل
ًٜشغ مما تكدّ إٔ ٖرا ايٓعاّ، ٜؤدٟ بػهٌ فاعٌ إىل ايتكًٌٝ َٔ ساالت ايدعا٣ٚ  

املعسٚع١ ع٢ً ايكغا٤ َٔ خالٍ سًٗا بطسٜل ايضًح. ٜٚطِٗ يف ذبكٝل ايكغا٤ ايعادٍ 
ايدع٣ٛ ضٝهٕٛ داٖصّا عٓد بدا١ٜ ايعادٌ َٔ باإلضساع بإصداز ايكساز ايكغا٥ٞ ألٕ ًَف 

 ازبًط١ األٚىل. 
ٖرا َٔ د١ٗ، ٚ ميهٔ إٔ ُٜعد ٖرا ايٓعاّ إدسا٤ّ َٛاشّٜا يًدع٣ٛ املد١ْٝ ذاتٗا َٔ  

د١ٗ ثا١ْٝ إذ ٜؤدٟ إىل سطُٗا بايضًح، نُا ميهٔ إٔ ُٜعد إدسا٤ّ َٛاشّٜا ملا ْضت عًٝ٘ 
د ضببّا ز٥ٝطا يف تأخس سطِ ايدعا٣ٚ ( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ، ٚاييت ُتع59ّ)

 يف عدّ إنُاٍ ًَف ايدع٣ٛ يف ازبًط١ األٚىل. 
ع٢ً اشبضّٛ إٔ ٜكدَٛا اييت ْضت " (2)(59ٚضٓٛعح ذيو يف ذبًٌٝ ْط املاد٠ ) 

يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ قبٌ ازبًط١ األٚىل َٔ املسافع١ أٚ يف املٛاعٝد اييت ذبددٖا 
 احمله١ُ...".  

( ٚععت إدسا٤ َٛاشٜا ٖٚٛ تكدِٜ ايًٛا٥ح ٚاملطتُطهات يف 59ًْشغ إٔ املاد٠ ) 
َٛاعٝد السك١ يإلدسا٤ األصًٞ ٖٚٛ تكدميٗا قبٌ َٛعد ازبًط١ األٚىل، ٖٚرا ُٜعد ضببّا يف 
تأخس نجري َٔ ايدعا٣ٚ إذ غايبّا َا تًذأ احمله١ُ إىل تطبٝل اإلدسا٤ املٛاشٟ بداّل َٔ 

ع ايعساقٞ تبين َٛعٛع إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ اإلدسا٤ األصًٞ. يريو ْكرتح ع٢ً املػس
( املرنٛز ضًفا يٝضبح بايػهٌ اآلتٞ 59عُٔ أبٛاب قإْٛ املسافعات ٚتعدٌٜ ْط املاد٠ )

-2ٌ ازبًط١ األٚىل َٔ املسافع١. ع٢ً اشبضّٛ إٔ ٜكدَٛا يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ قب -1))
ي١ عكد ايضًح بِٝٓٗ ٚسجِٗ ٜكّٛ قاعٞ إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ بازبُع بني ايطسفني ٚضباٚ

ٜباغس قاعٞ اإلداز٠ املد١ْٝ ايكٝاّ مبٗاَ٘ بعد دفع -3ع٢ً مجع أٚزام ٚأدي١ ايدع٣ٛ. 
 َّٜٛا َٔ تازٜذ دفع ايسضِ((. 30ايسضِ يًدع٣ٛ ع٢ً إٔ ال تتذاٚش املد٠ املُٓٛس١ ي٘ 

                          

نشأت محمد األخرس، شرح قانون أصول المحاكمات المدنية، دار الثقافة  ينظر د. (7)
 . >=7، ص8178لمنشر والتوزيع،

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 7/?;ينظر م)( 8)
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بًٝؼ ٚحيكل اإلدسا٤ املٛاشٟ َع٢ٓ ايعداي١ ايطسٜع١ يف إتباع أضايٝب َتطٛز٠ يف ايت 
. (1)نايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ فاملػسع ايعساقٞ ٚع٢ً ايسغِ َٔ تٓعُٝ٘ يكإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ

إال أْ٘ أخسز َٔ ْطاق٘ نٌ َا خيط إدسا٤ات ايدع٣ٛ ٚايتبايٝؼ فٝٗا. ُٜٚعد ٖرا ضبٌ ْعس   
يطسع١ ٖرا اإلدسا٤ يف إٜضاٍ ايعًِ بايٛقت احملدد مما خيتضس نجريا َٔ ايٛقت ٚازبٗد 

 يٓفكات ٚضٝٓضب ع٢ً ذبكٝل ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ. ٚا
( 34َٚٔ بني ايكٛاْني اييت أخرت بايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ ايكإْٛ ايطٛزٟ إذ ْضت ّ) 

( َٚا ًٜٝٗا بطبب ظسٚف 21إذا تعرز ايتبًٝؼ ٚفل أسهاّ املاد٠ ) -1ع٢ً َا ٜأتٞ )) (2)َٓ٘
جيٛش  -١2 إعالْات احمله١ُ ..... اضتجٓا١ٝ٥ جيسٟ ايتبًٝؼ بإسد٣ ايضشف اي١َٝٛٝ ٚيف يٛس

تأنٝد ايتبًٝؼ بٛاضط١ ايسضا٥ٌ ايٓض١ٝ ٚااليهرت١ْٝٚ ٜٚضدز ٚشٜس ايعدٍ ايتعًُٝات 
 ايتٓفٝر١ٜ((. 

ًْشغ يف ذبًٌٝ ايٓط يف أعالٙ إٔ ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ يف ايكإْٛ ايطٛزٟ ٜأتٞ  
ا١ْٝ َٓ٘ ))جيٛش تأنٝد بٛصف٘ إدسا٤ َهُال ٚيٝظ إدسا٤ّ َٛاشّٜا ٜٚتغح يف ْط ايفكس٠ ايج

((. ٚظبد إٔ ذيو ضبٌ ْعس إذ ميهٔ إٔ ُٜعد إدسا٤ّ …ايتبًٝؼ بٛاضط١ ايسضا٥ٌ ايٓض١ٝ 
َٛاشّٜا يًتبًٝؼ ايعادٟ يف ساي١ ٚدٛد ظسٚف اضتجٓا١ٝ٥. فُٝا تكدّ ظبد أْ٘ ميهٔ إٔ ٜعد 

ذبكٝل ايكغا٤ ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ إدسا٤ّ َٛاشّٜا ٚيٝظ َهُاّل يًتبًٝؼ ايعادٟ مما ضٝطِٗ يف 
 ايعادٍ ايعادٌ. 

 ادلطهب انثاوٍ 
 أثر اإلجراء ادلىازٌ يف انتمهُم مه اذلذر اإلجرائٍ

ضٝكًٌ ٚعع إدسا٤ بدٌٜ عٔ اإلدسا٤ األصًٞ َٔ ساالت ايبطالٕ َٔ د١ٗ، ٜٚكًٌ  
َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ َٔ د١ٗ أخس٣، ٚجيب أٚاّل إٔ ْتعسف ع٢ً َع٢ٓ اهلدز اإلدسا٥ٞ يٓتُهٔ 

ٚز اإلدسا٤ املٛاشٟ يف ايتكًٌٝ َٔ ساالت٘، مما ضًٓكٞ ايغ٤ٛ عًٝ٘ يف ٖرا َٔ َعسف١ د
 املطًب. 

                          

( لسنة <=وني والمعامالت االلكترونية العراقي ذي الرقم )ينظر قانون التوقيع االلكتر ( 7)
8178 . 

( 7( من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري الجديد ذي الرقم ):9ينظر المادة )( 8)
 . >817لسنة 
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عٝاع األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ اييت مت ارباذُٖا مبٓاضب١ خض١َٛ  -ٜكضد باهلدز اإلدسا٥ٞ:
َع١ٓٝ َٔ دٕٚ ايٛصٍٛ إىل ايٓٗا١ٜ ايطبٝع١ٝ هلرٙ اشبض١َٛ مما ٜػهٌ خطاز٠ فادس١ تكع 

ْفكات ايتكاعٞ ٚإدسا٤ات ايدع٣ٛ. ٚاهلدز اإلدسا٥ٞ ٜهٕٛ يف  ع٢ً عاتل اشبضّٛ ٚشٜاد٠
سايتني، أَا إٔ تهٕٛ اإلدسا٤ات صشٝش١ يهٔ مل تتشكل ايػا١ٜ َٓٗا ألٟ ضبب نإ، أٚ ٖٞ 

 .(1)َعٝب١ يف أصًٗا يرا مل ٜستب عًٝٗا ايكإْٛ آثازٖا
 ٚتتعدد األضباب املؤد١ٜ هلرا اهلدز فكد تهٕٛ بطبب اشبضِ، أٚ ايكاعٞ أٚ 

املػسع، فكد ٜطًب ايكاعٞ َٔ اشبضِ ايكٝاّ بعٌُ َعني أٚ حيدد ايكإْٛ فرت٠ ش١َٝٓ 
َع١ٓٝ يًكٝاّ بايعٌُ فإذا مل ًٜتصّ اشبضِ بريو ضٝؤدٟ ذيو إىل بطالٕ اإلدسا٤ ٚاعتبازٙ 

إْٛ املسافعات املد١ْٝ إذ ْضت . َٔ ق(2)(180نإٔ مل ٜهٔ َجاٍ ذيو َا ْضت عًٝ٘ ّ)
َٔ تازٜذ تسى ايدع٣ٛ يًُسادع١ دٕٚ إٔ ٜسادع ايطسفإ أٚ أسدُٖا  إذا َغت عػس٠ أٜاّ))

 تطكط دع٣ٛ االعرتاض ٚال جيٛش دبدٜدٖا((. 
ًٜشغ َٔ ايٓط يف أعالٙ إٔ عدّ قٝاّ اشبضِ باملسادع١ يف ٖرٙ ايفرت٠ احملدد٠  

 ضٝؤدٟ إىل ٖدز ٖرٙ ايدع٣ٛ ٚضكٛطٗا ٚذيو نً٘ َغٝع١ يًٛقت ٚازبٗد. 
ْفط٘ ٖٓا، ٌٖ ضٝهٕٛ يإلدسا٤ املٛاشٟ دٚز يف ٖرٙ اسباي١ ٚايطؤاٍ ايرٟ ٜكدّ  

 ملٓع ٖدز ٖرا اإلدسا٤. 
ٚظبد إذا َا زدعٓا يًٓط ايطابل، إٔ املػسع قد ٚعع إدسا٤ّ َٛاشّٜا ساٍٚ فٝ٘  

ايتكًٌٝ َٔ أثس ٖرا اهلدز إذا مل ٜػرتط املسادع١ َٔ ايطسفني بٌ تهفٞ إٔ تهٕٛ َٔ أسدِٖ 
٠ )أٚ أسدُٖا( تعد إدسا٤ّ َٛاشّٜا يإلدسا٤ األصًٞ )َسادع١ يٝتٛقف دصا٤ ايطكٛط فعباز

 ايطسفني( فإذا زادع أسدُٖا أٚ نالُٖا ذبككت ايػا١ٜ َٔ ايٓط. 
ٚقد ٜكع اهلدز اإلدسا٥ٞ بطبب املػسع، ٚذيو يف أَسٜٔ ٜهُٔ األٍٚ يف طسٜك١  

دّا أٚ صٝاغ١ ايٓط ٚايجاْٞ يف تبٓٝ٘ يفهس٠ ازبصا٤ اإلدسا٥ٞ فكد ٜهٕٛ املػسع َتػد
َتطاٖاّل يف فسض ازبصا٤. ٖٚرٙ َػه١ً تٛاد٘ املػسع فٗٛ َٔ د١ٗ ال ميهٓ٘ ايتػدٜد َٔ 
فهس٠ ازبصا٤ ألْ٘ ضٝفكد اإلدسا٤ بسَت٘ ٚال ايتكًٌٝ َٓ٘ َٔ د١ٗ أخس٣ ألٕ ذيو ضٝٛيد 

 إدسا٤ات َعٝب١. 
                          

ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، اليدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء، دار الجامعة ( 7)
 .=ص ،<811الجديدة، 

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 1/8<7ر م )ينظ( 8)
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))إذا ٚدد خطأ أٚ ْكط يف ايبٝاْات  (1)(50َجاٍ ذيو َا ْضت عًٝ٘ املاد٠ ) 
ب ذنسٖا يف عسٜغ١ ايدع٣ٛ َٔ غأْ٘ إٔ جيٌٗ املدع٢ ب٘ أٚ املدعٞ أٚ املدع٢ عًٝ٘ ايٛاد

أٚ احملٌ املدتاز يػسض ايتبًٝؼ حبٝح ال ميهٔ إدسا٤ ايتبًٝؼ ٜطًب َٔ املدعٞ إصالس٘ 
خالٍ َد٠ َٓاضب١ ٚأال تبطٌ ايعسٜغ١ بكساز َٔ احمله١ُ((. ًٜٚشغ إٔ اضتدداّ فهس٠ 

غاٜتني األٍٚ ذبكٝل ْعس١ٜ املػسع يف فسض ازبصا٤ اإلدسا٥ٞ اإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٓا ضٝشكل 
 ٍٕ عٓد طبايف١ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ ٚايجاْٞ خًل ْٛع َٔ ايتٛاشٕ بني ٖرا ازبصا٤ ٚإعطا٤ إدسا٤ ثا

. فًٛال (2)ٜٛاشٟ األٍٚ ٚحيكل غاٜات٘. َجاٍ ذيو تٛقٝع عسٜغ١ ايدع٣ٛ َٔ اشبضِ أٚ ٚنًٝ٘
( يغاع اسبل بأنًُ٘ ٚمل تطُع ايدع٣ٛ، مما ضٝؤدٟ ٖرا اإلدسا٤ املٛاشٟ )تٛقٝع ايٛنٌٝ

 إىل عٝاع ازبٗد ٚايٓفكات. 
ٜٚهٕٛ يًكاعٞ دٚز يف ع١ًُٝ اهلدز اإلدسا٥ٞ فاشبطأ ايرٟ ٜضدز َٓ٘ أثٓا٤  

ممازضت٘ يعًُ٘، نإٔ حيهِ بعدّ االختضاظ ٖٚٛ خيتط ٚبايبطالٕ يف غري ساالت٘ مما 
 . (3)َا أُتدر َٔ ْفكات ٚإدسا٤ات بػأْٗاٜؤدٟ إىل عٝاع ايدع٣ٛ ٚاسبل بايهاٌَ، ٚنٌ 

ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ يإلدسا٤ املٛاشٟ أثسّا يف ايتكًٌٝ َٔ ٖرا اهلدز ٚذيو يف ايدٚز  
( املرنٛز ضًفا 50اإلجيابٞ ايرٟ ٜتُتع ب٘ ايكاعٞ ايرٟ َٓش٘ إٜاٙ ايكإْٛ نُا يف املاد٠ )

 ٣ٛ بداّل َٔ إبطاهلا. ٚدٚزٙ يف تٛدٝ٘ اشبضّٛ يف إنُاٍ ايٓكط يف بٝاْات عسٜغ١ ايدع
َٔ خالٍ نٌ َا تكدّ ْطتٓتر إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ ضٝهٕٛ ي٘ دٚز إجيابٞ ع٢ً  

 -ايدع٣ٛ ٚذيو َٔ خالٍ َا ٜأتٞ :
احملافع١ ع٢ً اإلدسا٤ ذات٘ َٔ ايطكٛط أٚ ايبطالٕ أٚ ايغٝاع فغاّل عٔ اسبفاظ  

فإٕ املٛعد ميتد إىل ع٢ً ازبٗد ٚايٛقت َجاٍ ذيو إذا صادف ّٜٛ املسافع١ عط١ً زمس١ٝ 
فتُدٜد املٛعد إىل ّٜٛ ايعٌُ ايتايٞ ي٘ ٖٛ إدسا٤ َٛاشٟ. فٗٛ َٔ  (4)ّٜٛ ايعٌُ ايتايٞ ي٘

د١ٗ حيافغ ع٢ً إقا١َ ايدع٣ٛ َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ اقتضد يف ايٛقت ٚاإلدسا٤ات ٚازبٗد ايرٟ 
ابٞ يًكاعٞ نإ ضٝرتتب عٓد إعاد٠ ّٜٛ املسافع١. ايتكًٌٝ َٔ ايٓفكات، يف فتح ايدٚز اإلجي

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 1;ينظر م)( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. =/>:ينظر م)( 8)
ينظر د. نبيل اسماعيل عمر، )اليدر اإلجرائي واقتصاديات اإلجراء(، مرجع سابق، ( 9)

 .>:ص
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. :8المادة ) ينظر( :)
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يف تٛدٝ٘ اشبض١َٛ ٚإنُاٍ بٝاْات ايدع٣ٛ ايٓاقض١ نُا ضبل إٕ أغسْا إيٝ٘. ٜٚجاز 
ايتطاؤٍ اآلتٞ : ٌٖ ٜضًح ازبصا٤ نُعٝاز ميهٔ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ ملعسف١ فُٝا إذا نإ ٖرا 

 ؟ شٟ ٜكًٌ َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ أّ الاإلدسا٤ املٛا
ٛظ ايكا١ْْٝٛ نإ يإلدسا٤ عٔ ٖرا ايتطاؤٍ ضٓشًٌ صبُٛع١ َٔ ايٓض يإلداب١ 

املٛاشٟ فٝٗا أثسّا يف ايتكًٌٝ َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ يًدسٚز مببدأ أٚ ْط عاّ. فع٢ً ضبٌٝ 
( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ))ع٢ً اشبضّٛ إٔ ٜكدَٛا 59املجاٍ ْضت املاد٠ )

ذبددٖا احمله١ُ  يٛا٥شِٗ َٚطتُطهاتِٗ قبٌ ازبًط١ األٚىل َٔ املسافع١ أٚ يف املٛاعٝد اييت
ٚيًُشه١ُ إٔ تسفغٗا إذا قدَت بعد ذيو بدٕٚ عرز َػسٚع...((. ًٜشغ إٔ ازبصا٤ اإلدسا٥ٞ 
ٖٓا ٖٛ زفض ايدع٣ٛ َٔ احمله١ُ ٚاإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٛ تكدِٜ ٖرٙ ايًٛا٥ح يف املٛاعٝد اييت 

 ذبددٖا احمله١ُ. 
. يف سني ْضت (1)ٟإذٕ ًٜشغ ٚدٛد ازتباط بني فهس٠ ازبصا٤ ٚفهس٠ اإلدسا٤ املٛاش 

ٜتفكٛا تٛىل ايكاعٞ  ))ٜهٕٛ تعٝني اسبازع باتفام ذٟٚ ايػإٔ مجٝعّا فإٕ مل (2)(147/2ّ )
 . ْالسغ َٔ ٖرا ايٓط إٔ اإلدسا٤ املٛاشٟ ٖٓا مل ٜستبط َع فهس٠ ازبصا٤. تعٝٝٓ٘...((

ًٜشغ مما تكدّ عدّ ٚدٛد َعٝاز ضبدد ٜتِ ايًذ٤ٛ إيٝ٘ يف تكدٜس دٚز اإلدسا٤  
اشٟ يف ايتكًٌٝ َٔ اهلدز، ٚنٌ ذيو ْاتر عٔ عدّ تبين املػسع يإلدسا٤ املٛاشٟ املٛ

 بايتٓعِٝ ٚعدّ تٛظٝف ايدٚز اإلجيابٞ يًكاعٞ يف اضتدداّ اإلدسا٤ات املٛاش١ْ. 
 يرا ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ إعاف١ ايٓط اآلتٞ إىل قإْٛ املسافعات.  

ات َٛاش١ٜ تطاِٖ يف ضسع١ سطِ ))يًكاعٞ مبٛدب ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ فسض إدسا٤
 ايدع٣ٛ((. 

ٖرا ْط عاّ خيٍٛ يًكاعٞ تٛظٝف اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ ناف١ ضٛا٤ ٚددت يف 
قإْٛ املسافعات املد١ْٝ أّ يف قٛاْني أخس٣ يإلضٗاّ يف سطِ ايدع٣ٛ، ًٜٚشغ إطالم ايٓط 

ٍٛ إىل ذبكٝل ٚعدّ ذبدٜدٙ سباالت َع١ٓٝ إلعطا٤ اجملاٍ يًكاعٞ ٚيدٚزٙ اإلجيابٞ يف ايٛص
 قغا٤ عادٍ ٚعادٌ ٚبأقٌ ايٓفكات. 

  

                          

 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي. 1/8<7( والمادة )<=7نفس المبدأ في المادة )( 7)
 ( من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ. 8/=:7ينظر المادة )( 8)



 -دراسة مقارنة–ازي لقانون المرافعات المدنية العراقي اإلجراء المو 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

04 

 ت ـاخلامت
بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ ٖرا ايبشح تٛصًٓا إىل مج١ً َٔ ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات ْدزدٗا  

 أدْاٙ: 
 ايٓتا٥ر: -أٚاّل

إٕ فهس٠ ايتٛاشٟ، فهس٠ َعسٚف١ ع٢ً األصعد٠ املدتًف١ فٗٞ َعسٚف١ يف اجملاٍ ايفين  -1
 ٚاألدبٞ ٚاهلٓدضٞ. 

٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ ع٢ً ايسغِ َٔ نْٛٗا َعسٚف١ يف ايكإْٛ اإلدازٟ إال أْٗا إٕ فهس -2
 ربتًف يف املع٢ٓ عُا  ٜكضد بٗا يف إطاز قإْٛ املسافعات املد١ْٝ. 

مل ٜتٓاٍٚ ايفك٘ ٚايكإْٛ تعسٜف اإلدسا٤ املٛاشٟ ع٢ً ايسغِ َٔ استٛا٤ قإْٛ  -3
 ٚذيو سبداث١ ٖرٙ ايفهس٠. املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ ع٢ً عدٜد َٔ تطبٝكات٘ 

ميهٓٓا إٔ ْعسف اإلدسا٤ املٛاشٟ بأْ٘ " عٌُ إدسا٥ٞ بدٌٜ أٚ استٝاطٞ يًعٌُ  -4
 اإلدسا٥ٞ األٍٚ حيكل ايػا١ٜ  ذاتٗا اييت حيككٗا ايعٌُ اإلدسا٥ٞ األصٌٝ". 

ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايعٌُ اإلدسا٥ٞ املٛاشٟ ٜتُتع خبضا٥ط األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ عَُّٛا  -5
إٔ ٜغاف إيٝٗا بٛصف٘ عُال إدسا٥ٝا استٝاطٝا أٚ بدٜال عٔ ايعٌُ األٍٚ  إال أْ٘ ميهٔ

ٜضًح ٚدٛدٙ يٛسدٙ يتشكٝل ايػا١ٜ املكضٛد٠ َٔ ايٓط. نُا ال ٜػرتط فٝ٘ إٔ 
ٚغهً٘ األصٌٝ بٌ ميهٔ إٔ خيتًف عٓ٘ إال أْ٘ حيكل غا١ٜ  ٜهٕٛ َٔ دٓظ اإلدسا٤

 ٚاسد٠ ٖٞ غا١ٜ ايٓط املتذطد٠ يف اإلدسا٤ األصٌٝ. 
ميهٔ إٕ ظبد اضاع فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ يف ايفك٘ اإلضالَٞ اذ تعد ايسخض١ َٚا  -6

ذبتٜٛ٘ َٔ أسهاّ ُتعد ْكط١ ايبدا١ٜ يٛدٛد ٖرا اإلدسا٤ فع٢ً ضبٌٝ املجاٍ ميهٔ إٔ 
تؤد٣ ايضال٠ قضسّا إذا ذبككت غسٚط ايكضس َٔ باب ايتدفٝف ع٢ً املهًف ٚاسبفاظ 

غٝاع أٟ إٔ ايكضس يف ايضال٠ حيكل َع٢ٓ ع٢ً ايعٌُ ذات٘ َٔ د١ٗ أخس٣ َٔ اي
 ايعٌُ األصًٞ ٖٚٛ ايضال٠ ايها١ًَ. 
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حيتٟٛ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ع٢ً عدٜد َٔ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ املٛاش١ٜ ٚقد زنص  -7
املػسع عًٝٗا يف َٛعٛع اإلْاب١ عٔ ايػري ست٢ ال ُٜفكد اإلدسا٤ األصًٞ ٜٚٗدز فُٝهٔ 

ٛ تتذطد فهس٠ اإلدسا٤ املٛاشٟ يف َٛعٛع يػدط آخس سددٙ ايكإْٛ ٜكّٛ بٗ
ايتبًٝؼ إذ زنص املػسع ع٢ً إجياد عدٜد َٔ اإلدسا٤ات املٛاش١ٜ اييت تطاِٖ يف تطٌٗٝ 
ٚإضساع إٜضاٍ ايعًِ يًػدط املطًٛب باسبغٛز يًُسافع١ بايدع٣ٛ بٛصف٘ اسبذس 

 ٣. األضاع ايرٟ تكّٛ عًٝ٘، فغاّل عٔ ٚدٛد ايعدٜد َٔ األعُاٍ املٛاش١ٜ األخس
حيكل األخر باإلدسا٤ املٛاشٟ آثازّا ١َُٗ ع٢ً ايدع٣ٛ املد١ْٝ يف ذبكٝل ضسع١  -8

ٚضٗٛي١ سطُٗا ٚذبكٝل َبدأ ايكغا٤ ايعادٍ ايعادٌ ايرٟ ُٜعد َٔ أِٖ املبادئ اييت 
 ْط عًٝٗا قإْٛ املسافعات ايعساقٞ. 

عات إال أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدٛد عدٜد َٔ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ املٛاش١ٜ يف قإْٛ املساف -9
مل ٜٓعِ األعُاٍ اييت تطِٗ يف سطِ ايدع٣ٛ بػهٌ َباغس ٚتكغٞ ع٢ً َػه١ً 
ايبط٤ يف إدسا٤ات ايتكاعٞ، َٚٔ أَج١ً ع٢ً ذيو مل ٜأخر املػسع ايعساقٞ بايتبًٝؼ 

 ِ ايدع٣ٛ إذ ُُٜهٔ إٔ ُٜعد إدسا٤ّااليهرتْٚٞ ع٢ً ايسغِ َٔ أُٖٝت٘ يف ضسع١ سط
مل ٜٓط ع٢ً ْعاّ إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ ٖٚٛ ْعاّ سدٜح  َٛاشّٜا يًتبًٝؼ ايتكًٝدٟ. ٚ

ٜطع٢ يت١٦ٝٗ ًَف ايدع٣ٛ قبٌ بدا١ٜ ازبًط١ األٚىل مما ضٝطِٗ يف ضسع١ سطُٗا 
بػهٌ نبري أٚ ٜكًٌ َٔ ساالت ايدعا٣ٚ املعسٚع١ ع٢ً ايكغا٤ يف مجع ايطسفني 

٤ّ َٛاشّٜا ملا ٚضباٚي١ سٌ ايٓصاع بايضًح يرا ميهٔ إٔ ٜعد ْعاّ إداز٠ ايدع٣ٛ إدسا
 ( َٔ قإْٛ املسافعات املد١ْٝ ايعساقٞ. 59ْط عًٝ٘ املػسع ايعساقٞ يف ّ )

ضٝكًٌ األخر باإلدسا٤ املٛاشٟ َٔ اهلدز اإلدسا٥ٞ يف ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ خالٍ  -10
احملافع١ ع٢ً ايػا١ٜ اييت قضدٖا املػسع َٔ اإلدسا٤ يف ساٍ عدّ ذبكك٘ ٚٚعع 

ضٝطِٗ يف ايتكًٌٝ عٔ ساالت ايبطالٕ ٚاهلدز هلرا  إدسا٤ بدٌٜ عٓ٘ بايتأنٝد ذيو
 اإلدسا٤. 
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ٜٗدف اإلدسا٤ املٛاشٟ إىل ذبكٝل غاٜات َتعدد٠ َٔ أُٖٗا ذبكٝل َع٢ٓ ايسدع  -11
ٚايعكاب ٚاسبُا١ٜ َٔ عٝاع اإلدسا٤ ذات٘ ٚاحملافع١ عًٝ٘، ٚذبكٝل ايكغا٤ ايعادٍ 

 ايعادٌ.
ْٚٞ إال أْ٘ ٜعدٙ إدسا٤ َهُاّل ًْشغ إٔ املػسع ايطٛزٟ ْعِ أسهاّ ايتبًٝؼ االيهرت -12

 َٛاشّٜا ٖٚرا ضبٌ ْعس. يًتبًٝؼ ايتكًٝدٟ ٚمل ٜعدٙ إدسا٤ّ

 ايتٛصٝات :  -ثاّْٝا
ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تٓعِٝ َٛعٛع اإلدسا٤ املٛاشٟ ٚذبدٜد سدٚدٙ ٚغسٚط٘  -1

 يف َنت قإْٛ املسافعات ٚذيو يعدّ تٓعُٝ٘ يف ايكإْٛ ايعساقٞ ٚاملكازٕ. 
٢ً املػسع ايعساقٞ إٔ ٜٓط ع٢ً ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ نٛض١ًٝ ثا١ْٝ َٚٛاش١ٜ ْكرتح ع -2

د١ْٝ ايعساقٞ ذبت باب يًتبًٝؼ ايتكًٝدٟ يف إعاف١ ايٓط اآلتٞ إىل قإْٛ املسافعات امل
ٜكع ايتبًٝؼ إذا مت بايطسم املٓضٛظ عًٝٗا يف ٖرا ايكإْٛ أٚ  -1 ." ايتبًٝػات

انِ بايب٢ٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ َٔ سٛاضٝب ٚغبهات تصٚد احمل -2بايطسم االيهرت١ْٝٚ. 
 اْرتْت َٚٛظفني َدزبني ع٢ً نٝف١ٝ إدسا٤ ايتبايٝؼ االيهرت١ْٝٚ". 

ْكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ تعدٌٜ قإْٛ ايتٛقٝع االيهرتْٚٞ ٚاملعاَالت االيهرت١ْٝٚ  -3
تط اسبايٞ بإعاف١ َٛعٛع ايتبًٝؼ االيهرتْٚٞ ٚذبدٜد أسهاَ٘ بٛصف٘ ايكإْٛ املد

 بتٓعِٝ املطا٥ٌ االيهرت١ْٝٚ. 
ْدعٛ املػسع ايعساقٞ إىل األخر بٓعاّ إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ َٔ خالٍ تعدٌٜ ْط  -4

ع٢ً اشبضّٛ إٔ ٜكدَٛا يٛا٥شِٗ -1( َٓ٘ يتهٕٛ بايػهٌ اآلتٞ ))55املاد٠ )
ٜكّٛ قاعٞ اإلداز٠ املد١ْٝ  -2َٚطتُطهاتِٗ قبٌ ازبًط١ األٚىل َٔ املسافع١. 

ايطسفني ٚضباٚي١ عكد ايضًح بِٝٓٗ أٚ سجِٗ ع٢ً مجٝع أدي١ ٚأٚزام  بازبُع بني
ٜباغس قاعٞ اإلداز٠ املد١ْٝ ايكٝاّ مبٗاَ٘ بعد دفع ايسضِ عٔ ايدع٣ٛ  -3ايدع٣ٛ. 

 ( َّٜٛا َٔ تازٜذ دفع ايسضِ((. 30ع٢ً إٔ ال تتذاٚش املد٠ املُٓٛس١ ي٘ )
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إىل ٚعع تٓعِٝ َتهاٌَ يٓعاّ فغاّل عٔ ايٓط يف أعالٙ فإْٓا ْدعٛ املػسع ايعساقٞ  -5
 إداز٠ ايدع٣ٛ املد١ْٝ يف قإْٛ املسافعات يدٚزٙ يف سطِ ايدع٣ٛ بأقٌ دٗد ْٚفك١. 

 ٜكرتح ع٢ً املػسع ايعساقٞ إعاف١ ايٓط اآلتٞ إىل قإْٛ املسافعات املد١ْٝ :  -6
ِ ))يًكاعٞ مبٛدب ضًطت٘ ايتكدٜس١ٜ فسض إدسا٤ات َٛاش١ٜ تطاِٖ يف ضسع١ سط           

 ايدع٣ٛ((. 

ٖرا ْط عاّ ٜػذع ع٢ً دبطٝد فهس٠ ايدٚز اإلجيابٞ يًكاعٞ يف أعُاٍ اإلدسا٤  
املٛاشٟ ٚضباٚيت٘ إْكاذ األعُاٍ اإلدسا١ٝ٥ َٔ اهلدز ٚايغٝاع يهٓٓا ْؤند إٔ َا ٜتدرٙ 
ايكاعٞ ٖٓا َٔ إدسا٤ات َٛاش١ٜ جيب إٔ ٜٓط عًٝٗا ايكإْٛ ألٕ املػسع ٚسدٙ ٖٛ َٔ 

 ٜٚضٓعٗا ٜٚٓعُٗا. املٛاش١ٜحيدد اإلدسا٤ات 
 ادرـادلظ
 نتب ايفك٘ اإلضالَٞ :  -أٚاّل
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 ايهتب ايكا١ْْٝٛ:  -ثايجّا
 . 2012د. آدّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ، املسافعات املد١ْٝ، َطبع١ ابٔ األثري،  -1
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 . 2016( يط١ٓ 1قإْٛ أصٍٛ احملانُات املد١ْٝ ايطٛزٟ ازبدٜد زقِ ) -4

 


