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 الدفع بعدم االختصاص املكاني يف الدعوى االعرتاضية
 

 حممد امحد مسري م.                                                                                 
 مدرس القانون املدني                                                                           

 كوكر كجامعة -كلية القانون                                                                      

 

 :املقدمـة
الحمد هلل و الصالة و السالم على من اصطفى .. وبعد فإننا نوضح مقدمتنا هذه 

 -ببيان الفقرات اآلتية:
 

 -أواًل .. التعريف بموضوع البحث وبيان أهميته:

ي أو الصممالحية الم انيممة دواعممد وأسمما تبممين ممما لمح مممة يضممم اتصتصممام الم ممان
من محا م الدرجة الواحدة من اصتصام للنظر في المنازعات القضمايية فمي حمدود 
م انيممة معينممة . وتعتمممد هممذه القواعممد أممما ممموطن المممدعى عليممة   أو سممب  الممدعو  
ة لمصمممدر اتلتمممزام   أو موضممموف المممدعو  فااصمممى أن تقمممام المممدعو  فمممي محمممى  دامممم

المممدعى عليممب تطبيقمما للقاعممدة الفق يممة ييأن المممدعي يسممعى  لممى المممدعى عليممب فممي 
مح مممة موطنممب أأ وأجمماز القممانون  دامممة الممدعو  فممي مح مممة المحممى الممذ  ن مما فيممب 
اتلتمممزام يسمممب  المممدعو  أ أو فمممي مح ممممة محمممى العقمممار أذا  مممان موضممموف المممدعو  

اني ت تعد من النظام العمام يتعلق بحق عيني على العقار ودواعد اتصتصام الم 
فإذا لم يعترض الممدعى عليمب علمى اتصتصمام الم ماني فمان المح ممة ت تسمتطي  
حالممة الممدعو   لممى المح مممة  مممن تلقمماس نفسمم ا أن تقممرر عممدم اصتصاصمم ا الم مماني وال

 . االمصتصة م انيا بنظرت 
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   بمداهه  ما أن المدف  بعمدم اتصتصمام الم ماني وباعتبماره ممن المدفوف ال م لية يجم
ت سقط الحق فيب بموج  المادة ي أ من دانون  47دبى التعرض لموضوف الدعو  وال

المعمدى ويجموز  بمداس  9191أ لسمنة  38المرافعات المدنية العرادي النافذ ذو الردم ي
همممذا المممدف  فمممي عريضمممة اتعتمممراض علمممى الح مممم الةيمممابي  ذا  انمممت المح ممممة التمممي 

حضمممور الممممدعى عليمممب فمممي المرافعمممة دبمممى  أصمممدرتب  يمممر مصتصمممة م انيممما تن عمممدم
 صدار الح م الةيابي ت يعني تنازلمب عمن المدف  بعمدم اتصتصمام الم ماني  مما ت 
يجوز للمدعى عليب   عار المح مة بعدم اصتصاص ا الم اني على وردمب لتبليمأ أو 
بعريضممة   وتلتممزم المح مممة فممي هممذه الحالممة بالبممت فممي الممدف  حتممى ولممو لممم يحضممر 

 ليب جلسة المرافعة. المدعى ع
 
 

 -ثانيا : تساؤالت البحث :

حاولممممت فممممي بحنممممي هممممذا أن أنيممممر بعممممض التسمممماهتت وأسمممملط الضمممموس علممممى بعممممض 
المواضي  التي اعتراها الةموض و القصور عند معالجت ا من دبمى الم مرف العرادمي 

. 
فقممد حاولممت التسمماهى فممي صممدد موضمموف بحننمما فممي أن لممو نبممت صممحة الممدف  بعممدم 

مح مة التي أصدرت الح م الةيابي م انيا   ف ى باإلم مان لنما تطبيمق اصتصام ال
أ مممممن دممممانون المرافعممممات المدنيممممة العرادممممي النافممممذ وبالتممممالي  حالممممة 43دواعممممد المممممادة ي

المدعو   لممى المح مممة المصتصممة ر أم نقممرر عممدم  حالت مما  لي مما  وهممذا ممما ظ ممر جليمما 
ت مح مة تميمز العمراق و همذا مما في مودف القضاس العرادي وبالتحديد في احد درارا

أ مممن دممانون المرافعممات المدنيممة العرادممي دضممت 937يعممد محممى نظممر . وتن المممادة ي
 بسريان دواعد الدعو  اتعتيادية على ما يسر  على الدعو  اتعتراضية.
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ذا مممما دمممررت المح ممممة عمممدم اصتصاصممم ا الم ممماني و   فقمممد أنرنممما التسممماهى أعممماله   وال
المعتممرض عليممب فممما همو مصممير الممدعو  ااصمملية ر هممى تممرد  أبطلمت الح ممم الةيممابي

الدعو  وتقام من جديد أمام المح مة المصتصة م انيا في نظر المدعو  ر أم تحماى 
 المذ ورة أعاله ر ة لى المح مة المصتص

والمممى جانممم  همممذه التسممماهتت فقمممد حاولمممت القيمممام بتحليمممى الممممواد القانونيمممة ذات صممملة 
ى  جابممات للتسمماهتت الممواردة أعمماله للوصمموى  لممى حلمموى بالموضمموف بةيممة الودمموف  لمم

 دانونية جديدة في حاى  ذا ما  ان هناك نقصنا ت ريعيا اعتر  هذه المواد.    
 

 -ثالثا : منهجية البحث : 

اعتممممدتي فمممي  تابمممة البحمممل علمممى ممممن ي القمممانوني التحليلمممي و المممذ  يتنممماوى مودمممف 
لفق يممة ومناد ممت ا و تممرجيح الصمماي  من مما القممانون العرادممي و يحمميط بتحليممى ا اراس ا

 عند اتصتالف في مسالة ما   م  بيان أسبا  الترجيح .
فضممال عممن اعتممماد  علممى مبممدأ التطبيممق لعملممي الممذ  يقمموم تعزيممز مودممف القضمماس 

 للنصوم القانونية و اآلراس الفق ية.  

 
 
 

 -رابعا : خطة البحث : 

ام و اإلحاطممة بممب أن ت ممون صطممة ادتضممت دراسممة هممذا الموضمموف   ومممن اجممى اإللممم
البحل مقسممة مبحنمين  لمى جانم  المبحمل التم يمد  .  ذ تناولمت فمي همذا المبحمل 
ااصيمممر ماهيمممة اتصتصمممام الم ممماني و  يفيمممة تحديمممده . فيمممما بحننممما فمممي المبحمممل  
ااوى ماهيمة الممدف  بعمدم اتصتصممام الم مماني فمي الممدعو  اتعتراضمية . ودممد ضممم 

طبيعمممة وتمييممز همممذا المممدف  مممن  يمممرة مممن المممدفوف ااصمممر    هممذا المبحمممل تعريممف و 
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وذلك في مطلبين اننين فيمما تنماوى المبحمل النماني التطبيقمات القضمايية لقواعمد همذا 
 الدف  و في نطاق تلك الدعو  . 

وت ادعي ال ماى في  ى مما دلتمب   تن ال مماى هلل وحمده   وحسمبي أنمي طالم  علمم 
 أت فمن ضعف النفا ودصور اإلنسان . فان أصبت فمن اهلل   وان أصط

 
 واهلل من وراء القصد

 
 مبحث متهيدي

 ماهية االختصاص املكاني وكيفيه حتديده

اتصتصام بمعناه العام هو تعيين الج ة القضايية التي صول ا القانون الفصى فمي 
المنازعممات   ودواعممد اتصتصممام هممي التممي تحممدد المنازعممات التممي تممدصى فممي وتيممة 

. وهمو سملطة الح مم بمقتضمى القمانون فمي دعمو  معينمة و اصتصمام أ9ية ى مح م
. وهمذه القواعمد أ2يمح مة ما يعني نصيب ا من القضمايا التمي يجموز ل ما الفصمى في ما

ا  اتصتصممام هممي دواعممد دانونيممة تحممدد وتيممة المحمما م المصتلفممة والممذ  يرعممى فممي 
اة فممممي المح مممممة هممممذا المجمممماى تعممممدد المحمممما م و تنمممموف اتصتصممممام ت تعممممدد القضمممم

وتقسممممم اتصتصمممام  لممممى نالنمممة أنممممواف   همممي اتصتصممممام المممموظيفي و  أ8يالواحمممدة
. و هممممذا اتصتصممممام أ7ياتصتصممممام النمممموعي و القيمممممي و اتصتصممممام الم مممماني

 ااصير هو محور و منار النقاش و الدراسة في هذا البحل .
 
 أ أنظر في تفصيى ذلك: 9ي
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 8وتعديالتب العمليمة   ط9191أ  لسنب 38ت المدنية ردم يمدحت المحمود    رح دانون المرافعا
  و ذلك : ضياس  يت صطا    بحول ودراسات  72  م  2001الم تبة القانونية   بةداد    

 . 19  م  9140في دانون المرافعات المدنية   دسم البحول والدراسات   
لالصتصممام   ول ممن دممانون أصمموى  أ لممم يممورد دممانون المرافعممات المدنيممة العرادممي النافممذ تعريفمما 2ي

 ممان يعممرف اتصتصممام فممي المممادة  9199أ لسممنة 33المرافعممات المدنيممة التجاريممة الملةممي ردممم ي
 أ منب بأنب :  أهلية المح مة في رهية الدعو  بمقتضى القانون  .20ي
أ أ ممارت مح مممة التمييممز فممي العممراق  لممى ذلممك حيممل جمماس فممي احممد درارات مما  لممى أن : المح مممة 8ي

ال رعية في الرصمافة وان  مان في ما داضميان  ت أن ما تعمد مح ممة واحمدة ذات اصتصمام وظيفمي 
ونوعي وم اني واحد تن تعدد القضاة في المح مة ت يةير ممن  ون ما مح ممة واحمدة...   القمرار 

  السمنة  8م مار  ليمب فمي : الن مرة القضمايية   العمدد  9140\9\99فمي  9140\ رعية  99ردم 
 . 90  م 9149ااولى  

  9  ط  9أ انظممممر للتفصمممميى : عبممممد الممممرحمن العممممالم    ممممرح دممممانون المرافعممممات المدنيممممة     7ي
 . 713  م  9144مطبعة العاني   بةداد   

 
  واتصتصممممام  أ9يواتصتصممممام الم مممماني يقصممممد بممممب تصصمممميم القضمممماس بالم ممممان

صصمم أ   بال يس ع ا تعميمب ومعناه  لةة  التفضيى واإلنفراد   ويمأتي بمعنمى
أ ودواعممد اتصتصممام الم مماني أو المحلممي هممي التممي أ9يصصممب بال مميس يصصوصمما

 . أ4يتحدد اتصتصام الم اني ل ى مح مة من المحا م
علمى تحديمد اتصتصمام  أ3يودد نمم دمانون المرافعمات المدنيمة العرادمي النافمذ      

ن السمممملطة . هممممذا ودممممد نممممم دممممانو أ1يالم مممماني تبعمممما  للتقسمممميمات اإلداريممممة فممممي العممممراق
المعممدى علممى ت مم يى مح مممة بممداسة واحممدة أو  9198أ لسممنة 29ردممم ي أ90يالقضممايية

 أ نر في مر ز  ى محافظة وفي اادضية والنواحي.
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وبنمماس علممى ذلممك ت ممون المحمما م ملزمممة بمراعمماة التقسمميمات اإلداريممة للعممراق و ممذلك 
يم مممممن مراعمممماة هممممذه التقسمممميمات فممممي حالممممة  جممممراس أ  تةييممممر علممممى حممممدود  ممممى تقسمممم

 التقسيمات اإلدارية .
وت بد من اإل ارة هنا دبى تعيين وتحديد اتصتصام الم ماني ممن أن همذه         

القواعممد تعممرف فممي العممراق باسممم يالصممالحيةأ وهممذا مصممطلح انحممدر  لممى فقممب دواعممد 
 . أ99يالمرافعات في العراق م  أصوى المحا مات الحقودية العنماني

 
 
 
 
 
 
 .  791: عبد الرحمن العالم   مصدر سابق   م  أ انظر للتفصيى9ي
أ ومنب دولب تعالى :   وما يود اللذين  فروا من أهى ال تا  وت الم ر ين أن ينمزى علمي م ممن 9ي

.  909آيمة  \\صير من رب م واهلل يصتم برحمتب من ي اس واهلل ذو الفضمى العظميم   سمورة البقمرة 
لممد ااوى   دار لسممان العممر    بيممروت   بممدون سممنة انظممر : ابممن منظممور   لسممان العممر    المج

 .  379طب    م 
أ وردت هذه التسمية ي المحلي أ في معظم المهلفات اامر الذ  دعا بنا  لى  يرادها في بداية 4ي

 هذا البحل.
 أ من دانون المرافعات المدنية العرادي النافذ .21أ انظر المادة ي3ي
  9  ط  9ح أح مام المرافعمات المدنيمة العرادمي النافمذ     أ د. سمعدون نماجي الق مطيني    مر 1ي

 . 974  م  9142مطبعة المعارف   بةداد   
  أ منب . 29و 20و 94أ في المواد ي90ي
 وما بعدها . 974أد.سعدون ناجي الق طيني   مصدر سابق   م99ي
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والصممالحية هنمماك تعنممي أوت د دواعممد اتصتصممام ااصمملي يالوظيفممةأ والتممي تعنممي 
اصتصممام المح مممة بممالنظر  لمممى نمموف الممدعو  ونانيممما  دواعممد اتصتصممام المعلقمممة 
ب ممممصم المتنممممازعين أ  تعيممممين اصتصممممام المح مممممة بممممالنظر  لممممى محممممى الطممممرفين 

ديمد همذا المصمطلح بمالمعنى النماني  أ97يوتبعمب الت مري  أ98يول ن الفقمب أ92يالمتنازعين
 . أ99يفقط و أصبح يقصد بالصالحية باتصتصام الم اني

ونتفممق ممم  الممرأ  الممذ  دعمما الم ممرف العرادممي  لممى ات تفمماس بمصممطلح ياتصتصممام 
 .أ99يالم انيأ انب واضح وليا فيب  موض  مصطلح يالصالحية أ

همممذا ودمممد عمممالي دمممانون المرافعمممات المدنيمممة العرادمممي النافمممذ أح مممام اتصتصمممام      
عممما  للتقسممميمات أ منمممب وحمممدد اتصتصمممام الم ممماني تب78_89الم ممماني فمممي الممممواد ي

اإلداريممة   وذلممك دفعمما  ل ممى صممالف علممى صممالحية القاضممي وهممذا ممما نصممت عليممب 
 . أ94يأمن القانون أعاله78المادة ي

 
 
 
  اسممممطنبوى   9أ انظممممر ااسممممتاذ مصممممطفى ر مممميد    ممممرح أصمممموى المح مممممات الحقوديممممة التر ممممي   ط92ي

 .921م
 أ والفقب هنا متمنى في :_98ي

 . 91  م 9177  بةداد   9صوى المحا مات الحقودية   ط داود سمرة    رح دانون أ
   99  م 9190  بةداد   9  ط  ةوااستاذ عبد الجبار الت رلي   رح دانون المحا م الصلحي

 . 9199لسنة  33أ دانون المرافعات المدنية والتجارية الملةي في نصوصب ذو الردم 97ي
 . 974م  أ د . سعدون ناجي الق طيني   المصدر نفسب  99ي
أ تحظ الفصى النالل في دانون المرافعات المدنية العرادي النافمذ وهمو الفصمى المتعلمق باتصتصمام 99ي

 أ منب . 70الم اني   و ذلك انظر المادة ي
 أ على أن : يحدد اتصتصام الم اني تبعا  للتقسيمات اإلدارية   . 78أ نصت المادة ي94ي
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ويصتلمممف ح مممم اتصتصمممام الم ممماني حسممم  نممموف المممدعو   فاتصتصمممام الم ممماني 
بالنسبة للدعاو  المتعلقة بالحق العينمي تصتلمف عمن اتصتصمام الم ماني للمدعاو  
المتعلقممة بالممدين والمنقمموى و ممذلك افممرد الم ممرف أح ممام صاصممة بالنسممبة لالصتصممام 

والحمممماتت التممممي ت يوجممممد في مممما  نا ممممصام المعنممممونيالم مممماني للممممدعاو  المتعلقممممة با
مواطن للمدعي عليب وت س ن فمي العمراق و مذلك اتصتصمام الم ماني فمي دعماو  

 . أ93ياإلفالا
وجمممدير بالمممذ ر انمممب ت يجممموز للمح ممممة أن تقضمممي بعمممدم صمممالحيت ا دون أن يمممدف  

ا أو الممممدعى عليمممب بمممذلك و يترتممم  علمممى ذلمممك تعمممدد المحممما م المت مممابب فمممي طبقت ممم
أنواع مما وجممو  توزيمم  اتصتصممام الم مماني بين مما بتحديممد محممى م مماني معممين ل ممى 
مح مة ويتم تحديد اتصتصام الم ماني لعمدة اعتبمارات دانونيمة راعمى الم مرف في ما 

 . أ91ينوع ا
 
 ممر   الموصممى     دار ال تمم  للطباعممة والن 9أ انظممر : د . عبمماا العبممود     ممرح أح ممام دممانون المرافعممات المدنيممة   ط 93ي 

  و  د . ممممدوح  19  م  9133  و ممذلك : د . آدم وهيمم  النممداو    المرافعممات المدنيممة   طبمم  بةممداد    991  م  2000
  940  م  9142  مطبعة اازهر   بةداد    9  ط 9عبد ال ريم حافظ    رح دانون المرافعات المدنية العرادية     

  - أ ومن بين هذه اتعتبارات هي :91ي
 محاولة صلق موازنة بين المدعي و المدعى عليب  أ9ي

تعتبممممارات  نسممممانية يجمممموز اتتفمممماق بممممين الطممممرفين المتممممداعيين مقممممدما علممممى تحديممممد المح مممممة المصتصممممة م انيمممما  ممممما  أ2ي
 اتصتصام النوعي فال يجوز اتتفاق على ما يصالفب انة من النظام العام .

مح مة انب يمنى اا نر اتصات و ادمر  م انما فمي موضموف النمزاف يتوصى الم رف في تحديد اتصتصام الم اني لل أ8ي
. 

 للمزيد من التفصيى :
  -انظر :     

أ   دار النقافة للن ر و التوزيم    عممان   ااردن 9د. مفلح عواد القضاة   أصوى المحا مات المدنية و لتنظيم القضايي   ط ي 
 .997  م  2007  

 .19ر سابق   م و د . آدم وهي  النداو    مصد
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 املبحث األول
 ماهية الدفع بعدم االختصاص املكاني يف الدعوى االعرتاضية

دبى الصوض في بيان ماهية الدف  بعدم اتصتصام الم اني تبد لنا  ن ن ير  لمى 
نطاق هذا الدف    هنا نحن أممام ممن يسممى ي بالمدعو  اتعتراضمية أ همذه المدعو  

 أ20يااح ممام و الممذ  نممم عليممب القممانون العرادمميالتممي تن ممأ مممن احممد طممرق الطعممن ب
 ذا نقصممد ب ممذا الطريممق أن ااح ممام  أ29يااوى وهممو اتعتممراض علممى الح ممم الةيممابي

التي تصدر في  يا  احد الطرفين دون حضور أ  جلسمة ممن جلسمات المرافعمة   
  أو هو الح م الذ أ22يحس  التفصيى الوارد في جريان المرافعة حضوريا أو  يابيا

صمممدر بحمممق المعتمممرض  يابيممما لعمممدم حضممموره أ  جلسمممة ممممن جلسمممات المرافعمممة فمممي 
أ مممممن دممممانون المرافعممممات المدنيممممة 99الممممدعو  و فممممق القواعممممد التممممي نظمت مممما المممممادةي

وهمممو احمممد طمممرق الطعمممن العاديمممة المتضممممن اتعتمممراض علمممى الح مممم المممذ   أ28يالنافممذ
أوى جلسمة حتمى يصدر بحمق احمد الصصموم فمي حالمة  يابمب عنمد نظمر المدعو  ممن 

 . أ27يصدور الح م في ا ر م تبلةب وفق القانون
 
 
 ( انظر الفصل األول من الباب الثاني من قانون المرافعات المدنية العراقي و الخاص بطرق الطعن في األحكام . 02)
النهضيية العربييية   ( للتفصيييل انظيير . د . رميي . ايييي . الوايييط فييي مييرع قييانون المرافعييات المدنييية و الت ارييية   دار 02)

 .  231  ص  2691القاهرة   
  ص  2612  المعياري للطباةية و النمير انايكندرية    23وكذلك د. احمد أبو الوفيا   المرافعيات المدنيية و الت اريية   ط 

772 . 
 . 097  ص  2673( ضياء ميت خطاب   الو ي  في مرع قانون المرافعات المدنية   مطبعة العاني   بغداد   00)
 .042( مدحت المحمود   مصدر اابق   ص03)
المعييدل فييي  2691لايينو  23( ولييم يذخييذ الممييرر المصيير. فييي قانونييو النافييذ قييانون المرافعييات المدنييية و الت ارييية رقييم 04)

 ( منو بنظام انةتراض ةلى الحكم الغيابي بل يعتبر الخصم حاضر وان  رت المحاكمة بغيابو.14المادة )
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ف العرادممي  ن الممدعو  اتعتراضممية تصضمم  لل ممروط العامممة الواجمم  ودممد أ ممد الم ممر 

توافرهمما فممي أر ممان الممدعو  لت ممون مقبولممة باعتبارهمما دواعممد عامممة و التممي جممر  الفقممب 
والتممممي يقصممممد من مممما بممممم   تلممممك  أ29يوالقضمممماس علممممى تسممممميت ا ل ممممروط دبمممموى الممممدعو 

ضمماس  . بمعنممى انممب المقتضمميات التممي يتطلب مما القممانون إلح ممام دبمموى الممدعو  دبممى الق
 ذا لممممم تتممممموافر همممممذه ال مممممروط  فمممممان المح مممممة اتسممممممح المممممدعو  أ  ت تبحمممممل فمممممي 
نمممممما تح مممممم بعمممممدم دبممممموى  موضممممموع ا   وت ستصمممممدر ح مممممما بمممممالرفض أو اإلجابمممممة وال

. ومممن بممين الممدفوف التممي تنممار  ننمماس اتعتممراض هممي الممدفوف ال مم لية وهممي أ29يالممدعو 
أو اتصتصمممام للمح ممممة دون التعمممرض  المممدفوف التمممي توجمممب  لمممى  جمممراسات المممدعو 

الم ماني للمح ممة التمي  مومن أبرزها الدف  لعدم اتصتصا أ24يلذات الحق المدعي
أصمممدرت الح مممم الةمممابي وهمممو محمممور بحننممما فمممي المبحمممل ااوى  لمممى جانممم  طبيعتمممب 

 وتمييزه من  يره من الدفوف القانونية ااصر .
 
 لصصومة و المصلحة.أ وهي الصاصة بتوافر  روط ااهلية و ا29ي
للتفضميى : انظمر : د. سمعيد عبمد ال مريم مبمارك  و د. ادم وهيم  النمداو    المرافعمات المدنيممة    

 . 99  م 9137مطبعة جامعة الموصى   
 . 202أ د. عباا العبود    مصدر سابق   م29ي
 أ  لمممممى جانممممم  دفممممموف أصمممممر  تسممممممى بالمممممدفوف الموضممممموعية و المممممدف  بعمممممدم القبممممموى .. انظمممممر24ي

د. محمد محمود  براهيم   الوجيز في المرافعات   طب  دار الف ر العربي   القاهرة    -للتفصيى:
 . 474  م 9138
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 المطلب األول
تعريف الدفع بعدم االختصاص المكاني للدعوى االعتراضية وبيان 

 طبيعته

الممدف  بعممدم اتصتصممام الم مماني هممو مممن الممدفوف ال مم لية انممب يوجممب  لممى  جممراسات 
الصصومة وت يتعلق بأصى الحق المدعى بب أو يوجب  لى الوسميلة التمي تحممي همذا 

 أ21يأ مممن دممانون المرافعممات المدنيممة العرادممي النافممذ47ودممد ألزمممت المممادة ي أ23يالحممق
ت سممقط الحممق  ممن يتمسممك ب ممذا الممدف   بممان يبديممب دبممى التعممرض لموضمموف الممدعو  وال

لتي تسقط  ذا لمم تمورد دبمى التعمرض لموضموف . ومادام هذا الدف  من الدفوف اأ80يفيب
الممدعو    لممذا فممال يعممد مممن الممدفوف المتعلقممة بالنظممام العممام   و ت تملممك المح مممة أن 

نممما  تقضممي بممب بنمماس علممى  أ89يتقضممي بعممدم اصتصاصمم ا الم مماني مممن تلقمماس نفسمم ا وال
دف  من الصصم متى تحققت من عدم اصتصاص ا م انيماد بنظمر المدعو  وت ي مترط 

نمما يجم  آن يقمدم أ ن يقدم هذا الرف  في الجلسة ااولمى المحمددة لنظمر المدعو    وال
 .أ82يدبى أ  دف  موضوعي في الدعو 

 
 . 804أ عبد الرحمن العالم   مصدر سابق   م 23ي
أ مممن دممانون المرافعممات العرادممي النافممذ أن :    الممدف  بعممدم اتصتصممام الم مماني 47أ نصممت المممادة ي21ي

  ذالك دبى التعرض لموضوف الدعو  واإلسقاط الحق منب   .يج   بداهه 
  مجموعة ااح مام  92/90/9130في  209أ درار لمح مة استيناف بةداد بصفت ا التمييزية المردم 80ي

 . 903العدلية   العدد الراب    م 
بأنمب  1/9/9139فمي  9139/هيية موسعة /239أ وب ذا الصدد دضت مح مة التميز بقرارها المردم 89ي

  ت يجوز  حالة الدعو   لى ج ة اتصتصام الم اني بدون طل  من المدعى عليب   القرار من مور فمي 
                    99  م9139  92السنة  2مجلة اإلح ام العدلية   العدد 

 . 927أ مدحت المحمود   مصدر سابق   م 82ي
 929  م 9148  طب  القاهرة    2أ د.فتحي والي   مبادئ دانون القضاس المدني   ط88ي
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ولمح مة التمييز في العراق درارها في هذا الصدد  ذ دضت مح مة اسمتيناف بةمداد 
بممممان :  ... لممممد  التممممدديق والمداولممممة وجممممد أن  18\مسممممتعجى \789بقرارهمممما المممممردم 

الطعممن التمييممز  مقممدم ضمممن المممدة القانونيممة فقممرر دبولممب  مم ال لممد  عطممف النظممر 
أ من دانون المرافعات المدنية تقضمي يالمدف  47ميز وجد أن المادة يعلى القرار الم

ت  بعممدم اتصتصممام الم مماني يجمم   بممداهه  ممذلك دبممى التعممرض لموضمموف الممدعو  وال
سممقط الحممق فيممب أ وحيممل أن الصصممم لممم يتعممرض لموضمموف الممدعو  صممالى جلسممات 

دعو   لممى التممي عقممدت ا المح مممة ولممم يبممد في مما أ  دفمم  موضمموعي لممذا فممان  عممادة المم
مح ممممة بمممداسة الرصمممافة ت سمممند لمممب ممممن القمممانون   عليمممب دمممرر نقمممض القمممرار المميمممز 
عممممادة الممممدعو   لممممى  مح مممممة بممممداسة اتعظميممممة للنظممممر في مممما حسمممم  اتصتصممممام  وال

أ من دانون المرافعمات المدنيمة علمى أن يبقمى 89الم اني استنادا  لى أح ام المادة ي
   . 9118 \ 3 \ 99ر في رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرا

هذا ودد يحضر الطرفان في الجلسة ااولى ويطلبان التأجيى لسب  أو اصمر أو دمد 
يتعمممذر علمممى المح ممممة رهيمممة المممدعو  فمممي الموعمممد المعمممين للمرافعمممة إلجمممازة القاضمممي 
المصممممتم بنظرهمممما   أممممما تعممممرض الصصممممم  لممممى موضمممموف الممممدعو  ولممممم يممممدف  بعممممدم 

 يرادها دفعا موضموعيا فمال يقبمى منمب ذلمك المدف   اتصتصام الم اني للمح مة دبى
بعدم اصتصام المح مة م انيا بنظر الدعو  انب اسقط حقب ب ذا الدف  وحتى لمو 
 انت المح مة التي تنظر المدعو  اتعتراضمية  يمر مصتصمة م انيما بنظرهما   تن 

 .أ88يدواعد اتصتصام الم اني ليست من النظام العام
در بممرد الممدف  المتعلممق بعممدم اصتصممام المح مممة م انيمما بنظممر هممذا وان القممرار الصمما

نممما  الممدعو  اتعتراضممية الممذ  يبديممب الصصممم ت يقبممى الطعممن تمييممزا علممى انفممراد   وال
يطعممممن بممممب ضمممممن الطعممممن الممممذ  يقممممدم علممممى الح ممممم الممممذ  سيصممممدر فممممي الممممدعو  

همو  اتعتراضية وان القرار الذ  يقبى الطعن تمييزا على انفمراد فمي همذا الصصموم
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القممرار الممذ  يصممدر مممن المح مممة التممي أحيلممت الممدعو  اتعتراضممية علي مما لنظرهمما 
أ 299حس  اتصتصام الم اني وذلك برفض اإلحالة استنادا  لمى أح مام الممادة ي

 أ من القانون .41أ بدتلة المادة ي9فقرة ي
 املطلب الثاني

متييز الدفع بعدم االختصاص املكاني من غريه من الدفوع 

 ىاألخر

يج  على المدعي أن يبد  المدف  بعمدم اتصتصمام الم ماني دبمى المدصوى بأسماا 
أ مممن دممانون المرافعممات 47الممدعو  وت سممقط حقممب فيممب وهممذا ممما أ ممدت عليممب المممادة ي

المدنية العرادي النافذ فقبوى المدعى عليب مصاصمة المدعي فيما يدعيب يسمقط حقمب 
 للنظر في الدعو  المقامة.في الدف  بعدم اتصتصام الم اني للمح مة 

وير  بعض ال راف والفق ماس وان  انمت المح ممة ت يجموز ل ما أن تقضمي ممن تلقماس 
نفس ا عن نظر الدعو   ذا رأت أن المصلحة العامة وسير العدالة وحسن ا يقتضي 
ذلمممك  ممممما  ذا ازدحمممممت  حممممد  المحمممما م بالقضممممايا المرفوعممممة أمام مممما دون أن ت ممممون 

مممممن ااجممممد  التفممممرو لنظممممر الممممدعاو  التممممي تممممدصى ضمممممن مصتصممممة م انيمممما في ممممون 
 .أ87ياصتصاص ا

وتنقسم الدفوف  لى موضوعية و الدفوف ال  لية اإلجراييمة التمي همي ممدار بحننما همذا 
وبعممد هممذا إليضمماح التم يممد  لنمما اآلن أن نميممز هممذه الممدفوف ااصيممرة مممن  يرهمما مممن 

 الدفوف ااصر  وذلك في الفرعين اآلتيين:
 

 ولالفرع األ
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 تمييز الدفع بعدم االختصاص المكاني الشكلي من الدفوع الموضوعية

هنمماك دفمموف تسمممى بالممدفوف الموضمموعية وهممي تلممك الممدفوف التممي توجممب مبا ممرة نحممو 
وذلمممك بالمنازعمممة فمممي طلبمممات الصصمممم اآلصمممر والمطالبمممة  أ89يالحمممق موضممموف المممدعو 

ذه الممدفوف عممن وتصتلممف همم .أ89يبإصممدار ح ممم يقضممي بممرفض الممدعو   ليمما أو جزييمما
المممممدفوف ال ممممم لية التمممممي ينتممممممي  لي ممممما موضممممموف بحننممممما الصمممممام بعمممممدم اتصتصمممممام 

 ذ أن المممدفوف الموضممموعي يوجمممب  لمممى ذات الحمممق بمممب فين مممر وجمممود همممذا  أ84يالم ممماني
الحق الذ  يطل  المدعي حمايتب وهي ت حصر ل ا ان ا تتعلق بأصى الحق ذاتب 

 .أ83يوتتضمن ا القوانين المقررة للحق المدني
 
 
 
  ود.فتحي والي   مصدر سابق    997أ د.سعدون ناجي الق طيني   مصدر سابق   م87ي

 .980م
 .242أ د.مفلح عواد القضاة   مصلى سابق   م89ي
أ وتجدر اإل ارة  لى أن هنالك فارداد بين الدفاف الموضوعي والدف  الموضموعي   تن مجمرد 89ي

رهمما يعممد دفاعمما موضمموعيا   أممما الممدف  الموضمموعي فيسممتلزم  ن ممار الودمماي  المممدعى ب مما أو  ن ممار أن
تمسممك الممممدعي عليمممب بوادعمممة مانعمممة للحمممق بقصممد رفممم  المممدعو . للمزيمممد انظمممر : د.محممممد محممممود 

أ وهنممماك دفممموف  ممم لية مطلقمممة وهمممي المممدفوف 84ي ومممما بعمممدها. 474 بمممراهيم   مصمممدر سمممابق   م
أ نر من مح مة واحمدة وعمدم اتصتصمام المتعلقة بتوحيد دعويين وعدم جواز  دامة الدعو  في 

النوعي أو الوظيفي  ت أن موضوعنا ينتمي  لى المدفوف ال م لية النسمبية  لمى جانم  المدف  بمالتبليأ 
. 
أ  المدف  بالوفمماس أو اإلبمراس أو المقاصممة   انظمر د.منممذر الفضمى   الوسمميط فمي  ممرح القممانون 83ي

 .221  م 2009  مطبعة ياراا   اربيى    9المدني   ط
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فااصممى فممي  أ81يوهممي دفمموف ت تتعممرض  لممى الوسمميلة التممي يحمممي المممدعي حقممب ب مما
هممذه الممدفوف انممب ت يجمموز اإلدتس ب مما فممي أ  دور مممن ادوار المرافعممة سممواس  ن  ممان 

ويسممتننى مممن ذلممك عممدم  أ70يذلممك أمممام مح مممة الدرجممة ااولممى أو مح مممة اتسممتيناف
مييمممممز باسمممممتنناس المممممدف  بالصصمممممومة أو جمممممواز  يمممممراد دفممممموف جديمممممدة أممممممام مح ممممممة الت

 .أ79ياتصتصام أو سبق الح م في الدعو 
وطبقا لمبمدأ حيماد القاضمي فمان المح ممة ت يجموز ل ما  نمارة المدفوف الموضموعية ممن 
تلقمماس نفسمم ا    قاعممدة عامممة  ت  ذا  انممت هممذه الممدفوف تتعلممق بالنظممام العممام   وذلممك 
اننا أمام دعو  مدنية تحمي حقودا صاصة ف ما ت يجوز الح م للمدعي ب ئ دون 

ة المدف  الموضمموعي للممدعي عليممب ممن تلقمماس طلم  منممب فمذلك ت يجمموز للمح ممة  نممار 
هذا وان الح م الصادر بقبوى الدف  الموضوعي يترت  عليمب  ن ماس النمزاف  أ72ينفس ا

فممال يجمموز  أ78يفممي أصممى الحممق ف ممو ح ممم ن ممايي يجمموز حجيممة ال ممئ المقضممي فيممب
 أ77يتجديد النزاف أمام المح مة التي أصدرت الح م أو أمام أية مح مة أصر 

 
  الدف  بعدم دبوى الدعو  .أ 81ي
 بصفت ا اتستينافية. فأ  محا م البداسة واتستينا70ي
 أ من دانون المرافعات المدنية العرادي النافذ .201أ المادة ي79ي
 .801أ د.عباا العبود    مصدر سابق   م72ي
عمدى الم 9141أ لسمنة 904أ ممن دمانون اإلنبمات العرادمي الممردم ي909أ انظر نم المادة ي78ي

والتي تنم على :  ااح ام الصادرة ممن المحما م العراديمة التمي حمازت درجمة النبمات ت مون حجمة 
بما فصلت فيب من الحقوق  ذا اتحد أطراف الدعو  ولم تتةير صفات م وتعلق النمزاف بمذات الحمق 

 محال وسببا   .
نمما أيضما ين مي النم77ي زاف المذ  تضممنتب أ ف و ت ين ي الدعو  بوصف ا حالة  جرايية فحسم  وال

 هذه الدعو  .
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ولما  ان الح م الصادر في المدف  الموضموعي يمما أصمى الحمق أ  ت يصمدر  ت 
بعد بحل الحق في الموضوف ويصبح الح مم حمايزا لحجيتمب ن اييما فانمب أيضما يصمر  
الدعو  من يد المح مة فتستنفذ وتيت ا وت يجوز ل ا أن تفضى في ا من جديد ومن 

يناف الح م وألةت المح مة الح م المستأنف فمال يجموز  عمادة المدعو  نم  ذا تم است
 .أ79ي لى مح مة البداسة أو الدرجة ااولى ودد استنفذت هذه ااصيرة وتيت ا

أما الدفوف ال  لية  ذا ما دارناهما بالموضموعية فمان ااصمى في ماان المدف  ي مون دبمى 
ت سممقط الحممق بالتمسممك ب مم أ79يالممدفوف الموضمموعية ا   فممإذا دفمم  المممدعي بانقضمماس وال

الدين بالوفاس منال   نم دف  بعد ذلك لعدم اصتصام المح مة الم اني في المدعو  
اتعتراضية ممنال وهمو دفم   م لي   فمال يقبمى منمب همذا المدف   ذا  مان الواجم  عليمب 

 . أ74ي بداهه دبى الدفوف الموضوعية ودبى الدصوى بأساا الدعو 
 نممما هممي دفمموف داصممرة علممى مسممايى  مم لية وت تممهنر علممى  ذلممك أن الممدفوف ال مم لية

موضمموف الحممق  الممدف  بعممدم اتصتصممام الم مماني فممي الممدعو  اتعتراضممية ول ممذا 
ت سقط الحق ب ا  .أ73ييج   بداهها دبى الدفوف الموضوعية وال

 
 
 
  ود.ممدوح عبد ال مريم  48أ ضياس  يت صطا    بحول ودراسات   مصدر سابق   م79ي 

 . 999  مصدر سابق   محافظ 
 27أ ممن دمانون أصموى المحا ممات المدنيمة ااردنمي النافمذ الممردم 9/ف990أ انظر المادة ي79ي

 المعدى . 9133لسنة 
 أ من دانون المرافعات المدنية العرادي النافذ.47أ المادة ي74ي
 .9هامش 223أ د.احمد أبو الوفا   مصدر سابق   م73ي
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لية بالنظام العام  ما هو الحاى في موضوف بحننما ممدار هذا وعند تعلق الدفوف ال  
النقاش فان على المح مة أن تنير هذا الدف  ممن تلقماس نفسم ا   أمما الح مم الصمادر 
بقبممموى المممدف  ال ممم لي ف مممو ت يمممما أصمممى الحمممق وبالتمممالي ت ي تسممم  حجيمممة ال مممئ 

 المقتضي منب وت يهد   لى  ن اس النزاف .
ف  ت يمن  من  دامة ذات الدعو  مرة نانية للمطالبمة بمنفا وبناس عليب فان هذا الد 

 .أ71يالحق  ذا ما صحح اإلجراس الذ  طعن فيب
وان  أ90يو الدفوف ال  لية توجب  لى  جراسات الدعو  دون بحل الحق في الموضوف

انت اس النزاف بصدور ح م  جرايي بعدم دانونية المدعو  ت يجعمى المح ممة مسمتنفذة 
 .أ99ياه الموضوف ان ا لم تفصى فيبلوتيت ا تج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ود.مفلح عواد القضماة   مصمدر  997أ د.ممدوح عبد ال ريم حافظ   مصدر سابق   م71ي 

 .219سابق   م
 .292أ آدم وهي  النداو    مصدر سابق   م 90ي
 .890أ د.عباا العبود    مصدر سابق   م 99ي
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 الفرع الثاني
 اص المكاني الشكيلي من الدفع بعد قبول الدعوىتمييز الدفع بعدم االختص

حممدد دممانون المرافعممات المدنيممة العرادممي النافممذ ال ممروط الالزمممة لقبمموى الممدعو  وهممي 
فعنممد فقممدان احممد هممذه ال ممروط يسممتطي  الصصممم أن  أ92يوالمصمملحة ةااهليممة والصممف

ممن  يدف  بعدم دبوى الدعو  وهذا الدف  بطبيعمة ت يمما أصمى الحمق بمى يمنم  فقمط
ما لم تتوفر ال مروط فمي المدعو  المقاممة والمدف  بعمدم القبموى همو  أ98يسماف الدعو 

ودممد نممم الم ممرف العرادممي علممى حمماتت  .أ97يمممن حممق الصصممم ومممن حممق المح مممة
الدف  بعد القبوى وهي نالنة هي الدف  بعدم توجب الصصومة   والدف  بسب  الفصى 

 أ99يفي الدعو    والدف  بالسقوط أو التقادم
أ انمب    مى 977ودد عرف دانون المرافعمات الفرنسمي لمدف  بعمدم القبموى فمي الممادة ي

دفمم  ين ممر بممب الصصممم دعممو  صصمممب ودون المسمماا بموضمموع ا وذلممك بسممب  عممدم 
 توافر  روط دعواه  .

وهو الدف  الذ  يتقدم بب المدعى عليب منازعاد بان ليا للمدعي حقا في رف  دعمواه 
لتممي يتطلمم  دبمموى الممدعو  وهممذا الممدف  ي ممون بمناسممبة انعممدام أو فممي تمموافر ال ممروط ا

 ال روط التي يتطلب ا القانون في دبوى الدعو .
وهو الدف  الذ  يوجب  لى الوسيلة التي يحمى ب ا صماح  الحمق حقمب ومما  ذا  مان 
مممن الجممايز اسممتعمال ا أو أن  ممرط اتسممتعماى مصالفمما للقممانون لعممدم تمموافر  ممرط مممن 

 أ99يالتي يستلزم وجوده لقبوى الدعو ال روط العامة 
   9194  القاهرة    9  ط 9أ ااستاذ محمد الع ماو  و د. عبد الوها  الع ماو   دواعد المرافعات في الت ري  المصر  والمقارن    92ي

 .997م
 .778 – 721أ أورد القانون المدني العرادي هذا المصطلح في المواد 98ي
 .223يني   مصدر سابق   م أ د.سعدون ناجي الق ط97ي
أ مممن القمانون المممدني ااردنممي 797أ فمي حممين عمد الم ممرف ااردنمي الممدف  بالسمقوط أو التقممادم مممن المدفوف الموضمموعية .. انظمر نممم الممادة ي99ي

 المعدى. 9149لسنة  78النافذ ردم 
 .20  م 9133  المعارف اتس ندرية    3أ د. احمد أبو الوفا   نظرية الدفوف   ط99ي
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وممن اسمتقراس التمييمز بمين المدفوف ال م لية التمي تبقمى ل ما موضموف وممن المدفوف بعممدم 
القبوى المتضح لنا ممد  الت مابب ممن القواعمد التمي يح مم المدف  ال م لي والمدف  بعمدم 
القبمموى ودممد ي ممون اتصممتالف محصممورا فقممط فممي ودممت اإلدتس بالممدف    تن القاعممدة 

عمدم القبموى فمي أ  مرحلمة ممن مراحمى المدعو  وفمي المطلقة هي جواز  بداس المدف  ب
أ  حاى ت ون عليب والقاعدة العامة وان  ان يمرد علي ما اسمتنناسات وهمي أن المدفوف 

 ال  لية يج   بداهها دبى مناد ة الموضوف.
وبعممد مناد ممة الموضمموف مممن جانمم  الصصممم يجمموز  بممداس أ  دفمم  موضمموعي أو دفمم  

يجمموز للصصممم  بممداهه فممي أ  حالممة ت ممون علي ممما بعممدم القبمموى. فالممدف  بعممدم القبمموى 
 .أ94يالدعو  م  مالحظة أن  البية هذه الدفوف تتعلق بالنظام العام

صاصمممة  ذا مممما علمنممما أن المممدفوف ال ممم لية و المممدفوف بعمممدم القبممموى تتفقمممان فمممي التعلمممق 
 بالنظام العام.

تم  ممن هذا ولن الح م الصادر بعد القبموى يمهد   لمى سمقوط الحمق ممن المدعو  ويم
جواز تحديدها مرة نانيمة  مما وان المح ممة ت تسمتنفذ وتيت ما بمالح م  ذا لمم يتعمرض 
هممذا الح ممم لبحمممل الموضمموف تن ااصمممى أن اسممتيناف هممذا الح مممم ت يطممرح النمممزاف 
نما يطرح فقط مسالة القبوى وذلك حتى ت  بصورة  لية على مح مة لدرجة النانية وال

 اضي.يحرم الصصم درجة من درجات التق
 
 
 
أ لسمنة 10أ  من دانون أصموى المحا ممات المدنيمة اللبنماني النافمذ ردمم ي98أ أجازت المادة ي94ي

أن للقاضمممي أن يح مممم بتعمممويض عمممن الضمممرر المممذ  يمممنجم عمممن  سممماسة الصصمممم لرصصمممة  9138
طالمممة أممممد النمممزاف  اإلدتس بممدفوف عمممدم القبممموى وعمممدم اسممتعمال ا فمممي ودمممت مب مممر بقصممد المماطلمممة وال

 ل  التعويض بناسا على طل  الصصم المتضرر.وي ون ط
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وعليب فان مح مة اتستيناف  ذا ألةمت الح مم الصمادر ممن مح ممة الدرجمة ااولمى  
بعدم القبوى فان علي ا أن تعيد الدعو   لمى همذه المح ممة التفضمى في ما  ذا لمم ت من 

 دد فصلت في ا من دبى.
 

  اتعتراضية منال فيجم  علمى والصالصة فان الدفوف جميع ا  ذا توافرت في الدعو 
الصصم أن يبدأ في الدفوف ال  لية  ذ تفضى المح مة في ا دبى التعرض لموضوع ا 

 أ93يالدعو  نم بعد ذلك للصصمم أن يمدف  بعمدم اصتصمام المح ممة للنظمر بالمدعو 
وعليممب فممإذا اجتممم  مممنال فممي الممدعو  اتعتراضممية دفمم  بعممدم اتصتصممام الم مماني 

  فيجمم  أن يبممدأ الصصممم أوت بالممدف  ااوى نممم بعممد ذلممك بالممدف  ودفمم  بوجممود تقممادم 
 .أ90يالناني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .890أ د.عباا العبود    مصدر سابق   93ي
 أ  ون ااوى من الدفوف ال  لية .91ي
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 املبحث الثاني
التطبيقات القضائية لقواعد الدفع بعدم االختصاص املكاني يف الدعوى 

 االعرتاضية

ا أن الدف  بعمدم اتصتصمام الم ماني للمح ممة التمي أصمدرت الح مم سبق وان ذ رن
الةيممابي هممو مممن الممدفوف ال مم لية التممي يجمم   بممداسه دبممى الممدصوى فممي أسمماا الممدعو  
اتعتراضممية و  ت سممقط الحممق فيممب وهممو مقممرر لمصمملحة مممن يريممد التمسممك بممب و يممر 

ب من تلقاس نفسم ا. متعلق بالنظام العام ويترت  على ذلك انب ت يجوز للمح مة بحن
أ فمي 9139/هيية موسعة/239وتطبيقا لذلك دضت مح مة التمييز بقرارها المردم ي

بأنب:   ت تجوز  حالة الدعو   لى ج ة اتصتصمام الم ماني بمدون  1-9-9139
 .أ90يطل  من المدعي عليب  

ودضمممت مح ممممة اسمممتيناف بةمممداد نصمممف ا التمييمممز انمممب يي وحيمممل تم مممن أن المميمممز 
عليب ااوى  ان دد حضر في الجلسة ودصى في موضموف المدعو  مقمرا انمب المدعى 

 ان يسموق سميارتب دمر  مدنيمة جميلمة حيمل حصمى حمادل المدها وبمذلك ي مون دمد 
 .أ99ياسقط حقب بالدف  بعدم اتصتصام الم اني أأ

 
 
   9139  أ القرار من ور في مجموعة ااح ام العدلية   العدد الناني   لسنة النانية الع ر 90ي

 .99م
  مجموعمممة ااح ممام العدليمممة   العمممدد الرابممم    م  9130-90-92فمممي  209أ ردممم القمممرار 99ي

903. 
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والسممممهاى الممممذ  ينممممار فممممي هممممذا الصممممدد  ذا انبممممت صممممحة الممممدف  بعممممدم اصتصممممام    
المح مة التمي أصمدرت الح مم الةيمابي م انيما   ف مى باإلم مان تطبيمق أح مام الممادة 

عممممات العرادممممي النافممممذ وتقممممرر  حالممممة الممممدعو   لممممى المح مممممة أ مممممن دممممانون المراف43ي
المصتصمممةر نقممموى بصمممدد همممذا التسممماهى أن فمممي القمممرار أن المممدف  بعمممدم اتصتصمممام 
الم اني من الدفوف ال  لية التي يلزم  بمداهها دبمى أ  دفم  أو طلم  آصمر و اتسمقط 

بعممدم الحممق فيممب   ويجمموز  بممداهه فممي عريضممة اتعتممراض   فممإذا ممما دفمم  المعتممرض 
 اصتصام المح مة م انياد بنظر الدعو  و  صدار الح م الةيابي في ا .

وتأ ممدت المح مممة مممن صممحة دفعممب هممذا صممالى المرافعممة فممي الممدعو  اتعتراضممية   
فإن ممما تقمممرر  بطممماى الح مممم الةيمممابي المعتمممرض عليمممب انمممب صمممدر ممممن مح ممممة  يمممر 

 .أ92يديمصصصة م انيا باإلصدار وهذا ما استقر عليب القضاس العرا
ذا ما دررت المح مة عدم اصتصاص ا الم اني وأبطلمت الح مم الةيمابي المعتمرض  وال

 عليب   فما هو مصير الدعو  ااصلية ر.
ذهمم  رأ   لممى القمموى بممان علممى المح مممة رد الممدعو  وللمممدعي  دامت مما مجممددا أمممام 
 المح مة المصتصة م انيما فمي نظمر المدعو    ويسمتندون فمي ذلمك  لمى عبمارة وردت

أ مممن دممانون المرافعممات العرادممي النافممذ والتممي جمماس 43فممي ااسممبا  الموجبممة للمممادة ي
 في ا:

 
 
 
 .920أ مدحت المحمود   مصدر سابق   م92ي

  ...  و ظممماهر أن ح ممممة المممنم علمممى اإلحالمممة  لمممى الج مممة المصتصمممة ت تممموفر وت 
 ي ممون للعمممى ب مما محممى  ذا دضممت المح مممة فممي أسمماا الممدعو  وطعممن فممي ح م مما
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بطريممق اتعتممراض واتسممتيناف   ففممي هممذه الحالممة ت ي ممون للمح مممة المرفمموف  لي مما 
الطعممممن  ت أن تقضممممي بفسممممع الح ممممم المطعممممون فيممممب ورد الممممدعو  لعممممدم اصتصممممام 

 المح مة التي أصدرتب ...
وسممارت مح مممة التمييممز فممي العديممد مممن درارات مما ب ممذا اتتجمماه نممذ ر من مما القممرار ردممم 

 -حيل جاس فيب : 9119-4-92ي أ ف9119 صصية/\898ي
   ذا دضت المح مة  يابياد فال يجوز ل ا في مرحلة اتعتراض على الح م الةيابي 
أن تقمرر  حالممة الممدعو  علممى مح مممة أصمر  بعممدم الممدف  لعممدم اتصتصممام الم مماني 
نمممما يتعمممين علي ممما أن تقضمممي بإبطممماى الح مممم الةيمممابي ورد المممدعو   ذا  مممان المممدف   وال

 .أ98يوبع سب تمضي في نظر الدعو  اتعتراضية وتفصى ب ا   المذ ور واردا
وجممماس فمممي دمممرار آصمممر ل ممما بأنمممب    ذا اعتمممرض الصصمممم الةايممم  علمممى اتصتصمممام 
الم اني بعريضة أرسل ا  لى المح مة و رر ذلك عند اعتراضب على الح م الةيابي 

بمى يجم  فال يجوز  حالة الدعو   لى المح ممة المصتصمة فمي المرحلمة اتعتراضمية 
بطاى الح م الةيابي ورد الدعو  من ج ة اتصتصام     أ97يجرح وال

 
أ القممممرار من ممممور فممممي :  بممممراهيم الم مممماهد    المصتممممار مممممن دضمممماس مح مممممة التمييممممز   دسممممم 98ي

 .92  م 9111المرافعات المدنية   الجزس النالل   
   9144-4-94في  9144/ صصية/9849أ انظر درار مح مة التمييز العراق المردم 97ي 

  والقرار من ور في مجموعة  9141-92-9في  9141/ صصية/9271والقرار المردم 
 .9140اإلح ام العدلية   العدد الراب    

 
وذه  رأ  أصر أن على المح مة  حالة الدعو   لى المح مة المصتصة م انيا فمي 

عمممات أ ممممن دمممانون المراف43نظمممر المممدعو    ويسمممتندون فمممي ذلمممك  لمممى نمممم الممممادة ي
المدنية العرادي النافذ التي جاست صريحة وداطعة في ح م ا حيل الزمن المح مة 
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المصتصممة ممم  اتحتفمماظ بممما دفمم  مممن رسمموم دضممايية حرصمما علممى تيسممير  جممراسات 
التقاضي والى تالفي مساوئ الدف  بعدم اتصتصمام وحتمى ت تحممى رافع ما عم س 

ما ذهبت  ليمب ااسمبا  الموجبمة  تجديدها بدعو  مبتدية ورسوم دضايية جديدة وهذا
 أ من دانون المرافعات المدنية .43للمادة ي

فالممممدعو  ااصمممملية  ذا ممممما أبطممممى الح ممممم الصممممادر في مممما نتيجممممة عممممدم اتصتصممممام 
ذا ممما  المح مممة التممي أصممدرتب م انيمما فإن مما تعممود  لممى حال مما دبممى صممدور الح ممم   وال

ظممر في مما تطبيقمما لح ممم المممادة عممادت بممذلك فيلممزم  حالت مما  لممى المح مممة المصتصممة للن
 أ99يأ المذ ورة43ي

أ مممن دممانون المرافعممات المدنيممة دممد أوجبممت 43وهممذا جممدير بالتأييممد ذلممك تن المممادة ي
على المح مة  ذا دضت بعدم اصتصاص ا الم اني  ن تحيمى المدعو   لمى المح ممة 

ون المصتصة ومن ذلك رعاية لمصلحة المدعي واتصتصار في اإلجراسات  ذ دد ي م
المدعي معذوراد في صطيب ب ان رف  الدعو   لى مح مة  ير مصتصمة لمذا لمن نجمد 
أن المتسمممرف ألمممزم المح ممممة بحالمممة المممدعو  حيمممل أراد ممممن ذلمممك أن تسمممتمر المممدعو  

 دايمة من اجى التيسير على المتقاضين.
 
 
 
 
 
 .929أ مدحت المحمود   مصدر سابق   م 99ي 

دممد  9139فمي دممانون اإلجممراسات المدنيممة لسممنة وممما يعممزز ذلممك أن الم ممرف العرادممي 
 أ منب .31ضم ما نصت عليب المادة أعاله وذلك في الفقرة أوت من المادة ي
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حيل نصت على انمب    ذا دضمت المح ممة بعمدم اصتصاصم ا الم ماني أو الموظيفي 
أو النوعي وج  علي ا أن تحيى المدعو   لمى المح ممة المصتصمة مم  اتحتفماظ بمما 

 دف  
سموم عدليممة وتبلمأ الطمرفين أو الحاضممر في ما بمراجعمة المح مممة المحالمة علي مما ممن ر 

 الدعو  في موعد تعيينب على أن ت يتجاوز ع رين يوما من تاريع اإلحالة  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
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دبممممى أن نطممممو  الصممممفحات ااصيممممرة مممممن بحننمممما هممممذا لنمممما  درا  أهممممم وابممممرز النتممممايي 
 - ا وذلك على النحو اآلتي:والتوصيات التي توصلنا  لي

 
 -أواًل : النتائج :

المدف  بعممدم اتصتصممام الم مماني دفعمماد  مم لياد يجمم   بممداهه دبممى التعممرض  -9
 لموضوف الدعو  و  ت سقط الحق فيب .

الممدعو  اتعتراضممية هممي الممدعو  التممي تن ممأ بسممب  احممد طممرق الطعممن  -2
 العادية باإلح ام وهو اتعتراض على الح م الةيابي.

المممدف  بعمممدم اتصتصمممام الم ممماني ممممن المممدفوف المتعلقمممة بالنظمممام  ت يعمممد -8
نمما  العام وت تملك المح مة ان تقضي بعدم اصتصاص ا ممن تلقماس نفسم ا وال
تقضممي بممب بنمماسا علممى دفمم  مممن الصصممم متممى تحققممت مممن عممدم اصتصاصمم ا 

 م انيا بنظر الدعو  اتعتراضية .

الممدفوف بعممدم دبمموى  يتميممز هممذا الممدف  مممن  يممره مممن الممدفوف الموضمموعية و -7
 الدعو .

الممممممدفوف ال مممممم لية وفي مممممما الممممممدف  بعممممممدم اتصتصممممممام الم مممممماني للممممممدعو   -9
اتعتراضمممية همممي دفممموف  ممم لية داصمممرة علمممى مسمممايى  ممم لية وت تمممهنر علمممى 

 موضوف الحق ل ذا يج  أن تنار دبى  يرها من الدفوف 

يحدد اتصتصمام حسم  نموف المدعو    ف مو بالنسمبة للمدعاو  المتعلقمة  -9
العينممي يصتلممف عممن اتصتصممام الم مماني للممدعاو  المتعلقممة بالممدين  بممالحق

والمنقمموى ولممذلك افممرد الم ممرف  ح ممام صاصممة بالنسممبة لالصتصممام الم مماني 
للدعاو  المتعلقة باا صام المعنويين والحاتت التي ت يوجد في ا موطن 

 للمدعي عليب وت س ن في العراق.
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 -ثانيا : التوصيات :

ة ااساسممية أن الممدعو  تقممام فممي ممموطن المممدعي لممما  انممت القاعممد -9
عليب أو في مودم  العقمار موضموف المدعو  بسمب  أن المدين يعمد متبموف وان 
 على الداين أن يتقدم  لى المدين لمطالبتب بما عليب من حقوق ومستحقات.

 لذا ندعو الم رف العرادي على النم  لى دواعد اتصتصام الم اني.
بان يدف  ب ذا الدف   ذا صر  المدعي في دعواه ينم يقر حق المدعي عليب 

عممن سممبيى تلممك القاعممدة فالمح مممة ت تنتظممر فممي أن الممدعو  هممى تقمم  ضمممن 
 اصتصاص ا الم اني أم ت .

نر  وبصدد نقاش التوصميات فمي موضموعنا منمار البحمل انمب وان  -2
 انت المح ممة ت يجموز ل ما أن تقضمي ممن تلقماس نفسم ا بعمدم اصتصاصم ا 

أن المصممملحة العاممممة وحسمممن سمممير العدالمممة يقتضمممي ذلمممك  مممما  ذا  محليممما  ت
ازدحمت  حمد  المحما م بالقضمايا المرفوعمة أمام ما دون أن ي مون مصتصمة 
م انيمما في ممون مممن ااولممى التفممرو لنظممر وحمميم الممدعاو  التممي تممدصى ضمممن 
اصتصاص ا    ت أننا وفي هذا الصمدد ن مون دمد اصمطدمنا بالقاعمدة القايلمة 

ممنوف من الح م ب ي لم يطل   ت  ذا نم القانون على ذلك  بان القضاس
 . 

وعليممب نممر  بعممدم جممواز المح مممة مممن أن تقضممي مممن تلقمماس نفسمم ا بعممدم اصتصاصمم ا 
 الم اني وبذلك حسناد فعى الم رف العرادي في معالجتب ل ذه الفقرة .

أ ممن 43ندعو الم رف العرادمي  لمى  ضمافة فقمرة نانيمة  لمى الممادة ي -8
المرافعممات المدنيممة العرادممي تتضمممن  بطمماى الح ممم الةيممابي المعتممرض دممانون 
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عليممب  ذا مممما صمممدر مممن مح ممممة  يمممر مصتصمممة م انيمماد باإلصمممدار وهمممذا مممما 
 استقر عليب القضاس العرادي.

 لذا وبعد تلك الدعوة ست ون الفقرة النانية على النحو اآلتي:    
م اتصتصمممممام الم ممممماني :    ذا مممممما دفممممم  المعتمممممرض بعمممممد 2أ ف43الممممممادة ي      

للمح ممممة فمممي المممدعو  اتعتراضمممية وتأ مممدت المح ممممة ممممن صمممحة دفعمممب همممذا صمممالى 
 المرافعة في الدعو  اتعتراضية فإن ا تقرر  بطاى الح م الةيابي المعترض عليب  

نقترح على الم رف العرادي وت تماى الصورة الواضحة والصالية من  -7
أ ممن 43علمى نمم الممادة يأ  نقم ت ريعي أن يضيف بعمض العبمارات 

دمممانون المرافعمممات المدنيمممة بحيمممل توضمممح مصمممير المممدعو  ااصممملية  ذا مممما 
أبطممى الح ممم الصممادر ف مما نتيجممة لعممدم اصتصممام المح مممة التممي أصممدرتب 

أ فمي فقرت ما ااولمى علمى النحمو اآلتمي بعمد 43م انيا. بحيل ت ون المادة ي
 اإلضافة.

 
 أ :9ف \43المادة ي

دم اصتصاصممم ا القيممممي أم الممموظيفي أو النممموعي أو الم ممماني  ذا دضمممت المح ممممة بعممم
وجمم  علي مما أن تحيممى الممدعو   لممى المح مممة المصتصممة ممم  اتحتفمماظ بممما دفمم  مممن 
رسمموم دضممايية وتبلممأ الطممرفين أو الحاضممر من ممما بمراجعممة المح مممة المحالممة علي مما 

حالمة   الدعو  في موعد تعيينب على أن ت يتجاوز صمسة ع ر يوما ممن تماريع اإل
فمممإذا لمممم يحضمممر أو حضمممر المبلمممأ في مممما أممممام تلمممك المح ممممة فمممي الموعمممد المعمممين   

أ ممن هممذا القمانون   وي ممون ح مم الممدعو  ااصملية بمماطال نتيجممة 79فتطبمق المممادة ي
عممدم اصتصممام المح مممة التممي أصممدرتب م انيمما وتعممود الممدعو  ااصمملية  لممى حال مما 
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ذا مممما عمممادت  مممذلك فيلمممز  م  حالت ممما  لمممى المح ممممة المصتصمممة دبمممى صمممدور الح مممم   وال
 للنظر في ا تطبيقا لمى ورد أعاله.

 
 المصادر

 أواًل : الكتب اللغوية بعد القران الكريم:

ابن منظور   لسمان العمر    المجلمد ااوى   دار لسمان العمر    بيمروت    -9
 لبنان   بدون سنة طب 

  
 :  ثانيًا : الكتب القانونية

مممن دضمماس مح مممة التمييممز   دسممم المرافعممات  بممراهيم الم مماهد    المصتممار  -2
 .9111المدنية   الجزس النالل   

 .9133د.آدم وهي  النداو    المرافعات المدنية   طب  بةداد    -8

د.أحمد أبو الوفا   نظرية الدفوف   الطبعة النامنة   المعمارف   اتسم ندرية  -7
  9133. 

لنانية ع ر   من اة المعمارف   ممممممم   المرافعات المدنية والتجارية   الطبعة ا -9
 .9130اتس ندرية   

داهد سمرة   م روف دانون أصوى المحا مات الحقوديمة   الطبعمة ااولمى    -9
 .9177بةداد   

د.رمز  سيف   الوسيط في  رح دانون المرافعمات المدنيمة والتجاريمة   دار  -4
 .9193الن ضة العربية   القاهرة   
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أح ام المرافعات المدنية العرادي   الجزس د.سعدون ناجي الق طيني    رح  -3
 .9142ااوى   الطبعة ااولى   المعارف   بةداد   

د.سعيد مبارك و د.آدم وهي  النداو    المرافعات المدنية   مطبعة جامعة  -1
 .9137الموصى   

ضياس  ميت صطما    بحمول ودراسمات فمي دمانون المرافعمات المدنيمة   دسمم  - 90
 .9140 البحول والدراسات  

ممممممم   الوجيز في  رح دانون المرافعات المدنية   مطبعة العاني   بةمداد     -99
9148. 

د.فتحمممي والمممي   مبمممادئ دمممانون القضممماس الممممدني   الطبعمممة النانيمممة   طبممم   -92
 .9148القاهرة   

د.عباا العبود     رح دانون أح ام المرافعات المدنيمة   الطبعمة ااولمى  -98
 .2000ن ر   الموصى     دار ال ت  للطباعة وال

  الطبعممة ااولممى    ةعبممد الجبممار الت رلممي    ممرح دممانون المحمما م الصمملحي -97
 . 9190بةداد 

عبممممد الممممرحمن العممممالم    ممممرح دممممانون المرافعممممات المدنيممممة   الجممممزس ااوى    -99
 .9144الطبعة ااولى   مطبعة العاني   بةداد   

مرافعممممات فمممممي محمممممد الع ممممماو  و د.عبممممد الوهمممما  الع ممممماو    دواعممممد ال -99
الت مممري  المصمممر  والمقمممارن   الجمممزس ااوى . الطبعمممة ااولمممى   القممماهرة   

9194. 

د.محممممد محممممود  بمممراهيم   الممموجيز فمممي المرافعمممات   دار الف مممر العربمممي    -94
 .9138القاهرة   
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 9191لسمممنة  38ممممدحت المحممممود    مممرح دمممانون المرافعمممات المدنيمممة ردمممم  -93
 . 2001ة   الم تبة القانونية   بةداد   وتعديالتب العملية   الطبعة النالن

مصممممطفى ر مممميد    ممممرح أصمممموى المحا مممممات الحقوديممممة التر ممممي   الطبعممممة  -91
 ااولى   اسطنبوى   بدون سنة طب ..

د.مصمملح عممواد القضمماة   أصمموى المحا مممات المدنيممة والتنظمميم القضممايي    -20
 .2007الطبعة ااولى   دار النقافة للن ر والتوزي    عمان   ااردن   

د.مممممدوح عبمممد ال مممريم حمممافظ    مممرح دمممانون المرافعمممات المدنيمممة العرادمممي    -29
 .9142الجزس ااوى   الطبعة ااولى   مطبعة اازهر   بةداد   

د.منمممذر الفضمممى   الوسممميط فمممي  مممرح القمممانون الممممدني   الطبعمممة النانيمممة    -22
 .2009مطبعة ياراا   اربيى   

 
 

 ثالثا : المصادر الدورية :

 .9149ضايية   العدد النابت   السنة ااولى   الن رة الق -28
 .9139مجموعة ااح ام العدلية   العدد الناني   السنة النانية ع ر    -27

 .9140مجموعة ااح ام العدلية   العدد الراب    السنة النانية    -29

 
 
 

 رابعا : القوانين :

 دى .المع 9191أ لسنة 38دانون المرافعات المدنية العرادي النافذ ردم ي -29
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أ لسمممممنة 33دمممممانون المرافعمممممات المدنيمممممة والتجاريمممممة العرادمممممي الملةمممممي ردمممممم ي -24
9199. 

 المعدى. 9198أ لسنة 29دانون السلطة القضايية العرادي النافذ ردم ي -23

 المعدى. 9141أ لسنة 904دانون اإلنبات العرادي النافذ ردم  ي -21

 9139 أ لسمنة98دانون المرافعمات المدنيمة التجاريمة المصمر  النافمذ ردمم ي -80
 المعدى .

 المعدى . 9149أ لسنة 78القانون المدني ااردني النافذ ردم ي -89

 المعدى. 9133أ لسنة 27دانون أصوى المحا مات المدنية ااردني ردم ي -82

 9138أ لسممنة 10دممانون أصمموى المحا مممات المدنيممة اللبنمماني النافممذ ردممم ي -88
 المعدى .

 


