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 انذفع بعذو االختصاص ادلكاني يف انذعوى ادلذنية
-دراسة مقارنة– 

)*(
- 

   نذى خري انذين سعيذ       د. فارس عهي عمر اجلرجريانباحث 
 أستار ادلرافعات ادلذنية واالثبات ادلساعذ                                         

 ة احلقوق/ جامعة ادلوصمكهي                                               
 ادلستخهص

تتكار  يًُادة٢ ةًٝا٘ َٚأ        ٜعتدل ايدؾع بعدّ اةختصاص املهااْٞ  ٚشا١ًٝ اؾاةٝا١   
أٚ َٔ ٜٓص ايكإْٛ ة٢ً سك٘   اشتعُاٍ ٖذٙ ايٛش١ًٝ اةدرا١ٝ٥، بكصاد اااؾةا١    ٘سهُ

 ة٢ً قٛاةد اةختصاص ايكطا٥ٞ.
ايدؾع َٔ أِٖ املصا٥ٌ اييت تادٚ      ٖٚٞ صٛ ٠ َٔ صٛ  ايدؾع اةدرا٥ٞ ٚ ٜعتدل ٖذا 

ايٛشط ايكطا٥ٞ اييت جيب ة٢ً اخلصاّٛ ، ٚناؾا١ أااراف ايعًُٝا١ ايكطاا١ٝ٥ ؾُٗٗاا ةًا٢        
 ايٛد٘ املطًٛب.

ايكاٛاْ    ٚ  ٖذا ايبشح ا اش١ تأص١ًٝٝ ؾكٗٝا١ شلاذٙ املصاأي١   ايكاإْٛ ايعراقاٞ ٚ      
ختصااص املهااْٞ ٚ قٛاةاد    ، ٚضاش  ؾٝا٘ املاراا بايادؾع بعادّ اة     املكا ١ْ ذلٌ ايد اشا١ 
 اةختصاص املهاْٞ.

ٚنذيو تٓاٚي  ؾٝٗاا أسهااّ ٖاذا ايادؾع   ايادة٣ٛ اةةتٝااٜا١ ٚ تطرقا  مه أسهاَا٘          
 أٜطًا   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ.

ٚاظتٌُ ٖذا ايبشح املتٛاضع ةًا٢ َبشاج  ، تٓاٚيا    املبشاح اثٍٚ َاٖٝا١ ايادؾع       
    ٍ ٖاٛ ايتعرٜاـ بايادؾع بعادّ اةختصااص       بعدّ اةختصااص املهااْٞ ضأُ َطًاب  اثٚ
 املهاْٞ، ٚايجاْٞ   قٛاةد اةختصاص املهاْٞ.

أَا   املبشح ايجاْٞ ؾكد اْتكً  مه ا اش١ أسهاّ ايادؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ     
سٝح اظتٌُ ٖذا املبشح ة٢ً َطًب  اثٍٚ   أسهاّ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهااْٞ    

ْٞ   أسهاااّ اياادؾع بعاادّ اةختصاااص املهاااْٞ   اياادة٣ٛ    اياادة٣ٛ اةةتٝااٜاا١ ، ٚايجااا 
 اةةذلاض١ٝ.
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 باإلضاؾ١ مه املكد١َ ٚاخلامت١ اييت تطُٓ  أِٖ ايٓتا٥ر ٚ ايتٛصٝات.
 ايهًُات املؿتاس١ٝ: اةختصاص املهاْٞ، ٚشا٥ٌ مدرا١ٝ٥، قٛاةد اةختصاص

Abstract 

Plea to venue jurisdiction is defensive means determined for 

the defendant and for who that has the same status (legal 

position) ، or for that who is being stipulated by law in order for 

having the right to use this procedural means .  

 Procedural plea is considered one of the most important 

issues circulating at the judicial field that must be appropriately 

understood by litigants and by all the parties of judicial 

procedure . 

   The study also has dealt with the provisions of relative 

procedural plea and arrived at one of its forms ، namely plea to 

venue jurisdiction through which the study has illustrated the 

jurisprudent and judicial inconsistencies in the plea to venue 

jurisdiction in the objective action. 

              Furthermore, the study has highlightened the 

provisions of absolute plea habitual action and the study also to 

inconsistencies in the plea to venue jurisdiction in the objective 

action. 

              This humble work has also included two chapter 

the firsty of  one is dealt with quiddity of procedural plea 

include in two section , the first section has corfined to defining 

plea to venue jurisdiction , the second section the rules of  

venue jurisdiction. 

The second chapte: when the court has not depleted its 

jurisdiction through sentencing the procedural plea this chapte 

include in two sections, first section dealt with the provisions of 

plea to venue jurisdiction habitual action two secion dealt with 

the provisions to venue jurisdiction plea of recusal. 

Keywords: spatial jurisdiction, procedural means ، rules of 

jurisdiction 
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 ةـادلقذم
 ظهرا ملا تؿطٌ ب٘ اهلل ةًٝٓاا َأ ْعُا٘ ايدا٥ُا١،     احلُد هلل، أسل َا أبتدئ ب٘ ايهتّ:    

 شٝدْا ذلُد اخلامت جلُٝع اثْبٝا٤، شٝد ٚيد ااّ، ٚص٢ً اهلل ة٢ً ايبعرل ايٓذٜر ايصراز املٓرل،
 "ص٢ً اهلل ةًٝ٘ ٚشًِ" ٚآي٘ ٚ صشب٘ امجع .

 :َدخٌ تعرٜؿٞ باملٛضٛع أًٚة:
حيتٌ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ سٝسا َُٗا   َٝدإ قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ثْٗاا  
ترتبط بايٓةاّ ايكطا٥ٞ ؾٗٛ َٔ ايدؾٛع اةدرا١ٝ٥ ايٓصب١ٝ اييت جياب ابادااٖا قباٌ ايادخٍٛ       

 اشاط ايدة٣ٛ ٚ اة شكط احلل ؾٝٗا.
يكإْٛ اه١ُ َا   ايؿصٌ   ْساع َعا  ٚتٗادف   ؾاةختصاص ٖٛ ايصًط١ اييت خٛشلا ا 

قٛاةد اةختصاص مه حتدٜد ْصٝب نٌ د١ٗ َٔ دٗات ايكطا٤ َٔ ايدةا٣ٚ ، ٚناذيو ْصاٝب   
 نٌ ابك١ َٔ ابكات ااانِ ااخٌ اجل١ٗ ايكطا١ٝ٥ ايٛاسد٠.

ؾاذاا  ؾاع    ةختصااص ايكطاا٥ٞ،  اإٔ ٜراةاٞ قٛاةاد   ٚجيب ة٢ً املدةٞ ةٓد  ؾاع اةاٛاٙ   
 د١ٗ قطا١ٝ٥ غرل رلتص١ ْعأ احلل يًُدةٞ ةًٝ٘   ايدؾع بعدّ اةختصاص. اةٛاٙ مه

ايٛظٝؿٞ  ٚايدؾع بعدّ اةختصاص ة٢ً اْٛاع ةد٠ ٚ ٖٞ ايدؾع بعدّ اةختصاص ايٓٛةٞ أٚ
 ٛ ٚاياذٟ ْاب  أسهاَا٘     "ايادؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ"     ٚايٛة٥ٞ ٚايدٚيٞ ٚايذٟ ُٜٗٓا ٖا

 ايبشح.ٜتعًل ب٘   ٖذا  ٚقٛاةدٙ ٚنٌ َا
 :ثاًْٝا: أشباب اختٝا  املٛضٛع

قد ٜبدٚ يًبعض ٚي١ًًٖٛ اةٚه إ َٛضٛع ايبشح َٔ املٛاضٝع ايتكًٝد١ٜ اييت ة داد٣ٚ    
َٔ ايبشح ؾٝٗا ٚ إٔ املعرع ايعراقٞ ةاجل٘ بعهٌ دٝد أة إ ايٛاقع ختف ايو ؾٗٓااى ايهاجرل   

 ٍ ايٛقٛف ةٓد ٖذٙ املصا٥ٌ.َٔ املصا٥ٌ اييت مل تعاجلٗا املبيؿات ٚ سلٔ بدٚ ْا سلاٚ
ٚنذيو إٔ ايذٟ اؾعٓا مه اختٝا  ٖذا املٛضٛع ٖٛ نجر٠ سصاٛي٘   ايٛاقاع ايعًُاٞ ٚةادّ     

 تٓاٚي٘ َٔ قبٌ ايؿكٗا٤ ايعراقٝ  بعهٌ نا  ٚ ظاٌَ جلُٝع دٛاْب٘ .
 : ثايجًا: َٓٗذ١ٝ ايبشح

ايبشاح َاع قاإْٛ    ، سٝح قا ْاا َٛضاٛع   ٚايتشًًٝٞ اتبعٓا   ٖذا ايبشح املٓٗر املكا ٕ  
املراؾعات املدْٝا١ ٚايتذا ٜا١ املصارٟ ٚ قاإْٛ أصاٍٛ ااانُاات املدْٝا١ ايًبٓااْٞ ٚقاإْٛ          

 اةدرا٤ات املد١ْٝ ايؿرْصٞ.
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 : ابعًا: خط١ ايبشح
 َا١ٖٝ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ -املبشح اثٍٚ:
 ايتعرٜـ بايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ -املطًب اثٍٚ:
 قٛاةد اةختصاص املهاْٞ -ْٞ:املطًب ايجا

 أسهاّ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ -املبشح ايجاْٞ:
 ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةتٝاا١ٜ -املطًب اثٍٚ:
 ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ -املطًب ايجاْٞ:

 ادلبحث األول
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ماهية انذفع بعذو االختصاص ادلكاني

ْتٝذ١ ثتصاع  قع١ ايدٚي١ ٚاْتعا  املدٕ ٚٚيٛز ايٓاط ميٝٗا ٚتهاثرٖاا ؾٝٗاا ؾكاد اقتطا      
ايطرٚ ٠ شعٝا يتٝصرل ايكطا٤ يًٓاط ٚتصٗٝت شلِ إٔ تأَر بتعدا ااانِ اات ايصٓـ ايٛاسد 
ٚايد د١ ايٛاسد٠ مه سٝح تعدات املدٕ ٚإٔ تتٛشع ؾٝٗا سٝح تتصاع أ داا٤ ايدٚيا١ ْٚٛاسٝٗاا     

ايكاضٞ قرٜبا قد  اإلَهإ َٔ املتكاضٝ  أٚ َٔ ذلٌ ْساةاتِٗ ٚشلذا دا٤ت قٛاةد يهٞ ٜصبح 
 اةختصاص املهاْٞ.

ٚمٕ ٖذا ايدؾع ٜعتدل َٔ ايادؾٛع اةدرا٥ٝا١ ايٓصاب١ٝ ايايت جياب اإلاة٤ بٗاا قباٌ ايهاتّ           
                                                                          املٛضٛع.                                                                        

يذا شٓتٓاٍٚ   ٖذا املبشح ةٔ نٌ َا ٜتعًال ااٖٝا١ ايادؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ        
 -َبتد٥  بتعرٜؿ٘ ثِ قٛاةدٙ ، ٜٚهٕٛ تكصِٝ املبشح ة٢ً ايٓشٛ احتٞ :

 ختصاص املهاْٞ.ايتعرٜـ بايدؾع بعدّ اة -: املطًب اثٍٚ
 قٛاةد اةختصاص املهاْٞ. -املطًب ايجاْٞ:
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 ادلطهب األول
 انتعريف بانذفع بعذو االختصاص ادلكاني

ٚ    اإلزاي١ بكا٠ٛ -ايدؾع يػ١ً :      ْ٘ َِٜدؾَْعا٘ اَؾآعاًو  اَؾاةاو ٚااؾَعَا٘ ٚاََؾعَا٘ ؾاْادؾع ٚتَادَؾع      . اَؾَعَا
 .(2)ا ة ٜرٜد ب٘ مة ا ٤ احلهِ ةًٝ٘   ايدة٣ٛٚايدؾع ٖٛ ااةا٤ املدة٢ ةًٝ٘ اَر  .(1)ٚتداؾَع

تسا ؾكد ةرف بتعا ٜـ ةدٜد٠ َٓٗا "ٖٛ َا جيٝاب اخلصاِ با٘ ةًا٢ اًاب      طصااَا ايدؾع 
 .(3)خصُ٘ بكصد تؿااٟ احلهِ ي٘ ب٘"

ٖٛ ( َٓٗا بأْ٘: "١ْٝ8   املاا٠ )ٚقد ةرف املعرع ايعراقٞ ايدؾع   قإْٛ املراؾعات املد
 .(4)اْب املدة٢ ةًٝ٘ تدؾع اة٣ٛ املدةٞ ٚ تصتًسّ  اٖا نت اٚ بعطا"اإلتٝإ بدة٣ٛ َٔ د

ؾايدؾع مإ ٖٛ ٚش١ًٝ ٜصتع  بٗا اخلصِ يرا اة٣ٛ خصُ٘ نات اٚ داس٤ًا ٖٚاٛ إٔ تكاٍٛ     
 ٚايدؾٛع ة٢ً اْٛاع ثتث١ ادرا١ٝ٥ ٚ َٛضٛة١ٝ ٚةدّ قبٍٛ.    

  ٚ ؾتشٗاا  أَا اةختصاص يػ١ ٖٛ َٔ خص خص٘ بعٞ خصٛصا ٚخصٛص١ٝ بطاِ اخلاا٤ 
٘ٔ ٚاخلاصا١ ضاِد ايعاَا١ ٚاخلاص ايبٝا  َأ ايكصاب              ٚايؿتح أؾصاح ٚاختصا٘ بهاذا ٚخصا٘ با

  .(5)ٚاخلصاص١ ٚاخلصاص ايؿكر
ؾاةختصاص ٖٛ َا قد  جل١ٗ قطا١ٝ٥ أٚ اه١ُ َٔ ٚة١ٜ ْةر ْساع َا ٚةدّ اةختصاص 

 .(6)ٖٛ ؾكدإ ايٛة١ٜ   ْةر ْساع َع 
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ا ايكإْٛ اه١ُ َا   ؾصاٌ ْاساع َاا أٟ ٖاٛ     "ٖٛ ايصًط١ اييت خٛشل ٚنذيو اةختصاص
 .(1)شًط١ احلهِ اكتط٢ ايكإْٛ"

ٜعارف  1956ٚقد نإ قإْٛ أصٍٛ املراؾعات املد١ْٝ ٚايتذا ٜا١ ايعراقاٞ املًػاٞ يصا١ٓ       
 .(2)اةختصاص بأْ٘ "أ١ًٖٝ ااه١ُ يرا١ٜ ايدة٣ٛ اكتط٢ ايكإْٛ"

ه١ُ اييت شلا شًط١ ايٓةر بايادة٣ٛ    ٚاةختصاص املهاْٞ ٖٛ ايذٟ ٜتع  اكتطاٙ اا
 .(3)سدٚا َها١ْٝ َع١ٓٝ

أَا ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ ؾكد ةرؾ   بتعا ٜـ َتعدا٠ َٚٔ ٖذٙ ايتعا ٜـ "ٖٛ 
اؾااع ادرا٥ااٞ َبٓاااٙ طًااـ ظاارد تكاادِٜ اياادة٣ٛ مه ذلهُاا١ رلتصاا١ ٖٚااٛ ظاارد ةزّ        

 .(4)اإلدرا٤"
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اؾع ايدة٣ٛ بذبدا٤ ةدّ اختصاصٗا يهٕٛ ايادة٣ٛ   أٚ ٖٛ اؾع ظهًٞ أٚ ؾرةٞ ٜراا ب٘    
َٔ اختصاص ذله١ُ أخر٣ تكع   سدٚا َها١ْٝ غرل احلد املهااْٞ يًُشهُا١ املرؾاٛع أَاَٗاا     

    .(1)ايٓساع
اإ ؾايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ ٖٛ اؾع ادرا٥اٞ ْصاغ غارل َتعًال بايٓةااّ ايعااّ       

تٓةر ايدة٣ٛ، ٚجياب ابادااٙ قباٌ ايتعار       َبٓاٙ ايطعٔ   اختصاص ااه١ُ املهاْٞ اييت
 ملٛضٛع ايدة٣ٛ ٚ اة ٜصكط احلل ؾٝ٘.

ٜٚٛزع اةختصاص ب  ااانِ باةشاتٓاا مه َعٝاا ٜٔ اثآ  :اثٍٚ ٜصاتٓد مه َٛضاٛع      
ؾاملعٝا  اثٍٚ َٛضٛةٞ حيادا اختصااص اااانِ     ،ايدة٣ٛ ٚايجاْٞ مه َهإ ٚدٛا ااه١ُ

ٞ      ايتابع١ جلٗات قطا١ٝ٥ رلتًؿ نُاا  ، ١ أةطاٖا ايكاإْٛ سال ايٓةار   ايكطاا٤ املادْٞ ٚاجلسا٥ا
حيدا اختصاص نٌ َٔ ذلانِ اجل١ٗ ايكطا١ٝ٥ ايٛاسد٠ حبصب ايد د١ ايايت حتتًاٗا   ترتٝاب    

ا داا١ اشاات٦ٓاف(، مَااا املعٝااا  ايجاااْٞ ؾٗااٛ َهاااْٞ ٜعاا  ااهُاا١ ، ٖااذٙ ااانِ)ا داا١ أٚه
ايكطاا١ٝ٥ ايٛاسااد٠ ايايت ٖااٞ   اات ايصاآـ    املدتصا١ يًٓةاار   ايادة٣ٛ باا  ذلاانِ اجلٗاا١   

 .(2)ٚايد د١
 أَا ايػا١ٜ أٚ اشلدف َٔ اةختصاص املهاْٞ ؾٗٞ ة٢ً ايٓشٛ اةتٞ :  

تٛزٜع ايدة٣ٛ ب  ااانِ املتُاث١ً   ايصٓـ ٚ ايد د١ نٞ ة تذلناس ايادة٣ٛ   ذلهُا١     _1
١٦ اثؾراا ةختٌ ضاُإ  َع١ٓٝ إٚ اثخر٣ حبٝح يٛ ترى أَر اختٝا  َهإ ااه١ُ ملعٝ

  .(3)شرل ايكطا٤ ٚحلاٍ ايو إٚ حتكٝل ايػا١ٜ َٔ تعدا ااانِ
تبصٝط  ادرا٤ات ايتكاضٞ ٚسصٔ شارل ايعدايا١ ٚاختصاا  ايٛقا  ٚاجلٗاد  ٚايٓؿكاات ما ة        _2

 .(4)ٜتصٛ  إٔ تكّٛ   ايدٚي١ ذله١ُ ٚاسد٠ تؿصٌ   مجٝع املٓازةات
                          

، 1970، مطبعة العاني، بغداد، 2عبد الرحمن العالم، شرح قانون المرافعات المدنية، ج (1)
 . 307ص

ظرية االختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، منشورات الياس ابو عيد، ن (2)
 .  7، ص2004الحمبي الحقوقية، لبنان، 

 .   21فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (3)
، 3د. ياسر باسم ذنون، د. اجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسات في القانون الخاص، ج (4)

؛ د. آدم وىيب النداوي، شرح قانون 274، ص2009مكتبة الجيل العربي، الموصل، 
 .  100، ص2011المرافعات المدنية العراقي، دار ابن االثير، جامعة الموصل، 
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اخلصاّٛ   ايادة٣ٛ ، ؾؿاٞ ايٛقا  اياذٟ ٜهؿاٌ يًُادةٞ        ٚنذيو حتكٝل َٛاز١ْ ةااي١ با    _3
اختٝا  ايٛق  ايذٟ ٜرؾع ؾٝ٘ اةٛاٙ ٚ  شكـ زَين َؿتٛح َٚتاح بايٓصب١ ميٝ٘ َأ سٝاح   
اختٝا  ايٛق  املت٥ِ ٜطُٔ يًُدة٢ ةًٝ٘ ةدّ حتٌُ املعاام   ايادؾاع  اا ٜصاتًسّ إٔ     

 .(1)برا٠٤ ايذ١َنُا إٔ اثصٌ ٖٛ ، ترؾع ايدة٣ٛ اَاّ ااه١ُ ايكرٜب١ َٓ٘
ٚأخرلا تٛخٞ ْةر ايدة٣ٛ َٔ قبٌ ايكاضٞ ايذٟ ٜهإٛ بذَهاْا٘ أنجار َأ غارلٙ اإلسااا١        _4

 .(2)بتؿاصٌٝ َٛضٛع ايدة٣ٛ يكرب٘  َٓ٘
ٚيعٌ اٖتُاّ دلًض ايكطا٤ اثة٢ً   ايعرام باحلصٍٛ ظٗرٜا ٚشٜٓٛا ة٢ً مسصا١ٝ٥      

هُا١ َأ ذلاانِ اات ايٓاٛع ٚايد دا١      متجٌ ةادا ايادةا٣ٚ املٓةاٛ ٠ ٚااصا١َٛ أَااّ ناٌ ذل      
ايٛاسد٠   ةُّٛ ايعرام ٜعاين ايٛقاٛف ةًا٢ أَاانٔ تهادط ايادةا٣ٚ ضأُ اٚا٥ار ايصاتس١ٝ          
املها١ْٝ يًُشانِ يػر  تطٝٝل دلاشلا اجلػرا  بعهٌ خيؿـ ةٓٗا ةب٤ ايعٌُ املتٛاصٌ  ا 

يتكاضاٞ ةًا٢   ٜطُٔ سصٔ شرل ايعٌُ ايكطا٥ٞ ؾٝٗا ة٢ً ٚد٘ اقٝل ٚشًِٝ َٔ د١ٗ ٚتٝصرل ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                 .(3)ايٓاط َٔ د١ٗ أخر٣

أَااا قٛاةااد حتدٜااد اةختصاااص املهاااْٞ ؾاثصااٌ إٔ ٜطااع ايكااإْٛ قٛاةااد تاآةِ         
اةختصاص املهاْٞ ٜعتُد أشاشا ة٢ً قاةد٠ ةا١َ تهٕٛ ٖٞ اثصٌ   نٌ أْٛاع ايدةا٣ٚ ثاِ  

١ املصارٟ ٚقاإْٛ أصاٍٛ    ٜطع قٛاةد تؿص١ًٝٝ أخار٣ نكاإْٛ املراؾعاات املدْٝا١ ٚايتذا ٜا     
ااانُات املد١ْٝ ايًبٓاْٞ ايذٟ جيعٌ َٔ ذله١ُ َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ٖٞ ااهُا١ املدتصا١   

بٌ سدا يهٌ ْٛع َأ ايادةا٣ٚ ذلهُا١ رلتصا١ ياذيو ؾؿاٞ سايا١         بٓةر ايدة٣ٛ نكاةد٠ ةا١َ.
 ٚدٛا اة٣ٛ يٝض َٔ أْٛاع ايدةا٣ٚ ايايت انرتٗاا ْصاٛص قاإْٛ املراؾعاات ؾٝتعاذ  حتدٜاد       

 .(4)ااه١ُ املدتص١ بٓةرٖا
ٚة ٜهؿٞ   ايٛاقع حتدٜد اجملاٍ اةقًُٝٞ يًُشه١ُ أٚ اا٥ر٠ اختصاصٗا ملعرؾ١ احلدٚا    

ايدقٝك١ شلذا اةختصاص ايو إ اةختصاص أمنا ٜهٕٛ بايدة٣ٛ ٚيًدة٣ٛ أظداص َٚٛضاٛع  
                          

د. آدم وىيب النداوي، د. سعيد عبد الكريم مبارك، المرافعات المدنية، مديرية مطبعة  (1)
 .  127، ص1984الجامعة، الموصل، 

 .  81نفسو، ص د. آدم وىيب النداوي، المصدر السابق (2)
 . 22فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (3)
، مكتبة صباح، بغداد، 1رحيم حسن العكيمي، دراسات في قانون المرافعات المدنية، ج (4)

 .  110، ص2006
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خٌ   اختصاصاٗا   ٚشبب ؾُت٢ تعتدل ايدة٣ٛ ٚاقع١   اجملاٍ اةقًُٝٞ يًُشه١ُ ٚبايتايٞ تاد 
ٚنٝـ ٜٓصب ايعدص مه اإلقًِٝ  ٌٖ اٛضٛةٗا  ؾُا احلهِ أاا نإ املٛضٛع ٚاقعا   أنجر 

ٞ ٖٚااٌ ٜعتااد بصاابب اياادة٣ٛ   َاأ مقًااِٝ    ٚنٝااـ ٜتشاادا باا٘  يتشدٜااد اةختصاااص املهاااْ
 .(1) اةختصاص
 .َٔ ختٍ املطًب ايجاْٞ نٌ ٖذٙ اثش١ً٦ سلاٍٚ اةداب١ ةًٝٗا    

 يادلطهب انثان
 قواعذ االختصاص ادلكاني

ٖٓاى قٛاةد ةدٜد٠ حتهِ اةختصاص املهاْٞ شٓبٝٓٗا   ٖذا املطًب َبتد٥  بايكٛاةاد   
اييت ْص  ةًٝٗا ايكٛاْ  املكا ١ْ َٚٔ ثِ ايكٛاةد اييت ْص ةًٝٗاا املعارع ايعراقاٞ   قاإْٛ     

 املراؾعات املد١ْٝ.
اْٞ ٖٞ اْعكاا اةختصاص اهُا١ َاٛأ   ايكاةد٠ اثٚه: ايكاةد٠ ايعا١َ   اةختصاص امله

 املدة٢ ةًٝ٘.
ٖذٙ ايكاةد٠ َصتكا٠ َٔ ايكإْٛ ايرَٚاْٞ ٚقد اخذ بٗا ايكإْٛ ايهٓصاٞ َٚٓٗاا اْتكًا         

مه َعةِ ايكٛاْ  احلدٜج١ ٚتردع ايو مه إٔ اثصٌ ٖٛ برا٠٤ ايذ١َ ؾُٔ ٜطايب خصُ٘ بعا٤ٞ  
 .(2)ميٝ٘ةًٝ٘ إٔ ٜصع٢ مه اةْتكاٍ مه اقرب ذله١ُ 

ٚإ ؾهر٠  ؾع ايدة٣ٛ أَاّ ااه١ُ اييت ٜكع   اا٥رتٗا َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ٖٞ ؾهار٠      
 .(3)تكّٛ ة٢ً أشاط َٔ املٓطل ٚايعداي١

 
 

                          

د. محمد محمود ابراىيم، الوجيز في المرافعات مركزًا عمى قضاء النقض، دار الفكر  (1)
 .   505ص ،1983العربي، بدون مكان نشر، 

 .  59فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (2)
؛ محمد العشماوي، د. عبد الوىاب 508د. محمد محمود ابراىيم، مصدر سابق، ص (3)

؛ الياس ابو عيد، نظرية االختصاص، مصدر سابق، 483العشماوي، مصدر سابق، ص
 .  279ص
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ؾايتكرٜااب املهاااْٞ ٚادااب تؿرضاا٘ ايعداياا١ ةتصاااي٘ بتشكٝاال املصاااٚا٠    ا شاا١ ساال   
 .(1)ايتكاضٞ

ٕٛ املراؾعاات املدْٝا١ ٚ ايتذا ٜا١ املصارٟ     ٖٚذٙ ايكاةد٠ أخذت بٗا َعةاِ ايكاٛاْ  نكااْ   
ٚقااإْٛ اصااٍٛ ااانُااات املدْٝاا١ ايًبٓاااْٞ ٚقااإْٛ اةداارا٤ات املدْٝاا١ ايؿرْصااٞ يصاا١ٓ        

 .(2)املعد1975ٍ
 .ه١ُ اييت ٜكع ايعكا    اا٥رتٗاايكاةد٠ ايجا١ْٝ: مٕ ايدة٣ٛ املتعًك١ بعكا  ترؾع مه اا

كتطاٞ اثَار إٔ ٜٓتكاٌ ايكاضاٞ مه َٛقاع ايعكاا        ثٕ ايعكا  ثاب  ة ميهٔ ْكً٘ ؾكاد ٜ     
ملعآٜت٘ أٚ إٔ ٜصتُع مه ظٗٛا ٜكُٕٝٛ جبٛا  ايعكا  ؾًاٛ ابكٓاا ايكاةاد٠ اثٚه ؾاإ اياو قاد       

 .(3)ٜباٟ مه تهبد ايكاضٞ َعك١ اةْتكاٍ مه َٛقع ايعكا 
ؿكات ايايت  ؾطت ةٔ صعٛب١ مسطا  ايعٗٛا املكُٝ    َٓطك١ ايعكا  باإلضاؾ١ مه ايٓ    

 قد تٓؿل إلسطا  ٖبة٤ ايعٗٛا.
 تعدا املدة٢ ةًِٝٗ. ايجايج١:ايكاةد٠ 
قد ٜتعدا املدة٢ ةًِٝٗ ٚتكع َٛاآِٗ   اٚا٥ر ذلانِ رلتًؿ١ ؾذاا اتبعٓا ايكاةد٠ ايعا١َ    

  ٚدٛب اختصاّ نٌ َِٓٗ أَاّ ااه١ُ ايها٥ٔ بدا٥رتٗا َٛآ٘ ثا٣ ايو مه ضارٚ ٠ زس٥ا١   
 .(4)ٝع أٚصاشلا َٚطاةؿ١ ايٓؿكاتايدة٣ٛ ٚتكط
ٚبعد اةْتٗا٤ َٔ ايكٛاةد اييت ْصا  ةًٝٗاا ايكاٛاْ  ذلاٌ املكا ْا١ ْاأتٞ مه بٝاإ               

 ايكٛاةد اييت ْص ةًٝٗا املعرع ايعراقٞ.
ٚةبد َٔ اةظا ٠ قبٌ تعٝ  قٛاةد حتدٜاد اةختصااص املهااْٞ مه إٔ ٖاذٙ ايكٛاةاد          

املراؾعات املد١ْٝ باشِ ايصتس١ٝ ٖٚاذا املصاطًح اسلاد  مه ؾكا٘     تعرف بايعرام   ظٌ قإْٛ 
قٛاةد املراؾعات   ايعرام َع قإْٛ أصٍٛ ااانُات احلكٛق١ٝ ايعجُاْٞ ٚناإ أٚه باملعارع   

                          

دار النيضة العربية، القاىرة،  د. احمد عبد الوىاب ابو وردة، حق اإلنسان في التقاضي، (1)
 .  96، ص2005-2006

( محاكمات مدنية لبناني 97( مرافعات مدنية وتجارية مصري والمادة )49راجع المادة ) (2)
 ( اجراءات مدنية فرنسي.  42والمادة )

د. عبد الباسط جميعي، شرح قانون االجراءات المدنية، دار الفكر العربي، القاىرة،  (3)
 .  72-71، ص1965-1966

 .  490محمد العشماوي، د. عبد الوىاب العشماوي، المصدر السابق نفسو، ص (4)
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)اةختصاص املهااْٞ( ثْا٘ ٚاضاح ٚياٝض      ةٓد تعرٜع٘ قإْٛ املراؾعات إٔ ٜهتؿٞ اصطًح
 .(1))ايصتس١ٝ( ؾٝ٘ غُٛ  َصطًح

 .(2): ااه١ُ اات اةختصاص املهاْٞ   اةا٣ٚ احلكٛم ايع١ٝٓٝ املتعًك١ بايعكا أٚة
أةطاا٢ املعاارع ايعراقااٞ اةختصاااص ٖٓااا اهُاا١ َٛقااع ايعكااا  يهاإٛ قاضااٞ ٖااذٙ      

 .(3)ااه١ُ قرٜب َٔ ايعكا  ٜٚصٌٗ ةًٝ٘ ايهعـ ٚاةاتع ة٢ً اثَٛ  ذلٌ ايٓساع
ّ بذدرا٤ َساٜد٠ ايعكا    َدٜرٜا١ ايتٓؿٝاذ ايايت ٜكاع     ؾطت ةٔ إٔ قإْٛ ايتٓؿٝذ قد أيس    

ايعكا    َٓطكتٗا ٚذله١ُ ايبدا٠٤ اييت  ْةرت اةا٣ٛ اًاب مزايا١ ايعاٝٛع تعآد َدٜرٜا١ تٓؿٝاذ        
غرا  تٓؿٝذ احلهِ ايصاا  ؾٝٗا بذزاي١ ايعٝٛع بٝعا ؾت دد٣ٚ َٔ مقا١َ اة٣ٛ مزاي١ ايعاٝٛع  ث

 .(4)  غرل ذله١ُ ايعكا 
ع١ٝٓٝ ايعكا ١ٜ اثصا١ًٝ ٖاٞ سال املًهٝا١ ٚسال ايتصارف ٚسال ايعكار ٚسال          ٚاحلكٛم اي  

املٓؿع١ ٚاةشتعُاٍ ٚايصه٢ٓ ٚاملصااش١ ٚاإلدا ٠ ايط١ًٜٛ أَا سكٛم ايع١ٝٓٝ ايتبع١ٝ ؾٗاٞ سال   
 .(5)ايرٖٔ ايتأَٝين ٚاحلٝازٟ ٚسكٛم اةَتٝاز

ا ات ،ٚايتعدا ٖٓا أَا ماا تعدات ايعكا ات ؾتكاّ ايدة٣ٛ   ذله١ُ ذلٌ مسد٣ ٖذٙ ايعك   
َٓشصر بايعكا ات ٚ ة جياٛز إٔ ٜتعادا احلال ايعاٝين املطاياب با٘ بعاأْٗا يعادّ داٛاز تعادا           

( َراؾعاات  44احلكٛم ايع١ٝٓٝ   ةرٜط١ ٚاسد٠ ٚيٛ احتد ايصبب ٚ اخلصّٛ ابكا يٓص املاا٠ )
ب َاااَا   ٚاخلٝا  ٖٓا يًُدةٞ ٚ ة سل يًُدة٢ ةًٝ٘   اةةذلا  ةًٝ٘ ثٟ شب َد١ْٝ ةراقٞ،

                          

، مطبعة المعارف، بغداد، 1د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج (1)
 . 148-147، ص 1972

 ( مرافعات مدنية عراقي.  36راجع المادة ) (2)
؛ سعدون ناجي القشطيني، المصدر 101صد. آدم وىيب النداوي، مصدر سابق،  (3)

 .  149-148السابق نفسو، ص
مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، الجزء األول، المكتبة الوطنية،  (4)

( لسنة 45( من قانون التنفيذ العراقي رقم )94. وراجع المادة )61، ص1994بغداد، 
1980  . 

 .  1951( لسنة 40المدني العراقي رقم ) ( من قانون68راجع المادة ) (5)
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ااه١ُ اييت أقُٝ  أَاَٗا ايدة٣ٛ ذله١ُ ذلٌ اسد ايعكاا ات بػاض ايٓةار ةأ أٟ أٚصااف      
 .(1)أخر٣
 ااه١ُ اات اةختصاص املهاْٞ   اةا٣ٚ ايدٜٔ ٚاملٓكٍٛ. -ثاْٝا:

تكااّ اةا٣ٛ ايادٜٔ أٚ املٓكاٍٛ       -1ْص قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ ة٢ً اْ٘ "    
أٚ ذلاٌ   ،ةًٝا٘ أٚ َرناس َعاَتتا٘ أٚ اااٌ اياذٟ ْعاا ؾٝا٘ اةيتاساّ         ذله١ُ َاٛأ املادة٢   

 .(2)ايتٓؿٝذ، أٚ ااٌ ايذٟ اختا ٙ ايطرؾإ إلقا١َ ايدة٣ٛ"
أةط  ٖذٙ املاا٠ اخلٝا  يًُادةٞ   اةا٣ٛ ايادٜٔ ٚاملٓكاٍٛ أٟ ايادة٣ٛ ايايت تهإٛ            

ؾٝٗاا ايايت قاد ٜهإٛ     َٛضٛةٗا سكٛقا ظدص١ٝ ة ة١ٝٓٝ إٔ خيتا  اساد٣ اااتت املاذنٛ ٠    
املٛأ أٚ َرنس َعاَتت٘ أٚ اااٌ اياذٟ ْعاا ؾٝا٘ اةيتاساّ أٚ ذلاٌ ايتٓؿٝاذ أٚ اااٌ اياذٟ          

 .(3)اختا ٙ ايطرؾإ
ٚة خٝا  ٖٓا يًُدة٢ ةًٝ٘ ٚة ٜكبٌ اؾع٘ بعدّ اةختصاص املهاْٞ   احلاةت اث بع١     

ساي١ ٚاسد٠ ؾكط ٖاٞ ٚداٛا اتؿاام با        اثٚه املٓصٛص ةًٝٗا   املاا٠ املذنٛ ٠ آْؿا مة  
ايطرؾ  ة٢ً تعٝ  ااه١ُ املدتص١ َهاْٝا بٓةر ايٓساع ٚمقا١َ ايدة٣ٛ أَاّ غرلٖا ٚيٛ ناْ  
ذله١ُ رلتص١ َهاْٝا َٔ د١ٗ أٟ َٔ اخلٝا ات اث بعا١ اثخار٣ اا إ قباٍٛ املادةٞ اةتؿاام      

 .(4)٘ اثخر٣ة٢ً إٔ تهٕٛ ذله١ُ َا ٖٞ املدتص١ َهاْٝا مشكاد خلٝا ات
ٜٚتسظ اْ٘ ة ٜعتد باةتؿام مة ماا ناْ  ااه١ُ املتؿل ةًٝٗا َهاْٝا رلتصا١ ْٛةٝاا       

 .(5)بٓةر ايدة٣ٛ ٚ مة ٌُٜٗ، ٚتطبل ايكٛاةد ايعا١َ   اةختصاص املهاْٞ
 -ٚاخلٝا ات اييت أةطتٗا املاا٠ احْؿ١ ايذنر يًُدةٞ   اة٣ٛ ايدٜٔ ٚاملٓكٍٛ ٖٞ:    

ثٍٚ ٖٞ ذله١ُ َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ٚاملٛأ نُا ةرؾا٘ ايكاإْٛ املادْٞ ايعراقاٞ     اخلٝا  ا
"املهإ ايذٟ ٜكِٝ ؾٝ٘ ايعدص ةاا٠ بصؿ١ اا١ُ٥ أٚ َبقت١ ٚجيٛز إٔ ٜهٕٛ يًعدص أنجر  ٖٛ

 .(6)َٔ َٛأ ٚاسد"
                          

 .  112-111رحيم حسن العكيمي، مصدر سابق، ص (1)
 ( مرافعات مدنية عراقي.  1-37راجع المادة ) (2)
 .  63مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (3)
 .  114ص ، رحيم حسن العكيمي، مصدر سابق (4)
 .  63المصدر السابق نفسو، ص ، مدحت المحمود (5)
 ( مدني عراقي.  42راجع المادة ) (6)
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ٜٚباٟ يؿاظ املاٛأ   ايكاإْٛ املادْٞ ْؿاض املعٓا٢ اياذٟ تٛاٜا٘ يؿةا١ ذلاٌ اإلقاَا١             
  .(1)ٗا   قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞاملٓصٛص ةًٝ

 .(2)سٝح اقذلٕ يؿظ املٛأ اشٌ اإلقا١َ   ْص قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ    
ٚاملعرع ايعراقاٞ   تعرٜؿا٘ املاٛأ اخاذ بؿهار٠ ايتصاٜٛر اياٛاقعٞ يًُاٛأ أٚ ايايت              

   َ تا٘ ايعااٜا١ نُاا    اكتطاٖا ميهٔ إٔ ٜهٕٛ يًعدص أنجر َٔ َٛأ ٚ اياو بتشدٜاد ذلااٍ مقا
 .(3)ميهٔ إٔ ٜهٕٛ ايعدص بت َٛأ ايو إٔ ٖذٙ ايؿهر٠ َب١ٝٓ ة٢ً اإلقا١َ ايعاا١ٜ املصتكر٠

ٜٚتباا  شباٍ ٖٓا اْ٘ ماا نإ يًعدص أنجار َأ َاٛأ ؾأَااّ أٟ ذلهُا١ ميهأ إٔ           
 تكاّ ايدة٣ٛ ةًٝ٘ 

ٜهٕٛ ةٓدٙ َرانس ةد٠  اخذ ايكإْٛ ايؿرْصٞ باملكاّ ايةاٖر ؾعٓد إٔ املدة٢ ةًٝ٘ ايذٟ    
ميهٔ َكاضات٘ أَاّ ااه١ُ ااٌ ايذٟ ٜهٕٛ يا٘ ؾٝا٘ ذلاٌ مقاَا١ ظااٖر ااملاا إٔ املادةٞ        

 .(4)سصٔ اي١ٝٓ ٚبايتايٞ ذلٌ مقا١َ املدة٢ ةًٝ٘ احلكٝكٞ ٖٛ   غرل ٖذا املهإ

                          

ضياء شيت خطاب، بحوث ودراسات في القانون المرافعات المدنية العراقي، مطبعة  (1)
 . 151، ص1970الجيالوي، بغداد، 

 ( مرافعات مدنية عراقي.  4-16راجع المادة ) (2)
. وأنواع الموطن بالنسبة إلى الشخص 70فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (3)

  -ي:ى
 ( من القانون المدني العراقي. 42وىو الذي عرفتو المادة ) -الموطن العام: -1
ىو الذي يتخذه الشخص لتنفيذ عمل قانوني معين كاختيار  -الموطن المختار: -2

الموكل مكتب المحامي، راجع: د. غالب عمي الداودي، د. حسن محمد اليداوي، 
، 2005الثير، جامعة الموصل، القانون الدولي الخاص، الجزء األول، دار ابن ا

 . 197ص
ىو الموطن الذي يقر فيو القانون عمى الشخص. مثل موطن  -الموطن القانوني: -3

عديمي األىمية ىو موطن من يمثمو قانونًا. راجع سيد احمد المحمود، اصول 
 .  542، ص2005التقاضي وفقًا لقانون المرافعات، بدون مكان نشر، 

(4) Re p.7. June.1885. s. 1886. 1. 152   ،نقاًل عن: د. محمد حممي الحجار
 .  69، ص1996، بدون مطبعة، بيروت، 3، ط1القانون القضائي الخاص، ج
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ٚمل ٜٓص ايكإْٛ ايعراقٞ ة٢ً ٖاذٙ احلايا١ ٚ ْار٣ اْا٘ ميهأ إٔ ٜهإٛ اةختصااص            
أٟ َرناس مقاَا١    ايذٟ تدٍ اثٚضاع ة٢ً إٔ املدة٢ ةًٝ٘ َتٛادد ؾٝ٘ أنجر َأ غارلٙ،   يًُهإ

  ٥ٝصٞ ي٘.
ٚنذيو احلاٍ بايٓصب١ يًكاْْٛ  املصارٟ ٚايًبٓااْٞ ؾًاِ ٜٓصاا ةًا٢ ةاتز َجاٌ ٖاذٙ             

 احلاي١ ة٢ً ايرغِ َٔ إٔ نت ايكاْْٛ  أدازا إٔ ٜهٕٛ يًعدص أنجر َٔ َٛأ.    
ٙ بع  اةةتبا  يتشدٜد ااه١ُ املدتص١ ٖٛ ااٌ ااادا بتاا ٜذ   ٚاملٛأ ايٛادب أخذ

مقا١َ ايدة٣ٛ ةٕ اةختصاص ٜتع  ةٓد مقا١َ ايدة٣ٛ ٚيٝض ةٓد ترتٝب احلل بايذَا١ ثْا٘ ة   
ٜهتصب سهُا مة   ساٍ َباظر٠ ايدة٣ٛ ؾايكاةد٠ اْ٘ ة ٜهٕٛ يجةارا  احلااثا١ تاأثرل ةًا٢     

 .(1)بٌ سدٚخ ٖذٙ اثةرا احلكٛم املهتبص١ اييت تٛي  ق
أَا ماا تعدا املدة٢ ةًِٝٗ ٚنإ اةاةا٤ َٛسدا ٚ َذلابطاا نايادة٣ٛ ايايت تكااّ ةًا٢          

اثصٌٝ اييت ذلٌ مقاَت٘ بػداا ٚايهؿٌٝ ايذٟ ذلٌ مقاَت٘   ايصًُٝا١ْٝ ؾٝذٛز  ؾع ايادة٣ٛ    
َٓٗاا َاا ٜتؿال ٚ شاٗٛي١      ذله١ُ بػداا أٚ ايصًُٝا١ْٝ ؾٗذٙ ايكٛاةد اختٝا ١ٜ ةٕ املدةٞ خيتا 

 .(2)ايتكاضٞ
 ااه١ُ اات اةختصاص املهاْٞ   اةا٣ٚ اثظداص املع١ٜٛٓ. -ثايجا:

تكاااّ اياادة٣ٛ    -1: "ةًاا٢ اْااْ٘ااص املعاارع ايعراقااٞ   قااإْٛ املراؾعااات املدْٝاا١    
ع   املصا٥ٌ املتعًك١ باثظداص املع١ٜٛٓ ايكا١ُ٥ أٚ ايايت   اٚ  ايتصاؿ١ٝ بااهُا١ ايايت ٜكا     

 اا٥رتٗا َرنس ماا تٗا اير٥ٝصٞ.
ا ماا ناْ  ايدة٣ٛ ْاظ١٦ ةٔ َعا١ًَ َاع ؾارع ايعادص املعٓاٟٛ دااز مقاَتٗاا اشهُا١        2

 .(3)َرنس اإلاا ٠ أٚ ااه١ُ اييت تكع  بدا٥رتٗا ايو ايؿرع"
اإلاا ات  -ايدٚياا١ ب -ٚاثظااداص املعٜٓٛاا١ نُااا سااداٖا ايكااإْٛ املاادْٞ ٖااٞ "أ         

اييت ميٓشٗا ايكإْٛ ظدص١ٝ َع١ٜٛٓ َصتك١ً ةٔ ظدص١ٝ ايدٚي١ بايعرد اييت  ٚاملٓعوت ايعا١َ
 .(4)اثي١ٜٛ ٚايبًدٜات ٚايكر٣.................اخل" -حيداٖا ز

                          

، 1987، 2فارس الخوري، أصول المحاكمات الحقوقية، الدار العربية، األردن، ط (1)
 .  201ص

   . 152-151( ضياء شيت خطاب، مصدر سابق، ص2)
 مرافعات مدنية عراقي.   (38راجع المادة ) (3)
 ( مدني عراقي.  47راجع المادة ) (4)
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ٜٚعذلد إٔ تهٕٛ ايدة٣ٛ املتعًك١ باثظداص املع١ٜٛٓ ظدص١ٝ أٚ ة١ٝٓٝ َٓكٛي١ ؾذاا     
 .(1)قع ايعكا  ٖٞ املدتص١ناْ  ة١ٝٓٝ ةكا ١ٜ َرؾٛة١ ة٢ً ظرن١ ناْ  ذله١ُ َٛ

ٚة تٓطباال ٖااذٙ ايكاةااد٠   اةااا٣ٚ اةؾااتط املتعًكاا١ باثظااداص املعٜٓٛاا١ يٛدااٛا      
ْصٛص خاص١ حتهُٗا  ٚماا أُ ٜد مقا١َ ايدة٣ٛ ضد ظدص َعٟٓٛ ٚ ضد ظدص ابٝعٞ َعا 

 .(2)ؾٝذٛز اقاَتٗا   َٛأ اسدُٖا
 دةا٣ٚ ايٓاظ١٦ ةٓ٘. ابعا: ااه١ُ اات اةختصاص   اةا٣ٚ اةؾتط ٚاي

تكاّ اة٣ٛ اةؾتط ٚايدةا٣ٚ ايٓاظ١٦ ةٓ٘   ذله١ُ َتذر املؿًض ٚ ماا تعدات َتادرٙ  -1"
 ؾتكاّ ايدة٣ٛ   ذله١ُ ااٌ ايذٟ اطذٙ َرنسا  ٥ٝصٝا إلةُاي٘ ايتذا ١ٜ. 

ماا اةتااسٍ ايتااادر ايتذااا ٠ أٚ تااٛؾ٢ ؾتكاااّ اياادة٣ٛ بااهُاا١ ايتااابع شلااا َااٛأ املاادة٢  -2
 .(3)ٝ٘"ةً
( َأ قاإْٛ ايتذاا ٠    791_66ةاجل  أسهاّ اةؾتط ٚايصًح ايٛاقٞ َٓ٘ املٛاا َٔ )    
( َأ قاإْٛ ايتذاا ٠    331اييت ةزاي  ْاؾذ٠ اشتٓااا مه أسهاّ املاا٠ ) 1971( يص١ٓ 149 قِ )

 (  31ايعراقٞ  قِ )
-1ايجااْٞ َٓا٘ )     ايكصِ 2114( يص١ٓ 78ٚقد ْص أَر شًط١ اة٥تتف املٓش١ً  قِ )    

ٜتِ   نٌ ذلاؾة١ طصٝص قاضٞ بدا٠٤ ٚاسد أٚ أنجر يًٓةر   ايدةا٣ٚ ايٓاظ١٦ ةٔ اًباات  
 ظٗر اةؾتط ٚايصًح ايٛاقٞ .

( َٔ ٖذا ايكصِ ايٓةر   ايطًب املكدّ َٔ قبٌ 1ٜتع  ة٢ً ايكاضٞ املٛصٛف   املاا٠ ) -2
املادٜٔ اير٥ٝصاٞ بذظاٗا  اةؾاتط ٚ      ايعرنات اثدٓب١ٝ اييت ٜكع ضُٔ اا٥رتٗا َرناس أةُااٍ   

ظارن١ َصاا١ُٖ أٚ ؾارع يعارن١      ، اثسٛاٍ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا املدٜٔ ظرن١ اات َصبٚي١ٝ ذلدا٠ 
أدٓب١ٝ ٜتِ ْةر ايدة٣ٛ َٔ قبٌ قاضٞ ايبدا٠٤ اادا يًٓةر   اةاا٣ٚ اةؾاتط ٚؾال أسهااّ     

 .(4)ايتعرٜعات اات ايعتق١.........."
 
 

                          

 .   537محمد محمود ابراىيم، مصدر سابق، ص (1)
 ( مرافعات مدنية عراقي.  39راجع المادة ) (2)
 ( مرافعات مدنية عراقي.  39راجع المادة ) (3)
 .  120رحيم حسن العكيمي، مصدر سابق، ص (4)
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     اةختصاص   اةا٣ٚ َصا ٜـ ايدة٣ٛ ٚأدٛ  اااَا٠.ااه١ُ اات  -خاَصا:
"تكاّ ايدة٣ٛ اصا ٜـ ايدة٣ٛ ٚأدٛ   :٢ اْْ٘ص قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ ةً

اااَا٠ أَاّ ااه١ُ اييت قط  بأشاط ايدة٣ٛ ٚيٛ مل تدخٌ أصت   اختصاصٗا أٚ 
 .(1)تُٝٝس"صتسٝتٗا ٚايو باشتجٓا٤ ذلانِ اجلسا٤ ٚاةشت٦ٓاف ٚاي

ٖٚذا اشتجٓا٤ َٔ قٛاةد اةختصاص ايٓٛةٞ ٚاملهاْٞ ٚجيد ٖذا اةشتجٓا٤ َدل ٙ   إٔ    
ااه١ُ اييت ْةرت أصٌ ايدة٣ٛ ٖٞ اثقرب َٔ غرلٖا   تكرٜر أتعاب اااَا٠ ٚ املصا ٜـ 

 .(2)املطايب بٗا

ٝس ة ميهٔ إٔ تكاّ ٚسٝح إٔ ذلانِ اجلسا٤ ة تٓةر   اةا٣ٚ ايدٜٔ ٚاةشت٦ٓاف ٚايتُٝ    
ايدة٣ٛ ؾُٝٗا ايدة٣ٛ ابتدا٤ّ يذا ؾاملعرع أخردُٗا َٔ اةشتجٓا٤ املذنٛ  ؾتكااّ ايادة٣ٛ ةأ    
املصااا ٜـ ٚأدااٛ  اااَااا٠ املذلتباا١   ٖااذٙ ااااانِ   ااهُاا١ املدتصاا١ سصااب قٛاةااد  

 .(3)اةختصاص ايٓٛةٞ ٚاملهاْٞ
ةادّ مٜاراا ٚانار ذلاانِ اثساٛاٍ      ٚاختًـ ايؿكٗا٤ سٍٛ شهٛت املعرع ايعراقاٞ ةأ       

ايعدص١ٝ ؾذٖب داْب   ايؿكا٘ مه إٔ ةادّ مٜرااٖاا جيعًاٗا رلتصا١ َأ ايٓااسٝت  ايٓٛةٝا١         
ٚاملها١ْٝ يٓةر اة٣ٛ املصا ٜـ ٚأدٛ  اااَا٠ ة٢ً ايرغِ َٔ اختتف ابٝع١ ايادةا٣ٚ ايايت   

 .(4)تٓةرٖا ٖذٙ ااانِ
كاٍٛ إٔ ذلهُا١ اثساٛاٍ ايعدصا١ٝ ة     بُٝٓا ٜر٣ ايكاضٞ صاام سٝاد  تاردٝح  أٟ ٜ     

طتص بٓةر اة٣ٛ َصا ٜـ ايادة٣ٛ ٚأتعااب اااَاا٠ املذلتبا١ ةأ اةاا٣ٚ ظارة١ٝ ًٜٚاسّ         
 .(5)مقاَتٗا   ذله١ُ ايبدا٠٤ ةٕ ذله١ُ اثسٛاٍ ايعدص١ٝ ة طتص بٓةر اةا٣ٚ ايدٜٔ

ٔ ادًاٗا  ْٚر٣ تردٝح ايرأٟ اثٍٚ ٚايو يٛضٛح ايٓص ايكاْْٛٞ ٚٚضٛح احله١ُ ايايت َا    
 ظرع ٖذا ايٓص.

                          

 فعات عراقي.  ( مرا40راجع المادة ) (1)
 .  65مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (2)
 .  152، ص1د. سعدون ناجي القشطيني، مصدر سابق، ج (3)
؛ د. سعدون ناجي القشطيني، 121رحيم حسن العكيمي، المصدر السابق نفسو، ص (4)

 .  153المصدر السابق نفسو، ص
عن : رحيم حسن العكيمي، ، نقاًل 66صادق حيدر، شرح قانون المرافعات المدنية، ص (5)

 . 120المصدر السابق، ص
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( َأ قاإْٛ اااَااا٠   62( َراؾعاات ةراقاٞ ٚاملااا٠)   41ٖٚٓااى تعاا   با  املااا٠ )        
"ٜرؾع ناٌ ْاساع ٜتعًال بأتعااب اااَاا٠ مه ااهُا١        اييت ْص  ة٢ً 1965( يص١ٓ 173 قِ)

 املدتص١ اييت ٜكع َهتب اااَٞ   اا٥رتٗا".
( َأ قاإْٛ اااَاا٠ ةٓادَا     ٢62 تطبٝل املاا٠)ٚ غِ ٖذا ايتعا   ؾإ ايعٌُ اشتكر ةً

تهٕٛ ايدة٣ٛ املطايب بأتعاب اااَا٠ ٚاملصا ٜـ ةٓٗا َكا١َ أَاّ مساد٣ ذلاانِ اجلاسا٤ أٚ    
ذله١ُ اةشات٦ٓاف بصاؿتٗا اثصا١ًٝ ةأ ةرٜطا١ متٝٝسٜا١ أٚ اعأ أَااّ ذلهُا١ اةشات٦ٓاف           

ةُاٌ ااااَٞ املادةٞ رلتصا١      بصؿتٗا ايتُٝٝس١ٜ أٚ اَاّ ذله١ُ ايتُٝٝس سٝح تعتدل ذلهُا١ 
 .(1)ٚاملصا ٜـ  َهاًْٝا بٓةر اةا٣ٚ أتعاب اااَا٠

 ااه١ُ اات اةختصاص املهاْٞ   ساي١ ةدّ ٚدٛا املٛأ. -شااشا:
ااا مل ٜهٔ يًُدة٢ ةًٝ٘ َٛأ ٚة شهٔ " :ٕ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ ة٢ًْص قاْٛ    

ٜكع   اا٥رتٗا َاٛأ املادةٞ اٚ شاهٓ٘ ؾاإٔ مل ٜهأ         ايعرام ؾتكاّ ايدة٣ٛ   ااه١ُ اييت
 .(2)يًُدةٞ َٛأ ٚ ة شهٔ   ايعرام ؾتكاّ ايدة٣ٛ   ذلانِ َد١ٜٓ بػداا"

ٖٚذا اةشتجٓا٤ ٜٓصذِ َع قٛاةد اةختصاص ايدٚيٞ يًُشانِ ايعراق١ٝ اييت زٝس     
ٚ تعًل ايدة٣ٛ بعكا  َٛدٛا َكاضا٠ اةدٓغ اَاّ ااانِ ايعراق١ٝ   ساي١ ٚدٛاٙ   ايعرام ا

 .(3)  ايعرام اٚ نإ ٚادب ايتٓؿٝذ ؾٝ٘ أ  ايعرام اٚ ةكد اٚ ايتساّ ْع
ٖٚٞ قاةد٠ استٝاا١ٝ ة تطبل مة أاا مل ٜٓعكد اةختصاص املهاْٞ ٚؾكا يًكٛاةد     

 .(4)املذنٛ ٠   يتختصاص املهاْٞ اييت قر ٖا ايكإْٛ
َصاطًح املاٛأ ٖٚاذا بطبٝعتا٘ ٜصاٌٗ مقاَا١        مٕ املعرع أضاف يؿاظ )شاهٔ( ةًا٢       

ايدة٣ٛ بايٓصب١ يجدٓغ ايذٟ مل جيعٌ َٔ ايعرام شهٓا ي٘ اَا ايعدص ايذٟ شهٓ٘   ايعارام  
يدا٥ُٞ أٚ املبق  خا ز ايعرام ؾعٓد٥ذ جيب متباع ايكاةد٠ ايعا١َ ٚ مقا١َ ايدة٣ٛ ااة إ َٛآ٘ 

                          

 ، ؛ رحيم حسن العكيمي، مصدر سابق66مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (1)
 .  122-121ص

 ( مرافعات مدنية عراقي.  41راجع المادة ) (2)
( من القانون المدني 15-14. وراجع المادة )12د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص (3)

 اعد االختصاص الدولي لممحاكم العراقية. العراقي بشأن قو 
 .  543، ص1عبد الرحمن العالم، مصدر سابق، ج (4)
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يعرام ذلاٌ شاهٔ ؾعٓد٥اذ ٜصاا  مه تطبٝال        ذلٌ شه٢ٓ املدة٢ ةًٝ٘ اَا ماا مل جيعٌ َٔ ا
 .(1)ٖذا اةشتجٓا٤

 اةختصاص املهاْٞ   اةا٣ٚ اثسٛاٍ ايعدص١ٝ. -شابعا:
  اةا٣ٚ اثسٛاٍ ايعدص١ٝ ٜعطٞ املعرع خٝاا ات َتعادا٠   مقاَا١ ايادة٣ٛ ٚ اياو          

ٞ ة٢ً إٔ ةةتبا ات َتعدا٠ ٚ خلصٛص١ٝ ٖذٙ ايدةا٣ٚ ،ْٚص قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراق
تكاّ ٖذٙ ايدةا٣ٚ   ذله١ُ ذلٌ مقا١َ املدة٢ ةًٝ٘ ٚ َع ايو جياٛز إٔ تكااّ اةاا٣ٚ اياسٚاز     
اشه١ُ ذلٌ ايعكد نُا جيٛز إٔ تكاّ اة٣ٛ ايؿرق١ ٚ ايطتم   مسد٣ ٖاات  ااهُات  أٚ     
  ذله١ُ ااٌ ايذٟ سدخ ؾٝ٘ شبب ايدة٣ٛ ٚ تكاّ اة٣ٛ ْؿك١ اثصٍٛ ٚ ايؿرٚع ٚ ايسٚداات  

ذله١ُ مقا١َ املدة٢ ةًٝ٘ أٚ املدةٞ أَا ايٓؿكات اثخر٣ ؾتكاّ ايدة٣ٛ ؾٝٗا   ذلهُا١ مقاَا١   
يدا٥ُٞ بذصدا  ايكصااّ ايعارةٞ ٚ ة ٜعتاد    ااملدة٢ ةًٝ٘ ٚ طتص ذله١ُ ذلٌ مقا١َ املتٛؾ٢ 

بايكصاَات ايعرة١ٝ ايصاا ٠ َٔ ذله١ُ أخر٣ ٚ طتص َهاْٝا ذلٌ مقاَا١ املتاٛؾ٢ ايادا٥ِ ٚ    
 .(2)١ ذلٌ ايذلن١ بتشرٜر ايذلناتذلهُ
ٜتب  يٓا  ا تكدّ َٔ ايكٛاةد إٔ املعارع ايعراقاٞ سادا يهاٌ ْاٛع َأ أْاٛاع ايادةا٣ٚ          

قاةد٠ خاص١ بٗا ٖٚذا اثَر سصب اةتكااْا غرل شًِٝ ؾُا ٖاٛ احلاٌ   سايا١ ٚداٛا اةا٣ٛ مل      
 ٜطع شلا املعرع قاةد٠ اختصاص َهاْٞ.

ةتقا١  دٜد اةختصاص املهاْٞ ٜجا  تصااٍ ساٍٛ َاد٣   ٚبعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ قٛاةد حت    
  َا ٖٞ ابٝع١ٝ ٖذٙ ايكٛاةد   أٖٚذٙ ايكٛاةد بايٓةاّ ايعاّ

انرْا إٔ ايكاةد٠ ايعا١َ   اةختصااص املهااْٞ ٖاٞ دعاٌ اةختصااص اهُا١ َاٛأ        
املاادة٢ ةًٝاا٘ ٚإ ٖااذٙ ايكاةااد٠ يٝصاا  َطًكاا١ ؾٗٓاااى بعااض اةشااتجٓا٤ات ةًٝٗااا ؾٝذعااٌ      

املهاْٞ أسٝاْا اه١ُ أٚ ذلانِ أخر٣ غرل َٛأ املادة٢ ةًٝا٘ ٚ  احلكٝكا١ إٔ     اةختصاص
قٛاةد اةختصاص ترَٞ مجٝعا مه تٓةِٝ َرؾل ايكطا٤ ٚ سصٔ شرل ايعداي١ ؾكد ٜبدٚ َٓطكٝا 

                          

 .  153، ص1د. سعدون ناجي القشطيني، مصدر سابق، ج (1)
( مرافعات 305-303. وراجع المواد من )122د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص (2)

 مدنية عراقي.  



 (19( ، السنة )76( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

343 

إٔ تعد َٔ ايكٛاةد اةَر٠ ؾكٛاةد اةختصاص املهاْٞ تب  نٝؿ١ٝ تٛزٜع ايدةا٣ٚ ة٢ً أشااط  
 .(1)تكصُٝات اةاا ١َٜهإ َع  ٚٚؾكا يً

ٚماا ناْ  قٛاةد اةختصااص املهااْٞ ٖاٞ قٛاةاد آَار٠ ثْٗاا تتعًال بتٓةاِٝ شاًط١              
ايكطا٤ ؾإ املعرع مل جيعًٗا َٔ ايٓةاّ ايعاّ ثْ٘  دح اتصاشلا اصاحل اثظداص اخلاصا١  
ٔ غرل إٔ ٖذٙ ايكاةد٠ يٝص  َطًك١ ؾؿٞ بعض احلاةت تهٕٛ ايكٛاةد اةختصااص املهااْٞ َا   

 .(2)ايٓةاّ ايعاّ
ٜٚذٖب غايب١ٝ ايؿك٘ مه إٔ قٛاةد اةختصاص املهاْٞ ة تعٓد َأ اا٥ار٠ ايٓةااّ ايعااّ         

ةٕ ٖذٙ ايكٛاةد ممنا ٚضع  أصت يرةا١ٜ َصًش١ اخلصّٛ اخلاص١ يتصبح بكد  اةَهإ قرٜب١ 
  .(3)َٔ َٛأ املدة٢ ةًِٝٗ أٚ َهإ ٚدٛا احلل املتٓازع ةًٝ٘

( َراؾعات 811( َراؾعات َد١ْٝ ةراقٞ ٚاملاا٠ )74هٔ إٔ ْؿُٗ٘ َٔ املاا٠ )ٖذا َا مي    
َصرٟ. ٜٚذلتب ة٢ً ةدّ اةتبا  قٛاةد اةختصاص املهاْٞ َٔ ايٓةاّ ايعاّ دلُٛة١ َٔ 

 -ايٓتا٥ر :
دٛاز اةتؿام ة٢ً رلايؿ١ قٛاةد اةختصاص املهاْٞ َكدَا أٚ ةٓد  ؾع ايدة٣ٛ أٚ  -1

  .(4)أثٓا٥ٗا
دد ْص   قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ جيٝس يجؾراا أٚ ميٓعِٗ َٔ اةتؿام ة ٜٛ    

ة٢ً قٛاةد اةختصاص املهاْٞ ٚيهٔ بصٛ ٠ بد١ٜٝٗ ميهٔ إٔ ْصتٓتر دٛاز اةتؿام ة٢ً 
 رلايؿ١ قٛاةد اةختصاص املهاْٞ اييت ة ٜتعًل ؾٝٗا اةختصاص بايٓةاّ ايعاّ.

د١ْٝ ٚ ايتذا ١ٜ املصرٟ ة٢ً دٛاز اتؿام اخلصّٛ ة٢ً بُٝٓا ْص قإْٛ املراؾعات امل    
رلايؿ١ قٛاةد اةختصاص املهاْٞ ؾذاا اتؿل اثظداص ة٢ً اةختصاص ااًٞ اه١ُ 

                          

دفاع اثناء نظر الدعوى المدنية، رسالة ماجستير جميل حسن الساعدي، كفالة حق ال (1)
 .  182، ص1993مقدمة إلى كمية القانون، جامعة بغداد، 

 .  601، ص1982مؤسسة الثقافة الجامعية، لبنان،  ، د. أمينة النمر، قوانين المرافعات (2)
طبعة ، م1، ج1د. ممدوح عبد الكريم حافظ، شرح قانون المرافعات المدنية العراقي، ط (3)

؛ د. ادم وىيب النداوي، مصدر سابق، 170، ص1972-1971األزىر، بغداد، 
، 1988، 8؛ د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع، منشأة المعارف، االسكندرية، ط96ص
 . 190ص

 .  643سيد احمد محمود، مصدر سابق، ص (4)
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َع١ٓٝ ؾٝجب  اةختصاص يًُشه١ُ املتؿل ةًٝٗا أٚ اه١ُ َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ماا مل تهٔ ٖٞ 
ٚ ؾع املدةٞ ايدة٣ٛ أَاّ ذله١ُ ذله١ُ اةتؿام َجٌ اتؿام اخلصّٛ ة٢ً اختصاص ذله١ُ 

جيٛز ايدؾع أَاَٗا بعدّ  َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ؾتهٕٛ ٖذٙ ااه١ُ رلتص١ َهاْٝا ٚ ة
اةختصاص أٟ ايتُصو باةتؿام ٚ ٜعتدل  ؾع ايدة٣ٛ   ٖذٙ احلاي١ مه غرل ااه١ُ املتؿل 

 .(1)ابً٘ م اا٠ ايطرف احخراملٓؿرا٠ ٜعتد ب٘ املعرع ٚ يٛ مل تك باإل اا٠ةًٝٗا ةدٚة ةٔ اةتؿام 

 .(2)جيب مبدا٤ ٖذا ايدؾع قبٌ ايتهًِ   املٛضٛع ٚ مة ةد َتٓازًة ةٓ٘ -2 

ة جيٛز يتاةا٤ ايعاّ )ايٓٝاب١ ايعا١َ ( ماا تدخً    ايدة٣ٛ إٔ تدؾع بعدّ اةختصاص  -3
ةٕ اشلدف َٔ تدخًٗا   ايدة٣ٛ املد١ْٝ ٖٛ محا١ٜ َصاحل اجملتُع ة َصاحل 

 .(3)ص١َٛاخل
أَا   قإْٛ اصٍٛ ااانُات املد١ْٝ ايًبٓاْٞ ؾًِ ٜرا ؾٝ٘ ْص جيٝس اةتؿام أٚ     
 ةدَ٘.
أَا   قإْٛ اةدرا٤ات املد١ْٝ ايؿرْصٞ ؾايكاةد٠ ايعا١َ ؾٝ٘ بطتٕ اةتؿام ٚصشت٘ ة٢ً  

اْٞ "نٌ ظرد خيايـ بطرٜك١ َباظر٠ أٚ غرل َباظر٠ قٛاةد اةختصاص امله شبٌٝ اةشتجٓا٤
ٜعٓد باات َا مل ٜهٔ قد مت اةتؿام ةًٝ٘ ب  أظداص تعاقدٚا بصؿتِٗ زا ، ٚإ ٜرا بطرٜك١ 

 .(4)ٚاضش١ ضُٔ ايتساَات ايطرف ايذٟ حيتر ب٘"
ٚمٕ ابٝع١ ٖذٙ ايكاةد٠   قإْٛ اةدرا٤ات املد١ْٝ ايؿرْصٞ ٖٞ ٚبدٕٚ ظاو َأ قٛاةاد      

ا١ٜ املصًش١ ايعاَا١ ايايت متجاٌ   ايتدؿٝاـ َأ      ايٓةاّ ايعاّ ؾباإلضاؾ١ مه أْٗا تٗدف مه مح

                          

( مرافعات 62ة )، يراجع الماد602د. أمينة النمر، قوانين المرافعات، مصدر سابق، ص (1)
 مدنية وتجارية مصري.  

، 1983د. احمد أبو الوفا، اصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية، بيروت،  (2)
 .  414ص

-2003مصطفى مجدي ىرجو، الدفوع والطمبات العارضة، دار محمود، مصر،  (3)
 .  17، ص2004

 ( اجراءات فرنسي.  48راجع المادة ) (4)
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ايعب٤ املًك٢ ة٢ً ةاتل بعض ااانِ ٚحتص  أاا٤ ايكطا٤ يٛظٝؿتٗا ؾذْٗا رلصصا١ أٜطاا   
 .(1)يتبَٔ محا١ٜ املصتًٗه  املؿذل  ؾِٝٗ ايطعـ   َٛاد١ٗ ايتذا 

املهااْٞ   ٜٚتب  يٓا  ا تكدّ إٔ ايؿكٗا٤ ايذٜٔ قاايٛا بعادّ تعًال قٛاةاد اةختصااص         
بايٓةاّ ايعاّ اٖبٛا مه إٔ يٝص  مجٝع ٖذٙ ايكٛاةد َتعًك١ بايٓةاّ ايعاّ بٌ اٖبٛا مه ساةت 

 ٜهٕٛ ؾٝٗا اةختصاص املهاْٞ َٔ ايٓةاّ ايعاّ ٚقد اخذ بعض ايتعرٜعات بذيو. 
ؾؿٞ اثسٛاٍ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا اةختصاص املهاْٞ َٔ ايٓةاّ ايعاّ ٜهإٛ ايصابب   اياو    

سذلاَا ملبدأ تبع١ٝ ااانِ بعطٗا يًبعض احخر أٚ ةٕ ايكطا٤ ة ٜصًط ةًا٢ قطاا٤   ٖٛ مَا ا
آخر مة ماا نإ اثٍٚ اة٢ً ا د١ َٔ ايجاْٞ أٚ ةٕ ٚة١ٜ ااه١ُ ايتبع١ٝ أٚ ايتهًُٝٝا١ تكتطا٢   
ستُا إٔ طتص ٖٞ مه داْب اختصاصٗا اثصًٞ بٗذٙ املصا٥ٌ ناحلهِ   ايٓؿاا املعذاٌ أٚ  

 .(2)ؾات أٚ احلهِ بتؿصرل احلهِ أٚ تصشٝش٘ أٚ غرلٖا َٔ احلاةت  املصرٚ
أٚ ثدٌ تؿااٟ ترانِ ايدةا٣ٚ أَاّ ذله١ُ َع١ٓٝ ؾذعٌ اةختصاص املهاْٞ   بعض     

 أْٛاع ايدةا٣ٚ ميساَٝا أٟ َٔ ايٓةاّ ايعاّ.    
ًٜاسّ إٔ  ٚقد اخذ املعرع ايعراقٞ بذيو نُا   سايا١ اةةاذلا  ةًا٢ احلهاِ ايػٝاابٞ ما        

ترؾع مه ااه١ُ ااتٗا اييت أصد ت احلهِ ايػٝابٞ ٚنذيو   مةاا٠ ااان١ُ ٚحتدٜاد ااهُا١   
 .(3)اةشت٦ٓاؾ١ٝ املدتص١ بٓةر ايطعٔ أةشت٦ٓا  نذيو اةا٣ٚ اةؾتط ٚايدةا٣ٚ ايٓاظ١٦ ةٓٗا

 ٚتدلٜر اةختصاص املهاْٞ املتعًل بادةا٣ٚ اةؾاتط اْا٘ ٜبٓا٢ ةًا٢ أشاض ْةاَٝا١           
تردع مه ايطبٝع١ غرل ايعاا١ٜ يدة٣ٛ اةؾتط ٚايٓتا٥ر اةشتجٓا١ٝ٥ املذلتب١ ةًٝٗاا ٚ اةدارا٤ات   
اجلُاة١ٝ اييت تتدذ بعد مظٗا  اةؾتط ٚ ٖٞ أَٛ  تصتًسّ ةر  ايكط١ٝ أَاّ ااه١ُ ايها٥ٔ 

 .(4)بدا٥رتٗا َٛأ املدٜٔ
  ايكاإْٛ ايعراقاٞ ة   ٚيهٌ ٖذٙ اثشباب ْعتكاد إٔ ياٝض مجٝاع قٛاةاد اةختصااص          

 تتعًل بايٓةاّ ايعاّ ٚممنا ٖٓاى َٓٗا َا ٜتعًل بايٓةاّ ايعاّ.
                          

(1) Douclly.M; art. Prec.no 150.   نقاًل عن: د. مصطفى متولي قنديل، مصدر
 . 84-83سابق، ص

 .  196د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع، مصدر سابق، ص (2)
( مرافعات مدنية 243( مرافعات عراقي والمادة )39/1، 199 ، 178/1راجع المواد ) (3)

 ( محاكمات مدنية لبناني.  633وتجارية مصري والمادة )
 .  183جميل حسن الساعدي، مصدر سابق، ص (4)
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( َراؾعااات َدْٝاا١ ةراقااٞ إٔ تبشااح    77ٚ ة متًااو ااهُاا١ ٚؾكااا ياآص املاااا٠ )      
 .(1)اختصاصٗا املهاْٞ َا مل ٜتُصو ب٘ املدة٢ ةًٝ٘

تصااص املهااْٞ ٖاٛ َأ سال      نُا إٔ ايكطا٤ ايعراقٞ اٖاب مه إٔ ايادؾع بعادّ اةخ       
اخلصّٛ ٚ يٝض يًُشه١ُ ايتُصو ب٘ َٔ تًكا٤ ْؿصاٗا. ٚبٗاذا قطا  ذلهُا١ ايتُٝٝاس ايعراقٝا١        

ياٝض يًُشهُا١ مسايا١ ايادة٣ٛ مه ذلهُا١ أخار٣ حبذا١ خرٚدٗاا ةأ          " سٝح دا٤   قرا  شلاا 
 .(2)"ْٞ َاااّ اخلصِ مل ٜدؾع بذيواختصاصٗا املها

كطٞ َأ تًكاا٤ ْؿصاٗا بعادّ اختصاصاٗا املهااْٞ         ْٚر٣ إٔ َٔ سل ااه١ُ إٔ ت    
احلاةت اييت تتعًل ؾٝٗا اةختصاص املهاْٞ بايٓةاّ ايعاّ ؾُٔ د١ٗ خيؿـ ةٔ ناٌٖ ااه١ُ 
َٚٔ د١ٗ أخر٣ تصتطٝع ااه١ُ ايتؿرؽ يًٓةر   ايدةا٣ٚ اثخر٣ اييت تدخٌ   ْطام مقًُٝٗا 

 ا٤ ة٢ً بط٤ ادرا٤ات ايتكاضٞ.املهاْٞ ؾكط  ا ٜباٟ مه شرة١ ازلازٖا ٚايكط
 ادلبحث انثاني

 أحكاو انذفع بعذو االختصاص ادلكاني
ْأتٞ مه  اص املهاْٞ ٚايكٛاةد املتعًك١ ب٘بعد إٔ بٝٓا   املبشح اثٍٚ َا١ٖٝ اةختص    
ٜتعًل بايدؾع باةختصاص املهاْٞ َٔ قٛاةد ٚأسهاّ ْٚصٛص قا١ْْٝٛ سٝح ٜعٓد ٖذا  بٝإ َا

 ايدؾٛع اةدرا١ٝ٥ ٚقٛةا ٚاياذٟ جياب اإلاة٤ با٘ قباٌ ايادخٍٛ   املٛضاٛع ٚمة       ايدؾع َٔ أنجر
 .شكط احلل ؾٝ٘

يذا قصُٓا ٖذا املبشح مه َطًب  اثٚه   ايدؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ   ايادة٣ٛ     
 -تٞ:ناحايعاا١ٜ ٚايجاْٞ قٛاةد ٖذا ايدؾع   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ 

 ةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ ايعاا١ٜ.ايدؾع بعدّ ا -: املطًب اثٍٚ
 ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ. -املطًب ايجاْٞ:

 
 
 

                          

 .  309، ص2عبد الرحمن العالم، مصدر سابق، ج (1)
. المنشور 23/1/1997المؤرخ في  177/ىيئة عامة أولى/1قرار محكمة التمييز المرقم  (2)

 .  120، ص1977/ 8/ السنة  1في مجمة األحكام العدلية، دار الحرية، بغداد، العدد
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 ادلطهب األول 
 انذفع بعذو االختصاص ادلكاني يف انذعوى انعادية 

مٕ أشاط ةدّ اةتبا  ٖذا ايدؾع َٔ ايٓةاّ ايعاّ ةٕ قٛاةدٙ اييت ْص ةًٝٗاا املعارع       
صرل ادرا٤ات ايتكاضٞ ٚ يتصبح ااه١ُ قرٜب١ قد  اإلَهإ َٔ َٛأ اخلصّٛ أٚ َٛدٛا٠ يتٝ

َهإ ايٓساع ٚبايتايٞ ؾإ رلايؿ١ اخلصّٛ شلذٙ ايكٛاةد ة خيٌ بايٓةاّ ايكطاا٥ٞ اياذٟ ٜعتادل    
 .(1)ٚد٘ َٔ أٚد٘ ايٓةاّ ايعاّ

      ٛ ضاٛع ٜتعًال   ٚتطبٝكا يذيو قط  ذله١ُ ايتُٝٝس ايعراق١ٝ  ااا ٜاأتٞ "...... إٔ امل
باةختصاص املهاْٞ ٚإ ايطعٔ بكرا   ؾض اإلساي١ ٖٛ َٔ سل اخلصّٛ ؾكط يهٕٛ َٛضٛة٘ 

 .(2)يٝض َٔ ايٓةاّ ايعاّ......."
ٚمٕ ايذٟ ٜديٞ بايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ ٖٛ املدة٢ ةًٝ٘ ٚسادٙ ؾُأ تادخٌ        

 .(3)ثْ٘ ٜعتدل   سهِ املدةٞة جيٛز ي٘ اإلاة٤ بايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ  اختصاًَٝا
ؾاملدةٞ ة جيٛز َٓ٘ ايتُصو بٗذا ايدؾع ثْ٘ برؾع ايدة٣ٛ ذلٌ ايٓساع ٜهٕٛ قد  ض٢     

َصبكا باختصاص ااه١ُ َهاْٝا بٓةر ايدة٣ٛ ةٕ َٔ شع٢   ْكص َا مت َٔ دٗت٘ ؾصعٝ٘ 
"ماا ْااقض   :ة٢ً َراٚا ةًٝ٘ ايتٓاقض َاْع زلاع أٟ اؾع ، ؾكد ْص قإْٛ اةثبات ايعراقٞ

     .(4)نإ قد اقر ب٘ شابكا نإ ٖذا ايتٓاقض َاْعا َٔ زلاع اةٛاٙ أٚ اؾع٘" املكر َا
ٚنذيو ة جيٛز ملٔ ٜدخٌ ظدصا ثايجا جباْب املادةٞ إٔ ٜتُصاو بٗاذا ايادؾع ٚ اياو          

ةٕ تدخً٘ ٜعد قبٛة َٓ٘ ةختصااص ااهُا١ املهااْٞ ٚإ سهُا٘ سهاِ املادةٞ ٚ ناذيو ة        

                          

سن، الدفع بعدم االختصاص المكاني في الطعن التمييزي، بحث مقدم إلى مجيد نايف ح (1)
 .  14، ص2010مجمس القضاء األعمى، 

في  - 10ت  – 2009 / ىيئة موسعة مدنية/4عدد قرار محكمة التمييز/ (2)
 غير منشور.   -13/1/2009

 .  191د. احمد أبو الوفا، نظرية الدفوع، مصدر سابق، ص (3)
أ( من قانون  -ثانياً -64. وراجع المادة )16حسن، مصدر سابق، صمجيد نايف  (4)

 .  1979( لسنة 107اإلثبات العراقي المعدل رقم )
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ز يتاةا٤ ايعاّ ماا سطر  جت   ايدة٣ٛ إٔ ٜتُصو ب٘ ٚ يهأ يا٘ إٔ ٜبادٟ  أٜا٘   ٖاذا      جيٛ
 .(1)ايدؾع ااا متصو ب٘ املدة٢ ةًٝ٘

ٜٚذٖب  اٟ اه اْ٘ حيل يهًُٝٗا ابدا٤ ٖذا ايدؾع اا جيٛز يًُدةٞ اٜطا إ ٜادؾع بعادّ        
ايعراقاٞ ٜآص ةًا٢ ٚداٛب     ( َٔ ايكإْٛ املدْٞ 1-1177اةختصاص املهاْٞ ؾُجت املاا٠ )

اقا١َ اة٣ٛ ايػدي ختٍ شت١ أظٗر َٔ مدرا٤ ايكص١ُ ايرضا١ٝ٥ ) َجٌ اتؿام ارؾإ ة٢ً ايكص١ُ 
اراف ؾٝشل ي٘ إ مل ٜعًِ بايػدي اة   ايّٝٛ اةخرل ٚنإ ايرضا١ٝ٥ يًعكا  ؾاصبح غدي ةسد اث

 ايبصر٠ إ ٜرؾع ايدة٣ٛ   َٔ شه١ٓ ذلاؾة١ ٣ْٛٓٝ ٚنإ ةٓدَا ةًِ بايػدي   ايّٝٛ اةخرل  
دةٞ ٖٚاٛ  اؾاع ايادة٣ٛ    ايبصر٠ ثِ ٜدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ ة٢ً ايرغِ َٔ اْ٘ ٖاٛ املا  

ْ٘ ااا اخاذْا حبرؾٝا١ ايآص ايكااْْٛٞ ٜاٛاٟ اه ايتطاٝٝل   تؿصارل ايآص ؾاايٓص َطًال           ث
  .(2)ٚاملطًل جيرٟ ة٢ً ااتق٘ َامل ٜكٝدٙ ْص

يؿاظ صرحي١ تدٍ ة٢ً اْ٘ ٜادؾع بعادّ   أةختصاص املهاْٞ ب٤ ايدؾع بعدّ اٚ جيب ابدا    
اه١ُ املها١ْٝ ة ٜهؿاٞ  اةختصاص املهاْٞ ٚأْ٘ ٜٓازع ؾٝ٘ ٚإ دلرا ايتعهٝو   صتس١ٝ ا

 .(3)ثباخ إ مث١ ذله١ُ اخر٣ املدتص١ َهاْٝا بٓةر ايٓساعذقٝاَ٘ ب
ا َا ْص ةًٝ٘ قاإْٛ  ٚ نذيو جيب ابدا٤ ٖذا ايدؾع قبٌ ايتعر  ملٛضٛع ايدة٣ٛ ٖٚذ    

ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ جيب ابدااٙ نذيو قباٌ ايتعار    " :ايعراقٞاملراؾعات املد١ْٝ 
 .(4)ملٛضٛع ايدة٣ٛ ٚ اة شكط احلل ؾٝ٘"

مٕ ايادؾع  تٗا ايتُٝٝسٜا١ ااا ٜاأتٞ "   ٚتطبٝكا يذيو قط  ذله١ُ اشت٦ٓاف بػاداا بصاؿ      
ٓةر   َٛضٛع ايدة٣ٛ ٚسٝح إ ذلهُا١ بادا٠٤   بعدّ اةختصاص املهاْٞ جيب ابدااٙ قبٌ اي

ايهراا٠ اييت اقُٝ  اَاَٗا ايدة٣ٛ قد تعرض  ملٛضٛع ايدة٣ٛ   اجلًص١ ايصابك١ ة٢ً تاا ٜذ  

                          

 .  191د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع، مصدر سابق، ص (1)
مقابمة شخصية مع )القاضي( محمود النعيمي قاضي محكمة بداءة الموصل في تاريخ  (2)

15/2/2012  . 
، 1987م رضا عمو، الدفوع الشكمية، بحث مقدم إلى وزارة العدل، المعيد القضائي، قاس (3)

 . 26ص
 ( مرافعات مدنية عراقي.  74راجع المادة ) (4)
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( 74سهااّ املااا٠ )  سايا١ رلايؿاا ث  بػداا اجلدٜد٠ ؾٝهإٛ قرا ٖاا باإل   اساي١ ايدة٣ٛ اه ذله١ُ
 .(1)َراؾعات"
ٔ ايآص ايكادِٜ   قاإْٛ املراؾعاات املدْٝا١      ٜٚتسظ ة٢ً ٖاذا ايآص اْا٘ رلتًاـ ةا        

ٚايتذا ١ٜ ايعراقٞ املًػٞ ايذٟ نإ ٜآص ةًا٢ ٚداٛب اةبتادا٤ با٘ اٚة ٚقباٌ أٟ َأ ايادؾٛع         
اةدرا١ٝ٥ اةخر٣ ٚ َٓٗا ايدؾع بعدّ صش١ ايتبًٝػات اٚ ايطعٔ ببطتٕ ٚ ق١ ايتبًٝؼ ، يهأ ٚؾال   

ا بعد ايدؾع ببطتٕ ٚ ق١ تبًٝؼ ةرٜط١ ايدة٣ٛ قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ احلايٞ ؾكد ٚ 
أٟ اْ٘ َتأخر ةٔ ايدؾع اةخرل ٚإ ايآص حيتُاٌ إ ٜهإٛ ٖاذا ايادؾع َتاأخرا ةأ ناٌ اؾاع          

 .(2)ادرا٥ٞ اخر َاااّ ايدؾع ة ٜتعر  ملٛضٛع ايدة٣ٛ
ٟ   ٚنذيو ْص قا      ختصااص ااًاٞ   ايادؾع بعادّ اة  " :إْٛ املراؾعاات املدْٝا١ املصار
ي١ ايدة٣ٛ اه ذله١ُ اخر٣ يكٝاّ اات ايٓساع اَاَٗا اٚ يت تباد.............. جيب ساذٚايدؾع ب

اَاا قااإْٛ اصاٍٛ ااانُاات املدْٝاا١     .اًاب................" ابادااُٖا َعاا قباٌ اباادا٤ أٟ    
حيب اةاة٤ بايدؾٛع اةدرا١ٝ٥   باد٤ ااانُا١ ٚناذيو قباٌ املٓاقعا١        " ايًبٓاْٞ ؾكد ْص:

 .(3)اةاة٤ بدؾع ةدّ ايكبٍٛ.........." املٛضٛع اٚ
ٚايٓص ٚاضح   ابدا٤ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ قبٌ ايتعر  ملٛضٛع ايدة٣ٛ     

ؾات ٜعاذلد إ ٜكادّ ٖاذا      ٚمل ٜب  ايٓص ااا نإ   اجلًص١ اةٚه اّ غرل ايو ؾايٓص َطًل.
  ٕ ٜكادّ قباٌ أٟ اؾاع َٛضاٛةٞ        ايدؾع   اجلًص١ اةٚه اادا٠ يٓةر ايدة٣ٛ ٚامناا جياب ا

  .(4)ايدة٣ٛ
"..... قار ت ذلهُا١ بادا٠٤ ايرصااؾ١      ٚتطبٝكا يذيو قط  ذله١ُ ايتُٝٝس اا ٜاأتٞ:     

اساي١ ايدة٣ٛ اه ذله١ُ بدا٠٤ اةةة١ُٝ يًٓةر ؾٝٗا سصب اةختصاص املهاْٞ يهأ ااهُا١   
ةا١ املادة٢ ةًٝا٘    ٚيعادّ قٓا  اةخرل٠  ؾط  اةساي١ ٚاةاات ايدة٣ٛ مه ذله١ُ بدا٠٤ ايرصااؾ١ 

 ."بايكرا  اًب ْكط٘
                          

غير  -1993/ مستعجل/222قرار محكمة استئناف بغداد بصفتيا التميزيية، عدد/ (1)
 منشور.  

 .  308، ص2عبد الرحمن العالم، مصدر سابق، ج (2)
( محاكمات مدنية 53( مرافعات مدنية وتجارية مصري والمادة )108راجع المادة ) (3)

 ( اجراءات مدنية فرنسي.  74لبناني والمادة )
 .  139مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (4)
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اياادؾع بعاادّ  قااإْٛ املراؾعااات املدْٝاا١ تكطااٞ "   ( َاا74ٔٚدااد إ املاااا٠ )  -ايكاارا :
اةختصاص املهاْٞ................." ٚسٝح إ اخلصِ مل ٜتعر  ملٛضٛع ايادة٣ٛ خاتٍ   

اةااا٠ ايادة٣ٛ اه   اجلًصات اييت ةكادتٗا ااهُا١ ٚمل ٜباد ؾٝٗاا أٟ اؾاع َٛضاٛةٞ ياذا ؾاإ         
اَر ة شٓد ي٘ َٔ ايكإْٛ قار  ْكاض ايكارا  املُٝاس ٚاةااا٠ ايادة٣ٛ اه        ذله١ُ بدا٠٤ ايرصاؾ١

 .(1)ذله١ُ بدا٠٤ اةةة١ُٝ يًٓةر ؾٝٗا سصب اةختصاص املهاْٞ"
ٚمٕ تكدٜر َا ااا نإ املدة٢ ةًٝ٘ تهًاِ   َٛضاٛع ايادة٣ٛ قباٌ ابادا٤ ايادؾع بعادّ            

اّ ة َصااي١ قاْْٛٝا١ ٚططاع ااهُا١   تكادٜرٖا ياذيو يرقابا١ ذلهُا١         اةختصاص املهاْٞ 
 .(2)ايتُٝٝس
ٞ  ٚتطبٝكا يذيو قط  ذله١ُ ايٓكض املصر١ٜ      يكاضاٞ املٛضاٛع تهٝٝاـ    " :ااا ٜاأت

ايطًبات ايايت ٜبادٜٗا اخلصاِ قباٌ ايادؾٛع ايعاه١ًٝ يًٛقاٛف ةًا٢ َاا ااا ناْا  تعاد تعرضاا             
ك٘   ايتُصو بٗذٙ ايدؾٛع ٖٚٛ   ٖذا ايتهٝٝـ خيطاع  ملٛضٛع ايدة٣ٛ َٔ ظاْ٘ إ ٜصكط س

 .(3)يرقاب١ ذله١ُ ايٓكض"
ٚسهِ باْ٘ ااا تعر  املدة٢ ةًٝ٘ يًُٛضٛع ثاِ ظاطب  ايكطا١ٝ ؾات جياٛز يا٘ بعاد            

زدٜدٖا ايتُصو بعدّ اختصاص ااه١ُ اختصاصا ذلًٝا ،ٚقط  ذله١ُ ايٓكض ايؿرْصا١ٝ  
اًٞ بعد اًب اطاا ادرا٤ات ٚقتٝا١ ٚ حتؿةٝا١ نُاا إ    جبٛاز ابدا٤ ايدؾع بعدّ اةختصاص ا

 .(4)املدة٢ ةًٝ٘ قد ابد٣ حتؿةا بايٓصب١ ملصاي١ اةختصاص
ٚمٕ شهٛت املدة٢ ةًٝ٘ ةٔ ابادا٤ ايادؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ قباٌ ايهاتّ              

 .(5)املٛضٛع ٜعٓد َصكطا حلك٘ ؾٝ٘ ؾت جيٛز إ ٜتُصو ب٘ بعد ايو

                          

: . نقاًل عن93/مستعجل/436ية، عدد قرار محكمة استئناف بغداد بصفتيا التمييز  (1)
 .  139، ص1مدحت المحمود، مصدر سابق، ج

 .  53فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (2)
: مصطفى . نقاًل عن6/12/1990ق. جمسة  56 لسنة ، 801 ، 412الطعن رقم  (3)

 .  26مجدي ىرجو، مصدر سابق، ص
. 679ص ، 264. وانظر جالسون رقم  206-1-86سيريو -1884ابريل  2نقض  (4)

-281كمات المدنية، مصدر سابق، صأشار إليو: د. احمد أبو الوفا، اصول المحا
282  . 

 .  295احمد مسمم، مصدر سابق، ص (5)
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١ُ بٗذا ايدؾع اَا بكرا  ة٢ً سد٠ اٚ إ تكر  ضُ٘ اه املٛضاٛع يتؿصاٌ   ٚتؿصٌ ااه    
 .(1)ؾُٝٗا َعا

 ادلطهب انثاني
 انذفع بعذو االختصاص ادلكاني يف انذعوى االعرتاضية 

مٕ ارٜل اةةذلا  ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ ٖٛ اٍٚ ايطرم اةةتٝاا١ٜ ايايت جياٛز يًُشهاّٛ        
صد  ةًٝ٘ غٝابٝا، ٚاةةذلا  ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ ٜكبٌ ضاد  ةًٝ٘ َرادعتٗا ااا نإ احلهِ قد  

 .(2)نٌ سهِ غٝابٞ شٛا٤ أصد  بايد د١ اةٚه اّ بايد د١ اةخرل٠
ٖٞ ايٛش١ًٝ اييت ًٜتذ٤٢ ايٝٗا ااهاّٛ ةًٝا٘ غٝابٝاا اه    ض١ٝ "أَا ايدة٣ٛ اةةذلا 

 .(3)ايكطا٤ يطًب ابطاٍ احلهِ ايػٝابٞ اٚ تعدًٜ٘"
اسد ايطرم ايعاا١ٜ املتطأُ اةةاذلا  ةًا٢ احلهاِ اياذٟ ٜصاد        ٘ "ٚنذيو ٜعرف باْ    

حبل اسد اخلصّٛ   ساي١ غٝاب٘ ةٓد ْةر ايدة٣ٛ َٔ اجلًص١ اةٚه ستا٢ صادٚ  احلهاِ ؾٝٗاا     
 .(4) غِ تبًػ٘ ٚؾل ايكإْٛ"

مٕ يتةذلا  ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ خصٛصا١ٝ   ايادؾع بعادّ اةختصااص املهااْٞ اا قاد       
ا غٝابٝا ٜٚعذل  املدة٢ ةًٝ٘ ة٢ً ٖذا احلهِ بعادّ اختصاصاٗا َهاْٝاا    تصد  ااه١ُ سهُ

 ؾُا احلٌ   ٖذٙ احلاي١   
ة ٜٛدد ْص   ايكإْٛ ايعراقٞ ٜعاجل َجٌ ٖذٙ احلاي١ ٚيهٔ شا ت ذلهُا١ ايتُٝٝاس         

ايعدٜد َٔ قرا تٗا بإ ة٢ً ااه١ُ ااا قطا  بعادّ اختصاصاٗا املهااْٞ ةٓاد ْةار ايادة٣ٛ        

                          

عفيف شمس الدين، المحاكمات المدنية بين النص واالجتياد، بال دار نشر، بيروت،  (1)
 .  82، ص2006

، 1940، مطبعة األىالي، بغداد، 2داود سمرة، شرح اصول المحاكمات الحقوقية، ط (2)
 .  457-456ص

، 5ياسر باسم ذنون، د. اجياد ثامر الدليمي، بحوث ودراسات في القانون الخاص، ج د. (3)
 .  40، ص2009مكتبة الجيل العربي، الموصل، 

د. اجياد ثامر الدليمي، االعتراض عمى الحكم الغيابي، دار الكتب القانونية، مصر،  (4)
 .  27، ص2011
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ٚ       اةةذل  ا ايادة٣ٛ ٚياٝض شلاا إ حتٝاٌ      اضا١ٝ إ تكار  ابطااٍ احلهاِ ايػٝاابٞ املطعإٛ ؾٝا٘ 
 .(1)ايدة٣ٛ اه ذله١ُ اخر٣

( اا 78املدْٝا١ يًُااا٠)   ٖٚذا ايراٟ جيد شٓدٙ   اةشباب املٛدب١ يكاإْٛ املراؾعاات      
تاٛؾر ٚ ة  "ٚ ظاٖر إ سه١ُ ايٓص ة٢ً اةسايا١ اه اجلٗا١ ايكطاا١ٝ٥ املدتصا١ ة ت     :دا٤ ؾٝٗا

ٜهٕٛ يًعٌُ بٗا ذلٌ اا قط  ااه١ُ   اشاط ايدة٣ٛ ٚاعٔ   سهُٗا بطرٜل اةةذلا  اٚ 
اةشت٦ٓاف ؾؿٞ ٖذٙ احلاي١ ة ٜهٕٛ يًُشه١ُ املرؾٛع ايٝٗا ايطعٔ اة إ تكطاٞ بؿصاذ احلهاِ    

 .(2)املطعٕٛ ؾٝ٘ ٚ  ا ايدة٣ٛ يعدّ اختصاص ااه١ُ اييت اصد ت٘"
ذله١ُ ايتُٝٝس ايعراق١ٝ اا ٜأتٞ "ماا اةذل  اخلصِ ايػا٥ب ة٢ً  ٚتطبٝكا يذيو قط     

اةختصاص املهاْٞ بعرٜط١ ٚا شًٗا اه ااه١ُ ٚنر  ايو ةٓد اةذلاض٘ ة٢ً احلهاِ ايػٝاابٞ   
ؾت جيٛز اساي١ ايدة٣ٛ اه ااه١ُ املدتصا١   املرسًا١ اةةذلاضا١ٝ باٌ جياب دارح ٚابطااٍ        

 .(3)١ٗ اةختصاص"احلهِ ايػٝابٞ ٚ  ا ايدة٣ٛ َٔ د
  س  اٖب  أٟ ٚازاٙ َٔ قطا٤ ذله١ُ متٝٝس ايعرام اْ٘ ٜتع  ة٢ً ااه١ُ ايايت      

اصد ت احلهِ املعذل  ةًٝ٘ ةٓدَا زاد ْؿصاٗا   َرسًا١ اةةاذلا  إ تكار  ابطااٍ احلهاِ        
 .(4)ايػٝابٞ ٚحتٌٝ ايدة٣ٛ اه ااه١ُ املدتص١

"ااا  (َراؾعاات َدْٝا١ ةراقاٞ اا تآص:    78اا٠ )ٖٚذا اةزاٙ ٜتاأت٢ َأ صاراس١ املا        
بعدّ اختصاصٗا ايكُٝٞ اٚ ايٛظٝؿٞ اٚ ايٓٛةٞ اٚ املهاْٞ ٚدب ةًٝٗا إ حتٌٝ  قط  ااه١ُ

 ايدة٣ٛ اه ااه١ُ املدتص١ ..........."

                          

مكاني في الدعوى االعتراضية، بحث عباس حسين عبد اهلل، الدفع بعدم االختصاص ال (1)
 .  13-12، ص2006مقدم إلى وزارة العدل، مجمس القضاء األعمى، 

. وراجع األسباب الموجبة لقانون المرافعات 81فوزي كاظم المياحي، مصدر سابق، ص (2)
 المدنية العراقي.  

مصدر . نقاًل عن: القاضي عباس حسين عبد اهلل، 1977/شخصية/1376القرار رقم  (3)
 ، . مجموعة األحكام العدلية1978/ىيئة عامة/ في 168. والقرار رقم 13سابق، ص

 .  101، ص9/1978لسنة  1/1العدد/
ياسين طو سممان الخرسان، الدفع الشكمي في الدعوى المدنية، بحث مقدم إلى مجمس  (4)

 .  20، ص2007-2006القضاء األعمى، المعيد القضائي، 
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سرصا ةًا٢ تٝصارل   راقٞ "ٚ ا دا٤   اةشباب املٛدب١ يكإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايع    
كاضٞ ٚتت  َصا٣ٚ ايدؾع بعدّ اةختصاص ٚ ست٢ ة تٓكطٞ اخلصا١َٛ بااحلهِ   ادرا٤ات ايت

برا ايدة٣ٛ يعدّ اةختصاص ٚست٢ ة ٜتشٌُ  اؾعٗا ةاب٤ زدٜادٖا بادة٣ٛ َبتد٥ا١ ٚ شاّٛ      
قطا١ٝ٥ ددٜد٠ َع استُاٍ إ ٜهٕٛ  ؾع ايدة٣ٛ اَاّ ذلهُا١ غارل رلتصا١ ْتٝذا١ خطاا غارل       

 .(1)قد خيط٤٢ ؾٝٗا ايهجرل" َػتؿر   تطبٝل قٛاةد اةختصاص اييت
إ ااهُا١ ااا  " سٝاح داا٤   قارا  شلاا    ٖٚذا َا اٖب  ايٝ٘ ذله١ُ ايتُٝٝاس ايعراقٝا١       

ٚددت بعد اةةذلا  ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ باْٗا غرل رلتص١ َٔ سٝح املهإ يٓةر ايادة٣ٛ ٚإ  
ايػٝاابٞ املعاذل    املعذل  ذلل   اةذلاض٘ َٔ ٖذٙ اجل١ٗ ؾإ ةًٝٗا إ تكر  ابطااٍ احلهاِ   

ةًٝ٘ ٚحتٌٝ ايدة٣ٛ اه ذلهُا١ اةساٛاٍ ايعدصا١ٝ   بػاداا اجلدٜاد٠ يًٓةار ؾٝٗاا ٚسٝاح إ         
ذله١ُ املٛضٛع قط  بتأٜٝد احلهِ ايػٝابٞ املعذل  ةًٝ٘ إٚ َتسة١ َا تكادّ  اا اخاٌ    

 .(2)بصش١ سهُُٗا"
ةةذلاض١ٝ ٚاشاتٓدت    س  اٖب  أٟ ثايح اه ةدّ دٛاز اٜراا ٖذا ايدؾع   ايدة٣ٛ ا    

 .(3)( َراؾعات ةراق74ٞ  ايو اه املاا٠ )
ٚ  ٖااذا اةزاااٙ قاارا  اهُاا١ اشاات٦ٓاف ْٝٓاا٣ٛ بصااؿتٗا ايتُٝٝسٜاا١ سٝااح دااا٤            

سهااّ املااا٠   ملُٝس ٚدد اْ٘ غرل صشٝح ٚرلاايـ ث ؾٝٗا"...... ٚيد٣ ةطـ ايٓةر اه احلهِ ا
قد شكط احلل ؾٝا٘ ةٕ ااهُا١ تعرضا      ( َراؾعات ةٕ ايدؾع بعدّ اةختصاص املها74ْٞ)

تكادّ   ملٛضٛع ايدة٣ٛ يذا تكر  ْكض احلهِ املُٝس ٚاةاا٠ اةضبا ٠ اه ذلهُتٗا ملتسة١ َاا 
 .(4)ٚايٓةر   اشباب اةةذلا  اةخر٣ ٚاصدا  احلهِ ة٢ً ض٤ٛ ايو........."

                          

. وراجع األسباب الموجبة لقانون المرافعات 81، مصدر سابق، صفوزي كاظم المياحي (1)
 العراقي.  

 . غير منشور.  4/2/1996في  1996/شخصية/5513قرار محكمة التمييز المرقم  (2)
 .  17-16مصدر سابق، ص ، عباس حسين عبد اهلل (3)
في  2004 ت ب/ /619قرار محكمة استئناف نينوى بصفتيا التمييزية رقم  (4)

. نقاًل عن: د. اجياد ثامر الدليمي، الدفع بعدم االختصاص المكاني في 1/12/2004
الدعوى االعتراضية، بحث منشور في مجمة الرافدين، تصدرىا كمية القانون، جامعة 

 .  141-140، ص2006 ، (30الموصل، العدد )
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َأ احلارز اةااا٠    ٚايٛاقع إ ٖذا اةزاٙ ٜتت٤ّ َع اةا٣ٚ احلٌ ٚاحلرَا١ ايايت ٜهإٛ        
اخلٛ    تؿاصًٝٗا اَاّ ااه١ُ اااٍ ةًٝٗا اٚ   قٝاّ ااه١ُ اا١ًٝ ابطاٍ سهُٗاا بعاد   

 .(1)إ خاض    تؿاصٌٝ ايدة٣ٛ
ُٝٓا   املصاا٥ٌ ايايت تتعًال باايطتم اٚ        ددٜر ٚ  ايٛاقع إ ٖذا ايراٟ     بايتأٜٝاد ٚة شا

١َ ؾُجت   ساي١ اٜكاع ايسٚز ايطتم اَاّ ااه١ُ تصدٜل ايطتم ٚ غرلٖا َٔ اَٛ  احلٌ ٚ احلر
)ايسٚد١( ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ حبذ١ ةدّ اةختصااص املهااْٞ    بػٝاب ايسٚد١ ٚاةذلا  املطًك١

ؾُٔ غرل املعكٍٛ   ٖذٙ احلاي١ ٚغرلٖا َٔ احلاةت املعاب١ٗ ايكٍٛ بذيػا٤ احلهِ ايػٝاابٞ ثْٗاا   
 تدخٌ   َصا٥ٌ احلتٍ ٚاحلراّ.

  غرل ٖذٙ ايؿرض١ٝ ْر٣ تردٝح ايراٟ ايجاْٞ ايذٟ ٜكٍٛ بذبطاٍ احلهِ ايػٝابٞ ٚاساي١ ٚ    
ايدة٣ٛ اه ااه١ُ املدتص١ ٚايو يتذٓب َصاٚئ  ا ايدة٣ٛ ٚاقاَتٗا دلداا ٚاٜطاا اشاتٓااا   

(َراؾعات ةراقاٞ. ؾعٓادَا ٜتعاا   ْاص َاع اةشاباب املٛدبا١ ؾٝذاب اةخاذ          78اه املاا٠ )
( َطًل ٚاملطًل جيرٟ ةًا٢ ااتقا٘ َاامل ٜكٝادٙ     78نذيو ؾإ ْص املاا٠ )بايٓص ايكاْْٛٞ ٚ

 .اٚ ْص ٚة ٜٛدد َا ٜكٝد ٖذا ايٓصايٌٝ 
ْٚدةٛ ذله١ُ ايتُٝٝاس مه اةشاتكرا  ةًا٢ ٖاذا اياراٟ   قرا اتٗاا املتعا ضا١، ْٚكاذلح             

ع٢ً ااهُا١  أاا ابدٟ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ ؾ" ايٓص احتٞ:
 مبطاٍ احلهِ ايػٝابٞ ٚ مساي١ ايدة٣ٛ اه ااه١ُ املدتص١".

ٚ ا زاد  اةظاا ٠ ايٝا٘ إ ٖٓااى قارا ٜٔ َتعا ضا  صااا ٜٔ ةأ ذلهُا١ ايتُٝٝاس               
ٝاسٟ  اةحتاا١ٜ بعإ دٛاز اٚ ةدّ دٛاز اٜراا ايدؾع بعدّ اةختصااص املهااْٞ   ايطعأ ايتُٝ   

".........أصد ت ذله١ُ بدا٠٤ املٛصاٌ سهُاا غٝابٝاا حبال      :سٝح دا٤   قرا  شلا َا ٜأتٞ
املدة٢ ةًٝ٘ ٚ يعدّ قٓاة١ املُٝس)املدة٢ ةًٝ٘( باحلهِ ؾكد َٝسٙ ٚنًٝا٘ ٚقاد اٚ ا   ة٥شتا٘    
ايتُٝٝس١ٜ اؾع٘ بعدّ اةختصاص املهاْٞ ٚسٝح إ املراؾع١ درت حبكا٘ غٝابٝاا )املُٝاس( ٚإ    

( َراؾعاات ياذا قار     3\219اّ ذله١ُ اشتٓااا يًُااا٠ ) ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ جيٛز اَ
ْكض احلهِ املُٝاس ٚاةااا٠ ايادة٣ٛ اهُتٗاا يػار  اسايا١ ايادة٣ٛ اه ااهُا١ املدتصا١          

 .(2)َهاْٝا"
                          

 .  82فوزي كاظم المياحي، المصدر السابق نفسو، ص (1)
/في 271في ت/ 2009/الييئة المدنية منقول/346يز االتحادية/العدد/قرار محكمة التمي (2)

 . غير منشور.  22/3/2009
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أَا ايكرا  ايجاْٞ املٓاقض يًكرا  ايصابل سٝح اصاد ت ذلهُا١ بادا٠٤ ايبصار٠ سهُاا          
 هِ اًب ْكط٘ يجشباب ايٛا ا٠ بت٥شت٘.غٝابٝا حبل املدة٢ ةًٝ٘ ٚيعدّ قٓاةت٘ باحل

.........إ احلهِ ايػٝابٞ صد  غٝابًٝا حبال املُٝاس املادة٢ ةًٝا٘ ٚمل ٜعاذل        -ايكرا :
ةًٝ٘ اَاّ ذله١ُ املٛضٛع ٚقدّ ايطعٔ ايتُٝٝسٟ ٜطعٔ بصتس١ٝ ااه١ُ املها١ْٝ ٚسٝاح إ  

اَاّ ذلهُا١ املٛضاٛع قباٌ     ايدؾع باةختصاص املهاْٞ َٔ ايدؾٛع اخلاص١ اييت جيب اثا تٗا
ايدخٍٛ   اشاط ايدة٣ٛ ٚإ املُٝس مل ٜطعٔ بااةةذلا  ةًا٢ ايصاتس١ٝ املهاْٝا١ ٚسٝاح ة      
جيٛز اٜراا اؾٛع اَاّ ذله١ُ ايتُٝٝس مل ٜصبل اٜرااٖا اَاّ ذله١ُ املٛضاٛع باشاتجٓا٤ ايادؾع    

طعااأ ( َراؾعاااات يااذا قاار   ا اي  3\219باخلصاا١َٛ ٚشاابل ايؿصاااٌ ٚاةختصاااص، املاااا٠)    
 .(1) ايتُٝٝسٟ........

ْتسظ اْ٘ ة٢ً ايرغِ َٔ ايؿذل٠ ايس١َٝٓ ايكصارل٠ با  ايكارا ٜٔ سٝاح تٓااقض َٛقاـ           
ذله١ُ ايتُٝٝس املٛقر٠   ٖذا ايعإٔ ْٚأٌَ َٔ أةطا٤ ذله١ُ ايتُٝٝس املٛقر٠ اةشاتكرا  ةًا٢   

  أٟ بٗذا ايعإٔ يهْٛٗا أة٢ً د١ٗ قطا١ٝ٥   ايعرام.
د١ٗ ْةرْا  داس١ ايراٟ ايجااْٞ   ةادّ اةخاذ بٗاذا ايادؾع   املرسًا١       ٚسلٔ ْر٣ َٔ ٚ    

ايتُٝٝس١ٜ باةتبا  إ ايدة٣ٛ قد قطع  اظٛااا اٜٛت ٚٚصً  اه املراسٌ ايٓٗا١ٝ٥ ؾهٝـ ْٗدّ 
مجٝع املراساٌ ايايت َارت بٗاا ايادة٣ٛ ْٚعٝادٖا اه ذلهُتٗاا املدتصا١ سصاب اةختصااص           

ؾع اياذٟ تبًاؼ تبًٝػاا قاْْٛٝاا احلطاٛ  ٚةًا٢ اةقاٌ          املهاْٞ ٚنإ بذَهإ صاسب ٖاذا اياد  
 املرس١ً اةةذلاض١ٝ َٔ ايدة٣ٛ. 

ٚاٜطا ماا قًٓا جبٛاز اٜراا ٖذا ايدؾع   املرس١ً ايتُٝٝس١ٜ ؾإ ٖاذا ٜاٛاٟ اه ةرقًا١ شارل     
ٚبط٤ ادرا٤ات اةا٣ٚ اخار٣ َٓةاٛ ٠ اَااّ ااهُا١ املدتصا١ َهاْٝاا ؾبادٍ َأ إ ٜٓعاػٌ          

ةر ايدة٣ٛ ايايت شابل ٚإ مت ْةرٖاا َأ قباٌ قاضاٞ ٚذلهُا١ اخار٣ ؾُأ          ايكاضٞ بذةاا٠ ْ
 اةؾطٌ إ ٜصتُر   ْةر ايكطاٜا املطرٚس١ اَاَ٘. 

 
 
 

                          

في  746/ ت2008/الييئة المدنية منقول/789قرار محكمة التمييز االتحادية/العدد  (1)
 غير منشور.   29/9/2008
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ؾطت ةٔ إٔ ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ يٝض َٔ ايٓةاّ ايعاّ ٚة ٜبثر ايو ةًا٢     
ْؿاض ايدٚيا١    صاسب احلل بٗذا ايدؾع ااا مت ْةار ايادة٣ٛ َأ قباٌ ذلهُا١ اخار٣ َاااَا          

 ٚتطبل ْؿض ايكإْٛ ة٢ً مجٝع املٛاآ .
ٚإٔ ٜهٕٛ َٔ اثؾطٌ ٚسصُا يًذدٍ شٛا٤ أنإ   َرسًا١ اةةاذلا  أّ ايتُٝٝاس مٕ         

ة جيٛز مساداخ  " ( َراؾعات ٚايو جبعًٗا تٓص ة٢ً َا ٜأتٞ:219( َٔ املاا٠ )3تعدٍ ايؿكر٠ )
ملدتصا١ بٓةار ايطعأ متٝٝاسا باشاتجٓا٤ ايادؾع       اؾع ددٜد ٚة مٜراا أاي١ ددٜد٠ أَاّ ااه١ُ ا

 باةختصاص بٓٛةٝ٘ )ايٛظٝؿٞ ٚايٓٛةٞ( ٚاخلص١َٛ ٚشبل ايؿصٌ   ايدة٣ٛ".
 ةـاخلامت
بعد إٔ اْتٗٝٓا َٔ ٖذا ايبشح تٛصًٓا مه دلُٛة١ َأ ايٓتاا٥ر ٚايتٛصاٝات ْٚأَاٌ إٔ         

 تٞ :احتبخذ بع  اةةتبا  ْعرضٗا ة٢ً ايعهٌ 
 : ايٓتا٥ر -أٚة
ايدؾع بعدّ اةختصاص املهااْٞ ٖاٛ اؾاع ادرا٥اٞ ْصاغ ٜٛدا٘ مه اختصااص ااهُا١          -1

 املهاْٞ ْتٝذ١  ؾع ايدة٣ٛ   غرل اةقًِٝ املهاْٞ املدتص ب٘.
اشلدف َٔ اةختصاص املهاْٞ تٛزٜع ايدةا٣ٚ ب  ااانِ ٚ تبصٝط ادارا٤ات ايتكاضاٞ    -2

٣ٛ َأ قباٌ ايكاضاٞ اياذٟ     ٚحتكٝل َٛاز١ْ ةااي١ ب  اخلصاّٛ ٚناذيو تاٛخٞ ْةار ايادة     
 بذَهاْ٘ أنجر َٔ غرلٙ اإلساا١ بتؿاصٌٝ ايدة٣ٛ.

ٚدٛا قٛاةد يتشدٜد اةختصاص املهاْٞ ْص  ةًٝ٘ ايتعارٜعات املكا ْا١ ذلاٌ ايد اشا١      -3
ٚاييت اطذت َٔ َٛأ املدة٢ ةًٝ٘ ايكاةاد٠ اثشاشا١ٝ ٚاير٥ٝصا١ٝ ةادا ايكاإْٛ ايعراقاٞ       

 اةد٠ خاص١ بٗا.ايذٟ سدا يهٌ ْٛع َٔ أْٛاع ايدةا٣ٚ ق
 ٚدٛب مبدا٤ ٖذا ايدؾع قبٌ ايدخٍٛ   املٛضٛع ٚمة شكط احلل ؾٝ٘ ٚايصاقط ة ٜعٛا. -4
ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ ٖٛ ايدؾع ايذٟ ٜتٛد٘ ب٘ ااهاّٛ   -5

 ةًٝ٘ غٝابٝا َعذلضا ة٢ً اختصاص ااه١ُ املهاْٞ ايذٟ قط  باحلهِ ايػٝابٞ.
ٚنذيو ذله١ُ ايتُٝٝس   قرا اتٗا ؾُٝا ماا قط  ااه١ُ بعدّ اختصاصاٗا   اختتف ايؿك٘ -6

املهاْٞ ةٓد ْةر ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ ب  ااٖب مه مبطاٍ احلهِ ايػٝابٞ املطعٕٛ ؾٝ٘ ٚ ا 
ٚاٖاب  أٟ   ايدة٣ٛ ٚب  مبطاٍ احلهاِ ايػٝاابٞ ٚمسايا١ ايادة٣ٛ مه ااهُا١  املدتصا١،      

 ع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ.ثايح مه ةدّ دٛاز مٜراا ايدؾ
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 ثاْٝا: املكذلسات:
مٕ املعرع ايعراقٞ مل ٜطع قاةد٠ ةا١َ حيهِ قٛاةد اةختصاص املهاْٞ ٚممنا دعٌ يهٌ  -1

ْٛع َٔ أْٛاع ايدةا٣ٚ قاةد٠ خاص١ بٗا يذا ْكذلح ة٢ً املعارع ايعراقاٞ إٔ ٜطاع قاةاد٠     
قد ٜباٟ مه اشتشاي١ َعرؾا١ ااهُا١ املدتصا١     ةا١َ حتهِ مجٝع أْٛاع ايدةا٣ٚ ةٕ ايو

 َهاْٝا   ساي١ ٚدٛا ْٛع َٔ ايدةا٣ٚ مل ٜٓص ةًٝٗا املعرع .
بصبب اخلاتف احلاصاٌ ٚتباأٜ َٛقاـ ذلهُا١ ايتُٝٝاس ساٍٛ ايادؾع بعادّ اةختصااص            -2

ااا اباد٣ ايادؾع بعادّ اةختصااص     " املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ ْكاذلح ايآص احتاٞ:   
املرس١ً اةةذلاضا١ٝ ةًا٢ ااهُا١ مبطااٍ احلهاِ ايػٝاابٞ ٚمسايا١ ايادة٣ٛ مه          املهاْٞ  

 ااه١ُ املدتص١ َع َراةا٠ اخلصٛص١ٝ   اةا٣ٚ احلٌ ٚ احلر١َ".
ٜهٕٛ َٔ اثؾطٌ ٚسصُا يًذدٍ شٛا٤ نإ   َرس١ً اةةذلا  أٚ ايتُٝٝس مٕ تعدٍ ايؿكر٠  -3

ٞ  ؾعات ٚايو جبعًٗا تآص ةًا  ( َرا219( َٔ املاا٠ )3) ة جياٛز مساداخ اؾاع    " :٢ َاا ًٜا
ددٜد ٚة مٜراا أاي١ ددٜد٠ أَاّ ااه١ُ املدتصا١ بٓةار ايطعأ متٝٝاسا باشاتجٓا٤ ايادؾع       

 باةختصاص بٓٛةٝ٘ )ايٛظٝؿٞ ٚايٓٛةٞ( ٚاخلص١َٛ ٚشبل ايؿصٌ   ايدة٣ٛ".
 ادر ـادلص

  :أًٚة : نتب ايًػ١
إ ايعرب، اجلس٤ اخلااَض، ايطبعا١   ابٔ َٓةٛ  أبٞ ايؿطٌ مجاٍ ايدٜٔ ذلُد بٔ َهرّ، يص -1

 .2117ايرابع١، اا  صاا ، برلٚت، 
 ايًػا١ ٚ ايعًاّٛ ، اجملًاد اةٍٚ، ايطبعا١ اةٚه، اا  احلطاا ٠      ، ايصاشاح   ةبد اهلل ايعتًٜٞ -2

 .1974 ،برلٚت
 : نتب ايكا١ْْٝٛ :ثاْٝا

 .١ْٝ2111،َصر،اا  ايهتب ايكاْٛ اةةذلا  ة٢ً احلهِ ايػٝابٞ، ادٝاا ثاَر ايديُٝٞ، ا. -1
 .1983 ، امحد أبٛ أيٛؾا، أصٍٛ ااانُات املد١ْٝ، اا  اجلاَع١ٝ اجلدٜد٠، برلٚت ا. -2
 .1988 اةشهٓد ١ٜ، َٓعا٠ املعا ف، ايطبع١ ايجا١َٓ، ْةر١ٜ ايدؾٛع، امحد أبٛ ايٛؾا، ا. -3
ايكااٖر٠،   اا  ايٓٗطا١ ايعربٝا١،   سل اةْصاإ   ايتكاضاٞ،   امحد ةبد ايٖٛاب أبٛ ٚ ا٠، ا. -4

2115. 
 .1971امحد َصًِ، أصٍٛ املراؾعات، اا  ايؿهر ايعربٞ، ايكاٖر٠،  ا. -5



 -دراسة مقارنة–ة الدفع بعدم االختصاص المكاني في الدعوى المدني

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (67), Year (21) 

356 

داَعا١   اا  ابأ اثثارل،   ظارح قاإْٛ املراؾعاات املدْٝا١ ايعراقاٞ،      ااّ ٖٚٝب ايٓداٟٚ، ا. -6
 .2111املٛصٌ،

ْةرٜا١ اةختصااص   أصاٍٛ ااانُاات املدْٝا١ ٚاجلسا٥ٝا١، َٓعاٛ ات         ايٝاط أبٛ ةٝد، -7
 .2114يبٓإ ، ، احلًغ احلكٛق١ٝ 

 .1988أ١َٓٝ ايُٓر، أصٍٛ ااانُات املد١ْٝ، ايدا  اجلاَع١ٝ، بدٕٚ َهإ ْعر،  ا. -8
 . 1982أ١َٓٝ ايُٓر، قٛاْ  املراؾعات، َبشص١ ايجكاؾ١ٝ اجلاَع١ٝ، بدٕٚ َهإ ْعر،  ا. -9

َهتباا١  ، اجلااس٤ اثٍٚ ا اشااات   قااإْٛ املراؾعااات املدْٝاا١،   سااِٝ سصاأ ايعهًٝااٞ، -13
 .2116صباح،بػداا،

َطبعاا١  اجلااس٤ اثٍٚ، ظاارح مسهاااّ قااإْٛ املراؾعااات، شااعدٕٚ ْااادٞ ايكعااطٝين، ا. -11
 .1972 بػداا، املعا ف،

بادٕٚ َهاإ    بادٕٚ َطبعا١،   شٝد امحد، ، أصٍٛ ايتكاضٞ ٚؾكا يكإْٛ املراؾعاات،  ا. -12
 .2115ْعر،

َطبعا١   حباٛخ ٚا اشاات   قاإْٛ املراؾعاات املدْٝا١ ايعراقاٞ،       ضٝا٤ ظاٝ  خطااب،   -13
 .1971ٟٚ،بػداا،اجلٝت

 اا  ايهتااب يًطباةاا١، ظاارح أسهاااّ قااإْٛ املراؾعااات املدْٝاا١،   ةباااط ايعبااٛاٟ، ا. -14
 .2111، املٛصٌ

 ،ايكااٖر٠ اا  ايؿهار ايعرباٞ،    ظرح قاإْٛ اإلدارا٤ات املدْٝا١،    ةبد ايباشط مجٝعٞ، ا. -15
1965-1969. 

بػداا،  ايعاْٞ،َطبع١  اجلس٤ ايجاْٞ، ظرح قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ، ةبد ايرمحٔ ايعتّ، -16
1971. 

ةؿٝـ سلض ايدٜٔ، ااانُات املد١ْٝ ب  ايٓص ٚاةدتٗاا، بادٕٚ اا  ْعار، بارلٚت،     -17
2116. 

اة إ،  ايطبعا١ ايجاْٝا١ ،ايادا  ايعربٝا١،     أصاٍٛ ااانُاات احلكٛقٝا١،    ؾا ط اخلاٛ ٟ،  -18
1987. 

 . 2111بػداا،  َهتب١ صباح، ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ، ؾٛزٟ ناظِ املٝاسٞ، -19
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َدس  ااُٛا، ظرح قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ، اجلس٤ اثٍٚ، املهتب١ ايٛا١ٝٓ،  -23
 .1994بػداا، 

قٛاةاد املراؾعاات   ايتعارٜع املصارٟ      ةباد ايٖٛااب يععاُاٟٚ،    ا. ذلُد ايععاُاٟٚ،  -21
 .1958ٚاملكا ٕ، املطبع١ ايُٓٛاد١ٝ،ايكاٖر٠،

ناسا ةًا٢ قطاا٤ ايآكض، اا  ايؿهار      ذلُد ذلُٛا مبراِٖٝ، اياٛدٝس   املراؾعاات َر   ا. -22
 .1983ايعربٞ، بدٕٚ َهإ ْعر، 

اا  اجلاَعااا١  ايعااارٚد اة ااٜااا١ املٓةُااا١ يًتكاضاااٞ،  َصاااطؿ٢ َتاااٛيٞ قٓااادٌٜ، ا. -23
 .2115اجلدٜد٠،اةشهٓد ١ٜ،

 .2114-2113اا  ذلُٛا،َصر، ايدؾٛع ٚايطًبات ايعا ض١، َصطؿ٢ دلدٟ ٖرد٘، -24
اجلس٤  حبٛخ ٚا اشات   ايكإْٛ اخلاص، ُٞ،ادٝاا ثاَر ايديٝ ا. ،ٜاشر باشِ إْٛ ا. -25

 .2119اخلاَض، اجلس٤ ايجايح ، َهتب١ اجلٌٝ ايعربٞ، املٛصٌ،
 ثايجًا: ايرشا٥ٌ اجلاَع١ٝ

دًٌٝ سصٔ ايصاةدٟ، نؿاي١ سال ايادؾاع أثٓاا٤ ْةار ايادة٣ٛ املدْٝا١،  شااي١ َادصاترل          -1
 .1993َكد١َ مه ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ بػداا، 

 ايكا١ْْٝٛ ابعًا : اةحباخ 
اص املهااْٞ   ايادة٣ٛ اةةذلاضا١ٝ، حباح     ، ايدؾع بعادّ اةختصا  ادٝاا ثاَر ايديُٝٞ ا. -1

 .2116، (31ايعدا )، ن١ًٝ ايكإْٛ، داَع١ املٛصٌ، تصد ٖا َٓعٛ    دل١ً ايراؾدٜٔ
حبح َكادّ   ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايدة٣ٛ اةةذلاض١ٝ، ةباط سصٔ ةبد اهلل، -2

 .2116كطا٤ اثة٢ً،مه دلًض اي
 .  1987املعٗد ايكطا٥ٞ،  حبح َكدّ مه ٚزا ٠ ايعدٍ، ايدؾٛع ايعه١ًٝ، قاشِ  ضا ةًٛ، -3
ايدؾع بعدّ اةختصاص املهاْٞ   ايطعٔ ايتُٝٝسٟ، حبح َكدّ  دلٝد ْاٜـ سصٔ ايعاْٞ، -4

 . 2111مه دلًض ايكطا٤ اثة٢ً،
حبح َكدّ مه ٚزا ٠ ايعادٍ   يدة٣ٛ املد١ْٝ،ايدؾع ايعهًٞ   ا ٜاش  ا٘ شًُإ اخلرشإ، -5

 .2117-2116املعٗد ايكطا٥ٞ،
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 خاَصًا : ايكرا ات ايكطا١ٝ٥ غرل املٓعٛ ٠
ٍ  \346\ايعاادا\ذلهُاا١ ايتُٝٝااس اةحتااٜاا١   -1    \271  ت 2119\اشل٦ٝاا١ املدْٝاا١ َٓكااٛ

22\3\2119 . 
ٍ \798ايعااادا \ذلهُااا١ ايتُٝٝاااس اةحتااٜااا١  -2    746ت 2118\اشل٦ٝااا١ املدْٝااا١ َٓكاااٛ

29\9\2118 . 
 . 1993\َصتعذٌ  \222\قرا  ذله١ُ اشت٦ٓاف بػداا بصؿتٗا ايتُٝٝس١ٜ، ةدا -3

 شااشًا : ايكٛاْ 
 املعدٍ.1951( يص١ٓ 41قإْٛ املدْٞ ايعراقٞ  قِ ) -1
 املًػٞ. 1956( يص١ٓ 88قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ٚايتذا ١ٜ ايعراقٞ  قِ ) -2
 املعدٍ. 1965( يص١ٓ 173قإْٛ اااَا٠ ايعراقٞ  قِ ) -3
 .1968( يص١ٓ 13قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ٚايتذا ١ٜ املصرٟ  قِ ) -4
 املعدٍ. 1969( يص١ٓ 83قإْٛ املراؾعات املد١ْٝ ايعراقٞ  قِ ) -5
 املعدٍ. 1975قإْٛ اةدرا٤ات ايؿرْصٞ يص١ٓ  -6
 املعدٍ.1981( يص١ٓ 45قإْٛ ايتٓؿٝذ ايعراقٞ  قِ) -7
 .1983( يص١ٓ 91ااانُات ايًبٓاْٞ  قِ )قإْٛ اصٍٛ  -8

 


